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Ba9mwaharrt.rl.s Si~ !meb_,._ u-r 

PLAtf~-:r 
-ıJ · Dayinlerte müzakere An karada olacak .• 

C. H. Fırkasını :1rogramsız-
lıkla itham edenle1", büyük li
derin geçen günkü beyanname 
leri karşısında, dillerini tut
muş olsalar gerektir. Bu veciz, 
vakur ve civanmeı:dane beyan 
name, yalnız alelade bir fırk~ 
programı değil, bir memkketı 
Yeni baştan bina etmekte olan 
dehalı bir mimarın planıdır. 

Türk inkılabının vasıflav
nı deriııden tetebbü edenlere 
malfundur ki, bu inkılapta iş 
ve hareket. daima, programı, 

Yani, düstur haline gelmiş na
zariyeyi, önlemiştir. 

Bu tarz inkılaplardan biri 
de ltalyadaki faşizm hareketi 
dir. Bu harekete dair yazılmış 
kitaplardan öğreniriz ki. ?.~. 
Mussolini, genç faşist ordusı
le Roma üzerine yürürken ce
binde bir yazılı inkılap progra 
nu taşıyordu. Lakin, İtalya 
!3aşvekili, on yılı geçen uzun 
ıktidar devresi esnasında bu 
programın hiç bir madde~ini 
tatbik etmedi. Çünkü, faşızın 
durmaksızın yürüyen', duınna~
sızın tekamül eden canlı bır 
§eyden ve bunu bir takım don
ınuş kalıplar içine bap~ethıe
nin ne imkanı, ne de ıuzumu 
Vardı. 

Türk inkılabını yapan hari
kulade insaııın hilkat gibi mü
ternadi~n yeni şeylcı: doğu
ran yaratıcı dehasını da önce
den böyle kalıplar içine alma
nın imkan ve lüzumu yoktu. 

Siyasi fırka programlarının 
zamanla ne kadar değişmeğe 
mahkfun olduğunu, bugünkü 
Avruparun muhtelif demokrat 
memleketlerindeki frrka krizle 
ti bize ne güzel ispat eder! E
saslarını, büsbütün başka de
virlerde ve büsbütün başka ha 
yat §er ... iti içinde yazılmış ki
taplardan alan bu fırka prog
ramları, harp sonu dünyasının 
Yeni seraiti, yeni cereyanları, 
Yeni ihtiyaçları içinde, bize ik
lim deği§tinniş c.iaçlar kadar 
acayip ve manasız göriinüyor. 

ismet ve Kazım Pş.lar 
dün l~tanbula geldiler 
Başvekil ile M. M. reisinin 

gazetemize beyanatı 
~tfeclis 4-5 mayısta toplanacak, münhal

ler için intihap ne zaman yapılacak? . 

llecll& Rel1Jl Klzım Pı. Segrl-ıef•ln rıhtımında 

Başvekil İsmet Paşa hayra- Bat•dôlimizin beyan&tr 
mı geçirmek için dünkli eks- İsmet Paşa Pcndikte kendi 
presle An.karadan şehrimize sine mülaki olan bir muharri
gelıniş ve Pendikte trenden i- rimize: 
nerek Seyrisefain idaresinin - İstirahat etmek ve bayra
Çankaya motörü ile doğruca mı geçirmek üzere geldim. Bay 
Heybeliaday,a gitmiştir. İsmet ramertesi Ankaraya avdet ede
Paşaya yalnız iki küçük oğlu ceğim." Demiştir. Muharriri
refakat etmektedir. Pendikte m~n Manisa veya Malatya 
Vali muavini Fazlı, Belediye meb'usluklanndan hangisini 
muavini Hamit, polis müdürü tercih edecekleri hakkındaki 
Ali Rıza ve Seyrisefain müdü.- sualine de: 
rü Sadullah B. !er tarafından - Henüz bu hususta bir ka
istikbal edilmiştir. Başvekili- rar vermedim." Cevabını ver
miz trenden indikten sonra is- mıştir. Başvekil Sadullah B. le 
tikbaline gelenlerin birer birer görüşürken Yalova hakkt:tda 
ellerini sıkarak iltifat etmiş ve kendisinden izahat istemiş ve 
1stanbulda havayı güzel bul- Sadullah B. de şu malfunatı 
duklarını söylemişlerdir. (Devamı 6 ncı sahifede) 

Halk fırkasını göste
receği yeni namzetler 
Mahalli fırka teşkilatının fikir ve mü
taleası alındıktan sonra· tesbit f>clilecek 

1 

-------
Gazi Hz. 

ANKARA, 27 (Tele
fonla) - Gazi Hz. Aktam 
üzeri Meclisi tqrif buyur
muşlardır. --------
Yeni vekil 
Cemil Bey de yeni 
kabineye girecek 
ANKARA 27 (Tlefon) -

Yeni meclisin küşadından son 
73. ~aşvekil İsmet Paşanm Re 
ısıcumhura kabinenin istifana
ll'!esini tekdim edeceö-i ve yeni 
kabine~in tekrar teşkiline me
mur edıleceği memuldür. Ye
ni k~bine Tekirdağ meb'usu 
Cemıl Bey-in bir vekalet deruh 

Reisicümhur ----
intihap Ma111sta mı, 
Teşrini< vvelde mi 

yapılacak? 
ANKARA, 27 (Telefon) 

Büyük Millet Meclisi fevkala
de içtimaında Reisicümhurluk 
intihabının yapılıp yapılınıya
cağı muhtelif tefsirlere vesile 
teşkil etmekte ve bu husus tct 
kik olunınaktadır.Teşkilau esa 
siye kanununun 31 inci madde 
sinde Reisicümhurun bir inti-
hap devresi için intihap edildi
ği tasrih edilmiş olmasına bina 
en Cümltur riyaseti intihabı
nın teşrinisani içtimaında ya
pılınası lazım geldiğini ileri sü 
reıtler vardır. Diğer taraftan 
mayısta ki içtirnaın teşrini sani 
inikadının fevkalade içtimaı ol 
auğundan bu toplanmada Rei
sicümhur intihabımn tecdidi de 
zaruri görülüyor. 

Adliye encümeni erkanı da 
Reisicümhur intihabı'nın bu fev 
kala.de içtima.da tecdidi lüzu
munda müttefiktirler. Zira bU 
de Reisicfunhunın meb'uslar 
meyanından seçildiğine ve Ga
zi Hazretlerinin Ankara meb'· 
usu bulunduğuna göre Mecli -
sin tecdidi intihaba karar ver

Dayinlerle müzakere· 
ye yakında başlanacaL 
Türk Dayinler Vekili Zekai Bey 
perşembe günü Paristen geliyor 

Dayinlerle müzakereye memur 
edilen 

SARACO~LU SÜKRO B. 

~ mesi Reisicümhur intihabımn 

Düyunu umumiye medisl ge 
çen gün Pariste toplanarak bil 
kiimetimiziıısoncevabmı tetkik 
etıni§tir. Dayinler meclisinin 

verdiği karar henüz malum °' 
mamakla beraber hükumeti· 
mizin teklifatıru kabul ettil-"le 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Tekirdağ meb'uıu 
CEMiL BEY 

te edeceğinden bahsolunmuş
tur. --=------
Lord Althone 

izde 
•••••••• 

lngiliz sefarethanesinde 
bir resmi kabul yapıldı 

da tecdidiıü istilzam etmekte
dir. 

120,000 Lira 
ihtilas davası bitti maz
nunlar mahkum oldu 

BURSA, 27 (Milliyet) -
Bursa tütün inhisarı idaresin
de vuku bulan 120 bin liralık 
ihtiJas davası bugün Ağırceza 
mahkemesi tarafından karara 
raptedilmiştir. 

Mahkeme maznunlardan mü 
fcttiş Feyzi Beyle Adil ve Ka
mil Beylerin beşer sene birer 
ay ağır hapislerine, Enver Be
yin üç ay hapsine, Bahri Beyin 
de beraetine karar vermiştir. 
Maznunlar karan temyiz ede
ceklerini bildirmişlerdir. 

Sidna tayyaresi 

Beogradski takımı 
dün sabah geldi 

Yugoslav futbolcüleri reisi netice· 
den çok ümitvar görünüyor 

Sidna şirketine ait bir yol
cu tayyaresi, Sofyadan İstanbu 
la gelirken, Hadrmköy civarın
da, benzin borusu bozulmuş ve 
oraya inmeğe mecbur olmuş
tur. Hadrmköy, mıntaki mem
nun olduğu için, tayyare, aske-
ri kumandanlık tarafından mu- Beogradskl latıınıı Sirkeci gar111da 
hafaza altına alınmıştır. Belgrat şampiyontı Beoğ- taş takımile yapacaktır. Bu 

İngiltere kraliçesi Hz. nin 
biraderleri Lord Althone ce
naptan, refika ve kerimelerile 
beraber dün Kayseri treninin 
arkasına bağlanan Reisicüm
hur Hz. ne mahsus vagonla 
şehrimize gelmişlerdir. Muhte 
rem misafirlere İngiltere sefiri 
Mr. Klark cenaplarile, maiyet
leri refakat etmekte idi. Misa
firlerin seyyahatı hususi bir 
mahiyette olduğu için kendile
ri resmi şekilde karşılanmamış 
yalnız Vali Bey Belediye Reisi 
sıfatile misafirleri Haydarpaşa 
istasiyonunda karşılayarak be
yanı hoşamedi eylemi tir. 

Misafirler öğleden sonra fr.=;;;;;;;:;;::;;:---....:.-..!;;;=•-=- radski şampiyonu dün şehrimi maçtan evvel Fenerbahçe birin 
şehri gezmişler ve akşam saat ı·- ze gelmiş, ve sporcularımız ta- ci takımı, saat üçte Rum muh-
beşte şereflerine sefarethane- Bayram tatili rafından karşılanmıştır. Beoğ- telitile bir mac; icra edecektir. 

C. H. Fırkası Umumi Reisi 
nin "millete beyanname., lerin 
deki en esaslı vasıf ve onun 
kuvvetini teskil eden nokta, bu 
beyannameyi eski garp demok 
rasilerindeki klasik fırka prog
ralarrndan ay:rran taraflardır. 
l!ele devlet ve millet mefhum 
lannı bize tarif eden satıı-Iarı 
tanıamile modem anlayışın 
llıalısulüdür. Buı:ada, oıilletAv 
11.ıpa demokrat ve parlame?-~e~ 
lerinin zannettikleri gibi bırıbı 
tine yapı~tınlmış parçalardan 
llıütesekkil bir ko11vansiyonel 
11arlık ve devlet bn parçalar a
rasındaki ahenkten basıl olınUJ 
bir müessese değil, fakat, ha
kikatte olduğu gibi biribirin
den ayrılmaz, bir cinsten ve 
bir ce••hcrden yekpare bir kül
dür. Beyannamenin ikinci mad 
<lesi bu hakikati emsalsiz bir 
7Uzuh ve belagatle ifade et
mektedir. 

'de bir resmi kabul yapılmıştır. . il' radski bugün ilk maçını, Beşik (Devamı 6 ncı sahifede) 
Bugün gene şehri gezecekler Gazetemız, kurban bayra-

1 ve akşam sefarethanede bir zi- mı münasebet ile çarşamba, 1 p 1 d h •• k A 

yafet ve onu muteakip bir sı.a- 1 perşembe, cuma_ Ki!.01~ri_inti- 1 erapa as a vası u u 
re verilecektir. Misafirler sefa- şar etmeyecektır. Mıllıyet,. 

rethanede ikamet edeceklerdir. ', :.uZ!~y:::::~~j:::::.ueri-11 1 met lehine neticelendı· 
Halkın ayı:r ayn sınıflard!11 

tnürekkep bir yığın oJ_ınadıg~
na göre bütiin mevcudıyetlerı
IJ.i, gaiyetlerinİ ve manalarını 
sınıf mücadelelerinden alan Namzetliğınden feragat edilen ; Namzet göıterilmeyecek olan 
ll'\uhtelif fırkalı bir rejim mef- RASiM 8 . (Bilecik) MEHMET F:MIN B . 

hıımuna artık bu toprak üstün ( T 1 f ) ı Ali Münif Beyin telgrafı 
de bitip büyümek imkam bıra ANKARA, 27

1 e ~ ~n s - ANKARA, 27 (Telefon) _ 
kılır mı? Bırakılmağa lüzum Halk fır~asın_ııı ~ta~ u 'B: Adanadan müstakillen intihap 
Var mıdır?. sun, Tekırdagı,_ ~~~aİ meb'- edilen Ali Münif Bey C. H. fır-

B. · ·b· · · d ve Boludaki mun ızım gı ı bır fırkalı, yeru ur . . k'n,lerin namzet kasrrrdan olduğu cihetle fırka 
ve g_enç rejimlerde buna asla u~lukl~r 19?. 

1
1 ~üz kararlastı- umumi katipliğine gönderdiği 

1ınkan verilmediğini görüye- gostenlecegı Sıeb k Bilecik me- bir telgrafla n:ımzetliğini koy
ruz. Eski demokrasiler, müte- nlmamışt~r. a ~l Şair Mch- matlığı halde Adanadan inti
a~dit fırkalarının dikenleri üs busu R~sım ~e} eeniden nam- hap edildiğini bildirmiş ve isti
t~ndc, endişeli, hasta ve be_z- met E!:nın _Beyt Y den sarfına fa edip etmemek hususunda 
l:ın sağdan sola, soldan saga zet g~ste.nl~e erın fırka merkezinin karar ve di-
ılöııüp duruyorlar Hepsinin ka 7ar edılmıştır. ·p- rektifine intizar ettiğini yaz- J 

Pısında siyasi ~ünazaaların ~una sebep fırkanın pr~ns~m nuştır. Haber aldığımıza göre 
tnukadder sonu olaıı kızıl göz- lerınden ayrılmalarıdır. · asır katibi umıımiliğin verdiği ce
lü ihtilallerler canavar dişli Bey b~r memuriyet~ t~y~ı e~~: vap i$tifaya mahal kalmadığı
anarşi bekli or Ve binalarının lecektrr. Fırka tara ın ~ g.. nı ve Ali Münif B. in intihabı
catı d y · tırdıyor. terilecek yeni ııam..:et~e~~ m~n niıı ınemn•ıniyetle telakki olun 

sı urmaksızın c.a • h'b' ·ı · n toııa..,nluııe go- ' 
Y . T" . . B" --ı, Ce te ı ısanı en , k . ded'r . enı . urkiyen11! _uyu . cbit edilmcd ve m"halli dugtı mer ezm ı · 

~ıYet Mımarının dahıyane p •· re te~ he 'eti irlareleri ile mulıa !zmir~en in~il.,~p .edilen Mi. 
ıuıı koynumuzda iyi saklıya- \ fırka Y _ k~rarlaştınlma- !aslı Halı! Beyın ıstıfası hak-
lırn. vereden soma_ kmdald rivayet asılsızdır. 

l'aku ı KADRİ ! ~ı mubtl'nıdcıır. • 

(Devamı altincı sahifede) . - . -

Balkan turizm federasyonu Türk-~ra!1sız ~uhte~it.mahkemesiı 
_ . otelın ıadesı talebını reddetti 

\ 
Balh11 1ı tal~besi dlln Bllgllkadaya gldırluın 

Balkan Tunzm Federasyonu rnarada bir tenezzüh yapılmış
bir program mucibince faaliye trr. Vapurda murahhaslara ve 
tine devam etmiştir. Fakat sa 
at on birde Galatasary lisesin davetli bulunan B~lkan darül 
de bir içtima aktedilmiş ve öğ fünunlularına hir cav verilmiş 
leden_,ııonra Boğaziçi ve Mar- tir '· 

Muhtelit Türk - Fransız 
mahkemesi dün toplanmış vo 
Perapalas oteli binasile ve eş
yas.ırun iadesi hakkında Bcxlo 
saki ile Fransız yatakh vagon 
lar şirketi tarnfmdan hüln1me 
timiz aleyhine açılını olan 
davayı reddetmiştir. 

Perapalas davasının lehimi 
ze in tacında Tiirk ajanı N-' ~ım 
Bey tarafından gösterilen dira 
yet ve isabetin büyük tesiri ol 
muştur. Nazım Bey dün bir mu 
harririmize bu dava hakkın" 
atideki izaha ti vermiştir: 

- Çok memnunum. F 
bu muvaffakıyetin büyügı 
davada hazineyi ve oteli bilaha 
ra sermaye olarak hazineden a 
hın emlak ~ eytam bankasını Türk ajanı 
temsil eden ve mürafaasmda NAZIM BEY 

hazrr bulunan ha~ine ~ki.ilerin ı cihetin de kaydedilmesi hak!;i 
rlen Osmıın Nım Bevındır Bu nashk olur Demiştir - ......,....4 p 

.-esi bug 
oı 'ıdare altı 

• 

1 
l 
l 
1 
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Yıld~v~h~~!:-=nti:.::~. HARiCi HABERLER.. f~Aıd~ ~ • 

1 ff!frllt• No: 44 

IBulgaristandaki buhran etrafında Londrada maçlar , 
' • 
) 

eclisi Vükelanın 
azbatası üzerine .. 

Muhtasar bir ilanı resmi ile millete 
ı inkılap tebliğ edildi 

• 
anzai mahsusa ile hünkara is- 1 Bu iki mani telakki ve müta 
t nka;ane bLr ekilde bildir- lea karşı ında vukua gelen me 

ı m i d matbuatta Murat Bey talibatm bigayct sert ve tehdit 
ı aleyhinde dedikoduyu istilzam kar olması fıtreten vehham ve 
• e 1 yo."'Clu. betbin bulunması hasebile her 

O esnada Başkitabetten çı- çibat abat diyerek kabulde 
anlını tım. Kurenadan Dağıs muztar kalmıştı. 

t L nin Bey merhum va- İlfuınamenin yarınki gazete-
• · iıe Sultan Hamidin Murat !ere dercettirilmesi, vilayetle-

Bcye sureti mahsusada iltifat- re tebligatı mukte;,,iycnin icra
~ ta uulundugu ve Mizan'm tek- snı emrettiktensonra mukaddc 

r sahai intişara çıkmasını rata teslimi ncfsedcnlerde gö-
lih · · 1 mübrem masari- rülen bir sükUııct ve istirahat 

• · 1c medar olmak üzere beş hal ve tavrını göstermişti. O 
lira ihsan ettiği somadan gece çok meşgul olmadı. hüc-

haber alındı. rci iştigaline kimseyi çağırma 
Herşeyin hakikatine muttali dı. Bu iş hakikatte hiç bir şey 

olabildiğim mertebede aynen emretmedi. G-Oya o gece sara
ifade etmek istedigimden yu- yın eski zamanlardaki alelade 
.arıda isimi geçen kurenadan yaşadığr asudeliği yaşatıyor
Dagıstanlı Emin B. hakkında du. Sabah oldu. Alaturka saat 
muhtasaran arzı malumatı ih- iki buçuğa kadar içeriden hiç 
ti a . eyledim. bir ses 9"kmadı. Üçe doğru bir 

Emin Bey Yıldız sara~'lnda bekçi geldi. Selamlık resmi-
ayan a fif müstakim biır zat nin mut<'t emrini verdi. Öğle 

up ulümu içtimaiyeyc bihak- vakti oldu, selamlıkta fevkala
ın v'l.kıf ve bahusus ilmi ta- de bir hal görülmedi. Fakat se 

r l.te ve cograiyada ihtisası liimlıktan sonra zaptiye nezarc 
m ile mütearifti. Sarayda tinden, birinci fırka kumandan 

b ll luııduğu müddetçe devletin lığından, şehremanetinden vü
ı üsevve• , idaresine hic; karış- rut eden raporlardan ekserisi 
1 ~m ıs, gayet nezih ve masum Selanikli esnaf ve tacirlerden 

ı ılı ' ' ıayat yaşamıştı. olmak üzere bir kl'Sım halkın 
ı' l •onralan Vahdeddin tara- bir nevi aleyhtar tezahürat 

frnclan hazinei hassa Nezare- yaptıklarını ve İkdam gazetesi 
tmde kullanıldığı işitildiysc matbaasının bayraklar ile dona 
de ne Vahdeddin ne andan- tıldığını polis tarafından vuku 
evvel ve sonraki zamanlarda bulan nazikane müdahaleye 
saraya gitmediğim cihetle E- dü11üt cevaplar verildiğini ya
mın B. in esbabı istihdamı hak zıyor ve olunacak mUllmele is
kmda bir fikir hasıl edileme- tizan olunuyordu. Bunlara ida
mistir. rci maslahat olunması ve bir 

Murat Beyle hemşcrilik ci- guna hadise zuhuruna mahal 
hetinden ileri gelip Sultan vcrilmcmcsii çin emh· verildi. 
Hamide Murat Beyin teması- Akşam üstü matbuatı Osma 
na bu YCÇhile tavassut eyle- niye namına gazeteciler ta ı-
miştir. fından kanunu esasinin mevkii 

"Ferdayi me§rutiyet_ mcr'iyctc vaz'mdan dolayı tcb 
"10 temmuz 1324 cuma,. rikit YC tcşekkiiratı havi bir 
Mutlakryet idaresi 10 tem- tclgrafnamc geldi. Bunu taki

muz 1324 senesinde cuma gün- ben diğer tebrik ve teşekkür 
kil resmi ilan ile iadetcn mcş- tclgrafnameleri de tcvarüt ey
rutiyctc inkılip etti. lcdi. O günkü gazcl'e!cr ilinı: 

Meclisi vükelanın mazbata- meşrutiyeti kemalı mcınnuni
sı üzerine sadır olan iradci sc- yetlc kaydediyor ve zatı şaha
rı•yc muhtasar bir ilinı: resmi nenin bu suretle millet ve me 
ile millete bu inkılabı tebliğ c- lckcte taze hayat verdiğini ya
diyor, eski kanunu esasi muci- zıyordu. 

• bince intihabatın icrasını cm
' • reyliyordu. Sultan Hamidin 

bunu nasıl kabul ettiğini ne ka 
: 'dar tereddütlü ve endişeli, bel

ki de tehlikeli haller geçtiğini 
mukaddcmce arz ve hikaye et 
miştim. 

Maruzatı vakıamdan Sultan 
Hamid ;ıı Meclisi meb'usanı 
tekrar a maga karar vermesin 

l' deki iztırarr anlatmağa çalış
mıştım. Kanaatime göre hün
kar iki sebepten dolayı bunu is 
temi yordu. 

1
•
1 

l - İradatr şahsiyetle istik-
lalini kaybetmek, kayıt altına 
girmek, 

2 - Meşrutiyetin hüsnü tat
bik ve rradcsini mü teassir gör 
mekti. 

Halkta hayret 

Hıç bir şeyden haberi olma
yan, Sclanik, Manastır hadisa 
tına vakıf bulunmayan İstan
bul halkının ekseriyeti kahve 
ve kıraathancle!'dc sabahleyin 
okudukları ilanı resmidcn, o
tuz senedir kapalı kalan mecli 
si meb'usaııın açılmasına irade 
çıktığını anlayarak hayretlere 
düşmüslerdi. Bazıları buna i
nanmamı lardı.Sokaklarda giz 
li gizli konuşmalara tesadüf o 
lunuyor. Ne olur, ne olmaz ihti 
yatkfırane davrananlar olduğu 
söyleniyordu. Bu meyanda he
yecan bahş propagandalar da 

(Bitmedi) 

aftalık edebi musahabe: 1 

Çocuklara hürmet 

Demokratlar itilafı yeni kabinede bir çok nazırlıklar 
istediği için mi buhran uzadı? Netice ne olacak? 

