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1 SON HABERLER: TELGRAF - TELEFON - RADYO 
§WS • 
1\1. Dumerg mecliste 
beyannamesini okudu 

1 Bulgar kabinesi 

Belediyeler intihabatından 
sonra istifa edecek mi ? 
Sofya, 16 (Hususi) - Bulgaris-

Bütçe hakkındaki proje 125 reye 
465 reyle kabul edildi 

k tanda yarın yapılacak belediye in-
arşı tihabatı dolayısiyle muhtelif fırka

lar arasında şiddetli mücadeleler 
vuku bulmaktadır. 

Paris1 16 (A. A.) - Havas 
ajansın&n: 

Dün meclis koridorlarındaki 

görütmelerden ve sabahleyin 
grupların müzakerelerinden his
sedilen sükunet havası öğleden 
sonra mecliste ve ayanda teey
yüt etmiştir. 

uzun alkı!larla selamlamıttır. 
Ayandaki tesir de müsaittir. 

Ayan beyanatına bathca nokta
larını ve bilhassa harici siyasete 
ait kısımlarını alkıtlamıttır. 

P ARİS, 16 ( A.A.} - M. Dou-
mergue , takrirlerin bütçenin ka
bulünden sonraya bırakılamaını ia-
temiıtir. Kabinenin beyanatını okum'lk 

için kürsüye çıkan M. Dumerg, 
sağdan itibaren sol cenaha ka
daT bütün meb'usların alkışları 
ile kartılanmııtır. 

Bir k:ırgaşalık çıkarmak isti
yen bet komünist celseyi ihlale 
muvaffak olamamışlardır. 

Şiddetle alkıtlanan bir müsa
halesi csnasnda Batvekil, üç se
nedenberi çekildiği inzivaıını hı

: rakarak başvekileti hangi ıera-

1 it altında kabul ettiğini hatırlat· 
mış, çünkü kendisine kabul etti· 

Komünistlerin gürültülerine 
hakim olan M. Dumerg, berrak 
ve emin bir sesle söz söylemiş
tir. 

Gayet kısa ola n beyanat, hü
k\ımetin maksadının paranın 

kurtarılmasına elzem bir şart o· 
lan mütevazin bir bütçenin sü
ratle kabulü, otoritenin yerleş

mesi , manevi tasfiyeyi yemin 
maksadiy]e ihtirauız, tam ve se
ri bir itidalin tahakkuku için mu· 
hakkak vücuduna ihtiyac hisse
dilen, fırkalar arasında bir mü
tareke tahal<lcuk ettirmek oldu
ğunu bildirmektedir. 

Beyanata şu ilave edilmiştir: 

"Harici siyaset meseleleri de 
efkarın teskini ve fırkalar ara
sında mütarekeye ayni derecede 
ihtiyaç hissettirmektedir. Fran
sızlar arasın1a sulh, Frnnsanın 
emniyeti için olduğu kadar dün· 
ya suihü için de kuvvetli bir zı
man unsurudur. 

Milletler cemiyetinde ve bey
nelmilel konferanslarda faydalı 

bir rol oynıyabilmemiz için la
zım otoriteyi bize ancak dahili 
sulh verecektir. 

Beynnatın hemen her cümle· 
si, sağdan sol cenaha kadar her
kes tarafından alkı!lanmıştır ve 
M. Dumerg kürsüyü terkederken 
müfrit sol cenah müstesna bütün 
meclis ayakta olarak kendisini 

ği takdirde sulh ve sükunetin ia -
de olunacağının söylendiğini bil
dirmiştir ve demittir ki: 

''Mucize yaratacak değilim . 
Fa kat , parlamento memlekette 
bir kalkınma yaparak ve maliye • 

sin· süzül terek bir mucize yapabi
lir. Yapılması elzem eserleri vücu-
da getirmek için meclisin ve bir 
ihtiyarın kamilen etrafında top -
lanmış bir Fransa manzarası, Fran 
saya büyük bir nüfuz verecektir. 
işte bn buna in1ndr.m. Aldanır-

sam söylersiniz. 
Başvekilin nutku sağ ve sol ce

nahtan şiddetli alktlarla selam
Ianmştır. 

PARlS, 16 (A.A.) - Hüku • 
mele itimat reyi vermeyen ve tak 
rirlerin tehir edilmesini reddeden 
meb'uslar şu rırkalara mensuptur. 
lar: 97 sosyalist , 3 Fransa aosya· 
listi, 9 işçi birliği, 2 grupsuz, 3 sol 
müstakil, bir cümhuriyetçi sosya • 
list , ve 10 komünist. 

68 mebus ist inkaf P.lmişlerdir. 
Ve şu fırkalara mensupturlar: 

26 radikal sosyalist, 14 cüm • 
huriyetçi sosyalist, 23 Fransız sos 
yalistleri, iki sol müstakil, iki grup 
suz ve bir sosyalist. 

PAR1S, 16 (Hususi) - Mebu
san meclisinin dünkü içtimaında 
Doumergue kabinesinin son dere
ce müstacel kaydile verdiği bütçe 
projesi 125 reye kartı 465 reyle 
kabul edilmittir. 

Sovyet Rusya - Polonya anlaşması 
Varşova, 16 (A. A.) - Pata· 

jansının Moskova muhabirin
den: 

Polonya ve Sovyet Rusya hü
kiimetleri, M. Bekin teklifi .üze· 
rine Polonyanın Moskova ve 
Sovyet Rusyanın Varşova mü
messilliklerini büyük elçilik rüt
besine yükseltmeğe karar ver
mi§lerdir. 
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Şimdiden söyliyebileceğim şudur 
ki Türkiyenin sulh politikası mu • 
vaffakıyetli inkiıafında devam et
mekte ve mevcut dostluklanmıza 
karııhklı ve tam riayet esasi dahi
linde dostluk çerçevesi genişle • 

meltedir. 1 

Kemalizm iş IW'himü'\ün her sa 1 
h•sınJa olduğu gibi harici işlerde· 
ki muvaffakıyet:n sırrı dürüstlük -
t~ ft !ti!h~ua şefe inan ve gfü·en· 

le ç.a\ttmairtadır. 

Matbuata verdiği bir beya
natta, Polonya hariciye nazırı M 
Bek, Sovyet Ruıya ile Polonya 
münasebatının iyiletti ğini kay
dettikten sonra demiıtir ki: 

"Komiser Litvinof yoldatla 

beraber sulhün istikrarı yolunda 
müspet bir iı yaptık. Eski bir mu 
harip sıfatiyle, sulh kelimesinin, 
ağzımda hakiki bir mana.ı var· 

dır. Komşu devletler arasındaki 
münasebetleri tabiileıtirmekle 

beynelmilel tabii münaıebetle • 
rin teessüs etmesine çalıııyoruz. 

M. Bek, sözlerine nihayet ve
rirken, dünya sulhünü muhafaza 
için Polonyanın düşündükleri· 

nin Sovyet erkanı ve bilhassa 
Utv:nof yoldaı tarafından anla· 
şılmış olduğunu gördüğünden 

kendi kendini tebrik etmittir. 
M. Bek, dün aktam Moıko· 

vada"l r.yr1lmıştır. 

İntihabatı müteakip kabinenin 
istifasına muhakka naz)riyle 
bakıldığından elde edilecek inti
habat neticeleri büyük bir sabırsız
lıkla bekleniyor. 

Çarpıtmaların en şiddetlileri 
çiftçi ve M.Tıankofun riyaseti altın 
da bulunan Sgovor fırkaları ara
sındadır. 

Evvelki akşam Banya köyünde 
bir meyhanede eğlenen T sankof 
taraftarları sokakatan geçen bir 
çiftçi grubuna ate§ etmİ§, üç kişi 
yi yaral :ımış ve yaralananlardan 
biri ölmüştür· Yaralıları tedaviye 
gelen bir doktora halk sopalarla 
hücum etmiştir. 

Varnada bir bomba atlılar 
Varan, 16 - Dün 'lkşam burada 

sekizinci bahriye alayı kışlasına 
bomba ile suikast yapılmıştır. 

İnfilak civar mahallelerde ve 
kııhda büyük bir pan~k yapmış
tır. Yapılan tahkikat neticesinde 
bombanın Çatalca sokağından atıl
dığı anlaşılmıştır. 

İnfilak büyük maddi z:ırarları 
mucip olmuşsa da o civarda kimse 
bulunmadığından İnsanca zayiat 
yoktur. Zannolunduğuna göre bu 
bomba, 12 kitinin id ~ma mahkum 
edilmesini portesto maksadiyle atıl 

rnıştır. 

~~----------------~ Çek kabinesinde 
değişiklik 

PRAG, 16 (A.A.) - Çekoslo· 
vakya ajansı tebliğ ediyor: 

"Nasyonal • Demokrat fırka -
sına mensup olan ticaret nazırı 

M. Matuscck, para tedbirlerine 
muhalefet olduğu için istifa etmiş
ve bu hareket Malypetr kabinesi
nin çekilmesini icap ettirmiştir. 

Reisicümhur M. Mazarik , M. 
Halypetri yeni kabinenin teşkili • 
ne memur etmiş ve M. Malypetr, 
yemin etmiştir. Yeni hükumette 

eskisine nazaran cüz'i hdilat 
vardır. M. Matuıeck'ten hatka 
dahiliye nazın M. Jean Cony de 
çekilmit ve ziraat partisine men -
sup mebus M. Joseph Cerou da • 
hiliyeye ve üniversite profesörle -
rinden hukuktinas M. Kromar ma 
arif nezaretine gelmiılerdir. M. 
Benes hariciyeyi muhafaza etmek , 
tedir.,, 

Ankara elektrik tesisatı 
ve bir ihtilaf 

ANKARA, 16 (A.A.) - An • 
kara şehrinde mevcut ve eskiden 
döşenmiş elektrik kablolarının 
tehir planına göre tadil masrafı 
kendisine a:t olmaması lazım gel
diği hakkında elektrik şirketi ta -
rafından vaki iddiayı tetkik eden 
devlet şurası bu meselenin §irket 
mukavelenamesinin elli altıncı 

maddesi mucibince hakemler va -
sıtaıile halli lazım geldiğine ka -
rar vermiştir. 

Kibrit fiyatları 
ANKARA, ıs (A.A.) - Ma

liye vekaleti yeni kibrit fiyatları· 
nın t nisandan itibaren mer'i ol • 
masını şirkete tebliğ etmiştir. 

Orta · Avrupa bir harbe 
doğru sürükleniyor 

.... (Bq tarafı 1 lncı •yılada> Saat 11 den itibaren her türlü ka· 
lere kartı mücadele ederek vazi • nunsuz hareketlerden içtinap eden 
yeti muhafaza ediyordu. Fakat ve bugün öğleye kadar icra maka
son zamanlarda Naziler kuvetlen- malına müracaat edenler, mes'ul 
miş oldukları için M. Dolfua'un tahrik.itçılar müstesna olmak üze
sosyalistler ile birleşerek Nazilere re kat'i bir affa mazhar olacaklar· 
karşı müşterek bir hareket yapa • dır. Hükumet kuvvetini t~ıma
cağı zannolunuyordu ki bu ihti - men müdrik olarak bu alicenaplığa 
mal tahakkuk etmedi. Bunun yeri· ka · t' rar vermış ır.,, ,, 
ne sosyalistlerin isyanı vuku bul - Sosyalfst cemiyetleri 
du. Bunun sebebi ise faşif'tlerin Viyana, 16 (A.A.) - Hüki!met 
Tirol, Karantiya ve şimali Avus • 25 sosyalist cemiyet ve teşkilatının 
turya gibi yerlerde hükfütı "lİ ta - feshedilmesine ve bütün emval ve · 
mamen ellerine gecirmeleri oldu. emlakinin müsaderesine karar ver-
Sosyaliatler Viyana -ile Linz taraf mişt:r. 
larında da mevkilerini kaybede - Bu cemiyetler arasında müret
ceklerinden korkaı ak müsellah is- tipler sendikası ve diğer mesleki 
yana gir;f'iler. sendikalaT vardır. Tirol ahali fır-

Vakıa M. Dolfus sosyalistleri kası ımeb'uslarından birisi İnns
top kuvevtine müracaat ederek ez bruck diyetine bir takrir vererek 
miştir. Fakat buna mukabil Nazi- şunlan istemiştir : 
lere karşı kendi taraftarları zayıf 1- Valinin salahiyetleri geni§
lamıştır. Onun için dolayısile Na- letilmelidir. 
zilerin ekmeğine yağ sürülmüştür. 2-·Kend'sine bir istişari komis-

Yukarıda dediğimiz gibi, M. yon tefrik edilmelidir. 
Dolfus Şimdi Franıadan ·ziyade 1- 3 - Diyet, feshine karar verme-
talyaya istinat ediyor. İtalya ise lidir. 
merkezi AvrupaC:a Avusturya ile Avusturya hadisesi karşı· 
Macaristanr b;.· leştirerek kendine sında italya 
b. · · k k . Roma, 15 (A. A.) - Bu sa· 
ır ıstınat no lası yapma sıyase-

tini takip ediyoı·. b:ıhki gazeteler Avusturya hadi
seleri hakkında ilk noktai nazar 

Fakat bu birleşme tahakkuk e-
derse küçük irlafın merkezi Av· 
rupadaki vaziyeti zayıflayacak • 
tır. Bilhııst>a Cekoslovakya çok 
müşkül bif tehlikeye ınarth kala
caktır. Tabii 'lu ihtimal Fransayı 
da tela9a düşürecektir. Bugün ~öy 
le veya böyle orta A vrupada mev· 
cut olan siyasi müvazene bozul • 
muş olacaktır. 

Bu hal belki de Avusturyada 
başlayan dahili harbin yeniden 
beynelmilel bir Avrupa harbi şek 
line girmesine sebep olacaktır. Hü 
18.sa Avrupanın umumi vaziyeti 
çok şayanı dikkat ve ayni zaman 
da tehlikeli bir safhaya girmek ü
zeredir. 

neşriyatın:la bulunımaktadırlar. 

"Messajero gazetesi diyor ki: 
"Asayiş ve adalet ve mil:i hükfı· 
met prenıipini fest.tkar::.ne hare
ketlere karşı ne oahasına oluna 
olsun müdafaaya azmetmiş olan 
Dolfus ve F ey gibi adamlar hü· 
kumet mes'uliyetlerini tatırn ve 
tehlike altında ancak memleketi 
kurtarmak vazifesiyle uğre.şan 

herkesin hürmetine layıktır. 
Sosyalis~lik Avusturyayı inh:da· 
ma sürüklüyordu. Ve kızılların 
tahrikatın :ı verilecek ceva p an· 
cak, Dolfus ve F ey tar:.fmdan 
verilen kat'i ve merdane cevap 
olabilirdi. Kızıl delHiğin sebep 
olduğu ölüm'er ve arbedelerin 
manzarası çok acıdır. Fakat A· 

londra, 17 (A.A.) - Deyli Tele- vusturyayı idare edenlerin kanun 
graf gazetesi Viyanada dolaşan ları tiddetle tatbik etmeleri de 
bazı şayialaıra ınakes olmalctadır. bütün ihtilal teşebbüslerinin a• 
Bu şayialara göre büyük devletler kim kalmasını temin edecekt~r. 
mürahhaslarr, dün ıoıyalist esirle· Ve bu mem!el::etin cümhuriyeti 
rin idam edilmiı olmalarının he.riç· kurtarmak hususundaki azminin 
le fena bir tesir yaptığından M. bir ifadesidir. Sulhün avdetin· 
Dolfusü yarı resmi bir surette ha· den sonra; Dolfusun siyasi, iktı
berdar etmişlerdi r. sadi müşkülleri halletmese kar~r 

Gazete diyor ki: "Haber aldı~ı- vermesini temenni ederiz. Dol
mıza göre İngiltere hükUmeti, M. fus, Avucturyanın iktmıdi knl· 
Dolfus ile Avusturya hükumetin.e, kııunasına yardım etmeye müte· 
gc.!ebe çaldıktan sonra alicenap mayii bulun:ın büyük devletle· 
davranacaklarmı ümit et~İğİnİ flD.• rin tevcft~i\l. ·1~c ~ÜV"ne i ir. 
yet dcstane ve mahrem bir şekilde 
izhar etm:,!erdir. Yeni bütçe 180 m iyon 

Fransız hükumeti de Viyanada Ankaıa, 17 (Hususi) -Vekiller 
buna benzer bir teşebbüste bulu- heyeti bütcen.in müzakeresine bu • 
racaktır. günden it:baren başlayı.caktır. Ha· 

İngilizlerin tetebbüsü hiçbir res· ber verildiğin~ göre 1934 bütcemi· 
mi mahiyette olmamıt, ıadece be- zin yekUnu 180 milyona yakb'a • 
!~ri telakkilerden mülhem olmuş· caktır. Varidatın arttırılması için 
tur., , yeni tedbirler aranmaktadır. 

Milleti sUkQnete davet 
Viyana, IS(Avusturya ajansı)- Yakalanan kaçakcılar 

Başvekil M. Dolfus, dün gece saat ANKARA, 16 (A.A.) - Güm• 
1 l de radyo ile milleti sükuneti tükler muhafaza umum kumanda
muhdazara davet etmiş ve hfıln lığının verdiği malumata göre, bu 
icra kuvvetine karşı koymağa çalı- ayın ikinci ho.ftaıında cenup hudu· 
9an aldatılmıf Avusturyalılara son dunda ikisi müıademeli 20 ka • 
bir ihtard!l bulunarak demİ!lİr ki: çakçı vak'ası olmu!tur. Bu vak'a• 

"HükUmet bu gibi unıurlaTa hat· larda 24 kaçakçı, 12 kaçakçı hay• 
tı hareketlerini deği§tİr:rnek için vanı, 1050 kilo inhisar kaçafı tu· 
son biT fırsat daha vermek istiyor. tulmuttur. 
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Viyana ve Paris 

cepheleri 
Ccpiıdcr tersine döndü. Eskiden top 

ıe~l~;~ h•.ıdutlardan hudutla..-a aksec:?er -
di. Nihayet hudutlardan içerilere doğ • 
ru ç~kilen ordul:-.:rın ardından yab::ıneı or 
d:ılcr:n nal sesleri, ve ıiiah ş~kırtılan 
ıne. !:~::re:-c doğru uzanırdı. 

Viy:-:t:\ birçolı.: !şgal ordulannı gördü,Vi 
Yatt;:!nm sokakfarmda yabancı devletlerin 
tezgahlarından çıkmış nice kılıç parçala
ta,. <nermi nümuneleri vardır. Fakat. bu • 
gün Viyana gene Viyanalmın idar::ı etti
ii bat:ıryalarla ye~sandır. 

Şehir uf-ukl:ınnda dü .. man mil!ctlerin 
defi( ay:ıi şehir insanlar~ın iki düşman 
<>tdu~u ı;ibi biribirini gözleyen gözcü • 
leri var. 

Pat"İste millet birliği miHet birliğinin 
kurı~lduğu yerde çatladı ve bir pamuk 
ipli~ia:: b:ığ!andı. 

rievyorkta aç!arla toklar daha birkaç 
ay ovveli iki dü~::nan ordusu gibi biribir· 
lerini tepeledikr. 

Avrupa cephesinde ayni siperde dö -
iü1cn füi silah arka:la~ı bey;ız sarayın Ö· 

tıiinde biribirinin kanını içti. 

lıüyük haı·pten heri cephe insanlara 
o k:::Jar rnunis geldi ki onu ce'Ji.eden şeh 
ı-e d:>nc~·ke:ı beraberlerinde bir yağmur
luk ııibi ta!ıdılar. 

Meclis Reisi bu 
akşam gidiyor 
Büyük Millet Meclisi reisi Ki· 

zrm Paıa Hı:. bu akşamki trenle 
Ankaraya döneceklerdir. Paşa Hz 
dün öğleden eonra T okatliyan ote· 
line gelerek Tevfik Rü§tü Beyle 
görüşmü,ler ve geç vakit tııara;.ra 

dönmü§lerdir. 

