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Tahkikat evrakı 
'1uhtelit encümende 

'rrabzon meb'oso Hasan Bey, hangi nok
talardan tahkikata mevzu kılınıyor? 

Tahkikat evrakında' ismi geçenler 
Ankara, 8 (Vakıt) - Muhtelit · '"'* ııfl 

.. cllmea toplandı. Nizamname 
llaucibiace bu kabil evra ın hey• 
eti amumiyeden geçmesi, muhte
lit encllmene mi, yoksa ayn bir 
'-eOmene mi verilmesinin orada 
~rarlatbnlmaaı Jblm geldiği 
'8laşaldığı nokta111adan riyasete 
lrzlnı kararlathrdı. 

Mlstantik kararnamesine gire 
ltaaan Bey (Trabzon) yedi bin 
lirabk bir otomobile kefalet et
lbek, muayyen hadden fazla aYans 
•ermek iddiaaile tahkikata mev· 
lu kıbnmaldadw. 
Sabık kitibi umumi Temlr, 

Barut inhisarı meclisi idare aza· 
llodan Nuri, sabık Ardahan 
lbeb'uau Tahsin, sabık maliye 
'••anin mlldürü Edip ve varidat 
lllOdürD Klmil, Ihsan, lstanbul 
l>efterdarhk memurlarından ba· 

fnıbzon •elt'••• it•- a. 
ıalan tahkil at menulan plll 
mektedir. 

isnat l>ir Yekilin Yekllet zama· 
nındald muameleaine teallfık etti· 
ğioden, me•ele, maauniy~tin kal· 
dmlması değil, teıfii tahkikat 
yapıl.._ası meselesidir. 

Bic ltalyan kadın muharrir şehrim;zde 

lstanbul kadınları fazla 
makyaj yapıyorlar 1 

itedllerclen de ,
1

lilıraretle ·illlhlled•d ....... ,, ........ ._ ••'c 
.. ll11de kalm•an11 ı.u;.r. bir kahwede ••- .... . 

garip bir ltedf ••r.I ... ıabror 
lt..ıyanın tanınmq kadın gue

tecilerinden Matmazel Marcella 
cl'ArJe bir kaç gDnd"'nberi ıeh· 
l'İllliıde b11lunmaktamr. Aynı za-
llaaacla kıymetli bir tiyatro ma
la.rriri olan Ye bir kaç komediai 
'-aanan Mel. d 'Arle bir çok ltal
t-, Viyana, Holanda Ye Finlan
di,a gazetelerile allkuı olu bir 
l'•zetecidir. 

Daima ıeyahat eden lblyaa 
llzeteci gezdiği muhtelif mem
leketler hakkında yucbjı maka· 
leıen al&kadar bahmdap mah· 
telif lilaDlarda intipr eden p• 
telelere Yermekte Ye bu 1aretle 
leJahat maarafım çıkarmaktadır. 
Lı Şimdi1e kadar bli çok mem
._•tleri, batta Amerika,. geı· 
~ 80D zamanlarda Bulgar hl· 
~etİDİD dayeti &zerine Sofya
>. ela siderek yirmi fiil lralm•ı 
!:,, tetkikat yapaufbr. Saraya 

fta1Jlll malıırrlr ı 
•rc•I .. d' Arle 

Bulgariıtaaclaa gelen Mel. d' Ar· 
le puAr gUnl Yaparla bkende· 
riyeye gidecek, Mı11r, Filistin ve 
Sariye ile Yananiıtanı ziyaret 
ettikten aoma tekrar tehrimizden 
geçerek Bulpriataaa gtdec~k 
Ye Bulgarcaya terclme ettirdiği 

rAJtwafı "" flncü sayfada] 

it .. ~lama halda'nda teldkatta bulanarak fikirlerini Maarif "Teklleti 
~ ela Profaör Malt. bugün ~re19 diaeeektlr * l>rofesör 

... ~ 8"dlBMI •lllıaeebetile dlln Darillfünanda mtldenialer ile micler -
~!!Jllerf tarafmdan, tereflne bir ~1 ziyafeti veıilmiplr. 
.. ~alr Mal§, Tllrt mualllmlerhüa, hMhnda IWerlnJt oldgp tnec • 
.. 1&71 tettkklr ..... 

(8 ma a7) 1952 .. ,.. 5 ıc.n., 

ı:~~~=·kı 
Alman anın 
Raspot ol 1 

- 5 fnel sayfamızda -

Yeni bir tulan?l 
- S inci sayfamızda -

Kesik saç modası 1 
- Nefti b1r hikaye: 8 IDc:I ıyfamızda-

Deniz ortasmda 

Esrarlı bir hadise 
Dumlupınar'ın kama 

rota ori4Jda yok 
Bir ihbara gire Karad•izdea 

limanımıza releq o..ı., ......... 
purunda eararenp bir laacbM 
olmuttur: V ap"r fOlda;kea, ikla· 
C! kamarot FeJii !f. ortada• 
kı1bolmUftur. 89 lraJbo .... ta• 
kaddlm eden recede wapmda 
aillb pabrblan, klftlrl• da,.ı
m111tur. Vapbrua komUJa me
muru Sllleymanaa Peyzile kaYfl 
ettiiioi itirafa, keacllalnia hadile 
ile allkadar bulıuuluja lıuaumfı. 
da tllpbeler r lll'llUfbr. Mld-
deiumumiliJ· iyetle ı,hld-
kata b:ıs:__ _ ;am~a .._ ... 

. ır· ' Snleyman teftif eclUmiftir. 

jl!icaz kralının oğlu Emir 
F eysal . Hz. sehrimizde 
Aıakaraya gl 
Hz.nln bir m 

Emirin mu 

.. rr ..,_., ..._ dllll ~· ....,.._ .ddaklan wıldt .. ............ ,. __ .. __ ....... 
Hicu" Necit k...Jı Ibai•aat 1 a,. ma.tepn Hamza Be, ve 

HazretlerİİIİD dmflid ofla Emir l't!fakatlerlncleld eliler snat dBa 
Fay1al Hasretl.Ue Hic:u hari· (LIUen 9Qf&:pı. ~> 

Hetiyoya . 384' reyle ~ 
itimat ·ıcu ı 

Kap'tao Ankarara 
Bir l•gHlz ..,,. .. it1111NR 

Anka tada 

Fra~z ~nt...-.bararetll blreel8e 
' 11. lled.ıo taralm4aa tefkil tdilea 

Alakara, 8 (V akıt) - llliDiz 
bahrl,e 8mera11nclan amiral Joa-

1 veatoa refakatinde ıc.n.ue ço
l caldarı olclaia halele Afrikadald 

Kaptan buraya k••Joalle ,.ı
miftir. Buradan gene bm1Clllile 
Ingiltereye gidecektir. 

~~ ---ı ~eR: 

7enl t'ran.rs kablnelli, Par~to 
hannma çıbbat, beyanaalll8!ÜJÜ o • 
kamq, itimat re)i istemiştir. 
Fııuua ParJ&meat.aacüld la ee1 .. 

.., ~ hararetli ohallf; ailhtelif 
lmebaalar iliz alm~ardır. 

SalNt Bapekil M. Tardl7i de ah 
el7HJenler al'allida.lır. • ! 

l~ esnumda komilnist 111-... • 
Jar, gfl~ıtl pbnnşlar, 'lldilrill• 
ıtept~ur M. Dumeıia katmama 
alt ekleri, koıntin.fst aiebqilaJ! IWiş 
olJuk 8lllre; Mtin dlfer 1lie1mslat 
ayala lialkarak dhlleillltleNir. · 

Netleede M. Herfyo'ya 38' nırle;t • 

ŞI le tbnat eclUmiftk. ıu ...._ ııuaat • 
ın\~ reJi verm"' 110 mebaa mliıltea • 

Brmelkl glbı, Veldi4an ŞUer iMi- idi .bhnıftlr. "' 
lıl/tlfl dizgin ve geni Pi iiz...U.. ~ · P&rflm•toclald ba haruetll od • 
,eli bir segahat yqtlk. .. . eete alt taf•IAt, dirdtbtetl .-ı-... • 

Vail MuhUtin Be11lendlnln ıuuUcd- Yeni Franssz bqveklli M. fl..ı,o daclu. · 
ne davetleri ıagnlnde ilk defa ~r • ,......,~ıtııı..,...mıı.....,.ıa.....,..ııUıtn111l~uıPn111•....._.. • •. 

dilğilm ŞUe meğer ne l/ilzel bir le": \ G b • · Çö' 11 . ı• d . . · 
merkeziymiş! ı o ı er D e · 

Araln.r.ız, bltmn tfllerunez yeşil· i " ' 
ilkler içinden geçerek birdenbire Ka- I · . · 
ratlen& kıyılarında durdu. '!. • S ' H:... .1 • t • 1 Ş h • 

Kaymakam, Nledlge relıl, mual • Ven . CUI bJD 8 esen 
llmler ve ,ehlr halkından ıevillfll 6lr 

1 

kalabalıkla karflltlflı/c. TllrkDn ilk •• rurd•nda pp ... 11 telk"' •P .......... r 
Eıweld, pencereleri, dalma lıtlkba- ıançll •efPll doktor Sv8n Hetİ~ llllwllk lplr her.U. 

le Wcın gözler gibi engbd ıDzen 
'lf*lcüp gnUdi. s. mektep, lıtanbu ltlrllkte Clold f81Dnde r8Ji" 
tun en ~ rnektqlerlndera .... .-r•ha\i flBICl•r• k•d• 
her luınflf 61rlgle ~ldnmetln "°' aı ........ tetkik .. ,. ....... 
~r. BUhaaa. mlnlmlnl mltm11, rhllft .. 111Dlllmmldlr. 
kıoır lmnr Şile ,,._,.,., herine lıarre- ~ bucaksız kum deryalarında 
tmglz bir lrlbneıek hlJnerl,,k yaptık- k....-, çetelerle IODIUZ mUcadele-
lan ince itler. cidden ernaal.u birer ler içinde dön buçuk sene süren bir 
zeolc ve zeW eıerigdl. seyihadn çok muvaffak bir teklld. • •ra. ,,akıelc bir eırt ..,.,,.,,_ yaı1m1f 11fıilla. 
N luuabeler arkalından kızıl g#lnefln 
Karatlenlze gömlUifiJnB ıe,,mtlk. M•lllellİ ....... ,. tercD111e 

Artık ortalık kCll'Gnnıfll.. o u, 8dUen •• her rerd• • ..._ 
tıkfamlarının hazin karartııa.. •randıran, •fi••• -- , 

Faiat bu nmer htızlln Şlknbı ,.. ...... 111 .. ıdı, ....... 
altf'lllll11tlı: 

Muldttln bqlaulbtln makaı11ı. verici ... ,....,. .....,._ 
lcetlle• bir kıırdelddan ..,...., ş~ bir ...,. 
eolerlnln pencereleri, bir ,,....,,le 81 k ..ti k d 
açılt111 dmd gizler ""'' blrünblre ,,,,,. ~ r a~ 8 ... ne a ar 
lti4ı: b h JC,.,. 

