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Oı'lnderilen evrak iade olunmaz. 

M~halif Muharrirlerin Bir Kısmıda Meb'us NamzetI"iğin~·T~liP 
Olmuşlarsada Kabul Edilip Edilmeyecekleri Malum _D~~l! 
~alnız 60 Yen/:;~~zet. Gös::rile~ek. Halk Fırkası 'Tramvayların' S. F. Niçin Kapandı 

B T 1 b d Umumi katipliğinin 
ınlerce a 1 ın umı 1 yeni bir tebliği Fenni Hataları Bugün Tefrikamız Neşredilemedi. 

80 a Çıkacak Mı ? Ankara, (A.A) - C. H. lstanbulda elektrikli Karilerimizden Ôzür Dileriz. 

Ş fırkası katibi umumiliğin· tramvayların tarihi tesisin· 
den tebliğ olunmuftur: Bazı den bu ane kadar geçen 1 • k • d 

A k 31 - Bugünkü meb'us1ardan yüz ellisinin gazetelerin yazdıkları inti· müddet zarfında vukua zmı t ararı temyız e 
n la~~' i tekrar edilmediği ' yerlerine ha .. içten hap haaavadh eri arasına gelen ve ekaeriyetle ölüm 

namzet i er ırfftcl olmak uzere yeniden 150 zatın 
ekseri tüccar ve y k . t te yyiit yanlıı ıeyler karıııyor. Ka· ile neticelenen bazal11r y k - • - • 
namzet gösterilecekleri hakkında çı an rıvaye e tibı umumilikçe Umumi pek mühim bir yekuna Ü Sek mahkemenin lzmİt ka-

l dl B U •• o söylenen ıudur: R i H b' ı· t t kd" b l 'ğ l uıtur Bu nevi 
e me • u! b' 1 dan azami 60 zatın namzetliği tekrar e s z. ne ır ıs e a ım a ı o m . b b h d • 

Bugünku me UI ar edildiğinden bahis havadis kazaların hala den m rarını aştan aşa cer e eceğı-
edilmiyecekttr • 1 · k ı bu meyandad r Hass"'"• ttiği " u" lmektedir Hal k J 

1 14 ü Serbeı Fırka men·up arı' gerıye a an ı • ... e gor . • t •• • l d • 
Bun arın d 1 k ı ıdarect l .. r ten e k kt meb' buki, bu müessif kazala· Dl UVVe e Uml e eriz 

46 
11 

da eıki vazifeıerine iade. e f ece o an ~ g re es uı 
d· A k bu (60) zatın yerlerıne olınacak olanlardır arkadaılardan ve gerek ye· rın pek ufak bir himmetle 

k~r. k :ı.ca ı iftçi ve tüccar olacaklardır. niden namzet gösterilmek önünü almak mümkündür: 
ı e ıerıyet e ç ... ~ il·"''""' .... JI' '" • • • • • • • • • 14 b ı 

-.... • .... Yıİ~~"iJikdy~~·i~~·p_~!!_cJ!i_f ~~::~~::1:r~::a:e:':~t:~::n rın~n-k!:ı:v~~y:ra .:a:l 

Berb-e--r. -ler--Cemı· yetı· cakların isimlerinden bah· d.~:i ·~v1h.mal1a0:ı ~:~::.~~::. 
&etmek bugün için nabf ma-
haldir, Bu yolda henüz te- Yani, kırmızı veya mavi ·•· • G • olan tramva) ın dıı levha-

B ugÜn kÜ İdare Heyeti iş örmı- karrür etmit bir şey yoktur- ları tramvay raylarının üç 
Tasnif ve tetkik devam edl- santim üzerine kadar tem· 

yor Diyenler Var r 0
• • dit eailmelidir· 

Senelerden beri ki ' bu lstanbul . "h b 2 - Tramvaylarınn öıı· 
Berberlerden bir grup ıntı a ah Jerinde yerden üç santim 

dOn matbaamıza geldi. itin baıında bulunuyorlar. Son ve kat'i bir habe· kadar kalkık olmak üzere 
Fatihte Altay prukAr 1alonu Fakat berberler için en re göre lstcınbul ve ınülha· men'i kaza tertibatı kon· 

ıahibi Raıit, Vez küçük bir ıey katı d b' · h b 1 d n an me us ınti a ına ma ı ır ••• 
necilerde Tu· b"I tm d 1 e yapı a ittirik edeceklerin adedi Almanya a tram-vay 
ran Perukar mı•tır . Hal· b ı t 'h" · ıı 312,374 olarak tespit edil· ara a arının arı ı ınıa· 
n fonu sahibi buki. BlArberler m ıtir. l sındanberi Münib şehrinde 
Mustafa, Un· cemiyetinin se- İ b b k · 1eyen lra ""'vayların [yu nti a ın i inci safhası· 111 

•· ' • 

kapa n ı n d a ned~ bin lira karıda aynen zikredilen 
d 1 na ait faaliyetler kamilen 

Bahri·, Zt'ndan vari atı o an b 'i k t t 'b t ikmal edildi . u nıen aza er ı a ı 
kapıda ibra· bir cemiyı~ttir. i :r J t ö " Teftiı hev'eti dün ' akıa... ıayes na~ amamen nu 
him Hakkı B.· Şimdiki ida· alınmııtır. fstanbulun bey· 

Raşit B· lerin kendile· re hey'etl çe· /. Hakkı B. ma kadar timdfden sonraıı le men'i kaza tertibatıla 
kllıln • Yerlerine gelecek için hazırlanan mesai prog· tramvaylara ne derece 

ri olduğunu söyliyenler bu faal uzuvlar yok değildir ramını tetkik etmlı ve 163 ihtiyacı oldufu ınkAr edl· 
grup bize ıunları söylediler: ve tezebziip içinde giden ıandıfın, ıyerlerini sandıkların lemez bir hakikattir. 

berberlerin itleri her halde batında bulunacak me- Belediye, niçin bu nok-
- Bugünkü Berberler daha iyi idare olunur. ,, Biz murları, teıbit etmlıtir · 1anları g6rmemiı, fnsan· 

cemiyeti idare heyetiniiıtifa· bitaraf o'arak bu satırları Her sandıfın, baıında fkj me- Jarın hayatını düıüunme· ı 
ya davet edlyoru.z; 

1 1 

.,, ~ ••• .,,. , ~~~ r~~!~~.~~! .. :..__., -· .... . .. murJa bir kiUp bulunacak yen bu tfrkete
1 

vazifesini "•' ' ' ' ' ' ' '"' '' ~ 1 ve reyler bu heyetin huzurun· yaptırmamııtır. 

S U ar gı• t tı• da sandıklara atılacaktır. Bu meselenin difer mü· ı 
Porc ___ --~ intihap faaliyeti hakkın· him bir ciheti de ıuolacak! 

-~ - ~ da teftfı hı:. yetinden bir zat: ~ azazedeler bu fenni nok· 

naTI ea.en l l tıhap giinilnün ıelmesini müdilrlerinln ~ mes'uliyet· 
V r.·ı -1 •k • kı·şı· gidemedi Sadi Herıeyimlz hazır. in· sana istinat ederek ıirket 1 

bey bugün hareket edecek bek lyoruz demlıtır. !erini lıleyebıleceklerl_ 

Dünkü nusha· 
ınızda haber ver· 
diğimiz veçhile, &1• 

tanbul futbolcular 
dün ıabah Galata 
rıh tamından ka.ka 
ıeyriıefain postasil 
lzmire mütevecci· 
hen hareket et· 
ınişlerd ı r. 

~ ······-·s~gtn··ı-N·isa~··-··-
~----- -

l ;;im!eri ilsn edi
len sporcular sabah· 
1eyın okuz buçuktan 

itibaren ( lzmir ) 
vapurunda bi rleı· 
ın itler ve bir çok 
ıpo .. cularla a !aka· 
darlar tarafından 
hararetle teıyi edil· ~ 
lllitlerdlr. 

İzmire gidecek lf: 
nıuhtelit takım ~ 
oyuncuları meya 

nında ismi bildirilen 
c. .. ıatasaraydan Mit· l J(ın Jzmire:hareket ederken 
hat bey mezuniyet Sporcu ar ftibarHe mah 

•lanıadığı için kafileye iltihak tini miidaf aa zayıflatmıı 
F b b d susi derecede 

edememit ve ener a çe e b 
1 

ktadır. Bu vaziyet 
iller kez mua vln Sadi bey k:r:::da Fikret beyin 
itlerinin mumanatı yüzünden Cuma günii sol muavin 
aynı poıta ile hareket ede· mevkUnde oynatılması muh· 
lllemııdir. Sadi bey bugiln temeldir. • 
Bandırma batb üzerinden Kimler gidemedı 
lzınire gidecektir. lıtanbul muhtelitl kad· 

Mıthat beyin lzmire gi· roeoamı 3 inci .aJaifeJ•) 
de1neyiıi, lstanbul mubtell· '• 

Sakın Bugünkü Havadislere 
inanmayınız, Yalandır! 

Av .. upalıla r ı n 
b 'r nisan yala· 
nı meıhurdur· 
Bugün, akla 
hayale gelmez 
ya anlctr icat 
edilir, doıtfar 
ve düımanlar 
aldatılır. Bu 
adet, bir kaç 
seneden beri 

Türkiye g~zeteleri tarafından da yapılmaktadır. 
Bu gün , bazı gazete!er bu gibi yalanları uydurup 

neıred°'c .?ki erdir. Sakın inannıayınız !. 
Biz, Nisan yalanı hakkında bir ,ey yazmayacafız 

Bizin bavadıslerimlz doirudur. • 

* • * Ankara, gece yansı, mü•taceldir - H111uıl fstidalarla 
namzetliie ta;ip olaıılann isimlerini yazıyorum : 

Peyami Safa, Zekeriya Abdullah, Cevdet, Selami 
İzzet, Nazım Hikmet, Muharrir Kemal Ahmet konıi· 
litçi Asaf, Burhan Cahit, ilhamı Safa, ıabık 
lzmit meb'usu Fuat ı Soyıallı oflu lsmafl Supbi , 
Haydar Rif at, mllverrihl ıehir Emin A lf, Nazmi Acar~ 
Beyler. 

Bu taliplerin hepfsi de mebuıtur, tabslmatlarının nı• 
fını Hilali abmere sillüıGnQ de Himayeyi etfale terk 
edeceklerini bildirmlfler. 

Eakiıehtr, 31 (Yarn) - lzmit mahkeme.inin Arif 
Oruf Bey hakkında verd'ft karar ve difer eorak on pn 
eooel temyiz mahlıerneairıe gelmi,tir. Bir k"ç pne kadar 
temyiz mahkemeainin bu laaauataki hukmünu teblil etme· 
•İ muhakkaktır. 

Yarın - İzmit mahke-
mesinin vermf ı olduğu ka· 
rar baıtan aıaiıya kadar 
kanunıuzlukları ihtiva et· 
mektedir. 

Bir defa lzmit mabke· 
mesi kanunu cezanın 480 ve 
482 inci m<\ddeleri muci· 
bince hükiim vermiıtir. 

Halbuki ceza kanununun 
160 ıocı maddesinin son fık· 
rası "Aslı olmakaızın bir 
kimseye isnat olunmuı ev· 
rakı bilerek neıredenler ve 
iliblrihi.,,, hakkında bir 

aydan altı aya kadar ceza 
tahdit etmektedir. "Yarın,, 

gazetesinde lzmlt valisi aley· 
hine yazılan yazılar gazete 
tarafından bir kastı mab· 
ıuıla yazılmamııtır. 

