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ıran hükUmeti Kürtleri huduttan geri çekiyor 
" 1 ~ ·7· - . . l •• • ' • ' • ' 

Tedbirlerde adaleti de Türk-İran hududunun Birden. ziyade 
Evlenme 
Hadiseleri zarureti de ayni asayiş ve emniyeti 

derecede gözetmeliyiz Hariciye vekilinin Tahran seyahati Ceza kanununa 
bazı fıkra-

Yalnız ağır ceza ile bir cürmün önüne 
geçilemez - Fenalıklara mani o!mak 
için tek bir tedbir kafi değil, bir tedbir 
silsilesi ister- Bu tedbirlerin başında 
şiddetli bir teftiş ve mürakabe gelir f 
Kaçakçılık ve ihtikarla mü

cadele etrafında şiddetli bir 
mücadele açmak kararında
yız. Hükumet ve Mecliste bu 
mücadelenin kanunları hazırla
nıyor. Kaçakçılık ve ihtik~r ce
zalarının ağırlığı veya hafifliği 
etrafında noktai nazar ihtilafı 
var. Doğrudur: Yalnız ağır ce
za ile bir cürmün önüne geçile
mez. idam cezasının kabulü; 
katil vak' alarının azalmasını 
mucip olduysa bile büsbütün ö
nüne geçemedi. Bir tarafta ha
zinenin hukuku ve bugünkü va 
ziyete göre memleketin sela
meti; diğer tarafta·ı vatandaş
ların hukuku ve onlar hakkın
da mutlak bir adalet temini 
mevzuu bahistir. Esasen ada
let yapmak, hakikati bulmak, 
daima ince ve güç bir İ§tİr. Der 
ler ki, bir masumun ceza gör
mesinden ise, bin mücrimin ce
zasız kal.ma11 daha iyidir. An
cak adalete hürmet ifade eden 
bu düsturun manası üzerinde 
de lüzumupdan fazla durmağa 
gelmez. En iyi düsturlar, mu
hit, zaman ve ihtiyaca uyanlar· 
dır. Onun İçin adalet mevzuun
da da ifrat ve tefritten kaçm
mak lazımdır. 

Kaçakçılığa karşı tedbir ara· 
nırken bu it için bir istiklal 
mahkemesi kurmak lüzumunu 
ileri sürenler vardır. Kanaati
mizce bu it için çok şiddetli ted 
birler almak lazım olabilir. Fa
kat bu tiddeti bir istiklal mah
kemesi teşkiline kadar götür
mekte isabet olmaz. Çünkü ka
çakçılık için bir istiklal mahke 
mesi yapmak, hem hükumet 
otoritesini zaafa uğratan, hem 
de bizzat istiklal mahkemesi
nin fevkalade anler için mües· 
sir olan faide ve prestijini kı
ran bir şey olur. Şunu da unut
mamalı ki, İstiklal mahkemesi 
tetekkül ederse, eski cürümleri 
de tetkik mecburiyetinde kala
cağı tabiidir. Böyle bir mecbu
riyet karşısında ise işin içinden 
çıkılmaz. Mes'uliyetin hududu 
neı-eye kadar varır, bilinmez. 
Bütün bu mülahazaların tesiri. 
le olacak ki, istiklal mahkeme 
ıi kurmak fikri, Millet Mecli. 
sinde ekseriyeti kazanmamıt
lır. 

Şimdi de kaçakçıların mabke 
melerinin mevkufen mi, yoksa 
hükümler sür'atle verileceği İ·. 

çin gayrı mevkuf ola.3k mı ce
reyan etmesi lazım geleceği 
meselesi tetkik ediliyor. Eğer 
bu iki tıklan birinin faidesi ve 
diğerinin mahzuru mutlak ola
rak belli olsaydı karar vermek 
çok kolay olurdu. Halbuki me
sele bir tar.ıftan adaleti temin 
etme!<, diğer taraftan da zaru
reti unutmamak teklinde karşı 
mıza çıkıyor. Türkiyede öyle 
muhitler var ki, mesela k'lçak
çıların mevkufen muhakemele
ri esası kabul edildiği halde, a
daletin sık sık müteessir ola
cağını, bir çok adli hataların vu 
kuunu mutlaka kabul etmek la 
zımdır. Çünkü bu muhitlerde 
kaçakı;ılık cürmü; açık ve isba 
ta muhtaç olmayacak şekiller
de değil; teknik, medeni, hileli 
•e ustalıktı sistemler dahilinde 

ılmaktadır. Bu muhitlerde 

yalan ile doğruyu, samimi bir i 

ihbar ile iftirayı biribirinden a· 
yırt etmek güçtür. Halbuki ay 
nı memleketin başka muhitle
rinde adaleti temin etmek, mu
hite müesair bir ibret dersi ver 
mek ve nihayet devlet hazine
sini korumak için muhakeme
nin mutlaka mevkufen yapıl· 
masını icap ettiriyor. Efradının 
seviye, terbiye ve telakkileri a
şağı yukarı aynı olan milletler 
İçin kanun yapmak kolaydır. 
Zor olan §ey, muhtelif terbiye 
ve seviyede olan anasıra müş
terek, kat'i ve umumi bir ada
let formülü bulmaktır. Onun 
içindir ki, bizde İcra ve İflas 
kanununda hapis cezasının kal
dırılması bazı muhitlerimiz için 
çok faideli olmuttur; fakat 
memleketin diğer bazı muhitle 
ri için de faideden ziyade zarar 
verdiğini unutmamalıyız. "Bo
rç için vatandaşlar hapsedil. 
mez. Bunun aksini düşünmek 
kurunu vustai bir zihniyete de
lalet eder!,, demek, çok kolay, 
bele çok parlak bir iddia olur. 
Ancak bir nevi medeni gurur 
ile müdafaa ettiğimiz bu tiarı 
bütün muhitlerimizin içtimai, 
iktısadi vaziyet ve ihtiyacına 
en ziyade uyan bir düstur gibi 
kabul edersek kendimizi aldat. 
mı§ oluyoruz. Bazı zararlar ve 
:zaruretler; bile bile de kabul e
dilebilir. 

Kaçakçılık mücadelesinde 
mühim bir noktayı daha göz ö
nünde bulundurmağa mecbu
ruz: Muhbirlere mükafat vere
ceğiz, bu mükafataı, eski ka
nunlarda olduğu gibi, bir 
takım formalitelere tabi olma
yarak derhal vereceğiz. Müc
rimleri ağır cezaya çarpacağız. 
Bu tedbirler, mutlaka faideli 
neticeler verecektir. Buna şüp
he etmiyoruz; fakat gene aynı 
kuvvetle şüphe etmemeliyiz ki, 
bu hal karakteri zayıf olan bazı 
adamları da tezvir, iftira ve is
na,t yoluna götürmekten hali 
kalmayacaktır. Dünyada §ahsi 
garaz, hususi menfaat, siyasi 
kin telakkileri yaşadıkça,bu his 
lerin muhtelif şekillerde teza· 
bürüne mini olmak mümkün 
olmaz. Onun için tetkiklerimiz 
de, hüküm ve kararlarımızda 
buna benzer müessiratı da n~ 
zarı dikkate almak, alakadarla
rın belli başlı bir vazifesi olma 
lıdır. Adalet namına, adaletsiz
lik vukuuna meydan verirsek 
yalnız adaletsizliğe uğrayanlar 
değil, bizzat müdafaa ettiği
miz maslahat ta müteessir o
lur. 

Kanaatimizce işin can ala
cak noktası, te§kilattadır, tef· 
tiş ve mürakabenin tiddetinde 
dir, idare amirlerinin, hakimle
rin ve zabıtanın göstereceği 
hassasiyetin derecesindedir. E
ğer bütün alakadarlar işin ehem 
miyetile mütenasip bir hassasi 
yet ve dikkat gösterebilirlerse 
mücadelede muvaffak olmak 
muhakkaktır. Şunu tekrar ha· 
tırlatmayı faideli buluyoruz: 
Kaçakçılık i§inin şimdiye ka
dar alabildiğine yürümesi, mün. 
haaıran kanunların, salahiyetle 
rin noksanınd 

büyük bir ehemmiyeti haizdir 

Karadenizdeki mühim limanlarımızın inşasına 
yakında başlanıyor. Hudut nasıl tashih edilecek? 

Hariciye Vekili Tevfik Ruştü Bey, Tahran sefiri Husrev Bey, 
• lran Hariciye nazırı Fruği Hz. 

ANKARA, 23 (Telefon) -
Dün de bildirdiğim veçhile Ha. 
riciye vekilimiz Tevfik Rüştü 
Bey refakatinde Tahran büyük 

olmağa değer ahkamı muhtevi 
dir. 

• Hurfut meselesi 

elçimiz olduğu halde bu günler Son bir sene zarfında Tah· 
de Tahrana gideceklerdir. Bu randa Iran Hariciye Nazın Fu 
seyahat iki komtu ve dost mem ruği Han Hazretlerinin riyase
leket arasındaki harici münase-· tindeki bir heyeti murahhasa İ· 
batm inkişafı ve tanini noktai le büyük elçim& :Hüsrev Bey 
nazarından büyük bir elıemmi- arasında hudut meselesi teknik 
yeti haizdir. Filvaki Tahrnnda cephede tetkik ve müzakere o
imzaıı mukarrer hudut proto· !unmuş ve tarafeyn menafüni 
kolu Kaçar Iranı ile Osmanlı bir çok noktalarda telif eden 
imperatorluğundan Pehlevi lra protokol projesi tanzim edil
nı Gazi Türkiyesine kalan sey- miştir. Müşterek hudutların a

lar ilav~ edilecek 
Birden ziyade evlenme 
hadiseleri çoğalıyor 
ANKARA, 23 (Telefon} -

Birden fazla evlenenler için ce 
za kanununa bazı fıkralar ili.ve 
sine dair Yozgat meb'usu Ham 
di Beyin kanun teklifi üzerine 
Adliye vekaleti mütaleat ve mü 
lahazatını bir tezkere ile Başve 
kalet vasıtasile Millet Meclisi
ne tevdi etmiştir. Bu tezkerede 
ileri sürüle::ı mütalea ve müla
hazaların bir hülasasını bildiri 
yorum: 

"' Birden zlyade evlenme b§dise. 
Terinin, dini mt!rasim yaptırmak sele 
Jj altında ve kaıiunu medeninin ai
le intizamını muhafaza maksadile 
vazettigi hükümleri ihlal edecek 
tarzda çoğalmakta olduğu görül
mekte olmasına nazaran kanunu me 
deniye muhalif olan bu hareketin 
men'i ile cezai bir müeyyideye bağ-

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

yiat mirasından eri mühim bir sayİt ve emniyeti bundan böy. Müstakil ressam ve heykel
meselenin kökünden hallini ifa le her hangi bir aşiret, her han traşlar birliği azasından, genç 
de eden manalı bir eserdir. Her gi bir isi ve şakinin ve bir ke- ve değerli beykeltraşlanmız· 
iki tarafın hüsnü niyet ve sami lime ile ifade olunmak lazım ge dan Ali Hadi Beyin bugün sa
miyet, devamlı gayreti sayesin lirse, Ağrı dağı gibi asilere me at 00 beşte Galatasaray mekte 
de vücude gelen bu esP.r iki zar olan bir haydut yuvasının binde resmi küşadı yapılacak 
memleket eafkarı umumiyesi- olan "Tevfik Fikret,, heykeli i-

. t · takdı"nn" e mazhar (Devamı 6 ıncı sahifede) 
,;;n;;;ın~=a=sv::ı,;;p=v==e===================== ı le heykeltraş Ali Hadt Bey 

Bu gece hıristiganlar süslü sof
ralarda Noeli tes'it edecekler 

Beyoğlunda Noel için çam satanlar 
Bu akşam hıriatiyanların No ı sene bir kaç bin genç çam fi. 

el yortusudur. Noel, şehrimiz. danının hayatına mal olurdu. ı 
de her sene olduğu gibi bu se- Vilayetin ittihaz ettiği karar 
ne de sefahati sevenler için iyi ·· · Noel ·g· açla d 1 

b. "l l ak •1 l uzerıne ~ nn a çam 
ır vesı e o ac , eg ence yere fid 1 k t d .. f ed'I 

ri dolup boşalacaktır. Beyoğlu an a~ına pe az esa ~ ı 
nun maruf bar lokanta ve bira mektedır. Bu sene Noel ıktısa
haneleri Noel 'münasebetile hu di buhran dolayısile, barlardan 

' susi reveyon geceleri tertip et- ziyade evlerde geçirileceğe ben 
mişlerdir. Noel, latanbula her zıyor. 

derece her sınıftaki amir ve me mütesanit olarak çalışmasını 
murların kanuni vazifeleri yap bilmediklerinden ileri gelmİ§
mamalarından, İ§in elıemmiye- tir. 
tini idrak etmemelerinden, mü StlRT MEB'USU 

.. k .. . 

Hava sınıfı 
Mensuplarına 
Zam 
Senede 360 lira taz

"minat verilecek 
ANKARA, 23 (Telefon} -

Hava sınıfı mensuplarına veri
lecek zamaim ve tazminat hak 
kındaki kanunun bazı maddele 
rinin tadiline tlair hükumet 
Meclise bir layiha tevdi etmiş
tir. Mezkur layihanın birinci 
maddesinin yerine atideki mad 
,lDnin kaim olmasını istemekte 
dir. 

ı~a<lde 1 - Tayyareci zabit 
• (Devamı 6 ıncı sahifede) 

Nobel sulh. 
Mükafatı 

Bu sene aulh Nobel mükifa· 
tı Kolomhiya Darülfünunu mü-

dürü Butler'eve 
rilmittir. Dok
tor Butler Ame 
rikanın en ma
ruf mütefekkir. 
lerindendir. Ve 
sulh yolundaki 
mesaisi çok bü
yüktür. 1928 ıe 
nesinde Ameri· 
ka Hariciye Na-

M. Nicbalas Mur zın tarafından 

rey But/•• teklif edilen ve 
bütün devletler tarafından ka
bul edilen Kellogg misakı fikri 
ni ilham eden Doktor Butler i
di. Bütün Avrupa ve Amerika. 
da mükafabn Butler'e verilme 
si pek yerinde olduğu hakkında . . 

Kubilayın aziz namı 
dün tebcil edildi 

• 
inkılap ugruna kanını veren aziz 

· şehit için dün Mene
mende büyük ~ir ihtifal yapıldı 
Menemen 23 {Huauai) - lnlu

lap uğrunda lranmı akıtan Ye canını 
veren aziz ıelıit Kulıiliy ile arkadat
larmm tehadetleriniD yddöniimü mü 
naaebetile, bugün burada muazzam 
bir ihtifal yapddı. lzmirden .. ı..ı.ıe
yin gelen buıusi bir tren vilayet hr
ka ve belediye eı-kam ile muallimler 
sporcular ve mekteplilerden mürek
kep azim bir kafileyi buraya getireli 
Aynca otomobillerle de pek çok :ze.. 
Yat m ... asime İştirak ebnek üzere iz 
mirden boraya ııeldiler. Bundan bat 
ka Manisadan ve civar teb.ir ve kasa 
balardan da heyetler ııeldi. 

Heyetler saat dokU2 buçukta Ku
bilayın ıehit edildiği yerde toplan
ıruılardı. Muzika matem havası çal
dı ve tebitlere hürmeten bir dakika 
sülcüt edidi. Mütealoben belediye re 
iıi, muallim Kemal B. birer nutuk 
söylediler. Bir mektepli kız da fİİr 
inpt etti. 

Müteakiben sabık maarif eınını 
Mitat B. Kubilay mektebi önünde 
bir nutuk söyledi. 

Oradan mU2ika önde olduğu bal 
de, ıehitlerin yattıklan kabristana 
gidildi. Orada Kubiliyın arkadaıla
nndan bir muallim ve bir zabit hi
tabeler söylediler. 

ihtifale Menemenden askeri luta. 
at, siyah gömleklerile mektepliler Aziz şehit Kubilay 
ve her smıf halk ittirak ediyorlardı. I dar Menemende bütün dükki.nlar 
Merasimin bafmdan nihayetine ka- kapandı. 

İlkmektep çocuğunda 
İncil ne geziyor? 

45 inci ilkmektepte bir hadise 
ehemmiyetle tahkik ediliyor 

lıtanbul 45 inci ilk mektepte, i
kinci sınıfta bir talebenin elinde şa
yanı dikkat bir İncil kitabı bulun
muştur. 

Hadise hakkında yapbğınuz tah· 
iL.kata gôre, vaziyet çok mühim gö
rülmüş ve lazım geldiği ehemmiyet· 
le tetkike başlanmıflır. 

lstanbul 45 inci ilk mektep Ak
saraydadır. Bundan iki üç gün ev
vel ikinci sınıfta derste muallim il· 
raların al'aSında dolaşırken 10 yaşın 
da bir çocuğun elinde kabt renkli 
küçük, güzel bir kitap görüyor. 0-
zerinde "lncil" yazılL Muallim bay 
retle lutabı alıyor ve tetkik ediyor. 
Çocuğa bunu nereden aldığım oor
yor. 

Kitap, ilk mektep den kttapları 
büyüklüğünde ve temiz bir surette, 
ciltli olarak batdmıftır. Kabında ren 
idi bir resim vardır. Resmin albnda 
"Erden nehri" yazılmaktadır. Gene 
kitabın üstünde "lncil,, kelimesi al
bnda "Markosa göre,, kaydı vardır. 

iç kabında ayn.i isim atmda ıun 
ar okunuyor: Eski Yunanca aslına 
tatbikan türkçeye tasbih edilerek ter 
cüme edilmittir. Naıirleri: ''lngiliz 
ve ecnebi kitabı mukaddes tirketi ve 
Amerikan kitabı mukaddes ıirketi 
1931. lstanbul, Sinan matbaası.'' 

Bütün bunlardan batka İç kabın 
ortumda küçük bir punto ile İngiliz. 
ce olarak Türkiyede basddığı kay
dedilmektedir. 

Muallim B. kitabı tetkik edince 

iıi daha ehemmiyetli olarak telakki 
ebniı ve kitabı mektebin batmualli
mine vermiıtir. Çocuktan izahat a· 
lınıruıtır. Vaziyet Maarif idaresine 
bildirilmiş ve yeni türkçe harflerle 
baaılmıı bir lncil kitabının 10 ya1m
daki bir ilk mektep talebesin.in eline 
nereden geçtiği tahkike batlanmit: 
tır. Kitabın, üzerindeki kayıttan 
"Amerikan kitabı mukaddes şirke
ti., tarafından neıredildiği anlaıdm· 
ca, akla ilk olarak misyo.-lik pro
pağandaaı gelmektedir. 

Kitabın üzerinde fiat yazıb olma 
dığından meccanen tevzi edildiği an 
laıdıyor. 

Metn.in 16 punto ile ve bir ilk 
mektep kitabı gibi çok sade bir li ~ 
sanla yazılmıt olmuı itin ehemmiye 
tini artırmaktadır. Her aalıifen.in al· 
tında metinde ııeçen bazı kelimeler 
baklnnda izabat .,,erilmektedir. Kita 
bm ıeldinden ıureti mahıusada kii· 
çük çocuklar için baıtınldıiı ve bir 
propaganda kitabı olduğu YllZihan 
görülmektedir. 

Bundan on bet gün kadar eVYel 
"Bible House" neıriyat müdürü Mr 
Birge, o vakit de çıkan bir propa· 
ğanda meselesi üzerine gazetemize 
beyanatta bulunmuı ve bu beyanat 
araamda aynen ıu cümleleri ele •Öy· 
leınişti: 

- 1 ncili türkçeye tercüme eden 
bir komitada azayım. incilin türkç<>-

(LOtfen sahifeyi Çl'viriniz) 

• 
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Birinci Millet Meclisi 
HARüCl HA~IERLIE~ 

Yazan: Edirne Meb'uau 
iri. ~re/ 

Tunalı, halkçılıkla alay eden 
hocaya iyi bir tokat vurdu 

Tahdidi 
Teslihat 
Amerikan heyetine M. 
Dawes riyaset edecek 

Sovyet merkezi icra 
komitesi toplandı 

M. Molotow komite huzurunda 
şayanı dikkat bir nutuk söyledi 

VAŞiNGTON, 23 A.A. - M. 

Surabnda çatlayan bu tokabn bırakbğı hicabı 
hocafendi ömrünün sonuna kadar taşıyacakhr 

Hoonr, jeneral Dawea'in tahdidi 
teslibat konfenuuı Amerikan heyeti 
reüliğine tayin edılrnit olduğunu 
bildinniftir. MOSKOVA, 23 A.A. - Tass A-1 tarafından bu kabil misak/ar akti 

,İanlı bildiriyor: için yapılmış olan teşebbüsler So-
Cavit Bey (Kars} da feda

karlığın otururken değil harp 
meydanlarında kumanda eden
lerin neler çektiğini, nelere ta
hammül ettiğmi diifünmelidir. 

Dedi. 

Vehbi Bey (Karasi) Her ta
rafa hak vererek, herkesin efe. 
diğini muvafık görerek, ne de
mek istediğini gizleyeıı sözleri 
ne devam etti. 

Turan Bey (Erzurum) Veh
bi Beye güzel cevap verdL T e
tekkür umuma aittir. Bir ku
mandan arkadatımu: bir takdir 
name alırsa şerefi hepimi
ze racidir dedi. 

Vehbi Bey (Karaai) Öyle 
ise faidesi yok. Demek ister
ken Hüsrev Bey (Trabzon) 
giikredi, haykırdı ve kanuııwı 
müzakeresine batlandı ve ka
bul edildi. 
Coşkun Tunalı Hilmi hay

kırdı: Beklediğim zafer haberi 
ni aldığım vakit, bize bunu ka
zandıranın maalesef bu Mecli
sin kap11ından içeri girmeyen 
halkçılıktır. Dedi ve kızılca kı
yamet koptu. Lakin teyda T u
nalı, daima Türk mefkUresi i
çin yaşayan ... Hülyaları, rüya
ları T ürJc: vatanperverlik dini 
olan Türkün bu ezeli aşıkı hay 
kırdı: 

- Hürmetle dinleyelim. Bu 
gün biz en büyük günü yaşıyo 
ruz. 

Yusuf Ziya Bey (Menin) o
nu herkes biliyor. 

Tunalı İnce, nükteli bir mu
kabelede bulundu: 

- Kim onu diyen, her kes 
onu biliyor diyen adam böyle 
bir mukabelede bulunamazdı. 

Tundı, halkçılıkla alay eden 
hoca efendiye liyik olduğu 

manevi milli Türk tokatım at
tı, suratında çatlayan bu kud
·retli Türk elinin bıraktığı hi
ap ve zillet 'izini Hoca Efen
di öınrünün $Onuna kadar taıı
yacaktır. 

19 eylw pazartesi!.~ 

Bugün, Ankaranın, milli hü
kômet merkezinin en müstesna 

ye terciimesi Lizımclır. Çünkü mede
llİ ve aııiiaener lıir adam her feYİ 
bilmek, okWD"k mecburiyetindedir. 
fnoan iyiliğin ne oldufunu anlamak 
için iyffik telkin eden bütün kitapla
" okumak mecburiyetindedir.'' 

Şirndi bir ilk mektep ta.lchesinin 
elinde türkçe yazdm!J lncil bulunun 
ca Mr. Birge'nin dahil bulanduiu 
komitanrn nzif"3İni yapmakta oldu. 
ğu anlaşrlıyor. Fakat bizim gördüiü 
mü:ı: tacil münevver ve tekamül ct
DIİJ bir adama hitap edaı bir uer 
değildir. Sevimli, basit lıir bale ao
kvlmap bir ilk mektep kitabına bea 
zetilamı bir lncıl hülasasnhr. 

günüdür. Bu gece kimse uyu
mamıttır. Zevkten, neı'eden, 
sevinçten bütün sinirler uçra
mıı, gözler yaıarnıq, herkes 
bekliyor, herkes koıuyor, her 
kes ti gece yarumdan beri dar 
ve kasvetli ıokaklan, yangın 
yerlerini, harabeleri, meydanla 
n, yollan dolduruyordu. 

