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Sanayileşen 1 Halkeviııde Dalidiye kabinesi iktidar mevkiinde 
I::~:~~. cümhu- lçti~!:~enı!0mi- · ancak bir hafta tutunabildi 

riyet id:u-esinin takip ettiği ene
ıaalı milli ıiyuet memleketimizin 
aanayilepneıidir. Bunun için bir 
him:ıye ıiıtegi tatbik ol1"1uyor. Bu 
ıiyaıetin ve himaye ıİlteminin 
timdiye kadar çok iyi neticeler 
verdiğini biliyorduk. F:ıkat bu 
iyi neticeyi riyazi bir kıymet ha· 
linde ifade edemiyorduk. Bape
kllet ıtatiıtik umum müdürlüiü 
tarafından milli aana)'iimisİD hali 
hazır vaziyetini te1bit eder bir 1 
şekilde hazırbDJlllf olan yeni bir , 
ıta.tiıtik bize artık bu tarzda bir 
ifade imk&nmı da veriyor. Bu ıta· 
tiıtiğe ıöre memleketimizde 1923 
senesinden evvel yalruz (342) 
...... y1 müeııeseıi varmış. 1923· 
ten bugüne kadar, y:ıni cümhuri· 
yet idaresinin ilanından ıonra 
(1088) sanayi müe11eıi vücude 
gelmif. Teıiı tarihleri kat'ı ola· 
rak anlqdam:ıyan ( 43) müeıaeae 
de bunlara ilave edilince mevcut 
fabrikalann, imalathanelerin ye
kOnu (1473) e çıkıyor demektir. 

Vakı:ı fabrikadan fabrikaya, 
imalathaneden imal&thaneye fark 
vardır. ()7le fabrika veya ima· 
1athane vardır ki iatihıal kabiliye· 
ti itib::iriyle kırk, elli ,belki de yüz 
tane~~ 
hane yetinı .y.,. 
geçen on sene zarfmda meml~ 
timizde kurulmut olan san'at mü· 
easeselerinin uıl kıymetlerini ıa· 
dece fabrik:ı ve imallthane adedi 
ile ıöıtermek mümkün değildir. 

Yalnız nazarı dikbte almak 
icap eden bir nokta vardır ki 
memleketimizde küçük sanayiden 
büyük sanayie doğru inkitaf h:ı· 
reketi ancak milli hüktimetin ka· 
bul ettiği teıviki aanayi kanunun· 
dan, himaye esasma müstenit ye
ni gümrük tarifesinin tatbikinden 
a:mra bqlemıflır. 

Bu itibarla 1923 ıenesinden 
sonra on sene zarfında vücut bu
lan ıanayi müe11eselerinin ondan 
evvel zaten mevcut olan aanayi 
müeueselerine niıbetle daha kUv· 
vetli oldukhn füphesizdir. Bi· 
aaenaleyh cümhuriyet idare dev· 
rinde tesiı edilmit olan (1088) 
fabrika ve imalathane bu noktaİ 
nazardan tetkik ediline bunların 
istihı:ıl kuvvetlerinin ehemmiyeti 
o v:ıkit daha iyi anlatılır. 

Mehmet ASIM 

IÇTIMADAN BiR iNTiBA 

Halkevi içtimai müavenet ıube
ıi komite intihabab dün alqam 
yapdmıtbr. Şube azalan aaat bet 
buçukta toplanmıılardır. Cebe ko
mite reiıi Avni Beyin riyuetinde 
açılmıt, ve iki senelik faaliyet ra
poru okunmuıtur. 

Raporun okunmaıı bittikten 1011 

ra azadan doktor Süreyya Kadri 
Bey yeni aene faaliyeti etrafında 
bazı temennilerde bulunmuı, ez· 
cümle mekteplerdeki fakir talebe
ye yardım komiteleri leeiaini te-

Komitenin yeni idare heyeti 
reisliğine Manyaaı zade Feridun, 

azalrklara da Ticaret mektebi mü
dürü H·· ·· uınu, muharrir ve muallim 
Sadri Etem Dr s·· Kacl • B 
11 

, .ureyya n. 
er e Nezihe Muhiddin Hanım ae
~ilmittiı-. lntihabatan ıonra yeni 
ıdare heyetine muvaffakiyetler te
menni edilmiı, toplantı nihayet· 
lennıittir. 

Avni Paşa 
İle Kara Vasıf Bey 

~mu'?f teşküttı mahsosayı sevk ve 
ıdarcsınc memur oldular. Bız bu 
lc~a~ zamandır çahşttk, çabaladık. 
Şımdı onlar teşJıillb mahsusaya 

~hip çıkıyorlar ! ., 

B119Un "Tefklllb Mah· 
- " T.efr.lkaınızda 

Pariste kanlı hadiseler oluyor. Meclisin feshi 
reisicümhurun istifası · mevzuubahistir 

ve 

Pariı, 7 (Router ajansı) - M. 
Dalacldier, Elize aarayma ıidece
li ıırada ıazetecilere vaki beJa· 
natmda "hükamet istif:ı. edecek· 
tir.,, demittir. M. Daladier ha 
münuebetle verdiji izahatta kan 
dökülmesinin &nüne geçmek i~ 
iıtifa edeeelini a&ylemittir. 

Bütün sün Pariate ıükan içinde 
gçmiftir. 

Paril, 7 (A.A.) - M. Daladi· 
er bugün bir çok ricali ve bu aıe
yand:ı M. Bouiıson, M. Herriyot 
ve M. Paul Boncour ile g&riiftük· 
ten ıoara ıaat 13,45 te Elbe ara• 
YID& gitmit ve aaat 14 te •raydan 
çıkmıfbr. Mumaileyh matbu:ıta 
fU tebliğle bulunmuıtur: 

"Asayiıten mea'ul olan hüka· 
met, aayifi bqln fevkalade ted· 
birlere müracaat ıuretiyle temia 
etmeli istemiyor. Binaenale,tı 

Ve 

Kiracıları .• 
Muharriri ı M. ,. 

Yakında VAK 1 T 
aUtunlarında 

Türkiyede 
Farmasonluk .. 

Nasıl kuruldu? 
BugUn 4Uncl .. yda1111ze1a 

•11111111 ........... ...........-...• 

ÇOCUK SAYIF ASI 
Yar1nld _,.n112da 

M. DALADİYE 

reiaicümhura kabinenin istifumı 
verdim.,, 

Küre 
Düşüyor 

DGdiik 
Ötüyor 

Fakat tehir aaatlerlnl bir
birine uydurmak bir turlu 
mUmkUn olmuyor. Bir mu· 
harrlrlmlzln bu s•IP ...
gunauzluk etraflnda ıapll§ı 

P3ris, 7 "(Reuter ajan11) -

Cümhur reisi M. Lebruil yeni 

kabinenin tqkllini sabık reisi 
cümhur M. Doumergue.,,e teklif et• 
mİfÔr. M. Doumerıue yeniden 
red c.t;vabı vermiıtir. 

Vaziyet ciddidir 

Pariı, 7 (Anadolu ajammm 

huıuıi muhabiri bildiriyor) -

Dün geceki kanlı bldiaelenlen 

aonra bugün yeniden niima)'İf 

tqebbüaleri görüldü. He,eca , 
kab:nenin istifası ~ 

kadar devam etti. 

istifa en kuvvetli Kartel ...,. 
mmm reiıQİnd• bile 80Dar h.a. 
metine devam Wrhmm ifllaıdır. 

tetklkl•I bugU11 8 lnd aaylfamızda ......._111._ 

Gazi Hz. Ankara ya Döndüler 
Aiılwa, 7 (A.A.) - Reiıicüm• 

·bur Hz. buaün saat l&·da huauıi 
trenle ıdlırimizi teırif buyurm.Uf• 
latdp-. ·~i Hz. ni Batvekl 11-

Hz. ile nkiller. meh'mlar, ftlll. 
letler erkin ve memurini ......... 
da iltikbal etmitleidir. 

!!i!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!~--!!!!!li!!il!!i&!IJ afi Pfll& 'Hz. yoldan ve büyük 

latuyonu doldaran halk Gul 
Hazretlerini candan tetalrıüratla 

kartılamlfbr. Niçin? - -
Memurlara poker 

y.-akl 
itini ınıek. boftk buldutunus 1ılr 

dakeyi, . çok aman, iyi kUnllmUf bir 
makine cibi çalıpn bir banka. bir .fir· 

Er~ Reiıi Fevzi Pap . 

Ballian hariciye nazırlan Atinada .. 

Okll"81lUZ 

<Devamı' 11n.eü ısaytanm s üncü aütwıundal 1 ••Flketle lrarplaıtmr: •1Jdsi de ayni hamur• 
l!!!!!!!~~~!!!!"!!&"""!mıl!!!"""'!-~-~~-"!'!"!!~~==~~~~!!!!!!!!~;;;;;!!!'ıdan iken bu nlçhı?,, diye 10ranuuı• 

- Blltlltt bu alnd..,_I .. b8y16 al• mi 
- ....., oluılnlldı-., otilrnuak latedlnll 

Cevap nrdm: Sadece plıpw uau· 
ltiaden ••• 

Burada eli ba)'J'aklı bir bJnu olup 
çıkacak bir ~eki bu uaul ile orada bir 
bulucu, bir dOzeltici unaur olabiliyor. 

Baait bir misal: Bir banka için ku
mara dadanmlt memur bzanan bir me
mur da alla feda edilmesi lbun bir un
aur sayılır. HilkOmette ise paraya el 
•Bren memurlarda peker merala ıase 
batma Jawvetlnl kaybedecek kadar ,.. 
Jthmttır, dijodJr. °"' ki ibtiJll
tan mahkeme,. ıUrillen lCra ınamutan· 

~ MIWCINA BELGRATT A SAH ÇEKILM&- MERASiMi 

nm hiklyeleri bCSyle oyun uhneleriyle Be~ T (;AA.) - Yaıoılav· 
dolu... ya ...__,.. aum M. Yevtiç ile 

Blr ~ brardan bir bl)Ok netice a.nanya hariciye nazın M. Titü-

- Dev~tt memuru m_,.P te. JIO:" ı..ko ~ sitmek üzere Bel-
ker ,ankl erattan •Jtılmıtl"lrdır. 

-. Atina, 7 .(HaYU). - Na· 

riciye nuın M. Malmimoe, llel
ıaratt:ı Yupala.,a krala tarafın. 
dan kabul edihlili macla miprü· 
nileyhi kraliçe ile beraber Atin&· 
ya davet etmiftir. Kral,. bu da· 
Yeti elU itihariyle bhal etmittir. 
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A .. b k•ı• M 1 Günün siyaseti vusturya aşve ı ı • -H--:-t-1~ .--:-1k- -
1 

'Macaristan Sovyet Rus
yayı resmen tanıdı 

ı erın ı yı 

Dalfus Budapeşteye gitti dönümü 
Viy&NL, 7 (A.A.) - Batvekil 

M. Dolfus be::~1,,erinde nazırlardan 
M. Torbo.tel ve Macariıtanın Vi
yana ı~iri M. Melky olduğu halde 
Budapeıteye hareket etmi§tir. 

Reishspost gazetesi bu seyahat 
haliında neırettiği bir makalede .... 
diyor ki: 

"Heriki memleketin müıterek 
siyaseti hiç bir devlet aleyhine mü
teveccih değildir. Bu siyaset sa
dece onların meaai iştirakini kuv
vetlendirmek makıadını gözetmek 
tedir.,, 

Diğer taraftan Neueı Wiener 
Jurnal gazetesi de bu seyahat mü· 
nuebetile ltalyanm A vuıturya ve 
Macariatan ticaretine Triyeste yolu 
nu teklif auretile, göstermek niye
tinde bulunduğu müsaadekirhkla· 
rı bildirdiği zannmda bulunuyor. 

Viyana, 7 (A.A.) - Bazı mah· 
filler M. DolJfuss'un Budape~te 
seyahati ile Macar milliyetçi sos
yalist fırkasının idare merkezinde 
yapılan araştırma bir münasebet 
görmektedir. Burada iki bom
banın ele geçirildiği söylenmekte
dir. 

Macar gazeteleri bu hususta hiç 
bir ıey yazmamaktadır. 
Karıtıkhklar devam ediyor 

Viyana; 7 (A.A.) -Tyrol hü
kUmet ·merkezinde vaziyet 'hali ka 
rıtrldır. içtimai müdafaacılar bu 
halden istifade odel'ek kuvvet top
layıp yapmaktadırlar. Filhakika 
bir çok yeni müfrezeler lnshuruc
ka ginni,lerdir. 

Bundan batka ln•bruck' daki 
köylüler meclisi toplantısının He
imwehren (içtimai müdafaacılar) 
tarafından ihlal edildiği de bildiril 
mektedir. 

Tyrol'daki köylüler meclisi M. 
DollfuH'un siyasi programına ye
niden itimat beyan e6nit, içtimai 
müdafaacılarla bir anlatma elde 
edilmeıini dilemittir. 

Heimwebren teşkilatmm giriş
tiği hareket yukan Avusturyaya da 
sirayet etmek üzere bulunuyor. Bu 
teıkilatın reisleri ytı}can Avusturya 
valiıi f:'i. Schlegel'i ziyaret etmiş
ler ve Tyrol'daki Heimwehren'le-

Zabitlere verilen 
harcırahlar 

Maliye vekaleti defterdar
lıklara bir tamim yolladı 

Ankara, 7 (Huauıi) - Maliye 
Vekaleti bqka yerlere nakledilen 
ümera ve zabihn ailelerine veri· 
len harcırah meya.nmda seyahat 1 

yeTIDİyeti için Terilen beyanna-' 
melerin, 1eyalıatin ha:n,ai vasıta ile 
yapldıiı bildirilmedikçe, kabul e· 
ditınemesini defterdarlıklara ve 
maım"iiclürlü1'.-lerine tamim ebniş
tir. 

Vekalet; memur~:n masraf 
evrakı mütbite cehelinin üçüncü 
numaraıında kayitli birinci harcı· 
rah fıkraunı zabitan ve memurini 
asket-iyenin bir yerde yinni günü 
geçen ibımet yevmiyeleri için 
MiÜi midafaa vekilinin mezınıi
yet tahrlratı bulunınuı teklinde 
dejiJtirmİf, bu te!di alakadarlara 
bild0 

• tir. 

Hitler, iş batında ilk yıhnı tekmille· 
rin evvelce bildirdikleri metalibe mif, ikinci yılına ıirnüt bulunuyor. 
benzer dilekleri havi bir vesika Kendiıi hiç fÜphe yok ki, iktidar mev· 
vermitlerdir. kiinde geçirdiği ilk yıl içinde · mühim 

Yukarı Avusturyadaki Heim- muvafakıyetler kazandı: 
wehren'len bu hareketlerine kuv• Almanyada İşşizlerin aayısını iki 
vet vermemek için iyice silahlan· milyona indirdi. Fiatlan istikrar ettire· 

k h rek daha emin eıaılara dayandı. Çift. mı~ ve teçhiz edilmi§ bin i~i azır 
3' liklerin satılmasını kanun ile menetti . 

lamıtlardır · Bunlar Linz' e gel-- Komünizmi, ıınddcalizmi, siyasi kleri-
mişlerdir. kalizmi imha edercesine silip ıüpürdü. 

Tyrol hükumeti erkim araunda Almanyada nizamı, intizamı tesis etti. 
yapılmaöı dütünülen eyaletlerde· Almanların milli birliğini. sağlamln§tn·dı. 

Zengini, fakiri; anıeleyit sermayedarı; 
ki bütün idare meclisler azalıkları arazi ıahihini, ıehirliyi; taleheyit file-

Roma, 7 (A.A.) - Macar hü
kfuneti Sovyet hükumetini res
men tanmıııtır. Bu husustaki no
talar dün Romadaki Sovyet ıef a
retinde Potemkin yolda,la Maca
rishnın Ankara ıefiri olup murah
has olarak Romada bulunan M. 
Junkert araaında tea:ti edirmittir. 

Moakova ve Budape~tede iki 
hükUmetin mütekabilen sefaret 
tesis etmeleri gelecek sene kanu· 
nu aaniıine bır:ıkılmıştır. O za
mana kadar M. Junkert Moakova-

ğer bir düşünceye nazaran Sov• 
yetler birliğini garp alemine yak
laştıran hareket Sovyetler birliği· 
nin Milletler cemiyetine girmesile 
neticelenecektir. 

Sovyetler birliğinin Macaristan 
taraf mdan tanınmasından iktınt 
noktai nazarından çok büyük bir 
fayda beklenmektedir. Bun.un· 

la ber:ı.ber Macariatanm evvelce 
küçük itilaf memleketlerinden al· 

araamda da sosyalist fırka- sofu, heınıehrilik bağı ile daha ııkı bağ
ların idare mevkii haricinde bira- lıyan ve hepsini devlet birliğinde ayni da Macaristam temsil edecektir. 

dığı bazı maddelerin artık Sovyet 
ler birliğinden satın alabileceği ve 

Sovyetler birliğine :.ı:iraat makine· 
leri, elektrik cihazları tohum ve kılması hakkındaki prensip muci· derecede mühim varlıklar sayan yeni bir 

d 1 ltalyanın teşebbUsile mi 
hince umumi mahiyette deği9iklik· medeni arka aı ık vücude getirdi. So- . ' ' 

b kakları bot gezen gençlerden temizliye- oldu ? 
ler yapılmasına ir baılangıç teş- rek onlan i~ kamplarına sevketmekle ıe· Budapeşte, 7 (A.A.) - Buda· 

ehli h:ıyvanat ihracatı yapabilece· 
ği kaydolunmaktadır. 

kil edip ebniyeceği dü§ünülüp ıo· ciyelerini doğrulttu. peıte mahfellerinde zannedildiği-
ruştunılmaktadır. Almanyanın dahili siyasetinde bu İ§· ne göre Sovyetler birliğinin M"l.· Almanyada nasll karşılandı? 

