
Ali iktısat meclisi bugün 
faaliyet devresini bitiriyor. 
Bugün, yarın ispanyadan bir 
ticaret heyeti geliyor. 

FlATI 5 -KÜRUŞTUR 

ve Ba§muharriri : Siirt 
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Irak kabinesinin istifasını 
Kral henüz kabul etmedi, eğer 
ederse baş vezarete şimdi i 
Londra sefiri tayin edilecek. 

Tel.• { 1'.f~dür: 24318, Y•11 itleri müdürü: 2t319, 
Jdare •• Matba& : 24310. 

Kar tehlikesi 
-o-

Kı, kadar tabii bir hadise taıav
to~r edilebilir mi? Kar yağar. Hava 
d~· Termometre sıfırdan atağı 
h Ufer. Bunlar günefin doğması ve 
B a~aaı kadar tabii hadiselerdir. 
h:'- anlar dahil olduğu halde hiç 
kır Avrupa tehrinin günlük bayatı, 
g~ az yağdı veya çok yağdı, rüz
h al ravaş veya şiddetli esti diye 
h ~ ,e ~ar olma:ı:. Ba:ı:ı Amerika te
h •r•erınde kar y:ığar yağmaz, der
• al ~aldırılır. SokaklarCla karı yı
~!j . alinde görmek bile kabil de
~h~ır. Şehirlerde sakin olan insan, 

Viyanada Darağaçları Kuruldu, idamlar Yapıldı 

.•atla mücadelesinde artık karı, 
Yagınuru mağlup etmiştir. 
k ~ar lstanbul için tabii değil fev
'-a ade bir hadfoedir. Çünkü bizde Kar • ' 'f ~agınca, tramvaylar işlemez. 
Ilı~~· otomobilleri tvifelerinin on 
k.'s 1 Para ister. Kömürcüler ihti
yara başlar. Gıda maddelerinin fi. 
Yatı Yiikselir. Buna sebep nedir? 
d 11Pılınası mümkün bir tedbir var
ııı ~r da dikkatsizlik yüzünden ihmal 
I 1 olunmuştur? Yoksa bu tedbir -
~r düşünülmüş veya kararlattırıl
,Ü'.~lduğu halde mali kuvvetsizlik 
edlunden mi •imdiye kadar tatbik 
1 1 ınemektedir? Ancak her ne o
bursa olsun, şurası muhakkaktır ki 
• Undan dört beş sene evvel oldu
f~ gibi, dünkü kar da lstanbulda 
b '\tehlike teklini almıttır. İstan - I 
t u halkı bu tehlikenin muhtelif 
b~(ıhelerini tramvaylarda, otomo • 
ta erde, yaya kaldırımlarında, 
y ~şı ve pazarda hülasa medeni ha
,: •n dolaştığı her yerde ve ihti-a· aa~asında az çok his~etmi,tir. 
ti ıı. •ıındiden öyle farzetmek iste
h·\kı belediyemiz noksan kalan ted 
~:1eri vesaitaizlik yüzünden ik -
İtir fdeınemektedir. Ancak derhal 
l!~c~ etıneliyiz ki bazı tedbirler ve 
Yaaurn!e tramvayların faaliyeti pi
tid:: fıyatlarınır teıbiti, halkın ip. 
•uaı 1 kolaylıklardan iıtifadeıi hu
la.ı.:.ırıııcla para ile pek o kadar a
hir t a.r .olmayan ve daha ziyade 
ledJıi~kılat ve mürakabe iti olan 

Afe erde eksiklik vardır. 
$itliy'e~ bir ,oför Eminönünden 
lliin ke adar olan yokuşu motörü
lllii•t a_te.deıniyeceği vesilesile bir 
'Yni erıp kabul etmiyebilir. Fakat 
lıı• •0 or bu yüz yirmi bet kuru,. 

1( mesaf · · d k llıad b. e ıçın 11kılma an ve ork 
hun an ın kuru, istiyecek olursa 

a ne demeli? ' 
ta~:~a dünyanın her tarafında 
lıa . afetlere kartı bazı teçhizat 
le ~ı olan Tramvay tirketi adi gü ı 
le~ h otuz ki,ilik bir arabaya sek: 
ıı.Un k! yolcu kabul etmekte ve bu
kinın. arını kasasına koymaktan çe 
•ii .. •Yor ~a niçin arabalarına kar 
lirurııelerı takmaktan ve hiç de • 
1 ·~· tramvay yollarını ameleaile 
'ıtıızlemekten çekiniyor? 
ita Kezalik esnaf nasıl bir bakla 
b· tda kıyamette müracaat eden 
)j1rfiınüşteriye tarifenin birkaç mis
lleı,~?-tla mal aatmağa tetebbüs e-
11,,.,1 'Yor? Bu mülaha:ı:alar bize fU 
t' "Cey• 
f ııı ~~-~ermektedir: Belediyemi-
'"icııı~ ıla1;1_ ~evkll;la~e zamanlarda 

~ellliy delıgı havı hır faaliyete ge
i:''dior. 1:Jundan dört ıene evvel 
Ddı/eınız büyük karda gafil av

~kin ın~ hundan sonrası için kar 
~ e öyj'ık getirileceğini ıöylemitti. 
'Ilı. he;h abu! e~e~ İsteriz ki bu 
tetırt;ı .ude degıldır ve makine 
ııey; rnhı'tir. Tipi gu"nü bu __ ,_, 
· fe r • • UJAU<.ı • 

l'iııde d ın ıç ve umumi caddele-
tor~Yd~kmadan faaliyette bulunur 
~IJ takd~ ' bugün bir taraftan bu
~l\in Ço ~ le diğer taraftan adetle-

alb .. ,}a maaını temenni ederdik 
~ -•ınak· . lliip · l ıne o gün ortada gö-
ıl111d •t emedi fakat k · 1 d' 
lı IJ ve b ar ıt e ı 

11 ııluıı ha ununla beraber, lıtan-
Utııı bi ~ab da tevakkufa uğradı. 

ele Rö ~ım kadar belediyemizin 
dıı~ rınu.! ve mütee11ir olmut ol • 

Seı a ~uphe etmiyoruz. 
~il i.;dıye reisi Muhittin Bey teh
lil'ac;ıa:;ı ve İstanbul halkının ih
~etodik b?ktasından devamlı ve 
dır. ~ ır faaliyet ıarfetmekte • 
11~1\ i.~~en biz bu faaliyeti ve bu
fık_r; h'ınat ettiği hüsnü niyet ve 
ıliirıJru kıneti bildiğimiz içindir ki 
~•sür dar kartıamda bir kat daha 
lçjl\ llii .~Yduk. Herhalde lstanbul 
tel\ hu kun ıneseleleri arasına gi • 
~İye reiatr. İ?inde muhterem bele-
alkın b ınızı daha faal görmek ve 

~llaıl te: noktadaki ihtiyaçlarını 
IJndan ın edeceğini açık tabirle 

~arnaıı ~o.nra karın bir tehlike ol
~r İltih •çın ne gibi maddi tedbir
tı~. Su i~~· edeceğini bilmek iste -
Ceiiine v ıbarımızm uzun sürmiye-
11il-atirıı;z e o~a gitmiyeceğine ka

Vardır. 

Ahmet ŞVKRO 

Bir taraftan _ateş devam 1 

ederken bir taraf
tan da darağaçları işliyor 

1934 bütçesi 
.180 milyon 

Avusturya başvekili teslim olmak için 
asilere dün öğleye kadar 

İnühlet verdi ve son hücum başladı 
Asiler kazansaydılar, İtalya ve diğer devletler 

Viyanayı isıral Pdecekler miydi? 

Va;ıiyete hakim l{Örünen Avustıırycı 
Ba,.,ekili nutuk ıöylüyor 

VlY ANA, 15 .A.A. - Voli ajansı mu
habirinden ı 

Son alınan huıuıi haberlere nazaran, 
hadiseler eınasmda ölenlerin adedi 1500 
ü geçmektedir. Bugün, ıaat yedi ile on 
arasında tealim olacak aıilerin - mesul 
ru.,.a hariç kalmak üzere - umumen al
feclileceklerini baıvekil vaat etmiıtir. 

Oğleden aonra, hiç kimae affedilmi- 1 
yecektir. Pariı Ajanılarından birinin iı-

tihbarabna nazaran mükemmel surette 
ıilahlanmıt iki bin sosyal-demokrat, 
Viyananın cenubunda Laaberj dağında 
toplanmağ;ı muvaffak olmuşlardır. 

Viyanada, askeri kıtaaa tarafından e
ıir edilen asilerin adedi iki bin tahmin 
ediliyor. 

Steyr'de, iıi ıosyal.demokratlann mu
kavemeti kırılmıt addedilmektedir. 

VlY ANA, 15. A. A. - Reuter ajan
ıından : 

Hükumetin ültimatomunda verilmi, 
olan mühlet bugün öğleyin bitmit oldu
t~ndan, bu sabah ıe!ıirde nisbeten hü
kum •Üren ıükünet, aıkerin, kagram ve 
St~dtlau mahalleleri arasındaki aoıyaliıt 
!?..~n ateı açmaıile yeniden ihlil edilmit-

'Alevler i~ind e 
VIY ANA, 15. A.A. - Dün akıam 

Floridıdorf'dan firar edenlerin iltica et~ 
tikleri T..-run ıol ıahilinde bulunan 
Goethe İfçi mahalleıinde küçük kuvvet
lerle muhtelif harekau yapılmııtır. Sağ 
sahilden bombardıman edilen bu mahal
leler alev içindedir. 

Cenup dıt mahallesindeki ifÇ.i evine 
kartı da mahalli bir hareket yapılmıttır. 

Dün askeri kuvvetlere ateı açan Flo
ridıdorf itfaiye kumandanı mühendis 
Vei11el idama mahkiim edilmiıtir. 

Dün akşam üzeri, alb Viyana belediye 
dairesi 'Schutzbund reisi emniyeti umu
miye müsteıarma müracaat etınlı, hü
kiimete kartı tiddet kullanılmaaını ve 
Schutzbuncl'un mücadele uaulterini taa
•ip etmediğinden sosyalist fırkadan iı
tifa ettiğini bildirmiııir. 

Resi kumandası altında bulunan 
(Devamı 5 inci aahüede) 

Tevfik Rüştü B. dün sabah 
vapurdan şehre çıkh 

Tren işlerse bu akşam Eskişehire hare
ket ederek baş vekile mülaki olacak 
M. Titulescu'da Atinadan Bükreşe avdet etti. 

M. Maksiınos fırka liderlerine izahat verecek 
Hariciye Vekili 

Tevfik Rüıtil Bey 
dün aalıah tehrimize 
aelmiı ve Tokatliyan 
ote. ı.ı . inmittir. v,,_ 
kil Bey pazartesi ırü 
nü aktam Caırıpl
deglio vapurile Pi
reden hareket et
ıniıti. Vapur muay. 
yen olan saatte 
yani çartamba ıaba
hı ıaat sekizde !ima 
na vasıl olmut ise 
de kar fırtmaımın 

.. 

pddetinden limana T evlik Rüıtü Beyi getiren Campid eğlio nhhma 
gİrmeğe muvaffak o• yana,tıktan sonra 
lamaınıt ve Yetilk~y açıklannda d~- rilmit iıe de, Muı vapura Yanqmağa 
lemiıti. Bu ıeheple vapur yolculan.tipı• mu~ak '!lamıyarak seriye dönınüıtür. 
li havada yirmi dört ıaat kadar liman Caınpıdeglio vapuru dün sabah aaat 7 30 
açıklannda beklemek mecburiyetinde kal da Galata rıhtmıuıa Y&nafmıttır. Te.; • 
mıılardır. TeYfik Riiftü Beyi tehre ge • fik Rüıtü Bey nbbmda vali Muhittin B. 
tirmek üzere limandan bir muı ırönde • (Devamı 5 inci aahifede} 

G9NUN HADiSELERiNDEN : Oniversite prolesörlerinclen 
lıelmann Halkevinde kadmlar vehastalıkları hakkında konferansını 
veriyor; Aşağıda: Hilalialrmerde gençlik lefkilô.tı için müzakereler 

ve Diştabiplerinin Jünkü içtimalarındım bir ıahne., 

ANKARA, 15 (Telsiz.le) -
Maliye vekaleti yeni bütçe layi
hasını haz.ırlamaktadır. Bu ıene 

. liiyihaya eıkui gibi umumi hü · 
kümler konmıyacaktır.1934 bütçe 
miz yekunu 180 milyona yakltqa 
caktır. Varidatın arttınlmaıı için 

. yeni tedbirler aranmaktadır. He
yeti Vekile akfam toplanacak • 
tır. ..... 

ANKARA, 15 (Telsiz.le) -
Heyeti Vekile bütçenin müz.alıe
resine cumartesi günü bQflıya • 
caktır. 

Amerika dan 
Gaziye bir mektup 

--o-

Başvekil Eski 
şehirden döndü 

ANKARA, 15 (Telsizle) - Bat • 
nkil lamet Paıa Hazretleri bugün 
Eıkitehirden avdet etmiıtir. Fırka U 
tibi umwniıi Recep Bey Baıveklli ma
kamında ziyaret etmittir. 

M. Doumergue 
Parlamentoda 
Ayan, ordu mevcudunun 
azalmasına razı değil 

PARIS, 16. A.A. - Ayan harbiye 
koıniıyonu M. Doumergue ile ceneral 

Petain'e müzakerat riiznarneıin; h;l,Jinnek 
üzere, reiıini tavzif 
etımıtir. Ruznamede, 
dünyanın bugünkü va
ziyeti dahilinde, tanın· 
men sulhçu ve fakat 
feci tecrübeler yap
ımı olan Fransanm 
tıedafüi kuvvetlerini R

nltamayacağı bildiril
mektedir. Ruzname şu 
ıuretle neticelenmek
tedir: 

'' Müımir beynelmi· 
le) bir tesanüt rejimi, 
beynelmilel bir kuvvet M. J uc 
ve tecrübe devreleri -
teıİ's edilmezeıe Franıanın oı·du mev
cudunu tekrar azaltmak bir tedbiriizlik 
olur. • 

Sosydistler itimat etmıyor 
p ARiS 15 .A.A. - Meclis koridor

(D~vamı 2 inci sahifede) 

Tipi dindi fakat, tramıJaylaTda 11ene . arada •ırada inkıtalar ıJe yoldan çıkma· 
lar olJu; kara aaplanıp kalan otomobiller görüldü; temizlik amelesi durma • 

dan çall{tı; Adliyenin yan1tmJan artan dıvarlan yıkılmakta devam etti. 

Tipi etarafı kastı kavurd 
İzmit, İzmir, Bandırma, Ankara, Ça

nakkalede de fırtına müthiş geçti 
Maslakta bir kişi dondu, muhtelif semtlerde bir kaç 

ev daha yıkıldı, hava tekrar bozacak mı? 
. Güdük ay, b.ütün ıiddetini göıter

dıkte? .•onra abus yüzü dün biraz ıril
ler gıbı oldu. Otuz ıaat fasılasız lipı 
lapa Y•ılan kar, evvelki gece sababa 
kartı dindi. 

Soğuk biraz hafifledi. 8.ına rAi • 
men, havanın lıu vaziyetine aldanma· 
mak, ihtiyatlı bulunmak lizım geli • 
yor. Filhakika Y eıilköy askeri rasat 
merkezinden dün saat 14 le aldıiımu 
ilk maliımat, havanın tamamen düzele
ceii hakkında ful. ümide dütme -
melde iaahet olacağmı gösteriyor. Bu 
maliımat ıudur: 

"- Bugün ( diin) hava mütahavvil 
olarak devam edecek ; rüzgar ekaeriye1 
le timalden kuvvetli esecektir. Kar 
Yaimak ihtimali vardır. Bu sabah (dün) 
saat 8 de hava tazyiki 763 milimetre, 
sıcaklık - 4 derece idi. Rutubet de
receıi yüzde 100 dür. Muhitimizde 
karın irtifaı vasati 4 santimetredir. 
Derin yerlerde ve hali sahalarda bu ir
tifa yanın metreyj, hatta 4 - S met· 
reyi buluyor. 

Anadoluda da hava aynen bu vazi
Jelleclir ~• 

Diinkii vaziyet fU idi: Sabahleyin 
her taraf - evvelki gün oldufu ıribi -
hem beyazdı. Her tarafta belediye ame· 
lesinin karclaıı yollan temizlemeğe 
P1ııtıklan görülüyor; fakat bütün bu 
laaliyet çok mevzii ve mahdut bir aa
haya münhasır kalıyordu. 

Sokaklar ilileye kadar tenha idi. 
Bir çok kimıelerin evlerinden çıkma • 
mayı terdh ettikleri ımlaıılıyordu. He
men her aemlte kapalı dükkinlar, açık 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

Sokaklardtt bu;ıdan .ütunlat ile knr 
sporundan pek hoşlanan iki 

küçük ha"'m 

. • . • Foto: ETEM 
l.tanbul Ku: Lueıının eakı cıe yeni me;ıunları mektebin dünkü 

ça)lında toplandılar - Y azm iç ıahifemizde -

Görüşler 

Bir ltlaiye kumandanı vardı. Kont 
Ziçini Ptqa. Kırk yıl kumandan paıa
lık etti. Ve lrtanbul kırk yıl yandı. 
Hiç kimse Ziçini Pct§aya: . 

- Sen bu işi kıvrramıyorsun, hayd_ı 
bakalım, büyük sala geldin f demedı. 

Ve hiç kimse Ziçini PQf<lnın rapa~ .. 
Canını kağıt •epetine atan heyetlerın 
kulaklarından tutup kapıdışan etme• 

di. 1 
lstanbul bir asra yakındır! '!n. arca 

ıehremini gördü. En babayal{nısınden 
en mükemeline kadar. Fakat lstan
bul her mevsim yandı. Bir tek ıehre
mini bundan ötürü kovulmadı. Bir tek 

ıehremaneti meclisi kebiri bundan 
kelli de/edilmedi. 

lstanbul yangınları, lstanbul tarihi
nin ~üyük •ayılalarında deıJirler kay
dettı. Bu yangınlar sadece ya::rn pat
lıcan kızartmasından, k,,şın baca ku
rumundan mı çıktı? Hangi J&abıta a
miri •uikastçıyı meydana çıkaramadı· 
iı için azledildi? Ve nangi hamsa/alt 
yangına sebebiyet cıerdi diye dama tı· 
kıldı? 

Elli yılda yÜ;ı tarihi yangın oldu ise, 
aoksan dokuz üç çeyreğine Terkos su 
vermedi. 

.(Lütfen sahifeyi çeviriniz) 
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Milliyet'in tefrikası: 16 

Sitc§lvü~IkVJ 
Hayatı ve öBümQ 

Gözü patlayan, bacağı kınlan gazeteciler - Mec!isin içi ve 
dışı ne halde ? - Sesler ve bağrıımalar devam ederken 

sokaklarda da kum torbalarından sperler yapılıyor! 
Mebwan Meclisinde bu kadar 

hararetli bir münakafa olurken 
dı,arıda halkm hiç bir hareket, bir 
kımıldanma eseri gösteremiyeceği· 
ne ihtimal vermek Fransada reji· 
mi bilmemek demektir. 

Filhakika parlamento binasında 
hatipler kürsüde biribirini takip 
ederlerk:m Sen nehri rıhtımlarile 
Saint German bulvarının bir kısmı 
polis kuvvetile kapatılmıftı. (Acti
on française)e yahut genç vatan
d:ışlar teşkilatına tabi bir takım 
gençler kah rolsun hırsızlar ! istifa 
ediniz! Seslerile mecliı binasının 
öniinden geçtiler. 

Biraz sonra polis kuvvetli, sey
yar zabıta kıt'aları, süvari polis!e
ri nümayişç i leri dağıtınağa teteb. 
büs etti, ciddi çarpıtmalar oldu, 
bu arada bir gazetecinin sağ gözü 
patladı ve bir bacağı kırıldı, iki 
gazeteci yaralandı. 

O aralık meclisten çıkmak üzere 
bulunan bir kaç meb'us zabıta kuv
vetleri tarafından bir yanlıtlığa ma 
ruz kaldı. 

Hülasa klasik bir nümay\f oldu. 
lJ zaktan bazı sesler geliyordu: 

Bunlar havaya sıkılan tabancalar, 
yahut süvari polislerin atlarının 
bacakları arasına atılan kestane 
fiteklerinin sesi idi. 

Bu ha disenin canlı bir tabloıunu 
bir ğazcte töyle yapmıfb: 

"Meclis bina11 etrafında büyük 
günlere mahaus bir muhafaza kor
donu var. Köprülerin ve ıokakla. 
rm ba~ını polis arabaları iHal et· 
mİf, çimentodan mamul blokhav
zın cephe~i mebusan riyaset k11mı· 
na müteveccih, ziyadar ve telefon 
iıletlerile mücehhez, seyyar polis 
kıt' aları siyah kümeler halinde öte
ye ber iye serpiftirilmif, itfaiyenin 
bakır kasketleri madeni bir parıl· 
tı içinde .•. 

Halk yığınlan Concorde meyda· 
nından (Rue Royale)e püskürt IÜ· 

b ~ I · · d "H yor, u yıgm arın ıçın en: ır· 

sızlnr, Stavisky'nin katilleri!., ıea
leri yükseliyor. 

!7-tavisky'nin katilleri? Bu ne de
mek? Bu o demek ki Kraliat taraf
'lan olan M. Daudet'nin doatlan 
fimdi >erhum Stavisky'nin habra
smı m üdafaa ediyorlar. 

T uileries sarayınin terualan ü
zerind e nümayit günlerine mahıuı 
alelade bir izdiham var. Halk bu 
tematayı görmek istiyor, fakat iti
lip kakılmadan, rahatsızlık hisııet
meden •• ., 

••• 
Sen nehrinin bu tarafında kayda 

fayan bir tey yok, 'imdi nehrin 
sol tarafına geçelim. 

Saat 6,30 ...•. Yazıhanelerin, atöl
yelerin tatil zamanı. Nümayi,çile
rin bundan istifade etmek, yazrha
ne ve atölyelerden çıkanların tabii 
iltihakrlc nümayişi büyültmek icin 
bu tetcbbüse giritiyorlar, fakat bu 

Kim hrıhrlıyabilir ki T erkoa ba cina
yrtleri )'Üz:Ünden beı kuruı para ve 
on dakika dam cez:aarna çarpıldı? 

Her yangın U8anç tJeren bir haile 
r<'tJÜftİ oldu: Rapor, konıUyon, alı ah, 
vah ıJah , mr:!re•e odalan, Hilôlialınıe
rin Yo• canı ekmeği çayı • •• 

Faka! bütün ba latanbal yangaıla
rıııın karfıSuıda ıJ• ort~ında iıuanuı 
göğaünü lıa~artacak, gözlerini y<Jfar
tacak bir manzara. • daima tJe her ae• 
/erinde daha tekômül etmiı bir ntan• 
zara vaTd•r: itfaiyecileri 

l.ranbul itfaiyecileri Çanakkale .,. 
Dumlu ~perlerinde dötJÜfenfer kadar 
aziz ve kahramandırlar. 

Banu bir dakika düıünmek oe t.u
tik etmek keyfimi>ıi mi kaçın yor? 

Bütün •u•uzluk, ııa1ıtaaalık rıe yok· 
aullak içinde l.ıanbul itfaiyeciai Meh
medi hep atefin ortaıında görmemif 
miyiz? görmedik mi? görmüyor mu
yuz'! 

Yangın esn~ında.., tJermiyen Ter
koaa monıer ekselôna diyenelrin, ateı 
ortasında can kurtarmıya çallfan it
faiyeci Melınıede: Enoğlul diye hay. 
kırdıklarını kaç dela ifitmİfİ>ı tJe ..,.. 
mUJUZdur 

itfaiyeye y"ni boru ıJerdik kulla,.. 
mad1 mı'! Merdrıien ıJerdik hrmanma• 
dı mı? Atıl dedik atılmadı mı? Ona 
çağırdık ta dakik~ı dakikasına yetiı· 
medi mi? 

Buna karıılılr biden hayat aigorta
"' mı İstedi? Can kurtarmak için ca• 
nını ıakat'aymca CerrahpQ.fada iki 
yatak birden mi iat.,di? Çıkan gö:W, 
ke•ilen bacağı için kcua dolusu tazmİ• 
nat mı rıerdik? Yangından korunma 
rıergui diye ı;ıkanp yılda on para mı 
feda ı:ttik? 

Fakat mesele yoktur. 
Bütün mesel.,, bütün eğlerıce, bü

tün alay, bütün tenkit, bütün hücum 
ıunadrr: l•tanbul ttlaiyeai bir bando 
mızıka kurmu§.. Vay! un misin ku
ran/ 

EıJet odur kuran! 
Kendi kurulduğu günden beri ateı

ten atqe, dumandan dumana, ölüm .. 
den ölüme kendini aaıJuran bu kahra
manlara iki, dauullu borulu ıarkıyı da 

tetebbüı beyhude oluyor, halk yü. 
rümüyor. 

Bunula beraber Harbiye nezaret 
leri önünde bazı kargatalıklar olu
yor, fazla yaygaracılık edenlerden 
bazıları bili. merhamet tepeleniyor. 
Nezaret binalannın demir parm"\k
lıkJarmdan bir kaçının yerlerinden 
sökülmesine zabrta mani olmıyor, 
çünkü bu parmaklıkların caddeye 
fırlablan parçal;ırı müruru ve µbu
ru, yani nümayişçilerin serbest do
latmalarını güçleştirmektedir. Kü
mayişçiler yoldaki ağaçları da aÖ· 
kerek yaya kaldırımlarına a byor
lar, havagazi lambalarını ve it a ret 
levhalarını kırıyorlar ••• 

Uzun müddet (Bae) ve (saint 
germain) sokakları arasında bir 
tek polise bile tesadüf edilmiyor. 
~okak aatıcdarı kum torbalarından 
siperler yapmağa teşebbüs ediyor
lar, bu havali onların hükmü altı
na geçmiştir. 