Çilokü bqiiıı (o kızıl saçlı 
zafer kartalı) aramıza geliyor
du. O ne cotııuıı bir qk, tatlan 
bir milli bayram idi. istasyon 
baştan bata don&mlllftı. İstu
yondan çıkınca dar fOM'CİğİD 
üstüne aıker sanayi amelesinin 
süsleyip kurduğu zafer takı bü 
yük reise, muzaffer başkuman
dana terefli bir kapı hazırlamıt 
b, 

Bütün Ankaralılar, Ankara
dakiler, en kıymetli ,allannı, 
balılarmı, sergilerini yollara 
sermiılerdi.. Kadınlar, en aziz 
mini mini yaYl'UCaklannı gelen 
büyük halaskarın terefli ayağı 
nm altına atmak için kucakla
rında lafıyorlardı. 

Şafak sölaneden halk ista ... 
yon yolunun iki yanını doldur
nıuttu. 

Hele, Ahiler diyarının Türk 
milli kıyafetlerine girmit ta
kım talanı, kılmç oyunlan ya
parak geçen AnkaraWann te
maşuı herkese mazisi büyük 
millete tarihin engin sahifele
rindelri bitıratı y&fabyordu. 

Hiç kimse uyumamış, hiç 
kimse gozunu yıımmamıfb. 
Meclis tamamile ayakta, halk 
fevç fevç Meclis önünden ge
çerken bu tattan vazi" binaya, 
sanki Allahm huzurunda, mu
kaddes, muazzez ve çok sevgili 
bir şey· önünden geçiyor gibi 
tapan, seven, okşayan Ye ifti
har duyan bir fikrü kalp ile 
bakarak geçiyordu. 

O binada yerlOfen Türk bir
liği bu günü yaratmq, bu mil
li bağı kuvvetlendirmiıti. 

Bu taş bina, milli Türk İl· 
tikli.linin, Türkiye halk hükU
metinin ve Türk cümhuriyeti
nin temel taşıdır ki ODUn mi
marları arasında, batta, en bat 
ta yürüyen büyük düşünceli, 

'l~ftll!P iaan.J '!fdfq 'P"lnA 
Türkün adsız ıerefıiz çocuğu 
timdi tan meydanından oraya, 
o ılık ocağa geliyordu! Terti
bat almmqtı. 

İstasyonda asker, polis, bele 
diye zabıtası mevki almışlar, 
her kes bir tqrifat sırasile di
zilmiş, meb'uslar da ön safa 
durmuılardı. 

(Ihvamı var) 

Miifarünileyh, kadm cemiyetleri
n.in tahdidi teslihat konferanoma 
karıı her uman izhar etmekte ol
duldan alika dolayıaile heyete bir 
kadın murahhasrn da tayini müm· 
kün olduğunu ilan eylemiştir. 

l,.i malUınat almakta olaa maha
file nazaran Obio' da hakimlik nzİ· 
fesini ifa ebnekte olan Mile Fıor
ce Ailen intihap olun•c•kbr. 

Virjina iyanı demokratlarından 
M. Swanson da murahhas tayin &
clilecektir. Heyete iıtirak edecek o
lan cumhuriyetçi iy- mu henüz 
tayin edilmemi1tir. 

LONDRA, 23 A.A. - Salibiyet
tar lngiliz mahafiliade beyan edildi
~ ııöre Londra bükUmetinin tah
didi teslihat konferanımrn tehiri İ
çin T oltio bikinnetinin fikrini istim 
zaç etmiı oldufu küllüyen asd ve 
esaıtaa iridir. 

Hindistanda 
kargaşalıklar 

LUCKNOW 23 (A.A.) 
Müttehit eyaletler hükümeti, 
kongre erkim tarafından 26 
kinunuevvelde toplanacağı ha
ber verilmiş olan imperatorluk 
konferansını menetmiştir. Bu 
karar, kongre katibi umumisi
nin bcı içtimada vergilerin tedi
ye edilmemesi mücadelesi mese 
lesinin mevzuu bahsolmayaca
ğı Yadinde bulunmaamdan is
tinkaf etmesi üzerine ittihaz e
dilmittir. 

BOMBAY, 23 (A.A.) 
Gandbi, 28 kinunumelde mu
vasalatını 111üteakıp kongre
nin muhtelif rüeaaası ile görii,e 
cek ve onların hattı hareketleri 
bu mülakattan sonra tayin ede 
cektir. 

Fakat dün liderlerden Snb
nas Chandra Bo.enun Poonada 
İrat etmit olduğu nutka naza
ran bir hüküm vermek icap e
derse, tiddetli ve acil tedbirler 
kabul ve ittihazı fikrinin bazı.. 
!arının ilitzam etmekte olduk
lan itidal, nasihat ve tavsiye
lerine galebe çalacağı zanne
dilmektedir. 

Sovyet Rusya merkezi icra komi· vyet Rusyanın muslihane amaline 
tesi huzurunda 1932 senesi kontrol tamamile tevafuk etmektedir. 
erkimr baldmıcla İzahat veren M. Sözü Mançuri vekayine nakle-
Molotow, bilhassa bir çok sanayi fU· den hatip, demİ§tir ki: 
bele~ini~ ve hassaten i~~aat t~aktör, " Bu vakayi azalacak, kuvvetini 
~kine ınşaatı, madenı sanayı, elek kaybedecek yerde inkişaf etmekte
trık ve petrol sanayii ıubelerinin dir. Bu mesele hakkrnda Cemiyeti 
beı •ene!ik P~ 3 ae~ ~~ ik· akvam tarafrndan yapılan beyanat-
mal ~'' oldugunu -~~lemıttir. tan büyük bir§t!y hasıl olmamıştır. 

Zır~ meselelı;re. so~ nakleden Tahkik komisyonu, Mançurideki 
m'!"""leyb, d~ı!tır 1?• askeri işgale nihayet vermeğe mu-
.. ~9JZ se~nd_e P_lamn son sene- vaflak olamryacaktır. Aksayi §•rk

sı ıçın derpış edılmış olan sahala- taki kahraman askerlerimiz hudu
rın yüzde yüzünü eıu-k t~av:'.'11- dumuzun bekçiliğim ifada İr.usur et 
r~nd_a buJ_u=yoruz. Fakir. k?Ylü!e- miyeceklerdir. Ecnebi topraklarına 
rın ışlemış_ o!~ukları arazınr? yuz- ihtiyacımız yoktur. Fakat kendi 
de ~/tmrş ıkısı Kolkh?zeslerın. ze!"· toprağımıza dokunulmasına da mü
etmiş ohlukları ıırazıye daltiJdJT. saatle etmiyeceğiz. 
Başlıca mıntakalarda bu sene zar- Tahdidi teslihat bahsi meselesin
fı~a .ko!lelcti~lef!.irmeJ: işi itmam de de evhama b.pılmamak icap e
edılmı§tır. Ôn~muzt!~ki sene zar- der. Zira bu konferans kapitalist 
fın~a bu am~lıye d_ıger mıntablar- devletlerin hataları yüzünden aka
d~ ıkmal tt!ıleceJ<?r. Gelecek ~ne trttte uğrayacdtır. 
zıraa~. alemı 1 mı/yon kuvvetınde Sovyet-Rusya hükumeti, bu siya
tr~ktor alac~~ır. Anıek sınıfı, 18 setinin esasını teşkil eden tahdidi 
m;Jyona balıg olmu§tut. 1932 sene- teslihat ve sulh sahasındalci vaziye
sınde 21 mı/yona. çı.bcaktrr. HaJ. tlni muhafau etmelctedir. Fakat 
b~ plinda _bu t~rih_ i'!''~ ancak 16 sulhu iblil için bir takım istihzarat 
mil~on derpış edılmış ıdı. 1932 se- yapılmakta olduğuna de/ilet eden 
ne~11;ae a:neıe, 7 sa.at çalı.şacak ve hadiseler .brşısında bulunuyoruz. 
mıJ/ı vandat 49 mı/yar rubleye ba- M. Molotov ilctisadi buhrandan 
liğ olacalctrr.. • bahsedecek ~vcut ihtillfların çok 

1932 St!nesınde yapılaeak en mu- hadoldnğunu ve kapitalist devlet
him iş, milli ilctisaıfiyatının bütün leı i yeni maceralara sevketmekte 
şubatrna ait istibsalitın tezyididir. bulunduğunu söylemiştir. llümai

S senelik plinın 4 sene :zarfında leyb, bilhassa Mançuride her türlü 
iı:namı ~çin l~z'!" olan şartlar ye- tabriüta baij vurulmak suretile 
rıne getmlmıştı: müteaddit defalar Rusyayi bat'lıe 

M. Molotov, nutkunun sonunda sürüklemeğe teşebbüs edilmiş o/
beynelmilel vaziyetten bahsetmi§ duğunu beyan etmiştir. Sovyet Ru
ve yalnrz hali hazırdaki meselelere sya düşmanları tarafından yapıla. 
temas edileceğini söylemiştir. So- cak olan içtinabı nakabil yeni tab
vyet Rusya için başlıca mesele u- rik.l tı daima hesaba katmalı ve 
mumi sulh işinin Sovyet Rusya sulh siyasetini tahakkuk ettirmek, 
dabilinde muslubane bir surette in- teyakuzuıw arttırmak ve be§ sene
ki§alı için muktezi şartların takvie Hk planım 4 senede ikmal etmek 
ve tarsinidir. Lehistanla bir ademi suretile bu tabrikJta mukabele et
tecavliz misaki akti için girişi/mi§ melidir. Planın tahakkuk sabasına. 
olan müzakerelere devam olunmak- isali, Sosyalisme, umum1 sulh ve 
tadır. Bu möulcecelerin ı'yi bir su- amele sınıfının zaferi sahasında So
rette neticeleneceğini ümit edelim. vyet Rusyanın mevkiini tahkim e
Fenlandiya, Romanya ve Estonya decektir.'' 

Bir kıy mın 
Sonu . 
Kıbnslılar 34,000 lngiliz 
lirası ceza verecekler 

j Hitlerciler 
Hakim! 
Bir de silah fabrikası 

satın almışlar 
LARNAKA, 23 A.A. - Bugün 

Stu.ttgart yangınında neşir ve ilin edilen tamirat kanunun 

O··ıenler de var da münderiç olup yeküııu 34,000 tn 
giliz liruma baliğ olan nakdi ceza-

BERLlN, 23 A.A. - Nazia'ler, 
Brunswick'te hiıkim bir vaziyette 
bulunmakta ve gi;ya Almanya bü
kfuneti mevcut cleğilmiı ve kararna
meler yolanuş gibi hareket etmekt&
dirler. 

BERLİN, 23. A. A. - Stut ı- son lmr11:kbklara iftirak etm.iı o

tgrat ıatoıunun harap olan ku ::.!:::.~ tehir ..e köyliileriııden •· 
mmda dün feci bir kaz ohnD§- Nakdi cezalar Kıbna'm bütün or-
tur. todoks hiristiyanları tarafnıdan ,,..,.._ 
Öğle vaktr, şatonun sağ ta- gi şeklinde olarak tediye edilecek ve 

rafında drvann bir kısmı yılal- bundan yalnız hükümdin resmi me-

h • ı· d tın kt murları istisna edileceklerd"ır. 
mış ~e . ~ a evam e e ~ <>- Kar:ırklığın b&Jbca sahnesi olan 
lan bır ıkı ufak yangn ocagıru LeOr:t,.e şehri yalnrz kendi ""'""' 
ıöndürmeğe çalışan 3 itfaiye 1 4 bin lngiliz li•a-. para cezau ver&-
neferi de beraber ıürüklemic- cektir. ~----

~ - --··-tir, Biraz sonra da ıimal kule-
nin damı çölanüş Ye ikinci 
katta çalıtan bir itfaiye neferi
nin düpnesine sebebiyet ver-
miştir. • 

3 itfaiye nefri ölmüt, birçok
tan da yaralanmıtbr. 

STUTTGRA T, 23. A. A.
Bu sabah •lef tatonun §İmal 
cenahında sönmeğe devam edi
yordu. itfaiye kumandanı, dün 
3 itfaiye neferinin h;;ıyatına 
malolmUf olan facıaya müma
sil bir facıanın tekrar etmeme
si için yıkılmak tehlikesini ar
zeden kısımların yıkdınlması
na karar vermittir. 

Hoover 
Moratoriumu 

V AŞlNGTON, 23 A.A. - Ayan 
mecli"9 meb'uı8n mediPne imtia
len ve horclarm iptal Yeya tekrar 
tetkiklerini .-neden kaydı kabul et· 
mek sureble Hoover moraloryomu
nu 12 muhalif reye kart• 69 rey ile 
tadile eylemiıtir. 

Kongre, celselerini 4 küwnuııaııi 
ye kadar talik etmiştir. 

VAŞiNGTON, ?.3 A.A. -A.yaa 
meclisi, dün Hoover moratoryoma
nu tasdik eden karamı. V enay mua· 
hedeainin t<kTID' tetlıt:ıünin borçla
nn tediyelttiuin tı>liki ile miinase
lıcttar olduğu 1Qretinde tadil edilme 
ıine c!air olan bir talebi reddetmq
tir. 

Nazi fn.bsı, Kreinaen' de büyijk 
bir ailih fal:ırikuı satın alımt ve bu 
fabrikayı hücum tabw:ları iç.in bir 
kqla haline koymuştur. Hitlercile
rin bayraiı, fabrikanın bacası üzerin 
de dalgalanmaktadır. Nazis'lerin bu 
fabrika ile beraber 60,000 mark kıy
metinde bir silah istoku da alnn§ ol. 
duklan söylenmektedir. 

Bu binada 150 Nazi mütemadi 
surette ikamet etmektedir. Bunlar, 
serbestı;e clol•tmakta Ye ileni suret
te kamalı salip qaretiıü taımıakta
dırlar. 

ıJ kinunuenel pazar günü bu 
havalide yeni bir kqla daha açdmıı 
Ye bir proteatan papaz merasime ri
yaset etmiıtir. 

Hücum kıtaatı a.zuı, bir talim 
devresi geçirııKk üzere Almanya'nın 
her tarafından Krciruen'e gelmekte 
ve orada mütemadiyen sahra ekzer
sizleri Ye gece manevralarr yapılnıak 
ta ve hiç bir taraftan müdahele vuku 
bulmamaktadır. 

Bu haberleri bildiren Brunswick 
sosyalist fırkıur, haf vekil ile d:ıhiiiye 
nazırına bir fikayetname ııöndem:ıiı 
tiı·. 

Haftalık Edebi Musahabe "1 dedil~iştir. . 
Şıırde olsun, nesırde olsun 

nun içi.n de bir manası olduğu
mı sanmayın; zira bunu d;;ı a
ruzla ülfeti olmıyanlara hisset
tirmeyiniz. 

leceğimiz bir ,eklinden bahse
diyorum. Yoksa avamın da 
sırf kafiyeden, "precioııite" 
den, kaba cinaıtan hoşlandığı 
çoktur: "Bahçelerde mor mür
düm- Dün gece yari gördüm,, 
veya: "Yüzünde göz izi var -
Sana kim bakh yarim,, (1) be
yitleri edebiya~çılann değil, 
san'ııtla pek uğraşmıyanlarm 
zevk aldığı te)'lerdir. 

'C:'."k • 1 • /ı ı tekellüf ve tasannulu üslubun 
I' l lrıer Ve lllSQll ar bir güzelliği yok mudur? El-. . . ı bette ki Yardır; zaten her teYin 

1 - Hayal ve nükte 1 Fakat her milletın edebıyat ta- bir .n. .. ellig"i, İnsanm botun• 
rihinde "köleler saltanatı,, dı· - " -

Ahmet Cevat Beyin, "'Bi
zim ldi.sikler., isimli makale
sinden bahsederken hayal ve 
nükteler hakkında: "dünya e
debiyatlarının hepsinde aram
lan ve sevilen. unsurlardır,, de
mesini, ancak bu meseleye av
det kaydile kabul etmiştim. 

Bir kere hayal ve nüktenin 
daima aranılan ve sevilen bi· 
rer unsur olduğundan ıüpbe
liyim. Bunlar birer ifade vası
ta11 olarak kaldıkları takdirde 
meziyet addolunur; çünkü ede
biyatın gayesi mücerredi mü
şehhas kılmak, daha doğrusu 
onları bize üzerimizde en de-
vamlı tesiri en çabuk icra ede-

giden bir tarafı bulunduğu id-
yebileceğiam devreler olmuş- dia edilebilir. Sadece vezin ve 
tur; bunlar vaaıtalann asıl h&o kafiyeye itibar etmek te güzel 
def telakki edildiği zamanlar- ıeyler vücude getirmiıtir. y ah 
dır. ya Kemal'in, bir manası oldu-

Yeznin pürüzsüzlüğünü ve ğu zannederim pek iddia edile
kafiyenin mukayyet olmasını ti miyecek şu dört muramı dü
irin a11l ve yegane gayesi say- iünün: 
mak Theopbile Gautier Ve til- Sultam yegllı ba.Jka beste 
mizlerinin verdiği mana ile Zira ki bu beste aşka beste 
"L'Art pour l'art =San' at san Saltanr yegah b•stesinden 
at içindir,, nazariyesini mey- Güller dağılırdı destesinden 

dana getirdiği gibi yalnız ha- Bu da güzel değil mi? Hot
yal ve nükteye itibar etmek te lanmıyorsanrz bu hiasiınizi, ve
"preciosite,, yi doğurmuştur. zin iflerile uzun zaman uğraş
"L' Art pour l'art,, nasıl bir ga- mış, aruz ile oynamanın müf
ribe, bir "monstre,, ise hu da o külitmı tatmış bir kimsenin 
kadar garip ve o kadar kısır bir yanmda söylemeyin, sizi bar
§eydir. Bu da büyük edipler ve bar sayar. Fakat bunlardan 11 . . - ,, 

"Precioıite,, nin, yani üzeni 
le bezenile bulunmuş hayaller
le ıüalenmİf yazının; daba doğ 
rusu bunun yüksek bir derece
sinin verdiği zevk te ancak ede 
biyatla bizzat uğraşanlar tara
fından tadılır. Meseli. Sinan 
Pqa'nın tazarruab Ye yahut 
fU fransızca iki m11ra (zamıe
derim. Saint - Amand'dan): 

Fais-moi boiT~ au crewr 

Klasik edebiyatların baf lı
ca farikalarından biri bu gibi 
terlere İtibar etınemesi, daha 

de doğrusu bunlan ancak birer 
ta main vaaıta diye kullamnıt olmala· 

Si feau n'en dissout point la ndır. Kafiye için kafiye, cinas 
neige... için cinaı, hayal için hayal hep 

Nükte için de böyledir; bot 
sözü, tuhaf sözü, bilhaaaa ci
nasları ancak bir takım kimse
ler ,sırf kendileri kelimeleri icla 
re etıneğe uğraşmıt olduktan 
için, beğenirler. 

Tekrar ediyonım, burada 
L ...... t ... -... ,..)"' .,. 

( 1 ) Ne diye beğenildiğini bir 
türlü anlıyamadığım bu "Precieux., 
beytin tam bir halk türküaü olduğu 
na da pek inanamayorum; bunda 
köy kahvesi değil, şöyle mahalle 
kahvesi zurerasından bir zatin kale 
ıı:ıi kokasu var. 111..ııur "Palaııdö-

D 
Gümrük kanununda 

tadilat yapılıyor 
Hükumet Meclise bir layiha verdi 

ANKARA, 23 (Telefon) -
Gümrük kanununun107nci mad 
desinin tadiline ve 905 numara 
lı kanunun 13 üncü maddesinin 
ilgasına dair hükfunet Meclise 
bir layiha tevdi etmittir. Bu li 
yihaya göre gümrük kanunu
nun 107 İnci maddesinin atide 
ki şekilde tadili teklif olunmak 
tadır : 

Madde - 50 inci maddede 
mezkUr fark ve tefavüt müıtes 
na olmak üzere beyanname 
muhteviyatı ile vezin ve mua
yene neticesi arasında görülen 
farklar gümrük resminin yüzde 
hqi kadar noksan ietifaamı mu 
cip olacak derece bulunursa ilk 
defasında yalnız o farka ait 
gümrük resmi alınır. Tekerrü
ründe işbu resmin bir misli de 
ayrıca cezayı nakdi olarak tah 
sil olunur. İtbu farklar güm
rük resminin yüzde beşten ziya 
de noksan istifasını mucip ola
cak derecede bulunursa o farka 
ait gümrük resminden maada 
resmi mezkiirun dört katına ka 

dar ayrıca cezayi nakdi istifa o 
lunur. 

Umumi müvazeneye dahil Ye 
ya mülhak veya hususi bütçeye 
tabi resmi daire ve müesseseler 
le belediyeler ve oulara mensup 
müesseseler eşyasına ait fark 
için para cezası alınmaz. Şu ka 
dar ki bu farkların taallUk etti
ği muamelede alikadaranın 
gümrüğe ibraz ettiği evrak hi
lafı hakikat veya muharref bu
lunduğu takdirde fail hakkında 
kaçakçılık kanunundaki ceza hü 
kümleri tatbik olunur. 

Bu ı~tle alman cezayı nak 
dilerin yüzde kırkı farkı ihbar 
ve yüzde kırkı maiyete ve tah
sil suretile izhar edenlere, müte 
baki yüzde yirmisi İnzıbat ko
misyonu karariıle o idare dahi
lindeki hüsnü hizmet ve gayret 
sahibi memurlara verilir. İhbar 
edici mevcut değilse onun his
sesi de izhar edenlere kalır. 

Madde 2 - 905 numaralı 
kanunun 13 üncü maddesi mül 
gadır. 

Ankara' da sıtma mücadele teşki
lah dairesi dün sabaha karşı yandı 

Evrak ve eşya kurtarllamamıştır 

ANKARA, 23 (Telefonla) - Dün gece vilayet sıhhiye mü
dürlüğü ile sıtma mücadele teşkili.tının kira ile oturduğu Hacı 
Bayramdaki daireden 1.abah dörde karıı yangın çıkmıt ve bina 
tamamen yanmıştır. Bina, Dahiliye teftiş heyeti mümeyyizliğin· 1 
den mütekait Münir Beyindir ve 10 bin liraya sigortalıdır. Bina
nm üst katında.ki bir odasında sobada kalan ateşin odacı Şükrü ı 
Efendi tarafından ihmal neticesi alınmadığı ve yangının buradan 
çıktığı tahakkuk etmiıtir. Yangın çıktığı zaman bina dahilinde 
bulunan odacı Yahya ve Rüştü nezaret altına alınmışlardır. Bi
nadaki evrak ve eşya kurtanlamamıttır.Sıbhiye vekili Refik Bey, 
Ankara valisi Nevzat Bey Yak'a mahalline gelerek alınan tedbir
lere nezaret etmitlerdir. Y 11ngında fedakarlığı görülen itfaiye 
neferlerine belediye ikramiye itasına karar vermittir. 

Gümrük tarife kanununda tadilat ~ 
!KARA, 23 (Telefonla} - İktrıat encümeni bugünkü İç

timaında Gümüthane meb'usu Haaan Fehmi Beyin eümrük tari
fe kanununun 28 inci maddesinin tadiline dair olan kanun teklifi 
ni müzakere etmit ve hükiimetin de bu hususta bw layiha hazır 
lamq olduğu anlqdmahla bu teklifin de mezkiir layiha ile bir
likte tetkik ve müzakeresi kararlll§tırımı§tır. 

Nisbeti askeriyeleri katedilenler 
ANKARA, 23 (Telefonla) - Nisbeti askeriyesi katolunan za 

bitan ve askeri memurların 1520 numaralı kanun mucibince yüz 
de elli ili.vesile re<ldi li.zım gelen aidatı tekaüdiyeleri bakkmd• 
hükumet Meclise tefsir talebini havi bir tezkere tevdi etmittir. 

Heyeti vekile müzakeratta bulundu 
ANKARA, 23 (Telefonla) - Heyeti Vekile saat on yedide 

içtima etti. Bu içtıma yirmi iki buçuğa kadar devam etti. 

