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• 
ımıy Bayramında • t 

hitzırlıyanlara hörmet Bu sevimli •• •• gunu ' minnet ve • 

Mücadele 
Değil, 
fesanüt 
Gazi Hz. nin meb 'uı namzet

eri listeıile beraber millete hi
taben neşrettikleri beyanname 
~~ttıhuriyet Halk fırkasının inti
~hattan sonra takip ve tatbik 
~dec~ği programın esaslannı gös- jı 
trnıııtir. Bu itibarla bu beyan-
:•rııe çok dikkat Ye alaka ile 
tdt!dk olunacak bir vesika teıkil 
e ıyor. 
d CUınhuriyet HalK fırkası öte-
tnberi her hangi bir şekilde 

::ıf nıücadelesi açılmasına ta
L ta.r .. olmamııbr. Bununla bera
a'er ılan olunan namzetler liste· 
:de en basit çifçilerden, kilçük 
y !laftan ve alelade ameleden 
~ili simalar girmiştir. Bu itibar
t bazıları memlekette farkına 
.;tılaııyarak sınıf mücadeleleri 
d 11cak bir yola gidildiği tarzın· 
\ibir. fikre zahip olabilir. 

"ok azı Hz. nin beyannameleri bu 
ht/'da hiç bir kimsenin şüp
th,.,\ k.almamasına bilhassa itina 
~~tir. Beyanname Türk mille
h 1 çiftçiler, kUçük san'at erba
'a .. \c naf, ame e ve İ§Çİ, ser· 

.. a\: 
~ab tneslek erbabı, sanayi er-

ı t .. lllU ' uccar ve memurlardan 
f- ;e~~ep olmak üzere altı sını· 
~tı'\1 ~•ın ettikten sonra şu iza-

''B ave ediyor: 
tdcı:ı ~lar Türk camiasını teşkil 
dit. a aşlıca çalışma zümreleri
~ilsı ~~ardan her birinin çalış
!Qılll h •gerinin ve umumi cami
~idir. :Yat ve saadeti için zaru
'ılihd f •tkamızın bu prensip ile 
~deı a . ettiği gaye sınıf mü
"~ tesesı Yerine içtimai intizam 
~İtıi tı •küt temin etmek ve biribi-
1'a.tJ a Zetmiyecek surette men
t Crd 

t, "1 e ahenk tesis eylemek-
~İ Çıı~tıfeaatler kabiliyet, marifet 
'lıl' . ., •trııa derecesile mütenasip 

~naktt itahata .. d · ı b·ı· k. , t • gore em e ı ır ı 

~iltlırı llı~~leti camia olarak bir 
:~İlet lk~uduna teşbih edilir ise 
ll-f ' Uçük san'at erbabı ve 

lü tıı~k anı ele ve işçi, serbeıt 
~' erbabı, sanayi erbabı, 
, ~4lt)jf\'e nıemurlar o vücudun 
~~\d11t1 atasına, başına, ellerine, 
~ ~biI~a ve saireıine kıyas 
ııtl ır, Bı·r . . .. d 

Ilı ll tUf ınsan vucu unun 
'4~cti İtibıa~ı arasında vazife ve 
~ull~ \>e arıle nasıl büyük bir 
~llt teşkil tesanüt var a bir mil
·~ Oııtt <lt eden muhtelif mesai 
~~}~ctııu~sında da öylece ahenk 
~· bulunmak zerureti 

·~ ~Ycı 1 li~ nir tııeşhur bir efsane 
,. 4ta ıanıan insanın muh-

~ '- sı, ell . 
~. ttttlakı erı, ayakları, göz-
~-~· ''b tı "d . . ~~ Qİz bur· mı esme ıs yan 
ilııı· l'oruz un gün çalışıyoruz, 
it :den al~ • k.azandığımızı sen 
~ 4ha P.Y1Yorsun. Biz artık, 
)~fttağıı. senDın hesabına çalış-

~eL· ,, ern. F 
·~ 'Qerj 

1 
ış. akat mide 

t a a ıp b 
r'li ıaya k aı.metmemeğe, 

t t""flfı ;~vr. t vermemeğe 
ınci sayıfada) 

.ACefutcet .A.suH 

Bugün 23 isandır 
11 sene evel bugün Türkiyede halk 

hakim ve muzaffer olmuştu 
- ··--~~~~ 

Çocuk haftası da bu sabah başlıyor, bugün 
her tarafta eğlenceler yapılacaktır 

- Yazısı 2 inci Bayıfada-

Buğ·ünden itibaren Çaııgırı ve. lVIa
latyaya şimendif erle gidebilirsin·iz 

Çangırıdan bir manzara ve istasyon binaları 
lsveç - Danmarka grupu tara

fından hükumetimiz hesabına 
inşa ettirilen F evzipaşa - Malatya ) 
Diyarbekir hattından F evzipaşa -
Malatya kısmının, Irmak - Çan
gm - Filos hattından da Irmak -
Çangırı kısmının inşaatı bittiğini 
evvelce yazmıştık. 

Bu sayımızda: 

Spor ve Sinema 
- 6 ıncı :;a yıfamı zda-

Habralar arasında 

-4 üncü sayıfamızd:ı-

istikbalin Temeli 
Çocuklarımızdır 

Yazan: Hıfzırrahman Raşit 

-4 ünciı sııyıfamızda-

Yeni namzetlerin tercemel 
halleri 
-2 inci sayıfamızda-

Çocuk ilavemiz 

intihap yarın 

Dün 15 kişi daha şehrimizde müs
takil namzetliğe talip oldular 

Bunlar arasında Feridun FikrlBeyleKazlın 
Karabeklr ve Refet Pş.lar da var 

Şehrimizde yeni meb'us intihabatı 
memleketin her tarafında olduğu gibi 
yarın yapılacaktır. 

intihap yeri Darülfünun konferans 
salonudur. İntihap sabah saat S den 
16 ya kadar deYam edecektir. 

Saat 8 ile 10 arasında Eminönü, Fa 
tih kazaları müntehibi sanileri 10 ile 
12 arasında Beyoğlu, Beşiktaş, Kadı 
köy müntehibi sanileri, 13 ile ı:> ara
sında Sarıyer, Beykoz, Üsküdar, Ada 
Jar, Ifakırköy kazaları müntehibi ::;ani 
teri t:i ile 16 arasında da ı;ıralarında 
gelmiyen müntehibi saniler reylerini 
vereceklerdir. 

Dün yeniden 1:> ki~i intihap tefti~ 
heyetine müracaat ederek müstııkilen 
namzetliklerini koymuşlardır. Dün 
heyete istida verenlerin hiç birisiniıı 
proğramı yoktur. isimleri şudur: 

Bahri rei~. Ahmet Salih Efendi. 
Hüseyin Cahit Efendi, Besim Şerif 

Bey, Adil Siileyman Efendi, Ali Ga
lip Bey, }'eridun Fikri Bey, Refik İs
mail Bey, Refet Paşa, Kazım Karabe· 
kir Paşa, Ali Seydi Bey, Ahmet A1.-

lsmail Şefik li Süleyman B. 

mi B., Arif Oruç R., lsmail Şefik Br.r, Ali Galip B Besim Şerif B, 
Süleymnn Bey. meyince müstakillen namzetliğini ko1-

Bunlardan: muştur. (Amele hukukunu gayet iyi 
Bahri reis _hamal kahya~ıdır _ ~ü~afaa edeceği~ tam bir cümhuriyet 

fırkaya müracaat ederek namzetliğinin Çlyım.) demektedır. · 
konmasını rica etmiş, ricası i~af edil- (Alt tarafı 3 üncü sayıl ada) 

=====================================================~ 

RasimAliB. Fakültedeki 
hocalıktan ihraç edildi 

DarUlfUnun divanı , FakUlte mecllslnln karar1nı 
dUn ittifakla tasvip etmiştir 

Dün Darülfünun divanı nihayet Tıp Fa
kültesi mualJimlerinden Rasim Ali bey hak
kmda kararim vermiştir. Bu karar ihracına · 
dair Fakülte meclisinin verdiği kararın tas
vibi şeklindedir. 

Malum oldugu üzere "Bu nasıl kita'p?,, 
Münakaşasını müteakip fakülte meclisi Ra- l 

sim Ali beyin tedrisatta ademi muvaffakı
yetinden muallimlikten ihracına karar ver· • 
mif, fakat bu karar iki kere usule ait bazı 
noksanlar yüzönden divan tarafından Fakül· 
leye iade olunmuştu, F aktifte meclisinin e
velki gün ittifakla tekrar ettiği karar dün 
Darülfünuna gelmiş ve saat üçte toplanan 

Dr. Rasım Ali B. divanda bu defa bu karar ittifakla taıtik 
edilmiştir. Divanda müzakere saatlerce sürmüştür. 

Balkan haftası başladı 
Balkan milletlerine mensup talebeler 

bugünden itibaren geliyorlar 
Balkan haftası bugün başlamıştır. bi olmaksızın istedikleri gibi şehri re

Bu hafta i~inde şehrimize Balk:ınh ta zecekler, cumartesi günü saat 11 de 
!ebenin birbirlerile tanıştırılması için Galatasaray lisesinde toplanacak olan 
merasim yapılacak ,.e Balk:ın turizm turizm kongresine sarni sıfatile işti· 
federasyonu kongresi toplanacaktır. rak edeeekler, ayni gün saat 17 buçuk 

Tezahürata iştirak edecek altı B~l- ta san'at tarihi muallimi Vahit B. 
kan milletine men:sup talebeler bugun tarafından Galatasarav lisesinde veri
den itibaren gelmiye başhy_acaklardır. lecek konferansta bul~nacaklardır. 

Gelecek talebeler, beledıye Balkan .. .. 
b . ı·~· · ı· Darülfünun tuı"ing Pazar gunu saat 10 da talebeler 
ır ıgı cemıye ı, ' C k t l b . h' 'k 1' k 

klüp ve talebe birliği mümessilleri t:ı ur a e e ıle ırlı te op apı sarayı 
rafından merasimle karşılanacaklar- nı gezecekler, saat 16 da Darülfünun 
dır. da verilecek konferan~ı dinliyecekler-

Hazırlanan proğrama göre talebe- dir. Konferan~tan sonra Darülfünull 

Bu hatların cenupta Akçadağ 
Suçatı ve Malatya istasyonlarını 
ihtiva eden 56 kilometrelik 
kısmı ile, şimalde Kalecik, 
Alibey, Tuney, Kermençe ve 
Çangm istasyonlarını ihtiva 
eden 104 kilometrelik kısmı 
bugünden itibaren yolcu ve 
eşya nakliyatı için işletmeye 
açılmaktadır. Bu haltların diğer 
kısımlarında da inşaat haylı iler
lemiş bulunmaktadır. iki hat da 
1934 senesi içinde tamamlanmış 
olacaktır. "'-"-------------_, ler bugün ve yarın hiç bir merasime tA- (Liitfcn ıayıfayı revirini~). 
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Bugün 23 Nisandır 
11 sene evel bugün Türkiyede halk 

hakim ve muzaffer o muştu ilk içtima Halk Fırkasının yeni namzetleri 

Çoc k ası da bu sabah başlıyor, bugiln 
her tarafta eğlence er yapı acaktır 

Mayısın ilk günle
rinde yapılacak Hepside • 

J 
A •• dele ı c 

de • .. ·· ş 'erdir iZ e gor 23 nisan bundan ıı ene e,·el bugün narak cumal'tesi günü re mi makam- Bu münasebetle kabinede 
Ankarada, B. 1\1. 1ecli i teşekkül et- lan i .. gal edecek çocukları seçmisler- tebeddUI olacağı şaylsı Y81" 

