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NUSHASI 5 KURUŞTUR 

Hazin 
Bir ölüm 

. Münasebetile 

Pariste h·amillerle 
yapılacak müzakerat · 
Saraçoğlu Şükrü Bey dün Anka

radan geldi ve 
Gazi Hz. tarafından kabul edildi 

Müzakere ayın 25 inde başlıyor .• 

l ilk Türkçe 
Kur'an! 

Hafız Yaşar 8. Yere· 
batan camiinde 

türkçe kur'an okuyacak 

Gazi Hz. 
Gazi Hazretleri dün sa

rayda meşgul olmuşlardır. 

ltalyan şairi 
Dün geldi 

Futurisme'in banisi 
ile nıesleki 

etrafında bir hasbühal 

-.,ııuup ,,., IPG\l&UllUI-• .. 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Nepiyat n Yuı MDdllril · • 
I 

ETEM lzZET 

Belediye şµbele~inin 
kanuni 

vaziyetleri yok mu? 
Şubelerin kestiği cezayı Sulh 
mahkemeleri iptal edebiliyorlar 

İstanbul Belediye şubeleri mühim bir 
vaziyet karşısında bulunuyorlar 

Büyük küçük binlerle· hallan 
iM yqlan araımda kahraman 
bir asker ıeçen ıiiD toprağa ıö 
aıüldü. Arkasmdan da koca bir 
millet matem tutuyor, Dervit 
Patanın ölümü, mezar batında 
irat edilen hitabelerle geçilecek 
bir hiwı.- değildir. Onu daima 
•e her zatnan habrlayacajhz. 
Çünkü Derviş Paıa yalnız ıan
L bir ordwıun fedakar bir ku
ınıandanı değil, Türk lıtiklil 
ınücadeleıinin fa' al bir .. riilmü 
•e cümhuriyet ve inkılabmnzın 
değerli bir uzvu idiı. Aynı za
nıanda Gazi Bqkumandanm 
•ayılı kahraman arkadaılann
dllQ biri idi. 

Sabık Maliye vekili Saraçoğ· 
lu Şükrü B. dünkü trı;ııle Anka 
radan ıehrimize gelmıt ve Hay 
darpatada do!tlan tarafından 
karıılanarak, Perapalas oteline 
İrugittir. Şükrü Bey dün ~k§am 
Dolmabahçe sarayına gıd.erek 
Gazi Hazretlerine arzı tazımat 
etmiıtir. Saraçoğlu Şükrü. Bey 
dün Perapalas otelinde bır mu 
harririmizi kabul ederek şu be
yanatta bulunmuıtur: 

Riyaaeticümhur orkestraaı
mn alaturka kısmı sabık şefi 
Hafız Yaşar Bey yarın saat 14 
te Y erebatan camiinde mukabe 
le okudukta.n sonra, türkçe kur 
an okuyacaktır. Y eşar Beyin 
bu Türkçe kur'an okuyuşu, 
türkçe kur'anı memleketimizde 
taminı için ilk ve mühim 
bir adım olacaktır. Yatar Bey,/ 
evvelki gün vefat eden Dervi ş 1 
Patanın mezarı başında türkçe 
bir mersiye okumuştu . Yatar 
Beyin o gün m\ıvaffakıyetle o
kuduğu türkçe merıiye, türkçe 
kur'an kıraati hakkında zevkli J 

bir fikir vermiştir. Türkçe oku
nan mersiyeyi aşağıya aynen 
dercediyoruz: 

' lıtanhul Belediyeıi çok mühim 
bir vaziyet kartısında bulunuyor S. 
tediye ıubeleri tarafından esnaf~ v 
halka tarhedileo cezalan itiraa meı 
cii ııfatile tetkik eden bir sulh ceza 
mahkemeıi, belediye ıuhelerinin ka
nuni mevcudiyetleri olamadığım ile
ri sürerek verilen bu cezaların hep
sini iptal etmiıtir. 

Bazı ıahıiyetler vardu ki, 
bütün benlikleri idealler içine 
ınezcolmuıtur. Onları ideoloji
lerden ayırmak mümkün değil
dir, lıte Derviı Paıa, ıahaiyeti 
ni daima yükıek mefktire ile 
kanıtırdığmıız böyle bir ıahıi
Yetti. Binbatı Dervif Bey, mira
lay Derviı Bey, mirliva Derviş 
Paıa, ferik Derviı Paıa.. Hep 
ayıu yüksek mefk6renin çalı§· 
kan hadimi idi, Bunun içindir 
ki, Derviı Pata ölmemi~, Türk 
ltJilli mefktiresile beraber kuv
Vet bulmuı ve ebedile,miştir. 
O, bugünkü ve yarınki nesil 
Türklerin kalbinde yaşayacak
tır, 

Dervit Pata, 1302 de tevel
lüt ettiğine nazaran, henüz 
8'enç idi. 1322 de erkim harp 
olduktan sonra Y anyada bulun 
~,ve orada Yunu harbine 
iıtirak ederek yetiftirdiği maki 
neli tüfenk bölüğü ile Bizani is 
tihkimatını müdafaa etmiş ve o 
:&anıandan, Bizani kahramanı o f 
la.rak fırkasında temayüz eyle
ıtıişti, 

_ "Yann (bugün) Anupa 
ekspreaile Parise hareket ediyo 
rum. Müşavirim olarak Nurul
lah Esat Bey de beraberimde 
gidecektir, Hükfunetle. haı_nil
ler meclisi arasında teatı edılen 
muhaberat neticesinde Pariste 
cereya.nı tekarrür eden müzake 
rat için bir program tesbi~ edil
miştir. Bu programa tevfıkan a 

I 

t 

Şükrü Beye reiskat edecek olan 
Nurullah Esat Bey 

Saraçoğlu Şükrü Bey 
yın 24 üncü günü sabahleyin 
Pariıte bulunacak ve ayın 25 
inci pazartesi günü müzakerata 
başlayacağız. Müzakerata, hü
kumetin bütün talimatını hami
len gidiyorum. Şubat ortaların 
da memlekete dönmek istiyo
rum. Ümit ediyorum ki bu de
fa kat'i, ameli ve memleketimi
zin iktısadi şartlarına uygun 
bir itilifname imzalamıya mu
va.ffak olacağım. Himillerin hü 
kUİnefunizin tediye hususunda
ki noktai nazarına temayül etti 
ğine dair haberim yoktur. Ma
amaflh, tarafeyn hüsnü niyetle 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 
Harbi umumide Hicaz fır

lcaamda bulunarak orada mü
lceuımelen yetiıtirdiği bir tabur 
la çok yararlıklar göstermiş, 
nınumi mütarekenin vazettiği 
ferait ile Maltaya aevkedilmiı
ti, Maltada bir müddet kaldık
tan ıonra, diğer mevkuflarla be 
raber tahliye edilerek lıtanbu-

Elli bine yakın esnaf 
odaya kaydedilecek 

la gelmiş ve hemen mücadelei 
lnilliyeye ittirak etmittir. Der· 
~t Pqanın istiklal mücadele-
•indeki bizmetleriı bir kahra
bıanJık meakıbeıidir. Merhum 
lıarbetmeaini bilen cesur ve kah 
raınan bir asker olduğu kadar 
da idareci, levazımcı, daha doğ 
tuıu büyük tetkilitçı idi. Bulun 
duğu fırka ve kolordularda ya
l'a.ttrğı idare ve intizam, en mü
lteaıme) ordulara nümune ola
~k derecede mükemmeldi. Bi
rinci kolordu kumandanlığile 
.ı\fyon Karahiıarda bulunduğu 
birkaç ıene içinde ordu merke
tinde vücude getirdiği yeni sia 
tenı daireleri, bizzat me,gul o
larak kendi arzu ve usulü mima 
liıine tevfik etmit ve her daire 
ilin tefritatım ve intizamını ken 
di elile ikmal ederek Afyondan 
ayrılıncaya kadar bunla.rm te
lcenımülatmı muhafazaya itina 
elıniıtir, Derviı P.,. askeri in
ti2a1n ve disipline uabiyetle ıi
ayetkardı, Mücadeledeki terefli 
lıizınetinden ıonra son vazifesi 
0 1an Müdafaai Milliye müıte
tarlrtı zamanında giriftar oldu-
111 ve ölümüne ıebep olan haıta 
lık ta bu fartı meaaiden ileri ıel 
lniıti, Binaenaleyh merhum va
~~feai batında ölmüt bir 9elıit
tı., • 

Bu suretle odanın on bin lira 
temin edeceği tahmin ediliyor 

Esnaf için yeni kayıtlar kondu 
li esnaf cemiyetleri tarafından 
yapılacağından, <>ynı zamanda, 
her cemiyet tescil edeceği esna
fın kaydım yapacak ve kendile 
rine hüviyet cüzdanı verecek 
ve aidatını da tahsil edecektir. 
Esnaftan her cemiyetin bir se
nelik aidatı tebriye yekiinunu 
peşinen ve toptan alması da ka 
rarlattrrılmıttır. Esnafa bir de
fada verecekleri 12 aylık aidatı 
tebriye yekunu çok görünmeme 
ıi için, her cemiyet teahbüdatı 1 
ıehriye mikdarrnı yarıya yakın 
indirmittir. Mesela, evvelce ay 
da 25 kurut veren bir maran
goz çırağı bundan sonra ayda 
15 kuruş hesabile bunun bir ae 

(Devamı 6 ınc ı sahifede) 
Ticaut odası reisi Nemli zade 

Mithat Bey 

. od ır B"tün esnafın tıcaret asın ' ca t:.ciline tubat bidaye?n~e Yarın 
batlanması tekarrür et~ıştır. M il 
Her esnaftan kayıt ve teı~ıl mu ' 1 
kabilinde 20 kurut kaydıye ve 
üç kurut ta pul parası almaca~ 
tır. Şehrimizde bu ıuretle te~cıl 1 
edilecek esnaf y~kiinu ~ bıne 

et'ta 

km tahmin elilmektedır. Bu 
ya O b' ı· ıuretle Ticaret odaar 1 ur ıra 

Haftalık Siyasi icmal 
Ahmet Şükrü 

Çürüyen Tablolar 
Namık lsmail 

Son San'at dedikodu
ları kartısında .. 

Elif Naci 

"Büyük Türk ordusu, büyü' 
bir kahramanını toprağa veri
yor. Ulu Türk milleti değerli 
bir evladını toprağa veriyor. 
Toprak! Bu kıymeti içine al
maktan hoşlanı mısın? Bize 
dersen ki kıymetliniz bağnm
da yeni kahraman çiçekleri aça 
cakbr. Sükiin buluruz. Ancak o 
zaman gözlerimizin yatı seni ıu 
lar. (Burada bu cümle tekrar e 
dilmektedir.) Ancak o zaman 
gözlerimizin yaşı seni sular.,, 

Bir barakanın 
Hikayesi 

144 kur-aı."'-vergiyi 
kim verecek? 

Kuruçe,mede bir müddet ev 
vel dağda bir zatın araaaında 
mahalle tulumbasının muhafa
zası maksadile mahalleli tara
fından ahşap ve kabili nakil bir 
baraka yapılmı§lı. Ahiren ma· 
halle tulumbaaı, civardaki kili
seye kaldırılJJUf, mahalle heye 

işte bu baraka ... 

ti ihtiyariyesi, çalışacak yerleri 
olmadığını düşünerek bu bara
kayı etrafını keserek küçücük 

(Devamı 6 m cr sahifede) 

Derviı Paıanm ölümü ile 
l'ürk ordusu kıymetli bir ku
ltlandan, Türk inkılabı da yapı
~ılanndan birini kaybetmi tir. 
t '1tat o aramızdan ayrılmamıı 
ltr, Belki ebediyete kavutmak 
~ faniler aruından aynlmıı-
tır-. 

A tŞOKRÜ 

kadar varidat temin etmit ola
caktır. Verilen karara naz~ran, · 
Ticaret odası, esnafın tescıl mu 

1 amelesini menıup oldukları es- , 
naf cemiyetlerine bırakmıttrr .

1 

Esnaf cemiyetlerinin öteden be 
ri en batlıca tiki.yetleri, esna
fın kaydedilmekten çekinmekte 
olmalarıdır. Şimdi esnafın tesci 

Kadın, Moda, Spor, 
Edebiyat sütunları ... 1 M. Krippel tarafından yapılan •·e 

'-ıiiii;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;e;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,3111~ j Samsunda rekzcdilen heykel, .. 
- Yazısı iç sahifemizde-

Şairin Milliyete hediye ettiği 
bir resmi 

Şair rıhtımda •. 

Mefhur Jtalyan piri M. F. T. 
Marinetti ve refikası dünkü ekapl'ft
le Soiya' dan ,.,ı.rimize ırelmit .. e İa
tuyonda ltalyan sefiri Bar- Aloiıi 
ve ltalyan konsoloıu M. Salerno • 
Mele ııefaretane erkanı ve tehrimia
deki ltalyanln tarafından istikbal • 
clilmiıtir. Şair, Park oteline mi..tir 
olınuıtur. Marinetti buırün Casa r1 
ltalia da "Bugünkü ltalya ve Dünya 
futuri.zmi" mevzuuna dair ltalyanca 
bir konferanı verecektir. Yarın da 
ayni konferansı ırene Casa d'ltalia 
da franıızça olarak tekrar ~ecektir. 
M. Marinetti 25 kinunuoaru pazarte
ıi ırünü Darülfünun konferanı salo-

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

lhtısas 
Mahkemeleri 

Yeni kaçakçılık 
davaları ile 

meşgul olacaklar 

Dün bu mesele etrafında tahkikat 
yaptık. Oirendiiimize ıröre bidiıe 
tudur: 930 senesi nihayetlerinde 
Eyip ıulh ceza hakimliğini ifa eden 
Fatih ıulh ceza hakimi Cemal Bey, 
yeni Belediye kanununun 10 uncu 
maddesindeki sarabata iıtinat ede
rek Belediye tuhelerinin balkın reyi
ne müracaat ıuretile tesiı edilmeleri 
icap ettiğini .. e henüz bn tekilde tr 
eHÜı etmiyen belediye tubelerini 
kaza salihiyetini haiz olamayacakL 
rım nazarı dikkate almıt ve hu ıube 
lerdea her banıri biri tarafından ve
rilen cezalan hükümıüz telakki et
mittir. Hakimin bu içtihadı kartıeın 
da belediye bir taraftan Dahiliye ve 
Adliye Vekaletlerine müracaat eder-
ken diğer taraftan da Eyip ıulb ce
Zll hikiminin kararmı temyiz etmit
tir. 

Şube belediye ceza/atını iptal ede• 
ve JUbelerin kanuni mevcudiyetleri
ni verdiği hükümle tammayan sulb 

Mkimlerinden CEMAL BEY 

Temyiz mahkemai 10 aydan he-1 knann ne tekilde çıkacağt tabii ...,.. 
ri keyfiyeti tetkik etmektedir. Nihai (Devamı 6 rncı sahifede) 

Petrol şirketleri bir 
tröst yaptılar 

Maksat hasıl olunca, gaz fiatların
da da hemen tereffü başladı 

' 
Piyasamızda faaliyette bulunan büyiilı: ıraz kumpanyalan ar....,. lıiıı 

tröıt lelkili İçin bir müddetten beri devam eden müzakeratın bittİji ve biı
mukavele imzalanchfı haber almmııtır. Memleketimizde faaliyetta bulunan 
ıraz ~panyalanncfaa Sokombel ıirketi buradaki itlerini bırakınıya hr• 
.. ........, Etuval Romen ıirketi tebdilinam ederek lıteavuva Romana iominıl 
almııtır. Mukavele, Neft Senclikat, lıtandar Döyl, lsteavun Romana ve 
Y&Junların TürJı: Petrol ırruplan araımda imnbuunııtır. Bunun neticeıııi 
olarak petrolun kiloıu toptan 40 para artmıt, perakende ıraz sabf fiatlen 
kiloda 20 kuruta yiikıelmiıtir. 



. .. .._ -
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Birinci Millet Meclisi 
Yazan: Edirne Meb'uau Fransa da sözünü 

M. Şeref 

Her şeye rağmen meclis artık sarahatle söyledi 
ruh ve faaliyetini kaybetmişti F h d l l t "t d"l · ransa mua e e er e eyı e ı mış 

Meclise Kürt elbisesi ile gelen Yusuf Ziya 
gibiler qi körüklüyorlardı .. 

haklarını ihlal edecek 

Yusuf Ziya (Bitlis) - Sus
mayacağud 

Hariciye Vekili İsmet Paıa 
(Edime) bu hususta çok kat'i 
ve müdellil esbap ile sulhün u
zamasındaki zararları birer bi
rer meclise aölüyordu.. Li.kin 
artık meclis, eski ruh ve faaliye 
tina kaybetmişti. 

hiç bir hal şeklini kabul etmiyecek 

Anlaşılıyor ki Yusuf Ziya, 
Şeııket gibi Kürtler iti ateşliyor 
!ardı. Zaten kürt meb'uslara bir 
leyler olmuttu .. Onlar timdi de 
li alacası elbiaelerile geziyor
lardı. Ortada adi bir adliye vak 
ası vardı. Yani belki ya cürüm 
vardı, ya yoktu. Çünkü henüz 
iş bilinmiyordu. Cidden Ali 
Şükrü Bey değil batka hangi 
bir vatandat ta olsa bir cinayete 
kurban gitmek ihtimali mevzuu 
bahsolunca devletin bü-
tün kuvvetleri bu iti 
ortaya çıkarmağa mec -
burdu ve ll:ıükUmet bütün kuY· 
vetlerini sevkederek bu gaylıu
betin sırrım halletmeğe çalıttı· 
ğım resmeıı kürsü üzerinden 
bildiriyordu. 

Ortada gürültü edecek se
bep yoktu. Bütün sözlerin ma
nası, berkesin bayatı emniyet
sizlik altında imit gibi gösteril
mek isteniyordu. Biri de baylar 
mııtı: 

- Gizli Ye kahbe elleri kır
malıdır. 

Hangi kahbe ve gizli el a· 
<.aba?! Herkea hilkümetin aldı 
ğı tedbirin aonunu beklemek 
mecburiyet.inde değil midir? 

Liküı söz anlayan kimdi? 
Bir kızılca kıyamettir kopuyor 
du. Aklı batında olan rüfeka 
anlatmak istedikçe o kadar gü
rültüler koparılıyordu ki cid
den müteessir olmamak elde 
değildi. ve nihayet bükUmet son 
sözünü söyledi; vak'ayı keşfet-

Şahsi endiıeler çoğalmış, bir 
sarhoşluk batle.mıt gibi idi. Her 
kes birer bi.kinı kesilmiıti. Tam 
manasile dizginsiz ı.ridiyordu. 
Kendinin tabi olması lazım ge
len nizamı bozulmuıtu. Sulhün 
inikadı için Avrupa gazetelerin 
de bir çok mutezat mütalealara 
tesadüf ediliyordu. 

Bu mecliısin sulh istemediği 
ni yazıyorlardı. Halbuki mec
liste böyle bir fikir yoktu. 

Bilakis meclis bir gün evvel 
bu itin hitama ermesini istiyor 
du. Herkes sulh istiyordu. An
cak terefli ve salim bir sulh ! 

Halbuki işi uzatmakta dün
kü düşmanların menfaati var
dı. Sanki Türk efkarı umumiye 
sini sulh aleyhinde göstermek 
istiyorlardı; 

Ortalığı velveleye verenlerin 
maksadı muayyendi. Büyük Re 
iı, dünyanın en sulhçu ruhunu 
taJıyan bir kahramandı. O da
ima, "Cihanda sulh, yurtta 
ıulh., istiyordu. Bu sulbü bu
landırarak sebebini de meclise 
atfetmek, güdülen meramdı. 

'Devamı var) 

nişti. M. 
Ali Ş~ Beyi boğımıtlar, 

karşıdaki dağ eteğinde göm
müşlerdi. Faili de, Gresonlu 
Osman ağa ile avenesi oldu·ğu 
tesbit edilmitti. Bu Osman ağa 
kasap bir adamdı. Ali Şükrü 
Beyle aralarında eski bir mace 
ra varmıt· Nasılsa Ali Şükrü 
Beyi evine ustalıkla celbederek 
avenesile bastmp orada boğ
muş, cesedini de bir arabaya ko 
yarak, götürüp dağ kenarına 
gömmüş. Bir genç ve kıymetli 
jandarma-sabiti sineklerin ko
nup -blkmaıından füphelene
rek ee.edi bultnuttu. Tahkikat 
bu merkezde yürürken müatan
ti ğin ısdar ettiği emre Osman 
Ağa ve aveneai itaat etmemit
tir. 

Venizelos 
Roma ve Parise 
Gidiyor 

Tebliğe giden müfrezeyi kur 
şuna tutmuştur. Papazın bağı
na tahasaün ederek müsademe
ye bqlamıtbr. Tabii bükOmet 
müaellib kuvvet aevkederek ta.. 
lıaasün ettiği yeri ıarmıı, ave
nesini tepelemif, kendiaini de 
mecnıhan derdest ederek lıuta 
nede ölmu.ştür. 

Şimdi adamın nifılll da mec 

M. Musolini ve M. Laval 
ile g5rüşecek 

ATlNA, 20 A.A. - M. Venize
loo. nazırlar mecliıinde Avrupa payi 
tahtlarına icra edeceği seyahatin 
gayesi hakkında izahat venniıtir. 
Mumaileyh, hali hazırdaki iktuadi 
meselelerin hat ve tesviyesi hakkın
da devle~lcrin mak-atlarım iskandil 
etmek ve buhrana karşı koymak hu· 
susunda küçük devletlere ne gibi su
haletler göstereceklerini öğrenmek 
arzusunda bulunduğunu beyan et
miıtir. 

M. V enizelos, dün öğleden sonra 
Brenclizi'ye gibnek üzere Pire'den 
Helli vapuruna binmittir. 

Mumaileyh, perşembe günü Ro
ma'ya vasıl ve M. Muıoolini ile M. 
Crandi'ye mülaki olacaktır. 

M. V enizeloı, ayni günde Paris'e 
hareket edecek .,... cuma günü oraya 
varacaktır. Mumaileyh, M. Lava! ve 
M. Flandin ile ve hiç fÜphesiz Fran 
oa bıuılam müdürü ile ırörüıecektir. 

Mumaileybin programında Lon
dra'yı ziyaret yoktur, yalnız Lau
llU\De konferansının tehiri halinde o
rayı da ziyaret etmesi ihtimal dahi
lindedir. 

liain önüne aa tılar. I ~ 
Sonra gürültüler koptu .. Ali lW-~;s;;;~;;ı;;;;!!!!!;;ıı;;!;!;;!!!;;!!!!;ı;;;;;;!!!llll 

Şükrü Beyin nitını Trabzon• Zekat ve fitrenizi 
nakletmek meselesini çıkardı· ı . 
lar .. Hülasa nabot itler ba,Ia- Tayyare cemıye-
mrştı. t" • • 

Bir taraftan ise aulb heoü& ıne Verınız. 
muallaklı. Artık intizar devrine 
taluunmül yoktu. 

Haftalık Edebi Musahabe 

Fikirler ve insanlar 

PARIS, 20 A.A. - Meb'usan 
meclioinin dün öğleden sonr~ki açı
lıı celsesinde yeniden riyasete intİ· 
hap olunan M . Bouisson, içtimaıa 
küşadına müte"llik ananevi nutku 
İrat eylemiştir. 

Mumaileyh nutkunda ezcümle, 
tamirat ve borclar meselelerinin ye
niden mevzuu -bahi• olmakta bulun
duklarını müşahed..o eylemiş ve Fran 
sanın kendi borcle.nnın tenziline mu
adil bir teminat-verilmeksizin alacak 
lannda., bir habbesinden bile vazgeç 
miyeceğini söylemişti<. 

Mumaileyh demi'; tİr ki: "Resmi 
ve aleni bir surette kayit ve İmza e
dilmi' olan itilaflar bir tarafın tek 
cepheli bir kararile feshedilemez." 

Kabinenin b'gonnaınesi 

PARIS, 20 A. A. - Kabinenin 
beyannameoinde eski kabinenin, dai
ma itimadını haiz bulunduğu mecli· 
ıin verıniı olduğ>~ bir itimahızlık re
yi neticesinde İ•tifa etmemiı olduğu 
nu beyan etmektediı·. Beyanname, 
harici siyasete, tamirata ve tahdidi 
teslihata ait esaslı bir program vüca 
de getirilmesini zaruri kılmağa kafi 
olan hidi•at ve mütkilata daha iyi 
bir surette kartı koyabilmek için ka
binenin daha gen.İş biı· ekıeriyete is
tinat etmesinin teminine t"!ebbüı e
dilmiı olduğunu hatırlatmaktadır. 