Şe1are dektrUı: cneyom Hrllmlf • net re ., f 8C815aa -,,_ 
Y.._,Zlp 
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Tapu tayinleri 1 oa:;:i 1 elgral Baberlerl 1 Hariciye tayinleri 
Ankarat 8 (Vakıt - Çorum Harici Ankare, 8 ( Vakıt) - Riı• 

tapa mtidürlilğllneÜsküdar tapu ._ __ _.._ _________ _.._ _______________________ _. Maslahatgüzarı orta elçilik mDa• 

baı memuru Seyfettin, Adana Almanya ve Pcusyanın idaresi tetan lbrabim Oımant Amstef"' 
tapa mlldOrlüfüne Erzincan tapu dam ikinci smıf konsolosu Fırur. 

mlldilril Hayri, Antalya tapu mü- Fon Papenı·n go· nderdı·ğı· mektup '· Anvers ikinci ııoıf konıoloıuSG· 
dOrlOğftne Mersin tapu mndnrn leyman Kemalettin, Germanapla 
Bekir, Mer1in tapu mildürlllğüne ikinci sınıf konsolosu Milnir lb• 
lçel tapu mOdDrQ Sabri, lçel ta• Almanya ' Prusyayı idare için bir komiser tayin edecek. rahim, Cenova muavin kon10lo· 

pu mtıdOrliliOne Amasya tapu Hitlercller' mutlaka kendllerlnden başvekil istiyorlar su Muzaffer Kimilt Peıte kon· 
mOdOrD Salih, Bilecik tapu mil· ıolos muavini Aptullab Mabfuı, 

Berlin, 8 (A. A.) - Başvekil Yon Yon Papen'fn bu vazife fçfn bir buat servisi, Prusya'da ancak Nazi • B 1 k 1 b N 
dDrlllgüne Bordur tapa müdürü arse on ançı an A met, ev· Papen, Prusya Diyet meclisinin Na - intikal httkOmetl t•lline memur yü4c lerden bir zatın başnkil olabileceğini 
Haydar, Karıehir tapu müdürlü- z.i'Jerden olan reisi M. Kerrre gön - sek erk!ndan biri!ini teklif etmesi bildirmektedir. Hiç bir surettle Hit - york kançıları Nizamettin, Berat 
ğüne Cebelicereket tapu müdürü derdiği bir mektupta Diyet meclisini, mümkündür. ıercfler, bir n&Byonal _ Alman nam . kançılan Cavit Ulvi, Mqbet kır 
Hamdi, Cebelibereket tapu mü- evvelce düşünülmüş olan tarihten ev - Böyle bir hükilmet, merkez fırkası zetine rey vermlyeceklerdir. Bina. çıları Babaettin Beyler, memuri· 
müdürlüjüne Muı tapu miidürü \·el, yani 22 Hazirandan evvel jç - istinldif etse bile, ekseriyet toplıyabi. enaleyh, Alman hükQmetinin teli _ yetlerinin IAtvı dolayısile Vaıing• 
M f R B l.k . t timaa davet etmesini talep etmiş ve lecek vaziyette olacaktır. fibeyn için yapmJf olduğu te.,..ı,.büsler ton büyilk eJçiliiinde elçilik bıt• 

uıtı 8 agıp, a 1 esır apu b · · ı, 'd · d' ~ kltı•bı· Nurı' Sabı'tt Erı·•an ı"kı·-cı· unun ıçın rusya a şım ı rnev - Pruayanın malt mU,kUllerl akim kalacak gibi görünmektedir. u 

m6dllrliljiine Trabzon tapu mil- cut utş kabinesi,, yerine hemen "Fa - Berlln, s (A. A.) - M. 'ron Papen sınıf konsolosu Halil Ali, Rodot 
dn 1 .:1.1\ ndn n F . Y· Şu halde Prusya'yı idare etmek 

r U5 .. ne tapu m r evzı, al bir hükQmet,, tesisi zaruretini ha - Prusya ve Almanya mallyenazrrl:ırı ve için yakında Almanya'nın bir komiser ikinci ııoıf konsoloıu Ragıp Rauf, 
Van tapu müdrlDiüne Kara ta- tırlatmıştır. Prusya ve Almanya içtima! muavenet tayin etmesine intizar olunabilir. Rumiye ikinci sınıf konsoloıu birir 
pu mlldürll Memif, Trabzon ta· Dün ınun bir istirahat devresi ge - nazrrlarile uzun müddet görüş - Sabık ba,vekllln ve~aı ci muaYin Cemal, Sofya elçllitir 
pu m6dDrlOjilne Balikeıir tapu çlrmek üzere Berlin'den ayrılmış 0 - mU~tür. Bu mUlakat, Prusya hüt · Berlin, 8 (A. A.) - Marepl ffin • de elçilik kltibiFikret Şefik Sofya 
mlidDrDFaiz, Erzurum tapu mil- lan M. Braun'un yerine teşrii usul · çesinde m-e,·cut 100,000,000 Mark açı - denburg, sabık M. Brüning'Jn veda elçiliğinde elçilik kitibi Cemal. 

)erle bir halef tayin edilecektir. Ma • ğın kapatılmasr etrafında cereyan et . i ir A · 1 v -
dtlrlDilble Bolu tıpu mlidilrü amamif, yeni kabine reylerin ek _ ziyaretini kabul etm şt . tına e çiliği katibi Zekli, ıwa• 
Oımaa Kart tapu mOdürlDğüne seriyetini istihsal mecburiyetinde bu. miştir. Alman devleti, şimdiki hal Prens Starhemberg Aomada bire elçiJiği kltibi Şemaettia Arif, 
Eluiz tapa batkitibi Lntfn A- lunduğundan ve Nazi'lerin .ner - de hiç bir tedbir almamış olmasına Viyana, 8 (A. A.) - "Arbeiter Zei · Berlin büyllk elçiliği evrak mr 
nuı•ya tapu mDdllrlüğilne kezle olan münasebetleri her :;aman - rağmen, bu açığı kapatmağı tanhhüt tung", HeJnwehren'Ierin baş kuman - muru Galip, Pariı bllyilk elçiliji 
Çorum tapu batkltibi Muı tapu kinden ziyade gergin olduğundan etmişti. danı Prens Starhemberg'fn tayyare evra'- memuru Senai, Bakll kar 
mOdOrJOö-One lstanbul idaresi bu mesel(!nfn nasıl ha11edileceği nı:ı -ı Prusyanın idaresi için ile Roma'ya hareket etmiş olduğunu çileri Cemal, Sofya kançileri Kr 

• JOm hulunmamaktadrr. BerJln, 8 (A. A.) - NazMerin mat- haber veriyor. T b k 1 · N hi B 
memurlarından Mazhar, Burdur nan, e riz ançi en a t ef"' 

tapu m&dDrlOjilne aabık Antaly Ziyafete Va z ,. v et, c ,· d d ı' d ,. r Japonya da ler hali hazır derecelerile, Bnk-
tapa mOdOril Tahsin beyler nakil ret elçiliği başkAtibi Mehmet 

ve ta,U. edilmiılerdir. Hazırlanırken Mu·· zayaka Ali Te•fik B. sekizinci dereceden 

akta• geç •akit Sovyet hnkn
meti tarafından heyete tahsis 
edilen Sovyet bandrah KotoV1ki 
vaparile ıehrimize ielmiılerdir. 

Hususi vapur 1aat 20 de Bü
)'llkdere anlerine gelmiş, hükü
m et aamıaa Vali Muhittin, Ha
riciye vekaleti müdürlerinden 
Refik Amir Beyler Emir Fayaal 
Hauetlerini burada karşılıyarak 
selimlamıılardır. 

Vapur saat 21.30 da limana 
gelerek Galata rıhtımına yaoaı· 
mlf, heyet Sayyat mutile vapur
dan ayrılarak Seyrisefaio rıhtı
mına gelmiı, burada Sovyet koo· 
solosu M. Maligin'le, diğer bazı 
zeYat tarafıddan karıılanmışhr. 
Miufirler kapı•ına Türk ve Hi
caı bayraklan gerilmit olan yol
cu ıalonundan geçerek otomo
bille Perapaliı oteline iİtmiı
lerclir. 

lmlrln ber•nah 
Emtr Feysal Hz. Perapalaa o

telinde kabul ettikleri bir mu· 
harririmize ıu beyanatta bulun-
mUflardır: 

••- Hicaz ve Necit hOkiimeti 
1928 ıeneıinde bu ha valinin il
bakmdan sonra teıekkül etmiş
tir. Yeni letekkOl eden hnko.
met ecnebi deYletlerle münase· 
bata giriıerek yeni birçok mua
hedeler aktetti. Bu da tabii Jü. 
mmlu bir hareketti. Fakat hU
kfımetimiz iktısadi vaziyet dola
Jııile mllnuebatta bulunduğu 
memleketlere ~e sefir gön
deremiyecek ve oralarda sefa
rethane teıis edemiyecekti; He
yetİIİliz bu maksatla seyahate 
başta ııtır. iki aydanberi Avru
pada muhtelif devletlerin mer· 
keılerini, ba arada Roma, Paris, 
Londra, Bera, Kopenhag, Brnk-
1el, Berlia, V arıo•ayı ziyaret et
tik. AakaradaD ıonra Tahran ve 
Bağdadı da ziyaret ederek mem
leketimize daneceiiz. 

TBrkiyeye bir ecnebi olarak 
ıeldiiimiı halde bize yabancı 
bir diyuda bu!andujumuz hiui 
hiç gelmiyor. Bu, gayet tabiidir. 
Çllnkl milletlerimiz amrlarca be
raber yqamlf, kardq millet
lerdir. 

Ankarada iç gOn kalarak ytlk-
1ek fabaiyetlerinin bayram ve 
takdirkin bulundujum Reisicüın
hur huretlerlne kıral lbnissuut 
Hz. tarafuadaa y•ıdaı bir te-

ltalyanın Londra sefiri, birden 
bire dU,Up öldU 

Londra, 8 (A.A) - ltalyanın 
Londra :1efiri M. Bordomaro dün 
akıam lngiltere hariciye nazırı 

Sir john Simon ile diğer müm
taz bazı zevat şerefine büyük 
otellerden birinde vereceği ak
ıam yemeğine hazırlandığı sıra

da bir kalp buhranı neticesinde 
sefarethane ıalonlanndan birinde 
yere yıkılmııbr. Hemen Weıt 
End'deki aeririyatlardan birine 
nakedilmiıtir. Ziyafet tehir olun
muştur. 

M. Bordonaro, bu 1abah vefat 
etmiştir. 

~~--------------~-
Hindistan da 

Bombay, 8 (A.A) - Son ka
rışıklıklar neticesinde 2 kişi öl
müş, 23 kişi yaralanmıştır. Son 
hafta tatili esnasında memleke
tin muhtelif yerlerinde ve bil
hassa Alvar'da birçoğ kargaıa· 
lıklar olmuıtur. Lucknov'da bir 

omünist harekltı it' ar edilmek
tedir. 

Umumi demiryolu grevinden 
içtinıp için işlerine nihayet ve
rilen ameleler, tekru ite ahn
mıtlardır. 

========================== 
şekkür mektubunu takdim ede
ceğim.,, 

Emir Hz. ne refakat edenler 
Dun gelen heyet ayni zaman

da Hicaz ve Necit hükO.metinin 
hariciye nazırı olan Emir Faysal 
Hz. nin riyaseti altında hariciye 
nenreti vekili Fuat Hamza 
Beyden mOteşekkildir. Emir Hz. 
ne ya't'eri binbqı rntbesinde Ha
lit Eyabt Beyle hususi kitibi 
Şakir Semman Bey ve hldimlll
hası Merzuli bin Reyhan refakat 
etmektedir. 

Sovyet hlikftmeti hariciye ko
miıerliği protokol müdürü Flo
rinski yoldaş heyete şehrimize 
kadar refakat etmiştir. 

Emtr Hazretlerinin yaverleri 
Türk ordusunda senelerce bulun
muş Şükrü Eyyubi Paşanın oğ
ludur. Halit Eyyubi B. Umumi 
harpte Çanakkale muhnebele
rinde bulunmuştur. Kendiıi Türk
çeyi gayet iyi konutmaktad1r. 