miş Tiırkiye de milli hal.imi} etin fil en <lir. :ı: Ankara, 22 - Yeni meclisin ---
tahakkuku meydana çık:ırmıştı. 1920 \aliliğe onuncu meptepten Rezmi, üç veya beş mayısta fevkalade Ankara, 22 (Telefon) - Halk fırka , dafnai Hukuk teşkilntında çalıŞl1\ 
"enesinin 23 ni anı bir taraftan polis müdürlüğüne ayni mektepten içtimaa daveti mukarrerdir. Sa- sının )eni meb'ın nam~etlerinin kısaca istiklal har bine girmiş, Divanı h3 
saltanatın bir taraftan müste\ lileri:ı Hamdun, beldeiye reisliğine yirmin· bah celsesinde azaların en yaş· tercemei haJlerini bildiriyorum: müşavirliğinde bulunmuştur. 
süngUleıi altında kendi vahdetini ken ci mekktepten Orhan, fırka rei liğine be lısı muvakkat reisliğe seçilecek Avni Bey (Yozgat) - Belediye aza- J>avut oğlu Ömer (Kütahya) 
di kuvvetini. kendi uurunu hisse ,. inci mektepten SaHihnttin :Efendiler sıdır. Cihan ve i tiklfll harplerine Fırka nahiye azasındandır. UlukÖ 
d b 

ve katiplerin intihabım müteakıp 
en ir milletin teşkiUttlandığı hal- hilaliahmer reisliğine onuncu mektep· riyaset divanı seçilecek azalar girmiş, MUdafni Hukukta çalışmış. çiftçidir. Harplerde bulunmu l'ı 

lun kendi mukadderatına kendisinin ten Zerin Hanım, tayyare cemiyeti- sonra ticarete atılmıştır. dafaai hukukta ~alı mıştır. 
filen Mkim olduğu gündü. 23 ni an ne he inci mektepten Jlhan Bey, ka- tahlif edilecek bundan sonra da Ahmet Cevdet Bey (Yozgat) - U· Halil )<;fendi (Mani a) - Saruh 
Tü~k~ye. hal~ını nen cuşe§ li tezahür- dın birliği rei liğine yirminci mektep- cümbur riyaseti intihabı yapıla· mumt mecli azasıdır. filli mücadc· h köyünde çiftçidir. Harplere işti 
lerının mkılup yolunda il erli~ en 'fiir· ten Müyesser Hanım. diki~ yurduna cakhr. intihaplardan sonra Reisi· lede Boğazlıyan Müdafaai Hukukunu etmiştir. ' 
kiyenin ilk lrnrargahlanndan biri idi. yirminci mektepten Bedla Hanım, cümhur Hı. riyaset kürsiisüne tesis etmiş, Yozgat isyanının tedibindc Süleyman fikri Be)' (Mersin~ 
23 nisanda Ankaradn toplanan B. l\L ha tabakıcı mektebine yirminci mek· gelerek yemin edecek ve kür- çahşmı~ttr. Fırka rei idir. mır mücadeleye 1 

mecl~si yeni Türkiyeyi halk eden hnm tepten Mübeccel Hanım. Himayei Et süyü meclis reisine terk edecektir. Hasan çavu (Zonguldak) - Küçük rak ctmi • Mersin l\lüdafani HukU 
Jele~ı canlandırdı. Ve n. M. Mecli i fale hirinci mektepten Lütfiye Hanım. Meclisin ikinci içtimai günün- ten beri maden ocaklarında çalışarak mı kurmu .. , .Fransız cephesinde 
esennde mmaffak oldu. lemleketin gazetemiz tahrir heyeti müdürlüğüne de kabinenin istifasına dair olan Usta olmuş, i tikliıl harbine girmi.Jir. gözünü kaybetmiştir. 
hudutlannı mü te\Jilerden temizledi. birinci mektepten Güzin Hanım, , e :Esat ravu~ (Zonguldak) - Kozlu Hamdi Sadık Bey Mersin) -
"'t l k riyaseti cümhur tezkeresi ile 3 

';/ 
Jl em e ette örümcek nğı gibi sarıl- Orhan Bey, diğer gazetelere de onun- ocağı azasındandır. Madenlerde evYe· ka mutemedidir. Çiftçilik yapı) 
mış olan saltanata. karşı halkın hı1ki· cu mektepten 'facettin, beşinci mektep yeni kabineyi teşkile memur ]ıi. ocak ça,·u~u, sonra ba~çavuş olmuş Cihan ve istiklal harplerine ihtiyat 
miyetini temin etti. 2.3 nisan bize halk ten Çetin, onuncu mektepten Halit, edilen zata ve yeni kabinenin cihan ,·e i tiklftl harplerinde bulunmuş bitliğile girmi tir. 
hfikimiyetinin. halk zaferinin takviye hirinci mektepten }<;krem, onuncu mek nasıl teşekkül ettiğine dair tez- tur. Doktor Nazif Şerif Bey (Antal 
l~mfş bir çehresidir. tleri)e giden tepten Orhan ve Selim Efendilerle Ni- kereler okunacaktır. Ha nn Ba.sri Usta (Ccbelikereket) - Bursa fırka reisidir. Muhtelif' 
1'ürkb:enin .gen~ taıihindc. 23 nisanı P.· hnl Hanım eç11mi lerdir. Bundan sonra azaların ihtisas- - Mamure yol dairesi ikinçi şube us- yetlerde asabiye mütehassıslığındı:ı 
bedi hır nbıde olarak selamlnmnkhor- nu ~abah bütün mekteplerde her: ]arına göre tasnifi ve encümenler ta ıdır. Evveli\ demircilik yapmış, ci- lunmuş, harplere iştirak etmiştir. 
~umuzdur. muallim talebe ine inkılabımız hakkın intihabatı yapılacaktır. EncUmen- han ve i tiklal harplerine girmiş, yap- Ha an oğlu Bekir Eefendi (Çor 

23 nisan çocuk hafta ı bugün abah da konferanslar vere<"'.ek ,.e çocuklar ler azaları itibarile ehemmiyetli tığı bombalarla O maniyede düşman - Sungurlunun Hacılarhanı kö~ 
tan itibaren başlamaktadır. marslar sövli.veceklerdir. Saat birde tı·enlerini berhnva etmi , Jrnmaçı usta- çiftçidir. Cihan ve istiklıH harbi 

Dil k d 1 :. J tebeddülat göstereceği tahmin 
n ·a ın ar birliğinden Safiye Hü tramva\.•lann nihayet noktalarından d d lığı '-'apmı tır. bulunmu tur. 

e ilmekte ir. " ) 
Beyin, Aliye FJSat, Saime Faik, ilk ikişer tram\•ay araba~ı hareket edecek İbrahim Bey (Cebelikcreket) - Cey lbza oğlu ı'nbi Efendi (Çorutt1 
mektep muallimler.inden Pakize Hanım mekteplerden eçilen çocukları gez- Bir şayi han halk fırkMı ni fdfr. Umumi harp EYdycni kö) iindc çiftçidir. Harı>1 
] arl" "'luzaffe S ı> ı dd .. Ankara, 22 (Politika) - Yeni · · k · t• 

Q 
1' r mm >e} e en mu- direcelderdir. Sabah ..,aat dokuzdan te bulunmu , kaymakamlık \C beledi- ı:.tıı·a etmış ır. 

rekkep komite fırka merkzinde topla itibaren de , ultnnahmet parkında mu- meclisin içtimaı gOnU akşamı yerel liği yapmıştır. Ali oğlu Ahmet Efendi (E ki, 
d;··ç;;:··~;~r;it;;;;İ~·~~k.tİ;.: ................ zikn çalınacak, akşama kndar ~ocuklar Başvekil, Reisi cümhur Hı. ne Mehmet Sadettin Hey (İzmir) - hıı :rutı fabrikalarda amelelikle ge 

'1:1 nisan pazartesi sabahı gı uplar eğlenecektir. .öğlede? son:a istiy~n usul en istifasını takdim edecek- lzmirde ziraat aletleri fabrika ı sahi- til'. Şimdi de E ki ehir şimendif et 
halinde müzeler ziyaret edilecek " öğ mektep talebe ı .muallımlerı re~akatm tir. ismet Pş. nın yeniden kabi- bldlr. Budape tede tah il etml , maki- ritm ·ında montördiır. 
Jed~n onra Seyrisefain Yapurile Bo- de kırlara gezmıye gideceklerdır. neyi teşkile memur edileceği mu- ne mühendi i olmuş, umumi harpte Vfısıf He)r (lstnnbul) - 1\Jen 
ğaziçi ~ l\farmarada bir gezinti yapı Yarın dn ~taksimde çocuklar i~in hakkaktır. Yalnız kabin~de te- imall\tı harbiyede atelye şefliği yapmıs mühendisidir. Almanyada staj gö 
lacak vapurda ~ay zi) afeti ,·erilecek- bir mü amere Yerilecektir. Pn7.ar gü beddüle sahne olacak vekaletler tır. tür. 
tir. nü Tepebtışı tiyatrosunda verilecek nıil arasında Milli mUdnfaa, maarif, Avukat Ömer Kamil Bey (Kar ) - J>oktor Rasim 1''erit Bey (Bıl 

Salı günü sabahı şehir gezilC'cek. snmere, ayni gün tiyatrodn konsen·atu adliye ve iktisat vekaletleri zile- Fırka idare heyeti azn ıdır. lift.kimlik, - lstnnhulda ticari teşebbü lerle 
öğleden sonra saat 14 te Dolmabahı;e "ar talebesinin kon eri ,·erileceği için redilmektedir. maarif müfettişliği etmiş. Artvindc guldür. Pnriste hastanelerde 
sarayı ziyaret edilecek, at 17 buçuk- > apı1mıyacaktır. Her ta fta t z hUrat füdafaal Hukuku t i etmis, rdahan gönnli tür. Trablu ve Balkan • 
ta Tepc~ı ti)atro unda helediye fa Bu ene çocuk haftası bayrama te- Ankara, 22 ( Vakıt) - Gui maarif iiaürlüğümkı mrlunmuştor. rinde, l tanbul s_ıhhat müdU~~li""" 
rafından bir mtisamere \erilecektir. adiif ettiği için tam lıir hart:ılık prog Hz. nin intihap münasebetile Kamil Bey (l{n tamonu) - Daday- ''e etfal ha tane~• bas opcrntorl 

29 nisan çar amba ahahı şehir ge- ram )apılmamı tır. neşrettiği beyanname ve namizet da çiftçldh·. Fırka ocak reisidir. de bu_It_ın_m_us_t_u .. r. ______ , 

zilecek saat 17 buçuhta Darmfiinun Bunlardan maada cocuklara :ıit listasi her tarafta belediye ve Avukat Snit Azmi Bey (Kayseri) Athl e 
talebeı:ıl Balkanlı mi.:.afirlere 1\Jak im mevzular iizerinde lstanbul Te Ankara fırkada okunmuş ve tezahDratla - Baro reisidir. Hakimlik yapmış, OD 
de çay ziyafeti verecektir. radyosunda ı.:onferan tar veri1ecek kar ılanmışbr. gazete sıkarmış, milli mücadelede ça· 

~isanın otuzunda Balkanlı talebe tir. Dr. lh an Bey hu akşam, İbrahim Her yerde intihabın cuma gfi- lı mıştır. 
memleketlerine döneceklerdir. Necmi Bey yann Sabiha Zekeriya H. nü başlaması ve bitmesi için la- Avukat Sırrı Bey (Konya) - Türk 

Yarın Ankarayo 
vasıl olacak . Turizm federasyonu cumarıe,...i, Selim Sırrı Bey, paznr, 1\fı zım gelen tedbirler lınmıştır. ocağı reisi idi. Milli teeşkkiillerde gay 

Diğer taraftan Balkan hafta ı jçin- zım Nıımi Bey pazarte i, Ha an Ali Fethi B. tekzip ediyor retle çalışmıştır. 
de şehrimizde toplanacak olan Dallrnn Bey alı, Dr. Ali Şükrü Bey çarşam- Ankara, 22 ( Vekıt) _ Fethi Doktor Hüseyin Avni Bey (1\Iuğ-
turizm federasonu kongre ine i ti ha ak:.amları lstanbul radyo unda Dr. B. ile görüftÜm dedi ki; la) - Fırka reisidir. Uumi harbe 
J"ak edecek muhtelif nalkan hükümet- Ihsan Bey bu akşam Hfımit O man B. _ Namzetliğimi koymayacağı- iştirak etmiş, sonra Muğla memleket 
Jeri murahhaslnnnı sermi lerdir. yann akşam, Şükrü Yu uf Bey cumaı- l hastanesine ba~ doktor olmuş, Müdafa 

3 mı evvelce size söy emiştim. Jfongrede Türkiyeyi Reşit Saffet, te~i. Fahri Bey pazar, Talim \'e terbi . • ai Hukuk teşkilatında çalışmış, Sıhhi-
Cevdet ve Ekrem Besim Beyler Ilulga ye reisi Ihsan Bey pazartesi, Neş'et Şahsi beyanatıma ıtamat etmiye- ye müdürü olmuştur. 
ristanı İstanbul bn,.konsolosu M. Un- Halil Hey salı, Ali Vahit Bey çu- rek namzetliğimi koyacağım hak- fehmet oğlu İsmail (Sivas) - Ha 
çef ve ;IJulgaristandan gelecek olan L samba akşamları Ankua radyosunda kında bazı neşriyat yapddı. Bu, fik kazasında çiftçidir. Cihan ve i • 
Knothe; Yunani tam M. Agarpito , e söyliyeceklerdir. doğru değildir. tlklıil harplerinde bulunmuştur. 

