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Bir çok gıda maddelerinin fi
atlarında tereffü görülüyor. 
Belediye bir gayritabiilik olup 
olmadığını tetkik ediyor. 

Sahip ve Başmuharriri ; Siirt Meb'usu MAHMUTı 

FIATI 5 KURUŞTUR 

Almanya'nın 
Son tabiyesi 

-o--

•on~·~:tıı·~ muahedesinin imzasından 
''"'" lı "l·ellur eden milli Alman dava· 

1 u asası tudur: 

2 - Al1ns Loren'in istirdadı. 
tihaı,,- Saar havzasının Almanyaya il-

3 -· T . 
4 _ ,8 _!ll•rat borcunun ilgası. 

IIIİni. Sıiah noktasından müsavat te • 

•• \,:i Belçikaya ilhak edilen Eupen 
Ya İ•d m.edy rnıntakalannın Almaaya· 

6 esı. 

l.,.,.;;.Danimarkaya ilhak edilen Scb· 
7 ın geri alınması. 

İades :- lehistana ilhak edilen arazinin 
hı.>n ı J• bilhassa Şarki Prusya'yı Al· 

8 Ya •n ayıran koridorun kalkması. 
halt,,- Avusturyarun Almanyaya ilti-

~.~ ) Çekoslovakyada Almanlarla ıa· 
10° •n arazinin ilhakı. 

İad~ .- Müstemlekelerinin Almanya ya -··· l ı te A, 
f'r\C!k • • 1nanyanın harpten sonra var .. 
.... ,"~ediği hedeflerinin heyeti mcc • 
•İne İ,. udur. Ancak bu hedeflerin hep• 
Sunu ır~~n ayni zamanda varılamaz. 
"anıa n •çındir ki Alman hükumetleri, 
nıi.I nd~man bunları takdim tehir et· 

-r (!r ıt 

kly!~"~mann Alıas Loren ile Belçi
Y 'Ilı. bak edilen araziyi feda ebnitti• 
f•rl.! .Alınanyanın garp hudutlarında 
"e~rLk yaparak tamirat meselesi 
et,,!ar~ hudutları meselelerinde ısrar 
•iııi flı. Şark hudutlannda urar ebne· 
Ya ij

0 
&ebebi, Almanyanın Sovye~ ~us· 

rııa . munasebetlerinin çok aamımı ol· 
veı'Rıd;, Filhakika muhasım bir Sov -
!-ol,; ~•Ya ile Almanya arasına sıkışan 
l' -.J""'ın vaziyeti hayli müşkül idi. 
kat tZt meseleıi nihayet halledildi. Fa• 
den bek hud~tları meselesini halletme· 
"1any• Yn~lmılel vaziyet değitti. Al • 
~, Hıtler'in eline geçtikten sonra 
lluna • Ruı münasebetleri bozuldu. 
•aıı dllıUkabil Lehistanla Ruıyanın a -
dan d~eldi. Almanya noktai nazarın
bar;Hıl • fenası, Rusya ile Franaa da 
~ilupar. Harpten evvel Almanyayı 
~lıYa •dirden. ~ombinezon adeta tekrar 
"" Hitı "' gıbı oldu. Bu tartlar albn· 
~ er Alma d'" d \" •. Al nyası, on ort sene en· 
~g! lıar;~~ hükümetlerinin takip et -
~ nı lı.i, .. ' !'Yasetten aynlmak zarure -

1:._~Ph 1ttı: lehiatanla anlaşarak bat· 

1 ·-...,.ı,.~ erdeki Alman milli davaaını 
~ o~ •e~ ·~~ek. Almanya Lehistan· 

1 
ıtdaıı e •çın bir misak imzaladı ve 

et ıner'k"':" Alman hariciyesinin sık· 
l - s::: tu noktalara döndü: 

deıi. havzasının Almanyaya ia-

ı 2 - A. Qal,1, ""•hıryanın Almanyaya ilti-

J - Sit · h d ·· ?bini. a noktaaın an musavat te-

ltıiıifö~~liiyor ki b~, .Hitlerizınin 
iti ıi ~n vabdetinı temın yolunda· 
ı., .{ı:::,tıne uyg~n hedeflerdir. Hit • 
llıadı. .nY_ada Bumarck'm bile yapa
~ bır •ı ~~fhr: Binöirini kıs
le~ı.ı,J";;';_ _must . 1 devletlerden mü
..... b' gıruk bır memleketten yek. 
>"tjiy ır .vatan yaratmııtır. Abnanyada 
~İtıcf 0rıal.~ milli aoay•lizmin ateıi i
v e erımıı kaybolmuıtur. Bu Alınan 
/\.atanı dıtmda kalan iki cüzü Saar ile 
~Uıtu~ya~an ibarettir. Saar'~n buıuıi 
tıi ~azıyetı vardır. Eğer gelecek sene
~ ılkbahanna kadar bu nokta etrafın. 
"'Fransa ile itilaf temin edilemezse 
ı· ,, m.. t d'I • • ' ~· uracaa e ı eeek ve bu ara ne-
":t...;."te Almanyaya iltihak edecektir. 
liıı. ~ ~aya müracaabn kendi lehle
Yot A..._,tliı edeceğinden emindirler. 
İltiı,~~Yaya gelince; burada vazi
b~ bir ~sturyarun Almanyaya 
ç~tıl, .. d111ı .ı_ dan çok müıkül, bir 
feı' 11 /\.\'ıı çok kolaydır. Mütküldür 
dii 1 

devi ~1tu':Y'!'da büyük bir halk küt
lıı r, Soq, e •rırun İıti.klaline düıkün -
d "•Qıq ~1~nelnıilel vaziyet Avus • 
... ''ecede m~yaya iltihakına azami 
q'"l.ııb · gayrı m.. · • 
YaJ;_;-ıl eğ A usaıttır. Ancak buna 
•I~ Yanlr H.;ıu•.t'!ryada milli sos
k., •sa, AL 1 erı:<un galebe çalacak 
y ~ •tın; nanyaya iltihak filen tahak· 
1 al~ ı.' olacaktır Çünk.. 'ili 
İlli • ornünizm ·.b. b u mı sos

lllııı gı 1 ir mezh k 

~·~~i;!ırdev~~;~;~ite.ı~latı r;u:,: 
ht i""'I dolat ' Leni~ v evlet .ile fır. 
ko~ıı.' Us yayı nasıl idare eı:. ;Stlalın Sov
liıı Yt nasıl k' .. ·· - •t er Mos-
• !berk ı uçuncu entern 
;tın... e~i ;vapmıtlarsa, timdi d aıyo_na
bır )'.•yı oyle idare ecli e Hıtler 
.... ,~vı milli sosyalizm Y.0~ ve Berlin 
)""-~İn merkezi olm uhıçuncü.enter. 
.. ~ ınilr -"-- 01 r. Eger Vi. ,.., !be 1 sosy- muval"-•-
~~- sela Kafkaslar M k ·- olur. 
ı· ...,. ha ·ı os ova'yaı 
~ll'e 0 L_ır ı iıe, Avusturyarun d B ne 
~~ Yok""t dar bağlanmaması için bır. er. q" ur O .. .. ••· d' •y• · çuncu enternasyonal' 

1 İİ ili ~eleıi arasında yapmak iıt ın 
''. i Iİ~d mılli ıosyalizm Alman dün e -
dır ki Al Yap-!' !•tiyor. Bunun iJ: : 
~: tutya ~.n ~Ilı. soıyaliıt fırkası A • 
tı lıa;. et ~k~etıni husumetine hedef 

/\. mı~tır. 
ııı Vuıtury h ··k. . k ~Yaya b, a u umelı geçenlerde AJ. 
lıilllı lıatek ·~ nota tevdi ederek bir ta-

""'ma.; e erden tikiyet etmiıti. Ay. 
~- gö.,;a büyük devetlere de birer 
le t bir c ererek Almanyadan kanaat. 
~Yİ "'1llap alınmadığı takdirde me. 
ı_ •iiııj b:ı:;tl"': <;eıniyetine havale e
!ıJ.• verd ... rtnııtı. Almanyanın bu no-
1! f butrn~gı cevabı Avusturya kanaat
ı:ı,. /\.iman mııtır. Filhakika bu cevap 
•t •I bir d:~ adeta Avuıturyarun müs
Ya"'JI. İ•te..:ı et olduğunu bile kabul 
•d ""••ını Yb_r. ~!manya • Avustur-
1ııa••eı., bu i ır aıle kavgası telakki 
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ida ili 

• 
1 ifa etti . 

PARlS, 7 (Huıusi muha
birimizden: Telsizle) - Nü
mayişler görülmemiş bir ıu -
rette devam etmektedir. Da -
ladier kabinesi saat 16 da Rei 
sicümhura istifasını vermiştir. 
Mühim hadiseler bekleniyor. 

PARlS, 7 (Husuıi muha
birimizden: Telsizle) - Dün 
gece Paris, 60 kişinin ölümü 
ve 500 kişinin yaralanınasile 
neticelenen bir ihtilal geçirdi. 
Stavisky, Daladier hükumeti
nin teşkili tarzı ve polis mü-

-~~~~~~~~~~- ••4 

• 1 
•• 

ş 
dürü, M. Chiappe'ın tebdili bu 
karışıklıkların belli başlı ıe -
beplerindendir. Sokaklarda a
teşli, kanlı sahneler olurken, 
Mebusan Meclisinde ayni nis
bette mücadeleler oluyordu. 
Vaziyetin icabina göre örfi i-

Eski Cümhur reisi M. Doumergue 
teşkilini kabul etti kabinenin • 

yenı 

Nümayişçiler meclise girmek 
kanlı çarpışmalar oldu, mühim 

istediler, sokaklarda 
hadiseler bekleniyor 

(Staviıky hadisesinden ~onra 
Fransız efkarında şayanı dıkkat 
bir tahavvül husule geldiğine ,a -
hit oluyoruz. Bir haftadan beri h~ 
liften başlıyan tezahürler, evvel~ı 
gece büsbütün fiddet peyda ettı. 
Ve maalesef kanlı bir netice ver • 
di. Bu karışıklığın hakiki iimille -
ri hakkında yerinde bir hüküm 
vermekte acele etmemek için bu -
gün gelecek tafsilata intizar etmek 
lazımdır. Dün gazetemiz makineye 
verilinceye kadar Pariste cereyan 
eden hadueler hakkında aldığımız 
haberler fUnlardır:) 

PARlS, 7 (A.A.) - Eski 
Reisicümhur M. Doumergue 
M. Lebrun'ün ısrarı üzerine ye 
ni kabinenin teşkilini kabul et 
miştir. 

PARIS, 7 (A.A.) - Müfrit sağ ce
nah unsurlan dün akıaın bilhassa Mo • 

Bundan evvel yapılan niimayiflerJen alınmış iki resim 

Yeni kabineyi teşkil edecek olan 
Reisicümhur M· Doumergue 

busan meclisi etrafında nümayiıler yap· 
maya baılamışlar ve bu nümayiıler sü • 
ratle geniılemittir. Nümayiıçiler müte -
addit defalar Meclise girmeye tetebbüs 
etmitler, fakat atlı muhafız krt'alan nü· 
mayiıçileri dajtıtmı§br. Dilter mahalle
lerde müsademeler büyük bir karrtıklık 
içinde cereyan etmiıtir.. Sai unsurlar 
mukabil niimayiı yapan komünistlerle 

muhtelif yerlerde çarıııımıılardır. 
Olüme sebebiyet verenler 

PARIS, 7 (A.A.) - Meclisteki môi
%8kerelerden sonra kabine M. Daladier
ain riyasetinde Mebusan meclisinde top 
lana...k dünkü müsaclemelere aebebiyet 
verenler hakkında devletin emniyetini 
~al ve ölüme sebebiyet cürümleriyle 
bır dava açınağa karar venniıtir. 

Resmi tebliğe göre 
PARIS, 7 (A.A.) - M. Daladier, 

gece matbuata a!'lğıdaki tebliği vermit
tir: 

Sabahleyin ıüküt ve soğukkanlılıltm 
muhafaza11na matuf olarak yapılan da
vete ıabık muharipler icabet etmiıler, 
ve profesyonel tahrikatçıların harekab· 
na ittirakten imtina eylemiılerdir. Buna 
mukabil bazı siyasi müfritler, halkı is
yana tetvik faaliyetlerini arttmruılar 
"'".. Cümhuriyet rejimine kartı kuvvete 
muracaat tecrübeaine kalkışmıılardn-. Rü 
velverlerle bıçaklarla müıellih olan çe• 
teler, polislere ve muhafaza kıtaatı ef. 
radına hücum etmitler ve ateş açmıılar
d~. Bu.nlar~an bir çojtu yaralanmııtır. 
Numayıtlerı yapan ve tevkif edilen C§· 

~~aın hüvi~etleri ~ellök edildiği zaman, 
ıtın .devl~tın .°""'!Yeti aleyhine müte • 
vec:cıh musellih bır hareket olduğu an• 
laşılmııtır. Asayitin muhafazuına me • 
mur olanların cesareti ve ıoğuk kanlılı
ğı sayesinde bütün bu taarruzlar kırıl-

ı 
IDlf ve mütec:aıvizlerin elde etmek iste • 
dikleri ıaye,.e iriımelerinin önüne ge • 
çilmiıtir. Bu kabilden herhangi bir yen: 

(Devamı 6 mcr Ahliede) 

Halkevi içtimai Yardım Şubesi dün kongresini yaptı. 
(Yazısı iç sayılamızda) 

-

~ar verdiği bildiriliyor. Ancak büyük 

}brahim Tali B • 
Nafia Vekili 

lbrahim Tali Bey 

ANKARA 7 (Telefonla)
Nafia Vekaletine lbrahim Ta
li Beyin tavini kararlaşmıştır. 

ıkılan bir kalp 
BUG AŞLA Dl 

Garp medeniyetinin yüksek eaulerlni 
okuyuculanna taktim etmeii vade
den (Milliyet) dün biten ve yük • 
.ek kıymeti layikile takdir edildiğin
de ıüphemiz olmayan (Bir Kıtdm.ın 
24 Saatlik Hayab) romanı yerine bu 
gÜnden itibaren gene ayni müellifin o 
kadar rağbet ve alaka ile tanınmış : 

Yıkılan bir kalp 
Unvanlı romanını tefrikaya başla

dı. 
Yüksek bir ıanat ve çok kuvvetli 

bir kalem mahsulü olan bu eserin ter· 
cümesini ger..e güzide edibirrüz lımail 
Müıtak Bey yapmııtrr. 

Bugün 

Macarlar da Sovyet Rusyayı 
resmen tastik ettiler. Avus
turya Başvekili M. Dollfuss 
Viyanaya geldi. 

Tel: ( 

• e r 

Müdür: 24318, Yazı itleri müdürü: 24319. 
idare "Ye Matbaa : 24310. 

• 
1 

• n 
ralı va ' • 1 y 

dare ilan edilınesi muhtemel · 
dir. Meclisin feshi ihtimali 
yoktur. Çünkü bu teklifin bir 
politika manevrası olduğu 

meydandadır. Yollarda nüma 
yişçiler tarafından tevkif edi
len· ve yakılan otomobillerin 

ankazına tesadüf edilmekte -
dir. Diğer birçok maddi zarar 
lar göze çarpmaktadır. Gaze
teler kanlı hadiselerin tafsila
tile dolu olarak çıkmaktadır. 
Bütün bu hadiseler otoritesiz 
bir hükumet olamıyacağına 
yeni bir misaldir. 

lı~ Reisicümhur Hz. dün~, 
= Ankaraya döndüler ~ - -- -
~ Gazi Hz. coşkun tezahürlerle karşı- :: 
Ç landılar, vekillerle görüştüler = 
~ ANKARA, 7 (Telefonla) - Rei- yapmıştır. 
IS ticümhur Hz. bir hafta evvel çıkrruı Gazi Hazretleri 2.2 buçukta huıu-
E olduklan seyahatten bugün saat on ai trenlerile Konyadan hareketle feh 
2 altıda ıehrimize döndüler. Büyük Ga rimize gelmİJlerdir. Batvekil Hazret· 
5 zi dün saat on bete doğru Konyaya Ieri BüyÜk Gaziyi yolda karıılamıı, 
!!§ vasıl olmutlar ve istasyonda halkın Ankara istasyonunda vekiller, Mütir 
!!§ çok çoşkun ve canlı ıevgi tıezahürleri Fevzi Paşa Hazretleri, mebu&lar, dev-
~ le karıılanıruılardrr. Reisicümhur Hz. !et ve müeueoeler erkirır ve halk ta-
~ Konyadaki muhtelif ziyaretlerde bu- rahndan karıılanmııtır. 
E lunduktan sonra ıılqam üzeri Konya- Reisicümhur Hazretleri yanların· 
= da köşklerine gelmiılerdir. Bu esna· da Iamet Pata olduğu halde otomobil 
~ da halk Büyük Gaziıini ıelamlamak ile Büyük Millet Meeliıini tcırif bu-= ve ona sevgiıini duyurmak için köş- yurmuşlar ve burada bir müddet ka· 
- kün önünde toplanmış ve tezahürat (Devamı '/ inci sahifede) 53 

1i1DU ııııııuı~uıııımıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ 

İktısat Vekilinin tetkikler· 
Celal Bey bugün Ankaraya gidiyor, 

dün birçok ziyaretleri kabul etti 
1ktısat vekili CelBI Bey dün fehri -

mizdeki tetkiklerine devam ebnit ve 
muhtelif ziyaretlerde bulunmuıtur. 

Vekil Bey, dün sabah l ş Banka11 ls
tanbul merkezine gelerek, öğleden son 
ra saat bire kadar bankada menul ol
muıtur • 

ktıaadi mabafilde tanınmıt bazı ze
vat dün bankada vekil beyi ziyaret et
m.ig1erdir. 

Vekil Bey it Bankasından sonra I
pekçi Kardeılerin Nita.ntatındaki film 
stüdyoıunu ziyaret etmişlerdir. Vekil 
Bey ıtüdyonun her tarafını gezmiş ve 
Türk filmlerine karıı olan rağbet dere
ceai, ıtüdyonun ne çıkardığı, yapılan 
masraf, düblaj filmlerin maliyet fiyab, 
filmlerle yapılacak propaganda üzerin .. 
de izahat almııtzr. 

Ziyaret eınaarnda stüdyoda Leblebi • 
ci Horhor ağa filminin aon kısımları çev 

(Devamı 6 mcı sahifede) 
Celôl Bey Rize Mebusu ııe Tayyare 
Cemiyeti Reisi Fuat Bey ile gÖrÜfİİyor 

----·--================================================== 
ZAVALLI STAVJSKY ! 

6 

Stavaky yarattığı mesleğin ilk 1 
peygamberi değildir. Dah~ adın~ 
sanını bilmediğimiz nice bır yedı 
kere yetmiş b~n .meslekdaşının son
dan bir öncesıd ır • 

Yalnız Stavisky'nin dehası bu 
ifİ fevkalade bir meharetle amal
gama etmesindedir. Evet, bu harp 
"°nu dôhui bu İfleri bir çerçeve 
içinde, bir potada liberalleftİrmİf, 
demokratl(Jftırmıf ve asaletleştir
mİftİr. ldrojenla ogjizen ve azatun 
su olufll gibi ... 

Düne kadar biribirine yan ba
kan bu üç içtimai akide bugün, 
Staviııky' nin elinde iki numaralı 
bir (Trovagras) tablosu olmuştur. 

Bu tablonun önünde kimleri gö
rüyoruz? 
lfte yüzlerce şüpheli avukat, metr, 

ri! Kendilerini göstermemek, çak· 
hrmamak için sehit efendilerinin 
mezarı üstünd; "hırsız var!,, diye 
tepiniyorlar. 
lfte yüzlerce şüph':li avukat, m.er~, 

profesör doçent lalan.. Kımı 
müdala~ vekôletnamesi alarak sız
dırmah kimi davacı yerine geçerek 
çöplenmek ... 

hinde de yazsa .... 
Bütün ideal: Stavisky'nin bırak

tığı milyonları pay edip ziftlen
mek. 

Bayonne şehrindeki binanın ka
pısındaki (Belediye) levhasım 
kaldırıp yerine (Modern psikoloji 
enstitüsü) levhasını asmalı. Bina
nın bu bakımdan hiç suçu yoktur. 
Bilakis bugünkü insanlığa çok fey
ler öğretmesi bakımından takdire 
bile layıktır. 

Stavisky parmağını oynattı. Ni
çin kızılıyor? 

}ezelin Baker göbeğini oynatı
yor. Neye alkışlanıyor? 

Bir millet bir milleti veya bir 
kaç milleti maymun gibi oynatıyo r• 
Ne diye susuluyor? 
Şu veya bu şekilde, hepsi bir ka

pıya çıkmıyor mu? 
iş Bayonne belediye reisini as

makta, Stavisky'nin mezarına tü
kürmekte ve ortaklarını sızdırmak
ta değildir. iş bugünkü insanlığı 
adam etmek yolunu arayıp bul
maktadır. 

•ıııa lıidd •: Y~hancıların karıştırıl • 
a.t:ı~u fartıe edıyor. 
,;:'ıetJea. ee:i •!tında Avuıturyanm 

Yetine tikiyet etmeğe ka-

.evlet_!erin Avusturyayı bundan vazge• 
ÇI~e~e çalıştıkları anlatılmaktadır. 
Çu~ku .bu aralık Milletler Cemiyetinin 
vazıyet~ bu derece nazik bir itin mü
zakereame bile mütehammil değildir. 
Av~•turya §İkayetini Milletler Cemi
Y.etine aksettirir>e, Almanya eğle"' ih
timal, Cenevreye gitmeğe bile muva
fakat etmiyecektir. 

Her halde Şarktaki ve Garptaki ih
tilafları ıimdilik bertaraf etmdde Al-

manya Avusturyaya kartı bir ıiddet 
siyaseti takip etmekte oerbest kalmış • 
trr. Yani Şarkta, Garpta ve Cenupta 
bir takım hedefler peıinde olan Alman
ya Şı:.~k ve Garp cephesinde tedafüi 
Vilzİyette kalmağa ve Cenupta taarruza 
geçmeğe karar vermittir. Hitler'den 
evvel, taarruz Şarka doğru idi. Acnha 
küçük Avusturya bu müthi~ Alman ta
arruzunun tazyikine mukavemet ede
cek mi? 

Ahmet ŞÜKRÜ 

4 üncü sahifede okuyunuz 
\. , işte bir deste kalem, bir lıçı 

mürekkep ve bir balya kağıt! Le
hinde de yazsa pay umuyor aley-

Bu kadar geniş, bu kadar dörf 
buutlü bir realiteye kar~ı Stavis
ky için söylnecek söz ancak şu o· 
lur: Zavallı Stavisky! 

Aka GONDOZ 
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Milliyet'in tefrikası: 8 

St©ıvü~ky 
HARİCi HABERLER 

Hayatı ve öhOmO 
Macarlar 
Sovyetleri tanıdılar 

M. Herriot'nun alkışlanan sözleri - Söz istiyen bir ınebus -
Sabık nazır fırkada kendisini müdafaa ediyor - Fırkanın 
tasfiyesi isteniyor - Stavisky rezaletinin içyüzü meydana 

Bu husustaki notalar dün 
Romada teati edildi 

ROMA, 7 (A.A.) - Macar büka
meti Sovyet hükıimetini resmen tanı
mııtrr. Bu husuataki notalar dün Ro
madaki Sovyet sefaretinde Potemkin 
yoldaıla Macariıtarun An.ki.Ta sefiri 
olup murahhu olarak Romada bulu 
nan M. Junkert arasında teati edilmiJ 
tir. 

vuruluyor 

Mösyö Herriot'un bu sözleri bir 
alkı, tufanile karşılanıyor: 

- Biz yalnız bugünün vaziyeti
ni değil, bu rezaleti hazırlıyan en 
eski hadiseleri bile öğrenmek isti
yoruz. Bugün efkarı umumiyeyi 
gale yana getir e n bu meselenin al
tında timdiye kadar ortaya çıkma
mı~ daha ne kadar meseleler var
sa hepsinin b ilinmesini istiyoruz. 

Bu temizlem e ameliyesi sayesin
ded ir ki masumlarla mücrimler 
bi ribir inden ayrılacak, ge ne bu sa
yededir k i r.ezasız kalmıt isnat ve 
ifti ralarla bir takım namuslu insan
ların haddi zatında fÜpheli olaıı 
kimseler tarafından takip ve tazip 
olmalarına mahal bırakılmayacak
tır. 

Öyle zannederim ki bu ıözlerim
le hissiyatınıza tercüman oldum. 
Eğer böyle ise meclis kürsüııünde 
bu r:oktai nazarı iyi bilmem için 
f ırkanızm müzaheretini isterim.,, 

Bu sözler uzun uzadıya alkıtlan
dı ve fırka Stavisky meselesinin 
m eclisi mab'usanda müzakere sa
hasına çıkarılmasına karar verdi. 

Bu aralı~ söz istemek üzere bir 
el kalkmıtlr. Bu, Mösyö Dalamier 
idi . Reis söz verdi ve sabık müs
temlekat nazırı Mösyö Dalamier 
kürsüye çıktı. Ortalıkta derin bir 
sükun vardı. 

Mösyö Dalamier son günlerde 
matbuatın bahsetmit olduğu iki 
mektubu ne gibi şerait içinde im
zalandığını anlattıktan sonra bele
diye bonolarını satm almak mak
sadile h iç b ir zaman içtimai sigor
ta sirketlc r i nezdinde tevassutta 
bul~nmamıf olduğunu, o iki mek
tubun sırf idari mahiyette vesika
lardan ibare t bulunduğu, bu mek
tuplan imzaladıktan on on iki ay 
sonra bir sahtekarın çıkıp ta Ba. 
yonne bankan namına bonolar çı
karabileceğini aıla habrmdan ge
çirmediğini söyledi. Sonra 9u söz
leri ilave etti: 

Siyaıi insanlara hücum etmek 
kolaydır. içinizde siyaset yolile 
jon yapmıı kimaeler olup olmadı
" mı bilmiyorum. Ben kendi hesa
bıma bir karn toprağım, bir frank 
iradım olduğunu İspat edebilen 
varsa meyda na çıksın derim. 

Mösyö D a lamier bunu müteakip 
mahut bonolar meselesine geçerek, 
başında bizzat Bayonne belediye 
reisi~in bulunduğu bir idareye iti
mat etmemek kendisince gayri ka
bil olduğunu söyliyerek: 

- Efendiler, diyor, ben burada 
sizden merhamet istemeğe sizin 
arkadatlığına iltica etmeğe gelme
dim. Ben sizin fikir adaletinize 
müracaat ediyorum· 

Mösyö Dalaınier sözünü bitirin
ce kongre azasından biri soruyor: 

- Niçin nazırlıktan iıtifa etti
niz? 

- Çünkü Ba,vekil 1932 senesin
de yapılan ve kusuru bana atfedi
len hatalardan mes'ul değildi hü
kumetin bundan mütevellit mu,kü
litını daha fazlalaştırmamak mak
sadile İstifa ettim. 

Mösyö Dalamier bundan SOnnl 

riyaset divanına hitap ederek bir 
çok günlerder;. beri temadi eden 
fazla faaliyet dolayisile çok yor
gun olduğunu söyledi ve müsaade 
istiyerek kongre salonunu terketti. 

