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Staviski rezaletinin Ankara Halkeoinde 

yeni safhası Eski Türk 
lir bç ıünclenberi Pariaten ıe-

llD ..ı.raf b:ıberlerinden Sta . k. ı • 
.... letjnin ~~ •e earare:i; eser en 
hir ~. IÖ'dili anlqdıyor. • • 
,...,~d~ ~ır ~ kabine tebeddü· Sami Beyin hediye ettiği 
11111-bibtil~I 19

1 
k!~de bir takım ii· deg .. erli koleksiyon 

Balkan Misakı ve Bulgarlar 
Bulgar başvekili: Biz ne toprak 

ne de mahreç istedik, diyor 
..:... ueaet erını · 1 bu 
..-- • • L· ınucıp o an Eski Ankara mebusu Sami Bey 
.-ıLerd.renMı .,ır aafhaya götüren f"kası Nevin hanım Anka-,.oi ... ıae • Pre . • d p ve re ı , 
-1. ittiaaf aıau- na .•amm .~ •· ra halkevine çok değerli bir kol-
r-.. 11&eJneaınde yukaek b t . ti S · 
u. ..-vki aahibi b" h"d" leksiyon te eITU e mış r. amı 

M. Muşanof şunları da söylüyor: Balkan sulhüne gele
bilecek tehlike ancak orta A vrupadan gelebilir! 

.,.. ır !a ı ın tuza• f"k han k ll k 
fa clflfürülerek Dijon civarında ~ey ve redıdiası ımı~ kıymo e ti: 
lldlr61müı, aonra __ ..ı• • d sıyonu ma ve manevı e 

1 ceıtCUının e- h . a· A ka halk . .. ""11° u rayl"'rı üzerine sürükle- aız ır. n ra evı muze ve 
; ablmıı, bu suretle bu ıahi· 
.,_ ifadeaini •ennea ·ne meydan 
..,UOlmanu, olmasıdır. 

Bu katil •ak'aaı bize rezaletin 
_,.dana çdcnıaaı üzerine P-riı· 
1111 kaçarak Ye Franaa toprakla
~d~n çzkarak f1y·çre hududuna 
~dıkten ıonra intih-ır eden Sta· 
.1skin·n ölünıünü ve bu ölüm hi· 
dite1i etrafındaki ıüpheleri habr· 
Jatb. 

FilhalcUca Staviakinin intihan 
laabe:-i cl11YU) ulu zaman bir ta· 
)Pim Franıız ıazete!eri bun:l inan· 
1113dı. S•-.. :_ı_! • • t•h etm • .,.,,AIDDID ın ı ar e-
diiıni, fakat rezaletin iç yüzünü 
ortan çıkarmamak için alikad :ır
Jar laTafınclan btledilmit bulun· 

YEMEK SiNi 1 
sergi komitesi azasından müzeler 
müdürii Himit Zübeyir Bey bu 
münasebetle şu imbatı vermekte
dir: 

Atinaı, 24 (81111111) - Muba· 
lefet f1rkaları Balkan mieakı me
selesinde takip edecekleri battı 
hareketi, hükGmetin ıiyul fırks· 
lar reislerinin İçtimamda vereceii 
izhattan ıonra teabit edecelder
dir. 

Dün akıam muhalif fırkalar re
iıleri M. Venizelo.un yanmd:ı 
toplanmıılardır. M. Venizelos, 
bu içtimada kendilerine ecnebi 
sefirleriyle yapbiı temulann ne· 
ticeai hakkında izahat Termiıtir. 
Muhalif reisler, M. Venizelotun 
İzah"ltmı tanip etmitlerdir. 

Hü4dbnet, ıiyut fııblar reWe
rini pazuteaiye içtimaa çaiırdı-

iı takdirde muhalif fırkalar reis
leri buaün ftJanD d:ı toplanarak 
müabrecle bulumcaklarclır. 

M. MUŞANOF 

auııar ba9veklllnln aözlerl 

Atina, 24 (H11a111t) - Burada 
çıkan hüldbnet taraftarı Proia g:l· 
zetesinin Sofya muhabiri, Balkan 

miaakı hakkında Bulıar b31ve 
liliyle yapmıf olduiu mülika 
ıazeteaine bildirmittir. 

Bulıar bqyekiJi, BulıarİI 
silibsız bir memleket olduiu c· 
betle muahedelerin tadili hus 
sund :ı israr ettiğini aöylemit Y 

fu sözleri ilave etmittir: 
"- Bulgaristan hiç bir zam 

ne arazi isteyen, ne de Akden · 
den kendisine bir mahreç veril 
mesini ileri sürmüştür . 

Fakat Balkan misakı yüzünde 
Bulgar milletinin izzetinefsi m ·· 
teessir olmuştur. Çünkü bu ~·~ 
Bulgaristandan hiç bir tehlikey 
maruz olmadığı halde Balkanda 
ki statokoyu tarsin ve teyit edi 
yor. Balkan sulhuna gelebilece 
tehlike ancak orta A vnıpadan ge 
le bilir.,, 

flaiunu nzdı. 
Bu iclcliaya delil olmak bere 

StaYiıldnin bqmda iki kmtun 
v•••ar ,.ı,.1 •• ~. ; ... tHutr ·"'~ bir a· 

- Sami Beyin hayab, mektebi 
bahriyede talebeliii zamanından
beri hüniyet için çaf lfllllf, iki cle
fa idama mabkGm eclilmiı, bir 
SÜJ'liinden abtir ıürsüne pnderil
_:, ı • ..1.ı,a. hi.. zabit; Meıruti· 

AYAŞLI 

j Staviski rezaleti etrafında 

Hikimi öldürenler mü
him dosyayı alamadılar! 

-~~•.ır•.u.-H.J. batma iki ... 
fa .ı ...... m-
lrlıl bulwwwaadılr il.; aürüldti. 
VUaa Sta'riaWm.. HYCıeeine yaz· 
dılt bir ............ etmit olma 
1111& bir delil ai1M dlterildi. Fakat 
Sta.ield İntihar et..ıc fikrinde 
idiM niçin Frama ~da 
yapmadı da ecnelri --.Jeketlere 
kaçtı?. Frama IRMlatlanndan dı
pnya çlkbldan IODra intilaar et• 
ti?. 

itte tN ıibi mGllhe1alar İntiba· 
nn ale,ı.inde olan delillere daha 
ziyade kanet MriJorcla. Bumm
la laıeraher realet b&dieeaİnin be,_..& aafhalan i:rle aiir'atla bi
rlbirini takip etti ki StaYiakiDio 
hakikaten intihar mı ettiii, 1'* 
aa lratiJ mi eclildiii ıneaelmi bir 
..... ... talap kaldı. 

Şimdi M. Prene'in euaıeaP 

aurette öldürülmesi ve bu auiku· 
tin aadece rezalete ait ifpab 
mbi olmak ID•aadiyle yalm bul· 
.... cihetile iki ölüm aruzndalci 

Mehmet ASIM 

re Wrme
mur; Afribdaki Mt,ilc '616(s.h
rayikehiri) o umana kadar kim· 
aenin aeçmediii bir yoldan ıeçe
... U.ini çoirafya tarihine ıe
çiımit bir Türk aeyyahı; TüıfE 
sanat eeerlerini korumayı yazife 

l'UNÇ HAVAN 
edinen bir münci " kollebiyon
cu olarak tetkik edilebilir. 

M. Ş. Beyin gazetemiz için 
hazırladığı bu eser büyük bir 
milli romandır. Ankarada rast 
gelinen bazı tipler büyük bir 
kudret ve nafiz bir görüşle tas
vir ve tahlil edilmiştir. 

Her satınnı büyük bir zevk 
ve heyecanla okuyacağınız bu 
esere pek yalanda ba§hyonız. 

BuıUnllD .. ,.••tla ı 
Gençlik Sayıfası 
Radyo programı 
Kontenjan listesi 

ltalganın /aaligeti 

Sır yok •• 
Buna diamlardaki 
karlaaııçlar bile 

biliyor! 
lbll••n h•lcı.-mUatet11nnın 
Bucl•Petl• ae,ellatl etra• 

flnde ıuııenlar 

Staviski'nin casusluk yaphğı haberi 
Parisi yeniden heyecana düşürdü 

•İni mucip olan bakim M. Preııa'in 
katli meseleai umumi fikirleri de
rin bir amette itaal eylemektedir. 
Muhalif ıueteler ticldetli yazılar 
7UIDaktaclırlar. 

Saj cenaha mensup ıueteler· 
den birine ıöre M. Heniot mecli .. 
si mebutan koridorlarında melnn

lardan bir rrupa M. Prena'in ea
rarenıiz katli hadiaeaini bildirir· 
ken sabık polis komiaerlerinden 
Pqoya ait olan methur doayamn 
M. Prens' e tevdi edilmit bulundu• 
iunu, bu dosyayı katiyen yanm• 

ÔLUORO,..~N HAKiM M. PRENS dan uzaldqtırmıyan maktulün, 
Paria, 24 (Huauat) - StavU-

ki hadiaetinin yeniden alnlenme- (Devamı s iDd ~ ı IDcl dtmumda) 

lspanyollarla Ticaret işl~rimiz 

Belgrat, 23 (Hususi) - Bura
da çıkan "Politika,, guetesi İtal
yanın orta A vnıpada ve bilhassa 
Macaristandaki faaliyeti, İtal
ya hariciye nezareti müsteşarı 
M. Suriç'in Viyana ve Budapeşte
aeki çalışmaları hakkında hususi 
muhabirlerinden aldığı dikkate 
değer bazı haberler neşretmekte
dir. Bu arada Macar milliyet· 
perverlerinin gazetesi "Peşti Hir· 
lap,, gazetafnfn §UDlan yazdJtı 

- ICıa ........... waden iatiyeceiim ti>' ketUm olmanmbr. da l§aret edllmekt.edir: ŞelarianWe ....... lapanya be,eti ile ppdaa .._11 ...... ,. t lclndl 
- Uwtim. • laiç ....... •bne,inb, kopya ettiiim yuılan okumak benim •1d••n1achr. Ruaiimis Japanyol laeyetWa tiaNt odunu dW aıbweli ..., 

•••• .... • • (Dftalm ............ ' IDOl •tu 11) ............ ... 
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~::i~7;:~~~ret _A __ v_u_s_t_u_r_y_a_ 
Avuıturyada cereyan eden &on hadiıe- Venizelos Yunan ga-

ler &ırasında Viyana musevilerinin hicret 1 • • • • 
yollarını tutmağa başladıkları da haber zeteıerının şıddetlı 
veriliyordu. f k •tl • .., d 

Avuıturyada naziliğin kök salması en l er zne ugra l 
ve iktidar mevkiine doğru yürümesiyle 
bu muhaceretin büyük bir mikyas alaca
gında §Üphe yoktur. 

B\ııünkü Viyananın nüfusu 1,800,000 
dir. Bunlann (250.000) i muıevidir. 
Fakat Viyananın bu, dinen musevi olan 
yahudilerinden baıka kısmen musevi o
lanları, muıevilikten çıkmıı ve eski din 
ile alakasını keımiş olan yahudileri de 
vardır. Alman nazileri, ana tarafmdan 
büyük valdeleri musevi.olanlan da yahu
di saydıkları için Viyananın yarı nüfu
sunu ırk noktai nazanndan melez ve ya
hudi saymak icap edecektir. 

Bu itibarla, naziler Avuıturyada da 
muvaffak olacak ve iktidar mevküne ge
lecek olurlarsa Viyana halkı, müthiş bir 
terror.e uğnyacaktır. 

Avusturya, Adolf Hitlerin ana yur
dudur. Onun en belli baılı emellerinden 
biri, Viyanayı üçüncü Rayhin 
merkezi yapmaktı. Bu gün bile, 
Hitler, imkan buldukça vaktini 

Atina, 24 (A.A.) - Atina a
jansı bildiriyor: Birçok gazeteler, 
kendisine arzu ettiği her türlü ma
lumatı vermeğe amade olan hükU
mete müracaat edecek yerde Bal
kan anlaşma misakı hakkında ma· 
lumat almak üzere sefarethaneleri 
ziyaret etmif olan M. Venizelosun 
bu hattı hareketini !iddetle tenkit 
etmektedirler. 

Proia gazetesi diyor ki: 
"M. Venizeloı, ıiyui fırka re

islerinin toplantısında fikirlerini 
ve eğer varsa tüphelerini ileri sü
rebilir, hükUmetin, gerek ken
dine ve gerek diier ıiyui fnkalar 
reislerine vereceği izahatı dinliye
bilir ve ancak bu içtimadan ıon
ra ecnebi sefarethanelerini dola!a-

Avusturyalılar gibi cenup Almanı olan rak onlara, misak eaaaen imza e· 
Bavyeralılar arasında geçiriyor. Hitlerin dilmi§ olduğundan kendiıinin ve 
nnhyamadığı bir nokta varsa, o da, muhalefetin ve büyük siyasi fırka· 
kendisinin iktidar mevküne geçer geç-
mez, yahudileri müstesna olmak üzere, nm reisi sıfatiyle bu misakın se-
bütün Avusturyanın on::ı iltihak etmeme- meredar ve faydalı olması i~in çn
ıidir. Avuıturyanın bu kayıtsızlığı Hit- hşacağı hakkında teminat verebi-
Jeri derinden yaralamıı bulunuyor. ı· d' 

ır ı.,, 

Onun için nazilerin Avuıturyııyı -----------
ele geçirmek için ellerinden gelen her V. J d 16 
ıeyi yapacaklarında ıüphe yoktur. l.'\.lZl or unun lnCl 

Avusturyanın ikinci bir mücadele a- yı/dÖnÜmÜ 
rifesinde olduğunu dünkü nüıhıumzda 

anlatmııtık. Bu mücadele ergeç vuku 
bulacaktır. 

Şayet bu mücadelede, naziler muvaf· 
fak olurlarsa, yeni bir musevi muhace
reti daha ıöreceğimizde ıüphe yoktur. 

Viyana musevilerinin hicrete baılama
lannın manası, onlann daha şimdiden 

böyle bir hadiseden korktuklarıdır. 

ö. R. 

Maarif vekili ay 
başında geliyor. 

Ankara 24 (Hususi) - M:ıarif 
Vekili Hikmet Bey wy ba§ında inr 
klip kürsüsünü açmak için latan· 
bula hareket edecektir. İlk dersi 
Recep beyin vereceği doğru de
ğildir. Recep •Bey daha sonra 
ders verecektir. 

Adliyede harcirahtan 
feragat suretile tayin 

yapılmıgacak 
Ank:.ıra, 24 (Hususi) - Adliye 

vekaletinde bazı memurlar har· 
cirahsız olar.de nakil talebinde 
bulunmaktaydılar : ve şimdiye ka· 
dar bu t:ıleplerden bir !kısmı da 
terviç edilmekteydi. Adliye ve • 
kili, ıharcirahtan ferağat ettir
mek suretiyle tayin yapılmaması· 
sımn uıul ittihazını emretmiştir. 

Bütçe tetkikleri 
Pazartesiye bitecek 

Moskova, 24 (A.A.) - Tas a• 

jansı bildiriyor: 
!Bugün kızıl ordunun on altmcı 

yıl 4önümü bayramıdır. Kolhoz· 
lann f a:brika ve imalathanelerin· 
de ordu efradı araıında takip e
dilmit olan hani ıay ve terbiye 
hareketlerinin yıl dönümüne tah· 
sis edilmiş mutantan merasim ya
pılmıtlır. 

Bütün gazeteler, Kızıl ordu 
hakkında makaleler ne,retmekte

dirler. 
lzvetaiya gazetesi diyor ki: 

''Bugün dünyanın en genç ve en 
kuvvetli ordusu olan Proletarya 
inklabı orduıu, katetmif olduğu 
mesafeyi görmek için arkasına 
4oğru bakıyor ve yen tecrübelere 
ne derecede hazır bulundujunu 
ölçüyor. Sosyalizm memleketinin 
hudutlannı müdafaaya hazır ol!ln 
bu ordu, çalııan beıeriyetin azim 
!kütlelerinin menafiini müdafaa· 
ya da hazır olan büyük bir aaekri 
kuvvettir. 

Bu ordu harbi asla istemiyen ve 
gayesi sulhun muhaf azuı obn 
yegane ordudur. 

Kahraman amele sınıfı ve Sov· 
yet kültürü, sulhu, yalnız sulhu 
istiyorlar. 

Başvekil teşekkür edigor 
Ankara, 24 (A.A.) - Batyekil 

lımet Pataı Hazretleri, Halkevle
rinin açılıt yıldöniimü münuebe· 
tiyle her taraft:uı aldıklan tebrik 
telgraflarından dolayı ıamimi te· 
tekkürlerinin ibliiına Ana1dolu 
ajanamı ü.vıit buyurmu9lardır. 

Ankara, 24 (Huıuıi) - Vekil
ler heyeti buaün ve bu gece büt
çe tetkiklerine devam etti. Top· 
lantıya Mütir Pat~a i1tirak etti. 
Tetkikat pazartesi günü bitecek 
.ah günü bütçe eaaı ıeklini ala
caktır. Açlık grevi 

Bombay, 24 (A.A.) - Kalkü· 
Demir uollc.rında te hapiıhaneıinde buıun:ın 19 si· 

; ·~ yut mevkuf 15 ıubattanberi açlık 
g6nl tarı' e grevi:::ıe bqlUGıflardı:-. Bunların 

An\ars, 24 (Huııntj - De- mabadı kendilnine mektup ki· 
mirvollırrnda yirmi maTttı..n iti- ~·dı gazete ve tuvalet lev.3zımı 
baren yeni lr.:-ife ta.tlik ~ilec~ l ,·r::m"'ıkten imtina eden hapia'ha· . . . 

şimal hududunu kuvvetlendiriyor 
Verilen ültimatomun 

müddeti bitnıek üzere .. 
Kabine karar verdi: Askeri yardım 

teşkilatı yirmi bine çıkarılıyor! 
Viyana, 24 (A.A.) - Kabine 

' dünkü topbntıda askeri yardım 
teıkilitının 18,300 ile 20,000 ki
!İ arasında arttırılmaıına karar 
vemıittir. 

Bundan hatka kabine, soıyal 
demokr:\t mümessillerinin çıkarıl· 
ması üzerine İtçi ve müstahdemin 
konseylerinin te§kilini tanzim et· 
mektedir. 

Sosyal demokratların yerine, 
esnaf teıkilatları mümessilleri 
geçeceklerdir. Bu hususta bir e· 
mirnıame ne!redilmittir. 

Bir ikinci emirname ile kabine 
müstahdeminin ve zir3at, orman 
itçilerinin mütterek mukavelele· 
rini teahhüt etmektedir. 

Londra, 24 (A.A.) - Alınan 
haberlere göre Avusturyanın §i· 
mal hududu, M. Hahicht tarafın
dan Avusturya hükumetine veri· 
len ültim~tom müddeti bitmeden 
evvel, Avusturya Legionunun bir 

hücum ihtimaline kartı takviye e· 
dilmittir. 

M. F eyin zaferi semeresiz 
Varıova, 24 (A.A.) - Pat a· 

janıı bildiriyor: 

Yarı reımi ıazete Polaka Avus
turya hadieeleri hakkında tunları 
yazıyor: Her iki taraf da mücade· 
leden mafl\ip çıkmaktadır. Fakat 
galiplerin hezimeti muhaıımları • 
nın hezimetinden daha büyük gÖ· 
rünüyor. Çünkü galipler harbe 
mutava11ıt tarzı hal tekliflerini 
reddederek giritmitlerdir. Avus
turya iıtiklilinin Şarbozuln dahili 
birliğin tahkimi olduğuna göre 
Viyana şimdi Almanyanın siyasi 
ideolojiaine muhalefet edemez. 
M. Feyin zaferi semereıizdir. A· 
vuıturya bundan böy)e istildilinin 
teminini dahilde değil hariçte a· 
rıyacaktır. Çünkü bu teminatı 
dahilde bilumum imkan yoktur. 

