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A vusturyadaki Hadiseler 
Karışıklıklar üzerine ltalyanın şima

linde iki ltalyan ordusu toplanmış 
Viyana, 14 (A.A.) - Gece sü- ımuhabirinden: Bütün Avusturya dahi

kunetle geç.mi§tir. Gündüzün, Va- linde ölcıderiD adedi 1000 ile 1500 ara
rotlarda !iddetli top setleri duyu). snıda tahmin edilmektedir. Burllardan 

T 11__ l . 5 ili 6 yüzü yalnız Viyaaada ölenlerdir. 
muıtur. opçu 'K~vvet erı, açık Yaralılann adedi ise binlerledir. 

silerin son ınüdaf aa merkezleri a
mansız bir tekilde zaptedilecektir. 
Yüzlerce asi divanı harbe verile-
cektir. Avusturya ıosyal demok

sahrada kazılmt§ sıperleri dövmek , .... --------------... ratlığı ölmüttür. 
tedir. Amele ile me kUn mahal-
lelerin çoğu teslim olmuştur. 

Tramvaylar iılemeğe batlamıı
lardır. Sosyalistlerin Florisdorf -
taki merkezi ile ıimal şimendifer 
istasyonu asker tarafından iaal 
edi-'Anittir. 

Asker ve jandarma kuvvetleri 
Jedclıdrofa doğru taarruz hareka· 
tına devam ediyorlar. 

Resmi menbadan bildirildiğine 
gfüc, umumi grev teıebbüsü suya 
dü~Üftür. 

A vusturyada çahıma baılamış· 
trr. 

Örfi divanı harp ellerinde si· 
Jahlariyle yakalanan ve ikisi yara
lı bulunan on ihtilalciyi muhakeme 
için bu sabah Viyanada toplamı§· 
tır. 

Ezcümle her hangi bir sosyal
demokrat teşekkülüne para verme
mek hususunda emir almışlardır. 

ltçi bankası iıgal olunmuştur .. 
Resmi mahafil askeri tenlcil hare-
ketlerinin bir kaç saat içinde bite· 
ceğini ümit ediyorlar. 

Italya ordusu 
seferber mi? 

Paris, 14 (A.A.) - "l.ıe 

Jour,, gazetesinin Roma muha
birine göre, "Chigi,, sarayı 1-
talya kıtaatı arasında bir haı e
ket mevcudiyetini tannnrştır. 
Fakat bu hareketin şümulü tav
zih edilmeınek~dir. 

Bu hareket, bir kaç ay evve
line ait bir erkinı harbiye pln
nr olarak izah edilmekWdir. 

!! 13 şubat tarihi, Avusturya tari· 
hinde bir dönüm noktaıı teıkil e
decektir.,, 

M. F ey, sözlerini bitirirken, iş
çileri kendiliklerinden evlerine 
dönmeğe ve kendi ıtnahivlerine biz 
zat yürümemeğe davet etmittir. 

ifçi odalarının beyannamesi 
Viyanat 14 (A.A.) - Avustur· 

ya itÇİ odaları Defretmİf oldukbrı 
beyannamede İtÇilerden bir kıs
mının devlete icattı yapmıf olduk
ları cinai hareketleri şiddetle tak
bih ve mahkUnıiyeti mucip oldu
ğunu biJdimıektedir. 

Odalar, bütün itçilerden ve müs 
tahderninden aükunu muhJfaza 
ve intizamın avdetine yardım et

Söylendiğine göre bu ' man
tıki tedabir,, Triesle ve Bolza
no kolordulannm hir hareke· , 
tinden ve ordunun Badoueda 
tahşit edilmesinden ibarettir. 

1 melerini rica etmektedir. 
..,__S_o.,..sy_a_li_st-le-n .... n_id_area __ i_aJ_tm __ d_a_ ... _bu_l_.u-... nan_,1 Diğer taraftan milli müdalaa 

Viyana merkez taaamıE sandıimdaki nazırı radyo ile ne§redilen bir be· 
mevduabn soiu aeriye çekilmittir. yanatta eski imparatorluk ordusu 

Topçu bataryaları, en ıenit iıçi ma· zabitleri ile askerlerini hükUmet 
hallelerind~ biri olan Florisdorfu döv-

taraf ını iltizam etmeğe, yardımcı mektedir. Burada bazı nltt tutuımuf, 
yanmaktadır. Yangını söndürmek için polis ve heimwehren kıtaatına il-
hiç bir tqebbüı yoktU1'. tih.ak etmeğe davet etmektedir. 

Japonya 4 yol ağzında! 
"Yakında beyaz ırk arasında 

müthiş harp olacaktır ,, 
Berlin, 14 (A.A.) - "La cor

respondance diplomatique et po

füique,, gazetesi, M. Yukio Osa· 
kinin "Japonya dört yol ağzında,, 
serlevhası altında bir makalesini 

neşretmektedir. 

M. Oaaki'nin tarif ettiği tehli· 
keler nutuklar ve konf eranalar ile 
değil, ancak hareketlerle bertaraf 
edilebilir. 

Almanya tarafından 19 kanunu 
sani İngiliz muhtırasının hava 

Bu makalede ezcümle şunlar maddelerine karşı yapılan itiraz·· 

yazılıdır: 

"Yakın bir istikbalde beyaz ırk 
arasında bir dünya harbi olacaktır. 
Bu harp müthiş olacaktır. Hava 

harbi amansız olacak, zira tayya· 
reler muharip devletlerin bütün a· 
halisini zehir, ateş, gaz, mikrop ve 
saire ile mahvetmeğe çalıfacak-
tır . ., 

ları umumi vaziyet ıspat etmekte
dir. 

Almanya diğer devletler kimse 
karı§madan silahlanmakta devam 
edebilecekleri halde kendisini iki 
sene müddetle bir hava harbi teh· 
likelerine maruz bırakacak şekil

de bu meselenin hallini tehir etti
recek mahiyette teklifleri reddet
mekle en İptidai emniyet ıartları· 

Tecrübeli bir Japon siyaset ada- nın icabatına itaat etmit olmakta
mının romantik bir hayali ham- d ır. 
dan olduğu kadac diplomasi ihti- Hava silahlarına ait bir hal ca· 
yatından da uzak olan bu beyana- resi bulunabilir ve bulunması li
tı, Avrupada da dünyanın bugün- zımdır. 

kü vaziyetinin hakikatini tamma- ı "Dört yol ağzında,, bulunan sa
ğa :ar~~ ~ususunda dikkati çek· de Japonya değil, bütün medeni 
mege layıktır. dünyadır. 

Leh hariciye nazırı 
M. Litvinofla görüştü 
Moskova, 14 (A.A.) - Pat mu· 

habirinden: Dün öğleden sonra M. 
Beck, Litvinof yolda, ile bir ilk a-ö-

Fransa Reisicümhwu 

Manisa yolunda 
Otomobil kazası olduğu 

haberi doğru değil .• 
11 Şubat tarihli Ak§am gazete

ıinde İzmir - Manisa yolunda 
Çamhbel demıeırınevlUtlt: 'Dır OLu• 

Viyanada top ateşi 
Viyana, 14 (A.A.) - Viyana-

Viyanamn bazı noktalarında çarpıt- Viyana, 14 (A.A.) - Paıane· 
malar devam ediyor. FlorisdoE, şu anda, si günü Viyanada M. DoJfus ile Paris, 14 (Havas ajansı) - Bir 
bükUmet askeri lcunetlerinin eline düt

mobilin dereye düıerek parçalan· 
dığı, içinde bulunan bet yolcudan 
üçünün öldüğü, ikisinin de ağır 

surette yaralı bulunduğu yazılmıf 

muhtelif siyasi tetkilit mümes- Pariı gazetesinin M. Lebrun'ün mü tür. Payitahtın diğer noktalannda 
da dün öğleden sonra akşama "ka- da, sosyalistlerin ricat ettikleri ve kü- ıilleri 'Ye Tyrol askeri muavenet sihh~inin muhtel olduğuna dair 
dar devam eden §iddetli bir top me küme olduktan .öyleni,.,... teşkilatı mümessilleri ,adliye nazı neşrettiği şayia tekzip edilmekte· 

tı. Manisa vilayet umumi meclisi 
ateşi yapılmı~tır. Tevkifler rı doktor "Schuschuigg,, katolik dir. azasından Gördesli Muaınmer 

Viyananın itçi mahallesi olan Viyana, 14 (A.A.) - Rörter ajansın- hücum kıtaatı reisi doktor Seidle Salahiyettar mahafil, Elysee sa· 
ed. · · Beyin de yaralılar arasında bulun· 

Florisdorfda hakiki bir muharebe dan: Avucturya m ıauun IOll reİIİ M. propağlnda komiseri ve Tryol va- rayına geldiğinden beri hasta ol· 
R ner en h Schrzbu-ı- kum duğu bildirilmitti. Dün bu yazıda 

olmu!tur. Ordu bu mahalleyi bor.ı en Ye m u ·•- an- lisi doktor Stumphun iıtirak ettik mamış olan Cümhur reisinin sıh-
da eden ceneral Koctnner tntüf eclilmit- k iımi geçen Muamer Beyden şu tel-

bardıman etmekte devam etmekte- !erdir. leri müzakerelere dün a tam da hatinin mümkün olduğu kadar iyi 
grafı aldık: 

dir. Belediu- reı"sı· neden tev· devam edilimıtir. olduğunu tavzih etmektedir. 
,~ l Manisa, 14 - Aktam gazetesi· 

Floriıdorf mahallesinin Sching- kif edildi ? Müzakereler tam bir an atma . 
d k S·ı "hlan bır k lesi nin 11 ,ubat tarihli sayısında bah-dorf kısmı hükUmet kuvvetleri tara Viyana, 14 (A.A.) _ ViJananın y..... ve Tyrol'aiyaai vaziyetin e ati bir l a a ma mese 

.. - 1 ıettiği otomobil kazası olmamı§tır. 
fnıdan tekrar işgal edilmi!tir. ni komiseri M. Schmits matbuata Yerdiii vuzuh yapılm:ııı ile netice enmit- Londra, 14 (A. A.) - Resmi 

Manisa yolunda devrilen otomo· Simmering ve Favoriten ma- bir beyanatta, -.ec1i1e reisi ile taıriki tir. bir tebliğ ıili.hları bırakma kon· 
· -..ı.~·-•-- ı aı· tleri · bil, yaralanan k:mse yoktur. Ha· 

hallerinde daha az ehemmiyetli mesaa .. __,lllTI 
0 an soay ıs " 1t· ingilterede mUtallalar feranaı küçük bürosunun top· 

le 1 1 "- d ten el çektirilmesinin eebeplerinclen hi· l lanarak İngiliz, Fransız ve ltal"a her doğru değildir. 
arşı atma ar 'l\llY edilmiştir. minin pek ta\ii olanJc soa,.aliıtlerin çı- LonJra, 14 (A.A.) - ngiliz J Manisa vilayet umumi mec-

Ll·n·de c~'l.. t b d 1-- ti · •--~ıklan • ı · hükilmetlerinin muz·· akerelerı·n ce· ı· · c· ... , ..;JCnU z un 'Kuvve erı Kani 111an olclufunu tÖJ enuıtir. rer.~t mahafili, halk kütlelerinin 111 ordeı azası: Muamer 
firar halindedir. Fakat bundan L-1L- bir a.bep dftha h b reyanı hakkında verdikleri ce- ........ - ..................... " ......... .. 

ıua - areketleri kat'i bir surette erta· d b 
isuan TiroSa sirauet etıı· vardır o da, hükiunet merke&in.i. Jaükü- M D vapları tetkik etnıiıtir. Bu ce· rece e irıeyler yapılmamış oldu· 
ı , raf edildikten sonra, · olfusü b"ld Viyana, 14 (A.A.) _Sosyalist met içinde bir bükUmet haline getirmiı vaplar henüz anlatnıJ. için kafi de iunu ı innektedir. 

ola li t tahalrlriim k rt nazilik aleyhine faaliyetinin artık 
l"syanı du··n Tyrol'da'kı" Woergl 1•81·m n aoaya 1 

•• u··nden u ar- • •••••• ••••••••n••••••••••• 
b ••••••••••••••• •• ••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••• 

makb. M. Sclunitz, demittir ki: İr ekseriyet tar:ıfından değil, fa- I ht l ·ı h den ıonra çıkan Alman gazetelen· )1• lc:L.ük" ıanay"ı cehrı·ne d · t -eri en mu ıraıın.a nsı tere ta • 
~ :r e ııraye - ViyaDA eskiden olduğu ııribi meın- kat sa.dece Heiınwehrenlerin a· .. 
· · A · b" · d ... · · t ·ı cevap vermittir Avustury:ı hadiselerine uzun etmı§tır. cız ır vazıyete Ü§Ü· leketin hakiki merkezi olmak vaziyetine kalliyeti tarafından bir muka.?e- rın no a ı e • 

rülmüı olan polis, lnnıbnıck'tan dönmelidir. metle kar•ı)a•abileceği kanaatı"n· İngiliz notası Avam kama.ra.- makı.leler tahsis etmi§lerdir. 
t _t_• d"l :r :ıı b .. ·ı ı'ıtir Berlin gazetelerinin roğu, karı· axvıye e ı meıini istemiştir. Viyana belediyeainin idare makamla· dedir. sına uıun verı m . 3' 

C. d "- ııkbkların mes'uliyet" ni, Dolfus ıvar a ·uulunan hernig köyü n hükumete aaddc menaııırlara nrilmiı- Heimwehrenler ise bizzat hı"r Nota, Avuıturyanın milletler 
d · l · Tahriki -•· hükUıneti tarafındna temsil edi-ma en ıtçi eri grev ilan etmiıler tir. tçı aoa,, .. ııt belediye daire- oün n zilig-e doiru tekemmül •t· cemiyetine mür-.caat kararını kay 

1....: ·-:,•-...! niabeten ..... -:L., __ ~ b ı 0 '" - len siy.:.set 11·.,., temı"ne atfetmekte 
ve iayan edenlerin ıayıaını artır- -· ..... ıen - ,._...-ua u un- m v h1-'l.mdur deltikten ıonra, İngilizlerin A-

alc maktadır. Ve hepıi deiiıtiıilmiılerdir. ege ma ıKu ' devam ediyorlar. 
m üzere Woergl üzerine yürü- Umumi hizmetler - sana.: h=--etl..... Avu•turyanın Almanya tarafın· vusturyayı bu kararından vaz ge- o· v · ı .... 1 • -... ..- • ıger taraftan hu k:ırı§ıkl:!ilar· 
müt erdir. Büyük kan,rklıklardan ri iıçilerinin büyijk bir ekaeri~ti isyan dan temessül edilmesine yega· ne çirmeğe çalıımıyacağım bildir- d d. a milli aosyalizmin mes'uliyetini 
en •te edilmittir. hareketine ittirU: etmekten imtina et· mani olacak bir çare olan bir T u- mektedir. reddediyorlar. 

Viyana, 14 (A.A.) - Dün ak- miılerdir. na federasyonu yapılmasma itiuz Avuıturyanın ü.ma.miyeti ve iı· 
tam, saat 19 da hükUınet ku\•vet- Bafvekil muavininin etmiş olmasından dolayı, İtalya- tiklali İngiltere siyasetinin unsur· Berlin1 14 (A.A.) - Volf a· 
)erinin isyan edenleri ıanale doğ- beyanah nın Tuna mınta:kasından filen larında.n birisidir. Ve hükUınet ianaından) Alman matbuab, A-
ru sürdükleri Florisdorf mahallesi Viyana, 14 (A.A.) - Radyo ile faydasız olınaaı muhtemeldir. Avuıturyanın d~hm itlerine hiç vuıturya hi.diıeleri hakkında u· 
mü.teana hük\amet merkezi arazi- nctredilen bir beyanatta baıvekil Bu itibarbt Avusturya tama· bir kimtcnin bntmanuuı hakkı- zun uzadıya neıriyat yapmakta 
sinin her tarafında ıükUn iade edil- muavini, M. Fey, bütün ATiıatur- men Almanya tarafından yutul- nı tamamen tanımaktadır. ve Dolfus hükUmeÜnin mes'uli· 
mittir. yada aoıyalist Scbutbundun orta· masa bile, Alınan hegemonyası- Milletler cemiyeti konseyi, tav- yeUerini kaydetmektedirler. 

Favoriten mahalleıinde, hükU- "dan kaldırılmuiyle neticelenen as· nın Tuna mıntakasından fiilen ıivelerde bulunmadan evvel, her 
met kuvvetleri Schutbunda ait 6i· kert harekatı teferrüati-yle anlat· tatbik edıl~c:eği günü yakın olm'l· hal~e Alman tezini anhmak iıti-
l&b ve mühimmat ele &eçirmiıler- mııtır. Ve demittir~i: smdan korkulmaktadır. yecektir. Bu itibarla, lngiltere 
dir. "- HükUmet sadece vaziyete Londr:l, 14 (A.A.)- Şimdiye hükfımeti, konsey tetkik etmeden 

Styrie de kappfenbergin tekrar ha.kim olmakla kalmam19tır. Fa- kadar verilen remıt haberlerin hi- evvel Avusturya doayuı haklan· 
ftpf edildiği bildiriliyor. kat, bu gibi hadiselerin tel<errür\1- lif'ına olarak .ATUsturya taralın- da bir fikir beyan etmeyi yeniz 

81enlıerln sayısı nü her vatııta ile menedecektir. dan AJm .. nya aleyhine ithamları bulmaktadır. 
Viyana, 14 (A.A.) - Röyter ajanaı Umumi grev bir fiyasko oldu. A· bildiren ve hariciye nezaretine Berlin, 14 (A.A.) - Dün öğle· 

Koreapondans nasyonal - aos· 
yalist ıazetesi diyor ki: 

Nasyonal - Sosyalizmi bir ih· 
tilil unsuru olmak ve devletin 
varlığını tehdit eden bir tehlike 
tefkil etmkele itham edenler, bu 
felaketin baıhca amili ohrak 
meydana çrkmı,lardır. 
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SOHBE1LER .................................. 
Viyanada dans 
müsabakaları 

En çok mühtaç 
olduğumuz şey 

liz en çok neye m~.ıtacız? Buna 
teıit çeılt cenplar •erilebilir; kütüpha· 
»\eler doluıu ihtiyaç liıteai ~labilir. 
Fa&M bunların baıı ucunda tek bir iı, 
biitün iılerin mekani.zmuı olacaktır. Bu 
blı111t uzakta değildir: Kütleyi aennek· 
tİP. 

Türk - Yunan iktısat müzakereleri Viyana, bu kndim dnns diyarı, bu 
gün, sizi beynelmilel bir dans müsaba· 
knsına dnvct ediyor. Viyana, cihnna 
vnlsı hediye eden §ehirdir- Viyanada 
dans en canlı 111.mnttır. Buı:ün Viyana 
danslnrı, hala cihanda bütün danslara 
örnek oluyor. 

Yunan murahhası, tam bir anlaşmıya irişebileceğimizi 
daha şimdiden söyliyebilirim, diyor Bu müsabaknrun gayesi, henüz tn• 

Kütleyi .evmiyor muyuz? 
Tecrübelerim bana: 
- Hayır diyor. Biz kütleyi aevmi· 

Yoruz. Biz tek bqma yqıyanlar halini 
alıyoruz. Dünyanın merkezi aikleti •a· 
'IUrt& ki yalnız biz kendimi.zi.z. Dilden dile 
dolaımıynn fakat kalpten kalbe geçen ve 
kaJpten kalbe bir veba aainaiı gı1>i akan 
düıünce ıudur: 

"- Cenı.iıini kurtaran kaptandır. 
Batan bir cemiyet içinde bu ban 

tabiidir. Çüakü tereddiye uğnyan c:e
ıniyet batan, diıiplinıizlik yüzünden her
kesi. kendi baıına çabaladığı bir gemi· 
dir, Orada inaanlıır sadece kmdilerini 
dü§6nürler ve batarlar. 

• • • 

Yunan mürahhas heyeti azasm
dan M. Fufas dün şu beyanatta 

buluıunuştur: 

"- Ankarada yapılacak müza· 
keratin vereceii neticeler hakkın· 
da.çok nikbiniz. Biz bu müzakere
lerin, aınai, ticari ve gümrük nok· 
tai naz:ınndan tam bir çalı,ma 

birliği yaradacak ıekitde olmaıı· 
na çalıp.cağız. iki tararm göıter• 
nıekte olduğu ıamimi anlaşma 
duygulan itibariyle tam bir anlat· 
nıaya iriıeceğimizi daha §İmdi· 
den aöyliyebilil'İm. 