Hidia&tın ıeniyetinden ziyade B· 

kidevi bir mühayyeleye istinat eden 
bir takım nazariyeler ileri sürülme
den tamiratın ilgası iltizam olunmuş 
tur. 

Buhranın önüne geçecek kuvvet
te olmıyan ve Fransa•nın esaslı men 
faatlerini ve ihtiyari olarak aktedil
miı olan muahedenamelerle teyit e
ılilmiı olan hnldannı iblil edecek bô.l 
suretlerini kabul edemeyiz, tamirata 
olan hakkımızın ihlal edilmesine mü 
saade ebniyeceğiz. Harp felaketine 
uğnmlJ olan nesillere kartı muzaaf 
bir vazifemiz vardır: Bu da iffet va· 
zifeıi, mukabilinde borçlarımrzdan 
ayni miktarda tem:ilat yapılmadıkça 
alacııldılarımızdan hiçbir şey feda et
memek vazifesidir. 

HükUınet, harp borçlan hakkında 
mevcut ve mer'i olan itilafları iktı
ndi inhltat devresine intibak ettir
mek için -.,.apdacak bütün müzakere
lerde parlamentonun her zaman la•· 
vip etmiş olduğu prensiplere harfi
yen riayet edecektir. 

Esasen Fı-ansa'run vaziyeti, ecne
bi memleketlerde iddia olunduğu 
veçhile, prk o kadar mümtaz bir va
ziyet dej\ildir. Hüki>met, milli iktısa 
diyat lehinde bir tr.IDm tedbirler al
mak mecburivetindc kalmı~tır. Ve 
buna devam rdecektir. 

Fransa'nm tahdidi te•lihat kon
feran11nda b•kip ecleceği siyaset 15 
temmuz tftrihli memorandomda ta
yin ve ta•rih olunınustur. Misalrta 
mü6t olan bu sivaset, Fransa'nın 12 
seneden beri b>kip ebnekte olduğu 
ıi-.asettir. Rn siyaset, .ayni zamanda 
Cemiyeti Akvamın da siyasetidir. 

Ayan meclisinde 

PARIS, 20 A.A. -Liikaembourg 
sarayının sade ve vrkur bir manza. 
ra arzeden ictima aalonunda yeni. 
den reis intibao edilrniş olan M. 
Lebrun'da M. Bouisson'un mülhem 
olduğu ayni fikri ifnde eden mutat 
hitahesini İrat etmi9tir. 

Sünger geçirilemez 
PARIS, 20 AA. - M. Lavarin 

uzla§ma arzusunu izhar etmesi mec• 
lisin bütün ırrale.nnda ırayet İyi bir 

j tesir yapmıştır. 
Ekseriyete hücum eden ve M. L..

val'in &8.ğ cer.ah t kscriyetinin adamı 
olmuş olmasına teeo;ı;.üf eyleyen nt
dikal sosyalistlerden M. Lerroux'
nun kısa bir müdahelesinden sonra, 
M . Frossard ile M. Blum, bazı hadi-

bqka bir fey olmaz. O halde 
ben sadece, o romanı okurken 
hatırnna gelen bir kaç noktayı 
işaretle iktifa edeceğim. 

1 
"Beş hasta var", emsali gün 

B 1 k• ys ı·ı e c h •t den güne azalan romanlardnn-e 1 a 1 drr. Bir a§k masalı; her türlü 
refah ve zenginlikler vaadine 

"Bet he.ata var." arkadatım ı larda sadece bir kaç parçasını nığmen inkar edilemiıyen her 
Etem lzzet'in bu büyük ve tat· o~akla : bü!ük ve güz:el his tür~ü ~zhraplara rağm~ düşün 
lr romanım, daha bu aayıfalar- lerın ebedı~-etıne tekrar ınanıp 1 cesı bile teselli veren bır atkın 
da tefirka edilirken hiç şüphe- avunmanuza kafi gelecek altı ımasalıdır. Belkiys Cahit,i genç 
siz ıiz de benim gibi., her gün yüz sayıfalık bu cilt, kütüpha- liğinin bütün hülyalarile sevi
tazelenip artan bir merakla ta- neniai de süsliyecektir. yor; konu komıunun yapacağı 
kip ettiniz. Elbette kitap halin- Onu okudunuz veya okuya• dedikodulardan, üvey babaamın 
de de tekrar okudunuz, veya o- cakauıız; _ bunı.m içindir ki bi- azarlanndan, hakaretlerinden 
kuyacaksınız. "Sjihulet kütüp- kay_esiııi burada hüliaa edecek korkmadan; pek sevdiği annesi 
hanesi,, nin güzel bir cilt halim- aeğilim. "Beş basta var,. m de- nin bile dök~IH g~yaşlarına 
de neırettiği bu roman bu miit- runt meziyetleİini, ıatırlarmm razı olaraktan seviyor. Cahit 
hit imtihana, yani bir defa oku araamdaki ımanayı da İbrahim fakirdir ve henüz Mülkiye mek 
yanların inkinci bir defa- daha Necmi Bey üstadımız, yine bu tebindedir; kurabildiği en bü
okumasına mukavemet edebile se.yıfalarda, tahlil etti, anlattı. yük hülya, meptekten çıkınca 
cektir. Hem, bayatın hülyalan Benim de tekrar tahlile kalkış. bir maiyet memuru, bir nahiye 
mıza bi~ uymadığını kendi wla mam, o büyük münakkidimizin müdürü olabilmektir. Talibi ya 
sızldda..-ızı dütünlip tÇDUIS makalesinde okuyup öğrendikle ver olursa bir güp valiliğe, Şu
k....,. kanıya anladığ11111Z an- rimt bir kere daha sö,-lemektea raJ'I Devlet izalığma kadar .. ~ . - . . 

M. LAVAL 
ıelere ıbebiyet veren bir açık sözlü.. 
lükle Sosyaliıtlerin tezlerini tqrih 
etmiılerdir. 

M. Fronard, deveran ebnekte o
lan harp §llyİalanndan dolayı hay
rette kalmıt olduğunu ve bunların 
hiçbirisinin aslı eııa11 olmadıiını söy
lemiıtir. 

M. Blum, bilhaHa §Öyle demqtir: 
Tamirat prensipinden f.,,.agat etmi
yoruz. Mevzuu baheolan mükellefi
yetler zafer neticeıinde tahmil edil· 
miı mükellefiyetler değildir, nuafet 
esasına müstenit bir takım taahhilt
lerdir. 

Biz tamiratı, Almanya'nın düımüı 
olduğu ıelaletin yegane ıebebi tetik 
ki etmiyoruz. Tamirat namile olan 
matlubat, Soıyaliıtlerin nazarında 
mqnıdur. "Büyük Hareket,, deıôlen 
şey yapdmalı mı? Sünırer mi çekme
li?. Biz, buna kail değiliz. Young 
plamnın yekcihet olarak yırtılabile
ceğine ihtimal vermediğimiz gibi, bu 
nıın cebir ile kabul ettirilmesini de iı 
temiyoruz. 

M. Blum, tediye etmemek yüzün 
den baad olRn ziyanların samimi bir 
mukarenetle telifi edil<;bilecei[i fik
rindedir. Fakat bm-çlımndan kurtul
mut olan Almanya, refah d .. vrinde 
alacaklılarına kari• ırayrİmeşru bir 
rekabet yapmamalıdır. 

Avrupa'da Almanya, ıimdiki reka 
betle, hakkı olmadığı bir istifade t ... 
min edecektir. Bu sebepten dolayı, 
"Büyük Harckeı,, denilen ıeye ta• 
raflar değiliz. 

M. Blum, bundan ıonra borçlar 
mcıelesinden bahsetmiştir. Mumaile 
yhe nazaran, A!manya'ntn tediye et
tiği .,aradan bir oantim bile fazlası
nı Anlerika!ya vermcldea ibaret o
lan h; .. sistem ta.;;avvuru mümkün 
değildir. 

Fransa'nın tezi olan hu sistemi 
Amerika kabul ctmP.mekteclir. M. 
!llum, bu aebept"n c!olavı bir takım 
ihtirnıüleı· demiş etmektedir, ezcüm 
le Fran•a banko"l;ının Amerika•nın 
rehin olarak tutmı>sı muhtemel bulu 
nan albnlaMnt çelmı~k. 

Mumeilevh demiştir ki; Fakat 
bunu ç~k'!Cek olursa doların kıyme
tİt1İ h..tcld:ır ebnek ve aYDi zamanda 
bizz•I kendi vaziyetimizi bozmak 
tehl'k~•; kartısmd" kalınz. 

M. Blum, M. La" al' dan kat'i be
yanatta bulunmasını talep etmekle 
sözüne hit~ vPmı.İş ve meml ... ketin 
nasıl hattı hnf'k"'t tavi" •e lakin °"' 
lu.,,,_cağrnı bilmek istediğini söyle
mitşir. 

Pari:s gazeteleri ne diyor? 

PARIS, 20 A.A. - Paris ırazete
leri, kabinenin beyannamesi hakkın
da uzun uzadiye mütalealar sru-det
mektedir. Matin gazetesi yazıyor: 

Dürkii ıründen alınacak haılıca 

yükselebilir. Vakıa bunlar, bil
hassa romanın harpten evvelki 
ucuzluk günlerinde hatladığı 
dütünülünce, insanı rahatça ge 
çindiTecek, hatta bir zengin ha 
yatı sürmesine müsaade edecek 
memuriyetlerdir. Fakat harp· 
ten evvelki zamanda da'hi olsa 
bir valinin; Sultan Hamit dev
rinin dahi olsa bir nazırın ser
veti, altmları, elmasları avuç 
avuç dağıtabilen Mısırlı bir 
prensin serveti yanında nedir 
ki? İtte Belkiys'i böyle bir a
dam istiyor, ona bütün serveti
ni venneği teklif ediyor. Bel
ki ya razı olmuyor. Belkiys'in 
indinde paranın ne kıymeti var 
dır ki? Cahit'le beraber harap 
bir evin döşemesiz odalarında 
oturmak, Abuk Ba~ Cafer ile 
bir sarayda oturmaktan daha t· 
yidir. 

Kadın, erkek, insanların ço
ğu saadeti parada, maddi re
fahta ararlar. Fakat · 'ia 

Tamirat 
Konferansı 

Pazartesi günü top
lanabilmesi 

meıkuk görülüyor 
LONDRA, 20 A.A. - Londra'· 

mn iyi ve doiru malumat alan ma· 
hafilinde zannedildiğine göre Fran· 
sız meb'ulBD meclisinin ıelecek içti· 
maı per9embeye tehir etmiı olma1111 
dan dolayı Lnzan konfenınomın pa
zartesi ırünü toplanması pek az muh 
temeldir. 

M. Laflal gitmigecelc 
PARIS, 20 A.A - M. Lavııl M. 

Paul Boncour'u kabul etmİ§tir. Ha
vas Ajansının aldığı maliimata ııüre 
parlimentoya ait vazife ve meııruli· 
yetlerinin çokluğundan dolayı Paris 
le kalacak olan M. Laval'in yerine 
M. Boncoıır Cemiyeti Akvam mec• 
!isinde Fransa'yı temsil edecektir. 

M. Loebe'nin bir natlca 
BERLIN, 20 A.A. - Reiclıstad 

meclQi reisi M. Loebe diin Breıılau 
fehrinde "Tunç cephe" namile t"§Gk 
kül eden ve Cumhuriyetin müdafaa
sını kendiıine gaye edinen yeni bir 
cemiyetin huzurunda aöyledifi nu
tukta Almanya'run artık tediyatta bu 
luııamıyacaimı be.yan etmittir. 

lngiliz nozırı ıidigor 
LONDRA, 20 A.A. - Hariciye 

nazırı sör Jhon Simon Cemiyeti Alı 
vam mecliMnin içtimaında hazır bu
lunmak üzen cnmarteoi ııünii Cenev 
re'ye gidecektir. 

ders, sağ cenahtan ıol ..-b münte
hasına kadar bütün meclisin harici 
siyasetimizin en esaslı nokta11nda ya 
ni Ahnanya tediyatta bulunmadılıça 
Fransa'nın hiçbir suretle tediyatta 
bulunmıyacağı noktasmda müttefik 
olmasıdır. 

Bu noktada M. Laval, M. Le!ıt,un 
ve M. Blum, ayni lisıuu kullanmıı
lardır. Şu halde milli temerküz, ken 
di kendine tahakkuk etmİt demektir. 
Pelit Pariıien diyor ki: 

Ekseriye!, kudret, katiyet ve iti
dal ile dolu olan beyanatını müsait 
bir ıurelte k"1'§ılamakla M. Lavııl'e 
sadık kalmakta olduğunu göıtermiı 
tir. Ecbo de Pariı diyor ki: 

M. Lava!, "Tamirata olan bakkr
mızın ibtal edilmesine müsaade et
miyeceiiz." Demiştir. Bu, Fransa' -
nm Almanya'ya vereceği baıit ve 
kat'i cevaptır. 

Tahdidi teslihat mesele.indeki 
vaziyetimiz, muhtıramızda ıöateıil
miıtir. "Bu prensipleri terketmesi İ· 
çin, Fransa'nın yonılmuı veya zafa 
düşm.üı olma11 lizımdır, bunu böyle 
tahmin ebnek iıe doğru değildir." 
Bu da Franıa'nın vereceği sade ve 
kat'i hir cevaptır. 

Alman gazeteleri ne diyor? 

BERLIN, 20 A.A. - Bütün ga· 
zeteler, M.. Laval'in beyannamesini 
iktibas etmekte ve uzua mütalealar 
serdeylemektedir. 

Berfin gazeteleri, umumiyetle b&
yanname muhteviyatını t.,.,.güfe ta
yan bulmaktadır. Zira bu muhtevi
yat, Almanya Lausanne ve Cenevre 
konferanslarında noktai nazannm 
muvaffakiyetini temin hususunda 
pek az ümit I; -akmaktadır. 

/ngiliz gazeteleri ne dlgor? 

LONDRA, 20 A.A. - Matbua!, 
Laval kabinesinin beyıuııııuaeai hak
kında mütalealar -detmektedir. 

Daily Mail, Fransa -ı.tai aazan
nı kabul etmekte ve tamirat mesele
sinde lngiliz ve Fransız mükellefleri
ne bir taknn fecbkarlıkı.. tahmili 
fikrini protesto eylemektedir, Tiınes 
gazetesi, lngiliz hükiimetinin ne a
b!C'ıkldann Almanya'ya kartı ve ne 
de borçlul.unı Amerika'ya kartı müt 
tebit bir cephe t"§kiline taraftar ol
ml}'aeaiını yazmaktadır. lnıiliz hü
kiımeti, -lenin ıdikadar miUetler 
araamda daba ziyade kolaylıkla mü
zakere ve billedilebileceği fikrinde
dir. 

de İçinde bir kahramanlık, bü
yük bir kuvvete varını, yoğunu 
feda etmek ihtiyacı vardır. Yal 
nız, bu ihtiyacı sadece bulyala 
rmda tatmin etmeği kafi görür 
ler. Bunun içindir ki bu gibi 
kahramanlardan, yani maddi 
refahı hiçe sayıp gayeleri uğu
runda her türlü kahra razı olan 
lardan bahseden hikayeler umu 
miyetle rağbet görür. Büyük a
damların bayatını her türlü be 
şeri zaaflardan temiızleyip anla 
tan kitaplardan, maharetini gös 
tem)ek için hayatını bile her ao 
tehlikeye atan hınız Ar.ene 
Lupin'in maceralanna kadar 
biryığın hikayelerin kapıfılarak 
okunması zannederim bunun 
içindir. İnsan korkmamayı, kuY 
vete boyun eğmemeği, şu veya 
bu maddi mükafatlar önünde 
mukaddes bildiği şeyleri inkar 
etmemeği kendine "ideal,. e
dinmiştir. Fakat bıı _idealinden 

ak d -

Gazi Hz. nin ziraat mezunları
nın telgrafına cevapları 

.• ANKARA, 20 (Telefonla) - Gazi Hazretleri Ziraat m. 
aunları kongresinin çektiği tuimat telıırafına c:eYaben &tideki 
telgrafı göndermittir: 

Ziraat mezunları kongreei münuebetile hakkımda izhar 
buyrulan hissiyata teşekkür eder ve -.İDİ:lia bayırlı ve m11-
vaffakıyetli neticelerine intizar eylerim. 

-

Reisiciimbur 
Gazi M. KEMA.J; 

Recep Bey cuma günü tetkik 
seyahatine başlıyor 

ANKARA, 20 (Telefonla) - Halk fırkası umumi katibi Re 
cep Bey, cuma sabahı buradan Adanaya hareket edecektir. Re
cep Bey Adanadan sonra Konya, Afyon, Bordur, lıparta, ve De 
nizli ve Aydm vilayetlerinde fırka teşkilatını teftiş edecektir. 

Maarif vekilinin teftişleri 
ADANA, 19 (A.A.) - İki günden beri tehrimizde bulunan 

Maarif Vekili Esat Bey bugün öğleden evvel Erkek muallim ve 
ticaret mekteplerini teftit ettikten sonra kız muallinı mektebine 
gİtlnİf ve öğle yemeğini vali Vehbi Beyle birlikte talebeler ara
sında yemitlerdir. Ôğleden sonra Cümhuriyet ilk mektebini, mü
zeyi ve Ziraat mektebini teftit etmit ve saat 17 de belediye tara
fmdan tereflerine verilen çq ıôyafetinde bulımmuılardır. Vekil 
Bey saat 17,40 trenile Menine hareket etnıittir. 

MERSiN, 19 (A.A.) - Maarif Vekili Eaat Bey akıam Ada 
nadan tebrimize gelmit ve istasyonda hararetle kartılanmıftır, 

Temyiz reisi Ankarada 
ANKARA, 20 (Telefonla) - Temyiz mahkemesi reİıli lb

aan Bey Eılritehirden şehrimize geldi. Ihsan Bey burada adli 11 
lahat itleri ve intihap encümeni mesaiıile iftigal edecektir. 

Darülfünun mütehassısı geliyor 
ANKARA 20 (Telefonla) - Darülfünun ıslahatile meşgul 

olacak İsviçreli mütebass11 bu akte.m lstanbula hareket etti. Pro 
fesör marta kadar memleketimizde kalacak, lizım gelen teınıu 
ve tetkikleri yaptıktan sonra lıviçreye giderek orada raporunu 
hazırlayacaktır. 

Bir kaymakam füc 'eten ve/ at etti 
ANKARA, 20 (Telefonla) - Sabık Çorlu kaymakamı Ke. 

mal 'Bey dün gece füc'eten vefat elmiıtir. Kemal Bey milli müca 
dele senelerinde hizmeti sebkat etmif gayretli bir idare memuru 
muzdu. Aynı senelerde matbuat müdürlüğünde de çalıımıttır. 

Rüşvet alırken yakalandı 
ANKARA, 20 (A.A.) -Ankara tapu dairesi batkatibi Ah

met Bey Kigork namında bir Ermeniden 400 lira rütvet alırken 
cürmü meşhut halinde yakalanarak tevkif edilmiştir. Aynı mese 
lede alakası görülen bir müdürün de tevkifi için Maliye vekaleti 
nin müsaadesi istenmiıtir. 

Adanada ölüm vak' aları arttı 
ADANA, 19 (A .• A) - Belediye istatistiklerine nazaran ge 

çen kanunuevvel ayı zarfında Adanada ölenlerin ınikdan 197 ve 
1-17 kanunusani zarfında ölenlerin mikdan ise 180 e balii olmuı 
tur. 

Tahran 
Müzakerah 
Tevfik Rüştü B. yann 
lrak'a hareket edecek 

TAHRAN, 20 (A.A.) -Ha 
riciye vekilimiz Tevfik Rüıtü 
Beyle İran ricali arasmda mü
zakerat iyi bir bava içinde cere 
yan etmektedir. TevfıkRüttli B. 
cuma günü ta17are ile Bağd11.
da hareket edecektir. 

Varşova 
Sefarethan-emizde-
VARŞOV A, 20 (A.A.) -

Yeni Türkiye büyük elçisi Ce
vat Bey dün gece evinde ilk ka 
bul resmini yapmııtır. 

di tecrübeleri ile anlamıttır. İn 
san, olduğundan bqka türlü 
olmak iater. Denebilir ki o, ken 
di kendinden nefret eden bir 
hayvandır. 

Ona idealinden bahseden e
serler onun hususi hayatına bi
rer tokat indiriyor demektir. Ne 
çıkar? Ona, her günkü hayatını 
unutmak, kendisini okuduğu ki 
tabın kahramam yerine koya
rak bir müddet avunmasına yar 
dım ediyor ya! 

İnsanın, kahramanlıldar a
raıı:nda en çok hotlandığı da, 
ara aıra dudak bükmesine rağ
men, aıktır. İlk sevdiğine ö
lünciye kadar sadık kalmağı is 
ter. Buna hemen hemen ula 
muvaffak olamaz.Üzülür, kendi 
kendini ittibam eder: "Benimki 
hakiki atk değilmit !,, der; bu
nnn içinıdtr- ki her yeni aı;kmda, 
bu sefer artık hakikisine tutul
duğu ünıicli ile sevgilisine pek 

• " H 

Limanların 
inşası için 

Bir lngiliz grupu 
talip oldu 

ANKARA, 20 (Telefon) 
Bir İngiliz grupu limanlarunı
zm inıaıma talip olmuıtur. 
MezkUr ıırupun mümessili M. 
Bari burada bükOmet erkanı
DllZla temas etmektedir. 

Türk-Bulgar emlaki 
SOFY A 20 (A..A.) - Dost

luk muahedesine müzeyyel pro 
tokol mucibince Türk ve Bulgar 
emlaki hakkında cereyan ede
cek müzakerata memur Bulgar 
heyeti murahbasaıı teıekkül et 
mittir. 

diğim sensin!., diye yemin e
der. Atkının, bir daha parlama 
mak üzere söndüğünü anlar; 
fakat bunu kendi kendine de i
tiraf edemez. Pek sevdiği o e&
ki binin bir gün tekrar kendini 
göstereceğine olan ümidine: 
"llk gözağnaı", "Atk kırık bir 
İğnedir, kırkı çıkar, biri kalır,. 
gibi sözlerle bir temel vermek 
iater. 

Atkın sönmesini en müthiş 
kılan ıey unubn.ada harici se
beplerin pek az dahli olmasıdır. 
Sngiliıini bir tazyikuı zoru ile 
unutsa: "Ne yapayım?., diye a
YWlllluı kabildir. Fakat atk ek 
seriya kendi kendine sönüYerir; 
aıık bu kabahatine "esbabı mu 
haffife., bulamaz. Uaanmtlk; it· 
te atkın en büyük dütma·nı ve 
'tıkın bir türlü kabul edemedi· 
ği teY· Kendisinin büyük qkla 
ra kabiliyeti bul-.dıtıaı IÖJ • 

!il 

• 
' ' 
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Yeni 
Ekonomi 

Odanın senelik kongre 
si haftaya toplaniyor ....... ' 

MiLLiYET NUNl.JSANI 

amlar viliyete tebliğ edildi 
Telefonlarda 
Oğultu --
Şirket mani olmak 

için tedbirler alacak 

Mahkemelerde 

Üste bir dost tuttuğu 
yetişmiyormuş gibi •• 

•••••••• 
Karısını döven ve yaralayan ma

Vilayette 

Yeni 
Kaymakamlar 

Dün Vilayete tebligat 
yapıldı 

Maarifte 

Mekteplerdt 
Grip 

Sıhhiye müfeW,lerl 
teftiıe 

devam ediyorlar 

-

Kongrede. bilhassa tütün meselesi 
ehemmiyetle müzakere edilecek 
Ticaret oclaaı aenelik konıı:reaini 

celecek hafta içeriıinde yapacakhr. 
'ku koncrenin ruznamesinin baı

lıca maddeıini tütün meaeleai tetkil 
etmektedir. 

Oda tetkikat ıubeai müdürü Hak
lo Nezihi Bey bu buıuıta bir tekik 
r&ponı hazırlamaktadır. Ankara da 
toplanacak büyük tütün kongresin
den evvelOdacla ayni mevzuun müza 
kere.ine ehemmiyet ırerilmelrtedir. 
Oda koncreıi ruznameaincle pamuk
ha menıucat ııınayüne ait bir madde 
lıalunmaktadır. Bu hutuıtaki etiidii 
lıizzat pamuklu menıucat fabrika
,örleri yapmaktadır. 