160 ıncı m'lddenin son 
fıkrası mucibince lzmitten 
gönderilen evrak, ki mek· 
tuplardır , netredilmtıttr • 
Mahkemenin bu tatbikat 
cihetinde de batayi kanunisi 
pek büyüktür • Diler taraf· 
tan basım taraf me1' elenin 
(Devamı 3 üncü aaylede) 

Mimar Sinan günü ., __ _ 
Büyük San'atkaM Namı Dün 

Her Tarafta Tebcil Olundu 
Dün yllksek Türk san'at· 

klrı Mimar Sınanın 343ilnci1 
yıl döoümO idi • San' atkir· 
ların her tarafta ıenei dev· 

rfyeıi tes'it edilmlıtir • Şeb· 
rimizde olduğu gibi Edirne· 
de de yüksek üstadın namı 
tebcil edilmlıtir • 

Edirne, 31 (Huıuıt) -
Bu gün burada Sinanın 

ruhu taziz edilmlıtlr. Ôile· 
den sonra Selimlye camisinin 
önünde top!anan bütün .Edlr· 

ne halkt bir thUfil yapmııtır. 
Müteakiben Sinan cadde

sine San'atlar mektebi 
genç1eri tarafından yapı1ln 

dökme lavha asılmııtır. 

Vali tarafından bir nutuk 
söylenmiıttr. Gece Türk oca· 
iında .mimar kemalettln B. 
tarafından Sinanın san'atı 

hakkında ve doktor Raf at 
Osman 8. tarafındaııda Si· 
nanın hayatı hakkında bf· 
rer konferans verilmlıtir. 

işsizlerin Devlet kuıu J 
----

Ba lıadar talibirı İfinde lıimin b"fırıa lıonacafını Cin· 
ci Aocadan 6aılıa lıim 6ilir1 
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KUŞ e 

-~-m~ BAKJSI 
.::,1 

Avrupa 
Edebiyatı 

Avrupa edebıyab, mü· 
him simalar ve nümuneler 
(Rönesnns) Müellifi: Yusuf 
Şerif 

Yusuf Serif B. karileri· 
mize meçhul olan bir sima 
değildir. Muhtelif makale· 
leri ve evvelce neıredi mfı 
müteaddit eserlerile etrafın· 
da ıymetli hir şeref halesi 
uyan iıran sevim i müderris, 
yeni bir kitap daha netrettf. 

lıte, Darülfünun garp 
edebiyatı tarihi müderrisi 
son telifile, irfan hayatımız· 
daki bo~luklardan birini 
daha duldurmuı oluyor. 

Tük gençli~i, Avrupa 
edebiyatını hiç olmazsa 
umumi hatlarfle bilmelidir. 
Garp, ilim hayatımız için 
açılmıt bir kaynak, hudut· 
suz bir membadır. Bilginin 
güneşi, o ufukta doğuyor 

ve lisan bilmeyen gençle· 
rimiz, fikri bir kutp.1n buz· 
ları içinde kayboluyorlar .•• 
Gençliğe tercümede olsun, 
telifte olsun salahiyetli bir 
rehber vazifesi görebilecek 
mütefekkirlerfmizden biri de, 
fÜphesiz, Yusuf Şerif B. dir. 
Muharrir, Rönesans devri 
ediplerinden bahseden bu 
eserle de, garpten bir par 
çayı bize tanıtmak gibi büyük 
bir hizmeti yapmıı bulunu· 
yor. 

Kitapta muhtelif millet
lere mensup muharrir ve 
ıairlerin edebt karakterlerile 
zamanlarında yaptıkları ve 
milf etlerin maıeri vicdanına 
iıle;yen tesirler sarahatle gös· 

terli mittir. Hele bunlardan 
(Villon, Hans Sache, Marlowe, 

Calderon, Kuevedo, Men· 
doza, Montaigne} gibi sima· 

lar bizce tamamen meçhul
dür. Sevimli müderriıimize, 

memleket irfanı namına ne 
kadar te ekkür etsek, azdır. 

Gazetede, bana tahsis 
edilen şütunlnrın azlığı ol-

masaydı, kurilerimize, "Av· 
rupa edebiyatı, mühim sima· 
Jar ve nümuneler" den uzun 
uzadıya bahsedecektik 

lf. lf. 
................... 1 •• ~ ••• 

Yıkılacak evler 
. 

evlerin , yıktırılması için, 

belediye bu kabil ev sahip-

1 rinc tebligatta bulunmuıttuı· 

Talebe birliği 
Dün toplanarak inti

hap yaptı 
Milli talebe birliği idare 

heyeti dün ak§am toplandı. 
İdare heyeti azaları arala· 
rından harici işler müdür· 
lüğüne hukuk fakültesinden 
Şükrü, dahili itler müdürlü· 
ğüne mülkiyeden Hikmet , 
iktisat işleri müdürlüğüne 
yüksek iktisat mektebinden 
Vehap, hars itleri müdürlü· 
ğüne edebiyat fakültesinden 
Niyazi, yardım itleri müdür· 
lüfünc mühendisten Şevkı, 
yazı :iıleri müdürlüğüne de 
ditçiden Mahir beyler inti
hap edilmiıleı·dir. 

İhtilafa sebep olan reis· 
ilk meselesi de yukarıdan 
sıra ile beş vazife müdürü 
tarafından ikiıer ay müd
detle ifa edllmek üzere hal 
edilmittir . 

Yataklı vagonlar 
Müdür muavini 

Beynelmilel yataklı va· 
gonlar ıirketi umumm mü· 
dür muavini M. Morgo, bu 
ay içerıinde İstanbula gele
cek, bflahara, yataklı vagon
lar servisini tetkik etmek 
üzere Tahrana kadar gide· 
cektir. 

Beynelmilel yataklı va· 
gonlar firketi kongresı , bu 
sene, Teırinievvelde Londra 
da aktedilecektir • 

Belediye müdürJeri 
Belediyenin mezat, oktur· 

va ve fenni nezafet müdür
leri arasında nakkiller icra
sı takakkrrür etmittir. 

Mezat müdürü Ramiz B. 
nezafeti fenniye müdürlüğü· 
ne, Okturva müdürü Osman 
B. mezat daire!li müdürlüğü· 
ne, Fenni Nezafet müdürü 
Mehmet Ali B. de Oktur· 
va müdürlüğüne nakil 
ve becayiı edilmiılerdir. 

Yeni Belediye bütçe ve 
kadrosuna göre de, vize mü
dürlüğü lağvedilmiıtir. 

Vize dairesi müdürlüğün
den açıkta kalan Osman B. 
Belediye müfettiılf kJerinden 
birisine tayin edilmiıtir. 

Fareleri teftiş 
Aımaaltı ve Balıkpazarı 

civarındaki fare fstilaıa ıa· 
yiası üzerine , belediyenin 
biı· sıhhiye müfettifini tah· 
kikata memur etliğini dün 
yazmıştık. Müfettit, mahal
linde yaptığı tetkikatta, ya· 
lınız bir dükkanda farelerin 
biraz zarar yaptığını gör
müştür . 

Sakın Sokaklara Tükürmeyin! 

Cezalar aşladı 
...........,__ 

Yüzden Fazla Sokağa Tüküren-
lerden Belediye Ceza Aldı 

Yerlere tükürenlerden 2 ıer lira ceza alınacağı yazıl· 

mııtı . Bu husustaki karaTın tatbikına, evvelki günden iti· 
baren haılanmıttır . Evvelki gün ve dün kö§e baılarına 
ikame edilen belediye polisleri, yüzden fazla kimseyi ceza
landırmt§lardır . Sokaklara tükürenler • 2 lirayı verdikleri 
taktirde, polislerce, bir makbuz kesilerek kendilerine \'eril· 
mektedir. Derhal vermiyenler karakola celbedilmekte ve 
adresleri alınıp zabıt tutularak , ceza sonra tahsil edilmek 
üzere serbeı bırakılmaktadır . 

Bu suretle cezalandırılanların adedi, dün de, epey bir 
yektin tutmuttur. 

Belediye, yerlere tükürenler hakkında takibat ytpıl· 
masını polis altıncı ıübe müdürlüğüne bildirmiftir . 

Bundan ba§ka ev ve sokak la vhalarını kıranların tec· 
ziyesi için de, Belediye zabıtası talimatnamesine bir mad
de ili ve olunmuttur. 

Açık neşriyat 
Müddeiumumilik iddi
asını 1 hazırlıyacak 
Bazı gazeteler açık net· 

riyat!a bulundukları için 
aleyhlerine dava lkame edil-

diğini yazmıttık. Bunlardan 
"Bıldırcın" hakkında tah· 

kikatta bulunan dördüncü 
amüstantiklik tahkikatını ik· 

mal ettiğinden dün evrakı 
müddeiumumiliğe gönder· 
mittir. 

Müddeiumumilik iddia· 
namesini hazırlayacaktır. 

Cilveli Mehmet 
Bursada tevkif edildi 

lstanbulda müteaddit 

kimseleri cerh eden Cilveli 
Mehmedin firar ettifini yaz· 

mııtık. Zabıta burada yapbiı 

taharriyata rağmen bir Uirlü 
bu carihi bulamamıtlı· 

Dün Cilveli Mehmet Bur· 

ıada tevkif edilmiıtir. Pek 

yakında muhakemesine bat
lanacaktır. 

Dairelerde 
Yaz mesai saati 
bugün başladı 
Yaz mesai saatları bu 

günden itibaren tatbika 
bat lanacaktır. 

Bu karara nazaran daw 
ireler saat 9,5 ta açılacak 

saat 12 ye kadar mesai de· 

vam edecektir. Saat 12 den 

1,5 ia kadar tatil yapılaıak 

1,5 tan 4,5 ğa kadar tekrar 
mesaiye devam olunacak· 
tır . 

Şehir meclisi 
Nisan devt"esi içtimaı 

başlıyor 
Şehir meclisinin Nisan 

içtimaı bugün aktedilecektir. 
Azaya ruzname tevzi edil
mittir. 

931 bütçesi müzakeresine 
hemen başlanacak ve bu 
dt vrede ikmal edilerek tas· 
dik edilmek üzere dahiliye 
vekaletine gönderileceatir. 

Kredi kesildi mi 
Ziraat bankası müdürü 

ne diyor 
Dünkü sabah gazetele

rinden birinde intiıar eden 
bir habere göre, bankalar 
tütün zürraına krediyi ker 
mitlerdir. Gene ayni haberin 
anlattığına göre. yalnız 

Akhisar ve civarındaki tütün 
zürraının, bu yüzden 1 bu
çuk milyon lira kadar zarar 
göreceklerdir. 

Bu haberin doğru olup 

olmadığını öğrenmek iizere 
ziraat bankası mü d ü r ü 

Cevdet beyle görüıen bir 
muharririmize, banlta mü· 
dürü demiıtir ki : 

" - Benim böyle bir 
teyden hiç haberim yoktur. 

İdare merkezinden de, buna 

dair bir emir almadım • 

Muamelitımıza, evvelce ol

duğu gibi, devam elmekte· 
yiz. n 

Şöf örlerin intihabı 
Şoförler cemiyetinin ye

ni idare heyeti intihabı on 
on beş gün daha tehir edil· 
mittir. 

Asri ahır 
Belediye yeniden 

tebligat yaptı 
inek ahirlarının asri bir 

hale getirilmesi için geçen 
seneden beri ça.hımaktadır. 

Verilen bu karnı• ya vat' yava~ 
tatbik edilmekte olduğundan 
yakmdıı; İstanbulda eski inek 
ahırlarından hiçbirisi kalmı · 
yacaktır. 

Belediye, Erenköy ve 
Bostancı civarındaki ahırlarm 
da asrileıtirilmeıi için, bura
lardaki inek sahiplerine 
tebliğat yapmııtır. 

Bu civar inekçileri, müş. 
terek bir istida ile be!edi
yeye müracaat etmiclerdir. 
Bu ist!dada , kendilerinin 
küçük mikyasta it yaptık· 
lan için istenilen alıırları 
in§a etmek kudretini haiz 
olmadıklarını bildirmitlerdir. 