"Şunu da gizleyemem ki, bu 
neticeye eritebilmek İçin iki mem 

Doian inaanlık, doğan yeni elanlar 
çüf'\4ren, paslanan ve ruhları nıütema• 
diyon bezainliklere sürükliyen hayvan 
İ1Uİyaldanna dayanamaz. Kütlenin bay· 
-.IUl iıaıiyaldanna inme-i bir inbilildir. 
l<Gtlenin hayvan iasiyakmdan Y.Ük.ıeliıi yerinde bir yasak 
Yeni ufuktan, ,.eni ınuvaffakıyetlen, 1e-

1rİ l'Örüıleri dofurur. 
tı:; .. ~ 

lalaru nealinin inıiyakbn ile yuru. 
yen itlyatlar yalnız eskileri hir frenci 
haıtalığı gibi tanmar etmesidir. Yeni 
nesilleri, mektep hayatında da yaJdaııyor. 
Oyl• küçük hodkfunlarla karıılaıırauuz 
ki iasiyaklan ıahlanmıf hir hay-.-andan 
daha aeri değildir. 

• • • 
Doian davalar için 9eTCİ serektir. 

l>olj.'ın güneı için ıeven ruhlar lizundır. 
Yeni Tür!ôyenia. bahtiyar Türkiyenia 
tnerlcozi aildeti ne ben. ne een, ne o, sade
ce hepiaıiziz. 

Bizi, nasıl ıöylemiyeceii:ı:. Buna 
pJatonilC l>ir q naımer gibi eJAıem o

nünH aöylenen bir prlD sı"1ıii ~ 
eq-. 
' P!Atonik daTalara çoktan elveda de-

41ik. Hakikati, realiteyi anyoruz. Bunun 
yolu ne tokak, :ne ainema, ne de aile 
ocajıda. Yollar mektepten geçer, orada 
lııatlar, orada nihayet bular. 

Çünkü bu mektep sinemaya, aile-7., sokai• rağmell yarma iıtedijimizi 
halkedecek kalıpların dölriildüfii atel,... 
dlr. 

Talebenin kahvelerde 
oturmalan yasak edilCli 

Son zamanlarda orta liıe, yük
sek mektep talebelerinin kahve 

ve gazinolara dadandıkları ve ba· 

zı mektep talebelerinin iskambil, 
tavla ve sair oyunları oynadıkları 

görülmektedir. Bu hal bazı mek
tep müdürlerinin ve alakadarların 
ehemmiyetle nazan dikkatini cel· 

betmİf, Maarif Vekaletine müra

caatta bulunulmutlur. Maarif Ve· 
1ialoti.. bund .. ,i..i.lqwa .uıe~ tal• 
helerinin bu gibi yerlerde oturma
lannı kat'i aurette ya.ak edecek· 
tir. Talebenin kontrolü zabıta ta· 

rafından yapılacaktır. Zabıta kah
velerde o\uran ıençlerin hüviyeti· 
İıi te•hit ederek mektep idareleri· 
ne verecek ve mektep idareleri bu 
gibi talebeleri cezalandıracaktır. 

Cezalar, tekdir, ahlak notu kır-
ma, hatta mektepten "h k d ,_.._ ı raca a ar 
varacaKU!'. 

1Jir atelyede beden ter'biyesi, resim 
itiyö:'l:1ı ô bi birt"hirine fili aurette aevmeii 

Ôfreteceğiz. 

!nainin .. <beaio~ _onun yerine~ koyma- Yüksek muallim mektebi 
llDI albi teıkilittır. Gençlen mektep .. .. •• _ 
islnlle, sımflan içinde biribirini aevme-- ınudurluğu 
il, WnD!rlerinin parçalan olduklanm Mülga d•..::1fü· ··d · I ,_ .. • .. -..... nun mu ernı e· 
hatır .. tmai• çalıpcağtz. Meseli öılen· rinden Ali M ·ı n_ ..::ı.. k • ~~~~ae ~ 
leri ye~en olmadıiı için teneffüıha· 11" ·'-·· 
~ bir köıeainde tarla aöylemefe a ~ .m~ebi müdürlüğüne tayin 
~ edilen aç çocuklara edılmıttir. Mülga darülfünun mü· 

. ..-.ı.ıı-mm ~ temin edilecek, derriılerine Maarif V eki.leli tara· 
~~..a-- Mitü ihti lar •. - d f .J __ 
Wllll- " yaç onun e bir .,__ mwuı muhtelif yerlerde vazife-

~ı...,... m&maraıı deiı1; bir bütüııliik ler verilmetked' F fak'"lt • 
p.teHCek. mektep kooperatifi, mek· .. • ır. en u eıı 
tep yardmı •andıkları mektepler ;p.ıde ~uderrıılerinden Liıor Bey İzmir 

ra-> im değil, (Bizim) ifadeai ol•· lıaeai kinıya muallimliğine, felsefe 
caktır· Bunu habrlamaia, bunu temin fubeıinc:len Nimet Bey Edime liae· 
etmele rneeb.ruz. si felaefe muallimliğine tayin e• 

Sadri Eteni dilmitlerdir. 

ı ,_ k ı ·· ··ı. d" nmm:ınıı§ artistlere §Öhret basamağı ol· 
eKete ait sm!.i, ticari ve gürnrü şunuı.ıne ıği ha-kkında aorulan su- mak, onlan dünyaya tanıbnaktır. 
İflerine müteallik çok muğlik me· ale M. Fufas demiştir ki: (: o 

selelerin halli için derin hesaplara "- Hiç olmazsa, şimdilik mev· Bu sattrlnn, Viyanada mayısta ya· 
giritmek lizımdrr. zuu bahis değildir. Biz her şey- ı~ılacnk beynelmilel danı müsnbaknlarmı 

Bütün bu meseleler 
0 

kadar d ilan eden küçük bir broşürden hulasa et-
en evvel Preferan.siyel si&tem ü- t" 

muğlak ve naziktir ki biz, hatta ım. 
anla!manın imza.aından sonra, an· ~erine m_üessis bir mÜ§terek sına· j . V~ynnnda bi~ dans müsab~~.sı tertip 

ıleşme, tıcaret ve gümrük anla~- edılmiş. Bu musabakllda, gozume çnr· 
laşma ahkamını tetkik ve .müra· 'S' • bak ması hazırlamaktayız. Tam ma- pan şey, "Halk ralnılan,, musa ası 
kabe etmek, tatbı"katından hasıl oldu 

1 b'l k 1 ki "d k nasiyle bir gümrük ittihadı ancak ı B. be lm"l 1 .. bak h o a ı ece zor u arı gı erme ve u yne ı c muıa aya, er 
ifreide ihtiyaçlardan doğabilecek tedrici bir surette yeni anla~.ına· memleketin iştirak edeceği muhakl:nk
yeni tedbirleri, lüzumu halinde, nın tatbikat sahasına girmesinden tır. Mü::abaknyı tertip edenler, her 

b t tb 'k t h d 'k" memlelı:ctin karakteristiğini temessul et• 
ortaya sürmek mabadiyle her iki sonrn ve u a ı a sa asın a ı ı . . . I k • 1 tırecek rakıslar ıstıyorlar. Bu danslnr, 
memlekette hususi bir ofis tesisini ınem e et arasındakı menfaatle· cnıplnr tarafından yapılacaktır. Elbite• 
düşünmekteyiz.,, rin daha ziyade sıklaştırılması ler ve musil:i t:ıbii mahalli ofocaktır. 

iki memleket arasında gümrük ihtiyacı hakim bir surette kendini !Gruplar elbiselerini ve musiki aletlerini 
ittihadı yapı1ması düşünülüp dü- gösterir İse olur.,, bernberinde getireceklerdir. 

Su işleri 

Viyanada, iktısndi buhran had bir 
cle\'l'edc olduğundan, memlekete para 
sokabilmenin çarclerini ararlerken, bu 
mü:ınbaka da hatıra gelmiı. Ne olurSA 

Hacı vapurları hakkında 
hüküm!er } d • . olsun, güzel dü~ünülmÜ§ bir propagan• 

Ecnebi memleketlerden gelip ıBe e ıye heyetı Atınadan da ve ecnebi celbi için eüzel bir vesile. 
boğazlardan transit halinde geçe - Roma ya geçti . ~unlıın okurken ilk lıatmma gelen teY. 

k ı b ld k d ·ı · · ·· bızıın Zeybek oyunu oldu. 
ce ve stan u a en 1 erını go· On gün evvel Atinaya .ııu bent- Ac::ıba bu müsabaka)-a, en iyi Zey-

türecek gemileri bekl:yerek Hica· lerini tetkika giden belediye fen bek oynıyanlnmnrzdan bir grup gönd~ 
za gidecek ve o havaliden gelecek heyeti müdürü Cana beyin reisli· rcmez miyiz? ... 
hacılar ile hacı vapurlanna evvel· ği altındaki heyet, Atinadaki tet· 

SelAmi izzet 

ce çıkartdmıt bulunan 17 Nisan kiklerir.i bitirmiş, Romaya geçmi~· D 
1926 tarih ve 28 sayılı tahrirah U• em,tyoJJarı mÜtehaSSJSJ 

tir. Heyet oradan Avusturyaya 
mumiye hülanü bu yıl dahi, aynen 
tatb:k edilecekt:r. geçecek, Romanya yoliyle şehrimi· 

ze dönecektir. 

Evkaf aleyhine dava 
Evkaf idaresi, dördüncü vakıf 

hanı odabatı•ı Mehmet ağayı, mu• 
kavelesine riayet etmediği iddiasi· 
le vazifeı:nden çıkarmıştı. 

Mehmet ağa bu muamelenin 
gayri kanuni olduğunu söyliyerek 
evkaf aleyhine 19000 liralık bir 
tazminat davası açmı§t:!. 

ilk mektep.erde yapılan 
masraflar 

Maarif müdürlüğü tarafından 

ilk mekteplere bir tamim gönderil· 

mİ§tİr. Bu tamimde, sık sık muh 
telif şekillerle masraf yapılmama-

11, mektepler lüzumu olan alat ve 
malzemenin müdüriyetçe temin ve 

tedarik olunacağı b:ldirilmektedir. 

Bir Fransız rnuharriri geldi Mektep idarelerinin gösterecekle· 

Fransız muharrilerinden Fran· ri bu masraflar ödenmiyecktir. 

çis Karko fehriın:ze gelmiştir. Bu 
muharrir latanbul külhanbeyleri Memurlar kooperatifinde 
hakkında tetkikatta bulunacaktır. Belediye memurları kooperati-

Yangına karşı Belediye 
binalarında tedbirler 
Yangına kartı belediye merkez 

binasında olduğu bütün fube!er· 
de de icap eden tedbirler alın
maktadır, 

Koridorlara sigara atmak kat'i 
surette yasak edildiği gibi yangın 
vukuunda hangi numaraya telefon 
edileceğini gösteren levhalar asıl
mııtır. itfaiyenin numaralarım 
tafryan levhalar her 9ubeye da· 
ğıtılmııtır. 

finin b!r.nci devrei seniyesi müna· 

sebetiyle bu akıam belediye lokan· 

tasında bir danalı çay verilecektir. 
Çaya bütün kooperatif azaları da· 
vet edilmi~lerdir, 

İlmi bir toplanh 
Türk d:ş tabipleri cemiyet:nin 

ilk aylık ilmi toplantısı bu ak· 

şam etibba odasında yapılacaktır. 
Bu içtimada diı tabibi Mehmet B. 

akıl hastalıkları, HaEI llyaı Bey 
proteze ait tebligatta bulunacak -
lardır. 

Demiryollarımız hakkında tet
kikatta bulunan Amerikalı ıimen
dif er mütahassısı M. Bel tetkikatı
ru bitirmiş ve lskenderiyeye git .. 
mi!tir. M. Bel şimendiferlerim:zin 
işlemesi, otobüs rekabeti, navlun, 
memurlar ve bunların sigortaları 

hakkındaki tetkiklerinin neticesi
ni 1000 sayfalık bir rapor halinde 
Nafia Vekaletine göndermiştir. 
M. Bel gitmeden evvel demittir 
ki: 
"- işimi bitirdim. Memurlar• 

dan ve herkesten gördüğüm kolay 
lık ve alakadan memnunum. Tür
kiye iktisaden inkişaf etmek için 
çok çalışıyor. Bu itibarla genif 
mikyasta şimendifer inşaatına ih
tiyaç vardır. 

Bir köy muhtan 
mahkemeye veriliyor 
İstanbul jandarmaaı Alibey kö· 

'"\ 
yü muhtarını mahkemeye vermit -
lir. Sebebi şudur: Geçenlerde ba· 
zı kimselerin kaçak kömür götür· 
mekte olduklan jandarmaya ha• 
her verilm'ştir. Jandarma bunlan 
takip etmiş, kömürlerin bu köye 
götürüldüğünü görmüf, o srrada 
muhtar jandarmayı lafa tutarak 
kömürlerin kaçırılmasına ıebep 

olmuftur. 

DEHRi Efendi Nasıl Görüyor? 

- C ... hri Efendi, b izim dilimiz· 
de tok psel ita ıözleri var ... 

•• , Meseli babalaı-mıız de· 

miJler ki, eıeii dama irim çıkardı 
ite o indirir ..• 

. • . Sonra gene demi,ler ki, 1 . . . Yıınl demek ı remlı;lt-r ki her bir 
kö ... ) · · ""ld"' .. '"ki işin mesull)Ctl oııu ,yap:ınn. ıılttlr. Fnl..-ııt ş:ı-

peıın etını o uren ıuru er,.. JCt ı.upeğl öldilren Uo e§t'ft dama ~karan 

bn1uua&ı.z.a ne otur' 

Dehri Efenai - I e o.::.:a ,.7 E· 
!ek damın üstünde, köpek leıi do 
sokakta kalu. 
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Cenap Şaha bettin Bey Tevfik Rüştü Bey rM·~·...;;uı::k·:ı=::m:H::=.;:=;::i·;=;ıili =·ı 

dün gömüldü Çn:~;~;.~~:::. =-rz~deki==-;;;;~da· ,, .. ı 
Ece.,l;~y.at ve san'at hal ahmıza mensup bir çok yin siyasi hay=.tmdaki mu-.affa-

kimse er cenazede bulundular, muhtelif kıyeti sırlarını araıtınrken her yanarak ölen şoförden başka 
d ıeyden evvel bu maz!sini unut-

t eşek küll er ce'enk•er koy ular mamak lazımdır. Yalnız doktorun bir yanık Ceset daha bulundu 
Pazartesi akşamı nez, ic.aiına0ı· 1 yer .ne getirememif. Bütün ev hal" ! mazisine ait olan bu tecrübeler· 

den o.en etteb· atı ce ide üı.aLla· kının ıararlanna rağmen, o, ete• den ve ameli derslerden batka 
rın ... an Cenap Şa'1alıeUin Beyi, rini tamamhmağa uğr:tırmıf... bazı kıymetli ıa.rthr daha vardır 
dün eıostları ve tam:ltldan gömcıü· Nihayet bundan üç gün evvel, ki onların batında da Gazi ve lı· 
Jer. Cenap Bey, yeniden hutalanmıt; met ıibi iki büyük tefin itim~dı· 
Bakırköyünü gözgözü görmez fenabk geçirmif. Doldorlar çağ- na ve azer.ni derecede yardım· 

b:r ha!e g ... fren müthiş tip~ye, don· rılmıf. Merhum, pazartesi gününü ı rın.a mazhar bulunma~ıdır. Her 
cluru::u so: ; a rağben, zamanının kendini bilmez bir h~lde, uykuy· iki büyük ıefin ıözlerin.i ve fikir· 
bu ku.!retli edebiyatçısını ebedi la ıe;irmiı. Doktorların ik'nci lerini iyi anlaması ve bu sözlerin 
metfen·nc teşyi :çin gelenlerin 1&• teıh'ıi de bu: Emoreji Selebral.. ve fik'rlerin göıterd:ği vazife iıti· 
yısı umulan 'an çok fa2laydı. Arhk üıtadm ö:ümden kurtarıl· kam~ti n'hayetaiz bir feraiatle 

Cen:ıp Şchabettin Beyin, Ba muı bir bankaya bağhymıf. Ak· takip edebilmesidir. 
kırköyün 'e bir'nc: ilk mektep so· p.m, ge~ vakit Cenap Şr.habettin l9te Tevfik Rüttü Beyin müceh· 
kaeıntl~i köş'iü, merhumun dcıt· ı Bey: ağzından dokuz def. ':Ah!,, bez old~ğu bu ~etli v~ıflar 
larmı, hayrnnlarmı alm;ığa güç dedıkten ıonra, son nefeıını ver· ve mezıyetlerdır ki ıon mıaakm 
ye::ıni: ti. Gen'§ s:!!on a, cenaze- m'f... :ıkt'nde karıılaıtığı büyük zorluk· 
nin . :.z ır:nnmQsrnı bd:l"yenler ara- • • • lnrı bertaraf etmeğe imkan ver· 
ı da, edebiyatı ce i 'en'n tema· Cenazeye rahatuzlrğı dolayısi· mittir. Eğer Tevfik Riiıtü Bey 
yüz clıni§ unsur:an görülüyor· le yetitemiyen fair Celal Sahir yerinde bir baıka birisi olsaydı 
du: 1-1··aey·n Cahit Bey, Hüseyin Bey, bir telgraf gön:!ererek ,tazi· bugür.ltü muvaffakıyetli net'ce· 
S:ret Bey, J-H.:.:ey·n Suat Bey .. , yetlerini bildirm"ı, "Edebiyatımı· n'n a mabilmesi biraz ıüpheliydi. 

H:n·p nesli edebiyatma mensup zın temel direkler"nd-en biri daha Siyasi muvaffalayetler bpla as· 
bazı şn.:rlcr, en son e:!ebiyat ne~li- yıkıltlı !,, diyerek, Cen-bm ölü· keri z -:ferler gibidir. Bir bardak 
nin bazı ebman :::.rı bura:!aydılar. münden doğan teessürlerini :ı.n- suyu latıran ıon bir d.am'a oldu· 
Op~ra'5r Murat Bey, aynı zaman· lat;:DJştrr. ğu gibi aıkeri zaferlerle siyasi 

da, Cenap Şahabettin Beyi çok Beyazata ab.ae Oıkl ecek muvaffakıyetleri tam~lı;an da 
ıeven Servet' fununcu Ahmet lh- Cümhuriyet bayramında Beya· en •on muvaffakıyetlı bır ham-
.an Beyi temsil ediyordu. zıt meydanından bir avuç toprak ledir. 

S~at -~2 de c~na~e hazırlandı abnmıt ve Ankaraya gönderilm:ı- Tevfik Rüttü Bey Atinada bu 
ve ·o~-:.un .. ~e:.halme .. ko~uldu. ti. Memleketin diğer bir çok ye· muv;ıffakıyetli bam~yi yapmıt 
B:ıkır.:o;lu h:r halk saır: Adıl Bey, rinden alman topraklar da Anka· ve Balkan misakını, bir gün bü· 
Cenap Sahabettin Beyın tabutu - d 'im' t' 1 tanbul bele· yük Balk-:n birliğine temel olacak 

..1 • k • .. ok d raya gon en ıtır. s 1 b' be 1 ·ı 1 'kah 
ba1m -:, yan: hır §nr u u. B~· diyesi Cümhuriyetin onuncu yıl sa?J ı.m ır yne mı e vesı a· 
nu, do.:tor Mazhar Osman Beyın hat Ad. . bu toprağına line getirmiştir. 

.. • • • • • -u.:, ıraımı ya ıçın • kt 
ıır • • "ır b·r b tabesı ~ıp cLu lmdığı yere bir abide dikmiye ka· Bundan dolayı sevgi'i do oru 
M ... .,.bar Osman Bey, teeaaürden • t• tebr'k etmek bizim için bir vicdan 

. rar Termıt ır. d titr.yen b r ıesle: vazifesi ir. 
- Karlar 9airini, karlı bir hava· Halkev. nde 

da rrömüvonız, ne bezin tecelli! Dün akf&ID Halkevinde sergi· 
D~:li. Her1·es=n kafasmda, o da- ler, müze kütüphane ıubesi intiha· 

ki1·a, muhakka~ ki, "EBıanı şita,, bab yapılacaktı. Havanın müsait· 
m "'nzumea:nin mıaralan geçiyor- ıizliii yüzünden ekseriyet olma· 
41u: mıt, bu yüzden toplantı yapılama· 

Karla.r .. ki hamuşane dembe- mııtır. 
dem aö-Jar! 

F akal. Bugün savrulan karda, 
Cenabın dediği gibi sessiz bir ağ· 
layıf yoktu. 

Cenaze, bir polis müfrezesi· 
nin ele ittirak ettiği kalab~ Irkla, 
ıta§mdı. Namaz kdmdı. Sonra, 
eller üstünde Bakırköy camiine 
gene ayni mümtaz kalab1.lık, Ce
nap Şahabettin Beyi Bakıryöy 

kabr:ıtanıntlaki ebedi metfenine 
götürdü, gömdü. 

Merhum, kızmm yanma gömül· 
meği vasiyet etmİftİ. Bunun için 
kızının kernikleri toplanarak bir 
torba içinde Cenap Şahabett:nin 
yanın:l konuldu. 
Hek~m edib:n mezan üstüne 

k<f"lu,:ın çelen!;ler arasında Türk 
Tıp Ceıdyet:n:n, Tıp Ta!ebe Ce· 
m:yetinin, lst: nbul ünivers:teai
nin, Amerikan koHej:n:n, Esham 
ve kambiyo coraaamm, bonı. •• 
cenblnrı birliğinin is:mleri oku· 

Adliye gece nöbetleri 
ve kontrol 

Adliye odacı ve ha:!eme teık:
litmda bazı deiii,:kHkıer yapıl
ması dütünülmektedir. 