Her tarafta tezahürat 
flalkevlerinin iiçüncü gıldönümü 

lama resmini anlatan telgraflar bir 
tomar tutuyor ••• 

lstanbulda ve Ank:ırada oldu
ğu gibi Türkiyenin her tarafmda 
Halkevlerinin üçüncü yıl dönümü 
canlı bir tekilde ve büyük tezahü
ratla kutlulanmıttır. Köylüler ve 
kuabalıhr Evlerinin üçüncü yıl 

' dönnmü meraıiminde bulunmak 
için 23 tubat günü !ehirlere in· 
mitlerdir. 

Yurdun muhtelif kötelerinden 
gelen Halkevlerinin kutlulama 
merasımını anlatan, telınflar 
bir tomar halindedir. Ayrı ayrı 
hepıinde de 23 tubatta bir bay· 
ram günü Y&J:ındığını,; bütün 
gençliğin, Halkevlerini kuran ve 
koruyan, Türk genÇliğine benliği· 

ni, varhimı tanıtan Büyük Gazi· 
sine, ve onun yanında ve yolunda 
yürüyen büyüklerine k:ır,ı olan 
can bailılıiım cotkun. tezahürat
la gÖlterdiii bildiriliyor. 

Kuta.monu, Mutia, Tekirdağı, 
Çorum, Eıkitehir, Kütahya, An
tep, Ordu, Kony3., Rize, Trabzon, 
Çankırı, Malatya, Edime, Sinop, 
Manin, Zonpldak, Kayseri, 
Halkevlerinin yıldan.ümü candan 
kutluluyan villyetlerden, Uzun· 
köprü, Amaıya aibi yerlerden al· 
dığımız tellJ'aflarda da, bura hal· 
kının, tehirlerinde Halkevi açıl· 
m:11r dolayııiyle, memnuniyetleri
ni ve aevinçlerini anlatıyor. 

ıı11ıııııı•ııı1 11111 ıııııı 111111 nııııı 11111 ıııttıtıı11ıı 11111"ııııııııııııııııııııııııuı11ıııı1111111ııırıı111ıııııll.....-111111111ııııı1111nıııııı111ınıııııı1111111 ııı 

Avusturgada asalet 
unvanları canlanıyor/ 

Habsburg hanedanının uzaklaştırılması 
hakkındaki kanunun kaldırılması 

düşünülüyor 
Viyana, 24 (A.A.) - Alman 

ajansından: Gazetelerin verdiği 
1111alum:ı.ta göre hükumet yakında 
asalet unvanlarının tekrar tesisi, 
Habsburg hanedanının uzakla§· 
tırılması hz kkındaki kanununun 
ilgası vebunl:ırın müsadere edilen 
mallarının iadesi meselesini tet· 

kik etmek niyetindedir. Bununla 
beraber iyi malumat alan ma· 
hafil, meıele ancak tetkilitı esa
ıiyenin muıtakbel tadilatı çerçe-

vesi içinde halledilebileceği için 
bu tedbirlerin h:ı.len tasavvur e

diLmediğini bildirmektedirler· 
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Bir günde 900 ton veren bir petrol kuyusu bulundu 
Baku, 23 (A.A.) - Apche- yu, müteh:ı11ııların bu nııntakada 

ron petrol mıntakHında bin met· muazzam ihtiyat meııabii mevcut 
reden fazla derinlikten bir petrol olduğu hakkında tahminlerini te· 
f'ıfkırmıttır. Kuyunun günlük yit eylemektedir. 

Yirmi bin Hintli a
mele grev yaptı 
Dombay, 24 (A.A.) - Şolapur 

dokuma fabrikaları amelesinden 
20 bin kişi grev ilin etmişlerdir. 

Fabrika sahipleri bilmukabele 
lokaut tatbik etmekte oldukların· 

dan, karı§ıklık çıkmasından kor
kuluyor. Bu sebeple, hükumet 
örfi idare ilanına intizaren, umu· 
mi yerlerde her türlü toplantıyı 

menetmiştir. 

Hint siyasetini tehlikeli 
bulanlar var 

Londra, 24 (A.A.) - Muhafa
zakar müfrit sağ cenahın hükUme
tin Hint siyasetine ,iddetli muha
lefeti dün öğleden sonra, fırka

nın en çok sözü dinlenin azaların
dan Lord Loyd tarafından bir 
kere daha izhar edilmiştir. 

Lord Loyd terefine, bir klüp 
taraf mdan verilen ziyafetten son· 
ra demiştir ki: 

- Bu siyaset tehlikeli ve fena
dır. Bu ıiyaseli Hint milletinin 
bize olan itimadına bir suikast o
larak telakki ediyorum. Hindia
tanm her neferi, her ıiyasi adamı 
ve her memuru eğer bunu ilan et• 
meseydim, beni bir "Opportuni,, 
teli.ki edebilirdi. Bu bir müfritlik 
veya irtica fikriyle tezahürü değil
dir. Meıele böyle bir fey için faz• 
la mühimdir. 

ara dunyada mevan nuı"U1J u 

beşte biri mevzuu bahistir. Eğer 
Hindiatanı terkederaeniz, vah§e
tin avdetini kabul etıni' olunu· 
nuz ve bunun meıuliyeti size ait 

olur. 
Lord Loyd' in bu nutku, gün 

geçtikçe ıık 11k tezahür eden bir 
haleti f ikriyeye tercüman olmak
tadır ki, ıeylin meselesinde ve
rilen karar bunun el ile dokunula• 
bilir bir ifadesidir. 

Müstemleke nıeıelesinin bilhas· 
sa Hindiıtan meseleıinin anane
perest ınuhaf azakirlar için eıaslr 
bir ehemmiyette olduğu !Üpheıiz· 
dir. Ve gittikçe, müfrit aağ ce
nah grupu hükilmet aleyhtarları· 
na yaklaımaktadır. Hükilmet a
leyhtarları, hükumetin siyasetini 
istihdaf ederek bu siyaseti "Ta· 
lim bayra~ı sivaseti,, ismi ile tav .. 
sif etmektedirler. 

/ngilizler Berlin müza
kerelerinde nikbin değil 

Londra, 24 (A.A.) - Havas 
ajansı bildiriyor: M. Edenin Ro· 
maya hareketi münasebetiyle bu· 
rada müz'lkerelerine dair hiç te 
nikbin olmıyan bir blanço yapıl· 
maktadır. Berlin mükalemeleri • 
ne hakim olan samimiyet kayde
dilmekle bearber bu mükalemeler 
Almanyanın silahsızlanma konf e· 
r:\nıına avdet edeceğini ümit et· 
tirecek mahiyetle telakki olun· 
maktadır. 

Almanyanın bin tayyarelik bir 
hava kuvveti istemeıi burada 
kat'iyen kabule fay:ın görülme
mektedir. 

"O ve biz,, piyesi 
ikinci defa oynanıyor 

Ankara, 24 (Huıusi) - "0 ve 
biz,, piyesi yarın Halkevinde 
ikinci deh. olarak temıil edilecek· 



IŞARE!.!::_~1!: 
·---A~İ(ara gibi 

B .. eksen Helkevimiz var. Bu 

ltk~:u~~kevinin bir kısmı iki yaşını I 1 ı 1 
l>İtirdi, bir kuını ~iı· .. ynfmı. Biı· ~ı:ru spanyo ar a 
da d h birkaç gunluk hayata rnalıktir. ticaret işlerimiz 
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SOHBETLER ..................................... 
Böyle olacaksa 

olmasın 
Futbolümüz her sün biraz daha in• 

kiıaf ediyor. a a · 1 1~ k 
80 H lkcvi 80 ın n ap arargahıdır. ·~--------------------

inkılap ~av"''"' frrka programını: yazıt. lspanyol heyeti· dün tacirlerimizle tekrar konuştu. lspan· .... .. ekle onun tamamlandıgını ve 
... ıı gonn b y d 
on. tık nihayet uldugunu sananlar • J t k T•• k f• yar ım d•J• 

Yeşil veya fm·mızı çuhalı masalal'ın ba· 
şına geçtik mi, "Arkadaşlar .. ,, diye ıı;öze 
ba§layıp, kuvvetli ~akşıı.klar arasmda, 
futbolümüzün ileri giditinden, dev a
dımlariyle ilerlediğinden, mazideki ru· 

hun müstehaseleıtiğinden dem vuruyo· 
ruz. idmancı asaletinden, idmancı va· 
kanodan, idmancı disiplininden bahse· 
diyoruz .. Sürekli alkıılarla biten bu ma· 
sa batı sohbetlerinin ertesi günü, futbol 
sahaları, kazan kaldıran yeniçerilerin 
kelle götürdüklel'i meydanlara dönüyor. 
Kafa göz yanhyor, hakemin düdük ae· 
sini küfürler bastmyor, zabıta, bir isyan 
bastıracak tertibat abyor. Sonra komisyon 
lar toplanıyor. Kabahat Aliden Veliye, 
Veliden Aliye abbyor. Hata onundu, 
günah bunundu münakaşaları arasında, 

meselenin kökü kaybolup gidiyor ve dö
ğü§enler gene meydanda top oynuyor, 
küfredenler, küfürbazlıkta devam ediyor 
ve gene kınnm veya yeıil çuhalı masa 
ba~ında: "Arkadaılar .. ,, diye söze başla
yıp kuvvetli şakşaklar arasında, futbo· 
lün inkitafından, terakki,inden, dev a. 
dımlarla ilerleyişinden dem vuruluyor. 

~ · Y•u;c:r ıaftırlar,_ yahut ~a davaya kast· yaya vapur JŞ e ece Uf ırmasına e } ıyor 
L . .J Jrıkslaplann bırleşnıesi. 
..rıvar~rr· · 

A _ Bütün kütleyi .sannası. 
B - Yeni kıyınetlenn ıncınleket ata· 

ıuıda bütiio jnsanlan biribirine bağlama. 
·ıe -•anmış olur. 

•ı ı tauıarııı ~ 

T .. , . e tepeden tırnaga kadar deği. 
urıny I k 'd' . .__ etler meme eh ır. Bu inkıla. 

\en .ıuyın . d ~· ı ! 
'lun asıl cepbesı egı ~ u.wvcti ile karşı 
L z Artık yenı kıyıııetlerin mem 
&:ar~ryayı • ı· b' d . . v • 

1 k . . de !aku ı ır erınlıge erdi-ek e et ıçın . ~•u 

inkılabrn ikincı safhasını teşkil etmek. 

tedir. 1 d .. 
Mü::avi inıan aı· uıturiyle §iarlanan 

inkılap dı! d~tmana ve iç dütnıana karıı 
:ı:.L .. gülerıylc kapahbnıştır. Fakat bu 

IU4ll or •v• '-'"l 
. 'fade ettıgı KU lür, ve bu kültürün 
'ıann J 

ittediği haY8.~1 .~~~k da inkılapçmm 
•n büyük utkusudur. Halkevleri bu
l'nın için "çıldı, Bunun için çalışıyor. Fa· 
kat bu dava 0 kadar kolay kolay kaza· 
tunılacak daTal~dan değildir. Bu müte· 
lll&di çalıflda, ıdaresi bir uğratma iati
yen, bıknJl>'8n. Yo~~yan, üşenmiyen 
kuvvetler el~e edılcbılecek bir davadır. 
K"' kri ,eıurlere demiryolları ile bağ. qy . }( 
}amale istıyoruz. ültür birliği ile An-
karayı ~ehirden köye nakledeceğiz. Da
vanın ltlütahhaı İfadesi budur. Halkev. 
leı·i ne istiyor .. dendiği zaman vereceği. 
miz en kısa ıo..:: 

"- p,i~~leketi Ank.ra yapmak!,, tır •. 
B11nun ıçın lialkevleri üstlerine en 
büyiilı, en ııerefli, ve o nispette ıüç olan 
vazifeleri almı§ bulunuyorlar. 

• • • 
Sayısı dün sekseni bulan Halkevleri 

itleal ;\11karayı, yu;odun her köşesine 
yaye.ı:zktır. Derk:!n, hayati usulleri hak. 
kında ela mana ifade edecek bir vui-

J yeti ifade etrniı oldui_umuza kani ı.u. 
lunuyorum. ttalkevlerının ıntuhlp Ot:t· 
vaaı önündeki mevkiani ismi temin et• 
miyecektir. Çünkü biz iıimlerin huıa
sına kani olan mistik bir topluluk deği
liz. 

lnkıLip davasındaki mevkiini Halkev• 
lerinin staı:dardize çalıpuasınt da. temin 
edemez. Knğnıya nazaran kopn bir at 
•ürati jfade eder. Fakat otonıobile ve
n tayYareye bakınca bu bir yürüyüş 
rleğilclir. Biz radyo aüratiyle YÜriiyerek 
ıneMfcler alacağız; bunun içi.rı bu çalı!· 
ıt&anın standardı Ankara gibi çall§DJak ... 

.Hedefi, Ankarayı her Yere Yaymaktır. 

Sadri Etem 

QUJhane mektebi 
milsamereleri 

Gülhane krlinik me'ktehi hlüu.
meıreıi sömestr tatili sebebiyle 4 
Mart pazar gününe bırakılnııttır. 

Tıp fakültesinde 

Tıp fakülteıinde her zümrenin 
imtihanı sömestr sonunda yapıla4 
caktrr. 

Şehrimizde bulunan İspanyol İspanyol ticaret heyeti bu haf· 1 mı! ve Türkiye ile lapanya ara· 
ticaret heyeti dün de öğleden ev· taı içinde memleketlerine döne- unda tesiı edilecek batta hiç bir 
vel lstanbul ticaret odasına gele- ceklerdir. İspanyol gemisinin rakip olamı-
rek halı, zahire ve bağırsak ihraç Naki• t T"" k . . yac:ığını söylemişlerdir. Bunun 

.. 1 d' ıya ur gemıcı- ·ebebi 4 udur: eden tacirlerle gör~mu~ er ır. ] .. -s 

lıpanyollar zahireyi M:ınilya erile yapılacak 
piyasaundan tedarik ettiklerini lıpanya ile memleketimiz arasın· 
ve bağrraaklaırı da lstanbuldan daki na:kliyahn Yelkenci z1deler 
Almanb.nn satın ())mq olduklan tarafından teaİş edirecek olan 
malları Berlin yolu ile aldrkarını Türkiye - lıpanya hattındaki 
söylemiılerdir. Türk vapurları ile yaprhcağını 

1 il b 11 d v yazmıştık. Dün bu husu!ta tetki .. spanyo ar u ma arı ogru• k 
elan doğruya lstanbuldan ve kat yaptı · 
memleketin muhtelif yerlerinden Yelkenci zade firması memle-
51bn alarak İspanyaya. getirttik- ketimizden Avrupaya: ve bilhassa 
leri takdirde daha pek çok kar e· en çok muamelelerde bulundu
deceklerini ve maliyet fiatı da ğumuz memleketlere deniz n:ı·kli
ucuz olacaığı için aürmün artacağı 
nı ili.ve et!nnşlerdir. 

Uzun süren konuşmalard:ın 
sonra lspanyıollar zahire, bağır· 
ıa.k ve hah tacirleri ile tanııtıkla· 
rındın menun olduklannı bildir· 
mişler ve adreslerini almıılardır. 

Turing klüp 

Beş senelik bir program 
hazırlıyor 

Öğerndiğimize göre Turing 
Klüp beı ıenelik bir faaliyet prog· 
ramı hazırlamağa karar vermiş .. 
... :... .J.l"'"""'·~ ı.: .. lr ... -i .. .,,n..,. menı-
leketİ,ıpjze mla 4eyy,ah celbi isin 
icap eden ted·birleri tesbit ede
cektir. 

Otellerin ııllhı, kaplıcaların 
seyyahların istifade edebilecekle
ri bir hale getirilmesi; seyyahları 
memleketin gezilmeğe ve görül
meğe değer mıntakaların.a ulaştı· 
racak nakil vuıb.larınm intizamı 
ve göıterilece-k kolaylık, komis
yonun dütüneceği belli başlı me· 
ıeleler araımdaıd1r. 
Koıniıyonda ofia müdürü Cemal 

B. E.ıniroğlu Ziya Bey, Şükrü Ali 
Be:r, Akay ve Şimendifer idarele· 
rinden birer nıurahbu, bir de 
doktor bulunacaktır. 

Komisyon bir iki gün sonra İ§e 
batlayacak ve programı en kı$:ı. 
:zamanda hazırlamağa çalışa.ek· 
tır. 

yati yapmağa 1karar vermişler, ve 

evvela İspanyaya bir hat tesisini 
dü1ünmütlerdir. 

Bunun üzerine Jspanyaya mü· 
rac::lat ettikleri zaman İspanya 
hükumeti hunu çok iyi kar,ıla-

Üsküdar 
Tramvayları 

Şirket otobüs işletme 
imtiyazını da istiyecek 
Ü•küdar Halk tramvayları mü· 

dürü Necırıcttin Sa'hiı- Bey Anka
raya gitmittir. Necmettin Sahir 
Bey, Üsküd:ır tramvaylarının 
Kadıköy ve F e~rhahçeye kadar 
uzatılması ve ıirketin vaziyeti 
hakkında izahat verecektir. 

Bundan ba§ka Necmettin S:ıhir 
Beyin, belediyeye verilen lstan· 
bul otobüs imtiyazının işletme 
işlerinin bu şirkete devri için de 
teıebbüaatta bulunacağı haberi 
a1mmıftrr. 

Ticaret odaları 
Ticaret odaları kongresi Tem. 

muz içinde Ar.karada topb.naca·k
tır. 

Öğrendiğimize göre bu kon
greye bütün Ticaret odaları res
men İftirak edecek ve kongrede 
(TicaTet odalar birliği} kurulma-

lıpanya hükumeti deniz na-kli
yatında 1spanyol sularından dı· 
şa.rıyaı gidecek olan gemilere nak
li yardım için bir k:nun netret
mittir. Bütçe meseleainden do
layı bu hususta C(>k dikkatli da.v
ranılmaktadır. Y elkind zadele· 
rin taro zamanında olan mür::ıca
ati üzerine ispanya hük\ımeti bu 
işle yakından alakadar olmu~ ve 
Türk firuıasın:l çok yardım elmiş· 
tir. 

Ancak İspanya ile Türkiye ara· 

sında Alman, Fransız kumpmya

ları da iflemektedir. Bu itibarh 

Türk firması bu vapurlara reka

bet edebilmek için . seferlere çok 
dikkat edecektir. 

Kazalar 

Yeni seyrüsefer tarifesi 
hazırlanıyor 

Belediye bütün otobüsleri 
kontrola başlamıştı. Bir ya kadar 
deva meden bu kontrol bitirilmif, 
bazı otobüıler tef erden mennedil· 
mitlerdir. Bir takım otobüslerin 
de fOf örlerinin ehliyetnameJeri 
geri almmııtır. 

Belediye son kazaları da nazarı 
dikkate alarak tam manasiyle asri 
ve yeni bir seyrüsefer talimatna· 
meıi yapmaktadır. Bu taliınatna• 

me niıan ayında tatbik sah:ısma 
konulacaktır. 

Sular idaresinde 
Belediye fen itleri müdürü Yu· 

ıuf Ziya Beyin riyuetinde Avru· 
p1da bir tetkik seyahatine çrkan 
heyet vazifeıini bitirmek üzere· 
dir. Heyet buraya döndükten aon· 

ra T erkos ve sular idaresinde e· 
aasJı ıslahat yapılacabr. 

sı görüşülecektir. Dil mektebi ı,ıeri 
BugUnkU konferans Bundan maada bir klç sene Dil üniversite ıslahat müpviri 

Dr. İbra·him Bey tarafından denberi tatbik edilen ticaret oda- profesör Malı dün dil mektebi İ§· 
Galat:ı.aaryhlar cemiyetinde bu· ları kanunu üzerinde bazı esasla· leriyle meıgul olmuştur. Dersha .. 
gün saat 18 buçuktaı "Stratoıpher rın değiştirilmesi ve bu sUTetle nelerde y:ıpılan derece imtihan· 

ı.ı:ınbul Ü,!lİversitesi rektörü ve profesör Picard'ın tecrübeleri,, ticaret odalaırın"l. daha fazla sela· ları neticesi daha belli olma· 
profetÖr Neı'et Ömer Bey dün ~ev:ıufu bir konferans verecek-, hiyet verilmesi görüşülecek mev· ı dığı için dün bazı sınıflarda ders 
Ankaradan gelmiştir. br. zular arasındadır.. okunmaınıttır. 

r=- --·- - .~-

rıteşıet ömer Bey 

------
DEHRi Efendi Nasıl Görüyor? 

