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Gönderilen evrak iade olunmaz. 

Niçin Bir Dereceli ilıtihaP 
Kabul Etmedi? 

Çünkü, Halkın H. F. Namzetlerine Rey Vermiyeceğini 
Anladı. Eğer Böyle Değilse Tecrübe Etsinler! 

·Fethi beyin mühim beyanatı 
Gazete Sahiplerinin Namzetlikleri 

Fethi bey diyor ki: 
Davaları Olan Gazeteciler 
Vatandaşların Aleyhlerinde Dava Açtığı Y. Nadi, 
Mahmut, Tarık B.ler Namzet Gösterilmeyecek <<Samimiyetle ileri sürü

len muhalif mütaleala
rın tesir hasıl edemediği 
devirlerde rakamların 
istikbal ve vak' alarını 
kendiliklerinden lisanı
hale gelmeleri bir emri 
tabiidir l>> 

Ankara, 8 - Telefon: Fethi B.
le görüştüm. istikbale ait fikirlerini 
sordum. Dediler ki: 

« -- Şaraiti hazıra dahilinde 
siyasi sahadan çekilmek zaru
reti karşısında kaldım. » 

lktısadi vaziyet hakkındaki fik
rim şudur: Samimiyetle ileri sürü
len' muhalif mütaleaların tesir hasıl 
edemediği devirlerde rakamların, 
istikbal ve vak' aların kendilikle
rinden lisanıhale gelmeleri bir 
emri tabiidir. 

Her memlekette hükumetlerin 
-bugün en m_!him meşgale~inı teş
' kil eden bu buhranı ikhsadiye kar
şı .. tedbir almak lazımdır. 

Hükümetimizin de, vazife
sinin icap ettirdiği selamet 
yolunu bulmakta muvaf fakı
yet göstermesi şayanı temen-

Yeni intihabatta bir çok 
yeni meb'uıların intihap 

Va•ıf B. 

edilecekleri 
anlatılmak· 
tadır. Halk 
f ırkaıı, ısla
hata karar 
verdiğini i · 
lan ettiğine 
nazaran, bu 
ıslahatın eı· 
ki meb'uı· 

lar'a yapıl
mıyacaiı ta· 
bil görüle· 
bilir. 

Bazı vergilerin 11\ah'ı 
icra Ye ;flb kanununun 
•••••• "' •• • • •• •••• •• 1 •• •• 

Kavalalı Hüse
yin beyin iflas 

davası 
"Amerikan Eklıpres Ban

kın,, tale bile ikinci Ticaret 
mahkemesince ifl&ıına ka
rar verilen Kavalalı zade 
lstanbul meb'uıu Hüıeyfn 
B. in T6t6n Ucaretlle met· 
ıul m Oesseseslnin vaziyeti 
hen6z mal6m delildir. Ka· 
rar takip edilmedfilnden 
icra ve iflas dalreıine ha· 
vale olunmamıı ve lflls 
masesi teıkil edilmltUr. Bu 
busu•ta allkadar olmak 
üzere tebrimlze 'gelen Ho
seyln 8. biç bir teY söy
lell'emektedlr. Haber al
dıiımıza göre müesseıenln 

mali vaziyeti düzeltilerek 
kararın ref'i talep edile-

nidir. ŞEMSEDDIN J cektir. --------------------------
an __ u_n--de_ğ_iş_m_e_yecek Iran şahının kılıcı 

lt~ılc•ra, 8 (Telefon) - intihabat, defterlerin tali· Seyyahlar Agop ağanın kılıcını 
'-c, a.t ınüddetinin kısal· kinden sonra 52 ,On devam Z lf • • ıc1, ... 1ı 1ı.aberıerı doğru de· edec•t•n• nazaran buna ıs Acem şahının u ıkan dıye 
,.,l) iltihap müddetinin gOn istihzar devresi llive J 
11ld_ ... :?• kısatıhmıtı hak· 1 ediline intihabatın anctk almaktan usanmış ar 
ll"'ı ı7 &enesinde tathik ı •kl ay sonra bitecefi an a• ~G-~~l•n kanunun ıatbikl şılıyor. Yeni ~:c1111~ t::~ Son 1;ınlerde memleke- 1 ıeyyah aelmektedir. Evvelki 
dıı"'iı .. tilbü§ ise de sarfınazar l yı• o!.ta~ınha di og;~ıliyçor. Umlze yeniden bir hayli günh de limanımıza bir ıey· 

r. ed ecegı ıa m n ' ya vapuru gelmlt yüzlerce 

~ts FIRKANIÇIN KAPANDI? 
~ &ir -------- d. ·ni fesheden Serbes 

2"iin bir beyanname ile ken ısı . . z; ? 
Fırkanın sırrını öğrenmek istemez mısını ,:_ ___ . 

Scth . acakb neden kapandı? 
~ es fırka nasıl teşekkül ettı, ne yap ' k acaksınız 
::.,hında (Yarın) sütunlarında bu esrarı o ııy 

ıeyyah getlrmfttir. Seyablar, 
tehrin muhtelif mahallerini 
ve bilha11a aıarıatikanın 
bulundufu yerlerJ ~iyaret 

etmiılerdlr. 
Nisan ayı içinde de bir 

çok seyyahların memleketi· 
mlze gelecekleri haber alın
mıtbr. 

Bu sene ıeyyah vapurlan 
pek nadir gelmektedir. 
(Devamı 3 üncü •alıilede) 

l nt:hap heyeti teftiıiyui 

tadili ve bunlar gibi birçok 
meıele(er va rdır k i eski 

Hakkı Tarık Bey 

meb'usların reylerile kabul 

olunmuttu. Ayni meb'uıla· 

rın ayni kanunları tadil 
etmeleri dofru olamazdı. 

lıtihbaratımıza nazaran, 

bu kanunları teklif eden 
sabık vekillerden yeni nam· 

zet göaterilm:yecektir. Aynı 
zamanda, meb'uı!uğun t et
rii maıuniyeline 11"ınarak ti ' j 

rnahkemeler:n davetlerine 

Mahmut bey 
icabet etmiyen gazete ıabfplerl 
de namzet göılerilmiyecek·· 
Ur. Çünkü, vatanda tlıarm 
gazete ıablplerl aleyh'erine 
açbkları hakaret, tazminat, 
zarar Ye ziya ve iftira dava· 
nın intaç edllmlyerek mu· 
alllkta kalmaları COmhurl· 
Jetin adalet fikrine ve H. f .. 
nın halkçılık fikrine mugayir 
görillmektedir. 
( o~ot7mı 3 üncü •ahifede) 

Fikri mücadele olmayınca 1 
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Yazıyoooor!!!... Yeni t;ıkan, Çıplak Kız .. bütün 
ıen gazetelere/ en daha edep•iz, r eaim ve yazılarla dolu .• 



Sahife 2 

Tütün ameleleri bir I~ 
cemiyet yaptılar 

Bundan sonra ameleler işsiz kal
mıyacak, işten de çıkarılmıyacak 

Tütün amelesi, öteden· 
beri, bazı tütün şirketleri· 

nin ellerinde bir oyuncak 
halinde . kalmııtı. Zavallı 
iıçinin bütün hukuku, pal· 
ronlaranın ellerine bırakıl· 

mıı, vicdanlarına 

edilmiıti. 

havale 

Bu suretle, şimdiye ka • 
dar oyuncak halinde oyna· 
nan bu kabil işçi son gün
lerde, kendi hukukunu 
kendi eline almak, dü§kün 
arkadaılarına, hastalara yar· 
dım etmek ve sair suretlerle 
biribirlerine müfit olmak 
gayesile bir cemiyet, bir 
birlik tesisi lüzumunun bir 
zaruret halini aldığını gör· 
müşleı ve 70-75 kadar mü
teşebbisin teşebbüsile bir 
teıekkül vücuda getirmiş· 

lerdlr. 
Müteşeb hislerin "lstan· 

bul ve mülhakatı tütün iş· 

çileri cemiyeti" ismini ver
dikleri bu teıekkül, ilk kon· 

gresini, 11 Mart Çarşamba 
günü, cemiyetin, Ga'atada 
Topçular caddesinde Kasım 

bey hanının birinci katında· 
ki idare 
edecektir. 

merkezinde akt· 

Bu içtimada, idare heyeti 
intihabı yapılacak, cemiye-

tin hattı hateketi tesbit edi
lecektir. Bundan sonra, faa· 

liyete geçecek olan cemiyet 
çlıaşanlarla çalıştıranlar ara· 
sında çıkacak ihtilafları, 

tarafeynin rızasile ve kanuni 

mevzuat dairesinde halle
decek; yardım sandıkları vü· 
cuda getirecek , hastalarına 

baktıracak olanları, muhtaç· 
ları, malulleri ve çocukları 
korumak üzere tedbirler 

ittihazına çalııacaktır. Hu· 
!asa, cemiyet, bütün tütün 

ifçilerine azami yardımı ede· 
cek, işci üzerindeki hayat 
yükünü mümkün mertebe 
hafifletmeğe uğraşacaktır. 

Üç küstahın yaptıkları 
Arşaloz isminde bir kızı kaçırmak 

istiyen üç adam yakalandı 
Evvelki gece Koca Mus· 

tafa paıada madam Takuhi 
isminde bir kadının evine üç 
kiti taarruz ederek zorla eve 
girmisl~rdir. 

Vak'a ıudur: 
Koca Mustafa paıa cad· 

desinde 145 numaralı evde 
madam Takuhi ile kızı 17 
yaıında matmazel Arıaloz 

beraber oturma.kta ve dikiş 
dikerek kazandıkları para 
ile geçinmektedirler. Eve!ki 
akıam matmazel Ar§alos 
Samatyadaki sinemaya git· 
miş, madam Takuhide ev· 
lerine yakın olan aıureci 
dükkanın önüne çıkmı~tır. 

Saat 8 büçüğcl doğru 

madam Takuhi dükkandan 
eve dönerkennı aynı mahal
lede Hüsrev sokağında 

oturan üç kiti Takuhinin 
arkasına takılarak takip 

L atmiıler, evin onune gel· 
dikleri vakit .Takuhiyi dur
durarak: 

- Şimdi luzm Arşalozu 
gönder, bu akıam Arşa'uz 

bizimle beraber gezecek, 
demitlerdir. Madam Takuhi 
bun!ardan korkmuş, titre· 

yerek Arıalozun evde ol· 
madığını söyliyince bunlar 
bıçaklarınıl çıkarmışlar, bi· 
risi kapının onünde madam 
Takuhiyi_ tutmuı, diAer iki· 
side kapıyı zorla açarak 
eve girmitlerdir. 

Evde Arıalozu bul.lmayın· 
ca bu defa: 

-Çabuk Arşa]oz bul yok· 
sa ıeni burada keseriz.. di· 
ye madam Takuhiyi sıkıt· 

hrmaya başlamışlatdır. Bu 
esnada matmazel Arşalozda 
sinemadan dönmüş kapınm 
önünde kalabalığı görünce 
korkusundan olduğu yerde 
kalmıştır. 

Raşit ile arkadaşları e!lerin 
de bıçakh; r olduğu halde Ar· 
ıaloza hücum etmitler ve 
kızı kucaklıyorak : 

- Haydi hizimle beı·a · 
her gel! diye zoda sürükle· 
meye başlamışlardı r . Gürül· 
tü büyümüı, o civarda do· 
la~maktn olan devr:yder 
yetişmi11er ve Mehmet, Ce· 
mal ile Rr..şidi yakalamış· 

!ardır. Diğer arkadaşları 

foat" etmişlerdir. Tahkikata 
devam edilmektedir, 
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Sen nehri taştı 
Paris, 7 (A.A) - Seine 

havzasında suların kabar· 
maundan mütevellit vaziyet 
"tehlikeli bir hal almıştır. 
Puiıin yukarı tarafında 
bir çok noktalarda yalağın· 
dan çıkımı ve sahil boyun· 
daki arazile emlak Rrasın· 
dan geçen yolları su altm· 
da bırat mıştır. 

Buğday konferansı 
Cenevre, 7 ( A.A.) Ro· 

mada toplan cak !:> uğday 
konfeı·ansında Cemiyet; Ak
vamı katibi umumi muavin· 
!erinden M. A vcınol temsil 
edecektir. 