Berlin, 7 (A.A.) - Sovyetler 
birliği ile Macaristan araımd:ı 

diplomatik mün.asebatların yeni-

Budapefte, 7 (A.A.) - Yarı len baıaran Hitler harici ıiyaıette de cariıtan tarafından tanınması 1-
resmi Pudapesti- Hirlep gazeteıi mühim mevkiler elde etti: talyanın te§ehbüsü eseridir. Bu 
Avusturya ba§vekili M. Dollfu11un Almanyayı saygılı bir devlet yaph. husustaki müzakerelerin Romada 
Budape!te seyahati münasebetile Artık Alınanyayı küçük görent küçük yapılmı~ olm~sı bilhassa ehemmi- d.en başlamasına Alınan g'lzetele-

h sayan kirnıe kalmadı. Sonra Hitler, yetle kayded'l kt d' O'_ rı çok büyük bir ehemmiyet ver· necrettig- İ ir makalede İtalyanın ı me e ır ıger 
:s köhne diplomaıi usulüne bir darbe indi. · · kt d' k' bu konuşmalarda oynadığı rolü t afta beya d'ld·-· .. 1 me e ır. Bu gazeteler bu va a 

rerek açık diplomasi usulünü terviç et- ar .n n e 1 ıg ıne gore nm çok derin bir me.mnuniyetle 
ehemmiyetle kaydederek diyor ki: mekle rnilletier cemiyetini sarstı. Lehis- Macarıstan bu suretle hareket et- k l d - .. k·· b h .. d' 

B 'nk ı 1 . . arşı an ıgını, çun u u a ıse • 
" ugu ü meseleler merkcı:i tan a llnlr.şarak onu tatmin etti. ngil- mekle Sovyetler bırhği hükumeti . Al t f d S 

Avusturya ve oradan bu··tu··n Avru· tere, ltalya ve Fransayı te1a§a dütür- .., h l k' k .. 1 .. f nın man.ya ara m 'ln ovyet· tammaga uır anan uçü ıtı a - l k ·· dd tt b · 
paya yayılıp geni,Iemek suretile duk·. Avusturyayı adeta içinden fethede. tan önce davranmış oluyor. bere arşıkuzun mu e en erı tat-

k l ki .. b l . · re kabzasının içine aldı. Propaganda ik ve ta ip edilen siyaset çerçe-
arşı ı I munase et er çerçı"V"esı ku t' l S .. d l . . k d B d b k ·1 . .. ··ı d' . . . . d'"' . 

l ı 'f' V'\'e ıy e ar muca e esını azan ı. un. an aş a ı erı suru en ı· vesı ıçıne gır ıgını yazıyorlar. 
dışına dost uk ve yardrm tek ı ın-

8 
dahil. b . • . 

u ı ve arıcı muvaffakıyetlen 

de bulunuyor.,, tanımamak mümkün değildir. A •k •ı ç• d 
Budape!te, 7 (A.A.) - Avus· F k Alın ~ h"kU h" merı a ) e )fi arasın a 

turya bafvekili M. Dollfuas, Peıter met, a .::giye ~:~ı, kor~y:~:=inat u:: . · 
- Lloyd muhabirine vaki beyana- diyor. Siyasi mahkumlann kelleleri • ı • L • lı d • ? 
tında bilhassa demittir ki: balta ile uçu~~.tıyor. Anan.-vj _ad~e!, gız 1 oır. Dl ua C C 1 il e 

"Avusturya milletler cemiyetine yavaf yavaı oluyor ve onun yertnı ihti· 
la] adaleti kaim oluyor. 

yaptığı müracaatı sebepsiz olarak . L!L! Nevyork, 7 (A.A.) - M. Hirotanm !Çin hükUmetiyle mezk\ır tirket araaında 
ve keyif için yapmıt değildir. Fa- Hıt]erden eveJ, Almanyandınb.rnur Amerika ile Çin arasında gizli bir mua- ki anlaımalara iıtirak etmemektedir. 

hayatı çolc pıırlaktı. Alman e e ıyab, h d' • d .. h · w • 

kat artık kararımızı almı• bulunu· Al !'-! • Alın f"l l · b"t" ede mevcu ıyetin en ıup e ettıgıne ve Avn; zata göre Japonların aaabiye-
:r man muınuıı, an ı m en u un . - 'k ç· "·- ' . 

Yoruz. Bu Yolu ...... nuna kadar ta- hak' d' B f"ki bu muahede mucıbınce Amerı anın ın tine sebep bazı müstakil Amerika .,..., Avrupaya un 1, u ı r ve sanat v ·n1c· af t . v• hh" . 1 

d .b. havacdıgım ı ış e tınnegı taa ut et- . . . ç· .1 . · kip edeceğiz.,, hayatından hiç bir iz kalma ı gı ı. Ko- •w• • be .. • ç· h"kA tayyarecılerının ın tayyarecı ennı ta-
. . tıgıne daır yanalı Uzerıne ın u U• • • ı · ı ·ka h Londra, 7 (A.A.) _ Daily He- vulan atılan yalalan fıkır ve sanat . . h . '. .. lim ve terbıye etme eny e Arr!"!lrı a-

' ' . metıle Çın ava ıebekeıını muftere- . · k ı · · ·1 ı · d' 
rald gazetesinin yazdığına göre yerine bir ıey gelmedi. Tahrıp etmek ken iıleten huıuıi havacılık ıirketinin va ınıaat ıır et erını temsı etme en ır. 
Avusturyanın milletler cemiyeti- kolay, yaratmak: zordur. mümeuili §U beyanatta bulunmu,tur: Diğer taraftan hükumet, Çin havacı• 
ne müracaatı ihtimali meıeleai et• Hitlerin ilk yıl dönümünde on~n ınu. Bu muahede 0 kadar gizli olmalı ki, lığının inkişafı hakkında Amerika ile Çin 

vaffakıyetleri ve muvaffakıyehızlikleri mevcudiyetinden bizim bile haberimiz ara11ndaki gizli bir muahedenin mevcu• 
rafında İngiliz hükumetin.in fik· ı b namına ıöylenebilecek söz er unlardır. yok. Amerika hükumeti biç bir veçhile diyetini tekzip etmektedir. 
rini almağa M. Dellfuss tarafın- ö. R. 
dan memur edilen Avusturyalı yük 

sek memurlardan M Schuler dün Macaristanın Ankara sefiri 
Londradan ayrdnıı,lardrr. M. Schu 
J.er Avusturyanın Cenevrede ya

pacağı bir tetehbüs karııamda 
lngilterenin alac:ığı vaziyet hak
kında resmi teminat elde ebniştir. 

Hazine tahvilleri vergilere 
karşılık tutulacak 

Ankar:ı, 7 (Hususi) - 932 büt
çesiyle 927 mali yılı nihayetine 
kadar olan hazine borçlarına kar· 
ıılık olmak üzere verilen yüzde 
2 ile 5 faizli hazine tahvillerinin 
928 senesinden evvel tab:ıkkuk e

den vergi borçlariyle nıahıup edi
lirken vilayet hi11eleri için kabul 
edilmediği anlqdnııttır. 

Maliye vekaleti bunun üzerine 
bu tahvillerin vilayet hisseleri 
için de kabul olunma11nı tam.im 
etmiştir. 

Yeni Nafia vekili 
kim olacak? 

Ankara, 7 (Hususi) - Maliye 

Vekili tayin edilen Fuat Bey tara

fmdan .§İmdilik vekaleten ida· 

re olun:ın Nafia Vekiletine lstan

bul mebuıv İbrahim Tali Beyin 

getirileceği ıöylenmektedir. 

Budapeıte, 7 (Macar ahnıı) 
- Macaristanm Sovyet Ruıya nez 
dindeki elçiliğini Moıkova sefiri· 
nin vaziyeti bütçe noktai nazarın· 
dan teıbit edilinciye kadar Ank:ı
radaki M. Minchel Amoldi ifa e· 
decketir. 

Sofyada nümayişler 
Sofya, 7 (A.A.) - Sofyan.ın 

muhtelif yerlerinde dün alqaım 
komünistler bazı nümayişler yap· 
mIJlardır. Layipzig muhakeme 

si neticesi olar:ik Alnıanyada mev 
kuf tutulan üç komünistin serbest 

bırakılmasını istemişlerdir. 
ve bir çok adamları tevkif etım.İ§· 
tir. 

Türkiye - Isviçre 
Bern, 7 (İsviçre ajanıı) - F e· 

deral meclisi, Türkiye ile aktedil
mit olan ticaret ve klerin.g itili.f
larınr tas~ip etnıittir. 

Posta müdllrlil§Unde 
Ankara, 7 (Husuıusi) - Posta 

ve telgraf fen müşavere heyeti re· 

iıliğine tayin edilen Zeki Bey va· 

zif~aine batlamıthr. 

Londrada Milletler cemiyeti lehinde 
tezahürler yapıldı 

Londra, 7 (A.A.) - Dün akıam, , tukta milletler cemiyetir.clen hariç haki· 
·ıı ti cemiyeti birliği idaresinde al- ki ıulh olamıyacağını kaydetmiıtir. Ken-

mı e er ' . d b' k • · 
d v·kont c il'' . -t. disın en sonra ırço §ahsıyetleı- aynı bert Hali e, ı ec ın rıyaıe ı d"d .. .. I . 1 d' .. . va ı e soz soy enıı! er ır. 

ve Belçika, Polonya, Tut'kıye, Çe- l . .. . . . I . 
. h "kU 

1 
. çtimada buyuk hır ekserıyetle, na:ıl· 

koslovakya, Çın, u met erı ve Fran· terenin milletler cemiyetine bağlı oldu· 
sa siyasi mümessillerinin huzuru ile ğuna dair kararlar almmııtır. Bu karar
millet!er cemiyeti lehine bir tezahürat lar İngiliz hükumeti ıiliıhları bırakma 
yapılmıştır. işi için her §eyi yapmağa teıvik etmek-

Vikont Cecil, söylemi§ olduğu nu- tedir. 

lngiliz planı Ingilterede 
tenkit deiliyor 

Londra, 7 (A.A.) - Sir John Simo
nun beyanatını takiben Avam Kamara· 
ımda yapılan münakaıalar eınau_n~a, 
lngifü:: muhalefet erkanı, İngiliz 1118.h
ları bırakma piamnın eıaıında bir çok 
eksiklikler olduğunu, bu ekıikliklerin 
planı Almanyanm lehine pek rnüıait va
ziyete getirdiğini ıöylemitlerdi. . . 

Hatta müstakil iıçi hrkaaı reıaı M. 
Maxton "Beyaz kitap,, ın İngiltere hü· 
kumetinin değil, Almanya hükumetinin 
eseri olduğunu söyliyecek kadar ileri 
gitmittir. 

Üsküdar kaymakamı 
Ankara, 7 (A.A.) - Üsküdar 

kaymakamı lzzeddin Bey görülen 
lüzum üzerine vekalet emrine a· 
lınmı§ ve evvelce vekalet emrine 

Sinop umumi meclisi 
Sinop, 7 (A.A.) - Vilayet u· 

munıi meclisi toplanmııtır Meclis 
934 senesi husulİ idare bütçesini 
tanzim etmek üzere ımeıaisine de
vanı etimştir. 

Aydın köyleri 
Ankara,, 7 (A.A.) - lzmir vi· 

!ayetinin Tire kazasına bağlı Ka
raağaç Çamköy Bozköy, Dağyeni 
köy, Habipler, kızılcagedik ve 
Dampun'lrı köyleri bu kazadan 
ayrılarak Aydın vilayeti merkez 
kazasma merbut Germencik nahi
yesine bağlanmı,lardır. 

ltflRUIUlhNmHıoı•ıımııımıııtırıııutttt•tıııutıııatuımıııH11ft .. UUU.._...ııılıl"9 

almmıf olan Beykoz kaymakamı 
Ihsan Beyin memuriyetine ı:ı• 

desi ten•ip ediLmittir. 



iŞARETLER ... _........_. .............. .-.. 
Nazenin kadınlar 

niçin ucuzluk 
düşmanıdırlar? 
Meıhar iktisatçı rahmetli Şarl Jid 

kadmların kooperatif ve netice itibariy
le ucuzluk düşmanı olduğunu iddia eder. 
Bu iddiı.ı hana bizim eski kadınlan habr
latb. Annemle Mahmutpaıaya çıktığı· 

mız zamanlar ai hma geldi. Bir dükkan-
dan t,h·kaç arşın paze:ı almak için kaç 
kere dükkana girer, kaç kere yoku!u 
bir a~ağı bir yukan, ir.~r çıkardık. 

Geride çalışan, çeltik aylklıyan, dö
ğen süren, yayık yarunda günler geçi
ren kadın da kasabada, nahiyede nlun 
satım İ!i y~pan kad:n pazarlığmın da· 
niskasını bilir ve ucuzluğu bulmak için 
günlere~ yürür; ı:aatlerce pazarlık eder. 

Yeni bir hastane 
yapılıyor 

Haydarpaşadaki eski Tıpfakül· 
lesi binuının Sıhhiye Vekaletince 
bir hastane haline getirileceği kuv. 
vetle muhtemeldir. Burada açıla· 
cak hastanenin ismi {Anadolu nü· 
mune hastanesi) olacak, Darii}fu. 
nun Trpfa:külteıinden ve hastane· 
terden açıkta kalan hoca ve dok· 
torlar bu hastaneye tayin edilece!t

lerdir. 

Şehir meclisi 

Istanbul - Bursa 
Üç saatlik yol on 

saate çıkmış 1 
Bursa belediye reisi Muhittin Bey 

dün belediyeye gelerek reis muavini Ha
mit Beyle görüsmliştür. Muhittin Bey 

iki gün evci iktısat vekili Celal Be!l.e 
şehrimize gelmişti. Dün bir muharrırı-

mize 1stanbula gelmesinin sebebini şöy
le anlatmıştrr: 

"- Bursa seyyah ~ehridir. Bundan 
25 sene evel lstanbuldan vapurlarla 
Bursaya iki buçuk saatte geliniyordu. 
Sabah gelenler akşam dönüyorlardı. 
Şimdi bu zamanı kısaltmak lazım iken 

., * * Şehir Meclisi bugün toplanarak bilakis yol uzamıştır. Geçen sene va• 
O halde Şc;rl Jid yalan söylemiyor. mu~llak bütçeler ile encümenler· purlar Mudanyaya dört saatte gelirken, 

H&)'lr o yalan zöylemiyor. O, tufeyli ta· den gelen bazı evrakı tetkik ede· vapurların idaresi vapurculuk şirketine 
talat dü§künü kadından bahsediyor. Tu· geçince bu müddet sekiz, hazan cfa on 
feyli ve şa!afat dü~künü kadın ucuz~uk cektir. ıaate çıktr. Burada vapurculuk şirk~-
müesse:;eıi olan kooperatiflerin semtine tiyle temasta bulundum. Fakat müsaıt 
uğraıcaz. Çünkü kooperatiflerdeki rne- Belediye Ücretli memurlartn cevap alamadım. Vekil Beyle de yolu 
morlar büyük ticarethanelerin içinde e· ntaatları kısaltmak için görü§tük. 

sen pahalılığa de:;tek olan, pahalılık için Belediye memurlanndan ücret· CP.lal Beyefendi birkaç ay zarfmda bu 
bir maske ... ibi kulandan fazla nezaket . . ti' l d' • . . d . uı dag~ 

~ H olanlara dünden itibaren Şubat ışı ne ce en ırecegını va etli. u 
ve ikr:unı göstennezler. boş kalmıyor, birçok ecnebiler çocukla· 

· • ık h ---1 tat d' maa$ları verilmiye ba,Ianmıttır. 
Bunun ıçıo ! BUUIUar, şa at U!!• - riylc birlikte gelip dağa çıkıyorlar, günet 

künü kadınl:.r, az nezaket gösteren fa· Pazara doğru da diğer memur• banyosundan da istifade ediyorlar. Ote· 
kat ucuzluğu temin eden kooperatiften la •ları ver'J kt' . rın maa:r ı ece ır. lin atağı salonlanna da karyola konmuş• 
y•n çı:ır.:ırler. . 

