
• 

11 w Yıl • S.11 ı 541' 

Reisicümh---
ISpartalılar 

ildi. Sa;ftln1i. 
mia, ııcıtl7ia de saltltu yur • 
dandaki baloya tepif ettiler. 

Jldıaat vekili Celil Bey el~ 
ıece yamma dotru, refakatin
deki mUtehatııılarla beraber . . 

~--,.·-

ihracat ve nakliyat' 
politikası 

1 )resden : 30. ı. 1933 

lhdcat, devletllı muhte~poll • 
.., ... ile çok yakından al&kalı Ol>' 

Brezllya ıeftrl 
tzabitt \'erlf or 

lld ~s 
a -plp Aı....1a11 • ~-..-n 

ela .. rdı 
1 • 

.. ,.. s ıc. ..... 
? 

Muzaffet ile anasını kim vurdu? 
Y eşildirekte anasını da kızını da bıçakladılar, 

kurşunladılar, şişlediler, boğazladılar .. 
Kendisinden ıGpbe edilen Muzafferin kocası Ahmet Hayda.,, ... 

hastanesinde cl11111etln lflendlğl sUAhın kurıunlle lldtl 
Ew tatki ıeee Y etitdirekte tok fe 

el 1Mr ciaayet olm11f, ldri .-, eli· 
teri il;tlyar iki kadın atdiillhllüt • 
titr. . . 

Din .at;Utan ıeceye kadU ... 
ftlll ecleB tahkikata ratmen cina • 
J~ ne mretle yaPıJdılı telpit ecli 
lememittb'. 

Dm bir mabarririmls nim _.. 
hallinde uaun ho,lu tahkikat 7&11-
IDll Ye ta malO..tı elde etmifllr: 

ilk mallmat 

Yetildinkte mektep eoblmda 
oturan Muzaffer iaminde bir bdaı 
la anMı Zeliha din aliah oclalann 
da ölü olarak bulunmutlarchi'· Bu 
tb&yett aralan açık Wunaa Mu • 
•fferin kocau teni Ahmedin yap 
tıimdan fiphe edilaiiftir. 

Naul haber yerllcll? 

evde bir 
aördüm. 
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~~N~ABER~LE-R~ -
Ithalit ve ihracat 

politikamız Gazi Hz. lzmirde Kazım J>aşa < Ba§mal«ılemlzden devam) ıöze çarpan bir ömeiidir. K&mUr 
ve buğday gibi hacimli ihracat et 

Dün milli kütüphaneyi ziyaret ettiler 
ve kitaplarla alakadar oldufar 

IZMJR, 3 (A.A.) - Reisicüm
hur Hz. bugün öğleden sonra refa 
katindeki zevatla birlikte otomo -
billerle Gazi Bulvarı, Basmahane 
ve Kemer tarikile Bucaya kadar 
bir gezinti yapmıtlardır. Avdetle· 
rinde milli kütüphaneyi ziyaret e· 
derek mevcut kitaplarla alakadar 
olmuılar ve gördüklerinden mem · 

nun kalmıılardır. Gazi Hazretleri 
milli kütüphaneden sonra birinci 
kordon tarikile konaklarına dön • 
müşlerdir. 

Reisicümhur Hz., giderken ve 

gelirken halk tarafından coıkun 

tezahürlerle kar91lanmıtlar ve se

lamlanmışlardır. 

Bergama harabelerinde 
T.D.T.cemiyet azasından muallimAfet 
Hf. i e lzmir mual imlerinin tetkikleri 

IZMJR, 3 (A.A.) - T. T. T. çıkarılan meıhur Celimosun teda
cemiyeti azasından muallim Af et vi evi 23 aıır evvele ait imparato
Hanımefendi ve lzmir valisi Ka - run salonu ve tiyatro ile buralarda 
zım Pata ve refikası Hanımefendi bulunan eserler üzerinde durulmuş 
le kız muallim mektebi müdür ve tur. Dönüıte Menemende tehit Ku 
ayni mekteple kız lisesi tarih mu bilay ve bekçi Hasan Şevkinin me· 
allimleri bugün Bergamaya gide - zarları ziyaret edilerek bu Cümhu 
rek harabeleri gezmişler ve tarihi riyet şe itlerinin çok aziz hatıra • 
tetkiklerde bulunmuılardır. Bilhas larına kartı yerinde bir saygı gös 
sa son iki sene zarfında mevdana 1 terilmi tir. 

• Hit erın plinı 
--~------~~~----------

Her ne pahasına olursa 
olsun mecliste ekseriyet 

Diiha bi~ lıalta evvel Şlfıyhcrin lantılar ve alaylar yapmala~ı~ı 
Raylştağı dağıtmak teklifini reddeden menetmişlerdir. 

Alman reiBicümlıuru Hindenbıırg bir STETTlN, 3 (A.A.) _ Siyasi 
halta sonra Bitlerin hazırladığı fcsilı zabıta SteÜinde kanuna mugayir 
kararnamesini imza etti. Bu hal f esilı bir surette teıekkül etmit bir ko
karannın kafi bir zaruret neticesi ol- 1 münist te~kilatı meydaıia çıkar -
duğunu gösterir. Rauiıtağ meclisi i-

1 
mı§tır. Bu tetkilitm maksadı ordu 

çintle mevcut olan gruplardan hiç bi- ve polis kuvvetleri arasında fesat 
rinln vaziyete hliklm olamaması bu çıkarmağa matuf risaleler dağıt -
zarureti doğuran sebeplerden biri - maktı. Bir çok komünist' tevkif e· 
dir. Fakat ortada bugün böyle bir za- dilmit, müteaddit risaleler ele ge· 
rurtt olmaıagdı" Hltlerin riyaset et - çirilmittir. 
tlğl mUll aoıgallBt fır.kası meclisin 
kararlarına hôklm olabUmek için böy
le 6lr f eıUı 110luna ergeç mllracaat 
edecektL 

Blnaentilegh., ılmdi Almanyada 
Bitler hilktlmetlnin yapmak iatedlği 

tefi lıer ne pahasına olursa olıun 

Martın Uk ha/tasında yapılacak yeni 
lntllaabatta Rayiıtağın ekseriyetini e
le almaktır. Bu arada mümkün ol • 
dulu kadar komünistleri da -
ğıtmaktır. Ondan sonra Almanyanın 

diğer dahUi ve harici iılerile uğraş
maktır. Bunun için yeni kabinenin 
adll11e nnnrı olan zat gazetecilere be
yanatında "Almanyanın iki çibanı 

var: Blrl komünistlik, diğeri Versay 
muahedeıL,, demiıtir. Bu sözlerile 
Bitler hükumetinin programını hüla
sa etmlıtlr. 

Bakalım, Almanya bir intihabat 
mücadeleslle kendi kendine gelcbi _ 
lecek mi? Bütün memleketi altüst e
den fırkacılık anarşisine nihayet ver
••k kabil olabilecek mi? Yoksa fırka 
.-ıikadeleleri dahili bir harbe dönerek 
Almanyayı harrilıi11c doğru götüre. 

~" mi:' 

M. A. 
KomUniat toplantı ve alay

larının men'i 
BERLIN, 3 (A.A.) - Braunsc

hweiı. 01denburg ve Mocklem · 
burı • Schwerin hükumetleri ko
münistlerin üstüaçık yerde top • 

intihabat ba:ıırLklan 
BERLIN, 3 (A.A.) - Deutche 

Allgemeine Zeitung gazetesi "İn· 
tihabat dolayısile arkadqlık,, bat 
lığı altında yazdığı bir makalede 
diyor ki: "HükUmete taraftar 
gruplar intihabatta elele vererek 
çalıtma hakkında bir arada müza· 
kerede bulunmuılardır. 

Evvelce biribirlerile çarpıtan, 

fakat sonradan milli temerküz 
hükumetinde elele veren bu grup· 
lar İntihabat mücadelesini şimdi • 
ye kadar olduğundan pek batka 
bir surette idare etmek istiyor • 
lar. 

Bu gruplar vaziyetleri ve ha • 
reket tarzları hakkında ihtimal ki 
bazı taahhütlere giriıeceklerdir. 
Fakat, namzetler hakkında müı -
terek listeler yapmıyacaklardır. 

Yakında yapılacak intihatbat 
münasebetile intihap kanununda 
bir değişiklik olmıyacakıtr. An • 
cak Reisicümhurun bir emirname
sinde teknik mahiyette bazı tadi
lat derpif edilmiftir. 

Bu tadilata göre, dağıtılan Ra
yiıtag meclisinde meb'usu bulun -
mıyan bir fırkanın bu sefer namzet 
gösterebilmesi için hazırlryacağı 
listenin en az bir intihap dairesin
deki müntehiplerden 60 bin kim· 
senin imzasını taıımaıı lazım gel· 
mektedir. Halbuki timdiye kadar 

Meclis reisi Kü. 
tabyaya gitti 

fazla ile dıt pazarlardan mal ıe • 
tirtiyoruz. Ve bu suretle ihtiyacı • 
mızı yatııtırıyoruz. Bu mal ıidit 
gelifi, ayni zamanda, bir para mu 
amelesidir, bir ödeme itidir. buna 
ödeme bilinçoıu adı verili1or. Bu 
ödeme bilançosunun bir ülke için 
ne kadar ehemiyetli olduğunu 17in 
ci asırda bile pek iyi biliyorlardı. 
Makineli iıtihsal bqlamadan ön • 
ce alıcı pazar etyaıınm arkaam • 
dan koıuyordu. Modem makinele· 
rin tatırtıcı istihsali bu vasiyeti 
bqtan bata deiiıtirmiıtir. Şimdi 
de mal sahibi alıcmın arkumdan 
koıuyor. Dünya aavqmdan eon .. 
raki istihsal devrinde ise dıt pazar 
güreıi büsbütün yenibir mahiyet al 
mııtır. Her iatihaal ülkesinin batlı 
ca dileği, mümkün olduğu kadar 
az ithalat, fakat buna kartı da çok 
ihracat olmuttur. 

yasında nakliyat politikaamm bi • 
rinci derecede ehemmiyeti vardır. 

KONYA, 3 (A.A.) - Kazım 

P&§a Hz., akıam trenile Kütahya· 
ya hareket etmiıler, istasyonda 
hararetle uğurlanmışlardır. Reis 
P,. Hz., hareketlerinden evvel 
Babalık gazetesi muharrirlerini 
kabul etmitler ve suallerine cevap 
vermitlerdir. Şehrimiz hakkında -
ki intibalarını soran muharrire: 
"Konyayı sekiz sene evvel gör • 
müştüm, geçen biı müddet zar • 
fında çok terakki vardır. Mem • 
leket daha ziyade mamur bir ha • 
le gelmittir. Halkın medeni ve iç· 
timai sahada gösterdiği kabiliyet 
takdire ıayandır. Konyamn iktı • 
ıadi vaziyeti de Türkiyenin diğer 
yerlerine nisbeten iyi addoluna • 
bilir. 

Kuraklık dolayısile biraz arkın· 
tı vana da bunun zail olacağına 
umumi kanaat vardırA Antalya 
hattının Konya için de fay dadan 
hali olmıyacağı fÜphesizdir. Ana
doluda intuı tasavvur edilen fab
rikalar için tetkik itmam edilmit· 
tir. Diğer taraftan yeni tetkikat 
yapılacaktır. Konyalıların burada 
sınai tesisatın vücuda getirilmesi
ni istemelerini tabii görüyorum. 
Yapılan f ennt tetkiklerin neti • 
cesi hakkında timdiden bir ıey 
söylemek kabil değildir.,, 

KÜTAHYA, 3 (A.A.) - B. 
M.M. Reisi Kazım Pata Hz., Kü
tahya haklının içten gelen teza • 
hüratı arumda ıehrimizi tepif 
buyurmuılardır. 

Bugün C. H. F. da saat 17 de 
§ereflerine verilen ziyafette bu • 
lunmuılardır. Yarın için bir sua
re hazırlanmıttır. Pş. Hz., bura • 
dan doğruca Ankaraya dönecek • 
lerdir. 

Ankarada bir otomo· 
bll kazası 

ANKARA, : (Hususi) - Bu· 
gün saat on dörtte Çankaya cad· 
deıinde feci bir kaza olmuıtur. 

Sefarethaneye gitmekte olan 
Alman sefareti ıoförü Ritarın 
idaresindeki otomobil Emniyet 
meydanı ilersinde askeri fabrika
lar hukuk mütaviri Necmi beyin 
annesi 60 yatlannda Aliye Ham· 
ma çarpmıf ve ağır surette yara· 
lamııtır. Derhal hastaneıe kaldı • 
rılan Aliye hanım az zaman son· 
ra vefat etmittir. 

Japonya 90bln Çinliye 
karşı hareket edecek! 

TOKIO, 3 (A.A.) - Harbiye 
nazırı Diyet meclisinde yaptıiı be 
yanatta Kwantunı yarım adum -
daki Japon orduaunun Jehol eya· 
leti dahilinde faaliyette bulunan90 
bin kadar gayri muntazam Çinli 
askeri ortad1tı.11 kaldmnak için gene 
Mançuri hükUmeti kuvvetlerile me 
sat iıtirakinde bulunmaia karar 
verdiğini bildirmittir. 

Az ithalat? Bu, mümkündür. 
Devlet bunu gümrük tarifelerile a· 
zaltabilir. gümrük geliri açığını da 
her hangi bir yeni vergi ile kapata 
bilir. ihracatına ehemmiyet veren 
bir devlet için bu ameliye görün • 
düğü gibi basit değildir. Çünkü: 
böyle bir vergi, bütün ince neticele 
ri düıünmiyerek konulmuı ise iı· 
tihsal üzerine yüklenen yeni bir i
potek tesir yapmak mecburiyetin • 
dedir. Çok ihracat? Bu, ötedenbe
ri her istihsal Ulkeeinin en çok e

hemmiyet verdiji bir teYdir. 
1) Yurttaki it hayatı, ih • 
racatla, refah yoluna gi -
rer. 2) Nüfus politikasının 
en büyük direli yurttaki it mayatı
dır. '3) "Oc!~ lSW«&~sü"~\.ı 
müspet bir mana kazanır.'4) Yur· 
dun maddi ve *manevi müdafaa 
kudreti artar. 

Fakat ihracat, ithalat ribi güm· 
rük kanunile temin edilemez. Dıt 
pazar da devlet otoritesinin dııarı· 
sındadır. Ticaret muahedeleri de 
muayyen bir kolaylık olaa bile, 
mal sürümü için garanti sayıla -
maz. Malı yetittiren ülke malın ta 
liini tayin eder. Bunu biraz izah e· 

delim: Bir ihracat malmı yetittir· 
mek yalnız kifi değildir. Onu dıt 
pazarın ihtiyacına, ödeme kud ... • 
tine göre hazırlamak lazımdır. Bu, 
çok genit bir mevzudur. Mal ye· 
tittiren ülkede verriler, faizle!', 
nakliyat tarif el eri yükaek.e, ihra -
cat eıyası için muayyen kolaylık
lar yoksa, maim talii, dıt pazara 
gitmeden önce bellidir, rekabet e
demez, veya istenilen ıürüm elde 
edilemez. Onun için, her ıeyden 
önce, bir ülkenin, hangi ihracat et 
yasına daha fazla ehemmiyet ver 
diiini tespit etmek ve ona ıöre l>ır 
iktııat politikası yolu seçmek li • 
zımdır. ltalyada pek az zaman ön 
ce devlet banakıı faizinin <?o Sten 
% 4 de indirilmeıi bir devlet mu • 
vaffakiyeti ıibi ıBsterilmittir. ih
racat efyumn maliyet fiatmm yal 
nız iç verıiler, banka faizleri ta • 
vin etmez. Bunlann yanmda nakli 
yat politikası çok büyük bir rol oy. 
nar. Hatti Biımark, Ticaret politi 
kumdan önce nakliyat politikası 
na ehemmiyet vermittir. (H. Sie • 
vekinı: Grundlagen der Handels• 

Anadolunun muhtelif yerlerinde 
buğdaylanmız çürüdüğü halde, bir 

zamanlar, lstanbulun Amerikan. 
Rus, v. s. buğdayı sarfetmesi bu• 
nu pek güzel anlatır. Türkiyenin 
neticeli nakliyat politikumı tabi • 
at ve coğrafyası ebemiyetli ıuret• 

te kolaylqtn•nıııtır .Büyük iıtihsal 
yerlerimiz denize yakındır, veya 
deniz kıyılarındadır. ihracat pa • 

aarlarmda, pek temelli olmaaa bi· 

le, yıllarca tutunmamızm batlıca. 
ıebeplerinden biri de budur.Her ik 
tisadi politika ıibi nakliyat poli -
tikası da Cilmhuriyet devrinde bir 
yurt zarureti olarak duyulmuştUr. 

Demir yollannın devletlettirilme • 
si bunun ilk ehemmiyetli neticesi -
dir. Devlet elinde olmıyan demir 

yollarında ihracatı kolaylaıtırmak 
maksadile tarife politikası yap • 
mak imkinıızdır. Ziraat bankası· 
nm buğday iç pazarı için silolar te 
ıiı etmek teşebbüsü de büyük bir a 
dım sayılabilir. 

Türkeli, muhtelif ihracat efya· 
11 yetittiren zengin bir ülkedir. 

Türk, dış pazarda, ehemmiyetli bir 
ihracat budunu olabilir. Fakat dıt 

pazar ıüreıini büyük ölçüde ko • 
laylqtıran tedbirlerin, yalnız, tef· 
kilattan ibaret olmadığını, bundan 
önce tesirli bir ticaret politikası • 
nm ve buna müspet bir temel ve-

ren nakliyat politikasının geldi!i· 
nt SöY,lemek ısterız. Pli.ısa . ~!...... h ... . \ 

içinde atılmıt olan adımlara baka
rak, geleceğin manasını ıuıla~ak 
ta ıüçlük çekmiyoruz. Elbette pıu 
vaf fak olacağız. 

M. N.-rml 

Almanyada kAğıt 
paranın karşılığı 

BERLIN, 3 (A.A.) - Rayişta -
tm ikinci kanun sonunda nefretti .. 

ji hesap bir ay evvele nazaran hia 
solunur. derecede bir zaiflama vu· 
kuunu göstermektedir. 

Tedavülde bulunan kağıt para " 
nın karıılığı gittikçe artmaktadır. 

Bu kartılık nispeti hemen henıen 
yüzde otuzu bulmuıtur. 

.Belçika meb'usan 
mecllslnde 

BROKSEL, .3 (A. A.) - Mebu· 
san mecli•i Peuple gazetesinin as• 
kert dairelerde ve kıtlalarda dağı· 

tılıp okunmaıımn men'i hakkında 
sosyalistler tarafından yapılan is • 
tizah neticesinde 69 muhalif ve 

iki müstenkif reye kartı 84 reyle 
hükUmete itimat beyan etmittir. 

Sabık Yunan Kralı 
LONDRA, 3 (A.A.) - Sabık. 

============= politik, S. 13.) Kanallar, demir 

Yunan kralı Jorj, apandisitten am• 
liyat olmak üezere tahmin edildi -
ii veçhile kliniğe dün ıirmemit • 
tir. Ne zaman ıireceği bala belli 
değildir. 

500 imza kifi ıörülmekte idi. 