Ankara, 22(Telefon) - iPt~ 
re kraliçesinin biraderi Lort 

hlone, zevcesi ingiltere krB fi. 
yeğeni prenses Alis ve k1

6 
Lady May Cambrig yann 1, 
buraya gelecekler ve mer~S 
karşılanacaklar, hükümetıf 
misafiri olarak Ankarapıı 

M. Pulisyavandi ; Romanyayı l\I. Jo- Doktor Vahit Bey dün akşam da me,-zuu ü1.erinde lıir konferans ,crcck Avukat Nazım İzzet Bey (Tokat) 
ikamet edeceklerdir. 

Lort Cenapları 17de Gs~~ 
tarafınd n kabul edileteklef 

n ·u, M. l\tanesku; Yugoslavyayı l\1. söylemiştir. tir. - Muhtelit mahkeme türk ajanıdır. 
Bemart, 1\1. filon, 1\1. Ylfltmis tem il Darülfünun müderrislerinden l mail * • • :Mülga po ta nezareti hukuk müşa,·irli 

Yarın hariciye vekilirniıı 
martesiye de başvekilimiz.~ 
cenaplarına birer öğle ıı 6 

edeceklerdir. Hakkı Bey de Darülfünun konferans 23 nisnn milli hakimiyet bayramı ğinde, Osmanlı bankası hukuk müşa-
Amavukluk murahhaslarının i im- alonunda Jıugün saat be te (dernok- mız münasebetile bugün daireler "e virliği kaleminde çalışmıştır. 

lcri henüz belli değildir. ııd mefkuresine göre çocuk terbiyesi) mektepler tatil edilecektir. A\'Ukat Raif Bey (Trabzon) - fö. 

"V AKIT ın tefrikas : 140 nahlar mütesaviyen ikimizin zara· - Başka çare yok ... Onları diri verecekler, o gün 17 de de 
rma işlenmiştir ... Biz de el ele verip diri elimizden kaçırırsak biribirini zimiz tarafından Marmars ~ 
intikamımızı çıkaracağız. alırlar .. Bundan sonra karı kocalık künde bir çay ziyafeti J(: ı 

- intikamını aşkından üstün ta. geçirecekleri mes'udiyet hayab olunacaktır. Yine cunıart. e;e 
mü tutuyorsun? bizi ebedi bir hüsran ateşi içinde t "" 

- Ne demek? kavurup durur.. şamı da ingiltere sefare ı tif• 
- Kocanın katlinden sonra - Kararı verdik. Şimdi idamın ziyafet ve balo eril cek. 

yaşamak iıtiyecek misin? şeklini tayin ve hükmün tenfizini Misafirlerimiz pazarte5
' ,sJ 

- Hayır .. Ya sen lelalin katlin· tacil edelim.. şehrimize gelecekler, b:8,.eı 
den sonra? - idam şekli? • iki gün sonra Londraya / 

l>er tuttuğu bir dakikada ve yahut - Karının mücrimiyeti sence ha - Ben de hayır ... Hakça bir iş - Evet... edeceklerdir. ___,.,,,. 
kendisini ara sıra yakalıyan bir si· la ispata muhtaç mıdır? görelim... - Bunu düşüneceğiz... ----------
nir buhranı sayesinde tabancanın - Hayır onun cürmü bence - Nasıl? - Adi canilere mahsus. kaba Bir tasa'V'\111( 
retiğine dokunmaktan ibaret bir ha müspettir. - Onları öldürdükten sonra ka şekilde olsun.. ucl~~ 
reketle her şey olur. Biter .. Bir kur - Hah bu noktada iyi anla§a· nunun katiller için tayin ettiği ce- - Biz mücrimleri Eminönüne Oemiryollar umurn r c"" 
§Un !dale, ikincisi aşıkına, üçüncü lım. Cürümlerine delail aramak i- zayı kendimize verelim... veya Beyazıt meydanına asacah: de ncfıaya raptedl 

6 ~ 
u kendisine ... Bu hakça taksime çin ımaziye dönmek külfetine lü- - ldam.. ğiliz... . . Ankara 22 ( Vakıt) sıı 

JdmacDin bir diyeceği kalmaz.. zum kalması~.. .. - Evet... .- Onlara }:11ah~~s şnırane bır vel{aletine Ereğli ve 1'~' 
Çelebinin zihni işte bu ihtilalde - Tereddute, şupheye artık ma - ikimiz bir mahkeme kura· şekil ararız degıl mı· ı· l · şası }ls 1et~ 

"k k Ca' k t B"' h l kt B' .. t h" 1 b. . . h k .. l 'k' . . . K d' . . b' d ıman arının m J en artısına ıze çı mış ı. u· a yo ur. ız muspe ıyanet ım. ırıncı ü mu on ar, ı mcısmı - en ımızı unutma ız e ay kl'fl k' lrnuştur· 
liln damarlarını ok gibi depreşti· vak'aları sahasında yürüyeceğiz.. de kendimiz için verelim. Kannu- ni ölümle beraber öleceğiz... te. 1 er v~ 1 0 ~ 
ftn bir aıkınhyı vücudünden defet - Eğer Clinlemeye tahammülün namemiz vicdandır. Bu iki adi - Yaşa ağabey... edılmcktedır. . şııııl 
mek için Çelebi iki omuzundan ya var asana çok acı ıeyler anlatabili· mahluktan gönüllerimizi alamadı- - Yaşarsak planımız bozulur ... 1 Devlet demiryolları 111 ıJ~ 
kaladığı hemşiresini şiddetle sarsa rim. ğımız için biz de en ağır cezaya lki kardeş aralarında bu deh· mının vekalete rnptı ve ,,,oo 
rak: .. . - Artık benden tahammül iste· .müstahak oluruz. Hakikatte bu bir etli kararları verirken kö§kte baı:;- üd-rlüğün bir jşletıne el 

- Söyle .• Dedı.. me. Şimdiye kadar gösterdiğimi de intikam değil diri diri içinden çıka ka pandomima dönüyordu. İclô.l ko ~ v •• u . b. tasa"""'" ~ 
- Sus desen de ıöyliyeceğim .. f zla buluyorum.. madığımız gayet kötü bir vaziyete şa koşa Umraninin odasına giderek lugu lıa_lıne kal 

1 
kafeti b 

- Sus demem. Kaç zamandır Senin karm benim kocamın ci· nihayet "\'ermektir. Ağabey öldüre· telaşla: mektedır. Nafıa "'lC 

ben seni Öf.lesin diye bekliyorwn. nayet terikidir. Sezip gördüğüm gü lim ve ölelim. - Gel .. Gel.. susta tetkikat yapıyor• 
Bitmedi) . . 
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intihabı 
Yarın 

10sı tarafı 1 inci sıvfımızda 1 

~ lfüseyin Cahit Ef.: · Beyazıtta Zc\k ~ 
taneai sahibidir. Koyu cümhuri 

~çı olduğunu Ye mesleğine ait husu· 
~hakkında nıerliste öı sö) li) eceğiııi 

tet ediyor. 
\ Besim Şerif Bey : A\·ukattır. Cüm
;ti~etçi, halkçı, milliyetçi olduğunu 
t!Ylıyerek mecliste makul tarzda ten· 
tlerde bulunacağını haber veriyor. 
~Adil Süleyman Ef.: Seyrisefainin 

ı~\ dt vapurunda makinisttir. (~leh'· 
\,olacak amee namzetler gibi ben de 

1~e talibim .. divor. 
Ali Galip Bey; A\'ukattrr. Şunları 
leınektedir: Bazı arkada~ların ı · 

t Üzerine namzetliğimi koymıya l\a 
•erdim. Proğramımı hazırlamak

>'1ırn. Maamafih siya<;i n içtimai fi. 
t ;rint itibarile programımın csasL 

~k:ı.~ sosyali.;;t vaziyetini haizdir. 
erıdun Fikri Iley: Avukattır. 

'rcan idadisinden mezun olduktan 
/a hukuka girmiş ,·e mezun olmuş 
tİi _Harbi umumide topçu ihtiyat za-1/1 ve batarya kumandanlığı yap-
1~'.r· Mısırda esir dü~müş, esaretten 

Sıhhiyede 

Yaşasın kediler! 
Asmaaltındeft, rnre mUcado

lesi esnasında 
Sıhhat mudurlü~i.i, Asmaaltı 

mıntakasında far·e mücadelesine 
devam etmektedir. 

O civardaki, üstü açık lağım
lar kapattırılmış, dükkan sahip· 
lerine fareleri öldürmek ıçın 

zehir dağıtılmış, kendilerine tav
siyelerde bulunulmuştur. 

Bu tedbirler alınırken bazı 
dükkancıların en basit tedbirleri 

bile ihmal ettikleri görülmüttür. 
Meseli, farelerin çıktığı delikle
rin bile kapatılmaması ... 

Dükkincılardan çoğu da ° Ca
nım, Efendim. Uzun uzadıya ted
bir ittihazına ne hacet. Yatasın 
kediler! Dükkana bir kedi aldık 

mı, fareler bucak bucak kaçıyor
lar. En esash tedbir bu! u de
mişlerdir. 

• • • 
HavaJar ısınınca 1kten sonra Parfse giderek hukuk 

~·~~ru olmuştur. Daha sonra birinci Şehrin sıhhi vaziyeti mahsus 
,: ıse Den;im meb'usu olarak girnıi~ derecede dUzeldl 
t akkiper\'cr fırkaya da intisap etmiş 
· ~ ı Son günlerde havaların bir-i~ ecliste (bi1hao;sa ''er~ilerin halk 
~ atı derecesinde olması nokta· denbire ısınması Üzerinet şehri· 

·ı aki kanaatlerini müdafaa edeceği mizin sıhhi vaziyeti eskisine nis-
.. ~,demektedir. betle mahsus derecede düzelmiş-
,. '•ef"k lct 1 Jsm:ıil Bey: A ,·ukattır. l~· tir. 

ltı .. ». Pırkasının İ5 tanbul mıntalrn- Sıhhat müdürlüğünden aldığı
u Ufettişi idi. l'i1cclic;e Kırşehir meb mız malumata göret tifo ve grip 
"t 

01~rak girmiş 'c meclisin ~ on vukuatı hemen tema mile berta· 
~t~sınde Serbest fırkaya intisap et- raf ol mu!l'~nr. 
ı\lj s d. c t. ~ .. ey ı Bey: E. bak ,·alilerden enııyctıerde: 

1 • lulga cemiy<'ti umumi~ c vfüıyet "HilAllahmer,, in senelik 
• lldandır. Tnrih kitapi:ı rı '.·:ı zmı~ 

tr • kongresi bugUn 
l,.1.

