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, DA H1L iÇiN 1 HARİÇ iÇlN 
'ieneliği : 1400 kuruş Seneliği : 2700 kuruş 
Altı Aylığı : 800 > Altı Aylığı : 1500 » 

Uç Aylığı : 450 > Üç Aylığı : 850 .ıı 

Nushası her yerde 5 kuruş 
Başmuharriri ARİF ORUÇ 

No. : 468 

idarehane 
İst. Ankara caddesinde 

dairei mahsusa 
Telgraf f st. (YARIN) 
Posta kutusu İst. 395 

Tel. Santral İst. 24316 
DahiliNo. l Başmuharrir 

» No. 2 Müdiriyet 
» No· 3 Tahrir 
.o No. 4 Muhasebe 

Gönderilen evrak iade olunmaz. 

~~~!!!!!!!~t-e*-!91!11!!9!!!!11!!1!!11!!!!!1!!1m!! .. m!!"!m!!llil!!IB .. ~9~ ............................... ~:::-ı-:--:--------~:-----!llll!!!!!!lm!l! ... ı:-~----------!!9!!!!!!m ..... lll!!ll,..!e!!!l!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!l!e~!!!!"!!!!l!!!!!!!!!ll!!!!!!!!!!l!!!lll!!!!!!!!!!!!B!Bll ... l!!l!lm!I! .. 

intihabat üç Günde ikmal Edilecek! -------..... ,~....--------

H. Fırkasının Namzetlerinden Başk'i Müntehihi Sani Listeleri 
Olmadığı için Her Tarafta Verilen Yok! Reylerde Ayrılık 

ı~~~~~~~~~!!!!!!!!!B 
Mason mabetlerinin ic yüzü 

~, 

Müntehibi Sani intihabatı Başladı 
·-· ~--

Türkiye 
Nasıl Para 
Bulabilir? 

Yazan: Naci ISMAIL 
Dünyada iki buhran var· 

dır: 
1 - Bolluk buhranı. 
2 - Katlık buhranı. 

Amerika ve Avrupa hü· 
kumet!erJ, içinden çıkılmaz 
bir bolluk içinde bulunuyor· 
lar. Fakat, ne fazla mal, ne 
de fazla paranın bir kıymeti 
yoktur. Çünkü, dünyayı pa· 
ra idare etmez. Belki, in
sanlara daimi bir faaliyet 
temin eden teıkilat ile bu 
it görülür. Para, istihlak 
edilen bir it yapabilirse, kar· 
lıdır. Akıl halde, ne paranın 
ehemmiyeti bulunur, ne de 
zenaJn bir memleket ahallıi· 
nln refahı baki kalabilir. 
Dünyanın zengin memleket
leri, bu vaziyet karııımda 
bulunuyoılar. Şimali Anıeri· 

kada,99 milyar franklık al· 
tın vardır. Fakat, 4.000.00Q. 
amele tle itıizdir. Fransada·, 
lngilterede, İtalyada da böy· 
ledir. Bu memleketler, para 
istoklarını lıletmek iıllyor
lar, it olan yerlere gidiyor• 

lar ! 
Bu itıiz Para, ni9in Tür· 

kiyeye gelmiyor? 
bu mesele, her memleketten 

Ziyade Tllrklyecie bir ehemmiyet 
aımıştır· fakat, henilz esaslı bir 
•urette tetkik edilmiş te de,lldlr. 
Bu meseleyi, müabet bir sahada 
nıntaıea edebilmek için, lıtok ıer
tneyenln nerelerde çahıtığını ve 
nasıl bir siyaset takip ettiğini an
lanıak icap etrnez mi? 

lstok ıerrnay<' , ya yeni sanayi, ra 
ltrıar ve ya makine ziraatını inkitaf 
ettirmek gibi işler arıyor. Alman
Ya, sanayi işleri için milyarlarca 
dolar aldı. Lehistan, Romanya, Yo· 
losıavya, Yunanistan ve cenub1 
Anıerlııa memleketleri de imar ve 
Zirai teşebbüsler için Amerikan
Pranaı:z sermayesi ile doldu. Jstok 
ternıayenin takip ettiği siyaset ise, 
1•1e sermayeyi birleştirerek mllıte
~ek bir kontrol ten.in eylemekten 
barettır. Faraza Amerika serma-
Yeaı di)'or ı.ı: • 
lea· - Bu iş, ben: Amerika ame
ııı ını çalıştırmalı, hern de dzl11 itl
Pal.e Yaramalı. faiz, bana yeter. 
i kat, bu işin böyle olacağına 
e~anır.am için, ya parayı bizzat sarf-. 
k hletıyfm veya fliıt kon trol hakkım 
abuı edilmelidir! 

••k Bu tı::kllf, .alınan paraların 
Pr ert işlere sarfe ... ıımemeıi, dahiıt 
... Opaganda tufeylllerlne kaptırı ma· 
...... v 1 ııy e nlhay1;t, Ruıtarın torç ar 
ıını ll&etfnden müteeHlr otan efkArı 
,._ 11nııyey1 teır.ln eylemesi gibi 

•tarı da ihtiva etmez değili 

h Paraya ihtiyacı ol"n her 
Gkctınet, ıermayeıinin bu 

~enı tekliflerini kabul etti. 
d Gnkı, ne dahilii ıiy 11ete ne 

e lnilli iktisat ıiıtemfne bir 
lara l k& r ara yoktu. Şüphesiz, 
k ra bir ortak -wardı. Fa· 
llt b k ·~ ' u lr da bu ortağın 
rınay i ol eıı ıayeıinde tem n 
Utıo:ıa.11119 midi? 

)o ~lraı memleketler, mil· 
(~arca köylii ve muhaci· 

euoını 3 iinc:ü •alailed•) 

Şehrin Muhtelif Sandıkları Başın
d.a Mehter Takımları Çalıyordu 

intihabı murakabe ediyor
lardı. 

Dün miln· 
tehibi ıani 
int.habatına 

ıehrimizln her 
tara foıda 
baıJamııtır. 
intihap müd· 
deU, ilç aün 
o 1 d u iuna , 
nazaran, bu 
ıün ve ya· 
rında intihap 
faaliyeti de· 
vam ede· 
cektir. Sa· 
bahleyln bü· 
tün mahal· lalelide 

lelerde, halk da vuUarlar 
intihabata ittirake davet 
olunuyordu. Erkenden ma· 

intihap sandılı mahalli 

\ 

halk reylerini istimale baş
ladı. Sandık baı~arında Muh. 
tar, polis, fırka m~murları 

halleletin inli• 
hap sandıkları 
yerlerine ge ti· 
rfliyordu. He· 
yet\ teft! ~iye 
azasından bir 
zatla, heyeti 
ihtiyariye ve 
fırka ocak re· 
isleri tarafın· 
dan ıandıklar Yenicami sandık heyeti 
mühürleniyordu. 

Saat ondan 1 
duruyor ve arada sırada da 

ittbıuen heyeti teftiıiye azaları ızellp 

Şehrin her tarafındaki 
intihap faa liyeti kemali ıü· 
kunetle devam ediyordu. 
Uğle tatili zamanı ve ak· 
ıam üstü sandık baıları daha 
çok kalabalık oluyordu. 

1ıinden çıkan halk, ev 
dönü,ü reylerini vermek 
için bayraklar ve çiçekler· 
le süslü olan sandık mah~l 
line uğrayorlardı. Zaten, 
bir çok mahallelerdeki san· 
dık baılarına çalgı konul· 
muıtu, Muzika sedaları her· 
keıio nazarı dikkatini cel 
bedi yordu. 

Reylerini atmafa gelen 
müntehiplere matbu intihap 
varakaları veriliyor, rey 
atanların uufus tezke-
relerine intihap haklarını 
kullandıkları dnmga.1anme.k 
t!Uretile iıa.ret ediliyordu. 

Sultanahmet'te 
Sultanahmet'te intihap 

faaliyeti epey hararetli ol· 
muıtur • Bilha11a ffruzafa 
maballeıindekl lnUhap ıan· 
(Deuamı 4 iincii •ahıfeJe) 

isimler Anlasılmıya Başladı 1 Niha yef 
H. F. nın Namzetleri yakalandı! 
Dört Sefir, Bazı Edipler Yeni Dolandırcılar 

Namzetler Arasında çetesinin reisi 
Ankara, 8 - Halk fırka· Beyin yeniden namzet gös· 

ıının meb'uı namzetleri Ha- terilmeıi talep ettlll ıöylenı· 
teıine dahil edilecek elçile· yor. Bugünkil mecUıten yeni 
rimiz meyanında ıabık Tab- listede hariçte kalacak nam 
ran büyük elçisi Memduh zetler meyanında memuri· 
Şevket, Kahire sefiri Muhittin yete tayin edileceklerden 
Paıa Moskova ve Roma maadasının 20 • 25 meb'us 
büyük elçileri Hüıeyin Ra· olduğu iddia edilmektedir. 
gıp ve Suat Beylerden hah· Kat'l vaziyet riyaset dl· 
sedilmektedir. Mual!lm. ve vamnda tekarriir etmtı ola· 
ediplerden Reıat Nurı ve caktır. 
Ali galip Beyleri.ı namzet Evvelki gün fırka diva· 
göıterilmesl muhtemeldir. nında 1300 talip meyanında 

Beyoğlu evlenme me-· 100 veya 150 kitiiik bir liste 
muru Oteydullib efendi de tanzim edildıfi ve bunların 
namzetliiinin konmasını iı- namzetlfie llyık aörüldük· 
temtıUr. Bundan maada leı i hakikate pek te uygun 
birinci ve ikinci Millc·t mec· defildtr • 
Uıindf· azalık etmit olan Ancak fırka divanı 1300 
zevatın ekseriıi talipler me· talip içinden 50 - 60 kiıide 
yanındadır. namzet göıterilmek liyakati 

Bilecik meb'uıu lbrahim mi görmüıtür • 

Polis, Kara Davut na· 
mında bir ıantaj, ıözüm ona 
mecmua11na tehditle, se· 
llmla ve daha bin bir bile 
ve hud'a tle Ulccarlardan, 
ecnebilerden , nimrf'ıml 
müeaserelerden para dolan· 
dırmak istiyen mezk11r mec· 
mua idare mGdürü Rauf 
namındaki ıahsı yakalamır 
tır. Rauf, birçok zamandan· 
bPri dolandırcıhkla yaııyan, 
bin bir defa mahkfim olup son 
affı umumide yakasını Hapi· 

saneden kurtaran bir adamdır. 
(Devamı 3 ıe aahifeJe) 

Ocakta 
ltalyan talebeleri 

şerefine bir müsamere 
verildi 

Dün gece Türk ocafan· 
da ltalyan darillfOnunlu 
gençlerine bir müsamere 
verilmlıtir . 

Mnıamerede ocak lza· 
lan darülfilnün talebelıerl 
ve ltalyan darülfünunluları 
hazır bulunmuılardır. 

Müsamerede zeybek ha
vaları oynanmıı ve teganal 
edilmlttlr . Bunu müteakip 
Türk darillfünunluları ltal· 
yan milli martını teıanni 

ederek mQsaflr ferini selim· 
lam11larcbr • 

Masonların . Esrarı 
Türkiyeyi istila etmek istiyen bu 
teşkilatın gayelerini öğreniniz! 

Büyük Metrik Op. M. Kemal B.in Beyannamaıi 

-4-
ln,anların fizik ve mo· 

ral tekamülleri arasındaki 

fark kalmadıkça milletler 
ara sanda fikri bir tekarrü . 
bün kolayca temin edılebi

leceğinJ kabul etmek bir 
hayal olur. 