Peru ihtilali 
Lima 7 (A.A.)- Muvak

kat askeri meclis, miralay 

Gusta vo Gımenz'in riyase· 
tinde yeni bir hükümet teş· 
kil etmiştir. Sükun ve nik-
birılik hüküm Eürmeğe baş
lanıı~tır. 

Fransa meb'usan 
meclisinde 

Paris, 7 f A.A.) Meb'usan 
meclisi maliye kanununun 

Erıgh "en gazinosunun tekrar 
açıimasma müsaade itası 

hakkıdaki maddesini kabul 
etmittir. 

YARIN 

ŞEHİR 
Şirketler 

Türk memur istihdam 
edecekler 

Sigorta ıirketlerinde ça· 
lışan ecnebi memurların va
zifderine nihayet verilcekti. 
İktısat vekaletin bu hususta 
ticaret müdüriyetlerine lazam 
geten emri vermJıtir. 

Sigortalar hakkında bun· 
dan iki sene evvel bir ka· · 
nun çıkmlıtı. Bu kanunda 
sigorta şirketlerinde çalışan· 
ların Türk olacağına dair 
kayıt vardır. Yalnız hüku
met ecnebi memur adedini 
nazarı itibare almıı bunların 
iki sene daha çalışmasını 

kanuna ilave etmişti. Bu 
müddet son gün1erde bit
miştir. Bundan sonra hiçbir 
sigorta şirketi ecnebi tebaas 
olan bir memur kullanmı· 
yacaktır. Bunların yerine 
Türk memur alınacaktır. 

Cemiyetlerde : 
Hamallar 

Dün idare heyetini 
seçtiler 

İki gündenberi devam 
eden Hama 'lar Cemiyetinin 
yeni sene idare heyeti inti· 
habı nihayet dün bitmiştir. 

Hamallar, dün geç vak
te kadar rey vermişlerdir. 

Akşam üstü 6 bine yakın 

hamal reylerini istimal et
miı bulunuyorlar. 

Bugün, intihap heyeti 
huzurunda sandıklar açıla
rak reyler tasnif edilecektir. 

limanda: 
Malzeme almak isti -

yen gemiler 
Limanımızdan bahri mal· 

zemP. almak istiyen ger.1iler· 
den gümrük resmi istendi· 
ğini yazmıvtık. 

Bu sebeple gemiler ken· 
dilerine lazım olan bahri 
malzemeyi gümrük resmi al
mıyan ec ,ıebi limanlarından 
tedarike başlamışlardır. 

Bittabi bu netice gerek 
vapurcularımızın ve gerek 
bahri malzeme ticareti • 
mizin aleyhine olmuştur. 

Çünkü limanımızdan bahri 
malzemelerini tedarik eden 
yalnız Türk gemileri değildir. 

Vapurcuların tikayeti 
üzerine Ticaret odası deniz· 
ciler komisyonu bu mesele 
ile alakadar olmağa başla· 
mıştır. 

Denizcilik komisyonu dün 
toplanarak bu mesı: leyi mü· 
zakere etmiş ve bu hususta 
ki ecnebi hükumetlerin 
nizamatını tetkike karar ver· 
mittir. 

Evvela Yunan hükume· 
tinin bu husustaki nizamatı 
istenilecektir. 

Londrada soğuk 
Londra, 7 (A.A.) - Kıt 

baıladığı vakittenberi misli 
görülmemiş derecede şid
detli soğuklar hüküm sür· 
mektedir. Bir met dalğası 
esnasında denizin suları 

fevkalade surette yükselmiş, 
bütün sahil boyunca hasa· 
rat yapmııtır. Tamise neh· 
rinin sularıda 1922 afetinden 
beri görülmemiş bir suretle 
kabarmış ve Londranın için· 
den geçen t:ahil boyunca 
uzanan evleri su a!tmda 
bırakmııtır. 

HABERLERİ 
Kahvehane 

kumar oynattıkların
dan seddedildi 
Ş ~ hrin muhtelif semtle· 

rinde bazı kıraathanelerde 

kumar oynatılmakta o:duğu 

anlaşıldığından polis müdi· 
riyeti bu hususta ehemmi· 
yelli tetbirler almı~tır. Şüphe 
edilen kıraathanelerde ani 
taharriyat yapılmaktadır. 

Son birkaç gün zarfında 
Sultan Ahmet civannda 
2, Beyazıtta 2, Beyeoğiu 

cihetinde 9, Arapcaıniinde 

3, Kasımpaşada 2, Or· 
taköy<le l, Galata ve Top· 
hane civarında 3 kıraat· 

hanede taharriyat yapılmış 

buralarda fişlerle poker ve 
diğer kumar oyunları oy· 
nanuken cürmü meıhut ya· 
pılmıştır. Zabıta bu 21 kı· 

raathane ve kahveleri ka· 
paltırmıı, sahipleri hakkın· 
da kanuui muameleye te· 
vessül olunmuştvr. 

Yağmurlar 
Mezruat işini 
güçleştirdi 

Geçen hafta mütemadi· 
yen karh ve yağmurlu ge· 
çen havalar mezruatta fena 
tesir yapmıştır. Tarlalar 
çamur içinde olduğundan 

çifçiler çalışmlyorlar. Bağ 

timar etmek, tütün dikmek 
gibi işler yüz üstü kalmıştır. 
Bilhassa fzmir ha valisinde 
çifçi yağmurdan çok müle· 
essir olmu§tur. 

Bu havalide bir kısım 

hububatın çürümesinden kor 
kuluyor. Çiçek açan bazı 

meyva ağaçları da dondan 
müteessir olmuştur. 

iki gündenberi hava'ar 
düzeldiği için tarlalar bir 
derece kurumuştur. Güneşli 

havalar bir hafta kadar 
sürerse tarla itlerine yeni· 
den başlanabilecektir. 

Çifçi kaybettiği zamanı 

telafi edebilmek için hava· 
ların iyi gitmesini temenni 
ediyor. 

Poliste: 
Vay küstah vay 

Seiami AH mahal lesinde 
Etem ağa sokağında ikamet 
eden Sabri ile misafiri Cemil 
ile aralarında bir münazaa 
ç1karak Sabri iki el silah 
atmış ve Cemili cerh ile 130J 
lirasını a!mıotir. Sabri polisçe 
yakaJanmıştıt. 

Savuk hırsızları 
Çmilide Selami Ali ma

hallesinde mantar sokağın· 

da 25 numaralı han~de ika· 
met eden Pervin hanım 

bahçesindeki kümesi kırıla· 
rak ta vuklarmın ça hndığmı 
iddia etmiş ve bu hususta 
tahkikata baılanmıştır. 

Yıkılan ardiye 
Asma altında Tahmis 

sokağında Beyoğlu sulh 
mahkemesi mübaşiri Meh· 
met Ali efendinin mutasar· 
rıf ve Ali efendinin müs· 
tecir bulunduğu küçük bir 
ardiyenin yağan ya ğmurla· 

rın tesirile harap bir hale 
gelerek üst katının bir kısmı 
çö!{müş nufusca zayiat ol· 
mamı~tır. Diğer kısmı da 
Belediye tarafından yı ktı· 
ralacaktır. 

İtfaiye hakkı 
Sigorta Ş. 100 bin lira 

verecek 
Yeni belediye kanununa 

göre belediyenin itfaiye için 
tahsis ettiği masrafa sigorta 
ıirketlerinin iştirak etmeleri 
lazımdır. 

Sigortacılar bu masrafa 
iştirak etmek için, akşap 

mahalle aı-alarmda da bazı 
yollar açılmasını teklif et· 
mişlerılir. Bu teklifin tatbiki, 
belediyenin sigortadan ala· 
cağı paradan daha külfetli 
olduğu için belediye bunu 
reddetmi§tir. 

Şehir meclisi daimi en· 
cümeni sigortalardan alına· 
cak itfaiye masrafına işti-

rak hissesini tayin etmi~ti. 

Belediye itfaiyer için senede 
üç yüz bin lira masraf ya· 
pıyor. Bu paranın üçte hi· 
inrin temini sigorta şirket

lerine bırakılmıştıs. 
Yani sigortalar itfaiye 

için yüz bin lira verecek· 
lerdir .. Daimi encümenin bu 
kararı yakında ilan edilecek 
tir. 

Her sigorta müessuesi, 
kendi sermayesi nisbetjpde
ki hisseyi muayyen bir müd
det içinde verecektir. Şayet 
bu müddete rağmen sigorta 
şirketleri hu parayı ver· 
rnezlerse o zaman daimi en· 
cümen yüz bin lirayı ceza 
olarak bir misli daha yük· 
seltecektir. 

Sigorta şirketleri bele· 
diyeye verecekleri itfaiye 
parasını halktan almaktadır. 
İktısat vekaleti bu paranın 
alınmaması için ticaret mü· 
diriyetiue emfr vermittir. 
Bazı sigorta şirketlerinin bu 
emre riayet etmedikleri an· 
laşıldığmdan ticaret müdü
riyeti bu gibi ıirketler hak· 
kında tahkikata batlamııtır. 

Diğer taraftan sigorta 
§irketleri itfaiye paraıını 

halktan almak için Ankara· 
ya bir heyet göndermişler
dir. Heyet Ankarada teıeb· 
büste bulunmaktadır. 

Borsada: 
Para ne halde 
Dün Borsada İngiliz 1030 

Dolar 212.25,20 Fransız Fran 
gı 168, Altın 921 kuruıtan 
sablmı,tır. 

Mahkemelerde : 
Müstehcen mi, değilmi? 

Muharrir Selami İzzet 
beyin Akıam gazetesinde 
tefrika ettiği "Gönül ferman 
din~emez" romanının bazı 

yeri müstehcen görüldüğün
den dün gazetenin meıul 

müdürü Hikmet Feridun beyin 
muhakemesine üçüncü ce· 
zada başlanmııtır. 

Esnayi muhakemede 
Hikmet Feridun B. dt mit· 
tir ki: Efendim bu romanın 
yalını dört satırını müddei· 
umumilik müstehcen gör· 
müı. Şuhalde bu dört ıatırı 
müstehcen farz~tsek bile 
romanın heyeti umumiyeıi 
müstehcen demek değildir. 

Eğer takibat yapılmak 
lazımsa ıehrimizde çıkan 

bir çok mizah gazetelerin· 
deki, resimler nazarı dik· 
kate u.lınmalıdır.,, 

Heyeti Hakime Selami 
İzzet Beyin mahkemeye cel
bi için muhakemeyi baıka 
bir güne talik etmiıtir. 

KUŞ -----~=· Rijgll1ıM 

Gazetelerde okuduttl• , 
Halk fırkası bütün ,,.,6 

aslara birer mektup 16114'~ 
rerek yeniden meb•us oltfll' 
isteyip, idemediklerini " 

1 

racakmış. 

* . 
Kendimi eski mecl~ 

1 bir meb'uau farz.eder•lı 6' 
' suale evvela ben cevap ""' 

yorum: 
Suali hayretle kartd' 

dım. Bir kere ele geçeli)' 
ya~lı kuyruk kolay, koJtf 
koyuverilirmi, hiç. .. 

Her kula 'laıip ohn•1 
bu nimeti bırakmak ıl 
insanın Mazhar O,,,; 
Beyle a.hpaplığı lazıınci'' 

Tahsisatımız her nelı' 
150 lira ekıilmiısede buO 
hiç bir tesiri yoktur. 

İki mecliııi idare afi 
bir şirket hissedarlığı bll 
silen m:ktarı hissettir 
cek kadar fayda teıniO 
mektedir. Hem tramva1 
varmcaya kadar bedafl 
yahat ettıkten sonrabul 
eksilmesini devede lı 
kabilinden addetmek 1 
dır. 

Binaen aley, mühl' 
fırkamın sauline keın•P 
halük ve kemali hür 
beyan ederim ki meb' 

4 
tahdidi sininme k• 
kontrat etmek iıterilll• 

Meclise gençlerin 
nin mevzuuba hıoldu b&I 
bu sebahmı bünyemiO 
vetine bağışlanmasını, .. 
görüldüğü taktirde 
nof ,, a111ı ile de blf 
daha tezyidi zindeli 
ceğim ihatimei kelilll 
rak arzederim, olbapt• 

BÜRHANETTl/I 

. Bti~· DOKf~ 
Dün üç aya n1ak 

oldu 
Doktor Venıan 

yanla cınsı miin• 
bulunan nikahlı bir lı' 
muhakemesi "dün O 
cezada neticel~nıniıt~ 
yeti hakime her tlı 
üçer ay hapı~ dl1 

etmiıtir. 

