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anlatan mühim bir nutu 

u ortaya koyduğunıuz zanıan Sovyetler tezimizi 
1ğ1 n 1 d 0ğru1 U ğ Un U b İ 1 d İ rd İ ı -Boğazlar meselesini ortaya koy- kalma hastalıkları iyileştirecek, 

I duğumuz zaman, Sovyetlerir. bi· insaniğ sonuçlara varabilme!\1 hnn-
Balkan p aktı barışın temel taşlanndan biri oluyor zimtezimizdekidoğruluğuvehak. lıcadileklerimizdendir. 

e,e s rı• p ogramını ba- lılığ1 bildirmiş, olmaları, riürk Arkadaşlar, 
ulusunda yeniden derin dostluk Arsıulusal durum nazik bir 
duyguları uyandırmıştır. buhran geçirmektedir. Eski ve 

Türk - Sovyet dostluğu arsıu· • • t büyük anlaşmazlık, son çatış -iz gun Yu aşın ulsal barış için şimdiye kadar yal- malarla heyecanlı bir noktaya 
mz hayir ve fayda getirmiştir. gelmiştir. 

\ııf 

g 
Bundan sonra da yalnız hayirlı ve 

geni. şıı· yecektı• r faydr:3~ik~·~ and- lus!~~~~~~j;;:~·;~;:ş~:;:.~~~: • 
resini bularak, genel günevsizliği 

1 aşma~ 1 ortadan kaldırmasını ummak is • 

nl.zi Kara en ize demirle bagv ladık... Diyarı- Arkadaşlar, teriz. 
Geçen dört yıl içinde bir önemli Bununla beraber bütün dünya 

e. i apısındayız... Limanlar rıhtımlar bizim... hadise de Balkan paktıdır. Dört gidişini göz önünde tutarak dik -
devlet, kendi güvenleri için ve katli, hazIJ"hklı, uyanık bulunmak . Q ~ Balkanların karışma ve karıştırma lüzumuna kani iz. 1 SA çizgileriyle, ortaya çıkarmıştır. şın geçimi hissolunacak derecede k l k k . . . 

1. k onusu o ma tan çı ması ıçın JÇ • G b ı_ 
1 

d" k. d __ ,..______. _ _...__ Yeni harfleri, ulusal tarihi, öz- geniş ıyece tir. b" k 
1 

b. "b· 
1 

. b ... ene u Kanaat e ır ı, ost • 
h ten ır anaat e ırı ır erme ag • • 1 e 1 b ... 

1 
b .. ·· ·ı ·1 

• r.. ara, 9 (A.A.) - C. H. Par- dili, ar, ilimsel müzik ve teknik Tarım ve endiistri areketleri - 1 1 d B Ik 1 b ... 
1

, k uK< arımıza ag ı ve utun ı gı e • 
..r. • b" .b . k anmış ar ır. a an ı ag a~ı • . • d ••. 1 h. .

1 1
. . 

" ı yük Kurultayı bugün saat kurum1ariyle, kadını, erkeği her mız ırı irıni ollayan tedbirler!e 1 . "k b" b rımız e ıncı ır sıyasa ı e e ımız-
I k d larımız a gıttı çe artan ır era,. d4*. td·... ad l b 

c açılmıştır. hakta eşit, modern .Ti.irk sosyetesi yapı ma ta ır. berlik ve dayanışma siyasası gü • k ge 
1

_ ı~ı. ar gene arışı 
P-:r~i eenel başkanı Ulu önder A- bu son yıllann eseridir. Maden ürünlerimiz, son za • d". y··k l • • • k oruma'K ıstıyoruz. ,. ı- uyoruz. u en erımızm gere -
... r . .: urultayda aşagıd4ki :süy- Türk ulusu <0.necı.k varlığını de- manlarda özel bir gelişim göster • p · • ı ı 

!e.. i vermİ§lİr: rin ve sağlam kültür sınırlnrilc di. Umudumuz odur ki, gelecek lerini, kesin bir bayrılıkla göze - artın l n 50~ Yh ar-
Kurultayın sayın üyeleri, çevreledikten sonrndır ki, onun kurultay maden işleri ile beı·aber tiyoruz. dakl kazançlan 
K 1 d b 1 akı h k k d Asıl dikkate deg"" en Balkan arşı arın n u unm a az yü sek apasitesi ve erdemi, ulus· eniz ökonomisinde bugün almak-

duyduğum delege nrkadaşlnrım1 lar arasında tanılır, Tiirk ulusuna ta olduğumuz tedbirlerin verimli paktının, daha bir yıl içinde, ar -
ı 1 k 1 d l sıulusal barış için büyük bir etke se am ar en, yüce u usumuzu say- oğunsa rengini veren bu devrim- sonuçlarını dermiş olarak, topla -

gı ile anarım. l lerden her biri, çok geniş tarihsel nacaktır. olduğunun anlaşılmasıdır. Balkan 
B d b d G paktı, gittikçe, Avrupa barışının u an a, un an önceki kurul- devirlerin öğünebileceği büyük örüyorsunuz ki, arkadaşlar, 
1 P d başlıca temel taşlarından biri ol -tay arı ve artimizi oğuran ilk Sı- işlerden sayılsa yeridir. Biitüı. hu yepyeni bir güdümlü ökonomi dü-
K ı d mnk yerindedir. vas uru tayını ki, ış ve iç düş- işler, Partimizin programım ö - zeni kurmakla uğraşıyoruz. Par-

.tnanların süngüleri altında kurul- zenle gözönünde tutarak başarı - timizin ökonomik anlayışı, bu yön- i r an 1 a do s ti u-
ınuştur - hatırlamak, geçen 16J fabilmiştir. deki programımızın, yurdun ih- ğ umu z 
yılın bütün hadiselerini gözönüne Tüzel, sağlık _ sosyal. finans. tiyaçlarını karştlıyacak ve onu az Geçen dört yılın şerefli hiidise-
getirmeyi kolaylaştırır: ökonomi ve bayındırlık işlerimiz- zamanda gelişmiye ve genisliğe ]erinden biri olmak üzere, İran 

Uçurum kenarında yıkık bir de, hiç durmadan aldığımız yeni erdirecek en iyi program olduğu- Şahinşahmın sayın konuğumuz 
ülke ... Türlü düşmanlarla kanlı bo- tedbirlerin iyi ve yerinde olduğu nu gösterecektir. Yeni öğütleri· olduğunu kıvançla hatırlatırım. 
ğuşmalar ... Yıllarca süren savaş... na kani bulunuyoruz. niz ve direktiflerinizle, yen~den, B h d "k" , 
O u şa sığ tanı ma an ı ı mem e -

ndan sonra, içerde ve dışarda . ilerleme ve yükselme tedbirlerimi-
0 kon Om 1 a 1 an da tin kazandığı faydalar pek geniş saygı ile tanılan yeni vatan. yeni 1 n zi kolaylaştıracakğımıza şüphe 

olmuştu;. lk" kardeş ulusun ~ra • sosyete, yeni devlet ve bunları ba- d ,. , e ko 1 ay ·ı ş 1 er yoktur. 
I smı açacak hiç bir mesele kalma-Şarrnak için arasız, devrimler .. ş- DIŞ SiYASA 

te Türk genel devriminin bir kısa Akdenizi Karadenize demirle dığı ilan edilmiş ve biribirini bah-
d" · bağladık. Anadoluda özel şirket • - - - - - - tiyarlığından kuvvetli olmaların -ıyemı... B 1 B 1 

ler elindeki bütün yolları satın ayan ar, ay ar, dan başka dilekleri bulunmadığı 
Bayanlar, Baylar, C · · d 