Orman kanunu teklifi Meclise tevdi ediWi 
ANKARA,23.(Telefonla)- İzmir meb'usu Kimi! Bey İzmir 

heykelinin gümrük resminden ve muamele vergisinden muaf tu
tulması hakkında, bolu meb'usu lsmail Hakkı Bey bir orman ka
nun teklifi Meclise tevdi etmiıtir. Teklif esasları Bulgaristan or 
man kanunundaki esaslardır. 

Büyük Elcimiz Cevat Bey Vaşova' da .. 
V ARŞOVA, 23 (A.A.) - Türkiye büyük elçisi Cevat Bey bu 

raya gelmit ve islalyonda. Türkiye maslahatgüzarı ve protokol 
müdürü tarafından karıılanınıftır. 

köleler aaltanab devirlerinde 
görülen feylerdir. Hayale, nük 
teye fazla itibar edenlerle Paa
cal'in, çırçıplak bir üslubun her 
tere faik olduğunu en iyi isbat 
eden bu büyük klasiğin güzel 
bir istihzası vardır. "Fikirleri
ni, yıldırımın yüksek yerlere 
düşmesi gibi §eyler üzerine 
kuranlar, yıldırım alçak yerle
re düıüverince acaba ne yapar
lar?,, 

Ahmet Cevat Bey, "bizim 
eski edebiyatımw ayırt eden 
vasfm müsbet unsurunun 
mazmun ve nüktelerin sıra 11-
ra, mısra mısra di.zilmit olma11 
11,, olduğunu itiraf ~iyor. Biz 
de bunu söylüyoruz ve zann&o 
derim ki gerek halk, gerek sa
ray ıairlerinin eserlerinde baş
lıca gözrülen terin, "preciosi
te,, olduğunu tasdik etmemek 
imkansızdır. 

itte benim: "Bir Türk ede
biyatı,, yoktur dememin sebep-

!erinden biri de budur. Eski, 
yeni Türk edebiyatını teıkil e· 
den eserlerin vereceği gusto. 
ancak böylece hayal ve nüktele 
rin amiyanesi yerine incelmiş
lerinden hoşlanmak kabiliyeti
dir. Buna, hiç olmazsa bugün
kü dütünce ve tahassüs alemi· 
mizde, hakiki edebiyat zevki 
demek kabil değiJdir. Naci: 
"Elfaz maaniye bir ayinei ıan· 
dır; - Elfaza bakılmaz mı di
yorlar? Hezeyandır., diyor. 
Çok doğru fakat bizim tairle
rimiz lafzı manaya değil, bila· 
kis manayı lafza bir ıüs san· 
mıtlar. 

2 - Bir kelime 
ilk fırsatta her halde gene 

döneceğim bu klasikler mesele 
sini bugünlük bırakmadan ev· 
vel Ahmet Cevat Beye, "gus
to,, kelimesini kullandığı için 
tqekkür edeceğim. 

Amold Bennett'in kitabı 
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ceza talimatnamesi 
E'kononıi 

Fındık nizamnamesi
nin tatbikına geçiliyor 

Mübadelede 

Tesaviiara 
Olursa! 

M. Rivas gittikten 
sonra kimin reyine 
müracaat edilecek? 

1 Şubattan itibaren fındıklar ayni 
boylara ayrılarak ihraç edilecek 

Memleketi olan Şili'den avdet e
ılen Muhtelit Mübadele komisyonu 
bitaraf azasından M. Rivas Vikuna, 
geçenlerde bir gazeteye komisyon 
itlerini tenkit eder tarzda bazı be
yanatta bulunmuş, ve reisi bulundu
ğu ikinci büroda kendi ihdas etmiş 
olduğu mesai tarzı, gaybubeti eona
sında değiştirilmiş olduğundan işle
rin hazirana kadar bitirilemiyeceği
ni söylemişti. Şili'nin Peru sefirliği
ne tayini ha•ebile yakında komisyon 
dan ayrılacak olruı M. Rivas'ın gider 
ayak mesai arkadaşlarını tenkit eder 
tarzda beyanatta bulunmasına ihti
mal verilmeyordu. 

Fındık ihracabnın murakabesine 
dair nizamname mucibince Türkiye
den ihrac olanacak hndıklar 1 ıubat 
932 tarihinden itibaren aıağıdaki 
boylara ayrdmış olarak ihraç oluna
bilecektir: 

Kalbur deliklerinin 
kutru 

Birinci ekstra 15 Milimetrodan 
yukarı 

ikinci ,, ı4 - ıs milimetro 
Birinci srra malı 12 - 14 ,. 
lknici ,, 9 • 12 ., 
Birinci kalbur alb 7 - 9 ,, 
1 kinci ., ,, 7 Milimetrodan 

aşağı. 

Bu kuturlar ı ,abat 932 tarihin
den itibaren tatbik edileceğinden fın 
dık ihracatçılannın ve fındık kırma 
fabnkalarmın elek tesisatlarını bu 
);uturlara göre düzeltmek üzere §İm
diden hazırlıkta bulunmalan lazım 
gdm•ktedir. 

Nazmi Nuri Bey 
ı yarın gidiyor 

1931 senesi ilk üç aylık listelerde 
fabrikaların mevaddı İptidaiyelerini 

'" için tadilit yapılmasını temin 
ıçin erbabı sanayi naıruna Ankaraya 
gıdecek olan Nazmi Nuri Bey yarın 
Ank.naya gidecektir. 

Belçika, gümrük 
tarifesini değiştirdi 
Bclcika hükümeti neırettiği bir 

k~rarıııime ile gümrük tarifesinde 
bazı tildilat yapmıştır. Bu tadilat 
r.o;:-yanmda ihracat eşyamızı alaka
ıfar eden maddeler de vardır. 

Londra ticaret 
mümessilliğimiz 

lngiltere, Holanda ve Belçika ti-
c;ıret mümessilliğimiz Londraya 
r-'lkledilmi~tir. 

Bu mümessilliğimizin lngiltereye 
nakli mesaisinin lngihereye ait olan 
kısımnı çok kolaylaşhnnışbr. 

lngiltere piyasası bizim ihracat 
tic:ırt-timiz için yalnız birinci derece· 
ele mcmleke!lcr meyanında bulun· 

Borsa fiatları 
Kambiyo J Kapanış 

fransız frangı ıı~ 06,00 
l giliz lirası 25 00 
Dolar 47 42 50 
Liret 9 34 14 
Belga 3 40 10 
Drahmi 36 04 00 
lsviçre frar:gı 2 42 25 
L·va 61 00 00 
F orin 1 18 26 
Kuron Ç. 15 80 59 
Şiling A. . 4 02 00 
Pezata 5 61 52 
M~rk 1 99 65 
Zloti 4 22 87 
P.engo ~ 60 5 l 
Ley 78,33 62 
Diner 26,34 31 
Çt-·,·on•ts 10 'H 75 

Tahvı at 1 Kapam~ 
l. Dahili 193 50 
D. Muvahhade 36 00 
A. D•m'r r>lu O'l 00 

B .. raa Harici 

Albn 
1 9j~~loo Mecidiye 

•nk nt 7l1RI 

hüliisa ederken "taste,, kelime
sini ben de «gusto» diye ter
cüne etmittim; beni buna bi
raz da "gusto,, kelimesinin o 
kıtapta aynen kullanılmış ol
ması da teşvik etmitti. Bir ar· 
lmdaşım b;r makalede,bir çokla 
n da söz arasında beni bunun 
iç[n muahazc ettiler. Hele biri 
bu "gusto,, kelimesinin bilhas
sa Türk olmıyan terziler tara. 
fından kullanıldığını ileri süre
rek beni, nasıl söyleyeyim, 
"gustosuzluk,, ile ittiham etti. 

Bir kere türkçede bu "gusto,, 
heliı:r:esinin batka mukabili 
yok. Zevk daha umumidir. 
Ga:the'nin Moliere veya Sha· 

kespeare'i okurken duyduğu 

lıaz da, bizim Selimi İzzet'in 
Dekobra'yı okurken veya bir 

hamalın davul zurnada "Oğlan 
yaylı,, dinlerden duyduğu 

makla kalmıyor, ayni zamanda en 
fazla rakiplerle çarpışmak mecburi
yetinde bulunduğumuz bir saba), 
teşkil ediyor. 

Ticaret mümessiliğimiz burada a
zami muvaffakiyeti temin için bir 
(Emtia salonu) tesisine karar ver
miştir. Mümeasillik ihracat tacirle
rinden buraya nümune gönderilme. 
sini i"temektedir. 

Mümessilliğin yeni adresi şudur: 
28, Clifton Court, St . ]ohn's Wood 

Landon, N. W. 8. 
Telgraf: Delcom turc • London 
Code: Rudolf Mosse 

Her ay için elJişer 
bin kilo çay 

ANKARA, 23 - Çayedar ve kah 
veciler heyeti bugün lstanbula hare
ket ediyor. Çaycıların aldıkları vaa
de göre ikinci listeye her ay için el
lişer bin kilo miktarında sandık çayı 
ilave edilecektir. 

Fransaya ithal edi
lecek balıklar 

Fran"3 hükümeti 1 Kanunusani 
932 tarihinden 30 eylule kadar F ran 
saya idhal edilecek her nevi bal:k
ların kontenjl'ln listesini neırehniş· 

tir. Bu liste ihracat ofisine gelmit
tir. 

Paris borsası 
PARIS, 23 A.A. - Dün piyalft 

inb:ıat lıalincle kalmıştır. I::sasen arz 
ların miktarı ı.•ck ehe,.1uniyct~İL olup 
fiatın kafi dt...-ecede mutedil gi:ırüncn 
yeni bir sukutu üzerine bcl•!Jilmi1M 
tir. Fransa bankası, 215 Rio 65 
frank kaybetmiştir. K~panııta fiat. 
!erde en aşağı fiata nazaran biraz 
salah görülmüştür. Fransız rantla
rında blraz atalık meşhut olmuıtur. 
Gümüş l!lll'a biraz daha zaiftir. 

Esnaf mürakabe 
bürosunun bütçesi 
E•naf cemiyetleri mürakaba bü

rosunun yeni sene bütçe ve kadrosu 
gelmiştir. 

Büronun yeni bütçesi reçen sene
kine nazaran fazladır. Memur ve 
mürakiplerin maaşlarına zamlar ya
pılmıştır. 

Ayrıca Ticaret oda&1na bu sene 
kaydolanm,.ğa mecbur tutulan kü
çük eanafın Oda aidatını toplamak 
vazifesi de büroya verilmittir. 5000 
lira kadar tutan bu aidatın yüzde 30 
u mürakaba bürosu memurlarına ai
dat olarak verilecektir. 

Defterdarlığın hesabı . . 
cansı 

Kanunuevvel 26 dan itibaren def
ıerdarlığm banka muamelatının 
Cumhuriyet Merkez Bankası lıtan
bul ıubesi va11ta11 ile yapılması ve 
burada defterdarlık namma hesabı 
carı acılması Maliye Vekaletinden 
bildirilmiştir. ------

Yunan artistleri 
dün gelmediler 

Temsiller vermek üzere dün ıeb· 
rimize gelmesi beklenen Yanan ope
ra artistleri, vapurun fırtına hasebi. 
le gecikmesinden gelememişlerdir. 
Artistleri lıfunil olan vapurun bu sa
b.-.h limana munselab beklenmekte
dir. 

Komisyon reisi M. Holıı:er Ander·· 
son M. Rivas borada bulunmadığı 
esnasında komisyonda görülen işler 
hakkında gazetemize uzun beya~t 
ta bulunduğu gibi, bu meselenın 
tavzihi icin kom.i3yonu 21 kanunuev 
vel tarihinde ictimaa davet eylemiş
ti. Bu ictima<!,; riyaseti altında bu
lunan bÜronun m~saiıi mevzuu bah
sedikniş olan M. Rivas hulasaten şu 
beyanııtta bulunmuştur: 

• 
o_ Hiısiyatımı soran bir gazete. 

ye lstanbul ve Garbi Trakya etabli
lerine tevzii lazım gelen 300 bin İn
giliz lira~ının tevzii vazifesini bitire
memiş olmasından mütevellit teesuf 
lerimi izhar ettim. Bu teehhurun se
beplerini öğrenmek ve mesainin ta
cilini temin etmek maksadile salahi
yettar büroyu 21 kinunuevvelde,iç
timaa davet etmek niyetinde idim. 
Bu sebeple mev>.uu bahis gazete 
mümessiline içtimatlen evvel bu m~ 
sele hakkında neşriyatta bulunma· 
maııru söyledim. 

Muhtelit komisyonun diğer me
ıaiıine ait hiç bir telmihte bulunma
dım. Nazik ve hukuki meselelere 
dair verdikleri birçok kararlardan 
dolayı arkadaşlarım için methü se
nadan başka aöyliyecek bir sözüm 
yoktur.'' 

M. Rivas'ın bu beyanatından son
ra teknik büro mesaisinin şubat niha 
yetine kadar bitirilebileceği verilen 
rapordan anlaşılmıştır. 

M. Rivaı'ın bll beyanabndan an
laşılacağı veçhile, komisyon itlerini 
tenkit etmiş değildir. 

Zaten komisyonun mesaisi pek 
yakında bitecektir. Uzun zamaıdar 
memleketimizde iş almış olan bitaraf 
azanın, işlerin salim bir şekilde bi
tirilmesi için hüsnü niyetle çalıştık
Janna eminiz .. 

Koınisyo11un masrafı 

Ankara' dan gelen bir haberde 
Muhtelit Mübadele komisyonu mesa 
rif.ne kar~dık olarak bütçe encüme
ni tarafından 95 bin lira tahsisat ka
bul edildiği bildirilmektedir. Komis
yon mesaisini mayıs nihayetine ka
dar bitireceği için verilen .bu tahsi
sat komisyonun milyonlara baliğ o
lan masrafının son kısmım teşkil et
mektedir. 

Muhtelit mübadele komisyonu 
Lozan muahede.inin müteaki? tetkil 
edilmit ve bir iki ay Yunanistanda 
çalıtbktan ıonra tehrimize nakledil
mi,tir. Komisyonun teessüsünden 
bugün kadar geçen 7 • 8 sene zarfın
da Türk ve Yanan hükümetleri tara 
fından ihtiyar edilen masrafı ııllktan 
2,800,000 dofor raddeündedir. Bu 
yekün bizim paramızla altı milyon 
Jira'va yak"ndır. Bu ma111:rafın nısfı 
da hükiımetimiz tarafından tcgviye 
edilmiıtir. 

Son zamanlarda memur mikdıın 
tenlas eclilmiş ve şimdilik, murahlıas 
lar da dahil oldu~ halde, k~drosu 
40 - 50 kişiye indirilmistir. Yakmda 
tck.,;k büro d" itlerini bitirerek lağ
ve<lileceğİnden memur Kadrosu bir 
ıniktM daba kücütülmüs olacaktır. 

Bitaraf azad~n M. Rivas ta Ko
misvon azalığından çdüleeeğinden 
yerine diğer bir murahhas tayin e-

bir çok manalan daha vardır; Jel olmasıdır. Biz onu zannede
zevklenmek diye fiil haline ge- rim İtalyancadan almıtız; ingi
lince eğlnemek, alay ebnek ma lizcede aynen var; fransızcada 
nasına kadar gelir. "goiit,, ~eklinde var; ispanyol-

"Zevki selim,, de yalnız a- cr>da herhalde vardır. Bilmem 
cemce kaidesile bir terkip ol- J Almanlar kullanmıyor mu? 
duğu için değil, yine zevkin Hem türkçcde gusto, mese
hemen hemen bütün manalan- la frunsızcadaki "goiit,, dan da 
na tamil olacağı için hoşuma ha iyi, çünkü mıına.sı tek oldu-
gitmiyor. ğu için iltibasa mahal vermez. 

"Gusto,, kelimesi İ5e sene- Hasılı "gusto,, kelimesinin 
!erden beri türkçeye girmiştir; saydığım iyiliklerine mukabil 
yalnı; terzilerin değil, çok kim hiç ı•enalığını görmedim. Onu 
selerin ağzmdan işittim. Ben, kullanmakta devam edeceğim• 
a~zımızdan çıkan hı:;· kelime- Ahmet Cevat Beyin de o keli: 
nın yazılmasına taraftarım; ya meyi beğenmesi bana bir kat 
~ ~ili ile kon11şma dilini biri- daha kuvvet verdi. 
bınnden ayıran vasıflar büabü· 

tün batka şeylerdir; onların 
kelime ile alakası yoktur, daha 
ziyade ıarfi ve nahvi farklar
dır. 

3 - Bir protesto , 
Selami izzet, geçen hafta. 

ki yazılarımda kendisinden bah 
6eden parçalara bir sütunluk bir 
maka! ile mukabde etti. Benim 

. 
Mahkemelerde 

Sevgilisini yaralayan 
16 yaşında aşık 

Esbabı muhaffef e takdir edildiğin
den 5 ay, 20 güne mahkum oldu. 

Sevgisini 'reddettiğinden dolayı ı 2aı·ar mı edersin? diye ısrar etmiş
Saniye ismindeki kızı yaralayıp ka- tir. 
çan 16 yatındaki Ziyaettinin muha- Bu talep usule muhalif olduğu i
kemesi dün İntaç edilmiş,Ziyaettinin çin reddedilmİ§, fakat maznunun ga· 
hareketinde katil kastı görülemedi- rip talepleri ve manasız cümleleri i
ğinden ve esbabı muh"ffefc takdir le kendisini müdafaa etmek İ•tediği 
edildiğinden 5 ay 20 gün hapse mab- zannı lıisıl olduğundan kendisine 
küm edilmi§ ve fakat müddeti mah- fevkalade olarak bu hak bahtedilmiı 
kiımiyetini bitirdiğinden derhal tah- ve riyaset makamı maznunun tahri-
liyeaine karar verilmiıtir. ren müdafaasını ihzar için davanın 

H h" t . rüyetini ba~ka güne talik etmiştir. 
ırsız ızme çı B" 0 t "ht"lA 

Merat meb'usu Mitat Beyin evin 
de hizmetçilik ederkon 700 lira çal
dığı iddiasıyla mahkemeye verilen 
M~rika Hanımın muhakemesi dün 
ikmal edilmiş ve Mar:ka cürmü sa
bit olduğundan 2 sene hap•e mah
kum olmu§tur. 

Garip bir müdafaa 
Ağırceza mahkemesinde gümrük 

halı antreposunda Ali Ekber efendi
nin maiazasmdan halı çalmakla maz 
nun Mihran, Haydar, Kurban, Yor
gi ve diğerlerinin muhakemelerine 
dün devam edilmiı, maznunlar mü· 
dafaıılarını yapmı§lardır. Müdafaaı· 
nrn hitanunı müteakip riyasett en 
maznunlara baıka söyliyeceklcri o
lup olmadığı sorulduğu zaman, maz 
nunlardan Mihran riyaset makamı. 
na: "Bey baba,, diye hitap ederek 
mahkemenin yeniden açılmasını, ıa· 
bitlerin yeniden celbini istemi§ ve 
talebinde: 

- Ne olur bey baba sermayeden 

Maarifte 

llkmekteplcr 
Teftiş edilecek 

Daha ziy de idari 
muamelat 

tetkik edilecek 
Maarif vekaletinin emrile fclıri· 

mizde bulunan umumi , müfettitler 
ilk mektepleri de teftit etmeğe bat
lanuşlardır. Bu hususta daha ziyade 
ilk mrkteplerin idari muamelab tet
k'k edilmektedir. Müfettişi umumi
ler ilk tedrisat müfettişlerinden de 
JD.zım gelen malumatı almaktadırlar. 

Başmüfettiş Hilmi Bey 
istif asını tekzip ediyor 

Ecnebi ve ekalliyet mektepleri 
idaresine memur maarif vekileti bat 
müfettişi Hilmi Beyin, mezk:ir mek
teplere gönderilen bir tamimden do
layı istifa edeceği ıayialan çıkıruş
h. Dün bu hususta kendisine müra
caat ettiğimiz Hilmi B. istifa ıayiala 
rmı tekzip ebniştir. 

Maarif vekô.letinin hu husustaki 
tah!Ckatı devam etmektedir. 

-~-+4.....-•>-~~ 

Muhtar intihabatı 
İstanbul mahallatrnda yeni 

heyeti ihtiyariye intihabatmm 
t kanunusani, günü akşamına 
keıdar intaç edilmesi vilayetten 
alakadarlara tamim ed:lmiştir. 

dilmemesi ve iki bitaraf aza ile ikti
fa edilmesi etrafında Türk ve Y wıan 
hükümetleri araamda itilaf hasıl ol
ması pek muhtemeldir. Bu takdirde 
hakeme havale edilen işlerde tesavii 
ara hi11l olmaması için katibi umu
mi M. Warfbain'in reyine müracaat 
edilecektir. 

karilerine ilan ediyor ve benim 
pek hatırlamadığım bir vak'a· 
da bahsediyor: Daha mektep
te iken bir gün dört arkada, 
fotoğraf çıkarmağa gitmitiz; 
ben ismimi bir türlü ıöyliye-

. "N d. menııt: u • nu • na,, ı.ye te 
pinmişim; fotoğrafçı da: "An
laşıldı, &enin ismin Nunu 8ey !,, 
demiş. Vallahi hiç hatırlamıyo 
rum amma doğru olabilir; kü· 
çükken çok kekeme idim, hali. 
da fırsat düştükçe kekelerim, 
Seli.mi İzzet bilmiyorsa öğren 
sin: biz soy sop böyleyiz. 

Seli.mi benim yazılarımda 
da bir kekemelik olduğunu söy 

lüyor. Bunu ben bittabi tak
dir edemem; kendisi öyle bulu 

yorsa söylemekte elbette hak

kı·vardır. 

ır z1mme ve ı ı as 
davası 

Fatih belediye dairesinde tahsil
dar iken zimmetine para geçirmek
ten ve ihtilia etmekten maznunen 
muhakeme edilen Hüseyin Avni B. 
aleyhindeki davaya dün ağırceza 
mahkemesinde devam edilmiştir. Hü 
seyin Avni Bey cürmünü itiraf et. 
mcktedir. Mumaileyh iddianameye 
nazaran, tenviriye ve çöp rüsumu 
tahsifotına ait paradan 59 lira 95 
kuruşu adiyen zimmetine geçirmiş, 
73 lira 20 kuruşu da makbuzlarda 
tahrifat yaparak ihtilas etmiştir. 

İddia makamı tll<"\Znunun zimme
ti adiyeden 202 inci madde mucibin 
ce, iyhtilastan da 203 üncü madde 
mucibince tecziyesini ve her iki ceza 
nın 80 inci madde mucibince arttın! 
maııru, maznun zimmetine geçirdi
ği ve ihtilas ettiği pııralan bilahare 
belediyeye ödediğinden cezalannın 
yansının ind!rilmesini istedi. Muha
keme müdafaa için b:ııka güne talik 
edilc'i. 

Müessif 
Bir zıya • 

Mehmet Rauf Bey 
dün vefat etti 

EylUl mübdii güzide ediple
rimizden Mehmet Rauf Beyin 
senelerden beri muztarip oldu
ğu hastalıktan kurtulamaya· 

k dün akşam vefat ettiğini te 
essürle haber aldık. 

Edebiyatı cedide ailesine 
mensup olan Mehmet Rauf B. 
memleketimizde müteaddit e
aerlerile tanınmıt kıymetli bir 
zattı. Ufulü edebiyat ve matbu 
at aleminde büyük bi.r teessür 
uyandırmıttır. 

Cenazesi cuma günü Cerrah 
paşa hastahanesinden kaldırıla 
rak T eşvikiye camiinde öğle 
namazı eda edilecek ve Maçka 
aile kabristanına defnedilecek
tir. 

Ailesine ve damadı arkadatı· 
mız Selami lzz•t Beye taziyet
lerimizi beyan ederiz. 

Kara denizde 
Fırtına var 
Y11gos/avyada karın bogu 

bir huçak m!fr~ 
Evvelki ıün yağan kar evvelı.; ee 

ce ve dün de muhtelif fasılalarla de
vam etmiştir. Maamafih dün öğl&
den soııra hava biraz açmıı, kar ela 
durmuıtu. 