Kornaz. J;ıatı~ 
Ayazma kapıd• 

maralı kahvane dl 

dün poliıe müracaatle j 
gün görıe tanıyabıle' 
ıahım kahvesine 
kendinin bankada jO 
dujundan bablıle 
mukabilinde bir beti 
terhin edecrğinl ıô1 fi 
yirmi lira aldıjJll1 d 
birliğin kaplama ol ı 
iddia etmis pofi•Ç' 
kata baılanmııtır· .. ..-

irtihal 
Müddeti medide 

mahkemeıi baıkit~ 
bulunmuı ve f&tıa&J ,, ~ 
kemei aıliyeıi Altı11 _., 
mahkemesi azaıınd 
bık Bulgurlu metil c:i 
si imamı Hoca Na. aP 
dün HaydarpafB 1

1
41 

lesinde tahtı ted•~ 
irtihal eylemiıtir· ~O 

Cenazeıi bugi111 d' 
teıi günü ıaat 11 
leden kaldıralar•k 1 
camiinde öğle P,.ttl -
edildikten son~ıJt 
mahsusuna defn w' 

Ailei kederdicle' 
nı taziyet eyleri•• 



YARIN 

~·~ Iran şahının kılıcı Tark tarihinde 

---- ---
Umumi Valilikler 

~ki meb'u•lardan altı kifi vali olacak, 
diterleri de . 

memuriyetlere tayin edileceklerdır 
Ankara, 8(telefonla)-E1- 1 diklerinde fılmlerf timdi· 

lct Meclıı Encilmenlerl hah den teıbft edllmiftlr. 

f (Birinci •ayladan deoam) 

Etniki Eterya teşkil!!! 

Muharriri: Aril Oruç 
-9-

aıkerde sevk eyledikleri hal· Girayın biraderi Şahin Giray 
de, taahhiltlerlne sadık kal· Ruılann ıuyuna ı&re hare-
mak fÖyle dunun, fırıattan ket eden bir adamdı. 
billıtlfade TGrklerln ( Bui· Kaynarca muahedeıl Ü• 

f..ııyettedtr. Valilerin aall· Yeuf meclise pek çok 
ht,etlerlnln tezyidi baklanda fktlaatçılar, Maliye ve Adliye 
lraaun pek yakında çıkaca· miltehauıslan plecektlr. 

Bilhassa aenablar latan· 
bulda Hah ve prka aft an· 
tıka mahiyetini haiz eıya al
maktadırlar. ÇGnkii bir kaç 
ıenedenberi ( lıtanbulda bu 
ıibf itlerden çabuk zenıın 
olmak için b•zı tlcaretha· 
neler açalmıı, adi halılar en 
kıymetli halılar gibi satıl· 
mıı ve l.tanbulda imal edi • 
len bir takım etyada lran 
Şabmın kılıcı, Baidat ha· 
lifetlnin poıteklıl Çin lm
peratorunun tarap kadehi 
tıimlerl altında sablmıfbr. 

,ıbı addedilen bu muame
lelerin çıkmu bir yola ,t ... 
dijl atfk&r idi. Ztra aeyyah· 
lar memleketlerine avdet· 
lertnde alclıklan antlkalann 
mahiyetlerini anlamıtlar ve 
bu meaeleler hakkında aey
yahat acentelerine lhbarat· 
ta bulunmutlardır. 

dan) eyaleUnden [dokuz ka· zerinden bir aene ıeçer ıeç· 
zahk araziyi) anııaın AYul- mez, Rualann tahminleri ıf· 
turya devleti topraklanna bl Knmda (Hanlık) 1Grült6· 
ilhak edlvermlılerdl. [ 1] leri batladı. 

tar. lıtanbul lzmlr Ankara Batvekll 10 ,On ~arfında 
1'rabzon Erzurum Dfyarbe- Atlnaya ıfdecektlr. 
~ Ulllumı valilik merkezs- Eski meb'uılar tamamen 
ert olacakbr. tahılaatlarını almıtlardır. 

Uınumı valiliklere meb'· Efer tabılsatlarının yeni bir 
~~rdan 6 kiti tayin oluna· k 1 1 tlrdatlan cihetine 
-.ı:tar anun a ı 

._; , dili -"• bin lira kadar 
wıeb uılardan bir çokla• gi rse ~ -

., h si e -'•mit olacakbr. llıemurf yellere tayin edil· a ney ... • • 

Bir mualjfı;e tanas
sur mu etmiş? 

Adana Amerikan mektebinde 
\'aki olan tanassur hadisesi acaba 

doğrumudur? 
Adana (Huıuıl) -Şehri· için eyi bir ıey olmuı delil· 

laılz Amerika mektebinde dır. 
laıuaUım muavini olarak Bu hanım da istifade 
Çalıınıakta bulunan bir etmit olmakla dedi kodu 
l'Grk kızının tanauuru etra· mahiyetine indirmek istedi· 
fanda bazı dedi kodular fi meselenin bu lıtlf a key· 
.._e•cut oldufunu yazmıt ve fiyetl ile dedikodu ismi 
~ mesele Ozerinde kendi verllmlyeceflnl hlıaetmit 
flktrlerlmlal beyan ederek c!emekbr. 
-ı&kadarlann naaarı dikkati· Dün bu huıuıta kendi· 
laf celbetmltUk. lerlyle görüıerek mah'.imat 

Haber aldığıma göre bu almak için mıntıka Maarif 
..._•elenin matbuata akıet· emini lımail Habip beyle 
llaiı olmasından~ güya müte- görüıtüm. Mumaileyh demiı· 
~ olan bu hanın iki gün tir ki: 
~'"•el mezkQr mektepteki - Gerek tana11ur ve 
~az!feılnden istifa etmlttir. gerekse mektep talebeıln· 
1 

Fakat hakikatte mektep den bir kızı tahkir meaeleıi 
d.reainf n mekteple bu hanı- etrafında bugiinlerde uzun 

.._,1l alakaıı olmadıflnı g&.. ılrecek bir tahkikata bat-
lerlllek f çlo bay le bir lıtlf a ladım. 
.. 'ıiYetl ibdaı etmlı olduiu Yapacaflm etraflı tah· 
ta1lenmektedir. 1 kikatın neticeılnf ıfze bil· 

Nede olsa bu hal mektep 1 diririm. -
l<açakçı mı? 

ı_ lzınır, 8 ( H.M.) - Laz· 
ta alt Türk bayrakla bir 

:Otör Yunan rilıumat me· 
'd '-j1arı tarafından tevkif 
ld~ dı. Motöre Yunaniıtana 
~al edilmek üzere Rado1-
-.._ •lıara kağıdı yüklen· 
'-t. tir. Yunanlılar motör 
'~binden 00 altı milyon 

Sual 
Ret mi, kabul mü? 

Ankara, 8 ( Telefon,) -
Bu devrede meb'uı ölan ba· 
zı zevatın idari vazifelerde 
mesailerinden daha ziyade 
istifade edllecejl ve bu gibi 
zevatın yeııi intihapta nam· 
zetlf klerlnln ilin edilmemesi 

O,. 'lrıl ceza fıtemektedir. 

it idare hitam 1 
buldu 

ft 1~etıemen, 8(A.A) - Ôr
lttht re ıece ıaat 24 ten 
bı., ten [hitam hulmut ve 

düıünülmüttO. 
Namzetllklerlnln konma· 

maıını lıteyenf erinin anla· 
tılmaıı için, bu meb'uılar• 
dan fikirleri ıorulacaktır. 

•nı u ı ' Q&rp •heyeti vazl e-
)'t lllhayet vermiıUr. He-
~ ''-larından Miralay Ata 
''- lr, kaymakam Ziya 
""'' •e Binbaıı Neı'et 8.ler 
Gd~llıenden a yrılmıılardır • 
-.,~eıuınuını Hidayet, 
ta ıu FuatBeyler lzmire, 

... t lf&kıını Necdet Bey 

.. ,ıa lh1t rına, müıtantfkler• 
tr illet Bey Eıkiıebire, 
elcet: llleınurlar da lzmfre 

() etınıılerdir. 

~~ık belediyesi 
~ı Ora, 8 ( H.M. ) -
fl lf Vacık belediye re· 
'lce)etf vekile kararile 

t. 'illa tevdi edil·~ 

Vergi itirazları 
Ankara, 8 ( H.M. ) -

Maliye vekaleti emvali PY· 
ri!menkule iıtinaf ve kazanç 
tetkiki ttlrazat komisyonla· 
rına mükellefler tarafından 
yapılan vergi itirazlarının 

kilm ettlrflmiyerek ka· tera 
t .n.ddet zarfında tetkikini, nun mu 

kıl taktirde komisyon •za· 
~arı hakkında kanuni tahki· 
kat yapılacağını tamim et· 

mittir. • 
Gümriiklere tamım 

Ankara 8 ( H.M. ) -
Umum Gnmrükler aıüdiir· 
lüifi blribirine ehli gelecek 
havlu peçete mendil peıkir 
gibi etyanın hazar ıeyler ta· 
rifeıfne tabi tutulmasını 
tamim etmiıtlr. 

Hatta bu meıelclerden 

dolayı polise akaeden sah· 
tekirlık davaları vardır. 

ilk senelerde karlı bir it .......... ' ...... . 

Blltabl aeyyabat acenteleri 
bu meıelelerl yeni aeyyahlara 
bildirmektedirler. Bu vazı. 
yete ıöre ıeyyahların lıtan· 
buldan miibayaatta bulun· 
mamaları tabii tel&kkl oluna· 
bilir. Bilhaua terclmanları 
alakadar eden bu meselede 
belediyenin me11ul olması 
anUkacılann satıılannı kon· 
trol eylemeıl lhımdır. 

• • · ~ ••••• ~ • 1 ••••• '.9 ....... 

Sulh olmut ve binaen 1189· 1775 Devlet Giray 
ale1h ıükQnete avdet etmek Kınına ıeçtL Abah Sahip 
lazım gelmekte bulunmuı Girayı iıtemedl. Bu hareket 
iken, çok ıeçmeden Kınm Ruı parpaflle oluyordu. Ru1-
meı' elelerl baılamııtı. Ru1- ların makaadı dolrudan dol-
lar, Kaynarca muahedelfnln ruya kendilerine taraftar 
birinci maddeılnden lıtlfade olan ŞahinGirayı hanhta ıe-
edeceklerdl. Tatar Hanlan· çlrmek idi. ŞahinGlray Ruı 
nın fnUhap lılerinde Tatar- zabiti onGformaunı takmak· 
ları birlblrlerlne diiıiirecek· la iftihar ediyordu. {5] Ru1-
lerdl. Katrlna, Lehlıtanıda lar iti ıulhan teıvlye ede-
bu ıuretle ele almıt idi. [2] cekleri bahaneıile mGdaha· 
Kınmda ilk dedi kodu le ederek ŞahinGlrayı Han 
batlam11 idi. intihap ettirdiler. 

Knmdan lıtanbula ıelen MGatakbel Şark hlkiml 

Davaları olan 
gazeteciler 

bir heyet eıldıf ııbı Kınm Ruıya için, arbk Karade-
banlannın Tilrkler tarafın· nlze inmek bir hiç olmutdu. 
dan intihap edilmealnf talep Ruıya, Romanya ve Yunan 
ediyordu. Arada taze ve arazisinde lıtedlft Jf bl pro-
dOmanı üıtilnde bir muabe- paıanclalar yapbnyordu. Kı· 
de varken, İıtanbul böyle nmdan aonra Romenlerin 

(Biriaci •ahifadan devam) 

Bu Yazlyete nazaran, e1-
ki vekillerden Mahmut Esat, 
Şakir beylerle Yunuı Nadi, 
Hakkı Tank, Mahmut bey
lerin yeni namzet liıteıinde 
ıimlerf bulunmıyacakbr. 

Dahiliye vekiletJnJn vl· 
layetlere gönderdiif telgraf 
üzerine meb'uı intihabı fll· 
len baıladı. Cuma günü ip
tidai hazırlıklar yapılmıt 

ve intihaba baılanma em· 
rl kaymakanahlclara, nahl· 
ye müdürlüklerine telırafla 
tamim edllmlttlr. 