aldık. İstanbul ve lzmirde liman ümurıyetın ış siyasada özenle anlaşımıştır. 
Partimizin her kurultayı, dene - ••tt•• u •• 1 l b A ve rıhtım işleri devlet eline geçti. gu ugu amaç, arsıu usa arışı Kardeş· fgan 

hilirki, bir dönüm başında toplan - o· b k" k n-1 A t I korumak ve güven içinde ya•a· 
_ ıyarı e ır apısı :ıayız. n a - :ı- Afgan devletinin uluslar sos • ·••Iştır. 1927 kurultayı, doğuda kt 
k yaya, Erzuruma kömür yurduna. ma ır. yelesine girişini selamlamakla 

opan azıyı yenerek Cümhuriyetin d d "d" Komı:.ularımızla dostluk ve 1"y1• urma an gı ıyoruz. :s bahtiyar olduk. Bu kardeş ulus ile sarsılmaz temelde olduğunun anla- D l d . ll k geçinme yolunda her gün biraz: da· 
§ılmasına, 1931 kurultayı gu··ven- ev et emıryo arı urumu, dostluk bağlarımız mutlu bir su -

b k ı l ha ilerlemekteyiz. t·k k ugün endi .ma ımız o an 500 rette ilerlemektedir. 1 ve sükunun esin olarak kurul- S ti 1 d 1 
milyon liralık bir işi çevirmekte - ovye er e ost u~asına rasgelir. Bu kurultayımız 

ıse . ··ı ""d l". d .. dir. g ... umuza eş yoktur • gemş o çu e ge ışım evrı ı-

Çİnde bulunduğumuz günlerde top- Sayın arkadaşlar, Sovyetlerle dostluğumuz, her 
lanınış oluyor. Geçen dört yılın başlıca işleri zamanki, gibi, sağlamdır. Ve iç-

Kurultayın yeniden alacağı i- ökonomi alanında olmuştur. Bir tendir. Kara günlerimizden kalan 
lerleıne ve yükselme tedbirleri ile çok ülkeler, acunsal buhran kar - bu dostluk, bağım, Türk ulusu 
"atanın yüksek yönetimini erdemli şısında sarsılmış ve umutsuzluğa unutulmaz değerli bir hatıra bilir. 
ellerinde tutan Partimizin~ şerefli düşmüşken biz, bu kapsal felaket lki memleket arasında her yönden 
tarihini zenginleştireceğine şüphe önünde cuda irkilmedik. Yurdun değetler, sıklaşmakta ve genişle-
}>oktur. ökonomisini yeni bir düzene yÖ· rnektedir. Sovyetler, cümuriye-

J::> a rti n in bayrağı netlemi~ bulunuyoruz. Arsıulusal timizin onuncu yılında, yüksek de
a 1t1 n da yapı I an rejimi denkleştirerek, iç pazarı ha- legeleriyle, şenliklerimizde ha

rekete getirerek kendimizi koru - zır bulundular. 
işler mayı batardık. Aaıl önde tuttuğu- Devletlerimiz, hükumetleriyle 

d ~ karultaydan bugüne ka- muz iş, geniş bir endüstri prog - ve uluslariyle her fırsatta biribir
ar, kültürel ve soysal alanda ba- ramını gerçekleştirmeye başlamak ]erine nasıl inandıklarını ~e ne ka-

!ardıg" ı.,._ • 1 T·· k. c·· "' J B d d"kl .. b l'" •••iZ ış er, . ur ıye umnu- o muştur. u program, tamamile ar güven ı erını ütün dünyaya 
':Yetinin ulusal çehresini, kesin gerçekleştiği gün şüphesİ-ı; yurtta- göstermektedirler. Son günlerde 

Bütün uluslarla 
ilgimiz dostçadır 

Y alem komşularımı:z!a ve uz-ık 
devletlerle olan ilgilerimiz, genel 

olarak, normal ve dostçadır. Arsı
ulusal ilgilerin gerektirdiği bütün 
değetleri ve konusmaları kıvancla 
kolaylaştırıyoruz.. ~ 

Tül"kiye Cümhuriyeti, Arsıulu -
sal ailenin, ancak faydalı, çalış • 
kan ve iyi geçimli bir unsuru ol -
mak amacındadır. 

Uluslar sosyetesinde ciddiği 
barış ve elbirliği ist"eğiyle çalışı • 
yoruz. 

Uluslar Sosyetes:nin, Arsrnl-, • 
s~l. güveni arttırncak, geçmişden 

Bayanlar, 1iaylar, 

Size biraz 'da partimizin son 
yıllardaki öz hayat ve kınavından 
bahsedeyim. Geçen Kurultayın 
Parti örgütlerine vermiş olduğu 

çalışma yöneti çok faydalı ve ve • 
ri.mli olmuştur . 

Parti üyeleri, prensiplerimizi an· 
lamakta, yaymakta ve bütün yurt-
taşların sevgilerini, güvenlerini 

kazanmakta kendilerinden bek -
lendiği gibi hareket etmişlerdir. 

Parti seçimlerinin canlı Ye 

özenli bir tarzda oluşu siyasal ha-
yatımızda önemli bir ilerleyiştir. 

Partimizin, Halkevleriyle bü • 
tün yurttaşlara kucağını açması, 

vatanda soysal ve kültürel bir 
devrim yaptı. 

Sevgili arkadaşlar, 

Cümhuriyet Halk Partisinin c • 

sas düşünce ve dileği, vatanda~ -
ları her türlü ayrılıktan korumak • 
onları, kendileri ve büyük Tür!. 
ulusu için faydalı kılmaktır. 

Programımızda iş bölümlerin:n 

her birinde bulunan, yurttaşların 
özel ve genel asığları ve genlikle • 
ri, ayrasız, gözönünde tutulmuş • 
tur. Bu hakikatin bütün yurttas • 
larca, yalın olarak, bilinmesi c~!;: 
önemlidir. Bunu yurttaşlara an!at
mak ve bu suretle onların sevr;i • 
lerini ve güvenlerini kazanma~r, 
parti Üyelerinin kutsal ödevidir. 

Türk ulusu kendisine hizmet 
eden1eri, süre) bir surette deıjer • 
lemiş ve onlara ön vermiştir. 

Son saylav seçiminde partin:i
zin ulusun güvenini kazanması bi· 
ze, çalışmamızda yeniden büyük 
şevk ve kuvvet vermi tir. 

Ulusa hizmet yolunda hütün 
varlığ1mızla çalışmak, parti üye
lerinin bozulmaz andıdır, 
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Şükrü Kayanın Saidi 
Kürdiye dair beyanatı 

Yalovada y~~i tevkifler 
İsparia: 9 (A.A.) - İç Bakanı Sükrü Kaya Isparta 

muhabirimiztı şu beyanatta bulunmuştur: ' 
"925 ~cyh Said isyanı münasebetile lspartaya nak· 

lolunan V{ k~ndisine bediüzzaman adını takan Saidi 
Kürdi, dini siyasete alet yaparak irticai propagan
dalara girişİniş ve bir takım saf adamları kandırarak 
doğru yoldan şaşırtmağa çalıştığı anlaşılmıştır. 

Adliye hadiseye el koyarak Saidi Kürdiyi ve muh
teHf yerlerde kandırabildiği otuz kadar mUrtecii , 
tevkif etlni~tir. Temyiz mahkemesinin kararile mu
hakemeleri Eskişehirde yapılacaktır. 