Belediye amelesi dün grup snıp 
sabahtan itibaren karlan temizl&
mekte idiler. 

Dün limana gelen mallimata na• 
zaran, Karadenizdeki fırtma ~ 
ıiddetlenmiıtir. Vapurlar seferlerin. 
de müıkilat çekmektedirler. Ava 

ı K d·bil ••• sun.... en ı ecegı ı§. 

Fakat bir yerde hakkım te
cavüz ediyor. Ben bir eser hak
kımda, halkın reaksiyonlarını 
nazan itibare almadan kendi dü 
tündüğümü ıöylerim ve bir e
ser ne kdar beğenilirse beğe
nilsin, beğenmed;ğimi ilin et· 
mekten çekinmem (bittabi ak 
ıi de caiz) demiştim. Selami 

izzet, bili da devam eden eski 

arkadatlığı öne sürerek. benim 

namıma özür diliyor ve: "Si

nirlenıni§ te söylüyor, yoksa 

kitlenin kanaatine itaat eder,. 
diyor. Benim ıözlerimiı beğen· 
memek hakkıdır, bunu ilin da 

hakkıdır, fakat benim namıma 
özür dilemeğe bakla yoktur; 

kendisine hiç bir salahiyet ver

medim. Ben onun namına kal-

Belediyede 

Ceza az 
Görülüyor 
Bunun için Belediye 

ceza talimatna
mesi teşdit ediliyor 
Bazı esnaf için belediye talimatı

na ademi riayetten dolayı kesilen ce
zaların tesir etmediği bir çok tecrü
belerle anlaşılmıştır. Talimatname
nin bilhassa fırınedar hakkındaki ah 
kamın ıiddetlendirilmeai ve daha a
itır para ceza" korunası düşünülmek 
tedir. 

Heyeti fenniye müdürü 
avdet etti 

lnhisarlarda 

Kaçak ispirto, 
Rakı •. 
Boğaziçinde isp:rto, 

diğer yer· 
lerde rakı yakal~ndı 

Müskirat inhlsan alakadar ın 
mudarı ile Rüsumat muhafaza m 
murlan müşterek en mühim bir i 
pirto kaçakçılığını meydana çıka 
mışlardır. 

Memurlar meşhur kaçak·ılarda 
Valalı Mustafa•nm Boğa:zici nin R 
meli sahilinde Poyraaköy ile Dilb 
nu arasında dolaşmakta olduğun 
görmüşlerdir. 

Son cünlerde Bul aristandan 
kalarla kaçak İspirto getirilerek bu 
ralara çıkanldığı dıt tahmin ediliy 

Ziraat bankası binasını tetkik e- du. Banu". Üzerine o civarda bir 
den hakem heyetine dahil bulunan rama ":"'eliyatı yapıl':!"ş~. . 
lstanbul belediyesi heyeti fenniye Netıce~e Poyr:ukoy ile Dilburn 
müdürü Ziya B. bina hakkında nok- ı arasınd~kı clere cını:md.a l<ayalıkl 
tayı nazarını bildinniş ve Ankara- ve ç?lıl!'r arasında yımn tcn<kc k 
dan sehrimize avdet etmişti. !<"~ ıspırto mey~?" cıkıınlmıı 

· musadere edilıruştir. Kaçakçı Mas 
Film talimatnamesi fa mahkemeye verilmi;tir. 

Rakı kaç:ıkçı lr,, 
Daimi encümenin yapmakta oldu

ğu film talimatnamesi ikmal edile
rek icra için makama verilmiıtir. 
Y nlnız film deposu yapılmak iste
nen Ciğaloğlundaki medresenin ıe
raiti fenniyeyi haiz olmadığı anlaııl
rnışt:r. Depo için ayrı bir bina ara
nacakhr. Depo bulunduktan sonra 
talimatnamenin tatbikına baılanacak 
tır. 

Sinemalar badema yaıdarmda faz 
la filin bulunduramıyac:aklar, film
ler gümrükte" ç· ktrktan sonra doğ
ru depoya konacaktır. 

Mezuniyet 
Belediye mezarlıklar müdürlü!!ü

ne getirilen Kemal Omer lleye bir 
ay mczuni)~et verilmiıtir. 

Bundan ba ka müskirat :nhi 
ali kadar memurları yeniden dö 
rakı kaçakçılığını meydana çıkaMıı 
)ardır. 

Tarabga'da 
Tarabya'da Çerk s cıahallesi F 

ner sokağında 8 numaralı El:ni v 
Dimitri'nin hnne~in 'c rr.:-ıa tef rrüa 
hali faaliyette k•znn, 25 ki o ra 
150 kilo tarap, 2 okka kocya 7 ok 
ka kuru üzüm 250 kilo cİpre bulun
muttur. 

Beyoğlundfi 

Beyoğlunda Pa;::<::> köprü KuYU 
cu Kerim sokak 7 numarı"m Niko
nua ve Yuvanın e?inde bir k 
300 kilo salamura ve rakt bu! runu 
tur. 

Galata'drı 
Muh1is Bey geldi Galata'da eoki Loit haıunda 7 nu 

marada Goricana mağ:ızasında 2 
Belediye hukuk İ§leri müdürü şişe kaçak ecnebi sarabı w viaki bu 

Muhlis B. Ankaradan ,ehrimize av- lunmuştur. 

det etmiıtir. 1 Silivrikapı' da 

Seyyahlar azaldı Silivrikapıda Mitat Paşa çiftlıği 
karımnda tarlada vaki ihbar iizerİ· 

Turing klüp idare heyeti dün İç· ne tarama yapılım§ ve kazan, rak 
tima etmiştir. Bu içtimaa belediye balunmu~tur. 
turizm şubesi müdürü de qtirak et
miıtir. Bu sene tehrimize gelecek 
ıeyyah vaziyeti görüıülmiiJtür. Ö
nümüzdeki baharda lstanbula an
cak iki seyYah vapuru geleceği hak
kında, haber gelnıiştir. Halbuki ge
cen senelerde bu vakit, gelecek bir 
Çok vapurların haberi veriliyordu. 

Ramide su havuzu 
Rami köyünde, yangm vukuun• 

ela istifade edilmek üzere bir su ha
vuzu inp edilmiştir. 

Fransız sefiri geldi 
Franaız sefiri Comte de Cluımb. 

run Noel yortusunu geçirmek üzere 
dün Ankara'dan ıchrinıize gelmiş
tir. 

Tütün 
Kongresi 
Odalardan bir, tütün 
mıntakalar1ndan iki m 
rahhas iştirak edecek 

deresi ağzı civarında da fırbnadan 
bir motör batınıfbr. 

Tütün fiatlerindeki son tenez 
zül üzerine tütün itlerile alaka
dar olanların Ankarada tôplana 
caklarını yazmıştık. Dilli l,iu hu 
ııusta ,ehrimizdeki alakadar 
makamattan bazılanna malu
ma gelmiştir. Bu maliimata na· 
zran Ankaradaki içtima1t1 her 
Ticaret odasından bir ve her 
tütün mıntakasından iki murah 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1 has iştirak edecektir. Bu suret

Yugoslavyada kar 
BELGRA T, 23 A.A. - Bütün 

memlekette ve bilhassa Sırbiıtan'ın 
merkezinde ve Hersk'in bazı ırunta
kalannda fena havalar hükmünü ie
ra etmekte olup oralarda kann yer
den irtifaı bir metre alhnı§ santi
metreyi bulmll!tur. Münakalat inki
taa uğr.ınuıtır. Nehirlerin bıu tu
tulmuı olduğu haber Yeriliyor. Be
neloka civannda kasabalara ıık, ıık 
kurtlar inmekte Ye agıllara tecavüz 
etmektedir. 

Tunada hazlar 
BEMKREŞ 23 A. A. - TaM 

nehrinin ağızlan ve bilhusa Hızır ll 
yas kola tamamile buzlar tarafından 
kapadılımthr. Seyrijsefer hemen, he 
men •amamile inkıtaa a.ğnunııtır. 

ım yazsın ve iatiyen onu oku
aun ! ... 

Evet Selami'ciğim, kendini 
münekkit aaymağa, batkalan
nm yazıaını beğenmemeğe, fo 
benim vestiyer hikayesini an
lamamağa, belki türkçeyi bil
memeğe, doluya bot, bota do
lu demeğe hakkın vardır. Bana 
ne? Seninle karilerin araamda 
kalacak ıeyler! Fakat rica ede
rim, benim namıma ne kimse
ye küfret, ne de kimaeden özür 
dile! 

4 - Bir şiir kitabı 
Bazılan aruzun öldüğünden 

bahıediyor. Halbuki ,imdi e
limde o vezinle ve yalnız o ve 
zinle yazılmıt seksen nyı:falık 
bir şiir kitabı var. Fuat Şükrü 
Beyin "Turan ve Türkler,, i 
(1) Daha tamamile okumadım 

le Ankarada büyük bir kongre 
toplanacaktır. 

lngiliz altını yerine 
Türk lirası 
Gümüşhane meb'u•u ve bütçe en 

cümen reisi Hasan Fehmi Beyin B. 
M. Meclisine Gümrük tarifesiı:dc 
lnailiz lirası yerine Türk altınının 
ikamesi hakkındo.ki teklifi L ıehriıniı: 
mehafilinde alaka ile kaqılanmııtır. 

lngiliz lirası ile TürL paraınım 
alakası kesildikten sonra, eaa.en bu 
tadilatm gümrük tarifesinde yapıl
mau da zaruri idi. Bu kanunun bu
gün tatbik edilm<kte olan hükümle
rile bir lngiliz lirası 9 Türk lirası 
addedilerek be sap edibnek tedir. 

Hasan Fehmi Bey bunan Türk 
alhru esasına tahvilile bir Türk al
tıru 818 kuruı Türk evrakı nakdi
yesi addedilmesini teklif ebnektedir. 

fÖyle karıştırdım; ıayd'alarm 
altmda bir takım tarihi, ioğrafi 
maliimat, hatti bazı fikirlerin 
hangi kitaplardan ahndığmı 
gösteren notlar var. Bir man
zume hoıuma gittiı; Ziya Gök
alp için yazılmış: 

A~kıyla yanar, ya2ar çizerlıC!u 
Turan'a yol açtı kalblmiııden 
Zulmetlu içiade yol açsrd; 
G6ktC!n o ziya alıp saçardı 

Altay'da onun makaD21 vard 
Türk milletinin meramı vardır 
Elbet o merama ermiş oldu 
Türk aşkını hep o vermiş oldu 

Mektep çocuklanna it çık
b: bunu önümüzdeki sene kı
raat kitaplanna alır ve onlara 
ezberletirler. Fena da olmaz; 
zavallı çocnklann ö.ğrendikle
ri ma02umelerin çağundan iyi. 
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Iİ No: 100 Telııraf adrui: Milliyet, 
J.tanbul 

Telefon numaralan: 
24310 - 24319 - 24318 

ABONE ÜCRETLER/ 
G Türkiye için Hariç için 

3 aylıjı 400 kurut 800 lmnıı 
6 H 750 ıo 1400 • 

12 .. 1400 .. 2700 • 

Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti ceçen nuıbalar 10 kurut 

tur. Gazete ve matbaaya ait itler 
~ müdiritete müracaat edilir. 

Gazetem.iz i1inlarm mea'uUyetini 
kabul etmez. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Ye!filköy askeri rasat merke

'7inden verilen malıimata nazaran 
bugiin hava az bulutlu olacak, 
rüzgar şimalden esecektir. Ta
zyiki nesimi 774 milimetre, aza
mi suhunet 9, a<ı,:ari Z, santigrat 
olarak kaydedi/mİ!ftİr. Karade
nizde furtuna ve kar tipisi devam 
etmektedir. 

lfa:LE~ 
Makam 

Şarkı makamı değil ki, 
- Salihiyetioi geçme! Sen 

ondan anlamazun ! diyeceksi
niz ••• Ben o makamdan babaedi 
1onmı ki; Yalilerden lıirisi ken 
diai uyurken evrakı ona dinlet
mişti .•• 
MalUın ya! 
Mühürdar evrakı okurken, 

vali uyumu,... Mühürdar da 
ıuamuş. Bir aralık vali Paşa 
tekrar bidar olunca pıühürdara 
IOnDU§! 

- Neye sustun?. 
- Efendimiz, bir az iatira,. 

hat buyuruyordunuz da.. 
- Zaran yok! Ben uyusam 

da makam dinler .. demiş •• 
Geçende Meclis müzakerab 

ı:ıınaaında muhterem meb'usla
nmızdan birisi Hariciye memur 
larmın maaşlarından bahseder
ken: 

- Aldığı maatın yarısile ge 
çinebilen bir sefir biliyorum ..•• 
demiş. 
Eğer makam maatları oraya 

tayin edilenlerin ihtiyaçlarile 
ilçülürse bu tedbir sefirler
den maaşlarını azaltmaz, bü
tün memurların maatlarını ço
ialtır. 

Y ook!. Kanaatkar bir ada
ının vaziyetini eau tutarak ma 
&f mikdannr tayin edersek hak 
sızlık etmiş oluruz •. 

Vaktile Maarif Nazm Hatım 
Pata merhum birisine Y anya 
Maarif müdürlüğünü vadet
ınit··· Fakat oraya baıkaamı ta 
yin etmiı. Vadi alan adam bu 
tayin üzerine Paşaya müraca
ıt ederek kendisinin tayin edil
ınemesinin se!Kbini istizah et
miş. Paşa ıu cevabı vermiş: 

- Ne yapayım! Oranın ma
~ı 3000 kurut iken o 2500 ku
~şa razı oldu. Nef'i hazine var 
:liye onu tayin ettim. 

Bu cevabı alan zat Paşaya 

Kaçakçdar: 4 

Ermeni Cerablus'u, 
Ermeni J\rappunar'ı 

Cerablua'tan, Cizre'ye ka
dar hududun altı bir koridor 
halinde kaçakçı yurdudur. Bu 
geoit sahada 2327 evde 9308 
Ermeni para kazandı, kazanı
yor. Bu paralar büyüyor. 

c~rıblus 

Ağzaz'dan sonra en büyük 
kaçakçı tubeai, Cerablus tarihi 
Kargemiı'in yanında kurul
muıtur. Türk cerabluı'u hat-
tın üstünde ufak bir kasabadır. 
Ermeni Cerablua'u 1924 te bet 
evli bir köydü. Bugün 289 evli 
büyük bw pazar olmuttur. Ce

j rablus yalnız kaçakçılıkla ge
çinmez. Buradaki kalabalığm 
bir kısmı bu hat boyundaki gar 
nizonlann zevk elemanıdır. Eğ 
lence yerleri bir değil, müte
addittir. 

Cerablus'ta en maruf kaçak
çı benzinci Leco, sigara kağıdı 
kibrit ve ot ipekli kaçakçısı 
Corc, hazır elbise kaçakçısı 
Hoca Ermeni ve bakırcı Mığır 
dıç ve Ohanis'tir. 

Buranm deposu tektir, çartı 
üç yüz dükkanı bulmuıtur. 

Fakat Türk demiryolu, son 
bir sene zarfında cerablua ka
çakçılığma oldukça bir ket vur 
muftur. Cerablus, Nezip - Be
biani yolu ile en çok kaçağını 
Malatya'ya sokardı. Malatya 
desniryolu Malatya pazarmda 
kaçağı tahdit etti. 

Şark'a giden demiryolları, 
kaçakçılığa, fesatçılığa kartı 
çekilmiı bir kılmçbr. Cenup 
treni, kaçak tatıyan, kaçak ti
caretinden kazanan bir bat olu 
yor. 

Serarappunarı 

Serarappunan, bat üzerUMle 
en mühim bir merkezdir. Su
ruç ovasını tutar. Burası da bir 

-----,-------·-
ıöyle söylemiş: 

- Efendim. Eğer memuri
yetler münakasaya vazedildise 
makamı devletinize 5000 kuru 
ıa talibim! •• 

Bu gibi §eyleri umumi ihti
yaçlarla ölçmek lazımdır, huıu 
at ölçülerle değil!.. 

Berat ve noel 
Bu gece bir taraftan müba

rek berat kandilidir.. Müslü
manlarm sevindiği gecelerden
dir. Diğer taraftan da hıristi
yanlann Noel gecesidir. Uma
lım ki; bariğihı uluhiyette her 
birimizin saadet temennileri
miz biribirine karıtbrılmaım .•• 
Ve ümmeti Muhammedin hak
kı ümmeti Mesihin haklarına 
karıımaaın!. 

Karilerimizden 
Nuri Beye: 

Mektubunuzu aldım. Pek 
haklı satırları olmasına rağmen 
dercedemedim. Kusura bakma
yın. Maahaza bu mevzuu kendi 
malım imiş gibi günün birinde 
mütalea edeceğim efendim. 

FELEK 

iki kaçakçı guflası daha I ...... ,.,,,,,,,,,,.,,,,,,,,, 
kaç ıene evvel yirmi otuz kub
beli bir köydü. Bugün 220 ev
li, Urfa, Siverek, Elaziz'e ka
çak yollayan dokuz depolu bir 
Ermeni yuvasıdır. Çartı&ı ol
dukça genitlemittir. 160 tan 
fazla dükkin sayılıyor. 

Çölün sisli yolunu sarsıntı
sız geçerek Serarappunarı istas 
yonuna uğradım. 

istasyonun arkasında otuz 
kubbeli eski Arappunarı, eski 
aakinlerile, eski halile, ölüme 
mahkiim, onun yamndaki Er
meni Arappunarı çinko damla
rı, biribirini amuden kateden 
yollar ile inkişafa ümit bağla
mı§ gözüküyordu. 

Dikenli bir tel bizim toprağı 
mızla kaçakçılar diyarına hu
dut olmuştu. istasyonla Erme
ni Arappunarı arasındaki yol 
boştu. Pek az sonra, ermenice 
bir türkü, türkünün geldiği ta
raftan iki Ermeni genci yola 
çıktı. 

Entari ve uzun fes çölde Er
meni kıyafetidir. Ermeni Arap 
tan farkını akel yerine fes giye 
rek gösterir. Fes ne kötü bir 
şeymiş. 

Arappunarr, haftada on bet 
vagoo kaçak sarfeder. Bu kirlı 
sürüm noktasını önce çuvalyır· 
tan Obaniı Taşçıyan keşfet. 
mit. Bu Suruç'ta doğma Erme 
ni eski tanışıklıklardan, dayan 
dığı çete sermayesinden istifa
de ederek o kadar kaçak sok
mut, o kadar kar ebnif, ki az za 
manda etrafına büyük bir kala 
balık toplamış ve Taşnak reisi 
Külahyan, Sari Danel denen 
Danyel Yusufyan, mahut Ma
toayan sermayesinin ajanı Va
han Köıeyan, Ohania, Davut 
Ağayan, Ağya, Karabet, Arut 
Armanak, Kigork, Cercia, Ya
hudi Aziz, Agop, Melkon bu
ranın en maruf kaçakçısı ol
muttur. 

Telhacı, Arslantatr, Serarap 
punarı'nın tali depolarıdır. Tel 
hacr'da Melek Ahmet ve Hain 
Bozan, Aralantatı'nda Hırço 
bu Ermenilerin vasıtasıdır. 
Bunlar, bizim topraklarımızda,. 
ki akrabaları vaaıtuile çokça 
kaçak sokınuılardır. 

••• 
.5erarappunarı istasyonunun 

meydanı, yüzlerce buğday çu
valı ile dolu idi. Suriye buğda
ya, ekıneğe mubtaçb. Fransız 
idaresindeki Cenup demiryolu
nun Türk ziraat mahsulünü 
çok pahalıya tafıyan tarifesi, 
gümrüklere konan ağır rüsum 
Türk malını Suriye'ye sokma
mak için bir duvar örmüştü. 

Oradaki komisyoncular bu 
acı vaziyetten teessürle bahset 
tiler. Suriye ekmeğini ta Ame
rika'dan getiriyor, fakat komşu 
malı yiyemiyordu. 

Naşit HAKKI 

Milliyet'in Edebi Romanı: 117 nu ... 
- Ey, bundan sana ne? 

BAŞI DÖNÜKLER1 

lbralıim NECMi 

- Garip mi? itte bak, Se
niha Nazmi Hanım Ferit Nec 
ted Beyle dana ediyor. Kıvrak 
ı~cudünün oynayıtlanna ba
kan, bunu zevk için yarablmıt 
ınmi mini bir hanımcağız zan
ıaeder. Halbnuki bu bir kadm
ılır ki ilk kocasından olan oğlu 
boyca kendini geçmiştir. O ko 
cayı batırmış, sonra onu batır
makta feriki olan adamla evlen 
miştir. Bugün bu ikinci koca 
da bataktadır. Semiha Nazmi 
Hanımın timdi kendi oğlundan 
bir kaç yat büyük olan kocası
ıun katibile üçüncü izdivacını 
Fapmağa hazırlnadığını söylü-
1orlar. 

- Ne acı hikayeler! 
- Hikaye değil, Cevat, bun 

!ar hepsi olmut teYler .. Dans 
ettiği Feridun Necdet Bey. ilk 
kocası zamanında Semiha Naz 
minin aşıkıydı. yazıcı zadenin 
bütüıı devrinde o mevkii mu
hafaza etti. O üncü koca a va 

cek! .• 
-Kocalar hiç mi farkına 

varmıyor? 
- Varmazlar olur mu? Bu, 

ap aydın, hesap belli, göz önün 
de bir tey .... Farkına varırlar, 
amma bir şey demezler. 

Dansedenler geçerken bir 
çiftin kavaliyesi Reşit Beyi 
hürmetle selamladı. 

Cevat Bey sordu : 
-Kim bu? 
Reşit Bey, bir baı iıaretile 

selama mukabele etti. Bir de 
el itareti yaptı ki: 

- Oyundan sonra gel, beni 
gör! 

Manasına delalet ediyordu. 
Bundan sonra Cevat Beye 

cevap verdi : 
- Bizim gazetenin muhar

rirlerinden biri .. Çok açık göz 
bir çocuktur. 

- Neye çağırdın? 
- Anlıyacağım var. 
- Ne anlıyacakşam? 

Reşit Bey, meramını anlat
maktan ümit kesenlere mahsus 
bir tarzda omuzlarını kaldırdı: 

- Hiç .. Merak ettim! .. 
Reşit Beyin merakını celbe

den kuytu köşede gene bir ha-
reket vardı. Öz türk Batmuhar 
riri kartı tarafta oturan dok
tor Lutfi Beyle Şeyda Kamil 
Beyin de ayağa kalktıklarını, 
görünmeyen loş taraftakileri 
bir şeye kandırmak ister gibi 
davrandıklarını farketti. Bil
hassa Muhteşem Nihat Hanı
mın tavrı o kadar merak veri
ciydi iri Reşit Bey dayanamadı. 
Yerinden kalkarak ilerileyecek 
gibi davrandı. 

- Ne oluyorsun, Reşit Bey? 
- Hiç .. Hiç .. Biraz müsaa-

de et. 
Cevat Bey, hayretle arkada 

tının haline bakıyordu. Reşit 
Bey biraz yana doğru ilerliye
rek locanm kendi masasmdan 
görünmeyen tarafının görme 
ğe çalıttı. Tam bu esnada o 
tarafta oturanlar kalkınıılar, 
krmakarıtık bir dansa koyul
muılardı. Dana için herkesin 
yapbiı gibi ortaya 

Şükran ve Tebrik 
' - Galatasaray Lisesi - Tale

·be akademisini temsil eden 
1II1Ünevver ve muhterem heye
te ! 