Misafir heyet şerefine yarıo 
Tarabyada Tokatlıyan otelinde 
Belediye tarafından bir ziyafet 
verilecektir. 

orta elçilik müateıarlıjına terfiaD 
Fransız maliye nazırı Bunun BnUne geçmek için, merkeze nakledildiler. 

beyanatta bulundu tedbir aranıror Tiran elçiliği baıkltibi Zeki 
Pariı, 18 (A.A) - Maliye na- Tokyo, 8 (A.A) - Rango A· Hakkı Sofya elçiliği batkltiplifi-

zırı M. Germaoin Martin, bu janıı bildiriyor: ne, Meohet ikinci sınıf kouo-
sabab matbuat mümesaiJJerine ıu Bilbaua japonyanın şimalinde !osu lsmail Hakkı Rumiye koa• 
beyanatta bulunmuıtur. müzayaka<la bulunan ziraat mın- solosluğunat Barıelon ikinci auuf 

Vazivet ciddidir. Halk, mail bir kal- takalarına yapılacak muavenet konıolosu Hüseyin Erivan kon· 
kınma iç.in mes3f sarfının zarurf olduıtunu 1 ıd· B • · k -6 meseleıi, mevcut m"'•galelerin ilk 80 oı guna, arı muavın o .. -
aıitamalıdır. 1930 ICnesindenberi blitçe· _. J V b•t Bnk l •tfM ik" el 

lafında gelme"tedl·r. sa osu a ı u reş ~ çı 5 • ın terde takriben 4 milyar açık vardır. Bi-
naenaleyh, fevka1Ade içtima devresi ka- HOkOmet, ıon gilnlerde ali- kltipliğine, Burgaz muaYİD kor 
panmadan evvel mesırifin tenkisine ve kadar muhtelif nezaretler erki- solosu Ekrem Moskova bDytlk 
matr ısllhat yapmıya tevessül etmek ıa- elçiliği ikinci kitipliğine, Amr 
rurfdir. nından mürekkep ve çiftçilere , al Ce 

B dari da 1 L. yapıla-•k maa-enetlere aı·t tecla- terdam kançileri ı~em naDI una i tensikan i &Ye etme~ - ..,. k 
icap eder. Bütün bunlın yapmak için biri tetkike memur muhtelit bir Kahire elçilitinde liçDncl Atip.-
zamın lazımdır. Fakat memleketin ika- k liğe, Aneerı kançileri ş.du Nr 
sadr hayatını ihlll etmeksizin ve içtimaı omisyon teşkilini kararlaıtır- cali Berlin bllyllk elçiliii evrak 
kargqalıklara baiı olabilecek istıraplara mıştır. memurluj'unL Germantab kancİ"' 
meydan vermeksizin malt kalkınmanın HllkOmet aynı zamanda Yili- leri Salih Sabit Tebriz kançiler 
temini mümkün görünmektedir. t lil · · · b k b 

Bir komite te,kll edlldl ye va enne zırat yazıyet a • liiine, Paris kançileri Samim .. 
Pariı, 8 (A.A)-Baıvekil tara- kında tahkikat yapmalarım em- zet Paris b6yllk elçiliji eYrak 

fından iıdar edilen bir kararna- retmiıtir. memurluğuna, Protokol umulll 
met milli ıcOdafaa ihtiyacatını Diyetin kllçtık mecliainin muh- mOdürlllğilnde kançiler Saftet 
tanzim için bir komitenin tayinini telif fırkalanna memua 60 ka· ŞOkril Snfya elçiliji Bçtlnctı kltip• 
bildirmektedir. dar aza dtın yapılan bir içtima lifine, konsolosluk iılerinde N491ıt 

Bu komıte, haYa umuru nazın eanamndu unayii teıYik ve zirai Aıaf Sof~·a kancilerliğine, Enak 
M. Painlevetnin riyasetinde bu- mmtakalarda borçların tanzimini mOdOrlOğtinde Şeref Ydmu S. 
lunacak ve bubiye, bahriye na- kararlqtırmak için iki ay zar· ler Bakn kançilerli;ine baliba• 
zırlarile millt mtıdafaanın iki mil- fında Diyetin fevkallde bir iç- zır derccelerile, Napoli muad 
fettiti umumisi, harp llt mecliai timaa davet edilmesi talebini kouolesu Haaan Rifat Be1 
reisi sanileri, harbiye, bahriye ve nahk olan bir takrir ıareti ka- halihazır derece8ile RodOI kor 
Hava erkanı harbive reisleri bu ı l • u ·d e memure• , bul etmiılerdir. 80 os ugun ı ar ye 
komitenin azalan me•anında bu- tayia edilmiılerdir. 
lunacaklardır. 

Mezkiir komite, kara, hava ve 
deniz kuvvetlerinin ayni zamanda 
istimal edilmelerini alAkadar eden 
meseleleri tetkik edecek, bu 
meselelerin umumi teşkilltlanoı, 
tealibatını umumi programım Ye 
bu teşkilat ile programlara ait 
btıtçe kredileri tevziabnı tetkik 
edecektir. 

icra kanunu 
Temyiz mahkemesinde mUs• 

takll bir icra daire.. te,kll 
edilecek 

Ankua, 8 (Vakıt) - icra ka
nununun encümene Yerilen mad
deleri neticelendi. Temyiz mah- · 
kemesinde müıtakil bir icra da
iresi ibdaıı büli:Ometçe kararlaı· 
tmlmışbr. 

Fahrettln efendinin 
Katilleri 

idam cezasını encDmen 
tasdik etti 

Ankara 8 (A.A) - Ankaranın 
sayılı zenginlerinden F abrettin 
efendi ile kansını öldilrenlerden 
Baronla Kımızm 616m cezumı 
adliye encümeni taıdik etti. Ya
rm mediate kabul edilecektir. 

İngiliz kabinesi 
lrlanda meselesini 

tetkik ediyor 
Londra, 8 (A.A) - Kabine 

don ötleden ıonra Avam kama· 
rHinda toplanmıftır. 

M. Makdonalt, nekahat zama• 
oındanberi ilk defa olarak ka
bineye riya.et etmiştir. içtimada 
Lozan konferan11, buna mO
teferri meselelerle lnptere - lr
laada mOnaıebab mDz•kere edil
mittir. Bu •oa mOna1ebat bak· 
kında buıGnkl kabine içtimaın· 
da da mlbakereler yapılacak ve 
bu içtimaa lrlandadan aYdet 
edecek olan M. Tomu ıle Sir 
Hailıbam da iıtirak edeceklerdir. 

Lonclrada deveran eden bir 
şayiaya ,are M. de Valera ya
kında avdet edeceğinden Ye bu 
ziyaret dola1ııile yapılacak mO
zakerabn inkipf etmesi tabii 
bulunduğundan M. Makdonaldıa 
Sir Jon Simon ile beraber Is
viçreye gitmesi mOmkiin değil
dir, zira baıvekil lrlanda ile ya
pılacak müzakerata bizzat takip 
etmek niyetindedir. 

lzmirlllerln bir 
mllracaatı 

lzmir, O (Vakıt) - lktıut ~ 
tasarruf cemiyeti lzmir pbd1 

yeni yapılacak memucat fabri-
kalarının Buldan •e Kaclıklf 
bavaliiinde inpıı için hDktmel 
nezdinde tetebbO.te babmda. 

lz111lr mualll111lerl ç.,ilted• 
lzmir, 8 (Yakıt) - Bara • .

allimlerinden 126 kiıi ÇqmeJ• 
1eyahate çakmıılardır. 

Rıza Tevfik bir eser 
hazılamıı ... 

Adana, 8 - Halep ıa•telr 
rinia vermiı olduğu haberieff 
ıare Hicazda bulunu Raa Tef
fik, 610m6nden IODra Gui Jfrt 
leriDe takdim edilmek illere .,r 
eHr hamlaaufllr. 

Mahmut Eaat B. 
Maaonluktan ba"'a itlr de _. 
hAdt buhran ... klnncla fd" 

kara bir takrir verdi 
Ankarat 8 (Vakıt) - Mab_.& 

Eaat Beyin masonluk takriri s-' 
laya ırupta mOzakere edilecektlf: 
Mahmut Eıat B. aynca ikt ...... 

• buhraD hakkında fırkaya bir ,, 
al takriri •ermittir. 



a8onıbaların dili 
\ııp Oyük harpten evvel Avrupa 
da, raklannda üç cümhuriyet var
"llı Fransa, lsviçre, Portekiz in
'- k •e imparatorluk Avrupa· 
L_,lla Yanmda birer yabancı gibi 
"llrdı. 

~llıdi Avrupada kıralhklar par· 
~la sayılacak kadar azaldı. 
"ı ktan garba doğru gidiyorsu· 
t hudutlarda şu etiketi görü· 
~~uz: Cümhuriyet... Cüm-

'Yet. 
Cenuptan şimale giderseniz 

~~t yollarında büyük bir çınar 
~devrilmiş imparatorlukların 
~ lllUf gövdelerini görürsünüz. 
~ltrın yerinde irili ufaklı cüm· 

Yetler doğdu ..• 
~914 le 1918 zin farkını salta
. attan halka, sağdan sola ge

: diye bir atlama şeklinde ta
etnıek mümkündür. 

'-Fakat bu büyük harpten son
d Balkanda bunun zıttına bir 
tlir p.eydah oldu. 
O.rnanlı imperatorluğu, Rus 
~· Avusturya imperotorluğu, 
h D imperatorluğunun çöktü
~opraklarda, bir milletler ha
~ ı peyda oldu. Bu miUetler 
'e t.ası arasında ne dil birliği, 
~rı·~~tısat birliği, ne de fikir 

1it vardır. 
"-t.1erkeı.i Avrupa kültürü ile 

ikan kültürü arasındaki uçu
!:'l•nn üstünden ancak Yugoı
~ Yaııın imparatorluk siyaseti 
r Çenber gibi geçti. 
~ski Sırbistan büyük harptan 

'°"ra toprağını genişletti, nufu
~tıu çağalttı fakat ileri gitme
~~: geriledi, nıil!et halinden çıktı 
~~tak harp mi.itarekssinin marşı 

11·arı Vilsonun miJletlerin kendi 
il U • dderatım kendilerinin tayin 
ttın.. "b ... k.. d d" ~ .. sı prensı ını ın ar e en ıp-

11111aıi ağır bastl. Ve Belgıradı. 
~ıtt&tanı, Karadağı bomba 
~ konuıan insanlar gölgesi ha-

e koydu. 
it, 8ugnn A nupada cümhuriyel
~ffu halk iradesine rağmen te
d • eden bir devlet var. Bu 
ıi~ltti tutmak için kırahn dikta· 

t Oğn klfi gelmedi. 
Şirndi duyulan sesler sadece: 

~ "- Cnmhuriyet isteriz!» sö-
. dtır. Fak at hakikatte Balkanın 
~•lindeki kımildaoış bir cüm
~ .. tiYet kurmaktan ziyade büyük 
~ ıulhunun hatalarım anlıyan 

rılann hareketleridir. 
'1 l!elgratta pathyan bombaların 

•ıı budur. 
Sadri Et~m 

....__~--------------~~ 'tanassur hadisesi 
'"~ekteki F raosız mektebinde 
~ taı franıız olan Hayriye is
~tlıi bir Türk kmnm taoas· 
dıiıaı. Ozerine mektebin kapatıl
~ Yat.mışkık. Bu hadise Uze
~ •.erilen kapanma cezası bu 
~- bıtmiş olduiun.dan mektep 
~ ltteıi günü açılacaktır. Al
~~~ız mahimatagöre maarif 
~ı. eti Hayriye iken Hanriyet 
~ı.:'lc tan11sur ettirilen kızın 
~\] dan sonra annesinin yanında 
~. '-'•rnaııoı muvafık bulmamış
'tif l<ız Türk mekteplerinde ma
~~ta'tkAleti hesabına okutula-

V r. 
~~~~iletin verdiği karar üze
~~ qayriye hanım dün Edirne 
~I ftlı' 
~ Y•h mektebine gönde-

J Gelenler, gidenler 

l( ~on sefareti maslahatgüzarı 
•,,, ~•lıami dün akşam Anka

ailınittir. 

Yunan ressamı 
Mel. 11ıalla 

Bir ay kadar evvel memleke~ 
timize gelerek Galatasaray lise-
sinde ve Ankarada Halkevinde 
eserlerinden mürekkep sergiyi 
açan Yunan ressamı matmezel 
Thalia Diplaraku bugün Yuna
nistana dönecektir. 

Yunan san'atkarı Ankarada 
lımet Pş. Hz nin bir krokisini 
yapmıf ve Ankara manzaralarına 
dair bazı notlar almııtar. 