Sesler, bağrıtmalar gittikçe &r· 

byor· 

• * • 
Bir aralık zabıtai belediye mü

dürü oradan yaya olarak geçiyor. 
Nümay\tçilerden bir haylısı, etrafı
nı sarmıtlar, "Katıl! Katıl!,, diye 
bağrıtıyorlar. Zabıtai belediye mü
dürü buna kartı sadece gülümse· 
mekle iktifa ediyor, ihtimal ken • 
di kendine: 

" Adam sende, ufak bir nüma
yİf, ehemmiyetsiz bir fey !,, diyor. 

• • • 
Saint - Germain bulvarının kö

fesinde, M. audet' nin ikamet etti
ği evin bir kaç adım ötesinde ufak 
bir otomobil görünüyor. Otomobi
lin içinde bir papas var. 

Bir aralık sokaktan ablan laf
lar otomobilin caınmı kırıyor, şo
för elinin teraile yüzünün kanları
nı siliyor ve otomobil yoluna de
vam ediyor. 

• • • 
NümayitÇilerin erkanı harbiyesi, 

Bellechasae sokağından bir tütün
cü dükkanını karargah ittihaz et
mitler ••. Bunların ileri gelenlerine 
zabıtaca pek fena muamele edilmi
yor. Fakat daha uzakta kargatlık 
ciddi bir m anzara almıttır. Polis 
kafileleri koşa kota bulvan geçi
yor, buraya çıkan bütün sokakları 
kapatıyor .••• 

Beklenilen geldi mi? Fakat her 
halde emirler biribirini nakseder 
mahiyette olacak ki polislerden ba 
zıları Mebusan Meclisine gitmek 
iıtiyenleri menettikleri halde diser 
bazı polisler bunların arkalarından 
yetiferek Saint Germain tarafına 
gilrnenin yasak olduğunu söyliyor
lar. 

Bir yumruk yağmuru ••• 

Bir aralık bir gazete muhbiri 
soruyor: 

(Bitmedi) 

f ngiliz - Türk 
Ticareti 

Avam kamarasında ticaret 
nazırına bir sual 

LONDRA, 14 .A.A. - Dün avmı ka
manumda 1930 tarihli lngiltere-Türl< ti
caret mukavelesine riayet ve 1 nıriltere 
emtiaar için en ziyade mazhan müsaade 
millet muamelesinin temini hufUıundaki 
gayretlere dair sorulan bir ıuale ceva• 
ben Ticaret nazın M. Runcinan demiıtir 
ki: 
" Bütün m....te faaliyetli bir tetkikat 
mevzuu teıau etmektedir. Fakat, bunda 
evvelki cevaplanma hiçbir ıey ilin ed.,. 
mem." 

M. Doumergue 
Parlamentoda 

(Başı 1 inci sahifede) 
lannda .. S.F.1.0." ıoıyaliat &TUPU bükü
°!~ ~eyhine rey vermeye, meclisin feı· 
hlnı ı~temeye. tahkik•t komiıyonuna ait 
metalibatnu İstemekte devama ve büt· 
çe~ kabulünü tacil için hükümetin ya• 
pacagı her türlü te§ebbüslere muhalefet 
ebneye karar venniıtir. 

M. Leon Bhım'a mecliste, fırka namı· 
na beyanatı• bulunarak mümkün olduğu 
kadar ıüra'tle fırkanm mecliıin feshine 
tararlar olduğunu ıö:; :meıine aali.biyet 
vcrilmiıtir. 

Cümhuriyetçi merkezler Doumergue 
hükılmeti lehine rey vermeye müttefi
kan karar vermi?tir. 

mı çok görüyoru>ı? 
Keıelai ateıe atan Jonlin Bakerin 

cazı!>and.mı alk~'ıyanların; keuleri 
canları at"ften kutarmak için kendile· 
rini Feda "dımlere iki çatlak boruyu 
ı;ok görmemeleri gerektir. 

Bez perdeli tahta sahnenin realiz· 
masını §Öyle azıcık yana bırakalım da· 
biraz da retin vangınlı hayat sahnesi· 
nin realuti olalun. 

Aka GONDOZ 

MiLLiYET CUMA 16 ŞUBAT 1934 

İrakta 
Kabine buhranı 
Kral henüz kabinenin is

tifasını kabul etmedi 
BACDAT, 14. A.A. - Reuterin v.,.. 

diği bir habere söre geçenlerde iıtifa ... 
den Irak kabinesinin bu iıtifasım kral 
henüz kabul etmemİ§tİr. Bu i.ıifanm 
kabulü takdirinde, yeni kabineyi teşkile 
lrakın timdiki Londra aefirinİI) memur 
edilmesi muhtemel görülmektedir. 

İngilterenin 
Hava kuvvetleri 
Fransa ile bir tevazün 

elde cdiJmck isteniyor 
BERLIN, 15 .A.A. - "lngi terenin, 

ıilahlan bırakmağa dalıil olan muhtıra
c.an maksadı" baı..ıklı bir makal ede, 
"Vossiıe Zcitung" gazeteıi. ~lıca .. ı· 
gil terenin hava ıilah l arını bıraknıa ı e.. 
selesinin ancak iki ıcne sonr hal i d ;!me 
sine dahil olan teklifinden bahis ebnck
tedir . Bu ırazet.e diyor ki : "lngiliz ıi
yasl!tinin bu aafbuıru anlayabi m~k için 
lngilterenin, hava ıiyasetindoki esu fi. 
kirlerini tetkik ebnck lazımd.r. M. Mac 
DonalJ'ın ilk önceki planı, lngilterenin 
haıı:ada dahi emniyetini temin için Fran· 
la ıle hava kuvvetlerinin tevaıününü 
derpiş ebnektedir. s:ıumum hava kuv· 
vetlerinin yüzde elliıcr cksiltilmeıi hak· 
k.ndaki Fransız mulıtırasında oerdolu· 
nan teklif, 1 ngili.z &mal.ini elbette labnİn 
ebncmiıtir. 
. lngiltere, timdi iki ıene kazanmak ; .. 
ti~~~ bu,. muhakkak ki bu eında, te
vazunu temın edebilmek içindir. 

Demek oluyor ki, lngiltere hava kuv• 
ve~erini ~ttınnak arzusundad r. 
• . V 011!'" Zeitung" bundan ıoııra,her 
ıkı devletin bava teılihatma dair reklam
lar zikretmektedri. Bunlara nazaran, in· 
gilterenin mevcuı iki bin dört yüz kırk 
bni tayyareye maliktir. 
ıekiz tayyareaine mukabil Fransa üç 

M. Eden'in aeyalıati 
LONDRA, 15 .A.A. - Hariciye neza· 

reli, M. Eden'in 16-2 de Parise hareket 
edip Berfin ve Romayi ziyaret edeceği
ni teyit ebnektedir. M. Eden'in aym •~ 
nuna doğru Londraya dönebileceği t.Jı. 
min ediliyor. 

BI\ ziyaretten haberdar edilen Fran
sız. Alman ve ltalyan hült\ımet)..,.; M. 
Eden'i kabule lıurr olduldamu bildir
mitlerclir. 

Çek kabinesinde bir istifa 
PRAC, 15. A.A. - Kahine içtimam

da, çek kuronunun kıymetten dü~ürül. 
meıine itiraz eden ticaret nazırı iıtifa et• 
mittir. 

M. Malypeti., kabinede defiıiklik YH· 
tiği fukaralara iatinat etme'f.:tedir. 
Yal ruz eski kabine7 iıtiralı: eden milli· 
demokrat fırkası muhalefete geçmiıtir. 

Amerikada işçilere yol 
veriliyor 

VAŞiNGTON, 15. A.A. - Nafia it
leri ile meıgul olan itçİ ordusunun cla
ğıtılmaaına yarın derhal 20:>.00.) iıçiye 
yol verilmek ıuntiyle batlanacaktır. 

Bu işleri idare eden M. Hopkinı hü
kumet arazisi üzerinde yapılan İ§ler 
müıtcına bütün itlerin durdurulmasını 
emretmiştir. 

.. Sivil kamplar mevcudu yüzde elliden 
yuzd':, doksana kad~ ind:rilec ktir. 

lş.çı .ere haftada yuzde on niıbetinde 
ııra ile yol verilecektir. 

Amerikada hava postalan 
rezaleti 

VAŞiNGTON, 15. A.A.-Ayan mec
lisi, Hoovcr kabinesi ticaret nazın mua
vini M. Mac Craeken'İ on ırün hapıe 
mahk\ım etmiıtir. 

M. Mac Craeken, ayanda, bazı h ... a 
poıta nakliyatı mukavelelerinin kaybol
maaı hakkında ıehadette bulunmaktan 
İmtina etmişti ve "North-Veıt Airvayı' 
şirketi müdürü M. Britten bu mukave
lelere ait bazı . mekt.<uplan imha etmekle 
itham etmİ§ti. 

Goeringin bir kitabı 
BERLIN, 15. A.A. - Volff Ajansın

dan: 
Prusya Baınkill M. Goerinain bir 

milletin kur!ulutu iımindeki beklenilen 
kitabı çıkmı§tır. Bu kitabın ıon faslın
da muharrir Almanyamn hukuk müıava• 
!ı ve hüriyeti meselesini menuu bahset
mektedir. 

M. Goering, diğer mill~tlerin Alman
yada AYrUpa ıulhünün başlıca kefili M. 
Hitler olduğunu anlamalarım temenni et• 
mektedir. Hitlcr Almanyada komünistli• 
ğe kartı yaptığı mülhit mücadele ile di
ğer devletleri müdafaa eden bir ıetı çek
mİ§tİr. Bir gün celecektir ki, bu memle
ketler bunu anlıyacaklar ve Franıu:lıu-, 
lngilizler Ye diğer devletler bu cleTirde 
Almanyada Hitlerin bulunmuı olmaam
dan dolayı ıükredeccklerdir. Müthit teb• 
like baltalı salibin zaferi ile atlatıldı, Al· 
manya, Avrupanm kalbi idi ve yine öy
ledir. AYrUpa sağlam kalacak ve ıulh 
içinde yqayacaktır. Ancak, bu kalbin 
•&ilanı olması lazımdır. 

Yedi milyon İngiliz 
liralık altın 

SOUTHAMPTON, 15 (A.A.) -
Yedi milyon l.ngiliz liraaı kıymetinde 
altın çubuklar (Majeıtik) vapuruna, 
Amerikaya cönderilmek üzere yükle
tilmiştir. Bu v:ıpura Cherbourc'tan 
iki milyonluk daha altın yüklenec.k.. 
tir. 

M. Litvinof'un 
Sofrasında 

M. Beck ve M. Litvinof 
nutuklar söylediler 

MOSKOV A. 14 .A.A. - Tası Ajan-
11 hilcliri1or : M. Litvinof, dün U:pm 
Lehistan haricıye ruu.rı ıvl. b~c·< "- •"" 
refine bir ziyafet vermiıtir. Ziyafette 
Lehiıtuın Mo~kova oefiri, sefaret m.,. 
murları, hük\ımet azası ve hariciye k~ 
miıerliği erl<lnı hazır bulunınu§lur. 

Ziyafet eanasında M. Litvinof ile M. 
Beck arasında nutuklar teati edilm' ıtir. 

M. Litvinof, Sovyet Rusya ve Lehis
tan arasındaki münaıebetler le!-inde, ha
s;! o!an gergİn!ik ve bu müna,cbatın 
mesut bir tekilde inkiıafırun en kuvvetli 
ifadelerinin ademi tecavüz ve miilecavi ... 
zin tarifi mukavelelerinde bulundukları· 
nı söylemİ§tir. 

M. Litvinoi, iki memloket arasında har 
si mukarenet üzerinde t evakkuf etmiş, 
M. Beck'in şahsi meziyetlerine iıaret ev 
lcmiş ve demi ştir ki : " Sovvet Rusya 
siyasetine devam ed '!rek Lehi tanla olan 
hakôki dostluk ve iyi l<om•uluk mün,. 
sebet)~rine hus·:si bir dik'm t Atfetmekte· 
dir. Cünkü bi l' ı assa sarki Avrura 'a ıul
hün ldamesi büyük bir niıbet dahilinde 
bu mü nasebata bağ!ıdT. 

M Beck verdiği cevapta, gördüğü 
dostaç kRbulden dolayi teşekkür etmit 
ve d~miştir ki : ''Lehistan hükUmeti Sov· 
yet Ruıya ile olan münasebatın1n müsait 
bir şekilde inki•afma hüvük bir ehem
mivet vermektedir. Aktedilen mualıede
lerin iki mem'eketin d~stça Vf!' musJ"ha
ne bent.her ya•avacakhn üm;d·ni veren 
bir devre açmaktad<r. Bu ise iki devle
tin umumi ıu)hün tarsinine yar.:trm et
mek hususundaki arzularına tekhul e
der." 

M. B«k , iki m.J~ket araarnd•ki har
ıi ünrıı~Mtın ;nki,a.fı"Ul İş;ıı;ret ed .. rt-k de
işmtir ki : " iki hükumet ıulh lehinde 
mü"net bir tarzda müessir olması huıu
ıund,., sa~lam teıriki """laİ t?'aıt;ıın bul
mA"tad·rhr. Ve ilende d, bulacakhrdır. 

Ziyafetten ıonr11 bir resmi kabul va
pıJmıs ve bunda Sovvet ırıatbuat mümes
ıil'~n de havr bulunmustur . 

- -------- ----· ·-
M. Baldvinin rejim hak

k1nda bir nutku 
LONDRA, 15 (A.A.) - Lancas • 

hirde Prestonda beyanatta bulunan M. 
Baldwin , ezcümle tunlan aöylemiı • 
tir: 

"Ecdadımızın yolunda mücadele • 
dip ıatrrap çektikleri demokrasi hürri
yetlerimizi lı:aybederıelc mümeyyiz ben 
liğimizi Ye ruhumuzu kaybederiz. Bir 
çok memleketlerde bu hürriyetler kay• 
boldular. Ve meıeli Avusturya gibi 
diğer memleketlerde de kaybolacağa 
benziyor. 

Hür lngiltere, hürriyeti imha et • 
mit memleketlerin ıöhretini bir de • 
ttceye kadar kararbnıştır. 

lngilterenin hariçte son inkişaflan, 
demokrasi aleyhine şüphe emareleri 
uyandırmıştır. Fakat, ne Sir Mosleydc, 
ne de Sir Stafford Crippi'de lngiltere
de inkılabı idare edecek kabiliyeti 
tahsiyetler görmüyorum.,, 

Almanyada tam birliğe 
bir adım daha 

BERLIN, ı5 (A.A.) - Volf ajan· 
arndan: 

Hükumet İmparatorluk Ye Alman 
hükılmetinin "Reich., nezdindeki mii
mesaillilderini kaldrran bir kanun Ref" 
ttbniştir. 

imparatorluk meclisi Alman devlet• 
!eri mümeuillerinden teıek.kül celi • 
yordu. 

Mecliıin te§riİ ve idari vazifeleri 
vardı. 

imparatorluk meclisinin tasvibi 
bir kanunun yapılması ve kabulü için 
Jaznndı. 

Almanyanın vahdetini tefkil e~.en 
son siyasi tekimül bu meclisin vu • 
cudunu lüzumsuz kılıyordu. Binaen.• 
aleyh , kaldınlmaaı ıon bicliaelerua 
tabü bir neticesidir. 

Hindistanda yeni 
zelzeleler 

BOMBAY, 15 (A.A.) - Dün çolı: 
tiddetli bir zelzele olmuıtur. Zelzele • 
nin merkezi prk Hindiıtanrnda kay. 
dedilmiıtir. 

Bir Bulgar tayyaresi düştü 
SOFY A, 15 .A.A. - Dün Kazanlığm 

10 Km. garbinde bir mektep tayyareıi 
düımü§tür. Makinist ölmüıtür. Pilot bir 
paraşot ile atlamaya muvaffak olmu§1& 
da ıimidiye kadar bulunamıımıştır. 

Lindberg'e posta nazırı 
cevap verdi 

NEVYORK, 15 (A.A.) - Posta· 
nazm M. Farleya, Lindberge cevap 
vererek demiıtir ki: 

"Eğer Lindberc hava posta mukave 
lelerinin fe&hine ait bütün vak'aları 
bilmiı olaaydı, hiç bir baksızlrğm ya • 
pılmamq olduğunu cörürdü. 

Amerikada tayyare 
yarışlan 

YENi ORLEAN, 15 (A.A.) - A. 
merika hükı'.imetleri arasında tayyare 
yarıılarınm açılmaama Fransız tayya.
recisi Michel Deatroyat yapmıf oldu· 
iu cambazlık uçuılan ile büyük bir 
muvaffakıyet kazanmııtır. Tek kiti • 
lik ve 200 kilodan az ağırlıkta bir tay 
yare ile tayyareci Amerikalı Vitbnann 
düz hat üzerinde 100 kilometreyi aa· 
atte 221 kilometre 307 yapmak aur.,. 
tile uçarak yeni bir dünya rekoru yap 
mı§l:ır. 

Ziyadar bir tayyare idare eden 
yüzbatı Nelaon'un tayyaresi düıüp 
yannuı ve kendisi de kavrulnıuıtur. 

- ........ ;.,·. ~- . ~ . .. 1 >.- ' ..,. 

• • 

Iktısat meclisinde son içtima bugün 
ANKARA, 15. (Telsizle - lktuat Mecliıri yarın heyeti umumi

ye halinde toplaanrak, encümenlerin kararlarını son defa gözden gefi• 
recek ile bu devre faaliyetine ır.hayet verecektir. 

Yüksek sıhhat şurası toplanıyor 
ANKARA, 15 (Telaizle) -Yüksek aıhhat ıarası cumarteıi gü • 

nü toplanacakhr. 

Ankara - I stanbul treni 
ANKARA, 15. (Telsizle - latanbul treni bugün zamanında ha· 

reket etmiştir. 

Agaç koruma Cemiyeti 
EDiRNE, 15. (Telefonla) - Yarın Ha!kevinde iki kongre yapı· 

:> rnunAOl/ 5D~D ~?'l uu»1ung·Alll/D:>»1emiyeti şubesinin, diğeri de H'ılaliah 
mer cemiyetinin yıllık kongresidir. 

Tasfigei düyun komisyonu 
ANKARA, 15 (Telsizle) - Maliıııe taııliyei düyun komi.yona re 

isliğine muntazam borçlar müdürü Emin Bey tayin edilmiştir. 

Kadıköy su şirketi müdürü 
ANKARA, 15 (Telsizle) - Şehrimizde bulunan Kadıköy su 11ir· 

keti müdürü llfaliye Vekili Fuat Beyi ziyaret etmiştir. •• 

Edirne vilayet meclisi 
EDiRNE, 15 (Telefonla) - Vilayet Mecliai umumisi bugün ıaat 

onbeşte vali ôzdemir Salim Beyin riyaııetinde toplanmıştır. Vali Bey a 
çılış nutkunda; ahvalihiizıra gözönüne getirilerek bütçenin 400.008 lira 

üzerinden tertip ile tesbit edüdiğini aöylemİf ve bundan sonra rei. ve
kili ile encümenler intihabı yapılmışhr. Bundan 60nra 1932 yılına ait 
izahnameye geçilerek ikinci celseye bırakılmaıı ve ıimılilik pazartesi 
ve perşembe günlerinde toplanmak üzere içtimaa nihayet verümesi, ev
rakın encümenlere havaleıi kararlafhnlmlflır. 

Viyanada müsademe/er tekrar baş
ladı, bir çok meb'us tevkif edildi 

ViYANA, 15 (A.A.) - Vollf Ajansı bildiriyor: Tuna nehrinin ıol 
sahilinde kain Füoai!dorl mahalle ai, hükômet ku11ıJetleri tarafından İf 
gal olunmuştur. Aailer şiddetli bir mukaıJemet göııtermişlerdir. 

Meidleing mahallesinde müsad emeler tekrar başlamışhr. Aralann
da belediye reisi, birçok mebıu ile tanınmlf ze11at bulunan 50 sosyalist 
tevkif edilmiftir. 

Avuataryadan gelen bütün haberler, milliyetperver sosyalistlerin 
hiidiaelere katiyen kanşmadık~annı göatermektedir. 

Seyhan nehri çok gükseldı 
ADANA, 15 ( A.A.) - Bugün gece onda b~lıyan yağmur, gece 

11e bugün de devam etmiftir. Bardaktan boşanırcasına yağan yağmur • 
!ardan fehrin birçok yerlerinde dereler ile seller haıııl olmuştur. Seyrü
sefer bir müddet inkıtaa uğramıştır. Yağmur vüayetimizin her tarafı· 
na siddetle yağmaktadır. Dağlık mıntakaya yağan yağmurlann ile e!İ• 
yen. kar!ardan Seyhan pek fazla yükaelmiştir. Yağan yağmurlann mık
dan elli milimetreyi bulmuştur. Bütün çiftçiler vaziyetten memnun • 
dur. 

·F h . • •• -k-1 · Balkan- haberlerl 
ransız mu arrırı gorcce 
enteresan şey bulamadı Bulgaristanda ruhani mektepler 
Fransız muharrir ve gazetecil!ri!' • SOFY A, 15 (Milliyet) - Maarif 

den M. Franciı Carco'nun şehrımıze nezareti. ruhani mektepler mezunlar.-
geldiğini yazmqtık. M. Francis c;:ar " ru orı.ı tabıil cörmüı aaymakı.ıdır. Bu 
co bazı tehirlerin gece hayatı, eglen• mekteplerin ilk amıflarına bu sene tll" 
ce yerleri ,ehirde halk arasında yer- lehe kabul edilmem.ittir. Mevcut tale-
leşmiı 'olan adet ve ahlak hak· be tahsillerini ikmal ettikten aonra bu 
kında tetkikat yapmakı.ıdır. Mu • mektepler kapatılacaktır. 
harrir dün bu husuata ıu beyanatta k J 
buıunmuıtur: . • • • _ .. Sahte rey vara a arı 

_ Bir Panı gazeteaı ıçın buyuk . • • O 
. kik aeyahati yapıyorum. Bu ATINA, 15 (Millıyet) - Adliya 111 

hır tet f · 1 · A · bel d" · tihab tında 
k.k tmıa "Aşk piyasası" adını vere ettiı erı, tina e ıye ın a 

tel 1 a • --'·'- sah ---'·-- kull nıldı" • bilirim. Meksadım şudur: Zıyaret et• oe.u te rey ~ı a gı 
tiğim ,.,birlerin kenar mahallelerinin nı meydana çıkarmıtla~d..... . • 
içyüzünü görüp anlamak, adetleri ve Keza Harokopo daıreı beledıyeaınde 
ahlakını, gece eğlence yerlerini, bar· otuz sahte re7 varakası kullarulmıt • 
)arı velhasıl şehrin gece hayatını ve br. 
o~aıarda d~,~p kalkan insanları tet- Yunanistan için en iyi reJ·im 
kık etmek ıstıyonım. 

Birkaç Avrupa tehrinden maada ATINA, 15 (Milliyet) - lmerisiot 
Yunaniıtana ve lzmire gittim. Atina.. Krikia pzeteai Mösyö V enizeloala 
da gece hayatı pek canlıdır ve alaka yaptığı bir mülakatı nepetmekte • 
celbetmektedir. Bilhassa benim aradı· dir. 
ğım mevzular üzerinde pek enteresan Sabık Bqvekil beyanatında Yuna • 
bir yerdir. Fakat lzmir ve lıtanbul • niatan için en iyi idare tarzının parli• 
da gece ve eğlence hayatı yok gibi • mantarizrn olabileceğini ve memleke • 
dir ve hiç bir alaka uyandıracak hal- tin ancak parlamanter bir uıulün ıat• 
de değildir. Umumi evler, hemen de biki ile meı'ut olacağını aöylemittir• 
kapalıdır. Buna mukabil lstanbul in - G 1 f k I b" • 
tizamı ve inzibatı itibarile Üzerimde o os a an 1 ır numaylf 
iyi bir tesir bıraktı. lstanbul bugün ATINA, ıs (Milliyet) - Gloıta "fW' 
tamamen bir garp ıehri olmuştur. yer pılan belediye intihabatmda muhal• • 
yer görülen cami ve minareler bu teh fet menau lanndan M 1 · •eli kazaıt' 
rin vaktile bir ıark ıehri olduğunu an IDlftı. P • pırı 1 

)atmaktadır. Şehir halkına gelince, 
onun müstesna yüriiyüı ve ağırbatlı 
hareketi bir ecnebi üzerinde iyi bir le 
sir bırakıyor. 

Burada görülecek mühim bir ıey ol 
madığı için yarın hareket ediyoruz. 
Buradan Berut ve Suriyeye diğer ba • 
zı ,ark şehirlerine gideceğiz. Gelecek 
ay zarfında seyahatimin hitame ere • 
ceğini ümit ediyorum. Gelecek eylül 
ayında başka mevzular etrafmda tet
kikatta bulunmak Üzere buraya gel.,. 
ceğiıni ümit ederim." 

Bahkesirde zelzele 
BALIKESiR, 14 (A.A.) - Saat on 

raddelerinde ikinci defa olarak hafi 
bir zelzele hiuedilmiıtir. 

Fransız başvekili elçi
mizi kabul etti 

PARIS, 15 (A.A.) Havu Ajanım. 
dan: M. Doumergue dün Türkiyenin 
Paria aefiri Suat Be;. kabul elmİftir. 

Yunan iktisat nazın Pariste 
PARIS, 15 .A.A. - Ticaret nazın 

dün öğleden ıonra Yunan iktısat nazın 
M. Peımazoğlunu kabul etmiı ve ken
disiyle yanm saatten fazla görü§mÜt· 
tür. 

PARIS, 15.A.A.- Reisicümhur dün 
öğleden sonra yiikıek barp;urası ikinci 
re.iıi jeneral Veycandı kabul etmiıtir. 

HükUıııet gazetelerinin bu intınablll 
feshedileceğini yazmalan üzerine, kr 
zanan belediye reisinin taraftarları ki' 
laba!ık bir halde miting yapmıılar .e 
protestoda bulurunuılarclır. 

Mahalli hükUınet bir aüvari müfre' 
ıi cöndenrek, nümayiıçileri cebre" 
dağıtmak iıtemiıtir. Bu arada mü..
deıne vukua celmit. üç kiti ölroÜf> 
bir çok kimseler yaralanmııtır. ffal : 
kın heyecanı devam ettiği için 7eısİ hl'' 
cliaelere meydan vennemek üzere Golr 
aa asker gönderilmiıtir. 

