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Baımalaiırriri ARiF ORUÇ 

Türk Milletini ak em tayin 
Meb'usluk 

erbea Fırka 

Bu llleselenin bütün 
earllrını neşrediyoruz 

______ .. 

Tekaütlüğünü 
istedi 

Mefaulı Serbea c:Gmhu• 
rf7et fırka11 lideri GOmGth•· 
ne meb'uıu Fetbf B. ıeçeo• 
lerde ıazetemlze beyanatta 
bulanarak tlyad hayattan 

çekilmek A'l'Uretlnde olduia
nu '6JlemltU. Ankaradaa 
Yerilen t,lr habere f6re de 
Fethi beJID kendiune teblt 
ma&fl tabdel talebinde bulun· 
dutu a6ylenllmektedlr. 

Fethi 8. evTelce Bat ye
kdllkte bulundulu için tek•· 
Odlyeıl yeni tekaGt kanunu 
mucibince ytız elif lira kadar 
tutacaktır. 

Fethi B. tekaOt olduktan 
sonra phrlmfse plecelr, bu· 
racla ikamet edecekUr. 

Vali MıJtittin Bey 

bi Turpt Be1lerln bulun· 
mıyacatı mlttabbercllr. 
( Deo,,,,., 4iind •a/ai.lme) 

Fi~Yöiöji kitabı 
karar bugün verilecek 

Tıp falrtHteat modem. 
lerlnclen Ratlm Ah ...,._ 
Talha bey ara11acla bir Fl
slplojl kitabı yL-lıaclea ÇI• 

kan ihttl&fan, faktllte mec· 
llıbıde tetldlr ecllldltlnl Ye 
binnettc:e Rulm AU be,m 
telif ettift kitabin nepedil· 
memeıfne karar verdlfhıl 
Y•ZIDlfbk. Bir kitap Jhfln· 
den bayii aGrilltalere tebe· 
blyet veren bu meaelenln 
nfhe I karan darllftlnun dl· 
Yamnca verflecekttr. 

Dl•an buıOn olmadılı 
takUrde yann toplanarak 
karannı Yerecektir. 

Anket 

Kadık~_yund 
Lik Maçlar 

Dan Paayula lltllfl6p •J• KaaıtapGfa tUımı l'I 
Din de KadıklJGade ltk I DeYreDID on oab., da-

maçlarma devam edildi ve ldka11 seYbla pçtL 
Bu dakikalarda alta-

tlç maç Japılcl1. ordu lehine pea alta orcla. 
ilk bkuma liops I~ ppb. [De•amı 5 lnd _,fada] 

1 Hallı lırlıaaının gençlik aıı•!::J 

• ••• - $a 1111 6ir tafar•a laer intilaapta Pftflifl ... 
dısris. 

~lilı - fHUil••ini 6ifirJi. Ttırilıl altla tarilt Pftflile 
Gflnl. Pftfı.,.ınea. 



Sahife 2 

Bir Hikim Günde Kaç 
Davaya Bakabilir 

Günde Altmış Dava Rü'yet Eden 
Bir Mahkemenin Kararlarında 

İsabet Olur mu ? 
Son ıGnlerde bir çok ı hlkimln bir davayı beı dakı· 

kimseler mahkemelerdende kada blUrmesi mecburiyet 
ıiklyet etmektedirler. Vaki vardır. Ve netekim .böyle 
ıiklyetlere ıöre, Sulh, As- oldutu için itler uzuyor. ,, 
ltye Hukuk ve ticaret mah· Şiklyetçllerin verdikleı-i 
kemelerinde ve bilhassa icra bu malamat eler dofru 
dairelerinde itler pek çok ise cidden cok fecidir. Çiin· 
oldufundan ne kalemler • kü bet dakika zarfında ril· 
deki muamellt ve nede er· yet edilen bir davada ada· 
babı mesalJh tarafından ika· let fikrinin bGUln esaslarla 
me edilen davalar vaktinde meydana çıkanlacağı hiç 
bfUrilememektedfr. iddia edJlemez. 

Bazı pklyetlere göre bir Dtınyanm hiç bir tara· 
Sulh bakimi gGnde 60 kü· fında görülmemlı olan bu 
ıur davayı rii'yet etmekte gibi tılerin memleketimizde 
fmlfo Şfklyetçiler bu nok· hem de en medeni ıehrlmlz· 
tayı ıöylece anlatıyorlar: de ıiklyetl celbedecek bir 

- " Muhakemelere sabah· halde bulunmaımm daha 
leyfn ıaat 9,5-10 da batlanıyor diin denecek kadar yakın 
ve 12de bitiyor. Ôileden ıonra bir zamanda biitiln inkılap 
da 13,S da müba19ret edilerek yapan adltyemlzJ namına ne 
16,5 da bitiriliyor. Bu hesa· derece dolru oldufunu an· 
ba ıöre 2,5 sabah ve 3 saat layamadık. 
öileden sonraki tam bet bu· Bu halin onune geç· 
çuk saat L muhakeme devam mek için lıtanbuldaki mah· 
ediyor. Şuhale nazaran kemelerin daha bir misli 
pde 60 davaya bakan bir fazlalatbrılması icap eder. 
......... it .. ......... ........... ...... 1 .... .. ............... . 

Amerikada bu-\Acaba ne yapa-
day fazlalığı caklar? 

Vaıhtngton, 12 (A.A) -
Yeni ziraat odası reisi M. 
Stone, geçen sene olduiu 
pbl bu sene de önilmtlzdekl 
1 Temmuzda Amerlkada 
nakledilecek buiday yekQ· 
nunun 275 milyon "Butel'e,, 
balfl olacaiını tahmin et· 
mektedlr. 

Alman bahriye bütçesi 
Berltn, (A.A.) - Relıhas

taı meclisi bGlçe encümeni 
183 ~milyon marka baltl o· 
lan bahriye tahlilabnı Jta· 

bal etmtıtlrr 
Deniz ilifıve M. 

Stimson 
Vqbıpon, .12 (A.A.) -

M. Stlmeon nlmreıml bir 
mrette FranllZ • ltalyan de
Dill ltll&fının akdinden do-
layı memnun olduiunu ve 
çilnkü bu itlllfnamenln ln· 
;tlterenin Londra muahede
namellnln ııyanet maddeıine 
tevfikan bahri inıaatıın tez· 
Jit ettiifni iP mek tehlike· 
ılla berta?af etmekte bulun
duf11nu beyan etmiıUr. 

Siyasi mahkumlar niçin 
nakledilmiş 

Havana, 12 (A.A) - Bu 
sabah fecir vakti bir çok 
kamyonlar "Principe,, kale· 
llne gelmitUr. 200 siyasi 
mahpus bu kamyonlara bin
dlrilmiı ve kendilerini "Pinı,, 
hapiıhaneılne nakledecek 
olan vapura ıötlrillmGttllr. 

Amerika sefirinin 
seyahati 

Parla, 12 (A.A.) - Ame· 
rikanın Parla sefiri M. Edıe 
bir aylık tetkik seyahati lc· 
ra etmek üzere Faı, Cezayir 
ve Tunusa müteveccihen yo 
la çıkmııtır. 

Bu nakil keyfiyeti, halkça 
meçhul kalmıı ve ancak ög· 
leden ıonra mevkuflann ak· 
rabalan kendilerini ziyaret 
etmek üzere kaleye gittikleri 
zaman mesele ortaya çıkmıt
tır. Mahpualann nakltne fi· 
rar için feıat terUbabnda 
bulunmuı olduklarını ke,fe
dilmit olmaıı sebep olarak 
göıtermektedir. 

YARIN 

ŞEHİR HABERLERİ 
Vilayette: 
Mühendis 

mektebi 
Yeni bazı şubeler 

açılacak 
MGhendlı mektebi tim· 

diye kadar yalnız yol ve 
intaat mGhendisl yetlıtlrir· 
ken ıon aeneler zarfında 
mektepten diler ıubelere 
menıup miihendiıler de çı· 
karmaktadır. Bundan baı· 
ka DarGlfGnGn fen fakilte
ıindekl makine ıubesl de 
makine milhendlsl yetlıtl· 
rlyor. 

Fakat alınan biltün bu 
tedablr klft ıörilnmüyor. 
Haber verildiiine göre Na· 
fıa v~kileti, gemi lnpatı, 
kimya, tayyare inıaatı mil· 
hendlsleri yetlıtirecek mü· 

le11eıelerfn açılmasını esas 
itibarile kar11rlattırmıttır. 
Bu mekteplerclen hangisinin 
daha evvel açılabllecell he· 
nGz malam deflldir. 

BıladiyMı: 
Belediye Bütçesi 
Yeni bütçenin tatbi· 

kine başlamyor 
Belediye bir taraftan in· 

tlhap hazırhldarile diler ta· 
raftan da yeni muvakkat büt· 
çenln tatbiki lç~n tedbirler 
almağa baılamıtbr. 

Dahiliye vekaleti bütçede 
baza tadllAt 7apmq memurlar· 
elan bazılannın maqlarmı 
indlrmlıtir. Bu suretle me· 
seli muvakkat bütçede ka· 
bul edilen SO liralık maaı· 
lar 45 liraya lndlrilmittlr. 

Muhaıebe bu bütçeyi alt 
olduiu kısım mildürlüklerine 
blldlrmiıttr. Diter taraftan 
fen heyeti de bütçenin tat· 
blki için hazırlıklarını bi· 
tirmlıUr. Vakıt geciktiği 
için derhal icraata baılana· 
caktır. 

Seyrüsefer 
işler pek berbat 
Poltıle belediye zabıta11· 

nın tevhldinden sonra sey· 
rilsefer tıleri pek berbat bir 
hale girmlftlr. 

SeyrGıefer itleri polise 
devredildikten ıonra otomobil 
ve tramvay kazalan hesap 
tutulmayacak kadar çofal
mııtır. 

Buoun için seyrGsefer it· 
)erinin yeniden belediyeye 
devri dfltilnillmektedir. Hem 
nüfuı zayıatına ve hem de 
bir çok otomobillerin harap 
olma11na sebebiyet veren bu 
hayati itin bir ·an evvel yo
luna konmaıı memleket na· 
mına llzımdır. 

1 Liman şirketi / Muhtelit mahkemelerde; 
Hükumet tarafından Bir dava 

idare edilecek 
Liman oirketindekı yol· 

ıuzluklarla tahmil ve tabliye 
ilcretlerinin çok ağar olduğu 
malılmdur. Hattl bu yüzden 
hükQmete yapılan tikayetle· 
rin adedi binleri aımııbr. 

Huıuıt ıurette aldığımız 

bazı haberlere göre Hükıl· 
met liman rtirketi hakkında 
ciddi tetkikat yapmaktadır. 

Bu tetkikat bittikten son· 
ra ltman itleri hük<imet ta· 
rafından idare edllecekUr. 

