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ATİN A MİSAKI ı 
"Balkan misakı müuknel~rinl yakmdan takip etml' 

olan Anadolu Ajanııınuı Balkan muhabiri All Naci Bfly 
arkada.,mm: misakın mahiyet \'e ehemmlyetl De bunu do-

ğuran mt\zakerclerln seyri hakkmıla atldekl 9ayanı dikkat 
mako.leyl ya:ımr,tır:,, 

Cuma günü Atinada imza edi- dikçe tec~vüzü takbih etmiş ve 
len Balkan itilafı misala Musta- günden güne kuvvetlendiği için 
fa Kemal Tür!iiyesinin Loz::!n- komşulariyle olan dostluk müna~ 
danberi tak:p ett:ği ıaşmaz sulh sebetleri de o nispette sağlamlık 
a:yasetinin en yüksek muvaff akı· peyda etmiş ve onların sulbü için 
yet vesikasıdır. M:ıhiyeti, şümulü, de karşılıklı h"zmete her an ha
hilhassa tes:r kabiliy&leri itiba· zır olduğunu her haliyle göster· 
riyle harpten sonr.~.ki Avrupanm mi!tir. Kapının üzerine "Dahilde 
en canlı iki üç diplomatik hadi· sulh, hariçte sulh,, yazısı sarsıl • 
ıes: arasında herhalr!e en ehemmi· m•z bir düstur gibi yazılı olan 
yetlilerin:len biri s:ıyılmak lazım- hl;! sulh mabedinin temel taşını 

ı. Türk • Rus mukareneti teşkil et· g-e ır. 
Londra mukavelesiyle müteca· miş ve Türk • Yunan muahedesi 

GÖRÜ~ÜŞLER 
[ilk sırada ortadaki resım lzmitc aittir ] 

Fırtına Dindi, Şehirde Tabii Hayat 
Dün Akşama Doğru Başladı 

Donarak ölenler .. Geciken. trenler - Karaya oturan gemi 
Uçan şapkalar - Ölümden kurtarılanlar 

viz~n k:m olabileceğini tarif ve bunu perçinlemiştir. Bir taraftan 
tayin ett:kten sonra, Atin "l misa· zaman ve tecrübe bu dostlukları 
kı ile Balkanlarda müşterek hu· daha iyi tahkim ederken, d:ğer ta· 
dutların masuniyetini temin et- raftan büyük ve ıaraılmaz temltaıı 
mit olan memleketimiz, yalnız run etrafına ve üzerine konan di
Ba "kanl:ırda değil, fakat merkez- ğer mesnetlerle, şarkta lranla, Ef
den b-.,hyarak hemen bütün Av- ganla, Irakla, Suriye ile ve garpte 
rupada ıulhün ?.üyük ve ister ia· İtalya, Fransa, Macaristan ve Is· 
temez mühim bir amili olmak gibi panya ve komıularımız olan Bal· 
ço!(: itibarlı bir vaziyet temin et· kan devletlerile bütün pürüzlü me
mişt:r. s~leler birer birer ve her biri en Evvelki gün birdenbire tiddet· Evvelki gün aabaht:ın gece yarı· dört bir tarafındaki tanzifat ame-

Balkan itilafı misakının yük- müsait zamanında temizlenerek 
~ek manasını kavramak için önii· I bu arızalardan ayıklanan düz ve 
müze bir Türkiye h:.ritaaı açmak açık zem:nler üzerinde bu devlet
ve bu har:ta üzerinde harici siya- lerle Türkiye Cümhuriyetinin nor· 
setimizin on senedenberi teka-

1 
mal ve iki tarafın ihtiyaçlarından 

mülünü gösteren muntazam gra-1 mülhem menfaatleri üzerinde esas 
fiğe bakmak k5.fidir. Bu on sene lr dostluk muahedeleri tesis edil· 
zarfında Türkiyenin harici siya· miştir. 

lenerek lst::mbulu 30 santimetre ir- sına kadar devaın eden tiddetli leleri kazmalar, kürekler, ve ıüpür
tifaında karla örten fırtına ve kar fırtına ve kar tipisinin tehrin ha· gelerle tehrin en kahbalık cadde
tipisi dün sabah hafiflemiı ve ni· yatında yaptığı gözle görünür inti· lerini açmağa başlamıtlardır. 
hayet durmuştur. Dün öğleye doğ· zamsızhk ancak öğleye doğru gİ· Tramvaylar itledl 
ru bulutlar arasından ıilkinip çı· derilebilmiştir. Dün sabah erkenden tramvay 
kan güneş te lstanbub baharı ha· İstanbul belediyesi, lıtanbulun kumpanyası kar temizleme maki· 
tırlatmış ve karların bir kısmını e· muhtelif kazalan dahilinde fırb· neleri ile İstanbul, Beyoğlu ve Be· 
ritmiştir. nanın ve tipinin zararlarını :ızalt- bek h-:tlarmda karları temizlettir· 

Bununla beraber soğuk ekıilme· mak için elinden geldiği kadar ç.:ı· meye baılamı§trr. 
fU olmuıtur. ki cJ.,. .. J..,.• JnnrvetJen• 1 (DCV&IA• A fb\ı>n .e&Y•- • u,...,cı oUtu_....,1 m:9 VC: Ak~ıtmcıı. dojr al l'eDe lıfl'Dlftır. 
&etin:le en fazla d:kkati celbeden 

Hariciye vekili bu akşam 
kapanmıştı. Sabahleyin erkenden lstanbulun (Devamı 11 inci sayıfada)' 

Ankaraya dönüyor 
Hariciye vekili ~ evfik Rüştü 1 Bir taraft:ın Ankaradan, diğer 

Bey·1 Atinadan getırmekte olan taraftan lstanbul 1• . t f d . .. . va ııı ara ın an 
Kampidolya vapuru evvelkı ~n telsız ınuhaberatiyle vapurla irti-
ıaat 7-30 da y eşilköy önlerıne ~at tesis edilıniı ve vekil beyle daı
geldiği halde ~i~inin tiddeti dola· ı~i t~nı.;.s muhafaza olunmu§tutur. 
yııile limana gırıp nhtıma yanaşa· Şukru Kaya Beyefendi de Harici· 
mamıf ve bu yüzden vekil Bey ge· ye vekili Beyefendi lie telgrafla 
ceyi vapurda geçirmişti. muhaberede bulunmuştur. 

... 1 BUyük, MUiT Roman 1 
Tefrikamız ••• - -
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Kiracıları 
Ankarada raıtgelinen bazt İnsan 

tiplerini fevkalade bir kudret ve nü
fuz ile tahlil ve tasvir eden ilk edebi Tevfik Rüştü Beyefendi ancak O gün vekil beyi bir ıtimbotla 

dün sabah saat 7 30 da karaya çık· v~purdan çıkarmağa teıebbüs edil- eıer .... 
' mı" d Y k 1 nııttır. . "s~e e atimbot vapura yan--.tmak a ında Baş ıyoruz ••• 

ımkanını b ı · d'. 
K ·d ! . ·· u a.mamış ve gerı on· 
~~ı o y.:ı vapuru, evvelkı g~n müştür. 

aaat dortte Çanakkaleden geçıntf, V · 
evvelki aabah y ·ık·· .. 1 ine apur ancak dün sabah hava a· 

ve eşı oy on er cılmca rıhtıın T 
1. b • d b' • a y.:ma§mış ve ev-

Niçin? -
imla buhranı ge ınt:e ır en ıre şiddetli bir su· fik R.. t" B . 

b t · • .. .. • uş u ey aaat yedı buçukta 
rett as ıran tıpı yuzunden f enerı karaya km fsmihaslarm imlasında düştüğümüz 
göremez olmuı ve demirlenıek çı ıstır. buhrandan eza duyduğunuzda hiç §tiphe 

111ecburiyetinde kalmıştır. (Deva.mı 2 inci sa.yfanm 4 uncu sütwıunda.) etmiyorum. 
Ben öyleyim. 

-Ala hammcrJnn, bu havada b'ız k'. .. ·· de kar helv"'H verdik. • "'* cJur. oyumuz 
_Ayol Fatm:ı; ıoğulc kan nasıl •• ? 

bild ğ:-ı_ . yerıınız 
- Biz karı, ı _,,, aıbi öyle soğuk vuk • hanımcığım, pcJa biı'U ,..ı...sl _ aog yemeyız 

Önümde bir gazete var: ( lıyan Tirole de 
sirayet etti) diyen bir başlık. Bunu takip 
eden Anadolu ajansının telgrafında Ti
rolün imlası Tyrol dür. 

Anadolu ajansı doumergue yazıyor; 
gazeteler dumerg! 

Anadolu ajansı Daili Telgraphe yazı
yor; gazeteler Deyli Telgraf! 

Bu kanşıklrk niçin? 
İsmi hasların imlası için şimdilik tek 

salahiyetli merci sayılacak bir müesse
semiz, Türk Dili Tetkik Cemiyetidir. Bu 
da, bu bahsin münakaşasında son sözünü 
söylemi§tir: 

Ecnebi ismi haslan, bir tercüman bir 
Türke, konuşurken bu kelimeyi hangi 
hecelerle söylüyorsa işte Türkçe bir iba
re içinde bu kelimeler o hecelerin işaret
leriyle yazılacaktır. 

Bilseniz Şimdilik yan resmi olsun bir karar 
istiyorsanız yan resmi (Hakimiyeti Mil
liye) nin de böyle yaptığını ve pek doğ

ocak ba· ru yaptığını örnek olarak hatırlatalım. 

u•. 

Avusturyada Dahili Harp 

isyan henüz tamamile 
bastırılmış değildir 

Bir Fransız diplomatına göre beynelmilel bir kuv
vetle Avusturya hadiselerine müdahale lazımdır 

Viyana, 15 (A.A.) - Askeri Tunanın sol sahilinde bulunan 
kıtaat ile Heimwehren'lerin henüz Florisdorf mahallesi asilerin uzun 

mukavemet eden sosyalist merkez· 
lerine nihai bir hücum taaavvur et· 
mekte oldukları bildiriliyor. Ölen· 
lerin ve yaralananların büyük bir 
kısmı müsademelere iıtirak ebne· 
mit olanlardır. Bunlar, soıyaliıt• 
lerin vaziyet aldıkları muazzam a· 
mele evlerinde oturan kimselerdir. 

Viyana, 15 (Wolf ajansı) 

bir mukavemetten sonra beyaz bay 

rak çekmeleri üzerine hükumet 

kuvvetleri tarafından işgal edilmiı 

tir. 

Meidling mahallesinde tekrar 

muharebe baılamıttrr. 

(DevamI 6 mcı sayfanın ı inci sUtununda) 

Istanbul Kız Lisesi Mezunları 

DÜNKÜ TOPLANTinA BULUNANLAR 
[Ortada hugür.kü rrüdür ~abri ve en eski muallimlerden TeYfik Beyler göriılüyor} 

- Yazı•ı sekizinci •aylfamızdadar -
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1 SON HABERLER: TELGRAF - TELEFON - RADYO 

Silihlar 1Moskovada 
Devletler arasında yeni- Leh hariciye nazırının 

den müzakereler temasl&n ne netice 

\Günün siyaseti _,,_,, ~ ~ ~ ~---

iki arap devleti 
arasında Trabzon vilayetinde ne 

işler yapıldı ? 
Suudi Arabiıtan ile Yemen araımda, 

başlıyor verecek? bir aralık baılaclıi• ilin olunan, fakat Trabzon, 15 (A.A.) - Vilayet 
Londra, ıs (A.A.) _ M. Eden Vartovl, 15 (A. A.) - Pata- aonradan wku bulmadıfl anlatdan harbin hudutları içinde 933-.- 934 yılı zar-

bu sabah toplanan nazırlar mecli· janaının Moıkova muhabiri bil· önü abnmıt bulunuyor: . . A fında 2.246.000 metre mikabı ıoae 
d. . iki taraf araamdaki ihtiliftn en belli • 2 000 •kAb ) 

sinin ıili.hlan bırslana encümenin- ınyor: . "A . '''k .d. tamır, 44 . metre mı a ı yo ve 
M 

bath .. bebı, 11r" U• e11 ır. Suudi A· 
de hazır bulunmuıtur. Zannolun· • Bek, dün Kalenin yold&f rabiltan hükümdan Melik Abdüliziz, tere11übat tathiri, ~27.000 metre 
duğunaı ıöre, bu toplantu:h M. E- tarafından ,erefine verilen ziya· bura1mı da himayesine ainıııtı. Yemen mik'ibı kaya hafrıyah, 292,000 
denin Pariı, Roma ve Berline mü· fette bulunmuı ve daha aonra Lit imamı, Melik Abdülbizin Aıir için ta- mikabı hendek, 94 köprü ve ımen· 
teaavver ıeyalaatlerinin hazırlıklan vinof yold:ııla uzun bir mülakat Jİn ettiii hu.dudu kabul etmediğinden ve fez t;.miri ve inıa edilmif, 2.379 a· 

Necranın bır kmnını da Yem ·lbak 1 · '"k 1 l konuıulmuıtur. yapmıfbr. • ecliiinden iki ene 1 
• me eyı mu e lefe ça ıtmı,tır. 

P . 15 (AA) -Ayan d Moskova, 14 (Taa ajamı) - M. e~ :tler s•rainle•-~. ~muhdaki Bütün vilayet dahi inde mevcut 
arı., · · ' or u t• · f d.. ak Leh. ha · munue s-lt lflD m •· 98 ·ık 2 silahları toptan tenıikine imkan _ıtvıno , unp~ ıı~ r~- rebeye müncer olma1111a ramak kalınııtı. ı mektepte 1511 kız, 773 er· 

.. 1.. l k t l"kk. cıye nazm M. Beckın terefme bır Bununla beraber harp kopmamıt iae kek olmak üzere 9.243 talebe oku· 
veren yeıane p an o ara e a ı . f . . ·--tt wn·L!-ı . kt .. F · t 1.. zıya et venmtıfr. de iki wr-a uır enne kuvvet .. kud· ma adır. 
;ttıiı rana~L ınıa~ P.~nmın l '°~ Ziyafette Lehiıtanın Moskova retlerini söıtermiı hulunuyorlar. Melik Merkezde biri kadın b;ri erkek 
ransızh-t l ıma~ı' ngıkız ve tda • sefiri, sefaret memurları, hükOmet Abclülizizin ~u~dutta kuvvetlerini arttır· olmak üzere, kaza ve köylerde 64 

yan mu ıra arı ı e mu ayeae e e- A h . . k . . mak için yap ıgı aıkeri nümayite imam d h 
k k 

. . ~ M M . . . azaaı ve arıcıye omıserlıği erki· Yah nizami ku 1 . . .. . bi ers ane açılmıf, 54 kadın 2.066 re omısyon reısı . e11ım1yı ya vvet ennın muhıın r 
D 

·ıe P t . k nı hazır bulunmuıtur. la~ hududa aönd ide k bele erkek okutuumuf, S4 kadm, 1376 oumregue ı a aın mu arrera- . erme mu a 
b·td" . t . r Zıyafet esn'lıında M. Litvinof etmit ve bu ıuretle iki taraf karı• kar· erkek imtihanda k:ızanmrıttr. 

tını 1 ırmı:e. memure. mıt ır. ile M. Beck arasında nutuklar te- t•Y• gelmitlerdi. ' Bu sene mektepte okuyan talebe 
Ayan, hancıye, komısyonundan ati edilmittir. iki tarafın bu tekilde kuvvetlerini bi- geçen ıeneden fazladır. Mevcut 

mütale:ıtma uygun olan mukarre- M. Litvinof, Sovyet Ruıya ve ribirlerine ıöıtennelerine raimen harple mekteplerde ,ubeler açılmıı, mü
ratta tamaaıen müsalemetperver Lehistan araundaki münasebetler konuı;"7lannın ~i~ ç~~ sebepleri var· racaat edenler kısmen okUtulmut· 

fak t tecrübeler a-· · h dır. un ana en bınncııı para 11kıntı· 
ve a acı •-,-•rmıı <>- le inde, hasıl olan geralıılik ve bu ııdır. lkinciıi h "'-! b-kA .: de tur. Kazalarda birer t~lebe pan· 

d.. · d'k• er uu u ume ... n 
lan Fransanın, unyanın tun ı ı münaseb:ıtın mes'ut bir tekilde in· müstakar ve kuvvetli olmamasıdır. siyonu açrlmıttır. llk mekteplere 
vaziyeti içinde müdaf.~a kuvvetle- ki§afmın en kuvvetli ifadelerin a· Yemen imamı, payitahbnda binlerce devam eden fakir çocuklara hima· 
rinin ve dünyanın sekiz ıene zar· demi tecavüz ve mütecavizin tarifi adamı rehin olarak tutmakla vaziyetin· ye heyetleri tarafından yedirilen 
fında Alman muhtırasındaki iddi· mukavelelerinde bulunduklannı ten .pek eınin olmadığnu cötterdiği ıibi m ·ktarı 370 e c:km11tır 
aya muhalif olarak 1925 teki 553 söylemi§tir. M~lık Abdülaziz de, ~n: istila etti~ 1 

• • • 

. d 934 b.. . d k. k Hıcaz halkının muharebe ııra11nda bu Fransız kabınesınde 
hın en 1 utçeaın e 1 ra am- M Litvinof iki memleket arasın· ·ht'rl k · · 
l 2 

L.• • d• .1 . l d • ı 1 a çı armalarından endı~e edıyordu. p . lS (AA) K b" 
ar 4 6 uıne ın ın mı§ 0 :ın ~r u da harsi mukarenet üzerinde ta· Onun için her iki tarafm da mubare- arıs, · · - a ıne 

mevcudunu daha 2iyade tenzıl e· va.kkuf etmİf, M. Beckin t:ıhsi me· beden çekinmesi menfaati iktiza1ı idi. meclisi, kabinenin M. Doumergue 
demiyeceiini bildirmektedir. ziyetlerine iıaret eylemiş ve demiş iki taraf da ıinirine hakim bir ıekilcle tarafından ilan edilen ana hatları· 

Müellir beynelmilel bir kuvvet tir ki: davrandığı için, tehlikeli ve feliketli bir nı dinlemit ve bütçenin bütün mas· 
ve tecrübe devreleri tesis edilme- "Sovyet Rusya ıiyasetine devam ma~~· atıell~kakbt_andkorul nkmu,, abbied'lh~ raflarının fasıl, f aaıl kabulünü em· 

h .1 . •d')m • k . k•k• sa Y•rmı aen ı ır ost u mu eıı· d k h•lA f l ak b"'t den da a 1 erı gı ı esı omısyo- ederek Lehistanla olan ha ı ı nin akdine teıebbüı e4flmtjıi, iki t.nl· re en anun ı a ına o ar ~. • 
nun, icap ederse fikir farkı ol· dostluk ve iyi kom,uluk münasebet fın da her ~eyden evel, hakiki vaz.iyet çenin bu "seney! mahaus almak u• 
maksızın muhalefet edeceii bir ih· lerine huıusi bir dikkat atfetmek· ve menfaati, gözertiğint göstenniıtir. -zere kül halinde kal»ulu 1-l.kında-
tiyataızlrk olacaktır. tedir. Çünkü bilhassa ıarki Av· Halihazırda iki taraf da sulh müzake- ki layihanın bugün meclise tevdii 

1 d ıh.. 'd . b" .. k b• relerinin neticesini nikbinlik içinde beldi- ile M Germen Martini memur et• 
Berlin 15 (A.A.A) - " ngilte· rupa :ı ıu un ı ameaı uyu ır , . 

renin, silAhları bırakmağa dahil o- nisbet dahilinde bu münasebata yor. mittir. . . 

l uht d k d :ı... l ki bag"lıdrr ö. R. M. Cheron, tahkıkat komısyonu 
an m ıra an ma aa ı,, ·oaş ı ı · . . 

b. k lede "Voui- Zaitun M. Beck verdiği cevapta; ıör· Başvekıl paşa Ankarada hakkındaki müzakeratın, meclısın 
ır ma a , s- g,, b ld dola .. k.. 1 . d 1 

gazetesi, baılıca lngilterenin hava ğü dostça ika u en yı tefek· Ankara, IS (Husuıi) - Baı· cuma ~n u ce seıın e yapıma~· 

l b km l . . kür etmİ§ ve demittir ki: vekı·ı l!".met Pa•a Hz. Bugün ··-t nı hükumet namın:ı kabul edece • 
ıilah annı ıra a mese eıının an "L h. h"k" t' S R - :r -
cak iki tene ıonra halledilmesine e ıatan bu tume 1 iiov~ebt. uı· onda Eskitehirden tehrimize dön- tir. 

kl.f. d b h ya ile münaıe a ınm m aaıt ır !C· 1 d' dahil olan te ı ın en a setınek· b" .. k b" h . müt er ır. 

d. B t d. k. "l . kilde inkit'lfma uyu ır e emmı· Baıvekı"l P••a o··gvleden sonra te ır. u gaze e ıyor ı: ngı· kt d" Aktedil ~ 
· · · · b fh 1 Yet verme e ır. en mu· Cümhuriyet Halk fırkası umunıt hz ııyasetmın u ıa aamı an ıya· h d 1 . .k. emlekefm d •I'• . . . 1 . . h . a e e erın ı ı m oı~ k .b. R B k b l etm. bılmek ıçın ngıllerenın, ava ııya· ve muslihane beraber yaf&yaca.kla- atı ı ecep eyi a u •t· 

setindeki e1&1i fikirlerini tetkik et· n ümidini veren bir devre açmak- lerdir. 
mek lazımdır. M. Makdonald'm tadır. 
ilk önceki planı, lngilterenin ha- "Bu ise iki devletin umumi aul· Ankara ile muhabere 
vada dahi emniyetini temin için d tm k L___ •• 1 tı• hun t&rlİDİDe yar ime e IRAU• guç eş 
Franaa ile bava kuvvetlerinin le· ıundaki arzuhrma tekabül eder.,. Ankara, 15 (Huauıi) - Dün 
vazününü derpif etmektedir. Bi- M. Beck, iki mem18ket araamda- akıamdanberi uğratılmasına rağ
lUınum hava kuvvetlerinin yüzde ki harıl münasebabD inkitafına men lıtanbul _ Ankat'a telefon ve 
ellifer ekıiltilmeıi hakkındaki if&l'et ederek demiıtir ki: telgr.J.f hallan tamir edilememittir. 
1 - ı - 934 tarihli Fr~ız muh· "lki hükUmet sulh lehinde müı· Telgraflar kaydi ihtiyatlar alın
tırasında ıerdolunan teklıf, ~~:"': bri bir tarzda müesıiı olması hu· makta ve müınkün olduğu kadar 
sanın tefevvukunu ipka eyledıgı cı· susunda sağhm teıriki mesai esaı· radyo ile verilmesine çalıtılmakta
hetle, lngili2 imalini elbette tat· hn bulmaktadırlar. Ve ileride de dır. 
min etmemittir. bulacaklardır.,, 

lnıiltere, timdi iki ıene ka.. Ziyafetten sonra bir resmi kabul Bir tayin 
zanmak istiyorsa, bu, muhakkak Y~~·lmı~ ve _bunda Sovyet matbuat Ankara, tS (Husuai) - Borçta-
ki ba esnada, tevazünü temin e· mumeudlen ele hazır bulunmu,. rı t:::ı.ıfiye komisyonu reisliğine 
debilmek içindir. tur. muntazam borçlar müdürü Emin 

Demek oluyor ki, lngiltere ha· 1 Bey tayin olunmuıtur. 

Lindberge cevap 
Nevyork, 15 (A. A.) - Posta 

nazırı M. F arleys, Lindberge ce· 
vap vererek denıittir ki: 

"Eier Lindherg, h:ıva poıta 
mukavelelerinin feıhine ait bütün 
vak'alan bil.mit olsaydı, hiçbir 
haksızlığın yapılnıamıı olduğunu 
görürdü. 

Hariciye vekili bu 
akşam Ankaraya 

dönüyor 
-- ( 8Af tarafı ı lncl llllyıfada) 

Kendiıi, vilayet erkinı tarafın· 
dan kartılanmıt ve bir poliı müf· 
rezesi selam resmini yapmıfbr. 

Ati nada 
Balkan misakını başvekil 

izah edecek 
Atina, ıs (Hususi) - Yunan 

har:ciye nazırı M. M ~ks:mos ~u
günlerde siyasi fırkalar reislerini 
içtimaa davet ederek kendilerine 
Balkan misakı, ve misakın imza· 
landıktan sonra dört Balkan bari· 
ciye nazırı tarafından aktedilen 
Balkan misakı meclis içtimamda 
cereyan etm;! olan müzakereler 
hakkında izahat verecektir. M. 
Venizelos, Yunan hariciye nazırı 
tarafından davet edildiği takdirde 
Giritten maalmemnuniye döne
rek bu içtimada hazır bulunacaği
nı bildirmittir. M. Venizelos, 
muhalif fırkalar reislerine Balkan 
misakı hakkındaki fikir ve noktai 
nazarına dair kendileTine muf as· 
sal bir rapor gönderdiğini telgraf· 
la bildirmİ§tİr. 
Romanya haric:ye nazırı 

Atina, 15 (Hususi) - Bir haf· 
tadanberi burada bulunan Roman· 
ya hariciye nazırı M. Titüleako bu 
akıam buradan Bükre!e hareket 
edecektir. Yunan muhalif fırkalar 
re1sleri, kendisini ziyaret ederek 
Balkan misakı hakkında görüş· 
müılerdir. 