Be!ediye, inekçilerin bu 
mürncaatını tetkik etmek
tedir. 

Adalar 
Elektrik imtiyazı 
Anadolu yakası ve Ada

lar elektriğinin mukavelesi 
evvelce yazdığımız gibi imza 
edilmiıtir. Belediye riyaseti 
de, m:arm son şeklini Nafia 
vekaletine bHdirmiıtir. 

El ktrik ~irketi müdürü 
M. Hanses Devlet bankan 
müessisler heyeti içtimaın;ı 

itUrak etmek üzere dün Ar...· 
karaya gitmiıtir. Bu seyahat· 
ta M. Hanscsin elektrik mu· 
ka velename sin 1 imza' aması 
da mümkündür, Son :itilaf· 
name ile ıirket Anadolu 
yakası imtiyazını 30 sene 
daha temdit etmiıtir. 

Bu da ne? 
Elektirik şirketi türk
lere iş vermiyor mu? 

Elektirik tesisatı şirketiıı· 
den it alan Nafiz ve Emin 

beyler dün matbaamıza mü· 
racaat etmişlerdir. 

Nafiz ve Emin beyler bu 

müracc atlarında iirketin türk

lere karıı göf>terdiği muame· 

leden acı bir lisanda bahset· 

miı lerdir. Ezcümle Gayri türk 

ltre günde sekiz on lira çıka

racak İf verildiği halde türklere 

i~ verilmediğini ifade etmil· 
lerdir. 

Hatta bu arada yato 
isminde bir yunan tebalının 

da ismini zikreylcmişlerdir. 

Alakadarların dikkatini cel· 
hederiz. 

Dilenciliğin 
J nce l ikleri 

Yolumun üst önde b r di· 
ienci vardır, beni her görü· 
tünde: 

- Allah sevgilini lıağıı· 
lasın ... diye elini uzatır. 

lstanbulda Hamsi balığı 
kadar hoHaşan bu sermaye· 
siz tacirlere ne söyleseler pa· 
ra değil, günahımı bile ver
mem. Benden sağlam, ben· 
den dinç bir vU cudun bir 
Aktör tavrile karııma çık· 
ması nedense ıinirlerimi 
bozar. 

• 
Herkesin merhamet da-

marlarına göre ayrı ayrı 

söz söyleyen bu politikacı 

herhalde Belediye reisine 
de pohpohlu bir dua et• 
mit olacak ki, senelerden· 
beri ayni yeri muhafoza 
etmiıtir. 

• 
Bana bir sevgili yakıştı· 

ran kahraman, çok merak 
ediyorum acaba baıkalarına 
neler münasip görüyor. Her 
halde katmer en&eli, göbekli 
kellif elli birini gorunce 
mutlaka meb'usluk duası 
eder. 

Şık, muntazam yürüyüf
lü bir hanım efendiye te· 
mennisi, Kadın birliği reisli· 
ğinden baıka ne olabilir. 

Tnyyörlü, Podösuet el· 
divenli, sert adımlı bir kadın 
görünce Şehir meclisine aza· 
lık dilemezmi dersiniz? 

Çıtıpıtı bir genç kız, ya· 
hut kübik omuzlu bir clelikanh 
görünce ilk duası hayirlı ve 
zengin ktsmettir. 

• 
Batka aklın za geliyorsa 

bu misalJere kıyas edebilir· 
siniz. 

Dilenciliğin de bu ince· 
liği olmasa , bu buhran da 
kimse kolay kolay kesenin 
ağzını açmaz . 

Bürhanettiu Ali 
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Varidatın azalmasına 
sebep nedir? 

İstanbul Liman tirketinin 
varidatı 930 senednde, 9.G9 
cıenesine nazaren 667,551 
lira azdu·. Buna ıebep te, 
930 senesi ithalatının 929 
senesinden • ton itibarile • 
% 40 noksan olmasıdır. Li· 
man ıirketi, tuttuğu gayeye 
irfşmiı ve vaz'iyeti bir ra· 
porla neşretmiştir. 

Liman inhisarı, 930 da 
gümrük tarifesinin değiıme· 
siııin ve umumi buhranı 

iktısadiyi varidatını azalma· 
sına sebep göstermektedir. 

Tebligata rağmen evle
:rı :u yıktırmamakta ısrar 

~denler beiediyece mahke· 
meye verileceklerdir • 

----------------------- Kaçakçılar 1 
. 

(Yarın)ın Halk Diplomatı Karagöz ve 
----~--~-~------------------------------------------------....... 

Kaçakçı - Kaçak Bulgt'r tiaarası heğim, J 
yirmi$i ona ! 

Karagöz - Meyhanede de mi, bu 
Bulgar sii'arıı ~ı! 

kaçak ı Karagöz Bu ne hal yahu ! Cenup ı 
mıntakasının sokaklarından böyle ka
çak kervanlar geçiyor da kimse bu hırnzları 
yakalamn or mu? 

Karagöz - Kiminiz tütün zürra11ınız, ki• 
miniz tütün ticareti yapıyorsunuz. BiUniz ki 
bu kaçakçılık denen hiyanet ortadan kalkar· 
sa, hem siz iki misli tütiln ıatanınız, hemde 
Devlette verglıfnl alır, memleket imarına 
sarfeder ! 

K~ ragöz - Köprü üzericde de mi kaçak 
sigara? Hey efendi, bu kaçakçının sigara
sını almakla VC\lanına, milletine hiyanet 
ettiğini düşünmüyormusun, yazıklar olsun 
s -- ' 

Hey efendi kılıklı kalpaz~n, bu haçak
çının sigarası pis tüUinden yapılmııbr, 
piyasada geçmeyen tütündür, hunun için 
ucuzdur, Fakat, devlet hazinesinden para .. 

Bu milletin eaı dc:tf, lca~al<çı d(ni?en bu 
namuaauz kafiluinin luıfumı kırmak delil . .... 
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Dünkü Muhakememiz ~Mil Türk-. tarihind~ ımııı•ımnıı" 

§YUNAN iHTiLAL İ 
Eskişehirde 

Spor faaliyeti 

Trabzonda 
İntihabat faaliyeti 

Tapu İdaresi Hakkında Ki Neşri
yatıinızın Davasına Devam Edildi ~ 

~ 
Etniki Eterya te~kHab -

Eskiıehfr, 31 (A.A)· Spor 
sasakında tribünlerin inıa· 
atı bitmittir, parlak bir su· 
rette küıadı yapılmıştır. Tri· 
bünler 2600 seyirci istiap 
etmektedir. Bu münasebet
le davet edilen Konya ~dman 
yurdu ile Eskiıehir Türk 
spor takımı arasmda yapı· 
lan müsabakada Türk spor 
sıfırai karşı üç mağlup ol-

muıtur. 

Hayvan hastalıklarına 
karşı 

Ankara, 31 ~A.A,) 
Geçe:l so.1 baharda 285 
köyde zuhur eden vebayı 
bakari prk vilayct!eri ela· 
hil olmak üzcrej 23 köy 
fnmiştir. Sıvas ve civarında 
6 köy kalmı ~tır. D'ğc:ded 
-:ark ~adır. V«: o:ıları~da ka
~ 

rantina mü..ldcti bitmek 

üzeredir. 
İikbah ;; r mücadelesi fçi'n 

1ktısat V eldıleti zira at mı İs· 
teıar!ığınd.ı fçtima ~den 
ınütehass;slar l• om:syonu 
tedbirler almıştır. Hastalık 
çıkmış olun yerlerde aşı 

tatbik eciilmektec.Jir. 
v~ka.lctin <"mdnde l:u1ıı· 

nan baktcriyoJojihaae~erde 

kurslar açılmıştıı. Bu i{e 
memur (dileçek baylarfar 
Ankarada s!taj görec-ckler· 
dir. Ziraat miisteşan Abidın 
beyin yakında şarka gidece· 

ği haber alınmıştı ·. 

Trabzon, 31 · (A.A.) -
Sürmene, Pulathant~' Vakfı 
kebir müntehibi ııani intiha
batı bitmiş, Cümhuriyet H. 
F. namzetleri kazanmıştır. 

Vilayetin umum müntehibi 
sani adedi 686 dır. 

Muğlada yeşil çekirge 
Muğla, 30 (A.A.) - Bod· 

rumun Karakaya köyünde 
yeşil çekirge çıkmıştır. 

T rabzonda yağmurlar 
Trabzon, 31 · (A.A.) -

Feyizli yağmurlar yagıyor. 

Fındlk sahasından aiınan 
malum at.anazaron mahsulde 
mühim miktard ahasar var
dır. Soıı ihracattan sonra 50 
binı antar st<'k mal kalmıştır. 

b:r tebliği 
fst "nbui, 31 ( A.A. ) -

r.~uhlelit ınübr dele -3 '.t ncı 
tali konıisyo 1u11<lan tebliğ 
edi miştir. 

Bcyoğlırnd rt rniıı <olc<ıf!ı~

da kain a~tmcı muhte1it 
mübadele tali komisyonunun 
9 ila 15 niı;an 1931 tarihin
de kapah bulunacağı alakar· 

lara i!a11 olunur. 

Trabzon lima:1 şirkef 
Tra! zen, 31 (A.A) · L '· 

mz.n :;ıirketi h~yeti umumi-
yetıi dün top:a:-ıa:-nk b!~nço

yt ta~•lik ._, tmiş, eek\ idare 
}"eniden i.1tihap olunı::ıuşlt>r. 
Blançoya naz.nan s·rket lıu 

seneki hesabatmı 216 :ira 
zararla kapatmıştır. 

Sporcular gitti 
(Birinci sayfadan devam) ' rinde lzmirde yapılacak 

rosunda yer almıı olup dün
kü kafileyle lzmire aıitmeyen 
difer değerli oyuncularımız 
ıunlardır. 

Nihat, Alaedflin, Niyazi 
ye Ca val Beyler 

Esbabı meşrua dolayısi
le lzmirde yapılacak müsa· 
bakalara ittirakleri mümkün 
olmıyan bu oyuncularımız 

kafileye if Ur ak et mit olsay
dılar ıüphesizki İzmir temaı 
larına daha kuvvetli bir çeh 
re ile çıkmıı olaclaktık. 

Zeki B. muhtelitimiz 
kaptanı 

Futbol federasyonu, Is· 
tanbul .. İzmir muhtelitleri 
ll'lüsabakası ıçm İstanbul 
tnuhteliti kaptanlığını Zeki 

heye vermiıtir . 
Üç ve beı Nisan müsa· 

bakalarına çıkacak İstanbul 
llluhteJitleri takımını Zeki 
hey teıkil edecektir. Kafiie· 
Ye ref ak•t eden teıkilatçı
la.r bul:? huıuıta bütün sela· 

htyetleri takım kaptanına 
bırakmıı olduklarından İzmir 
teınaılarmda iyi bir forma 

temsili müs.tbaka dolayisile 

3 Nisan tarihinde yapılacak 

birinci küme lik maç]arı te· 

hir olunmuıtur. 

2-10 Nisan 931 tar•hinde 

tehrimize gelecek olan Bul

garistan federasyonuna men· 
sup ( Le viski ) takımı ile 

Fenerbahçe takımının tak· 

sim stadyumunda müsabakası 

olduğundan o gün yapılacak 

İstanbul ıpor · Fenerbahçe 
müsabaiıı 17 nisan 931 tari· 

hinde icra olunacaktır. 
3- 3 . Nfsan · 931 cuma 

günü icra olunacak ikinci 

kümelik maçları : 
Kadıköy sahasında 

Hilal - Beyleı beyi saat 11 
Hakem SaiLıı Turgut bey 

Bogaziçi - Kurtuluı, ıaat 

12,45 Hakem Saim Turgut B. 
Tötünye- Altınordu saat 

14,45 Hakem Saim TurgutB. 
4- 10. Nisan • 931 cu

günü icra edilecek lik ma 
maçları: 

lstanbul Tapu idaresinin 
yulsuzluklarmdan ve orada 
cereyan eden keyfi muame
lattan bahsile mercii aidinin 
nazarı dikkatini celbetnıiştik. 