11
• Fırkasına ka '. ıthdır. Schir •ısı - '' Hilaliahmer., cemiyetinin se-

lita nde ihtiyr.t a1.ıdır. Ankrra~a 
~ ~aat ed<'r<'k nıeb'u · lıık is tiycnlcr nelik .kongresi, yarın saat on 
11lda • • dörtle Cağaloğlundaki cemiyet 
>ı. t .m: <le \&rdı. 
tır o · binasının salonunda aktedilecek-·~· ru ç Iley: ) ıı rın g-nzcteı:: ı sa· 
ır H , . t r . . ı··. ı tir -~ · eye ı e hşıyr~ e ' 'el'c 11.ı '>· • 

~il. 'ti. (C. 11. Pırhasının cJiic;manı ııl · Darülfünun konferans ıalo-
,ı;~~ ~razmaklaclır. ) nunda yarın meb'us intihabı ya-
h. rııet Salih Be}: A) ak:..a;ncılnr pılacağından, kougrenin cemiyet 
"'<\\"'" . . 1 • 11 . f . . "'°er<Jj· r~ı~ıcıır. <.>yctı te tı., ı~ e· binasındaki salonda toplanması 

ıı·: ti istida<:ında şunları yazma!\· k<!ratla~tırılmıştır. 

~~:~.ıı.l'atetli ve samımi bir ciinıhuri· ı liklcrini koymuşlardır. H:ıif .Ne:r.ihi 
h· 1tıı. Mccli ·tc muhtelif pa rtile- ! Bey ımıgranııncla de\'let~ilil.: si) a~cti 
llhı . ·ıı t ·ı·k . t " . · ı . .. ta tırna ım cünıhu ·hctin l>i r :-.İa rı YCl"lne mı C Sil - Stya:-.e ını l Cl'I ·ure 

İt<ı~:i ll\uf:J.l'rk bir ıa ;:mcsi tel fü; ~·. İ rd. _<ı.n:ı~ct dcYlct içiı~ değil devlet mil 
sı ın. } ... ,, ... r tc n• 1 ·:ı ı nı·=111"n J\ ı" lef ı~ın<lır) demektedır. ar .. ..~ •lı ~'\,.:, •• ı, L • • •• • • • 

1 
. . 

t:... liıt>rı"ı·•'n t .1 ·ı· ı·ma•·" l\lustal;:ıllerın adedı zmırden EYh· 
"111 k '"" es >. ı ' e ~c ·'" 
>ııı,. 11:ycratifle,tirilm"·:nin ta nıf ya 1..ad.e \'ehbi Be.>: ile altıya baliğ ol· 

'rh .. "·•bin ııüfu hı hi ı· cemh·et i ıı nıu ..,tut. 
lııtı~tıı ll7.un 7.:-lmandnnberi eİim.le mr habere göre Aydın ticaret oda· 
ltiı,j· ~tduğum iriıı amele , c esnafın ı-ı lmşkfıtihi Şerif Uty 11. fırkasın
tıı;~i~~t i)a ·tarını rnkından tanırım. dan namzetliğini koynıu~ 'e hu cihet 
tıl\ıi • etıe bu ıhti~açlar: \'C l\anaat :\nkaradan sorulmuı;ıtur. llunlardan 
1 

j t x.ı~cliste sert ·H~ ıniiclafoa et- ı ma:ıda c ki dahiliye nazırlarından Ha 
\;\ <!tırn. lil Be) le mefsuh frrl~anın Tire ocnğı 
a,~et A1.ntl Bey: Çatalca esratın· rei~i doktor Mus tafa Ali Be) in lzmir-
tııa'. -:. elen muallim ~ıyazi Deyin de Bahke-

ıı Şer· · d ·• t k·ı tl"kl · · k •liıı ık Bcv: Ycni"'chir müb:ı sıı· en mus a ·ı namze ı erını ·oy:ı-
1, del\d· • • ki · - ·J kt d' ·ıı,r., ıı·. Sultan Hamit de\•rin· ca aı ı SO} enme e ır. 

d{\ ·.ı t . 'J} ,. • d. -. 
~ti . 1 <.ıaına mnh'.lım olmus, me 1 zmır, - - 1. enı namze ımıı m:ı-

tıı;ı,~ it ılanına kadar Yunani;tand:~ l kinc mühendisi Saadettin Rey umumi 
l'ııiııda l'llec:bur olr:rn~tur. Balkan 

1 

memnuniyetle karşılan mı tır. Saadet 
~ta~ 'e haı))j umumldc Yunanlı· tin Bey l\facaristanda üç . ene gazeteci-
t, ~~dan hudut haricine cılrnrıll lik yapnıııı ve toplarda yaptığı ıslaha 
~ırıı:.ıı~ıdi İ\üciik Çekr:ıccer; .Nak-1 tı harbiye nezaretinde kabul \'e tatbik 

fa"· -. d'I . f · ~ tl!df • ın ~nhilıidir. ~unları ~(iyi e 1 mı . 11 • 
lı~td r • Mcnbn. 22 - Akşam fırkada vali 