İlk mekteplerdeki 
gençlik teşkilatı 

Önümüzdeki hafta içinde Hila 
liahmer merkezinde, mühim bir 
toplantı yapılacak, Hilaliahmerin 
ilk mekteplerdeki gençlik te~kila· 
tının kuvetlendirilmesi etraf mda 
bazı kararlar verilecektir. T eşki • 
lata mensup Maarif memurlan, bu 
toplantıda teşkili.tın layikile faali
yete geçmesine kırtasiye muamele 
lerin:leki zorlukların mani olduğu 

nu ileri sürecekler ve bu muamele· 
nin basitleştirilmesini istiyecek • 
lerdir. Gene bu arada lstanbulda 
bütün ilk mekteplerin te!kilat şu· 
helerinin müracaatlarile meşgul 
olacak bir merkez kurulması da 

Cc:>!ac niçin yer cbğişti:-di i ! Ne oldu in 
la=ıfar:ı ki ayni t:ı:ihe,, ayni ananeye, ay• 
ni m::~:.::ıre:,•e sah!p 01du!darını hala ha· mevzuu bahsedilecektir, 
tipleri barbar b.ı.ğmr! Kitapları bir mu • 
kadclcs dua ı;ibi milfot birliğinden hah • 

• b. 'b• 1 T evkifane susuz 
sede:::ken on.'.'.ır ı:rı ır.erini birer düşman 
gibi ka:-~rlayorlar. Yanan Adliye binasının dıva • 

fr;msacb. B~ş,·ekil YÜz!er~ insanın rı, tevkifhanenin ve civar mahal • 
bedcmi üstünc!e hükümct otorite:;ini tuta- lelerin terkos su borularını tahrip 
bilmek için ye~ne ça~e;·i Crrkahr arasın-
d!l mütar=1'cC:~ buldu. Mütarek~ mese • ettiği için tevkifhane susuz ·kal • 
!~ iki clü~r.n3'l ce11h.?Sini::ı ölülerini topla- mıştır. Boruların tamiri için, yıkı
tnak veya' .et Z<ıru~ ihtiyaçlannı yerine lan dıvar ankazının kaldırılması 
koymak iı;b baAş vurduğu muhasrunenin icap etmektedir . Belediye, mev • 
tatili sözü ~:~1 

beyannarneyc girdi. kufların su ihtiyacını arözöz!erle 
Bu ıö:t dogu :enfor arasında konuşulur. . 1 , 

ıı .... ~.ı-·· ~· J .. L:x.-ı:ı 'tı•maııd~nlan söy • temına ça ı'yor. 
krler. H<:Ua biraz da te~b!h yaparak fır- - - ---
kalar bu kelimeyi kunus!an içine alabHir Diş tabipleri kongresi 
ler. f.::kat bjr hük~met re!~i~n milleti • Di§ tabipleri cemiyetinin son iç 
ni mü:~rekcyc davet etmeşı bır ncaip ma timaınd:ı., geçen sene ilk defa top-
ceradır. lanan Türkiy~ Di tab" l · ·ı "" 

Bir b:ı~L'i ba.Şvekilin vatanın bir par· • f 1P erı ı mı 
, . d.. kongresı etrafında ·· ·· ··ı ·· 

çasmı topı:ı yn:ma:;ı b:-:ı onen tarihin . goruşu muş 
fena I "tı!'a!~mnd~m ve sendeleyen akıbet ve b~ scnekı kongrenin daha §Ü • 

ler.ind!n biridir. mullu olması ka.rarlaıtırılmııtır. 
' Haber verildig~ ine .. y 

Mille~ birI:ti r,e Paı·i~tc, ne Viyana • 
da k:,~:ı l:ölünmcrni;;fa. Z.iil!ct birliği a· 
sırlnrô• &::ı·ea b:r muk:ıclder nk.betin e
.er: o!ara:t bo:<:uir.:ıuştur. Viyar.~?Un top 
ses!eı·i, Parisi:ı kwr~unları ve yan21nl'ln 
nıilbti ı:n-..::.:c l:endileı·inin hesaplarına ve 
kendi bakımlanndan fotismar etmek iste 
yi~lerAn z:ıruri nctice!eridir. Oıtüvada 
yağmur, kutupta buz gibi bu hadiseler 
hazırlanrm§ ve §aşmıyan realiteyi hızlan• 
d:mı::ıtır. Viyanada , Pariste bdki de ya
nn ba1ka yerlerde patlak verecek olan 
çökün~a milleti sadece bir aırufın men • 
fa:atleri namına tarif edenlerin nazariye-
ler~n~;ı c!c k.~ndiieri ile biı l:kte çökmekte 
ohlu~ una sostcrn:e!rtcdir . .Sınıf tezatları-
nı _., ··ıct olmanın "'artlan d. .1 . .. 

•·· • 'l' ı7e ı erı su • 
re:-· ~· \·c bütün refa!ıı sadece kendileri-
ne -~;:?:'ut ba- alem di:·enlere bu ha~ise· 
uı· ... ;~:ıret olmalıd:r. 

Sadri Etem 

. gore unan· 
h dış tabipleri bu k B I 

• ı ongreye a -
kan mılletleri ınurahh 1 d . as arının a 
iştirakıni Türk dı·s t b" 1 . . 

~ a ıp en cemı· 
yetine teklif etın:~tir. Teklif ka • 

b~I .olu~~uğu takdirde kongre, şeb 
rımızde.<ı saraylardan birinde top
lanacaktır. 

Macar sef,rl geldi 
Memleketinde bulunan Macar 

sefiri. ~· Yunger dün §ehrimize 
gelmtşbr. Birkaç gün ıonra Anka· 
raya gidecektir. 

Kibrit tirketl mUdUrU 
Ankarada bulunan kibrit şirke· 

ti nıüdü~ü Mrsbr Rov dün tehri • 
mize gelmiştir. 

Himayeietfal 

Eminönü kazası kon-
gresini yaptı 

Kasap bıçağile 
net·celenen kavga 

3-V/\KIT 17 ŞU"'AT 1934 -

SOHB.G''J LER .................................... 
Kar tehlikesi 

Jstanbuld~ üç gündür kar yağıyor. 
l:ıta:ıb;ıl<la üç gü.1dür kar yağıyor de 

mc.!r, şe:nin ha)' atı durdu deme!tth·. 
Y oHar kapilmr, vapurlar, tramvaylar 
İ§lomez, meydanaa, tek tük görünen o.. 

Dün saat dokuz buçukta da tomo:,mer, l:oparabildikleri paraya in· 
T 1 t d k d san ta~:rlar. 
cp.~apı ramvay ura. yerin e lstanbulda kar y:ı.ğdı mı, lstanbullu-

Himayeietfal cemiyeti Eminö- makasçı genç ya~ların:la Erzu· Jar, yolbrı:u kaybeden kutup kaıifle
nü kaz;uı senelik kongresini dün 

1 
rumlu Hü:ıeyin oğlu Murat ile F at· rine <lö:ıerler. 

cemiyetin merkezi olan Divanyo • ma Sultan mahallesinde oturan 18 Ve derhal şildyetler başlar: 
lundaki binada yaptı. yaşlıırında Stepen oğlu Agop şa· - Belediye vazifesini yapmıyor_! •• 

Kongreyi Himaye:etfal kaza re lcalaşırlarken, Agop kızarak ka - Dünlı:ü (Milliyet) in bnşma~alesınde, 
· · O Al· R lükk" A d b" Ahmet Sükrü Bey de kan tchhke adde-
ısı r. ı ıza Bey acmış ve ge • sap c anın an ır bıçak almış ld" ~ L.1 d. <l d h f 1 · beki 
l l 

- ıyor ve ııx: e ıye en, a a az a ış e-
en ere tesekkür etmi~tir ve Muradı sol kasığından ag"'ır su· d·~· . .. 1.. d 

- ::r • ıgım soy uyor u. 
Bundan sonra nahiyelerden rette yaralamı~tır. Agop yaklan - Bu muhterem arkadaşın, ilk yazdığı sa 

gönderilen mümeuillerrin yokla· ınış, yaralı da hastahaneye kaldı - tırlar bizi bil·az düşündürdü: Ahmet Şük-
ması yapılmıştır. rılmı~trr. ı-ü Bey diyor lti: 

Kongre birinci reisliğine Efta- "Kı, kadar tabii bir hadise tasavvur e· 

1 k Ll·man şirketi mÜdu··ru·· dilebiHr mi? Kar yağar. Hava soğur. Ter· 
ettin, i inci reisrğine Hüseyin, 

d 
mometre sıfırdan aşağt düşer. Bunlar gü-

katipliğe de Hamdi Beylerle F et- attan üştü neşin doğması ve batması kadar tabü bA 

hiye Hanım seçilmişlerdir. İntihap diseJerdir. Balkanlar dahil olduğu halde, 
Liman şirketi müdürü Hamdi tan sonra. geçen senenin raporu hiç bir Avrupa ~chrinin günlük hayatı. 

Bey, Sipahi ocağında atile mania· k ·d k ğd okunmuştur. Raporda yapılan İş _ aı- az yag 1 veya ço ya ı, rüzgar ya-
lı talimler yaparken düşmüş ve ya va~ veya şiddetli esti diye, haleldar ol • 

ler anlatılıyordu. 

Bundan sonra hesap ve dilek 
encümenleri intihabı yapılmıştır. 
Hesap encümenine Raşit ve Emin 
Beyler; dilek encümenine de Hü -
sey~n ve Sadettin Beyler seçilmiş· 
tir. Encümenler geçen senenin ra· 
porunu tetkik etmişler ve ayrı bir 
rapor vermişler dir. Bu rapor da 
taıvip edilmiştir. 

Bundan sonra yeni idare heye· 
ti seç:lmiştit'. Asli azalığa Dr. Or· 
han Tahsin B., Vesile H., Neca· 
ti Bey, Rıza Bey ve Dr. Halil Se • 
zai Bey ve yedek aza olarak ta a• 
vukat Ferit, muamm Ferit dis ta· ' ~ 
bibi Cemal Kamil Beyler Münev -
ver ve operatör Suat hanımlar. 

VHayet mümessHliği için de as
li pzalığa Dr. Ali Rıza ve Necati 
Beyler, yedek azalığa da Rıza ve 

Vesile Hanım secilm"c:lerdir. 

80 kilo ero:n tutu'du 
Galatada bir acentanm Yuna • 

ralanmıştır. Hamdi Bey, Şişli Sağ- maz. Bazı Amerika şehirlerinde kar ya-
lık yurdunda tedavi altına alınmış ğar yağmaz, derhal kaldırılır." 

Burada, belediyemizin kar yağdığı za-
tır. 

man, faaliyete geimemesini müdafaa et· 

B"r hırsızlık · dd• miyeceğiz. Fakat, ltar fırtınasmdaki icra-
) l ıası atsızlığı tenkit edecek te değiliz. Yalnı~ 

Evvelki akşam Bandırmadan ge- diyeceğiz ki: 

len Adnan vapuru yolcularından Kış, lstanbulda tabü bir hadise değil• 
Soma inh:sar memuru Tayyar ef. dir ve Ballon1arda, ~iddctler kar futına· 
nin ayakkabı makinesi hammal ları~da ~e!ıirlerin gü~lük. hayatı d~rur; 

Ç k "lu İbrahim t f d hatta bazı Balkan şehırlennde, elektrikler a 1cı og ara ın an ça· b"l . . • ·ad· d·ıd·--· d h ıe yanmaz, cereyan kesilır ... Amenka• 
lındığı ı ıa e 1 ı~ın en ibra im da, yağınca derhal kalduılan kar, az ya• 
yakalnmış ve tahkıkata başlnmış· ğan knrdır. Geçenlerde, Amerikadaki kar 
tır, fırtınasını Ajans haberlerinde okuduk. 

lnsanlan donduran o fırtınada, bütün ha• 
Üniversite açı~dı yat durmuş ... 

Üniversitede kış sömestr tatili işte, lstanbulda da, üç beş senede bir 
bitmiştir. Bütün fakültelerde bu • kere, ortalığı üç beş gün kasıp kavuran 

günden itibaren tedrisata başlana kar fırtınası, Amerilca şehirlerinin gün • 
lük hayabnı durduran, Balkanları, Gro • 

caktrr. Üniversiteye mülhak ola • enlanda benzeten fırtınalann. bir e~id:r. 
rak a~lan dil mektebi de bugün Oralarda daha şiddetli olur, bizde da11a 

açdacaktır. hafif olur. Fakat bu şiddet ve hafi.'lilc, şe-
Hukuk fakültesine bağlı iktısadi birlerin iklimile mütenasiptir. Bizim i .. 

ve içtimai illınler enstitüsünün ha çin, geçirdiğimiz fırtına, en Jiddetli fırtı• 

1 kl h ·· b"t• ·1 • t" nadır. Semavi bir afete, belediye lechiza· 
zır ı arı enı.:z ı ırı ememış ır. f da . d 1 H b"A hA d. 

ll ne ay teımn e er em, ta ıı a ı· 

İktısat meclisi ee!ere karşı vesaiti olmayan belediyeden, 
gelip geçici kar için nasıl vesait istiyebili 

An~aradan gelen haberler gö- riz? •• 

re, lktısat meclisi umumi heyeti bu Dünyanın, belediyesi en ileri §ehirlerin 
gün toplz.nacak encümenlerin ka· de, yağan kar yollan kapatır, evleri çö • 
rarlarmı son defa gözden geçir • kertir ve İnsanları dondurursa lstanbul

f etkik edılen takas ~şlerı· dikten sonra bu devre faaliyetini da, elbette ki belediye böyle bir fırtınaya 
bir şey yapamaz. Çünkü bu son fırtına-

T akas işlerini tetkik etmek için bitirecektir. da yollar kapandı, evler, çatılar çöktü ve 

nistana gönderilmek üzere bazıda 
dığı 80 kilogram eroin Galata güın 
rüğü memurları tarafından yaka • 
lanmıştır. 

kkü · k"l" insanlar soğuktan dondu. teşe ··1 eden komisyon, tıcaret nıü Sıhh.ye ve 1 ı . 
dürlüğünden bazı vesaik istemiş • . . . Istanbulda kar fırtınası o kadar ta· 
f B .k 1 1 ak Sehrımızde bulunan Sıhh1ye bii değililir, ki gene Ahmet Şükrü Be • 
ır. u vesaı arasıno.a, yapı ac V -. "k B d.. T k ı· ı . d d·-· ·b· uı b ı · · - ·· 
h, "k h kk J kA) 1 ekıli Ref~ ey un o ·at ıyan ym e ıgı gı ı: stan u ıçm gunun me-

ta ·.u at a ında ktısat ve a. e .. ı ı · Jd " E- ·· • d ~ · ·· . . da bir cak zevatın ziyaretleri- 1 se esı 0 u. ger guneşın ogma11 ve 
tınden yazılan tezkerelere mudırı . k b l.. . , d" 1

1 b:ıbn:ısı gibi tabii bir hadise olsaydı, üç 
t . d".... b J nı a u etmış&er ır. b b k 1 1 1 ye ın ver ıgı cevp ta u unuyor. . . . . gü.,:!ar, mat uat u ara meşgu o maz• 

Refık Beyın sıhhatı çok yerın • dı. Güne~in doğması ve batmas• ile meı· 
Namık Kemal ihtifali de:lir. Ancak bir ihtiyati tedbir gul oluy~r muyuz? 

. olmak üzere birkaç gün daha şeh· Selimi izzet 
Mılli Türk Talebe Birliği, Na- ri.mizde kalacaktır. 

~·~ Kemal için tertip edilen .ihli : j Dün Üniversitenin Tıp fakül • Profesör IY'lalş Ankarada 
falın martın hir:nci günü Ünıversı tesi profesörlerinden bazıları ve • .. . . .. . . p 

k f 1 1 k·1 B Unıversıte ıslahat muşavırı r. 
te on erans sa onunda yapıma • ı eyle görüsmü•lerdir 

1 ~ ~ • •M 1\1 ' h c?·· A k . ._ . sı kararlaşmıştır. Şairin rozet ha· 1 Halk fırkası vilayet i~are hcye· ı · a.c ' un n.ı araya ~ı .. mış, 
l~nde fo~ogı·aflan hazırlanmakta - ti r,e·si Cevdet Kerim ve Halk evi tir. Profesör Ankaraya Maarıf Ve
dır. Bunlar, merasime gelenlere da reisi Ali Rıza B~yler de Sıh· ı kili Hikmet Bey tarafından çağırıt 
ğrtılacaktır. 1 hiye vekilini ziyaret etn:işlerdr. 1 mışhr. 

DEH R t Efendi r"ası ı Görüyor? 

--- Dehri Efendi, Fransa -:la ye _ 

81 Bat"'·kil ol~n Dumerı çok ı. 

yi bir i~ıf .. 

.... Methur b!r gülüşü varmıt - ... Yalnız ba zat bekarnuş. Altmış 
ki herk · b nunla teshir edenni•. . - • • • Sonra hiç bir fırkamn adamı de yaşını geçtiği halde ~imdiye kadar ev!en-

~ı u -s v 1 • B' t af ld ~ . . h f k 1 ' • gı mı§. ı ar o ugu ıçın er ır aya ı· mcmış. 

yi &eçinirmiı.. ı - ... Anlamıyorum, acaba bunun ıebe
bi neymi§? 

De~ri Efendi - Anlaşılan siyasi ha • 
yatta tamamen bitaraf olabilmek için 
de evlenmekten nzgeçmiı!., 
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Neden Evtenemedik ? .. 
Gazi'ye 
hayranlık 

ııııuııı11111ıımıııu.11ıııı1111111ıı1111ı111 J\T ki den Sel ni izzet uııııııı111111ıııııı11111ııııııııu111ııııı1111 Amerikadan bir papas 
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... Rejs:mizin resmını Bu bir anda doğan ve beni Hemen izdivacına talip olmı-
çok muztarip eden his, beni ay· ya karar verdim .. Bu hal devam rica ediyor 
n! zı;ımanda çok da mes'ut etti. ederse, Elza bana aşık olacak, Reisi ci.:.mhUT Gazi Mustafa Ke-
0 günlerin hatırası, bugün hala, annesi izdivacımıza razı olmaz· mal Hazretlerine, Nevyorkta: Bruk· 
gönlümde, kıvılcımlı b!r küldür.. sa masc.m kızın yüreği ya.na- lin de Oşin caddesinde bulunan 

VAKIT'ın yeni Tefrikası: 1os 

Orada her an ölümü 
beklil}or ardı I 

Bu hatırayı ne zame.n yadetscm, caktı. Üniversakt kilisesinden bir ınek· 
. 't İrimi amir:me döktüm. d ·ı . . d d k Al. aesım t! rer. ~ tup gön erı mıştır. Şayet mermi isabet etmezse 0 • Onun iç'n a am gön erere ı 
Otuz yaşn:.:1~.yken, insan dinç· Başını s:ılladı: Papaa C. Greenway i.mzasını ta· rada bekler ve kurtu~uruz. Hem Riza Beyi aratmışlardı. Ali Riza 

h _ Ben de genç oldum, dedi. ı· 1 t~r. llk gençlikte rrpalanan gö· §ıyan bu mektupta, ki ıseye ası - de efrat bizim karmadıg~ımızı ve Bey de onların Atinada bulundu· 
k _ı• • 1 Hissiyatına aşinaymı. Y a1nız is· k h dan ~ 

nül, otuz yaşında er. l.linl tep ar. ma üzel'e, Reisi cüm uruınuz burada beklediğimizi görürse on- ğunu duyduğundan o da teşkilatı 
k. 1 afı çok müşkül bir arzuya kapıl- · l b d'l kte !~te bu çağlarda, es 1 acı arın ım:n· 1 ir fotoğraf rica e 1 nıe • lar da fir.)rdan vazgeçerek bize mal.susa adamlarını aratıyordu. 

b k dm .. Fahat üıniclini kırmak iste· d O kt kT si silindiği an~arda, genç İr ıza h ir. Bu rica, niversa 1 ıse iltihak ederler. Efradın yardımile 

1 

Nihayet ik. i taraf biribirini .. bul-'k 1 d b' mem, bu akşam, mada.mla bu u h kkın a~ık olmak, ne han u a e ır papasına ,Gazi Hazretleri a • bombardımandan sonra dinamit- mus ve vaz!yet ha·!tkmda muzake· 
susta görü,üriim. d k. · 'f d ye • ş~ydir ! a ı samımi duygularını 1 a e . ]erin nakline devam etmi'll oluruz. ı·eye b~te.Jamıştı. Bu müzakere ne· Cevap beklediğim gibi çıktı. f b "k hır :r :r 

Hayatın en mes'ut günlerini ırsat vermiştir. Papas, üyu Nail Bey bu tekl:f üzerine bir ticesinde A!i Riza Bey Kafkas cep· 
Terbiyeli bir ret cevabıydı: h ı ki d ge 

Madam Hansbergin salon.unda ayran r a. ,Türkiyede vücu e • müddet düşündükten ve eb'afma hesine muntazam kıtaata ve çetele-
"Kızrmm, b!r ecnebi ile ev· k l l d' k' ge~irdim. Çünkü daima Elza İ· len in 1 ap an sayıyor ve ıyor ı: b:ı.kınarak kaçmak imkanı olma· re kumanda edeceği zanniyle gi· 

lenmesine kat'iyyen razı degv i· "B d · b' A .:1.~ı ahı· 
le beraberdim. Onuda konuşu· en enız ır mer.:..t\.c.ı. ı r • dığmı bir kere daha anladıktan diyordu. 
yordı:.".ll ve bana cevap verense· lim.,, bim. Zatı alilerine mektup yazmak sonra çarnaçar katibi mes'ul be- Kat:b: mes'ul beyden oradaki 

b k Am:rim, boş yere, iki saat beni tk" ı ~ d b ı d ~ dan 
sini işitiyordum. Bundan üyü cüre ar rgm a U un ugum yin fikrine iştirakle onunla bera· ahvali öğrenince büyük bir inkisarı 

müdafaa etmişti. Bana kontesin l ff · d · Size 
zevk;l'.ll yoktu. do ayı a mızı nca e erım. ber camiin arkasın::ı gidip dur· hayale uğr:ımıştı. Onun için bir 

son cevabını getirdi. k 'ht" b d -an 
Ona, okuduğum Andersenin bir Doğrusunu söyliyeyim mi?.. yazma 1 ıyacmı ana uyuı muşlardı. Hayvanlarını da o tara· :ar~sini bulup geri dönmeği düt~n-

mas::ılrnı anlatır. Büyük annem- saik 1922 de Çanakkalede itilaf fa çekmişlerdi. Orada şimdi her meğe başlamışh. Öyle karmakarı-
den dinlediğim bir peT: hikaye- ağl~:: Kopcnhagda durama.z· devletlerini mağlUp ettiğinden ve an ölüme intizar ediyorl-:rdı. şık, ba:sız dolaşan çete efradiyle 
sini uakled d' O un dinleyi· gene 1922 de köylü ve kadınlardan Mermiler birer birer patladıkça uiYraşmaktan ise orduya avdet et· er ım. n drın .. Nezarete müracaat ettim, d ı d" 1 1 "' 
tini seyrederdim. Sonra beraber mürekkep or unuz a uşman aı onlnr da ölüme hazırlanıyorlardı. mek Ali Riza Bey için bin defa 

izin istedim. Veı·diler. d be · T" k' de 
ata biner, Kronborgun ağaçlık- '-- kovduğunuz an rı ur ıye Fakat ölüm bu defa da onları mürac::ahtı. 