Bütün odacı ve hademeler hak· 
kında bir talimatname hazırlan· 
maktadır. Bunlara ait kadro kuv
yetJendir:Iecektir. 

Gece nöbetleri, altı saatte bir 
deiiıiyordu. Bundan sonra üç sa
atte bir deiiıtinnek, muvafık gö
rülmüıtür. 

Binadaki nöbet saatleri, yarım 
saatte bir zımbalanacaktır. Her sa· 
hah, aaatlere bakılarak, gece n5· 
betlerinin intizam'yle yapılıp ya· 
pdmadıit kontrol edilecektir. 

( 1S Yll Evelkl VAKiT J 
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- ••ma ...a llllAfm3 olarak ma&Wat 
Mkk•fla vuedllea Uk)iclat hakkmda müu-

nuyordu. kera& ıcr.. " 1ııaı.pta matbaatça mllttelıl-

••• 
Nezfi dimaiiden ölen Cenap 

Şa!?abettin &yin ilk haatalıiı, 
bayram:lan dört gÜn evvel, 13 
Kanunua~nide kendin: gö:tcrmif. 
ilk maıayene: Tansiycn 21. Dok· 
torların koyduğu teıhis ıu: Kcn· 
jeatyon aelebr -:.1.. A!:il Muhtar 
Bey, altmq Y•tmdaki edebiyab 
cedide mtadma bir rejim hazırla
ILJf ve dem't ki: 

- Bu rej'enin dıt!lla çdmıaua· 
nız, mutldc sekseni bulacakamız •• 

Rejim tatbik ed:lmiı. Yalnız, 
~nap Bey, tecru'"beli doktorun 
fllkir meıplesinden uzak kahnaıı 
7olundaki tavsiyeaini bir türlü 

dea lılr .............. nt:llıuı IOla amtt.aaı ee-

111179U .,., ... ~ taratmclaa vuku 

lllllaa claftt Dserlae Oamanb matlıaa& k on::· 
ıml d:bddl 4mma fUDI aareU fevkaWZe:le 
akıt içtima etmlftlr. 

Loa4ra - Diba bepekD LoH Clore A· 
... Kamaraemda ..... t:ırtı:ın hakkında 

mlUdm beJ'IUIMta lıaluıumlttm'· 1 
.. .U...J'UUll prp lmchdu bakkmcla 't'Q-

laa bulaeak ..n.JeW ~ taylDde muı-

1 leftkler arum:la ltDMı tam baad olua:U
lmllll:n. ~ lmdacluna &elince bar.ııb obı
dldea bir mı ~ falaa yer LebJstcul:ı ve ı 
fa1ıı.a 79r1n de AlmaDya:Ya alt oldu~.ınu ıö:r-

1 
llmelr ol:lak~ mtt~ktll lılr meaele:ıtr. B:ı 

.-ele hldaalla mmtemder an;aın:h ta~1n 
edllela Mr llcımb)'on bir rapor ba:r;ırbyac.ftk· 

tır. Alman:ramn m!l~· .. 't"'t! , .. .,e """ · 
lltı eıelılbv ........ 1ıafb laUklhnettn t:ırml· 

nat • tamirat meıt .. leıılııe tu.Il~r eı!en e111-

bc1cleraf:ma tameıwdJle rlaJet etmeel icap 
ecler.,, 1 

Lekeli humma 
ZONGULDAK, (Huauıi)- Son za. 

maalarda phrimiz bapiaaneainde biri
biri ardınca 8 lekeli humma vakur ıö
rülmüı ve baıtalar hemen memleket 
hastanesine nakledilmiıtir. 

Hastalığın ortalığa Y•l'dmaınaaı 
için sıhhiye müdürlüiü tedbir alnut 
ve bu cümleden olarak hamunJuı 15 
gün müddetle seddetmiıtir. 

Üfürükçüler 
Aclanada Koca Mehmet, Mu· 

hanem, Abdülaziz admda üç iifliriik
çü yakalarumıbr. Bunlann evlerinde 
yapılan araıtmnada evde muskalar 
ve üfürükçülüğe ait kitap, J"UI ve sa
ire bulunmuıtur. 

Barhnda bir cjnayet 
Bartın, (Hususi) - Bu hafta teh· 

riıniz civannda l)arnak kö:rüncle ya
pılan bir cinayet Barbnlılan benc:ana 
düıürdü. 

Akr:öz köyü muhtan Şükrü efendi
nin çobanı 68 ya~ında Uslu Haaanın 
bir haf tadır ortada görülmemui naza. 
n dikkati celbetmİt ve her taraf aran· 
ımf!ır. 

Ni!ıayet uzun aramalar neticesinde 
çoban, knfası ezilmiı olduğu halde, 
mandırada pbreler albnda ıömülü o
laıik bulunmuıtur. 

Yapdan tahkikata nazaran, Ak:röz 
muhtan Şükrü erendi Dunıuk köyü bu· 
dudu içine bir mandıra yaptnmı ora· 
da lıoyun ve ke: i yet:;:tinr.e:!o b:ıı!a· 
m:ıtır. Fakat Dt:rnuk kö7ü halla 
Ak::;öz l:öyü m:ılıtnn Şükrü e:e=ıd:nin 
ı:h·J?crinin kendi ır.cr<llanndan is!ifa
dc etmeıi:ıe bir tür:ü razı olm:ınuılar, 
bu yijzden zaman uman luvı;:alar ve 
münzızaalar olmu; tur. 1-!atta Dumuk 
köy:ül~i Şül:rü efrnd:cin s" rüter:::o 
z:ıroır vermek, koj'Unl:ırmı öldürr.:e~ 

surc~yle uôzünü yd~k btemiı!er
ae de muvaff.ık o!amamı~lardır. 

D:itün bu tehditlerle Şülaü •endi· 
yi k:::~:r:unıyacaWarmı anlıya!I Dur· 
nuklular mabtann gözünü adamalalb 
yıldırmak için çobanı U~u Hasanm 
lcl .. :;nu ezerek öldürmüflcrdir. 

Cir.aye~n f cili, Dumıili köyünün 
muhadr mnhal!e~ · ni!en Molla Salih 
oilu Hüseyindir. Katil yakalanmıım. 

lzmire gelmit bulunuyordu. Za· 
vallı Mehmet efendi, vücudunun 
belden yukan kıamı tamamiyle yan 
mak suretiyle feci bir tekilde öl· 
müttür. Enkaz arasında daha bat 
ka ceset bulunması kuvevtle muh· 
temel görüldüğünden hafriyata de 
vam edilmektedir. 

Hasan Fehmi efendi hakkında, 
yapılmakta olan tahkikata müıtan 
tiklikçe devam edilecektir. 

lzmirde lkiçeımelik caddeıinde 
büyük ve küçük yıldız otelleriyle 
bir eczane ve bir tütüncü dükkanı· 
nın yanmasiyle net:celenen büyük 
yangın hakkında müddeiumumi 
muavini Şevki bey tarafından ya· 
pılmakta olan tahkikat neticelen· 
diriimit ve tahkikat evrakı karar 
hakimliğine verilmittir. Yansı
nı kaaten çıkarmakla maznun ola
rak büyük yıldız oteli müsteciri 
Kasabalı Hasan Fehmi efendi de 
mevcuden karar hakimliğine aev· lkiçeımelik yangınında feci ıu· 

d rette yanan ve tedavi edilmek üze-kedilmit ve orada iıt' cvabın an 
re kaldırıldığı memleket haatane· 

sonra aerbeat bırakılmıtbr. 
Yanan otellerin ve kahvenin sinde vefat eden ıoför Fuat efen• 

enkazı albnda, otel müıterilerin· dinin cenazesi §oför arkadqlan 
tarafından Te asrt kabristana deEden bazılarmm yanık cesetlerinin 
nedilmittir. bulunduğu tahmin edilmekte idi .. 

Belediyece enkaz arumda hafri- Şoför Fuat efendinin ölümü to
yat yapbrılmaktadır. Ve bir ce- för atkadaılariyle beraber, hemen 
set çıkanlmıtbr. Bunun T:renin bütün İzmirlileri mütee11ir etmit· 
Salahattin köyü muhtan Durmuı tir. Fuat efendinin mezanna Cüm 
oğlu Mehmet efendiye ait olduğu 1 huriyet Halk fırkası ve ıoförler ce• 
an'a"ı'mııtır. miyeti tarafından çelenkler kon· 

Mehmet efendi. bazı i~leri i .. ;n mu,tur. 
1 

Bu kadın bir tazyik 
neticesinde mi öldü? 

lzmirde Dedebqı köyünde aa· 
rip bir ölüm vakası olmuıtur. E· 
min efendi kansı Zübeyde baııım 
fominde genç b;r kadın ölmüt ve 
defni için rapor vermek üzere Kar 
fıyaka belediye tabibi davet edil· 
mittir. Belediye tabibi tarafından 
yapılan muayenede Zübeyde ham .. 
mm kammda ve sol tarafmda bir 
bere görülmüıtür. Burulan Adliye 
haberdar ed:lmit ve otopsi yapıl· 
mak üzere cenaze memleket has· 

Adanadan kaçan posta 
memutu 

ADANA, (Hususi) - Şehrimiz 
posta havale memanı iken zimmetine 
6880 lira aeçirerek lrak'a firar eden 
Zihni efendi yapılan teşebbünt neti
c:etinde l*'fembe pnkü elııpresle 
ıeJıri.mize aetirilmittir• 

Zihni efendi 1930 senesine kadar 
tehrimiz PGltane.inde havale memura 
idi. 193!> kinunuevvelinde 3 ay zarfında 
ıe'1rimİ2: poıtaneıine havale surctiJle 
yatırılan 6880 lirayı cebine atarak, biç 
bir ıeyden haberi olmıyan posta idare
sinden izin kopararak lstanbula, ora• 
dan da bir pasaport alarak en-eli Su· 
riyeye, sonra Bağdada gİtmiıtir. Bai· 
datta beraberinde götürdüğü paralar
la güzol bir bayat geçinneğe b&flıyan 
Zi!ıni efendi ayni zamanda Baidatta 
Türkçe olarak çıkan Yeni Irak gazete· 
sine (Turgut Zihni) ümuiyle yası• 

lar yazımı Ye oradan da epeyce bir 
maaı almıtbr· 

Adanad~ yeni müddeiuınumimia 
Münir Bey waiie1ine gelir selmez, 
elde mevc~t clos:,ralan tetkik .ederken 
Zi!ı::ü e:endinin de evrakdta tcaadlif 
e!cıit ve Zilini Efe::ı~ siyasi bir müc 
rim demi adi bir Iı:nız old11tundan 
bahiılo iı:ule eclilmeaini adliye '" bari. 
ciye vehaletleri na..-taaiyle Irak hüku
mctin~en istemi§tir. 

Cümhuriye!in onuncu )'il dönüınü 
tr.efine ilan e:li!ec:U aftan istifa:le e
decot<i:ıi dü;ünen Zihni ~endi, Tiirki
ye7e avdet için e~~·liğimizc!en pasaport 
a!mıısa da bir tü:lü harekete ceaıet 
edememi~tir. Nihayet Irak bükW...ti 
ile cereyan eden aoa muhaberat neti
ce: i:ado Irak hülıUınoti Zihni efendiyi 
tevki~ e:Jerck f: "ardine cönc!enniı, ora
dan d:ı şe!:ırimize ~c~riJmiııtir. 

Geç vakte kadar yapılan aorıudan 

taneıine getirilmiıtir. 

Müddeiumumi muavini Ali bey 
müvacehesinde otopsi yapılmıt ve 
bir tazyik neticeaı :lubeyde hanı• 
mm sol kabulga kemikler:nin kırıl· 
mıt olduğu ve bu yüzden dalaim 
patladıiı ve ölüme sebebiyet ver
diği anlatılmııtır. 

Bu suretle ölüm vakaaı ehem· 
miyet almııtır. Müddeiumumi mu 
avini Ali bey, tahkikat yapmak Ü• 

zere hadise mahalline gitmiıtir. 

Fahişe yüzünden 
bir yaralama 

Adanada Sucu zade mahallesin
de oturan ve Yakup beyin maiye• 

j tinde emirber bulunan Mustafa oi• 
lu Ahmet efendi, karııı Güllüyü 
bıçakla kalçası üzerinden yaralıya• 
rak kaçmııtır. 

Aıker Ahmet efendi, bir kaç 
arkadaıını evine davet ediyor ve 
bu meyanda bir de f ahite kadm ıe 
tiriyor. Bu vaziyetten son derece 
canı sıkılan Güllü, kendisinin ni· 
kAhh karısı olduğunu ve bu halin 
çok çirkin olmasından kadm1 ev· 
den uzaklqtırmaaını söylüyor. Bu 
yüzden b:r dil kavgası bqlıyor ve 
bu kavga gittikçe büyüyor. Bun· 
dan fena halde içerliyen Ahmet, 
bıça~mı çektiği gibi Güllüyü tam 
kalçasının üzerinden yaralıyor ve 
kaçıyor. 

Yaralı ka:lmm hükUmet taba
betince yapılan muayenesinde ya
ranın ehemmiyetli olduğu ve bu· 
nun iç· n de mezburenin hastaneye 
kaldırılmasına li!zum gösterHmit 
olduğundan Güllü memleket has· 
tanesine yatmlmı§tp-. 

Ha tliaeyi bir taraftan zabıta ve 
,. ieer taraftan da merkez kuman· 
c1anhğı tahkik ve tetkik etmekte
dir. 

sonra Zihni cl'e:ıdi hı:ılıkında 

karan verilmiı ve hapisaneyo 
dilmiıtir. 

tevkif 
sevke-

• 
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-S - Söndürülen baca 

Neden Evlenemedik ? .. Anadolu kavağında Ömer ça
vuşun oturduğu ıigortasız evin ba- _ 
cuı tutuımuş, aöndürülmüştür. 
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Sen, bana ne dersen de azi
zinı; atk, insanın kabline, bir an• 

da ok gibi ı:ıplanıyor. Bütün bir 
Ö::nür, tahayyül ettiğim, bekledi
ğim, arzuladığım kadın, itte o 
kadındı! 

Sana onu tarif etmiyeceğim. in 
aanr teshir eden, büyüleyen gü
zell:k tarif edilmez. O esrarlı 

gözleri, aiyah bir elbisenin ltm
d:ı harlenen vücudu, ıiyah uçla
rın çerçevelediği solgun yüzü ta• 
rif o-~iyeceğim .. O, yalnız tebet
süm eden değil, ayni zamanda 
ağlamasını da bilen bir Jokon' du. 

Kaç yaşında mı?. diyorsunuz. 
Y ~mı ~hmin edemedim. Senele· 
rin cüze:Ieıtirdiği, elemin ve ıstı· 
r:ıbın ili.hil~tirdiği bir çağ var· 
dır .. işte onun ya~ı .. 

ln!lnmıyacakıın, yüzüme baktı! 
göz göze geldik ve ben her §eyı 
unuttum. O kimdi?. Neredeydin? 
kızıyle evlenmek mi istiyordum? 
Buraya neye gelmittim? .. Bilmi· 

Yordum. 
Selam verdim, sustum. Bir rü-

ay görüyormuf gibiydim. O da bir 
az heyecanııydı. 

Otvdu, bana yer gösterdi. Bir 
iki soo söyledi, hatır sordu. Se., 
asabımı bir musiki gibi olq:ıdı. 
Nihayet Perrandan bahsetti. 

Birdenbire gördüğüm tatlı rü· 
ya, kcrkunç bir kabua halini al· 
dı. 

O kadın, aanki her ıey olup 
bitmit gibi konu9uyor, bana: "Da 
madc:.1, diyor, teıekkür ediyor, 
Perr:ınm üstünde fazla bir hakkı 
ulmedıguu aöylilyordu. 

Kapalı sözlerle, m&zisini ima 
ediyor, fakat kızma ikarıı beşle

diği büyük muhabbeti saklamı· 
yordu. 

Ben, bakı§larıyle büyülenmit
tim. Sesiyle vecde gelmi§tim. 
Söylediklerini yan anlıyordum. 
Dizlerine kapanmak, eJlerinden 
öpmek arzusu içimde yanıyordu. 

Onun, muisindeki günahı bil
diğimi biliyor ve bqı önünde ye
re bakarak konuşuyor4u .. 

olduğunuza tüphem yok - doğru 
cevap istiyeceğim: Perranı .evi· 
yor musunuz?. 

Bu sual, beni rüyamdan uyan
dırdı. Hakikate geldim. 

Yalan ıöyle:nezdim. Dedim ki: 
- Sizi gördüm hanımefendi ve 

evmeden evlenmenin fecaatini 
idrak ettim. Vicd~nıma elimi ko
yuyorum ve aize: Evet, diyemiyo-

rum. 
Selma hanım yerin:len fırladı. 
Ben de doğnıldum. 
O, pencerenin önüne gitti. 
Biraz yaklaıtrm, ve pen:ere-

den, Üsküdar sırtlarından, Ada· 
lara d-0ğru uzanan denizi, önü
müzde muhte§em renkleriyle 
yükselen Çamhcayı, Karacaah· 
medin kara gölgelerini gördüm ... 

Selma hamın pencereyi açtı: 
- Aff ederainiz, dedi, yorgu· 

num .. Nefeıim biraz daraldı da .• 
Bir.:lz daha yaklaıtım. Hatta 

aolwldum. 
Selma hanım heyecan içindey

di. Parmaklan, arkı sıkı, adeta 
kenetlenmiı gibi, pencerenin per
vazını tutuyordu. 

Yanakları, iki kırmızı kamelya 
kadar kırmızıydı. 

O z-:man, o kadın, gözlerime 
güzelliğin bütün haımetiyle gÖ· 
ründü .• 

Ciddi ve ağır bir seale: 
- Eğer Perranı sahiden aevmi· 

yonaruz, evlenmekten vazgeçi· 
niz, dedi .. Kimsenin nüfuzu altın-. 
da kalmayımz, hi~bir menfaat 
gözetmeyiniz. Biribirlerini sevmi-

en, hatta biribirlerini ayni dere
ce scv.miyen :iki l<ıfİnin irleıme

sinden felaket doğar. Sözüme iti· 
m~t ediniz. 

Gözlerimden, Perranın haya1i 
silinmişti, iımi kulağıma yabancı 
geliyordu. 

Selma Hanımın önünde hür
metle iğildim: 

- Sözünüzü dinliyeceğim ha
nrmefend' y ı . k 1• a nız, sızdcn ayrıhr-

en, beni hafifmeırep bir adam 
teliıkk' . . . . 1 etmenıenızı ıatırham ede· 
ceğ'm, 

.. Y~zünıe esr:ı.rlı gö:::lerle, büyü
cu gozleriyle bal:tı ve sağ elini 
uzattı. 

El'ni elime aldım ve hissettim 
ki ı· . ... e ını elime bırakmu;b ne ka· 
dar hıtaanı çekmiyecekti .. ' 

(Devamı var) 

Sabıkalılardan Şevki Serkldor- tT • • •ı 
y~n klübüne gi~i~. koridorlarda il ' erıne aetırı 
hır §ey çalmak ıçın dola§ırken ya- O , 

• e ı mum-•• 

kalanmıştır. 

Eşyası ~ahndı 
Kadrköyünde Y eldeğ:rmen:n

de bir bahçenin köşesindeki oda
da oturan Emine Hanım polise 
müracaat etmiş, Aznif ismir.de bir 
kadın tarafından bazı eşya~ınm 
çalındığını iddia etmi~tir. 

Eibfse hersızı 
Firuza3ada oturan Mehmet Ni

yazi ve Pctro Efendilerin elbisele· 
rini alarak baıkasına satan Pana· 
yot yalcalanmı!hr. 

Dayak yedi 
Üsküdar aakinlerinden Nuri E· 

fendiyi otomobil ücreti yüzünden 
şoför Yaşar dövmüştür. 

Bacaklara ezif di 
Galatada ithalat gümrüğü anha· 

rında çah~an hamal Hasan oğlu 

Şükrü kol ve bacaklarını vince sı· 
kışbrmak suretile mecruh olmuf, 
Beyoğlu hastanesine kaldırılmış· 
hr. 

Vahan ile Nişan 

Kadıköyünde Karakol ıokağın· 
da bir binada calısa.n Vahan ile 

~ ~ 

Ni§an arasında kavga çıkmı~, Va· 
han aandalye ile Nitanı baıından 
yaralamıştır. 