Sığır cinsinin ıs'Ah1 
SOFYA, 15 (Milliyet) - Zora ır 

zetesinden: 
Türkiye Ziraat vekaleti, Türkit;' 

de uğır cinıinin 11lahr için Bulg~ 
tandan lıkır cinsine menıup Jıar
ıatın almak arzusunu göıtermit~r:...,. 

Yakında Bulcariıtana bir koroıo·~ 
gelecektir. 

Samuel lnsull Yunanistanda 

kalacak •)<al< 
ATINA, 15 (A.A.) - A.tnerı sıl>· 

banker Samcel lnıull, vahim o)nn ;~v 
hi ahvaline binaen, nihayet Yun~{;..;,
tanda kalmak müsaadesini alabı 
tir. 



.... 

[EE:LE;;w 
Kıymetli mektup 

Efe d" ı bi, .. n ıın. Bundan altı ıene evvel 
ı.a.ı!;.un A_nısterclam ıehrinin bir aaat 
Z...tEo 1128.l!'ln~a Şimal denizi kenarında 
llnda rt ıaınınde bir banyo kasaba • 
lunu oturuyorduk. Bu kaıabadaki bu· 
ıod;ı!uın •. bi~ ticaret veya tedavi mak
~•Pıl degıldı • 1928 de Amsterdamda 
'Por~ dokuzuncu olimpiyada bizim 
tel ve f'. getimıittim. Kaoabanm gÜ· 
ııı. d"ı.ı.':ıın eıki kanımlamnıza - am· 
diy0 .;,,,, t edin eıki hanımlarımıza 
et., lenıiz - bile pannak mrtaeak ka • 
~ bir otelinde idim. Bir sün 
İhbar ufacık poıtabaneıinden bir 
ıı.a ~e geldi. Gittim bakbm. Ba • 
laı.,.ı, ;terdamda bir banka vautasile 
ıı gö ~dan YÜZ liralık Fransız fran· 
dar n ~rınitler. Banka beni ıelıre ka· 
•crnı;Çağırnıağa acımıı, parayı ' postaya 
'81ıat 1.j P<>ıtahane de bana verdi. Ne 

ş· e_ğil mi? .. 
a""di bir de bunu dinleyin! 

bir y""dan il<l gün evvel kartı taralta 
d.~ "k"' mektup içinde bir para gön· 
l -uıc • 1 d" V ·~Yiik ll e an. e mektupla parayı 
Cc;lii Postahane giıelerine gönderdim. 
lıoyı •en adam ren geldi. Şehir içinde 
ıöyı:d?>ektupla para gönderilmediğini 
~· Kanaat ebnedim telefonla pos· 
11,,ıı.; de raıı rele bir yerden ıordum. 
ılı. il ~e riıe memurluğundan. Orası 
~Yni cevabı Terdi ve bavalenaıne 
~ ~-- (Öndermemi taTılye etti. Ara· 
1- "'9 dakika reçmeden beni telefon· 
~İııdl>oıtab11neden aradılar ve tehir i • 
ı..,t • rnektupla para nakledildiğini fa· 
~ bunu her poıta kiıeainde değil, 
!tıı, 111~1lyYen poıtabenelerde aldılda • 
IQ ti IO~l?diler. Bu meyanda Beyoğ • 
lııp) ~~llrun de böyle (kıymetli mek • 
latıı ... bul ettiğini ilave ettiler. O ak
titti ll&at altı buçukta o poatabaneye 
t'l

0
1· "Paket riıesi kapandı,, dediler. 

te.ç. 1 tün yani dün saat ikiyi yirmi 
ıı-ı, tekrar gittim. "Paket fıitesi ka
~ d,..B; ıaat iki buçukta açılır,, dedi • 

· ekledim. 

""'-"?Jdı. Açılı mektubumun içindeki 
ı.~ı: röıterip kapadım. Mübürümü 
llıiiı, .• er~. Resmi denird~ bile halkın •• .J:' lcullanma11 kabul edilmediğini 
Ilı .~ •eritte mutlaka imza arandığı. 
~il. lciyledik amma, kir etmedi. Mü • 
liiı., de rnüdürl dediler. Benim mübü • 
llıi (.~~! Sakallı bir eski muharip re•· 
J.ıe """'l<edilmit yüriiğümü verdim. 
'ii~un bet köteıini mumlayıp yü. 
<liı.,. •hlar. Bana da bir makbuz ver
lıt,,_· Sakallı herifin reamini o mak • 
~ dıı lıaıblar. Nihayet itim bitti. 
tctilı llrtılc parayı gönderdim diye mÜs· 
t\l'ıı., 0d~k çılcacakton. Bir kere so-

ec!inı. 

' ~~, p.;..a bu akıam olmasa bile 
- sa._. yerine (İder değil mi? 

&iı~ liayll', ancak cumartesi (Ünü 
~ile ı._ı sonra.. Cenbını alınca ağzım _ S:,. Sordum: 

ep?. 

lıiı- ~İinkü paket posta11 aabahları 
tııııı;.dn- rider. Bugünkü gitti. Yann 
~lıahıe . ça)ıımayız. Cumarteıi rünü ....... :ı~ ııöndeririz.. o rün öğleden 

J> •nnı bulur .. 
lıey0~femhe (Ünü saat iki buçukta 
lııp und11n verilen bir kıymetli mek
'cla t(:cak kırk ıekiz saat sonra me-
0 dıı .dılıöyündeki yerine gidebilecek. 

rıderae .• 

lin. ~k. ~ekiz saatte lıtanbuldan Ber. 
~ ~c!ilıyor. On dört saatte lstanbul
~ldan "karaya, yirmi iki saatte latan. 
l.,;ıdan l'ir~ye, on dö~t saatte latan • 
Sofya ~o~t.enuye, Ylrıni dört saatte 
lııetlj Ya gıdılıyor. Fakat bazen bir kıy. 
>'iiıı "!ektup Beyoğlundan Kadıkö
., t (ıbnek ' 0 L "tor •çın 1Urk ıekiz oaat iı-

t>iYeceksiniz ki: 
lı, - Günde bir d f • • . '"-. k e a paket ıervm o • 
'iliı-,., bö°;Je tur ta Pcrıembe günü ve-

1> 
o ur .. 

' o· b" ,.~I ini ır laf lakin bir de beni din-

\ t- Madeın '-' ak . • .. ...... d f ıu; p et ıervıu run • 
~ ,-.,::dır, neden bunu aktama doğ. 
lal;_'• ı., Yorlar da o gün verilen pa • 
ıııj:-0...ı. Yınetli mektupların o gün pol· 

tit~ı-;" çıkanlrnasma imkan ver • 
lı liii ' Şu halde paket aerviıinin 
.~ıı.,. lı~I on iıe her rün verilen pa
ı., ••i •r gece postahanede yabyor ve 
bi;"ae i~ba:h sevkediliyor. Bu, ooı • 
~'" kendi aleyhine kaybedilmiş a Ildır. 

deıı; ....._ lıtanb 1 "b" 1 •• 
tii 2 """ u r• ı a ıı verııı çok ve 

"de bi •emilen olan bir ıehir için 
) ,,~ - ~tek P&lcet servisi azdır. 
..:;"'liıı 8 :Vdi bunu da kabul edelim. 
••• ""'deın ki .. 1 • b b; l>'oktu ; cuma gu'1 crı u ıer-
til d~ ak r, PeTı.~be günü bir sabah, 
~ ll\İdirr'j, servuı yapmak doğru de
~•t Poıtıı~ı !'"~embe günü sabahı pa. 
~~er; taaa gıttikıen sonra verilen pa • 
lth . &cici, cumarteai sabahına kadar 

1ilıtli s~t PO•tahanedc ll'klamak 
~ 1 .._ ~e luzumauz değil midir? 
>i le de\'letYınetli mektup ve paketİeri 
1td•I~ e eınanet eder. Bunun za. 
•iıı,,b;•lerin sı . v~ emniyetle nakline ait 
la,, llitı; ıttihazı artık posta idaı·e
~p IDii~·· Neden beni mektubQ muml>o' ki· urlemeye m~~bur ediy.,rlar. 
~;,.'~ne.İ mektubun ıçındeki ln:vmeli 
~ de e kouyuyor ve huna d.-Ur 
~ ~ ~buz alıyorum. O halele bir 
~ !'<> lü, " balmumu ilo mühürleme
•!~ ti ~.c!i~ın var ve bu mulıüuin kıv
l>o '"' ıııüh .. Mektubun içindeki feY zayi 
ş~'~ollı.ıne b bozuloa. da boz~lmau. da 

'1de? unu tazmin etmıyor mu?. Be .• 
'"•ı.ı "bu~ . t'· l'"lıtıd . eth mektı.ıı ve paket 
ıı,~ktcy· a bıraz ağırlı'< ve zorluk 
) ~diilii B ıın •. Bilmem yeni posta um.ım 
IQ,ıilrıtıu ey •te benüz başlaı·ken bLJ 

l(_ııab~rnevsim mi addede,.:cr? 
ı· l'ilip .. eçı ve Madam 
ı~ ~f <:.fendi il .. .. .. d k F' di •ndi il" e ı:oruşuyor u -. ı • 
ı, ıo,,.,ıa :Ve~ :Yaşındadır. Bir de keıı· 

" da ol- • n kansı vardır. Cocuk-
"·ı· "'"ID••br -• rı ıp "" , . 

·~... <:.felldi le • ·••: eçı meraklmdır. Sor· 

)'~ı .. ~;~;, Filip Efendi, ıizin k~çi 
- lia:vrr" Bey! D edi. Bu ae!er de 

I;) 
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ŞEHiR HABERLERi 
Ekonomi 

Bir İspanyol 
Heyeti geliyor --Yumurtadan başka tavuk 
ithali de tetkik edilecek 

ispanyadan memleketimize iktıaadi 
tetkiklerde bulunmak üzere bir tica· 
ret heyetinin burün •eya yann teh 
rimize gelmesi beklenmektedir. Mar
ki Dolara'nın riyaseti altında olan bu 
heyette yumurtacılar murahhası Don 
Vivencio Barrios da bulunmaktadır. 
Heyette ayrıca Anicola Madimdo lef• 
kilatmdan bir aza da vardır. Bu zat 
Türkiyeden lıpanyaya tavuk ithal& • 
bnı tetkik edecektir. ispanya heyeti • 
nin Türkiyeyi ziyaretten maksadı iki 
memlekete ait ithalat ve ihracat iti.,. 
rinde ortadaki mutavasaıtları kaldıra• 
rak doğrudan doğruya teması trmin • 
dir. 

Altı ay yerine Uç ay 
Fındık ihracını mürakabe nizam • 

names.inin ihraç edilecek frndıklann 
menşe tahadetnameaini verecek Tica· 
nt odası tarafından alb ay beklene • 
bileceğine ait bir madde vardı. lktısat 
vekaleti bu kadar müddeti çok gördü
iünden üç aya indirmiıtir. 

Yeni iktısat ofisi 
Aldığanız ma!Uın~ta ~aza~an 1 

marttan itibaren teıkıl edılmesı mu -
kan-er olan yeni ikb$Bt ofisine ait ta· 
yinler bugünlerde yapılacaktır. Bu 
münasebetle lkb$Bt vekaleti teıkila 
tında da bazı değiıiklikler olacağı 
IÖylenmektedir. Bu meyanda Ticaret 
umum müdürü Naki Beyin Avrupa • 
nm mühim bir merkezine Ticaret mÜ• 
me11illiğine, ihracat ofiai müdürü Ce· 
mal Beyin Ticaret umum miidürlüğü• 
ne, timdiki ofia müdürlerinden birkaç 
zabn da vekalette mühim vazifelere 
tayin edilecekleri söylenmektedir. 

Berut limanı 
Berut limanının aon ıenelerde mev 

kiini tamamen denecek kadar kaybet. 
mit olma11 Suriyenin iktısadi vaziye· 
ti üzerinde çok mühim bir sarımlı hu· 
aule getirmitıir. Berutun mevkiınin 
kaybolmaıma sebep eski genit Hin • 
terlandm elden gitmesi olmakla be • 
raber, bunun yerini tutacak ve limanı 
canlandıracak yeni tedbirler aran • 
maktadır. 

Yumurtacılar kongresinde 
SAMSUN, 14.A.A.- (Gecikıniştir) 
Yumıntacılar kongresinin ikinci içli· 

mamda llrtısat Vekili Celiıl Beyin kong• 
reye muvaffakıyet temenni eden telgra-. 
fı ve eski zabıt okunduktan ıonra, encü
menlerin yumurtaların tasnif tekilleri ve 
kooperatif tıeşkiline ait kararlan müza· 
kere ve münakaşa edilerek kabul olun
du. Bundan ıonra ihraç edilecek yumur· 
ta sandıklarından alınacak muayyen bir 
para ile 200 bin liralık bir bar.kanın tet· 
kili tekarrür etti. Bu meyanda evvelce 
Ankaraıla toplanan ikbsat müdürleri ve 
mümeHillen kongresinin raporundan yu• 
murtacılığımız hakkındaki kısım ve ba· 
zı azaların verdikleri raporlar okundu. 

Kongre azalarına Samsun yumurtacı• 
lan tarafmdan halk frrkasmda bir ziya· 
fet verilecektir • 

SAMSUN, 14 (A.A.) - Tilr.J<iye 
yumurtncı !ar kongresi, bugün aon ıç • 
timamı yapmııtır. Kongre ıimdiye ka 
dar verilen kararlan bir defa daha 
tetkik ve kabul ettikten sonra Samsun 
limanınm bir an evvel İnfaamın bükü 
metten temennisi tesbit edilmiş ve 
Halii': Beyin güzel bir hitabesiyle kon 
greye nihayet verilmittir. 

Mug•adan çıkarılan madenler 
ANKARA, 15 (A.A.) - Muğla 

muhabirimiz iki gün evvel verdiği bir 
haberde bir sene zarfında Muğla vİ· 
layetinde harice gönderil.miı olan ma 
denlerin ton mikdarının 38 bin kü • 
sur olduğunu bildirmekte idi. Bu mik 
dar bir yanlışlık eseri 3 bin ton ola • 
rak çıkmıştır, tashih ederiz. 

Liman şirketi müdürü 
bir kaza geçirdi 

Liman firketi umum müdürü Ham· 
di Bey mühim bir kaza geçirmiştir. 
Hamdi Bey Sipahiocağında Manejye· 
rinde atlı mamalar talimleri yapar • 
ken atının ayağının sürçmesi neticesi 
dü,...,üştür. Hamdi Bey bu sukut neti
cesi vücudünün muhtelif yerlerinden 
rahatsızlanmıştır. Kendisi tedavi edil 
mek üzere Şi,li Sağlık yurduna kaldı
nlmıftır. Hamdi Beye reçmiı olaun. 
der, acil ıifalar dileriz. 

Hamallar intihabatı 
Hammallnr cemiyeti yeni idare he

yeti İntihabına dün de devam edil • 
miştir. intihap akşam bitmiştir. 

doiurmazoa keseceğim!. 
. - Canım nasıl olur? Dişi keçi yenir 

mı? •• 
- Mükemmel yenir! 
- Yazık değil mi?. 
- Ne yazık! Doğurmayan diti ne. 

ye yarar?. 
- E sizin madam da doğurmu • 

yor ... 
- (Gülerek) onu kesemem. 
- Ned:n? O da do~urmuyor ya? 
- Dogurmuyor amma, onun eti 

yenmez!. 
FELEK 

Belediyede 

Bir mimar Şehir meclisi 
--o--

Vekalet emrine alındı, 
bunun sebebi nedir? 
Maarif vekielti mimarlarından Ni 

hat Vedat Beye vekaletçe iıten elçek 
ıirilmit, yerine mimar Alaettin Bey 
tayin edilınittir. Üniversite arkasında 
yeni yapılan teşrihhane binasında ba· 
zı çatlaklar olduğu yazılmıfb. Bina 
hakkında tetkikat devam etmektedir. 
Nihat Beyin vekalet emrine alınması 
bu bina itile alakadardır. 

Dün iki mesele görüşüldü? 

Kız lisesinde çay 
Ltanbul Kız liaeaidde, eski ve ye

ni mezunları biribirlenne tanıştırmak 
Üzere dün öğleyin bir çay ziyafeti ve· 
rilmiıtir. 

Ecnebi dilleri mektebi 
Üniversitede Sömestr tatili bitm.it • 

tir. Yarın sabahtan itibaren fakülte • 
)erde tedrisata baılanacaktır. Yeni 
teaiı edilen ecnebi diller mektebinde 
de yarın akşam derılere batlanacak
br. 

Namık Kemal için 
Milli Türk Talebe Birliği idare he· 

yeti dün aktam toplanarak büyiik va,. 
tanperver Namık Kemal için bir mart 
ta Üniversite konferans salonunda 
bir merasim yapmağı kararlaıtırmıı
tır. 

Pertevniyal lisesi talebesinin 
çayı 

Pertevniyal lisesi son aınıf talebeai 
dün. rece . Halkevinde bir nda çayı 
tertip ebnıılerdir. Çayda eski Te yeni 
mezunlar, meketp talim heveti bulun 
muıtur. 

Konyalıların çayı 
Konya liseıinden yetiıenler ara

aında tertip edilen ve 16-2-934 cuma 
rünil Park otelde verileuk çay hava • 
nm ~zulma11 .. y~ünden ıı~n kalmıt • 
br. Zıyafet gunu tekrar ilan edilecek. 
tir. 

Atinada lslanbullu etUdiyanlar 
cemiyeti 

Bakırköyünün suyu 
lıtanbul umumi meclisi dün ıaat 15 

te toplanmııbr. Ruznaınede iki madde 
Tardı. Bunlardan biri 1933 bütçesinde 
3 bin liralık bir münakale yapılmau· 
.,.. dairdi. Hesap iıleri müdürlüğü • 
nün bu husuıtaki tezkeresi bütçe en• 
cümenine havale edildi. Ruznamedeki 
ikinci madde Kızıltoprakta bir cadde· 
nİn bir mahalleden diğer bir mahalleye 
rapb hakkında mülkiye encümeni maz· 
batası idi. Maıbata okunduktan aon· 
ra kabul edildi. 

Bundan ıonra Galip Balıtiyar Bey 
söz alarak Bakırköy ıuyu için verdi • 
ği takririn ne olduğunu söyledi. Ba· 
krrköy ıu meseleıinin pazartesi günkü 
içtimada görüıülmesi takarriir etti ve 
içtimaa nihayet verildi. 

Kooperatifte danslı çay 
Belediye kooperatifinin birinci yıl. 

dönümü münaaebetile dün ak§BID be· 
lediye lokantaında bir danslı çay ve
rilmiştir. 

Çayda belediye erkim, kooperatif 
azalan, davetliler hazır bulunmut • 
tur. 

Heykoz dispanseri şimdilik 
açı'amıyor 

Boğaziçinin Üıküdardan sonra ne Ru
meli, ne de Anadolu tarafında hiç bir 
sıhhat İstasyonu yoktur. Vilayet sıh
hat itlen müdürlüğü Üsküdar Zey • 
nep Ki.mil baıtanesi açıldıktan ıonra 
lağvedilen buradaki dispanserlerden 
birisinin Beykoza nakledilmesine ka • 
1'111" vermiı •e mü.ıaaip bir bina aramı· 
J1I başlamııb. 

Belediye yeni sene bütçesinde ta· 
aarnıf yapmak istediği için Beykoz • 
daki dispanserin açılmasını da müna• 
sip bir zamana tehir etmittir. 

Turing klöblln raporu 
Otobüı kazalarının önüne geçmek 

üzere Turing klüp bazı tavsiyeleri ib· 
liva eden, belediyeye bir rapor venniı· 
ti. 

Rapor belediye fen itleri tarafın· 
dan tetkik olunmaktadır. Raporun ha· 
zı kısımlarının tatbikine karar veril • 
mİ§!İr. 

Türk ve Yunan talebe arasında ma• 
nevi ve fikri münaaebetlen kuvvetlen • 
dirmek makıadile Atinada bir "ISTAN
BULLU ETODIYANLAR CEMIYE. (=-============= 
Ti,, teıkil edilmiıtir. 

Gerek Yunanistandaki talııil baya• 
b hakkında malümat almak iatiyenler 
gerek Atinada aeyalıat edecek olan Türk 
talebe ve Etüdiyanlar bu cenıiyete mü-

Mahkemelerde 

racaat edebilirler. Cemiyetin adresi §U· 
dur: 

UNION DES ETUDIANTS DE 
ISTANBUL Rue Stadium 28, ( 3 me 
Etage 52) ATHENES. 

Bu kafa ve o kemikler 
kimin olabilir? 

Ağırcezadaki mahkemede belli Ölacak 
Adliye yangını hakkında.ki adli talı 

kikat ikmal edilmiı, suçlular mabke • 
meye t~vdi edilmişlerdir. Ancak orta 
da henuz halledilmemiı bir nokta var 
gibi görünmektedir. Odacı Mehmet 
Ağanın cesedi ve yanmıı kemikleri bu 
lunup bulunmadığı ciheti taınamile ay· 
dmlablamamıştır. Filvaki ynngm ye
rinde müstantik Bedri, müddeiumumi 
muavini Arif ve tabibi adli Enver Bey 
)erin huzunle yapılan ar&.§tırmada ta 
mamile beyazlarunıı iki kemik parça11 
bulunmuş ise de Enver Bey bunlann 
odacı Mehmet Ağaya ait olamıyacağı· 
nı aöylemiıtir. Bulunan kemikler tıb
bı adli umum müdürlÜğÜne gönderil
mit, orada yapılan tetkikatta bu ke • 
miklerden birinin kulak kemiği, diğe 
rinin de kaburga kemiği olduğu bildi 
rilmiıtir. Bunun Üzerine bunların Meh 
met Ağaya ait olduğuna karar veril
miı ve suçlular mahkemeye tevdi olun 
muşlardır. Ancak alakadarlardan bir 
zatın iddiasın aı;röre bunlar odacı Meh 
met Ağaya ait kemikler d.>ğitdir. O • 
dacı Mehmet Ağanın cesedinin bütün 
k~ikleri is~elet halinde veya cese • 
dı yannııı hır kadavra halinde zuhur 
edecektir. Bu kemikler eski çok eıki 
bir ölüye ait k~klerdir. E;....,n ağır 
c<'za ma!ıkemeaınden Tıbbi Adlive ve 
rilmit ve temizlenerek Tıbbı Adlide 
muhafaza edilmiş kemik kafa vardır 
ve bu çıkan kemikelrin o kafaya ait 
kemikler olması da muhtemeldir. Yu 
karıya kaydettiğimiz bu iddianın ne 
dereceye kadar do8ru olduğu ağır ce
za mahkemesinde cereyan eden mu -
hakeme neticesinde anlaşılacaktır 

Adliyeye yapılan müracaatlar 
Adliye yangınından eonra müddei· 

umumiliğe birçok mÜracaatlar vaki 
olmaktadır. Bu müracaatlar kasa ya • 
pan fabrikalar ve daktilo acentele • 
ri tarafından yapılmaktadır. 

Bu acenta ve fabrikalar ken· 
di firmalarını taııyan makineleri 
tamir etmeği teklif etmekte ve hur • 
da haline gelen bu makineleri yarı 
fiyata yenileyebileceklerini bildirmek 
tedirler. Müddeiumumilik teklifleri 
tetkik etmektedir. Yanan binanın gay 
n menkule ait anlcazı emlaki milliye 
dairesine ait olmakla heraber mobiJ.. 
ye ve menkulata ait ankaz adliye 
binaıına ait bulunmaktadır. Cavri 
menkule ait enkazdan İstifade edile
bilecek olanlar kalörifer, terkos, b 
vagazı boru musluklnrı, rad"'at'" 1 a. 

1 h 1 1 h 
~ or er, 

saç ev " ar, mermer er, urda h I' 
1 • •• 1 aı. ne ge mıt aaç ve pınnç er erimi ku 

tun külçeleri vardır. Menkula"ta 1• r
aıt an-

kaz içinde de kasalar, yazı makinele
ri, madeni levazım, otomobil aksamı 
ve aairenin satılabilir aksamdan oldu
ğu anla§ılmaktadır. Adliyenin gayri 
menkul ankazı da tuğla ve kesme tat
tan ibaret olduğu için .satılabilecek • 
tir. 

Kefaletle serbest bırakıldılar 
Kutucularda yangın çıkmasma ve 

binnetice 7 kutucu ve bir tenekeci dük 
kirunm yanmasına sebep olmaktan 
ıuc;lu Şükrü, Halil ve Mustafa yedinci 
istintak dairesine verilmi§lerdi. istin • 
tak hakimi suçullann isticvabmı ik • 
mal etmiş, haklanndaki tahkikatın 
gayrİmevkuf olarak devamına karar 
vermi§Iİr. Her üç ıuc;lu tahliye edil • 
mitlerdir. 

Başka gDne bırakıldı 
Fran.aada milyonlar dolandıran 

Staviskyııin öldürüldükten sonra res • 
mini neırettiği için Ak§am gazetesi a· 
leyhine açılan davaya dün devam edi
lecekti. Dünkü muhakemede neıriyat 
müdürü Enia Tabıin Beyin sabıkası 
olup olmadığına dair aonılan ıuale 
cevap gelmediği anlaıılnııı, bunun i • 
çin muhakeme başka güne bırakılmıı· 
tır. 

Adliyenin nakli 
Adliye dairesinin poatahaneye nak· 

l> iti yarından itibaren yeniden baıla
yacaktır. llk evvel il&mat dairesi poa
tahaneye nakledilecektir. Müddeiu • 
mmnilik dairesi ile Sultanahmet aulh 
mahkemesi araamdaki oda iliinıat dai 
reaaine tahsiı edilecektir. Bundan son 
ra da ceza mahkemelerinin postaba
neye nakline baılanacalrtır. 

Poliste 

Vinç arasında 
Galata ithalat giimrüğü ambarm • 

da çabıan hamal Şükrü kol ve bacağı 
vinç arasında sıkııarak ağır ıurette ya 
ralanmııtır. 