Geçen acnenin bili.nç..-u .. ~ 
hafuılı:i o.ı.. meclisinde tetkilı edile
cektir. 

Çekoslavakya kuru 
incir istemiyor 

latanbul telefonlan otomatik ol
duktan aonra telefon iıleri ve nwlıa
beTeleri intizama cirmiıti. Bundan 
bütün aboneler ve herkea memnun
du. Fakat otomatik telefonlarda da 
aon cünlerde müziç bir dert meyda
na ç:klJ. 

Telefonu açıyoraımwı, araclıiınu 
nwnarayı buldunuz, tam mubatabı
ruzla konuıurken fena bir uğultu ve 
bir blartı batlıyor. Bu hal konuıma
nıza mini oluyor ve ıiz makineyi 
kapatmağa mecbur oluncaya kadar 
devam ediyor, Bu vaziyetten bütün 
otomatik aboneleri müıtekidir. 

rangoz Recep mahkum oldu 
Suçlu ınarangoz Recep efendi, 

davacı da kan11 Emine Hanım. .• ka
rı koca hiıkim huzurunda! .. Muhake 
ıne geçen celsede şahitlerin celbi i
çin bırakılmıı:- Dün ıahitler relmit· 
ti. ilk evvel phit Zehra HanMl ça
ğınldı. 45 lik bir Hanun ... 

!ilde otomobilini sarptararak -... 
biyeline Kbebiyet veren tolör Corci 
nin muhakemesi diin ikinci ceza malı 
kemeıinde neticelenmiıtir. 

Corci 3 eün hapıe, 3 lira para -
zaaına, 40 lira tazminata malıküm 
olmuıtur. 

Vi!iyet kaymakam " Miriye mll
diirlükleriude yapılan yeni teJı ı idi· 
lit cliin Dahiliye Vekiletbıden YiJi. 
yete bilclirilmiıtir. c.ı.ta ulıiyed 
müdürü Fikret Bey Fethiye kayma
kamhiına, Heybeliada miidürii Eaat 
Bey Demirci kay.,...kemhiına, S... 
matya müdürii Fuat Bey KaYlllıh 
kaymakamlığına, Kumkapı nahiye 
müdürü llyu Bey Develi kaymaı.
lıiına tayin eclilmiıtir. 

Maarif Plılıiye nııüfettitleri m• 
tepleri teftite devam etmelrtedirle.. 
Mekteplerin llıapablmua !mumu an• 
cak Yiliyeı ubbiye nriicliirliifü tara. 
hadan takdir edileceii için Maarif 
idareai vaziyeti ıünii giiaüne ıılılıi
ye müdüriyetine bildirmektedir. la 
tedriaat miifettitleri de YUİyeti tet
kik ebnektedirls. 

Bir ilk tedriaat miifettiti dün lıl· 
M fU izahatı .......ıi: Dün iktieadi mefı.tilcle tereuüb 

eden bir habet'e nazaran, Çekoala; 
vakya kuru incir itbalahm menelınif 
tir. Bu menetmek keyfiyetinin Y~ 
Türk incirlerine mün!'~sır oldug_u~u 
söyleyenler olduğu ııbı, umumı m
cir ~bnı -neden bir lıarar ol
duiunu aöyliyenler de vardır. 

Diin bunun aebebini ve niçin ma
ni olncak tedbirlerin alınmıuhiıru 
tirket konıiserinden sorduk. Komiıeır 
Bey dedi ki ' 

- Bunun neden ileı-i celdiği tet
kik ediliyor. Şirketin nazarı dikkati
ni celbettim, Mani olacak tedbirler 
almacakbr. 

Reiı iaınini, adruini, y&flm öt
rendikten ve yalan ıöylemiyeceğine 
yemin ettirdJ.ten ıonra sordu: 

- Recep efendi karısını dövmüş, 
sövmüş, yaralıunıı, hakaret etmiı, 
doğru mu? 

- Doğru elendim. 

Vazifelerini ihmal 
eden polisler 

Petro iıminde hiT .damın dükka
nını cebren soymakla maznun Meh
met, lbrahim, Münür iıminde iiç 
tabım muhakemelerine diin me.ku
fen ağır ceza mahkemeainde clenm 
edifmittlr. Dünlıii muhakemede mah
keme çok tayam dikkat bir karar it
tihaz etmi9tir. Kararın aebebi, mah
kemede ihzarı istenilen ıahitler hak
Pu'lda polisin uzun zamandır mahke
meye cevap vermemiı olma11dır. 

Kadıköy kaymakamı lloralıim B.. 
yin miilkiye miifettiıi olduğu da Jıil. 
clirilmiıtir. Yerine polis altına tııbe 
müdürü lhaan Bey tayin edilmittir. 

- Grip, nezle bir luum talebeyi 
&asta yabnnaktadır. Blr lımm ana 
... balar ela hıutahlı '1111'1 diye çoculııt 
larmı mektebe cöndenniyorlar. Bl. 
-1eyh ımıflar tenJa. oluyor. M11 
allimlerden h8ıta oLtn binniıbe .,... 
dır." , 

ihraç mallarımızda 
milli alamet 

Diğer taraftan Çelroılavaky":"?' 
lıu k.anırı bütün kuru meyvalar ıçın 
ittihaz ettiiini iddia edenler de var-

--....-. -. ------
Derviş Ps.nın 
irtihali dır. afild b"' Bu habere iktisadi meh. e !'-

Milli ihr•ç qyamı:uı ihraç edilir
ken müıtetek bir ilıımeıi farika vazı 
lktiaat Vekaletince tahtı karara alm
nıqtı. 

yük bir ehemmiyete atfedilmektedır. 

ihraç edilecek fındık 
kuturlarr 

ihracat 06ıi bu huıuıta ehemmi
yet)., tetkikat yapmağa baf~tar. Fmdık ru:tı111R1uinin bir kıum 
Ofi muhtelif memleketlerde ihraç maddelerinin tatbiki tehir edilmitti. 
•tyaaına vazolunıın milli ilametlerin Bu meyanda bilhaua ihraç edilecek 
Üzerinde tetkikat yapmaktadır. fınd!klann kuturlan meseleıi bolunu 

B., aeneden itibaren ihraç "fYamJ· yordu. 
za milli alamet vazolunacağı muhal<- Nizamnamenin fındık kuturlarma 
...... addedilmektedir •. l~t alemin- ait maddesi 1 ıubattan itibaren tat-
de, ıbras qyauna milli ali.met ko- . • B 'ht 'tiL. .. 
nulmuma tok büyük bir ehemmi· bik edilecektir. u tarı en ı .....-en 
Yet verilmektedir. Bunun bir çok 1 ihraç edilecek fındxkların muayyen 
faideleri bulunmakta bilbaosa alıcıya ! ve vaaati kuturlan menşe ıahadetııa 
lıat'i bir itimııt vemıelrtedir. melerinde de zikredilecektir, 

Oda varidabnda 
fazlalık 

lngili:ı sanay. 
• • 

sergısı 

Ticaret Oda11 1931 senesi . cellr 22 ıubattan 6 marta kadar Lon-
vbe ıı:i~<rinin _bilin~~ıbuu 10dd": 1~~~b.e • drada açılacak olan İnciliz sanayi 
eyetınde tetk:.k ve ,., e huut r. . . .. 

G ;..in 160 000 lira tahmin seı·gıaınden mubayaada bulunacak 
~Ç-n ıene -T ' I I • • l .1. . elif • 

edilm oda varidatı 12,0:>{) lira fazla- o an ar ıçın ngı ız ıımen er ıdare-
ıile 172,000 iira olarak tahsil edil- ıi yolcu biletlerinde tenzilit yapnuı 
mittir. Denilebilir ki Ticaret Odası tı. Bu meyanda bazı Avrupa ıimen
bu buhranlı şenelerd~ fazlai vıridat d"' ·d ı • • ' • • 'eti · 

ırer ı arc en, aeynıeı-aın ıırK en yapan ycgi\ne müeıaes~ıedir. 

Borsa fi atları 
Kambiyo 1 Kapanış 

lııgiii:ı liraSJ 1 Ljl~I~ 
Bir T. Lira,mın mukabili 

Fransız frangı 12 00 06 
Do!1r 47 47 00 
Liret 9 54 00 

BeJ!, 3 40 52 
Dr ı 36 83 00 
lıviçre frangı 2 42 75 
L·.va 63 34 00 
F':orin 1 17 62 
,{uroo Ç. 16 11 00 
ıiling A. 4 20 00 

eza ta 5 63 16 
Mark 2 00 13 

. Z'oti 4 26 85 
P engo 3 71 76 
Ley 80 79 52 
Dirı r 27 7? 50 

Tahvı.iit Kapanış 

t. Dahili 94 251 D. Muvahhade 41 25 
A. D•m'r ·oln 14 60 

Ye lmperial Airwayı ela cidit ve ci· 
dit • ıelit biletleriHe tem:ilit yap
m,.lardı. 

Bu huauıta oleha ziyade maliİmat 
almak üzere Calatacla St Georııe hu 
talıaneoi kartıaında!ci lnıiliz konso
loeluiuııa mü.._t edilelıilir. 

Urlada . 
Soygunculuk 

Dört kamyonda 25 
\ yolcu soyuldu 

Aym 18 inci ceceıi Ç"fme ile Ur
la aruıncln mühim bir aoyguncululıı 
vak'atı olmu,tur. ikisi tüfekli, biri 
tabencalı üç kiti Hüanü iıminde.ki fO 
f' ·· idareıincleki 16 numaralı kam 
y:::'n yolculannı Kazakaya denilen 
yerde indinniıler, para ve qyalarmı 
almıılardır. Ayni ıakiler bundan aon 
ra gelen üç kamyonu daha durdura
rak yolculanru soymu,lardır. Soyu
lan yolcular 25 kadardır. Bunlardan 
2000 liradan fazla para ve •ıY•" a
lımmıbr. 

Hadise ıuaJıalline .,,...eli Çetme, 

- . 
Fevzi Pş. Hz.nden 

vekillerden 
gelen telgraflar 

ve 

Beklenmiyen ölümü ile hepimizi 
ı-.üre ve büyük bir yokluğa aev
keden Derviı Paıa merhumun keder 
dide ailesi her ıün birçok taziyeler 
almaktadır. Büyük Erkanı Harbiye 
Reisi Fevzi Pı. Hazretleri, Müdafaai 
Milliye velcili Zekai ve Maliye vekili 
Abdülbalık Beyler de merhumun a
ilesine ordunun ve kendilerinin tazi
yetlerini fU telırraflarla iblağ eylemit 
!erdir. 

Feflzi Pı. Hz. nin telgr,7/ı 

''Orduya çok kıymetli hizmetler 
ifa ettikten sonra uful eden Dervit 
Paşanın ebedi gaybubetlerlnden cJo.. 
tayı derin bir suretle mütee11ir ol
dum. Batta hen olmak üzere bütün 
ordu eleıninize iıtirak ecliyoruz.P&fl' 
nın ruhunu talcdiı eder, ıize taziyet 
)erimizi arzeyleriz." 

Zek4i Begin telırafı 
lıt. Merkez Kumanclanlıfına: 
~oerviı P..., Hazretlerinin vefa

tını tee11ürle haber al don. Y ükaelc 
liyakatile orduya büyük hizmetleri 
aepkeden bu kıymettar kumandam 
zayetmiı olmalrtan mütevellit teea
ıiiratımıa -'>umun ailesine bütün 
v.ekilet menaııpı.n namına bizzat ib 
liğ ltuyurmanızı rica ederim.,, 
Abdüllıalik Begin telgr. /ı 

•Mezaya ve aecayayı iliyesiai 
yakından bildiğim kıymetli zevciııi
zin ululünden mütevellit tee11üratı
m121 teziyetlerimJe birlikte arzeyl. 
rim efendim . ., 

Kral Fays•l'ın 
Gazi'ye hediyeleri 

Bağdattan bildirildifine göre, 
Kral Feyaal, Gazi Hz. ne hediye e
dilmek üzere (1200) rubiyeye dört 
at ve bir beyırir satın almııbr. Hedi
yeler yakında buıuıi bir memurla 
Ankaraya gönderilecektir . 

Beklenen torpido 
dün geçnıedi 

Bl•rsa Harici 
Altın 9 57 J 
Mecidiye 145 00 

onu ınüteelııp Urla ~e ~er~i.ar 
Jandanna müfrezden yetiflnıı ve 
Kaza Jandarma J(umandanlan ela 
bizzat ıalıibe çılmıııtır. Jzmir Jandar 

Kumandanı )brahim Bey de ta-

Fransız do'l---~ma,ına menıup 
Bari iımindek ! • _.kliye gemiıi ile bir 
Fransız torpitoıunun dün Boğazdan 
Karadcnize ıı:eçmeai beklenm<kte idi. 

1>•,.k- nt 1h4I ma -" 
kibata lftirKk etmektcwr. 

Diin geç vakite kadar bu iki ge
mi geçmemi,tir. 

- Nasıl olmuı bu iı? 
- lıte Öyle olmuı efendim. 
- Anlat bakalım şuna, nasıl gör-

dün aerı? 
- Efendim bu bannn terzidir. 

Benim de çoc~ğum var. Çocuğuma 
elbiıe diktirmek için bu hanımın e
vine gittim. Tam yukan çıkımı, bir
de baktım, Recep efendi bem Emine 
Hanımı yaralıyor, henı de boyuna 
hakaret ediyor. Beni görünce durdu, 
lııçaiını koluna sildi, merdivenler• 
den indi. Benimde korkudan aklını 
başımdan citıi. Elbiıeyi filin unut
tum, Ters yüzüne geri döndilm. 

- Neden knga etmitler? 
--:... Bilir miyim ben ... 
- Bir ıey demiyormidi vul'Uriı:en 

Emine Hanıına ... 
- Diyordu . ., 
- Ne diyordu1 
- Fena fena ıeyfer aöylıyordu."' 
- Naııl ıözlerdi onlar, aöyle Jıa.. 

kayım? .... 
- Ben seni de tutarım, onu dal 

Sen kantamauın diyordu. 
- O dediği kim? 
- Kim olacak dostu ..• 
- Dostu var demek lıarısındruı 

haıka? Kim derler bu doıtuna? 
Davacı mevkünde oturan Emine 

Harum ıahide meydan vermeden a
bldı: 

- Kim diyecekler? Tek ıı:özü kör 
Saime •.• Bir gözle .adam zaptediyor 
ka .... Mübnıiı· Emine Hannnı auıtur-
du: · 1 

- Sana dcjil, ,ah.ide IOJ'clular ı.. 
nmı. 

Reia l<l<rar tehide sordu: 
- Sarhoı mu idi o uman Recep 

efendi? 
- Değildi efendim. Zaten aarlıoı

luk ebnez ki .... 
Zehra hanım aalondan çıktı. Şa

hit Hamdi efendi ıeldi: o da reiıin 
suallerine cevap vermiye baılaclı: 

- Evlerimiz kartı karııya. Rece
bin Emine Hanımı 'nlrclufunu pen
çereden ıördiim. Hemen ko,tum, E-. 
!inde bıçal< yakaladım. 

- Korkmadın mı ~? ya 
gözü kararıp ıeai de Vuraaydı? 

-Haddine mi düıümüı? Ben kan 
değilim. 

Recep efendinin kan11 Emine Ha 
num yaraladığı ve tahkir ettifi hem 
lıendi itirafiyle, hem de fe)ıitlerin i
fadeleriyle sabit olmu,tu. iddia ma
kamı cezalandınlmaımı iıtedi. Hi
kimler müzakereye çekıldiler ve ıs 
dakika aonra ıı:elip oran tefhim el
tiler. 

Recep efendi bir ay, 21 riin hap
se, 10 lirn ağır cezaya mahkum ol
muıtu. Ayrıca k<ndisinden yüz lira 
alınıp karıomıı verilmesine de laır.ır 
verilmişti. Bu •o~ ci}mleyi ifidince 
Emine Hı-nun sevancınden )'erinden 
srçradı, Teliııla ..,ıonu terlıetti ye 
karan koridorda lrendiıini btkliyen 
lıomıulanna anlabruya koyulchr. 

- Haddini bildirdim koca bebe
ğin ... Bunca yıll k •vali Üzerine ka
dın tuhnak ne demekmiş Öfrcnıin: ..• 

M. SAIT 

Bunun için muhakemenin talikı 
zarureti baeJ olmuş, iddia makamı. 
nı iıgal eden Cemil Bey de vazifele
rin.i vaktü zamaniyle ifa etmiyen za
bıta memurları hakkında kanuni ta
kıbat yapılmak üzere ınüddei umu
miliie tezkere yaızılmatına karar """ 
rilmeaini talep etıniıti~. Heyeti baki 
me zabıta nıemurlan hakkında takı. 
bat yapılınaaı için müddej umumili
ğe tezkere tutirine ve tahitlerin ~ 
bine karar vermiftlr. 

Elbirliği ile adam 
öldüren ana, oğul 

Bundan 8 • 7 ay evvel Unkapeıun 
ela bir kavca olmut. Sadık iaminde 
bir kayıkçıyla Rafit İlminde bir ka
yıkçı kavcaya tutu\muılardı. Bu 
kavgaya bir aralık Sadıkın enneai 
Cemile Hanım da karıtmıı, Raıit bu 
müdahaleye kızarak, Cemile Harumı 
denize atınııtı. 

Sadık annesinin denize abldıiıru 
görünce, hemen bıçaia aanlmıt Ra
şidi vunnuıtu. Cemile Hanım ela bu 
esnada denizden çıkrnıı ve sopa ile 
zaten oflu tanfmdan yaralanmıı o
lan Rafidi dövmiye baılamııtı. 

Etraftan yetiıenler Raıidl bu a
na oğlun elinden almıtlar, fakat 
R84it aldığı yaralardan mütee11iren 
ölmüıtil. 

Diin aiır cezada bıa - oialun 
mubakeıneai bitmittir, Sadık 16 ae
ne afno hapse mahkiim olmuı, fakat 
)'llfı dolayıaile ceza11 7 buçuk •eMOY• 
indirihniıtir. 

Cemile Hamın ela kavsaya milcla
haleai ile cinayete eehebiyet vercliji 
İçin 1 .ene 4 ay hapae mahkum ..ı.. 
muıtur. 

Samatya cinayeti 

!amatyaela aabtkıılılardan A ....... 
vut Beh~eti öldünnelde ımznun fı
nn tezgibtan Minarun muhakemed 
ne cliin ağır ceza mahkemesinde de
vam ediJmittir. 

Altıncı ıubeııia liiv...m-ii "'-" 
ru değildir. -

Yalova yolu 
Yalova İlkdeai ile Kaplıcalar arıı

aında yapılmakta olan yeni yolun in
taab mayııta bitecektir, Yolun iki 
tarafına ağaçlar clikilecelıtir. 

Yalova kaymakamı 
Yalova kaymakama Şükrü Bey 

telırimiae ıelmit "• V ili maaTiııi 
Fıızh Beyi ziyaret etmittir. 

Sadakai fitir 
Zekat ve ndııkai fitirlerin Tayya

re Cemiyeti tıınlmclan toplanmasına 
müsaade edilclifi Dahiliye Velıiletin 
den Vilayete bilclirilmittir. 

Belediyede 

Hem sebze, hem 
Et satanla~ 

Belediye bu şekildeki 
sabşı menedecek 

Şehrimizleki dükkinlann ek
serisinde et, sebze ve meyva bir 
arada satılmaktadır. Bunlarm 
ayni dükkanda aatılmaamda aıh 
hi mahzur görübn.ektedir. Bele
diye bu suretle aatııı mened. 
celı:tir. 

Tramvaylann arkasın-
' daki otomobiller 

Tramvaylar bekleme yerinde 
durunca arkasından takip eden 
otomobillerin de darmuı ve 
yandan aeçmemeai baklmıda 
kaymakamlıklara bir tamim 
rönderilmif tir. 

Muhtelis mutemet 
getiriliyor 

Maarif mliclürii ve muavini haa
talıklan devam ettifinden dün de va
zifeıen- c•'-n:1ıer<1r. 

Divan dün toplandı 

Dariilfünun divanı dün saat te 
ela emin Muammer Rqit Beyin riya. 
ıetinde İçtima etmiştir. Bu içtimada 
fakültelerden selen evrak tel· 
kik edilmiıtir. Vakit ceç olduğun
dan cazetecllik mektebinin tetlcilô 
ıelecek çar.-mbıı içtimaına kalmı,. 
hr. 

M. Malche· bugün 
geliyor 

Anlaıraya ciden Darüllmıun mu
tebaum M. MaJdıe ıı...., ,ebrimi. 
ze avdet edecelrtir. 

Ekalliyet mekteplerinin 
ıslahı 

Şelırimizdekj ecnebi ve ekalliyet 
mekteplerinin idaresi batmiifettiı 
Hilmi B. Sıvuta buluncluiundan mu 
vakkaten Maarif müdiirlüiüne ve. 
rilmittir. 

Sömestr tatili basladı 
Darülfiinun falriilteleri lıuıünden 

itibaren bir ay 9Ömeıtr tatili yapa. 
caklardır. 

" Rasim Ali B. meseıesi 
Tıp fakülteaindea seçen scııe çı

karılan muallim Rasim Ali B yin ev 
rakı bila Şura)'J Devlet14 t:!ıtlıJı: edil 
mcktedir. Şurayı dnlet hu -oeıeye 
dair Dariilfünuoelan baZt izahat iıte 

miıtir. lıtenilen mbat ııönderilmiı
tir. 

lıini takip için Anlranıya ıı:iden 
Rasim Ali B. latanbula avdet et
miftir. 

Memurin muhakemat 
kanununda tadilat Dünkü muhakemede tahitler din

Ienmiı, maznun velıili de lıazı müda
faa fllhİtlerİni clinlennıetinl iatemif
tir_ Muhakeme müdafaa tahitlerinin 
celbi için baıka ıüne kaJauıı.r. 

Sofya-Belgrat 
Telefonu 

On bin lira ihtilia ederek 
Merıine kaçan Belediye mute
metlerinden Nail B. şehrimize 
ııetirilmek üzere yola çıkanl
IDlttır. 

ANKARA, 20 - Dahiliye vekiı.. 
Jeti memurin muhalaanat kanunun. 
da bazı tadilit yapmak taaavvurun
cladır. Bunun için tetk:kat yapmak
tadır. Biı- çok cihetlerden tekemmüle 
mlıhtaç görülen bu kanunu, ceza u
ıulü muhakemeleri kanunu, memu
rin kanunu ve dif<'r bazı ali.ikadar 
kanunlarla telif edilecek Ye yeniden 
tenıik olunacaktU'. ikmal edilince Aflrop• 

ile konaıabileceliz 

Haliç şirketinin 
hesaplan 

Dikkatsiz 
mahkum 

şoför 
oldu 

Bilil iuninde bir tahaa dikkatıiz-

Sofye ile Belırat ara11nda yapıl
makta olan telefon hattı bibnek ü
redir. Bundan aonra Avrupamn bü
tün merkezlerile kolayca tele(on mu 
bahereai yapılabilecektir. 

HaliçŞirketinin vaziyetini tet 
kik eden komisyon ıirketten 
bazı hesaplar iıtemiıtir. Bu h~ 
aaplarm çıkarılmaıı İçin cumar 
tesiye kadar mühlet verilmittir, 

Memurin nıuhakemat kanunun" 
bazı yeni ve mühim eaaılar ilave o
lunacaktn-. Kanun hakkında bazırla
mıcak proje için diğer vekaletleria 
de ıaütalcaaı aorulacaktır. Bu müta
lealar vekiller heyetinde tetkik olu. 
nacaklar. 

lnka- ed - le Habip Necp.r Eendi ile 
r er, u mdaki müıabe-
Usanmıyan itıklardan bah- Abuk Bata ara• elki Ne 

aedibneaiııi sevmesi iıte bunun het ne olursa olsun .B yNıeb, •1 ' • d. Ol" kad d bil ' hiç benzemıyor. 1 e !Çın ır. ume ar evam e- eye b" biitü de pa 
elen bir aıktan bahseden her ro- hesapçı, qkm us b'I n bir kı:ı 
tııan, kendisine bir kari kümesi rasız olmıy~caB!ık: 1 

:k daha 
bttlacaimdan emin olabilir. dır; halbuki • yı 

Etem lnet'in romanı "Ça- hulyaperesttır. 
1 

kuvvetletiyor. Cahit te evleni -
yor, çoluk çocuk sahibi oluyor, 
bu da onun daima Belkiys'i 
dütünmcşİne mani değil. Onun 
da aıkı azalmıyor; karısı da, 
çocukları da, iti de ona ilk sev
gilisini unutturamıyor. Böyle 
her türlü zaruretlerinı fevkine 
;:ıkan, onlan yenen; değil hari
ci alemi, vücudü bile kabul et
miyeıı bir atk; işte inaan oğlu
nun en büyük hulyası! Bunu, 
velevki bir masal halinde olsun, 
görür de naaıl hotlanmaz, alkıt 
lamaz? 

miz kalmııtır; aıka layıktır 
"Beş huta var", bir aara yakın 
zamandan beri ağlana ağlana 
okunup seyredilen "La dame 
aux Camelias" yı andınyor; o
na da Dumas fils'in kitabının 
gördüğü rağbeti temenni ede
riz. 