Gidec~ğim gün amirim ueni b' tek "l ·· d 1 
1armda dolaşırdık. muhteşem ır amu vucu e. ge • korumıy.:ı karar vermiş olacaktı Çetin btr seyahat B gara kadar geçirdi. Çok meyus d b üs 

ilmem, hüm1etkarane bir ıniş olması ve 0 zaman an erı • ki etrafta patlıyan mermilerin Fakat Jra"'"ı'bı' mes'ul beyle Ke.mil 
k olduğumu uördü. ·ı · d ·ıı 1 f 1 k on • -cı~ n zevkini müdrik misin?. hem manlı tarı ıın e 1 { c ~ a o_ara · ı bir t~mesi bile camie isab_t etnıe- eyı·n Alı' o

1
·za Bey meselesi"le - Azizim, de:H, seni l · ·· dd t i d h 1' " İnsan, ıevdigvi kızın gözlerin· . h d de iti senelik bır mu . e za: ;n a nı_ II}İşti. Alhh d:"r.a onların c:mım me~"_.ul clm"l"rı ı'ç·.·n artrk hiç bir :mübe:;sır em e memnun e - 1 t' · · b d h ılah1 Men :r ... "" -d·~, ken:line karşı bir şefkat, bir cek bı'r s'"eyi s:zden saklamak is· e mızın aşın nn arp v - lma Ltem~ n. şti. N::.il be} le ka- seben yoktu. Onların vaztfesi bit· 

'kk t h. - hi uzak bulundurmuş olm.aklrgmız- t'b" mes' 1 b .. k d . rı a ısseder de, saadetten çıl- temem .. Dün Kontese gittim, El- ı ı u ey c;,mıın ar asın a mişti. lst')nbu!a dönüyorlardı. 
drrır. Ses, kulaklara daha tatlı za çok mt.hzumlu. dır.,, bombardıman b~tinceye kadar Ali Riza Bey istediği harekette r d · 1 - Gene papas C. Crenway, mektu· h 
ge ır e, gönü ferahlar. A"'-aba 0 melek gı'bı' kız beni her an avaya uçmak korkusuyle h~ d 

O ·· I buna şu sö::leı·i kaydediyor: k l mu _ar 1• 
gun eri dütündügwü.m zaman •evmı·~ mı·ydi.. . titreşti ten sonra. ortalık sü dlnet iki a-ka-laş Tl'ahzon yolculuğu 

d. k ' .. - "Amerikada sizden, Türkiyenın 
ken ı en dimi takdir ederim. Ama ben bununla da teselli bulunca tekrar meydana çıkmış· esn: sında yol üzerinde epeyce ye· 
"' .. h Abraham Lincoln ve F. D. Roose-
u-::nrumün ütün günah1arını, bulamazdım .. Bir~eşmemize im· hrdı. Beş on dakika sonra, ka- nilil::br görmüşbrdi. Tr~bzon vi· 
El velti diye bahsclunuyor. Uzak bir zanın yanmda geçirdiğim an- kan yoktu ki.. çan efrattan bazıları da yavaş ya- layet'n"n vedigwi emir üzer:ine ka· 
1 ff ülkeden zafalileri için bundan 
ar a ettirecektir, buna kani o- latanbu,a aeldiım. Sanşm Da- vat görünmeye haş!adığmdan di- r.,k ef at to">. bttlara!t Trabzcn:!2n 

1 büyük bir methü sena sadn- ola- ~ 
urum. nimar!-.alıyı unutmak için elim- na.mitlerin nakline dev;,m oluna· ifbaren hudu·,a ka·'ar uzamak ü-

Haris olmıyan, mukabilinde den gelen deli1iği yıpıyordum. maz.,, rak aandıl<lar n·hayet düşman e- zere sırf toprı.ktan bir yol inşasına 
bir şey beklemiyen aşk ne ilahi Altı ay sonra, Elzanın, genç İ d. line geçmekten kurtarılmrştı. h3.ş'anm!ştı. 
bir a~ktır! bir Rusla, pren" Baheloffla ev· lk mektep.erde JŞ B ::11 l d T b 

~ • u &an ı ı: ;ır oğruca ı·a zo· Askere almmıyan köylüler dahi o gen~ kızdan hic bir bekle· 1er. 'iğini haber aldım. muayenesı d 1 t • ı öncleril d' ı d 
d'W' • n~ ~e ora an s na~ a g . -

1

bu amel'yata işt'ra..lc e ıycr ar wı. 
ıgıml Yoktur ... On!!n dün.yada Bu izdivacı annesi istemif, o:, tabipleri cemiyeti maarif m.ştı. (Murgul) daki Amenka~ Arada g:;.:~n s!l!ar üzerin.e de sag• 

yar. 
0

. duğunu dü11ünür ve irim kız da kontesı·n ao"zu"nden çıka· ·· t tm' 'lk hak d · .:ı b l n .. n hu dı· I I d O 
T ~ müdüriyetine muracaa e •§, ı u• ma en •n;;ıe u u. - :ıın köp: ü!er kl!l·uyor ;:r ı. nun 

ııev;:~:~~·w~şte bu kadar.. .. b' mr·a~<lğı i~=n razı olmuştu. mekteplerdeki çocuklann d:ıbrini namitlerin bi~ahare Çan-h:~ale için h:.at'bi mes'ul bey arkadaşiyle 
tgını zaman onu gore ı· Evlenmişlerdi... meccanen muayene etınek istedik· müdafa.~sm:Ia bile kullanılmış ol- h~ra' er bu yeni yolu t:ıkip ederek 

lirdim, istedigwi.!n zaman cnunla B . d' b , 
k ı,,·ı· u ız ıvt:.ı:ın zoraki olduğuna )erini bildirmişti. Maarif müdüri· duğunu tefrikamızın aşın'" a yn müşkü'at celrmeden Atinaya gele· 
onuşa<.#ı ı:-·:lin D h e ister· k:ın' 1 • O ,__ b k T k'l- l nm K:ıf 1 

dim ! . a a n .tamı.. ıcza karşı kin es· yeti haddi zatında çok İyi olan bu mıştı . eş ı atı ma susa . - bilmiş' erdi. 

Bı·r .. d'· .. liyebilmiydim?. Ona darılmıya teklı'f'ı dog~rudan doğruya kabule- kas cephesinde yapt•ğı s~n v~zıfe 
gu h kl-- h .J 1 ·ı· k Bu yolun Trab:mna kadar de-n uşundüm Elza ne a ~m var mıydı?.. . . ı.;;-1,. b. h' t' bu olmu~tu. Cep e_en çe ı ır en 

de olsa kad d .. · ak, 1 L demiyeceğ nı., \Jırısıı.ı •. ır ızme 1 b k I l k d" vam ettiğini haber alınca hazırla• ın ı. Bugun dud a· izbona tayin edild:ım. Bir ıe- k • ~ 1 1 orduya dört, beş in · o u ına· 
rn:ı alnına d ku . . . E- anca me~aar genış ve e 0 an a· n:ın motcr~.:?n vaz g~çerek iki ar-

o nabılırdı - ne, can sıkıntısından pat adım.. . d l b. "" l h mit hediye etmişti. 
yet, sade ah·-- b d'" .. • K rın ıfa e uzun o an ır D"ena ey l:atl--ş gen:! !·ayvan!a Trabzona git-

- .. uıa - unu uşun ızgın güneş, sıkıntımı arttın • .. f z b"t k t Soldan geriue 1 ı b 
düm de ist . l yordu.. bu ıtı !diliyor. a 1 an zeva ın 7 •• meğ.'! "mraı· vermiş.er ve güze ir ' ersen ben:m.e a ay . w k 
et, kızardnn O d l k B d·g~r tikerreren burasını )vara a· Bu iş bitt'h"ten bir lmç gün günün n.balu Atinadan mufarakat · n an ayrı ır en, ir sene son.ril bkrar izin iste· · Jd·~· 
elin~'kuzatrnası, be~im için en dirn, Fr~ns:ıya gittim. Tnıvi de l~rbı~ıl \re bataklığın 

1
msa

1
dn ~ ıgı • sonra katibi me:>'ul bey ya· etm'ş1ertli. I k k I 

büyu mükafattı El k :nı· b' nı ı 'kadar yumuşa c 0 un mnda te~~dlqtı malısusanm en Bu güzel yolda gider er en ı ı· .. " . zayı arş lr otelde oturmıya haş~admı.. . . b k . r 1 
da gorur görmez d k lır· B Dı~rmi10lerdır. O ata 1 ıç ı· cesur müfreze kumand:m· olan Ka- ğı kıyafeti düzgün bir zata rast ge -, vec e apı ir iki Türl: ahl:-abım C1a var- .,v .. • k k 
dım. Kend~.ınden d' Ba· dr. Hele bı'r sıkıfrkı maırtsan bir asker gogsunemı~ ve mil Bey tle olduğu halde Trabzona miş'erdi. Bu zat Atina ayına a• 

b geçer ını.. tanesiyle 1 =-- ne me· 1 · d 
na u saadeti tattıran kız, ömrü dost oldum. met • . avdet İçin hazırlanmıştı. Bu ha- mı Tevfik Beydi ve yo un ınıasın a 
oldukça mes'ut (Devamı var) muraz mPske!erJ bırer zırlık bittikten scnra b:ı- gün şr.fak· büyük hizmetleri dokunmuftu. 

M ya!asm.. s·ıcı'l:= - ,.. ir ver- l L k k k k be • 
. . adanı Hansherg, dev cüsse- . :1' .. - J' a cera ı.er atlarına binere i i ar- Katibi mes'ul Bey ayma am yı 

lı, hır alay •arıtın ene gelirdi. Yaka anan hırsız'ar mışl ıeou ıste- kadaş Trabzona müteveccihen ka· gördüğü muntr.zam yoldan dolayı 
Onların h · g • · yi ' alma· rargahtan ayrılmışlardı. tebrik ettikten sonra yoluna devam . . epıı de, zevksiz ve hts- . Çatalca civarında beraberinc!eki ~ ~ d'l 
ıEılz ınsan!ardı. Farkına vardım. bazı eşhas'a müteaddit soygun ya·I cak ~.Jt t e 1 e· Kafkasyayı alacağız, Rusyadaki etmişti. 

z:ı o~larla değil, benimle ko· 

1 

pan pcınak Ht.seyin yakalanmış, cektu r~~,;-1_ ~ Türklerle birleşeceğiz, koskoca bir Fakat tali ona Trabzona gidinci-
n~~~;.dtan zevkalıyordu. fakat lst'4n:..ul dahilinde nasılsa ~ Osmanlı devleti kuracağız diye ye kadar daima karşısına müşkülat 

0~ku en geçenlerin künhü- kaçırılmıştı. Hüseyin İstanbul za· Baroya yazılı avukatlar haşbnılan işlerin, başına getirilen çıkcrmağa karar vermişti. Çün .. 
ne va ıf degvild' f b d b t · 'd ı .' d zevattan Kafkas cephesinde ka· .u" Atinadan uzaklaştıktan bir 

l ır, akat en en ı asının §ıtı et i taıı:iıJi neticesin e f l .., 
hoş anıyordu k• d ~ d az a mı : lan.far ıtimdi Trabzon yolu- n1u'ddet sonra bir köyün yakının· K . . • sa .an ıgı yer e tekrar yaka lan- :r 

. .e~dırnı ona sevdirmek be- mış ve adliyeye ver:Imistir. Hüse- İstanbul barosuna kayıtlı avu - nu tutmuşlar atlarının üzerin- dan geçerlerken uzaklardan Ruı 
nım 1•çın en büyük bahtiyarlık 0 • yine yataklık eden Med.iha Fıtnd katların sayısı g!ttikçe artmakta· de konaktan konağa misafir gidi- torpidolarmın geldiğini görmüşler-
)aca:.dı. Bıu•..a h S h · · d .. , ' ' d A l l b d k l d d' T · d l h t t k d . eın seviniyor, e er ısmın e u: Hadrn ve Hasan

1 
ır. vu ~at ar un an ş: ayetçi- yor ar ı. ı. orpı o ar emen a eş aç ı • 

he: de endııeleniyordum. Ömer, Ne~ip, Muhiddin isminde 4 clir. He!e adliye yangınından ıon· Katibi mes'ul beyle Kamil Bey lumdan iki arkadaş önlerindeki 
a Bun· Hanaberg, arbtok. er!:e': ha'!i:kmda da ta!:ibata başlan ra bir çok muamelat durduğu için bu suretle günlerce gittikten sonra mısır tarlasına saklanmışlardı. Ni· 

rattı. ~n ·~ servetim vardı a· nustır. avukatların işleri de büsbütün a· n:hayet Karadenb sahilinde Ati- san iptidasında mısır tarlası ola· 
ın~, aan et~ Yoktu. İyi b:'J' aile- Po is, pomak Hüseyi~in cürüm zalmıştır. neye muvasalat temişlerdi. Şimdi maz diyeceksiniz amma, saklan-
ye meni~ hıan heydinı. Bizde şerihlerini ele mey~ana çıkarmağa Bu hal bazı avukatları bir te- ertesi sabah Trabzona hareket et- dıkları tarla haki'katen mııır tarla-

n~ prens 
1 var~ı, ne de kontluk ve tevkife r.nuvaffrk olmuştur. şebbüse girmiye sevketmiştir: Ba· mek için motör hazırlanıyordu. stydı. G~en sonbaharda mııırlaT' 

Bana kızım venr ın· d' h' Y H" . lb . . . lk' k d h . l 1 'k k kr f h ıy ı ıç !.. Bunl<.u a~ar, useyın ve ra· ro meclıs'ne 6 sene müddetle yenı· ı ar a aş u ış e meşgu 1 en toplandıktan sonra topra te ar 
~~ım.a 1 

ko.ntes kızını çok hiı 1 isminde üç kişidir. Ç-:te efra·; den ~vukat alınmaması için bir kendilerinin yerine tayin edildiği bellenmediği için mısır fidanlan 
sev' yordu. :Relkı de on•ın askı dın!n yakalandığı kulübe içip de I teklif yapılacaktır. yazdan ve lstanbula ve İstanbul- olduğu gibi kalmıştı. işte iki arka· 
k~rıısınd.ı lnıant his•~ · ~ b ı d 1 b 0 b Al' R. B • ı ki ' • •wrı ll\.leya- pe]· cok çalınmış eşya u unmuş· "'""""""'"""""'""''~'""'"""""'"'"""" .......... -·-·"'""'"'"''~""m'"'' an ge en ın aşı ı ıza eyın da~ bu kuru sap arın yapra an 
n& reh~.df. • tur. ~ Maçka ve Nişantaşmda da bazı ev·jde bir gün Atinaya geldiiğni haber araama ıaklanmıtlardı. 

Yl'!r .. ne •anı:ım 01
: olacalur. , , ~ata1ca soyguncularının Şi,li, leri aoydukları anlqılmıftır. ahnıtlardı. cu...m ~ 



is~N1ıa1 muharebesln~eki kahramanhklardan : .. _... ...................................................................................... .. 

Adana kahramanları!. 
/ ~---------B--un ... ıa_r_ı_B __ il-iy __ o_r __ m_u_s_u_n_u_z_? __________ J. 

1337 senesinde Adananm en matemli 
günlerinden birinde idi. Fransız kuv
vetleri Adana ve havalisini iural ebniı
lerdi, daha içeriye doğru gideıek Türk 
yurdunu felakete boğmak iıtiyorlardı. 

Fransız ordusu; Pozantıda toplanarak 
muharebeyi idare edecekti. Fakat buna 
lüzum yoktu ki.. Çünkü Adana ve ha
valisinde, bilhassa Tarsus civarında ne 
kuvvetli bir çete ve ne de Türk askeri 
vardı. Köylerin çoğu Fransız kuvvetle
rinin emri altında idi. Maamafih ne o
lursa olı:r.ın tedbir almak icap ediyordu 
Adana iıgal kumandanı bunu dÜ§Ünerek 
kıta kumandanına hususi bazı emirlc:
verdi. Fransız zabit, kumandan tara· 
fından verilen emirleri dikkatle dinledik
ten so=-a kendi kendine: 

- Adam sende.. dedi... haıta olan 
Türkler zaten ölmüı. Bundan sonra on-
lardan korkmak ve çekinmek fazla buda-ı Güzel Adana mekteplileri bayram yapıyorlar!. 
lalık olur. Hele koskoca Fransız işgal . . · • k k k"' I" ·· ·· k • • .. • verdi. Bıra.z sonra 33 sılablı arkalarında kadın ve er e oy uler arasında gorun· 
uvvetı karımnda bır tek Turk asken k d 1 El 1 d v •• •• v ba b' d bı"re hay1·--d 
1 

d k a ın ar ma ıya ogru yurumege !· ce ır en KU' ı: 
0 ma 1 tan sonra... !adılar. - Molla Keriın hazretleriyle goru•-

* • • "' Fakat akşama da bir §ey kalmamı§tı. mek istiyorum. 
Fransız zabitinin idaresindeki 2 bin Nitekim Elmalı sırtlanna varılmadan or- Köylülerin kahkahası her tarafı inlet-

kişilü iıgal kuvveti derhal harekete 
talık kararını§, ileri giden köylülerden ti. 

geçti. Fakat bir gün .• idaresindeki her d • d Ef d" düımanın Elmalı eresın e gecelediği an- - en ım ne Molla Kerim var •. ne 
türlü askeri kuvvetlere sahip olan muaz· !atıldı. de efrat.. İ§te hepimiz şu gördüğünüz 
zam lnıvvet; kahraman Türk evlatları 1 • M • • • köylü enz. narnafih emin olunuz esir 
tarnfı:ıdan birdenbire imha edildi. Bir ı 
kısmı esir oldu bir kısmı da öldü. Kıla Sabahın alaca karanlığında sarp El- olan asker eriniz hiç bir felakete uğra-

• 1 d vl d (K k k k) 1 . . . ınaınıştır. kumandanı da esır oldu. Bu nasıl olmu§· ma ı ag ann a o , o ses erı ışı-
0

.. ku 
tu? En ufak bir asker veya çete kuvve· tiliyordu. Bu sesler kahraman Türk · duş~~~ . rnandanı bu v~.iyet. kar-
ili o1nııyan bu havalide bu kahramanlı:' 

1 
köylüsünün aralarındaki parola idi. Bir şısın 8 1 etınden kızardı. Go:zlerı kan-

:yapan kimlerdi? "' az sonra herkes elinde silahı kendisine landı. ~udunnuı gibi haykırdı: 
• • • uygun ve mahfuz birer ağaç dibi, kaya -:- Koyıulere teslim olmak ha .• Askeri 

• ı· d (C''l k) bov k b 1 • · 1 k d"' .. !crefım mahvoldu .• Tarsusun ıırna ın e u e gazı ar aıı u ınu§, mevzı a ara utmanı go· K"' 1 .. 1 ıve köyü vardır. Fransızların esareti al- z.~tlemeğe baılamı~h. Artık kan v~ «>_: ler: oy u er ona Iakaydane cevap verdi-
tında ya}amıya tahammül edememiı olan lum kokusu gelmege baılıyordu. Çunku M" • . • 
aıil ruhlu Türk evlatları, burada topla- Franıızlann sesleri, nal §ıkrrtıları dağ- • - . u.teessır olmayı.nız... Sızın aske-

. . ı d ki 1 d M · • · d ki rı şerefınız mahvoldu ıse, Türk köylü-narak İ§gal kuvvetlenne karıı bırçok çe- ar a a s er yapıyor u. evzı ıçın e .. .. . .. . . 
• T" k k"' ı·· .. h d 't · M sunuıı §erefı yukselmııtir · teler te!kil ebniılerdi. Bu çetelenn ye- ur oy usu eyecan an tı rıyor us-

1 
.. .. . _ .,, 

A k d F k ti · · tafa .-~vu•un ıiliı.h sesini bekliyorlardı ( ) Koylulerın Fransız kumandanına gane ma sa ı ransız uvve erının r- :s • kt kl lAk 
Türk yur~undw faaliyetine mani ol- Zira sabahleyin köylülerin ağası tarafın- ta 1 an a ap. 