Fakat müzakere bununla bitmif 
olmıyordu, henüz göriifülecek 'ey
ler vardı. Azadan bir zat mesele

nin riyaset divanına havalesini tek
lif edince her taraftan bağnfma
lar oldu: 

- Hayır, olmaz! 
- Hemen timdi! 
- Hayır hayır, kaloroform usu-

lüne razı değiliz ! 
Möıyö Herriot, piposu elinde, 

azanın galeyanını teskin ederek 

diğer bir zata söz veriyor. Bu zat 
husuıi menfaatlerini memleketin 
menfaatine takdim eden kimsele
rin fırkadan çıkanlması, fırkanın 
tasfiye edilmesini teklif ediyor. 

Bundan sonra ba9ka bir zat söz 
aalrak nazırı müdafaa ediyor: "Na 
zırlar altına imza koyduktan her 
kağıdın derecei ehemmiyetini tak
dir etmekle mükellef değildir, na
zırdan böyle bir 9ey istenilmez, 
bu itibarla nazırlara idari ve cezai 
.mes'uliyet tahmili doğru olamaz; 
bu kabil mes'uliyetleri nazırların 
maiyetindeki büyük memurlara 
tahmil etmek muvafık olur. Diyor. 
Bundan sonra batka bir hatip kür
süye çıkarak Lagny 'imendifer fa
ciası daha vahim bir mese!e te~kil 

ettiği halde bunu bırakıp Stavisky 
rezaletini izam etmek doğru olma. 
dığmı söyliyor, bu hatip ezcümle 
diyor ki: 

"Bu kabil rezaletler memleketi
mizde ilk defa vukubulmuyor. Şim
diye kadar bunun bir çok emsali 
görülmü,tü. Onlar hakkında ne ya
pıldı? Maamafih bundan maksa
dım bu da onlar gibi örtbas edilsin 
demek değildir. Bilakis ciddi ted
birler alınması, dostluk hisleri bir 
tarafa bırakılarak icap ederse ba
zı kimselerin fırkadan tardedilme
si, hülıi.sa cünıhuriyetin menafii 
nasıl bir hattı hareket takibine lü
zum gösteriyorsa ona tevessül alun
ması taraftarıyım. 

Daha sonra kürsüye batka bir 
aza çıkıyor, Stavisky rezaletinin 
tarihçesini yapıyor ve o aralık 
emniyeti umumiye işlerine de te
mas ederek bunları tiddetle tenkit 
ediyor, bilhassa bu sözler hararet
le alkıtlanıyor, Stavisky rezaletin
de iami geçen ve bir meb'uı olan 
Bayonne belediye reisinin bu işte 
saffet ve gafletinden istifade edil
mit bir biçare mi, yoksa bunlar da 
Stavsiky gibi bir rezil mi olduğunu 
sorduktan sonra parlamento azası
nın bilerek veya bilmiyerek bir 
takım namussuz insanlara kendile
rini lekelemenin neticesi ne oiabi
leceğini izah ediyor. 

Bunu müteakip Mösyö (Herriot) 
un bizzat kalame almıt olduğu a
tideki ruzname takriri okunuyor: 

"Radikal ve radikal sosyalist 
fırkası iffet ve istikamete mutlak 
surette hürmeti her mülahazanın 
fevkinden görerek ve cümhuriye
tin vazifesi her ıahada ahlakı umu
miyenin tealiıini temin etmek ol
duğunu takdir ederek elyevm efkil 
rı umumiyeyi tehdit etmekte olan 
rezaletin her kime taalluk ederse 
etsin bütün safhaları meydana çı
karılması hakkındaki kararını be
yan ve timdiye kadar ekseriya va
ki olduğu üzere fenalık yapanların 
cezaınz kalmasını intaç eden tarzı 
hareketin bu meseleye tatbik olun -
maması hususundaki arzusunu iz
har eder. Fırka hükumetin bu mese 
lede uhdesine terettüp eden vazi
feyi bihakkın ifa edeceğine itimat 
eder. Ayni zamanda fırka ciheti 
adliyece mücrimiyetlerine karar 
verilen veya böyle bir cezaya çar
pılmamakla beraber fırka icinde 
bulunmağa layık olmıyan az.;: hak
kında da bizzat ceza tatbiki hak
kını muhafaza eder. 

(Bitmedi) 

Moakova ve Budapeştede iki hü,. 
kumetin mütekabileD' 1efaret tesis et 
meleri gelecek sene Kinunusaniaine 
bırakılmıştır. O zamana kadar M. 
Junkert Moakovada Macaristanı tem
sil edecektir. 

Macar başvekili 
Viya nada 
İki memleket siyasi ve 

iktisadi mü
nasebetleri görüşülecek 

ViYANA, 7 (A.A.) - Batvekil 
M. Delfuss refakatinde Hariciye ne
zareti aiyaai itler umum müdürü ile 
Macariatanın Viyana elçisi bulundu· 
İ'! ~alde bu aabah Budapeşteye git.. 
mı~tır. 

Rei&hapoat gazetesi bu aeyahat 
hakkında netrettiği bir makalede di
yor ki: 

"Her iki memleketin m\qterek si
yaseti hiç bir devlet a •eyhine müte
veccih değildir. Bu siyaset sadece on 
larm mesai iştirakini kuvvetlendir
mek makaadıru gözebnektedir." 

Diğer taraftan Neues Wiener Jur 
nal gazetesi de bu seyahat münase
betile ltalyanın Avusturya ve Maca.
ristan ticaretine Triyeste yolunu tek• 
lif suretiyle, ııöatennek niyetinde bu
lunduğu miiaaadekarlıkları bildirece
ği zannında bulunuyor. 

BUDAPEŞTE, 7 (A.A.) - Yan res 
mi Pudapesti • Hirlep gazetesi Avus
turya baıvekili M. Dollfuu'un Buda
peıto seyahati münaaebetile neırettiği 
bir makalede ltalyanın bu konuıınala
dan oynadığı rolü ehemmiyetle kayde
derek diyor ki: 

"-3ugünkü meseleler merkezi Avnı
pa ve oradan bütün Avrupaya yayı
lıp geniılemek suretile kartılıklı müna 
sebetler çerçevesi dıtına çıkmaktadır. 
ltalya henüz uzak olan bir gayeye 
ulaımak İçin bize dostluk ve yardım tek 
lifinde bulunuyor.,. 

Londrada Milletler cemi· 
yeti için bir tet&htir 
LONDRA, 7 (A.A.) - Dün ak -

fam, Milletler Cemiyeti birliii idar&in
de, Albert Hall'de, Vikont Cecilin 
riyaseti ve Belçika, Polonya, Türkiye, 
Çekosloval<.va, Çin, Baltık hükUmet -
leri ve Fransa siyasi mümessillerinin 
huzuru ile Milletler Cemiyeti lehine bir 
tezahürat yapılmıftır. 

Vikont,Cecil, söylemiı olduğu nu -
tukta MiDetler Cemiyetinden hariç ha
kiki sulh olamıyacağını kaydebnİ§tİr. 
Kendisinden sonra bir çok tahaiyet -
ler ayni vadide söz aöylemiılerdir. 

İngiltereye göre silahları 
bırakma meselesi 

Sir John Simon İngiltere ile Almanya 
arasında tavassutu vazife telakki ediyor 

LONORA, 7 (A.A.) - Dün öğle- ve fili bir tarzda tahakkuk etmesi la-
den sonra Avam kamarasında Harici zan ııeldiiini Ye Almanyanm muar-
ye nazırı Sir John Simon silahları bı yen bir niabet dahilinde yeniden ai-
rakma meaeleleri hakkındaki nutku- lahlanmuına mümanaat hususunun 
nu aöylemiftir. kabili iddia olmadıimı aöylemiftir. 

Sir John Simon, Britanya noktai Sir John Simon'un ıu•tai nazanna 
nazarından timdiki vaziyetin umumi ıröre, lnıriUz planının biç olmaua kıs 
hatlarını çizmeden evvel lngiltere be men yapılacak tenzilat ile tealihat hu 
yaz kitabının Almanya Bqvekili M. suıunda miiaaYatı temine hadim oldu 
Hitlere tevdi edilmif olduiuna iıaret fonu söyledikten sonra Almanya ile 
etmiıtir. Polonya aruında ahiren imza edilen 

Mahrem bir tarzda cereyan eden ademi tecavüz misakma ip.ret ede
iki taraflı noktai nazar taatisi faydalı rek, lnııiliz tekliflerinin cidden naza-
olmuıaa da İngiltere hükı'.imeti bu dı dikkate alınmaya ıayan bir itilaf 
tarzdaki miizakerelerin bugünkü Ya• zemini olduiunu kaydetmi9tir. 
ziyet itibariyle kıymetini kaybebnek- Hariciye nazırının nutku, 45 daki 
te olduğunu anlaml§tır. ka aünniqtür. 

Son noktai nazar taatileri açık bir Lib<;ral lideri, bundan sonra Sir 
surette göstennittir ki, terki tesliha- John Sunonun 21 birinci kanunda A
tm anahtan - hiç olmazsa yalnız vuıturyaya dair olan beyanahna av
ırarbi Avrupaya ait husuaatt& _ det ederek bir çok mebuslann hu ger 
Franaa ile Almanya arumda bir uz- ıı:in vaziyet k&rfısında lngilterenin e-

latma teminindedir, Yalnız bu müta- sa.alı bir hedefi olan Avwturyanın iı 
lea?an yanlıt bir netice çıkararak, me tikla! ~e emniyetini temin husuaunda 
~e!a, Almany& ile Fransa itilafının ne gibı tedbir ittihaz edeceğini bil-
ıki memleket yalnız baılarma bıralu mekle bahtiyar olacaklarını aöylenıiı 
l~rak,, hiç bir taraftan yardım görme- tir. 
dıklen ha.!de kendi aralarında yapa- Mumaileybin fikrince Avusturya 
cakları muzakereler~e daha kolay bir meseleainin dört memleket ara&mda 
surette .. h.':'sul~ ırelebıleceğini iddia et deiil Akvam Cemiyetinde tetkik olun 
mek buyuk bır hata olur. Bu 1ebe ı d hi f k 
8 .. "k B •t h"k" . F P e maaı a muva ı tır. 

uyu rı anya u umeti, ranaa i- s· A Ch b 1 • 
1 Al d b . . ._ 1 ır usten am er aın, da ıunla-
e manya ara.sm a ır yaam aşma n söylem.ittir• 

husule ııetirebilmek için müdahalede • Ben taha~n Alm t l'h t 
bul f k .. k ed" • anyanm ea ı a 

unınayı muva ı gonne t ır. husuaund& m"·· t f'kri • hi b" 
M Ed · F b "k" · • -va ı ı nı ç ır va • en,ın ransa u umetının kit kabul etmedim v ı· hd 

' "b · 1 f·- •- • 1 d k b' e evve a ma ut zaman ıtı arıy e muva .... atı a ın ı • ır tarzda yapılan ve f k t b'l" h 
t l "k dar b"k" t k b . a a ı a ara an sonra, a a a u ume mer ez u 99klı unutulan müsa del • 
1 · 'd k - k d •· ı· 1. a erın mes-erıne aı ere muz ere e ecegı p a• u ıyetine iıtirak etmiyo 
!'m tanz?n!nde muhtelif iuniller t&ir Almanya ile Polony:;':.-asmda im 
ıcra etmiıtır. za 1 't'I" f · M ·· • • 0 unan ı ı a :taYanı meınnunıyet-
AI usa.vat ba~aın~e, Sır John Simon, tir. Fakat, Almanya Kellog miaakı
ba manyanın muıavı muaıneleye max- ı nı, Lokarno muahedesini ve Akvatn 

r olmak husuıundalci hakkının ta- Cemiyeti misakını imza' etmekle za. 
nınmaaı keyf' ti ' dd" ah d ıye nın ma ı " a a ten kuvvete müracaat etmemeyj taah 

Dört Balkan 
Nazırı Atinada 

Yunan sefiri de dün 
sabah Atioaya gitti 

Romanya ve Yugoslavya 
Hariciye nazırlan 

M. Titulesco ve Yevtieh 
BELGRAT, 7 (A.A.) - Yugoslav

ya hariciye nazın M. Y evticb ile Romu 
ya hariciye nazın M. Titulesco Atina
ya gitmek üzere Belgrattan aynlmıf
lardır. 

Yunan sefiri Atinaya gitti 
Yunanistanm Ankara sefiri Mösyö 

Sakellarapulos dün a.abah Romanya va -
purile Pire ve Atinaya gitmiştir. Sefir 
bir hafta sonra, ihtimal ki Tevfik Riit
tü Beyle birlikte , ıehrimize dönecek -
tir. 

Mösyö Sakellarapuloı dün hareke
tinden evvel §U beyanatta bulunmuı -
tur: 

- Balkan misakı, ağlebi ihtimal Ati
na akademi sarayında parafe eden dört 
Hariciye nazın tarafından İmza edile
cektir. Misakın imzası, Balkan devlet
leri aruında ikbsadi münaıebat Üze
rinde iyi teıirleri olacak, Balkan ya
nmadaaında ıulbun muhafazaaına hiz
met edeceği gibi, Balkan devletleri a
rasındaki iyi miinaaebab takviye ede
cektir. 

Ümit ederiz ki Bulsristan ve Arna
vutluk ta bu miaaka ittirak etsinler. 
Esasen miıakın sarahati, bu iki mem
leket için her zaman açık kapı bırak • 
maktadır. 

imzadan aonra umarız ki bu iki dev
let te hakiki menfaatlerini takdir ede
rek kendilerine müteaddit kereler vaki 
olan daveti kabul ve miııaka ittirak e
deceklerdir. 

O zaman Balkanlar arasmda tam ve 
umumi bir teıriki meaai vücuda geti
rilmit olacaktır ki bu tetriki mesai Bal
kanlann ıulh ve vifak muhipleri tara
fından samimi surett• arzu edilmiıti.,. 

Çin tayyareleri 
Amerikanın gizli eli teş· 

kilat mı yapıyor 
NEW-YORK, 7 (A-A.) - M. 

Hirotanın Amerika ile Çin araımda 
gizli bir muahede mevcudiyetinden 
fÜphe ettiğini ve bu muahede mucİ· 
bince Amerikanın Çin havacılığını 
inkitaf ettirmeyi taahhüt ettiğine da,. 
ir yaptıfı beyanat Üzerine, Çin hüku
meti ile Çin hava ııebekesini mÜ§tere
ken itleten huausi havacılık tirketinin 
mümessili fU beyanatta bulunmut
tur: 

- · Bu muahede o kadar gizli ol
malı ki, mevcudiyetinden bizim bile 
haberimiz yok. Amerika hükümeti 
hiç bir veçhile Çin hükıimetiyle mez
kur ıirket arasındaki anlaımalara it 
tirak ebnemektedir. 

Ayni zata göre, Japonların asabi
yetine aebep, bazı müatakil Ameri
ka tayyarecilerinin Çin tayyarecileri .. 
ni talim Ye terbiye etmeleriyle Am<;· 
rika hava İn§aat tirketlerini temsil 
ebneleridir. 

Diğer taraftan hükı'.imet, Çin bava 
cılığının inkiıafı hakkında Amerika 
ile Çin araamdaki gizli bir muahed~ 
nin mevcudiyetini tekzip ebnektedır. 

Sadece Alman 
BERLIN, 7 (A.A.) - Volff Ajan

sından: Atı-nya dahilive nezaretinin 
bir emirnamesi, mesela Pruıyalı, Bavye 
ralı, Sak10nyalı gibi. eski hükıimetlere 
ait milliyetlenn kaldınlmıt olduğunu 
bildinnektıedir. Bundan sonra ıadece 
Alınan milliyeti kalacakbr. 

Danzig komiseri Varşovada 
V ARŞOVA, 7 A.A.-Milletler cemiyeti 

nİn .ıanu. komiseri, Lehistan hükıimetini 
resmen ziyaret maluadı ile buraya ııel
miıtir. 

hüt etmi§tir. Her halde Almanyanın 
turasını anlaması katiyen elzemdir ki, 
bizler kendiaine bazı imtiyazlar bah
ıediyoraak bunlar ancak sulbü takvi
ye etmek maksadiyle yapılmaktadır 

ve bundan baıka hiç bir tart ile bu 
imtiyaz verilemez. Almanyaya, dos
tane bir ıurette tahattur ettirmek za
manı gelmiıtir ki, kendi ı - leplerini 
kabul hususunda ileri süreceğimiz ye
gane tart diğer hiç bir milletin iatik
laline, ııerek silah kuvvetiyle ve ge
rek propaganda kuvvetiyle tecavüz 
etmemesidir. 

Sir John Simon verdiği cevapta 
dem ittir ki: 

' 'Ne beyaz kitapta yazılı teklifler 
den ne de hükıimetin zihninden ııe
çen düıüncelerden her hangi biri as
kerlikten tecrit edi!ınit mıntakanm 
vaziyetinde her hangi bir değiıiklik 
yapılmuını icap ettirmez. Silahlan
mada beraberlik tabirini yanlıılıkla 
kullandım. Hakikatte ailahlannıa hu
susunda hukuk beraberliği demek is 
temittim. 

"Deniz ıilahlanna gelince, hunlar 
tamamiyle ayn olarak yapılacak mü 
zakerelere bırakılmıı, tama.miyle ay
rı bir mesele teşkil eder 

: • _i- • • ~"' ~ :; ~· ... .:·~.,, •• ı.:, •.• . • ..,. -r~• "' ' 

Doumergue bazı şartlarla 
ediyor 

kabi-
teşkil • 

neyı 

PARIS, 1 (Anadolu Ajansının hususi muhabiri bildiriyor) - Diit1 
geceki karılı hadiselerden sonra bugün yeniden nümayis teşebbüılerİ 
görüldü. Heyecan kabinenin istilası duyuluncaya hada; devam etti. 
istila en kuvvetli kartel adamının reuliğinde bile sollar hükümeti11e 
devam imkiinının iflôsıdır. Fırkalar üstüne milli bir birlik kabinesi tef' 
kili mümkün olmazsa Meclisin feshi veya devlet reisinin istilasını bek 
lemek icap eder. Eski R eisicümhur M. Doumergue'in kabine teşkilini 
kabul ettiği ve bazı şartlar ileri sürdüğü söyleniyor. Vaziyet ciddidir. 
• 

I zzettin Bey Vekalet emrine alındı 
ANKARA, 1 ( A.A.) - Üsküdar kaymakamı izzettin Bey görii • 

len lüzum üzerine vekillet emrine alınmış ve evvelce vekiilet emrine a· 
lınmış olan Beykoz kaymakamı Ihsan Beyin memuriyetine iadesi ten• 
sip edilmiştir. 

Bir muallim aklını kaybetti 
EDiRNE 1 (Milliyet) - Şehrimizdeki muhtelit orta mektep mual 

timlerinden riyaziye hocaaı Nedim Bey, harici hiç bir müesııir olmaksı· 
zın, (Ben deliriyorum!) diyerek aklını kaybetmiş ve Memleket hasta· 
hanesinde müşahede altına alınm1Jlır. Nedim Bey terbiyeli bir muallitJI 
di ve bir relikasile küçük bir çocuğu vardı. 

Edirne Halkevinde toplantı 
EDiRNE 1 (Milliyet) - Edirne Halkevi, açılış yddönümünün ya

kınlaşmakta olması hasebile, şubelerinin mesai raporlarını Uıtemiş ve 
yeni intihaplara hazırlanmalan lü~umunu bildirmiştir. Ayrıca, Edirne· 
ye gelmiş olan mebus Faik ve Şeref Beylerin komitelerle temasa geç 
mek hususundaki arzularına binaen Halkevinde bir buçuk saat aüret1 
heyecanlı bir toplantı yapılmı,tır. Ve gene Halkevinin teşebbüsü ile /ı 
tanbuldan davet edilen piyanist Şefik Beyle kemani Hüseyin ve Da: 
rüttalim musiki heyetinden Zeki Bey tarafından bine ycıkın dinleyici 
karşısınıla parlak bir konser verilmiftir. 

Balıkpazarında bir dükkan yandı 
Dün akşam saat yedi buçuğcı doğru Balıkpazarında Balıkçılar caıl 

desinde sokağın içinde Alber Behar Efendinin İp ve halat dükkiinıt1 
dan ateş çıkmışttr. Yangın etrafta büyük bir telaş uyandırmış, bir çok 
meraklılar toplanmıştı. Süratle yangın yerine gelen itfaiye kapalı bulu· 

nan kepenklerini kırmış ve ateşi söt>dürmüştür. Yangının dükkiinda bek 
çi bulunan adamın mangalda bıraktığı ateşten çıktığı anlafılmıştır. Bek 
çi mangalı yaktıktan sonra dükklinı kapamlf ve dışan çıkmış.. Ateşİll 
çıktığını haber alınca büyük heyecan ve telQş içinde mağazaya koşmıJf 
tur. Bekçi nezaret altına alınmı~tır• 

Yugoslav kralı Atinaya 
gelecek 

ATINA, 7 (Milliyet) - Temin e
dildiğine göre, Hariciye nazın M. 
Maksimoa Be1grat aarayında kabul e
dildiği eanada Kral Alesandr Hazret 
lerini Yunaniıtana davet etmi9tir. 

Ayni menbadan verilen malıimata 
göre, Kral Hazretleri Nisanda Ati
nayı ziyaret edi'ceklerini vadetmit· 
!erdir. 

Almanya ve pap&lık 
CITE. du - VATICAN, 7 A.A. -

Almanya ile Papalık arasında yeni mü
zakerelere dün burada batlanm19tır, 

Alman - Leh anlaşması 
VARŞOVA, 7 (A.A.) - Pat A -

jansı bi!diriyor: 
Hariciye bütçesinin müzakereıi es 

nasmd.a m~buslardan ve saf cenah 
muhalıfl~rı~den Stronski, Almanya i· 
le aktedılmıı olan ademi tecavüz iti· 
lafının hukuki hiç bir tehlikeai olma
dığını ve büyük bir aiyaai ehemmiyeti 
bulunduğunu aöyleınittir. Yalnız Hit
ler itilafını bir diplouıasi manevraaı 
addebnekte olduğundan Leh hüküme 
tinin ihtiyatlı davranmaaı lazundır. 
Almanya ile aktedilmif olan bu itilaf 
Fransa •e Romanya ile mevcut ittifa• 
ka, Sovyet Rusya ile olan muslihane 
anlatmaya Ye küçük itilaf ile mevcut 
iyi miinıuebetlere hiç bir veçhile mu
arız değildir. 

Rusyada telsiz istasyonları 
MOSKOVA, 7 (A.A.) - Ta• A

jansı bildiriyor: 
Onümüzdeki üç sene zarfında tel

siz istasyonlarının adedi 93 e çıkacak 
tır. Hali hazırda 57 dir. 

On beş kişi bir yangında 
öldü 

KAHiRE, 7 (A.A.) - Atağı Mısır
da mühim bir pamuk merkezi olan ına
hallei kabirde çıkan yangın neticesinde 
on üç kadın ve iki erkek ölmüttür. 

Ford zam yapıyor 
DETROIT, 7, (A.A.) )- Buradaki 

F ort müesseselennde çall§an 20 bin .,. 
melenin ücretlerine yüzde on zam ya _ 
pılmııtır. 

lsveç kralı Berlinde 
BERLIN, 7 (A.A.) - Volff Ajan _ 

aından: Cenubi Fransaya gibnekte olan 
ls~eç l_ı:r~ı BCTlinde bir ı:ii_n kalmııtır. 
~uıarurule?'h. Alman reısıcümhurunu 
zıyaret etıni9tır. 

Kadın tayyareci 
BERUT, 7 (A.A.) - Halepten han 

ket eden tayyareci madam Maryse Hiloz 
havanın fenalığından dolayı Deyrizor
da yere inmeğe mecbur olmuıtur. 

Lizbonda bir Eesat ocağı 
LIZBON, 7 (A.A.) - Zabıta Fi

ırueirade F oz,da gizli bir fesat tertibatı 
ortaya çıkarmııtır, 

Yedi kiti tevkif edilmiıtir 

Sofyada komünist 
•• • • 

numayışı 

SOFYA, 7 (A.A.) - SoEya~ 
muhtelif yerlerinde dün akıanı koıını 
nİftler bazı nümayiıler yapı111~W 
dır. Lyipzig muhakemesi neticesı V 
larak Almanyada mevkuf tutulan (iç 
kouıiiniatin serbest bırakılmasını iıtr 
mitlerdir, 

Zabıta nümayiıçileri dafıbnıf •• 
bir çok adamları tevkif etmittir• 

15,000 çocuk doğurtan ebt 
SAVONA, 7 (A.A.) - Savona ,,

hiyesinde 45 sene ebelik elmit olan .,,. 
80 yaımda bulunan F elicita Oodi""' 
bu müddet zarfında 15 bin kadar çır 
cuk doğurtarak fevkalade bir relıo' 
tesiı etmittir. 

Havanada rahat yok 
HAVANA, 7 (A.A.) - Gre..dıı' 

doğına k&rlfıkhldar devaın etmek!( 
dir. Tezahürcüler, bir çok ıuçluıJ 
cezasız bırakacak olan idma karat' 
nın kaldırılmıı olmasını protesto eıJI 
rek sokaklarda dolaflDltlardır. 

Umumi grey buııün baılıyacalı:~ 
Hiç bir ııazete çıkmıyacaktır. 

On iki yıl papalık 
ROMA, 7 (A.A.) - Ltefanl >· 

jan11 bildiriyor: 
Papa 11 inci Pie'nin Papalık "'!' 

kamına çıkmasının 12 inci yıl dÖP" 
mü münasebetiyle müıarinüleyh .. ~ 
aız tebrik tel...-afları almaktadır. 

Bir vapurda infilak 
HAMBURG, 7 (A.A.) - A..,,-' 

bandıralı ve benzin yüklü Sturı'!~ 
gel vapuru Marderney civarında ıftı 
al ebniıtir. ,.. 

Yardıma gelen Felemenk yell<e 
lileri kaza yerinde bir kaç tahta pıJ· 
çasınadn baıka bir '8Y bulamaınıtl-' 
dır. Geminin süvarisi ve tayfaşıncl.ı 
dört kiti ölmüıtür. 

ispanyada dört casus 
BARSELON, 7 (A.A.) - z,.bı:: 

dört caoua yakalamıttır. Bunların Jı 
reketleri bilhaaaa. Akdeniz ıahil~O rJ 
Baleare adalarındaki aakeri va~•</ 
istihdaf etmekte idi. 1' 

Bu casuslann hanııi devlet n~ı:ı . 
hesabına çalıştıkları henüz belli • ;.1 
mamııt~r. Mevkuflar arasında b•! JI 
man, bır ltalyan, bir lnıriliz ve b•':r-' 
lspanyol vardır. Daha başka tevl<• 
yapılmaaı beklenmektedir. 