Hükiimet ayrıca liman· 
ların ıslahllede uğraı acakbr. 
Bu husustaki tetkikata da 
devam olunacaktır. 

mübadelede: 
Etabliler 

işlerini çabuk bitirsinler 
lstanbul, 13 (A.A.) -

Muhtelit Mübadele komis· 
yonu IS Şubat tarihli ;İstan· 
bul gazetelerinde sureti a· 
Ude milıtahreç ruanına ali· 
kadarların yeniden nazarı 
dikkatini celp ve çünkü bu 
illnda milnderiç üıul ve me· 
raslme tevfiki hareket etmi· 
yenlerin tazminat talepleri· 
nin bizzarure reddedilece· 
linl beyan eder : 

lstanbulda bulunan etab
Ulerdan lıtanbul Belediye 
hududu haricinde mutasar· 
nf bulundukları emlake mu· 
kabil tazminat almak üzere 
istida vermit veya verecek 
olanların bu talep ve istida· 
larına alt muameleleri bir 
an evvel nihayet 1 mayıı 

1931 tarihine kadar ik· 
mal etmeleri ve bunun 
içinde ellerinde bulunan ve· 
raset llmiihaberi, taıarruf 

senedi, vergi kifıdı veya 
makbuzu gibi vesikaları ay• 
nl tarihe kadar muhtelit 
mübadele komisyonuna "Mis 
sokafı üçGncü kat,, tevdi 
etmeleri ve bu komisyonun 
kadastro kayıtlarını buldu· 
rup çıkartmasını mümkün 
kılacak mütemmim. mata. 
matı mezkQr komisyona lca· 
bmda bildirmeleri rica olu· 
nur. 

" Muhtelit mil badele ko
mlıyonu yukarda izah edilen 
tarz ve tekilde tamamlan· 
mamıt olan tazminat talep 
ve iıtid'alannı hiçbir veçhlle 
is' af ve intaç edllemlyeceline 
timdiden alakadarlann dik· 
kaUnt celbeder. 

Muhtelit mahkemece 
reddedildi 

Muhtelit Türk • Yunan 
mahkemesi, Beyoğlunda Lon· 
dra birahanesi sahibi Bilr
nazar Efendinin Şark de· 
miryolları tlrketi aleyhine 
açtıfı da vayı rüyet etmiıtir. 

Müddei müterake esna· 
sanda Sirkeci istasyon büfe· 
si ve mefru;atııun müste
ciri iken ıirketin tesirile F • 
ransız kuvvetleri tarafından 

büfeden zorla çıkarıldıfını 
iddia etmekte ve 28 bin 
liralık zararının ıtrketten 
tahlllini istemektedir. 

Müddei davasını isbat 
edemediğinden mahkeme
ce dava11nm reddine karar 
verilmlıtir. 

Müteferrik; 
Bir define 

bulundu 
Beykozda Mehmet iımin· 

de biri tarlada bir deynek 
parçasile toprağı harııtırır· 

ken yerden bir altın çıkmıı· 
br. Bunun Qzerlne toprafı 

daha ziyade eıelemit ve bir 
çömlek altın bulmuıtur. 

Altınları kulübeılne götü· 
rürken arkadatlarındac biri 
görerek ortak olmak iste-
mft, Mehmet razı olmayın· 
ca polise haber vermlıtir. 

Polis altınları almııtır. 
Bu paralann bir kıımı 1115 
tarihlidir ve Sultan Ahme
ılin tufra11nı havJdJr. Bir 
kısmı da muhtelif kıtada 
ecnebi paralarıdır. 

Poliste: 
Sahtekarlar 

Defterdarlığın mührünü 
taklit etmişler 

Bazı açık gözler Defter· 
darlıfın iskambil kaiıtlanna 
bastıiı mühürleri taklit et· 
mitler ve kaçak olarak teda· 
rlk ettikleri oyun kafıtlanna 
bu sahte miihürle milhiirlf. 
yerek plyaıaya çıkarmıtlar
dır. 

Zabıta ıahtekarlıiı haber 
alınca harekete geçmlt ve 
ıabte iskambil kllıtlarını 
müsadere etmiıtlr. Beyoi· 
lunda bu sahtekirlann otur-
dukları ve çalııtıkları evler 
taharri edilmlı, sahte mü· 
hürlerle kaçak iskambil ki· 
iıtları bulunmuıtur. Zabıta 
tahkikata devam etmekte
dir. 

KUŞ 

Bir çayda 
Nasıl 

lt akıt geçer 
Bir aile çayındayı 
Salon lıtanbulun d 

bar simaları, centilmen 
lerile dolu. 

Her yerde oldufu 
burada da_ hanımlar e 
yeti teıkll ediyor. 

Şiımanı var, zalfl 
esın•ri, sanımı, hal 
hayyülün her nimiine .. 

Yalnız ihtiyarı yok. 
Bir müddet danı 
Birazda politikadan 

vuruldu. Tuvaletten re 
musikiden de bir 
karııtınldı. 

Susuldu. 

• Çatlak bir seı: 
- M Hl n piyano 1 

mezlerml. 
- C. 8. güzel 

eder. 
Gibi ricalarda fay 

medi. 
Gene susuldu. 

ıt

Fala,inanır mııınız7 
Methur S. 8. çok 

ne düıürüyor. D. Be 
Hf. nin ayrflacaklan 
söylemi'" 

Güzel bir Hf. 
- Ben, dedi kah 

na fazla merak sardım. 
de bet on kahve fçlyo 

- Aman IUSUQ 

da gazeteci var. 
Bn mqbJvHe 

ıilrmedi. 

Gene ıükat •. 
-tl 

Meclisin en ince, 
zun ve komiği N. B. 11 

binmiı gibi uzun ba 
ortaya atıldı: 

- Bir oyun •• d 
- Muvafık. 

Oyunlann isimleri.. 
landı: 

Aıure, telefon. 
harf, tayyare ... 

Sonuncu beienll 
nu S. hanımefendi 
tu. laveç oyu11u imi• 

En fazla on daklW 

dan eonra tekrar 111 

* Kaçmak için bu 
kntt~n istifade e 
zımdı. 

lnıill z vari uzakl 
kalanlar: vakit ı 

yeni bir~ oyun keti• 
yorlanlı. 

1 (Yarın)ın Halk Diplom_a_tı ______________ Kı_a_r_a_g_öz_v_e_M,_e_b_'u_s_N_am_z_et_le_r~i 

apartman, varı~ nenlae yetmez 7 Yerlerin nanna yandınız. Bu defa da maı· ipUdal mektebi delil ! ifittlnlz de onun için mi meb'u.ıuk 
Karaa6z - Siz yilkGnOzO tuttunuz. Haq. j Karq6z - Eski tntihapta Terakklper· ı Karaaöz - Oilum Etem Millet Meclisi 1 Karagöz - Gençlerin meb'u• 

ftnlsi\ tlatmetlne atlaJlll• lllDU? 
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Heyelan 
Bir kasaba halkı kor· 

kudan kaçıyor 

Günün meselesi 
(birinci ıayladan devam) 

Bir müteahhitte böyle 
bir kanaat hasıl olur olmaz, 
milnakaea esnasında ralıip
lerlnl kaçırtacak fiatlar 
ister ve maliyet fiatından 
ucuza taahhüalata giriıir. 

TBrk tarihinde 

UNAN iHTiLALi 
Meb'us intihabı 

En Evvel Denizlide Başlıyacak 
Ankara, 13 (H.M.) - İntihabat hazırlıkları memleketin 

her tarafında devam etmektedir. 
Vekalete gelen malumata nRzaran Deni~U, Bursa~a, 

Tekirdatı Kırklareli, Çorum. Eskiıehir ve Kutahya vıli
Yetlerinde defterler açılmııtır. 

Chambery, 12 ( A.A) -
Bugün haber verilen arazi 
kayması daha timdiden 
"Chatelard.e kadar uzan· 
mııtır.I Takriben 40 he1'.tar 
arazi ftzerindeki evlerle be
raber dakikada 40 metre 
sür' at le "Deıgra ndes" kasa· 
basına doğru akmakta ve 
mezkur kasaba ahalisi kıy
metli eıyalarını alarak kaç· 
maktadır. Bir felaket vuku. 
undan korkuluyor. 

Meseli, Kabataı depoları 
iki katüzerine münaka .. ya 
konmuıtu, böyle ihale eclil
di. Fakat, ihaleden sonra bir 

olmaları [ 1 l bu teklife ya• 
ııaıarak Ruslar aleyhine 
bir ittifak veyahut ltilaf a l kıralları (Hanover) haneda

nından bulunuyordu. (1784 
1199) Berllnde Rusy aleyhi· 

Bunlardan en evvel defter açan Denizli vilayeti 
olduğu için meb'us intıhabatına ilk önce Denizliden 

baılanl\caktır. 

Aydın'da intihap hazırlıkları 
Aydın, 13 (Yann) - Mebu's intihabı hazırlıkları batla

ıtıııtır. Herkes muktedir, t~crübeli ve Sevilmlı kimselerin 
intihap edilmelerini istemektedir. 

Aydın, 13 (Yarın) Şurayı devletçe feshedilen be
lediye intihabatı Jçin yeni namzetler tayin olunmuıtur. 

Aralarında ali tahsil görenle ve mühendisler bu
lunan yeni namzetlerden çok teyler ümit edilmektedir. 

• • • 
Rusya' danl Avukatlar . 

1 meselesı 
Gelecek yolcular 
muayeneye tabi 
Ankara' 13 ( Yaran ) -

Rusya' dan memleketimize 
sirayet eden veba hastalığı· 
ıun önü alınmak için Rize 
~e Artvin vilayetleri hariç 
olmak üzere Rusya ile mii
ıaakale kapılanmız Bitlis 
•e Kara Yil&yetJerhıln bazı 

Ankara, 13 (Yarın) -
Memur olamıyacakların 
avukatlık yapamıyacakları 

hakkındaki teskere Pazarte
si günü mecliste okunacaktır. 

Üç şaki 
F vi soyarken yakalan

mışlar 

'.Yollanna lnhiaar ettirilecektir. 
.Rusyadan gelen yolcular sıh· 
hi muayeneye tabi tutulacak 
ve S gün müıahede altına 

•lınacaktır. Sıhhi ahvali tam 
olmayanlar serbest bırakıl

İzmir, 13 ( Yarın ) Ev

velki gece üç müsellih 

adam Salihlinin Allah di
yen köyünde Şerif ağanın 
daha bazı kimselerin evle-

rlne girerek öteberi \,&lmıt
lardır. Hasan, Muıtaf a Is
mail ismindeki pkller ya
kalanmıtlardır-

lllayacaklardır. 

HamitB. 
Ankara müzesi 

müdürü oldu 
Ankara, 13 (Yarın) -

Mnzeler müdiiriyetlne Ha
llıit Zübeyr Bey tayin ~dıl
.Jııfıtlr. 

Foça kaymakamhğı 
lzmır, 13 (Yarın) - Dl· 

~anı harp tarafındad mah· 

ltCiQı edilen Foça kaymaka· 
lbı Yerine Antalya polis mü
clGrü Mustafa Be tayin olun-
1'1uıtur. 

lire belediye reisliği 
., İzmır, 13 ( Yarın ) - . Ti· 
ede Yeni intihap neticesin· 

el ô . 
e Dler zade Ali Bey bele-

Ply 
"ii e reisi olmuıtur. 