Maszfcı maktı. Bunun için çeteler Pozantıda dan verilen emirde Mustafa çavu! silah 
toplanmakta olan Fransızlara mütemadi- patlatmadan kimse ateı etmiyecekti... ~~~~~!!~~~!!~!!!! 
yen baskınlar yapıyorlar maalesef müs- Fakat iıte düımanlar ••. Fransız asker
bet hiç bir muvaffakıyete kavup.mıyor· leri meydana çıknu!tL Köylüler Fransız 
}ardı. Çünkü Pozantıdaki Fransız kuv- askerlerini birer birer sayıyorlar ve ken
vetleri ve cephanelikleri etrafı tel Örgü- dilerine hedef olarak ni§an alıyorlardı. 
lerle çevrilmiı, ayni zamanda kuvvetli Arbk ıimsede tahammül kalmamııtı. Ni
bir kıta tarafından muhafaza ediliyordu. tekim birdenbire Muıtafa ÇBVU!Un mav-

Bir gün Gülekte garip bir haber çal- zeri Elmalı dağlarının yalçın kayalarında 
kandı. Cülek dağlannda bulunan Türk uzun bir akis yaptı. Arkasından mavzer 
çeteleri Fransız kuvvetleri tarafından e- ıakırtılan faaliyete geçti.. Bombalar 
sir edilecekmiı. Bu haber köydeki bü- kılıfından çıktı. Biraz sonra koskoca 
tün Türk evliıtlamu, birdenbire heye- düıman kütlesi biribirine kanıtı. Yayga
can& sevketti. Biraz sonra Gülek köyü- ralar, feryatlar, çığlıklar, hayvanların 
nün içi bomboı kaldı. Çünkü köyün sesleri biribirine girdi. Yarım saat de
en gürbüz gençleri, Tarsus cephesine vam eden bu kızıl kıyametten sonra ağa. 
baskına gitmiılerdi. Köyde ise orta yaı· nın emri ccldi: 
lrlarla ihtiyarlar ve bir de kadınlar var- - Arkada§Iar ate§i kesin ..• 
dı. Fakat.. bin bir felakete uğraınıı 0 • Birkaç dakika sonra dağlardan aşağı 
lan Türk ruhu böyle ufak Fransız kuv- doğru muzaffer Türk köylüsü birer za
vetlerinden korkar mı? Derhal köyde- fer kartalı gibi uçuyordu. 
ki eli silah tutanlar mavzerlerine ıanl- • • • 
dı. 33 kiıiye baliğ olan bu kuvvete ka- Akıam askerce bir tekmil haberi ve-
tüfekleri ve çakmaklı tüfeklerle d,jpıtk rildi: 
dınlar da katıldı. Gülek köyünün gene _ 800 esir, 600 yaralı var. Fransız 
ayni kahramanları bir ay evel 100 kiıilik kumandanı da geriye kaçnrken Elmalı 
Fransız kuvetini hem de av tüfekleri boğazında sıkı~trrıldı. 
ve çakmnklı tüfeklerle mahvetmemi§ler Bu vaziyet karıısında düşünen kö • 
miydi? Şimdi korkulacak ne vardı? lülerin reisi hemen cebinden bir kağıt k~
Ayni ~anda FranslZlardan kalan ~m- lem çıkardı. Bir ıeyler yazdıktan sonra 
balar hala duruyordu. Artık teıkilat yanında oturan Nuri efendi ile uzun uza. 
tamamdı. Yalnız ufak bir haber bekli- dıya konuştular. Nihayet: 
yordu. Fransızlar yürümeğe ba§lamı§- _Arkadaşlar •.. dedi, biz Nurettin e
lar mı, ba§lamamıılar mı? Bunu öğren- fendi ile Fransızlann kumandanı olan 
mek içiıa giden Öksüz Hasan da henüz (Ağaçbncakn) (1) gidiyoruz. Biz gel
gelmemiıti. Beklediler beklediler. Ni- mezsek hnldanı2.1 heliıl ediniz. 
hayet Öksüz Hasan koıa koıa geldi ve 
vaziyeti anlattı. 

- Fransızlar Ökıü:ı:. Hasanı yakala- iki saat sonra Fransız kumandanı 

1934 

Gürbüz Cocuk 
Müsabakası 

Yavrulannızın en son 
fotoğrahnı bize 

gönderiniz 

.... rıak t::ı:.~ 

.,ta Haydar "" 
.aygı ile alkı,lan 

bir sene içinde çok 
mi§ti. 

Kongre münakaşa 
di. Ku1üpte ayrılan "9 

lann Jistes:nin okunu. 

11 ayrıltmlar arasın-lı 
' ı< olaı da1vası kazanın 'S' 

·ı· ver;1.n yalarının ver· ıp 
rinde eneyce konu§uldı 
arclan bir kısmnıın 
eticesi ayrıldığım &Öy 

.P.u gibi ayrılan'arın 
~n bulundu~u sokıı 

.... • taraf tar olı 
tzmir tnhl'>:ırlıır ıı~ hı "" eli ynpmk 

Tütün ubesl nıntrl Ziya Bel in kızı 

l\flibC'CC<'J ll. 

mı§lar, Cük lbrahim ile lsmaili de dava- Türk murahhaslannı kabul ctmiı tercü- 1933 senesi kışında tertip etfğimiz 
rrn batından çobanlık ederken almışlar, man vnsıtasiyle konuıuyordu. Köylüle- güzel ve gürbüz çocuk rnüsabakası vesi
mihmandar tayin ederek Gülelc geçidini rin reisi bir aralık ceb:nden çıkardığı lesiyle birçok ynvrulan tanıtını§ ve onla
geçmek istemiıle- . Fakat asil ruhlu kağıdı düımanına verdi. Tercümana o· ra b:rçok da hediyeler venni~tik. 
Türk köylüsü kendı eliyle yurdunu düş- kuttu. Kumandan: 1934 senesi güzel ve gürbüz çocuk 
manın pis çizmeleri altında kirlettirir Bugün cenup cephesindeki kuvvetle- müsabakamız da geçen haftadanberi baı-
mi? rimi toplayıp Çamalana geldi~. Gönder- lamııtır. 

Senenin en kısa ayı 
Senenin en kısa ayı şubattır. O 

da 28 - 29 gündür. Neden 29 ba-

zan 28 •• 
Bunun sebebi tudur: 
Bir sene 365 veyahut taın 366 

gün değildir. 

Bir sene 365 gün 6 saattır. Ya

ni biz hesap ederken birinci sene

yi335 gün demi' isek o 365 gün 6 
saat demektir. ikinci sene 365 
gün 12 saattir. Üçüncü sene 335 
gün 18 saattir ve bir gün 24 saat 

olduğu için dördüncü sene 365 gün 

24 aaat yani 366 gündür. 

Senenin aon ayı evvelce ıubat o· 
larak tanınmıştı. O zamanki in· 

sanlar senen:n bu çok veya az ol· 

duğu günleri senenin &on günü o
lan şubata yüklemeği muvafık gör 
müşlerdir. Bu sebepten senenin 

en kısa ayı 'ubat olarak kalmıştır. 
Ve şubat ta 3 sene 28 gün, dördün

cü sene 29 gündür. 

Senenin en kı~a günü 
Şubat senenin en kısa ayıdır. Fa· 

kat senenin en kısa günü hangisi· 

dir? 

Senenin en kısa günü 21 teırini· 
sanid:r. Bundan sonra günler u· 

zamağa hatlar. 

Senenin en uzun ~ünü 
Senenin en uzun günü 23 hazi· 

randrr. Bundan sonra: günler kı
salmağa baılar. 

Kuşun neden kurrruğu var 
Kuşun neden kuyruğu var? di· 

ye sormadan ~vvel: 

- Kutun neden kanadı var? di· 
ye soralım. 

Bunun sebebini de sorm11ğa lü· 
zum gönned~n İ7ah ~de-lim. Kuş 
havada uçan bir hayvandır. Uç
mak için kanada lüzum vardır. 

Şu halde uçan ve kan!ldı olan 

bir hayvan havnda müva:zcr.eyi i· 
yice temin edebilmek için bir de dü 
ınene ihtiyl\cı vardır. 

Bu dümen de kuyruğudur. 
Kuyruğu uzun olan kuslar daha 

çok uçarlar. OlmıyanJa .. da pek az 

ve kısa ınesafede uçabilirler. 

Tayın bacakları 
neden uzun? 

Sokakta yeni doğmu§ tayları 
görürsünüz. Upuzun bacakları 
vardır. Acaba neden? 

Görüyorsunuz ki beygirin yav· 

rusu o)an tay anası ile birlikte koı· 
mağa ve ona yetişmeğe mecbur· 

dur. Bundan başka annesinin 

memes;ni emebilmek için boyunun 

uzun olması lazımdır. 

Tabiat tayların hacanmı uz m 
yaratmamış o~sa idi, tay ne anne· 

Kuş yuvaları! 
Kuşlar yuvalarını çok büyük 

zahmetle yaparlar. Oraya yu• 
murtlarlar. Fakat çocukbr veya 

insanlardan birisi ku§ yuvasına 

dokununca hemen kutlar yuvala· 
rm:lan kaçarbr. 

- Niçin? •• 

Kuş~ar büyük bir dikkatle yu• 
valarını yaparlar. Çok hassas ol· 

dukları için kimsenin bunu gör• 

mesini istemezler, gördüklerini 
de derhal anlarbr. Hele el ile do· 

kunulduğunu anlayınca yuvaları· 
nın bozulduğuna kanaat getire
rek korkarlar ve kaçarbr •• 

Sakın kuş yuvalarına dokun-
mayınız. 

Kediler ağlar mı? 
Kedilere vurduğumuz zaman 

gözlerinden yaş akar zannederiz. 
Acaba kediler de ağlar mı?. 
Ağlamak bir acının gösterilme

sidir. Bunu da hiasebnek li.zmı. 
dır. Halbuki kedilerde İn•:ınlar 
gibi his yoktur. Bunun için keder 

bilmezler •• Tabii a_ğlamazlar. 

[ - -, Talebe Yazıaı .. --- -Yoksul çocuk /ar 
Biz refah ve saadetler içinde yaprkea 

felaketler arasında yuvarlanan za•alh 
yokıul yavrulan unutmamalıyız. Bunla• 
n unutmak biraz olsun yardım ebnemek 
vatana karı• yapılan bir hıyanettir. Bu 
yardımlan da ıu surette yapabiliriz: Hi· 
mayeietfal, Hilaliahmer gibi bir çok ha
yırlı cemiyetlere bir miktar para vere
rek, yavrulann ihtiyaçlarını biraz olsun. 
temin etmi§ oluruz. Temenni ederim ki. 
her Türk çocuğu bu ufak yardımdan çe
kinmemeli; çünkü bu çocuklara bakıl· 
makla vatana, billete birçok bayırlı ev• 
litlar yetiştinniı oluruz ve Türk konca· 
srnı soldunnarnıı oluruz. Vatanın bizden 
beklediği fevkalade ve bizim vatana kar· 
§1 olan borcumuz bu ufak yardımlardan 
ba§ka bir §ey değildir. 

Alman mektebi ihzari (2 B) den: 

Celal Ului 
'lllinm111111111mmmnttli•lll1 .. 11mnımıuarmmn111nuıuıt11nnmım.111mınmdlllmllll9 

ıi ile beraber gezebilecek, ne de 
kamını doyurabilmek iç:n annesi· 

nin memesini ernebilecekti. 

:;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::m::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::.-ı.-::::.m 
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150 okuyucumuza 
Bu haft:ıki bilmecemiz hece· 

lerden cC.mle teşkilidir: 
Ti - bit - h - at - şub -

hediye • 
verıyoruz 

Hediyelerimiz arasında çiko

lata, biısküi, kitap, kartpostal dı 
vardır. 

Bu üç köylü; Fransızları Gülek geçi- diğim murahhaslara silahlarınızı teslim Mfü:nbnkamıza iştirak etmek çok ko- ı - ay - sa - kı - nin - se- § Hal varakalarına isimlerinizi 

ve adres' erinizi okunaklı yazar-:.k 

(V AKIT Çocuk Sayıf aaı Muhar· 

ririne) gönderiniz, 

dine getirecek yerde Elmalı yolundan ederseniz hiç bir ferdin burnu kanamı· !aydır: ne. 

Doğru halle·'en 150 okuyucu-sarp dağlann içine sokmu§lar. Bu eına- yacaktır. Aksi takdirde buuünlcü ateş l - Kız veya erkek 10 yaşına kadar 
da da Öksüz Hasan kaçarak köye ka- geceleyin sizi de mahvedecektir. yavrunuzun en son çekilmiı bir fotoğra-
vuımuı. Uzun bekleme neticesi anla§ı· Milli kuvvetler cenup cephesi kuman- fını bize uönderiniz. muza mu!1telif hediyeler verece• 
lmca, bütün köy halkının gözleri parla- danı miralay Molla Kerim.,, 2 - Fotoi:rraflar kart postal veya da- ğiz. 
dı. Düıman kumandanı aynca kalktı. hn büyük boyda olmalıdır. .. ............................................................................... - ...... 

- Fransızlar Elmalı dağlannda te· dolaştı dola§lr. Nihayet dalgın dalgın: 3 - Fotoğrafların arkasına yaYl'tınU· rine) olarak cönderiniz. ·ıütün Anadolu ve lstanbul okuyucula· 
mizlenecek .•• h • • • - Pek fıla._ di~~bildi:. zun i:ımi ve adre:ıinizi olıunahh o!aral:I Bize eönderHen her fotoğrafı sıra ik :ımızın İ§tİrak edebileceği tekilde bir 

Derhal koy(ln en zıyade ıtımad?'~ Sabaha karıı Gulek koyilne esir o!a- ynzznız. muhakkak surette gazetemize basacağız. seçme yapacağız ve yavrulara hediyeler 
kazanan ağaaı köylüye hareket emnm rak gelen Fran11z kumandanı kendisini 4 - VAKiT (Çocuk ıayfaıı muharri· Bunların basılma11 bittikten sonra vereceğiz. 
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Umumi harpteki tecrübeıerden •• 

Tesadüf, lıarplerde, daima büqük 
bir rol oynamıştır 

Bir ordunun ıulh zamanındaki 
bütün i§leri yolunda zannedilir. 
Her §ey uıul ve kaidesine göre lan 
zim edilir. Yapılan talimler ordu 
reislerinin nezareti altında cere
yan eder. Bununla beraber harp 
esnasında bütün bu kaidelere ve 
uıullere rağmen tesadüf gene bü
yük bir rol oynar. Harbi umumide 
Alman ordusunun yaptığı tecrübe
lere binaen göıterilen bet hadise 
teı:.düfün harpte ne büyük rol oy
nadığını ispat etmektedir. 

Birinci manzara 
Tqriniıani 1914 te Alman or· 

dusu Ruı Lehistanmda ileri hare
kette bulunuyor. Bir alay (Lowicz) 
istikametinde (Kiernocia) üzerin· 
den yürüyor. Düşmanın ric'at ha
linde olduğu haber veriliyor. ileri 
karakollar öğleden sonra saat dör
de doğru ( Czeniew) ormanlarma 
yaklaşıyor. Burada uzun bir Rus 
müfreze3İnin batı görünüyor. Ta
rafeyn en yakın mesafeden çarpı· 
şıyorlar. Ortalık kararmağa baş
Jıyor. İki taraf arada sırada ateş e
diyor, iki trafın da telefatı ve ya -

yalı iZ 6 
tonluk tank ve 
15,5 kalibrelik 
ıop' ara kadar 
müsaade iste· 
diğirr iz halde 
bunu hızc ver
mek ıstemeyen 
komşu de\'let· 
ter 68 tonluk 
tanklar, muaz 
zam toplar Vt' 

cebel toplarıle 

h:ube hazırla· 

rahlan var. Bu aralık piyade kit - Aımanlann teslihat işlerinde yapllklara propaganda .. 

leleri şose üzerinde toplanıyor· meğe imkan yok, çünkü vaziyet lkinci bölüğün irtibat adamların • 
Kıt'aların hiç birisi nereye gide- henüz müphein. Kesif bir karan - dan birisi uyumuştu, yanlıı bir İs· 
ceğini bilmiyor. Bu aralık Alman lılda kıtaat geliyor, yorgun argın tikamete gitmiıti. Taburun müte-
1cunıandanı ön safta görünüyor, va evlere ve ıamanhklara yerleştiriH- ıl tebakisi de o~u . takip ederek 
ziyeti derhal kavrıyor ve Ruı ku· or nöbetçiler ikame olunuyor. cenuben sekız kılometre uza
.,.ıandanını çağırıyor. Ateş keıil:- ~;alık henüz ağarmakta iken 1 ğa kaçmıştı. Buradaki hata 
yor, :r.;ilzakere baıhyor. Rus ku- kıt'alar §ose üzerinde tekrar top- !taburda yeni talim görmüt 
ııır.ııdanına. teslim olması teklif e· }anıyor. Sabah ıis esnasında kö- efrat bulun~!!.sında~. v~ . genç 
diliyor. yün diğer müntehasında başka bir küçük ~ab~t]er~n tecrubesızl~kle • 

J{uılar evvela Alınanlann tes· kıt'a tecemmü ediyor. Ahırlıklar • rinden ılerı gelıyordu. Öyle hır şey 
liı:n olmasını İstiyorlar, Almanlar dan birisinde arabacılardan birisi ki bunları daima hesaba katmak 
buna §iddetle itiraz ediyorlar. Ya hayvanlarına takım vururken tah- lazımdır. 
e\'et, ya ~a:ır dersiniz, yokıa mit- taperdenin üzerinden bakınca bir DördUncU manzara 
raiyözlernrnz hepinizi yere serıne· türlü gözlerine inanamıyor. Çün • Teşrinievvel 1915 te (Rokitno) 
ğe hazırdır, cevabını veriyorlar. kü tahta perdenin öbür tarafında batakhklannda. Alny (Liuowo) 
Netice: 2600 Rus a.kerj ıilahları· Rus askerleri de ayni işle meşgul. nun iki tarafında Ruslara karşı sa
nı teslim ~diyor, 1 top, b:r çok mit· Geceliyin dost, dü§man ayni köy- bit mevzi almış bir halde bulunu
ralyö~ iğtınaın ediliyor. de kalmış ta hiç bir taraf bunun yor. Taburlardan birisinin vaziye-

Bunun naaıl kabil olabild!ği 50· farkında değil. Bunun üzerine müt ti 800 metre kadar geniş ve l kilo· 
rula~i~ir.. Verilecek cevap kolay· hit bir ateş başlıyor ve nihayet metre kadar uzun olan bir batak. 
dır . .l abıi Almanların tarafı ist.k· Ruslar köyden çıkarılıyor. lık ile katediliyor. Znbitan kara -
ıaf için lazım gelen tedbirleri al· Bunun da nasıl mümkün olabi· kolları mükerreren burasını ke! • 
'llllftı, fakat 0 esnada piyade alayı· leceği sorulacaktır. Alman asker • fetmişler ve bataklığın in.san geç.e
JJIP emrindeki vesait mahduttu· leri köye girerlerken düşm"in nö· miyecek kadar yumuşa1< oldu;;.unu 
Bilahare s~vari olarak istiktafa betçileri ne yapıyorlardı? Karan - haber vermiııılerdir. O bataklıfia 
çıkarılan pıyadelerin mükemJJJel hk, fazla yorgunluk, tesatlüfler ve ayak basan bir aslter göğsüne ka
iıler gördükleri o zaman maluın karışıklıklarla harpte bunların 
değildi. Ueriye gönderilen biıik· hepsi olur, böyle bir vaziyet ihdas 
Jetçiler yolların ahvaline tabi ol- etmişti. 
duklarmdan düfına.ndan bir kim • U~UncU manzara 
.,eye tesadüf etınemiılerdi. Sık 1915 ilk baharı. Bir alay asker 

Gaz m?ske!eri 

ıJeuletluin- 1~slilıatı: 
-. ~ ı._:ı ,....,, '-' ..-. ~ ---....--

Amerika Havay adala-
rında t~hkimat yaptırıyor 

FRANSA: 
Fransızların cebel bataryelerin

deki teslihat tecdit edilmektedir. 
Yeni teşkilat ıçın (Schneider) 
fabrika.sının 75 milimetrelik cebel 
topları ve 155 milimetrelik cebel 
havan topları kabul edilmiştir. 

Havan topları 7800 metre mesa
feye kadar endaht edilebilmiıtir. 
Merminin ağırlığı 12 kilodur. ilk 
sürati saniyede 350 metredir. En· 
daht ufki - 9 derece ve şakuli 40 
derecedir. Topun umum ağırlığı 

775 kilodur. Nakil esnasında be
heri vasati 95 kiloluk 8 parçaya 
ayrılmaktadır. 

75 milimetrelik cebel topu ise 
9500 metreye kadar atılab'lmiıtir. 
Mernıi ağırlığı 6,3 kilodur. ilk sür· 
ati saniyede 440 metredir. Endaht 
ufkt olursa - 10 derece ve şakuli 
50 derecedir. Topun umum ağır· 
lığı 680 kilodur. Nakil esnasında 
7 parçaya ayrılmaktadır. 

AMERlKA: 
Japon menabiinden alınan ha· 

berlere nazaran Amerikalılar 

(Havay) adasmda vasi mikya!;ta 
tahkimat yapmaktadırlar. Orada 
kıtaatı askeriyenin takviyesi için 
askeri h•rakalar ve bombalara 
karşı mahfuz zeminlikler inşa e
dilmektedir. Tayyarelerin miktarı 
da arttırılarak son zamanlarda 
180 bomba tayyaresi gönderilmiş-
tir. 

dar çamura batıyor. Bunun üzeri
ne geceliyin yalnız irtibat kara • 
kollarile iktifa ediliyor. Bir sabah 
tabur karargahında ihtiyat mevzi· 
de 200 kadar ağr müsellah Ruı as· 
keri görünüyor. Bunların nereden 
geldiğini kimse tayin edemiyo~. 
Müthiş bir çarpışma b~şhyo~. Nı
hayet ihtiyat müfrezeaı yetışerek 
vaziyeti düzeltiyor. Ne olmuştu? 

Ruslar insan geçemiyeceği zanne
dilen bataklıktan uzun latalar kul
lanmak suretile geçmeğe muvaf
fak olmuşlardı. "B:zzat boğulmak 
tehlikesine maruz kalmadığın h=ç 
bir bataklığı kabili mürur değildir 
diye gösterme,, diyen eski sahra 
hizmetleri nizamnamesi ne kadar 
haklı imit ! 