Bir taraftan iklimin, ıe· 
raiti hayatiyenin, bünyenin 
terbiyenin secıye ve mizaç 
üzerine olan tesirJ, diier ta· 
raftanda asırlardanberi ıü· 

kfinet bulmıyan dini ve bil· 
bassa harbi umumiden son· 
ra milli ve siyasi cereyanla· 
rın bilakis kuvvetlenmesini 
milletler arııımdaki ayrı 1 ığı 

1 yoktur. Fılvakl ilinı ve sa· 
natın insanları bir dereceye 
kadar yakla§tırmağa hizmet 
eden amillerden olduğunu 
kabul etmekle beraber, Ale· 
mıümul bir kardeılık, yani 
bütün dünya insanlarının 

yekdiğerini kardeı tell 'ki 
edivermeleri esasının reallze 
oluvermesi bugün için çok 
uzak bir ıdealdir!.. Biz bu 
uzak ideali sırası geldifi 
vakit avdet etmek üzere 
bir tarafa bırakalım da ta· 
hakkuku kolay ve emin o· 
lan ideall~r pe§indP. koıahm. 
F.ı;.zilet ve insanlık telklna· 

tdame ettiğinden fÜphe (Devamı 3 üncü •ayfede) 
r ı ı "!1 ı t ı • • • ı • ı ı ı • ' ı ı ı ı ı t ı ı ı t ı ıt ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı 1 1 1 1 1 1 1 , 1 , 1 1 1 

Leviski takımı 

Bulgar Futbolcuları Bugün 
Şehrimize Geliyorlar 

EYvelce haber Yerdtflmfz J 
veçhile latanbulda Fenerbah· 
çe ve Galatasarayla bir mü· 1 
ıabaka 
yapmak O· 
zere Bul· 
ıı ar iıtan 
ıam piyo· 
nu Levlr 
ki takımı 
bugün ıeh 

rimize mu· 
vasaiat e 
decektir. 

MaJQm oldufu (lzere 
Bulgar miıaf irlerimfz bir 
kaç ıene evvel yine lıtan· 
bula gelmiılerdi. 

Geçen def aki ziyaretle· 
rinde burada yalnız Fener· 
bahçe ile bir müsabaka ya
pan Leviski takımı bilahare 
İzmire giderek orada da te
maslar yapmı1tı. 

Şehrimize muvasalat e
decek olan Levlıkili'ler 

Bu ıariıtanın en kuvvetli 

Levlıkl futbolcuları Sir· ek pini teıkil etmektedir • 
keci garında ıehrimlzdeki Oyun itibarile aıatı yu· 
ıpor kulüpleri menıubini karı b i z i m takımlarımız 
ve alelumum apor me· ayarında olan Leviıki· 
raklılarile spor teıkllita nln Fenerbabçe ve Ga· 
erkanı tarafından karıılana- latasarayla yapacafı maç• 
caklardır. Jaran çok heyecanlı ye 

Bulgar misafirlerimiz ilk zevkli olacafı muhakaktır• 
Qmaçlarını yarın Taksim ıtat· Bulgar mlıafırlerimfzln 

yonunda yapacaklardır. Pa· yarın ilk müsabakalaı·ını 
il4zar günü de Bulgarların Fenerbahçe ile! yapacakla• 
ikinci karıılaımaların• ıeylr· rı ilan olunmuıtu. Son 
edecegiz. (Devamı ıpor siltunumuzrla) 
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iki ümitli lı••ilmiı nam:Hclirt, yaptıkları maıraliarı 
na:ı! ,l•ldfl •dabil•c•lılırini 6Örüşüp, dertleıtiklerinin r••· 
mıdır: 
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Ya-o 
Ya-bu 

Ş EH 1 R HABERLERİ iki 
Şair 

Bit tramvay arabasını 

nasıl tasavvur edersiniz ? 
Amma unutmayın ki, lstan
buldaki tramvaylardan bah
sediyorum. 

İnsanlar, kaıık istifi gihi 
biribirlerinin içine girmiı, 

basamaklara asılanlar, tütün 
paketinin k"apandıktan sonra 
arasına sıkııan salkımlara 

benziyor. 
Kalabalığın en son per· 

desi. 
Bütün bunlara taham· 

mül ederek, seyahat etme· 
ğe ve bu kafileye siz de 
karıtmak mecburiyetlndesi
~jz. Zira bunu da kaçırır· 

sanız yarım saat ayak üı
tünde ikinci arabayı bekle
mek lazım. 

Haydi gayret •.. Asıl, 

asıl ... 
i' 

Güç halle bfr yere 11kııı· 

yorsunuz. 
Nefes almadan, kımılda

madan duruyorsunuz. Artık 
yük temam. Bir kiti cleğil 
ya, bir ıigara kağıdı girecek 

yer yok. 
Ay ... O ne, bir kontrolör 

kısa boylu, ılıman mı 

şiımau ... Üstelik kalın bir de 
palto giymemiımi? 

-Müsaade buyurun efen· 
dim •• 

- Pardon beyler. 

- Hepsi güzel amma bi-
rader, geçecek yer var mı 
acaba? 

- Ne yapalım, vazife, 
efendim, vazife .. 

Bu zat te sürüne, ıürüne 
sıyrıla, sıyrıla bir baıtan bir 
başa dolaııyor. 

Biletci de onun arkası 

sıra bir (peyk) iibi ... 
)f 

Tramvay kumpanyası, bü
tün kabahatlerini, bütün in· 
tizamıızlıklarını unutturmak 
kendini (2üllük gülüstanlık) 
göstermek istiyorsa, rica 
ederiz. ıiıman kontrolör ve 

Yunan 
Masonları 
Bugün Geliyor 

İstanbula gelecekleri ya
zılan Yunan masonları, bir 
hafta kadar kaldıktan son· 
ra Mısırdan ayrılmıılardır. 

Bu kalabalık kafile, bu 
akıam, İskenderiyeden is
tanbula releceklerdir. 

Tesisat 
Adalar elektriği ya

kında yapılıyor 
Adalar ve Anadolu ya· 

kasının elektrikle tenviri 
için, tesisata pek yakında 

baılanacaktır. 

Nafıa vekiletile elekt
rik tirketi arasında tanzim 
edilen mukavelename, Heyeti 
vekileden çıkmıt bulunmak
tadır. 

Belediyede, elektrik te
sisata yapılırken, Büyükada· 
nın su itini de birlikte hallet· 
meği düıiinmektedir. 

Büyükadada mevcut bu
lunan Kazoilu ıu teıiıatının 
faaliyete ıeçebilmeıl için 
elektrik cereyanına ihtiyaç 
vardır. Binaenaleyh, Ada· 
laral cereyan gelince ıu tesi· 
ıatı da tıliyebilecektir. 

Belediye fen hey'eti bu 
husustaki tetkikatını bildir· 
mittir. Yeni bütçe tasdik ve 
tatbik! edilirse, derhal Kaz-, 
oğlu ıu teıiıatının ıslahı 
için teıebbüıe1 geçilecektir. 

Ecnebi mekteplerinde 
tedrisat 

Ecnebi mekteplerinin ilk 
kmmlarındaki birer sınıfı , 
önümüzdeki ders ıeneainden 
itibaren kapatılacaktır. 

Ekalliyetler mekteple· 
rinde de', derslerin ekseriıi· 
nin JTürkçe olarak tedrisi 
temin edilecektir . 

Ecnebi mekteplerinden 
açıkta kalacak muallimler, 
resmi ilk mekteplerde açıla· 
cak ıubelere tayin edilecek
lerdir. 

Müdüriyetin nakli 
Polis müdiriyetinin ve 

ıubelerinin lıaariclye binaıına 

nakli itleri Cumartesi ıünü
ne kadar ikmal edilmit ola· 
caktır. 

biletçi kollanmaaın •.. 
Yahut ta, (Holivut) deki 

yıldızlar gibi onların kiloıu· 
nu daima kontrol etsin. 

!BÜRHANETTIN ALI 

(Yarın)ın Halk Diplomatı 

Belediye memurları arasında 

Tbeddülit oldu 
Muhtelif şube müdürleri başka 

şubelere nakledildiler 
Belediye fen heyeti memurları arasında ıu tebeddüller 

yapılmııtır: 
Fen heyeti tetkik ıubesi müdürlüğüne su ıubesi müdürü 

Hüsnü Rüıtü ; su müdürlüğüne Beyoğlu belediyesi 
baı mühendisi İhsan , beyoğlu baı mühendis· 
lifine, mezarlıklar müdürlüğü batmühendisi Kamil; 
Beyazıt baımühendisliğine Kaclıköy baımühendisi Şevket ; 
Kadıköy baımühendisliğine Üsküdar baımühendisi Niza· 
meddln , Beıiktaı baımühendiısliğine, Beyazıt baımühendisi 
Hüsameddin ; Fatih baımühendislifine yollar ıubesinden 
mühendisi Fuat ; mezarlıklar müdürlüğü baımühendisliğine 
Fatih baımühendisi Saffet ; Bakırköy baımühendisliğine 
Sarıyer baımühendisi Muzaffer; Sarıyer baımühendisli· 
ğine Beykoz heyeti fenniyesinden Hulusi beyler nakil ve 
tayin edilmiılerdir. 

23 Nisan 
Çocuk bayramı 
23 Nisan bayramında 

tertip edilecek eğlenceler için 

mekteplerde hazırlıklara 

baılanmııtır. 

Beyoğlu mekteplerinden 

bazıları Kaaımpaıada idman 
ıenlikleri tertip edecekler· 
dfr. 

Mudanyadan 
Külliyetli koyun 

geliyor 
Mevsim münasebetile, 

Mudanya ve civarı iskelele· 
rlnden, keailmit olarak, kül
liyetli miktarda koyun gel· 
mefe baılamııtır. Tahta 
kafesin~ içerisinde gelen bu 
koyunlar, Bursa ve civarın· 
da: kesilmektedir. Mezbaha 
vesaire gibi resimlere tabi 
bulunmıyan bu etler, piya· 
saya çok ucuz olarak arz
edildiii için, son günlerde 
yftkselen et fiatlarını çok 
düıürecektir. 

Sablmışın başına 
gelenler 

Haliç ıirketinin 11 nu· 
maralı Tapuru Cibali iske
keleıfne yanaımak için ma· 
nena yaparken çımacı Sa· 
tılmıı denize düımüıtür. 

Satılmıı kurtarılmııtır. 

intihara teıebbüs etmiş 
lıtinyede dok fabrikasın· 

da kazancı Şaban itten çıka
rıldıiından müte11ir olmuı
tur. Bu yüzden ıol bileğini 

keserek intihar etmek İl· 

temiıtfr. 

Müzede 
Arkoloji enstitüsü 
vücuda getirilmiyor 

İstanbul müzesinde bir 
Arkeoloji enstitüsü vücuda 
getirilecektir • 

Sabık müzeler müdürü 
Halil, Köprülu zade Fuat ve 
müzeler müdürü Aziz bey· 
lerden bir encümen teıkil 
ve bu iıe memur edilmiıtir • 

Müşkülat mı? 
Muhasebe tişlerinde 

tesadüf ediliyor 
Belediye ile Vilayetin bir· 

leımeıi üzerine, muhasebe 
iılerinde müıküli.ta tesadüf 
edilmeğe baılanmııtır. 

Bunun için. Belediye mü· 
rakipleri ve Belediye tahıil 
ıubeleri memurları Beledi· 
yede toplanmıılardır. 

Kendilerine, Belediye 
muhasebecisi Nuri, varıdat 

müdürü Nail ve baımürakip 
Aa vni B. tarafından. lazım 

ıelen izahat ve talimat ve
rilmiıtir. 

Hüanünün başına 
gelenler 

Tahtakalede hammal Si 
noplu Hasanın 8 yaıında 

ki oğlu Hüsnüye meçhul 
biri tat atarak gözünü çı
karmııtır. 

Balık bombası bulundu 
Küçük Mustafa paıada 

Ahmet Beyin evinde 118 
tane balık avına mahsus 
bomba bulunmuıtur. Bundan 
baıka Sirkecide Şevketin o· 
telinde de 18 tane bulunmuı
tur. 

Yeni 
Bekci 

t 

Teşkilatı 
Yeni bekçi teıkilatına 

göre, mahalle bekçilerinin 
aylıklarını Heyeti ihtiyariye
ler toplayarak bekçilere 
tevzi ve taksim etmesi icap 
etmektedir. 

Bazı bekçiler bu karara 
itiraz, &) lıklarını gene gen
dilerinin toplanmasına mü· 
ıaade edilmesini alakadar 
makamlardan rica etmişler. 