~!lııdi boı vaktim çok, Ada· 
l &on littifim g6n esvap· 
dllt'lttaJa beraber tanbunmı· 
L il alhlııtım, saatlerce tan· Qllr 

1 ça •Yorum ... 

la dGn akıam üstü Makbule 
anınıı d d 1 

Y eni Tayinler 
Ankara, 13 (Y ann) -

Ankara defterdan Sezal B. 
Elizlz vali muavlnhfine 

Keskin kaymakamı KAzım 

Bey Awkara defterdarlıfına 

Mes'udiye kaymakamı Hil· 
mi Bey de Köyceliz kayma 
kamlıtına tayin olunmut• 
lardır. 

Barcelonda vaziyet 
Barcelone, 12 (A.A) -

Ecnebi memleketlerde de
veran eden pyie.lar hilafına 

olarak Barcelon 'da nizam 
ve apyif haleldar olmamıt
tır. Vazf yet tama mile nor· 
maldır. 

( Yarın ) ın tefrikaaı : 80 

ve tahta sediri bembeyaz 
örtiilü bu f aklr odayı biraz 
yadırgadı galiba. Maamafıh 
tanbura 0 kadar bayıldı ki 

her ıeyi unuttu. 

Chambery, 12 (A.A) -
Chtelard'deki arazi kayması 
timdiden " Bergea ve Mic • 
haud" kasabalarını tahrip 
etmiıtir. Manzara müthiıtir. 
Hali harekette bulunan 40 
hektar sathında ve 6 mil
yon metre mikabı hacminde 
bir toprak kütlesi saatte 150 
metre bir ıüratle ilerlemek
tedir. Bu kütle, departman'ın 
tahliye edilmlı olan mer
kezinin evlerine doğru ıa

kuli bir surette inmektedir. 
Daha timdiden yolu üze

rindeki dağınık evleri ör
tüp kapatmııtır. 

Vadide mütemadiyen bir 
takım gibültüler ititilmek
tedir. Keneli kendine yata
imdan çıkmıı olan seylap 
sayesinde bu kiitJenin yo
lunu çevirmefe tetebbüs 
edilecektir. Köprü bu gece 
berhava redilecektir. 

kat daha ilave edildi ve bu 
kat için münakasa yapılma
dı. Bu mesele de kimseyi itti· 
ham etmek istemiyoruz. 

Maksadımız, kanunun bu 
hatalı maddelerini değiıtir-• 
mektedir. 

Bu madde sui istimale 
yol açmaktadır. Müteahhit
lerinbazılarıda bu gibi mad
deler sayesinde zengin ol· 

muılardır. 
Eter hükiimet, bu gibi 

maddelerden nasıl istifade 
edildiğini anlamak isterse, 
ihalelerden sonra yapılan 
tadilatın listesini çıkartmalı, 
bir çok gayri meıru kazanç· 
lara nihayet vermek çare
sini düıünuıelidir. 

Her halde, her yeni 
ili ve için yeni bir müna· 
kaıa [açılmalıdır. 

Bu suretle, kazanç ta 
meıru bir ıekil alır. 

Hindistan meselesi 
Londra,1'1 12 • (A.A) Dün 

Avam kamarasında Hindistan 
meselesini müzakeremevkline 

Amerika - Japonya 
ıJe deniz itilafı 
Vashington, 12 (A.A) -

Japonya'nın Vashington se

firi ile Hariciye nezareti 
erkanı arasında vukua ge
len müteaddit hususi mü· 
llkatlardan sonra her iki 
biik6metfn Fransız • ltalyan 
deniz IUllfına karıı hatb 
bareketJerlnln yekdiferlne 
mClpbib oldufunun anlatıl· 
dıfı zannedllmekted•r. Ha
riciye mClsteıarı mua vinl M. 
Castle, N. Stimaon namma 
beyanatta bulunarak deniz 
ltlllfının bet bahri devletin 
akit ve imza edecekleri ye· 
nl muabedeye derç ve it· 
hal edilebilmesi için bu 

konulmas11iyasl fırkalar
la bir takım mebuslara nok. 
tal nazarlarını teırlh etmek 
fırsatını vermek ve bu suret· 
le vaziyeti tenvir .etmek mak· 
.. dından ileri gelmlıtlr bıtı· 
mal bu müzakerat, lrlya 
miiracaat edilmekılzf n 
hitam bulacaktır. 

M. Baldvf'in beyanatı 
hük6mette muhafazaklrlar• 
la amele kabinesi araıında· 
ki ihtilafın Londra yuvarlak 
masa konferansının eserine 
devam etmekı hususunda 
kabul edilecek en iyi vası· 
talara alt alelide bir usnl 
farkından ibaret bulunduğu 
ve Hint meseleıinde teırJkl 
mesai etmek bahsinde üç 
büyük fırkanın vahdetine 
halel gelmemlt kldufu ka• 
naalinl teyit etmlttlr. 

"Acaba, dedi, tanıdık· / 
la~ iyi bir muallime var-
mı." 

GiilGmaedım: 

- Ben 6d kadar ke
manda aı6tterlrlm. 

Dedim, kızcafız pıırdi: 
Ciddiml s6yliiyonu· 

nuz?. 
Elbette cfddi ! Piyano 

dersi isteyen varsa onu da 
gösterebilirim. 

Makbule, ıaka edOp et
medifini anlamak için yü
ziime dikkatli dikkatli baktı: 

bapta evvelemirde &yan 
meclisinin müteleası alın· 
mak ve keyfiyet mezk6r 
meclisini taadfkına iktiran 
etmek lazım geleceflnl .ay
lemlttir. 

Yunanistan' da yeni bir 
inhisar 

Atına, 12 [ A.A] - Meb· 
uaan meclisi, Kinin devlet 
lnhfsannı kabul etmfıtlr. 

çiik zan ediyorumda, .. mual
lime Hanım!" dlmefe utanı· 
yorum! 

- Amma yapdınız ha! 
- Vallahi böyle... siz 

timdi dimek Medihaya ke
man ders! vereceksiniz? 

- Mademki alzin arka
datınızdır, maalmemnuniye, 
kimdir bu hanım? 

girmelerine mani oldu. P
rusya ise, lngllterenln müs
tağni kaldığı birıeye muva
fakat etmek istemedi. Türk
ler sadece Venediklilerle 
( mütelıf) kaldılar. - neye 

yarar?-Onlatıncı Lul Ruslara 
kartı hareket etmek üzere 
müttefik bulamayınca bu de
fa, zararın neresinden dö
nülürse kar olacatım hesap 
etti: Hiç olmazsa Rusların 
Karadenlzdekl donanma kuv 
vetlerfni taddit fikri ile 
Avusturyaya bazı teklifatta 
bulundu. Avusturya ile de 
anlaımak nasip olmadı. [2] 
Bu sarada Avusturyanın ls
tanbuldaki sefiri Babıaliyi 
11kııtınyordu. Ruslann itti· 

fakı herhalde Avusturyaya 
Fransadan ziyade menfaat 
temin edebilecekti. 

Hulasa: ~Avusturya tek
lifini karara baflamak üze
re lstanbulda yine meclisler 
toplandı, mOzakereler ve mO· 
nakaıalar oldu• Fransız sefi
ri ta va11ut etti. Kırım sene· 
di meaelesindede lngiliz sefi
ri tava11ut etmiıU. Fransız 

sefirinin bir ıey bec_,reme· 
mesl azllinl intaç etti. Muma
ileyhin yerine kont ( Şuva· 
nedi Gofi ) geldi. [ 3] 

Fakat, Franıızların Ruya 
aleyhine bir devletle anlaıama· 
malanna mukabll.j Prusya 
batan Alman prens ve hG
kdmdarlarile anlaıb. fnsfl. 
terede buulara •IUhak ve 
ittir ak etü. ÇdnkG lnıtlf z 

1 

1 

ne bir ittffakname imza edildi 
L4l bu zamana kadar Hin· 
diatan ve Amerika mesele· 
lerile ufraıan lngiltere Şark 
itlerine karıımıı oldu. 

( Deuamı ver) 

ftl Bu tarihe kadar lnglllzlerln 
sark fşlerlne karıımamalarının ve 
Franıızıara muğber olmalarına sebep 
tudur: lngillzler (1181-1767) senesin
de fyanl Kaynarca muahedesi, Mora 
ls.)anı ve Rus donanmasının Ak
denize gelmeslle neticelenen bilyiik 
harpten bir sene evvel! Hlndlıtanı 
işgale baflamıştardı. Dir er taraftan 
Amerikalılarla aralarında lhtllAf çık· 
mııt ı. Kaynarca muahadesl aktedll· 
dlfl zanıan Amerlkada bilyük bir 
lhtflll çıktı. (Vaşington) reis oldu. 
Bir sene lçınde Vatlngton lngfllzlerl 
bozdu. (Boston) tehrlnl kurtardı. 

(1191-1177)RusJarda Şahin Orayı Kırı
ma han yapmışlardı. Kırıma aaker 
aevketmlılerdl. Fransızlar lnglllzler 
aleyhine Amerikalılarla ttlfak ve in· 
glllzlere Ulnı harp ettiler. Rusya 
bu ıebe, ten Şarkta büıblltlln yalnız 

kalmııtı. franıızlrr, lnglllzlere 
muuenet etmt1lnler diye Ruslara 
miimaıat ediyorlardı. 

(Aynatıkualr) muahedesinin ak
dine bu eebepten Fransız ıeflrf ta
vaaıut etti. Hallıa: lnglltere, Fransa 
ispanya ve Felemenk blrlblrlerlne 
gfrmltlerdf. (Aynaltkav.ık) b6yle 
bir zamanda imza edildi. Fransızla
rın neden sonra akılları baıtarına 

geldı. Kendileri Amerika lflerlle uf
raaırken Rarya Ye Avuıtur.JA ıarln 
taks'me hazırlanıyorlardı. Fransa 
heman sulhe teşebb&ı etti. itte bu 
sebepten dolayıdır ki Ruslar Kırıma 
ve Avuaturvalılar Boınaya dair se
netler isterken, Fransızlar lngttlzler
le (Veras)'I) de sulh yaptılar. Ame
rikanın iıtlkllll tasdik edildi. lngl· 
liılerln lfblrarının sebebi badar. 
Bu izahat o devirin T&rJı: tarlhl.ırln
de balanmadıjı için ecnebi tarihle
rinden bullaa edllaılttlr. Bu itibarla 
TDrt mehazlera lıtfut eden asıl 
meta• del'd •lnalip •6rlilmedl. 

J2J CeYdet: c 3 ı 80-81 den hl
llaa. 

'
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A11rupa Birliği 
Londra, 13 (A. A.) -

Hariciye nazın M. Hender
son, Avrupa birliği hakkın· 

da tahkikat icra edecek 
komisyonu teıkil ve tensiki
ne memur komisyonun lçtl
maında hazır bulunmak Ü· 

zere 24 martta Parlse gi· 
decektir. 