"Bet haıta var., m vak'alan 
birer "cataatropbe", önüne ıe
çilmez birer muıibet kuvvetile 
cereyan ediyor. Belkiys'in A
buk Baıa Cafer'e nikah edilme 
•i. buna en güzel misal değil 
mi? Bu nikah, romanın "8co
nomie,, sine her ne olursa olsun 
lizrmdar. Belkiyı o adama var 
mağa razı olmuyor; onun nza 
göstennemeai nikihm kıyılması 
na manidir. Fakat nikib la
zmı. Romancı burada Belkiys'i, 
üvey babanın elinden kurtul
mak, faki.r annesine iyi bir ıün 
gördürmek arzuau ile olaUD ra
zı edebilirdi. Hayır, bu ıibi hi
lelere kalkıımıyor; nikihı onun 
arzusuna rağmen, ona vekalet 
verdirtmeden kıydırıyor.Bunda 
mülhit bir "fatalite,, darbesi 
var, Zorla ve usule riayet edil
meden kıyılan bu nikih, Bel
kiyı ile Cahit arumda açılan 
bu uçurum; bütiln imanlarm, 

bilhaıaa itddann etrafında ta
aaVVUr ettiğimiz talihsizlik çen 
berinin tiımalidir. 

Cahit senelerce ltalya'da kal 
diktan, orada ev bark sahibi ol 
duktan sonra bir gün yenilmes 
bir arzuya uyarak lıtanbul'a ıe 
liyor. Bu da kaderinı bir cilve
sidir; zira Süleymaniye camİ· 
ıini gezmeden çakarken BeJ. 
kiyı'in annesine raıgeliyor ve 
onunla beraber gidip sevgilisi
ni eorı anında görüyor, Onu 1-
talya'dan lstanbula getiren tU 
veya bu ihtiyaç değil; Belkiys'e 
bütün çektiklerinin mükafatını 
vermek, oua ölürken saadeti 
tatbrmak istiyen kaderin bir 
cilvesidir. Belkiyı de Maı·gue

rite Cautier ııibi çok çekiyor; 
fakat o da onun ııibi sevıilisinin 
kollarında ölüyor. 

in realiteye pek tabi olmaması 
Etem lzzet'in romanına, hulya 
alemlerinin kuvvetini, prestiji
ni veriyor. 

"Beı hasta var,, rn uzunlu
ğundan tikiyet edilebilir, çün
kil sür'ati ıevcn zamanımız ro
manın da çabucak bitmesini is· 
tiyor. Fakat bu uzunluk da taı 1 ku ib• . bö' 1 ' -L-... 1 an bı' .• takım arzu anın, 

ı fU., ı ı ıtte y e cve<11 na • ' b Jd "u 
•tklann bikiyesicl.ir. Belkiya ihtiyaçlannı ~aya~~. ; h::i
ele, Cahit te hiç usanmadan ön- İçin> pek takdıs ettıgı a~I a ır-
lerin •• ı.. oo· ..,,_ haili x.. ni de ıelıvetten tamamı e y 

e ıru-an ..... ere ra5 • • H' Jmazsa o-
lılen, biribirlerini senelerce gör ınak İ•temı!tir. ıç 0 kın .. 
~erine ra.ıt.men s....n.orlar kuduğu romanlardlma af • "!1" 

a - •• , il alakası o amasmı as· 
•e unutmuyorlar. Hatti ölüme cut e !Jı:' Abuk Başa Ca-
>ağmen seviyorlar• çünkü Ca· ter. Be ıys, ok 
lı't ne'ıki •••• ,_,._ fer'den kurtulduktan ıonra ç 

ı uzun zaman Y• ı ouuuy ecl' bir sokak kadını 
••nmuma raimen atkının gün sukut ıyor, d bi k 
elen .. • , . aktığını 1ıi1S~ oluyor. Ne çıkar? Bu aı rço 
diy:u:ıe IÇmı y erkeklerle ~~!'ıfD1•!1,. ~a .?~~ 

" a •• b " L--Jan<n daima Cahıt ı, Cabıt ını duıun· 
~ uta var m ....,. •· • d • ·ı H tti b'li 

cı lıi "Sekizinci" . hatırla- mesine manı egı • a ı • 
ru yı b. L!_ diy iinr maddeten sukut 

ltyor. Zegiıı bir Mısırlı, ona ır "'::ı. •• eceanki ' .1.. vücutten bir 
lilrlü teslim olmıyan bir bıt. Fa et~ 1 a,.... ••t bu benaeyit zahhfcm; pı.. kat daha aynlaralc aaflatıyor, 

"La dame aux Cameliaa", 
muharririnin öbür eserlerinin 
hepsi unutulduğu halde; tarzı 
artık hoıa ııitmediği halde; ya. 
ni ayn ayn alındığı takdirle hiç 
bir parçaaı okunamıyacaiı hal
de hali okunuyor, tiyatrolarda, 
sinemalarda oynanıyor. Çünkü 
Marguerite Gautier de, vücuclü 
nü satmuına raimea ruhen le-

"Ağlamak,, dedim. Etem lz
zet'U.. yeni romanı her halde 
çok kimseyi ağlattı, daha da ağ 
!atacaktır. Karilerinin hissine 
hitap ediyor. Alfred de Mu
sset: "Vive le melodrame oi:ı 
Margot a pleure,, der. Hiıae 
h. d . .. t' 1 ıtap e en, yanı sen ımenta ,, 
hikayeler en çok sevilen ıeyler 
dir ve bu nevi diğer edebi ne
viler gibi mütemadiyen değiı
mez, batmaz; daimidir. Vakıa 
verdiği eserler doğrusu bir de
virden öbür levre de kalmaz. 
Her saman tue çiçeklcı· vere
bilecek bir aiacm eaki. ç~ekle
rini aalılamık neye yarar? Bu tesadiifler, böy~ valsayi-

• b ' zının ıca atmdandır. Her tefri 
ka romanı gibi onun da uzuıı 
olmaaı lizmıdı; çünkü bu nevi 
eserler, aatırlann araanu kendi 
kendilerine doldurmaia alıt· 
mıt bir zümre efradına değil, o 
kuduğu zamanda menuun bü
tün teferrüatını istiyen karilere 
de hitap ediyor. 

Etem lzzet'in yeni romanı
nın da, bundan evvelkiler ııibi, 
hatıi onlardan fazla raibet gör 
mesini temenni edeııinı, çillkii 
bu rağbete layıktır. 

Narullab • •.TA 
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Bu 'Ienç ve ıüzel kadına bet" gün 
ayni saat ve ayni durak yerinde 
tramvaya binerken rast gelirdim. 
Uzun zamandanberi bir göz aıınalığı 

Geçen gtin Nurullah Ata 1 gelince bu namlusu karıncalan- haııl olmuştu, Bi• fınatını getirip 
Beyfendinin bir yazısını oku- mıt köhne pi9tovu çekip kuru konutmak iıtiyordum, ceıaret ede
dum. Baımda henüz niaan mel- sıkı patlatıyorlar: miyordum. Sokı>kla tanımadığım bir 

çok kadınlarla da görüşmütümdür, 
temleri esen bir ııence cevap ve - Haini vatan! fakat bu, nedense beni korkutuyor-
riyor. Nurullah Ata Beyefenfinin du. B~:zı kadınlar vardır ki, bir fev-

Bu genç Nurullah Ata Beyin bu çakar almazın ne antika bir kaladelikleri olmadığı halde in•an· 
tenkidine kızımt: • silah olduğunu bildiklerine şüp da böyle bir tesir iılrakn·lar. 

- Ne demek efendim, bizim he yok. Fakat insan ne olsa Belki niyetim hiç bir zaman file 
çıkouyacaktı. Günün birinde birisi 

fikrimize itiraz etmek vatana yüzüne çevrilen bir namludan omüzuma dokundu: 
ihanet etmektir. Diye meydan deliği kof bile olsa ürker. İşte _ Şu küçük ne enfes şey değil 
okumut. aziz münekkide on dört sütün- mi? Dedi. 

Umumi tenkitlerini çok sa- liık müdafaanameyi yazdırımya iyi giyinmit biraz yaşlıca bir a-
mimi, fakat biraz ağdalı buldu- sebep bu arızi ve beyhude he- dam.. Doğrusu hu mudahele hiç te 

hotulllf gitmedi. Bu nevi itlere bat 

BUGONKO HAVA 

ğum Nurullah Ata Beyfendi yecan olmuş. kalannın karışmasını hiç sevmem. 

1 

ü9enmemif, yorulmamıt kendi- Geçen gün ressamlar arasın- Lakin bu adıım temiz kıy,.fetli, mü
ni müdafaa etmek için on dört da da bir münakaşa başlamıştı. tebeHim çehreli bir zatti. Belki be-

l 
sütun yazı yazmıttır. Bir taraf bahsi kaybedece- nim dik dik kadına bok•şıma dikkat 

Yeşilköy r- n»rkezinden .ı 
dığımı~ habne göre bugün hava 
bulutlu "" ha/il yajmurlu ola
cakt1r. Rü:zg~ ıjlmalden mutedil 
surette esecttktir. Dü,; hava taz
yikı 778 mllimetıw, huaret aza-
mi S, asgari 3 dettU idi. • 

Ramazan 13 
Vakitlen DS 
Günef 7,20 
Ôile 12,26 
ikindi 14,57 
Akıam 17,11 
Yatsı 18,47 
imsak 5,36 

fi:m:LIC~ 
Tenzilat! 

Dostlarımdan birisi var •• So 
fu değildir amma Ramazanda 
teravihi bırakmaz. Ona sorsa
nız teravih namazının aavabın
dan batka ne faidelerini sayar •. 

Geçende bir gece beraber do
laşırken benden ayrılıp: 

- Teravihe gidiyorum. Şim 
di gelirim! Diyerek camie gir 
di ... Aradan yirmi dakika geç 
meden çıktı ... Sordum: 

- Ne o? ... Namaz kılmadın 
"Ilı? •. 
-Kıldım!. 
- Ne çabuk!. 

- Kardetim kriz! Ne yapar 
sın? Yüzde elli tenzil ile kılıyo 
rum. Yirmi rekata pek camm 
dayamnıyor ... Dedi. Şqbm. 

Şehir meclisinde 
belagat 

Okuduk ki; ıehir mediıincle 
bir çok zevat tehrin menfaati 
hakkında çok ıeyler söylemek 
istiyorlammı amma, ne çare ki; 
Avni Bey biraderimizle Nazmi 
Nuri Bey dostumuzun belağat· 
lerine yaklaşamayacaklan için 
söz aöyleyemiyorlanım9 ... 

Fena mazeret delil .. O halde 
Hüıeyin Avni ve Nazmi Nuri 
Beyfendi biraderlerimiz meclİI 
için bir tehlike teşkil ediyorlar. 
Diğer efkarı münevvere esbabı 
kendilerinden kurtulup söz söy 
liyemiyorlar.. Ben bu mülaha
za ile Hüseyin Avni Beye mü
racaat ederek reyini aldım: 

- Aziz kardeşim, dedi. Bu 

k 1 .U.! • 1 . h k etmiş olacak H.,,. h•lde çekinilecek 
Bana a ırea aziz münCKKİ· ğıiıi an ayınca ışi emen arşı bir adama benzemiyordu. t"ki erkek 

din bu telaş ve heyecanı pek tarafın eski, yeni günahlarını arasında kaduılaı·Jan bah•etmek de 
lüzumsuzdur. Çünkü (vatan ha saymağa döktü. Bir de baktık pek tabii bir şeydir değil mi? 
ini) damgası bizdeki fikir müna ki neticesini beklediğimiz ilmi Maam~fih bu muhavereınizde 
katalarında o kadar bol kullanıl bahis ortadan kalkmış ve san'. ben kendi•İne kaçamak cevaplar v;,. 

k 1 bo b • 1 • riyor, ne kandi işllne onu karıştır-' ımttır ki artık aşınını•, silinmit at ar ar ğaz ogaza ge mış- . . k 
~ mak, na de bn onuo ıtıne karışma 

ve ideta bekçi mühürü gibi bir ler. iıtemiyordum. ' 
şey olmuttur. Babıali caddesinde gazeteci- Ertesi günü yine tramvay bekleı· 

' Muallim Naci, Ahmet Mit- liğe on yedi yaşımda, daha mek ken zati muhteremi orada gördüm. 
j hat Efendi devirlerinden, edd>i tebe giderken basladım. Yirmi Evvela o ııöze ba,ladı. Yani a~ğı yu 
yatı cedide mevsimine kadar senedir gazetecÜik . aleminde- 1 bkarıb:ork~dtaik.t 0l'!1 ?1,"b~tuk.I . ~atta._bera 

. Ş' d' k d h' b' ed er ıra ı~ ır. ır erımıze ııgara-
hep münakaıalarda bu mühür yım. ım ıye a nr ıç ır e- .................................................... .. 
kullanılmıttır. Mücadelede ser- bi ve ilmi münakaşanın tadiyle 
maye tükenince "hemen bu aiı- tuzLyle bittiğine şahit ol- nesil yetiJiyor, onlara fena ör-

·, lah imdada yetişir: madım. Fikir adamları da- nekler veriyoruküz. 
1
Biz fehna terj 

- Vay, (gün aydın) varken ha ikinci karşılaşmada a- biye, fena gör .. i e bu ale ge 
(bonjur) diyor ha. Gidi haini sıl bahsi bırakır, hemen dik. Bari bizi okuyan gençligF" e 
vatan! şahsi hücumlara geçerler ve bu iç yüzümüzü göstermiyelim. i 

Vaktile bir (Fehim Pata) nu heyecanlarına galebe edeme kir mücadelesinde tahsi kinlvhe 
Sal d · 11 dikleri zannolunan gençlerle be hınçları, şahsi günahları si a 

varmıf. tanat evn azı ı arın olarak kullanmak cebanettir, 
dan olan bu ailahtor dostlarile raber üstat diye bildiğimiz yaşlı 

zaaftır. tavla oynarken yenileceğini an lar ayni ihtirasla yaparlar. 
layınca ıetti, dübeşti diye bir Ve dediğim gibi münakaşa Musiki, edebiyat, san'at ba
kavga çıkarır ve hırsla belin- kirli çamaşırların, eski defter- hislerinde karşı karfıya geçen
den tabancasmı çekip yanma lerin sapır sapır ortaya dökül- ler halkın boğuşma, vuruşma 
koyarak: meıi.le kalmaz. Hangi taraf ken kan dökme ihtiyacını tatmin 

- Rabbena hakkıyçin dütet· dini tehlikede görüne hemen edecek birer (Gladiateur) olma 
ti! pİ§tova dayanır1 damgayı ba- dıklarını bilmelidirler. 

Diye kesip atarmıt. sar: Fikirle yenilmeyen iddiaların 
Edebi münakaıalara glren - Haini vatan! ilmi hiç bir kıymeti olmadığına 

F h k f d k 1 d d Bu bir gizli illettir ki kıskanç iman etmeliyiz. Şu kıtlık zama-e im Pata a a a i er e ara 
lık, rekabet ve cehalet gibi se- nında bu çe9it ID'Üııakaşaları ya 

... ·----··-·--.... -·-.. -----·· beplerle patlak verir. Ve had panlar veya yapabilecekler za
hir vahimei vahiyedir. Maahaza devrimle İnsanda muhakeme bi- ten sayılıdır. Kaç edibimiz, kaç 
her vahime gibi esbabı üzerinde le bırakmaz. Bakın bunun da muıikiıinaıınıız, kaç ressamı· 
müessirdir. Binaenaleyh bu veh bir misalini söyliyeyimı: mız var. Bu bi.r attıç insan biri-
me müptela zevatın mecliıa ef. Geçen kış lıviçrede idim.Ben birlerini daha yakindan tanısa-
k&rı nafialarından mahrum bı- I b' d -"' 1 h (Geneve) de iken Menemen ar ve ıraz a sent•e er er ve 
rakmamalan için natuk birer vak' ası olmuı. sile ile alevlenen bu çirkin didit-
vekil tutarak sözlerini onlara Şimdi çıkmayan bir yevmi meler yüzde doksan azalır. 
söyletmelerini tavsiye ederim... gazete bundan bahsederken bu Sırt sırta gelmekten yüz yü-

Hüseyin Avni Beyin sözü 
pek doğrudur. Talakatini eksik 
rören zevat birer söz vekili tu~ 
salar fena olmaz. 

Ga:ı ve benzin yerine 
ispirto ... 

lki sarbot arasında: 

- Kenıım et! ve fil razeteyi 
bana! Sen ters tutuyorıun •. 

- ... Hlfi ! Ben gueteyi ters 
tutmam! Senin gözün ters görü 
yor .. 

A.... A.... Dur, müsaade 
et! Bak Ma ... Ma ... Makineler
de gaz yerine ispirto kullamla
cakımt ... Bu olur mu yahut Ra 
kı, gene üste koyacak! .. 

- Olur mu olur!. Bize bak
sana nasıl filispit gidiyoruz .. 

- Desene! Hem şoför, hem 
motör! Yatasın be! 

İkisi de sızarlar!. 
FELEK 

irtica vak'aıının müsebbipleri ze" gelmek evladır. 
tunlar ve ıunlardır diye bir ma Maamafih, ben aktam yeme
kale yazmıt ve bu isimler arası- fini, güle. konuta beraber yiyen 
na beni de koymuş. Ben o gaze iki. muharririn erte.i sabah ba
leye roman yazan bir adam, 0 sit bir münakaıa ' fırsatile biri
makaleyi yazan da aıkaık matba birlerini paçavraya çevirdikleri. 
ama, evime gelen çok teklifsiz ni de gördüm. Bundan ilerisi 
bir arkadaıtı. mesleki değildir ahlakidir. 

Neden yazdı, niçin yazdı bili Bize bir meslek inzıbatı llz-
anlayamadmı. Y almz beş ay la- Ahlaki hududu atanlar için ıö
viçrede kaldıktan soora latan- züm yok. NurullaL Ata Beyfen· 
bula döndüğüm gün bu gazete- di gibi yazdığını bilir, okuduiu
nin sürümsüzlükten kapandı- nu anlar temiz bir insan tenkit 
ğım iıittim. ölçülerini hesaplı tutar. Kıymet 

Ve anladım ki gazetesini sat- siz ve tatbik kabiliyeti tüpheli 
tırmak için her çareye baş vu- bir cemiyet davasını vatana iha
ran, her cepheye hücum eden net iddiası tekline çevirip onu 
bu eski dost bana da kıyıreş. rencide etmek bu yolda yürü. 

Daha geçen gün yine ayni yenlere karşı çevrilmit bir teh
gazetecilik rekabeti yüzünden dit silahıdır. 
eski bir mektep arkadaşı beni Fakat yazdığım gibi artık bu 
(Memleketin asayiıini bozan silahın modası geçmiştir. 
bir haydut) gibi gösteriyordu. 1 21 • K. S. ~ 932 

Bu modası geçmiş silah artık Harbıye 
İstimalden kahnalıdır. Yeni bir BL,rhan CAHIT 

Milliyet'in Edebi Romanı : 18 -=(MünıiTi beklemek için Lamia ite 
birlikte lstanbula indiler. Va
pur nihayet göründü. Rıhtıma 
yanaştı, yolcuların arasında Ne 
dim Münirin sarıtın çehresi 
onları selamladı. Belkis artık 

da! Bir iki dakika daha .. işte 
lokomotifin keskin çığlığı .. Ve 
sim siyah katar .. Güzellik Kraliçesi 

Hayat ona cazıp görünüyor 
du. Bir gayesi vardı: Salı ak

ı şamı ... 
Ne Ziver Paşanın aaık sura 

tına ehemmiyet veriyor, ne ba 
basının durgun haline dikkat 
ediyor, ne de Li.mianın sözleri 
ne kulak açıyordu. Rubunda 
gayesine yaklaımıt insanların 
baş döndürücü bir saadeti par
lıyordu. Salı akşamı! 

Derin tasavvurlar içinde ür 
pererek birçok projeler çiziyor 
du. Artık kendine gelmişti. 
Uzaklaşan bir muvaffakıyeti 
elini uzatınca tutacak kadar 
kendisine yaklaştırmıştı. Hul
yalarının içinde sarhoş gibiy
di. Fakat bu mes'ut tahayyül 
birden bire, hiç ümit etmediği 
bir zamanda alt üst oldu. 

Pazar akşamı Nedim Münir 
den gelen bir telgraf biı· yıldı
rım gib" güzel hulyaJannı pa-

Ne:z>~e Muhiddin 

ram! parça etti. Nedim Münir 
telgrafınila: Salı günü araaız
dayan .. Diye tepfir ediyordu!. 

Belkiı ne yapacağım şaıır
mıftı. Nedim Münirden büs
bütün ayrılmağı hiç hatmna 
getiremiyordu. 

Niııınlısının benliğine karış 
mıt bir hüviyeti vardı. Ondan 
ayrılmak vücudünün yansını 
kesip atmak kadar muhaldi. Ne 
dim Münire kayııaşmış hisleri 
vardı. Fakat Vedat Naciyi bir 
tarafa bırakmasına da imkan 
olm·adığmı kuvvetle hi:ssediyor 
du. Hatta bir telefonla ziyare 
tini tehir etmeğe bile kudreti 
kafi değildi. 

O kadar heyecanlı bekledi
ği salı gününü şimdi ıztırap 
ve azapla karşıladı. Marsilya
dan gelecek vapuı-un saatini 
öğrendiler. Sr b.,hlcyin erken
den Gal!\ta rıhtımında Nedim 

kendine malik değildi. Baygın 
lık içinde bütün zerreleri uyuş 
muştu. 

. Genç nitanlı pek mes'uttu. 
Beraber, bir otomobile· atladı
lar. Nediır. Münir toföre Bey. 
oğluna çekmesini emretti. Fran 
sız sefarethanesinin önünde 
durdular. Belkis hiç ses çıkar
mıyordu. Nedim Münir, otomo 
bilden indi. Beş dakika kadar 
beklediler. Genç adam tekrar 
geldi. Onlara: 

- Bu gece burada kalma
ğa mecburum - dedi - Pek 
mühim bir vazife karşısında
yrm. 

Siz avdet ediniz .. Yarın er
ken Kızıltopraktayım. 

- Oh!.. Belkisin yüreğine 
soğuk bir su serpildi. Bu ne Ü· 
n: it edilmez bir tesadüftü 1 .. 

Saat tam dört buçuk.. U
zaktan trenin düdüğü geliyor!. 
Be!kiı heyecanın son noktasın-

Beş dakika daha.. Genç kı
zın heyecandan göğsü deline
cek! .. Nihayet işte Vedat Na-
.' cı. .. 

Gene adamı görür görmez, 
bütün ç~ktiği azapları, helecan 
ları hep birden unutuverdi. B~ 
raber salona geçtiler. Kulakla 
rı hep kuşkuda .. Ya Nedim ge 
1i verse!? .. Ortalık karardıkça, 
Belkisin heyecanı yavaş yavaş 
sükıin buluyordu. Artık gel
mez gelemez!.. Diyordu. Ak. 
Şam yemeğini yediJer. Fakat 
genç adamla istediği gibi ser
best konu9amıyordu.. Bu ev
de, bu muhitte garip bir korku 
vardı. içine fena ürkeklik sin
mıitti .. Buradan çıkmak, uzakça 
biır yere çekilmek mümkün ol
saydı? .. Nihayet Vedat Naciye 
teklif etti: 

- Hava çok güzel, mehtap 
var.. Li.miaya kadar gidelim 
mi? 