• ıoı • J~· • 

Futbol maçında S~ 
hazır bulunmu r 

JI F d 
LONDRA, 26 A.A. - Dün 1 mühim bir kaç hamleden sonra 

Ecnebi matbuah. ransa a Vembley'de Binningham ve 1 tcdafui bir vaziyet almağa mec 
Vestbromwich takımları ara- bur etmiştir. Bundan sonra Bir 

Gazi Hz. ve yeni ----- smda çok mühim futbol maçı mingham'ın mudafaa hattı ya-
il Rivayet 

Fırkalar arsında ı"ntı"habat Reisicümhur inti- yapılmışttı'. Maçta hemen 500 1 nlmıştır. Müdafaa hattının ya-
bine yakın bir seyirci hazır bu nlması takunınm mağlubiycti-

pazarlık "Timcs" gazetesi şehrimiz- babı yapılacak lunmakta idi. Vesth: omwich ne şüphe bırakmamıştır 
Bulgaristanda kabine buhra- acki muhabirinden aldığı mek- PARİS, 26 A.A. _ Salı gü- takmıı rakibine bire karşı iki 

nı devam ediyor. Parlamento tupta yeni intihabat etrafını.la nü toplanacak olan nazırlar sayı ile galip gelmiştir. 
müddetini bitirdi, dağıldı. Li- malilmat vennişti. Mezkur ga- meclisinde başvekil M. Laval' Binningham taknnı oyunun 
yapçel kabinesi istifa etti. Hü zcte memleketimizdeki intiha- in Reisicünıhur intihabatının ba!llamasından itibaren bir ta
kümdar tarafından .şimdiye ka bat hakkında yazdığı bir maka 13 Mayısta yapı'masnu teklif , arnı z pliinı takip eylemiştir. 

Maçta hazır bulunan Glou
cester Dukası, galip talama bit 
kupa vermiştir. Başvekil M 
Mac Donald'da maçı seyreden. 
\er arasında bulunmakta idi. dar muhtelif fırka reisleri is- lede bu hususta bazı ınutalea- edeceği zannolunınal-tad ır. Bu ptan onu bir kaç ciddi ve 

timzaç edildi. Fakat M. Liyap larda bulunarak geçen sene Meclis, tekrar içtim a baş- ----~-----------
çelin istilasından sonra takip Serbest fırkanın neticesiz kal- lamadan evvel M Lava! , La Avrupanın birleştirilmesi ve Rusya 
edilen gaye bütün fırkaların dığını yazdıktan sonra bu sefer . Courneuve'de mühim lıi r n 
iştirakile bir temerküz kabine ki intihapta Gazi Hz. nin bir l tuk söyliycccktir. MOSKOVA, 27 A.A. - Ce- mi tefsir edilmelidir? Böyle bir 
si teşkil etmektir. Halbuki bu kısll!l meb'usluklar için müste- miyeti Akvam katibi umumili- tefsir zannedersem tetkik ko-
maksat şimdiye kadar temin e kil namzet gösterilmesini mıı- M. Herriot gene rci& oldu ği Sovyct Rusyaya gönderdiği misyonunun bundan evvelki 
dildiği gibi buhranın ne kadar vafık bulmakla pek musip bir LİYON, 26 A.A. _ Beledi bir mektupta, Avrupa ittihadı kararına muhalif olur. 
devam edeceği de henüz ma- harekette bulundukları mutale ye meclisi, radikal sosyalistler tetkik komisyonunun üçüncü Avrupaıun birleştirilmesi gi 
lilm değildir. asını izhar etmektedir. Gazi den M. Herriot'yu 24 muhalif içtima devresini 15 aMyısta Cc . bi son derecede mühim bir da-

M. Liyapçelten sonra kabi- Hz. den bahsederken "Times" reye karsı 26 rey ile tekrar be- nevrcdc aktedeceğini bildir- varun müteşebbüslerinden mev 
ne teşkili vazifesi Demokrat diyor ki: lediye reisliğine intihap etmiş mektedir. Muvakkat ruzname- cudiyeti kat'iyyen elzem olan 
fırkasınrn reisi M. Malinola "Gazi Türk milli: hareketini de 3 madde gösteriliyor, ve so- samimiyet ve dürüsti nazarı i-
tevdi edildi. Halbuki çok geç- idare ettiği müşkil günlerde, tir. M. Herriot'nun bu muvaffa nuncu maddeye ilave olunan tibare alınmayacak olursa bu 
meden öğrendi ki M. Malinof harp meydanında düşmanları- ki.yetini sağ cenaha mensup iki bir notta; tali komisyonunun gibi davetiyeler davet olunan
ta kabineyi teşkile muvallak nın harekatını nasıl akim bıra- müntehibin lehte verdikleri rey karan mucibince Sovyet Rus- lann imtİllamı istihdaf ediyor, 
ola~a.mıştı. Tekrar M_ .. Liyaı>: kıyordise kendisini tenkit eden ler temin etmiştfr. M. Herriot, ya, Türkiye ve İzlandanın bu suretinde telakki edilebilir. Yu 
çelın ış başına gelmes~ ıster:dı. lerle karşılaştığı zaman da me- bu intihabın neticesini kabul maddenin müzakeresine işti- kariki hususatm tetkik komis
K.ral tar~~ında1! J;em ka~ıı:e- 1· haretini ispat etmiştir. Hatta etmediğini, çünkü idare salahi- rak edecekleri beyan olunuyor. yonunun üçüncü ic;tima devresi 
nın ~eşkıl.ı v_azıf;s~ kendısıne , siyasi muarızları da kendileri- yetini bihakkın haiz olabilmek M. Litvinoff bu mektuba ve- ni tertip edenlere iblağını rica 
tevcıh edıldı. Lakın s?ı; gelen 1 nin istinat ettiği zemin üzerin- icin sol cenah mensuplarının diği cevapta, ezcümle diyor ki: eder ve Sovyet heyeti murah
haberler sabık baş~ekılın_ bun~ de müşarünileyhin nasıl kolay reylcri nden mürekkep bir ekse Sonuncu maddeye raptolu- hasasının 15 ve 25 Myaıs ara
muvallak olamadıgmı gosten- lı da kendilerini karşıladığına riyet tcmınini arzu eunekte ol- nan bu nota, alakadar 3 devle- smda Cencvredc bulunmak üz
yor. . . . . . . 1 ve bir siyasetin leh veya aley- duğunu söylemiştir. M. Hcrri- tin muvakkat ruznamedeki ilk re mezkur şehre hareket için 

Şımdı kabınenın teşkilı M. hinde saatlarca dclail serdetti- ot ile sosyalistler arasrnda bir iki maddcrıin müzakeresine iş- davet tarihini bekliyeceğini ar 
Çankofa ıevdi edilmiş oluyor. ; ğine şahit olmuşlardır". müddet fikir teatisinden sonra tirak edemiyecekleri şeklinde zeylerim. 
M. Çankof b~ndan. b.e~ ~ltı se- "Times" bundan sonra yeni reye müracaat edilmiş ve M. 
ne ~vve/ kabıne re'.51 ıdı. Son Millet Meclisinde Fırkanın hü- Herriot 39 rey ile tekrar inti
kabınede de Maarıf nazırı bu- kumeti murakabe edeceği gibi hap olunmuştur. Diğer müntc
lunuyord~. .. müstekillerin de fırkaya bu hu hipler beyaz rey puslaları ver-

Bulganstan hukilmet buhra- susta yardım edeceğini ilave et mişlcrdir. 
mm'! ~~ kadar ~zamasma se- mektc ve yeni Mecnsin daha 
bep rn/ı ufaklı bır ço~ fırk~ar ziyade bu itibarla şayanı dik-
arasında anlaşarak bır kabıne • 'k k d' 

L.1. . . . 'J-'f d'/ . kat olacagm zı rctme te ır. 
teş&ı ı ıçın ıtı " e ı ememesın 

dendir. 
Bulgaristan sosyalistler 

den başka çiftçiler, demokrat
lar, milli ahrar gibi belli başlı 
teşeUülle,- vardır. Fakat son 
se11•ler zarlinda iktidar mevki 
ine • tlmiş ohm hükilmetlere 
her- demokrat itillı denilen 
ku vetli teşekkül vücude ge
tirmiştir. Onun için şimdi bi;r 
temerküz kabinesi teşkil edil
mek istenirken bu teşekkülü 
hesaba katmamak imkansız
dır Fakat öyle görülüyor ki 
demokrat itilafı bir takım .şart 
far koşmuştur. Herhalde bu te 
şekkül yeni kabinede bir çok 
nazırlar istiyor. Diğe.r bir iddi
aya göre de demokrat itiliılı
nm M. Malinof tarafından giri 
şilen kabine teşkili işini akim 
bıraktırması yeni kabinede bir 
çok nezaret istediğinde değil 
dahili siyasete yerilecek istika 
met hakkında uyuşulamamrş
tır. M. Liyapçef demokrat iti
lafının herhangi yeni bir hükil 
nıete iştiraki için dahili siya
sette e ki istikamete ,riayetin 
şart olduğunu söylemiştir.Şiın 
di yeni kabinenin teşkili vazi
fesini deruhte etmiş olan M. 
Çankof diğer fırka reis/erile 
temas etmektedir.Fakat buhra 
nrp ne vakit ııeticeleneceği bel 
/i değildir. 

SOFYA 26 (A.A.) - M. 
Tzankoff yeni kabineyi teşkile 
memur edilmiştir. 

Selanikte Balkan 
haftası 

SELAN1K, 26 A.A. - Son 
Şubat ayında toplanmlf olan 
Balkan konferansının ittihaz 
etmiş olduğu karara tevfikan 
iktısadı Balkan haftası bu sa
bah başlamıştır. Bulgar, S111>, 
Türk, Arnavut ve Romen 'tica
ret ve sanayi heyetleri gclnııf
Ierdir. 

Aç.ı. lıonuphm 
Çimentolanmızın uzun za.ıuncan 

beri töhret ve muvaffaluyetine baia 
olan esaslı ve mükemmel cinsleri 
ni tağyir ctmcmi1tir. Alitu edevatı 
mız daha ziyade mUkcınmel olmu9 
ve met.otlanmız daha fazla terakki 
etmi§tlr. Diğer taraftan ecnebi ra· 
kipleriıniz kıymetlerini düşürmek İ· 
çin bu dereu Uhim terakkiyatın 
tatbik edilmediğini işaa ve fıra.at bul 
dukça kendi mallarını meth ve kom 
şularuunkilcrıni zemetmeklcn hali 
kalmazlar ve elhasıl kendi malları
nın sürümünü temin etmek i in a
sılsız şayialar çıkarmak, ihracata ik 
ramiye vennek. zaranna aatmak ve 
Türk mabsulatına piyasanın kapm. 
nnı örtmek veya bizimkilerine naza 
ran daha dun kıymette bulunan kcn 
di mallarını lehine tazyik etmekten 
hali kalmazlar. 

Mimarlar, müteahhitler ve inşaat 
sahipleri, daima Darıca, Zeytinbur
nu ve Eskihisar fabrikalarının sun'i 
Portland Arslan çimentosunu kulla 
nınız. Netice.inden memnun kalacak 
sıruz. ÇUnkU iyi bir çimentodan mat 
JC\p bilcümle evsaf ve havasını tami 
dit. 

Vcrsay ıokakl-.rında bomba 

VERSAY, 26 A.A. - Gece 
yansı anarşist olduğu zannedi
len hüviyeti meçhul bir şahıs 
Shavillc sokağındaki otellerin
den birine bir bomba atmıştır. 
Hasarat çok büyük ve ehem
miyetlidir. Bu esnada hiç kim
se yaralanmamıştır. 

Clemenceau abidesi 

MANDES, 26 A.A. - Clc
menccau'nun hatırasını ebedi
leştirmek için yapılan abidenin 
açılış resminde M. Tardicu bir 
nutuk söylemiştir. M. Tardi
eu, bu nutkunda demiştir ki: 

- Cleınenccau'nun hayatı bir 
insaniyet ve hamiyet dersi teş
kil eder. Clcmenceau zamanı
mızın en büyük Pransızı unva
nlle anılmağa hak kazanmıştır. 
Bu büyük vatanperverin son 
günleri milli kusurlarımız yü
zünden endişe ve keder karar
tıları arasında geçmiştir. Bıı 
kusurlarımızdan en büyüğü ve 
en tehlikelisi şudur ki, biz an
cak çok büyük bir tehlike l<ar
şısı:nda biraraya topl;;.nmağa 
karar veriyoruz. Kazandığımız 
muvaffcriycti kavramak ve fi
liyat sahasında tamaınilc ta
haklmk ettirmek hususun3aki 
aczimiz ve noksannnız, hiç bir 
vakit tccavüzi bir lnahiyct al
mayacak olan kuvvetlerimizi 
bo~u boşuna israf etmekte gös 
terdiğimiz sebat ve inat i~te bu 
büyük noksanımızdan ileri gel
mektedir." 

Recep ve Cemil Beyler geliyor 
ANKARA, 27 (Telefon) - Fırka katibi umumisi Recep 

Beyle Tekirdağ mcb'usu Cemil Bey bu akşam ekspresle İstar 
bula hareket etmişlerdir. 

Hamdullah Suphi Bey 
sefir oldu 

ANKARA, Z7 (Telefon) -
Türk Ocakları sabık umumi 
reisi ve İstanbul meb'usu Ham 
dullah Suphi Bey Bükreş orta 
elçiliğine tayin edilmiştir. 
Devlet Bankası meclisi 

idare riyaseti 
ANKARA, 27 (Telefon) -

Devlet Bankası Meclisi idare 
·riyasetine sabık Trabzon meb' -
usu Şefik Beyin tayini kuvvet
le muhtemeldir. 

Devlet bankası 
ANKARA 27 (Telefonla) 

Devlet Bankası umumt müdür 
muavinliğine Ziraat bankası 

müdür muavini Salihaddin Be 
yin tayini takarrür etmiştir. 

irtişa tahkikatı 
ANKARA, 27 (Telefon) -

Ankara müstantikliği irtişa me 
selesi hususunda karanlık ka
lan bir nokta hakkında gizli 
tahkikat yaptırmaktadır. Bu 
tahkikatın ikmalini müteakip 
karar verilecektir. 

A. H. 
Beyin yeni bir makale ıcriıi 

Suriye'de Fransızlar 
Muhterem karilcrimizin büyük bir alaka ile oku. 

clukları "Tatn k Hoybon" makale seri11ini yazan "A.H." 
B. "Milliyet" için çok dikkate tayan yeni bir seri hazır
lamıtbY 

Surlge'd• Fr.1n11zlar 

ıerlivhaımı tafıyan bu aeride memleketimiz dahilindeki 
dütman propagandalarmm ve cenup budutumuzdald 
vak'alann iç yüzünü bütün çıplaklığı ile göıtcren ve 
Suriyc'de çevrilen catrikalan tetrib eden bu makale te

riıini, karilcrimizin alika ve merak ile okuyacaklına 
tüpbemiz yoktur. 

dilsin ve bunların hepsine dog 
ru ·bir incizap. bir hamle ile 
ko k istiyenleri hiç bir ha
il ala koymasın! 

nın tabıi tadını kaçırır ve zc- dır. Bazen bize ihtiyarladığln yat hakkındaki telakkilerini rııu ve emellerini korumak ol 
hirlcr! Yeni bir baharın günle dan ytkılıyor, dökülüyor gibi damla damla söylcmeğe baş- duğunu hayal meyal takdU- e
ri bize nasıl }'Ol'g\ln olduğumu gelen dünya çocukların yanın !adar: Ve çoçuğun ilk öğren- derler. Bunun içindir ki bu ka 
zu ve azametli ·gcc.clerin iüs- da ezeli güzelliklerini ve tara diği kelimelerle söylediği bu naatlarını aldatmamalı ve on
hati kainatın bütün hayatına vetini iktisap eder. Çocuğun 1 sözler birCT şiire benzer. tarı her adilikten korumalıyız. 

Beşeri i lcrin hic birinden 1 ellerinizin mahsulü olacak ve nasıl dargın buhınduğumuzu ruhuna aksedin~e tazeleşir, ta Çocuklar daha dünyayı bil- En mebzul hlilya mahsülünu 
ek.sik olmayan güliinç bazı ci- yarının manevi çiçekleri hep duyurur! lsir kalpten taşan bü zedir ve çocuk ona daha büyü- , meden evvel hayatın mukad- onların önüne dökmek hiç de 

.ı;. tıetlcrindcn sarfı naza'I', sene- sizin ellerinizle açılacaktır! tün ümitlerin iflasını görmdı: mekte olan gözlerle bakarak des bir şey oldugunu duyuyor cıok d~~ildir. Çocukların ruhi 

.ı de bir defa bir ı:;o uk haftasiter Bizim dünyanın güllerine u- hamn fakat bundan daıha fena onda daha yeni ncşvunema j tar. Gördükleri yerler, ve bü- 1 esaretlerine gör~ neşvünema 
tibi nemusip biri fkir!Bu yolda zanan ellerimizi dikenler ka- sı artık hayatın lbu iıflasına bi- bulmakta olan bir cennet gÖ- ı' tün tabiat onlara lkeşfctmdktc bulmalarını temın etmeliyiz. 

Biz oynaşan öu masum Ç-O· 
cu.kları seyretsek sanırız ·i 
denizin muhtelif dalgaları gi
bi hep biribirinc benzerler. Co 
cuk zihniyeti, tabiatı saffeti, 
huyu dediğimiz şeyler vardır. 
Fakat di.kkatle baksak görii· 
rüz ki hepsi engin bir mazi· 
nin, muayyen bic diyarın, hu· 
susi bir iklimin ve içtimai bir 
seviyenin mabsüUeridir. Hef' 
biri uı:ak, engin denizlerin içiı: 
den koparak bu gördüğümüz 
sahillere gelen köpüklü dalga 
tar g_ibi UAk, engin zamanlar 
içinden beri hazrrlanmış ge
len neticelerdir. Hepsinin bır 
tarih içinde gizli membaları 
bulunur. Hepsinin teşelkıkülü-

1 i lıar etti.~i:niz taassup ne ka- nattı. İhanet ve riyayı sevgi- le lilı:ayt kaldığımızı görmek- ıııür. Masum ve safdil çocuk- oldukları btir cennet gibi ve Çünkü onlarda hilkaten bu ila 
dar güzel! Milletimiz bu Mc· lilerimizin güzel yüzlecinde tir.! lar bir ziya yanında onunla 'lrudsidir. Sabahlar birer anne hi kanaatler, bu iptidai cen
ti nereden buldu, bunu bilmi- ?ğren~ik ve .ruhumuz şimdi en I Halbuki ince ziyalı, -hafif b.a birlikte parladar, mavi deni- ! kadar mü;;fik, akşamlar bire-r net, bu asalet ve ulviyet i.l:ıti
yorum. Fakat çocuklara kcn- ınce hır yenndcn çatlamıştır. valı ve taze ıriizgarlı bir sabah, zin önünde onun 'beyaz köpük büyük baba gibi vakur, ciddi yaçları vardl1' ve hepsinin ken 
di haklarında iyi ve yüksek 1 Duymayı istemediğimiz haki- bir bahçede, yahut bir deniz !eri kadar havai ve beyazdır- ve mütefekkirdir. Ve çocuk- disinc ait ve hayatta inkişafı 
bir his verecek bu haftanın saf 

1

. katleri bize 9Öyleınek için sa- kenarında açık, miisterih ve 1 !ar ve hiç bir dertleri olmadığı Ja.r daha "dünya .. ya dill)m<ı- matlup olan hususi bir kabili-
fet banyosundan kendimiz i- ğımız ve solumuz dostlarla güzel bir ufuk önünde oynıyan icin ruhumuzun üstüne sıcak miş birer Hazreti Adem'dir. yet ve istidadı vardır. İster
çin istifade etmek ne kadar 1 doludur. Birer birer çekilip gi 1 çocukları düsününüz ! Onların bir rahmet gibi dökülen sesler Bir çocl k ruhu itila ya o kadar dim ki vatan çocuklarına top
m '<fil 1 "ccııklar! Eğilip sizin 

1 
der: akrabalar~z ha.l'.atın na en c;ok ı.evdikleri sey bu açık le muttasıl güler, cıvıldar, söy meyyaldir ki hi<; bir saadet ve raklan mııın her köşesinde 

beyaz, yumuşak ve teınız elle- , fanı ol<lugunu gosterdıler. He 1 yerler, bu çicekli ve sakin balı . terler. Daha yeni yeni öğren- . asalet onlara fazla görünmez. mebzul olan asalet numunele
rini,; öpü"o.uz: Kalbimizin pimiz Hazretei İsanm tecriibe 1 çelerdir. Orada teşkil ettiklc- j dikleri kelimelerle kendi içle- ' Çocukken biraz kaba bulduğu ri ve dersleri gösterilsin ve 
bütün hürmeti sizedir! Biliyo-

1 
ıerini tekrar ctmişiıııdir. Göz- 1 ri manzara diinyanm belki en rindcki his ve ftkirlcri birer 1 muz insanlarôan nasıl iğrendi güzelliğin asalet olduğuna gö 

i atinin güzellikleri ~i~in leri=~ .~k~n zehirler ar- 1 müessir ve düsiincliirüc~ en 1 ka!!İf gibi k~ş~ederek ve birer 1 ğiınıizi hat.ırlayı~ız! Çocuklar re kendilerine mili san' at, ha-
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maaş 
vııa11ett~ ___ ...,.._ 

emurlara 
ali Bey, gazetecil~r~ 
akım evlerini gezdırdı 

Maaş Dün kurban satışı İki İngiliz mütehas· 

irnekapı bakım evi belediyenin bihak
kin iftihar edeceği bir yuva oldu 

Ücretli memurlar 
dün maaş aldılar 
Mayıs wnuml ~a~_§l .. a~ 

ikisi olan cumartesı. gunu ven
lecektir. Dün ücreth m~~ı_a
nn nisan maaşları verilmiş~r. 
Bazı dairelerde de avans veril-

Sebile Hanımın başın
dan geçen macera 

!~:::~ı~;~~ bir \ . . Di!::s T~:~~~s~resi~e 
}{urban alış verişi olmuştur. Filıstınden ~ehn~.z.e S!r Fıl: 

Düne kadar mallarına alıcı ders ve Ledı Petn ısmınde ıkı 
bulamayacaklarından endişeye İngi~ ~s~ ati~a mutehassı~ 
düşen Kurban celeplerinin bir- gelmıştır. Srr Fılders ve Ledı 
denbire yiizleri gülmüs ve beş Petri İngiliz ~sarı at;ika mekte~ 
altı seneden heri görtilmiyen bi profesörlenndendirler Ledı 
bir Kurban mübayeası başla- Petri asarı atikay.a merak ~t· 
mıştır. miş ve b~u ke°:dıne meslek ıt-

de geldiğini görmüşlerdir. _M~
ili inhidam bir halde oldugu ~-

miştir. 

Bazırgan Sabatay eski pantolonu alırken 
Vesile Hanımı çimdiklemiş ! 

