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~~~::::;;;;~!!!!!!!!!~!!!!!!!!~!!!!!!!!!~~!!!!!!!!~~!!!!!!!!~~~!!!!!!!~!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!9! Günün Afeselesi: 
Mussolini'nin H. F. sının Amele meb'usları 

Sulh Tezi Fırkanın Bir Kararı 
Doğru mu? Bu intihapta Yalnız On Amele 

Yazan:Naci 1SMAIL • G •• •ı k • 
Cihan, fU iki zıt fJkrJn namzetı osterı ece mış 

karıısında kaldı: Es bek lıtanbul 
ı - Fransız Hariciye Na· ıneb'uslarından Nu· 

zırı BRlAND'ın: man usta da meb'uı· 
- Ben, Fransa harlclyeılnl lda- luğa namzetliğinin 

re ettikçe, AYrupada muharebe ol- vazı' için H. fırka11• 
mıy. cııktır 1 na müracaatta bu· 

2 - ltalyao BaıTekJli lunmuıtur. 
Musıolini'nin: Meb'usluğa nam· 

- BugiJnkü aitAhJanma faallye- zet1iği ko91ulacak 
tinin önüne geçilmez lıe ' Avrupada amelenin miktarı 
muharebe olacaktır. 

Eğer, bu fikirlerin hangi- henüz malum olma. 
si doğrudur? sualini tetki· makla beraber onu 
ka baılarsak, bir çıkmaza geçmiyeceği zanne-

dihnektedir. gireriz. Her ıeyden evvel, 
bu iki fikrin müdafilerinde Müntehibi a2ni 
samimiyet var mıdır; •ulh intihabatı 
derken, neyi kastediyorlar, Ankara, 4 - An. 
gibi esasları bilmek li.ımi ka ada müntesibi 
delil midir? sani intihabatma 

dünden itibaren baı· 
Beı altı ıene oluyor, lanmı§tır. 

Fransanın harici siyasetinde Günün cuma ol· 
Briand'an baıka bir ıahıl· masına ve soğuia 
Yet ıörülmiyor. O Briand ki, Fırlta Katibi umumiai rağmen havanın açık bulu· 
a.nlaıma siyaıetlnl müda- Recep Bey nmaaı intihabata ıevk ver· 
faa eden radikal soıya· , mittir. Ankara, 4 - Meb uı ol· 
listlerin ve Poincaree gibi 20 mahalle intihabata 

mak için Fırkaya ameleden k s d k b ı 
ıupremacle taraftarlarının da iftira etti. an ı aı arı 

bir çokları miiracaatta bu· çok kalabahktı. 2000 den 
harici siyıuetini idare edi· lunmµılardir. Aldığım ma· fazla halk rey verdi. Reyle· 
Yor. Ayni zamanda, Nobel lümata göre ameleden nam· rin hep H. fırkası namzetle· 
•ulh mükafatıoı alarak ci· ır;et gösterilmesi mukarrerdir. (Devamı 4 üncü sahıfede) 
ha.nıümul bir sulhçu sıfatını 
da. aldı. Sonra, bunun za· 
bıan•nda Franıız·Alınan iti• 
llfla.rı oldu, Almanyanın 
iıga.I mmtakaları tahliye 
edildi. Bir müdafii diyebl· 
lir kı, bu kadar miisbet -vak'· 
tla.rdan sonra, sulh hakkın· 
da.ki aarnimiyetine inanmaz 
tnııınız? 

Fı ansız ıulh mad.7-lya • 
•ının üstü böyle amma, arka· 
' 1nda baıka 1eyler göze çar 
l>l)'or. Fransa ordusu, dünya 
llın en büyük üçü ordusundan 

t ~'ha. fazla teılih edilmiş bir 
&.le getirildi. Sonra, a vru· 

:anın ıiyasi, mali itleri de 
trlıin eline geçirildi. 

. ..... . ll ~· ıı . • ı ı ıJ •··· ~· ., ,, •• 1 •• ••• • • 1 •••••• 1 •••• ' .... . . ~ ... . ....... ·• . . . . ........... .. 

Almanya polisleri 
Merner Van Oook Diyor ki Al
manya' da Dolandırıcılık:fazlalaştı 

Nisanda 
Müddet Bitiyor 

Cümhuriyet Banka
sına Rağbet Fazla 

Ankara, 4 (A.A.} - Me· 
haf ıli aidesi nezdinde yap· 
lıiımız tahkikata göre Cüm
huriyet merkez bankasına 
milli müesaesdcrimizin işti 
raki büyük bir yekClna balii 
olmu~tur. En baota 3 milyon 
lira ile en kuvvetli mali mii· 
esseselerimizden biri olan 
(Devamı 3 üncü aahifede) 
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Balta ile 
lbrahimi. öldüren Halil 

Beykozda balta ile İbra· 
himi öldüren Halilin muha· 
kemesi dün ağır cezada nl· 
hayet bulmuıtur. Yaka fU• 

dur: lbrahimin Fatma ismin· 
de bir metresi vardır. Halil 
bu lbrabimin metre11ne tut· 
kun olduğu için Fatmayı ni· 
kahla almak ister. lıte bu 
yüzden İbrahiınle Halilin 
ar<tbası uçılır. Bir gün yine 
bunun münakap.•ın• yapar
larken Halil yanında bulu· 
nan baltayı lbrahimin baıı
na vurarak öldürür. 

Heyeti hakime müzake
reden sonra Halilin 15 sene 
h~pıine karar vermiıtir. 

Bulgar Kralı 
Mayısta şehrimize 

geliyor 
Ankara 3 - Menuk bir 

menbaddn verilen habere 
göre Bulgar kral ve kraliçaıı 
mayıs bidayetinde memlf· 
ketim izi ziyaret edecekler. 
dir. ' 

Kral Boris ve kıraliçe 

Ciovımnc. hazretleri kralın 
kız kardeıleri prenses Na· 
dejda ile Odoksya erkek 
kardeıi p,-ens Kiril ve bari· 
ciye nazırı M. Burof refa· 
kat edecektir. 

--------------------
Mesleki Cemiyetler 

"Halk Evi,, İsmi İle Fırka 
Teşkilatına Alınacak 

An.kara, 4 - H. Fırkası· 
nın gençlik tetkilatı hakkın· 
da büyük konarede mühim 
kararlar ver leceği anlatıl· 
maktadır. Bu arada bir de 
encümen teıkıl edilerek bu 
teıkilat için nizamname ya· 
pacaktır. 

Şimdiden temin edildi-
ğıne iÖre fırka ıubeleri bü· 
tün memlekette her tür:a 
gençlik faaliyetlerine mer• 
kez olacaktır. 

Bütün spor ve güzel ıan'· 
atlara ait teıekküllerle dl· 
ğer mesleki ve ilmi ctml· 
yetlerfn bu teıkiiAt dahiline 
ahnma11 çok muhtemeldir. 
Halk fırkası merkezlerine 
(Halk evi) iıml verllmeıt de 
tahminler meyaoındadır. 

n ı11 :'"ll l ::-tı ••:•• ıııtt11••• r:= ıt lll;:t~tııı,.•-.~1•,........,...,~~.......-

/zmirlilerle K.ırfılaşıyoruz 

Bugün lzmirde 
Bu Maçta İstanbul Ta
kımının Kazanması 

Muhtemeldir 
Buann lzmirde lstanbul 

lzmir muhtelitleri ikinci mü· 
sabakalarını yapacaklaı dır. 

Birinci müsabakanın, ıe
raiti takımımız hesabına aza· 

mi dc·recedP. aleyhte olma 

sına bakılırsa buaünkü kar· 
fılaımada ldanbulu temıil 
edecek takl'nın; daha va·zıh 
ve daha bariz bir netice ile 
galibiyete ka vuıacafı bf k· 
lene bilir. 

Ancak futbolda netfce-

leri kat'ı bir 
tahmlner apt 
ve kuvetlerl 

vaziyetlerine 
göre muhak- Günün kahramanı 

k.1k bir muka • Zeki bey 

yeseye sevketmek dofı u 
olmayacağına göre kıtydı 
ihtiyatiyi her zaman için 
hesl\plarım .za dahli etmek 
icap eder. 

Bu günkü müsabaka için 
ıüphesiz ki lzmlrliler çok 
( Devamt 4 üncü ıahifede) 

' 
0 

E: Fransa, bu vaziyete de 

8 
l'flNIYET ! maskesini taktı. 
l'iand, bu vaziyeti idame 

~tlitecek bir sulh istiyor. 

Misafirlerimiz İstanbul 
tarikile Ankaray'a gidecek· 

Alman. A"uıturya tJe Macar polialeri 11rup halinde ler ve orada üç gün kala· " 

u •ulhu, ııaüdafaa ediyor! 
.:ı Bu sulh Cihanın sulhu 
"'ıc. ' Ş ısil, f'ransamn aulhudur. 
G h k I> eıizki, insaniyetin mef .. 

d 6teııi olan ıulh fikrini ifa· 

f e etnıez' Belki, bir tara· 
llld 1 . 
dı e. ıx.perator Napoleon, 
ı. ier ta.rafında franıa cüm· 
qllrt... F h ıett yazıla olan ranıız 

t'1•na. benzer! 
.. l\1u.ıııolfninin flkı i iıe, Bri· 
~~d' ' 
•tıttı ~t\ tezi gibi İtalya nın 
cleı·İtıden baıka bir tef 
•i ~ 'Muııolint, son makale. 
t~t e Üç muharebe eıaıı 

eriyor: 

itııı11 - Servet ve refahın 
~, •arcılıktan kurtarılma· 

••• 
(O•uanaı 3 iinc:ii •ayled•) 

Diin Alman Poliılerin~en 1 
mürekkep bir kafilenin ıeh· 
riınize gelmif oldufunu yaz· 

mııtık · 
Alman Polislerinin kafile 

1 1 bulunan Kalicinski 
re 

8 
t iz namına kendisile gaze em 

T da göriiıen bir 
etonya 

muharririmize atideki beya· 

natta bulunmuıtur : . 
- Biz ' Almanyada Polizeı 

f 1 h Verehn· 
Miasenı cha t ic e . 

f polıs 
ıung namile maru 
cemiyetine mensubuz. Bu 
cemiyetin merkezi Almanya 
da yukarı Silezya'da Benten 
ıehridir.. Cemiyetimizin ga· 
yeai polislik .hakkında ilmi 
tetkikatta bulunmaktır. Aza 
mızın yekunu 3800 kadar· 
dır. Maamafih bu seyahate 

iıtirak edenlerin adedi 20 si rak Relsfcümhurumuz Gazi 
(Devamı 4ü,,cü aah.ifede) Hz. nin misafiri olacaklardır. 

Tütün Buhranı Karşısında -
Ankaraya Giden 

Heyet Azasın
dan Bir Zat Mu
harririmize iza

hat Verdi 
Son tütün buhranına bir 

çare bulmak için Ankaraya 
giden heyet avdet etmlttlr. 
Heyet azaları dün Harici 
ticaret ofisinde toplanarak 
Ankaradaki f aalfvetlerl hak· 
kında tütün tüccarlanna lza· 
hat vermltlerdlr. 
( Dnamı 4 iincti •alıifede ) 

- Cemiyeti akoam aenerıin on Üf ay olma11 iyin hfıttin 
deoletlerin mOm••aillerini dao•t etmiı. 

Memur - Yaıatlılr a~isim, yaıatlılı !.. Cemiyeti ai
oam •enenin on 6ç ay olmtJ11nı İ•tiyor, 6ir aylılı lasla 
alacotız !. 
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Sahife 2 YARIN 

ŞEHİR 
• 

HABERLERi 
·--------Encümeni 

LAtin harflerinin kabu
lündenberl seneler geçti . 
Bu m6ddet zarfında, binler• 
ce Tatandaı okuma , yazma 
&frendi • Yeni harflerle ba
ıılmıı ylslerce kitap çıktı . 
Velhaııl, bu aahadaki yeni· 
ilk hareketinin neUceleri az 
çok kendini ı6ıterdt . 