......... ,,, 

"· .. , 

itiraf edelim, çekinmiyelim, söyliye
linı: Klüplerimizin bir çoiu sabıkai 
mükerrere erbabmdandır. Bilhaua Fe
nerbahçeyle Galatasaray öylesine &abı
kalıdrrlar, ki kıwgasra bir oyun neticeN 
lendirdikleri zaman herkes ~aşıyor, 
herkes, hayretle bekJiyor. Çıkarken, son 
ıaniyelerde, daiflrnmadan evvel bir hi· 
dise olacak da döğü§ecekler diye beldi
yorlar. 

Cuma günü, kiınıe Jaşmamıjhr. 

Galataaaray - Fenerbahçe dôğütıniiş
Bundan tabii ne var? .. Teıekkül ettik
leri gündenberi döğüşen, daJaıan1 yum• 
ruklatan bu iki klübün, b~n pne 
döğüımemelerine ne sebep vu?. Öyle 
ya, bunca knvıadan sonra h.angi&İ ce
za B"Ördü?. Hangisi diskalliye edildi? •• 
Hangisine gözünün üstünde kaşm val" 
dendi? •• 

Eğer bu hal böyle devam edene, to· 
runlarmm:, boksla futbolün farkını 

ayırt edemiyecekler. Eğer kenditnize 
acımıyorsak, çocuklarnmza acıya)ım. 
Onları düşünelim de, bu· kabadayılığın 
önüne geçelim. Ba işe bir nihayet ver• 
mek elzemdir. Bunun için de, hatır gc· 
niil tannnadan, Galataaarayla Fener. 
bahçeyi cezalandırmak lazondır. Hayır, 
Ahınedi, Mehmedi, Aliyi, Veliyi değil, 
Fenerbahçe klübü ile Galatasaray klü
bünü diıkalifye etmek IUımdır. Bir sene 
müddetle san lacivertle sarı kınnızmm 
futbol 11ıhaaında görünmesini menetm .. 
lidir. 

Futbol maçları, her seferinde böyle o
laa.ksa olmasın. 

Selami izzet 

Fırhnanın getirdiği eşya 

Dün 14 te Çatladıkapı sahille· 

rinde bir sandık içinde Bursa 
markalı fayton arabası len.erleri~ 

bir ıındık çikolata ve üç teneke 

mazot bulunmuştur. Bu e§yanm 
lodos f ırtmaaı hasebiyle denize 
sürüklenen e§y& olduğu anlaşıl- · 

mış, rüsumat muhafaza memurlu· 

ğuna teılim edilmitti~-
, 

' 

- Dehri Efendi, Belediyenin mezı.. - _ Bu uıulün 2araı·ı görüldüğü - .... Avrapaya rsmarlanan tarh ma·j - Nihayet tartı makinesi reeldi~ bıı de· Dehri Efendi_ iyi it albayda •r 
r...m faa)'nll basınn ı:ılmıyor. ~ay .. için lıayvanlan tartarak sıklet üzerinden kineıinin gelmeıi için bir seneden fazlalfa da kullanılamaclı, bir seneye yakm za. derler ama, anlatılan bazı itlerin çıkma. 

:ani.ar ıesniz olıun, uyıf olsun hepn bir resim alrnlJll lrM'ar -verildi.. beklendi... mandrr tamiı- ediliyor. fakat bir türlü 
11 

için altı sene beklemek JAzrms~ 
re•m verl,.c:w.. bitmedi. 
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Albaya ait umumi 
k~ntenjan list·..-j 

Staviski rezaletinin' 
yeni safhası 

-- CB•ıınalreledlla devam) 

mümuebet ve müpbehet zifıbıler
Altı aylık, kontenjan Iİetelini ım. ».1 - '111. • -- MI A - tı. de ca-'---or:. 

d ,___1_.._ B-ü&o-•t. --- W-ı., ...-u&.1' 
netre evam euııaıueyiz. (V) lia- '51 - HTn. m A - 11719, a - 8660, Öyle SÖJ'ÜDÜyor ki Staviakiııin 
lesinden sonra bazırl•nmıt olan o - ao10, m - eo, "' - •10, w A - ul bk "k 
(M) l:steai Almanya, Belçika, -. • - • caı 0 _ 11. • _ ....., terik!eri re et ta ·~t ve taki-
r-.w. 8lmaa ,...., • - 111111 ~ kalla- babnı akim bırakmak için rizli 
ıraoelovakya, Frama, Holanda, m1an ..._---. ,n - um. 476 _ 16 bir tefkilit yapauflardır. Bu tef· 

~ :::;:re, v!::.~':91~- '~ u.-:: :::-. ~":o.-.:~~ kilit vaeıt-:•iyle her türlü ıuikaat-
• '87 A - IOOO, ~""'imimi talmnJ•n leri gözlerine almqlardır. 

PODJ&, Suri,e, MDD', Amerika 1(,.....1lalar ..... ,. "'B - il 488 A 
ile diler memleketlere taluiı edi- - m a - ın. • .a. ı - -.. • - Bu vasiyet karıiamda Staviaki 
len tarifede )'Ulh madelerin mik-
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Umum1 kontenjan listesi IOG - ... 510 A - 20& ,..ınız eam c16t· mek mümkün c1e1·1c1· 
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Acıklı bir ölüm 

1 DAVl'.TLBR 

326, 327 dofumlu 
1 

!
Zincirli kuyuda yapılacak 

asri mezarlık 

Erkefi bıçakla 
yarahyan kadın 
Uakapaım •«uran, Gal:ıta· 

da Şeker zade Tütün depeauqg 
amele lhND Efendiyle Gonca H .. 
mm dün bvıa etmitler ve bu 
lnvıa esnaaacla birclenbiN bid • 
detlenen Gonca Hamm, lhtaıu bı· 
sakla aıkaamdan yaralamqtır. 

Suçlu bclm yabl''""'t• ,aralı 
da hetahaneye bldS1lmıttar. 

Beyoilunda Haçopalo apartı
manmda oturan tüec'l!'dan Salih 
Efendinin yüz lir&S1• hizmetçi 
Mari tarafmdan çalınmlfbr. Ma· 
ri •bıt'lCa ya)ralaJlllllft iberiıMI• 
ba puanın ancak 81 liram Wan
Dl111 haklanda ~.t.tıa•ı. 
llllfbr. 

Durup dururlC... h•vara 
...... • ........ 1 

K6'iikpuard:ı Bostan soka· 
imda Sami ve arbdafı Ali, du· 
rup clunarkeD baT&P dört el ıillb 
allluflar .. __,.. b)flmı•t
larclır. Fakat ... ildai de,.._ 
poliel• tarafıDclan JWhlemn•t
lanbr. 

""•il et bulundu 
pendikte otur:ın Abidin Efen-

dide 22 •• Kad~e obsaD 
Fettah Efendide 15 kilo kaçak 

ilin' eti yakalalHIUf ve etler mii
..,dere edilerek mabahaya sön· 
deri im ittir. 

ihracat ofisinde 
yeni kadro 

dagün 

• J P E K linemaaada 

KARTALLAR 
UÇARKEN 

nete ve zevk aaçaa Fra11S1zca i Oyn1yanlar: 
.az 1 fll•. O,...,aa ~ FREDl!RIK MARCH 

MEG LEMONNIER f Karı Grant·Karol Lombar 
Avrıca: Para•ount o•etee;, Parıe'te npılan son oü111avitler. 

aıtOn ELHAMRA antmasında: ÇAREViÇ Fr•DlllC• 
ılılil - 0yD1yntar: Narle Glorı - Georg• Rlgaud 
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DAVETNAME 
Glıterilecek o'an - HARP - filmi deyam ettiji mBd· 

detçe aiaemaauz daYeti,elerıDi kıbul etmemek mecburiyeti•· 
de olduğundan, amaınl •• buıuai bi:umum daYetiycJerimm 
hamil bllcOmle zeyab m9latereme, Matbuat eıklaı aiaema Ye 
fdm aab p Ye mOdırleri beylerle muhterem refikaJan Hamm• 
efeadileria 26 fUbat pızarteli ah& aaat 18,90 da bu fibai 
ılımek ibre teıriflerı rıca oluaar. 

Arlletlll ........... MUcllrlıetl 
.clS670) 

ltalyanın Faaliyeti 
~~------------~--- , ............... ,....., 

" ..... M. SUYiçin BadaPetteJe 
geliıinin ıırrım artık c1amlard*i 

eelelerin halline 1IZUD •• dakik .. 
arat icap ettireceiini ""ıflma 
mu. 

lmlanııçlar bile bili:ror Te anlatı- Resmi tebliide de bildirildiii 
JWJar. M. SUYiçin memlelmetimbe 
ıetme.ini icap ettiren sebep, han- pbi Budapette priipneleri en .. 
dan bir ay ene) Viy:mayı ziyaret Jl semini huırlamelr için ppıl-
etmeaini ve ondan ıoma da Avus· llbfbr . 
turya bqvekili M. Dollf&111'un Matbuata verdi.ii be:rmatta M. 
Budapette'ye ıelmeaini mucip o· Suviç kabil olcluju kadar sarih 

bir tekilde bir ...ıı-..::1. ittiba .J_ lan 1ebeptir. ._...,.. u.11111 

M. s_.. ve M. T:ıniieu'den taıavvur edilmedllini .aylemiftlr. 

aoma M. Muaolini de Tuna hav· Viyana, 24 (A.A.) - kalyan 
zaaı te,killb için bir plln hazırla- uıüıtepn M. Suviç busiin 17 de 
llllfbr.,, Pettedea buraya ıelmiıtir. Dol· 

Alman haberlere töre İtalya, ruca ltalya eefaretine nazil olan 
hudut üzerindeki A..aturya ha- M. SUYiç Viyanada ba •kpma j 
vaJ;ein.1. :ıı • " www ...,,,.._ ......... ,_-f'__.. .. ~ ~ - .. - r 
m.ratan ellerindeki hububat ad ;mınm bu ku ilwnetinden bil-
ıtoJdannı almalı clütUıımekte ve istifade, batvekil M. Dollfuaı, 
bu ıuretle A...-tmyada hiaaeclile- kendisini aefarette ziyuet ede
cek lmbabat nok•nmm AYmtar- cektir. 
yaca M~atandan tedarik edil- Ba ziyaNt etWmda, Pette 
meeini temine çalqmaktacbr · miikllemeleri ile eon Aftlturfa 
Bundan ma•da İtalya - Macarie- bldieeleri menuu bab>lacakbt. 
tan - A~ arumcla bir.,. 
ra ittiWı (Umon Moaaitalre) ,.. 
pılmuı ela dtt&nülmektecllr. Bu 
haw N11Den tebip edilmekte oı
makla beraber ba bapta hazırlık
IW. bahmdata maMWmldır. 

Orta A~ itaba ile Al
man,,a ....... ılald relmbetten ieti
fade etmeelnl Mim Macmuhn 
Almanya ile llrf9t lli89ait tartlar 
d&Veeinde Mr tlant mııMeaeei 
4tine maYaff'* olmulbW. 

Hattl ba mtthı•e M. Su•i9ia 
Budapeıteye ıelmeeinclen bir iki 
saat enel im• edllh•lttiı. Bu 
muahede mucil,ince Macuietan'" 
dan Alma~ya ihnç edilecek 
hububatın tenelik mlLtan 150 
milJOD Pengö tahmin ohma,or. 

ccPolitika,, ltalyanm Avusturya 
- Macaristan arasında, küçük i
tli.fa ve Balkan anlaşması misakı· 
na 1mrşı bir mttwaıe kutveti vii· 
cude getimıek istediğini de yazı· 
yor. 

Ayni gazeteye bakılırsa ltaıya, 
Avusturya ve Macaristan bafV&
killeri arasında Romada yapılma· 
sı düşünülen müllkat ha1'1anda 
henüz kat1 bir karar _.udş de
ğildir. . . ... 

• • • 
Paris. 24 (A.A.) - Ha.,.. a

jann bildiriyor: 

M. Su.Xhin Macariataıı aeya

hatl blt'llk bir dildrat ile takip .. 
dihllek İcap eder. Zira pyeei yal· 
nıs Munolini - Gambat - Dol· 
ftll müllkabnı hazırlamaktan lba· 
ret olmapp 1talpnm himayen al· 
tında bir Avusturya - Macarie
tan iktıeat birlijinin temellerini 
atın•ktır. 

Pelit Pariaien ıueteeiDiD 1ııa 
mütaleuma halihazırda bilin 
Fran11z matbuatı iftirak etmekte
dir. 

latildilini ve iktıaadl bnet ve 
membaJaruı. Almaııyanm tehdit 
etmekte olduiu Avuaturyaya ya
pmak hallllUDda yanlan .._. 
için aarfedilen bir ıayret teklinde 
IÖlterilen bu tefebbiirin Roman
ya, Beko.lovakya ve YuıoılaVJ&· 
da eıaditeJer uyandırmaktan hali 
kalaııncaimı yasan ba ıazete 
ili.ve ediyor: 

latanhuldaki ihrac:ıt ofilinin 
kadrosu dtin reunen alibdarlara W.-wte, 24 (AA.) - Havu 

''Mualıedel..m yenİd• töz
den ıeçirilmMiDe alt her tlrlü tel
mih, Badapefte hUlı.._ bu 

yolda yapılacak her türlti ~ 
ler, Macariıtanı Almanyadan .. 

...... •• _ ........ iNi .,..,."' an-...... _.,...... ... ....... 
ti ı11ı lı ..... - , ..... , . 

tebl"i edilmittir. llJl'l-

B 1lueketilli UDlı töre Jatanbalda 300 )ira laftl. 
4 

maqlı bir müdür, 250 lir:ı IDa&f- JanD •hatla tehir etmiftir· 
b 2 raportör, 150 lira mııtb W,. hiikimetiDia mÜIDeuili
iki memur, 100 lira maqb bir • .. ıtırllm iri ktllalüa Wlrimi
memur ve 89 lira maatb bir dak-1 yeti, hir çok .ı..teder arumcla ik
tilo kalac:ıktır. bladl 1-.tlan e.w..mma aibi me• 

yırmağa matuf olsa bile Btla-ef, 
Praa çe Belıratta namiilAit tılltlr
lerle bqılanmaktua hali Dlmı· 
)'llCakbr. P.a atdlbe JQI, iL ... 
nesin matat 1-.airetiyle .taftİle et
mit oldaju JOWgr. 
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Minimini Kız Ve Aşk 
:;:ı _ - - -=- = =- - -:: Yazan: Selami izzet 

Nuri Bey gene heyecaohndı: 
- Mes'ut o1acakım mini ınini 

klZ· 
Bu, birçok tecrübesi olan b\bi· 

atın cevabı, vaadi, yalanı idi. 
- Sen mes'ut oldun mu amca? 
Çekirgenin ıuali. 
- Bu ıan:ı ait değil. 
BLl 1 da ta biatin cevabı; kimse

nİJl canına kıynıamak için, sU' 

vermiyen tabiatin cevabı. 
- Bazan ölmek istiyorum. 

f{er şey beni eziyor. 
- Aldırma böyle şeye.. Sıyrı• 

]ıp k:J.ç. 
Gülderen gözlerini yumdu. U· 

zun kirpikleri oynuyordu. Ve bir· 
denbire, değişik bir sesle: 

- Sen &ıyrılrp kaçmıpın, öğ· 
retıene bana. 

.Nuri bey fer.a bir açml'za düş· 
tü. Böyle çıkmaza hiç girmemiş· 
ti. Ona hilkat bir ıey öğretmemi!· 
ti, o brr şey öğrenmemişti, bunu 
nıiniminiye izah edecek miydi? .. 
ffayır. 

- Bunu annene sor. 
- O babınıa tabi. Hem bu gün 

.felaket var. Onların hepsi, ıttat
ınazel bile, evde yangın va.rmı§ 
gibi telaşta .. 

- Sen de bayıldm. 
--- Ben felaket var diye bayı} .. 

mııdım. Öteki geliyordu da .. Kork 
tum. Masa döndü, düttüm .. 

Kirpikler krmıld:ıdı artık, pem
be yüz sarardı. 

- lıte gene düşüyorum.. Ne 
giizel.. 

Çekirge ötmüyordu artrk. Işığa 
kaçmıştı. ihtiyar çam şarkı ::>u.;k-

nıiyordu. aktam rüzgarı kesilmiş· 
ti. Güne§ durmuıtu. 

Nuri Bey içinden söylendi: 
"Güzeldir. Ve insan, benliğin

den sıyrdamazıa, ihtiyarbmıt 
d!!mektir.,, 

M;nimini kızın elleri titredi .. 
Bir o]qayışı özlüyordu.. Mini mi
ni vücudu, bir kadın vücudu gibi 
kıvrandı. Hayat dunnu§tu, gün 
fazla kararmıyordu: Bir Aşrk do· 
ğuyordu. 

ihtiyar Nuri beyle, ihtiyar ç:ım, 
bu güzel, genç, körpe vücuda ba· 
kıyordu. ilahi Mannara, bu inki· 
ıafı seyrediyordu. Öteki, benliği, 
vijcudu, yüzü, eli olmıyan a§ık, 
hulyalardaki aırk, avmı sıkı sıkı 
yakal :ınıı!tı. 

Ve göze görünıniyen.\n oktayı§ 
larını duyduğu halde, mini KOini 
inledi: 

- Ölmek iıtiyorum ! 
- Bunu herkes ister; ·~imse ra-

zı olmaz; bu bir adettir. 
Minimini başın.ı salladı. 
- Senin yanında öleyim amca. 

Beni kucağın:ı al, yatağrnıa yatır, 
üstüme çiçekler ört. Bir meleğe 
benziyeyiın. 

- He hey! .. 
Miniınini kızdı: 

kisi gibi değilim. Ama. kimseye 
söyleme. San1 bir ıır açtım. 

- Benimle evlenmek istedin. 
- Şaka ettim. 
Marmara gene sustu. Kızd gÜ· 

neşi, ta ufkun ucunda ince bir ka
ra bulut ikiye bölmüştü. 

_ Ne düşünüyorum biliyor mu· 
sun Gülderen?. 

- Bırakacağımız, ayrılacağı-

mız şeyleri. 
M Hayır. Eğer on beş ya§mda 

bir kızım olsaydı, kayguya, tasa· 
ya düşecekti.m. 

- Düşmezdin, çünkü, benim 
san:ı. söylediklerimi söylemezdi. 
Eğer ihtiyar bir dostları, macera· 
lar geçime bir amcaları olmaz· 
sa, genç kızlar sır vermezler. 

- İhtiyar h:ı .. 
- Genç kızlar dertli olduklan 

zaman sır verirler. Benim derdim 
Vl\r. Felaketten dolayı, öteki fe
laketten dolayı mahzunum .. Ça· 
1·esiz .. 

- Evet, çaresizliğe boyun iği· 
lir. 

- Ama ben boyun eğmek iste· 
miyorum. Ben anne değilim. An
nem gibi olm:ık istemem. 

- Onun gibi, benim gibi ola· 
cakıın. 

- Amca, beni kızm, gibi ku· 
cağına al .. Ben artık minimini kı· 
zım. 

- Benim için arbk mini mini 
bir kız değilıin, seni kucağıma. 

alarn:ım. Bu akıam, kadınlık ha• 
yatına batladm.. Ömrün oldukça 
yalnızsın artık. . 

- U.uwc. •• 

- ltte prüyoraun ya, kadın 
oldun. Kadınların hepsi unut, 
der ve onbr unutur. 

- Ben artık mini mini bir ktz 
değil miyim? .. 

- Onlar unturlar. Onlar, ka
dınlar, her saat baıka bir mah· 
llıkturlar .. Baz·:m melektirler, ba· 
zan şeytan .. Ah Gülderen, sen de 
kadın oldun .. 