Genel emniyet idaresindeki siciline nazaran Saidi 
Kürdi 31 mart irticama karışmış ve şark vilayetlerin
deki irticai Kttrt hareketlerinde faaliyetten geri dur
madığından, lspartaya naklolunmuştur. Anlaşılıyor 
ki merkum otuz senelik mayalı bir mürteci olup, ifsat 
edecek saf vatandaş aramaktadır. Başka sanatı yok· 
tur. Simdiye kadar elde edilen maliiınata göre hadise 
mahdut ehemmiyetli bir zabıta vakasından ibarettir 
ve halk arasında. hiçbir tesiri olmamıştır. 

Mürteciler hakkında takibat 
!aparta 9 - Şeyh Saidi Kürdi, j 

kendiıine uyan yobaz bozuntula~ ı 
rile birlikte dün hpartadan Eski
ıehire ıHtürülmüttür. 
Yapılan tahkikatta Saidi Kürdi

nin fa tekilde ite baıladığı anla- ! 
•ılmıJtır. : 

Saidi Kürdi ıeyh Sait iıyanile 
ali.kadar görüldüğünden ilk Eğir
dirin Borlp. nahiyeıine ıürülmüş, 
aenelerce burada ya§&mııtır. 

Geçenlerde mahkUmiyeti bitti
iinden lapartaya dönmüt, ve bura 
da bir baida ikamet etmeğe başla
mıf. Fakat eıaaen içindeki yobaz
lık duyauıu ıönmediğinden bura
da derhal başına müritler topla
mak hevesina. dü~Üf, bu suretle 
Hk oMtllt onula yerl...-i! o

la.n bir iki kfirt hamal kenediıine 

devama ba~lamıftlJ'. . ! 
E .ınlarm gayretile de bir müte

kait, birkaç hoca ve molla bozun
hııu da teyh Saidi Kürdi ile muha
bereye giritmitlerdir. İtte irtica. 
yoluna ıapan bu tarikatçilik te· 
ıebbüıü bu ,ekilde batlamııtır. 

Saidi Kürdi bundan sonra Mi
li.ıla, ve zannediJdiğine göre An
talya ve . Burıa ile muhabereye 
ıiriımiıtir. Fakat mesele bu vazi
Jette iken foyası meydana çrkmıt; 
ıayet kısa bir zaman için de hep
ıi yakalarını Cümhuriyet müdde
mnumiliğinin, eline kaptırmı~lar· 
lardır. 

içişleri bakanı 
lspartada 

yazmuı ve evinde kitap hulu~a 
sından ibarettir. Bu fuurıuzlar 
adliyece yapılan tahkikat üzerinf 
lspartaya gönderilmitlerdir. 
· Hareketleri ıahıiyetlerine mün 
hasırdır ve baıka arkadaıları da 
yoktur. Esasen cümhuriyetçi ve: 
inkılapçı olan Milaıhlar bu yazıla· 
rı ıiddetle protesto ederlerı,, 

Yeni tevkifler 
Bursadan bildirildiğine göre 

Y alovada irtica hadisesiyle alaka
dar bir ıeyhle oğlu yake.Ianarak 
Buraaya getirilmiı, ve sorguya çe
kilmittir. 

Tayyare ~iyangosunda 

Merakı 

bir dava 
Yirmi bin llralık 

ikramiye kime ald? 
Avukat Rifat isminde biri, bir 

kaç gün evvel Tayyare Piyango 
müdürlüğüne bir protesto çekerek 
20 bin liralık bir hak iddia etmit
tir. 

Rifat, Piyangonun geçen altı ay 
• ketidelerinin hepsine bir biletle iı 
tirak ettiğini fakat ıon keıide de 
bayi tarafından bqkaıına satılan 
bu bilete 20 bin lira düttüiünü ve 
bu paranın kendisine aid olmalı 
lizmı geldiğini söylemektedir. 

Piyango Müdürlüiü bunun ilze· 

Feci bir kaza 
...... llllliıiiiiiıl:ıl ................. ... 

Bu s&bah 
Tren bir kadınla 

yavrusunu 
parçaladı 

Eıki§ehir, 8 - Busün tren hath Ü· 
: zerinde bir kaza olmu,tur. Sabahleyin 
Eıki,ehirden Ankaraya giden tren 

. makinisti hat üzerinde bir araba gör
müı, düdük çaluuı, arabada bulunan
lar düdük sesini duymadıklanndan 

kaçamamışlardır. Tren arabaya çarp • 
mıı kucağmdaki çocuğu ile arabada 
bulunan bir kadın ve çocuğu parça, 
parça olmuılardır. Diğer iki çocuk ta 
ağır surette yaralanmııtır. Arabacı ile 
hayvanlanna bir teY olrnamııhr. -------

Pek ·nadir .................... , .... 
bir vak'a 
Ağırcezadakl 

Reddi hakim 
·meselesi 

Birbuçuk sene evvel Galataaa • 
rayda "Kutu,, bannda bir cinayet 
iılenmİf, Adil isminde bir mü,te• 
ri, içki paraıı yüzünden çıkan bir 
kavgaya kar.ıtmak neticesinde 
çalgıcı Samiyi öldürmüştü. 

lıtanbul aiır ceza mahkeme -
ıine verilen bu cinayet davası 

muhtelif safhalar geçirmit, ıahit -
lerden biri kapı.:lı celsede ıöz söy· 
lemek istediğinden bu dileği ye -
rine getirllmiıti. 

Bundan sonra ıuçlunun akli ve 
ruhi vaziyetinin teıbiti noktasın • 
dan iıtekde bulunulmuı, T ıb· 
bıadlice rapor verilerek akli vazi
yetinde bozukluk olamdığı bi!di • 
rihrdiftl. . 

Suçlu, evvelce b"atka bir dok • 
tordan almmıt olan raporla T ıb -
bıadliden verilen raporun Mazhar 
Os~anın mU.ahede ve mütaleuı 
alınarak karşıla§brılmasını da iı • 
tem itti. 

Mahkeme bunu kabul etmemiş· 
tir. Dün bakılan b~ davada ıuç
lu ket if iıteğinin yerine getirilme
diğini ıöyliyerek mahkemeye bir 
istida vermit, haki~i reddetmi~tir. 
Bunun üzerine mahkeme olduğu 
yerde bırakılmıı, doıyamn müd • 
deiumumiliğe gönderilmeıine ka
rar verilmiıtir. 
Ağır cezada pek nadir görülen 

bu reddi hakim hususi ceza mah • 
kemeleri usulü kanununda §Öyle 
tesbit edilmektedir: 

"Madde 25 - Hakimin reddi l1parta, 9 - lçi,Ieri Bakanı 
Şükrü Kaya, umumi jandarma ku
mandanı General Kazım dün saat 
10 da buraya varmışlardır. Ken· 
dilerini büyük bir kalabalık kartı· 
lamqtır. Sabahleyin irtica hadiıe
aini tetkik ettikten aonra öğleden 

sonra Eğirdire gitmi,, ak1a1J1 üze
ri dönmüıtm. Bu sabah da Keçi· 
borluya hareket etmiıtir. Buradan 
tekrar Ankaraya dönecektir. 

rine bayii ça~ııvak Taziyeti an - mensup olduğu mahkemeye veri • 
latmıttır. Bayi ıu cevabı •ermİ!· lecek istida ile yahut bu hususta 
tir: bir zabıt varakaıı tanzim edil .. 

lçiıleeri Bakanı lspartada bu
lunduiu müddet zarfında ıereEine 
helediye tarafından bir ziyafet 
verilmiı, Bakan ziyafet esnasmda 
Ispartalılarla hasbühal etmi,tir. 