Bu tadilden maksat dağınık bir 
halde bulunan bazı fırkaları İnli· 
habat haricinde bırakmaktır. Ec
nebi memleketlerde ya~ıyan Al • 
man tebeası yakında yapılacak 

intihabatta rey vermek hakkım 
haiz olacaklardır. 

yolları, vinçler, silolar, v. ı., istih
sal ve fiyat meselelerinde öyle bü· 
yük bir inkılap vücude ıetirmittir 
ki: Bazı memleketlerin istihsal ıiı· 
temlerini değittirmittir. Bir za • 
manlar lnıilterenin, HoUaııdanm, 
Almanynam, v. ı. Buiday ziraatin 
den vaz geçmit olmalan bunun en 

lnglllz-lran muvakkat 
ltllAlı 

CENEVRE, 3 (A.A.) - Mil' 
Jetler cemiyeti meclisi, lngili• ' 
lran muvakkat itilafını tuvip ,r 
mittir. 
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SOHBETLER Kumlarda 
Şiir ve şairlerimiz 

lstanbul Balkevinin ~ıkardığı "Ye· Karaya otur an 
nl Tllrk Mecmuaaı. nınaon sagıBında A t Ih t K k d }' 
~!~::a;:;,7n::,d;.~"'::.u~;;u.!::. par ıman raca ımız um apı a k~~~r::,:~u~~~u 
tıçuncü•ü de A~met Bam~ininF. 'zarar baş go·· sterdi, Arttırılmak için ne Balıkçı ,ar arasında 

Orhan Seyfide, ben daınıa uzu • f 

lİlain ruhunu ~ezerim. "Olur a, ola· j t h •t"t alıyorlar yapılmak gerek? kanlı bir kavga 
lnaz nu? - Sevümeyenler az mı?,. de· r a VI a k 

ı Kumkapıda balıkçı Kigor ge· ilen Seyfi "Ne verseler ona şakır, ne 1 Ge enlerde apart.....,,an yaptır .. lktısat Vekaleti ihracatımızın b 
ı Ç ·~ l çenlerde Panayut isminde bir a • kt'8alar ona ıad,, Fuzuliyi. hatırlat - ı mak hevesinin lstanbulda bir çok arttırılması için ne gibi tedbir er 

alınması düşünüldügwü hakkında hkçile kavga etmiştir. Fakat üze· 
IPtaz mı? kimseleri borç para almak ve apar rinden epeyce zaman geçtiği hal-

k ·· " d alakadal"ların fikirlerini sormuş • Seyfi, en şakrak görünen man • tımanları terhin etme yuzun en de Kigorkun Panayuta kızgınlığı 
t14melerinde bile, bize hüzün teren • nasıl müzir neticeler verdiğini yaz tur. geçmemiş olacak ki, evvelki akşam 
11::- etmiı:tı·r. Fakat ıairi. bu son ıe- Toplanacak fikirler tasnif edil • K k k d B d l b. l"k 
._,.,. :r mıştık. igor ar a aşı e ros a ır ı te 
neler, her nedense fazla bir yeis bag~- 1 b 1 dikten sonra ihracatımız için yeni l b kl . l d' Bir kaç senedenberi stan u un Panayutun yo unu e emış er ır. l 8 '- d' ld kal"arlar verilecektir. cunış. aıun ne ıyor: muhtelif taraflarında sari teki e 

llnbumu kaphyan aonmz yaıınnda 

SöncSll t.\mldlm dE', lhtlnısan da .•• 

Çmlayor hlÇ"liftm kala tas.onda: 

Ben artTk etmdJden yan topratmı-

Bunu okuyanlar, Seyfiyi, kamburu 

Ç&knıış, saçları ağarmış bir şair ta -

•avllUr ederler. Halbuki Seyfi henüz 
ilenç ve dinçtir. Fakat onun bu bed -
hinliğini, mazur görebiliriz. Çünkü 

bu lirik şair, harp evveli harp içi dev-
tinin fairidir. 

t k Öğrendiğimize göre alakadar • devam eden apartıman yap ırma 

salgınının zararlarını yavaş yavaş 

kendini göstermiye baılamışhr. 
Parası olanlar muhtelif banka · 

lardan da faizle para alarak ve bü 
yük borçlara girerek apartımanlar 
yaptırmıılard ır. 

Fakat günden güne çoğalan a • 
partımanlar, diğer taraftan da u· 
mumi dünya buhranı apartnnan 
kiralarına tesir etmiı ve geçen se· 
ne ıubatmda 65 liraya kiralanan 
bir apartıman bu sene 40 liraya 
dütmüıtür. 

lardan bir kısmı ihracatiımızın art 
tırılması için daimi bir büronun te
sisini istemektedirler. 

Bu büro ihraç mallarımız için 
muhtelif memleketlerde mahreçler 

arıyacaktn·. Vekalet fikirleri top • 
la maktadır. 

lstanbulda konser
vatuvar binası 

yapılacak 

lstanbul belediyesi konservatu· 
var binası inşası için 170 bin lira 
tahsisat koymuştu. Bu tahsisatla 

Panayut, karanlıkta eve gelir • 
ken birdenbire üzerine atlıyan 
Bedros ile Kigork adamcağızı sım 
sıkı bağlamışlardır. 

O esnada Panayuta kızgın olan 
Kigork isminde üç.üncü bir şahıs ta 
hadise yerine gelmiş ve bu vaziyeti 
görünce hemen biçağım çekerek 
Panayutu yaralamıştır. 

Ağır surette yaralanan Panayu -
tun feryadı üzerine polisler yetiş • 
miş Bedrosla iki Kigorku yakala -

mıştır. Panayut hastahaneye nakle 
dilmiştir. 

Terkos saatleri baş

Rusyadan Cebelitarika kömür 
hamulesile gitmekte olan T oksi • 
yorhis Yunan şilebi Çeşme civarın 
da, Sakız adaaile Barbaros nahi • 
yesi arasında bir ku~ adasına o • 
turmuştu. 

Bunun üzerine Pire limanına 

mensup Mösyö Maçasi isminde bi· 
risinin tahlisiye vayuru kazaya uğ 
rıyan vapurun imdadına gelmiş ve 
tahlis ameliyatına başlamıştır. 

Bu teşebbüs, bayram arifesinde, 
Çeşme kaymakamlığı tarafından 

menedilmiştir. Bu menin sebebi de 
tahlisiye işlerinin Türk suları da • 
hilinde münhasıran Türk tahlisiye 
idarelerinin hakkı olmasıdır. 

Tahlisiye gemisi ve sahibi Möı· 
yö Maçasi, kazaya uğrıyan vapuru 
bırakarak Sakız limamna gitıftit 

ve Yunan Hariciye nezaretine tel· 
grafla müracaat ederek T oksiyar· 
his vapurunun ikiye bölünmek teh 
likesine maruz olduğunu bildirmit 
tir. Ayni zamanda lngiliz ıigorta 
şirketine de haber verilmiftir. Ka· 
raya oturan Yunan vapuru tahlisi· 
yemiz tarafından kurtanlmıftır. 

Amma harp sonu şairlerinde, bil· 

hassa gençlerde yeis ve hüzün, mistik 
bir bedbiniyl affetmemeliyiz. Mesela 

Ahmet Hamdinin şu mısralarını oku
l/alım: 

P.enktcn -re r,ıktan örülmilf tenin 

Nolur, nolur biraz ben de unutsam, 

Jtapanıp ü5tlne bot gecelerin 

Geçen seneki vaziyeti hesap ede 
rek apartıman yaptıranlar bu vazi 
yet kartısmda müıkül vaziyette 
kalmışlardır. Ezcümle birçok ala· 
caklılar da paralarını kurtarmak 
için kendilerine İpotek suretile ter 

pek yakında konservatuvar binası 
inıasına başlanacaktır. 

tan başa değişecek Bulgaristan vakıf 

lltr me:te.r bürnUndo aenl oyutsam. 

.Vanzumcnln ismi "Yara.san sözler 
'1ıcz:ırlı ve hÜzünlü. • • Amma diye -

ceı~tniz ki: 

_ Şair hüznü ve yeisi terennüm 

c:mez mi~ 

Eder, eder amnıa çok sık değQ. 

l1ilha11a ho aların manzumeleri, çok 
Ocnçlere fena örnek oluyor. 

"Mektepli gezetcsi,. nde çıkan ıu 

i11lebı manzumelerine bakınız: 
ller braf karanlık, ber taraf kara 

l'abııı: aaJıllJerde kmJ bir yara; 

Karıı.ran denizde kmllaoıırak 

l'aınyor bu yara titrek aularda. 

Sonra bir başl:ası: 
Penbe bir iz bmıl.-tı gllnef mavi ııularda, 

Kalbimde bir ülUnUn tüken ma~ml var da, 

Bu pnıba baltnrak derin acıyla yandım; 

l:lemler, ntıraplar kalbimde nklı andım. 

Manzumelcrimizdcn gül Ue bülbü
l;; atablldil..-ten 1-0nra, yerine kahka • 

ita koymadı!:, mezar, yara, ölüm, göz 
'lla~ı fÜrde taht kurdu. Genç şairleri -

IPlh, mistik ve septik lirizmden vaz -
Oeçmelidirler. Gençlere, genç ve dinç, 

cofkun Yuıuf Ziyanın lirizmini örnek 
oöaterclim: ...... .. 

C'ı3k, dibinde baruı;un. 

Sularda ellerimlı:, 

BütUll eınellP-rlmlz. 

Anla~tı umn uzun . •• 

Sular aofuk bir ııık. 

Bakıyorua lıavuzıı: 

Suda omuz omuza 

iki gölge karı,rk? 

Dlr kmk ay lıavuı:da 

Atır ağrr kayboldu. 

Hanız eafakla doJda • 

Glln doğdıı ufkunmt.cl3. • • 

Otbt dofdu, a\ııc:undan 

Jı;nertmı bıraktı. 

lıı.r kaç damla yq aktı 

Pannaklanmm ucundan? 

Bakırı ağlanııgan, dertıiz, elemsiz, 
llıeıaraız bir ıiir ne güzel oluyor. . ... " 
ı· 8'ıofht, 11mr. rok genç ıairlerlml • 
hı a.ıı Vazifeleri bütün bütün OOf -

kodı'I". M 
• etnlekette, muazzam bir içti-

hin edilen apartımanları satmağa 
ba,Iamıtlardır. 

Apartımanlarm bu fena vaziyeti 
ni görenler artık apartıman yap , 

hrmaktansa tahvilat almağa ha, • 
lamı~ar~ır. • ... • m 

Bir kaç günden beri Boraada da· 
bili tahvilat üzerine epeyce alıf ve 
ri, olmu,tur. 

Mimarlar kongresi 
dünkü içtimaı 

Güzen san'atlar birliği mimari 
'ubesi kongresi dün alay köşkün· 
de yapılmııtır. Kongreyi idare 

heyeti namına Sırrı Bey açmıı, 
k<>ngre reisliğine Hüsnü, katiplik· 

lere de Aziz ve Osep Beyler se • 
çildikten sonra müzakereye ge • 
çilmi, ve umumi katip faaliyet ra

porunu okumu,, bir senelik faali· 

yet.sizlik hakkında tenkitlerde bu

lunanlar ol mu§ tur. 
Mimar Faruk Galip Bey, Halk

evleri ve mimarlar birliği hak • 
kında kongreye umumi malu • 

mat vermiıtir. Kongre, mimari o· 
daları kanununun bir an evvel çı· 
kanlması hususunda teşebbüsler 
yapması için idare heyetine sa -
lahiyet vermiıtir. 

Yeni idare heyeti Samih, Ha • 
san Kenan, Arif, Annenak ve Ze· 
ki Beylerden teıekkül etmiştir. 
içtimada idare heyetinin senelik 
faaliyet programı teıbit edilmi§, 
bilhassa yeni yapılacak hükiimet 

binalarının mimarlar arasında açı 
lacak müsabakalar neticesinde in
§& ettirilmesi için teıebbüılerde 
bulunulması takarrür etmiıtir. 

maı hareket var: Türk düi ve Türk 
tarihi. 

Her memlekette, böyle içtlnıaı ha
reketlere şairler önayak olmuşlar • 

dır. Gençlerimizden, ölüm, yara, kan, 

elem, gözyaşı değil, öz Türkçe manzu
meler isteriz. 

Selimi izzet 

Belediye yeni bütçesine tiyatro 
inşası için de tahsisat koymağa ka
rar vermiştir. 

Bu karara göre yeni tiyatro bi -
nası Beyoğlunda yapılacak ve en 
asri şekilde in~a edilecektir. 

lstanbul Jçin fldanlıll 
İstanbul belediyesi tehrin bütün 

aokaklarma ağaç dikmek için bir 
fidanlık tesisine karar vermİ§lir. 
Avnıpada tahsil eden bir orman 

mühendisi bu işe memur edilmi§ • 
tir. 

Mühendis; fidanlık için kağıt • 
hanedeki koruyu muvafık bulmuş
tur. 

Koru emlaki milliyeye ait oldu -
ğundan belediye bu koruyu satın 
alacak ve fidanlığı burada tesis e· 
decektir. 

51 bin tacir ve esnaf 
Ticaret Odası tarafından tescil 

edilen tacirlerle esnafın yekunu 
51 bini bulmuıtur. 

Muhtelif sanat ve meslekler üze 
rinde çalrtan bu kadar tacir ve es
naftan hangisinin para kazandığı
nı anlamak biraz müşküldür. -

VAK 1 T 
Gündelik, Siya.si Gazete 

tstanbul Ankara Caddesi, V AKl1' yurdu 

Telefon Numaralar. 
Yazı işleri telefonu: 2437Q 
idare telefonu : 24370 

Telgrat adresi: tstanbul - V AKIT 
Posta kutusu No. f6 

Abone bedelleri : 

Seneli~: 

6 aylık 
3 aylık 
ı aylık 

Türkiye 

]400 Kr. 

7:>0 .. 
400 .. 
150 " 

llAn Ucretreri : ---ae;;ı~arın bir satırı 
Tlcarl iiA.nların bir satın 
Ticari UAnlann bir santimi 

KUçUk llAnlar : 

Ecnebi 

2700 Kr. 
14:10 .. 

800 .. 

300 -

10 Kuruş 

12,:1 Kuru'} 
2:5 Kuruş 

Bir detası 30 iki defası :10' Uç defası h~ 

Terkosa ait su saatlerinin öte • 
denberi bozuk olduğundan §İka • 
yet edilmekte idi. 

Belediye terkosu idare etmiye 
başlayınca mevcut saatleri . birer 
birer değiştirmeğe karar vermiştir. 

Ancak elde mevcut ve iyi işliyen 
saatler olmadığı için belediye Av
rupada su saati yapan muhtelif f ah 
;ikalardan kataloğlar ve nümune · 
ler getirtmiştir. 

Nümunelerden beğenilecek olan 
derhal sipariş edilecek ve en kısa 
zamanda bütün terkos saatleri de· 
ğişmiş olacaktır. 

Çırak ne oldu? 
Beylerbeyinde ustası kasap Fa 

ik efendiyle kavga eden 18 yaşın 
daki çırak Recep iki gündenberi 

ortadan kaybolmuştur. Recebin 
ortadan kaybolma hadisesi şöyle 
cereyan etmİ§tİr: 

Faik efendinin çırağı Recep 
ustasından 90 lira alacaklı oldu
ğunu bazı arkadaşlarına söyle • 
mit ve dükkandan memnun olma· 
dığını da bildirmiştir. Nihayet 

evvelki gün bir okka et alarak 
dükkandan ayrılan çırak Recebi 
bu sefer ustası Faik efendi ka • 
rakola bildirmiş ve hırsızlık yap • 
tığından şikayet etmiştir. Zabıta· 
ca Recep hakkında zabıt tutula -
rak ttakibat yapılmış ve kendisi 
mu~.mele bitince serbest bırakıl • 
mıştır. Bundan sonra ustasına fe· 
na halde kızan Recep dükkana 
dönmemiş ve ortadan da kay • 
bolmustur. Recebin ailesi iki gün 
denbe;i ortada görülmiycn Rece· 

bimerak etmekte ve nerede oldu
ğunu araştırmaktadır. 

Yükselen tahviller 
Paristen gelen bir telgraf üzeri

ne İstanbul borsasındaki Rumeli 

ve Anadolu demir yolları tahvilatı 
birdenbire yükselmiştir. 

dört defası 7:1 ve on defası ıoo kuruştur. Anadolu demir yolu tahvilatı 

Uç aylık l!A.n verenlerin bir defası mecca· 48 50 liradan 51 ,80 liraya yüksel· 
nendir. Dört satırı geçen llAnlann fazla .' • , 
satrrtan ~ kuruştllll hesap edilir. • mıştır. 

\-. J j Altın fiyatı ise 925 kuruştadır. 

işleri veTUrk cemaati 
Filibeden aldığmıız haberlere 

göre, ora vakıf itleri Bulgar hü • 
kUmetinin umulmadık müdaha • 
lelerine maruz kalmıttır. Malum· 
dur ki, Bulgaristanda Türk va • 
kıfları, intihapb cemaat heyetleri 
tarafından idare olunur. Bu idare 
muhtar bir idaredir. Son gün!er
de, hükumet, Filibe cemaat heye· 
ti nezdine bir kontrol memuru 
tayin etmek istemittir. Cemaat 
heyeti bu müdahaleyi haluız ve 
kanunsuz gördüğü için itiraz et • 
mİ§, neticede Bulgar Hariciye 
Nezareti heyetin vazifesine niha· 
yet verip, yerine usulden olduğu 
üzere üç ki§ilik bir komisyon ta • 
yin· eylemittir. 

Dün aldığımız yeni malumata 
göre üçler komisyonu da kontro· 
lu kabul etmemittir. Filibe Türk· 
leri bin imzalı bir istida il~ hüku· 
mele müracaat etmitlerdir. 

Bundan evvelki hükumetlere 
göre Bulgarya Türkleri için çok 
iyi ve faydalı olan Mutanof hü • 
kfuneHnin bu meseled~ hak' '".t yol 
tutmıy:;,cağını kuvvetle ücıit edi • 
yoruz. 

Sanayi milşavlrllğl 
İzmir sanayi müf ettitlerinden 

Halit Bey iktısat vekaleti ıanayi 

müşavirliğine tayin edilmiıtir. 

Müddeiumumi muavinliği 
Ankara istintak hakimi Fer hat 

Bey İstanbul müddeiumumi mua • 
vinliğine tayin edilmittir. 

rmııı ııııı·5·ıı ıy;i'"m;;:iki"'''v"A"Kll:ıınnnm] 
~ııımıınnnımmnmnumııımuıo ı ınmımmmnıııııı ımum111un11m111nınnmnu 

4 :Şubat 1917 
- Genç biletçilerin tramvayların 

kadınlar cihetinde fazla kaldıktan 

nazari dikkati celbettiğinden şirket 

tarafından kendilerine tebligatı lazi • 
mede b:ılunulmuştur. 

- Pctresburgtan iş'ar olunduğu • 

na göre mektepli elbisesini ltibis bir 

genç Lenine karşı rcı·olverle ateş et
miş ise de kurşun isabet etmemiştir. 

ıUülecasir tevkif edilmi!!tir. 
- } 'eni 01mıanlı sefiri Safa Bcyirı 

krala itimatnamesini takdim ı·esile -
sile Sofya gaz':tcleri Türk milletine 
samimi selamlar takdim etmektedir. 
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0.#MAllLI DEVLE 
ÖLÜllKEN ••• 

Muharriri : Celil Nuri 
• lktlbıs. nıkll, tercDme hakları mahfuzdur. 

Bir mıktar bozuk, çürümüş beyin ... 
33 yıl devleti idare etti 

Mühim bir arkadaınn, kendisi· 
le dostluğu olan bir Avrupalı pro· 
fesörden naklen anlabyor: 

- Darülfünun tarafından bir 

büyük wgatin yazılmasına memur 

edilmiıtim. Böyle muazzam bir 

eserin riicl?de getirilmesi için mu

avinler buldum. Fazla olarak bu 
bapta malumatı, ihtieaaı olanlann 

bana yardım etmelerini rica için 

ıazeteleı·e fıkra verdim, ve, mat -

buat vuıtuile orta.ya bir kaç me· 
sele attım. 

Çok ceYap ıeldi. Bunların ço -
illDU sepete emanet etmek ikti:ıa 

ediyordu. l..ikin aralarmcla hiç 

ismini duymadığım bir zattan öyle 

ehemmiyetli bir cevap geldi ki 

hayran oldum. Acaba muhabirim 
kim? Bir ~ok alimfcrin uzun sene· 

lerde halledemedikleri meseleleri 

bu ~ul %at kahra.manca hallet
mi§. Binlere~ belki miıyonluca 
ciltlik kiitiiphasel~de yardımcı· 

brımızm hu.lamadıklan veıikala -
n bu zat bize bir bir gösteriyor ..•. 

Tabii kendisine. teşekkürler yaz· 
dımp ve, vakitleri müsait olursa 

fili.o gün bize çaya gelmelerini ri
ca ettim. 

Cevap: Tqekkürler. BenUn hu
lunclıığum yerden ayrılmam müm
kün değildir. Vaktiniz olursa filin 
ve. falan günler m bize çaya te!• 
rif buyuruau.z. •• 

nin bu kısmı pek fenadır. 

(Cahil deli) dedik .. Maksadımı
zı ispat edelim.. 

Abdülhamit yirminci asnn. ba
tında padi§ahtı. Yirminci asır?. il-
min, irfanm, edebi~ s:uı'atin. 
"endüstri,, nin bu derece münkeşif 

olduğu, telıiz telgraf, röntgen, İn· 
filak motörü, gramafon asri, Eins· 
tein'in nazariyelerini ortaya dök -
tüğü bir devir. 

lıte, eaki padiıah, Edison'ların 

Marconi'lerin muaırrı olduğu hal· 
de bilği itibariyle çöl ~eyhlerinden 
ileri değildi .. 