• 
Rusyada sihhat işler• 
MOSKOVA, 7 (A.A.) -. t~i';,ii 

bet sene zarfında iıçinin sıhhı • ;ı.il 
ni ıslah ve himaye için genİf t~ ,ı.· 
ler ittihaz edilmektedir. 150 yeııı ~ tl· 
hi müeaaeseler ile aanatoryom v• ı•~, 
rahal evi ve yeni spor ıtadyoınl:J'it• 
yüzme havuzları inıa edilmekt l< ,., 

Şehir hastahanelerindeki yat• ıııt' 
dedi yüzde 98 çoğaltılacaktır. s:ı, , 
sus İçin 20 milyardan fazla tah ;iııı' 
dilmi9tir. ilk beı 1ene zarfında 1 
l.et buçuk milyar sarfedilmİftl 
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spor bahsinde yanlış 
görüşler 

ti _(Bir. hakemin ıahada dayak yeme
tı.ndze~'.'e yapılan bazı neşryiat ara• 
d a ır de Abidin Daver Bsy arka-
"f•nı<:ı;,n da D Yazısı çıkmı§tı. Bu yazı 

'••• ;~er Bey haıliıeyi benim kadar 
11;11 '.:be kar.ıılamakta, Fakat hadise-
8,11 b •pleruıi yanlış görmekte idi. 
va u Yanlıılığı ortaya atan bir ce• 

P Vera· 
dünlı .. C ~m. Arkadapmı:ı: buna karşı 
11ctrıı. u 0 mhuriyette uzun bir izah· 
l'Örü~ ~azdı. Bu i:ı:ahname arasındaki 
tı,.,,.akı°~kını izale edecek yerde art
dır •rn ı ır. Yirmi bef ıeneden laz.'a
>İıni a • ver~iğim bu sahada likirle
ıliiiın ~ı~ça •oylemeyi bir va~ile bil-

A/ç.uı bahıe tekrar dönüyorum). 
H ızını Daver Bey! 

)aıı1,~'. lıahse ve gözüme ili§en her 
liil;,,, ~a burnunu sokanlardan de
lıtle le,: a.~ıuz bildiğime kani olduğum, 
•Yk,..1 b!"'lıeye müstenit bahislerde 
ltın1, ı/r fey görürsem susmam. Ba
lllu~111 ;> lıahriye işlerine karışıyor 
Y••ınızıİ · Bu seferki (Spor yara~ı) 
d~ a da Yanlı§ bir teşhis gor· 
eat.; f~ !littiın, Cevap veriyor ve 

l'.t• IUzde ısrar ediyorsunuz. 
<>ld11~kaıa uzamasın diye beraber 
ba~.IU: ve olmadığnruz noktalara 

- li k CO.vii, ed~ eıne dayak atılmasına, te• 
be11 d ılnıeıine ıiz de muanzıınız, 

8 e ... 

llokt~dİ,n ba4ka maalesef hiç bir 
çiink" ~raber değiliz .. s· u. 

)e>k ~k ka".ga, gÜrÜltülerin e.kiden 
ıı.ı.1 11 ~d f•mdi bir takım profesyonel 
tiind 1 arecilerin kızı§tırmaları yÜ-

ıı.:" ~rttığını söyliyorsunuz .. 
)l\ııJ l<>z bir defa değil, be§ defa 
' •ıtır s· QUt • ız ya unutınuşıunuz, ya-

o ~·- • 1 d "'Id' ııi,, B -nan sporla meşgu egı ı-

lıu)d 1111da.n yirmi sene evvel, lstan
hyl,:d~lan futbol kavgaları dehtetli 
~ ~· . Kavgaaız geçen haftalar 
Ç•lı.a.r h d,,.di, Son maçta bir patırdı 
~ \dd~tti. hazan polis aciz kalırdı. 
~adiSea' •a. ~debilir ki, eski futbollar• 
""lı.ir ıi' ıdı? Bunu Ali Sami Bey, 
tib; ••lı.~Y, P.fiço Efendi, Tahtaperde 
IOl'li)'~ 1 0 Yllnculara sorarsanız aize 
doı,; l' •itleri gibi Mütareke devrin

l'era. -~~ • Galatasaray, Altınordu -
da .a,1• 

1 takımlarda aynamı' olanlar 
deıı ı. 'Yeb·ı· ı ki 8 """ 1 ır er. Binaenaleyh es • 
1 ul'İin t~ e>lınadığı iddiası yanlıştır. 
ı '""1iye11 ~ tÜr)ü kıymet verilmek is
:.,• llıtıııta. 'tkili.t kurulduktan ve İş· 
L·İ:!·adır ı.~"" bir idareye geçtikten 
b~ .'· ili., 1

' •. 'kavgaların önüne geçile· 
dı •dar, 11111ddet işi ulu ve bitarafa
hU ~'a.dlrııekten dolayı aes çıkma· 
ı,ı '~u lliy,~~ her türlü ve her çe~it, 
1 ~rı laıl 1 ve ivazlı müdahaleler 
ı."'•rı:j \'e Çıt<rından inhiraf ettirince 

•tler La,ı°~ncularda ıuurauz hare· 
Sizin ~ 1 .ve devam ediyor. 

lltda.11 rı;: ta.ı nazarınıza göre "maç
ler, t 

111 111" llıenfaat temin eden• 
lt!ijl>ç~:.~telerde halkın heyecanını ve 
"•ıriy iik hiaeiyatını tahrik edecek 
liaı,.a. a.t Yaparak" bu heyecanını ia
lııı~ r •bnektedirler... Arkadaıları
boyleara.aı,';'da bir takım idarecileri 
'ltı,. ınuphem sözlerle zan, fÜphe 
lı.11 : •lınak ta reva değildir. Anıma, 
'daın Pot-da metelik kazanmamış bir 
~l'tlad 0lmadığnn İçin bu li.fı üzerime 
'dd~ aıı cevap vereceğim. Azizim bu 
~ • ~& da aon derece yanlııtı:r. Çün-
··~ tah 'k" . tlt.. n al ve nqnyat yapt.rnl-

e,ı.111 Ve halkın luzııhrıldığını iddia 
ı.11~bileceğiniz yegane muhit latan

"• "" hatta yalnız Fener - Galata
..... ~~ rekabetidir, halbuki son za· 
\,~ ı~•da .. çıkan patırdılarm hiç biri 
:'.r. ıı.·~lup araaında çıkmış değil-
1 ıiı':"~• Iıtanbulspor - Betiktaş, 
ard, Q~'.Ye • lıtanbulspor gibi maç• 

:•telerd., "'t""ur ki; bu klüpleri ga-
11111 •h><L 1 l'•ltııe .. .,. etmek kimsenin ak-

ı ti 01tıJoa11 ~lflir. Zira her ne makaat
~-erde 1111° •tın, timdiye kadar gaze• 
ltı-111>1.,,.i caı, Fener ve Galataaaray 

ı-.;,~iier ~~ına neıriyat yapılmı§· 
Çı~""llıtlard Upler henüz bu iıe baı
L, bir ... . ır., lddiaıuzı yıkacak a
Qır ı. -.. ••al dah 
L aç h a var. Ankarada da 
.._~ili, afta üıt üat 
lta.ı giirült" im e, maçlarda 
ıı., •• )a u 0 

"'• müsaba • 
Ilı lıı-d, d':' kal~ıııştır. lzmirde de 
• °"huın am edıyor. Bunlar hep b 
'cil • Ve lllÜph f U 

belin teair" . em pro esyonel ida-
ll •di•· ı mı? .. 
11 ıq, "• ~ g!b! eıase'?' futbol OYQnu. 
o~ "'İisa't rcının nevı biraz heyec 
'-llYor. ~ olduğundan idareıi kol:· 
•1ı'•I tenk~kemlerin de tahısları mu~
) •tııi:ret ıtl~ro; . ı;naruz kaldığında 
.,,er e>lııy lerı sılınıyor, böyle hi.d' n 
.: llıiid "h'· Bu hadiseler de klüpJ~;"" 

1Yor, ~ alelerin teairile cezasız k~~ 
Siz d'"ra buradadır. 
"li ,•Yoraunuz ki: 

•••. .. ....... , d 111de Pe'-·e~ e uıul ve nizam dai
" liay.~ "'ala tenkit edilir''. 
•org ... aziz 'un B d d 
llıı Unuz ı li . ura a a Yandı-
~. il llsııı;i ~kem tenkit edilmez. Bu. 
ı., "-1tetn' t llızamı yoktur. Gazeteler
lıı "ldıığu enkit edilmez. Bunun bi)p.. 
ı,a.çın1 idnu son defa lzmirdeki Final 

I\,,• are i · · .1 .;; "•ın de ç.ın getm en Avusturya. 
ı,~l•ıni•tir ?•r çok arkada:ılarımıza 
!ı..ı.; tenkit'.,~"' '~etecisiniz, hakem
~· hak 1 ebılıyor musunuz Hal
)Q) 111 oııİ: •r de layuhti değildir. 
t nt.va.rdır. ~ak~.•n.~a tikyet etmenin 
Ilı •t ede er onune gelen hakemi 
ı,az. J.t.,k rıel (dignite vakar) ı kal 
il~'":' g,,jtn er de böyle. Hakkında 
~it kı ha1ce'::ı~erlere şikayet edilir. 

,;dilrn. '"len atılır. Amma ten-
t::... "'z• 

f"lo'd l:er hak . 
lliıı •lılı&aıt oı"mlderı tenkit etıneden 
"• " . "Yuııa aııy 1

• bugüne kadar e
lııu.,·''ındi Iİ~~pılan tenkitler üzeri

'I> e>J., 11 h kYetinizi ve tenkitleri 
a enılerden eser kalma-

Ekonomi 

Merkezde ofis 
Yeni teşkilat için hazırlık 

devam ediyor 
Aldığnnız mevsuk malumata naza

ran lktısat vekiiletinin yeni te,kilatın· 
da en mühim kısnum teşkil eden lktısat o 
fisi teıkHatı 1 martta faaliyete geçmi§ o
lacaktır. Şehrimizde bulunmakta olan 
Kurtoğlu Faik Beyin bu işle meıgul 
bulunduğu ıöylenmektedir. 

Teıbit edilen ıekle 'lazarnn bü • 
tün ticaret odaları ve borsalar ofise 
hükmi phıiyetlerine ve muhtariyt:.:tleri· 
ne halel gelmiş olmıyacaktır. Ofisin 
lıtanbul ve lzmir tubeleri ay başında 
derhal faaliyete geçecektir. 

Ofiıte vazife alacak zevata bu ayın 
yirmisinde tebligat yapılacaktır. 

Diğer taraftan ticaret müdürlükle • 
rinin kaldınlma.ına ait kısmm ileride 
tatbik edileceği ümit edilmektedir. 

lstanbul yumurtacıları 
Samsuna gitmi: orlar 

Dün lıtanbul yumurtacdan arala • 
nnda bir toplantı yııpmıılar ve Samaun 
yumurta kongresine iıtirak meselesi ij .. 
zerinde görütmütlerdir. 

lstanbul yumurtacıları bu kongreye 
i,tirak imkarunı - henüz yumurtacılar 
birliği te,ekkül etmediğinden - göre
memektedirler. Yumurtacılar dünkü top 
lanblannda bu hususta lktısat vekili 
Celal beyle kabil olursa görüımeğe 

ve yumurtacıların isteklerini arza ka • 
rar vermişlerdir. 

lstanbul Ticaret odası namına kon
greye Samsunda bulunan odanın mu
habir azalanndnn biriai ittirak edecek
tir. 

Öğrendiğimize göre ilkbaharda Is • 
tanbulda bir yumurta kongresi toplan
ması üzerinde lstanbul yumurta tacir
leri bazırlanmaktadılar. 

ltalya ile Modus vivendi 
Memleketimizle ltalya arasında 

ki muvakkat ticaret mukavelenamesi 
nin müddeti dün aktam bitıniıtir. 

lktuat Yeki.Jeti ltalya ile aramız· 
da yeni bir ticaret mukavelenamesi· 

nin akti yapılmıt olduğundan dün akşam 
lktuat Yeki.Jetinden gelen bir emirde 
Modus vivendinin Şubat nihayetine 
kadar tahdit edildiği bildirilmiştir. 

On senelik sanayiimiz 
Ticaret odası son aeenler zarfında 

aanayiimizin muhtelif krsım]ar Üzerin 
deki inkitafı hakkında yeni bir tetkik. 
yapmaktadır. Odanının tetkiki Cüm
huriyetin il&nından bu güne kadar o
lan on aenelik k:ıamJ ihtiva edecektir. 
Bu tetkikin hususiyeti Türkiyede sa
nayi inki§afının ticaret üzerine yaptı 
ğı tesir noktasından mütalea edilme
sidir. 

Bu tetkik bir broıür halinde Oda 
tarafından neşredilecektir. 

Fransa ile yeni ticari 
müzakereler 

. Franaa ile aramızdaki muvakkat 
ticaret mukavelename . . .. dd ti' P . sının mu e 
aza_rtesı günü nihayet bulmaktadır. 

Aldıı:ımız malfunata n~- k 
d . -~aran ya m .. 

a Fransa ıle aramızda . b" ti' 
yenı ır ca 

ret mukavelenameai akü' · . .. k ... ıçm muza e 
r~t baılıyaca~ından müddetin temdi
ti muhtemeldır. 

A~manya ilek aramızdaki muvak-
kat tıcaret mu avelenaıneaini .. d-
deti de bu ayın 13 ünde bitece'i.t';~ 
--------··~-~~~--~ 

İsviçre 
geldi, 

sefiri Romadan 
lsviçreye gitti . 

lıviçre sefiri Möıyö Henri Martim 
Romadan ıehrimize gelnüştir. Mösyö 
Henri Martin Türkiye ile İsviçre ara-
11nda aktedilecek yeni ticaret mukave
lesi hakkında, Romada bulunmakta o -
lan Hariciye vekileti umumi katibi Nu
man Rifat Beyle müzakerede bulun • 
mak üzere Romaya gitmiıti. Mukave• 
le, evvelce de yazdığınuz veçbile Ro : 
mada imza edilmiştir. 12 şubatta mer'ı
yete girecektir. 

Möıyö Henri Martin, ailesinde~ bir 
zatın vefatı hasebile dün akşamkı eks
presle lıviçreye gitmiştir. Bir kaç gü
ne kadar lstanbula dönecektir. 

mak lazım gelirdi. Böyle olmadığına 
göre bu uaulün akıi netice verdiğini 
kabul etınek insafını göstermeliyiz. 
Eğer bunun yerine hakemlerin hak· 
sız ve isabetsizliklerini usulen tesbit 
kdip gene nizam dahilinde onları ha· 
.;.m enc~enine tiki.yet ederek hak
lı' dda nızami hükümler alınsa idi bel-

1 a.~a müabet bir iı yapnuş olurdu. 
k Gureı müsabakaları esnasmda hal 
b ın Yaptığı bazı tezahürata gelince 

t <ındl.ar her kalabalıkta izhar edilen 
as ık vey 't' h' 1 . . · d a ı ıraz ıs erırun seslenme 
sın hc;n ~aıka şeyler değildir. Türki
~e f ıç hır sporda hakem meselelerin
/ 

1
utboldaki hadiselere benzer hi.-

ıse er olmamıştır. 
Buraya kadar iti mütalea ettikten 

sonrf aon cevabınızda da hakemleri 
zayr ve otoritelerini fÜpheye diifü. 
ren ısa~rlar gördüğümü, bununla ha· 
keml~rın ?~oriteleri Üzerine h&li ayni 
~enfi teıırı yapmakta olduğunuzu 
bır k.er~ daha meydana koymaktan 
kendımı alamadım. Sayğılar. 

FELEK 

~il l 
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HABERLERi 

llahkamelerll• 

Bir yankesici 
--o--

Baloncu Remzi saf adam
ları nasıl soyuyordu? 
Ali Efendi isminde bir adamcağız 

Laleli camiinde abdest tazelemek için 
halaya ginniş, bir müddet kalnuı, sonra 
çıkmıştır. Çıktığı zaman yaruna birisi 
ıokulmu§: 

- Beybaba, Beybaba, diye seslenmiş, 
Üzerine pis~'İk ıürülmüf ... 

Namaz kılmak üzere abdes~ almaya 
hazırlanan adamcağız bunu duyunca 
eteklerine doğru bakmaya b•ılamıı. ıeı 
lenen adam da hemen koşup ona göater .. 
meden elindeki pisliği caketinin eteğine 
ıürmüı, sonra da: 

- Nah i,te! diye göstermiştir. Biçare 
adam bu ite hayıflanır dururken: 

- Üzülme Beybaba! .. Sileriz, bir ıey 
kalmaz, hele sen çıkar fU caketil ... de • 
mittir. 

Ali Efendi bu bayırbab adamın yar
dnnına teıekkür etmiı, caketini temiz • 
!emek üzere eline teslim ebni§, bayır -
hah adam da ceketi temizleyip vermİ§· 
tir. Ali Efendinin yüreği ferablamı§, 
abdestini almıt, namazını kılmıt. sonra 
çıkmıı, pazara gitmit. öteberi almıı, pa 
rasıru vermek için elini cebine attığı za. 
man içinde 330 lira bulunan cüzdarurun 
yerinde yeller estiğini görmüıtür. 

O zaman Ali Efendinin aklı başına 
gelmi4, doğru polis karakoluna koşarak, 
batından geçeni anlatmııtır. Ali Efen -
dinin üzerine pistk süren dolancLnc;) k 
iileminde §Öbret kazanım§ ba!oncu Rem
zidir. Zabıta Ali Efendinin müracaab 
Üzerine hemen 'harekete geç.mi§, BaloJ'l'o 
cu Remziyi aramı,, bulmuı ve dün Ad
liyeye tevdi ebnittir. Sultanabmet ikin
ci ceza mahkemesine tevdi edilmiş olan 
Baloncu Remzinin muhakemesi mevku
f~n. l'.apılınaktadır. Muhakeme ıabit cet 
bı ıçm baıka ııüne bırakılmııtır. 

Hırsız hamal 
Sirkecide bir otomobilin körüğünü 

keaerek içindeki bavulu aıırmaktan suç 
lu ve Şark kumpanyasında çalışan ham 
mal Şevki He Ramazan dün Adliyeye 
tevdi edilmişler, ve sulh hakiminin hu
.zuruna çıkarılmışlardır. Sulh hakimi iki 
sinin de tevkifine karar vermiştir. 

Tah'iye talebi 
Maalak yolunda iki kişinin ölümü ve 

birkaç kişinin yaralaıunası ile neticele
nen otobüs faciasına sebep olmaktan 
suçlu Albert Taragano Efendi dün tah
liye istidası vermİ§, tahliye talebi red
dolunmuıtur. 

Mahmut Saim tekrar 
mahkemeye veri'di 

Oteden beri mecmua çıkararak, abo
ne kaydederek, büyük müesseeler na -
mına hareket ettiğini bildirerek dolan • 
dırıcılık yapmayı kendine meslek itti • 
haz edinınit olan Mahmut Saim dün ye 
niden Adliyeye tevdi edilmiştir. Müddei 
umumilik Mahmut Saim Sultanahmet 
ikinci sulh biıkimliğine sevketmittir. 
Mahmut Saim bu sefer de kendilerine 
kırkar lira maaı vererek tahsildarlık yap 
bracağını vadetmek suretile iki kİ§İnİn 
yüzer lirasını dolandınnaktan suçludur. 
Mahmut mahkemede sorulan auallera ce 
vaben: 

- Üniversite matbaasının müdürü • 
yüm, matbaada muhtelif mecmualar çı -
kar. Bu mecmuaların tabsilitını yap • 
ınak için iki tahsildara ihtiyacım vardı. 
Para tahsil eden memurlardan kefakt 
akçesi alınması mutathr. Ben de kendi
lerinden yüzer lira kefalet akçesi aldım. 
Buna mukabil de kendilerile iki sene müd 
detle bir mukavele yaptım ve bir noter 
senedi verdim. Bu mukavele mucibince 
3 ıubatta iıe başlayacaklardı. Halbuki 
onlar bir ıubatta müracaat ed:p dolan -
dırdıklarıru ıöylemişler. Eğer benden pa 
ralannı iıteıelerdi derhal iade ederdim. 
Paraları hazırdır. demiıtir. 

Hakim Salüıattin Bey kendisinin bu 
kabil cürümlerden do~ayı 3 mahkumiye
ti olduğunu söyleyince: 

- ~vet ~a~, f~at eskidir, 31, 32, 33 
sene!e~ıne aıttir, Şımdi ıslahı hal ettim, 
demışlir. 

HiLkim Mahmut Saimin cürmü ceza 
k"1?~.n~un 503 üncü ~addesine temaa 
etbgı ıçın evrakının asliye mahkemcıi • 
ne verilınek üzere müddeiumumiliğe ia
desine , kendisinin de mahkumiyet sabı
kası bulunduğundan ve cürüm emniyet 
ve aaayi§e taalluk ettiğinden tevkifine 
karar vermiştir. 

İki Japon mektep 
gemisi geliyor 

Japonyanm krüvazörler filosuna 
mensup Asama ve lwate mektep krü • 
vazörleri 12 niaana doğru limanımıza 
gelecekler ve dört gün kadar kalacak • 
!ardır. 

Bu gemiler kumandam Ota ve Hara
nın kumandası altında bulunmakta -
dır. Gemilerde tahsilde bulunan 208 
zabit namzedi vardır. 

Asama ve lwate kruvazörleri 1899 
senesinde Ermestrong tezgi.hlarında in .. 
ıa edilmiıtir. Her biri 9500 ton hacmin 
dedir. Amiral Togo'nun kumandası al
tında Çubima harbine iıtirak etmiıler
di. -----
Sıhhiye Vekili geliyor 

Bir müddetten beri, İstirahat mak. 
ı~dile A~~upad.a bulunmakta olan, Sıh
hıye vekılı Refık Bey bugün Theoph'I 
G . il ı e 
outıer vapur e şebriınize gelecekti 

Refik Bey ıehrimizde b:rkaç gün kal r: 
dıktan sonra A~karay;ı ı:idc;cektir. 

Maarifte 

Dil tedrisatı 
--o-

Dünkü toplantıda program 
tesbit edildi 

Edebiyat fakültesi profesörleri dün 
aktam Mösyö Malcbe'in riyasetinde 
toplanarak ecnebi dil tedrisatı etrafın
da görüşmüşlerdir. 

Yeni a~lan dil mektebi programla
n dünkü toplantıda tesbit olunmuı • 
tur. 

Haydarpaşada numune 
hastanesi 

Haydarpaıadaki eski Tıp fakültesi 
haatahanelerinde "Anadolu nümune has .. 
tanesi,, ismile bir haatane teıiıi takar -
rür etmiştir. Bu baıtaneye darülfünun 
aabık müdderrisleri tayin ediecekler • 
dir. 

istikraz parası 
Üniversite idare heyeti dün öğle • 

den ıonra toplanmıı ve ıslahat iıleri i
çin yapılan iıtikrazın hangi ihtiyaçlara 
sarfı lllzım geldiği iılerile meşgul ol • 
muştur. 

Talebe konserleri 
Konservatuvarda pazartesi gunun

den itibaren talebe konserleri başlıya
caktır. Konserler ber on beı ııünde 
bir verilecektir. 

Konservatuvarda tubat devresi im
tihanları yapılıruştrr. imtihanlarda mu· 
vaffak olamıyan bazı talebeler müe11e
seden çıkarılını§tır· Konservatuvara ye
niden 50 talebe alınmıştır. 

Belediyede 

Maslakta 
Seyrüsefer 
Belediye yeni bir mevki 

ihdas etti 
Maslak yolunda vukua gelen bi.~ 

çok kazalar Üzerine Seyrügefer mu· 
dürlüğü evvelki günden itibaren bu~a 
da bir aeyrÜsefer mevkii ihdas etmış
tir. Bu mevkie bir komiser ile dört za 
bıtai belediye memuru gönderilmiş
tir. 

Mevkie ani vakalarda yetişmek ve 
mütemadiyen mrntakavı kontrol et
mek için bir de motosiklet verilmi,tir. 

Motosiklet bir haftadanberi va.i
fesine başlamıştır. Seyrüsefer memur 
luğu, b~ meınur]arın vazifelerini ifa 
edip etmediklerini daima kontrol ede 
cektir. 

Bursa belediye reisi He'ediyede 
lktısat Vekili Celal Beyle birlikte 

Bunadan ıehrimize gelen, Bursa be
lediye reisi Muhittin Bey dün latan
bul Belediyesine gelerek temaslar 
yapmııtır. Muhittin Bey dün bir mu
harririmize demiştir ki: 

- lstanbul - Bursa arası çok ya
kın olduğu halde vapurlar çok geç gi 
dip geliyorlar. Bundan yirmi beı se
ne evvel vapurlar bu yolu 2,5 aaatte 
alırlardı. Şimdi terakki edeceğimiz 
yerde vapurlar, yollarını azalttılar. 

Bir sene evvel dört aaatte katediJi .. 
yordu. şimdi' sekiz saatte gidiyorlar. 
Hatti. hazan yol 10 saat oluyor. Bur
sa bir seyyah ıehri olmU§tur. 

Gidip gelmeyi kolaylaştırmak la
zımdır. Bu hususta lktısat Vekili Bey
efendi ıikiiyetlerimizi nazan dikkate 
aldı. Beni lstanbula davet etti. BugÜn 
kü vapurculuk ıirketinin bizi tatmin 
edecek vaziyette olmadığını anladık. 
Ve hiç bir tedbir de almamıyacağııu 
gördük. Vekil Beye izahat verdim. 
ilkbaharda Bursa yol itinin halledile
ceğini vadettiler.'' 

Maaş 
Belediyede dün Ücretli memurla• 

ra maa§ verilıni§tir. Bir kaç gÜne ka
dar diğer memurların da maaılan ve· 
rilecektir. 

Kooperatifin yı'dönUmU 
Belediye kooperatifinin yıl dönü

mü münasebetiyle verilecek danalı 
çay gelecek Perıembeye tehir edil
mİ§tir. 

Belgrat bendinde sondaj 
Belıırat ıu bentlerinde sondaj ame 

liyeıi yapılması tekalTÜr etmiıtir. ilk 
baharda timdilik iki bende sondaj 
yapılacaktır. 

Aquitania vapuru 
limanımıza geliyor 

Inı:iliz bayrağını hamil olan Aqui • 
tamia Transatlantik vapuru 21 şubat
ta külliyetli eıyyah ile birlikte lima • 
nınuu gelecektir. 

Aquitania dünyanın büyiik vapur • 
!arından biridir. Ve limanımıza ilk de
fa olarak gelınektedir. 47 bin tonun
da olan bu vapur 23 mil ıüratinde -
dir. Uzunluğu 380, geniıliği 35 met • 
redir. 

Bacasından kaideaine kadar yüksek
liği 53 metredir. 

Ankaraya giden sefirler 
ltalyan sefiri Mösyö Lojaconv ve 

Afgan ıefiri Ahmet han dün akıam An
.k:.::;.:ı.a cı! t~ ı 1 P rrl i .-

Vilayette 

Yangın tertibatı 
-o--

Vilayet her dairedeki 
tertibah soruşturuyor 

Muhtelif dairelerce yangına karşı 

alınmakta olan tertibatın mühim bir 
kıanu bitirilmiştir. 

Bu tertibatın ne ıekilde alınacağı 

hakkında vilayet, muntazam ıurette 

dairelere tamimler göndererek direktif 
vermekte ve neler yapıldığını sormak • 
tadır. Bu mubaberat vilayet daire mü
dürlüğü vasıtasile görülmektedir. 

Vilayette yangına karşı alınan ter
tibat ikmal edilıniıtir. Bu tertibat ka· 
bil olabildiği kadar iyidir. Vili.yet dai
re müdürü Ali Rıza bey bu iıin bi
tirilmesine bakmı§br. 

lstanbul maliye dairesinde de lazım 
gelen tesisat yapılmıştır. 

Eyuıı tahakkuk memurluğunda 
yapı'an tahkikat 

Eyüp bina tahakkuk memurluğun• 
da meydana çıkarılan yolsuzluk tahki· 
katına devam edilmektedir. Tahkikat 
daha bir müddet sürecektir. 