- Senden nefret ediyorum. 
- Bravor .. 
- Eve girelim arbk. 
- Gene bravo!. 
Marınara susuyor. Kesilen bir 

hıçkırık: 

- Yalnız kalm:ık istiyorum. 
-Gülderen, Gülderen, ben.ha• 

yatta oldukça .. 

- Ömrün oldukça yalnız kala• 
cakaın dedin. 

- insan bir §ey söylerken 
Pek ehemmiyet vermez. Ben de 
felaketten sonra §"'tırdım. Baban 
fena haberler aldı, bize kara ha· 
herler verdi. Ben de gelip ihtiyar 
Çamın alt•na aığındun. Geldin, 
ınatmazeli s:wdm, buraya uyan• 
dın, heyecamına, derdini kattın ... 
Ben de muvazeneyi kaybettim ... 
Hayır, kötülük etmedim ama, mu• 
vazeneyi kaybettim. 

(Devamı var) 
- Melek olmak istiyorv,m ben .. 

Ben meleklerle konuşuyorum. 
ftUltltlllntAfttllatllllWIUfftJIUlllllOlllllUlll•WlıtllUlllll'''"'' llllttıllUHıllt'"IHlllllJ .. 11,_ 

Ve birden tashih etti: 
- Konuturdum, artrk dinlemi· 

yorlar. Ben de onları dinleıniyo-

TEŞEKKÜR 
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C MAHKEMELERDE j e:-D UMUM 1 /!ARP T E ~lmınlR 

Staviski ii T eşkil3tıMahsusa i 
Resimden çıkan dava, 
her aetle neticelendi 1 
Fransadaki m:ı.Ji rezalette baş· 

lıca rol oynadığı mevzuu bahso
lan Staviskinin kendisini öldiir· 
müş vaziyette bir resmini neşre
derek matbuat kanunund:ıki bir 
maddeye muhalif hareket ettiği 
kavdi.y le aleyhine dava açılan 
"Akt:ım,, gazetesinin muhakeme
si, İstanbul birinci ceza mahke· 
mesinde dün sabah neticelenmiş· 
tir. 

Bu davada, Staviskinin kendi· 
sini öldürmeyip öldürüldüğü yo· 
lunda akseden bir haber ve g:ıze· 
tede çıkan reımin altına öldürül· 
düğü ya~ılacakken intihar ettiği 
yazıldığı, bu yanlıılığın ertesi gün 
hemen bir t:ı.ahih konulmak suTe· 
tiyle düzeltildiği, müdafaa olarak 
ileri sürülmüştü. 

Müddeiumumilik, ceza iste· 
mi§, muhakeme karar için kalmış· 
tı. 

Dün karar bildirilmiştir. Müd:ı· 
faa, varit görülmüş, gazetenin 
neıriyat müdürü Enis Tahsin Be· 
yin beraetine karar verilmittir • 

Bir aene hapsedilecek 
Japon sefaretine ait bir otomo

bilin manyetosunu ve Vasıf Bey 
İsminde bir zatın evinden e!yaıı• 
nı calmaktan ıuçlu Bilal, lıtanbul 
üçüncü ceza ma•hkemesinde mu· 
hakeme edilmİ§, bir sene hapıe 

mahk:Gm olmuıtur. 

Sarı ihsanın muhakemesi 
Dolandmcılıktan suçlu Sarı 

lhnnm muhakeme&ine, dün ls
tanbiil üçüne ceza ımahkenıqİn• 
de devam edilmiştir. 

Dünkü muhakemede bazı tdıit
ler dinlenilmit, muhakeme, tah· 
kikatın tamamlanması için kal • 
mıttır. 

Hamit Bey, temyiz azası 

lıt:mbul ikinci ceza ınahkeme
ıi reiıi Hamit Bey, terfian temyiz 
mahkemeai azaılığma tayin olun
mu9tur. ikinci ceza reisliğine 
kimin tayin olunacağı henüz belli 
değildir. 

Ceza ı,ıeri mUdUru 
Adliye Vekaleti ceza itleri mü· 

dürü Hasan Beye, Gülhan.e huta• 
h:ıneıinde bir ameliyat Yapdmıı • 
tır. Haıaan Beyin ııhhi vaziyeti, 
iyidir. 

rtazmlye Hanurun çantaaı 
Nazmiye Hanım isminde biri· 

ainin para çantaıını yankeaicilk 
suretiyle çalma'ktan suçlu olarak 
muh:ıkeme edilen lsmail isminde 
birisi, bir müddet evvel İstanbul 
birinci cezaı mahkemesinde dokuz 
ay hapıe mahk\im olmuftu. 
Temyiz mahkemeıi bu karan bir 
noktadan hozduğund:ın, İ&-mail 
dün yeniden muhakeıme edilmif " 
tir. 

Bozamaya ııyulmuı ve İsmailin 
cezası, dakuz aydan yedi aya in· 
dirilmiıtir. 

lstanbulun planı 
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Çete reisleri I slanbul
danlıareket ederlerken .. 

Çeteler bu suretle faaliyete 
geçtikten sonrl\ Bu)garlann da mü 
tereddit vaziyetlerini bırakarak 
harbe aürüklenecekleri ümit olun· 
maktadır. Siz timdi doğruca Sof 
yaya gideceksiniz. Orada Bulgar 
komitecilerin den (T odor Aleksan
drof) la ceneral (Protogerof) u 
görecek•iniz. Lazım olan eslaha 
ve cephane ıize onlar taraf ındna 
verilecektir.,, 

Teşkilatı mahsu&anın reisi olan 
Süleyman Askeri beyden bu ta
limatı alan zevat erkanıharp yüz

baıılarından Mehmet Ali bey, la· 
mail Hakkı bey, Halil efendi, 
Yahya kaptan, irfan bey, Hafız 

Recep ve daha bazı kimselerdi. 
Bunlar kendilerine laznn olan çe-

te efradmı gene Makedonyalılar 
arasından intihap ettikten sonra 

lstanbuldan Sofyaya. hareket et
mitlerdi. 

Sofyadan kendilerine lazrın ge· 
len yardımı Y'lpacak olan Bulgar 

komitecilere reisleri (Aleksand· 
rof) ile ceneral (Protogerof) hü~ 
kumete taraftar olan komitelerin 
batında bulunuyorlardı. 

Makedonya meselesinde başka 
1bir noktai nazar ta.kip ettiklerin· 
den dolayı Bulgar hükUmetine a
leyhinde olanlar ve Make· 
donyanm muhtariyetini isti· 
yenler ise meıhur komite· 

cilerden (Sandanaki) ile (Pani· 
çe) idiler. 

latanbula hareke eden heyet 
Sofyaya vasıl olduktan sonra gi
dip "M:ıkedonya oteli,, nde (A· 
leksandrof) la jeneral (Protoge· 
rof) a müla'ki olKDutlardı. O otel· 
de maruf Bulıar çeteleri kaptan· 
lanndan (Peter Çav lef) in hazır 
bulunduğu halde Türk ve Bulgar 
çetecileri :ırasında bir müzakere 
yapılmıt ve takip edilecek hattı 
hareket çizilmitti. 

mişti. Mesela Nevrekopta (Fili
pof) ve Ustrumcada (Spuıef) 

bulunuyordu. 

Çete reisleri lstanbuldan hare· 
ket ederlerken miktarları on ile 
on beş arasında tehalüf eden ç.e· 
teciİeri beraberlerine almışlardı. 
Merkezi (Fistana) olan Nevre· 
kopta Halil ve irfan efendilerin 
maiyetinde otuz ki§i bulunuyor· 
du. Bu mmtakada çalıpnlardan 
İrfan efendi çabuk lıtanbula dön· 
rnüş ve orada yalnız Halil efendi 
ka!mıştı. Ustrumc:ı.da yüzbatı 
Mt> hmet Ali beyin maiyetinde Tik 

veşli Hüseyin kaptan ve Zeki 
kaptan vardı. Yahya kaptan da 
Mehmet Ali beye ilti&ak etmif ve 
bu suretle dört çete or:ıda yerlet
mi~ti. 

Sofyada (Makedonya) otelin· 
deki müzakereyi müteakip çetele
re lazmıgelen silahlar ve cephane 
tevzi edildikten sonra onlar tayin 
edilen mahallere müteveccihen 
h:ıreket eylemişlerdi. 

Ustrumcaya giden Mehmet Ali 
Beyle Yahya kaptan bera1berlerin 
de bulunan Bulgar kaptanı (Spu· 

şef) in delaletiyle hemen Bulgar 
hududunu geçerek Sırp arazisine 

dahil olmu,Iardı, çeteler Sırp 

toprağında ikiye aynlmıtlardı. 

Mehmet Ali Beyin kumanda.aında 

olan bu k11mı Doyran ve havaliıi· 
ne ve Y ~hya kaptan kumanda• 
ımda olan kısmı lştip ve Radoviı 
taraflarına gibnitlerdi. 

Çeteler talimatnam~si mucibin· 
ce artık bu çetelerin dost addedi .. 
len Bulgar toprağı ile alak:ı.sı ke
silmi~ti. Ne kadar aıkıtırlarsa ıı· 
kışsınlar, bir daha geri dönmek 
yoktu. Çeteler her tarafta kendi 
başlarının ç:ıresine bakacaklar ve . 
aldıkları emir mucibince Sırp top-
raklarında Terreur yapmakla 
vakit geçireceklerdi. Çeteler ta .. 
kım tnkmı ayrılmışlardı. Her b· 

kmıa bir takım baıı kumanda edi
yordu. 

Hareket ve icraata. zamanında 
k:ıriyelerin islim ahalisi talanıla• 
n beslemeye mecbur tutulacaktı. 
Fakat bu hususta fakir köylüle· 
rin rencide edilmemesine dikkat 

"Makedonya oteli,, nde çizi· 
len program mucibince Makedon .. 
ya ve Trakyada. icrayı faaliyet e
decek ohn çeteler Bulgar ve Yu
nan hududuna yakın olan nokta
lardan idare edilmek üzere dört 
cepheden mUrekkep olacaktı. Ma.
kedonyaya kartı hareket edecek 
ohn çeteler Uıtrumcadan ve 
T rakyaya karşı hareket edecek 
olan çeteler Nevrekop kazasının 
(Fiıtana) köyünden idare edile· 
cekti. Drama ve Serez mıntakası 
H :ılil ve İrfan efendilere, Doyran 
mıntakaıı yüzbatı Mehmet Ali 
Beye, Radvişte - Tikveş ımmtaka· 
aı Yahya kaptana ve Cumaibala 
mıntaka11 Ali bey itminde birisi
ne tevdi edilmiıti. 

olunacaktı. Çetelerin tetkilitı ga· 
yet gizli tutulacaktı. Onun için 
muhaberatı da gizli y3.pdacaktı. 
Bulgar toprağındaki merkezlerle 
Sırp arazisinde çalışan çeteler a
rasındaki muhabereyi temin et· 
mek ve icabmd1 silah ve cephane 
tafımak için köylerdeki ialimlaT· 
dan gayet ketu.~ ve §ayanı itimat 
adamlar seçilecekti. 

ruın. 

- Günah i§liyorsun. 
- Hem de büyük bir günah 

iıliyorum .. 
-7-

- Öyle deği§tik ki Gülderen .. 

Ailemizin. büyü!c reisi babamız 
Yelkenci zade Şükrü Beyin başı· 
mızdan ebediyen ayrılmasından 
mütevellit keder ve teessürlerimi· 
ze gerek şif ::hen ve gerek tahriren 
iştirak eden ve cenaze ımerasimin
de hazır bulunarak elemlerimi· 
~in tahaffüfüne yardım eden bil
cümle zevatı kirama en derin 
minnet ve şükr:mlarnnızm takdi
mine muhterem ga~etenizin ta• 
Vtlsautunu rica ederiz. 

Şehrin müstakbel planını yap
tırmak üzere açılacak müsabaka· 

ya it tir ak eden mütehauııların 

rapor ve projeleri dilimize çevril
miı ve basılmıştı. 

Bütün bu h:ırekah idare etmek 
ve daima nezareti altında bulun· 
durmak üzere umum Makedonya 
ve Trakya Türk çeteleri müfettiş· 
liğine çolak Jbrahim bey tayin 
edilmiıti. lbrahim beyin merkezi 
Uıtrumca idi . 

Mehmet Ali Beyle Yahya kap
t:>.m:n çeteleri yolda bu teıkilatı 
yaparak, köylüler ara11nda lazım· 
gelen postacıları intihap ederek 
ve her köyde mutemetlerini ka· 
rarla,tırarak ilerlemiılerdi. Çate
ler ilerledikçe köylerden kendi
lerine iltih:ık edenerle mevcutl~ 
gittikçe artıyordu. Bu ıuret1e çe
tecilerin adedi yüz, ~z yirmiyi 
bulmuttu. 

. - Felaketten beri mi? .. 
P / - Bu felaket mi?. 
Minimini k-:zm yanaklan ICM 

k1zarm.ftr. 
- Sahiden deiittim. Artık eJ-

Yelkenci ailesi namına: 
OP,fo: Lutfi, Damadı: Hilmi 

Bunlar juri heyeti tarafından 

etüt ediLmeğe batlanılı~ıftır. 

Hakem komisyonu m:ırt bqın• 
da tekrar toplanarak tetkikata 
baı layacaktır. 

Yuk:>.rda bahaettiğimiz dört 
mıntakanm idareıine tayin edilen 
Türk çete kaptanlannm refakati· 
ne birer Bulaar komiteciıi veril· 





Anke_!i~~ gelen cevaplar: 

- Lisele~~~iki sınıf olmamalı •• 
''Liseleri 12 •ene Yap.makla Ü·\ sı lazımdır. Evet bir gen.ç liseyi ı· senelerce uğraşan bir talebe el· 

nive~~ite:~ da~l. .. sağlam talebe bitirdikten sonra üniversitede~i bette üniversitede biraz değil, a· 
yettıtırnı munıkunse amenna L. (0 gencin seve, seve intihap ettı- dam akdlı gevşeyecektir. 
11 senel~k lis.~y~ i~al eden bir l ği mesleğidir.) fevkalade bir fa. Evet vaziyet meydanda ... Lise· 
tale~~ e~e~ unıverııteye girmek aliyet göstermesi lazımdır. işte lerde yüklü dersler olduğu gibi 
kabıhyetını ka.z~~yorsa tabia· şayanı teessüf . nokta burasıdır. ayni zamandı her dersin mualli· 
tiyle 0 .taleb~ Ünıversıteye gire- Gençler üniversıtede pek. ~ev§ek mi talebesini, mesela fizik mual· 
nıeı, gırse bıle muvaff::ık olamaz· oluyorbr ve bunun sebebını muh· ı:mı' b'ır f' 'k . d . de 

k d b. . . ' . . " ızı çı erecesın 
"f/e bu a ar ır tahıılı oldug~ un· telif kıınseler muhtehf sebeplere go"rmek · t' T 'h )J' 1• 

d ı k . , . ıs ıyor. arı mua ım 
darı a meme ehn ufak memur atfediyorlar, bu sebeplerden hırı- bir tarihci .. k. t' t l be 
11nıfJlll tetkil eder ki buna da ih· de şu benim aklıma gelen olsa ge· İse hiç bi~rinform~ ıs ıyor;ka en 
. "f/ardır . · n ıuınazarını aza • 
tıY~ · . rektır: marn.ak için her birine istedikleri 

Bınaenaleyh lıselerin müddeti· Memleketi dahilinde demiryol· 'b' :ılıı:ımıy t d' .. 1 k gı ı ç '.f a gayre e ıyor. 
ni 9oga tm~ ve fazla dersler ila- ları ve şoseleri az olan bir hüki.i· 
ve suretiyle tahsile ıığmak bence met her hangi bir huduttaki asa· 
hiç doğru değildir; esasen liseden yişi temin İçin seferberlik ilan et· 
çıkan ~ir g~ncin iı başına geçtiği se ve muhtelif mahallerden top• 
eııderd~r. L1selerin umumi kültü- lanıp ta bir: yerde birleşen ordu 
rii teının eden müesseseler ve henüz kuvvetli ve sağlamdır. Fa
bunlan~ hedefi üniversite oldu-

1 
kat hududa gitmek için dağlar, 

ğ11na gore 12 sene değil, 11 sene tepeler, dereler aşaraka h'.'lftalar· 
bile ç.o.kt~r. ca yol yururse elbette hu· 

Vakia ılınin hedefi yoktur, la- duda vasıl olunca el"nde silahım 
kin müstakil fa -Jiyete geçmek tutacak bir kuvveti kalmaz. 
için aşılnıaıı icap eden bir üniver- İşte liselerimiz de böyledir; 
aite olduğunu kabul edersek ve misaldeki dağbr, dereler, tepeler 
onu da hedef ittihaz edersek ora· de liselerimizdeki derslerdir ve 
claki faaliyetin daha ziy:ıde ot:na· kuvvettir. Bu yüklü derslerle 

Halbuki yarın üniversiteye gi .. 
rince ancak yorulan dimağını din
lendirebiliyor!. 

Liseler 9 zuncu sınıftan itiba· 
ren şubelere ayrılmalı, orta t:ıh· 

silde azçok umumi bir kültür sahi
bi olan talebe merak ve heves et· 
tiği şubeye girince sevse sevse 
ve hiç bir tesir altında kalmaktı • 
tızın adeta serbest çalışır ve bu su 
retle çahş.mıy:ı. da ancak bu 3 ıe• 
nelik müdet te fazla hile gelir.,, 

Darüşşafakadan 
Saraceddin 

GençL!_k !Ja_r~k'!lJ..~rj : 

lstikİil Li~wesindew T~ebe T eşkilitı 
r. 

lıci gurubu reisi ~dnan, Teınsıl guı ubu rt: isi Nnm:t Sata,. Fotoğıat gurubu rdsi Latıf, Spor gurubu reisı Rı::tik Sezai, Ko-
.. .. operatıf gurubu reisi Fa•k, Muaşeret ı:ın.ubu reısi Refet, Neşriyat gurubu reisi Tank Niyazi Beyler 

Butun mekteplerimizde spor gecelerının Programına dahil o- Talebe kırtasiye ihtiyacmı ucuzca 
kooperatif, temsil gibi talebe faa~ lur. Ekseri hafblar bizzat talebe orad:ın temin eder. Kooperatif 
liye~ıen:ıin arttı~ ve hu şekil aıuhtel.if mevzularda konferans· kurulduğu gündenberi nıiihim it· 
faalıyetın ~~e?e ıçın çok İyi neti- lar verı~ler. Bundan gaye talebeyi ler görmüş, mektebe iyi bir mat· 
celer verdigını memnuniyetle gö- bir cemıyet karşısında söz söyle- baa almış, müteaddit muharrirle
rüyoruz. Böyle ders zamanından meye alışbrnıaktır. rin eserlerini Jl.e!retmiştir. Bu ıe· 
hariç zamanları fikir, spor, tem· Spor grupu mektepte voleybol, neki heyeti idare de büyük bir 
sil ve saire gibi ~ayatı şeylerle basketbol, futbol gibi maçlar ter· gayretle çalı~ımaktadır. 
meşgul olan gençlık teşekküneıi- tip eder. Diğer mekteplerle te- Sıhhat, muaıeret: 
ni tanıtmayı bir borç bildik. Her m:ıslarda bulunur. Bu suretle de Bu grupun çok büyük bir vazi· 
hafta diğer gençlik teşekkülleri- iki mektep gençliği bu vesile ile fesi v:ırdır. Bilhuıa temizliğe 
nin fa.aliyet1erlnden muntazaınan biribiriyle tanıımış olur. Bütün kartı çok haasasbr. Küçük talebe
bahsedeeeğiz. temaslar gayet dürüst ve nmimt nin futbol oynamasına, sigara İç· 

İstiklal lisesinde talebe teşkila· olmaktadır. Bu grupun vazifesi mesine, uygunsuz hallerine mani 
tı (İstiklal akademisi) na.Jlliyle spora karşı bir alaka uyandır· olur. Talebe gecelerinde salonun 
toplanmıştır. Akademi dokuz maktır. intizamını ve havahndırılmaaını 
gruptan müteşekkildir. Teınıil, Neşriyat grupu: Mektebin sene· temin eder. Mektebin müteaddit 
Spor,. Nefriyat, Kütüphane, Ko~· lik f::ıaliyetini hulasa eden (İstik· yerlerine astığı levhalarla arka· 
peratıf, Sıhhat ve muaşeret, lzcı, lal postası) nı çıkarır. Mecmua· daşları, sıhhi bilgileri tatbika da· 
fotoğr:ı.f.. nın resimlerinden tab'ına kadar vet eder. 