Vali ve Belediye reisi Mu
hıddin Bey dün gazetecileri 
~~~taşa ve Edirnekapıya gö
tıırerek Beşiktaştaki "Süt ve 
llıektep çocukları bakım ve hıf 
tıssılıha müessesesi ile Edirne 
~apıda Atik Alipaşa camisinde 
v~~Utle getirilen bakım evini 
~ostetmiştir. 

in belediye tarafından_ he~
~e lüzum gösterilen Atik .. Alı
paşa medresesi o kadar miikeın 
mel bir hale getirilmiş v~ o d.e-

• . ki'lde tadil edil-rece asrı bır şe 

Sergi hazırlı~ı Sebile Hanım moru mor sa- ) elim ... İht.iya~ b_azergaııın çok 
Taksim bahçesinde açılac~ lana girdi ... Hiddetinden kalay hoşuna_gıtınıştı: . .. . 

çiçekçilik ve meyvadc~lık sesrgıs~ cı körügü gibi fofurdayor, tel:i -. İkı b_ard_a~, bır surahı !... 
istihzaratt devam e ıyor. ergı şından, babayani, bol çarşafı- Dedı ... Bu.sbut~ yanıma sok~l 
heyeti bahçeye giderek yerle- nın etekleri yelyepelik ıı<;uşu- du .. '. Ve ~rrd~n~.ıre~. Nasıldı· 
rin tesbiti ile meşgul olmuştur. yordu... yey~ hır ı:ırlu agznn varmı-

Kurban fiatleri dün 10 lira tihaz etmış nadır kadmlardan
ile 25 arasında tehalüf etmiş- dır. Bu iki alim Filistinde asa
tir. n atika hafriyatı yapmı. ve fev 

8 liraya ve daha aşağı fiat- kalade ehemmiyetli bir çok a
letle Kurbanlıklara tesadüf edil sar bulmuşlardır 

Muhiddin Bey gazetecileri 
davete sevkeden sebep bir öğle 
li<ızetesinin Bakım evleri tesis 
'\lilmiyor tarzındaki neşriyatı 
dır. 

Muhiddin Bey biri bir bu
çuk aydan beri faaliyette bulu
nan, di<ieri de hali inşada olan 
bıı ınüe~seselerdeıı gazetecile
tın haberdar butunınamasın
ılan müteessir olmuş ve bu neş 
ri:vata filen cevap venne.l'.i tah
rıren cevap vermiye tercı~ c?e 
"k gazetecileri davet etnnştır. 

. tir ki b~raya "'Edirnekapr
roış. cısı· .,. diyen Muhiddin Be
nın ın .. ınkün de
ye hak vermemek mu 
g~ildir · · · 'd 

b. san'at esenıu ı aHem ır 
tmek. hem de bir §efkat ve 

xne e du vücude getirmek 
baknn" yur ·· terilen bu him-
hususunda gos takd' dir 

. dden cıyanı ır .. met cı .,- .. serun 

Veraset vergisine dair Reisi, yerlere kadar eğile- yor soylemege... .. .. 
• rek acemi bir reveransla sellim - Hanım açık soyle ... Öptu bir emır .. , 

ladı ... Davacı yerine oturdu... mu... • • _ • .. . . 
Mutasarnflarmın ikametga- 35 yaşlarında kadar ya var - Haşa ha~a... Ü stume ıyı-

hı olmayan ahşap binaların ve- ya yoktu. Kıpıu'.rmızı, yusyu- lik sağlık... Öpmedi ... Amma .. 
rasct vergisi hakkında yapıla- varlak, tombul yüzlü, kıvırcık - Eeee ... Sıkıştırdı mıi .. 
cak muameleye dair dün Ma- kirpikli, baygın bakışlı kara - Y~ .. . 

mişsede bunlar ekseriye zayıf Buldukları asar arasmda 
ve çehinsiz hayvanlar olduğu miladı İsadan 2000 sene evvel 
için rağbet bulmamışlardır. 30 tahrip edilmiş bir şehir hara· 
-35 liraya hatta 80 liraya ka- besi vardır. Bu şehir harabesi 
dar Kurbanlıklara tesadüf e- 40 asır evvelki mediyet hokk•n 
dilmiştir. Bunlar ekseriya ni- da çok kimettar maliimat ver 
şanlılara gönderilmek için alı- mektedir . 
nan süslenmis. yıkanmış Kur- İngiliz profesörleri bu haf-Bu mükemmel muesse 

. li ·cap eden daha bazı nok 
ikma ı . b' 

liye Vekliletinden ?efterdar~- gözlcrile Sebile Hanım hiç te - Pekı ne yapu? .. 
ğa bir emir gelmiştir. Bunda ı- çirkin bir kadın değil. - Sağ bal~~a, . işte tam 

banlıklardı. riyatta 400 yerli amele ile 20 
Bıt seneki sanştan anlaşıldı İngiliz mütehassis ve üstab:ı•ı

ğma göre sehirde bu sene ge- sı çalıştırmaktadırlar. 
sanları vardır. Müteahhit ~ 
yi mayısın on beşinde tes~ 
edecektir. Binada hazıran 
dan itibaren faaliyete başlanı
lacak ve c;ocuk baknnı b:1§1.ıy~· 
caktır. Bina hakkında bır fıkir 
verebilmek için en kısa yol ka
rilere bu binayı gidip görmele
rini tavsiye etmek olacaktır· 
Çünkü 0 zaman eski bir abid: 
nin nasıl kurtarıldığı, nasıl. hiç 

kametgfilı olmak kaydile yüzde B" dakik sıska şuracığnna bır çımdık attı ... 
ır a sonra, sarı, 1 dah .1 . ktı B 

sekiz derecesinde veraset ver- yüzlü tıraşı uzamış bir bazer- ş a ı en varaca ... ~s 
gisi istifası icap ettiği ikame~- glin, iki elile temannalar ettik tını feryadı... .~ıs~a . bazergan 
gah ittihaz olunmıyan m_e~ı- ten sonra maznun sandalyasJ- korkusundan kufesmı bıraktı ... 

çen senekinden daha fazla Sıcakların gelmesi üzc.rir.e 
Knrh~" 1<,.~;ı,..-ekttr bu hafriyat sahalarmda faalıye 

Gazeteciler evvela Beşiktaş 
taki müesseseye götürülmüş
lerdir. Müessesenin rnüdü~. ve
kili ve vali gazetecilere mu~s -
Scsenin faaliyeti hakkında ıza
hat vermişlerdir. Edirn~kapzy~ 
l:icli!diiYi zaman gazetecıler mu 

b • .. 

~eınmel bir müessesenın vucu-

oktan asri bir müessese vücu
y 'irildi • · o··rüJ· ecektir de get gı g · 

d- daha ziyade almacagı bıl- . al tt. Kaçarken komşular yakaladı- caresile beraber evııı iadesine 

dı:-rilmi~.ştir. nı ışg e ı... ı karar verilimştir. 
Efendim, Sebile Hanım bir arS~batay inkar ediyor ağlaya M. Geden tarafından İzmir-

T opkapı - Küçük çekme- gün evin~~ ot1:'"1rken "B~dak rak yalvarıyordu... · deki emvalinin iadesi talebile 
ce yolu ~_a~~ar, suı;ahil~eeeer~ eskile:~ Netice, bazı şah~tlerin celbi hükfunetimiz aleyhine açılan 

supurgel~ . ., Dıye ba~ S için muhakeme talık olundu. davada mezkür emlakin iadesi 
Topkapı - Küçükçekmece betay geçıyormuş .. Sebile Ha- • • ne kaTarverilmiştir. 

yolunun Topkapıdan bed'ile nmı biTden hatırlamış ki koca Muhtelıt mahkemelen- Cevahirci Lanzler tarafın-
Bakırköyüne giden yol ile ~a: smm eski potinlerile, kapı ö- de verilen kararlar dan Pariste işgal edilen bir e-
balli tellikisi olan 6t500 ıncı nünden geçen Yahudiden pek vinden dolayı esbak Paris sefi 

T t 1 b Ur kil kadar kıc..nm bu · d b" Muhtelit Tiirk - Belçika ve 

Ç k "' • l tp a e e Y • ometroya ali bir iki bardak, belki e ır ri Münir Paşa aleyhine açılan Ocu amır er kerre tamır· at ve m· şaatına bac.- h' al b' · d bal Türk - Fransız mahkemeleri " süra ı ma ılır... Ve er davada Münir Paşanın müruru . dundaki hadise Janacaktır. Bu yolun Topkapr- car tıkrrdatnuş: dün de toplanmış, bir kısım da zaman M:ldiasırun reddine ka-
Dün de vazif elerıne Davutpaşa arasındaki kı_smı. u_· - B k baz • 1 "'"şt. valarla meşgul olmuşlardır. Bu - a sana eırgan. = ·· .. rar verilmi" ve dört hafta zar-

d tti'ler • ti' • b" eri d ki ·· kal~tm ş·-dılik · s meyanda bazı davalann da hu " evam e Talebe cemıye nın ır ı: n e muna "' u.. Sabetay kapıya gelınış.. e- fmda esas hakkında cevap ver 
Topk-.. pr • Maltepe yolundan bil H halil B erga künıleri tebliğ edilmiştir. . . . 

Şehrin •·ocuk amirleri dün tavzihi e anım ev e, az . d 1 -1 meğe davet edilmıştır. 
" ve İstanbul ile Küçükçekmece na kapıyı açmış ... Ehh ... İnsan Ahvali harbıye 0 ayısı e Muhtelit Türk - Belc;ika 

<le makamlarında çalışmışlar- Tıp fakültesi talebe ttıni- arasında vuku bulacak bilu- daima evinde derli toplu dolaş tesisatına vaz'ıyet edildiği id- mahkemesinde rüyet edilen da 
Itır. · . y · ·· gazetesi- l' dah' Top- k ·· diasile Berut havagazi şirketi Cocuk vali Remzi Bey maka yetınden: enı gun . . .. mum münaka atın 1 maz ya .•. Kollan bir azıcı , şoy valardan da hükUmetiıniz ale • 
l'rı • d ·u ilk gün bir çiku nin 28 Nısan 931 tarihli nusha kapr - Bakırköy tariki il~ i~r~- le omuzlara kadar _sıplakmış... tarafından hükumetimiz aley- hine ikame olunan muhtelif 5 
ıa:~:~~i~a~ı:na telefon ederek smda_ ·:Ttp F~~ID.tesinde.:~: sı hususu vilayetten bıldiril- Etekleri de çorapsız bacakları hine açılan dava reddolurunuş dava reddedilmiş ve biri de ta 
barülacezedeki çocuklara te~- 1 sim .Alı Be~. yuzund?1 ha s~. miştir. nı diz kapaklarına ~dar ap a- turtbrahim Halil Bey tarafın- lik olurunwıtur. 
~i edilmek üzere iki sandık çı- serlavhah sutunda bır TII? ~~-- Polis taavün sandığı çık bırakalcak dke~ecede kısal_~- dan postada zay; olan paranın Polis Rüstem Ef. 
k . . d · · · en Pazartesı gu- miş ... Faz a ~e ınmeye ne u- • 
lıl!tu.~cur.ikcav ea~~:~tırbu ricasını n~_~°:ı~~ yurduna gideRarek_ reisliği zum var? ... Yaşını başını almış tazmini iddiaslle Fransa hükfı Adliyeye verildi 

iab ":, b.. ..k bir ehemmiyetle Fakülte reısı ve azasının Polis taavün sandığı idare bir adam. .. Sade dağınık saçla meti aleyhine açılan dava red Küşükpazar polis mevkii me 
· , rı,rn uyu .. • ·· · Ali Bey hakkında karar ve- reisliğine intihap edilen, 2 ine~ rırun üzerine, yn:t:ık bir örtü dedilmiştir. murlarmdan Rüstem ef. evvel-
1f.af etmiş ve Darul:ce~: ~:~ =kleri meclisten çıkarlarken şube müdürü Ata Bey meşı;-ulı atıvennek kafi.... Mehmet Ali Beyin Kredi Li ki gün Zeyrek caddesinde met· 
ı ~rlüğüne iki sandı c;ı u a lk l nmaları i<;in talebeye ta- yetinin fazlahğınd~. bahısle Vak'ayı Sebile Hanrmm ağ yene bankasındaki mevduatın- resi Naciye hanrıru tabanca ile 
llondermi~tir. .. a. ıştaverdig"i ve Rasim Aü B. reislil;ten istifa etınışar. ~dan dinleyeli.ın . dan bakiye iki bin sekiz yüz kü vurmu~tu. Vak'ayı müteakip 

Şehrin yumurta tu~ca.'.l~.r'. l~~-nden talebe arasında bir Bunun üzerine sandık azası ~~· ·· sur İngiliz lirasının aynen iade ~ ı:ı kt b kuçuk yuzu . 'd _ Reis Beyciğim diye anla sı· hakkında banka aleyhine a~ yakalanan Rüstem efendi hak-
a, en mi.ihta<; me e ı . ila"f zuhur ederek bir kaç ki- tekrar toplanarak heyet! ı are ~ kmd 1· ahk"k 'km 1 

11 ı· B mek ıht tıyor, eh biz de gün görmüş, d d b" · b ak a po ıs t ı atı ı a e-
a ıden sormuşlardır. u . . . b ı yarılacak derecede reisliğine gene eski reis şube bi tığı ava a ıtmış, an • pa dilerek evrakile birlikte adliye-

tep talebesine yumurta tevzı e şının aşdildı"gı"" yazılnıaktadır. mu"'du'"rü Kenan Beyi intihap et kibar, soylu soplu r ailenin ranm İsviçre frangı olarak te-
ıl kavga e kızıyız .... Serbest bu_·yütülmü- . hkt'.lrn dilini t" ye verilmiştir. Müstantiklik 
ecektir. .... zuu bahis kavga iki ta· mis.ler.d ·::.ir:.:·------ diyesıne ma e ş ır. Ru'"stem cf. hakkında tevkif mü -·- - ,.,ev . _ .. üz, serbest yaşamaga alışmı- L onf -'-d h""k" 

1 'h J daki bası"t bır mese- ... :ı.ıd b'l · e er tara.uıı an u ume- zekke-·ı· ke••rek tevkı"fhaneye zmirde int ar ar ı be arasın . • ş:ı.z ••• Öyle boro an 1 e çekı- · ıı ·· d ·~ ~ 
le iken hadiseyi Rasım Alı bey- Kurşun hırsızlığının nen koyu mutaassrp kadınlar- timiz aleyhıne aç an uç ava- sevketmiştir. Müstantiklik tah 

İZ MİR 26 - Bir hafta zar e d ·· terınek tama- E' d" • . . dan ikisi reddolunmuş ve Paşa kikatı mevkufen cereyan ede-
!ın • ı le alaka ar g~s o··nu··ne geçmek için dan değiliz.. ıen ıcegımıze d k. f b 'k da üc intihar vak'ası o muş ·ı hila•fı hakikat ve uydurma.. h d" b . • bahçesin e ı a n asın- cektir. 
t11r S ' d K hra -ı e akili söyleyeyim, ya u ı azırgan- dan dolaut hiik' um" etı'mı·z tazmı" · onuncusu şu ur: a - ... R . Ali Beyin F te- Şehirdeki abidatm, mabetle- · ·· d' r il 
llıanıar mahallesinde oturan dır asım b''tun·· ta · b' klan dan kaçmağa ıuzum germe ım nat itasına mahkum edilmiş- Yengesine tasa ut 
'• den. uzAklaştırılmas. ı u ... -. n·n, medreselenn, ıır ço nı b 1 kelam' 
''lUEtafa oğlu Süleyman iki se- . po··teden bert arzu ettığı kurc.unlan çalmını"ur. . ası 1 

··· · · baı:.d tir. etmek istemiş 
lled alık k rtı la 1 benın b .,.. " Yahudi kapının ıçıne 6 aş Vando'"vr v-esesı· tara'--dan 

1 en beri hast tan u 1 ~ • olduktan başka u Diğer taraftan kurşun uca- kurdu .... Ufak küfesini yanı ba- ~· "" Ağırceza mahkemesine e 
~lığı için :a1 b~ncihayr ağzı~a birkar::::dem ki bocala:1' ~ı:a- retini tahdit eden bir kanun şına brraktı.... Kendisine, bi- Adanaoldaki Ç~~~ovadçiftliğ~- Enver isminde birinin muhake 

"mak suretı e ınt ar etmış- .. ttefikan verılmiştlr, hazırlanması için tetkiklerde zimkinin potinlerini göster- den d ayı a~. ava içm mesine başlanmrştır. 
tir. hndan ınu tarafından da bulunacağı söylenmektedir · dim. Para etmez! dedi ... Altla- mahkeme salahıyct karan ver Unkaparunda Taşçılarda o-

Bir tekzip :~:~i~:1:ıemnuniyetle kaı;.,- Polislere de kurşun hırsızlık n delik deşikmiş .. İki ufak bar miştir. turan Enver ayni evde beraber 
Janna bilhassa dikkat etmeleri dak veriyordu ... Pek ala! De- M. Japi tarafından hükfune oturdukları kardeşinin bundan 

D .. · ·· c·· h · tc: ~·ıanmışur. · · · Tıp ·ı · · timiz aleyhine arılan tazminat · . unırn um unyet gaze 't" Bı·,. Tıp mu""ddensııun taminı edı mı~tır. dim " bir müddet evvel askere gıtme 
&ıncte Cevdet Kerim Bevin nut urduna kadar gelerek Kurşun hırsızları badema E~ana doğru idi .. Ortalık ka davasr reddolunmuştur. si üzerine, kansı Hayriye hanı-
ku Ser lav hası altında ş~hsıma talelıe ~ . Ali Beyin aley- yalnız hırsızlıktan değil, abi?.a rannıştl' ... Çıplak kollanıru ok Mühimmatı harbiye Fran- mı bıçakla tehdit ve tasallfit 
<ıtfedilen bir beyanat okudum. t~lebe~.ı Ra~ı~ sevk etmesi ise tı tahrip, mabetlere tecavuz şayarak esk.i gömlek, eski ca- s.rz şirketi tarafından hükiime- ıctmekle maznundur. Enver 
nlıgünlerde nutuk verdiğimı hine nuına;yıt: cek kadar gü- maksadından da ceza görecek- ket, eski patalon soruyurdu... timiz aleyhine açılan davada mevkufen muhakeme edilmek-

te imkan kalmadığından, hefn
yat muvakkaten tatil edilmış
tir. Sonbaharda tekrar faaliye 
te başlanacak_tır........,. ,....._ __ 

Fırka kongres· 
hazırlıklar 

• • 
ıç n 

ANKARA, 27 - Cürnhuri
yet Halk hrkası büyiik kongre 
için hazırlıklarına devam et
mektedir. Fırkanın nizamname 
si Gazi Hazretlerinin 927 - 931 
intihabatındaki beyannamele -
rile birlikte tabedilmektedir. 
Muhtelif memleketlerden de
mokrat ve sosyal demokrat, 
çif<;i programlamım terceıne 

ve tabı da bitmiştir. Nizamnıı 
me ye program encümenin•n 
raporlan da basılmaktadır. Ga
zi Hazretlerinin kongrede irat 
buyııracaklan nutka fevkalade 
bir ehemmiyet verilme ttedir 

Fethi B. badema te+ ... · 
buatla meşgul olacak 

ANKARA, 27 (Telefon) -
Mefsuh Serbest fırka lideri 
Fethi Bey bu günlerde 1 r:
bula gidecektir. Fethi Bey ora· 
da oturacak, politika hay;ıtm 
dan tamamile uzakla acaknr. 
Sabık lider bilhassa iktısadt- ve 
mali etütlerle meşg11! olacak
tır. 

Evkaf umumi müdü. 
rü değişiyor 

ANKARA, 27 (Telefon) -
Sabık Diyarbekir meb'usu Rüş 
tü Beyin Evkaf umum müdür
lüğüne tayin edileceği haberi 
teeyyüt etmektedir. 

Evkaf Umum müdür Niya
zi Beyin eski vazifesi olan ha
kimliğe avdet etmesi ve Alili· 
ye kadrosuna geçmesi muhte· 
meldir. 

Meccani talebe hak. 
kında bir sual lıatırla:naclrg· ıın gibi lıic kimse tekzibe deymıye Ad · rf d · · - Iünç ve asılsızdrr. lardir. Ne bileyim ben... amm zih müddeı üç ay za ın a vesaıtı tedir. re de böyle bir beyanatta ~- T Uheydullah Ef.nin hale i ninden kötü şeyler ~tiğini... llizıme ibrazına davet edilmiş- Dünkü celsede Hayriye ha- Maarif Vekaleti maarif E-

llrtnıadığıımlan tekzibi keyfi- GÜZEL MEFRUŞA Meb'usluğa intihap edilen Babam yerinde adam... Hem tir. mm hadisenin ilk safha6UII an- manetine bir tamim gönde:-e-
:l>et zımnında bu mektubun JLARINA ü de suratına bakılacak ahnn şa Dr. Fazıl Bey tarafından latmıştırHeyeti muhakemenin rek önümüzdeki ders senesin-
%. L. ~erem gazetenı"zde necrin-i MERAKL Beyoğlu evlenın. e ı~emuru .. ~ ı.-..: Ş d k" · · · d · 1 b"l "· ,.--· d lab B Emmo hım bir şey olsa,_,.... arn a ı evının ıa esı ta e ı e hafi olarak devamına karar de ecnebi mekteplerin kaç ley-
tıc, "rlerı·m efendı'm. Uiakal bir sanş var tr. beydul eyın yenne · · · · F h'"k"'- · 1 h' 

u ~ Her eunıa ih B hannı 1 d' uru Derken efendım, gıttim hır ransa u unıetı a ey me açı vererek başka bir gu .. ne talik et li ve meccani talebe alabilecek 
Halk fırkası lstanbul l< Ayaspaşada Sal ey nü kazası ev en ırme mem 1 . 1 

. . . . Fa _at .b. b .. ük biı satışa ancak beş t yini mukarrerdir. de kıçı delik panta on etir- lan dava netıoe enmiş bedeli i miştir. )erini sormuştur. 
heyeti ıdaresı reısı dairi gı 1

• uy dilf edilehllir. nun a . _ --- - -
Cevdet Kerim senede bu: tesa .. .. 

1 
Birtebak oldukları inkişafı temin ttr. - ne cevap veregelen bu iTJ,hi- ]erimiz hayat ve kitaplar kar- Eğer her hangi bir düanın 

1 • • , kanına dôkmuştur • ed k bütün ht11Susi sivelerin Bizim neslimizden evvelki ler içinde hayatmıızla bir ke- şısmda büyiik bir buhran gc- miist«ap olabileceği ümidı1e 