Vlllyet ve Belediye en· 
cümenleri yeni tevhit kanu• 
nunda aonra birleımlı oldu· 
fundan intihap heyeti tef· 
ttıiyeılnl dal mi encGmen 
azaıı teıkll etmektedir. Ştm 
dl aynca bir vlllyet idare 
heyeti bulunmadıfl için fleri 
ıGIGrdGfG ıtbl heyeti tefti· 
ıtyeye vtll.aet idare heye
tinden de aza abnacafı dol· 
ru deilldır. 

Diln belediye dafmi 
enczmenf toplanarak hazır· 
bklarını yapmıı ve baıbrı· 
lan cetvelleri nahiye müdür· 
liiklerine dağıtmııtır. Cet• 

veller bugün tamamen ma• 
halle muhtarlarına dafılmıı 
bulunacakbr. Cetveller iki 
k111mdır: 

Birlılne mahallenin er-
kek nGfnıu umumfyesl, dlie
rlne de intihap kakkmı ka· 
zananlar yazılacaktır. 

intihaba yalnız (18) ya• 
tlnı dolduran erkekler lttlrak 
cektlr. 

Belediye lntibabatlnda 
oldufn gibi kadınlar lttlrak 
etmiyeceklerdfr. Bu suretle 
doldurulan defterler mc:ıballe 
mubataraları tarafından na· 
biye müdürlerine verilele
cek ve müdürler tarafmdan 
da, mahallelere aıılmak ıu· 
rettile (8) gün ilin edilecek· 

tir. 
Bu miiddet zarfında intiha• 

bat hakkını haiz oldulu halde 
isimleri cetvellere geçme
yenler itiraz edecekler, 
1 Urazlarf makbul addedilml• 

yenler de mahkemelere mG· 
racaatla hiiklm alacaklar· 
dır. 

Muhtarlann toplanışı 
Dün akıam bltün mahalle 

heyetleri toplanmıı ve inli· 
bap itleri hakkında ıöı ı,. 
miltlerdlr. 

Bu mGnaaebetle vali mu· 
avinf Fazlı bey intihap itleri 
hakkında ıunlan aöylemlıti : 

" - Meb'uı intihabı üç 
gGndenberl filen ve kanunen 
baılamıttır. Mahalle muh· 
tarlarına cetveller daiıtıl· 
mıtbr. Deftt..rler iç slll 
içinde huırlanarak tahk 
edflecektlr. intihaba (18) 
yaıuu bfUren ve fatlhap hak-~ 
kını haiz olan erkekler itti· 
rak edecektir. 

35 Günde bitecek 
intihap, bazı kanuni 

mlddetlerl kıımak ve aıgarl 
haddine indirilmek ıuretile 
(35) günde bltlrllecektlr. 
lnUhap tef Ut it lerfnf kanu
nen daimi encilmen fdare 
edecektir• Merkez nahfye
lerlnln adedf (32) ye ballf 
olduiu için (8) (kiılden 
miUeıekkil olan daimi en· 
cOmen, efer arzu edereı 
tehir mecllıinden de yar· 
dımcı aza alabilir. Buna 
kanun m&ıafttlr. Fakat 
alıp almıyacaklaı ını bllmi· 
yorum.,, 

bir te)'e yanatamazdı. Ma· • aJDi lf yaıetle • lıtikllllerl 
amaflh Tilrk bilkameti ıik· meı' elelfnf temin edebilmek, 
kelerin Abdillhamldi evvel Ruıya betabına bilyilk bir 
namma keıilmeıfnl ve ıene muvaffakıyet olacakb. Mo-
hutbelerin o nama okun· ra rumları zaten Ulzumu 
maıı keyfiyetini • Kınm kadar ihtilal ve Rum blrllil 
meb'uılarınan talebi ile flkrile ltbaa ıelmlt veya, 
feld mareıal ( Romanzok )a ıeUrllmltlerdi. 
bir takrir ile bildirdi. Feld 1193 • 1778 senetinde 
marepl kırk gün zarfında (Mora) da yeni bir ıalle bat· 
m ünaılp cevap verdi. latan· lamak üzere ldl. Kıımende 
bulda bunu Padiphın talilne baılamıı ıayılabilirdL Aua 
hamlettiler. [3] Baltık donanmasının Mora 

Halbuki Ruıların bu mil· hlari iıyan etUrdilderl zaman 
matab Kınmda halkı bCla· Dokakin sade Ahmet beyle 
bGUln ddye balebiUrclt. l,te Allan pqaaın (6] Moraya 
TGrlder bunu ela anla,.ama11p a&tGrdOlderl Amawtlar, 
Padlfahm tahine )'ordular. ( Mora ) da yerleflDltlercll • 
(Zehl feraseti ) Aradan bfr [Devamı var J 
aeae geçmeden Rua entrika· •---ll_J_V_ıı-r -c2_ı_245_ (Enverl)dea 
lan Kınmda yGz ıöıterme· tenldhlne: Vaııf efendi arada hafi -

mukavele oldutunu lrayt ed•r. 
ye baılam11tı. Harp eanaıın· 121 Cndet e 2 ı 7 

da (yani Kaynarca muahe- 131 Cevdet c 2 ı 8 1 Cevdet pa-
d ak d p terlhinin cilt 1 uhlfe 247 de bu-
eılnfn tin en Gç aene nan aı'• fıfa edlledfnlz ıllrkelern 

evvel 1185-1771 Türk or- Kırım handanları tarafınapn keadl 
dulanperif&n otdufu zaman] uamJarına lreslldllfnl, devıetıırayln 

ıllrlrelerln bir tarafına kendi adnıı 
Kırıma yürlmüıler. Sara1- dlfer tarafınada tzarbı fi bahçe aa-
ker lbrahfm paf&yı da ellr ray) lbarealnf koydufunu Selim lrl-
etmefe muvaffak olmutlardı. raylnda bazı glmllt ıflrlrelerde na-

mı görlldiilltnB yazar.) 
iki aene evvel azledilen 14) Oulbu ffanan: ı 183 

(K 1 Gı ) (5) Keza onıbnn: 1 206 
ap an rayın yerine ta· (6) Dokaldn zadeler lıtanbulun 

yln edllmiı olan Selim Giray, fethinden evel Arnavutıufun bazı t1ra 
lbrahlm p&fanın esareti Gze flarıaı zabteden(Normandaya) prens· 
rlne fıtanbula karabiJmtıU. terinden (Dolrelrfa) in ojullarıdır. Ar-

W' navutlufun fethinde lal&m oldular. 
l,te ozaman Rualar lkfncf Saltan Selim ve Kanuninin vezirlerin 
(Sahfp GfrayJ namındaki za· den (Dokalrln Mebmet pa,.) bunun

ojladur. (Yavazun) damadı olda. 
tı Knma vekaleten han ta· 
yln etmiılerdl, [4] Sahip mln eder mahiyettedir. 

• • • • • • • • • • • • ... • • • ::. • :t ••• ••••• 1 ••• 1 :ti • • • • 1 • • • .. 41 • • Faraza 15 beyaıtrden 
atalı kuvvei muharrlke kul· 
lanan fabrikalar muamele 
verglılnden muaf tutulmut
lardır. 

Muamele • • 
vergısı 

~~--~ ... --~~ 
l - 15 beygire kadar kuvvei mu-
harrikeli fabrikaların muamele 

vergileri kaldırıldı 
Mua~ele verılılnln kal· 

dınlmaıını talep etmek Gzre 
Ankaraya ıtden heyet ıeh· 
rlmize d6nm6ıtilr· Dün 
kendiılyle görilpn bir mu· 
harrirlmlze heyete rfyaaet 
eden Milli aanayl bf rliil 
umumi kltfbl Nazmi 
Nuri bey tU izahatı ver· 
mittir: 

- Sanayi erbabına alır 
gelen muamele verılılni il· 

1 
•aıı için makamatı lllyeye 
takdfm ettfflmfz brötGr fnl 
neticeler vermfttlr. 

Gerek bizim bröıGrümOz 
ve gerekse Adana ıanayf 
birliii tarafından takdim edl 
len rapor nazarı dikkate alı· 
narak tanzim edilmekte olan 
kanun IAyibaıı lkbaat ençG 
meninden çıkmııtır. 

Mezkdr llyiha aıalı yu· 
kan biitün matalibimfzl te· 

Bu müeıaeaelerfa adedf 
lae 400 den laaladır ve 
yiln, ipek, pamuk fabrika· 
larıdır. Adanada da bu 
muafiyetten fıtlf ade edecek 
olan 15 kadar pamuk ve 
ipek f abrlka11 yardır. 

AJDf zamanda badema 
f abrlkalardaa mafazalara 
ıönderllen mallardan mua
mele verglıl almmıyacaktar. 

Ayn<'a prim meıeleılnln 
de takviye edilecefinl ve 
bunların muamele vergileri· 
ne mahsup olunacafını kay· 
detmek lazımdır. -



Sahife 4 

Suat Derviş H. 
Ben ~ensup olduğum edebiyat 
neslinin yüzünü kara çıkarmadım 

Kendisini iyi bir arkadaı 
zannettiğim Fikret Adilin 
yevmi gazetelerin birinde 
bir yazısını okudum. 

Fikret Adil bu yazıda 
ıair Ahmet Hatim beyin 
bundan bir kaç sene evvel 
(Mercure de France) mecmu
asında Türk edebiyatı namı 
altında neıreitiği bir maka-

: .l\e_yi tenkit ediyor. Ahmet 
~Haıim beyin bu yaztyı iğbirar 
ve tevecühlerinin tesiri al- : 
tında yazdığım yeni Türk 
edebiyatından bahsederken 
ıu 'Veya bu iılmleri mes· 
knl geçerek (Suat Dervis) 
ı.iırnin1 zikretmit olmasmm 
tayanı teesıüf olduğunu ya· 
zıyor. 

tim 
zuu 

Ben burada Ahmet Ha· 
Beyin makalesini mev· 
bahıelmiyeceğim. Yal· 
kendimi müdafaa ede· .. nız 

ce.Rim. 
Avrupada eserlerimi neı

rederek kazandığım muvaf· 
fakıyet ve takdirlerin ver· 
diği sarhoılukla coıkun, 
memleketime döner dönmez 
arkadaıım bildiğim bir mes
lekdaıımın kaleminden çık· 
mıı olan bu sebepsiz hücum 
karıtsında çok ~kuvvetli bir 
teessür duydum. 

Eğer bu yazıyı Fikret 
Adil yazmasaydı sene· 
lerdenberi edebiyat ve mat· 
buat muhitinden cahımam.ı 
kartı gördüğüm haksızlıkla

ra nasıl sustumsa yine Öy· 
le susardım. 

Türk edebiyatındaki ha
kiki mevkiini veren karile· 
rimin teveccühünü aley· 
himde yapılan neıriytla 
kaybetmiyeceğimden birçok 
tecrübeler neticesi emin 
olduğum için gene onların 
alakasına güvenerek müs· 
terih ve rahat çalıtmağa 

deva medecektim. 

Halbuki ben yaşta av· 
rupa ediplerini bile bahti
yar edecek beynelmilel bir 
alakayı yaptığım edebiyata 
medyun bir vaziyette mem· 
leketime dönerken ben mes· 
lekdaılarımdan bilhassa 
mensup olduğum edebiyat 
neslinden büsbütün başka 

karşılayış bek!eyordum. 
Ve işte bu sukut hayalin 

elemile duymakta olduğum 
acıya arttk susamıyorum. 

Benim ismimin (Mercu· 
rede France) mecmuasında ya· 
zılmıı olmasına tesadüfedenler 

matem tutsunlar. Çünkü is· 

mim üç dört senedenberi bir 
defadan çok daha fazla Av
rupa meçmualarında ve mat· 
buatında hemde sitayişle 
zikredildi. 

Ahmet Haıim bey l Mer· 
curede France l deki maka· 
lesinde ismimi gayet ehem· 
miyetsizce kaydetmittir. O 
zemandanberi mükerrer 
defalar. Ohranyada Rusyada 
Yunanistanda İngilterede 
ve bilhassa Almanyada 
edebi şahsiyetim hakkın· 
da bir çok makaleler ya
zıldı ve hikayelerim makale
lerim ecnebi lisanlarına ter· 
cüme edilip neıredildi. 