Bu içtima, M. Brlandın 
bir Avrupa hiik6metl miit· 
tehidesi ihdası tekbflne mn 
tealUk olarak yapılacak Jp
tidaidal bir lçtlmadır. 

kadatlanna çıkarıyormut· ı 
Ana kız pek sıkılıyor. Ben 
olsam hiç sıkılmam hoca· 
hanım. Medihaya f&tıyo
rum. Ketke ben onun ye
rinde olaydım! Ben kafese 
kapanmıı bir kuı gibiyim, 
defllmi bocabanım? Ôyle 
aıkılıyorum ki vallahi .•• 

Bu kızda bu fikirlere hay
ret ediyordum. Kendi ken
dime: 

ltalyan torpitolan 
Cezayirde 

Parls, 12 (A.A.) - Tan 

ıazetesinin Cezaylrden lsUh

barına 16re 8 torpito muh· 
ribinden miirekkep bir ltal

yan filosu Cezayir limanına 

gelmittfr. Deniz ltllifının 

aktedilmit olduğu ıu sıra

larda bu ziyaret Akdeniz 

Aleminde Fransız • ltalyan 

birliflnln bir delili ıibl te
Jlkki edilmektedir. 

==-= 
- Ne gilzel konutuyor· 

sınız, muallime hrnım; Şair 
ıibl. 

Makbule Hanımla bu va

dide epey çene çaldık. 
Geç vakıt gittiler. Perıembe 
günü gelip de beni Sultan 
Ahmede Mediha Hanıma 
götürecekler. 

Esvaplarımla iakarplnle
rlm, Sabriye hanımın be
destanda it yapan bir ahpa· 
bı veaatatiyle, yOz otuz altı 
liraya .. tıldı. 

f'"ka a adısı bize gel 1 er: 
ilde bir ziyaret! ••• 

,. Ben odamda-bu, benim 
"'lak 
111 

\'e oturma odam; ay· 

..... ~•traanda da misafir oda· 

...... t 

Ve beni yarım .. at 

dinledikten sonra artık udu 
bırakacafinı, annesine tan· 
bur aldıracafını, tanbur çal· 
maz .. yatayamıyacafını söy· 
Iedl! Sonra : 

- Tanıdığınız bir keman 

- Mapllah kırk bir kere 
muallime hanım ! Bu yatta 
bu kadar teyi nasıl öfrendi· 
niz? 

- Merhum Ubeydullah 
Patanın kerimesi. Biraderi 
Maarifte miifetuıml ne, bü
yük bir ,ey. Kendisi biraderi· 
nin himayesindedir. Çok iyi, 
terbiyeli, güzel bir kızdır, 

muallime hanım, hem akıl
lıdır, benim gibi sizi yor
maz! 

- Romanların talebesi! 
Diye düıündüm. Dadı 

kalfa iskemle üstiinde kıv· 
ranmağa baılamııdı. 

- Ya vrucufum, dedim, 
seni timdi bu (kadar cez· 
beden o ıerbes hayat zan· 
edeldifi kadar güzel bir ıe1 
def ildir. Sen yine kafesin· 
de otur nene lizım.. Ka
fesde dofup büy(lyen kut
ların kanatlarını fen kQçük 
bir ruzglr koparı verir kırık 
kanatlatoprağa düımek de 
ne acıdır, bilirmlsin? 

- Halbuki ben onlara 
altı yOz liradan fazla sarf 
etmlıtlm. Ne btıdala lmffim. 
Bu para bizi bir kaç ay 
idare eder. Sabriye hanıma 
elli Ura ve,.dlm, kıılık odun 
kömür filan almasını söy
ledim. Za valh kadın sevin· 
cinden ne yapacağını bile
miyor, çocuk gibi aflayup 
bana dua ediyor. 

.,. tanbur çalıyordum. 
~GçGk 
Od hanımı bu çıplak 
~t~~ htç sıkılmadan kabul 

)~ti t&kı • bil yük kadife perde· 

~•k~~~ıl~ğu arkasında gene 
t, uyuk kadı f e koltukla· 

~aala . 
~lllc 11hıaia alııan narın 

' bem beyaz perdeli 

muallimesf varmı ? Dedi. 

Sulta nah mette 
Bir arkadatım keman 

dersi almak isteyorda. Ben 
. . medhettimdi; Fakat o, 

sızı 

mutlaka keman dersi al· 
"Keman" mak isteyormuı. 

diye deli oluyor. 

- Ben küçiik defilimki, 
Makbule Hanım! Artık ibU· 
yarladım bile . 

Kız bu sefer kahkaha ile 
güldü: 

Hele bazı zaman, okadar 
genç oluyorsunuzki,mua(li~e 
hanım, sizi kendimden gu· 

Aman? estağfurullah 
cicim! O nasıl lakırdı? 

Biraderi alafranga
dır, haremini herkese çıka· 
rır. Medihayı annesi çıkar-
mazdı, kız öyle alııtı. Şim· 
di bir senedir anneleri ve· 
fat edeli, Onu da zorla ar· 

izzetin de benzine kan 
(Devamı var) 
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HAY ATI ISA MARSEYYES 
Opera v.e Artistik Sinemalarında 

11 Mart akşamından itibaren 
gösterilecek olan 

Bu film Kaliforniyada I Film ilk defa oarak Ne v 
Culver Cityde kain Cecil B. york'ta Brodway ainemala-
De Mille atelyelerinde ve rından Gaiety Tiyatroda 
Cecil B. De Mille'in rejisör· gösteri!mit ve bu sinema 
lüğü altında çekilmiş ve iki günde üç seans yapmak ' 
senede ikmal edilmittir. ve mevki fiatları da adam 

Filmde görülen Herod başına 4 buçuk Türk lirası 
mabedi 296 sütunile muaz.. olmak üzere filmi iki sene 
zam bir bina teşkil etmek- müddetle göstermiş, her &e-
tedir. Şimdiye kadar görü· 1 ansta hıncahınç dolmuştur. 
len filmlerde böyle muaz· 1 ' ' ' ' ' · · ' ' ' ' · ' ' ' · · ' ' · ' · · " 

zam bireser yapılmamııtır.500 1 Çakı ile intihar 
den fazla bir amele ordusu K d t k 

asımpaşa a o uran ı'l· 

üç posta olarak gece gü~w zancı Salih usta evelki ge· 
düz ve üç aydan fazla san · 
at itibarile bir tane olup 
iki bin sene evvel Yahudi· 
yenin din ve siyaset itlerin· 
de mühim blr rol oynamıt 
olan bu mabedin inıasında 
çalıımıılardi, İnfaat esna· 
smda atideki malzemeler 
kullanılmııtır. 125000 met· 
re kereste, 60000 kalas. 
14000 metre murabbaı dam 
kaplaması 30000 ton alçı, 

l hundan maada 22000 metre 

murabbaı yer çimento ile 
kaplanmıı. 2.500 kilo boya 
10.000 kilo temel çivisile 
1 .800 kilo demir çiviye ih· 
tiyaç görülmüıtür. Kullanı. 
lan malzeme 5 odalı 31 ev 
yapmağa kafi derecededir. 

Sun'i yapılmıı olan Gol· 
gotha tepesi J 5.000 metro 
murabbaı bir mesahayı kap· 
lamaktadır. Burasını aydın· 
latmak için 35.000 amper· 
lik 450 projektö.l kullan· 
mak icap etmiıtir. 

Bu muazzam atelye 

binası öyle yapımııbr ki 
levyetler sayesine tepenin 
her bir kısmı yerinden oya· 

natılabilir. 
Bu filmin vücuda geti· 

rilmesi için 5,000 figüran an· 
gaje edilmiıtir. Bazı mühim 
sahnelerde 8,000 den ziyade 
insan uyumaktadır. 

18 meıhur yıldızla 32 
tanınmıt artist bat ve ikin
ci derecedeki rolları almıt· 
lar ve muazzam eserin her 
hangi bir mevki ve rolünde 
oynamaktan ıeref kazan· 
mıılardır. 

Tekmil imal masarifi 
altı buçuk milyon liraya 
baliğ olmuıtur. 

Yalnız mabedin inıası iki 
buçuk milyon lira tutmuı 
İncilde yazılı olan "Ve top
rak yarıldı, kayalar çatladı" 
kısmının temsili bir milyon 
liraya mal olmuıtur. 

İ00,000 metro negatif 

çekilmif, ve kesildikten son· 
ancak 4,200 metroluk bir 
film elde edtlmittir. 

Hayatı isa filmi herke
sin tasdik ve kabul ettiği 
gibi sair filimlerden tama· 
men farklı bir gayretin ese· 
ridir. 

Cihan tarihinin en mu· 
azzam kısımlarından birini 
anlatmak için sinema ele 
ahnmıı, o zamana mahsus 
üzereü ıahsan yaıatmak 
yer üzb:3ük Y edakarhklar 

edilmiıtir. 

ce evinde ailesi ile beraber 
otururken bir aralık odadan 
çıkarak yanındaki diğer 

odaya geçmif, bir müddet 
sonra bir gürültü duyulmuı· 
tur. 

Odadakiler merak ed~-
rek dııarı çıktıkları zaman 
Salibin diğe" odanın eıiği 

önünde kan içinde yatmakta 
olduğunu görmüşlerdir. 

Vak' ayı polise haber ver· 
miıler, mecruh Beyoğlu zü· 
kur hastahanesine götürül• 
müıtür.Tahkikat neticesinde 
Salibin, kasığına sustalı ça· 
kı sokmak suretile intihar 
etmek istediği anlaıılmıttar. 
Yarası çok ağır olduğundan 
Salih ifade verememittir. 
Bu yüzden intiharın sebebi 
henüz anlaıılmamııtır. 

Çocuğa çarpmış 
Dün arabacı Rıfat ara

basile Beyaz1ttan geçerken 
3 yaılarında Sükran ismin
de bir kız çocuğuna çarpa· 
rak mecruhiyetine sebe
biyet vermittir. Ayağından 
yaralanan Şükran Haseki 
hastanesine kaldırılmıııtır. 

Yangın 
Dun Galatada Fermene· 

cilerde gemi malzemeleri 
satan Nazım beyin dükki.· 
nından yangm çıkmıııada 
itfaiye tarafından söndürül· 
mü,tür, 

OSMANLI 
BANKASI 
Sermayesi 10,000,000 

İngiliz lirası 

İST ANB UL ACENTALIÔ( 
Telefon: İstanbul 3318 

BEYOÔLU DAİRESİ 

Telefon: Be)1oğlu 1303 

Senedat ve poliça mukabilindo 
muayyen vadeli veya hesaoı cari 
suretile avanslar,poliça ve iskon-
tosu. 
Türk.tye Cümhuriyetinin başlıca 

şehirlerine ve memaliki ecnebiye
ye senedat, çek, itibar mektup! ar 

ve telgraf emirnameleri irsalat ı. 
(.t-lesabı cari)küşadı, scnedafVei 
kıymetli eşya muhafazası, kupon 
ahsilatı, Türkiye'ye ve memaliki 
ecnebiyeye keşide edilen poliça 
larm tesviyesi, borsa muamelat 
icrası, akçe bey ' i ve şer ası, sair 
bilcümle banka muamelatı, kasa 
icarı. 