Bu yazıları tc.pu idaresinin 
şahsiyeti maneviyesini tah-

kfr addeden müddeiumu

milik o 2aman gazet..:miL 

mes'ul müdürü bulunan 
Süleyman Tevfik B. aley• 

Süleymn tevfik B. 

hine hukuku umumiye da· 
vası ikam<' etmişti. 

İstanbul asliye ikinci 
ceza mahkemesinde rü'yet 
edilmekte bulunan mezkur 
da va müdafaaya kalmıştı. 

Dün Süleyman Tevfik 
Bey mahkemeye girmiıı ve 
reis Bey tarafından müdafa-

asını derme}an etmesi söy
lenmiıtir. 

Ancak lstanbu) Tapu 
müdürü Ziya Beyde aynı 

yazılr.r hakkında Baş mu
harririmiz Arif Oı uç Beyle 
mumaileyh aleyhine ayrıca 
dava ikame ederek evrak 
m e z k ur muhakemeye 
verilmiş olduğunclan Sü • 
kyman Tevfik Bey: 

Müdafaamı serddctmez-
den evvel bir şey arz-
edeceği ın, İstanbul Tapu 
müdürü Ziya Bey de bir iş 

hakkında oahsi dava ikame 
eimiştir. Evrak mahkemeyi 
aliye} erinde bulunmuyor. 

Şikayet maddesi aynı, 

maznun ayni, müdafaa 
aynı olduğundan bu iki da· 
vamn birleştirilerek b ·tiril· 
mesini istirham ederim; de
miş ve bunun üzerine heya 

eti hakime davaları tevhit 
ile 21-4-931 tarihine talik 

etmiştir. 

Bu münasebetle şunu da 
söyliyelim ki ; bugün ikinci 
ceza mahkeıııesinde , yarın 
ağır ceza mahkemesinde 
4 - 4 • 931 tarihinde 
ikir.ci ceza mahkemesinee 
1-4·931 de Birinci ceza ve 
Birinci Sulh ceza mahkeme· 
leriyle Ku~adası Asliye ceza 
mahkemesinde, 20 ve 21-4-
931 tarihlerinde ikind ceza 

mahkemesinde üç davamız 

olduğu gibi ayni gün ve sa· 
atte ' Bodrum Asliye ceza 
mahkemesine davetli bulu-
nuyoruz. 

Şayanı hayrettir ki, 
maddeten Jmkanı olmıyan 

bu vaziyet ne vakit normal 
bir hale konulacak ve hanği 
merci koyacak. Çünkü ayni 
günde İstanbulda ve Kuıı 
adasında ve gene ayni gün
de istanbul ve Bodrum mah 
kemelerinde isbatı vücut 
edebilmek maddeten imkan· 
sızdır. 
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Umumi maaş 
Bu günden itibaren 

bG:şlıyor 
Bu günden itibaren vi· 

liyet muhasebesinden maaı 
alanların maaşları verilmeğe 
başlanacaktır. 

Ücretle istihdam edilen
lerin ücretleri de bugün ve· 
rilecektir. 

Diğer taraftan belediye· 
de de maaş tevziatına bu 
gün baılanacaktır. 

Karadenizde fırtına 
Zonguldak, 30 (A.A.) -

Karadenizde fırtına vardır. 
Devrek taraflarına kar yağ
maktadır. 

118 paket 
Dinamit bulundu 
Atikpaıada Sürmeneli 

Ahmet kaptanın evinde in· 

hisar memurları tarafından 

kaçak tütün aranırken bir 

bavul içinde 118 paket. di· 

namit çıkmııtır. Tahkikat 

baılamııtır. --
Çankırıda Fırhna 

ve Kar 
Çankırı, 31 (A. A) - İki 

gündür şiddetli fırtına, sağ· 

nak ve kar devam ediyor . 

Tepeler karla örtülüdür . ile ıahaya çıkacaannıza 
enıntyet ile bakılmaktadır. 

Siporcularımız i]e birlik· 
te lıtanbulda futbol hey'eti· 
reiai Basri Bey de gitmiıtir 

Aynı zamanda dün ha· 
her verdiğimiz veçhile, Be

J'ktaı kulübü reisi Şeref B. 
•t-nbula gelecek Yunan 

ikinci küme kadıköyünde 
Altın ordu - T opkapı saat 11 
Hakem Saim Turgut Bey 
Kumkapu-Beylerbeyi saat 

12,45 hakem Saim Turgut 

ltey Tötünya - Hilal ıaat 
14,45 hakeın Saim Turgut 

,-:"_ ~a~an Dikkate~ 
il Ista nbulda ıntışar .eden bilumum yevmi 

Gazeteler ve Mecmuaların 
Sipariş ve muntazam irsalabnı en müsait 

şerait tahhnda kabul eder. 
futbol takımları etrafında 
;aalf yet te bulunmak üzere 
~tnir Vapuriyle Pireye ha

reket etmiıtir. 
'f. 

d 
İstatıbul Futbol hey'etin· 

erı: 

·1 ·3 ve SNiıan tarihle-

bey 
8iri.1ci küme taksim 

Stadyomunda 
Süleymanfye - Beıiktaş 

saat 12 Hakeo• Sait Sala
hattin B. Galalasaray-Ana 
dolu saat 13,45 hakem Si
mon Ef. Levfski-Fenerbahçe 

Huıusi müsabaka. 

Umum Gazeteler 
Müteahhitliği 

İstanbul: Ankara caddesi Orhan B. Han dairei mahsusa 1 
...... ' • -..· . ! . ~ ~~ • 

I ' 

Muharriri: Arif Oruc 
-31- ' 

Sı ·p asileri yalnız Rus
ya dan muzaharet görmü· 
yorlardı. Avusturyalılar da 
kendilerine muavenatte bu
lunuyorlardı. Hatta ileri 
vararak Sırp1ılara zahire 
,·esaire vermek suretilede 
yardımlarını esirkemiyor· 
!ardı. [1] Haı·p gailesi sü
rüklenip gidiyordu. 

Garibi ~u idi ki İsyanı 
teşvik eden Türkiyeııin müt
t~fiki Rusya idi. Çünkü 
Ruslar İrana ilanı harp et
tiklerinden her ihtimale 
karşı Türkiyeyi terbest bı
rakmak istemiyorlardı. 

NapoJionun imperetorlu
ğunu ilan etmesi üzerine 

Türkiyenin vaziyeti çok incel-
mişti. Napolion daha imperator 

olmazdan evvel Türkiye ile 
ittifak etmek isteyordu. 
Zaten, Mmr istilasına teşeb. 
büden evvel Selimisalisle 
Fransızlar arasında böyle 

bir fCY de geçmifti. 

Lakin, ittifaklar hep kağıt
iar üzerin<!e kalıp gidiyodu. 
İşte Rusya da müttefik ol
duğu halde, Karadağ ve Sır· 
bistanda isyanlar çıkarmağa 
çolıştyor, Gürcistanı istilaya 
uğraııp külliyetli aıker sev· 
kediyordu, bir yandanda Ce· 
zairisebaya mutemadiyen 
Rus askeri sevkediyordu. 

Türkiye tayin ideceği hattı· 
hareketi iyice ölçüp biçmeli 
idi. Fransa ile ittifak etmek 
kolay değildi: Ortada Rus
ya ve İngiltore ile bir 
ittifak muahedesi vardı. 
[1213] senesinde Napoleonun 
Mısıra asker çıkarmaıı üze· 
rine yapılan ittifak sekiz 
senelikti. Müddetinin bitme· 
sine daha bir ıene vardı. 

Napoleonun vaziyeti de fÜp

heli idi. Bütün Avrupa dev
ietleri heman kamılen de-

nebilecek gibi Fransa 
aleyhine birleımi~lerdi. 

Bu sefer, İstanbuldn bu 
Iunan Rus elçisi (Vatyanes· 
ki) Babıaliye yeni tı· kfiflerle 
geliyordu. Elçi, ittifak mu

ahedesinin tecdidini istiyordu 
Bununla beraber Türkiye 

tarafından verilecek senede: 
"Rusya Türk imperatorluğu 
tabiiyetindeki hıristiyanfarm 
hamisidir." .kaydını da lrny· 
durmak hususunda israr 
ediyordu. [2] Ruııların mü· 
racaatları boı değildf bu, 
hıristiyanları hJmaye talebi 
ile Türkiyeyi tehdit ederek 
ittifak muahedesini tazeler 
tirmek yolunda tutulan bu 
plan bir gösteri§ idi. Bun
dan baııka İngiltere sefiri 
Babıaliyi tazyik ediyor: 

"İti sa vsaklamanız aradaki 
muahedeyi fesih suretinde 
telakki edilecektir. 

Fransayı abluka ettiğiniz 
gibi Türkiyenin Bahrisefitte
ki limanlarını ve belki Ak 
deniz buğazlarını muhasara 
ile neticelenecektir.,, diyor· 
du. [3J 

İngiliz ve Rusların bu 
tehdidi Babıaliye çok düıün
dürüyordu. NapoJeon Avus
turyada ilerliyordu. Btr 
iki muzafferiyet kazandıktan 

sonra Fıranıızlar Türk hu

dutlarına clayanacaklardı. 

Nllpoleon ayrıca İran ile de 

birleımek niyetinde idi. Buna 
çoktan teıebbüı dahi etmi§tf. 
Napoleon TürkJye ve iran 
siyasetini takip ediyordu[ 4] 

dıte Napoleonun met· 
hur 18 ay siyaseti) bu olsa 
ğerekti. 

(Devamı var} 

(J] Muhip Efendi scfaretnamesi 
121 Cevdet c. 8 s 31 
(3) Asım c. t ı 77 
(41 Asım c. ı s 78 
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lzmit k-:ırarı temyizde 
(Birinci aayfadan devam) 

isbatmı istediği halde ıahit
Jer dinlenilmemiş ve derhal 
karara geçilmiııtir ·• 

Saniyen asıl kanunen 
mes'ul olan Süleyman Tedik 
bey kefaletle tah!iye edildiği 
halde rnes'uliyeti kanuniyesi 
olmayan Arif Oruç bey tah· 
liye edilmemiştir . 

Arif Oruç Beye isnat olu· 

nan cürüme gelince: ı 
Sırf imzasile yazmıı ol

dutu tenkitknr bir makale
den, hakaret manaaı kast
edilmiftir. Halbuki Arif Oruç 
Beyin makaleıi doğrudan 

doğruya İzmitten gönderilen 
mektuplarla temsil ettiği hü· 
kiimetin ıerefini ihlal ettiği 
iddia olunan İzmit valisi 
hakkında tahkikat yapılması 
ve mes' elenin resmen ta vzl
hi maksadi1e Dahiliye ve· 

kaletinin nazarıdikkaUni cel
betmekten ibaretti. 

Bu da bir gazetenin en 
tabii haklarından biri idi. 

İzmftten gönderilen di~er 
mektupların neıri meselesi
ne gelince: Bunların han!.lni 
mes'uliyeti gazele baımu-

harririne terettüt etmiyece· 
ğinden İzmit mahkemesinin 
vermiş olduğu karar bu 
cihetten de külliyen kanun
suz bulunmaktadır. 