1 Esnaf Şehir mecli:si toplanıyor 
-------------------------------

Baro tarafında b 
akıam eğlenmek hteref'ıt 

aidecefiniz yer, ya bir ç,I 
ıılı ıazino, yahut ta iki 
ılnemadır.Bunlarda on iki 
sonra, derin bir karan! 
de in bir ıükuta bürünür· 

Yalnız, faaliyet ,ekli ıır 
halinde kalan bir m6eıaeae 
var: Dil encümeni! 

lıltlyoru:s ki, itçtimalar 
bolb\ll yapıbyormuı. T et· 
kikat, luhkırk yararcauna 
devam edlyormuı. lmll mea
eleıi hakkında yeni bazı 

mukarrerat ittihaz edllmlt
Netlce iUbarile bir ça· 
lıtkanlık, Itır çahıkanlık ki 
10rmayın ••. ı 

Fakat, ıura11 f&yanı dik-
kat : btltdn bu ıayretlerin 
mahaaalını ne bls , ne de 
htç kimM a6remlyor ! Hal· 
bukl , Dil encOmenlnln ka· 
rar Y• YaMttlll kaidelerin, 
ilmi ltir kıJmet klıTeıine 

blrGnerek (imli taraımıza 

mleHir olma11 icap~ etmez 
miydi ı Llkln, ma Yaka, bu· 
nun tamamen aıddı: Kor
kunç bir lmll keımekeıl 
deyam edip ıtdtyor. MGnev· 
ver dlyebdecefimtz her fert, 
kenclbae ıare yazıyor, ken· 
dine alre kaideler icat edi· 
yor. Yakın bir lıtikbalt dO
tClnellm. Bu ııdtı le az za. 
man 10nra, Ttırkçe muayyen 
Ye mubut alfabeıl olmayan 
blr ll1an haline ıtrecek ! Ve, 
tabu ytne Dd encllmenl faa
ltyeUnde berdeYam buluna· 
eakl 

Mademki Dil enclmeni· 
nln ameli bir f aidelf yok. 
Ohalde lllYI dolru bir ha· 
reketUr ! DarülfGnun, pek· 
AIA, bir hey' eti lıUhllf ede
btllr. MGderrlıler •raıından 
ihtluı Te ilmi ıallblyet 1&· 

hlbi seTat intihap edilerek, 
onlar aJD~ Ta•lfe ile tayzlf 
edileblllrler. 

HerhaldeJ Dil encdment 
ya uyanmalı; ya btııbltGn 
almell ! 

* .. 
..._ __________________ _ 

Meyva enstitüsü 
açılıyor 

Vlllyet ye Belediye, bu 
ı ene, lıtanbul' da b6y6k bir 
mefYa enıtltGaG açılma11nı 

kararlattırmııbr • Bu ıene 
bütçelfne, meyva enıtlUllü 

için 120 hra tahalea~ kon· 
muıtur • Enıtittl için Yeni 
bahçede Ye ltadık6yGnde 

Kurbabdere'de mGnaılp ar· 
aalar bulanmuıtar. 

Belediyeden ikinci içtimada 
Şikayet Ediyor - .. ..# 

Simltcller tiki.yet ediyor Çok hararetli munakaşalar olaca-
Simitciler belediyenin koy· v h • J d d 
duğu narha itiraz ediyorlar. gı ta mın er arasın a ır 

Simitcilerin itirazı umu
mi D!nhfyettedir. Diyorlar· 
ki. Belediye ıimitlere koy· 
dufu narhı memleketimizin 
iktiaadi -.azlyetlnl nazarı 

dikkate almadan koymuıtur. 
Bu narh uzun müddet 

Şehir meclisi buıün Niıan ayına alt ikinci içtimaını 

yapacaktır • . ·. ecliain bu içtimaında uzun münakaıalar ola
caiı tahmin ediliyor. Bu münakaıaların daha fazla ıehrfn 
beı ıenelik imar proğramı etrafında cereyan edeceği ıöy· 
!eniyor. 

Bundan baıka bütçenin ikmal edilen kmmları da mü· 
zakere edilecektir. Bu meyanda kara ağaç mezbahası da 

devam edeı ae ıimlt eatııı mevzuu bahtı olacaktır. 
azalacak. 

Bu mesele encümende 
simitçilerle konuıulduktan 

aonra tek .. ar tetkiki edile-1 
cektlr. 

Belediye 
Bahçelerinde yetişen 

çiçekler 
Belediyeye aft olan park 

ve bahçelerde yetlıen çi· 
çeklerin tohumları, ihtiyaç
tan fazla oldufu zaman 
imha edilmektedir. Halbuki 
bu park ve bahçelerdeki 
çiçekler, ekseriyetle muten• 
ve nadir ıeylerdir. 

latanbulda bir çok çiçek 
meraklı11 bulundufunu dü· 
ıGnen Belediye, Beyoilunda 
bir çiçek meıheri açmafa 
karar Yermlıtir. 

Meıherde; çiçek, tohum 
•e fidan ıablacaktır. 

Meıberln nerede ve ne 
zaman açılacafı henüz ka
ra rlaıtınlmamııtır. 

lstanbulun çöpleri 
Bir Alman ırupunun, 

Belediyeye müracaat ede· 
rek, lıtanbulu fenni ıekll· 
de temJzlemeie ve çöpleri 
imhaya talip aldufunu Jaz· 
mııtık. Bu ırup, Geçen ıe
ne de bir teklif yapmıı, fa· 
kat, Belediyece, tetkik e· 
dlldikteo sonra, kabul edil· 
meml9tt. Alman arupu, bu 
Mne, ıeçen eeneki ıartlarını 
belediye lehine olarak biraz 
deftıUrmlıtlr. 

Yenl teklif, Belediye fen 
heyetince tetkik edilmek
tedir. 

Kilise eşyalan 
Yunanlıtana firar t.dea 

Rumlar tarafından kaçırı· 
luken pollı tarafından ya· 
kalnnan ve m611adere edilen 
kıymettar birçok killıe eı

ya11 vardır. 
O zaman poliı bunları 

defterdarbia JeYlr Ye teıllm 
etmi9U. Bu etya elyeYm def· 
terdarlıktadır. 

Defterdarlık bunları sat· 
mıya karar Yermlıttr. 

---...~ ........... ...._ 

Darülbedayi' de 
Dünkü birinci devre 

imtihanları 

İlyayı öldüren 
Y akubun muhakemesi 

DariUbet\ayi tiyatro mek· 
tebinde dün birinci deYre 

Bundan bir kaç ay evvel 
Balıkpazarında meyhaneci 
flyayı öldüren Yakubun mu· 
hakemesi dün ağır cezada 
nihayet]enmittir. Vak'a ıöyle 
cereyan etmiıtl: 

imtihanı olmuıtur. 

imtihanda (fHfle ve ıev· 
ğl ) tumll plyeıin birinci 
perdeıinin birinci , ikinci 
tabloları oynanmııtır . 

imtihana girenlerden bir 
Hanım ve bir Bey çok eyi 
muvaffak olmuılardır. 

Bu imtihanda muvaffak 
olanlar teırinievvelde batlı· 
yacak olan ikinci devredede 
muvaffak olurlaraa darül-
bedayi'in rüçüncü ıınıf ar· 
t ıti olacaklardır. 

itfaiye resmi 
Sigortacılann bir 

teşebbüsü 
Sigorta prketleri , Bele

diyeye , ttf aiye reaml diye 
bir verei -.ermektedir . Bu 
vergi ıimdiye kadar, ıieorta 
ıirketlerince, halktan tahsil 
edilmekte idi. iktisat vekl· 
letl, lıtanbul Ye İzmir Uca· 
ret mOdürlilklerlne bu ver· 
atnin, badema halktan alın· 
mama11 için emir Yermtıtlr. 

Bunun ilzerine ıtıor· 

tacılar Ankaraya bir heyet 
aöndermiılerdlr. Bir hafta 
kadar evvel, lktııat veka· 
leti nezdinde tetebbüaatta 
bulunan bu heyet, müıbet 
netice almadan dönm6ıtü. 

Nihayet, eyvelki pn, 
bütün sigorta ılrketlerinin 

mümeadlleri, ıiaorta dal rel 
merkeziyeılnde toplanmıı ve 
bu meıeleyi yeniden müza· 
kere etmiılerdir. 

hf aiye resmini halktan 
almamağı kabul eden ıl· 

ıortacılar ,\Belediyenin prim· 
lerden aldıfı yüzde Si fazla 
ıörmektedtrler. IBu mebll· 
fın daha azaltılması için te· 
ıebb6ılerde bulunulma11 ka· 
rarlaıtınlmııtır. 

Y akup eıkiden babaıını 
öldürdüğü Eftimden iki lira 
iıter. 

Meyhanede içmekte olan 
lıtamat da Eftime Rumca : 
.. Borcun mu varki bu adam 
ıenden para Jıtiyor ,, diye 
sorar, 

Bu muha-.ereden ıinlrle
nen Y akup palasını çekince 

, İıtematın üzerine atılır ve 
onu pala ile döfmefe bat· 
lar. tıte bu kavıayı aören 
meyhaneci tlya bunları ayır 
mak iıter. 

Bu sefer Y akup daha fazla 
ılnlrlenfr Ye meyhanecinin 
yakasına yapııır ve palasını 
yerine koyduktan sonra ta· 
banca11nı çekerek llyanın 
kalbine üç~ el ateı ederek 
öldürür. Müddeiumumi Ya· 
kubun on bet ıene tecrimfnl 
talep etmlotlr. 

Heyeti hakime müdafaa 
için muhakemeyi talik et· 
mittir. 

Devlet ormanları 
Devlet ormanlarının, ce · 

man 8.500.000 hektar tut· 
tufu tahmin edilmektedir. 

Bu ormanların muhafa
z.ıuı için bekçi yetiıUrmek 
ilzere Anadolunun muhtelif 
yerlerinde mektepler açıl

ması için, hükamet, bir ta· 
llmalname kabul etmlıtir. 

ikraz işleri 
Emlak ve Eytam ban· 

kala·ında ikrazat tılerinin 
daha fay dalı bir tekle ıo
kulması dOıünülmektedir. 
Maliye vekaletine bu huıuı· 
ta bir rapor ıönderil'!ıiıtlr. 

25 Nisanda 
Top /anacaktır 
lıtanbul baroıu heyeti 

umumiyeıi 25 Niıanda top
lanacaktır. Bu içtimada, ba· 
ro inzıbat mecli&l aza ve 

reiıleri intihap edilecek, 
teavün sandığı hakkında ba
zı eıaaat milzakere edildik
ten ıonra, biltüıı avukatla
rın teavün ıandıfına iıtirak· 
leri temin edilecektir. 

Baro mecmuaıının 11lihı 
ve daha faydalı bir bale 
getirilmesi için icap eden 
tedabir ittihaz olunacaktır. 

Her ıene mayıs ayında 

yapılması mutat olan baro 
tenezzühü müzakere edile· 
cek tenezzühe, her ıent ki 
gibi, avukat ailelerinin de 
ittirakt temin edilecektir. 
Baro mecliıi kararlaıtınraa 

tenezzüh,~ mayıı sonlarında 
yapılacaktır. 

Bütün bunlardan batka, 
muhtelif sebeplerle barodan 
çıkarılan avukatların ıon 
kanun lcabatına göre aldık· 
lan vaziyetde bu içtimada 
görliıüleceğlnden, lçtimaa 
fazla ehemmiyet atfedil· 
mektedir. 

Fuat 
10 sene hapse mahkum 

oldu 
Galatada Şeftali ıoka· 

tında Ali Rlzayı öld6ren 
Fuatın muhakemesi diln a
ğır ceza da nihayet bulmuı· 
tur. Mesele ıudur : 

Ali Riza, Bekir. Fuat 
bu Gç a•·kadaı beraberce 
Şeftali ıokafındaJ. i bir mey· 
haneye giderler. Oradaki 
kadınlardan birini de maıa· 
larına çağırırlar. Bu üç ar
kadaı adamakıllı serhoı 
olduktan ıonra meyhaneden 
çıkarlar. Masalarına davet 
ettikleri kadından aralarına 
rekabet girer ve milnakaoaya 
baılarlar. 