Sözlü sinemanın en kudretli 
bir eseri gloryada 

-·--·---
Marseyyes fi.lmiiıden bir sahne 

Evet: Söz!ü sinemanın\ 
en kudretli bir eseri. Şimdi
ye kadar lüzumsuz yerlerde 
kullanı~ mış o!an bu cümle, 
Marseyyes için tam mahalline 
masruftur. Denilebilir ki si· 
nema perdesi seslendiğinden 
beri hakiki manasile son 
kudretini göstermiştir. Şim
diye kadar bir çok gü,el ve 
bilhassa yeni ıeyler gördük. 
Fakat, sessiz sineITTanın çok 
canlı ve çok güzel ftlimlerini 
azmı aradık... İşte { Carl 
Leamle), Marseyyes filimile 
sözlü sinema sahnasında bu 
hususta büyük bir hatve at· 
maktadır. 

Marseyyes temamile si
nema icin ihzar edif mif blr 
eserdir. Bunun sözleri baı· 
ka filimlerde olduğu gibi, 
fazla değil tam yerinde ve 
lazım olan mahallerdedir. 

Şarkılarıda keza. Bu filimde 
Rouget de L'lsle rolünü oy· 
nayan John Boles bila lü
zum ras gelen yerde taga:ıni 

etmekte ve şarkılar da söz· 
ler gibi tam tabii hayatın 

icap ettirdiği yerleı·de söy
lenmektedir. 

Bnndan maada Laura La 
Piante, Marseyyes filminde 
kıymetlı bir soprano oldu· 
ğunu göstermektedir. Sessiz 

filimden sonra itte sesli fi. 
min önüne geniş bir saha 
açıhyo:-, Marseyyes fi:iminde 
ilk defa olarak halkın ha
reketinin heyecanı, tagan· 
nisi hayatı hissolunuyor ve 
görülüyor. 

Şimdiye kadar siUama· 
nm bize vermediği bütün 
ıeyleri marseyyez tema.men 
temin etmektedir. 

Gençliğin mümessilleri buniarmı? 
( 1 inci sahifedE;n deoam) 

Meclisi idare azaları 
Ankara 13 (Yarın) muh· 

telif virketlerde meclisi ida· 
re azası bulunan mebusların 
namzet gösterilmemelerine 
karar verilmiıtir. Bu gibi eı· 
hasın hangı ıirketlerde mec· 
lisi idare azası olduklarını 
anlamak için kendilerine süal 
varakası gönderilm:ştir. 

Vali meb'us oluyor 
Ankara, 13 [Yarın] -

memleketin her tarafından 
Ankara'ya gelen namzetlik 
telgrafları büyük bir yekune 
balii olmuıtur. H. fırkası 
katibi umumiliği müracaat
ları birer birer tetkik etmek· 
tedir. 

Fakat müracaatlar de· 
vam ettiğinden ve mektup· 
ların okunması müşkülatı 
dai olduğundan kırk kiıilik 
bir tafnif hey'eti tayin edil
mittir. kırklar meclisi yakın
da içtima ederek teklifleri 
tetkik ve bir karara raptede· 
cektir. 

Mamafih müracaat eden· 
lerin bir çokları meb'us nam
zeti gösterilmeğe layık gö, 
rülmemi§lerdir. 

lstanbul valisi Muhittin 
Beyin ileride büyük bir 
makam iıgal etmek için H . 
fırkası namına namzetliğini 
vazedeceği müstahberdir· 

Cetveller hazırlandı 
intihap hazırlıkları gerek 

ıehrimizde ve gerek mül· 

1 

hakatta bitmek üzeredir. 
Kazalarda hazırlanan cet· 
vellerin hepsi teftit heyeti· 
ne verilmiştir. Şu vaziyete 
göre mahallelerdeki faaliyet 
hitam bnlmuı ve yapılan 

itler heyeti teftiıiyeye dev
redilmitlir. Dün cuma olma• 
sına rağmen cetvellerin ço
ğaltılmış heyeti teftiıiye de 
defterlerin tetkiltile meı· 
gul olmuılardır. 

Vaki hararetli faaliyete 
köre cetvel itleri pazar 
gününe kadar hitam bula· 
cak pazartesi gününde bü-
tün mahallelere talik edile .. 
cektir. Cetveller evvelce yaz· 
dığımız veçhile onbeı gün 
asılı duracak, itiraz itler i 
de bu müddet içinde ya· 
pılmış olacaktır. Meb'us in· 
tihabı ancak nisanın birinci 
gün\i yapılacaktır. 

Müntehibi santler on ni
sana kadar seçilecek on beı 
nisanda da meb'us intihabı 
neticesi anlaıılacaktır. 

Yeni meb'uslar kimler 
lstanbuldan çıkacak meb· 

uslar hakkında bazı - eıha
sın isim~eri zikredilmekte 
isede bu hususta heyeti 
teflitiye ve H. fırkasında 
yaptığımız tahkikatta henüz 
ne müstakilen ve ne de 
fırka tarafından namzet 
gösterilmediğini öğrendik. 

Meb'us 'namzetleri ancak 
~müntehib! sani intihabından 
sonra anla~ılacaktır. Dün de 
yüzlerce daktiloğraf cetvelleri 

çogaltmakla meşgul olmuş• 
tur. 

14 Mart 

Bizde Nicin , 
Fırkacıllk 

bastı ver-Ayak 

İnkişaf Edemiyor? 
(Baş makaleden devam) 

Çünkü, millet ~eklindeki 
cemiyeti teşkil eden insan· 
ların menfcatları bir değildir. 
Bir cemiyette görünür gö
rünmez bi r çok zıt menfeat
la:- vardır. Bunlar, cemiyetin 
içinde zinde bir ha lde bu· 
lunurlar. Bu halde, bu 
m enfeatlarla alakadar olan 
insanların fikirleri de var .. 
dır. Bunların arasında tabii 
bir fikir ve his birliğini de 
kabul etmek mecburidir. 

ve kendi kuvvetini izhar 
etmek ister. 

Demokrasi, bir milletin 
şahsiyetini teşkil eden bu 
canlı fikirlerin serbes bir 
surette teşekkül etmeleri de
mektir. Demokrasiyi tatbik 
eden milletlerde görülmüı· 
tür ki, bu zıt fikirlerin hep· 
sinde hayatiyet vardır. Bu· 
nun için, bu fikirlerin birer 
ilmi teşekkül etmiştir. İıte, 
liberal, sosyalist, muhafaza
kar,~ demokrat, amele, çiftçi 
idare sistemleri de bu ilimlere 
göre teeasüs etınittir. Her 
sistem, bir fırka tekline gi· 
rer ve kendi sisteminin 
esaslarına göre cemiyetin 
veçhesini tayin eder. Diğer 

sistemlerin fikirlerinj, kendi 
sistemine karııtırmaz. 

Bütün sistemleri birleı
tiren bir idare taraftarı ol· 
maz. Çünkü, bütün men
faatların birleımesi müm
kün değildir ki, bütün fikir· 
ferin birleımesi mümkün olsun 
kaynaımanın olmadığı yer· 
de ise hayatiyet yoktur. O 
halde,böyle bir iddiada bu· 
lunan fikide yaratmak kabi· 
liyeti kalmaz,kendi kuvveti· 
ni israf edinceye kadar mu· 
kavemet eder, sonra ölür. 
Yalnız musallat olduğu mil
letin de hayatına durgunluk 
getirir. Muhtelif menfaat· 
lara istinat eden fikirlerin 
yaratmak ~~kabiliyetini dur· 
durur. Bir millet ise, etati· 
ze edilmemiı fertlerinin il· 
calarile yaıar, inkisaf eder. 

Kitapta böyle yazılıdır, 

hayatta da böyle geçmek
tedir. 

Bizdeki fırkaların hepsi 
de bu tarife giremez. Hangi 
fırkayı ahrsanız alınız hacı, 

hoca, laik, inkılapçı, ıeyh, 

§arkçı, garpçı, liberal,sosya· 
list hatta kornunist, f açist 
fikirlerini tafıyan ve fırsat 

düıtükçe bu fikirleri müda· 
faa eden insanların bir sakaf 
altında b!rleıtiklertnl görür-
sün üz. 

Ne İttihatçılar , ne 
Halkçılar, bir fırka sistemi 
neıretmemitlerdi. Bunların 

gayest,bütün fikirlere hük
metmekti. 

Bu hareket ise, fikrin 
hayatiyetine mugayirdi. Der· 
ha], yaratmak kabiliyetlerini 
kaybettiler, eski devirlerden 
kendilerine intikal eden fi· 
kirleri kullanarak yaıa
mağa batladılar. Bittabi, 
kuvvetlerini israf edJnce, 
dahili inhilal da baılıyordu. 
İttihat fırkası, üç fırkalı 
safra çıkarmışlardı. 
Halk fırkası da bu rekor-

• • 
gısı 

(Birinci sayfadan devam) 
milUyP-, defterdarlık, tütün, 
müskirat inhisarları.. Bu 
teftişte bilhassa inhisarlarıo 
eski ve yeni vaziyetleri 
inhisarların hükumete geç• 
tikten sonra hüsnü idare 
edtlüp edilmedikleri tetkik 
olunacaktır. 

İlk defa yapılan bu şü• 
mullü tetkikat bir raporla 
Maliye vekaletine bildirile
cektir. 

Bu rapor lhükümetirı 
bundan sonra yapacağı ına· 
li işlerde büyük bir rol of• 
nıyacaktır. 

Bundan evvel bazı vilA• 
yetlerde mali teftit yapılın•t 
ve bir çok garabetlere tr 
sadüf olunmuştur. 

Bu cümleden olarak bit 

kısım vilaye1lerde hala zo.30 
aene evvel kaldırılmıf bulaJ• 
nan bir nevi ayak battı 
verginin alındığı görülmntüf• 

İstanbnlda yapılmaktl 
olan teftiılerinde bir talcııll 
noktaları meydana çık•· 
racağı tahmin edilmektedir• 

Bilbıuşa inhisarlard.Jıl 
tefttılerin dikkate tayan rıf' 
ticeler vereceği ümit ediltYo' 

Diğer taraftan Ma1iye vr 
kaleli lstanbul mellluriol 
maliyesinden olup ta geçe" 
lerde yapılan tmtihanlard' 
terfi ve ehliyet kazananl•rt 
daha yüksek dereceleri' 
ıark ve cenup vilayetlerio' 
göndermek istemektedir. ftf' 
liye müfettiılerinin adedi .,,.
sene tezyit edilmekte ve b; 
sene bir kaç maliye müfet 
Avrupaya gönderilmektedif• 

Bir Ermeni 
İki kadını yaraladı~ 

Dün Kumkapıda oııo 
isminde birisi kenditirl' 

1' 
ayni evde oturan ŞahlO oJ 
Mayrese isminde iki kad• 
yaralamııtır. 