Her grupun bir reisi ve yedi i- bütün işlerini bu grup hazırlar. Musiki: 
dare azası vardır. Yalnız temsil Her sene çıkan (İstiklal postası) Bu grup talebe gecelerinde 
grupunun 7 kişilik heyeti ida- nın mükemme]liği talebenin bu i· konserler verir. Sesi müsait arka· 
resinden batka bütün arkadaşlara şi ne derece bir muvaffakıyetle daşalara şan yaptırır. Musikiye is· 
ıaınil (~emsil kadrosu) v:ırdır. baş :ırdıklarına bir delildir. 

/ 
tid:ıdı olan arkadaıları çalşbrır • 

Temsıl grupu her çarşamba Kütüphane grupu: Bir ismi de Geçen seneki grubun çok güzel 
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Gençlerle Başbaşa 
.....,_,, -- .-. ,,... ..-

Şehir Tiyatrosunda 
Genç san' atkar Şevkiye Hanım "Boş zamanlarda 
ev işleri görür, borçluları kapıdan çeviririm/diyor 

Şevkiye H. 

Şehir tiyatrosunun hahçesin· 
deyiz. Hava soğuk, fakat buna 
rağmen gÜDef te var. Günetin 
çok olduğu ciheteki kanapelerin 
birinde oturduk. Konuşmağa baş· 
tadık. 

- Bu hayata nasıl baıladmız? 
- Annem madam Mari F erha 

ile babam (Komik Şevki) Bey 
ilk gözümü tiyatroda açtığımı 

söylerler. Hatta annem, dedi· 
ğ~ göre ekseri zamanlar kunda· 
ğımı tiyatroda yaparmış. Kendimi 
anladığım bir çağda aahneye çık· 
mağa başladmı. Bana sahne ha· 
yatını ilk a§ıhyan lrma dududur. 
ilk defa Cemal Sahir Beyin tru

bunda Refik Kemal Beyle (Mari
ça) operetine çıktım. Bunda ınu· 
vaffak olduğumu söyliyenler çok· 
tu. Bilhassa Muhlis Sabahattin 
Bey~· takdirkar ıözleri beni tiyat
ro hayatına büsbütün bağladı. Bir 
müddet ıonra Muhlis Sabahattin 
Beyin yardrmiyle Şirya opereti
ne girdim. Bundan iki ay sonra 
da "Bu köy hayatı,, operetindeki 
partenerim Muammer de bize gel
mişti. Orada da hep onunla oy· 
namağa batladım ... 

Bu sırada yanı baıınuza figü· 
ranlardan birkaç kişi geldi Şevki
ye hamın sustu yerimizi deği§tir· 

mek icap ediyordu. Karşı kanape· 
peye gittik. Şevkiye hanım de-
vam etti: 

- Ah ne diyordum.. Bundan 
sonra yaz mevsimini geçirmek ü
zere Atinaya bir seyahat yaptım. 

Ben orada iken (İstanbul sokak· 
lannda) ismindeki filmi oynu· 
yordu. Bu film orada o kadar 
tuttu ki tarif edemem. Orada 
Türk filmlerine, Türk artistleri· 
ne bilhassa Ertuğrul Muhsin Beye 
karşı çok büyük bir sempati var. 
Atinada birkaç revü hatene oy
nadım. Beni çok beğendiler ve 

ayrılmamam için ısrar ettiler. 
Halbuki ben vatanımda kalmağı 
ve tiyatro tekniğimi memleketim· 
de inkişaf ettirmeği istediğimden 
lstanbula döndüm. Ve derhal 
Darülbedayie girdim. Bu temiz 
muhiten ayrılmak istemiyorum ...... 

- Opereti seviyor musunuz? 
- Operete delicesine i!ıkmı. 

Buna rağmen kendimi yalnız ope• 
retlere hasretmek istemiyorum. 
Piyesleri de oynamak istiyorum. 

- ideal rolünüz? 
- Daima Lübret kalmak. Çün• 

kü tipim buna müsait.. Bununla 
beraber muvafak olacağım. Bü
tün eserlerde oynamak istiyorum .. 

- Şevkiye hanım prima donna 
olmak ister misiniz? 

- Aman Melih Bey. Bunları 

·ba§kalarma bırakalım. Hem ben 
fena halde üşüyorum. Biraz ço· 
buk olun. Boğazım fena ağrıyor. 
Bu akşam oyun da var, 

- Peki. Film sanayii Türi<i· 
yede nasıldır? 

- Şüphe yok ki ilerliyor, gitgi• 
de daha ilerliyecek ve yerli film
deki terakki paramızın harice çık• 
mamasına yardım edecektir. Yu· 
kanda söylediğim gibi diğer mem· 
leketleri bilmiyorum, fakat Yuna
nistanda bizim filmlere f evkali.de 
rağbet var. 

- Bir artiste bulunması lazım 
olan evsaf nelerdir? 

- Evvela senpati. Sonra iyi 
bir ses, serbesti ve aldığı rolü iyi• 
ce kavramak 

- Eıki ve yeni tiyatrolar ara• 
sındaki farkı nasıl görüyoraunuz? 

- Kendimi bildiğim zaman 
eski tiyatronun son devreleri yaşı
yordu. Şimdi ise onun yerinde 
yeller estiğini görüyorum. Hiç 
şüphe yok ki yeni tiyatromuz eski 
tiyatro ile ölçülemez. 

- Genç. müstait arkadaşlardan 
kimlerden ümitvarsınız? 

- Arkada§larım hepsi kendi 
janirlerinde muvaffak oluyor· 
lar.. Daha fazla in'kişaf etmek 
için sebat etmek lazımdır. 

- Bir sual daha: Boş zamanla
rınızda ne yaparsınız? 

- Annemle evde oturur ev 
hizmeti görür, borçluları kapıdan 
çeviririm! Ekseriya bir yere çık
mam. Aynanın karşısına geçer 
opereteki şarkılarımı okur ve dans 
ederim. Annem hasta olduğu için 
hazan eski tiyatro hayatından 
bahseder. Oynadığı piyesleri an· 
latır. Fırsat buldukça da sinema
ya giderim. 
Şevkiye hanımı hayli üşüttükten 

sonra kendisine teşekkür ederek 
yanından ayrıldım. 

Melih Hazmı 

gecesi (Talebe geceleti) namiyle bilgi grupudur. Oldukça zengin bir cazı vardı. Bu seneki grup 
ınüsaınereler verir. Bu müsamere- bir kütüphanesi vardır. Ta·lebe -daha ziyade klasik eserlere ehem
de bütün talebe ve muallimler hu teneffüs zamanlarında bu kütüp- miyet vermektedir. Ve mektep 
Iunur. Bazı defa musiki grupunun hanede okuma ihtiyacını tatmin korosu bir kaç hafta evvel radyo· 
konserleri dinlenir. Bazı zaın:ın- eder. Kütüphanenin kibpları git- da bir konser vermiştir. caktır. Beyin riyasetinde toplanır. Yap· 
)ar memleketin tanınmış zevatı tikçe çoğalmaktadır. istifadeli e· izci: Fotoğraf grupu: tığı işlerden izahat verir. Yapa· 
konferans verirler. Talebe, şiir ve serlerin yekunu mühim bir adede Her mektepte olduğu gibi İstik- Fotoğraf kolu mektepte olan cağı işler hakkında fikir sorar. A· 
ınonolog oku~. Ve temsil grupu baliğ olmaktadır. Bu grupun bir lal lisesinde de iyi bir izci teşkili· her türlü faaliyetlerin, hariç te· kademi gayet ciddi ve hümmalı 
piy~ler temaıl eder. Hulasa bu vazifesi de (Okumayı) yay,ma· tı vardır. Bu sene cümhuriyet bay· maılarm resimlerini alır. Ve bu bir faaliyette Ç'.:\lıtmaktadır. Bü
grupun vazifesi arkadatlara bir dır. Ve ayni zam"lnda Ostiıklal ramına (100) izci ile iştink edil· resimler aene sonunda istiklal yük işler görmektedir. Bilhaısa 
llaftılık yoraunluğu gidernıeğe postasına) girecek yazıları bu miş, en ziyade beğenilen oymak· postasınd:ı neşrolunur. gençleri şimdiden kendi kendini 
çalıflllaktır· Bazı defalar iatirade- gruo temin eder. lardan biri de istiklal oymağı ol- Bu gruplar İstiklal akademisini idareye alıştırmak itibariyle aka.
li filmler gösterilir. St."!ıenin beğe- Kooperatif: Akademinin bir ko muştur. Bu grup pek yakında izci I teıkil ederler. Ve akademi her on ı demi çok faydalı neticeler ver-
ııilmiı filmleri de arasıra talebe lunu da kooperatif teşkil eder. arkada,larla bir seyahate çıka· 1 beş günde bir müdür Agah Sırrı mektedir. Hu • Sa 
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TAK v t M 'Çin Türkistanı cumhurı 
ALEV ••• 

Pazar 
~S ŞUBAT 

10 Zitbicce 
2ı(i~~!! yeti reisi ve erkinı Sov 

l.;.~2i8~ 1f5~3.~2!.9 yet hududuna sıg~ ındıla 
Ölülerle konuttuk. Masa oynat· batının hızasmda bir alev yanı- -

Yazan : Klod Far er 

tık. Odadan çıkarken omuzuma yordu. ~!:s~ı::;:~· ::::~ /:,;~ Yeni Delhi, 24 (A.A.) - Roy· ı ele almak için Kitııra hücu11 
bir el dokundu. Bu alev büyüdü. Evvela kısa lmsaı.: :-.09 s.o7 ter bildiriyor: hazırlanmaktadırlar. 

Yalnız §UDU söyliyeyim, ki ben ve renksizdi. Y avaı yavaı uzadı, Yılın geçen gllnlerı 5 ~ 56 yeni Çin Türkistanr müslüman Kitgırın Mançuin tarafınClı 
__.__ ld d Yılıntalan .. 3IO :109 

ispin.l&IJUlya inanmam. Dönen, a· pırı a 1
• L cümhuriyeti reisi ile yeni fıükU- ifg'!li mumaileyhin, Tungan 

yak kaldıran masalara kulak as • • • •ı _S_T_A_n_B~U:-::-L--:B::::E::L:-'.E::::'D-::IY:-:-E-51 metin bütün erkanı 6 fubat tari· dularının §İmali Sinkiangd 
mam. Böyle ,eylerle me§Bul ol· Ve renklendi. Meaelqe renıi- Şehir Tıyatroı~ l emsıller hinde Tungan kabilesi kuvvetleri- muvaffakıyetaizlikleri sebebiy; 

mam. bir alev oldu ... Bu alev bir inıan Akt .. ~OmdSeaat il 111111111111111 nin ani surette Katııra gelmeleri nüfuzunu cenubi Sinkainga t 
Omuzuma bir el dokununca ba- şeklini aldı. &. üzerine bu §ehirden firar ettnit· mil et.mek tetebbüıünda bulund 

tımı çevirdim. Bizimle beraber o- Adam kımıldamıyor, hareket TLAR 

11 

terdir. ğunu göstermektedir. 
lan bir zat: etmeden duruyordu. KUR 1111 Müslüm~ hükumeti tarafın- Londra, 24 (A.A.) - Tim 

- Buna ne dersiniz! dedi. Birdenbire sordu: Piyu 3 perc!e 111 1 dan muhaıua edilmit olan yeni gazetesi, Çin Türkiıtanı iğtitatl 
- Hiç dedim. Eğer masa el do- - Görüyorsunuz? YazaKnu:dCreevtdet flfJIJlll Kitıır ıehri hiç bir mücadele ol- nna tahsis etmit olduğu batma 

Jfunmadan sahiden oynuyorsa, bu- Görüyordum. Seı çıkannaaım. maksızın tahlis edilmiştir. lesinde İngiltere Hindistan h .. 
mm fizik bir sebebi olacak. Buse· Adam, köprünün parmaklığın· Halk Gec :.. Tas ajansı da bu meseleye dair metinin Nankin hükumetine k 
bep meydana çıktığı gün basit bir dan eğildi. Alev de onu takip etti, , ' ıu malunntı vermektedir: tı yapılacak bir kıy:ımr her hanı 
teY olduiu da görülecek. sonra bir top oldu, ileri atıldı .. Yüz V A K } T Tqkent, 24 (A.A.) _ Kitgır· bir şekilde teıci etmekten tevak1 

- Neyıe, dedi. Bu hususta gö - metre ötedeki ajaca çarptı, ikiye Gündelik. SJyaaJ Gazete dan Sovyet hudut karakoluna ilti- edeceğini ehemmiyetle kaydeyl 
rütülecek bir insana tesadüf et· böldü ve uzaklaıtı.. Daha öteler- ıstanbUl .A.Dkara cacıdesı, (VAKiT) yurdu ca eden firariler ıubat batlangı· mektedir. 
tim. .. Sizden bir ricam var. Bana de, ikiye bölünen aiaç sesleri TEl.EFON NUMARALARI: cından beri orada vuku buhn Times gazetesi, bilha11a diy 

Yazı i;lert teletonu: U8'19 
radet edeceksiniz, bunun için duydum... ldare telefonu : Sll'JO muharebeler hakkında malumat ki: 
ae benimle geleceksiniz. Ormanda uğultular vardı. Teıgraf a.drest: lstanbuı _ <VAKiT> 1 vermektedirler. "Kitıırı muhasara eden or~ 

Kendi kendime tordmn: Adam doğrulmUflu. Boyu daha Poeta kutuau No. te Geçen senedenberi Kifgırın Ankara, Delhi ve Tahr:ına murat 
-Acaba deli mi?... kısal&f1Dıttı, omuzları çökmiiftü, ABONE BEDELLERi: kale.ini "yeni Kitıır,, it1al et- haslar göndermiıtir. Burul 

teı·eddi'dümü görünce ısrar etti: takatı kalmamıfb. Batında alev- 8eDfJllk =Y~r. 27:::. mekte olan Madıikhonun kuman. maksat cümhuriyetlerinin tan 
- Hayır, ıaate bakmayın kaç yoktu. / e aylık '150 ,. ıüe • dasındJ.'ki Tunganların bir müf- maıını istemek ve tabiri diğeri 

oluna olsun, benimle beraber geli- Boğuk, titrek bir sesle: s aylık '°° • 800 
• rezesi, Turfan'd·· Jeneral Maçui- silah satın almak ve ith31 ebn 

J aylık 130 ,. SOO • .., _ ,_.,_ 
ıniz !.. - Eğer merak ederseniz, yarın nin gönderdiiı' kuvvetlerle birlik· müıaa-desini koparmaaur. 

ILA.N VCBETL&BI: d 
Adamı takip ettim. gider, gölün öbür ıahilinde tetkl· Ticarl illnlnrın uo.n aayıtaIArınd& .sa.n- le Kiıgırı itıal ve yajma ve Öz· Diierleri için bir ıey eyem 
Küçük ormana doğl'\f yuruyor· kat yaparsınız, görürsünüz, dedi. timi 30 kuMl§tıın nşlar. nk aayıfada 2:ıo bek ve Hint tüccarlarından büyük yiz, fakat Delhiye müracaat e 

dUk ... Bir kenardaki küçük kahv• Ve uzaklattı. ırurtı§a kadar çıkar. bir kıamını katletmitlerdir. mekle yanhı kapı Ç3lmıı oluyo• 
. d'k . . k' d d' BUyllk, fazla, devamlı nan verenlere aıt lar. Sinkiang, İngiltere hükiimet' 

ye gır ı . Peıını ta ıp e eme ım. ayrı teııziıa.t varwr. eŞbrin sakioleri malhrmı bıra· 
Aff d · · d d' b' U kt h k d Resimli UA.nlarm bir satırı ıo ku ... • .. ur. nin kendisi ile dostane münase - e ersınız, e ı, ıraz otu- za an ay ır ı: · "11' karak ·kaçmıtlar ve dajlara aiz· 

d. 1 - l' · M" ·· b l 1 h KUçt)K ıı.ANLAB: betlerde bulunmakta olduğu bi :rap ınıenme ıyım. - oıyo, eğer i ae er, erıtes Bir cSetuı ao, ık1 dc•uı 50, tıç defuı 61!, lenmiılerdir. Şehir civannda 
O d k K d b · b'l' B devletin eyaletidir ve murahha• tur u • a1111ına olur u:n. u benım yaptığrmı yapa ı ır. u· dört defan 76 ve on def881 ıoo kur11flur. Özbeklerle Kııızblarm teıkil et• 

Bi 1 d J · be b' · • :ı.. ·1· · Uç aylık UA.n ,.erenlerin bir deta.sı m.ecca- ların alac,.klan yeaane nasihat ıra ısmar a ı. çıne yaz ır toz nu ıyı vı ınız. · tiı" i müfrezeler Kaı11ra hücum et· • 
G d k b ıd . nendir. Dört aatm seçen Ulnlarm tuıa vaziyet vahimleımeden Nanki 

atb, içti: öz en ay o u. aamıan bet kurQft&D -.p edWr miılerae de bu hücum ıiddetli so-
- öf, dedi, bu bira değil, zehir. Erteıi günü dedijini yaptım. kak muh:ırebelerinden aonra Tun ile ihtiliflanm halletmektir.,, 
Yüzüme haktı, güldü, sonra .Cöl_iin öbür ,sahiline gittim. Ne ıanlan tarafından defedilmiıtir. 

kalktı, paralan verdi. Çıktık. mi gördüm? Kitın'Tungaltlahn taarru• 
Uzun yürü/ük. Küçük bir köp- iki büY\ik söğüt ağacı, boylu bo t:=====~~===~~rı::=;:;:=.~==tı zundan sonra sabir Dmıwıa•nm 

rüde durdu: yuna yerde yatıyordu. Köklerin· -müıtakbel hükOmet- ive la· 
B d Ö .... • ı... d ~- 1 1 d' '"d 1 · * Londrı 6t5, - • Vlyıaı ~~. - __ 1_ y ....1 _ __..._ - ura a g· recegınız ıey, ner en SÖKÜ müt er ı, gog e erı yan· taab cenuba ıidens& al'Kcunç * r\nyork ı~ - • Mıdrlt ıs. -

türlü oynıyan masalara bedeldir, mıftı. • Pırıs 169. oo • Btrlla ~o. - tophnmıılar ve iktidarı tekrar 
ıahit olunuz. Eğer inanmazsanız gidip siz de * Mlllno !to, - * Vırşovı ~"· •• 

KOftQRELER 
lstanbul Verem Mücadele Cemi:re 

7 nci senelik koqresini martın ikin 
cuma sünü saat onda Halkevi aalonund 
yapacaktır. 

* Brübel ı ıs, &\ * Budıpeşte 30, -
Ne mi gördüm? bakınız. • Atına 2s. - * Bilkreş !:4. 00 
Adamın batı üst'ünde bir aydın· Yemin ederim, yalan eöyleml • • Cennre '819. - • Belgrıt •s. -

Jd S l * Sol)ı 91), -· • Yo•oham~ 37, -
•peyda o u. anki h,,.vada, tam yorum. • Amsterdım ı:3, 110 * Altın ll26, oo 

Halkevinde Ankara 
Hikimi öldürenler mü
him dosyaları alamadılar 
... lÜMf tar.uı ı ııılı ..., •• • ıı=ı , 

~ eaeri olarak bu sefer al
dandıjım ve bu methur doıya y& 

rine l>-tk• dosyayı beraberinde 
ıötürdüğünü, bunun için, dos .. 
,.um imha edilmesinden pek çok 
§eyler ümit eden kimselerin suku· 
tu hayale duçar olarak yalnız M. 
Prem'i canavarcaaına öldürmüt 
olmakla kaldıklarını söylemittir. 