Misak Leh=s•anda nasıl 
karşllandı? 

Var§ova, 15 (A.A.) - Yan 
reımi gazete, Balkan misakı hak
kında tunları yazıyor: 

"Bu misak, itiraz kabul etmez 
....... o. öU~h. u1. ı..=.-1: .. ._. t,...skil e\· 
mekte:lir. Umumi sulhun kurul· 
maaı Balkanlardan ba,Iamalıdır. 

Alakadar memleketleri bir o
yuncak olarak isti&mar etmekten 
meneden her mıntakavi itilaf bir 
gün müşterek bir çatı ile örtülebi
lecek olan binanın temelleri de· 
meldir, Bll.lkanlarda ihmal edi'e· 
miyecek bir unsur te,kil eden Bul· 
ıaristanm iltihakının miıaka layik 
olduğu ehemmiyeti vermesi te• 
menni edilmek muvafık olur. Bu· 
nunla beraber, misakın umumi ol• 
mıyan bugünkü tekli ile dahi, Av· 
rupanın cenubunda dcğrudan 

doğruya tesirleri olacaktır. 
Misakın, aynı zamanda hak11z 

olarak küçük ismi verilen devlet· 
}erin kendilerinin bir tarafa bıra· 
kılmasına müıaade etmedikleri ve 
bilakis ıulhun tahkimi eserinde ek 
ıeriye büyük devletlere tekaddüm 
ettiklerini vazih bir ıurette ıspat 
etmektedir.,, 

F ı ansa ayan mecıisinde 
Pariı, .ıs (A. A.) - Ayan 

harbiye komisyonu M. Dumerı 
ile jeneral Petene müzakerat ruz· 
namesini bildirmek üzere, reisini 
tavzif etmittir. 

va ku•ntleriai artırmak arzusun· ngiltere - Türkiye 
dadır. ticaret muahedesi 

Tevfik Rüttü Bey vapurdan çı· 
kınca doğruca T okatlıyan oteline 
gitmiı, bir müddet orada dinlen• 
dikten ıonra Franıız büyük elç:si 

Yunan belediye intiha- M. Kammerer'in hariciye vekili-
Ruznamede, düny.:::ı.nın bugün • 

kü vaz:yeti dahilinde, tamamen 
sulhçu ve fakat feci tec:tilbeler 
yapmı! olan Fransanm tedafüi 
kuvvetlerini azaltamıy.:::ı.cağı bildi· 
ri!mektedir. Rumame fU suretle 
neticelenmektedir: 

"V oaife Zeitung,, bundan son· 
ra, her iki dnletin hava teslihab· 
na dair reklamlar zikretmektedir. 

Bunlara nazaran, lqilterenin 
mevcut iki bin dört yüz kırk ıekiz 
tanaresine mukabil Fransa üç hin 
tanareye maliktir. 

Paris elçılk 
Paris, 15 (A. A.) - Havaa a· 

jamr.ıdan: M. Dumerg, dün Tür· 
1ri.,..U11 Pari• clçiıi Suat beyi ka· 
bul etmittir. 

Londra, ı4 (A.A.) - Dün A· 
vam Kamaraaaula 1930 tarihli ln
giltere - Türk ticaret mukavele
ıine riayet Ye lqiltere emtiası için 
en ziyade mazban milaaade millet 
muamelesinin temini huaumndaki 
ıayratlere dair IOrWan bir ıu· 
ale cevaben ticaret nazm M. Run
cinaa demittir ki: "Bütün meaele 
faaliyetli bir tetlc :tcat mevzuu tef• 
kil etmektedir. Fllkat, bunda ev· 
velki <"ev&p!amna hiç bir fey ilave 
t:d~~r,:..,, 

batında gürültüler miz Atinada iken yaptığı davete 
Atina, ıs (Hususi) - Goloa icabet ederek öğle yemeğini tehri· 

tehri belediye intihab:ıtının feahe- mizdeki eski Franıız elçiliğinde 
dileceğine dair gelen haberler üze- yemiıtir. 
rine intihabatta kazanan namzet· Vekil B. yemekten sonra Tokat· 
lerin taraftarları, çok gürültülü bir lıyan oteline dönmüt, bazı ziyaret· 
nümayİf yapmıtl::ırdır. Bir ıüvari leri kabul etmittir. Tevfik Rüştü 
müfrezesi nümayitçileri dağıtmak Bey öğleden evvel Büyük Millet 
için hücum etmiı ve bu esnada vu· Meclisi Reiıi Kazım Pa§a Hazret· 
ku bulan arbedelerde üçü aill' lerine Tokatlıyan otelinde müla· 
olmak üzere yedi kiti yaralanmq- ki olarak bir saat kadar görüımUt· 
tır. Hükumet Golos §ehrinde feY· l t6r. Hariciye Vekilimiz bu alqam 
kalade tedbirler almıştır. Ankaraya dönecektir. 

"Müsmir beyneım·lel bir teaa• 
nüt rejimi, beynelmilel bir kuvvet 
ve tecrübe devreleri tesis edilmez 
ıe Fransanın ordu mevcudunu a
Z3.ltmak b=r tedbirsizlik olur. Aksi 
takdirde komisyon, hiçbir fikir ve 
temayül tefriki yapmadan mum• 
lefet etmeyi vazife telakki eder. 
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KOrtFERA"SLAR 

_eza 3-VAKIT 16 ŞU"'AT 1934 

.--~-----. GÖRÜŞLER 
____ ,,_,,tcawııl .......... ~ 

Kadın sıhhati devletin Konfor 
en mühim meselesi Nedir? Kadınlar birliği taraflndan ter· ! Ad } • BELEDiYE DE K t J gını 

tip edilen konferanslardan ikinci- liye iş erJ U UCU ar yan "Haldmiyeti Milliye,, refikimizin 14 

Ş h• ı• • d sL1bat Urihli sayısında "Cörü~lcr,. sütu-
si dün aksam saat beşte Halkevin- e ır mec ısın e Kasıt şüphes.le tutulan- ;undan: 
de üniver~itc profesörlerinden Her İlamat dairesi de yarın k b. ı t ı b b k ld ı Konfor nedir? 
liprnan tarafından verilmiştir. t ISa lf İOp 3D J ar ser est ll' a 1 l ar Konfor; ins~n der.i!en ü::;tün mahlu• 

aşınıyor K ı d b. Mevzu "Kadın sıhhati devletin en ıld İst'1nbul sehir medisi dün bi· utucu ;.r a yedi kutucu ve ır kun hayatınt!:ılo.i en ta~ii ihtiyi:lçfonnı en 

mühim meselesi,. idi. •Adliye ıarayı .yahnd .an b. 10:ı.~ rinci reis v;kili Sadettin Ferit Be· tenekeci dükkanın yanmasiyle ne· tabii temin edc=ı en tabii kolaylıktır. 
k muvakkaten hap.ı anenın ır • . l" ~. l t t:celenen yangın tahkikatına de· Me:1eniyet, bayatta kola:rlık demek. 

Konferans salonu tamamen a· d 1 ·r t dairesi yarın Ytn reıs ıgı altında top anınış rr. 1 tir Konfor bu lıolaylığın bir ava<lan· 
dmlarla dolmustu. Memleketimi· ımın aça ıtan 1 ama. t ~ cak Azada~ on zat, mazeret!erini bil· vam 0 unuyor. · 
ze gelen Alma; mütahassıs1arm en lstanbul postahaneaıne aşı a - dirdikleri için izinli sayılmışlardır. Kasit şüphesiyle politçe yakala- hğı~:kat ne acıdır ki bin bir ndı olan b:ı 
kıymetlilerinden olan Profeıör tır. . .. .. .. k tt Takdiri kıy.met komisyonlarından nan ve müddeir.:numiliğe verilen ko:ıfor; b!zd~ büyük ileri rridişin bir ae-
Her Lipmanın bu konferansı bü- llimat dai.r~t, duç~~r.u S ı: a1Tarlaba!ın1 Kamil, Beşiktaşa Re· Şükrü, Halil, Mustafa Efendiler, •·ıdağm, bir Şeyh Saidi olmak istidacnu 

yük bir alaka ile dinlenmiştir. müddeiumunııhk o haksıy e 1 ~ anı- ışat Beylerin seçildiklerine dair re· dün yed!nci istintak hikimliğince gÖ3~eriyor. 
ahmet sulh ceza m

1
'l emk~ erı ara· 

1 isli:~ divanı tezkeresi okunmuş , sorguy.1 çekildikten ıonra, serbest Dün konusurlarken ltulalt kabarttnn. 
Profeı;ör, kadın hastalrklarmın 1ındaki aalona yer -e!ece tır. .. • . ... 

1 
.. .. bırakılmışlardır. - Daha ;e istiyorsun yahu? Se:ıi bir 

k · · ı- t · ı· munasıp goru muştur. aylck~a bir lıazaya gfüıcle:-iyorl:ır, lmı-ır.ı önüne geçme ıçın evve a emız ı- llamat dairesirbden ıonra, timdi· Kızıltoprak K d ~ ddesı·· Haklarındaki fa.hhikat, kendile-
. · ld - ·· ) d'k "1 ı ayış agı ca da biı.· ayl:kla o lc:ı.z:ı.::a senin ya:una gÖ::ı· 

ğe rıayetm şa~ o
1 

udgun~ ~oy1 ~ 
1 

• ki ha.ide Sultanahmette stanbul nin Kasrıali, Velibey ve Bostan ri mevkuf olmıyarak yaT)llacaktır. :Jeriyor!ar. Ne <liye ı;itmiyors~nuz? 
ten sonra ezcum e emıştır ~ı: ınuallimler birl'ği,, binasında. bu- sokaklariyle Ta~köprü c:ıddesi K - Konfoı· yek azizim! Konforsuz n:t· 

UKacJın(an hastalıklardan korumak b' • ' •ki • •• •• •• , abataş l1ses1nde 
için tenvir e~elidir HükUmet teşkilatı Ilınan ınnc~ ı n:ı, ~çımcu çez:ı lusmında bulunan evlerin o semte "Kabataş Lisesi mezunlar bir· sıl yaşıyahm? Gitmiyeceeiz. 

mahkemelerı de yenı bınaya ta•ın· k b 1 H h )! Ko::ıforu hangi hecelerle ıöylc:liffr.i bir taraftan çalışırken diğer taraftan da _ T uza u unan asanpaşa ma a e- l'.g~i,, birliğin kuruluş yıl dönümü· 
ga baıı.l y - - '-1 d d l k l - pek iyice işİ(emedir:l. F alı:at mnksadı doktor1aı· :.c. fırsatta hastalarını ika% ve ma Y 

1 al;W{ ar ır. &~o. en ayrı ara Y•:kındaki Tuğ a· nü tesit etmek üzere, dün akşam anlaclım. 
tenvir etmelidir. Her memlekette oldu- Yeni binada ağır cez 1 mahkeme- cı mahallesine bağlanması hakkın· "Perapalas salonlarında b:r çay 
~ 'b" b d da k d~ ürtne vaka• • •• Yalnız bunlar r.11? Kaç yerde İ§İttim: 
ı:u gı 1 

ura a çocu uş. k dınlann sine aynlan salonda yapılan de- dak.i mülkıye encümeni mazbatası iyafeti vermişlerdir. - Arka<la~! diyorlar. Seni fiian vi-
lan çoktur. Bunun da aebebı 8 

• ğ' •kl'kl L" .. • d·~· d ku kabul d"l · · Z • • 
k d.. .. .. • ak'betini bilnıemelerı· ışı ı er nenuz bıtme ıgın en, o nmuş, e ı mıştır. Toplantı aaat on altıdan yırmı liiyete gönderjyoruz. Kazanç dolgun. 

çocu uşurm_;un ı "k" b"' d hk ' 
dir. Haseki h;::ıtancsine gelen .. b~ gibi ağır cezanın ta§tnma11 biraz geçi· Şfandı ı ut~e e ~a eme ~a~· bire kadar sürmüş, dansedilmiş, - Gidemem: diyor. Konfor yok! 
vakalarr en ağır zamanında goruyonız. kecektir r.::ıfları maddesındekı paranın bıth· ·mi bir ha • • • d h - Kızım! seni §İrketimiz filan şube-

k ld k • • • samı va ıçerısın e O§ za· 
Dışarda şuna buna çocu a ırmanın a· ği, halbuki bu fasılda paraya ıhtı· eç:rilm • t' sine tayin etti. 
d ı · kibe • k fecidir. Son zaman- y . b d .., f b .. l . man g · ış ır. G'd 1 K nf k' rn çın a tı ço . . enı ir ograma a - yaç olduğu ve çop erın kaldmlm3.- - ; emen mon~er. o or yo . 
!:ırda Hasekiye gelen bır vakayı :ı:ıkret· • . .. hh'd h . d d h Ramı" ko""yu·· halkı telefon Canına yandığım, sanki haminne ha· 

· gı~·m BU'. kadın d rı·kası açıldı sı ışı mutea ı e ta mın en a a meden geçemıyece • ııar- • • .., • • • minne!erimizden, ata atalanmızdanberi 
da çocuk ııldırmıt. fakat rahmi delin· Cerrahpaşad" yeni bir doğ· az para verıldıgı ıçın or.::ıdan artan ist-yor 1934 dünyasının konforu içinde doifJP 
mi~. barşağından da 50 santim boyun- üç bin liranın mahkeme masrafları Rami köyü halkı belediyeye büyümüşüz! 
da bir parça dl"an fırlamı•tır. Kadın bu rama fa:brikasınm açılma resmi ya faslına nakledı'l,,,....,es"ı hakkındaki " " v r M ıı.u müracaat ederek telefon §'.rketi a• K~nforun böyJe bir feragatli dı:ı.ğıhş ve 
haJde hastaneye geldi. Şimdi hayatta pılmıştır. Merasimde a ı u• h .. . J • ..d .. 1 .. .., .. t k · d v lı . . d ku 

1 e .. ap lf erı mu ur ugu ez er~ı o- Jeyhinde bir şikayette bulunmuş· o 3gl şan çnhşr.lası netJcesın e ru n-
değildir. iş bizd~:ı çıkmış, tıbbı adliye hiddin, üniversite rektörü doktor kunup bütre encu··men:ne havale e- R bileceğini k~stiremiyoruz. 

· · B "h" -'--'-- b N Öm H lk f k l b l ..... tur. Bu sene a.nıide J·antlarma ka-intikal etmıştıl". u iP ' YllKaıan er eşet er a ır ası stan u d'l . t" ~ b ı LAı-
K d lann • . , ı mış ır. ra'--lu ve bir itfaı"ye bo'"lu"gvu" tes;.. En zengin ka~ a arımız r.a a yer ya• 

gün ıörüyoruz. a ın tenvın mu- 'd h t' · · Ce d t Kerim B kı JtiU "' ta'"nd .. - benim ..,ibi. ya~or ve bfı.lii 
hakkak 1:.-·-clır. Ancak bununla ~ocuk ı are eye ı re111 v e. , Galip Bahtiyar Bey a rkö- d')d" ltf • d b ... ... .. ~;, 

............ I fırka müte tlerinden Hikmet 'h · · • • d e 1 1• aıyeye e ir telefon a· çervi ... li et ya.'ınidni • s~.-.in gjbi - beş 
dü•ürme facialannın önüne geçilebile- me ' yün su ı tıyacını temın ıçın ora a d R • :ı 

" f 'b ka k H ı~'- N'h t lın r. amı son zamanlarda büyü· parm::ğiyle yiyor. Bb: ona bir tahta kc· cektir. Lohuaa yatağındaki ölümler de atr yma a.mı u U!K. 1 a_' arteziyen kuyuları arılması hak- İ 
- :r- müş, stanbulun yakın bir sayfiye· revet, l:ir te:nefo~ çat:ıJ, bir odun m.::~:ı 

ayni derecede vahimdir. Bu gibi hasta- Cerrabpa.ş,_ hastanesi başhekimi kında evvelce verdiği takririn ma· go"'tu"'rme•.c va::i:c::.i··l~ mükc!.e~iz. ı:::z 
d k dıy ·· si hal:ne gelm:ştir. Buna rağmen .J 

!arm da yar ımma oıma gunrz gun Rü§tÜ beyler bulunmuşlardır. kf.'!D:\ havale edilm:ş olmasına bun!ann b:.!hınm:d·frı ye:-lerc b:ınları EÖ• 
· u·r Kadınlardaki urlar ve bun telefon ı:irketi burada hiç bir yere geçmemış • • b b 1 d" • r v. % türeceğ:z ki konfor denilen çey ve or.··n 

Jardan dog~an facialar da müthi•tir. 927 V ı· B kı b' tuk " l rağmen enüz e e ıye reıa ıg •nce telefon tesisatı yapmamaktadır. 
I a l ey sa ır nu soy e· .. 1 d d"l d" neticesi oJan yirminci a:ıır kuı-ulmu~ ol:ı· 

senesinde Almanyada 38464 kadm ur mis. nıemlekette bu gibi fabr:kala- bu hususta muta ea ser e 1 me t· Çünkü Rami köyü telefon şirketi bfüin. 
!lastalıgm-dan ölınü .. tür ki bu yekunun ~z • tin. ğino i~o.rot: ebui91 ~elince izahat 

"' - a=.:.· r'ln çoga.lmumı temennm e ış· imt:yazı hududu harici addedil- v d ı ba B"' "ka..ı ..ı ı ~~ '~ ... T••t uıaugunu ummın ~J....... ver·ecekleri söylenilen ve Avrupa· atan a~ ar ac;ı uyu ~.ıoa <:>:.O 

~iniz. tir· da bulunan fen memurlarrnm se· metke ve telefon tesisatı iç:n çok for vm- mı ::anıyorlar? Şi;linin kon:or• 
Bir teşrinie,•elden beri Hasekide mii· Cerrahpasa dog~rama fabrı·ka•ı h l . . d ~ .. b fazla para istenmektedir. Ramide· suz olduğunu bilmiyorbr mı? Y~·şıyn• 

şahede ettiğim vakalalardan halkın, bil- b.b. C 
4

B 19 ° ya at erının uza ıgına gore u kada konfor diye sı~k:ı atlı ttamvay e : l.;i-
dı ( · • ka. 1 1 sa ı ı evat . 26 senesinde 35 . . 1. I . . b··t .. ki itfaiye ise, sırf Rami için tesis , 

hassa ka n ann tenvırıne b üzum o • 
1 
ışın .t:.ı. maması ıçın u çe encume· si gıcırd:ı.r. y eni~elırin ç::ım:.ıru ve tc.ı:;:ı· 

T h• · d ı· ·ı · b I h edilmiştir. Fakat Raminin hiç b!r duğunu anladım. eş ısın :ı:amanın a ıra sermaye ı e ışe aş aJlllf ve u- nine havalesini istemiştir. zı yürekler acısıdır. Hanı;i §e~irde c!~r t 
konınaırıaıı, hastalann doktorlara mü- gün 60.000 liralık büyük bir fabri· Bu teklif gelecek celsenin ruz· yerinde hususi telefon olmatlığı ta.-ıe ayakyolu vardır? E~r:önüne b:r 

racaat etmemesi facialar doğurmaktadır. ka meydana getipnişt~r. namesine alınmış, içtimaa nihayet iç!n ani bir yangını, Raminin bir tane kurduk diye Nevyorkun hüıTİyet 
Bunun için tenvir teşkilatı yapılmalıdır. kö!lesinden itfa:yeye ihbar etmek heykelini dilaniş gibi sevindik. 

verilm:ştir. Meclis pazartesi günü % 

F ·ı Ji b ·· tak ve neka B 1 mümlru··n deifldir. B~naenaleyh Ra Bu rnemlekette konforun meyd:ına 
enler yor ugun ya • e ediye kooperatı"fı"nde toplanacaktır. ~ 

het yerine rad~ ve rÖntken kaim ol- =:...:..~;.;..-------- mi itfaiye telefonu, hikmeti vücu· geh:ıesi konforu l:i!cnlcrin ve istiye:ı!e-
du, bu yüzden ayak tedavisi ehemmi~et f" ~elbe~iye ı:neınurları kooperati• Maslak faciası du olmıyan bir vaziyete düşmüş· :1:c~~:::.:rsuz yerlere dağılması ile kah~I 
keıbcdiyor. Fennin ilerlemesi saye51n· ının ırinci devir ıeneıı· münase- t•· E 

k ruf ur. n ileri medeniyete ~idiı ülküsü en ıs .. 
de devlet de. hastanelerde birço ta~ar betiyle dün akt'lln saat be,te bele- K"" E ey otu b. StZ bucak?ara dai!ılı... fedakarlıgvı ile el· 
yapıyor. Bar senede Almanyadaki ka· diye lokan"-- d b' lı d azım Sat O Z ID Akcam gaze.esi aleu?1Jne - " 

~--·" -.a.aın a ır cay anı ve • • T 1 de edilebilir. Bin bir siperde konforsuz 
dm kliniğinde (60) bin lira .tal&J'TIU. _ya• rı'lmı·•ti'r. ç d beled~ . lı"ra tazmı"nat ıstıyor arıJan dava 

- % ., t ve honfor aramadan vuru~an Mehmet'in Pılrm•tır. Sdıhat vekaleti bıze bır ront· • ay a ıye memur· kt b" d f d k" ı~ za et meyda 
-s d 1arı ıle k ·f I b l Dit tababeti nıe e 1 mü ürü ransa a 1 ma 1 re • köyüne konforu biz götüreceğiz. ken tedariki vı:ıdinde bulundu. Bura a ooperatı aza arı u un- dd · k _,. · · · ld"' S 

da atni tasarrufu yapacağız. Devlet ça· nıu§lar ve gec vakte kadar eğlen· Kazım Esat Bey mü eıumuınili- na çıkınca enuısım o uren ta-
htması kafi değildir. Halk da bilha••• mi!lerdir. - ğe bir ist'.da vermiş, Maslak yolun· viskinin ölmüş vaziyette bir resmi· 
kadmlar 11hhatlerini korumasını bifnıe• c:?aki otobüs ka:z.~srndan ölen kızı ni h~ıtığı kaydile "Aıkş:ım,, gaze• 
liclir. On sene eibi kısa bir zamanda bü· ile yaralanan oğlu için otobüs sa- tesi aleyhine açılan, matbuat ka· 
tün dünyanın hayranlığını kazanan Tür• Kubilay abidesi h b . t . t h l'f h k t d i inden 30000 I:ra t:ızmma ıs e- nununa mu a ı are e avasına 
kiyede, sıhhat meselesi ehemmiyetle te- Kubilay adına Menemende C. mi~tir. a~t muhalcemeye, İstanbul birim~i Jikki edilmektedir. Yakın bir atide genç ~ 
nesilJeri çalışkan ve sağlam olarak göre- H •• frr~ası tarafından yaptırılacak n· ğer taraftan RüstemplŞ."'\ . C~· ı ceza mahkemes:nde dün devam e· 
ceğiz. abıdenın temellerine ba,ıanmıftl. · mİİ hademelerinden Ali Efendının dilmi§tİr. 

Pek çok alkıtlıuıan konferans· T ~meller kazılırken burada en eı· : refikası da müddeiumumfüğe . bir 1 Gazetenin neşriyat müdürü hak 
tan sonra Matmazel Fröyli.yn Kün kı zamanlara ait bazı elerler bu- istida vermiş 15000 rra tazmınat kında evvelce her hangi bir mah
kd ile Profesör Vnghvari tarafın· Iun_mu, ve iş tatil edilerek müze· ~ istemiştir. Ali Efendi biri 6,. di· kUmiyet karan verilmiş olup ol
daıı alafranga bir konser verilmİJ· ler müdürlüğünün alakası celbe· ığeri iki ya§mda iki çocuk ve bır de matlığı sorulmak üzere, muhakeme 
tir. dilmiştir. kimsesiz kadın bırakmıştrr. kalmıştır. 

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

- •• Hemen bütün dükkinfar kapalı 

aibi imit·· Hııı.tta ka~ .. lı ~rıı bile kırk 
yıld~ bır ismine u.tmUt-

Görüyor? 

- •• Y alruz kömürcülerle oduncular· ı 
dan kapanan tek hir dükkan olmadığı • 
.-:L: L.:--'- •-~-!'-~!'' . ~- "zJ • Dehrı Ef. - Bunda sasacak ne 
il--.~ auı!DUFauenD uc so erı par· .. • 

lhyor, 1üzleri giilüyonnuı- var mirim •• Biliriz ki, kurt.. / 

Nasıl ki halk İçin halka doğru ise, 
lconf or için de koruoı·suzluğa dof!ru hız~ 
lanm~ gcrek~ir. Arlik bu mel'!"lfe!tette 
far <!:ikmiye:ıin, zora gö~üs gerrniycnin 
"Hakkı müktesep,, falan diye ağız dolu· 
su iddia edec~ği bir şey yoktur. 