Evet! irfan ve medeniyet eser · 
lerini görüyor; lakin bir çocuğun, 

bet ya~ında bir mahlukun görme· 
si kabilinden ... Kocaman bir impa· 

ratorluğa konmuı; fakat idare İl· 
minin elifbasından bihaber. Köc:ü 

bir imla .. Okuduğu, daha doğruım 

okuttttğu !1JUnhasıran poliı ro • 

manian ve hafiye jurnalları .• Di· 
mağında hofluktan başka bir _§ey 

bulunmıyan zenci harem ağaları 

ile çetrefil dilli ç.e.rkes karılaxın e· 

linde. Efendiliğinden menkul ve 
zirleri hep sabrk u§a.klardı, ağa· 

lardı .. isimleri lazım değil, çünkü 
onları berke3 bilir. Fa.kat kafaeı 

entrika ile dolu.. T ehe.yyüz etmesi 
kahil olan herkesi atlntmnk en bi· . . . . 
rıncı 1§1 •• 

VAKiT 

mıf .• Hep sabit bir noktaya bakı • 
yor, ne dütünüyor: 

- Sultan Murat Çırağanda. .• 
Bu vazife, onun vazif eaiydi.. Ben 
gasıbım, saltanatım yalandır. Ya
rın, yok yarın değil belki bugün, 
belki timdi, Muradın taraftarları 
benim yakamdan tutacaklar; ben? 

Çırağ ana, onu Yıldıza göndere • 
cekler .. Tezkereler bu gece bana 
değil, ona arzedilecek. 

Unutmaynız ki Abdülhamidin 
vücudunda otyz mecnun dedenin 

ruhu yaııyor •. Kardqlerini, yeğen· 
lerini, evlatlarını katleden padi -

§ahların çılgın Sultan lbrahimle -
rin, hepsinin varisi bu adam. 

Ve bu adamdır ki 3 Omilyondan 

fazla halka 30 seneden ziyade 
hükmetmişti!. Milleti idare eden 
kendi iradeli, kendi meb'uslan, ya 

hut keneli akıllıları değil, bir insa· 

nm kafa tasının içinde bir miktar 
çürük ve bozuk dimağ .. 

~ ~ .. 
Sultanhamidin İ!lerinde ıttrrabız 

lık vardı. Bun~ın da sebebi, doğru 
dürüst dü~ünürken birdenbire gö • 

zünün önüne hayaletler çıkmasıy· 
dı. 

Şahidi olduğum bir vak'adır: I· 

marn Yahya ıayan etm1fti. Yemen 
vilayetinin merkezi olan "San'a,, · 
yı zapt, vali ve kumandanı hapset· 
mi§, Sil.ltanat sürüyordu. 

Padi§ahın telişını tua:nur edi

niz .. imam kendisine halife ve pa· 

dişah, hem galip ve muzaffer hü
kiimdar derken bir gün "Menaha,, 
kaza merkezini ve telgrafhane -

sini basar, Abdülluımide ıu telgra
fı çeker: "Efendim, münafıklar a-

ramıza girdi. maruzatım vardır .. 
Nasıl ve ne surelle bildireyim?.,, 

Galip bir dii§mandan gelen bu 
tel:raf üzerine sarayda hayretle 
karı,ık bir kargaşalık oldu. Büyük 

4 Şubat 1933 

Silahları azaltmak için 
gene toplanmıya başland 
Anlaşamamazlıkları dağıtmıya Franslm: 
planı muvaffak olacaktır, deniyor ! d 

CENEVRE, 3 (A.A.) - Silihl!l I M. Massigli fransanın alikad iç 
rı koruma konferansı, reis M. Hen memleketleri büyük gayret ve ce1 d 
denon tarafından dün açılmıtbr. di göstermeğe davet ettiğini de 

M. Henderaon, silahlan azaltma hemmiyetle kaydetmittir. 
hakkındaki umumi mukaveleyi 
konferansın iki aya kadar kabul 
etmesi temennisinde bulunmuıtur. 

Fransız mümessili M. Mauigli 
alakadar hükumetlerin iki aydan 
beri uzun uzadıya tetkike vakıt 

buldukları F ramıız planı hakkında 
delillere müstenit mütalealar, ya
hut isabetli ve açık tenkitler yürü· 
tülmesini rica etmiş ve demİftir 
ki: 

"Müzakere esnasında ortaya çı
kabilecek eksikleri tamamlamaya 
ve anlatamamazlıkları dağıtmağa. 
M. Pol Boncur pek yakında imkan 
bulacaktır. Bu iti bir neticeye bağ 
lamak zamanı gel.mi§ tir. Fransız 

plim ise bu meseleyi neticelendir· 
mek makıadını gütmektedir. 

Bu sözlerden sonra M. Massigli 
Fransız plan mm başlıca noktaları

nı hatırlatmış, her devletin lıusasi 
§erait altında silah kuvvetlerinde 
yaptıjı tenzilitla emniyet ve se -
lametin - Sulhu yeni temeller üs 
tüne kurulmaı;ı suretile - artıp 

kuvvetlenmesi arasında çözülmez. 
bir bağlılık bulunduğunu israrla 
beyan etmiıtir. 

M. Masaigli, sözlerine §U suretle 
devam etmiftİr: 

"Fransız planı hukuki vaziyetçe 
-t.rutün Cfevleflerin sela\ne 1ni te· 
min edecek bir rejim 'dahilinde ol· 
mak tartik - beraberlik esasını 
11111T1lfık surette temin edecek bir 

Fransız planını • 
hatırlatıyorlar ! 

CENEVRE, 3 (A.A.) - Silah 
lan azaltma konferansının ilk ~ 
maında M. Masaigli f ransız pli• ı 
nın havi olduğu umumi esasları l 
tırlatmı~, bu planın 23 temmuz 9: n 
tarihli beyannamede kaydedilf 
neticelerin yerini tutmak değil '1 
kat onlarr tamamlamak gayesi r 
güttüğünü tekrar etmittir. 

M. Masaigli kontrol, hava nakl 
yatının beynelmilel bir hale kOll 
ması Ye silahlanma masraflarm o 
tahdit edilmesi meselelerine Fra h 
srz murahhas heyetinin en hüyi 
ehemmiyet verdiğini de söytedilc i 
ten sonra beyanatına fU suretle ıı 
ha yet vermİ.f lİr. 

"Silahlan azaltma hakkında y. 
pılacak mukaveleye askeri bütçe 
Jere doğrudan doğruya tealluk et f 
cek hüküm ve maddeler ili.ve ecJ 
memeıi akhn almıyacajı bir ha i 
reket olur.,. 

PARtS, 3 (A.A.) -Journal gı 
zelcai silah kuvvetlerini azaltır 

konf eranaının tekrar açılıp faali d 
yete geçmesi münaaebetile neıre 
tiği bir makalede ihtiyatlı ve iht 
razlı bir lisan kullanmıştır. - . Bu gazete, l<onferans uzaJrerı 

1 

Ben ıittim. Gösteril.en sokak ft 
•untaradaki daire ne idi? Bilir mi· 
siniz? BU tımuhane.. EYet: Bir 
deliler e.vi. Bu zatın burada mü -
dür, mi:idiir JIMla'Vini, doltor ~ibi 
m mennniyette olcluğUBU san -
dım. 

Abdülhamit entrika ile tahtına 
geçmiıti. Mithat Pa,ayı öldürt • 

miiftü.. Onun içindir ki en büyük 
korlaau tahtmdan yuva.rk.nmak 

babam Cezairi Bahrisefit valisi A- rejim dahilinde olmak tartile -be 

lerinin, Almanyanın intihabat 'd 
resi dolayısile tereddüt halinde ~ 
lacağı 5 mart tarihine kadar fa. 
ve müeaair bir surettee cereyan e 
demiyeceğini ehemmiyetle kaydı 
mekledir. 

ve katledilmekti. 

raberlik esasına muvafık surette 
YÜcuda getirilmittir.u . ....................................................................................... . 

bidin Pa~a Yemen itleri için latan· 
bula çağırılmı!tı. 

Bu iki korku padiphın sinirleri· 
ni iyiden iyiye bozdu. Rüzgarm es· 

mesinde, Amerikada bir zclaele • 

Reislik ettiği komisyonda ben , .. .,.~-t:!"-.~-•••-.~~ 
katiplik ediyordum. Süvene yak • 
la§an bir vapur Hüdcydcye ge -

lstanbul Belediyesi 1 

Muhatabımın ismını 
kapıcıdan SC>nly(>rum. 

verdim; nin YUJ'nnında, Transwoal muhare· 
ri gönderildi. İmamın mektubu en 
acele vaııtayla alındı. 

- Efendim, bu adamı göremez.· 
siniz; çünltü zırdelidir! 

Hayretler içindeyim. Böyle i . 

Jim bir zatı velev zır deli olaun 
görmek lazım. Merakım bir kat 

besinde, Çinc?e cümhuriyet ilanın- Vapur içİD kanal ücreti telgrafta 

da kendisinin harı. katli mukad· irsal kılındı. Biraz sabırdan sonra 
dimesini nörürdü. 

Otuz iki buçuk senede bir ıece 

Qlsun rahat uyuyamayan bir zaval· 

b .. Bu haıtahğa F ramıze& Maııie 

vapur göriindii, demir attı, evrak 
saraya geldi. 

Tercüme komuyonu: Ehülhüda, 
Arap izzet, büyük babam .. Arap· 
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BDRreti 1 ıııı I daha arttı. Müdüre müracaat et • 
tim. iti anlath111. de la Pedaecution, doktor Türkçe- lar dikte ediyorlar, ben ele yazı - r---~--~~~-~·--..1 

il r\ v A - yeşil OY askeri r.as2t Umuma HHllH -Öyle ise buyurunuz. likimı '-z 
haata bağrrır, çağırır, ısırır, in.a.· 
nın ü.zerine büann eder. Onun 

içia, lutfen, yanında on dalliıla:adan 
fazla kamaymız. Çılım ilimin 

huzuruna kabul edildin:. Gerçek -
ten derya gibi engin ilmi var. Ya-

ve siyahi müaahipler ~eriye ıiı-i -
yoriar: - Şevkelmeap efendimiz 

ayak üstiade: bekliyor! diye. hey • 
eti sıkışbrıyorlardı. 

sinde (daül - iti.af) derler. yordum. Her dakika mabeyİDciler merkezinden verilen roalılmata göre. bu-
p;ün hav:ı tcm:ımcn kapalı V1! garbl i•ti· 
ı.ametferdcn ru.z~arlt ohcaktrr. \:aıtış ıb
tfrnalı kuvvctlıdır. Dünkü sıddık en 
fazla 6, en az 4 derece h:ı'a caz~·ikı 

Sarı Zeybek Operetinin 
ıon haftasıdır. 

n11ıda bir çeyrek aaai: kaldım. Çok 
§ükür ayıklık zamanı idi.. ... 

Amiyane bir taksime göre deli -
ler dört çqitti.r: Deli, zırzır deli, 
zırdel~ hmzır ftli.. 

Otuz iki sene memleketin mu· 
kadderahna §eriluiz hakiın olan 
Abdülhamit, kelimenin tıbbi ma

naıiyle hakikaten deliydi. Hangı 
kısımdan?. Bqinci bir kıum açı • 
yoruz: Cahil deli.. Ağabeysi be-
ıinci Murat gibi olsa (yani 2ırde • 
Ji) it kolaydı •• 

Saraym biri timarhane addedi • 
liT ve oraya tıkılırdı. Lakin Abdül
hamit ekseriya dürüst iş yapanb, 

plan kurardı, vezirlerinin kusurla· 

Hükimet sisteminin esası hu • 

dur. Millet, uzun müddet, bu has· 

talık tarafından idare ediMi. Tek 

adamın hükumetine ( Monarchie) 

derler .. Hayır, Abdülhamit idare -

sine bu ismi veremem. Haydi garp 

kamusuna ben de bir kelime bedi· 

ye edeyim. Bu idare bi:r (T relar· 

chie) kaçık hükumetiydi. 

Meseli Almanya elçisi gelmi!
Tatlı tatlı görütüy~ .. Lakin padi • 

tah da birdenbire bo:ıulmakta ..• 

Gözlerin feri uçmuı, eller terliyor. 

Vücut aoğumUJ. Padişab güçlükle 

Tercüme sonuna geldi. 

Ebülhüda Efendi üstünü süpür
dü. Sakalını taradı .. Batına &ayet 

ağır bir koku sürdü.. Zadm içine 
yerleştirdiğimiz tercümeyi aldı, 

kapıdan çıktı. Ayakta ıabıraızla .. 
nan Abclü)hamit nerede?. Yok .. 

Ebülhüda Efendi keadisini kova • 
lıyor, kuvalıyor, bulamıyor. 

Abdülhamit ıeyh efendiyi ka • 
bul etmedi. Getirtilmesi için ka -

lakırdı ediyor .. O sırada ne oluyor~ naldan Hüdeydeye Tapur, Mena • 

du; bilir misiniz?. Sultanhamidin lıa'dan Hüdeydeyc asker müfre • 

önün<len (Taif) hapishanesinin, zesi gönderilen o mühim mektu • 

Mithat Paıamn hayaleti geçiyor • bu Sultan Hamit okumadı! O mek 
tubu ki bir an eY"el tercüme edil · du. 

Pacliph hazırlanmq. Senede bir 

köprüyü veya denizi aşacak, eski 

ıaraya gidecek .. Peygamhet-in hır· 

mesi için dokuz doğuruyordu. 

N d .. ., 
- e en, nıçın .. 

rını bulacak derecede iyi hareket ~smr ziyaret edecek ve ettirecek .. 

Bunun sebebini bana sormayı • 
nız.. Bu hususta sizin muhatabı • 
nız olsa olsa pek muhterem dok -

ederdi. Bunun içindir ki süslü uır 
tahtında herkese galebe etti. Deli· 

Herkes huzurdan geçiyor, lakin pa torlar olabilir. 
di,ahın rengi bozuk.. Suratı asıl - ! Celil Nari 

'l6l mılimctre idi ' 
Radyoda 

l'T NBCL - 18 den 1 45 e ka· 
dar ~az .(inci Hamm ~ e :\!elek ilanım). 
T8,45 ten 19,30 a kadar orkcstr.ı. ı !},35 
den 20 ye k:ıdar Fr;ınsızca det {mup
tceilc.rc mab us)., 20 den 20 30 a ı.:ııdar 
Hazım Be\• tnrafınd:ı.n K:ıraguz, 20,.'30 
dan 2 l c kadar s:ıı (:\'füı.ıcrref lWıımY, 
21 den 2.1,.'l(). a. k:ıdar Hafız Ahmet Bey, 
21,.10 dan 22 30 a hdar orl.ec:tr:ı. jnn!! 
ve borsa haberi. mat ay:ın 

VAKi T 

§ Bir güne mahsus olmat 
üzere pa:ıartesi akşamı üç pcl' 
delik piyes Renkli Fener oyol 
nacaktır. 

Teşekkür 
Bozti) u!< t:ıpu memuru Mustafa I(f 

ri Be\ in ':ızif csine karşı gösterdi i: 11t' 
sa~i) et ' c :ılıl.k:ıya alenen t.eşckkur cdl 
rım. Ba ri Paş:ı 1.ade 

Kem:ıl 

neşriyah 

Fevkalade heyecanlı bir roman 

Suanalı münkir 
Asıımızın en meşhur ediplerinden Gerharl Hauptmann•ırı 

eseridir. Bir papazın fevkalade heyecanlı, merakh," coıkurı 

aşkını, san'atkiraoc bir şekilde anlatır. 

Te\J:Zl yerJ: Ankara caddesinde lnkı· 
IAp ktttUpanes1. Flatı 25 kuruş. 

1 

1 

il , 

' 1 
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Ala l 'm ede•i .. ,, ... Ji 33 - - Hu.ku~ talebesi . [ ·I k t 1 s a d i Ha b e r l e r ] 
CANIM AYŞE cemıyeh kongreyı -
=======Selimi izzet akdedebitdi Aydın incir müstahsilleri d 

Şefik Nuri bey kızının telitı· 
SJ Dl da far ketti ve ona ıon ve kat'I 
f darbeyi vurmak istedi: 

degwil Dün halkevinde saat {14) te top ortaklıg" ( faaıı•yette nuz zaman seviniyorsunuz lanan hukuk talebeıi cemiyeti umu 

mi?. mi heyeti, 20-1-933 tarihinde ek • 
- Kemal söylediği zaman sevi· seriyetin bulunamaması yüzünden 

• - Değil. Yeğeninin ıaadeti 
adı İçin evlenmemeıini istiyor. Ken • 
cd diıile görüş, sor, sana söylesin. 

nı'rdim. h ·-· "Ko~peratifçilik,, in b. ize.verdi· j sı.ılar.ı derhal A.yd. m. i.ncir müıta.h'-te ir edilen içtimama devam et • _ _ 

e Ayıenin batı önüne düftü. 
Şefik Nuri bey genit bir nefeı 

aldı. Aytenin fikirlerini altüıt 
etmi9, kanaatini sarımııtı. Ahmet 
beyle görütmesi de iyi olacahı. 

ib Ayte düf ünüyordu: 
"Ahmet Barunt beyle nasıl A. l.! .. i' ., ıuru§ece ım . ,, 

1 1 Görüıecekti. Görütecek ve o • 
9: Dun maakeıini yüzünden ııyıra -
ilı caktı. 

1 ~ içinden kabaran iıyanla hara-
eıı retleniyordu. 

Ahmet Baruni bey nihayet 
kf Kemali kendine evlat etmek iste

Oll IDezdi. Bu onun hakkıydı. Fakat 
mı ona iftira etmek, onun aleyhinde 
Fa l>ulunmak, onun kıymetini küçült· 
yi miye çalıımak hakkını haiz de -
ilı iildi. 

li Daha dün, ticaret aleminde, 
Kemalin yüksek kabiliyetinden 

y. bahsediy~rlardı .. Bu müessesede 
e çahflD&lmın memleket için çok 

ft faydalı olduğunu, birkaç sene 
ed aonra, devletin kendisinden çok 
lıa iıtifade edeceğini ıöylüyorlardı. 

Bu sözler, kuru medihten ibaret 
iP değildi. Şu halde, Ahmet Baruni 

m beyin sözlerine ne mana vermeliy· 
. di?. 

re Ane yerinden kalktı, kapının 

ht önüne çıktı. 
uzakta, küçük kötk, ıanki bir 
...... tııııluıJ...,. .... ı. .... ,1. •--1-.1, "'" 

; ıiale kaplanmıt, bakımıızmıf gibi 
L duruyordu. Uzaklarda çahfan ni. 
§alllmın yuYasmda bir gariplik 

aı çökmüıtü. 