Maktul Ali Riza fena hal· 
de kızarak Fuade bir tokat 
atar. Bunun 6zerlne Fuad de 
bıçafını çekerek Ali Rızanın 
kalbine dayar HeyeU1hakime 
mGzakereden sonra Fuadın 
10 ıene hapılne karar Yer· 
nıltUr. 

Yunan masonlan 
Önümüzdeki hafta içeri· 

sinde lıtanbula gelmeleri 
mukarrer olan Yunan mA· 
sonları, hareketlerini tehir 
etmeli kararlathrmıtlardır . 

Çünki bura~ı lsta 
buldur. 

Buralarda çalııen Türk 

Türk çalfıcılarıdır 
yet Türktür. 

• Daha köprüyü ıeçer 
bir t•taa , bir canlı ha 
ıizf karıılar .. Biraz d• 
çıkın , bu canlılık çılğıo 

halini alır. lıtal"bul tara 
daki karanlığa mukabil 
rada, elektrikler nur hali 
sokağa tatar·. 

Çalğının , eğlence11ill 
binbir nev'i, kulaklarını 

ahenkler, beyninizde tim 
ler doğurur. 

Buradaki zevk yerler 
ancak yüzde biri TGrktlf 

Sahibi, çalğıc111, aar 
bizden olmıyan bu yerle 
hayat gittikçe taıan 
coıkunlukla ıabahlara 
dar ıürer. 

Çünkl bur111 BeyoQI 

• 
On parasız bir Ruı 1 

bulda zenıln olur. 
lzmarltçi Yunanlı lı 

bulda zenıln olur. 
Beli kutaklı Bulıar 

tanbulda &e~gln olur. .. 
Hepimizi birer kukl• 

bi oynatan ve aoydu 
ıonra ıülen bu külah 
ricilere mukabil bizldl 
ıünden aüne ifllı eden 
canmız vardır, iftihar 
Um. 

BORllANETTIN 

• 
Ş. Cosn Beye: 
Mektubunuzu büyük 

hürmetle okudum. Tev 
hünGze teıekkür ederiaJo 

Baykuı reıml için b\J 
ğunuz fikirler çok atll j 
makla beraber itiraf ed' 
ki bilemediniz. 

B.~ 
Vilayet bütçesi 

Umumi vlli.yet meclJ~ 
tarafından bazırlıman 1~.,.ı 
32 bütçed eıaıları, Da~ 
vel<i.letine g'\nderild"' 
baılanmııtı · . I 

Dahiliye vckiletind'i/ 
ğer vekaletler mümeııi ti 
nfn de lıUraklle tetkll ~ 
cek olan enc6men, ya=' 
bu bGtçeler üzerinde 
kata baılıyacaktır. 

1 (Yann)ın Halk Diplomatı Karagöz ve Belediye j 

Kara.az - Beılktaıta bir 
ye teca Tiz eder ••• 

. ~ 

fırın cadde- J .... Şehrin zeı·afeUn bozan binaların bü· 1 .... Arabdarın geçemiyeceği kadar dar 1 .... Bütün bu intlzamsızlığın ana11eb~ol' 
ylk binalara bitiılk yapılma11na aes çıkarıl- ıokaklar açılacafına yeni binalar yapılmaıı- mek için plln llzım iken Belediye 
mu.. 1 na m6aaade edilir... I ram neıretmlf, hayret ? 



YARIN Sahife 3 
&S&JZ 

!!_aşmakaleden 

Mussolini'nin 
Sulh 1f ezi 
Doğru mu? 

Yarının Halk Profesör_ü ________ l_nkilCıp Ve Gençlik j Il
ı __________ . 

Günün Havadisi 

15 

le 2 - Mılletler araaında
i haksızlıkların ve müıa· 

l'&tıızhkların kaldırılmaması. 
3- Emniyeti temin ede· 

tele derecede silahlanmanın 
'laltdmamaıı. 

Eter, bu üç madde için 
cthlntümul bir hal çaresi 
bulunursa, harbin önüne 
:'çilebilir. Fakat, yukarı A· 
S 'ıe Almanlarını, Dalmaçya 

Namık Kemal, bu millete hürri
yeti aıılamııtı. 

Bu hürriyet, inkılAp dlhiıini ı Yeni neslin inkılip ruhunu baıka 
yarattı. bir mefkure idare edebillrml? 

1 
1•'9larını Adalardenl.zi aha· 

i ' •lnt tıgali altında bulundu· 
tan bir zihniyet, milletler 
lra.ıında müsavatsızhiı ye 
b.ıtıızlıjı nasıl müdafaa 
eder ve nuıl samimi addo· 
hınabıı· ? 

ı SON H A BE RL E R 
ır. 

Faıtstltiin nazariyesini 
kuran Prof. yantil, Gusta ve 
lebon'un "Mazinin muhyi 
ku\'Veti,, eıaıından tıe bat· 
laıxııı, Roma tarlhinfn, Pa· 
Paların dini kuvvetini ve 
istilacı emperyalizmi de fa
fizane aıılamııta. Bu zihni· · 
Yetin mümessHJ, yalnız İtal
Ya için refah, hak ve mü· 
•avı ıilihlanma iseyebilir. 
Duçe, bir Sezar gibi, Roma• 
nır. cihan sulbünde ve har• 
binde söz sahibi olduğunu 
İfittirmek fikrinde ! 

Roma, her vakıf söylü· 
yor : lntalya haksızlıklara 
uframııtır ! 

İtalyanın bir kısmı ifgal 
mi edilmiıtir? Hayır! Büyük 
harbin kundakçıları, dünya
yı trkıim ederlerken, ltalya· 

ya küçük bir parça vermit· 
ler. Şimdi, fazlaıını iıtiyor, 
ondan! 

Yalnız, yeni bir der· 
de teıadüf ediyoruz. Buıiln· 
kn İtalya, Franıanın refah 
•e servetini de istiyor. De· 
llıek ki Façlzlm, eıkl ltalya· 
llın bu haklarını da mahvetti. 
ltont lıforçanın iddiaıı için 
bır lntakıhak değil mi? 

G6rülüyor ki, Mussolini de 
Brt•nd gibi samimi bir sulh 
fikrini müdafaa etmiyor. 
\' •lnız, ltalya için refah ve 
hak istiyor, cihan için değil! 

Bu iki hükumet adamı· 
bın fikirlerinden anlatılıyor· 
kı, hala milletler arasında 
tekabet devresinden bir adım 
ileri gidilemedi. Rekabet 
tııkı harplerde oldutu gibi, 
)enı bir harbide ı;ebebi ola
'-ktır. 
.._ Hayret edilir ki, hail sa· 
.!..._lnt bir sulh fikri doğ· 

Mussolininin 
Mühim Bir 
Nutku 

Roma 3 ( A.A.. ) - Bir 
takım ıirketler m<ime11tlle· 
rinin aktetmif oldukları 
umumi bir içtimada M. Mus· 
soHni mühim bir nutuk irad· 
ederek son zamanların üç 
mühim hadisesinden yani 
deniz itilaf ile lngilte re • Hin· 
distan itilafından ve Alman· 
ya • Avusturya protokolun· 
dan ehemmiyetle bahıetmfı 
ve bunların bilahara vukua 
alecek lnkişaflarma eöre 
mOıait bir surette terakki 
edebileceftni s6ylemiıttr • 

Almanya' da 
M. Hitler'i itham 

ediyorlar 
Berlin, 3 (A.A) - Mil

liyetperver ıoıyaliıtlerle M. 
Hitler'i mutedil davranmak· 
la itham eden ve M. Sten• 
neı tarafından idare edilen 
hizip araımda bir teıetUlt 
laiııl olmuıtur. 

Japon BaşYekiJi 
Tokio, 4 (A.A) - Ge· 

çen teırinisaninin 14 ilnde 
maruz kaldığı ıuikaıt esna· 
sında kurıunla karnından 
yaralanan Japonya baıveki· 
li M. Hamakuıtnin yarası 

hali kendisine ııbrap ver
mehte olduiundan yarın bir 
ameliyat daha yapılacakbr. 

.. ~-
madı. Hiç bir devlet adamı, 
Cihanoümul bir sulh fikrini 
müdafaa edebilecek naza· 
riyeyi de bulamıyor. Avrupa 
da büyük adamlar yok de
iil! Ya1nız, yeni kültürün 
diplomab asahya çıkmadı. 
Amerika ha riclye nazırı 

Lanıing'in dcdiğ gibi: 
"Dünyanın mukadderatı, 

dört:firengili buna~ın elinde!,, 
Naci !SMAIL · 

Türk tarihinde _..~ 

AN iHTİLALi 1 
Etniki Eterya teşkil!!!_ 1 
Muharriri: Arif Oruç fllf1

..,, 

-34-
fında Türk orduları bazı 

it Ttırk kalelerini zapteden 
t \la ceneralı Mikon ıah
ft be1annameler neırederek 
le llı ordularının maksadı Tür· 
_'/eye kaıt olmadıAıoı iddia 

ltnrdu. Bu beyannamelere 
lôte• b k 1 ~ll\). "-U• askeri, anca •· 
-.ıt ulun rızası ve maldmatı 
~~da Rumelideki eıkıyayı 
..... tle Padtıah tarafından me· ... tı_.• 
htı ,edUıniı oluyordu(!)Ruslar 
'ıt •uretle Napoleonun Mı· 
htı l1aaltnde müracaat ettiil 
tltı:re teveısGI etmiılerdi. Bu· 

il beraber { lımail) tara· 

esaslı muvaffakiyetler de ka· 
zaomıılardı. Ruıların Türk 

ahudutlarına tecavüziı ü~eri· 
ne, lnglliz ıefirl Babaliy• 

b - n kadar sabredi· 
on eı ıu d 1 Up Rusyaya ilin harp e i • 
memesini tavsiye etti. Fran· 
ıız sefiri bunun aksini id· 
dia ediyordu. [1] 

(1221 - 1806) Şevvallnln 
onuncu güaO Ulema, Vezir
ler ve afalar fetvahanede 

(t] Cevdet: c. 8 ı. 101 

Avrupa Birliği Esasına Mugayir Mi? 

1 Maten Ne DiyÖr? 
j Almanya-Avusturya İtilifı Hak
i kındaki Neşriyat Devam Ediyor 
1 Paris, 3 (A.A.) - Almanya ve Avusturya hükQmetlerini 
ı bir gümrük itilafı aktetmek hususundaki niyetlerinden rücu 

ettirmek için takip olunacak usulden bahseden Maten gaze· 
tesi diyor ki: "16 mayuıta bir Avrupa komiteıi teklinde 
toplanacak olan 20 veya 30 hariciye nazırından mürekkep 
heyet Alman ·· Avusturya te Jehbüsünün gerek iktısaden ve 
gerek slyaseten Avrupa hirHği esasına mugayir olup olmadı· 
ğını tetkik edecektir. 

Bu bapta cereyan edecek müzakerat ve ittihaz oluna· 
cak mukarrerat bir hüküm mahiyetinde olmıyacaktır. Ya· 
pılan itin hatalı olduiunu Almanya ve Avusturya'ya gös
termek ve merkezi ve ıarki Avrupada tfc ari mübadeleleri 
ıslah ve mevcut buhranı tahfif ve izaleye matuf bir pI· 
lan tasavvur ve tanzim etmenin münhasıran kendilerine 
ait olmadığını iıbat etmek için baıka bir takım teklifler 
serdedilmesi muhtemeldir. 

Briand 
Yeni bir mülakat 

M. Tardieu 
Oustric Mes' elesi 

İngilterenin 
Amerikaya 
Borcu 

Londra 4 (A.A)- loıil· 
terenin 1931 ıeneıfnde A
merikaya olan borcu 1930 
senesindekine nazaran 114. 
747.177 lira noksan olarak 
935.565,132 lngilfz lirasına 
balta bulunmaktadır. 

Romanya' da 
Kabine istifa etti 
Biikreı, 3 (A.A) - Par

lamento içtima devresini 
ikmal ve meıailfnl taUIJ et· 
mittir. 

Matbuat hürriyeti hak
kındaki kanunun müzake· 
resi eınasında ticaret na· 
zırı M. Mironeıco, ekseriyet 
hükametintn noktai nazarı. 
na muhalefet etmtı, bunun 
(lzerlne kabine tıttfa eyle· 

miıtir. 