Aka C!ilndUz 

Baca tutuştu 
Beyoğlunda Kasımpaşada Cam· 

den solca!da Kitaris apartımanmın 
bacası tutu!muşsa da söndürülmüf 

tür. 

••• Dumanlı havayı ıeverl 
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B:r r:üı:dc iiç buçuk kilometre 
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Fırtınada Kadıköyden 
is tan bula nasıl gelinir 

Tamşuvar takımı 
İstanbul, 14 (A.A.) - Roman· 

yanın ·r amşuvar takımı dün akşam 
ki posta ile ve deniz tarikiyle teh· 
rimize gelmitlerdir. Tamıuvar 
futbolcuları, evvelce iki defa ıeh· 
rimizde maç yapmıı ve bu itibarla 
lstanbul futbol meraklılarınca ta
nmmııtır. 

Bir Ermeni kadını Tahir Nadi beye 
soruyor: Vapurun önüne bir ejder 

k D v ?I 
çı mış... ogru mu ••.• Ekser"yetle Macar profesyon~l

lerinden müteıekkil olan ve orta 
Haydı yalla tabanları bakalım ha! Avrupada truıınmıı bir kuvvet sa· Evclld günkü icar fırtmasmm ıehirde 

yolculuk müşl.-filAtmı çok arttmmf oldu
ğu, bilhassa tchre uzak semtlerde otu
ranl:ırı çok müşkül vaziyetlere koyduğu
nu dün de işaret e~tıX. 

Muh:ırrirlerimizden Sadri Etem Bey, 
evcllcl gün vazifeye gelmek üzere yola 
çı!r:ı::t:ın sonra başına gelenleri §Öyle 
tcsbit ediyor: 

Az gittim, öz gittim, dere tepe 
düz g~u;m. Bir günde üç kilomel· 
re yol dJım. Size masal söylemi· 
yorum. Dün Kadıköyünden ls
tan:-:ula ancak bir eünde inebil
d 'm. 

S:ıat 13: 
Y anmı:la Mahmut Y asari, tipi 

altın:la yükscl~çe bir duvarın kena· 
rın:ı. sığındık. Bekliyoruz: 

B:r o~omobil mi olur? 
B·r araba mı? 
B'r otobüs mü? 

.. 

Y nya yür~enin imkanı yok ..• 
O!omobiller önümüzden hep do

lu :seçiyor. Hem de pliklanna ba· 
kıjoruz: Hususi! 

Otobüs ... Otobüs .. Bin b:rJi les· 
b:h çe~er gibi dilimiz::!e aynı keli
me .• Otobüs... Otobüa .... 

Yok, yok. •••• 
Ha işte bir tane köşeyi döndü. 

içi tıklım, tıklım... Şoför, makine· 
yi wrt nala tahlandırmıı yanımız· 
da~ uçtu .• 

Tip: butmyor. ltkarpinlerimiz· 
den it:baren kar bizi kaplıyor. A· 
§&ğıdan yukanya, yıB&rdan qağı· 
ya kar b:zi heykellqtiriyor. 

yılan Ta.Dl!uvarlıla.r Suriye ve Lüb
İki kardan heykel yürüyoruz.. nan' da bir turne yapacaklardu. Bir 
Önümüze bir delikanlı çıktı. ay kadar aürmeai muhtemel olan 

Ga1iba bizi kar yığını sandı. Bize bu turnenin Mısıra kadar teımili 
doğru ilerliyo. Hem b:lseniz na- de ihtimal dahilindedir. Roman· 
ad? ya takımı avdette burada bir kaç 

Delikanlmm ayaklarında koca- maç bulmak te§ebbüıünde bulun· 
man koc.'"'.mall skiler takılı, aanki mak üzere buradaki alakadarlara 
Uludağa, hayır U:udağa değil Alp vekalet vermiıtir. 
lara sidiyor. Elinde koeaman sı· Rumen sporcuları lstanbula ge· 
nklar nerede ite bunnmıuzun dire- lirken Karadenizde büyük bir fır
iine çarpacak.. Kadıköyün dara· tına geçirm:ılerdir. Bunun için 
erk bir ıokağmı bet santim karla lstanbula dün sabah gelmesi mu· 
ketit aanan deHkanlınm yanmdan karrer o!an vapur tam on saat ge
birbirimm yederek lautulduk. cikerek gelmittir. Futbolcularm 

Biraz ilerledik, fakat delikan- ekserisi haıta bir halde bulunmak
lı üç adım atmamıtbr ki, eYTeli tadır. 

olduğu yerde mıh_Ianır gibi oldu. Futbol maçları tehir edildi 
Sonra da çat dedı, yere yuvarlan· 
dı. Gürültüye döndük, çocuğun İstanbul futbol heyetinden: Ha· 
~m yollardaki ya.ngm muslukla· v~~-ın fena ve aalıalarm karla ör
nndan birine talaimıı ! tu.u oL:nasından dolayı Taksim ve 

Sazan ben bazan Mahmut bir Fener bahçe sahala.rın:la cum :ı gü· 
lokomotif old~k. nü yapılacak olan Jik maçlan tehir 

Arada bir durduk, dinlen ile.. olunmu§tur. 

Be!ki gene bir ctomDbil veyahut ------------
otobüı buluruz diye.. Ne birine, Eczacıların bir teşebbüsü 
ne ö~ekine rut:?el:!ik .. Altıyol a(i
zm:la k&f!r a~tığrmrz bir otomobi
lin toförü seslendi: 

"-Beyim, götürürüz amma, he· 
Tediye otobüslerin, otomobil!erfo 
itlemeaini menetti .. 

Sizin anlıyacağmız, bpıı bpt§ 
Kadıköy iakelesiııi bulduk. 

Saat 13 50 

Eczacıların bir kısmı toplana· 
rak ecza depolarının perakende 
aatq yapmalarına mini olmak Ü· 

zere ı:ddetJi tedbirler almmasmı 

temin için bükUınet ne2dinde y«ı
niden tetebbüsatta bulunmrya ka· 
rar vermitlerdir. 

-=wwwwwwwu:u www - -·-ler vızır, Tizır iıliyCT" .• Bir saat daha kalsak bizi sokak-
ta çocukların yaptıkları kardan a- - Bet dakika aonra Tapm kal· Gene telefon çaldı. Halle memu-
dıun Ar..acaklar. k~cak... run odumın kapıımda telefon mü· 

Vapur nerede ... Meydan::la ıörii- ka!emesini dinliyor. Memur cevap 
nür bir teY yok... Telefon çalıyor, veriyor: 

Atiııa misakı 
.... < .. taralı 1 lod •)'lfada> nrp bulunabilir. Yugoslavya Had-

Bu doatluk ailailelerinden ciye nazırı Y eftiçin aöylediği ıi
sonra, eski dünya haric:nde Ame- bi, müzakerata mertlik ve aamimi .. 
rika, Japmıya gibi yanı batmıızcla yet hakim olmuı ve Yunan Bqve .. 
olmıyan devletlerle ve hatti uzak kili Çaldariain pek güzel tarif etti~ 
cenubi Amerika devletlerile mü· ği veçhile ortaya çıkan ve halledi· 
nasebetlerimize ne kadar ehem· len her müıkül, misakı kuvvetlen· 
miyet verdiğimizi gösteren faali- diren yeni bir çivi vazifesi görmüt 
yetler, Tütkiyenin etrafmda müte- tür. 
madiyen ve kademe kademe bü- Balkan misakı, ikitler için oldu
yük dostluk ve sulh tahkimatı ha- iu kadar komşulan için de büyük 
linde, en uzak ufuklara doğru u- bir sulh zımamdır. 
zayıp gittiği gibi, ayni zamanda, Gündüzleri en çetin müzakere· 
herkesle iyi geçinme emelim!zde ]erde ve zekiımm bütün cevherle· 
ne kadar samimi olduğumuz ka • rini kullanarak geceleri sabahlara. 
naatini de bütündünya mikyasında kadar uyumayıp çalııarak ve er .. 
kuvvetlendiren ve teyit eden mes'· teıi günün doğurduğu daha .Uç 
ut hadiseler tetkil etmişlerdir. müzakerelere hazrrlanara.k, mü .. 

Binaenaleyh, Balkan misakı, bu cerret bir fikri müabet bir hakikat 
on senelik ıulh siyasetimizin zavi· 1 ha~ine ltoymak için bütün pürüz· 
yea!nden bakılınca, onu bu siyase· len temizleyip ayıklıyarak, Hui: 
tin daha ilk günden eri§ilmesi dü- ciye V ekiliıniı:dir ki bu binanın bu 
ıünülmüı tabii bir neticesi ve bu kadar mükemmel oluıunda hiHıu• 
neticeyi de b;zim sulh idealimiz0 n sa çalıtmı§ ve gene müzakerab be· 
shndiye kadar Avnıpanm en teh· nim gibi yakından takip edenlerin 
likeli bir mıntakaıında, hatta barut vicdani mütahedeai olarak kay· 
fıçısı §Öhretini kazanmıf en kor· detmek ]azım gelir ki diğer dart 
kunc no1~tasmda kendisine kav- hariciye nazırı da bu iyliie Tar• 

vetli ve değerli yardmıcılar bul· makta aralarında adeta rekabet 
mak suretile daha geniş coğrafi etmi§lerdir. 
hacimlere i~lemesi minasmda ka- Fakat itlerin iç yüzüne balubn· 
bul etmemek kabil değildir. Bu ca, elde.edilen muvaffakıyeti, da• 
itibarla ıon misak, sulhun inki?fı ha derin bir sebepte aramak İsa· 
siyasetimizin eaash bir merhalesi· bet olur: Eğer alman netice bu ka· 
ni teık:I etmiştir. Aynı zamanda, dar güzel ve parlak olmupa, bu, 
silahım bırakıp bırakmamak mü· Balkan M:sakı Meclisinde Türki • 
nakaıaları ve türlü karıtıklıklar yeyi temsil eden zatın, vazifeai ve 
içinde bocalıyan Avrupanm bu- mes'uliyeti muayyen bir vekil için 
günkü haline kıyu edilince, ayni kafi ve şahsi şeref ve muvaffakı· 
Avrupanın cenubu şarkisinde dört yeti asla hesaba kabnaksızm, hat• 
esaslı devletin, Türkiye, Yugos- ta o heaaplan tamamen kafasm• 
lavya, Yunanistan ve Romanyanın dan silip atarak, mes'ul bir devlet 
el ele vererek sulhu behemehal mu adamı olduğu kadar büyük bir 
hafazava azmetıneleri ve sulhu idenlist olarak çalı§ıp müzakere 
muhafaza için liütün teClliirleri s.. .~..-:~ vlMlaaımı.,. ----" hdlr. 
lacak!armı da açıkça söylemeleri Mustafa Kemalin yetiftirdiği 

itibarile de, güzel bir örnek kıy- devlet adam1annm bir çok devlet 
metindcdir ve bu sebepledir ki, 55 adamlarına üstünl':ğü, i~, Kema• 
milyon insanm sulh a;kının daha lizmin istilzam et i~i bu büyük ka· 
gerilere ve daha ilerilere sirayet e- rakter ve ruh farkmdadır. 
derek dairesini g"ttikçe arttırması· Ali "•el 
m bile beklenıek lazım gelir. t"enc.:::rldaen GLlilÜ 

Mahmudun ve benim ağZ11Dtlan 
eğer ııgaralanmız olmasa yoldan 
geçenler canlı olduğumuzdan ıüp
he e:!ecekler. 

iıkele memuru cevap veriyOT: _ Denizle bütün uıüvaaala nıün- H • · 
lar arıcı ye Vekilimizin zafer tor· 

- 13,5 ten sonra vapur itle- kati olmu•tur, efend:nı.. 'd ·1 K 

Beyoilunda Tenıata ı()kağında 
27 numarada çalııan hizmetçi Mat 
mazel Katina camları ıilerken 
pencereden dütmÜ§ ağır surette 
yaralanarak hastaneye kaldınlmıı 
tır. 

Bir farkı gibi söylüyoruz: 
- Ah otobüs .•. Ah otobüs .. 
Mahmut arada bir nakarat tut· 

turuycr: 
"-Ah araba ... Ah bir yaylı ..• 
Ah bir araba! .. 

:r pı oıu ı e öıtenceye admı attığı 
m ~yor, efendim.. Ahali söyleniyor, bir efendi ba· d A 

gece en tina akademisinde mi • 
Saat 14,30: tına b:riken!ere anl-:.tıYor: __ ,,_ · 

N d b 1 IM1KID ımza edildiği güne kadar Ahali vapur bekliyor. e ıelen "-Efendim ,bugün e öy e 
geçen on bet gün zarfmda cereyan 

var, ne ıiden.. geçti. Kömürden tasarruf, sudan eden çetin müzakereleri yakından 
Oıtat Ta.bir Nadi Bey ıemsiye- tasarruf ... Nihayet seferden tasar· 

k 1 b 1 takip edenlerin gözlerin çarpan aine d:ıyana, daya.na a a a ığa nıf ..• 
karııryor. Peykelerden birine yak· İıtanbuldan ıelen biri söylü • büyük bir hakikat ta ıudur ki, bu 
l~ıyor. Yanımda oturan ihtiyar bir yor: misa.ltm hazırlanıımda, tanzimin-

k d Tah. N d" Be h rahat de, ilanında, cidden uil bir sulh ermeni a mı ır a ı ye so· "-Hiç bir ıey yok, ra. at, 
B~ o!obüs geliyor. Mahmut aöy- ruyor: K;dıköyüne kadar geldık... severlik ve dört devletin her ıey· 

Jen:yor: "- Yolda vapurun önüne lngil· Saat, 18: den evvel insanlık duygulan için· 
- Durmaz o... terede gözüken deniz ejderi çık· Mahmuda: de yüksek vatanperverlik hisleri 
- Dur dur... mıf. Kaptan bir k)Ç yelkenliyi ba· - Mahmut, dedim. Ben nıotörle ha!kim olmuıtur. 
N~hayet otobüs durdu. trr~n ejderi görünce limana kaç• gideceğim ... Haydi sen de gel.. Bir çok beynelmilel konferans-
O!obüsün kapısından iki efendi mıf, ben dııan çıkamam, ejderha Mahmut: lardaki homplo havasının daha ilk 

in:li. Otobüse doğru ilerledik. var demif. Beyim, sahidir, ne bu- "-Sen git, benim çocuğum var. günden Balkan misakı meclisinin 
Fnkat kapı kapanıyor. Sea1eni· yuruorsun?. Öyle tehlikeye giremrım... bütün dünyayı kucaklamağa hazır 

yoruz: Tahir Nadi Bey gözlüklerinin Ü• "-Allaha ısmarladık Mahmut. lanmıı temiz havasına karıp.rak 
- Yalıu bizi de dm .. Bir 1a: tünden kadına belli etmeden ba- "-Rasime ıelim söyle.. onu zebirlememeaine bilhaaaa dik-
- Yer yok .. Otobüste 14 kiti kıyor. Fakat hatunun sözlerini Rahat, rhat limana geldik.. Mo- kat edilmi!lir. Dört hariciye nazı· 

var. Fazla adam alamayız.. iıitmemezlikten gelerek bir güzel törde dütünüyonım .. Fena hava· rırun, ayni ideale ıarılmq dört bü· 
- Yahu bu iki efendi otobüsten manzumen"n aon iki mısramı Jarda deniz nakliye vautalarmm yük devlet adammın ıamiml ve a· 

inme:li mi? imle ile okuyor. if!emelerinde tehlike görüldüğü cık konu!malandır ki, bu yüksek 
"- İn:li.. Ben: takdirde deniz zabıtası bütün nak· ve umulmaz muvaffalayeti, bizzat 
-Biz onların yerine bineceiiz. "- Oıtat, dedim, ıen fU Fatin tiye vasıtalann:ı ayni z-ınıanda e- kendilerinin b!le ümidinden 
"- Olmaz... Efendiyi bnınm, hava açacak mı, mir verse.... daha süratle tahakkuk ettirmiftir. 
- Neden.? &91DJY&W mı... Bir telefonla aor- Meseli vapurların tehlike var Misakın bütün kuvveti onu yapan-

( 15 Yıl Evelkl VAKiT i' 
ıtS :;iU8AT 1818 

- Diba polla mlldürlyet umuml)'ellne 11-
dcnler koridorlarda ~-O~ük Teya yettşmJı bir 
takan kız ~klan görmil§ler VG bunlardan 
her blrlnJn bUngllr bllng11r atl&cbklarun me
rak ederek ne oldoldaruu anlamak .lstemlf· 
lerdlr. Verilen maıama.ta f,'lre bUnlarm erme
nl olchıkları Uab6r ve lddlalılyle mllallbmn 
aileler nf',ı:c1Jnde toplanılm:ıkta ve !;OClllldann 

"~n ~ıtmenı •• diye aflayıp crıJıvnalarma 
ve aksini iddia et.meıerlne bakdmakstzm 
poll!lln taTMSUtlJ le ermeni patrikhane.ine 
teeUm olwunaldadırlar. 

- Dlln~n itibaren 'J.'Uııcl lflemele 1-tla· 
ımıtır· 

- Denıaadet tram\'ay elrketlnden: Tram· 
,·ay seferlerine yeniden lbtlclar edllmek hu· 
ımsuncta \'Uktı bulan son 01nm hDAfnıa ola· 
ralc blletçı, \ntman ve müfettl!f mlaııUlo ha· 
ı-cket memurlarmm ka31t '\"e kabul muame• 
lesi '''an ahire defin au~ t.edıJtftr oıautn 
UAn olunur. 

"- Belediye meneder.. san yok mu fU ballra büyük bir iyi- diye itlemediği zamanlarda kont-
1 
1ann hislerindeki bu aaalette ara-

- Ya o~~arı.. ~ede~~ r~mz~hlfyevurt~an~~tiu~•••••••••••••••••••••••••••~ 
Dir aea: "- Evllt, aormumı ıor:ırrm 

1
tecrübe edenlerin b;r gün büyük ' ..- Bu ıene gördüğünüz filmlerin en güzeli 

- (Monlter Orlantal) gaz.et.esine s6re, 
Bankosmanı mlldllrtl amaml81 (Nlyu) m 
Lon.ıra ve Pıırtııe tıeyah&U, hükfnne&I Ollma• 

nhc t:ıratmıtan ltllAf ~cifti talep 
eclDen avans mcseleel ~ :adbluebettardır. 

Hllkft!!letl oıımanlye De ltllll koml9erlert ara
flmdn bu bapta cere>-an ec1en nıkakttat M. 
(Nlyas) m al"c1etlne lntlzaren tank etnaletlr. 

"-Onlara biletçi iltimaa etmİf, amma ded:linin abi çıkana ken· bir kaza ile kuıılatnıalan pek K E k k • • ? 
buraya kadar ~e~rm.it: ~·~ine hücum edeceğimi bitditi nıı;mkündür. • 1 iZ mısın, r e mısın . 
"-Hayır, hqa, hız oyle teY yap 2Çın söylemez, ben de tonmam. Ben bunlan dü§ünürk4m ısk~le-

~ym.. Şoföri.in ahbavlan imit ! Dudu ısrarla üstada deniz ejde- ye yanattık.. Mathaay."\ $le!diğim 1 

Mat.mut se•lendf: rlnden hahıediyor. zaman saat 19 30 idi. Bir gün 
- Yandık, dedi, otobüse bin- Saat 17: böylece yollarda geçti.. 1 

crA. ~" de HtiMM 'helatadık.. Hill .... ,ok... Fak~t mwiSr- Sadri Etem 
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Evet, kadının da, benim kadar 
heyecanlı olduğunu hiıaediyo.-um. 

Ben onu ne kadar beğendimae, o 
da beni okaclar beğenmitti. Ve 
tam ayrılacağımız sırada - çünkü 
ayrılacaktık ve bir daha göriif1De· 
mek üzere, aynlacaktık - O da, 
beni seveceğini h: .. setmif, aaade
tin yanıbatından geçtiğini anla· 
mıştı. 

ıarttır. 

llk bal:ışta, kontesten hotlan
madım. Bu eski güzel, ıürüp ıürüt· 
türmüı, podraya bulanmıf, beni 
koltuğunda, resmen kabul etti ... O
turduğu koltuk adeti bir tabttı •• 

Kadın oldu "'u için kur-
şuna dizilmıqecekti .• 

Ne olurdu, ayaklarına kapamay 
dım da, her ıeyi itiraf etıeydim !. 
Beni deli zannedecekti; belki de 
daha beter b:r kanaat besryecek, 
beni kovacaktı ... 

Selma banmı, elini çekti, aelim 
verdi, salondan çıktı. 

Biraz ıonra, yollarda, aeraem 
se:-ıem dolaşıyordum. Hulyam 
mahvolmuı, ümidim kınlmıf, pe· 
ritan olmuıtum. 

Bir kere bu aahte mizanae ne 
kızdım. Bir takım insanların, ko
nuımadan, boyunlarını çevirme· 
den, ei · lıneden, masada oturup 
kiiıt oynamaları sinirime dokun· 
du. Kalkıp kaçacaktım. 

Bu aralık salona kontes:n kızı 
girdi. 

O kızın salona giriıini unutmı· 
yacağım. 

iki aydır, Kcpenhağdaydım. 
Sarışın görmeL."'ten gözler;m yorul· 
mu!tu. Oradaki kadınlarm dörtte 
üçü, solgun gözlü ve olrun batak 
rengi saçlı ... 

~fr ı n ktiprfsU 
Naf.a Vekaletinden aldığıınız 

malumata göre, Seyhan vilayeti 
dah linde Adanadan - Kara:ıa· 

lıy,a g· elen yol üz.rinde Sey! an 
n_h. irin :.ya.darın an Eğler.ce 
suyu üzerince yapı,makta olan 
Kö,kün köprüa""nün eaaslı kıı ın· 
ları bitirilm · f, ve köprünün iske
lesi alınmıştır . 

Hemen muhakeme!li l.:zımdı. O gön..'!erilmiş, fakat diğer kısmı ca• 
hnva :nin kumandanı (Stan:;e) B. m: :çinde kalmııtı. Rus torpitola· 
oldl·:'!u için casus ka ın d~rhal o· rınm .öprü c:varın1. ateı açması 
na tesl:m edilm:§ti. Bunun .. zer:- üzerine efrat arkaların.daki dina• 
ne (Stange) bey bir d:vanı harp m t s:ındıklarını yol üzerine hıra• 
tel:kil etm · § ve gürcü kadın bu di· kara~:. kaçmıtb.rdı. Şimdi bütün 
vanı harbe sevkobnmuıtu. Nc~i- ı yol boywıca dinamit .. ~ndıklan 
cei muhalteme e kadının casus 1u- I diziimi:tti. Hem bu sandıklara, 
ğu taha1~1~uk eylemiıti. Onu Rus· hem de c;:.mie düıman mermilerin 
lar b:.ı no!ctadan b · zim cephem' z · n isabet ebneıi çok muhtemeldi. 
geri5ine gön~ermeğe muvaffok Efrat bunu anladıldan için dina• 
o!mu;lardı. Kadının vaz:fcsi te· m:tlcrle berhava o!mak isteme
lefon hatlarını keserek ve harek5.- m"tler ve çil y:ı.vruıu gibi etrafa 
tıınız hakkında tahkikat yaparak dağ.lmışlardı. 

Ruslar oralara kadar gelinc:ye ka· D:nam"tler nakledilirken Nail 

Adaya döndüm. Otelin hesa-
bını gördüm. Muhliı beye bir 
m !~tup yazıp evlenmekten vazgeç
tiğ' mi, manasız bir bahane bula· 
rak yazdım. Ertes: günü kolordu· 
ya müracaat ettim ve uzak bir fır· 
k~da vazife istedim, başımı alıp 

kaçtım. 

Perranı b:r daha görmedim. Ev· 
Jenmi§ .. Selma hanımefendinin ev· 
velisi sene lzmirde öldüğünü ha·· 
ber aldım ... 

Jıte, yegane evlenmek teıebbü· 
ıüm .. 

Şimdi ııra senin ... 

Salona giren ve anneainin yanı· 
na giden genç kız da Skandinav 
tip:ydi.. Hani iyi yapılmıı, phe· 
ıer melek reıimleri vardır. l§te 
Elza o resimlere benziyordu. Ar· 
kaıma, kol kalmlığmda iki AÇ ör
gü~ü vardı. Saçları, bel;nden qa
ğı akıyordu ... Oıtünde ıiyahlar 
vardı. Matemdeydiler .. Fakat ıöz· 
leri, zümrüt gibi yetil g6zleri, ba· 
karken: Ben maıumum ... Ben ba· 

Köprü, 72 metre açıklığında, 
bir g:izlüdür. Bet ... n.-ırme olarak 
y~pılmıttır. Köı-ki"n köpıüsü a· 
çı!dık itibar:yle memle~et

0

mizin 
ik"nci büyük betcnarme köprüsü
dür. 

lnt atta bir hususiyet clmak Ü· 

zere kemerleri iskeleden kurtar
mak için iskele qal ya indirilmit 
tir, 

Kemerler anahtarda (Verenid· 
rolik) denilen aletler vaeıtasiyle 
onar mit:metre açılarak yukarıya 

Yüzü kadar sesi de güzeldi. kaldmlmak suretiyle kaprünün 

kire bir kızım! ... diyordu. 
Matmazel Elzaya takdim olun· 

dum. 

dar g·zlenerek RuslaTı bekLmekti. 
Bizim kuvvetler rical ett · ği zaman 
1·n ın bir yere giz!enerek Ru:ları 
bckliyecek ve onlar geldiği zaman 
aıeydana çıkarak vaziyet" mizi on
lara anlatacakatır. 