Hırsızlara yataklık ve göz
cUIUk eden kadın 

Samatya civannda hırsızlık yapan 
Ali, Şükrü, Hatan ve lsmail isimlerin 
de dört erkekle bunlara yataklık ve 
ıair hizınet1erde bulunan bir kadın 
tvekif edilmiştir. Fatma ismindeki ka 
dının diğer hırsızlara yataklık yap
tığı gibi gündüzleri mahalle araların
da doalşarak evleri gözetleyip 
soyı.ılacak yerleri arkadaılarma haber 

Vilayette 

Tahvile 
T ahi tutulanlar 
Muamc'enin noksansız 

olması temin edildi 
Vilayetlerce tahvillerine lüzum rö

rülen bazı memurlar inzibat komisyo 
nuna tevdi olunarak haklarında Me • 
murin kanununun 35 inci maddesine 
tevfikan mecburi tahvil karan alm • 
makta olduğu, halbuki tahvile tabi 
tutulanlann itirazları üzerine Veka • 
let komisyonunca ıeraitine uygun gÖ· 
rülmiyen bu kararların nakzine mec· 
buriyet hasıl olduğu görülmektedir. 

29..J..931 tarihli ve 1777 aayıh ka· 
nunun ikinci maddeai memurlarm ne 
auretle tahvillerinin icra edilebilece • 
ğinj Amir bulunması dolayısile badema 
tahvilleri İcap eden memurlar hakkın 
da bu maddeye tevfikan muamele ya .. 
pılmaaı ve harcirah tahsiaabnm azlı
ğına binaen tahvil esnasında bu cihe· 
tin de nazan dikkate alınma11 tanıi • 
men vilayete bildirilmiştir. 

Yurttaşlığa girmek isleyen 
multeciler 

Romanya, Bulgaristan ve Yugoslav
ya, Ruaya, lran, Suriye, Irak ve Ada· 
!ardan gerek pasaportla ve gerekse 
kaçak olarak gelen Türk ll'kına men• 
ıup muhacir ve mültecilerden bet le· 

ne oturma müddetini doldurmadan 
yurttaılığnnıza alınmasını isteyenler 
hakkında talimatname Vilayete bildi
rilmiıtir. 

Bunlar hakkında aleliiaul vilayet • 
!erce tahkikat yapılarak evrakı Da· 
biliye vekaletine gönderilecektir. 

Takdir 
Halen Mülkiye müfettişi bulunan 

Bergama eski kaymakamı Haıip Bey 
yol iılerinde ve asayiıin İntizamı hu
ıusunda gösterdiği faaliyetten dolayı 
takdir edilmiıtir. 

Evvela memurun müdafaası 
a'ınacak 

Haklarında İnzibati ceza tatbik o· 
lunacak memurların evvelemirde mü
dafaa.sının alınması memurin kanunu 
iktızaGmdandır. Bazı vili.yet inzibat 
komisyonlarınca buna riayet edilmedi 
ğinden kararların usulen naluına gi
dilmektedir. Buna riayet edilmesi vila 
yete bildirilmiıtir. 

lnhl••rl•rda 

Koruma sandığı 
Hazırlığı 

--o-

Sermaye için maaşlardan 
yüzde dört kesilecek 
lnhi&ar idarelerinde çalı§BD me • 

mur,arın istikballerini temin için in· 
hiaarlar umum müdürlüğü tarafından 
bir koruma sandığı teaia edileceğini 
yaznuıtık. Bu hususta bir kanun layi
hası hazırlanmııtır. inhisarlar umum 
müdürü Hümü Bey dün bize bu husua 
ta ıu beyanatta bulunmuıtur: 

- Şimdiye kadar inhiaar memurla
rmın istikballerini temin edecek mev
zuatımız yok idi. inhisar memurları, 
devlet memurlarının istifade ettikle
ri haklardan iatifade edememekte • 
dirlCT. Binaenaleyh ihtiyarlıklarında 

kendilerine, vefat ettikleri zaman ai
lelerine, maiıetlerini temin edecek bir 
maa§ verilemiyordu. 1933 senesi büt
çesi Büyiik Millet Meclisinde müza • 
kere edi!diği sırada in.hisar me'Dlurla
nrun bu mahruıniyetlerini telifi ede
cek bir ıandık vücude getirilmesi e • 
sası kabul edilmit ve bütçeye de bu 
maksatla tahsisat konulmuıtur. Şim • 
di hazırlanmıı olan kanun projesi bu 
İl" dair olan esaslan teshil etmekte
dir. Projeye göre 60 yaıma gelen ve
ya 25 aene hizmet eden bir inhiaar 
memuru bu sandıktan istifade etmeğe 
hak kazanır. lstsifade nisbeti hizmet 
senelerinin mikdanna göre değiıir. 
Umumi nisbet, memurun çahıtığı müd 
det zarfında aldığı aylıkların vaaati
•İ bulunarak, yüzde ikisi çalıştığı se
nelerin mikdanna darbcdilerek tea • 
bit edilir. Sandığın sermayesi memur 
ların maaılanndan kesilecek yüzda 
dörtlerle idarenin her sene bu nis • 
bette sandığa vereceği paradan iba • 
rettir. Bir ıuç ile idareden aynlanlar 
veya istifa edenler sandıktan istifade 
edemezler. Bundan maada İnhisarlar. 
da çahıacak memurların hizmete a _ 
lınma ıartlannı, hiunetten çıkarılma
larını icap ettireeck ahvali daha maz. 
but bir uaule bağlamak için bir tali
matname hazırlanmaktadır. Bu tali • 
matnameyi birkaç güne kadar vekale 
te göndereceğiz.'' 

verdiği anlaıılmııtır Hı:rnzlarm evle· 
rinde yapılan ara§lırmada bir çok 
çalınmıı etya bulunmuştur, 

Hırsız komşu 
Kadıköyünde oturan Emine Ha• 

nım isminde bir kadm evvelki gün 
gezmeye çıkmış, akf&ID üzeri evine 
döndüğü zaman odasından birçok eş
yaaınm aıınlmış olduğunu görmüştÜr. 
Emine Hanmı polise müracaat ede .. 
rek eşya11nın Aznif ismindeki komıu
au tarafından çalınmasından ıüphelen 
diğini söylemiıtir. Zabıta madam Az
nifi yakalamış , . .e çalınan eşya bunun 
evinde bulunmuş~-•. Madam Aznif ad 
!iyeye teslim edilmiştir. 

Selamet yolu 
Hudutlarda, cephelerde patla. 

masından korktuğumuz toplar ar· 
bk şehirlerde, caddelerde çar~ı İç· 
!erinde ateş ve duman :açıyor. 

f.~ığferli, yalınkılınç Fransız sü. 
varileri Paris bulvarlarında saffı 
harp nizamında hücuma kalkıyor
lar. Avu.:ıturyanm sahra bataryaları 
Viyana caddelerine tarapnel yağ • 
dınyor, 

Fatiıt ordusu Romayı yenide:t 
zaptettiği zaman Avrupada yeni 
bir hareket ba,Iadığı söylendi. O 
zamana kadar parlamentolarda ya) 
nız nazariyatçı ve gayrimüsellah · 
zümreler halinde Y8.f&Yan siya&i 
fırkalar harpten sonra ditlerine ka 
dar silahlı birer askeri fırka haline 
geldi. 

Almanyadaki Nazi tetkilab da 
harp sonu siyasi fırkalannm en ba· 
riz bir timsalidir. Halk tabakaları 
ara~mdaki umumi temayülleri ifa. 
de eden bu teşekkü'.ler yava, ya • 
Vaf, adeta siyasi bir moda halini 
aldı. Nazi tetkilah iktidar mevkii
ne gelmezden evvel Almanya çok 
tehlike geçirdi. Fakat harbin aıu. 
betini pek iyi bilen ve gören (Hin· 
deeburg) iti kurt olmuş bir erkanı 
harp gibi idare etti. Emniyet sü • 
papmı tam zamanında çekti ve bu 
günkü Almanya kolaylıkla meyda 
na çıkh. 

Fransadaki hareket bunların ta. 
mamile aksinedir. Orada halk par
lamentoyu dolduran siyasi fırkala 
nn hepsine birden isyan etti. Ve 
bunun içindir ki hükumet işi sıkı 
tuttu. Ve çıh pıb Paris matmazel· 
!erinin cıvıldattıklan caddeleri ka 
na boyadı. 

Fakat Milli davalarında çok haı 
aas olan Fransızlann bugünkü mec 

lisi muhafaza edecekleri ~üpheli • 
dir. Stavisky hadisesi ile otorite:i· 
ni kaybeden bu meclisin dağılaca• 
ğını beklemek yanlış olmaz. 

Bütün bu hareketlerin elbet bir 
manası var. Anlqılıyor ki cemi • 
yellerin ruhunda haksızlığa, fena· 
lığa tahammül edeıniyen bir ukde 
kaynıyor. 

Bu kaynayrf temkinli, u•ta· 
lıklı idare edilmek tartile iyi ne • 
ticeler veriyor. Fakat aksi bir ha · 
reket bir milletin esaretine kadaı 
gidebilir. 

s .... ıarmda hadiselere hükmede
cek ve tarihin seyrini iradesine 
ram edecek kurtarıcıları o!an mil-

letler ıeliimettedir. l 
Burhan CAH T 

ODmrDklerde 

Takas tahkikatı 
Komisyon alakadarlano 

ifadelerini alacak 
ı b ld k. taka• iılerini tetkik 
atan u a ı d"" •.. 1 .. • .. u u u -

etmekte olan komıayon .. '~~ 
1 
.. ~ .. nden 

zum üzerine Ticaret mudur ugu 
bazı vesaik istemiıtir. Aldığımız ma• 
lWnata nazaran bu veıaik meyanmda 
yapılacak tahkikat hakkında lktısat 
vekaletinden yazılan tezkere ve mü • 
diriyetin verdiği cevap ta bulunmakta 
dır. Komisyonca takas itlerile alaka· 
dar zevabn ifadelerine de müracaat e
dilecektri. Hakikatin meydana çık • 
maaı için bu müıkül tabii bulunmak • 

tadır. 

1 BOKSA 1 .._ ______ ! 

(it Bankasından alınan cetveldir) 

15 Şubat 1934 
Akıam Fiyatları 

istikrazlar Tahvilat 
İ•tikra&ı dahili 95,25 T. a•k•ri1• 
1933 latilcru.ı 118,50 E1ektrilr. 
ı•rk D. Y 4J1an Z.,60 Tram••J' 

nitürk 28,35 Tünel 
n il 27,60 Rı.bbm .. 111 28 MUmesıil 

CGmr\ikler 11 il 
Jl.ida& 1.7& .. 111 

ESHAM 

lı Bankaıı Nama 10 ı T eler on 
,. ,. Hamiline 10 t Terko• 

M - . Çimento .. . ....... ı Tram••Y 44,50 ittihat dey. 
Anadolu Hiaıe 25.40 Şark dey. 
Sir. H•TrlJ'• 15 Balya 
Reji 4,45 Sark m. •c•• 

ÇEK FlATLARI 

Pari• 
Londra 
Nüyork 
f\1;1.ıno 

Atina 
Cene•r• 
Brüksel 
Am•terdam 
Sof1a 

12,03 t Prai 
641,75 f" Vi7~na 
?8,50 Bt"rhn 

9,0167 Mad,.it 

82_70 Bel~at 
2.45125 Zloti 

3.40 Penso 
1.17.70 Bükreıt 

64.76 Moako.,a 

N U K U T (Sabt) 

JO F. Fr•n••• 
1 Dolar 
1 laterlin 

20 Lirf'l 
20 F. Bolçi!..a 
20 Drahmi 
20 l. la-.içre 
20 Le•• 
21 Kur. Cek. 

1 Florı.. 

Kuru.ı 

167 1 Şô11e. A•. 
126 1 Peı:et.a 
640 1 Mark 
118 1 Zeloli 
113 20 Ler 

24 20 Din.ar 
&18 1 Car•o•İt 
24 t Altın 

118 1 Mf'cidiya 
83 Banknot 

9.79 -.-
~--.-
17.71 

54.75 
47.75 
4820 

12 
21.50 
12,50 
19.25 
1.6~ 
1.55 
2.85 

17.71 
4.4662 

2.00.99 
6.84.80 

35.03 
4.19 
3.90 

79.58 
10.87.50 

Kuruı 

2·i 
18 
so 

21.-
20 

46.-
-.-

9.28 
0,:14 
2.311 
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Balkan misakı: 
Şarki Avrupada hafta araar garbi 

Avrupanın kararuzlığı ve orta Avrupa· 
nın anarşik vaziyeti ile tezat teşkil ede .. 
cek bir hareket karşısında kaldık: Atina' 
da dört Balkan devleti arasında bir mi· 
sak imzalandı. Bu misak ile Yugoslavya, 
Romanya, Yunaniıtan ve Türkiye müte
kabilen biribirinin Balkanlardaki hudut
larını ttkeffül ediyorlar. Bu hudutlar 
tehlikeye düıecek oluna, misakı imza 
eden devletler, biribirile istitare ederek 
müşterek bir karara varacaklardır. Dört 
devlet, biribirine haber vermeksizin, mi .. 
sakı imzalamıyan diğer bir Balkan dev· 
Jeti ile ayn müzakereye giriımemeyi ve 
ayrı bir itilafa varmamayı kabul ediyor. 
l!te misakın hülasaaı ıudur. 

Atinada imzalanan hu mukavelenin 
kuvveti ve zaifı nerededir? Evveli zifr 
\Udur ki Balkanların coğrafya itibarile 
en ehemmiyetli devleti olan Bulgaristan 
iştirak etmemi,tir. Bunun için Balkan 
misakı noksandır. Misak bir ıark Lokar· 
nasu olması için hudutların kat'i ve ru .. 
hai olarak bütün alakadar devletler ta· 
rafından kabul edilmesi icap ederdi. 

ikinci zayıf nokta, hudutlar tehdit e
dilecek olursa, muhafazaları için ne ya
pılacağı tayin edilmiyor. Yalnız müıte
rek karar verileceği bildiriliyor. Yani 
bir karara varmak için mukavele imza 
ediliyor demektir. Rusya ile Fran&a ara· 
11nda büyük harpten evvelki meşhur itti· 
fakın şartları da bu mahiyette idi. Sonra 
Fransızlar bunu zayıf bularak şartlannı 
değiıtirdiler ve bir harp tehlikeıi meyda
na geldiği zaman her iki devletin de ne 
yapacağını kat'i ıekilde tayin ve teıpit 
ettiler. Fransızlann İddialan ıu idi ki ka
rara varmak için yapılan bir mukavele
nin hükmü tatbik edilinciye kadar yani 
bir karara vanlmcıya kadar mukabil ta
raf taarruza geçerek kendilerini mağlup 
edebilir. Yani karar verinciye kadar or
tada karar verecek bir mesele kalmaz. 
Filhakika bu Balkan yarımadası için 
varit değildir. Ama ne de olsa karara 
varmak için bir mukaveledir. 

Üçüncü bir nokta da misakın müddeti 
tayin edilmemesidir. Müddet tayin edil
mediğine göre acaba imzalıyan devletle
rin her hangisi muayyen bir müddet ev .. 
vel haber vererek dalına bozabilir neti .. 
ceıine mi varmak lizımdır? 

Bununla beraber, miıakın ıulh ve mü· 
salemet yolunda çok ehemmiyetli bir a· 
dım teıkil ettiğine ıüphe yoktur. Miaa
ka Bulgaristan dahil değil. Fakat Balkan 
yarımadasını teıkil eden devletlerin o ka
dar kahir ekseriyeti dahildir ki tam ol
mıya çok yana§ıyor. Dört devletin atağı 
yukan 50 milyon nüfusu vardır. Buna 
mukabil geride kalanlar ancak bunun on
da biri kadardır. Sonra Bulgaristanın 
kiılı bir devlet, kalı diğer devlet ile ayn 
yrı müzakereye giriıerek politika manev 
rası yapmasına bu miıak ile mani olunu
yor. Yani imzalıyanlar arasmda sıkı bir 
teşriki mesai temin ediyor. Balkan miaa
kının Balkan devletleri arasında daha ıı· 
kı bir te~riki meıai için bir adım olması 
hck\en<!bilir. Bu da i.ktıaadi sahada teşri .. 
ki mesai. i.\e temin edilebilir. "liıak kuv
vet bulmak için alakadarlara menfaat te
min etmeli. O zaman Bu/gari&tan kop 
ko~a misaka girecektir. 

••• 

iakandalinden dolayı heyecana kapılan 
Fransızlar geliyor. 

4 - Sonra Fransanın Almanyaya kar
JI fazla müsamehakar davrandığına ina· 
nan bir zümre vardır. Bunlar da Da!a
dier hükumetini iskat etmek İstediler. 

5 - Bunlardan baıka en buyuk gÜ• 
rültü belki kıyamlarda sokağa dökülüp 
le polislere ve zabıta kuvvetlerine kartı 
"katil,, diye bağırmak itiyadında bulu
nan Paris halkı tarafından yapılmı§tır. 
Bu, 1879, 1830, 1848 ve 1871 ihtilallerin
den sürüp aelen bir itiyattır. Paria· 
li bi.r gürültü duyar duymaz sokağa atı
lır ve "katil,, diye bağırır. Fakat haki
katte söylediğini mürat etmiyor. Zabıta 
da bunu biliyor ve ekseriya bir tebessüm 
ile mukabele ediyor. Fakat Paris sokak 
kavgalarının bir hususiyetidir. Bir bu· 
çuk asırlık Fransız tarihini okuyanlar 
geçen haftaki hadiseleri iyi anlarlar. .. ~ . 

Yeni Fransız hükumeti : 
Doumergue bükU.meti Fransız: efkin 

tarafından iyi kabul edildi. Bu, tıpkı 
Poincare'nin 1926 kabinesine benziyor. 
Hatta 1926 kabinesinin altı nazırı şim· 
diki kabineye dahildir. Kabine sağda 
Louis Marin' den baıhyarak yeni sos ya· 
listler denilen zümreye kadar gelerek 
Marquet'yi içine alıyor. Bu iki uç ara
sında kalan maruf simalardan Herriot 
ile Tardieu tabii kabine içine alınmışlar
dır. 

Yeni Fransız kabinesi itimat telkin 
eden bir hükümettir. Ancak acaba harice 
itimat telLün ettiği kadar da kendi ara .. 
smda tecanüı temin edebilecek mi? Ka
binenin hayatı buna bağlıdır. Şunu IÖy• 

lcmek laznndır ki Fransızlar böyle mü§kül 
zamanlarda harikuliide bir te&anüt gös
terıniılerdir. Bir milletin siyasi olgunlu
ğuna delalet eden bu haleti ruhiye ayni 
zamanda demokrasi rejiminin de esa11nı 
teıkil eder. Binaenaleyh Fran&a büyük 
bir imtihan geçiriyor. Bu imtihan ayni 
zamanda demokrasinin de imtihanıdır. 

* .. * Viyana'da neler oldu? 
Fransa kanıabilir. Fakat düzelir. An· 

cak orta Avrupa ve Avusturya hakkında 
hiç bir zaman böyle bir hüküm verile
mez. Hafta arası Avuıturya sosyal de-

mokratların kıyamlarile karıılaıtı. Malum 
dur ki bunlar Dollfuu'un diktatörlüğü
nü bir türlü hazmedemiyen parlimanter· 
cilerdir. Dollfuu milli sosyalist yani 
Hitlercilerle mücadele etmek için mecJi .. 
si tatil ettiği zaman bunlar muhalefete 
geçtiler. Ondan sonra da batvekilin A
vusturyada bir faşiıt idareıi tesis etmek 
yolund~ki f~iyetine adım adım engel 
olmak ıstedıler. Dollfuu hedefine var· 
mak için yürürken Bunları ay~kları --~
smda gördükçe çiğnemek istedi. Niha
yet geçen hafta ayaklandılar. r.1ü ... ~.,. 
melerde binlerle insanın yaralandığı ve 
öldüğü bildiriliyor. Son haberler hüku
metin vaziyete hakim olduğunu bildir
mektedir. Ancak bu hadiseler Dollfuss'u 
Nazilerin kartısında daha ziyade zayıf
latmıştır. Nazi'ler Avusturya Ba§vekili
nin hiç bir kuvvete dayanmadığını iıpat 
etmek istiyorlar. Filhakika kah Heim
wehr, kah sosyal demokrat, katı Nazi 
layamları karıısında Dollfuss yalnız ka
hyor. 
Kıyam çıktığı zaman Dollfuu Alman

yayı Milletler Cemiyetine ıikiyet etme-
Hadiaelerd en sonra: ğe hazırlanıyordu. Malumdur ki Avua

turya 17 kanunusanide, Nazi propagan-
F ran&adaki buhran Doumergue hü- dasından tiki yet ederek Almanya ya bir 

kumetinin teıkilinden ıonra sükunet bul- d Jın nota tev i etmitti. A anya 2 ıubatta 
muıa benziyor. Geçen pazarteıi gÜ· cevap verdi. Fakat bu cevap Avuıturya-
nü Pariste yirmi dört saatlik umumi bir yı tatmin etmediğinden Dollfuu Millet-
grev ilin edildi. Fakat grevin intizamla ler Cemiyetine ıikiyet edecektir. Şiki-
yapılması da artık her halde timdilik bü· y~t ~osyuıru hazırlarken kıyam çıktı. 

• 
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Hakem meselesi hak
kında kararlar 

lstanbul mıntaka11 futbol heyeti son 
içtimalarında hakem meselesini tetkik 
etmit ve bu hususta bazı kararlar itti
haz etmiştir. Bu kararlara nazaran : 

1 - Mıntakanuzda hakem olmak ve 
bu husuıta ders görmek arzusunu z .. 
har eden bazı müracaatlar karşısında 
bulunduk • istikbal için pek ümit ve· 
rici bir teşebbüs olan bu iti heyetimiz 
ehemmiyetle nazarı itibara alarak bir 
hakem kursu açmağa karar vermiştir. 
Hakem dersi görmek ve hakem olmak 
arzusunda bulunan genç sporcuların 
klüplerinden alacakları bir tavsiye mek
tubu ile bir hafta zarfında mıntaka fut
bol heyetine müı-acaat ettirilmelerini ri
ca ederiz. 

2 - Şimdiye kadar yapılan maç • 
larda görüldüğü veçhile bir kısım fol· 
bolcuların oyun kavaidini liıyikile bil
medikleri ve bu yüzden bir çok defalar 
kendi takunlannı zarara soktukları , ay 
nİ zamanda hakemlerin de vazifelerini 
zorlaştırdıkları anlaıılmaktadır. Bilfiil 
her hangi bir sporla me§gul olan bir 
idmancının o sporun kavaidirıi bilme· 
mesi o sporcu için elbette büyük bir 
noksanlıktır. Şahit olduğumuz bazı man 
zaralar klüplerimizde kaptanlann bu 
husuıta arkadaşlarile kafi derecede 
meıgul olmadıklarına delalet ediyor. 
Heyetimiz bu ciheti de nazarı itibara 
alınıı ve klüplere bu yolda da hizmet
te bulunmaya karar vermiıtir. 

Klüplerde futbolcuların toplu bulun· 
duklan akşamlar, heyetimizce tayin edi • 
lecek arkadaılar gönderilecek ve mÜ· 
zakere teklinde oyun kavnidi, müsa
h<ıkalar esna11nda oyunculann eıas 
vazifeleri hakkında kendilerile bilavası
ta konuımalar yapılacaktır. 

Binaenaleyh futbolcularınızı haftanın 
hangi akıamları klübünüzde toplu bu
lundurabileceğinizi acilen bildirmenizi 
rica ederiz. 

. _Toplay~ildiğiniz nanın asgari had
dını l~dıt ve tayin etmiyoruz. Bu ci
hette 11ze düten bir vazife ve idman • 
cılarınızın meıgul olduklan idmana kar 
ıı besle~ikleri merbutiyete, aık ve 
hevealerıne taalluk oden bir keyfiyet
tir. 

Oçuncu kame 
lstanbul mıntakası futbol heyeti, ahi

ren ittifaka alınan gayn mütte· 
fik klüplcrle Türk gücünden mÜ· 
teşekkil olmak üzere bir " Ü· 
çüncü küme" kabul etmiıtir. Bu kümeye 

. Türk gÜcünden mada Feneryıhnaz, Ba-

l 
k"Jrköy iı'.ikli.I, Süntmer spor, KarazÜm· 

rük, Arnavutköy doğanspor, Ortaköy ıpor 
yurduyurdu takımları dahil bulunmak· 
tadır. 

Bu kümeye mensup takımlar Beıiktaı 
Şeref stadında maç va;>acaklardır. 

!skrim dsrsleri 
Cümhuriyet Gençler Mahfili Spor 

Şubesinden: 
Mahfilde meccani iskrim dersleri 

açılmııtır. 
Derıler haftada bir gün akıamları 

aaat 18 de baılar, kayıt her gün ıaat 
14 len sonra mahfilin Beyoğlu Halk 
Fırkası binası dahilindeki merkezinde 
yapılmaktadrr. Derslere 9J4.2-18 pa
zar günü baılanacaktır. 

Maçlar tehir edildi 
lstanbul futbol heyetinden : Havanın 

fena ve •ahaların karla Örtülü olmasın· 
dan dolayi Taksim ve Fenerbahçe saha
larında cuma günü yapı!acak olan Llk 
maçlan tehir olunmuıtur. 

idman cemiyetleri umumi 
merkezi toplanıyor 

Türkiye idman cemiyetleri U• 

mumı ınerke.zi önümüzdeki hafta 
içinde Ankarada mutat içtimaı 
nı yapacaktır. Umumi nıerkezin lstnn• 
bulda bulunan ikinci reisile azaları bu
nun için Ankaraya davet edJmiılerdir. Bu 
zevat bu günlerde hareket edeceklerılir. 

T amşu var takımı 
şehrimizde 

ISTANBUL, 14. A.A. - Romanya
nnı Tamşuvar takımı, dün akıamki pos
ta ile ve deniz tarikile şehrinıjze gelmiş
lerdir. Tamşuvur futbolculan, evvelce i
ki defa şehrimizde maç yaıım ı ı ve bu i
tibarla lstanbul futbol meraklılarınca ta
nınmıtfır. 