•• •• w tur. Otelde bir posta şubesi açıldığı gı· 

ml
Buyuk mi <1gafzeJlar . _çok defa şık ha· Su bentleri tamir edilecek bi Bursadaki dağcılık klübü ve halkevi 

nı ara ya nız aza ıltifatta b?Jlunmaz. .. k ki · 1 d faz· . . . muştere en ı ve saır evazımı a 
Ona 9ık şık hedıyeler de venr. Mesela Belgrat ormanındaki su bentle• . . B tlc 
bedi. ve d'l b' · k b' al dama lasıyle temınc calışmaktadrr. u sure ,, c ı en •r cıçe ır m m a • · · · h d ki · · 
kil 1 · 1 bil'. : .ntn tamıre mu taç or u arı an. dağa çıkacaklar lstanbuldan ski gebr· 

ı ı paha ı olmasma !ebep o a u. d ·• ı· 
H f d. b b" "k ---'· t e hedi laşılınıştır. Havalar uze ınce mek mecburiyetinde bulunnuyacaklar-annne er. ı u uyu nCLa&e v • . • . . 
yeler önünd:ı utanır, sıkıhr ve yüksek bentler, yenı getırılen aondaJ ale• dır.,, 
fiatt ıeve seve verir. tile muayene edilecek ve hangile- ------------

Bu hanımefendiler kooperatifin cüz. rinin daha evvel tamir edilmesi la· Jktısat vekili tel• 
danlarını da yanlannda tapmak istemez· zrm geldiği anlaşılacaktır. 
ler, bunu bir nevi ııkmb sayarlar. Onun kik)erİDe devam 
iç.in kooperatifin can düşmanı, nazlı Da• 

zeninim banımefendilerdir. Ka~ak cıgara kl§ıdı ediyor 
0 

• İzmit trenile Haydarpaşaya ge-
Bu vaziy~ttc değildir. Nazenin ha· 
' d' d · "b ''~k • . len üç yumurta sandığı polis me• nımc. en ı ta ece ısta w • ıçın halk edil· . 

mi•tir. rk.ek onun için bir meyve ağa• murları tarafından aranılmıf, ıçle· 
crdır. Onun meyvesi lieııapsız ~m .....;n.le '~uı l•-y~lne ~ pakt:t 
Nazenin hanımefendi de bu ağacın da. kaçak 11gara kağıdı çıkmıştır. Sı-
1ında cıvıldıyan altın ile taayyüş eden bir gara kağıtlarının sahibi Üsküdarlı 
kuıtur. Bu kut yalnız kooperatiE için Kimil yakalan b 
<leğil, bugünkü insanhk i~n de bir teh· mış r · 
likedir. 

Sadri Etem 

Yumurtacılar kongresi 
Ayın on birinde Samsunda top· 

lanacak olan yumurtacılar kongre· 
, ;ne Ticaret oda11 namına kimin 
ittirak edeceği henüz malWıı de
ğildir. 

Y umurla tacırlarmdan bir çok· 
ları bu kongreye iştirak için hare• 
ket etmişlerdi. Yumurtacılar bir
liği de birlik namına bu kongreye 
bir kaç murahhaı göndermeğe ka· 
rar vermift,ir. 

Ancak birlik azası arasında bu 
huıuıta tam bir karar verilmeınit 
olduğundan bugün öğleden evvel 
Ticaret odasında bir toplantı yapı· 
lacak ve birlik namına gönderile· 
cek murahhas seçilecektir. 

Bu mürahhas ta ~kşam üstü 
Samıuna hareket edecektir. . -

Geri barakllan bir ziyafet 
Belediye memurları kooperatifi

nin ilk devre aeneıi şerefine bu ak
tam belediye lokantasında bir çay 
ziyafeti verilecekti. Hazırlıklar 
bitirilmediği i~n bu ziyafet gele
cek perıembeye bırakılmıştır. 

İtalya ile Ticaret 
mukavelemiz uzatıldı 
İtalya ile memleketimiz araı;ın· 

daki ticaret mUkavelesi müddeti 
d~n bitmiıti. Ankaradan gelen 
emirde İtalya ile aramızdaki ti· 
caret mukaveleıinin bir ay daha 
temdit edildiği bildirilmi9tir. 

F ranaa, ve Almanya ile aramız· 
daki ticaret mukaveleleri de tuba
lın 11 inde ve 19 unda bitmekte
dir. Bu müddetlerin de temdit edi· 
leceği tahmin edilmektedir. 

Şehrimizde bulunan lktısat Ve· 
kili Cela l Bey dün sabah sa"Jt 10 

buı;ukta l~ Bankasına gelerek A
kay müdürü Cemil, Deniz yolları 

işletme müdürü, Afyon inhiaarı 

müdürü Sami, İzmir meb'usu Üs• 
man zade Hamdi beylerle geç 
v:ı.kte kadar görüşmüşlerdir. 

Öğleden sonra Celal Bey yanın· 
da İzmir meb'usu Osman zade 
Hamdi Bey olduğu halde İpek film 

stüdyosuna giderek tetkikatta 
bulunmuşlardır. 

Vekil Bey dün öğleden evvel 
lt Bankasından uyuşturucu m:ıd· 
deler inhisarı müdürü Ali Sami 
Beyle görüşürken. bilhassa Avru• 
padaki uyuşturucu maddeler imal 
eden fabrikatörlere satılac:\k af· 
yonlar hakkında izahat almışlar· 
dır. Vekil Beyin bugün Anka~aya 
hareket edeceği hhmin edilmek· 
tedir. 

Yakalanan hı:rsız 
Edirnekapısında manav Ahnıe

din dükkanına Kadir isminde bir 
hırsız kepenk kırmak suretile gir
mi~ ise de yakalanmıştır . 

-
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Bu akşamki 
balolar 

'----·---.. ......• 
TABANCA 

Biı· zamanlar, silahına gÜ\•cnell bv 
razancı baıı olurmu~; ııimdi de, tJllan
casını çeken, adam 'öldürüyor. 5afbot 
olan elini tabancaıına atıyoı·, kavga eden 

tabancasını sıkarıyo;-, kansını kufıadAPt 
seva ilisindcn aynlrnak iste:n',y.m taban• 

Tayyare Cemiyeti ile Meşriki casına ıarıhyor. '3nnki Ade•.1 ı>vlatlarl 
Azam tarafından tertip edilen ha· değiliz de, ı.al.>1..ncalr zadc!cr net:tincle-
loleı.r bu akşam verilecektir. niz; hemen hemc.:ı herkesin belinde bir 

T tabanca var Efrat, J
0

and b''lii~ ayy;.ıre balosu Perap&r.ltıı ,.,,. . . · . . anna 0 o-

loıılarrndadır. Baloda. piyango~ar efradı .gıbı,_ sılah~··. Olmaz böyle §01• 
. berkesın elındcn sıla.hını almalıyız " 

çekılecek, zarif ve mütenevvi ka- Kulağıma sesler geliyor: HÜrriyet 
tiyorfıar dağıtılacak ,yüzlerce tay• serbesti, demokrasi .•• Herkesin keyfi

yare modelleri ve balonlar filo ha· karı§ılrr mı? Cürr.huriyet deninde 

linde uçurulacak, varyete numara- ya§ıyoruz, istersem tabanca ta§ırım, is-
ları gösterilecektir. tersem top .... 

latanbul Tayyare şubesi müdü- Stop arkadaş! .. Cümhuriyct kanun-
:rü Hasan Fehmi B. tarafından bu lan, ıilh taşımağı yasak ebniştir. Za• 

balo için ayrıca hazırlanan ıürp• bıta kuvve~lcri, şüph.~!endi~l~ri yerleri 
· · h. · ' basarlar ınsanlarm uzerlermı ararlar, 

rızın ma :yetı gece yarısından bir ' kam b ı · ı al ı . tabanca, a u ur arsa ır ar ... 
kaç dakıka sonra anlasılacaktır. .. .. . . . 

T b ı ~ Bana kalırsa, buyuk şehırlcrıınızde, 
ayyare a osunun, her yıl ol- · b' tarama hareketi yapmak Racit 

d ~ 'b" b" "k b" genıı ır ' .. ugu gı ı uyu ır muvafafkiyet Beyi:ı manevrası gibi, polis ve jandarma 
toplıyacağı muhakkak sanılıyor. kuvvetlerini harekete getirmek, §Üphe!i 

Mevsimin parlak balolarından şüphesiz, her tarafı basmak, araştırma 
biriaini teşkil eden Me~riki Azam yapıp tabancalan toplamak hiçte fena 

b l . olmıyacak... Tabanca ve kama ş~hlan
a osunun verıleceği yer de Mak· 

sim salonlarıdır. 

Bu balonun da çok eğlenceli o• 
lacağı muhakkak sayılıyor. 

Bu balo, ait biletler Bcyoğlun
da Karlman, Olyon, Mayer mağa .. 
zalarmda tedarik edilebilmekte
dir. 

Talebe birliğinde 
köy tetkikleri 

Milli Türk Talebe Birliği köy 
fikriyatını tesis makıadiyle bir 
mün:ı.kaşalı konferans aerisi ha
zırlamııtır. ilk konferans lıtan
bul Üniversitesi rektörü Neş'et Ö· 
:mer Bey tarafından köy sağlığı 
hakkında verilecektir. 

Bundan başka bu konf eranı 
serisine beynelmilel köy hıfzısaı· 

hası, köy terbiyesi, köy iktısadi· 
y:ıtı ve planlaşma siyasetinde kö
yün mevkii gibi mevzular da da
hildir. 

Yazın Anadoluya ıılaya giden 
ArkadaJların bazı formüller dahi· 
tinde köy tetkikleri yapmal:ın te• 
min edilecektir. 

Bütün bu konferaıu ve tetkik· 
lerin neticeleri birer brotür halin· 
de çıkacaktır. 

Gene bu münasebetle kurban 
bayramında bazı harici ve dahili 
tetkik ıeyah=.tleri yapılması ve 
dahili seyahatlerin lzmir, Bursa 
taraflarına olması düşünülmekte• 

dir. 

Konser 
Gelecek pazartesi günü Tepe· 

başında Konservatuvar muallimle• 
l'İ tarafından bir konser verilecek
tir. Bu konserler her on bet gün· 
de bir tekrar edilecektir. 

Konservatuvarda şubat imtihan· 
ları yapılırken bazı yeni talebele-

nın, hayli önü alınır ... 

Hususi otomobillerin içinde bir kadın 
bir erkek olursa, geceleri• Büyükdere 

yolundan geçmeleri yasak edilmelidir 
dediğim zaman, Abidin Daver Bey ar

kadıışımız: "Beşiktaı muhafızı Hasan 
Paşanın bile tatbik cdem.iyeceği bir ya~ 
ııik,, demişti. Biln'lem bu fikrime ne di

yecek?.. Fakat ben, esaslı bir tarama 
ile tabancalarm toplanmasında ısrar ede· 
ceğim. Bugün azledilen Paris polis mü• 

dürü M. Şiap Pariste bu usulü takip et• 
miş ve çok faydası görülmüştü. 

Yalnız, bundan sonra yapılması J&. 
zun gelen bir İJ daha kalıyor: Sert.et U. 
Iah aabşını yasak etmek. 

Birkaç sabıkası olan birini yakalıyo
ruz, üstünü arıyoruz ve silah bulunca 
alıyoruz, o da tekrar bir silahçı dükka· 
nına giriyor ve yeni bir silah alıyor. Ol
maz böyle şey .•• 

Kulağıma gene sesler geliyor: Ne o, 
memlekette örfi idare mi var? ... 

Hayır, örfi idare yok ama, cinayet 
var. 

Malıim, bütün bu söylediklerim, ci
na:yetlerin önüne geçmez, geçemez. Fa· 
kat cüçleıtirir B-· Hem neden ıilah taşı· 
mak yasak olsun da, silah satışı serbet 
bırakılım? ... 

Hiç değilse bu tezadı ortadan kaldır
malıdır. 

Sellmi izzet 

Bu da bir kadın yüzünden 

Fenerde Hisaraltı caddesinde 
oturan Sadık bir kadın yüzünden 
Necati efendiyi yaralamı§tır. Sa· 
dık yakalanmıştır. 

Taarruz ve tehdit etmlf 

Haydarpaşada Kasapbatı soka· 
ğında Alinin evine enişteıi Halit 
taarruz etmiş ve Aliyi ölümle teh· 
dit etmiıtir Halit yakalamnıttır. 
........... ~ ................................ . 
rin kabiliyetsizlikleri anlaşılarak 
çrkarımışlardır. Bunların yerif!llı:a.ııı.. 
ne 50 talebe alınmıttır. 

DEHRi Efendi Nasıl Görüvor? 

?
ır ~ 

:;:: ---- ----. -
\ 

°"Jni ~. - 9:1 ,.fta İstanbul matlıua· ı . . . ~u muharriri giirU~or m to;Jıı: Bo . . . şu muharriri t:ınr)or musun: Bu da 
...... iiYI- bir ~k IU\'Mt h~dl ki, tum- Parlak Şanzellzedn t'~ek lııılwlllıı~ıınu ıııp:ıt g~no ı•ariste Şanzı-li:«'de ~"°k bolunmadıfı· 
obl!ılıılld ... Ü\'alr bunun )0

&ftlllda llal~· eden bir maharrtrdJ.r,.. Dl ıtıpat eden bir muharrirdir .. ,. 
.1n .. 

-----·-
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E:;:1I:ri:Y:;~i [MAHKEMELERDE) ~:~~iyi~şen Türkiyede mason-
Dir dolandırıcılık 

hafazası .- ,a. ..... .,.,..., dnam) J k J k Jd ? 
- iddiası Sanayi atat:ftiijnin •erKtii ma· u nası uru u e 

Bıi,vekll!miaın lmzn·ıe IGmata ıöre memleketimizde 
vllAJetıere mllttlm bir Suçlu Mahfilut Saim Ef. mevcut aanayi müeneaelerinin H 

tebUA g8nderlldi t kÜ d·ıd· kull aydar Rıfat Bey "Farmason· ele Tiftltifede Tibtiy61e .-.... ~ 
Zil ev e ' 1 (1932) ıeneıi zarfında an- luk,, adiyle dikkat 'f'e alaka çeken \ficude gelili jimdiki (ife&61illi miii-

Bafvek~etten, vilayete, b&f't'e- ETYW mahtelif mecmcaa do- dıkları mevaddı iptidaiye mikh· l>ir tetkik eseri Çılutrdı. Fa~ lekette kendisinden mı iiÇi1m1f, ijNiDri 
kil lmıet Pata Hazretlerinin im- · landmcıliil h&cmelerinden dola. n (74,161,484) liradır. Bir une lak . I ~ .e çok ,mtı ftlite ve lliblia' ;iiisiCf 
sabnnı taııy~n mühim bir tamim layı ~ tala"'Wt yapılan zarfmda memurlara ve ameleye nedw? uti1te ve ıilahfillerden ftlttiyJe tejelLfdilltiiae ltiiir 
ıelmiıtir. Eıki eserlerin iyi im M:-.bmut Saini Efendi; yeni bir do- 1 yaptıklan tediyat (15) küsur mil- iki yüz eDi yedi sayfa ~ii bcı ki- tiirili, illin namma ı,g ve be ıifTi: IDlff. 
•urette nıuhafazuına --'il& e- ı· d 1 letm ukt · tap Ma.onlak " 8 tariM h6hknıd• matı isteyip zaptretmeiüij oluliLiı·ınlııili 

- lmidmcdık japtıiı icldiuiyle dün yon ıra rr. f eye m ezı maltiiat verdikteıı 9ôlira mUhtelif ilWi lfeldiiini ~ 
deo tam~i ehemmiyetine hin&· -!.!..-1.ı-~:ı=,_ .,·enı-: .. 11'· • mevat K-in y~ptıkl•n. masraf ta -:a0ı 

lllUUU1:•Y1Uuuau&11V .... ,. -3' memleıltetlefdeki masonlUCr fe!kili... BildiiirD Türkiye malonlaicı t9i ıltiaı 
en &JDen koyuyoruz: MndclticiılıWimililı, Mafmmt Sa· (8,650,910) liradan 1~ir ki tiyle, maaonhiğun hukuki vuiy&-~ evel.T~erden hu tarikatten. 