Kadmın bu suretle caausluk 
yapmak makaadiyle karargah ci
varında bulunduğu te~yyün edin· 
ce divanı harp onun idamına karar 
venni!tİ. Fakat kadm olduğundan 
kurşuna dizilmiyecek, ipe çekile
rek idam olunacaktı. idam hük
mü ıefalda beraber topçu mülC.zi
mi Adil Efendi tarafından infaz e 

insanın kalbini oktuyordu. Da· yükü iıkeleden kemerlere nakle- dilecekti. Divanı harbin karan bu 

S b k d b. .k. d ha Hk sözünü söyler söylemez, da· dı·lm'ttır' . merkezdeydi. o ııt•ı anıtır ım, :r ı ı o un 
ha ilk \ebe11ümünde, atk harekete Kemerlerin açılması i~ln her Fakat bir çok kimseler gibi mü· 

-3-

attniı: 
.-.:ınr;nn 'ı<mp; lleaı:ı. .. "-~· 

maceran harukulide .. AteJli bir a· 
damın bqından geçen macera ... Be 
ninıki ise, rakik bir gencin ıergü· 
zeıtli .. Rakik insanlar hayatta bet· 
baht olurlar .. 

seçti... bÖrmeK nasl&fnı deıı~- ik1° .,_emere 520 ton"'""'" bir L..-et I" • Ad'I f d0 d :ı_ ..J a naa auTv azım ı e en ı e gürcü "K&~ı· 
di...... Kontes botuma gitti, koltu- tatbı·k e"--k ı·cap etmı'tti'r, A-·· b" ~ h ld ğu ğ ~ "•.. nın :guna o u na ve yaptı ı 
ğunu beğendim, iskambil oynıyan· pada b1°le ancak ıon senelerde bı'r 1 · · al"· · d b ka lara bayıldım. teY erm cınnet aım.n en &f 

kaç köprüde tatbik edilen bu çok bir ıey olmadıiına kani idi. Onun 
Asık o!mu§tum az:z;m, Matma· nazik ameliye aayeainde, iıkele için divanıharp kararma rağmen 

z~I Elzaya ~"lül vermi~tim, gönlü- indirilirken wkuu muhtemel sar- kadını aımamaya ksrar Yermit
mü l,.ar,,tırmı~trm. 

Dan:marka sefaretine tayin e· ımblarm önü alınnnt olduğu ıibi ti. 
ld k . Ar ·k her gece on1ara gidivor- kır. kavem t" d ··h· di iğim zamu ço ıençtim. d B uprünün mu e ı e mu ım Ertesi günü Adil efendi caıus 

ıh um. a~ka yerde e~lenmiyor- b. rttınlmı•tır 
O zaman bana ''Güzel aan,, dum. - ır ıurette a 7 

• ka.dının uıldıiını raporu ile 
derlerdi. Amirim fevkalade ıyı Anahtarda, kemer~rin açılma• Stange beye bildirirken kadın 
bir insandı .. Gençlere daima mua· (Devamı var> 11 icap eden IO milimetrelik mik· çoktanberi Adil efendi tar.:lfın· 
venet göıtermif, yer tutmalarına, [ Ô L O M ' t -:r dakik hesaplar neticesinde bu· dan tahliye edilmit bulunuyordu. 
yük:aelmelerine gayret etmi§ti· 15 · lunmuıtur. Bu açılma •ebebiyle Bu hidiae cuuı kadın kaçtıktan 
ıenedenberi de Kopenhagdaydı.... Askeri tura azaamclan ferik Cevat betonda müruru zamanla huaule aonra duyulmuıtu. Fakat mesele· 
Ora örf ve idatiyle ünsiyet peyda Pı. nnı on dört se:ıe baı:;averlifi'ini yap- ıel:en kısalma }ıidiseıinin zarar· yi tahkik etmeye imkan yoktu. 
etmfa adeti Danimarkalı olmu§, ~ı ~~bn krıyma!wn Yusuf Bey evelki lan izale edihnittir. Çünkü o ean-.da hüki!m süren ka· 

• gun ° ü;tür. Yu:uf Bey henüz lmk Bu muazzam eser 47.385 liray:ı 
kendini herkeıe aevdirmitti• Yol· ye_di Yallann.1- fnkat M...._ din" '" te- rıtıklık ve kargaıalrk arasında bu 

...., "rr- 7 malolaca:ktır. Körkün köprüsü, k 
da selim vermedi*i hemen hemen mız, bütün hayabnda hastalık ıömıe· itle me!rıul olacak bir k:mse yo • 

m· b" Avrupada da enııaliM ın-:Iiren te-h0ç lrbme yoktu. Akf&IDları sekiz- l! ır İnsandı. OnUD için birdenbire tu. Artık herkes kendi batının ça· 
vefatı he:ıdisini a.---1-- derin bir te- aadüf edilecek ınüh:m betonar• r-0ıne balmııVJl ~alıııvordu. le dokuz arası, Tivoli baL ... eıinde uuu71U1UU• .... .,- ~ ., 

•ll'!r essür ile beraber hayrete düıürmüıtür. me eaerlerdendir. 
yemek yerdi. Bahçeye gird"ği za· Yusuf Bey evc!ki ;ün Kadıköy vapurun· Bu karıtıklık eınuında (Mur· 
man, herkeı kalkıp onu .eluaılar· d:ı bir fennıı:: his:e!ır.iştir. Bu fenalık Matbaamıza geıen .!!.erler: gul) d.'l elde edilen d:n.'lmit aan· 
eh... bir anjin dö puvatrin alcseıi idi. Fakat -A ... d .. -

1 
-:-·-"d-:1 ki;-:- dıklan hatıra gelmitti. Bu birkaç 

Gençleri aeven Adil beyefendi, 1-iç bir vakit, hiç bir sebeple vazifesini a etin ~ e . 1
•
1 ıandık dinamiti Rusların eline 

beni de çok tevdi. Beni Kopenha- bırakmar.uı olan Yusuf Bey buna ehem- Temyiz mahkemesı reıslerınden •rtm k il 1. d 

kibar 
•- rniyet •ermemiıtir. Vapurdan çıktıktan•fahreddin Bey bu isimle bir eaer Cgeçıh em~ lmzım dl~ ıyo~tlu. 

im en · muhitlerine toa.tu, ionra ·r. • • • • y ldal .. bel' ep e genye a ınca ımmı e-
do~lanna tanıttı... ., . . ı~ne vuı.esıne aıtmittir• o netretınittir. Eıki, tecru ı ve ri d . hf b. ~nca bir ak-;e ıelmi~tir Bunun üzerine d I" b Fahredd' e gerı tarafta ma uz ır ye· 

Kontes Hanshergi böyle tam- Gümüıauyu hastuıe;ine. goturülmüştür. e:ğe~ 1 ~: a~liyeci ol:n dl ~n' re nakled~re!-t orad.:ı muvakkat 
dım. 0:-eda birkaı~ saat ıonra vcl"at ctmişt~ · ı Y u cuk ic tabı '.lr. a yenın bir zaman icin saklr.ma:!r ic3p e• 

Kontes duldu, serveti yoktu. Yusuf Bey hruibazn.da Beıiktq aıkerük nasıl ıalah edilelJileceji, adalet diyordu. Bu maksatla çete efradı· 
Kırk betl:k bir kadındı. Kızı El- dıı.·~esi rei-1i Ui. Bu~dan evel de um~m ı muhitinin nuıl kuvvetlendirilmeıi 

1 
nın bazdan dinamitlerin bulundu 

za ile beraber oturuyordu. ko~~. kumanclanbgmda bulunmuıtu. mümkün ohiuiu hakkında dikkate gu"' camı'e evk d.l k onl"'rm 
Kendmnı tazuymıbrm bila · • h .. 1 ı e ı ere .. 

Elza aüzeldi. Yega'"ne kusuru ha ııtilna ur· layık müt&elalar aöylüyor. Tavıiye 3kline b 1 b 
metD~~ mu b~tihni kazanmııb. . ederiz. n Faka q anmıt • 1 

parasız olmaaıydı... Biz de, artık un cenazesı ••taneden meruimle · t aandıkları arka arma 
parasız kız aJ..ıc töyle dursun, pa kdnld.nE~akSBl~~ikt~p rıötürülmüı, ora· k-um":ndanı paıalar haz.eratına yüldiyerek tqıyan efrat yola ko-

kiL--1 a." yup utana nakledilerek ailesi ' ukl- .,. __ ..Jem0 zde 
raaız UIU' ar aellm bile vermiyor· knbriıtanma ı;ömülmüttür. c.nu. me- Gümüısuyu hutah. .. neai baıheki· yuld ~n zam~n ~ .... 
lar. Halbuki Danimarkada aaale- ra:üminde lstaıabulcla bulunan en~ mi ve arkadatlanna, ukerl:k dai· b·rkaç nu torpitosu ıarilmnuftü. 
tin büyük bir Ja,metj var. Kontei· ~rkinı aı:k~!ye ~e Bayuıt me!nııu Ha- reıi ve kolordu ıube re. alerine, C. Torpito!ar harp vazi,eti aldıktan 
le görütmek adeta şöhreL •. Kontes bt Bey ve diger bırçok maral zevat ha- H lk F '--- .... t 'd h t' 1 sonra Arhavi cival'IDI afet altına 

d 
bul nmu§tur 

1 
a ırıunı vı :ıye ı are eye •· ı Y I 

te omm.u"'l& lail... Görüttükle- zır u . ne, ae,·kt:ıt kaza kaym .. kamı ile almıya bıtlamıtl .. rdı. apı an en· 

ve katibi mes'ul beyler cami ö
nünde bu!unuyorlar ve dinamitle
rin nakl ne nezaret ediyorlards. 
Binaenaleyh bcmbardıman bql~ 
yınca ikisi de çok tehlikeli bir 
vaziyete düımuılerdi. Onlar da 
efrat g"bi kaçuııazlardı. Çünkl 
kaçmıya imkan yoktu. C ~mi a-
nünde bulunmakla yolu takiben 
kaçmak arzusunda hemen hiç bir 
fark yoktu. Rus tcrpitolannm at• 
tığı mermiler camie isabet edece
ği gibi yol üzerinde bırakılan di
n mit ıandıklarına da iaabet ede
b:lirdi. 

Nail bey tehlikenin arttığını ıö 
rünce kit:bi mes'ul baye: 

"-Burada durm.a intihar 
mek demektir. Gel kuytu bir yere 

çekilere!< bombardıms.nın hitamı
na kadar orada bekliye!im !,, de
m:ıti. Fakat katibi meı'ul bey 
k:.çmak ve ıizler.mek iç;n hiç mü 
nasip bir yer göremiyordu. Çiliı
kü mer.mi' er her tarafa dütüyor
du ve &İttikçe hedef olan köprüye 
ve b'..naenaleyh camie de yaklqı• 
yordu. Katibi meı'ul teıkilitr 
mahıusaya iıt:rak edelidenberi 
batından ıeçen tehlikeleri birer 
birer gözünün ön.ünde teceaaüm 
ettiriyor ve nib:lyet o andaki va• 
ziyeti ve onun ne kadar tehlikeli 
olduğunu dütünerek artk bu defa 
kurtu~amıya.cağına kanaat ıetiri
yordu. Tam lıtanbula dönmek 
üzere olduğu bir z.~da ve 
cephedeki son günlerinde böyle 
felaketli bir vaz·yete gireceiini 
hatırından geçirmemitti. Onun 
iç·n hunları düıündiikten toma 
Nail beyin kaçmıık huıuaunda 
ya.pbiı teklife cevaben demitti 
ki: 

"- Nail bey, ıörüyonunuz ki 
nasıl olıa öltlük. Bu vaziyette ar
tık biz·~ için kurtulut yoktur. 
Gelin:z, c."'.llliin arkaama aiclelim. 
Etrafa iıabet eden mermilerden 
aakmmak :çin en emin yer orua
dır. Şayet mermilerden birisi ca• 
mie iaabet edecek oluna o zaman 

içerde bulunan binlerce kilo dina• 
mit bir ande ittial edeceti için 
biz de c.-mile beraber berlıa•a 
oluruz. Öldüğüımüzün farkına hi
le vamıa~z. 

rin; seçf'!'elc driitü10rdu. ,.• * * .. bir çok mealekdat ve doatlarına 1 dahta ııuaran Ruslar :4-r~a~i su· 
lıte acizle~ Je aalom:na kabul Afenı teşekkur Jderin ıayıılarımı, hususi ıükranla- yu berine kurulan köpruyu tah-. Konyaltlaran Çllıı 

_.J:tctim. Zevcim Bet.kta§ askerlik tube- nmla ayn ayn yazm-iı teeuüriiml rip etmek istiyorlardı. ı Alikaclarlarm Wlıılilt1ilıclciw Pn 
Bil'rtln ft, ben ~r-·eva~I "'" a· ıi rc· .. j kayr.:akıım Yusuf Beyin ce-lmani oBui!und-n pzetuiwin hal Halb~d bu köprü dinamitle- Kon:n- liwinden l'etit_... aruDMla 

c! o 1 • . . . .. . r ak 1 'f . •f ~ • d • Ef • bul d .. • k ı tertip edilen ve 16 2-934 cama sini J.lJ'tm. ea Of'& rırmlv .. ·nr- nazesı meraa.mır.~ cın~.&D ıı r vaz eyı ı aaınr r.ct. e enm, • nn mı U.!11 cam e co ya tındı. P ide ·ıcc:ek • -~ L _ _ 

•· F '- t... • • ş• ·ı·· k t.. 1 ,k 11 M h il l ~· K • B d d" • arkote ven ~J' zıyaı~ -<: m. axa amır•m ısrar etti. Gent- eden arayı a n as er aza an o • er umun a ea ulll"ıye, en· u esnt a ın~mıtlerin bir kırımı am boızulmua yüzünden seri blımftlr. 
Dir diplomat içia, o alona ıinnek 1 ordu, hrka kwı;andanı ve merkez ... i Mıfe, otlu CeW. .03381)' çete efradı tarafından sıkanlar.il •Zbaht Paii ...., ilin --..n·~ 
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11 {ISMf ıarab ı bici u)'lfa-!a' 

~osyal deır.okrat liderlerinden 
içler:."1de belediye reisi ve bir çok 
mebuslar ve şahsiyetler bulunan 
elli kişi kadar tevkif edilmi§tir. 

M. Dolfus ile M. Miklas, dün hü- Avu&turyaya hariçten yardım 
kGmet kuvvetlerinden yaralanan- ihtimali ancak Avusturya hariçten 
ları Viyan'l hastahanelerinde zi- askeri bir tehlikeye maruz kaldığı 

T ekirdağda lzmirde 
yaret etmi,lerdir. takdirde haklı gözükebilir. 

Kale mi, ev mi ? Böyle bir meselenin mevzuu 

V. 15 (A A ) R bahsolacag"' ına ihtimal vermeyi 
ıyan3, . . - esmi is-

içtimai yardım 
işleri 

Viyana, IS (Reuter ajansı) -
Divanı harbe verilen ilk sosyalist 
ağır yaralı olduğu için mahkeme
ye nakledilmek icap etmiştir. Bu 
r.o ... yalist idama mahk\ım edilip a
sılmıştır. 

tihbarat bürosu tebliğ ediyor: icap ettirecek hiç bir teY yoktur. 
"D:ıha, dün bilhu sa sosyalist Yahudil er ka-.ıyorlar ! Tekirdağ, (Huıuıi) - Halke-

b~lediyenin inşa ettirmiş olduğu Berlin, IS (A.A.)-:: .V~lfun Var vi 11hhat ve içtimai mu~venet ko-

Ellerinde 5:Jah olarak yakala-
nnn c3irler divanı harbe, silahsız 

o'a,.rık yakabnanlar sivil mahke-

toplu binalarda yerleşmi! olan ıos- ı şovadan alarak ver.dıgı hır habere mitesi toplanarak bazı müh:m ka
ya! - demokrat isyanının mukave göre, Leh gazete~en Avusturyadan 1rarlar vermittir. lçtimad'l !ehri
met merkezlerinin büyük bir kıs- 1 ge!en ıon tren~erın y.ahudilerin u- : mizin bütün doktor, dit tabibi ve 
mı kıtaat tarafından iskat ettiril- mumi b'r ıekılde Vıyanadan Le- eczacıları hazrr bulunmuş!ardır. 
miştir. histan 'l ka~maları se~eb:yJe pek zi- Doktor ve diş t~biplerimiz, 11ra 

Bu müna sebetle, bu bin -:ların yade dolu olduğunu Yazmaktadır· ile, her hafta cumartesi ve çarfam· 
içinde otur;:ınların maddi istirahat- lar. ba günleri saat on betten on altıya 

rr. · e:-c verHecektir. 
Vilfıyetıer:lc teşekk-ül eden di-

vnm harpler bir keç :ıo:.yalist esir
ler-~n muhakemelerini yapmışlar-

Jarmı temin edecek m imari telek- nevyorkta nilmayiş kadar Halkevinde bulunarak mü-
ki'erden ziyade dahili bir harp vu Nevyork, ıs (A.A.) - Üç bin rac':lat edecek halkın meccanen , 

cır. 

Viy:ı.na morgunda teşhis edile
rı 0-ıi ~ 100 kadar ceset vardır. 

1ruunda aevkulcen ehemmiyeti te- kadar sosyalist ve komünist Avuı- muayene ve tedavilerini taahhüt 
lekkilerin~ istinaden yapılmış ol- turya konsolosluğu önünde tezahü- etmişlerdir. 
duğu görülmüştür. ratta bulunmuştur. Eı:zacılarımız da Halkevi firma· 

S"'syf'.li•t Viyz-na dış amele ma
h 1' elerindcn bazılarında ve bazı 
vil Ayet merkezle?"İ civarlarında 

m 11·avemet etmekte devam edi
yorhr. 

F evaklade kütleler h~linde ya- Derhal celbettirilen pol:ı intiza- ıını tafıyacak olan reçtelerdeki 
pılmıı bu inşaata k:ır§ı, yalnız top- mı temin etm:§tir. ilaçları sermayesi üzerin::len yapa-
çu ateşi müessir olabilmiştir. Başkonsolos M. F:ıcher :::.uer A- caklardır. Bundan ba.tka zaman 

Testim olan Asiler vusturyayı boykctajla tehdit eden zaman halka 11hhi konferanslar ve-

Dehalet h;in milhlet 
Viyana, 15 (A.A.) -Viyananın komün:st ve ıoıyalistlerden mü- ri~mesi kararbıtırılmıttır. 

cenubun:la La~breg sırtlarında ta- rekkep bir mürahhas heyeti kabul Halkevi tarafından h.kir çocuk-
Viyana, 15 (A.A.) - Volf ajan 

ıı: Son alınan huıuıi haberlere na
zaran, hadiseler esnasında ölenle
rin adedi 1500 ü geçmektedir. Bu
gün, ıa.~t yedi ile on iki araıında 
teslim olacak asilerin- mes'ul ru
eıa haric kalmak üzere- umumen 
af edileceklerini baf vekil vaat et
mi§tir. 

hassun eden Şuaıbundlarm teslim etmittir. lar için meccanen süt dairtıl:ıcağı 
oldukları bildiriliyor. Başkonsolos, protestoları hüku- haber ahnmışbr. 

Bu mevki, asker ve zabıta tara- mete bildirmeyi vadebnİ§tir. Halk der1haneleri ıubesi deftey 
fından işgal edilmek üzeredir. Varşovada nümayiş tutm" usulü, Fransızca ve Alman-
Tunanın ıol sahilinde dahi, hü- Var§ova, 15 (A.A.) _Pat ajan· ca kursları açmııtır. Dersler Halk-

kfımet kuvvetleri muk~vemet gör- sınd"ln: evi salonlarında ve haftada ikiter 
meksizin, ilerlemektedir. Sosyalist gençlerden 100 kiti ka- defa verilmektedir. 

Bir çok noktalarda asiler, başve- dar Avusturya sefareti yanında tik mekteplerde tetekkül eden 

Öğleden sonra, hiç kimse af e
dilmiyecektir. Paria ajanshrm
dan birinin istihbaratına nazaran 
mükemmel surette silihlanmıf iki 
bin ıosyal - demokrat, Viyananm 
cenubunda L:ıaberg dağında top• 
lanmağa muvaffak cLmuşlardır. 

kilin ültimatomunda verilen müh· toplanm?.k istem'şlerdir. Polis der- himaye heyetleri ite başlamıılar
letin son dakikasında, k11men terki hal kendilerini dağıtmıf, tezahü- dır. Şeh :rde mevcut altı ilk mek· 
silah ederek çekilmitler, kısmen ratçılardan bir k::.çmı tevkif etmit· tepte (130) fakir çocuğa her gün 
de teslim ofanutlardw. tir. sıcak öğle yemeği verilmektedir. 

Batvekalet yalnız Viyana ıeh· Viyanada vaziyet Hilaliahmer cemiyeti tarafınd."ln 
rinde, ölenlerin atağıd.:ki müfre- Viyana, 14 (Reuter ajansı) _ cemiyet men.faatine Şubatın 22 in-
dat listes"ni neıretmiştir. Sükunetle geçen bir geceden son- ci günü aktamı vali konağında bir 

Polisten 20, Heimvehrenlerden ra, Viyana normal teklini almak- balo verilecektir. Balonun munta· 
20, askerlerden 20, gönüllü efrat· tadır. Tramvay münaka!atı tek· zam ve mükemmel olması isin ic:l:ı· 
tan 6, asilerden ı40. Bütün bu ce· rar batlamıştır. Hiıkametin, mün- re ... c t.cıt&p lıc.yct.lori J:.ntcHJen ha-

Viyanada, askeri kıtaat tarafın
dan esir edilen asilerin .:ıdedi iki 
bin tahmin ediliyor. 

Steyr' de, iıi ıosyal - demokrat
ların mukavemeti kırılmıı adde
dilmektedir. 

nueler morga ıevkedilmiştir. ferit isyan merkezlerini tamamiy- zırlıklara başlamıflardır. 
Bu yukarıdaki rakamlar yalruz le bastırması için daha iki gün la

üç günlük vuku~ta aitti. Cenazaler znn geldiği zannolunmaktadır. 

Başvekilin daveti tesirs;z 
Avusturyada sosyal - demokrasi· Fransızlar enditede 
nin inhidamın.dan neticeler çıka Paris, 14 (Havas ajansı) - A-

Viyana, ıs (A.A.) - Royter a- makta ve hadisatın en şayanı ibret 1 F vuıturyadaki kanlı hadise er ran-
jann): Sosyalistlerin tahmin ettik- dersi olark umumi grevin akame- ıız matbuatını şiddetle enditeye 
1 · .. e Ploriıbolf mahall · te ug"radıg"'ını kaydetmektedirler. b erme gor ' eıın.· düıürmektedir. Bu hadiseler, ey-
de, kendilerinden be§ yüz kişi vu- Halk galeyanda nelmilel mahiyette çok nazik bir 
rulup ölmütttür. Viyana, ıs (A.A.) - Yukarı A- ak d l 

:s meıele ortaya koynı ta ır ar. 
Yakalanan isı'lerden Kah! b vusturyada kain tuzlaların merkezi er, u ld' Efkarı t!mumiyeye göre, Avustur-

sabah idama mahkUm ediLufrı:tir. bulunan "Ebensee,, den bildiri 1
• l ı · :s yanın vaziyeti başlıca dev et erın 

Bu, Viyanada veri!en idam karar- ğine göre ,Şutsbundlar orabrda "f müşterek bir hareketini icap e-.; ır-
larmın ürüncüsüdür. siperler vücude getirmitlerdir. 