Parla, 4 (A..A) - Gaze
teler, M. Brfand ile ltalya· 
nın Parla sefiri M. Manzoni 
arasında vuku bulan mail· 
katın baılıca Fransız - ltal· 
yan deniz ittlifı meselesi 
etrafında cereyan ettlflni 
yazmaktadır. Bu gazetelere 
2öre, mezkdr itilafa ait ba· 
zı noktalar henilz tavzih e
dilmemiı bir halde kalmııtır. 

Parfı, 3 (A.A.) - M. Tar· 
dleu, parlamento tahkikat 
encümeni reisine bir mektup 
aandererek don encflmen hu· 
zorunda ıOpheU •e mGpbem 
beyanatta bulunan bir ıahit 

Fransada tasarruf 
Pariı, 3 (A · A.) - Na· 

zırlar mecliıJ, muhtelif ne
zaretlerin bütçe kanunu ta• 
raf andan açılmıı olan kre
di hudutlan dahilinde ka
lacaklarını ve her nevi mun
zam kredi taleplerinin an
cak buna mukabil baıka 

Bu noktalardan biri 1933 
ile 1936 seneleri arasında 
ıeçecek devre zarfında eski 
harp ıemilerinin yerine yeni 
gemiler konması meselesine 
müteallik bulunmaktadır. 

Böyle olmakla beraber 
14 Nisanda Londrada mükile
melere yeniden baılanmaw 

dan evvel bu ıahada çıkan 
manilerin dtplomaıi tariklle 
yapılacak müzakerat netice· 
sinde ortadan kaldırılacaiı 
ümit olunmaktadır. 
30 

toplandılar. Bu mecliste Şey· 
hulfılam Ataullah Efendi 
Rusların ahitle:rini nakzet· 
melerini ileri ı6rüp illnı 
harp edilmesini tekltf etti. 
Karar Selimlsaliae arzedildi. 
Bir kere de Padiıahm buzu· 
rile müzakere edilmesi ka· 
raı laıtı. İki ıün sonra (Şev· 
valin on ikinci pazarteıi 

günü) T opkapı sarayında 
arzodasında fevkallde birj 
mecliı kuruldu. 

İngiliz sefiri ıabahliyin 

Reistlküttap efendiye mil· 
hilrlü bir teskere ıönder· 
mifti. Bu da mecliste açıla· 
caktı. lnıiliz ıef irinin tes· 
keresi illnı harpte teehhür 
olunmasını tavsiye edi)·ordu. 
( Hotin ) muhafızının teıke· 
resi okununca mE-cliı ateı· 
lendi. Şeyhiılim efendiye 
fetva eminine : tca bını sor· 1 

M. Trandleu'niln bir takım 
kimseleri meclisi idare 
azalıklarına lntihak etmesini 
tavsiye eylediflni iddia ey· 
lemiıttr . M.Tardieu, hiç bir 
zaman hiç bir ıekilde ne 
dotrudan dofruya ne dola· 
ylsile biç kimse için ve hiç 
kimse vaııtaılle Ouıtric'ten 
meclJıl idare azalıfı isteme· 
miı ve iıtememiıl oldufunu 
ıöylemektedfr . Mumaileyh, 
1928 baharında Madam 
Fery'yi kabul etmiı olduğunu 
ve ımıumaileyhanın gQya mft· 
hirn bf r hi11edan oldufu sı
nai bir meselede ıerek ken• 
disinin ve ıerek henOz reıit 
olrnıyan kızının menafUni 

du. Fetva emini de kalkıp 
Rusya muharebesine baılan· 
mı.k lazım ıeldifini (Fetva ) 
ile teyit etti. [2] 

Bu defa Ruı ıefirl Ye· 
dikuleye kaldınldı. 

LAkin Oç lf(lne kadar 
lıtanbulu terketmeıl nazl· 

121 Ae1111: c. 1 ı. 205 End•nnu 
llln:aymn nazırı l!b•betlr Etendf 
•ecmuHında bu meclf .. dair tayanı 
dilıtat mıl8111at Yerlr. Dlf.er tarih
lerde yoktur. Oerçe mbe;rlh Asım 
Efendi lngflfz elçfılnin mllbiirlll bir 
tezkeresinden bahseder. Halbuki 
Ebubetfr Ebubekir Efendi mecmu
asında ıa,aret kethild111 - sabık 
olacak - fbrahfm Beılm Efendinin 
koynundan klfıt çıkardıfını bu u: 
fıdın ln•lllz Hffrinfn bir takriri 
olduğunu kaydederek: Jnglllz .. rfri
nfn mezkGr takrlrlde Rasya mes'elesl 
için (Kırk gün) mllhlet talep ettlflnl 
zarar ve ziyanını tazmin ve Rusları 
aldıkları kalelerde:ı çıkarmak ıure
tlle gallel'i defedecetfnl taahhiit et
tljlnf •. ve illh.. ı8ylerJer. Ban un 
lizerlne Şeyhlilfellmın lbrablm ket
hfldayi tekdir ettllfnl yazar. (ı 14) 

~fasıllardan bir takım maN· 
rifin tenkihi prtile kabul 
edebilecejini tahtı karara 
almııtır. 

!S25< F -
namuılu ve mütahauıı ze. 

vabn temıil ve mGdaf aa 
etmesi arzuıunu izhar eyle
dfifni hatırlatmaktadır. M. 
Tardieu, Makam Feery'ye 
her tür!ü idari mesuliyetler· 
den Azade bir takım zeva· 
tın iıimlerini vermekle lktl· 
fa etmtıtfr. 

!5fS 

kine ihtar edildi. Sadrazam 
paıa sancakıtorif ile barba 
ğidecekti. 8Gyilkdereye kal· 
yonlar vazedildi • 

Etraf ada icap eden yer· 
lerin tahkim edif mesi emre· 
dildi . Do.azlar da unutul· 
madı. Beı ıiln tonra S•dra· 
zam Bablllye . tufunu dik· 
tf. Btr ,an eYvel de Ruıya
ya kaçan EfJlk beyi Kos
tantln lpıillntt'nin babaeı 
Aleksandrı lpıilinti'nJn boy
nu vuruldu (3]. 

Bayraktar Mustafa Afa· 
ya hudut boyundaki yarar· 

(Devamı var) 
[3) Asım: c. ı ı. 204 Cevdet 

pııa ıeffrln ıfttlff ıeceyf: 1221 
zflkade 20 H ll07 klnnnııunf 29 
olarak teıblt ec:!or. (Rl10) Sellmaa.lfs 
u Napoleon adlı eserinde ıdfri• 
kararını i25 klnnnuıanf 1recul gGı
terfr. (Dfrlyo) ye g8re gemfıila adı 
(Andfm)'on) kumandanı: Kontr 
amiral Seyr Tomaıdır. 

Nisanda 
Müddet Bitiyor 
(Birinci •ayladan Je11am) 

Ziraat bankası geliyor. On· 
dan ıonra Emllk ve Eytam 
bankası 1 milyon liralık hlı· 
se aenedi almıı, lı bankası 
500.000, Emniyet sandılı 
300.000, Sanayi •e Maadln 
bankası da 250.000 lira ile 
hi11edar kaydolunmuıtur. 

Yalnız bu 5 büyiik müe .. 
ıeıenin hi11e yek6nu 5 milyon 

850bin liraya balil olmaktadır. 
Bu suretle bir taraftan m em
leketimizde icrayi faaliyet e· 
den büyük ve küçük mü ,cse
satı maHyenin gösterdi eri 
fevkalade itimat ile vü
cuda aelecek olan bu bil· 
yük milli bankanın Türk 

mali ve iktisadi vazi

yeti üzerinde eıı büyük sa
lah husule getirecek bir §ekil 
vazifesi .ıöreceğinde şüphe 
yoktur. 

Halkımızın bu milli eser· 
le daha fazla miktarda all
kadar olması arzu edildlli 
için ba11saten k6ç0k ıerma· 
yelerln birer ikiıer hi11e 
kaydolunmak ıuretlle yapa· 
cakları yardıma bDyük ehem· 
mlyet atfedilmektedir. Müd
det 15 Niıanda btteceji için 
bu milli vazifeye h•rkeıln 
tebalikle iıtlrak etmesi 
bekleniyor. 

.. MU• 

İntihap 
Namzet listesi ne gün 

ilan edilecek 
Müntehibi ıani intihabı 

hazırbklar.nın ikmal edildi· 
flnl evvelce yazılmııb. 
Şimdi 8 Nisan beklenilmek· 
tedlr. Bununla beraber 
namzetler liıteıfntni intihap 
ıünündea e•veJ8illn edilip 
edilmiyecefl henilz ınalO.m 
defilclir · Belkide Y alovada 
eldufu1 fibi daha evvel ilan 
edflmiyecekUr . 

Bu h•ıuıta heyeti teftiıl· 
yeden bir zat : 

- Biz , intihap ıünü 

açılacak sandıkların batında 

bulunacafız . O ıün ıerek 
fırka mensupları olsun, ı•· 
rek müstakil namzetlikleri-

nın konulma11nı isteyenl~r 

olıun; müracaatları üzerin• 
isimlerini orada , ıandıiın 

yanında illn ederiz; demfı· 
tir. 

... Hii~ii~lı~~·~ ... 
Kongresi Mayısta 

toplanıyor 
. Ankara, 4 (A.A) - Ma· 

yııın üçfincü haftaaı •arfın· 

da toplanması takarrilr et· 
mittir. Cemiyet merkezi 
umumiıinde konıre için ha· 
zırlıklara batlanmııbr. 

An karada 
İntihap işleri 
Ankara, 4 (A.A) Şehri· 

mtzde tkf gün zarfında mün· 
lehibiaani intihabatına işti-

rak ederek reylerini kullanan 
vatandaıların mikdatarı do· 
kuz bini bulmuıtur. 

Bu ıünHeyeU Vekile a· 
zaları da reylerlnini iıtimal 
etmitlerdir. 
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S Nisan 

İzmirlilerle Karşıla,ıyoruz 

Bugün lzmirde 
(Birinci ıayfadan davam) 

mükemmel bir ıekılde çı· 
kacaklardır. 

Birinci temasın verdlfi 
intiba, lzmirlileri takımlann· 
da aksayan cihetler ve bi· 
zlm muhtelitimizin oyun 
tarzı hakkında kafi derece· 
de tenvir etmlt olmaluhr. 

Bu itibarla lzmtrlilerin 
daha güzel bir ~oyun oyna· 
maları muhal; kak ise de İs· 
tanbulluların Cuma günkü 
neticeyi h zırlamakta hake· 
min dahlü tesirini mü· 

talea ederek bu noktayı c· 
ıaslı ıurette bal ve öy ece 
ıahaye çıkacaklannı düşü
nüyoruz. Ve lstanbul muh
telitinin daha parlak bir za· 
fer kazanacağını ümit edi· 
yoruz. Bakalım? .... 

Bu müsabakanın taf ııi· 
18.tını yarınki nüshamızda 
bildireceğiz Ayni zamf\nda 
Cuma günkii lzmh' karıılaı· 
rnasının bütün ha vndiıleri 
Spor sütunumuzda karileri· 
mize arzedilmittlr. 

* * * 
lzmir muhtelitine 

2-3 galibiz! 
lstanbul muhteliti cok faik bir 

' oyundan so11ra galip geldi 
Dünkü nüshamızda cuma r 

gQnQ lzmirde yapılan lstan· 
bul - lzmlr futbol mfthteltt· 
leri müsabakasının netice· 
ılni kısaca blldirmtıtlk. 

Gece geç vakit aldı~ım1z 
maçın tafsilltı mQe11tf bir 
terUp bataaı yüzünden diln· 
ko nibhamıza glrmedtii ci· 
hetle bugOn aldığımız mü· 
temmim bayadislerle birlikte 
İzmir. lstanbul müsabakası· 
nın bütün tafıillbnı karile· 
rimize ve:.iyoruz. 