erıe 'ıirlikte manevi, içtımaı ' o~un .. bic tek s()2, ve hatt:3- ereı k amadan hepsine bir üstatlaır mutlak tellikki ettik- lime, bir beste ilavesini teşkil çiırmeğe mahkfımdurlar. Bir düa etmek ka:bil olsa de·dil: 
~~ siyasi amiller vardır.! Hep ç~t goıı, e bir telaffuz bile bır tadını.'. ( ek biır vatan, ibir mil leri bir haıkikat aleminde kal- edersek bizim için bu ne mutlu mevsim gelir ıki san'atm derin ki: Hayatın müsebbibi, ılı:aina
tı eskiden başlaınış binlerce bır ses v b. tarih icmal J den muş er · "'~·'-' · ·· ı m"'lardı . .Ancak nispi olan ha- Neticesinde böyle bir manaya musikilerini ve felsefenin .fer- tın banisi olan_, Rap! Co .. ct~k lı · · H hususiyet ve ır h let bir nıedemyet ..... .ısı soy e -y -., 

.~apların. bir >:ek~nudur. e~ ' bir kül içinde biır are- ı '. ektedir! Medeniyet or- kikatlerin alemine geçmek bi- eren hayat onu yaşatmış olana yatlara <benzeyen hitabelerini lara ve gençlere, herl!e:;e muh 
g•nın atavık ve ırsı hasletlen eder, · ! teıbilm ze nasip olmuştur. Şimdi hel' illinihaye bir ~ereftir. duymağa başlarlaır. Filosofla- taç olduğu sihhati, aklı, ('Il]C· 11<ırd " Her birinin ruhunda kedir. mıı.00 bu çocuk kestrasında heırkes notunu ver ""'in ne kadar nispi olduğunu · Asil bir lka~p hayata ve dün nn sistemleri natuk bülbüller ği ve hürriyeti ver! Bi!hns·a 
bir rn-~ -·ını'ıı a··ımuş·· !eri yaşıyor. Bizim karş ena ı· t~e ha . ınek ve lkims~ fos n<>t yapma- -., . 

"~ · ttasıl y a~ • 1 • ssamm mu göıren bir zamana erdiık. Gene · yaya bir nizaııı ve intizam ver- gilbi öter, ·hele şairlerin hafıza çocukları anlamaık ve kalpleri 
liı:ır biri bastalığmı, dehas_n:r lar ıbıze mu birer' ınahlfrk n:12!~ .için, şaınn .•. ~ ~idin mutlak bir ilme inanıualk ve meık ister. Herkese umumi ve ya Saiklanıp mestisi ilanihaye ne hürnı.et etmek imkamnı 
~alh" 1i .,1uk.1<lderatını getıırı- truc ve meçhufl 'bda eden ·bi- sıkışmasın? a~ofrıun? · m ·ıı· aı-~~umUl olacak bir mantı- müşterek menfaatlerin hi.5si g-. meyen mısraları varıdır, bü- ver! Ya Rabbi! Hk bir cocıı-. •· . . k b şka ma- muttasıl ıkeş ve ı t ve alimin ınkışa ı ıçın. mı ı -·-. ~,.. ~ ?; \ h-P•' ~ıas a i~ahiler i- rer artisttir. İçlerinde ve 1'1:3Ya ufuklarrn vüs'atini daraltma- ğa tapmak bugüne nispetle bahşolunmalı:dır ! Kendimize tün fikirler ve hisler uzun na- ğu annesinin şefıkatinden mah 
:;ı·ar, tegı:ı_nnı _eden kelimedir. larında her gün bir~· bır d~ ınırk için, hephürriyetin güne- b1r irtica sayılrr. Ve felsefenin okluğu g~bi milletimize karşr zarlarla gençl-erin ruhlaorınr tes nmı etme ve hiç birinin anla
İ'?de sankı bırer 

1 
v-e vet duyuyorlar! Talım "":ter . rnühtaç .bu fidanların var- terakıkisi ıbiııe her şeyden şüp- da ibir vazifemiz vardır.! Bu hir eder. Hakikaten bin bir ağ tılmamı:ş ve samimiyeti sus

~ a .. uz~k~a~?~n h~~l endemi- biyenin yapacağ_~ ve. tedristen. f:t:armı temin için hepsiınin lhe etmek hakkını, hatta vazi- vazife milletdaşlarımızın fikir zı ıbirden tebessüm eder, gü- turulmu~ kalmasına raZl ol-
'ıı · ı 1 ennın oıle ta 1 e ll beklenen en büyük nımet çocu . . etini Jronımak elzem- fesini taıhmil ettiyse .her kana ve hislerile meşbu olmak, ~- ler, hayJnnr. Bu davetler ara- ma !. 

l'eı:c!deri daussılalar. emele~ ğun bu hususi ve mbr~ nıhu ~~!kelebek gibi renga- ate izhar edilmek fırsat ve im- ları duymak, onlara bir aile aında salim fikirleri, yani ruh- Fakat Garbin en medeni ba
Ve gayeler taşıyan ~u ı_-u? ar~ nu açmak, onun kiiJY~şın~ en. 0

\ ~!erinin hususiyetleri ·k3nınr vermeliyiz. Ecdadın teşkil etmek demektir. BiZiiın 1armm varlığını !koruyacak mil zı şehirleri üstünde topla~an, 
~a ~cm y~lnız kendıieı::nm t müsait muhiti ve hu~yet.ı ~:e- ren muhteremdir. Bir tanesi- başlamış olduğu büyük ilahi- tabi olduğumuz an'aneleriıı:ni.% 1i Hlcirleı",<ınlann keııdileırinde birleşen samimi seslere hayat 
~rus ~tınış oldukları ?tr ~usu . etmekten iba«'ettır. Bil~ h~p b'l samimiyetinden mah- !er vardır. Bazan bir milletin bir taraftan sttf akli, bir ta- merkilz <ılan musikileri uyan- içinde öyle bir muhabbet bi 

!~Yet, hem de bütün hır ınılk- :~?m terbiye te lris meseleler~ nın 1 
e cVcla kalması gene u- tarihinde bunların uzun müd- raftan, terbiye itibarile dini, dıracak asalet hislerini ve ec- •

1

. liği hasıl olur ki, dünya yü
t1 Ve bir rrkm umumi vasfm: 

1de,niyetin
1

la:oması ola~. ~-ır ruro v~ in bir ziyandrr. Bir ta- det biri söyler, biri susar! ve şeref ve milliyet duygula- dadın«~. oldukları şeh· deki ruhlardan Halikin ı- ·-•si 
.....1-.Leş..il. ;::k.:,ıil.._t!..\.l!'.len"-ib!!.irwt!:.em~a~ü:!.l ....;V~lll':.d;.;;ır..;. J...,mı..;·:;,~....,. w..t...lıa.ııııw9'i~in~d:!:e:_:bü:t.:.:u:.:n.:..._m_um..irı.1Aç.bi_ Lı..:l!All!ım~'vtıe~·!l'.!a;..!i!S!!İn!;:·..LR~ul!h~ur!m~u~z!!un!!!..!.e~ze~l:!,İ _:ab~e~ng!· ~in~e:.!u~-..1.2n~ i~barile de ~manidir. 1 ni>}~ 011lara mutlaka göstu nın~ ~~len. ~ ~lv_.i. o..'ca~.· 

• 
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Su~i Kimph~:~~::~:': fi:
3

::ab~ b! '»u- 1 . '{\ 
zaman bir şey verm~ş otn;a- rı;~ ... ~~ .?ı~ zubdesıdır. Bunda 

o s 1 
ıu ur de '"ıili!/iyl!llfro" 

~ayramm ikinci günü "Moulin .-.~--------:-~..,.---~ 

28 NiSAN 1931 
1 l ")AREHANE - Ankara caddc•i 
• 100 Telırat adreıi: Milliyet, ı .. 

smı kelimenin her ikı manası gordugumilz eşhas asıll~rn_ıa A d ..., k d b } d g" için 
ile de büyük bir eserin teroü- benzemek iddiasında değıldı:, ra ıgı a ını u ama 1 l ••• 
mesini neşrederek telafi etti. dedim; dalha doğrusu muharrir Genç adamın ıruhunda ne za 1 e~.~i .. hi~aye kitaplan?d~ gör-
Artıhur de Gobineau, 19 uncu onlan, Mallarme'nin "tel qu' en mandenberi bir frrtına vardı. dugumuz soluk benızlı mah
asnn en zelki ve e:n orijinal lui-~me enfin l'etemi.t~. le chan Geçen gün kendisine rast gel- çup bakışlı kız resimlerinde 
adamlarından biridir; ı<>nu hiç ge,. sözünün ifade ettıgı halde, eliğim vakit bana: görülen bir timsalden başka 

Rouj., salonunda İstanbul boks hey< 
ti tarafından çok şayanı dikkat boks 
maçları tertip edilmiştir. Program 
çok zengin ve §ayanı dikkattir. Ev
velki hafta Muladoviçi dahi atan An 
lelides ve hasmı, Beşiktaş Halk fır
kası binasında boks heyeti huzurun 
da Muhtar Bedi Beyin organize et
tiği bu mühim maçın şeraitini takar 
rür ettirmişlerdir. Teati edilen mu
kaveleye göre maç on beş ravnt ü
çer dakikadan olacak ve sert bandaj 
la dört onsluk eldiven kullanılacak-. 
tır. Maçta biç bir suretle abandote 
olmayacak, ancak maç devam edeme 
yecek şekilde (kupa} alan taraf iki 
doktorun muayenesi üzerine verece 
ği karar üzerine hareket edecektir. 

l bul. 
'\'elefon numaralarıı 

,2ıı311 - 24312 - 24313 

ABONE ÜCRETLERl 
Türkiye için Hariç içiıı 
400 kuruş 800 kurut .. ?SO ,, 1400 • 

1400 • 27~ • ' .. _ ... . -
ı r • ·ı Je!cn evrak gcrı verı mez 

'1uı.!dcli ıreç•n nüıhalar 10 kurut 
< Gaz~t• '" matbaaya alt iti• 

n :idiriyete müracaat edilit. 
' • 'ul' .• 'i:..z~temiz ili.nlann meı ıyetına 

1ı;I etmu. 

1 1 Bugünkü Hava 
ı Dün tnfazla huaret 21 enaz 
, 2 dı. 1 uının ruzgtr poyraz ve 

f ııv ıçiklir 

r 

(urban bayramı 1 

Ben bayramı severim, am-
doğrusunu söyleyeyim: 

ırban bayramından pek hoş
mam. Galiba çocukluktan 
-i bende kurbanların kesil
si yiizünden hasıl olan tees-

1 • bu bayramın zevkini azal
or. Zaten karpuz satarken 

1' e "Kan kırmızı" deseler tik-
i irim .. Kana hiç yüzüm yok

ı ı· Hatta vaktile doktor ol-• ' . 
l l •, hususundaki şiddetli ar-

l nu ela kan korkusu yüzün
:, terketmiştim. Bence Kur
;'1 bayr-da koyun kesmek 

. :tadar iktısadr değildir. Ko
ıdan daha kıymetli neler ke
!bilir ... Mesela bu sene meb'
olmak istiyenlerin ümitlerl
kesmelcri koyun kesmekten 
~ıa mi az kıymetlidir' 
: Dün akşam arkadaşlardan 
ini gördüm elinde bir balon, 
pruyü ~eçiyordu. Sordum: 
- Bu bayram koyun alma-., 
ı mı ..• 

, - Hayır, (balonu göstere
:, ;) bunu aldım. 

- Ha, el mek sıratı hava
' ı ge~eksin ! dedim, gülüş-

... 
Koyun öteden beri "Tica

, ve karii ki•p" alametidir. 
1 er sıratı da dünyayı saran 

ısadi buhrana benzetirsek 
~. i1u geçmek i ·11 ''koyun° dan 

1;ka çare yoktur. 

Gre-ta Garbo ? 
Arkadzşlanmızdan biri ga

ı• eterden birinde: "Greta 
·: rbo kendini nasıl görüyor" 

·e uzun uzadiye bir makale . 
zıyor. Ben ?annediyorum ~ 
İsveçli sinema yıldızı da 

, 'ldini herkes gibi aynada gö-
1 ! ıor ... 

\ Hepimiz öyle değil miyiz? 
ı .lnız hazan "dev aynasında" 
ı.' :ıdimizi görüp ölçülerimizde 
1 tanıyoruz, kostümlerimiz 

'< bol geliyor, buna dikkat 
" neli! FELEK 

,ı 

• 

bir edebi zümreye maletrndk yani lhayatm icap ettiği karı- - Bir türlü, dedi, istediğim bir şey değildi. 
mümkün olmadığı gibi kedisin şılkhklardan, tezatl~an ~- gibi bir kadına tesadüf edemi- Ah, ban~ hem ge;ç. h':11 de 
deki üç şahsiyetten, yani tarih- tulmuş bir halde gOstermek ıs- yorum. Halbuki bilsen ken- saf ruh~u hır kadın ~şkı la~nn. 
çı, filozof ve romancıdan hanği . tiyor. . . . . , dimde sevmek, bir kadın için - Dıkkat et, dedım, böyle 
sinin öbür iki.sine faiık olduğu- Gobıneau bır ınsan, bır san - iztırap çekmek için nekada~ ~~r kadını bulduğ~.u zannetti 
nu kestirmekte kolay değildir. atir olduğu için, o de'."ri bita- kuvvet buluyorum!.. Halbukı gın zaman çekecegın ıztırap 
Gab' • bunlardan ı....a_ rafça tetkik etmiyor; b1taraflık benim sevgi ve ıztırabıma la- şimdikind_en pek çok olac~k-

ıneau nun, ~ f"--' "'- · 1m anl e a A d - 1 d l b ka, bir de diplomatlığı v.ardır. ı!Kı ı, ı!utı"'.,Y o '!!' a~a v y yık hiç bir kadın göremedim.. trr. ra ıgınız ta ın ar ıze 
K . bil' ' belki d kendisi en mevzua alaka gıostermıyenlere - Bunlar, dedim, her gen- ıztırap verir. ım ır. e <bir lh 1d" Ha ---''---------
ziyade resmi vazifesine ehem- ydaaJkrşanf·•-· 

1 
. a ır . ._ yıf~:_?nıun1 . cin geçirdiği buhranlardan.. Bllmece,miz 

. . 1 f ~ .. ır erı var· ve uu rıs.ır en I"" d , · · ·ı · mı,yet verır ve yazı arını ırs va-
1 

d • kum k kab'l ,.aç yaşın asm ... yırmı ı e yır 
kit geçirmek için yazardı_ ~tır ar ara ~ ~ 0 'k a . ~: mi beş arası .. Benim gibi da-

,...__b. • un fiki alemin- dır. Bunlara ıştıra etm~Y«: ı- ha yaşlanrrsan göreceksin ki uu ıneau n r ı· . . - be d ıştırak 
de öhret kazanması da garip ırsımz; çoguna• n e .. .. bu kadar müşkil pesent olmı-
bir tuzda olmuştur. Ari kavim~ etmı:m. Mesela ben, lbutun ? yacaksın .. 
lerin diğerlerine faik ve Ariler devnn havasrn<!_a Lav~roı:,- Benim ou fikrimi adi bul
içinde de bilhassa sarı saçlı, ~ ruhu uç~t~guna kanı d~- duğunu anlamıştım. Fakat bir 

- .. lül · h ahada ha- liım; 'halbukı kitabın, bu rahi- ~ey demedim. Sordum: 
mk. avı gldoz. e~dd~r s _ _,_ k'ıta bın· ismi ile başlay"" gene onun ~ ""mu ıa ou-... .,. - Her halde senin kalbin ıınEo .u .. -

1
,. 1 • 

1
. , d - la bitmesi, her kısımda o ismin 

bı ssı sur ınega ıte es ra-
1 

b" neh. .. "ltü .. gi şimdi boş değildir. Kimi sevi-
e;s bumaines, Almanların pek' ~e~a·~ı ır . b' ır ~inea~n~ yorsun? .. İnsan hem istediği 
i~ine g~işti; dü~yay~, bat-\ 

0 
r!:Urı:1:Cı ~~ o ehemmiyet gibi bir kadın bulamadığını 

ta Fransa ya Gdbııneau yu on- verdiğini göstermiyor mu? söyler, hem de istemediği ka-
lar tan~ı. 19 ~cu s;ırnı orta- Bıu 1lcitl1(p tıelkrar teikrar okıu- dım sevebilir .. Buna dikkat et-
ya aıttıgı namarıyeleııın hemen .. . d dü:şünülece:k bir medin mi? .. 
hemen hapsi gi~i n«t, ikan, ~e- :SU:rd~~n~~assa bu ı:ııamanda, - Olabilir .. Fakat bu benim 
""""' nazanyelerı de vakıa son- d · g~im ıztrrap ta o kadar acı ol-
-~."' k'•....,,.~.v idd' 1 b' çünkü biz Renaissance evnne du · o• ı~y~ı ıa ara ırer . . . ,..;;..ıı...;; ı....~.. tırap çekmek istiyen bir genç 
d l'.l"- ~~,ı,.1._.._ gilb' bakııılm.a yenı gıınyoruz ve Y"'~"' .,_awı . . f l"k t Ş' d' k d 
- e ı ""• ..,.,... ..... u... . ı a-- gördüg' ümüz bir çok hareket- ıçın ne e a e .. ım ıye -a ar 
g ba..,lanıdı amma bır kere uy en mühim iki macera geçir-a ~ ak G b' , öıb' ı:- ler, o devrin fikirlerine karşı 
nan m~. , o ıneau mm u.ı olan isyanlardrr. Orta_ Zama dim. Evvela bir genç kız sev-
eseı1erının de okunmasına ıııe- nın ideali din, neticesi itaat; dim. Bunu ne şiddetle sevdim 
bep olmuştu. Bundan lran Ta- Renaissanoe'uı ideali hürriyet se maceramın sonunda çekti
rihi n:u:-er.:,1~~ ~f\edlsk:._~derneda~ netıioesi teıce6sü.stü. Bugün dü~ ğim ıstırap da o kadar acı ol
me şaın P= ısı a e .,-..,em ı R 'd Aınerika'dan muştu. Bu kızın anlayışı ile 
ama La Renalssance'ın ölmez yta'ı ;udsya an,\ 1 rla h~:..J benim aşk ve sevda telakki.le-• ·-' 1 ta ya an esen ,1aıva a ...... 
eserlerden ~ldu~ ..,.u~ı dıi yetin, bir ideal olarak, kıyme- ırim arasındaki tezat gittikçe 
r~~ı Go~_ıneau mın. ş<Jhretı tinden şüphe-ye başladı; 15 inci arttı. O sevmenin his ve hayal 
de gunden gune yerleşıyor. asır inkılabı ile mücadele edi- cihetini hiç tanımak istemiyor 

La Renaissanee nedir? Bir t.a yor. Bu çarpışmada 4-ıanği taraf du. 
rih mi? Hayır; çünkü ne had1- tan olursak olahm 0 inıkılabı Onun için aşk yalnız gençli
seleri olduğu gibi kaydediyor, bilmemiz lazmıdır;' bunmı için- ğin devam ettiği zamana mun 
ne vesikalara istinat ediyo~, ne de bize, Gobincau'nun kinden hasırclı. Gençli - nereye sevke
de tarih kitaplarımın .usulüne, fazla yardım edecek kita<p a.z- diyocsa oraya gi:mekten baş
kanunlarına uyuyor. Bır roman dır ka çare yoktu. Bır nebatın na
mı? O da değil, çi.lılkü bunda Tercümeden haıhsetmedim; sıl muayyen bir ömrü . varsa, 
hayalin hiç bir rolü yok ve ııten çünkü bu hususta da söylenecek, kışın bir ağaçta taze hır y~p
muharririn istediği ~e".'hum hayli şeyler var. Bunu bir bzşka rak aı'.~!Ilak n:ısıl beyhud~ ıse 
bir hikaye yazmak değıldır. zamana bırakıyorum. gençlıgın de yalnız maddı he-

0 halde kendisinden evvel Nurullah ATA vesleri, arzuları vardır. İnsa-
bir örneği bulunmıyan bu eser Comte de Gobineau, Röne- nın da yazı, kışı vardır. Kış ge 
nedir? Bir tenıkit eseri. Bütün sans, mütercimi: Cami B. (Su- lince her şey biteceği için ba-
bl'r devrı·n dini, ahlaki, bedii fi- . h ") harrmız, yazımız devam ettik-

d_i kıtap ~ı h d · t'f d d kirlerini tahlil et'niş bir ada- çe ayatımız an ıs ı a e e e-
mın ,onları bize gene toplu bir l lim ... 
halde vermek için yayaptığı bir Bayram aşma Genç kız doğrusu bunu o ka 
terkip; yani bir san'at eseridir. İzmir lisesinden yeti~enler dar şiddetle tatbik ediyordu ki 
Bu kitapta 0 devrin hükümdar- cemiyetinden: nihayet bıktım. Benim istedi-
larını, din ve san'at adamları- Cemiyetimiz azalarının bay- ğim gibi olmayan bu skaevgili-
nı, kalıra,'"Ylanlarını, siyasilerini · · · b ·· ·· yi bıraktım. Şimdi baş bir 
görüyoruz; fakat bunların hiç ::~~ ~~~nuc~ta ç~:~ıt~a fu~ sahne: Bu sefeır sevdiğim kız 
biri asıllarının aynı olduğunu bul erkek lisesinde bayramlaş da bilakis pek mahçup bir kız
iddia etmiyor, daha ziyade o mak için teşrifleri rica olu- dı. Buna aşkı öğretmek pek 
devre mahsus bir fikir, bir has- müşküldü. Bana: 
Sasl'yetı" 1·f~·de etımek istiyor. nur. · 'd · 1 · - Uzaktan sevişmeliyiz, di-

~ Ti-.rl:ıye ı man cemıyet en 
Bunları bilmekte ~irim için, teri ittifakı İstanbul mıntakası yordu, uzaktan .. Yalnız karşı-
yanı. Av«"'pa ınedeniyetine gir- h · k · · d dan karşıya olan mahzun na-• eyetı mer ezıyesın en: d N 
mek istiyen bugünkü Türkiye İstanbul mmtakası bilumum zarlarda muhabbet var ır. a-
için, en lüzumlu şeylerden bi- menatık ve kulüp ve idmancı- zarlar yaklaştıkça manasızla
ridir; çünkü o devrin getirdiği !ara kmban bayrammı tebrikle şır. 
f'·'-ı"rler ve hassasiyetler Avru- · f h 1 Bu kızın düşünüşünde, his-= kesbı a rey er. k 
Pa medeniyeti diyince hatrrımı sedişinde bi.r hakikat yo de-

~,·oğlu Beşinci kra mc'1!orlu- "ld" F k b 1. rm lan za gelen şe:rin analaI11, daha gı ı. a at ana az o 
"undan: h k"k · b dog·rusu ta kendisidı·r. Bunun ~ . b 1 'I a ı atın tamamı ne unun \!odam Angeliki y• orç u ·• •-

içindir ki Gobineau'mın kitabı- d•m Er~alys h':a:ncr Hatun mahılle- hissedişinde, ne de bundan ev-
ru okurken bizi el'an alakadar ,inde 6 num<rolu hanede mahcuz velkinin hararetli heves ve ar