:s mektedir. 
Sosyalistlerin son tahassüngah- Bir top~u müfrezesi o iıtikame- "F 

1 k b ·· ""'I d te dog"' ru gı'tm"ı"tı'r. Louvre gazetesi diyor ki: ran-
:ırına artı, ugun og e en sonra :s ı 

hücum başlamıttır. Tuna üzerinde, Mauthauıen'de ıız, İngiltere, ltalyanın an apnası-
Baıvekil Dolfuıun radyo ile ta- halkın galeyanda bulunduğu ha.her dır ki, Avusturyanın ıiyasilh~lii-

yetini kaydetmesine ınani 0 a 1 r. 
mim edilen davetine ıoıyaliıtler- veriliyor • k 

1 
· ı i · Fakat bu anla"ma olabilece mi?,, 

den pekaz kimse er icabet etmiıtır. Asllan beled ye re sı :ı-
V~ ana, 15 (A.A.) - Florids- Ayan meclisi hariciye encüme-

&\lev ICilnde kelleler d l d nı· reı'sı· M. Henry Berenget de Ae-
Viyana, 15 (A.A.) - Dün ak- dorf, itfaiye kuman anı o up ün 

d nl k " kıt t t actrrm il olan ro, Economı'que Financier gaze-
ıam, FloriLsdorf'dan firar e e e- -:.s erı . aa a. a et - .. 1 :ı- • • l d 
rin iltica ettikleri Tunarun sol sa- mühen:lıs Weıaael, akş~m uzerı dı- tesinde yazdığı bir ınaka e ediyor 

bir nde bulunan Goethe iı;i ma- vanı harp tarafından ıdama m ;.h- ki: 
hallesinde küçük kuvvetler!e muh- ·kum edil.mit ve gece yarısında kırk "Faıist lıalya, N~zi Almanya 
telif harekat yapılmıttır. Sağ sa- beş dakika sonra adliye sarayı av- ile bozuımak istemıyor. Fakat, 
hilden bcımbardıman edilen bu luıund:ı asılmıştır. Viyanaya yerleımesini de İıtemi-
mahalleler alev içindedir. ltalya müdahale edecek mi? yor. ltalya, Alman hükumetinin 

Cenup dıt mahallesindeki i§Çi Roma, ıs (A.A.) - Havasa- zamanında cesaretini kırabileceği-
evine kartı eh mahalli bir hareket janıı muhabirinden: ni henüz ümit etmektedir. Fakat, 
yapılmııtır. intizamı temin edebilmesine icabında Viyanayı itgal etmekte 

Dün akıam üzeri, altı Viyana yardım için Avusturya hük\ımeti katiyen tereddüt göstemıiyecekt:r. 
belediye dairesi Schutzbund reisi lehine bir askeri müdahalede bu- lgiltere her halde milletler cemi
emniyeti umumiye müsteıanna lunmak ihtimali hakkında ltalya- yetine mürac~at edilmesini ve A· 
müracaat etmit, hükUmete kartı nın Londra ve Paris hükUm.etleri- vusturyanın muhafazasını tervic 
ıiddet kullanılmasını ve Schtzbun- nin fikirlerini yokladığına dair etmektedir. Fakat, bundan evvel 
dur.:nüc'ldele usullerini tasvip et- ecnebi menabiden gelen haberle- Almanya nezdinde bütün hukuki 
mediğinden sosyalist fnkadan iıti- rin alqine olarak, İtalyanın, ta- vasıtaların kuvvetlenmesini iıte
fa ettiğini bildirıniıtir. mamen dahili bir siyaset mahiye- mektedir. Fransa, lngiltereye hu 

Reis kumandası altında bulunan tinde o'm Avusturya hadiselerine hususta daha azimkar bir surette 
Schuhbundun teslim olduğunu bil- kuvvet veya bir batka vasıta ile İ§tirak eder. Çünkü Fransa bili
d:rmit, emri altında bulunanlan müdahaleyi dütünmed:ği anla§ıl- yor ki, ıulh ancak ittihat ile mu
mtra kuvvetlere kar§ı mukave- ma1'tadır. hafrza olunab!lir. Ve zaruret ha-
metten vaz ıeçmeğe davet etmlt- Bu mütaleata ıunlı..r il.ive edil- sıl olduğu takdirde Avusturya hü-
tir. mektedir: kUmetinin emrine kıtaat vermek 

D.yarıbekirde iki katil 
yakalandı 

Diyarıbekirde Halit isminde bir 
adam 931 senesinde metresi Salih 
kızı Medineyi öldürmüı ve bu işte 
kendisine yardım eden Arif ismin· 
deki arkadaşiyle birlikte kaçmıftı. 

Geçen sene de Topal Re§it is
minde bir adam karısı Esmayı öl
dürmüt, o da kayıplara kantmıt· 
tı. Bu üç katil kıtın şiddefnden 
hariçte bannamamıt olacaklar ki 
şehre ilticaya mecbur olmuşlardır. 
Bunlardan Arif ile topal Retit te
nekeci Kerimin evinde gi.zlenmiı
ler, orada yakalanmışlardrr. 

suretiyle Viyananın anlapna tari· 
kiyle beynelmilel işgali icap ede
cektir. lıte bugün, içinde bulun• 
duğumuz vaziyet budur. Yarın 
ne olacak? Şayet Dollfuss isyana 
galebe çalarsa, derhal, daimi mil
letler cemiyeti meclisine müracaat 
edebilecektir. Ve mezkur mecliste 
hemen toplanarak icap eden ka· 
rarlan alacaktır. Fakat, Dollfuss 
isyanla ba!a çıkamazsa, vaziyet 
derhal vahimleıecektir. Viyanayt 
muhafazanın, üç büyük devlet, bir 
dakika kaybetmeksizin ve lüzu· 
munda beynelmilel müse'l~h bir 
kuvvetle hare~ete gecmelidir. 

Aksi takdirde mil'etler ce,...,=ve
tin;n sonu geleı:ek ve Avrupa da ımu 
harebenin başlangıcı olacaktır. 

Slyast mUdahaleler 
yapılmamış 

Viyana, ıs (A.A.) - Salahi
yettar membalardan haber verildi -
ğine göre, M. Dollfusa nezdinde 
siyaıf müdahalelerde bulunuldu
ğuna dair bazı mahafil tarafından 
itae edilen haberlerin aıh yoktur. 

Belediye intihabatı ne 
zaman yapılacak? 

IZMIR. (Huıuıi) - Belediye 
intihabatı bu ıene ağustostan sonra 
batlıyacaktır. Bu sebeple belediye 
riyaseti, !ehir meclisine bir takrir 
vermit intihabat müddetinin tayinini 
ve lzmir kazaımm münkaaem bulundu
ğu her intihap ıubesine riya
set edecek ofan mec1is azalannın ne 
ıuretle intihap ve tefrik edileceklerine 
dair bir karar verilmesini istemİftİr. 

Belediye riyasetinin bu takriri ıe• 
hir meclisinin geçen içtimaında nizam 
encümeninin bu husustaki mazbatuı 
bugün öğleden sonra toplanacak olan 
tehir meclisinde heyeti umumiyeye 
arzolunacaktır. 

Nizam encümeni eylulün bi· 
binden itibaren hazırlıklara baıbya
rak def terlerin talik eclilmesini ve bi· 
rinci teırinin birinden sekizine kadar 
reylerin tamamen sandıklara atılmıt 
bulunmasını, ekaeriyet huıl olma.zaa 
intihap müddetinin bir hafta daha uza• 
hlmaımı muvahk bulmuıtur. 

Merkez ıubeaine belediye reiıi rl· 
yaset edeceğinden bu tubeden maada 
diğer ıubelere riyaset edecek azalar 
kur'a ile intihap edilecektir. 

lzmir on bet intihap mmtakuma 
tefrik edilmiştir. Her mmtakada bet 
kiıiden mürekkep bir intihap heyeti o
lacaktır. 

Merkez ıubesiyle diğer ıubeler aza• 
lan reislerinden maaclan halktan intİ• 
hap edilecektir. 

Hır domuz 
Somada bir avda 6 domuz, dört 

tilki, vurulmuftU.r. 
Bu domuzlardan birisi 200 kilo 

ıikletindedir. Müteaddit kurıun 
yaralarına rağmen avcıların üzeri• 
ne hücum etmif, pek büyük müt· 
külatla öldürülebilmiştir. Bu do-
___ ,:&11cııye kadar v •• -:r'~•= . n-
liimamlar, Zırca, Tırhala köylüle
ri tarafından dört defa sıkıftırıla· 
rak yaralanmıt, dördünde de kaç• 
mıttı, nihayet öldürülebilmittir. 

iki kurt 
Tekirdağ (Hususi) -Tekirda· 

ğının ltıklar balkanı eteklerinde 
bulunan ltıklar köyünde bir aftıla 
iki kurt girerek 30 kuzuyu boimuı, 
yemiflir. 

Ur fada 
Urfada tehrin garbından çıka· 

rak Urfayı bqtanbqa katettikten 
sonra bahçelere ve köylere akan 
Halilurrahman ve Aynizüleyba göl 

lerinin mecralan eskiden açık bu
lunurdu, iki üç senedenberi süren 
kuraklık üzerine suyun ziyama 

meydan vermemek ve sıhhi mah
zurları ortadan kaldırmak için bü

tün mecralar kapatılmııhr. Yalnız 
camilerde aptes almak için hususi 
mahaller bırakdnuıtır. Kapam9. 
ameliyesi devam etmektedir. 

Tar sus kanalı 
Tarsus nehrinden cenupta-ki o

vaya su alınması için bir kanal ya• 
pılmaktadır. HükUmetin nafia 
programına dahil olan bu kanalın 
yaza kadar bitirilmesi için faali• 
yetle çalııılıyor. 

Kanalın üçte bir kınnı bitm=t
tir. Diğer kısımda ameliyat daha 
çabuk yapılacaktır. Bu yaz mah• 
sulitın sulanacağı kuvvetle ümit e

diliyor. 

H1rsız hizmet~I · 

Galatasaray lisesi doktoru Meh• 
met Bey :n hizmetçisi Mari Muma
ileyhe ait para ve eşyayı çalıp kaç
mıısa da yakalanmıtbr. 
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Yıldızlara Sablp 
Çıkan Bir Adamı ~· 1 tinat edilmesi itibarile, bu hayran- Lilyan Harveyin "Aşk Mektebi,, 

lığm esası, merak ve alaka uyan- isimli fi)mi, Amerikada olduğu gi· 
dırıcıdır. Yazılan tenkitlerden bi- bi Avrupada da çok beğenilmişt~ 
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"Marta Eggert Ve Gitta Alpar, Beni 
Basamak Yaparak Yükseldiler/,, 

Tanınmış yıldızların ıöhretini edinmesine yardım ettim. Şimdiki 
teminde başlıca rol oynadıkları id- halde onu dava etmiyorum. Önce 
diaımda bulunan bazı kimselerin, karısından, hakkımı mahkeme ka
onlar aleyhine dava açtıkları arada rariyle almak isteğindeyim. 
sırada vakidir. Geçenlerde bu Davacı, Gitta Alparın şimdiye 
iddiala bir dava Marta Eggert a- kadar ne kadar, para k:zandığı 
leyhine açılmıştı. Son günlerde de hakkında hesap vermesini, serve
Gitta Alpar dava edilmiştir. fnin mikdarını bildirmesini ve 

Her iki yıldızın da davacısı aynı bunu? .doğru olduğuna .in.~ndır-
adamdır. Bu iki yıldızın manaceri 

1 
~a.k ıçın mahkemede yemın etme

ııfatiyle çalşan Fridrik Kolloredo sını ~e isteğine ilave etmektedir . 
Vestfrid ismindeki bu adam, yıl- Gıtta Alpar, bu iddialara henüz 
dızlardan ne istiyor? Külliyetli cevap vermemiştir. Marta Eggert, 
para! Niçin istiyor? Onun iddia- dav~~ı·nı·n· bu ~d.diasını varit gör· 
aına göre, meşhur olmalarını temin medıgını ız. ~ h ıçın avukatını mah
ettiği bu iki yıldız, kendisine mu- k~meye gönde~·ştir. Bu yıldız 

. ı 

l 
kavele ile bağlı oldukları halde, bJr zaman kendısıne yol gösteren Cirela Garbo 
bu mukavele şartlarına şöhret hu- adamın, mübalağalı iddialarda "ilahi Kadın,, m vücude getir-
luncıya kadar riayet etmişler, on- bul~duğu, onun teferrüattan sa - diği en son filmi, hususi ıurette 
dan aonra manacerlerine bağlılık yılabılecek mahiyette olar:::.k ken· gören Amerika film münekkit· 
lüzumunu duymamışlardır. Fa-- disine faydası dokunduğu, bundan leri, Greta Garbonun "laveç Kraı
kat, onlara şöhret ve kazanç edin- dolayı da mukavele mucibince ka· !içesi Kristin,, rolünde "Harikula
diren adnnı, aradaki mukaveleler- zançtan yüzde on komisyonunu al- de,, olduğundan bahsediyorlar. 
den müstefit olmaktan vazgeçmek dığı mülahaz.:.sındadır. "llahi Kadın,, m "Harikulade,, 
niyetinde değildir! Viyanaila görülen dava, yıldız· olduğundan bahaedilit, ilk defa 

larb. .:ılakadar muhitlerde safha değild~r. Fakat, onun şahsiyeti hak 
Fridrik Kolloredo Vestfrid, da· safha takip olynmakta, netice, me· kında bu tavsife vanşın izahmda, 

risinde, §Öyle deniliyor: Lilyan Harvey, bu filmde fakir 

"O, -sadece o!-, film hayatın bir kız rolündedir. Günün birinde 
dan bir ıene kadar uzak kaldıktan bu fakir kızın başına tali kuşu ko· 
sonra, gözleri kama§tıran yüksek nuyor. Tuvalet, spor, sosyete ha· 
,ahsiyetinin ve ıan'atının kudreti- yatı, fakir kızı, herkesin dmkatini 
le, en müşıkülpesent insanları bile uyandıracak bir süs kadını vazi· 
kendisine tekrar hayran edecek yetine getiriyor. Fakir, ayni za• 
bir eserle yeniden doğdu. manda mahcup kız, bu yeni hayat 

lsveçin on yedinci asırdaki kra
liçesi Kristin, bu erkek gibi gi
yinen, erkek gibi konuşan asil ve 
esrarengiz kadın tipi, Greta Gar· 
boya son derecede yaraşmış, ken
disi, bu rolde emsalsiz bir mu
vaffakıyete eriımiıtir. Mae Ves • 
tin, Katerin Hepbörnün Greta 
Garboyu tahbndan düşürdükleri, 
bu müstesna artistin yıldızını sön· 
dürmeğe başladıklan zannolun
duğu sırada, yeni eser, daha kendi 
sine rekabet edebilecek artist or· 
taya çıkamadığmı göstermiştir. 

"ilahi Kadın,, , yeni rolünde; 
sesine derin esrar d.olu bir ton kat· 
mağa muvaffak olm.uı, erkek ti
pindeki kraliçenin sesi na11I ta
hayyül edilebiHrae, sesine işte o ifa 
deyi vermiştir. Bu ruha işliyen ve 
yeknasak olmıyan ses deği,ikliği, 
yepyeni bir hususiyettir. Bilhassa 

safhasında aşkm ne olduğunu öğ
reniyor. Eğlenceli bir filim ... 

Almanlar, Lilyan Harveyi bir 
türlü unutam:ıdılar. Amerıkada 
çevirdiği filmlerde kendisini gör• 
dükçe, bu yıldızı ellerinden kaçır• 
dıklan için, içleri sızlıyormuş! 

Son zamanlarda F ransada mü• 
hinı bir piyanko sahtekarlığı oldu. 
Bir adam, elindeki biletin numara 
sını değiştirerek, büyük ikramiye· 
ye ıahip çıktı. Bu hadise, her ta• 
rafta akisler bıraktı. 

vaaını mahkeme huzurunda nasıl rakla beklenilmekt•dir. f. • b 
,... yepyenı ir görünütünü görüte is- ve ehemmiyetle kada değer.,, Filmin çevrilmesi, bitmittir. anlabyor? ---Her iki davanın da ay,· 111ıııııı11111ılıt"lıu111ııııı1111ıııınıııı1111ıııı11111111ııın1111111ıllllllll111ıınıı11ıııııııııı111 11111111 111111 1111 

Alman filmcileri, bu hadiseden 
mülhem olmuşlar, eğlendirici bir 
film ortaya koymağı düşünmütler 
ve böyle bir mevzu tertip etmişler
dir. "Büyük ikramiye,, ismi veri· 
len filmde, 3 rakamını 8 yaparak 
zengin olan ve bütün erkekleri pe
şine dü~üren yıldız, Lüsi Engliş ..• 

:~.~;: v~::ı::d.a~ı::';ı1~::;::: ~ 11111 Bu Hdfiiiiöill'""""YeOi"'""""f i'iiiiierr""""1"'1'11
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• 
müdaf aaşı da aynı §ekilde olması il_ 
itibariyle, en yeni olan davanın I Viyanada bu eserin temıilinde kud 1 "ipek,, ıinemaaında gösterile-
muhakeme safhasında ıöyledikle- retli tenor Rişard Tavber de "Ok- cek yeni film, "Kartallar uçarken,, 

dan bir çok sene geçmesinin tesiı 1 
m~ var?. Yaşı ilerlediği için mi?. 
San'at kabiliyeti azaldı mı?. rini not ediyoruz: tavyo,, rolündedir. Aynı OyUnda tayyareli bir filmdir. Bir çok saf· 

· _ Gitta Alpar, mukavele ile aynı sahne üzerinde iki yıldız bir hasında tayyareler ..... Gök yüzün· 
bana tam manaa!yle bağlıdır. O· arada. Orkestrayı idare eden de, de harp ...... 
nun n:::?ının;:ı. harekete mezun olan eserin bestekarı Franta Lehar...... "Roma aletler içinde,, filminde 

Bunun sebebi hakkında kendisi• 
nin izahı, oldukca enteres:ındır •• 
Y ddızm hu bahİ;teki sözlerini, ıı· 
rasr gelmişken, kaydediyoruz. Lili 
Daınita, şöyle d:yor: 

adam, yalnız beniın. Tiyatro, kon· En son 5an'at faliyetini notet- "Markus Superbus,,, "Prenses 
ıer, film ve gramofon için teklif· mek suretiyle kıymetine iıaret et· Nadya,, filminde "Falyen,, rolleri· 
ler, yalnız bana yapılabilir. tiğimiz Jannila Novotna, İstanbul- ni yapan Fredrik Marf, bu film

da daha evvel de görülmüı, din- de tayyare zabit namzedi "Cimi,, ... 
Gitta Alpar, şu veya bu ıahne · · Karı· Grant, Cek Oaki ve Karol 

- Hangi yıldız olursa olsun, 
bütün yıldızlar için ıan'at k:ıbiliye
tini kaybebnek suretiyle günün 
birinde film hayatından çekilmek 
mukadderdir. Bu mecburi çekiliıi 

lenilmit ve beğenilmıştır • Geçen-
üzerin de oynamak teklifini, benim · · Lombard da, ·bu filmde rol almıf· 
muvafakatimi almadan kabul ede- de "Boğaziçi şarkısı,, ısmıyle göı- lardır. 
ınez. Benden izinsiz konser, vere· 
rek, sesini dinletemez. Benim nıü 
ıaadem olmadan film çeviremez. 
Ben razı olmadan plağa şarkı söy· 
liyemez. Hulasa, aramızdaki ınu· 

terilen "Büyük sevgi gecesi,, filmin 
de .. Bu itibarla onu "fakir talebe ,, 
filminde de görmek, sesini tekrar 
dinlemek, her halde bir çok kiıi 
için derin ·bir zevk teşkil edecektir. 

kavele mudb:nce, onun hürriyeti, "Fakir talebe,, filminde Janni-
Marta Eggertinki gibi, bu sahalar- la Novotnadan ba,ka, Hans 
da talıdit edilmiştir. Sanat saha- Haynta Bolmrnla Frits Şultsun da 
Jarında iki yıldız da benim bük· rolleri var. Bu haftanın en ziya-
nıüın altrndadır. Onlara hen baki· de görülmeğe değer filmi olan bu 
uıiın ! filmde .....• , 

Beni manacer sıfatiyle çalrftır· Jarmila l'tovotna ~ 
dığı zaman, Gitta Alpar çok para "A ._. t"k "Saray,, sinemasındakı' ''Yatak-d M r~ıs · ,, sinemasında bu haf-
kazan 

1
• arta Eggertrn heni ba· t ··st ·ı "F lı vagon cilveleri,, fı'lmı·, b·ır musı· • k ak a go erı en akir talebe filmi 

ıaına yapa .. r Yilkseldigwi gibi, bu b" t f"I 'd " ' .kili komedidir. lsminı·n manasına 
d d k l ır opere ı mı ir. Beste ve şar• 

yıl ız a yu se di. Fakat hem o k ·ı k J uygun eg-lenceli bir fı"lm.... l•tan-b .. _ . ı ı ı e uvvet enen hoş bir mevzu... .. 
henı u, goge ırişip yıldız olduk· Y l d bulun, daha film yıldızı olmadan · a.ınn a mevzuu Klod Farerı"n tan sonra, oraya çıkına! 

d. . h arına yarı· meşhur eserinden alınan ve Anna- "Maksim,, den tanıdığı kıvrak, tat-
yan aıer ıvenı irer tek ·ı l . l . . h 

1 d 1 me ı e aşa· bella ile Şarl Buvaye tarafların- ı aesıy e neşe verıcı ve uzünlü, 
;n yuvar a ı ar. Eme,'"'"- d k l 
;~rleri olan henle alak:i"4r makna- dan oynanan asıl "Harp,, filmini muhtelif tarz a şar ı ar söyliyen 

arını es- gösterecek "Artistik,, sinemasında Odet Florel, bu filmde baş rolde .•• 
tiler! ki "Fakir talebe,, filmi, o kuvvetli Geçende gösterilen "Çıplak kadm,, 

Hal~uki, eli~.de mukavele var. filmin arifesinde gösterilen bu filminde, mevzu icabı en çok teeı
({azanç arı~ın yuzde onunu bana film de, hayli zengin bir filmdir. sür ifade eden, göz ya!ı döken yıl
-vereceklerdı. Vermediler .. Vermi- Mesela, oynuyanlardan biri, Jarmi dız, bu filmde neşesi taşıp dökülür 
yorlar ... ve"?e.mekte ısrar ediyor· la Novotna ...... Ş!mdi Viyanada bu bir halde boyuna gülüyor! 
1 r Peşlreını bırakma.n:ak h k b·'yük" b t k" F t L "Y 1 " · · ' a - lunan ve u es e. ar ran s e atak ı vagon cilveleri fil-d ,, 
Jcım w. c· :ıann "Giyuditta,, isimli en yenij minde oynıyan diğer artistlerden 

Hatta, hen 1
' .. ~ -:"lp:ı.rrı1 koca- eserin-!e, • tiiyuditta,, rolünde §ar• btr kaçı, Klod Dofen, Lovinyi, Gal 1 

?an Gustav Frolıa1ıı de ·:b ı_ •• • •• 1 ı· ld 1 J Ş .a o. - f<: ret. w;ı soylıyen guze ıes ı yı ız. ..... o, an er ••••• 

~ ile, bu hoşaı gitmiyecek akıbetle 
"Melek,, ainemasmdaki filmin mümkün olduğu kadar geç kar91· 

tarzı, isminden anlaşıldığı gibidir. la~.mak için ne yapm:ılı?. 
"Ne§eli olalım!,, filminde Lili Da- Yapılacak şey, seyrek film çe· 
mita, Tanya Fedor, Mona Goya virmektir. Bir yıldız, seyrek film 
ve Adolf Menju oynuyorlar. çevirmekle, san'at kabiliyetini 

Bu filmde oynuyanlardan LiH kaybebne zamanını geciktirir.Ayni 
Da.ınita, en az film çeviren yıldız- zam.,.nda seyircileri kendisinden 
lardandır. bıktırmaz. 

N~çin az film çeviriyor?. Bunda, işte, ben bu iki noktayı gözete· 
fiLm hayatına abldıkt:mberi ara· rek az film çeviriyorum!. 

Lill Damlta, Erkekler Arasında 
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•••. Karanlrk gecenin bağrında 

bir t:ıyfı gibi uçuyorum gönlüm la 
yetenahi de kanat çırpıyor. Geçit
lerimin inişi yok ve çıkışı yok; si
hirli bir membad:ın esen rüzgar 
beni hevesine esir ~tıniş, gözleri· 
min önünde bo~luk, ayaklarımın 

altında bo§luk var. Ommana ka· 
nşmı§ ıürükleniyorum .. Varlığım
dan uzak, benliğimden uzaklar
daymı ... 

Rüzgar durdu, kalbim durdu, 
gönlümün kanat çırptığı boşluk· 

lar doldu. . . Ta ötelerde, ufukta 
parhyan yıldızın ışığını besteliyen 
sular, kıvılcrmh kumlarda inliyor. 
Sular koyu lacivert rengi yavaı 
yava§ ışddaın:ığa başlıyor, yollar 

aydınlanıyor, tepelerden yükse· 
len ay, çam dallarına nurdan bir 
çelenk işliyor .. Ayaklarımın altın· 
da engin bir kumluk, gözlerimin 
önünde layetenahiye k:ırısan ve 
nazarlarıma meshul bir diyarda 
li.yetenahiye ulaşan sular var .. 

* * (: 

Sala veriliyor zannettim de h:ı
f tmı kaldırdmı Kay:mın üzerinde· 
ki ıiyah hayalden nağ.meler yük
ıeliyor: 

Frrkatin aldı bütiin neşvei tabnn 
bu gece, 

Ağlamaktan gene zchroldu !=!ara-
brm bu gece !.. 

Hic:ızkann elemi sustuğu za· 
man semanın 
müddet daha 
zikretti. 

bir bucağında bir 
mustarip bir enin 

- Şu engin çölün ortasında 
ilahi ıiyahlrğınızla Kabede değil 
miıiniz?. Önünüzde seçdeye var· 
drm ... 