Ekseriyetle Macar profesyoncllcmiden 
müteşekkil olan ve or·.l. Avrupada tanın
mıt bir kuvvet sayılan T amtuvarlılar 
Sürye ve Lubnan da bir turne yapacak
lardır. Bir ay kadar sürmesi muhtemel 
olan bu turnenin Mısır'a kadar teşmi li· 
de ihtmail da.lıilindedir. Romanya takı
mı avdclte burada bir kaç maç teşeb~Ü· 
sündc bulunmak üzere buradaki alaka· 
darlara vekalet vermiştir. 

Romen sporculan lstanbula gelirken 
Karadenizde büyük bir fırtına geçirmiş
lerdir. Bunun İçin t'ıtanbula dün sabah 
gelmesi mukarrer olan vapur tam on 
&aat gecikerek gelınistir. Futbolcuların 
ekserisi hasta bir halde bulunmaktadır. 

Easketbo! birincilikleri 
lstanbul Voleybol • Basketbol 

heyetinden: 
1 - Basketbol birinciliklerine 

yakında ba,Ianacalı:tır. Mezkur bi 
rinciliklere i,tirak edecek kulüp
ler fikistür tanzimi için 20 • 2 -
1934 Salı günü saat 17 de Mıntalı:a 
merkezine salahiyetnameli murah 
baslarını göndermeleri rica olu
nur. 

2 - 16 - 2. 1934 tarihinde bat· 
lıyacak olan Voleybol maçları te
hir edilmi,tir. 

Müsabaka günleri ayrıca tebliğ 
edilecektir. 

lngiltere kupası maçlarına 
gösterilen a' aka 

Bu sene lngi:tere maçlarına 
halkın gösterdiği alaka her sene
den çok fazladır. ilk dört devre 
maçlarındaki seyirci mecmuu 2 
milyon 371,506 dır. Elde edilen 
hasılat yekiiııu 154,624 lngil;z lira 
sıdır. 

Kupa maçlarının be,inci dev
resinde oynanacak sekiz maçın 
dördü için bütün bi'etler satılmı•, 
timdiden bir tek yer kalmamıstır. 

He nri Deg1an ile Dan Koloff 
gllreşi 

----------·------B:ım--------------·' Eu sene gördUgür.üz filmlerin en guzeli 

Kız mısın Erkek misin? 
Oynıyan: 

--·M--E•G--•LmE:amM•O--N•N--l.E,.R __ (_l3•3•79•)-J 

Bugünkü program 
ISTANBUL: 

1 jlşEYTAN 
KARDEŞ ıs 

19 
19,30 

21,20 
21,30 

Plak netriyatı • 
Ajans haberleri muhtelif neıri1at. 

Hanımlar he1eti tarafından ala· 
turka muaiki {Eliza. inci, Ülkü, Se
vim ahnımların İştirakile). 

Ajans ve Borsa haberleri. 
Nec:ip Yakup B orkes tr .asL 

ANKARA' 
12.30 Gramofon 
18 Keman kon5eri (Ekrem Zeki Bey ta · 

rarından). 

18,40 Fran•ızca. dert. 
19,15 Gramofon. 

20 Aj~n• haberleri. 

VA R Ş O V A 1415 m. : 
8,20 Pl&k, 8,40 Pl.ik, 13,05 Salon orkeatra· 

sı, 13,35 Konserin devamı, 16,40 Pli.k, 17,10 
Hafif musiki konaeri, 17.SS Tagannili konser, 
18,20 Çift piyano konseri, 18.SO Konferans, 
19,20 ltaly kazinosundan naklen hafif musi
ki, 20 Musahabe, 21 Müntehap aütünceler, 
21,02 Musahabei musiki1e, 21 ,15 Senfonik 

konser (Varıova Filharmonik takım tarafın• 
dan). 23,40 Da.na mus ikisi. 

B 0 D A P E Ş T E 550 m" 
7,45 Ciınna•tiJc, pli.k, 11 Konferans, pli.le, 

13,05 Rus halk7 musikisi, 13.30 Haberler, 
14,.30 Siıan muaikisi, 15,40 Haberler, 16,30 
Gençlik neıri1ab, 17,30 Hi.ki.yeler , 17,45 Ha 
herler, 18 Pi~ 18,30 Konferans, 19,10 Caz 
musikisi, 20 Amele İçin ne4ri1at, 20,30 O
pera temsili, müteakiben siıan musikisi. 

B 0 K R E Ş 364 ve 1875 m. : 

13 Borsa haberleri, pli.le, 14 Haberler, 14,15 
Hafif pli.le musikiıi, 18 Rad10 orkestrası, 19 
Haberler, 19,15 Radyo orlceıtrası, 20 Üniver· 
site radyosu, 20,20 Plik 20,45 Konferana, 21 
Senfonik konser L'Athenee'den naklen. 22 
Mütalaa, 22,15 Konserin devamı, 22,45 Ha· 

herler. 

B R E S L A U 316 m. : 

1 45 Sabah koro konserj plftkile, 8,lS Ha· 
berİer, 8~S Sabah orkeatra konaeri, 10 Ka
dınları ci.mna•tik. dersi, 12 Coc\lk koro kon .. 
seri, 13,20 Öil• lı;onseri Rad10 orkestrası, 
14,.25 Kar111k pli.k musikisi, 17 Li.ypziı Sen
fonik orkestrası, 18,30 Dünyaya bir naı::ar, 

18,SO Münihten Eski ltalyan Keman musiki· 
si, 19,10 Müsahabe, 20 Milli ne ı ri1at, 21,10 
Bruckner'in eserler inden ıenfonilc konıer~ 

22, 10 Nf" teli akıam musikisi, 23 Ak tam ha· 
berle ri, 2 3,35 Ljece ko'nseri. 

ALENi TEŞEKKUR 
Zevcim Beşiktaş askerlik Şubesi Reisi 

Kaymak Y uıuf Beyin cenazesi merasİ• 
mine candan iıtıiral< eden Şurayi alii aı· 
keri azal.ırı, Kolordu, fırka kumandanı 
ve Merkez Kumandanı Paşalar hazera· 
tına, Cümüşsuyu hastanesi Bat Hekimi 
ve arkadaılarına, askerlik daireıi ve Ko
lordu Şube reislerine, Cümhuriyet Halk 
Fırkası Vilayet idare heyetine, Be;iktat 
Kaza Kaymakamı ile bir çok meslekdat 
ve doıt1arına derin saygılarının hususi 
ıükranlarunla ayrı ayn yazmağı teeısÜ· 
rüm mani o'duğundan gazEtenizin bu 
vazifeyi ifaıını rica ederim ef. 

Baş rollerde 

DENNiS KING 
ve 

LAUREL. HARDI 
iPEK SiNEMASINDA 
c!ahı iki llç gün gösterilecektir 

Pek yakındı: 

KARTALLAR 
UÇARKEN 

Frederik MARCH -
l<,6RY GRANT 

ıl3377] 

l:Su~ un Mt.Lt.~ s.ncmasında 

Sinema yıldızlsrının illnli 

LILY DAMITA 
tarafından yarablan 

ŞEN 
OLALlM 

Fransızca ıözlll btlyllk 

Metro Golnwyn - Mayer filoıİ 
Ayrıca: Paramount dünya ha· 

berlerL Bugün saat 11 de 
tenzillth matine 

------------~----
8 a g lln ELHAMRA'da 
KADIN Te KUMAR 

KLARK GABLE -
KAROL LOMBARD 

iimll!lli!ll ____ [l3378] 

ISTANBUL BELEDiYESi 
Şehir Tiyatrosu 
Bugün ıründüz saat 14 te 

Bu aktam 

saat 20 de 

ZEHiRLi 
KUCA1' 

4 Perde 

Yazan Loic V 
iİ' curiadic. Tere . 

kumetin vaziyete hakim olduğuna deli.· Şımdı kıyam bastırılınıt olmakla bera· 
Jet etmektedir. her, Dollfuss Milletler Cemiyetine daha böyle bir ziyaretin yapılmasına lüzum 

Fransayı aarsan gürültülerin aebeple- zayıf olarak gidecektir. ııörülmüıtü. Şimdiki ziyaret te öyledir. 

Fransız gazeteleri tarafından 
dünyanın en çetin pehl ;Yanların
dan biri diye propagandası yapı
lan ve takriben iki ay evvel Paris
te Dinarlı Mehmet Pehlivanı ye
nen Bulgar peh'ivanı Dan Koloff 
Fransa ,ampiyonu Henri Deglan 
ile kar,ılattığı Revan' müsabalı:a
rıının ilk devresini puvanla kazan· 
mı,, ikinci devrenin 12 inci daki
kasında tutla yenilmi,tir. 

Merhumun ailcıi Kerimesl 
Düriye Atife 

Oğlu 

Celal 

me eden Sait ..41'' 
Umuma 

rini araşbnrken bunlann kimler tarafın- Ancak bunda bir Reval mülakatı şiirn.Ul 
dan çıkarıldığım anlatmak kafidir. Hadi- Rusya. Lehiat'"an. Macaristan: ve ehemmiyetini aramak abestir. Haki- (13365) 
seler arkada kaldıktan sonra timdi bilan- kat ıud';'r ki Lehistanla Rusyanın müna-
,çosunu yapmak daha ziyade kolaylaıtı. Haftanın diğer mühim hadiaesi de sebetlen artık normal bir ıekle giriyor. Dervedilecek ihtira beratı 

1 - Evveli Action Françaiıe denilen Lehistan Hariciye Naıırı Beck'in Mos- Bu da sulh noktasından ehemmiyetli 
kral taraftarları geliyor. Bunların mÜ· ko".ayı ziyaretidir. B uziyaret guya Çi· bir hadisedir. 

~• Nikotinsiz tütün imal ve ihzar usu

lü " hakkındaki ihtira için istihsal edil
mit olan 23 Mart 1932 tarih ve 1466 nu 
maralı ihtira beratının ihtiva ettiği hu
kukun bu kere başkasına devir veyahut 
icara verileceği teklif edilmekte olduğun· 
dan bu hususta fazla malumat edinmek 
İstleyen zevatın lstanbul' da, Bahçekapu' • 
da Tat Hanında 43-48 numaralarda mÜ· 
kim vekili H. W. Stock efendiye müra· 
caat etmeleri ilan olunur. (13236} 

revvici efkarı olan gazetenin baımuhar- Ç~n t~r~fından 1925 senesinde yapılan Rusya ile Macaristan arasındaki mü
~ri te;;:; edildi. Belçikada bulunan zıyareti ıade mak&adile yapılmaktadır. nasebetler de normal bir tekle girmiıtir. 
b'ra~sız tına namzet Duc de Guiae de Ancak bu !'ea'!'i. izah bile ziyaretin ıümı'll Büyük harbin ferdasındaki komünist 
ır eyanname neıerederek Fransızları ve ebemmıyetinı artırıyor. Çünkü derhal ihtilalinden beri Macaristan komünist- Bahçe 

Meraklılarına 

Asrın umdesi "MiLLiYET" ~ 
/ 

ABONE ÜCRETLERi ~ 
Türkiye için Hariç'' k~allığın iadesine çalıımıya teşvik etti. alda gelen sual ıu oluyor: Lehistan ne- likten korkuyordu ve Rusyayı resmen 

Bınaenaleyh gürültücüler arasında bu den bu tetrifat itini dokuz ıene gecik- tanmuya yanaımamııtı. Artık bu vazi-
L. K. L. 1'o 

3 a1lıih 4 - 8 _...,. 
sağ cenah cümhuriyet aleyhtarları var- tirdi. Kral yedinci Edward 1908 sene- yetler tarihe karııtığından bu aykırılk 
dır. ainde Çar'ı Reval'de ziyaret edeceği za- izale edilmiıtir. Birine komşuluk, diğeri- Her aradığımız nadide bahçe ve &a• 

6 .. 7 50 14 _.,,. 
12 ,. 14 - 23 ...... ,,; 

2 - ikinci zümre bunun tam öteki man, lngiliz hariciyesi buna benzer bir ne de ırk rabıtalarile bağlı olduğumuz lon fidanlarından çok ~efil bulabi!irsİ· 
ucudur: Komünistler. Bunlar da Paris- izah bulmuıtu. Reva! mülakatmın sene- bu iki memleket aı·asındaki münasebet- niz. Muhtelif meyva agaçları, envaı çam 
~,en v_e Pari_sin. ~ivarlarından gelerek lerce evvel Çar'ın Londrayı ziyaretini lerin normal bir ıekil almaları Türk ef- fidanları muhtelif güller,kamelya, ma-

Celeu eYrak seri yerilmez.- Müdd~ 
ıeçen nüshalar 10 kuruıtur.- Gazet• Ü· 
mathaa1a ait iıler için müdiri1et• J':\I' 
racaat edilir. Gazetemiz ilanların oıe• .Burı?va., 1!m•ru verdikleri cümhuriye- iade makaadile yapıldığı söylenmiıti. kin üzerinde çok müsait bir tesir husu- nolya, k~tmerli leylak çeıitle'! ve •~re ... 

tı devırmek ıstedner. Hakikatte lngiltere ile Rusya arasında le getirmiıtir. v. s. Ortaköy. Ankara bahçesı, Vasıl. 
llyetini kab,.~ etmez. , 

3 - Bu iki zümreden maada Stavisky 1907 senesinde yapılan itilaftan sonra Ahmet ŞÜKRÜ Kataloğumuzu isteyiniz. (11965) 
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( Yıkılan Bir !<..alp ) 
Yazan: 

Stelan ZW EIG 

9 
la söyletme ..• Yalnız bana inan, ı 
1 unlara tahammül edemiyorum, 
Lunlarla bir arada oturamam di. 
yorsam bu sözüme inan •.• Bir defa 
p!sun ho~uma gidecek, beni mem
nun edecek bir feY yap, ne çıkar •. 

O aralık piyano tekrar nağmele
rile havayı tokmalı:lamağa batla
mı~tı. ihtiyarın bu yalvarma haıi, 
bu yaralı sesi kadını, bilaihtiyar, 
mütces~ir etmifti. Bu teessür için
de yüzüne baktı. Şişman vücudile, 
sanki hemen beynine kan hücum 
eclecekmi~ gibi kıpkırmızı kesilen 
çehre~ile, kısa kollarının ucundan 
boşluğa kalkan titrek ellerile bu a
damın ne gülünç bir hali vardı! O
nu bu kadar merhamete şayan bir 
vaziyette görmek hakikaten acıklı 
bir şeydi. Bir dakika evvel onun 
yaralı sesinden ve yalvaran halin. 
,ı.-n duyduf.u hafif merharnet hi••i 
eler hal buz kesildi, kararının kat'i
liuini anlatan bir eda ile: 

- Mümkün eleği!, dedi, bugün 
hery birlikte gezmeğe çıkarmak i-

Tercüme eden: 

lamail MOŞT AK 

çin karar vermittik. .. Yarın da gi
demeyiz, çünkü odalarımızı üç haf
ta için kiraladık •.• Otelciye gülünç 
mü olalım? .. Buradan gitmek için 
hiç bir sebep göremiyorum.... ben 
kalırım, Erma da benimle beraber •• 

- Ben gidebilirim öyle mi? 
Çünkü ben burada sizi sıkmaktan 
h'.':tka b": .'eye yaramıyorum, çün
ku ben sızın ..• Sizin keyfinizi bo
zuyorum değil mi? 

ihtiyarın bu boğuk sözleri kadı
?1!1 so~. c~~lesini bir sayha gibi 
ikıye boldu. O vakte kadar iki kat 
olmuf gibi duran iri vücut irkildi 
elleri birer yumruk oldu, alnını~ 
üstündeki hiddet damarı tehdit e
dici bir fekilde titremeğe batladı .. 

Ağzını açıp bir feyler söylemek, 
yahut ellerini kaldırıp birini döğ
mek istiyor gibi bir hali vardı. Fa
kat birden bu hal zail oldu, ani bir 
hareketle döndü, ağır bacaklarının 
muttasıl hızlanan adımlarile, sen. 
deliye sendeliye, otelin merdivPni
ne doğru yürüdü, arkasından biri 

kovalıyormu' gibi kota ko'a basa- Iar içinde müstehziyane söylenme- bitmi, bir adamım, hiç bir fakülte du Allahım? Nerede beraber gıı· 
maklara tırmandı gitti. ğe başladı: profesörü, hiç bir tedavi sistemi çen mazi? Sonra bizim bir çol'..':JJ 

• * * - Heyecan yasak demek kolay.. bana yardım edemez •. Altmış bet muz olmuştu; ben onun büyıltJl'if 
ihtiyar adam, soluyarak, merdi- Fakat benim yerimde olup ta heye- yatına geldikten sonra bir insanın ğünü görmü,tüm: Öyle zannedıJI' 

venleri hızlı hızlı çıkıyordu. Ah bir cana kapılmamanın yolunu göster- hastalıktan tifa bulması mümkün tim ki onda bizimkinden .Jı' 
odasına kadar gidebilse, orada bir mek, itte bu güç •• Ah, of, aman... değil.. Bu içimden beni yiyip ke- berrak bir ikinci hayat batla~tiıı' 
yalnız kalabilse, elinden fena bir içerisine saldıran pençenin taz· miren 'ey ne olduğunu biliyorum. tadır. Bu kanaatle hükmetıı;; .. 1;;ıı 
tey, manasız bir hareket çıkma- yiki o derec artmıtti ki artık yük- Beni ölüm yiyip bitiriyor. Bundan ki dünyada insanlar için büs u 
dan sinirlerine hakim olabilse, böy- sek seııle feryat ediyordu. Güç be- sonraki bir kaç senelik ömüre ha- ölüp gitmek yoktur. ,i$ 
lece kendisinin odasının içine ata- la salonun kapısına kadar gelebil- yat denilmez, bu sadece bir can- Halbuki bu çocuk bir gecj1şı1 
bilse! .• Otelin birinci katına geldi- di ve bir hamlede tokmağı çevire- çekifmedir •.• Peki ama, bundan den uzakla,ıyor, erkeklerin l<?.,,Ji• 
ği zaman yakıcı bir pençenin vücu· rek içeri daldı, kanape üstüne atıl- evvel de, daha eski senelerimde de arasına atılmağa gidiyor .•. Şı diıı' 
duna sokularak ciğerlerini yakala- dı ditlerile yastıkları ısırmağa yatadım mı? Kendim için, kendi fU dakikada ölürsem sırf _ _J<e:."'' 
dığmı, mevcudiyetinin içinde bir b;,Iadı. Bu uzanık vaziyette bir zevkim için ne zaman yatadım ki?. için ölmüf olacağım, çünku ~ 1;;ııı· 
feyin çeklip koparıldığını hissetti. müddet durduktan sonra ağrılar Sırf para kazanmalı:, para topla- ları için zaten çoktan ö)ınu~,d'' 
Yüzü kireç gibi bembeyaz olmut· hafifledi, o ateften pençe yaralı mak, para biriktirmek hırsile geçen Allabım, Allahım! Hiç bu 
tu. Dütmemek için dıvara dayan- midesini eskisi kadar deh,etle sık- senelere yafamak denilir mi? •• Hep yalnız kalmamı,tım!.. ·dde!' 
dı. Ah bu sızı, vücudunü ezip dö- mıyordu. Hatırladı. b&fkaları hesabına, hep batkalan Müthiş pençe aralıkta bir ~fjflr' 
ğen, yüreğini bir alev gibi yakıp - Bir kompres yaptırmalıyım.. için çalıfmıt olmanın ne hayrını le S!t.ldırıyor, sonra tekrar f ,ııtşf 
kavuran bu ıu;ı! Bağırmamak için Bir kaç damla ilaç ta almalıyım, gördüm? Ben de evlendim, benim- yip gevtiyordu. Halbuki aı•_,:JııJ''~' 
di,Ierini sıkıyor, bu ağrı ile inler- her defasında bu ili.çtan fayda gö- de bir karım olmuftu. Bu kadını asıl acı azalmıyor, ,akaı> otJ~·· 
kcn vücudü iki büklüm oluyordu. rüyorum. ben bir genç kız olarak almıştım. muttasıl topmaklayıp duru~ . ,if 

Derhal farkına vardı: Kum san- Fakat kompres yoktu •• Kendi Bundan bir çocuğum dünyaya gel- Düşünceler •.• Bunların her b:~jt< 
cısı tekrar b&flamıth· Son zaman· kendine kalkıp öteki odaya, hatta di; senelerce karı koca, ayni nefes- ri udu, sert, insafsız, yakıdci)'ottl 
lar onu sık sık ziyaret eden 0 müt- elektrik düğmesinin olduğu yere le teneffüs ettik, ayni yatakta yat- çakıl lafı dımağını hara~ e ell'er 
bit nöbetlerden birine tutulmalı: Ü· bile gidemezdi. Hiddetle dü,ünme- tık. Halbuki timdi o nerede, onun Ah dütünmemek, düfiııı!Jl 
zere idi; fakat timdiye kadar biç ğe batladı: yüzünü tanımıyorum, onun sesini Ah buna imkan olsa!... ·ıı 1t 
böylesini hatırlamıyordu, bu sefer· - Kimse yok, hiç kimse yok-. tanımıyorum.· O tıpkı bir yabancı- J ğitı1 0~ 
ki sancı bütün vücudunü işkenceler Günün birinde gene böyle kimse- ya hitap edercesine benimle görü- ihtiyar adam hız}a. Y~. edii· (j u• 

k • h mi d dukl ceketinin düğmelerını ço:ı bit ":,. içinde kıvrandırıyordu. sizlik içinde bir köpe gibi gebe- fÜr; benım ayatı a, uy a ı da ıı•· 
nk b·ı ktikl • ) d" ·· d ki leg"inin kabarıklığı a tı.n. _.;;-ıı' .,ı Halbuki doktor son defa ona rip gideceğim. Çü Ü ı iyorum. rımla, çe erım e, uşun ü e- Y-v "h" 

"b"Jh h k 1 d • Bana ı"•kence veren teY bu kum san rı"mle bı"r dakika bile meşgul deg"il·, lon gibi tifkin duran _ırı dU· P' 
ı assa eyccan yasa .,, emıt- T b b b dan ağır ra,eler geçıyor J") 

ti. Şimdi doktorun bu tavsiyesini cısı değil, gittikçe büyüyen ölüm- seneler var ki o ana üs ütün ya- (Bitnıe ı 
hatırladı ve vücudunü saran airı· dür. Artık ıüohe kalınadı: Ben hancı olmu,tur .• Bu nasıl böyle ol-



~aft~nın fllmlerl 

Artistik - Fakir talebe 
Elhamra -Kadın ve Kumar 
~ek- Kartallar Uçarken 

elek - Şen olalım 
i~ray-Yataklı Vagon Cilvele~i 

urk - Ben fa.hi•c miyim? 
ltrtıı:tlk ' - -

Fakir Talebe 
Almanca operet 

li OYn-ıyanlar: Jarmil!a Novotna 1 

an~ Heinz Bollman, Fritz Cchulz. 1 

n E:lşlenceli ,atkılı bir operettir. 
Ilı';~ ı:ı operası arti tlerinden Jar • 
b ı .!~ Novotna'nın da iştirak ettiği 
b~ fılın:n mevzuu fakir dütmüş 
I ır kon~esin kızına ya,Iı bir mira· 
dayın a;ık olması ve bu yüzden kız 
kan bir intikam almak için ona pe' 
t ~~ çektiği bir fakir talebeyi kon • 
:• n kızı hakikaten sevince kendi
kı d~ bir emrivaki neticesinde dul 

011teslc evlenmeye mecbur kalma 
•ıdır 

Fiİm ,akrak ve caziptir. 
flhamra 

Sc (B::şı l inci sahifede) . . 
lııl huı:.bund'un tealun olduğunu bıldır-
v J, eınri alt.nda bulunanları meşru kuv
i •tlerc karşı mukaveınctten vazgeçme-
• davet ~tıniştir. 

ı.· t.1. Dollfuss ile M. Miklas dün hü
~ bııı.,t kuvvetlerinden yarala~anlan Vi
d:"." haıtahanelerinde ziyaret etmiıler• 

v ilk idam 
i1111i IY ~NA, 15 .A.A. - Floridsdorf, 
ı.,.l~•aı kumandanı olup dün as~eri ":ı· 
!<I, ateş açt'ırmıt olan Mühendıs V eıs
~tam Üzeri divanı harp tarafmd:ın 
S lı. mahk:m edilmiş, ve gece yarııın• 
'•ı....:•k beş dakika sonra adliye sarayı 

llda asılmıştır. 

Vı ikinci idam 
lıı~har~NA, 15 .AA. - Rcuter aian.oı 
'••taı· l"inden : Divanı barba verTien tik 
~Ye ~•t ağır yaralı o:duğu i~in mahk!'" 
lır. " tdıyc ile nakledilmek ıcap etmıt· 

<>u. dil" '••lrıı •oıyaJist idama mahkum e ıp 
t:ıı -!~ır. 

leı- /•1nde •İlah olarak yakalanan esir· 
"'-ııı:;an,. harbe, ıi'ahıı: olarak yakala· 

Vil&. llvıı mahkemelere verilecektir. 
~r b; ~Uerdc teıekkül eden divanı harp 
tıiıı; r ç ıoıyaliıt esirlerin muhakeme-
Viy!aPınıılardır. 

lO() ka;" ınorgunda teıhiı edilememİf 
. Soay ll_r ceset vardır. 

li11d, ~ııı Viyana diı amele mahallele
lı.~ı.~ :>zılannda ve bazı vilayet mer
de,~ cıvartarında mukavemet etmekte 

•diyorlar. 

Vt'iA Vçüncü idam 
'~ııı mu NA,_ ~5. A.A. - Reuter Ai:ın· 
"!İn et "k~a~ırınden : SosyaliıUerin talı· 
~1 11de k •rıne göre, Ploriıbolf mahalle
•lrııüj1 .. °'1dilerinden beıyüz kiti vurulup 
" U.r. 

• 
1 •kaı 

~d"rııa anan aıilerden Kabl er, bu ıabah 
'l~ ver·(ah~um edilmiştir. Bu, Viyana. 

l.tt-. 
1 en ıdanı kararlarının üçüncüsü .. 