Beşinci m:tnzara 

Amerikan bahriyesindeki teali • 
hat ta devam eylemektedir. Bah • 
riye efradının miktarı 1935 sene
sine kadar 79700 den 82500 kiti· 
y,_ çıkarılacaktır. Bahriyeli asker· 
lt>rin miktarı da 1500 kiş!den 1600 
kişiye çıkarılacaktır. Yeni bahri 
inıaat için verilecek olan munzam 
kredi 53 milyon 800 bin dolardır. 

JAPONYA: 
Japonyamn tayyarelere kar§ı 

müdafaa topları 75ve105 milimet 
relik toplardır. 75 lik top 6000 
metreye kadar endaht yapmakta· 
dır. Şakuli endaht 80 ve ufki en· 

daht 360 dereceye kadardır. 
105 milimetrelik topun ilk süra· 

ti saniyede 90 metre kadardır. 
Merminin ağırlığı 14,S kilodur. 

Seri endaht esnasında dakikada 
10-15 mermi atılmaktadır. Top· 
ların her ikisi de motörle cer edil· 
mektedir. 

IRAK: 
Irak meclisi azası 19 ile 21 ya· 

şmdaki gençlerin mecburi olarak 
askeri hizmetlerini ifa etmelerine 
dair olan kanunu şiddetli alkışlar
la kabul etmiştir. 

INGlLTERE: 
(Glosten) tayyare fabrikaların

da inşa edilen yeni bir avcı tayya
resi yakında İngiliz ordusuna ka· 
bul edilecektir. Bu tayyare hem 
gece, hem gündüz çahıabilecektir. 
Yükselme kabiliyeti ve irtifa hu • 
dudu yeni tayyarede oldukça ıslah 
edilmi§tir. Motörü 500 beygirlik • 
tir sürati ıaatte 320 kilometredir. , 
iki sabit mitralyözle mücehhezdir. 
Mahdut miktarda bomba da taşı· 
yahilecektir. 

ALMANYA: 
(Alman zabitleri ittihadı) ve 

(milli Alman zabitleri cemiyeti) 
namları atlında Almanyada iki 
zabitan cemiyeti vardı. Bu cemi
yetlere bütün sabık Al.man ordusu 
zabitleri dahildi. Şimdi bu iki ce· 
miyet birleşerek (Alman devleti 
zabitleri cemiyeti) ne münkalip 
olmuştur. Diğer küçük zabitan ce
miyetleri de yeni cemiyete iltihak 
eylemişlerdir. Bunun üzerine Re· 
isicümhur (Hindenburg) geçen 
gün yeni cemiyetin reisini ve reis
vekiller :ni kabul etmiştir. Cemiye-
tin reisi sabık cenerallerden (von 
der Goltz), vekilleri ise sabık ce
neral (von Tschischvitz), sabık 
miralay (von Reinhard) ve sabık 
erkanı harp binba§darından ( von 
Wiese) ve (Raiserswaldau) dur. 

Ceneral (von der Goltz) cemi
yetin hamisi olan Maraşal ( von 
Hindenburg) a vaki olan beyana· 
tında yeni cemiyetin her türlü si· 

}tuı ormanında düşmanı ketf et- iıtikşafı müşkül olan arızalı arazi 
ınek te kolay değildi. Dütman bat· üzerinde yürüyor, gece düşman 
fca bir ~~n Yolu takip etmitti. takip ediyor. Taburlardan birisi 
l)Üf1'1an ıstıkşafı vazifesini göre • tefrik edilerek, dar bir mahalde 
ıııemiş mi idi, Yokıa vaziyet icabı Ruı ·kuvvetlerinin bakiyesini ya • 
buna lüzum nıu görmedi idi ınese· kalamağa memur ediliyor. Her ta
Jt:lerini bir tarafa bırakıyoruz. raf zifiri karanlık içinde. İrtibat 
l\'Juhakkak olan bir §ey varsa, 0 efradı arasındaki mesafe arka ar
da istikşafın ta cephe gerilerine kaya 20 metre. t\ndeki miifreze 
Jcadar daiına l&~on oldui;•ıdur.Bu· emredHen mahalle vasıl oluyor, 
rada yalnız btikşafm ceph".Je ve hemen hiicum edivor ve dü~Z11an 
cephe f!erilerindt '\'azifeleri deği- 1 kuvvetlerin-ten hir k11m1nı ''akala-

1
-.er memlekette bir harp vuku· 

,ir. mRi'r muvl\ffak oluvor'. Tı:\hur mü unda sivil ahaliyi zehirli gaz hü-

1918 bahar taarruzu. Kıt'a (Bel
licourt) önünde lngilizlerle karşı 
karııya duruyor ve hücum emrini 
bekliyor. Şafak sökeliden beri her 
kalibrede toplar dütman mevzile
rini dövüyorlar. Öğleden evvel sa· 
at 9,40 ta yoklama olacak. Bu sa· 
atten biraz evvel hazırlanan istih
kam hücum kuvvetleri ilerHyere1< 

tahrip etlilemiven dül'man dikenli 
tellerini keS"lteğe P.:idivorlar. Bir 

1 manİı\Va kadar Ri"'ivorlar. onu ke· 
aiyorlar ve sonra ken..tHer:n; gene 
ke"'..lj 5;0er1er:11 ..ı .. huhıvorlar. 

yasi gayelerden sarfı nazar ederek 
bili..htiraz yeni Alman devletine 
taraftarlığını ve ona bilakayt ve 
şart arzı hizmete amade olduğünu 
beyan etmiştir. 

Jl.inci manzara tebakisi ha1<kmda etrl'lfh hiç bir cumlarından korumak için tedbir-
R Ya Lel 1° t • .. m• ... e '!Ö":;Y,,..ii·•--r. T .. burun ~ .... ler aran-."lktadır. Bu arada birin-" \ s nn°nda ileri 11are - r ~· 

k:1t· Miisıı·•e.ıneden ıe ıiJdct11 ta· kası s.n~ak ~ııı1'~1ıa °kl'.rAı, yani 6 ci planda gaz maskeleri geliyor. 
.a,teıt ıonn. kıt'ah.ra h:ınnaca~•· saat so1uA 1';tr,,, ve ";c ;ıe v.Rra- Resmi:miz son ır.adel zehirli gaz 
Jşrı , erler ıö~tel'ihy'>r. H~ırırhk mıvacak bir hr 1c!e ts.ıy:n olunar maskelerinden bir kaçını göster· 
~k fr'- o aüıa adaıa a'indn· mahdle vaırl oluyor. Ne olmuştu? mektedir. 

NP. olmı1~bı? n 5ııı1,ııı J, •İ,. o kA
cl,,. .. k,.~;f ;.:1; 1.: ;ı"; art,..., Herisi ~ö-
.. 1 • .ı ~frft+ ........ ı.,nı• ~a•1'1'. rıı P. ..... ~·•nT "' ,. r 4 .. 

nıı•tr İngiliz mevzileri an<:ak RO 
,..,.,.+ .. e ileride 0!<!•1~1 halde '>ir da
;1' .. r"'"ll·irerek olduklan yere dön-
müştü, 

Reisicümhur bu beyanab mem .. 
nuniyetle telakki ede~ek bütün sa
bık Alman zabitlerinin timdi te. 
şekkül eden tek bir cemiyete dahil 
olarak kardeşçe birletmeleri arzu. 
sunu izhar eylemittir. 
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'c _________________ __.J __ Şehirden Parçalar _ 
1 TAKVİM H i k e . .·. . . " a y 

Cu'Dartuı Pazar 

Her Şey 1 uzak 17 ŞUBAT 
2 Zııbicce 
Gün do~uşu 
GUn atışı 
:ıaba~ namaz• 
O~lc namazı 
ltindl namazı 

6,<o 
17,41 

6,30 
12,çs 

18 ŞUBAT 
3 Zilhicce 

6.55 
17.4Y. 
6.30 

Vapur, Akdenizin ortasında, 
hafif hafif sallanarak yol alı· 
yorou. Biz, güveıırtenin bir köşe
sinde, yavaş sesle, baş başa ver
mif, konuıuyorduk. 

Kristof elis bana bir sigara 
verdi. Almadım. Keındi aigarala· 
rımdan bir tane içtim. Fincanlar· 
da kahveler dalgalanıyordu. 

lki de konyak ı!.marladım ... 
Bu iki konyak müsahabemize is· 
tediğimiz tekli verecekti. 

Kristofolise, Sevilde rasgel
düu ... lıtanbula gibneyi teklif 
ettim .. iş vardı. Kabul etti ama, 
güç kabul etti İstanbula gelmek· 

l~n çekiniyordu. Kendisine, İs· 
panyanın, bizim gibi insanlar İ· 
çin artık tehlikeli olduğunu an· 
la Hım. 

lıki konyak, ihtiyatını, gün.eş 
görmüt kar gibi eritiyordu. Bir
denbire sordu: 

- Sen MaGar Milosu tanır mı-
11n? .. Ne yaman serseridir! Akıl· 
lıchr da .. Beni o adam etti. 

Kristofolis bana bir sıgara 

ci iğnesini düzeltti ve kulağ·ma 
iğildi: 

- Bir gün kahvede onun pa
buçlarını boyuyordum. Sordu: 

"- Boyecılık yapmak senin 
ıibi bir bab:lyeğ'te yaraşır mı?. 
"- Ne haltedeyim başka?. 
- Evli mis'n?. 
"- Değilim .. 

Milos bana randevu verdi. 
Saat y.ll-uvanı ka-dar zamanın· 
ela g•ttim. Milos arkadaşsızmış .. 
Yalnız çalıtmıya da alışmamış. 
Arkadatı hayli para biriktirip i
ti lnrakmıf. Beni tecrübe etti. 
Mühim itler görmedik, bir ban
ka tubesiyle, bir iki ev soyduk. 

Sonra beni giydirdi. Nasihat 
verdi: 

- Daima tanımadıklarınla uğ· 
ratacakaın .. Meçhul yerlere gire· 
cebin.. Çiviye takılan bir iplik 
parçası insanı ele verir. Çalıtır· 
ken üstünde dar bir elbise, elin· 
de eldiven, ayağında foson ola· 
cak. 
"Şapka istemez. Şapka düıer .. 

Çıplak bat. İt batında böyle ge· 
rek .. 

"Kendi kendini, kabahatsiz 
olduğuna İnandırmalısın. Bu bir 
az güçtür ama, böyle olmak la
zmı. Poliı gördün mü kaç. Kaç
mak itiraf etmektir. 

Gezmeye çıktığımız zaman: 
- Takip ediliyoruz! derdi. 
Teli§ alii.mi gösterecek olur

sam fena halde kızardı. 
"Sen, takip edildiğini bilme· 

lisin ama onlar senin bunu bil· 
diğini bilmemelidirler. 

Yazan : 1 z z e t o ğ l u 
- Yakayı ele vereceğiz, dedi. 

Antikacı kumaz.mıı.. Kuaya o
toma.tik bir fotoğraf koymuf ... 
Geri dönmek, fotoğrafı almak 
Ji.zım. 

Akşam namazı 

'r'auı namaz:• 
imsak 
Yılın geçen güolcrı 
r11ıaıcaıan .. 

15,71 

17,41 
19,14 
~.17 

48 
317 

12,28 
IS,22 
17,4! 

19,14 
:;.17 

49 

;116 

L----------·----~ 
RADYO 

Milos geri döndüğü zaman 
hiddetten kudurmuıtu. Antİii::a- I 
cınm oğlu uyanmıf.. Poliae ha- d,!;;;.=:=~===::B:=u:;;;;g:;;;;U~n====-.'..!..... 
ber venniıler .. Sen aksiliğe de 

tSTANBUL - 18 Plak nqriyatı 18 
bak, antikacının kalbi varını§. Franıızca derı müptedilere mahıuı, 19 

Klorformdan ölmüt.. ajanı haberleri muhtelif netriyat, 19,30 
İt çatallaııyordu. Hemen Is- tanburi Refik Bey crubu (Bahire, Bel

tanbuldan cizlamı cektik. Milos kiı hanımlar ve Fikret, Fefik Beyler 
Londraya gitti. Ben ispanyada ittirakiyle), 21 ajanı, borsa muhtelif 
çalr§mıya ba,ladım.. netriyat. 

ANKARA - 12,30 Gramofon, 18 or
Güldüm: keıtra Smelana ouverture Die Varkauf-

- Belki o da İıtanbula gel· te Braut Gounod Fantaisie Faust No. 1 
Charbrier Valıe Eıpana, 18,45 alaturka 
aaz. 19,25 danı muıikiıi, 20 ajanı ha· 
berleri. 

mittir. Buluturuz. 
Vapur Çanakkaleye girdi. 

... Sarayburnunu döndük. 
Rıhtıma yanatırken. Kriıtofo· 

lis, pasaport muayenesinde ta
nınmamak için gözüne siyah göz· 
lük takb, boynuna bir atkı sar
dı. İngilizce konuttu ve indi. 

iner inmez, iki sivil memur 
yakasına yapıftılar .. 

Ben de yanlarına geldim. 
Kristofolis anladı: 
- Partiyi kaybettim .. 

Avucumu açtım ve onua kü

çük bir §ey gösterdim .. İki kiti· 
nin re!.miydi. 

VJ\RŞOVA 1415 m. - 17,55 Hafif 
musiki, 19 Reportaj, 19,20 plak, 19,40 
tagannili konaer, 21,02 Estonya muıiki
ıi, 22,20 Chopinin eıerlerinden parça
lar, 23 plak ile ıalon muıikiıi, 23,30 
dan• muıikiıi, 24,05 danı muıikiıinin 
devamı. 

BUDAPEŞTE 550 m. - 17,10 Mart· 
lar, 18 izci tarlolan, 19,30 opera plak
ları, 21 Macar halk tarkıları Siıan muıi
kiıi, 23 caz muıikiıi, 23,30 oda muıikiıi, 
23 caz muıikiıi, 23,45 Budapefte muıi
ki heyeti tarafından konaer. 

VİYANA 507 m. - 18,20 Viyana 
aenfonik heyeti, 21,05 Peteriı Braut
abrt iıirnli 4 perdelik temıil, 21,05 pro
paganda, 23,25 radyo orkeıtraıı tara· Kristofolis haykırdı: 

- Antikacmnı fotoğrafı. 
Re- fından aktam konseri. 

BOKREŞ 354 ve 187 5 - 13 Plik, 
18 danı muıikiıi, Georg Korologoı takı
mı, 19,15 cazın devamı, 20 Üniversite 
radyoıu, 20,20 plak, 21 Ruı heyeti tara
fından netriyat, 21,45 Melı. Vrioni ta• 
rafından !AJ"lolar, 22,lS danı muıikiıi 

ıimlerimiz ! .. 
Baktı ve kaderine razı oldu: 

- Gözlerimizi dört açmıtız .. 
Şu korkuya bak!.. 

Sonra dargın dargın yüzüme plik ile, 22,45 haberler. 
bakb: 

- Milos doğru söylemif, bu 
dünyada her ıey tuzak!. 

Alman başvekili 

BRESLAU 316 m. - 17 Neteli par-
çalar, müıahabe, 18,50 Lauta refaka
tiyle tarkılan, müıahabe, 20 yeni Alman 
eserlerinden parçalar, 21 aünün kıaa 
haberleri, 22 hafif muıiki filharmonik 
takım tarafından, haberler, 24 rece mu-

Berlin, 16 A. A.) - Volf a- ıikiıi. 

jansından: 

Batvekil M. Hitler, Tamıvar 

batpapa11 Pata ile Romanya 

meclisindeki Alman grupu ikin
ci reisi M. Krueteri kabul et
miıtir. 

Ba.ıpapaa, Avrupa Şarkı cenu
bi Avrupa katolik Almanlarını 
temsil E:tmektedir ve batvekile 

"Suab,, larla Hırvat eyaletleri· 
nin selaırlarını bildirmittir. 

Maaşlan indiriliyor 
Şikago, 16 (A.A.) - Amerika 

demiryolları baılıca tebekeleri mü 
dürler komitesi 1-7 tarihinden iti
baren sendikalara mensup bütün 
demiryolları müstahdemininin üc
retlerinden yüzde on bet kesilece· 
ğini bildirmi~tir. 

Bu terzi)at, 30-6 tarihine ka· 
dar devam edecek olan yüzde on 
tenzilatın yerine yapılacaktır. 

ISTAnBUL BELEDiYESi 

Şehir Tiyatrosu 

Alctam Saat u 

20 de 

ZEHiRLİ 

KUCAK 
4 PERDE 

f ,.mc;ı ('r 

ıııııımııını 

lllJ 
111111111 

Yazan: LoicLe Cev . . .ıc.. c. 1er· 

cUme eden: Sait Ali. UMU ~A 
22 şubat perıe oıbe gUnü ak

tı mı lıtanbul Efendisi operetine 
baılanacakhr. 

VAKiT' 
GUndellk. Siyam Gazete 1 

tstanbul Ankara caddcat. (VAKiT) yurdu 
TELEFON NUMARALARI: 
yazı ı§lerl telefonu: 2-1879 

idare tclc!onu : 24870 
Telgraf adresi: latanbul - (VAKiT) 

Po9ta kuruau No. 441 
ABO~'l'.l BEDELLERi: 

HAma felaket gene de gelir. 
"Bir gece yarısından sonra ls

tanbulda bir antikacının dükki
nma girdik. Herife klorformu 

Türkiye 
1400 Kr. 

dayad k Ad k d d' Havanada karıcıklık senelik ı . am gı eme ı. y 8 •>·lık 1so .. 

Ecnebi 
2700 Kr. 
H60 

Kıymetli !eylerin durduğu yeri Havana, 16 (A.A.) _ Takajo ı aylık 400 • 800 
biliyorduk. ı aylık 150 soo 

şeker fabrikasında vukua- gelen ka-
Milos. tam ki!ide elini sürdü, rıw.ıklıklarda bir çok 1-ı'mseler ya- iLAN CCRETLERI: 

b 
x :il Ttcarl llAnlann ll!Uı aayıfalarmda san· 

iri ir alev fıtkll'dı .. Şaşaladık. rııık1ıklarda bir çok kimseler ya- timi 30 kuru,ştan baflar. flk aayıtada 260 

Asır kadar uzun .dakikalar geçti. ralanmıştır. kuruşa kadar çıkar. 
Nihayet tekrar ite batladık. Fa· BUyUk, fazla, devamlı ilt\n verenlere alt 

ayn tenzillt varoır . 
kat ellerimiz titriyordu .. Gece· Resimli llAnların bir satırı ıo kuru§tur. 

nin karar.hğJAJ ·..,ydınlatan o a • lrJanda ajanSI ! KUÇUK ti.ANLAR: 

le., ~ tabii deiildi .. Milos dü- Dublin, 16 (A.A.) - M. De Va· ı Bir detaaı so, lkl dc"ası 50, Uç defası 65, 
dört defaaı 75 ve on defası 100 kunlflur. 

w@Dıı:dydi. lera, ıerbest lrlanda hükumeti da· Oç aylık llln verenlerin bir defuı mecca-
~erhn1ze d8ndük. Odamıza hilinrle bir iıtihbarat ajamı hak - nendir. Dört aatm geçen UAnlarm ruıa 

M.,_ kınd ı· b' ka 'h aatırtan be§ kurtıflt.ul hesap edilir ..,...,. ... , ııoı: an•-< ıae ır nun A ill..IUiiı ____ _.. _______ ~ 
L-~.....Jıc:.:===....:..:.=-::.:..::..::;.;.... _______ ~------~----.......-= 

T ramva ycılar aralarında 
nasıl konuşurlar? 

Dört günlük Suspanto-Kompleyi öyle yemiştim ki
Bir açıktan piyastos - Tamponuman da1gası -

Repo tramvay! 
Her zümrenin, her takımın kf'ncline gore 

bir konoıtma çeoldl, kendine göre bh takım 
tabirleri, ıstılahları olduğu gibi tramvay

cdarm da kendilerine göre bir kODUfma tarz
ları \'e gene kendi aralarında kullancbkJarı 
bir takım tabirleri, ıııtıUahları var. Bakınız, 
ben şimdi burada ııl:re biri ,·atman, biri bi
letçi olmak üzere iki tramvacıJ ı konattura
yım da. dinleyin: 

Biletçi - . • • • . Hani valla 
yok mu, benim o geçen ıef erki 
dört günlük ıüıpanto ( 1) tamami· 
le haksızdı! 

1nanırmısın anam babam, söz 
de bir açıktan (2) piyastoa oldu· 
ğum o gün, arkamdaki tamponla
ra (3) kadar kompleyi öyle yemiş
tim ki ( 4) alimallah yolcu arasın· 
da benim esamim bile okunmuyor· 
du. Gene öyle iken, ben ne yapıp 
yapıp araba istasyon ettikçe yere 
atlıyarak önden arkaya, arkadan 

öne mekik dokuyordum! Ne iıe u
zatmıyabm, bir ayağı ön ~ahanlık
ta, bir ayağı basamakta anafor
dan yol kesmek iatiyen biri batla· 
maaın mı numaraya: Dur yahu, ıu· 

rada ineceğim, burada atbyaca-
... b' ·ı 'd k ... ' gım, ıraz ı erı e ıracagım ..... 
Nihayet baktım ki olacak gibi de· 
ğil, asıldım zile, stop ettirdim ara· 
bayı, avali qağı dehledim ! 

Fakat ben, onu önden dehle· 
dim ya, o da tutar, ben görmeden 
hemen arka l>uamala Atlar .'"T&in . . 
bu aralık kontrol da içeriye dam
lar. Arkada biletleri yoklarken 
beriki de çıkanp, parayı uaztır: 

- Bana bir Sultanahmet! der. 