- Lamia Hanım Şifada otu 
ruyor değil mi? 

- Evet .. Uzak bir yer mi? 

wa 

!ar ikram ettik, Zati muhterem lr.o
miaiyon iıleriııde uiraııyonnut, tec 
riibeli bir adama benziyor. Her teıa 
düfümiizde bana bu ıenç lr.admclan 
bahsediyor, elinden ıeldiği kadar 
beni teıvilr. ediyordu. 

- Ah, delikanlı, ben senin Y"fın 
da olsaydım.. Diyordu. 

Kendisi genç yaımdıı epi lr.adm 
peıinde koımuı. Sonra da: 

-Artık evliyim, lr.erulimi inzibata 
lı:oydum, diyor, fakat ya ıiz? 

Hülaıa her ııözü ile ve her halile 
beni teıvik ediyordu. Hatti bir ara· 
lık benim hususi hayatımla neden 
bu kadar alaka gösterdiğini ıormak 
iıtedim. Fakat bu adam kadın hahiı- ı 
lerinde o kadar mütehusıı görünü· 
y<>rdu ki, iıtifade etmelı:·emeliıai dü- 1 
ıünerek, ıualimi sormadım. Hatti 
bir aralık dedj ki: j 

- Gençlik beyhude intizarla ne 
kıymetli vakitlerini kaybediyor. Yal 
nız kadın bahsinde mi, hayatta kim 
bilir ne fırıatlar, bir daha gelmemek 
üzere, geç.ip gidiyor. Bu kadar ıafil 
olmayın. işte olsun, kadında olsun, 
her fırsat fırsattır.Keşki ben JU ak- ı 
lımla genç olsaydmı.. 1 

Bu adamın o kadar tesiri altında j 
kaldım ki, nihayet dediğini ya;>tun. 
Yani mevzuu bııh• kadına yakla,ma • 
ğa karar verdim. Kadınla konuım:ık 
zannettiğim kadar mütkül olmadı. 
Maamafih ilk mülakatta gayet ciddi 1 

bir kadın olduğunu anlamı§tım. Ba-ı 
na evli olduğundan bahsetti. Maa
mafih günler geçtikçe dostluğumuz . 
arttı. Zati muhterem, elde ettiğim 
terakkiyi dostane bir nazarla takip 
ediyordu. O kadar ki günün birinde 
beklenilen müstesna haberi kendisi
ne müjdeledim. Muhterem zat: 

- Demek ki evine gldecekıiniz, 
dedi? 

- Hayır, koca151 var. Beni evine 
nasıl kabul eder? 

- O halde size gelsin. Daha iyi .. 
- O da olamaz .. Bir otele gltme-

ie karar verdik. 
Ve zati muhtereme hangi otele 1 

ve ne vakit glcleceğimizl söyledim, 
sözleıtiğimiz ııün, geleceğini tah-

1914-1916 

' Sesli ve ıözlü büyiik harp filminde mevcut hakikati 
göstermeğe muvaffak olamazlar. 

·Operada Artistikte 
Matinelerı 2,S - 4,S Matbıelerı 3, S, 7 de 

6,5 sa suvare 9,S da suvare 10 da 

Fiat1arda Zammiyat Yoktur. 
miifterilerimize bir kolaylık olmak llzre Fatihten ve Maç
kadan saat 8 den itibaren her beı dakikada bir tramvay 

1 

tahrik edilecektir. Seanslar bittikten aonra s' nemılar önlin
de tramvaylar, bu semtlere gitmek lisre huır bulunac~ktır. 

Bu akıam: A S R i S İ N EM A D A ..... 
En meıhur sinema yıldızı 

· GRETA GARBO 
dehakar JAQUES FEYDER tarafından vücuda getiri
len ve bir güııahkir kadıdın bütiin iztirabatını tıavir eden 

· B U S E 
müessir ve dramatik aliper filminde arzı endam edeeek· 

Puse filmi biitün dünyada parlak muvaffakiyetler 
Perde Aralarında Z 'n<'İn VarvetA 

> Numaraları 
min etmiyordum. Fakat tam dairi- ---------------------------
kasında ıelcli ve mes'ut görünüyor
du. Gideceğimiz yere ııittik, çok geç 
meden, kapının önünde ayak ıeolcri 
ve ııürültülcr.. Az oonra kapıyı bir 
denbire açtılar. Polislerle beraber, \ 
zati muhteremi de aralarında gör
düm. Genç kadını 

- Eyvah, lr.ocunl Diye bayıldı. 
Falı:at uıti muhterem )"İne mütat ne 
zaketini muhafaza ecli1ord11. Beni 
bir tarafa çekerek dedi ki: 

- Evvalclea beri ınpheleniyor

dum. Bu lr.aduun benim nam11ıumu 
lektılediğine emniyetim vardı. An
cak bu kanaati teıbit etmedikse, ı..o 
dUini bofUDllk mümlr.iin değildi. Ni 
hayet höyla lıir cürınii ıneıhut "'1ip 
etmeğe meebur oldum. Şimdi ne İe· 
t•oe yaptın. Falı:at ben namuoumu 
kurtardım. 

Davetler 
1 

Çocuklarının istifadesini dütünen babalar 

Onlara M A J 1 K sinemasında 

No 6 Ocak Arkadaşları 
fllaılni gösterirler --· 

ERNST VEREBEi - MİCHAL 
BOHNEN - GREETL THEİ· 
MER - İV AN PETROVİCH 

meshır 

VlCTORIA ve HUSARI 
.,,penet-inde oyınayorJar. 

lakındı: lHTilTil'te 

1 
Slnemaıun devlıea abidesi <>lan 

CEHENNEM 
MELEKLERi 

f.ilmlınde tayy•ec>lerin şayanı 

baymet ve oe:lb"otkarane uÇUJluıru 
göreı>ek mütıehayy\r kalac:alımıu:r 

U.NİTED ART1STS m-ı..ı~ı 

Ameli Hayat mezunları ı ._ ___ V•e•fa•t---• •--------.. 
kongresi 

Ameli Hayat M. Mezunları C. 
miyetinden: Seıaelik lı:onırenin akdi 
için 29 kinunlU&fti 932 cuma ıünü 
ıahah ıaat onda eski Türk Ocaiı bi-
11asuıcla mukayyet izanın hulunma
lan rica olunur .. 

Hilaliahmer Beylerbeyi 
kongresi 

Hililiahmer Üsküdar ıubesinden: 
22-1-932 cuma günü ıaat 10 da Hi
liliahmer Beylerbeyi nahiye kongre
si inikat edeceiinden azayı kiranun 
vakti mezkurda Beylerbeyi nahiyesi 
fırka merkezini teırifleri rica olunur. 

- Araba ile gideriz. 
- Hayır. Sandalla.. Bana 

kendinizi emniyet etmez misi
niz? .. Kürek çekmekte çok me
haretim vardır. 

- Hava da çok güzel.. Şa-
irane bir ııezinti yapmıı olu-
ruz. 

Beraber çıktılar. 
Belkis bahçe kapısından çı

kınca bir mahkumiyetten kur
tuhnut gibi rahat ve genit bir 
nefes aldı. Biribirine çok ya
kın olarak yavaş yava' yürüme 
ğe başladılar. Genç kız beyaz 
yünlü jerseden bir spor elbisesi 
giymişti, şimdi biraz uzayan ve 
güzel ensesinde altın bukleler
le kıvrılan parlak kumral saç
ları ayın gümüt ıtıkları altmda 
pırıldıyordu. G~e batlanıııcı
nın tatlı ve şiirli sUkiinunda ya 
nında munis bir ıokulııanlıkla 
yürilyen bu güzel kadın vücudü 
Vedat Naci1e ürpertici bir haz 
veriyordu. istasyonun arkasın
dan bostana inecek ince ve çar 
pılı: yokutun batına gelince tiz 
bir düdük sesile titreyen Belki& 
sanki bir tehlikeden kaçar gibi 
yokuta hızla atıldığı zaman a. 

Mülkiye Bat müfettiti Ali i L A. N 
Server Beyin pederi mütekait as kan.--ni cwııarılıcai alı:pmı 
mutasarrıflardan İzzet Pqanın ' s..t 18,112 da 

evvelki ak,am Bayezitteki mn (Viyolıoıtiet) Dany Brunsebwi« (Vi 
de vefat ettiği teessürle haber yoloo9C!.illt) Andre Huvdin ve(Piya 
alınmıttır. ' nı.t) madam A. Huvelin tanıfından 

Cenazesi bu gün saat on iki- GLORY A Sinemasında 
de Bayezitteki hanesindeeo kal 
dırılacak ve namazı Bayezit 
camiinde Ialınarak aile kabrine 
defnedilecektir. Ali Server Be
ye ve kederdide ailesine beyanı 
taziyet eyleriz. 

wriJıe.cck yegine ko,_- için bilet
ler bec gün 14 - 19 araamda satıl
malııtaıdır. Mevkiler: 75, 100, 150, 200 
~ localar 300 - 600 kuruştur. 

yağı sivri bir taıa çarparak sen katarım büyük bir fıstık ağacı· 
deledi. Vedat Naci hemen onu. na yaslayarak etraflarını araş
kolundan yakalamıttı. Kol kola tırmağa hiç lüzum görmüyorlar 
gülüterek çarpık bir iniıteııı aıa dı. Hatti rözleri ı,ıklı denizi 
ğı kendilerini bıraktılar. Boa- görüınüyor, kulakları sahilin ıı 
tanın metruk kapıeuıdan gelen pırtılarını, kutların kesik ötüt
kurbala viraklarından bqka !erini duymuyor, genizleri bay. 
hiç bir ses yoktu. Bostımı ııeç· ııın mor salkım kokusunu his
tikt-en sonra kartı cihetten sa- aetmiyordu •. Bütün havaalarile 
hile doğru yürüdüler. Adımla- yalnaa: ve yalnız biribirini rörü· 
rım gayet yavat atıyorlar, biri- yor, biribirini hiuediyorlardı. 
birine gayriiradi sokuluyorlardı Vedat N acinin ııözlerinin derin 
Kartılarında, denizin kuquni tiklerinde, Belkisin timdiye ka
suları gümütl ıııkların altında.. dar hiç rörmedili bir alev pı
hafif hafif kırıtarak akıyor, ge nldıyordu. Genç kızın altın buk 
cenin ince aerinlili mor salkım leli ıarıım batı tatlı bir teılimi 
kokuaile bayıımlatıyordu •• Yan yetle Vedat N acinin omuzuna 
yana sık afaçlann altında sahi yaalattmııtı. Ayın IJÜmüti ziya 
lin 'ıpırtılanm dinleyerlek dur !arı altında onun ııözlerine te
dular. Yalıların birinin arkasın aadüf ed gözleri kuvvetli bir 
daki sık ağaçlardan kesik cıvıl- timtek çakmıt gibi kapandılar, 
tılar geliyordu.. Arkalarına dö ııenç adam onu ııöiaüne dolru 
nüp baksalar ikisi birden haykı çekti. Yarı aralık dudaklarının 
racak, ikiıi birden mülhit bir cildinde sıcak bir nefesin dolq
korkuya kapılacaklardı! .. Ken- tılmı duydu.. 
dilerinden bet on adım ilerde Fakat rünlerdeo beri bekle
seniz sadaaız yürüyen bir göl- dili, mecnun tehlikelel'e abldı
ge, onlar durunca büyük bir ağa lı, meçhul bir zevkle tahayyül 
cm iri gövdesine siper alarak ett'Si o 1111 uzuyordu!. 
gizlenmişti. Fakat iki genç ken 
dilerinden geçmiş bir halde ar. 

ı l 
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Istanbul güreş heyeti reısı 
İsmail Hakkı Beye 

1 ıianı.uı •Üret heyeti reisliğinde 
bulunan zat tarahndaıı yazılıp bir 
kaç ııün enelki •uetele..de intif'U' 
eden ve doğrıtdan doğruya kulübu
nıuzun faaliyetine taaluku olan bir 
tebliğ okuduk: · 

lstanbul ıpor teşkilatmda reımi 
bir makam İfgal eden birinin beş on 
gün evvelisi gayri resmi ağızlarla 
söyleoiiği sözlerin, menfi hisyatın 
son tebliğ ile gayri nizami ıekilde ve 
resmi bir mahiyet kiıveaine bürün
dürerek izhar etınİf olma11 ve bunun 
doğrudan dofnıya kulübumuzun tab 
siyet maneviyeaine taalluk e;rlemek
te bulunma11 dolayııile tebliii yazan 
ve neşreden makama cevap verece
ğiz. 

Dünya da en fazla rağbette olan 
beynelmilel iki nevi güre§ vardır. Bi 
ri alafı:anga, diğeri serbest CÜref· 
Yine bu umumi saha da güret ile 
ıneıgul olan mmtakalar hesap edil
diği zaman hemen hemen dörtte bi
rinde alafranga CÜref mevcut ve 
dörtte üçünde de tamamen tet"best 
güreş cari ve bakimdir. Alafranga 
güreş usulünün cari olduğu yerler 
de dahi serbest güretin de tatbik 
edilmekte olduğunu da aJTlca ilave 
edebiliriz. Bu tasnifi yaparken her 
İ ki usulden . birinin daha fena, diğe
rinin claha iyi olduğunu söylemek is 
tenıiyoruz. Sadece yeni bir hakikati 
buı-ada teıbit ediyoruz. 

Beynelmilel sabalar da yeri olan 
&Üreşlerden olarak memleketimizde 
şimdiye kadar tatbik ettiğimiz güreş, 
alafranga güreştir. Kulübumuzun bu 
Usul güreşte şimdiye kadar bir çok 
kıymetli gençler yetiıtirmit ve ba
len yetiıtirilmektedir. Bunula bera
ber beynelmilel gürct dereceleri ara 
•ında sayılabilir kıymet alan güref
çilerimiz adedinin pek mahdut kal
hı ış olduğunu da itiraf ebnek lazım 
dır. Ne de olsa bu yolda daima çalış
mak ve bu hududu daima genitletme 
ğe gayret etmek muhakkak elzem
dir. 

Serbest güreşe gelince, bu nevi 
i:Üreş memleketimizde ıimdiye ka
dar tatbik edilmemittir, edilmemiş 
değil edilememlttir. Çünkü bu işi en 
iyi yapabilecek elemanlanıı bir araya 
toplanamaması ve maddi vesaitin de 
derecei kifayede olamama11, ıpor teı 
kilatımızın bilbaua maddi iktidarla 
rının bu ite de ha§lıyabilecek bir 
•üs'atte olamamak mecburiyet ve za 
ruretinde bulunuıu fikirdeki, esas 
daki milli ıpor menfaati noktai naza 
rından da isabet ve lüzumunun ka
hul edile gelmekte olma11na rağmen, 
lerbeıt gürq usulünün bugüne ka 
dar tatbik sahasına çıkanlamamaaın 
da yekane i.mil olmuıtur. 

Bu tetkilatm en yüksek tabaka
larında bulunan zevatın da seneler
den beri fikirlerinde ;raıattığı bu 
Çok faydalı mülihaza ile müıterek 
0 1an kulübumuzun Türk gÜl'e§çilİkİ 
ıtin istikbali namına son zamanlar 
da bu iıe atıldı,kafi bir zaman son
ra, spor teıkilatına, memlekete, mem 
leketin alafranıra güreı takımı yanı 
na konulmak ve ona ilave edilmek 
İllere bir de en kıymetli serbeıt gü
reş takımı takdim etınek kararını 

"""di, projesini yaptı, memleket te 
bu işe vücutleri ve kuvvetleri en .t:İ· 
Yade . elverişli ve bu güreşte en fa 
la muvaffak olabilecek çok kıymetli 
1"iirk gençlerini arayıp bularak bun 
ları l stanbul'da kendi kulübunun 
Çatı sı altında topladı ve yüksek ze
"atın yardımlarile köylerinde, mem 
leketlerinde İş, güç sahibi olan bu 
SOcuklara htanbul'da geçinmelerine 
"1edar olacak itler temin etti ve en 
llihayet bunları on beş yirmi sene 
Amerika' da bu uğurda çalıııp ismi
ni nıethuı· Türk pehlivanları 11-1-
l\a Yazdırmağa muvaffak olan, ora ... 
da senelerce güret hocalığı eden ve 
hu güreşi memleketimizde de buııün 
Yekane ve en İyi bilen bir şahı olan 
~ok kı;rmetli bir Türk pehlivanının 
lalim ve tedrisi altına verdi. Kulüp, 
hiitün bu itleri yaparken t9fkilalmu 
'tın en yüksek kademelerinde bulu
"-n zevatın manevi yardDD. ve mmn 
11uni;retinden başka bir tey isteme
di. Mllfükran bunu prdük ve eli.· 
ıııı.. da bundan eminiz. 
( l - Kulübumuz ne tabıi men
~t pefinde kotan etbuın elinde
dı', ne de bu ııihi atbaıun ~-- var 
"'- tabii tuirindedeir. Kulübumuzu 
l"'Yle çok aiır bir ittibam alımda bu 

111>dunnak cür'etini, hak ve sallbi· 
~etini kimden ve nereden aldınız .•. 
. 2 - Kulübumuze menıup •Öl'et 

Çiloı-imiz ara11nda amator ve profeı 
Yone) diye bir tasnif yapıyorsunuz. 
Pl'ofeıyonel dedikleriniz hakkında 
te!kiıat11DJZJn hanı.i makamından 
~ar istihsal ettiniz. Ve bu iınadı 

mittir. Her sporcudan daha. evvel n_i
zamnunenin emirlerine ıtaate ıız 
mecbur iken nizamnameyi ne bakla 
çined.iniz. Kulübumuzda prof~yo
nel sporcu olmadığı ıribi teık;iiat'.n 
biç bir kademesince de b~na 81~ ~ıç 
bir karar yoktur ve verılmemııtir. 
Bunu ancak siz düıündünüz v.e _hav 
aalaruzdan attınız. Değil bu gıbı en 
mühim bir kararı, en küçük bir ka
ran bile kendi kafanızla ver:me~ ";'e 
bunu bir heyete izafe ıuretıle ılan 
eylemekle de gayri nizami harek~t 
ediyor ve nizamnam.enin en nazık 
ahkinllna itibar etmiyorsunuz. 

Memleketin muhtelif mahallerin 
deki alaturka güreş yapa':'. gençl~r 
arasından tefrik yapmak uzere gu· 
reı anterenörünü bir hayli .masr~.f
lar ihtiyar ederek şehir ıehır, koy 
köy dolaştıran güreş federasyon~
muzun güreş siyasetinden de g~fıl 

'bulunan profesyonellik ile ~ator
lük ara11nda bir tefrik yapabılmek 
iktidarında olmıyanlann bu makamı 
İfgal etmeıi güreıciliğiıniz namına 
tayanı tee11ürdür. 

3 - "Teıkilatınuzın serbest gii
rqin kabul ve tatbiki hakkında he
nüz hiç bir tasavvur ve kararı yok-

tur,, buyuruyorsunuz. I . 
Teşkilah kendiniz olarak ve um 

ettiniz için aldanıyorsunuz .. Bir lih 
za bunu kabul et.ek dahi, sizin de 
itirafınız veçhile serbest güreş hak
kında biç bir malumatınız o!madı~ı! 
batta bunu bilenleri dahi bılmedıgı 

• gibi bu hususta ıahsınız da he-
nı:ı . . 
nüz hic bir tasavvurunuz yanı nıye-
tiniz bile mevcut bulunmadı~ıru ilan 
etmen.ize göre hiç bir vakıt bunu 
öğrenmenize de imkan yoktur. 

4 _ Güre§ teşkilatında yer aldı 
ğınızın her defasında itiraf etmeliıi 
niz ki, Halıç idman kulübunu hak
sız yere bir çok t arizlere uğrattınız. 
uğratmak istediniz. Elinize her frr· 

sat geçtikçe bu kulübu mahvedecek, 
dağıtacak, oöndürecek tedbirler itti
hazına uğraştınız. Bütün bu gayret 
keşliklerinize rağmen gördünüz ki, 
görüyorsunuz ki, bu kulüp mütema 
diyen çalışıyor, yükseliyor ve yeni 
yeni eıaslı me•aİ sabalan açıyor ... 

5 - Tebliğnamenizin nihayetin
deki tehdidiniz gülünçtür. Bilmedi
ğinizi bizzat bu beyanname ile isbat 
ettiğiniz nizamnameye biz vakıfız. 
lıtanbul kongresinin intihap ettiği 
güreş heyeti bir kişiden ibaret değil 
bq kitidir. Ve heyetlerin hikmeti 
vücudunün de baıtlıcalarından biri 
de şahsi ve hi"i düşüncelerle, keyfi 
hareketler icrasına mini olmaktır. 
Vukufunuz olmıyan husuılarda da 
diier rüfekanızla müzakere ve tenev 
vür ile de mükellefsiniz. 

Ve bilhassa biliniz ki esasta kulü 
bumuzu hedef ittihaz ede.-ek çirkin 
iınatlar yağdırarak ve buna kulüp
lere yapılmıı bir t:ıınim ıüsü verse
niz dahi ilk müracaat edeceğiniz yer 
gazete sütünleri değil bizzat kulüp
ler ve bahusus her şeyden evvel ku
llibumuz olmalıdır. 

6 - lıtnbul'da güreş heyetinin 
batında bulunan ıize kulübumuzun 
itimadı yoktur. Çünkü hiç bir za
man bi taraf olamadınız, olamıyorıu 
nuz. Fakat biz bütün kuvvetimizle 
yürüyoruz ve yürüyeceğiz ... 

Haliç idman 
KULOBU 

Bütün dünya hazırlanıyor .• 
Her millet bilhassa sporun iki şubesine çok 

· hazırlanıyor .. Atletizm, güreş ... 

7- /l.lulen Rujdaki Challenge }•an Faber'den: Dubarı. Meriadı put1an hesabile 
mağlüp ederken •. 2- Mulen Rujd11 ayni Cha/lenge'den Rivallier, Aberlander'e 
bir salto süples yapmak üzere iken bir sayı hesabile galip gelmiştir. 3- Mu/en 
Rujda ayni Challsnge'den: Daniel, Vergniaul'ga bir kol kapıyor sagı huabile
galiptir. 4- Malen Kujda ayni Challenge'den: Mt'rtou, Guilloume'u sayı hesabile 
ma.~1.~p ~derken köprüsiinii kırnı~ğ~ çalışırken.. , . . . . j 

Butun dunya harıl harıl ha- bunun ıkı kısımdan rr.ürekkep gıl şerrınden başka hıç bır kıy· 
zırlanıyor. Herkes şimdiden Q. olduğunu unutmamak lazım. meti olmıyan dedikodular, sen 
lim'piyada göndereceği ekipleri Grekoromen 1 kadarsa lik, benlik kavgalarile meşgul o 
ni hazırladı ve çalışmağa baş- hemen hemen 

0
c ' ı nekadar ser- luyoruz. İşin asıl garip tarafı 

ladı bile. Yalnız bu sene bütün bestçi var ~~n mıntakanın resmi makamatını 
bu çalışan ve hazırlanan dev- S b • .. ı -. İ .1 işgal eden bazı zevat b ile kendi 
!etler bütün • kuvvetlerini iki der .~st gfureı :b ı_~asAsa °:gkı !erini bu fena illetten kurtaramı 

d
. A 

1 
· .. tere e on sa ta yı,uur. merı a 1 spora ver ı. t etızm ve gureş.. 1 1 

d b 1 d b yor ar. 
ı ar a u son "man ar a u 

Her olimpiyadın arzettiği sporun bu şubesine fazla ehem F ransanm en hararetli çar-
bazı hususiyetleri vardır. Ez- miyet venneğe ba,ladılar. pışmasr bugünlerde bütün haş-
cün~le ?u ~uıusiyetler önümüz- Hiç şüphe yok ki 1932 Los metile çok muktedir ellerde ya

de1ki .olımd~yBatakkadar lf'.utb?I ve Angeles Olimpiyadında bu ser pılıyor. 
at etızm ı. u ere o ımpıyat- . . Bu da Jean F aber Challenge 
lardan futbol kaldırıldı. İşte o- bebedstçılekr _çok nazarı dıkkati cel ı namı ile maruftur. 

ece tır. ı nun yerini güreşin tuttuğunu Diğer taraftan Macar ar mü-
görüyoruz. Başta Şimal millet- Bütün dünya aylardan beri temadi yen çalışıyorlar, yeni ye 
leri olduğu halde bütün dünya gürete bütün kuvvetile çalışı- ni simalar yetiştiriyorlar ve on 
güreşe fevkalde sarılmış vazi- yor, müsabakalar yapıyorsa biz ları bütün dünya sporcularına 
yettedir. Yalnız güreş denince o kadar oturuyoruz ve hayrı de tanıtıyorlar. 
.................................................................................................................. 