; Ay9e de gönlünde ayni gariplifi 
biuetti ve birdenbire iliklerine ka
dar titredi. •• 

Bahçede Ahmet Baruni bey do-
lqıyordu •• 
Şddqmıf, ıüslenmif, kozmetik· 

lenmitti. lıtanbula geldi geleli gö· 
Yf betini eritmitti. Y anaklannda 

, 

pudra eksik olmıyordu. 
Gençleıtiğine kaniydi. O gün 

Ayıe,.e kur yapmağa hurrlanmıı-

Ayıe, ıözü Kemale intikal ettir· .. gı malumata göre Türkıyenın he • sıllerı kooperatıfını zıyaret etmıt· mit; Aıağıdaki meıeleler görüşu· .. .. . 
mek arzuıundaydı. ı k k t d'l . ı· men hemen yegane mustahsıller ler ve ayni zamanda ziyaretlerini ere arara rap e ı mıt ır.: 

Biçare Kemal, ıize iltifat et- M"nh 1 b 1 k dı'vanı teşkilatı olan "Aydın incir Müstah Alaşehire kadar uzatarak Alate • u a u unan ongre . . 
mek için, kimbilir kitaplardan ne katipliklerine Hakkı, Nuri ve En· sıl.lerı Kooperatifi,, halen beynel - birdeki üzümcüler kooperatifinin 
cümleler. ezberl~~it~ir. ver Beyler ıeçilmit ve kongre diva ı mılel kooperatifçilik a~.e~inde ta· teşkilatını ve üzüm mmtakaıını 
Aytenın el~erı tıtrıyor~~: nının tetekkülünden sonra nizam. ~~me~ ta~ınmıt ve .~uhım tefe~- c:>rmütlerdir. 
- Bana iltıfat etmek ıçın batka· nameyi tadil encümeni tarafından k.ull~r ~le fılen de munasebete gı - Mütehassıslar heyeti bu ziyaret 

larının sözlerine ihtiyacı var mıy· ı tadil ve tabedilerek layiha halinde rıtmııtır'. Avrupada mevcut büyük ten o kadar iyi intibalarla dönmüş 
dı? j azaya d w t l . ka kooperatıflerle meıela Almanya, lerdir ki, incir ihtiyaçlarını hemen · · agı ı an nızamname · 

_En güzel atk sözleri, roman · bul edilmi• ve b d ra cemi· İskandinavya, Belçika, Fransa, Ma lcamilen Aydın letkilatından ve 
1 1 d. 1 :ı- un an son · · "hlAk k 'fi 'l h · l "h' kı lardan ezberlenen cüm e er ır. n· yeti~ hal' h . t' b g··ne carııtan 11tı a ooperatı erı e üzüm i tıyaç arının en mu ım s 

•w• .. h ı azır vazıye ı; u u . •v• • • d 
san cidden ıevdıgı zaman oyle e· kadar ıürüp gelen ihtilaflar mev _ . gırdıgı temasta ortaklarının yeliş· mmı da gene ayni müeaaesenm e· 

Yecanlıdır ki değil güzel cümle, ha zuu bahsolm ~ h t e· _ tirdiği mahıulleri tanıtmak fırsa - laleli ve onun idaresi altında olan , . . d' ut, umumı eye , .. . . . . b 
sit söz söylemek ıktıdarını ken ın· kı' ı'dare he t' . . t'f k bul tını elde etmııtır. Şımdıye kadar Alaşehir kooperatifinden mü a • . ye ının ıs ı asını a . . . 
de bulmaz .. Size erkeklerın ıırrını ve cemiyetin eski nizamnamesine kooperatıfın mesaısi yalnız incir yaa etmişlerdir. Gün geçtikçe Av-
ifşa ettiğim için kızmayınız.. Biz iÖre seçilmit bulunan, artık bugün mahıulüne inhisar ederken Alate · rupada bilcümle istihlak koopera • 
zalim erkekler, hepimiz böyleyiz.. hukuki bir hamiyeti olmıyan cemi hir üzümcülerinin satıı kooperatif liflerinin doğrudan doğruya müs • 

Ayşe, kurnazça dedi ki: yet tali teşkili.tının da infiaahını it lerile tesisi münaıebet ederek ü • tahsil kooperatiflerimizden ihtiyaç 
- Zannetmem ki, Kemal de.. 'fakl · zümlerimizi de Avrupa müstehlik larını temin edecekleri ve müstah-tı a teyit ettikten sonra kabule 
Ahmet bey ıözü kesti: dilen yeni nizamnameye göre, ce· kooperatiflerine tanıtmak imkanı· 
- Böyle bir kurnazlığa bat vur· miyetin yeni idare ve teftit heyet- nı elde etmittir. Nitekim lzmire ge 

muş olsun! Diyeceksiniz değil mi? lerile haysiyet divanını seçmittir. len lngiliz kooperatifler mütehai· 

ıillerimizin kooperatifleri sayeıin
de emin ve istif ad eli mahreçler bu 
lacağı şüphesi~dir. 

Siz erkekleri hiç tanımıyorsunuz.. intihap neticesi berveçhi zirdir: 
Amma bu da sizin lehinize .. Er • 1daı".! heyetine her sınıftan üçer 
kekler yirmisinden kırkma kadar kişi olmak üzere: Lütfi, Hulfısi, Ce 
metelik etmezler.. Onların ruhu vat, Hilmi Arif, Celal Sahir, Bel -
kırkından sonra temizlenir .. Ya • kis Ziyaettin, Kemal Kerim, Rifat 
landan kaçarlar, sahtelikten an · N · y l ' un ı maz Hanım ve Beyler ... 
cak o zaman hoılanmazlar.. Vic· Teftiş heyetine her sınıftan iki-
danlı erkek, kırkından ıonra hasıl k 

şer işi olmak üzere: Hulfısi, Na-
olur .. 

Ahmet Baruni beyin vicdan • 
dan bahsetmesi gülünçtü. Ayşe, 
soğuk kanlılıkla sordu: 

- Kemal her erkeğe benzer . ., 
mı ... 

Ahmet Baruni bey sevindi Ayşe 
4idcletle reddedeceğine sp.J sor.u -
yordu .. Demek Kemali fazla ıevmi 
yordu.. A~kı bir hevesten ibaretti. 

ihtiyar kurt, Anenin kumazh • 
ğını anlamadı .. Cevap verdi: 

- O, hepsinden iyidir .. Ahlakı 
fena değildir. Yalnız bu kaideden 
hariç kalamaz .. inanın Ayşe hanım 
her genç erkek, her genç kızı al • 
datrr .. 

Bu söz, Ayıenin bir kulağından 
girip bir kulağından çıktı .. 

Ahmet Baruni beyin hiç bir sö· 
züne inanmıyordu.. Onun yalanct 
bir adam olduğuna inanmııtı. 

mık, Nuri, Nahit, Adnan, Niyazi 
Beyler ... 

Haysiyet divanına her sınıftan 
dörder kişi olmak üzere: Enis, Ru
hi, Savni, Samim, Şükrü, Mitat, Ri 
cai,Zinnur,Şahap, Nuıııllab,Melih 
Şov.ket Boyler sP~ilmiş; idare he · 
yetine yedek aza olarak -her sı -
mftan ikişer kişi olmak üzere-1s 
mail, Sadi, Müştak, Mesut, Fehmi, 
Ferit Beyler seçilmiştir. 

Umumi heyet, yeni idare heye
tine bir takım salahiyetler vermit· 
tir. Biran evvel ite baılamak husu 
sunda umumi heyetin gösterdiği 

arzuyu nazarı dikkate alan idare 
heyeti de vazife takıimini yaparak 
çizmiı olduğu proğram üzere faa· 
liyete girişmittir. 

Kooper11tlf bankası Aydın kooperatlflerl 
lstanbulda ilk evvel açılan Li· Aydın Ziraat Bankaamın yar • 

man istihlak kooperatifi belediye- dım ve tetvikile Aydın Kredi Koo
mizin de açtığı bir belediye istih • peratifleri gün geçtikçe çoğalmak
lak kooperatifi takip etmiştir. Şe • tadır. Bu kooperatiflerin artması 

bir dahilinde yavaş yavaş koopera 1 köylüyü murabahacılar elinden 
tif hareketlerinin kök saldığı gö • kurtarmaktadır. Halen Aydın ve 
rülmektedir. Bazı esnaf kısmının mülhakatında tetekkül etmit 28 

d b. k t'f k .. adet zirai kooperatif vardır. Bu a ırer oopera ı yapma uzere . . . 
bb.. · · t'kl · h be ·ı kredı kooperatıflerıne 238 köy da. 

teıe use gırıı ı erı a r verı - . . . . 
k d . B .. d .. w hıl olmuıtur. Kooperatıflerın taab me le ır. u gun en gune çoga - .. 

1 1 · l .. . d .. .. hut olunmuf sermaye mecmuu 
an ve esası ız er uzerın e yuru · 

4576671
. d B k .fi 

, ıra ır. u ooperatı er 
yen kooperatiflere mali sahada ko son sene zarfında 750,000 liradan 
laylıklar gösterecek bir kooperatif fazla ikrazatta bulunmuttur. 933 
bankasının da kurulması lazım gel senesinde Aydın ve mülhakatında 
melde idi. lıte bu zarureti gören yeniden bir kaç kooperatif kurula· 
ve Liman kooperatifinin idare mec caktır. Aydında kooperatiflerin 
liıi reisi bulunan Hamdi Bey koo· gittikçe artması dolayııile bir zirai 
peratif tirketlerinin kredi ihtiyaci· kredi kooperatif birliği teıiıi dü • 
le uğraımak üzere hususi bir ban . şünülmektedri. Ayni zamanda or • 
ka açılma11 fikrini ortaya atmış ve takların istihlak ifası ihtiyacını te
bu fikre halen müesses diğer koo- min için bir de istihlak kooperatifi 
peratifler de müzaheret etmişler . açmak niyeti kök aalmııtır. 

tı .. 

Kemal gitti gideli, genç kıza tek 
kelime aöylememiıti. Biraz daha 
kemali unutmasını bekliyordu. 

Sözü istediği tarafa getirmek i
çin dedi ki: 

Kazanç vergisinden 
istisna edilenler 

dir. Haber aldığımıza göre banka· la yakında yapılacak bir toplantı· 
nın müesaisleri meyanında Liman da bankanın nizamnamesi, aerma 
Kooperatifi kadar belediye Koope yesi ve çalııma tekilleri tanzim ve 
ratifi de bulunacaktır. Bu maksat- tespit edilecektir. 
........................................................................................... 

Fransclda tevkif edilen 
bir Türk casusu mu? Bugün artık vakit ıaat gelmiıti. 

Uzaktan o da Ayteyi gördü. 
Yaklattı. 
- Sıcak size yakıııyor. Yanak . 

larmız gül bahçesine benzemif. 
Ayte iıyan etti. Ona nefretini 

1 haykırmak, babasının yanında 011 • 

dan izahat istemek arzuıunu duy
du .. 

Fakat bu adamla açıkça konuş· 
' lllaam yanlıı bir hareket olduiunu 

İdrak etti •. Sadece dedi ki: 
- Bugün lirikıiniz ! 

Gtilümaemete •ayret etti. 
Şefik Nuri Bey, kızınm çok si • 

nirli, fula aaabl olduğunu anladı. 
1 Eline bir kitap aldı, okumağa 
batladı •• 

Kızı ile Ahmet beyin yalnız ko
nuımalannı daha muvafık bulu • 
Jordu •• 

Bu, Aytenin de itine ıeldi, Ah. 
illet beyin de hoıuna gitti. 

Beraber bahçeye çıktılar •• 
Havuzun yanında, söğüdün al • 

~~ tahta kanapeye oturdu -

4h.net bey güldü: 
....... Ciizel olduiunuzu duyduiu • 

- Ahlakını anladık, ya zekası? ANKARA, 2 - Son tklini alan 
yeni kazanç vergisi layihasında bir 
kıaım halk vergiden istisna edil -
mittir. istisnalar tunlardır: 

Onun yüksek zekasını, it hususun
da kabiliyeti takdir ediyorlar. 

- Kabiliyetsiz değildir. Yalnız 
çok fazla methedildi, fazla timar
tıldı .. Bu yüz vermeler, onun te· 
rakki etmesine mani oldu. 

- Bili.kia, ben onu terakki et -
mit zannediyordum. 

Ahmet Baruni Bey güldü: 
- Siz, bu gibi itlerden nasıl an

larsınız? .. Onun terakki edip et -
mediğini nereden bileceksiniz?. 

- Sizin bu huauıta tecrübeleri· 
niz var. Siz bilirsiniz. Sizin fikri . 
niz nedir? 

ihtiyar kurt, yavru bir tilki gibi 
tuzağa düttü: 

- Kemal, zannedildiği lcadar 
kabiliyetli değildir. Günden güne 
de alçalıyor. Lüzumu kadar çalıı -
mıyor. Bütün itleri aören .. d .. . 'd • mu ur 
muavını ir ••. 

Ane, zangır zangır titremiye 
baıladı. Az kalsın Ah t B . , me eyı 
tokatlıyacaktı. 

Gözleri döndü, adeta ağzı kö
pürdü. ihtiyar Mısırlının suratına 
dik dik bakarak, sesinin bütün 
kuvveti He ve sesini perde perde 
yükselterek haylordn 
< .ıua ııuucua) 

Aylık kazançları 15 liraya ka • 
dar olanlar, muharrirler, s~nayi 
ve ziraat itleri, seyyar satıcılar,. 

Muafiyetlerin tesisinde birinci 
derecede ele alınan vaziyet: mai· 
fet iş bölümü ve memleket iktısa -
diyatının uıuumi vaziyetine göre 
himaye edilmeıi lizımgelen 11nıf· 
ların ve ıpor hayatının bir vergi 
mevzuu içinde mümkün olduğu ka 
dar az tazyik görmelerine ml\tuf 
bulunmaktadır. 

Projede mükellefiyetin teıiıi 
bahsi üzerinde bilhassa durulmuş· 
tur. 

Mevcut kanun bilançoya müste· 
nit beyanname, muamele ve satış 
hasılat ve masarifi beyanı gibi 
muhtelif tekilleri ihtiva ediyordu. 

Bunların bilançoya müstenit be· 
yanna~e uıulü timdiye kadar ce· 
reyan eden tatbikata göre ne mü -
kellefler ve ne de mal memurları 
tarafından liyikiyle ve kanunun 
istediği tekilde tatbik edilmedi -
ğinden blinçoya müstenit vergi a· 
hnmaıı aleyhine bir cereyan hiıd 
olmuıtur. 

P ARiS, 2 - Bir müddet evvel 1 gayet kuvvetli riyaziye bilen bir 
Pariı polis müdüriyeti tarafından adamdır. Son zamanda Madam 
esrarengiz bir adam tevkif edil - Stella isimli bir kadının temin et• 
mit, fakat timdiye kadar bu ada- tiği sermaye ile film çeviriyordu. 
mm hüviyeti bir türlü anlaşılama· Rober dö Lil bundan bir müddet 
mııtır. Bu adam, bir şüphe üzeri- evvel Berline giderek Türkiyeden 
ne tevkif edilmittir. Kendisinin gelen hatırı sayılır kimeslerle hu. 
ecnebi bazı devletler hesabına susi bazı mülakatlarda bulunmut
casuıluk ettiği zannolunuyor. Es • tur. Berlin dönüşü esnaıındadO' ki 
rarengiz mevkufun Fransa aley - Rober dö Lil Fransız zabıtası ta
hine olarak hesaplarına casusluk rafından casusluk yaptığı ithami
yaptığı zannedilen devletler ıse le tevkif edilmittir. Fakat bu a• 
Türkiye ile Almanyadır. dam, Berlinde vuku bulan müli • 

Şüpheli mevkuf şimdiye kadar katını lstanbulda bir film çevir • 
bir kaç defa sorguya çekilmiş, fa- mek için herhangi bir müsaade al• 
kat kimin neıi olduğu kat'iyyetle ırnak maksadile yapdmıt bir te • 
anlaıılamamııtır. Bu adam, ismi - şebbüsü neticesi olarak bildirmiı, 
nin Rober dö Lil olduğunu, baba- şimdiye kadar lstanbula ayak 
ıının harpte öldüğünü, annesinin basmadığını da ilave etmittir. 
ise kibar ve asil bir İngiliz aileıi- Maamafih Fransız zabıtası, fev· 
ne mensubiyetini iddia ediyor, fa- kalade zeki, son derece malumatlı 
kat bir rezalete meydan verme - olan mevkufun T urdr isminde bir 
mek için kadının ismini ifşa ede- a<sker firarisi olduğunu da zannet• 
miyeceğini söylüyor. Çünkü ken. mektedir. Onun için Turdr'ın el• 
diıi bu kadının gayri metru çocu- yevm Londrada bulunan ana ve 
ğudur. I babası müvacehe için Franaaya 

Rober dö Lil beş lisan konuıan, davet edilmiılerdir. · 
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Brezilya ile kahve 
mukavelesi 

Brezilya elçisi 
izahat 

bu hususta etraflı 
• 

verıyor 

Brezilya sefirile lktısat vekili ı lar evvela Ankara, İstanbul ve lz
Celal Bey arasında bir müddetten mirde açılacak, kahve ufak torba· 
beri cereyan eden müzakerele . 'arda satıldığı gibi hazır olarak t;, 
bir itilafla neticelendiğini ve me erilecektir. 
leketimize kahve ithali inhisarı -

nın muayyen bir zaman için Bre -
zilyaya verildiğini yazmıştık. 

İki gün evvel Ankaradan gelen 
Brezilya elçisi M. Mario de Pimen

tal Brandao dün T okatliyan ote • 
]inde kabul ettiği bir muharririmi-

ze bu mukavele hakkında şu iza • 
hah vermiştir: 

- Hazırlanan mukavele parafa 
edilmiş, fakat henüz imzalanma · 

mıştır. Bunun sebebi iktısat vekili 
Celal Beyin seyyahatte olmasıdır. 
Celal Bey seyyahatten dönünce 
imza işi yapılacaktır. Bu mukave-

le, Brezilyanın, az kahve istihlak 

olunan memleketlerle yaptığı pro
paganda mukavelelerine benze -

mez. Brezilya bu neviden bir mu
kaveleyi ilk defa Türkiye ile yap -

• 

Brttziira eiÇıs1 Nl7" 8rando'". 
mıştır. Hazırlanmış olan mukavele bi. 

Mukavele, Brezilyada kahve ih - takas mukavelesidir. Yani Brezil
racatını idare ve tanzim eden "kah 
ve milli meclisi,, ile Türkiye hüku· 

meti arasındadır. 

Türkiye hükumeti bu mukavele 
ile memlekete kahve ithali inhi -
sarı:iu Brezilya kahve meclisine, 

üç sene müddetle vermektedir. 

ya Türkiyeye ihraç ettiği kahvenin 

kıymetinde Türk malı almağa mec 

burdur. Çünkü Türkiyeye sattığı 

kahvelerin bedeli buradan ayni 

kıymette mal alıncıya kadar Tür -

kiyede bloke edilecektir. Bunun 

Buna mukabil Türkiye hükume· için şöyle bir hal sureti bulunmuş
ti ticarette mahlut kahve satılması tur: 
nı menedecek, satılan kahveleri bu Brezilye meclisi Türkiyede Türk 
noktadan kontrola tabi tutacaktır. tüccarlarından bir grupla iş göre· 

Fransada 
Yeni kabinenin 

beyannamesi 
Bütçe açığına karşı bir kaç 

yerden maaş alanlar •• 

PARIS, 3 (A.A.) - Nazırlar 

meclisi dün başvekil M. Daladier· 
nin reisliği altında toplanmış ve bü 
tün vaktini hükumet beyanname~ 

sini hazırlamağa hasretmiştir . 
Alman malumata göre bu be · 

yanname kısa olacak, gerek met
ni ve gerek havi olduğu fikirler iti
barile ruhlu, tesirli ve cesaretli bir 
mahiyette bulunacaktır. 

M. Daladier, beyannameye ba
zı şahsi düşüncelerini de ilave c:de
cektir. 

Bu fikirler başvekilin mesai ar
kadaşları üzerinde müsait bir tesir 
yapmıştır. 

BUtçenln açığı 
PARIS, 3 (A.A.) -Ayan mec· 

lisindeki muhtelif fırkalardan bir 
çok aza ayrı ayrı vazifelerin bir · 
den ifası dolayısile bir kaç taraf
tan maaş alınması hususunda gö
rülen sui istimallere karşı mücade
le etmek, bütçe açığını kapatmağa 
bu suretle geniş mikyasta yardım· 
Ja bulunmak maksadile bir grup 
teşkil etmişlerdir. 

P ARiS, 3 (A.A.) - Hükumet 
yarın meclislerde okuaycağı be -
yannamede son intihabat netice -
sinde teşekkül eden ekseriyeti u
mumi menfaat namına devletin 
haiz bulunması ]azım gelen her 
türlü nufuz ve kuvveti muhafaza 
etmesi için hükumete imkan bırak
mağa davet edecektir. 

Kabinenin başlıca vazifesi mali 
vaziyeti ve itleri c:lüsdımek old. -

ca'ldır. 

Fiyatlar şimdikinden ehven ve bir cektir. Bu tüccarlar meclisin Tür - Bu işin gürülmesine iktısadi buh 
seviyede olacaktır. ihtikara ve fi. kiyeye gönderdiği kahveleri kü • ranla telifi mümkün her türlü ted-

çük satıcılara verecekler, Buna birler alınmak suretile azim ve me
mukabil Türkiyeden Brezilyaya tanet dairesinde devam olunacak-

yatların yükselmesine mani olmak 
üzere Brezilya meclisi Türkiyede 

12 bin çuvallık daimi bir kahve 
stoku bulunduracaktır. Bu suretle 

mal ihraç edece!derdir. Mal ihraç tır. 
ettikçe .~e bunların vesikalarile Ancak bu vazifeyi yerine getir-

dikten sonradır· ki hükumet de -
memleket istihlakine kafi gelecek 
mikdarda daima kahve bulunacak 
tır. 

kahvelerin bedelini Türkiye mer -
mokrat esasları dahilinde ıslahat 

kez bankasından alacaklardır. Bu yapmağa girişecek vaziyette bu -
izahattan anlaşılıyor ki, Brezilya lunacaktır. 

Şimdiki halde Türkiyede birse · 
nede sarfolumm kahvelerin Brezil 
yadan geleni 80 - 85 bin çuval ka

dardır. Bu mikdarın, mukavelenin 
tatbikine geçildikten sonra 200 bin 

çuvalı bulacağını da kuvvetle ümit 
ediyoruz. Çünkü fiyatlar ucuzlıya · 

cağı İçin saf kahve sarfiyatı çoğa
lacak, herkes mahlut kahve kullan 
mıya lüzum görmiyecektir. 