Ticaret İşleri Umum Müdür
lüğünden: 

Nura, irfana, büyüklüklere 

•U lkınci Teşrin 330 tarihli ka
nun hükümkrine göre tescL! edil
miş alan eaıebi şirk.etlerinden Fran 
sız tabüyetli (MemaJik:i Şarkiye ı 

ve Fransız Bankası) run Türkiye u
Fir ve edebiyatımızın mümtaz ve mum vekiLi bu kere müracaatla şir- ı 

ali şahsiyetlerine hürmet vadisin.. ketin Yeni poı;tahanıe caddesinde , 
de ve - ebedi tarihimiz huzurun- Erzurum Hanmdaki tali şubesinin 1 

1-12-931 tarihinden itibaren faaliye 1 

tini tatil edeceğini vıc tasfiyeye Ga- 1 

lata merkez şubesinin memur edil- ı 
diğiıı.i bildirmiş olmak.la mezkur ta

NlN~I ~18~~~ -~HlR~~S R~G~B~ 
Aşıklar Klübü 

da: - münevv.eır gençliğimize, (ir
şatkar ve ebedi bir ba.tıra ve yadı
ğarım) kalmak üzre, - kıymetli 

gençlerimizin iştıimkile - memle
ketimizde - 12 senedenberi - mun 
tazamen yaptığım (Tevfik Fikret 
ihtifal.ini), bugün - daha canlı ve 
şanlı bir surette - mektebinizde ic
raya teşebbüsünüz.le beraber, (eşsiz 
Fikretimiz.in): - bilği yurdumuza 
ait - yüksek hizme1ılerine (tevkir 
ve minnet nişanesi) olarak, (mü
şarünileyh namına) mektebiniz ha
rimine güzide bir (abide) Tekzet
menizdC!t do.layi, büyük dostum ve 
üstadım (Tevfik Fikret) in mane
viyetinden duy,duğum nihayetsiz 
fahrü şükran seıslerine munzam -
en saınimi tebriklerimi - ve beni 
Jütfen hatırlayıp da bugünkü ihti
falinize davet suretil.e hakkımda 

gösterdiğiniz - müstesna nezaket 
ve ceınil.ekarlığa - kar~ı ayrıca 

payansız teşekkürlerimi arz ede-
rim: 

(Nurlu Gençlik)! 
Ey varhğı şimşek saçan bir - çe

[lik-
Cevherik parlayan! 
Siz ya§ayrn, yükselin; çünkü - va

[tan -
Ancak sizin varlığınızla parlar! 
Ey (Fikret) e hürmetile mııvakkarl 

Üsküdar: Filorinalı Nazım 

MÜZAYEDE İLE SATIŞ 
1931 Kanunevveli.n 25 inci Cuma 

günü sabah saat 10 da Beyoğlunda 

Tekkede yazıcı &okağında (lfürger 
Şüle Alman Kız mektebi sokağın
dan .dahi girilir) Botton. apartıma
nınm 16 numaralı dai.reısine naklo
lunan ve MÜRŞİDE Hanıma ait 
kıymettar eşyalar müza)"'de ııuretıi

Je satılacaktır. Akaju kıı,plama kri&
tal camlı modern zarif yemek oda 
takınu, iki adet direlrtuar wıulii a
kaju ve limon ağacı ka.plamah mo
dem yatak odaları, Fransız ma
mu.Liitı yaldızlı korbeyl formalı •· 
lon, mahon ağacından mamul ve 
bronz ıişelune.Li mali,..., ııa1oın takı

mı, kabartma kadi.foli bt;rjer fozma 
lı modem kana,pe vıı: koltuklar, ma
roken yazıhane takımı, ııalona ait 
eşyalar biblolaır, akaju, vıitrinl«, 

bahül ... , mahon yazibene ve dosya 
dolabı, avllıe.ler, brooz keeme ka
ryolalar, Çin ve Kanton vazolan, 
tabi.olar, kadife peıdeler, heykeller, 
eaatle.r Tonet porıtmaato, Acem ve 
eedef.li tabuore.ltt, kübik maııalar, 
çay taknnları, yemek oda •ndaJ;yc 
leri,paravanılar,ja.rdinyer~ veaai:r e
şyalar. Acem ve Herek<: halıları . 
Bir adet piyano. Pey aüren.l.erdeo:ı 
100 de 25 teminat alınır. 

t LAN 
Denınunda Gülsüm ve Ali Riza 

namlarına mahkuk ik.i miihiiırle 

Gülsüm Hanım namına muharrer 
nüfus tezkeresi vıc bir de !skin Dai 
resinden veııilmiş memhur tezkere
yi havi cüzdanımı 20-12-931 günü 
zayi ettim. 

Tarihi mezkiir<lan sonra Mmımı· 
za ibraz edi.luek vesaik ve seneda
tm gayri muteber bulunduğunu be
yan ederu. 

mil Beyin de tek b&Jına onları 
neş'elendirmek için hareket
ler yaptığını farkediliyordu. Fa 
kat çiftleri tefrik ebnek müm
kün değildi. 

Reşit Bey yalnız şunu tes
bit edebildi: Çiftlerden biri a
lelade danı hareketleri yapıyor 
du. Fakat öteki çiftin damı sü
rüklenir gibiı hareket ediyordu. 

Şabıalaı tanımaktan ümidi
ni kesen Reşit Bey, Cevat Be
yin endişe içinde gözlerile ken 
disini taki.p ederek oturduğu 
masaya döndü : 

- Bir türlü göremedim. 
- Neye bu kadar merak e-

diyorsun, canım? 
- Vallahi beo de bilmem. 

Fakat içimde bir kurt var. An
lamak istiyorum. 

Bir&biri üstüne iki defa tek
rarlablan fokstrot nihayet bu
lunca Refik Cemal, damını ye 
rine götürdü, büyük bir hürmet 
le Reşit Beyin masuma geldi: 

- Emriniz, Beyefendi? 
- Ne haberler var? 
- Yeni bir haber alamadım 

beyefendi. Akıam üzeri Yazıcı 
zade Nazmi Bey iflia memur· 
larile birlikte hesaplara bak: 
makta idi. Son gördüğüm za-

li şube ile alakası bulunanların şir- 1 
kete ve icabm<loa lstanbu.I mıntaka- ı 
sı Ticaret Müdürlüğüne müracaat .. --•B-u•ak-şlla•m_A_S_R_l_•S•l-N-E•M-•A-D•A----111 
ey1"me.leri iliin olunur. 1 İlk defa olarak --------1 . 

Fatih Sulh ilcinci hukuk hakimli- • Z E V K L E R B E L D E S 1 
ğinden: Lll.elide kızıltaş mahaJ.lesi
mn tenekeci sokağında Ll.Ledi cad
desinde eski 2, 2-1, 107, 109; 111, 
113 maklup numerolarla mürakkam 
139 metro murabbai yani 242 arşın 
dan ibaret mukka.dema ar.ıa elyevm 
dôrt bap dükkfuun izaJe.i şuyuu zın 
mm.da satı imasına mahkemece ka-
rar verilmiştir. 1 - Kıymeti mu 1 

haminnesi mezkilc dükkfutlar an;a

smın beher arşını 1 S liradan arsaya 
3630 ve dükk.in.ların binasına da 300 
limki cema.n 3930 liradan ibarettir. 
Halen ~potek ve lıadze muaUik mua 
melLcsi yoktur. 2 - Şartıname her
kesin görebileceği vaziyette 931-7 
nuınerolu dosyada mukayettir. 3 -
Tapoda mü.seccl ve ga.iıri müsecel 
hak sahipleri tarihi iliiından itiba
ren y.imıi gün zarfında haklarını 

te'l?it etmek üzere mahkemeye mü
racaatları lazımdır. Aksi taktirde 
gayri mü~ hak sahi,pleri bode
,li müzayedenin pay la'!Illasmdan ha
riç tutulacaklardır. 4 - Müzayede
ye igtirak edecek zeftt yiizde yıedi 
buçuk ntsbetinde tıemUıat akçesini 
.depo edecektir. S - Gayri menkül 
mezkilriin tarihi ıUandan itibaren 
bir ay zarfında 26-1-932 salı günii 
saat 16 da Fatih Sulh ikinci hukuk 
mahkemesinde birinci arotıımaaı ıic
ra oı.wı..w ve en çok artıran zatın 
üstünde brakılacaktır. 6 - Üstün
de braktlan zat bodeU müzayedeyi 
beş gün zarfmdıa vermeye me<>bur
dur aksi taktirde muamele fesh alı
nan teminat O.le zarar ve ziyan ası.
dan tazmin ediJ.ecektir. 7 - Della
liye ve 1JıaJe pııJ.u müşteri.ye ait o
lacak vergi, icare ve sair tekalifi 
hiaedarlar hlsseJ.erin n.isbetinde ver 
meye mükellef olacaktır. Şeraiti 

mearüde dairesinde taJi,p olanlar141 
miira.caatları illlın olunur. 

Teknik n<>ktai nazarından fevka.la.de bir filin. Bir çok kuvvetli 
eğlenceler - Viyana şenlikleri - Fişenk oyun.lan - Balonlar -

Renkli kısımlar. 
Mümessilleri.: S!nemanm dört büyük san'atkarı: 

Renee Heribel - Claire Rommer - Paul Richter 
ve Gaston Modot 

Penie aralarında : Fevkalade varyete numaraları. 

3 uncü Kolordu 
ilanları 

Ordu ihtıiyacatı sıhhiyesi i
çin 51 kalem göz aleti pazarlık 
la almacaktır.Lhalesi 26-12-931 
cumartesi günü saat 15 te ko
misyonumuzda yapılacakttr. 

Taliplerin şartınama5ini .gör 
mek üzere her gün ve pazaır
lığma iştirak etmek istiyenle
rin de vakti muaıyyeninde ıloo
misyonumuza müracaatları. 
(662) (4520) 

AskerJ fabrika· 
lar ilanları 

30-12-931 tarihinde ıkapalı 

zarf ile münaıkasaları yapıla

cak olan 173 ve 77 kalem E-
lektrik malzemeleri ilanmda 
müsavi fasıla bozulduğundan 

yevmi münakasa 20-1-932 ta 

I Bugün akşam 
Saat 21,30 da 

, Onlar Ermiş 
Muradına 

Vodvil 

Yazan: 
G. Feydau 

Tercüme E: 
Vasfi Rıza ve 
Bedia Hannn. 
Yakında: 

lıı~nbul Bılıdiyısi 

~~hirTiyaİl'osu 
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Üsküdar Hale Sinemasında 
BATAKHANE ÇIÇE<Jl 

İlaveten: Eller yu.kan. ,. 
Yunan Milli Üper~ 

heyetinin temsilleri 
öniimiiuieki 25 Kanunuevvel Cu 
ma günü n:ıatiııı.e sat 16,30 te ve su 

vare saat 21 de 

Fransız Tiyatrosunda 
Verdini şaheseri 

TRAVIATA 
Cwnartesi akşamı saat 21 el<: 

Cavalleria Rusticana ve 
Pagliacci 

Beyoğlu iaa itıiraz merciindcn: 

lstanbu.1 ilçiinıcii iA:rasından: Bir rihine saat 14 te t'ehir edilmiş
borcuıı. otıemicıi iç.in mahcuz ve para- tir. Taliplerin muracaatları. 

İkametkahlari meçhul olup müıncs
ailleri dahi bulunmıyan Cezepi. An
toa.n Domeniko, Tavıdeo, Renicri 
efeındilerle Reciana hanıma ve Mııs 
tafa ve Raci Osmaın beylere: 

İcra ve iflas lıanwıunu.n ili nci 
maddesi mucibince aatış tarzının 

tayini zıınnmda vakı müracaat üze
rine tebligat ifasına aalilı ~kamet

gaıı.Jaruuzın meçhuıliyetİillle bi.oaen 
30-1-932 tarihine müaaddif c.umarte 
ai günü saat 11 cl<: {«ıbirde) Bcyoğ 
luo.da kain icra iıtiraz mercii hazu
runda bizzat veya bilvekile hazır 
l;mlmımaldığmız füzumu tebliğ ma
kamına kaim olmak üzre ilan olu-

ya çevri.lmesi mukıa.ıırer Reminkton ( 4380) 
markalı bir adet yazı makin.eai Tak ı--------------
simcle Senihi beyin garajında 28 
K. evveıl 31 tar.ihinde saat 9,30 da 
bi.cinci açık arttı.rma suretile satı
Jacaktır. Tıaliplerin mahallinde me
muruna müıacaatleri ilan o.1.unur. 

İstanbu.I 7 ci icn memurhığlJllr 
dan: Bir borctan dolayi mahcuz ve 
paraya çevrilmesi mukarrer bir a
det yalınız otumıa tahta mevcut ve 
başka teferriiatı olmayan bir adet 
saOOal 30 Kiııunevvel 931 tarihinde 
dokuz buçukta Üsküdar Şernşipaşa
da Ayazma cattıesi.nde 32 No. Ju 
hanede paraya çevrileceği ve talip
lerin gün ve saati mezkurde mahal
linde ha.zır bulundurulacak memu
rine müracaatlcri ilin olunur efen
diın. 

ümitsiz gözüküyordu. 
- Nihat llhami? 
- Nihat llhami evinde. Sü-

heyla Hanımdan yediği dayak, 
karakolda geçirdiği saatler, öy 
le bir heyecan bırakmış ki, hu 
tdnamış. Y atakdaymıf. 

- Peki, amma, baksana, 
Muhteşem Nihat Hnaım bura
da! 

Reşit Bey, göz ucile Refik 
Cemale locayı gösteriyordu. 
Delikanlı, hayretle döndü, bak 
tı : 

- A! Sahi! Hem Semiha 
Nazmi Hanım da beraber! .. 

- Demek bunlar meyus ve 
hasta kocalarını da hiçe sayı
yorlar. 

- Öyle demek, beyefendi. 
Fakat, ne de olsa, bu gece bu
raya gelmeleri büyük cesaret! 

- Bir §eye ehemmiyet ver
dikleri yok ki ... 

- Öyle, efendim. 
- O locada daha başkaları 

da var. Buradan iyi görülmü
yor. Sen dolaşırken belli etme 
den bak bakalım, daha kimler 
var yanlarında? 

- Ba, üstüne. Şimdi anlar, 
arzederim, beyefendi. 

- Haydi bakalım! 

İstanbul ikinci iGra memwıLuğu.n.
dan: Mahcuz ve paraya çevrilecek 
yemek, masa, Jci,Jim ve aalon takı
mı 30-12-931 tarihinde saat 12. 13 de 
Sultanahmet Kaba salcal Bayram liı 
cun.u caddesi 7 numaralı hanenin 
kapıaı önünde açık arttııma He sa
tılacağından taliplerin dairanizin 
931-1912 No. 1u dosyasilc mahallin
de memurwıa müracaatları il.iin olu 
nur. 

İstanbul birinci iflas memudu-
ğundan: BiT müflis şirkete ait tri
kotaj ve yazı makineleri ve müsta 
me 1 kanape takunı mahhalin yirmi 
dokuzuncu günü saat 14 te Sandal 
Beckstanuı<la açık artırma ile satıla 
cağından t:ali.p olanJarm müracaat
ları ilii.n olunur. 

fik Cemal, ortadaki dans yeri
ne koşuşan çiftlerin arasından 
güçlükle ilerliye biliyordu. 

Muhteşem Nihat Hanımın 
locasında da hareket başladı. 
Semiha Nazmi Hanım, bu defa 
doktor Lutfi Beyle, Mebruke 
Numan Hanım Ferit Necdet 
Beyle dansa kalktılar. Muhte-
şem Nihat Hanım da Şeyda 
Kamil Beyin koluna girerek 
kalktı. Fakat dans yerine ine· 
cek yer de gene·o kuytu tarafa 
doğru yürüdüler. Orada müna
kaşa edildiği hisaolunuyordu. 
Sonra kalkıldı. Üç çift birden 
bu defa ortaya doğru yürüdü
ler. Refik Cemal, locada kimse 
olmadığını görünce bir girdi
bat halinde dönen oyuncular a 
rasında kimseyi tefrik edemiye 
ceğini hissetti. Çaresizlikle el
lerini uğu§turarak dansın so
nunu beklemeğe batladı. 

Reşit Bey, locadadilerin ini 
tini gözile takip etmeğe davra 
nıyordu. Fakat bu esnada ma
sanın önüne bir gölge dikildi. 
Bu, kupkuru yüzünde müthiş 
bir sarılık yerleşmit görünen, 
göz çukurlarının ta derinlerin
de çelik renkli sert bir bakış 
bulunan, avurtları çökmüt, du

il bir reı:.:. ... 

m•r. 

İst:anbu.I 3 iincü icra dairesinden: 
Mahcuz ve paraya çevrilmesi mu
karrer manifatura eşyasi 28-12-931 
tarihinde saat 10 dan itibaren Sul
tan Hamamında BakırcılJar cadde
sinde 86 No. lıı mağazada usulen 
satılacağından 1alip o.lanların ha.zır 
bııJ.unacak memuruna müracaatları 
iliin olunur. 

kat edince Atıf Ceınşit Beyin 
masasına dayadığını farketti. 

Atıf Cemşit Bey .. Yahut, o
nun bir gölgesi, bir hayaleti .•.. 
O kadar zayıflamış, o kadar 
bitkin bir sima almıttı ki tanm 
ması bile güçleşmişti. 

Reşit Bey, birden bire sar
sıldı. Bilmiyerek, istemiyerek 
felaketine sebep olduğu bu ada 
mm öyle harap bir çehre, düş
kün bir bakışla masasına da
yanmasından bir tehlike seze
rek ayağa kalktı. 

Bu sapsarı yüzde iki yeşil 
çizgi gibi duran dudaklar açd
dı. Boğuk bir ses : 

- Korkmayın, beyefendi, 
fena bir niyetle yanınıza gelme 
dim. 

Dedi. 

Cevat Bey de davranmıştı. 
Fakat Atıf Cemşit Beyin kup 
kuru elleri masanın üzerinde 
titrediğini, adamcağızın tepe
den tırnağa asabi bir titreyişle 
sarsıldığını farkedince korku
su kalmadı. Bilakis içinden bir 
merhamet duygusunun, acı a
cı, aktığını biaaetti. 

(Devamı var) 
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1932 Los Angelos 
olimpiyadı .. 

••••••• 1 

Müsabakalar nerelerde yapılacak? 
1932 Olimpiyadının nihai müsabakalan 1 ağuıtostao 6 

Proğrmı 30 Temmuz 1932 ağustosa kadar (dahil). 
:len 14 ağustos (dahil} Olimpik ıtadyomu civann· 
1932 ye kadar Los Angeles'de daki stadyomda yapılacaktır: 
İcra edilecek X uncu Olimpi;. Yol üzerinde bisiklet koşu-
Yat oyunlarının tam ve kat'i 1 au: 
programı oyunlan tertip eden . 4 ağustosta mükemmel bir 
komite tarafından neşredilmit- yol üzerinde icra edilecektir. 
tir. Pentatlon 2 den 6 ağustosa 

Bu ayların tarihi, küşat me kadar binicilik eskrim yüz. 
rasimi 30 temmuz 1932 me ve kros konteri müsabaka· 
cumartesi öğleden son- larile beraber 2 ağustostan 6 
ra yapılacaktır. Ame- ı ağustosa kadar muhtelif stad· 
rika Reisicümhuru Hoover o- yom pavyon ve yollar üzerin
Yunların resmi küşadının icra· 1 de yapılacaktır. 
S!na davet edilecektir. Atış 12 den 13 ağustosa ka· 

Küşat merasiminin devamı dar yapılacaktır. 
ırüddetince müsabakalara işti· I Olimpiyat güzel san'atlar 
tak edecek olan 45 memleke- müsabaka ve sergisi güzel san
tin atletleri, milli sancaklan atlar olimpik müzesinde proğ
önlerinde oldukları halde res- ramın devam ettiği 16 gün 
rrıi geçit yapacaklar ve şerei müddetle gece ve gündüz açık 
tribününün önünden geçecek- ı olacaktır · 
!erdir. Bunu m~teakip ol~p!· 1 te ~932 Los An eles o-
Yııt bayrağı çekilecek olımpı· . ~ , g 

• 1 · k 1 k b' lımpıyadınm programını ve ne Yat meş a esı ya ı aca ve ır d 1 " uk d 
atle bütün di "er memleketler 1 re e Y.apı .acagmı Y an a yaz 

.. t g 1• • dık. Şımdı burada stadyomlar· 
ınusabıkları namına o ımpıyat d .. h 1 d 
andı içecektir. 1 anı· y~zmek .... avuzd abnnh aned ve 

Oyunlar 9 muhtelif ıtadyom, ?.ımpıyat oyun en a s ece 
oditoryom ve ıu yanşı yerle- gız. 
rinde 16 gün ve gece devam e- 1932 Olimpiyadının irca e
decektir. 15 muhtelif spor dilecek olduğu stad 1923 sene
branışına ait 135 program bulu sinde yapılmış ve (Pare des Ex 
nacaktır. positions} nun ortasında bu· 

Program atideki yerlerde lunan, (Clisee} namı ile ma
'Ve tarihlerde tatbik edilecektir. ruf olan staddır. Bu ıtad yapıl 

30 temmuz kütat merasimi. dığı zaman 75.000 kişi alabili-
31 temmuzdan 17 ağuıtosa yordu. Fakat bugün tevıi edil-

--

1932 Los Angeles olimpiyadınm bazılarının olacağı ve tam 
230,000 kişi otura bilecek olan Clisee stadı 

kadar (dahil) saha ve pist Ü· mit ıekli ile 105.000 numaralı 
zerindP. atletizm. yer 125.000 numarasız yeri ki 

8 ve 11 ağustos çayır hokke yekiin edecek olursak 230.000 
yi,, demi final ve final. kitilik bir stad olmuştur. itte 

7, 9, 12 ağustos beynelmi· 45 milletin 2000 ila 2500 atleti 
le! gösteriş (Iakros) , nin çarpııacağı stadlardan biri 

8 den 12 ye kadar (dahil} budur. 
jimnastik. Yüzme yarışlarına ait stad 

13, 14 ağustos atlamalar. ise 50 m. boy 20 m. geniflik 
8 ağustos milli göeteriş ve 5 metre derinliği olan bir 

(Amerika futbolü}. havuzun etrafında 10.000 kiıi-
14 ağustos oyunların tatili nin rahatça seyredebileceği va-

tneraaimi. ziyettedir. 
Yüzme olimpik stadında 6 

dan 13 ağustosa kadar (dahil) 
yüzme dalma ve vaterpolo. 

Olimpik eskrim pavyonun
da 31 temmuzdan 13 ağustosa 
kadar (dahil) eskrim. 

Olimpik oditoryomda 30,31 
temmuz Halter. 

1 ağustoıtan 7 ağuıtoma ka 
dar güreş . 

9 ağustostan 13 a(iJstosa 
kadar (dahil} Bokı. 

Rose Bowl stadyomunda. 

Birden 3 ağustosa kadar 
pist üzerinde bisiklet. 

Santa Monica'daki Riviera 
klüpte: 

10 ve 11 atuıtosta binici· 
·ik sporları. 

Long Beaoh deniz ıtadyo
tnunda: 

9 dan 13 ağustosa kadar 
kürek. 

Loı Angelea civannda O
limpiyat yat yarıılan. 

5 ten 12 ağustosa kadar. 
Maraton koşusu 7 ağustosta 

İcra edilecek ve olimpik sta· 
dında başlayıp gene orada bite 
cektir. 

Boks ve güreş müsabakaları 
1924 senesinde bina edilen 0-
ditoryomda yapılacaktır. Bura 
nın istia~ kabiliyeti 10400 kişi 
dir. 

Olimpik köyüne gelince 
Loa Angeles olimpiyadına işti. 
ra kedecek olan bütün milletle
rin atletleri için antreneınan sa 
halarmın tam ortasında bir köy 
teşkil edilmiştir. 

Bu köyün evleri çam 
ağacından yapılmıştır. Taksi
matı da şöyledir. İki oda bir an 
tre, bir duş, lavabo, tuvalet ve 
ufak bir salon. Bu binaların 
adedi800 dür.Hepsi ayn ayndö 
tenmit ve atletlerin mühtaç ol 
duklan bedeni iıtirahati cami
dir. Bundan batka her millet 
isterse kendi yemeklerini ken
dilerile beraber getirdikleri ah
çdarı tarafından ıureti mahau· 
sada taphettirebilirler. 