"- Rifat son ketidede 2 lira 
verip biletini almamııtır. Ben de 
keıide sabahı saat 10,5 da bu 
bileti bqkuına ıattmı. Keıide o 

gün ıaat 12 de çekildi ve ayni' bi
lete ıaat yarımda ikramiye çıktı .. 
Bundan bir saat sonra da Rifat 
bana gelerek piyanaoıunu ıabn 

almak istedi. lıte meıele budur .,, 
·Mesele mahkemeye ·intikal e· 

decek gibi görünmektedir. 

mek üzere mahkeme katibine ya • 
pılacak beyanla. otur. Reddi taleb 
eden taraf red sebebini iıbat il~ 

mükelleftir. Yemin delil olamaz. 
Madde 26 - Hakimiq reddi ta

lebine mensup olduğu mahkeme
c'e karar verilir. Ancak reddohi -
nan hakimin İr:ı~akereye ittirak 
edememesinden mahkeme teşek • 
kül edemezse karar itası reddolu • 
nan hakim ağır ceza İ§lerini gö • 
ren mahkemeye mensup ise en 

--------------• yakın ağır ceza ma~kemesine aid-
M il as hl an n telgrafı Çek _ Rus dir.,, 

Dün, Mila.tan Kırmıruıy Btlf· Hakimi rededen taraf iddiasını 
hnı Hilmi, C. H. P. Bcqkam Cez.I andlaŞm8SI. ishat edemezse bet yüz liraya ka-
mi, Ziraaf Otlan Bllfll.tım. Hamtli 1 Prag, 9 (A.A.) _ Bqlanııç dar ağır para cezasına mahkUm 
BeleJiye Batkanı ~eolıet, Tiearef müzakereleeri çabuk inkipf etti· edilebilir. Kutu barı davaıınm 
Otla-. BOlluım M. Zelıi, Halkevi ğinden, Çekoılov~a _ Sovyet Kocaeli ağır ceza mahkemesine 
Btlflıtım Ayıün imzalı fU telgral: andlatması pek yakmda, ya Prag İntikal etmesi muhtemeldir. 
altlJr: . veyahut ki Cenenede imza edi· ,_n_m_ö_z __ d_u_rum __ un_u_n--g-e-re-kt-ir-d-ig-wi 

"Bir cahilin Saidi Kürdi ile lecektir. ' bazı ufak tef ek değitiklikler ya· 
ınektupl&flD&ll ve mektupta ma Bu andlaıma, Fransız - Sov°- pılnu~tır. 

• 
ranıoz, kahveci, saatçi çırağı gibi yet andlqmasmm tıpkısı olarak · B. Benes, haziran ba,ında Mos-

idecektir deni or. 

lngiliz kabinesi 
değişiyor 

ğından çekilerek Halifax Lordlu~unıt 
tayin olunacak, bir daha siyasetle uğ

raşmıyacaktır 

Londra, 9 (A.A) 
- lngiliz kabine • 
sindeki deiiıiklik. 
aalebi ihtimal Ha · . 
ziran ayı batlangı -
cmda olac:akbr. Bu 
değitiklik. evvelce 
umulduğundan da • 
ha çok önemdir. 

HABER - Baldvin, muhafa • 
1 zakar fırka liderlerindendir. Son 

zamanda başvekil muavini bulu· 
nuyordu. 

Parlamentodaki 
çokluk partisi ıef • 
lerinin verdikleri 

malumata göre, parlamento, sonbahar· 
daki ıeçime zaman bırakmak üzere A
iultoı batlaqıcmda tatil yapacakhr. 

B. Mac Donald, Sir John Simon ve 
Sir Samuel Hoare yalnız kabineye me· 
mur edileceklerdir. 

Müstakbel başbakan lngiltere
nin Avrupa itlerine karışmasma 

taraftar olan ve "memleketimizin 
hudutları Ren kıyılarından baş

lar,, diyen adamdır. Bu itibarla 

harbrumumidenberi önce oldu • 
ğu gibi Fransayla daima ber.:ber 
hareket etmesi zarureti göz önün
dedir. 

B. Baldwin, Batvekil, B. Eden 
Dıtiıleri Bakanı olacaktır. . 

de lngilterenin hiç bir devlete as • 

Lord Londonderry, Hava Bakanlı· 
ğından çekilecek, yerine Philip Cun -

liffe geçecektir. Harbiye Bakanı olan 
Lord Kailıham•ın yerine ~e B. Tho • 
mas geçecektir. 

B. Eden'in yerini B, Arma Hygre a
lacaktır. 

Sir Johns Gilmour, lçi,leri Bakanlı • 

keri teminat vermeden kendi l:.a .. 
şına yaşayabileceğini umanlar, 
Baldvin en büyük muarızı bulunu· 
yor. 

Lord Eden de son siyasi aeya • 
hatlerinde, keza, İngilterenin te • 
cerrüd siyasetinden uzaklaşması 

intibamı edinmişti. 

Habeşistana gönde
, rilen sil8hlar 

ispanya, isveç v·e Almanyadan 
ahnan silahlar cenubi 

Amerikaya gidecek yerde 
Habeçistana gitmiş 

Roma, 9 (A.A.) - Habeıis-ı 
tana silah verilmesi işinden bah
seden Sü Bakanlığının org&nı ya
zıyor: 

Adenden gelen ve lngiliz ve 
Mısır gazeteleri tarafından doğru 
oldukları söylenilen haber!t re gö
re transit halinde bu ıent'a:n ilk 
üç ayında Habeıistana gl•nderi
len savaş malzemesi tahm;nen 60 
ton kadard1r. Fakat temin <J'undu
ğuna göre binlerce ton , l ah '.\'e 
mühimmat ba!ka eş a gitn ... mba
laj edilerek Habetis .. !.na gi!rıderil
miıtir. 

Bu sav&§ malzemesi, ispanya, 
lsveç, Almanyadan cenubi Ame
rikaya gönderilecek diye bazı ka· 

Almanyada gizliı 
neşriyat tehli
keli hal aldı 
Berlin, 9 (A.A.) - Görünüşe 

bakılrrsa, gizli neşriyat, tehlikeli 
bir geniılik almııtır. Adliye baka
nı, yasak olan gazete, mecmua ve 
risalelerin daha yakından takib e

dilmesini bütün adliye memurla -
rma emretmiştir. 

Fransız filosu 
italyada 

Napoli, 9 (A.A.) - Birinci 
Fransız filosu, bir hafta kalmak 
üzere buraya misafir gelmiştir. 

Zengin bir şenlik ve resmi kabul 
proğramı hazırlanmı§tır. Kral. 
Fransız subaylarını kabul ede::ek
tir. 

ispanya kabinesi 
itimad reyi aldı 

Madrid, 9, (A.A.) - Kortesler, 
22 reye karşı 189 rey ile kabineye 
itimat o vemıi lerdir. 

çakçılar tarafından satın alınmıt 
fakat yolda gerek gideceği yer ve 
gerek ambalajlar değiştirilmiştir. 

Milano, 8 (A.A.) - Şarki Af
rikaya sevkedilmek üzere yeniden 
üç fırkanın seferber edilmesinden 
bahseden Popolo d'ltalia gazetesi, 
ltalyanın Habeıistanda Avrupa 
medeniyetini müdafaa etmek ve 
kendi kolonililerini herhangi ta
arruza kartı şiddetle korumak İs· 
tediğini yazmaktadır. 

--Gazeta del Popolo diyor ki: 
"Habeşistanda, halledilmesi law 

zım olan bir durum vardır, çünkü 
daha fazla sabretmek imkansızdTr. 
Bu ltalya için bir prestij ve bir pa· 
ra meselesidir. 