Türkiye hükumetinin memleket 
te muayyen bir mikdar kahve sar

fı hakkında giriştiği hiç bir taah -
hüt yoktur. Yalnız kahve ithali im
tiyazını bize vermiştir. 

Kahveler Brezilya meclisi tara -

sattığı kahvenin parasını alabil -

mek için Türkiyeden mal ithal et -

miye mecburdur. 

Türkiyeden Brezilyaya neler ih· 

raç edilebileceğini şimdiden söy 

lemek, benim için müşküldür. Bu -

nu Türk tüccarları bulacaklardır. 

Şimdiden Türkiyeden bir tüccar 

bir kaç güne kadar, kahve meclisi

nin Türkiye mümessili ile birlikte 
Brezilyaya giderek ora tüccarlari -
le t emas edecek ve Türkiyenin Bre 
zilyaya neler ihraç edebileceğim 
tetkik edecektir. 

Mukavelenin tatbikatında Tür -
kiye hükumeti ile kahve mecli:;i a-

fından "sif İstanbul olarak ve 
rilecektir. " rasmda çıkacak ihtilaflar iki kişi -

M l. b d .. .. 1 lik bir hakem heyetine havale edi 
ec ıı ura a toptancı Turk tuc 

carlarına muay b" f · t .. lecektir Bu hakemler de araların · yen ır ıya uze - · 
rinden kah l · t 1. d k da uyusamadıkları takdirde lstan ve erı es ım e ece , • 
b ı f k b. k 1 bul Tı"caret Odası reisi üçüncü ve un ar u a ır ar a kahveleri kü 
çük satıcılara satacaktır. Kü _ kat'i hakem olacnktır,. 

Abbas Hilmi Paşa 
şehrimize geldi 

Bir müddettenberi Suriye ve Irak 
ta seyyahat etmekte olan sabık Mı 
sır Hidivi Abbas Hilmi Pata evvel 
ki gece toros ekspresile tehrimize 
gelmiştir. 

Abbas Hilmi Paşa şehrimizde 

on gün kadar kaldıktan sonra Av
rupaya gidecektir. Kendisine çif • 
lik müdürü Nasır Bey refakat et
mektedir. 

Recep Uey dUn 
Ankaraya döndü 

Bayramdan evvel şehrimize gel 
miş olan C. H. Fırkası umumi ka -
tibi Recep Beyefendi dün akşamki 
trenle Ankaraya hareket etmiş, is
tasyonda, İ!tanbulda bulunan me
buslar, f ırkanm kaza ve _nahiye o
cakları reisleri ve diğer birçok zat 
lar tarafından teşyi edilmiştir . 

Dünya iktısadiyatını 
düzeltecek konferans! 

Evvela Amerikanın ingiltereden iste 
diği para meselesi hallolunacak, sonra. 

LONDRA, 3 (A. A.) - Röy
ter ajansının salahiyettar menba
lardan öğrendiğine göre dünya 
iktısat konferansı, borçlar mese -
lesi hakkında İngiltere ile Ame -
rika arasında yapılacak müzake -
relerden evvel toplanmıyacak, 

davetnamelerin gönderilmesile 
konferansın arasında en az 3 ay
lık bir müddet geçecektir. 

Davetnameelrin gönderilme -
si hakkında henüz hiçbir tertibat 
alınmamıştır. 

Çünkü dava evvelce İngiliz 
Amerikan rr.üzakereleri hakkın
da daha açık bir fikir ve hüküm 
hasıl etmek arzusu gösterilmek -
tedir. 

lktısat konferansına memur 
mütehassısların hazırladıkları 
ruzna.me Londrada müsait bir su
rette karşılanmıştır. 

M. Mac Donald ile M. Baldvin 
M. Evill Çemberlayn, Sir John 
Simon ve M. Valter Runciman 6 
şubatta Amerikanın Vaşington se 
firi M. Luidsay ile görüşecekler -
dir. Bu suretle bunlar borçlar me· 
selesi hakkında adeta bir nazır -
lar encümeni teşkil etmiş olacak -
lardır. İngiliz murahhas heyetinin 
teşekkül ve hareket tarzı hakkın
da daha sonra nazırlar meclisi bir 
karar verecektir. İngiliz hüku -
metinin ve murahhaslarının fikir 
ve kanaatine göre Lozan itilafla
rının kıymeti zaman geçtikçe art-, . 
.u......htc:ıJu. lu~IJLC:l t: Jlt: Aıucı lhc:ı 

•_ı • ..il .... 'ı""' "l1'-"' • ·"' 'ı'"''" 
arasınaa yapı acaK 1 K muzaKere-
lerde ve bunları takip edecek da
ha başka mükalemelerde Lozan 
itilafları ve bu itilafların aktile 
neticelenen konferansta vücuda 
getirilen ehemmiyetli eser ön saf
ta kalacaktır. Borçlar hah:!tında 

kararlaştırılacak tesviye sureti -
nin Lozan itilaflarına uygun düş 
mesi icap eder. 

Gene İngiliz Amerikan müza
kerelerinde dünya iktısat konf e
r ansı ve sair memleketlerin bu 
konferansta i~gal hakkına malik 
oldukları mevki meselesi ön safta 
tutulacaktır Cünkü bu memleket . -
lere daha evvelce kendi hakları-
nda zararlı bir tesviye sureti ak
tedildiğinden dolayı İngiltereyi 
muahaze etmek için vesile vere -
cek hiçbir beynelmilel itilaf akti 
de-niş edilmiyecektir. 

Bu umu.mi mülahazalar müs -
tesna olmak üzere hükumet İngi -
liz murahhas heyetinin Amerika • 
ya vardığı zaman borçlarla mü -
nasebeti olan meselelere ait ya • 

pacağı müzakere sahasını herhan .. 
gi bir suretle tahdit arzusunda 
değildir. 

İngiltere hükumetinin herhan .. 
gi bir mesele hakkında müzakere 
kapısını kapamadığma M. Ruz • 
velti ikna için her şey yapılacak· 
tır. 

Konferansın reisliği 

LONDRA, 3 (A. A.) - M. 
Mac Donald, dünya iktısat konf e· 
ransına riyaset etmesi hakkında 

kendisine yapılan daveti - bu 
konferansın Londrada toplanma • 
sı şartile - kabuletmiştir. 

Denizlide konferans 
DENiZLi, 3 (A.A.) -Bu sabah 

Halkevi salonunda Dr. Kemal B. 
tarafından Denizlide üç mühim 
hastalık adlı bir konferans veril • 
miştir. Salon baştan başa dinleyi
cilerle dolu idi. 

izmir ilk maçları 
lZMtR, 3 (A.A.) - Bugün mın

taka lig maçlarına devam edilmiş, 
lzmirspor Göztepeyi 2 ye karşı S 
ve Karşıyaka spor klübü takımı 

Altay takımını bire k~rşı üçle m:ığ 
lup etmi!lerdir. 

F. Bahçenin teblfğl 
lSTANBUL, 3 (A.A.) - Fe. 

fierh,. Jv.. 1 r K.A tinlia.inAr. n t .. ht;~ 

edilmiştir: 
Hava kuvvetlerinin ve deniz

altı gemilerinin üniformalı ve işa
reti mahsusayı taşıyan zabitlerine 
Fener bahçe stadyomu bilaistisna 
her maç için biletsiz olarak açık 
bulundurulacaktır. Fener bahçe 
klübü bu kararı vermek ve tatbik 
etmekle k .m ve hakiki birer spor• 
cu olarak tanıdığı sevgili kardeş • 
lerine karşı nnçiz bile olmıyan bir 
kolaylık göstermeJ..."ten değil, ge • 
cikmiş bile olsa ulu bir vazifeyi 
yapmaktan mütevellit derin bir 
haz duvmaktadır. 

Huğday siloları 
Ziraat vekaleti Anadolunun mü 

him merkezlerinde buğday siloları 
tesisine karar vermiştir. Bu silolar 
da köylülerde buğdaylarını muha· 
faza edeceklerdir. 

Şimdiki halde yalnız bir kaç mü 
him merkeze tahsis edilen bu silo· 
lar pek yakında bütün buğday iı • 

tihsal merkezlerinde tesis oluna • 
caktır. 

············································~·············································· 

Bizden uzak olsun! 

çük satıcılar bu kahveyi yüzde beş Brezilya kahve meclisi reisinin 

karla halka satacaklardır. Hüku • istifa ettiği, yeni mukavelenin Bre 
met, meclisin kahveyi toptancı tile zilyada muvafık görülmediği ve 

carlara ne fiyat üzerinden verdi • bunun için imzalanmıyacağı hak· 
ğini bildiği için ihtikara kolaylık _ kındaki şayialar doğru deeildir. 

Zeytinler ve yumur
talar için 

Avrupanın birçok 
yerlerinde grip sal
gınıvar. lngilterede 
ikihaftada 3500 ki
şiyi öldüren grip 
şimdi Almanyaya 
ı;?eçti. Fransaya sal· 
dırdı. Oralarda bü
tün mektepleri ka· 
pamıya mecbur ol· 
duler. Umumi yer
ler tatil edildi. Res· 
mımız lngilterede _ 

la mani olabilecektir. Bunlar sadece rivayetten ibarettir. 

Meclis Tiirkiyede saf kahve sar- iki memleket arasında doğru 

ftyalmı çoğaltmak maksadile, ba- posta vapur seferleri ihdası da 

• mMı!e\et!erde mesela Pariste 
Buh'r Hoımanda olduğu gibi, 
kahYe aabf yerleri açacaktır. Bun-

mevzuu bhaistir. Bu hususta hazır 

lanan bir proje Brezilyada tetkik 
edilmektedir. 

Aldığımız malumata göre iktı -
sat vekaleti zeytinlerimizle ihraç 
edilecek yumurtalar hakkında bi
rer nizamname hazırlamaktadır. 

Bu nizamnameler vekiller heye
tinde de müzakere edildikten son 
ra derhal tatbika batlanacaktır. 

satıcı kızlarm dükkin1erını kapamamak ıçın gribe ](arşı 'kullandık" 
ları bir nevi ağızlığı gösteriyor. Bu mütbit salgının bizden uzak 
olmasını temenni edelim. 
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Galatasaray kongresi 
pek hararetli oldu 

Lig maçları hararetle devam ediyor ........................................................................................................................... __ 
Dünkü netice: Fener bahçe Istanbul-