Bunun da sebebi memleket 
ler arasında mevcut zaika far
kıdrr. İJle bundan ~ ay son 
ra yapılacak olan 1932 Los 
Angeles olimpiyadının her teri 
bu ünden. ha • 
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Slavya Yarın Oy 
Galatasaray-F enerbahçe oyun
cularına çok büyük iş düşüyor 

Slavya takımı bugün şehri
mize· geliyor ve yann ilk ma
çını Galatasaray - Fenerbah
Çe muhteliti ile yapacak. 

Slavya buraya sureti mıah
susada davet edilmit değildir. 
Aocak bu ekip bu tarihlerde 
büyük bir turnuva yapıyor ve 
bu münasebetle de meleketİ· 
mize uğrayor. 

Türkiyede Slavya takımını 
tanımıyan hiç bir sporcu yok
tur. Bu takım bize ilk Avrupa 
futbolünü &fılıyan takımdır. 

Onun için bihakkin bizim 
futbolümüzün hocasıdır diyebi 
liriz. Slavya bu turnuvasında 

il 
) 

Slavyanın son oyunlarında iıa· 
kikaten Avrupanın gol kıralla
, undan olduğunu isbat eden • 

Sovboda 

F. T. C. ile oynamış ve 2--1 
galip gelmiştir. Ondan IOllra 
karşılaştığı v; ~·ana şampiyonu 
Admira takımını da 3--1 yen
miştir. Bu iki takım bugün Av 
rupanın en İyi oynayan takımı 
dır. Admira olsun F. T. C. ol
sun bizden teknik ve sür'at 
itib:ı.rile çok ileridir . 

Ancak Galataaaray Fener 

bahçe muhtelitine gelince bi
zim oyuncularımızın bir saati 
bir saatine uymaz. 

Bugün bakarsınız fevkalir 
de oynayan bir oyuncu yann 
formunu kaybeder ve iyi oyna
yamaz. Yalnız bununla bera
ber bizim oyunculanmızm gay 
rikabili inkar olan haaletlerin
den biri de cevherli olmalan
dır. 

Spor tarihimiz öyle vak'a· 
lar kaydetmittir ki insan bun· 
ları düşününce hayret içinde 
kalıyor. 

İşte bunun yegane ıebebi bi 
zim oyuncuların cevherli olma 
sıdır. 

En umulmadık yerlerde 
muvaffak olan oyuncular gene 
bunlardrr. Hele bu ıon hadi-

! seler çocukların üzerinde çok 
kuvvetli tesirler yapmıtlardır • 
Onlar biliyorlar ki kendi oyun. 
larmı bütün bir Türkiye yehe
canla seyredecek. .. 

Onun içindir ki ıon antre
nemanları nazan itibara ala· 
rak fazla nevmidiye dütmek 
doğru olmaz. Bakalım hadisat 
nıeler gösterecektir,? 

Takımın teşkiline gelince 
hiç §Üphe yok ki Galatasaray 
- F enerbahçe takımı en kuv
vetli şekli ile çıkacaktır.Kaleye 
Ulvi veya Avni kpnacaktır. Ul 
viye nazaran Avni daha tecrü
besizdir ve Slavyaldar gibi fut 
bolün en ince noktalarına ka
dar vakıf profesyonel bir ta
kım kartıaında ne dereceye ka· 
dar muvaffak olacaktır bilin-
mez. 

Halbuki Ulvi Avniye naza. 
ran daha çok beynelmilel maç
lar yapmıt ve gönne kabiliye
ti daha çoktur. 

Müdafaada Bürhanla Milat 
veya Vahi oynayacktır. Bu üç 
elemanla bu hat iyi letkil edile 
bilir • 

Muavin hattı iıe Mehmet 
Retat, Nihat, ve Cavattan te
rekküp edecektir. 

Forvete gelince bu hat an
cak §Öyle teşkil edilebilir: 

Niyazi veya Leblebi, K. 
Faruki, Zeki, Fikret, Rebii.. 
Bu for hattı muhtelitin çıkara 

bileceği en kuvvetli hücum hat 
tıdır. 

Binaenaleyh muhtelit bu 
şekli ile en kuvvetli vaziyette
dir. Yalnız tekrar edelim ki bu 
gençler yalnız kendi renkleri 
için oynamıyorlar ondan daha 

Slavyanın kalesini fevkalade 
müdafaa eden ve göz bebeği 

olan Planiçka 

mühim olarak Türk futbolü 
,erefine oynuyorlar bunu hiç 
bir zaman unutmamalan la
zınıdır. 

*** 
Slivya maçları tertip b.,ye-

tinden: 

1 - Çekoslovakya şampiyo
nu Slivya birinci futbol takımı 
bu~ ıaat onda Sirkeci istaA· 
yonuna gelecektir. Sporcularr
IDIZlD bu futbol üstatlarına ya· 
pılacak karşılama meraaiminde 
bulunmalarını rica ederiz. 

2 - 25 kanunuevvel 931 cu
ma günü Galatasaray - Fener. 
bahçe muhteliti Slivya ile Tak 
sim stadyumunda karşılaşacak
tır. Maça saat 14,30 da başlana 
caktır. Hakem, futbol federas
yonu reisi Hamdi Emin Bey
dir. 

3 - Biletler bugünden itiba 
~ (Milli spor Zeki Riza) ma
ğazasında &ahfa arzedilmiştir. 

Fiatlar: Balkon 3 - 5 , Tri
bün 1 - 2, Duhuliye 50 - 1 lira
dır. 

On sene zarflnda memleketimize bir kaç defa gelmiş, bizd'1 futbol kü!tü•ünün 

.5 

• 
Isviçre dağlarında 

kış sporları .. 
•••••••• 

Ski, kızak, patinaj, yüksek atlama 

Avrupada kış sporlarının tüyleri ürpertici bir enstantanesi 

Kıt, lstanbul'da spor hamleleri 
ni sekteye uğratırken,Avrupada bili 
kiı spora yeni bir hiz veriyor. Va· 
kıa kabul etmeli ki her memleket kıt 
sporlarına mÜ•ait değildir. Fakat 
Cbamonix ve Saint Moritz gibi bü
tun Avrupanm kış mevsimini bekle
diği yerlerde fimdi spor, neı'e, sıh
hat ve serbesti hakimdir. 

Orada kış sporlarının batında ge 
len biç şüphesiz Ski'dir. kadın er
kek, hatta çoluk çocuk ayaklarına 
ski'leri takdıldan gibi kendilerini 
kara salıveriyorlar. 

Bütün spor eğlenceleri gibi ski 
batlangıcı güç, fakat son dere
ce zevkli bir oyundur. Bu Mevsim 
de karlı dağlann arasında yapdan 
ski müsabakalanru bile ıeyrcbnek 
onun kadar zevkli bir §eydir. 

Geçen aeneki müsabakalarda Sa 
int Moritzde Stoll kilometre müsa
bakaımda ski ile saatte vasati 102 
kilometre katetmek suretile birinci 
ııelmitti. Cesare Chiogno ise müsaba 
kanın bir kısmında ıki ile saatte 
132 kilometre cibi bir sür'at temin 
ebnitti. Bu bat döndürücü sür'atin 
içinde sporcunun bütün kafasmı, 
muhakemesini nasıl idare etmek 
mecburiyetinde olduğunu söyleme 
ğe lüzum yoktur. Bilhassa bq alh 
sene evveline kadar dağlar arıuında 
ıki için sahalar buııünkü kadartan-
1 im edilmit defi.idi. Bu yüzden feci 
f :azalar da oldu. Fakat timdi bütün 

İsviçre dağlan tamamile ski'ye mü
sait bir bale ıretirilmit cibidir. 

Zevkli apor eğlencelerinden biri 
de kızaktır. Ankara caddesinin ynya 
kaldmnılannda bize bir çocuk eğlen 
cesi gibi gelen bu spor, göz alabildi 
ğine kadar uzanan karlar içinde ço
cuklardan ziyade büyüklerin eğlen
cesi oluyor. Kızaklara hazan sl'l<iz 
on ki§İ birden binerek kendilerini 
meyilli satıhtan atağıya doğru hıra 
kıveriyorlar. Bu sporda da en ziyade 
virajlarm güzelliği var. Bazau kıza 
ğa yüzü koyun kapanarak saatte 
la&kal. elli alhnıt kilometre sür'atle 
sathı mailden aşağıya doğru kendile 
rini baakıverenlerin zevklerine do 
yum olur mu? 

Tehlikeli kıt sporlarından biri 
de Sbcleton'dur. Fakat bu spor he
nüz o kadar taammüm ebnit değil
dir. Avrupa'dao yalnız Saint Mo
ritz' de bir tek Sbcleton sabası var
dır: Cresto Run. 

Yine kıı sporlanndan ta eskiden 
beri sevilmİf ve rağbet görmüı olan 
!ardan biri de patinajdır. Avrupa
nın kıt sporlanna müsait olmıyaa 
büyük tebirlerinde sun'i surette don 
durulmu§ havuzlar da Ye göllerde 
patinaj yapılır. Patinaj eğlenceli ol
duğu kadar tehlikesi binniıbe daha 
az ve çok zarif bir spordur. 

Sonra patinaj hokey müsabab. 
lan da heyecanlı sporlardan biridir. 



1 

Tarihi Tefrika: 10 

Sabatay Zevi ! 
Nakleden : R.N. 

Kazak Bir Yahudi kızının 
erkeğile kanlı macerası 
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Birinci sahifeden geçen yazılar 

Türk-Iran 
Hududu 

Birden ziyade 
Evlenenler 

Hava sınıfı 
Mensupları 

(Başı ı inci sabifedt!) (Ba§ı l inci sahifede) (Ba!jı 1 inci sahifede) 
tehditlerine maruz kalamaya- !anması faydalıdır. Ancak nikah ta- ve balon rasıdı zabitlerle pilot 
caktır. biri kanunu medeni ile mefsuh o- gedikli zabit ve pilot gedikli 

lan ahkamı sabıkaya ait bir tabir k"" ··k b"tl h 1 d 
Ti.car• mu"nasebat k uçu za ı ere er atı ay a 

, olduğundan dini merasimle vu u- bir, kanunuevvel ve mayıs ay-

• 
Istanbul kontenjanı 

dün tebliğ edildi 
Kolilere ait bir kayt o1madığın

dan tereddüdü mucip noktalar 
umumi müdii!'lükten soruldu .. 

Genç Musevi kızı, erkeğe teslim olmamak 
için kendini kılınçla öldürtmüştü 

Bu protokolun imzası lranla bulan birle!jmelerde dini nikah ta- l d fı .1 k .. 
birinin kullanrlması muvafık gö- ann a, nıs ven me uztte ae ,·anını alan gümrük başmüdürü 

iktısadi ve ticari münasebabmı d ~60 ı · · bo b ıülmemiştir. ne e .:> ıra, nışancı m ar- Seyfi Bey derhal tetkikat yapa 
zm da inkişafı gibi hayırlı neti dımancı ve bafon nişancısı ge-

l b·ı k h" eti. h Eo/enme memurları ırak kanunusani, .. ubat ve mart 
d h. 1 • · b" detlı" taassubu varsa bu muba- ce er vere ı ece ma ıy •· dıkl" b"t d"kl• k"" ·· k za % Şimdi bu a ı i vazıyetı ır • b l k d p k km ~ Bundan başka amme davası açı- 1 za 1 ve ge ı 1 uçu • aylarında İstanbul gümriiklerin 

b k k h · • ·· --L-J-de kendı"nı" go""sten"yor- 12. u unma ta ır. e ya a- bı"tl d k her alt ayda bir tarafa ıra ara arıcı muna- ~ ~· · Jabilmesi için bazı hususi usul ve ere e eza 1 den girecek muhtelif maddele-
scbata bakılınca da yhudiliğin du.OrtodokaKazaklarla katolik tide bu mesaili aiyasiyenin tıca şartlara tabi zina suçundan ayrıl- kanunuevvel ve mayıs ayların- rin mikdarlarmı tasnif etmiştir 
0 

zaman Lehistan ile Rusya Lehler araımda cereyan eden ri semerelerini müşahede edece makta olan bu gibi birleşmeler bak- da nısfı verilmek üzere senede Bu kontenjan listeye ~İr de i-
arasında mevcut gerginlikten muharebenin sonunda mutlaka ğimize şüphe yoktur. kında kullanılacak müeyyidei ce- 240 lira uçuculuk zammı veri- zahname merbuttur. Yalnız ba 
ne kadar müteessir olduğu an- yahudiliğin aleyhinde bir vazi· Trabzon • Tibriz golu zaiyenin ceza kanununun zina fa:.- lir. Bu zamlar şahadetname la· zı ral'amlar u··z.....:~d~ teTcddüt 

1 d ima ilavesi münasip olmayıp bu ·h· d b 1 B J 1 • ~·~· ~ 
!aşılır. Lehli için Rus demek yet meydana ge iyor U. Tarihi bir kervan yolu olan müeyyidenin evlenmeleri kanunen rı ın en aş ar. uzam.ana a hasıl olmuş ve bu noktalar mü 
Asyalı ve şayanı istihfaf bir Fakat "Kimseyi öldürmiye- Trabzon. Erz11rum - Tibriz yo memnu kimselerin bilerek akitlerini bilmek için yapılacak talimat diriyeti umumiyeden sonılmuş-
tey demekti. cekain!,, diyen yahudinin de lunun Türk. İran transit ticare yapan evlenme memurlarile bu gi- veçhile her altı ayda laakal IS tur. Bundan başka yeni konten 

Ayni zamanda Ortodoks kendine mahsus bir cesareti tine yeniden açılması bu saye- bileri evlenmeye sevkeden vt!H ve· ıaat uçuş yapmak şarttır. janda kolilerin vaziyeti de anla 
mezhebine girmiş olan Rus, vardı. Eğer yahudi mesela iki de kabil olacaktır. lran hükU- ya vasilere ve kanunun aktin ya- İşbu zam tahkikatı bir guna şılmam1ştır. Gümrük başmü-

f h . afınd b" · . f pılmış olduğunu ispat t!den vesika- t k"f t b" d ""ld" L· "h Katol ikler için pek ne ret edile mu anp tar an ınnın sa meti daha pr!;)tokolun imzaaın- /arı görmt!den dini merasim yapan ev ı ata a 1 egı ır. ayı a dürlüğü Ankaradan bu konten 
cek bir şeyden ibaretti. Yahu- lan arasında bulunup ta bu c:e- dan evvel Kürt atiretlerini hu- imam ve s:alr ruhani reisler bak- nm diğer maddelerine nazaran jana üç ayda idhal edilece1< ko-
ı'i ise bunlann ıkisine de ya- sareti gösterseydi biç ıüphesiE duttan geri çekmektedir. Kom kında ceza hükümlerini muhtevi da zam talimattaki uçuşları , Jilerin karşılığmm da bulunup 
bancı Mli. Bir zaman oldu ki, kahramanlığını hürmetle andır ıumuz hududunu bizim gibi 237 inci maddeye ilave edilmesi mu yapmak §artile her iki senede bulunmadığını istizan etmiştir. 
galip taraf yahudileri elinde mağa muvaffak oldu. Fakat muntazam krtaatla tahkim ede vslıkMtır:'.' • h 

1
• I bir ve mali sene iptidasından Eğer koliler bu kontenjana 

bir vasıta olarak kullandığı i- o muharebe saflanndan hariç cektir. uezzın ııe tı ıp er itibaren birinci maddede beyan dahil değilse, bu takdirde koli-
çin mağlupların kin ve busume tutuluyor, sonra da husumet Karadenizdeki limanlarımız Adliye bu müzekkeresinde c;v olunan mikdarların 360 ve 240 Gümrük başmüdürü Seyfi B. !er için ayrı bir kontenjan ya-
ti yı.hudi!ere karşı iki misli art ve taassubun en acı neticelerine T·· k t d • il J lenme akdinin böyle bir akdın lirakstı üçte biri nisbetinde arta- 1931 senesi ilk üç ayına mal pılacak demektir. Aldığımız ma 
mış oldu. Büyük arazi sahibi katlanmağa mecbur oluyordu. ur va an~nı t;mıry~ ~rb~e dini merasimini yapanların ce- ca !r·. l . . ıus olan umumi kontenjan liste lumta nazaran, Ankarad bu-
ası lzadeler yaptıkları kilisele- Bütün bu fı:arışıklıklar arasın- 'c:>skeledle ltechıkz. sedıyasetını h u- za görebilmeleri maddenin sa- . ~~yıhada ~ua lım pılotlar ta sinin lstaııbul gümrüklerine ait lunmakta olan Maliye heyeti 
rin anahtarını yahudilere vere da yahudinin gösterdiği casa- yu al ım a ta ıp enT mbu te- rahatine ve temyiz mahkemesi b1 _ırdının, dTI?l~allım uçucular şek- ı olan kısmı dün Gümrükler u- teftişiye reisi Adil Bey yen~ 

k b k 1 1 k t Olu rd O elen .ad- rem smet Pa .. anın ra zon • · · "h d ·· d" • · ın e ta ı ı gece uçu•unu ya h kk ı re · a tırıyor ar. ev enece re şu yo u: g ~- T b . . ~ b .. ..k .. k k nın ıçtı a ına gore ını mernsı l • b" . .' • mum müdürlüğünden tebliğ e- kontenjan a ında temas ar-
bır köylü kiliseye gidebilmek melere mukavemet ediyor, mev e lız şosesmı. uyu !.'1 ·ı ~ı;ıı mi yapanlardan yalnız imam ve p~n ar~ her !r sa~~ lÇın ayrıca dilmi~tir. Dün İstanbul konten da bulunmaktadır . 
..;in evvela kapıcı yahudiye pa- cudiyetini"' kaybetmiyordu. yo~ annın ıeyn~e ~usak il" ruhani reisleri tecziye etmek ikışer lıra verılecegı ve gece u- · --------.--------------· 
a verme"e mecbur oluyordu. Her millet tarihinin muhtelif şek~-~~ inşa . ett;rme:e 1 ';{~r kabil olduğunu müezzin ve ha- çuş parasının bir ayda bir şahıs T• t h d ı • 

H isfyan kilisesinde yahudi safahatında türlü türlü sade- ver hgi dv:.ld~e H aı _a? t~f tiplerle sair şahısların cezadan için 20 lirayı geçmeyeceği hak ı care m ua e e er ne 
kapıcı! Eger adamcağız para melere uğramış, bir çok kah- meç u eg.~ ır. ususı 15 ı • kurtulmakta bulunduklarını e- kında hükümler vardır. 
b 1 h ramanlar Çıkını .. bı"r milletin" ve baratıma gore Trbazon da da. h · ti · t !-ekte ı k u up vcremez!e o zaman ya u .- . ld " h ld K d • d emmıye e ıtare ey ~"' • 
el köylünün öküzünü bile zap yahut bir fikir ve itikadın mü· h~I o. ~gu . a e ara en~z e- ve halbuki bu kabil eşhas tara Poliste yenı esas ar onuyor 

d f · · h 1 f d kı miıhım lımanlarımızm ınşa· f 1 h" · tederdi! a aaaı ıçın ayal annı e a et kmd ku . ed mdan yapı an aynı ma ıyeti, 

Bu bir nevi kilise ticareti i- mekten geri kalmıyan insan- sf~·ıta~a~;uJa k a b vv tl' ve bilhassa kanun hükümlerin- Mahmut Saı· m al • o •• 
di. Arazi sahibi olan aaılzade lar zuhur etmiştir. Fakat yahu 11 e ınt a ece • u su~e e den haberdar olmayan bazı eş-
kılisenin kapıcılığını muay- dilerin kahramanlığı, fedakar· kolaylık ve u~zluk nokta_ı ~ka- has üzerinde aynı kuvveti haiz G k } d D j ti J ••tek b "l t 0 t •• 
yen bh para mukabilinde ya- lığı daha başka ve müstesna ol zanndan tranaıt yol1;1nu;d·istı .• bulunan 277 inci maddenin ene ya a an 1 ev e er e mu a ı avıza uze-
hudiye satar, yahudi de kilise muştur. Çünkü her hangi bir bballi her ;:uretle temm 1 mtf son fıkrasının tadili lüzumunda • d . b" ani p lacak 
ye gelenlerden para almak SU· millet için, mücadele ve ıztırap u unaca tır. ehemmiyetle ısrar etmektedir. Mevhum tıcarethanesi rııı en yenı ır aşma ya ı 
retıle kenditine bir kazanç te- seneleri vakit vakit gelmiı, mu Hududun tasaihi için para tep ayordu Memleket iktı• adiyetını ko- deti 9 eylul 932 de nihayet bu-
min ederdi! Görülüyar ki ara- ayyen bir devirden sonra tek- Tahranda imza edilecek pro Vekaletin isf~clİfİ tadi!ıit Zaman zaman gazetelerde polis ruma k~rarnamesi muc!bince lacoktır. Lehistanla muahede-
zi sahıbi asılzade meydanda bu rar hali tabiiye kavutmak o tokola göre Türk • İran hudu- Adliye vekaleti maddenin şu ve adliye haberleri arasıooa ismi ı evvelce tıcant muahedesı yap- miz meriyet mevkiine girmemiş 
lunmuyor, herkesin husumeti- millete nasip olmuştur. Fakat dunun tashihi fU suretle tesbit şekilde tadilini ehemmiyetle ta geçen bir adam varoır. 1 tığımız devletlerle yeniden mü tir. Müddeti bir seneliktir. 
n~ yahudi kazanıyordu!.. yahudiltt için bu böyle olma- edilecektir. Küçük Ağn dağı lep etmektedir. • Ekseri va s:ılnameciJik ve biç ala- tekabil tavızat esesına müs.te- Fransa ile aramızdaki ticaret 

1637 de Kazaklar Poltava mıştır. Yahudilik daimi bir mü ve Aybey dağlan bize terkedi- "Evlt!nmeleri kanunen memnu kası o!mooığı hal- ! nit bir anlaşma yapılmak icap muahedesi müddeti 8 eylul 
yı işgnl ederek yahudileri ve cadele ve ıztırap içinde bulunu lecek, mukabilinde Baçirke mın kimselerin bu mfmnuiyeti bilerek de gaz:etclere abo- ı etmektedir. Anlaşma ıudur: 932 de hitam bulacaktır. 
katolikleri öldürdüler. Katolik yordu. Yahudi kendi dinini mu takasında lrana taviz arazisi akitlerini yapan evlenme memurla- ne yazmak gibi iş- Bundan böyle, herhangi bir İngiltere ile akdettiğimiz 

h f . . ··ı.. .. h . ·ı k . ç k b. kı rile bunları evi nmeğe sevkeden ·-·) • k d 1 k k k a· . . h d . 1..... l"k kiliselerile sinagogları yaktı- a aza ıçın o umu ve er tür- ven ece tır. ora ve ıç Y· "'"' e ugraşaıra o 1 mem e etten, anca en ısın. e tı.caret m,u.a e es_ı """'· • sene. ı -veya rvlenmelerii!e riza gösteren 
!ar. Bir Leh ordusu Kazaklara lü fedakarlığı muhafaza eder- m<!ti ziraiyesi olmayan bu sarp veli veya vasile:~~ 3 aydan 2 sene- landmctlık YaJ>· ı sattığımız etya kadar mal ıd- tır. Mer ıyete gudığı tanh 3 
kartı çıktı. Kazaklar mağlup ken halikine kartı en derin bir dağların bize intikali mukabi- ye kadar bapsofıl.tıurlar... makta maznullA>I\ hal t:deceğiz. Ancak mer'iyet eylfil 930 olduğuna göre 3 ey-
oldu. Bunun üzerine isyan a- merbutiyetle bağlı olduğu ka- linde sadece iki taraf hududu- Kanun1 sebepler haricinde, ka· mü~addi~ ddalar I halinde bulunan ticaret ?1~ahe ı lul 935 tarihine kadar hükmü 
kim kaldı. naatinde idi. Yahudiliğin üç nun emniyetinin temini müla- nunf şartları ifa etmeksizin evlen- tevkıf edwmış ve deleri bu anlatmaya manı ol- vardır. 