Vatman - Vay herif vay! 
- Vay ki vay! Derken bilider, 

kontrol karııma dikildi, suratı as
tı: - Arkadan bir açık var! Bir 
de dönüm bakayım ki, açık dedi
ği beniın önden . dehlediğim herif 
değil mi? 

- Desen e, böylelikle ıenden 
!ntikam aldı! 

Viraj mı dedin gırla! Bütün o 
hat arabaları daha akşamdan gık 
diyinciye kadar kompleyi yemiş

ler. İstasyonlar 11karta yolcu ile 
dolu ..... 

Zaten yedi, sekiz dakikada re
pomuz var. Böyle iken hem mot• 
riate, hem remorkta revizyon (9) 
revizyon üstüne! Sade bilet 191 

değil ha, vatman kontrolları da 
caba! İtin aksiliğine bak ki ben 
de o gece repo tramvay (10) ça
lışıyorum. 

- Bu ekistra komplede serbest 
toplayamazsın ki, arabayı? 

- Ne söylüyorsun be karde~im? 
Kolumu bile kımıldatamıyorum •• 
Derken efendim, b:zden önce Ye· 
dikuleden kalkan araba yolun üze
rinde stop etmemit mi? Retan 
öldürmek için zoraki geliyordum. 
Önümde arabayı görünce .... 
-Toplayıp el frenini havuz ya· 

paydın! (11) 

- Kabil mi be 1 Hemen bir volt 
daha yaptım, tamponomana mey· 
dan vermeden iki dit ileride stop
layım derken bir de ne göreyim, 
Dırayman olmasın mı? Bereket 
versin bizim kontrol raporu insaf
lıca çiziktirmit de üç günlük ıüs
panto ile iti atlatmııtık !. 

- Hani bilirain, ben biletÇiliğe 
ba§lamai:lan önce vatman ım ya! 
Bir gün Bebekten ilk servisi almıt 
sabah karanlığında geliyordum. 
Niyetim bet on dakikada avan• 
ıı (12) yapmaktı. Fakat bakı10-
rum birader, bizim araba leı mi 
leı ! Bete çekiyorum, gitmiyor, 
dokuza alıyorum, bet gibi gidiyor, 
uzatmıyalnn, ha babam ha, Kuru· 
çefmeyi bulduk •. Bulduk amma, 
tam istasyon yaparken bir kontak •• 
Artık İ!İn yoksa bekle babam bek-

le! 
- İyi amma anam babam, gel· Ulan dedim, biz bet, on daki-

de sen bunu kontrola anlat! ka avans beklerken üstelik yarım 
- Süspantıyı kabullenmeden saat rot.:ır (13) hal. Hani Fatihte· 

dalgayı ıeflere anlatmadın mı? ki planton sakallı Kadri baba yak 
_ Anltamaz olurmuyum be mu, o da o gün Bebekten geliyor· 

kardeşim! Hepsini ıöyledim. O mut; sokuldum, beybaba dedim, 
gün, ta arkamdaki tamponlara ka- dua et te c-ereyan çabuk gelsin!. 
dar yemif olduğum kompleyi, Tuhaf değil mi, beybab:ı yalandan 
sonra herifin numaralarını, hepsi· ellerini açtı ve bir defa "estepeta 
ni, hepsini diskur (5) geçtim anı· puf!,, derdemez cereyan da gel· 

ma, kaç para eder. İt bir kere di. 
raporla kefalete raptolmut ! - Çek timdi dokuza!. 

- Ne ise, geçmit olsun, dört - Çektik amma, daha yüz met-
gün süıpanto bir şey değil! re gitmeden al sana bir klejman ! 

- Bir !ey değil amma, hemte- (14). 
rim, korkuyorum ki, şimdi biz'm - Ey sonı'""aı?. 
gelecek prim de bu yüzden du- -Sonrası Eminönüncle bir saat 
man olmasın! ( 6) rotar ... Öğleden sonra da Çapadan 

- Yok canım, o kadarla kahr bir sefE'r repo tramvay! .. 
artık! Bi'.mezmisin bir defa ben . Tramvaycrhra bir (Türkçe ta· 
de üç günlük süspantoya uğramış· bır ve ıatıll ~h) kursu açsak nasıl 
t f k t 

olur?. 
ım, a a ..... 

- Hangisi, ıu Bankalar kötesin 
Oaman Cemal 

deki tamponman (7) dalgası mı? 0) Yolsuz edilmek. (2) Bllet&lz mu,tert 
_ yok canım, onda ben haklı kaçırmak. (S) Arabaların arkasındaki kaim 

D 
dı•mirler. ( 4) Araba hıncahınç dolu idi.. 

Çıkmıştım.. Bu dediğim ıray-
(5) İfııdC' verdim. (6) Güme gitmesin. ('7) 

man (8) me3elesi idi. İki tram\'ll)m birbirine ı;:ırpmaaı. (8) ara.,._ 
- Ha, ha! Hatırladım. Hani §U ııın yoldan ı;ıknıaııı. (9) Kontrol, tettı,. (10) 

geçen Ramazan Etyemezde olmut· Aıılı "ttpo tramvay,. dır ki ıııtlraht\tto iken 
tu. ratı,mak dt>mcktlr. (11) Hareket kohuımı 

Hah - k d' • t J.. tam kavlı yaparak blrdea darmuı. (11) Vak· - ti. en ısı. ma um ya, 
• ' • • , tinden önce eon a.t.aayona varmak. ( U) Son 

n 
tı 

y 
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- 4 - Yazan 1 Dedikoducu [O DÜNYA HABERLERİ 
Doktor hanım muayenehanesindeki 

ameliyat odasında oturuyordu 
Şimdi yalnız kalbi çrapan bir ö· [ leziği ne vakit alacaksın yolda • 

lii &ibi koltuğa 112anmıı kalmııtı. ıım? Haniya senden onu geçen 
O artık 150 sene ıonraki nıuhay. gün kuyumcu hanımın dükanı ö
Yel hayatını yaııyordu. Bizzat ha· 

1 
nünden geçerken beğenmit ve iste 

ıuırun ağzından işittiğim bu haya· mittim? .,, 

Varnada 
Muhakeme edilen komü
nistler mahkum oldular 

j Başçavuşluktan \ 
kumandanlığa ! Berlinde 

. Büyük bir köy 
serg ·si açırdı 

b ben de aynen aşağıya nakledi· _ Bakalım bugünlerde alırız, 
Yorum: ıevgilim. Hangi ditçi hanıma git • 

2084 sen~inde idik. Meıhur tın, ıöy)e bakayım?., , 
doktor ve operatör Derviş Hanı- _ 3572 numaralı dişçide idim. 
ınm kocasile oturdugu ev alümin- Ka.hirede oturuyor. Fiıekli tayya. 
yumdan daha hafif ve çelikten da- re ile gittim, geldim. Hava çok gü
ha ıağlam olan madeni bir mad- zeldi. Marmara üzerinde uçarken 
deden inıa edilmiıti. Evin içinde temiz hava alını§ oldum. Di!Çi ha· 
eşya namma hemen hiç bir tey gÖ· nmı bana çok iltifat etti. 
ı·ünmüyordu. Çünkü eşyanın kıımı - Ya öyle mi? Yanında çok kal 
azamı duvarlann içine g!zliydi. E· dın mı, yalnız mıydınız? 
lektrik düğmesine basılınca yatak Erkek utanarak cevap verdi: 
lar, karyolalar, gara.öroplar mey· - Evet yalnızdık! 
dana çıkıveriyordu. Doktor hanım - Fakat evlat, muıl olup ta 
diz kapaklarına kadar uzanan bir kendini böyle tehlikelere maruz 
ıüvari pantalonu giymişti. Ceke • bırakıyorsun? Güzel bir adam ol • 
tinin yakası ıını ııkı kapalı idi. Yü duğunu bilmiyor muıun? Bir daha 
züne bakıldığı zaman onun erkek öyle yerlere yalnız gittiğini İtte • 
mi, yoksa kadm nu olduğunu anla· mem ! 
mak çok mü§!cüldü. Cünhü hergün Erkek yüzünü buruıturarak der 
hayatla ettiği rnücad~le yüzünde ki: 
bir çok çizgiler ve buru!ukluklar - Neden gitmeyeyim! insan bir 
peydı. etmİf li. Alnındaki müte • d b ak • az a .er eat yaf8.Dl ıstemez 
fek.kir çizgilen onun ilmi mesele- mi? 

Doktor hanım hiddetle yerinden 
ka)karak bağırdı: 

lerle çok uğra§tığma delalet edi· 
yordu. Yüzünün rengi solmuştu. 
Alainıi veçhiyesinde büyük bir 
yorgunluk .eıerıeri görülüyordu. - Serbest, ha! Sen mi serbest 
Dudaktan ınceleşmiı ve kansızlık· yqamak İttiyorıun? Şükret ki be· 

Uzun zamandan beri Bulgaris· 
tanın Varna şehrinde divan hup 
zurunda cereyan etmekte olan ko· 
münistlerin muhakemesi bitmiş • 
tir. 

Bulgaristan sahillerini muha • 
faza eden harp gemilerine ve de • 
niz mak:ne mektebine suikast ya • 
pan 66 kişi mahkemeye verilmiş 
ve devleti muhafaza kanunu ah • 
kamı mucibince muhakemeler1ne 
başlanmı§tı. Bir iki gün evvel &o• 
nuna erişen bu muhakeme netice· 
ıinde komünistlerden on iki kişi İ· 
dama ve 500 biner leva para ceza• 
sına mahk.Uın edilmişlerdir. Bun • 
lardan dört kişinin cezalan, yaşla· 
rmın küçüklüğü dolaynile on be • 
,er sene küreğe tahvil olunmuştur. 
Bundan başka dört kişi yedişer ıe· 
ne kürek ve yüz yirmi heıer b:n 
leva , bir kişi altı buçuk sene kü • 
rek ve 160 bin leva para, on kişi 
beıer sene kürek ve yüz yirmi be 
ıer bin leva para cezasma mah • 
kum edilmiş, 39 kişi de, masumi· 
yetleri sabit olduğundan, serbest 
bıralnlmışlndır. 

Fare~ere karşı kedi 
eti de si! ah ! nim ribi, bir doktor karın var da tan moramıt§tr. Ga.yet zeki görii -

neıı gözlerinin kaim gözlük cam. sana ve çocuklarına ırkmtr çektir• MalUın olduğu üzere Avrupa. 

r 

"Küba,, da ıon zamanlarda ar

dı arası kesilmiyen isyanlar vu!wa 
geldi. Reisi cümhuru istemiyen a• 
ıilerle hükUmet taraf tarları biribir
leriyle pek kanlı müsademeler yap 
tılar. Bu isyanlann daha arkası 
kesilmemiş gibi görünüyor. Çün
kü bir kaç günde bir kere gazete 
sütunlarında falan kuvvetle falan 
kuvvetin yeniden çarpışmış olduk· 
lannı okuyoruz. 

Bütün bu kanlı nıüsademelerlıı 
kahramanı yukarıda ailesiyle bir· 
likte resmini gördüğünüz (Fulgen· 
cio Batista) dır. Bu adam "Kü· 
ba,, ordusunda başçavuş iken ıa· 
yanı hayret bir surette yükselerek 
az zaman zarfında "Küba,, ordu· 
su kumandanı olmuştur. ları altında ıulA--'--... ld .., .• uıeden bakıyor. Ben ıeneden daha da farelerle mücadele öteden beri 

-•uımua o ugu go• b km d rdu B" ı a ım, bunu bilmit ol. Arka· 'büyük bir dert halindedir. 
riilüY0 

• ufün insanlar gibi o • 1 d ~ . dq arımdan bir çoğu erkeklerini Hollandanın Roterdam şehri 
nun • !tlıni-. L::olunda Lir D\I. k 

.,e bi ·k· h deği§tirdi leri halde ben hali ıe • doktorlarından biri farelere kar§t 
mar• r 1 1 arf yazılı idi. . r u· b' • ,_ . he k • nın e yqyorum! ıç ınıi erKeği· yeni bir ilar ke•fetmiottir. Bu da 
Çünkil • .r eıın. bir numara.11 var• y ':t ':t 

1 1 ni benim kadar uzun müddet mu• farelerin başlıca düşmanı olan ke-
dı. Ai e ııını eri kaldınlarak bütün bafaza etmed;.• d' · _ı im J,,ra ın • ı etınaen yapı aldadır. Ke::li 
insan ua.>'Yen harflere mün· ı · k numa. I Bu ıöz er üzerıne er ek maJıcu· etinden çıkarılan bir nevi su, fare· 
kaseP' ~ ar verilmişti. Her 

dar ye · d biyetinden bqmı yan tarafa doğru 1erin dolaşbkları yerlere ve delik-
ne ktı nı oğan çocu&:lara bi· • k d d · k" d • ve ·ı· çevırere e ı ı: 1ere döküldüg" ü takdir e hunlar 

Resimde görüldüğü veçhile 
(Bat!sta,, hem belinde sarkan la· 
bancasını kullanmanın yolunu bi· 
liyor, hem de hislerinin kabalaı· 
madığını yeni doğan çocuğunu bü· 
yük bir iht;mamla ellerinde tutar• 
ken yüzünde beliren babalık mu· 
habbetiyle ıspat ediyor. 

rer jsıın. rı 1Yorsa da bu isimler 
.., aılenin - Hakkın var, biz dokuz sene· kedi kokusunu alır altnaz, büyük G d • 

yaJııı... en yakın ve mahdut be k1 an i mücevher:erinı 
azası arıuında 'kullanılıyordu. den ber raber Yaşıyoruz. Şöyle bir dehşet içinde uza ara kaç- • • k d 

Jctor hanıın bakarıan oldukça uzun bir zaman t makta ve bir daha dönmemekte • ısteyın ce a ın 1ar 

Berlin., Şubat (Hususi) - - Berli
nin c~var ıınah:ılle' --i.nden Kaiser· 
dam mevkiinde ~ bir köy ve 
köylü sergisi açt.r~._tır. Bur.:::!a 

!
bütün teferrüo.tiyle b ir köy vücude 
getirilmiştir. Bu sergiden başilica 

maksat şehir halkına köy ve köylü 
hayatını tanıtmaktır. 

Sergiyi her gün S0-60bin 
BerJinli ziyaret etmektedir. Civar 
köylerden hususi trenlerle köylü· 
let Beı-line getirilmekte ve bunlara 
masrafsız bir surette §ehir hayalt 
göster:lmektedir. 

Köylüler bütün sinema ve tiyat• 
rolara parasız girebilmektedirler. 

Ser gide "Köylü salonu,, , "Hit· 
lerin Alman milletini bruma ve İs· 
k... . t• "l ,_~ . . an S!yase ı,, , sımn ııyaıeti,, , 
"Alman köylüsünün hürriyet için 
mücadeleleri,, adlı aalonlan bulun• 
m:ı.ktadır. 

Her ıa!on, adını ta§ıdığı mevzu 
hakk."Dda eserler, resimler ve gra• 
fiklerle dclu:lur. Fen salonunda da 
ziraatte kullanılan her cins maki
neler ve bunb.nn muhtelif tipleri 
teşhir <>lunmaktadır. 

Bu sergide büyük bir beynclmi. 
lel at müsabakası yapılmıştu. Bu· 
na Almanya, Fransa, İspanya, ltal
ya ve Holanda atları ile binicileri 
iştha''k etm!ı bulu~maktadır. 
Şimdiye kadar sergiyi bir mi!ycı 

ziyaret-:i dobşmı!ltrr. 

Macar,standa fılmler 

şiddetli sansör altında 
Macaristanda sinemalarda gcı 

terile filmler gayet şiddetli bir 
sansöre. tabi bulunmaktadır. Filil! 
ler halka gösterilmezden evvel 
bir sansör heyeti huzurunda oyna• 
nır ve ancak bu heyet tarafından 

müsaade verilince halka gösteri • 
lir. Do ı· nıuayenebaneıin- Do'..&or han :t.. dir1er. savuşmuşlar! • ~..ne •Yat d :11.~ mı nararetle ıözlerı· • 

dekı _.. 0 aıında o ... ·ruyor • k B d t 1 'L~ d tt• Ye · ·ı... f 1 · k orkut Gandı· u apeş e gazete erinin verdı·k· r.f•sasının .. evam e ı: nı ı aç are en ço • Bom bay - Manhatam -
du. ft k" UZerinde bir çok ev• - Evet, erkekçiğim bir arada makta olmakla beraber kedilerin buntlan bir hafta evvel burada ha· leri malUınata göre 1933 senesi 
rak, etrak .. a 

1
1 raflarda ilaç !iıeleri '"dd ' d f ı~k · · ·r d "rt d* zarfın:la bu heyet tarafından muh oarııe an arın .. d . • uzun mu et Yatamaınız çocukla• e e a• etını 1 a e ebne- e ır; reketine taraftar ka·ı:hnla~dan mü-

ve "I ti ıçın e re•ıt çe•ıt • • d • bu "l k k d" et· d 1 k b telı'f f;Jmlerden, gösterilmesi mu -
bi a e e d ~ :r :r nn ıfıne yara ı. Onlar dog" duktan zıra, yen11 aç anca e ı ın- rekkep kadınlar an müre t ep Ü• • • 

cerre. r 'tlruyo"'du. ·11c d T '- t f k 1 d 11 b 1 k ~ 
A ...... nra 1 :ı-1• l • • • h d en yapı .ad mektedı"r. y··k b. ·ı· trr va ı o ma ı-: arı eyanı e eıı • B eınada kap .., LK ıene erını ırza ane e u ır mı ıng yapmış . 

il d 1 açılarak kapmm geçirdikt- G d" d k . . ld .... len parcalar 100 bin metreye ba • al " ıı an g.. 1 .. u an ı yanın a ecısı o ugu - . .. 
ar ıgı .. .. uıe bir er<kek batı (Devamı var) Kıskançhg"' ın değil halde bu mitingte uzun. bir nutuk liğ olmakta~ır. Aynı numuneler bu 
göri.iln,u§tu. Saçları bukleli ıaka· .-ını""'"y""'"a':fM-.ıvnıııtı•z cf-u-as-ı Y'""e""'r"i""n""menıııımoınrı I • · . b .. k d ki j parc:alarm sıyasi mahzurlar dola -
h, bıyığı mab-u!, kulakla:n 'kü'pelı· canavar ığın esen ırat etmıf , ugun.e a ar ya•ptı a• .- _J .... .. 'l"k"' ··t "h 1 k la b yısı!e C!egı a.1 :ı ·ı mu a aza ar sa 
ve ırayetclfı ghiYİllltli~ olan bu e- •• . Çekoslov .. '-·anın M vska Os- rını ve undan sonra yapacakla· .k ·ı l 'ld.kl . • kt d 0 ~ & - olü duası ! ıııı.n.y ora 'h . ı neı e tesı ı erını yazma a ır• 
kek ]«ıpıban akarken odanın içe· B 1 trava §ehrinde kıskandık yüzün· rını anlatmıf ve nı ayetınde, her l 
risini asa 1 tahrik eden gayet güzel e ın.t - Hrrvatistanda Dorya den feci bir suikast ya~ılmıştır: ~uvaffakryetin paraya bağlı oldu· ar_. __________ _ 
bir faf'anta kokusu istila etmİ§tİ. ~ndavada bir katoliğin bir oğlu Josef Kopriva namına biri ho~u- g~n~ söyliyerek kadml·ardan lcüpe, 

Bu erkek ~Olttor hanımı rahat· dun~aya gelmit ve katoli'k adeti na giden bir daktilografı kendine yuzuk.v~ gerdanlrk gibi mücev• Sofyada bir mahkumiyet 
sı:z etınekten ıçtinap eden b. ta· v~hıle yavrucuk ıağdı-cın kocağı· celbetmek için bir r.ok tedbirlere harler.n . "Gandi h:ıreket:ne,, ver· Sof ya: - Bulgar makedonya ih· 

ır na ·ı k :.: 1 . . ' vırla: . . .verı ere vaftiz edilmek üzere bat vurmuş, bunlardan bir fayda aıe erını ta ep etmiştir. ti~al teşkilatı Protogerof hızbı reisi 
- ''İçenye gireb:lir miyim, yol· kihıeye ~~türü~üf .. Fakat kiliıelbasıl olmadığını görünce lazın iş1e- j B:.ın~n. üzer:ne mücevherat top· Simeon Eftiınof.u .öl~ür~n .ıvan 

da•? Yoksa nıe~gu) ınıu 7 papa11 dıger ayınler ıle meıgul ol· diği yazı makinesinin tuşlanra ı'n· lamak ıçın ortalığa ellerinde tepsi- Petr:::fun muhakemesı bıtmııtır. 
'$ sunuz. ,, d ... d f • 1 - ' . d 
pjye so~~Ştu, Dokt h ıın: ugun an va ttze ııra gelmesi için sanı tedrici bir aurette kör eden bir ler bulunan t:daınlar ~ıkmış, fakat Muhakemenin son cebesın e 
- ''Bir ıkı d~kikn- or anh·•· ııfır albnda on beı derece soğukta zehir sürerek intikam almak iste- kadınlar bu tepsili adamları gfüür Pet•·of katil hacHses:nin bütün taf-

·ı· . . .... .ı sana .... beki k . . l 
redebı ırım, ~e'Vgılinı. d' . er· ~zun zaman eme mecburiye- m:ıtir. görmez Gand~nin hic te •aka etme- sil::tını an!at.:nış ve cınayetı zvors-

. gı ı '' ıyınce la b 1 1 - ~ 1 • b. · ·ı ·· k kek jçerıye rere c do-ktor hamının ~1 0 mu9. • Deri aşırı kana karışan bu zeh- diğ:ni ar:lıyarak civar s:kalıhrda ki r.ammcl~ .rı. 1 .e muştere en 
yan111a oturmuşLu. Şimd' doktor Nıhayet papu vaftız duaımı o- rin tes:riyJe daktiJogı·af kızın. göz- gözden kaybolmuşlardır. yapt!ğını soylemı~tır. 
hanIJTI on~ okşarken ve ;everken kc.ınu, v.e ç~uğu~.alnma mukad· leri yavaJ yavaş görr.ıez olmuş ve Romanın satvetli devir- Mahkeı:ne ~{atili on be~ ~ene kü-
son.Yordu... . dea zeytmyagmı ıurerken yavrucu- zabıtaca yapılan tahkikat netice~in J • • l k . . rcğe ve yırmı sene medenı hakla,.. 