(Btlf tarafı l lnci sayıfada) kararı hakkında iki takrir veril • sporla 1 - 1 berabere kaldı ! 
mesele gazetelere intikal ederek mitti. birisinde idare heyeti ka • 
muhtelif netriyat yapılmıfb. Fut· rarının tasdiki diğerinde Etref 
boldaki mağlubiyet, Etref Şefik Şefiğin heyeti umumiye tarafın • 
hadisesi bu arada kuvvetle ileri dan dinlenildikten sonra hakkın· 
~~~~~~~~~ı~~ar~~.~~f~~r-~[·~----------~~----~r~-----~,~,~ey~e~Mn~·~~ 

Beşiktaş da Vefayı ancak bir sayı ile yenebildi •• 

h ı ki f S d G 1 Bey ortada dola•ıyordu. Yirmi betin· eyecanlı münakaıalarına esu o· du. kinci te ı a un a ıp 'S' 

ı S.. 1 1 ci dakikada Fener müdafiinin bir lacak gibi görünüyordu. tarafından yapı mıftı. oz a an • 
1 h. d l rak hatası takımına bir sayıya mal "' Filhakika kongrede bu iki ha • lar lehinde ve a ey ın e o a 

k akr. · b · oldu. Penaltı cezası verildi ve Is • dise de üzerinde bilhassa duru • sırasile söylediler, i it ırın ır-
lan iki mesele oldu. Bununla be· lettirilmesini, yqlılardan mürek. • tanbulsporlu Samih bunu gole 
raber klübün reisi Fethi Beyin kep bir heyet kurulmasını, kendı· .. tahvil etti. Bu sayı lstanbulspor • 
mukni tavırları ve heyecanlı ce • sine hakkı müdafaa verilmesini is· luları ateılendinniıti. Seyirciler 
vap)arı, kongre reisliğine seçi • tiyenler oldu. Bu arada Sadun arasında ayn bir grup tetkil eden 
len avukat Nazmi Nuri Beyin da· Galip Bey takriri üzerinde söz a • lstanbulsporlular da oyuncularını 
ha çok hiaai cepheden kuvvet alan larak: tetvik ediyorlar ve bu arada Zeki 
maharetli idaresi ve nihayet ida· _ Ben Eırefi müdafaa edecek Bey için: J 
re heyetine müzaharet eden gru - değilim. Fakat bir Galatasaray • - Zeki Bey! Bu sefer gol çdia• 
pun kuvvetli bir ekseriyet teklin· lının hakkından bahsedeceğim. ramıyacaksın ! 
de tebarüz editi kongre üzerinde idare heyeti kendisine sormadan, Diye bağırıyorlardı. Devre bu 
esen asabi havanın mutedillef!De• ihtar etmeden bu iti yapmama• suretle ıona kadar baıka sayı ver• 
sini, derece derece sakinletmesini lıydı. Kendisine yazılan tezkere • Istanbutspor • Fenerbahçe maçında heyecanlı bir an meden devam etti. 1 

mucip oldu. de hüsnü niyet vardı. Fakat ga • Liğ maçlanna dün iki sahada hafta ahnmıftı. Santrıhaf Retaltı. ikinci devrenin batlangıcı Ü• 

Stadyom hissesi ve hesaplar • zetelerle yapılan ilanda bu yoktu. da devam edildi. Bunlardan en Sağ iç Süleymandı. Müdafiler midin hilafına lstanbulaporun 
daki karı•ıklık günün ilk hararetle Kendisine müdafaa hakkı veri • 1 hakimiyetile ba•ladı ve lstanbul• 

'S' alaka toplıyan lstanbulspor - Yatarla Fürüzandı. stanbulapor 'S' 

konutu lan mevzuu idi. Reis Fethi niz, niçin çekiniyorsunuz, dedi. l ha sporlular bu tazyiklerini on on 
dd 1 F enerbahre kartılatmuıydı. Bay· da bazı tadilat yapmıf, Sa a t • 

Bey uzun ve hararetli izahat ver- Bu sözleri öbür taraf ti ete 7 be' dakika devam ettirdiler. Fa"' ram gu··n·· h ... tt k ııla tini merkez muavinlig" e, Samihi 
di. Acı tikiyetlerde bulundu. E· karııladı: u uıusı ıure e ar • kat bu andan itibaren Fenerbah • 

fan bu iki takım bu sefer f&JDPİ• de müdafiliğe getinnitti. Maç gü· 
sefle kartılanacak vaziyetleri - idarenin kararı doğrudur. yona yolundaki resmi maçlarını zel ve heyecanlı bir tekilde baı _ çe canlanarak hamle vaziyetine 
(mali ve idari inzibataızlrk) ta Bili.kaydü ıart ihracı li.zmıdır. 7fapacaklardı. Hususi m•rta la. ladı. latanbulsporluların bugün geçti. Yirminci dakikada bu sefer 
bulduğunu söyledi. Bu inzibat • Ali Naci Bey bile bize bu kadar ~ lstanbulspor kalesi penaltı ile ce-
aızlığı da doğuran amilin, ne is • hakaret etmemitti. Divanı hayıi • zalandırıldı. Bunu da Fikret sa • 
tediii belli olmıyan fakat ayni yete gidilmesine de lüzum yok • yıya kalbetti. Fakat itte o kadar 
zamanda dinmiyen muhalefet ha- tur. Heyeti uımumiyeden yüksek oyun tekrar müsaviletir gibi ol • 
vaıı olduğunu anlattı. Münaka • hayaiyet divam olmaz. Eaki ida • muftu. iki taraf ta ikinci bir ıayı 
talar batlıyordu. Klübün eski ve re heyetleri, aabfı iki yüzü ıeçmi· yapmak için bütün gayretini ıar-
yatlı azasın.dan Mazlüm Bey, Ga· yen bir mecmuada yazdıkların • fediyordu. Fakat iki tarafın mü• 
latasaraylı kardeıler arasında be· dan dolayı bir kaç Galatasaray - aafaaaı da geçen seferkinden çoli 
liren bu lüzumsuz münakataların lıyı bu tekilde ihraç etmitlerdi. daha yüksek oynadığı için iki ta• 
eaki Galatasaraylıları fevkalade Şimdi satıfı bundan çok yüksek rafın muhacimleri de tüt çekmeli 
tazip ettiğini iki tarafın da anlat· olan bir gazetede böyle §eyler ya• imkinını bulamıyorlardL Maç ay_• 
lllaması için hiç bir sebep olma • zan bir azanın ihracına neden İ· ni vaziyette neticelendi. ~ 
dığıftı basit fakat samimi söz • tiraz edenler bulunuyor? denildi. Vefa .,.. Betiktaı 
lerle iıaret ederek uabiyeti tadil Bazı sözler alkıılarla karııla· Taksimde yapılan Vefa_ Be-
etti. nıyordu. Nihayet Fethi Bey de . tiktq maçı da sıfıra kartı bir sayı 

Arada idari ve mali inzibatsız· söz aldı. ldare heyetinin, bu ka • Ayni maçtan bir başka görünaş ve maç sonunda el Ostünde taşınan lst sporlu Samih ile Betiktat tarafından kazanıldı. 
lığa sebep olanların meydana çı· rara rağmen kendisinin hali ar • tanbulaporun bire kartı altı gibi iyi yer tuttuklan ve hususi maçta tik devrede Betiktaı bariz dere • 
karılmasını, klüpten atılmıuını, kadatı olan Etref Bey hakkında çok mühim bir sayı farkile yenil• yaptıkları tabiye hatasını bu se • cede faikti. Sahanın berbat olu• 
havanın değittirilmesini istiyenler bu karan nasıl verdiğini anlattı. mesi sporculardan bazılannı hay• fer silmek istedikleri görülüyor • tuna top kontrolüne imkan ver • 
vardı. Suat Bey inzibatsızlık ol • Azanın bu hususta takrirler ve • rete dütürmüıtü. Biz de bu ıayı du. Bu tarz çalıtmanın çok mü • meyiıine rağmen Beıiktat takımı 
duiunu tasdik ettiğini ve acı ten· rerek klübe sokulmamasını iste • farkının tabii olamıyacağını ita • eaair olduğu ilk dakikalarda belli tam ve mütekamil bir takım hali 
kitlere sebep olan h~diselerde fut· dı0klerini söyledi: ret e&-1• .-.r·k. Bu kanaatimiz dog- - oldu. F enerbahçe muhacimleri d k.kad b 111.1• T• gösteriyordu ve onuncu a ı a 

ol birinci takımının ele batı ol • _ Bununla beraber arkadat - ru çıktı ve iki takım dünkü maç • Pazar maçında olduğu gibi önle • da güzel bir sol hücumla güzel 
~uiunu, birinci takımın bir çok lar belki biz yanıldık, zarar yok. ta ı _ ı berabere kaldılar. F e • rini açık bulamıyorlardı. Maç iki bir sayı kazanmııtı. Buna rağmen 
ıdare heyetlerinin batını yediiini sı·z kararınızı veriniz, biz gideriz, nerbahçe takımında Fikret sol tarafın akınlarile müsavi tekilde b" b" k l . . . 
k bah ' ıraz ıans ve ır az a ecıaının 

a atin çalıtmıyan ve adeta dedi. ---------------------------------hiuiz bir hale gelmit görünen ha· fedakarlığı Vef ahları batka sayı • 
f Takrirler reye konacaktı. Ya • te sonuna kadar ısrar etti. F et· ı Haydar Bey üçüncü isim olarak dan kurtardı. ikinci devrede oyun 21 utbolcüler de o1dug-unu iddı·a F h 0 B · 1 Al H d B k etti. pılan bir itatet üzerine et ı ey hi Beyden sonra reıs iğe en kuv • geliyordu. i ay ar ey ar a • müsaviletti. Hatta zaman zaman 

ka Bundan s~nra futbol umumi 

fu Planı Muılıh Bey söz alarak 
tboJ vaziyet· ·· · d •erci" A ı uzenn e hesap 

ı. rkadqlarını .. f .k 
ısrarile d. n mutte ı an 

Ye ı sekiz a I . 
tına ıeldiğ· . b. Y evve lf ba· 

ını, ır •ene e 1 1· .. 
maçlarına iıtirak . . vve ıg 
d 1 ·ı - ettırılmenıiı ve o ayısı e atıl kalmı 
kaybetm · b. t, formunu 
L._ ıt ır takını buld ... uund ugunu 
l an s~ra oyuncuların sakat· 
~ı talısizliğile kartılatt ... 
---·~ 1• ıgını, 
01Jıabt.: oyuncuların klüplerde. 
zbıı aması kararı da buna in· 
kiill&nı·edince vaziyetin çok müı • 

eıtığ· . b 
nisbet· ını una rağmen imkan 
ZİYett ınde çalıııldığını ve bu va • 
Yllnı e •~nan neticelerin tabii sa· 
i .. L. llaı lazım geldiğini güzelce 
z-. ett• ı. 

Diz~- aonra atletizm ve de
• 1':_ DE raporları okundu ve tak

rır._.. 
aeçildl. Etref Şefik ~ 

salonda bulunan talebenin salon· vetli namzet Abidin Daver Beydi. dqlarının israrına dayanamadL Vefalılarm lehine döndü. Birinci 
dan çıkmalarmı emretti. Talebe Fakat Daver Bey de ayni tecrübe- Reisliği kabul etti ve kendisine devrede de Vefa muhacimlerine 
çıktı ve evvela ihraç kararının yi evvelce geçirdiğini hatırlata • arkadatlarını seçmesi hakkı ve • ayak athrmıyan Betiktat müdafii 
tasdikini istiyen takrir reye kon • rak kabul etnıiyordu. Arkadatla • rildi. Uzun ve münakatalı konut· Hasan bu defa ciddi mütkülit i "' 
du. Salonda bulunanlarm altıda rını kendisi seçmesi tart ile bile malardan sonra idare heyeti tu çinde yüzüyordu. Fakat Vefa mu• 
beti ellerini kaldırmıılardı. ikin • kabul etmemekte o da İsrar etti. suretle kuruldu: hacimlerinin bozuk oyunu ken • 
ci takrire on on bet el kaldınl • Mütkülat taın manasile kendisi • Birinci reis Haydar Bey, ikin· dilerine sayı imkanı vermedi. 
mıttı. Eıref Bey hakkında idare ni göstermitti. isimleri tesbit edi· ci reis Tevfik Ali Bey, muhasebe· Devre sonuna doğru Betiktat ta• 
heyetinin karan kongre tarafın • len namzetler yeniden Fethi Bey ci mütevelli Mehmet Bey, umumi kımının da eski manzarasını kay• 
dan bu felrilde kabul edilmit o • lehine reislikten ferağat ediyor • ki.tip Ihsan ipekçi Bey, veznedar· bettiği görülüyordu. Bu maç ta 
luyordu. Bu karar bir hayli de al- )ardı. Yusuf Ziya Bey bu arada lığa Naci ipekçi Bey. bu suretle bitti. 1 
kıtlandı. ihtiyarların biribirlerini çok üz • 

Sıra yeni bir idare heyeti seç· müt bulunduklarını ve idare he • 
miye gelmitti. Ekseriyet eski ida· )'etinin bu sefer gençlere tevdi o• 
reheyetinin ipkasını istiyordu. lunmuını teklif etti. Fakat Fethi 
Fethi Bey, itleri çok olduğunu, B ~y buna tiddetle itiraz etti: 
gördüğü hareketler karıısında çok - Bu teklif tehlikelidir. Ben 
üzüldüiünü ve yıprandıiını, fr • bu yaıımda olduğum halde müt • 
sıf atile daha çok çalııacağını fa· külitı yenemedim. Gençleri it 
kat idare reisliğini asli kabul et• bqına getirmek onların arasına 
miyecefini söyledi ve bir kaç de- da ihtilaf ve nifak sokmak neti • 
fa tekrarlanan arzulara, tiddetli cesini doğurabilir! dedi. 
ricalara raimen bbul etmemek • Reiı namzetleri aruında Ali 

~ • • Diğer maçların neticeleri 
Reisliğe getirilen Ali Haydar Kadı köyünde F enerbahçe -

Bey bütün Galatasaraylıların hür· lstanbulspor B takımlan maçım 
met ve sevgisini kazanmıı bir zat· 1 sıfıra kartı 2 sayı ile Fenerliler 
tır. Gazetemizde "Galatasaraylı,, kazanmı§lar, ikinci kümeden Ana
imzasile biniciliğe dair makaleler dolu ile T opkapı birer sayı ile 
yazan mütehassıs kalemin de sa. berabere kalmıtlardır. 
hihidir. Kendisini tebrik eder Taksimda de B takımları ma • 

' muvaffak olmaıını temenni ede • çında 6 - 3 Vefa Batiktata ye • 
riz. nilmif, Altınordu ile Hili.I ikiter 

A. S. sayı ile lxrabere kalmıılardır. 
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Bava Mabarebeleri Tiyalro alemi •........................... 

Sahnede 
bir kavga 

____ ......... ·-···-··-----· ... --·-·· .... ··---····-··-------......................... . 
Verdun Müdafii Navar 

Yazan: Nakleden: 
Jacquea Mortane - 4 - fa. 

Birkaç gün evvel Londra ti • 
yatrolarının birinde san'atkarlar 

Altımda tayyare hangarları tu· 1 la, cambazhanelerde, taklalar a 
haf tuhaf dönüyordu. Şatırmış • ı tan adama bakınız, bunlar, mü • 

tım. Fakat derhal kendimi topar- temadi taklalar attıkları halde, 
ladrm ve doğrusunu isterseniz na başları, daima birnoktadadır. dö

sıl oldu bilmem, tam hangarların nen vücutlarıdır. Eğer başına ni
üzerinde doğruldum. Ne kadar şan alan birisi bulunsa, bir taklak 

bahtiyardım. Herkeain muhak • esnasında bet altı kurşun isabet 
kak ölümle neticeleneceğini iddi· ettirebilir. işte gene taklak veya 

sahnede çalıfıyorken çok garip 
bir hadise vukubulmuştur. En bü· 

yük rolleri alan artistler, kavga • 
ya tutuşmuılar, döğüşmüıler, ge • 

ride kalan san' atki.rlar da bunla· 
n ayırmıya çalı:-·şlar, bu yüz • 

den oyun oynanmamıf, ve halk 
dağılmıya mecbur olmuştur. 

a ettiği bir tecrüenin yanlış oldu· 
ğunu ispat etmittim. 

Fakat baıaıağı inerken şap -
kam yere dütmüttü. Yere iner in-

mez ıapkamı aramıya baıladon. 
Ben bu tecrübeyi yaparken aşağı-

dan birkaç zabit beni görmüştü,. 
Kota kota geldiler, benim ve 

makinemin aağ salim olduğumu 
görünce hayret ettiler. Ve o gün 

hayatımda en büyük takdir söz • 
}erini itittim. Birisi: 

- Eğer bu çocuk düşüp öl -

mezset hepimizi geçecek. 

Bu sözleri söyliy.en meşhur 

Garros idi. 

Navar'den evel avcı 
tayyareciliği ne 

halde idi? 
r Jan Navarm tayyarecilik ha • 
yatmı anlatmadan evvel, o za· 

manlar, Franaada avcı tayyareci -
liğinin ne halde olduğunu kısaca 
anlafabilelim. 

Harp baılangıcında bir hava 
muharebesi yapmak pek müşkül • 

dü. ~ira, ilk zamanlar ve sonra 
da uzun aylar, tayyarelerin silah-

ları pek'. sathi idi. Bu sebepten iki 
dü§man tayyarecinin havada kar

§ıla§ma1arı pek tehlikeli değildi. 
En fazlası, tayyarecilerin yan • 

larında birer tabanca bulunurdu. 
Sonra, tayyareciler yanlarına 

birer tüfek aldılar v~ ancak 1914 
sen~le~i sonunda mitralyöz kul • 

lanılmıya batlandı. Daha evvel 
dilfürülen tayyareler yerden ah • 

lan toplar ve kur§unlarla dütürü. 
lüyordu. Jlk defa olarak 18 eylul 

1914 te bir tayyare bir baıka tay 
yareyi dütiirmüttü. BÜ hadise rus 

cephesinde olmuftu. Bir keşif es
naaında yüzbatı Nesteroff bir A-

vusturya tayyaresinin bombardı • 
man yapmak üzere dolaştığım 

JÖndÜ§, üzerine saldırmı§, yanın
da silah olmadığı için çılgıncası • 
na Avusturyalının tayyaresine 
kendi tayyaresini bindirmİ§, ikisi 

birden düıüp ölmüşlerdi. 
itte hava muharebelerinin baş

langıcı bu suretle olmuştu. Ve 

1918 e kadar hava muharebeleri 

pek az kitinin becerebildiği bir 
İf oldu. 

Halk için, pilot denilen adam 
harikulade ve dastani bir mah ~ 
luktu. Bu mahluklar, gökyüzünde 
haaımlannı gördüler mi, bin bir 

cambazlık yaparak onlara hücum 
ederler, dü,ürürlerdi. Halbuki 

hu itin mütehassıaları, hasımları -
nr görünce alelade uçufla yana -

§ırlar, harbederlerdi. 

Bazan me,hur tayyareciler, 
bata!ağı uçarak hasımlarını tepe

lcrlerdi. Fakat bunların ekserisi, 

bu teşebbüslerini hayatlarile ö -
derlerdi. Çünkü baıaşağı uçuşlar
da, lupinglerde olduğu gibi bazt 

vaziyetler vardır ki, dütmana 
tam bir hedef teşkil eder. Mese • 

luping vaziyetinde olan bir tayya· 
reci de böyledir. 

Hulasa olarak, hava muhare -
besi, bir cinayet, kahramanane, 

vatani, §erefli bir cinayettir. Mu· 
vaffak olan, dü§!llanı habersiz 

bastırandır. Muharebe süratli ol -
malı ve uzamamalıdır. iki adam 

karşı karşıya havadadırlar. iki • 
sinin de muvaffak olmak için ay· 

ni derecede şansları var. En usta
sının, acemi tarafından düşürül • 

mek ihtimali de vardır. Meseli. 
Kandulıkinin Pegoudu, Weisa -

mann'ın Guynenmeri dütürmesi 
gibi. 

Ferdi muharebeler zamanın -
da, avcı tayyareci alelade yukar

dan uçuşla gelir, ateş eder, mu • 
kabeleyi beklemeden uzaklatrrdı. 

Ama hedefe isabet olmuı veya 

olmamış. Belki ikinci seferde dü§· 
man düşer. Fakat esas olan tek-

rar hücuma geçmemektir, zira, 
dü§man artık tehlikeyi görmüf • 

tür, belki mukabil taarruza geçe· 
bilir. 

On beı, yirmi dakika süren 

müsademelerden de bahsolun • 
muştu. Böyleleri pek nadir ol • 

muştur. Esasen, büyük tayyareci
ler, böyle müsademeleri ancak 

ımüptedilerin yapabileceklerini 

söylerler. Hakikatte, bir muhare • 

be üç veya dört dakikadan fazla 
ıürmez. Mesela, Hauss, altı gün· 

de nasıl dört tayyare düşürdüğü· 
nı şöyle anlattı: 

- Ateş ediyordum, sonra, arka 
üstüne çevrilerek düşmanın altı-

na girer, oradan ateş eder, düşü· 
rürdüm. 

Marcel Viı:ıllet ise, bir gün, ye

di kurşunla, onbet dakika içinde 

iki düşman tayyaresi düşürmüş • 

tü. O da, Hausa'un usulünü kul· 
lanmıştı, ve: 

- Bununla beraber, dem itti, 
l·fauas ayni usulü takip ederse 

Kavgaya tutuşan artistler Ar· 
tur Jear ile Şarl Mayhen idi. 

Oynanan eser Kazanova idi. 

iki artistin birdenbire boğaz 

boğaza gelmelerinin sebebi, içle· 
rinden birinin öteki aleyhinde 

ıurada burada ıöz söylemiş. Mis· 
ter Jear Mayhev'nin aleyhinde 

söylediği sözlerden çok müteeı• 

sir olduğu için oyunun ilk perde-

ıinde hislerine hakim olmUf, fa· 
kat perde kapandığı zaman, o • 

nunla münakata etmif, perde 
tekTar açıldığı zaman iki artist 

tekrar kartılaıtrkları zaman 
yumruk yumruğa gelmi~ler, ara • 

larına aktrislerden Mis Mari Lohr 
girmiıse de onları ayırmıya mu· 

vaffak ~lamamıı, üstelik bayıla • 
rak yere dütmüş ! 

Halk bağınp çağırıyor, ve iki 

artist bir boks maçı yapıyormut 
gibi döğüfüyorlardı. 

Nihayet bütün artistler içeri· 
girerek rakipleri ayırmıya uğra • 

mışlar, perdeyi indirmişler fakat 
oyunu tekmillemiye imkan bulun· 
mamıştır. 

Flllstlode bir mUze 
Amerikanın en büyük zengi· 

ni Rokfeller Filistinde bir müze 

yapılması için 400,000 isterlin te· 
berrü etmeyi kararlqtırmıı, mü • 

zenin binası için 200,000 isterlin 
vermiıti. Mister Rokfeller birkaç 

gün evvel, Kudüs hükfunetine 
müracaat ederek binayı henüz ik· 

mal için geride kalan (200,000) 
iıterlini vermekten vazgeçtiği 

ni bildirmittir. 

Devletler arasında 
slU\h ka~ırılması 

m~selesl 

CENEVRE, 3 (A.A.) - Küçük 

itilaf hükumetleri mümessilleri 
çok yaşamaz. 

Filhakika, ertesi gün 
Hirtenberg meselesi hakkında 

Hausa 