Laval'in seyahatine 
dair 

Lehistanın 
Düşünceleri 
Varşova, 9, (A.A.) -Yarı res· 

mi ajans diyor ki: 

"B. Lavalin Fransız - Sovyet 
andlaşmasım Varşovada da, Mos
kovada da tıpkı tıpkısına tefsir e
deceğini umarız. Andlaşmaların 

yazılmış tarzının yamda -'bir de 
onların ruhu vardır. Fransa-Po
lonya münasebatında hiçbir deği
tiklik olmadığını, B. Lava], her 
kesten iyi izah edecek mevkide
dir. 

Umlırız ki, B. Lavalin yakında 
Polanyayı ziyaret esnasında, Frall 
sız gazeteciler, Fransaya pek hof 
görünmiyen faka~ Polonye. içi .. 1 

candan bir ehemmiyeti haiz olall 
bazı ıeylerin içyüzünü iyice takdir 
edeceklerdir. 



J ?ttA YIS - 1935 

Yahya Kemalin 
• •• • 

yenı şurı 

Yahya Kemalin yeni bir ıiiri 
çıkh. 

Bir müellifin eıerini alıp der
cederken, kendiıinden müsaade 
iıtemek prtbr. Ben, bunu bile 
yapmıyonım. Zira Yahya Kemal, 
o derece millilepıittir ki, onun 
tiirleri artık kendine ait delildir. 
Büyük müelliflerin aldüiünden 
yanın uır aonra erittikleri bu hu
kuki mazhariyete, Y abya Kemal, 
daha çok zinde iken W&fllllflır. 

Şairin, tiiri ıöyler aöylemez e 
eserin bize, hepimize ait oluıu, 
:rabm bu anlatbğmı "hukuk,, ci
hetinden değildir. Ayni zamanda 
manevidir: Zira, -iıte okuyun-
bu yepyeni yazılan tiiri, bütün 

mazmun ve abenk yeniliklerine 
rafmen, nuıl çok eskiden 1 beri 
ititmiı, aevmiı, benimaemiı ve 
hatta ezberlemiııiniz binine ka
pılacaksınız.. ilk okuyuıwnuzde 
ona hemen itina ve aahip çdoyo
nı•I 

Yahya Kemal, hu sefer, lier za. 
man olduğundan daha fazla, yeni 
ile eskiyi lezzetine doyum olmu 
bir tekilde imtizac ettirebilmiftir. 

Tilrkçenin ebediyetiyle birlikte 
Jatayacak olan bu aekİ• aatırı 
dercediyonnn: 

RJNDLERIN OLOMO 

llllmn lıa6ri olan ~ede bir 
ııül OGmllf; 

Y enlden laer giln açarmq kanayan 
rengiyle; 

Gece, bülblil, afaran oakte lıaılar 
. . . • • aflanmı, 
-skı Şırazı hayal ettireı allimgiyle. 

••• 
Ölüm Urıde balurr illllaüllr lir 

rinde; 
Gönlü, her yerele liuhurdan gibi 

yıllaTca tüter 
Ve •erin ıeroiler altında kalan 

lıabrintle 
Her .eher bir giil ~ar, her gece 

bir biilbiil liter. 

YAHYA KEMAL 

Şairlik yoluna a7D1 yqta çı· 
Jc,p da Yahya Kemalin bndileri
llİ fenah fenah seçtilinf ı&-en 
._onu çekemiyenler, çıraklarma 
'-.el llaldanda: ' 

Ucuz 
tarife 

Hububat 
ihracatçılarını 

memnun bıraktı 
Devlet demiryolları ıon seneler

de ihracatı artan yulaf, arpa ıibi 
maddelerin ihraç edilmek üzere 

yapılacak nakliyatmda mühim ten 
zilitlııbir tarife tanzim etmiıtir. 
Bu tarife 1 Hazirandan itibaren 
tatbik edilecektir. 

Bu tarifeye töre Devlet demir
yollannda 50 tondan ziyade nak· 
liyat ve ecne~ memleketlere ih· 
raç edilen buiclaylara ikramiye 
veribneıi usulü bir hazirandan iti· 

haren kaldmlmlfbr. DemüTollar 
idaresi bunun yerine ihraç limanla 
rma veya hudut dıtı lıtaayonlan· 
na alnderilecek arpa, yulaf ve 
çavdar nakliyatına yüzde yirmi· 
den 40 a kadar tenzilat yapacak· 
tır. Bu tenzilat miktan ihraç li· 

ıtA.BKK - Ak~m l'ostll!I 

Kahvecilerin hazırlığı 
OlJun kalıvelerden 

kalkınca 
ne 1Japmak lô.zım? 

Büyük ft'lıirlerdeki ve bu arada l den en mühim kıanu oyun kalktık· 
lıtanbuldaki kahvelerden oyunun tan sonra kahvelere daha asri eğ· 
kaldırılması artık bir emrivaki lence vasıtaları konulmasını tavsi· 
haline gelmiıtir. Kültür Bakanlı· ye etmektedirler. Bir kıımı ise kah 
fmca bu hususta tefkil edilen dört velerden ayn olarak ve kahve ıek
kitilik bir heyet kararını verince- Jinde olmıyan oyun ma:halleri açı· 
ye kadar İstanbul kabvecileri lbu 
hususta hazırlıklara baılamıılar
dır. 

laıbileceğini, oyunun oynanması i· 
çin ka:hve veya çay verilmes_i mu-

hakkak ohnadıfmı ileri sqımekte
dirler. Aldıfmıız mahlmata gare lan 

bul kahvecilerinin ileri gelenleri 
ıbugünlerde cemiyetler mütterek Ticaret oda11 &ta kahvecilerin 
büroıunda toplanacaklar, ve yeni aralarında bir kooperatif yapma
ıekilde naııl hareket edeceklerini ımı münaıip göremkte ve buna 
tayin edecekleredir. Kahveciler- çal~rr. 

m.anlarma, veya memleket hudut· 
lan haricindeki iatuyonlara ıev- . 
kedilecek maim miktarına c&e 
deiipnektedir. Devlet Demiryolla-

Kadınlar Birliği 
yarın toplanıyor 
Kadmlar Birliği idare heyeti 

dün toplanarak yarın yapılacak 

fevkalade toplantıda görütülmek 
üzere birliie ait ra~rlar bazırla
ID.lflır. 

Mekteplerde 
imtihanlar 

K6y mektepleri imtihanlarma 
ayın on !betinde bqlanacaktır. 

rmm tim.diye liadar tüccara ıCSıter 
dili kolaylıklara illTeten memle-
1'et ihracatmı çofaltmak Ye ihraç 
etY&Jmın maliyet fiyatlarım hı
dirmek için tertip ettiii bu tarife-
yr ihracatçılar büyük bir memnu
niyetle k&J'fllamıtlardrr. 

8000 imzalı bir istida 
gUnderlldl 

Bu 7.11, hariçten mezuniyet im
tihanlarına girecelc: talebenin, ya1. 
na eon muf derslerinden delil, 
üç smıfm denlerinden imtihana 
ti.bi tutulacağı hakıkmda imtihan· 
lara on bet gün kala verilen kara
rın gençleri çok mü!kül bir vazİ• 
yette bıraktığını dün yamıqtdi. 

Hesaplar tesviye edilerek bir· 
lifin feShi karan verilecektir. 

--0-

Havagazı flyatlan 
Beyoflu havagazı tarifeai yeni· 

den tesbit edihnittir. Bir metre mi
kap havagui 7.t!di kUftl!lar. 