Suriye gazeteieri ve 
sabık Hidiv 

Suriye gazetel..ri s bık Hid'vin 
Suriye tahtm göz dikmesi aley· 
hinde yazılar yazmaktadır. (Fe· 

tülarap,, Suriye tahtının münt ka
aaya çıkarılmadığını aert ve acı 
bir liıanla yazıdıktan sonra şayet 

Suriye krallrk olacaks Suriyeli· 
Jerin aabık Hicaz kralı Şer:f Aliyi 
Hidive tercih edeceklerini aöyle
mektediı;. 

kün olmıqan bir emir 
Bu tayyare hadisesi de atlatıl· 

clıktan ıonra (Stange) Bey Na li 
deyı çnğır rak demi§ti ki: 

- "Yarın ıabah §U karşıki tepe· 
ye toplarımı yerle§tİreceğim. Ora
dan Rus cephesini top ateşi altına 
alacağım, fakat topları oraya ka
dar çıkarmak kabil değil, yol yok. 
Binaenaleyh şim~i efradmızı top· 
lıyacakamız ve o istikamete giden 
patikaları tesv~ye ettireceks:n · z .. 
Teşkilatı mahsusa efradı bir kc:.ç 
saat zarf mda yolu hazırlamıt ol· 
malıdır!.,, 

Nail Bey bu emri alınca onun 
kabili icra olup olmadığını düşün· 
meden (Stange) Beye istediğin: 
derhal yaptırmağı vadetmitti. Bu 
iıe katibi ınes'ul Bey tayin olun· 

mu§tu. (Stange) Bey bunu haber 
alınca itin ihmal edilmemesi için 
hemen katibi mes'ul Beye tebligat 
yaparak yo!un tanzimini askeri bir 
icra tekline sokmuştu. 

Halbuki (St nge) beyin emrini 
ycr;ne getirmeğe imkan yok~u. 
Çünkü yolun tanziminde kullanı· 
labileeek teşkilatı mahsusa efradı· 
mn hepsi daha gerilere sevkedil
mişt:. On!arrn toplanıp getirilmesi 
z~mana muhtaçtı. Halbuki (Stan· 
ge) Bey yolun bir kaç saat zarfın· 
da hazırlanmasını istiyordu. 

Bir hapis karara 

karar vermişlerdi. Bunun üzerine 
Gid:p (Stan!:e) Beyi bulmuş'ar ve 
elde mc cut efrat bulunma .. 
masından dolayı ver:Ien emrin ifa 
edilemediğini, yoksa katibi mea'ul 
beyin kendisine tevdi edilen bir 
vaz'fcyi ifa etmiyecek bir adam 
olmadığını anlabnıtlardı. 

(Stange) Bey işi anlayınca ver· 
diği bir haftalık cezadan dolayı 

mütees:;ir olmuı ve tabit katibi 
mes'ul beyi affederek cezayı da 
haldırmı§b. Aradan bir kaç gün 

geçtikten aonra lstanbuldan gelen 
haberde Trabzon ve havafüsi teş· 
kilatı mahsusa kumandanlığının 

lağvedildiği ve Trabzona, yukar • 
da da yazdığımız veçhile Avni pa· 

şanm .~eldiği ve gerek doktor Ba· 
haettin Şakir Bey ve gerek diğer • 
leri tarafından idare olunan cep .. 
belerin Avni paşa tarafından ida· 
re olunacağı bildirilmişti. 

Alman mütemmim malfuno.ta 
nazaran lstanbuldan erkanı harp 
zabitlerinden Ali Riza Bey namın· 
da bir zat geliyordu ve bütün kt· 

kilah mahsusa cephelerini bu zat 
teslim alacaktı. Ali Riza Bey 18.z 
olduğundan onun Kafkas budu· 
dunda daha ziyade işe yarıyaca .. 
ğı zannolunuyordu. 

Naili Bey latanbuldan gelen bu 
emre rağmen kendisinin Kafkas 

Emrin icrasına imkan olmadığı cephesinde kalabileceğini ümit e· 
nı gidip (Stange) Beye anlatılaca· diyordu. Fakat bu ümidi de boşa 
ğı yerde Naili Bey h:ç aesini çıkar- çıknıı§tı. Çünkü istanbul onun da 
mamıt ve aradan yirmi dört saat artık eıki vaz:fesi olan Trabzon 
geçtiği halde yolun tanzimi iç·n katibi nıeı'ullüğüne avdet etmeıi 
bir teY yapılmnmıftı. (Stange) lazım geldiğini bildiriyordu. 
Bey verdigw ~ emrin ifa olunmadığı· J ·ta b 1 • n u un verdiği yeni emirler 
ru görünce tabii bunda:ı katib~ al 1 Kutuculardakı Yetngında ınır a rnmaz esasen hareke e ha-
mes'ul beyi mes'ul tutarak onun zır olan Rıza Bey derhal Trabzo· 

kasıt var mı? bir hafta hapsine karar vermit ve na avdet etmişti. 
Ge lerde "utucul r a çı an bu hap's knr r m N ili Beye t hl' (Stange) Bey ise tuttuğu yeni 

yananı.~ 1 ast mevcut o du~unı .• an c :~ti. mevziden yeni emir gelinciye ka-
şüphe edi mi~ . • Haltları. d tah· i !i ey bu keran alır almaz dar ayrılmak istemiyor ve ordu
kikat yapılan üç k:ışi dün müddei· fena halde etekleri tutuşmuştu. dan emir bekliyordu. Naili ve kl-
umumiliğe gönderilmi§lerdir. Çünkü hakikati halde meı'ul olan 

Ş kr tibi mes'ul beyler .:le işlerini )eni 
Halil, Mustafa, ü ü isimlerin- katibi mes'ul değil, kendisiydi. 

gelecek zata teslim edinciye kadar 
deki bu üç kişi hakkındaki tahki· (Stan&e) Bey o emri verd:ği za· 

Bir aralık, yüze güneş vurmuş 

aib~ yan:.kları hafifçe kızarıyor• 
du. Bu bu esnad - deliyim, 
maltlm - bu kadının bütün haya· 
tını dütünüyordum .. ihtiyar ve ba 
yağı hir adamla evlenme1ini dü· 
tüniiyor, batka birini sevip k:ı~
muma hak veriyor ve o günü de 
hay)t:imde canlandmyordUill· O 
admn, bu kadını çok sevdiği için 
ölmÜl olacaktı .. Ne iyi!.. Ona gıp· 
ta dmn .. Ke,ke ben de onun er· 
diği murada eraeydim de, ölsey· 
dira. O kadınla yan yana, ba§ ba
ıa, aktam ısaızlığmda beraber 
bul~emak.. Onunh bir divanda 
otu:rısnk, onun ellerini tutmak, 
aaç?arını okıamak, onu ıevip öp· 
m~ .• Ne saadetti bunlar! .. 

yeni karargahta beklemeğe karar 
=~==~=========!katın der:ITTleştirilmesi için, dosya, man onun kabili tatbik olmadığı· 

L. d _1 • ı· vemıİ§lerdi. 

Selma hanım, benim sustuğu· 
mu r,örünce bnşmı kaldırdı ve bir 
az. hayretle Yüzüme b~ktı. 

Heyecanrınr gördü ve kadın 
değil mi?·· Heyecanımın sebebini 
nezdi .. Sezd iği ınuhakkaktı, çün· 
kü biraz daha fazla kızardı ve 
gözt~rini gözlerimden kaçırma· 
mağ'l gayret ederek dedi ki: 

- Muhliı beye keTfı 8öyliye· 
cek hiçbir aözüm yoktur. Ben ka· 
bahatliyim .. Kızımı iatediği ada· 
ma vermek hakkını haizdir .. Yal
nız ıiu &ir §CY söy!iye=eğim. da· 
ha dofruıu bir §ey soracağım ve 
sizden - Sizin namuslu bir ::.dam 

lSe programların a yedinci istintak haınm ığ;ne ver:I- nı, çünkü ortada efrat bulunma· 
yapılacak tadilat nıi§tir. dı~ını kendisine anlatması ve ya· Erkek elbiseli kadın casus 

Liıe ve orta mektep den proe· 
ramlannın ıslahı maksadiylc mü· 
tehaasıı ve tecrübeli muallimlerden 
mürekkep olarak teşkil edilen ko· 
m · ıyonlar iıe başlamqbr. 

Komisyon azası, de.nlcrin sınıf· 
ların derecesine göre layikiyle tak 
sim edilmediğini ve !İmdiki prog· 
ramda bil%ı :anbetsizlikler olduğu
nu görmüılerdir. 

Sumerban1c fabrikalarının be~ pdncağına dair vaat vermeıi la· O günlerde idi ki bir casusluk 
liraya kadar köylü elbisesi satına- znndı. Şimdi nasıl olurdu da hiç hadisesi ortalığı epeyce karıştır· 
sı, hazır elb:se fiatler'ni dü~ür- lcabahati olmıyan kat '.bi mes'ul mağa sebep olmuftu. Bir gün er
mü§tür. Aynı zamanda ucuır: el- beyi hiç b~r kabahati olmadan lcelc elbisesi giymi olan bir gürcü 
bise yapan terziler de, d'kme üc- hapise tılcabilirdi. Nihayet uzun kadını teşkilatı mahsusaya ait olan 
retlerini indirmişlerdir. müddet düıündiikten, te ındıktan telefon telini keserken ya.kalanını§ 

Jer 15 - 20 liradan aıağıya elbise mı§tr. Fakat a.skerlikte kızmak fi· Devriyeler tarafından tutularak 

İstanbul cihetinde 10 - 14 li- sonra meseleyi katib'. mes'ul beye tr. Bu kadın uzunca iboylu, bir de
raya kadar e ;se diken terzHer açmııb. Katibi meıs'ul bey hap· s ri, bi.r kemi~ denebilecek kadar aıs 

.03alm1şhr. Evve!ce bu gibi terz=- kararını İ!İtince fena halde kız- ı ka b.r §eydı. 

d' iyorlardı. lan para etmiyeceui :çin i§i bir an kararg~ ha getirildiği zaman cinnet 
Mesela "Arziyat,, dersı· v-1 

..... ı·ıe Sumerb .. nk .. ehı'r nhalı's·'. nı'n de 1 dil 1 · ı· · · ·· t " b l GJ\.l. ~ , . evve ze tmek luzımdı. .:ı aımı gos ermege aş amıttı. Hat-
Jiıelerin son sınıflarında okutuldu- gı·yeb;leceğı' 1 O lı·r"'ya h'"zır ve u· .. =. 1-d b h d h ld · ~ ... Katibi mes'ul beyle Naili Sey ne U7. 0 ıw ın u sa te eliliğini o ka .. 
ğu a e §tmdi tatbik edilen prog- cıtz el ı'se v..ptrrm .. ktndır. Bu h d "-l ki b' b J- ... ... sure'le areket edeceklerini bir ar us14 1 ı, ır surette yapıyordu 
rama göre u ders liselerin yedinci elbis=ler:n kuma'}ları •a'"f ..... old11· k' k d' · · L 

f d kutul - ,., ~.. müddet dü~ündükten sonrn b 'rl'k· 1• en ~sını yanalıyan devriyeler 
sxnı m a o uyor. Halbuki ... d .. h l tu F h f b ı · · " · gun a ~un e yo ~ r, · e .. ane n · te (Stange) beye giderek vaziycH cvve a ona a.cımı§lar ve deli diye 
talebenın Arz.yat,, a.era·ni tama- ri''aaın h l' · ·ı ·k J t kr k 

. b. . . "' m azır e ısecı 1 nsmı olduğu gibi kendisine anlntmnğ e ar oyuvermek istemi•lerdi. 
mıyle lcavraya ılmesı ıçin "Medeni f • lb' 'h · k F k :r 

"M.. pıyasanm e ıse ı byacına atfı, ~-""""' .... """" ""'"'"-"""•.- a at içlerinden birisi mesuliyet .. 
kimya,, ve uceasem hendese a·· ı··kı l . • . k ld ... d b . l , . d . , 11 .uç u e ma yetıştırıyor. n·n en ço satı •iı yer, a azıya- ten ·orkarak onu ihtiyatan karar· 
derslermı, a.~~ evvel görmesı la- Bundan anlııtılıyor ki, ıchrimiz de Zonguldak, Bursa, Balıkesir gi· gaha kadar götürmeğe karar ver-
zım gelmekte ır. de büyük bir hnzır clh'se fabr.luısı bi amele yerleridir. Bu elb:seler m'şti. 

Program ar a ~apılan adil t deha açılsa, piyasada ümit edil- henüz 11e 'r •e I· sah lerd n tız~k 
e~nası~da bu. kabıl yanlıılar tas- miyen bir xmütteri bulacakbr. ı f .. kir köylülere kadar gidememit· Kadının bir Rus casusu olduğu. 
hıh edılecektır. Surnerbankm köylü elbiselerl·-1 tir. na hiç fÜpbe yoktu. 

(Deftml nr) 
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Eski Yunan tiyatrosu 

1 Cenap Şebabet- 1 

tin 'in bir şiiri Şimali Afrikada bulu
nan san' at eserleri nasıl doğlİluştu? 

Şadan S:illJı Bey lsmlnde bir genç mu
harrir, bize Ywıan tlyatrollUJl& dair bir etü

dünü get~di. Bir ıııru makaleler halinde o
lan bu değerli )ıııiliın, alAkadar okuyucu
larmuz güıl'l ııanntlar sayfasında tnklp ede
blleceldt-rdlr. Birinci yaz.ı), bugün koyuyo-
nız: 

ile kazanılır. Bunda dnnağın kudreti 
kadar terbiyenin de tesiri vardır. 

Fakat sanat dımağ ile pek az alaka
dar olarak yaşar. Onda bir varlık yapa
bilmek için sıkı bir terbiyeye ihtiyaç yok-

Dün gömWen "Edebiyatı Cedi
de,, pırt bir aralık 1llrler1nt bir ki
tap bnllnde toplamak lıtA>mtıı ve bu 
kitaba ba§langıç olarak ta lbdalye 
ııtrnll bir manzume Y&Emqb. 

Şair bu manzume.ınde eevgl)let
ııe bitap r.d<!r; fakat bu manzume 
ıı,ıc talrl olarak tanınan Cenabın 
"gurur., o 11evglılnd<'n ,.e ııevgfllııln
den de llstUn tuttuğunu göııtf'rlyor. 
Bu ollrl nesre Çe\"lttrek ,.e tUrkteye 

tercUme edı>l"f'k 8f8fıya koyuyoruz: 
tur. 

A Güzelliğin ve gençliğin ömrü bir gün 
Yunan san'ata - Yunan ruhu Çalıttırılarak sar.atkar yapılamaz; o .. ek yeni açmı• bir · kk be · 

v • • • • surec :r çıçe en nım 

Edebiyat insan ruhuna iki tarzda dogar, s~nat ıçın lazım 0~:'11 ~uh ıle yara· söz kudretimle sonsuzluk alır. Bu yüz-
teıir eder. Biri okuyarak, diğeri gö- tılır .. Daırn:ı heyecana mustnıt ~~ ~ey- den bu kitabın vefalı göğsünde hep böy
rerek... yal bır ruh.. İtte Yunan sanalinı dığer le güzel, taze ve sevilmeğe layık yatar-

, muasır kavimlerden ayıran, onlann fev· ' 
Bu iki ıeklin tesiri biribirine benze- i kine çıkaran nokta Yunan ruhunun daha sın. ~ ~ 

mez, ve::-dikleri heyecan hemen hemc:ı incelmif ve heyecanlalll1U!ğa müstait ol- Ş defter se · ··h* · · 
· d" . f k t h • · d b u nın ıo retım tapınmanın 

aynı ı:, a a ru a gını, ora a u mnsıdır. Ne Mısırlılar ne lranlılar bü- "ki · ·,.· d t"lri d 
h ' musı sı ı:rın e ı yerek asırlar an asır-
eyecanı yaratı, tarzlr.n tamamen ayrı- tün medeniyetleriyle bu kadar incelebiJ- · · lara geçırır. 

dır. miılerdir. Bunun sebebi nedir?.- . . .. . . 
Okumada bi h" b" h b" Kafıyelcrım, adını bir dalda oten ıkı 

r ıs, ır eyecan, ır R h b"" l ak kad" • d b""1 "b· 
ak f "k" k nalınd k u ta u o ar ır ve ınce yara ı- et bül u gı ı biri birine tekrarlar v a ı ır a an geçere yavaı b" . . . ' 

h . B ed .. d. f lır. Bu ta ıatin esendır; fakat onu do- * yavaf ru a ıner. u t na ır, a- v • • • •• • * • 
k 1 guran tabıat, yetışmesınde de mühun Gö" ·• •· •• at esa3 ı olduğundan daha çok devam b" iE a) İklimi" .. elliv• z suzuıun, bakııın, tafaklann a-
ed ır vaz e ır.. n auz gı ve te- be · .. .. .. b 

er... ·· ·· tarih" d ld çılııına nzıyen guluıun uzaklarda e-nevvuu, ı o uran vakaların hu- . ·· · . 
Ter.ıaıada bunun akıi olarak heyecan susiyeti bu ruha te . d l b" nım ııırımın musikisi yüzünden konuıur. 

h • sır e er er, onu ır ••- · ·· 1 . •· • · 
na a anı olarak iner ... Daha çab-.ık tesir heykeltraı ...ibi yonta J f . I ınavı goz enn gelecek nesillere ıunmın 

• • •. r ar, onn venr er. · d . " ·· ·b· eder, lakin uçandır, az zamanda aıy- Yunan ruhu da bu ti b 1 penceresın en bır kız kardeı ıozu gı ı sure e muaun u u· ·-r· 
nllr. Bu ayn tesir tarzl~ ~lil eder- nan kavimlerin ruhundan ziyade inkita· gu umser. 
Hk okumadaki yavaı tesınn deva- fa mazhar olmuıtu... * • * 
mın, heyecan veren vaka veya levhanın O -
.e'-- .. temas -.ıerek · d ld v Yunan tarihini kantbnrsak, eski Yu· puciiğündeki tat, her zaman man-
DllT- "'"Q geçmesın en o ugu- ı · . ·· 
nu anlanz. Edebiyat bu tekilde fikre nanistan haritasını göz önüne getirirsek zume erımın dudaklannda durur. Guzel 
tahl·ı 1·m•-~nını kt d" H" d"" " onlan diğerlerinden ayıran birçok husu- kokulu bir mısrannı kim okursa her sö-

ı . - verme e ır. 11 " uıu- ·· -
nülerek doyulur. siyetler meydana çıkar.. Bu hususiyet- ~~. senin gül ıi~i .a~ından ~lınmıı bir 

)er o rubu derin heyecanlara haznoladı. opucuk sanır da ıunının dudagında ıe-
T ernqacla bu Yoktur. Hareket göz Bu heyecanlar da kuvvetli bir ifade tar- nin temiz dudağını öper. 

ve kulak vasıtasiyle fikre pek az sürüne- ziyle (Oreste) i, (Antiıon) u, (lfijeni) • • • 
rek ruha akar.. Bu suretle onu tahlil yi yarattı. . . 
imkiuum bulamayız .• Düıünce ve teırih ı Bızden sonra gelecekler, naimelenn 
vakaların, heyecanların temadisi ara- Esasen hey~ m~~teit !.~tı~m~t arası~dan bizi. dudak dudağa, kucak 
unda kaybolur ruhtaki ani ve kuvvetli Yunan ruhunda ıılıyen uç buyuk amıl kucaga seyrettikçe asırJann üstünden 
teıir onu boiar- vardır: bana manzumeler, sana gül kokulu ö-

B · • ;ı_L_ ed 1 - Yunaıaistamn tabii vaziyeti pücükler hediye edecekler! unun ıçın UA1N1 az devam er. Fa-
kat ilk dakikada okumanın verdiği heye- 2 - Yunaıa dini 
candan daha kuvvetli ve parlakbr. 3 - Yunan kavminin sergüzett dolu 

l ttf tiyatronun en mühim hususiyet hayatı. 
ve kuvveti budur. Edebiyatta aranılan Yukarıda söylediiim gibi insan ruhu 
hisleri en kısa bir surette~ aıılar. iki suretle tahassüs eyler. Biri dunağ 

Bu kuvvet ye husuıiyet sebebiyle ti- vasıtasiyle herhangi bir nka veya var
yatro her zaman, her asırda edebiya- lığı tahlil ederek ... 
tın en lmvvetli ıubesi olarak kaldı. En Diğeri ses veya levha teldindeki tabi
ölmez edipleri kucağında yetittirdi ve en atin, hadiselerin gözden ve kulaktan 
büyiik eserleri beşeriyete miras bıraktı... ruba geçınuiyle... . 