Üçer aylıklar martta veriliyor 
Tekaüt, dul, yetim maaılannın mart 

yoklamaları mayısa bırakılmııtır. 
Üçer arlık maaş!ar m~tta eski yok

lama üzennden verilecektır, 

H•lkevlnde 

Üç mükafat 
İhdas edildi 
Halkevi güzel sanatları 

teşvik ediyor 
Halkevi Edebiyat, Dil, ve Tarih 

ıubesi. en güzel aanat eseri meydana 
getirenlere verilmek üzere üç müki. .. 
fat ihdas etınittir. Bu mükafatlar 
(250) ter liralıktır. 

Bu sene nihayetinde bu mükafat
lar tevzi edilecektir. 

Gazi Hz. nin fırka ve halkevine 
ermacanları 

Cümhuriyet bayramının onuncu 
yıl dönümü münasebetile Reisicüm
hur Hazretlerinin Fırka ve Halkevi
ne hediye buyurdukları fotoğrafların 
çerçeveleri yaptırılmrıtır. Fotoğraf .. 
)ar Halkevinin ikinci yıl dönümü °" 
ıaı: 23 Şubatta merasimle talik edile 
cektir. 

içtimai yardım şubesi kongresi 
Halkevi içtimai yardım ıubesi kon• 

greıi dün alqam saat 17,30 da toplan· 
nuıtır. Celseyi ıube reiıi Avni Bey 
açtı. Bundan sonra reyi iıari ile yapı
lan intihap neticesinde divan riyasetine 
avukat Esat ve katipliklere doktor Sü
reyya ve muharrir Sadri Etem Beyler 
seçildiler. 

Komite reisi Avni bey iki senelik 
faaliyete ait arporu okudu. Raporda 
ıubenin iki sene içinde yaptığ işler ra .. 
kamlara iatinat edilerek izah olunuyor .. 
du. Doktor Süreyya Kadri Bey söz al
dı. Bazı temennilerde bulundu. ilk mek
teplerde tahsil gören fakir talebeye ba
kılması, yemek verilmesi meselesini 
mevzuu bahsetti. 

Avni Bey cevap vererek bu temen· 
nilerin çok musip olduğunu fakat büt
çe meselesi bulunduğunu anlattı. 

Müteakiben gizli rey jle ıube yeni 
komitesi seçildi. Neticede Manyaıi za. 
de Feridun, Ticaret mektebi müdürü 
Hüsnü doktor Süreyya Kadri, Sadri 
Etem Beylerle Nezihe Muhittin Hanım 
seçildiler. Yeni komiteye .muvaffakı • 
yetler dilendi ve kongre nihayet bul • 

du. , '-· 
Halkevi halk dershaııelerı ve .. un • 

lan 9ubesi kongresi yann saat 17 de 
yapılacaktır. 

Halkavi temsilleri 
Halkevinden: 
9-2-1934 cuma günü akşamı saat 

20 30 da Evimiz temsil §ubeıi tarafın
d..;, Gülhaneparkı methalindeki Alay
kö9künde (İkizler) pİyeıi temsil edile
cektir. Arzu edenler her gün akıam ü
zeri Alayköıkü idare memurluğundan 
davetiye alabilirler. Çocuk kabul edil
mez. 

Adliye postahanede 
yerleşecek mi? 

İstanbul Adliyesinin postahane bina
sına yerleıtirilmesi iti bir tevakkuf dcv
rui geçirmektedir. Bunun sebebi Adli
yenin pastahaneye esaslı surette yerle • 
fİp yerleımiyeceğinin henüz anlaıılma
mıt olmasıdır. Posta idaresiJe bir ae.ne 
için icar mukavelesi yapdm.ııtır. Adlı -
yenin bir sene sonra da . postah~ede 
kalması takarrür edene bına dahılı.nde 
esaslı tadilat yapılacaktır. Bu tak:d~rde 
binanın tamamen Adliyeye tahıııı ve 
posta idaresinden satın alınması da mub 
temeldir. Fakat bu, ihtimal dahilinde ol
duiu gibi Adliyenin bir sene müddetle 
poıl'ahane'de kalması, bu müddet dahi • 
linde yeni bir Adliye binası intası da 
muhtemeldir. Bu takdirde mahkemeler 
muvakkaten taıın>cak ve bina dahilinde 
esaslı tadilat yapılmıyacaktır 

Mahalle kahvesi 
Cevdet tarihinin on ikince cil

dinde Yeniçeri ocağının söndürül· 
düğü kaydedildikten sonra lstan• 
bulda yapılan bazı yeniliklerden 
bahsedilir. Bu arada şöyle bir ka
yıt göze çarpar! 

"Yeniçerilere ait ne kadar eski 
resim ve adat varsa ilga olunduğu 
sırada kahvehanelerin dahi hed
mine başlanmıştır.,, 

O sırada Vak'anüvis olan Esat 
Efendi de şöyle yazmıştır: 

"Bir takım başı boş nas sabah
tan mesaya ve ekseriya i,aye kada• 
istinas edip mezemmeti erkanı 
devlet ilen alude dehanı hezeyan 
oldukları kahvehaneler ki Kanuni 
devrinde Arap kalleşlerinden bir 
herif Tahtakalede icat edip .. ,, 

Demek memlekette kahvehaneyi 
. ilk açan bir Arapmıf. Nitekim su
samlı simidi Türkiyeye sokanın da 
bir Acem olduğu söylenir. 

Yeniçeri ocağının söndürülmesi 
ni müteakip lstanbulun dört buca
ğında yıkılan kahvehanelerin bir 
kısmı çok geçmeden tekrar açılmı~ 
ve hu zamana kadar devam etmit· 
tir. 

Bugünlerde memleketin muhte

lif kötelerindeki kahvane bolluğu 
na dair havadisler biribirini takip 

ediyor. Uç yüz evlik bir kasabada 

kırk elli kahvehane olduğu söyle
nirken kasabalarımız adeta kahve 

hane rekoru kırar gibi bizde yüz 
elli var, sizde yüz yetmiş var diye 

haber üstüne haber uçuruyorlar. 

Yalnız Adanada üç yüze yakın 

meyhane ve bir o kadar da kahve
hane olduğu söyleniyor. Garbi A. 
nadoluda Bandırmadan lzmir, Kor 

ya ve oradan Antalyaya kadar 

yaptığım bir seyahatte en çok kah· 

vehaneli yerin Balıkesir olduğunu 
görmüştüm. Bir çok gençler vakit

lerini buralarda kağıt oynamak ve 

dedikodu yapmakla öldürüyorlar

dı. Son zamanlarda Balıkesirdc 
hızlaşan spor ve fikir hareketleri 

fÜphe yok ki gençleri buralardan 

kurtarmıttır. 

Daha küçük yerlerde kadını tar· 

lada çalıştmp erkeği kahvehanede 

uyutan itiyadın henüz geçtiğini 
zannetmiyorum. Fakat köyde ol

sun kasabada olsun kahvehane 
inkılabın içtimai sahada açtığı yol 
üzerinde hatırı sayılır bir engeldir. 

Çünkü erkekleri evlerinden ve iş
lerinden çekip peykesinde uyukla

tan kahvehaneler kadının hayatı
mızdaki rolüne alıtmasına, erkek
lerin de kadım hayat arkadatı ola
rak anlamağa başlamasına mani 0 • 

luyor. 

Bu itibarla kahvehanelerimizin 

çokluğu ile övünmek doğru bir 9ey 

değil. O fikirdeyim ki kahvehane· 

ler ne kadar azalırsa içtimai sevi

yemiz o kadar yükselecek • 

Köylü, kasabalı, şehirli ömrünü 

evi ve iti arasında taksim ettiği ve 

eğlencesini, istirahatini kadını ve 
kızanı ile yan yana geçirdiği gün 
aile hayatımız, içtimai terbiyemiz 
kıvamını bulacaktır. 

Burhan CAHIT 

1 bORSA 1 
(it Bankasından alınan c~tveldir) 

7 Şubat 1934 
Ak tam Fiyatları 

lıtikrazlar 
latikraz.ı dahili 95.2$ 
1933 latikrazı 98,50 
Sark D. Yollan Z 60 
Unitürk U:ıo 

., 11 26.65 
• ili 27.45 

Gümrükler a 
Baidat i>,75 

Tahvilat 
T. aıkeriye 
Elektrik 
TramT&J' 
Tünel 
Rıhbm 
Mümeaail .. 

• 
il 
ili 

9,75 

-.-
17.75 
5405 
47,30 

.ı; 

ESHAM 

lı Ban.le.••• Nama 10 Telelon ı; 

"' .. Hamiline ıo Terko• 21.50 
,. " Müeaaia Kuponau&. 

Tram••1' 4'.SO Çimento 11.90 
Anadolu Hisaa 2S Jttibat dey. ı7.70 
Kupona11S Şark dey. ı.60 

Şir. Ha7ri7• ıs Balya 1 .. ~ 
Reji ... 45 Şark m.. ec.z• 2115 

ÇEK FlATLARJ 

Pard ı:uıe Prai 16.05.31 
Londra 657.SO Viy11ına 4.37.15 
Nüyork 76,48.28 Madı-it 5.SS.08 
Mili.no 9,01.06 Beri.in 2 Brüksel 3,40.15 Bt lırat 34.~8 25 
Ati na 82.06 Zolti 4.19.81 
Cene•re 2,44.90 Peıf'te 3.75.80 
Amsterdam 1.17.67 ! Bükret 79.45.40 
Sof ya 64.80.SO Moıkova 10.87.SO 

NUKUT (Satıı) 

Kuru, Kuru1 

20 F. Franıı• 167 1 Şille, A•. 24 
1 Dolar 129 l Peı:eta 16 
1 laterlin 657 l Mark 50 

20 Lir~t 218 l Zeloti 21, -
20 F. Belçik• 113 20 l.ey 20 
20 Orabıni 24 20 Dlnar •G. -
20 1. Ja•içre 818 l Çeı-ne>YİC -~ 
20 Leva 24 1 Altın 
21 Kur. Çek. 118 l Mec;Jiye 

1 Florin Ranknat 
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1 Askeri bahisler 
' 

1933 yılında yapılan askeri manevralar 
Herkesçe belli bir ıeydir. Manev

!"a demek savaşa tamamiylc uyğun ve 
büyük ölçülü kıta talimleri demektir. 
Bu hald e manevra yapacak kıtalar, 
tıpkı harbe gider gibi yedek erzakı 
ağırlıkları ve eşyası ile, cephanesi 
ile, zabitle r ve neferler seferi techi-
2atlarile garni:zonlarından çıkarlar. 
Bazı kıtalar seferber edilirler, yani si 
lah altına çağınlan ihtiyat askerler 
ve zabitler vasıtasile mevcutları şişiri
lir. Kışlalarından ayrılarak kıra çı· 
kan askeri kıtalar ikiye ayrılarak bir 
taraf dost (kırmızı) ve bir taraf ta 
düşman (mavi) sayılırlar. Bu iki ta
rafın savaşçıları kol!anna veya haf"" 
lıklanna mensup oldukları tarafa gö
re kırmızı veya mavi ,eritler takar
lar. Bu iki taraf, birbirlerinden 
50 - 100 kilometre uzak bir yerde 
toplanırlar. Sonra buradan karşdıkll 
harekete geçerler. Evveli. iki tarafın 
uçkuları keşif ve bombardıman vazİ· 
feleri alarak ite başlarlar. Bir iki gün 
sonra süvari~er birbirlerine çatarlar. 
En sonra asıl kuvvetler, piyade ve 
top;-ular i'e girişirler. iki taraf ta 
birbirine saldırır, yahut bir taraf mü
dafaayı kabul ederek diğer taraf sal
dmm vuruşkusuna geçer. Nihayet bir 
taraf çekilmeğe, öteki taraf kovala
rnaij'a başlar. Bir tarafın kazanmaıı, 
öte tarafın da yitinnesi suretile hare
kita nihayet verilir. Sonuncu gün u
zun bir kıritik yapılarak herkes kış
laşına dôner. 

Her askeri devlet yılda bir veya 
bir kaç defa böyle muharebe taklitle
ri yapar. Ve böylece kumandanları
nın, zabitlerinin ve neferlerinin bir 
savaşta it görebilecek gibi yetişip ye
tişmediğini kontrol eder. Eksikler, 
yanlıflıklar meydana çıkanlır. 

Bu manevra'ar için her yıl olduk
ça masraflar edilir ve manevraya ka
tılan kuvvetler ne kadar çok olursa. 
masraf ta o kadar artar. lleride, ha
kiki savaşta gafil avlanm.aınak için 
her devlet bu masrafı ııöze aldırmak 
tan çekinmez. 

Büyük harpten evvel en çok ve 
kalabalıklı manevralar Almanyada 
ve Ruayada yapılırdı. Sonbaharda ya
prlan Alman manevralarına eaki im· 
parator (Kayser) de iştirak ederdi 
ve bu yÜzden bu manevralara Kayser 
marıevraları derlerdi. 

Büyük harpten sonra eski adet 
gene canlandrnldı. Biz, büyük devlet 
(erin geçen yıl yaptıklan askeri ma
nevraların en meşhurları hakkında 
Milliyet sütunlannda bir kaç yazı yaz 
dık. Bu makalede dahi, işbu manev
raları hüldıa ederek her devletin a&
ket"liğe, aakerliğin hangi kısmına ne 
derece ehemmiyet verdiği hakkında 
okuyuculara fikir vereceğiz. 

1933 te yapılan manevral 'rın, geç 
mlı yı'\ara bakılınca, bariz bir farkı· 
nı görürüz. Bu da 1933 le kara ma .. 
nevr a la nndan ziyade hava ve deniz 
manevralarına ehemmiyet verilmiş ol 
maaıdır. Hava kuvvetlerile manevra 
yapmak 1933 yılının modau oldu. 
Bu, he r t a rafta hava posatına verilen 
ehem::ı iyctin gittikçe artmakta oldu
ğunun alametidir. Mesela 1932 yılın
da Fran:sada ve ltalyada kara manev 
ralarına 60,000 adam katıldığı halde 
1933 te ltalyada Yalnızca 30,000 a· 
dam, Fransada İse 15.000 adam k.' • 
lılmııtır. Buna kaqılık hava manev
talo.n yapılmı,tır. 

1933 te ltalyada Apenin mıntaka
ıında yapılan manevralara tatbikat 
demek daha muvafıktır. Bunun hak
kında evvelce bir makale ile bahsey
lemi,tik. Batlangıçta, kırmızı ve ma
vi tarafta yalnız birer piyade fırkası 
bulundu. Fakat son günlerde şimal 
tarafa daha bir fırka katıldı. Her iki 
taraf dahi çevik kıtalar (süvari ve 
motörleştirilmiş) kullandılar. Yani 
h~~ iki tarafa bi_rer süvari alayı, birer 
bmk1et alayı, bırer motosiklet bölü
ğü ve birer tank kıtaır verildi. Maa .. 
ml\fih, ltalyanların bulunduğumuz 
1934 sonbaharmda 100,000 kişinin 
katılacağı büyük bir karamanavari 
yapm~ğa karar verdikleri anlaşılı
yor. Bunu takip etmek enteressan o
lacak. 

Büyük Erk.ini Harbiye Reisi mua
vininin idare eylediği 1933 Fra=ız 

( Yıkılan 
Yazan: 

Stüan ZWEIG 

ı manevralan İse bir tabiye • teknik 
tecrübesi olmuştur. Daha ziyade mo
törleştirilıniş kıtalarla her cinsten ve 
bilhassa kocaman tanklar kullanıldı. 
Menavra arazisi herkese ya&ak edil
di ve binlerce polis tarafından kapa
tıldı. Bazı kıtaların yanına motoıik
letli polisler katılarak davetsiz misa
firlerin bulunmaması için çok sıkı ted 
birler alındı. 

lsviçrede, her yıl olduğu Üzere, 
geçen yıl da 4 - 6 Eylülde bir manev
ra yapıldı. Bir tarafta bir ağır topçu 
alayı, ve bir istihkam taburile takvi
ye edilmiş 2. piyade fırka11 -
diğer tarafta ise bir piyade livası, 
bir süvari livaaı ve bir de atlı makine
li tüfek kıta11 ile bir sahra topçu ala
yından mürekkep bir müfreze bulun .. 
du. 

Geçen yıl, Balşevikler dahi Lehis
tan hududu civarında Min&k mıntaka 
ıında büyük bir manevra yapmağı ta
sarlamışken vazgeçtiler. Söylendiği
ne göre, bunun sebebi Lehlilerle baş 
ladıklan dostluğu kırmamak , ve Uzak 
Şark için kayırdıkları kıtalan 
ve parayı harcamamak düşüncesi i· 
miı. 

Lehistanda, Stranislaw - Zaleszc
zyki mıntakasından, ve Çekkoalovak· 
yada, Yogu&lavyada ve Romanyada 
dahi tatbikatlar yapılmış ise de bun
lar hakkında ınalUınat nefredilmedi. 

lspanyollar dahi 23,000 adam ka
tılmak üzere yapmağı dütündükleri 
manevradan, havalann bozuk gitme
ai yüzünden vazgeçttiler. 

Gelelim lngilizlere; ana vatan de· 
niz filosu ile Akdeniz filosu, açık de
nizde büyük kuvvetlerle manevralar 
yaptılar. Ondan sonra, Anavatan fi
losunun bir kıs..U, hava kuvvetlerile 
birlikte 18 • 23 Eylülde lskoçya filo
larına karşı bir ...!dırım yaptı. Biz, 
bu manevralardan dahi son makale
lerimizden birisinde bahseylemiştik. 
Yalnız iki uçku taınna gemisinde 58 
uçku ıaldrncı tarafın emrinde çalıt
tı. Müdafaa tarafında ise 90 kadar 
bombardıman ve keşif uçkusu bulu
nuyordu. Bundan başkaca, Cenubi in 
gilterede dahi bir hava taarruzu ve 
kıyı müdafaası tecrübesi yapılmıttır 
ki, bunda da müdafaa tarafında 152 
uçku, ve saldırım ta~afmda 162 mo
dern bombardıman uçkusu çalışmııı
tır. Neti~ede, gerek aaldınm .. ve ge .. 
rekae mudafaa tarafının vazifelerini 
iyi yaptıkları bildirildi. Her halde, 
Jngilterenin, Anavatanı havadan ge· 
lecek bir saldınma karşı müdafaa i
çin esaslı tedbirler almak günlerinde 
yaşadığı anlaşılıyor. 

Franıızların yaptıkları deniz ma
nevraları, bu defa dahi, Anavatanm 
şimali Afrika ile irtibatını denemek 
temeli üzerine kuruldu. ltalyanJarın
ki dahi öyle. Bu irtibat meselesi ltal· 
ya için çok mühim, Fransa için ise 
can alacak kadar mühim sayıl ır. Fran 
sa, bu manevra için, hem Atlantik ve 
hem de Akdeniz filolarını ve ayrıca 
bir çok uçku birliklerini tahsia eyl&
di. (Tulun) limanının müdafaalt ve 
buna saldırım imkanlan araştırıldı. 
Saldırım yapacak kıtalar (Korsika} 
da tr>plandılar. 

1933 yılınm en mühim "deniz ma
nevralarını ise Japonlar yaptılar. Bu 
manevralara hemen bütün Japon filo 
su ile bir çok uçku birlikleri katılmış
tır. Yani. 161 harp gemisi ve 180 U9-
ku. Aynca her büyiik harp &eıniıinin 
kendi güvertesindeki 2 - 4 uçkuyu da 
buna eklemelidir. Bu manevralarda, 
Japonların Büyük harpte Almanlar
dan aldıkları Pasifik denizindeki ada 
larda vücude getirdikleri tahkimat 
dahi rol oynamıştır. J aponyada bun
dan başka (Tokyo) civarında dahi 
15,000 kadar insanın ve gönüllü genç 
lik teşkilatının ve uçkularm iştiraki
le karamane viraaı yapılmıştır. 

Amerikaya gelince, malümdur ki, 
bu devlet iki yıldanberi iki koca de
niz filoaunu Atlantik denizinde ıop
ladı, ve beraber bulunduruyor. Evvel 
ki yıl olduğu gibi, 1933 te dahi bu bü 
yük filo, Havai adaları civannda ve 
Kaliforniya körfezinde manevralar 
yapmıştır. Bu büyÜk deniz filosu 212 
harp gemisinden ve 236 uçkudan mü 
rekkep idi ki, manevraya katılan sa.-

Bir Kalp 
11 
1 

·ı ercwne eden: 

/•mail MOŞT AK 

1 

Ad "kad " d d"~· -ına er e ıgımız kuv - ı Bir insanın muıtacı-aerau maddi 
vet, bir kalbi tamir k:'bul etmez bir fekilde taayyün etmeden ev -

•fekilde sarsı_P. yık~ ıatediği za. ·vel, hem çok zaman evvel onun 
n;ıan bunun ıçın daıma ~ert V:~ ha- kafasında ve kanının içinde itler 
tın hamlelerle saldırmaga muhtaç durur. Esasen imanlar kendi mu • 
~eğildir. Ufak sebepleri. büyük n.e- kadderatları ne olduğunu anladık
tıcelere bağlamaktan adeta haz ları dakikadan itibarendir ki mü • 
duyan "kader" in hiç bir kuvvet ö- dafaa tedbirleri alırlar· fakat ne 
nünde boyun eğmeyen iradesi ba- çare ki bu tedbirler eks~riya seme-
2an en ehemmiyetsiz bir sebeple re vermez. 
de bir kalbi ıarsıp yıkabilir, kırıp 
geçirebilir. 

Beterin karanlık ve aciz lisanı 
.sebeplerin neticelerle bu ilk tema· 
sını ifade için "tesadüf" kelimesi 
icat etmittir- Biz bir taraftan bu se 
beplerin zahiri ehemmiyetsizliği • 
ne ve diğer taraftan bunların do
ğurduğu korkunç neticelere baka
rak ikisi arasında bir mükayese 
yaptığımız zaman hayretten ken -
dimizi alamayız. Ancak nasıl ki, 
bir hastalık doktorun tethisinden 
evvel mevcut ise insanın talii de 
göz ile görülebilecek maddi bir 
eekil almadan öylece başlaınıftır. 

.... 
İhtiyar Salaınon, gece vakti bir 

de_? ~ö.zlerini açtı: ~u. ~ir otel' ya. 
tagı ıdı. Paskalya tatılını geçirmek 
için kansı ve kıziyle birlikte İtal
yanın bu küçük kasabasına gelmiş, 
bu otele yerletmitti. 

Gözlerini açtığı zaman, her ta
rafını büyük bir sızı kaplamıftı. 
Vücudü sanki bir çember içine sı
kı,tırılmıt gibi idi ve göğsünü taz. 
yik eden bu çemberin arasından 
bin müşkülatla nefes alabiliyordu. 
o kadar ıztırabı vardı ki adeta 
korktu, telli.ta diittü- Doktorlar 
safra kesesinde taş bulmutlar, nk 
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Külfet nimete 

Ahmet, yorgun argın daireden geç va
kit eve döndü. Henüz yemeğini yemitti. 
Kahvesini ic;meğe hazırlanırken kapı ça· 
lındı. Şarap sarhoşu hademe, müdürün 
evinde kendisini İstediğini söyledi. 

Hem lıtanbuldan ayn bulunmak, Ana
doluda, gurbette çalışmak bir de böyle 
vazife saatleri haricinde müdürlerin key
fini getirmek, bu tahammül olunur bir 
angarye değildi. 
Uzamıt traşlı yüzü elqidi. Paltosunu 

giyip eski atkısını boynuna sardı. Ayaza 
çıktı. Dıtarıda mehtap vardL Kiremit
siz, ufak tefek evlerin pencerelerinde 
ışık yoktu. Ay ııığırun altında bot yo
ğort destileri gibi sıralanmı§lardr. 

Dumlupınar mektebinin önünden geçe
rek müdürün kapısını çaldı. 

Beyefendi daireden getirttiği radiyum 
lambasını yakmış, müsvedde yapıp duru
yordu: 

- Gel bakalım Ahmet Bey. Günelinin 
soğugu dehşet değil mi? 
Adamcağız sıcak odada soğukla .ı.lay 

ediyordu. Sobayı nar gibi kızartmasına 
bakıln-ıa muhakkak odunu bu sene ucuz 
almıştı. 

Müdür Beyin yaptığı müsveddeleri ka
tip beyaz elmeğe baıladı. Arada bir: 

- Beyefendi bunlar uzun, yarın ma .. 
kinede yazsak. 

Dedikçe öteki: 
- Aman bunlar müstacel sakın ha 

başmüdürün ağzını açt.nnağa vaktim 
yok .. Diye yarı şaka, ya.\' ciddi zavallı 
memuru daktiloyle yazılacak tahriratla
rı gece vakti elle yazmağa mecbur ediyor
du. 

Böyle il:i buçuk saat kadar çalıttılar. 
işleri bitmişti ki kapı vuruldu. Gencten 
bir adam İçeri girdi. Ve orman mem~uru

nun evinde kaçak olduğunu ihbar etti. Mü 
dür hiç: istifini bozmadan: 

- Haydi gidelim. Kalk bakalnn Ah
met Bey .. Sana da hisse çıkar. dedi. 

Kiitip, ııcak _ yalağında vücudunü din· 
lendirmek gibi bir niymet varken gece 
vakti bu yayla soğugunda kaçaktan alı
nacak müsadere hissesine içinden okudu. 
Gene mecburen onlann peşine düttü. 

Vakit ilerlediğinden ayaz vücudunü 
zangır zangrr titretecek kadar arbnıştı. 
Yüzlerine, kulaklarına çuvald z gibi batı
yordu. Doğruca daireye geldiler. Takip 
memurlarını uyandırıp evi dört taraftan 
ablukaya aldılar. Müdür hepsine emir ve
riyor: 

- Bu herif hinoğlu hinin biridir. Pen
cerelerden sokağa atarlar. Aman fırsat 
vermeyin. Diyordu. 

Ahmetle beraber evin kopıaına doğru 
yÜrüdülcr. Polislere haber göndermiıler
di, gelecklerdi. 

Biraz sonra, odacı Validen taharri em· 
rini getirdi: 

- Müdür, Ahmet beyin evinde po-
ker oynuyorlar. 

- Ulan yoksa herif çaktı mı? 
- Yok, bey sen merak etme .. 
Mii fü• evh•mlı bir adamdı. Gece vak

ti giriştikleri bu işi berbat dmekten kor
kuyorrıu. Hakiki cesaret korkudan ya
pılmıştır. O anda aklına bir fikir geldi: 

- Ali, müdürün karııırun ismini bili-
yor musun? 

Odacı kasabanın yerlisiydi: 
- Dur bakayım. Ha. .. Fatma Hanım .• 
O sırada polis ve komisr de geldiler. 

Inhisar müdürü: 
- Aman beyler, siz hiç sea çıko.rma-

yın, yavaı yavaı gelin .. 
Gidip evin kapısını çaldı: 
- Fatma Hanım .• Fatma Hannn.. 
Kapı açıldı: 
- Ne iıtiyorsunuz. 
- Bey, aktam gönderdiği paketi isti-

yor. 
- N~ malum? 

- MalU.m ahnasa ben ıizin isminizi 

vatçılann sayısı 39,000 dir. 
Görülüyor ya, dünyanın üstünde 

ve altında, doğusunda ve babımda,. 
hasılı her tarafta kavga tecrübeleri, 
savaş sınaınalan her yıl, daha ziyade 
artan bir külfetle ve daha asri ve mü 
tekamil şartlarla ve vasıtalarla tekrar 
!anmaktadır. Bunları gördükten son
ra insanın dili ''Artık kavga olmaz" 
sözüne gidebilir mi? 