_ ••Bugun, bti.tü:oı 0 u
11 

, ptın ğun toğuktan donup öldüğünü gör- de bu marifeti yapan Kopriva J. er.nı yaşa ma ıç1n ·• dan mahrumiyete mahkUm etmi~· 
er~·eokr;ğirf'.? Sokağ: r knt_ ya 1 ' m::ı ve bu ~efa da iyini kesmeyip duau anlaıtılarak yakala dok- Eski Roman:n satvetli devirleri- tir. 

E t kt 7 r ın mı.,, f . . .. 1 .1 ı:ı. + nmış a 1 
- •' ve ç~ '1?· e\tvela berbP.roe, ve. tız duası yerme o u er duası o- ·tilografta tedavi edilmek üzere has ni yaşatmak i::in e!inden rreleni ~a: İkinci katil, zab ta memurlan· 

ondan ~onra erzınıe l".., ditÇi hanı· kumu,tur. haneye yatırılmıştır.' p:ın İtdy::m B:ışve!tili M. Musolını lmn e!in:!en ka~mak istediBinden 
ma gittını.,, H d d•t b• Romanın en büyük imparatorlarm· ı yar3.lar,-aış ve ted vı· d'l k .. 

· · h A d b. • a ım e ı en ır cani 1 d"' .. .. a e ı me uze-
- ''Dı11ç1 anım ~o'- k Jmanya a ır emır dan Augu::t'ıın ölcm Y1 onumu re b-ah.haneye t 1 t B 

h rı: ~arunı ya • B 16 (A A ) .. , . b.. " k b. ı "" • ya nı mı~ ı. u• 
t mı? Va zavallı k k ·-· renıen, . . - Malı- r:ncn:ı.se ..;ebyle Romada uyu ır ı nu da h tah .. d ... M l d ·h· 
ı er .: çıgım, Stuttgrat, 16 (A. A.) - Volf kı;>ome d k 1 "R c·· 1 , 1 . . as an_ -, ate onya ı 

h ,,, , on yaşın an z~ağı ız ara "oma u::e san at arı sergısı,, ~-· '"l k . . P f h b 
va · aJ· ansın dan: yet.1· d f t . b . J .. _l' r.ı a on:ıte:;ı rologero ız ına 

Ne yaoayım d· . ı e a aarruz etm;§ ir cani- te:r!ıp etme ;.e:ıır. t_• d k 
- _ı ' 1'<'•ve gibne. Wurteı: .berg dahiliye nezareti nin 11 d d 'Lm · k E ·a R d • . b men::up cı,. ha::ta bc:.k1cı ka m ar .. ecburc:ttlT'. ke •. • a rm e ı esme arar ver• u sergı c oma evrme aıt ir ! .. .. .. .. 

ğe 111 n..,,,bt> ytını hl:- !:ra.I tarafta?"J bütün cemiyetle- mi§tİr. ,_ .. • .1 .... .b. ı yo ııs·n :la ol:lurmuştu. 
-ptmyo"Uın ~ cc~ asar go:;-.erı e-:egı gı ı zafer 

kcron ;r- • ı:..s'• i \i arttk ;vl rh feshi ile bunlara ait emlakin Cani; hadım edilmesini ken· kapıl k" "1 b. l . ''''"" unmınmıımıım..-........ '""'"""""m"" ır•mmmııuııı:ıı«uı • 
arı, o~ru er, ına ar, tıyatro- Akvarium he.mamlan projele. i 

• • 1 .. • • 
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Kar Devam Ediyor 
..... <B:ıt taratı 1 ıuct aa),famı&da> jde tipi dinmekle beraber tiddetli j Mersin, 15 (A.A.) -Dün akf&DI 

- 22 - YAZAn: S. VAn DlnE Bu it:harla dün sabah gözlerini bir fr.tına hüküm sürmektedir. Se- fırtınanın teıiriyle zinci.ini t:.rayıp 
Va111 paltoyu alarak ceplerini - Çok mühim alakası var. açanlar' amlara ve kıı~en tcmi::- ı fcrde bulunan gem:Ier sığındık~arı kııraya gitmekte olan Alman tir· 

kta"ıştırdı. B.riıinin bir cebinde bir Plin bunJann üzerine kurulmuf· lenen yerlere tekrar beyaz bir örtü limanlardan bir tür:ü çıkamamak- ket:nin Kurttepe adlı romarkörünü 
ipekli mendil ile bir ç:ft eldiven tu. Bilnlar kull&mlacaktı. Plan çeki:ınit buldular. ta~ırlar. kurtarmak üzere bir sandalla altı 
çıJ."'!ı. Öteki ceb"nde dört ~mı u· I bozulduiu için bunları kulan- Kar sabah ta Y imakta devam et- Bir vapurun aflattı~ı tehl"ke k'şi, rcmorköre yanaıacakları sıra· 
zun.luğunda aağ"am iki ıici.-:n bu· mıya imkin kalmamıt·· ti. fa~at gevtek <ılduğu için kıs· Kömür almak üzere Zonguldağa da sandal devri!miş ve içindekiler 
lundu. Vana bunları atacakb. - Bu aicimleri kim kullana- men erıyordu. Öğhye doğru ve giden Kalkavan zadelerin Ü .. küdar denize dökülmü§lerdir. 

Fakat vaz ~ti ve onlan tetkik cak ve niçin kullanacaktı?.. gÖ~{ yüzü -~n:men bulutlardan aıy- vapuru epeyce bir tehlike atlabnıt· Bunlardan ikis" ten dönen aan-
etti. Her a· cimin sonunda büyük Vam, Markamın, yüzüne dik- rıldı ve guneı tekrar yüzünü gös- tır. dab tarı'mak suretiyle ve b'riıi de 
fokat eğik bir toplu ijue, aapıağ· katle baktı ve cevap.verdi: .. . t:rJ.~. Fakat hararet derecesi bir Vapur karaya . dütmemek için zinciri atrayarak.giden bir mavna· 
lam bağ"amnııtı. - Bunu ke§fedebılaem muhım turlu nakıs beıten yukan çıkmı· bir hayli mücadele etmiş ve bu ara· ya atla':tıak suretıyle karaya çık· 

His, çıkan ,eylere hayretle ba· bir anahtar elde etmit olurdum. yordu. . . da ger.niye ıu ala ak sığ"ığa otura- mışlar ve kurtulmql rdır. 
kıyor..:u, sordu: Bunları Briıbenin paltosunda Kand,ı!lı r~nthan~i dün ıabah cağını telsizle bi'dirm'ştir. Dün Biri romorkör kaptanı, biri ateı-

- .~unlar ne ite yarar, Miıter bulmak büvük bir ehemmiyeti saat ye:udekı hararet de.e::eıini en!ıe!en reımi ma·u:n-t, vapurun çi, biri tayfa olan di~er üçü hala ka 
Vı.ns ! haiz değildir. Çünkü bu vurta- .çok ~ak11 ~, ~n az n.akıı 2 olarak ZoguHak önLrinde, f- zla su al- Yıptır. Bunların, boğulduklan anla· 

Vanı, cevap vermedi ve elini, lar kullıınıldrktan ıcnra ancak tesbıt ~tm~ıtır. Şimali garbiden mak suretiyle oturduğunu v bu şrlıyor. Henüz ces~tleri buluna· 
paltonun sol ceb'ne koydu. Elini palto ceb:nıe atılabilir.. Çünkü eıen ruz~arın hızı ıaniyede dokuz suretle parralarırak t"'hlik~sinin ~.t'..llıT~hr. Fı.tına sabaha kartı 
çık~r'ığı zaman parmaklarmm a· ölen b"r adaımı itht m etmek çok m"'treye ımnit~i. ö:ıüne geçilmit olduğunu bi" diri· ·ukQn bu'mu2tur. 
rasında uzun, ince bir çelik parçt1ı kolaydır. Rasath ... ~ne havanın günden güne yor. Zonguldakta 
ibuJ:.ını.ıyordu. Mnrkam dikl~ti ve homur· düzelecegın.i ve bugünün dünden G 1 •t d Zonguldak 15 (AA ) Jk· 

d d r..ı k ... . . d" yve- zm. arasın a , . - ı 
Gene ken:li kendine: an ı: oa a arca. ıe;eceg nı temın e ı· ündenberi :dd ı· f 
_ 'la·'· dedı". B • b · k d · .. ___ · ··1 yor. Gelen haberlere göre G'"yve ile g f• et ı esen ırbna 
~ - rı: enın ar eıı l'UaC.l o ı - kır tipis·yıe em r .. '"l . 

dürmüı olması muhtemel ~i?. Buna rağmen kar dün akf&Dl zmit art$mda a.lbnı!a yalan tel- 'dd 1 .d I aa ı goru me~ı~ Hep ~miz ona bakıyor ve bir feY 

anlamıyorduk .. Bu sicimler, toplu 
iğneler, çelik parçası üzerinde ne 
kad-:.r düıündükae b'r mana çıka· 
ramadık. Nihayet dikkat ettim. 
V ansın en aon çıkardığı çelik par· 
çuı bir dikit İineai idi! • 

KAN LEKELERi 
(l'CJ1Gnbe rtınn. 11 Tetrtnleneı, eaat 1,'5) 

Markıo.-n iğneyi ele alarak gö
zünden bakt?, sonra aic?mleri mu· 
ayen~ etti, nihayet Vanaın yüzüne 
baktı ve sordu: 

- Bunlan bir mi.nur var mı? 
Derıin! .. 

Vana ,iğneyi, ıicimleri dikkatle 
toup!adı ve sonra kendi cebine at· 

. . f d' g"'' • ....,. l t D . d şı ete a ga ar me,dana g ... ür· - Bana göre muhtemel de- ıerpıntı halinde yeniden baı'adı . gra ıre 1ın. mı~ ır. -rınce e . . 
fi! Hatta bam: kal raa, Brisben, Gök, kapkaraydı. bir martandiz treni devrilmi~tir. mı:tar. .. .. 
A · ··ı·· .. d M""th' . . l h" d" lzmit r.ehri civarır.da ar kurt Zor.guld&ktan komur alan vapur rte ın o um n en sonra eve 'i.l ış tıpıy e karışan te ır, un ~ ... 1 E "l' A · · 
d- ,.. b" d h • . . l:I h sürüler"nin d ::bstığı görühnüt•ür ar •eg ye ve mnaraya ılt~ca et· 
oncıu. ın.2 a a eıkı halını a ı ve ayat :ı: • • • ı d · z ld k )" d 
- O halde ~iz 'ki ke.rdeıi de intizamını buldu. Be'e:liyenin te· Rasat mErkezinden n:b ı§ er ır. 1~ngu hrlik 

1
.nnan.m a 

· d ·· · · · l'k 1 I" t arın:ımıyara c te e ı vazıyete ayna a amm olch.irtlüğüne mı mız ı amelesi, grup grup, umumi ver en ma uıma ......... d b 
1 

d 
ka · · · ? .ıd · .. ~·· d d .. . V .. u§.u ... un en :ıtmı§ ar ır. 

nıs "\IZ.. ca.~ e erı temizlemege aun e e· Anka.Ta, 15 (A.A.) - Zıraat e- . 
- Bundan tüphe etmiyoruDl· vam ett'. kileti Meteroloji müeaaeses'nden lzmır treni yo da kaldı 

İki hidiae de ayni teknik da're· Yol'arm ortasında biriken kar· bize verilen malumata nazaran Ak' iaar, 15 (A.A.) - Bu hava• 
sinde vukubu'mut, iki c"naıyet de lar temizlik a~abalarivle sahillere Trakya ve Ege mmtakalarında üç lide frrtına ve tipi bütün tiddetiyle 
ayni ıi)ih kul'amlmıtbr. lB.§mdıln ve den'ze döküldüler. gündenberi devam eden kar yağışı devam etmektedir ve çok zarar 

Markam it!raz etti: . .. Kayanlar, yaralananlar kesilmek üzeredir. :apmakta :lır. B:ın:lırma treni S~· 
- Fakat hançer, Arıerın sur· n·· bah h . b k Bu iki mıntakanın hava suhuneti gucukta kara saplanmıştır. lzmır 
1. d un ıa te rın azı mınta a· · d S h l d k 1 me ı o aau?ıda bulundu. 1 d .. ~ . • , k I düne nazaran 3 derece etrafında trem e arı ı!D 1 a e. mıya mec• 

B . . arın a ıogugun tesırıyı.e ar ar b l S d b" · 
- u da. hadı&eyı k:ınıtıran d K ld I d k olmak üzere diitüklük göstemıi§tİr ur o mu§tur. oma an ır ımdat 

b. ktad B h . d on tutmuftu. a rrım ar a aya· t . t h "k d'' . . K"" I J 
ır no ır. u &Dferı ora a k d"" l l 1 k Bu iki mıntakada gece auhuneti ta· ren ıı rı e ı mı§tır. oy er e o-

.ı "''l bur d kü" .. h d ra. U§en er ve yara anan ar ço l .. k ı~t d t 
tı.. 4-Uegı , a a., tu"> ane o a· l' B ... d M d A aıamen sıfırın albnda kaydedil- ?n mum~ a a urmut ur. 

- Bunların manaıı ıeytanet• d 'bul ak· d" d 0 :..u. eycg un a a am naı· · · i 
ım a m ıcap e ıyor u. tasya, Yüksek k:ıldırımda Anna, mııtır. zmirde görUlmemlt kıt 

tir! Bunlan bulmakla ıeytan ze- - Neden burada bulunması . Etl" h r · d kJ t ıs A A ) ş · · 
L~Jı b"ır canı· ı"le um-atb~ızı · d' ? M kt il d b' . Kö"'lrÜ üzerın:le Oıman B~y fomin· ırne ve ava ısın e tam ş zmır, . . - ~ nnn:.e 
&a 0 • ··- ıcap e ıyor.. a u er en ırı • . . .. ·· ı t y · b ı d ., k · · · 1923 · · 
anılyorum. H••mımız rok zekı", d b d '"Id·· "im . . k" de bır zat, yenı p:stahane cadde- gunu o mııf ur. anı ura ar a yagan ar, erım fhr. ıeneaın 

_ ,. e ura a o uru emııtır ı.. . . . . . . .. d.. h · d h · f 1 d • · t · b k d · dd r 
ro,._ h:lekirdır. Cinayetin tekni· B k l h d' • ımde Bülent ısım ı bır talebe, Ak· gun uz ıu unetı a ı ıı ırın a tın• en Jerı zmıre u a ar ,. et ı 
:r ı& - ı.na a ırıa a ıeenın . H . . d b' d k ı t 5 .. k ı f ı k ğ .. "'I · • 
l"'ı" uzun uzadıya du"ıun·· u'"lmu··ı, fa· h . b od 1 ak 1• ıa.rayda Emıne anım ısının e ır a a mış ır. on yagan ar arın ve az ıı ar ya ıtı goru mem.ftır. 

aa neaı u a om azımge- kt "ka k''"" B d 40 D · l"d y ı b .ı '!'t 'k" 
tün teferruab heaap edilm~f, fa· lir .. Buna rajmen cesetlerin biri k:ıdın, Gözbpede do or Fazıl ve 

3
1u Ael ıaghı. durıa a .' em.z ı e anız un.ıan ye:h ve ı ı •~ne ev· 

l--ı t t'-"k ta 1-:Id"i' d 1: d '- ı t Durıun Beyler düterek yaralanan· S, ate ır e 12 ıantımetreyı bul· vell .. ri ik' defa daha kar dütmü9ae :aa a -ı a -:r ı ı zaman e u"a a ı::u unmamı9 ır. • -
plan altüıt olmuf, cani, kendini _ Hadisenin ne·,en burada !arın teıbit ecHlebilenlerıdir. muıtur. de yollarda ve keremitlerde tutu· 
ı"zlem~k mecburiyetini hissede· vukubulmau icap ediyor?. Bir taraftan •Por Orta ~?dolu ~ıntakaaı - U- nacak kadar kuvvetli olmamıftır. 
rek p!ina bir teyler ilave etmİf, - Yerlerini değiıtiren vazo- Diğer taraftan Şiı~iden ileride tak ~-arıç- tamamen karlıdır. Ka· Al tılmıtnııt bir manzara almak iti· 
iti o ktdar karıstrrmı, ki için- Iar yüzün-len Ku-ıng va~osu ile Maalak yolunda, Hürıiyet:ebediye rın yukıekliği Yen'ıehirde 45, Yoz· bariyi~ lzm!r ik; gündür !İmal mem 
den çrkı'amaz bb. hale ıeİimt! Junlan ve üzer'nde kan lekeleri tepesinde ski ile, kızakla kayanlar gatta 34, Boluda 16, Afyon:la 24, leketlerini andınnakt~dır. 

tk k ·· 1 Tosya da 30 • · t d · - Çok do'?ru ! Fakat bu ıi· bulunan Tin~ vazoıu. pek çoktu. Kadın, e e ' yuz erce B san_ıme re ·~· .. 24 ıaattenberi ıuhunet derecesi 
cimlerle ıu dikit iğnesinin cina· Yanı bir lihze dütündükten meraklı kıt ıporu ya~ıyordu. .. fınd:-:nhkada ıon bır gun zar· ş?h-imizde muhtelif tebeddüller ar 
yetle alakası ne?. ı:>nra devam etti: cı>evanu var) Tramvay tirketi dun de muna- .. ! derece etrafında olmak zeylemittir. 

k ı l d l uzere ıuh t d"" ki'"''"" k d d'l ........................... - ...... _................................................... a atın devamım ve ray enn o • une uf ugu ay e ı • Sıfırın .. t" d 3 d d f 

1 b 1 d D •• G J ç· mamasını temin çin tuz arabaları mittir. Suhunetin daha fazla düt . us un e erece en ~ı .ı· ne 0 u a UD e en ID çıkardı ve her mıntaka da dol§atır- rneai ihtimali kuvvetlidir. Bu ıa· aı:;ltında 8 dereceye kad~r ınıp H t • dı. bah Afyon, lıparta ve Yeniıehirde çr ıştır. Gece fırtınadan lımanı· 
eye ) Şark cHmıiryolun.d• kar en fazla sıfırın altında 9, Ankara ve Boluda mızda bulun.an vapurlar, gene li· 

Bir yılda neler ..- (0., taraıı 1 IDd ur&lada) r km '--dar oıan k·smı kapat sıfırın .ıtın:ıa 6, derece oıar•k kay· mandan çıltarak açıklarda deımir-
!te. eceye iMi' • • )em k b . . d k 1 1 •h d•td•? Heyet San Franıikodan mem • mıı, B:ınliyo ııfer!eri~ ~smen te- dedilmıttır. dır. e mec urıyetın e a mıt ar· 

l raç e l l • leketine dönecektir. Bir muharri. ıir ebnitfr. Kar ve tıpı, Avrupa Cenubi Anadolu mıntakası da Al k. k l . .. I 
Jnebolu 16 (A.A.) - r..-en miı heyet reiıi Ceneral Yung Kio ekspresinin ve postasının bir kaç aoğumağa başlamıştır. Bu mınta- • • s:ncka 

11 
e e~ın~e Gu~el zm~ 

' ~ . .. . .. .. C h .. 1 harek ti . b k d"" ··k h . A 1 umın e ereste yuklu bır motör 
933 ıenesin:le buradan Barılon ıle goriifmuıtür. eneral demittir aaat te'.lh ur e e erıne se ep ı.mn en uşu su unetı nt:ı ya karaıy d .. k b .. 'b. D 
Marsilya Ye Valanıiyav. .. 1 012 soo' ki: olmuıtur. da 2, Uı·fa ve Maraşta 3, Adanada nd aT u~ekrel d attıgı gı ı aralukia 

,,... · · k·' .. d h cı a aşıs e e e de 120 ton 
lira .,,._9 ti.nde 40 513 ••ndık yu- - Bugün lıtanlNal ....U.i Beyi ziyaret Me::idiye oyun e 3.lk el:rnek 7 derecedir. Mmt::ka t=ma.men y b d , .. 