Yunan tiyatrosuna tetkik edebilmek lıte iklimin ve tabiatin ruh iizerinde-
için de Yunan edelıiyabnı tahlil etmek ki tesiratı bu ikinci §ekilde vuku bulur. 
lizmıdır.. Zaten bu edebiyat "Home- Göz ve kulalı: birer aksettiriciden başka 
rİ,, İstisna edersek (ki onun zamanında bir ıey değildirler. Güzel bulan, zevk alan 
daha tiyatro doimamııtı) tamamen ti_lruhtur. Bu suretle tabiat oraya İnerek 
yatro eserlerinin üzerine yüklenmiıtir. yqar, ona kudretine göre bir heyecan 
Eıil, Sofold, Oripit, Aristofan gi- verir. Kendisinin his teklini almıı ak
W bu yüksek kubbeyi tutan sütunlar eseı· sini uyandmr. 
leini bu ıubede verdiler ..• Bu heyecan dünyanın her köşesinde 

Tarihi kadimde fikirden ziyade ruba bqka bir nefes ve ahenk, denizlerde bat· 

Fırdevsi için 
İran maarif nezareti büyük lran 

tairi Firdevıi namını tafıyan bü
yük bir kütüphane açmağa karar 

vermittir. Tahranda açıJacak o· 
lan bu büyük ve umumi kütüpha
ne, Şehname hakkında ıpuhtelif il 
sanlarla yazılan her eıeri ihtiva e
decektir. Daha evvel lran hüku-
meti tair Firdevsinin nıezannı tami 
re karar vennittir. Bu ıuretle bü
yük §&İrin namı ihya edilmit ve 
hatırası tebcil edihnit olacaktır. 
Evvelce memleketimizde de lran 
elçiliği etmit olan bugünkü lran 
baıvek:ti Fürugi Han da, Tahran
da Firdevsi hakkında bir konfe-

istinat eden 14171erde Yunanlılar diier- kabir sükun ve hiddet, tullılarda baıka rans ver.mittir. 
lerinden çok daha fazla DM'Ycudiyet sös- bir renkle sörünür. "-'"™™·--11-KU o -·

tenniılerdir. Fırtmalan bol bir iklimin halkı daha nizosun ve satirlerin sahnesidir, sarp ka-
Eıilcle Şekspiri çocuk brrakacak hia mutedil bir yere gittikleri zaman oranm yalar adalan sik!oplann vatanıdır. Deniz 

ve trajedi kabiliyeti vardır .. Onun gibi rüzgirlannı hafif bulurlar, etrafta eski fırbnalan Olisin mace~ haiınr. A· 
eliler birçoldan da uırlan kuvvetini vatanlarmm tiddetli kaıırıalan tarafın- kıntdnr Çanakaleden bu denıze Jayılır
kaybetmeden ıeçen eserleriyle en büyük dan yarahlmıt heyecanlan tatmin edecek ken lfijeninin fedakArl:ğını da sürülder
debalara tesir etmiıler, onlann yetiıme- bir kuvvet ararlar, o zayıf rüzıann se- ler. 
lerinde mühim yardımcı olmuılardır. si ancak kulaldarmda kalır. Daha içeri- fıte bu güzel tabiat içinde Yunan ru-

Ruüa onlarm mektebinde yetiımitti, !e~ ~ha İ~.m~. Sonra Java, yavaı hu bu efsaneleri dinliyer~k,. bu tulu ve 
Oripidin &ütün eserlerini ezber okuyabileı•kl~n bu ıtıclaline aJııırJar .. R~hlarııgurupları seyrederek yeti§ti.. Bu zÜm· 
c:ek kadar ba sanatin meftunu idi .. Ham- degııır. Daha yumufak ve sakin bır te- ı rüt kö§e ona asırlan dolduracak heyecan-
let bir ineç ehanesiclir elerler h"1- t:il alır. Eski vatanlanndaki rüzg&rlann lar bulmakta yardım etti... fırbnaJar. 
J.aki (Oreste) in bir taklididir. ' lverdiği ıedit heyecanlar yerine sakin ve dan korkuyu, tululardan ümidi, gurup· 

Yunaahlara ok§8yıcı hisler duyınağa alııırlar. Tarih- )ardan fedakarlığı öğrendi.. Bazan ne-
.. . . ıı_ıuuırlan ~ela bu te banan gibi muhaceret etmiı birçok (es gibi esen baz:uı fırbna1a~n rüzgarlar 

IDUmtazi7eti temın eden sailden araıtı· kavimi · · ta la 1 ı d • d ı mak . . A 1 erın yem va n nncla ruhlannı o ruhta tezat ar ogur u. syanlar uyan· 
zannedenm ki lizmıdır. L-•---ak oram tabi" · · · 

uırBAOE· n ı vazıyeünın ver- dırdı. 

Bence sanat tabiatin ve hadisel•rin,diği bir ruh aldıklan görülmüıtür. B h' lcr Yunan 1 • kadar 
nahta cbrdı· b . . . u ıs eser enne o 
B be uyan gı eyecanın ifadesıclir. Adalar denizinin ıl;k dalgalan ile yı- girmitlerdir ki Homeri okurken Olisin 

u yecan arumda yatadığı levhaJarın, ka M . . Jari" ı be be y d · • · etrafmda " .. ,__ badi 1 . • • aJ nan ora yarım adası tabıatın dünya macera Y e ra r unan eDIZIDln 
soru- se erın tesın tın- jb·· .. fırtı ı · "d ı· · ··kA ••dolar daha doiruau onlann ruha ine- yüzündeki en güzel köıelerinden biridir. ~tun . na annı, ıtı a ını su ununu 

rek his halini almuıdır. Musiki, resim, iklim.in itidal ve sadcl:ği, ıeniı sahilleri lhıssedenz. . 
edebiyat ba he)'eeamn biribirine benze- Ye arfipl üzerine serilmiı adacıklariyle . Etilde Arııpl adalarının sarp ka· 
miyu ifade tarzlancbr. Fakat bu tarz bu güzel memleket arz üzerine bırakıl- yalıklan vardır. Orcte'in ruhu Çandari· 
ae kadar deiitine deiipin, sanat birdir. mıı bir züınrüde benzer. nin daimi fırtrnasıdır. 

Duyulu heyecan a>4!üdir. Bayron, Anatol Frana, Ritpen, Henri Böylelikle Yunanistanm tabii vaziyeti 
Bunun için bu sanatlar fikri bir kül- Hosey, Vikont Dölil ilah ... eibi edi:>ler Yunan ruhunun inkitafıncla yardnncı ol

dn ihtiyaç göstermeden 1'iluelebilirler; tarafından terennüm edilmit tululan ve du. Yunan ruhunda Yunan dini de iılc
ltte .. tm ilimden aynldıfı • mü- praplan kencline hu bir parlaklık wlmİ§tİr. Bu tesirin nasıl vücut buldatu-
lüm _... baclar.. renkle hoJabdır. Deniz kayalara efsane·jna aJnca tetkı°k edecciiz. 

Pea w ilim nan, dilrlratti lııir çal1Jma ler s3yliyerek TDnn'. Yetil ballan Diyo- Şadan Sallh 

1930 seneıinde Pariıte Pleyd 
salonunda cenubi Afrikadan gel
me tarihten evvelki Rüpestr dev
r :ne ait bir t::kım resim kopyalan 
te!hir olunmu§tU. Bunlar 1928 
-1930 da o mıntakada yapılan 
taharriyatın tahakkuk etmit neti
celerind~n bir kısmı idi. Bu ıe
ne Zekadoro müzesi ayni tekilde 
bir tirketin kendi s:ılonlarında a
sılmasına müıaade etmittir, bu 
yeni ıergide teıhir olunan resim· 
ler Cenubi Afrikaya değil Şimali 
Afrikaya aittir. Pariıte intitar e
den "Lar Vivan,, mecmu:ı.11 bu 
münasebetle yazdığı bir makale
de diyor ki: 

"Böyle bir sergi bir çok cihet· 
ten tetkik edilebilir. Artiıt böy· 
le bir müzede alemin ettiii istifa
deden bambaıka bir istifade te
min eder. Fakat eğer zamanımı
zın :ırtistleri diier devirlerin ve 
medeniyetlerin sanayi eserleriyle 
alakadar oluyorlarsa her halde 
bu devirlerin üslupları arumdaki 
taharriyatı ve onhrın mütekabil 
münaıebatı denilmek iıterler. 

Bu müzede resimler coğrafi 

meııtelerine göre tasnif edilmit· 
tir: 

1 - Sahra atlas resimleri, bun· 
lar müteveffa profeaör P.laman 
t:ı.rafından toP-lanmııbr-

2 - Gat civarında T asili dağ· 
larınm reıi.mleri. Bunlar Ezzian'a 
kadar uzanan bir mıntakay:ı ait
tirler. Bunların ilk nümunelerini 
Mösyö Lavodan ketfetmittir. 

3 - Cenubi Fizan resimleri. 
Bunlar ilk defa olarak H:ınrih 
Bart tarafından nefredilmitler· 
dir. 

4 - Nihayet Nabiye çölü ile 
Nil vadisinden gelen resimler. 
Bunlar evvla Georg Şvaynfurd ta· 
rafınd:ın tesbit olunmutlardır. 

Burada Yailı boya Hijera Kom· 
polis'te bir mezar içinde bulunan 
bir kompozisyon.dan ahmnıtbr. 
Bu, iptidai Mısırın yani Negada 
devrinin san' :ıtinin yegane nümu· 
neıidir. Bu dört büyük gruba 
Sudandan ve Cenubi Afrikadan 
gelme bir kaç kelinıe ilive ·olun· 
muştur. Maamafih bu sergi ta· 
mam değildir. Çünkü cenubi aah· 
ra ve Hoggar'rn Rüpeıtr a:uı'at· 
ları ile Kufa ile Nil arasındaki 
Libiya çölü resimleri de tethir e· 

dilmem:ıtir. 

Alimlerin ve F ranaız zabitleri
nin tahkikabn.a göre cenubi ıah
ra resimleri büyük bir t:ırihi ve 
bedii kıymete mal:k değildirler. 

• Or'jinal bir san'abn ikinci ve 
üçüncü derece taklidi gibi görü· 
yorlar. Buna bedel Libiya çölü 
resimleri Haseneyn'in ve kont 
hraa Afrikada k:ıblettarih devre 
Alamisi'nin netretiklerine bakılır 
aa Afrikada kablettarih devirde 
ıan'abn mahiyeti ve tarzı teka
mülü hakkında m:ılumat vermek
tedirler. 

Malzemenin coğrafi mentei 
haklnndaki benHği aan'atin tarih 
ve inkılabını takip eden bir di
mağ için kifi olmıyabilir. Her 
coğrafi mmtaka esaı ıeciyeler 

m:ıhiyetini alacak olan bütün un-

ıurlara bir nevi birleıme temin 
eder. 

Şu halde bu vahdetin zarfını 
delerek muhtelif unsurların ara -
11ndaki iptidai münasebatı ve 

bunların ilk membalarını tanı· 
m:ıktan baıka çare yoktur. 

Bundan sonra eıerler taalluk 
ettikleri tekniklere göre mütalea 
edilmelidir. Bunlar d:ıha ipti
daamda tersimat ve mahkakit o
larak ikiye ayrılır. Resim nokt:ıi 
nazarından Afrika ikliminin mu· 
kayeseyi müıküllettirdiği söylen· 
melidir. Çünkü kıt'an.ın timalin
de resimler fena muhafaza olunu
yor. 

Libya çölünde bir tek resim bulu· 
namıyor. Bu çölde resim y:ıpı) .. 
mamıf olmuı ihtimali de vardır. 
Sahra atlasında ve Fizanda her 
mmtab için bir renk resim bulu· 
nabilmittir. Bili.kiı Gat mmta· 
kasına isabet eden Tuıil'de bu· 
gün bile pek çok resim bulunu10r. 

Maamafih, reaim Şimali Afri• 
kada da inkitaf etmit obcak. 
Çünkü timali hars cenuba doğru 

yayılarak bir çok noktalarda bir
lef!llittir, i.ıan bili bariz bir ıu· 
rette görülür. 

C.nuDta K:lD'ta Zambezi amı· 
takasına kadar olan kıt'a timale 
nisbetle zengindir. Resimler ta· 
mamiyle muhafaza edilmittir. 
Bunlar da iki :>.yn üılup ıörülü
yor. 

MakUkitta da biribirinden 
farklı iki teknik görmek mümkün· 
dür. 

Resimler nokta nokta bilrko
luımıuıtur. ve hakikaten benze
yen ve tekimül noktasından di
ğer resimlerden üstündürler. 
Hakkolunmut teknik yalmz Şima 
il Afrik:ıda Nil vadiıine kadar u· 
sanan bir mmtakada ıörülür. Za
ten bu saha dahilinde yeni fark· 
lar tesiı olunabilir. Resimler 
küçüktür Te komb:nezonlan sa• 
yiftir. Burada da hakkin mıhla· 
ma ıuretiyle yapıldığı görülen 

darbe ali.metlerinden anlqılıyor. 

Eğer yalnız yukarıd :ı izah edi· 
len merkez mıntakuınm resimle
ri nazan dikkate alınırsa Tahtl 
hayvanları eıaı tutan bir kadim 
üıliip ile ehli h :ıyvanlan eau tu· 
tan daha yeni bir üslubu tefrik et· 
mek mümkün.dür. Bunlardan bi· 
rincısı Avrupadaki Frankfort 
Fantabirik üılup ile alakadardır. 
Diğeri ise Mısır üslubuna yalda· 
fır. 

Vasfi Rıza Beg 
konferans veri1Jor 

Halkevinden: 16 - 2 - 1934 
Cuma günü akpmı ıaat 20,30 da, 

T epehaımda Metrutiyet caddeı:n

de, Evimizin Beyoğlu kıımmda 

Vasfi Rıza Bey tarafından tiyat· 
ro hakkında bir konferans Terile· 

cek ve temsil tubmıiz (Mete) 

piyesini temsil edecektir. Arzu .. 
denler gelebilir. Çocuk kabul ediJ. 
mez. 



ı.IJ:rJJ.·.'1Jt:ı::: ~l~.t. :J. 1 .. :f., ~j'J .· ; .. 1.' f. trJiJ,ı ı J, ıf.l f r. 
11 f 1· ·· lrf~c:L 'i:. fıı=r. J'·ı: . ·1.tf t' itf.rlf r 

\ ~ ~ ili~ ll\t;.· ~ -~ P: ~- : . 1:!11· ;:ii.f-l~fl~rı-~:f:Jft:f jfl\Jll ( Jl·_!J __ _ 

t c.: · [ • . · J ı ı : f. . ,: . .·• . r _ ı . · . i . f · f . 1 ı ...._ ! I! • -

ı .. r: f . IF IF . . l . .• f. f f ' ı IJ .1 ' 1 -

t t ı ' F t [ . · . . , r ı -.· . . . 1. ır 
. . . . . . - . . • . . ~ . ~- - iill ... - . 

·J. . . • · ~ e -~ . ... . . .,,.. r . :::1 . - . 

il .. A ~ .o ,,.. . • . · . J" • • ...._ • · :± ~ 

f rı -;J ?f J" • il?. } . !- ( ·fil .' ı: J i J r~ ı fi -.r ı _. &! "' ; :±; 5 ..... " .......... _ Ll~ı)i :lf--.ft~!tırd~:_, .. ~ ... :/it -_,___ .! . I, 1a:t8 .- '"---~-c ... "' 

I' .... ~ 
... o 

____ ~ 1 ;.'f ·flit=. f lf ı l }f ıf f l1~f. JrJ!J t ti ;~;ıı 
t ~ 1 11 ı. 1 'r ı· . ·• . . ~ J 11 . o • J ~ · 11• 'it T &: 1 ~ l:1J. F .... 

T 

ı~ - : > 1 · ...... 1: 11 = =ıı 1· trtı.iı ... 
~ , 

• · · t~· ... - A'. : •• ;.,·..,-ı. . , . · · '. . r t •. t • · · .. . t- ··.· '· · · . .. · . _; r ' ·~ . . .. r ' ı ı 
- ~ • · ·~;........al.~ .t·;,.. , ·I ~ 1 • . ....... . . . • 



1 

1SŞUBAT1~4l!!l!!l!!I .................... _. ........................................................ ....., 

H i k A 

a y e 
1 
TAKVİM 

Cuma 

, ~! ':il~ s• .. ~(.~-~~~!~~~ıc.ı..-_P'_ .... ~..-..ı.ı~-j .. _'i~~-'~~ 
BAŞA GELEN •• 

Perıembe 
15 ŞUBAT 

50 BAYRAM 
Gbo do~ıısu 
Gün ı ausı 
Saba~ ııamazı 

6.~6 
17,41 

6,30 

Avusturya - ltalya 16 ŞUBAT 
1 Zilhicce 

Evvel zaman içinde, kalbur sa· 
man içinde, deniz kenarı bir köy
de, iki fakir ad:ım vardı. 

Bunlardan biri patates, öteki 
aoiaa satardı. 

Fakat ikiıi de geçinemiyordu, 
sefil bir hayat sürüyorlardı. 

Günlerden bir gün, ıoğan aat:ın 
adam, elli çuval soğanı bir kayı
ğ" yükledi, kendiıi de bindi. 

Denize açıldı. 
Nafakasını batka bir diyarda a

rıyacaktı. 

Sular, kayığı kaptı, kırk gün, 
kırk gece yol aldılar. Nihayet, ka
yık, 1111z bir adaya ba,tan kara 
etti. 

Bu adada ıade yamyamlar otu 
ruyordu. 

Yamyamlar, adalarına bir ya· 
hancının çıktığını görünce, :ıda· 
mın batına ÜfÜftüler. 

Reisleri emretti: 
- Bu beyaz adamı yiyelim! .. 

Adam t~tremeye başladı ve 
yalvardı: 

- Beni yemeyiniz.. Eğer beni 
yemezseniz, size daha güzel bir 
teY yediririm. 

- Ne yedirirsin .. 
- Evvela bana kırk bir koyun 

lkestiriniz. 
- Pek ili .. 
Reiı, kırk bir koyun kesilmesi

ni emretti. 
Koyunlar kesildi. 
Admı kolları sıvadı, byük bir 

ateı yaktı ve ahçılığa batladı. 
yamyamlara, ala, nefis, dl.."ma

nı üstünde bir soğanlı yahni pİ· 
tirdi. 

Evveli reis yedi. 
Sonra maiyeti tattı .. 
Hepıi birden ağız p.pırdattı· 

lar •• kırk koyunu, soğanlarıyle 
beraber yeyip bitirdiler. 

Y emeti pek beğenmiılerdi. 
Reiı •ordu: 

Yazan : 1 z z e t o ğ 1 u 
bir alet yaktırdı, kolhrı sıvadı, 

ahçılığa baıladı. 

Y a.myamlara, enfes, leziz, du
manı üıtünde patatesli kuzu kı· 
zartmaıı yapb. 

Evveli reis bttı. 
Sonra maiyeti yedi. 

Hepıi birden ağız f&Pırdattı· 
lar. 

Pek beğenmitlerdi. Bu, öteki 
yemekten daha tatlı olmuıtu. 

Reiı ıordu: 

- Ne kadar pabteıin var?. 
- Elli çuval. 
- Bize ver. 
- Bat üttüne. 
Adam patatesleri botalttı .. 
Reiı emretti .. 
Utaklar, adamın botafttığı çu

valla.r:ı soğan doldurdular! .. 

Mersinde sürek avı 
MERSlN, (Huıuıi) - Halkni 

köycülük ıubeıi tarafından tertip edi
len sürek avı cuma günü ıebrimizden 

giden 25 avcınm ittirakiyle yapıhnıı· 
tır. Sürek avına Edendoilu köyiia· 
den 19 Ecenden 4 Çarkçıdan, 3 Tö
müktcn 4 Elvanbdan 15 ki cem'an 80 
avcı ittirak etmiıtir. 

Ak~ama kadar Çarkçılı mın~akutn· 
da 3 dornuz •ürüıü imha eclilmittir. 

Rükneddin Bey 
Cümhuriyet Halk F ırkaıı vila

yet idare heyeti sabık azalarından 
Rüknettin Bey Mülkiye müfettİf• 

liğine tayin edilmittir. 

Ankarada yapılacak bir 
apartman için müsabaka 

O~lenamazı 
lttodl oamuı 
Ak~am nıma1.ı 

Yıuı nımaz.ı 

tmsak 

12.~" 
ı ~.21 

17,41 
19,U 
ı;, ıı 

Yılın geçen ı; lioler ı 46 
Yılıntalın .. 3 l!f 

,Yatı OecD
~ bir kl· L _________ eml, ,.., bn 

İhdalye 

R A D Y f:ıı~~vgmaı-
d!=====::.==:~~,. bu manzume 

BugUn ıınan Cenabın 
lSTNBUL - 18 Plü en ,.e seYgUlsln· 

Selim Srm Bey tarafındağunu gösteriyor. 
• L-L- leri 19 30 Kittrek ve t8rk~eye 

&JIUP --r ' ' 
cnabu tarafmdan alaturlfağıya koyuyoruz: 
riye Müzeyyen hanınıL..ı .. .. b" .. , omru ır gun 
yin ittiıakiyle)h 2~.tnad?ekken benim 
haberleri, mu te 1 Def"alır. Bu yüz. 
cip y akup Bey orkeatı-ı .. d h bö" . . -lun e .cp y-
danı muıiki11 neınyab. • ~ ı~ k 

ANKARA - 12,30 Gı ge ayı ,Ya~r-

keatra, Saint • Saena Ouv 
ceaae Jaune Pi.erne 1 'Ye 2 1 d' Se tapınmanın 
mutcho Ama ı .renacle 1-lardan asır· 
alaturka .. z, 20 •Jana haberleri. 
VARŞOVA 1415 m. - 16,40 Caz or· 

keıtrasınm konseri, müaahabe, 17,55 
yeni lapan:rol muıikiıi plak ile, 21 mü· 
tehap clütünceler, 21,02 popüler kon· 
aer, 22,15 konserin devamı, 23 plak, 
23,30 danı muıikiıi, 
BUDAPEŞTE 550 m. - 18,30 Piyano 

kooterİ, 19,30 Budapeıte muıiki heye. 
tinin konseri, 20,45 plak, 21,30 Diya-
1os, 22,10 Sigan muıikiai. 22,45 haber
ler, 23,30 opera orkeıtraıı tarafından 
konıer, 24,30 hafif muıiki ve danı muıi
lıiıi. 