Gayn mubadiller cemiyeti senelik kongresi dün yapılacaktı. 
Fakat 670 azası olan cemiyetin dünkü toplanmasında ekseriyet 
olmadığından kongrenin gelecek Çarıamba günil saat ikide Darül
fünun konferans salonunda yapılmasına· karar verilmiştir. Resmimiz 
dün toplanmak üzere gelenleri gösteriyor. 

9 Haziran 1932 .=.. 
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Bir ltalyan kadın muharrir şehrimizde 

r Üst tarafı 1 nci sayıfamızda 1 
hır komedisinin Bulgar milli ti
yatroıuoa kabulü işiJe meşgul 

olduktan sonra Italyaya döne
cektir. 

Ne 'eli ve bcyasız 
ltalyan gazetecile Perapalasın 

bir salonundo konuşu}•oruz: Sin· 
yorina Marcella d' Ar le ancak 
yirmi iki, yirLıi üç yaşlarında 
görünen ltalyanyanlarda nadir 
tesadüf edilecek derecede <'çık 
sarı saçlı, çok neş'eli ve sevimli 
bir k1.z.. Gayet sade giyindiği 
gibi yüzü de tuvaletsiz.. Çorap 
giymemiş, ayakl arında, parmak
larını meydanda bıral<an hafif 
mındallar var. Bacak, bacak 
üstüne atmış, bir bahisten diger 
bahse atlayarak, çok beğendiği
ni söylediği Istanbuldan, şimdi
ye kadar gezdiği yerlerden bah
sediyor, fotograflarmin çıkdığı 
muhtelif lisanlardaki bir çok .8a· 
zeteleri, fotografJarını gösteriyor 
ve birden bire bir kahkaha ata· 
rak soruyor. 

- inkisarı hayale uğradınız, de • 
ğil mi? Uylc ya, siz ciddi lıir mes -
lekdaşln göriişeceğinizi zannederken 
karşınıza garip bir lı:ız çıMı. 

Mel. d' Arle lstanbuldan bah
sederken oldukça garip fikirler 
ileri sürerek diyor ki : 

Piyerloti gibi söyliyor 1 
- İstanbul bence başlı, başına iki 

ayrı bir şehir... Bcyoğlunun gittikçe 
garplileşmesine mulrobil, İstanbul ta -
rafı daha ziyade bir şar.k şehri ve ha -
na !kalırsa l s tanbul Beyoğlu d -
hetinde inkişaf etmeli, burada yeni, 
modem bir şehir vücuda getirmeli. 
fakat sta.nbul tnrnft camileri, es -
ki binalarr, k~fcsli eski evlerile aynen 
muhafaza cc'Ulrnelidir ! Bunµ şnira -
ne bir hayal ve arzu zannetmeyiniz. 
Bu fikrim estetik no:dasından ne 
kadar faydalı ise, iktisadi ınoktadan 
da o kadar faydahrdır. Düşünunüz: 
'l'a Amerika.dan dünyayı gezmek ve 
yeni şeyler görmek mal•sadile kalkıp 
Istanl>ul'a gelen bir adam, Bey -
oğlunda, Avrupa'nm en büyük o -
telleri derecesinde lüks ve moclern 
bir otelde Ôturduktnn sonra, şehri 
gezmiye çıkıyor. 

Gnlata !köprüsünü geçtikten son -
ra bUsbüfün n)Tl bir ateme giriyor. 
KöprUnUn öte tarafı, binaları, abide -
Jeri, hatt!l insanlarile Be.yoğluna 
hl~ benzcmiyen ayrı bir şelıir" 

Ben çok seynhat ettiğim halde 
böyle bir şehir hiç g-Orrnedlm. Geçen 
gün büyük çarşıyı gezdim. Orada 
gördüğüm hnyat, sntıcrlann hali, ge -
çen yolcuları dükkfınlnnna davetleri, 
her seyi beni çok a]{ıkadar etti. 

Eyübe de gittim. l\fozarlrğın yeri 
çok hoş.. 

Uldüktcn sonra orada gömiilmcyi 
değil, fakat sa~r'lcen orada bir evim ol -
mnsmı çok isterdim. Sarrklr, mezar 
taşlan da sok gitıcl" 

Hnyır .. Pierre l.A>ti'yi hic okuma -
drm. GörUyorsunuz ki, o .. kadar ıı -
Jim bir ~cız değilim. l?nkat bunu ne -
den sordunuz. 

. ])ediğim gibi lstanbul'u olduğ'J gi _ 
hı bırakmalr. n~ı . hare-ket, şehre 
çok seyyah gelme.sını temin edecelı:tir. 
Istanl>ul güzel, huraduki her şeyi 
anlatılamıyncak, yazılamıyncak <le _ 
recede güzel .... 

Ben ıkediyi ço'..< severim. lstnnbul -
da, sokakta. kediler gördüm. O ka -
dar gil7A!l şe) Jer ki.. Halbuki ltal -
yada, İstanbul sc!caklannda ne <lo -
luşan kedilerden kat, ltat cirkin kedi • 
lere "Ne glizeJ,, derler. ~ 

.. ~~en ~.talynnrm, tabii güzelliklcrj 
butun dunyada meşhur bir memlcke -
tin çocuğu oldut'{um halde, Islan -
bul'un güze~Iiğini f~1mh1de bulmak -
lrğım, şehrinizin fcl 1mfüdeliğini gös -
termez mi? 

Türk kadınları hakkındaki fik
riniz nedir? 

''So'!rnktn çok güzel 1rndınlarn te -
sadüf ettim. ''nlmt nazarı dikkati -
mi bir şey ccllıetti. İstanbul kndm -
lan, Avrupa kadınlan:ıdan daha faz -
la ma!ıynj ynpryorlar. Dunu ben bi -
rnz fazla buluyorum. 

Burada 'J.'üıık kadınlan halckındn 
da tetkikat yapacaktım. Fnlmt mü -
ncvver bir Türle tmdmile henüz tn -
nışmak mümkün olm<!dr. 

Opun için fot::Cikl!ri1!1 belki de çok 
sntlu !kalmıştır. Turkıye·de bir ka -
drnlık harclieti vardlf. Ve bu Iıare -

ket rnuyaffak olmuştur, inki~af ta 
edecektir.,, 

Serseriyano dolaşarak •• 
Mel· d'Ar!e yazılarının merak 

ve alaka uyandırıcı olmasını temin 
maksadife gezdiği memleketlerde 
seyyah gibi müzeleri, abide
leri ziyaret edecek yerde şehirde 
hiç bir program takip etmek
sizin serseriynna do!aşarr-k o 
memleketin hayatını yakından 

tetkik etmek imkanlarını aradı
ğını söylemektedir. 

lstanbulda da bir akşam ya· 
nmda tamdıklarmdan lki kişi 
olduğu hıılde halk tabakasına 
mahsu eğlence yerlerini gör
mek istemiş ve iki arlrndaşile 
bir gazinoya gitmiştir. Mel. d' 
Arle bunu şöyle anlatıyor: 

~eler görmüş ! 
- Taksi ile köprü civarında bir 

kahveye gittik. Neresi olduğunu 
iyi bilmiyorum. Dar bir sokakta ve 
oturdu&rumuz yerden tramvayların 
geçtiği görülüyor<lu. Kah,·edc otu -
ranların ekserisinin üstleri, başları 
perişandr. J{adınlnnn hepsi de so -
kaklarda gördüğüm kadınlardan kat, 
Jmt fazla boyanmrşlardı. 

Hallerinden hangi sınıfa mensup 
oldukları anlaşıhyurdu. Birden ak -
lıma bir fikir geldi. Masadan kal -
karak kadınlardan birinin yanına 
gittim. 1stnnbul'a yeni gelmis, kim -
sesiz ve parasız hir kadın ~ oldu -
ğumu, ynnımdaki erkekleri de o gün 
tanıdığımı söyliyerek kendisinden ne 
yapmam Jfizrm geldiğini sordum. 

Yaşımı sordu. Mahsus yalan söy . 
Jiyerek: 

"- ıs yaşındayım.,, dedim. Ko -
nuştuğum kadın, öteki kadrnlann ya -
nına gitti. Beni de çağırdı. 

Anlamadığım bir lbanda bir şey -
ler lwnuştular. 

Ta\'urlarından bana cok acıclıl<ları 
anlaşılıyordu. · Sonra fık kon ustu -
ğum k:ıdm bana gene Fransızça <~la -
rak: 

"- Yap:ıçağınız en doğru htırt!ket, 
sefarctinizc müracaat ederek, mem -
Jeketinize dönmektir.,, 

Dedi. Arlrnd~lanmın yanrnn dön -
dürn. Onlarcl:ı.n biri, kadınların rum • 
ca konuştuklarım, ikendisinin de bir.ız 
rumca anladığını söyledi. 

Zaval11 kadınlar, söylediklerime i -
nanmışlar ve bana acımışlnr. O gün 
de çorap giymemiştim, ayaklarımda 
sandallar ,·ardı. 

"Vah zavallı,, demişler. "Ayakla -
rındn çorapları bile yok. Çok parasız 
kaldığı rnnh:ıklcak.ı7 
Yanımıza bir adam gehll 
Mnsnmızda oturuyorduk, Yammııa 

b!r adam geldi, hir şeyler söyle -
dı. Arkadaşlarım, hayretle :keııdisine 
cevap ,·eriyorlardı. 
.. . ~"akat o, karşıl.:i kahvede pencere 
onunde oturan birisini göstererek ve 
parmaklarile işaretler yaparak hara -
retle sözlerine devam ediyordu. Bu 
~uhavere belki daha uzun ~ürecekti. 
l· akat nrkadaşlanrn ayağa kalktılar 
bana da işaret ettiler. Bir otomobil~ 
atlıyarak otele döndüm. 'l'abii voJda 
bu adamm ne is~.ediğini nrkndniıarı -
ma sordum. Söylemek istemediler 
Pe~ israr~ etmedim. Çünkü ne oldu ~ 
ğu11u nşagr. yuknrı anlnmı~tım.,, 

Mel. d'Arle elini sıkarak ken· 
disinden ayrılırken : 

- isterseniz, diyor. bu macerayı 
hiç yazmayınız. Çünkü ben de ya -
zacağım yaz.ılar da bundan bahsedip 
etmemek hususunda henüz bir karar 
,·ermedim. Maamafih yazarsanız bel -
ki daha iyi olur. Bana da bu hadi -
scyi yazmak için cesaret vermeni:i. ih. 
timali var. 

Japon ergisi muameUih 
hak~ında tahkikat yapılıyor 
.. Hab~r verildiğine S!Öre Kara 

k~ydc:,kı Japon sergisi hakkında 
gumruk milfettişleri tarafından 
tahkikat yapılmaktadır. Tahkika
tın mevzuu şudur: 

Japon ıergisi müdürlğü sergiyi 
antrepo halınde kullanacaiını 
bildirmiş olduğundan japonyadan 
gelen mallar güürük memurlarının 
kontrolu altında sergiye alın
makta ve ihraç edilmektedir. 

Miifettişler serginin işlerile 
alakası olan bir memurun mak
buzlnrinda bir takım silintiler 
ve tahrifler yapı!mış olmasından 
şüphelenmişlerdir. tahkikat bu 
şüphenin doğru olup olmadığını 
meydana çıkaracaktır. 

.. 
Uç aylık maaşlar 

veriliyor 
Tevziat listes!ni 

yazıvoruz 

Mütekait, eytnm ye eramil üç aylık 
maaşlarının te,·ziine cumartesi ;,dinü 
başlanılacaktır. Defterdarlık, maa~ 
günlerini tesbit eden listeyi hazırla · 
mıştı r. 