AAZ&M • - v• ,,_ da •. k'Tt km" unan an ıralı bır yelkenlı ıske-
m...... &'""i seneni eylıt.1 &VTftdan edeceiim- Aaprm Ankaraya ıibnek bulmı.kta mut u a çe ı§tir. Or· yaemurlu geçmiştir. S: n 24 saat 1 - .., " - D 111 " - • ti e-•r.:-:-: h-~..L: •-~ d d I kt 'k "kt eye çarpıp parr.alarunııttır b••...n..• kad Ha ı Yaf 11 yonun. .-z. ...uuın llll'UCl'ı aslWrı taköy e e e e rı cereyanı keıil· za fında C:üıen yağmur mı. an, :ı- • 

........... ar mısır, Y ·~ a, mUaiyette tetkikatta buluıunakbr . • 35 Ad 
Beyrut Ye Trabluaa 280.000 lira Memleketimizin Türkiyeye .hiç bir nıi!tır. Dör~olda .2.60, Ma~eıta ' a· AJ 
kıymetinde 40.000 aandık elma ye nnarahbu ... nriimeaaili yoktur. Bana Kurt sUrUsU mu? nada 28 mılıınc.tre:lır. man notası Fransada 
muhtelif mahallere de 620 bin lira raimm Çin hükUmeti Türkiye ile dcM • Haber verildiğine göre mülhit Şarki Anado'uda kar yağışık~- soğuk karşılandı 
kıymetinde kereate ye sair mahau· tane m~bette bulunmajı çok ana et tipi arı ıında, Pendik civar:nda yol :;ilmek i;z:!re:lir. Bu mıntaka dı- Berlin ı JG (A.A.) - Havaı a• 
lit ihrac edilmiıtir. mektedır. .. . .. . . . . üzeıin:le bir ka~ kurt görühıüttür. ger mır...takalar-n aksi o1amk fü::ere jansı m~h~birinden: 

Genç Turkiye cumhunyeürun faali· Jan~armalar, ateı ederek kurtları ıaınmaktadır. Bu sabah, suhunet 
Nİl&n 934 tonuna kadar daha 30 yetile yakından alllradar oluyoruz. latan· k . d ld . K f lt nda 5 Alman notaı•na Fransız cevabı 

1... bula ,-lcli:ı:.,:- • bu f--1! .: L. arrırlilJf ar Jr. ~reCeSJ arst:l IJ Jrln t. B"> l' d w k b' k'ld k 
uİD aandsk 1 ihr ec1·ı bil .. &uu MDMnaa ..uyeun ua·, k d'l ... r :n c sogu ır se ı e artı-

. . e ~ aç. 1 e e- riz misallerini ıömıelde memnun ol ·ı B.:ıknköyle lıtanbul araeındaki Erzurumd& sıfır derece aye ı • lı. t · 
cıeiı tahmın edıLmektedır. l k. . . . . . ..nmış ır. 

dulr. yo u açma ıçın ıtfoıye efradı, bat· mıştır. G 1 b 
Hale11 yumurt.,, ihracat mevsimi Ankarada ak.eri tedrisat 'Ye imkin o-l}arında itfaiye müdürü Ihsan Bey Karaden'z m:nt-kıuı -T abzon I az~te er ~e~a ın metnini mü-

ıelm' d h ·· ·· • b. _L Juraa Türle ordusu haklanda malumat al 'd ... h . . E f l ta ealarıyle bırlıkte neıretmekte iM e enuz muaatt ır maa- . . oı ugu a1de saatlerce çalı§mıılar har'ç - yağıf 1 gecrnıştır. n aza .• 
..._. bu'---- -•..&-d B d mak ıçın çalıpcafız." lk' ·1em ... .1. t 1 ve sılahl~rı bırakam hakkında 
-~ 11111a .ıamaaw. ır. una a . . . • " . bak ve evvp ' ak§am yolu temzı e· yag·ı lnebolud1 51 ını ıme re <> a- . 
.ebeo ltalya, Fransa •e Amr • Muharrimizia tarlri Türkiıt.n • : ğe muvaff k 1 1 d k .. .. 1 .. t" Fransanın uzlapıdc ıatemeyen tav· 

• ::ınya landa aorduiu suale Ceneral demıştir a o muf ar ır. ra goru mut ur. k d kt d" 1 
da k .. ntenJ··- ,.... 1 d .. Bak ,_.. b'" 1 • . . • tt' ·ı l'f 1 . rım ay dme e ır er. - - ... IP!'DJ'& a ıum· ki: · ır."(oy oto uı ennın lf e ırı • Mmtakanın muht- ı ye erınde 

rükler z~ı c 1duia sibi döYiz :- ~arki Türkistan~ ~r .bükumet,memeıi, ~aı:1' !mend'ferleri. ~an.~i- öl;.ülen ya~If miktarı 7-20 ınili
muaaaelesı (ıC yr.pıbnadıimdan bu faalıyeti vardır:. F~t Çin bukUıneb ~u- yo trenlerının, knlı gt:ç:n ık gun metre aras n:ladır. Yalnız Rizcde 
..__ . i ...ı_ı •1 1--. _ __.. · ·ı DU tammq deiilclir Eauen boırada 11 • • • d f 1 1 1: , b"' • -..lr fe ısu•:r•·m,,... ce~- ectı • • !I....&.. __ • • • _ ~ ku ı;ın e aza yo cu u.z. ı.mesıne ölcü"en m'kt~r b:r ınil"metredir. Bu 

Yunan iktısat nazın 
Berlinde 

• • B - d • d Ju. -eti 'YUIJ'elte Wr hukUmet te . k• d• - • .,.,..ftir. u yuz en e>ıy&a a ve ralmat miiJctir. ·m an ver ı. mı takanın hsn ı hunetı sıfırın BERLIN, 16 (A.A.) - Yuna 
11111• .... haı! arumda durnnıuk TV· Badaha fazla üç Yiliyetteki ceneral. Karadenlzde ibtün:le 5 derece et afmda olmak nistan iktısat nazırı M. Peamu 
dır. l..m ilatilfmdaa doimaı Wr vaziyettir.,, Gelen haberlere ıöre Karadeniz üzere kaydedilmiştir. loalu dün Berline ıelm· tir, 



Erzurumu imar etmek 
için güzel bir teşebbüs 

ldarei hususiye ve beledıye on iki 
yıl sürecek bir birlik kurdular 

Erzurum, (Hususi) - 30.000 i 
geçen nüfusiyle Erzurum memle· 
ketimizin §ark taraflarındaki §e· 
hirlerimiz:n en büyüğüdür, Trab· 
zon - lran transit yolu üzerinde 
bu unuşu, Pasinler gibi en zengin 
hububat yatağına, feyizli mera· 
lara malik bulunu§u dolayısiyle 
ticari ehemiyeti büyüktür. 

Şehir bir kaç istila yüzünden 
hayli harap ohnu!tur. Bilhassa bü· 
yük harpten sonra ermeni çeteleri· 
nin tahribatı büyük olmuştur. 

1 

sıhhi bir surette şehre getirilmesi, 1 

2 - Erzuruma yarım saat mesa- 1 

f ede bulunan lbcalara içilecek au 

getirilmesi, 
3 _ Şehirde elektrik tesisatı ya-

pılması, 
4 - 5.,or yerleri yap1lr:.ıası, 
5 - Umumi n:ecrr.lar ve fenni 

mezbaha yapılma4lt, 

6 - Şehir tiyafrosu vücuda ge· 
tirilmesi. 

,~--------------'~ 
Denizyolları 
iŞLETMESI 

Accntden. l\:ar.ıkov Köprütla~ 

1 f'I 4~::l62 - l\ırlt .,, Mühürd:ıı ~:llh 

flaı T ·l '" ' 12740 

Ayvalık Yolu 
SEYYAR vapuru 18 

ŞUtsAT 

Pazar 18 dr. Sit'(eC: rıh 
hmından kalkaca d ar. 

Dikkat: tfo postadan son 
ra A~ vahk posta arı cumarte 
•• ve çarşanba günleri kalka 
caldardır. 740 

İzmir Ekspres hattı kahve 
ocaklarımız 18 tubat 934 pa
zar günü sa:t on bet buçukta 
pazarlıkb kiraya verilecektir. 
Taliplerin pazar~ık ve mukave· 
le şerait' ni öğrenmek üzere her 
gün saat dokuzdan on sekize 
kadar idaremiz levazım tefli· 

j 
/(ira 
:o DALA 

Ankara caddesinde 
rtıatbaamu. ittisalinde ı 

Orhanbey hanında : 
kiralık odalarl 
vardır. Talip 
olanlar VAK 1 T

1 idaresine müta- · 
c1at edebilirler. 
ı. Erzurum kurtulduktan sonra 

kendini toplamak için hayli gayret 
sarf etmektedir. 

Fakat mali imkansızlrklar, prog 
raınaızlık tehrin imanna mani o· 
luyordu. 

Bundan ba~frn birlik Erzuru
mun en işlek yerlPrİn~en o!an Ciim 
huriyet meydanına Gazi 1 lazretle· 
rinin heyke1lerini diktireceği gibi 
bu meydana büyük bir havuz yap· 

ğine müraca::.tları. (703) ··-... -- -Göz Hekimi 
Erzurumun imarı için atılmış o· 3. K. Ü. 

lan bu hayıi:lr adımların muvaffa· "ıtınalma l\omıs\'onu ıllnlan . 
Dr. Süleyman Şükrü 

B:ıbıft l i Ankara caddesı No 06 

17 şu~AT 1934-

Vapurcu~uk 
Türk Anon·m Şirketi 

lstanbul Acentahğı 
l .iman h :ı n . 1 e e oıı · 2292~ 

Karabiga yoJu 
Her Cumartesi ve 
çarşamba günleri aa 

at ,o c. e 'l optıane rıhhmmdın 

Gerze vapuru kalkar 

Gıd ış ve t ö üşte mutat iske 
e ere uarar. 

Mudanya yolu 
Her Pazar, salı, 

perşembe, cuma 
g nlerı s a aı 9 30 da Tophane 

,.htı:mndan Bartın vapu· 

ru kalkar. Gıdiş ve aönüıte 
mutat i~ 1celefere u~rar. 

lzmit yolu 
Bu defa teıekkül eden "Erzu· 

runı imar birliği,, bu engellerin e· 
heınmiyetli bir kısmını ortadan 
kaldırmışbr. 

tıracaktrr. lırcı-----------·ı 

~ivet}P. trı lıakkuk P.tmesini ve il er· 1 
lemesini buracl" herkes can ve gÖ· M. l\f. V. Sa. Al. Ko. dan: ı••••---•111:1-:ı1•ı:ı:ryıc11mı:ı .. ~ 

Telefon 2256rı 
1 Her Pazar, salı, 

nülden özlemektedir. Yerli fabrikalar marnula· 
8. c. 

Erzurum idarei hususiyesiyle 
Erzurum belediyesi, Erzurumun 
·marj için 12 yıl müddetli bir bir· 
lik yapmıtlardır. 

lzmirde eşya p yanQ,"C.S · ı 

Birliğin yapncağı itlerin ehem· 
miyetlileri §unlardtr: 

İzmir, 15 (A.A.) - Şehir mec· 
ı:si beledivenin bazı ihtiyadarı icin 
400 bin liraya kadar mnhtel;f bir 
eşya piyangosu kabul etmiştir. l - Erzurum sularının fenni ve 

-ı==============================a 1 latanbul Evkaf MUdUrlU~iJ il3nlar1 

Kıymeti 
Mabammeııeıi 

Lira Kr 

1200 00 Galatada evvelce Sultanbayazit timdi Hacımimi ma· 
il-inde -ki Zümrüt yeni Hamarat sokağında 12 No.lu 

kağır bir bap hanenin tamamı. (2903) 
40o 00 Çaknıakçılarda Dayebatun mahallesinde Sünbüllühan 

orta katta 32 No. lu oda ve camekan gediğinin tamamı. 
(5611). 

50() 00 Çdcmakçılarda Dayehatun mahallesinde Sünbüllü han 
orta katta 45 No. lu oda gediğinin tamamr. (5612). 

300 00 Çakmakçılarda Oayehatun mahallesinde Sünbüllü han 
orta k:ıtta 28 No. lu oda ge:liğinin le~amı. (5609) 

333 25 (21) ınetre55 santim miktarm:la hulu nan Kızte:şmda 
Mustafa Bey mahallesinde Sofular caddesinde 80-82 No.· 
lu arsa ve üzerindeki kulübenin taınaını. 

525 00 (210) metre terbiinde bulunan Langada Bostanreıbatı 
Abdullahağa mahallesinde Kü~üklanga caddesinde eski 
94 No. )u arsanın tamamı. 00573). 

588 00 Kuınkapıda Kazaniıadi mahallcsin:le eski 3 yeni 7 ili 17 
No. lu arıadan müfrez 490 ar§ın miktarındaki arsa. 

(1120) 
207 50 41arşın .miktarında bulunan K?.dirgada Ş:ıhsuvar Bey 

mahallesinde Tülbentçihanı de~·ununda eski 49 No. lu ar-
sanın tamamı. . 

814 00 Tapu kaydi mucibince 407 arş:n miktarır.da bulunan Top· 
kapıda Bayaz"tağa me.hallesinde Kilise sok:ğında tramvay 
caddesine yakın bir mahalde 6--10 No. lu arsanın tama· 
nu. (5487). 

225 00 (450) artın miktarında Ed'rnckapısınd:ı K:ıriyeiat'k Ali· 
Paıa mahallesinde Hançer~i Kilise ıokağında 6-12 No. lu 
ara:lnın tamaın•· (55S7) 

500 00 Mahmutpatada Süruri maha bsin:lc Sultan. edaları s:k~ğm· 
da yeni 21-23 No. ludülôaının tamamı. 

652 00 (326) ~etre terbi:nde Şehsuvar Bey mnh:ılbsinde Bcs· 
tan sokağında 15--17 No. lu arsanın tamamı (5495). 

SO 00 Eski Rüstempaşa yeni tahta~a e mah-ıllesinde Balkapanı 
hanında 29 No. lu harap oda. (5533) 

150 00 Mezkur handa 45 No. kamara. (5535) 
50 00 ,, ,, 23 No.fu harap oda (S532) 

150 00 51 No.ıu kamara .. (E528). " ,, 
300 00 30 No.lu oda. (5534) " ,, 
300 00 25 No. lu oda. (5557). ,, ,, 
300 00 53 No.Iu oda (5536) ,, " 
584 00 (146) artın ıniktarvıdabulunan E.-lirn~kap·s,n:h Ht"crmu· 

h1dd'n ımahalleıindt. Acıçefme ca~1des'nde eski 45-47 ye~ 
ni 411 No. lu arıanm t:~mamı. (5321) 

400 00 MahmutT>atada Çuhacıhanı üst katta 60 No.lu odaların ta-
(367). Yukarıda yazılı olan mahlul em 

l"k t ı ınk':111 ' ·mıi gu .. n ~lanakonrnu~tur. ll.a'eJ\i ma"t'n 5 inci a aa ı ma uzere yı · 
rt · ..n ·· t 15 tedir TaHplerin pek akçelerile mahlulat kale· pasa eıı 15 .. nu aaa · 

mine müracaatları. (674) 

tından 25.000 metre çantalı1< 
bez kapalı zarfla münakasa· 
ya konmıutur. İhale.si 28 Şu
bat 934 Çarşamba günü saat 
15 tedir. Taliulerin şartname
sini görmek iizere her gün 

ve münakasaya iştirak için 

1 
de o gün ve vaktinden evvel 
teklif ve teminat mektupla
riyle Ankara'da M. 1\:1. V. Sa. 
Al. komisyonuna müracaat· 
Iarı. (3475) (603) 

çarşam_ba, cuma 
günlerı To.,;ıane rı'ıhmından 

saat 9 da Ugur v.puru 

kal kar. Gıd ış ve , ö. üşte mu 
tat isk e e 'ere u- rar. 
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Kagir hane ve dükkan 
Beşiktaş Akarah Vakfıye idaresinden: Beşiktaşta Aka~etler· 

de 25, 26, 30, 41 , 91 numaralı hanelerle 19, 24 numaralı dükkan· 

lar birer sene müddetle kiraya verileceğinden Şubatın Yedincı ,~ 
Çarşamba gününden itibaren yirmi glio müddetle müzayedeye 

çıkarılmışhr. Talip olanların Şubahn yicmi sekizinci Çarşamba = 

günü saat on üçe kadar mahalli mez <urda 54 numarada müte· __ 

velli dairesinde ve yewmi mezk6run saat on üçünden on beşine = 

kadar f stanbul Evkaf Müdüriyetinde idare Encümenine müraca 
at etmeleri. (612) 
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Bankası 
1111!1 

ıer 1 
Tesis tarı hl : 1888 

Sermayesi : 30. 000. 000 Frank 
idare · merkezz : IS1 AN BUL 

TUrklyedekt Şubeleri: 

lstanbul ( Galata ve lstanbul ) lzmlr 
Samsun • Mersin • Adana 
Yuoanlstaodakl Şubeleri : 

SeU\nik. Kavttla. Atina. Pire 
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=:: ı3ilümum Banka muameleleri. Kedmektup!arı. Cari bir hesap ez- ; 

Şubat sonuna kadar iş Bankasına yatırılmış, ayni 
defterinize kaydedilmek suretile hesabınıza geçmiş 
paranın miktarı en aşağı beş lira olmalıdır. Şubat 
sonuna kadar asgari beş lira mevduatı olan bütün 
kumbara sahipleri : 

• 
lan küşadı. E•bam ve Tahvılit. Kasalar icarı. ~ ~ • ~ıooııı.~ıı~ıı . i 

lstanbul üniversitesi rektörlüğ~nden: !i 
~ 

ıstanbul üniversitesinde açılan y:ıbancı diller mektebi dersleri 
l 7 - Şubat - 934 cumartesi günü başlıyor. Son sınıf ve son sö· : 
mestir talebelerile şifahi imtihanda kazamnış olan talebeden ·~ 
maada bütün üniversite talebesi bu derslere devam.:ı mecburdur. ~ 
Dersler saat "17,, den "19,, a kadar iki saat ve her talebe için haf· ~ 
tada iki gündür. Mazereti ne olursa olsun bu derslerin yüzde alt· §;; 

mışmda bulunmryan talebe bu sene nihayetindeki fakülte imtihan· ~ 
larma k:ıbul edilmiyecektir. Üniversite müdavimlerinin hangi gün· =

lerde hangi dershanelere devam edecekleri fakülteler tarafından ı==::
ılan edilmiıtir. İtalyanca ve Rusca kursları d.:ı vardır (741 ) -

1 Nisan kurasına ithal edileceklerdir 

• • 
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~------------~::...:.ll----- Darüşşafaka Müdürlüğünden: 
• A F.zik Llburatuvarı için alınacak aJetler hakkında ma'ilmat 

1 L A N almak iıteyeo taliplerin her gün ve nihayet karar gün i~ o'an 
18 • Mart· 934 Pazar günü saat 14,30 da Nuruoımaniye .... amii 
mahfelinde Cenı ıveti redriıiye Merkezine müracaatları. (706) 

Denizyolları işle~mesi 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 acil ihtiyacımız olan "50,000-
100,000,, ton Live Marin kömürü
nü tamamen veya kısmen itaya ta
lip olanların 19s2-934 pazartesi 
gününe kadar idaremiz Levazım 
Şefliğine tahriren · teklif atta bu"" 
lunmaları rjca olunur. 

Sümer Bank Umumi Müdürlüğünden: , 
Bankamız için in,aat İf l erinde tecrübeli bir rusama ihtiyaç 

vardır. Taliplerin ves;kaları Ye tercümei ballerile Bankamızın u-
mumi müdürJüğine müracaattan. (13l39) 

Amasya tahsilat komisyonundan : 
Birikmif vergi borcunun temini tahsi li için Amasyada Hü

Liimet konağı civarmda ve Yeşil umak üzerinde kain gö ön9 
fabrikası nami ~e maruf bir kıt'a un fabriit asımn mülkiyeti allt, 
edevat ve müştemi :itı ile birlikte sahhğa çıkar1lmıştır. 

1934 senesi şubatı mu yirmi birinci g ünü birinc ı ibatesi ve 
martın üçüncü cumartesi günü aoıı ihalesi Arnz sya Vıllvet idare 
heyet nce icra o unacağından taı ip olanlarm mezkllr ib&le günle
r ı nde saat 14 de idare heyetine ve şera ı ti anlamak ve görmek 
isteyenlerin tahsilat komisyonuna müracaatları ilin o :unur. (653) 

Vlerkez Kumandanlığı Satınalma 
Komisyonu ilanları 

Kasımpaşada Deniz rnüf-1 atte Tophanede Merkez Satın 
rezesinde bulunan bir topun alma komisyonuna gelmeleri. 
askeri müzeye nakli pazarlık- (871) (7t0) 
la yapılacaktır. Pazarlığı ~ :f. )(. 

20- 2- 934 Salı gün saat ıs Dekovil taburu ihtiyacı 
tedir. Şartnamesini görecek- için 31 kalem tedris ve talimi 
lerin belli saatte teminatlari- terbiye malzemesi 18 - 2 -
le Tophanede Merkez kuman 934 Pazar günü saat 14 de pa
danlığı Satınalma komisyo- zarlıkla alınacaktır. Şartna
nuna gelmeleri. (870) (709) mesini göreceklerin her gün 

:(. :t. :(. ve ta-liplerin belli saatinde 
Dikim evi icin 22 kalem di- Tophanede Merkez Satmal

kiş makinesi "inalzemesile 12 ma komisyonunda hazır bu· 
k~lem elektr ik malzemesi lunmaları. (876) (728) 
20- 2- 934 Salı günü sa~t 14 ---------
rle nazarlılda :ılmac!lktır. 
Sartn~mesini görecekl.<ırin 

Sahibi: MEHMET ASIM 

,, . .. - ' .,. ,, . . ' 724 ••r her gün ve taliplerin belli sa-
Ne~riyat müdürü: Refik Ahmet 
V AKIT Matbaa1t - latanbul 
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