:~ııı b~ tP .kil ede.ce;;im ziirra fır- belediye reisi ve Sı müntehibi sani top 
~~~ıf!1

1

; ?ıası Qlmak \C günün gc~i !anarak .. mfü .. takil na.~zet etrafında 
li'ıa.a. tıııden oJa . b d"I b uzun muzakcre Te munakaşalar Yaptı-

~ııı . • n mu a ı e gay- , ,.. .. .. · .. 
._'ilrtı·ıı erı:ı hu•·u' .. d r lar. Burada ~ıtkr ~ukru Uey mu ta 
,,.ı e t\ ırnnun mu a mıst . · ~ · . .. 

"trı-ı k ~aıneıtliğimi koYu' orum. kıl namzetlıgmı koymu';'tur. 
~'it:ı. llıç çeker . · . ti ·. t· •• 1 Yeni Adana gazetesi H. Fırl,ası fır 
'111 ~et , zn aa c ış ıı;a e· 

1~ .... 1• lauardı B 1 1 • ka vihivet hcvetinc menc;up olup nam· 1\ '""t" · en c e on a :· gı· . : . :. . •. 
4,. 1rn, tif•,.·ııı·ı t b 1 zctlık u· ın murncuat ettı~ı halele a(·ık· ..: " ıth • h . \ Yap ım unı ı.ın - • 

l ~ıh.,. :a. et .... ,J>ıc. . 
1
ta imlan bazı 1,evatın simdi de miista-

~ "·•ıa "" • agım.. · 
:

11 liabı~ ~:l.: Kuncltı:-a~ılar ceıııı l :.il mrh'usluğa uğra~~ıklar~nı_ mc\;· 
h llttı 1... 1 eı~1dir "B . t · .. 1 .. ,:;uk ol:trak haher alclı~mı ka)<lrtme., 
~,r .... hn· . em .1111) ctn tl l • 
1 et t> ır .. dC'nı<'.kteclir tecl•r. 't Ua İl · • - :========:;;:;:::;;:;::==ı >e da dtı e l\ ·>ı;rn I.;:a ı-:ı Bekir -
~tiıı~Usı:ıki~l telgrafla heyeti tefti- Bayram 
~1ta1 ~ol'dtıı len nteb·u luğa namzet 

..,ttt~ rtıe!{;c~~tnı bildirl'!1 i<:: lerdir. 
~il .,..tıca. 1 .. 1 

1 mc:•un larr t emh·eti 
Cl '" ın·· . 
. 
1 
ilhri n lldüri:. <'t i kom i--erl c· 

'le l}f'\ de d " • ~I tı na · tnı hncaPliclcn .... nı,et• ·· · 
l ıı 1111"~a1l'~ , 11 ~ 1n ho~·mu ':'tur. 
lil\i " (h 1 e n1 .. .,, a t tnrnft:ırı 
lt't.tderı · t'ıtı .. • t 'diı . 
• it ta IMen h· 
~ı:ı~t rıhi .. ıbe rlc • r t,öre uı n 
) nıu tlttıt>llifi n ··r x .. 
't l( ... , Ahn-:et J• 

1 
aı . l'Zı hı . 

"'"fi p, • diı. Fiksof 
·e~ ler · . 

nıu ,ıııuı namzetı 

lstanbul müftülüjjjinrlen: 

19 - t - !131 p:n.ar giinü 
7.İlhicccnin ilıticla-ı olma..:ına 

n:ız:ı ran '.!7 ni an 9:U paıartc· 

,:;j g:inii nrifr. <.:alı günii dr-

1\m lıan h:ıyr;ımı olduğu il:'ın 

olunur. 

Bayram nemazı 
Ze"a 1i :;,.to ezani 10,~9. ......-.--ww,_..., ______________ ....,. 

Bu işe sız de şaşın ! 

Koyunlar, kuzular gidi· 
yor, iyi ama yopaQı işi 
de elimizden çıkıyor 

'l'iftik kedleri bir orta As
}'a<la yetişir.bir ele bizim orta 
Anadolunun muayyen bir kıs· 
mındn. Fakat yanm asır ev
\'<'I kurnaz İngiliz tüccarları 
hiı· kulpunu bulup tiftik 
heçilerindcn damızlık ı~nçırdı
lar ~imdi cenuhi Afrikada ye. 
tiştirilen tiftikler bizim tiftik 
ticaretine müthiş amma ne 
müthiş darbeler indiriyor. lif' 
pimiz bunun farkındayız. Son 
7.amanlarda da Yunani~tana 
ku7.u ve koyun akını başladı. 
Hem bilseni1. ne kadar. Geçen 
senelere nazaran cok fazla! 

Diyeceksiniz kf mal satıyo
ruz memlekete para giriyor. 
Hayır böyle değildir. Bu rnese 
leyi bu kadar basit düşiinnıe
yiniz. Bu kararı vermeden ev
vel hatırlamanız lazım olan 
~eyleri size ~öyliyeyim I 

1 - Yunanistanda 'l'iirkiye 
ye rekabet eedn bir halıcılık 
,·ardır. 

2 - Yunani:stanın halıcılığı 
için lazım olan yapağı Anado 
lu koyunlarının yapağılarıdır. 
Rumeli yapağıları onların ya 
pacakları halılar için müsait 
rleğildir. 

3 - Türkiyeden gönderilen 
Anadolu koyunlarının, kuzu
larının tüyleri Yunanistancla 
halı imali için kullanılmakta. 
dır. 

4 - 'riirkiyeden se.vkeclilen 
koyunların, kuzuların pek az 
miktan kesiliyor, geri kalan 
kısımları beslenivor 

:; - Halbuki h~ı k~nınlann 
kuzuların satın ahn~a~mdakl 
ıııak~at sureti zahirede etlerin 
den istifndeclir. X etice: 

'J'ürkb eden etten istifalle 
ı~in koyun, kuzu alınıYorsa 
l.ıunların 'l:ürkiyccleki ha.lıcıh
ğ~ ~fıni olnıryacak, Tiirkire
nın ıhracntını kısa lıir ı.aman 
sonr:ı durdurmıyacak bir §ekil 
ele icra ı lıhımclır. 

Bunun ı·aresi, et ihth·acı 
h;in alınacak ko) unların: ku
zu la rın bizim sahillerimizde 
kesilerek Yunanlılann soğuk 
hıl\a dPpolu rnııurları \a.srta. 
sile sevki mümkündür. Eğer 
mıı.ksat et c;atmak Ye et satın 
almak ise ... 

Et safı\'oruz di,·e 'l'iirkive
nin yapağ~ İi;-İni di elcl('ıt k;lçı 
ranların iktı satcılı(.,na. aın. 
),adar clairelcrin ·bu hiıdise kar ' 
şısınclaki siil\ütuna siz de şa-
şın ..• 

Biz de ıaşalım ! 

Ticaret aleminde: 

Pirinç üzerine 
trilst nıü? 

Memleketimiıc ecnebi pirinç
leri getiı en tiiccarlann birleşerek 

tröst teşkıl ettikleri ve bu an
Ja~ma neticesinde pirinç fiyatları
na vagon l:aşına 400 lira zam 
yaphkları, buyüzden fiatların 
okka başma 5 lcuruş yükseldiği 
söylenmektedir. 
Almanlar şehrimizde daimi 

sergi açmak istiyorlar 
Maruf bazı Alman firmaları 

tiraret odasına miiracat ederek 
şehrimizde daımi bir ticaret ser-

gisi açmak istediklerini bildir
mişlerdir. Karaköyde ki Japon 
ticarf't serg s ne benziv ec~l<tir. 
:Yumurtnlartmız lt>~anııA pi)•a
sasında büyüt· rağbet gCirtiıı·or 

Son ıamanlarda yumurtaları· 
mız ispanya piyasalaı mda büyiik 

bir rağbet görmektedir. Ticaret 
ocl ~sına ispanya 1 Pcirk r i11dcn 
gelen mektuplarda yumurt a ihınç 
<!den tacirlerimizin isimleri islen
ınektedir. 
Sanayi teşvik J!anunundan 

istifade eden {abrikalı:ır 
Sanayi tcşvık kaıı uı undau is· 

tihde eden fabrıkcı ve atelyclc r 
yeni talimatnan:eyc na zaran iş 
cctvellerıne ve imal k a biliyetleri
ne göre bir ser.elik mevadı ipti
daivelerini güır.rlik resmi ver· 
meks: ı.in ve bir defada getire· 
bileceklerdir. 

Ham p6trol tasfiye için açtlacalt 
fobri ·a 

Şchrimı:ıde ha111 p e trol lastiyc j 

Polia Haberleri 

Bir cinayet 

1 Mücadele 
Değil Tesanüt 

Ali Ekber Rifatı öldürdü, mak· 
··lün o§lu da katlll yaraladı 

Katil Ali Ekbtr hastanede 

Evelki akşam Şişlide sarhoş
luk yüzünden çıkan bir kavga 

cinayetle neticelenmittir. 
Çiftecevizlerde oturan paçav

racı İranlı Ali Ekberle ayni so

kakta oturan Rif at Muharr ~ mt 
tuğla harmanlarında amele Ali 

Şahin ve Rifabn üvey oğlu İs
mail Etem enlki akşam mey
hanede beraberce içtikten sonra 

dışan çıkmışlar ve kavga~a tu
tuşmuşlardır. 

Bir hiç yüzünden batlıyan ağız 
ve yumruk kavgasından sonra 
Ali Ekber evine doğru yollanmıt, 

Rifat da peşin: takip etmiştir. 
Takip edildiğini gören. Ali Ekber 
geriye dönmüt ve göğsünü bı· 
çaklanıllk suretile Rifah öldiir-

müşlür. Bunun üzerine Rifatın 
iivey oğlu İsmail de bıçağını çe
kerek Ali Ekberle amele Aliyi 
yaralamıştır. 

Yetişen polisler yaralıları haı
faneye kaldırmış, İsmail de ya
kalanmıştır. 

MUcevherlerl çalan ve evi yak
maya teşebbUs eden 

hizmetçi tutuldu 
Beşiktaşta oturan binbaşı Sü

leyman beyin evinden, geçen 
pazar gUnü yangın çıktığı ve 
yangm esn3smda evde bulun
mıyan Süleyman B. le refikasmın 
eve avdetlerinde 16 bin lira tah
min edilen mücevheratın çalın
dığım görerek polise miiracaat 
ettikleri yazılmıştı. 

O gündenberi meçhul hırsm 
aramıya b:tşlıy<m zabıta ilk tah
kikattan .sonra şüphelerin üze
rinde toplandığı hizmetçi inc

bolu'u Hanifeyi yakalamış, eTvela 

inkar eden hizmetçi ıonradan 
hırsızlığı itiraf etmiş ve hanımın 

evde bulunmadığı bir sırada 
mücevheratı nasıl topladığını ve 

bir bavula koyarak bir kör ku· 

~uya et tığını, bundan sonra na
sıl yangın çıkardığım anlatmıştır. 

Zabıta Hanif enin gösterdiği ku
yudan bavulu çıkarmış ve sahi
bine teslim etmiştir. Hanife 

adliyeye teslim P.dilmiştir. 
Okçulardald mahollcbicinin 

dükkanı kapatılacak 

Geçenicrdet Beyazıtta Okçular 

caddesinde, diHd<aoını randovu 
mahalli y~ptığı haber alınan bir 

mahallebicinin dükkanında zabı
tanın iki kadınla ıki erkeği ya· 
k~lndığı ve l:u husustaki tahki

kat cvralunın polis müdüriyetine 
geldıgı yazılmıştı. 

Aldığımız mali'ımata göre bu 
dükkanın kapatı ! mttsrna ve sa
hibininde mahkf"meye verilmcs:nc 

lrnrar verilmiştir. 
ııq il ' 111111.ııııu Hlltttfıt .... huıı"tHtllttlhq:ltaı IU1'111tıUf'flllllAantdrtUtttlUJMllllnn .. 

için bir fabrika açıldığı yazıl
mıştı. 

Haber aldığımıza göre bir 
A 'man grupu sanayi ve maadin 
bankasına müracaat ederek yeni 
bir petrol tasfiye fabrikası aç

mağı teki f etmiştir. 
l;u fabrikanın işletme serma

yesi 600 bin Jira olaca \d ır. sana· 
yi \'C nıaadin bankası bu teklifi 
telkık etmektedir. 

rnaş mnkalemlzden mabat ] 
başlayınca evvelce isyan edenler 
kımıldamaktan bile aciı kalmış. 

O vakıt hepisi de hareketlerin· 
deki hatayı anlamış. 

Bu efsane bir devletin idaresi 
bir cemiyetin hayatı ve bakası 

noktasından büyük bir hakikati 
ifade eder. Mesela sırf zahiri 
sınıf menfaati gözlüğü ile bakı· 

lır ise de\•let bütçesinden yapı· 

lan bir takım sarfiyatı biı çok 
kimseler faidesiz bir israf saya

bilirler. Halbu ki ışıa hak
kati hiç de böyle değildir. Ne

tekim memleketimizin bir hayat 

meselesi olan şimendifer siyase
tinin son seneler zarfında ne 
mühim tenkitlere uğradığı ma

Jiımdur. 

Sonra Avrupada, Amerikada 

öyle ada~lar vardır ki bunların 
malik oldukları servetin yekunu 
milyonları, milyarları bulur. Yani 
bu adamlardan her biri servet 

noktasında başlı batına bir kü· 
çük devlet demektir. Bunlarm 
fabrikalarında, sair mfü:ssesele· 

rinde çalışan amele ve müstah
demlerin yek<inu yüz.binlere baliğ 

oluur. Böyle adamların bulundu· 

ğu yerlerde bir sınıf ve amele 
mücadelesi mevzuubahs olabilir. 

Halbuki Türkiye böyle midir? 
Bunun için Gazi Hz. }erinin be

yannamelerinde işaret ettikleri 
gibi bizde nazarı dikkate nlına· 

cak mesele smıf mücadelesi ye
rine içtimai intizam ve tesanüt 
temin etmek ve birbirini nakzet