Dükkana çarptı 
Fenerde Yıldrnm caddeti:nC!en 

geçen Arifin idareeindeki yük a • 
rabuı Sütçü Hıriatonun dükklm • 
na çarparak kfJP.eDkleri buara 
utratmqtlr. 'tr 

Tunelde 

Şehirde bir hazirandan on hazi· 
rana kadar bütün mekteplerin im
tihanlan bitmit olacaktır. · 

o 

Yolsuz şekilde nftlus 
cllzdanı verilmiş 

Y enld5y nüfua memuru haıldmı· 
da kanunt takibata baılar.mrıtır. 
Memur, bazı kimaelere tetkikat ya 

pılımııClan"!riifm dlzdanı vermelt-
le .uıl••··· . 

b o 
Orkestra konseri 
Şiıli lialkevi orkestran 9efi 

mii1lemi.yanm talebelerinden 

milreld&:ep 60 ki§ilik 'bir orkestra 
yann -.bab: saat on birde Saray
einemamıda bir konıer verilecek
tlJ'. 

d 

Don Uç binden fazla genç, bir 
istida hazırlayıp Kültür Bakanlıir 
na ırönclemiflir. Gençler, vaziyet· 
lerini anlatarak kendilerinin mai· SuadiY,ede oturan Muaauln 
dm edilmemesini rica etmektedir· Tünelde cebinden üç liranm 9& • 
ler. Bu rica kabul edilmezse bu lan aabıkiılıı M°lfOD yakalanmıp. 
talebeler imtihana cirmiyecekler- Parası çahnmış 

Haliç Şirketi De 
Belediye 

arasındaki dAva 

dir. Gdatacla Güml lmıir oteliDile 
- "As JUU,,- - telkinini --o- Jatan lbrahimin odumdaa 12 li· 

';~la ~1iratmıt1 larclır. . Vapurlarda kumanya ra çeıcbtı iddia olunan aJ.Di oteı 

Haliç Şiıketl tellerinden ikisi 
(IGn belediyeye selerek belediye 

rela ..Jdll -Tin Hlmidi 
siyaret etmlflerdlr. Ba .... 
ret Halfo tüfmtlnlu heledf7-e ta· 

rafmda aatm aJnımu.&r ile allb.
Clardır H~ tirketi ile beledi· 
ye arumdaki ClaT&ya bu ayın on 

u1.uu mı et, omm m J&Zdılnu k tın aakinlerindeın kahveci Nihad 
1aı. b111yorc1u. Fakat itte hu... oopera 1r:ıa1 ,. • 
fer, b l l l yazdığını ıörmüt daha DenizyoHan idaresi şimdiye a!WDifbr • 
.. ,,. __ ...__ • il h A, 1...1 1 kadar vannrlar V.in miitea.Yıitler Kapı kurcalarken - __ __, Ye Ulf••--a :uaü - r- ·T .__,_h ·.1. L_ _. 

hak H&m•t d. x... -'-.! Tuıtuile tedarik edilen kımıan· Salu1.KB AmDea oflu RUlm 
ı y&fma var 115& TIUDt, D b v ti · • 

-on- ·ı,· k yav. vermek üzere bir !kooperatif a al aunua ma aftes.inde Fat -, - ı• •-1 a z m a ta J• • • 

'I ev a m e d ece i i n e inan- kunmıttur. Bu kooperatif ~mz ~~ evmm kapıımı kurcalarken 
baııtır. Denlzyollan vapurlarma kmnan- 7.acuanmrftır ,.• 
1}k aençllderinln Terdfli ctlretkl- ya vermekle kalmıyaca ayni Z&• Elln 1 kaptırdı 

'-ıae bir plmna ile p.irane geveze- manda diğer vapurlara da kuman- Karaağaçta aŞkirin fabribmı-
llE!., eden bütün Yahya Kemal ya verecektir. Halan da bu koo- ela çalqan ameleden Kadri maki • 
llluarqıan Ye bunların muavinleri peratiften iıtifadeai için T opba- nede saç kmrırken .ol elini ma • 
iae, clut yemit birer bülbüle dan- nede bir mağaza açılmıttır. kineye kaptnm.ıf, üç parmağı ke

tekimncle bakılacaktır • Ayın yir
mi l;llnde de thDt lleyeti __. 
miyesi tıoplanarM mahleemenfn 
yerece)i brar •erinci• aılhilte
cektir. 

silmfttlr. Yaralı Şifi Bulgar hu· 
tahaneüne bldvıJmııtır. . 

lllGtlerclir. 
kurplan bitmit birer çalar 

~t albl amar olmutlardır ! .(ve 
--abet etmiılerdir.) 

( ŞEHRİN DERDLERİ l 
eli itte hakild pirle aalite tairin 

ler bir farkı dahL .. 
ıı...........__ (Vl·N 8) 

Ticaret odalan 
bankası 

Şişlinin de derdi var mı ? 
Şişli BalAskirpzl eaddednde kolacı ve lekeci Mu. dım 6teıinde bu kadar berbat bir ,,.r olabUecelfne 

tafa Hayri anlatıyor: haTlçten bakan bir ldmunln ihtimal oermesine fnıkf2n 
- Erim Halaakdrgan eaddeıine hemm mtıvazl o- yoktur. 

lan kır ıokağındadır. Bu caddeye Jıtanbulun en mun· Sonra ~pçlln- de lıenı pek •egrekı•, hem de pek 
tazam ve en bakımlı caddesi diyorlaT. Bu fikir afOİ' 11eç, öğleye doğru geçigoTlar. SiJprllntü tenekeleri ev-

ez1eye karşı 
r a dyo! 

Şikago Üniversitesinin hastanesinde 
doktor Moriı yn soğuk algm-
lıkJarıru racl o i t vi usullerini tat· 
bil{ etmiştir. 

Bu u ul Metropoli :ın Opera ıarla
cılanndan 1 io Şamli üstünde tatbik 
e<lilmi;tir. D l tor t vi hakkında ca· 
zeteci' re şunlrru sö lemittirı 

"Bu usul tıpkı k dalgalı radyolar 
gibi işlemekte ir. Evvela bir ııcakhk 

yaratmakta, sonra bu ucaklrğı losa 
dalgalar vasıtaaile n esiclerin içinden 
bütün vücude yaymaktadır .. 

<> 
Cevizin besleylcl kuvveti 

Ceviz ve emsali meyvalar yalnız yaf 
balammdan değil, fakat ihtiva etmek· 
te olduklan albumin cihetinden de 
kuvvetli gıdadır. Sebzeler yiizcle 90, 
etler yÜzde '70 ıu ihtiva ettilderi halele 
bu kabuklu meyvalarm 111 bfabetlwi 
gayet azdır; Cevizde ıa mabteviyab 
ancak yilzde beıtir. 

Cevizin albuminl saf n ............ 
Itt• bu aebephm. dolayı et, balak, 111-
murta ve peynir yerine mükemmel Wr 
surette ikame edilebilir. Nebat ~-· 
lerle çiy gıdalarla beslenmefe inana
lar cevizin kıy metini Çok ealddm .... 
diT etmiılerdi. 

Batka taze meynlarla blrate ee.t. 
yemek Adeti çok eski .............. 
kalmadır; ceviz vitamin balmmn'ma 
zayıftI1', meynlar ise ba dbetten _. 
gin olduklarmdan birinin eDlllnl, le. 
kisi giderir .. 

Amerikan fııtıfı cnk ... &hWa 
taneler mufmdan delildir. Banaa N 
muhteviyab çok yfiJuelrtı.. ~ 
" :A'.TrUpada l\merilam fntrlmilan ,.al 
çıkanltıtak bizim zeytin Pllarmm .... 
bi yemek pitinnekte, salata'Cfa ft IÜ• 
imalinde kul1amrlar. Niteldm ~. 
kan fııtıfı ile badem tel-' hutat.fı o
lanlar için kıymetli biıw ....... 