• 
Cuma ıtmü 6lleden ili· 

haren lzmirde Alsancak 
ıtadyomuna bir akın baıla
mııtı. lstanbul • İzmir mub· 
telftleri milsabakaaına spor 
teıktlltmın verdiği ehem· 
miyet ile İzmir takımında 
yapılan hazırlık , ayni za· 
manda mahalli ll\Zetelerln 
mütemadi neıriyatına inzi· 
mam ederek maç etrafında 
İzmir halkının tiddetli bir 
alakasını toplamııtı · 

Saat ikiden ıonra Al· 
sancak tıttkametine giden 
bütün tramvay, araba ve 
olomobiller atada ıon sene 
iç.nde aörülmemlı bir ka· 
labahit taıımakta idiler. 
Nihayet m6ıabakanın icra
sına bir saat kala Alsancak 
stadyomunda oturulaca_k 
yer kalmadı. Tribünler, bu· 
tün mevkiler dolmuştu. 

lzmirio mümtaz ve kibar 
aileleri ile ecnebi kolonile· 
rine mensup simalar bu 
meyanda ıeçilmekte idi. 

Saat on altı buçukta 
vali Kazım , Fahrettln ve 
Şükril NaiU paıalar ıeldiler • 
ve bir çeyrek sonra da 
lstanbul muhteliti dakika· 
}arca süren alkıılar araıında 
r.ahaya çıktı . Ayni tezabü 
re ti daha 1ıddetle canlandı· 
ra n lzmtrliler de ıahaya çık
tıktan sonra bayrak taatisi 
ve nutuk iradı gibi mutat 
merasim icra ed,Jdi ve h r 
iki muhtelit sahada u şek il· 
de c; fztldiler : 

ıstanbul muhteliti 
Avni 

Burhan Saim 

Reıa t Sadi Hüınii 
Mehmet Muzaffer Zeki 

Fikret Rebli 

ızmir muhtelltl 
Latif 

Sabri Hakin 
İhsan LQtft 

Hakem 
Sait berdı. 

AltuDl rdu'.u 

Oyuna baılandıktan ıon· 
ra fıtanbui'Iular bir akın 
yaptılar • fzmirliler maçın 
daha ilk intibalarını yaıar· 
ken Zekiden tam yerinde 
bir pas alan ıağ açığımız 
Mehmet bey çok güzel bir 
ıanaeJ ile topu fzmlr af la· 
rına taktı. Hiç umulmaynn 
h ır z1manda yapılan bu 
gol stadyomda hayret ile 
karııık bir alkıı ve tezahü· 
rata yol açtı • 

fstaubul muhteliti bugün 
çok ıeri bir oyun uynuyoıdu. 
Top maaden hattından dai· 
ma geri dönüyor ve l&tan
bul muhacimlerinin aya~ın· 
da mütemadiyen dolaıarı!k 
lzmir ko.leıine do~ru koıu· 
yordu. 

lzmirli 'er, ilk dakikaların 
yabancılığına :inzimam eden 

ilk ıolun taıkınlığı içinde 
Jıtanbulun devamlı bir ha
kimiyetini kabul etmfı ılbi 
idiler. Y ~lnız arasıra Ve
haptan baılayan bir hücum 
lstanbu. mftde.faaıma kadar 
dayanıyor ve tekrar dön· 
mek mecburiyetinde kalı· 
yordu. 

Nihayet... ekaeriyet Uf· 
barile İstanbul akıncılarının 
tazyiki altındl\ aeçen daki
ka lardan sonra yine izmir 
ltafest bir tehlike ile karı•· 
laıtı: 

Zeki bey bir İstanbul akun 
esnasında tutulmaz bir ıağ 
ıutu ile ikinci go16 yaptı. 

Arka arkaya yenen gol
ler, İzmir takımı uzerinde 
makus tesiratını azami had· 
cıe çıkarmı§h . lzmlrlilerin 
kt1ptanı bu sıra.da mütema· 
diyen oyuncu dtıği§tiriyor ve 
muvaffakıyetsizlikte amil 
olan sakat tara ları takvJyc
ye uğr ııyordu . 

Bırinci devre hıtam bul· 
duğu zan.an İstanbul takımı 
2-0 galip idi • 

İkinci haftaym br.ıladı~ı 
zaman lıtanbullular güneıe 
karıı oynamak mecburiye· 
tinde kaldılar. Buna r&ğmen 
hakim oyunları mahıı.s de· 
recede idi • İzmir kalesi Ö· 

nünde devam edip giden 
bu faik rejim ntha-'et üçünc6 
semeresini de verdi • Fikret 
lzmir defanımı taıırtan Fevzi 

Htlaeyin lımatl Vehap S. zikznh 'arla o~tahğı karma 

YARIN 

Dün 
Saat 
On Birde 

ikinci cezadaki ua
vamız talik olundu 

Dün saat on birde ikinci 
aoliye ceza mahkemesinde, 
biri Remziye heuım ve dl· 
ğeri belediye müfettiılerln· 
den Muhsin Bey tarafından 
açıhnıı iki davamız vardı. 

Buo!ardan Remziye ha· 
mm davası, sabık mes'ul 
müdftrümüz . S. T lf.k Bey 
gelmf ı ise de .Baımuharrfri· 
miz Arif Oruç Beyin rahat· 
ıızlığındaıı ve diğer suçlu Ke· 
mal Beyin gelmemesinden 
4 mayıa~ tarihine talik olun· 
muıtur. 

Muhsin beyin davaıı ise, 
mühatirin daveti üzerine 
dava için mahk •me ,afonu· 
na gelmemesi üzerine ma· 
kamı iddianın talebi veçhile 
davunın suk~Jtuna karar ve· 
rilmiıtir. 

7 Nisan salı günü birinci 
eslfyc ceza ve Suıtanahmet 
btrir.ci sulh ceza mahkeme
lerinde iki davamız daha 
vardır. 

==== 2 -
karııık ederken Zekiye pas 
verdi ve Zekide uçuncü 
lıtanbul golünü İzmir kale
sine eoktu. 

lzmlr muhtelitinde bir 
rea lcsiyon görf lüyor. latan· 
b\ I kalesine kadar inen bir 
hücum var. Bu esnada iz. 
mirli hak~m. sebebi anla:ııl
mayan bir penaltı cezaıı 

veriyor ve Vehap Bey de 
cezayı ~ekerek lzmir hesa
bına ilk aola kaydedıyor !. 

Be! dakika dal a geçme
den gene top İstanbul kalesi 
önünde tehlikc·Ji bir seyjr 
yapıyor. Ve ikinci defa lı
tanbul kaleıi ağlarına takı· 
hyor. 

lzmir 2, İstanbul 3 
Şimdi lzmfrliler de be· 

raberltfi temine mastuf bir 
savaı var. İstanbul müdafa· 
uı crmla batla çalıııyor. 

Bu sırada hakemi yıne 
gayesine müteveccih bir 
hamle yaparken görüyoruz: 
lstanbul kaleıine ikinci bır 
penaltı!. 

Bu ceza da l'Ole tahav
vül ederse lzmir lstanbulla 
beraber • kalacaktır . 

Penaltı çekl!Jyor , lzmır 
takımının kahramanı Vehap 
bütün ıayretile yolladıfı 
topu lstanbul kaleafne so-
kamıyor. 

M&.ç mütekabil hGcum
lar arasında heyecanlı bir 
ha1 alıyor • lıtanbullu'lar 
galibiyeti tahkime, lzmir'Ji. 
1 rde müın Vl!.tı temine ça· 
lıııyorlar . Fakat müddet 
bitmfıtir. Hakem oyunu beı 
dakika dahil uzatacak de~il 
ya .•• latanbul takımı 3 - 2 
ıaliben sahayı terk ediyor. .. 

İzmird• alman maJüma· 
ta n znran latanbul muhte· 
lili pazar fiinkü maç için 
hlkemf n deliıtirilmeuni is· 
temittir. 

lzmJrdeki lnıilizlerden 
birinin bugünkü müsabaka· 
da hakemlik yapması muh· 
temeldir. .. 
Cuma günkü yapılan 

maçlar 
Dünkü spor hakkındaki 

yazlmız kazaya ufradıjın· 

Tütün buhranı 
(B.rincı sayfadan d uam) 

Bu hususta keudisi!e gö· 
rüıen bir muharririmize he· 
yete dalıll azadan Mahmut , 
Bey ıu izahatı vermiştir: 

.. Vekalet nezdindeki te· 
ıebbüslerimiz iyi netice ve,.e· 
cektir zannederiz. Çünki ve· 
kilet mataliba tımızı kabul 
etmittir. 

Bu seneki tütün huhra· 
nınm amillerinden biriıl Tü· 
tün lnltisaranan pek az mu· 
bayantta bulunmasıdı:. 

Diğer b:r amik de ban· 
kalardaki merhun tütünlerin 
satılmamasıdır. Ayni za· 
manda milli ve gayrimilli 
bankaların tüccarlara kredi 
açmamaları da buhranın ıe
bepleı inden biridir. 

Teıebbüslerimizin neti· 
cenine gelince: 

Bir defa Tütün inhisarı 
dah~ fazla mubayaatta bu
lunacaktır. 

Saniyen tüccarlar ban· 
kalardaki merhun mallarını 
satabilecektir. 

Dört milyon lira tutan 
hu maUarın bedeli 2, 5 ıe· 

nede ödenecektır. 
Ayni zamanda bankala· 

rın kredi açmaları da temin 
olunacaktır. 

dan neıredemedik. Bu gün 
neırederken özOr dileriz. 

Cuma günü Kadıköy sa.· 
hasında yapılan ikinci küme 

lik maçlarında Beylerbeyi 
2-1 Hilali, Kurtuluı 3 • O 
Boğaz içini mağlüp etmigtll'. 
Tötönya takımı gelmediğin· 
den Ahun ordu hOkmen 
ıalip ad ... dflmiıttr. 

Bu maçlardan sonra Fe· 
ner bahçe lıtanbul sporla 
bir ekzersl:z maçı yapmıı 

ve 1 • O galip gelmiıtir. 

DJfer taraftan atııdyom· 
da da hususi maçlar yapıl· 

mıı Baıfktao küçükleri Sü· 
leymanf ye küçGklerinl 2 - O, 
Galata Hray ikinci ve üçün· 
cil_ takımlar muhteliti Eyu· 
bil 2 • 1 ve yine Galata sa· 
ray bir iki muhteliti Şiıli 
takımlarını 8 · 1 yenmiıler· 
dır, 

Beıiktaı 8. Makımı da 
P~ra ıle 2 • 2 berabere kal· 
mııtır. 

Almanya 
Polisl\!rİ 

( Birinci sahifeden der•am ) 
M car ve 20 si Avusturyalı 

ve mütebakiıi Alman olmak 
üzere ceman 240 kftidir. 

Türkiyeye vaki olan ıe· 

yaba.timiz diğer memleketler 
için o 'duğu gibi ıırf bir teteb. 
bü mahiyetindedir. Ve eıki 
müttefiklerimizden gördüiü· 
müz hüınil kabulden dolayı 
memnunuz. Türk polisinde 
büyük bir intizam müıahede 
ettik. Diyebilirim ki, seyahat 
ettlffmfz memleketler ara· 
11nda en ziyade alakamızı 

mucip olan Türkiye ol· 
muıtur. Memleketiniz ve 
bilhassa lıtanbul bizde çok 
iyi intibalar uyandırdı. Bu· 
rada beı günden fazla kala· 
mıyacağımızdan dolayı mü· 
teslfiz. 

Kaffle mey;ınında bulu· 
nan wieııbaden ıehri polis 
müdür muvavinl Yospas, 

Merner Von Look da mu· 
harrfrimizi nezaketle kabul 
ederek atideki ma ümatı 
vermi~tir : 

-Almanyadaki polis teıki· 
lllı üç kı ıma aynlır. Bunlar 
SchutzpolizEi üniformalı Ver· 

valtungıpolizci dir. Umum 
teıkilata mensup poliılerin 
adedi ise 15(•.000 kadardır. 

Ainıanyada, cinayetlerin niı· 
beti umumi harpten ıonra 

bjr hayli artnıı~ tır. Mamafi, 
hır 11zlık ve cinayet vakaa· 
lan azalmıı ve buna muka· 

bil dolandırıcılık vakaaları 

m.ıhJuz derecede artmııtır. 