CINOGLU 

sık ağrılar veren bu hastalığın te -
davisi için ona ( Carlsbad) a git -
meği tavsiye etmitlerdi; fakat ih
tiyar Salamon kızının ve karısının 
arzusile burayı, İtalyanın bu cenup 
iklimini tercih etmitti. O gece tid 
detti bir ağrı ile gözlerini açınca 
hastalığın yeni bir nöbet yapmak 
üzere olduğunu zannetti ve bun -
dan mütevellit korku ile titman vü 
cudünün ötesini berisini ellerile 
yoklamağa batladı. Genit bir ne -

fes aldı: Vakıa ıztırabı vardı, acı 
zail olmuyordu, f&kat o bunu hiç a
lıtık olmadığı ltalyan yemekleri • 
nin midesine verdiği ağrrlığa, ya -

hut seyyahların her yeni gittikleri 
memlekette uğradıkları zehirlen • 
me kabilinden bir arızaya hamle -
diyordu. 

Bir aralık yatağında doğrula • 
rak nefes aldı, fakat ağrr hi.la de
vam ediyordu. T eneffüıünde ha • 
la güçlük vardr. Nihayet dayana • 
madı; inleye inleye bin zahmetle 
yataktan kalktı; biraz kımıldamak. 
hareket etmek istiyordu. Filbaki .' 
ka bunun fayda11nı gördü: Yere 
indikten ve oda içinde birkaç adım 
gezindikten sonra ağrılar hafifle • 
meğe batlamıftr. 

Odanın içi kapkaranlrktı. Ra
hat rahat dola.-bilecek kadar bir 

.saha yoktu. Bititik yatakta UYUYan 

Göre olursa 
nerden bileceğim hemşire hannn amada 
yaptınız! 
Kadın içeri çekildi. Biraz sonra: 
- Alınız. Diye beyaz mendilden bir 

çıkın uzattı. 
Polis, komiser, Ahmet ve diğer memur 

)ar loplandılar. Çıkını açtdar, kıyılmıt 
tütün çıktı. Müteakiben eve girdiler. Bir 
çakmak ve taş ve bir miktar şarap bul· 
dular. Tutulan zabıt varakasına evine ge
len ve şa§kın kaza dönen hane sahibi de 
İmza etti. 

On beı gün sonra tahsil edilen cezayi 
nakdilerden hissesini almak için Ahmed i 
muhasebe odasına çağırdılar. Bordroya 
imza ederken Müdür de orada idi: 

- Muhaıebeci Bey hissemi de Ahmet 
Beye veriniz. 

Dedi. 
Genç katip ondan sonra gece çalııma

larını angariye telakki etmedi ve kaçak 
hadiselerinde elebaşı oldu. - O.N. 

Himayeietf al kaza 
kongresi 

Himayeietfal Cemiyeti Eminönü 
kaza kongresi Şubatın 16 ıncı Cuma 
günü saat 14 te kaza merkezi olan 
Divanyolundaki merkezinde yapıla-
caktır. 

Tayyare ve mason balosu 
Tayyare balosu bu akşam Perapalas 

salonlannda verlecektir. 
Mason balosu da gene bu aktam 

Maksim salonlannda verilecektir. Her 
iki balonun da muvaffnkıyeti için aza
mi itina gösterilmiştir. 

Bir teşekkür 
Topkapı Türk Fukaraperver mües

sesesinden: 
Merhum Burhanettin efendinin ve

fatının kırkıncı günü münasebetile ai1e
ıi tarafından müessesemiz himayesin -
deki fakirlere yardım edilmittir. Teşek
kür olunur. 

Yeni na,rlyat 

Sıhhi öğütler 
Sıhhate hayatta en büyük ıervetle 

bile paha biçmeğe imkan yoktur. Mer· 
hum Ziya Patanın meıhur mıaraı her
kcıin hatınndadır: "Olmaya devlet cİ· 
handa bir nefes sıhhat gibi.,, 

Fakat çoklarımız vardır ki, en ba
sit sıhhat kaidelerine ehemmiyet ver -
meyiz. Gençler, gençliklerine güvenir
ler, fakat kendilerini ilerisi için vak -
tinde hazırlamış olmadıkları için, yaşlı 
günlerin iztıraplarmı sürüklerler. ihti
yarlar, gençlikle .. inde neden kendilerini 
yaşlı günlere hazırlamadıklarını düşü • 
nürler. Hayatta sıhhat kaidelerini ame
li olarak ve evvelce gazetemizd..! ayrı 
ayrı "Sıhhi Oğütler., ismi altında r.eş
redilmiıtir. 

Genç ihtiyar berkesin hu kitabı bir 
defa okumn51 kaybedilmit değil, ka
zanılmış bir fırsat olacaktır. Tevzi ye
ri: Muallim Ahmet Halit kütü;>hane • ... 

6 Ok mecmuası 
Trakyada, inkılabı yapmak ve be

nimsetmek ve doğrudan doğruya köy
lüye hitap etmek Üzere Edirne Hal
kevi tarafından neıredilen ( 6 ok 
mecmuası) beşinci sayısını da dağıt· 
mışbr. 

Bir vili.yet gazetesi olmaıına rai· 
men, iki ay içinde, tirajini 2000 aa.yt
ya çıkarmış olan bu mecmua Trakya 
köylüsünde şiddetli bir alaka uyandır 
mıştır. 

Cankurtaran 
Fenni, ilmi, tarihii, edebi o~~ak 

ayda bir in ti tar edecek ?l.an. Can 
kurtaran" mecmuasının bırıncı sayısı 
mütenevvi münderecatJa İntİ§ar et ... 
miştir. Zehirli gazler.~e mücadele et
mek istiyen, ''hava hucumlarından ko 
ruma cemiyeti" tarafından neıredil· 
mekte olan bu mecmuayı karilerimi
ze tava.iye ederiz. 

karısını uyandırıp beyhude teli.ta 
dütürmek te istemiyordu. Bu müla 
haza ile arkasına bir gecelik manto 
geçirdi, çrplak ayakla.nna bir ter
lik giydi, ve el yordamile kendine 
yol açarak odadan koridora çıktı: 
Burada serbest dolatarak ağrıları
nı uyufturabilirdi. 

Yatak odasından karanlık kori 
dora açılan kaprsmı iteceği sırada 
kaaabanm saat kulesi çalıyordu. · 
Otelin pencerelerinden giren bu 
kuvvetli sesleri saydı: Saat dört -
tü. Kulenin madeni sesi bir aksi sa 
da gibi gölün sakin sathı üstüne ya 
yılarak uzaklattı· 

Otelin uzun koridoru kapkaran 
lıktı. Ancak (Salamon) burasını 
gündüz gözile gördüğünden genif 
ve dümdüz olduğunu hatırlıyordu. 
Bu hatıranın yardımile bir uçtan 
öbür uca kadar yürüdü, baııtrğı ye
ri görmek için ışığa ihtiyaç hisset
miyordu. 

Koridorun sonuna gelince dön
dü, genit nefeslerle bu jimnastiği 
bir daha bir daha, birkaç defa da· 
ha tekrar etti. Göğsünün üstünde -
ki ağırlık yavat yavaf azalıyordu. 
Nihayet ağrılar büsbütün sükun 
buldu. 

Salamon hu ameliyenin iyi ne • 
ticelerinden duyduğu baz ile tek • 

·rat odasına dönmeie b&Zırlanır • 

Bugünkü Program 
18,00 Gramofon neşriyatı 
19,00 Ajans ve muhtelif neviyat 
19,30 Kemal Niyazi B. grupu (Alatur 

ka musiki) 
21,00 Dr. Ali Şükrü B. tarafından 

konferans 
21,30 Necp Yakup B. oirkestrası tara 

fından dans musikisi 
Yüzde 3 faizli, 1886 ve 1903 tarihli 

ANKARA: 

12.30 Gramofon. 
18 Orkestra: Boielclieu ouverture Le cali

fe de Bagdad, Potpourri Basland dea 
Lachelene•, Bayer Val•e, s.,,unen. 

18,45 Alaturka aa:r., 
20 Ajana haberleri. 

V A R Ş O V A 1412 m. 

16,40 Orkestra lcon serİ1 17,40 Konferans, 
17.SS Piyano refa katile t •rkı1 a r, 18,20 P iyano 

muıikiıi, 18,50 Genç köylüler mahsus emiı· 

yon, 19 Konferans, 19.20 Müıahabe, 22,45 
Pl.ik, 23,30 Adria danıin1rinden Danı muıiki· 
ıi , 24 Müıahabe, 24,05 Danı musikisi. 

B 0 D A P E Ş T E 550 m.: 

18,30 Opera orkealraıı lal"afından F". Friedl' 
in idaresinde konıor, 19,40 Tefrika, 20,10 Ha 

rici siyaset, 20..30 Macw operasında verile· 

cek tCmıili nakil. Müteakiben Euıen Pertiı 
Sisan musikisi takımı, 24,30 Pat.aky c:az- la· 

kımr. 

B 0 K R E Ş 364 m.: 

13 H a berler , plak, hahel'ler, plik, 1,715 
Çocuk prograıru, 18 Diniko orkeıtraıı, 19 Ha· 
herler, 19J5 Gr. Dinlko vrkeıtraıı, 19,50 Ü· 
niverıite dersi, 20,10 Konferans, 20,30 Bük· 
ret operasından naklen opera temsili, 

V J Y A N A 507 m.: 1 
17,50 Konser, 18,40 iktisadi nıeıriyat, 19,40 

Piy•no konseri, 20 ,25 Saat ayarı vesaire, 20,35 l 
Aktüalite , 20,50 Düiün nıeı riyab Max Schön
hıerr, Hedy Renda, radyo orkestrası, 22,25 
Akıam haberleri, 22,45 Kar haberleri, 23 
Josef Haydan'rn eserlerinden mürekkep kon

ser, 24 Akıam konseri plik ile, 

B R E S L A U 316 m.: 

17 Hafif mu.iki, 18,30 Yortularımızı öi
renme1iyiz, 18.SO Yeni. ıarkı1ar. 19,10 Mü•a-

habe, 19,20 Ke:r.a, 19,50 M:.isababe, 20 Mitli 
-neıriyat dan•a ben.zer yeni musiki , 21 Gü
nün kısa haherl~ri, 21,10 Avustur,-a, 21,30 

TaıanniH kon•er, 1 Pl.i.k. 

VEFAT 
Mülga Ziraat Orman ve Maden neza

reti kalemi mahsus mümeyyi.zliğinden 

mütekait ve Mektebi Mülkiye mezunla
rmdan Artin Kömürciyan Efendi vefat 
ebniıtir. Cenaze merasimi cuma günü 1 

saat 16 da Beyoğlu Balıkpazar Ermeni 
Kilisesinde icra edilecektir. 

' 5T ANBUL BELEDiYESi 
Ş e h i r T i v - • ·· - • ., 

Bu akşam 

saat 19.30 da 

LVK'.JS HAY A1 
Opereti 

Yazan: Ekrem 
ve Cemal Reşit 

Beyler 
Operetin son haftası 12-<ı-!)34 Pa

zartesi Kadıköyde Üvey Baba 
635 

Hamal e"nafına ' 
lstanbul T, , Müdürlüğünden: 
Müddetleri b' ten lıtanbul hamal 

eanafı cemiyeti idare heyetinin intihabı 
şubatın 14 ve 15 inci çarıamha ve per
şembe günleri yapılacaktır. 

Çarşamba günü saat 9 dan 16 ya 
kadar İntihaba memur heyet bölüklere 
kadar gelerek rey toplıyacaklanndan 
o gün lslıanbul ve Beyoğlu cihetlerin • 
deki bölükler bulundukları yerlerde 
intihaba iştirak edecklerdir. 

Perşembe günü gene saat 9 d:ın 
15 e kadar Üsküdar Kad.köy, Adalar , s· ve Boğaziçi mülhakat bö · ükleri de ır • 

, kecide Meymenet hanrndaki cemiyet 
merkezinde intihaba ittirak edecekler • 
dir. Keyfiyet alakadarlara ilan olunur. 

(13036) 

ken koridorda bir gürültü oldu, 
Birden korkarak irkildi. Acaba bu 
ne idi? Bir gürültü mü? Hayır, bu 
bir gürültüden ziyade bir mırıltı -
ya benziyordu. Karanlıkta duydu
ğu bu mırıltı pek yakın bir yerden 
geliyordu- Bu ses çok hafif olmak
la beraber (Salamon) un kulağın
dan kaç?'~mıftı. İl~ön~e bir fey ça 
trrdar gtbı oldu, bır cısmin kımıl
dandığını andıran bir hareket işi • 
tildi ve karanlıkta yarı açılan bir 
odanın kapısından mahruti bir zi. 
ya süzülerek koridorun simsiyah 
sathına zayıf bir aydınlık verdi. 

Bu ne olabilirdi? ihtiyar Yahu
di bir köteye büzüldü. Maksadı te
cessüs değildi, hayır hiç böyle bir 
fikri yoktu, bilakis gecenin bu vak 
tinde odasını brrakrp koridorda 
dola,tığını görenler kartısında ne 
kadar sıkılacağını dütünerek bu 
mahçup mevkiden kurtulmak için 
köteye saklanmıştı. 

Bununla beraber gözlerini o ay -
dıolığın tenvir ettiği sahaya bilaib 
tiyar çevirmit bulunuyordu. O da 
kikada beyazlar giymiş bir kadın 
vücudünün aydınlık gelen odadan 
muhteriz adımlarla çıkarak korido 
run öteki ucunda kaybolduğunu gö 
rür gibi olmuttu. 

(Salamon) bu beyazlar giymif 
havaleti uzf.k_ta,Q nıu:arlarile taki;; 

,.i _____ ,,,,... 
Dllnyanın en sevimli artiıtİ 
MA RİE 

G LOR Y'nio 
Bugüne kadar çevirdiği •• 

güzel filmi 

ÇAREVİÇ 
FRANZ LEHAR'ın mrşhu1 

opereti 

MELEK 
Sinemasında 

Emaalıiz bir auvaffakiyet k•· 
zanıyor. Fransızca söıIO 

Ayrıca: Dünya havadisleri 

~-· (13088) ~ 
oua-üne kaaar vücuaa getirılııı' 

en muazzam film 

( Claude F arrere J iıı eseri»d•' 
muktebes 

H A R P 
Oynıyanlar: CHARLES BOY~ 

ve ANNA BELLA (l;~ ,. 
Buırüa matinelerden itibare' 

İPEK sinemasındl 
DENNİS KİNG THELMA rolP 

LAUREL • HARV 
tarafından temsil edilıD 

ŞEYTAN KARDf:Ş 
( F radia volo) . 

hatırasını ve gülünç sahneler~ 
10 sene unutamıyacağınız b 

ıaheser 
Fransızca slizlü 

Metro • Goldwyn • Mayer fil' 
Ayrıca: Paramount düoY• 

lıavadiıleri ./ 

Bugün ELHAMRA sineması~~ 
DOKTOR RONO'nun ADfV 
Fra11sızca •özlü (130~ 

Diln akşamdanberi -6' 
ARTİSTl1' 
sineması, yeni bir zafer 

k•zanmaktadır 

LUPE VELEZ 
EDMOND LOWE ve vtc1'0~ 

Mac LAGLEN ile temJiJ 
ettikleri 

KARA BEJl~ 
en son Fransızca sözlü ve şar'ı't 
filmlerinde seyircileri gaşy• 

maktedirler. 
IU.veten: FOX JOURNA~ 

(13086~ 

Dr. 1 H S A N S A M 1 ~ 
öKSUROK ŞURUSli 

Öksürük ve nefes darlığı boğnıae' ~ 
kızamık öksürükleri için pek tet" 
ilaçtır. Her eczanede ve ecza ~ 

lannda bulunur. 411112834 "' 

lRilliy~~ 
Asrın umdesi "MiLLiYET 1. 
ABONE ÜCRETLE~I 

Türkiye için. H•"'" 
L. K. 'f / 

3 aylıiı 4 - / 
6 " ~ , 7 50 ,~ / 

12 ,, 14 - ~ 

Gelen eYrak ıeri verilmez.- 'IA? 
«eçen nüshalar ıo kuruıtur.- G•'' / 
matbaaya ait iı1er için müdirit•C:,,. 
r.•c~t. edilir. Gazetemiz iJi.nlarıP. 
ıyetinı kabul etmez. 

7.:~ 
etti: Beyazlı kadın yürüdü, ~jl 
dü, koridorun sonuna kadat ~ 
oradaki odalardan biriniıı ~ 
önünde durdu, bu kısa te"-rı i 
müddetinde bir anahtarın k•;l 
çinde hafifçe döndüğünü d ~ 
çok geçmeden ses kesildi, k0 

/ 

gene kapkaranlık oldu. Geıı" 
zulmet ve eski ıüki'ıt... . / 

(Salamon) sanki yüreği~1~ı,1 
sına bir bıçak saplanmıf gı~ ~ 
d_en sendeledi: Çünkü orad ~, 
rıdorun sonuna tesadüf ede~' 
da kendisinin odalrı idi· ~il. et ~ 
nın birinde karısile kendı•'11 O'i 
çüncüsü de kızına mahsll•ttJ.ı-) 
oda salon vazifesini görüyor 4".I 
rısını daha demin yatakta ""o_~ 
bir uyku içinde bırakmı•tı· f"".J 
de? Artık füpheye mahal ııeı.J 
Şimd~ fU yabancı odadan ,iJ°/ 
gecelık kıyafetile çıkıp _l<.0 e fJI 
sonundaki odalardan bırıll ,ı~ 
kadın, gece vakti iki od• ~jj1tf 
ki maceranın kahramanı ~~~-_, 
dokuz yaşını bitiren kend~el 011 
na' dan batka olamazdı .• ~ 0 d-! 
geceyi yabancı bir erkegııı 

1 
jJI· 

da geçiren kadın kendi J<ıı d• J . 
ihtiyarın vücudü bir 3~,,fı 

fetten buz kesilmişti, her t f ~ 
riyordu. Kızı , Erna, bu saoı" 
beı: mahli'ık... Hayır bil (I' 



o 

1 
,; 

ııııı 

. .tlLLlYET PERŞEMBE H ŞUBAT 1934 

Dünya kupasının 
Fransanın 

ilerisi yok mu? 
• 

kuvvetli spor muharrirlerinden Pefferkorn'un 
çok di' ckate değer bir 

d,!t~Y.anın mayıs ayı için hazırla
Yüt b~nya kupası hiç şüphesiz bü-
1" err ır ınuyaffakıyet olacaktır. 
cidd!l> konııtesi bu iti eline çok 
leke ıye~e almıştır. Her memle-

makalesi 

ttekı aI~'-a k b .. ··kt·· D·· Ya ku ""' ço uyu ur. un-
ıek · l>aı~ ınaçlarının yapılacağı 
ha~ı:ı: 1tehır kesif bir propagandaya 
ltıiikr anınaktadır ve bu şehirler 
ıeyj~~tııel •.~tadlarmdı_ı. reko~ ?lan 
riı:ı · t' er goreceklerdır. lngılızle-

1f ıraJı: tm . -
Şerefi' e emesıne ragman, 
ille" 1 

'Ve manidar bir ünvanm 
azz :ı:uubahia bulunduğu böyle mu
tıo.,aın v~ böyle mükemmel bir tur
fırı ~1 •1nı~iye kadar görmek 
bira kkendılerine verilmemiş olan 
ına )0 

ecnebi futbol meraklıları 
ç ara geleceklerdir. 

lialbuk' · . Ji k' 1 tımdıden haber vere· 
d~ 1

• hiç değilse bu şekilde bir 
ha ~kfaınpiyonasını bir kere da· 
llıııı e Yakında göremiyeceğiz. 

a Inali vaziyet mani olacaktır. 
ıı~~ •ene böyle bir müsabaka or
le ı:ı:oıyonunun mali yükünü yük

ın~~=ilecek İtalya haricinde bir 
Yoıı t "ar mıydı? ltalya federas
iii h ~l\un ınaaraflarını çıkarabilece
Ya. hfu:e kat'i değildir. Fakat ltal· 
0)1111 h ilın~tir,ıin kendisine, lazım 
ilaca, er turlu maddi yardımı ya· 
ltaıy!1 

fllluhtemel bulunduğundan 
"az,11 ~deraayonu işin mali mıi· 
beate~'1 hakkında fazla endite a eyehilir. 
h· 11.•'lte. h" <iyJ, b" ıç bir milli federasyon 

N~ taraftansınız?l 
n· 
ız~ b 'ld' · · · • 

Açığ1 hırı Yardıma bel bağlıyamaz. 
Yoııu d ' nelmilel futbol federas

.._ a 'kapatanuyacağı için 1238 

kJ ·· ı ırınız, sızı 
f( UpJerinize tanıtalım 
ıılüp ··ı 

ı çu er i'-' t•• l""d·· • _ 1( ı·· "'ı uru ur. 
laııfar u ube kaydedilmif o· 
ı . 

olan) Kayıtlı olmayıp taraftar 
ar. 

k:uı .. b 
leri u e kayıtlı olanlar, kulüp. 
de tıce ınalfundurlar; fakat sa
lt:ıı~e taraftar olup kayıtlı bulun. 
buJc~n~arı kulüpleri tanımaz. Ha 
ae"e~ bı~ kulüp niçin, kendisini 

l hır taraftarını tanımasın 7 
tte b · b 'f . · A:ı: ız u vazı eyı yapacağız. 

di • i '.'11 olmadı&ınız halde aev
lij~ ._tıız, taraftarı olduğunuz ku. 
b- u, ıa "h iaim ve adresinizle 
~~e bildiriniz, her pertenbe gü-

1\ıı bu sütunlarda netredelim: 
\e. llu sayede taraftarlarla t.ı.raf. 
l.;~h~duk~a~ı kulüplerin az~lar.ı 
ti:ııı klerını tanırlarsa belkı hır 
hır. endileri için de faydalı o-

İ\i\->· 
ı:ıı "tr' • ı, Si;\ 1 tıız bakalım: Betiklaf 
~y ltıı ·~niye mi, Galatasa· 
· te, • G .. efa mı, Anadolu nıu, 
ıa başk 11tı:ş mi, Hilal mi,.. Yok 
•tıı:ı:?. ahır kulüp nıü taraftarı 

, C·· 
1 :ı:a fonderec .. . 

1
1/ •nı "Mi e_gınız cevapların 

1 !lıııe llıyet spor muharrir· 
e•· " Yazınız · · '11\i:ı:i . ve ısım ve adres· 

1 sarılı olarak b'ıld' . . 
ırınız. -- Ceuaplar: 

li•ııd';· Galatasaraylı _ 
lıı_ b ltız Cnıataaaraylıynn. 

lııe ıh~ ul Dudariye rnalıalleı' 
-..ak ı çeı-

nurnara 10 0 1--- y ............. aver. 
, Coç.- M üthif Fen erli -
'~ai ~ P~rt.~nbe günkii nüshanızda 

, bız0 b'I _ulubun taraftarı olduğunuz 

! ı dır' . . u 
tııOtııııu . •nız,, ıerlevhıUı makaleyi 
~ tııyetle okudum. 

"t •t•ııU . 
•tıerb . vasıtaaile müthit bir 

~. ti abçeh,. olduğumu taruttırrna. 
\' ~ ederim. 

•llica-! _,., Poıta kutuıu 242 

Jak Roffe 
C..ıat._ Bütün kalbile -

•ı bi; .. ••araylıyrın. Sarı kınnızılıla
ıiııı. ~n kalbimle sever ve takdir ed

Ydın Nannan ıirketi: M. Arif 

S~e b Fener taraftarı -
''ni F " mektubumla Fener bahçeli 
ııı.,k "e~r taraftarı olduğumu bildir
a~_,e •nerbahçe il daha yakından 

•· ""r olmak . . •YJtt ııltyorum 
I· •ııetb f .· .. 
••ınden 11.1 uru at f~brıka11 ınakinıst 

•hmet Sa.ırn. 
eaı:;..Bıı, Galataırarava -
l<aıt a•ay kulübüne t~raftarn:n. 

aıtıonu ....... 
uazıpafa caddesi 2; _.,_ Tevfik Hikmet ı 

• --
• 

• • • • ·-
• • +:;sa xw __,. - 1 

Dünya kupaaı maçların,ın yapılacağı ltalya fehirlerinde fu aıralarda ltaıyaıı 
kulüp takımları çok hararetli ve güzel maçlar yapıyorlar .. 

,ampiyonasını tertip hususunda hiç l~n cihantümul kudretinde böyle 
bir namzet çıkmıyacağma kuvvetle hır turnuvadan daha kıymetli bir 
bahsedilebilir. tezahür tahayyül edilebilir nıi? İs

tikbalde dünya şampiyonasından 
vazgeçmek mi lazımgelecektir? 

Esasen, hiç bir ziyan olmıyacağı 
temin edilsP. bile bazı milletler 
bu i'e alakasız giriyorlar; zira 
bunların kulüpleri, yıldızlarından 
on bet gün veya üç hafta mahru
miyetin milli vaziyetlerine yapaca 
ğı haksızlığı ileri sürerek mali bir 
hisse veya hiç değilse hususi bir 
tazminat istiyorlar. Hotnutauzluk· 
larını gizlemiyen ve Macaristanın 
Almanyaya mağlubiyetini bu hot· 
nutauzluklarını izhara vesile ya· 
Pan Macar kulüplerinin yukarıda· 
ki vaziyette olduklarını biliyoruz. 

. Şüphesiz Macar federasyonu iş
tırikini, ancak nizamnamede yazı
lı olmıyan mali uyuşmalara tabi 
~t'?1aktadır. Fakat kulüplerinin 
fıkayetlerini fU veya bu tekilde 
aksettirmemesi şayanı hayret olur. 
Esasen ne ehemmiyeti var: Biz 
bu · ı· mısa ı ancak mali meselenin 
müstakbel dünya şampiyonaları
nın hayatiyeti üzerine ne kadar 
müessir olduğunu göstermek için 
zikrediyoruz. 

Böyle olmakla beraber, futbo-

En muhtasar söylenecek fey, 
dünya masraflarının genitliğinin, 
müddetinin ve umumi masrafları. 
nın azaltılması lüzumudur. On altı 
milli takımı ltalyaya çağırmak ve 
bunları yirmi gün kadar orada alı
koymak büyük masrafrala yol aç
maktadır. Bunun için batka bir 
formül, mesela yalnız altı futbol 
takımını bir araya getirmek bir ço· 
ğunu mevaim içinde bitaraf saha. 
larında yaptırmak formülünü ka. 
bul etmek lazımdır. Herhalde bu 
sene için kabul edilen ve final 
maçlarının sekizde birinde başlı. 
yan formülden çok daha hafif for. 
müller dütünülcbilir-

F akat gittikçe, bilhassa profeg. 
yonel kullanan kulüpler, oyuncu
larının dünya tampiyonasına itti
rakleri dolayisile mali menfaatler 
elde etmeğe uğraşacaklarıdır. Di
ğer taraftan bu kulüpleri, orta Av. 
rupa kupasında olduğu gibi, milli 
takımlar şampiyonasında çok daha 
fazla olarak kulüp takımları ara
sında bir şampiyona formülünün 

Alman yada 
-o-

Futbol ileri mi gidiyor? 
Avrupa gazetelerinden birinde Almanya 
futbolüne dair yazılmıı bir tarihçeyi spor 
rnıllumatı noktasından kayda değer gör· 
düğümüzden aşağıya naklediyoruz: 

"Atağıdaki cetvller Almanya futbolü
nün terakkisi hakkında bir fikir verebi· 
Ür. 