Ku•vetle ümit ederiz ki 
izmit mahlremesinin bu ka
rarı yüksek temyiz heyetin· 
ce baıran aıağı cerhedilir 
ve kanunsuz olarak 4 aydan 
beri hapishanedcı yatan Bat· 
muharririmizin derhal tah· 
liyesi cihetine gidilerek bu 
bariz haksızlık tamir edilir· 

·•lm0*4•· 
Mavnada dayak 
Maddacı Hasan Haliçte 

demirli olan mavnasında 
yatarken deniz korsanların· 
dan esrarkeı Hasan kendi
sini dövmüştür. Hadisenin 
sebebi anl1tşılmamıştır. 

Kavgadan sonra 
intihar 

Feriköyü.nde Fahriye ha· 
nım kardeti Mahmutla kav· 
ga etmiştir. 

Bu kavgadan müteessir 
olan F abriye hanım ıüriir 
içerek intihara te§cbbüs~t· 

mişsede kurtarılm ı§tır 
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SINE~A HABERLERİ 
" Artistik ,, sinemasında: 

1 Nisan c;ar,anbadan itibaren 

Biıyük ihtiras 
Camilla Horw; Betty Amann; Lif 

_ Dag!!_ver; Anny Onc~ra; Olga Tche~hov-;; 
ve Conra 1 Viedt tarafından 

" Büyük ihtira• ,, filminden bir aahne 

Hulaıa~ Bir Studioda 

sesli bir filim çekiliyor Büyük 
F erederlk fln çalmakta. 
Yemek zamanı olduğundan 
artisl~rl yenaek solonunda 
toplanmıılar Schelttov Ma· 
rla Paudler ve Luis Trenke 
heyacanli bir münakaıa edi
yorlar. Konıu Studioda ça· 
lııan: Eva ismindeki genç 
ve güzel figürant bir aralık 
koıusu Paul W eıısel ile gö· 
r §meğe geliyor, Evanın bu
lunduğu studioda meıhur re· 
jisör Hali artist Marventa ile 
bir filim çeviriyor . Fakat 
Marventa büyük bir kaba· 
rede geçen bir sahnedeki 
vazifesini iyi bir yıld~a ya· 

kııacak surette yapmadı
ğından Hall kızıyor ve bu 
ırada orada geçmekte olan 

Eva'ya bakıyor. Bu bakııtan 
ceGtn·ct alan Eva kabare
deki rolü mükemmelen ya· 
pabileceğini Halla söylüyor 
Bn dakikada i ç e r i Y e 
Gonrad Veidt giriyor. 

Ve kabaredeki rolü· 
nü Eva yapacak zannediyor. 
Halbuki bu tamam olmadı· 
ğmm Hail Eva gittikten 
Gonra Conrada anlatıyor. O 
gün Anny Ondrasın evinde 
bir senel devriye tes'it edil· 
mektedir. Hail kabaredeki 
vazifeyi tevdi etmek üzere 
bir arfst fotoğrafları arı· 
yorsa. da münasibinin bulun 
madığmdan bir vazifeyi Eva 
ya vermeğc karar baıtırarak 
olün n uamelesini ona yol· 

luyor. Pavul ve Eva küçük 
odalarından Hnlly tarafmdan 
gönderilen rollerin mükale· 

meleri buluyorlar. 
Tesadüfün kendilerine 

açtığı 
0

bu yoldan her ikisi de 
memnundurlar. Vakti kayw 
bet illeksizin bütün gece rol· 
lerin prova ederek çalıııyor· 
lar. E lesi akıam Eva fritiz 
Körtneribirlikte olan rolünü 
mükemmelen oynar ve kn· 
bul edilir. 

Evn evvelce delicesine 
sevdiği adama kartı hissi
yatının değiştiğini hissetmek-
1.ed r. Sınemnda büyük bir 
: ıldız olmak hırsı iki sev· 
dazedeyi yekdiğertnden 

uzaklaıtırmaktadır. Eva 
yeni bir filmdeki rolünü 
yaparken Paul geliyor ve 
böylece ihmal edildiğlmlen 

E..,aya kızıyor. Rejisör Hally 
büyük yıldizlar Lil Dağover 
Olga Chechwa ve ~air~ ıe· 

rcfine bir z·yafet vermek· 
tedir, 

Eva bunların karıısında 
kendi aczin( görecek, kuv· 
vei maneviyesfni gaip ede· 
ceği tırada, Hally yetiıerek 
ona ceaaret veriyor. Dünkü 
küçük figüran bugün büyük 
yıldızlar sırasına geçmit· 
ti... Fotografları Jıer yerde 
teıhir edilmekte ve her mü
kalemeye mevzu olmakta· 

dır. 
Evanın bu muvaffakiyeti· 

nin sebebi Rejisör Hally ile gizli 
olan rabıtasi olduğunu hır 
figüraın iddia ederken Paul 

e 

onun üzerine atılıyor ve bir 
hamlede yere yuvarlar. Hld· 
detten kendisini unutarak 
Evanin odaıına koıar ve 
aramızda artık herıey bitti. 
diyor. Eva o sırada büyük 
ihtirasın provalarını yap
makta idi. Paulin bu ani 
hareketinden ıaıırarak onu 
takip etmek ister, li.kin Hail 
bırakmaz. Meslek ile aık 
arasında hnngiılni tercih ede· 
cekse, onu takip etmesini 
söylüyor. Eva mesleği tercih 
etmiıUr. ihtirasın göz ka· 
maıtırıcı tabloları arasındaki 
alkıı tufanlari kendiaini 

meı'ut eder. 
!SL 

Bir kadının şikayeti 
Hasköyde askerlik ıübe-

sinden 2 inci kısım ve 1389 
numarah ve 21 ağustos 926 
tarihinde Mudaf ai milliye 
Vekaleti tekaüt ıübesine 
61048 cüzdan numarasile 
giden manıa ait evraktan 
henüz bir ses çıkmadı. cep· 
hede oğlunu feda etmiı biça
re, bir kadınım altı seneden 
beri maat beklemekten ıefil 
ve aç bir hale geldim. Der 
dimi dinleyecek bir makam 

yok mu? 
Hasköyde Keçeci Camii 

yanında 7 numaralı hane· 

de Peruze. 

"Opera,, •ınema•ı: 

1 Niann 9artambadan itibaren: 

Büyük Resmigeçit 
Fevkalade sesli, sözlü film. 

Briyük Rcsmigeçitten bir'. saiırıe 

Dans ve tarkıd1\ fevkal· 
ade mehareti olan Kclly 

· dehıetli bir ayyaı olduğun
dan ltinden çıkarılmııtır • 
Ucuz geçinmek için fıkara· 
ya mahsus odalardan birin· 
de oturmağa karar verir 
ve orada Molly isminde 
bir kn:la tanııır. 

Kellynin hu ayyaıiglna 
sebep fazla sevdiği fakat 
daima tarafmdan aldatıldığı 
Polly Malon ismindeki akt· 
ris olduğu söyleniyor. 

Kelly arkadaılarıJe kevga 
ederken polis gelmekte olw 
duğunu Molly haber verir. 
Evelce çalııtığı çalgıcılnr 

trupunıın müdürü Kelliyi 
yine bulur ve artık içki kul· 
lanmayacağma dair kendi
sinden ıöz alarak tekrar 
angaje eder. 

Kelly sahneye avdetle 
meıhur ıarkılarını taganni 
ederek eski şöhretini kaza
nır . Fakat bu sırada ayni 
tehirde bir tiyatroda oyna• 
yan ıa bık eski Polly Mal· 
lon Kellinin tekrar ıöhretini 
öğrenir . Yine oo u Eağları 
arasına almağa çalııır • 

Bir akıam Polly Kellinin 

Üsküdar 
Tramvayiarı işi 
Üsküdar Tramvay ıirke

tile Kadıköy tramvay ıeheke· 
sinin tef riıatı bnsusunda mü 
zakere halinde bulunan üç 
grup nihai ıeraitini bildir
mittir. 

Nihai teklifler ~irkettn 
idare meclisince heyeti umu· 
miyeye arzedilecektir. 

lcap eden salahiyetler 
heyeti umumiyedeıı alındık
tan sonra, Şir~etin hareketi 
kat'i olarak tesbit edilecek
tir. 

Heyeti umumiye, teklifleri 
ve ıer,atti losrip ederse, tef. 
riıata sür'atle baılanacaktır. 

Otobüsün ıekabeti 
Otobüslerin rekabeti ve 

balkın Haliç ıahiline olan 
rağbetinin azalm.ısı yüzün
den Haliç vapurları ıirketi· 
nin iti, günden ıüne fena· 
Jaımaktadır. Bunun tçln, 
Şirket vapurlarından üç 
tanesini itletmemekte, bağ
lı bulundurmaktadır. 

Yanı bir tedbir olarak 
ta, huıünden ıtibaren pos· 
tanın birden liğTi karar· 
laıtırılmııtır. Bu suretle bir 
vapur daha atıl kalacaktır. 

şerkı fÖY ediği ha. a gelir • 
Kelly bu tesadüften müte· 
heyyiç ol r ... k orada bulu
nan MoUi'ye karım diye 
Polly'yi taktim eder. 

Molly bundan biddetlene
nerek ••onu terke.der Ke\ly 
arkasınc an gelir e.de iltifat 
e; tmez. K.elly Mo 'lynin ken
disini ae er.ek teselli ede
ceğini ümit etti"' inden Molly 
aşkını itiraf e.der ve ertesi 
sabah evlenirleT. Molly ko· 
casının çalııbğı trupa iltihak 
eder -ve ;yanında verilecek 
büyük revüde bir yıldız ol-

ma ğa çahıır Polly Mlliyi 
~eke_meyerek Kelliyi kandır
mağa uiraıır kısmen de mu
vaffak olur. 

Fakat Kelly karısının 

valide olacağını öğrenince 

hemen evine ko~ar ve itirafı 
kusur eder. Molly ona: 
Eğer, ıslahı hal için kat'i 
söz verirsen zevcim olarak 
kalırsın. lstememki çocu• 
ğumuz büyüdüğü vakit ba
basının ahvalini ifittiğinde 
yüzü kızarmaım deyince 
Ke!ly ıedal<at yemini eder 
ve nümunei imtisal bir ı:evç 
olarak hakiki ıeadete ka

vuıuı lar · 
---- -• 

lzvestiya 
Avrupa birliği 

hakkında 
Moskova, 31 (A.A.) -

izvestiya gazetesi Avrupa 
birliği teıkilat komitesinin 
ruznamesine iıtihıal ettiği 

bir çok mes' elelerin müza
keresine Sovyet Rus
yanın daTet edilmit ol
duğunu kaydederek Alman 
ve İtalyan diplomaılslnin 
tetkllat komitesinin M. 
Briand tarafından teklif 
edilen ıureti tesviyeyi ka
bul etmekle kendilerıni ga
rip bir vaziyete ıoktuklan· 
nı beyan ediyor • 

izvesUya gazetesi komi· 
tedeki Alman :ve ltalJ•n 
murahhasları tarafından ruz· 
name mes' elesine mayıs 
içtimaında tekrar avdet et· 
mekJ husunda dermeyan edi· 
len ihtirazı kaydın meı' eleyi 
halledebilmesine çokaz ihti
mal veriyor. _ . .._ 

Yangın başlangıcı 
Arap camiinde kömürcü 

Ahmet efendinin evinden 
yangın çıkmıı, fakat söndü-
.r 0.lmüıtür. 

§-1@~:..·-~-= -...--nız 

LAn o~,L'~llf'~~ 
Beğenildiğini isteyen kadın 
Hanımefenler: h- l uzün eri can sıkıcı olma-
Güzel olmanın sırrını 1 d G ma ı ır . ene kadmlaı· ba-

hepiniz benden iyi bilirsiniz, zan küstah dahi olsalar Up-

f akat her yaıta güzel olma· lerine öyle olmak yl'lraşırııa 
nın sırrını bilmem benim pek de güzel olabilir . Kadın 
kadar bilebilirmisiniz? kırkma gelinceye kadar 

Ben bunu görgüler ve ne2' eli, küstah "f ve musa-
t.ecrübelerle öğrendim. Bey- maha tanımaz bir mahluk 

olabilir . 
ne!milel için yalnız çehre 
güzeliiği kafi dt'ğildir. İyi 
giyinmekte, beyenmek için 
başlıca amillerden biri ise de 

asıl mühim oian ıey şahsi· 
yet? 