Onnik kaçarken y•lı'' 
lanmıstır. ~ 

dan aıağı kalmadı. Bellı1 dl 
rekoru kıracak! 

Bizdeki hükumet fır 
kaları, birer ihtilalin e~ 
rldir. Bunlar, daha ııı", 
devirlerin fikirlerine ~ 
varüs ettikleri için d~,t· 
fazla mukavemet ediyor 1ıt 
Muhalif fırkalar ise, bil ~I' 
met fırkalarının kısırlık '' 
virlerinin cemiyetteki , 
sirlerinden, cemi yetin J ~ 
ıamak hamlelerinden ~f 
dana gelmiıtir. Bunun 
ömürleri kısa olmuıtut• ,l 

İsmet Paşa, fırka rııed" 
lesini bu şekilde vaıe1,.ıı 
etmez, muhalefet fırl<ıJ1,.r 
tarihinin fecaa tile katf' ıı-' 
maz, belki fırkasızlığın :~r 
neticelerinin hesabını ~r· 

mek 'mecburiyetinde "'1,· 
Biz, herşeyden evvel )1ıt (1 

tın inkiıafmı durdura~ br 
fikirleri öldüren Asyaı Uf_. 
ka zihniyetini terketP1e ıefr 
Bir fırka, ister muhıl ,pi' 
fırkası olsun, ister biikO ~ 
fırkası olsun, ilme sı•te 
malik olmalıdır. /t 

NACI Js!Jft 

1 
Pek yakında 

MAJİK SİNEMA sında 

1 
Müddei umumi Hallers'i 

Görecek olanlar mütehayyir olacaklardır. ÇünkÜ•"'' 



Hatıratını yazan: Naci /SMAIL 

Han, bana demişti ki, Kaı gar reiainin 
izni olmadıkça, ne Şiraza gitm_eni~i t~~
ıiye ederim ne de Hamse aşıretı reısı· , . . 

nin teklillerini kabul etmenızı 
dotru bulurum ! 

-22-
Kesralann İran'ında 

lnpll&ler Irak u;auhare· ı 
'-ı samanında bu limanı it• 
lal etmlılerdı. Klçilk bir 
l'lhb111 yapmıılar phrfn or
l&ıınclan geçen bir yol da 
•Ç1111tlardı. l11alin bitin 
9aetl de bv idi. Fakat bu lı· 
kele ile nhtım mukabilinde 
ile almlflarclı, heniz bilmi· 
Jordum, 

Bu tlr'in lıkeleıinden çı· 
kar çıkmaz, yeni bir aleme 
liıdlfimlzl anlamamak kabil 
clefildi: Kınk, d6klk dük· 
lc&nlar, eıki ~ilakii evler 
lçtnıden ince bir mimari liıa• 
laa ıelaıit= 

lrandaıımz, diyordu. 
Fırdevılnln " Şehname ,, 
•inde terennlm ede ede bl· 
tlremecllil lranın keualar 
llledenlyetinden birıey kal· 
llıamııtır zannetmeyiniz. 

Bu aCbakl k6hneltk k6h-
11e bir ç61 fikrin -lıeımden 
b~a ,bir ıey olamaz. Bu 
aölgenin aılım ka'dırınız bu 
enkaz içinden çemıidin tarap 
~melerini daranın demir 
lllufferli clhanairlerlnl gö· 
tGrsnnnz! 

Fırdevılde batka bir teJ 
aaylememiıtt: Fakat bu çöl 
fllu.tnden kurtulmak miim· 
IEGn mi idi? bilmem? Şeb· 
._ille, öldGrllmek iıtenen 
bu lllillett nisyandan kur· 
1-r11111t1. Fakat ona etki 
toltınQ verememlıU: Acaba 
~n bu aııyı yap11bllecek· 
ııuctı. 

1_ Her ıeyi unutmuf, eıkl 
..._lllb bOytlk uhunu bulmak 
Glatan kitaplarda okuduiu· 
llaua serıOteUnln e1rarını 
'lrelllnek ihtirası içine dOt· 
"'Gtt1aa. 
la Gençliflmln en heyecan· 
Se. cleVrı. Sopenha ver'ln "So 

hprache Zaratrutra Zer
~t b6yle 16yliyordu,, kita
~ rumuzlarlle aeçmlıtL 
ta Jenı lrana alt bir ki-

p 0 kulllak benim için bir 
"-clew. Hanıı Alman kl
::.-'-ne11 vardır ki, benim 
-..!tncılık ıhuraıımı bil· 

~rdeıtl anlamak ibbraıı 
.__ bir atefpereat aleti pbl 
te l1t1. Bana Aıyada fikrin 
1att"'-aı1n1 tetkik etUrmlı 
a_,.:ıa A.ya dinlerinin kitap· 
.._, .. 1 okutmu1tu. Elektrik 
-.... •ıadtıı olmak için Al· 
ct~Y•Ja altmlıUm. Felsefe 

0 111 olarak d6ndlm· 
cli1t ~clt kltaplann ı6yle
data lr &nla hayatın 16ster-

•nı okuyacakbm. 
~ 841•h eteklikleri, dar 
~~0nlan içinde karma• 
'lcl111cı &açb ln•nlarm kim 
~ •"111 ı6ylemek lıU· ..... "'-· 
~ dlat bu lrtıvenln adam· , ...... 'la11 

llJah aankh kınalı 
~ &aldlı ahundun Usa· 

" hır feJ anlamayan 
tin lbtn eene eYYelkl 

llıanlannı bilenleri arıyor• 

dum. 
Şehir töyle b6yle bir fa· 

aliyet içinde idi. Burada be
nim de yazlyetlm nazlkleı· 

mlftl. 
Her halde fOnç• ter-

cilmanlık yapmazdım. Va• 
purda kalacak yeri hazırla• 
mııtam. S6ylemesl fazla bu· 
ralarda otel yoktu. Esasen 
otel olabilecek binalan da 
lngilizler ı11al etmlılerdi. 
Butir, lranm Bender Abbaı 
limanı pbl bir ticaret mer .. 
kezi idi. Bilha11a, 86· 
y6k harpten sonra bu 
limanlarda b6yük itler 
yapılmata baılamıı, lranın 
ihracat ve ldhalit merkezi 
olmUflu. Bunun için lqillz 
banC:ırala ticarethaneler ve 
Kolonlyal ppkalı lnıUzler 
ıörOnmlyordu. 

Şehrin ortaıında bulunan 
büy6k hanlardan biriılne 

ıfdecektik Birkaç katır 

yükü teıkil eden eıyalanmı· 
zı katırlara yüklettUk bizde 
muhafızlar gibi yürüyerek 
hana girdik. 

Bu bOylk hanlan lıtan• 
bu'da ve Anadoluda 16r
memlttlm• Demir kapalan, 
birer kale heybeU veriyor, 
kaim duvarlarından bir 1eı 
bile ltltllmiyordu. 

(Devamı var) 
- ••••• 1 ••••••• 1 .......... . 

Hindistan'da hususi 
mahkemeler 

Yeni Delht, 12 (A.A) -
Vali umumi, mahkemelerde 
fazla mıktarda da va teraldlm 
etmesine ve davalann usun 
müddet ıilıilncemede kal· 
maıına mani olmak maksa· 
dile husuıl bir emirname 
netrelmlttlr. Bu emirname 
mahalli hükQmetlere vukuat 
zuhur eden mmtakalarda 
huıuti muhakemeler ve ha· 
kimler ibdaı ve tayin etmek 
'lallhiyetlnl • vermektedir. 

Emirnamenin normal 
pralUni yeniden teeultGne 
neclar olacatı sanneclllmek· 

tedlr. 
Beynelmilel konferans 

Parlı, 12 ( A.A. ) - M. 
Dumeınll, bu,On barldJe 
nezaretinde beynelmilel ha· 
vl ticaret cemiyetinin 25 lnd 
içtima devreılnd• kO,.l cel
teline rtyatet etmltUr· Mu-

h bu mana•betle bir 
mailey ed rek tayyare
nutuk irat e ' mil-
dltk sahaamda avru~~akta 
letlerl ara11nda ':':.. mite
olan teflikl mel& akta 
macliyen mazhar olm 
oldufu lnldpfabn bahtetml• 
ve bir kaç mflaller 1&Jlll1 

.. 

br. 
Bir çöküntü 

ChamberJ, 12 (A. A) -

B ,,. ıölibıln donmut olan 
urr" esenne 

ıularının çöıOlmal 
fta •entden bir ta• 

her tara ı b ld 
kım ç6kibıtller vukuecl u u-
lu haber vertlmekt ır. 

YARIN Sahife 1 
7 

ı_ Memleket Haberleri 1 

Bu Ne Demek? 
Dünkü Lik Maçları Defterdann Hindisi 

Fenerbahçe Vefaya yenildi, Çokmu Kıymetli? 
Galatasarav Be•ikta•a,Kasım- Afyonkarahııarın ça"ut· 1 

'J' T T bap mahallesinde çok dlkka• 

Pa•a Peraya Galip Geldi le ıayan bir vak'a olmuttur. 
T "Son Haber,. ıazetealnde 

Don birinci knme ilk maç· \ uzun ve terefll maziye ma· okudutumuz bu hab•rde po-
lannın ikinci devreıl açıldı. lık; bulunan bir takımın liılerln kaybolan bir defter· 
Ve ilk adımda gayri tabii bir ıereflnl koruyacak enerjiyi dar hlndld için halka na11l 
netice ile kartılaııldı. lkUsap etmekte ıeclkme- eziyet ettikleri ıörOlmekte-

F enerln Vefaya matlup yeceflnl Gmlt ederiz. dır. 
olmaıı! Galatasaray galip Bu bidileclea tlddetle 

Tam takımla maça çıkan Don Galatasaray takımı mutazarrır olan ve pollıten 
Fenerbahçe berbat bir oyun• çok ,cızel ldr oyundan sonra yok yere bir araba dayak 
dan ıonra Vefanın m6tefev· Bepktatı matlup etti. yiyen Çavuıbap mahalleli 
vık oyununu kabul edereOk n Her iki takım sahaya ıu Elqi :ottu Ali al• Sonha· 
luq oldu· ıuretle çıktılar: ber ıaıeteılne hldl1eyl ıu 