Bekçilerin bu müracaati 
tetkik edilmektedir. Muva
fık görillürse, yeni bekçi 
teıkilatı nizamnameılnde 

tadilat yapılması icap ede
cektir. 

Haliç Şirketi 
Vapurlarını Hükume

mete mi satacak? 
Haliç ıirketi Köprü ilı? 

muhtelif iskeleler arasındaki 
altı seferini kaldırmııtır. Bu· 
nun sebebi ıirket varidatının 
azalmasıdır. 

Bu vaziyet karımnda d~
ha bazı seferlerin kaldırıl· 
ması düıünülmektedir. 

Geçen seneki pli.nçoya 
göre ıirketin hasılatı 369817 
lira olduğu halde bunun 359 
bin lira11 masrafa gitmektedir. 
Gerçe 9 bin lira kar gözü· 
küyorsa da diğer daha bir 
çok masraflar hesaba katı· 

lırsa ıirketin senevi 15 bin 
lira açığı olduğu anlaıılar. 

Şirketin vapurlarını Hükü
mete satacağı söylenmekte· 
dir. 

Ağırcezada 
Şahitlerinin ifadesi 
birbirini tutmayan 

bir dava 
Beyoğlu'nda gılovani so

kağında (Emrullahı öldüren 
Hasan Tahsin'in muhakeme· 
sine dün ağırcezada devam 
edilmittlr. 

Dünkü celsede :üç ıahit 
dinlenmiıtir . Fakat ıahitle
rJn ifadeleri birbirlerini nak· 
zetmektedir . Şahitler m·.ı· 

vacehe edilmiıse de hepsi 
ifadesi dofru olduğunu söy
lemiılerdir • 

Hey'eti hakime diğer ıa
hitlerin celbi için muhake
meyi talik etmiıtir . 

Sektei kalpten ölüm 
Haydarpaıa istasyonun 

da Hammal Eyüplü Y aıar 
birdenbire fenalaıarak sek
tel kalpten vefat etmiıtir. 

Palangadan iki Hs ge· 
liyor: ( Şiir ) . Müellifleri : 
Taha Ay, lıhami Fehmi B. 
ler . Muallim Ahmet Halit 
kitaphaneıi . 

İki genç ıairin çıkardık· 
ları küçük bir kitap . Şair

lerin iki olmaıile, Palanga· 
dan iki sesin gelmesi garip 
bir tesadüf. 

Eserde bir de mukaddl
mecik var. Burada : "Gön
lümüzün istediği dilek\ tii
rin yani " o lahuti melike· 
nin esiri olmaktır " denili• 
yor. 

lıte bu esirlerden biri 
olan T. AY B. kadim hülya· 
perest ıair tipinden kendi· 
ni kurtarl\mamııtır. Hayatta· 
ki hamlenin daima ileriye 
müteveccih olduğunu düıünt' 
miyen ıair, sebepsiz bir 
melankoli içinde kaybolmuı· 
tur. Esasen mevzuları itiba· 
rile küçük Asyalı bir intihap 
yapan T. AY Beyi Faruk 
Nafize benzetmemek müm· 
kün değildir. Maamafih bo 
müıabehet te sönük bir hal· 
dfr. 

Buna rağmen tablo çiz· 
mekte, onları, muhayyele• 
mizde canlandıracak kadat 
maharet gösteren bu zeka ta• 
mamen ihmal edilmemelidir· 

l lhami Fehmi B.e gelin 
bu arenç, manzum hikaye• 
!erinden parçalar neıretmelı 
sevdasında. Şiirlerinde ise 
araz ve heceyi kullandı 
halde ikisinde de muvaf 
fak "olamıyor. Bilhassa, hi• 
la, gazel yazmak tal 
kendini kurtaramamaslı 

muhitteki san'at cereyaır 
larına blganeliğini göster 
mesi itibarile mühim bil 
gerilik. 

Nitekim, bu haleti ruh~ 
ye , 1. Fehmi B.ln muhaf 
yelesini yaratıcı olmaktşl 

tamamen mahrum bırakuur 
tar. Çünkü , ıairin bir çot 
mısraları, Ahmet Haıim 'i bl 
tırlatıyor • . Hele bu taklitçi' 
lik, acemiliğin zafile de r' 
pılıraa , büsbütün kendi~ 
belli ediyor. * * 

• •••••• ' 1 ••••••••• 1 ••• •• 

Polis mektebinde iıı'' 
tihanlar 

Poliı mektebi 24 ürıJ 
devre imtihanları 6 Maf11 

ta bitecektir. Bu devred' 
150 polis ınezun olacJ 
muhtelif vilayetlere ıe~ 
edileceklerdir. 

Karagöz Ve Harp 

-= L:--- --=- . 
_, --

- u• '-==- - - • -- ~---- -- -- - -,-. - --... .:.__ .. - -- -
Kara göz - Koca Alaman: Dilnyanm 

en muthif zehirli gazlarını yapdın, üçan bir 
Tayyarryi elektrik kuvvetile diitürilyor, tim· 
dide beşeriyeti mahvedecek daha müthlt bir 
ıeymi keıfetmekle metiulsün? 

Karagöz - Ey Fransa: yerleri, ıökleri 
bulut gibi hava filolarıyla doldurmaktaki 
maksatın ne acaba? 

Karagöz - Deryalara hakim olmak için, 
hummalı bir faaliyetle çalııan İngiltere: Hi.· 
la deniz ejderleri imalinde devam mı edl· 
yorsun? 

Karagöz - Rusyada: Her köıe bll~ı:.; 
Fabrıkalarla doldurduktan sonra. Urrıııı:IJ 11ıl· 
harbin burnumuzuu dibinde olduiu00 

1tfl. 
mek için müneccim olmaf a lüzulP 
zannederim! 

-
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Mason mabetle- SON HABERLER Nihayet 
Yakalandı! 

Alman Nazırlarının Seyahati 

Maten Gazetesi 
ltalyan Nazırlarının da lngiltere

ye Davet Edildiğini Yazıyor 
Parlı, 8 (A.A.) - M. Henderıonun gelecek ayın ıo· 

nuna dofru Alman baıvekili M. BrJand ve hariciye na· 
zırı M. Fon Curtiuı ile lngillz devlet adamları amıında 
Chequerate yapılacak fçtfma hakkında bund•n b:rk ç 
hafta evvel M. BrJanttan istlm.zaçta bulunduiu ıali.hi· 
yettar mehaftlde beyan cdflmektedır. M: Briand, buıüne 
kadar pyi olan bazı haberler hilafına olarak lasi!iz 
hariciye nazırının bu davetini reddetmemif, fakat yuı 
yarıya dahih ılyaaet fcabatına tlbi bulunan cevabını 
baıka bir vakte talik etmfttir. 

Maten gazetesi, M. Henderaonun aeçeal~rde Pa.riae 
ufradıfı ıırad& M. Briandla müz ıkere esnasında bu da
veti ltalyanın mümeasillerine de teım'l etmek niyetini 
aöıterm"mit olduiunu aldığı bir habere atfen beyan eı~ 
m.ektedfr. Halbuki, bu gaz, te ltalya hariciye nazarı M. 
Grandtntn de lnıiltere hariciye nezaretl tarafından Len· 
draya davet edilmfJ olduğunu defnı malOmat alaa bir ı 
membadan ögrendıflni kaydetmektedtr. M. Graadl ce9a· 
bım henOz bildirmemiJUr. Bununla beral er Maten gaze· 
teıi, ltalyı hartdye nazırı Lorıdr•ya gi,dt.cek olurfa M. 
Brtanchn da Chquerıte yapılacak fs:Umadıa •az»' Lulun· 
mafa çallfacafını Zannetmt ktedh·. 

Maten ıazeteal, lnılltere hariciye nezaretinin Londra· 
da yapılacak bu içtimaa ait tarihi biraz daha uzatma
nnın M. Briand111 ittirakinden emin olmak makıadına J 
mütlenlt olup olmadıfmı arnıttrmaktadır. 

E-

Son Dört Sene Zarfında 

Buğday İstihsali 
Türkiyede Bir Milyon Ton De-
recesinde Fazlalık Gösteriyor 

tedir. Cuma.teli aOJJO 

toplaaacak olan iclaN he1eU 
ta btları tanda tıpa ~I 

tedbirler .ı..-11r. 

Hindistan' da 
Vaziyet 
Karışıyor 

Bombay7(A.A) - Gandi 
Londra konferansına ait 
Program haklunda valiı u
mumi ile uzun uzadıya 1ö
r61mü1Uir. Gandi, Hindiı· 
lana iltiklil verilmeılnf t.-k. 
rar 11rarla fıtemlı ve Hin· 
diıtan ile lngilfz doml ıyon
ları araaında ne ırk, ne de 
hara noktai nazarından her· 
hangi bir lttirak nokta11 
bulunmadıfmı ı6ylemiıttr. 

Rivayete 16re, Gandi 
Htad atan ile loıiltere ara· 
ıında yall yarıya mukav • 
le70 tnillteaıt bir tttlf ak 
feklfnde hukuki bir vaziyet 
ihdaıuH tereth etmektetllr. 

Y eui Delbl, 7 (A,A) -
Gaadi ı6yledjfJ bir nutuk· 
ta, btlba11a demlıtfr ki: 

SYaraj, y ıni iıUJdil adale-
tin hükGm ınrmemeıi de-
mektir. Bu itibarla İn· 
aılterenln hukuku mu haf aza 
edUmelid r. Şayet, lnıtllz· 
lerJe dffer ecnebiler Hint 
mP.denfyetlne riayet 16ıte
rirler ve Hlndfıtanın ha· 
kiki hizmetkarları 11fat1le 
hareket ederlerıe memJeke· 
tf mlsde çok ,enflt bir mev· 
ki tutmuı olurlar.,, 

Bombay, 7 (A.A.)- Miiı· 
lümanlar •Yvelce Delhi Müı· 
lüman ve Hind ittihadı 
konferanıın.n me11ul o"muş 
oldufu ıiyaıi vaziyeti tetkik 
etmek ilr.ve bu akpm ıi· 

7aal biı' içtima yapmıılar· 
dır. Saf cenah ile dtfer 
blalpler uamıclakf QıGaa• 
lca14Jar lazapuı Ye pek as 

( Birinci aahif eden devam) 

Son zamanlarda, o t hğ ha
raca keımek için bir takım 

ferfklerle bir anatfstname 
çıkarmağa b~ılamıılar . 
Emniyet ıandıfı , Sana· 
yl hankaaı, Ziraat bankuı 
gibi resmi mil ıaeı.,lerden 
para fıtemf:,ler, red cevabı 
alınca en çf rkln bir ıekil-
de hücum etmiı'erdi. Bili· 
hare, Rilıtemiye vapur 
ıırketi ile Bilecık rakı rab
riknsına ve Glorya ıinema · 
11na v. ı. yerlere de 
ayni ıantajları yapm119 
lar ve bu neırlyatı baıka· 
larına tehdit teklfnd göıte· 
rerck aıhabı namuıte.n pa · 
ra çelnnete baılamıılardı. 
Hatta. po1iıten de korkmaz 
cinsten olduklarını ötekine 
beı tklne göstermek için, 
mezkalr ıantajnamenin b r 
nnıhaıında : 

"Ey ahalı ..• Po iıe de bir 
tokat vurunuz ! ,, Şeklinde 
anarıttce,me ve halkı bilkıi· 
met kuyvetleri aleyhine 
tahrik teklinde yazılar yaz· 
maf& baılamıılardı. 

Bir çok müeaacıeler, po· 
liıe ıikiyette bulunmuıbrdı. 
Polfı de bu adamları ıkı bir 
tara11ut altına almıtb. EH· 
sen, kendiaine muhtelif ıı
f atlar Yererek bir çok kim· 
ıelerı dolandırdıaı için kak
kında tahkikat yapıtmaktn 
idf. lıimsfz beyaz bir mak· 
buz yaparn.k, muhte tf gaze· 
leler nanımn ı:ı bone, • yd • 

3 •• 1 .... • •• -· ........ 