Kendini beğl•ndirmek 

·~teyen her kadı un evvelce 
bir çahsiyeli olmalı, haf ka· 
Jannda bulunmayan hususi· 
yeller onda bulunmalıdır. 

Saniyı>n her yaşın iten· 
dine mahsus guzellılcl~r! 

vardır ki kendini bekendir
mek isteyen bir kadın burı
Jarı muhafazaya gayret 
etmelidir. 

Genç kızlar mahmur 
bakı~h yorğun çehreli dü
~ünceli görünmemelidir1erler. 
Genç kızlar çılğın ne~eli ve 
çocuk oldukca beğenilir. 

Genç kız dn hüzün 
bahar gününde yağan k r 
giLi hoı gitmez kendini 
beğe11dirmek isteyen genç 
kız, genç giyinmeli, genç yü· 
rümeli, genç konuımah, 

geııç düıünıoelidir. Genç 
kadıo!nr içın aynı neşe ayni 
s<ıltsaklık ıayanı tavsiyedir. 
Hatta glyinmeleri de gayet 
genç olabilir, ancak resmi 
ziyafetlerde ve çaylarda 
genç kızlardan farklı giyin
melidirler ki ayrıca zeraf,..t 
ve giyiniıten anladıkları 

için taktir edilsinler. O genç 
kızlar deli fak at terbiyeli 
oJ malıdırlar. 

Genç kadmlar gayet 
mağrur ve azametli olabi
lirler. 

Fakat kırkına gelen bir 
kadın arbk hoppa olmama-
lıdır . Kırkındaki heyenile
cek, sevilecek bir kadıııdır . 
Fakat ancak bir ıartla . O 
de. gayet sakin, gayet ma • 
kullü, zeki ve kendini ay· 
dırabildiği zaman kırk ile 
elli yaı arası çok lcüç bir 
ya.ıtır • Ha.yalla 'l istifade 
etmek için kalan bu kısa 

seneleri ne vaktinden evvel 
gelmit bir bezgini ide berl nt 
etmek ne de tükenmt>sini 
bilmeyen bir co,kunlukln 
gülünç yapmalıdır . 

Otuz 'ynşındaki kadm 
yirmi üç yaıında görünm~k 
isterse buna muvaffak ola· 
bilir • Fakat kırk beş yaim· 
daki ki\dın otuz y~ ~ıı .. la 
görünmek isted;ğ; zem_n 
gülünç 0

1ur. 
Kendini beğendirmek is-

t"yen kırk be§ y.r.ıınd. ki 
kadın kend.ni be~ecc!irmek· 
t n tamami!e fe agat etmiş 
hh:sini vermelidir. Maziye 
merbut halden korkar gÖ· 
rünmelidir. Ya~mı ces r<.tle 
knbul eden orta yaıh kadın 
inanınız b a n a genç i~ini 
zorla muhafaza etmeğe uğ
raıan kadından çok d...,ha 
ihtiyardır. 

Akıllı bir kadın, kırk ya
tında olun .:a l oppalığını 
bırakmalı, kırk beı yaıında 
vüzünün boyatarmı azalt-
malı, elli yaımda elbisele
rini koyu renklerden inli· 
hap etmelidir. 

Sözün kuaca.sı her ,a~tn 
beyenilmek isteyen kadm 
genç kızlar çocuk, kAdın 

iken genç kız, orta yaılı 
Esasen gene kadınlar iken kadın, ellisini geçtik· 

neııeli olduğu gibi ncş'esiz ten sonra gayet samimt bir 
olmağa da mezundurlar . surette feragat sahibi olma-
Yalnız ne mes'elesi ne de lıdır. Sırdat 

1 Doyçe OrianİB'ank 
D ,,utshce Oritn Bank 

İstanbul şubesinin müceddeden küşat oluna'l 
dairesinde bodrum katına mükemmel vn 
müzeyyen kııscılar vazolunmuştur. F intlar 
eh~endir. Arzu edenlerin Bahçekapı'da 
Aıırefendi caddesinde Yeni Vakıf han 
karşısındaki bankaya müracaatları lizımdır. .... ··-

BANK~ KOMERÇIY ALE-ı 
ITALYANA 

Sermayesi : 700,000,000 Liret 
İhti}•at akçesi 580,000 000 Liret 

Merkezi dare: MİLANO 
ıtalyanın aşlıca: şehirlerinde 

. ŞUBELER 
fogiltere, İsvıçre, A_ vusturya, Macaristan, Çekoslavakya, Lehistan, 

Rom.anya, .1~ulgarıstan, Mısır, Amerika Cemahir.i Müttehidesi, 
Brezılya, Şılı, Unıguvay, Arjantin, Peru, fkvntör ve Kolumbi

yada Afilyasonlar 
İST ANBUL ŞUBE MERKEZi 

• Galata Voyvoda caddesi Karaköy Palas (Telefon: 2641-2-3-4-5) 
ŞEHiR DAHİLİNDEKi ACENTALAR · 

J~tanbul'da: .Alalemciyan hanında Telef. 2821. 
0

Beyoğlurıda: 

l 
lstıklal cadde:;ı Telef. 1046. Kaınbiro dairesi Borsada Telef. 1118 

_, M~Z:D: ::. --·---"" 
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Yurdumun ışıkları m.a~ id ~~--=ıJirdi \ G· I 
u · JsMAlL lngiliz Avam Kamarasında \ 

Hatıratını yazaxı: nacı. -- ' 

Bu ayin burada başlayacak Iran kes- Alman - A vustur. ya 
raf arının :arayında bitecektir . . Herha~-
de, büyük mabudumuz güneş, Iranın şı· Gümrük Birliği Hakkında lngiliz 

rine binecektir! Hariciye Nazırının Sözleri 
-39- , E • Londra, 30 ( A. A ) - meclisine akdi mutasavver 

HeykelhraŞ Adamın serı Avam kamarasında ı:ıoru1an jtilafın 1922 protokolunna 

Ş d. harebemizde hayır alameti 
er heykeli, demirden 1• bir takım suallere cevc P 

'turanın hatsfz hesapsız de· varmıdır ? H veren hariciye nazuı M. 
ttıı ' r • k Bir ses iıiUldi . ayır 

r ocaklarından çıkarta ara bi Henderson, A!manya iJe A-
Cllıa d l d f la kıy· heykelinden gür r ses ' " k b' l' .... n a a tun an az Id vusturya nın gumrü ır ıgı 

tlıl etli olan bu d~mir heyke· ge ı : T cümhuriyeti· projelerini i1an içiu intihap 
itı b . ·h nda - uran l aıka hir suretı cı a K h. Aksu etmiş oldukları usu ve za· 
Otülınemitti· O heykel, Tu· nin Güça, ~arafe ı~, altu~ manın birçok tefsiratn se· 
•nın h heykeltıraıı yarman ' Kaığırdakı meı ur d d leri namına bebiyet veTmiş olduğunu 
)tan t f dan yapılmııtı. ve emir ma en · beyan etmı"!ttı·r. ara ın . d . ki milletın ~ 
ihanda iblisliğe alamet ne yamın e crım : . Mumaileyh sözüne de· 

arsa, 
adar 
ey kel 

• kararmda hayır alametı var-
fenahğı yaıatan ne T "ğ"t!eri Ak vamla demiştirki : - " Bu 

k 1 hu dır . uran yı 1 
' i canlılı azımsa, d . k I da at'arını yıka· usu}, şüphe ve suizaıl tev it 

U
"zertnde gösterı·ıı·- emz .ıyı arın • . -

rdu. 
Adeta canh bir heykel-

• On (lç zencirbent esir· 
en mürekkep muhafızları 
rdı. Turan mahkemeleri· 

n idam mahkiimları , va
n hainleri' bu heykel için· 

yakılırlardı. Halk, onun 
ine Cehennem namını 

rmJıti. 

Kanun heykeli, hayır v,. 
r (Burç)larının ara11na ge· 

n bir asma köprünün 

asındaki "Burc"un iizeri· 
t dikllmitti. Bu heykel, 

; . 
tki Qstatlardan heykeltıraş 
~dam"ın eseriydi. Aksu· 

aki meşhuraltun madenden 

tkarılan sade aitundan dö

ülmüıtü. Bu zatın elinde 

ce bir terazi,diğer elindede 

ir kitap vardı. Halk, bll 

eykeli "Mizan" ismile yad 

ederdi. 

Heykellerin üçününde iç

len boıtu ve bir tariki dün· 

h. insanın yaıamaıı ıçın 
k&fi bire yer vardı. Hayır 
hekelinin i~inde bat rahip 

)atardı. Şer heykeli cellAdın 
~eıkeni idi Kanun heykelinde 

'turan mahkeme reisi yer· 

leıoıtıti. 
Bunlar, merasim, ayin, 

ttıahkeme ve icra zam.,nla· 
~tıda heykeJlerln içlerine 
b al>anırlar . Hatiften gelen 
iter •ada gibi hükümlerini 

;ertrl~r, müıkülleri halleder· 
er \re idam mahkiimlarını 
)ak .. l · b .. 
)(i ~r ardı . Bu gecenın L'.• 

) k ayininde de yerlerine 
erleııniılerdi • Bütün Tura· 

tıın b · aı gediği bu muhterem 
ltıı l ·~ an arın ayin hakkındaki 
'""Zle · · t • rıni herkes iıttmıf 1 • 

lltı lfayır he) keli, Zaloğlu 
ed •tenıin izdivacını takdis 
b~1Yorlardı • Şer heykeli, 
) izdivaç mukavelesini 
tı:l>tt>.ıı, talakın Türk kanu· 
le~da bulunmadıfını söy· 
-iıtt. 

d :ıc. Mtıafirler üç Budanın 
Ogr ' 

dt u •özlerini dinlemitler· 
k • '( alnız Alihelerin, lran 
eıra l t ~~h •I e baılayacak o an 

tlt1 arebe hakkında fikirle· 
l di l a n eoıek istiyordu. 

~J..1 "t rahfp yüz bir"Kös"ü 
"ltd ' ğ 

mak içın Jra'l(l ortasından geç edecek ve ahiren Fransada 
melidirler. yapılmış olan fJldr teatileri 

Herkes, imanla baımı neticeı;inde iktisap edilmiş 
aldı, bu t:özleri, ak sakallı tu- nlan fevaidi imha cyleyE'• 

ran nlimi Tomun bey söyle· cek mahiyettedir. Halbuki 
yor ve budanın maneviyetin- yapılar. bu fildr teatileri , 
den kuvvet alarak halk!i ilan muhtelif hükumetler murah

hasları arasında yakınd a 
ediyordu. 