Almanya ilk beynelmilel temasını 22 
niaan 1908 de yapmıştır. Bu maçı lngi· 
li:zler 5 • 1 kazanınıılardır. . 

Bugüne kadar Almanya 98 beynelmi· 
lel maç yapmı1tır Bunlardan otuzu harp· 
ten evvel, altmıı sekizi harpten sonradır. 
Harpten evvlki 30 maçtan altısını Al
manya ka:zanmıı, on dokuzunu kaybet· 
mit, beti de beraberlikle bitmiıti. Bu 
maçlarda Almanlar 96 gola mukabil 72 
sayı yapmıtlardır. 
Aalmanyanın futboldeki bu fena vazi

yeti harpten sonra düzelınittir. Beynel
milel temaslara yeniden baflanması 27 
haziran 1920 de Zürihte olmuıtur .. B~ 
maçta lıviçre Almanyayı 4 • O yen';"ı§tı~. 
Fakat bundan sonra Almanya lsvıçı·eyı 
sekiz defa mağlup ebniştir. 

Harpten sonra yaptığı 68 maçtan yir
mi dokuzunu Almanya kazannuı, yirmi 
üçünü kaybetmif, sekiz maç beraberlikle 
bibnittir. Almanlar 123 gole mukabil 
142 aayı yapmııfardır 

- 1908 den 1934 e kadar -
Gol. Mağ. Ber. 

Avusturyaya kartı 
Belçikaya karı• 
Daniınarkaya karıı 
Jngiltereye kartı 

o 
o 
o 

(Aınatör) O 
Macaristana kar§• O 
Hollandaya karıı O 
Rusyaya kartı 1 
laveçeye karıı 1 
lıviçreye karşı 4 

1920 den sonra 

3 
3 
2 

3 
2 
3 
o 
1 
2 

o 
o 
o 

1 
2 
2 
o 
o 
o 

Gol. Mağ. Ber. 

Avusturyaya kar§l 2 
Belçikaya karı• 1 
Danimarkaya karı• 2 
lngiltereye kar. (pro:) O 
Macariıtana. karıı 2 
Hollandaya ka.rıı 3 
lsveçe karıı 2 
lıviçreye kartı 8 
Finlandiyaya karıı 3 
Fraıuaya karıı O 
ltalyaya karıı 1 
Norveçe karı• 4 
Lchistana karıı 1 
lı.koçyaya karıı O 
Orgovaya karı• O 

Kıaa ha barlar 

3 
o 
2 
o 
3 
2 
4 
2 
1 
1 
4 
o 
o 
o 
1 

Belçikalı Braine 

1 
o 
o 
1 
1 
3 
2 
2 
1 
1 
o 
3 
o 
1 
o 

1 
Pragm meşhur Sparta takımı 

merkez muhacim oynıyan Belçika· 
lı Braine'in Çekoslovak tabiiyeti
alınması için teşebbüsatta bulun
muştu. Bu kabil olduğu takdirde 
Braine dünya kupası maçlarında 
Çekoslovak temsili takımında oy
nıyabilecektir. 

Avusurya kalecisi 
Avusturya milli takımının kale

cisi Platzer şimdiye kadar oynadı
ğı F.A.C. den ayrılmış, Adın\.ra 
kulübüne girmiştir. 

Çapmanın ailesine maaş 
Araenal, meneceri müteveffa 

Çapmanın ailesine soo_ İngiliz li
rası senelik maaf baglanmıftır. 
Menecerlik için Arsenal 150 kadar 
müracaat karşısında kalmıştır· 
Bunların arasından Huddersfi. 
eld'in meneceri Stephenaon'ın se
çilmesi muhakkak gibidir. 

alakadar edeceği şüphesizdir. 
Zira, ne denirse densin, en şöh

retli futbolculardan mürekkep ve 
her yerden alınmış temsili bir ta· 
kım fikri bir garibe teşkil eder. 
Futbol zihniyetine mugayirdir, zi· 
ra bir takım gelişi güzel çıkmaz, 
fakat uzun bir sabrın meyvasıdır. 
lşte ~illi takım hazırlamanın he
men her yerde ortaya çıkardığı 
münakafilar bu düşüncenin yanlış· 
lığını meydana koymaktadır. 

Esasen tampiyon takımlar ara
sında bir tampiyonamn bile tatbi
ka konabilmesi güçtür. Meğer ki 
beynelmilel federasyon, herkesin 
kabul ettiği bir otorite ile bu i,i 
eline almazsa, muhtelif memleket· 
lerin ~mpiyonlarmı, muayyen ta
rihte bir araya getirmek imkanaız
d~ . 

Halbuki temsili takımlar tampı· 
yonasından daha fazla bu tarzda 
fanıpiyonanın daha muvaffak1!et
le batarılabilece~ini z~n~edıyo. 
ruz. Tetebbüs edılecek ilk ıt mer
kezi Avrupa, garbi Avrupa, tarki 
Avrupa, ve Balkan Avrupası grup. 
lan dört flmpiyon takımı arasın
da bir Avrupa flmpiyonası olamaz 
mı? 

Bu tarzda bir hal çaresine doğ
ru gidilemezse herhangi beynelmi· 
!el futbol imtihanından vazgeçmek 
lazımdır, zira, nihayet bu başka şe
kilde bir olimpiyat turnovaaı meıe 
lesidir. 

Maurice PEFERKORN 
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İlk devre bitiyor 
Meğer Beşiktaş - Beykoz maçının 

ne psikolojik tarafları varmış! ... 
Beşiktaf - Beykoz karşılaşması

nın lik maçlarının en mühimmi o
lacağını bir kaç ay evvel söylese
lerdi bir çok kimseler, hatta hiç 
kimse inanmazdı. 

öyle ya: Geçen mevsim ikinci 
kümeye gitmekten bir terfi müsa • 
bakasile kurtulan Beykozun, bu 
mevsimin en canalıcı bir maçını 
oynıyacağı tahmin edilemezdi. 

Eğer, Fenerbahçe kulübünün 
semtine bir kere bile uğramadığı 
halde kendisini bildim bileli koyu 
Fenerli olan bir arkadafım, iki 
gün evvel bana bu Betikt&.f • Bey
koz maçının ince noktalarını uzun 
uzadıya anltamamış olsaydı, itiraf 
edeyim ki spor yazıcısı olduğum 
halde ben bile hala bu ehemmiyeti 
takdir edemiyecektim. Meğer Be
şiktat - Beykoz maçının ne psiko
lojik tarafları varmış! .. 

Lik maçlarındaki son vaziyeti 
görüşüyorduk. 

- Sizinkiler işi berbat ettiler. 
Betiktaş, ilk devreyi şampiyon o· 
!arak bitiriyor, dedim. 

F enerbahçe taraftarlığını sarsıl
maz bir iman haline getirmif olan 
arkadaşım hararetli hararetli an
latmağa başladı: 

- Dereyi görmeden paçalan sı
vama!... Bu cuma önümüzde Bey
koz • Betiktat maçı var ..... Bu maç 
neticesinin ne olacağını biliyor mu. 
sun ki Betiktaş ilk devre şampiyo
nu yaptın? .. 

- Canını, F enerbahçe, lstan-
bulspor, Galatasaray gibi rayılı teh 
likeleri kıldan kurtulur gibi atlat
tıktan sonra ... 

- Daha iyi söyledin ya! .. Um
madığın tat, baş yarar derler. 

- Anladık, bat: Beşiklaf .. Yan
ı., değil, hepimizin batında gidi
yor.. Umulmuyan taş ta Beykoz 
olacak anlaşılan. · . 
-Taş değil, kaya vallahi kaya!. 

Göreceksin sen ... Bu itin anlaya. 
madığın püf noktaları var.. Dur 
da anlatayım sana: 

Betiktat bize 2 • O yeniliyordu, 
bir kar, bir tipi, bir rüzgar, Beşik. 
taşın bir hızlanması, bizim bir du
raklamamız, derken yenildik-. 

Sonra Be,iktaş lstanbulspora 
l • O yeniliyordu. Kalecinin hatası 
flan derken fstanbulspor da yenil· 
di. 

Daha aonra Be,iktat Galatasara 
ya da 2 • O yeniliyordu. Galatasa· 
ray baştan bata maçı kazanacak 
tekilde oynadığı halde doksan da· 
kikanın tam otuzda birini tetkil 
eden üç dakikalık bir gaflet için 
de iki gol yedi, Befiktaş bu seferde 
beraberlikle kurtuldu. 

Demek oluyor ki Betiktatın yap• 
tığı maçlarda "~nsı,. mühim rol 
oynamıştır. Şana denilen feyin mü· 
temadi olmadığı, muhakkak bir 
dönümü olduğu mücerreptir. Betik, 
taşın, bu Beykoz maçında "şana 
dönümü,. ne gelmediği ne malum?, 
Esasen sıra ile yaptığı F enerbah
çe, lstanbulapor, Galatasaray maç· 
larından ilk ikisinde galibiyetten 
sonra üçüncüsünde beraberliğ' 
düşmesi, bu dönüme yaklattığınr 
veya geliiğini göstermiyor mu? .. 

Son en mühim mesele: Beşiktaş· 
la F enerbahçe arasındaki puvan 
farkının bire inmiş olmasıdır. Bu, 
şimdi Beşiktaş için ne korkudur 
bilir miain? .. Arada eskisi gibi iki 
puvan fark olsaydı Be,iktaş çok 
serbest oynayabilirdi. Halbuki sim 
di öyle değil: "Aman, berab~re 
kalnııyayrm, puvanlarım Fenerin
ki ile müsavi olacak ... Aman yenil. 
meyeyim Fener beni bir puvan ge
çecek .. ,. Enditesi bütün oyunda 
Beşiktaşı üzecek .. 

Dahası var: Beykoz, tasnifin ha 
şında giden. yani şampiyonluğun 
en yakın namzedi olan bir takımı 
yenmeği veya onunla berabere kal 
mağı cana minnet bilecek ve bu 
haletiruhiye içinde canlı oynıya· 
cak .. 

Beykozun böyle bir canlı oyunu 
ve Taksim stadı sağ tribün seyir
cilerinin temennisi .. Eh, kim bilir. 
belki ilk devre tasnifini lehimize 
çevrilmif görürüz. 
Arkadatıma föyle bir baktım 

ve mırıldandım: Vmmit iledir ci
handa ..... 

Sadun GALiP 

Paristeki :ıerbest güreı mü&abakala rmda bütün hasımlarını yenen Bulgar 
Kolol nihayet geçen halta karıısrna çıkarılan dünyanın en kuvvetli ada· 

mı Fransız; Rigulo'yu da yendi. lıte bu müsabakaya ait bir resim 

Pallsta 

Randevu evleri 
Zabıta fuhuıla mücadeleye ehemmi· 

yet vermektedir. Gizli randevu evleri it 
letenlerin yalnız evleri kapatılmakta, 
kendileri hakkında da takibat yapılınak
tadır. Evvelki gün de Beyoğlunda Seher 
ve Naciye Hanımların iılettikleri ırUıü 
randevu evlerinde cürmü meıhut yapıl
mıı, Seher ve Na~iye ~a"?"lar .mevcu· 
den Adliyeye teslnn edılmışlerdır. 

Taarruz ve tehdit 
Fenerde Haydarda Rüıtü Ali mahal· 

lesinde Kasapbaşı aoka~ınd'.' 9 n':'_maralı 
evde oturan Aü Efendi polı~e. mura~ 
ederek eniıtesi Halit Efendının kul~i>e· 

. taarruz ederek kapısını kırdıgını 
aıne hd" ·•· · "dd" kendisini ölümle te ıt ettigını ı ıa 
:derek ıikiyette bulunmuıtur. Tahki • 
kat yapılıyor. 

Hırsız mı? 
Edirnekapı caddesin Ahmet Efendi· 

in dükkan kepengini kurcalamakta o
lan Kadir isminde bir ıahıs yakalan • 
mrıtır. 

iki yankesici 
Tabtakalede Anadolu bakır fabrika • 

sına eıya almak bahanesidle yazıhane
ye giren Arap Sabri, ve Abdullah iımin· 
deki iki bırsı:z fabrika sahibi Simon Ef • 
ye ait bir gÜmüı cep saati çalarken ya· 
kalnmıştır. 

Kamyon altında ö!en çocuk 
Evvelki gün Samatyadan ıreçmekte 

olan bir kamyonun 13 yaıındaki bir ço
cuğu çiğneyerek öldürdüğünü yazmı! • 
tık. Samatyada Kasap llyaı mahalleaın· 
de oturan Osmanlı Bankası memurların 
dan Cevdet Beyin oğlu Orhan Efendi 
olduğu anlOfılmııtrr. Şoför yakalanmış-

trr. 

Halılarını çaldıranlar 
Geçenlerde bir adam sırtrnda mü • 

Kartel haricinde teklifler 
Afyon alımsatonı üzerinde Türk - Yu 

go&Jav Afyon büroaile afyon karteli 
murahhasları arasında cereyan eden mü 
:zakeratın ıimdilik teahhüre uğraması 

üzerine büroya ·kartel haricinde kalan 
fabrikalar tarafından bazı teklifler viJci 
olmaktadır. Bu teklifler tetkik edilmek
te.lir. ---
Uludağda postahane 
Uludağdaki otelde bir postahane 

açılnı.ııtır. 

Vapurcular bugün 
toplanıyor 

Vapurcular briüği heyeti umumi. 
yesi bugün ıirketin Liıruuı Hanındaki 
merkezinde fevkalade bir toplantı ya 
pa.caktır. 

Bu toplantıda ıirketin sermayeıi· 
nin tezyidi ve yeni vapurlar alınması 
meselesi batlıca görüıme ınevzuunu 

teıkil edecektir. 

Beynelmilel kadınlar 
birliği kongresi 

1934 beynelmilel kadınlar birliği kon 
greıi önümüzdeki ilkbaharda lıtanbul . 
da toplanacaktır. lıtanbul kadınlar bir. 
liği kongre hazırlıklarına baılamııtır. 

teaddit halı, seccade ve kilimler oldu • 
ğu halde geceleyin sokaktan ıreçer • 
ken polisler kendisinden fÜphe11'nrniı · 
!erdir. Bu halı ve kilimlerin hrsrzlıl< ol
duğu anlaııldığından müsadere edilerek 
polis ikinci ıubesine veriJmiıtir. Bu gİ· 
bi eşya11 kaybolanlar poliı ikinci fU • 
be müdürlüğüne müracaatla eıyalarını 
alabileceklerdir. 
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• 
Istanbullunun geçinmesi 
bu günlerde pahalılaşh 
Yiyecek maddelerinde tereffü var 
Belediye tetkikat yaphnyor, fiatları gayri tabii 

yükseltenler cezalandınlacaklar 

f'iyaıada muhtelif gıdai maddelerin 
>erakende aatıı fiyatlan üzerinde te
~effü görülmektedir. Bu yükaeliıin kıs
men tabii görülen sebepleri olmakla be -
raber, bazı maddelerin satıt fiyatlann
daki tereffüde normal hiç bir müe&&ir 
yoktur. 

Dün bir muharririmiz, muhtelif mad
delerin piyasa fiyatlannı tetkik '"' tes
bit etınittir. 

Ekmek ve un fiyatları: 
Belediye, encümeni daimisince ka

bul edilmİf bir fonnüle tevfikan azami 
ekmek fiyatını haftada bir tesbit et -
mektedir. Son zamanlarda ekmek tedri
cen 7 kurut 30 paraya kadar yüksel -
mittir. Bunun batlıca amili, buğday fi
yatlannın yükıelmit olmaoıdır. Unun 
evvelce okka11 20 kuruıken, timdi ki -
losu 20 kuruta yükselmiştir. Bu teref
fü de buğday fiyatlarmın yükaelmesi 
neticesi görülmektedir. 

Sebze ve hububat piycuası: 
Bir kısım sebze fiyatlannda ela ıon 

zamanlarda hayli yükseliş vardır. Mese 
la ispanağın kilosu 17 - 20 kuruıa. çık
mııtır. Halbuki okka zamanında ıspa
nağın okkası 15 - 17 kuruıtu. 

Sebzeciler, ispanağm yağmurlardan 
zarar görmüt ve bu sene az yetiımiı ol
duğu için fiyatlarının yükseldiğini iddia 
etmektedirler. 

Karnabahann tanesi 10 - 12 buçuk 
kuruıtur. Halbuki geçen sene bu mev
C:mde 7,5 - en iyisi 10 kunııtu. Seb
zeciler, karnabahann da, lahananın 
ela, pra'8run ela bu aene harap olduğu
nu i.le.ri •ürüyorlar. 

Kuru faaulye fiyatlarında da teref-. 
fü vardır. Evvelce okkası 20 kuruta a• 
lınan bir faıulyenin kiloıu timdi 18 -
20 kunı§tur. Pirinç fiyatlan, cinıine 
göre, okka zamanına nazarım müthalif 
tir ve hemen hepsinde bir iki kurut te
reffü vardır. 

Esnaf, ıerek pirinç .,., gerek c!iier 
hububat fiyatlannclaki bu bir iki kurut 
farkın piyasa vaziyetlerine ııöre her 
zaman vuku bulduğunu söylemekte • 
dir. 

Meyve piyaaası: 
Meyva piyaaaaında da çok fark v.ar

dır. Mesela okb zamanında yenebile
cek elma 20 - 25 kuruıken, timdi ay. 
ni elmanın kiloıu 20 - 25 kuruıa an
cak alınabilmektedir. Portakal ela pa -
halılanmııtır. 

Bir aralık tanesi 2 kuruıa alman por
takal ıimdi 3 kuru§&dır. 

Et, tavuk, hindi liatları: 
Et fiyatlan da yükaektir. Meaela dün 

Bahkpazannda koyunun kilosu 45 ku
tunun kilosu 60 kunııtan saW.U:ıtır. 
Halbuki okka zamanında koyunun ok
kası 45 - 50 kuruıtu. Kaldı ki, şim
di piyasa merkezi olmayan semtlerdeki 
kasaplar, koyunun kilosunu yerine gö
re, 50 , 55 , batta 60 kuruıa satıyor -
lar. 

Et pahalılığının hububat azaldıi:ı 
için her sene bu mevsimde yükseldiği 
kaydedilmektedir. Bununla beı-aber, mez 
bahada, zebbiyat ta azalımıtır. Zebbi
yabn azalması, varidat ihtiyaca kafi 
olduğu halde celeplerin et fiyatlannı 
ayni seviyede tutınak istemelerinden i-

Tarihi roma-;;-;sı 

leri geldiği muhakkak görülmektedir. 
Maamafih bu itler içinde yoğnılmuı 

bir zabn temin ettiğine göre, et fi .. 
yatı her §eyden evvel istihlak mikta
rı, balık, bindi ve tavuk piyasasile ala
kadardır. 

Tavuk ve bindi fiyatları yükselıniş
tir. Yılba,ından evvel 90 - 100 kuru
!• alınabilen bir bind;, timdi 150 ku • 
ruıtan a1&i• değildir. Gene yılbaıın • 
dan evvel 60 kuruıa alınan bir tavu
ğun bugünkü fiyatı 70 - 75 kuruş • 
tUr. 

Balık fiyatlan ise, günün istihsal 
miktanna tabi bulunuyor. Anlatılıyor 
ki, celepler ve ka...plar, tavuk ve hindi 
fiyatlarının yiikaelmit olmaaını, et fi
yatlarının da yükseltilmesine kiti ıebep 
addetmişlerdir. 

Beyin ve yumurta: 
Mezbahada binnisbe az hayvan ke

silmesi, alakadar esnafın muayyen fi
yatlarını, dehtetli arttırmalannı ihzar 
etmiştir. iki ay evvel 12,5 kuru§& alı
nan bir beyin, evvela 15 kuruşa, aonra 
17 buçuk kuruıa ve son günlerde de 20 
kuruşa kadar çıkarılımştır. 

Beyin fiyatlarının bu yükseliti gay
ri tabi'dir. Çünkü zebhiyatta, iki ay 
evveline nisbetle azalma yoktur. Bu te
reffü, sakatatçı esnafın istedikleri gibi 
fiyatlan oynatbklannı ııösteriyor. 

Diğer taraftan hindi ve tavuk fiyat
ları yükselmekle beraber, yumurta pi
yasasında tenezzül vardır. 

Esasen, hemen hemen fiyatı düşen 
çok sayılı maddelerden biri de yumur
tadır. Balıkpazarında yumurtanın üçü .. 
nü, haııi dördünü bet kuruıa satın al
mak mümükün olabiliyor. 
Yağ ve peynir liatlan: 
Yağ fiyatlannda da , peynir fiyatla

nnda da yükseliı vardır. Eminönünde 
yağcılar aokağınclaki bir yaç mağaza11 
sahibi, evvelce okkaaını 110 kuru§& sat
bit halis Trabzon yağının kilosunu tim
di 100 kuruta aatbğıru ve kilo ile okka 
arasında bu kadarcık (?) fark oldu
iunu ıöylemittir. 

Maaınafih kiloıu 90 , 85, hatta 80 
kunı•a kadar .. tıJan Trabzon yağlan 
Y~dır. Y ağcıl~, ~u mevsimin ,! rabzon I 
yagının az geldıii zaman oldugunu ıöy- 1 
lüyorlar. 

Urfa yağlanrun eskiden okkası birin
ci 140 kuruttu. Şimdi kilosu 120 ku
raıtur. ikinci Urfa yağının kilosu 100 
kur~ıa satılıyor. Yağcılar, Urfa yağla
n fıyatlanndan, okka zamanına nisbe
ten değiıiklik olmadığını söyliyorlar. 

Tereyağ fiyatlarında, büyük fark 
yoktur. Bununla beraber, mahalle ara
lanndaki perakendeci bakkallarda yağ fi 
yatlannın kiloya da tahvilinden bilisti
fade insafa göre muhtelif derecelerde 
yükseltilmiı olduğu da görülmektedir. 

Peynir fiyatlanna gelince: iyi katar 
peynirinin okkasını eskiden 110 - 120 
kuru§& verdiğini söyliyen bir bakkal 
yeni peynir mahıulünün kilosu 90 -
100 kuruıa almmaaı icap ettiğini, bu 
tereffü kartısında 90 - 100 kunııa 
kendiıinin alacağı kaıar peynirinin ki
losunu bittabi 110 - 120 kuru§& sa
tabileceğini ilave ebnittir. 

Beyaz peynir fiyatları da yükselmiı
tir. Piyaııada kilosu 42 kuruıtan 60 

Güneşin Oğlu 
Diyordu. Fıratlılar, Türklerin 1 

mabutlarım tanımadıkları halde, 
timdi biricik kızlarını Türklerin 
Arz ve Gök mabutlarına nasıl tes
lim ediyorlar, onlardan yardım u
muyorlardı? 

Kurultay azaları, Fıratlıların ce
vabından bir bakıma ho~lanmı~
lardı da •. Çünkü, Fıratlılar: 

"Haydi, erzakları yola çıkarıyo
ruz. Mersa'yı sınırımıza getiriniz!,, 

Tarzında cevap verselerdi, Mer· 
sa'yı nerden bulup ta teslim ede
ceklerdi! 

Mersa'nın ve onu aramağa giden 
Bora'nm izini b-. gündür kimseler 
bulamıyordu. 

Fırathların cevabı kurultay aza
larının istediklerine çok uygun gel
mişti. 

Sretelli'de hiç kimse, bu cevabın 
Mresii tarafından istenildiğini bil-

• 1 
gliz"''tle '!; . • .. , 
eekil almad&iadır kı, Mersa, Guneş 

Yazan: lskender FAHREDDiN 
in oğlile son defa ıeviftiği ve bu
luftuğu zaman aralarında töyle bir 
karar verınitlerdi: 

"Mersa parmağındaki yuzugu 
babasına gönderecek ve Türklerin 
elçisine babasının menfi cevap ver
mesini istiyecekti.,, 

Tıpkı konuştukları gibi yapmıf
lar, yüzüğü Fıratlılara göndererek 
Tü~kleri? ~e~lifi~e menfi cevap 
verılmesını ıstemışlerdi. Fıratlıla
rın reisi, bu istekte Güneş'in oğlu
nun da iştiraki olduğunu anlayın
ca, kızının nihayet Türk reisine 
kavuştuğunu iman ederek sevin

mişti. 
Bu işin iç yüzünü Mersa ile Bo

ra' dan başka bilen yoktu. 

• • • 
(Mersa) y1 eli geçirirlerse .. 

O gün bütün Sertelli halkı Gü
nes mabedinde toplanmıştı. O sa
bah 'ehre inen bir çoban, bir gün 
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Paris bir ihtilal geçirdi, kabine istifasını verdi, )lenler var 
(Başı 1 inci sahifede) 

tO§ebbüse kalkıtılınaıına man.ı olmak i
çin icap eden tedbirler alımnıttır. Sul
ha ve asayiıe mühtaç olan memlekete 
kartı vazifesini müdrik bulunan hüku• 
met, halkın emnüse)imetini ve cümhu -
riyelı rejiminin istiklalini muhafaza etmek 
için her türlü kanuni tedbirlere müra -
eaat etmeye azmeylemiştir. Hükumet 
bu meselede bir ekalliyetin cüretkarane 
maksadı karşumda inhina etınek şöyle 
dursun hürriyet müesseselerine merbu-

kunıta kadar beyaz peynir aatılmakta· 
dır. Halbuki ol<ka zamanında da 50 -
60 kuruşa beyaz peynirin okkası satın 
alınabiliyordu. Aradaki farkın bu ka
dar tutmaması lizrm geliyorsa da, pey· 
nir satan esnaf, bu mevsimde beyaz 
peynirin azaldığını ve yakında yeni mah 
ıulün piyasaya çıkarılacağını ileri ıü .. 
rüyorlar. 

Pastırma piyasası 
Paıtırmanın kilosu bir kaç gün ev

vel 50 kuruıa inmiıken, 60 kuruıa çı
karılmııtır. Okka zamanında da sıra 
pastırma 80 kuruttu. Maarnafih iyi pas 
tırmanın kilosu 80, • en iyiıi 90 - 100 
kuruştan aşağı verilmemektedir. 

Muharririmizin intibaları 
ve Belediye 

Muharririmizin intibaatı ıudur: Pi
yaaa merkezlerine uzak semtlerdeki bir 
kıoım esnaf, fiyatlan yükaeltmiılerdir. 
Bun\ann tutturduldan yol "ne yapa
lım, toptan pahalı alıyoruz. Hatta al
dığımız fiyata veriyoruz., demektir. 

Bazılan da, kendilerinin hatta aşağı• 
dan,., dedikleri "toptancı piyasadan,, da .. 
ha ucuza aatıı yapbklannı iddia ediyor• 
lar. Buna rağmen hakikat, berakiıtir. 

Mahallelerdeki esnafın bir kumı da 
halkı batka suretle aldatmaktadırlar. 
Mesela ıekerin kilosu 42 kuruıtur. Ok
ka zamanında 52 - 54 kuruttu. Mahal
ledeki her hangi bir müşteri, bilhassa 
kadınlar, bir kilo şeker aldı mı, 52 ku
rut diyen ve hesap defterine bu mik
tarı e-eçiren esnaf vardır. 

Sorulunca: 
- Canım, ben okka verdim. Diyor

lar. 
Toptan ıatıılarda, iyi hesap yapan 

alıcıların aldanmaları varit değildir. 
Fakat perakende aatıılarda değil yalnız 
halkın, hatta esnafın bile henüz kilo 
hesaplanna tamaınile intibak edemedik
leri görülmektedir. Bu yüzdendir ki, 
müşteri aldanmak istemez ve esnaf 
aldatmak İstemezken bazı hesap yanlış 
lıkları vuku bulmaktadır. Bu da, bitta
bi tedricen zail olacaktır. 