C HALLEN G E AYÇA GER ... 
L YON' dan pazar günü bildirili-ı 

yor: - Ouçaguer Cballenge'in 32 
inci defn ııı; ı bugün öğleden sonra iris 
stadında koşuldu ve bu koşunun ba
niıi olan Lyon Olyınpique Universi 
taire haklı olaı-ak büyük bi;· muvaffa 
k'yet kazandı. 

Bu kulüp yavatlamış olan bu or
canizasyona can vermek için çalıfı .. 
yor ki bu da onn her sene 20,000 
francs dan fazlayn ma oluyor. 

Bu kotu yapılırlc.en aynı zaınan- ı rinci !'lô.!'da 36 atlet koıuyordu. Bun 
da L. O. U. talamı ıle Racing Club ların ıçrude C. A. S. G. ve ~· .B. klup 
takımları arasında da bir rugby ma !erinin ekipleri en önde gıdıyorlaı·~ 
çı vardı. dı. Bu vaziyette ıtaddan çıktılar. Yol 

L. O. U. ı·akibini 3 _ O d" da önde Raymond koşuyordu. Maa-
Y arışa 150 den fo.=la atlet r,~~ra~ mafih avdette Re~~I'.' çok. büyük bi_r 
· M k · d ' efor yaparak rakibını geçıyor ve bı

ettı. e!';afe 10 .m. ı ı. Yava1 ya- rinci olarak stada giriyor arkasından 
vaş ~ir t'kım koşucular geri kalma- 20 metro ara ile Raymond yeti· 
ğa mecbuı· oldula<da bu kalabalığın şiyor fakat 7'20 saniye de Rerolle 
önünde kimlerin gittiği anlaşıldı. Bi müsabakayı kazanıyor. 

J 

-

Dünya atletizm ufuklarında .• 
100 metreye kimler girecek? 

Şu önümüzdeki altı ayın içinde ı C~en menimde en • p. 
Atletik Olimpiyat oyunlanrun neti- ze çarpan müsabıklar arasında Anw 
ceai malum olacak. rika fampi;ronu Frank Wykoff (1 

Bü;rük çatpl§maılan evvel her yarda 9 2/6) Yardı. Fakat onunla bıı 
hangi bir tahminde bulunmak belki raber Myer, Swift, Peyton, Claıa, 
hatalı olabilir. Fakat dünya atletizim Dyer batti. Simpaon ön safta bulu. 
ufuklarını fiiyle bir gözden geçirmek nuyorlar. 
te de biç bir beiı yoktur. Ne olursa olsun bütün müıkülata 

Önümüzdeki altı ay belki bize rağmen Amerikanın intihap edeceii 
bu sahada yeni iftaatta bulunabilir. müsabıklar her halde kıymetleri iıi-

Bu kısa zamandan sonra isimleri barile bihakkın Amerikayı temsil 
bütün dünya. sporcularının ağızların edecek sporcular olacaklardır. 
da dol&f&cak olan atletler acaba kim Alman'lann bu sabadaki rüçhanı 
ler olabilir. ııayrikabili itirazdır. Pflug, Veuı 

100 METRE: -eğer iyi terakkiler elde etmişlerae-
Ara sıra işidiyoruz, Olimpiyat Almanyanın seçeceği atletler arasm 

f&mpiyonluğunu elinde tutan Kana· da, Koenning Jonath'ı zikredehili· 
dalı Rercy William•'ın artık çekile- riz. 
ceği sö, !eniyor. Almanya haricinde lngiliz Pap 

Fakat biz bu rivayeti henüz kat'i Holandalı Berger, ki pek ırençtir, 
teklini alnuı bir halde olarak kabul Olimpiyatlara en kuvvetli namzet 
etmiyoruz: görünen atletlerdendir. 

Biliyoruz ki Williamı dizinden bir Macar Gero 111, ltalyan T-ui, 
kaç mevsim evvel mühimce bir arı· Maregotti Califomia bavaaile mü
zaya uğradı. kemmel uyuf8caklarına göre onlann 

Fakat, bu arızaya rağmen yaptı- da bu noktadan diğer Avrupa atlet
i• bir ı 'iz metrede 10 3 / 10 da yap- )erine avantajları vardır. 
madı mı '/ Demek ki hiç beklenilme- • Bundan başka isimleri öne sürü-
yen bir sürreri.z kartısındayız. lenler arasında tunlar da vardır. 

Daha yirmi iki yaşını bitirmeyen Cenubi Afrikalı Joubert, kendi-
Pery Williamı, 1-os Angeleı'te biç sinden bu sene cok bahsettirmiştir 
şüphesiz en iyi koşucular için kor- geçenlerde 100· m. 10 2 15 de aldı'. 
kunç bir rakip o!acaktır. Bu maruf Arjantinli Pima, daha •onra Japon
Kanadalı'dan başka tanınmıt atlet- yalı Aizawa ve Yoıhijoka, Cenubi 
leri üç gurupa ayırmak lazımdır. A- Afrikalı Gelhort, Legg· Çinli Li· 
merikalılar, Avrupalılar ve diğer O•tralyalı Cailton, Kanadalı Adam; 
memleketler. Şurasını da göz önün· ve Fitzpatrick ve saire ... 
de bulundurmalıyız ki, her millet üç Gelecek h!\ftaki spor •ayıfamızda 
atletten başka gönderemeyecekler. 200 metreyi yazacağız. 

Istanbul mıntakasında dehşet 
ve fetret devri 

Biı· kaç aydan beri devam eden 
dikkatli bir tetkik ve mütahede bi
ze İstanbul sporunu idare eden mın· 
taka teşkilatının spora faideli olmak 
tan çıkarak maalesef şahsi his ve kay 
guları te~kine ilet olduğunu göster 
di. Hayli müddet tereddütten sonra 
bu iti artık matbuat sütunlarına nak 
lehnek mecburiyetinde kaldık. Dik
kat edilirse görülür ki lstanbul spo 
ru bir fetret geçirmektedir. Futbold; ınıntakanın daha doğrusu Türki
yenin en , kavi kul.Jplerinden ikisi 
lik maçlarından çekilmiştir. Saha me 
selesi yüzünden çıktığı tahmin edilen 
bir ibtilM lstanbul futbol ceteynnını 
böyle sekteye uğratınca itin heyeca 
nı kalmamı§ ve halkın futbole kartı 
rağbeti kırılıru9tır. Belki bu bal ),. 
tanbul mıntakaıını idare edenlerin 
endi~esini mucip olmaz, fakat yega. 
ne gelirleri bu maçlarda alınacak ha 
ıılattan hisselerine düten bir ka~ li~ 
radan ibaret olan kulüpler bu gün 
11kıntı içindedirler. Ve bu hal de
vam ettikçe 11.ıkıntı eksilmeyecek, fa 
kat artacaktır. 1 stanbul mıntakaıının 
batma geçerken çok ıeyler vadeden 
ıimdiki idareciler, kulüplere bu güne 
kadar, yapılmarmı biç bir yeni mu
avenet etmedikleri gibi, eski hayratı 
da muhafaza edememİflerdir. Esasen 
gerek rnerkez, ve gerek fen heyetleri 
tamamen gayri mütecanis ve biribi. 
rinden ayn dütünen adamlardan mü 
rekkeptir. Bunlardan bir kısmı mın 
takanın idaresindeki bu isabetsizlik
ten nevmit olarak içtimalara selmi. 
yorlar ve bu iıabetsizliğe miniolmak 
iıteyen diğer bir · ısım da idareyi her 
ne bahasına olur~• olıun elinde tut 
mak isteyen diğer yarımı ceza teh~ 
elitlerine maruz kalıyorlar. Bu yüz. 
den mıntaka heyetleri içtima edeme 
mektedir. Güç bela yapılan merkez 

içtimalarına üç dört kışi ırelerek ha 
zı karakuşi kararlar ittihaz ediyorlar 
Mıntakada spor hayatı tamamen 
durmuıtur. Eğer bazı, huausi temas 
lar da olmasa latanbulda spor bir ölü 
mıntakası arzederdi. Futbol dediği
miz gibi iki kuvvetli unsurun çekil
mesi yüzünden ağırlaımıitır. Bu Se· 
ne lstanbuld;ı Rtletizm birincilikleri 
de yapılmam·~tır. lstanbulun en 
feyizli sporlarından olan güret t• 
maalesef bunu idare edenlerin ku. 
lüpçülük bis•İle hareket etmeleri ve 
zerre kadar hakemsiz idareye vi.kıf 
olmamahırı yüzünden günden güne 
atalete doğru yürümekte ve mevcut 
bir iki güre, kulübü arasında izalesi 
müşkül açıklıklar peyda olmaktadır. 
Bir iki aün evvel gazetelerde intiıar 
eden güreş heyetinin garip bir tebli 
ği bunun en kuvvetli hir delilidir. 
Kulüpler, bu vaziyet karşısmda bez. 
gin ve kırgındırlar, 

Buna muhbil latanbul mıntRkası 
bu sene diğer ~enelere nazaran ceu 
rekorunu kırmıştır. Spor teşkili.tın· 
da ceza en zaruri ve sayri. kabili İç· 
tinap vak'alara haıredilirken lstan4 
bul mıntakasının hemen hemen bü· 
tün heyetleri bir e•ki mektep mu
bassırı zihniyeti He her önlerine gele 
ne ağır cezalar venniılerdir. Bunla 
rın muhtelif misallerini geçen yaz. 
dan beri (A.A.J tının neşrettiği ka
ra listelerde gördük. Bu eczalar en 
ziyade mıntaka iCaresinin hakıız ve 
yolsuzluklarından şikayet edenlere 
ve heyetlerin hakıız kararlarına mü 
manaat etmek İsteyenlere tavsiye e. 
dilmektedir ki bununla lstanbul mın 
takasında bir dehıet devri teıi• edil
mek istc;:nildiği anlaşılıyor. Yazın de 
nizcilik heyetinin hotbehot bir mü . 
sabıka profesyonel demesini ten
kit eden bir gence boykot cezası ve 
rilmiftİr. Fakat bu kararı veren he· 
yet yaptığı bu haksızlıkla o genc.a 
sözünü hilkül • ta•dik etti '. inin f"'kı 
na varmamıtlard ı r. Daha so;ı günler 
de .q-üreş heyeti reisinin grtyri niz.."'. 
mi bir hareketini protesto eden bu he 
yetin üç azaıına da bundan dolayı 
cezalar tevcih edilmek istenmekte
dir. Fener kulühü lıalynn takımı ile 
maç yapıyor diye boykot!" tecziye e 
dilmittir. Rivayetleri bize kadar ge
len bu cezaların kim bilir daha ne bi 
çimleı·ine mıntaka zaptında tesadüf 
edilebilir. Görülüyor ki lstanbul •po 
ru fena bir h•lde ve lstanbul sporcu 
ları haksız bir tazyik altındadır. Bu
nun neticeıi olarak her tarafta şik.i. 
Yat ıızınhlı fülen ayrılıklar batladı
iı aibi maalesef tctkilıitın esasına 
kartı itimatsızlıklar belirmittir. Bu 
hal yalnız lstanbul değil Türkiyenin 
en kuvvetli spor mıntakası olan lı
tanbuldan yaptığı menfi akislerle bü 
tün tqkilah sarsmaktadır. Eşaaen 
ne zaman spor fena idare ediliyor ri 
vayeti çıkmq iıe bu fenalık lıtanbul 
mıntakasrnın İyi \dare edilmemesin
den çıkıyor. Şahsen kimsenin leh ve 
aleyhinde bulunmayarak en büyük 
bir büınü niyetle bakılsa bugün ls
tanbuJ sporundaki inhilal ve maddi 
manevi fukaralık derhal ııöze çarpar. 
Bunun neticesi iki teyden biridir. 

1 - lıtanlıul sporunda teşkili.ta 
kartı olan rabıtalar kırılabilir. 

2 - Evvelden olduğu ıribi belki 
bir ikilik bô.ııl olabilir. 

~ karara teb'an yapıyorsunuz? 
ttkilahmız nizamnamesi bir spor
.Ya profeayonelcftr kararını vcmıek 
it bir çok m rasiın "e kayt vazet-

Bizde rtrımi müsabakalarda otuz atlet bıılıınnıazk · n L:nnda rowsf bir Cro s Countsrg'ye 150 kişi 11iriyor 

Bu İki ihtimal de ıpor lehine de· 
ğildir. Çok defa başkafonna tevcih 
ettikleri birtavsiyeyi biz de en lüzum 
lu bir zamanda latanbul spor müdi. 
ran1na tevcih ediyoruz: Bu işin en 
çıkar yolu mıntakftntn istifa etmeıİ· 
dir. 
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Trikopis 
Çiftliği 

lfru muamele.si uzun 

için 
ıürecefi 

toptaa sablmıf. .• 

Rana Beyin 
Tetkikleri 

Vekil B. dün gümrük 
müfettiıleri ile 

haıbühalde bulundlL. 
Burhaniyecleki Trikop;. çift Gümrük ve inhisarlar Vekili 

1 1932 

Birinci sahifeden geçen yazılar 
'Tl: "f •• ~"" ,. • • l 

ltalyan şairi Belediye 
Dün geldi Şubelerinin 

Bir barakanın 
Hikayesi 

, 

(Başı 1 inci sahifede) Kanuni vaziyeti (Bap 1 inci sahifede) 
nunda "Aer'? Peinture ~·"~~,... r.,..,i 1 bir oda haline getirmiıtir. Bu 

Gazi 'Hazretlerinin 
Samsundaki heykeli 

lliinin büyük iıtilıkak sahibi Ali Rana B. dün sabah lıtanbul 
7 gayri mübadil tarafmdan top ııümrüiüne gelmit ve uzun 
tan ıatın alındıimı yazmıı, bo müddet tetkikatla meşgul ol. 
Dolar yüzde 80 aluiiüıe talip muttur. 

ve Aerapoesıe • Hava tun mevzuu (Ba§ı ı inci s•hifede) odacık bir hammal tarafından 
na dair fran11zça bir konferans ve- li.im değildir. dağdan kaldınlarak Kuruçeşme 

1

. •Samsun muhabirimiz y112ıyor: Bu 1 v:. ~ulh N i~niy~ cMla/inde de 
recd<tiı·. Şair bu konferanılarda fran Hiilüm Cemal Beyin içtihadında tramTay tevakkuf mahatıınin tarih! günü tes'it için bütün Sam- buyuk nhberınıa arluı:sıtJda, onun 
•ızça ltalyança yazdıiı türlerinden ileri sürdiiiü esas ıudur: Yeni bela- yanında köşe b&!ında 1rir ;uta sım halkı, erkek., kadın, melııtr;pli, göstereceği nurlu ~llarda daha pelc 
bazılamu okuyacaktır. Konferansla- diye kanununun lO'uncu maddesin- . .. . h"b' • çoluk ve çocuk eabahtan itibaren•· büyüle n pek gtl' cidalktt hazır 
ra duhul oerbesttir. de her ..,ı.;r bir belediye daireai jô.. aıt a~ uzenne, aa 1 ının mu- km akın Gazi ıparkım gidiyorlardı. oldutwıiı da cibmn bqnt ve talc 

Heykeli yapan M. Krippel güzel ve 
şayanı dikkat iki nutuk söyledi 

lıuhırken Trikcıpi. çiflip eatna Vekil Bey öileden sonra güm· 
alanlann bonolan yüzde 150 rük mektebine gitmit ve bura· 
ye aittiiinin aöylencfıtini ilive da toplanan bütün gümrük mü
etmif tik. . . fettitlerile iıaıbühalde bulun· 

M. Marinetti şehrimizde bir kaç bar edilmit ve nüfusun tekioüf et- vafakatıle konulmuştur. Heye- Bu suırt.ıe aobıklar, caddeler geçil- diri muvacebes/Dde, i:rpat ~mekte
ııün kalacaktır. Cumartesi alqamı fiği muhtelif kümelerden teyekkiil ti ihtiyariye ele bir kaç aydır, o mez bir 1ıaJe ge.lmifti. Mevımmln laf dir. 
ltalyan oefiri Bımıe Aloiai taraEı. den ıelıirlerde idari ıubeler teoisine ı rada bu odacıkta mahallelinin olmasına Nğmen hava güneıli w Ya§Mın TiJrltiye, yaşamı Gazi" 

Bu buıuıta 'ft! cemıyete aıt 
1 
muttur. Bu toplantı uzun müd

diğer itler hakkında Gayri mu- det ı1ev- etmiıtir. İçtimada 
badiller cemiyeti ikinci reisi Ce çok mühim meselelerin görüıül 
lil Galip B.le görüttük. Celil düğü ve ıui iıtimal meselderine 
B. dedi ki: temat edildiği anla,ılmaktadır. 

<lan ıereline bir ziyafet verile«ktir. cevaz verilmi~fİ!'· Ancak ~ teıkili· iflerini gönneie bll§l&mı§br. ~k lltif idi. 
Marin•tti'nin lıo.gatı v• hn JBP~• .~çm evvel .-~e hııJ. Bu defa köy maliye ıubesi (Ku M<>raaim P"oıır-ıı pek mun~ 

l k . km reyıne muracaat edilmeoı prt- h • 'h•:.. · ') ad -'--k ihzar •di.lıdi'"nden s-ıo-mes e ı tır. Toplanan reylerin neticeai anla· ruçeıme eyeti ı ~,,anyesı ........ ~ ır 
Mıırinetti 1876 tarihinde isken- tıldıktan oonra bir takım nıerasim re.ine bir vergi ihbamammi deki konsoloslar, ec.neb>ler, miiı:8ııe· 

cleriye'de ~~uıtur. 1896 da ~-1 daha vardır. K9Y!iyet Şurarı. Dev- tebliğ ederek bu odacık için satı mal.iye ve sınaiye meD6up.lan 
bonne Darulfununundan E~ebıyat letçe, tetkik, vekiller heyetuıın tas- 932 aeneai. emlik vergisi olarak kıtaatı askeriye, polis, jaoo...m., u 
bacheJjer'ıi .olarak, çıkmıı ve uç~~ dikine arz ve niha.yet iradei milliye-

144 
k tah kkuk ettirildi "i· bitıal blediy<:, mektıepli.Jcr,esnııf ce

ıonra da 'Cınova da hukuk tahıilıru ye iktıran edecektir. Bundu maada • . 11;"1§. • a . g nıiyeıtleri, milli te§ekkül.I« kroki· 
ikmal etmittir. Marinetti 1912 sene- kanunun tatbikinden bir ay evvel ;. nı bıldınnııtır. Bu verııı tabak· de gösteriJıcn yt!11leri lrolaylı1tla İ§gal 
sinde Balbn harbı esnasında harp Jin edilmesi de liznndır. M::ııkeme, kuku, Kuruçeımelileri hayrette ediyorJardı. Bu meıasime iştirak et 
muhabiri olarak Çatalca, Çorlu, Bu- anlaşıldığına gÖre bütün bu fonna- bırakmıtbr. Bir taraftan odacı- mek lizeıre Bafra, Havza, Ladik. 
layir de bulunmuı ye Bulgar ordusu litelerden hiç hirUıin yapılmadığını • .. zerinde bulunduğu arsa j. kö.prü, T<:nne, Çarşamba kazıa.lano· 
ile birlikte Edimerun mubasarasında görerek belediye ıubelerinin kanuni g.ın uabib" d . lmmakta dan da bir.er hey'et gelmişti. Saıtt 
ba21r bulunmuıtur. M. Marinetti l- meveudiyetlcrini tanımıımalı:tachr • çın • • ın en vergı a on dörtte Fı.rka band09U lwklil 
talya'ya avdetinde en güzel eserle- Belediye kanununun lıtanlıulda t•k· dır; diğer taraftan bu oda~ marşını çaldı. Sonra Vali Sal.inı Be 
rinden biri ol•n "Eclirne'nin Bomber Ii tatbikine dair olan ruzanınamenin kiD'..aenİa yatıp kalktığı, icrayı ;refendi ııelis bir hitabede buluna
dımam'' ioimli ea4;1'İni Y~'fbr. M. muvakkat mııdclesiade eski bütçeye ticaret ettiği bir yer deiildir; rak kordıekyi 1-ti. Ve blitiln hazi. 
Marinetti bu eoet;ıne aynı zamanda müstenit tetkili.tm yeni bü•çe mer'- esasen tcpu topu eni ve boyu . runun medit all<qlıın afakı çınlattı 

_" Filn.ki bu günlerde be- k . cul b' r 
yett ilare, evvelki gibi aık sık . G~~rükK" d ?mıN ·~oBn Rar ıBr 1• 
toplanamadı.Arkadaılardan bir I~ ı:•sı a rı un · . ana e
kıımı lzmir'e öteye beriye mü· yı zıyaret ederek komıayon~
zayedelere ittirik için gittiler. lann gümrüklere ait tememııya 
Bununla beraber CS11iyet itleri bru arzebniftir. Vekil Bey ko
göriilüyor. miayoııc:uların isteklerile yakın 

Trikopia çifl;ıinin parça par dan alakadar olmut ve tah~iren 
ça müzayedeye konmaamı 9-11. b')di .1 ... t . t' 
931 tarihinde bir istida ile M... ı ın meamı ıa emış ır 

top oederini taklit eden ~Zaııg - iyet m9Ylôine !l'eçİnceye kadar ele- b' b 1 bu -ve Lnlettl. liye V ekiletiııclen rica ettik. 
Çillik bir kül halinde aatılılna 
pek u talip çıkabileceğini, par 
ça parça mü:ı:ayedeye konuna 
herkesin ittirik edebileceği İçin 
daha fazlaya sablabileceğini bil 
dirdik. Bu kararda Halil Pll§a· 
nm da reyi vardı. Çifliiiıı ifra:ı: 
muamelesi \IZl1D ıürec:eiinden 
teklifimi& V ekilet.çe kabul edil 
medi." 

Konıre Jaoet edilig•r 
Gayri mubadiller kongre.i

ain aym 2&.mda daveti tekıırrür 
etmittir. Celil B. bu kongrenin 
mutat kongre olup bir çok gay. 
ri mübadillerin müzayede pefin 
de olduklan için ilk davette ek
ıeriyet temin edilemediğini aöy 
lemit ve konırenin daTetine 
dair verilmit bir teklif Tarakau 
olup olmadıiı hakkında ela tÖY 
le demif tir. 

-"Yalnız iki ay evvd bir zat 
böyle bir kiğıt getirmişti. Fa· 
kat teklif sahibi, ne cemiyete 
mukayyet ne de ıayri m11hadi1. 
liği. muaaddak olmadığı İçin 
teklifi nazan dikkata alınmadı. 

j Bulgaristan mektubu 1 

Bulgaristandaki 
Emlakimiz 

Muhtelit komisyon 
Bulgar 

azası tayin edildi 
SOFY A 16 (Haauat) - Ce 

nerede in'ikat edecek olan ter
ki teslihat konferansında Bul
gar heyeti murahbasaamın riya 
setini M. Malinofun de1"uhde 
edeceği söyleniyor. M.Mutanof 
Cenevreye gidip zemini tetkik 
ettikten sonra Bulgar heyeti 
murahhahatasıııa kat'i talimat 
verilecektir. 