Baı Kahin, tekrar doksar. Cenevre' de yapılacak olan 
dokuz kösfı çaldırdı. Halk, beynelmilel içtimalara ze· 
bu dafa Mizan heykeli önüne min hazırlamakta idi." 
döndü. Mabedin en gen\, M. Henderson, Almanya 
talebesi bem beyaz bir ef b;se ile Avusturyanın müdafaa 
içinde öne atıldı: etmekte oldukları noktafna· 

- Ey bodalar bodaıınm zarlarında mevzuu bahs iti· 

oğlu olan kanun iJAhi! Bize ).ifnamenio 1922 tar:h li 
söyle . lranın i1Anıharhini cenevre protokoluna muva-
kabu1 ~tmek kanunimidir? fık olduğunu beyan etmek-

Heykelden ölgün bir ses· te olduklarını ~öylemittir. 

le cevap galdi: Avusturya vermiş olduğu 
- Size bir tokat vurana cevapta, me!elenin hukuki 

iki tokat vurmak hakkınız- cihetinin mezkur protokolu 
dır, mademki, clhanda Tu· imza etmit olan devletler 
ranla boy olçüımek isteyen tarafından tetkik edilmesine 
bir İran varmıı. bu lranı muvafakat etmektedir. 
yok etmek farzoldu.Bu dün· Mamafih bu cevap me· 
ya iki kanuna kafi bir yer selenin siyasi cihetinin tet· 
değildir! kiki ihtimali do!ay111ile bir 

zal oğlu Rüstemin yaıa.. takım iUrazlaı· davet etmı~ -
dığı dünyada bir Behlül tir. Diğer taraftan Avuııtur· 
dana yaıamaz!. ya vermit olduğu bu cevap· 

Sesler kesildi. ta alakadar devletleri bir 
Şimdi, halkın içinden ge- emr;vaki karıuında bırak· 

len sonsuz bir heyecanın mak niyetinde olmadığını 
sesler! itidlliyordu madem ki, taırih eylemektedir. 

herkesin itimat ettiği allah· M. Henderaon, Alman-

lar ıöylemlıtl. Harp dofuran yanın da vermit oldufu ce 
vapta, diğer devletlerin 

bu izdivaç ayinini u~ursuz mes'elenin hukuki cihetini 

olmayacaktı. Turanın zaferi tetkike hakları olduğunu 
muhakkaktı. Herkesin içine kabul ve teslim (ylemektc 

zafer kartalının yılmaz azmi olduğunu, fakat mes' elenin 
ıjyasi noktai nazardan Ce· 
miyeti Akvam tarafından 

tetkik edilmesini kabul ede· 
miyeceiini bildirmif oldu
ğunu ıöylemittir. Mumailey 
sözüne devamla demi§tirki: 

sinmi1ti· 
Zal oğlu Rüstem, rakı 

meydanına çıktı. 
- Vatandaılar, bizken· 

di talihini kendisi halk eden 

bir milletiz. Bu gece, Türk 

milletinin bana hediye ettiği 
Tanrı mabedi ilahisi ıerefine 
bin bir gecelik düğün ayini 
baıJayacal:tı. Millet, ilihle· 
rile birlik olarak bu ayinin 
İran küsraları saraylarında 
yapılmasını iıtedi. 

Bu ayin burada baılaya· 

k 1 küsralarının sara· ca , ran 
yında bitecektir. Her h:lde 
bü ük mabudumuz g neı 

Y ( ı ) binme· lranın ılrfne ar& an 

lidir. i 
Bu .rece, bin bir ıecen n 

"Müzakerat. bittabi, ta
bii m•'!Crasını takip edecek· 
Ur. Bu mü~akeratın ise 2·3 
aydan evvel bitmesi müm· 
kün değildir. 

M. Henderaon, Avustur· 
yanın vermiı olduğu ceva· 
hın Almanyanın cevabından 
daha az ıüpheye mahal bı
rakmakta oldufu mütale· 
asını serdeylemittir. Muma• 
ileyh, bu sıralarda Avusturya 
ile müzakerata devam et· 
mek niyetinde bulunduğunu 
beyan etmiıtir. 

M. Henderson, teklifinin 

~'lk 1
• Herkeı aya a 

ltıtı tı. YGzünü hayır "Alih" 

~lb~~-ru çevirdi • 'Bat ra• 

büyük raksı baılasın· Yarın, 
ıafak sökerken lran hudut· 
larma 1ıidecek kahramanlar, 
pehlJvanlar, suvariler, ke• 
mankeıler, baltacılar arasın· 
da devam edecek gidecektir. 

Almanyaca ıuttefslr edilmeıi 
ihtimalini dütünerek 26 mart• 
ta Berline bir teJ1rraf çek& 
rek teklifinin ancak iki hii· 
kftmet, iti daha fazla tler· 
letmeden cemiyeti Akvam 

aı,n- Ey bodalann bodası 
lt,nl lıayır alihi! Bize söyle 

" b~ılayacak olan mu· 
(Devamı var) 

muhalif olmadığına , itminan 
kesbetmek fırsatının bahte 
dilmesinin ııayanı arzu oldu· 
gunu ifadeden baıka bir 
ınanası olmadığını bildirmiş 
olduğunu söylemi~tfr. 

İhtimal bu takt"rde mec· 
lis, beynelmiiel adalet diva· 
nının mütaleasını almadan 
bu kadar teknik ve hukuki 
bir mes'ele hakkında bir 
karar vermek istemiyecektir 

M . Henderson, kendisi-
nin bu hattı harekete mu
zaheret edeceğini söyl!:miş· 
tir. 

A fmanya hükumeti Al
manya·Avusturya müzake· 
ratınm hiç olmazsa 2· 3 ay 
<levam etmesinin tabii ol· 
duğunu ve 1922 protolrnlu 
na mügayir olmadığını im· 
bui eyledikten sonra artık 
itilaf projePinio Cem yeti 
akvama te"·dii 1çin bir se
bep ınt)vcut olmadığı ceva· 
bında bulunmuş ve Alman· 
~·e. hükCımctinin kendisinin 
teldif cdı:.bileceği her han 
gi bir hattı hareketi kabul 
etmek ,·eya etmemek husu· 
sunda serbesrtii hareketini 
muh.a.faza etmesi icap etti

ğini bildirmiştir. 
Almanya hükumeti, me

ıelenin siyasi noktaf nazar
dan tetkiki hakkmdaki Hi· 

razım bir kere daha tekrar 
etmiştir. 

M . Henderson, sözüne 
devam ederek, akti mutasa v· 
ver itilafın , muahedename· 
lerin ve bilhassa 1922 pro· 
tokolunuu ahkamına muga· 
yir olup olmadığı hususunun 
cemiyeti akvam mecliefnin 
önümür:deki içtimaında mü
zakere edilmesi arzuemula 
oldufunn ve bu hususta 
meclisin beynelmile] divanı 
adaletin muavenet ve mu
zaheretile it görmesi 
u m u m i y e t le a r z u 

edildiği taktirde kendisinin 
de bu arzuya i~Urak ede· 
ceğhai mezkur cemiyet ka· 
tibi umumiliğine biJdirmek 
niyetinde bulunduğunu ııöy· 

ı~mittfr . 
M . Henderson, bir kere 

divanı adaletin reyine mü
racaat edilmesine taraftar
dır. Şüphesiz Avusturya hü~ 
kunıeti bu müzakerata işti
rnke davet edilecektir • 

M. Henderson, Avusturya 
hükumetinin vermi~ olduğu 
cevabın böyle bir davetin 
Avusturya tarafınclan kabul 
edileceaine delalet eder 
mahiyette olmasından dolayı 
memnuniyet izhar etmittir • 

Mosko\ ada tayin ve 
nakiller 

Moskova, 31 ( A. A) -
Tas ajansı bildiriyor: Sabık 
icra heyetleri reisi Rikof 

Sovyet Rusya posta ve tel
graf komlıerlJğine tayin 
olunmuıtur. Posta -ve telgraf 
komiseri Antitof köylü ve 
amele müfettiıliği muavin· 
liiine nakledilmiıtlr. 

Koyiin ı~ıkları yandı. Ve 
şimdi alaca kak·anhkta, pı· 

uJdaşan gözler gibi, köyün 
çarpık, çamurlu yollarına 

bakıyor • Çabu. kararmış 
bir kış akıamının havası 

çamurlar içinde oynayan ço· 
cukları erkenden kulübele· 
rln kaçırdı . Tn uzakta ulu· 
yan bir köpeğin sesi vaı ... 

Beyaz perdeli küçücük 
pence:-cnin önünd' oturu· 
yorum.· Ocağın başında, ye· 
meğimizi hazırlayan sütni
nemln kımıldanışları var ... 
Etrafta ya!lan ıvıkların, ça· 
murlu yollara hazin bir ışıltı 
serpen san gözlerine bakı· 
yorum .. köyün alaca karan· 
lığa birer birer açılan mü· 
kedder gözlerine onlarla ba
kışıyoruz .. 

Bu eskl ve iptidai kö· 
yün , belki asırlardan beri 
hiç bir hattı değifmemiş .. 
hana öyle geliyor ki, hayır 
muhakkak öyledJr ki , asır
lardan beri bu yarı çamur 
meskenlerin ihtiyar gözleri 
her zaman ayni sonsuz ve 
tükenmez bir bezginlikle , 
çamurlu yolların kasvetli 
kıvrılış!a ... ına baktı .. Ve i2te 
bunun için bu ~arı gözlerin 
ışıltısı böyle fersiz, böyle 
yorgun ve bu kadar heves· 

sizdir. .. 
Köyün imamı, çivfi kun· 

duralarmın izin· çamurlarda 
bırakarak, siyah bir hayal 
g"bi sokaktan Eüzüldii. Ku· 
lübelerinden çıkan köylüler 
hep bir tarafa doğru gidi
yorlar. hep oraya .. Köyün 
mfaafir odaıına.. Şimdi ar
kamda ayakta duran ve 
benimle beraber ciııarı ha· 
kan sütninom: 

- Misafiri ağırlama{• 
için köylülerin hepsi yanına 
gidiyorlar ... 

- Kim bu mhafir süt 

nineciğim? 

- Bilmem canım ... ihti
yar bir ıeyhmiı ... diyor. Bu 
gece köyde misafir. Sonr. 
yenimdan uzaklaıırken ili· 
ve ediyor: 

- Çok akıllı bir adam· 
ınış diyorlar ... güzel masal-
lar, hikiyeleır biltyormu 
onun bildiklerini kimseler 
bilmezmif .... 

A 

Yazan : Suad DerrJiş 

- Bak.·. bak, hepsi 
oraya gidiyorlar ..... 

Karııdaki kulübenin hep· 
s· açılıyor. Köyıüler teker 
teker içeri giriyorlar. 

Ve her kapı açı ııında 
misafir odasının içini seçi· 
~ orum. Gitgide kararan iC· 

cede, açılan kapının ta kar
ıısına tesadüf edeıı ocağın 

ışığı, uı:aktan, bir büyücü 
ocağınuı ışığı gibi esraren· 
giz görünüyor. Ve bu kızıl 

ı~ıkta, uzaktan yalnız ıekil· 
Jeri seçilen köylüler, gö]ge· 
ler gibi siyah .. yalnız, kere
vetin üstüne oturan seyhin 
yüzüne ışık vurmur, onu bir 
gölge ve şekil gibi değil, be
yaz sakalı, açık renk cübbe
si ve beyaz sarığıle, tema· 
mile görüyorum. 

• 
Petrol idarelel"inin ziyası 

o kadar ölü ki onları eski 
zamanın yağ kandillerin ı~ı
ğı zannetmak pek l'olay ... 
Şekilleri k ranlılcta gitgide 
geceye f,Ömülen köy ev eri 
o kadar iptidaiki onların 
hangi asra ait olduğunu 

farketmek pek nü~kli ... •. 

S nki zaman cısırlardnnbe
ri bu köyün havasına çivilen 
mi .•• devirler, ad tler, mes
kenler, insanlar s.sırlaı dan
beri hiç değişmemiş ... 

Alnca karanlıkta, kıya· 

fetleri 've yüzleri bütün vuzu· 
hile seçilemiyen köylüler, san· 
ki eski zamanda y şay nlarm 
bu gece uyanmış hayalleri gibi, 
esrarlı ve sessiz bir yürüyüşle~ 
teker teker köy misafir odasına 
doğru gfdfyo lar ve ben misa· 
flr odasının kapısı her açıh§ta 
ocaktan döküfen kızıl v ipti-

dai ışığın altında, kerevette 
oturan 9eyhin beyaz şeklini, 

ve yerde, ocak başında bağdaQ 
kuran köylülerin sıyah göl· 
gelerini görüyorum. 