Muhtelif ıemtlerde haftanın muay
yen günlerinde yapılan pazarlarda muh 
telif eşya fiyatlannın mutedil bulun
duğu da eörülmektedir. 

Yalnız bu alış verişlerde de, alına
cak malın çürük çarık, kırık dökük o
lup olmadığına, tazeliğini lıaybebniş 
bulunup bulunmadığına bilhassa dikkat 
edilmek gerektir. 

Belediye, muhtelif maddelerin satıı 
fiyatlan üzerindeki tetkikatına devam 
ebnektedir. Şikayet vu nda ve ihti
kar halinde mütecasirlerinin ıiddetle 
tecziyeleri mukarrerdir. 

Belediyece, ekmek fiyatlannı tabii 
bulurunakta, et fiyatlannın her sene 
bu mevsimde arttığı söylenmektedir. Be
lediye, bir aralık her hafta netredileıı 

fiyat lisk ·erinin de, esnafın azami 
fiyatlar üzerinden satıf yaparak binne
tice halkın zararına çıktığı cihetle neı
rinden sarh nazar etmiı bulunuyor. 

Belediye İkbsat müdürlüğü , aatıı 
fiyatları gayri tabii tereffü eden gıda 
maddeleri olup olmadığını ehemmiyet
le tetkik ettirmekte ve neticeye göre, 
IBzım gelen tedbirleri almağa karar ver 
mit ııörünmekteclir. 

evvel Günet'in oğlunu dağda ge
zerken gördüğünü ıöylemifti. 

Demek ki Bora sağdı .• 
Bu habere herkes sevinmitti. 
İhtiyarlar, Bora'nın bir göçebe 

kızının pefinden günlerce koşarak 
yurdunu ve anasını terketmesini 
ho, görmüyorlardı. Bora'nın ha
yatta olduğu anlatılınca, Herkes 
memnun olmuftu. Şimdi de halkta 
Mersa'ya kartı yeni bir kin uyan
mıfb. 

Birleşik kabileler reisinin, böyle 
bir tutsak kız.mm pe;.ini kovalama
sı ne demektı? 

Mabette, duadan sonra, herkes 
Mena'ya yumruk sıkmağa başla
mışb. 

- Mersa Yer su'nun gazebine 
uğrasın.· 

Diye yalvarıyorlardı. Hiç kimse 
Gök T anrı'nın onu koruması için 
ellerini yukarıy~. kaldırmamıştı. iç
lerinden birisi ) üksek sesle bağır· 
dı: • 

-Kanımızı, bir tutsak kanile 
kirletmiyeceğiz. Mersa'nın yurdu
muza ayak bastığı günden beri, te
miz ve arslan yürekli reisimizin 
iyi huyları desi~ti. Yer su sık sık, 
canahcı kolunu uzatıyor ve her gün 

tiyetine zerre kadar halel ııelmemiı olan 1 .----,---
Fransız milletinin yardnruna istinat et- ı 
mekteclir. 

Dahiliye nezaretinin tebliğine göre 
dünkü arbedeler kurbanlarının mikdarı 
altı maktul ve ilç yüz mecruhfur. M. 
Dalaclier M. Erot ve M. Penansier dün 
akşam bir arada toplanımtlar ve bilhas
sa poliı kuvvetlerini ıevketınek sureti .. 
le ıükUn ve asayişi temin maksadile i • 
cap eden bütün tedbirleri almağa karar 
venruılerd.i.r. 

M. Dalad[er itimat ta almıştı 
PARIS. 7 (A.A.) - Meclis dün ak

tam, usulü müzakere hakkında hüku -
mete 217 reye karş ı 300 reyle itimat 
beyan etıniştir. 

M. Daladier, hükumetin beyanname
sini çok heyecanlı bir hava içinde oku • 
muş, Sosyalistler ve Radikal sosyalİ!t· 
ler tarafından alkıılanmııtır. 

Hükumet muhalefet tarafından veri· 
len iıtizah takrirlerinden yalnız dör -
dünün müzakereıini kabul ve diğerleri
ne itiraz edrek itimat meselesini ileri 
sürmüt ve meclis, yol<arıda yazıldığı şe 

latifa eden M. Daladier son kabinesi
ni teıkil ettikten sonra gazetecilerle 

konuşurken 

kilde hükıimete itimat göıtermiıtir. 
itimat reyinden sonra meclis tekrar 

müzakerata baflamı§. ve bu müzakere çok 
hararetli olmuıtıır. 

M. Daladier, fırkalara istizah takrir
lerini izah etmek için derhal dört hatip 
intihap etınelerini ve bunları hemen din 
lemeye amade olduğunu söylemiıtir. 

Muhalefet protestolarında ısrar ve 
yeniden reye müracata edilmesini iıtemiı 
tir. Bunun üzerine M. Daladier büvük 
gürültüler arasında bütün istizahlann 
derhal talikini talep ve tekrar itimat 
meselesini ileri sürmüş.tür. Bunun üze· 
rine gürültü son dereceyi bulmu§ ve re
is celseyi tatile mecbur kahnı;tır. 

Müzakere tekrar açıldığı ~. M: 

Eski ve yeni poliı müdürleri: M. 
Chiappe ve M. Bonneloy - Sibour 

Meclise civaı· mahallelerde sabahın ıaat 
birine kadar, zaman zaman fevkalade 
tiddet peyda ederek devam etmiştir. Te 
zahürcüler, polis kordonunu kınnağa 
muvafafk olduklarından polis, ateş et -
mek mecburiyetinde kalmıştır. 

Tezahürcüler, ağaçları sökmüsler, 
birkaç araba yakmıılardır. • 

Gece yarısı Elysee'de 
PARIS, 7 (A,A.) - M. Daladier, 

gece Y~rısı Elysee sarayına gitmiıtir. 
Baıvekıl, Reisicümhuru cereyan eden 
hadiselerden haberdar etmi§tir. Bundan 
sonra Dahiliye nezaretinde nazırlar ara 
•ında bir içtima yapılmıştır. içtima ne
tıcesinde Adliye nazm, matbuata şu be 
yanatta bulunmuştur: 

"Hükiimet kanun dahilinde tevkifat 
yaparak, devletin emniyetine suikast ve 
cinayete tetvil<ten dolayı adliyeden tah 
kikat açmasını istemeye karar vermiş -
tir. 

Polis müdürü ne diyor? 
PARIS, 7 (A.A.) - Polis müdürü, 

3-15 le gazetecilere §u beyanatta bulun 
muıtur: 

"içtima halinde bulunan Mecliı ve 
Parisin muhtelif noktalarını müdafaa e
decektik, buna muvaffak olduk. Fakat 
ne bahasına olduğunu henüz bilmiyo -
ram.." 

Sonra ııunlan ilave etmittir: 
"Hükumetle mutabık kaldıktan son

ra emniyeti artbrma için yeni tedbir]f'r 
aldım. Bu tedbirlerin, en iyi terait altın 
da intizamı temin edeceğini ümit ediyo
rum Maalesef beş, altı ölü vardıar. Şim 
dilU 'halde tam bir rakam söylemek ka • 
bil değildir. Yaralılar 500 - 600 kadar • 
dır.'' 

. P?lis '!'ü~~ü, b~nlardan başka, em 
n!yetı tenun _ıçın Panste ve Seine viliye 
tind.e. "!"umı caddelerde her türlü alay 
tertibı ile loplantılann yasak edildiğini 
söylemistir. 

Saat dörtte emniyet tertibııtı tama
lben kaldırılmıştır. 

Bir tevkil hazırlığı 
P ARiS. 7 (A.A. - Pariıtıe çıkan Km! 

taraftan "A . F . " .,,.il) ction rançaıse . ~ 
Chıırles Maurras, dün neıretmı~ r1' 
makaleden dolayı cinayete teıvik 
deıinden zan altına alınacaktır. 

Vilayetlerde de .• 

PARIS, 7 (A.A.) - MarsilY•• ~ 
Nancy, Nante gibi birçok vilayet~ 
)erinde de büyük bir ehemmiyet eJif 
nuş olan tezahürler olmuttur. C . )I<'. 
de tezahü .. ler olmuıtur. Bu ıebıt 
bir çok tevkifat yapılmııtır. 

Ölenler ve yarnlaııanlat 

PARIS, 7 (A.A.) - Dün~ 
nümayişlerde ölen ve yaralananl~ıı b· 
tesi içtimai yardım umum müdLtrJPI ~un 
ne gelmiştir. '"" ltıel 

Şimdiki halde 182 yarah hast~ Bir 
re kaldırılmıştır. Bunlardan bir ? la.r 
sıhhi vaziyeti tehlikelidir. 282 Y ti ltı l 
da panosıman yapılmııtır. Bunlat e 
rine dönebilmiılerdir. ltıı.ı 

Nümayişçilcrden yaralananlar"; ~Ü 
da seki~i ?~?'Üftür. Diğer taraft~ dii, 
ber verildıgıne göre 200 seyyar ,J :ı:el 
fız yaralanıruştır. Bunlardan elli•i d ' 
ri hastahaneye yatınlmııtır. Se:rY"ı I e~ 
hafızlardan üç kişi bu sabah yapılaılc" erı 
lamada isimleri okunduğu vakit _.. dı.ı 
vermemişlerdir. Bunlar yaralılar "!• tak 
da d~ğildir. Akıbetlerinin ne olduı:ı tef 
mamıle meçhuldür. Bundan baıka. ,.ı 
huriyet muhafızları arasında da !"'j 
yarah olduğu bildirilmiştir. Buııl"'
ölen yoktur. 

M. Doumergue kabul ettflJ 1rına_ • " a.nı 
PA~!S, 7 (A.A.) (Royter 'j/ la_ 

muhabırınden): Cümhurreiai M. VI l' 
r~n yeni kabinenin teşkilini sabık -_,. 1! 
cumhur M. Doumergue'e teklif etıP" nı b 
M. Doumergue yeniden red cevalı' his( 
miştir. -Yer 

Son vaziyet '<>n 
PARIS, 7 (A.A.) _ M. oalİ lıil 

bugün bir çok rical ve bu ınert;, liııe 
M. Bouisson, M. Herriot ve l'd· 1 
Boncour ile görüıtükten sonra 
13,45 te Elyze sarayına gitıniş.!j 
at 14 te saraydan çıkmı,tır. ~'-.l 
ileyh matbuata ıu tebliğatta D" 
muıtur: 

"Asayiıten mes'ul olan h~~ 
asayiıi bugün fevkalade tedb~'. 
müracaat suretiyle temin etıneiİ 
miyor. Binaenaleyh Rciıicümhııt' 
binenin istifasını verdim." ~ 

PARIS, 7 (A.A.) - Roytot 
sından: 

M. Daladier Elyzer sarayına ~ 
ceği urada gazetecilere vaki b•! 
tında ''Hükfunet istifa edecektir· 
miıtir. ıı.ç;ı, 

.•. ~· Daladier bu münasebeti<~ 
dıgı ızahatıa kan dökülmesinin 1: 
ne geçmek için istifa edeceğini · 
mi§tİr. • .. 11 

Bugün Paris te aükun iY 
geçmiştir. 

Daladier tekrar itimat meselesım ılen 
ıürmüş. ;e müzakerenin bitirilmesini ta
lep etmiştir. Meclis, 204 e karıı 302 rey 
le bu teklifi kabul ve içtimaı perşembe
ye talil< etmiştir. Bundan sonra istizah
ların taliki hakkında reye müracaat e
dilmit ve meclis büyük bir heyecan ve 
asabiyet içinde 220 reye karşı 360 reyle 
yeniden hükıimete itimat beyan etmiı • 
tir. 

İktısat Vekilinin tetkikleri 
Mebusları himaye için 

PAIUS, 7 (A.A.) - Gece mebuıla
nn ve halkm Meclisten çıkııını kolay! •t 
tırmak üzere itfaiye hatlıea mahreçleri 
hortumla ıu sıkarak himaye ederken 
Mecliste bulunanlar ııizli kapılardan ça
kanhmtbr. Tezahürat ııittikçe tiddetini 
azaltmakla beraber devam ediyordu. Te 
zahüreüler ÜÇ otobüsü devirmiıler, fe
nerleri, ağaçları sökmütler ve Tuileries. 
civannda hepsini kaldmmlann üstüne 
lırlatınıtlardır. Zabıtni belediye müdii• 
muavini M. Marchand batından yaralan 
mıftır. 

Polia, beldiye binasından, müfrit saf 
)ardan mürekkep tezahürcülerin bqına 
geçerek hareke t eden sekiz belediye mü 
tavirini tevkif etıniıler, meclise gimıek 
lstiyen bu tezahürcüler, polisle çarpış -
ıruı, iki müşavir, ağır surette yaraJ.anmlf 
br. Birisinin gözü çıkrmıtır. 

Vilayetlerde bilhassa Lille, Lyon, Ro
uen ıehirlerinde de ehemmiyetsiz teza • 
hürat olmuştur. 

Yaralananlar 
PARIS, 7 (A.A.) - ~k üç rara -

urun tedavi edihnekte oldugu tehır has 
tahanelerinden birisinde iki kiıi ölmüt -
tür 7 kiti ağır vaziyettedir. Polisler ile 
muhafızlardan yaralananlara ilk tedavi 
meelis binasında alelacele tesis edilen 
askeri hastahanede yapılmııtır. Nihayet, 
tezahürcülerin artmasına rağmen, gece 
Meclis binası meydanına bir piyade ta -
buru gelip yerleımittir. 

lktısat 'Vet<ili Celal JJey dün Stüdya«C ıt..eblebici Horhorır.ı bir salı,I 
filme alınmasını gördü 

f 
gördüğü teknik kudretinden Ç~ 

Sabahın birine kadar 
PARlS, 7 (A.A.) - Tezahürler 

(Ba§l 1 inci sahifede) 
rilmekte idi. Vekil Bey film alınırken 
bir kaç sahnede bulunmuttur. 

Bundan aonra ipek Filin tarafından 
filme alınan Eskiıehir teker fabrikaaı
run faaliyet kurdelan vekil beye göste
rilmiştir. 

Celit.l Bey stüdyodan aYJ?1ırke.n bu 
tetkiklerinden ve stüdyodaki faalıyetten, 

------
bir çok yeğitlerimiz toprak altına yük mebet) kapısı önünde Bora'-
göçüyor. Bu kız yurdumuza uğur- nm atı kişnemeğe başlamıştı. 
auzluk getirdi. Onun geldiği gün- Mabetten dışarıya çıkanlar, Bo-
den beri tarlalarımızdan istifade ra ile kar,ılaşmca, sevinçle bağn-
edemiyoruz. Ocaklarımız.da der- farak reisin etrafını sarmı,lardı. 
lik düzenlik kalmadı. Delikanlıla· Bora, altı günlük yokluğunda 
rır: her biri bir oynaş peşinde. halkın meraka düştüğünü kendisi-

Bir kaç ses birden : ni aradıWarını tahmin ~diyordu. 
_ Mersa'yı aramızda istemiyo- Etarfındakilerin sevincini görünce 

yük. sek sesle bağırdı: ruz. 
Ve bu sese Asulardan birinin tek - Büyük Tanrı, reisinizi ölüm-

lifi takip. den ve fırtınadan esirgedi .• Kork-
- Onu öldürmekten başka kur- mayınız! Ölmeden geldim. 

tuluş yolu yoktur. Onun bakıtları Mabet biranda boşalınıştı-
gençlerimizi çileden çıkarıyo!'. Herkes: 
Mabudun çok ağır cezalarına uğ- - Mersa'yı buldun mu? 
rayacağız. Bu yüzden yurdumuz, Diye soruyordu. 
yuvalarımız dağılacak. Bora halka cevap verdi: 

Mersa'nın öldürülmesine karar - Ben (Sarısu) kabilesi ara-
verilmi,ti. Herkes (Güneş mabu- sından geliyorum. Kabile reisi ba-
du) önünde ellerini kaldırarak ye· na gücenmiş .• Vergi göndermemiş .• 
min ettiler: iki kabile kardeşliğini unutarak 

Meraa'nın kanını burada yere yaylarının kirişlerini tazelemeğe 
akıtacağız •. Ce3etini yakıp, külünü b~lamı,lar. Beni kar,ılarında gö-
ormanda savuracağız. rünce şaşırdılar. Onlara atlarımı-

* * * zın sözlerini hatırlattım. Hepiniz 

Güneşin oğlu (Sertelli) ye 
dönünce .• 

biliyorsunuz ki, biz toplu ve birle
şik bir halde yaşarsak, karşımızda 
hiç bir düşman kuvveti tutunamaz· 
(Fırathlar) şimdi de (Sarısu)ları 

(Bü- tehdide başlamı•lar. Reis sözlerimi 

nun kaldığını söylemiıtiı-. /. 
lktııaı vekili n~y sıüdyodaıJ ~ 

lıtanbul tarafına geçerek bir t f 
yapmış, otomobille surlara kaıı-' of 
r~k, bazı eoki eserleri tetkik "' 
tır. .. 

Vekil bey yann Ankaraya 
tir. 

- . ıi>.' 
can kulağile dinledi.. Te~ 
gözile görüyordu.. Ayağa ~ 
boynuma sarıldı ve gözler 

1 
6 

öptü: "Beni Arz mabudu'ııtJll et"ı 
bine uğramaktan kurtar .. ~ 
ye gidince Enlıil mabedine ·ıı- f. 
mabuda yalvar, beni affet~•;/! 
kardeşlerime ok atmak istı!.ı)I"' 
mi kıracağım!,, Dedi. (Sarı ıJı V 
uzıa,tım.. iki gece aralar!ıı ;:.iv 
dım ve şimdi oradan gelıY0,e1 

Kalabalık arasından bit 
tildi: ıı'1 

- Mersa'nın nereye J;3Ç 

Ia,ılmadı mı?. . . i: . ~ 
Bora atın ustı.inde tıtre~,Jttı.i 
- Onu da gördüm.. y,..

hayvan ininde yatıyordu·· __ ) 
sokulamadım. •. ııe' 

Genç reisin bu sözüııı.ıtl• . 
dudak bükerek kar,ıla'!'dt I1 ııif, 

Mersa'yı aramağa gı ;..ıt' 
dam, arağını bulur da Y 
kulmadan mı dönerdi? .fa'.~/ 

Güneş'in oğlu, halk!n :ıi~ 
ki manalı tebessümler~ se (i-1'"' 

- Gülmeyiniz, dedı, 0 IJ ~ 
adlı bir coban kızile k0 Yd• 
na yatıy~rdu .. Ve etraf•1 
hayvanlar do!aşıyordı.ı·, 

~lııı 
lı.ı~? 

<lıta_ 
Vı.ıH 
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ı- Napolyon imparatoriçe Jozefin'i 
nasıl sevdi ? 

Y - Napolyon'un ikbal devri ve aşk macerası -
llZ4n: PAUL REBAUX. Tercüme eden: H. T AHSIN 

FENA BİR HAV ADIS 
Bonapa t • "d 

gizli • ki r • ıptı aları Jozefinin 
de onaşı arı olduğunu bildiği hal 

Bo u affettiğine herke& şatardı. 
kün 0~P,:ırt karısına kartı müm· 
llıele e~g~. ka~ar nazikane mu--.. 
Bir aıi!z edgı • bır vazife bilmişti. 
lar g.. a cnın kaba kıskançlık· 
bıele oatererek ~ıkına fena mua· 

etın . 
ınugay· d" esı ahlak mefhumuna 
tü ve ~l 1

1
• Jozefinin ileri sürdü· 

dii. N:ı e.ere İnanır gibi görünür· 
zeJ, ke~~~Y?n, Jozefini o kadar gü 
den, içt' ıs~nden, aldığı terbiye
lerinde •tııaı ınevkiinden, tecrübe
du ki 11 0 derece yüksek buluyor 
raıt i~t?hun ta~afından zevç ola· 
ref tel~; ed:lıneği büyük bir ~e 

N ı etmişti. 

ettik~lron mesleğinde terakki 
l'akıa, ozefin de ona biraz daha 
tına ~· v.e Yavat yavaş arzu~a
laııııttr aı;nıle inkiyat etmeğe bq 
la ll:ıü • ~ıç bir zaman Napolyon· 
ti, ll:ıü: a,a etmez, ona kar~ı mu· 

·, ni lıir .t'at ve ıadıkb. Kocasını di 
1 

hisle ~ ik:ıt dereceıini bulan bir 
'l1er Yi.i .. dır ederdi. Binaenaleyh 
•oııraı zunde birinci Conaülün ve 
lıilec k' İmparatorun yerini tuta. 
liııe l ·hiç bir ferdin mevcudiye. 

F tııxıaı veremezdi. 
tıy1111akat •imdi bıqmda bir tac ta 
li V\i Napolyon bir hükümdar neı 
ıııu,~Ude getirmek arzusuna düt
tiil&.le •• B~rhon hanedanının uzun 
lla.eııaİ1 ' ~krini itğal ediyordu. Bi· 
lorluğ: o da bu büyük lmpara· 
lııek eııı ~htına bir varisini geçİr· 

lııı e •nde idi. 
hiç 1ı,taratoriçeye bu fikrinden 
artı•· "'lnıezd" ç·· k"" b"I" d" k" t" t< Otıd • 1. un U ı ır ı ı, 

)'~llı_llli )okn hır çocuğu olması ih· 
tıııde h tu. Fakat hazan huıuaİ· 

' uı ' Ça.rd1 unanlara bu meseleyi N. 
lfot i1ha-,et • • 
ni e tııııar •ayı olan rıvayetlere 
d·İ ll)rt) ator ve İmparatoriçe
.~ ltıeğe ~ı ihtimalinden bahse
d nıııa1c1 • k' ~nını,tı. Artık "bo
n .0t~~'Yord elııneai ağızdan ağıza 
, 

1 oır Pre U. Kral ailelerinden ye 
t~tay halk' dünyaya gelmedikçe 
k~ll bir teb •nr~ dudaklarında ga· 
kı NaPoly es•uıxı belirirdi. Halbu· 
lılıı.ğa f on, herkesin kulaktan 

~efine k taıldadrğı bu kelimeyi Jo 
"e 01111 .ar~ı hürmette kusur etmit 
ili~ınıı. 1nc

1 
ıtıni, olmamak için hiç 

~ ınazdı. 
t Boşanınız Madam" 

~itıı ~:~.keı:di arzu:una göre tan 
~lıtabil ~~~vınde. mes'ut bir hayat 
lıhdıı.f dı~ı takdırde, evlilikte is
tdilıııi,eddılen eı: büyük gaye temin 

F' emektır. 
Silk akat bir devlet sarayında rı.z 
tlıttuhYri ,ahsi bir vaziyet mev
)it ı/· Koltuk ve kanapeler, laka. 
lııet 1~ memuru andırırlar. Bu hat· 1 

\\"-Yi cıhazları, sanki aktörler aah • ! 
l>i) , terkettikten sonra yeni bir 
ın,,_"tı)~ı:nsil edecekmit gibi bir 1 

J " 1Yet ·• t · 1 r o~ıı.(· gos erır er. 
;:~Ylıı.t11,''1. oturduğu bir çok sa
iu ııu ler~etll_l~ıi evi. olan ~alme-

Ji0.k def tııııne mı.iteesaıf oldu
c . u leea ~. \laki idi. 
t~'~i lıııtı.;~fü hazan istırap dere 
.ı./tı ıııua il. Bofanmak fikrinin 
oıı doıllftr ~en bir surette etrafın· 
ğjJ~·bu;;d~1k·hiaaederdi. Henüz 
Ilı 1• Fak ıınıe bahıetmit de· 
biİ~ . İçin at onu rr_ıükedder etme· 
cj 'kıa dah aa~fedılen &ayretler, 
ı._l> 0 lurdu. a zıy~de teıirini mu-

oldufu • ~ ehlıkenin Yakl&§mak 

1.. !lir .. a,ıkardı. 
,"• ltol'lı illin Tüyleri' de, Yetil göz 
lld eıı:ner 1 . • ı 

~•tı ıran kadit .~urat ı, hır cesedi 
h(t Jozefin. bv~cutlü Zaptiye na- 1 

rıııe"-. ı . ır kenara çekerek ' 
"<ar hır . al ' 

il ":-- E:flı:• vazı~et mıt ve: I 
~'•niıı lab·um?~~ye hanedana-

1 tıı ıı Çocu" ıyeaı ıçın, İmparato. ; 
'kted· ı:u olmasını temenni t 

tıı ır n· e • 
t etıı.ııel "':··. ınaena!eyh zatı hat 
t'~t e~rının Ayan meclisine mü 
"ılık taıeb-rek bizzat kati bir ay. 
'ilfık ol •nde bulunman pek mu 
ı~1111da adktır ..•. Bu vaziyet kar. 
"~uıııu tab~~~l bir karar ittihazı 

1 Jo;:ef· .ıdır •..• Demitti. 
tcl··· ııı b k d t 1 cı k k u ansız a amın söy. 
~ee,$İİrl:r d~nç rözleri hayret ve 

1S ka•ı,. ınlemi~ti. Bu adamın 
-...... Qı Yok mu idi? 

'"ıııı l.ı te,ebb ·· ·· ·· ı 
tıı,, ellıri iizerı"n usu~uz k~palrato. 

. e mı va ·ı o muş. 

d1, ~!>tiye n • 
v

11 
il.il elle • .azırı b'.r iskeleti an-
nurarak'.nı göğsü üzerinde ka· 
-- h • 

'"ıı .,nrır M d 
~e aı-ıusun a am... 1m;ıarato-
d1k11 bir ad a te.v~ikan hareket e
dıı lıir ben~ gıbı değil, r ;.kat sa

lıutıınu... c olarak bu aciz ihtar· 

- Bu takdirde ben ancak tın. 
paratora izahat verir ve onun ar· 
zusu veçhile hareket ederim. 

İmparator, aalonun öbür ucun· 
da ceneralleri arasında bulunu· 
yordu. Jozefin, berkesin takdirine 
mazhar olduğu mevzun yürüyifİ· 
le Napolyona doğru giderek bir 
reverans yapmıt ve: 

- Zatı hatmetaneleri bana bir 
kaç dakikalarını lütı.if bıiytirtir 
mıi? Demİ!ti. 

Napolyon cevaben: 
- Şimdi mi? 

Jozefin yeniden bir reverans 
yaparak: · 

- Derhal! 
- Peki .. 
Napolyon Jozefinle beraber hu 

ıuhi bir salona girerek: 
- Ne var, benim güzel Joze

finim, demitti. 
Jozefin de hüngür hüngür ağ. 

lıyarak: 
- Zaptiye nazırmız timdi kal. 

bimi parçalıyacak bir surette be
nimle konu9mak cesaretinde bu. 
lunmuttur. Sen ona bir tey söyle
din mi? İtiraf et... Hakikati IÖY· 
le... Benim her teyi bilmem daha 
doğru olur •••• 

- Zaptiye nazırı eana neden 
bahsetti. 

- Ayan meclisinden botanma
mızı istememi tavsiye etti. •• Bu bir 
cinnettir •••• Demek sen ayrılığı dil 
tünüyorsun? Sen ••• 

Napolyon salonda ıqağı yuka· 
rı dol14ıyordu. Bu kelime üzerine 
birden durdu. 