Bu listeye göre; Eminönü Mal 
müdürlüğii 'reyazıt tediye şübcsinin 
birinci gişesinde 11 ilıl 21 Haziran ta • 
rihlerinde askeri yetimler, 11 ilft 20 
Haziranda ikinci gişede mülldye ~ e -
timleri, 21 Haziranda ilmiye tckn -
\itleri maaş alacaklardır. Sultan -

ahmet tediye şubesinin ikinci gişe in • 
de 11 ila 20 Haziran tarihinde m\ilki -
ye yetimlerine, 21 Haziranda hizmeti 
vataniye Ye avans, birinci gişede 11 i -
l:i 21 Haziran tarihincle a:-;keri ;)etim -

lerlne, J(adıköy l\lal müdürlüğünün 
ikinci gişesinde, 11 il:l 21 Haziranda 
mülldye dul ve yetimlerine, aym 
tariltlerde birinci gişesinde askeri 
dul ve yetimlerine; Üsküdar Malmü -
<1 ürl üğünün ikinci gişe~inde gene 11 
ilfl 21 Haziranda rniilkiye dul ve 
yetimlerine, birinci gişesinde askeri 
dul ,.e yetimlerine maaş verilecek • 
tir. 
J~minönU Mnlmüdürlüğünün Beya -

zıt tediye şubesi ikinci gişesi.ıde 22, 
23, 2:>, 26, 27, 28 Haziranda ıniil -
kiye tekaütlerine ve 29, 30 da il -
miye tekaüt1erine, birinci gişt>de 

22, 23, 2:l, 26, 27, 2S, 29, 30 ta -
rihlerinde asktri tekaütlerine; Sultan-
ahmet tediye şubesinin ikinci gişesin -
de 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29 da 
mülkiye, aynı tarihlerle beraber :JO 
Hnzirnnda birinci gişede askeri tek1 -
ütlere, Kadıköy l\falmüdürlüğünün 

birinci gişesinde 22, 23, 2:J, 26. '21 de 
mülkiye tekaütlerine, 28 de ilmiye 
tekaütlerine, 29 da ilmiye yetimle. 
rine, 30 da hidcmatı yataniyey~, bidn. 
ci gişedt-, 22, 23, 2:>, 26, 27, ::!8, 29, 

·30 tarihlerinde askeri tekaütJcı·inC', 
Üsküdar Malmüdürlüğünün birinci 
gişesinde 24 Haziran müstesna olmak 
üzere 22 ila 30 Haziran tarihlerinde 
miilkiye tekaütlerine, ikinci giŞt!de 

22, 23, 2:;, 26, 27, 28, 29 tarihle .. 
rinde askeri tekaütlere, 30 da ilmi -
yeye ımanş te,·ziatı yapılacaktır. 

Fatih Malrnüdürlüğü Eyüp tediye 
şübcsi birinci gişesinde 11, ı2, ı3, 

ı4, 1:;, 16, ıs, 19, 20, Haziranda 
nskeri yetimlerine, 21, 22, 23, 2:>, 
26 da mülkiye yetimlerine, 27, 28, 
29, 30 da askeri tekaütleri maaş 
alacaklardır. 

S:ımatya tediye şübe.si ikin~ gişe -
sinde 11, 12, ı3, U, ı;:;, 16 tarih • 
]erinde mülkiye yetimlerine, lS. 19, 
20, 21, 22, 23, 2:>, 26, 27, de as -
kerl mUtekaitlerlnc, birinci gişede 
ıı, 12. 13, ı4, 15, ıG, ıs, 19, 20, 
21, 2'l, 23, 2;;, 26 Haziranda nske -
ri yetimlerine, 27, 28, 29, 30 d:ı. dn 
miilkiye mütekaitlerine tevziat yapı -
lacaktır. 

Fatih tediye şulıesinin ikinci gişe • 
sinde mülkiye yetimlerine 11 ı'.?, 13, 
14, merkez mülkiye yetimlerine', J::>, 
16,, askeri mütekaitlerine, ıs, 19, 20, 
21, 22, 2!3, 21, 2:1, 26, ilmiye te -
kaüt, rnütt>1·rnit ve yetimlerin(', 27, 28 

tarihlerinde; birinci gişede askeri ye -
timlerine 11, ı2, ıa, 14, ı;;, 16, ıs, 19, 20, 
21, 22, mülkiye tekaütlerinc, 23, 2;;, 26, 
27, meııkez mülkiye tekaütlerine, 28 
tarihlerinde maaş ''erilecektir. 

Beşiktaş tediye şübcsinin birinci 
gişesinde 11, ı2, 13, 14, 15, 16, 18, 
Haziranda askeri dul ve yetimlerine, 
ı9, 20, 21 de mülkiye yetimlerine. 
22, 2..~, 24, 2;;, 26, 27 de askeri te ~ 
kaiitlerine, 28, 29 da rniilkiye foka -
ütlerine, 30 da ilmiyeye tevziat y:-pı • 
Iacaktır. 

Be;oğlu l\falmüdürlüğünün ildnci 
gişesinde 11, ı2, ı3, 14, l!l, 16, 
18, 19, 20, 21 Haziranda miilkiye 
dul ve yetimleri, 22, 23, 25, 26 da 
mülkiye Ye ilmiye tekaütleri, 27, 28, 
29, 30 da askeri tekaütler; lıirinci 
gişede, ll, 12, 13, ıı, 1;;, ıG Ha -
ziranda, askeri ve dul yetimleri. 18, 
19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27 ele 
mülkiye ve ilmiye tekaütleri. 2,', 29, 
30 da da askeri tekaütleri nıaaH ala -
caklardır. ~ 

J 

1 Fra1ısı:. 1uı ı·ld nıe n tos unda hanu etli bh~ celse 
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iti at ed·ı • 

1 
ıt·mat etmiyenler: 115, müstenklfler : ttO 

M eeliste komiinistler giiriiltii çıkardılar ! 
Paris. 8 (A.A) - 15 inci teş

rii devrenin birinci büyük celse
si, dün aktedilmişlir. Birçok gün· 
lerd~nberi bu tarihi gün için 
meb usan meclisine girebilmek 
müsaadesini veren bir duhuliye 
kart. almak imkansızdı. Eunun 
için birçok kişi Bourbon sarayı
nın önünde sıra beldcmekte idi. 

Saat 15 te reis M. Poui11on 
yerini işgal etti. Tribüne çıku
ken, her taraftan şiddetli alkışlar 
koptu. 

Bütün mfıkiılemeler saat 15,10 
da reis tarafından çalınan zil ile 
birdenbire durdu. 

M. Bouisson nutkunu irat ve 
tatil esnasında vefat eden meb' 
uslardan M. Loucheur, Maginot, 
Briand ve M. Albert Thomas'm 
hatıralarını yad Ye tezkar ettikten 
sonra mütevaffa reis Dumer'io 
bir ahlak dersi teşkil eden haya
tını hatırlattı. 

Mevcut dünya buhranının ve· 
hameU karş1sında bu devrenin 
ehemmiyetini, fevkaladeliğini ıs-

rarla kaydederek parlamento 
rejiminin bütün incelikleri Ye 
ana'nevi olduğu kadar yeni ve 
cessurane olan hal suretlerine 
müsait olduğunu beyan etti. 

Komünistler hariç olmak üzre 
bütün meclis M. Dumer'in ha
tırasına hürmet edildiği sırada 

bu sözleri ayakta dinlemişlerdir. 
Bundan sonra M. Bouisson, 

tekmil meclisin hürmetkar bir 
dikkatle dinlemiş olduğu riyaseti 
cümhur beyannamesinin kıraati 
için başvekile söz vermiştir. 

HUkOmetin beyannamesi 
M. Herriot, lrnmünistler tara

fından yapılan müthiş gürültüye 
rağmen hükumetin beyanname
sini sükunetle okumuştur. 

Beynelmilel bir mesai teşriki
nin zaruretine ait sözleri bütün 
meclis tarfından hararetle alkış· 
lanmıştır. 

Sol cenah, merkez ve aağ ce· 
nah, M. Tardieu1nun işareti Uze· 
rine tamirata ait beyanatı ve 
::,undan başka bütün medeni 
milletlerin harbi kanundan hariç 
bmıklıldarı hakkındaki kısmı da 
ayni şıddetle alkışlamışlardır. 

Meclisin itimat etmesi talebini 
muhtevi olan müracaat, sosya
listlerin radikal - sosyalistlerin 
ve meı kezin alkışlarını celbet
miştir. 

Maclis, bunu müteakip, mahpus 
bulunan komünist mcb'us Rumet
te'in tahliyesi talebini de kabul 
etmiştir. 

Reis M. Bouisson, . hükumetin 
umumi siçaseti hakkındaki isti-
%ah. taleplerini okumuştur. Bat 
vekıl M. Herriot, hükumetin bu 
istizahlara acilen cevap vermeyi 
kabul ettiğini beyan etmiştir. 

lstizğhfar başlryo 

ilk istizahı yapan cümhuriyetçi 
demolcrat ittihadı meb'uslarmdan 
M. Bessondur. Iktısadi siyasetin 
kifayetsizliğinden dolayı, bül<ü-
mete serzenişte bu!unmuş ve 
hükumetin .. Fransanm bir gün 
dünya sulhünü ilim edeceği 
hakkındaki kehaneti tahakkuk 
ettireceğini ümit ettiğini ıöyle
miştir. 

Komünist Doriot hükumetten 
içtimai siyaseti hakkında istiza
hatta bu:unmuştur. 40 saatlik 
haftanın ve 7 saatlik mesai gü
nünün kabulllnü talep ve sosya-
listleri radikal bir hükumetle me
S:lİ teşriki için programları terk· 
le ittiham etmiıtir. 

-./ 

• Sosyalistlerle komünistler bd 
beyanatı müteakip, bir kavgaY11 

lutuşmuş'ar ve M. Deriot ta be' 
yanatım müthiş bir gürültü er 
nasında bitirmiştir. 

Bundan sonra aşağı Rhin ıneb' 
usu M. Valther, Hitlerizm mu"•· 
cehesinde bir teyakkuz ve iblİ' 
yat siyaseti tatbihini iltizam "8 

hühiimetin işsizlikle şiddetle OJD' 
cadelede bulunmasını isteroit~'t 

Bunun üzerine bir komünı• 
meb'us hükumetin harici siyase-
tini ve bilhassa Uzak Şarkta t~· 
kip ettiği siyaseti tenkit etmiştıt• 

M. Blum, sosyalistlerin bük6; 
m~te itimat reyi verecekleri~ 
söylemiş ve so!ların muzafferi' 
yetlerine işaretle bundan bütUO 
netayici istihraç etmek istedi~' 
lerini ifade etmiştir. 

TardlyönUn sözleri 
Bunları müteakip, M. Tadif3 

sağ cenahın hararetli alkışlar' 
arasında kürsuye çıkmıştır. f<o' 
müniıtler tarafından vukua ge' 
len bir aksülamel, reis M. Couİ' 
sson'u meclisi sükfıte daveti 
mecbur etmiştir. 

Sosyalistler, M. Blum 'un sat"' 
fettiği gayretlere rağmen batibİ 
susturmağa gayret ediyorlat• 
Reis, bunları sükute davet ediyor• 
M. Tardiyö, ikbdar mevkini bet 
ellerinde tuttukları zaman kendi 
askeri programlarını inkar ettil<' 
lerini ve iflasa sebebiyet vere~ 
mali akidelerini tatbik ettiklerİP1 

si\yleyerek sosyalistleri ittihamd11 

devam ediyor. 
M. Tardiyö, nihayet yeni hii' 

kumetin terki tesHbat konferatJ' 
smda Fransız tezini mildafıı• 
etmek niyetinde olup olmadığıP1 

soruyr ve dostlarının hükfü:net• 
itimat beyan etmelerini istiyot· 

Heriyoya itimat 
M. Heriyo, kürsüye çıkıyor• 
Başvekil, yeni hükumetin b•' 

rici siyasetine temas eden ted· 
birlerin ayni zamanda M. Tat' 
diyönün sorduklarına bir cev•P 
teşkil eden hükumet beyann~· 
mesinde sarahaten tesbit editrıııf 
bulunduğunu söylüyor • 

Bundan sonra komonistler b0' 
kiimete, ademi itimat beyan ede' 
ceklerini bildiriyorlar. 