VİYANA 507 ın. - 18,15 Konser 
saati, 20,05 aktüalite, 20,35 Viyana fil. 
bannonik takımı tarahndan konaer, 
22,45 haberler, 23,20 radyo ork .. traıı. 
BÜKREŞ 364 ve 1875 m. - 13 Plik, 

14 plak, 17,15 çocuk neıriyab, 18 Gr. 
Dinico ork .. tnaıı, 19,16 orkeatranm de
vamı, 19,50 Oniverıite radyoıu, 20,30 
Romen operasından naklen opera tem
sili. 

Himayci Etfal Cemiyeti umumt mer· BRESLAU 316 m. - 17 Neıeli mu· 

kezinden : ıiki, 18,SO ıarkılar, 19,30 aktüalite, 20 
Ankarada Y eni§ehirde Gazi caddeıi milli neıriyat küçük Wr akıam konseri, 

üzerinde cemiyetimize ait arsaya apart- 22,10 umami elanı muıikiai, 23,45 kısa 
man yaphnlacaktır. Aparbnana ait dalıa amatörleri için 10 dakikalık kon
proje için 10 mart 934 o kadar bir mü- feraaa, 24 opera muıilôai. 
sabaka açılmııtır. Talipleria malümat --------------
almak üzere Ankarada umumi merkez ISTAnBUL BELEDiYESi 
muhasebesine müracaat eylemeleri Ji. 
znndır. 

Temıil!er 

Avusturya futbolunun zaferile netice
~en maç hakkında aldığımız tafsilat 

o, 12 (Hususi) - Dün bu· bulunuyordu. 25 inci dakikada 
İtalya - ATIJSturya milli ayni oyuncu ve 28 inci dakika da 
•rı araımda y:ıpdan çok Binder daha birer gol yapmışlar

re çok heyecanlı maçta 1- dır. 

1930 ı. 4:2 (3:0) ile mağ- Sona doğru lt:ı.lyanlar muvaffa 
salonuntılardn. kıyetaiz bir hücum yapmıtlardır • 
me taril-., milli takımı bu m~ç için Oyun çok ıiddetli olmuıaa da bi
r ;ne ait le ıurette hazırlanmıttı. rinci haftaym gene 3:0 ile bit· 
teşhir o antrenmanları için bü
-1930 ~kirlıklara katlandmıtb. 
taharriy:ı ltalyadan, San Remo 
celcrinren huıuıi trenlerle bilhas· 
ne ZeJ maç için ıelen binlerce ıe· 
bir f;oyunu ıeyretmitlerdir. 
sıl~vuıturya takımının ba,ında 
yerro Maynl bulunuyordu; A· 
le.l'ıturyadan gelen seyircilerin ıa· • 
yıaı da çok büyüktü . 

Oyun batlamazd:ın evvel Av· 
rupa gazeteleri mümenillerine 
beyanatta bulunan Hügo Mayrzl 
şunları ıöylüyordu: 
"- Oyunun vereciği netice 

h:\kkında timdiden bir şey ıöyle • 
mek doğru olmaz. Oyunun cere
yanı bazı tartlara tabidir. Avuı· 
turya milli takımı, yeni kuvvetler• 
le tabiye edilmit bulunduju za• 
mandanberi ilk defa olarak h:ıriç· 
te oyun sahaıına çıkıyor. Maaına· 
fih, muvaffak olacaimııza kuv· 
vetle in:ınmaktayım.,, 

Anııturya - İtalya maçı Tori· 
noda "Mu10lini,, atadında ve on 
hinden f ula seyirci önünde oy• 
nanmıflır. Anııturya takımı fÖY· 
le tertip edilmit bulunuyordu: 

Platzer, Sesta, Zisa.r, Wazner, 
Smistik, N ausch, Cişek, Kaburek, 
Bizan, Bmder ve Firtel. 

ltalya timi de qaiıdaki tekil· 
deydi: 

mittir. 
ikinci haftaym İtalyanların hü

cumu ile bqlamıtbr. Birinci 
haft:ıymda da ıaıılacak derecede 
kıymetsiz bir oyun veren İtalyan
lar, birino:.i devrenin neticeıinden 
ımüteenir olarak, daha ıüzel bir 
oyun çıkarmaya batlamışlardır. 

Bunun eniceui ol ~rak Guaiti 
bu devrede fevkalade güzel bir o· 
yun oynamıt biri dördüncü ve di
ieri de altıncı dakikada olmak ü
zere iki gol yapmıttrr. 

Mücadele bir müddet daha A· 
vuaturya kaleıi etrafında k:ırga· 
talık içinde devam etmittir. ltal· 
yanlann oyunu gittikçe tiddet ve 
hutun.et peyda ediyordu. 

A vuaturyalıların bir kaç ceza 
vuruf U verihnit iıe de kaleci 
Combi kaleıini büyük bir meh:ı
retle Avuıturyalılarm ıütleriqe 
kartı müdafaa etmittir. Fakat 1-
talyan takımı iyi oyununu onuncu 

dakikadan itibaren k:ıybetmiye 
bqlamıt ve bundan sonra A't111· 
turyalılar tekrar İtalyanlara kartı 
bikiyetlerini ıöıtenneie batla• 
mqlardn. 

Buna kartı ltalyanlarm hücum 
şütleri zayiflamıtbr• Onuncu da
kikada A vuıturyalı Citek dördün 
cü bir sayı çıkarınca tekr:ır müda· 
f aa oyununa çekilmiye mecbur ol· 
muılardır. 

- Yanmda ne kadar ıoğan •ı~~~~~!!!!!!!!!!!~~~~~• 
Şehir Tiyatrosu 

Aktam Saat i 
20 de 

Com bi, Rosetta, Coligari, Piz
zolo, Monti, ~rtolini, Guarizi,, 
Cesa.rini, Meazza, Ferrari ve Gu~ 
aiti. 

Bir çok fırsatları kaçınnıt ol • 
malann.a rağmen Avuıturyahb.· 
rm üıtünlüiü &ittikçe daha açık 
bir ıekil almıt ve devre aonuna 
kadar netice değİ!-memittir. 

Yar?. 
- Elli çuval. 
- Bize ver. 
- .Bq üıtüne. 
Adam çuvalları botalttı 
Reis gene emretti : 
- Bu çuTallara altın ve platin 

doldurunuz .. 
Ufaklar, altın ve 

duTdular. 
platini dol· 

Soian satan adam, bu büyük 
Mrvetle memleketine döndü. Mü· 
kellef bir otomobille evine gel· 
di ve patates satan kom,usunu 
buldu. Batma geleni anl:ıttı. 

- Sen de benim gibi yap! .. de· 
di. 

Patates satan adam da, derhal 
yela çrkb. O da bir kayığa elli 
çuval patates doldurdu. 

Sular kayığı kaptı. Kırk gün, 
kırk ıece yol aldılar. Nihayet 
kayık IHJZ bir adaya battan ka· 
ra etti. 

Yamyaınh.r, adalarına bir ya
bancının geldiğini görünce, batı· 
na iitüttüler. 

Reiı emretti: 
- Bu beyaz adamı yiyelim. 
Adam yalvardı: 
- Beni yemeyiniz .. 

yemezaeniz, ıize güzel 
yediririm. 

- Ne yedirinin?. 

Eğer beni 
bir fey 

- Evve)i kırk bir kuzu keıil-
lin. 

ltelı gene emretti ı 
- Xtrlr bri kuzu kesinJs. 
ltwıular kesildi, adam büyük 

BORSA 
l lJİıalarınd2 yıldız ışarcti olanlaı uzeı. 
!erinde 14 ŞCBA I' muamele olanlar· 
dır. Rakamlar knp:ınış fiyntlannı göstcrirl 

rtukut (Satıt> 

• eV)Ofk 
• Par1s 
• MllAno 
• Brillıu 

• Atloı 
• Cenevre 
•Sor a 
* Amsterdam 
• Praı: 
• Stotho"m 

Çekler 

64~. -· 
1.6. -
1~9. 00 
Hl, -

118, -
'lS. -
,O, -
S'h • • • 
~s. -

ı .o 

:i9. -

• VlyH• 
• r.tıtJrlı 
• BtrUo 

115, -
18. -

• Varşon ~.ı. -

• Budaptşte >!9, -

• Bikrc~ : 1. -
• Bclgraı :"6, -
• Yokohıma 40. -
• Altııı 9' s, 00 
• Mecidiye !16. - · 
• H.nknol t3t -

(kap. ••· 18) 
042.~0 Stotholm 

• Nevyort o 7875 • Viyana 
uou 
4.f7 4 
~8461) • Paı ls ı~ 03 • ~lıdrlı 

• MllAno C) o ı ~o • Herlln 
• Brilliseı 3 3909 • \1ar~ova 
• Atin• 3.282:" • Budapeşıc 
• Gcncvrc ~4.510 • 8Dhc~ 
• Sofyı 64.602!1 • Belgrıt 
• Amstcrdı rıı 1. 1764 • Yolmhanıa 

ı 6. il ı 7 • Moskovı 

ESHAM 

2,0089 
4 !il7 
3.8?li' 

iş Rınhs• 
• Aoıdohı 

Rc)I 

1000 rerkm 2 1.4~ 

2S.t5 • ~·ımcnto a~ 12.s;c 

Slr. Hayrı t 

Trımvıv 

U. Sl~ona 
l'omontl 

o4,4li ('nyon Dcy ırı,-
ı~. ~arlı: Dd l,'5 
48.5-0 Ralyı 2,20 
ı 1.40 ~ark m. ceza 2,3:' 
18 C •ı l"clcfon 11 7S 

latlkrazlar tahviller 

193.J da ISL 
lstllı:razldıı. 

~nt D.yo 
D. Muvıh 

Cümruklcr 
IHS Mil A 
Raid~ 

9:;.25 ~:letırlk 
S3,'l.ı Trımnv 

'l.45 ~:rganı 

~l.00 Rıhtım 

usı Aaadolu ı 
l','lO Anıdol• il 

- • Manıesııı A 

~1.30 

<ıS.50 

IR ••• 

~7 30 
47,3:> 
!14,:•"i 

ZEHiRLi 
KUCAK 
4 PERDE 

Y Han : Loic Le 
Ceniadic. Tercüme eden: Sait 

Ali. UMU-~A 

VAK 1 T 
GllDdellk, sıyuıl Guet.e 

lstanbul Ankara caddeai. (VAKiT) YUrdu 

Oyuna batlandıiı dakikadan 
itibaren Avusturylhlann faik o
yunları derhal göze çarpmııtır. 

Bunlar derhal hücuma ıeçmit
ler ve İtalyanlar iıe müdafaaya 
çekilnıeye mecbur olmutlardır. 
Dokuzuncu d1kikada Avuıturya· 
lılardan C:tek hirinci golü yapnııt 

Mailubiyet ltalyanhr üzerinde 
ne kadar fena tesir yapmıf iıe, 
aafar de A vuıturyabları o k:ıdar 
aevindirmittir. A vuıturyaltlar 
terefine aiyafetler verilmiım. 

Lig maçlarının ikinci 
devresine başlanıyor T&L&Jl'ON N~RI: 

\'azı işleri telefonu: 2.ıs70 
İdare telefOPU : w 70 

Tclg-rat adrul: tata.ııbul - (VAKiT) 
PnstA ıruttdU No ~ 

ABONE .BEDELLERi: 
Gönderilen tebliidcn anlıyoruz ki, 1 Saat 14,30 da Beykoz - Vefa Kum-

futbol heyeti liı maçlannın ikinci de"Yre- kapı birinci takımlan hakemi Cafer Bey. 
TUrktytı Ecnebi • 

Senelik 
8 aylık 
Saylık 

t aylık 

1400 Kr. 2700 Kr. ıinin hemen bulamasına karar vemu~- 3 - Beıikta, Şeref aahaımda: Saha 
7~ ı~ tir. Maçlar evelki devredeki sırayı takıp komiseri Nuri Bey 

.oo • IOO edecek, yalnız birinci devrede Kadıkö- c--t lO .:ıı !ı~ı l ..ı... B • 
ıoo ·· d 1 1 Tak · d T k ~ ıua Hua - A tmoruu • ta " ııoo yun e yapı an maç ar ıun e, a • •--•-- h·•- . d Be 

U • d l 1 d K d k"" ·· d --...-• -em• A nan Y· 11..AN ORETL.ERI: sım e yapı an ar a a ı oyun e oyna· 
Ticari utnıann llln aayıfalanncla ean· nacaktır. Saat 11,15 te Iıtanbulspor - Topka-

Uml 30 kuruştan bqlar. llk a&Ylfada 250 pı genç taknnlan hakemi Halit Calip B. 
kurup kadar çıkar. Hava dolayıaiyle tehir olunmazsa ya· 

-·• d 1 rın -pılacak ma"'lann prog~ramı 1udur: Saat 12,30 da Vefa Kumkapı Betik-BUyük. t .... a. cvam ı llAu ,.erenlere alt ,,_ '6 

ayrı t enzUM vardır . . tat genç takrmlan hakemi Sadi Bey. 
1 - Taksim sahuında: Saha koınııe· 

n.cstmll it!Lnlıırın bir satırı 10 kuruştur. ri Muslih Bey, ıaat 12 de lıtanburıpor Saat 13,45 te Galatasaray. -.Fener· 
KOÇt1K tJ.A?\"LAn: bah k N n_ 

5 ··1 · B tak '-- hakemi çe ıenç takımları ha emı un 01:ıy. 
Bir def-81 30. iki detaaı ~. Uç defaaı 65, - u eymanıye . ımıan 

d6rt defası 75 ve on detruıı ıoo kuruştur. Ahmet Bey. 
Oc aylık llln ''crenıertn bir defası mecca· Saat 13,45 te Hilal Albnordu birinci 
nendir. D6rt aatın geçen Ulnlarm fazlll • • lstanbul (A.A.) - latanbul mıntakn· 

aatırıan be• ın._._. __ h dili takımlan hakemı Kemal Halım Bey. f tbol h t' h" •tt'f k I 
· v -- ,......., esap e r 11 u eye ı, a ıren ı ı a a a man 

Saat 15,30 da lıtanbulıpor - Süley· ,gayri müttefik klüplerle Türk ıücünden 
Hlmayeietfal firması altında mft:Üye hirinci talamları hakemi Basri B. mütc~c~kil olmak üzere bir "Üçüncü 

aablan takvimler 2 - Fenerbahçe aahasmda: Saha ko- ,kiime,, kabul etmiıtir. Bu kümeye Türk 

Himayei Etfal cemiyeti umumi mer· miıeri Necmi Bey. &'Ücünden maada Feneryılmaz Bakır-
kezinden aldıimuz tnkerede piyasada Saat 11 de Beykoz - Vefa Kumka·. köy iıtikliıl, Sümmerıpor, Karagümrük, 
cemiyetin firmaaı altında sahlan takvim· pı B. takımları hakemi Mehmet Re,.t 1Amavutköy doğanıpor, Ortaköy 'POl9 
lerin cemiyet tllrafmdan baıtmlmadıjı, bey. 7Urdu talmnlan dahil hulunmalctachr. 

Üçüncü küme 

baıhranlarla da cemiyetin hiç Wr alalı«· Saat 12,45 te Toplsapr - Beyl...beyi Bu kümeye menıap takıml11r Beıiktat 
_.._....,.iii.iiöiliiiOoiiııiiiiiıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiilimiiiiiiiiiiiiiiiiiii_.. 11 olmadıiı bildirilmektedir. birinci takımları hakemi Rrüıtü Bey. Şeref stadında maç yapacakladır. 
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110 ·~~~ ıoa~.~~~ (O DÜNYA HABERLERİ O] 
Asıl bizim gibi kadınların bu işte 
fedakarlık göstermeleri lizımdır 

Fıtrat hanun birdenbire ürker, l -" HaJJr, bclm.. C)INJt••· 
lcocaıı Deniş beyi kaqıamda ıö-. ela hiç müb&Jiia JOktar. He pi 
lince kencliıini toplar, ona CllftP miibaliia obıl»il:r?,, 
Yermek üzereyken kocHı ban _ "Meaeli ıis _..._ _.... 
•ı.tkit bırakmaz, elinde tatmakta ler gibi plıp1alr ...... kadar 
olduğu ıömleğini kanama doiru lmalıP •• :., .. ,iW &ftlrat, 

&--1- d ki ..... _, 
uzama& er : doktor, hMriee, ..W-. wWI. mi· 
"- Kancıiım, benim kadmlar 1 _:_n..11; • ! •• olma düri U!OU' ... - t • 

cemiyetinde natık~rdazbğı ile i& ke••,.. •· HalWd laa 

1 

i 
bir tarafa bırak da, fayda Ye be- .__-.aL. L-..1-d~•.1:-

1 

At"mlar nasıl teşekkül ediyorlar? 

töhrct kazanan yanum, ilim Ye .uifelerl a•ılrhN •••ak il· 
zelti nqrec:len ıu elindeki kalem mcllr. ç.:M Wr llileri aeçiadi· ı 

rea •--=• .-uaa .. uu ... .,, 
reket dajıtan clik

0

t ilneaine l'lft -r"zer ,8 ._ rhleri iarine Son am-nluda fisiJd tet)dbt, kilçGk P&l'ÇaJI Wle *tumaia ç~ kahlar sene JUbndaki resimde' 
ve ıömlelbnin diijmelerini ular .. ;. .......,_ bldnaı• _. maclderl tetldl eclen m kiçlk hpa Alim'- timdi pceli, atin- ıarülen cesim atom mak0 aeleriDi 
tır, dütm düf,Melerimia 7eım. ,..;rı puplarm atomlarm wd tefek· dilslG bu aletlerin hqmdan ayni. İllp ederek çalıpn•ktaclırlar. Bu 

1 

bqkalarmı dik! Çamafll' dola,_ yap "Asbim, d -.· kadar kül ettiiiai 1DeJdana ~ _,arak tetkiklerine devam edi • aletl• iki milyon •oltluk bir elek· 
ı: 

ela arkama ıiyecek bir ..-Jek u;- L! Mil e L--'!' , .. py•lni takip ebaektedir. JOl'lar· trik lmnetiyle tahrik edilmakte, 
bulmnııdım. Bütün çam ......... Dil~ ili •mımı, .arnef.er.aı Atomu timdiye kadar ankp- 8UDUD için bir taraft"'.11 .remıi· hir maddenin artık k:ıhili taksim 
alt iilt ohmq. - ÖDüade .... pç.naıren ne kadar paç kızlar lamıpn ince dahili tefekkülünü aiaisde siriildüiii YeÇlıile Alman· olmıyan parçalarmı da tekrar 
111eC11111ada ne &r11onaaf. ftl'dır.,, · ..tapbilmek için fizik miitehu- lar (ICatool) elektrik cereyaııiyle parçalamaktadır. Bu ıumle talı-

- Ne arıyace.ı-, 1rat7J:!... - "Bu Lir tef ifade etmez. O W'lft her sün yeni bir alet icat ifliyen •e timdiye kadar mevcut rip ed'len atomlar tetkik olanarak 
ciminin 'bir m•dd..W,. KAL~wk annelerin ekseriya tebit maqla· etmektedirler. elan en bti)'ük aailcroıkoplann bü· onlann dahilen nasıl tetelddil et· 
cereyanbn ~ Wduimn n da olayor. iki~ Wr me (Atum) bir maddenin artık ay· ,aJlme lrahiliyetiai bile aölsede tikleri ve biribirleriyle birleımek 

oncı..a M)nJın 'bir •able- top....,_. Yetitm lrardetler de nlamyacak küçük olan parça· bıra)llla milaıo.lsoplu icat eder- ıuretiyle bir maddeyi nud vüca
yi ôlu.-alf!ll' boinua çok laid· 'bir mlicldet IOlll'& para b•mnal& lan tlmaek olduiu halde bu en ıe,1aıa, dihr tanftan da Ameri· da ıetirdikleri anlatılmaktadır. 
d.JJe~ ttm hlyle hiddetli,.. t.tlıJorlu.,, __ .;... ____________ _:__ 

... ....ao11ırc1ahanaı&n1Stea _ ...... , .. ......,Wrw. • 8 J •k k··yu··nde • b• b d• dlfmedeaWı.eclehilin:n?,, clamesblcbdar, bati& ... ır e çı a o garıp ır a ıse 
"Bana ayle ıeli,or ki Mil .. lala php.W&r. 0.- icin .... Fl'&Dla pzetelerinde olamcha- 1atmaia batlaınıı. Dolum Ye alüm termeğe mecbur bulunmaktadır· 

411!'1;1':.~d,. ait,:: ... bclaı- maat akn• ..... -._ lan& ılre Belçibda ş~I ma-elltı yanda kalmıt- bul...,an lar .. 
-..euııu •• ..... - "Gene,,.-. ••:......,...._, kiJÜDde PJ'8l prip bir Mdiae ol· aileler reisin ölmeıioden korkarak Maamafih, alüm ve doimn hl· 
pi olJaaia hatledm Bir kadın ,_.,__Bir bam 1Jir ealreklia&lar 
'-MM meeleliae, Jaai iHi...- it ....... Enel& •••eat ..,._ IDUflur. Bütia lrl1 halkını heye- kendilerine ait evrakı, imza edil· diıeleri husuıunda ihmalkir haM-
allelt •--• •e ,..ı.t .mek ldllltı buna • delild" H cana dütüren bu la&diae köyde 933 mek üzere, re:se arzetmif U.~r de ket ve bunlara ait evrakı eeııede 
......... lrmdiai için ...... 1.ir di imama .. ~ı~ ~u~!; ~neai zarfml lda. dohuğankukiv~ hö~enleb~e m• artık imza edemiyecek derce- bir defa imza etmek pbi, liakika
....... an._.IDI ft --- ~ ....-na... aıt muame e enn iÇ ır de kendini kaybetmit, bir iki sün ten sepek prülür bir itiyat ,ahibi 

0 ......._ lldtbwek 1-tblarma bdar tnaaf ~e ,ewwwi)e 'Nlelim, kıymeti haiz olmamalandır. sonra da ıözlerini, bir daha açma· olan reiı nikah muamelatına dair 
•ıllfaatti .w..-armı .,_de_. ha earetle ~1 metelenin halle• Nuıl olur?... mak üıere kapanufbr.. Bu ıuretle olan evrakı iıe tam zamanında im· 
-'* W.w. Falmt dilmit olacalmi wuaecllJOt _. ~yet basit: Belediye reitliiile yü:alerce doğum ve ölüm ilmüha- za edermif. Bunun için evlenen1er 
,.a dairıai t.1.atit •ı ... ••••... hri ti• IJIUUDeleaiz kalmıftır. • ve evlendikten eonra ayrılmak 
semi• ft ..ıu. ..... b!r ~ deiildir. Kaclmlarm lu Yuifeaini de ifa eden adam, Şimdi de alibdarlar, yani do- tiyen'~r için hiç bir tehlike yoktur. 