miyecek surette menfaatlerde 
ahenk tesisine çare bulabilmek· 

tir. Memleketin ve milletin sela

meti ve refahı gayesine ancak 

bu yoldan varıla bilir. 

.Af efuHet .A.sıHt 

Adliyede 

Orümcekli dede soka· 
ğındaki cinayet 

İstanbul ağnceza mahkemesin· 

de dün öğleden sonra yem bir 
katil davasının rü'yetine başlan

mıştır. 

Maznun, Zafer isminde bir 

arabacılar kahyasıdır. Arabacı 

Canbaz Arap Ahmedi öldür· 

mekle maznundur. Aralarında 

eskidenberi, ihtilaf varmış. Yük 

alıp almamak, fazla almak, ek· 

sik almak, daima biribirlerile 
kavga etmelerini mucip olurmuı. 

Zafer, güvercin yetittirmeğe me· 

rakit imiş. 

Bir gün, Recep isminde biri· 
sini çağırmış, evindeki güvercin-

liği tamir ettirirken, Arap Meh· 

met gelmi~. Kendisini, biraz do

laşınağa davet etmiş. Çıkmışlar, 
bir meyhaneye uğramışlar, biraz • 

i çmi~ler. Sonra Şehreminin civa
rıne doğru gitm şler. Orada, 

örUmcekli dede sokağında Arap 

Mehmet, Z:lferin başın::ı elindeki 

bir şeyle vurmuş. Ne ile olduğu 

kal ' iyetlc malü•n değil. Maznun, 

sustalı çakı ile olduğunu iddıa 

ediy?r. Zafer de, Mehmedi, ken

disıni öld ürecck sanmış, tabanca-

sını çıkarmış, atmış. Mehmet, 

rnru lnıuş , ye r e di.i~müş 

Zafe r, maktulün hücumu lİie· 

rin e or.u korkutup elinden kur

tulmak maksadı'c havaya silah 

attığını söylemektedir. 

Bu dava, şahitlerin celbine 

k almıllır • 
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Cocuk 
Haltaamcla 

istikbalin temeli 
çocuklarımızdır 

Gazinin beyannamesi Denilebilir ki, çocufu olduğu gibi du ki (zafer kun·eÜnin uçlannı sağ- - buçuk keiı·me Fr' ansızca bı·fell 
BUyUk f · b . d tanımak. onu ,·arabflec~i nihayete ka lam bir aile hayatında, iyi bir çocuk UÇ 

te ' yenı eyannamesın e d . k. f . ek . . b .. k.. k •.• genrlı'k terbı',,e . de al ) ? .halk f k fik. 1 . 1 t k t k . ar ın ışa ettırm ıçın ugun u a· ... ıı .; sın aram ıyız. h •• J d 
ır urnrn ır erın. e er, e eı dar hiç bir vakit çahşılmıf defildir. Bugün menedl bir millet yoktur kf ariciyeyemi goz atma 1 Jr • 

diistur halinde t.e:ıbit e~tl. Fıl'ka Pl"OIC· Bu alakaya işaret için olacak ki ~~o- çocuklarının ihtiyacını ve terbiyesini, 1 
ramını mtthteva ~tibanle bafka fırka cuk ve aile terbiyesi) ne ehemmıyet hayati işlerinin başına almamış olsun, Küçük bir faaliyet dairesi - iatirkap gözleri - Bir dev 1 

Jann programlarıle mukayese etmek nrilen memleketlerde asrımıza (çocuk (gençlikten evelki hataların düıelmesl bir çocuk - Kantarın hükmü - Bir Alman tacirini• 
belki mümkündür. Fakat lazım olan asn) dtnilmif ve çocukların yaratıcı le ilerdeki inkişafın bir kat daha mü- fikri _ Büyük bir memur - . l•tanbul ufkunda 
şey, yapılması arzu edilen şeyi değil, kuv,etlerini ıösteren sayısız neşri· kemmel olacağına) inanmamış bulun· iki me'mul Alim 
mUmkfin olanı tabiıttin zaruretini bu yat ve tefklllt yapılmıştır. B? husus sun. • Z. (J 
lup formUI haJinde ortaya koymaktır. ta resimler ''e foto~rafla~ üurınde tet Avrupada hükdmetin bütçesinin yet - 33 - Yazan : Halıt ıy 
Eflatun çok güzel cümhuriyet planları klkat ya~an <ru.ht~at lhmlerl) ço~~ medii:i yerler~e. çocuk bahçelerinin, K .. "k b" "ki t k .. çük def - Hacı Halil Efendi dedi· çOC 

.. . . iun bugüne ırelıncıye kadar hakıkll ana mekteplerınm açılmasını §ehirle· uçu ır masa, 1 ane u .. . '. ' 
1 111 kurdu.. Fakat onun ~umhuııyetle.n hüviyetinin iyke anlaşılmadığını sÖY·, rin n belediyelerin deruhte ettiğini gö ter, bir iştigal masası. Cezair hanı ma nuzu lstanbula gondennıı, 0 pa a 

plitonık olmıya mahkum oldu ne ın lemektedirler. Hakikaten çocuk re- , rürüz. Süt damlaları, çocuk yuvaları, • d ba a tahsis olunabilen fa. tan daha iyi şeyler yapabillr-
anJan tiranların istibdalinden kur simleri, uıun zaman tabii olmaktun kum ha,·uzlan, açık ve kapalı banyo- ga.zasın ~ n Gözümün önünde bir bulut 
tardı, ne de insanlar Eflatının cüm· ziyade hayali, melek kanatlı bir i~- lar, açık han mektepleri küçüklere ahyet daıresi ancak bu kadardı. Etra landı ve bir kavsi kuzah aruındall 
:ıuriyetinde yaşamak saadetine maı- san yavrusu ol•!'1'. ~e mave~al hır ı tatil kolonileri \'e kampları, çocuk fımı ihata eden sıkıntı bir istirkap ve 

1 
.. dil 

1 
tan bul ki k•~ 

har oldular. Müspet devltt ada- Alemde tasT~r edıtmıştu .. ResımlerdP. ,~eyahatleri. çocuk okuma odaları, tevehhüm çemberi vardı. Ben nadiren tan~ıı u gor m, ~ .8 . 

11 • . • f k h de, elhlselerı. kıyafetlerı, . açlarının rocuk konserleri rocuk sinemalar . nedır onun hasretını çekıyordull1• 
mı e nazarıyecının ar ·ı ura· t h p bü .. -i'klerı·n taklı"di oı j~ ' ~ ' fırsat zuhur edipte bu defterlerden hı · d ·" 

. . . .. aranması e . ".. .. . . ... · çocuk mahkemeleri, istirahat ve ~ifa laklarımda bir uğultu ıle l!lor nı ... dadır. .0 " Jet . adamı real.ıt~yı ro- muştur. Bu gayrı t.abulık,. bu buyuk- müesseseleri. mütenen·i mektep teş- rini elime alacak olsam başımın üstlin . . · 
ren tesbıt eden ınsandır. Gazının fırka tere U\'U~ ve henzeyış, esinden çocuk kiFıtı hep sehirlerin hu .. k"·metin cemi d k d ft . h'f 

1 
. kasını ışıtemedım. 

· · · . •.. 1 ·t d . k 1 d ı· • ~ • u • den olasara e eran sa ı e erıne o .. k ·· · b nk'ayı prensıplerını ızah eden s:ı.trrlarında lann soz eı n e \e onuşma arm a c .t . t' .· ki k . l'k d . 1 'j gun a şam uıerı u 
realitenin ku,·,·atı·nı' ı'fad .. •ı'nı· vur. belli olurdu':. Çocuklar bizzat bahal:ıj->.~ .ıeı~ıd1, çocutı·-~ . ~le gdençd.ı aıre e bir istihza mana.sile düşen gözler olur Deye hika .. ·e ettim Sem'i B. üzerinıd' "' • """' • .u· k ti .. U h ·ı · , ,. ı ının ı are e- ıgı ış er en ır. . .. . . .; .,. 
hunu göremiyenler varsa onlar ~~fu.ci:"~~e ı~~~~e;i:u~r1i ~·di!~ ~i~~t~' Tekrar e\'lerimize dönecek olursak du ki bunlar Hakkının yeşıl gozlerıydı. hayı11kir tesirler bırakmış olan be11 

muhakkak kendilerini (ütapi) Yf. ederek konuşabilir ve babalarını pek burada, çocukların dünyaya geldikleri bu Hakkıyı edebiyat ~leminde. bana re sinnen çok büyük, ve fıtraten tall 
kaptırmı~ insanlardır. Köylü için, kü- seyrek rörebilirlerdi. 1 bu vatanlarında. bir hak sahihi olduk fik olan Hakkı Efe.ndıden ~efrık et~ek nasile pek büyük bir dost idi ki 
çük esnaf için. büyük sanayi için, ko 18 inci asrın so.nlar~na doğ~u bilh~~ , ları,. sı~h~tlerinın • ''.e gıdalaı:_ının ay- için uzun Hakkı dıye tavsıf edecegım. nezaretinin lzmir demiryoHan 

t .... J.· 1 b" . . . . 1 sa Ru980nun tesırlerı _ tabıate go- rı bır ıhtımama tabı tutuldugu daha 0 .. 1 n idi ki zannederim ben-
nan ~·18 er ınbınnı tamam ıyan, . . . •. ziyade faraziyatta kah)·or. Çocu· ' oy e uzu ' ' de komiseri idi. Bu zattan bah 
bhibi · · t k · · d h· k'k ti rd" rt bır pedagoji esuı, tabıate gore den pek çok evvel zaten onu bu ~uretle rını a ;

1
-> e e en a 1 8 

•• e.. ır. bir din tabiate göre bir sivaset, tahif ~un ayn bir odası, nya hiç olmazsa . • ~ için hıt~ka ''esil eler bulacağım. 
Bu vazyetlerın ukasından ıorune" haklar' Hüri .. ·et ilah yo.lu kıynıetloyuncaklarile döşenmiş bir kÖ§esi he- telkıp etmişlerdı. Hadden aşırı uzun :. be . d" 

1 
d·kt ra 

b Ü kij Türk. d' • .; ü k ·ı 1 . i d .. ··ı biı· bo i tt . l O ftUD nı ın e ı en son ag n ·ıye ır. Jenmiye baş1ayıntadır ki çocuk haya.
1 

n z pe · u aı e erım T. e goru e ıyor. bir yu, o n ~pe e genış omuz arı. . H rı n b f"1'fl 
• • • tı da tabii ve serbest muhitini bulahil Onun bu köşeye ihtiyacı \'ardır. Çün ve bittabi bunlarla mütenasip bacakla- ki: ~ ?a~.ınız,k .a 1 fakey,t hu 1

_..1 
f t . B d 1 n -er k" k · JA • 1 i kı·ı.af d . . de ılerı surece ·tım, a USUi'" F k t k kterf i . m ş ır. u zaman a ressam arı ~" u çocu ""e .ı o,> una n ~ e er. rını ikmal eden şayanı hayret hır mık· . -· ~ 

(l J~r an~~J ~~u:lk a;a 1 t .n. ~ı~~n )erini tetkik edersek ilk. defa o] ara~ BliyUk Alman şairi Schillerin dediği ta ayakları vardı Bütün bu iri cüs re pek karışmak adetınde degıl 
'
8 çı, m e ç • • .eve çı ın 1 

ap oyıuyan çocuklar, aya~ Ustü me)"·a Yl· gibi (insan, o:rnadığı sahada ve oyuna yas. . . . ' ~ nun için susuyordum. Mademki 
çı) çir.gilerl, duran, yennde sayan, ha yen ve yahut anneslnı kucakhyan <:O·ı do,·makla tam bir insan olabilir)· yine senın ıçınde hır çocuk ruhu saklanmış . . h tt• ş· d. sö ·JIY 

· k i ı · ·· .. .. E k'd çocuk · · · b h . · . bır vesıle zu ur e ı. ım ı .> y·Ltı sadece kendi dar kadrosu 1çlne cu res m erı roruruz. 8 ı e.~ . . bu sebepten dır kı çocuk a çelerının tı ve bucesim vücut harekete gelıncc 
8

. h . . 
1 

- . . ti e 
S'1kmıya cabalıyan (statik) bir fırka larını, çocuklarının ışıldıyan gozlern~ı, tedris metodunu oyun ve meşguliyet ti . ı· f k .• k.. 

1
_ ız arıcıye mes egıne ın sap •' 

•.1 k k 1 d - gttl yanaklarını resme veya fotoı:· irindc öğrenmek te,,ı..n eder. onun s r.l ıne ye ışme mum un ° niz Zannetmem ki ticaret A.lem'tl '> ·ogramr ı e arşı arşıya o ma ıgımı 1 3 >'"' d n ·ı T kil ük t b · · · 
• 1 t , rafa çektiren ebeveyne .o kadar tesa- Terbiyede, çocukların hayatı, ruhi maz 1• enı sraı ın en ç çap a 11 ylik bir scyler yapabilesiniz. JI 
zı ana )or. dtif edilmez.. RugUn bıle babalarımıırnziyeti tayin ,.e tetkik edilerek muh nümunesi olan Davit ile Türle unsuru· - d b ~. d ·ryollar müdürU 

lçtimal ve siy~i teşe~-külleri öldü· zın ı.engin çocukluk resimlerini bula- telif devrelerdeki inkişafları takip e- nun en mehzul bir sahavetle meydana gun en er~ emı . . 