''fiü1'umetçe mühim maddi fe- im !fendiyi ıallrceıa malmeımesi- yekUnu (100) mily~n lıraya ya. • 1 .......,.~1 lıii ~~ bu a:tad nasıp aımart iiti;ieDler veya me"'9wi. 
daki.rlıklar ihtiy-:r edilerek mem• km bir kıymet tetkil eder. Bu sar- tiye ~5"" 0 aııaa ve a nafuzlaiı ve sür liriimUU 't'asdtan itıı.i
leket içindeki milli ve tarihi eser· ne göndermiı, d ceza mahh- fiyata iDttkabil bütün aana.yi mü- Türkiyede muonluğun nasıl ~ riyle füibtçe ltendilerine bir VUıta ite 
lerin h.mirine ve hatti çok etki mesmd~ sorauta ~etrilm Mdmut eneteteriniD iltihs'll ettikleri kıy- ruldu~ l>qti'Ci mtiOiifalla, bü· nriirac:aaf ve intmlMt icaiedWI ili.iU ._ 
zamanlara ve yabancı medeniyet- Sami Efendi, dolandmcı&k iddia- met iıe (137,932,475) liradır Jri yük üatatlat'a ye 1iüJ61C meşrtk dı'lerefc ve sene dilekte bU1allarak giren
lere ait e.erlerin toprak alttndan mü İnlCA't ~r~k, me.t!lenin, çı• masraflar ile istihsalit yeJaliıL:-'- teşkilatına aayf alar 8Jll'lll&ktadır. fer en~ h~ Wrer ecneW m.1ıfiline inli-ıarı B lrita ... ___ ..__._ sap etmitlerdir. 
çık~lmuma çalqıldıii halde sa;. ll:Jrdıiı im mecmuanın idate bi- lmil>irine nübet edümce elde edi· u ptan ~ pa.&!illUn ay- Türkler taratniıcfan alüOnhii fefkiline 
rih nlzemlara ve m~ teblij mmda ta&ı1dar YUiyetiDde ça· len haaılatm (o/o 30) dan Jiiİuek nen ah,oru: esasen hirind defa IMuıclUı ajiiı ~ 
Ye ihtarlara rafmen imar meflnı- J:ıttaamak üzere tanif ettiii iki olclaju prülür. Butüa dünyanm TUrklyede farmasonltlk yetmiı .ene lriac1ar eft1 latan\ınlcla ~ 
munu y.anht anlıyan bazı mem• kifiden, malen &ir miktar nfalet lriç bir yerinde 8mlayi llli•eae- R. Ş. Föyemr NliDlt tıercümeeindea &üs o~ffUi· Ba --.ıt9 i~-
lum bu husuıta ufak bir ihtia»t ='"=*i alm-LL- ibaret -1.1.. ...... ~. Jerinii bir ni9befte bir Jta.ıranç re- ft ......_ 6-ton Miıwte. ile A...a.kıpeıo laml ~'!- s.it Halim Pa-
L •ıe h Jd ~ ~ vau~an& • • !..-1.§D dinin münaatt. -:...&::..ıır..-:.....i _, _ __.._ f8lllll &auan n4llPIQ ..-ap da dallıildir. Bv 
uı o!madıiı a e ıarit •• ma- .awı~. mın etmeaıne IUUf'll J'Oktar .... ..,.. .. _.- -~- hareket beli ·eldi idi? ...ı 
llabmeleri bakrmmclan -Yx-.,.L _,_,....,.. emlei • . • . . ınüreldmep olaa bu küçük kitapta Türkiye ne ar a ı Ne ,....eıı 

___. ffA11bn ~ ii; 1rif itfir H1iflsS lll etiniZin s:ınayı muOnJuiu Wcbida da Mru ~t Necim fUtunemadı? M•aU Maltiı o-
yet:iz sandıklan ~k ktj'mellimif. ' ' etm • faayafmda p6lt az hir zaman için• veıniek iıbsitdD& Varalıil'clilim lirii6et ıan &u hareketin nihiyef ~ lief eene 
it e1erlerimizi bimullabli ,,..._. :;11~;~:7.::.d;:li;. de görülen fnı inkifaf millt iktıaa· ve riiilifi Mlittlei fabtedn': içinde IÖndüiüclir. 
ta ve yıktmnakb oldiıklan teei- diyatta fJiınaye •İJUetimizin ese- Tih'kiy ....-:.. .•... :.u•.. 18 ecı l.tanWU Jtiramm iftDİnde iirinia 
.ır-r. ...:t ··L--•~-d· Irat deriıde;fttiltic:eYr. d H" ~------ ı eye -mt ene ne11 en daha eni ınucmivi kürmiia ç81iftıjı " 
.u .e 5vrumıeıuc ır. ri ir. ımaye A4111UDJ:U'I kahul e- plmiıtir? F~ Jfillyidiı\, I• Oekücra.. cihetind &ir mahfil çtıii . 

Ezcümle en yalDn miSaller of· Randevuculak dilir ~iJmez bundan müstefit ol· panyaclan, hatta ı..atoceclen mi? yeti de vardır. e • nn-

mak üzere lıtanbul Yil!yetmde ~ ofmaia Seh. ve malt içm ~le~ ideta bir te9 Ma.önhı' evrili;- 41.ı. cÜle kadar Tült: maaoidtıia tetfcili için ifcmci ı. 
tJ.~üdar semtinde Mimar Sia- fef>bth mutaliaiası hafi•..,...,. .-yitabt olan lstanbula mı .. -'-=·tır" ·, teı>f;üa IDefl'a.:-& !ı~·.:..._,I __ --- ı~ Naciye hannnlar , randevuculuk --r-· -~ -ı•ıı. UlllllllUllll -- ~ 
DID kıymetli bir eseri olmr Mihri- idd" 

1 
lıe ~ ~ J -'-· AeaW meYcut anayiin hepli )'Oka İzmire, ~ Benı&r, Şama da vub 6afmattur. Ba hanlrıetia ..., 

mili imaretinin, üikad:ll' mm. 1 1"." , pvm• aımaan r- )'&l'ID ~in de ~- b&iliyeti- mı? ımda MınrcJaa ...... s.ı,.tcm;, BelÇilm-
m "kaz • ,. • 111111ddeia•••1Hf• aln· ni lbliz midi?1. ihtimalli BU ara• M-LuJt elan ... ıme kant Bor.le •'AM,-eDa vard.o. 

n 1 •e ~tme ra~ derilmiflerdir. lttintak b&kimli· da bazı ani L--- ~ • iiksek Dereceli MeclU ve IİG:rük "-t-
~fdığl, Edn nelM pa. mD* lincl fd"*« ffldjc:aitnt. Y lf UCH.plar da oLniUJ• Ba husuıta veaikalara ve hatta l>ir ve- nk 0 sırada tam olarak teıeJdriit etmif.. · 
S.nan isanndan na fi:ıpdz ı.anm ,,, ' 2 ''2' z!S'3 H tur. lhtimalki bugün için yap.- silCa:va iiriiıteml Olarak kanut Verici bir lerdir. 

Te ürküp - Kayseri 10lv tiıiirin- M~s~ vtah.......... mai kabili:vetilii Miz ~ ha· ..,. öirenaneılim. lzmircle, Konyada, Aauda, .... 
de Aliettiıı JC:eykUbaf samanın- ı; 1.1' .n. 11111 zı müeueeeler yarın ahval ve te- Banlari .ı,-ıeitielr, hpat ~ n sacı. o zaman bizde olaa Şama,~ 
dan kalma Saat banın :ıyni akıhe- T~~,,., ... zı· ytiii.•e ti raitte vuku bulacak bazı değitik· kimseye zarar "NNlıllit, ne de muonluk- Dikte; Berutta mahfiller asıJımtbr. 
te uğratıldığı &nlqmmf ve ıDGieb Uf"IU, ~ J a CU 1 1iklerle müjfdllHI Qlrayacaklar ça yam &ıir fll1 d9ii1dir. Buulaia dair Eıbak maarif DUll'I · Münif Pqw" 
'hipleri hakkında kaDunl takibat llıiıd llralf Bltirlci FUBt ffg.; beHri ele faaliyetlerinde dev.:un;. sarih .bir ~~ varamaımı olmamm Dr. Sakalieri vantuiyle Saltan Marat 

icrası ali.kadar m•bmlara Midi- retlerinin ıehıiıdelt .,_.. mnlimiacW demiyecelderdir. se~:: =~ liililıfilleri a- ::- ecnebi mahf"ıll-. intbap etlnif. 
rilmi§tir. ~ f"Mcaiij wrela YUlaa· Fakat fUl'UI da muhaldrakhr çddıf. .. Türle nmontatuaım nhbebıiı Mma Kam ehimli, Sliltm Mmadıft 

Mini varhgmtııı Ye ~- BlatiftW ~ &&ya ôiid{efi ki lKindan 90llr& tefeh'büeler dura• m\iiicti bir aman 5ıi mUtillerift elinde ottu ~ttin efeidi R IOD ~ 
mizi bugün ve ıeleCe'i anrlaida ~ *"'M Mf P .... lief- cak değildir. Nitekim bupnh .. llıaLbir dfd"*'••lıbr. nnip afniıtlarcm. 
dünyaya tanıtan Ye taıiıtacai olan 1 . "'ı --~L~ ~_.8 b.. .. ~:ıı:..::~ı, bile bili yeni yeni bam~ler, em Seliına:N clM 1Mıf' e&iilil ~ ...,. Tirli tüiOii ,..cii6ij~•ııNli· liaıilli sizi ur 

Dil ~ -.umıuı DUJUDtU;ll•ua de eskiıinden daha f:ızla bir fuzla dr '" baflannda 1t4»aaJ.., Yama -le itil- eemiJ'ef dejilc&r. ~ Tüd Yik.ı 
luyımetH abidelerin mAıw.lı, mim.- 6ia ionra f'tKi,,e,tf jilW Re- triribirini fakip etmektedir. tv- yan mahfilleri pliyonla. Türkler de~ Cemi~ i ... ;ıe .. ~ ..,. 
m bahanelerle~ cleiilr ieiciimlnır Gazi Hazretlerini ziya• ve'-- .,_. :.ı·ı . I sanayı·den bu mahfillere giriyorlardı. lıtanhul, iz- mittir. HükUmet toıkilitr, yerini ~ 
lilikü ~m Ye &tna&r~ Nt eJec9'1erini ~ Ke -•• cuı mıt 0 

an nıir, Bc!rUi, ~danada da a§liiı ~ JiiJt ldlçilk illadamu ua1annr. büyük 
tına kartı b"m bii itina ile *-at. &azifan Zliıliııln ile durmuf o1sa Tni,ef tiii idi. imirleftni ve ~ '8P W&r. Dile-

S.. ,_.il. .... Mleı" ...- fnı'6 onfarm yerini yeni ~bbüsıo c.ftt eey hpianYii iiliaMilııW......,... diii *8lliıi ~ eli li6iilir. 
muı mültezemdir. Bu yalmz b· 
nuni bir T&Zife değil, milll lrir 
borçtur. 

Bir eserin b,metiıii, mul:Jaza. 
n iazmı ofup olmadığım &ncai 
111üteliüera ohm tfalN İaYiii fde
W.~niden bmıdan ...., feMl' 
ft ır.a.ı.darck, kayHle""" ... 
lard:ı mevcut bu.._ Mi 6lıft:: 
Jerin her g1ina' tdıribatma kartı 
1111\!ıafüaramii itiml öliMU.mı 
Ye Maarif V ek.iletinin mu•:ıfllltati 
ttbımıadıkça hit bir eteı ia hi9 Wr 
Mt.nıe ile yıktmlmuma bt'iym
meydaa yerilmemeaiai tlılep w 
akai takdirde, yıktıranhr, • ._. 
till6i edenler hııddU.W ..... 
~ icnr edilecektir. 

teleri Mmrm TiiılajW 1efiri A1'- lei 1llut'lak« dolduia:C'.lk, tiattl fa. ta. Mason tqkilitmcle sisJi1ik arbk aırf 
..ua ll?'EN ~iki f&c*kfıt. Diler ahirard& Yeni Mibıt Şlkrü Bey, T•t P-..-; C6-~ ~ itlerine mü~ .. o~ me

....- :AM• BıtiüliBi U" uti~l vuıtalar~ m~ ~l~ mal Pap, Canbulat k:,. ltalJa mahfiline =,:.:-~m~nr..6; 
laftıran ve aralannd'afti Miiiiillt Cektir 'M ebnayı ıabasUıcla ınki- memuptular. itt* ba ıset te~ .W.ııbdftltr. 
DIWrfaierf YM45 iiudetle Jtl'O- pf deftlft edecektir. Bunlan ıneputiyetten evel Karasa e- Yiikıek Meclis A daki amll1i 
;-mm Mıili İiiı'ici,wbl&W fetlc:• Mehftlef AISM fendi ıırra qih etmiftir. Birkaç ame- sibi 1DDbnJatma dar::; -...,.a 33 
--· fi..,,. . • ·~ dir RôdOdıl ~an~ ai rif eYel ffaatala· dereceye kadar rütbe tevcih eder; Büyik 
elııliieife olduid nar>enerldikteıi r ) naralt haraya ~~ ,..... plcliği- Matnk iDt üç rüttieyi fwip eclehilir. 
80llia Kni RaüMierimn ee'jaha- r 1S Yll Evelkl VAKiT ni duyduğum ve ıılenn içyiizünü en iyi E ... illi: derecedir. H..uiısi ...... __ 
tiıie a1f &mriddita da kffdtıtı· - b111ntisi liZım gelen M.1i Wiöiilr mebu- deki ~ lffW a aç c1eii&i4ia ~ 
m anlatmaktadır. 6 fU8AT 19"' • ~ :f'6reldi ~ •feluBnfn 8eyot- n • , iff8I' yllbelıi &ıiriıcecfeat • Mleft • 

- ff6ıi ~ ~ ~ llG1lı ICOtt- hmcla eski Bo~n ~ oturdfa- te§kilittan bulumun bu mt cliNWdillt-
HalihaZl1'cW M.aa Türkiye el· 

fili ..... .,efendi M-td' bu
...... tiW. M9a11a Atiaa elfiai 
M Siirt~ e Kftll Muretleri· 
aiı1 ..,.aatiae ait m-eWeri ,a. 
riipnek üzeie M'Mn .Simit bu;. 

1 fr'fuldı 

ftnnsıtdıi ttW c!iftitlert ıiaiidia ~ ~ ğgna duyarak. e~ mal6lnıııt alabil- lerln ......_. ıirerler. IW~ delltedew 
bmıı.oaJı: muıaJılıaa1ara dair lsahat ve IUilat ~ üzere balta baliınde ~ yirmi kiler büyük derecedekiı.rin toplentd.,... 
ftrmekWıdlr. lltteke andltelll Z8.lllalılarda gun Ddar evet Avrupaya sifıiôt... na ve huauai merasim1eriacle lnıhı-·· 
mllt.efentk 8llretlıe yuıılıj'adlZ biı DWraııı.a.. Evet, Türki,ede evveli. ec:nelli mail- laf. Her yiıbrı cferece1iıerin ilk 41er..,. 
l&rm ıaımıeı1n1 bm'ap cıercedfYonız: filler aÇıb:nqtl. Faht ilk &iee liabam lilerift toPLbıtifannda ~ ot.-

Pnntm ~ w vtlk._, Te aÇtfmsfti? Nerede ılçılinrtb? SOm1ıt neoo lari doiitlluğa". ıiibiML ldlreL 
&aibtte ıiiiiii Jdi'J JOeı!nôiiJ, talrfd.te dıla- relft JllUil cfaldmıttr? Otekiler -- fedakirbp alittaı ıbalw:, onWa ..... ot
n iL 9'İlillr Plfoll; ..uye nazın H. L; ~ bql.dsWr? Heil8İ teMrW., baDii ta- meık içiaclir. 
Fransn - AmerUmn umura komtııert M. A. rihlerde esridılar? Türklerden 1'unlara 1923 ~eı ma.on .......... 

~------------·~ Tardlyö, sabık BerUn aetlrl M. JıJ Kambon. belli batlı kimler sirdi? N .. ı ve ne za. rurkiye ma1anhıiu ela Iİl'mİftir· 
DlnyaDtD eır .erimi ırlilti Nro eetirt H. l)ofaato, m~ ordular num tirdiler? Memlel.etia haynna ne Yiiktek ıura her bet senede bir to • A•acıifr ftintid n lfingi' 

Fener ..kinlerinden maranıoz 
Anfelidia, leıieaeci w~...n ile flİr • 
]ac~.t meıeleıinclen kavga etm:f, 
lıtıivriyi yüzünden yaraMi\iif;ır. 

At ay lrö•ldtlkle ttijh.•H 
H~evinden : 
9,/2/ 1934 cmn9 afrpıım üa'1 »,at da 

•ftıı:m temsil tubed tarafın.ta. Cillhe,. ' 
parla methalindeld AJat HfKw 
(I~) piyeai temsil ~. Mia 
eden!Jr her gün aq.m men Alay ... 
kü idıire memtırlafmıdan da•ellJle .... 
lirler. Çc- :ak ...... t.lilma. 

MARIE 
8LORY'ıtin 

barine ltadar çe~·rdifi en 
g··~el filmi 

(arevlt 
tR ufz (Nt (i1ın dtetflar opereti 

M & L E K ıliae•aittfd• 
E .. llb bir mawaffakiyet ka· 
~~. Pr•iltlltcs llhfl. AJ· 

na : 1'We,. ndtelt ri 

~~:....=.::ı~:..::.._IL__~~_::_:.- (13088) 

batlmmanclaıu Maref8I Tot • itler gördüler'? Ne kadar para toplayıp lamr. 1929 da Pariste toplandı. Tür~-
Aiiim6 mflriUiilari: Aiiierlıii Mil- neıelere lllifetti]er? Ne aaıetle ...- jeaen ServetYewi B ~ .. •· 

1 
etbııburu M. V11fOD, bıtrlclye llaZll'J M. Bo- ederlerdi? E~ler b~ yeni bir ~- lund11ğqnu okai'ıdmnu ::ediy
hr Lanrln&', eliıii9tal neus, mlralay myoz, nk açarak ntt ifletlerdi? Borada yük. Gelecek toitlı&6 Kübadıf alec:aktir. 
eeba.k Parlı iefttt ıt. vıt . sek meclisleri var miydı? Yoksa kendi ;...L ..ı.::._ ....... ___ _.__.... . (~ ..... , 

tngflt.ere ~:il. lıott Oore, Bal- nıemlelı:etlmi ınafu•-naa, ..-- enııe x- r< 
#ol, Bonarlav • liönrBnian bıitk& meılııft fır· Mğb birer inıihfil mi idiler? Jliıla .... elmo 
iMmıtım lıli ..re ... '*tfhap 6liınBca1ııbr. yaptılai? 8"1Zct. ıınefl'Utiyet illnrna ha· r"-•-'• Bu ,,lcf4m _. .. _....._ 
jfbfmnJekM ..amma cenero1 Slnot yahut Lmil doİatıai:fle bir lhzmetı...i ohııilq S /(. R A \' 
tWeraı Yata'nnl ~ tntnıap ~ ıdudur'? NereWde; ae sibi ~en 
tWatdmakWdır· blrnuıtur? CBald ~) .. 
j ttıı.lya ~: M. Orlando, LUlld- Bu araftırinaJamilm c:evapnz kalmuı: lransızca 99Z1U mtılifcşeat 1"' filai 
.-, Salvogo Rsçt • Vaktijle böyle n\abtelif milletler teri- K A Z A N O 'V A 
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11 sene 97gün 
Yazan • • * 

Onu evveli koğuıun kapısından dasında, günah yatağının yanmda 
çıkardılar. Sonra avlunun kapısın- çırpınırken affetmiıti.. Hapiıha· 
dan •. Sonra müdürün odasına sok- nede iken yavaı yava9 acımağa 
tular. Eline mühürlü bir kağıt ver· başlamıştı. Aklına geldikçe içine 
diler. Müddei uınumilikten gelen bir takım sıcak damlalar aktığını 
tahliye veıikuı ... Ve nihayet ken- hissederdi. 
diain1 hapishanenin bpısmda.n Şimdi park sandalyesinde otu
dı§arı çıkardılar. Hapishanenin rurken kabarık bir toprak yığını 

rütubetli koğuıundan güneşli ve gözünün önüne geliyOTdu. Arka· 
aydınlık bir güne çıktı. Serbestti.. daşının mezarı~ ... 