Cümhurlyetle mOneaabeti 

Sor, d6rt HDe zarhnda 
baid•J' hUlaulAtımıa bir 
mtlyen ton kadar arblllfbr. 
l.tth•tlbmm 927 de 1 nafi. 
70ll 331 bin 111. 928 de 1 
milyon 556 bin, 929 da 2 

...._ eoa baltalar ı.>nr• arbede ,.kbnt almı,. 
br. M4ıl6manlardaa bJri 
hançerle 6ldOrllmOı dffer 

ye yaptığı gibi, çocuk hasta· 
hane1eri, bilmt•m ne p rası 

glbı Madam Hunt'ngtou ve 
talreyl de dolandır ııtı. Bin· 
lerce cilrilmlerden do ayı 
yapılmakta olan tahklkabn 
fkmalJnden •onra, Rauf ad· 
lfyeye verilecektir. Halkı, 

bun ardan kurtarmak iç1n 
tedarik ettiğimiz resimleri· 
ni her ınn ilan ıahıfemlz· 
de neıredeceflz. 

Demokrasi fnkdlhmıa 
mdyon 728 bin tondu. Geçen zarfmdaki flat dGıtıklillde· 

her y•rde teeuO.Gae hizmet 
edea M ..... ıutan b..ı. de 
b6yle bir vuJf• ff ... a ça· 
hfmakta yoldutunda pıpbe 
,.oktur. 

rlnfo "beplerf araıtırılacak· 
ıeae ile 2 mll7on 826 bin br. Aynca bufda7 tlcareU-
4.76 tona kadar çakmıtbr· 

Ticaret Ye zahire bonaıı misi .. nao ıaıevaddı eçne· 
tabfları •• fılihaalf makta• it~ laakkıada da ..... ted· 

dokuzu da afır ıurette ya· 
ralanmııtır. 

kastamonide yumurta 
ihracab Ankara treni 

EsaMD hakiki Mulufun 
uadelen tetkik ye tahlil edt· 
.lfne bald-•,,.ett •dleM 
terkeden demokrat Clmhu· 
riyet aflteminlD kabul ettfll 
bitin esaıları ihtiva eyledi-
11 ı6rAIGr.Bualn terk Ma1o •• 
lutu ı.. noktal nazardan 
terakki ve Jııklfaf içAD en 
mlaalt bir devir yapyor. 
KK... pek iyi takdir edersi· 
•kt, bir zamanlar INam 
memleketlerde oldufu aibl 
ıtyaıl yufJetlere pre kah 
emperyalist, kl• leJIUmlat. 
klb repupllkea olu bir 
&fp>Dluk vardır! ... 

TGrk &fu. •• lqUDUD Ya• 
fı hullla edilmek lıtenJlirse: 

Evveli •Mılll, lllk,halk· 
çı CaınhurlJetçl,, bir tepk· 
klldlr, ) 

(IJ#Gmı oar 

...-....-.7' Y ann ,, ·ın • 
i(üçük Ilinları 
'' Y. karilerine bir hizmet edebil-.._ ann,, x..daki şart· 

ı .. ~lc enıelile küçük !1'11lan 1118a•
1 

b-.. •·ya
......_ 10 Nisandan itibaren bbu e ~ 
~-

~ - S kelime bir •tardır · lfn 
•- ite 1 tıs 5 kurut Ocret a ar • 
3- Btrr ::f:ıa~ fazla nlfl'edilecek ıllnludaD ,a.de 

4 15 tenalllt yapılır • edlhr 

1 - klçtlk lllnlar her rl0 neıred ekleri romusla 
- l.t9)'en kariler mtlhap ec 

...... ,.. adreı s11l9rebillrler • 

nnı clddt7etle takip etmek· bir ittihaz olunacakbr. 
Kaetamonl, 8 (A.A.) -

Mantlyaya yumurta lhra· 
eına baılanmııbr. Yumurta 

plyaıa11 yüz ltlbarlle 200-220 
araıındadır. 

Dün bir kaza geçirdi 
Ank'lra, 8 (A.A) - Dnn 

Geyve lle Doğançay araaın· 
da lıtanbul treni maktaeıl· 

-Türkiye-Nas~ipara· 
Bulabilir? 

(BClf malca/eden Jevarn)J 
rln amelini kar11bk 16ıtere
rek, mflyonlarca lirahk sf. 
ral tealıat yaptırdılar. Ser
maJedarlar da ina ve laka 
edilen mlnblt aahalarda 
bir tlaracat ıf yaseU takip 
etmek, plyaularda aeçebf. 
lecek mallan f.tlhaal e7'emek 
mecburiyeti albna Jirdder. 

S.rbtıtan Afraryara for
ma kanunile araziyi de ça· 
hpn mllld,.et ,.kime lok· 
tu. Butfln, bu memleketle. 
rmhepaba de fenol bir ziraat 
ba1ab bafladı. 

Almanya ıanayüae yabn
lan 1ermayede imal Ye ibra• 
cat kontrolunu eline almqb. 
Bu 111retle, hem Almua ıa· 
nayUae bot plyaaalar bul· 
maklmecburtyeU hl11I oldu., 
hemde, Almanya beynelmilel 
mali hayatın uzvlyeU balfı>e 
seldi. 

Bustnkl Avrupa, klrı· 
nın bir k11mmı Amerlkaya 
yerf,.or. Fakat, harpten eftl• 
ki Amerika da AYrupa para· 
ılle yapılmlflı ' klnnm bir 
kıtmm• da A'ft'Up&Y• ..... 
rek yapJOrdU • Jktısacll bir 
..,..... ıtttnat ederek çah
ıao ecnebi termaJ•I • laJç 
bJr _..ı.ate fenabk •tmlt 

ı 
delildir • Bunun fçln , ooun 
taıaahltir11juaı lıQf s6rerek 
anla:maktan ba,ka bir çare 
olmadafını anlamıyan bir 
memleket kalmadı • Bu MI'· 

m&Je ile, • lf, it 1 ,, cltye 
batan7or. Fakat, buf(lnkG 
ikt11adl afıtemta taraUarla· 
nnı tıUyor • Fakat Ruaya, 
ltal,a ıtbl yerleri delil ! 

Bu tıtok 181'11laye, Tlrkiye 
de tici tı bulabilir: 

1 - Tlnd1•'1• ıelmea 
fıUyea bir k1aç milyonluk 
Romaa1a, BuJaalatao, Sır

blıtan TGrklerb-', bir kitle lk.it tı 

Bu 1ene Kaıtamonl ha· 
valfllnde ta vukçulufa pek 
ziyade · ehemmiyet •eril· 
mektedfr. 

Ceçen sene İnebolu· 
dan Manflyaya 18,802 aan. 
dıkta 22.072,800 yunıurta 

ihraç oludmuıtur. 
Bu senenin lbracab 

IOD 15 ıGn zarfında 2, 100 
undıfl bulmuıtur. Bu sene 
ta vukçulula verilen ehem· 
mlyet neUcealnde ihracatın 
yüzde 50 ntabetfnde adaca· 
lı .muhakkak uyıl yoı • 

nin öntekerlerinfn yerinden 
çıkma11 yüzü den tehahilrle 
.. at 16 da ekıpreı de ıaat 

15 te ıehrtmiae ıelebilmitlcr 
cltr. Kazanın vukua geldJii 
mahallin lıtaıyona uzak bu· 
lunmau dolay11Ue tekerlek· 
lertn takılmaaı Ye trenin tah· 
rlki 8 buçuk ıaatllk bir tea· 
bGrle mümknn olmu;tur.Arı 

zanm eıbabi ve teker eklerin 
yoldan çıkmaıı ve yahut 
fabrikanın dıkkatıizlfiı eıerf 
olup olmadıiı bir heyet ta• 
rafından mahalline tetkik 
olunmaktadlJ'. 

halinde Adana -Dlyarıbektr ,.. T G l 8 ·ı • 
havallıfnde feant bir ıekilde aşra aze e ayı enne 
lakin ettirmek, bunlana ya· MUJDE pac:aklan fltlb .. l ye lıUhllk 
kooperatiflerinin yarfdabna 

hlaeedar olmak ıuretıle Yaz· lstaobulda intişar eden bilumum yevmi 
ecltlea1 aerma1ealn Jtfaıını _

1 
kabul etmek • Ga~ete ve Mecmaaıarın 

2 - TOrld1e' de Wl,ok Siparişlerini tam ve muntazam irsalihnı 
aana7I teala etmek prtlyle • .. •t •t t hb d 
Torkiye'de tattlıllk olunan en sen olarak ve en musaı şeraı a n a 
madeni mamııl et1anın ftha· kabul eder• 
llt Ye imal hakkına r1za u G . t 1 
86';::~.· makalemizde, mum aze e er 
Tlrklye'ye para ıetlNcek •~t hh •tl • ., • 
olan b11 sneı'elelert tetkik ırıu ea ı ıgı 
edeullz • lıtanbulf Ankara c:addeıi Orhan 8. Han c1alrel 

Nacil~MAIL 
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(Birinci sahifeden devam) 

d kikada aldığımız malü
mata nazaran Leviski yarın 
Galatasara y ile karşılaıacak 
ve F enerbahçe ile pazar gü• 
nü m üsabaka yapacaktır. 

F enerbahcenin , 
balosu 

Fenerbahçe takımı bu 
akşam Maksim salonlarında 
bir balo verecektir. 

Takımı 
Şehrimizin mümtaz sima

larından mürekkep bir ter· 
tip heyeti tarafından son de· 
rece itina ile hazırlanmıı 

olan bu balo, spor mehafili· 
mizde alaka ile karıılanmır 1 

tır. 

Kibar ailelerin med'u bu 
lunduğu bu akıamki balo, 
mevsimin en parlak içtimai 
hareketlerinden birini teıkil 
etmektedir. 

~ * ~ 

Geldi Sporcular 
Futbolcularımız gördükleri hüs

nü kabulden çok memnun 
İzmire giden sporcuları· 

mız dün sabah saat on bu
çukta Ankara vapurile ıeh
rimize avdet etmiılerdir. 

Sporculardan mürekkep bir 
kütle, lzmirden gali ben avdet 
eden fotbolcularımızı Galata 
Rıhtımından hararetle istik
bal etmlıtlr. 

1 

rinde intiıar etmiyen bazı 
hususiyetleri ıu suretle kay
dediyorlar: 

Saat beıe çeyrek kala 
İstanbulun hücumile oyuna 
baılandı. 

YARIN 

Kadıköyünde 
Sabıkalı Cemali 

vuranlann muhakemesi 1 

Kadıköyünde sabıkalı Ce· 
mali öldüren komiser mua· 
vinlerioden Süleyma ve Bi
can beylerin muhakemesine 
dün aiırcezada devam edil· 
mittir. 

Bican bey hastahanede 
vefat ettiğinden hukuku 
umumiye davası sukut et-
mittir. Dünkü celsede Sü· 
leyman beyin vekili uzun 
bir müdafaa 'apmııtır. He· 
yeti hakime karar için mu
hakemeyi talik etmfıtir. 

Noksan ekmekler 
Son hafta zarfında bele

diyece musadere edilen tar
tısı eksik ekmekler 700 okka
dan fazladır. Bunlar, k1smen 
fırınlardan, kısmen de ma
halle bakkallarından toplan-
mııtır . Bu ekmeklerin bazı. 
}arının da etiketleri yoktur • 
Ekıik ekmek yapan fırın 
sahipleri hakkında takibatta 
bulunulduğu gibi , etiketsiz 
ekmek verenler hakkındada 
takibata geçilecektir . 

Ayasofyada 
Seyyahlar için bir 

park yapılı yor 
Belediye, bir müddet 

evvel, Ayasofya avlusunda· 

Müntehibi 
ha batı 

(Birinci aayfadan devam) 
dıiı batında bir mehter ta
kımi mütemadiyen çalıyor. 
du. 

Herkee, reyleri Halk fır· 
kası müntehibisanilerine 
veriyordu. Zaten batka bir 
teıekküle merıup namzet le 
yoktu. Sultanahmei nahiye· 
sindeki intihap faaliyeti 
kaymakamB. ve heyeti tefti 
ıiye azasından Tevfik B. iki 
defa gelerek tetkik etmiı 
lerdir. 