DiinkO bu ıayrl mun· B.,iitClf tekilde anlatlDlflır: 
tazır maflabtyetln tafılllb· Şevket ( Ben rençberlm Meci· 

eli Adnan Hami 
nı vermiyec1tz.Hulaıatan • Memet Tahir Rlttl diye Karakolu clvarlnda 
yebillrlz kt Fener bahçe diln Şeref Nazım ŞnkrG Etref ekinim var, .orada m•ıaul 
iyi ıurette tetkll ecilemedtil M. Kemal olurken karüoldan çafır-
içln tam oyununu ıöıtereme- Galataaray Aoni dılar. Bir pollı efendi beni 
mit ve takım azalannın ma• Burhan Vehbi Milat Nl· hemen tokatla kartıladı. 
çı kazanmak ufrundakl lra· hat Şakir Memet, Faruki, Meler o dvarda oturan 
de noksanbfı bu neticeyi ha· Müçteba, Rebll. defterdar beyin hindin kay· 
zırlam11tır. Birinci devre zarfında bolmuı. Ben de onu çal-

bk haftaymda her iki Galataıaray, enel Kemal makla maznun imlfim. 
oo derabere idiler. ikinci Faruklnln ayaflle bir uya Epeyce sonra terbet bı· 
devrede Vefa iki sayı yap. yapb. MGteaktben Şakir rakıldun. Meler iki polıı 
mıı ve ıonlarna dofruhü- Beyinyirmimetro ,anderdlll evimi de arallllf. ) 
cum kabiliyetini iktııap rndan çok ,ozel bir pndell YARIN - Kaybolan bir 
edecek formu bulan Fener· Be tiktat atlarına takıldı. defterdar hindlıl için bir 
bahçe mukabil tarafın yap· ikinci haftayunda daha vatandat bu tekilde d6v6-
tığı ııkı müdafaa kartııında dürüıt bir ıurette oynayan ltımez. Allkadarlar bunu 
bir it göremtyerek 0·2 mağ· Galataıaray takımı on be- 6irenmelldlr. 

lüben sahadan çekilmlttlr. tinci dakikada ıon ve üçün· Oörtyolda 
Gayri tabii neticelerin cü ıayııını yaptı. Devre nl· 

her seae likmaçlannda ıö- hayeUnden az evvel beılktaı Kıf çok ıiddetli 
rllmen itibarile bu maili- sal içi lfreftalwnınm ,..,. Malaaul bezaldu 
blyet etrafmda ı6ylenec:ek ne taJUlnı ka,.dettt. Dart,.ol " havalime llr-
fazla .az yoktur. Aac ık bu Din Beılktaı madafaua eldi n futmah ,..,_ ...... 

Havalar bu münasebetle pek 
soluk ıeçfyor. 

Kıt ıonu tamamlyle ken· 
dlılnl ıöıtermlı ve blkmünl 
icra etmlıtlr. 

Mttmlekete IOD annlerde 
fidan dikilmekle meyul olun· 

makta idi. Havanın bozula· 
rak kıtın baılun ıelmen di
kılmlı olan fldanlan oldufı 
ıtbl kurutup mahvetmlftlr. 

Kitre ilaracah 
Bu ıene ıeçen 1eneye 

nazaran Kitre ihracatının 
daha fazla olacalı tahmbı 
ediliyor· 

Kitre, ek1erl7et ıubarlle 
Tilrklye ve lrandan ihraç 
edilmektedir. 1930 ıenellnde 
yapılan hesaplara nazaran 
son bir tene zarfındaki ıh· 
racatımız 3,000 çuval ka· 
dardır. Geçen sene havalann 
açık ptmeıl ve toplayıcı 
bulunmamumdan bu tenekl 
ihracatın 1,500,200 çuvala 
kadar diitecefl tahmin olun· 
maktadır. 

Hali hazırda en birinci 

mallar 250 kuruta kadar mu
amele ı&rmektedlr. Kitre ilk 
defa bundan 100 sene kadar 
evvel Kayseri ve clvannclan 
1evkedilmekte idi. Blllhara 
Ankara ve lzmır civarların• 
dan da ihracata •llh lJI dDI 
kltreler bulunda. Umumi lıar
be kadar ihraç etttttbnlz ... 
nevi Kltıe mddan U.000 p 
Yalaballl., ... muv aflakyetılzllfln Gala· çok ,O.l oyaach. Hlcum Jatmaktachr. 

tuaray maçı arifellnde vu· hatb tam bir oyun pte11o l'..iiiiiiililılllliiiillıl._ _______ ~~1111!11-~--~-
kuu Fener bahçe hesabına medf. O,Unculann ıyl yer atıyorlar, fakat çok ıGsel ı Onlarda çok aGzel ff• 
bu netice 6zerlnde teveak· tutamama11 mukalll kale oyna7an Topkapı Kaleclllne na7orlardı. Bu çabtmanm 

ıol yapamıyorlardL netkeU olarak ilk pllerlnı 
kufa pyan olan bir halcllr. hine kadar ıelen topun Birinci dene ortalannda attılar. 

Fenerbahçe acaba o yu- kola,ı.kla ,.r1 çevrllmealne Hilal sollcl Rauf kullbtl Bbtnd dene bu ıuntle 
nuncla bir inhitat devreıln• meydan bU'akıyordu. lehin• çok ıGsel bir pi beraberlikte bitti, 
dotru mu pttıor? Galatasaray takımı çok kaJdeU. ikinci devre bqlanaacmda 

Şuruı muhakkaktır ki aGzel [oynadı atılpn ve ce- Hll&llller b u ı o 11 a her iki talamda 1allbi7et 
Fenerbahçe takımı, ıaJ• ıur idi. Ve nihayet her çala· verdlil net' e de daha mi- için candan çabfı7orclu. Or-
6ninde bllfan GalatasaraJ pnıa kasandıtı ııbı •hayı k.,,mel oymyorlarcb. talaradolru Kasımpaf& I• 

bl Topkapıhlar da mallabl- bine pen alb oldu. 
kadar ate.la ve u1mklr r tampiyon namlzetlne ya• 

k d ı bl yelten kurtulmak için son Fakat bundan llUfade 
d..Jt.aldır. San llclYertll oyun· ııır tekil e P 1 Jetle ter- nefealerlle .. •lıpyorlardL Bu edemediler. 

...... ketti. Tebrik ederls. _. 
culann, muvaffakıyet ul· Anadolu fakum Slleyma· urada Hıl&l aleyhine penal· Fakat birkaç dakika 

d d h l de ıedaklr b oldu. sonra attıkları penaltıdan 
run a a a z ya nl•eye ı - 3 matlup olmuL d V b ı TopkapıWar bu ceza vu· ıltlfacle ederek 2 • 1 ıallp 
olmalan icap e er. e u tur. ruıundan lıUfade edemedi• vulyete seçtiler. 
feclak&rbk , FeaerbahçeJI idman cemı·yetlen· ı·tti·. ı . Bı d d er raz sonra a evre Bir mldd,at aonra Ka· 
seven ekterlyete lcarp san fakı merkezi umumisi l-0 bitti. ampata ale1btne .,..aka 
lldverdineclaıi lbam ıelen lldnd devre de Hllllblar oldu. 
bir borcudur. Ankara, 13 (Telefon) - ayni hakimiyeti iclame etUr- Ka11mpap kaledıl bu 

Şamplyonanln dk turun- idman cemiyetleri ltttfakı diler. cesa vuruıunu cltten aGzel 
da Fenrln Beykoz ve Betik· merkezi umumlal 20 Mart Devrenin bltmetlne bet kurtardı· 
laf& karp kazandılt pllbf. cuma ,. ,006 lçtlmaa davet altı dakika kala Hllllclen Pera kaçardıtı bu fınat· 

1 1 Me •---ı Kemal B. takımına lklnd a-- IOD d- .. __._ n...-
.,etler pek okadar ulam o unmuıtur. r&tJ& umu- ı_...1 .... -- ww- __,_ 

da 1-a- d 1 ıoltlnl ele kazanauuı. ılıtemlerl deilfU. 
cletddL Son V efamaça m ..... ramamealn e ıun ar Maç bu turetle z.o Hlll· 
g&teriyor ki "m tlaka ka• vardır: Balkan oyunlanna lln ıallblyeUle bitti. Buna mukabil Kuam· 

., b h ltUr k be imli 1 t uaıa1 -L·-· bu hafta p&f&War Jılchnm llratlle zanmak,, uml .. ener a çe a , yne e ema1- ....... _.._ kal 
im k 1 Ol ba 931 ı(O_ftk ...n •• ı bir 0 ...... ownaya· llerb10rlar. Pera ellnl 

takımında uval bu a ta· ar ve lmplyat, tçe, _. •- ı - ı - kı ı _ ... _ 8 ı 
rak kamenln kuvvetli btr 11 ıtırayor •nuo u ça qma• 

dar. Fakat Futboliimisd• senen faaliyet prolrams Din netlcetl arka arkaJa 
Jf >f * talnmı olan TopkapıJI Jen· iki ıol daha atarak maçı 

k• J çl mııur. •-- ... _, __ 

Kadlköyünde J ik ma ACJ Hilllllarfn heptl muvaf. 4-l -zan....-• -r fak olmuı, bllhaaa Beklm, Takımda N•t, Ahmet, 
(1 inci •ayladan cl.ocım] 1 Netice detftme:rerek oyun Rauf, Bllent Kemal ve Murat Faruk, Nad, Kerim ve ka· 

1 b da 2-2 berabere olarak bitti. L-ylerln o•unlan ••••n led Mehmet BeJler çok 
Altunordulu ar un n "" 1 

- ff'- 1- ld lar B il 
llUfacle edemedi. Oyun Jln• T opkapı • Hilil dlkl:aU celpediyordu. mun aa 

0 
u • u I• • 

d 1 Hlllllıl.nn bu •
... -u.. blyettea dola11 kendilerini 

a,.U pkilde devam e e11o ktnd maç bu iki takım • ... .-ıı tebrik eclwls. 
ken altunordulular ilk 8'•1· arasında yapaldL bkly!:.nbl ve bu pil~!~~ Kuampap takımı lktnd 
terini attı. 0,un Hll&lln hOcamlle a,, ua lr hlllesl olan ...... kGmenln en kuvvetli bir 

Bu ıoJclen sonra OJUn baılacb. kaptanı Recep beJide tebrik takımı oldulanu dlnkl o-
biraz canı.ndı. Çok ae~me· ilk dakikada hd&I takımı ecleriz. p yunlarlle bir kat daha lıbat 
d
en Boluiçl beraberlik sa· bir ak .. cb. Topkapıhlar Ha. Kasımpqa era etti. 

B a ili kalesini uk11tırclılar. Fa· Glntln en mlhlm maçı Bu vaziyet karpıında 
yasını yaptı. lra• eonr d d K 
da devre bir bire blttL kat çok a~çmeden Htl&Hller bu iki takım arum a 1 ı. aıımpatanın tamplyon ol· 

lklnd devrede Altmordu bu pkılık vasiyetten ken- Ka11mpqalalann yaptık· mama11 lcabil delildir. 
dilerlni kartararak Topkapı lan ilk hkum Pera kaletlae Din latanbal atletleri ta• 

bir sayı daha yaptı. kalellnl ml•emadlJen 111rı,. kadar indi sal açık Nadnln çok rafandan bir kır kotuıu ra• 
Bu auretle 2-l ıallp vasi- tırmala bafladılar. yerinde bir ortalaJlfl plle palda. KotuJU 8efiktq ku-

yette iken kendi kendllerlDe Kaleye bir ~ 'ıotler aeUcelenclı. a. pi Perab- ltl...._ Mehmet IMIJ ka· 
bir pi yaptılar. lan mlteltlr nınıp. A. RIDVAN 



Sahife 6 

Birmanyada 
isyan 

Yeni Delhi, (A. A,) - 23 
kanunuevvel tarihinde Bir· 
manyada TharraMaddyda 
vukua gelmiş olan isyan ha· 

reketinin bir sebebi de "köy
lerin pirinç mahsulleri için 
müstekir bir fjyat elde ede
memelerdir. 