Emlik me.~eleleri 

Milli güreş 
Namzetleri 

Güreş federasyonu· 
nun bir tebliği 

Tumb Tamb" unvanını verm;.tir d -· L-L'-da lı"'-~- ırer uçuk metre o an yer, - ~ • vam e eeegı m•aıun u&uuı var- .. . • • .Bunu müteakrp Samsun gazeteııi 
Marinetti henüz 14 yapn~ ık.~ da. F11kat yeni bütçe yapıldığı için böyle ,eylere gayrı m~aa!~: B8§ml1ha.rriri Etem Ve~. umumi 

tiirc!e hocalarının nazarı dikkatım bu maddenin de hiikmü kalmamıt- Nihayet orada maballenm ılmu meıc.lic namına Zübeyir oğlu Fuat, 
~clbetmiıtir: P~~ ı:~nç .ik~. yazdığı hr. Binaenaleyh. kanunun ıartlan haberleri tanzim ve imza edilir. §ebi.r namı:ruı Kefeli Muhittin, Ma-
Genç bahrıyeli 1•ın:ıli tun ~ar~ dairesinde teşrkkül etmit ve ceza He eti ihtiyariye iıe mütead- arif nıamma nıüdür Cemal Giiltekin 

Bemardt tarafından ın,ad edilmıı- hükmetmrk ıalaJıiyetini haiz bir ı.... d' Yk. 1 d .. kk t · Be}dc>r -şiotı birer nutuk irat etti· 
~· M. Ma:r~~tti h.:tıJrizme .mesleği- lediye ıubcı< luınun nazarında mev· ıt !~ıe ~ en mure epl ır: .kr.Sonra heykettra• Mösyö (V'-'-· 
run müeuısıdir. 1909 oeneaınde Pa- cut de~ildir. Şimdiye kadar ballan Veı·gıyı muştereken venne en ' ~· ..,, 

· M · " 1 od b' :ı:. l>CI) kliısüye ~!erek Almanca bir riste çıkan • Fiıaro" gazetesı . an- ı·eyine müracaatla leırkkül eden ye- lizmı ge iyorıa, aya ıç Uır nııt k sö)l'Ledıi ve bu nutuk Ekııem 
netti'nin ~uturisme ~.kmdalı~ ~ gane daire Betilıtaı bdediyeoidir. ramıyan aza da Tardır; bunlar R'" ~ .. Be tarafndan Tü k e ter 
yannamesıni nt!§J'etmiştır. Marınetti l b • il ek uş u Y r çey 
bu beyannamede futuriımin eoaalan- Belediye ne diyor? · lnifasıedl ~lebUP. 1!a1 u