Nurosmaniyede 
Nurosmanf ye cihetindeki 

İntihap daha cansızdı • 
Sandık ba,ları sükunet ha
vası içinde idi • Burada, ak
ıama kadar rey atanlar her 
mahallede yüzü ancak bul· 
muştur. Fakat sultan Ahmet 
ve Ayasofyadaki mahalle· 
lerde isf", rt!y haklarını kul· 
lananlar bir kaç yüz kiılyi 

geçmtıtir • 

Kumkapıda 
Kumkapı nahiyesindeki 

mahallelerden Yenikapı, Ni
ıanca, Bayramçavuf, Şeh· 
suvar, Kazganısadi, Sara
çishağ, Muhsin hatun Ça
dırcı Ahmet çelebideki in-

' 

Sani lnti-l 
Başladı 
ağına müntehibısani varaka 

larır ıı atmıılardır 

Boğaziçinde 
Beıiktaf kaymakamlığı 

dahllinde intihap faaliyeti 
de se11iz ıeçiyordu. Süılü 

sandıklar başı az çok kala· 
balık o1makla beraber mün· 

tehiplern az bir k11mı reylerini 
atmııtır. . 

Esnaf reylerine dükkAnları· 
nın kapalı olduğu cuma 
gününe sakladıklarını anla· 
tıp duruyorlardı. 

Boğaziçlnin diğer yerle· 

rindcn en fazla kalabalık 

olan yer, Arnavut köyü idi. 
Necip ve İhsan Beyler do· 
laııp duruyorlar, Muhtar 
Kadri Beyde sandık baıın
dan ayrılmıyordu. Boğ~~ 

diğer yerlerinde ise, intihap 
daha gürültüsüzdür. 

Beyoğlunda 

9 Ntıan 

Alman 
Polisler 
Dün gittiler 

Bir kaç gündenberi ıeh· 
rimizde bulunan Alman Po
lisleri dün öfleden sonra ağır· 
cezaye gelerek muhakemeyi 
dinlemiılerdir. Bu 280 kitilik 
kaf•le bilahare saat 18,JO ta 
konvansiyonel ile memlekelle· 
rine avdet etmiılerdir. 

Kafileyi Polis müdürü 
Ali Riza B. Ve bir Polis ka· 
filesi tııyi etmiıtir. 

Kafile reisi bulunan cı
nayet masası müdürü M.Fin· 
ke istasyonda bir muharriri· 
mJze demiıtir ki : 

- Memleketinizde pek az 
müddet kalabildi ğimden çok 
müteessirim. Gerek ıah ıma 
ve gerek kaf f leye e-österilen 

müsafirperverliğe karşı min· 

nettarım • Memleketinizden 
çok büyük ihtiıaslara ayrı
lıyorum. ,, 

Kafile reisi tetyie gelen 

bütün zevalin birer birer el· 
lerini 11karak veda'aımı§tır. 

Beyoğlu kaymakamlığı
nın en kalabalık olan intihap 
yeri Kasımpaıa idi. Davul, Muğladamüntehibi sani 
Zurna ile intihap yapılıyordu. İntihabah neticelendi 
Heyeti teftitiye azası burayı 
sık t.ık dolaııyorlardı. Muğla, 8 (A.A.) - Şeh· 

rimizde müntehibi sani inli· 
iki muvaffakıyetli maç 

ya pa ra k dönen muhtelit ta
kım azaları lzmirde gösteri· 
len hüsnü kabulden sitayltle 
bahsetmektedir. 

Sudan ağırlaıan ve ça· 
murdan berbat bir hale ge· 
len top ne oyuncular tara
fından laylkile idare edili· 
yor ve nede seyri tabiisini 
muhafaza edebiliyordu. ki kahveleri kaldırmıfh. 

Burası, bütün seyyahların 
u#rağı olduğu için, ti mdl, 

Uh.ıp faaliyeti çok kalabalıktı. 

Ştıli taraflarında ise inti· 
hap biraz kalabalıkçaydı, habatına ait reylerin tasnifi 

bitmiı ve neticede halkımı· 

B vta İzmirin spor teıki· 
Latı olduğu hald e lzmirin 
bütün Spor meraklısı halkı 
takımımız etrafında büyük 
bir a laka göstermiı ve İs
tanbullular her tarafta tam 
bir nezaket ve kardeılik ha· 
yatı ile kar ılanınıılardır. 

Bu itibarle, lzmirden av
det eden bütün kafile çok 
mutahassıs olduklarını ve 
m em eketimizin bu luymetli 
pnrççsını ziyaretten kıymetli 
intibala r le ayrıldıklarını be· 
yan etmektedirler. 

Dün İz~r. irden avdet e· 
den futbolcularımızdan gö
rü tüğümüz: bir kaçı , lzmir 
muhtelit takımı etrafında 

ihtisa larını çu cümlelerle 
hulasa etmiılerdir : 

- İzmirltltı?rle yapmıı ol· 
duğumuz her iki temaıtan 
ta güzel intibala rla ayrıl

dık. Cuma günkü mü&aba
k da İzmir takımının oyun 
esnasında mütemadiyen o· 
yuncu değiştirmesi ve kal' a
ya Fe hmi'nin konulması 

mu~ aftaklyetsizliğı hazırla

yan et>babın en mühimleri 
o•arak m ütalaa edileb ili • 

İzm r takımı, ikinci maç· 
da birinci tema tan mute
ve lit intibah ile şek lini da~ 
hn m ükemme b·r hale if· 
rnğ etmi vebu yüzden ha
vanın ve stadın ademi mü
s adesine ragmen itam oyu
n unu göstere bilmiştir. 

İzmir takımında muha· 
cim Ve hhnp ile muavın 

hakkında İstanbul sporcu)a. 
rmın tanıdığı Ba ron Feyzi 
cidden mütemayiz bir oyun 
gösterdiler. 

Bilhassa Baron Feyziyi 
eski futbol oyununun üze
r inden uzun seneler a-eç· 
miş olmasına raimen stili· 
nin çok fevkinde olan bir 
oynayııta bulduk.,, 
ikinci macın e.aslı taf ailatı • 

İzmirlilerle yapılan ikinci 
müsa ba ka hakkında lzmir 
gazetele r i Telgraf haberle-

Cuma günü olduğu gibi 
bugünde İstanbul muhteli
tinin bida yelten ele aldığı 

hakimiyetle İzmir müdafaa
sına ıevkettlkleri topu Feyzi 
bugünde mükemmel oyna-
masına raamen müte-
reddit ve yanlıı bir 
vuruıla kendi kalesine so· 
karak bu gayri kabil af 
hatasile İıtanbula bir gol 
kazandırmıı oldu. 

Biraz kendini toplıyan 
İzmir muhacimleri İstanbul 
nısıf sahasına girerek Vehha
bm bir.. ıütü İstanbul kale
sine gidiyorsa da Avoi bunu 
kurtarıyor. Diğer bir hü· 
cumda da hakemin görme
diği ofsayd vaziyetinden Sait 
muhakkak golü kaçırarak 
bu tevali eden hatalarile iz. 
mir'i mailup vaziyetine 
sokmuı oldular. 

Zaman zaman ıekJinf de· 
ğiftiren oyunda Rebii'nin 
yakından bir ıutu direk 
kenarına vurarak avuta 
çıktı. Ve devre 1-0 lstan· 
bul lehine nihayet buldu. 

İkinci devreye baılan
dığı vakit daha bidayette 
düzğün oynamıya bnıhyan 
İzmir muhacimleri İıtanbul 
kalesi önlerini ziyatete baı· 
ladılar. 

lstanbulluların mukabil 
bir hücuma geçtikleri v~ 

Fikret'in ferdi bir hücumu 
neticeıinde Fehmi'nin kur
tardığı topa İzmir müdafile· 
rinden birisi elile dokunarak 
penaltıya zebe biyet verdi. 
Fakat bu büyük bir hatayı 
ha kem belki müsamaha ile 
karıılamış veya görmemiıti. 
İtte bu sıralarda top gene 
Fehminin ellerine ıitti. Feh
mi futbol kavaidine tevfikan 
topu yere vurarak· serbest 
harekatına m~ni olmak iı· 
tiyen Rebii'yi iıgal etti. Ni
hayet on yedine dakika- 1 

da Zeki'nin bir ıütü ikinci ı 
a-ollerlnide temin vesile oldu. ! 

Otuzuncu dakika olmuı· 
tu ki l:ı:mirmuhacim leri hiç 
olmazsa bir ıeref golü çıkar-

pa,.k haline getirilmesine 
karar verilmlttlr. Bu parka 
nadide çiçek ve fidanlar 
dikilecektir. 

Avlunun Alemdar cad· 
desine karıı olan k11mına 
bir havuz yaptırılma11 da 
d6tünülmektedir. 

Parkın tanzimine yakında 
baı )anacaktır. 

Bir tekzip 
lzmir C. müddeiumumi

li~inden: 
Gazetenizin 17-11-930 

tarihli nüshasında (Mahmut 
Esat bey mahkemeye veri-
liyor) Ye (Dayak faslı) baı· 
lığı altında neıredilen fıkra 
üzerine icra kılınan tahki· 
kat ve tetkikat neticeıinde 
mevzuubahis meseleden do· 
layı Adliye vekili sabıkı 
Mahmut Eıat beyefendinin 
ıahit sıfatiyle mal6matına 
müracaat edilmiı olmasından 
baıka bir muamele ifa kı
lınmadıiı ve polis karakol
larında dayalc yedikleri id· 
diaaiyle hiç kianıe tarafından 
ne memuriyetimize ve ne de 
baıka bir makl\ma ıtkayet 
vaki olmadıiı ve binaen
aleyh neıriyatı vakıanın 
hilafı hakikat oldufu anla-
ıılmıı olmakla matbuat ka
nunu mucibince keyfiyetin 
tekzibini ve iıbu tekzipna-
menin a-azetenin ayni sütu· 
nunda derç ve bir nüıhanın 
memuriyetimize irıali mü· 
temennadır efendim. 

mak için hmcen ile ıaldır
maia ba.,Iadılar. 

Merkez vuki bir hücum 
beticesinde Avni topu elin
den kaçırarak Vahab' a fırsat 
verdi • İzmir de bu suretle 
Vehhab'ın ayafından ilk ve 

son saymnı kazanmıı oldu • 
Oyun 1·2 devam etmekte 

iken kaleci Cemil kırkıncı 
dakikada müdafaa ettiii 
kaleye atılan topu kurtardı
ğı halde favulden çekinmek 
maksadtle yaptığı bir ma
nevradan sonra farkında 

olmadan topu kale f çfne ıö· 
türerek bu suretle İstanbul' a 
üçüncü rolü de temin etmlı 
oldu. 

Mutt:met Muhsin B. o ma
halleden o mahalleye koıu

yordu. 

Eminönünde 
Eminönü nahiyesinde ki 

faaliyet ise kalabalık 

Fakat sessiz sedasızdı. O 
mıntakada müntehibi ıani 
namz~di gösterilen Vakitçi 
Mehmet Asım bey akıama 
kadar oralard .ı elleri ce bin
de dolaıup duruyordu. Y aıa 
ressam Elif Naci bey de göz
lüklerini ·sile aile listedeki 
ismini okuyordu. Kitapçı 
Sudi bey defterdeki keza 
bakıyor ve otelci Yunus bey' 
nufus tezkerelerini damga-
lıyordu. Akıama k t dar mün· 
tehiplerin dörtte biri reyle· 
rint vermfılerdir. 

Fatih ve Aksarayda Fa
tih kaymakamlıfı bavalisln
de intihap ıükQn içinde idi. 
Sallhiyet eahlbi bir zat hiç 
bir taıkınlık olmadıiını, ak
ıam, üzeri rey vermeğe a-e-
leceklerini artacafını halkın 
itlnden çıktıktan ıonra, rey 
namesi için saat onsekizbu 
çufa kadar sandıkların kal
dırılmayacafını söylemiıtir. · 

Akaarayda 
Aksaray tarafında ise 

faaliyet daha göze çarpıyor
du. 