Bu göyün asırları fark
etmemiş, yaşamamış duy· 

mnrr.ıi havası, evet, bu gece 
her ıey .. her ~ey, bana za-

manı unutturuyor .. Asırlar 
evvel yaşanmış bir geceyi 

seyre iyorum zannındayım .. 

eski bir devrin hayatı, ye· 
niden gözleride diril mi~ g'b ·• 

(Dev mı var) 
---

Romada \ 
Buğday konferansında 

İşsizlere 
Y ard1m için bir 

teşebbüs 
Nevyork, 31.- (A:A.) 

Roma, 30 ı(A.A) - Buğ· 
day konferansında ruçhaıı 
es!l una müstenit rejim hal. 
kında yapılan yeni b'r tel· 
ki den sonra umumi müza· 
kereler knpanmııt r. 

Avusturya ve Yunanis-
an murahhasları, kendi 

memleketlerinde yeli en huğ 
d y mahsulünün umumi is· 
Uhsalııt içinde pek ufak bir 
kemiyet te .. kil etmekte ol-

duğu iddiasını Her; sürmüş· 
!erdir. 

Avusturya ziraat nazırı, 
rüçhan esasına müstenit re· 

jime taraftar olduiunu , 
çünkü büyük devletler nez

dinde ruçhnn eıasmn müs· 
tenit rejimden müstefit olan 
merkezi Avrupa bu~dayının, 
buğday ithalitmda ancak 
mütemmim ve pek uf ak bir 

Sosyalistlerin tertip ve delaleti· 
!e Carnegiehall' de 3bin ~akın 
kimse bir içt'ına yapmıılar 

ve müıterek bir ktırar sureti 
kabul etmişlerdir Bu karar 
suretinde Ncvyo k f hrindeki 
işsizlerin çektikleri sıkıntıyı 
hafifletmeğe yardım i~in 25 
milyon dol r tedarllu m e· 

lesini tetkik etmek üzr kon· 
granın fevkalade surette icti· 
maa daveti Reısıcumh r M. 
Hoov~r' den lsteı1mi~tir. 

kemiyet teıkil etmek e bu. 
lunduğunu beyan etmi , bi
naenaleyh buğday ihracatı 

yapan deniz a~u·ı büyU , 
memleketlerin rüçh n esn· 
sına müstenit reji nden tv 

vahhüş etme erine mahal 
olmadığını ilave eyl miatir. 
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Büyük Elbise Fabrikası 
Erkek ve çocuklara mahsus en mükemmel 
kumaşlardan en son modaya muvafık ve 

kusursuz olarak imal edilmiş 

Kostüm ve Pardesüıerin 
Müntahap çeşitlerini emrinize amade bulundurmaktadır. Hanımlara mahsus 

mantolar, pardesüler ve trençkotların zarif çeşitleri dahi vard ı r. 

Meş~ur C H A R l E S S [ M O N L T O f abrikasmm 
20,000 ADET 

Şık ve her ren k te ga b a r din 

PARDESÜ L ERI 
gelmiş ve 19,50 liraya sat ılmağa b aş1anmı§hr. 

TEDİY ATTA BÜYÜK TESHlLA T 

şe i ? 

'' ASPİRİ ..J , BAYER in soğuk algınh
gıııın çar(a k öni.ıne s-evmesi hiç de 

il -~ek bir şey değ'ıldir. Bil kfs 
i d: . "ASPİR N,, --rı' i @~ 

b·r ~ u.., nhz r mutlaka 
ı.:t r. Sız d aynı fikirde 

fETABLİSMAN OROZDİ-BAK'1 
1 

, 

Bütün Şarkın en ucuz mal satan ticarethanesidir. _ ÇJK 
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Fevkalade 

Doktor 

Hafız Cemal 

1 
Doktor 

Fevzi Ahmet 
Cilt. Saç ve zührevi 

haıtalıklar m ütehas 
Cumadan maada her 

ıaat 10 dan 6 ya kadar b ta 
kabul edilir. 

Adres Anka ra Caddesi N.43 
Telefon ıstanbul 3899 

-&mı --
- OokfOi .-a 

•• 
Hayri Omer 

Almanya Emrazı cildi· 
ye ve zühreviye Cemiye
ti aza ıından Beyoğlu Ağa

cami kartı ııraıımda 133 
No. öğ leden sonra müra · 
caat. 

Telefon: 3586 -1 Doktor 

Agop Essayan 
Langa cami sokak No 
19 Her gün hastalarını 

kabul ve tedavi eder. 

Dr. A. KUTIEJJ 
Cilt, frenği , Belsoğukluğu ve ademi 
ktidar muayene,elektirik tedavihanC'si 
Karaköy Börekçi fırını sırasında N • . ~ 

Büyük Tayyare 

pıyangosu 

3 üncü Keşide 1 1 Nisan 9 31 ~e~ir 

Büyük İkramiye 

100, 000 liradır 
AYRICA : 40.000, 1s.ooo. 10.000 

8.000 liralık ikramıye ve 30.000 lira

lık bir 

MÜKAFAT VARDIR 

·~@o •• '®e~:ı@)~@e~~ 

sunuz! @ 
1 

Koşunuz! 
Koşunuz! 

İzmir ı ı>ı z n esi Peıin ve veresiye mua melaatla 
ve çok ucuz 'ıatıı.r la he r nevi koslümier, pardüıüler, 

Frak ve Smokin, a ke t 
ve 

Hanımlar icin: , 
En son müdelle re muvafık tayyör, ve mantolar 

imal eder. 

Adres : 
Babıali caddesinde İzmir terziha nesi sahibi tücca r 

© terzi ve b içki mütehassm: MUSTAFA SALiH © 

o(@)e~~so@)oo~~@-~~·~~@>e~~ 
ZPyf: V ekili bulundu~um a ti maaı cüzdanı zcıyi edil-

Beıiktaş şubesinin 48896 mittir. Y t:nisini çıkaraca· 
ğımdan eskisin in hükmü ol· 

numaralı muhassas maaı madığı ilan olunur. 
sahibi yüzhaıı Münir Be ye Selim 

Ucuzluk Ser 
• o 

ıs 
Birçok m Har ermey fiatın0 ve no sanın 

satıl~caktır. 

OSMA ti 
BANKASI 
Sermay.,si 10,ono,ooil 

ngiliz lirası 

ISTANBUL ACt:N f AUOI 

Te.efon: h>tanlıul 3318 

BEVOÔLU DAiRESİ 

Telefon: Beyoğlu 1303 

Senedat ve poliça mukabilind 
muayyen vadeli veya hesabı cari 
suretile avanslar,poliça ve iskon
tosu. 
Türkiye Cümhuriyetinin başlıca 

şehirlerine ve memaliki ecnebıye
ye senedat, çek, füb:ır mektuplar 
ve telgraf emirnameleri ırsal,ltı. 
(l lesabı cari)küşadı , senedat ve 
kıymetli eşya muhafazası, kupon 
alısilatı, Türkiye'ye ve meınaliki 

ecnebiyeye ke~ide edilen poliç:ı

ların tesviyesi, borsa muamelat 
icrası , akçe bey'i ve şerası, sair 
bilcümle banka muamelatı, kasa 
icarı. 

Bir borçtan dolayı mah· 
cuz eşyayı b yt ye ·şbu Ni· 
sanın 5 ·ne· p zı r gu u 

saat 10 daıa itibnre11 Bakır· 
köyün' de Sakız ~ğacmda 
21 No. lu han •<le bHmüza-

Çocuk hastan si ı u lıık, bo az, 
b. r mfit ha sı ı 

Dr. Ekrem Behçet 
B. o ıu M ·t p sol.ak t 

Te .. fon B. O. 24 o _ _. 
Çocuk hostolı dnrı mütehnssı ı 

Or. Semiramis Ekrem H. 
Be} oglu Mektep sol a 

Telefon : B. O. 2495 .. ,, m 
ti* GZ' 

Haydar R ıfat beyin eserlerinden 
Ayni haklar İki Iia 
Mira:s meseleleri Bir » 

Şerhli borçlar kanunu ]) » 

(İKBAL) kitaphanesinde 

Şehzndebaıı Mıllet tiyatro 
6 Ni&an perşembe 3 cu 

giı düz ve akenm 
Sanatkar komik Şe~ 

bey tem ili ri 
Türkiyemiz"n baş hnııend 
H f ız Burhan B. ve ar~ 
d tları tarafından sahne 
bül ük koı er, t yal o, v 
y l , muht ıf damıl r 
huliyc 10 mevki 20 kolt 

30 1oc lar 100 ve 150 

Hale 
Ça 

. 
sınemasın 

Mumeıı ıl İvan Mojukill ] 
geleck program Çıl ın Ba 
Progra rımız Cum rt 
ve Çar§amb gün ~ri değl a 

TA V1LZAD .. VAPURLA ür 
I\ UNTAZAM AYVALI ifl 

PQSTASI ~en 

s [ l l,., [ ~:B 
vapuru per tl,.a 

~ ıembe 17 d ~lr 
' Si r k e c i de ~li~ 

hareketle Gelibolu,Çanak1' tty· 
Küçuk. uyu, A hnoluk, .E. def 
rt mit, Burh niye ve Av11 k ~ 
lı a azimet ve avdet ed k~tl 
cektir. Yolcu biJetl vapur a 
da verilir. ' · 

Adres: Y emi§t... Ta vfü:a 
biraderler . . Teıefon lst: 221 

lstanb~- be,inci ı 
memurluğundan: Bır bo 
tan dol yı mahcuz buluıı 
Kanepe t kımı honsol bil 
ve ııaıre cvya 4.4 931 tarih 
de sant 12 13 de Beyoğ 
ba hamaıb §mda şeb ... k 
kağmda 10 numaralı a pa 
man önünde saulacağınd 1 
talıp ola ların maha(hl1 Ct 
hazır bulu acnk memurLl il k 
müracaat eylemeleri il ' 
olunur. te 

İstanbul be§inci icra d~ •t 
ıresinden: Mahcuz ve furıJ ~ 
tu muknrrer Masa, Hah, ~ 
ni tabak, Vazo, sandal l\ı 
ve kanepe vesaire 8 4.93 tt\ 
tarıh ne müsadif ça:-ıaP~ b, 
günü ı:;aat 12 den itibar "' 
Beyoğlunda yeniçnrfıda 

tanbaşmd 25 numsr' 
dü' ka ı f vk ndeki od 
satı acağmdan talip olcıl11 
rın yevmi mezkürda mab 

·' linde hazır bulunmaları ı t': 
olunur. _.! 'l 
-Tayyare cemiyeti 

ınenfaatine konset 
İhımn B. idaresinde, lJ' 

niz orkestrası tara!ıod' 
nisanın üçüncü günü .aa ıS~ 
Tepeb şı kışlık tıy trosU 
f vk 1 de .. n onılc bi · 1'0 

ser ~ e 'lecektir. 
Local. r 300 ve 200 

rıncı mcvkı 100, ik: r 
mevki 50, gfl eri 25 1,tıır" 
tur. d ' 

Lilet eı çarşamb 
itıbaren tiyatro gioeııitl 
satılacaktır. ~ 

-TAK~!}! 
san 
1 

Car samba 
' ' 931 

t8 
nb h 5,54 1 Akşııııı I 

Ö tle 12,20 Y t ı ,.,ı 

iki • 15,50 im '" 2 
!!'!'!!!'!!'!!""!"""!"""!""'!!!""'!"!.'-mllll!"'° ~ • ,,il 

Mes'u ııüdür ve ınu nı~ 
Barhanetıin Alı 