L Soıy r 
j"•ıı b a 1.~tlerin ıon taha11Üngahlarına 
aya~ııı,~un ögleden ıonra hücum bat-
._.llaıveı..:ı 1> • • 
~~ıle11 d 1 • olfuu'un radyo ıle tamun 
'lıııete ayetıne ıosyaliıtlerden pek .u: 

r ıcah,,t etmi•tir. 
. Vt'( A Nihai 'hücum 
110 lioiı:rı NA, 15 .A.A. - Askeri kıtaat 
t~tn 10 ve~ren'lerin henüz mukavemet 
~1.lftl taı?ahıt merkezlerine nihai bir hü. 
ı?'•r. öt "~ur. etmekte oldukları bildiri

{_. k1arn en ~.rın ve yaralananlarin büyük 
0 "111ardıt rnuıademclcre i•tirak etmemiı 
~dıkt•rı r. Bunlar, ıoıyalistlerin vaziyet 
t.t\ k~,;'11 11"}.'l'arn amele evlerinde otu• 

H •roır. 

t Vt'( ~~~ tenkil edilmeyenler 
"-'°l'•da ı..;,· • l5 -A.A. - Yukarı Avuı· 

111 tuzlaların merkezi hulu-

1 Sinema haberler! 

Fakir Talebe operetinckn bir parça 

tir. 
M. Maximos'u ziyaret 

ATINA 15 (Milliyet) - Dün lngi· 
)iz ve Bulg;,.. sefirleri H~ciy~ n~zırı 
M. Maximoıu ziyaret etmitlerdir. ~.1Y~· 
rette neler konuşulduğu malum degıldır; 
M Titulescu Bükreşe hareket ettı 

.ATINA, 15 (Mil~yet) - R~n.r:a 
H · · nazın M. Tıtuleıcu bugun og· 
ancıye A . d Bükr" 1 d sonra trenle tina an eşe 

he :et edecektir. Muhalefet reiıleri M. 
T~uleıcuyu ziyaret ederek Balkan mi· 
,:ı., ve Balkanlardaki vaziyet etrafında 
&'örüımüılerdir. 

M. Venizelos Atinaya dönüyor 
ATINA, 15 (Milliyet) - Hariciye 

nazın M. Maximoıun fırka reiılerini da
vet ederek, bu içtimada gerek miıak, ge 
rek Balkan antantı konseyinin ilk içti • 
maında leati edilen fikirler hakkında 
izahat vereceğini bildinniıtim. Ciritte 
bulunan M. Venizelos, eğer kendisi de 
davet edilirse, bu içtimada bulunmak Ü· 
zere Atinaya hareket edeceğini bildirmiş 
tir. M. Venizelos muhalefet rüeaaaına 
gönderdiği bir telgrafta, misakın imza • 
sından mütevellit vaziyet hakkında bir 
rapor gönderdiğini bildirmiştir. Bu ra • 
por henüz alınmamııtır. 

Balkan misakı ve Lehistan 
VARŞOVA, 15. A.A. - Yan reıml 

gazete, Balkan misakı hakkında ıunlan 
yazıyor: 

"Bu misak, itiraz kabu~ etmez_ıur~t· 
te müsait bir hadise tetkil etmektedır. 
Umumi sulhun kurulması Balk•nlardan 
baılamalıdır. Alakadar memleketleri bir 
oyuncak olarak iıtimşar etmekten me
neden her mmtakavi itilaf bir gün mÜş· 
terek bir çab ile örtülebilecek olan bina-

Çocuk büyüdü 
Sessiz sinema zamanında o ka

dar büyük şöhret kazanan Jackie 
Coogan her çocuk gibi mukadder 
yolunu takip etti, yani büyüdil. 
Santa Clara Darülfünununa deva~ 
ettiği İçin büyük sinema filmlerin· 
den uzak kaldı. Fakat hafta aonlaı 
rında iki~er bobinlik küçük kome
di filmleri çeviriyor. Bu filmler ko
le j hayatının tohaf taraflarını gös
termektedir. 

O minyon çocuk timdi kaç ya
ı,ında dersiniz? On dokuz. 

Hürmetle 
Papaz C. Greenway 

&romura\ 
• \C,no\l • 

ahrıanıı 

smır1ertnııe 

tıaı<.im 

run temelkri demektir. Balkanlarda ih· 
mal cdilemiyecek bir unıur te§kil eden 
Bulı:aristanın iltihakının miınk" layik 
olduğu ehemmiyeti vermesi t -: e· 
dilmek muvafık Qlur. Bununla beraber, 
misakın wnumi olmayan bugünki ıeldi 
ile dahi, Avrupanın cenubunda doğru· 
dan d.:ığruya teıirleri olacaktır. 

Misakın, ayni zamand~ hPksız olaraL 
küçük iımi verilen devletlerin kendileri· 
nin bir tarafa bırakılmasına müıade et· 
medikleri ve bilakis ıu1hun tn'- kimi eıe· 
rinde ekseriva büvük devletlerle tekad
düm ettiklerini va.zih bir surette iıbat 
etmektedir. 
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Tipi etrafı kastı kavurdu 
yapılınııtır. 

ikinci posta da Göztepe civarında ma 
hallebici Mustafa, bakkal Hasan efen
dilerle, Hüsniye hanımla çocuğu Aliyi 

(Ba~i 1 inti sahifede) terdar iskeleıini tutmamıılardır. inhidam etmiıtir. Şehrin muhtelil semt- karlar içinden kurtararak mektebe getir 
4ükknnlardan az değildi. Boğaz.içinde: Boğaz.içi vapurlan da, terinde yıkılmak tehlikesi gösteren dam mitlerdir. 

Memurlar vesaitsizlik yüzünden dün pek küçük teahhürla işlemiıler- lar görülmüş ve bu gibi binalann bele- Bunlar gece mektepte misafir edil-
yarı yanya dairelerine gidememişler - dir. Boğaziçi vapurları, evvelki ırece, diyece tahliyesine teıebbüs edilmiş - mitlerdir. 
dir. Ekıer mekteplerde de, pek az ta- tipi müsaade ettikçe Köprüden kaldı - tir. Göztepede oturan Tursun beye ait 
lcbe gittiğinden muntazam tedrisat ya- nlabilmiştir. Halk, köprünün Boğaz- Maili inhidam binaların belediyece bir araba da atile birlikte kurtanlıruı -
pılamamıştır. içi iskelelerinde çok sıkıntı çekıniş, va· tesbitine devam edilmektedir. tır. 

Güdük ayın huıuneti, soğuğun şid- pur tahriki için mütemadiyen köprü- Evvelki gece Kadıköyünde Osman imdat kolları bundan baıka uçmut 
deti öğleye kadıır devaın etti. Öğle- deki baımemurluğa müracaat ve ta - ağa mahallesinde oturan Çeıme mÜca· t•Pka, palto gibi bir çok eşya da bula-
den ıonra soğuk hafifler ıribi oldu. bacüm vaki olmuıtur. dele memurlanndan Huliiıi Efendinin rak polise teslim etmiılerdir. 
Güneı - belki de kara hız vermek Akay vapurlan: Akay idareai vapur- evinin çatısı da kar ve fırtınadan çök- Kazazede motörü i•keleye 
için _ yüzünü göstermek teneızülün- larınm seyrÜseferi dün eski haline müştür. Nüfusça zayiat yoktur. yanaştırmak istemeyenler 
de bulundu. Kapalı dükkanlar birer i- ırelmiı, Adalara ve Yalovaya da .,..pur § Çemberlitaşta Atik Alipaşa eaınii- Evvelki gu""nkü kar tipiai bütün ıid-
kiıer açılmağa, ıehir mütat hayat ve tahrik edilıniıtir. Bu idare vapurlan, nin iç tarafında mevcut sütunlar 4 ye 
faaliyetini almağa bafladı. Hava mü- evvelki ırün saat 12 buçuktan 17 bu - rinden çatlamııtır. detile devam ederken devlet demiryol-
181.t ...:.ıerse bugün ve yann ıehrin mu çuğa kadar hiç itlemeıniıtir. 17 bu - S • k ·1ı· /ı" • b ld lan memurlanıu lstanbul tarafına ge-

ıı~ ogu tan l ı lfl ayı 1 riren bir motörün pervaneıi kırılarak tat ve tabii rehreıini iktisap edeceği çuktan sonra tipi müsaade ettikçe bir So- ktan b" · B tta, b" · d • 
• k gu ırı eyazı ırı e müıkülatla Salacak iskelesine yanaş-mubakkaktır. vapur aldınlmııtır. Fatihte iki kişi kan hücumundan ba - mıık isterken iskeleden memurlann 

Kara nalı.01 va•ıtalarının vaziyeti Gece saat 11,4S te köprüden kalkan im · h ta ı kald la ak 
yı •t ve cı•ar as ne ere ın r buna mümanaat etınek istedikleri yazıl· Otobüslerin işlemesine dün de mü· Yapur, havanın muhalefetinden dolayı tedavi edilmiılerdir. tı 

d d·ı · tır" D"" al K Saraybumundan köprüye avdet etmiı- Ekm lı h lı mıı • saa e e 1 mcmıt · un Y nız oca- e ve ma ru cıt Dün bu hususta Şirketi Ha....;ye mü 
af K t ·ı t b"" J • tir. Bu vapurun bir kısım yolculan. ~e- , · · muıt apaşa - eres ecı er 0 0 ua en • Şehirde kafi miktarda un Ye buğ- dürlügu-""nden izahat istedik. Bize be-• 1 · 1 d" Ot bili tek 1 ki ceyi vapurda ıreçirmiılerdir. Etraf -ıı eftll4 er ır. omo er , er e e- day atoku vardır. Buna rağmen maa- nüz bö"yle bır" •eyın" raporu gelmedig-i-. · · b -ıamaı. ti"l •• ı.:. da taki yiyecek satan dükkanlar açık bu- , 

rıne zıncır ag tar e ~~ - 1 1 nl !esef bazılannın hiç ihtiyaçlan yok - ni söylediler. Maaınafih haber aldım-
hilinde muntazaman -·'ıımıılardır. unduğundan vapurda sabab aya ar, k "hti" t fır 1 t h .. D" 

,,... yiyeceklerini oralardan temin edebil - en - 1 ya en - m arR e acum e- ınıza göre, bu it üzerinde tahkikat bat-
Umumiyetle otomobillerin Maslak gİ· derek fazla miktarda ekmek aldıkları lamı•tır. 

b• h" h · · J dmıaJ miılerdir. , 
ı şe ır ancı şose ere ç anna ~ görülmüştür. Balılıesı"rde har ·· d dil · tır" Kan hird Büviô/ı deni erde 

musaa e e memış · n ıe e .,- Belediye, ledelicap , kamyonlari- BALIKESiR, ıs (Milliyet) - Dün-
mucip olduğu vaziyetten bilistifade ta- Liman idaresine gelen maliimata le her mıntakanın un ve ekmek ihtiya- den beri kr devam etmektedir. Demir 
rifelerinden fazla para istiyen şoför - göre, Karadenizde fırtına oldukça şid· cını temin için tedbir alıru,tır. Hal - yolu nakliyatı tamamile durmuı bir 
ler görülmüşse de , bu hususta hiç bir detle devam etmektedir. Vapurlar, dün km da hiç lüzumu yokken ibtiyacmdan haldedir. Her taraf karla örtülüdür. 
f il.ayet vaki olmadım seyrüsefer ida- de akşama kadar boğazdan çıkmaınıt - fazla km k almak · t 

D" e e tan vazgeçmeaı av- Kar makinesi ne işler yaptı? resince beyan edilmiıtir. !ardır. • d"lmekt dir 
Yal D 1 D • 11 .,___ uye e 1 e • Belediyenin 6 sene evvel vukua ge-Balarköy bez fabrikan ile çimento nız ev et eruzyo arı ,.......,.. Kömür fiyatlanna gelince; odun 

fabrikıw arasındaki fOM kısmı da, sinin Gülcemal vapuru, dün akf&lll 5,5 _ 6 liraya, kömürün kilo _ len ıiddetli kıılar üzerine 18 bin lira-
dün ciddi bir faaliyet sayesinde açıla- Karadenize hareket etmİ§tir. Ankara mah I ya Avrupadan satın aldığı kar makine. 
bilmiş ve bu şosede otomobillerin sey- npuru bugün Karadenizden limanı- akau~un t.ı~ elerde lm7 - 7.S kuruşa ai iki gündür faaliyette bulunmakta -
rüseferine müsaade olunmuıtur. mıza ırelecektir. Konya vapurunun dün aihr . 1~~-tı_ ""'1 gölmakrü ı;k~dir. Belb ed

1
i- dır. Kar makinesi evvelki ırün Beya -

Tramvaylar akşam lzmirden avdeti bekleniyordu. ye, tı......, mani o ıçın ted ir a - zıt meydanını, dün de Hürriyeti Ebe-
lstanbul tramvay tirketi, bütün ame- lzmir Yapurunun lzmirden lskenderi - maktadır. diye tepesinden Mezbahaya İnen yoku-

11 Yeye hareket et•:ı<ine ve yoluna salimen T er/ıos nnusluk1arı dondu ıu t--'-'emiıtir. Makine muvaffalayet-lcsini evvelki ırece aabaha kadar yo ar- ..,. = 
da çalıştırmıı ve hatlara tuz döktür _ devam etmekte olduğuna dair malü.mat Şehrin bazı mıntakalarında , evvelki le iılemektedir. 
müıtür. Bu sayede dün sabah saat 7 ıelmiıtir. idareye, her hangi bir kaza akşam ve dün Terkoı muıluklanndan Kar devam edecek, tipi olmıyacak 
ye doğru Şi~li - Tünel hattında tram- vuku bulduğuna dair lehülhamt halaer • bazıcaklan dlonmlauıtur. Bir çok evlerde Kandilli rasathanesinden aldığımız 
vay iıletilmesi imkinı hasıl olmuıtur. gelmemiıtir. ·~. ül" s~ ar musluklardaki donun maliimııta göre dün hararet derecesi as-
Maamafih tahrik edilen tramvaylann Vapurculuk Türk Anonim şirketi çoz meaıne uğraşılmııtır. gari nakıı beıe kadar inmiştir. Aza-
remorkları kaldırılıruıtı. postalarından Millet vapurunun dün ak- Balıklar haraya düftÜ mi hararet te nakıs 1,S olarak kayde -

Bebek hattında sabahtan itibaren f8Dl Karadenizden avdeti bekleniyor- Fırtınadan Calata köprüıü ile di - dilmiıtir. 
fakat hayli seyrek olaralı: tramvay du. ğer bazı sahillere baygın bir halde Dün akşama kadar yağan kann irtifaı 
iıletilrniıtir. Bu hat, düz olduğundan lnönü vapuru Mersinden lzmire bir hayli lıelık düımüıtür. Su üstün- 12 santim olarak tesbit edilmiıtir. Kan 
tramvay katarlarının remorklan çıka- müteveccihen salimen yoluna devam et- de yüzen bu balıkludan bir çoğu, dilli rasathanesinin verdiği malümata 
nlmamı mektedir. Bartın vapurn Mudanyadan, kayıkçılar tarafından sırıklarla ve ağ- gör~- havanın daha bir ka~ gün faaıla-ştı. u . tart •--- . ~ • Harbiye _ Fatih hattı. saat 9 bu _ ğur vapuru ile evvelki gün gelecek o- a av""11111fbr. lı bir surette karlı olması mubtemel-
çukta açılabilmiıtir. Fakat ilk araba lan Tayyar Yapurunun lzınitten dün lzmirde iki yelkenli battı clir. Fakat fırtına ve tipi olmıyaeak -
Amerika sefarethaneıi önünde yoldan akşam 1imaıunııza avdetlerine intizar lZMIR, 15 (Milliyet) _ lzmir ta • tır. 
çıkrruıtır. Bu araba yola konuncaya edili".ordu. Vapurculuk tirketine de, ınamen kaim bir kar tabakası ile ör - Bir çimacı dendze düftü, kayboldu 
kadar bir, bir buçuk saat ulrllfılrrut kendı vapurlan hakkında her hangi bir tülüdür. Gece yan11 fırtına ile batla- EVYelki aktaın saat 18 de Beykozdan 
ve bu müddet zarfında bu hatta mü· kaza ve arızaya dair malı1mat gel- yan ıiddetli kar gündüz de devam et- Tarabyaya gitınekte olan Şirketi Hay-
nakal• d t memiıtir. Sab at urmuı ur. ti. ah körfez vapurlan seferlerini riyenin 64 numaralı vapurundan Tarab 

Dün sabah saat 6,S ta Şiıhanede .. Bir gemi kaarya oturdu yapamadılar. ya iskelesine çima vermekte olan çı-
bir araba yoldan çıkımı ve bu da, Dun ~""!ı· Yeniköyde akıntı bur • Bir yunaıı Ye bir Türk iki büyük yel- maa Yanko havanın muhalefetinden 
seyrüseferin devamına bir müddet ma- n~nda lna ısmindeki bir İtalyan tile- kenli ıemiıi parçalandı, battı. Gece müvazenesini kaybederek denize düı -
ni olmuıtur. pı, karaya otunnuıtur. Vapur kendi de kar ve fırtına devaın etti. müı Ye boğulmuıtur. Her ne kadar a-

Oıküdar tramvaylannm, dün mun- ..esaitile. kendini kurtaramamııbr. Milas ve Muğlaclan Aydına giden o- ranılmıı ise de bulunamamııtır. 
tazaınan iılemeleri teınin edilmİJtİr· Bir Gemı kurtarma şirketinin Lamia tomohiller kardan çok müşkülatla ıehre Ankara treni altı •aat geç haldı 
refikimiz , evvelki ırün de Usküdar tahlisiyesi, vapurun imdadına §İtap et- varabildiler. Dün oaat 10,22 de Haydarpaıaya 
tramvaylan seferlerinin tatil edildiğini mittir. Mukavele yapılır yapılmaz, va- Torbalı kazasında ahşap diikki.n - gelmesi J8:zım gelen Ankara sürat ka-
yazmış iıe de bunun doğru olmadığı puron tahlisine batlanacaktır. iris va- lar, barakalar yıkıldı , bir çok seni a- tan altı saatten fazla bir teehhürle 

Kı•• haberler 

Kadınlar birliğindeki kon
feransların ikincisi 

Kadınlar birliği tarafından tertip 
edilen konferanslardan ikincisi dün 
aktam saat 17 de Halkevinde Univer
aite kadın hastalıkları ordinaryüsü 
Liefmann tarafından verilrniıtir. Kon
feranaın mevzuu "kadının sıhhati dev 
Jetin en mühim meseleaidir." idi. Kon 
feranatan sonra genç sanatkarlar ta -
rafından bazı kliuik parçalar çalınmıı 
tır. 

• Himayeietfal cemiyeti Eminönü 
kaza konırresi bugiin saat 14,S da ka 
za merkezi olan Divanyolunda sıhhi 
müzenin kartısındaki dairede yapıla
caktır. 

* Neıet Omer Bey - Cumartesi gü 
nü Ankarada toplanacak ali sıhhat 
fiİrum& İ§tİrak ebnek Üzere Oniver
ıoite rektörü Dr. Netet Omer Bey bu 
akşam tehrimizden hareket edecektir. 

* Umumi kooperatil lokantası -
F eshane mensucat ıirketi amele koo
peratif lokantası yarın saat 12 de mo 
raaimle açı]acaktır. 

• Diıtabiplerinin içtimaı - Diş la· 
bipleri cemiyeti dün öğleden sonra F
tibba odasında on beş günlük içtima
lannı yapmışlar ve meaelki bazı mese 
leleri göriipnüılerdir. 

* Mekteplerde Hilaliahmer genç -
lik teşkilatı yapmak Üzere tetkikatta 
bulunmakta olan Sivas mebu•u Rah
mi Beyin riyasetinde Maarif memurla 
rınm ittirakile yapılacak İçtima, Rah
mi Beyin rahatsızlığı dolayısiel başka 
bir güne bırakılmıştır. 

* Himayeietfal cemiyeti lstanbul 
merkezi için Cağaloğlundaki eski Em 
niyet sandığı binasının aatın alınma -
aına karar verilmiı ve muamelcaine 
başlanmqtır. Yakında binada bazı 
tadi•at yapıldıktan sonra lstanıbul vi
layet merkezi oraya nakledilecektir. 

Ankarada muhtarhk 
işleri 

ANKARA, - Belediye teıkilitı o
lan yerlerde muhtarlıklar Ye ihtiyar 
heyetlerinin kaldırılması Üzerine bu 
itlerle belediyeler meşgul olınaya bat 
lamııtır. Ankara belediyesi de hal -
km bu gibi itlerinin geri kalmaması 
için derhal icap eden tertibatı almıt
br. Belediye bu itlerle ittiıral ebnek 
üzere ayrı bir büro teşkil etmittir. Bir 
müdür ve iki memurdan mürekkep o
lan bu büro muntazaman kendine ait 
olan itleri görmekte ve halkın müra
caatları derhal neticelendirilmektedir. 
Evvelce verııi ve müsakkafat komia -
yonlarıru ihtiyar heyetlerinden iki zat 
İştirak ediyordu. Bundan sonra da ma 
hallelerden bu komisyonlara qtirak 
etme küzere belediye ınecliai tarafın
dan ikiter zat seçilecektir. 

ıirketten bildirilmittir. puru, 4700 tonluk bir ıileptir. Kösten• ğaçlan devrildi. ırelebilıniıtir. Dün akşaın Ankara treni 
Evvelki gece ve dün belediyenin eeden buğday ve saire hamuleaile ıre- lzmirde yirmi üç seneclenberi ilk Haydarpaşadan Yaktinde hareket etmİ§- tük tazyikli saba dahilinde bulurunak-

verdiği aınele ile ıirketin aıneleai mü- liyordu. defa böyle bir kar fırtınası görülü - tir. dı 
temadiyen yollan kardan temizlerniı • TelgTCzl Ve telefon muhabercıtı yor. Sokaklarda yalnız çocuklar de&-il, lzmitte tipi devam ediyor ta ~·üne kadar bu saha haricinde kal-
ler ve bu aayede münakali.tın deva- Frrhna yüzünden telııraf ve telefon büyükler de kar topu oynuyorlar. Ge- JZMIT, (Huıusi muhabirimizden te- mıı olan cenubi Anadolu mıntakaaı da 
ki";ünt°':!," öt'i:;!1:~ !~OakU'd'::;- ~\:'d~"v..;;~~!k!:du.~zalarm ta- ce bütün vapurlar fırtına yüzünden li- lefoıila) - iki ıründenheri olanca hı- 34 saat zarfında bu saha dahiline gir-
dan hareket eden traınvaylar Kmklıya Dün akf&IDll kadar yalnız lstanlıul mandan dııanya çıkamadılar. zile devaın eden kar tipisi bala ke- mit bulunmaktadır. Yalnız Trakya mın 
kadar çıkamıyarak Millet bahçesi ö- lzmiı arasında bir tel teınin edilmiıti. Bandırmada dört kayık parçalandı ıilmiı değildir. takaaırun orta ve havalisi son bir gün 
nünden dönmüılerdir. Millet bahçesi_ Jzmitten ve Kartaldan birer heyet yo- BANDIRMA, (Milliyet) - Deniz Kann yüksekliği ıehirde yanm met zarfında dütük saha haricinde kalmıı-
Kısıklı kısım da dün öğleden sonra a- ta çıkımı ve tellerin ıslahına çalıımağa de, karada kar fırtınası korkunç bir reyi bulmuıtur. Gece tehire kurt sürü tır. Son yirmi dört saat zarfında Trak-
çılmış ve tramvaylann nihayete kadar baılaınıştır. şekilde devam ediyor. Asya vapuru lı !eri inmiıtir. Şehirde iıliyen vesait se- ya ımntakasında Edirne ve havalisi 
ıritmeleri imkiru temin edilmiıtir. Ankara ile muhabere telsizle teınin tanbula hareket edemedi. ferlerini muattal bırakmaia mecbur hariç bütün Türkiye yağıth geçıniı-

Trenler edilmektedir. Yıldınm İfaretile nrilen Demir alaınadığından iskelede kal- kalmıılardır. Trenler saatlerce teeh - tir. 
b · dı. Sabah latanbuldan gelen Adnan hürden sonra ~elmektedir. Derincede Y ağıı cenubi Anadolu da yağmıt ve Sirkeci - Y eıilköy trenlen" du""n u_ausı telırraflar Ankara İrin kabul • .ı:=. taka! d k k ı ka 

d im kt • vapuru, Asya npuru iskelede bulun- bir mar .. ndiz treni devrilrniıtir. Za- ....Oer mın ar a ar ve ara . -muntazam itlemi•lerdir. Evvelki gün e 1 c e ve telaizle verilmektedir. A- .,..... ık - ki" d d ~., 
bu h • d" t J-n duğundan yanaşamadı. Yolculannı çı- yiat yoktur. nı yagmur §e m e evam e~~ -

atta görülen teehhur- ve ı"n••---- 1 .. e 5'"'.' ar, her hangi bir teehhürden karam d d • b · k ll _,_ UI · B"lhusa orta A d ı ının·-•·- -~· ı a an Kapu •"-na gıtti. Kar ugiın ara ye e eserı<en u tir. ı na o u ......, ıızlık, gece bütu··n amelenm· yollan aç- muteve lıt mea'nliyet poıta idareıine aı"t ..,, da ku ti" · k ti" · · kay 
ima Dalgalar nbtıırun otuz metre ilerı" - Gazi mektebinde ve memleket hastane am vve 1 Or&J ve ar pısı -ması · d · al dilini" tı" 0 mak ıartil~- telsizle nril-k uz"" ~ · 

1ayesm e 12 e e t r. kab ~ ··~ ~- sindeki zahire yıg-ınlannı clevirmekt~ ıinde yangın olduğu haber verilmiı, dedilıniıtır. 
Ekspres ve konvanu"yonel trenleri re ul edilmektedir. ~- · k T ak mıntak d bunet tekr 

T il dir. Dört sandal parr•landı. Fırtına - itfaı"ye derhal yetııere her iki yan- r ya asın a su ar de küçük teehhüratla gidip •etmekte- e erin ıslahına kadar Anadolu mer- .- M _.._ altı a du·· • ·· t"" B 
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LL 
• k 1 ·ı ı-• dan umum·ı elektrik dircklerı"nden u""çu··- gıru ıo·ndu""rmu""ıtür. emleket hasta- auuın n ,muş ur. u """ dirler. y aJnız dün sabah Sirkeciden kal- ez en e te C<On muhaberatı da yapılama d h t d · _, al 

k -'-- R nü devirdi. Bir çok bı"naların bacalan neı"ıru"n e-•ne kısmı yanmı•.tır. (6) Edirne e au une ereceu auınn -kan Edirne postası, yolun açılmasına ma tau•r. umeli cihetindeki hatlarda ~ d 27 Lül" b d 6 1 
h · ve kiremitleri uçtu. bin lira kadar bir zarar tahmin edil _ tm a • e ureaz a ve stan -

intizaren hayli müddet Yedikulede şayanı e emrruyet anza yok gibidir. y . t d d" mı"ıtır" • bulda bir derece olmak üzere kayde-
beklerniştir. .. Mülhakatta vaziyet unanı• an a otuz sene ır . 