Güldü.. Bu gülütle dünyaya 
geldim; ayın nuruna bürünmü§, 
nhllin nefesiyle gatyolmuı bu 
güzel kadın, ıerabm umulmaz ha
kikati idi. Sevdanın timsali, 
atkın kabesi ,gönülün kıblesi idi .. 
Na:zarJ .. nnda manevi bir ı§ık, gü· 
lü~Wıde maddi şeylerden uzak bir 
a'1e"lk Y:>.rclı •.• 

Tl$h bit .ar~~ ~ !?H!-

Yazan: 
kati hırpalıyan bir hakikat! De
dim ki: 

- Ruhum gesine taptı, gönlü
mün kabesi oldun •. Engin bir çölü 
andıran suların koynuna atılalım 
mı?. Bak renkten ve nurdan ışıl
dıyan layetenahi gevdamıza bir 
beşik olsun! .. 

Dedi ki: 
- Evet, altından bir beşik! .. 
Seraptan kurtulmuş muydum 

yarabbi?. İns.:ma dünyayı unuttu· 
ran layeten.ahi neden altın olsun? 

Dedim ki: 
- Gökten kabeye altın değil, 

mesut gönüllerin, sevişen ruhla
rın m innet ve şükran nurları ya· 
ğar.~. Gözlerimin nuru bağrma 
dulmıyor mu?. Bakışları biraz ıö· 
nük buluyors.;.n müıaad-e et, 
yüzümü ve gözümü Hacrüleıvede 

süreyim ... 

- Buna mı? Dedi .. 
ince parmağı ile yanağının 

gamzelerine yakın bir kötesinde
ki "ben,, i işaret ediyordu. 

- Evet, senin için çöllere düş· 
. tüm, Arafatta vakfeye durdum, 
tevaftan evvel Hacerüleıvede yü· 
zümü, gözü.nıü sürmeliyim .. Süre· 
bilir miyim ... Dedim. 

Gözlerini p~rmağımdaki yüzü· 
ğün ı§ıldıyan küçük pırlantaıın
dan ayırmıyare.•k cevap verdi: 

- Keseaine güvenen bonızan
cı başı, dedi ... 

Haikevinde 
Halkevinden: Havanın fırtına

lı ve tipili olması do)ayiıiyle 

14 - 2 - 934 te toplanamıyan 

Halkevi müze ve sergiler tubeıi· 
nin komite seçimi 18 - 2 - 934 
pazar günü saat {17) de yapıla

caktır. Şubeye mensup olan arka· 
claşların teşdfleri rica olunur. 
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1STANBUL - 18 Plak ne§riyab 19 
ajans haberJeri muhtelif neirİyat, 19,30 
hanımlar heyeti tarafından alaturka mu· 
siki ( Eliza, l nci, Ülkü, Sevim hannnla
rm İ§tİrakiyle), 21,20 ajans ve borsa ha· 
berleri, 21,30 Necip Yakup Bey orkest-
rası. . 

ANKARA - 12,30 Gramofon, 18 
keman konseri (Ekrem Zeki Bey tara
fından), 18,40 Fransızca ders, 19,15 gra
mofon, 20 ajans haberleri. 

VARŞOVA 1415 tn. - 8,20 Plak, 
S,40 plak, 13,05 salon orkestrası, 13,35 
konserin devamı, 16,40 plak, 17,10 hafif 
musiki l(onseri, 17,55 tagannili konser, 
18,20 çift piyano konseri, 19,20 ltaly 
gazinosundan naklen hafif musiki, 21,02 
müsahabei musikiye, 21,15 senfonik 
konser (V &r§ova filharmonik takım ta
rafından) ı 23,40 dane mueikiai. 

BUDAPEŞTE 550 m. - 7,45 Cim
nastik, plak 11 plak, 13,05 Rus halk mu
sikisi, 14,30 Sigan musikisi, 16,30 genç
lik neşriyatı, 18 plak, 19,10 caz musikisi, 
20 amele için neşriyat, 20,30 opeı·a tem
ıili, müteakiben Sigan musikisi. 

VİYANA 507 m. - 18,20 Hafif ha
valar ve ıarkılar, 20,15 askeri konser. 
22 Enrico Mainardinin eserlerinden kon· 
ser, 23,40 Josef Holzerin iştirakiyle rad
yo orkestrasının akşam konseri. 
BÜKREŞ 364 ve 1875 m. -13 Plak, 

14,lS hafif plak musikisi, 18 radyo or· 
kestrası, 19,15 radyo orkestrası, 20 0-
niverıite radyosu, 20,20 Plak, 21 senfo
nik konser L' Atheneeden naklen, 22 mü· 
talea, 22,15 konserin devamı, 22,45 ha· 

berler. 
BRESLAU 316 m. - 7,45 Sabah ko· 

ro konseri plak ile, 8,25 sabah orkestra 
konseri, 10 kadınlara cimnastik dersı, 

12 çocuk koro konseri, 13,20 öğle kon
seri radyo orkestrası, 14,25 karı~Tk p!ak 
musikisi, 17 Uyzig senfonik orkeatrn
sı, 18,30 dünyaya bir nazar, 18,50 Mü
nihten eski talyan keman musikisi, 19,10 
müsahabe, 20 milli neşriyat, 21,10 Bruck
nerin eserlerinden senfonik konser, 22,10 
ne§eli akşam musikisi, 23 nktam haber
leri, 23,35 Ljece konaeri. 

ISTArtBUL BELEDiYESI 

Şehir Tiyatrosu Temsil!"' 
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Yazan : Lo:c Le Cev .. 4~ '-' c. ı er
e den: Sait A li. UMU ~A 

Dün bir toplantı yaptılar 

Memleketimizde ilk kız idad~si nasıl kurulmuştu? 

İs.tanbul Kız !isesi mezunları bir · mialem binası hastahane yapılmış, 
cemıyet kurmaga teşebbüs ettiler. talebe Şişlideki Mustaf:ı Necip Bey 
Lisenin bugünkü müdürü Sabri ilk mektebi binasında okumuşlar
beyle Naime, Efser, Güzin, Belkis dır. Mektep 1922 yılınd:ı tale
ve Rahime hanımlar ilk ha2n·hkla- be çokluğun.dan dolayı iki kısma 
n yapıyorlar. Cemiyetin kurul· ayrılmış, Bezmialem kısmı Şeref 
masım. imkan verilmek üure ve sokağında Nuruosmaniye klübü 
mezunları bir birine tanıştırmak bin:ısm >, İstanbul kız lisesi adı ve
maksadiyle dün mektepte bir top- rilen kısım şimdiki hayat mektebi 
luluk yapıldı. Müsamereye istik- binasına taşmmıştır. , 
ifil marşiyle ha!}lanıldı, mektebin 1924 yılında iki mektep birleşti· 
müsamere salonunda toplanan da· rilerck Süleymaniyede eski Meşi· 
vetlilere önce mektep müdürü Sah hat binasına taşınmıştır. 1926 da 
ri bey taı·afmdan kısa bir hitabe b:na yanmıştır. O sene imtib:mlar 
söylenildi. civardaki bir ilk mektepte yapıl-

Sabri bey, gelenlere teşekkür mıştır · 
etti, mektepteki aile hayatını de- Ertesi sene mektep eski Vefa 
vam ettirmek için kurulan mezun- idadisi binasına taşınmıştır. 
la.r birliğinin faydasından, hayat- 1932 - 1933 ders senesi son.una 
ta güçlüklerle karşılaşanların bu k.:ıdar burada kalmıştır. 1933 -
kabil teşekküllere haş vurmaları 1934 derse senesi başında da şim· 
mümkün olduğundan bahsetti, diki binaya, -C. H. F. vilayet 
"Bu teşekkülün daima görüşmek, merkezi karşısındaki binaya- ta
anlaşmak ve sevişmek için güzel şınmıştır. 

bir vesile teşkil edeceğini., söyle- Arif Beyden sonra gelen müdür· 
di. ler sırasiyle Must:.fa Nuri Bey, 

Sabri beyden sonra kürsüye ge· Suphiye ve Refika Hamml~r, Sait 
len mektebin en eski mezunu Nai· ve Sabri Beyler, Nakıye ve Hudiçe 
me Ahmet Halit hamm, İstanbul Hanımlar, Zeki Beydir. Zeki 
Kız lisesinin tarihini anlattı. Bu Beyden sonra ~imdiki müdür Sab-
tarihçenin hulasası şudur: ri Bey ikinci defa müdür olmuşbır. 

Bu mektep yirmi iki seneliktir. Mektehin mezunları içinde kim-
lik defa Kabasakalda: Nemlizade- yaker, mühendis, muallim, eczacı, 
lerin konağında kurulmuştur, o za- doktor, Avuk:ıt ve hi kim ol: nlar 
manki adı "lstan.bul lnas idadisi,, pek çoh"1.ur. Bugün mektepte. 
dir. ilk müdür merhum Edip bey· 1312 talebe, 54 mualH.m vardır. 
dir o zaman Nakiye hanım da mü· Ya'nız son sınıf talebesi 103 Ha-, . • d 
düre idi: Bu mektep ilk açılan kız p~m. ır. 
ida.disidir. Naime Halit Hanmıdan sonra 

Bina o sene imtihan üstü Ahır
kapı yangınında yanmıştır; ertesi 
sene 1912 de mektep "İstanbul İ· 
nas Sultanisi,, adını almış, Beya· 
zrtta eski Türkocağına bitişik bi
nada açılmıştır. Bu sefer müdür
lükte Hilmi bey vardır. Bina dar, 
talebe çok olduğu için mektep Ak
sarayda Sineklibakkalda Redifpa-

şa konağına taıınmıştır, mektebe 
İstanbul Selçuk Sultanisi adı veril· 
miştir. lstanbul Se~çuk Sultannisi 
nin ilk müdürü Tevfik beydir, bi· 
raz sonra Tevfik beyin yerine gene 
Edip bey müdür olmuslur. Medam 
Abrovaya da ınüdireİiğe tayin e

dilmiştir. 

Böylece ecnebi dili derslerine 
ehemmiyet verilmek istenilmiş o
luyordu. Mürebbiye olarak getiri· 
len iki matmazel de teneffüs za· 
manlarmda talebe ile fransızca ~co-

son seneler mezunlanndan Güzin 
Hanmı kürsiye gelmiş, en eski yıl· 
L::ırdan itibaren muhtelif ıene!er 
ıtıezunlarmm bu topluluğu karşı· 

srridaki tahassüslerini, sevincını 
söylemiş, toplantıyı hazırlıyanlara 
te.~~kkür ebnİştir. · 

Daha sonra :mektep şarkısı ıöy· 
lenilmiş, çay s3.lonun1 geçilmiş, 

çay içi',".DİŞ, sohbet ediJmigtir. 

Mekteplerde difteri işi ve 
bir şikayet 

Sıhhat müdürlüğüne bazı tale
be velileri tarafından şayanı dik
kat bir müracaat olmuştur. Son za 
manlarda mekteplerde difteri aşı· 
sı yapılmaktadır. Fakat bu aşıla· 

rm bazılarında sıhhi ve fenni şe· 
raite tamamiJe riayet edilmediği 

için bir nevi kaşıntı yapmaktadır. 

K 1 T 
nuşuyorlardı. 

·V A 1 Mektep bu binadan 1915 yıltn-

Bu vaziyetten endişeye düşen ta• 
lene velileri sıhhat müdürlüğünden 
bu hususta ciddi tahkikat yapma; 
sını istemişlerdir. Sıhhat müdürlü· 
ğü difteı·i asısı tatbikatı icin serum 
hazırlanan İaboratuvard;. tetkikat 
yaptırmaya ba~lamı~tır. Diğer ta
raftan bazı veliler çocuHarı diğer 
doktorlara göstermektedirler. 

Gündcuıı. ~iyası Gazete da çıkmış, ş "m ::liki bin;ıya, C. H. F. 
lstan Lıul Anl<aı·a caddesi, <VAKiT> yurdu vilayet merkezi ks.rşıs~ndah:i bi-

TELEFON NUMARAL.:\IU: naya taşmmıttır. Vaktile Bez· 
yazı işleri telefonu· ''ılS-U 
ldo.re telefonu :. ;,3; 0 mialem Validesultan sarayı olarak 

Telgraf adresi: !stanbuı - <VAIUTJ yapılan, yıllarca mülkiye rnektebi 
posta kutuııu No ,11 1 k k 11 l b' "ddct fg•an o ara u a:ıı an, ır mu ' 

ABO~'"E BEDELLERi: bu) erkek sultunisi olarak kullanı· 
Ttirklye E bl 
HOO ene lan bu binada İstanbul Kız sultani· Kr. 2700 Kr. 
750 
40() 

ıso 

" 14.50 

800 " 
si ilk mezunlarmt vermiştir. 
(1915). O zaman mektep Bezmia-

Doktorlar ar asında Sendik 
6 ııylıl< 

8 ayhl< 
ı ayhk .~oo .. 

rı..AN VCRETLEIU: lem inas sultanisi ismini ta!ıyor-
Tıcari ilWıl:ırın ıırm savtf:ılarıncia san· du. Müdür Arif Beydi, müdire 

tlrni 30 kuruştan be.şiar. · tik an.•.-ıfada 250 S d" h - a ıye anım .... 
kuruşa kadar çıkar. f 

BUyUk, fazın, devamlı tif\n n'renlere alt İlk mezunlar on ki~idir: Lut iye, 
ayn tcnzııa.t vardır . Efser, Fethiye, Rabia, Müzeyyen, 

Reııımıı ııa.nınrm tıır sııtm ıo kuruftur. Atıfa, Radia, Naime Hanımlarla 

1 
K'OQUK lLAN'LAR: 

Bir defn111 30, iki defası 50, uç defası e::;, rahmetli S"ıime ve Veliye Hanım-
dört ıletaaı 75 ve on defa.sı ıoo kuruıtur. lcır. 

üç aylık ll!n verenlerin bir defası mecca- Bu hanımların aekizi 0 sen.~ da· 
nendir. Dört satm geçen UA.nlıırrn fazıa 

aa......_;;;;;;;;;~-.. ...... ;;;;:;;;:;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;_,.m;;;lllfJ satrrıım be' kuruotan hesa~ edlUr rülfünun fen fakültesine girm!slal'· 

cıırk D.yo 
O. l\luvah f3.0<ı ltıhtım ı .ıı. ·-
Gilmrüklcı 2.35 Anadolu ı ~7 :ıo 

1928 MU A ~.20 Anadolu il •7,3l 
llddıt * Mümessil A 5~,:I!\ 

Etibba muhadenel cemiyeti ni
zamn:ımeai tadil komisyonu 
mesaisini bitirmi~t:r. Muaddel ni
zamname projesi bu ay sonunda 
heyeti umumiye İçtimaında görü· 
şüle~ektir. Cemiyetin sigorta san
dığına bütün azalar g:rehilmeleri 
için koluylık gö:;terHmesi ve üc
retlerin dört dereceye ayrılması 

ın:ıvafı!t görülmüttür. Muhtcıc he· 
kim1eri rnü~kül vaziyetten ı;rtar
mak iç;n kongreye bir tnkrir ve· 
rilecektir. aw *, dir. Umumi harp yıllarında Bez-



150 sene soara kadın 
-3- Yazan: Dedikoducu 

Vereceğim konferansın mevzuu mu? 
Ne olacak: Yüzelli sene sonra kadın!. 

DÜNYA HABERL~Rİ 
Filipin 

Adalarında muh
tariyet meseleleri 

Bir kadın ilim ta·rihi 
keşiflerde bulunmuş 

------------ ·---------~ 

Konferans vereceğim gün geldi 1 Hipnotizme ederim ve sen ken
kapıya çaltı, Ben ise konferanı d:nden geçtiğin andan itibaren 
kürsüaüne bir satır hile hazırlan- ı 150 sene sonra ya~am.ağa baılar· 
rnamıı olan bomhot kağıtlarla çık- sm .• O zaman hakıkatm ne mer
rnış olacağım. N:çin, çünkü kasap 1 kezde olduğunu göz?nl~ ~örüraün 
gel:yor et ısmarlamak lazım, çün- ve ondan sonra cem~yetınızde ba
kii oğlan geliyor ceketi yırtılmıı !tndan geçen teYlen k~layca ve 
dikme!: Jazım, çünkü gömleğinin birer birer anlatrraın. Boy~e ot~
düğmelerini dikmek lazım! Aman rup ta günlerce ne yazacagmı du
Y arabôi, neden beni kadınların e- §Ünmeğe de hacet kalmaz .. ister· 

• • ? 
sir olduğu bu dev:rde yarattın?Ne- mısın •. ,, 

b · b ı Hanım bu teklif karşısmda pek den asırlardan beri izı ağ ıyan 
1 k k karllraız kalmıfh. Kocasına ne c~-zincirler parça parça edi ere o-

Berlin 15 (A.A.) - "Frank
furter Zeitung,, un Nevyork muha· 
biri bir makalesinde Filipin ada· 
larının muhtariyet meseles:ni ınev· 
zuu bahsederek, on sene zarfında ı 
bu adalara istiklal bahıedecek 
olan "Haweı Gutting,, kanununun 
Filipinli,ler tarafından, ikt:saden 
zararlı addolunup reddedildiği· 

Filistinde yetmiş beş bin yıllık 
bir millet! 

d • cr.p vereceğini bilemiyordu. Ni-parıldıktan sonra beni ünyaya 
~etirt.in? Neden beni [kirlerimiz hayet füphe ve tereddütle diye· 

bilmitti ki: hür ol' uğu, tazy:kten ve esaretten 
kur~u!duğu devir'erde yaıatmak -" Ben bugüne kadar hipno· 

. tizme ile falan h:ç uğratmadım • istemedin? Neden erkeklere miı· 

ı.;avi ve biz ... ,, 
Hanım bu suretle hiddet ve ga

za~>ını ağzından savururken dok
tor Dervit Bey odanın ·çinde bir 
aşağı, bir yukarı yürüyordu. ş·m • 
di h'rden bire kansının sözünü ke-
serek ona sormuştu: 

- "Müsaade et te bir fCY sora· 
yım. Vereceğin konferansın mev
zuu nedir? 

- Mevzuu ne mi?. Ne olacak, 
sene sonra kadm !. Büyük bir 
mevzu mua2za.m, bitmez tüken· 
mez bir mevzu!. 
"- Hakikaten gayet enteresan 

bir mevzu! Göster bakayım, ne 
kadar yaz dm?. Vah, vah, daha 
yanın sayıf a bile olmamı§!,, 

- Tabii olmadı! Vakit ve fır· 

Z:ınnederaem bunun icin insan iyi 
bir (~edium) olmalı imif, yoksa 
yapdam --.znııı ! .

11 

-"Sen itin o tar~fmı bana bı
rak. Yalnız dediklerime harfiyen 
riayet et. Uyandıktan sonra anla· 
tacağın feylere ben de çok merak 
ediyorum., / 

Doktor Dervit Bey bu sözleri 
söylerken gözlerini karısının üze· 
rine dikmi!ti. Hanım yarı ihti
y:ıri, yarı gayri ihtiyari koltuğun 
üzerine yıkdmıfh. Bu esnada Der· 
vİ§ Bey tekrar tekrar elleriyle 
karıaının alınını uğarken hareket-
11..ır yapıyordu. Hanım kendinden 
gt-çerken koca11mn fısıldadığını: 

- "Yüz elli ıene sonra yaf&• 
yacaksın !.,, Sözlerini hayal me
yal itidebiliyordu. Biraz sonra 

sat bulab:liyor muyum?. Buna Hannn hüıbütün kendinden geç• 
rağe.ımn konferansımdan batka 

mitti. 
bir §ey beni cezbedemiyor. Ah, (De~ı \'llr) 
bir kere o zamanlar gelse, bir kere ---.-ıımııruımı:ııııııaıı:mıııwıwwı-;ıııuı 

ni yazıyor. 

Muhabir uzak §arkta ve bilhas· 
sa Japonyada, Mançur:de ve Çin· 
deki vaziyetin, bu mesele üzerin· 
de ne kadar müessir olabileceğini 
göııteriyor. Bu tibarla, Filip!n a· 
dalarının bitaraflığı ancak kağıt 

üzerinde ~ıymeti ha:z bir keyfiyet 
olacaktır. 

Birle§İk devletler için, adalar 
çok müh:m bir askeri rehine teşkil 
etmekte berdevamdır. 

Bunun için onlann muhtariyet 
meselesi fİmdil'k yalnız gümrük İi
yaaeti ile ve teşk:Iah esasiye ile a· 
likadar olabilir. 

Filipin adalarının bahri ve sev

kulceyıi vaziyetinde herhangi bir 
değitiklik olabileceğini tahmin et
mek güçtür. Maamafih, dünyada 

ki vaziyete nazaran, böyle bir de

ğitikl'.k olsa da kimsenin hayretini 
mucip olmıyacaktır. 

japonyada umumi af 
ilan edildi 

Fransız gazetelerinde okundu • 

o zamanlar gelse ... o vakit hava· Hırsızlar nasıl belli ğuna göre, Japonya impar:.toru 

da ku!lar gibi hür olacağız! Ne olurmuş? veliahti? doğ.~u d~la.yııiy)e u-
parlak bir kadınlık istikbali! O Sırn g•., t I . . d"kl . mumi hır af ılan etmı§tır. Bu af-

. d.d b .... -.e e erının ver ı en 
müstakbel ~Yeme şım ı en ir na- haberlere ıöre Alman müzelerin- tan istifade edece~ olan s~çlu ve 
zar atfedebılsem .. ,, den birinde b , S kr 

1 
ı mahkUmların adedı 140 b:ne çık· 

D · b" d b" k u.unan ırp a ı evrı§ Bey gene ır en ıre b~- IDü§o-:na ait ceza kanununun asıl maktadır. Ölüme m "lhkum edil-

rısınınl yanında du~U§bVe ı'ert •t:r nüshası Almanya tarafından Yu- mi§ olanların cezaları küreğe, muh 
nazara or..a bakm!:g& aş amı: ' goılavyav · d hk"' ı 
Ç .. k.. ki .. b" fkir gelmit· ,,a ıa. e olunmuıtur. Bu telif suçlardan ına um o anlann 
f un ~ a ma anı ır ı kansına kanunun hırsızlığa ait kısmı fU cezaları da dörtte üç daha aza in· 

Solda, Mis Garrod, aa§da mua"ini Mis Hawkea 

Jngiltere ve Amerika alimleri J Mi!attnn dört bin sene evel, yant 
Filistinio Kannil vadisinde yap hazreti lbrahimden bin sene evel 
tıkları hafriyat net:cesinde 100 bu havalide yarı taş devr ine men· 
bin senelik bir millet keşfine mu· sup insanlar ikamet ediyordu. 
vaffak olmu§!a.rdır. Bunların m'.lattan yedi b:n sene 

Burada bulun~n en kıymetli evel buraya geldikleri :ınlnşılı· 
§ey 75 b!n senelik bir insan iske- yor. Bu hn ka Natufiicr namı ve· 
}etidir. Bundan baıka 90 bin se· rilmiştir. 
nelik kemikler bulunmuştur. Haf· Arazi biraz daha kazıl 'ı tan 
riyat derinleıtirildikten sonra taş sonra Auricnacianl~ r ile Mcas• ~ 
tan birçok aletler elde edilmiştir. frahlar namında iki kavme d,.h 
Heyetin batında Mis Dorothy tesadüf edilmiştir. Bunlara eit 
Garrod nammd -:ki kadın alim kafataslan bulunmuştur. Bunla
bulunuyordu. Mis Dorothy altı rın ya~--.dıkları sırada bütün Av· 
seneden beri bu havaliyi taharri rupa g asiyerler iç.nde gömülü 
etmekte idi. Heyete iştirak eden idi. O zaman F il" stin sıcak ve 
diğer bir alim kadın Mis Kristo- yağmurlu bir muhiti. Dağları or· 
fer Haokes dir. manlık, arazi sulak idi. 