7 
~~~,!~~ t li· ı ~ -~~du'. ~·~t~mb~~~'~ı>ht!<" GUre! F.e<leMayonundaıı teblıig Dl izah ediyordu. Marinetti'nin bu 1 1 ır er ._. ~me • ~ atuwos I~ugu,":"'ya ...... gı ,,._ 

olunmu,ıur: beyannamesi edebiyat ve ııan'at aıe- Belediyede oali.hiyettar bir zat, )er, bereket venin, 144 kunıt 
1 

al ıfadc eunek surctile c.iddcn çok 
Hikmet Azı. Şetti H. t. MllınirH. ~de oorük b;r ~~·. uyandırm11, "'!'11~nin bu içtihadına dair de- diyorlar. Bakalım bu 144 kuru· ı heyecanlı idi. . 

.M., ttU Kım V . .ı<. Abbas B. O. K. bır çok şaırl~r! m~•~tınaslm" . re;•- 1 mıfhr ki . . • • • fU kim verecek? Merasinı programı mu':'~ ge-
Vefilı: V. K., M .. wa Malt Necip samlar kendısıne iltihak etmışbr. , - Belediye ,ubekrmın kanuru çit reııminc baş.landı.Srra ile pıya de, 
H. M. Bedri V. K., A.ptullah V. K. Marinetti futurisme bayrağını kal- mevcudiyetleri tanmmı§tır. Evvelce makinem tüfek, jandamıa, polis, • 
Teılip An. Yaşa .. v. K., Yuauf H. ı. dırmakla ~ye v-: tarihe ~"!'~I ili- 1 E.,.ip ıulh c;cz" ~~k.:mesi böyle bir Parı" ste yapılacak bıtıai beledi}"', memurları, lı:ız orta 
Nuri Tayy. Mustafa V. K., Saim V. nı harp ebn•i, edebiyat muuki, va karar Vennıt olabilır. Mahkemeler -ticaııet mektepler.ile, erkek u-& ve 
K. Adnan Bhr. Faik H. İ. Rag11> A. reoim ve be:ykeltratlıkla eski arz~ içtilıatlarmda t~mamen serbestir M k her mektepten bir gur.ırp :pek mu.uta 
M. Osnan V. K. Şevki H, t. Ahmet ve ~·an~eı;i lcülliy<;n reddetmiıtır. F;,kat her kararın bir tashih t•k· üza erat um 111trette geçtiJc.r, alkışlandılar. 
V. K. Marinetti diyordu ki: li d E 1 lıa ka . • müteJıkiben Vilayetin mec.lia oıaJ<>. 
ı _ Yeniglln güre• mii«abakakırı· " Bi:ı edebiyatta, molör ve maki- . v:.,.;:k vv~ ce .. rar '!;ı~ te.m- (Başı ı iaci sahifedtt) nunıda bi.r kabul resmi yçılanık me 
mıı vıcrdii" neticeye ve elde mev- nen.in hayahnı yaşatmak iotiyoruz. 'Y!2z dem~•·~~ ;urac;aa~-'kıtllf- b ld " • • 1 • ra.ime nihayıet verildi. 
cut notalara istıinadcn yukarıda isim Fiıtiıriot bir !'lir için bir piyanonun ti. anne erım ı emyız mar. eme- meş u o ugu ıçın mese enı~ . .. 
leıri ve lııulilıpkri yanlı idmancılar hareketi kadar şayanı dikkat bir şey si henüz tetk:katını bitiremedi. Ma- bu ıefer hüınü netice vermesı c;ı-eoe ~t .dokuz ~çu~ta M?"y!S 
ellerinde Fedeo'asyonumuzun disanar olamaz. Sinema, bize cüzül~ ayrı- amafih bütün •ulh mahkemeleri E- bihakkin ümit edilebilir.,, . 1 .Kri ,p~lin vıe~~~ ~Ü§~ Beyın şe 
bulunmak • .-ıı.. Milli güııeş takı lan ve oonra tekrar terekküp eden E .. · · eli.. 1 ._ • • . .. k l't!flerme 35 lrişıhk bır zıyafet vıeril 

.,... - · · bir cWnin dansetmeaini, inaani bir manekt ~c~".'ebmkmln bve::__~'. cezadi~·k Mud'"arnakn~ı1z, !°uzh• .. ::_~t ~ di. Söyle.nen nutukları Mösyö ~-mına nam.et olarak tefrik edilmi'!- icat §"klinde gösteriyor. Fiıtiırist .,.. , rın e ıer~sını ~ ı u"""." ~ nasm a t sıt erm Uı<u~""!" pel gayet güzel bi.I' nutulııla cevap 
lerdir. tetilı, insan deha·~~ en kuvvetli ve etmekt~dır. ~e,ıktat beled:yea.' Hal- mizce üçte b!~ olar~k tesvıy~ı: veıxli ...., bu nutuk ta Ekrem • R~ştn 

2--- Bu .ııanu>eUu araa. gi.rebi.l· en muilik mahoulundan ıııda alır. 
1 
kın reyıne muracaat esası uzerıne te- ne d""am edılıp edilmeyec:eıguıı B. tarafndaın Türkçeye çevnldı. 

mek içıiıı bunlar.lan her hangi biri· M~n~ .insanın, .. ı~are~ııi~ ica~ ~- ı~ldıül ebnit_t:ir. AYlli u~J dii"'.' bele aorınuı, Şükrü Bey bu aaale: Mer.-im dolayıaile Gul Haz"et-
llİni biJmfteabaka mağlup etmek li· bilıyebrun en zengın bir tımaalıd•r. 1 dıye tubelennde de talbilr edılmek p t b'i d" lerine mütea.ddi-t tazim te•~ç1.-
2andır. Hayatın bütün faciaları hep makine• üzeredir." .-. ep a 1 • ıye cevap Vet'- ..,.._ • 

3 _ Bu lllllD'lZUer aram>a girmek den çıkmaktadır." --• 
1 
m19tır. _ çeküdi. Gazi Hazretlerinin <evap-

Wteyenlor 2Kıci maddeyi de nazarı Marinetti ye göre futurisme yal- 1 1 • • Bizim mevsukan aldıgımn: Ları: 
diklra.ta alarak hemen Fedet'asyocu Dt% eotetik bir hareket değildir. Ay- ı tf 8 IY8 mi hususi malumata göre, 932 se· C. Mubt.,rem Samsun halkının şalı 

nda · · • bl"ki 1 ? O I bo sıma kar§ı besledikleri asil duygula muza miiraı:aat etmeJ;dir, ni :ıama • ıctimaı ""a • esasa- Geç kaldı nesi bütçeaine de sman ı rç 71n Jcıvmetli bir t":ıahlirlinll bildi-
lıa kul.. n vardır. ) • • .. L: • L -~·nc1 tab · 

4 - Difer ~a , ııp ve Şii· F t · 1• 1 • ·ı t ·· an ıçın uçte .... r nısDe'lı e ren telgrafmıulVJ ~k mllt11bassi11 
h _, ___ mzı-.--at hakları talnamftt u unıme U&"& manası e zı·cu~ • k 1 k 1d T lckü h ••-
_, ... ..._ me edilince "lıtikbalcıUı" dantktir. / ••at onu aca tır. o um. e§r r, .U>U a.,.,... ve ıre-

baloidir. Marinetti eıki ,.nanelere ve tarihin nönü mektebinden Ancak, bu mikdarda İngiliz limlarımm muhteum halka •rzını 
5 - Mı.ıı.taka, lw.Jüp ve güre§ci- eıkiliğine ve maziye kartı büyiilt ı çıkan ganıın lirasının sukutundan ımütevel· :rica ederim. 

lerin yukarda ioıicıMeri yazılı idman hir ~üca'!el~ye girift.iği "'!e gençlik- l .. .. Şeb' tı kteb" de lit tevziatın yapılması da pek ta Reieicümhur Gali X. kmıal 
eılann udecıe ııwnzet oldııılrJarmı te daima ıstikbal endıteaı uyandır- nonu rrya me lD • • • 

tıazm"ı dikkate almaları Ji:ıımdır. nıak ioted.iği için teoio ettiği mesleie evelki ııece çıkan yangını dü. bit added~~Ş .. :· B di" M. Krippel'in nutlcıı 
M&ıabalı:a için müracaat etmeye'll· bu isim verilmiıtir. kü nushamızda yazmııtık. Poli- Saracog u u . ey ger Mösyö Krippeılin heykelin açılma 

ltt lıakLanru lıııybetmit olecalı:ların Marinetti'ye ~iirlerincle aykın gö- •İn yapbiı tahkikata göre alef bir sualimize de töyle nnıkabe- mrasiminde 6öyldiği nutuk şudur: 
dan bilihara bir güna itiraz w $İ· ~ .fikir~~~d~ do~a:rı; J~ya'cla sobadan kmı9br. Mekt~ ida. le etnıittir: «Bütün hayat ruhun kuvvei asliye 
Jıiy..ueri diıı:lenmiyecektir. Şnr cliktatoru '"DD verilmitbr. . . çı elek rik k _ "Tekrar Aınerikaya aeya- .sinden, sırrs ve menşei anJaıılma.. 

Madam Benedetta Mıırinetti de resı ıse yangının t on- h · • d'lik bahia de yan bir tarzda meydana fl"llr ve mu 
6 - Yukarda ioimkri yuılı id· fütiıriot bir ıair ve resııaındır. "La tağından çıktığını söylemittir. ~tı~ tım 1 . mev:ı:uu • , k1UJnen müddetini doldurduktn son 

maıııcıJarnı muntazam, mualliıırin Yİteaıe d'nn canot otomobile" isimli İtfE.iyenin kaydına göre yangın ğıldır. Amenka seyahatı~e aıt ra illul eder. 
·nezareti ve feıdıcr.ıayonun da1ma tablosu. pek meıhurdur. 21 ,40 da haber verilmiıtir.Mek. rr•porumu hükumete t.~kdnn ~ 
kOllturul:u altında gıkı idman yap- Mımnettl ayan azasındandır. 'd . 21 25 d tim Rapor artık huk6metın Sarı'at müşahede olunan vekayi· 
mak, biJ.g;i. ""' müsabaka kabiliyeti- Franıızça türde ltalyanca ka- 1 tep ı aresı yangının • e · I ' den doğar ve y"1n1z yaşayan ve.ta. 
ni yiilmeJm>ek' üzere pazar, ..ıı, ve dar muvaffalııiyet g~ıtenn.iştir, bazı 1 çıktığını ve hemen haber v~l- malı 0 mu§tur • ., yiin rııhundan alman ilham kuvve-
aıerşeınbe günkri aaat on yediden eoerlerini doğrudan doğruya franuz- diği ve itfaiyenin on bq dakıka tile <ansı:ı mevaddı iptidaiyeye bir 
iti.haren. aşağıda yazılı saMııı.lıwa ça olarak yazmı,br. geç geldiğini söylüyor. 50 000 kın bayat vermeğe sa.veder. 
~n~_geıımeleri lilzımııu ta· M. •1arinettı''nin benanatı 1 Yangm yazdıg-ımı:ı: nibi iki ' e ya · · · · k · kürr 
mım ve ,.,....,g o. ıuıır. " "" od d • h ld .. d" .. rü)' .• f d Dınaautın ;ıımşe lcuvvetı; e 

.. .. H H idma M. Marinetti Y• dün misafir oldu- a yan ıgr a e son u mu, Esna o aya den tqı koparır ve çeliğin hafiin 
lı:ul2~b1:932 pızar gunu a ç n iu Park otelinde ziyaret ederek 1 tür. 1ıert/iği, onu işlenebilecek bir .~ekle 

u une. , mesleki hakkında bir hasbüb.-1de bu-
1 

Maarif idaı·esine bu gün ra- K d d"} k sokar. 
26-1-932 &alı günil Vefa-Jtumkapt landuk. Marinetti fu~urismi bize 1 kt' Maarif idares ay e 1 ece Ateş; güneş y~vrusu, imh~kar ve 

kulübünıe. rnuhtdit tekı!lerdc tarif dti, sualle- por ge f.ce ır. • et' hakı ibyak~r kudretıle lcıymetlı olan 
_1_932 §al1be gilnü Hali id rimizc ,ayo'lı d:kkaı ,.e oriı;nal ce- mektepten t~lebe Y~ ı • (Başı 1 inci sahifede) bronza yeni bir şekil verir. 

Türk • Bulgar dostluk mua· 
28 

ltulübt" ç Taplar verdi. Marinetti h:tiıri•mi kında izahat ısteınıttır. eliği olan 180 kuruşu defaten 1 San'at.lcarın ü im ve kudred; allt 
hedesindeki arazi ve emlake aiıt ııwı e. hakkında diyor ki· n inen tesviye edecek, bü- vtt f!devatın yardrmile münferit par 

Erteıı.i hafta ilci ~ 'ft.tımlrııpı "- Fiatiuismi ~telif ~!erde V,'; peş . ld • i- §3ları toplayaralc ya§anmış valt8!1~• 
ibtiliflan halledecek olan muh 1".ılübiirldc. daha er1e9ı befaı teh:ar tarif etmek kabildir meseli: ufütü- Yeni listeler henüz · tün sene me~up. o ugu ceın rubundaa bir timsal vücude getırır. 
telit komisyonun Bulgar azaıı ilı:I gün Haliç lı:ulülıünde oJmal< ıl· rimıe yeniJiiin, oı:ig'inalite'ıün ve yete aynca hıç bı.r namla 10 pa Mücadeleden dolan ve mücahe-
bu sabah tayin edilmittir. Bul. .e.re münavebe ile dewm edilecek. süratin akideaidir" veyaı "'futurimı gelmedi ra vermeyecektir. Esnafa hüvi- deyi ifade eden bu beyül Gazinin 

ahhu 7 _ Fedeo:asy<ırıUm11211t1 lisansla· daima ileride bulunan ve maziye is- yeni kontenjan listeler henüz yet ve muayene cüzdanlarının muhuip timsali~en baı~a bi'r şelcı"I 
gar heyeti mur atr ÜÇ aza- nnı ha'l'i "1mıyalıır ne milMhalııaJa- tinat eden vatanpenerliğe nıuanz, ed lmem. da maliyet fiatı olan 25 kurut de tec!.rsilm ettmlemezdı. . 
dan mürekkeptir. Heyetin rei- ra Ye ne de idman.lanı kabul ediJmi. yani an'aneler; inkar eden bir vatan- gümrüklere tebliğ i 1ttir. kabil" d il . telcarrür Guı; ta~an daba sert, çtlıkten 
sa Ankara sefiri M. Pavlof de- klerıcli.r perverrktir." mu • • ın e ver m".'ı I . 4ab• blülllmez yüksek ruhunun •· 

yece • ftalyan noktai .-zarına aöre de etmlflir. Eınaf cemı7et en, •· tllple .U>Uıızzam es..riDi m"ydana ge ğil, sabık Bulgar .efirlerindesı 8 - Enel.ce Jıf.Hi t'llnma dahil ol fiıtiıriam budur. uMilli b.ir ıurur, ih- len tamamen muım:ıı bir nıeoleld zumdan bu suretle toptan ala· tirdi. OtJUn vatanı Jcurtıırınalc a:zmi 
d Ef d 'di T k he muş bulunan1ann bu meymwla ça· tililci bir ntanperverlilıl" -Futuriımi .....ı teoia ettiniz? caJdan bir ıendik aidatı ıebri. ,..,mı.,kett. hayatı doturıfu, bQtiJo 

Panço cref en 
1 

r. ür lıpnak ve,.a eon aeçme mtisabakaJa,.. Tariflerinden ele anladığnu:ıa gö- - Bundan 21 - eYYel bir çok yenin bir kısmım zanırt masra· ruhları ve blltün tMvaddı aferber 
yeti murahhaaasmın 11!isi Sof. =~~k etmek haklan tıunaınen !.2._~b-~:'._~~~daıma' erli~ .. ::'Jcb!t ~~- aenç tairler Milinda bir mecmuada fa, bir kıımını teki.mü) için )ü.. edettlc Ka~sl oJVJ J:rtilcltle #\'ket· 
ya sefirimiz Tevfik Kamil Bey- ......... ................ ~ ..... toplanmııtık. içimizde Albert Foi is- I .... 

1 
t-..Lbü· ,__ d ve ıımvafld: oldu. -------------•! maldır. minde bir f8İr de vardL Bu zat el- zumu goru en ""F" Sıere ve Soa he<kfi yarattı~ı "5eri muha-fendidir. Kalan aza henüz tayin _ Demek oluyor ki tarihi inkar yevm Pario'te bulunuyor. Aramızda bir kıımmı da teaisi mukarrer fuaya ve ,ıı~en ,O. talcvl-re~ 

edilmemittir. lki heyet bugün- ya ile her ne bahasına olursa ol· ediycırıunDz? gençliğin bauaaiyetini ~uvvetlettire teavün sancbiı sennayesine ay. yorulmalc bilmez bfr sJ7 ile utra!j-
!erde temasa girİ§ecektir. ıun anJqma tarafdan bulunan _ Evet, tarihin eskiliğini inkar ceı. bir teY yapalım dedik ve ortaya nlac.ıhır 11JU1ı1u. 

Pladne gazetesinin müdürü bu ediyorum. Tarihin göoterdifi vak'a- mubalaialı bazı fikirler athk. Maksa y lııız 'esnafın Ticaret oda- Bu he7hl bir pyeain timsali te-

Heylı:ıottraş Mlleyii KriPJ>C}in kll
pt reemi ak§amı ~ .ziyafette 
söylediği nutlr.u da hilliııa cdiyo
rwn: 

Mahviyetklr bir fosan olduğum 
söyleniyor. Bu başka lrrsatlarda 
belki doğru olabilir. Fabt bu gün 
doğru değiMir. Bu gün ben yüksele 
bir gurur bir iftihar du:;gusu hir1-
setmekteyim. Çünkü vazifemi ifa 
ettiğimden eminim. Vaziltt Jcelime
sltJde ifade etmek istediğim; tabi
•tıa bVJa bah§etmi'I oldalu istidadı 
faal ve devamlı bir çalışmanın ver· 
miş o/dutu tecrübeleri ve çalışmak 
tan duyduğum büytU ..ı~vkle hülU. 
bir kelime ile bütlin mevcudiyetimi 
)a l:ıin J.lrmaliM basretmelcliğimdir 
Bugila sizin s6zlerinizdea ve yüzll
nilzden bu işin iyi olsra1c yıpıl.JıJı 
m anhyor ve olru.vor.•am bu berJnı 
için en büyük ivaz ve müklıf ctuı. 

Bronz d61rümhan,.sinin ' hiç bir 
masraftaa kaçınmayarak Ju-yhlin 
muvalfakıytle d6kü1nıe!<i için ba. 
yük vulcuf ile gösterdiği itina, de
mir aksamınm ikmalini deruhte .,_ 
den (Gridl) K6pril inşaat müesse· 
ttsinin dakik besahatım bidenin 
inşasını deruhte <ıdenlerla sarlettilt. 
leri azami gayret şayanı kayıt olup 
cQmlesine ve bu vazı'lenia ilasmda 
sair suretle bir kısım vazife deruh
te "tnıiş olanlara yapmı'I oldukları 
/§1.,ri sadıkane ve bilyük bir vazife 
hissi ile ifa ettilrlerinden dolayı 
kendilerine bütün samhniyeti kal
bimle teşekkür ederim. · 

Poliste 

Mefharet H. bulundu 
Kaybolduğu yazdan Dr. Yu

suf Beyin kerimesi Mefharet 
Hanımın Bakırköyünde ailece 
tanıdıklarmdan birinin nezdine 
gittiği ve kaybolmadığ-ı anlatıl 
mıştır. 

Bir kaza 
Balatta boyacı Sıvaıh Muıta 

fa dün Ayvanaarayda un değir
menini boyarken ayağı kaya. 
rak kazana kapbrmıı ve tehlike 
li turette yaralamnııtır. 

Bir aparbman 
kısmen yandı 

Kaannpaıada Emin camii 
caddeainde 9 numaralı Nizım 
Pata apartımanmda Moakova 
tdıba:ıderi Sabri Beyin :ı:evcesi 
Din itgal ettiği daireden dün sa 
at 12,30 yangın çıkmıt ve apar 
tıman kısmen yanmışbr. 

Diğer yangınlar 

Evvelki gece saat on buçuk
ta Kızrltoprakta lhlamur c;ıd
desinde Naci Efendinin fı rını· 
nm bacası tuhıfmuı ve itfaiye 
tarafından derhal ıöndürülmüt 
tür. 

Vefada Uzunçarşıda Salamn
nun fırınının bacası tututmuıaa 
da ateı ıöndürülmüttür. 

Cihangirde Ki.mil Bey apar· 
tmıanmın :zemin katında kalöri 
fer ocağı tututmuştur, Vak'a 
mahalline itfaiye gelmif, ateı 
aöndürülmüttür. 

Taksimde Toma Efe:.:Jinin 
apartımanınm birinci katında 
yangın çıkımı ve eda yandıktan 
aonra söndürülmüıtür. 

Müthit 
Bir yangın 

Üı; bin nıemar açıl• aabah teTkif edilmittir. Profe- lar, hatta ecdadmııbe ait ııanırumu- clmıız her tarafta istikbal aıkı •e dü- a • • • , edeni Jlklcl Hilmt!meli; Tflrk milleri Ga-
k t 1-- '-- tal :nı ıırtıran eııki menakip bugiin için tiiııceoi uyandırmalıtı. ı,te futUriıın sına teaalıne ıtıraz er var aJaia broazdan ve tıııtıın daha •1-

Çl arı ıgor sör Çankofa ...... ,ı yapııan e- eııki hararetini kaybetmiıtir. O vak' bundu doğdu. dır. Oda, bu hususta, kanunun lam, çelikUJn dııba •di yuattılı BERGEN, 20 AA. - Wadheim' 
Ha:ı:ırlanan yeni bütçe ile ı be nümayitlerini de hazırlayan alar bu!l'iin bizde maziye bttı bir B.,.ün yalnız tiircle değil, muai- "-naf ve Icü..:•t. aan'atkirlann ruhtan ilham alarak te"'1dıtt ve ta- .ıa nelırin aevi:reai yükulı eoi ii:left. B 1 • t d ·• b" bu et "d' "--ıeı· •- ~L--- d--._.__ el'-·"~ --:.......1. L• - !>,.... ne salar ldsııyfti iotibsalit :rapan bir 

Bi,. •odgom deposun• 
sular basınca .. 

u garıs an a uç ın memlll' a- 1 gaz e ı L ue... ı ı<Oruma ........ ür uyaııHal·~~lıiuın bu lıatka bir ıe ki de heydk T·~~~ .... , r-wue ıutu- tmcil edileceii., ne dair olan nlliyl ı•ye Hiamelidlr. rl falıriloanıa eocı, __ ...._ iotiliı et 
çığa çıkarrlac:alı:tır. Bütün neza kanununun altıncı ve yedinci ye yaramaz. ov taluıuür in- rism var ır. ......bn "IY•11111 •• ma bir macldeaine istinat etmekte, Terk f!dlleti bıırpte. ~ bfyk ba. • ..ıı ,... lıir iııfilüa " bwıan neticeai 
retlerin manaf bütçeleri yüzde maddelm mucibince mubake- eanda bir betbinlik haoule ıetirir. kinelerin oesini taı.lit eden her ıey •-..!I ed"ıl--·---'- ---b--

1 

bla:r yantalHlecellnı ı:rpat eımıf- ...L.-L lııir n- """ L• .. __ .. 
Mazı"nin tarihin anutuhnuı ioe bi- fUtiıriıttir. _.,..,,. u.=.Je<:ca< ~~...... -- Msoo - -er ..,. _..y_ 

20 • 25 ııisbetincle indirilecek meai giiriilecektir. u nikbinlilı verir. Bunu naal anu- - Öyleyse culıant oize ııı.. fla. S • 50 liraya kadar cezayi nakclt 

1 

majeza-ıa tahrip edee bir yaııpna 
"«:. höylel~e h~et bü~e Çanlıof profa•rlilll tııLm diyecek siniz?- Unııtmuanız tdriat bir mu.Wdir? alınacağını ileri sürmektedir. aeli uabuıru bimt idare eden soJı!~iyet_.. ':6de~ _....._ _,__

1 
saıl 

muvaze.neyı temın etmek ute- a.ırokıgor ,,,. ? bile. ıöziinüzii daima iab'ldıale çev;. - Evet, ca:ılıant kısmen fiıturiat Buna mukabil alakadarlar, t- bir arabacı esııafbr. Fakat ara· "'" ·--....,. ._ 
mektedır. <:.~ aokaklannda al-hin- riniz, clUnıa atiyi,yeniJiii düıüııerelr lıir musikidir. Onu beyenmiyen mu- cil edilecek kimselerin hangileri bannın yanında çalııtırdıiı a- ==~~a;:ı:':.ı1;" ,!•=:~ 

Bir ıozete mütliirü de hl;';.ük talebe niimaJiıl~ ya :"';."..i~'::lk ~=· Biz bu- tilrilf.'8~tir.=':r~ bir esnaf, hangilerinin mnele olduk elam eıınaf deiil, hizmetkbdır d- ta- yanmqtır. 
tevkif edildi pdan Profesör r·-kof hukuk Zaten lıen öteden beri eslıiliiin mülibt çerçivesi dıılıiline 1.1idmnalı: lannın vuılıan telhiti lbnn Ye -.ın telçile tabi olmaması i lnr.ıaı. loalkı ooa da eu•ı ı-t&ut 

._., d"--''"- daima yenilikJe ıılibdar kalıil oın.cbtından mahaveremiz geldi~ı· •,._lemelı:tedirler. lıi· cap eder. F ırbdakıi euaf itleri mU§~•· EWi, yüluelı -tw·lr n 9 Yugoslavya ve Çekoslovak- fakülteııinin reisinin beyanab. ...--.-~ d iharet 11w ""'" tica -ı.ariyetiıMle lı • ıtır. T.a.. 
yaya iltica etmit buhman aiya-ı na göre ya:a aCimeltrleri için Da .__ hir lıasbiiJıal en llalmıttıı-. Şa- nin bqrncla bilfiil çalı,an idi- le if tigal eden komiayoa, lıa rat vulıuw .,.. lıUer 7cıldw ..... ıi mültecilerin Bulgariatanda rülfünuaa devam etmeyecek. ~,!:1.; :=.:n.:~ za.. !:.ı:':'::Pa;:"elr "::;~ .:::~- çille aan'atkirlar esnaf addedil- mühim noktayı tetkik etmekte- eli lıaw, bir rnilye-. ıu-.. ..._.n • 

JDiirevriciefkan•eYugoala~v~·~ti=·r~.----------~~~:=.:E:vet,:..&:::lrat~ .. =~:·~ffiMft==::.,...::::'elr::.-_:W:le=e=do=ti~'•~· ~~~~~~~~~mek~-t-e_di_r~·=Bu ...... _t.ı~v-•-if-e~ı~Ciw~•~,-m_...~ ...... _d~ir ..... RJJwıtL.J..,. ............. • .. 4'Hmelıt ... •.ılir.' •· ................ .... 
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VI! A. BAKER Beyoğlu, istiklal 
caddesi 

No. 306 - 308 HAYDEN 
1850 senesinde müesses Türkiyenin en eski ve en asri mağazalandır. 

Beyoğlu, İstiklal 
caddesi 
No. 479 

-Mevsim sonu BÜYÜK SATI 1 Devam ediyor 

Şimdiden yeni fiatlarla mübayaa etmek EN DUN FIATLARLA tedarik ve temin etmek demektir-

En iyi ve birinci nevi mallar - Cins itibarile geçen seneler mallarının aynı - Müstesna fiatlar 
Mağazalarımızın Prensipi: En mükemmel malları, her yerden ucuz satmakttr. 

Yangın Hayat Nakliye Kaza Otomobil 

A.:N .A~C>L LJ 
SİGORTA ŞİRKETİ 

Tf'şkilatı tamamen Türktür Müessisi 

ADRES: 1 Telefon: 1 
4 üncü Vakıf Han 20531 

İş Bankasıdır 
Telgraf: 
İmtiyaz 

Deniz Levazımı Sabn Alma 
Komisyonunaan: 

4765 Adet Kılavuzl,1 ve Süngülü muhtelif Elektrik Ampulu 
aÇlk münakasası : 6 Şubat 932 cumaırtesi günü saat 11 de. 

Yukarıda miktarı yazılı Elektrik ampullerinin hizasındaki 

gün ve saatte açık münakasası fora olunacağından şartnamesini 
görmdk isteyenlerin her gün ve vermeğe talip olacaklarm mü
naıka6a gün ve saatinde muvakkat teminatlerile birlikte Ka
s:ampaşada Deniz Levazımı Satın Alma Komisyoıııuna müra
caatları. (183) 

Ziraat Vekaletinden: 
Vsalet ihtiyacı için (11) adet selektör makinesi müs

tacelen ve pazarlıkla müibayaa olunacaktır. Bedeli muhammeni 
(15,500) liradır. thalesi 25-1-932 tarihinde icra kılınacaktır. Ta
liplerin şartnameyi almak üzere her gün ve bedeli muhamme
nin % 7,5 ğu olan (1162,5) lira teminatı muvakkateleri ile iha
le günü usulü dairesinde Ziraat Vekaleti Mübayaa Komisyonu 
na müracaatları ilan olunur-. (256) 

Darülaceze Müdürlüğünden: 
Müesse6e için iktiza eden 200 kiye 12-2 4-2 numaralı pa

muk çorap ipliğinin 31 Kanunusani 932 pazar günü saat 14 te 
kapalı zarfla münakvası icra edilıeceıktir. Talip olanlaTlll temi
nat akc;elerile miie86C8eye müracaatlaırı. (112) 

MAARİF VEKALETi 
Terzilik mektebi müdürlüğünden: 

Mektebimiz sipariş Atölyelerinde lher nevi erkek kostümleri, 
kadrn manto ve tayyörleri hami itina ile ucuz fiat tmAaıbilin
de dikihnektedir. Her güıı öğleden eonra mektep müdürlüğüne 
müracaat. 
Adrea: Sultanahmet Dizdariye mahallesi. Telefon 22480 

Devlet Demiryolları idaresi ilanları 

2000 M3 çam kerestenin kapalı zarfla miinakasası 6 Şubat 
932 Cumartesi günü saat 14,30 da Ankarada İdare Merkezinde 

yapılacaktır.TafsiUlt Ankara ve Haydaqıaşa veznelerinde beşer 
lira mukabilinde satılan şartnamelerde yazılıdır. 

• Lokomotif Alev, Duman ve Regülatör borubmun kapalı 
zarfla münakasası 13 Şubat 932 cumartesi günü saat 15 te An
ıkarada İdare Merl<ezinde yapılacaktır. Tafsilat Ankara ve Hay
darpaşa veznelerinde beşer lira mukabilinde satılan şartname
lerde yazılıdır. (185-186) 

İdaremiz mat'baasında mevcut işler bir vaziyette 1 adet 
57 X 82 eb'admda hurufat ve yine aynı eb'atta bir adet taş ma
kiııesi ile 40X 30 eb'a.dmda bir adet pedal makinesi bilmüzaye

de satılacaktır. Müzayede 1-2-932 tarihine müsadif pazartesi 
günü saat 14 te Haydarpaşa matıbaa Müdürlüğünde iora kılına
caktır. 

Talip olanların her gün matbaaya müracaatla makineleri 
görebilecdkleri ve matbaa ile Haydarpaşa mağamsmdan da 
müzayede şeraitini müş'ir "§<lrtınameyi tedarik edebilecokleri ve 
müzayede günü ve saatinde matıbaa müdürlüğünde hazır bulun 
malan ilan olunur. (217) 

Siz de Bir Kumbara Alınız! .. 
••. ;. : - "' ..... ·. • ·' ...v ~ :.: ' ... ;:fıl ..... '-1 • .,; ' • ' ' 

1 L A N 1 1 ASKERi MATBAA Mü. 
iktisat Vekaleti Celilesinin ve 3 . ncü Ko Ol'OU D1R1YET1NDEN: 

tasfiye memurunun muvafakati mu llinları Matıbaa ic;in müoellit alma.-
cibince Londrada hali tasfiyede bu- cağından talip olanlaırm 25-
hınan The Consolidated as.s. Com- Ordu sıhhiye ihtiyacı için 2. Ka. kadar Süleymaniyede 

KU 
Bu akşam: URIBARRI tarafından 
tertip edilmiş Tango Müsameresi 
Tango müsabakası - Kotionlar - Sürpriz r 

1 Emlak ve Eytam Bankası ilanları 1 
Kirahk Gazi ıo, Voli, Tarla ve Arsa 

Esası MEVKii VE NEVi .TEMiNAT 
14 . Beyoğlu Aynalı Çqıme ~ıklar meydanı 70.-

: 2 No. gazino. 

87/ll 
218 

Çırpıçıda 2 Dönüm tarla, 5.-
Beşiktaş Siruınpaşa malhallesi taş iskele 10.

sokağı, 23 No. arsa. 
295 iBüyükada Sadef adası mevkii, 75.-

Balada yazılı emlak birer sene müddetle bilmüzayede kira 
ya verileceğinden taliplerin ihaleye müsıa<lif 4-2-1932 peırşem
be günü saat on altıda şubemlı.e müracaatları E. (271) pany Limited şirketinin bütün is- almacag" ı ilan edilen 32 kalem M iba Müd' · · tın" mura·· _ 

J • • f" · f a1ı a ırıye e ı-------------------------enru.n tas ıycsıne ve tara ımza tev iz · · ·· ·· 
d. dil . k . d he rontken ma em.esının goru- caatlan (251) 
ı e e n toCJJlınat a çesı.ın en r .. ,. . . • 

bir sigortalının hissesine ait meb- ı len luzuına mebnı ihalesınden ı-----------
lağm ı.:vziine memur editdiğimLoi sarfınazar edildiği ilan olunur. lstanbul S nci icra Memurluğun-
mezkilr kunıpanyanm bili'ımum si- (13) (67) dan: Mahcuz ve paraya çevrilımesi-
gortalıla1'ıruı 931 ecne&inin 30 Ağus- ne kara1' verilen "100" adet Mektıep 
tos, 6 ve 13 Eylfıl 9 ve 16 ve 23 lstanbul 3 üncü icra Memurlu- Şapkası 23-1-932 tarilrioe mu-lif 
Teljl'inkvvel tarihlerinde axz etnıiş gundan: Bir borcun temini istifasi cumartesi gllnü eaat 12 den .itibaren 
idik. İşbu son ilanımızla alakadar- için mahçuz ve ·paraya çevrilmesi Beyoğlunda Tünel civarında Tekloe 
Jarın nihayet 1 Mart 1932 tarihine mukarrer Bieküi 26 kanunusani 932 sokağında 432 No. m ~ka.cı dük
kadar evrakı müsbitelerile birlikte salı günü saaıt ıı den sonra Galata kanı önünde açık artiıma ile •ula
aşağ>da adresi irae edilen yazıhane- <la Beyazit Ağa sokağında 31 Nwna cağından, tali.p olanlaırın nıahıı.llio
mize müracaat etmeleri lüzumunu ralı B.isküi Fabrikasıında açık artır- de hazır buJ.unacak memu.nıııa müra 
beyan eyJeriz. Mezkilr tarihe kadar ma il satılacaktır. Taliplerinin ma- ca.aıtları iJan olunur. 
müracaat etmedikleri takıdirde her- hallinde buJıunacak memura müraca 
vechi bala hu&usat hakkında vaki <ıtları Han olunur. 
olacak metalcbatm nazan itibare a 
lırıamaya.cağı ilin ol.unur. 

Consolidatet Sigorta Şirketinin 

tasfiyesine memur edilen lö Föniks 
sö Viycn Şirketinin İstanbul Şubc
ıi: Türkiye MiJU Han, Galata Voy
voda Caddıc.sl. 

Byoğluınıda İstik.ifil caddesinde 
Panaiya ~ımarunıda kliin 

FEGARA 

lstanbul Sinci icra Daittsinden: 
Bir borcun temini için tahtı lıaıc:~ 

alınmış olan bir iiıdet Kürüve mır
kalı pi yan.o !i"1 batm aklilloCı cumar
tesi günü eaııtt 13 den itibaren li"'ll 
kebirde San.dal Bedcetıerı.illı mü
zayede ile satılaıeağmdan i.stcyeıııle
rin gün ve aaatta ve mahallinde ha
zır buhV11DAları ilan olu.nur. 

Nafia Vekaleti 
Ankara şehri içme suyu komisyonundan: 

Hisarda inşa edilmokte olan su hazinesinin Koswılıtr ve e
rur !borularına raptedilmeık fuıere yaıpılacak kanalizasyonu için 
font boru, dirsek, vana, su saati (Kontör) ve teferruatı ve yan
gm muslukları gibi malzeme ile bazı alat ve edevat satın alına
caktır. İşbu malzeme ve alat ve edevat ~kdiğerinderı ayn altı 
grup ıhalinde olarak 16-1-932 tarihinden itibaren iki ay müddet
le ve kapalı zarıf usulile münakasaya vazedilmiştir. 

Münakaşa 16 mart 932 çarş~a günü saat on dörtte Iştk
lar caddesi.nıde İçme SU'Y\l komisyonu dairei mahsusasında icra 
edileceıktir. Teklifnaıneler ve taliplerden aranılan ~aiık ve mu 
vaılclrat teminat bu husustaıki müna!kaşa şartnamC6inde izah edi
len tarz ve miktarlarda verilecektir. 

Talipler şartname ve teferruatını şimdiden Komisyon Fen 
büııosurı:a müracaatla mütalea ve tetkik edebilirler ve arzu eden 
ler matbu takımm 1 şubat 932 tari1hinden itibaren beş lira muka 

Doktor 

ticarethanesi, modellıerini 15 kanır 

n,_.,,;dıen itibaıren elden çıkanna.ğa 
baş.lıyecağıını muhterem müştıeri.Le

rine ar:oey ler. 

----------- ı bilinde komisyondan alabilir!«. (250) 

Rusçuklu Hakkı 
Beyoğlu, İstiklfil caddesi 

Büyük Parmak kapu, Afrika 
hanına bitişik Apartnnan 
No 21.- Tel: Beyoğlu 2797. 
Saat: 14-18. 

Sultan Ahmet Dördüncü Sulh 
Hukuk Mahkemesinden: Müddei İs 
tanbul haıpisanei UDl\lflli de mah-

1 

!PU8 Tokatlı Şük>rü oğlu Melu:net cf. 

·----------.. nin Müdtleakyha Madam Hayık 
--•Doktor..--.. 

Ahmet Rasim 
Et/al hastanesi dahili 

hastahldar mütehassısr 

Şişli, Yeni istasyoın, Sebuhyan a
partnnaru ikinci kat 4 numara. 
Hergün 3 den 8 e kadar hasta 

kabul eder. 

mukime buluMıuğu Yeşilköy dıc 

deniz kenarındaki hanesinden çı
[ k~p Awu,paya gittiği ve Müddeinin 
1 mezbureden alacağı olan mebali
ğın tahsili hakkında icra kılman 

muhak~ mezburenin ikamet 
,.ahı meçhul olduğu mahallesi muh
taxı ile mu.başıcı tarafından verilen 
mcşnıhattan aı>laşıJm.ış ve mezbure
nin mahkemeye gel..-i için 20 gün 
müddet le ıi.Jioen ttbli,gat i<ırasma 

• -•• Dr. İhsan Sami .... __ karar verilmig .oLduğundan ınuba.ke

IST AFlLOKOK ASiSi me günü olan 
2012

/
932 cumaıtesi 

Stafilokoklardan mütevellit (er- güınü saat 10,30 da ıtayin icıılmmış 
genJ.ik, kan çıbanı, koltuk altı obnakla mezkilr günde bizzat ge.L-
çıba.nı, aq>acık) ve bütiin cilt has ~i veyahut bir vekili mu-'dak 
talıklarına karşı pek teeirli bir gön.deıımesi alaıi t:aktinde gıyaben 

aşıdır. Divanyolu No. 189 muhakemeye dıcıııam olunacağı te:b-=-------------i liğ makamma kainı olmak iUere i-lin olunur. 

r MAMA '--l-st-an_b_ul_2_nc_ı_· 1-f-J§_s_M_e_m_u_r_lu_ğu_n 
1 Dr. Hakkı Şinasi 1 dan: Sirkecide C.eımanya banmda 

Yavrunuzun en sıbhl gıdasıdır. icrayi ticaret eden İaak Levi mah-

1 stanbul Asliye M abkemesi 6 ncı 

Hukuk Dairesinden: Münevver Ha
nımın kocası İsta.nbu.lda Aksarayda 
Kürkçübaşı ınahallesiınde Çeşme so
kağında 35 No. lu lıwıe<le sakin i-

tuml.arına ait borçJ.arm tetkikatı hi
tam buJmuş vıetanzim ktlınan sın 

dekerin alacaklıların cnmrı tetkiki. 
nıe amade bulun.durulmuştur. 

Kedıköyllodc Haaanpa!l'I maJıaı. 
leainin Acı Baıdem Kızlar ağa Qö

deei su terazisi l«ıır§ısmıda 23 numa 
Ta1ı haneaiııde mukim iken clyevm 
ikametgahı meçhul mütıevıeffa Hüs
nü paşa zade merhum Hakkı Bey 
mahdumu Hüsnü Beye : 

lstanbul Dördüncü icra Memur
luğundan: Salamocı Yoda Koben c
Jcndi Hakkı Beye hali hayatında 14 
teşrini>Cvvcl 337 tarihinde 6 ay va
de ile ve faizi nizamisi peşinen ver
mek su.retiy.le evrakı naktiye ola
rak vermiş olduğu 1000 liraya mu
kabil vefaen ferağ eylediği Kadı

köyü:ndc Ha..an ,paşa mııhalieain.in 

Um soluk çıkmazı sokağında atik 
16 cedtt 50 nurmııralı tarlıadaki hiS8C 
si Hüsnü Beyin ubtesinde olup 
(Merhum Hakkı Beyin mahdumu 
olmak dolay111ile) uhten.iııde tıu.ı.u• 

nan hisseniz alacakılı vekilLeıııl tarıı
fmdan paraya çevrilmııi tal.cıp edil
miştir. 

Konya Ovası sulama idaresi 
işletme müdürlüğünden; 

Yarma nahiyesine tabi Hayrioğlu ikariyesi civarında inşa 
olmıacaılı: bir adet bina fileni surette münakasaya vazıolunmuş
tur. İhale6i 15 şubat 932 tarihine müsadii pazartQsi günü saat 
on ·beşte Sulama meclisi idaresi tarafından icra edilecektir. Ta
lip olanlaınn mezkftr binanm bedeli keşfi bulunan 3860 liranın 
yüzde yedi buçuğu olan 290 lirayı nakden veya meblağı mez
lcllr mUkabilinde hük:Ometıçe makbul ve muteber bir bankanın 
teminat melktubunu idare veznesine yatuarak alacakları mak
buzu mecliSıi idare riyasetine tediye eylemeleri ve bu bapta ma
lUınat almak istiyenlerin Sulama idaresine müracaatları. (270) 

Tercüme edilen Ameli Hayat Alimi 

(HERBERT N. GASSON) 'un 

İDEAL BURO ve YENİ MUSTERİ 
BULMAK SAN' ATİ 

Eserleri gayet güzel bir şekilde intişar etmiştir. 
Bütün İş adamlarına tavsiye ederiz. 

Tevzi mahalli: Milliyet Matbaası. 

Meblağı mezburu btı,güne kadar 
maa faiz resiiJmal w i1creti v.e kliJet 
ve Tesmi tahsil ve maaarifi eai.ne il.e 
beraber tediyesi hakkında tebliğ 

muktezi ödeme emri ikametgahuıı
zın meçhu.J.iycti hasebiyle tıeblıiğ c
dilememi§ olıdu ğunıdan tarihi run
dan itibaren 20 gün içinde 931/341 

dosya n.umarasiyle İstanbul dördün - lllfll 1 
en iaa memurluğuna milracaatla -

~~ ::?..~~'"':!:: r11111111111ııııımuııııııııııııınııııımooııııııım••~ 

-----------....,.-------------1 kcn balen ikametgfilıı me<;hul bulu-
nan İsmail Hakkı efendi aleyhine i-

İkinci alaaıklı:lar tQplanmaııımm 

11 fUbat 932 tarihi.De müsaıdif per
şembe güaıü oıaat 14 de aitti takar
.rür etmiş oı.duğundao mukayyet a-
1.acakhlarm ye-vmi mezkürde Sultan 
Ahmettıe Adi.iye sarayında tkinoi 
iflas dairceinıde hazır oo1unmalaırı 

iJan olıımur. 

:af:;?l=: 11 Milliyet Matbaası 
· l'-__ ••_t_a_n_b_u_ı_e_e_ıe_d_iy_e_•_i_H_i_n_ıa_r_• _ _,I 

İtfaiye vesaiti hakkında: 
21 kanunwran.i 1932 tarihiride ihalesi yaıpılmak üzere iki ay 

müddetle m~aya konulmuş olan İtfaiye vesaiti hakkında
ki' şartnamede yapılan tadilat dolaYlf/le münaıkaşanm bir ay 
müddetle tdım takarrür ettiğinden bu husustaki teklif mektup 
1a.nrun 22 şubat pazartesi Riinü saat on beşe kadar Daiıni En
climeııe verilmesi üzı:md· (273) 

kame olunan boşanma ,davasının gı

yaben wra kılınan muhakemesi ne -
ticesinde mımıaileyhiınanm boııan

maılarrna karar verilmij vıe bu baıpta 
iti hükmü havi 3-10-931 tarihli ila
mın bi.r olitılıaaı mahkıeme divanha
nesine talik edilmiş olduğundan ta
rihi tlanmdaın itibaren bir ay zaxfın 
da ili1mı mczkilre itiraz edilme<liği 
talotirde muam..ı.ei kanuniye ifa edi 
leceği ilan olunur. 

ZAYİ - Vefa Sultanisindcın al
mış ql<luğum tasdiknamemi zayet
tim. Yenisini çıkaracağımdan zayi
in hükmü voktuor. 801 İbrahim Beb
ı;.et. 

hunun açık artıırma suretiyle ıpar&o E§ NEFiS VE SERi SORETTE 
ya çcvrilecefi ödeme emri makamı- Her nevi evrakı matbua tab'mı dcnıhte eder. Notere 
ııa kaim olmak llzeı>e il&ı olunu:r. . ait•bilcümle ewak, mektupluk kağıt, .zarf, kartvizit, 

Jstanbul llrinci lfJSs MemıÜlu- mUhtıra, reçete ve faturalar renkli olarak el ve duvar 
ğundan: Sütıücecl.C K~ğaç caııde' I naiiıan yapılır. Fiatlar mutedildic. 
sind.e tqptancı Ka""I!> Bandınnalı ADRES: Ankara caddesi dairei mahsusa 
İıımail Efendi hakkındaki if.Lia ka- . Telefon: 24310 • 24318 - 24319 

~~::::.ı.~ ;~~ '-imımııın~~~ınıııımnııımı~~•ım~mmmıııııııımınımııııııııımıııııııııııımıııııııııı' 
ref'inıe karar veriJmj9 ~ il.an 
olunur. ~1LLIYET MATBAA.Si 