Biz burada ancak b~r 
kaç giln kalabilecefjz. Bu· 
11adan Sofya'ya ve Sofya'dan 
Romanya ve Lehistan tari· 
kile Alnıanya'ya avdet ede· 

ceğiz . Türkiye'de Alma ı 

polisinin takip ettiği müc· 
rimlerin bulunup bulunma· 

dığına cevaben de kendisinir.ı 
Vesbadetı de bulunduğu ve 
Pollı teıktlatının merkezi 

Be rl in olduiunu, bu hususta 
mahlmat veremiyecefini 
söylemittir • 

Polis kafilesi dün takıim· 
deki Cümhurtyet abidesine 

giderek bir çelenk v•zet· 
mitlerdir. --

Halk fırkasının 
amele meb'usu 
( Birinci sahifıeden devam) 
rine 4 verlldiji anlaıılıyordU• 

Dün maruf zevattan rc1 
veren olmamııtır. 

Kastomonf, Araç, Nıfdt 
Tatay, Görele,Taıl<öprü, Kırk• 
Jareii, Biga, Cumre, Gebze, 
Rufahiye, Bayrancık, Lld~ 
Mes'udiye, çıldır, Divrtklı 

Görele, Hüseyinabat, lıkfliP, 
MecidiSzü, Ayancık, Trabz 
Akçaabat, Sürmene, Alna 
ray, devrek, Zara kaza1art 
müntehibi sani intihaba 
nihayet bulmuı ve münte' 
bipler reylerini C. H. fırka .. 
namzetlerine vermitlerdir. 

Fransada bir 
nehrin f eye zatı 

Bezires, 3 ( A. A ) -
Müthit fırtına ve yafmur· 
)ardan dolayı "Orb,, nehri 
tuımı, ve ova ile varoılat 

su ahında kalmııtır. Nüf ur 
c ı telef at olup olmadığl bi
linmiyor. ---
Frans 

Takamatso 
Londra, 4 (A.A) -P .. e°' 

Takamatıu ile zevceıi Sut' 
hampton'a gitmek üze~ 

Londr.ı1dan b"reket etmiıtJI" 

-·-
Bir Tavzih 

Ankara, 4 (A.A)- • 
Posta ,, gazetesi Alman rel 
cumhuru tarafından neırol 
nan kararnamenin • Anad 
Ajanıı,, nca ıazetelere yan 
ve rnOballgah bir tarzda a 
settirild.ğini ve Almanyad 
bir hğdiıeyiefkarı umumiye" 
)·e bildirmek için Fran~rl 
Havas Ajanıının teblliio' 
iıtinat edildiğini zfkrettiktJ 
sonra Anadolu AJanııo' 
Avrupa ajanıları propağaO' 
dacılıkla itham etmekti! 
dir . Hakikat berveçhizlr. 
dir: 

Anadolu ajansı, 29 Maı' 
Pazar 16nQ matbuata vel' 
diği ikinci servisin en bat' 
na Almanyanın nlmttı...J 
va11tai netrü efkln ot-' 
Volf ajanıının bu meaele,?! 
m\ltedair t elb 11ğ1 n f ,.,.. 

Ayni günde Selimiye 
meydadında da askeri mek· 
tepler maçlarına devam e--

dilmlı, Kuleli Lisesi Halicı· 
otlu Llseılnln 4 • 3, Deniz 

Dantzig limanı ve Leh 
harp gemileri 

haber olarak dert' 
etmtı ve ayni sahtfeJI 
bu haberin allana ıırf Fr-' 

sız mahafilinin tellkki fi 
tefsir tarzlarını gösterlll,.ı Lisesi de Gedikli Küçuk Za

bit mt:kteplerini 3 · O yen· 
mittir. 

Maltepe ve Sanayi mek· 

tapleri de 2 • 2 berabere kal· 
mıılardır. 

f ngiltere - A vusturalya 
hava postası 

Londra 4 (A.A.) - •im· 

perial Alrvvays,, kumpan· 

yesı lngiltere ile Avuıtura 1· 

ya ara11nda hava tariktle 

tecı übe kabilinden yapıla

cak posta ıervisire yarın 

sabah hava itleri nazırı ha· 
zır bulunduiu halde reımen 

baılanacaktır • İlk yola çı· 
karılacak gayet bQyQk bir 
tayyare 15,000 mektubu ha· 
mil olduğu halde Groydon· 

dan hare ket edecek ve Ati· 
na • Kahire • Kalkllta· Singa· 
pur • Malzl yolunu ta1dp 
ederek 19 Niı.ında Port 
Darvvin'de yere inecektir· 

Dantzig, 3 (A. A) - Ser· 
beat Dantzig hükQmeti, Le· 
hiıtan'a bir nota vererek 

~Gdtnıen,, namındaki Leh 

limanının inıaatı ilerilemtı 

olduğundan dolayı bundan 

sonra Dantzig limanına Leh 

harp gemilerinin glrmeıi 

tahtı memnulyete alınmıı 

olduğunu bildirmiıtir. 

itibarile ve ha vadlscilik nolr 
tal nazarından kıy'Deti oa.' 
Havaa tetırafını ili.ve e&

miıtlr. 

BiUtenimizde münde 

olan Volf un tebliit ~ 
Son Poıta' da intfıar et • 
ise bunun kabahati Anad0 

AJanıına matuf olamaz. 

._Taşra Gazete Bayilerine 

MUJDE . 
lstanbulda intişar eden bilumum ycVJll1 

Gazete ve Mecmuaların 
Siparişlerini tam ve muntazam irsalibnJ 
en seri olarak ve en müsait şerait tahbo~ 

kabul eder. 

Umum Gazeteler 
Müteahhitliği 

l.iiiılil. Ankara caddesi Orhan B. Han datrei 
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Hatıratını yazan : Naci /SMAIL 

Amerikalılar bir şey anlamıyorlardı. 
Fakat,Hayy:mın seaini bir musiki gibi 
işitmek hıraı içinde kaoruluyorlardı 
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Acem Şairi Arasında 

D k b kk ardı , .. ı iıgal ediniz. Ben, ıu hanın o torun a ı v • .1 ı 

8 " ilk banm deliklerini bir temiz iy~ylm 
Jr kaç yuy ıene d " 

6 1 
odaları biri yemek salonu e ıorı n ... 
olduktan ıonra, fareler tü· Kanber,bu lisandan anla· 

remezde ne olur ? ı mazdı. 
Biz , iıJn aJayında idik · - Kanber ağa,dedhn.Bu 

Doktor, bu ite 0 kadar ebem· gece, bizi eğlendirecek bir 
llılyet vermtıtl kf: mecUıln yok mu? 

_ Bu mıntakanın fare- - Yok olur mu hiç! A~ık· 
lerf Vebanın aıı ustalarıdır. lara haber verdim. Buraye 
Bu~ların menıe'Jeri, Hindiı· gelecekler, ıize tar çalacak-
tandır. Pek çok ihtiyatlı ol· lar, şarkı ıöyliyeceklcr. 0-
bıamız IAzım. Diyordu · kadar yanık sesleri varki .... 

Bu bavadiı, aramızda H 
b· a mafa kafidi. lıimiz yolunda idi. t-r 

Hır panik y p b kim halde Amerikahların bat:· 
lndlıtanın ve aıını ' 

bilmezdi? ları aifrıyac, tstemiye, iıte· 
Bu mtlnakaıalarla uğra· miye bu belAya da rezı ola· 

şırken koca bir sıçan da o- caklardı. Çünki , hem dok· 
danın içinde ıözükmez mi? torun itini kol· ylaıtırmak 
itin lle~f sini anlatmakta bir lazımdı, hem de bu herifle-
maııa yok. ri kızdırmemak mecburiyeti 

Derhal, kanberi çafırdık. vardı. 
ihtiyar hancı, bizi çift ıöz· Davetsiz misafirler birer 
le atbcltl 10ma : birer geldi. On Atık yemeni· 

- Bu ııe okadar kulak aı· lerfnl kapınuı iftiinde bıra· 
mayınız. Buranın fareleri, 

karak içeri ılrdller. Bunları, biae alqkandır. Ara ura, 
on beıllk d6rt plıerde takip yolcalann kulaklarını ıurır· 

far, amma. ZfyanllS ••çer. etU Altı gffllik kafile, duvar-
Dell olmak bir ıey deflldi. ın bir kenarında diz çi>kUl· 

Herif, bir kuzu ıüriiıünden ler. Birer: birer, tarlarını 
bahseder, gibi Jakayd ıöy· çaliyorlardı. 
len6p duruyordu. Tar, ne tanbura ve ne 

·- Yalnız ıunn da söyli· de uta benziyordu. İkiılnln 
Jeyim. Ecnebilere karıı in· arasında bir ıey. Fakat, bı. 
aafıızchrlar. Bir kaç Almanı zim Anadolu lpklan atbi, 
illl'IDlflardı. ~ Adamcafızlar, blrfei bir kıt'a -yl-oı, .-ı· 
iki aGn içinde 61tlp ,ıtmlt- feri de birlbfrlne ceyap •• 
lerdL rf1ordu. 

Doktorlar, tlç fak lıtecll. Bittabi bunlar ara1mcla 
Kanber, hiddetlenrotıtl: aranağmeıi deniln çalp da 

_ Hana fak ıiremez. Bu çalınıyordu. S6ylemele hacet 
le.dar senedir, bir fak koy· yok. Bu ıairlerJn Gçlde Ttlrk· 
_ d K d 1 1_ t' ir tü. Fakat, Far1fyide bibfor-
.... a un. e i eruu ye • • 

1 
rd 

bed a ı. 
ı. -Ha11am'ın kıt'alanndan 

LJL Şimdi, Doktorun lfPD~ b;r kaçını slyleyebilirmllinla, 
-.uıı ıaıecektik. Her tef d 1 ) S dalı ıor um 
anında ıetirmlıtı. an. • Seyyit Rısa, Tannı aldL 

Ilı açtı. Bfr ,eyler aldı· Hayyamın kıt'alarmı ı6yle-
- Siz yarın ıörilrılnOz. b l d a ' m~e qaL 

'1 handa bir fare kalmıya· ( Dıoamı oar ) 
~Siz, bu bunak hancı· ................... ·---

-i;~;; :..ı~~;;~ -D~~i:ı: ltiıdlı 
Gazetelerin Fikri 

Paru 4 (A.A)- Guete- l yeniden ortaya çlkmq ılbl 
le,, M • Briand ilf• M • Man- ıörilnmektedfr. 
-....•nın dGnkl mttlAkatlart •ffcho de Pariı,. ıuete-
""-11ııda Franııs - ltalyan ıi, bu meseleyi mtbakere e· 
' IUllfı hakkında hlll den murahhaslar arasında 
~olan ftklr ihtillflan· ıarip bir anlaflD&ma.tık hl· 
..... "-fJYauu bahtettiklerhıi diı oldufunu yasıyor. 

ba etmektedirler • Parfl 4 (A.A) - M. 
•ı.e Journal,, ıazetesi bu Brland, Franuz • ltalyan de-r:::!:ttan bir anlatma elci• olz ıullfı metDIDID kale-

lair il hakkında mGsait alınması meıelesl hakkında 
)-!:::ba hllll olclutunu dün ltalyan 1eftri M. Men· 

·~ tadar. ..ı zoni ile ı&rtlflllGftOr· 
ie '-i -Ut Paclllen,. ıuet MGtahaatıılar komiteli 
..._: lllea·eıe etrafında J(l· bu itil&fın tanzimine ait qae-
.. ~"IG tahmlnat arasında aJ.a tl..':' iti: • M. Brland ile M. aielni paıkalyadan sonr 

~t'aın tetkik etmiı ol· bırakmıtbr. =-
..;'rı llzım ıelen milıkGllt Bir davet 
~ ı. Nllfının umumi ahen· 

~lr •eçbile tehlikeye 
~ aktadır. 
'k•t, deniz kuvvetleri 

• fatldyet yahut mi· 
~I nasarluı bu 1199 

ld'r tekilde olarak 

latanbul mlddelumuml· 
lifinden: l•tanbulda bulunan 
ve fakat adresi meçhul olan 
Burhaniye Noteri ŞOkrG Be
yin acilen memurlyetlame 
maracaab ll&Doluaur. 