ren ,·aktinden e,·vel ihtiyarlatan mıyoruz. dilerek ,.e büttin bu tezahürlerin ;ı;;ebep attı· ı bu dev beraber işe çıkarken bi- misi Hayrı Bey lzmırdedır. B• 
sarsak bunak haline koyan yegane il- nu sadece bir fotoğrafçılık me~lc leri araştırılarak ilerlemek lhımdır. . g . . . . . ~ 

1 
memleketin en zeki ve husuıdle f 

Jet (statik) leşmcktlr. Çünkü hayat du si dttll, doğrudan dotruya çocuğ~ Daha sonra ilk .,;ençliii takip eden rıncis~ ~oş~~I~ ~kıncısı ağır .agır 8:' ~n- cayı eniyi bilen büyük memurla 
nn bir ı,ey değildir Madde değiılyor •hemmiyet vermeılc meselel5idir.. Eekı- hühlğ t!ağında çocuğun okuyacağı lek malı ıdı kı ıkısınln refakatınde bır a· biridir kendisinden miiCULade al 
h t d _. . ·. t .. t d. ' den çoruğmn hayatını, tablatinı neş'· türler, bulacağı arlyldaşlar ebeve;r- henktar yürüyüş tertip edilebiJsin. . t t E . . kı' de aya rgı~ıyor. cemıye mu ema ıye., k'k d • . k .. zı ona anı ayım. ,mınım 
. . . f11inl ve faaliyetini tet ı e en snn • ninı cidden meşgul edecek adar mu· Ben bahamdan majazanın bir ne\ i . . 

) enı hamleler, yenı sıçrayışlar yap1. atkArlar yeti,,.memiştir. Bugün ise himdlr. Unutmamalı ki. çocak ve bil . . • . . da pek munfık bır tesır ya 
. ~ ' kAtibı sıfatıle aldığım maaşa ıstıhkak \' d -r . u ~ or. ~ocuğun <,:eh resini karşısında tutan. hassa genç sadece pederane sevgi. . . . . . nız. e o, o erece nu uz. H m 

Tabiat, kupkuru bir madde deiil, ona saatlarca baka~, onu san'atları· ye değil, bir arkad~ sev~isine de muh kespetmek ~~ın tsasen mevcudı~etl~rı- ~ahibi bir adamdır ki lstanbu11 
mütemadiyen olan, mtUemadiyen oriJi nm mevıua yapan ın~anlar ve meele~ taçtır. Ye en çok bu zamanda çocuk· ne pek te tuzum olmıyan ddterlerımc himayesine alırsa, ki buna mu 
na] te.:-!.iplerini ol'taya atan, mütem~ ler ne kadar çotalmıştrr. Ve ~u ~n~ak ları anlam~k ~ü~tür. Çünkü o?lar itina etmekle iktifa eylemi.)•erek bazan nazndle bakıyorum, kolaylıkla 
diven tezatların çarpışmasından kuv. çocuk asnhndka ~~akkakl Redebıl':''!~d en ğçok kendkll1erın1 sbak

1 
ladmata n ~ızl~- tartı1acak mallar için elimde çeki def fak olursunuz. 

· . • Bunu er es..,n eve 1188oy · me e çalıştı an r evreye gırmış . . . . . . 
Ht ala~ ~ır olu~tur. ~a~de fstth:ıled~, yunuı. Çünkü (Emil) inde em!."~.m bulunurlar. tenle Davıde refakat t'derdım. ~~m'f .b~~yın .şu ~~r~~le telhıs ol 
hayat ıstıahlede, ruh ıstı halede. cemı· ki biz çocukları tanımıyoruz. n bu tun Ekseriyetle çocufun yalan söyleme O zaman ya palamut tazlarr· sozlerı uzerıne ıkıgun sonra b 
'.)et is~ihaledc. •. Bütün. tabiat , .• ct'ml hatalarımız onu tanıma~aktan i}eri lsi, bir şey çalması, verilen emirleri nın arasında yahut. incir çu~a.l- istasyonunda kÜ!;Ük bir odada o 
yet tı\rfht bir oluşun, hır hareketin dev geliyor diyerek çocuk ruhıyatı tetkıka- tutmaması. bedii zevkleri \•eya mah- ]arının kenarında hır yere ıh- 1.atın huzuruna ithal edildim. "-
relerini gösteriyor. trnn• uuını hazırhyan RuMO ol mu'.:· çubi~ eti, mükı\fatlandırılması ve mü şerek kantarcının bir hamlede çektiği yük 

7
.at pek küçük kıt'ada, 

Cemiyet. lıilha"sa siyasi taazzuvlar tur. . . .. . . caz:ı!landırılması hususla~nda pek ve tesadüfen takriht bir çizginin üstUn ı ~ bir ihtiyardı ~.J 
Ayni feryadı, lngılız mutefekkırı keyfı ve kıncı hareket ederız. Hal· evve yıpr:ınmı~ cli"'J 

en seyyal 0.lantandtr. . H. ~·penM.rden istiyoruz. Çünkii çift· huki bütün hu tezahiirlerin sebepleri- de durdurduiu top~zda~ kaydoluna· da kalıpsız fesile, pek ihmal e 
~faddenın hayatında ınkıllp . pek lflindekl ha:rnnları günde bir kaç de ni araştırmadan yapacağımız tef;ir- cak ra.kamı beklerdım. Kantnrcınrn .": yafetile, he ıısile simasının ~ft 

şekıllere aynldıfı halde sıyast fa yokhyan, timarlanna ne~.a~et ~den lcr. müfit olmaktan ziyade muzir o. llndekı topu1.a kantarın koluna ve dılı fırtınasına delalet eden işm 
hayatın tahavvülJeri, inkılapları da ve fakat b!! stUn ~ocuklan _!Ç~n b!~ 0 · j lalıilir. Ve birçok fenalıklar hi:ı:ıat ne hAkim olan öyle bir istibdadı ve \'e7. bende hemen ilk nazarda, heni 
ha şiddetli, daha sayı11ız bir haldedir, dada bir koşe yapmayı duş~n~ıj en,ı bu yüzden ileri ıelmektedir. ni ha her veren sesinin öyle istinaf ve . ' k ... 
Çünkfi onun katılaşmamış bir hayatiye ohnUların sdem1un1e ub~~a:;11r:n e~d~r arn l~n fena zannedilen çocukta kal temyiz kahul etmiyen bir kat'l ilflmı var sınekaklalcda zat tesırını y 
. . . cum e en er n 1 e ..:ptns · mı; bir iyi (zerrecik) vardır. Ve ter- . . . . . . uza a '· 

ta vardır. Sıyasl hayata hükmeden nice Bu l•ar•tlerden ..onra yapılan ilmi b" ~ (k ) 1. .1 •. 1• 1• dı ki nasılsa hır sanıyehk hır ıstıkrat· R 'lk .. h" 
1 

d ..t 
• • • ~ ..- • .. 13 eve an ın ısanı e soy ıye ım . . u ı tesırı ası e en r inkılaplar vardır ki, kendılerını derhıtl tetkikler ıö.,terdi ki çocuk biıvükle· k' h. . . •. r t ~. d -'· g&terehiltn bu alete ıtımat etmekten n . t t d ı· ,, 

. . . . . . . . .. . . · d ;;_.ld' · ı u ıyı wlrn ı en .... ,-e e er~ ve enı o ur ma a.n, se amıma çemberlemışler, s~tüclettırmışler ın· rın küçlilmuş hır nümunesı. e.,.ı ır. _ hir :tn için de olsa _ kendini göste başka çare kalmazdı. Hundan dolayı· . . . .·· 
1 kılabın hayatiyetini öldürmüşler yani Onun .. da kendine mahsu~ bırbikaina.tri, ren ivi ziyıtyı zaptederek onun intişa· dır ki daima müstahsılın \'eZİnlerile etmeden, hıı ~elıme soylemekııll' 

h • t h ı 1 · · k--1. t bl h 1 bir ıorUşU, bir mantıkı ve r aezış · . . saade eylemıyen hatta ga 
ll)a m am e erını llm\a ı r a e . b . rını hapseden karanlıkları bırer bırer bu vezinler arasında fark bulunur, fa. ' 

koymuıtardır, inkıl!pJar bu cins fnkı· vardı~. Ruuonu~ ve ~pen~rın u ışa sıyırarak kazandırılabilir. Anlaşılma kat bu fark mutlaka kan tartının ve:ı- b~şta~ a~~ bir sü~m~e. bil' 
Jlpçrlann elinde daha dit&rken fos;ı. retlerı 

1 
sadeh~e atıle1lerı değdıl, meşhk1 111' ı dan, kaldırılıp atılan ve çocuk mahke.. . 

1 
h. h 

11 
d.l . lordu· kantarcı gormı,>en bır acele ıle onUnd~_J..ı 

ı . Alimler , ru ıya çı an a çocu u < • • • • k . 
1 

nı e ıne a e ı mış o , · . dll"' J 
f§rne§ır. dUnyasını tetkike ve müşahedelerini mesı rtısf Lın~seyın a.~ş!~ında ıst c- nrn sıhhatı vezni ise satanla alan ara· nnı karıştırarak, kendı ken .• 

Gaziinn ve halk fırkası ~flerinin teabite Hvketti. Bu tetkikat, çocu-j ,·ap ~~u~an b!r çocuk, ~u_tur ya~tr~la sında teme\'VÜÇ edecek olan temayülfL lercesine: - Tuhaftır, ded•• 
en büyük kudretleri yeni Türkiyeyi st.t ğun hayatını, dim~mda"' kalbindeki nna. uzUlen hır. mas~~ı)et e ( enım ta tebai et etmek pek mümkündü. buçuk kelime fransızca öfte11

1
.., 

tik bir hale koymaktan çekinmeleri oJ. heyecanlan ve fştıyakla.~~~ bize Y~ le şım~iyt ka.da.r, hö:} le konuşan ol- ~ . hemen hariciyeye göz atarlar 
kından tanıttı. Ond~ ~uruk .bi~ inkı- madı kı) demıştır: . . . Bir gün ben küçük masamın başında ,. . . . .. bet-' 

muştur. _ . ıaf ve hamle kabihyetının gıılı old~ nu söz, nlilerın ve mUrebbılerın ekseriyet üzre pek geniş olarak geçen Şem 1 Bey .!~~.)eşıl, ıd.ı, 
~nk.ı1Ap .fırk.a1ır~ı d?ğdu~u. ıtinden tunu meydana koydu. Bu sayede ye~ı çocuklarla ?lan muamel~lerinde ~nut- boş natlerimi her mutat kitap okumak o~.an ~a~at b~tun ~ey e~ıni~ 

bert dınamık hır SIYMl ve ıçtımat ur.vi tedri• ve terbiye cere,.anlarının yega- mamaları lazım gelen bu mana ıfade 
1 

. . • d • l"mde Floberı"n Sa· sozlerının dogruluı;unu ıtrı_~" .,_ 
·· ü G " . a geçırıJor um. e ı . ~ _:A 

yet ol~rak gor YDruz. nl son beyan- ne sırrı ke~folundu. etmekte~ır. . . . lambo'ı;u rnrdı. Dalgın okurken yanım ke hende imkan bırdimıya -~ 
umesınde halk fırkasının dinamtkleş K t ufun içerirlen Bu sovledıklerımıze en çok muhtaç d b. ..1 h" tf G" 1 . . kal mc ihtiyacı te\·lit eden bU " 
mek ıuurunu fırka programına e&U o • erşenı :ynerbl çofc k. ' "h" .. k olan, bu ;·oksulluktan en çok mustariı> a ır gol ge ısse ım. oz er.ımı 1 • tın artık huzurundan çıkrflll';.tl. 

dışırıvll dn15ru r ıs ıye gı ı yu 1 kt h ricinde kalmı" tene dırarak zmir piyasasına yenı ge en • ,,.,.,~ 
Jarak kabul etmekle halk fırkasının selebtİecetini ıövier. (John Devey) 0 an, mel ep a d ~· 1 1 • . f.k. 

1
. i k f1 b"Jh gelmisti, hatta biraz da g .. -s -~· 

hayatla mm·azi bir istikamet aldığını çocuiu, bütün mektep teşkilatının et- kde duvAl~ ar arac"u1~1:;l;n~u~~~ T!tr münevver 1 ır 1' kge.n .şk''u u u,J 1h as .sının İskcmlelerile bir küçU1' .. ,.-
. ik · f d d u·-.· b" ü e!il olarak e ıtece ıyen ço • ı. ~ • sa fransızca"ı pe ıvı onuşan ,a en· .. .. .. lali.,.. 

ipret bu)'ormuştur. Dınam uzvıyet- ra r~ a ene ıı.;ı. ır g n ·· mainin bu çocuklar üzerindeki t~irle • . .. .: bir Alman idi \'e .
1 

le o1amıyan vucudumun ° ,,. 
)er ya~ıyanlardır. Statik hayat tali&\'• batasvırd v

1
e dterblye ındkrllhyını~ bn~:e~~~ ri büsbütün başkadır. Ve zannetme- haherı gordt ~d~· k~u . d 

1 
t~· vaz'ile selamladım, ve çıktı ...-Jı.~ 

d h t 'bfdı'r !}la l ın a ısrar e er. enı me ı meli ki bu rocuaun tasan·urlarr emel liba muse\' ı ı ı en zıya e pa amu Is "' •• B h .. l ye,.1""..M 
vuru mezar a aya gt • h d k d b' t'h. ·· ıı ,.. • ' 1 1 d B . 1 d b' .;,em ı ey ep oy e 

er tarafın an a se en ıza ı ı mus- leri diğer muhitlerdeki çocukların ay- lerile rMŞgu o ur u. enım e e ır ~ . ' k bit 
SADRI ETEM takil faaliyet, iş pren~ip1eri, - bir nidir. Bu cocuk1ara sorun! Paran kaç keJime teati etmiş n mağaza s:ı- g~çırdı. O kadar. acın~ca ,611 