Heriyo kabinesinin talep etti' 
ği itimat üzerine verilen reyltf 
şunlardır: 

384 itimat reyi, 115 itimatsıf' 
lık reyi, 110 müstenkif 

Poliste: 

Manasız 
Bir muamele 
Samatyada Sulu Manastırd' 

oturan 8 yaıında Daracan isOJist 
deki bir çocuk yah boyunda of 
narken düıen topunu almak u~e' 
re Aziz Efendinin bakçesine gır 
miştir. Aziz Efendi çocuğun bııb; 
çesine girmesine kızmış, kolundS 
iki tutarak metre yüksekliğirı0e 
olan duvardan aşağıya atroıştl;: 
Çocuğun ko~u kırılmış, Aziı 
fendi yakalanmıştır. 

SöndUrUlen yangın , 
Beyoğlunda Anadolu sok•i1"

11 
da Halit beyin evinden y~"fil' 
çıkmış, s 1rayet etmeden soıı , 
rülmüştür. Evde kimse buhıorsı'., 
dıgı için ynngının kazaen atıl~ 
bir sigaradan ileri geldiği t• 
min edilmektedir. _/ 

Kirahk hane ~ ~· 
Fııtih tramvay ist:syonuna iki d• bl1 

mes:ıfcde 1\1armarıya nazır on odıılı ~ 
ev ldralıktır. Talip ola ıl:ırın Sof utıır ~!,,. 
vesinde bekçi Hiı~eyin ve IJcklr ıığll 
m ürncantlm. (3102) - ..../ 



Almanyanın Rasputini! 
Bir muharrir, Hitleri Amerikalı 

böyle tavsif ediyor 
Yahudi düşmanlığı da prensibi lmlş 

Dünya efkarı umumiyesioi meş- Yahudi dütmanhğıdır. Hitler 
&ut eden adamlardan diri biç ve taraftarları Yahudi kapitaliz-
şUphesiz, " Adolf Hit!er ,, dir. minin en 'şiddetli haaımlandır. 
Gun geçtikçe Almanyanın iktı· Yahudi kapitalizmi, mali kapita· 
dar m~vlıeiine doğru yürüyen bu lizmdir. Yahudilere ait olmıyan 
Alnıan Jidcri hakkında muhtelif kapitalizm, sanayi kapitalizmidir 
lnemteketlerde, mubtelıf li5anlar- ve onun mubafazaaı liz.ımdır. 
da eserler intişar ediyor. Bunla- Marksizm, Yahudi kapitalizmi 
tın içinde Hitleri etraflı bir su- ile mücadele ederıe onda bir 
t'tte tahlil eden, Amerikanın ta- mahzur yoktur. 
t:nmış muharrirlerinden Emil Hitlere muzaheret eden kuv-
tngeyl'ın eseridir. vetli Alman sanayi teıkilib, o-
Amerilrnlı muharrire göre u- nun bu kanaatlerini ıosyaliıtler 

llıumi harp beşeriyetin başına aleyhintle l:ullanıyor. 
bir ikiz doğurmuştur. Biri Bo'şe- Amerikalı muharrir bu nokta-
tizm, biri F:ıiım. Bun:ardan Al- )arı izah ettikten sonra Her Hit~ 
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Rodos şampiyonu 
Gene meydanda! 
Bu sefer Y orgosun 
Hocasını da 
Defi ediyor ••• 

Arz büyük bir tufana 
daha mı ağrıyacak ? 

Jeoloji alimlerine göre bt1z devri 
(D~evam etmektedir 

-----·------
"Buz devri,, nden bahsettiğimiz 7.<t 1 Acı sulnrı:ı <trzı bu suretle knpla. .. 

man, onun pek uzun bir mnziye ait. ma ı lmrşı :ndn :Felemenk tam:ımiyle 
oldufunu zannederiz, halbuki jeoıo l ortndnn lmlkucnk, lngilterc sular al
jl Alimleri dünyanın bid değil, mliker tın<ln kalacak. Afriknnın bUyUk Bah· 
rer buz devirleri gördUğUne kani oi- rnsı deniz olı:ıcnk Ne\') ork binnlannın 
mıya başlamışlardır. Onlara göre ~o ancak tepeleri görünecek. 
nuncu buz devri henUz bitmemiştir. Bu munzznm değişmelerle diln:ra
Bfz henUz bu devrin yarılnrrndn.>ız. nın coğrafya ı eteği ecek, hararet, 
Şimal ve cenup kutuplarındaki huz milyonlarcn sene l'\'Yclld haline döne· 
kütleleri yavaş yavaJ eriyerek Okya. cektir. 
nuelan akmakta devam ediyor. Onun 1 lklimi şeraitin lıu Şt'kilde deği~mc 
için glttik~e arzın her hali değişe - si karşısında ins:ı.n ne olacak? 
cektfr. Yiiksek irtifalnrdakl buz kitleleri, 

Bu detif~lerln mahiyeti nedir? kutuplnrln ü tüva mıutaka1arı ara -
Ye bunlarm neticesi ne olacak"! ındnki yerlerin havasında kuvTetli 

llıınyada blkim olanı Faşizm, lcr'in bir nokta\ nazardan Al· 
A JO•cf Lcvı eTenaı 
"'lrnan milletini orta kafalı, orta man raspotini sayılacaaını, onun 

DUnyanın en bUyUk jeoloji alimle tahan-Ullcı· yapmnktndır. ~eticc: rüz 
rfni meşgul eden en mühim mesele garlar. fırtınalnrla değişen havnlnr
budur. dır. insan ancak bu şerait altında ya 

Şimal ve cenup kutuplarını kaplı- şar. Onun için sıcak mıntaka daha 
yan buz kitleleri nktiyle 12,000.000 fazla sıcakla ır, şimal ,.e cenup ku .. 
murabba mil genlşljJlnde, yani bUtUn tup mıntakalnrındn buı.lu sahalar, 
ktlrenln be~te biri kadar bir yer tutu yarı mutedil mıntaknların lklimlnl 
yordu. Bunlar 700,000 sene içinde eri iktisap edecek olursa insan bugünkü 
ye eriye bugUnkU hale gelmiş ,.e 6 gıdalarıyle ynşryıımıyacak bir hale 

h ıı· b' l d · ı ı B • Rodos şampiyonu olduğunu 
• ı ır i ere t!ibı n.mıştır. u da Raspotin gıbı" son der•ce ca- ı· b k - J f L f Ud ... söy ıyen o sor oze evi e en-
erin etrafında toplananların zip olduğunu söyliyerek diyor ki: diyi karilerimiz pek All tamrlar. 

bkseriyeti ruhi mesnetlerini kay· "Raspotin Çarı ve Çariçeyi Çnnkü bu ılltunlerde kendisin-
etmiş erkek ve kadınla:dır. lıipııotize ederek bütlin Rus mil- den uıun boylu bahsedilmişti. 
Bun!:ırı:ı n~zarmcla medeniyet K c tek d ı· b letini ele almışh. Hitler ise mil· ısa a rar e e ım: 

t
ir ilticaga!ı ceü-tl bir tcbhkedir. h Levi efendi gazetem·ıze g~lmı'ş 

milyon murabba mil tutmuştur. gelir. 
6 yonlarla Almanı ipnotizme et- ... 

nıaiyet ve m<ısuniyet y~rine ve şehrimiz boksörlerinden Yor· 
Arzın harareti gittikçe artmakta İngiltere hava mUtehrussuılanndan 

~endilerini tuzağa düşmüş say3n ır.i~tir. ilcisi ara~nndaki müşabe· gos efendiyi maça davet etmiş· 
111ıanlar, ortaya b:r Mesih, bir het bımdan ibarettir. Fakat Hit· ti. Uzun ıözlerden sonra bu maç 
Sabatay tavrile çıkan adamın lerin pıogramı Almanyaya hiçbir yapılmıt ve Levi efendi ikinci 
ttek!erine yapıştılar ve kabustan, fayda vermiyecektir. Hayatın ha- ravuntta kısmen mağlOp ddoluo-
Yeiaten kurtulmak için onun ta· kikatleri parlak gözler ve beli· muştu. 

ve kutuplardaki buzlar da daha fza· prore ör Slmpson pek eski zamanlar
la sUratle erimektedir. Profesör Da- dn Avrupanın cenubunda yaşıyan in 
vide göre bu yüzden deniz sathı elli sanların iklim değişiklil'i yUıUnden 
kadem, profesör (l\leinardus) un tak mahl'olduklarını söylilyor. Anın Jkli 
dirine göre 100 kadem, ve doktor mt şeraiti değlştlil zaman insanların 
Humfreyse göre 151 kadem yfikgele- ne olacağınr bir kimse bilmiyor. 

>afından süriiklendil?r. Iktısadi, gatli dillerin catibcslnden bam- Dün Levi imı:asile yeni bir cektir. ln~nnrn yer yüzündeki hayatı huz 

İçliaıai, siyasi buhranlardan kur- başkaır.,, mektup aldık. 
tulmanın bir çaresi bulunmadık- Mister Lcngyel Hitlerio iktı- Bu mektubunda Türk bosör· 
tan ıonra çılgmlaşmak kadar ta- dar mevkiine gelmesile onun lerin kıymet ve kudretlerini tak· 
bit bir fey o!ur mu? fırkasıoda çalışan halkın inkisarı bir ettiğini işaret eden Rodos 

Kutuplardaki buzların erime4JI yiJ de\'rlyle başlar. nuz deni hala de • 
ziinden arz müthi~ bir tufana uğnya vnm ettiğinden bu devrin nihayet bul 
cak, acı sular önümüzdeki otuz, kırk masından sonra insanın yer yüzünde 
bin sene içinde karaları istila ede· kalıp knlmıyncağı da ayn bir me-sc-

k Aı ıampiyonu, Y orgos Efendi ile cektir. ledir. 

Am ~ri alı muharrire göre - hayale uğrıyacağım Te 0 zaman yerden kalkmadan humı tara- biz takımımızı turnuvayı kazan-
lbanya daki Hitlerin men11ei budur. karşı tarafa geçeceğini tahmin fmdan ensesine bir yumruk vu- mak azmile ve en kuvvetli şekil-
Hitler stlerin programı, program- ediyor. ru!duğunu, bu usulsüz yumruktan de götürmeğe çahfıyoruz. Davet 
~ız ~tır. Onu sevkeden, yürU· do!ayı hasmının diskalifye edil- ettiğimiz oyuncuların esamisine 
ı~. a uil, kuvvettir Hitlerizınin Çırçır spor kulUbU tenezzühU mesi lazım gelirken kendisinin bakmak, vaziyeti anlamak için 
,,._ ÖnOmUzdeki cuma aUnO Çır-
u"n,, i:e bır alakası yoktur. • mağlup edildığini söylemekte ve klfidir. Şayet bazı oyuncular 

''. ·aiul., 1 da düşün.nez. M:aler çar ıpor. kulllbil Beykoza bir bu maçın bir çok kimıeleri tek- mezuniyet alamamaktan dolayı 
'•Lengeyl,, diyor ki: tenezzüh yapacaktır. Tenezzü- niğinden şüphelendirdiğini yaz- gelemiyecek olurlarsa o vakit 

he kulübün bütün aza ve aile- maktadır. l · l k k "Ucrumi harpten evvel Alman, yer erme gene on ara ya m uv-
leri iştirak edecelderdir. Bey· Levi Efendi mektubunun so- •ette oyuncu ikame edeceğiz. 