Gandi, Dandişehrine 
dönüyor 

Borsat 12 (A. A) - M. 
Gandinin . tuz çıkarmak 
üzere bu ayın 14 ünde 

Hint okyanosu sahilinde 
kain Dandi şehrine gitmek 
niyetinde bulunmakta ol
duğu haber verilmektedir. 

M. Snovvden'in 
hastalığı 

Londra, ( A.A ) - M. 

Snovvden'e Martın 16 ıncı 
Pazartesi günü ameliyat ya .. 
pılacakbr. 

Ebre nehri yükseliyor 
Sar.ıgosse, 12 (A.A.) -

Son zamanlarda ıon derece
de mebzul bir surrette yağ
ını§ olan karlardan dolayı 

Ebre nehri 4 metre yüksel
mi§tir. Nehir sahilinde otu· 
ranlara ihtiyatlı davranmaları 
tebliğ edilmietir. l 

• 1 

Fransada grev 1 

yapacaklar ' 
Paris, 12 (A.A.) - Milli 

maadin meclisi mümessilleri 
tarafından hükumet nezdin· 
de yapmış olduğu teşebbüs· 

ier neticesinde halihazırda 

hükumetin maden kumpan· 
yalarını ücretleri tenzil et
mek kararlarından vazgeçir 
meğe muhtedir olmıyacağr 
nı söylemiştir. Binnetic 
meclis hükumetin daveti ü
zerine patronlarla amele a· 
rasında icra edilmekte olan 
müzakerat kendisinin arzu
suna muvafık bir ıekilde 

hitam bulmadığı takdirde 
bu ayın 30 unda umumi bir 
grev ilan etmeğ ekarar ver
mletir. 

Kiralık ve sahlık 
Matbaa makineleri 
İkdam matbaasına ait 

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

hanında 2 numarada İkdam 
vekiH Nuri Beye müracaat 
edilmesi. 

T etefon ; Beyoğlu: 4~ 15 

~~~~a;;;:::~ 
An karada 

YARIN __ .. 
sene münasebetile 1 

• 

• , • ...Jf?. •• ı .. , . 

. ·- . ' ' .. ~- .-

KOLUMBIA 
Fabrikasının piyasaya çıkardığıyeni plaklar 

KOLUMBIA bayilerinde arayınız. 

Gene Os-, 

man, .• 

Çingene
ler, .. 

ma, .. 

Yeni plaklar şunlardır: 

Sarı Ya
pıncak. 

Sarsam 
kolumu 

Yalnız!.. "KOLUMBIA,, Plaklarını 
TiY A TRO SiNEMA 

Üsküdar 

Hale sinemasında 

Aşk azameti 
Mümessili Maryon Da vis 

Programlarımız Cumartesi 

Çarşamba değifir 

Bahrisefit Felemenk 
Bankası .. w 

ıga 

om T AŞHAN PALAS 
KALORİFER - BANYO 

Her gün gündüz 3 tc geceleri 
9 da· Cuma günleri 2 de 

4 te gece 9 da. 

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

Mezun sermayesi: 25;000,000 FL. 
Tediye edilmiş sermayesi: 5,000,000 FL. 

ihtiyat akçesi : 3,250,000 FL. 

Asri ve hususi saJonJan havidir. YENi ROMAN ... -. 
.Galateda Karaköy palasta Telefon : Beyoğlu 3711-5 
rstanbuJ tali şubesi : ~Merkez Postanesi ittisalinde 

Alla'lemecı Han" Telefon: lst. 569 

14 Mart 

Büyük tayyare 
• 

pıyangosu 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahili hastalıklar 

tedavihanesi 
Erkek, kadın ve çocuk· 

ların dahili (iç) hastalık· 
hı.rını cumadan maada 
her gün (2·4) de Divan· 

l
yolunda 118 numarala hu· 

susi kabinesinde tedavi 
eder. 

Telefon lstanbul: 2::193 

Doktor 
.$ 

Hayri Omer 

SERViS MUNT AZAMDIR 1 RAŞİT VECiHi BEYiN 1 
R ( S T O ft A ff K A R P İ Ç Fedakar Doğan 

Fiyatlarda mühim tenzilat 1 romanı Jı 

Bilumum banka muamelatı 

Almanya Emrazı cildi· 
ye ve züh!"eviye Cemiye· a ti aza aından Beyoğlu Ağa· 

ı cami karıı turasında 133 

11 No. öğleden sonra miira• 
caat. 

~ Telefon: 3586 J 

Emniyet kasaları icar "r 1 Doktor Odalarınızı telgrafla angaje ediniz. Yakında çıkıyor. ! 
~~~ ~ ~iKBAL KÜTÜP~IANB~!-~~~~--~--~~~----~--~~ 

1 -Bank F ranko Adiyatik 1 ALEMDAR ZADE vAPuRunı 11"®"*·®'+® .. ®'+®•+·@oo~"®·~~ 
Mı·ıı 1f Koşunuz! ~ Anonim Şirketi ı et vapuru ' / @ 

S ·. 25 000 000 F k 15 Pazar '~ Koşunuz. 4 ermayesı. . . ran Mart ® v ı 
Merkezi ld.aresi: Par is, Budro (Boudrean) Sokak No. 9 günü akıam la.at lSde Sirk~c. ~o .n. oşu n uz! $!o 

rıhtımdan hareketle(Zongul ~ ~ 
Ş b l • lstanb l G 1 v od C d 1 terzihanesi Petin ve veresiye muamelaatla U e erı: U, a ata, oyv a a desi No.102 dak, nebolu, Ayancık,Sinop -@- v o 

\W ..:cuz fiatlarla her nevi kostümler, pardu"su··ıer tFo\'\ Telgraf adresi : Frasiabank Samıun, Ordu, Gıreson, 8 ' ~ 
Telefon: Beyoğlu 1421-2-3 Trabzon, Sürmene Rize, Ma· @ı Frak ve Simokin, caket @ 

«Harbin 
«Mukden 

Bilcümle Banka 

Posta kotusu: Galata No. 376 ~ ve o 
pavrl ve Hopa) ya azimet ve f @ 

-- Muamelatı = 
Hesabab riye küşadı - Vadesiz ve vadeli tevdiat - Tasarruf 

sandığı-M · ~kukatı ecnebiye, kambiyo, esham ve tahvil!t alım satı
mı-Senet iskontosu- Esham ve tahvilat bedellerinin tahsili- Adi 
ve sirküler itibar mektupları - Esham ve emtia üzerine avans -
elinccb Emekleremt üzerine kredi küşadı - Esham ve tahvilat 

muhafazası vesaire. 
I .................................... ~ .... 

BANKA KOMERÇIY ALE 
İTALYANA 

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

Merkezi dare : MlLANO 
İtalyanın aşlıca: şehirlerinde 

ŞUBELER 
İngiltere, İsviçre, Avusturya, Macaristan, Çekoslavakya, Lehistan, 
Romanya, Bulgaristan, Mısır, Amerika Cemahiri Müttehidesi, 
Brezilya, Şili, Uruguvay, Arjantin, Peru, Ekvatör ve Kolumbi

yada Afilyasonlar 
İSTANBUL ŞUBE MERKEZİ 

avdetle ayniiıkelelerle(Vak~ ~ Hanımlar için: ~ 
fıkeblr, Görele ve Ünye) @ En son müdellere muvafık tayyör, ve mantolar ı0· iskelelerine uğrıyacaktır. ,! imal eder. (@) 

Müracaat mahalli: lstanbul, ~ Adres: + 
Meymenet hanı albndaki ya. @ ~ . . . 

0 zıhane. Telefon: İstanbul 8 Babıalı caddesinde İzmır terzıhanesi sahibi tüccar f 
1154 1 ~ terzi ve biçki mütelıassısı: MUSTAFA SAL}H ~ 

b-t• .. --...... _ .. e@)oe(@)o~o@ıo~o(@)o:{@)o9+@ıeo@ıee@oe@ıoa(@)eo@)ee(@)o 

1 
Çocuk hastanesi ku[)ak, boğaz, 

burun mütehassısı 

Dr. Ekrem Behçet 

1 
B. oğlu Mektep sokak 1 

Telefon B. O. 2496 

# ' Çocuk hastalıkları mlitehassısı 

Dr. Semiramis Ekrem H. 
Beyoğlu Mektep soka!< 

Telefon : B. o. 2496 
er z: 

IDoyçe Oriant Bank 
Deutshce Orietn Bank 

fstanbul şubesinin müceddeden küıat olunan 
dairesinde bodrum katına mükemmel ve 
müzeyyen kastllar vazolunmu§tur. Fiatlar 
ehvendir. Arzu edenlerin Bahçekapı'da 
Aıirefendi caddesinde Yeni Vakıf han 
karşısındaki bankaya müracaatları lazımdır. --1---OPERATÖR DOKTOR Galata Voyvoda caddesi Karaköy Palas (Telefon: 2641-2-3-4-5) 

ŞEHiR DAHiLİNDEKİ ACENTALAR: 
İstanbul'da : Alalemciyan hanında Telef. 2821. Beyoğlunda: Haydar Rıfat beyin eserlerinden 

istiklat caddesi Telef. 1046. Kambiyo dairesi Borsada Telef. 1718

1 
Ayni haklar İki Jia 

HAlil SEZAİ 
Dr. Ahmet ikbal 
66 Ankara caddesi 66 

Cihan kütüphanesi üstünde 

Perıembe günleri sabahtan 
öğleye kadar meccanen 

İZ Mİ R DE ŞU BE Miraş meseleleri Bir » 

Şerhli borçlar kanunu » » 

™ •c e m , • ·a * ,_ ._.<i•KllJBA•L•)•k•i•talip•h•a•n•e•si•n•d•e• 

BASUR MEMELERi ELEKTRİKLE 
ve cerahi hastalıkları mutehassı sı 

Divanyolu Dr. Eminpaşa sokak 
No. 20 - .. 

Agop Essayan 
Langa cami sokak No 
19 Her gün hastalarını 
kabul ve tedavi eder·ı 

nmrrtıwill rl 

Doktor 
Feyzi Ahmet 

Cilt, Saç ve zührevi 
hastalıklar mütehas 

Cumadan maada her 
saat 10 dan 6 ya kadar h .. ta 

kabul edilir. 
Adres Ankara Caddeai N.43 

Telefon ıstanbul 3899 
~ ................... -
I DEYİN ILMUHABERf" 

Ucuz fiatla satarıın 
Müddet bitiyor. Asmaaltı 
camlı han No. 14 EKREM 

Tel. İstanbul: 3305. --f*i 
TAKVİM 

Mart 
14 

Cumartesi 

Sabah 
Öğle 

İkindi 

1931 
6,141 Akşam ıs. 5 

12,23 Yatsı J9,45 

15,44 lmsAk 5.:,_ 

:s::::::::: r 
M. i~1üdür Burhanettirı A ' 