Hafriyat yapılan sah'.l Hayfa· Hafriyat biraz derinleııtiril· 
dan 12 mil mesafededir. Burası miş, Filistinde Hipcpotarnların 
tat devrinden beri mes~din bulun- ve Timsahların yaşadık) -:rı devre 
maktadır. Hafriyat sahuınd~ki a it eserler bu'unmuıtur. 
mağarahr ela bot bırakılmamakla Mis Garrod tekrar Filistine 

dı. . t?0k':1~ yavaş yavaş maddeykii muhtevi bulunmaktadır. dirilecektir. 

emış ı . "B. · --------------------:---" - . tf- ır mse hırsızlıkla zan altına --------- ----- ----- o aleme hır nazar mı a almırsa ınasunı· r .. b t< ... 8. ~ b d Tayyarecihk aleminde 

ve halk burada ikamet etmektedir. dünmüt bulunuyor. 

etmek istiyorsun?. Ben bunu sana rıln-. Bunun. ı.yekiı~l~ ıs akaa ça~- Jr çocugun aşın an b 1 .. 
· ed b·ı· • ıçın ısc pısı o- cam azlık ar ve rokor lar temın e ı ırım •. ,, nünde bir ın 

1 
fc..o ak ı 

H k d k · anga a~ Y ı ır ve y · O ı 15 (A A ) A anım ocaaırun ne eme ıs· bunun üz.eri d b. d • . . b k enı r ean, • • - • 
le ıgını an una ı ma e a et ... - kızdmlır. 'lw kı d ktan • merı a u ( mc er1 arasın ·'l ay-d.... . . I d i d l"I -. n e ır emıı çu u g e ç e n m a c e r a "k h··ı u" ti . d t 
d L. 1 .. h . e .nıaznun, z ı son 

1 
F 

en ;utr tavır a ve muıte zıyan ra bu dem! . 1 E .. er yar~ yarış.annm a~ı.masma ran-
bir ıurette SOI'UlU§lu, r lrl avucuna R ır. g sız tayyare cısı Mi eh el Detroya t 

,, N"'•ıl tem· • d. b·ı· . ., e 1 Yanmazc;a masum demektir. Ya- Büyük harpte Sırbislanı İfgal r Fakat askerlik ve harp hayatı ld b , 
1 1 - - ın e e ı ının • · · k yapmrş o unu c:m azı' uruş arı Y ,__ b. · ı ? narsa mücrimdir ve kilise kapısı eden Avusturya - Macarıstan ı- her zaman küçük bir çocuğun isti- " 3' 

oa.aa ızım e alay mı ediyorsun 0··nu·· d k .. t t·· f k ile büyük b:r muvaffakıyet kcızan-kadınlrk cere ukad· n e ollan cellatlar tarafından taatından bir müfreze, op, u e rahatını temin edebilecek Jerait da 
des hisleriyl . Y;.~ın en mkaJkıt· kınlrr ve hadeu baş ~cı.ağı asılarak ve bomba gürültüleri arasında Ti- iresinde cereyan etmediğinden mışh!'. . 
tın?.,, c ıs ı zaya mı h~r altında saman yakıln· ve böy- mok havalisinde Lipiç dağı etek~e- Mirko ancak bir aene kadar siper· Tek l::i~~ik ve 200 kilodan az 
-" Böyle b' h bı·Ie lelıkle ta boğuluncıya kadar asıl rine geldiği zaman, efradın hiç te l d k 

1 1 
b b oğırlıJ...1:a bir tayyare ile tayyareci 

. ır feY ttırnna . kal"". .1 er e as er er e era er ya§amış, 
J--z C dd~ d d "' ·,, aklına gelmiyen bir "tahsiyet,, 1 e Amerikalı Wittm~nn düz hat üze-geww: •• 

1 ı söylüyorum e ı· ordunun ıarp yerlere gitmesi em-
g .. imi yapmaktan kolay' b·ır ·'ey yok Alman hükumetinde kartılatmıthr. rinde 1100 kilometreyi saatte 221 

'S' ri gelince Mirkoya yeni ve daha e· 
tu. Sen hic methur (Freud) un, bütır-e açığı Bu zat kimdir, b;liyor musu· k:Iometre 307 yap.mak suretiyle 

1 Y • min bir yuva bulmak zarureti baş o Vi;ana ı alimin (Psychoanaly· Berlin hükU.metinin netreltiği nuz? •.• Parça parça bir gömleğın uçarak yeni bir dünya rekoru yap-
) nde b h • ı.. k göstermittir. Çocuk Bosnada bu· se 

1 
• n a •edildiğini ititıne· reamı ma umata göre 1933 senesi içine barınmıt olan ve telitsız, ay mıştır. 

d'n mı? u . ..1__ d ı d' ·ık . • d lunan b~r zabitin yanına gönderil· d b. .d d 1 
·' ,.n.uya a ınıı, ken 

1
• 

1 
on ayı ıçın e mutat ve fevka· gusuz bir alaka ile harbi seyreden Ziya ~ r :r tayyare ı are e en 

uıi1:d.:~. &eçtniı olduğumuz halde iade bütçelerin açığı J.434 milyon dört Y&.Jlarında bir yavrucuk! Bu miştir. Fakat, harp bu ya, buza- yüzbatr Ne.sonun tayyaresi düşüp 
büs~ulun. b~ı~a bir iilemde yaşa· altın mark~ baliğ olmaktadır. beklenilmiyen seyirciyi gorunce bit te az zaman sonra cepheye yanmış ve kendisi de kavrulmuı· 
yabıl~oe~ı~ız~ ı,.·z dalmış iken 1932 ıeneıinin ayni devresinde 1 k ı w d gitmek mecburiyetinde kaldığın· tur. 
hiılerr::1rzın hızi ha•ka a· lemlere bütçe tatbikatmdan hasıl olan ne- ıata ıyan as er er çocugun a mı 

d b·ıd ~ ı d "M" k ah dan M~rkoyu akrabasından M. •••••••• .. •w•••••ar•••••••••••••••••••••••••• ıev!{e e ı iğini hilinıiyor mu· ticeye göre bu rakamlar 78 milyon ıormuf ar ve sa e tr o,, cev ı-
7 h al ı Anasının Ve bahası Weber namında ?>irine teslim et· den, gene M. Weber tarafından sun .,, altın mark le te bir fazlalık oöster- nı mıt ar. • 

k • k ld h kk d J mi• ve hu da, harbi umumi g"b; Almr.nyaya mak·ne mühendisligwi Hanım ocasının ne demek İs· mektedir. Almany:lnı1n gayri nm im o uğu a ın a soru an 'S' 

te ıgın~ • ır ur u anlayamadığın· muntaza.m borç arı 1933 ıenesi sua ere uçu ır o cevap vere· • • d• ... • b' t•• ı · · ı 1 il k.. ··k M. k bı·r dev·ırde, altı çocuğun idaresi· tahsiline gönderilmistir 

dan sesın~. çıka~?.dan Yalnız göz- nihayetinde 2.032,5 milyon marka mediğ.nden kıta kumandanı kü- ni temin mecburiyetinde olmasına. Timok'ta lipiç tcpe$İnin adını 
feriyle mutereddıane sualler frr- l baliğ olmaktadrr. Uzun vadeli çiiğe, henüz iıgal ettikleri tepe· rağmen, M;rkoyu kabulden ka- aile adı o'arak taşıyan Mirko, son 
latıy.o~du. Doktor Derviı Beyi~ j borçların yekunu ise 10.280,5 altn nin iamini vermif, bu ıuretle çınmamıştır. zaman!arda büyül· b:r sıkıntıya 
tlzlerıne !U turctle devanı. ediyor- marktır. Bu yekône giren ecnebi küçük Mirko Mirko Lip:ç olmut ve Küçük Mirko bu suretle büyü· düşmüçtür. Zir.:., M. Weber kazan• 
ct.lı . •w• . .. lparuı ile borçl.ır 2 n:ilyar altın iyi kalpli askerlerin h:maysi altın· müf, M. Weber sayesin.le k!ıo=Ii-
-" !öyledıgnnı (S\~ggeıtlon). altın marktır. Bu mikttt.r CJeçen ıe-1 :la ordu ile birlikte ilerlemeğe bat· ni yapmış ve makine mühen:lisliğ" 

la yı.pll\.k lr.ai>ildir. b..n seni Jne 2 5 ımily~T tt1tm muklt. J lamrt. için fevkalade iıtide.t gö&terdiğin-
cının günden giinc ııznlma .. ı yüzün 
den gcnc:n tnh-il masrafını vere
mez bir hale gelmiştir. 
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- 21 - YAZArt: S. VAn DirtE 

Demokrasi rejimi hakkın· Hükumet şeklini değişf-
da beyanatta bulundu ren kanun nasıldır? 
Londra, 15 (A. A.) - Lank.. Berlin, 15 (A. A.) - Volf a-

- Değittirilmiıtir Miater Rey• sup Hıuante devrinde yapıldığını fayrda, Preıtond:ı beyanatta bu- janaından: 
mond. anladık. Hançer, halis çelikti. U- Iunan M. Baldvin, ezcümle §unk- Hükumet tmparatorluk mediıi· 

_ Ya!.. cu ıipıivriydi. Alb pus uzunluğun rı ıöylemiıtir: ni ve Alın:uı bükUmetlerinin 
Reymondun yüzü Jiilümaemit· da vardı. Hançeri~ yüzüne kan ı "Ecd.adrmızın yolu~da ~Üca· ı Ran nezdindeki mümeuillikleri· 

ti. Buııun sebebini birdenbire an· ~atmııtı. Hançen!1 kabzası. ha· dele ed.ıp .~•tı.rap ~e~ı~lerı de· ni kaldıran bir kanun nqretmİf· 
laı~nadığrm için dütündüm. Fa- hı altınd -:ndı. Üzerıne de eskı ıa· mokrası hurrıyetlerımızı kaybe· tir. imparatorluk mecliai Alman 
kat R<>ymondun bu sırada aklına hibinin ismi hakkolunmu§tu. Kab deraek mümeyyiz benliğimizi devletleri mümeaaillerinden te· 
Gruıiyi ıetirdiğini hemen ketf~ zanm bir tarafmda, Çwilerin ve ruhumuzu kaybederiz. Bir çok ,ekkül ediyordu. Ve 68 reyi vardı. 
derek: harp ilahı olan Kuan-ti görülmek- memleketlerde bu hürriyetler kay Bunlardan 26 11 Prusya, ı ı i Bav-

Bu rülümtemenin tebebini an- teydi: . . . ~ . • . A boldul.ar. Ve meseli Avusturya yera, 7 ıi Saks, 4 ü Vürtemberr, 
ladım. Cınayetı ırtiki.p ıçın bu ıılahı gibi dığer memleketlerde de kay· 3 ü Bade üıt t~rafı da diğer dev-
Vanı bu tebeaıiimü sörmemİf kulJanıldıima tü.phe ':oktu. . bobcağa benziyor. Jetlere ai~ reylerdir. MecHsin tet· 

gibi hareket etti: Vana, hançen tetkik ettikten Hür İngiltere, hürriyeti imha rii ve idari vazifeleri vardı. 
- Bu kacl;.rı kifi, Mister Rey- aonra z;.b:ta memuruna bakarak: • emlek tl · h . • b. J • • • · 

ı_ Miik· 1 · t d d. bu etmıf m e enn tö retını ır mparatorluk mechsının taavı-mond. Şimdmıı;; ıizi yemeiinizi - emme ıt. e ı, nu d k d k k 
d buld ? ereceye a ar arartmıfbr. bi bu kanunun yapılması ve a-yemek üzere bırakıyoruz. Y ann nere e unuz • 

be
1:ki de ıize tekrar müracaat ~ _ M~ater Arteri bu ıabah ölü f ngilterenin hariçte ıon inki· bulü için lazımdı. 

deriz. Evde bulunacak mumız?. bulduğumuz koltaiun ıilteai al· taflan, demokrui aleyhine §ÜP- Almanyanın vahdetini tetkil e-
- Yarm bütün rün ndeya. bnda! he emueleri uyandmnııtır. Fa- den aon aiy:..i tekamül bu medi· 

Gitmeden enel Mia Hildayı ıör- - A~rin yatak oduında mı kat, ne Sir Mosleyde, ne de Sir ıin vücudunu lüzumıuz kılıyordu. 
meme müu.ade eder miıiniz?. bu1duma.. St:ıfford Crippide lngilterede jn.. Binaenalehy, kaldırılması aon ha· 

- Hay hay! Kendisi, ikinci Vane, zabıta memununm 'Yel'· kılabı idare edecek k::ıbiliyetli diaelerin tabii bir ~ticeıidir. 
btb odumdadır. dili bu malamattan hayret etmit· ıahıiyetler gönnüyorum. 

Re1111ond yerlere kadar iple- ti. Kendiıi la.nen kotta ve yemek 
Amerikada deniz ticareti 

Yedi miJyon Steı linlik Vaıington, ıs (A. A.) - "Be-
rek: oduma sirerek ~ Lianıı çaiır· 

- T etekkür ederim! dedi. (). dı. 

Vapurculuk 
TUrk Anonim Şirketi 

lstanbul Acentalığı 
Liman han. l elefoo: 22925 

-------------------------· Mersin yolu 
Firuzan vap;:~a~8 

Pazar .günü saat ıo da 

Sirkeci 11hhmından kalkacak, 
gidişte Çanakkale, lzmir, KDl· 
Jük. Bodrum, Rodos, Marma· 
ris, Dalyan, F etbiye, Kaıkan, 
Kaı. Finike, Anta:ya, Alan· 
ya, Anamur ve Mersin. D&· 
n i:şte bunlara iJaveten T a~ucu, 
Kuşadası, Geliboluya uğrar. 

Karadeniz yolu 
Sadıkzade vapuru 18 

ıubat 

Pazar gfinn saat 20 de 

Galata rıbtımındaa kalkacak, 
g dişte Zonguldak, lncbo'u, 
Ayancık, Samsun, Ü.ıye, Or 
du, G resoo, Tirebolu, G8re· 
le, 1 rabzon, R1zeve, c6nüıte 
bunlara i:aveten Of ve SClr· 
meneye uğrar. dadan çekildi "Ye merd:venleri Çinli ahçı ıeldiii zaman Vanı 

pl;tı. ona hançeri ıaaterdi ve ıordu: 
Markam ayağa kalkb. Sinirli · - Bunu, daha önce hiç gördü· 

olcluğu besbelliydi. Vanaa döne· nüz müydü?. 

rek ıortlu : Ahçı, h:çbir mana ifade etıni .. 
- Bu heriften ne anladm?. yen gözlerle hançere baktı, vece· 

altın yaz ev,, de beyanatta bulunan M. 
Sutampt.on, 15 (A. A.) - Yedi ~uzvelt, ~erika tf~areti .bahri~e 11A•e•r•b•a•y•c•a1111n•ı•n•k-u.rt•u•ı•u•,•g•u•n .. U 

milyon ingiliz Jiraaı kıymetinde ııne naktı muavenetı tuvıp etmıt 1 Eftlki ıüa:ôi sayınuzda. Erzincanm 

albn ~ubuklar "Majestik,, vapu· ve bunun poıta nakJiyeai için mu· kartuJuıu aününü kutlulunalc a.r. 
runa, Anıerikaya gönderilmek Ü· k~veleler namı altında ıaklanma· ~alkevin~e yapbiı~an toplanbya ~t .butı: 

gnnız rea.un, r yanlııl:k neticeaı aynı 
zere yükletilmiıtir. Bu vapur::ı yıp doğrudan doğruya muavenet güne rastlıyan Maraıın kurtulu, mera-

Yanı, ıiı-:.raıını çeke çeke ce- vap "Yerdi: 

vap verdi: - Evet aördi=m, hem de bir· 
- Şayanı dikkat bir tahai,.. .. kaç defa gördüm. Bunı. benzer 

Dost veya ark:ıdat olarak aeçil~ bir takım sili.hl:ırla birlikte pen• 
miyecek bir adam. cereye yaJan aandıim içinde du .. 

- Onu bir hayli lurpal"!dm. ruyor. 
- Çünkü çok zeki, çok tatlı - Peki? aidiniz •• 

sözlü bir adun. Ondan bir tef Vana, Çinli gittikten sonra <>-
anlamak için muvaaeneaini boz- dada bir kere do!qb. Onun dimt· 
maktan baıka bir çare yoktu. imı altüst eden bir feY vardı. His 
Ben de bunun için uirafıp dar- onu birkaç cl .. Jrika gözetledi. Son-
dum. ra hançere baktı ve: 
M~rkam anlattı: - Hançerin üzerini tetkik et· 
- Bamı. öyle geliyor 1ri ha a· t._ Hiçbir parmak izi bulama· 

dam sabahleyin buraya ıeldiği dık. 
zaman, vestiyeri açtı, orada bir Vanı, gözlerini yerden bldrr-
ceeet gördüğü için Ufak Gambe- mryarak ıordu: 
lin ban "l telefon etmeıini emretti. - Hiçbir parmak izi bulam'l· 

- Çok muhtemel! Sen~n aklı· dmız mı?. Fakat en mühim müf" 
na ge·en bu ihtimal benim de ak- kül bu değil! Briıben biraderin· 
lıma gelmişti. den bir saat sonra vurulduğu hal-

- Her neyıe, bu ad.na Gn.ui .. de hançer Arterin yatak odum· 
ye zerre kadar bir kıymet 'Yermi- da bulunuyor. Çıldırmak itten de 
yor. ff3Jbuki ben omm ltalyam ğil ••• 
loa!a.ndığnu zannediyordum. V.:me, do)afmıya devz,-:n etti. 

- Öyle görülüyor. Bununh be- Sonra aıuızın durdu ve Hise ha· 
raber ken.:Jisi Graaai ile M' ı ffiJ.. ıkarak: 
denm dün ge~yi birlikte seçir- - Miıter Hiı! dedi. Bana Mi.
diklerini b:Imiyordu. Onu bizden ter Briıbenin pa'tosunu getirir mi 
öğrend~. Vaziyet çok tuhaf. ıiniz?. 

Vans katlarını çatarak devam Va11ı1m aeai heyecanla titriyor· 
~tti: d u. 

- Reymondun bütün düfDlan• Hiı odadan crkuak kııa bir 
lığı Çin.!i ahçıya kartıdır. Onun z~an eonra palto ile döndü. 
iç'n töhmeti on"\ atmıya. uirafıp (Devamı var) 

durdu. Hayrele değerbir nokta, Ar _ _ 

ı~r·n ç~n hakkındaki bütün vuku- Adttml iktidar ve bel 
fu ile beraber bu Çinliyi tanıma- k llğl 
ması, onun ahçıdan bambaıka bir gevşe ne 
fey otduiunu arlıyamamaaıdır. arşı en müessir deva SERVOIN hıp 

M -:rk·r.n mülahaza etti: landır Oeposu lstınbo''dı Sirkeci.de 

- Belki de anlıyordu! Ali Rıu Mtrkc?. eczıre!idir Taşra:vı 
Vana, birdenbire ıigaraamı du- rso tunış posta ile ~önd~rllir lzmird,. 

dak!anmn araamian aldı ve: lr~c pazanndalci. Trıb1on'dJ Veni f"c 

- Evet, dedi, belki de anlıyor- r.ab rczıncltrinde bohınur. 1128261 
du. 

Salonun meı-divenlerinden biri
si çıkıyordu. Bir li.hze eoma Hia 
göründü. Yüzü gülüyor, alm parıl 
pırıl p-rlıyordu. Hiıin elinde de 
bir ~Y vardı. Zabıta mem1D'U, 
adım adım ilerliyerek elindeki 
,eyi masanın üzerine koydu. Bt1 
bir ı-ançerdi. Çin.de yapılan bn
çeırlerfn en lrlfzener~nc!en lrriTdi. 
t>tlı~ ea ıra !,u Jıa?'~mn ~kf ol
ıLl.ııuı ,,. Plin« J.~umt IN\l 

DOKTOR 

Hafız Cemal 
Dahili hastalıklar m:•teha11ım 

Cama " puanlm ~ sinJerde 
öileclen sonra saat 2l den 4) • kadar 

letemı.lda Divanyohmda (118) nu· 
mwab lmauıi kabinesinde haıtalanm 
:..ıw.-. 

M~ lelefoa DUJDlll'MI 22398 

K.tMr ........ telef ... -· 

Şerburgdan iki milyonlUk daha al ! olarak lemıiye edilmeai lüzumu· simine ait olarak risterilmiştir. Taqih 
tm yüklenecektir. J nu aöy!emiıtir. !ederiz. 

TL::J Q KiYE 

llRAAT 
BANKASI 

·DARA 
BiRiKTiREN 
RA~T-6DbQ 

' ' •. <J • 
. • • ~ ., •• ' • • . • .. ı ~ ..._ • ~ı. : .. • ' .... 

~x.'4f''~"~'..._ ........ ,.ı..a1•~.......... __.... .., 
.. . -~~ -
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Fırtına Dindi, Şehirde Tabii Ha yat Dün Akşam Başladı 
_.. ıuaş tara.tJ ı ıncl sayıtadnı rin.e telgrafla malumat verilmi§ ve ve kamyonlar da işlemişlerdir. karadan gelenlerden bir zat demiş· tir. Gündüz suhuneti ise 8 derece 

U-;an şapkalar tir ki: etrafında k:.ydedilmiştir. Kar makinesi bütün hallan do- dub':ların bulunması bildirilmiştir. 

laıtırıJarak yollar temizlenmiş ve Mekteplerde 
saat dokuzdan itibaren .bütün hat· Evvelki gün tramvay, vapur ve 
lard1 tramvay seferlerı muntaza- diğer nakil vasltalarınm durlılaıı 
man yapılmıştır. Yalnız h-tlarda tedr:sala da tesir etmiştir. Uzak 
çoğ~ bi~n~i mevki olarak tek ara· yerlerde oturan mektep talebeleri 
ha ışler.:uştır. dün de mekteplerine gelememit· 

Vapurlarda intizam lerd!r. Hele ilk mekteplerde ta· 
Evvelki günkü tipide seferleri- lebe:erden ::ı.ncak üçte biri mekte

ni tatil eden vapurlarda dün s.-:ıbah- be gelebilmi§lerdir. Bu itibarla ba
tan itibaren muntazaman işlemeğe zı mektepler tatil edilmiştir. 
baş1amışl:ırdır. Bilhassa liman • Uzak yerlerde 
da işliyen WJ.purlardan Akay ida· lstanbul civarın.da bilhassa oto· 
resl ve Şirketi Hayriye vapurları büs seferleri yapılan yerlerde yol
muntazaman seferlerini yapmışlar· lar dün açılmışsa. da aef erlere mun
dır. Harice yapılu seferlere ge- taz-m3n batlanamamıştır. 
lince dün hava güzelleştiği için ha· Kadıköy, Suadiye, Erenköy oto
rekct etmiyen vapurbr limandım büsleri evvelki gün kısmen ıefer· 
ka'kmı~lardır. leri.ni kesmiı!er, dün de işlememi§· 
Tel~rai ve posta idaresinde lerdir. Bir çok otobüsler de kar· 

Evvelki günkü fırtına ve tipi bir ların içine yuvarlanmışlardır. 
çok telgraf d'reklerini devrimiş ve O~nbilsler k~ra saplandığı veya 
bir çok ağaclarda tellerin üzerine devrildiği için insanca zar.~ olma· 
düşerek tel~af hatlannı koparmış· :nıştır. 
tır. Bilhaua. Sab::ınca ile lzmit ŞikAyeUer 
arasındaki hatlar koptuğundan İs· Fırtına ve tipi 1üzünden vapur• 
tanbul - Ankrara telgraf muhabe- lar ve tramvaylar hareket edeme
ratı ~ısınen müteessir olmuştur. d'kleri için Haydarpa§a, Kadıköy 

Te.efon hattı d:ı bozulduğundan ile Bog"'az:c·n~1e otur."'n talebeler 
b. '' dd ır mu et Ank~ra ile konuşula· !ilanbulda bulunan akrabalan ya-
nıamışbr. Fakat telgraf hatları nında kalmağa mecbur olmuşlar
derhal taınir edilmif, telefon ve dır. 
telgraf ınuh:.beresi, telgraf telleri Dün Beyoğlundaki Alman mek-
va;tası ile Yapdmıttir. tehi müdürü bize verdiği h~berle 

ırhn'1, Anadoluda olduğu gibi mektep talebesinden bir cok kız 
Trakyacla da telgraf muhaberatım çocukların mektebe döndÜklerini 
se~e~ uğratmıt, bilhasn telefon ve kendi nezdinde misafir edildi· 
ınu 

1 
a er~tı kamilen durmuştu. Bu ğini bildirdikten sonra deınittir 

hat ~r. cliin yapılmıt ve dün akşam· ki: 
dan ıtıbaren tekrar telgraf ve tele· "- Beylerbeyinde Karakol 
ron muhaberatı batbınıştır. yanında oturan miralay Şükrü Bey 

Trenlerin hareketleri n~mrnıdaki zatın üç kızı vapurlll' 
Kar fırtınaaı Anadolu ve Trak- hareket etmeyince mektebe dönüp 

yada ve Balkanlarda ıiddetle de· gelni'Jler ve tabit derhal karakol 
vam ettiği için tren yollan da ki.- vaaıtas · yle ailelerine haber vermek 
ınilen k -:par.mıştr. mecburiyetinde kalmışlardır. Fa· 

Bu sebepten Ban!iyo hattı sefer- k1t söylediklerini göre Beylerbeyi 
)eri muntazaman yapılamamıştır. polis merkezine telefon edildiği 
Bundan başka evvelki aktam Is· zaman merkezden: 
tanbula gelmesi icap eden Ank .... ra "-Bizim İşimiz var. Böyle ,ey· 
·ıe Konya trenleri lzmite kadar gel lerle uğraşamayız .. Diyerek telefo· 
rni§ ve lzınitten hareket ettikten nu kapatmışlar ve çocukların anr 
sonra karlara saplanıp kalmıt!ar· n~leri ve babal .... n da sabaha kadar 
clır. Bunun üzerine HJ.ydar· tellş içinde kalmışlardır. Sa· 
paşadan bir lokcmotif dah:ı gönde- bahleyin erkenden hepsi mekt-ebe 
riJmi! ve dün akşam trenler Hay· gelerek çocuklarını aradılar •• 
darp3şaya gelebilmişlerdir. Vecihi mektebinin imdat 

Şark şimendiferlerinde de ev· postalar. 
velki gün int?zamsızlrk olmuştur. Evvelki günkü fırtına üzerine 

Billnssa Balkanlarda tiddetli Göztepedeki Vecihi Hayat Mekte
kar tipisi olduğundan tren~er mu- hi izcileri imdat tetkilab derhal 
tat seferlerini yapamamışlar ve etr.::ıfa posta posta ayrılarak yazİ• 
Çerkesköyden yardrın isteınitler- feye başlamrşlardır. 
dir. Bunlardan birinci poıta karlar 

Gelen haberler altında kalmı§ ol~ ve donmak Ü· 

Gelen haberlere göre Anadolu· z~re bulunan ünivenite duçentle
n~ .~er ~rafında ınüthit bir soğuk 1 rınden doktor F azd Beyi gönnüt· 
hu_..um ıurmektedir. SivaJ, Ça· ler ve kendisini derh:ıl alarak mek· 
n:tlckale, lzınit ve bilhassa orta A- tebe götürmüşlerdir. Geceyi mek· 
nadoluda tiddetli fırtına 0 Jmuf ve t~pte geçiren ve revirde tedavi e
kar tipisi devam etmittir. dilen Fazıl Bey muhakkak olan bir 

Evvelki gün ve dün ıehrimizde - Trenimiz İzmite kadar çok Yozgatta 
yürüme müşkülatı yüzünden bir iyi geldi. Fakat lzmitten sonra Yozgat, 14 (A.A.) - iki gün· 
çok kin1selerin bire<cnbire yere yu- yolumuz:ı mın. 7.3.l.ıırm deY ·n ede dür fasıla veren kar, yeniden baş· 
varlandıkları, tramvay bulamıyan- m.;dik. Yo un.uzun önli k:.ıp~h ol- Ie:nıştır. Kar, 30 santimetreyi 
lann akın akın ve yayan olarak d:1~~11m söylediler. Bira~. b.:kle· ı bulmu,tur. Bir tipi ile yağan kar· 
semtlerine gittikleri görülüyordu. dikten sonra arkadan kar supwıne d-:ın yollar kapanmış, mektepler 

Bilhassa işaret edilmiye değer makinesi geldi. Yol açtı. Ve biz tatil edilmi!tir. 
bir vaziyet te bir çok kimselerin de 7 saat teahhurla saat tam be~te Amasyada 
batındaki fapkalarm havalanması Havdarnasa istasyonuna geldik. Amasya 14 (A.A.) - Dün gece 
idi. Ba.c:ıka hiG bir fevkaladelik c!maih. saat 20 de, başhyan kar devamlı 

Bu yüzden yüzünü paltosunun ~almz Gebze ile Tuzla arasında surette yağmakt-.dır. 
içine aaklıyarak yoluna de~am e· ki yarmalar karla doluydu. Aydında 
denlerin birdenbire geri dönerek BugUnkü hava Aydın, 14 (A.A.) - Dün civar 

havalanan şapkalarının arkasmda Dün Kandilli rasathanesinden dağlara, bu gece de şehrimize kar 
kottuklan görülüyordu. öğrendiğimize göre, fırtına geçmiı yağdı . 