GDıı dofoşo 
Gii.n ı ausı 

Sıball namazı 

Ôfle ıııı.muı 
İkindi namazı 

7,12 
17,!2 

6,55 

15,07 

Akşam namaıı 17,'it 
Yauı umaı• l!!,S6 

imsak 
Yılın geçen gUnlerı 
Yıluılcalao • 

7,ıt 

17,24 
ô.SS 
1~!8 

15.08 
17,24 

18,56 
5.29 
40 
:t25 

L---------------
Bugün 

_J 

IC 
Hapishanenin etiğini atlar atla- Gidip onu ziyaret etmesi lazım 
maz adeta bir rüyanın ıçıne gir- değil mi idi? 1STANBUL - lS,OO den 19 a kadar 

., Gramofon netriyab, 19,00 19,30 ajans ve 
miş gibi olau .. Güne§ o kadar par- Mezara gitse izzeti nefsine do-

muhtelif ne§riyat, 19,30 21 Kemal Ni-
laktı ki bir müdd~t gözleri alışa- kunuyordu. Mezar taşının: yazı Bey ~rupu (alaturka muıikı1, 21,30 

madı ... On bir ~eneden beri güneşi -Vay boynuzlu vay .. Gene he· Doktor Ali Şükrü Bey tarafından konfe-

bu kadar yakından görmemişti. ni görmeğe geldi!.. ran, 22,30 Necip Yakup Bey orkestrası 
Hava almak için günde bir defa Diye alay etmesinden korkuyor. tarafından dans muıikiıi. 

kendilerini çıkardıkları bahçede du. Gitmese içinden bir ses: ANKARA - 12,30 Gramofon, l8, Or-

bazan günet olurdu. Fakat bu gii· - Onu öldürdün... Kendisine kestra: Boieldieu ouvertııre Le calife de 

neş ona başka türlü geldi. karşı bir tek vazife hiesetmiyor Bağdat, Potpourri daı Land des Lachle-

musun ? Oı'yordu - "- ne•, Bayer Valse, Sounen, 18,45 alatur· 
Süngülü nöbetçinin önünde bir · " · \ 

• · ka ıaz, 20 ajans haberleri. 
müddet durdu. Burun deliklerini Karar veraı: 11 

VARŞOVA 1412 m. - 16,40 Orkea
tra konseri, 17,SS piyano refakatiyle §ar· 

kılar, 18,20 piyano ınusikisi, 22,45 plak, 
23,30 Adria danıinginden dans musikisi, 
24 müsahabe, 24,05 danı musikisi. 

ıiıire ıitire genit bir nefes aldı .. 
Ooooh! ... 11 ıene 97 gündenberi 
böyle nefes almamıttı. 11 sene 97 
gün! ... Ba§mı çevirip arkaya, ha -
pishaneye baktı. Şimdi bu koca 
taş bina ona hiç soğuk gelmiyor
du. Hatta ondan ayrıldığı için içi
ne hafif bir eziklik te vardı. 

Ve ilerlemeğe başladı. Az daha 
çiğneniyordu. Onu bir otomobilin 
önünden zorla çektiler. Anladı ki 
11 sene içinde soka1..-ta yürümeği 

unutmuf! .. 
Sonra ıürültü... Tramvay çaı. 

çanı, otomobil kornaıı, araba te· 
kerleği, motosiklet pat patı kafa
ımı uğul uğul uğuldabyordu .. Ha
pishanedeki koğuıunu Eminönü 
meydanından çok daha sakin bul

du. 11 sene içinde herkese bir te
lif, bir çabukluk, bir diditme gel
mİ!tİ. Yürüdü. Nereye gidecekti? .. 
Sultanahmetten qağı indi. Salkım 
ıöğüt ... Park ... Oldukça erkendi ... 
Sabah güneıi oınuzlarını tatlı tatlı 
ıaıtıyordu. Parka girdi... Ağaçlar 
arasında yürüdü. Denİze bakan 
bir •ıraya yan geldi... Göılerinin 
önünde iki rakam UÇUfuyordu. Bir 
sürü "11,, ler bir sürü "97,, ler ... 
11 tene 97 gün! .. 

Bir .a&t güneıin albnda düşün
dü. Kendi kendine mırıldandı: 

-Acaba gidip görsem mi? .. 

Kafuınm içindeki ıinema şeri
di geriye doğru döndü, döndü, 
döndü birdenbire 11 sene evveli
ne geldi ... 

Cinayet günü ... Bir otel odası. 
Kamınm heyecanla girdiği oda ... 
Kendiıinin kapıyı kırıp içeri giri
ti !... Karanlık ..... Kanımın an· 
cak farkedildiği ıilüeti !. Karan
lıkta. bir erkek sesi "yanatma!.,, 

Kimdi? Karumı elinden alan 
'bu meçhul erkek kimdi?.. Bilmi
yordu. Tabancaımı karanlığa sık· 
h .. Bir feryat •. Ve yere devrilen 
bir iman ... Bir müddet aonra elek
triği açmıılardı. Oda aydınlık!. 

Kanır bir köıeye büzülmüttü ... O 
zaman yerde çırpman meçhul er· 
keğe baktı: 

En sevdiği, kardetinden çok 
sevdiği arkadatı ! ... Onu karakola 
götürürken yaralı çoktan ölmiif· 
tü. 

O günden aonra karuımn ne ol
duğunu bilmiyordu. Bildiği bir§ey 
vardı: Arkadqmı Edimekapıya 

aömmUtlerdi ... 
On bir senedenberi arkadaşını 

cıcMc dttUnmüttü. Onu daha otel°"" 

- Gideceğim ... . .-
Beş parası yoktu. Halbuki ken-

di öldürdüğü adamm mezarına 11 
sene sonra giderken eli boş git• 
mek istemiyordu. Bekçiye çaktır • 
madan parktan bir tek büyük pa· 

patya kopardı ... Bir saat sonra E .. 
dirnekapı haricinde idi .. 

:ı. :(. )(. 

Ona mezarın yerini tarif etrnif· 
lerdi .. . Buna rağmen uzun uzun a· 
radı. Buldu!. .. Fakat bir serviye 
' ayanarak irkildi ... Mezarın başı
la bir kadın, ihtiyar bir kadın var· 
dı ... Çökmüş, vaktinden evvel yıp· 
ı-anmış bir kadın .. 
Toprağın üzerine eğilmiş meza· 

rın taşlarını ayıklıyordu .. 

Bu kadına dimdik nazarlarla 
baktı: Karıaı !... Zeynep!. Karıar. 
Zeynep. Karısı, Zeynep ... 11 se· 
ne !.. 97 gün... Otel.. Karde~i gibi 
sevdiği adam! ... 
Mezarın ayak ucuna çömeldi. 

Karısı onu görünce hiç hayret et

medi. Bir saat böyle durdular. 
Akşam hava kararınca eve be· 

raber döndüler. Zeynep fırından 

ekmek aldı ... 
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ISTArtBUL BELEDiYESi 

Şehir Tiyatrosu Temsilleri 

Akşam suvare jr 111111111111111 

~i~~=~~:.~:~ lı 11111...1111 
Ekrem veCemal nnnm 
Reşit Beyler. 
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VAKiT' 

Gllndclik, Siya.si Gazete 
İstanbul Ankara caddesi, (VAKl'r) yurdu 

TELEFON NIDIARALARI: 
Yazı işleri telefonu: 2'879 
idare tcıetonu : 21s;o 

Telgraf adresi: btımbul - ( v AKJT) 

Posta ırutu.su No. 4e 

ScnPllk 
6 aylık 
S Bybk 
1 aylık 

ABONE BEDELLERi : 

Türkiye 
1400 Kr. 

'71SO ., 

400 " 

Ecnebi 
%700 Kr. 

1'30 " 
800 " 

BUDAPEŞTE 550 m. - 18,30 Ope
ra orkestrası tarafından F. Friodlin ida. 

resinde konser, 20,30 Macar operasında 
\l'erilecek temsili nakil, müteakiben Eu-

gen Pertis Sigan musikisi takımı, 24,30 
Pataky caz takımı. 

BÜKREŞ 364 m. - 13 Plak, haber
ler, plak, 18 Diniko orkestrası, 19,15 Gr. 

Diniko orkestrası, 20,30 Bükreı opera
sından naklen opera temsili. 

VİYANA 507 m. - 17,50 Konser, 
19,40 piyano konseri, 20,35 Aktüalite, 
20,50 Düğün neıriyatr, Max Schönherr, 
Hedy Renda, radyo orkestrası, 23 Josef 
Haydanm eserlerinden mürekkep konser, 
24 akıam konseri plak ile ... 

BRESLAU 316 m. - 17 Hafif musi· 
ki, 18,50 yeni tarkılar, 20 milli neşriyat 

dansa benzer yeni musiki, 21 günün kua 
halwrloıi, 21,10 Avudurya, 21,30 tagan· 
nili konser, 1 plak. 

Hala '' Saat,, meselesi 

Küre düşüyor, düdük 
ötüyor, fakat ... 

Şehrin muhtelif yerlerinde saatler 
kendi bildiklerinden şaşmıyorlar! 

S!!:HRI:\ MUHTELiF YERLERlND~ SAATLl'.:RD~t\ ü<.,:O 
Dedikodusu günlerce sürdü: uydurnuyan kumpanyaya mı ıöy· 

Galata yangın kuleaine belediye lenecektik? ! ... 
sırık dikecek. Sırığın ucunda bü
yük bir küre ... Tam saat on ikide, 
otomatik bir düğmeyle küre dü~
cek. Düdük ötecek, saatler ayarla· 
nacak ... 

Mükemmel fikir, nakil vaartala· 
rının tabi olduğu saatlerin ayrılı
ğından büyük bir sıkıntı duyan 
İstanbullular sevindi ... Günler, ay· 
lar, geçti ... Srrık dikildi, küre ta· 
kıldı ... Bu defa, şehrin köşe buca
ğına sesini eriştirebilecek kuvvetli 
bir düdük arandı. .. Gene günler, 
aylar ... Düdükte takıldı... Fakat, 
küre bir türlü dütemiyor, düdük 
bir türlü ötemiyordu. 

Gazeteler hergün "tebliği rea-• 

mi,, gibi yeni bir hal>er nefrediyor 
müjde veriyordu: 

"Vakit küresi bir aya kadar iıli
yor; on beş güne kadar itliyecek; 
bir hafta sonra aa.atler bir olaw 
cak:.,, 

Aylar ve nihayet aeneler geçti ... 

Küre saat taın on ikide düşü

yor ... 
Düdük sa.at tam on ikide ötü-

yor ... 

Fakat ... Acaba düşen küre ve ö
ten düdük, nakil vasıtalarının ta
bi olduğu gaa.tlerin, ceplerimizde· 

ki kronometrelerin yelkovanlarını 
tam on iki üzerinde birleıtirdi 

/ -., 
mı .. 

Teli.ılı bir adam, kötenin ba§ın· 
da, yeleğinin cebinden saatini çı • 
kardı. Büyük bir itina ile kapağı· 
nı açtı. Bir istasyon kulesindeki 
sa.ate, bir kendininkine baktı. Du
daklarını sarkıttı. Ve saatini dü· 
zeltti. 

Bu adam belki de bir vapur yol· 
cusudur ... Belki Kadıköyünde ho· 
cabk ettiği bir metikebin den saa• 
tine yetİ§eeek ... Belki Boğazda o· 
turuyor; herhangi bir doatu ile ran 
devusu vardır; it üzerinde görüte· 
cek ... 

Vapuru kaçırmak bu adam için 
artık mukadderdir ... Çünkü aaati• 
ni dürüat olnnyan 'bir saatle ayar• 

laımştır ... 
Bineceği vapur saatinin, düdük· 

le ayar edilmiş olmadığı ne ma· 
lum!. .. 

• * * 14,16 • 14,27. 
Bahçekapı tramvay ~urali ye

rinde, tr~vay tirketi direğinde 
de bir büyük saat bulunur .• Bile· 
ğimizdeki a'latle bu saatin farkı 
tam 11 dakikadır. 

Y enicami muvakkithanesin • 
deki saat 14,25 i gösteriyor .. Bi· 
zimki 14,28... Üç dakika geri. 

.:(. ~"' 

Tuhaf! Eminönündeki büyük 
saatle bileğimizdeki ıaat birletti. 
Siz de şa§ıyorsunuz; biz de .. Şa.ı· 

-Hayır! 
) 

makta hakkımız var .• 
:{< ~ 1(. 

Müsait bir vaktinizde şehrin 
merkezinde kısa bir gezinti yap· 
mak, vakit küresinin ne i,e yara· 
dığmı size anlatır ... Gelin, bu kısa 
gezintiyi burada s:zinle birlikte 

yapalım .. 

Üsküdar vapurunun hareket 
çıngır~ ğı kıyametleri koparıyor ..• 
Vapur islim üzerinde.. Koıanla· 
rın haddi hesabı yok.. Bu bir yı· 
ğın halk, oturdukları semt vapur• 
larmın hareket aaatlerin.i bilmi· 
yorlar da onun için mi böyle son 
dakik1ya kalıyorlar?. Saatsiz mi· 
dirler?. Yoksa .. saatlerini düdük· 
le ayarlamak bahtsızlığına mı uğ• 
radılar ! .. 

Bu sonuncu ihtimal, hepsinden 
kuvvetli .. Memurun hareket dü· 
düğü öttü. Vapur :ıyrıhyor. lıke· 
lenin parmaklıklı kapısı, me•·tli· 
venden yuvarlamrcasına inen tık· 
naz adamın suratının ortasına 

"Pat!,, diye k)pandı. 

Pofurdıyan adam, avucun.da 
tuttuğu şimendifer marka saatini 
büyük bir öfkeyle ıallıyarak par• 
makhğın geriaindeki memun çr· 
kışıyor.. ~işman adamın saatiyle, 
vapurun kalkış saati arasında be, 
dakika f-..rk var .. Neden böyle o• 
Devamı 9 uncu ı;ayıfanııı hiı ınci sütu· 

nur un sonunda 
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Kahve içmek ideti 
De kadar eskidir? 

DÜNYA HABERLERİ 

"Hay Alla!ı cezasını versin, keçi pisliği 
imiş bakınız nel~r yiyorlar yahu •• ,, 

Sisli havalarda vapur kazalarının 
önüne geçmek için •. 

S:ıdrazam Kara Mustafa Paıa 
yeniçeri orduları ile Viyanayı 
1683 senesi ilkbaharmda muhaa'l 
ra ett!ii zaman Viyanalılar kah
venin ne elemek olduğunu bilmi
yorlardı. Bugün Viyana kahvesi 
diye pişirilen n~fis k~hveden Vi
yanalılarm biç haberi yoktu. 

leri ve kahve dedikleri aiyab au
yu yapmıya mahau• kahYe hnele-

ri olduğunu anlamııb. 

Tür!-:: ordusunun Viyana önle
rinde zuhur ebnes.i Avusturyalıla· 
rı çok telqa dütünnüt ve etraf· 
tan ç&inlan yardımcılarh Ava• 
turya payitahtı yalnız müdafaa 
edilmekle- kıabnıyarak Türk kav· 
vetleri de ric'::te mecbur edilıınit• 
ti. Bu alelacele ric" at Mllll.mc:la 
Türk kuvvetleri karars'hlarm· 
dan birçok ,eyler terketmeye mec 
\ar olmuılardı. EtJ& ye erzakla 
dolu olan çuvaH:ır açlıktan iman• 
lau ıemyen Viyanalıları bekli· 
yordu. 