Edirnede clilmiıtır. Haydarpaşa - Pendik hattında mü- Mulhakattan mühim bir kaza V>ıkuu- göriilmemif klf Ege ımntakasmda 12, Balıkesirde 
nakali.t evvelki akşam tamamen dur- ~ dair ma!Wııat yoktur. Yalnız evvel- AT1NA, IS (Milliyet) _ Dünden- EDiRNE, IS (Telefonla) - Bu - 6, lzmirde 4 santimetreyi bulmuıtur. 
muıtu. Dün öğle üzeri Haydarpata- "! ~·~ 20 _ 30 kurttan mürekkep beri bütün Yunaniatanda tiddetli bir gün dünkü fırtınaya niıbetle hava ıa- Orta Anadolu mıntakasmda tamamen 
elan Bostancıya kadar yalnız sahil ta- bır suru, Kartal - Pendik yolu üze - kar tipisi hüküm sürmektedir. Caze - kinleımiştir. Yalnız kuru soğuk büküm karlı geçmiıtir. Ankara ve civarında 
rafı':'d":ki • hattan ~İr trenin gidip dön- rine İnmİf ve jandarma devriyeleri ta- telere göre, Yunaniıtanda otuz seneden sürmektedir• bu sabah şiddetli bir kar tipisi kayde-
hsı dkaru temın edilmiştir. Diğer rafından kovulmuştur. beri böyle bir hava ırörülıneıniıtir. Ankara Hilaliahmeri kömür dilmiıtir. Bu mıntakadan en fazla kar 

ttın 8 açılmasına dün al.tama Maslak yolunda Ayuağa kö•kilne Bir çok tehirlerde münakalat dur - dag" ıhyor gören yeri Y ozgattır. Burada kann 
kadar çalııılmıştır. --•· ·· · be • tu H · 1 ·'-af uhabera d kalı e • ....,. ırotiıren t kiıi, evvelki gün mut r. anç e t...,.. m tı a ANKARA, 14 (A.A.) _ Ve~ile'! nlığı 22 santimetreyi bulmuttur. 

Evvelki sabah Gebzeden Kartala boraya tutulmuı ve içlerinden biri kay- inkitaa uğnuruıtır. Tisalya, Epir ve Ma liah 1 eti Cenubi Anadolu yagm-urlu ır- -
kadar "-' --'-' il k d • ,__ d-L "dd li rnalı1mata göra Hila. me.r cem. Y -• 

• "" uuuune e gelebilen bir tre- bolmuıtur. Bunun dün sabah domnuı e onydac 
1 

..... , ana fi et dir. Make - Ankara merk~ ıehırdeki fakırlere mittir. Dörtyolda iki gündenberi devam 
~ Y~lcuları, geceyi Kartalda geçir- olan cesedi bulunmuttur. donya a rm irtifaı bir metreyi bul- bir yardım olınak üzere kömür dağıt- eden tiddetli oraj son yirmi dört sa-
mıılerdir. Ankara ve Toros trenleri Bakırköy kazası mülhakabndan bazı muıtur. Hararet derecesi - 8 dir. al zarfında §İddetini arttınnak su • 
evvel.ki günden dün akşama kadar ne köylerle muvasala dün de temin edi- Denizlerde de tipi ile beraber müt - mağa başlamıtlır· b "k" retile devam etmiıtir. 
• 1 d · hi fır bük" .. Bu tevz"ıata başlanılan u son ı ı .e mıı, ne e gıtınitlerdir. Yoldaki An lememiıtir. Maamafib Bakırköy kayma- Ş tına um sürmektedir. Va - ik Burada ölçülen yam..ur miktan kara treru• d" - tal h 1 k 1 •• f 1 • d B" gu""n zarfında dağıtılan kömür m - D-

o • ve ıger poı ar ep z- amlığı, bu köylerin ekmek ve un '"bi pur ann seyruse er erı unnuıtur. ır 90 milimetredir. Maraşta 35· , Urfada 
mıt d kal ı •· ok ı d ·· Ik nlil · ba tan 10 bin kiloya varıruıtır. Tevzi-

· Denizyolları ve Akayııı 
kömür ihtiyacı 

Evvelce Seyrisefainde olduğu giJıİ, 
d . il . 1 "d --~·1 
enızyo arı ış etme ı aresı ve .. 

idaresi de kömürlerini Ereğli köıııi'.,' 
tirketinden almakta idiler. Ereğli f<O" 
mür ıirketi son günlerde bu iki id•. • 
reye kar§ı taahhüdünü ifa etmeıni~tıt• 
B .. . D . il • "•1 unun uzerıne enızyo arı ve ~ 
vaziyeti lktısat Vekaletine bildirı1'İI'. 
terdir. Bu iki idare ihtiyacı olan l<~ 
mürelri ba§ka yerden tedarik eııo•~ 
ve bedelini Ereğli fİrketinden alın•(' 
karar vermİ§tir. 

Ankarada taksi ücret
leri indirildi 

Ankarada taksi Ücretelri diğer ıt" 
hirlerimize nazaran pahalı idi. Bu iic • 
retler birkaç sene evvel ve Ankar•; 
nın pahallığı nazarı dikkate aJmar• 
tesbit o'unmuıtu Halbuki son sencl•' 
de Ankaradaki hayat pahalılığı da 11 

çok tenezzül etmİ§ bulunmaktaclıt· 
Bunu nazarı dikkate alan belediY' 
taksi Ücretlerinin ne mikdar indiril " 
mesi lazım geleceği hakkında tetkİ ' 
katta bulunmuı ve bunu tesbit eto>il' 
tir. Otomobillerin taksi ücretleri İti • 
dirilmiş ve kararın tatbikine birl<•f 
ıründür baılanml§hr. Otomobilletİ~ 
ilk hareketinde taksinin yazdığı S 
kurut ıs kuruı nokaaniyle 3S kurul' 
indirilmi§tir. Miifteriler taksi saati• ' 
rinin yazdığından IS kurut eksik ~e" 
receklerdir. Aletlerin yeni açıı fiyatı· 
na göre tanzimi için belediyece otoJll~ 
bil sahiplerine muayyen bir mütıl• 
verilmiıtir. Bu suretle otomobifıır' 
rağbetin biraz artacağı da memuldİİ'" 

Davetler 

Müze ve sergiler şubesi 
komite seçimi 

Halkevinden : Havanın fırtınalı "'° 
tipili olmaaı dolayisile 14-2-934 de tol" 
lananııyaıa Halkevi Müze Ye sergiler tll' 
besinin komite seçimi 18-2-934 ~ 
günü saat ( 17) de yapılacaktır. Şutıe1' 
mensup olan arkadaılann t.ıeıri.fleri ricl 
olunur. 

Varlık 
Bu kıymetli edebiyat ve fikir mecırı;: 

sıru IS inci numarası her zamankin 
de z;ngin ve ırüzel mündereeatla ~·. 
mııtır. Y akup Kadri Beyin nefis telr~ 
aı clevaın ettiği gibi Necip Fazıl'ın 
ıüri de bn nüshayı süslemektedir. fto" 
fesör Şekip Beyin bir müsalıebesi, ~ 
lim Sırn B. in makaleoi, Cevdet Kud 
Beyin bir ne~riyle, Yqar Nabi, O~ 
Bedrettin, Cavai Halit beylerin şü~. 
bu nüshanm münderecatıru te§kil e 
tedir. ~ 

.. .. _ cıvann a ımı ardır. Kann Boz zaruri ibtiyaçlarmın bir iki gün için Ç yer er e motor ve ye e erın t 19 milimetre yağmur ölçülmü•tür. 
oyuge k d h ka tıklan ·· 1 • ata devam olunmaktadır. • . a ":r attı pattığı ve yolun müemmen bulunduğunu tesbit etmiı _ soy enıyor. Şarki Anadolu ıruntakası karlı geç- p 
temizle?"'esıne çalııılclığı haber veril- tir. Vecihi hayat mektebinin imdat BALIKESiR, 14 (A.A.) - On se- mittir. Kann yüksekliği Sarıkamııta Her katta bir ne•il: Dede, 0 

1 

mektedır. Uıküdar mülhakatında mühim blr teflıüat kiz saatten beri tipi halinde kar yağ- 7S, Karata 54, ve Erzurumda 29, oan- torun ;~ıı' 
Limanda •eyrii•efer vıız.iyet hi\dis olmamıştır. Bu mmtaka Evvelki günkü kar fırbnasmda Ve- maktadır. Mülhakatla, münakale dur- timetreyi bulmuıtur. Karadeniz ~yı- Akbaba bugiin renkli bir ~apall "..;-

Limanda seyru""s-'er dun"" •• çok da da Üsküdar - Şı"le yolu dun"" açılımı h" H mu•tur. latanbuldan Bandırmaya gelen '-- tak da, T b ve Gire- "'- y · klil '--- tır lçınde~F.-• .,.- • - ci ı ayat mektebi izcileri imdat teı- • ,.... ının asm ra zon ..., eıu fe e çııurut • · 
eski haline ırelmiıtir. ve otobüsler gidip gelmeğe batlamıı- kilatı posta posta etrafa yayılarak va- vapur, havanın muhalefetinden yol- aun hariç , yağıılı geçmiftir• Yaiıt de ınizah muharrirlerimizin ve ~ 

Haliçte: Evvelki aktaın az çok te- tır. zife gön~eğe ba,lamıılardır. cularrru çıkarmamıı olduSıı için Ban- Rizecle kar Zonguldakta karla kanşık türistlerin çok kıymetli yazı veb. r 
teehhürle iıleyebilen Yaparlar Sütlü _ Fırtınanın fehirde tahribatı Birinci posta Göztepe _ Çifte ha • dınna - lzmir ekspresi, lstanbul pos- yaiınur - mıntakarun diğer yerlerin- leri vardır. Bunlardan batk~ ""toıı;_. 
ce iskeleai bozulduğu için yaİnız mez- Fırtma, ,ehirde de oldukça tahribat YUZ!ar civarında kıırlar altında don- tasım alamamıtır. de yağmur ıeklinde olmuıtur. Zon - ta fıkra ve güzel yazılan içıod.~ ·,t I" 
k~r .. iskel.eye '!ğraY~arruılardır. Dün yaprruıtır. Bu cümleden olarak Kadı- mak üzere bir ıahsı kurtanıuıtır. Bu Memleketin her tarafında kar guldakta tiddetli fırtına kaydedilmit- laıunıı bulunmaktadır. Kari~.turl~ 
Sutluce ıskeleaındeki anza İzale edil- kövünde bir evin çatısı çökmüıı, Ci - zat üniveraite döçentlerinden doktor ANKARA, 14 (A.A.) _ Meteor<>- tir. Bıı mıntakanm ırece auhuneti S mizin bu nüshadaki karikatU~~ 
mit ve Haliç vapurlan muntazam iş - balide bir bina yıkılınıı, Kasımpaşada Fazıl Beydir. Fazıl bey mektebe geti- loji müeaseaeıinin verdiği malumata gö derece etrafında • gündüz auhuneti evlerimizin iç yüzü adlı bir ~· ...,,. 

~lemı~·;;'şllltiııır:.':"'.Y:aııılıııruzıııııııııdıııüııınııııııbazııııııı"':'v:a~pur1111111ar~,~D111el111111111111e111sk111ı111· 111b111ir111111ı.a111-111r~ır111ir111111b111in;a~i;le~ü~'ç!ııı!~ah!!!ta~p~!!e~v111111~ril~·111e111re~k111111d;o;k;t;o;rllltarafın;;;;;;cla;;;;n~ilk;~t;e~da;vı~·;1;;111111~re,~~ü;ç~g;ü;"n;d;e~n~be111111r111i 111b~ü111·t~ü~n111111T111u!!·r111k111iy!!e!!!!d!!iılll·-111111~iae1111111118111111d~erece~~~e~trafı~~n~da1111117"ka~y~cle!!dllli:lm111111iı111tır:"~·!!!!!!!!n!!ulll··!!blllullllllmlllu~··na111111s!!e!!be~tl111e~ik~· 111ti111°baıtma~ed~ı~y'.!!o~,,.,,-Tarİhi roman: 59 öldürmek istiyenler, evvela Batıku- - Mert adam dedim ya.. - Kut beyinli adamlar kendin, temiş. Bütün halk ~bed;1::· 
tu'nu ve onun gibi yurdunuza fena· _ Şu Batıkuşu'nu bir ele geçir- den batka bir fey dütünmezler ve mıftı. işin iç yüzü anlatıldı .. bi,il''. 

Güneşin Oğlu 
Y azcu.: lılıender F AH REDDiN 
Mersa başını önüne iğdi: - Ne rüya gördün.. Anlat ba

kayım? 
Mersa, çoban kızının bakışla

rından füphelendi: 
- Sen söyle, getirdiğin hayırlı 

haberler icinde (Bora)ya dair bir 
teY var mı? 

- Elinden ne gelirdi, Hitay? 
Türkler, benim onunla birletmemi 
istemiyorlar.. Görüyorsun ki, ben 
fena yürekli bir kız değilim. O. 
nun için yurdumu, ana babamı o
cağımı terkettim. Birleşik kabilele

Hitay, sağ elini 
omuzuna vurdu: 

göçebe kızının rin reisi olduğu halde beni bodu· 

- Onunla konuştum.. Hala se-
ni arıyor! 

Mersa yattığı yerden doğru!Ju: 
- Beni mi arıyor?! 
- Dağları, orm"\nları, yaylayı 

bastan ba~a aramıs. C:cni bu kadar 
çol~ sevdiğini bilseydim .• 

rumlardan ve itkencelerden kurta
ramadı. Benim gibi gönlünü ona 
vermif temiz yürekli bir kızdan 
yurtta~larınız ne zarar gördü? Fa
kat, Batıkusu gibi soysuz ve kanı 
bozuk bir adam, yurdunuzu ve yurt
laylannızı altüst etmeğe yeler .. ! 
Benim ~ibi bir zavallıyı İfkence ile 

lık yapanları ortadan kaldırsalar, ıem-. Yaban domuzu parçalar gibi her ıavatta muvaffak olacağını beri çıkaran bilginlerdedeli~ 
daha iyi olmaz mı? parçalıyacağım. Alçak köpek, yurt zannederler. (Batıkufu) kandırmıf· Bu (1Jlfll'"ı 

Bu sırada kulübenin önünde ya- tatlarımızı biribirine geçirdi.. . Batıkutu da öyle. Bora'nın ur- lılar da itin farkına var !ılı: -: 
vat yavaş yürüyen iki ayak sesi - Şimdi de atağı Fıratta hır bnı yere getiremeyince yerlileri Reislerine Tanrıden bir fc~:ıer • 
işitildi. kabilenin batına geçmif•• kışkırttı.. Etrafına toplıyacağı bal- meain diye bilgini öldürJJl" 

Hitay hançerini alarak kapıya - Sahi mi? dm çıplaklarla yurduna karşı yü- kaçmıflar. 
koftu .. Otların arasından gözetle- - Gerçek ya .• Dün itittim.. inan rüyecek ve ölümden ydmaz reiıi- Mersa: lçerıY' 
di. mamıftım· mizi giiya mağlup edecek... _ O halde "iJeiikanfllarJ ·,,ıer·· 

lki delikanlı kulübenin gölgele- - Onu koyunlar bile çobanlığa Bir müddet ıuıtular. alalım .• Sokakta geceleJ11e5
' 

diği kö,eye ainmitler, yavaş yavaf kabul etmezler .. O kabile, öyle bir Hitay bu muhavereyi hayretle Dedi. eğdİ·· . 
konufuYorlardı: baldın çıplağı nasıl batına geçir- dinledikten sonra Mersa'ya dön- Hitay bu teklife boyun 

1 
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K mı. f? ! du·· ·. - Belkı" daha fazla ına UJV- ~ - urultaya, ihtiyar bilgini öl- ,. 
dürdüğümüzü haber verirlerse ö- - Ben de IJ&flnn •• Şimdi yerlile- - Ortalığı kat\"ıftıran Batıkuşu lırız... koştıl ( 
lüm cezası göreceğiz, değil md ri toplıyarak Ur ve Uruk tehirleri- çok uzaklarda imif, yavrum! Artık Diyerek birden kapıya se•fe 

- Korkma .. Bora mert bir deli- ne baskın yapacakmıt. kimseden korkun kalmasın.. k?şede sinen delikanhla13 
• f 

kanlıdır. Kimseye söylemez. • - Güneş'in oğlunda öç almak İ· Mersa fqaladı. dı: .. crı'/e 
- Ba~ka kimse görmedi .. Kurul çin mi? Bora'yı öldürmek mi iıtemitler? - Tanrı miıafirlerı, ıç .. , 

taya kim haber vereck? - Tabii.. Fakat, o tarafa bira- Diye sordu· lir misiniz? ın• gÖ~~ 
- Güneş'in oğlu (Batdrutu)nun kın yapılırsa, bütün Türklerin (Bo- Hitay o gün mabette olup biten- Delikanlılar çoban kız JC•çl""" 

adını duyunca sözlerimize inandı ra)nm peşinden geleceklerini dü- !eri anlattı: ce tanıdılar ve korktular·· 
ve bize: "Haydi, kaçınn!,, dedi. tünmemit·· - Mabut Enhil senin kanını is- istediler. 

1 
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Napo yon imparatoriçe Jozefin'i 
nasıl sevdi? 

- Napolyon'un ikbal devri ve aşk macerası -
Ya.ıcın: PAUL REBAUX. Tercümeetien:H.TAHSIN 

Jozefinden 
Navar, 24 nisan 1810. 

"B td . eni unutmamıfsın, tetekkür 
~rın;ı. Oğlum mektubunu fimdi 

tıJr~ı. Ne büyük bir ittiyak ile O· 

li urrumu tasavvur edemezs:n. 
tak- kelimeyi ayrı ayrı bir gözyaşı 
çık 11> ett,ği iç:n satır.arı güçlükle 

1 b arabiliyordum. 19 tarihli mek
d~· Uınun hota gitmediğini dü,ün· 
· iikçe müteets r oluyorum. Zaten 
he Yaznııs olduğumu da lamamile 
İhtlamıyorum. Senden mektup 

a ~aınaktın mütevellit büyük bir 
~:·a İçinde ynzılmı~ olduğunu in
d:t «:?;mem. Malmai 10n'd~.n g?n-

-tdıgıın ı;on mehtubum uzerıne 
tekrar ya:::-ııak istivordum. F ak:ı.t 
'
1
u!nitun cesaretim{ kırmı,h. Seni 
a· k l cıı; etm~ktcn korkuyordum. Me -
lbun beni rnütesel i e~ti. Baht:yar 

0 ınanı, biiyük bir saadet iç!nde ö
lıı.ur sürmeni, bütün kalbimle te
jenni ederim. Son mektubun acı
b~rıın, biraı; tP,· kin etti. En ufak 
b~r h:ıtıran benim iç;n cihan değer 
ır loYineti haizdir. 
A.llahasınarladık, dostum. Pek 

Çok teşekkür ederim ve seni dai
~a ıeveceğimden emin ola.bilir
sın.,, 

Büyük anne 

d ~ITıparatoriçe, 20 n:san 18?.8 de 

11 
°ı:an v~ üçüncü Napolyon unva
ıııı taşıyacak olan, kızı Hortans' • 

hıı oğlu Napo'yonu büyük bir mu
abbetle severdi. 
Bu ço::uğu buyük validesine e

llıanet etm!tlerdi. Küçük yavru Jo
~C~in için güzel bir mefgale vesi

ı oluyordu. 
1-fortans'a yazdığı bir mektupta: 

. "B~ırada og" lunun sıhhati gayet 
ıy· 1

• Pembe beyazdır.,, diyordu. 

N:hayct Jozefin büyük anne ol
~rtu. Çocu:;-un parlak zekasına, 

1 lıaısa hazırcevaplı" ığma bay
taııd ı. 

d l<.iiçük be~ yaşında, hocasından 
tihı• alırken eski bir h "kayede is
ni 11·e• en bahsedilmİf, bu kelime
/e 11 .llıanasını sormuştu. Lazımge-

ıı •ı:ahatı dinledikten sonra: 

i 1----: Ben de küçük bir ku• olma!' 
da erı~. S · zin dersinizde uçup gı
er, diğ :r hocam ueleceği zaman 

avdet ederdim Demişti. 
liocası biraz müteea ir: 
- Benden mer.mul' olmadığınıb' nıı aöy.emek istiyorsunuz? ceva-

ını verm:~ti. 
Bunun üzerine küçüle 

b' - Bu söylediğim ancak derse 
lr illin\ te,kil etmesi içindir. Yok

ıa sizi luudetmedim. 

Napolyo'na 

çenin ince zekasından beklenebi
lirdi. Fakat bazan yeicine galebe 
edemez, bir köteye çekilir, en ziya- ı 
de sevdiklerinden birisine içini dö
kerek sıcak gözyaşlarile saatlerle 

1 
ağlardı. 

J ozefini İfgal etmek için hika
yeler anlattıkları zaman, o, etraf
ta yükaek dağların gö!e akseden 
gölgelerine bakarak derin bir rü- 1 

yanın uyuşukluğu içinde benliğ'n. 
den çıkardı. Karşıda tepelerin ar
kasında günet, veda eder gibi a
ğır ağır batarken, esmerleşerek 
uykuya hazır'anan durgun ve malı 
zun göl, ayrlığın siyah ve matem
li kisvesine bürünUdü. O vakit 
bir çan sesi işitir, koyu b'r perde
nin gerild ' ğini ve bu perdenin üs
tünde birer birer parhvan yeni bir 
takım ışıklarını görürdü, 

Kaybolan güneşin son kızıllığı 
içinde kayaların derinlikelrinden 
bazı büyük kuşlar uçar, son kızılı
ğın da rengi yavaş yavaş solar ve 
her şey, Jozefinin kalbi gibi ka
ranlığın uçurumlarına yuvarlanır-

dı... . ·ı . . 
Halbuki biraz evvel çızgı erı sı-

linen kayaların oyuklarından çır
pınarak kaçtığını gördüğü _büy~ 
ku,, imparatorluğun remzı o.an 
bir kartal değ:! midir? .• 

laviçre t:eyahati 
imparator 1810 senesi eylul ve 

birinci tefrİn aylarında laviçrede 
Fribör, Bern, Lüsern, Lozan şehir
lerinde seyahate çıkmıt, karlı dağ
ların tepelerine kadar tırmanmıştı. 

Bu defa Jozefini kalabalık bir 
ma"yet alayı takip edivordu. Nedi
meler, karineler, tuvaletine nezaret 
eden kadınlar, mabeyinciler, sey:a
ler, ki.tipler seksen kitilik bir kafi
leyi teşkil ediyordu. 

Açık arabada, katır sırtında gez 
meğe çıkıyorlardı. Bazan rehber
ler uçurumun kenarında demirli 
deynekler tutarak yolcuların dağ
larda tırmanabilmelerini kolayla.ıı
tırmak için yardımda bulunurlardı. 

Jozefine refakat eden kadınlar 
yüksek dağların tepelerine çıkar
ken yolun ortasın-in yorP\lnlukhn 
şikayet eder ve daha ileriye gide
mezlerdi. Halbuki Jozefin büyük 
b'r cesaretle en yüksek tepelere ka
dar çıkar ve maiyetindekileri ar
kasından mutlaka sürüklerdi. 

Bu dağ gezintileri Jozefinin it
tahmı acmıştı; bol bol süt içiyor~ 
du. l,tahile beraber az çok ne,esı 
de yerine gelm'şti. 

Fakat "eyahate çıktıktan iki ay 
sonra meraka düşmeğe başlamı•tı. 
Acep imparator, bir daha Frama· 
ya girmesine mani o!mıyacak mıykü f>iyerek kendisini kolayca müt-

1 mevkiden kurtarmı,tı. 
tıı lınparatoriçe kızma yazdığı bir (Bitmedi) 
it ektubunda bu hadiseden de bah- -------------

dı? 