Bundan sonra 1648 de de bin senelik tarihinde hep bu hazaaile lrana taviz olarak ve- me vesikası veren memur bir aydan ayJarca tevkifane maktadır T·· k Al ı· t 
d b k k

.. I . "h · 3 aya kadar hapsolunur. Kanunen • ur - man ıcare mua-
Lehlerc: karşı bir İsyan çıktı. var ır. rilen arazi İr ço oy en. ı tı- evlenme aktinin yapılmış olduğunu 1 Made lunuya~ış_ ~an Hiikiımetimiz bu güne ~adar hedesinin müddeti 25 eylul 931 
Bu seferki isyan birincisinden Ölüm ile hınstiyanlıktan bi va eden münb.t ve mahsuldar gösteren vesikaları görmeden bir t aım, a- 20 muhtelif memleketle tıcaret de hitam bulmuşsa da iki hu-
daha iyi hazırlanmıştı. Lehlile rini kabul etmeğe mecbur tu- bir vatan parçasıdır. Bu da dost evlenmenin dini merasimini yapan- ~ geçcnlcrde ha- mu<:hedeleri akdetmi! b1;1lunu- kUmet, feshini istemedikleri i-
re k r§ı Kazaklar mukaddes tulan yahudilerden binlerce le!- luk ve hüsnü niyetimizi isbat i- !ar hakkında ayni ceza bükmolu- MahtDJit :Saım p.ıs:ııı.:~n çıbııj yor. Bu muahedeleTtn bır kıs- çin muahede mer'iyet halinde 
bir harp açıyorlardı. Bunlar ka şi kendi din ve imanlarını feda çin kale alınmağa değer biır öl- nur. ..., yenıde~ faali!e 1 mı mtt'iyete gİrmit ise de bir demektir. Amerika ile aramız-
zakların istiklalin; temin ile etmekten iae ölümü tercih ede çüdür. Diğer taraftan öğrendi- Evli olduğu h:ıld" dini merasinı tdıee koyu.] lfmuştuK. Mmalahm':'\.~ .. ':?· ddunki 1 kaç tanesi, henüz tasdik edilme dald ticaret muahedesi 22 ni-

h d"l ld 0
• •• İ h .. ._..._ et" "l ak yaptırmak suretile dig"er bir kadın- oze ve e ısı~ın e • d""" b" kıs d dik 

Ya u ı eri de ortadan ka ır- rek kılınçtan geçmekte beis gı.me gore ran. Uı<um ı ı e . l 1 mı" ıger ır mı a tas 933 ta ih" kada •. ahed la birleşip karı koca gibi yaşayan arkadaşlnrile, Gakıtada favyar ha- .T• •• • san r me r mer ı-
mzık istiyorlardı. Kazakların görmemişlerdir. Yahudilerin d~ mu~arrer ti~aret ~';1 . ~ı- rrkt!klerle, erkt!ğin t!vli olduğumı nmd:ı ticaretk iştigaJ eden lksai ed.lmekle beraber henuz teatı 0 yet halindedir. 
reisi Çimiyelnski Kının tatar- katlandığı ölüm kolay ölüm- nın muzaktteaı esas itıbanle ık bildiği halde bu suretle birleşen efendinin yazrhanesine giderek, l lunmamıştır. Bu yakınlarda J ·ı h d . h 
larile de itiifak etmi~ti.. Mütte- !erden deg" ildi. Her türlu·· eza 

1 
m. a.l olun.m.uştur. M~ahed.e pro-. kadınlar 3 aydan bir seneye kadar göya ticaret salnamesi içUı muay- müddeti bitecek ticaret muahe .. aponya tı e ~ua e_ et~ızM .e-d 

T k k ka ı- d bi · · B · f b" nuz menye e gırmemış ır u fik ordu 1648 nisanında harbe ve cefaya tı.bi tutularak hayat- [ Jesı te .. t ı ı mu ve at aıremız hapis ve 30 liradan aşağı olmamak yen r para 1stetruş, csraı e · ır deleri arasında, Franaa, Rusya . .. . : 
L h d 1 tüt 1 nmaktadlr ımzH u"zere para cezasına mahkfJm olur- taraftan, bunları oyalarken, diğer 1 M · t 1 kdett" ... • detı uç aenedır. Macanstanla 

tutuştu. e or usu mağ up !arından mahrum ediliyorlardı. ce e o u • .. -ı .. ha'- ~-- . . 1 ve caans an a a ıgımız hed . 13 . . 1 
ld 

kmd B da ake /ar. Ve memurlar bakkmda ayrıca taraftan polısı "'°'"'" etmıştır. hed I b I l d M mua emız, teşrınıevve 
o u, Dinyepc-r nehfrinin e:-ve!· Lehlerle Kazaklar arasında ya. b·~· u m~ybU :uz 1 müebbeden memuriyetten mahru- Gelen mernunl<ır, Mahmut Saim mua • e eı· a.ş ıca an _ır. . a- 932 de nihayet bulacaktır. 
ce garp tarafını e e geçırmış . h ebe! d ah d"I . resı ı 1t sayı a ec 0 an miyet cezası dahi hükmo!unur. Bu ve arkad~mı ~!ayarak !;>3kları_n- I a~afıh, ~b~arıst~nla şımdıd~~ 
olan Lehlilerin bu hezimeti Ü· kı mu ar er e y • 0 1 e;-ın poıta mukavelesi de İntaç o büküm kanunu medemnin_ meri 1 da ?nunı -takıbata ~~ssül etmış· muteke.l:al bır lU'~aşma zemını Bulgaristanla yaptığımız 
a•rir:e Kazaklar bu havaliye ha . r;aruzh k~.fıklapekrı fb".~Y-~:S~"h1n lunacaktır. Bu suretle Türk • yetinden sonra bu suretle_ bırleşmış krdir. bulunmuştur. Bu anla~ma, eşya muahede, 2 kanunusani 931 de 
kim olmu,lardır. ·Yahudiler a- ı· a ~a ki u ı er. . u!" a ra İran münaıebatı en normal bir olup ta bu ~an~nun neşrınde~ son- Artist kavs;!aSl mübadelesi esasına n:üstenittir. meriyete girmiştir. İki seııelik-
r:ıeından ortodol<s dinin"ı kabul man ı ar gostermıttır. safhaya dahil olmak arifesinde- ra ayni vaZiyetı . ~e,,vam ettirenler • Macarlar, bizden okkası iki li- tir. 

b kk d d d Tepeba~ında artistlik .:den Ma-
edenltt yerler"ı:.de kalabildiler. 

1 
Erkek ve kadın bütün ya. dir. a m a a caTI ır. dam Trikya ile Maıla.-n Kobi, ara· reya tütün alacaklardır. İsviçre ile muahedcmiz 111tri 

Bu iıyanların muvaffakıyetle hudilerin kahramanlık hatırala Mecdiı SADRETTİN -·--· - -- · Jarmda geçen bir krskançhk dolayı Çekoslovaklar ela aynı at:ret- yet halinde değildir. Müddeti 
neticelenmesi Lehlilerin haki. n arasında bir genç kızın göa- Z Aris vapuru nasıl •ile kavga .,ım;~erdi. le anlaşmak için temayül gös- bir senedir. 
mivetinı· bekleyen Kazaklar ı·- terdig""i cesaret ve metanet bil- ı"raat Bu kavga ncticesfrıde, Trikya, ekt • ı - d ? Kobiyi dövmüştür. Polis tahkikat term eair er. Bunun etrafın- Romanya muahedesi IS ka-
çin büyük bir ümit ve kuvvet hassa unutulıuayacak bir lev- B k d otur U ya.pmaktadır. da müzakereler cereyan ettiği nunusani 93l de meıiyele gir. 
teşkil ediyordu. Bu iayan hare- hadır. an asın a IZMJR, 23 (Hususi) - Yunan bile söylenmektedir. Çekoslo· 
k K. h 1· k ba d 1 A · 1 t s· b. } . . } d } mi~tir. Müddeti iki senedir. eti ıyef ava ııini amilen Kazaklardan biri güzel bir n ıra' r,. npurunun nası o ur ır ır erını yara a ? ar vaklar, aramızdaki mukavele , 
sardı. Her taraf kan ve deh .. et duğunu tahkik ettim. Vapur Yeni- 1 mucı"bın" ce bız" den her sene 2 Türk • İsveç muahedesinin 

T yahudi kızını ele geçirip te ken Sene başı münasebc- kale boğaz:ndnn geçerken umumi Kurtuluşta ~laki el. ırrl.n furu-
içinde kalmıftı. Fakat çok geç disinden fena bir surette isti- harpte batırı!ıuış olan gemi enkazı- nunda çalışan İbrahim ve Hasan milyon tütün alacaklardır. Biz hükmü 2j haziran 933 e kadar 
meden Leh kralı Vladislav öl- fade etmek isteyince genç ve tiİe ikrazat mu- na çarpnuf ve t<lmeıi delinerek, isimlerinde iki kişi kavga etmişler de bilmukabele Çekoslovak devam eder. Yunanistanla ara-
dü. Onunla beraber Lehistan- güzel kız kendisinin kat'iyyen d•ld• yarıya kadar ıu dolmuftur. Bunun ve birbirlerini yara.lamışlardır. nıallarmın piyasada revac1DJ te mızdaki muahede S t~rinisani 
da mevcut te .. kilat ta mahvolu td d" vakkaten tatil e ı ı üzerine kaptan vapuru batmaktan K"mar mı·n etmeg"1· taabhu··ı 0tmı·~ bulu 
Y

ordu. Yahudiler artık müıtah Ö ürülemiyeceğini ve vücu Ü· Se ba ak! .. "h ti kurtarmak için, lnciraltı sahillerin- ~ · nuyoruz. - T 933 de hitam bulacaktır. 
h

. l d d l ne silah tesir etmiyeceğini aöy ne fi Y aştıgı cı e e de karaya oturtmuştur. Büyülııdere caddesinde bir kahw-
kem •e ır er e ken i erine ıı· !emiş ve kazakla böyle bir id- Ziraat Bankası çiftçilere yaptı· Buna haber alan tahmil ve tah- de oyıun oynamakta olan balıkçı Henüz mer'iyet haline gir- Hollanda il muahedemiz, 
ğınacak bir yer anyorlardı. Fa diaya tutuşmuıtur. ğı ikraz muamelatına kısa bir liye tirketi; deniz mütahauw bulu- Ali ile, 081I1ô11n, işi paraya dölanüt- memiı muahedelere gelince: henüz meriyet halinde değil. 
kat onlara bu şehirlerde de em- ınüddet için nihayet vermiıtir. nan körfez vapuru müdürü Rifat leT, neticede Omnan, ıs lira kaybet- Bunlar için de yeni saslar dahi dir. Muahede müddeti üc sene· 
niyet yoktu. Yahudilerin ora- iddiasını iıbat için de ister- İkrazata kanunusani ayının Beyi hemen kaza mahalline gönder- miştir. Osman, poljse müracaat et- !inde tekrarmüzakerecereyane dir. 

1 

dau oraya gitmeğe meçbur oluı ıe Kazağın kendisini yaralama nihayetlerine doğru yeniden :l!~~ ~.va= ~";';ene edil- miş, her jki1li de yakalanarak halı:· deceği ve muahedeleri meriye- lspe.,ya ile yapılan muahe- r 
lıırı 'l:aziyetleril!dcki fecaati bir smı söylemiştir. Kazak silahı- başlanacaktır. Bu sene birçok kurtarılmııtır. Va;>ur; şimdi ";:'b kında. tahkikata ba§laııımıttır. te giren devletlerle de dostane de meriyet halinde değildir. # 
kat -daha arttınyordu. nı genç kızın vücudünde tecrü- köylülerin Ziraat Bankasına o- açıklarında demirli bulunmaktadır. Kazalar bazı anlaşmalar yapılacağı an- Miiddcti bir senedir. Kezalik 

Y alıudilığin evamiri aşere- be ede ede genç kız yaralana- lan borçlarına mukabil Banka- Liman fen heyeti tarafından muaye. Dü"n ...,_ otob"•, iki de otomobil laşı!ıyor. Finlandiya. Norveç, Çekoslo-
d b .. d diki • ı • ne edilecektir. .... -sin en, bu dinin esasını teşkil rak ölmii§tür. Genç kız bu iddi- ya ug ay ver en ma um- Jr.aza&ı olmuştur: Şoför Bedr<l<iWI i- Şimdiye kadar muahede ak- vakya muahedeleri. de meriyet 

ed~ on emirden biri de: "Kim- ayı teslim olmayarak kendini dur. Bu suretle borç ödeyen 111111!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!! 1 daresin.deki otomobil, Harbiyede dettiğimiz devletlerin Rus haline girmemiılerdir. Bunlar· 
köylüler, buğday fiatlerinin .... ~ muameleler yapmaktadır. Altın bakkakla 117 numaralı tram- ya ile aramrzda muahede müd- dan Finlandiya muahedesinin 

&eyi ölclürmiyeceksinL dir. Fa- ··ıd·· tm k · · · t etmı"ıt· o· ....... , ı.e ·ki · ~- ka .. o ur e ıçm ıca ı. 1 son günlerden tereffüünden ol- vayla çarpışmış, r 1 sı ~ sara müddeti 3, Norvec:n iki, Çekos 
kat yahudileri her tarafta öldü ğer bir Kazak ta geue güzel bir dukça istifade etmi§lerdir. Zi- Bankanın sermayesi 26 milyon uğramıştır. lovakyamn 2 senedir. 
renler ve bunlan ölümle hiris- b im ed" .. · B nka k 1 d bo 232 bin 600 lira olduğu halde, Şoför Malımutuıı idaresindeki o- kaç nara attıktan corıra, evin c;ım. Ya udi. kızını a ak ist ıgı za raat a sı öy Ü en rcuna tob"• r ........... lita•ta ··yyar ~-"cı •-- ~- ... k hed h 

k b k bu d mikd 50946718 1• - ..-•~ • ~ ...u.ı """'' """ .. ınnıştır. Danimar a mua esi 3 a-
liyanlı tan irini a 1 etmek man· genç kız bu teklif1" kabul mukabil t.opladıg"ı buğdayları, mev uat an ll"a Ali ef. - -.,..~~ı. yaralaaıı•tıır. ........, li a1ıa1 

b li ı akt d İh J- ,.....,....- • ...... u, po şçe Y aıımıftır. ziran 931 den beı-i meriyet ha· 
arasında mecbur bırakanlar etm;§ Kazak gibi bıristiyan o- ı kısmen sılolarda muhafaza et- ya a ğ o m a ır. tiyat pa Meuuh tedavi altına aluımıg, §<>- Ra . k ) !indedir. Müddeti iki senedir. 
bu: "kimseyi öldünniyecek- !arak 'onunla evlenmeye razı gö tirmektedir. Değer fiat bulduk- ruı bir milyon küsur liradır. Zi för yakalanmıştır. Şoför Sabri ef., mıse açın an 

.. .. .. y 
1 

"k"h d' ça bunlar peyderpey satılacak- rai ikrazata tahsis edilen para- idarairnleltl otomobil iıle TarJabaşı Yahudi kızı 
si:ı!,, kaidesine riayet edenler- runmuştü. aruz nı a ın ak ı tır. Ziraat Bankasmm bui"'.iıı nın mikdan 35,7l2,6S9 liradır. caddesinden geçerlııen, önüne anısı· 
c!en değildi. Hülaıa yahudilik · · eh · .. bü t fınd k' ki if 1 al z.ıın bir çocuk çıkmıı, bunu e.ı:me-ıçın n nn o r ara a ı için en çok meıgul olduğu mu- Bu ıene, tütün ç' tçi eri, m mek için direksiyon.u kırınca, de-
işte böyle aciz ve müdafaa- liseye gitmeyi teklif edince Ka amele, zirai mahsul üzerine pa- para etmediğinden dolayı biraz mirci Yaninlıı dükkamna çarpmıJ, 
s1z bir hnlde oradan oraya sü- zak bunu kabul etmi9, fakat kız ra ikrazı muamelesidir. Köylü- dardadırlar. Ziraat Bankası, camlarını kırmış, ayni zamanda oto 
rüııüp gidiyordu. Y abudi kanı köprüden geçerken kendisini ye müteselıil kefalet üzerine borcunu vermek iktidarında ol- mobil de hasara uğramıştır. 
c:löküleıı. bu muharebeler alela- nehı·e atarak boğmak suretile ve ipotekle para verilmektedir. madıklan tahkikat neticesi sa- Naradan sonra 
el." bir hnrıı olmaktan başka bir intihar etmiştir. Istanbul, İzmir, Mersin, Trab- bit olan çiftçilein borçlannı ye-

•• - •• 1 1 • J _ - :) ı.. . . Artin isminde b_lri, evvelki gece 

Berber Hikmet isminde b.ir adam 
Çe-r.luda Mişon erendinin kızı Sün
bülü eevmit "YIC kaçırmıştır. 
Mişon dendi lcuırun Hikmet e

f endiyle berabtt Ramue kaçtığını 
tahkik etmiş ve lnr.ı 18 yaımı bitir
mediği iÇ'in mbitaya 11e ..ıJiy>eye 
miiracaat etmiştir. Zabita ve Adli

bn bııMıııta tahkibt ;yapmakta· 

İstonya nıuahedesinio 18 ma 
yıs 934 senesine kadar hükmü 
caridir, 

Bunlardan maada, Irak hiikiı 
meti ile bu günlerde bir muahe 
de akdi için tarafeyn murahhas 
lan arasında müzakerata başla 
nacaktır. ltalya ve Suriye ile 
yem esaslara müstenit mukave 

' .. ..... 11 ~ 11 ,. 
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•• İktibaslar . . Onümüzdeki ilkbaharda 6 saatte 
Jutl3;nd muharehesı ve Avrupadan Amerikaya gidilecek 
· bır borsa oyunu . . . 

Fransızlar 20,000 metre ırtıfada uçacak bır tayyare 
(Pe§tede çıkan Pesti Hiclap gazetesi umumi harpte lngilte

renin lntellige!ıce Service'inde çalişmış olan bir zatın hatrratr
nr neşretmektedir. Roggers Snowden tarafından toplanın~ olan 
bu hatITattan şu iki hadiseyi iktibas ediyoruz:) 

Umumi harpte İntelligence \ İngiliz harp gemilerinden 
Service'in şayanı dikkat mu· Green Mary bath. Eğer İngi
vaffakıyetleri arasında, şüphe- !izler, Almanların maksatları· 
ıiz en mühimmi caıuı bir kadı nı muhaberelerinden anlama
nın Alman sefaini harbiyesinin mıt olsalardı, acaba netice ne 
gizli işaretlerini ihtiva eden olacaktı? Belki de Alman ge
nizamnameyi ele geçinni~ ol- mileri İngiliz hattını kırarak 
masıdır. Akdenize çıkacaklar, bu ıuret-

Bu casus kadm Minna Steen le Britanya adasını hakiki bir 
grave - ona "kızıl saçlı Amy,, abluka altına alarak, Ameri
derlerdi - Hamburgda bir Al- kadan tecrit edeceklerdi. 
man sefine; harbiyesinin süva- Bir horsa oganu 
ris' ile muarefe peyda etıneğe lntelligence Service'in bu 
muvaffak olmuttur. Alman muharebeden sonra ikinci bir 
aristôkraslsi içinde maruf bir 

muvaffakıyeti de şudur: 
iıim sahibi olan bu süvari, me- 31 mayıs 1916 da muharebe 
zuniyetinden bilistifade Ham- bittikten sonra, İngiliz hükU-
burgda bulunuyordu. Minnaya metinin de muvafakati ile, 
son derece il.tık olan süvari, New Y ork bonasma gelen reabu kadını gemisinin üaaühare 
kesi olan Kiye!' e davet etınek mi bir telgrafta, İngiliz filosu

nun Skagerrak civarında müt-
tedbirsizliğinde bulundu. hiş bir hezimete uğradığı bildi 

Bir aktam süvari Minna'nın riliyordu. · 
evinde bulunurken, emir zabiti 

Bu suretle 1 haziran 1916 
kendisine bir telgraf getirdi. da New Y ork borsası alt üst 
Telgraf şifreli olduğu ve süva oldu. Bütün Amerika İngiliz 
ri de layıkile okuyamadığı için filosunun hezimeti ile me,gul
gemiye avdet etmeğe mecbur 
kaldı ve .• Metrea'ini de bera- dü, O kadarki, londradan gelen 
ber götürdü. bu telgrafta, Alman filoswıun 

Kızıl saçlı casus süvannın zayiatından ise hiç bahsedilmi-
yordu. Umumi harpte ilk defa 

geniş kıımarasındaki bir koltu- olarak bir millet kendi zayiatı 
ğa kuruldu. Süvari kasayı aç- nı itiraf ediyor ve hasmın za
tı ve ıifre anahtarını ihtiva e-

yiatmı saklıyordu. den defteri çıkardı ve telgrafı 
dikkatle okumağa koyuldu. 
Cemler, darplar, taksimler ya
pıyordu. O kadar meşguldü ki, 
kadına dikkat etmiyordu. 

Fakat kadın bu sırada kol
tuğundan kalktı ve odanın için 
de dolaşırken, bir aralık kapısı 
açık kasanın içine baktı ve ora
daki evrak arasında kabı kır
mızı ve sarı renkte bir küçük 
kitap gördü ve bertakrip bu ki 
tabı alarak, korsajmm içine at
mağa muyaffak oldu. 

Bu kitap, açık denizde Al
ınan sefaini harbiyesinin kul
landığı gizli işaretlerin reper
tuvarı idi. 

lki saat sonra Minna bir oto 
mobil içinde Holanda hududu
na doğru uçuyordu. Ertesi gün 
de lntelligence Service bu kıy
metli vesikayı lngiliz amiral. 
lığına gönderdi. 

Küçük sebeplerden 
vahim neticeler 

Bu sirkatin bütün neticele
rini ayrı ayrı yazmak müşkül
dür. Fakat bu sirkat hidisatın 
sonraki cereyanı üzerinde mü
essi; bir rol oynadı Bize öyle 
geliyor ki, Alman sefuıei har
biyesinin il.şık süvarisi bir a.z 
sonra bu sirkatin farkına var
mıştır. Fakat il.mirlerine bir 
hey söylemekten çekinmiştir. 
Zira böyle bir ifşa kendisinin 
divanı harbe sevkini ve derhal 
idamını mucip olacaktı. Bu sü 
küt Alman dananmaaı ıçın 
meş'um bir netice Terdi. Do
nanma kumandanlığı böyle bir 
sirkatt~n haberdar olsaydı, füp 
hesiz derhal itaretleri değiftİ
rirdi. Yalnız bu hadiseyi iş it
ten geçtöktea sonra anlayabil
di. 

Telgraf New Y ork borsası
na gelince, hakikatte b:r panik 
başladı. Esham öyle hayret 
bahş bir surette sukut etti ki, 
bu müthit gün New York bor
sasında bili unutulamaz. Yüz
de otuz ve kırk tenezzüller na
dir değildi. Belki de bu tenez
zül devam edecekti. Fakat bir 
müşteri çıktı ve bu aşağı fiat
ten satın almağa başladı. 

Bu müfteri ise lntelligence 
Service idi. 

Bu operasyon yapıldıktan 

sonra, lngiltere başvekileti ilk 
telgrafın hisd ettiği feci tesi
ri izaleye çalıştı. Arkadan gön
derilen telgraflar, muharebe· 
.nin sureti cereyanı hakkında 
gittikçe daha sarahat peyda e
diyor ve her iki taraf filosunun 
zayiatını bildiıriyordu. Bu tel
graflara nazaran Alman filosu 
nun zayiat. büyüycrr, İngiliz 
zayiatı ise azalıyordu. Ondan 
sonra da bu muharebeyi İngi
lizlerin kazanmış olduğu anla
tıldı. 

· imal ettiler ve yakında tecrübelerine başlıyacaklar 

Fransa' da ıu dakikada yeni bir ı 
tayyare imal edilmektedir ve yakın 
bir zamands bitirilecektir. Tamami-
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le gizli olarak inşa edilmekte olan 
bu tayyare, eğer muvaffakiyetli bir 
netice elde ederse, timdiki bütün 
sivil ve a~keri tayyarelerin bir dar
bede modaları geçmi, olacaktır. 