(Kulıitski) huda arkadatlarma 
da anlat11117a ç.~lff& da onlar 
ker..diaini dİl)l .. iyerek kahvenin 
kendiaini deiU. kelimesini hile a• 
ğızlanJia al••k iıtememiılerdir. 
Nihayet (Kultibki) nin aklına 
bir te1 phnifti. O arkad:ıtlarına 
hU)daWan pnaimden aralarında 
tmİlıl edilirken kendi lıiuesine Sisli havada Cjarpııan iki vapur ve alate r•lm alan foto§rat maklneal 

Siıli havalarda sefer halinde tan (Williamo) nihayet •İste fo-1 mlan madde inha lmmızı fUU}an 
bulunan vapurların öttürdükleri toıraf çıkarabilen bir fotograf ma• kapan bir filmdir ve m•kine için• 
düdükleri, çaldıkları çanları kim kineai icat ebneğe muvaffak ol- de kendi kendine banket ederek 
bilmez? Bmılar ıiate biribirleıini muttuı' • Bu makine ıiali havalar- bir saatte altmıt reıim göstermek· 

yabiız kahve çuvalları bırakıh
Cak oluna. memnun kalacafmı 
söylemiıti. Tabii bu teklifi derhal 
kabul olunmuı, ve kahve çuvalh
n ona terkedilmitti. 

görmedikleri için çarpıf1Daktan da kaptan m~vkiine konulmakta· tedir. 
korkan sefinelerin verdikleri ihtar dır. Her dakikada bir resim çeken 
işaretleridir. Fakat bu itaretlerin makinenin içine bakan kaptan gö
kifi ıelmediği, sislerde vuku bu- ziyle göremediği teyleri fotograf 
lan kazalardan anlqılmaktadır. camı üzerinde ıörmekte ve hu au· 

lnfra kırmızı ıualarla alınan 
yeni fotograf makinesi Amerikalı-

ların (Manhattan) vapurunda tec· 

Viyanablar bu g~ımı gör· 
dükleri zaman son hafta) :ır zar· 
fında geçirmiş oldukları muhua· 
ra korkulannı çarçabuk unutu
vermiı!erdi. Türk ordusu ıeri çe
kildikten ıoma Viyananm müd:ı· 
fauma iıtirak ebDİf olan bazı 
yüksek zevat Türklerin bırakıp 
cittikleri çadırların ara11nd:ı do· 
lqarak harp ganaimi arıyorlardı. 
Tabii onlann istedikleri eıya al· 
tın, mücevherat ve kıymetli sair 
91yaydı. Maamafih bunları bula• 

Ayni zamanda (Kultiıtki) ye 
gayet ugart bir kira ile tehir da
hili~de itlek bir mahalde küçük 
bir ev de verilmitti. Çünkü Viya• 
n~ın müdafaaamda onun çok 
yararbiı ıörülmüftü. (Kulıita· 
ki) bJıyeJeri, ceneleri, fincanla· 
n ve ibrikleri oraya naklettikten 
aonra güzel bir kahvehane açmıı, 
or.:ıda Türk lcahveti aatmıya bat

Bu kazalara daima nıa.ni olmak retle çarı>ıtmalara mani olmakta- rübe edilnıit ve tecrübeler muvaf• 
için bir çare anyan Amerikalı kap dır. Fotograf camı olarak kulla- fakiyetli neticeler vermitfu. 

Altmış gazeteci 
tevkif edildi 

lamıtbr. V-..,.ana1ııar o zamana Havana, 7 (A.A.) - Kuba'da 
kadar bilmedikleri tüzel kokıılu, vaziyet çok aergindir. Hadisat lü
tatlı ve lezzetli kahveyi ilk defa zum göıterdiii takdirde hükUınet 
orada içmeye b:ıflamıtlardı. aon derecede ıiddetli surette hare

Aradan bir müddet aeçtikten kete azmetmiıtir. 
IODl'a (Kulfitalri) nin kahveha· Grev devam etmektedir. Altmıt 
neıi çok ~hret kazanmııb. O kadar gazeteci tevkif olunmuttur. 

llllzlana eı •• • da ~,.;lr;ah~•r.!'l"lli:!f1~~;:?~~~ Hav~ 7 tı.i.) - Gıevden 
Yorlardı. Ye abn &det olmut- ğan karıtıklıklar devam etmek· 

Bu yüksek zevat Türklerin ça· tu. (Kultibld) de çok para ka- tedir. Tezabürcüler, birçok suçlu
dırlarmı aratbrken,. mutfak o- zanarak V"ıyananm zenginleri 51• lan cezuız bırakacak olan idam 
lara.Jc kullanılan büyük bir ç:ıdı· raama ıeçmitti. 

rm içine girmitlerdi. Bu çadırın l~ya, F~ana1 ve lngilterede 
içinde parıldıyan pzel ibrikler o tarihten Yl~i ıene evvel aabl· 
ve cezveler onların nazarı dikka- mıt olan lcalıve 1683 • d 
tini celbetmitti. Çadırm bir kaıe- bu d aeneaın e, 
ıinde Uatü vwx•Jı çUYallar duruyor· in -::: bun iki yüz elli sene ev· 

,,~_. ve' T1nturyada da taamım•• 
du. Viyan3ldardan biriıi bu çu- etmit oluyordu Ond um 
vallara doinı giderek bir taneai· 1687 senesinde Hamb and ";:;. 
ni açanı, fakat içindekileri gö- ıeneıincle u-zi d urb~ a, kah 
riince iirenerek: L--- dit ,,.., 1 e, ırer • 

ve~ ~kin. daha açılınııb. 
- "Hay allah beliaını verıin, Ber~mde ilk defa olarak 1729 ıe-

keçi pialiğiymif ! Şu dinsiz adam· neıınde kahve İçilm ha 1 
lar bakın neler yiyorhr!,, diye tı. Fak:ıt AYrQpad~yeuıl fb= 
baimnıttı. kahvehaneler 18 • • 19 ıncı ve uncu 

Bunun üzerine cüınleai birden urm batında taammüm etmittir. 
o ~llardan maldapnıılardr. B unla 
Fakat enelce leh orduaunda ıü· .. r -:n beraber, tabipler ve 
vari zabitliii yap:ın ve Türk • 11 ım er 1IZUJı •eneler kahYenin in• 
Leh muharebelerine ittirak etmit nana muzır :mı, faycl:ılı mı oldu· 
1 (Kul · iu meaeleaini de münakasa et• o :ııl etitaki) irminde birili kt :r-

hiç iğrenmeden o çuvalın içine e· m~ en ıeri kalmamıtlardr. Bu 
munakataıar lıv- kral .. .. .. 

lini aokmuı ve çuvaldaki te1lerin ·· ~ 1 uçuncu 
keçi pnHii değil, Türklerin içtik· Gu.atav zmaanmda (t 771 • 1792) 

--·• ·--·--·--·---... --·-··----- lıveçte prip bir tecrübe yapılma· 
luyor? •• Memurla itte bunun mü· ıına. aebep ~~~tu. Ayni bünyeye 
mJmpıını Y•P1Yorlar. mabk olan ikiz iki kardq, bir cü· 

ihtimal iri, saatini Galata kule- rümden dolayı müebbet kalebent· 
ıiyle denk ıetiren betbahthrdan lije mahkim edihnitlerdi. Bun· 
biri de budur.. lardan biriıine her ıabah bir IÜ· 

iüm doluıu ç~y ve diğerine de bir 
ıüği!ım dolueu kahve veriliyordu. 

karannın kaldırılmıt olmaama pro 
teato ederek sokaklarda dolqmıı
lardır. 

Yeni bazı sendikalar grev ilin 
ebnitlerdir. 

Umumi grev bugün batlıyacak
br. Hiç bir gazete çıkmıyacaktır. 

M. Mendiata ile M. Batiıta a

lınması lazım ıelen tedbirler hak
kında görütmütlerdir. Umumi top 

lantdar yuak edilmiıtir. M. Men 
diata ile M. Batista greve ittirak 

etmiyen itçileri aakeri kıtalarm hi
maye edeceklerini ıöylemitlerdir. 

Bir deniz kazası 
Hamburg, 7 (A.A.) - Alman 

bandıralı ve benzin yüklü Sturm• 
vogel vapuru Mardemey civannda 
parlamqbr. Yardıma gelen F ele
menk yelkenlileri kaza yerinde bir 
kaç tahta parçasından baıka bir 
ıey bulamamıılardır. Geminin ıü
variıi ve tayfumdan dört kiti öl-
müştür. 

Fevkalade bir rekor! 
Savona, 7 (A.A.) - Savona 

nahiyeainde 45 sene ebelik ebnit 
olan ve 80 ya§ında bulunan F el:ci· 
ta Dodino, hu müddet zarfında 15 
bin kadar çocuk doğurtar,k f ev
kalide bir rekor tesiı etmittir. 

İ9ia garibi turada ki, Boğaziçi, 
Oıküdar, Haliç, Kadıköy iıkele
leri aaatleri de biribirine hiç uy
muyor •• Karaköydeki büyük ıa· 
at ele hatk .ı •• 

Küre ıaat tam on ikide dtitü· 
Jor .• Didik ıaat tam on ikide 
atilyor •• Fakat.. Düten küre ve ö· 
ten diidülr ,nakil avııtalarmın ta· 
bi 6ldllfu ı:ıatlerin yelL.--uvanlan· 
ıu tam on iki üzerinde birlettir. 

Bütün ilimler ve tabipler iki 
kardetten banıiıinin daha ene) 
öleceidıi merakla bekliyorlardı. 
Kahveye taraftar olanlar her ıün 
ç.:ıy içenin daha evvel öleceirmi •·:u,.-·-:--;,-;--,-1";-y;,::;~~-~irer birer 
iddia ettikleri halde çaya taraf- dünyayı terekdip gitmiflerdi. 
tar olanlar kahn i~enin daha ev• Nihayet tecrü&enin n.eticeaini 
vel öleceğini ileri ıüriiyorlarclı. öirenecek h~bir kimae k:ılmadı· 
Fakat her iki hrafm ubır Ye ta- ğı zaman kahve muzaffer olmut 
hammülü pek aiır bir tecrübe ae- ve çayı içen kardeı 84 ya9ma ka· 
çiriyonlu. Çünkü aradan ıeneler dar yatadıktaa aonra vefat etmit

••dlldw idi'&! ... ıeçtiii halde ne biri ölüyorSu, ne ti. 
Ren . de dlteıi. Bil&lciı tecrübeyi yap-

Şimendifer kaza
)anna karşı •• 

Roma, 7 (Stefani ajansı) 
Ekseriya makaa memurlarmm kar 
ve buz yüzünden yapbklan hata
lar neticesinde buıule gelen kaza· 
Jann önüne geçmek için devlet de· 
miryolları idareıi fevkalade mü
kemmel bir teahin •İstemi kabul et· 
mit ve bu siatem pek mükemmel ne 
ticeler vermittir. İtalyan "mühen· 
diıinin keıfi, makaelann elektrik 
hararetile ıııtdmaımdan ibaret o
hıp kar ve buzlarm erimeıini in
taç etmekte ve bu suretle trenler 
mükemmel ve emniyetli bir ıurette 
itlemektedir. 

Almanyada tek bir 
millet vardır! 

Berlin, 7 (Volf aj~ıı) - Al
manya dahiliye Mzaretinin bir e
mirnameıi, maeli. Prusyalı, Bavye• 
ralı, Sakaonyalı gibi, eıki hükU· 
metlere ait milliyetlerin kaldınl· 
mıt olduğunu bildirmektedir. Bun 
dan ıonra &3dece Alman milliyeti 
kalacaktır. 

Italyada bir müze 
Torino, 7 (A.A.) - Riorgi· 

mento milli müzeıi, geçen sene 
zarfındQ. bayii zenainle~ftİr· 

Bu meyanda bilhuaa 1866 d1 
İtalya ile Prusya arumda aktedil· 
mit muahedenin tudikinde kul • 
lanılmıı olan mühür vardır. Bir de 
Contantinonoraya ait olc:luiu an• 
latılan doıyalar, tabloh.r, mahkü· 
kat ve mobilyeler mevcuttur. 

lsveç Kralı Berlinde 
Berlin, 7 (Volf ajansı) - Ce

nubi Frarıaaya gitmekte olan laveç 
kralı Berlinde bir gün kalmııtır. 

Mü~arünileyh Alman reiaicüımhu
runu ziy:ıret etmiıtir. 

Gündeliklere zam 

ikinci beş yıllık 
plan 

Moakova, 7 (A.A.) - İkinci 5 
aene zarfında İfÇİDİn sıhhi ahvali· 
ni ıalih ve himaye için genit tedbir 
ler ittihaz edilmektedir. 150 yeni 
aıhhi müe11eıeTcr ile ıanatoryom 
ve istirahat evi ve yeni spor stad .. 
yanılan ve yüzme havuzlan inşa 
edilınektedir. Şehir hailtanelerin· 
deki yatak adedi yüzde 44 ve tehir 
haricindekiler de yüzde 98 çoğal• 
tılacaktır. Bu husus için 20 mil
yardan fazla tahsis edilm:~tir. 
ilk be, sene zarfında yalnız 5 bu· 
çuk milyar sarfedilmitti. 

ispanyada bir casus 
şebekesi 

Barıelon, 7 (A.A.) - Zabit& 
dört caaua yaka]amqtır. Bunla· 
rın hareketleri bilhaaa:ı Akdeniz 
ıahilinde Baleara adalarındaki u
keri vaziyeti istihdaf etmekte idi. 

Bucuualarm hangi devlet namu 
hesabına çalıttıldan henüz bel
li olmamııtır. Mevkuflar ara• 
ımda bir Alman, bir ltalyan bir 
İngiliz ve bir de lıp:-.nyol vardır. 

Dalia batka tevkif at yapılması 

beklenmektedir. 

15 kişi yanarak öldü 
Kahire, 7 (A.A) - A~iı Mı

ıırda mühim bir pamuk merkezi 
olan Maballei kebirde çıkan yan· 
gm neticeainde on üç kadın ve iki 
erkek ölmiiftiir. 

Ber linde seyrüsefer 
kazaları 

Berlin, 7 (A.A.) - 1933 sene
ıinde Berlinde vuku bulan seyrü. 
sefer kazalarının adedi 23,820 dir. 
Bu miktar geçen sene 23,824 idi. 
Kazalara kurban gidenler 350 ölü· 
ve 10,246 yar~hdır. Geçen sene 
iilenlerin adedi 366 ye yaralılar 
10,924 idi. 

Papayı tebrikler 

Detroit, 7 (A..A.) - Buradaki 
F ort müeaaeaelerinde çahpn 20 
bill amelenin üc:retlerine yüzde on 
zam yapılmqtır. 

Lizbonda fesat tertıbab 
Lizbon, 7 (A.A.) - Zabıta Fi

aueira de Foz'da gizli hir feıat 
tertibatı orbya çıkarılmııtır. Yedi 
kiti tnkif edilmiflir. 

Roma, 7 (Stefani ajansı) -
Papa 11 inci Pienin papalık ma• 
kamm:l çılanuımn 112 inci yıl dö
nümü münasebetiyle mütarünl• 
ley sayııız tebrik telıarfları al
maktadl!'. 
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- Mi~saade ederseniz 
hemen tevkif ederim!. 
Vwıs: 

- Uşak ~bel ~inlinin~ 
yarısı eve c!ön_üğünü, usulcacık 

e"·e girdiğini ve onun gelişini 
du~1 .... uğumı söy:edi. Ç;nli, i.stesey• 
di, zerre kadar sea .duyumıac:lan, 

ve Jri~seye sezdirmeden ev_e ıid· 
ıehi irdi. Zi:.ten id«i de p öy,
leym:~. Ç .. nkü Çinliler har~et.l.
l'in:n ne mahiyette olursa olsun 
yabancıl~ tarafından görülüp an 
faşı.masım sevmezler. Demek ki 
Ç.nHn.in geri dönüşünü duyur
makta bir mabadı vardı. Beni de 
§ilphelendiren budur. 

- Fakat bu dütüncelerin hep
si de nazari.dir 

- Evet, vaziyet o ka.d'lr ka· 
ranlık ki, bununla beraber ıize 
ço~ ~e~meden ç:nlinin dün gece 
buı·ada bulunduğunu iape.t edecek 
de!fül de göıtercceğlm. Artık em• 
re.:e;-oeniz Reyu.ıond ile Grauiyi 
iıfr:vap ede~im.. 

Markam muvc:.faka.t etti •• 
v~ng ilave etti: 
- o halde mm çı1caJJl!la •• 
el"$ memurlarından birini kü· 

tüphanenin kapısma dikti, Gam· 
beli ıokak kapisrııı beklemeye me 
rnur etti. Scnra sordu: 

- Evvela ban~ini çajD'~ 
hm? .. 

V:ıns: 
- İtalyanı çağımuz ! Zavallı 

pek b:tkin .. Onu hemen ittiçvap 
e.d~Hm .. 

Markam ve V ansla beraber 
Ar~rin odasına girdik. Çinli ah· 
çı Mis Hildanın 1emek tepıiaini 
iıı:liri;rorJu. Biziınle ~lAkadar ol· 
mıyarak i'inc gitti. 

Çok g~eden Hi1ı Grauiyi 
alev getirdi ve Vanı onunla konuı 
mıya ba§ladı. 

- Mister Graııi bu evdekt va• 
izyotinizi oMutu gıöi anlamak b
tiyC1'uZ. Soracağınız suallere doa 
doğıu cevap veriniz. Mister Ar
şerin misafiri miydiniz? .• 

İtalyan, birk'-Ç adJm atarak 
maktül Arterin oturduğu koltuğa 
oturdu ve cevap verdi: 

- Evet, M;.ster Arterin miaafi· 
riydim. Onun daveti üzerine ıe· 
kiz gün evvel baray'.l geldim. 