Bir tramvay yoJdan c;ıktı sayılabilecektir. Dün tazyik 763 İzmitte mektep ve hasta-
Dün Eminönü - Bebek aef erini cidarında idi. Asgari hararet na-

yapan 551 DUIDlaralı tramvay yo- kisen 5, azami hararet nakisen bir hane yanmaktan 
lundan çıkmış ve bir hayli uğraııl· buçuktu. Rüzgar hızı 17 metreyi kurtarıldı 
dıktan ıonra tekrar yolun'l kona· mı'y d geç or u. Jzmit, 14 (Hususi) - Dün gece baş· 
bilmiştir. Rasathane iki gündür yağan ka lıyan kar, tipi halinde devam etmekte· 

f eni facialar rm irtifaım tahminen 12 santim 0 • dir. Karla beraber ıert bir kara yel de 
Dün akşam öğrendiğimize göre, l rak i•aret tm kt dir ba§lamıştır. Karın yüksekliği 20-25 

1 a ~ e e e . . 'blm t . ·ı 
fırbna yüzünden bir facia daha o· santımet:reyı u uştur. zmıt ve mu· 

K 
. Bugün kar serpintisi olması ih· hak:ı.tta karın bütün .. iddetiyle yağdrğı 

muştur. ağıthaneye erzak gô· l " 
k 

tima i vardır. son alınan telgraflardan anla~ılmıştır. 
türen bet işi polislerin tavıiyele· Anadolu ve Trakyada hava Kar ve fırhnamn kara ve denizde henü:ı: 
rine rağmen yollarma devam etmiş V . t• bir kazaya se?>cbiyet verdiği hakkında 
}erdir. Bunlardan dördü dün ıa· azıye 1 bir malumat yoksa da, bugün linuuıı· 
hah haygm bir halde yerlerine va· Ankara, 14 (A.A.) - Metero· mızdan hareket eden Tayyar vapurunun 
rabilmişlerdir. Fakat bir tanesi loji nıüessesesin"n verd'ği malu· yolllna güçlükle devam ettiği haber ve-
yolda kaybolmuştur. nıab göre üç gündenberi bütün rilmektedir. Ankara, İstanbul, ~dana 

... T" k' d" "k . . d h' trenleri ba gün sactlcrce teehhurdcn 
Kar altında kalarak donduguna ! ur ıye uşu tazyıklı saha a ı· 1 • 1 .ı· 

d b 1 
sonra ge mış er ... ır. 

ihtimal verilen bu yolcunun henüz lin e u unmaktadır. Diine ka- Ka "th' b' 1 11 kan .. ık b h . . r, mu ış ır mraye e ,.. ' 
cesedi bulunamamıştrr. d"U" u sa a harıcınde ka!mış ol:ın .;avrula savrula yaG':u·l:cn, itfaiye otomo-

Beled ıyede cenubi Anadolu mıntakasmda 34 ı billcrinin acı acı çı[il.k~ar yükselterek bir 
Bundan bqka Kadıköyünde de saat z:ırfında bu ıaha dahiline yıldmm gibi ho~tuğu ve "Ulu Gazi,, mek· 

girm~ş bulunmaktadır. tebinin ynnd!ğı haber verilırJ~tir. Yaka 
bir ev yıkılmıştır. Y 1 T ky k yeri lahzada binlerce hııl!cla dolmut ve 

Fak t nu"fusça b' · t ima aruz ra a mınt~ asının or- . . ·c a ır zayıa o • . . . .. vali Eşre!, belediye re.sı Kemal, ruaarı. 
mıştır. Boğazda, Fenerde bete· ta. ve havalısı son hır gun zarfında müdürü Ekrem, emniyet müdürü Fevzi 
vin damları uçmuştur. Burada düşük saha haricinde kalmıştır. Beyler yeti~erek lazım ge~en tedbirler 
da insanca bir kaza olmamıştır. Son yirmi dört saat zarfında Tr.;k- alınnıış, kısa bir müddet içinde bü• ük 

Vali ve belediye reisi Muhiddin ya mıntakasında Edirne ve havali· bir facianın önüne geçi~mi~tir. Yangm 
Bey evvelki gece yarısına kadar ai hariç bütün Türkiye yağışlı geç· talebeler de:-ste iken saat 10,50 dördün· 
kaymakamların faaliyetini takip miştir. cü sınıfın soba deliğimlen çıkını~ •. h_e· 

.., . ,. ... men telefonla i faiye~·e haber venlrr.ış, 
etmic, dün sabah ta erkenden va• Yagı§ cenubı Anadoluda yag.mış 'tt . 1 bal k"lmadan ıön· ~ • w ı ıaıye yayı masına ma ~ 

zifeıi başına gelmi§tir. Kayma- ve dıger mmt~kahrda kar ve karla dürmü ... tür. Mektepte belli ba~lı bir za· 

kamlar da sabahtan aktama kadar karııık yağmur §el..Jinde devam et· yiat y:ktur. Mektep müdürü Gündüz 
ınıntakalarını dolaşmıtlardır. mİit'.r. Nadir Bey yalıuz ha:ifçe yaralanmıştır. 

Darülacezeye giden yol kapan· Bilhassa orta Anadolu mm.taka- Ulu Cazi mel-tehi yanzınınm önüne ge· 

dığı ve Acizeler ekmeksiz kaldığı ıında kuvvetli oraj ve kar tipisi çilmesi şei.irde büyük se~nç uyandırır• 
• • d" bah erkenden bel d" kaydedı"lm'ıat'ır. Tra!nra mıntak"l· ken, memleket hastanesınde de yangın 
ıçın un sa. e ıye- ~ -J ld v .. ··ı .. .. 1 ~ . ,_ "'t'' • ·· d il d h k f ltın ° •ıgu goru .:ıuıjtur. t:aıye uu un yor• 
nin kar makineıı gon er mit, yol ım a ıu unet te rar sı ırın . a a ~nluldanm unutarak :ıüratle yangın ye· 
açılarak e1.ıanek gönderilm'ttir. düşmüttür. Bu ıahab Edıınede rine ko~mu~ bu vakte kadar \iddetle 
Kar makineıi lstinye, Maslak yo· subunet srfırın altında 27, Lulebur- devam ~den 'karaye!in tesiriyle eczahan,. 
lunu da dün temizlemeğe başlamı§ gazda 6 ve lstanbulda bir derece ve hem~ire odasının yandığı görülmüş· 
br yal nıakine surlardan olm.-:ık üzere kaydedilmiştir. Eğe tür. Maamaiih daha büyük bir zartU"a 

· d' ~~~ · Bakırkö 1 mmtakaaı tamamen karlı geçmiş· meydan verilmemiş, yangın söndürül· 
geçeme ıgı ıçın Y- ıtan- l ·· .. 1T ·ı · ha ba l 

d
.... · h • • d f Karın ka!ınhğı zm:tte 14 Bur• muştuı·. •er 1 u YaD!trun ıo ca a· 

bul yolunu ve ıger sur arıcın e· ır. • l ' • rının ateş almasmdan ileri geldiği anla· 
ki yollan temi.zliyememi§tir. ıada 1.21, Ba.bkesırde 6 zmırcle şılmaktadır. Zabıta tahkikata ba!lamış· 

Yine lhtilrlr 4 santımetreydı. tır. Memle!iet h:ıstanesinde zarar mik· 
Kar ve fırtınanın devam edece- Orta Anadolu mıntakası da t')ma· tannın 4 bin lira kadar olduğu ıöylen

ğini tahmin eden kömürcüler bir men karlı ge~miştir. Ankara ve ci· me!ltedir. Bu yangınların derhal ıön-
k varında bu sabah şiddeti: bir kar dürülmesinin bir sebebi de, bütün daire 

gün evvel okkası bet uruşa olan tipisi kaydedilmiştir. Bu mınta· ve müesseselerde yangına karşı alman 
kömür fiatini birdenbire yü!aıelt-· kad -ın en fazla kar gören. yer yoz- tedbirlerdir. 
mitler, dokuz, on kuruta aa.tmıt· 

gattır. Burada karın kalm!ığı 22 
tardır. santimetreyi bulmuştur. Trabzonda 

F1rınlara tehacUm Ed' Cenubi Anadolu yağmurlu geç· Trabzon, 115 (A.A.) - Gece-
Bazı semtlerde, bilhassa _ır: mittir. Dörtyolda iki gündenberi den b ·şlıyan yağmurla karı§rk fır· 

nekapı, Yedikule, Topkapı, Şışlı devam eden t!ddetli oraj son yirmi tın.a elan bütün şiddetiyle devam 

Cevdet 

Bu sebepten bir çok yerlerdeki ölümden bu ıuretle kurtardmıt· 
münakalat durmuştur. br. Bundan batka ikinci poıta da 

Denizdeki vak'alar Göztepe civarında Fuat Bey ile 

ıemtlerinde fırınlarda ekmek kal· !dört ıaat zarfında tiddefni ~ttır· k d" G , den· y ı ·· ı etme te ır. e::e ge_en ız o • 
ma.mıf, bazı fırınlara tehacum 0 

• mak suretiyle devam etmiştir. Bu· ları idaresoinin Çanakkale vapuru 
mu"tur 1 d ··ı "l w •

1 90 

Ev.vcJki günkü fırtınada latan· ~ust.afo. ve Bakkal Hüsnü Efen• 
b 1 1• dılerı ve yanınd kü' ük"· ğ u ımanında büyük bir kaza ol- . a ç çocu u o-
mamıştır. Y:~lnız Yenjköy önün· lan hır hanımı kurtarmışlardır. 
den İtalyan bandı 1 l . 'ısnıinde- Kurtarılanlar mektebe götürül • ra ı ns .. • d d ki bir vapur k tur mut ve revır ete avi olunmutlar-

.. • . araya otu~~' • dl!'. 
Gondcrılen tahlisiye geını11 ak· G b 

şama kadar &eminin kurl;.:lrılması . e~ .. u posta Tosun Beye ait 
iç:n calı•m t • h hır yuklu ::.rabayı hayvanları ile 

• • :r 1f ır. Fakat gemı e- b ka l 
nüz kurtanl ara acıyı r a tından kurtarmı§• 

amamıttır. 1 d 
Bundan başka Haydarp::.ıadı- ar ır. 

devlet drmiryoll Mezbaha yolu kapandı • arının va~on taşı· 

mrğa m3.hst.1s dubaların.lan ik.si Mezbaha yolu kapandığından 
zindrini kopa.r.:uak MarILa:-aya Prelki gJn şehrimize et kamyon· 
1Çılmı~bT. . j ı~ı g.}-nnem!ş ve ~rlara sapl~ıp 
Denız ti..:arw:.-t mldür!:iğ ü m~af•n· 'l.alını.gıaıd':T. Bu mbatla et fıat· 

dan Marml\r.!dwkt ~;...ıırn l'e\.JiWe-han ~-'"'..!Ü.« I>Jln ~l a~J.nıı 

· :s • r..a. ~ o çu en yagmur mıtdarı yolcu ve yükünü tahliye edememiş· 
Bununla beraoor bu semtlerde mıluneb.·edir Ma1·aıata. 35 Urfa· . V kt b ki kt d' • . • ~ ı tır. apur açı a e eme e ır. 

halkın hır kısmı geceley1n ekmek· da 19 milimetre yağr::ıur ö~çülmüş· Esklşehirde 
siz kalmıştır. tür. . . 

Belediye sık, sık fırınları teftiş Şarki Anadolu mmtakası k"'.rlı Eskışehır, l5 (A.A.) - Kar dün 
ettirerek ekmek çıkarıp çıkarma· ıgeç:nıittir. Karın yüksekliği Sarı· geçedenberi h~tün şiddetiyle de· 
drklannı kontrol ettirmiştir. ka.mışta 75, Karsta 54 ve Erzurum· ;~lm et~ekt~dır.' Bu yüzden köy· 

Bazı semtlerde ekmek bulunma ,da 29 aantimetreyi bulmu,tur. u er şe re ınmıyorlar. 
maaının sebebi karın devam ede· f Karadeniz kıyıları mıntak:.sır.da lneboluda 
ceğini tahmin eden bazı kimselerin [Trabzon ve Giresun hariç yağışlı lnebo·u, 15 (A.A.) - iki gün• 
bir yerine beş, on ekmek alması~ır. r geçmi§tir. Yai•t Rizede kar, Zon· lük bir fasıhdan sonra §iddetli fır· 
latan bul da bir aylık ihtiyaca kafi : guldakta karla kanşık yağmur ve tınahr tekrar ba~lamıştır. Dün· 
un ve buğday bulunduğu anlaşıl· lmmtak~n diğer yerlerinde yağ-

1 
denberi her tarafa };.:ır yağıyor. Va· 

mı~tl!'. lmur tekhnde olmuştur. Zongul · purcu!ar şirketine ait Millet vapu-
Ankara treni ile ıtte•enıer 1 d:.\kta ,~d~etle fırtma kaydedi1miş· ı ru fı. tmad.~n •ıkeleye uğrayama• 

Dün Ankara treni 7 aaat teeh-1
1 

tir. Bu mmtakada. gece st,hunct mıştır. Fırtına dcn.m ed:yor. I-for 
hürle tehrlmize relebilm;ştir. An· 15 derece etrafmda kavdedilmiş-1 tarafta münakale duıımuştur. 



i LAN 
Denizyolları işletmesi idaresinden: 
Ereğli Şirketinin Denizyolları ve 

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

724 

Posta T. T. Binalar ve Levazım Denizyolları 
i ş L E T M E s i Müdürlüğünden ; 

AccntC'lerı K ar.ıkt'h Köprübaşı 
ı c.-ı 42~62 - "•rlt.:c Mühürdaı '-ad.. y aptrrılması muktezi 85 çift burçla 260 adet emanet ve !lllÜ· 

1•-• 11.ıı T ·ldoı .!2740 --•I vezzi ç:mtaaı kapalı zarf usulile münakasaya vaz'edilmittir. Mez

MERSiN 
Sür'at Yolu 

İNE BOLU vapuru 16 
ŞUBAT 

CUMA 10 da S irkeci rıh· 
hmından kalkacak. Gidişte 
lzmir, Antalya, Merı· n, Pa· 
yas'a. Döoüıte bunlara i ave· 
len Alanya, Küllük, Çanak· 
ka e'ye uğrayacaktır. t7ı6 

T amirde bulunan K aradeniz 
vapurumuıun bazı aksammıo 

raspa11 ile Gülnıhal vupuru· 
muzun bazı aksamımn boyan· 
muı pazarhk suretıle talip 
Jerine ihale edı leceklir. Şart· 
namesini görmek iste~eoler 

her gün saat do ':e uzdan on 
sekize kadar ldaremız leva· 
zım şefliğine müracaat etme· 
fidirler. Pazarhk 17 · 2 • 934 
Cumartesi günli saat o:ı beş 
te yapılacaklar. (701) 

kUr malze.":Ilenin 8-- Mart- 934 tarihinde ih:ılesi yapılacağından 
taliplerin §artname almak için her gün, fartnamedeki tarifat 
dahiline ihzar edilecek teklifname ve teminatlarını ihtiva edecek 

le.palı zarfları tevdi için de bu tarihe müsadif perfembe günü 
saat 14 te Beyoğlu Posta ve telgraf binasının 3 üncü katında 

Mübayaat komisyonuna müracaatlan. (735) 

1 
Bankası 

Tesis tarihi: 1888 

Sermayesi: 30. 000. 000 frank 
idare merkezz : 181 AN BUL 

Türklyedekl Şubeleri: 

lstanbul ( Galata ve lstaobul ) lzmtr 
Samsun. Mersin . Adana 
Yunanlstandakl Şubeleri : 

Selônlk . Kavıda. Atına • Pire 
Bilümum Banka muameleleri. Kedmektuplan Cari bir hesap 

lan küşadı. Esham ve Tahvı lit. Kasalar icarı. 

Istanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 

Senelik Kira 
Cins ve mevkii kirası müddeti 

Kullanınız. Sütilnllzü art· 

tmr. Ço::uklann kemik· 
lerini kuvvetlendirir. 

(12838) 

Emniyet işleri Umum 
Müdürlüğünden : 

1 - Zablta memurları için yaphrılması münakasaya konulan 
e lbise ve kaputlar paıar:ık ıur etile ihale edilecektir. 

2 - Şartnamede bir değişiklik yo~tur. 
3 - ihale 24 · Şubat. 1934 Cumartesi günü ıaat 15 de An• 

karada Emniyet it eri Umum Müdürlüğü m6oakasa komisyonun• 
da icra edilecektir. 

4 - Talip'er her glln Ankara'da Emniyet lş'eri Umum Mil· 
dürJüğOode münakasa koın ıyonuoa ve lstanbul Emniyet MOdüt· 
ıüğüne mDracaat edebi lırler. t596) 

Vlerkez Kumandanlığı Satınalma 
Komisyonu ilanları 

Piyade atış mektebi ihtiya-

1 

cı için 140.000 kilo ekmek 
4/3/934 Pazar günü saat 14 
de kapalı zarfla münakasası 
yapılacaktır . Sartnamesini 
göreceklerin her gün ve ta-
liplerin belli saatinden ev
vel teminat ve teklif mek
tuplarını Tophanede Merkez 
kumandanbğı satınalma ko
misyonuna vermeleri. 

(863) (638) .... 
Merkeze bağlı yedi mües

sesenin ihtiyacı için 375.000 
kilo odun 17/2/ 934 Cumarte
si günü saat 14 de pazarlıkla 
alınacaktır. Şartnamesini gö
receklerin her gün ve taliple
rin be11i saatinde Tophanede 
Merkez Satınalma komisyo
nuna gelmeleri. (868) (680) 

Hastaneler ihtiyacı için 100 
sırlı, 50 sürme oturak, 100 ör· 
dekle ıooo adet kapalı süt ka
bı 17 / 2/ 934 Cumartesi günü 
saat 15 de pazarlıkla satın a
lınacaktır. Taliplerin belli 
gün ve saatinde Merkez ku· 
mandanhğı Satınalma komis· 
yonunda hazır bulunmaları. 

(865) (640) 
• • • 

Hava kıt'atı için 6 adet dış 
8 adet i(( lastik ile 13 adet 
muhtelif ab'adda dolma Jas. 
tik 17 /2/ 934 Cumartesi giinU 
saat 15,30 da pazarlıkla alma· 
caktır. Sartnamesini göre
ceklerin her gün ve taliple
rin beUi saatinde teminatla· 
rile Tophanede Merkez ku· 
mandanlığı Satmalma ko
misyonuna gelmeleri. 

(867) (661) 

Parasız büyük piyango 
Tesisatı Elektrikiye Türk Anonim Şirketi 

• 
SAT 1 E 

tarafından E!ektr"k Şirketinin bütün müşterileri 
arasında parasız büyük bir piyango hazırlanmıştır. 

1 nci ikramiye - Bir soğutma makinas1 kıymeti 425 lira 
2 ,, ,, - Bir banyo ısıtıcı makina ,, 88 " 
3 ncll " - Bir elektrik süpürgesi ,, 80 " 
4 ,, ,. - Bir masaj makinası ,, 65 ,, 

ı s nci ,, - Bir elektrik fırını ,, 50 " 
Bu eşya, Taksim' deki daimi elektrik sergi

sinde gösterilmektedir. 
Piyanloya İftirak etmek için Ele~trik Şirketi abonelerinin 

mezkQr sergiye doğrudan doğruya kendilerinin gitmeleri ve pi· 
yangoya dair bir mektu'lun ilitik bu'uoduğu Elektrik makpu• 

zunu göstererek numarasını kaydetmeleri llzımdır. 13~6i 

Istanbul üniversitesi rektörlüğünden: 
İstanbul üniversitesinde açılan y.:;ıbancı diller mektebi deraleri 

17 - Şubat - 934 cumartesi günü hatlıyor. Son ımıf ve ıon aö
mestir talebelerile tif ahi imtihanda kazan.mı§ olan talebeden 
maada bütün üniversite talebesi bu derslere devam'l mecburdur. 
Deraler ıaat "17,, den "19,, a kadar iki ıaat ve her talebe için haf• 
tada iki gündür. Mazereti ne oluraa. olsun bu derslerin yüzde alt· 
mıtmda bulunmıyan talebe bu ıene nihayetindeki fakülte imtihan· 
larına k'lbul edilmiyecektir. Onivera:te müdavimlerinin hangi sün· 
lerde hangi dershanelere devam edecekleri fakülteler tarafından 
ilan edilmittir. ltalyanca ve Rusca kursları eh vardır (741) 

İzmir Ekspres hattı kahve 
ocaklarımız 18 §ubat 934 pa· 
zar günü sa:.t on beı buçukta 
pazarlıkh kiraya verilecektir . 
Taliplerin pazar!ık ve mukave· 
le şerait'ni öğrenmek üzere her 
gün saat dokuzdan on sekize 
kadar idaremiz levazım fefli
.. ine müraca-:tları. (703) 

ı Be§İktaıta Molla Ayazma deresfo de 33 No. lu ev 57 1 ZA YI - Eminönü askerlik §u· '.-----------• 
Silahtar.::ığada Fil köprüsü yanın da 3 oda ve 300 3 besinden aldığım vesik:ı kaybol- Göz Hekimi 

l6S' MEHMET ASIM 
Meıryat mil-türü: Refık Ahmet 
VAJ 1T 1fnt1-a:.ı -· İPtanbul 

3 dönüm tarlayı mü§temil yağhanne mu§tur. Yenisini alacağımdan hük- Dr. Süleyman Şükrü 
Yukarıda cins ve mevkileri yazılı yerler hizalarmda gösterilen mü yoktur. 

kı 2 ! Bahı:Ui Ankara caddesi No. 06 limet ve mücldet'er üzerinden 25- - 934 pazar günü saat 14 te Unkapanı Hızır Bey, Hacıkadın l Telefon 
22565 açık arttırma usuli~ le kiraya verileceğinden isteklilerin pey akçe· No. 73: Riza oğlu H. Şaban. 1317 ill-Fm~!if!,,..•"!"I• ~--;;,,:--.,,. __ • 

leriy)e müracaat;an "M,, (516) doğumlu. 