~~ken: s A p A N 
~ Üçüğün bu cevabı, parlak ze-
~~Jnı ispat etmi,, :maz mı? Vazi- TORK ANONiM ŞiRKETi 
!'tı bundan daba akilane ve zari- Hiuedaranı 8-3· 1934 pel"f<!lnbe gilnü 

ittı~ bir ıureae idare etmesinin saat 10 da Galat , Bozkurt Hanında 
fıı 'llt Var mıydı? 20-24 numarada sureti adiyede içtima e-

Ctdcl t'kt11bunu aldığım zaman ÇO- decek olan heyeti umumiyesine davet o-
deıı ~ buraJa bulunuyordu. Sen- lunurlar. L&akal on hisseyi hamil hiue-
tlı.eı.... •ber aldıkları için pek ziyade darlar içtima ~ününe takaddüm eden on 
oıı• ~uı•:ı oldular. Binaenaleyh hem 
ll)par İçin hem de benim için mek- gün zarfında hisse senetlerini ıirkete 

Ya ·1· k llevdi etmeleri ilan olunur. ~llıı. ı:rnakta devam et, ıevgı ı ı-
keu· Senden uzak )'atamak, fela- R u z n a m e i 
'n.ıtıtı Riinlerimde teselliden mah- idare Meclisi ve Murakıp raporlarının 

olmak demektir.,, diyordu. okunması 
J "Kartallar!,, Bilinço ve kar ve zarar raporlannm o-

taJı oıefin, 18 haziran 1810 da ae- kunınası ve tasdiki idare heyetinin zim· 
llıe~te çıkmı,tı. Yolda taciz edil- metinin ibrası. 
iyer ek İçin ismini değİftirerek ma- Müddeti biten idare heyeti azasının ye 
d.u~nde ancak bir kaç kiti bulun- niden seçilmesi. (13346) 

VAPURCULUI\ 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

lST ANBUL ACENT ALICI 
Liman Han, Telelon: 22925 

~~~--~---:-~~ 

Mersin yolu 
FİRUZAN vapuru 18 

Şubat 

PAZAR ~nü saat 10 da Sirkeci 
nhbınından kalkacak, gidiıt• Ça
nakkale, lzmir, Küllük, Bodrum, Ro
clos, Marmaris, Dalyan, Fethiye, Kal
kan, K9b Finike, Antalya, Alanya, 
Anamur n Mersin. Dönüıte bunlara 
ilaveten Taıucu, Kup.daaı, Gelibo
luya uğrar. ----------

Kradeniz yolu 
SADIKZADE vapş;,~.1,3 • 
PAZAR günü saat 20 de Galata 
rıhtımından kalkacak, gidişte Zon· 
guld ıık, lnebolu, Aya.terk, Samsun, 
Ünye, Ordu, Gireıon, Tirebolu, Gö
rele, Trabzon, Rizel e, dönüıte bun-
1'\'r.' i'3,,,. ... n Of v f' Sünneneye uğrar - Bugün matine s.aat 18 de 

FRANS!:>: TiYATROSUNDA 
MuE>İ~ti mu:-ll:mi Mösyö Kapoçel'i ve 

mahdumu ta' tı id".l'esinde Ma'ınlli Ope· 
ra Heyetinin i!k tcmsJi ve M"bn-,;z;el 
Karakaı Cakiryan, Ko.tanoo, Mösyö 
Demarki, C"ami ve Kanzuelidis i~aki
le De Verdinin en meşhur operası 

TRAVlATA 
Pazar günü matine rat lll de vP Pa· 

zartesi alcşamı ı~at 20,30 te TRA " 1 • ~ '\ 

J.,2;;.,,.;; le<> 0"~" ilanl:\r~ı 
M. M. V. Sa. Al. Ko. d:ın: 

Yerli fabrikalar mamulatın
dan 20,000 adet ki[m kapalı 
zarfla münakasaya korunu~
tur. ihalesi 22-2-934 perşem 
be günü saat 15 tedir. Talip 
lerin nümune ve şartnameyi 
görmek üzere her gün ve mü· 
nakasaya iştirak için de o gün 
ve vaktinden evvel teklif ve te 
minat mektup'ariyle Ankara
da 1\1. M. V. Sa. Al. Ko. na mü 
racatları • (3472) ( 494) 
__________ 687 

Müflis Trakya konservecilik T. A. Ş. 
Tasfiye memurluğundan : 
Tamamına (13433.SO) lira kıymet tak

dir edilen müflis tirketin Edimede Sa
raçane köprüsü başmda kiin konıerve
ciliğe müteallik makine, alat ve tcferrüa
tıru tamil ve yalnız ebniyeıi iki bin lira 
borç bakiyesi için Hazinci maliyeye bi
rinci derece ve sıra ipotek olan fabrika 
ve binası ve ıair yekdiğerine muttasıl 

dört paraçdan ibaret boş ve mühtacı ta• 
mir diğer binalar ve ccman (2905) met
re murabbaındakj üç bahçe ve bi'cümle 
mü~temilatı ile fabrika gayri menkulle
ri ve makinelerinin heyeti mecmuası ve 

makinelerine muktazi yedek alet, parça 
t e talumlan birlikte olmak üzere açık 
artt-rınaya konınu9 olup 9artnamesi 12-

2-1934 tarihinde Edirne icra divanhane
sine talik edilmi9tir. Bu gayri menkulle 
ri havi fabrikanın 22-3-1934 tarihine mü 
sadif per§embe günü aaat 14 ten 17 ye 
kadar Edime Barosu dairesinde birinci 
arttırması yapılacaktır. Muayyen günde 
taliplerin verecekleri bedel. muhammen 
kıymetin yüzde 75 ini bulmadığı tal<dir
de satı§, en çok arttmuun taahhüdü ba

ki kalmak tartile 7-4-1934 tarihine mÜ· 
ıadif cumartesi günü yİne ayni saatlere 
talik edilecektir. Taliplorin muhammen 
kıymetin yüzde 7 buçuğu n.ispetindeki 
lleminat akçelerini veya milli bir kanba 
mektubunu önceden depo ebneleri ıart• 
tır. Müterakim vergiler, Belediye resim
leri, Evkaf icaresi, Tellaliye Ücreti ve 
ihale pullarile tapu harç ve masraflan 
müıteriye il.İttir. Daha fazla malıimat al· 
mak İsteyenlerin memuriyetimize müra
caatlan ilan olunur. 

Tasfiye memuru: 
(13347) Avukat M. Kemal 

"di tor, ufak bir ev ona kifayet 
Qlt~0~?,_~. Sabahları biraz kitap 
l:iil k og eden sonra gezmeğe çıkar 
l'\ır enarında ağaçlar altında otu
JQ: llf~nı biraz musiki dinlerdi. 

Ticaret işleri Umum Müdürlüğünden: 

~e ın•· "b teır ın eğlenceleri bundan ı a-
det ı. ~eyahatte bulunduğu müd
lı\e "j bır kaç defa oğlu Eugene ve 
~ti~Ur tııuharrirlerden Chateau
lerd· d karısı ile ziyaretine gelmit
dell 1' Jozefin aaray debdebelerin
din· laınami'e uzak, sakin ve der
li, ::. acdıı:.rını dinliyerek matem-

l' U~evı b~r hayat yatıyordu. 
tdC:~p edilen eğlencelere iştirak 
~eıı· . olsa, muhafaza ettiği gü
Çok •ihnin cazibesi kartısmda bir 
hakkrkeklerin etrafını ala~ğı m!1-
"a d ~tr. Bulunduğu ,ehır ve cıFi:. alu hükümet memurları Joze
biııın terefine bazı merasim terti
~eı:İ tevessül etmi,lcrse de neza
lQrde re~ cevabı vermişti. lmp!'ra
ll:el an, _1Cap ettiği zaman ve lazım 
ha el hır hürmetle bahsederdi. Ve! 
ha ' 1

1 bu derece nezahet ve b:lgi ile 
"'°cet etmek, ancak imparatori-

30 ikinci Teırin 330 tarihli kanun hükümlerine göre tescil edilmit olaa 
ecnebi Bankalanndan (Bahri Sefit Felemenk Bankası - Banque Hollandaise pour 
La Mediterrane) ıirketi bu kere müra:aatla bankanın aktif ve pasifini (Ho
lantse Bank üni N. V.) ye devreylediği cihelie 1-1-934 tarihinden itibaren faali
yetini tatil eylediğini bildirmi~tir. Mezkur Banka ile alakası bulunanların (Ho
lantse Bank Uni N. V.) ye ve icabında htanbul Mıntakaaı Ticaret Müdürlüğüne 
nıüracaatlan lüzumu ilan olunur. (13352) 

Emniyet işleri umum müdürlüğünden: 
1 - Zabıta memurları için yaptınlması münakasaya 

konulan elbise ve kapotlar pazarlık auretile ihale edilecek· 
tir. 

2 - Şartnamede bir değişiklik yoktur. 
3 - ihale 24 Şubat 193 4 Cumartesi günü saat 15 te 

Ankarada Emniyet işleri Umum Müdürlüğü münakasa 
komisyonunda icra edilecektir. 

4-Talip!er her gün Ankara'da Emniyet işleri U. 
mum Müdürlüğünde münakasa komisyo?~a ve la. 
tanbul Emniyet Müdürlüğüne müracaat edebilirler. (596) 

797 
' 

Gedikpaşada Jandarma 
SatınaJma Komisyonundan? 

Mevcut nümunesi gibi madeni levha anbardan veril- · 
mek auretile künye levhası hak ettirilecğinden 19-2-934 
Pazartesi günü saat 14 ten 15 şe kadar yapılacak. Pazarlığına 
girmek için isteklilerin şartna ne ve nümuneyi görmek üzere 
her gÜn ve pazarlığa girmek i in ilk teminat makbuzile mez• 
kiir günün muayyen saatinde komisyonumuza müracaatları. 

(738) 

İstanbnl Üniversitesi Rektörlüğünden: 
latanbul Universitesinde açdan yabancı diller mekte· , 

bi dersleri 17 Şubat 934 Cumartesi günü başlıyor. Son sınıf '! 

ve Son Sömestir talebeleri~e rile şifahi imtihanda kazanmış . 
olan talebeden maada b:itün Universite talebesi bu derslere : 
devama mecburdur. Dersler saat (17) den (19) a kadar l 
iki saat ve her ta!ehe için hafta da iki gündür. Mazereti ne o
lursa olsun bu derslerin yüzde altmışında bulunmayan talebe · 
bu sene n;havetindeki Fakülte imtihanla\'ına kabul edilme
yecektir. Universite müdavim'erinin hangi gÜnlerde hangi 

1 
dersehaneıere devam edecekleri Fakülteler tarafından ilan I 
edilmiştir. 

ltalyanca ve Rusca kurs'arı da vardır. (741) / 

Gedikpa~ada Jandarma 
Satınalma k <J misvonund nı 

Mevcut nümune ve evsa "ma göre iki bin beş yüz liralık 
kundur" v-.h paz'\rlıkla satın alınacak ve pazar'ığı 18-2-934 

DenizyotJarı 
iŞLETMESi 

Acenteleri ı Kara.köy Köpriibatı 
Tel. 42362 - Sirk~ Mühürdarude 

Han Tel. 22740 

ıvıersin sürat yolu 
lNEBOLU vapuru 16 Şubat 
CUMA 10 da Sirkeci rıhtı
mından kalkacak. Gidişte iz
mir, Antalya, Mersin, Payas'a. 
Dönüşte bunlara ilaveten Alan
ya, Küllük, Çanakkale'ye uğra
yacaktır. (716) 927 

Tamirde bulunan Karadeniz 
vapurumuzun bazı aksamının 
raspası ile Gülnihal vapurumu
zun bazı aksamının boyanması 
pazarlık suretile taliplerine iha
le edilecektir. Şartnamesini gör
mek isteyenler her gün saat do
kuzdan on sekize kadar idare
miz levazım sefliğine müracaat 
etmelidirler. Pazarlık 17-2-934 
cumartesi günü •aat On be•te 
yapılacaktır. (702) 905 

Jzmir Ekspres hattı Kahve o
caklanmız 18 Şubat 934 pazar 
günü saat on be• buçukta pa 
zarlıkla kiraya verilecektir.Talir 
!erin pazarlık ve mukavele •erai 
tini öğrenmek üzere her gün saa' 
dokuzdan on sekize kadar lda 
remiz levazım tefliğine müra 

ç 

Pazar günü aaat 15 ten 16 ya kadar yapılacağından istek· ! 
?ilerin şartname ve evsafı gör nek üzere her gün ve pazarlığa 1•-mıııımm•••••--
girmek İci- ·I~ teminat makbu !U ile komisyonumuza müra· 
caatları. (739) 

~ı _____ ı_s_T_._,N __ t~-·-· ---~-r_ı_.r __ D_ı_Y_E_s_ı __ ı_L_A_N_L __ A_~_ı~--' 
Samatya'da Hacı kadı mahallesinde ve caddesinde 

kain eski 38, ve yeni 56 numa ·alı kerr.e.•cı oaşı Mehmet ağa 
mektebınin t:vk~· ı:ıütçe kanunu ahkamına tevfikan id"lrei hu
ausiyeye devredi'miş emlakt ~n olması itibarile Vilayeti na 
mma senede raptı lstanbul Va i ve Belediye Riyaae~inin 
23-12-933 tarih ve 4043num1ralı teskeresiyle bildirilmiş i
sede mahalli mezkıirun tasarr ·f kaydı bulunmaması dolayı 
sile senetsiz tasarruf ahkamm:ı tab'an tahkikatı mahalliye 
İcrası auretile tasarruf te3bit edileceğinden bu yere başkaca 
tasarruf iddia edenleTİn On gün zarfında vesaiki tasarrufi
veleri!e birlikte Istanbul tapu ;daresine müracaatları. (737) 

.. ! ........................... . 

Ecnebi memleketlere giden tüccar ve seyyahlara 
• 

Banka K omel'çiyale ltalyana 

KARAMURSEL 
MENSUCAT ve TiCARET 

ANONiM ŞiRKETiNDEN : 
Karamürsel Menıucat ve Ticaret Ano. 

nim prkctl hi11edarlan heyeti wnınnİ• 
yesi 1934 senesi martmm 18 ine müsa
dif pazar günü saat onda şirketin Sii· 
leymaniyede Taıteknelenhki menıucal 
fabrikası salonunda senelik toplannuya 
davet olunur. ı 

Müzakere olunacak maddeler 
Madde 1 - Meclisi idare ve murakıp. 

ler raporunun okunmasL 
2 - 1933 senesi bilanoçıile kil 

ve zarar he.ahının tetkik 
ve tasdiki ve idare meclisi 

.ae murakrplerin ibrasL 

.. 

.. 
.. 

3 - Mecfüj idarece tevzii tek
lif edilen 1933 senesi te
mettünün kabul ve taıdıla 

4 - Müddetleri hitam bulan-Sermayesi: 700,000,000 {ihtiyat akçesi : 580,000 000 Liret) 
üç azanın intihabı Travellers (Seyyahin çekleri) satar 

t Şirketimiz nizamnamei dahiliainin bıt Liret, Frank, ngiliz lirau veya Doları Frank olarak satılan 
k husustaki maddeleri mucibince asaleten bu çekler sayesinde nereye gitseniz paranızı emali emniyetle ta. 

''r ve her zaman isterseniz dünyanın her tarafında, ,ehirde otel- ve vekaleten en 82 on hisseye mal;k o-
lerde vapurlarda, trenlerde bu çekleri en küçük tediyat için lan hiHedaranın iıbu mecli•t• ha.rr.r bu-
nakit makamında kolayılıkla istimal edebilirsiniz. Travellers çek- lunabilmek üzere toplanma &'Ününden 
!eri hakiki sahibinden ba~ka kimsenin kullanamayacağı bir evvel on gün zarfında tirket merkezU.. 

şekilde tertip ve ihtas edilmiftİr. (5999) müracaatle duhuliye varakası almalan 

------------------•-ı••----~--- 1 ilan olunur. Meclisi idare 64() 
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• 
ISTANBUL VE TRAKYA 

Türk Anonim 
ŞEKER FABRİKALAR 
Şirketinden: 

Fabrika ıruzda çıkarılmağa başlanan yeni sene mahsulü toz ve kesme şekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az olmamak üzere her isteyenE satılmaktadır, 
Fiatlarımız eskisi gibidir. Yani lstanbul'da Sirkeci iıtaıyonunda veya depolarımızda araba veya kayıkta teslim 

~oval~a Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,1s ~an~ıt\a Küp Şekerin Kilosu 39,so Kuruslo7. 
Ancak en az beş vagon şekeri birden alanlara vagon başına beş lira indirilir. İstanbul haricindeki yerlerden yapılacak ıipar işleı: bedelin yüzde yirmisi peşin ve üst tarafı hamule 
senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. Depodan itibaren bütün masraflar ve mes'uliyet müşteriye ~ittir. Gönderilecek mal şirket tarafından müşteri hesabına si
gorta ettirilir. Sipariş bedelinin tamamını gönderenler için sigorta ihtiyari olduğu gibi en az beş vagon sipariş ederek bedelinin temamını peşin ödeyenler vagon başına beş 
lira tenzilattan istifade ederler. ı 

Adres : Istanbul'da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han. No. 40-30. Telgraf adresi : İstanbul, Şeker Telefon No. 24470. 6ı5 

; E L!!~~!~ J~id~tr!~~~~!i 
,~ebzadebaşı, Zeyrekhatun'a kadar evlere Eminönünd~n, Sultanabmet, Beyazıt, 

885 yemek tevzı eder. 

Hava Yolları 
Devlet İşletme İdaresi 

Ankara • İstanbul arasında tayyare seferlerine 

17 Şubat 934 
Tarihinden itibaren başlanacaktır. 

Seferlere kalöriferle ısm:r çift motörlü tayyareler tah· 
ıis edilmiştir. Taş Handan meydana ve Meydandan Taş Hana 
otobüs Meccanendir. 

Cumartesi - Pazarteııi • Çarşamba, 
Ankara 9,30Hareket 

Eskişehir 10,40Muvasalat 
Eskişehir 10,50Hareket 
lstanbul 12 Muvasalat 

Pazar - Salı- Perşembe 
Jıtanbul 9,30Hareket 
Eskişehir 10,40Muvasalat 
Eskişehir 10,SOHareket 
Ankara 12 Muvasalat 

ısiletler tayyare meydanlarından tedarik olunur. 
Saat 10: 16 kadar her cuma günleri Ankara ıehri U 

-=erinde 

Tenezzüh Uçuşları. 
729 

>STAR, WEL~ MEGBAR 
MARKALI MEŞHUR AY AKKAPLAR 
BÜYÜK TENZiLATLA 

• OROZDI - BAK Mağazasında 
SATILMA~A BAŞLANILDI 

FIRSATI KAÇIRMAYINIZ 
13312 

948 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınamla Komisyonundan: 

Satm alınacak aşağıda cins ve mıktan yazılı iki ka
lem eşyanın pazarlığı hizalarında gösterilen gün ve saatlerde 
yapılacağından isteklilerin şartname ve numuneyi görmek 
üzere her gün ve pazarlığa girmek için mezkUr günün muay· 
yen saatlerinde ilk teminat makbuzlarile Komisyonumuza 
müracaatlan. (506) 

ı fıktan Cinai 
270 çift Çizme 
370 ,, yemeni 

Tarihi 
21-2-934 
21-2-934 

Günü 
Çarşamba 

" 

Saati 
15-16 
16-17 

694 

Parasız Büyük Piyango 
Tesisah Elektrikiye Türk Anonim şirketi 

SAT İ E 
tarafından Elektrik Şirketinin bütün mÜş• 

terileri arasında parasız büyük bir 
piyango hazırlaumıştır. lira 

1 nci ikramiye-Bir soğutma .makinesi kıymeti 425 ,, 
ı ,, . Bir banyo ısıtıcı makina ,, 88 ,, 

,, .. Bir elektrik süpürgesi ,, 80 ,, 
,, ,, .. Bir masaj makinası ,, 65 ,, 

5 nci ,, - Bir elektrik farını ,, 50 

Bu eşya, Taksim'deki daimi elektrik 
Sergisinde gösterilmektedir. 

Piyangoya iştirak etmek için Eİelı:trik Şirlı:eti abonelarinlD mez
kür sergiye doğrudan doğruya kendilerinin gitmeleri ve piyan
goya dair bir mektubua iliıik bulu,duğu Elektrik makbuzunu 

v!lstererek numarumı kay-l~tmelerl lazım'lır. (l 3j63) 

LA 
Kat'iyyen 
Daha elverişli 

ŞERAiTE 
Nail olamazsınız •• 

lileYoğlu'nda 

Denizyolları işletmesi idaresinden: BAKER· 
Ereğli Şirketinin Denizyolları ve A K A Y 

lşletmelerile Fabrika ve Havuzlar Müdiriyetine 
olan taahüdünü ifa etmemesine binaen hariçten 
şirket hesap ve zararına Live Marin kömürü 
alınacaktır. Şimdilik acil ihtiyacımız olan 
''50,000 _ 100,000,, ton La ve Marin kömürünü 
tamamen veya kısmen itaya talip olanların 
19.2.934 pazartesi gününe kadar İdaremiz Le. 
vazım Şefliğine tahriren teklif atta bulunmaları 

•• 

HAYDEN 
Mağazalarındaki 

Mevsim Sonu 

EŞYAI 

Mütebakiye .. 
rica olunur. (724) 947 

fırsatlarının 
•• 

armara Ussübahri ve Kocaeli 
Müstahkem Mevki Kumandanlığı 

Satınalma Komisyonundanı 
Mecmu ağırlığı 

300 Adet Demir Potrel 0,18X0,082 46200 Kilo: 
"beherinin boyu 7 metre" 

1200 ,, Demir Potrel 0,18X0,082 r 3 Mart 
"beherinin boyu 1,70 metre" 44880 ,, r 934 Cu-

450 ,, Köşebent 0,05X0,05X0,008 
''beherinin boyu 1,10 metre" 2880 

: marteai 
,, : günü saat 

: 10 da ka
: palı zarf 
: usulile 

196 ,, "U" demiri evsafı şartname· 
de yazılı " beherinin boyu 
7 metre,, 

98 ,, Köşebent demiri 10 Met- ) 
relik ) 

98 ,, "U" demir « 0,20 boyunda l) ) 

98 ,, "U" demir ıı 0,40 boyunda » ) 

5000 Kilo Bronz tel r 

Evsafı r 
Şartna- r 
mede 
yazılı 

r 
ı 

3500 Adet lzolator r 3 Mart 934 cumarte· 
1000 D .• un·· " --- . .. t 14 te ,, ,, eının uz : ıı günu aaa 
700 ,, ,, ,, Deveboynu " : kapalı zarf usulile. 

1 Askeri fabrikalar ilanları 1 
Askeri fabrikalar için mu· 1 

bayaa edilecek 2100 kilo Gı 1 

rafit için teklif edilen fiyat pa
halı görüldüğünden pazarlığı 
19 - 2 - 934 pazartesi gii. 
nüne talik edilmiııtir. Ta
lip olanların mezkUr günde 
saat 14 te Bakırköy Barut fab 
rikalarmda satmalma Komis 
yonuna müracaatları. (704) 

920 

son günlerinden 
istifade ve mübaya• 
atınızı tacil ediniz. 

Mobilya ve halı daire
lerimizi ziyaret edini:ı. 

Sizi f cvkalade alaka-
dar edecektir. 

··'·'·3----•'•129~7~1).,,,,. 
Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

Mevcut nüınune ve evsafına göre kapalı zarf münakaaaeİ' 
le satın alınacak "16747" çift yerli sarı kundura münakaıatl 
~6/2/934 Pazartesi günü saat 15 de yapdacağmdan iıteklile' 
rm tar!11ame ve nüınuneyi görmek üzere her gUn ve münllk'' 
1~!a gırmek için ilk teminat makbuzile beraber mezkUr gii' 
nun muayyen saatinde Komisyonumuza müracaatlan. (51 :k 

49 ,, ,, ,, "iki taraflı " r 

1480 Adet 18 S/m alt kutrunda ah- : 4Mart 934 Pazar gü. ~ ... ------• 
şap direk "meşeden " : nü saat 1 O da kapalı r KARPIÇ ~----... 

490 ,, Meşe lata 1,lOx0,05X0,015 : zarf usulile. 
Yukarıda cins ve mıktarları yazılı malzeme hizalarm· 

daki tarih ve saatlerde lzmitte kumandanlık satma1ma ko· 
misyonunda kapalı zarf usulile münakasaya vazec'ileceğİn· 
den taliplerin musaddak şart ,ameleri lıtanbulda Deniz Sa· 
tmalma komisyonu ile Izmitte kumandanlık satmalma ko· 
misyonundan alarak mezkUr gün ve saatlerde işbu malzeme 
için biçilen fiatm yüzde 7 ,5 niıbetinde muvakkat teminat 
akçelerile birlikte mezkiir komisyona müracaatları ilan 
olunur. (658) 167 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma Komisyonundanı 

Mevcut nüınune ve evsafına göre ıatm alırunaıı mukar· 
rer (67500) takım kısa kol ve bacak çamaşırın kapalı zarf 
münakasası 21Şubat934 çarşamba günü saat (15) de yapı
lacağından isteklilerin nümuneyİ ve evsafile tartnaınesini 
görmek üzere her gün ve münakasay girmek için mezkôr gü 
nün muayyen saatinde teminat makbuzu ve teklifnamelerile 
birlikte komisyonumuza müracaatları. (389) 

688 

--- Diş Tabibi---~ 

Dr. Pertev Ata 
rDr.SEDAT ~ı 

1 
Muayenehanesini istiklal cad. 1461 
(lf Bankası üstünde) Luvr Apart. Muayenehanesini istiklal Cad. 146 

Birinci kata nakletmiıtir. (13119) <It Bankuı üstünde) Luvr apart 
1 nci kata nakletmiştir. (ı3U9) 

s~ı-. ................. .. 

Ankara Şehir Lokantası 
Kıt geceleri için güzide ve nezih bir mahal - müsteana bir müzilı: • 

Ucuz ve emsalsiz yemek. 
Per§embe akşamlan Ankara burada toplanır ve eğlenir. 

Maarif Vekaleti İstanbul Terzilik ve 
Kürkçülük Mektebi MüdürlüğündeJJ 

Mekte~?rüzde Kürkçülük Şubesi açılmış ve tal~ 
kaydı kabulune ba§lanmıştır. Müddeti tahsil üç sene ve rı>e 
t~p muht!li!tir. Mektel!.te kürkçülük nazari ve ameli derılt't 
rınden mada hesap, Turkçe, resim, dersleri de vardır. f'ıt1 
ve kabul şartlan : 

b'ıt' 1 - ilk mektep mezunu, azami yaş 17, ve Türk te 
fl·~ ~ ~ - Mektep şahadetnameıi, veya orta mektep tasd~~ 
namesı, Nüfus cüzdanı, sıhhat, aşı raporları ve1 4 veıı 
fotoğrafı ibraz etmek. ııtJ 

3 - Mektepçe yapdacak sıhhi muayenede sıhhatli bul 
mak. 

.. 4 -Kayt ve kabul için
1 

Perşembeden mada her giiJl 
muracaat edilebilir. jjJ 

.. 5 - Bu sene için vakit ilerlemiş olduğundan talipler 
muracaatlarınm tesrii. ı3 

Adres : Sultanahmet, Dizdariye çeşme sokak, No· eı' 
Tel: 22480. , (889) ;,,,; 

D 

Umumi Nefrİyat ve Yazı l~leri Müdürü ETEM iZZET. 
Gazetecilik 11e Matbaacılık T. A. ç 