- Arşerle aranızda hiçbir it 
alakası var mı?. 

- Evet. Davetin eebebi bir it· 
ti.. Ben Milano tehrinin aaanati· 
ka m~sine mensubum. Mister 
Ar~crd~n bazı Çin antikal:ırmı 
antrn alacaktım. 

- Meaell Ting vazosu da sa• 
tm alacağmız parçal:ır arasında 
mıydı? .• 

Gratsinin gözleri birdenbire 
paı ;adı ve sonra söndü: 

lirim .. 
- AYl)i masanın üzerinde! 
- Sahi mi?. 
Gnıss · nin heyecanı gittikçe ar

tıyordu. 

V ans, dikkat etmiyormUf gibi 
on~ hakıyor ve suallerine devam 
ediyordut 

- Gambelden anladığımıza gö 
re dün saat dörtte evden çrlanıt· 
ınuz, öyle mi?. 

ruanuwı 

Bergama da 
İlim evi yapı ıyor, kızılavlu 

meydana çıkarıhyor 
Berı•mada infuı mukarrer bu

lunaıı ilim.evi için Maarif Vekile· 
tince l 0.000 lira taltais edilmitti. 
Pllnları mimar Necmettin Bey ta· 
rafından yapılacak binanın yapıl· 

muı münabea,.. çıkanlmqtır. 
Münalnıaaya lzmirden mühendiı· 
ler, mnarlar iştirak e1mitlerdir. 
ıfDtUt tallM alıdeaine ihale edil· 
111ittir. 

Bergama ton günlerde mülıinı 
bir ı.tld1c yeri o~tur. Tetlrike 
gelen ilimler ve ~ §a.ha~yet
ler için konforlu bir otel bulunma• 
muı bü,µk bir botluktUT. İlimevi 
bu ehemmiyetli bofluğu doldura
caktır. 

Berıanıa, a.anatikaaile cihan
ca tanmmıt biı kalabadır. Bu iaar 
me7Uı1Dda buluınuı vo en kıymat
li lan muhtevi olan (Bazıhğa) 
denilen kızılavlu etrafmda hafri· 
yat yapılmak için mütahaun ta
rafından ıaeteriJen lüzum üzerine 
buraya IDQttattl binaların ittimla
ki çareleri dütGnUlmüttür. 

Maarif V eklleti iıi yerinde tet· 
kile etmeyi m.uTafık hu1muthır. 
Geçenlerde Bergamaya gelen mü
zeler umum müdürü Himit Zübe
yir Bey etraflı tetkikat yapmıf, 
Kmlavhımm etrafmm açdmasmı, 
ilim ve memleket namına çok ehem 
miyetli 18rmiif ve tetkiklerini ve· 
ki.Jete bildinnittir. Maarif VekA
leti Kmlavlunun etrafındaki yıkık 
dökük b!nalarm iıfml&-kile hafri· 
yata milıa;t bir hale k-onmaamı em 
retmiştir. Bu it için 2000 lira tah• 
ıisat konulmuttur. 

Büyük bir kıymeti ha:z olan Kı
zılavlu lbideai~jn etrafmm aç~I
ması Somadan Bergamaya ~·rıf 

manz-araamr güzell~tirece~rt=r. B,ı· 
ra.da h~friya._rn Yl!''>l!masr bü•ün 
dünya iıarıatikacılarmı ali.kadar 

Franş;ı ve Tunuslular 
Ji 1 g j 

Tunuslular milli 
hakimi:Yet istiyor .. 

Dr. Ihsan Sami 

Gonokok aşısı 
Belsoğuk1uğu ve "htilo\tlanna karfı 
pek tesirli ve taze aşıdır. Oivanyolu 

Sultan Mahmut türbesi No 189 
(U.837) ifunus:ı. otuz »ldaoberi çıkan 

milliyetP,erver "E .savab,, g:ızete• l b ı stan u asliye mahkemeleri 
ai, aon nüshasında Tunusluların ıbirinci yenileme bürosundan: 
artık milli hakimiyetine sahip ol· Sirkecide Nur ha.ıunda 16 nu· 
,ı:ı;ıalt ~e Tun"US ~nı hakkiyle k" mar~da mu 1m Ali Ekber Tebr:zi 
~ail .eden milli bir meclisle bu Ef tarafından Do,-çe Oriyent 

akin,ıiy.eti ri.f ~ etmek iıted iğini Bank derestner ban.k §ubesine 
~f!Y.OI'· rehin edilen alb balye halının 

Vapurculuk 
TUrk Anonim ŞlrJcetl 

Istanbul Acentalığı 
Liman ban, l"elefoo : 22925 

lmroz Yolu 
Her Perşembe dJlll 

GaJata rıbhmındcsn saat 18 

de Uğur vapuru kalkar. 

Gidıı Ye dönüşte mutıt iıke· 
lelere u~rar. '~v:ıb ... , 111 iMfrİYJLbndan llll· satılması hakkında banka vekili 

~W.w.. f9.r_e i 9~ ~esinde t:ırafından birinci ticaret mahke- •~~=~~!~~~~=-...._--• 
1~~ ~rik bir~ıis açılmı•· mesinde va"i ıalep ne.nen tebliğe- Karadeniz Yolu 
... 1w .mecliai.!J i!ıtihabata ru- di!mi•se de vukua gelen adliye 

hir .L-Jkı b·ı y .~ k v•puru 11 
mıeun~ u.- 1 e i~ ede· yangmınıda hu i§e a:t doıya ve te· AJQ arya Şubat 
ıWiyor, ıN,lcak l'unue ~lkını tem- ferruatı sranmıc. ve venileme mu.. D 

·ı _,u.;.ı,.ı • .; a .. ..: .. ,__ J y ~ rıaza· günü saat 20 de 
•· ~-~l' ffl'rn •\lrii~ ~ z~t- amelesinin ifası iç:in alacaklı b::ı.n- ' 
W bur~y~ ıetirilif.9'du. ka ve~ili de büromuza beyanname Galata 11htımından kalkacak. 

Soıı ~erde ~ ~ia~ 4 it :verm~ olduğundan ikametgahı Gidiıto Zor.gu dak, laebolu, 
int'habat kanunu tadil edilerek nıeçhuJ olduğu ~qılan Ali Ek.. Ayaqcık. Samıun, Oaye, Oı· 
tehir halkına intihap hakkı veril· ber Tebrizi Efendi yenil~nin du, Gıresoo, T1reb0Ju, Göre· 
mi~ ve Tunuslu ıueb•usların sayı· İcra11 "çin tayin olunan 19 - 2 - le, lrabıou, R zcı:ye. Dönüıte 
ıı fi e çtlrrılını~br. Buna muka· 934 tarihine müsadif Pazartesi bunla,ra ili.veteo Of Ye Sür· 
bil me:Jise giren Fransız a~mın günü ıaat 14 te YeniP.ostahanenin mene ve ugrar. 
sansı 56 dır. ü.t Jçatmda bulunan büromuza 

Tunuslu ~aıete1 Fransanın in- gelmediği vey:ı v~l göndermedi· 
tih~ kanununa soktu~ bu ta• ji takdirde 2367 No. 1u kanunun 
dillerin Tunus halkını hiç de 6 mcı maddesi mudb~ce yenile· 
memnun etmiyecek mahiyette ol· menin gıyabında )Pllpılacağı tebliğ 
madığmı, çünkü meb'uslann 11• ma.k..nıına kaim olmak üzeTe ilan 
yrıı arthrılmakla beraber bunla· olunur. (21) 

nn çok dar salahiyetli olduklaTı· ,ı---•1!111••••-••
nı anlatıyor. 

Meıell Tunuı bütçeıi Pariate 
hazırlan:ırak Tunusa gönderil· 
nıekte ve meb'uslu ancak tefer· 
ruab mevzuu bahsederek bütçeyi 
taedik etmektedirler. Halbuki Tu· 
nuslubrm en bellihaşlı emelle
rinden biri kendi bütçelerine ha· 
kim olarak hükUmetin fena ta· 
ı:ırruflanna ka111 gelmekti. 

"Eaaevap,, gazeteşi bu bahiale· 
ri karıJlırdıktan aonra. "'1 sözleri 
söylüyor: 

Denizyolları 
iŞLETMESi 

Acentelen f<arakov Köprübışı 

1 ı-1 42362 - "irltecı MühUrdat udı-

1••- Har: Tddoıı 22740 --· 

TRABZON 
Sür'at Yolu 

Cumhuriyet va_puru 8 
.Şubat 

Perşenbe 20 de Gılata rıh· 
hmındao kaJkacak. Gidi te 

"Fransa devleti, Tunmlularm lnebo'u, Samsun, Oıdu, Gire· 
dostluğunu kazanmak iıtemiyor• sun, Trabzon, R ze, Hopa'ya. 
ıa, onları ciddt bir ıılahtm iıtifa· Dönüıte bunlara ilaveten Pa· 
de ettirmelidir. Çünkü ton ıene-- zar, Of, Pu!ataneye uğrava· 
lerde halkın uımumt menafii mü· ı•-ca_k_h_r_. _______ <5_8_3,_)-• 
temadi bir surette tecavüze uğrı-
ya uğrıya memleket çok fena, çok 
tehlikeli bir vaziyete düttü. 

"Biz, memleketinıizin idaresi· 
ne filen İ§tİrak etnıek, memleketi· 
mizin idaresinden filen mes'ul ol· 
mak istiyoruz. Cüz'I hdiller, e
tutu ıılahlar belki bazılarını, , . . 
muvakkat bir zaJJlaD ıçın oyalar. 
Fakat çok çe:ımneden bunların 
hepsi unutulur ve hiçbir tesiri 
k:llmaz.,, 

Tmıuılular ötedenberi milli 
varlıklarını korumak, milli haki
miyetlerini Jıurtarmak için çalıta· 
ıeldikleri ve cezri ıslahat tarafta· 
n oldukları için onhrm bir takım 
sathi tadillere kamnıyacaklann· 
da füphe yoktur. 

ti. R. 

Kadıköy icra Dairesinden: 
Bir borcun temini istifası zmı· 

mmda mahçuz olup ıatılarak pa· 
raya çevrilmesi mukarrer bulunan 
muhtelif cinı ka.dm ve erkek ve 
çokcuk potin ve ıskarpini ve terli.!t
leri olmak üzere 140 çift ayak:Cabı 
13 - 2 - 934 Salı günü saat 10 
dan 12 ye kadar Kadıköy Söğütlü 

çeşme caddesinde 116 numaralı 
dükkan önünde açık arttırma ile 
aatıbcağmdan yüzde iki buçuk 
ı:-esmi dellaliye mü§terisine ait ol
mak üzere taliplerin mez!<.ôr gün 
ve ıaatte mahall:nde bulunacak 

Ayvalık Yolu 
Bandırma vapuru 8 

ŞUBAT 

Perşembe 19 da Sirkeci 
Rıhbmından kalkacaktır. ,609J 

Bartın 
MERSiN 

Yolu 
vapuru 8 
ŞUBAT 

Perşembe 19 da Sir~eci 
rahtımmdan &ıalkacakhr. (6J01 

DOKTOR 

Hafız Cemal 
Dahili hastalıklar" mi.stehassraı 

Cuma ve pazardan ba§ka ıünlerde 
öğleden sonra saat 2~ den 4) e kadar 
lstanbulda Divanyolunda (118) nu. 
maralı hasuıi kabinesinde hastalarını 

'kabal eder. 
Muayenehane telefon auınann 22398 
Kıtlık ikametgah telefonu 42519 
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numaralı Y enizaman ünvanlı ma
ğazalarda manifatura. ticaretile 
meşgul lbrahim Etem beyin kon• 
kordato talebi İstanbul icra tetkik 
merciinden bilkabul iki ay mühlet 
verilerek komiser tayin olundu• 
ğumda.n mumaileyhte alacaklı o
lanlara ait airde yazılı husualar ic· 
ra ve iflas kanununun 292 inci 
maddesine tevfikan ilin olunur. 

1 - Alacaklılar 934 •enesi Şu
babnrn 11 inci gününden itibaren 
20 gün içinde alacaklarrnı kaydet· 
t;rmeleri ve alacak vetikalarmı 

teslim eylemeleri. 
2 - Bunun Galata.da Karaköy· 

palu hamnda 3 üocü ]odıa t ,12 

numa.ralı YJ.Zihanede ta:afmıa mü· 
racaat eylemeleri lizmıdır. 

3 - MezkUr 20 gün içinde ala· 
caklarmı kaydettinniyenler kon• 
kordato uıüzakereıine kabul edil
miyeceklerdir. 

4 - Alaeaklılarm kaydından 
&0nra alacaklamu kaydottirm:Ş o· 
)anlar tarafmd8.Jl konkordato mü· 
zakere edileceğinden mukayyet a· 
lacaklılann toplanmalan için ta· 
yin olunan 934 senesi Martınm 
18 inci Pazar günü ıaat 14 te mez· 
kGr yazihanede toplanmağa ala· 
caklılar davet olunur, borçlu da 
toplanmada hazır bulunmağa mec• 
burdur. 

5 - Tarafıma teslim edil~ 
alacak vesikalan toplaımıa. için ta• 

1 

yin olunan mezkur tarihe tekad
düın eden 1 O gün içinde yazibane
me müracaatla alacakldar tarafın• 
dan tetkik olunabilir. (13072) 

Komiser :Mazhar 

Kadıköy icra Dairesinden: 

- Bu vazo ile de alakadar ol· 
dum. Çok nadir bir parç~dır. 
Bugün bunfann bir etini yapmak 
!m.ldnsızdır. edec~!rtir. memura müracaat eylemeleri ve 28 - 2 - 934 Çar§amba günü ay· 

nı saatlerde devam olunarak en 
çok artbrana kat'i ihaleıi icra kılı
nacağı ilin olunur. (10349) 

Bir bol'CUJ\ temini istifuı znn .. 
mında mahçuz olup satılarak para .. 
Ya çevrilmesi mukarrer bulunan 
98 çift muhtelif cins kadm ve er• 
kek ve çocuk ıskarpin ve potin ve 
terliği açık arttırma suretiyle 
13 - 2 - 934 tarihine tesadüf e
den Salı günü saat 10 dan 12 ye 
kadar Kadıköy Söğütlü çeşme cad
desinde 116 numaralı dükkin Ö• 

nünde satılacağından yüzde iki bu· 
çuk resmi dellaliye müşterisine 
ait olmak üzere taliplerin mezkUr 
gün ve ııaatte mahallinde buluna
cak memura müracaat eylemeleri 
ve kıymeti muhammenesinip yüz· 
de 75 ıini bulmadığı takdirde mü• 
zayede 15 gün &onra 28 - 2 -
934 çarfamba günü aynı saatler&t 
devı-m olunarak en çok aı-thrana 
kat'i ihalesi İcra kılmaca2ı ilin o
lunur. (10348). 

- Buıau biliyo:um. F21.kA.t bu 
vuo hakil<aten e§sİ~ midir? 

- Bunda hiç tüphe yoktur. Bu 

Alaka~a.r malt1'.mlar jg.t:m!~k me:&ur gün hTIDeti muhammene· 
itine b-1..t~k l>ir ehemmiyet ver-ı sin=n yüz..le 75 ~;ni b .. Jmadığı tak
mektedirler. dirde müzayede 15 gün sonra 
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Fransada Dahili Vaziyet Gittikçe Karışıyor 
-- <Hat tontl l lacl uJ1faı:&J 

Fırkalar üstüne milli birlik k:ıbi
nesi tetkili mümkün olmazsa 
meclisin f eıhini veya devlet reisi· 
nin istifasını beklemek icap eder. 
Eski reisi cümhur M. Doumergu· 
e'in esas itibariyle kabine teşkili
ni kabul ettiği ve bazı şarthr ileri 
sürdüğü söyleniyor. Vaziyet cid
didir. 

M. Dumerg kabul etti 
Paris, 7 (A.A.) - Eski reisi 

cümhur M Doumergue, M. Leb
runün ısrC\rı üzerine yeni kabine
nin te~kilini kabul etmiştir. 

Kanii hadiseler 

Pariı, 7 (A.A.) - Dün gece 
meb'usların ve halkın meclisten 
çıkıfını kolayla~tumak için itfai· 
ye b-:.şhca mahr·~leri hortuınl.a 
su sıkarak himaye ederken ımechs 
te bulunanlar gizli kapılardan çı· 
rılmışlardır. 

T9ahürat gittikçe tiddeti?i a
zaltmakla beraber devam edıyor· 
du. T ezahürcüler üç otobüsü de
virmişler ,fenerleri, ağaçları ıök· 
müıler ve Tuileries civarında 
hepsini ka~dmmların üzerine fır· 
)atmışlardır. 

Zabitai belediye müdür mu?.vi
ni M. "11.archan başından yaralan-

Poliı, belediye binaımdan, 
müfrit ıağlardan mürekkep tez::ı
hürcülerin batına geçerek hare
ket eden sekiz belediye ınüşavirini 
tevkif etmiftir. Meclise girmek 
i•tiyen bu tezahürcüler poliıle çar 
pıtmı§, iki mütavir ağır surette 
yaralanmıfln'. Birisinin gözü çık· 

ne göre 200 seyyar nıuh:ıf ız yara· 
lanmıttır. Bunlardan ellisi aske
ri: hastahaneye yabnlmıştır. 