Çakıraia , lnebey , Ke
çihatun mahallelerinin rey 
sandıfı ayni yerde idi ve 
sandık baıında mükemmel 
bir ince saz bolbol çalıyoı
du. Bu üç mahalle münte
hiplerinin adedi bin doksan 
dır ve dün iki yüz münte· 
bip reylerini vermiılerdtr • 

Gurebahüıeyin ağa ve 
Babahasan mahallelerinin 
ihtiyar ve ocak hey'etleri 
de fazla yoruluyordu. 

Muhtclr Emin Bey 
listeleri tetkik edip duru· 
yordu. Müntehiplerin üç 
yilz lkadarı reylerini ver· 
mitlerdir. 

istiklal liseıi lale~ ele· 
rinden rey vermek hakkını 
haiz yüz on efenJi müçle 
mtao gelerek rey vermiı
lerdir. Talebe, Guraba Hü 
ıeyin afa mahallesi sandı-

Sandık baıları halılıırla 
tezyin edilmiı ti. Her mah at-

i ede bir kaç yüz kiti dün 
reylerini atmıılardır. 

Memurlar 
itiraz 
Edecek 

Defterdarlık memurları
na taks~m edilen 20 bin li· 
rahk ikramiyenin istirdadı· 
na karar verildiği yazılnıııtı. 

Paranın istirdadı husu· 

ıunda vekaletten vilayete 
dün bir emir a-elmiıtir . 

Küçük memurlar aldık· 

ları parayı çoktan sarfet

tiklerinden borçlar kanunu 

mucibince amirlerine taz

min ettirilmesi icap ediyor. 

Bu maddeye iıtinaden k ü

çük memurlar itiraza hazır· 

lanmıılardır • icap ederse 

mallarından isti(dat edile· 

cektfr. 

- Doktor 
•• 

Hayri Omer 
Almanya Emrazı cildi· 

ye ve züht"evlye Cemlye-
ti azasından Beyoğlu Ağa. 

cami kartı ıırasmda J 33 
No. öğleden sonra müra • ı 
caat. 

Telefon: 3586 ·----• A o 

SElAHIK BANKASI 
Sermayesi 

Tarihi tesisi: 1888 

Tamamen tediye edil miş: 

30,000,000 frank 

Merkezi idaresi: lstanbul 
Türkiye'deki şubeleri: 

Galata, İstanbul, İzmir, Samsun, 

Adana, Mersin 

Yumı rıistan'daki şubeleri: 

Atina, Selanik,Kavala 

zın yüzde 90-92 nin reye 

İftirak ettikleri anlaıılmııtır. 

Bir tavzih 
Tıp Talebe Cemiyetinde 

Bugün Tıp talebe ce111f 

yetimizini aktettfği fevka• 

iade kongre atideki tavzf 

hin gazetelerle ilanına k•• 

r ır vermistir. Bu ta vzlhiO 

gazetenizle neırini rica eo' 

riz: 

Doktor Rasim Ali beyi' 

son günlerde neırettiği b 

risalede muhterem bocal 

rimıza ve hocaları hakkı 

daki hakaretimiz ve tedl 

men hılafı hakikat yAzıl 

dan tıp a-ençliği fevkala 

müteeasir ve mütenefHrD' 

gene bu riıalede Sarf m J} 
beyin bir kaç ay evvel nl 
retmek istediği Fizlyol 

kitabından talebenin te 

üzerine kaleme alındığı lı' 
yan edilmektedi rki bu J 
izah edilmiyecek derecJ 
asılsızdır. 

Belçika iJ:.:kdoiul 

mukavelename~ 
Ankara, 8 (A.A.) - , 

çika ile hOkumetimlz İ 
ıınna akdolunan uı11~ 
hpke-mlik ve adli ı eı~ff' ol 
ait mukavelename "~il' 
1aat 16 da Hariciye~·~~~~ 
tinde Hariciye vekili 1' O~ 
- ~ Ruıtü Bey ile Belçik• 1 

M. Leclercb,araııedıt 
edilmiıtlr. 

1 
Ooktor t 

Feyzi Ahtfl: 
ahre 

Cilt, Saç we ~ ebıt• 
baatalıldar ınul 

Cumadan maada be' fı 
ıa~t 10 dan 6 ya kııcl-' 
kabul edilir. d.,,ı ~· 

Adreı Ankara ead 
1 

gs9q 
Telefon utanbU 
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Almanya 
Cemiyeti Akvama 

müracaat etti 

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

~-H_i_K_A_Y_E_-=--1 ·~ 
Hatıratını yazan: Naci /SMAIL 

Molla, bir icti/ıat ta bulundu. Han mi
liafirleri, üç yüz tümene vermek için ara-

larında para toplıyacaklardı. 
-45-

Hiçane vergisi de varmış 
Hazırlandık , bir takım 

hediyelerde aldık.Tam, han· 
dan çıkacaktım . Siyah kü· 
lihlı , altın keırıeri bir 
adamın riyasetinde on kişi· 
den mürekkep bir grup hana 
lritdi . Bunların arasında 
eski mahalle meli:teplerinin 
kalfalarını tatıvan iki adam 
da vardı . Arkalarında birer 
deste değnek taııyorlardı · 
.l(anbere : 

- Bu adamlarda kim ? 
&ordum. 

- Hayır alameti değil· 
Baıtaki handır. Yanındaki 
sarıklı da mollası. Böyle 
habersiz ne ye geldiler, bil· 
iniyordum. 

Han heyeti, hanın mey-
danında bir mevki aldı Der. 

İ hal, Kamberi çağırdılar mü· 
kalemeyi ititiyorduk. Fa
kat,ı lıu resmi mükaleme 
farai lisanile, yapılıyordu. 
Bir fey anlamıyordum. Fa· 
kat iki de birde! 

1 
Hiçane.... darbı hiçane! 
Kelimelerini itidiyordum. 

Bittabi • bu kelimeler de bir 
. inana ifade etmiyordu. Kan-

ber, heyecanla bir ıeyler an· 
latıyor, Han da : 

-Emri Şahi! 
KelimesiJe kestirme bir 

cevap veriyordu . 
Heyecana gelmesi , h11.n

:aki uıakların, İranlı misa· 
, t itlerin keyiflerini kaçırmış·· 

l . 

Nihayet, Molla da söze 
-rııtı Mollanın sözü , 

son söz mahiyetinde idi. 
Herkes sükut etti. 

Birkaç büyük halı yere 
seriliydi. Han ile Molla, 
öne oturdular. Tayfenın bir 
kısmı arkaya geçti bir kıs· 

~ mı da yanlarda mevki aldı· 
lar.Falakacı1ar da birer muha· 
fız gibi önde duruyorlardı. 

Herkes, Kanberin başına 
toplandı. Kanber, darbı h ey· 

caneyi anlatıyor, dinliyenle· 
yenl~rin bir kısmı ses çıka· 
rıyor, bir kısmı da itiraz edi· 
yorlardı. Fakat, hala bir şey 
anlamamııtık. 

- Kanber Ağa! Dedim. 
Bu hiçane de ne oluyor. 
Bu tela~ nedir. birisini mi dö
ğecekler? 

Kanber Ağa, bana gözle· 
rüıi dikti: 

- Falakaya çekileçek· 
lerinin sayıs •nı Allah bilir. 
İ§, hiçaneye geldi mi, kimse 
bir sey vermek istemiyor. 

Siz,bilmezsinizki bu i§leri! 
İranda muhtelif vergi· 

ler vardır. Bunları topladık
tan sonra, para kalmadı mı 
bir hiçane çıkarrrlar. Hiça· 
ne demek hiç bir esası ol
mıyan anafor vergi demek

tir. Han ne isterse onu, 

vermek mecburiyetindeyiz. 
V ermiyen de falakaya çeki
lir. Bu bir salgındır, vergi 
salgım ... 

Hayret edilecek vergi. 

( Devamı var ) 

Cenevre,, 7 { A. A. ) 
Almanya. Cemjyeti Akvam 
katibi umumiliğine gönder· 
diği bir mektupta, tesliha
tın tahdit ve tenkisına ait 
nisbetlerile usulün tesbiti 
için tahdidi teslihat konfe
ransına lüzumu olacak ma
lumat ve izahatın gönderil
mesi hakkındaki tebliği al
dığını bildirmittf r. 

Almanya hükumeti bu 
malümatın bütün devletler
den aym ta rzda talep edil
mesini temin için mesele
nin Cemiyeti A kva m mec
lisinin Mayıs içtimamda 
tetkik edilmesini istemiştir. 

İngiltere' de 
Kıralın hastalığı vahim 

değilmiş 
Londra, 7 (A.A) - Haf

ta sonunda üç doktor kıralı 
ziyaret ve muayene etmiş· 

ferdir. Kıra] yatağa girmeğe 
lüzum görmemiştir. Bugün 
tekrar resmi işlerle meşgul 
olmuştur. 

Londra, 7 ( A.A.) - Bu 
ak§am salahiyettar bir mem-
badan bildirildiğine göre 
kıralın vaziyetinde yeni bir 
tebeddül yoktur . Müşarün· 
ileyhin sıhhi vaziyetinde bu 
sabah görülmüş olduğu bil-
dirilen salahın devam et· 
mekte ofoluğu söylenilebHir. 
Kıraliçe bu gün öğleden son· 
ra otomobille Buckindham
shire' da bir gezinti yapmış· 
tır. Bu da kıralın sıhhatinin 
tehlikede olmadığına bir 
delil addedilmektedir. 

ftalya'da 
Jandarmalarla odun

cular arasında 

Yurdumun Işıkları 

-- 9 --
Yazan: Suat Dervi, 

Bu memlekette, kadınla· 
rm istibdadı, Padiıahm israfı, 
vüzeranın zulmü güncen güne 
artmıf, Şeytanın tamamile 
hükmü altında ieçen .bu 
memleket ahalisi bir taraf
tan yüksek vergiler altında 

ezilir, zulüm görürmüş, bir 
taraftan sık sık olan zelze
leler, memleketin felaketini 
arttırmış, herkes Padiıaha li
net edermiş, kimse malına 
canına sahip değilmiş. Hü· 
kıimetin herkese karşı dost· 
luğu şef kati yokmuş. 

adeta sözlerinin birini bile 
kaçırmak istemiyordu. Ço
cuk masalını anlatmakta 
devam etti: 

Bir gün padiıah mai· 
yet erkinile gezintiye çıkmış, 
ve gezintide köy arabasına 
tesadüf etmiı. Bu arabayı 
seksen, seksen beılik bir 
ihtiyar ;sürmekte imiı. Se
nelerden beri küçük köyün· 
den ayrılmıı olan bu zavallı 
adam, ölüm halinde bulu
rı.ıın hernıiresfni görmek için 
tehire gidiyormuı, araba 
ile çıkmanın yasak oldufu· 
nu da bilmiyormuı. İhtiyar 
karşıdan • padiıah arabasını 
görünce kendi arabasını bir 
kenara çekmiı. Fakat emir· 
lerine muhalif olarak kar· 
sına çıkan bu arabayı gö· 
ren Hünkar gazaba geJmiı, 
hemen yanından hiç ayır
madığı c~Jlit baıma: "Emir· 
lerimi dinlemiyen ıu mel'· 
unun vur baıını. "Diye hay· 
kırmış. 

Kendi kız kardeşlerini, 

bütün kadınlardan daha 
fazla sevdi~i bir göz-
deı1ine hizmetkar yap· 
mış. O yemek yerken Sul· 
tanlar hizmet eder elini 
yık .. rken kimisi sabunu, 
kimisi havluyu, kinııiside ibriği 
tutarmış ... P11 d•şalıın kadın· 
lara karşı olan zafından 
istifade eden saraya mensup 
kadınlar, her i§e kendi hi· 
maye ettikleri adamları 

kayırırlar, bu suretle mem· 
!eketin idare ve işleri, mukte· 

dir kimselere• deiil, ıaraya 
mensup kadınların tercih 
ettiklerine verilirmiı. 