eden fikirlerle, din, ahlak, si- bulunan konsol, ayna \'esaire ev zularmdaydı.. İlkini kendim
yaset nazariyeleri, meseleleri cşı•sı 2-.'i·931 cuıPartesl günti saat den aşağı bulmuştum. Şimdi 
ile karşılaşıyoruz. Bu kitaıp, 12 den itilıaren mczkOr hane önünde bunu kendimden uzak hissedi-
1500 senelerinde görülen bü- bilnıüznedc sntılııcaA-ı ildn olunur. yordum. Onun hayalinde aşk 

'lllll•C•Inf~ln lı•ll•lill»ıff 
f•kll 
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ı~ lf •• ;;ılıioci ili 
Sold ~-ı ı;ağa; 

1- Leke (3). Şeş (4). 
2 - Fikir (4). 

1 

ı: 

3 - Bir renk ismi (4). Nanü 
nimet (5). Şart (3). 

4- Siyah (4). Nan (5). 
5 - Kaya (3). İsyan eden 

(3). 
6 - Yama (2). Çalgı (3). 

Zaman (2). 
7-Yapmak (3) Birölçü(4) 
8 - Lezzet (3)3. 
9 - Cereyan eden (4). Şe

kerli (5). 
10 - Sonuna biT R konunca 

bir meyve olur. (2). Birinci (3) 
Erkek (2) . 

11 - Ben (3)3. Ona mahsus 
(3). 

Yukardan asağı: 
1 - Kir (3): Nota (2) İstif

ham (2). 
2 - Beyaz (2). Sonuna bir 

R gelince temizliğini kaybeder 
(2). Ruh (2). 

3 - Hükümdar evi (5). 
4 - Çayır (3). Ucu ince (5) 
5 - Küstah (4). Yükselt-

mek (3). 
6 - Üst değil (3). Hürriyet 

(4). Rabıt edatı (2). 
7 - Arkadaş (2). Beygir 

(2). 
8 - Uzak nidası (2). Öte be 

ri satan dükkan (5). 
9- Hail (4). 
10 - Sada (3). Bir çiçek(4) 
11 - Bir nevi şeker (5). 

Cins (3). 

Rum mahafilinde heyecanla karşı 
!anan ve bir çok tahminlere yol a
çan bu maç hakkındaki mektubu
muz on beş devrelik maçın ilk on 
devresini Ankelideı çıkarırsa bun
dan sonrası Mufadoviç için tehlike
lidir. Ankelides şimdiye kadar latan 
bulda gördüğümüz boksörlerin en 
nefislerinden biridir. Muladoviçin 
fenni ve kuvvetli döğüşüne mukabil 
çevik ve nefesli bir hasim ne yapa
caktır? Bunu maç gösterecektir. Mt• 
ladoviç aradaki beş kilo maçı n.azaı ı 
dikkate almayarak hasmını ciddi te 
lakki etmiş ve idmanları için Bursa
ya hareket etmiştir. 

Bu maçtan sonra senenin mühim 
karşılaşmalarından biri de Saranga 
ile Bahriyeli Kemaldir. Geçen ıene 
berabere kalan bu iki boksör de çok 
ağır vuran, ankisör gençlerdir. Ke
mal, Frangi Marten tarafından hara 
retle bu maça hazırlanmaktadır . 
Marangada şimdiye kadar kazandı
ğı maçların yükselttiği maneviyati
Je, bu maçta kazanacağını söylemek 
tedir. 

Biz hiç Lir karar veremiyoruz.An 
cak iki taraftan iyi çalışan bu maçı 
kazanacaktır. Bu iotik•m maçının 
pek sert ve hararetli geçmesi mu
hakkaktır. Bu maçlardan evvel muh 
telif kulüplere münevver amatörler 
arasında şampiyonluğa hazırlık mü 
sabakaları yapılacak ve sekiz mayıs 
cuma günü Şampiyona maçlarına 
nihayet verilecektir. 

At yarı~ları 
İstanbul Baytar müdürü Rasim 

Bey bu sen~ki •t yarışları hakkında 
şu maJUmatı vermiştir: 

- Bu sene, yarr• encümeni ter
tip ettiği veçhile altı, bir de vilayet 
muhase~i hususfycainin t.ah&isa.tln.ı 
verdiği yedi yarış yaptlacaktır. Ya-

Muladoviç 

rışlar 31 temmuzda bqlayacalr, llml 

aile hafta devam edecektir. 
• • • 

Atlatizm müaabakaları heyeti ter 
tibiycsinden: 

29 may11 1931 cuma gUnU asat 
ı 4 te Bebekte Kolej idman aahasm
da büyük Beynelmilel bir müaabaka 
tertip edilmiştir. 

Bu müsabakalara Bulgariııtan ve 
Yunanistan şampiyonlarının iştiraki 
de muhtemeldir. 

Umuma açık bu müsabakalarda 
yalnız ferdi birincilik nazarı itibara 
alınacaktır. 

7 mayı• 1931 de kayıt muamelesi 
hitam bulacaktır. On bq mayıllta ge 
ne ayni sahada icra edilecek seçme 
müsabakalarına iştirak etmeyen id
manctlar finalde musabık sıfatını ha 
is olamazlar. 

Müsabaka programı: 
100, 200, 400, 800, 1500, 3000, 

110 metre manialı Uzun, yüksek, 
sırık, üç adım, disk, clrit, gilllc, mün 
tehip takımlar arasında bayrak ya
"§'· 

Kaydedilmek arzuaunda bulunan 
atletlerin Galatasaray atletizm kap 
Uuılığına müracaat etmeleri mercu
dur. 

~>.. ••00 .............. . 
i iTTIHADJ MİLLİ . 
~> 

> 
~ 

11 iirk sigorta şirketi 
rtarik ve bayat üzerine sigorta muameleai icra eı1e ·iz. 

> Sigort ıları halk için müsait şeraiti havidir. 

: Merkezi idaresi: Galatada Unyon Hanında 
> Acentası bulunmayan şehlrlerde acenta aranmaktapır. 

····~~Q,.. Telefon: Boyotlu-2003 •••••••• 

~ • Barik, hayat, kaza ve otomobil sigortalannııı <(~. 
Galatada Cnyon hanında ktin ONVO'I SIOORTASINA ~ 

Yaptırımı. 1 
Türklvede bil! fasıla icrayı ınuamelo etmekte olan 

ÜN YON 
11 kumpanvasını bir kere uğramadın 'lgorıa yaptırmavınıı. 1 
___ > 1e/efon: Beyogıu - 2002 <111 ... I!~~~!!• ----------------------
Eskişehir Belediye Riyasetinden: 

Eskişehir Elektrik imtiyaz ve işletmesinin devri için me,·cuc ;ır 
tname dahilinde talip zuhur etmediğinden işin pazarlıkla intacı 

takarrür ettiğinden tallp olanların 18 Mayıs 93 f tarlhlne miisa 
dif pazartesi güniine kadar bir ay zarfında tekl!f dermeyan etme· 
!eri i!An olunur. 

- Fettah, Ağa, dedi, böyle İbrahim Bey bu sözleri söy için Bülbüle hediyeler vadettıi. - Baık -artrl{ yaklaştık --nelim olmaz-mı .. ? Kamer yaş-
mühirn bk şeyi burada ayak J ledikten sonra manalı manalı Fakat o olur olmaz hediye ile Yol kalabalıktı. Aralba \cala lı, artrk hassasiyetini kaybet-
üstilnde konuşmak hiç muva- baka-."Bk Fettahtan ayrıldı. iktifa etmiyordu. balığı yarrp geçmekte miişki- miş, olur olmaz şeylerden mü 
frk değildir. Bunu daha muva- 1 İbrahim Beyefendi çekilip Nihayet Fettah genç ve gü- lat çekiyordu. Küçük Hanun teessir olmayan bir kadındı. 
fık bir zamanımızda konuşa- gittikten sonra Fettah yapıla zel cariyenin ellerini tuttu. Yal efendi yüzündeki kaim peçeyi Genç kızın yüzünü açtığı i
hm olmaz mı?.. cak ilk işin tekrar har«n dai- vardı. Nihayet büyük bir kutu kaldırarak başm.ı pencereden çin tanınmadığı bir adamın 

- Fakat 'bana söyleyiniz is- resine dönmek Bülbül ile gö- latıi lokuma mukabil Billbül dışarı çıkardı. Fa.kat bu acalrlı: böyle acı bir surette ihtarına 
dar şiddetli bir kin ve inti· nin kendisini yolladığı yerden tii>ham ederim beyefendi .. Za rüşınek olduğunu düşündü. kimseye bir şeysöylemeyeceği- ıbir adamın lhayıkırdığı duyul- m;ınız kalınası kendisini pek 
m lhissile kendini bu hale ge bir hastalfk bahanesile kona- tıaliniz bu aradığııın adamı bi- Mesele mühimdi. Bülbülün ni vadetti. du: müteessir etımişti. 
miş olan meçhul adamı bul· ğa dönmesinde gizli bir mak- liyorsunuz değil mi?. Onun kimseye bir şey söylememesi- * • • - Ayıp, ayııp .. Hiç unutmaık Artık çarşıya gelmişlerdi. Ke 

'S •.It ve int~kamını almak iste- sat olduğunu çdk iyi tahınin kim olduğunu bana söyliye- 1 ni temin etmek için kendisine Fettah 0 arabadan atlayıp !kalmadı mı .. ? Yüzünü, gözünü rime Hanımla Kamer Kalfa a-
i ~ine artık iyice kanaat ge- etmişti. Bir çok şeyler vaırdı ceksiniz değil mi??.. j ~ir takım vai~lerd: lbulu?,ffi~- hastalığından barusle büyük ha açma.! rabadan indiler .. Böyle bir ko
t! mişti. -~~bunları Yusuf Paşa sorup Fettah bunu son dereoe ıs- ga ıkarar verdı. Eger Bülbul nımefendiden yarmı altın da Bu ıkimdi..? Kalabalık ara- nak arabasının durması, için· 
ı Faıkat ıbu seıfer zenciyi bu ogrenmeğe kdkışırnak pek raırla söylemişti. İbrahim Bey ' sırrını ı::ı~faza etmez ~e F~t : hekim parasr aldıktan sonra smda yaşlı biır a~.am ki. ~usuf den bu hanımların inmesi keıı 

ı ve husumetinden vaz ge- b~yhude olurdu. Fakat bu zen 1 Fettafrmı bu meseleyi kendisi tahın kuçt:ık hanımefendıle 'hır j çekilmiş, .gitmiş, aralba da yo- Paşanın kız~ ~yle l:ı~r ıhtar dilerini gören dükkanlaT ara . 
c mek için ona nasihat etme- cı köle böyle bir çak esrarı ta- için nasıl bir hayat ve memat liıkte konaktan çı!ktıktan az hına devam etmişti. da ıbulunmal<;. ı~.ın kendınde ne sında bir hararet ve ümit uya;• 

hiç muvafık •bulmadı. İbra- •kip edip öğrenebilirdi. Yusuf meselesi saydığını ıbir kere da sonra telwar dönüp geldiğini' Fettahın ayırılması Kerime dense hak goruyordu. dırmıştı .. Bunlar kendi ma.lk 
r 'Ti Bey karşısına çıkan fır- Paşanın_ konağın~a. ·böyle ~ir ha anlıyordu. J?edi ki: . ~.~yler_se, bunu da ~a~a ~f~n~i , Hanım için büyük bi; sevinçle ı .~erim.e Hanrm lhiç 'bekleme nnın nefasetini anlatarak h< 

tlardan istifade etmeği bi- harem~ga~rndan ıstıfade edıl- - Fetta._h A~~ .. Üskıidar?:ı ogrcm:se Fettah ıçın ıyı hır I karşılanmıştı. Yanında yalnız dıgı bu ~tar.'k~ıs!11da. he- mmları çağırıyorlardı. He! 
f ı bir adamdı. Niçin bu kin me~ mıy~ı?.. ıki tekkeyı bılıyorsun degil şey olmayacaktı. , Kamer kalmıştı.. Bu gezinti 1 men gen çe'kıldı. Hıddetınden bir Ermeni dükkancı var<lı k 

husumetle yanıp tutuşan Ibrahım Beyefendinin zih- j mi? .. İşte oraya gelirsin, ben Fettah h(men dairelerine ' esnasında Kadri Beye rast gel kızardı. - kendisinden başka hiç biT satı· 
nciden isti:fade etmesindi?. ninden hep bunla~ geçi!'ordu: orada buluı:unım. S::ni?le ora-! gir~ğ~ zaman ~ülbü~ ~le .hara- i dikleri zaman her 'halde onun .. Faka~. l'.~aki kadın hiç cının doğru södü olmadığın 

ı Fettah öyle gözü kapalı, et F_akat karşısınd~ı zencı sualı j da bu babsı uzun U?.adıye ko- retlı bır pazarlıga gınştı. Şen la konuşmak için Kamer kal- böyle duşunmeyordu: söyleyecek kada, kendisini 
fmda olup biten şeylerden nın ceva?ı;ıı )'eklı:rordu. nuşmağa vakıt buluruz. Belki ve şuh cariye kolay :,olay ikna fa biiyük bir mani te;rkil ede- - Küçük Hanımefendi, de- methetmekten sıkılmıyordu. 
~ .. h~r b!r haremağası değil- Onunıçın lbrahım Bey Fet- sana verecek malfımatım olur. 1 edilmiyordu. Fettah küçük ha- meyeoekti. di, siz o adamın lafına bakma- Küçük Hanım bugUn çarşı-
~. " lbrahim Bey çq iyi tah_a __ dikkatle .baka_rak ve söy-J Yalnız şimdi ·biıl"İbirimizden ay ; nrmm arabasını bırakarak kona Kerime Hanım yıavaşça Ka- yınız. İ~te çarşıya geldik. A- dan ayakkabı alacak, daha bal 
k~l ·•ı:!,..' böyle efendisi- ledıgı her ke1ımeyı tartarak: rılahm. Ben gidiyorum. ! ğa· döndüğünün gizli kalması 1 merin kolunu dürterek dedi ıki: lacağını:ı; güzel şeyleri dü~ü- ( lJitr.ıcdi) 
~ •• ı -ı- . -----=-~-=-:__~~_::__:__~...:..::..::~~~..;.....;...-..._. __ ...... _._ fend. _ 
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Futbolun güzellikleri ve istikbali 
,; A M B L 1 N den nakleden 

Şadan Hakkı 

1 
B'Ugün futbol, Avrupa mem- 1'iiru:ıe !allına.da onlarla yekvü

;~etlerinde lbir çoğunun mil- cut oluıyorz: hücum ·et
li sporu .olmuştur. ıBu oyunun tiikleri valkit sanki biz de lıii
cenubl Ameriikada 'hatta Ja- cum ediyoruz, acze düş.ecleııse 
Ponya ve Çim:le bile ıbüyü:k bir zaiıf oluyoruz.... Ka•zaruhldan 
ehemm iyeti varıdır. .ııaman on lbüyıi.lk sevinci duyu- j 

Futbol, oynandığı yerlerde yoruız ve ertesi :gıün meseli: 1 

l\"ençliğin eıkseıriyetini ve aha- "Filanca 100 metııoyu kazan- i 
1inin en ıkalabalık •kısmım iken- dı.,, Deırlel'se, ibiz de; "F.rans~ 

1 

dıne cdbetmektedir. Atletiz- - A1ınaııya:yı mağlup <etti .. ,, dı-
~i~ '.kıya•ssız ve inoe ıgıÜ"Z'elHk- yoruz. 
7hnı fut'bolcuların harelketle- Bunıdan lba§ıka dfuıyanın 
rınde bulmaık kabildir, oyun- mUhtelif memleıketlıerinde_n ı 
CUlarm oyun vaziyetleıri:nıdeki gelm~ş yaJbancı aıdarolaTlll, lbır 1 
ahengi de inkar etmeık inikan- ba'kemin düdüğüne ramo~rak 
Stzdcr. Sıçrayan veya ıplonjon ayni usu11erle ıhıuıı:1ket .~~p ."!''Y 
Yapan bir 1kalecinin, ıkafa vuru ni ıdisipline lbaş egmelt~ :gor
.~u Yapmak için ıhavalanan bir ımek ayrıca hoşumu~a gidı~. 
ın.san demetinin,biır mulhacimin Zira spor aşkının, mhayıeıt, bıır 
~upu sürüşünün ve ışut atmak düstur üzerinde bütün millet
ıç·ın. aldığı vaziyetlertldri ahen Ierin mutalbılk kalmaları V·e ay
!';ın ı atletizmin temin ettiği ni kanunun altında smı:lanma-
2ev;Jderle pek güzel mukayese lan ırüyasmr ıbaki!kata kıallbet· 
1!debiliriz. miş olduğunu göriiyoruz. İ~-
. Bir futol ma:ının ,5eyir'Cile- sanlar için lbundan daha asil 

n, ayni zamaqda, taşları iken- ıbir !kanun olıamaz. 

llllLLIYt:T l!ır. 1 

MUAZZAM MAC 
• 

lngiltere kupası . oynanıyor 

-

5 

Hayati rını din eyelim 
Atlet y:ldı .. l _rımız kendi kalem

lerile bize anlatacaklar 
(Salı günkü nushamızın deoamı -18-) 

. ~er! ler ınsafsıııçr.ı. m eıkanik düncü Macalister de dördüncü 
ıbır ıntızaınla döı:ıde• kurban ve- ol<lu. İkinciliği, seçme.de bera
ren'!k devam ediyıor. Sırayla Se ıber koştuğum, İngiliz Lonıdon 
mih, Şina'Si 100 merede. beşinciliği de CenıJbi Afıriıkalı 

Besim 800 de, H aydar da Legıg alıdı. 
yüksek atlrunada, kurbanlar sü Yüz metrede uğradıkları mu 

1 rüsüne kaıııışıyorlar. vaffakiyctsizli.kten sonra, sür'-
1 * * * at koşulannda, kendilerini ıra-

Kimse eıhemmiyet vermiıyor, kipsiz addeden Amerikalılar 
1 aldmnıyor .. Geleceık sefere. . la Almanlara, ha.kiımiyetleriııi 
j .. H~~Uıki mağlil,plar da bu- ispat için yalnrz bir yaınş kal· 

gun ı~ın hazırlanmışlar, galiıp- dı, iki yüz metre. 
ler lkadar onlar da uğraşmış- Balcalrm nihayi k!e>şuya ikim· 
laroı.. . ler ve hangi milletler •kalmış. 

Fakat bunların ne {:lheınmi
l yeti var değilmtki mağlUp ol

dular. 
Ehemmiyet veren yok, on

ların duyduğu acryı ıbir az an
layan, onlara acıyarak bir lab
ııa şöyle ıbalkmveren bile yok ... 
Burası büyük, hislıe alakası ol
mayan, kocaman, bir makine, 

Kömig ve Schüller, Alman 
ya; Williams ve Fitzpatırick. 
Kanada; Sdlıolz, Amerika; ve 
Rangeley, İngiJtere. 

1 

salbakalan da, bir ma!kina. 
Cllııılıi:ııı1::ı::;rıııauacıı=lı:liıiı. Yalınız, galiıpler için bir ma-

Hayret, Ameri'kauın dört lro 
~cusundan, rökorlarına naza
.ran b~iıkaten raıkabet kabul 
etmeyeoek bu dört koşucusoo 
dan, yalurz Paris Olempiya
dmda bu mesafeıde galibiyeti 
elde eden, ilıtiyax Scholz'daıı 
ıba§lka kimse yak. Gt!çen sttnttkl kupa finalinde Arsenal Jıalttcislnln btr kurtarışı 

: kina, duyan, dCJŞkun, hassas, 
ınuazııaım ibir insan külteısi olu

'111 ğhı<len müteharıi!k ve muh F'lltıbol ıkanunu, onu kabul 
teli f t e:mik ve talbiyetleırle zih edenlere nezaret, disiplin ve 
n.i olduğu ıkadar gözleri de namuskarhğı aımiırdir. Futıbo
l'llesteden mükemmel lbir sat- lü lbütün dünyanın tapındığı 
ran; oyununa ·da şahit olu!}'!Or- bir ıdin olarak t.elaıkıki ede!bili
laı:. ri:z öyle bir diın iki salikleri 

Fransa futbol milll taılqıım- şahsi ve ıferıdi meziyetleri bir 
nın k c.ptanr '"Liisyen GAM- camianın menfa.atına feda e
Bı..1N,, demiştir ki: d·erleır ... . . Fut!bol mUkem
' Bi ·· m üsabakada bir sür'at mel bir müvelbbidir: Ondan me 
···~usunun veya bir atletin za- deni yet ve insaniyeti de öğcen
fe_ ini c vveıa ıbir muzafferiyet ım-ek miimk.fülıdür. 

İngiltere kupası finali cu- ve ikisinde kupayı kazanmış- davet etmişti'!". Bu eski oyuncu yor ... 
Tapmrroasrna galibiyetleri 

Amerika 200 metre şampi
yonu Boralı 1. 4 nihayi kQŞuda 
Paddock: ve Cummingıs 1/ 2 ni 
hayi koşuda tasfiyeye uğıradı
lar. 

martesi günü Vest Breavniç tır. lan bütün İngilterede bulup da 
Albion ve Birmingam takımla Her iki taraf ta "iddetle ha-

l 
" vet etmek güç iştir. Maamafih 

ırı arasında yapdacaktrr. zı;r ~nmaktadrr. Albion çok ka, d b Albion bunu temine muvaffak 
Bimingam ilk defa finale ırşınasane ir harekette bu-

lunmuş ve final ınacına bun
kalnuş ur. Albion ise ş~diye dan evvelki altı finale iştirak 
kadar altı defa finalist olmuş etmiş bütün eski oyuncularını 

olmuş, yalnız iki eski oyuncu
nun nerede olduğunu bulama
mıştır. 

teıs'it ediyor. 

.. Bu dünya zaten galiıplerin 
dunyası, yaşasın galipler. 

10,000 metreyJ Niiormi kaza
nıyor ... tlduı;:rımdan t akdir ediyoruz, Aırtli< açık bir hakvkat 

01
-

f;al' ,ı g~ l nı iş bir gayreti alkış- muştur: Futbol '}'arının yega
lryl .· ve zaıferi kazanmış miis- ne ·sporudur, çdk yakında da 
t:ısna l.ıir adamın yorgunluğu ıbedeni te11biye eden !bütün di
ila."'Şısmda k endimizi zaptede- ğer şubeler ıgeııç atletleırin;. fut 
tneyerek 'hayikırıy•oruz ... Daha bol iç in ıhazrrlayacaklardır. 
sonra •bn bir millete mensup Lüsyen GAMBLİN sözleri
bulunduğunu hatm-layoruz ve ni şöyle ıbitiriyor: 

iki şampiyon Amerikadan döndü.: 
Ta ıkarşnki kıvrrğın bittiği 

~erden kalabalık bir gnıp ha
lınde ( 10,000 metııe için seçme 
müsabakası ydktur). 

Koşuya ıbaışladdaır... Nıümıi 
yi, Ritola'yı, Wid·e'yi arayo