Mütemmim haberlere göre son 
Mm•nlarda M. Prens' e Paris 
oümlnıriyet müddeiumumisi mua
vinliii de verilmitti. 

Katil bi.di1e1ini müteakip öle· 
nin Babilon tokağındaki ikamet• 
gahına ıiden polisler buldukları 
.pilıim evrakı emniyetli yerlere 
götünnütlerdir. Maktulün zevce· 
ıi, bu feci ve ani hadise yüzün
den tidetli bir sini1' buhranı gp,çir· 
diiinden, ifa.det\ almamamıttır. 
Stav~in ecnebi de~ letler he· 

!&bma cuusluk yap•ığ~ hakkında· 
Jd yon; ikeıif aynca bir he3·~n 
yapmıtlır. Soıyalist mebuılardan 
M. Leon Blum h\;gün "Populaire,, 
f,aetelinde neşrettiğ• hi · ma"" le
de IWor ki: 

• mz dah St vi~ki mesel~st 
'Ik çrktı~ı zan:an IJumuı 1\facar 
1 · ttl\ ., .. !n . it. ı rn a · -
' ' ( ri.:rg• n1 1 • • 1 l : 1 nnun 

için casuslıik yaptığı hakkındaki 
son rivayetlere şaşmayız. Binaen
aleyh, l\f. Prens'in katli hadise
sindeki tahkikatın bu casusluk za
viyesinden yapılması doğru olur 
zannın dayız. 

Bugün öyle anlar yaşıyoruz ki, 
bazı fanatiklerin aramızda icra
sına kalkı acakları hareketler bizi 
hayret') düşüremez. Bunların gö
zünde insan hayatının zerre ka
dar kıymeti yoktur.,, . 

Paris, 24 (A.A.) - Staviski 
meselesi tahkikat komisyonu dün 
bir ihzari toplantı yapmıştır. Bu
gün muhtelif ı.hkikat dosyalarını 
istiyecektir. Komisyonun her 
şeyden eve) Staviakinin verdiii 
çeklerden istifade edenleri tesbit 
ile me§gul olduğu zannediliyor. 
Komisyon cumartesi ve pazar 
günleri müstesna, her gün topla· 
nacaktır. 

Pariı, 24 (A.A.) - Staviski 
D'eselesi tahkikatını yapmak için 
letkil olunan anket parlamenter 
heyeti reisliğine M. Anry Gemu· 
tu reis vekilliğine M. Piyer Dig· 
tıeci Kaaviye Valattı,, 101yalist• 
i.wden M. Bullyy.i Ye M. Fieyi inti• 
h n etmi•tlr. 

H eyf'l, buıün öl leden sonra 

* Prıg IC9, * Mecidiye 36, -· 
* ~tntho1m ll!'I. - ' n,nıcnot ' 3

\.::.. 

ekler (kap. ii. 18> 
•Londra fı47.W • Stotholnı 
• Nev~orıı o 787617 • Viyana 
• Paıls 12 03 • Mıdrlt 
• Mlltno 9.0689 * Btrlln 
* Bruksel 3 3954 • Varşovı 
• Atin&. 82.1119 • Budıpeştc 

* Genevrc 2.·u~o • Bükre' 
* Sofya 64,1'9~! • Delgrıt 
• Amsterdarn 1.1776 • Yokohıma 

I « Prag 19,0~~9 • l\tosıcovı 

~.OOll 

4,4541 
.S.'5388 
1,995'? 
411016 
3,8314 

79,7880 
34ç350 

S'.6171) 

1077.23 

~, .. \&rafı l tacl ~) 

Sami Bey Trablus Grapta .sür· 
sünde bulunduğu sırada daha e· 
velden menfi bulunan Etem Bey 
isminde bir zatla tanıfDUfb. Bu 
zatm cigara •iızlıiı, çubuk, lü
le ve butonlardan mürekkep bir 
kolleluiyonu vardı. Etem Bey 
topladığı eserler h.wunda arka· 
datlarına izahat vermekten bü· 

11-===~~~:,:;;~~--=~~ll yük bir zevk duyar ve Milat eaer· 
lerinin karıısında adeta ıqiy o-

• 193.>Turk Bor l 2R ;-~ 
• • • n '18,I Tramuv 

• • ,. .. lll S O~ Kıfıtım 
lstlkr!zıDahlll l -,ı O • Anadolu 
Ergıınt l~tlkrıızı 11- O<ı • Anadolu ıı 

u128 Mil A - .oo Anadolu lif 
Rı~dıt. - 00 Mümessil A 

•• , (il) 

~ o.' 
•8..05 
-.oo 
St,90 

muhtelif devaire bu mesele hak
kında timdiye kadar yapılmıt o· 
lan idari tahkikatın bütün dosya· 
lannı hükumetten iıtemeğe karar 
vermiştir. 

Paris, 24 (A.A.) - 6 !ubat ve 
müteakip günler hadisatını tahkik 
edecek olan anket parlamenter he
yeti, reisliğine sol cenah cümhuri· 
yetperverlerden M. Bonnevoy'yi 
reia veıilliğine de, sosyalist M. 
Jan Longuet ile cezri sosyalist M. 
Şimit'i intihap eylemiıtir. 

lurdu. Sami Beyde ilk kollelui· 
yon heveıi bu zatı dinliye dinliye 
uyanmıı; daha ıonra Avrupa, A· 
merika, Hindistan müzelerini 
gezdiği sırada bir çok Türk eıerle
rine Arap, İran damgasının vu
rulduğunu görmeıi teessürünü 
mucip olmuf, Türk sanat tarihi· 
ne hizmet endi,esiyle raıtgeldiği 
parçaları toplamıya koyulmuttur · 
Sami Beyin kendi ifadesine göre: 

"Büyük tarihi maziye sahip o· 
lan Türkler her kullandıkları eıya 
üzerinde o kadar incelik, zarafet 
göatermiılerdir ki, bu kendileri
nin sanate olan meyil ve istidat· 
larının birer canlı ıahididir~ Do
kumacılık, halıcılık, bakırcılr!<, 
oymacılık, çinicilik, sırçacılık, 
tezbihçilik, hattatlık, tuvircilik. 
Hasılı akla ıelen bütün sanatlar 
üzerinde en güzel eıerleri vücude 
getinniılerdir. Buıün Avrupa 
müzelerinde ıördüiümüz bu par
çalar bizde aanat aık ve zevkinin 
ç6k derin ve fiimullü olduğunu 

göstermektedir. Yalnız camile 
minareler, tadırvanlar, çeımele 
değil, hatta mezar tatlarımız bil 
birer f&heaerdir. 

Van ıölü civarında Ak ve Kaı1 
koyunlann gördüiüm mezar 
lannın hatlarındaki koç kaf ala1 
heykeltraılrkta çok ileri sitmiş o 
duğumuzu göstermektedir. 

Halının mucidi Türklerdi 
Nerede bir Türk atireti görsen· 
orada mutlak hah ve kilim doku 
nur. F arsçacla halı kelimesi y~ 
tur. Çin seddinden hududumuza 
kadar her yerde dokunan halılar 
Kalı denmektedir. lranm Me 
bet kasabasında ve sair yerlerin 
de gördüğüm hah imalathane 
rinde renklerin adlan bile Türkçe 
dir. Bir kalfa elindeki nakıta 
karak tezgah batında çahıan Far 
çocuklarına: Üç san, bet peribe 
on kara ilh. diye atacakları ilm" 
lerin ıayısını ve renklerini Türkç• 
söylemektedir. Kanaatime gör 
dünyanın en değerli minyatürcüle 
ri olan Behzat ve Mani de Türk. 
türler ... ,, 

Sami Beyin bu if ad el eri naaı 
ulvi bir makıatla Türk eserleri 
toplamıya batladıklarmı ıöster. 

mit olmak itibariyle çok dejerli 
dir. 

Sami Beyin kolleksiyonund 
Türk sanatının muhtelif devreleri 
ne ait bakır, altın, kumaş, eedef 
tahta, çini, işleme, oyma, doku 
ma eserler vardır. 
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150 ··~~ ··8!~=~!~~1 [O DÜ~! A HABER~ERİ -~ 
Fakat doktor Hanım beni ameliyat için 
çağırınıştı.~asıl olur, acaba unuttu mu? 

F ransadaki siyasi fırkalar .. 

Sır a ı b" · d" 
. h her daha. znı .; yıldızına / Erkek ye.vatça fıııldanuıtı; 

d bir &,- ""11 a ır erkek ba - "Böyle olacağını tahmın e ı· 
esnaınrı a .,aya dütmüsler O eı- d t d ,.... ~ • yor um ., , 
lon ~ aı:rzın kuYVei cazibesi budu- _ "O halde, ıimdi, sevıilim, 

cfu aııhıııf olduğundan, kadınla mademki burada ıize rast ıeldim, 
erkek ''Süt Y?l~,, nun cazibesi ta· müsaade ediniz de sorayım: Be
rafmdan çekılıyorlar ve o istika· nim muhitim hotunuza gidecek 
mele doğru ~varlanıyorlarmış. mi? Ümit edebilir miyim, yoku. 
Kadınla erkek bırbirlerine sım sı· baıka bir tarafa mı anıajeıiniz?,, 
kı sarılmttlarmış. Böyle bir vak'a Erkek bu ilim aık ( !) karının· 
benim ihtiyar karımla beraber ...• ,, da büsbütün mahcup olmuftu. He· 

Bu es~~da .. ~~ç.~ulden gelen bir yecanaan genit genit nefes alıyor· 
Hl erkegın sozunu !kesmi~ti. Evin du. Bir müddet dü!ündükten son• 
otomatik kapı~ısı gelen bir ziyaret ra demifti ki: 
çiye diyordu kı: _"Su anda angajeyim. Aradı· 

_ ''J)o~tor .h~nım burada değil ğınız d~ktor hanımın yolda§ıyım. 
dir. J\Jılehy~t ıçın lzmire gitti.,, Fakat aramızda angajman artık 

Bu fıaberı alan şahıs diyordu ki: oldukça eskimİ§tİr. Onun icin ko· 
_ ''f ~~at doktor hanım •beni a• Jayca çözmek kabildir.,, ~ 

meliyat ıçın buraya çağınnıftı. Na Yabancı kadın bunu isitinee ıe· 
l )ur acaba unutt ? • • d • 

sı o ' umu·,, vıncın en ııçrıyarak: 
vo1ctor hanımın kocası bu mü· " .. . . 

· · · . - O, bu sozlennızle hana se· 
ki.letrıeY• ı§ıtınce hemen yerinden mal b h bn' l ' 

ı:tı H arı a fe tf o uyonunuz .,, f 1aııl1:r • eyccanJa · .ı. 
ır "Bu se b b · . b . Qıye bağırarak erkeğin boynuna 

- s, en u sesı u gur, I k . . . Fak k~'-tli kad . . ' sarı ma 11temıftı. at er ex 
k~.,e ın sesını tanıyoı-um, . w k"I · · B' 

b nered · . . d'? S k gerıye dogru çe ı mıftı. ıraz ev· ac• a e tşıttım ı . a ın o 
1 

.. 1 • b. 
cı kad vel saadetle par ıyan goz erı 11' 

Y~bllP ın ... ,, diye kendi ken· . . d d . . . . 
. konuşurken . an ıçın e eğı§m•§ ve vazıyetı an· 

dı~,. ka .
1 

bıraz evvel oto- lamak iıtiyen bir adam tavrile ya· 
at•"' pıcı ı e konuı:.an kad · · · ın . . :r ın o- bancı kadına demıfh kt: 

dadan ıçerıye girmişti. Bu kadın 
dtJictor Derviş Hanımdan daha 
geııçti, alaimi veçhiyeıinden daha 
az yorg~n olduğu anl&§ıhyordu. 
1(1ya~eh .~okt~r Derviş Hanrm gİ· 
bi idı. Gozlerıne küçücük bir dür· 
biine benziycn bir gözlük taknu • 
tı. Elinde büyük bir evrak çanta!ı 
tutuyordu. Den·iş Hanımm koca· 

- "Affederainiz, rica ederim 
evvela bazı suallerime cevap veri
niz: Siz kimıiniz? Kaç para kaza· 
mrsmız Bana nuıl bir istikbal te-
min edebilirsiniz?,, 

Yabancı kadın bu suale &§ağı· 
daki cevabı vermitti. 

- "Ben iarı atika taciriyim. 

Son haf talar zarfında Fransa· 
da cereyan eden hadiseleri takip 
edenler yandaki cetveli büyük bir 
alaka ile tetkik eyliyeceklerdir. 
Bu cetvel Fransız parlamentosu· 
nun ne kadar dağınık bir halde 
olduğunu herkesin anlıyabileceği 
bir tarzda göstermektedir. 

Franıız parlamentosu eıas iti· 
bariyle bet büyük gruptan müte· 
tek:kildir. Bunlar da en sol ce~ 
nah, burjuva ıol cenahı, merkt:.:.: 
sağ cenah ve en sağ cenahtır. Bü· 
tün fırkaların kendilerine sol ce· 
nah, cümhuriyetçi ve aoıyal na· 
mını vermelerini Fraruız ihtilalin· 
den kalma bir itiyattan ileri gel· 
mektedir. 

cümhuriyetçiler ittihadının re· 
isi (Marin) dir. 1926 seneıinde 
(Poincare}kabinesinde tekaüt na· 
zın idi. 

Sağ cenah fırkasında maruf o· 
lanlar, fırkanın reisi bulunan 
(Tardieu} dan maada mebus 
(Yba.rnegaray} dır. Bu zat dai· 
ma Framız parlamentosunda mil· 
Jetler cemiyeti aleyhine beyanatta 
bulunmuftur. 

Me&ez grupuna mensup olan 
sol cenah cümhuriyetçileri arasın· 
da aon zamanlarda (Staviıki) me
selesinde büyük bir rol oynıyan 
zat genç mebus (Henriot) idi. Az 
kalam maarif nazm(ue Monzie} 
ile duello edecekti. 

Radikal sollara menaup olan
lar içinde töhret kazananlar (Sar· 
raut) kabineıindeki ticaret nazırı 
(Eynac}, sonra (Loucheur) ve bir 

de (Le Trocqueur) dır. 
"Müstakil sollar,, ın m~hur a· 

damı (Sar:raut} kabinesinde mali
ye nazırı olan (Bonet} dir. 

Fakat en maruf adamlar radi· 
kallere ve radikal sosyalistlere 
mensup olanlardır. Bunlar ise 
(Herriot}, (Daladier), (Dalimi· 
er}, (Montingy), Sarraut), (Ca· 
illause), (Chautenp} ve (Lamo
ureus) dir. 

1933 aeneıi zarfında soıyali.t
lerden ayrılarak "Yeni soıyaliıt· 
ler fırkaıını teıkil ve •imdi fır-

" 'J' 
kayı ve cümhuriyeti ve Fransız 
1osyalitt fırkası teuniye edenle
rin lideri (Renaudel} dir. Fırka· 
nın umumi katibi (Deat} tir. par· 
lamentoda söz söyliyen ise (Kar
quet) dir. 

Soayalistlerin lideri (Leon 

Blum) dur. Kendilerinin miilta· 
kil oldukfo.rını söyliyen (Pa11ll 
Boncour} ile (Lavnl} siyası litant 
taamülünde sosyalist olarak ıa.-1 
terilirler. (Frosnard} riyaseti al~ 
tında bir :ntizar devresi geçire~ 
29 sosyalist mebusun hangi tarafa 
geçeceği henüz malüm delildir. 
1933 senesi nihayetinde (Froa· 
aard) grupunun (Renaudel) 1111-
puna iltihak edeceği zannolan
muıtu. 

Radikal sol cenahm iki gr..-ı 
( Amele birliği ve komünistler) 
gelince bunların, adet itibuİJlll' 
de göze çarpacağı v~hile, Fna
aız parlamentosunda. husuıi Mr 
ehemmiyetleri yoktur. Bunlar,... 
aat düttükçe arada sırada parla. 
mentoda gürültüler çıkarmaktan 

hatka bir !ey yapmamaktadırlar. 
srnı görür görmez: 

- "Acaba 0 mu?,, diye mırıl· 
danınııtı. Ayni Zatnanda erkekte: 

- "Acaba 0 mu?,, demekten 

azancım iyidir~ ıize depoındaılri K d ld ki b • ı d 
1 ~;;;::~~=d~ı:: ,:Ü~:; ar eş o u arını ı me en ev en-

kendisini alamamıftr. 
Bunun üzerine yabancı kadın 

aziınkarane bir hatve atarak iler· 
Jeınİf ve metin bir ifade ile dcmiı· 
ti ki: 

- "Geçen gün tayyaresi kazaya 
uğrayan ve yolda benim tayyare· 
111e geçen siz değil miydiniz? . " 

Erkek bu sualden dolayı ınah· 
cup bir tavır takınarak rkda sılala 
§U cevabı vermiıti: 

- "Ya, evet, bendim!,, 
- "Dünyalar insana ne kadar 

küçük geliyor! Sizin yüzünüzden 
ıimdi ameliyat yapbrmak istiyor· 
dum!,, 

- "Benim yüzümden mi, ne· 
den?,, Erkek bunu söyliyerek gi%· 

lice karşısındaki aynaya ha.kmııtı. 
Yabancı kadın şu cevabı vermitti: 

fapkaya, bunu insanlar 150 sene • l • d• d 1 ı • • 1 ' 
e~el.baılannageçirir~erve onamış er şım ı e ayrı ma ( ıstemıyor ar. 
sılındır fapka derlermıı.O şapkayı ' 
meraai.mi mahıuaa oldulcca ı A • 

e kekler giyiyorlar - ya ~1~ Budapefte, 23 (Huıuıı) -. Bu· miş ve orada meıhur bankerler• Yoııf'in büyük babuı bu han-
Ar atikadan nad· mı~. Bu .. gıbı ra adliyeıi ıon günlerde, bılme· den Fir§tayn ile evlenmİ! ve kulide hadiseyi mahkemeye IHI• 
~~n Bir çok ır~n tesaduf e- den biribirleriyle evlenen bir kar- bundan da Maude iıimli bir kız direrek nikahın feşhini talep et-

.1 

1

.r~öıteriyorla Yer erde ıah~ele: det ve kız lcardeı arasında mev- çocuğu dünyaya gelmiı. mitse de yeni evliler biribirleria-
rım o r amma benımkı . Ah • •••• M ı d m· d 1 k koc "bi 
h k"ki as"r t'k ' cut nıka ı ıptal etmı:r~ır. eıe e Büyük baba Yoıifi e..la ı 8 ı en ayrı m:ıyıp arı a. gı f&• 

a ı .. ra r adandır. Bu . . f b "k ki .. l • 1 cı_ 
·· düğünüz l tundan ıb:ırettır: yetittirmit ve büyüyünce a rı a• ıayaca arını soy emı! er ve lllU' 

gor . • . §ey er on dokuzun.. . sınd'1 bir vazifeye tayin etmiş. otele çekilip birlikte yafa ..... 
cu ve yırmı~i aıırda~ kalma bir Yosif FeJler namında bır gen- d t • 

1 
d' 

d M · . b" d Geçen yaz Yoıif dinlemnek mak· evam e mıt er ır. hatıra ır. eıeli !U üzeri ipek. cm babası Avrupa har ın en ev· , . . . . 
fi kuma§la örtülü olan karı zırh vel güzel bir artistle tanıtmıı ve sadiyle Franaada Niı e gıtmıf l'e Nihayet mahkeme bu ıkı kardet 

d · d n 
1 

orada güzel Ameri.kalı Maude ile 
o ~vır. e Yatamr§ olan bir krali· ailesinin mümanaatine rağ~n arasındaki nikabın feshine ~ 
çenın cıhaz t1 '-ımından kalmı•· bununh evlenmı't ve bir çocug"' u tanıtarak, tabii kız k:ırdeşi oldu· . F k . L-

B le ,ti :s ğunun farkına varma.dan ,onunla vermİ§tır. a at gorünüıe ua• 
tır. u arın zırhını in.sanlar dünyaya gelmİJlİr. • kılJl'aa bunlar aynlmak arZ\JlllDa ıh . l · · aevitmiı ve bu ıevifme Pariıte nı· e ııe erının altında latırlamnı y,.. "ıf ad ı b .r""'uk b "ır 
ve ona ''ık . "" ını a an u :r~ kihlanma ile neticelenmittir. da değillerdir. Hatta Maude M• 

"O orsa,, derlermıı. ya§ına gelmeden babası ölmüf, F ak:ıt evliler Budapefleye dö· basının, derhal Amerika ya Mdet 
-) nu karınlarına nasıl h:ığ· anneai de çocugwu babasının aile· nerlerken daha trendeyken kar· etmesi hakkındaki emrini Wle lar atnırt h" · 1 · k, 

' ıç ıç erı 11 ı.maz mıy· sine bırak:ırak Amerikaya git· deı olduklarım haber almr•lardır. dinleme.mittir. tnl§.,, 'J' 

,, k 
d - oraayı evveli. ayakların• 

an Reçirirler, karınlarm:ı ka.dar 
Y~.~arıya çekerler ve sonra !U gör· 
dugünüz ıiritleri çekerek korsayı 
sını ırkı aıkarlarmıt !.,, 

Saray Bosnada çıkan bir rezalet 
bugün resmen tekzip edilmittlr. 