••• 

1rarp oJaa YUifeai ilmaal ....... me-.fdi ,.m bnaalul& aittikçe biitün nrlkı, senede bir defa ve tanların babalan ve ölenlerin de Fakat babalar evlat1annm kent!; e ••n. •-•DW' ...... ••ıle- daselmekte ft lraclmbk c:ereJUU birden imza etmek itiyadmda variıleri doğum ve ölüm h&diıele· rine a:t olduğunu ııpat için, aile-
ı.m. •~ w talilia ıl 'il ..... ... sin dalla aiT&de bnet bal· imif.. F abt, imza edilecek evra• rine kanunen liz1tn plen re1ml sinden bir ferdi kaybedenler ~e 
_,., Wr tGrlG anlaJmJ0tura!M _ ........ Ftıbt f&Tet Milin fikrin lem topla~ı ~eltili bir za· ıekli verebilmek için mahkemele- ölüler iç;n son bnuni meruimi 

-"S- anlı•ı,.w - lmlaal edilir tle erkek ~ • • manda beledıye reııı luıltalanmıı re müracaata, bir çok evrak teda- yapmak husnaunda oldukça zab-
... peldJI ....,.._.,, ,... cWinm ıolGao lra·L-~~ ·-: ....... mali paden itine ff'na- ri°I< ve t.-n~; .... ;.,,, v• ıuı lt=t•er PÖS- met çekeceklerdir •• 

e-.._,.,...,..._ .mw -iactW.ç•oı.;.foa ş• d k d • • •ı • b• kJ• =-.:..:::..:.."":; ...;::t::.~~ ol- ım ıye a arışıb memış ırsuçşe 1 

• 

• 

.ı Wsim .o.ı bdmlum kitte Der.it~-= Bilp&t~YeNikl • m!ıtir. Bunlar, YusoalaYP P~ Mamanlarclan ~'ia iN 
,.......... ,.._.ıu. lam •lir rilMleia fule ye • • zlteı. en IUDd ........... dolapt.tın e· clalaYera aaye.mde ~ 
lir pis llOldalarclan dohJ'I •ll •ltb: abert.e ı&e ,..., me poli8i 10 a D ç . 500 d:nar b•ndıtı lcltraaolanmalr 
....... Wrlr bdmlara taciJa - "Ne. ~ dedia? • .a.ı.; _,...Ye 1Aat hiç ifitilnıenaif ı.~ ken fnzcatm, dOlaptan iitediklerı tadır. N.....alan pkea im, 

• 

...,_. Biae kartı ..-0-.. =--~ .lranm mı kli? Çak dhllııa clOla111iyle, felsefe faJdiJ. numarayı çalmağa teıvik ile maz• mununa mçlu ı&aterecek ifaclat-
llchanı hir tarafa ....... ....;-~i-~ ,anum, aldmr tetll laleheainden iki ,enci hapset. nundÜrlar. ta huhuımuftur. 

EYliolmem .. ~....,... --a..i... . ç• •• .. ki • d •k • t • ;.:.. ~-:: ..a:; ıiıaıhr.-.. v!'.w.-:,.-.t ı gıımru erm e metrı sıs emı .. 
....... ..._,. ••tireleı9r ; 18 =~ -~! ...... laer ... Bütiia Çin lümrükJerinde, •• JIM te Japonya ayni ıiltemin madığı için tatbiki bet aeae daha 

1 

....,.ılıleride 11•+&.l •;u• da)'U alhlaincbleaıa ~ sin Ye ~•da metrik •istemi 1934 ten itibaren tatbikini kabul tehir ~dilmittir• 
Jiice ..._ Wlk o •••ID, m _. Ba oı.,o,..,, lmllanıJac~br. Bu usulün· tatbi· eden bir kanun ııetretti. Metre ve Çin ise, metrik aiatemia tatbiki· 
kekler kw 1 hk •"aMlelrli ...- -~: bitı Der.it 8eJ ki ecneW lthalltçılarr için bG)ilk kil"ll'UIUll mektepler.le Ye üni- iç0 n iki aylık br m&lılet ftl'IDittir. 

1 

mu ... .......,. -•-. .,._ : miflr'IAtı Ye nldt s1Jamı 11111Cip •eristelerde oıı aenedenberi öi· Fakat Çm haJlqnm metrik aiate-
•---'- "-.1-- - "8- L:t- LL • ..ı.-.. ...1 la .h ~ -..... ~ 11111' ,_.... '*)m• o calı ıiW, bü'6k muraflar ı · ~im.ekte buhmmaıma rafaıen mine aklı yalmQIJ& kadar 1lelld 
ti Mt ~ J'Ol'Wf,, ce-..U ftlWlitti. tiJarmı ela ldatebim olacaktır. memlek.t henltz bıına hazır ol- de vüz sene aesecektir. t 

.... ,.... -"S.iti' Ib.......... 7 ·ı . B • • d ba 

... ~t. Ja:•cliı•IU8' ..._ fldı• dol..- 1 nu yon dolar mıras ı ulganstanda maskaralar Amerıka evlet nka-
_,, S- ">fili· ..-, •w _. .._.. _.. L icln Abu ahaliainden Joeef Bau- maske takmıyacaklar sındaki altın miktarı 

IIlil ~ f la• bir Mal hile •'ılllt W,.-.Lb L.....1- er N"imda biri ah~ fakir bir A--..!L_ 
... _ .............. lal- LL, ........... w-ı·· iken 17 il el 1aru- Sofya - bri dndenberi hatlı· S.n sGnlerde .ftllUn"DUI devlet 
mgıaa ID ... eıtlJıek ...,.. ~·,. ... ~ '"'=+L # U ID Y•D O IJa L-w-1-l! L • le )a!!l..A ..1-L! altm L--ıl-'- ik 
aenia _.... • .._ .a.i ruk aıtm.la ...,_--. ~· Jmi takriben Jirmi milJOD liraldc JAD wuaYU -•MaıetiJ Ü.U· bankaaınamu --~ ı& m ta• 

.çin phı ık llllıw!:'t.:.'7: hlrze~olmuttar. met,.aok~··ı•aratekll~ n,7.-üWr akort letkil M.cek 
mimkGa, tw .- Bauer'ın ecdadmdanberi 1808 ne pealerin ab lle ıdllaelenm tierece:le, çoialmııtır. AJtmm 
ı..inclen lmrtalan d.:::·:~ tarihinde Amerikaya sitın?ı •e menetmiftİr. Hiç Wr Mm• cad- Ona'11, JBDi, 28 aramı 35 dolar iti· 
ilk ...,._._ra-..... ......_ fi. u s••an aarfmda büyUk bir ter· delerde Ye huna bemer ..... 'IS balle Amerika devlet lıuiwine 

• 

kirler. ta;t6 tlltitwk ._ ... a: =:.-::::::~= lerde muke takamaaialdadsr. a!t altmlann kı,meti 7 milyar 31 
-~fjitli~ lai5 mi•• ~ ~ uu•• Maskelerin ancak t.lohlrd• 
9 • ,,,w;Ji,7 .._ xı.. 'Zaman en ,.Jan akralmm'& 17 WW..lmaıma •inde .ıilmit- milyon dolara balij 01maktaılrr W. 

U:.~:.~!_ .. •::; ~ ...................... O za· tir. bu da 112 mi9- Fn ••-
~ ........ '"'· ••ade11laerl(• tMm alaüa71) eder . Haftalanlu.......... .... .. ..... .. ...,... .......... 11!1- bmBniat- • 
._ fldılsl Ulat lllillDe ,._,. .. ._.... ,_,. ~F(e -~~ ..._" ilalf•r.ı,. 'komitecileri· Zanneilldii"ne s8re 
1ıJ1a .._ .. ..,._. wH ille ...... Jaqer Jtldvf9 nba ...ta-..1 ~ hadiselere arııhk al~ara dobn-aktaa üe 

•llllrnk 17 •ilzoa .... - ..;fa ..... ek n pohıln tak!· dolar kıymetini temll eartlile ba-
"*- ._., ••lkl .. - hltmr ~emele için.fır. ~ alta elecüdr .• 

• 
J 
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S fiti ı- K AIJllfilllltıııııııııııııııruuııı Komünist fırka- Kar tı·pı·sı· ve ırtına urııne 1 apı 111nınnııın1111111ııım~ııu sında söylenen 

::;._""""'"""""'ıaıPınııınıd........-.. Cinayeti sözler 
- 20 - YAZAn: 5. VAn Dll''IE· ... (Bae tararı ı lncl aayıtada> 

- Meseli\ ıinyor Graai? •• 
Reymondun yüzünden gene ka· 

ra b · r bulut gegti. Sonra ce7ap 
Vel"'Jİ: 

- Ben, Mister Vam, bu adeımı 
p ~k iyi tanımıyorum. Kendiıi 
Mi~· ~r Ar§ erin vazo kolleluiyonu 
ile fevk:l~de alikad-:.r ıörünü· 
yordu. Falıat bu ali-kadarlık, böy 
le bir cin:ıyeti irtikap için kafi ıe
bep te~k"I e::emez. 

- Ha~:heınız ! O halde Mis 
Hih!a hakkında ne dü§ünüyorıu· 
nuz?. 

Reymond adeta yerinden llÇ· 

r;>.clı ve: 
- Ne diyoraur..uz? dedi, Miı 

Hil 'anın böyle bir şey yapması· 
na imk" n yoktur. Bu dütünceniz 
çok yanlı~tır. 

- Biz burada ihtimallerden 
bahs~diyoruz. Onun için itin hini 
taraflarım bıral:ımz. 

Reymond tekrar oturdu. V am 
da ıordu: 

- Ah;ı Lbng hakkında ne di· 
yorsumız?. 

Reymond hemen cevap verdi: 
- Ahçı L"ang mı?. O adamın 

halinde esrarengizlik vardır. Ken
d isi her halde göründüğünden 
çok fazla o!an b:r adamdIT. Çün· 
kü mesleği ahcı!ık olmadığı hal· 
de -hçıhk ediyor. Evimin pencere 
sinden onun saat!erce yazı yazdı
ğını gördüm. Bu adamm bende 
bıra!{bğı int'ba, casus olduğudur. 
Sonra bu ad~m ıan'.atta anlıyor. 
Çin s ~n'abnm bütün eararma vi· 
ikıftır. Birkaç defa onu bu odada 
vazolan tetkik ederken, onılann 
üzerindeki imz:ılua bakarken 
gördüm. Halinden, tavnndan, 
hem aan': b, hem ıan'atkin tam· 
dığı anlatılıyordu. Kendisi biç 
bir k:maeyle samimi görütmez. 
H2l'keıe kartı tekl"fli davranır, e
vha içinde ainai ıinsi dolaıır. Ona 
ik:-.rşı zerre kadar itimat duyma· 
dnn. 

Reymon:I ba§ını iğerek biraz 
dü~ündükten ıonr:ı ilave etti: 

- Onun buraya nud ıeldiği 
ve niçin geldiği anlatılırıa, zan
neder ki Arterin kz.tli aydmlamr. 

Vans esniye:ek izah etti: 
- Bu ıarklılar, nedense, eıra· 

rengiz olmakt-:n hotlanırlar. Ba• 
na kalmıa, bu Çinli ahçı, dün ak· 
şaın bur~da cereyan eden hadise
lerden haberdardır. Fakat onun 
katil olduğunu k;.bul ebnek için 
fazla de15i!e ihtiyaç var, yalnız 

Çinli son derece ketum olduğu i
ç' n bir şey söylem~yor. 

Vana sandalyeye dayanarak 
Reç-raanda dik dik baktıkt-:n ıon· 
ra en mühim nıtıktaya vardı: 

- Mizter Reymond, sizin bu 
cinayeti irtikap etmit olmanız le· 
bin:le bir sürü ·deliller var. Buna 
ne ders· niz?. 

Rcymond ıaınmadı ve cevap 
verdi: 

- Arşer, Mis HHda ile evlen· 
meme a!eyht~ rdı. Kendisi, belki 
de niıfocun.u kullanarak bu izdi· 
va :a milni olacaktı. Kendisi Mis 
Hildayı ~azy"k ed:yor, ona para 
husurı:.da çok s kınlı çe~tiriyor• 
du. Hi!cle.nın serbest k-lmaıı için 
Arşerin ölmesi 1(;.zımgeliyordu. 

Onun için ben Arıerı öldünn~kle, 
çok zengin bir hanrmla evlenmit 
olutdum. Böy!e l:ir ihtim:alin ak· 
lıma gelmesi müml;ündür. 
~eymon-l b;r ka'-kaha saldık-

tan r "'nre devam etti: 
- Haklısınız Mister :Vana! 

Benim Arteri öldürmeme a:ıik o
lacak kifi ıebep!er var. Fakat 
onun kardeıi Briıbeni öldürmeme 
aaik olacak bir ıey yok!. 

- Evet .• Bu ikinci mesele İ§İ 
bozuyor ve karıttınyor • 

Bu ıefer Reymond ıordu: 
- Affe.;!erainiz t Briıbenin ce

ae::lini n~re:le bulduğunuzu ıora· 
bilir miyim?• 

- Cea~di vesfyerde bulduk. 
Anlc.tılan siz bu sabsh or~ya gir· 
mediniz? •• 

- HaJ'Il' girmedim. Fakat az 
kaldı, g:rmek üzereydim. G:rme
clim, paltomu, tapkamı, miıafir 
odasmın bir a:ınd:.lyesine e.tıver· 
dün. 

Vans ba~mı salladı ve: 
- Nedenae, bugün, bu eve gi· 

renlerin hepsi de ıözleşmif gibi, 
veıtiyere uğramadan içeri gir• 
mişler, dedi. 

Reymond dütün.üyordu. Bu 
aözlerdeki iatihzayı anlamamı§ gİ 
bi hareket etti. SoDN. ıordu: 

- Anl-madığım şeylerden biri 
de fU kapmm sürmeli olması. 

- Hangi kapının.. 
- Arterin maktul bulunduğu 

odanm akpııı .. 
- Onu biz de anlıyamadık. 

Hadiıe batından sonuna k8:d~r 
k-:n§ık .. Fakat bu vaziyet, ıızın 
uykunuzu kaçırmasın, Mi~~r ~~y 
mont J Çünkü bu kapıyı s;zın ıur· 
melediğinize kanaat getirdim. 

Mister Reymond, bir sadmeye 
uğramıt gibi batını salbdı ve: 
-Teıekkür ederim, efendim, 

dedi. 

Bu ıITada zabıta meımuru His 
içeri girdi ve Mister V:\ma baka· 
rak: 

- Müsaade ederseniz evi baJ· 

ıal~ırmak için humalı bir ıurette 
çalıtmakta ve üasüaskeri vücuda 
getirmekted:r. Japonya, bu üsaü· 
askeriyi vücuda getirmek ve bunu 
b:ze sald:mnağa elveritli bir hale 
koymak iç:n memleketin bütün ha· 
yat kuvvetlerini sarfetme!rtedir. 

Japonyanm uzak tarkta müda· 
faa tertibatı yapmadığını ve bize 
ıaldırmak :çin hazırlandığını biz 
askerlere fU hakikat açıkça göı· 
temıektedirı 

Bir:nci olarak: Japonya ıon yıl· 
lar içinde Mançukuoda hu.malı bir 
enerji ile şinıend:ferler yapmak:a· 

dır. Bu havalide 1000 kilometre· 
den f?.zla deınir yolu yopmı§tır ve 
bütün bu yollar Sovyet hududuna 
doğrudur. Bu dem:r yollarından 
yalnız yüzde 30 u iktisadi mahi· 
yettedir; yüzde 70 i askert mahiyet 

te olup J<ıponyanın bize kar§ı bes· 
Jediği saldıncı emelleri göstermek
tedir. 

ikinci olarak: Japonya §Öıeler 
ya:mıahtadır. Aynı müddet iç~nde 

2 bin k:Iometre töse yapmı§tır' ve 
bütün bunlar aınrlarunıza doğru 
yapılnıaktadırlar. 

Üçüncü olarak: Japonya, Rus· 
ya eınır!annd"l 50 aerodrom ve tay 

yare kıı.Targahı yapmışbr.Bunlarm 
çoğu Mukden - Harbin - T sitsi· 
kar müsellesi içinde ve timalde
dir. 

Japonya harbiye nazm Hayaki 
Sovyetler:n Mançukuo ımırları bo· 
yunca 100.000 asker ve 300 tay· 
yare topladığını iddia etmi§tİr. Bi· 

zim orada ne kadar askerimiz ol· 
duğunu aöyliyemiyec:eğim; halbu· 

ki Japonya bu ımırlara 130.000 
asker dökmüttür. Bu da Japonya 

Mar· orduau ukerleri sayısının üçte bi
tan qağı anyalmı !. 

Vana, Markama baktı, 
kanı: 

- Pek ali. olur! 
ne k-:dar süratle 
kadar iyi olur. 

ri demektir k:, buna Mançukuo' da
ki 100 bin ki•ilik ordusunu da kat· dedi. Bu iti ~ 

yaparıanız 0 mak gerektir. Japonya oradaki 

His çıkıp gitti, Vans da Rey· 
mondla konu~ıya devam etti: 

- Mister Reymond ! Çin vazo
lanyle ali.kadar oluyor musunuz? 

-Çok az. 

Bu ıual Reymondu pıırtmıtb. 

nehir su kuvvetler:ni 24 harp gemi· 
si ile kuvvetlendiraı:ştir. 

Tayyarelere gelince: Uzak §ark 
ta 300 tayyaremiz bulunması kabil 
dir. Fakat lüzum görüldüğü za
man hükametimiz bu yerler ne ka
dar gerek ise 0 kadar tayayre gön· 

Sonra ili ve etti: 
- Evimde birkaç 

Fakat bana bu iıte 
denmez. 

dermeği bilecektir. Japonya uzak 
par~ var. 9arkta 500 tayyare bulunduruyor 
mütehaasıa ki, bu da büyük bir harbe hazır· 

Vana, mu anın birine ita ret e· 
derek ıordu: 

- O halde Ting • Yas parçası 
hakkındaki fikrin.iz nedir?. 

Reymond ayağa kalkarak vazo
ya doğru yürüdü ve gözlerinde 
ıaıkın bir bakıtia: 

- Bu vazo, T:ng • Yao dcıil ! 
V:mı da vazoya bakarak: 
- Ben de zannetmiyorum. 

Fakat bu değil. 
- Ting • Y .ao vazosunu en son 

landığmı gösterir. 