Katiller günden güne 
artıyormuş .•• Vilayetlerde 
kesilenlerin baıları, kement· 
le boğulanların cesedi ta 
saraya kadar getirilir, Ağa 
kapısı önünde günlerce hı· 
rakılırmış.. İdam edilenlerin 
içinde Vezirler, Sadrazam!ar 
da varmıı .. Evet büyü ta· 
mamile tutmuş, İblis ıaltn· 
natı hüküm sürmeje batla· 
mış ... 

Maiyeti atlarından atla· 
yıp, lahzede ihtiyarın etrafını 
sarm1şlar. Zavallı betbaht 
kabahatinin ne olduaunu 
anlamazmıı. Ona: "Ey asi, 
demişler. Padiıah ~emri hi· 
lafına hareket edenlerin 
cezası idam olduğunu bil
mez misin?" ihtiyar, hayret 
ve r deh~et içinde kendini 
mudafaaya vakit bulmadan 
cellatlar üstüne atılp onu 
arabesından aıağı almıılar. 
Biçare ihtiyar göz yaıları 
içinde; "Ey padiıahım, ka· 
bahatim, kusurum ne ise 
affet beni... affet Sultanım. 

Urfa da 
At koşusu yapıldı 

3 • 4 - 931 tarihinde Urfa 
Valisi Etem Beyin ve fırka 
kumandanı vekili Sabri Paıa 
Hz. nin Riyasetinde birinci .. 
İlk bahar at koıusu muva· 
f akiyetle yapıldı. Koıuya 
bütün Urfa halkının ve 
civar aıayirinin en halisüt· 
tem ve.. en bilent arap 
atları İftirak etti. Bilhassa 
Seklavi ve Hamdani atları 
cidden nazarı feribidi. 
koıuda Sakarya boylarından 
lzmir sahillerine kadar on 
beı günde giden cefa kir Türk 
atlarının bu memlekette ilel 
ebet ölmiyeceği ve her za· 
man için serveti milliye ve 
müdafaayi milliyeınizin esa
sını teıkil edeceği iftiharla 
gözüküyordu . ... ,.., 
Y orginin bostanında 

Bakırköyde Y oreinin 
bostanında yanaıma Bili.il 
arkadaşı Apturrahman ko· 
lundan biçakla 'vurmuıtur. 

'idrarını kacıran"' 
' çocuk ve büyükler 

Hususi bir uıul He az va· 
kıtta tedavi olunur. 

Keza nefes darlığına 
müptela olanlar da isti· 

fade ~örürler. 

Dr. Y ermanyan-Kum
kapı f ncirdibi No. 3 
~ -BARTIN hattı lüks POSTASI 

ekspres 

CİDE ;a:~:: Perşembe 
Sirkeciden hareketle 

Ereğli, Zon1ıruldak, Bartın 
Amasra, Kurucaıile ve Ci
deye azimet ve avdet ede
cektir. 

Tafsilat için; Sirkeci sa· 
lonu karıııeında Mizanoğlu 
han No 2 Tele fon 1st: 354 

Alman 
ctzırlarının Londrayı 

ziyareti 
~,blondra, 7 (A.A.) - Eyi 
tf~ er alan mehafilden is· 

J Bombay'da 
Douglas F airbanks ile 

bir mülakat 

Milano 7 (A.A)-Bir kaç 
jandarma neferi 3 oduncu· 
nun ustünü aramak istemiş· 
lerdir. 

Bunun üzerine iki taraf 
arasında tüfek ateıi açılmıı 
tır. Odunculardan ikisi öl· 
müf, üçüncüsü de ağır su· 
rette yaralanmııtır. Jandar· 
malardan da iki lciti yara
lanmııtır. 

Bir gün vezirile karşı 

karııya oturan padiıah, ona 
kendi arzularını daima tas
vip ve takdirle karııJayıp, 
diğerleri gibi itiraz etmedi
ğinin sebebini sormuş • Pa
diıahı gazaba getirip öbür 
Vezirlerin akibetine uğra
mak istemiyen Vezir : 

" Diye yalvarmaya baı· 
lamıı . Fakat ıazabından 
buhran içinde olan Hünklr: 
" Vurun baıını , vurun ... 
" Diye bağırmakta imiş ... 
İhtiyarı sürükliyerek padişah 
arabasının yanına getirmit· 

'. v~qR~~E 1~~~-~~~~RI 
1 l~TISAT ;~~~;: perşem~e 

bar edildiğine göre Al· 

'" Baıvekili doktor Bru· 
tlııtng ile Hariciye nazırı 
' l<urtius'un Londrayı 
~lltetierinin Mayıs aymın 
')etind~n evvel icra edil· 
e~e. 

lrı 8~ • nıubtemeldir. 
't, idız Hariciye nazırı 
~-ti ~enderson, son defa 
t ~ . d 'itti zıyareti esnasın a 
1 tel' , ilk e ve Almknya yı 
e,• il dar eden muhtelif 
q8 e11

1eler hakkında M. Kur· 
t e g" .. Q,.. oruırnek arzusunu 
il etnıiıti. 

.-,~ defa lngiltere hükumeti 
llld 

~tfaı an vukubulan da· 
~i •ebebi hudur. Bu bap· 

ftıtfhJ 
)'" >arata nazaran bu ete 
bıt att hiçbir progı am 
t edilnı· tq_., •Yecektir. Müla-

~ı~ı eıınasında muhtelif 
et 

~ lnevzuu bahsedi-
~e b 

~, hu llleseleler meya· 
"q•t~ erhalde AJmanva 
~le:Yda iktısadi birliği 
' ı e b li~ .. F uluna~aktır. 
h,t " tansız-ftalyan 

Qtı ın .. 
~lld Uzakerah 
·(;' .. ta, 7 (A. A) - in· 
'- ansız • İt 1 . 
'tetıllt a yan denız 

t •na -
) Q't•tıda onümüzdeki 
' tıe lngiltere ha· 

Zaret· d 
lıttlıb ın e baılanı· 

_, edilınfttir. 

Şikago şehremininin 
intihabı 

- Ey padişahım, demi§. 
1 

er • Boynuna kement ata· 
cakları zaman, Şeytan tara· 

1 
fından zaptedilmiş , büyülü 
padiıah : "Bu defa kan iste
rim kesin batını. "Diye fer· 

gunü akşamı Sirkeci rıh
tımından hareketle Ereğl i 
Zonguldak, Bartın,Kuru
CB!ile, Cide, lnebolu 
m,e'ye azimet ve avde~ 
edecektir. 
. Yük ve yolcu için Sirkeci A 'ti
ıye Hanı Veli Zade v~purları 
ı centaıırıa müracaat. Te, fst. 980 

Bombay, 8 (A.A) - Si· 
nema yıldızlarından Ameri· 
rika'lı Douglas Fairbanks 
İngiltere'ye gitmek üzere 
Bombay'dan hareket etme· 
den evvel ı'gazetecilerle gö· 
rüımüıtür. Muamileyb bu 
mülakat esnasında Hindis· 
tandaki gayet büyük ve 
ağaçlık yerlerde Pan avına 
çıkarak bunlardan 6 tane 
öldürüldüğünü ve bir Kap
lana da bir kaç el kurıun 
atmak fırtatını ele geçirmiı 
olduğunu anlatmııtır. 

ŞJkago, 7 (A.A.) - İnli· 
habat nisbi bir ıüklin içinde 
cereyan etmektedir. 

Sen yer yüzünde allahın 
bir vekili, adeta gölgeslsin . 
Senden bir hata çıkmaz ki 
itiraza imkan olsun • Zahi
ren makul görülmiyen ha· 
rakat bile yapsanız, muha· 
kkak onda gizli bir hikmet 
vardır. 

yada başlamıı . Çamurlar 
içindeki zavallı ihtiyara 
merhamet eden, onu müda· 
faa eden kimse olmamıı . 
Tam ceUat ihtiyarın boynunu' 
vuracağı zaman, yol üstün· 
de peyda olan bir delikanlı 
ccllata yaklaıarak havaya 
kalkan kolunu yakalamı~, 
bir arslan homurtusuna ben· 
ziyen gür sesile: •Böyle bir 
Piri faniye el uzatamya, 
onun kanını akıtmaya utan· 
mıyan namertler kim olurıa 
olsun, namuslu insanlara 
hesap vermek mecburiye• 
tfndedirler" Diye bağırmıı. 
Cellitın kolunu tutan demir 
pençesi, o kolu öyle bük
müı ki, elindeki bıçak yere 
düımüş. 

'WMll .......... _ su - --- _:;;_ 
Hünkarın maiyeti, atlarile ara· 
baya çabucak yetişmiılEr. 
Ve oldukça uzun aüren bir 
mücadeleden sonra ihtiyarla 
delikanlıyı kıskıvrak bağla
mıılar. Hünkar saraya dön
müş olduğu için mevkufla
rı da atların arkasına bağ· 
layıp saraya getirmişler . İspanya'da 

Cumhuriyet hareketleri 
Saint - SebasUen, 7 (A.A) 

M . Onamun' nun 1 Mayıs 
tarihinde Cumhuriyet taraf

tar]arının yapacakları miting· 

te irat etmek üzere hazırla
mış olduğu nutuk metni ele 

geçirilnıittir · M · Onamuno 
hakkında kırala hakaret 
maddesinden dolayı takibat 

icrası muhtemeldir · 

Fransa'da grevciler 
Paris, 7 (A.A) - Şima 

eyaletlerile Pas de Calais' de 

grev ilin etmft olan kömür 
madenleri amelesi yarın ye· 

niden tamamen ite batlama· 
ğı kararlaıtırmıılardır. Bu 
kararlarını Garddaki grev· 
c ilere bildireceklerdir. 

Müntehipler arasında bir 
çok defalar küfürler ve 
yumruklar teati edilmiş ise 
de polis sıkı bir surette 
nezaret etmekte ve her 
türlü kargaıalık teıebbüsle
rini sürat ve şiddetle tenkit 
eylemektedir. Şehirde zıhh 

otomobiller karakol gezmek· 
te olup bütün polis kuv· 
vetlerile polis hafiyeleri se
ferber edilmiıtir. 

Adalar sulh mahkemesin
den : Büyükadada ya2'ıcı 
sokağında 3-26 No. lu hane· 
de vefat edip terekesinin 
tasfiyesine karar verilen ma-
dam Teanonun uhdei tasar· 
rufunda bulunan mezkur so· 
kakta kain altı oda bir hah· 
çe ve bir kuyuyu havi yet-
miş beş metre murabbaı ze-
min üzerine rnebna 2500 
lira kıymeti muhammenesin· 
de 3-26 No. lu hane 12 ma· 
yıs 931 salı günü saat 14 te 
açık arttırma ile satılacağın· 
dan talip olanların yüzde 
on teminat akçasile müraca· 
atları ilin olunur. 

" Bundan sonra iıe, pa· 
padişah yaptığı taşgınlıkla· 
ra hiç bir itiraz kabul et
mez olnıuı. Şeytanın telki· 
nile yaptığı her ıeye ha~a 
sümrne haıa, ilhftmı Rabba
nidir dermiş. Padiıahın • se
fahatine para yetişsin diye 
idamlar, katiller sıklaımış, 
çünhi çocuksuz f ölenlerin 

' 
mirasına padiıah konarmif. 
Bazen atla, bazen tahtıra· 
vanla bazen de araba ile 

gezmeye çıkarmıı, fakat kar· 
t-ısına başka bir araba çı
karsa fena halele hiddetle
nirmfş. 

* 
çılgınlığı o dereceye var 

mıf ki, bir teUal çıkarıp aha· 
Jiyi araba ile gezmekten 
menetmiş. Bütün memleket 
bu emre itaat etmiş, kim· 
ıe araba ile çıkmazmıf. 

Siyah elbiseli süvari, 
cocuğa yaklaıarak onu bü
yük bir dikkatle dinleyor, 

Bu umulmaz müdahele· 
den ıa~ıran maiyt!t erkanı· 
nın §aşkınlığından istifade 
eden delibanlı, ihtiyarı yer· 
den kaldırıp kolları arasına 
almıı ve harukulade bir çe· 
viklikle arabaya~atlayıp at· 
ları son sür'atle sürmeğe 
baılamıı. Hiddetinden çıldı· 
ran paditah Cellatbaıına : l 
" Ya baıı, ya baıı.n ,, Diye 
haykırmıı. Ya baıı, ya haıın 

Fakat , zavallı ihtiyar 
atların arkasında koıamadı· 
ğı için, yarı yolda tıkanıp 
yuvarlanmıo, taıların üstün
de sürüklenmekten parça· 
lanmıı ölmiiş ... 