- "Neden olduğunu anlıya.Jllt• 
yor rouıunuz? Hissini kaybeden 
kaJp damarlarımdan birisini de· 
ğiştirtmek istiyordum. Çünkü si· 
zinle tayyaremde yan yana uçtu· 
" muz gu"'nd b f d - "Ya, vah, vah... Demek ki gu en eri şu tara ım a b 

• U korıa denilen feyi liir gu'" nah 

Belgrat, (Hususi) - Saray • 
Bosnada Ağrar H]ahatı bonol:ın 
ıuiıtimali yüzünden çıkan rezalet 
mecliıi meb'uaan.da tiddetli gii· 
rültüleri mucip olmaktadır. Sa.
ray • Bosna müdeiumumiliği Bos· 
na müılüman mebuılanndan 
Hüseyin Kadiç Efendinin, meb
uıluk aıf atini suiistimal madde-

metten kıynıetinden 17 defa faz .. 
la para alını! olduğu da v.:ırdır. 

Hüseyin Kadiç Efendinin ecne
bi memleketlere kaçtığı rivayeti 
de deveran etnıiı ise de bu haber 

Kadiç Efendi, teırii masuniyell 
ha.kkmda ınecJisi meb'unnca. Ye
rilecek kararı evinde beklem~ 

bir yanma, bir sızı duyuyorum. l 
b ıı eyen ina:ınlara ceza diye giydi· Garip ir iatırap duyuyorum, bir • 

rırlenniı, öyle mi?.,, tiirlü çalıtanııyorum. Aklım, fik-
. h · d k H ı~ -"Havır, bilakis o .. •manın rım ep sız e alıyor. aya atı. ,p -

tım, tefekk~ratını daiına sizinle İnsanları koraayı kendi ihtiyarla· 
me~gul olmak istiyor. Hislerimizi rı ile takarlarmıf. Vücutlarmı bi
tah··rk eden asabımızın birbirleri- çimli göstermek, kannlannın, 
ne meylettiklerini anlıyorum, ve}. k1lçalarının çıkıntılarını belli et
hn::aJ kalbimin her kö§eıi aizi çağı. mek için o zahmete katlanırJar
rıyor. Fakat ayrılıl"ken numaranızı mıt!.,, 

d - ' 1Zavalldar! Tabii bu koraa• ve hnrfinizi kaydetme İğim için 
sizi rıerede bulabileceğimi tayin e
demiyordum. Size tekrar rast gel
mek ümidini tamamif e kaybebnit
tim. Pek nevmit bir hale srelnıiı· 

yı on dokuzuncu ve yirminci Ü· 

rm medeni foıanları değil, Afri· 
kada y:ıııyan ve kulaklarına, bu
runlarmıt halkalar takan yan 
vahtiler tatırlannıf, delil mi?.,, 

(Devamı ~r) 

sinde dolayı mahkemeye verilme
si için teırii masuniyetin kaldırıl· 
ması talep etmişti. Bu mesele 
~KUpftına'da müzakere edilmek 
tedir. 

K3diç Efendinin te!rİi maauni· 
yetinin kaldırılacağı muhakkak 
addolunmaktadır. Maznuna izafe 
olunan ıuçlar araamd:ı zirai ıala· 
hat" tabi bil' toprak için hüktl· 

dir. 
··~····· .... ···················· ... ··•···· ................................................ .. 

Ô 1 Ü m 

1n11inrlar idaresi enak kalemi 

memurlarından Müfit Bey uzun 
zamandanberi duçar olduğu haı· 
talrktan kurtulamıyarak evvelki 
gün Beyoğlu belediye haatahane· 
sinde vefat etmiftir. 

Cen&ZMİ dün merasimle hawta
haneden kaldmlarak F~ 

deki aile m :ıld>ereeme Mnecfl. 
mittir. Allah kederli aileıine 
ıabır venin. 

ZAYi: - Tatbik mühüriml 
zayi ettim. Yenisini çıkarttım. F.e
kiıinin hükmü yoktur. 

Mahlulit muhamminliği._ 
müteakit: Mahmut. (17)' 

wm . ._µ •-===ı .z · • 

Dr. Ekrem Şerif 
hp faklıteıl 21•clclalalll~e d~ ... 
Dahili baatah~lar mlıtcbı 
Aakaraclaki ••1••ıb•ulal 
C.tı'eğl9 •t• •1 aparlt
mını 6 numaraya ••kletmiştir. 

Tel. to!I 
wwwıan:.::mr:::.m:a 
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Cinayeti 25 Şubat Pazar ferans. 21,45 Mm Nia R~ tarafından dair ko-~-nı 21 M- h be 0._ 
tag • (n..___ -•-·'·...; --- • usa a ve ...,, •• 

lSTANBUL: 18: Plak neıriyatı. 19: aıuu ':'""'n:t .-~~· ~· Geot- noalar anamda zick • zack, isimli teımiJ, 

-30 YAZAn: s. VAn 
A "anı ve Ru•en Ferit B. tarafından kon· ga Manolıu tarafından keman ıolo. 22,~ 23 Müsahabe, 23,35 Haf"f 1 

l s H-'L-"- ı parça ar ve 
ferans. 19,30: Rqat B. srupu tarafından IWWler. c..."'• muıikiıi. 

Markam, muvafakat etti. 
Hepimiz kalktık. Yukarıya çık· 

tık. Uk evvel Mis Hilda ile konu
§acaktık. Komiser Hiı, uıak Gam· 
beli yukuı göndererek Miı Hild:ı 
yı çağmtı. Hilda birkaç dakika 
sonra geldi. 

Vana, ona bir ıancblye t1.kdim 
ederek ıöze batladı: 

- Sizden birkaç ıey öğrenmek 
istiyoruz. Si.-ıinle ilk defa konuı· 
tuğumuz zaman, dayınız Miıter 

Briıben, cinai ıeylore dair çok 
meraklı olduğunu ıöylemittiniz? 

- Evet ıöylemiıtim ! Kendisi 
cinai tetkiklere çalı meraklıydı. 

- Ciıı:ıiyatın hangi safhuiyle 
:alakadar olurdu?. 

- Cinaiyata. dair yazılan her 
ıeyiJ>lcurdu. Fakat cinai mahiyet· 
te oJan hiçbir §eyi yapmıy:ı kalk· 
ma'dr. Onun cinai bir harekette 
bulmıduğunu görmed:m. Kendiai 
kibar, vakur, dddi bir adamdı. 
Arasıra çok mütezı.ssıp olurdu. 

- En çok okuduğu tey neydi? 
- Cinai d&Tal:ı.n takip eder. 

Cinai romanlan okurdu. Odasın· 
da ~u vadide yazıl11Uf yüzlerce 
eset vardır. Bunlara bir babanız 
d:ıha iyi olmaz mı?. 

- Hay, hay, bakarız. Fakat 
aiz de dayınızın bu merakına it· 
tirak ediyor muydunuz?. 

- Tabii, iıtirak ediyordum. 
Çünkü evimizde bqka bir eğlen
ce yoktu. 

- O halde ıiz de cin:ıiyata me 
. rakb aayılıramız •• 

Hilda, V ansın yüzüne ıert, sert 
bakarak ilave etti: 

- isterseniz öyle aayabilirsi· 
niz .• 

Vana iti latifeye döktü: 

- Mis Hilda.! dedi. O halde 
bize yardımınız dokunabilir! .. 
Bizim timdi uğr:fbğmıız mühim 
bir mesele var: Bu kapı içerden 
nasıl aürmelendi?. Arıer katlo· 
lunduktan sonra yerinden kalkıp 
'bunu aürmeliyemezdi. Halbuki 
vaziyet onu gösteriyor. Onun 
için bize bir akıl öğre1ınenizi rica 
edebilir miyim?. 

Mia Hilda ciddiyetle ceyap ver· 
~i: 

- Dayım Arter kurf\Dlu yeme
den enel kapıyı IÜ.nnelemif oh· 
ibilil'. 

- O takdirde katilin içerde 
kalması icap ederdi. Katil içerde 
kalmadığına göre onun dııarı 
çıktıktan ıonra kapının ıürmelen• 
mit olması lizımgeliyo~ O h~lde 
bu kapı, nasıl ıürmelendi? Ve 
kim sürmeledi?. 

Hildanm ciddiyeti kat kat art· 
mııtı. CeTap verdi: 

- Siz, ölü imanlarm yerinden 
blktıklarma daıir bir ıey okuma· 
dınız mı?. Bun:ı dair bir çok vak
alar nr. Bir aürü imanlar öldük· 
ten aonra ellerinde tuttuklan ta· 
ibancalan ııkmıılardır. O halde 
dayım Arterin de öldükten sonra 
yerinden k:ıllnp kapıyı ıünnele
mif olması çok muhtemeldir. 

Vana gözlerini Mis Hildanın 
üzelinden ayınnıyarak bir lihze 
~ütün:lü. Sonra anlattı: 

- Evet, ben de buna dair bir 
teYler okudum. Praıda böyle bir 
hidi.e vukUbulmuttu. 

Maktul bir adam, elindelri ta· 
baneayı sabıta memurlarmm üze
rine ııbııttı. (1) Sonra geçenler
de Pensilvanyada buna benzer, bir 

hadiıe vuku buldu ... (2) Fakat bu 
hadiselerle Mister Arşerin vaziye· 
ti arasında bir münasebet gömıü· 
yorum. Arter, sırtından yediği 
bir darbe ile öldü. Sonra onun e

lindeki tabancanın namhsını çek
bğmı gösteren hiç bir delil yok. 

Miı~!f Hilda, Vansm ıözleri· 
ni hemen ka1hul etti. Onun itiraz 
etmeden, m:\iahazaları kabul et· 
meıi hepimizi hayrete dütürmüş· 
tü. Hilda Vana dinledikten sonra 
cevap verdi: 

- Haklı olabilirıiniz. O tak-
dirde bir ba!kaıı sürmelem~§ olur. 
Vaziyeti o naktai nazardan tah· 
kik etmeli! 

Vanı tekrar ıordu: 

Türk muıifü neıriyatı. 21,20: Ajanı ve DRESLAU: 316 m: 17 Neı'eli muıİ· -.. M t 
borsa haberleri. 21,30: Bedriye Raıim ki, 18 Spor, seyahat ve aair haberler. VARşo,.,.~' Perşembe 
H. ın iıtirakile türkçe tangolar ve danı 18,15 Schubert'in tanmmıyan prkıların- konaeri. 17,40 ~~l~ m. 16,40 Orkeatra 
muıikiıi. dan bazıları (piyano refakatile) 19 Oğ· 18,20: Piyano • ke.;::•: 17,55 Plalç. 

ANKARA: 12,30: Gramofon. 18: Vi- lum ne olıun, 20 Her yerde larlansıçlar, Konferın. 19,20 "Monna ~~?· 18,50 
yolonıel konseri (Edip B. t.rahndan). :21,30 Senfonik. hallı konaeri, 23,2.0 V~- ılceç. 20 Muhtelif ıözler. 21,06 ~~li 
1840: Alaturka au. 20: Ajanı haber- terland bhve.inden naklen neteli hafif rin eHrlerinden mürekkep TAGANNILl 
lerl. maaiki, 1 Sinmadan naklen orı konaeri. SENfONIK KONSER. 22 Tebilc ko· 
VARŞOVA, 1415 m. 15,15: Plak, -6: 27 Şubat Sah rcıpondanı. 22,15 lta1"11 muaikiaiıaden 

Konferans. 16.20: Orkeıtra konaeri. 17.30 İSTANBUL: 18 Plak nqriyatt. 19 A- mürekkep konser (Tagannili). 23 PJik. 
Çocuk neıriyatt. 17,30: Yiikaek artiıtle- janı. Mes'ut Cemil bey tarafından çocuk· 23,30 Dana muıikiıi. 24 Müıahabe. 24.05 
rin pıaklanndan. 17,45: Roman tefrika· lara masal. 19,30 Eftalra Sadi H. 21 A· Dana muıilôainin devamı. 
sı. 18: Konferanı. 18,15: Köylü danı ve janı, bona haberleri ve lllUbtelif neıri· BUDAPEŞTE: SSO m. 18,30 Donapa• 
§CD havalanndan. 19: Müaababe. 19,40: yat. 21~ Yakup Necip B. orke.traıı. luta otelinden naklen Sen Baker caz ta• 
Operetlerden parçalar (pli.le). 2:>: Muh· ANKARA: 12,30 Gramofon. 18 orkea- kmu. 19,10 Jqilizce den. 19,40 Macar 
telif aözler. 20,55: Hafif muıiki (or· tra. 18,45 Alaturka aaz. 20 Ajanı ha- ıarkılan. (E. Antal, J. Szilagyi ve Bela 
ke&tra ile). 21,60: Haberler. 22: Tem· berleri. Caoka). 21 Konferans. 21,30 Poli8or, 
ka. 22,15: Ncıeli nepiyat. 23,15: Spor VARŞOVA : 1415 m. 16,40 Salon or- Brunıwick plAklan. 23,45 Trio konaeri. 
haberleri. 23,25: Femina kabaresinden: keatraaı. 17,40 Müsahabe. 17,55 Büyük (Sirnplon kahvehaneıinclen). 24,30 GaJ .. 
Dans musikisi. 24: Müıahabe. 24.05: artiatler anamda küçük §arialar (Plak lert otelinden cazbant. 
Dansın devamı. ile). 18,20 Piyano. keman konseri. 18,50 VİYANA: 507 m. 17,40 Kadın aaati. 

- Bu hususta bize hiç 
edemiyecek misiniz? 

BUDAPEŞTE: 550 m. 15: Odeon Zirai müaahabe. 19 Konferanı. 19,20 Ta· 18.05 Konaer. 18,55 Mukayeseli reklam. 
p!iklan. 16: Konferans. 16 45: Pertiı ganni. 19,40: Fall'in tarunmıyan eserle- 19,15 Sınai neıriyat. 19,45 Tiyatrolara 

d~ ' d" yar Sigan takmu. 17,35: Konferam. 18,10: rinden parçalar. 20 Müıahabeler. 21,05 aır. 19,55 Nedbal'in eıerlerinden kon4 

Hilda ~lümtedi: 
Şehir orkestrası tarafınclan konser. 20,20 Hervenin eserlerinden dört perdelik ıe.r. 21,16 Haftanna haber icmali. 21,45 
Spor hah--..rfori. 20,55: Stüdyodan operet (NITOUCH) ismindeki operet temıili, Orkestra konseri. 22,46 Haberler. 23,05 
temsili Scbubert .. Berte'nin "Dreimae- 23130 Dans musikisi. Müıahabe. Danı. Kar havadisleri. 23,20 Radyo orkeatrası. 

- Bana lüzumun:lan çol< faz· derlhaus,, opereti. 22 20: Spor haberle- BUDAPEŞTE: 550 m. 14,30 Askeri BÜKREŞ: 364 ve 1875 ın. 13 Bona-
1a paye veriyorsunuz. Tabii ben, ri. 23.20: Haberler. 23,35: Britanya ote- konser. 17: Çocuk. 18 Friedl'in ic:lareain· Plak. 14 Haberler. - Pliık. 17: Gr. Di· 
bir kapmm nuıl açılıp kapanabi· linden naldan Bcrci Raa Siıan takımı. de opera orkeatraıı. 19,10 Franuzca niko orkestrası (Hafif musiki). 18 Diniko 
Jeceğine ait uıulü biliyorum. Me- VİYANA: SU7 m. 17,55: Plik konae- elen. 19,40 Roosz takımı tarafmdan kon- orkestrasının devamı. 19 Haberler. 19.SO 

ri. 18,45 wollenatein hakkında. 19,10 : ser. 20,15 Amele saati. 20,45 Tarnay'ı Oniveraito dersi. 20.10 Konferans. 20,30 
ıe!i., b~r çiviye bir ıicim bağla· Spor. 19,30: Börries vo.., Münchhausen'in habrlayıı müsameresi. 22,20 Arpad Toll Bükref operaaında verilecek tcmıili na4 
narak, anahtar deliğinden kapı- eserlerinden parçalar. 20: Halk tarlalar. Si&'an talmm. 23,15 Sahibinin aesi plak- kil. 
nm altml. geçirmek usulü var. Fa· 20,50: Haberler. 21,05: Avusturya iıim- lan. 24: lngilizce konferans. 24,20 Caz. BRESLAU: 316 m. 17 Hafif muaiki, 
kat bu kapının altında bir sicimin li bir •keç. 22,50: Haberler, 23,10: Joaef bant. l8,30 ıarkılar, 19 Müaahabe. 20 Zama .. 