YARIN 

~I _H_l~K_A_Y_E ___ I ·~ 
Yurdumun Işıkları 

Yazan: Saat Derviı 

-- 5 ·-
Dfvarlarındaki parlak çi· 

nilerin ıtiksız odalarda so
luk ıöründüfü, dal gibi ince 
ıaray kadınlannın benzinin 
ıöneıstzlikten ay ııığı gibi 
solgun olduğu bu sarayın 

dehlizlerinde, gündüz, eli 
kırbaçlı Z nçiler bekçilik 
eder, geceleri katledflmiı 
ıehzadelerin intikam arzu· 
ıile tutuıup sük6net bula
ma mıı ruhları inildiyerek 
dolaıırmıı. 

Hünkar daireıinde , saz ses
leri yükselirken, gençlliinln 
oo beı ıeneııini iki oda içinde 
mabbus geçiren , Veliahdın 
dairesinde yüksek sesle o· 
kunan duaların ahenği ititi· 

trmiı • Vahşice katledilmiı 
ıehzadelerln hayalini bir daki
ka bile gözü önünden kaybet
memiı olan ve o milthiı günü 
yaıadıktan sonra tek baıına 
hapsedilmiı bulunan taliıJz 
ıelızade, günden güne artan 
bir korku ile, katledilece· 
ği ıflnO beklermit- Evet 
Padfph kardeıinin tıpkı 6bür 

ıehzadelere reva gördüiü 
iıkencelerle kendini katlet
Ureceil ıünü... Her açılan 
kapının ııcırt111 onu dehıetle 

yerinden fırlatır, ıece ni>bet· 
cllfrinin ayak se-slerl ıabaha 
kadar onun biitün vücudunu 
Utretirmtı, çünkl açılan her 
kapıdan, kendini h atle fer· 
man almıı cellatlann geçli· 
ilnl, duydufunu her ayak ıe
ıJoclen, kendini tutmafa ıe
lenlerta yaldaıbimı zanae
dermife 

Ve bu korku ile heme" .ec
deJ'e kapanır, dua okur, tt.bib
çeker, aflar, batım, .tltr.r
mtı •. Senelerce bayab eftm 
bir korku •• aup olan ıeh
zacle, aene bir stl• •rarl• 
bir çok kapılana tellll• ae 
hp kapancbfuıı duymUflU • 
Titreyerek yerinden detrul· 
mut , telifh ayak ...... 

demli' ı"artılannı ltl'"'ef. 
Sarayın avlutunda taflaı"a 
çarpan at nallannıa aklıle
rl bu menr kadar ıeılls 

dairelerin dıvarlanna çarp
mıtb. 

Namtltenahi dehlizlerde 
aten ayak seılerl ,ıt,tde 
veliahdın dalı eılne yaklat
mıı, deb,etinden btlyümtli 
ıkleri, birbirine dolaımq, 
1a.çı lllkah, solmuı çebreade 
adeta korkunç prflnen teh· 

"Zade, odanın hir k6plin•• 
kf ıedlrta GstGne btboJmtlt 
Seıtelerclen beri ~ yam.
na plenler yalnız dfır •• 
dilıfz iki bimıetklrla, kat• 
ledilmiı ,ehzadelerln ruhla• 
rındaa ibaret kalma,. 

Uzun 1eneterden beıt, 
bugtln tik defa olarak dat· 
reıine pliyorlardı· Bu aebı 
iyi bir makutla olamazclL.a 

ıanlar ıimdi bir ıey ıöyle

meden iceri doluyorlarmıı, 

Odaya dolan :serinUkten ka· 
pının açık kaldıiını anlıyan 
ıehzade gözünü hail açma
mııtı içinde gttıide büyüyen 
korkusile odasına dolanJarin 
artık bir hareket yapmasını 
artık bir ıöz ıöylemeıini 

bekliyormt•ı· 

- Efendimiz, b6ylik bir 
matem ve kederle ıevketli 
blraderfnlzin rahmeti rah
mana ka vuıtuğunu arza ve 
cennetmekan biraderinizin 
tahtına yegane v.arıs oldu-
ğunuz için ... . 

- Yalan .... Yalan .... 

Diye bağırarak meczup 
veliahd konuıanın ıözüaü 
keımtıU. Sonra ellerini göz· 
leriuden çekerek etrafına 
korkudan büyümiif, gözle· 
rinin ıuursuz bakıılarile 
bakmııtı: 

- Yalan .•• yalan ... Padl· 
~ah biraderim berhayattır. 

Ben onun ömrü için her da· 
kika Cenabı Hakka niyaz e· 
diyorum .... 

- Yalan delil Pacllıahım. 
Artık o ölda ... Padfıah ıizsf· 
nlz ... 

- Yalan diyorum ••• Ben 
Padfıahlık istemem ... Ben bi· 
raderimin sağhfından baıka 
bir teY istemem ... Allah tab· 

, tı biraderime baiıılaıın •.• 

Loı odada rengi.renk ki1-
vell, serpoılu adamlarin 
kalabahtı, odanm matmum 
çerçt.....lle umalmu bir ... 
sat t-1dl ...... ,... Saçı 
ıakah da uflaik, renıt bal· 
mumu atbf nn, savalb mec
zaban du•arlata dolru kaç· 
ma11,_ kJmi 16vdesfni di· 
v~ dlvara çarpman pek 
korkunç 16rtln6rmtlf. 

Padftahm kendini dene
mek için bir o)'UD yaptılı· 
nı zanneden vebaht, etra• 
fına baktıkça, parlak ıal· 

•arlan, alır k6rkleri içinde, 
kendine dotru yaldapnlarm 
yalnız atıslaranı aeçer, ve 
bu afızlann 1"p bir ahenkle: 

- Padioahım ••• Paclt,a· 
hım ••• 

Diye bitap ettllderfnl 
lfltmif. Ve bu adamlar. renk· 
it ipeklere nrılmıı etten 
bir çenber ,ıbt ıtt8ide onun 
etrafım 1&rmıı, tenefflı et· 
tili havayı darlaıbrmıı, 

hayır bu meczubu ikna et 
mek, padiıah oldufuna 
inandırmak imklnı yokmuı. 
Bunun için onun kollarına 
alrmfıler, onu •orla nra)'ln 
mebed dehbsı.t f 6i lot " 
rutubetli olan clehlızlerinllen 
ıeçirmtıler ••• 

Veliaht hlll kendini ma
dafaa edi1or, lf&ll •8Jract.r 
rlm •al olsun bea •un Ai
htmdan batka bir ıey lıte· 
mem,. diye fer1at ediyonnuı 

Güzel san' atlar akademisinde 
----------------------------------

Mimari şubesi talebeleri yeni bir 
cemiyet mi yapıyor? 

Güzel ıan'atlar akade· 
misi mimari ıube11i talebesi 
ayrıca bir (Mimari ıubesi 
talebesi ve mezunları birltil) 
tesis etmeli düıünmektedir. 

Talebe arasında bu ftk· 
re karıı temayül ve ceryan 

fazladır. Bu cemiyetin birin· 
ci hedefi , mektepte bulu
nan talebe ile mezunları 

arannda samimiyet, tesanüt 
ve alikanm devamını temin 
olacaktır. 

Talebe iken cemiyetle 
aza olanlar mezun 

iki otomobil çarpıştı 1 
Doktor Senet Vaııf B.tn 

otomobilile Amerikan sefa· 
rethaneılnin 98 numaralı 

otomo~ili müsademe etmlt· 
tir • 

Kıskançlık yüzünden 
Galatada Arkadi soka• 

A"mda oturan Cemal ile doı· 
tu Leman kıskançlık yüzün· 
den kavıa etmtıler, netice
de Cemal Leman'ı bir kaç 
yerinden yaralamııtır. 

Şaşı Enverin hüneri 
Dolandır1cı Şaıı Enver 

Gü!nihal vapuru yolcula· 
rından Hilseyln Efendinin 

bilet almak behaneıile beı 
lirasını do~andırmııtır. 

Otelciden dayak yemiş 
Clhanılrli Mehmet Ra· 

ıim sokakta rastladığı bir 
kadını alarak Sellnlk, do\>. 
rıca oteline gltmfıt·r. Kadın 
ılmdl aelfyorum diye Ruf. 
mlD J1s elit lmratanu almıp 
.. kaiauftir. 

Ra:• '*"°"' ....... 
flni slrmGı ptmek iıtemif 
fakat otele Yerecek para• 
olmadıfı fçln kavıaya b&f' 
lamıftır. Neticede otelci Fey· 
zi ef, ndiden dayak yemtıtir. 

Oç kitinin hücumu 
Plflrici Hakla Beyoilunda 

dolru yolda ıtderken Salih 
Ahmet, Cemal namlannda 
6ç flbım btlcumuna maruz 
kalmııbr. 

Sarhoıluk yüzünden 
Yilksek kaldınmda oturan 

fıatıkcı Mfıon ıarboı olmuı, 
eYbün merdiveninden dtlte
rek hapndan yaralanmııbr. 
Y ara11 afır oldufundan bir 
aı sonra ölmGıttlr. 

Bir taı yüzünden 
Şirinyan efendi lıminde 

blri Ka11DJ Pqada evine ••· 
derken belli olmıyan bfr 
yerde" atılan tqta bapndan 
yaralanmlfbr. 

Fınldak çevirirken 
Stıtltk:eli Feddun ile Ye

nl .. hirU Ounan Hatk6yde 

fınlclakla kumar· oynatırlar· 
ken 1akalanm11lardır. 

olduktan sonrada aynı aza
lık hakkını haiz olarak bir· 

liiin taalisine çahıacak ve 
Mimari ıubeıinin yeni yeni 
aöıterdifi tarakktleri -mek
tebe rabıtası doJayııile -
yakından takibe imkan bu
lacaktır. 

Lise mezunu kabul eden 
mimari ıubeıinin böyle fa
külte derecesinde bir cemi· 
yet teıkili fikri çok muıfp
tir. Bütün talebenin de buna 
Jıtirak edeceği uıubakkkak 

addedilmektedir. 

Fransa' da 
Bir ticaret panayırı 

Paris, 3 (A.A) - TJcaret • 
nazırı M. Rollin beıfnci, 

ıarp tJcaret panayırının kü· 
ıat resmini icra etmittir. 
Mumaileyh, bu münasebetle 
bir nutuk Irat ederek Fran· 
ıız müstahsil ve imtllerinin 
evveli ecnebil rln iktisadi 
taarruzlarına ve 'Saniyen 
bazı Avrupa devletlerinin 

dumplng!erine karıı icap 
eden vaziyete intibak etme
lerinin zaruri oldufundan 
bahsetmlıttr. 

F ransada yağmurlar 
Pariı, 3 (A.A) - Fran• 

ıanın cenup ha valiıinde me· 
bzul surette yafan yağmur· 

lar, pek mühim maddi ha· 
Arlara biis olmuıtur. Ml'n· 
tpelier' de birçok demlryol-

ları bozulmuıtur. Büy6k bir 
toprak kiltlesl yerinden ko-
parak bir em herine "' 
lal • .,..... E•cle oturanlara ....,.,. .............. 

Pamalouda 3 klprUJI IU• 

lar ahp f6tflrmflttilrr. Ne
hir kenanndald k&ılderden 
bir çofu harap olmuftur. 

Bazı yerlerde toprak çlS• 
kilntilerl vukua ıeldilf ha· 
ber Yeriltyor. 

Zirai itibar enstitüsü 
Cenevre, 4 (A.A.) -Ce

miyeti akvam maliye komf. 
teıi beynelmilel zirai itibar 
enıtltGRlnfin teıkılitma ait 
beynelmilel mukavele pro• 
jeıinf kabul etmtıtlr. Bu 
dnıtltlniln teıktllnden l:ıao

hca maksat merkezi ve ıarkl 
AvrQpa hGk6metlerfne yar
dım etmekten ibarettir. 