Bugün her hangi tip bir tayyare 
nın ıür'atini üç misline çıkarınız, 
benzin mauılfım indirebildiğiniz 
kadar indiriniz, yine öyle iken bile 
bütün bu tayyareler, Fransa'da imal 
edilen tayyarenin yanında tıpkı bir 
otomobil ile araba farkı arzedecek· 
!erdir. 

Artık ondan sonta me&afe deni
len feyin hükmü kalmıyacaktır. 

Yüksek irtifala~da 
Mesafeler, ancak l&D.İyc ve daki 

!arla ölçüleceğine göre, milletler da 
ha ziyade ve nisbette biribirlerine 
T&klaşmıı olacaklardır. lngilter•' 

Mr. Wright motosrkletle saatte 
. 107 - 7 mil yapı. 

den Fransa sahili bir kol atıp tuta
cak kadar yakın bir yere gelece,k
tir. 

Şimdi havayi ne•iıninin alt taba
kalarında ?.40 kilometre sür'atle gi 
den bir Fıunon tayyaresi, daha yu· 
kan tahakalaorda 720 kilometre sür 
atle giderse, bu ilk tecrübe yukarı 
irtifalardaki tayyare seyahatlerinin 
ilk merhalesi olacaktır. ı 

• Londrada çıkan SUNDAY REFEREl:.'den • 

t 
Şneider kupasında lıu tayyare saatte 408 - 8 mil gitti. 

gibi daimi bir •ükı'.inet mevcut oldu-ı mit değildir. Yirmi seneden beri her 
ğunu iddia ediyorlar. ı:ün tayyare ile kazaoız uçan Far-

Taygar h man kardeşlerin (Henri, Dick Flll'-
8 azır man, Maurice) bu tecrübeyi yap-

"Eğer bu iddia doğru iıe insan mak istedikleri söyleniyor, fakat Ha 
lar, bu irtifada baı döndürücü bir va nezareti, bir harp halinde üç kar 
sür'atle uçacaklardır. Fakat diğer deıin vücudünü lüzumlu ııörclüğü i
mütehaHıslar da bu irtifalarda saat çin hu tecrübeye müsaade etmemi, 
te 350 kilometre sür'atle rüzgarla tir. 
ra tesadüf edileceğini söylüyorlar. Tayyarenin biri küçük, diğeri bü 

yük iki pervanesi vardır, Küçük peı· 
vane alt kat hava tabakalarında, Bü 
yük pervane ise yüksek irtifalarda 
işleyecektir. 

Bu mülhit fırtına!a, her türlü hava 
seyrüseferini gayri mümkün bir ha 
le koyarlar. Bu irtifalarda rüzpr 
ların istikametleri nedir? Buralarda 
bulutlar var mıdır? Bu hususta he
nüz hiç birtey bilmiyoruz.,, 

Yeni tayyare mevhum bir proje 
değildir. Fannan kardeşlerin ima
lithanelerinde intası ikmal edilıniı 
gibidir. Bu imalithane Parla -.:iva 
· ' da Billa,. <...u : \ı. dr" ve Frao-

Esrarengiz maden 
En mühim mesele, kınlmaması i

çin. tayyarenin ısınmayan akıammr 
tetkil edecek madeni bulmaktı. Zira 
yirmi, yirmi be' bin metre irtifalar
da müthiı aoğuklar vardır. En sai, 

F ranıız tayyareci, miitehaısıı j ..,,,.._ ... 
ve inşaatçıları bir iki sene içinde 
stratosphere denilen bu yukarı ta
bakalarda tayyarelerin suhuletle 900 
kilometre •Ür'atle gidebileceklerine 
kani bulunmaktadırlar. 

Bir tayyareci garbe doğru saat· 
te 650 kilometre sür'atle giderse, 
insanlara tahmil edilen en büyük 
.<llecburiyetlerden birinden kurtul 

• 
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Nasıl Para Kazandınız? 

Saraç Ahmet Sabri 
Bey anlatıyor .. 

ihtiyaç içinde k1vrandım, fakat işime 
ayırdığıın bir kaç kuruşa el sürmedim 
Uzunçarşı batında, mmı 

mini bir dükkan. Sanım mahı 
cup tavurlu bir genç, beni kar
şılıyor : 

- Ahmet Sabri Bey siz mi-
siniz? 

- Evet efendi ... 
- Biraz konutabilir miyiz? 
- Neye dair? 
Aıııketin mevzuunu anlatın-

ca hafifçe kızardı: ,.. 

miz yoktu. Çantaları elde yap
tırıyorduk. Avrupadan getirtti 
ğimiz makineler sayesinde it
!erimiz çok kolaylattı, fazla 
ış çıkarmak kabil oluyor. 

Benim fikrime göre insan 
h 

, , 
er §eye ufaktan başlamalı da 

ha doğrusu çekirdekten yetiı. 
meli. Para, birden kazanılmaz 

' yavat yavaf kazanılır.Sonra fU 
nu da bilmeli ki, her kazandı
ğ!n para, seni~. değildir. lti
n!ll. ~akladır. Uç kazanırsan i
k_is~ı~ hatta ikiden fazlasını i
~1? ıçın ayıracaksın. İhtiyaç 
ıçmde kıvraııdığın günlerde 
bile, itimin ilerlemesi için a·n 
dığım bir kaç kurut ıermay~ye 
el sürmedim. 

1 
Ahmet Sabri Bey ilave et-

ti : 
- Bana "Nasıl para kazan

dınız?,, sualini scırmu:13hsıruz 
"N 1 . ası muvaffak c!dun müski. 
litla nası) mücadele ettin? 'de. 
melisiniz. Ben de a:2 e vukarı-
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daki cevabı vermeliyim.:,, 

M. Salahaddin -----------
Memlekette 

İki katilin idamı 
istendi 

İzmirde Cumaovas r civarında Sa
nçay namı verilen dere içi nde ta
banca kurşunlarilc vücud{ınu delik 
deşik etmek surotile arkac.laşları 
Hımhım Hüseyi ıli katilden maznun 
Elizizi E okir oğlu Osman ve Yu
suf oğlu Al.unct haklarında İzmi r 
iiçüncü rnüstantik'ikçe }"~"'lılma kta 
olan tahkikat not icc 'crunis. esas 
mütalca alınmak üure e~k müd
deiumumiliğe verilmiştir. Müddei
umumilikçe hu iki maznunun ci
.nayeti teaMmüden icra ettikleri tab 
kikatla anlaşıldığından Türk ceza 
kanununun 450 inci ~in ü
çüncü fıkrasına tevfikan Ağırceza 
mahkeme•inde duruşmanın yapıl
masr ta.lep edilmiş, evrak mü.stan
tikliğe gönderilmiştir. Maznunlar 
bakında tatbiki talep edilt·.1 mad
de idam cezasıdır. 

lzmir müzesinde 
Hitit eser?eri 

Maarif vekaleti Milattan 3000 se
ne evvelki Hititlere ait eserlerden 
116 pı.rçasını İzmir müze«ine gönde 
rilnriştıı. Bu eserler vitrinlere ko
narak tasnif edilmiş bir şekilde ya
kında te bir edilecektir. 

izmirde bir dokuma 
kooperatifi 

İZMİR, 22.- Kadıköy dokuma
cıları hissesi onar liraya olmak ü
zere bir kooperatif teşki.tine karar 
vererek hazırladıkları nizamnameyi 
berayi tasdik iktisat Vekaleti.ne 
göndermişlerdir. 

Dokumacılar ilk taksit olarak 
topladıkları 30 bi•n lirayi bankaya 
yatırmışlardır. Kooperatif Kadıköy 
ve havalisi dokuınacıları.nı bir ara· 
ya toplıyacak ve muazzam bir fab. 
rika vücude getirecektir. 

Fabrikada erkek ve ita.dm olarak 
5000 amele çalışacaktır. 

Dokumacılar bundan baska Men 
dere<1 nehrinden istifade il~ Saray
köy civarında da bir iplik fabriloası 
yapacaklardır. 

Aydında ucuzluk 
AYDIN, 22.- Aydında taze da

na etinin okkası 25 kuruştur. Di
ğer gıclai madde !er de bu nisbeti 
takip etmekte ve hu gün bariz bir 
farkla daha ucuzlamaktadır. 

lzmirde bir kamyon 
dereye yuvarlandı 

Ad.il efcndi'llin. ııahlp ve şoförü 
huJunduğu Uda belediyesine mü
kayy-et 12 numaralı kamyonet on 
dört yoku ile Urladan İzmire gel
mek üzere yola çıkmıştır. Yolcular
dan bir kısım Çeşmeden U daya gel 
mi§ ve oradan otomobile binmiş
ler. Diğe.- bir kısım yolcııJar da 
U rladan İzınire gelmek üzere oto
mobile binmişlerdir. 

Kamyonet İzmire gelirken Nar
lıdere köprüsünden geçeceği a1Tada 
şoför tarafından yapı.lan yanlış bir 
manevra netice.;iıı<le kamyon dere
ye yuvarlanmıştır. 

Meuuhlardan Çeşmeden Kava
Wı Osman oğlu Ferhat efendi al
dığı yaralar neticesin.de vefat 
miştir. 

Ağır surette yara.lenanlar Çeş
meden Ahmet oğtu Mahmut Çeş
meden Mustafa oğlu İlhimi, Bey
ııelıirli Abdulkadir oıtu İbrahim ve 
Çe,...eli İbrahim o Tevfik efe,.. 
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.------.ANKARA'da •------• 
LUZA~ PALAS Oteli 

K t R AL J K T J R : Banyruu..,., banyoınu yimıibet odalı, 
250 metro yazlık taraça ve taraçasında büyük bir l'eStorall, her odada 
arcek ve eoğuk akar suyu, kalorif« ve tclefon tesimtmı havidir. 

Taliplerin Anlı:arada İstanbul Pasta ..ıo.wnda Hayri Efendiye ..., 
t..ıenbtrlda Mısır Çarşısı civarmda Kuru Kahveci Hanında-16 numarada 

._ _____ Mustafa lkye müracaatları.-----• 

Devlet Demiryolları idaresi ilanları 

Tenezııüh arabasından bozulan ve kamyonet haline ifrağ 
olunan ve tene21Ziih arabaııı zamanına ait döşeme ve teferruatı 
da mahfuz bulunan biır adet müstamel Çentler maıka otomobil 
bil müzayede satılacaktır. Talip olanların her gün H. P. mağa
zası Müdürlüğüne müracaatla otomobili .görd>ileceıkleri ve mü
zayede günü olan 3~12-931 çarşamba günü saat 14 te ayni ma
kam nezdinde hazır bulunmaları la= geleceği ilan olunur. 

(4534) 

= 

-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~= 

Istanbul Evkaf Müdüriyetinden: 
Çalr süpürge sapı Hasır süpürge sapı 

Cevami~~~ife için lüzumu olan balada muharre;ooiki •kalem 
eşyanın pazarlıkla ihalesi Kaııurııuevvelin 29 uncu sah günü 
saat (14-te) edilecektir. Talip olanların şeraiti anlamak ve nü- , 
muneleri görmek üzere h~ gün Levazım İdaresine ve ihale 
günü de İdare Endim~ne miiıraoaatlan. (4565) 

Ali ticaret mektebi müdürlüğünden: 

Kooperatil~ilik ıece ~ers Ieri 

= 
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Sene sonu ve bllinço münesebetile 
25-12-31 tarihine kadar Ticaret Y! Sanayi oclaSlDID mil•aade.Ue 

Fta.t:la.rda. Terı.zııa:t 

SURD~Kü 
ingiliz kumaş ticarethanesi 

Pek yalanda aene nihayeti bilançosuna baılanacağı cihetle 
bilümum katlık mallarım ciddi bir 

Tenzilatla Satmağa Karar vermiştir. 
Toptan ve Perakende 

!i 
= = ;;;;;;; 
= 

= 
!§§ 

= 

-
1 -

1 

= 

·== ) 
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Huau•i garanti markalar: 

" Scotch Sportsman,, 
ISTANBUL :: 

LEEDS, İNGİL TERE 

SULTANHAMAM44 
" Westminster ,, 

"Smartex" 
Hiç taıhsili olmıyan veya pek iptidai l:ıir malfunau olan es

naf ve baş:kaça arzu edenlere müm'kün mertebe :kolaylıkla Koo
peratifçilik haldcmda umumi ve tatbiki malUınat vume!k üzere 
Sultanahmette bulunan mektep dahilinde MECCANİ gece 
dersleri açılmıştır Her gece verilecek dersler bir defada tamam 
olaca:ktrr. Bundan maksat hem Kooperatifi anlatmak, hem de 
sevdinnc.'.ttir. Derslerde hocalar talebe ile temas halinde bulu
narak her müşküle cevap alabileceklerdir. 

"Crombys,,paltoları v.s. · 17, YORK PLACE 
1 
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Her decse devam edene, kurs sonunda, küçük bir imtihan
dan sonra ehliyet vesikası verilecektir. 
Dcırsler haftada iki gecede iki defa ve senede üç kurs olarak 

devam edecektir. 
Gece Kooperatif tedrisatı kurslarının programı şudur: 
1 - Niçin Kooperatifleor meydana çıktı? 
2 - Kooperatifin esasları nedir? 
3 - Kaç türlü Kooperatif vardır? 
4.- İsti.hliik Kooperatifi nedir? 
5 - İsühsal (Sınai) ,, 
6 - İstiıhsal (Zirai) ,, 
7 - Kredi " ,, 
8 - Mektep Kooperatif nedir? 
9 - Türk Zirai kredi Kooperatifleri 

10 - Türk İstihliik Kooperatifleri 
11 - Türk İstihsal Kooperatifleri 
12 - Tütlk Kooperatif kanunu 

Beş Hasta Var! 
• 

Etem izzet 
"Yakılacak Kitap!,, ibdakarının bu yeni romanı pek yakında 

kitap halinde neşrediliyor. "Beş Hasta Var!,, Türk edebiyatının 
ve romancılığının en kuvvetli eseridir. 

"Beş Hasta Var!,, ı şimdiden kitapçınıza sipariş 
niz. Tevzi merkezi SUHULET. kütüphanesidir 

edi-

"Yakllacak Kitap!" ta ü~üncü defa o•arak yakında 
yeni harflerle neşredilecektir. 

13 - Tü:-k Zirai kredi Kooperatif ·kanunu T f h ft • ' • • b b } } 
Derslere 2 K. Sani 932 cumartesi günü akşamından itiha- asarru a ası Sızın lÇın ir aş angıç 0 SUn: 

ren başlanacaktır. Bu müddet zarfmda her gün sabahtan saat 1 ~~~ 
(17) ye ıkadar Mektep idaresine müracaat edenler kayıt oluna-

1 

,ı,:.Wı' · · 
caktır. ( 4507) \. · 

Nafia Vekaletinden: 
On makas takımı için mu.ktazi 390 adet meşe makas traven;i 

pazarlık suretile mübayaa edilecektir. 
Paza>rlık 7-1-932 taırihine müsadif perşembe günü saat 15 te 

Ankarada Nafia Vekaleti müsteşa:rlrk makammda yapılacaktır. 
Pazarlığa iştirak edeceklerin yüz elli liralrk teminatı muvak
kate ve Ticaret odası vesiıkasile birlikte ayni gün ve saatte ko- I 
misyonda bulunmaları lazrmdır. Talipler şartnameoyi görmek 
Ur.ere Ankarada Nafia Vekaleti malzeme dairesine, İstanbulda 
Haydarpaşa İnşaat tesellüm ve muayene memurluğuna müra
caat edebilirler. (4533). 

1 lstanbuf Belediyesi ilanları 1 
Hakimiy_eti Milliye Yatı meıktebi için lüzumu olan 800 çeki 

odun 14-1-932 peorşembe günü ihale edilmek üzere kaıpalı zarfla 
münakasaya konmuştur. Teminat aıkçesi 270 liradır. 

* Keşif bedeli 643 lira 38 kuruş olan İstanbul 17 inci mek
tebin tamiri 14-1-932 perşembe günü ihale edilmek üzere kapa
lı zaorfla münakasaya konmuştur. Teminat akçesi 123 lira 50 ku 
ruştur. 

* Keşif bedeli 1622 lira 66 kuruş olan Kadlköyünde Yeni 
inşa edilen 10 cu mektebin nevakısınm ikmali 14-1-932 perşem 
be günü ihale edilmek üzere kapalı zarfla münakasaya konmuş 1 

tur. Teminat akçesi 122 liradır. 1 
* Arnavutköyüınde Lütfiye mahallesinde K.üc;ükayazma 

mevkiinde 18-29 numaralı hane kiraya verilme.k ve 14-1-932 
perşembe günü ihale edilmek üzere açık müzayedeye konmuş-
11ur. Teminat akçesi 10 liradır. 

Teminat akçesi naıkten alınmaz. Ya Belediyroen irsaliye 
alınarak bankaya yatırılıp alınacak m~kbuz veyahut hükUınet
çe muteber tanınmış bankalardan getirilecek teminat mektubu 
ile olur. Kapalı zarflarda temin.at maıkbuz veya meoktubu ile 
şartnamenin pullu bir nüshasını ve işin nevine göre Fen ve Ti
caret odası vesikasını teklif !llektubu içerisine koymak icap 
eder. Açık müzayede ve münakasalaırda yalnız teminat mak- . 
buz veya meıktuhunu getirmekle olur. Ydkarda yazılı işler hak
kında şartname almaık ve gönne'k ve lazımgelen i~.<hatı almak 
üzere her gün Levaırm Müdürlüğüne müracaat lazımdır. Mü
nakasa ve mümyedeye iştiıriık için de ihale günü saat on beşe · 
katlar Daimi Encümene müracaat edilmelidir. (4572). İ 

Siz· de Bir Kumbara Alınız! .. 

Resmi İlanlar Türk Lt. Şirketi 
Türkiyede her lisanda intişar eden bütün 

gazeteler için bilumum resmi daireler 
i!anlarını kabul eder 

Adres : Ankara caddesi Kahraman zade hanı 3 üncü kat 
Telgraf adresi: Resmilan - Telefon: 20960 Posta kutusu Ist. 753 

BÜYÜK TAYYARE PİYANGOSU 
11. ci tertip 6. cı keşide 

11 Kanunusani 1932 dedir 
Büyük ikramiye 

200.000 tira~ır. 
Ayrıca: 50.000, 40.000, 25.000, 

15.000, 10.000 lirahk ikramiyeler ve 
100,000 Lirahk bir mükafat vardır. 

Hafız Cemal 
Dahiliye hastalıkları 

mütehassısı 

Cumadan maada hergün öğ-

leden sonra saat (2,30 dan 5e) 

kadar İstanbulda Divanyolun

da 118 numaralı hususi daire- · 

&inde dahili hastalıkları mua

yene ve tedavi eder. Telefon: 

İstanbul 22398. Sıra numara

sını beklememek isteyenler, 

kabineye müracaat)a veya te-

l ıefonla randevu almalıdırlar. 
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uyo u 
fşte faideli ve ucuz bir hediye 

parasını 6 ayda ödersiniz 

S AT i E'nin 
Beyoğlu, Beyazıt, Kadıköy, Oakildar ve 

Büvükad'l ma~a..-alarınd<t s'ltılır. 

Yangın Hayat Nakliye Kaza Otomobil --
A.:N .A~C>LlJ 

SİGORTA ŞİRKETİ 

Teşkilatı tamamen Türktür Müessisi İş Bankasıdır 

ADRES: · 1 Telefon: 1 Telgraf: 
4 üncü Vakıf Han 20531 İmtiyaz 

1'.auunuevvenn :l4 ve :l.'.> ıncı akşamıarı 

LONDRA BİRAHANESİNDE 
saat 22 de: Mildan Niyazi Reyin Güzel· 
lik Kraliçesi namındaki eserleri BERELİ 

KIZ tar::ıf1ndan taganni edilecektir. 

Lloyd Triestiıwnun 

V İ EN A 

10 büyük 
Mükafat 

nam lüks ve muht.eşem vçuru 31 
K. Evvel Perşembe saat 10 da 

Galata rıhtunmdan 

1 Norjske Orient 
Linie 

Yakın.da Avmpa limaınJan için ba 
re ket edecek vapurlar: 

P1REAYA 
hareket ede<:ektir 3 ve 6 K. Sani 

1932 Atinada yaptlacak 
TÜRK YUNAN MAÇLARINDA 
hazır bulunmak &Tzusunda bulunan 
ziyaretçiler için azimet ve aYdet 

Norveç bandıralı HALLİNGDAl 
v-.punr timanımızda. 

Yalanda İetanbul ve Marmara 
limanların.dan Anvenıe doğru ha

reket edecek vapurlar: 

BİRGİT vapuru limanımızda. 
Tafeilat için Galata, Frenkya1' 

Hanmda Theo. Reppen Vapur A
centalığınıa müıacaat olunmeaı. Tel
B. O. 2274. 

ist.ey.:nler Galata Rıhtım caddeain-
de 27-29 No. N . A. KONSTANTİ- Dr. HORHORUNİ 
NİDİS aceııtalığma müracatları. Zöhreviye ve bevliye t.edavih•· 

nesi: Sabahdan ak§811>'l kadar. Bey· Telefon B. O. 3126. 
----------- oğlu Tarlabaşı, Taksim Zambak SoJ<. 

SEYRlSEF AİN 
Merkez acenta: Galata Köprü 

başı B. 2362. Şube A. Sirkeci 
Mühürodarzade han 2. 3740. 

TRABZON POSTASI 
(KARADENiZ) 24 Kanun 
evvel perşembe 17 de. 

MERSİN POST ASI 
(MAHMUTŞEVKET

PAŞA) 25 Kilınunevvel Cu
ma 10 da Galata Rıhtmun
dan kalkarlar. 

25 Kanunevvelden itiba
ren Haydarpaşa Kadıköy 
hattının 38 ve 37 numaralı 

No. 41. 

BONO 
alır salar. Ba!ıkpaza 

Ma1<sudiye Han No. 35 
M. Dervq 

Gülhrane hastanesi üroloji muallilJll 

Ur. FllT KlMit 
Avıupa tetkik &eyahatin.den avdet 
etmiştir. Telefon . 20902. Adreıı: 

Babıili - Tüık Ocağı sırası Su· 
' reyya Bey a.partrmanı. 

seferleri yalnız owna günle- Beyoğlu icra itiraz mcrdindeJI: 

i
ri 24 ve 23 numaralı seferleri Beyoğhında 1stik!31 caddecinde 39 
de ikış mevsimi müddetince _No. lu mağazada mucevherat ve 
her gün yapılmıyacaktır. 1 

saatcilik tiearetile Jdüşt.eğ.U B. ve 

~----------: J. Zengilli mucsaeseaimn konkur-
KARADENİZ POSTASI 

Kalkavan zadeler idaresinde 

dato talebile vaki müracaatı Üze1'.İ-
ne kılınan otıetkikat neticesinde koıı' 
kUTdato talebinin nazarı itibara aJıP 

ıKTI.SAT ~uru. 24 kanu ~ma ve icra iflaıı kanununun 278 
nuevvel ve 279 uncu maddeleri mııcebi.ne' 

PERSEMBE günü ıs de Si~- borçlu şirkete iki ay mühlct veri.!- I 

keci rıhtımından harekette (Zon- meaine ve İstanbul ikinci ic.ra ınt• 
guldak, İnebolu, Gerze, Ev.renye, mu.ru Bekir bey lromjscr tayjniııl 
Abana, Samsun, Fatsa, Gireson, ve işbu mühletin il&ıuıa ve ict" 
Trabzon, Rİ•e, Maıpavri, Pazar, Ev dairesilc ta,pu sicil mcmurluklarn>I 
havi) iskelelerine hareket edecek- bil.dirilmesine karar verilmiş oldı> 
tir. Yük ve yolcu için Sirkeci.de ğu ilan olururr. 

Paket posta.hanesi karşısın.da Yeoıi -~~n:ıa_ biıiie!if51 ~ 
Handa 35 No. mUrac.oat. Tel. 2,v 

1 
nıcakh• t.- IYET MATSAAS 

.......-.,ı;2 ı MlLL 
-· yapmakta· . 