nını, üçü de lbu gırupun aras-"
da ... Başta bir İspanyol, su.ı
ıki muvasalat hattı yakmımrş 
gibi, olanca kuvvetile koşu
yıor. tıkinci devir ıhenüz ibaşla
aruştı !ki, Ritola'yı talı:>ben Nür 
mi ile Wide de başa geçti161' .. 

Şayet o bir vatandaşıımıza ık.at "Olimıpiyatlaır yerine istik
k~t iftihar duyuyoruz. Halbu- balin en muazzam tezahüratr
kı bir fLıt<bcl maçında, memle- nı nıt'bol teşlkil edecektir. O 
ketı.erLıin renıklerini srrtlaırm- gün ıbütün memle'ketlerin ıgös
<la taşıyan oyuncuların, evV'ela t·erıdrlderi alilıka o kıadar can
"atanlarının şan ve şerefi için dan olacalk G<:i tekmil gençlerin 
:ııücadcle ede,ceklerini hisse- en ıkutsi arzulaırı, milletleriııi 
rj iya;u;:. On bir oyuncuyu va- futbolde temsile inhisar ede
ta11 bayra:ğı ile karşıımwda ,gö- cektir.,, 

İki dünya rekoru 
nasıl kırıldı ? 

f."'.ransız yüzücüsü Do
ris'in muvaffakıyeti 

Balkan kupası 
Betgrat 19 nisan (Avala) -

Bugün Belgtratta BalıJcan !lru
ıpası maçı oynannnştır. Maç 
Bulgar ve YU!goslıavya milli 
talkmtları arasında idi. Oyun 
çdk güul lbir havada !büyük 
l:ık lkalaıbaıl~k ıhuınırunda oFn 
mııştır. Maçı ı - O Yugoslavya 

Sera Martenin ve Kellerin projeleri 

. Fransız yüzüoülerinden Ta
~:~ son zamanlaırda aldığı par
'<Yt del'.'ecelere ilarveten nisa
llın 16 sında Paristıe cereyan 
eıden bir ıınüsabaJı:ada iki dün
~lnıa l'Ökoru tesisine muvaıffail< 

· azanmıştrr. 
, ı 

1 

uştur. 

Dereceler: 

3 
3CO metro seııbest yüm:ıek 

,33" 4 110 400 metııo serbest 
Yli~eık 4,47" 4 110 eSki ı:ıökor
~~l'lt saıb~bi meşhuT Arne j 

oı:;g dır. [ 
Fransızın tbu iıki muvaffaki

~7ti fevkalade lkıymetli olan 

1

. 

b lr, ~erecedir. Hali hazırda ve 111 
ır·~~kı u:ııun bir müddet için ,bu , 
tı~orların kırılmasına imlkAn ı · 
0lıınadığı iddia ediliyor. 
J:ı Eski rak·orlann sailıilbi Ame 
ııı·oııg mütahassl'Slar tarafından 
~: ·hari•lrai taıbiat addedildiği

tte nazaran, Franısızm ıbu mu
~affakiyetinin parla!klığr da

a İyi anlaşılır. 

Levskinin şansı açıldı 
.. Le"sky <C'llmartesi ve pazar ı l 

fn~eri (Lubliana) şa;mpiyonu -
l>.rım·orie) ite iıl<i maç yapmrş & 

tıı~. Cumartesi öğleden sonra 1 ı 
l-'aıpı1an i1k maç (Levsky) nin 
~isaıfirleri 4 - 1 gvbi mühim 1-red Stelner: Sapıı gaııe reko· ' 
lcır sayı faı:ıkla mağluıp etım.e~i- runu kıran bu atlet ltUtUJı tirar
ı;:· neticeleııııniştir. (1 - pl) _ilnn lara rağıne asrt gDJleye ça ış-

1 . Seramorten'I" IJ.ell•r A.11ıerikadski Jıapalı pıat'tt! idman ederlerken .. ,.e• 
1 Aımerıkada yarış,lar yaparak 

1 
avdet eden iki Fransız atleti 

1 Keller ve Sera Marten gördük 
leı<ini anlatıyorlar. Dünya 800 
mdr<" ·(ôkordmeni, F'ransız 

Sera Martenle gö11üşen bir 
gazeteci işittiklerini şöyle ya
zıyor: 

En lbüyi.lk emelim 1928 ısene 
sindeki fommumu lbulmaıktrr .. 

O sene içinde 800 metreyi 
(1,50 3 IS) te ikatedeııek dün
ya rökor1Jmeni olmuştum . 

Şimdi ~ane arzum, o gün 
Ier gilbi ,hazırlanarak, ıbeniıın i
çin çok !kıymetli olan ırOkıor 
g;ünümü tekııiar yaşamaktır. 

Mevsim bidayeti olduğu için 
ya_lnız 400 ve 800 lkıoşuyorum. 

Şiındi daha uzun mesaıf'eler
Öe Gtıoşınağı düşünüyorum. 

ı ~üsa·baıkada keza ( rımo-ti') 1 mıyor. Ollmpiyıdlarda bu tarz e için 'bir mağhıbiY'et o muş Mensup olduğum klüp (S-
tuır: 1 - 5 kabul edilmediğine göre, yapılan tıa<l France) mayrsın 25 inde 
t'· (Levsıky) taıkımı ibir kaç .i~- rekorun kıymeli azdır. Londraya biır seya:hat yapaca•k 
1Yatla çıktığı için bu galıbı- - tır. Orada geçen sene beni 

retler C'heımmi:yet ıkazannıış~ ha fazla mukavemet ,gösteıııniş mağlup eden (Hampson) la 
it. İlk maçta, Priıınorie oyun- !erdir. ]kinci. devrede misafir- •kanşılaşmağı çok arzu eı:zneık
llUlarınm atletik teŞkilatına ler ıhücümlerını arttırmakla 1be teyiıın. Eğergec;en seneki mu
t~f:rnen Levsky seri ve mües- •·er sayı ya.pamanuşlaroır. 1 vaffa!kiyetsizliğimi telafi ede-
~ır k ra·u 'b' . 'l' d ~ 'C>yunu tatbike, bir çeyre · 

30 
cu dakikada Levslki sol 

1 

rek trakt tmı mag up ·e erse~1, 

ı..-~~~m~d~a~ü~ç~•=a~y~ı ~y=a~p:m:a~ğ~a~m:u:-~l~~~~~~~~a~z~!b~k~ş~u~t~k~h:ir~~m;e~•~s;~~~b~•:· l_a_n~~-ı_~ __ ar_P_•_-~---~-e~r~a~~ı ·A"~~~h~ah~~hman~~ tutu caJktır. iklncifilı kııp:ı8lnı aıdıktluı s01ır1t 

Devirler antı:kça diğer mü
salbrklarla bu üç ıkoşu.cu arasm
ıd~ ~ar1k lbüyıiiyor, büyüyor, "tuT 

1 

bınıyor,,. 

Katedilen mesafe ıyedi bin 
beş yüze yaklaştığı sırada, bir 
denıbire hiç ıbir fev.kalideliık 
iböyle .bi.r şeyi iıhsas etmeden 
Wide de ~ki Finlandiyalıyı ta~ 
lkiıp edeınemeğe, onlaırdan geri 
kal:ınağa başladı. Ri tola !hala 
önde, Nüımni de onun .göLgesi. 

Çan çahlı, son devir yarışın 
bitmesine 400 metre var, Ri
tola 5ür'atiui artt11I'dı fakat 
Nüırnıi peşini lbıra'kımayor, ve 
niJhayet yarışın !bitmesine yüz 
metre kala- afedeınıiniz yarışın 
bitmesine deıdim, diğer müsa
ıbıklarmkine va!kit var Nümıi 
ile Ritolamn yanışı de:rıelk is
teyonıım - Ritolarun yanından 
sıynlııp geçiyor ve arala!I'I açı
lıyor, açılıyor. Nfami, ibu y·e
gane rakibini •kat'i b~r mağlU
ıbiyete uğratacak •. 
Nümıi duralkla,yw, a'!"kasma 
ıbalkıyor, adeta Ritıola'yı bek
ley~r ve anoa:k ibir metre ka
d~ ~ir fat1kla 30,18 4/ 5 le ye
nı i:ıır olempiyat rıökoru tesis 
ederek kazanıyor. 

Nürmi ıhaikiıkaben akla !hay
ret verecek lbir, !koşucu, insan 
ona bak!aııke<n, onun da diğer 
insanlair gibi insan olduğuna 
inanacağı gelme}'OI'.'. O daha 
ziyade bir makineyi andmyor. 
Onun harekatında, koşusunda, 
vellhasıl her şeyinde bir ma:ki
ınalıik vaır, hatta insan kendi 
kendiıı.e: (acaba Nürmi ibic 
maıkinadan adam olmasın) dıi
yar. 

200 metre nihayi koşu. 

Bu yarışta da, 'bir kere daha 
Almanlaırla Amerikalılar, lkıoz
larıru paylaşmağa uğraştılar. 

Yüz metre•yi taıl:ıminler hila 
fına. olarak, nereden çı!ktrğr 
lbellı olmayan, hiç tanınma
mış ismi işitiLmeıniş biır ko
şucu kazandı, Kanadalı Will
ia_:ns. Nihayi •koşll(Ya kalan ye-

l gane Alman Lammers üçüncü 
Fki Aımerikalı<lan Wykoff dör-

Şu halde, Amerikanın sür'at 
koşularındaki wlıretini müda
faa.otuzunu mütecaviz ihtiyar 
Scholz'un, ıbu yıiiılcii kaldınp 

kaldıramayacağı şüpheli omuz 
larına yüklü ... 

Yüz metre galiıbi Kanadalı 
Williams'm 200 de nihayi ko
şuya ıka1ımas1m büyiik lbir tali 
eseri g~bi görenl·er de var. 

Filhakilka, 1/ 4 ni'hayi k<OŞu
da Borolı, Köring'in aıJkasmda 
i.kinci vaziyeti alınca, yarışın 
bi1ımesinıe lbeış p:ıetr-0 ıkala, na
sıl olsa 1/ 2 nihayi koşuya kal
dım fazla ce<hte lüzum ycılk de
ye yavaşlamış olmasaydı, Wil 
liams üçüncü olarak tMfiyeyt: 
uğramlı§tr. Falkat Boralh, iken
dinden emin yavaşladı, Wli
liaııns da bundan istifade ede
reık ~kinci oldu. Bunu mütea
kip 1/ 2 n1hayi koşuda da mu
va.ffalkiyetli 'biır yaınş yaıptıık
tıan sonra nihayi lkoşuya !kaldı. 

.,. "" .,. 
Tabanca patladı, k'O§lllağa 

başladılar. 

Kocaman 'kıvrığı dönüyor
lar ... 

"Handicap,. hendikapla çrk
tDkıLarı için IWnin ıbaışta olduğu 
belli değil... Maanıafih Köring 
ıFev.k:alade seri, Scholz'un haı;e 
katı ise akan ıbiı' su kadar se
hil. 

Düzlüğe ç~ktılar, yarışın bit
n:esine tam yüz metre var, Kö 
rmg 'bir metre kadar önde. 

Almanyadatı vatandaşlamu 
teşciye gelen otuz bine yalkm 
Alman lhep bir ağıızıdan: 

Kör - nigl.. 
Kör - nigl... diye ıbağrrıyor

laır. Yarışın bitmesine yinni 
metre kaldı, Köm.i.g hep önde. 

Bundan, ta ınikadan ileri 
(ioğru bm fırlıyor .. Sıçrayarak 
dehşetli ibM- kalça bareketile, 
ıhrrçın bir tarl'!da k<>ŞBn bir ko
şucu bu.... Bu ~Cll\ bu bir 
lahzada Köm~g'e y·etişen ko
şucu, nfuayi koşuya kalması 
bir eseri tali telik4ki edilen 
Williams. 

Körniıg, lbirdeııı. zeııılbereği be 
şanan hir saat gilbi booaladr, 
duraıkladı ..... 

Williams geçti, hatta bu 
hengamede K'.örn~g'i, Range-
ley de geçti. 

Scholz, bü1ıiin ıgayıretine rağ 
men, dördüncü, Fit:ııpartridk 
beşinci, Sdıüller de altıncı ol
dular. 

Williams mesafeyi 21"4/ 5 
te katetmiş .• 

(Deoamı ,,alı gDnkl , -•• 
niislıamız.da) 
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Bugün ilk matinesinden itibaren 

1 

l 

' . 
' 

f 

Lord Atlhone 
şehrimizde 
(Başı birinci sahifede) 

Lord Altlıone cenaplarının 
kenmeleri pek mahir bir avcı
dırlar. Vaktile Lord Hz. Cenu
bi Afrikada Valii Umumi iken 

1 kerimeleri bir dafada iki aslan 
vuparak erkekler arasında bile 
nadir gortilen hir muvaffakiyet 
kazanını ur. 

Sefaretlıanede misafirlere 
' . İn arzı tazimat etmek ısteyen -
' g ı:z tebeası için dünden itiba-
1 ren bır hususi defter acılnuştrr. 

l ı ............... --

' ' 

Dayi )erle mü
zakere 

(Ba birinci sahifede) 
~ Tİ VP tel:rnr muzakereye girİŞ• 

ll'C •e 1 a'ar 'erdikleri söylen
ı j k ı· me ·teı: ır. 

Aldıgnnız malumata göre 
Turk dayinler vekili Zekai B. 
per ,.mbe günü Paristen şehri 
mı gelecektir. Zekai Beyin 

~ dayinlcr meclisinin cevabını 
1 h":nil olduğu tahmin edilmek 

l tedir. Zekai Bey Ankaraya gi
derek hükumetle temas edecek 

ı tir. 
Zekaı Beyle beıaber dayin

ler vekillerinin de gelmesi ih
timal dahilindedir. 

ANKARA 27 (Telefonla)-
ı Duyunu umumiye mümessille

rile müzakerenin Ankarada ya 
pılması tekarrur etmiştir. Mü
zakerata hiıkümetimiz tarafın
dan Saracoğlu Şükrü Bey me
mur edilmiştir. Şükrü Bey me 

ı 1 i' selenin tarihini ve bütün safa
' ! hatmı en iyi bilen bir devlet a 
';• ! damı olmak itibarile bu inti-

: hapta isabet göriilmektedir. 
,. 

( . asim Ali Bey 
,\ 
ı 

' . . 

Şurayı Dev ete müra
c a t edecek 

Tıp fah-ultesi muallimlerin
den Rasim Ali Bey fizyoloji 
kıtabı yüzunden fakülteden ih· 
r.ıc edilmistı. Rasim Ali Bey 
hakkını daha büyük makamlar 
da anyacııgım sc>"yliyerek de
mı"itir ki: 

ı. ı 
1 ı 

- H:ı.kkunı her yerde anya
c:ı:;ım. Bu memleketin daha 
yüksek adalet makaınları var
dır. Şirndıye kadar olup biten 
şe teri uzun bir istida halinde 
hülasa ederek Şurayı Devlete 
muracaat edeceğim: Hakkım
dan emin olduğum için her ta
rafa alnını açık olarak müraca
at edebilmek kudretini kendim 

' i de görü: orum. Tıp Fakültesi 
bir kaç kisinin elinde inhisar 
va?.iyctinrle serbest kalamaz." 

'· .......... .._ 
• 1 Borç nl ırın tazyikinden 

inz;v ya çekilmiş 
Darülfünun fen fakültesi 

1 

ı. ı 

• ka ıp!erir.den bir zat on beş 
günden heri va?ifesine gelme
miştir. Bir aralık bu zatm ta· 
ga >yup c•tigine hükmedilmiş 
fakat onradan evinde inziva· 
ya çekildiği anlaşılnuştır. 

Fen f•l<ültesi reisi su izaha
t? vermistir: 

··- B~ katip on beş gün
ıliir buraya uğramamaktadır . 

·· ı Kendisinin ıki ailesi ve dört, 
~ ' beş te cocuğu varmış. Bu vazi-
1 ' } ette aldı~ı pcıra ile geçineme

mektedir. Bu }"Üzden de sağa, 

1 .. 
• 

,ı 1 bir havli borclanmıştır. 

Son günl.,rde borcl ılar kendi
sini okadar sı'ı:ıştırmıştır ki ev 

, • den dı arı çıkamıyacak bir ha· 
ı le gelmi ve on beş günden be

ri ele bir tarafa çıkınarnıştır. 
Ailesinden bir Hanım bize 

"'•; müracaat ederek para isudi. 
ı ı Usul ve nizomunıza muvafık 

I! • olmadığı icin veremedik. Bu 
:ıatın Darülfünun kasasına bor 
en veya zimmeti yoktur. 

( . Hul5sa acmaı:ak bir halde
dir. Takriben 45 yaşlarında· 

ı dır. 

Adalar elektriği 
ANKARA, 27 - Adalar e-

lektrik ukavelesi tasdika ik
tiran etmiştir, Şirket mukavele 
nın imzası tarihinden itibaren 
azamı 10 ay ?adında adalarda 

_,. ::•P,k tesisatım ikmal"" et
~l '!\'' '., ·cburiyetindedir. 
fj.ı f- r 
frnd " 

Beogradaski ta- ismet ve Kazım Pş. lar dün geldiler 
~ o l NiS-AN M SABAKASININ 4 üncü BÜYÜK FıLMi 1 

ÇILGIN ' ı kımı dün geldi 
(Batı birin sahifede) 

Beoğradski takımı reisi kendi
sile görüşen bir muharrkirnizıe 
atideki beyanatta bulunmuş
tur. 

- Kuvvetimiz hakkında kat 
i bir emniyet beslemekliğim 
hiç te ınübal3.ğa olmaz. Yugos
lavya milli takımının dokuz o
yuncusunu Beoğradski temin 
ediyor. Takımımınn asıl orta 
muhaciminden başka bir de 17 
yaşında küçük bir merkez mu
hacirni var. Size takımımızın 
seneden seneye kuvvetini, 
genç oyuncular almak suretile 
tazelediğini söy !ersem, buna 
şa mazsınız. Çünkü bugünün 
oyWl tarzı nefes ve sürat arar. 
Bunu temin de ancak g-enç u
zuvlarla olur. 

Bu derece kat'i bir lisan kul 
!anan bir reisle gelen Yugos
lavya oyunculamun esasen ma 
lfim kuvvetleri hakkında kü
çük bir şüphe etmemekle bera 
ber, misafirlerimizin asd kıy
met ve kabiliyetlerini sahada 
göreceğiz. 
Beoğradski ilk maçını bu

gün Beşiktaş takımımızla yapa 
caktır. 

Maç saat 16 buçukta Sedat 
Rıza Beyin idaresi altında icra 
edilecektir. 

Beşiktaş takımımız, malfim 
olduğu üzCTe, İstanbul şampi
yonası maçlarında Galatasa· 
raydan 6 puvan ve Fenerbahçe 
den 4 puvan farkla üçüncü sı
rayı muhafaza etmektedir. 

Beşiktaş takımının kendi o
yuncularından müteşekkil takı 
nu· umumiyetle ~öyledir: 

Şevket 
Hüsnü Adnan 

Nuri Tahir Fahri 
Şeref Eşref Şükrü Nazım Ha

yati 
Maamafih bu takmun Beoğ

radskiye bu şeklile çıkacağı 
çok şüphelidi-r. Beşiktaş, her
halde takrmmı daha kuvvetli 
bir şekle sokacak ve riva l'etle 
re inanmak lazım gelirse rstan 
bul spordan alacağı Hasan 
la bilhassa müdafaasını Beoğ
radskinin seri muhacimleri 
taraEmdan kolay yarılmaya
cak bir şekle getirmeğe çalışa 
caktır. 

Bundan bir müddet evvel ge 
rek Fenerbahçe ve gerek Gala 
tasarayın birer sayı farkla Bul 
gar Levski takımına karşı uğ
radıklan mağlUbiyet, bir çok 
sporcular tarafından arızi ve te 
sadüfi addedilmektedir.Bu ka· 
naatindoğruluğunu ispatetmek 
içindir ki her üç takımımız da 
Beoğradskiye karşı büyük bir 
gayret göstereceklerdir. Bu
nun ilk nümunesini bugün Be
şiktaş takrmımızdan bekleriz. 

İstanbul futbol heyetinden: 
1-5-931 Cuma günü icra edile 

cek ikinci takım lik macları 
berveçhi a tidir: -

Kadıköy sahasında: 
Vefa - Eyüp saat 10 Hakem 

Şahap Bey. 
Galatasaray - Beykoz saat 

11,15 Hakem Şahap Bey. 
Kasımpaşa · Fenerbahçe 

l 2,30 Hakem Refik Osman B. 
Süleymaııiye - Kumkapı sa 

at 13,45 Hakem Refik Osman 
Bey. 

1 stanbulspor - Anadolu saat 
15 Hakem Refik Osman Bey. 

1-5-931 tarihine müsadif cu 
ma günü icrası mukarrer birin 
ci küme lik maçları şehrimizde 
misafir bulunan Yogo lavya 
federasyonuna mensup Beogra 
dski maçları dolayısile tehir e 
dilmiştir. --- ·_,...., __ _ 
Gazi Hz.nin Izmirdeki 

heykeli 
Reisicümhur Gazi Hazretle 

rinin İzmirde Pasaport karşı
sında Gazi meydanında rekze
uilecek olan heykellerinin mo
deli ikmal edilmistir. l:rnıir Be 
lediye azasindan mürekkep bir 
heyet mayıs ayında Romanya 
gidecek ve heykelin modelini 
tetkik edecektir. Numune mu
vafık bulunursa asıl heykel dö
külecektir. 

(Batı birinci ahifede) 
vermiştir: 

- Pa~am. Yalova çok mil
keı:nmeldir. Kaplıcaları Mayı
sın birinci günü açacaktık. Fa
kat bayramın ikinci günü beş 
yüzden fazla misafir ve bu me
yanda gazeteciler geleceği için 
yarın "bugün" açacağız. Y alo
va bu sene bilhassa Mısırlılar 
tarafmdan çok rağbet görecek
tir. Geçen sene on beş kadar 
Mısır prensesi vardı. Bu sene 
daha çok fazla geleceklerini 
şimdiden haber alıyoruz" 

İsmet Paşanın Haziran ve
ya temmuzda on beş yirmi gün 
kadar Yalovaya giderek istira
hat etmesi muhtemeldir. 

Meclia R'!iai Kazım 
Paşa tehrimizde 

Bayram tatilini geçinn~k ü
zere Büyük Millet Meclisi Rei
si Kazım Paşa da konvansiyo- · 
ne! trenile dün öğleden sonra 
şehrimize gelmiştir. Kazım Pş. 
Haydarpa~a istasyonunda 
Şükrü Naili Pş. Vali Muhiddin 
Bey Emin Pş., erkaru askeriye 
şehrimizde bulunan meb'uslar 
ve diğer bir çok zevat tarafın
dan istikbal edilmiştir. Aynca 
bir polis müfrezesi tarafından 
da merasimi ihtiramiye ifa edil 
miştir. 

Kazım Pş. İstasiyondan 
muşa gidinceye kadar kendisi
ni istikbale gelen zevatla görüş 
müş, bu aralık Şiikrü Naili P:?. 
ya hitaben tebes~üm.le: 

- Gazeteciler ne oldu? sua
lini sormuştur. 

Bunun t.İ7.erİne orada bulu
nan muharririmiz derhal ilcri
liyerek K5.zırn Pş. yı: "Vazife 
başındayız Paşam" cümlesile 
seliml am1ş tır. 

Kazım P9. nın beyanatı 
Kazun Paşa muşta bir ara -

lık İstanbul Fırka idare heyeti 
reisi Cevdet Kerim Beye hitap 
edCTek. 

- İntihabatı bitirdiniz, de
miştir. Tekrar mubahese inti
habat işleri etrafında cereyan 
etmiş, nihayet Kazım Pş. gaze 