- Benim böyle bir fey dütün· 
meme nasıl ihtimal verebiliyor• 
sun? Böyle bir fey dütündüğüme 
delalet edecek ortada ne vardır? 
Kadın fikirleri! ••• 

Jozefin mütevekkilane devam 
ediyordu: 

- Eğer Franıanın menfaati 
bunu icap ettiriyorsa, her emre in 
luyat etmekte tereddüt göıtenni· 
yeceğimi bilirsin... Benim için 
tahttan inmenin hiç bir ehemmi· 
yeti yoktur ... 

Gazi Hz. 
An karada 

s:mıedi .. 

(B~ş· 1 inci sahifede) 
larak vekillerle görüımüılerdir. 

Falih Rıfkı Feyin seyahat 
hakkında bir maka!esi 

. ~N~~· 7 (Telefonla) - Ha· 
kimiyeti Mılliye Falih Rıfla B . 
( te--h· ) .. )" eyın 
~ !I"' ır . mm ı bir bll§yazuıru net· 

retmektedır. Kendisine lıaı üslübile 
Falih Rıfkı Bey bu Yazı1ında Bü ük 
Gazinin refakatinde yapbğı sey..:..ti 
töyle canlandırmaktadır: 

"AkflUD üstü Krrıehire varabil • 
mek için Ankaradan sabaha doğru yo 
la çıkmak lazımdı. Yol o kadar uzun 
değildir. iyice bir ıose olursa otomo
bil bu 190 kilometrelik mesafeyi 3 
buçuk saatte alabilir. Biz on bet bu
çuk aaat çamur batağı, çukur, kar ve 
tipi arasında yuvarlandık. 

Gölbatrndan sonra krrçd bir step 
bütün köyleri n kasabaları tam bir 
tecerrii~ içine gömmü,tü. Kana üs • 
tünde yayılmrı bir çamur gibi ancak 
kerpiç damlan görünen köyler bir ıu· 
bat günü siı. arasından Gazi rüyası 
gördüler. Hiç bir güçlük onu yolun • 
dan alıkoymağa, göreceğini gÖnnek· 
ten menetmeğe kafi değildi. 

izsiz ve tipili platoların kar sağ
nağı içinde bataçıka emekleyen bu 
kafile Asya bozkırlarındaki sefer he
yetlerini andırıyordu. Araaıra ç.ıplak 
dağlardan son meıe köklerini söküp 
eşeklerine yükleterek kasabaya gi • 
den köylüleı·le, yorganlarına bürün • 
ınüt, atlarını keçelemit bot ufuklara 
doğru dalıp giden yolculara rastgeli· 
yorduk. 

"Güzel Krrıehir bütün kıt 70 ki· 
lometrelik bir ıosenin saadetlerini sa· 
Ytklıyor. Bilseniz Gaziyi kadınlı er • 
keldi bütün halk nasıl kucakladı. Ka
rı kendileri dökmüıler, çamur kendi 
~surları İmit gibi özür dileyor!-ar • 

Hayır, biz de hepimiz lmperator· 
luğun çilesini çekiyoruz. Cümhuri • 
yetin •İzi kucaklamak için Ankara • 
dan uzanmıı olan kolu Y erköyden ge
çiyor. Sizi pek yakın bjr günde ora
ya 70 dakikada götürecek olan ıose
•.ıi F.ene o dösevecektir.'' ,oruın •• 
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Sovyetlerin 
İktısadiyatı 

M. Molotof ikinci beş 
senelik planı anlatıyor 

MOSKOV A. 7 (A.A.) - Taa A 
jansı bildiriyor: 

icra kamiserleri heyeti reisi M. 
Molotof, Komünist kongresinde !',.c r. 
yet Rusyarun iktıaadiyatr hakkrı ... a 
verdiği uzun izahatta birinci be§ ..,. 
nelik plaruru etrafiyle nalatmııtır. 
Planın eaaslan ıudur: 

1 - Maddi ve manevi kapitalist 
unsurlar imha olunacaktır: Srruflar 
farklarıru ihdıuı eden sebepler tama• 
miyle ortadan kaldmlarak ame'e ve 
köylü tek bir itçi kütlesi halinde bir
le§tirilecektir. 

2 - Halkın maddi ve harsi aevİ· 
yesi yükseltilecektir. 

3 - lktıııadiyatın bütün ıubele
rinde tekniğe mütenit kalkınma eseri 
tamamlanacak ve bu ouretle memle
ketin umumi i•tihaal kudreti gerek 
keyfiyet, gerek kemmiyet itibarile ba 
:ıı şubelerde bütün Avrupa devletleri 
nin üstüne çıkarılacaktır. 

A. • Sanayi: Umumi milli iktıaat 
iıtih .... latının yüzde 80 nini teıkil e· 
decek ve geçen devreye n.iabetle yüz. 
de 240 artacaktır. 

Bila istisna bütün sanayi ıubelerl 
için icap eden makinelerden 1933 ae
nesinde dünya makine İn1&atmın yüz 
de 21,4 nü yapmr, olan fabrikalara 
zamimeten 94 fabrika inta olunacak 
ve bundan maada 100 bin ton kudre· 
tindeki Ural, 150 bin ton kudretindeki 
Kraınatoskaya ağır makine fabrikala 
rırun insaatı bitirilecek ve geçen dev
reve niabetle makine İn§aatı yüzde 
217 artmlacaktır. Senede 1080 loko
motif yapacak iktidarda olan Lu. 
gaıuk lokomotif fabrikıuıı bitirilecek, 
vagon fabrikalan tevsi olunacak ve 
ııeçen devreve nisbetle lokomotif ima 
latı vüzde 337 ve vagon imalatı yÜz 
de 536 tezyit olunacaktır. Akaayı 
Ş~rkta muazzam Komsohk gemi tez· 
gahlarının İll§aatı bitirilecek ve mey .. 
cut deniz ve nehir gemileri tezg&Jı)a. 
n geni§letilecektir. 

Moskova, Gorki, Y aroşlav otom.,.. 
bil fabrikalan tevsi oluna"8k: Ufa ve 
Stalingrad'da senede üçer tonluk 100 
bin kamyon ve Samarada aenede be
ter tonluk 25 bin kamyon yapacak 
iktidarda veni fabrikalar kurulacak
tır. Muhtelif yerlerde 79 elektrik 
merkezinin inıasına devam olunacak 
tır. 

B •• Hafif sanayi, yeniden 12 bü
yük yün ve keten fabrika11, 18 bü. 
yük dokuma fabrika11, bir çok ayalo
kabı, dikiş makinesi, musiki aletleri 
ve saire fabrikalan kurulacaktır. 

C. • Ziraat: Elrilen toprağın saha· 
ar çok artmlmıyacak fakat mahsulat 
nevi ve miktar itibariyle yükaeltile· 
cektir. 

Hayvan yetiıtirmek mesaiaine fa
aliyetle devam olunacak, bilhıuıaa at 
yetiştirilecektir. 

d - Münakalat ve muhaberat; sana. 
yİ ve ziraatin inkitafına nisbetle geri 
kalnuı. o!a!' münakalat diğer inkiıafla
~ yetiftıralecek surette tensik ve tev• 
aı olunacaktır. 

Bü~ü.n bu i~lerin tahakkuk ve ida· 
m~ ettirilmesi için sanayie yeniden 2 
mılyo~ 700 bin ve :ıiraate de bir milyon 
5oo bın mütehassıs iıç.i verilecektir. 

. . Bun~a~ .baıka ıanayi iç.in beı milyon 
lfÇl Yetiıtirılecektir. 
. ikinci beı senelik plaru tahakkuk et. 
~~k İçin 330 milyar ruble sarfedile
ce hr.. Bunun 133 milyan inıaata gi. 
de.ce~tı.r. ~emek ki ikinci beı senelik 
plan ıçın bırinci beı senelik plandan yüz 
de 230 niıbctinde fazla para sarfolu • 
nacaktır. 

Mifü v~ri_dat 1929 ıenesinin 13 ve 
1933 senesının 53 milyarına mukabil 
1937 senesinde 90 milyar ruble olacak
tır. 

Uenızyolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri ı Karalı:ôJ Köprülıafı 
Tel 42362 - Sirkeci Miihürdanade 

Haa Tel. 22740 

TRABZON .. , 
sur at yolu 

CUMHURiYET vapuru s 
Şubat PERŞEMBE 20 de Ga. 
l11;ta rıhtımından kalkacak. Gi
dı!te lnebolu, Samsun, Ordu, 
Gıreıun, Trabzon, Rize, Hopa'. 
ya. Dönütte bunlara ilaveten Pa
zar, Of, Pulataneye uğrayacak-
tır. ( 583) 782 ı 

M • .. ' l 1 
ersın sur at yo u : 

ÇANAKKALE vapuru 9 Şu
bat CUMA 10 da Sirkeci rıh. 
tımmdan kalkacak- Giditte iz. 
mir, Antalya, Mersin, Payas'a. 
Dönütte bunlara ilaveten Alan
ya, Küllük, Çanakkaleye uğra
yacaktır. ( 611) 800 

Ayvalık yoltı 
BANDIRMA vapuru 8 Şu
bat PERŞEMBE 19 da Sir
kecai rıhtımından kalkacaktır. 

(609) 798 -
Bartın yolu 

M E R S l N vapuru 8 Şu. 
bat PERŞEMBE 19 da Sir. 
kecıi rıhtımından kalkacaktır. 

(610) 7!1!1 

lıtanbulda Mabrn;ıtpaıada 3942 No. lı 
Yeni zaman ünvanlı mağazalarda mani· 
fatura ticaretile mOfırul 1 bı ahim Etem 
Beyin konkordato talebi fatanbul icra 
tetkik men:iincleıt bilbbul iki ay müh· 
Jet verilerek kouıiaer tayİn olunduğun· 
dan mumaileyhte alacaklı olaıtlara ait 
zirde 7azıh buıuılar icra ve iflaı kanu· 
nunun 292 inci maddesine tevfikan ilan 
olunur. 

1 - Alacaklılar 934 senesi ıubatının 
11 İnci gününden itibaren 20 gün için· 
de alacaklamu ka7dettirmeleri ve ala • 
cak veaikalannı teslim eylemeleri. 

2 - Bunun Galatada Karaköypalaı 
hanında 3 üncü katta 1-2 numaralı ya· 
zıhanede tarafıma müracaat eylemeleri 
lazımdır. 

3 - Mezkur :Jinni gün içinde ala • 
caklarmı kaydetlirmeyenler konkorda • 
to müzakeresine kabul eclilmiyecekler • 
dir. 

4 - Alacaklılarm kaydından sonra 
alacldannr kaydetıirmi§ olanlar tarafın· 
dan konkordato müzakere edileceğin • 
den mukayyet alcakbların toplanmala • 
n iç.in tayin olunan 934 senesi martının 
18 inci pazar günü saat 14 te mezkiir 
yazıhanede toplanmağa alacaklılar davet 
olunur, borçlu da toplanmada hazır bu· 
lunmağa mecburdur. 

5 - Tarafnna teslim edilecek alacak 
vesikalan toplanma için tayin olunan 
mezkür tarihe tekaddüm eden 10 gÜn i· 
ç.inde yazıhaneme müracaatla alacaklı • 
lar tarafından tetkik olunabilir. (13072) 

ikinci lflao Memurluğundan: Bir 

müflise ait lıtanbulda Hasırcılarda Me

dine Hanı altındaki mağazada mevcut 

ecza ve attari7eye müteallik mallar açık 
arttırma suretiyle satılacaktır. lotiyen· 

terin 11 Şubat 934 pazar ve 12 ıubat 

934 pazarteoi gÜnÜ saat 13,30 dan 17 7e 
kadar bu mağazada hazır bulunmalan 
ilan olunur. (13095) 

VAPUKCULU 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

ISTANBUL ACENT ALICI 
Liman Han, Telefon: 22925 
~---~-~~-:~ 

Karadeniz yolu 
SAKARYA va~~~~t 11 

p AZAR gÜnÜ saat 20 de Ga· 
lata nbtunından kalkacak. Gidiıte 

Zonguldak, lnebolu, Ayancık, Sam • 
ıun, Unye, Ordu, Gireson, Tirebolu, 
Görele, Trabzon, Rizeye. Dönüıte 

bunlara ilaveten Of ve Sürmeneye 
uğrar. 

--....,--------~~ 
İmroz yolu 

Her PERSEMBE gÜnÜ Ga
lata nbtmun.ı'an saat 18 UGUR 
vapuru kalkar. Gidit ve dönütte mu· 
tat iskele1ere uğrar. 

Beyoğlu üçüncü sulh hukuk hakim
liğinden: Hayati Antuvan Efendi ta· 
rafından Abraham Bodikyan ve Beyoğ• 
!unda Havva sokağında 3 numaralı ha
nede mukim lstavridi Efendi aleybleri· 

ne ikame eylediği istihkak davasından 

dolayı müddei:ı.leybimadan latavri Ef. 
nin halen i\ametgahrnın meçhul bulun 
mumdan naıi davetiyesi tebliğ edilme
miı ve bermucibi talep yirmi gün r aaıle 
ile ilanen tebligat İcrasına karar veril • 
miı, mumaileyh lstavridi Erendi oldu • 
fundan ye't'IDÜ muhakeme olan 10-3-934 
saat 11 de mahkemeye gelmediği ve ta 
rafından bir vekil göndermediği takdir
de ıpyabmda muhakemeye devam olu • 
nacağı makamı tebliğde ilan olunur. 

(13065) 

OSMANLI BANKASI 
iLAN 

% 3 faizli ve 1886 ve 1903 tarihli 
MISIR CREDIT FONCIER tahvilleri· 
nin, 1 Mart 1934 tarihinde icra edle • 
cek itfa keıidesi üzerine baıabaı tedi • 
yesi tehlikesine karşı Oaman • 
lı Bankası Galata Merkezi ile 
Y enicami ve Beyoğlu ıubeleri 
tarahndan pek müsait ıeraitle ıigor 
ta edileceği mezkür tahvili\~ himi.bri • 
nin malumu olmak üzere lian olunur. 

ISTANBUL KÜÇÜK 
iSTiKRAZ SANDIGI 

TÜRK ANONİM 
ŞİRKETİ 

İstanbul Küçük lstiknızat Sandıfı 
Türk Anonim Şirketinin hissedarlar u• 
mumi heyetinin senelik adi içtimaı, 11 
Mart 1934 Pazar günü saat 15 de Gala· 
tada, Sen Piyer hanında 12 No. da Şir• 
ketin merkezinde akdedileceğinden. ni • 
zamnamei dahilinin 24 üncü maddeo/ 
mucibince gerek asaleten ve gerek ve • 
ldleten liakal 50 hisseye malik olup ip 
tirak etmek arzu eden biıbsedarlarrn 
yevmi içtimadan 10 gün mukaddem USU• 

lü dairesinde bina senetlerini ıirket 

merkezine tevdi eylemelc-ri :ilin olunur. 

Ruznamei müzakew 

1 - idare meclisi raporu 
2 - Murakıp raporu 
3 - 1933 senesi bilançosunun tasdi· 

kr ve Meclisi idarenin tebriyesi. 
4 - Hisselere mecburi faizle bir te

mettüün te'fZİ.i 

5 - idare meclisine 4 ıu:arun intiha 
bL 

6 - l dare Meclisi azalarına tirketle 
ticari muamelat ifa edebilmek salahiye
tini verme. 

Heyeti umumlyede gerek asaleten ve 
gerek v~eten bulunacak her bir biua 
dann 50 biaae İçin bir re7i olacak ve ıu 
kadar ki bir hineclarm 10 dan ziyade re 
yi olamıyacaktır. (13068) 

ANADOLU 
Şirketi 

Vakıf Han fatanbul 

Sigorta 
t Oncil 

Türk 
fhtiyat ve Sermayesi: (1.000.000) Türk Lirasıdır. 

Nama muharrer hisse senetlerinin (" 60) ı Türkler elindedir. 
Türkiye it Bankası tarafmdan tetkil oluıımuıtur. İdare meclbl ~e mild~rler 
heyeti ve memur lan L imileıı Türklerden milrekk•? yegane Türk Sıgorta Şırke• 
ticlir. Tiirkiyenln her tarahııds (200) n geçeıa acentalarının he~al Türktür. Tilr• 
ldyenln en mühim milesaeaelerinln vebankalannın sigortalarıııı icra etmektedir. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza~ Otomobil 
1 ;ı:ortıılarını en iyi ;eraitla ) apar. Hasar vukuunda zararları allr at vo kolaylıkl:ı. ödet. 

Telgrafı iMTiYAZ - Telefon: fst. 20531 
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Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

Satın alınacak kompile iki ,ildet toman marka tenezzüh pi
siklet pazarlığı 11-2-934 pazar günü saat 15 den 16 ya kadar 
yapılacağından isteklilerin mez:kUr günün muayyen saatinde 
Komisyonumuza müracaatları. (608) 

Satılık motör ve hurda eşya 
Biri büyük diğeri küçük olmak üzere iki 
hava gazi motörü ile bazı hurda demirler 
ve tahta parçaları satılıktır. İsteyenler 
idare müdüriyetine müracaat etsinler. 

584 

Tayyare Piyango Müdürlüğünden: 
N ümune ve şartnameleri veçhile 934 senesine ait kıymet 

li evrak tab'ı ile iane kutusu imal ettirileceğinden taliplerin 
10-2-934 Cumartesi günü saat 15 te Komisyona müracaat • 
ları. (626) 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

Mevcut evsafına göre satın alınacak (5) adet askeri ye· 
mek kazanı ile 12 adet karavana ve 6 adet kapalı bakraç pa • 
zarlığı 12-2-934 pazartesi günü saat 15 den 16 ya kadar yapı
lacağından isteklilerin şartname ve evsafını görmek üzere her 
gün ve pazarlığa girmek için ilk teminat makbuzile mezkur 
günün muayyen saatinde Komisyonumuza müracaatları. 

(619) 

istanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Istanbul Tevkifhanesi içindeki bakkaliye mahalli eskise· 

nelik kirası olan 316 lira üzerinden açık arttırma usulile ve 
üç sene müddetle 28-2-934 çarşamba günü saat 14 de yapıla
caktır. isteklilerin hüsnühal mazbataları ve teminat akçelerile 
müracaatları (M) (586) 

Satılık Saç Fıçılar 
Ellişer kiloluk kapaklı gayet sağlam saç 
mürekkep fıçıları satılıktır. isteyenler 
idare müdürümüze müracaatlan. 

SANA Yii ZEYTIYE VE lıtanbul 5 inci icra memurluğundan : 
KlMYEVlYE Bir borçtan dolayı paraya çevrilmesine 

TURK A.NONlM ŞlRKETl karar verilen bir adet plyano 11-2-934 

Şirketimizin hiuedaran fevkalade he- tarihine müsadi f pazar ııünü saat 12 

yeti umumiyesi 4 Kanunsani 1934 tari- den 13 çe kadar Takıim meydanında 

hinde inikat eden içtimaında firketin 54 No. hanede paraya çevrileceği ilin 
feshine ve Metr Adriyen Biliotti ve olunur. (13060) 

MiLLiYET PERŞEMBE 8 ŞUBAT 1934 

Lokanta ve Birahanesi 

Tayyare Piyangosu 
16 ncı tertip 4 Uncu keşida 1 1 Şubat 1934 tedir. 

Büyük ikramiye 25.000 lira 
Ayrıca: 10.000, 4.000, 3.000 liralık ikramiye 

ve 20.000 liralık mükafat vardır. 
646 ... 

- ı 
,,_D_E_V_L_E_T_D_E_M-lR_Y_O_L_L_A_R_I_l_D_A_R_E_S_l _IL_A_N_L_A_R_ı_I 

3128.490 metre mik'ap kerestenin kapalı zarfla müna· 
kasası 24-2-934 cumartesi giinü saat 15 te Ankarada idare 
binasın.ta yapılacaktır. Fazla tafsilat Ankara ve Haydarpaşa 
veznelerinde beş liraya satılan şartnamelerde vardır. (527) 

727 

Osmaneli ile Mekece arasında yeni Cambazkaya köprüsü 
yerine çekileceğinden 10/2/ 934 Cumartesi günü saat altı
dan ve ameliyatta bir arıza zuhur etmediği takdirde 11/ 2/ 
934 Pazar giinü saat "23" e k:tdar bu noktada yol kesilecek
tir. Bu münasebetle: 

Hl.LI-

Bu '' Superiuduktans ,, ahizesi 
bir radyo makinesinden bekle
nebilen bütün evsafı haizdir. 

Avrupanın en büyük radyo 
fabrikaları tarafından inşa edil. 
miştir. 

1 - 10 ve 11/ 2/ 934 Cumartesi ve Pazar günleri 7 ve 8 El k k 
No. lı katarlar lzmit - Eskişehir arasında Pazar günü 9 ve 10 e trı• tesı•satı J•mtı•yazı 
No. lı katarlar Arifiye - Btlecik arasında işlemiyeceklerdir. 
207 No. lı katarla Eskişehire gelen yolcular 1 katarla ve ak- Mustafa Kemal Paşa Belediyesinden: 
tarma ile Haydarpaşaya devam edebileceklerdir. 

2 - 10/ 2/ 934 Cumartesi günü Haydarpaşadan 2 No. Iı 1 - Mustaf Kemal Paş'il kasabasının Nafia Vekaleti 
katar hareket etmeyecek onun yerine saat 20,50 de 68 numa- tarafından musaddak projesi mucibince 89024 lira keşifli E· 
ra tahtında bir yolcu katarı tahrik ve yolcular Cambazkaya lektrik tesisatının yapılınasıve işletilmesi imtiyazı otuz se 
köprüsünde aktarmadan sonra yollarına devam ve Ankaraya ne müddetle talibine verilecektir. 
pazar günü saat 21 raddelerin:le varacaklardır. 2 - Kasaba (14000) nufuslu ve dört hini mütecavit 

Pazar günü Bilecik - Ankara arasında başkaca 2 No. lı hanelidir. 
katar işlemiyecektir. . 3 - Kasabada mevcut 27 adet imalathanede (350) 

3 - 10/3/ 934 Cumartesi giinü Ankaradan hareket eden beygir kuvvetinde muharrik kuvvet vardır. 
1 No. lı katar yolcuları Cambl.zkaya köprüsünden aktarma 4 - Belediye senede ( 40,000) kilovat saat sarf ede· 
suretile Haydarpaşaya gideceklerdir. cektir • 

4- Aktarma dolayısile 0 gün İçin yalnız gazete paketleri 5 - Otuz sene nihayetinde tesisat işler ve sağlam bit 
ve yolcuların ağır olınıyan bagajları kabul ve sevkedilecek- halde Belediyeye devredile cektir. 
tir. 6 - Müteahhit sokaklara , Resmi Dairelere, Evlere, "~ 

5- Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat buyurulma- Fabrikalara Elektrik verecektir. Maamafih her tahıs kendı 
sı muhterem halktan rica olunur. (532) müessisesi dahilinde Elektrik tesisatınıyapmaktaserbestisit1 

739 i muhafaza edecektir. 
------------------------ 7 - Santral yeri, imti yazı almağa talip olana Beledi 

Şark hattında bulunan idaremize ait 26 lokomatif ile ye tarafından meccanen verilecektir. 
7 - 8 hurda vagonun satışı için takarrur eden pazarlık 8 - Talip olanların tekliflerini liapah zarf derunU~ 
12-2-934 tarihinde saat 15 te Haydarpaşada işletme Mü- da müzayede ve münakasa kanunu mucibince 22-1-934 tarı· 
fettişliğinde yapılacaktır. Taliplerin ayni günde saat 15 te hinden itibaren otuz gün müddetle ve Şubatın 22 inci Pe.r• 
teminatlarile birlikte Komisyona müracaatları lüzumu ilan şembe günü saat on beşte M.. Kemal Paşa Belediyesi Enc:Ü~ 
olunur. (528) 728 menine müracaat eyliyerek vermeleri ve elektrik projel~tl 

Umumi Ne,riyat ve Yazı işleri Müdürü ETEM iZZET, 
Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. Ş 

e 

nin yirmi beş lira mukabilinde lstanbul'da Taksimde istik 
lal Apartmanında Elektrik Mühendisi Hasan Halet Beydefl 
alınabileceği ilan olunur. (440) 611 

Metr Alberto Vuccino efendilerin tufi
ye memuru tayinine karar vermiı olmak 
la Ticaret kanununun 444 cü maddesi
ne tevfikan üç defa neırolunacak olan 
iıbu ilinnamenin üçüncü neıri tarihin
de,;, itibaren nihayet bir ıene zarfında 

tirket dayinlerinin mumaileyh Metr Ad
riyen Biliotti efendinin Galatada Voy
voda caddesine Aaikuraçioni Generali 
Hanında 2 numaralı yazıhanesine bilmü
racaat 1irketteki alacaklannı iıpat et
meleri ilin olunur. (12817) 

Fabrikamızın şekerleri 1000 kilodan az olmamak 1artiyle her isteyene satılmaktadır. 

700 

' 3 üncü kolordu ilanları-) 
M. M. V. SA. AL. KOM. 

dan: 
Hava ihtiyacı için muhtelif 

cins boya, vernik, ve üstübeç 
kapalı zarfla münakasaya kon 
?1uştur. Şartnamesini görmek 
ısteyenlerin hergÜn öğleden 
sonra ve münakasaya iştirak 
edeceklerin 3-3-934 cumarte -
si günü saat 10,30 da teklif 
ve teminat mektuplarile An • 
karada M. M. V. SA. AL. Ko
misyonuna müracaatları. 

(3476) (620) 1 

.. 

Fiatlarımız: Fabrikada teslim şartiyle sandıkta küp şekerin 
kilosu 40, çuvalda kristal toz şekerin kilosu 37 kuruştur. 

Fabrika deposundan itibaren bütün mesarif ve sigorta ve mes'uliyet münhasiren müıteriye aittir. Nakliye 
fabrikamızca yapılabilir. Gönderilecek mal fabrika tarafından müşteri hesabına sigorta ettirilir. Bedelin yüzde 
yirnii beşi siparişle peşinen ve mütebaki yüzde yetmiş beşi ile diger mesariflar hamule senedi mukabilinde - . 
ödenmek üzere siparişler derhal gönderilir. Sipariş bedelinin tamamım gönderenler için sıgorta ihtiyaridir. 

En az beş vagon veya daha fazla mikdarda alan müşterilere tenzilat yapılır· 
ADRES: Eskişehir Şeker Fabrikası. Telgraf adresi: Eskişehir ŞEKER 

• 
L .A F BR 

Ao 
Fabrika mızda çıkanlmağa başlanan yeni sene mahsulü toz ve kesme şekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az olmamak'. üzere lier isteyene ıablmaktadır.' 

Fiatlarımız eskisi gibidir. Yani lstanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda araba veya kayıkta teslim 

~nval~a Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,1s Sandıt\a Küp Şekerin Kilosu 39,so Kuru~tur. 
Ancak en az beş vagon şeker~. birden alanl~a va~~n başına beş lira indirilir. İstanbul haricindeki yerlerden yapdacak sipar. itler. bedelin ~zde yİrmisi peıin ve üst tarafı hamule 
senedi mukabilinde ödenmek uzere derhal g~~derılir. ~epodan itibaren bütün masrafla .. ve mes'uliyet müşteriye aittir. Gondenlecek mal şırket tarafından müşteri hesabına si· 
gorta ettirilir. Sipariş bedelinin tamamım gonderenler ıçin sigorta ihtiyari olduğu gibi en az beş vagon sipariı ederek bedelinin temamını peşin ödeyenler vagon başına beş 
lira tenzilattan istifade ederler. t 

veren 

annelere 

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

Kullanınız sütünüzü arttırır 
Çocukların kemiklerini 
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