Son seyahatimde Alman· 
yada hakkımda gösterilen 
alaka bütün dünya ve bilhas

sa Fransız matbuatına akeetti. 

Fikret Adilin bunu bilme
mesinin sebebi belki matbua· 
atımızın bu ıeye lakayt kal

ı ması yüzündendir. 
Çünkü bir mütevazı türk 

münevver kadınının, değil 

yalnız münevverlerin hatta 
her ferdin takdir ve taklit 
ettiğimiz Avrupalılar içinde 
evet bugünün Avrupasının 

en yüksek kültürlü bir mem· j 
lekeli olan Almanyada; 
edebiyatı ile temayfü: etmesi 
kendini bu devrin en iyi 
edipleri arasında tanıtması 

gerek Garbonun kaç iskar· 
fpini Anita Pojin kaç piya

nosu olduğuna dair sütun· 
larla yazı yazan gazeteleri· 
miz için kafi derecede me· 
raklı ve kıymetli bir mev· 
zu değildi. 

Bütün Avrupa hatta Mı· 
sır gazeteleri bile Alman ga· 
zetelerinden bu ıeyleri iktibas 
ederken bizil}l matbuatımız 
bunu meskut geçmiıti. l 

Bunlardan m~lii~~t! ol· 
mamıf olan Ftkret Adilin 
yalnız pek iyi bildiği bir ıey 
vardır ki eğer unuttu ise ha· 
ttrlatmak isterim. 

Fikret Adil hana İstan· 
bula gelmiş olan bir Sloven ' 
gazeteci tanıtmıştı. Bu mu
harrir memlek~tinde genç 
Türk edebiyatından nümu· 
neler vermek üzere bizden 
yazılar almış ve götürmüş-
tü •. 

Ve bu mu"ıarrir oraya 
gittikten sonra benim hak
kımda bir makale yazmıf , 
ve tercüme edip mecmua 
ve gazetelere verdiği ya
zılar içinde tercihan be· 
nim hikayem neıredilmiıti 

ve Fikret Adilin verdiği 
yazılar çıkmamııfı. 

Fikret Adil bunu unut· 
tu mu? Peyami Sefa Yesari 
ve Aka Gündüzü ben de 
yeni Türk edebiyatında üç 
kudretli isim olarak tanırım 
Fakat Fikret Adilin benim 
fevkimde görmek garabe
tinde bulunduğu diğer ismi 
ben tanımıyorum. Ve onun 
benim fevkimde görülmesi
ne değil, hatta müsavi tu
tulmasına bile isyan ederi~. 

Ve işte bunun için ben 
Fikret Adilin aleyhimde yaz 
dığı ıeyi kendi edebi ka
naati olarak değil yalnız 

ıahsıma karşı duyduğu bir 
iğbirar neticesi olarak tela
kki ediyorum. 

Çünkü ben Fikret Adili 
epey zamandanberi tanır 

ve bir ço k kimselerden da
da fazla edebiyattan anla
dığına itimat ederim. 

Senelerdenberi yazmı~ bu
lunduğu ve ancak bir aene 
neşre muvaffak olduğu fü. 
kayeleri evet en samimi ar· 
kadaılarının gıyabında ber
bat diye tavsif ettiği yazıla· 
rı uzun bir zaman tekbaıı· 

ma sevmiş ve tek başıma 
beğenmiştim. Edebiyatı böy
le yazan böyle anlayan bir 
meslekdaıın baıkaları hak
kında bu kadar yanlış hü
kümler vermesine imkan 
yoktur. 

Fikret Adil bunu ancak 
ht:nce meçhul bir iğbirar 

neticesi yapmııtır. 
Ve bu çirkindir. Fikrt 

YARIN 

Mübayaacılar ne 
istiyor 

Yılan hikayesine dönen ihtila
fın halli çok elzemdir 

u~un zamandan beri 
matbuatı işgal eden müba· 
yaacılar dün Ömer Ahit 
hanında toplanmı~lardır. 

Bu toplantıda baro it· 
lerinin itkili, nizamname· 
nin hakkiyle tatbiki, baro
nun dllha ziyade milli elle· 
re geçmesi için mukarrerat 
ittihaz olunmuıtur. Veri
len kararlar mucibince ge
rek İktisat vekaletine ve 
gerekse baro komiserliğine 
birer arıza takdim edile
cektir. 

Bu arizalerde bilhassa 
üç husus için her iki maka
mtn da nazarı dikkati cel· 
bolunmaktadır. 

Bu noktalardan biri ta· 
yin ve tespitdir. İkinci me
selede şudur: 

Mübayaacıla r alıcı ve 
satıcı n.rasında bitaraf olduk· 
larına nazaran menat hak· 
kındaki analizleri~ pıüba· 

yaacıların mes'uJiyetleri tah· 
tında yapılması ve labara,
tuvarın vaki ihtilaflarda sa· 
dece hekamlik yapması. 

Üçücu nokta da ise idare 
heyetinin bazi mütenakıs 

kararları, işaret olunmakta 
ua bu tezatların izalesi iste· 
nilmektedir. 

mübayaacılar hona idare 
heyetine resmen müracaat 
etmedikleri için mes'ele ka
nuni bir safhaya vasıl olma
mııtır, Şimdi ise hadise 
kanu.niyet kespetmiı de -
mektlr. 
maamafih evvela verilen fza· 
halımızdan anla§ılacağı üze· 
re ilk iki noktai nazar zaten 
istendiği gtbi tatbik edilmek
tedir. lıte ıantaj var demek 
istemiyoruz. 

Çünkü · biraz da maddi 
olan bu gibi meseleler etra • 
fında fantaj yapmak çok fe
ci neticeler verir. Bize ka
lırsa: 

Bundan bir kaç s"!ne ev· .. 
velki idare heyeti bir ticari 
muamelede ve milbayaacı 1 
gibi iki mutavassıtın muva.. I 
iki olamıyacağım düşünmü§ 

ve simsar!arın İttılda'rıhne1.sı 1 
üzerin~ borsa komisyon~ 

( mesaisini tatil etmiıti. O 1 
( zaman vekalete arzedilen 
1 mesele hala intaç edilmemişti. 

lıte mubayaacılar bu · 
meseleyi takip etmelidirler. 
Hem bu suretle aralarında 

daha çok gayri Türkler bu· 
lunan simsarlar kaldırılacak 
değil mubayaacılar arasında 

Evvelce de uzun uza. l 
dıya yazdığımız gibi 

hatta borsada milli varlık 

daha ziyade temin edilmiı l 
olur. 

Adili edebiyatımı bir kelime 
ile değil ciddi bir yazı ile 
tenkide davet ediyorum. 

Benim tahsilim benim 
edebi kültürüm meydanda. 
Benim eserlerim, benim türk 
romanında "yaptığım yenilik 
meydanda. Fikret Adil nasıl 
olurda bir kaç aık şiiri 

ve tekniksiz manasız 

roman yazan bir muharrir 

dururken Türk edebiyatı 

hakkında yazılmı§ bir ma
kalede ismimin zikrlni şa· 

yanı teessüf bulur ve böy• 
lece bulduğum yazarken 
samimidir. 

Ben Türk edebiyatı genç 
nesli içinde bir çok arka· 

daşlarımın şüphesiz benden 
çok daha fazla layik ol· 
dukları fakat henüz nail 
olmadıkları bir muvaffakiyete 
mazhar oldum. 

Ben Türk edebiyatına 

büyük ediplerin ta vsiyesile 
girmedim. Ben kimseden 

teıvik, himaye ve yardım 

görmedim. Ben sevgili ka· 

rilerimi kalemimle ka:?:an
dım. Ben edebiyatıma bey· 
nelmilel bir alakayı kale· 

mimle celbettim. 

Ben bir çok bilinmiı 

ediplerimizin bile yaptığı gi· 
bi ecnebi edebiyatmdan eser 
çalmadım. 

Ben mensup olduğum 

edebiyat neslinin yüzünü 
kara çıkarmadım onların 

arasında kendimi gösterdim 
onları mahcup etmedim. 

Arkadaılarımm, meslek

daılarımın beni tebrik için 

söyleyecekleri söz ismimin 

yeni Türk edebiyatından 

bahsedilirken zikredilmesi· 
nin şayanı teessüf olması 
mıdır? 

Birde ıunu söylemek iste
rim, ben Ahmet Haıim bey 

makalelerini negibi tesirler 

altında yazdığı bilmeiyorum. 
Ben Ahmet Haşim bey ile 
aıağı yukarı on senedenberi 
konuıurum. 

Ve muarefemizin en aşağı 

yedi senesinde bana darğındı. 
Bilmiyorum neden her zaman 

onun iğbirarım celbetmek 
benin en büyük talihsizlikle· 

rimden biridir. Gene ıimdide 
Ahmet Haşim Bey bence meç-

hul bir sebepten dolayı hana 
darğandır ve bana selam bile 
vermemektedir. 

Bu makaleyi yazmıı ol
duğu zamanda bana darğın· 

dı. Bunu herkes bilir. Ve eğer 
benim sözüme inanmazsa 
Fikret Adil bunu Ahmet 
Haşim Beyden sorabilir. 

SUAT DERVİŞ 

Edirne'de zelzele 
Edirne, 8 (A.A) - Dün 

gece saat dörtte devamlı 

hafif zelzele olmuştur. Ha· 
sar yoktur. 
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lzmir lik maçları 
Bu sene şampiyonu <<Göztepe11 

takımı mı olacak? 
Cuma günü Altınordu 

K. S. K. takımları birinci 
devrenin son müsabakasını 
yapacaklardır. Malum oldu· 
ğu üzere birinci devrenin 
ilk haftasında havanın yağ· 
murlu ve maçı idare ede· 
cek hakemin de sahaya 
gelmemesi yüzünden tehir 
edilen bu müsabaka, Cuma 
günü hakem Danyal beyin 
idaresinde icra edilecek ve 
bu suretle lik maçlarının 

birinci devresi hitam bulmuı 
olacaktır. 

Bu müsabakada Altm· 
ordu galibiyeti temine mu· 
vaffak olduğu takdirde pu· 
van itibarile Altayla bera· 
her olacaktır. Mağlup ve 
yahut berabere kalırsa, 
Altay geçen sene olduğu 

gibi bu $ene de birinci dev· 

re ıampiyonluğunu ihra~ 1 
edecektir. 

K. S. K. Altınordu mü-: 1 
sabakası hariç olmal, Üzere 
takımların yaptıkları müsa
baka ve elde ettikleri neti· 
celeri gösteren cetvel şudur: 

Altay 6 maç 4 galibiyet 
1 beraberlik, 1 mağlubiyet, 
15 attığı gol, 6 yediği gol, 
15 puvan. 

İzmir spor 6 oyun, 4 ga· 
libiyet, O beraberl!k, 2 mağ
lubiyet, 12 attığı gol, 9 yediği 
gol, 14 puvan. 

Goztepe 6 oyun, 2 galibi· 
yet, 1 berabe.·Iik, 3 mağlubi
yet 12 attığı gol, 13 vediği 

gol, 11 puvan. 

Şarkspor 6 maç 2 gali· 
biyel 1 beraberlik, 3 mağlfı· 
biye, 12 attığı gol, 13 yedi· 
ği gol 11 punan. 

Türkspor 6 oyun, 1 gali· 
biyet, 2 beraberlik, 3 mağ· 
lubiyet, 10 attığı gol, 16 ye· 
diği gol, 8 puvan. 

Altınordu 5 oyun 3 gali· 
biyet, 1 beraberlik, 1 mağ
lubiyet, 8 attığı gol, 4 yedi· 
ği gol, 12 puvan. 

K.S.K 5 oyun, 1 galibiyet 
O beraberlik, 4 rnağluhiA:et,4 
attığı gol, 14 yediği go!, 7 pu 
van 

Puvan cetveline nazaran 
(K.S.K-Altınordu maçı ha
riç olmak üzere ) Halihazır· 
da Altay en önde bulunmak
ta ve onu bir sayı farkla İz
mir spor takip etmektedir. 