OSMANLI 
BANKASI 
Sermayesi 10,000.000 

İngiliz lirasJ 

IST AN BUL ACENT ALIÔf 
Telefon: lstaıibul 3318 

BEVOÖLU D.AlQEst 

Telefon: Beyoilu 1303 
Saıedat ve poliça muJcabflinde 

Jngitiz iktisat bey' eti JllUIYYeD vadeli veya hesabı cari 
euretiJe avanslar ,pali;a ve lskon. 

Londra, 4 ( A.A) - Ak· tosu . 
lllJI ıarka buıuıt bir yulfe Tilrtlye Cilmhuriyetinin başlıca 
ile 16nderilmlf olaa lnıtlfs tefıirler.iııe ve memaliki eaıebiye

ye scnedat, çek, itibar mektuplar 
lktlN.t hey'etl Londraya ve telgtaf emimaınetcri irsaU.tı. 
d6nmllttir • (Hesabı cari)küşadı, senedat ve 

Daireslnha kapııındald 
kflidtn Allandıfmı duyan 
ıehzade acı acı bafırarak 
10lgun ve bOytik elleriJe ko
camuı yGdntl ye btlhaı• 

1aa1erlal 61'tmGıtL Kapıys 
açanlar flerllyorlardL Ayak 
1e1lermden .,irçok kiti ol
duldan belit lmlf. 

Onu Hinklr datreıdae ptir· 
mlıler. HGnklnn yatak oda· 
una sokmuılar. Yatakla JG· 
zGne kadar 6rt61G bir naı. 
va111U1o Odada Mrkel hlr· 
metk&r bir ıakAt ı...-ymlf, 

lm!!----!111"9 .. _.,,.!!l!!!!• il kıymetli eşya muhafazası, kupon _ _.. 23 Nisan ··- ahsilAtı, Türkiye'ye ve memalikf 
.._ eaıebiyeye keşide edilen paliça 

Artık bulunduflı oclnlDll 
kapıu da açıbmfta. Kapının 
dlpack ,akuk _... koalh 

Hlnlr&r :ratak ... JJ»D baı 
ucwıcla "911 tualdı 19yhler 

tesviyesi, borsa muamelA 
Çocalı Haftaaını iaası, akçe bey'• ve 1t ası, s 

bilcümle banka muamel ~ 
Bekleyiniz icarı. kur' an oka1otlarmq. 

<o.••• .... >I ·--------
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Sahife 6 

Ekserisine Faik ~\ 
v-~-~ 
~~T 

Cins Markası 
MİNARLAR 

İNŞAAT sAHiPLERrn•z vardır. 
Sizin de cimentoya ihtiyacınız vardır. 

lıleriniz için musirren 

KARTAL ANADOLU fabrikaaının YUNUS 
SUN'İ PORTLAND ÇİMENTOSUNUİSTEYİNİZ 

1 ...... •• ti 'i) ~ ~. . . ; ·" '" 

Oksürenlere:KATRAN HAKKI EKREM 
TIYA 1RO SiNEMA 

Üsküdar 
Hale sinemasında 

Çılgın Bakire 
Mümessileıi 

Suzi Vernon Jan Anjelo 
Programlarımız cumartesi 

ve çarıamba günleri defııir. 
Her gün gündüz 3,30 da ge
celeri 9,15 te cuma günleri 
2 de 4 te ıece 9,15 te ge
lecek proıram Bahriye ta· 
!ebeleri 

Acele satılık arS& 
Kadıköy yofurtçu çeıme 

caddeıf nde müteaddit mey· 
ve afaçlarını havi arsa 
ehven fiatle satılıktır. lıte
yenlerin arsaya bitiıtk 88 
numaralı eve müracaatları 
rica olunur. 

. -
1 SADIKZADI:: Biraderler 

VAPURLARI 
KARADENlz MUNTAZ 

ve LÜKS POSTASI 

Sakarya 
vapuru p gü· 

5 Niıan azar nü 
Akıanu Sirkeci rıhtımından 
hareketle ( Zong-ıtldak, ine· 
bolu, Ayancık, Samıun,Ordu 
Gireıon, Trabzon, Oraklı, 
Rize ve Hoppe) ye azi· 
met ve avdet edecektir. 

T afsilit için Sirkecide 
Meymenet hanı altında 
acen tahtına müracaat. 

Telefon lıL 2134 ' 

ırn· -
Doyçe Oriant Bank 

Deutshce Orietn Bank 
lstanbul şubeıinin n1üceddeden kü,at olunan 
dairesinde bodrum katına mükemmel ve 
müzeyyen ka1c1lar ·vazolunmuıtur. Fiatlar 
ehvendir. Arzu edenlerin Bahçekapı'da 
Aıirefendi caddesi.Dde Yeni Vakıf han 
karıısındaki bankaya. müracaatları lazımdır. 

BANKA KfJMERÇIY ALE 
İTAl .. YANA 

Sermayesi : 700,000,000 Liret 
ihtiyat akçesi 580,000,000 Liret 

Merkezi dare: MJLANO 
ıtalyarun aşhca: şehirlerinde 

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

yada Afilyasonlar 
IST ANBU\. ŞUBE MERKEZi 

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

fstanbul'da : Af alemciyan hanında Telef. 2821. Bey oğlunda: 
istiklal caddesi • f elef. 1046. Kambiyo dairesi Borsada Telef. 1718 

lZMİRDE ŞU BE 

!aa- P<W -----~--··----· @•-&4~-&eı~~~@l 

.Koşunuz! 
Koşunuz! 

Koşunuz! 
lzmlr tetzihııııneıi Peıin ve vereılye muamelaatla 

ve çok ucuz fllll larla her nevi koıtiimler, pardüsüler, 
Frak ve Simokin, caket 

ve 

Hanımlar için: 
En son müdellere muvafık tayyör, ve mantolar 

imal eder. 

3 üncü Keşide 11 Nisan 9 31 dedir 

Büyük İkramiye 

100,000 liradır 
AYRICA : 40.000, ıs.ooo. 10.000 

8.000 liralık ikramiye 

lık bir 

ve 30.000 lira-

Ankara da 

OTEL T ASHAN PALAS 
KALORİFER - BANYO 

Asri ve hususi salonları havidir. 
SERViS MUNT AZAMDIR 

RESTORAN KARPİ~ 
Fiyatlarda mühim tenzilat 

Odalarınızı 'telgrafla angaje ediniz. 

Kuvvetsiz , Zayıf, kansız, Sinirli olanlara 
Dr. HOMM[L'in HEMArocENE'ini l=;;I 
al!rlarsa ~üyük istifade görürler! iştah 1 
gunden gunc artar ve bünyeleri kuvetıeşi ~· 

Bütün ecza depolarile eczahane- ~ 
lerde mevcuttur. · -

Umumi vekili: K. NEÇY AN 1 
lst~nbul Cermıny Han --1 ...... , ........... , ..................... . 

Bahrisefit Felemenk 1 
-==· Bankası 1 

İST AN BUL ŞUBESi 
lrtnre merkezi: A M S T E R D A M 

Mezun ser~:ı3 esi : 25,000,000 Fi.
Tediye edilmiş sermayesi: 5,000,000 FL. 

ihtiyat ak~esi: 3,250,000 f'L. 
'Galatada KaraklSy palasta Telefon: Beyoğlu 371 t-!i 
fstanbul tali şubesi : •Merkez Postanesi ittisalinde 

Alla'lcmeci Han. Telefon: lst. 569 
Bilumum banka muamelat 

Adres: ı 
Babıali caddesinde lzmir terzihanesi sahibi tüccar ~ 

terzi ve biçki mütehassısı: MUSTAFA SALiH ~ ıEmnı•yetkasalarll•Car 
@@@@@@@@@@ o@~e@)e~ ~ 

Bank F ranko Aziyatik _ 
A~onim Şirketi ·=sE=LA=N=iı=e=AN=K=As=ı ===o=o=kto::r:=:Q 

tedavihanıesi 

Sermayesı: 25.000.000 Frank Sermayesi Agop Essayan 
Merkezi idaresi: Paris, Budro (Boudrean) Sokak No. 9 anga cami sokak No 

19 Her gün hastalarını 
abul ve tedavi eder., 

Şabeleri: lstanbul, Galata, Voyvoda Caddeıi No.102 
Telgraf adresi : frasiabank 
Telefon: Beyoğlu 1421-2-3 
Posta kotusu: Galata No. 376 

«Harbin 
«Mukden == Bilcümle Banka Muamelcitı == 

Hesabatı riye küşadı - Vadesiz ve vadeli tevdiat- Tasarruf 
sandığı-M : kfıkatı ecnebiye, kambiyo, esham ve tahvil!t alım satı
mı-Senet iskontosu-Esham ve tahvillt bedellerinin tahsili-Adi 
ve sirküler itibar mektuplan - Esham ve emtia Qzerine avans -
elinecb Emeklere~t üzerine kredi küşadı - Esham ve tahvilli 

muhafazası vesaire. 

Tarihi tesisi: 1888 

Tamamen tediye edilmiş: 

30,000,000 frank 

Merkezi idaresi: lstanbul 
Türkiye'deki şubeleri: 

Galata, İstanbul, İzmir, Samsun, 

Adana, Mersin 

YunaTJistan'daki şubeleri: 

Atina, Selanik,Kavala 

Kadıköy Sulh icra Dai· 
reıinden : Leyli hanıma 
borçlu Valanttno Koriyo 
efendinin mahcuz bulunan 
bazı ev •ıvaıı Kadıköy 
pazar mahallinde 14·4·931 
ıaat on d&rte açık artırma 
ile sablacafı ilin olunur. 

Düıük f iatler 
Ahiren Eprem Efendinin 
icra eylediği seyahatinde 
mübayaa etmiı oldulu 
müntahap kürkler ıtoku 

heman ıehrimize yetltmif 
ve kat'fyyen rekabet ka• 
bul etmez fiatlerle mevkii 
furuhta vaz' edilmiıtlr. 
Binaenaleyh Beyoğlu'nda İstikt!l 

caddesinde 391 numaralı 

EPREM 
Kürk ticarethanesin 
ziyaret ediniz ve hakiki 
fiatlerinden nısfına takdlJll 
edilmekte olan bu güzel 
mevsim kürklerini görünil• 

ve istifade ediniz. 

Çocuk hastanesi ku lak, boı.aı, 

burun ınDtehassısı 

Dr. Ekrem Behçet 
B. o; lu Mektep sokalt 1 

Telefon B. O. 2496 ,-------· Çocuk hastalıkları mütehassısı 

Dr. Semiramis Ekrem H. 
Beroğlu Mektep sokak 

Telefon : B. o. 2496 -Haydar Rıfat beyin eserıerind 
Ayni haklar İki ti' 
Miras meseleleri Bir ' 
Şerhli borçlar kanunu » ' 
(lKBAL) kite hanesind• 

• 

1 
Doktı 

Feyzi Ahme 
Cilt, Saç ve zühre'ri 

haıtalıklar mütehaı· 
Cumadan maada her 

aaat 10 dan 6 ya kadar b 
kabul ediUr. 
Adreı Ankara Caddesi ~ 

Telefon ıstanbul 3899 

Osküdarda lstanbul 6 
icra memuriyetinden : 
deynln temini zımnında 
cuz ve paraya çevrihne ·~ 
karar verilmlı olan bet ~ 
val un 9 • 4 • 931 tarilJ/ 
müıadif perıembe aünl 
at 13 Le Osküdarda /. 
ma taıında 14 nulll 'Jı 
dükkan önünde açık 'J 
tırma sureti le fuı uhl ecitl" 
ilan olunur. :,A 

- Doktor 
•• 

Hayri Omef 
Almanya Emrazı tJI' 

ye ve züh!'evlye C,edPf, 
ti aza ımdan Beyojlu ~ 
cami karıı ııruınd• ~· 
No. öğleden sonra dJ 

caat. 
Telefon: 3586 

TAKV!J! 

Nisan 
5 

Pazar 

1931 
Sabah 5,37 1 Ak,.... 
oııe 12,17 yattı 
ikindi 15,M 11119'

1 

M 
MH'UI midili' v• a11t'?: 
Bra~p 