F ranıız ve İngiliz hükumetleri ta-düıürüldü ve öldü. 
rafından yapılan diplomat teteb -- O halde, diyeceksiniz, ne di

ye tayya.·ecilere b:ı co.njazlrkları büsler üzerine Roma, Viyana ve 

öğretiyorlar? Madem ki bir şeye Budapeşte hükumetlerinin verdik 
yaramıyor, ne lüzum var? leri izahatı memnuniyeti mucip bir 

Bu suali sormakta yanlışsınız. he.ide görmedikleri takdirde bu me 
Zira, harpte öyle ,·aziyetler olur seleyi milletler cemiyeti meclisinin 

ki, her şeye hcızırlanmı' olmak tetkikine arzetmek hususundaki 
lazımdır. Tehlikelerden kurtul • kararlarında sebat göstermektedir 

mak için, bütün bu incelikleri bil- ler. 
mek lazımdır. Bu canbazhklar, Milletler Cemiyeti meclisinin iç 

yerinde kullanıldığı zaman, dai· tima devresi bitmeden evvel bu 
ma muvaffakıyet elde edilir. Ni - huıusta resmi tahkikat yapılması 

tekim Navar, harikulade canbaz· Cenevrede memul edilmektedir. 
lıklarile dü~manı ıaıırtırdı. Fa - Bundan dolayı M. Benes ne su
kat onun zamanında avcı tayya • retle hareket etmek lazım geldiği· 
reciliği henüz pek az tayyareci • ni katibi umumi Sir Drummond'· 
nin yapabildiği bir işti. Harbin dan sorup anlamak istemiıtir. Sir 
sonlarına doğru, §Üphesiz ki Na· Drummond verdiği cevapta küçük 
var, tama.men deği!miş olan tay- itilafın lüzum veya mecburiyet gör 
yarecilik ve muharebe usulleri düğü takdirde meseleyi ne zaman 
karfısında muvaffak olamazdı. olursa olsun meclisin tetkikine ha 

(Devamı var) vale edebileceğini bildirmiştir. 

Büyük harp neden beş 
sene sürdü? 

Franaız mecli•inde meb'u•ların milhim if(aah 

-2-
M. Barthe - Zaten bu tabiri ı düm eden senelerdeki siyaseti bu 

mösyö Delaisinin harpten bir· olmuştur. 

ka~_ay mu~~d~em !.az.~ığı ~i~ Maltbusiamlsme 
"etut,, te gordum. Mosyo Delaısı 
§Unu söylüyordu: Bu komite millet için en teh • 

"Huauıi tezgahlar ve hükU • tikeli olan bir iktısadi Malting 

met imalathaneleri bütiin maddei 
iptidaiyelerini (Saç, kule, top, "Ye 
diğer demir parçaları) yukarda 
tadat edilen demirhanelerden al· 
dıkları cihetle harp malzeme sen
dikası ve zırhlılar sendikaaı ismi 
verilen iki büyük sendikayı en sı
kı münasebetler biribirine raple • 
der. Onların (Hoaman bulvarı 
numara 63) le ayni idarehaneleri 
ve ayni katibi umumileri vardır. 
Katibi umumi M. Robert Pinot 
ayni zamanda demirhaneler komi 
tesinin, timendifer mal:ıeme ve 
kuvayı meyahiye sendikaları oda· 
larının ve maden mamulatı ma • 
deniye sanayii ittihadının umumi 
katibidir. Eğer bundan ha.tka bü
yük teıebbüsatın herbirinin arka
ımda (ister demirhane ister tez • 
gah olsun) bir iki bankanın bu • 
lunduğu naazn dikkate alınıraa
Krozonun arkasında Pariı itti • 
hat bankası, bahriye çelikhanele· 
ri arkasında Kredi Liyone, Bahri· 
sefit tezgahları arkasında Kontu· 
ar de&kont ve sairenin bulunduk
ları gibi - harp sanayiinin iktı • 
sadt tetkilatmıızın heyeti umumi· 
yeıinde ne kadar derin kökler 
saldığı ve ne muazzam istinatlara 
güvenebileceği anlatılır.,, 

Eğer demirhaneler kOD)İtesi 

Fransada zikudret ve haşin bir 
• ........ .. ı "i."'ıı ~, .. '''"' il" .. 
tavır takınıyorsa Aıman tefKıla -
tı karıısında küçük bir oğlancık 
halini alıyor. Çünkü demirhane • 
Ier komitesi Avustralya baıveki· 
linin "Alman ahtapotu,, iımini 

verdiği müessese önünde Metali • 
Gesellsohaft önünde iğilmiye 

mecburdur. "Frankfurt,, un bu 

Alman müeuesesi bütün cihan 
maden istihsalatı ve ıanayiini 

mürakabe eder ve madenler tica· 
retini nüfuzu altına almııtır. (Sol 
taraftan alkışlar). 

Bir memleketi haraca batla -
mak ve milli sanayie muhtaç ol· 
duğu İptidai maddeleri pahalı 
vermek için milli istimali ele ge
çirmek kafi değildir. Ecnebi re • 

kabetinden de kendini kurtarma· 
lıdır. Çünkü gümrük maniaları 

ne kadar yüksek olursa olsunlar 
fiatların tereffüüne bir hat çi -

zerler. Bunun için demirhaneler 
komitesi ve mensupları, dütman 
sanayii ile olsun müstakbel rakip 
nayile olsun .mukaveleler, bey .. 
nelmilel itilaflar imzaladı. Bu 
kısmı tetkik ettiğimiz zaman gö • 
receğiz ki, akit olan iki rakip sa· 
nayiin girittikleri müzakerelerde 
daima alman sanayii üste çıkmıt· 
tır. 

M. Garah - Bunu ispat et • 
mek ister. 

M. Barthe - Şimdi ispat ede· 
ceğim. Mesela Metali Gesellsch -
aft nikelin hemen tamamen mu • 
rakabaaını elinde bulunduru • 
yor. Halbuki nikel yalnız fran • 
sız fabrikalarına aittir. Bu tef • 
kilit kurtun ve alüminyomu da 
murakaba eder. Alüminyom yal· 
nız F ransada bulunan bir maden 
olduğu halde bu madenin alman 
kontrolu albnda olması ıaribeai • 
ne tahit oluyoruz. lıte demirba· 
neler komiteıinin harbe takad • 

yanizm tatbik etmİ§tİr. Fransa 
madenciliğinde ecnebi memle • 

ketler kadar ve hatta onlardan i· 
yi bir vaziyette iken komite Al • 

manlarrn munu maddelere kartı 

tatbik ettikleri dampingi iptidai 
maddelere tatbik ederek makine 

tanayiimizin inkitafına bile mi. • 
ni olmuştur. Buna o derece mu• 

vaff ak olmu~tur ki, demirhaneler 
komitesinin dampingi Alman 

dampingi derecesinde Fransız sa- · 
nayiiniharap ediyor ve Al~an 

sanayiinin inkitaf ve tekamülüne 
hizmet ediyordu. Bunun neticesi 
~larak makine ıanayiimizin inki-

tafına engel konuldu. Eğer fazla 
bir istihsal harice sevkedilmek 
icap ederse damping bir derece ' 

anlatılır. Fakat iptidai maddeler. 
üzerine tatbik edilince taalluk et· 

tiği milli sanayii mutlaka harap 
eder. 

Demirhaneler komitesi maden 
Teya font filzi olsun iptidai mad· 

de üzerine damping tatbik edi • 
yor ve bunlan Almanlara Fran • 

sızlarm sattığından ucuza satı -
yordu. iptidai maddemiz bize Al· 

manyada mamul madde halinde 
ger! , geliyordu. ... J 

M. Bedove - Bu İf gene ba • J 
1 •R.:. 'L h l1 nu 
ıyacaK ... 

M. Barthe - Geçenlerde F ran· 

ıız &anayiinin mühim simaların • 
danbiri Fransanın el emeği ea 

az verilen memleket olduğunu 

söylememiş miydi? Bunu ispat i • 
çin elde hadsiz deliller vardır. 

Briey'de maden filizi Fransız ıa• 
nayii tarafından tonu azami bir 

buçuk fr&nk ili iki frank yirmi 

santime alınıyordu. Alman sana· 
yii ise beş altı frank vermiye 
mecbur oluyordu. Şu halde Fran· 

sa Almanya kadar sühuletle bel· 
ki ondan daha kolay olarak font 

ve çelik iıtihsal eden memleket 
olsun ... 

Almanya harpten evvel kendi~ 

ne ulan payını ayırmıf tı. Biraz 
evvel Lonepvi çelik fabrikaların • 
dan bahsediyorduk. Burada 

Fransız iptidai maddeleri üzerin· 
de bir ötür ahruyor. Ve bu mad· 
deler ecnebiye ucuzca satılıyor • 

du. Bu nüfuzu çelik f abrikalan 
V alroy madenlerine maliktiler 

Bu madenlerin 18000 sehminden 
8000 nini yani nısfına yakınını 

çelik fabrikaları Röhbrige verdi • 
ler. 

Biliyorsunuz ki bu fabrikatör. 
Fransanın en büyük dütmanların· 
dan biri olduğu için İfgal aka • 
binde tevkif edildi. Bunu sizin 

tevkif ettirdiğinizi biliyorum M. 
Lutör .. Bu hadiseden fU netice 

çıkar ki, demirhaneler komiteai 
bu adamla münaacbata giritirken 

ihtiyatkar davranmalıydı. Mösyö 
dö Vende} bu nokta hakkında ıi• 
ze hemen cevap vermek istiyo • 
rum .. 

Möıyö Ban. 
söyleyiniz ••• 

- 8uynmu9 

(Devamı var) 
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En kıdemliler kimlerdir ? 

-------------------------- Muzaffer ile anasını kim vurdu"! 
Şam ram Hanımla ( lla:J taralı l mcı saytladaJ 

35 senedenberi ş_arkı söyliyen bu 57 
yaşındaki kadının hayatı 

gdinciye kadar üç kişiden ibaret 
olan bu aile ayni mahallede çık -

Beş numaralı ev ahşaptır. Ufak 
ma.z bir sokakta oturuyorlarmış. 

bir set üzerinde bulunan evin alt 
sonra şimdiki eve taşınmışlardır. 

katında bir mutbak ve bir küçücük 
Terzi Ahmet bir buçuk sene ev -

oda; üst katında da büyükçe bir o· 
veı hastalanmış muayene edilmiş, 

da vardır. Sokak kapısından içeri 
. l wd k" l .... k Yeremli olduğu anlaşılarak Cerrah 

-2-
Şamram hanımla konuşmakta 

devam ediyoruz, soruyorum: 

dayi bile en büyük hasılatı ope -
retlerden çıkarıyormuş. Demek 
ki, halkın yüzde sekseni böyle 
oyunlardan hoşlanıyor. Ama ta • 
bii araııra da hissi dramlar oy -

namak lizr.mdır. 

gıren memur ar sag a ı cuçu o- . 
d d 

. .. I pao,a hastahanesme yatırılmıstır. 
a a şu manzarayı görmus er - • • 

d
. . • ı Ahmetle kansının arası seneler -
ır: 

Terzi Ahmedin kayın valdesi Ze 
liha karyolada yatmaktadır. Yor
gan yarı beline kadar çekilmiştir. 

denberi açıktır. Fatma Ahmedi se"· 

- Eski aahne ile yeni sahne 
eıki seyirci He yeni ıeyirci ara • 
•ında ne farklar görüyorsunuz? 

- Etki müıteri ve eıki sah -
tie ıni? ••. Ah evet o vakitler sah -
l'lede b<>yle açıksaçık giyinemez
dik. Bileklerimize kadar inen ten 
r-nili.ları giyer de sahneye öyle 
Sıkardık. Sonra istediğimiz söz -
leri de söyliyemezdik. Seyirciler 
de ayrı ayrı otururlardı. Hanım e
fendilerimiz kafesler arkasında 
•enederlerdi. Biraz acık telakki 
~ilen farkılar yaıak ~diliverirdi. 

lll• açıkıacık kadınlarımız ol -
~az ll'lıydı diyece~iniz, t<>.bii o -
urdu. Doğrusu J)u meslekte ben

ce alnını açarak gezenler biraz 
•ı bulunur. Fnkat böyle kadınlar 
~~di murakabe altında tutulurdu. 

_ar kadın oyuncunun bir locaya 
bırkaç kere bakması bile dikka • 
ti celbeder, memur gelip kcndisi-
1\e bu hareketinin sebebini sorar• 
dr B .. d d . l · u yuz en oyun an mencdı -
en kadınlar bile vardı. Fakat 
Iİtntli elhamdülillah hür ve ıerbes 
tiz. 

- Kadın nrtistlerin sahnede 
?ek açılıp saçılmalarını kendileri 
l . 
c;ın f aydah mı bulursun~z? 
Şamram hanrm gevrek ı:ev -

l'cık güldü: 

b· - Bence cahne koı.dmlarınm 
Ç~az apalı kıyafeti daha iyiydi. 
k llnkü dnha ziyade merak ve ala-
' \Jyandırırdr. Allah sizi inandır

~ırı, kibarların 11rarına rağmen 
endilerine sokulamazdık. Ken

dilerile konu§amazdık. Çok sürü
l'lenıez, sokakta gczemezdik. Ti -·· 
~atro paydos olunca kadınlar 
J .. ~ıdan arab;ıya binerler ve ev -
kcrırıe böyle giderlerdi. Fakat o 

ildar rağbet ve alaka uyandırır· 
~lrdı ki kapının ö:ıünde kadın er

ek birçok seyirciler bil'ikir, bizi 
Ş~kından görmiye uğraşırlardı. 
h 11t1di o tat kalmadı. Ben şimdi 
~zı cahil tazelcrimize nasihat 
~diyor "S h d ~ um a ne e agır durursa-
l'lrz, .ciddi olurııanız daha kaza • 
~hınız, biz de Meryem ananın 
tzı deiildik ya .. ,, diyorum ama 

~ .. ::n k , .... ane ızları dinlemiyorlnr ki! 
l - Yeni yelİ§en kadınlınc!a ne
cr görüyorsunuz? 

Şalhram hanım tekrar gu··ıd··. 
) • d u, 
erın t!n kalktı ve parmaklarını 

§1.~ırdat~rak oynar bir vaziyet 
gosterdı, dedi ki: 

.- itte tunları görüyorum! 
Bırç~lar~ .havai meırcp Çocuk
lar. Hıçbırısi rollerimizi ezb 1· 

1• • • er ı -
ye ım, ıyı oynıyalım d" h" ' ıye ıc 
gayret göstermiyorlar. · 

N3.!il bey böyle hevcıkarlara 
•ık sık bendenizi misal gösterir: 

- Havailiğe bakmayınız, rol
lerinizi bcllemiye çalıtınız. Şam
~llnt hanımdan ibret alınız der. 

d
er ama gene beklediğini ve v.m
ll .. 

ll.anu çok defa bulamaz. 
'b· - San'at eserleri kalmıyor, 
d~ıdt tiyatro operetçiliğe gidiyor, 
~0tlar sizin fikriniz nedir bu 

''llıta? 

de h Ah evlatçığım, bunları biz 
L'll. :.. İfitip dinliyoruz. Ee gönül 
•i ~1~tleri_ kısım kısımdır. Kimi-
1\ır t-. ı, Lııst dramlardan hoşla-

, IQJ1ıiıi "B "1ıy1. 
1 

en dünyaya ağla • 
it ll1 d" e ım !,, der. Darülbe • 

_ Şehzadebatı tiyatrolarında 
temsillere dikkat edilmez, san'at 
eserleri oynanmaz diye sık sık şi
kayet edilir, ne dersiniz? 

- Biz mektep medrese görme· 
dik. Konservatuvarımız da yok, 
rejisörümüz de yok. Bizi görenek 
yetiştirdi. Eski aktörlerden öğ • 
rendik. Okuduk ne yapacağımızı 
kendi kendimize bulduk. Mesela: 

- Bu rol bir tiran karı rolü
dür demek canavar bir karı hali , 
takınacağız! Bu rol anne rolüdür, 
demek ağlıyacağız .. diye itlerimi
zi l'.yırt ettik. Hulasa doğuş ve 

görü§ bize ne emrettiyse onları 
yaptık. Bizi bu yoksulluk ortasın
da kritik edeceklerine aferin 

desinler! 
Natit beyin repertuvarında 

her şey var. Saçmaları olduğu gi
bi çok ciddileri, güzelleri de var. 
Bununla beraber daha çok biz 
halkın arzusuna göre oynarız. Ka
bahatin en çoğu bizde değildir. 
Dütünün ki krrk sene evvel oy -
nadıklarımızı tekrar oynuyoruz, 
çocukluğumda seyrettiklerimi 
ben de oynuyorum da bu eserler 
hali rağbet görüyor. 

- Sinemayı sever miıiniz? 
- Bayılırım evladını. Ah çok 

severim. Branşım komik ama be
nim en sevdiklerim hiaai dramlar, 
familya arasında olup biten şey• 
lerdir. Seyreder eder de sonra hınç 
krra hınçkıra ağlarım. 

- Sinema kadınlarından han-
gilerini beğenirsiniz? 

Şarİıram hanım bir hayli dü -
şündükten sonra bir isim hecele
di: 

Yüzü, gözü kan içindedir. Kızı Mu 
:;aff er ise, odanın ortasında yüzü 

koyun yatar bir vaziyette ve her ta 
rafı kan içindedir. Odanın tahtala 

rı da kan içindedir. Minderin üze
rinde kanlı bir ekmek biçağı ve 

yerde dört kur~un kovanı nazara 
çarpmaktadır. 

Odada eşyalar dağınık değildir. 

Kadında ve kızında hayat eseri 
yoktur 

Zabıta ilk olarak bu vaziyeti tes 
pit ettikten sonra derhal kiracı .Sa 

imin isticvabına geçilmiştir. 

Saim ne diyor ? 
Saim verdiği ifadede şunları söy 

lemiştir: 

"Dün gece saat on biri geçiyor -
du. işten çıkmış, biraz gezmiş, ki
racı olarak üst katında oturduğum 
eve gelmiştim. Ben geceleri geç o-

larak geldiğim için ev sahibi Zeli· 
ha H. sokak kapısını aralık hıra -
kır. Ben de her zaman bu şekilde 

bulduğum kapıyı iter ve içeri gi • 
rerim. Sonra da kaparım. Dün ge-

ce de eve gelince kapıyı biraz ara
lık buldum. Ve iterek girdim. Elek 

trik lambamı yaktım. Merdiven 
başındaki tahtanın üzerinde bir 

fincan, bir cezve ve iki de yanmı! 
kibrit çöpü duruyordu. Fincanın 

dibinde biraz kahve telvesi vardı. 
Cezve temizdi: 

- ihtimal, dedim, misafir gel
di, kahve ikram ettiler. Sonra üst 
kata odama çıkarak yatağıma gir-

dim ve uyudum. Sabah oldu. -Ye 
di buçuğu geçiyordu kalktım ve 

giyindim. Alt kata indim. Ev sahip 
!erinin sesleri duyulmıyordu ve ak 

- Liya .. Liya.. k h şamki gördüğüm a ve fincanı ile 
- Liya döpütti mi? -

_Evet evet .. 1ıte onu çok be- cezve ayni vaziyette duruyordu. 
ğenirim. Şüphelendim. Kapıyı vurdum gc· 

_ y n Greta Garbcyu? ne ses çıkmayınca açarak içeri bak 

memekte, bazı kimselerle konuş · 
mal~tadır. Ahmet ise işine sadık , 

namuslu bir adamdır. Karısının 

yaşayış tarzından çok şikayetçid ir . 

K".'ldisine ihtarda bulunmuş, evi -
ne baka.cağını, iyi bir koca olacağı 

nı söyl emiştir. Fatmanın anası Ze· 
liha da Ahmedi sevmemektedir. 
Ahmerlin evde bulunmadığı sıra -
larda eve, kadın, erkek almakta, 
ranclevücülük yapmaktadır. Bu 
ha· mahallelinin dedikodusunu mu 
dp olduğundan Zeliha bir müddet 
işe fasıla vermiş, fakat Ahmet 

Cerrahpaşaya yatınca meydan1 
boş bularak gene randevücülüğe 

başlamıştır. Ahmet Cerrahpaşada 
bir hayli müddet yatmış, çıkınca 

evine gelmİ§tir. Kendisinin bulun· 
madığı zamanlarda evinde geçen 
maceralar hakkında komşulara mü 
racaat etmiş, aldığı cevaplara ca
nı çok sıkılmıştır. 

Bundan dört ay evvel ise Ahme 
din ortağı terzi Saim evin üst ka
tına kiracı olarak alınmıştır. 

Terzi Saim yakışıklı bekar bir 
genç olduğundan dedikodu büyü
müş, bunun Muzafferin aşıkı oldu 
ğu söylenmiştir. Ahmet hastahane 
den çıktıktan sonra karısına gene 
tenbihlerde bulunmuş: 

- Böyle şeyler yapma, herkes 
sizin kötülüğünüzü söylüyor, son
ra çok fena olacak ! demiştir. 

Kız ve anası buna: 
- Ne olacak sanki? Biz sendPn 

zaten ayrılmak istiyoruz haydi bu
radan çık git ve elinden geleni de 
arkanda bırakma! demişlerdir. 

Bu münakaşa gürültülü bir kav-
gaya müncer olmuş, bekçi ve so -

kaktan geçen herkes bu kavgayı 
duymuştur. Bu kavga bir kaç kere 

daha tekerrür etmiş, nihayet bir 
akşam Ahmede kapı açılmamıştır. 

Bunun üzerine Muzaffer mahke 
meye müracaat etmiş, Ahmetten 

ayrılmak istediğini de kendisine 
bildirmiştir. 

- O da fevkaladedir, allah tım. 
için! Zeliha H . la kızını kanlar içinde Aradan günler geçmİ§, bir ak • 

_ Erkeklerden? gördüm. Sonra da koşarak zabıta- şam Ahmet eve gelerek kapıyı çal-

- Pek hatırhyamıyorum. Fa • ya haber verdim.,, mı§: 
kat iyi oynıyan herhangi bir ak - Zabıta, Saimin hu ifadesi üze - - Eşyalarımı verin bana, ayrıl 
törü alkıtlamaktan kendimi ala - rine evin civarında oturanları bek- mayı da kabul ediyorum demiştir. 
mam. Ama bazı filmlere bakıyo - çiyi karakola çağırmış, ifadelerini Ahmedin bu sözleri üzerine ka· 
rum da fafıyorum. Cünkü beğen- almıştır. pı açılmış, kendisi içeri alınmış , 
miyorum. Gerçi ben,~ bir •ey deği- f yatak ve yorganları verilmediği gi 

:r Mütemmim ta silat 
lim, estağfürullah evlatçığım a • bi ana kız bir olarak hastalıklı o-
ma i · d h b l Bunlz.rın verdikleri malumat ise lan Ahmede gu .. zel bir de dayak 

··· çım e cev er var, en o -
say.dım daha iyi oynardım gibi ıudur: atmışlardır. Ahmet dayaktan son-
gelıyor. Ama ne yapalım biz ana· Zeliha 55 60 yaşında ve kızı ise ra Yeşil direk karakoluna şikayet
mızın karnından acele doğmu - 35 yaşındadır. Muzaffer on beş se te bulunm~ş, tahltikata başlanmı~ 
!~~· Kader böyleymi•. Ama gene ne evvel terzi Ahmet isminde biri- t 
Turklen"mı"z b :rk. tk ır. u yafta ı kadını da sile evlenmiştir. i !ene evveline B d l hA d" . d 
taltif ediy lkı I w · u aya c n ısesın en tonra 

or, a § ıyorlar. Dogru- =ı Ahmet ortada görünmez olmuştur. 
ıu ~eşekkürden acizim. Hem val- gitmek göründüğü kadar kolay 
lahı, billahi, tallahi ciddi söylüyo- şey değildir dedi. Katil lu m ? 
;~~: Bu kadar genç ortasında ha- Vaktile bir muharrir Şernram Diinkü tahkikatta, şüpheler Ah-
a. ıze teveccühlerini muhafaza · b mcdin üzerinde toplnnmıştır. Ken 