Holzer radyo orkestrası. VİYANA: 507 m. 18.05 Konaer. 18,50 na ait eserler. 21,30 Küçük bir konaer. 
bile geçmesine müsait yer ya!t- BU 22,10 51.-

A KREŞ : 3S4 ve 1876 m. 11,30: Ru- Afrika kn§iflerindcn Gustav Nachtigallin . --... 23 Müaahabe. 23,50 Gece 
tur. Sonra kapmm anahtar deli· hı neşriyat. 12: Senfonik plak konseri. doğduğunun 100 üncü yıldönümünü tes- konsen. 
ği yoktur. Sürgü çevirm~..( usulü 14: Haberler. 14,15: Plak. 17: Köylüye it. 19,35 Fransızca ders. 20 Aktüalite. 2 Mart Cuma 
ile bir çocuğun bile yapabileceği ve çiftçiye ma!ıs-.ıs ne~riyat. 18: Radyo 20,:25 Haberler. 20,30 Flotovun eserlerin· VARŞOVA: 14l5 m. s,20 Sabah Dm• 

bir ,eydir. 8UDı'.1n için bir firlcet orkestrası. 1!>: Haberler. 19,15: Rardo den "MARTHA,, operası. (Operadan ıikisi (plak). 8,40 Keza. ll.OS Salon mu
ile bir par,.• iplik kafidir. Fa• orkeıtrau. 20: Oniverıite nqri19b. 20,20 naklen). 23 Son haberler. 23,30 Holzer aikiıi. lG,40 Orkestra konaeri. l?,20 Ta· 

;y- Melle Joujou Paveleıko tarafından la· radyo orkestrası. ıannili piyano konseri. 17 40 Re - 17 55 
kat bu kapının da çevrilebilecek ııanni. 20,45: Ha!tanm vukuatına dair. BUKREŞ : 3S4 ve 1875 m. 13 Borsa. Hafif havaJ:ır ile tarkılar. ;8,20 .;;;

0 
k:n_. , 

sürmesi yoktur. Bir kapıyı dı~ar· 21: f\1 Jcan Athanasiu tarafından kon- Plak. 14 Habcr!er. - Plak ne~riyab. 18 aer. 18,50 Zirai müaahabe. 19,20 T 
dan sürmelemek için mum erit-,~:.~~: Milli nıriyat. 22,15: Muhafız Giag Joneıco orkestrası. 19 Haberler. Dili piyano 1c--.r ~ pw.._,20 = 

k 1.. d Fak bu bölurru tnknnı tarafınClan konıer. 22,45 19,15 Orkestranın deTUDJ. ZO Onh'enlte telii sözler. 21.05 Var'lftva filarmonik 
me uau u var ır. at usu· 'H ber' d • 20 '0 PlAk 20 45 K r. 21 r-.. • • ... .. a .er. erıı. r- a • ' oruerans. takmu tarafından ıenfonik konser. 23,40 
lu de burada tatbike imkan gor- BRESLAU 316 m: 17 Hamlnırgtan Mme. Aida Helta tarafından taganni. Danı muıikisi. 24 Müıahabe. 24.05 Dana 
mü yorum. Fakat bu sürmelerin naklen çoc:ık Vac:ıer'in eserlerinden 21,20 Radyo orkeştraaı tarafından aen· muıikiıinin devamı. 
yukardan &§ağı inmesi lazımdır. konser. 18,30 Alman milli halk f&l'kılan. fonik konıe.r. 22 ~nya üzerine kon· BUDAPEŞTE 550 m. 18,30 Braç kon
Bir buz puç.:smı koyarak (Ağız annonik ile). 19 Muhtelif, 20,10 ferans. 22,16 Konaenn devamı. 22,45 seri. 19 konferana. 19,30 Spor ha*lcri. 
·· 1 • d.. .. ... d . k" Alman halk tarkılan, 20,40 Müsahabe, Haberler. 19,45 Salon orkestraamm koıuvi. 20 30 
ıurme erı U§Urmege e ım an 23 Haberler, mütcakı°ben org musikisi. BRESLAU: 316 m. 17 Hafif mu:ıiki, 19 Budape§te operasında verilecek tem~ili 
Tardır. Fakat burada bundan da t Şuradan buradan, 19,30 Aktüalite, 20 nakil M-teakibe • s· il .. 28 Şubat Pazar eal ş!--' be A • • u n. ııan muı 011. 
iıtifade edilemez. Çünkü bu ka- • . UDIU stckarlannm eaerlerınd~n danı VlY ANA: 507 m. 18 10: Kadın saati. 
pmm sürmesi, yerinde kayan IOll· ~TAN~UL: 18 :.lak a::"i;! ~! ba~ 21 Muıikili bir akeç, 23 mlıahi 18,30 Tagannili konıe;. 19,25 Beden 

ra dönme ıürmelerdendir. 8 s~~·· 19 '::kında konferana =v ~.:;,ece konaeri, 24•30 Se- sporu. 19,35: Köylü neıriyab. 20 Sigan 

M
• f •ıA d"~ 1;~ Bed ~ ıporiki heyeti. 20,30 • valar. musikili. 20,45 Haberler. 21 Aktüelite. 
ıı Hilda bu ta sı :ıtı !er l'K· .• • ayu. mus ye d k 28 Şubat Çartamba 21,15 Avuıturyaya dair. 23 Akpnı ha-

d • d · d ·· ·· ... Munır Nurettın Bey tarafın an onser. 23,20 p 
ten &Onra erın erm u~unmege (Mea' t Cemil R Ferit 8. lerle Ve- lSTANBUL· 18 Prk • 18,30 berleri. lak ile akf8111 komeri. 
batladı. Ve gözlerini V ansın yü- cihe h:.u.a ;_,_uti!e

1 
n) 21,2D Ajana ve fransızca derı.: 

19
• Aa. neınyaMtı. BUıtREŞ: 364 ve 1875 m. 13 Boraa 

reı--. e. • Jant ve uammer pJik. 14 Haberi Plik. · 
züne dikerek ve anlattı: boraa haberleri. 21,30 Necip Yakup bey B. tarahıadan monoloı 19,30 Bedayii knnı taraf er-. - 18 Ghinda 

• • 1 orkeatraar Musikiye heyeti. 2l,20 A. bo ha caz ta ından elana maaikiai. 19 
- Bu kapı meselesmı ıaat er- • 

3 30 Gramof berleri 21,30 N . Jan• ve na • Haberler. 19,15 Oniveraite radyoau. 20,20 
denberi dütünüyorum. Fakat bü- 18~~~: 1~~ ~Dan• muı~~: 11• • ec:ıp Yakup B. orkestra- Plak, 20,~S konferam, 21 Filarmonik kon 

tün dütünc:elerim boıa gitti. itin 19,25 Alaturka':z 2o Ajans haberleri ANKARA: 1230 "'"---f 18 Or ser hener'yeti. tarafm~an Mnfonik konaer .. • · D B · · • • ~unv on, • (Waı an Feıtival'i) 22 v ____ _ 
ıçınden çıkamadım. ayım rıs- VARŞOVA: 1415 111. 17,20 Pınno r<· kestra. 18,45 Danı ımaıikiıi. 20 Ajana. 2215 K • d ~ 
be Ra d ·ı be b • 17 40 D 17 - haberi • ' onaenn evaını. 22,41 Haberler n, yman ı e n u çeşıt fakatiyle aık tarla~ ' er~. ,s., en. BRESLAU: 316 m. 17 Hafif wL 
hileler üzerin:le konuıur, onların Trio konıeri. 18,15 Pıyano koıuerı, 18,50 VARŞOVA: 1415 m. 16,40 Pıak ile 1850 Gençlik • ., 

20 
Or :u• . 

b·'--· • l• -·• ı· Zirai müsahabe. 19 Konferans. 19.2a: nqeli muıiki parçalar. 17,10 r-.a.. 17,40 ' ne!nra:"' .' onaen, 
tat ıaatıy - mqgu. o ur ve bu şe- . "kiıi 20 Ert . .. M'. h be 17 55 M'U" ~ 21 Haberler, muteakiben eaki ve yeni 
k!lde vakit ıeçirirdik. Yaptr~ı- H_afif kahvehane2rn0 ~;· M.uhtelif es~ gl U• Hafifu~a a :.ki P, laklar: ;starsokılarz· : 1~,20 danslar. 23 Haberler, mandolin ve aitaz 

• nun programı. • ao2 er. mu .. ı • • ıraı musa· k • 
mız marıfetler pek ço!rtur. Fa- 21,05 Polonyalı bestekarların klasik e- habe. 19 Deniz koraanlan hikayeleri. onaen. 
kat bu kapı ır.es~lesini halle·'e· aerJerinden konser. 22,15: Edebi bahis- 19,20 Oda musikisi. 20 Muhtelif bahiı- S Mart Cumartesi 
memi,tik. Bu ka!>ıvr dıaar~an ler. 22,30 Hafif m~siki. 23 Pik. 23,20: Je.r. 21.05 Hafif muıiki. 22 Muıiki bahis- V ~RŞOYA : 1915 m. 17,40 Hastalara 
ıürmeleme1< için yaptı" - Dans muıikisi ·Musahabe. Dans musiki- leri. 22,15 Piyano konıeri. 23 Dam ınu- teaeli netnyatr. 18 Ruhi neıri)'at. 19,20 
bo .bn. t" gnnız !CY si. ıikisi. 24 Müsahabe. 24,05 Danı muıiki- Caz orkeatrası. 20: Muhtelif aözler. 21,05 

f& gı ı§ ı. BUDAPEŞTE: 550 m. 14,30 Salon or- sinin devamı. Hafif musiki. 22 Teknik. 22,20 Cbope-
Vanı bu sözü derin bir dikkat- keatrası. (Bela B~azs). 16,30 Müaalıa- BUDAPEŞTE: 550 m. Salon orkes- aia eserlerinden konıe.r. 23 Ukranya li· 

le dinliyordu. A~zmdan cigara- be. 17 Kadm saati. 18 Konferana. 18,30 trası. 19,45 Piyano konaeri. 20,20: kon- aanında konferans. 23,15 Plak ile oda ve 
ımı alarak Miı Hildaya baktı ve Maria Kalman tarafından keman kome- ferana. 20,45 Albert Szinnai ve Szb*- aalon ınuıikiıi. 24 Müsababe. 24,05 Hafif 
anlattı: ri. 19 Almanca derı. 19,30 Sahibinin Se- Fenyes'in kompoziıyonlanndan parçalar. muıilri konaerinin devamı. 

ı
ai pıaklan. 20 Müsahabe. 20,30 Opera· 22 Haberler. 22,20 P. Pertia Sigan muıi· BUDAPEŞTE: 550 m. 17 Maaallar. 

,.....,_~~---'-Devamı nr) dan naklen Verdi'nin "AJDA,, operan. ki takımı. 23,15 Opera orkestra•• tarafın· 18 Konferaus. 18,30 Piyano refakatiyle 
[1] Vans, bir bsadann vak'asma işa- 23,15 Hava haberleri. 24,10 lmre Mag- dan lconaer. 24,15 Cazbant. Macar §arkılan. 19: Müaahabe. 19,30 Sa4 

ret ediyordu. Wcnzcl kokoşka namındaki 'yari Sigan taknnı. VİYANA: 607 m. Hali hazırda yaıı· hibinin aesi plaktan. 20,40 Stüdyodan 
bu adam, bir mücadele esnasında mak- VİYANA 507 m. 18,20 Yeni aan'at- yan Awaturya beatekrlarmm eserlerin- temıil. 23 Vet"ea Sigan takımının konıe· 
tul düşmUJ, zabıtanın hadiseye vazıyet kS.rlardan (Medwig Temik; Dr. Kari den mürekkep konaer. 19,05 Müaahabe. ri. 
etmesinden birkaç saat sonra, elindeki Hietler; Erich Meller). Komer. 19,10 19,55 Neıeli kuartet konseri (Haber). ViYANA: 507 m. 18,10 Andre Hum· 
revolveri almak istiyen komiser Joscf Tiyatro kritikleri. 19,30 Müsahebe. 19,35 21,15 Kan,ılc neıriyat. 22,20 Haberler. mer takımının konaeri. 19,45 Aktüalite. 
Marks'ın üzerine revolveri sıkmı§tı· Ders. 20 Aktüalite. 20,15 Radyo orkea- 22,35 Operalardan senfonik takım tara. 20,30 Eva Hadrabova tarafmdan terk•• 

[2] Pensilvanyada vukubulan bu ba· ıtrası. 21,30 Halk konseri. 22,30 Son lıa- fından parçalar. 23,45 plak ile aktam lar. 21,10 Nasih:ıt. 21,15 Viyana musi• 
disenin faili, Josef İrego namında idi. berlcr. 22,50 Bach'ın en me~hur piyano konaeri. kisinden mürekkep bir popuri. 22,45 Ak· 
Ölümü esnasında elinde bir revolver taşı- ve org eserlerinden konıer. 23,20: J. Hol- BOKREŞ: 364 ve 1875 m. 13 Borsa tam haberleri. 23,05 Aktam konaeri. 
yordu. Ölümünden birkaç saat sonra e- zer radyo orkestrası. Plik. 14 Haberler. - Ptak. 18 radyo or- BU KREŞ: 364 ve 1875 m. 13 Boraa-
lindeki revolveri Gıkmrştı. Zabıta memur- BOKREŞ: 364 ve 1875 m. 13: Borsa keıtraaL 19 Haberler. 19,15 Orkestra. Plik. 14 Haberler. - Plü. 17,15 Mek· 
lannd~:ı biri, az kaldı bu hadiseye kur- haberleri - Plak. 14 Günün haberleri. 20 Oniveraitc derıi. 20,20 Plak. 20,45 teplilere mahaus neıriyaL 18: Radyo or
baıı gidiyordu. Ölüniln kur§unu sıkma- 14,15 Hafif plak muıikiıi. 18 Radyo or- Mme Rita Şalem tarafından taganni. keatraaı. 19 Haberler. 19,15 Radyo or• 
~dan sonra tabancayı elinden almak keatruı. 19 Haberler. 19,15 Radyo orkea- 22,15 Oda muıikiai. 22,45 Haberler. 23 keatraıı. 20 Oniversite deni. 20,20 Plik· 
ısın bir hayli uğraşılmıı. ve ancak yanm truı. 20 Oniverıite radyosu. 20,20 Plik. Cina Iokaataımdan naklen konıer. 20,45 Konferanı. 21 Çift piyano ile lllO"' 

saat devam eden bir mUcadele neticesin- 20,45 K'Onferans. 21 Sarvas kuartet ta· BRE SLAU : 316 m. 18 Çay musikisi, 18 dem muıiki. 21,30 Radyo merakhlamul 
de bunu almak mümkün olmuştu. lmm tarafından oda musikiıi. 21,30 kon- Mizah, 19 Müsahabe, 20 Saar araziıine'mabıuı netri1at. 21,50 Mel. Y°ıktOl'J'• 
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Oksürenlere Kal ran Hakkı Ekrem 
112843 

İ!ijliii5i:T::iifDAııpırAzA:ırRi 

T~ R K i y E il~ TÜRK TİCARET BANKASI 

z: 1 R A AT 
füf merkezi: Adapazarı 

1
1. 

!Jif' Istanbul şubesi: Y enipostane karşısı Tel. 22042 

~i Sermayesi: 1,200,000 1 
BAN K .AS 1 1 ihtiyat akçesi: 130,000 

- i~ ŞUBELERi 

, 

·DAoA 
BiRiKTiREN 
RA~T-bOi;Q 

İfn BANDIRMA - BARTIN - BiGA - BlLECJk 
fiil BOLU-BOZü~üK-BURSA-DüZCE-ESKI
jilf ŞEHf R:-GEMLIK-GEREDE-GEYVE-HEN- . 
iiii DEK-IZMİR-KARAMURSAL - KüT AHY A : 

l
ijf; MUDURNU-M.KEMALPAŞA-SAFRANBO- f!: 
Hl LU-TEKIRDAG-YENIŞEHIR ii= ... 
·ı· 

ljjf Müsait şeraitle mevduat, havale ka· ·! 
llf!hul eder tahsile senet alır ve ikraz 1. 
iill muamelab yapar. 
·-ı M ' m~ evcluat faizleri müdüriyetle görüşiilerek teıbit edilir. .... 
:::: 
H!~ Kom_isyon ve ticaret kısmı her nevi emtiai ti- ıl 
H!~ carıye satışına delalet eder. Sigorta gapar. 
Uii Telefon: 23623 
!!!! •• ·················-· ·--... ••••••••••••••••••• 1 ::::::=ı:::::::=::ı::::::::r:::::::::::::::::::::·=··::ı::==:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::•-::•:-!!11!!!• .... ·-···=··························-· .. ·········· .:ı ·····•==-.::······· ··························-···· 2 •• :.::-.-;;;: .. ·• ••••••• ·············-··· .. -·--............ ._ .... :::a 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
tGriıhe m) marka ko ople bir ka)nak cihazı ı.tın alınacak• 

tır. Taliplerin % 7,5 temioatlarile beraber (28 - 2. 934) çarpm• 
ba günU saat (14) de Galatada Alım, Satım Komiıyoauoa mil• 
racaatları. C774' 

' 

lstanbul Belediyesi llAnları 1 ---------
Fatih belediye ıubesi müdilriyetioden: Aksaray Gureba Hile 

ıeyin ağa mahallesi Horhor cacldeıinde 76 numaralı Hıntler tek• 
kesi bahçesindeki Semahane ankaıı bilmüzayede satılacağıadaa 
iıteyenlerin yüzde yedi buçu'< pey akçeı ni yahrmak Oıere her~-
gün daireye müzayedeye g irmek iç ın de 17 · 3 • 934 tarihine ml-
aadif cumartesi günü saat l 4 de daire encümenine m!lracaatlan 
lüzumu ilin o'uour. (880) 

Merkez Kumandanlığı Satınalma 
Komisyonu ilanları 

Baytar mektebi için 53 ka-

~--:::» Dk•ektap tarihleri ~.:;;,::;~ ~~~ fsz~ 2v~ ;uı;:ıa~t~:y~ 
l\ nü saat 15 te pazarlıkla alı-

Merkez kumandanlığına 
bağlı kıt'at ve müesseseler 
ihtiyacı için 375.000 kilo odun 
25 - 2 - 934 Pazar günü saat 
15,30 da pazarlıkla alınacak· 
tır. Taliplerin belli gün ve 
saatte Merkez Satınalma Ko· 
misyonuna müracaatlan. 

1 

Maarif Vekaleti Tarafından Jlkmekteplerin Dördüncü ve il nacaktır. Talinlerin belli sa-

B · · C". l k u.·· ii atte Tophanede Merkez Sa-
e şıncı ~ınıflarında Okut~uru ma zere ;I tınalma Komisyonuna gel-

T. T. T. C. tarafından yazdırılıp tab'ı ve tevzii 1 meıeri. • • • (882 (778> 

"YAKIT" müessesesi tarafından deruhte edilen il Kasımpatada Deniz rnüf-

T A R I H kitapları satışa çıkarılmıştır. iı ~~ rezesinde b~ıun~n bir adet 

Bu kitaplar, yalnız talebelerin değil herkesin istifade edeceği bi1 
surette yazılmış bir çok haritaları ve resimlerı ihtiva etmekteair. 

Bir kartonla kaplanmış olan bu TA R 1HLER1 N fiatları nefasetine 
ve sayıf alarının çokluğuna rağmen ı 5 şer kuruştur. 

Satış Ve Tevzi Yeri : lstanbul Ankara Caddesi 

U ii topun Askerı muzeye nakli 
lf il pazarlığında verilen fiat pa
tı· il halı g~rüldüğünden tekrar 
Is i! pazarlıgı 25 - 2 - 934 Pazar 
n ii günü saat 14 te yapılacaktır. 
H if Talinlerin belli gün ve saatte 

l=ı El Tophanede Merkez Satmal
j ~i ma komisyonuna rniiracaat
fi : i ı lan (892) (864) 

VA K 1 T Y U R D U . ~HJ 

(893) (863) 
• •• 

Harbiye ve merbutu mek
tepler için on iki bin kilo bul
gur 26 - 2 - 934 pazartesi gü· 
nü saat 14 te aleni münakasa 
ile alınacaktır. Şartname ve 
nümunesini göreceklerin her 
gün ve taliplerin belli gün ve 
saatinde l\f erkez kumandan
lığı satınahna komisyonuna 
gelmeleri. (848) ( 551) 
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Fatih icr:uından-: Mahmutpa- miıtir. Borçlu Ragıp B~;·~:;ihi 1 .... -................ .. 

Tayyare Piyangosu 
tada Kefeli Han 29 No. da Cezmi ilandan itibaren 15 gün zarfında KOR~ VU 
Mu~ffer Beyin Üeküdar lhsani· A ~ 
ye Sultaniye ıokak 60 No. da ve 933 - 3421 dosy:ı numaraıiy· 
Samsun Ticaret mektebi nbık le mezkUr borç hakkında bir iti.. Sadri Etemin küçük 
muallimlerinden Ragıp Beyde razda bulunmadriı halde cebri ic· Hikayeleri 
olan 105 lira alacağından dolayı ra yapılacağı ve bu müddet zar· Kitap hı ıinde basılıyor, 

yakında çıkacaktır • 
.. •tllfh•• ıönderilen ödeme fında mal bey:ınmda bulunması Remzi kitaohanesi: 50 kurus 
emd ·~gihmın meçhuliyeti • bulunmadığı takdirde hapis ile --
ne hlnaea tebliğ edilememit ol- tazyik ve hilafı halinde hapiı ile Sahibi: MEHMET ASIM 
makla teb1iğatı mukteziyenin 15 cezalandırılacağı ili.n olunur. 
p müddetle ilanına; k arar ~eril· (13678) 

Netriyat müdürü: Refik Ahmet 

YAKIT Matbaası - lstanbul 

16 ıncı Ter tip 5 inci Keşide 

11 M A R T 1934 tedir. 

Büyük ikramiye 30.000 Lira 
Ayrıca, 10.000, 4.000, 3.000 Liralık ikra-

miye ve 20.000 Liralık Mükafat vardır. 