Çin Elçlsl yarın 
Ankaraya fldlyor-!!i 
EvveDd Sün ıelir...... sel• 

)'eni Çin elçW C..al ~ 
dün bazı bu.u.t zltaretleııile .,.._ 
lumnutm. ŞimCliY,e W. Dani· 
marka elçiliit tand'a41en idare .. 
dilen Çin resmi itleri tml .Jplife 
deTredilmiftir. 

Yeni elçi :yann JYıiaNıa .W.. 
cektir. itimat mektaliLa cam. 
lim ı eisiımize Terdiktm .,..
memleketimizle Çin uumC!a MI 
ticaret 1111JaheCfesi aWf '*-ıtiı+ıı 
larma baılamalı , .... w.-.ı.. 

. o 
Esnaf cemiyetlerini• 

işleri 
l!'.maf cemiyetleri miti-"' Yl

l'OIU reisi ZIJ.a ICrbcolla, _,., ee
miyetlerile alablı f:fler wı om 
Okonomi ~ b&t ""9 

mek Gzere din~ ....... 
tir. ZiI& K:dıcolla a)nl ~ 
esnaf cemqederl ltlerlDcle a&t
la ,olmzWrlar etrafmCla ~ 
mat verecektir. 

Lnaf cemiyetlerinin bir feCI.,.. 
J'OD teklinde idare edilmesi yolan
da akonomi bir proje hazırla""'lf 
bulunmaktadır. 

Vefa kultlbllnde 
Vefa idman yurdu genel yazıcılıfm· 

elanı • • • •I 
7 fEylftl/93' tarDılnden bugtlne ka

dar kayıtlarım yenilemiyen eski tlye
lerlmf zin 15 • 5 - 935 tarihine kadar 
cumartesi günleri gündüz Baat 16 - 18 
gece 20 • 22 ve pazartesi dnlerl de 
gece yine 20 - 22 arasında Beyuıtf.İl 
ki kulüp merkezine gelerek kayrt)amo 
yenilemeleri ve bu tarihe kadar m\1-
racaat etmiyenlerin kayıtlannnl llB
neceği ilan olunur. ıı.l!. l'lcaret odair, Okonomi .Bıabn· 

qp t.ralmdan tesisi diifüniilmüt 
~ l>anka.ı hakkında bir rapor 
~~ .. Bu rapor Anbraya 
~ 91ilecektir. Böyle bir banka 

yukan doğrudur. Hakikaten Jsttınbulda en muntazam, lerin önünde taalfiJn edlgar. 
en temiz ve en gösteri§U cadde burasıdır. Nihayet •on bir derdimiz de k6peklerdir. Bu civarda - - - - -----....... ----