Prensip!erile tanıtırdı. Alman kozda kulübün futbol ve voley- nunda değil Yorgos Efendi ile Bu husustaki kararımız lıat'idir. 
•• bu benim prcns"pimdir ,, der onun üstadı ile de temı'z bı'r Fener bahre yan""ını mUna· 

d bol takımları Beykoz kulübü ile ,. u 
\re onun ilztrinde israr e erdi. maç yapmaya her zaman hazır sebetlle teessUr telgraflar1 
b h , d d b" maç!ar yapacaktır. 1 k 0 u al, asır.arca l!vam e en ır olduğunu i in etme tedir. F enerbahçe kulübünün büyük 
t,rbiyenin neticesi idi. Fakat itolvanlar malQmat istiyor Ankara müsabakaları bir fe!akete oğradığını ve kulüp 
''prensip 11 Almanın nazarında da Roma beynelmilel ticaret ens· J binaamın bUtUn kıymetli hatıra 
burnn cazibesini kaybetti. Hitler titüsünden harici ticaret ofisjne Ve bir ŞBY ayi tekzip ve eserlerle bitlikte yandığını 
İle arkadaşlara siyasi menfaatçı- bir mektup gelmittir. lıtanbul, 8 (A.A) - Ankara- yazmıthl< kulübe hergün yüzlerce 
lardır. Onkrın progv ramlarını, E da yapılacak futbol turnavasına leuaür telgrafları gcime"tedir. 
L. nstitü bu mektubunda ofisden, Istanbul'dan (B) muhtelitinin gön M ·f ı. ·ı· E t B ' ı 
qedefJerini bir kelime ile hulasa Türkıyenin ihracat ve ithalAt b ıarı veao t sa ey ~u 'ıe • dcrilecegv ine dair ir !llayi çıkma- f - d · t• 
et-ek mlimklindu~r. 0 Istı'fade 1 h ki d ' '- · · 7 gra 1 gon ermış ıt: ... eşyası a tın a raı<"ama ıstınat sı ve lzmir tutbol hey' etinin bu • L' b h 1• ı··b· ·· 
bunlar, eski. A'm'"nlar g"ıbı" ı"lk d f l 1 k ener a ;e ı;por ,,;u,u unun ) ar.gın ı .. e en mu assa ma iimat isteme • t kd' d 1 t b l'J k 1 

cince yıpılması !Azım ı;elen işleri yapmı

ya ben de ç:ılısacağımı arz ile teessürle
rinize iştir:ık ederim t'f endim.,. 
MuhafızgUcU athlar1 kUtahyede 

Kütahya, 7 (A.A' - Muhafız 
gücü atlıları dün 19 da şehrimi
ze geldiler. ve şehre 15 kilomet
re mesafeden vali, belediye re
isi, C. H. fırkası crkAnı ve spor• 
cular tarafından kar§ılandılar. 
Şehirde bllyük bir halk kotlesi 
taraf .ndan hararetle ann,landılar. 
Atlılar bu sabah Çavdarhiau'a 
hareket ettiler. Teşyilerinde bu
lunan bir heyet kendilerini Çav
darbisar' a kadar ta!dp edecektir. 
Muhtelltlerin ekzersiz maçı 

KadıköyUnde 

lstanhul, 8 (A.A) - lstanbul 
futbol heyetinden tebliğ edil
miştir. 

10· 6- 1932 tarihinde Taksim a ır e s an u a arşı aşmama· neticesinde m:ıhrnldu~unu bildiren ıcl -
•cbepleri düşünerek hareket et- tedir, Ofis bu malumatı derhal ğa karar vermesi Uzcrine keyfi- grafnamelcrinl tee!sürle okudum. Milleti · st:ıdyomur.da yapı!acağı ilin edi-
lbezler, gunun ihtiyaçlarından gönderecektir yeti anlamak üzere kendisine mizln mlllı ve rariht seciyesile mütenasip len muhtelitler ekzersizi ayni 
ilham alarak hareket ederler.,, __ .,.__ mür:ıcaat eden Anadolu ajansı inkişafına çalı~acak münevver aençliiin gün Fcnerbahçe stadmda icra 

8 · "b ·ı H'tl · b" Geriye bırakılan kongre mu'ılarr'rlerı'ne lstanbul mıntı'-ası bu ı;ibi maddi z rarlarla azmine hiç hıı · •dı'leceg· ı'nd•n isimlerı· evvelce 
U ılı ar ı e ı erızm ır OUn öğleden sonra fe\'kala.de surette il lcl gtlmiyeccğini sizler gibi ben de .aıbr ~in edılen'" futbo'cuların Hat 

Çeıit opportuoizmdir. toplanacak olan lsıanbul 1 icaret Od11sı reisi Orhan bey şu beyanatta ko.nanclarımla miidrik bulunuyorum. Yeni 
Hitler ile arkadaılarınm en kongresi ekseriyet olmadığından topla- bulunmuştur: ve rnütc"Amil bir mües'l"St:ye malik lll 16,30 da Fener bahçe stadında 

?elli başh renıiplerinden biri, namamısttr Bu şayia tekzibe ~.ile değme~ manızı ıı·menni eder \il ,\Jaarif \'tk~lr~.azır bulunm~ tebli?."_ o'unur. 

~~=~~~~~§~~~~~~~~~=:=~~~~~~~~:;~jd~im~ı~· ~ç~o~k~y~o~r~a~m~a~m:.~B~il~iy:o~r=s~u=n~y=a~~a::i:yo:o:;i;,le~m=e,=gu~l;;:o:ı:u:r;::. ~D~in:il~e=n~ir~E- Marmel;dof gıbi -kendisini müda-

TNeofr.11~4• Boz Navar ~ Yazan: yakında alayımın başında Rus- ğer evimde randevum Yarsı onu fna edcmiycn orospulardan değil:z 
,, Mm. Rube· yaya avdet edeceğim. O vakit sinemaya gönderirim. Yaşavışı · Onlar:ı ihtiyacımız yo!<. Bırak 

Jınski dinlenirsin!,, Bir akşam onu al- mızda hiç bir detitiklik yapmaya Al!ahı seversen, böyle heriflerin 
dattım. Eve dönünce ağlıyarak kalkıımaz. hepsi Dostoycvskinin anlattığı 

Oteline gittik orada sotern şa· 
~bı içdik. Rayka.adam akıllı sar· 
~ oldu. Bilirsinizya o sarhuş 
Olduğu zaman ne yapdıiını bıl
~eı adam akıllı eğlendik. Şimdi 
•~ıe inanılmayacak bir şey söyliye· 
Yı11a gözlerinin içine kadar sakalla 
01ın bu Fransız on beş senedir 
trlcekliğioi kaybetmiş, benim ya· 
... lllda eski gençliği ieri ielmiş. 
• O kadar aniniyorduki bana 
•~i Y6z lira •erdi. Benimle hemen 
'"lenınek ve beraberce burduya 
~lOraıek isteyordu. Allah inan-

"111 sevincinden ağlıyordu! 
'1ura ı6zUnü kesti : 
.._ Suı içimize tikıinti geliyor. 

1 
-. Adam sende ben sözUmU 

l' lllıınınam. sizin ne marifetleriniz 
'elr~ır ama saklıyorsunuz. Eve 
•ıoe ıevine döndilm kazandığım 

ikiyllz lira yanımda idi. Eve dO
nünce buzUnlil bir taTır takındım. 
Kocam her vakıtki gibi yatakta 
kitap okuyor ve beni bekliyordu. 
Şu kocam ne tubaf adamd1r. Ev
leneli Uç sene oldu. lıtanbula 
gclinciye kadar ona sadıktım. 

lnaoın, ben o zaman böyle ıe
fıl değildim. Zaten onunla çok
tanberi tamıırdık • Kiyefdeki 
köşklerimiz komıu idi. lıtanbula 
gelince o gece kocama ıararla 
yalvardım, barda çalıımak iste
medim. Ona dedim ki: "Kola! 
Rıhtımda hamallık etlen daha 
iyi günde elli kurut kazanırım 
onunla karnımızı doyururuz. Fa· 
kat beni ıuradan kurtar yokıa 
mahvolacağım.,, Bana fU cevabı 
verdi: "Birkaç kuruıla ikimizin 
yaşaması imklnıızdır. Ben ken· 

herıeyi anlattım. Biliyor musunuz Lina bu son sözleri kederle cinsten peıevenklerdir. 
ne yaptı? Beni ellerile yıkadı. söyledi: Lola hafıfce itiraz etti: 
Ônilmde diz çökerek ayaklarımı - Arbk onu ıevmiyorum. Ba- Mübalağa ediyorsunuz 
öptü, .. Ben senin ayaklarını de- zan komedi oynadığımızı zanne- Mural Rusyadan buraya gelenler 

diyorum. Ben acıyorum. o aç'ık- d l arılar t l ğil, işkence çeken beşeriyetin arasın a < ını sa mıyan ar 
ayaklarını öpüyorum.,, Dedi. O tan ölmemek, sigarasız kalma- yoktur. Gelibolu kamplarında 

mak istiyor. Halbuki bu da pek açlıktan ölenleri düşünün! 
vakittenberi denm ediyorum. d ~ 1 k A 1 Lı"na devanı ettı· . ogru o mıyaca . rasıra ağ a-
Onu ıorarsanıı getirdiğim para- dıiını gllrUyorum. Ne düşUnüyor, - işin en garibi şu k;, .bu it· 
Yı s3rfeder, ne azarlar, ne de bı" t•• lii ) d E k d d r ur •n ıyamıyorum. fen artık zev\: almıya başladım • 
öğer. Ye pe yorgun ön il- Mura dedi ki: Şimdi genç o'sun, iatiyar olsun, 
ğOm zaman bana bakar, ve be- - Beni dinle. Senin yerinde güzel olsun çirkin olsun bir 
ni e!lerile yılrnr, okşar, ağ1ar, olsam oyda elli lira vererek onu erkek gördüm mü .. 
çektiğim güçlükleri tafsiliti!e an• atlatmm. Em:nol her ay başı Benim hoşuma giden, erkek· 
latmamı iıter ve böylece aeni gelir parasını ahr. le de arzu uyandırmaktır. Bizim 
günahtan kurtarıyorum! ,, der. Ben böylf! bıyıklı bebeklerden liitaracımız "bir dafa daha bir 
Ben biraz gOleyim eğleneyim is- anlamam. Karı!arıoı lokantada dafa daha,. diye sazda tekrar 
terim. Fakat ne mümkün meyus çalaştıran erkeklerden nefret ede- ettiği zaman benim omuzlarım 
gözDkmiye mecburum. riml Elinde peçete yerlere kadar tihiyerek, kendimden ieçerek 

Bu hal artık asabıma dokunu· eiilen yaltaklanan bu tenbeller dans ettiğimi, şoır~u söylediğimi 
yor. GOndOzün adamakıllı yemek kendilerini birer Raskolmikot sa· gördünüz. O vakit ruhlarını •e 
yer, ıiıara içer, okur, pul kolek- nırlar. Halbuki bizler Somiçka keselerini adam akıllı açıyorlar. 

(Bitmedi), 



Ba sanan artrstrerl Kate Yon Nagy ile Jan Mura 

iyi lllr senaryo 
nasıldır? 
EılmJerin evzulannı teıkil 

senaryolar naııl hassalara 
m-: Juı olmalıdır? 

l~te bugUn bu ıuale ceTap 
vermeğe uğraş~cağız: 

1 - Senaryo her şeyden 
enel baait bir vak'a olmalıdır. 

Senaryoya yapılan dikkat 
entrikasının uzunluğundan a-el
mez. Hakikatta senaryoyu can
landıran entrika pek çocukçadır. 
Bunu size birçok misallerle ispat 
edebiliriz : Meseli Duğlas'ın 
bütiln filmleri, bilhassa sessiz 
filmler. Fazla febefi mevzularla 
uğra,mamalıdır. Zira eşhasın 
haleti ruhiye ifade kabiliyetleri 
gayet mahduttur. 

2 - Eşhas mümkün olduğu 
kadar baıit olmalıdır. 

Ahllkıız, fena bir adam rolü 
filmin başından sonuna kadar 
olduğu gibi ı~ .. '...,abdır. Böyle 
adamlarm çehresi gayet çirkin 
seçilir. Filmin sonunda bazı ıe
yircilerin hoşuna gitmesi için 
ona herkesten af dilendirmek 
pek lüzumsuz ve manasız bir 
hareket olur. 