Ordu hazırlıkları, anbarlar, üı
ıüasker:Ier ve bunların gittikleri 
istikamet bütün bu hazırlıkların 
korunma için değil, ıaldırma için 
yapıldıklarmı gösterir. 

Bize harp lazım değil! Kimse· 
ye saldırmak isteğinde değiliz. 
Harpten ne elde etmiş oluruz? Ye

ni topraklara, neft kaynaklarına, 
~ömür madenleri damarlarına ihli· 
yacımız yoktur. Biz sınırlarımızı 

ne zaman gördünüz 7. betonarme ve a§ılamaz bir çok ye· 
_ Pek iyi hatırlamıyorum. ni siperlerle kuvvetlendirmiş bulu· 

Dün ıabah bu od~~a idim. Fakat nuyoruz. Uzak şarktaki ordumuz 
dikkat etmedim. B~tka ıeylerle l öyle güçlü ve kuvvetlidir ki, siz, 
me~guldi?m. ı burada her düşünceden uzak bir 

Reymond Vansa bakarak sor· ı yürek sak"nliği içinde itlerinizle 
du: uğrnşnbilireiniz. 

- Bu vazonun da hadiseyle a· Uzak şark ordusu kumandanı 11· 

lakası var mı?· fat:Ie ordumuzun herhangi bir düt 
- Belki .. Arterin kclleksiyonu 

içinde l:öyle bir vazo bulundur· 
maaı tuh? fıms gitti. 

- Evet çc-k tu"af. S-km bu va· 
zo deiiıtirilmit olmaıın.. 

c Dt-Ya:m var) 

manın hiç aklına gelmiyen bir so
na katlanmasını icabettirecek bir 
vuruşla kar§ı geleceğini, 17 inci 
komünist kongresine temin ede· 
rim.,, 

.... (Uq tarafı ı lııcl cıylfada) 

Rasathane bu müthiı fırtınanın 
devam edeceği fikrindedir. 

Tipi ve kar tehir içinde umumi 
cadde~erdeki seyrüseferi adama· 
kıllı güçleştirecek bir tiddet gös· 
teriyordu. Yollarda kara eap • 
lanmış taksilere sık 11k r.ıı.st!anı· 
yordu. 

Tramvay seferleri 
Tramvayların gidit a~ı:ıi inti· 

zamını eskisinden büsbütün kay· 
betmitti. Binecek nakil vaııtaıı 
bulamıyan ve dıtan çıkmak za· 
ruretinde kalan bir kısım halk, 
boğucu tipi arasında çok ııkıntı 
çekiyordu. 

Kar temizleyici makineler sık, 
ıık tramvay hatlarını temi~liyor· 
du. Buna rağmen makaslar bo· 
zuluyor, hatlar karla kapanıyor , 
bu yüzden tramvaylar iyi İ§leye· 
miyor, bir araibanın Sirkeciden 
Aksa.raya iki aa.atte gittiği oluyor· 
du. 
Ö~eleden sonra fırtına büsbü

tün ıiddetlendi ği için çift tram· 
vay arabalan i~ eyememi~, hemen 
bütün bat1arda tek araba işletil· 
m'ttir. Saat dörde doğlu bir 
saat kadar elektrik cereyanı da 
kesilmi,, tramvaylar büsbi.itün 
itleyer:nemi§tir. 

Akıanı üıtüne doğru halk bam 
vaylara teha~üm gösterm:§tir. 

Geç vakit bazı tramvay hatla· 
rmda ıeferler tatil edilmişti. Tram 
vaylar Harbiyeye kadar gidebili· 
yorlardı. 

Tünel - Şitli seferi boyuna, 
bunun için, Tünel - Harbiye se· 
ferleri ihdu edilmi~ti. Fırtına 

yüzünden otomobiller fazla 
mütteri çıktığı i~in hemen bütün 
toförler bksiyi bırakarak paza~ 
lıkla müşteri taşımıya batlamıt· 

larrlır. 

Tab:atiyle de eskisine göre üç 
dört misli par1. istenmiştir .. 

Bazı toförler dün a:ktam Sirke· 
ciden Şişliye gitmek iç:n dört lira 
istiyorlardı. 

Den'zde kazalar 
Den.iz sert olduğundan dün li· 

manda da. tahmil ve tahl;ye işi 
durduğu gibi ıevahili mütecavire 
vapurlan da: muntazaman itleye· 
miı'erdir. Banliyo trenlerinin mü· 
nakalib da güçlükle yapılmııtır • 

Kadıköyünden 13,50 de latan· 
bula hareket etmesi icap eden va· 
pur ancak saat 17 de yoluna çıka· 
bilmi,tir. Şirketihayriyenin 71 nu· 
maralı vapuru da saat 11 de köp· 
rüden hareket etıniı, üç saat son· 
ra Osküdara varabibniıtir. 

Yenimahalle - Taksim, Bakır
köy - Sirkeci hattında otobüs 
münakalatı tamamane durmuıtur. 
Limandaki bütün küçük vesait 
Halice çelrilm:ştir. Karaden.ize 
ve Marmaraya hiç bir vapur ha· 
reket edemediği gibi evvlki gece 
hareket eden gemiler de Büyük· 
derede demirlemiılerdir. Bir kı
smı gemilerde yoldan dönerek 
limana iltica etmitlerdir. 

Bununla beraber dün aktama 
kadar limanda bir kaza tesbit e
di!memitti. Yalnız telgraf ve te
lefon hatluı bozulduğundan bazı 
yerle göriltülemiyordu. Kar tipisi 
halkın yürfünesini de güçleıtiri
yordu. Bir çok kimselerin yol· 
larda düştükleri görülüyordu. 

iki kişi öldU 
Bundan baıka Nitantatmda 

Merdivenli sok:ıkta 7 nu.~arnlı 
evde o~unn 18 yatında Yusuf İs· 
minde b'r genç Eyüpteki ağasına 
gi:!erken Edirn.ekapı haricinde 

dcnmuş yolda düt~üştür.Yusufuıı 
d:§tüğünü yoldan geçenler gör
mü§, hemen zabıtaya haber veril• 
miş, bir müddet sonra Yusuf im• 
dadı aıhhi otomobili ile haataha• 
neye kaldırılmıttır. Yusuf ölüm• 
den kurtulmuştur. 

Bundan batka Akaarayda Hor
horda Çelebi hamamlar caddesin• 
de H:::ndi Beyin evi önünde bir 
zat yere dü~müş, hemen eve alın· 
mıştır. Şül:rü Bey isminde bir 
doktor olan bu zat kar tipisinden 
tıkanarak nefes alamamı§, kalbi 
de zayif olduğundan biraz sonra 
ölmü§tür. 

Dün a.kta.m Şirketi hayriyenin 
64 numaralı vapuru Beykoz iske· 
lesine yanaşırken bir kaza olmuf, 
Tarabya iske!esi çmıacısı Y anko 
denize dü~mü§tür. Yanko araştır
ın ara raıJmen bulunamamıtbr. 
Öldüğü anlatılmaktadır. 

Bakırkö;ı1 yo1u kapandı 
Dün saat altıya doğru Bakırköy 

ile lst:ın.bul aras:mdaki münakale 
tamamen kesilmi§, otomobiller de 
it eyemez olmuştur. 

Bunun üzerine Fatih kaymaka• 
mı Haluk Bey miktan kafi oto
mobi le yollarda saplanıp kalan 
otomobillerin imdadına yetifmit• 
tir. Bakırköye g:den halkm bir 
kısmı Zeytin burnundaki fabrika• 
larda misafir edilmiştir. Bir 
kısım halk ta bilhassa kadm ve 
çocuklar Haluk Beyin götürdüğü 
otomobillerle lıtanbula getiril• 
mişlerdir. 

Dört sene evvel alman beledi· 
yenin kar makinesi de dün ilk de
fa 01::.Tak garajdan çıkmıf, Balurw 
köy yolunu açmıya baılamııtır. 

Yanan adliye sarayı duv:\rla• 
rından bir kısmı ,dünkü kar, tipi, 
rüzgarın tiddetle esmesi tesiriyle 
birden bire küldür küldür yıkıl· 

mı~br. 

Y dolan duvarlar, tevkifhaneye 
giden yol üzerindeki kötenin du· 
varlarıdır. Bu kıs~, adliyenin 
en son yanan kıtmıdır. Y:\ngın bu 
kısma geç.ince itfaiyece bir kaç 
bomba atıldığından, buradaki du• 
varlar, diğer taraftakilerden zi• 
yade r.katlanm.ı§tı. 

Dünkü duvar yrlalmaaı netice
sinde insanca zayiat yoktur. Yı· 
Jalma hidisesi üzerine İstanbul 
müddeiumumisi Yusuf Kenan 
Beyle alakadar bazı memurlar 
hadise yerine g~tm:ıler, tetlc:Jmtı:ı 
bulunmuılardır. Bu tetkikat ne
ticesinde, yıkılmanm devam et• 
miyeceği neticesine vanlmı~tır. 
Bun.unla beraber ,ihtiyati tedbir o 
larak civarda polisler nokta bek· 
}emekte, b:na yakmmd:ın geçil· 
memesini temin etmektedirler. 

- ~ 

Ankara'nın en büyük 

Kıt~p, gazete ve 

Kırtasiye mağazası 

AKBA 
Kıtap evi ve kırtasıyecilik 

Anafartalar caddt>ıi 
T cldon :. 33 77 

Her lisanda gazete 
'mecmua ve kitap 

Her nevi kırtasiye c5yası 
ve mektep levazımı 

Her· türlü Fotoğraf 
levazımı - makineler 

ve amatör işleri 

!::tem Pertey ıtrıyah 

Kütahya çinileri 



.. 
S.{>fyada büyük bir 
hıraızlık hadisesi 

Sofya - Burada hük\imete ait 
bir kumat fabrikasında bir buçuk 
senedenberi devam eden büyük bir 
hırsızlık vakasını poliı meydann 
çrkarmıttır. 

Yanın milyon levaya baliğ olan 
bu hırsızlık şöyle olmuştur: 

F.ortuna ismini taııyan fabrika· 
nm kumaşları top haline getirme· 
ğe mahsus dairesinde işçilerden 
Samoil, Mordohay, Vaıilof, Sa
moil Dunes ve Boris Donkof .ile 
mel!W!'lardan bir kısmı bir lrum· 
pan;"& teşkil etmişler ve her gün 
saıı19.~ kumaşlardan 50 - 60 met
re çalmı~Jardır. 

Bu suretle 6.000 metre kmnaş 
çalm!şlardır. 

Hırsızlar bu kumatlan parça 
parç:ı fa'br:ka civarındaki mağaza· 
lan>. ve ötekine berikine satmaja 

başlamışlardır. Ucuz ucuz satılan 
bq ku:naşlar Vll daire polis ınü· 
dürünün nazarı dikkatini celbet
miş ve hırs~zlık olup olmadığını 
fabri1·a kontrol müdürlüğünden 

1 

sorulmuştur. Müdür: 
_ Kontrolümü% o kadar mükeım 

meldir ki, bir santim bile hrrsızlıI< 
yapıl:.··~asma imkan yoktur, dem::?. 
tir. 

Fakat !Üpheler gene devam e~
mi~. nilıayet hadise meydana çıl·
mıştır. Avnı zamanda kontrol mü
dürünün de bu j~Je a 1aka dar ol ~u

ğu anlaşılmıştır. 

Hır:ıızlar tel'k:f cdilmi )erdir. 
Tahkikat devam etmektedir. 

~ 

Kapanan ecnebi mektep

Tl:J R. KiYE 

llRAAT 
BANl-<ASI 

leri binaları 
Kadıköyünde Sen Lui mektebi D 

binwnın şatılmağa karar verildi- ~ A Q A 
ğini nazan dikkate alan vilayet bu ~ 
melttebi ilk mektep yapmak üze- N 
re fehir meclisinden tahaiaat iı· Bı' R İ K T İ RE 
temiştir. Bu talep encümene ha· 

. ... 

1t -VAKiT 15 ŞU"AT 1934-

Denizyolları 
iŞLETMESi 

Acentt'lerı Karaköy Köprübaşı 

1 tol 42.962 - "iırke .. ı ·Mühürdanade 
, .. __ Har T eHon 22740 

Trabzon 
Sür'at Yolu 

EGE vapuru 15 
Ş U ti A T 

Perşembe 20 de Galata 
rJbtımıodan lcalkacak. Gidiş· 
te lnebo!u, Sameuo, Ordu, 
G iresun. Trabzon, Rize, Ho· 
pa'ya. Dönüşle bunlara ilave· 
ten Pazar, Of, PuJathane'ye 
uğrayacaktır. (701) 

MERSiN 
Sür'at 

İNEBOLU 

Yolu 
vapuru 16 
ŞUBAT 

CUMA 10 da Sirkeci rıh-
lımından kaıl,acak. Gidişle 
Iımir, Antalya, Merıı 'n, Pa· 
yas'a Cö !'lü şte buı:ı 'a ra i ~ave· 
ten Alanya, Killlük, Çanak· 
'<a e'ye uğrıy aca!<tır. (7 ı 6 

Bartın Yolu 
BURSA vapuıu J5 

ŞUöAT 

Perşembe 19 da Sir~cc 
rı .1tıınından kalkacak t ır. 7 ı 7 

Ayvahk Yo~u 
Bandırma v?pu u 15 

ŞU d AT 
Perşembe ı 9 da S irkec: 

1 rıhtımanc an kalkıtcaktır. ı 718) 

Tam•rde bulunan Karaden iz 
1 vapuru rn utuo bın".ı a l<samınm 

J

I rasp ıı ile Glilnıhal vupuru· 
l nuzun bazı aksamının bovan· 

m ası pa zarlık ısuretı!e talip 
erine ı ha le edı ecektir. Şart vale edildiğinden tehir meclisinin QAı-IAU.-~ D~Q 

- na :nes"ni ~ö. mek is~e)en!er buaünkü "çtimaında müzakere edi-
111 her gün SJat do'; uzdan Oi1 

lecektir. sek i :ıe kadar ldAremı :z leva 
Şehrimizde mevcut ecnebi mek- r;~mm::::::::: .. ··.·a llkmektep tar"' ler c:~::::m:::::::::::" r ltm ~e i"'. ine mürt caat etme· teplerı.nden ba·ı.ıar. ı tahıiaa~,1arı ~.._..a::m: . s::::::m:::::m::~ .. 

.. _ , ' lidirJ,r. Pazarlık 17 · 2 · 934 kesildiği ve eakııı kadar ragbet ~= ii i; :: Cumartesi günil saat on beş 
görmediği için kapanmaktadır. il fi Maarif Vekaleti 1 arafından llkmekiepl( r ~n Dördüncü ve Ü ~i te yapılacakhr. (70lı 

Vilayet, ,ehriıni:r:de ilk mektep n ıi Beşinci Sını~larında Okutturulmak Üzere "!i ~ 
ihtiyacını tamamiyle teli.fi edebil· ii H ' 1 n Si İzmir Ekspres hattı kahve 

mek üzere mevcut ecnebi ve hUiuSi H ıı T. T. T. c. tarafından yazdır Iıp tab'ı ve tevzii n Si ocaklllnmız 18 ıuhat 934 pa· 
mekteplerden sablığa çıkarılacak ti .j f h d• l ii i; zar günü sa-:.t on heı buçukta 
oıanıardan mektebe eıveri,ıi bulu· :i :a ''VAV iT ,, müessesesi tara ından deru te e" ı en n ~! pa:ıarhkb kiraya verilecektir. 

1 t "h 1 aktır :: :: P •! Talip1erin pazaı·:ık ve mukave-
nan arı ercı an satm • ac · i~ li T A R I H kitapiarı satışa çıkarılmıştır. ıi i! ıe şeraifni öğrenmek üzere her 

Va p u re u 1 u k sqs Bu kitaplar, yalnız talebelerin değil herkesin istifade edeceğı bi1 i ii kadar idaremiz levazım §efli-
HÜ ii' i~ gün saat dokuzdan on sekize 

TUrk Anonlnı Şirketi "~ surette yazılmış bir çok haritaları ve resımler. ihtiva etmekteair. jı ij ğine müraca-.tl:ın. (703) 

~::::nn~~'. ı~:,::~~~:;5 U Bir kartonla kap! anmış olan bu TA R 1 HL ER 1 N fi atları nefasetine !! !i lstanbul asliye mahkemesi ii· 

- 1.ı= f ve sayıfalarının çokluğuna rağmen -f5 şer kuruştur. U ~~ çüneü hukuk dairesinden: 

' ' " " " t """" • • l \ • 

Mersin yolu n ıı ii Yorgi Vayati Efon.dinin Kurtu-

l
ı.=,=~. Satış Ve Tevzi Yeri: lstanbul Ankara Caddesi ıİil i.:=~I: lu§ta Büyük Akarcada 82 No. lı Firuza vapuru 18 • 

1 
hanede mukime iken ikametgahı 

n fubat K 1 T y u R D u me:hul bulunduğu anla,~Ian zev· 
Pazar günli ı11t 10 dı • j V A @l ~I ceıi Madam Marika a'eyhine. aç· 
Sirlıeci rlhhrnıodan k lkacak, '"= · ~- tığı bcganma davasımn tahkıkat 
ıYi~işte Çınak'·a.'e iz a Ku·· ı . j --··-·:-............ 1- 1 ... 1 ..... - •• .-......... ....... - .... ............ ..... -::::::::·:::;;nı:- .. ...... ·--·· ........ ·-·-.. • ·~ hakimliğince tahkikatı ikmal edi· 0 

• B ..: , mır, ....... -.... c11ı ............................... •••••••• •••• •• • ···- ....... . . . . ..... , ..... .. •• ··"·· ....... .-.... ···-·~ •••• 

:~.:· o:ı;~:~F~:~,o.~ ~=~:.:: 1 M:~:-::;:::~=~:;;;;"";;;:~ .~m.,·:::::·:~··:.: :=;·==:::::~:::::~:·::~:.~·;::::·~:!::::·:·::·:ı:m~::::~·=:=·:·:::::·ı.;:: -, ~~r~7ıı::~;c~:a~::ı:::::ı:y~c::: 
Kaf, Fınıke, Antalya, Alan· tından tertip eda.mi 1tir. sı 24 - 2- 934 t:ırihin.e müsadif 
y•, Anamur ve Me . Dö 1934 Mtb Al lstaobul tSeıedıye R~ s ıginden: Ye01 ö çii er kanun Ye oi· cumartesi günü a:ıat 14 te ta'ik la· 
nütte bunlara ilivet '

11
;· . "' uaat ma- zamn•mtıi bDkümferine uygun olmıyan Biçti ve tartıların sahf Jınmıf olduğunndan yevm ve vak· 

Ku~ada11, Gelibolu;: u ~şucu, nagı çıkb yerlerinden kaldmlması Jiıımd1r. Bu gibi ö 'çlilerio yalnız kulla"' ti mezkGrda müddealeyhanın biz. 
- J - grar. 933 senesinde gerek memleketin için· ınlmatı deiil kullanmağa bnır ve dtlkl<ln, mHesaeıeler iç"ndo zat veya bilvekale mahkemede 

mroz yolu de ve ,.erek briçte husule Kelea mühim batta kapalı bir yerde bite bulu1durulma11 kat'ıyen ya1aktir. Mu· hazır bulunması aksi halde gıya• 
vakalar ve hıuliaelm", vekiller heyeti. balif harekette bu unanrar bal.duada kanuni takibat yapılacak· hen muhakemenin icra edileceği 

Her Perşembe güoU mebuslarımız, viliyet tetkı1lb, pzete· tır. Akıcı •e ı.uru taneli maddelerin bacım a çlsü ile satılmHI ve bu hapta tanzj,ın, ed'len daveti· 
b ler "Ve gazeteciler almanasm baıhca için kullanılacak atçft ancak litredir. Ve fiab da litre Ozerine be· 

Galeta rı hmındau aaat 18 t kil d T h b ye varakasımn divanhaneye ta• 
münderec:atnu eı e er. anımmı yan o'unur. Muhtelif mayiat için muhtelif büyüklUkte ususi a· 

de Taygar vapuru kal- muaUimlcrimizin sümük mevzularına cım ıs çillerinin idimali memouc!ur. Maabaza ıiaıdılik akıcı mad- iP.{ edildiği tebl'ğ m~kamına ka•m 
dair kıymetli makalelerini de ihtiv• eder. k d b olmak üzere ilan olunur. (10436) k-. G dit •• c!önıııte d • ı · ub t delerin kilogram esası üzerine terazi ile tartara a i satılması ... ınutat Kıymetli vtı ııadi e reınn en m tov, o-

iıkeleler- ;ff El r. lan bu eserin tabına da llOD derece itina caizdir. Ancak bir nsayiin litreı'oio fiab i e kilo.,,ramının fiahmn 
l.İİll-••--•••••.I edilmlttlr~ Ftati 100 kuruttuıo. Satıı 1• aynı olmadı,iıoın auan dikkate aluamua ehemmiyetle ilin 0 u· 

ri "Kanaat Kütüphaned,, dir. nur. (7Sı) 
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