Buna rağmen bu caddeden yi.rmi adım üıt tartı/ta her nedenae lıerMn Mmm her emn bir köpeği var. Parı·s turu 

~~~r~ en büyük hisıedan ls-

,, l kı k w ~ ..,.,... arGlllldG bir iudu laufah~ na. 
u unan r ıo agı gaytt berbat Mr haldenlr. Salağın tı. On bef g#Jll PJCUklanmı mektebe gönderei;,,eJım. 

Arnavut kaldınmlan senelerden.beri düzeltUmemif- Bunlardan o kadar bıktım kl hani dükklinım 
tfr. Kışın buradan geçmek büyük bir faciadır. Asıl burada almaaaydı, çoktan Şiıli ( /) denilen bu mu-

Oto spor gn7:etesl tarafından tertip 
edilen (Pn.ris turu) büyÜk bisik~t 
müsabakası R<'nc I c Grl!ds tarafın-berbadı buradan otomobillerin bUe geçememesfdlr. Bu· hltten kaçmağa can atacaktım. . ~ .. _.__.__...__........_,._ı ,-~~~~6.•.1--~·&-"'--------_..__.___.. _ _...,__.....___........_.._ .... _ _.... __ 



Galatasaray - Fenerbahçe 
yarın karşılaşıyorlar 

Kadıköyünde, bu maçtan evvel 
ıstanbulspor-Beykoz, Vefa

Süleynıaniye şild nıaçları da var 
Bu ıene, belki Galatasaray • lanndan mahrum kalacak iki la· 

fener maçlarının en çok yapıldığı rafında, maçı bilinemiyecek bir 
bir yıl oldu. itte dört, bet ay için- tempo içinde oynıyacaklanna i
de arka arkaya (4) maç yapan nanmak lazımdır. 
tamPİyonanm en ileri gelen iki Maçı kimin kaza.nacağmı dü • 
rakip takımı, aradan iki ay geç- tünürken, elde, son Libertaa maç • 

meden bb- daha karp1a,acaklar. farında alman dereceler, ve Olim-
Eaki heyecan, eaki zevk kalma • piyakoı maçında Fenerin oynadı • 

malda beraber, ne de olsa, ıene iı çok mUTaffakıyetli oyunla , 
bir Galatasaray. Fener maçı me _ Galataıaraym bir yerli takıma ye-
rak uyandıran mühim bir 9J)Or hi.- niliti var aa da. ..• 
clisesi ohıyor • En tabii terait altmda bile, ev· 
- velden neticesini tahmin imkinı 

Lik finalinde ya.ptıklan, zorlu l .__ 
1 

olmıyan, bir Ga atasaray - Fener 
aa&~I aımalardan sonra, bu iki ta- hakk d bö. l k I Jamm · d" t 1...-.._ b .. b. . l b maçı m a, ye ta mı arın 

tım ı eanLr ırı ırıy e oy I k·ı d·ı .... b!I b"l" . 
.. ,_.. • A nası tet ı e ı ecegı ne ı ınmı· 
olo!iupnesı fevkalide meraklı ola - ı b. ·· d ld f k bTrd" yen ır gun e evve en en u a 
~ ı 1

' bir fikir yürütmek, yalnızca keha· 
Fakat eğer duydujumuz ıibi, net oluyor. 

iki takmı da, yarm en iyi oyuncu • Şimdilik ayaıpacak en iyi it, 
larmdan bazdan ekıik olarak aa • yarma kadar sabretmek, ve iki ta
baya çıkmak mecburiyetinde kala- kanın er meydanında alacağı neti
caksa o zaman, oyunun bütün me- ceyi beklemektir. 
rak ve zevki yüzde ellisini kaybet- izzet Muhlddln APAK 

mit aayılabilir. oıx. 1 
Bir tarafta Avni, bir tarafta da ,; er maç ar 

Fıkret oynamıyacaklannıı ! Yarın Kadıköy stadında, Gala • 
Galataaaraydan lbrahim, Fazıl tasary- Fener maçmdan evvel, iki 

tild maçı daha yapılacaktır. 
Süleymaniye ile Vefa Ye lttan • 

bu1aporla - Beykozu kıartılattıra· 
cak olan bu müaabakalar da ol-
dukça meraklıcbT. 

Tebllg 
lıtanbul muıtakası futbol 

başkanlığından: 

10 - Mayıs cuma güntl yapılacak 
mıntaka resmi maçlan 

1 - Fenerbahçe alanında (Şilt maç· 
lar). Alan gözcOsU Kemal Uşer. 

Saat 12 de Vefa· SUleymanlye Ha
kemi: Nuri Bosut. 

Yan hakelft!ep: Hikmet, Abdullah 
Rıza. 

Saat 14 de Jstanbulspor - ~ykoz 
Hakemi: Suphl 

Yan hakemleri: Ekrem Eersoy, Ta
lAt Ozışık. 

NOT 
Bu ,Ut ~arı bir~ ıaat ıo

nunda beraberlikle neticelendiği tak
dirde, alel118111 yanm saat daha uzatı
lacaktır. 

% - Beşiktaş Şeref alanmda Alan 
gözcUsil B88ri BUtUn. 

Saat 13 de Feneryılmaz - Haliç 
(Lik maçı) hakemi but Muhittin A
pak. 

ve belki de Fahir sakat oldukları ------------------
için bu maça çıkamıyacaklar.. 1 
~fiib ta-raf an cezalandmlan 

ve mmtakaca da boykot verilen 

Fenerin iki oyuncusu, Cevad ve 

Fazda; teıkilıat da ceza verdi~i 
için klüp cezuı geri alı-

l\Yilli takım kaptanı Saim Anadoluda 
dolaşarak memleketteki giireı 

vaziyetini tetkik etti 
narak, mnıtakanın boykotu da he
nlb kat'iyet keıbetmemiş olduğu -
Clan an lacivertlilerin yarın ta
kımda oynahk oynatmıyacakları 
hakkmdaki dedikodulan da ayrı-! Her zaman olduğu gibi, son 
ca he.aba katarak, en iyi eleman-l~~;nierd~-~e Güret federaıyonu • 

muzun çok iyi bir İ§ daha yaptJiı -
m duyarak ıevindik. 

Bir müddet evvcd Milll Gi.ireı 
takımınm kıymetli kaptanı Saim, 
Anadoluya hir tetkik aeyahati 

ı yapmak üzere gönderilmiı ve Sa· 

1 
im Eaki!ehirden batlayarak, Kü

l tabya, Balıkesir, lzmir mmtakala-
1 rım dolqauf, buralarda süretle 
'ı uiratan ıençleri tetvik Ye biJısi • 

Nih.atlarm, Zekilerin oynadığı 'eskı Galatasaray - Fener maçlarında bam
"bcı§ka bir heyecan bulurduk .. Yukarda ki rerim: Nihat ııe Zekinin aon defa 
karşı kar~ya oynadıkları Galatasaray- Fener maçmın bir 'hatırasıdır .. 

lerinin artmuma yardmı ebniftir. 
Şehrimne dönmüt olan Saim, bu 
milli sporumuzla metrul mıdaka· 
lardan en ileri lzmirin l:ndunduiu
nu Ye seyahatinden çok memnun 
oldujunu aöylemiftir. 

Daima iyi it gören, Ye ulanlar 
gibi güre,çiler yetiıtirmemize im· 
kan hazırlayan kıymedi SÜ"'f fe • 
deruycmunun, timdiden aonra, A
nadohı mmtakalan araamda da 
çok faydalı olacak temalar ha -
zırlayacağı ve hunun için tetkilit· 
tan da yardnn göreceğini umu • 
yOTUZ. 

Yerinde bir iş 
Bostancı kultlbD ile 

HllAI birleşti 
Uzun senelerdenberi iyi bir şekilde 

~ahşan Bostancı ldman birliği heyeti 
umumiyesi bir kongre yaparak ayni 
muhitte büyük bir varlık gösteren 
hilil kulUbtlne iltihaka karar Termlf
tir. Hilil kulübü bu tekilde tetrip • 
dilen yeni kadroslle daha kunetlf, 
bir varlık halini almaktadır. 

Hilalin birinci takımı bu hafta Fe· 
nerbah~e takımilc bir maç yapacaktır. l 

Uzun atlama dQnya rekoru 
Ohio Vniversitesi Amerikalı genç talebelerinden Jeaae Oıoen, u.. 

tJt?amada gilzeZ bir derece yapmtf, ııe 7 m. 98 atlıyarak Ammka rekof"u. 
u kmnlf· S,1 t .d6 .lQQn atleti Mam~-"· -''~ An..,,. .-ı.-·-· 
cfCI egaJe etmifffr. 

Yukanki resim, genç Amerikalı rekoru kırarken alınm11 w raclro • 
teZeuizyonla Franaız gazetelerine t>erilmi§tir, 

Bisiklet sporu canlanıyor 
Bu iş için çok iyi çalışan bisiklet 
hey'~ti bir program neşretti 
Biıiklet aporunu canlandmnak 

için büyük bir faatiyetle çahtmak· 
ta olıan bisiklet heyetinin, 935 se
nesi yaz mevsimi için neırettiji 
projramı yazıyonız: 

l.tanbul Bisiklet Beg'etinden: 
935 ıeneıi yaz mevıimi bisiklet 11a-

r&flan projranu. 
1 

10 - Mayıs - 1935 
Birind sınıf koşuculara: 

1 - 19 •e 26 Temmuzda ,apdaeak 
İstanbul pmplyonlufu )'Ulflann111 
yeri aonradan ilin edilecektir. 

2 - Yarıtlara yalnm federe klip 
Azalan kabul olunur. 

3 - Yanp sfreeek blt6letlerla 
Puartesl ve Çarşamba günleri aat 
18 b~ kadar Beyoilu Balknlnd9 
bisiklet heyetine mtlraeaat ederek ya· 
zılmaları lazımdır. 

4 - Tekmil )'&l'l!lara bir 4efada 
kayıt olunulabilir. Şişli Mecidiye köyünden hareket 

edilerek lstinye köprüsünden dönüle· 
cek ve Maslak yolu ile Kefeli köyün· Sofyada 
den Mecidiye köyüne gelinecektir. 32 

Kmtkmcf sınıf koşuculara: b i r maç 
Şişli Mecidiye köyünden hareket Yugoslavyanın B. S. JallUbü pçeıa 

ile lstinye köprüsünden dönülerek pazar günü Sofyaya gelerek Slavya • 
Mecidiye köyüne gelinecektir. 22 Km. Leviskl muhtelitile bir maç J&Jllllllt 

24 _ Mayıs _ 935: ve neticede 1 • 1 berabere kahmıtır. 
Birinci SJnıf koşucu,Jara: Slavya • Leviskt muhteliti aptl 
Topkapıdan hareket edilerek Ça- 1ukan bizim Fenerbahçe - Galatasa· 

talcaya gidiş ve geliş 110 kilometre. ray muhtelitf gibi milli takım kadrod 
7 - Haziran - 935: demektir. 
Birinci ve ikinci sınıf koşuculara: Yugoslav takımının bu muhteHt9 
Topkapı•an BUyükçekmeceye g1. kar§ı alışmadığı bir sahada kazalldıi' 

dif ve geliş 50 kilometre. muvaffakıyet çok kıymetlidir. V• 
21 - Haziran - 935: Yugoslav futbolünün, BulgÜ° futbO' 
Birinci ve ildnd sınıf koşuculara: JUnden yüksek olduğunu isbat etmek
Taksim lbfde önünden hareket e- tedir. 

dilerek Bendlere gidiş ve geliş 50 Km. Maç çok sert ve seri olmuştur. Het 
5 _Temmuz_ 935 : iki gol de birinci devrede atılmıştır• 
Birinci ve ikinci sınıf koşuculara: Maç esnasında bir çarpışma netkesir 
Fenerbahçe stadyumundan hare- de bir Yugoslav oyuncusu yaralail-

ket edilerek Pendiğe gidiş ve geliş _m=ı:::-ş-tır_. _________ _ 

5.5 ~-.:. Temmuz-93:i Fransa kupası 
. 1,000 met.re İstanbul sür'at 1!!~ ~::~~~fa~~ ~d!sda ~ 

pmplyonluğu: seyirci ve J'NMa Reisicümhurun-
26 - Temmuz - 935: 6nünde oynanan final maçında. Mat-
;,o kilometre İstanbul mukavemet sflya takımı Rennesi 3 - O :)enert~' 

yarışı şampiyonluğu. Fran~a kupasını kazanmıştır. 