İkinci tahımlar ara•ındaki 
Lik macları , 

Cuma günü Altınordu.K 
S.K. maçından evvel ve saat 
10 dan itibaren ikinci takım 
arasındaki Lik müsahakala· 
rı devam edilecektir. Futbol 
heyetinin evelki günkü 
içtimaında kararlaıtırıldığı 
veçhifo ilk maç saat 10 da 
Altay - Göztepe ikincileri 
yapaçakdır. Bu maçı mü
teakip sıra ile saat 11 de iz. 
mir spor-Buca, saat 13 te K 
S. K.-Şark spor ve 14,30 da 
da Altınordu-Türk spor ikinci 
takımları karıılaşacaklardır. 

K. S. K. Altınordu 
İkinci takımlar maçından 

sonra ve saat tam 16 da gü· 
nün en mühim müsabakası 

K.S.K. Altınordu birinci ta· 
kımları arasında ve hakem 

Danyal beyin idaresinde teri 
edilecektir. Bu mühim ıniitl' 
bakaya her iki takıınıoı•• 

kll' azami surette kuyvetli çı 
rak galibiyeti temine çaht'~ • 
caklardır. Altınordunun geÇ 
hafta takımımıza ithal ede'I 

d.ğ. .. bu 1111 
me ı ı uç oyuncunun 
için temin edeceği ve bu : 
retle en kuvvetli kadro• 
çıkacağı ıöylenmektedir. 

K. S. K. taknoında ııa4' 
dafaaya Lütfü ve for hattı' 
na küçük İsmaili almak •; 
retile hem baıka bir ~ele~ 
olacağını ümit edıyo ~ 
Fikrimize göre takımlarıll . 

k ıııı' tarzda sahada mev i a dl! 
tarı kuvvetle ;'muhteınel 

K.S.K 
Lütfi 

İ !":mail Lütfi 
Rıza Halil Haındf ~ 

İsmail Es~ t Şevket eed 
Şevki 

A\tınordu 

Atıf 

Zeki Osman 
Hakkı Kadri Hüse~ı 

Sait Cemil Cemal Ce~ 
Süreyya 

Takımın tertip ta~ 
nazaran A!tınordu saı 
be~e daha kuvvetli bir 0 

cu ikame ı::ttiği takti 

en mükemmel ve ınüO f 
,eklini bulmut olacaktır·~, 
rhattına gelince: Geçell 
ta ki maça iştirak ede ti 
yen Gevdetin sol içte Ş3 
anın da sol açıkta 01'1' 
ması lazımdır. .1' 

K. S. K fa gelince· 
fi ve İsmail müdafaıı~ıl 
hattın en kuvvetli ıe1' 

e 
Yalnız İsmailin bundatı f 
ki maçlarda olduğO 

e1e yerini mu haf aza etIJ1 ~ 

for hattına kadar gitlfle 
lazımdır. Hamdi. 

SOKAK sı 
KOŞV lı' 

is tan bul atlatziıtl 
tinden: 

l - 931-3-13 curıı:,, 
mütefik kulüplere fi' ıı 
atletler arasında ( Jst',r 
kros ıampiyonosu ) 1 
caktır. / 

2 - Müsabaka 

tamam sabah 10 da. ~# 
tat kulübündenn btl 
caktır. dtl 

3 - Esamisi a1aı1 ~' 
zıh zevatı muhtereIJ1e 

0 . . b pıpi1 tımızce u ıa ,, .,,e 
koşusunun hakeuıliS'1 ti 

hap edilmiş oldukl'J'lıO 
tarihi mezkurda saııt ~~ 
Beıiktaı kulübüncle

1 h · ete malarını e emmıY 
ederiz: ilJ 

Milliyet tahrir 1~,1, Ethem izzet Bey. ~l 
sahibi Talat B, Cııtıl 6.f 
spormuharriri İhsB11 5' 
tika spor muharritJ 

0
, f 

Hamdi B. Y enigürı sJ'I' 
B G' ' harriri Sedat eY .,,1 

raydan besim, Aclilg• ,ıı 
nasi Beşiktaştan J-la',ııı 
Nuı·i Fehmi Beyler, .ti 

' ııt'"~ Abrahams Efendi r 
muhasebecisi Muhttl 
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Hatıratını yazan: NACİ tSMAIL 

Kaptan, şarabını içerken gülerek söy~ü
Yordu: _ Sultanın kurnazlıtını gördun· 
rnü, sana verdi#i siyah inci değil, uğursuz 

balık gozü idi, dostum. 
-17-

İran sahilleri görünmüştü 
Bir Çölde ne olur, bur· 

Dla ağaçlarının gölgelerin-
den baıka bir i tirahat bu· 
lunınıyan diyar:arda geniı 
bir net'e hayatı olabilir mi 
deratniz? Fakat, aldandığı· 
nızı bilmelisiniz. Neı'e, inıa· 
nuı içinden doğar mıı, bunu 
IÖrdüm. Arapların hepsi de 
bh haz içinde eriyorlardı. 
Ne kadar kötü olıa, ne ka· 
dar iptidai bulunsa sesin 
•e ahenğin :esrarlı tesirin· 
den kimse cüda değil. Yı
lanı oynatarak insanile§Uren 
bu ahengin içimizde yaf8· 
dıfını inkar 'edebilir miyiz? 

Bize ağı; geliyordu. Çün 
lcü bu ahengin daha yükse
linl yaratan insanlardık. fa· 
ıla okumak fazla görmek 
bir yeni ruh tetkfl ediyor. 
Bunun ihtiyaçlarına tabi ol· 
hıak mecburiyetinde kalı· 
Yorduk. Bunun için bu ipti· 
dai çöl ahenginden b=r teY 
anlamıyorduls. 

Oman musikisi, Mmr, 
Süriye, Türkiye mustkilerine 
benzemiyordu. Güler yüzle 
kahkahalar!a söyleniyor, 
çalınıyor, bir fırakın acısını 
neıe He ifade ediyordu. Ne 
ıazel vardı, n~ de yanık bir 

Etın havası ... 
Mevlevi ruhu buraya 

llrmemitti· Şarkın, methur 
ıektz makamıda itidilmiyor· 
du. Yalnız, jnıan zekasının 
bu~duk u ahenk ile kalmıı
lardı. Eler, buralara da Al· 
Dlan ha•ıı girseydi, bu seıin 
Sopen, Detofen,. k olman 
ahenklerine kadar yüksele· 
cefi tabii idi. 

Arapları· mütea11ıp zan· 
netmeyiniz· Bunlar. "halka 
\'erir tarkını, kendi yutar 
a&lkımı" zihniyetinin canla 
birer sahibi idi. 

Bu zihniyet, ıarabı ha· 
rıun addettlrmitli· Fakat, 
hurma ıarabı içmeyen ara· 
bı aörmtyordum. Sakiyeler, 
keçt derilerinden yapılmıf 
lcilçGk tulumlar içinde yüz· 
lerce okka hurma ıarabı 
letlrınıılerdi. Toprak taılara 
dolduruyorlor, Bektaıı dolu· 
111 rtbı araplara içlriyorlardL 
Bizede bir tu1um gelmitli· 
Bu aleıne karıımak tehlikeli 
~lacaku. Bu iptf dai intan· 
l -.,n, tulumlar gibi tiıme
~rı, bizide ıtılrmeleri .hesap-

•ardı. lmaaka karar ver· 
llalıttbl. Yanılmamııtım. Yarım 
'-at •onra tabii bir ziyafette 
ol ' bladıfımı görüyorduın. 

Bi1ha11a, Sultanın 101 
~rı" hlc ,,.eıi gelir, gelmez orta· 

lcarıımıı gibidl. 
bq Dansın iptidai ıek!fni 
L il'lı. Göbek kalça bel, 
Qa ' 
d 1 "e endam hareketlerin· 
lien baılca bir ıey delildir. 

0 
allca tılurdıları içinde bir 

dhn baılamıı her çariye 
e b ' le "tını Sultanın önünde 
ırblı b 1 lla f, akar paranın a nı· 

d Yapııtırılmasını bir saa· 
et 1 old •nınııtı. Kadının ucuz 

11lu bir memlekette idik! 

Nihayet, yemek zamanı 
geldi. Zaten, her kesin bek· 
lediği de bu idi Divanın or· 
tasına büyük bir deve kili· 
mi serildi. Deve yavrusu, dört 
parçaya bölünmüı, sekiz a· 
rabin sırtında geldi. Bunla
rın yürüyüıleri bizim sı!ık 
hamallarının ahenfine uyu· 
yordu. Yağ'lı etler kilimin 
üzerine bırakıldı. Sonra iki 
kazande pili v getirildi. Ka· 

zanlar etlerin üzerine döküldil 
Şimdi, divanın içini et, 

yağ kokusu sarmıı, yağlı bir 
sis tabakası belirmele baıla· 
mııtı. 

Araplar, birer köıtebek 
gibi etrafa yerleıtiler, kap 
tanın tarif ettiğ'l usulde 
yemeğe baıladılar. Hakika· 
ten görülecek bir ıeydi. 
Yalnız demirden, bir mide 
lazımdı. Bir kelime ile bltl· 
reyim. 

Üstleri baıları, yağ, 
içinde kalmıı, kemikleri em· 
mekle kalkmıılardı. 

Biz yemekten az yem· f, 
vakti geçirmiıtik. 

Sultanın lütfüne teıek· 
kür ettik. Ayrılırken hepi· 
mize de hediyeler verdi. 
bana siyah inci vermi~ti: 

Bu, bir servetti. Fakat, 
kaptanın dudak arasından 
gülmes!ne içerlemiı, incinin 
sahteliğinden ıüphe etmiı· 
tim. 

• Aktam üstü, Maskattan 
ayrıldık. Gece yarısı. Hür· 
müz bof azına girmlı, lran 
sahiUerini görmeie baı1a
mııtık. 

(Devamı var) 

Çekoslovakya Ana
dolu tütünü alıyor 

lstanbul, 7 (A.A) - lkti· 
sat vekaleti ihracat ofisin· 
den tebliğ edilmiıtir. 

"Çekoslovakya tiltiln re· 
jisi Ptag merkez müdü iyeli 

929ve930 mahsulü Anac!olutü· 
tünü mübayauı için bir 
münakasa açmııtır. Teklif 
mektupları en geç 15 mayis 
1931 tarihine kadeır mezkiir 
reji idaresi Praı merkez 
müdilrlyetine gönderilmiı 
olmalıdır. Teklif mektupla· 
randa teklifi yapan müt:11e· 
senin unvanı ve merkezi, 
teklif edJ.en tütiinlerin mlk· 
tar, menıe ve cinıleri zik· 
redtldikten sonra bir kilo 
tütünün Tiryeatede vagon 
teslimi fiatı ve teslim müd
deti yazılacaktır. 

Nnmune olarak Qç balya 
Uitiln en geç Mayıı 1631 ~
ribine kadar " Hdonln " tu· 
tün f abrlkası mafazalanna 

" d rilmit o:malıdır. Teklif 
gon e 1931 
mektupları 18 mayıs 
tarihinde reji idaresi Prağ 
merkez müdüriyetinde açı· 
lacaktır. . k et· 

Müsabakaya ııtlra 
mek f steyen tütün tac!rleri· 

•t· · oğren· miz ııttrak ıeraı ını 
mek ve tafsilat almak üzİ~e 
Dördüncü Vakıf handa · 
racat Ofisine müracaat ede 

bilirler. 

YARIN 

Alman yada Feminizm 
Almanyada, feminizm te

mayülitı ( 1848 ) senesinde 
Alman kadınları latafından 
izhar edilmeğe baılamıt 
(1864) dLuize OttoPeters) 
ismindeki ilk f eminiıt kadı· 
nın riyaseti altında toplanan 
kadınlar tarafından ciddi 
ıuurlu bir ıekle girmiıtır. 

Almanyada uzun seneler 
feminizme alakadar olan ve 
bütün kadınları alAkadar 
etmeğe çalııan zümreyi Al· 
man kadınlarının ekseriye
tine nazaran ancak bir kaç 
değerli ıahsiyet ıayılacak 
münevver kldmlar teıekkül 
etmtıtir. 

Fakat harbi umuminin 
nihayetinde Alman kadın· 
larına intihap hakkı veril· 
dikten sonra kadınların ek· 
seriyeti fenizme büyük bir 
alaka göstermiıttr. 