tecilere dönerek sevimli bir ta· 
vırla; 

- Siz sormadan ben söyle
yeyim: intihabat bitti. Yeni 
Meclis mayısın 4 veya beşinci 
günü içtima edecektir. Müsta-

killerden acık kalan yerlerde 
ne zaman intihap yapılacağı 
henüz takarrür etmemiştir. 
Zannederim ki münhaller için 
intihabat Meclis açıldıktan son 
ra yapdacaktır. İki yerden inti
hap edilen zevat ise hangi dai
rei intihabiyeyi tercih edecek
lerini Meclis açıldıktan sonra 
bildireceklerdir . 

Münh llere namzet 
iÖSterilecek mi? 

-Bir sual Pş. Hz. münhal
ler için Fırka mı namzet gös
terecek, yoksa namzetler müs
takil mi olacak? 

- Heniiz belli değil.. 
- Bazı yerlerde müstakil-

lere hiç rey verilmemiştir. Bu 
meyanda İstanbul<la vardır Pş. 
Hz .... 

- Müntehibi saniler reyle
rini nasıl isterlerse istima'r 
ederler. Bu onlann hakkıdır, 
ve müntehipler ne yaparlarsa 
en iyisi odur. Her dairenin ktn 
dine mahsus hususiyetleri var
dır. İstanbulda da müntehibi 
saniler reykrini istedikleri gibi 
verdiler." 

Yerli malların zaferi 

Kazım Pş. H7.. bundan son
ra Milli İ'ttısat ve tasarruf ce
miyetinin faaliyetinden bahset 
mişler ve: 

- Bir iki seneye k~dar her
kes yerli malı kullanacaktır. 
Sanayiimiz günden güne inki
af etmektedir" demislerdir. 

Şıbesrlnl takdim n iracyc başlayacaknr. 

Mümessi1esi: M A R 1 E B E L L • 

BJıUn dOnya mbnekkitlerl, işbu şayanı hayret filmin \I \IUE Bi''.LL tarafıııdaıı ını u edilen fi mi rin en 
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MEKTEPLiLER 
JUi.ES \'ER "E"nin eıeri 

1 Es~.~ .. ~~.u~.~da 

TAKSiM 
Hava müsait olduğu takdirde 

81181 M~ l~EBE iLE 
Salı. Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri saat 
16 1/2 ta Varyete Numaralarile Büyük Varyete 

•••••• EtBlMRl ~iNEMl~INDı. ••• 
\arın akşam: bilytik vekıvmeıtnr ardst 

GEORGES BANKROFT'u 
llk defa olarak 

YILMAZ 
bn<tll ft lburnb esırındı vı . ondcrccc caLlp itiminde lı;onot-

l 

1 

Büyük Millet Meclisi Reisi 
şehrimizde dört beş giin kala
cak ve dislerini tedavi ettire
cektir. 

1 PA RTt::R 20 kuruş 
·- GLORYA .... tuguno lşldeco~ınlz rarlhcir. • 

~------~--'""-~~----~~-~~-~~~~ , 
Adliye vekili letıınbula geldi ~···············•••9 • hTl Al. SINE~IASINDA • 

: Bugün Bayram milnasebetlle : 
• Birinci matineden itibaren fa vanı • 

Hugün, ho ıkıım •e 'arın valnll maıloclerde 

Gel Evlenelim 
...... Haftanın büyük muvaffakiyeti O•••••• Adliye Vekili Yusuf Kemal 

B., bayramı geçirmek üzere 
dün şehrimize gelmiştir. Vekil 
Bey bayram ertesi Ankaraya 
dönecektir. 

: dikkat bir propam " 1 
• ı ~11.l\I BiRDE. • ~.#~#A7'&01ıo... , . ...,. 
• KADIN ARZUSU • ~AW~~ ..... 'lana ak>"lm ...... ~ 

i ' ORl!A .Tl~!U:R • Lt::\VI 5 ~ AJı' Sı'NEM,SI DA ··-- -
Dahi 'i.stikr zkuponu : sTO. ~. ıara!ından •. ~ 

İs ikrazı dahili tahvillerin- E c E s L 81 ~ 
den 27 m:ı:naralı kuponun vade : ' E. ~ Fevkalade GALA. olarak 
si bu ay ııu yetinde gelmekte ~ 
dir. Bunan i in l mayıstan iti- • T•m•m•n Fr.m ı•ca söz!U li'm • ~ GRETA GARBO 
haren 21' numaralı serinin te- •••••••••••••••• ••• ~ 
diyesine Osmanlı Bankasında - ş 1 K SlNEMAS!. :DA -ı ~ 
başlanacaktır. t Bugünden ıtıbaren Bayram şere• ~ llırınci ozlü filmi olan 

Bedeli 20 lira olarak itibari fınc ıki " 11 
b!I uk liltn birdtn ~ ~ N il 1 P 8 81 Q T ı L' 

k~y~~t taktir edilen _beher~- l•ianbul\fa ilk defa olarak ~ Ü 1' K b cJ fJ 
vıl ıçm 50 kunış verılecektir. K l N L 1 K E 8 V l N 1 ıı:m~ıl;. uhnclorinde Almanca konoşacaknr. lfütl paylmaı omı11'ş 
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daha kül oldu! POSENiN HAKKI 1 100 Yiwız sıR FiLMDE 1 
T k b 1 , f • . J.p11 yoltı <özll ve ftrlıılı filmi 

er 05 SUyUnUn U UnmamaSJ, Jt 3Jyenın ~Umumi dübullye 30 lı:uruş-.oG 
geç gelmesi ateşin tevessüüne sebep oldu 

Evvelki gece sabaha karşı 
Kasunpaşada bir yangın olmuş 
dört ev tamamen yanıp kül ol
muştur. 

Yangın; Piyalede, Hacı 
Hüsrev mahallesinde Cendere 
sokağında, Sinoplu Mehmet 
Efendinin mütaıarrif olduğu 
ve arabacı Rıza Efendinin de 
müsteciren oturduğu 8 numa
ralı evden çıkmıştır 

Vaktin çok geç olması dola
yısile, itfaiye vaktinde haber
dar edilememiş ve yangın etra 
fa sirayete başlamıştır. Niha
yet, bu ev k3.milen yandıktan 

sonra bitişiğindeki sabunhane 
amelesinden Öıner efendinin, 
onun da bitişiğindeki Ali ve Sü 
leyman efendilerin evlerine de 
geçmiş ve bunlarda tamamen 
kül olmuştur. 

İtfaiyenin biraz geç gelmesi 
ve terkosun yangın muslukla
rında su bulunmaması yüzün. 
den yangın, ancak bundan son
ra söndürülebilmiştir. 

Yanan evlerden çıkan aile
ler, polis marifetile akrabaları
nın evlerine yerleştirilmişler
dir. 

Yangının sebebi hakkında 
tahkikata başlanmış olup he
nüz ne suretle yangının çıktığı 
tesbit edilememiştir. Yangın 
çıkan evde kiraa olarak oturan 
Rıza Ef. tahtı isticvaba alm· 
mıstır. 

Para yerine tokat Burnova ziraat mektebi 
Belediye şoförlerinden Sü- Bumovada yüz yetmiı bin 

reyya Efendi, Yeşilköyde, ista- lira sarfile inp edilecek olan 
syon caddesinde gazinocu Lam büyük Ziraat mektebi inşaatı -
bonun dükkanında bir miktar na derhal başlanacaktır. İktı
rakı içmiş, sonra, bunun parası sat Vekfileti; Ziraat mektebi 
yüzünden kavga ederek Lam- inşaatına ne:ıaret etmek üzere 
boyu tokatlamıştır. miih<.ndis Rüstem Bey namm
Cürmü meşhut halinde da bir zatı tayin etmiştir. 

yakalanmışlar Haydar Rifat Bey 
Şehremini civarında Arpaci hapisten çıktı 

emini mahallesinde Aşık nami- Geçen sene, sabık Adliye ve 
le maruf Ali, Hoca Veysi ma- kili Mahmut Esat Bey ile olan 
hallesinde polis Ali Rıza efen- davasında dokuz ay on güne 
dinin evinin duvarına çıkmak mahkUm edilen avukat Hay
suretile pençereden elbiseleri dar Rifat Bey dün mahkfimi
aşmnakta iken ciirmil meşhut yet müddetini bitirerek hapis-
halinde yakalanmıştır. haneden çıkmıştır. 

60 lirasım dolandırmış 
Üsküdar'da Ömer isminde 

biri Adapazarlı birinden 10 li
raya kurbanlık koyun alımştır. 
Ömer koyun sahibine 100 lira
lık bir kağıt vermiş, geriye 40 
lira almı§tır. Koyun sahibi 50 
lirayı vermiyerek kaçmıştır. 

Polise .işvet vermek 
.temiş 

Samoil isminde biri Beyoğ
lunda bir Hanıma sarkıntılık 
ettiği için karakola götürül
müş, fakat: orada polislere rüt
vet vermek istemiştir. Samoil 
Ef. mahk«'meve veril«ektir. 

Sadeddin Bey ne diyor? 
İZMİR, 26 - Halk Fırka

sı namına buradan seçilen sa
nayici meb'us Sadettin Bey şun 
lan söyledi: 

"-Mecliste sanayie ehem
miyet verilmesi üzerinde tevak 
kuf edeceğim. Küçük sanayi 
erbabı himaye edilmelidir. Pul
luk meselesi de çok mühimdir, 

Bana kalırsa pulluk mem
leket dahilinde yapılabilir. Bu
nun temini için, diğer memle
ketlerde olduğu gibi pulluklar
dan fazla gUmrllk almmalı ve 
küçük sanayi ile q~pnlaıa 
"•'••il ...,.ı-.,1,.ı... 

• •• • • • • • Bayram mü~asebetile • • • • • • • f 
ASRi SiNEMA 
Mntlmlıı en btlyülı: monlfakiyctinl teşkil oden 

MOSKOVADOŞESI 
filmini cömrccılı:tir. Milmeufllttl: LYA MARA ııalı, Çlff&lllba, n 
ptrtembe cOnlcri 16 1-l! maılneleriadc Mumo PETROFI' ldantl• 
deki Rus Balalıllı:aa ve me,hor mogaııniyc NATHALIE POUANS. 

IA ilime iştirak n gtlzel parçalar ıercnnüm edeceklerdir. 
·~~IH•Perde aralannda zengin vary~te numıralın•• • • 

Pok yılımda ıcbrimizin GÖRÜP DINLl::YECECI 

ELVIRE POPESCO 
Alexaadre Dumıs Ftls'ln ucrl 

YABA CI 
I! 
ı: la•an ~·ran'1zcı sözlü fllmlnl ıemıll ed celttir. 
ii:a' ::AA • = eeıı:;::: :::=:==:::::::. .. .::::.::::.::=.. rm::S 

• • • • • • • • Bugünden itibaren •• • • • • • f 

Alemdar sinemasında 
Muhakktk ıcyretmeniz llzımgelen muauıım ~özlü bir film 

Tiirk muhibbi (GLAUD FARER) in ltyemut eseri 

Öldüren Adam 
am ,ah erinin bty'eti ıem~iliye~i başında bulunın dilber 

MARIE BELL 
l!lı defa olarak Tilı:\~.., konuııuğu ffldilccektır. 
Mehmet patı roltındc ~.UUDIA. , lsıınbal Oaloler nlı:lll ıolundı 

GABRIEL GABRIO ve Fran.ız at~emlllteri rolünde JAN AN<;F.LO 
gibi siocm&Dın en eüınıu. ,.e ._.bar artistleri ı.nltndın tmııll edil· 

! m~::
1;· u 11111 lsıanbul'da ~vrilmiı ol111 ba hüV\lk ilimde Eylip· S 

sultu, Solıanab•et, Aya.<ofya ve Tarabyı havıllJini g<irecılı:slnb. f 
Bayram milnasebetile gıındnz f 

•••••••• ı,a,5,7 &e<:ı: 9 ıj9. d• •••••••• 



\ Muhabir mektupları.. 1 

Bursanın gece hayalı 
da pek caziptir .. 

iki kreş müessesesinin faaliyeti-F et.:~
kar Karakuş Ahmet ağanın menkabesı .. 

Orhangaziden fena bir bava- ı 
da yola çıktım ve Gemliğe av
det eyledim. O gün Gemliğin 
pazarı idi. Fakat yağmuroıı şid 
dctinden ahş veriş pek tatsız 
oluyordu. Gemlioktn akşam üze 
ri Bursaya döndüm: Güzel Bur 
sanın gece hali de çok cazip
tir. Uzaklardan pxnl pırıl eleık 
triklrile parlayan kıoca şehrin 
Yeşil ovalara öyle bir hijJdmiye 
ti vardır iki 'bımu ıkıiğrt üzerin
d e ifade etmekteose gözle gör 
ıne'k daha minalı olur. 

Kre!jler 
Birisi Namazgi:hta diğeri de 

Muradiyede olmak üzere iki 
m ühim kreş vardır. Ben bwıla
ruı ikisini de ziyaret eyledim 
ve bütün mvcu<liyetinıle içinde 
zadei himmeti olan bu kreşler 
zadei hinmıeti olan ıbu kreşleri 
görüp te insanm göğsü i~~ih~r 
la kabarmamak kabil degıldır. 
Bu kreşler Himayei ~tfal Ce
miyetinin idaresindedır .• Burs.a 
Himayei Etfalinin senevı van
datı 10400 liradır ve dokuz şu
besi vardır. Fabrikalarda ça~
Şan kadın ve eııkek amelelcrın 
mini mini ya vrulan bu kreşler
de ak~ama ıkadar muhafaza o
lunurlar. Sabahleyin ı;ocu:klamı 
elbiseleri çıkarılarak torbalara 
!<ornır ve kendilerine kreşin te
m iz elbiseleri giydirilir. Çocuk 
!ar evvela çaylarını içerler ve 
bir müddet terbiyelerine ba~l: 
drktan sonra öğle yemeklenru 
yerler ve ıkendilerine mahsus 

lstikltll ınodalyastıe ı.ııtlf edilen 
J'Aehnıtl alto 

işgal devrelerinde B~adan 
Kuvayı Milliye tarafına bır çok 
vatandaşlan kaçmnııkla maruf 
tur. Bu adamı henüz göreme
dim, fakat kiıınbilir o da ne hal 
dedir. 

sa lın<:aıklarda ı-2 saat uyur- Ankaradan 
lar. )kindi çayını da içtiıkten 
sonra fa!brikadan dönen valde 
ve pederleri tarafmd~ ~ele 
ri n e <>'Ötiirülürler. Her ki kreş
te ıoÖ çocuk bu suretle iaşe, il
bas ve teıibiye •::ılunurlar. 

R. K. 

gelenler 

Kreşlerin kıymettar müessisi 
ve Hima:yei Etfal reisi doktıor 
Rıza Tahir Beyin mütevali bir 
llıtimam ile ıbu müesseseleri i
dare eylemesi Himayei Etıfale 
terettüp eden ve hikmeti :W~u 
dünü istilzam ettiren en büyük 
bir muvaffaikıyettir. Kreşten ev 
ve! bu çocuklar komşulara bı
ra:kılırdr. Şimdi ise bu çocukl~ 
her çocuğa nasip olmayan. bır 
izzet ve bol bir mai.şet içinde 
Yaşatdmaktadırlar. 

Bu .kreşin müdürleri Zehra 
ve Hilanet Hanımlar çok kıy
metli birer Tüıık kızıdırlar. Zeh 
ra Hamın hideımatı milliyetle 
bulunduğundan dolayı Yuıan
lı!ar 18 vatandaş.la beraber ev
ve).i Selanik •hapisanesine ve o
radan da Milo ad3'Sma nefye· 
dilmiş ve 9 ay mevkufiyetten 
sonra Hiikfimeti Cümhuriye sa 

Bayramı geçirmek üzere 
civar vilayetlerden, bilhassa 
Ankaradan bir çok zevat ve ai 
leler şehrimize gelmişlerdir. 
Dün öğleden sonra Ankara tre 
nile ve y!izlercc yolcu gelmiş

tir 
Ormancılar kongresi 
Ormancılar cemiyeti bayra

mın üçüncü perşembe günü sa 
at onda cemiyet merkezinde 
senelik kongresini aktedec~k-
tir. 
Fransız ve Mısır sefir-

leri geldiler 
Fransız sefiri Kont de 

Chambrun ve MISır sefiri Ab
dülmelik Bey, dün Ankaradan 
şehrimize gelmişlerdir. 

Bayram rozetleri 
Bugün Darüşşefaka ve ya

rın Kadınlar birliği menfaati
ne rozet tevzi edilecek. 

Yen i11eşr!J!..~ 
TORKSPOR 

Ycsinde memlekete avdet ede- Tıirk>poru Perşembe ~ünU 
biJmŞtir. Zehra Hanını İstiık- okııyunuı ... 
lal mada}yesini de haizdir. 31 inci ayısı Perşembe gllnU 

Karaku~ Ahmet Ağa 4 abl!e olarak intişar edecek· 
yünd 

2 s 
0 

sayıda her zamanki ca-

Tilrk SanRyllne Meccani Hizmet 
Bütan Avrupa me'Tlltkttltrini bilen Asrt lltl11at mOtehas· 

sm, TOrk piyasası ı•eya ihracata ~fi malları için iyi tertip 
edilmiş iftlna/tn fa/desine dair kendıslnden izolıat talep td/1-
mek ozrt fabrlkatiJr efendileri daııtt eder. 

Ancak muhtelif hususiyet/ere giJre yapılan tekli/alın kabul 
tdilmtdlll takdirde hiç bir toahlıOdO tazammun etmez. Her 
bir /f için bir llcarethant orayorum. 

F. MILTNER 
BtyoJ!fu, TOntl coddtsl, Kan~/arya soka/t, Boblk/aıı apar 

tımanı ıo No. dairede (Roedig) 

Olimpos 
Gazoz Fabrikası 

Muhterem müşterile
rinin Ku:ban bayram
larını tebrik ile kesbi 

şeref eyler. 

Lastikçi 
Hüseyin Hüsnü ve Şeriki 

Muhterem mütter!lerinln mübırelı: 
bayrımlannı tebrik llı keıbl tercf 
eyler. 

Şükufe 
Itriyat fabrikası 

Muhterem mUşterilerinla bıJUm· 

tanoı kutlular. 

Büyükada 
Rakısı sahip ve imi!~ muh· 
terem milşterilerinin kurban 
bayramlarını tebrik ile kesbi 

şeref eyler. 

Bilecik rakısı 
Sahip ve amili, muhterem 

müşteri~erinin Kurban bay· 

ramlannı tebrik ile kesbi 

şeref eyler. 

ÜZÜM KIZii" 
rakısı sahip ve amili, 
muhterem mii,terlleri· 
nin kurban bayramla• 
nm kutlular. 

Jstıtıbul birinci ifil momurlu· 
ıondan: 

bıanbul dbrdtincu ukıf bıoında 
umı katıı' l)numarıda mukim Moıo 
zıde Raif Necdet Beyin icra ve lflts 
bnununun 23-l ilncil maddesi mu· 
cibince alıcıklılarının ikinci içtimaı 
karargir cı '. muş \'C alacaklıların nuın 

tetkildne ırzcdılmek üzere bu bap-

-
Şairi azamı tebcH 

Tnrk fllr ve cdcblyatıaın ca tı
ntıımı~ ve en mUmta:ı Ostaila· 

nndan florlnaJı Nazım Bey 
ıarıfındın neşrolunan ,.e 240 aahf· 
fec!-n ibaret olan bıltdakl eser, Türk 
adeblyannıa em ılsi4 bir pırlıatuı · 
dır. Ve şaırt h nm (Ab.lülhak H4mlt)in 
yüksek fazllet!erine dair asrım ı zın en 
büyUk Udebasının yudıklan kıymetli 
makalelerle, di bi şairimizin bir baylı 
resim ve el yazılarını ve kend sine, 
(Büyük şair) namını verdiklttl Flo• 
rinılı ·Azımı yirmi sene zarfında 
~ızdıklın ı:•r•ı AU takdlrau musa"vlr 
ve gayri münteşir bir çok güzide 
m~ktup!a.rını ve (Tnfik Fikret) in 
(Sıs) şhrıne alı el yazı,ı ile, en meş· 
bur edebiyat üstatlar mızın ayrıcı el 
yazı ve resimlerini vo bir çok ~ı) • 
metli filrleri havidir. \'e lstanbui'dı 
Zaman kütüphanesinde bir lirayı 
saulmaktadır. Bo (Güzellik mah
ter ve meşherlni), bu (şaheseri) bil· 
tUn edebiyat merıilılınnı ehemmi· 
ycıle tavsiye ederiz. 

Doktor naslblti: 
H111u,ı ve 51h'ıı tuvaletiniz için 

"LYSOL,, 
( Alameti Farikası ) 

Mutadı taaffU• mUstalııanoı kul
lanınır: Adetlerinizdeki dom za . 
ylıtı duracak 'c halı intizamı 

kesbedeceitir. 

aklitlerinden sakınınız 
l"abrtkaıörlcrı : Shiılke ve 

i>layer ,\ . <:. 1 hmburg 
Ttirklye için ycgine acenıa" ' 

S. Jacocl mahdumları, lstanhol 
taki sıra defteri tanzim '"e ihzar 
odilmlş ve ayni T.amandı mumaileyh ~ 
bazı şerait tahtında yüzde 'ıl• ıes· ~ 
viye ~umlle e;habı m•ıluhımı kon· ~ 
kordtıo teklif edccegıodtn ba bap · ~ 

uki mllza'<erenin dah i icruı 20 
Mavıs 9,11 tarihine mü<adıf çarşamb• 
gilniı .. t 14 de alac•klıloıırı bıın

~ 

Bayramınızı 
\'~ 

-
tebrik 

bu1 icr:a dıire~i biriuci ıll:\ . ., memur· 
lu~u coplanmı ~ıtlnnnnı tnüta.c:aatlan 

Bursanm Dağdibi kö · en tir !0nderıcattın. baberıcrdcn 
l<:arakuş Aıhmedi tanımayan :ı p da Bcogradskl takımının bıanhu l Birinci i!IA> ""ın rl·J~u ıdm· 
lümse yoktur. Yunanlıların iş- mşeaharlmlze •eli~inc vetıbBayerfaikmtaıns . ' \ 

illn olunur. 

• Y lsna abul dı llı . 1 r;ck:\ ·ı i:ı ~ >t .. 17alı" zamanında Bursadan Ku- el "'llDll oyoaaı ' " birin .. r-ııaı ve resımleri yan hanında ~ . r;. l ı o .lı • Ja 
Vayı Milliyeye ve oradan da maçına alt ıa ~ mukim . ı 111 7_. < ıı 1 • ., 1ı.,;0 
Bursadakı" te~kilata tehlikeler de butabak-~ınız~- ---: ...---- Jcr J , r ı f ~' '- ıı.1uıı nııı · •., ~ tı ııcll 

iı;inıde ıposta taşımış olan ve yeni bir spor mecmuası '" ''! ı , ıcıı eı b!ıı ce u!.ı ·• .1ı!arı:1111 
şimdi beyaz .sakalının çerçeve- k r n ' 1 1\d il ~ r ' ' '""" l \e ala· 
ledı· er; '"*hresı"nde lha"dı"satr ma- çı ıyo . . · • ı ., • ..,.. (Ol at) ı.:~ ... Mt ı ı t: .r t ·tıc .... ı n . ar7. C) e· 
ziyeni.n lbin bir destanr okunan Bayram ertesi ımpıy 1 r, ı. , .. lı· ı ı ııU ır. defccrı 

Limon çiçeklerinden müs· 
tahzar 90 derece bir ha· 
rikai san' attır. Markasına 

dikkat. Taklitlerinden 