3 - Başlıca eşhaım adedi 3 
Teya 4 ü geçmemelidir. 

Eşhasın adedini çoğaltarak 
halkın dikkatini parçalamak biç 
t~ film lehine bir hareket ola
maz. Film takip ettiği mevzuu 
bilmeli ve bir saniye ondan ay
nlmamalıdır. ( Bu iddianın ak
ıini görmek için birer kere "An
kara postasına,, "Kaçakçılar,, a 
gitmek kafidir. ) lşte bu kaide
ye uymak içindir ki senaryocu· 
lar edebt bir eseri sinemaya 
nftklettikleri zaman lüzumsuz 
bazı eşhası çıkartırlar. T olostoy' -
un Anna Karenin eserinde ol
duğu gibi. 

4 - Macera nispetinde kısa 
bir zamanda cereyan etmelidir. 

Halk beyaz perde üzerinde: 
(Beı aene sonra) (on sene sonra) 

gibi serlavbalar g8rftrse hemen ı 
filmden soğumaya baılar. Bu 
binlerce defa tecrübe edileo 
bir hakikattır. 

5 - Vak'anın ve cereyan et
tiği mahal halkın rağbetini çel
betmesi için nispeten yeni ve 
tanınmamıı bir yer olmalıdır. 

Bazı vazıı sahnelere nazaran 
keylü ve amele muhiti temaşa
geri alikadar edemez. ( Hayat 
yolu'nun kulağı çınlasın) onlarca 
her gün, her saat başkalıklar 
arz:eden bir muhit intihap etmek 
lazımdır. Halkın alakasını celbe
den ve aıağı yukarı her filmde 
gördüğümüz bu muhitler şun
lardır: 

Müzikhollar, stüdyolar, büyük 
gazete idarehaneleri, büyüb otel
ler, batakhaneler mahallesi, ya· 
rıı sahası, büyük terzihaneler, 
borsalar, tiyatrolar. 

Hemen her filmde bu mahal
lerden birini veyahut bir kaçını 
bulabilirsiniz. Amerikalılar bu 
daimi tekerrürden bıkarak do
kümanter filmler yapmıya başla
dılar: Beyaz GlSJgeler, Tabu gibi. 

6 - Senaryonun bir "Cazibe,, 
noktası olmalıdır. 

Fena yazılmış ıenaryolarda bu 
"cazibe,, noktası bu'.unamaz. Bu 
yanlıtlığı bazı varyete numara
ları, müzikhol sahneleri ilave 
ederek kaldırmak isterler ki, 
eskeriya menfi netice •erir. As· 
len bu "cazibe,, noktası filmin 
kendi mev.zuundan hariç olma
malı ve vak'anın cereyanına halel 
vermemelidır. Size bir kaç "ca
zibe,, noktası söyliyeyim: "Atk 
Uğrunda katil,, de cambazlann 
taklak atması sahneıi, "Benhur,, 
de arabalarıQ yarışı. 

7 - Filme bir felaket sah
nesiyle başlamak münasip bir 
hareket değildir. 

Bu münakaşa edilmiyecek 
bir hakikatbr. Halk hiç bir 

ı i KISA HABERLER 1-1 
§ Maurlce Chevalier'in son filmi o -

lan "Seninle bir saat,, filmi Paris'te 
gösterilmektedir. Chevalier bu film -
de Janet Macdonald, Sily Damita 
ne beraberdir. 

§ "Yaşasın hakikat,, filmini gör -
dümüz Fransız artistti Saine Granier 
şimdi de "Yalnız yalan,, filmini çe -
virmiye başlamıştır. 

Dumas Fils'in me.,.cdtur piyesi So -
dame ansc Camelias, bir kere daha 
filme almacaktrr. Bu filimde l\for -
guerite Gantier rolünü Fransrz artis -
ti Falconnetti yapacaktır. 

§ Camedie Française'in eski his -
sedarlarmdan Andre Suguet, Ameri -
ka'dan kat'i olarak Fransa'ya döne -
cektir. 

§ Meşhur Rus mugannisi Baso 
Thedore Chaliapine, Donkişot fil -
minde baş rolü alacakb.r. Filmin re -
jisörii Bernard Deschamps'dır. 

§ Meşhur Amerikalı rejisör Kla
ra.ns Brovn Paristedir. 

§Al Jolson yeni çevireceği film için 
12,700,000 frank alacakmış. 

§ Garri Kuper Paramunt şirketin
den çıkıyor. 

§ Amerikada, vergilerin ağırlığın -
dan 452 sinema kapanmıştır. 

§ 1929 senesine nazaran Amerika 
sinemalannın varidatı yüzde 72 azal
mıştır. 

§ Bir istatistiğe nazaran Amerika -
da 700 rejisör vardır. Bunlardan an
cak 100 tanesi çal1Ş1yormuş. 

§ Ceki Kugan geçen gün berbere 
~tmiş ve: 

- Sıkalnnı tıraş et. 
Demiş. Berber: 
- Sakalınız yok ki, neyı araş ede

yim, 

Diye sorunca, küçük Ceki cevap 
vermiş: 

- Marifet olnuyan sakalı traş et -
mektir. 

Bir Sinema 
Ne Kar Verir? 
Herkes sinemacılığın büyük bir 

aervet temin ettiğini zanneder. 
Bu, yanlış bir kanaattir. Sine
macılık ta, birçok öteki ticaret
ler gibidir. Yalnız, bu iş parlak 
ırözüktüğü ıçın herkesin gözü 
ıinemacılıktadır. Size bir iıtatis
tik gösterelim. Bu istatistik Pa
riste, orta halli bir sinemaya 
aittir: 
üevlet vergisi 
Sigorta 
Telif haklı 
Filim kirası 
lldnat 
Memur 
Tenvirat 

yüzde 

Tcshinat ve temizlik -
Kira 
Makine masrah 
Yek:On 
Kar 

25,5 
3,5 
2,l 

25 
J0,5 
12,5 
3,3 
4 
3 
4 -93,4 
6,6 -100 

Bu istatistik, sinemama çalış
dığına göredir ve pek tabii bir 
seneliktir. 

Bir insan, parasını böyle İf~ 
koyacaiına, faize verse daha 
emin ve daha fazla kir temin 
eder. 

Hem sonra, ya sinema çalıı· 
mazaa? 

zaman film başlar başlamaz 

ağlamak istemez. 
işte senaryoculann riayet 

etmeleri icap eden 7 şart. Buna 
siz «Yedi emirler» veya «yeni 
emirler» iımini verebilirainiz. 

E. U. Sen:ıryo kursu talebesinden 
A. Fuat 

Jiyan. hay 'ı 
bir gın·· ı 

Lilyan llayd, kendisile mülakat 
yapan bir muharrire şunları anlat -
mıştrr ve demiştir: 

- Kuzum, muharrir efendi, söyle
diklerimi iyi not ediniz ve aynen ga
zetenize yazınrz. Rica ederim, artist
liğe hevesi olan genç kızlarımız bil
hassa şunları okusun: 

60 - 70 kuruş verip sinemaya gi
rersiniz, birden elektrikler söner ve 
filmle beraber müzik başlar, beyaz 
perdede bir çok sahneler. Nihayet si
nema yıld ızını görürsünüz. Bu yıJdrz 
tam iki saat filmin sonuna kadar kim 
bilir ne kadar uzun bir mevzuu can
landırarak, nasıl göz yaşları döke -
cek, ve yahut seyredenleri katılınca
ya kadar güldürecek. 

Acaba, kaç kişi onun hayalını, ge 
çirdiği dakikaları düşüııiiyor • 

Sabah saat altr buçukta çalan zil 
en tatlı rüyamızı alt üst eder. llemen 
kalkmak laZTm, çünkü küçük bir te
ahhur o günkü programı boznuya ku 
fi gelir. 

Yataktan kalkar kalkmaz jinınas
tilc yapmak lazımdrr. Çünkü vHcudu
muzu daima çevik, sağlam tutmrya 
borçluyuz. Biz yüksek yerlerden at -
lar, son süratle giden bir arabaya bin 
miye çalrşrr, veya bunlara benzer 
bir çok tecrübeler yapanz. 

Bizim yalnız güler yüzlü olma -
mrz, öpüşmeyi iyi bilmemiz kafi de -
ğildir. Aynı zamanda bir atlet gibi 
koşmasını, otomobil kullanma."1nr, iyi 
iı;krim yapmasını, bisiklete binmesi
ni, atı dört nal koşturma.c;ını, revol
ver atmasmr, ve en mühimmi güzel 
dans etmesini bilmeliyiz.' 

lşte bütün bu sporlan, sabahleyin 
uyanma vakt•yle studyodaki mesai 
saati arasındaki müddet zarfında 
her gün yapıyoruz. Holivutta, 

Saat dokuz, derhal film çevirme· 
ye başlanacak, o vakte kadar artist 
sporunu yapmış, rolüne göre giyin -
miş, studyoya gelmiştir. 

Oyuna başlanır. Saat l:açta bitece 
ği belli değil. Bazan saat 3 - 4e ka
dar ağzımıza bir lokma ekmek bile 
koymadığımız vakidir. Ay.nı zarnanda 
şimşek gibi parlcyan sönen kuvvetli 
projektörler, bizi büsbütün fenalaştı
nr, ve ~arnrmız aç!,, diye sızlannu
ya başlanz. 

Fakat kjm dinler?. Film evrill -..._ 

Bir film çeviriyordum, ro1 
güneş altında gülen bir genç kıt: 
lünü yapacaktım. Ve güneşten is 
de etmek kabil değildi. Güneşin ~ 
fesini gözleri cayır cayır yakan a 
lar görecekti. Gülüyordum. F 
gözlerime tevcih edilen kuvvetli 
lar kar~;ısında gözümden şıpır f 
yaşlar akryordu. 

Diğer bir filmde: Bu defa a 
!er hakiki güneş altında çalrşıy 

ense.c;idu. Artistlerin kollan, olll 

ları, ensesi çıplaktı. Öğlen güneşi 
bütün kuvvetiyle vücudu yakıp, !\ı 
kırmızı derileri kaldırıyordu. Rol 

bı iki artist kavga ederek yerlere 
varlanıyorlar. Bu gürültüden soıt 
cildin, ıoıoyulan derilerinin acısını 
tasavvur edin. 

Krşrn çekilen filmlerde, bir tela 
ke daha var. Mesela: Yaz ve sıcak 
si vermek için perdeler, pencere! 
kapılar açılır. Sinma yıldızlan cff ı 
kolte giyinirler ve rollerini böyl~ 
yaparlar. 

Bundan maada film çekilh'ken 
fe. bile almmıyacak, çünkü, çıkan 
fes soğuk havaya temas edip de 
rnanlı bir manzara alırsa sahneli 
bozulmasına kafi gelir. lşte bu al 
da artistin karşısında bulunan 
sör bağırır, operatör mütemadi 
küfreder. 

Nefes .alma!,. Gül t ağla, koş! ö 
daha kuvvetli, daha uzun! 

Ve böylece artisti pek müşkiil 
kic sokarlar. 

işte bizim rolümüz böyle yol'\I 
ve son derece üzücüdür. Studyod 
turşu gibi evimize döneriz. Bacal'1 
nmrz yorgunluktan titremiye başl 
gözlerimiz ziyadan kan ~anağ1 

dönmüştü. 

Bu yorgunluğu defetmek istetti 
ve burada ikinci bir faaliyete girfj 
riz. Gözler ilaçlı sularla yıkanır, 'f1I 

cut losyonlarla, pomatlarla uğul 

Bundan sonra haydi yatağa. Sah 
erken klkmak lıizmı. 

Şunu da itiraf edelim ki, stud 
birim her türlü zevkimizi temin 
cek bir yerdir. 

~--arda eğlenceyi ne yapa 
Burada her şey var. Spor, mü 
dans, ağlamak, sevgi, ıstırap, nlb• 
sıl her §e;v. .,_ ... . .. 'I. l'. • ..._ 

--
' DUnDn artlatlerlnden Jon Gllberr 