Munevver Alman kadını 
esasen ( 1880) senesinden. 
beri siyaıJyat ile meığul 
o'muı ve daha meb'us olma· 
dan evvel siyasi fırkalara 

intisap etmittir. 
iıte onun için kadınlar 

meb'uı intihap (Richstai) ta 
&ÖZ söylemeğe ve ·vazlfe!eri· 
nl ifa etmefe baılayınca bu. 
hakkı su istimal etmtıler 

Kadin meb'us oldukdan 
sonra, intihap edebilmek ve 
ha11atan edilebilmek hakkı
nın ne demek olduğunu hak
kı intihaba malik kadın 
kütleıinln bu haktan nede
receye kadar oluna olıun 
bu haktan vaz geçmiyecek· 
lerdir. 

I 

Almanyadaki ilk meb'uı 
kadınlar bizim ilk ıehir mec· 
Hsi azaaı hanım1arımız gibi 
değildiler. Orada birinci kadın 
meb'uslar alman münevver 
kadınl tının hakiki birer mü• 
me11illerl olduklan için 
bizim ,ebır meclisi hanımla· 
rımız gibi atalet deiil bil'aklı 
memleket ve kadınlar le· 
hinde canla bir mevcudiyet 
göstermiılerdlr. 

Meb'uı kadın borlln ni· 
hayetinden bu güne kadar 
geçen zaman içinde aile ve 
it kadınını haklannı mOda
f aa edecek kanun maddele
ri yaptırmafa muvaffak ol· 
muıtur. 

Bu gün çabıan alman 
kadını inanılmıyacak ve gıpte 
edilecek imtiyazlara malik· 

tir. 
Onu it hayatında ... 

erkek rekabetine karıl mü· 
daf aa eden, çalııan annenin 
ve fakir aile çocuklarının 
lehine dilıünülen kanun 
maddeleri hep kadınlar meb-
us olduktan sonra çlkmıı 
maddelerdir. 

Bugün Almanyada çalı 
ıan kadın anne oluraa çocu· 
ğu doğmadan birkaç hafta 
evvel izinli olarak aylıfı ve 
ya gündellgi kesilmeden iti· 
ni terketmektedtr. Hastaha· 
nede yattıfı milddetce ayrı· 
ca cep harçlıiı namı altında 
bir para alır dofum evini 
terk eden kadın birkaç haf. 
tayada ayrıca baıka bir mO· 
e11esede çocuiunun yanında 
onu emzirerek geçirir. Bu
rasını t<!rkeden kadın itine 
avdet ettlfi zaman çocufunu 
her sabah çocuk yuvası ismi 
altındaki bir yere terkede
bilir 

Sababley;n itine giden 
anne çocuğunu oraya götü· 
riir. Orada bu çocuia sıhhi 
çocuk bakımı öirenmit olan 
hemılreler akıamıa kadar 
bakar akıamı itidnen dönen 
anne çocufunu alır. 

Çalışan anne iki yatında 
gc !inceye kadar çkcufunn 
oraya bırakır ve çocuiu iki 
yaşına gelince bu defa onu 
m' kteplere terkedebillr, ço
cuğun yaıı ile miltenasip 
ıusette değiıen müesseseler 
hayatım kazanmak mecburi· 
yetinde bulunan annelerin 
çocuklannı onlar hayata 
atılabilecekleri yaılara ka· 
dar batı boı bırakmamak
tadn lar. 

Ne çahıan anne ve onun 
çocuğuyle meıgul olan 
müepseıeler hayır 

müe11elf!ler1 ve cemiyetleri 
deiildir. 

Alman kadınları bu aibl 
yardımlardan bir 1aclaka 
defli bir hak olarak fıUf ade 
etmektedir. 

Çalıpn kadına bu im· 
tiyaslan kazandıran m6nev• 
ver kadınlardır. 

Aceba bizde ne zaman 
feminizmin hakiki manasını 
kavrayabilecek olan m6nev· 
ver kadın f aallyete ıeçecek 
memlekette müsbet bir .ka
dın hareketi uyandıracak ve 
türk kadını faaliyet namı 
altında bir kaç hevesklr fa
k at bilıisiz hanımın yaptık· 
ları gaflara nihayet verllecek. 

* * 
Tayyare kazası Avrupa birliği 

Glasgovv, 7 (A.A) - Ya Pariı, 7 (A.A)- Avrupa 
rdımcı ha va kuvvetlerine 
menıup iki tayyare bir uçuf 
esnasında çarpıımıılar ve 
yere dOımüılerdlr. Pilotlar 
ölmüıtür. Tayyarelerin bi· 
rinde bulunan rasıt para· 
ıütle atlamağa imkan bul
mut ve kurtulmuıtur. 

Bir çelik şirketinin 
vaziyeti 

Brüksel 1 (A.A) - Çe· 
Jik 1ırketlerinden bırlntnui· 
radıf ı mali mDıkOIAt bak· 
kandaki haberin çok m6ba· 
lagah olduğu -tasrih edil· 
mektedir . Blançoıundaki 
açık evv~lce bildirhen mik· 
tarı bulmıyan bu tlrket 
düıtüğü mOıkül vaziyetten 
kurtu1mab. için ınahalli ban· 
katarın yardımda bulunın•· 
sına iatemlı ile de bir kon• 
kordato akdi talebinde bu· 

lunmamııtır. 

birliği tetkik komisyonunun 
gelecek Mayıata yapacağı 

lçtimaa ıerbeat İrlanda hü
k6meti de itUrak edecektir. 

Chamilly'i yangını 
Aukaerre, 7 ( A.A. ) -

Chamilleylde çıkan yangın
da bir kaç dakika içinde 
yüzlerce ton barot mahvol· 

muıtur. Zarar bir kaç milyon 
tahm.in edilmektedir. Alevler 
30 kilometrolik bir daire 

dahlinde her taraftan 16-
rülebihniıtlr. Bu kazaDJn 
ıebebt heAtız ılDlaıılmamıı· 
tır. 

Şarlo Berline gidiyor 
Londra, 7 (A. A.) - Me,. 

hur ılnema artisti Charlie 
Cbaplin, yarın aabah Beril· 
ne gitmek üzere hareket 
edecektir. 

Salıf e 1 

Nakili : Hüıeyin Zelci 

-25-
bir mücevher parçası için 
bir prensle yatmak ıerefi 
için kendini ıatan, namusu· 
nu ıatan kahbe!·. Seni 61-
düreceilm, parçalayacağım, 
namunuz karı! 

Keudinden ıeçti, ayala 
kalktı. omuzlarıma, baııma, 

göğsüme raıt gele vurmağa 
baı1adı. 

Beu elinden kurtulmağa 
çabalıyordum. 

O daima vuruyor, vuru• 
yordu. Eli takıldı, penlva· 
rım yırtıldı, üzerimi örttO 
gene vurmaia dövmeie de
vam etti. Kollan ayni 4.henk 
le arkama kalçalarım kar
nıma dütüyordu. 

Deli ıtbi olmutdum. Ba· 
ıırmayayor, korkak korkak 
ona bakıyordum. bir fırsat· 
bulup kapaya koımak iıte· 
dim. Ônüme geçdl. Çehreıl 
okadar korkunç idi ki ıe
riıl geriye çekildim. 

Beni tekrar karyolaya 
fırlattı- O kadar kuvvetle 
dnıdüm ki bir saniye ba· 
yıldıf ımı zannettim • Sırt 
üstil yatıyordum. penlva• 
ı ımın yırbk dl imleri salla· 
nıyordu. vücudum çıplak 

kalmııdı, büzillerek hmç• 
kırıyordum. yanıma ıeldl. 
Elleri, ıene vurmak here 
havaya kalkmıfdı. sonra, 
bilmem nasıl bir hayvan 

bir his buna mani oldu. 
Üzerime abandı; elleri ile 
okadar sıkıyordu ki parça· 
lanacafımı zannecllyorclum. 
Bana çok vahtl surette te-

mellilk etU. Zevkinden tır
naklarını etime babnyor, 
diılerile, kan çıkartacak ka· 
dar boynumu ısırıy~rdu. 

Maddi acının pddetl, bir 
ıiinıer gibi, manevi acıyı 

ıildi. Artık bfç dilıGnmlyor
dum. Bu hayvani temaım 
ıiddeti altında, lzmthlllln, 
zafın ıonunu duydum, tanı· 
dım. Şimdiye kadar belli 
sathi ve yumuf&k nuvazlf

lere alıtdıl'IDJf olan bu er
kek, alıımadatım bu ıtd
detle ef endlm oldu, 
hislerimin vilcudumun hl· 
kimi oldu artık vllcudumun 
anahtarlan onda tdı. 86Jik 
bir haz lçerllinde lelim. Bu 
ıarlp cezaya kendlmf bira· 
kıvermlftlm, lztırabı ve ••Y• 
kı fnçlyor 111rmalarını tırma· 
lamalannı blıeedlyordum. 

lnilemefe, .sefil mahcup 

bir ı urette inlemele bqladın. 
- Ferdi! d6v beni d6Y! 

Daha kuYvetli daha kuYfttlt. 
Ve ruhum, ıuurumla be

raber deh,et ve ı6k6net aer
ya11nın dalıaları ara11Dda 
ıaip olup a'tU. 

SON 
••• 1 ............................. 1 ••••••••••• ;t • 1 ...... •:....e ••• -

Sevda ~centalığı mı? 
Los Anceles zabıtası böyle 

bir yer keşfetmiş 
Los Anıeleı, 7 (A.A.) -

Baaı afu' muamelelere ma· 
ruz kaldıfından bablı pkl· 
yette bulunan bir sen~ la
sın mlracaatl Oserlne, A• 

bıta bir tlln ıırketinln 1abık 
memurlarmaan birine alt 
ıtüdyo' da taharriyat yap
mııtır. Bu memur ile yanın· 
da çalıpn bir ıeç kız bir 
•Sevda acentaaı,, açıp ltlet· 
mek cilrmlle tevkif eclilmlf
lerdir. Zabıtanın tabarrlyat 
eınaımda ele ıeçircllll bir 
cilzdanda ( 15 ) ile ( ıG) 
y a ı a r a ı_ı n da ( 100 ) 

Londradaki 
yangın 

Londra, 7 ( A.A.) Lond· 
ra kuleıi civarında bulunan 
çay ve ka vuçuk antreposun• 
da yangın çıktılı duyulur 
duyulmaz yüzlerce ltçl bina· 
dan dıprıya fırlamıılardır. 
Antrepo fimdt karanmt bir 
iskelet halini almııtır. Nak
liye vasıtalan ve yaya gidip 
ıelenler yollardan ıeçemez 
olmuılardır. 

Antrepo dvannda kala
bahk bir halk kOtle1l birik· 
mtıtlr. 

Binanın duvarları kor· 
kunç bir j(Orült6 içinde Ta· 
mise nehrine yıkılmııtır. 
Yangını sönd6rmek için bin• 
lerce ıalon su aarfedilmlı· 
tir. Zarar miktarının 60,000 
lle 100.000 lnatli• Uraıı 
arasında oldufu 16ylenmek
tedlr. NOfulC& zayiat olup 
olmacbfına dair fimdlye 
kadar bir haber alınmamı.
tır. Antrepo Butlen'e alt 
bulunmakta idi. 

1 kadar ıenç imla Holllw· 
dun zarif ve aeqin deli· 
kanWanndan blrçoldarmm 
llfmlerbıln ,..... olclutu sa· 
rGlmClfUlr. 

Bu acentanın faall7eU 
ıenç kızlarla dellkanhların 
tanıpp bulutmalarını temi· 
ne matuf bulunmakta ldL 

ilimlerin yazıldala def· 
teri tutan ve tevkif edilen 
ıenç kız faall1et muhlUn· 
deki ıenç kızların 16alerlnl 
açmak için kullandıta usula 
bu defterde uzun uzadı1a 
lub etmiıtlr. 

Fransada feye
zanlar 

Troyea, 7 ( A.A.) Bilba .. 

ea, Bar-Sur-Aude ile Bar
Sur-Selne bayaUlbıdald n• 

birlerin taımaıı Oserlne au 

altında kalan yerlerdeki ev

ler tabliye edllmlftlr. 

Bir iıtial 
Novyork, 7 (A.A) - Jo1· 

ce Card r6mork6rilnln ka
sanı patlamııbr. R6mork6r 

batmııtır. Bu kau emann· 
da iki )dfl llmlı, 3 kiti ya

ralanmıı Ye 3 kiti de orta· 
dan kaybolmuıtur. 

oma itilafı 
Parla, 7 (A.Al - Roma 

denia itlllfı Çar,.mba ıil· 

nO a)'Dl zamanda Vaılna

ton, Toklo, Londra, Roma 

ve Parlat• ne .... ddecekUr. 