edıyorlar. hanımı ziyaret etmış ve u ar~da 

Ş kendisini yüzünün kıllarını ağ - disinin bulunmaması, öldürdü~ü 
antram hanımla daha bazı l: ::-.dınlarla arasının nçık bu!unm~-

şeyler konuştuk. Bu arada tuluA _ da ile yolarken gördüğünü yaz -
l k h b '- sı bu •üph~ ve z '"nm takviye et · 

atçı ı tan da bahsettik T 1 A t mıf. Şam ram amm aua uun • "" 
lıgwın d d"kl · · u ua çı- dan da bı'r haylı" teessürle bah:set· mi; tir. Ahmedi:1 hırmnı ve kayın 
w e 1 erı gibi kolay olmadı-gını anlattı: ti. Ağdanın ne demek olduğunu anasını daima doğru yola getir -

- Suflör le rejis .. I bile bilmediğini ve kendisini bu mek iç in evvela ricada bulunması, 
1 d 

, or e oynıyan- l l . t .. l . . hd"d ar a esas var, hazırlık F _ manasız satır ar a ıç en uzen mu- sonra arı ışı te ı e dökmesi ; hat 
var. a k kı ld w 1 ' kat bunda hicbir sey Y k A harrir beye ço rı ıgını an at· ı ta Fatmamn: 'Kend;ııinclen ayrıla 

- ~ o . nsızın 1 
ıöylemek lazım. Hem ansızın tı. cağım ve çatır, çatır nafaka bağla-
ıöyleme?c hem de bu sözle hoşa ı A. Saru 1 tacağmd,, diye eönd::rdi3i habere 

Ahmedin fazla kızarak sokakta 
ra:;t geldiği kadınlara: 

- Bu kadınlar beni bir gün ka· 
til edecekler! demesi Ahmedin ka 
til olduğunu göstermektedir. 

İhtimallere göre, Ahmet, orta • 
ğının kendi yerine eve alınmasına 
ve kendisinden nafaka istemesine 
fena halde kızmış, ortağı Saimin 
evde bulunmadığı bir sırada zaten 
her zaman açık bulunduğunu bil
diği kapıdan içeri girmi§, evvela 
karısına, sonra dn kaynanasına bi
çakla hücum ederek yaralamış, bu 
nunla da kanaat etmiyerek taban 
casını çekmif, ana ile kızını öldür 
müştür. 

F atmanın göğsü, batı ve yüzün 
de beş biçak ve üç kurıun yarası 
vardır. Anasında ise takağında, 

çenesinde ve başında olmak üzere 
üç kurfun yarası vardır. Boğazı da 
üç yerinden biçaklanmıttır. 

Ekmek biçağı kanlı olarak bu • 
lunmuşsa da tabanca meydanda 
yoktur. Bir de yaralardan hazıla· 
rının şişle yapıldığı iddiası vardır. 
Mutbakta da ince ve tite benzer 
bir demir bulunmuştur. 

· Vak'a kaçta oldu? 
Vak'anın kaçta olduğu ·henüz 

kat'i surette anlatılamamıttır. Bek 
çi saat onda Muzafferi yokuştan 
evine doğru çıkarken gördüğünü 
söylemektedir. 

Saim ise onhirde eve geldiğini 

iddia etmektedir. Acaba cinayet 
kaçta yapıldı? Bekçi ile.Saimin ifa 
delerine ve tayin ettikleri saate gö 
re cinayet on ile on buçuk arasın
da yapılmıştır. 

Fakat ... Bu saatte de karşıdaki 

bakkal henüz açık bulunuyormuş. .. 
Maktüller de biçak yarası ve kur 

şun yerleri görüldüğüne göre ka • 

dınların sealeri işidilmese bile ta· 
banca seslerinin duyulmaması ka-

bil değildir. Tabanca seslerini e• 
vin bitişiğinde oturan kireççi kürt 
ler bile duymamıttır. Hatta dola-

şan bekçi de bir kavga, bir 
gürültü ve ses duymamıttır. Şu ha 
le göre, cinayet ne zaman ve nasıl 
itlendi? Bu henüz kat'iyetle anla
şılamamıttır. 

Yakalananlar 
Dün nezaret altına alınanlar Sa· 

im ve Ahmedin kardeşi Hakkıdır. 
Hakkı, kardeşini bulunmaaı müh 
temel olan yerlerde aramıf, fakat 
bulamamıttır. Bir kadın katil Ah· 
medi Çenberlitaşta bir berberde 

lraş olurken gördüğünü söylemiş
se de doğru olmadığı anlatılmı§hr. 

Ahmedin Üsküdara geçtiği geç va 
kit öğrenilmiştir. Zabıta Ahmedi 
yakalamak üzeredir. 

Son dakika 
Son dakikada öğrendiğimize gö 

re, katil Ahmet cinayeti müteakip 
Haydarpaşaya geçmiş ve bir müd-

det evvel tedavi edilmek üzere yat 
mı1 bulunduğu cntani hastalıklar 
haltahanesine gitmiştir. Katil bu • 

rada yatan hastalardan birini O'Ör-
"' 

me!c istediğini söylemiş, müsaade 

verilince de tanıdığının yattığı ko· 
vu1a girmiştir. Ahmet burada ta· 

nıdığı adamla bir şeyler görü1 • 
müştür. Fakat ne söylediği anlaş ı

lamamıştır. Katil arkadaşile görü
~ürken cinayeti işled iği tabancayı 
cebinden çıkarmış, elinde e\•irip 
çevirirken tabanca ateş almış, çı

k:ın kurşun Ahmedi cansız olarak 
yere sermiştir. 

Poli:s clün gece bu mesele hakkıo 
da tahkikata clevoı.m etr.1iştir. 
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Gilmeıii. ttlerl Mbcımifti. Sa._. tıbız, erin aalncle tlolqıyor. Bb·· 
petl, ..... .W.. Saı4let siM denMre kapı açılarak VUctorya ba· 
~ Pa ••latb. Niba,et •••• fi açık, ommlarmda hir tana crö-
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•ernb • ı ,.u. ..__ 1 • ı n ~ m=rl'e~ didiyor. Yan tatkm yan ürkek 
VRt ıa ---- itli? aülOmaGJor Ye eoru1or: 

• ..,. ... Vlktar,. ~· nfb .. - Demek burada dÜfÜDCen dü· 
a-ı·•.........,.. ,.... "8celi dol.,.,onanuz. 

Bir kaçak 93 kişi 
Kız kaçırmak için 

katil olmuştu, 
yakalandı 

Ağrı şakilerin Zira mu 
Adanada muhake- hasebecisi de 
mesi devam ediyoı- tevkif edıldi 

"-.;_,. • ıııiıe pkfilini, --· - Dütüwü1orum clolqıyo.. Bacl• ltir .._ •'Yftl 01P1mi· Ain dajı uyan harekitma Ziraat S.nkıtı falaırikUı 
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flmWVle laiiae plen tarafa JÜıÜ- dia ki... .n.a.ı içeri dö..;_,,, li· ldiJiiade oturan Apdanahmın ia • luuek buı ~bılar hık\wda ı.n.,. ~ vı-.atMI 
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\'lldua1a bpmuık iller tflri.. ~..-ak isti)'Ol'cl-.. btanarak CeWiheıeket adfi,en • balday ~ Tozsat ziraat 
.... lllr, ~ ~. a1elace. - Ewt, •• Wbeaiz li&UDdı, ne tuHm eclili)orlu. benbn iCra Wileıf lle,..tinin ftl' 

le ily8bOJ8 fWL Joı..a, badi ..,, N sün U. Wfi 4-ececle IÖy· Fakat; lbratıim nllhmı omam • dili kararla ~;. 'ilathılmt 
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'.ft tiJlıla lfl ~ ter.dclit bııakqw.. mandam Enver oabatı bir•••• •lllıa,-•.tta ... ,•llflm'· •• 
1ıı1Wni ..._,.,._ 99 111alte IBJ. - la W barablnD Johua ... bsi eilllüle I*' ekta ._ ı... . .. Y•aaMa llaidaJ almw .di.· 
.. 113 ıinı.rslM, ioc.., Fikrimi aize aC5yledim, fulaaı ile ririD ,.1enc. w,._ _.wiiini ha yetin ve civan komıu kazaları da 

alllı l~•il bili)ercht. hem pk fului ile, timdi size a • ber al-. .,. -ir"iN aldıjı jan- me•ma ebaif. Çow Alaca ve 
1'19.Jn' Viktor,a a.P ~eriror.um.. Sizi aevi7oram, darmalarla Jı.ahimi ffYelki pce S•m.-la bs•lermd•• halk bir 
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1 fakat bazı a7U'&D o kadar tefler 
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- • ~~. diye . 'lmi.a ahitim. Fakat- Mı aaırt Mili.lll 
hlif871 ~eti. GıiçtUV.. kabil. etmek.._ Yospda siden m8fet 

JohaD arblarmclaa balctl.. - Ne pyri bhll. tit AWUll..._ ~ .. Wdlrata ... 
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- Ze•aedenem ailenizden lla- mek iati)'Onlum ki aeclel\- Kay· lar, n mektep çocaklın sıra Ue 
~ iafi7onanuz .. Tam•mil• bel•ial .• Ba iki IÜD iki ıece w- süzel biraeçit nemi yapmqlır 

~-bolrum •mmı, zanııedenem fmclane yapbm. Ye hunu müteakip tehitler abi ... 
:: . .r.tıı1 ...... Çok iyi •• Sizden de aellm - H&Jll', bu deiiL Y abuz dütün sine gidilerek muallillller birlili 

•Jlclin... clu., ıa ıiz! Bu ötedenberi ıaJri nımma bir talebe, züitan ,..du 
kabildi, bili1oraunuz, Size muL-L namına -n-L.-- K,-,ı ı.- --. Tııtlmlr ederim, matmazel. ....,. 1 -...,. .,..... -r ...... 

ı!.l'l•• ,Wecek misiniz?. betim •• sizi çok takdir ediyo • fnb namma da kaza kltihl ltıd-
rum... van T allt bey tarafından Mrer 

~ laaünlerde, ıaliha.. Sellmı· Johu silerek Viktoryanm cGm hitahe irat ohm.,..... .. 
._ d~ıe ıftüriiriia ta • leıinl bitirdi. ~· 

tahll.. - •••• Te henbn ~im .. ,.. 

.... ii-li, -·· itlbanımz .. 
"''°H ... ~tle dona blarak YaktorJa ba ........ mlteeuir 

Hitaa..Jer bitt.iktea IODfa u • 
ker tarafmclan enclaht edilmlt •• 
bu ıuretle ....,..ime nihaJlt ft • 

rilmiftir. 
~ -klafblnu Mynt olarak baktı, " tLWetle il&we et• 
._ _.._ tiJUnNlan pim. ti: Utak fWpiJemı T•aa tpOr 

Y•ıtlıııni" aw&mlk w- Mlmldarda - YarabW, ınlamıyoırwa Jd JUrClq, Salibli Glrı..ier ,_.. 
~-· .,,... taamı u. baJramm ikinci ..::.-n. 

Daha enelld hafta. için4 
)enler 1589 kitiden ibaretıi. 

Kralsıı 11hlla&I ,.W. ise de 
ıerek kendiainin Ye ıerek kraliçe. 
nin Sanclrinp..\laa Lonclraya 
&Ttlederi ... ' ilamı taniyeai 
üzerine bir miiddet gecikecektir. 
Çinkii doktortu kralm Lotıclra • 
,. •• tripe tatulmuı teh· 
likeil ifltimülerini uprt hadde 

indirnaek arzusunu pteımif • 
lerilir. 

MAGDEBURG, 3 (A. A.) -

(Volf aianaı•d•D) Ma;.ılelNrı • 
daki mekteplerin laepai pip ı.ı.. 
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... lsılW;.U.. &.at 10 da .U. . na elylüyonunuz.. Sis de ıörüyor- bir maç ,,......k üure ille tre- BERUN, 3 (A.A.) -ÇlalDD kuı 
:))Minin niaia lıthle WdedL • . amıuz.. niJle selmiflerdir. Ymt tarafın • ~ .._ le61»aaU ~ ~ 
Valdor,a ti-li plecek, 0 da ara· (8.,. ,,.,..,., dan 1nr •ktam ziyafeti Yerilmit haMıt ... ........ 11Uh1••1r 
'-11111 asarak ,--. kaclar itile • tir. bere 8 tu1»atta lltlklelde1 toStlan· 
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- Hayr~t J bu adamın sırhndaki ne ? 
- Ne olacak 1 btr deg 1 
- ? •• ?U 
- Hem de ıo.ooo ton sıkletinde ! 
- 1? il 
- Fakat dikkat et 1 nereye basıyor 1 
- Evet ! Qördüm : 

ZiRAAT BANK ASI 
. . . . .' \ "' nın kumbare?arına 

nd~ hir 

T .lmam.... Bu adamın 
ZiRAAT BANKASI 

Tasarral Besabll vaı l 
• ' ,... 1 ' • • • ~ lı( 

- Öy)( ise, daha bunun gibi iki yük tatır ve 

Sırtı Yere Gelmez i 



GRiPE karşı 

UCUl ftlMHK 
ister misiniz ? 

Sultanhamaroı'nda 

BALCJL.flR 
Mağazasına Koşunuz 

Tasfiye münasebetile 
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J Devlet Demiryolları ilanları 
1 - Eskişehir - Konya hath üzerinde Sabuncupuoar istas· 

yonu civarıoda Km. 39 700 de vaki taş ocağından 15,000 M3
• 

2 - Konya - Yenice hattı üzerinde Hacıkırı istasyonu civa· 
rında Km. 311 ve 305 - 900 de vakı taş ocağından 10,000 M3

• 

Balada tafsilatı yazılı balastların kapalı zarfla münakasaları 
25 Şubat 933 cumartesi günü saat 15 te idare merkezinde yapı· 
lacakbr. 

TafsilAt Haydarpaşa, Ankara ve Kooya veznelerinde her biri 
beşer liraya sahlan şartnamelerde yazılıdır. (452) 

Lokomotif, alev, duman ve regüıatör borularının kapalı zarfla 
münakasası 13 Mart 933 Pazartesi günü saat 15 de idare mer· 
kezinde yapılacaktır. 

Tafsilat Ankara Ye Haydarpaşa veznelerinde beşer liraya sa· 
tılan şartnamelerde yazılıdır. f365) 

Ziraat Vekaletinden : 
Bu •~ne mühim istibsJl m~r!{ezlerinde muhtelif büyüklüktt 

hobubat siloları yaptırılacaktır. A ldkadar fabrika vekillerinin ip 
tidai projelerioi Vekalete verebilmek için hazırlanan es1slara ö j· 
renmek üzere Z raat Vekaletine müracaatlara. (369) 

Posta T. T. Levazım 
Müdürlüğünden: 

P. T. T. idaresi ihtivacı içın 6,000 kilo hurda kurşun aleni 
surette münakasaya kooulmuıtur. Münakasa 19· 2· 933 tarihine 
müsadif pazar günü saat 14 te ıcra olunacaktır. Talıplerin şart· 
nameyi almak ve· görmek için her gün, ve münakasaya iştirak 
için de yevmi mezkiirda % 7,5 nisbetindeki teminatlarile birlik· 
te Yeni Postanede Levazım Müdürlüğünde müteşekkil komisyon 
riyasetine müracaatlar1. (3l5) 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Kilo 
330,000 SellüJoz kağıdı 
210,000 Karton 

s.ooo Cilah kağıt 

545,000 Yekun 
Bu üç kalem levazım nümune ve şartnamelerine tevfikan 

(13501) numaralı kararname ahkamı dairesmde takas!a ve pazar
lıkla sal'ın alınacaktır. Taliplerin nümune ve şartnameleri gör
dükten şoora % 7,5 teminatlarmı hamilen 11-2-933 Cumartesi 
günü saat 14 te Galata da Alam Satım Komisyonuna müracaatları. 

(200) 

Fatih Malmildürlilğilnden: 
Fenerde 1 evkii Cafer mahallesinin lsmail ağa camii soka· 

ğında Emlaki milliyeden ahşap karakolbane binası kiraya veri
Jecektir. Müzayede müddeti 16 ikinci kanun 933 tarihinden 
4 Şubat 933 tarihine kadar 20 gündür. Taliplerin 4 Şubat 933 
tarihine müsadif cumartesi güuü saat onda Fatih Maımüdür 
lilğllnde müteşekkil müzayedat ve ibalat Komisyonuna 
müracaat eylemeleri (207) 

YENi TARiH 
Her sınıf tarih kitabının hulasası 
Tarih imtibanım yermek isteyenlere lüzumlu bir rehberdir. 
100 kurut fiatla Iıtanbulda Kanaat Kütüphanesinde satılır. 

Avrupada birıncihğı veen 
büvük mükafatı kazanan 

Hasan 
Sürmesile 

Süslenen gözlerin cazibesine 

dayaoılmaz 

Dünyanm en sıhhi en mükemmel 
en latif sürmesidir. Nebatattan 

müstahzar bir barikai sanat olup 
gözlere sihrifüsun verir. Kırpikle· 
ri uzahr ve kuvvetlendirir. Çapak 
yapmasına mani olur. Her kadın 
için zaruri ve ebedi bir ihtiyaç
tır. Avrupanın terkibi meçhul ve 
madeni sürmelerinden sakınınız. 
Sürmedanhğı ile beraber (20) 
lüks ve büyük (30) kuruştur. 

Hasan ecza deposu. 

Doktorlar 
Doktor - Operatör 

Ahmet Asım 
Doğum ve kattin hMtalıMan"'bll'lııcl amıt 

mlltelıasaım Muayene: 10 - 12 Ortaköy, 

Şita yurdu, 115 - 18 Beyoğlu, tatiklll 

caddesi No. 193 (Opera aineması k&r§ıaı) 

# Telefon: 41960 - 4,2221 

Doktor 

Bahk~ıyao 
Muayenehanesi: Beyoğlu Mektep 

Sokak No. 17 

Telefon: 3626 Beyoğlu 

Doktor 

Cevat N. ZekAI 
Sinir mlltelıaasm 

Cuma ve pazardan maada günlerde saat 

3 ten 8 ya kadar ha.ata kabul olunur. 

Muayenehaneslııl Babılll kaT§ısmda Ao· 

kara caddesi No. 47. ye tevslan naklet· 

mlştlr. Telefon muayene: 23469 

tkametglh: 60740 

Oı»eratör • Urolog doktor 

Mehmet Ali 
idrar yolları ha."t.lWllan mlluhauıaı 

EmJnönO (Sabık Karakal) banma 

nakletmlştlr. Cumadan maada her gün 

haatalanru kabul ve tedavi eder. 

Doktor 

. Hafız Cemal 
Dahili haatalıklar mlltehaaaısı 

Dlvanyolu No. ııs Telefon: 222398 

G6z hekimi doktor 

Süleyman ŞOkril 
Birinci aınıt mutebassıı 

Babılll (Ankara Caddoal Numara 80) 

Diş doktoru 

Mustafa Zeki 
Muayenehane: Üsküdar Atlamataşı No.153 

Dı, tabibi 

Zeki Nuri 
Her gün basta kabul edilir. Her ııevı dl;, 
rahat.sızlığl tedavi olunur. Muayenehane: 

OskUdar Alıçıbaşı Mektep sokak No. M 

SAlttBI: lılEHMET AS:W 

Umumi Neşriyat MUdUrll: FiKRET ADll. 

V.A.KIT llATBAABJ - IBTANBUL 

komprimeleri kullanınız 

343 

Din leme k rstediği~n~iz~i~~· 
ona gösteriniz 
l~ılclı Otomatik ıskala üzerin
de göstereceğiniz her htas
yonu mükemmel olarak İ$İ· 

tebilirsiniz. Tele bir duğmeyi 
çevirmekle bütün avrupa is
tasyonlannın temiz bir seda 
ile ve bir birlerine karışma
dan önünüzde resmigeçit yap
tıklanna şatilt olacaksınız. iiilfl~~~~~ll... 

B O U R L A B 1 R A D E R L E R v e S sı ve S A T 1 E M A G A Z A L A R 1 

----• "BOMONTI,, nin 
mevsime mahsus meşhur 

DOPPEL Birası 
• ..... """ .., "' .... çıkmıştır. 

Yalnız Şubat ve Mart· aylarında sahbr. 
Her yerde arayınız. Şisesi 37 1/2 kuruı. 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Maltepe Tecribegahı için nümunesi veçhile ve pazarlıkla (120) 

adet yerli Hasır satın alınacaktır. 

Taliplerin nümuneyi gördükten sonra pazarlığa iştirak etmek 
üzere o/ (7 5) teminatlarını hamilen 8-2-933 çarşamba günli 
saat 15 te Galatada Alım sahm komisyonuna müracaatları. (422) 

Kadıköy Sulh icra dalresind~n: 
Kadıköyünde Cafer ağa mahallesinde 

Bahriye caddesinde 88·90 No. hanede 

mukim ~evber Ratip hanımın, ve hali 

hazır ikametgahları meçhul olması hase

bile mahkemece i!Anen tebligat icra 

edilmiş olan ve eski ikametgahları Gala· 

tada J {ayyar hanında 12 No. mukim 

bulunan Jstefan ve Kozma ve Kostantin 

ve Andon efendilerle şayıan ve müş· 

tereken mutasamf bulunup .kabiliyeti 

taksimi)·esi olmaması hasebilc izalei 

şuyuu zımnında furubtu hakkında Kadı· 
köy birinci sulh hukuk mahkemesinin 

l 4· ll ·932 tarihli ilAmı mucibince ııçı k 

artırma ile satılmasına karar verilmiş 

olan l\adıköyünde Cafer ağa mrıhalle· 

sinde atik Gül cedit Bahariye sokağında 

atik 4 mükerrer ve cedit 88 No. ,.e 

haricen tamamen kArgir ve aksamı dahi· 

liyesi ah~ap ve biri zemin katı olmak 

üzere dört kattan ibaret 3 sofa 7 oda 

ve bir hamam ve bir mutlıah ve bir 

çamaşırlık ve her katta birer hel:\ ve 
r hanede elektril< tesisatı hariç olmak 

1 üzere ve yalnız ha,·a gazı ve terkos 

1 suyu tesisatı dahil bulunmak ,.e mczkôr 

f hanenin sokak kapısı halen odaya ka!Ledi-

1 lip b!lahaı e müşterisi tarafından açıl· 

ması h\zım gelen ve arka cihetinde tah· 

minen yüz dli arşın bir bahçeyi ve 
d:ıhilinde bir kuyuyu ve mutbah dahi· 

)inde bir sıhnncı muhtevi bulunup altı 

bin lira kıymeti muhammincll bir Oap 

hane Kadıköy sulh icrasınca 8-3-933 

tarihine tesadüf eden Ça~amba günü 

saat l 4 den l 6 ya J, adar birinci açık 

anırma ile ,.e bedeli muhamminin 

)"Üzde yetmiş beşini tutar talip zuhur 

etmediği taktirde en son artıranın taah· 

hüdü baki k:ı.lmaı, üzere müzayedenin 

on beş gün daha temdidi ile. 22·3-933 

tarihine tesadüf eden Çar~amba günü 

saat 14 den ı 6 ya Jıadar müzayedeye 

devamla en çok artırana ihnlei kat'iyesi 

icra kılınacağı \'e satış şeraiti tarihi ilAn

d:ı.n itibaren dairrde açık bulundurulan 

şartnamede muharrer olduğu üzere peşin 

p:ıra ile ve bina ve e\·~af ve belediye

den müterakim rcrgileri bulundu~u tak

tirde hissedarlarına ve resmi dellaliye 

satıcıya \ e ihale pulu müşterisine nit 

olmak ~artile satılacağı ,.e iş bu hane 

üzerinde h:ı.l;ları bulunanların tarihi ilftn

dan itibaren yirmi RÜn zaıfında daireye 

müracaatla bildirmeleri ye aksi taktirde 

haklan tapu sicilile sabit olmıyanlaıın 

satış bedelinin p:ıylaşm:ısından hariç 

lrnlacakl:ı.n ve taliplerin ) üzde yedi buçuk 

teminat akçası ita etmeleri lazım geldi~ 

, c fa1.la ın:ılum:ıt almıı1\ isti) elerin dai

remizin 933· l 68 No. dosyasına müı a· 

rncaat eylemeleri \'e işbu ilAnın ikamet

gfthları meçhc! bulunan Jstefan ve Kozma 

ve KostanLin ve Andon efendilere tebliğ 

makam;na kaim olmak üzere ilftn olunur. 
(449) 