sakınınız. 

Fransa'nın JAN MARİ farinası, 
4 İngiltere'nin ANKlTSON'u, Al-
,.-:. 

"'. ;manya'nın 4711, i ne ise Hasan 

~ 
... ~.·kolonyası da Tnrkiye'nin liyemut 
"_,...bir harikai san'atidir. Hasan ko· 
~~ lonyasının bu nefis ve cazil:.i ruh 
. ·· -··• kokusu içinde mestülal ve hay. 

Hl Si 
Kolonyası 

Tnrk ve Ec
nebi sergile
rinde daima 
blrlocilil!;I ve 

t1 ~ ran kalmamak mümklin değildir, 
Hastalara ş"fa , .e sinirlere slikli· 
net verir. Başağrıa1, baygınlık 
çarpıntı zamanlarında bir hayal 
arkadaşıdır. Masaj ·e tm ale 
için yeganedir. Hasan ecza de· 
posu. Büyük Itri) at mağazalıı· 

rında bulunur. M,mı 1 etimizi 

en bUyllk 
mUkAlatı 

kazanmıftır 

ve ecnebilerin bü)ük r"cali, asr 
kadınlar, ihtiyar \•alideler Hasar 

kolonyası istimal etmekte oluı 
müstahzırmı tel:.rik etmektedir· 
ler. 

rAHTER=T-erzflı8DeSilı11 s~;..~~~~fı ~~,. 
fİ Aatı B. 2362 Sub: Accnteıl : 

Muhterem müşterilerimizin Bayramını kutlular, saadet· Iİ !'irkeel Mülı5r 'hın<h hın. 2 740 

ıer dile~ MuJuba~ ogıu Şevket ve Şeriki m.:a:: D AYVALIK SUR' AT p 

Emlak ve Eytam Bankası Uınuın 
müdürlüğünden: 

Büyıikadada sanlık köşkler 

lstanbulda Büyukadada , '17.am cadde inde Sefero lu k~klerl 
namlle maruf kö~klcr aşağıda •csmedilen h aritasında 2, :l, 4 nu

mara ile gusterildiP;i ıizrc üı; parçaya ayrılmış veher biri ayrı ayrı 
satılığa . çıkarılmıştır 

Saaş kapalı zarf u ollledir. Beddi peşindir. ihale 11 l\l a yı, 9:11 
Pazartesi gıinü Ankarada Banka idare meclisi buzurile yapılacaktır. 

Talip olanlar lsıanbtı~ İzmir şubelerimize ve Ankarada Umum 
Müdürlük em!Ak servi İne müracaat ederek ~rtnamclerimi.zl miıta · 
JAa ve arzu buyurdukları faahatı alabilirler. 

t 

Emlak ve Eytam Bankasından 
SATILIK ENJLAK 

J,tanbulda Boga1.i~·inde Tarabyıı caddc~lode mııa mll~tenı!Uc Ka· 
!ender knm pe,in para ,.e kapalı zıırf mulile satılıktır. ihale 
11 Ma yıs 1rı;ı1 pazartesi gunii ı\nkıradıı Banka id~re meclisi 
huwrilc u pılaı:ııkur. Temin~tı (3,000) liradır. Talip olanlar lstan· 
bul, lzmir. ~ubclerinılt.e ve Anbarada Umum l\1üdurltik Emllk 
idarcoine mur eaıtlı ,artnemelerımizi miıtalca ve :ırzu buı•urdukları 
izahatı al n ıll· rl r 

I" Devlet Dcmiryolları 
-, 

İdaresi Hanları I 
dı"a ıta :ı,!ı u! Hı?:Qn camları l.apalı ..:arrla nıu naka· 

savn konmu~cu r. 
0

Münakasa 27- ~.ııJI ç:ı• j ımlı• g· ııu s:ı:ır l!i,.ıo da 
devlet dcmirl"olları idaresi k y~rııl~caktır. 

nkarada 

l\liınnka•ap ıştirak edccc· klen n tf'klıf mektııpl.ırını ve nıuı·.ık-
kat ıeminat13rıııı a · nı glintlc ;,ı ı t 1 !'i c kadar münııka kllmi~yo-
nu k.Atipliginc vermeleri JilııınJır. 

Talipler münakasa ~artnanıclcrıııı .l u.; lira ınuk lıı lı J c \ııkara 
"" Hııydarp:ışad.ı idare vezııclerinclen tedarik L'ckh i! iıle r . 

• Dr. HORHORU • 1 .... 

(Musln) npuru 28 N~ n 
salı günü saat 17de Slrkec d~n 

Gelibolu ç..nakkalc Kuçuk
kuyu, Edremit, Borhanlrc 
A}"·ah j!;a knllcaca"Y, dönuşte 

Altınolu~a da ı . ğrayaca' tı r. 
Gelıbolu için gıdll ,.c 

gel i~'c ) uk ahnmn. 

:'ılM V.\l'URLARI 

lzmir postası 
Harıalık ilik! \"e s •"nt hattı 

Bayrım m ii nı,ebrıile ulnıı lı 

haft•y• nu sus olmak üıcre 

ADNAN npuru 
1 Maı,s 

C l(llnU sut 18 de Uma Galau rılıtı mıodııı 
bırekeıl~ doğru lzmir'c \C pa 
günü l ıınlr'dea lsıınbul'n t.ar l;ı 

eder. Ta!sllAt için Galatı ı;üınr~ 
kar ında ." ite Franatı lıının<l.t f\ 
12 Acanıası:Şarl , umı}a m tıracı. 
Tel. 8. O. 10~1 

UüYı~l~ Lt::VA. l' Ll.\l) ı 
Ilambıırıı. Brem, Aııv~rı, 
lıtanJ ,ul n lhhri Siya'ı •· 

sındıı azimft YD ıı.Y ı let ınııntı; 
zam postası : 1 Iamlııı r,:, Bre:".: 
Stet iı1 . AıJYerJ Yıl Hrı:ar.llın 
rlıın iimanımın mııv;n~ı atı 
! eklenen ·anu •• ı r . 
Heraklca npurn 
A"olı " 

l.i ·nınımız'"' 

9 mırı5a doğru 
Apolonlı 

Ddoı ,. 
tO ın•~153 

15 m~yı a ,. 

Burın . Vımt l\öı•"c:. Ka!ıı 
" lhrall için lımanıınır.dıı 

hareket edecek u:ıurl ıc : 

Noplla Hpuru R • 1 ! ınıı ı<t• 
tahrnilcle 

,\ndros npura ı 8·20 ıruı ı 

tıhmilde 

1 hmburg. llrem, Anı er<. ftotc !ır 

'e l>.nçlg için h· iı 1 iınını ım 

dan hartkr: d < a;>urlı:. 
ll•ral.let " or. lim3 •tnızd• 

( ~rnl! vı;ıuru 4 • 5 m11 sta 
tahmılde 

Aıola Hpuru 9 - U ıM ı ıa 

tıhmi!d• 

F:ızh t .ı 1 i A' .- ·ı <; ı ıt ıd ı 
(h·aki:n ~an llaııın<lı kA ı 

uıııııııı! :t~!lııleli~ille ınıır:\.·,1 
Te tfon: H~vo1'1 ıı fi41 • 7 

bu ihtiyara Halk Fınkasrnda te isminde bir spor mecmuası da- .u · ;,,,, r '"" iıı iı " ' aı nl za ~ 
sa<düf ederek kendisile konuş· ha çıkacağını haber aldık. . manda uıumnllev baıı t a.t cahunda ~ 
tum. İstiklal madalyesini sine- Her Cuına'nm maçını eı:esı \üzdc rüz c .. ,:ııe '" ctılc ••habı ~ 
sinde tasrmakta olan bu feda- gün neşretme': üzere t~rtıbat ;,,atlılb~n• kongurdatu ı- ~ lı f e,ı ,ce ~ 
kar ihtiyar şimdi muhtaç bi': alındığı söylenen bu yenı .med~- gindcıı l'u baı•takl müzakerenin dıhi ~ 
h 1 · - nd kendt Jar 1rasında şım ı- lcr.-ı ~ı ı mayıs qJı tarihine mü>n · llc\O&lu To · atlıyın anındı mektep sokak .ı~ a le rre mıs olduo-u an rnua sporcu ~ ~ " 
Sİne hidem~tı vat~niye tertibin den dedikodula: yapıyor. dif çırı>mba güoii •it 1-1 de ılı ~ ~ "°"""' m:illfil ıl2__ - . 1 lcr~n ııablhtAn l~Şamı kıd&r. • 

Ferah sinemada 

~:ı ~~1=:Jı~~;sisini istir- Y)··ar11~ı:c::~:~::1ı 1 ,1 ~~~~~~~m~-~~:.~~air~~r~~j::~~~;·:~~ ı l Eğ lence ! Tekirdağ Vilayeti D_a_ı_· m--l=E-n_c_iı_·_me-
Bu kahraman köylünün rne- .m T "k ----------- I~ RakM i'c c l c ~ıııeıı i t.i ~ d 

n;:~.;uhi vatanpcrveranesini an- inı :-.Mctnıi~ ti r. \ılelrrinıibı! t ~ll ı-- Rııvraın ınuna$Ckti.e -ı~ tanıı c ederim. ~ nin en: 
lattık l Jr: zaman maziyi ~öyle.ce . .. h 11.h•· 1mııı ro< ""• 2·5 TAKStfTE ,., " 

·· d \c ı·un. t · •. ·,,lcri ço~ıık ~~ ~~'~,-;;~~ ·~ ~ ~ ~ ~ ldarei 1 lu. uslvcyr ait Demir tamirhan~sirıin satılaL·~k rııaltina 
h ir ·«ô;ı Ü'111Üll cinun en geçır- kan:ı,·a ve ıo~.ı ' ' . D T • 
{ı '.~. ,"' ... c ',etlı'nı ki Bu.rsanın. ka- .,. • · t>llck•ıyıın 1 ll!:R N~:VI ~:ŞYA r aşçıyan ve sair Alı\ı ve ede, atının müzayede muddcti 7-5.oıJI per;emh<! 

·• • J.ır ı ını1.1 J, :ırıoıı "' "' ' · • 
l · de '·eııdu" ıı tehlıkeye 't •dı·r V E R E S l Y E 1• gunü s·,·ı•t ı.ın dö. rdt· kadar temdit edildi"İ ilAo olunur. ragun cr;n •· ündi di i~lcri ile :ıDkn ı .ı r rtıııc' c · ttel;of;ukluğu -r<ngl ve clektrık • 6 

atan bu şerefli insan.~ ll MUH' JT lscanbul"dıı Oro/.di . Bah cedavihanesi. gwinönU "lnuvan 
leneceık bir hale getınlmem~ ecz~ne•I karşı suk ağın.Ja ·'o. ~ · 
l
.d. 11 V tana hı"zmet edeıılenn. .. h k~ısınıfa Celal Bey ilan 33 

ı a Fc\ k~l:hl~ bir \·ocuJ.. nu atı 
nıes;ut ıbir hayata nailiy~tlen No. TcshilAı, Mence~ K:ı: evi 
nesli ati icin bir nümuneı teş- ne~~~~ı~rri :~kip, ~~lıın Sı~rı, işdra honolarıle i•tcdiginiz 
vtk olurdul • Ahmet Cevat. Kenan H~lus~, mığnıalardan pazarlık eıtikten 

Mahal/ebici Mustafa dayr Re~ac Ekrem, ,\[ımet . Kas<lı. sonrll para verine vcrcb::irsi· 
Göğsü aşkı vatan ile dolu o- lbrdum "" Beylerin. :\lch1ruıc niz. Tel: 2,3Q46 bu gıı1.cte 

~==:::-::: Or. 1M ıı S•mi :::z:::-::r.r.=! 
":: j! 1. TAfil.OKOK A~t· ı ii 
•• lstalllokoklardan m!ltevcllit g 
g (ergenlik, kan çıbanı, koltuk ? 

dit hastalıkl&rına karşı pek • 

Pcrtevniyal \'3kfından : 

4 gıın l>J ra mda ı;ı:ı: ' 
lit•nd•ı ı leri komık l\a ıt il 
1 lufız lllırhan ile,-, 1 !ermin 
Hanım. 

Vııryctı: ııımı ıı rnları. 

rııııda 3 film . 
-------- -

Millet tiyatrosunda 

• 

1 
1 
1 

lan bu vatandaş ta Bl1:5.3nın Hurşit, Emine Sc!fet l tanımı a1rı~ ile mliracaac edenlere ~. 5 
M.aıksem mahallesinde hala ma bemmiyetli maka c er ı ı kt · t gayet c - ten7.l de yııpı acı · ır. -

H
" "" ........... ., .. """ 1 
il tc trll bir •fıdır. • 
l!::::ru: Oi vanyolu o 189 

Percevııiynl \ akhııd:ın: 

lı'.opnibı ında \ ıldc llımnında 
Q u \lııhaı•e llç sene müddeıle 
" pHarlık surellle ınuzayedeyc ko· 
ııulnıııı . r. Talip <•lanlınn yövmll 
ınün \ o1aıı :vlı\'ısııı 5 ınct ~alı 

günü . ı ı onbc~e . kadar l•tanbul 
t:vkaf ıniidiıriycttnde l'crte,niyal 
vakfı iduesinc \Ofl iJarc eıı"üoıe· 
nine mUreoul ıyleıaelerı 

~:minönund Valid• llını kar~ı 
>1nJaki l\opriı giı•-ınin .ıtı,alındekı 
mahal bermudbi kroiı ıkı buçuk 
•cnı müddetle klraı a vcıiketındcn 
ıaliplerıa yevnu muz ıeJe lan 12 
mıyı. 9.11 .. ıı KUnu 111 ınlıcşe 

kouar htınbul Ev~ar mu.tun) elinde 
pertc\'nlyıl \Iİfı idare ınc ••)"• 
idare encunıenln• m~u~ .. t eyle· 
meler• 

A rl gençler tem-il be) 'et 
r;ene komik Seza)I Bey blrliktı 

Bayramın lıirinı;i • lı ı;ıınnıı<l 

dörduncu cuma g-ilnu ak, ıııırı 
kadar 4gün ·l~cc tı)· at o, nem 
varyete Türk 1-"aklri \z11. Bcı 

tıılep ve ıırımı u ı:muml ı z rinı 
kumpanyaııııd:ı kra\I ~· 

: , . • ~u.ıap 
c<lccckıır. l 3ı:;uıın(.ducJr .esi bugı 

haUebidlik ile temini maışe 
ı.._-...~.ı · at vftrJır nı ıdare altı 

..ıcak r 
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BtN SÔZ 
BİR RESİM 

,, __ 

Yukarda M. Kemal P••• kazaaında LAia ••hin P••• 
111aktabl birinci aınıf talabaal, •••l•da ylna aynı mektebin 

dltrdUnCU aınıf hayati taltmlyaal il• beraber 

Buraa • lnagöl yolu U~nda Akau köyUnda Buraa 
Oamırta, futbol takımı lnaglSI maçma giderken muharrı-: 

rlmlzla bll"llkta çektlrdlklarl bir grup 

Chmllkte HllAllabmar h•y'tl va rozet et.Ottan 1avrular 

Yukarda Buraa cUmhurly•t maktabl birinci aınlf tala· 
baal, ... ııda yine aynı mektebin UçUncU aınıf talabaal 

tnuallhnlarl blrllkte. •• 

Ruj Pertev 
Pertev mlbtahzıırab f bri

kuının ıon eseri ibdaı. 
Tam"mcn nebati boyadan 

ve gayrimuzır mevaddan 
imal edilmiştir. 

Muhasip aranıyor 
AnıdQ!u\la lstlhdlm eJilmek üzre 

Almancnı vakı[ muktedir bir Tür• 
mııhuibe Jhtıyıç vardır. 1'.ıılipleno 
derece! lkıidar ,.~ ıercümtl hallcrllı 
ıckllflerinl natık !oınJra!l~rlk blrlılm 

532 po ta lrntu•u (~>.atı adrt<ı • 
gindermeleri ilAn olunur. 

r!MlPl~! ~-IW4'''===:Jli. Tecrübe ediniz! Mukayese ediniz! 
·' . · ZÜMRÜT 1 Göreceksiniz ki: . · 

DlNTiN 
Nasuhj 

Usclcr mübayM t korııi>}•h 
nundın ' Galatas~rey lbcsiı. 

mülhak pansiyonunda iki kıt, 
keşif mucibince yapılacak olr• 
inşaat 10-5·931 tarihinde iha t 

edilmek llzerc kap.alı zari u ulİ 
münakasava konu:mııştur Tali• 
terin yevmi m:zkörda ıMr 1 tı • 

komisyona miiracJatlarL • 

:rlYalova Kaphcalarıl • • 
Diş macununu 

ve sefa sürmesi 
lle kıl pcdrasıru 
her yerde arayı. 

, · ı güzellikleri arasında 1 
:.1 istirahatle geçirn1ek için lıl 
. i ı ~ 1 28 - N SAN - SALI 1 

.. :1 AÇIL 1 
ı I OTELLER: 60 kuruştün 5 liraya kadar.~ 

' . ~YEMEK: (Tabiot) s ıbah, öğle ve akşam 1 
.' ı 1 dahil 225 • 450 kuruştur. ~I 
ı.' ~ •• .• .. ~ 
~· 1 UÇUNCU SINIF Otellerde yemek~ ' 1 m~cburi değildir. Gay~t ucuz fiat)a ı 
: 1 alakart yemek bulunur. 1 l 

ı,cpu>U d.ger mRCbı•ra n ... , 
beırn ufıkıır. llava · uzyikı 
dıl13 kuvvetli ve bu suretle 
dıhı idarcll olmrnnı müm-

pıı k•ın l!hr . 

l ı ıııombam.n •~.amı ıureti 1 
ıruh•usada ıchimlenmlşıJr. 
!'llinoın u:ron olup fazla 
hav• ıaı'111<1nı mükemmelrn 

1 te!T1in eder. 1 

' ~.~tam ve gayet ayariı bir ı 
l<ton> m•liktlr. 

FLi-T~K~ 
Tulum bası asgari 3 sene 

teminatlıdır. 

ruz. 

~ıııııııııııımmnıııııııınınııınınıınıınmıııııınwııımmııııııııımm~ııııııll' 
~Büyük Tayyare~ 

Piyango u !1 1!11 

4. üncü Keşide 11 Mayıs 1931 dedir. 

Büyük ikramiye 
45,000 liradır. I 
Ayrıca: 15,000, 12,000, · 

10,000, 8,000, 
~ Liralık ikrami Y<" ler 

: IHaziran bidayetine kadarl 
. ! 1 Otel fiatlarından 1 Her .yerde, her zaman haşarat dfişmanı ( FLİ. TOKS) isti~al ediniz ~ ve 35 000 ' ı 1 yüzde 20 tenzilat vardır. I ( FLI - :oKS) sinekleri, sivri.S: .. P.~eri, tahtakuruları, pireleri ve sair ~ . ' .• ' • 
. ı ~ jl muzıp ve muzır haşaratı rtakikada mahv ve yumurtaıannı ~ L1ralık bır muka·'fat vardır 
·ı • ~ Har tUrlU malOmat için YALOVA'da Kaplıcalar ~ • • . ~ •• · ı ~ ~UdUrlUOUn• va ıSTANBUL'da Sayrlaafaln Umum ~ 1. tırtıllarını ızale eder. c:=:d = ~ 
. , ~MildUrlUk Kal amine mUracaat. Tel: a. 17415 ~ .._( 1•1 1 TOKS ) G' 1 hhl b '·ok d dl i.jf!llH lllU Jllııo-ı. A 11~ .,,,,.. • • • uze ve sı ır " u neşre en yep,A~e mayi r. F.iltRttıırl •H fil" 
·· .. ~~~-Uilll!F ... ~~~~00 .. ~~~~00~~~ • OO•OOO•••·~~~~#~Q~ . EvlnW ıc~fn ve tefriş erm•k isıcruniz murt.ka 

1 

TUrkiya ormancılar camly4 tinden: 
Bayramın ıiçıincii ,ve dördlincü giınkrl ~emiyetimiz ıenelik 1.on· 

gresini aktedece~nden yevmü mezkiı d •aat onda azayı muhtc· 
1 ~ remenln teşrifleri. 
p\ r ---------------------

ı.ı . Elektrik tesisatı 
1 1 
:· 1 

! • K D A K ı -A~;;; ;~~aii1 BEYİN 
~ 1931 Amatör Iocıııtrnfları bcynelmikl musabakıs• 1931 ı A A. b • ı j: Mükafat yekunu ' '.llnyıs - :H Aıtustos Mukafat yeıtUnu • srı m o 1 ya 
~: 212000 lira 212000 lira Mağuuınl ınUracaı' tdinı7. 
~> Yüksek mektepler mübayaat komisyon•ından: 

Bedeli keşifleri cem'an 7 500 lira- ·~ Vakldıağında Preveıntori- la:caktır. Taliplerin ehliye• 
" . d b Ed• K k k h ~ · umda evvelce inşa edilen pav- icınni}"ekrini müsbit vesaiki 
u: • ani aret. ırne ız ve er e şe ir 4> Hepiniz ıştırak 13ir tek resim t yon. un natamam ikısnnıarmm beraber teminatı muvakkııte1e 
~ 1 

' k } } k k ·~ d 23660 L' ikmal' · ka al zarf usul' ni müstashibon mezkilr tari ' • yatı me tep eri e e tri tesisatı işbu ~> e iniz ıra .. 1 ınşast p I l- Ve saatte komisyona mÜTaC 
,ı • ~ k b l 4~ le m~akasaya k.onmu.5tur. İş· atlan ve inşaata ait proje 

mekteplerde mahfuz plan ve şartna • azana i ir. • bu munakasa ve ıhale 7 maym iartnemcnin komisyon kitab - <~ • • 1931 perşembe günü saat üçte tinde yahut Preventorium m. 

' . meleri mucibince münakasaya ko- ~~ Size verııen hı; ·~ Fındıklıda yüksek mektepler dürlüğünde göıiilebileceği ilci . 
~ ·~ mübayaa komisyonunda yapı- olunur. 

nulmuştur. Erkek yab mektebinin :~ 1"'"1~;;"::ı•ı.de . ~ , , . ~e:,,~~~':;;~zı 1 · Balıtçılık ınüleffi~li~İD~BD: 
1·; tesisatı 11/Mayıs/931 ve kız yatının ~ ~"' ~ .. İdaremiz ihtiyacı için tekne ile beraber yeni Kelvln ınırk81 
'~ · 14 / Mayıs / 931 de Edirne Maarif ~ MATBU ŞARTLARI İSTEYİNİZ .- motor mübtyaası kapalı zarf usulile miinakasJya konmuştur ı ı 
• · E • ı·"' • d } •• b k ····~··· giinii 14 mayıs perşembe s:ıat 15 de dir. 

1 
. mın ıgın e top anan mu ayaa 0- Talip olanların teklif edecekleri fiyatların yüzde yedi huç•" ıc 

Balıkçılık Müf~tlişlig"' inden: ihtira il:lnı minat ıkçelerile beraber ihale saatinden evvel ,c kzh iz• ı~ 

1 
. misyonu VaSıtasile kat'i ihalesi yapı- "Esas bir cismin lç<r'ılnden aro- ve şartnamesini görüp almak üıre her glln Galatıda cledz ı•c rr• 

Balı.a limanındaki llalık~ılık Enstitüsünde iki yatak odası bir matlk ıyanouek •llber mUr<kkebıua mildiriycti binasında komisyona mllrncaatları ilan olunur. 1 lacaktır. Taliplerin Proje, şartname yemek odası ve bir ıalon için lüzmu olan karyola lavabo yemek :~ •• l~~kkı·::~ Is~!·~. :ı~~:··~~ ----=-------------
masa ve iskemlesi ve saire bu günden itibaren yirmi gıin mud- Istanbul Su şı·rketı.ndel! · 

Ve keşı.fna" melerı'nı· go"' rmek u·· zere IMhu~rrtı 1b9e2r2atııarbiho ,.d.efı380m2evnkulml erofüllue _ İ • detlc nııinaka:aya vaıedilmişlir. Mıinıkasa aleni olacaktır. ;\layısın 

Ed d k k d 
yirmi uç~idı cumarrc. i gllnlİ ı;aa.t 0,1 he~tc ihalesi icra kılınacaktır. konmak uzre ıhert denil fırıl vıya Dün intişar eden ll~nda tahvilatımuın kc~ıdc ıarıbi ı •J l:ı ' 

İrne e mez Uf me tep ffiÜ Ür- Talip ıolanfarm % ?,5 teminatakçelerile yevmi mezkörda koınis- icar ed!lcctliııden ıaUp olanlann Salı yızılacııtına 19 :\layıs Pazart~i yazı!mı~tır. ~ch"i m,z. ·,., 
Gataıa'dı Çiatll Rıbunı Hanında h h ı · r ı · "' •• •• } • ·ı" J yona,, n11n1WH! \'C ~~•rtnaııutsini gö7mck hzcr~ G:tltlt-ıd:1 Deniz tiı:a- r1c;; i i •1 i ri\!.ıt "" ı·r1· 1 e ,.-uı 1m. 

~.·.•·1 ._,,.!....r •. 1,!l,_.e ffiUfaCaat etıne erı l an Ü Ufilif. r•.·tı ....;dıırltl,..i lun~'iıı,la R~iıkqlol; nıjfctti,li~irıe ..... iiracaMldrı. ıRıl~~.'.1. Fcrrlye miirtcaaılırı lltn l•ıııİİııİİıııııİ-iıİllım!B--ııİı!ıı-_!!!1. -·, !1!!!!!1!!1!! .. 1!! .. -b!l!!_!!!I_ --.. - • .,.u ,,. K' , ·"' ... ~·u mu .. uı·: urnafü.•·~-'"' 

~~ı ~-r~ • 
frnd " 