Sahife 6 

T/YA TRO SiNEMA 

Üsküdar 

H4le Sinemasında 
Ceee Batakhanesi 

mümessili Evlin Holt 
İli veten Çifte zafer 
mümeHili Jak Hoksi 

Programlarımız Cumartesi 
Çarıamba değiıir her gün 
gündüz 3 te geceleri 9 da 
Cuma günleri 2 de 4 te 9 da 

"" Şehzade başı 

FERAH sinemada 
Bu gece halk gecesi 

Sinema, Tiyatro, varyete 
Koltuk 25 kuruı 

Perıembe:Komik NAŞIT B. 
ve KAFKAS operet heyeti 

-----------------------0 r. A. KUTİEL 
Cilt, Frenği, Belsoğukluğu ve ademi 
ktidar muayeneelektirik tedavihanesi 
Karaköy Börekçi fırmı sırasında N. 34 

Çocuk hastanesi ku:Jak, boğaz, 
burun mütehassısı 

Dr. Ekrem Behçet 
B. o;ııu Mektep sokak t 

Telefon B. O. 2496 ,, ______ _ 
Çocuk hastalıkları mütehassısı 

Dr. Semiramis Ekrem H. 
Beyoğlu Mektep sokak 

Telefon : B. O. 2496 

Haydar Rıfat beyin eserlerinden 
Ayni haklar İki Iia 
Miras meseleleri Bir ll 

Şerhli borçlar kanunu ll » 

(İKBAL) kita hanesinde 

Kiralık ve satılık 
Matbaa makineleri 

ikdam matbaasına ait 
Rotatif, Avusburk, Avusburk 
battal, Reaksiyon düz Ma· 
kineleri mükemmel bir halde 
kiralık ve satalıkbr. Görmek 
için her gün İkdam hanında 
kapıcı Dursun Ef.ye, pazar
lık için de Galata'da eski 
Gümrük caddesinde Uğur 

hanında 2 numarada ikdam 
vekili Nuri Beye müracaat 
edilmesi. 

Tetefon; Beyoğlu: 4?15 

Doktor .. 
Hayri Omer 

Almanya Emrazı cildi· 
ye Te zühreviye Cemiye
ti aza ımdan Beyoğlu Ağa
cami karıı sırasında 133 
No. öğleden ıonra müra • 
caat. 

Telefon: 3586 

Biçki dikit bilıniyen hanımlara 
Maarif Vekaleti Celilesinin ruhsatı resmiyesini haiz 

HANIMLAR 
B/Çf(i, ~ DiKiŞ DERSANESl 

MUDUR VE MÜESSİSİ 
NEKTAR K. ZARUKYAN 

Ailenizin bir senelik dikitine vereceğiniz ücretle 
üç ay zarfında biçki ve dikiş nazari ve 

ameli olarak esaslı surette tedris eder 
ve musaddak şehadetname verir 

T ı f . İstanbul 735 Beyoğlu Panğaltı 'İc ~diye caddesi 

YARIN 

Ankara da 

OTEL T AŞHAN PALAS 
KALORİFER - BANYO 

Asri ve hususi salonları havidir. 
e e on. Çayır sokak N o 63 

...................... ıiliil ............... .. SERVİS MUNT AZAMDIR 

RAKI BOMOHTİ 
Lezzet ve rayihası gayet nefis, terkibi 

fevkalade saf 

Rekabet imkanı yoktur 
Bir tecrübe kafidir. Her yerde arayınız. 

. : . . ~ . . .. . -~"'" . 
•• "4 • ~ •• ,-

lzmir terzihanesi peşin ve vereeiye 

muamelata büyük tenzUAtÇOk UCUZ fiatlar)a 

her nevi kostümler, palto, pardesü, frak smokin, caket 

atay, kadınlar içinen songelen model

lere muvafık tayyör ve mantolar imal eder. En birinci 

malzeme ile modaya muvafık bütün elbise ihtiyacınızı 
• 
lzmirterzihanesinden temin edebilirsi-

• 
edenler elbiselerini veresıye yaptıra 

bilirler. 

lzmir terzihanesinin veresiye 

mamulatında gösterdiği kolayhk hiç bir müe&11esede 

RESTORAN KARPİ~ 
Fiyatlarda mühim tenzilat 

Odalarınızı telgrafla angaje ediniz. 

Büyük Tayyare 
• 

pıyangosu 
2 inci keşide 11 Mart 1931 dedir 

Büyük ikramiye 35,000 liradı 
Ayrıca : 15.000, 12.000, 10,000 8.000 liralık ikramiye 

ve 25.000 liralık bir mükafat vardır 
:.. . . - .. - .. ·...... -·. 

Bank F ranko Adi ya tik 
Anonim Şirketi 

Sermayesi: 25.000.000 Frank 

Merkezi ı~aresi: Paris, Budro (Boudrean) Sokak No. 9 
Şubeleri: lstanbul, Galata, Voyvoda Caddesi No.102 

Telgraf adresi : Frasiabank 
Telefon: Beyoğlu 1421-2-3 
Posta kolusu: Galata No. 376 

« Harbin 
« Mukden = Bilcümle Banka Muamelatı == 

yoktur. lzmir terzihanesi on seneden beri • 

yaptığı itlerle muhterem müıterilerinin hüsnü teveccü· 

Hesabatı riye küşadı - Vadesiz ve vadeli tevdiat - Tasarruf 
sandığı-M ~ktıkatı ecnebiye, kambiyo, esham ve tahvilat alım satı
mı-Senet iskontosu-Esham ve tahvilat bedellerinin tahsili-Adi 
ve sirküler itibar mektupları - Esham ve emtia üzerine avans -
e1inecb Emekleremt üzerine kredi küşadı - Esham ve tahvilat 

hün ükazanmıtbr. Ve bu suretle piyasadaCİd dibir 

unvanını almıştır. 
izmir terzihanesine bir defa uğramak 
iddiamızı ispata kafidir. Kesesini sevenler vakıt 

kaybetmeden koşunuz. 
Babıali caddesinde İzmir terzihanesi sahibi tüccar 

Mustafa Salih 

Bahrisefit Felemenk 
Bankası 

İST ANBUL ŞUBESİ 
idare merkezi : A M S T E R D A M 

Mezun sertttayesi: 25,000,000 FL. 
Tediye edilmiş sermayesi : 5,000,000 fL. 

Jhtiyat akçesi : 3,250,000 FL. 
Galatada Karaköy palasta Telefon: Beyoğlu 3711-5 
lstanbul tali şubesi : "Merkez Postanesi ittisalinde 

Alla'lemecl Han. Telefon: lst. 569 
Bilumum banka muamelatı 

muhafazası vesaire. 

_B_A_N_K_A_K_O_M_E_R_Ç_IY :-LE-ı 

İTALYANA 
Sermayesi: 700,000,000 Liret 
İhtiyat akçesi 580,0QO,OOO Liret 

Merkezi dare: MILANO 
İtalyanın aşlıca: şehirlerinde 

ŞUBELER 

İngiltere, İsviçre, Avusturya·, Macaristan, Çekoslavakya, Lehistan, 
Romanya, Bulgaristan, Mısır, Amerika Cemahiri Müttehidesi, 
Brezilya, Şili, Uruguvay, Arjantin, Peru, Ekvatör \'e Kolumbi

yada Afily asanlar 
İST AN BUL ŞUBE MERKEZİ 

Galata Voyvoda caddesi Karaköy Palas (Telefon: 2641-2-3-4-5) 
ŞEHiR DAHİLİNDEKİ ACENT ALAR: 

istanbul'da: Alalemciyan hanında Telef. 282J. Beyoğlunda: 
istiklal caddesi Telef. 1046. Kambiyo clairesi Borsada Telef. 1718 

iZMİRDE ŞUBE 

1 TA.~tLZADi v .:'ruRLARı 
MUNTAZAM AYVALIK

IZMIR POST ASI 

SAADET 
vapuru Pa

zartesi 17 de 
Sirkeciden 

hareketle Gelibolu,Çanakkale 
Ayvalık ve lzmire arzimet ve 
Çanakkaleye uğrayarak av· 
det edecektir. Yolcu bileti 
vapurda da verilir. 

m ..,, 
Zayi 

2992 sicil numaralı ehliyet· 

namemi zayi ettim. Yeni· 
sini ,. la cağımdan hükmü 

yoktur, 

Tophane .Kıılaaltı 329 

ıoför Hasan 

Doktor 
Feyzi Ahmet ..... 1 ................................. ... 

Doyçe Oriant Bank 1 
Adres: Y emiıte Ta vilzade 

biraderler. Telefon lst: 2210 

Doktor 

Agop Essayan 
Langa cami sokak No 
19 Her gün hastalarını 

Cilt, Saç ve zührevi 
hastalıklar mütehas 

Cumadan maada her . ı 

ıaat 10 dan 6 ya kadar b \.,ta 
kabul edilir. 

Adres Ankara Caddesi N.43 
Telefon ıstanbul 3899 

AiF -
Zayi - 21 inci ilk mek· 

teplen aldığım ~ahadetname
yı zayi ettim- Yeni~ini çıka
recağımd.m eskisinin hükmü 
kalmamıştır. Hasan Enver 

Deutshce Orietn Bank 1 
istanbul ıuhesinin müceddeden küşat olunan 
dairesinde bodrum katına mükemmel ve 
müzeyyen kastllar vazolunmuştur. Fiatlar 
ehvendir. Arzu edenlerin Bahçekapı' da 
Atirefendi caddesinde Yeni Vakıf han 
karıısındaki bankaya müracaatları lazımdır. 

iıllllİlllllml .. İlm .................. _.._. ....... ım11ıBS1 

lıan 
Esat efendinin ismail ef. 

zimmetindeki alacağını temin 
için haciz kararile euanın 
furuhtu karargir olduğun· 

dan 12-3-931 tarihine mü
sadif Perıembe günü saat 
10 dan itibaren Üsküdar 
pazar mahallinde açık art· 
tırma sut"etile satılacağı ifan 
olunur. 

lkabul ve tedavi eder·ı 

Satılık hane 
Aksarayda Siuekli bak

kal Cerrahpaıa caddesinde 
57 numarada 12 odalı, içi 

dı§ı yağlı boya, elektirik, 
havagazını tatlı suyu hovi 

1500 arım bağçeli bir konak 

acele satılıktır. 

9 Mart 

Büyük tayyare 
• 

pıyangosu 

11 ınarl 

~ .~ . • . ·c.- t -~ . : . ·.,,. 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahili hastalıklar 

tedavihanesi 
Erkek, kadın ve çocuk· 

ların dahili (iç) hastalık· 

larını cumadan maada 
her gün (2-4) de Divan• 

l
yolunda 118 numaralı hu· 

susi kabinesinde tedavi 
eder . 

Telefon lshınbul· 2-;-~n . . -: . . ·~.' ~·. t~ 

-------------------~-

OSMANLI 
BNKASI 

Sermayesi 10,000,000 
I ngiliz lirası 

İST AN BUL ACENT AL IÔI 
Telefon: İstanbul 24460 

BEYOÖLU DAiRESİ 

Telefon: Beyoğlu 1303 
Senedat ve poliça mukabiJiıtdc. 
muayyen vadeli veya hesabı cart 
suretile avanslar ,poliı;a ve iskotl· 
tosu. 
Türkiye Cümhuriyetinin başlıca 

şehirlerine ve memaliki ecnebi)'e 
ye senedat, çek, itibar mektUP~~ 
ve telgraf emirnameleri irsala 
Hesabı cari) küşadı, senedat ve rı 
kıymetli eşya muhafazası, kU~ 
ahsilatı, Türkiye'ye ve mernalik1 

ecnebiyeye keşide edilen poli~ 
!arın tesviyesi, borsa muame 
icrası, akçe pey ve şerası, saı 
bilcümle banka muamelatı, J<a 
icarı. 

TAKVil'A _________ _...... 

Mart 
9 

Pazartesi 

1931 
Sabah 6,221 Akşam JS,~ 
Öğle 12,25 Y ntsı J9,4' 

ikindi 15,41 ~ 

M. ı'ktüdür Burhanettirı ).ft 