Sarayın iç avlusuna gü· 
rültü ile giren at sesleri du
yulunca, harem kadınlaı ı 
yüksek pençerelerden diıarı 
bakmıılar, ve bir atın ar· 
kasında eli kola bağlı bir 
yiğit görmüııler. Yüzü bir 
Şehzade kadar güzel bakııı 
hir cengaver kadar cür'et .. 
kar bu delikanlıyı saravm 
bütün kadınları beğen~iş. 
Ve kulaktan kulağa frsılda
mıılar. "Boynu vurulaca k-

mıı. Ona bütün kadınlar 
acımakta Jmiıler: 

l Devamı uar ] 
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Sahife 6 

Yeni E•eder : 

Ha vacıhk ve Spor 

(44) üncü ıay111 her za· 
IDanki gibi nefistir . Ha Ta 
futboluna , Almanya'nın e .. 
rarenaiz tayyaresine ait tay· 
yarecilik yazılarile lik maç· 
larına, Galatasaray'Jı Mitat-
ın ankete verdiği cevaplara 
tahıla edilen sayfalar okun· 
mağa değer • Bu nüıbaca 
Falih Rıfkı Beyin bir fıkrası 
(Çocu~uma ne öfretmeliyim) 
serlevhalı yazı, Hollvot mek· 
tupları , lıçi bir maymun , 
deniz altından kutba, Aka
nın kö§eıi, Şarlo'nun en son 
filmi ıibi her sınıf karii 
alakadar edecek mütenevvi 
mevzular vardır. (Mecmua
mızı beğeniyor musunuz ? ) 
Bütün İftlrak edenlere mec
mul\ birer hediye verecek· 
tir. Bu sayıda elJiye yakın 
resim mevcuttur • Tab'ı iki 
renldtdir. Bütün karilerim!· 
ze tavaiye ederiz • -·-TlYA TRO SiNEMA 

Üskiid;
Hô.le sinemasında 

Bahriye talt heleri 
Mümessilleri 

Jan Krnvfort 
Programlarımız cumartesi 

ve çarıamba günleri değııir.f 
Her aün gündilz 3,30 da ge· 
~eleri 9, 15 te cuma günleri 
2 de 4 te gece 9,15 te. Ge
lecek program Gülen adam. 

* Bu aktam Pangaltı tiyat· 
roaunda Komik Şevki Bey 
hey'eli temıiliyesi tarafın· 

dan gülünçlü komediler ve 
hanendei ıehtr Hafız Bür· 
han Beyin ıaz hey'eti tara· 
fından mükemmel bir kon
ser verilecektir. 

- Q\M#ô 
Çocuk hastanesi ku lok, bobaz, 

burun mDtchassısı 

Dr. Ekrem Behçet 
B. oğlu Mektep soknk J 

Telefon B. o. 2495 

Çocuk hastalıkları mfitehassııı 

Dr. Semiramis Ekrem H. 
Beyo~ıu lıtcktep sokak 

Telefon : B. o. 2496 

' 

Haydar Rıfat beyin eserlerinden 
Ayni 'haklar İki lia 
Miras meseleleri Bir > 
Şerhli borçlar kanunu J> » 

(İKBAL) kita hanesinde 

Doktor 

Hafız Cemal 

tedavihanesi 
Erkek, kadın ve çocuk· 

ların dahili (iç) hastalık· 
larını cumadan maada 
her gün (2·4) de Divan

yolunda 118 numaralı hu· 
susi kabinesinde tedavi 
eder. 

İbrah~m Zati 
Cağaloğlu • Mahmudiye 
caddesi Çatalçeıme ıo· 
kak No. 5. 

Her ıün öğleden ıon-
ra altıya kadar haata• 
larını kabul eder. 

YARIN 9 Nisaa 

Jül Kaatro 
Kazmir Ticarethanesi 

( Orozdibak Karşısında No. 1 S ) 
Muhterem müıterileri, yeni welmiı ve son moda 

olan humı:ııları ziyaret etmefe dauet •der. 

Büyük Tayyare 

p g u 
3 üncü Keşide 11 Nisan 9 31 dedir 

Büyük İkramiye 

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

8.000 liralık ikramiye ve 30.000 lira

lık bir 

MÜKAFAT VARDIR 

An karada 

OTEL T ASHAN PALAS 
KALORiFER - BANYO 

Asri ve hususi salonları havidir. 
SERViS MUNT AZAMDIR 

RESTORAN KARPİ~ 
Fiyatlarda mühim tenzilat 

Odalarınızı telgrafla angaje ediniz. 

Bahrisefit felemenkl 
-- . Bankası 1 

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

Mezun sermayesi: 25,000,000 fL. 
Tediye edilmiş sermııresl: 5,000,000 PL. 

!• tıyat akçesi: 3,250,000 l'L. 
Onlatnd l\araköy polastn Telefon: Be} cğlu 3711-5 
lstnnbul tali çubesi : •rı.erltez Postanesi ittisalinde 

Alln'temcci Han. Telefon: ist. 559 
BilCımum banka muamelat 

Emniyet kasaları icar. 

Oriant Bank 

lıtanbul §Ubeslnin müceddeden küıat oluna, 
dairesinde bodrum katına mükemmel V~ 

müzeyyen knıalar vazolunmuıtur. Fiatlar 
ehvendir. Arzu edenlerin Bahçekapı' da 
A§irefendi caddesinde Yeni Vakıf han 
karıııındaki bankaya müracaatları llzımdır. 1 

Çünkü Galata' da Karaköyde börekçi fırını ittisalindeki 
büyO.k mahallebicfnin üstünde kain 

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 vardır. 

Meş~ur C H A R L ( S S [ M O H l. T. O. Fa~rikasmm 
20,000 ADET 

Şık ve her renkte gabardin 

PARDESÜLERİ 
Relmiş ve 19, 1 /2 liraya aatılmağa baılanmı§tır. 

~ TEDIYATTA BÜYÜK TESHILAT , .... .... ' 
• • ~.J. ' • • 

~----------~~---------------H ili li ah m er merkezinden: 

Ticarethanelere 
Kurban bayramında çıkacak Htlaliahmer aazetesine ilan 

vermek arzu eden tüccann Babıali, Ankara caddesinde, 
r lıtanbul ili.nal odası J na müracaatları. 

Santimi yedinci, ıekttlnci sayfada 30, be~inci, altıncı 
sayfada 40 karuıtur. 

r , ._ı •,· ',I( 11' • 0 

1 

BANKA KOMERÇIY ALE 
İTALYANA 

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

Merkezi dare : MILANO 
ıtalyanın aşlıca: şehirlerinde 

ŞUBELER 
lngiltere, lsvıçre, Avusturya, Macaristan, Çekoslavakya, Lehistan, 

Romanya, Bulgaristan, Mısır, Amerika Cemahiri Müttehidesi, 
Brezilya, Şili, Uruguvay, Arjantin, Peru, Ekvatör ve Kolumbi

yada Afilyasonlar 
ISTANBUL ŞUBE MERKEZİ 

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

Istanl>ul'da: Alalemciyan hanında Telef. 2821. Beyoğlunda: 
istiklal caddesi Telef. 1046. Kambiyo dairesi Borsada Telef. 1718 

1 
lZMİRDE ŞUBE 1 

filllllR'ı'.mm-OFYAJil!iilh" ER •* ........... -

Bank F ranko Aziyatik 
Anonim Şirketi 

Sermayesi: 25.000.000 Frank 
Merkezi idaresi: Paris, Budro (Boudrean) Sokak No. 9 

Şabeleri: İstanbul, Galata, Voyvoda Caddeai No.102 
Telgraf adresi : Frasiabank 
Telefon: Beyoğlu 1421-2-3 
Posta kotusu: Galata No. 376 

«Harbin 
«Mukden 

Bilcümle Banka Muamelatı == 
Hesabah riye küşadı - Vadesiz ve vadeli tevdıat- Tasarruf 

sandığı-M ktıkatı ecnebiye, kambiyo, esham ve tahvilat alım satı
mı-Senet iskontosu-Esham ve tahvilat bedellerinin tahsilı-Adi 
ve sirküler itibar mektupları - Esham ve emtia üzerine avans -
elinecb Emekleremt üzerine kredi küşadı - Esham ve tahvilat 

muhafazası vesaire. 
lstanbul dördüncü icra Hakları tııpu ılcUJile sabit 

dairesinden: olmayan ipotek alacaklı· 
Tamamına 3600 lira larla diier allkadarının 

kıymet takdir edilen Gala- ve trUf ak hak ıahlplerinin 
tada ıultan Beyazıt mahal· bu haklarını ve huıuıile 
lesinin MaryA ıokaiında faiz T• muarife dair olan 
atik 25 cedit 23 numaralı iddialarını Hin tarihinden 
maa bahçenin karglr hane itibaren yirmi gün içinde 
nin nıafı hiHeıi 7 Mayıa 1931 evrakı müıbitelerile bildir· 
tarihine müıadif Perıeınbe melerl lazımdır, akıihalde 
ıünü4 ıaat 14 den 16 ya ka· haklAtrı tapu ılcillile ı~bit 
dar İstanbul dördüncii icra olmayan ıatıı bedelınin 
dairesinde artbrma yapıla· paylaımaıından hariç kalır· 
caktır. Birinci o.rtırmada en lar alakadarların icra, iflb 
ziyade beı yüz llraya talip kanununun 119 uncu madde-
çıkmııtır. Artırma tktncidfr, ıine göre hareket etmeleri 
en ziyade artıranın üzerinde lüzumu ve müterakim Ter-

IJI, belediye, vakıf icaresl 
bırakılacaktır. Şartname müıteriye aittir daha fazla 
20·4·931 tarihinde divanha- malQmat almak btlyenler 
neye talik edilecektir artır· 930·321 doaya numaraslle 
maya lttlrak için yüzde ye· memuriyeUmize mdracaat-
di teminat llzımdır. ları Hin olunur • 

OSMANLI 
BANKASI 
Sermayesi 10,000,000 

lngiliz lirası 

İST AN BUL ACENT ALI Öf 
Telefon: İstanbul 3318 

BEYOÔLU DAiRESi 

Telefon: Beyoğlu 1303 

Sencdat ve poliça mukabilinde 
muayyen vadeli veya hesabı caı1 
suretiJe avansl:ı.r,poliça ve iskoıı 
tosu. 
Türkiye Cünıhuriyetinin başl 

şehirlerine ve memaliki ecnebi} 
ye sencdat, çek, iljbar mektup! 
ve telgraf emirnameleri ırsaıat 
(Hesabı cari)küşadı, senedat ~ 
kıymetli eşya muhafazası, ku 
ahsilab, Türkiye'ye ve mematı 
ecnebiyeye keşide edilen polı 

!arın tesviyesi, borsa muarı1 
icrası, akçe bey'i ve şerası, 
bilcümle banka muametatı, k 
icarı. 

Dünyanın en mükemmel ve 
çocuk gıdasıdır. Ec.z..ıı.nelerdc 

Zayi evrak 
Dün saat 9· l 1 ar•J 

Beyoğlunda Tünel el~ 
nda mühim enak pal<' 

gaip ettim' /, 

Kimsenin ioine yar/, 

bulup Sirkecide Me~ 

otelinde Çapan ozlu ,, 

Süleyman beye getireli 

Uf edilecektir. 

TAKVvı. 
ı: 

Zilkade: 20 - Mat 

NisaJ1 
9 

Perşembe 

1931 
1 

""~atı
1 

Sabah 5,31 yate• 
Öğle 12, 16 ıııııı•" 
ikindi 15,56 ~ ,;; 

efi ıııOcıt 
Meı'ul müdDr ve )il 

/hır,_.,,111 