Seyyar muhafızlardan üç kiti 
bu sabah yapılın yoklamada isim
leri okunduğu vakit cevap verme
mişlerdir. Bunlar yaralılar arasın 
da değildir. Akibetlerinin ne ol
duğu tamamiyle meçhuldür. 

Bundan bafk:ı cü.mhuriyet mu· 
hafızları arasında da bir ka~ ya
ralı olduğu bildirilmittir. Bun
lardan ölen yoktur. 

Paris, 7 (A.A.) - Adliye ne· 
zareti dün geceki çarpışm:.lar es
nasında ölen ve yaralananların sa· 
yısını gazetelere bildirmiştir. Bu 
rakamlardan anbtıldığına göre 
sivil ahaliden altı kişi ölmüttür .. 
Cümhuriyet mllhaf ızlarmdan üç 
kiti ort:dan kaybolmuştur. Sivil 
ahaliden 170, belde muhafızların· 
dan 180, cümhuriyet muhafızla· 
nndan 130 seyyar muhafızlardan 
takriben 100 kiti yaralanmııtır. 

Diier şehirlerde de 
nUmayı,ıer oldu 

Pariı, 7 (A.A.) - Manilya, 
Lyon, Nancy, Nante gibi bir çok 
vilayet şehirlerinde de büyük bir 
ehemmiyet almamı~ olan tezahür
ler olmuştur. 

Cezairde de tezahürler olmuf
tur. Bu §ehirlerde bir çok tevki
fat yapılmıttır. 

Paris, 7 (A.A.) - Pariıte çı· 
kan kral taraftan "Action Fran
çaiıe,, müdürü Charles Maurreaı, 

dün neşretmiş olduğu makleden 
dolayı cinayete tetvik maddesin
den zanaltına alınacaktır. 

kanbhğm muhafazasına matuf o· 
larak yapılan davete sabık muha
ripler icabet etmişler ve prof esyo
nel tahrikitçılarm harekatına işti
ra:kten imtina eylemişlerdir. Buna 
mukabil bazı siyasi ınüfritler, hal
kı iıyana tetvik faaliyetlerini ar
tırmıtlar ve cümhuriyet rejimine 
karşı kuvvete müracaat tecrübesi· 
ne kalkı§mışlardır. Rüververlerle 
bıçaklarla müsellah olan çeteler' 
polislere ve muhafaza kıtaatı efra
dına hücum etmişler ve ateş açmtf 
lardır. 

Bunlardan bir çoğu yaralanmış-
~ . f 

br. Nümay:şleri yapan ve tev.n 
edilen eşhasın hüviyetleri tetkik 
edildiği zaman, itin devletin eınni· 
yeti aleyh:ne müteveccih müsellah 
bir 1hareket olduğu anlaşılmıştır .. 
Asayişin muhafazasına memur o
lanlann cesareti ve soğuk kanlılığı 
sayesinde bütün bu taarruzlar kı
nlmıt ve mütecavizlerin elde et· 
mek iıtedikleri gayeye ir~ımeleri
nin önüne geçilmiştir. Bu kabilden 
her hangi bir yeni teşebbüse kal· 
kıtılınasma mani olmak için icap 
eden tedbirler alınmıştır. Sulha 
ve aıayife muhtaç olan memleke
te kartı vazifesini müdrik bulunan 
hükUınet, halkın cmnüsel.i.metini 
ve cümhuriyet rejim:nin :stiklalini 
muhafaza etmek için her türlü ka
nuni tedbirlere müracaat etmeğe 
azmeylemiıtir. Hükllmet, bu me
selede bir eke.lliyet;n cüretkarane 
makasıdı kar,ısında :nhina etmek 
§Öyle dursun hürriyet müessese· 
lerine, merbutiyetine zerre kadaT 
halel gelmemiş olan Fransız mil
letinin yardımına istinat etmekter rtaz1rlar1n i~timaı 

mıttlr. p . 7 (AA ) M D 1 d' dir.,, 
ı L• anı, . . - . a a ıer, 

I' ayetlerde hilhl.S&a Lil e, ı· E Mecllaln evelkl gUnkU g~e yarısı lysee aaray.na..aitmiı· 
yon, Rouen ıehirlerinde a<e el:ııean tir. Batvekil, reisicümhuru cere· to,ılanhsı 
miyetsiz tezahürat olmuştur. yan eden hadiselerden haberdar Pariı, 7 (A.A.) - Mecl:s dün 

Diğer mahallelerde müsademe· etmi,tir. Bundan sonra dahHiye a.k~m, usulü müzakere hakkında 
Jer büyük bir karışıklık içinde ce· nezaretinde nazrılar arasında bir hükfunete 217 reye karşı 300 rey.e 

takrirlerinin de M. Daladier tara· 
fından kabul edilen had dahilinde 
olduğunu ileri süı-erek bunların da 
müza'keres:ni istemiıler ve "eğer 
bunlar müzakere edilmiyecek olur 
sa eski muhariplerle beraber so
kaklarda nümayiş yapacağız,, de· 
mişlerdir. 

M. Daladier, eski muhariplerin 
politika mücadelelerine kanşma· 
larını karşı şiddetle protestoda 
bulunmuttur. 

Başvekil, fırkalara htizah tak
rirlerini izah etmek için derhal 4 
hatip intihap etmelerini ve bunla
rı he;:nen cHnlemiye amada olduğu 
nu söylemiştir. 

Mu halef et protestolarında ısrar 
ve yeniden reye müracaat edilme
sini istemi,tir. Bunun üzer~ne, M. 
Daladier büyük gürültüler arasın· 
da bütün iatizahların derhal tali
kini talep ve tekrar ~timat mesele
sini ileri sürmüştür. Bunun üzeri
ne gürültü son dereceyi bulmuş ve 
reis celseyi tatile mecbur kalmış

tır. 

Müzakere tekrar açıldığı zaman 
M. Daladier tekrar itimat mesele· 
sini ileri aünnüt ve müzakerenin 
bitirilmesini talep etm:ştir. Mec• 
lis,204 e karşı 302 reyle bu teklifi 
kabul ve i-;:tiınaı perşembeye t :.lik 
etmittir .. Bundan aonra istizahla· 
rın taliki hakkında reye müracaat 
edilmiı ve mec!is büyük bir heye· 
can ve asabiyet içinde 220 reye 
karşı 3SO reyle yen:den hüki.aıete 
itim-;.t beyan etmiştir. 

Paris, 7 (A.A.) - Meclistel:i 
müzakerelerden sonra kahine M. 
Daladier'nin riyasetinde meb'uean 
mecli5inde toplanarak dünkü mü· 
ead.emelere sebebiyet veren!er 
hakkınd,. devletin emniyetini ih
lal ve öfüme sebebiyet cürümle· 
riyle biı· dava :.çmağa karar ver• 
miştir. 

reyan etmiştir. Sa.ğ unsurlar mu· içtima yapılmıştır. itimat beyan etmiştir. 
kabil nümayif yapan komünist· t · M. Daladier, hükfımetin beyan· yannamesi 
Jerle muhtelif yerlerde çarpıpnış· çtıma net'cesinde adliye nazı· 

i stifa eden kabinenin be-

n, matbuata şu beyanatta bulun· namesini çok heyecanb bir hava Paris, 7 (A. A.)- Dün öğleden 
l:ırdır. muştur: içinde okumuş, aosyal:stler ve ra- sonra M. Da!adier tarafından 

Pariı, 7 (A.A.) - ~ün müfrit f 
1 "Hu··1-" k d h'l' ..ı dikal a.osyal'.stler tara ından alkı•· me' .. 'usan ve M. Penan~ier tara· fırkalar tarafından yapı an teza· Kumet anun a ı ın.ıe tev- :I' u 

11 1 d kifat k d ı · · lanmııı.tır fın :ı,an aAy "" n mec!is!erinde ckun· hürler meclise civar maha e er e yapar2 , ev etin emnıyet!ne :r • -
sü;k t Hu.'kumet muhalefet tar<\fmdan mu .. olan beyannamede hükumet, 

sabahın ı:ıat birine kadar, zaman as ve cinayete teşvikten dola- .. 
d Yı adlı' d hk'k · verı'len ı'st'ı~::ıh takrirlerinden yal· bı'r ·aydanberi bazı ferdi zaaflar zaman fevkalade tiddet pey a e- Ye en ta ı at acmaıım :s· -

tenıecı k · · · • nız dördünün ınüzakeres;ni kabul yu""zünden doğmuş olan bir rezale· 
derek devam etmiştir. 0 e arar vermıştır.,, 

P ve diğerler:ne itiraz edere!< itimat tin me~ı:sin faal"yetini felce uğ· 
Tezahürcüler polis kordonunu ors ınUdürUnün sözleri meselesini ileri sürmü! ve meclis, ratmış, memleketin kuvvei m-ne-

k.ırmağa muvaffak olcluklarından Paris, 7 (A.A.) - Palis müdü- yu~arıda yazıldığı şek;lde hüku- viyesini kırmış, rejimin dcşman· 
Polis, :tte• etmek mecburiyetinde rü, 3,15 te gazetecilere ı:u beya- · t' h · ·ı · ~ :ır metc it:m::.t göster~!Ş ır. }arına mazide cüm urıyetiı erın 
kalmıştır. natta bulunmuştur: itimat rey:nden sonra meclis boşa çık~rmış olduğu bir takım 

Tezahürcüler ağaçları sökıniiş- "içtima halinde bulunan mec- tekrar müzaherata ba .. la;.-.ıış ve bu tecavüzlerde bulunnıahrın.?ı sebe· 
ler, bir kaç araba yakmı~lardır. lia ve Parisin muhtel:f no!rtalarını müzakere cok hara.re~li olmu~r. bij•et vermi§ oldul:TUnu beyan et• 

fü~yannamed"! deniliyor ki: 
"Şecaatle, enerji ile işi tama• 

miyle tenvir ederek bu teneffüs e· 
dilmez hava içinden çıkacağız.,, 

Biı- takrm aybklar bir takım re· 
zaletlere ait doğru veya yanlış ha· 
heleri s:ıbınızbkla beklerken, 
fırkacılar da vaktiyle uğramış ol· 
dukları mağlubiyetlerin intikamı· 
nı :ılmak f ırsatırun hulul etmiş 
olduğunu zannederlerken köylü 
mahsulünü nasıl satacağını dütü· 
nüyor, amele, ücretinin indirilmiş 
olduğun.u görüyor, işsizlik 
tehlikesinden korkutulan tacirler, 
sanayi erbabı kuvveti mütemadi· 
yen artan ecnebi rekabetine karşı 
mücadele ediyor, orta sınıflar ha .. 
yat pahalılığının altında ezil:yor 
ve gençlik istikbali hakkında te
reddüt ve kararsızlık içinde bulu· 
nuyor. Milletin kendisiyle doğru· 
dan doğruya tem ata bulunan ve 
emel, end:şe ve istiraplannı tanı

yan müntehiplerinin ihtiraslı mü· 
cadeleyi Fransamn kendilerin.e 
tevdi ettiği vaz:fenin ifasına tercih 
etmelerine imkan var mıdu? Re· 
zaletler geçer, meseleleı- baki kalır. 
Cümhur:yet, devam edebilmesi i
çin, bunları hallebneEdir. 

A)'l'ılmış ve endişeli olan Avru· 
parun müvacehesinde sulh ve bü· 
tün siyaseti §U iki ifadede hulasa 
edilen Fransanın emniyeti arzusu
nu yen:den teyit edeceğ:z. Eeynel• 
m:Iel teşriki mesai ve milli: müda· 

faa ... 
Hükiimet, hakim olan medis

ten rejimin müdafaasına olan iti .. 
madı te!:rar tesis etmesi ve kanu· 
na gerek hariçte ve gere!< onu ya

pan parlamentoda riayet ett:rif ... 
mesini istemekte::lir. 

Eski büyüklerim:z, daha karı· 
şık zamanlarda demokrasi niza• 
mmı iclame iç:n lazım olan ener• 
jiyi gösterm:şlerdir. Bugün b:rleş-

miş ci.L"llhuriyetç:ler, dünyada he .. 
nü;: b::.~d o!an nadir hürr:yet rc;·ın 
lerin:Ien birinin terakkisini tem"n 
etmek · ~· i-ror'"'rs"' or.larm izini ta• 
kip etr.ıelidirler. Vatanın nefi na-
mına on!:ıra hitap ediyoruz.,, 

....................................... __ ................ . 
ıro~·~ .. Ek;;-;-·ş·e;if""I 
•• a: :: ıp f .. kü tea .ac dahlllye do;ent Iİ 

ii Da. ilı ha s~alı' ·t ar mütehassısı ~ •• H An aracakı n:uayeoebaneıini 
i! Ca · a o u Or ~an Bey aparta· :5 .. . . li ei mam 6 tıU '1\3f3 V:t nakletmı,br. İ 
:: (el. 2038 ! 
::-~ ... -··························--····.::::::::::::::::::u ······································· Pariı, 7 (A.A.) - Kuk üç ya· müdafaa edecektik. Buna muvaf- M. Hay~e ve M. Vallat, kendi ı d 

d ~ ~~~~~~.,;;~~~~~~~~m;:;M;d;e;;;i;r·~"!!!!!'~!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!~~~~~Z2Z!!!D!!!!!!!!!!9 ralınm tedJ.vi edilmekte ol ugu fak olduk. Fakat ne bahasına ol- !!!!!____ _ 

tehir hastahan.elerinden birisind.e duğunu hen.üz bilmiyorum.,, r;:::::::::m::::::::• ll'·me•·tep tarlbları c::::::::::::::~ 
iki kiti ölmüştür. 7 kişi ağır yazı· Sonra funlan ilave etm~ştir: .. ~::mm:m:m::ı:• Ilı G V :·-............... ~ \ 
Yettedir. "H""k" 1 bık kald k W ı: :! 

Polis1erle muhafızlardan yara. sonra :m:~~t~ :::mak iç'n
1 y~: H ii Maarif Vekaleti 7 arafından llkmekteplerin Dördüncü ve İl n 

lananhra ilk tedavi meclis bina· tedbirler aldım. Bu tedbirlerin, er: !: :: • . s f Ok l k u·· e i! :; 
d ı l 1 d ı keri :: :: Beşıncı ını larınaa uttur u ma zer si ii 

ıın a a e i.ce e tesis e i en as iyi ferait altında intizamı temine- :: :: ' •• .. ·• 
hastahanede Yll'?llmıttır. deceğ:ni ümit ediyorum. Maalesef ;~ H T T T c tarafınd d ıp t~ b 1 ve tevzıı 55 :5 
~mayet tezahürcülerin, artına· b 1 i.:.· i.!. • • • • an yaz ırı a • i.i. i.i. eş, a tı ölü vardır. Simdiki hal- d hl d l 

sın:ı rağmen, gece medis bino.sı de tam bir ra~(am sövİemek kab;I :.i~.· i.·~. "VA 1 T" müessesesi tarafından eru e e 1 en ~ ii 
bir piyade taburu gelip verleşmiş- d ğ'ld' Y 1 l • •• k 1 \ E• •• 
tir. .T d:r~ır::· araıarsoo-600ka- i~~~ T A R 1 H kitapları satışa çı arumış ır. i~ ~~ 

ölenler ve yaralananlar PoHs müdürü, buJılardan bas- İi n .t J ii !! 
P · 7 (AA) D · 1'~ ki · · .. .. == Bu kı"taplar, 11a/n1z ialebelerı"n deg"il herke.sin ist. iıa. ue edeceğı b_;, U :: arıs, . . - un aft.iam ka, emnıyet1 temin İç!n Pariste ve g H - ':'7 h :: 5i 

nUmayitlerde ölen ve yaralan.an· Se]ne vilayetinde umumi caddeler il il surette yazılmış bir çok haritaları ve resımler ~ ı tıva etmekted.ır. İi i! 
ların liıtesi içtimai yardım umum de her türlü alav tertibatı He toplan !i H !i El 
müdürlüğüne gelmiftir. tılann yasak edildiğini söylemiş- ~i H Bir kartonla kap' anmış olan bu TAR l HL ER l N fi atlan nefasetine i~ fi 

Şimdiki h:.ılde 182 yaralı hasta- tir. ti il ve sayıfalarının çoklu&una rağmen 15 şer kuruştur. H H 
hanelere kaldırılmıılardu. Bun· Saat dörtte emniyet tertibatı ta- :i i IS !i 

ı· .. l t. l A k .... ·ı 
lardan bir kaçının aıhhi vaziyeti mamen kaldırılmııtır. i~ H Satış Ve Tevzi Yeıi: si. n:nı n ara Caddesi ii ij 
tehlikelidir. 282 yaralıya da Matbuata tebliğ iS i! ii li 
p:ınsıman ya,Jılmı§tır. ~unlar ev· i~ il K J T y U R D u İ: :: 
ı . d" b'lmı·•ler.tlir Paris 7 (A.A.) - M. Daladier, ı·: :: V A 5H! 
erıne one ı r • 1 ' : :ı .: :; 
:4ftmayiıçiterden yaralananlar gece matbuata afağıdaki tebliği :: 15 :: •• 
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