keli11tı ile - . çocuğa •. ç~cuğun kendi a- olsa ne yapardın? Alacağınız. cenp, hibinin oğlu olduğumu öğrenmişti. lu ne ~.ne b~n bır kehJD~a ş1l' 
Po•tada 
Tayyare ile naklly•t ba•l•dı 
Poıta idareıi tayyare ile mek

tup nakl~tmeie bu mektuplan 
potta merkezlerindeki husuıı gi· 
ıelere kabul etmeğe batlamıştır. 
Tayyare ile gidecek olan bu mek· 
tuplann tayyare zammı 20 gram 
ağırlığında adi bir mel<tup için 
Romanya, Bulıariıtana yedi bu
çuk kurut Macaristan Awstur· 

ya, Çeko.lovakyaya 12,S, F ran· 
sa, Lebiıtu, Almuyaya 20, 
9elçika, İngiltere, Felemenk, Da
nimarka, ve iıpanyaya 25 kuruı
tur. 

tlka ve faahyetlne ıstınat et~k de _ Rir ayakkabı alırdım - bar şapka ., . zum gormedik. Zaten v il 
m~ktir. alırdım veya bir defa korkusuz tram- - Ne okuyorsunuz. dıye sordu. tı ki her ikimiz de sadece 1 eıJ 

. • • • nya binerdim! IJah yolunda olacak- Ne okuduğumun cevabını aldıktan ben 0 sırada ıtülmediıD• aJI 
. Yenı mekte!l. ~~larrnda çoc~k le- tır. sonra elimden kitabı aldı, cenbımrn den çıktıktan sonra giitdil"' _., 

tııne birçok degışıkhkler yapıldıgı hal Soğuk rUzg!rlarda sokafa atılan . . · k i ti. d J.lJJ" fi 
d aile terbinsinde mektepten hariç . ' . '. • sıhhatını te,·sik etme 5 )'ormuşçası· Zihnimde daha ziya e ~ 
,.:·sonraki ıa.man içİn çocukların ve bır çocuk e~:·~.den mbu.hıtdınhdenkfleünbea mi u na baktı, ve ırlcına mahsus lüühalilik· nin sözleri vardı. O ,,öz)et ,,ıf I' 

. t h' .. 1 k amele de gorurse, ır a a s ne 1 • fliP_tJ_. 
gen~lerın er. ıyesı ıç ~ pe az şey ya- a,·det etmez. Aç ve biih1ç kaldırım· e: . ninde de de_rin bit' tesır cev-
pılmıttır. Bılh~ssa hlz de ~u sahada 1 d k 1 . , t .. heder V niha- - Bunu anlıyor musunuz? dedı. tı ki bir hafta sonra J>ell _ ... .,,. J 
d 1duru1ması laıım glen hır uçurum ar a a ma) 1 eı ~ 1 • e · 1 k k k. , . ~ P 

o . • .)et hatır sayan hır komşu açıyarak, Bıraz. tutu ara e!1 ınce cevap \er· df.met tavsive met<tubıJe, "'11' I 
,·ardır. Halbukı mek!epten evelkf se ğ 0 •. 1,, e eye yerlestirmek irin dim: : f•tıl" .,ıtl 
nelerde ve bu aradakı fasılada yapı- çocu u aru ac z " . . -ı. • bir yığın kıta pi arla · d•tl 
lacak hazırlıklar. bizzat aile ha~·atrnı kap!. ~apr dolaşır. Faka!. hu. 1Y.1hk - Zannederım. yol alan Luit vapurJıtf111 
ve terbivesini takviye edecek ,.e tahsil nafıledır ve bu. çocuk .artı~ ol~üştür... - l\feııe1A, dedi: Floberden ne bilir· dlm •• .#lf' ~ 
"' terbiyenin de en sağlam noktai ha- .. kTekrart~dehm .. ki.db.'r mıl1etıknl endbu siniz? MC'ktuplar bana harie•r,1':.~f'P"-

.h ·· t · . k" yu sen·e ı ve umı ı. çocu arı ır. . . • dta 
reketi olacaktır. Tarı gos erı)or ı 0 lan büyütmesini bllmiyen bir mil O zaman daha zıyade tutularak hır belki P:ırisi; kitaplar ,_, t 
sağlam aile hayatı. sa.ğ1am ~?c~k terhi le~ te ayni feci akihete mahkum olur. çırpıda anlattım. Yavaşça kitabı ma8c"l· sali gibi kapandıktan &0~)11' .JI 
Yffli btit6n bir milletın, mıllı varlı- •ç k bah 1 • .. • . F 6 nın üstüne koydu, yanmdaki yerli mu· malrvan bir tRsav,·urlll• ,,tJJ' 
iın temelini teşkil eder. Rus Baltık acu çr erı mue.1111 ro e· . , . . .. 
filosu Çuoimada denizin dibiee indi· lin - cıa:; lclcikkiai. • 8e\'i tercümanı yakası~~~~~ ~utarak ba·ım açarak ıd&. alil zifJO 1J 
ii bir günde bir Japon profesörü diyor~ BIFZIRAHMAN RAŞIT bamın yanına kadar gotuıdu: H 



" 

1 Harici '-tabe·rler 1 

Alfons be.;anatta bul~nuyor 

ispanya tahtnna avdet için 
ne düşünüyor ? 

Cenevre, 21 ( A.A) - isviçre 
hükumeti ispanya hükumetini 
tanımııtır. 

Londra, 21 (A.A) - Hariciye 
nc%areti, gerek ingilterenin ve 
gerek dominyonların muvakkat 
İspanyol cümhuriyetini tanımış 
olduğunu bildirmektedir. 

Malf tedbirler 
Madrit, 21 (A.A) - Maliye 

nazın M. Prieto, sermayelerin 
memleket haricine kaçırılmasına 
mani olmak için şiddetli tedbir
ler alacağını söylemiştir. M. Pri· 
eto, Peçeta kıymetinin yeniden 
tesbiti ve mllstekar bir hale 
konması meselelerinin intihabat
tan sonra tetkik edileceğini de 
~yan etmiştir. Hariciye nazın 

• Lerru, Tancada ve Fasın 
ispanyaya ait olan kısmında ıü
kun hfikllm sUrdüğünfi teyit et· 
rniştir. 

Dahiliye nuan M. Moura, in
tihabatın Huiran bidayetinde 
Yapılacağını Jurnal muhabirine 
beyan ctmiıtir. M. Moura, jene
tal Berenguerin bir divanı harp 
tarafından muhakeme edileceğini 
d~ ıöılerine ilave etmiştir. 

Madrit, 21 ( A.A) - Hususi, 
lıınumi ve resmi müesseselerde 
Yd bilumum t~kilatta krall.k 
1 a~esine tabiiyet veya merbudi-
~etı hatırlatacak elfa:r: ve tabirat 
b~llanal~aıı mencdileceği gibi 

~abılden levha ve kitabeler 
de ortadan kaldırılacaktır. Elyevm 
mevcut paralar ve ban~ rotlar 
tedavül m~vkiinde kalacaklır. 
~ncak banknotlarin üzerinde 
7ıpanya çümhuriyeti" ibaresinin 
:•ıılı bulunmasıni temine matuf 
tdbirler alınmaktadır. 

Tevkif edilenler 
F Madrit, 21 ( A.A) - Sabık 
aı aa fcvkalide komiseri, hl'rbiye 
ltltı~reline gelmiştir. Tevkif edil-
Mı muhtemeldir. 

ti adrit, 21 (A.A) - Cümhu-
Yet rnüdd . . . . b' . 

~l eı umumısının ır şı-
Ytti fi • b \ırıı • zerane sa ık emniyeti 

it
1
' .. U!'lıye müdürü ceneral Mola 
"r·rı. 'd , tah · ı. ı are etmemiş olmak 

tQJ:Jctıle ve harbiye nezaretinin 
1 c tevkif edilmiştir. 

N Krahn beyanat. 
A.lbb\'york, 21 (A.A) - Duc d' 
i<lıet ~e.vyork Herald Tribün 
dettıi ~ının Paris muhabirihe ··p' ır ki: a . 
ier· rıste bir gurbet hayatı 
· l"•rrnekt J lapa e o an kral, birçok 
"' (;Yol ricalinin yananda bana 
~Yle!~ ~e Miranda'ya şu sözleri 

ııv ıştır. 
l..l'da U~uu rnuh temel karga~alık
da111ll 

11 
kstifade ederek ispanyaya 

>'~ca~ mecburiyetinde kalmı· 
Kr 1rnı Urnit ediyorum. » 

d a ın P k t hnı rogramı şu elimeler· 
t~tl .iaa edilebilir: "Herşeyden 

v 18Panya 
ı en· . ,,. 

~'r ist~~da~ede halkın kıralı tek-
;l'eccd esıne mahal kalmayacak 

Ilı iQJki e terakki ve rcf ah temi-
lc,,.ll k n •• dahiline girecek olursa 
1•ctk vat 1 surette ortadan çe.~i
'dectkt~ Rllrbette kalmağı tercih 
)t}o \'c ır. Kıral, İspanyanın ha-
tlı t lntnfaat' . . 1 ~ ilraft ı ıçın ça ışmaları-
ttı~k ol~rlann:ı emretmiştir. De
d •IJctinin Yor kı, . lnral İspanyol 
~"asının d babtıyarlığını kendi 
t, raı kcrıd~. fevkinde tutuyor. 
d htına ot ısının yeniden ispanya 
t~ll gi2Ji urmasını temine gizli-
~tnıeı!t:J.alışmamıza müsaade 
Q'ln ır. 

~e • Un iibi ' b· "•den ıspanyada krallığın 
lt hatck:~nlandırılmB!ı lehinde 

ve galeyan vücuda 

getirilmesini de istememektedir. 
BiJakis, meydana çıkan çok mü
him milli meselelerin halli husu
sunda cümhuriyetçiJere yardım 
etmemizi ar%u eylemektedir. iıte 
bundan dolayıdır ki, bu akşam-
dan itibaren bir müddet kalmak 
Ü%ere Mad ride gidiyorum. Kral, 
şayet tebaası tarafından çağıra
lacak olursa ispanyaya dönecek
tir. Kan dökülmemeıine sebep 
olacak surette ve müsellah kuv· 
vetlerin yardımile ispanyaya av· 
det etmek kralın hiç te hoşuna 
gitmiyecek birşey olur.,. 

Muhabir, Dük Dalbm sözle
rini nakle devamla diyor ki: 

(( Kıralın yaram kendisinin taç 
ve tahtından feragat etmekle 
beraber umumi intihabat bite-
rek Kortes meclisleri hükümlerı
ni verinceye kadar nefyedilmıı 
bir hükümdar gibi ispanyadan 
U%ak bir yerde yaşayacağını 
nnnetmektedirler. Bununla be
raber yakında yapılacak umumi 
intihabatın neticesi cümhuriyet
çilerin galebesini teyit ettiğı 
takdirde kıralın taç ve tahtından 
kat'i surette yazgeçip geçmiye
ceğini henü% hiçbir kimse layi
kile bilmemektedir. » 

Muhabir bu mütaleasından 
!onra, yine Dük d'Albın beya
natına geçiyor ve diyor ki: "Dük 
d'Alb mü:akatın sonlarına doğ
ı u • u sfüleri i'ave elli: « Kırat 
taraftarlarının başlıca vaıifesı 
sendıkalızm vasıtasile anarşiye 
düşürecek ve belki de komüniz
me doğru sürükliyecek müfritle· 
re karşı cümhuriyeti korumağa 
çalışm'1k üzere ispanyada kal
maktır. 

Kıratın serveti hakkmda orta-
ya çıkan ~ayialar münasebetile 
şunu da söylemiyelim ki; kıralın 
ecnehi memltketlerdeki banka
lara milyonlarca dolar yatırmış 

olduğuna dair ağızdan ağıza do
laşan dedikodul!ir sadece bir 
iftiradan ibarettir. Kıral, serve
tinin mühim bir kısmını milletin 
refah ve inkişafına yardım için 
ispanya dahilinde girişilen te~eb
büslere yatırmıştır. Bu meselede 
hakikat şudur: 

Kırat paraca sıkıntı çekmiyor· 
sa bile herhalde mükelfef bir 
hayat sürüyor da değildir. 

Alfons Londrada 
Londra, 21 (A.A) - ispanya 

kıralı 13 üncü Alfons saat 18/37 
de Londraya muvasalat etmiştir, 
istasyonda müthiş bir kalabalık 
vardı. 100 kadar polis memuru 
inzıbatı temin ediyordu. 

Dokuz defa idam! 
Duseldorf, 22 (A.) - Düsel

dorf canavarı Kürten, dokuz de
fe idama mabküm edilmiştir. 

Oüzellll{ müsabakası
nın ıııen'i isteniyor 

Cenevre, 21 (A.A) - Kadın 
ve çocuk ticareti komitesinde 
isviçre murahhası, bir karar su-
reti tevdi etmiştir. Bu karar su
retinde Cemiyeti Akvamdan gü
zellik müsabakasının menedilme
si için muhtelif hfikümetler nez
dinde miidahalede bulunması 
talep edilmektedir. Komite, tev
di edilen bu karar suretini te
menni şekline ifraga karar ver
miştir. 

• ltalya aleyhinde 
nüınayiş 

Brüksel, 21 (A.A) - Darülfü
nun talebeleri Belçika profesör-
lerinden M. Moulinin Milanoda 

Seyrisefain 
Merkez ııcentası. Calat1 Köprü başı 

l3. 2362 :;:ube acentası Sirkecide 

Mühllrdar zade hanı 2 2740 

Mersin Post~~' 
( KONYA ) vapuru 24 

Nisan cuma 1 O da Gala ta

dan Çanakkale, lzmir, Kül

lük, Bodrum, Rados, Fethiye, 

Antalya, Alfüye ve Mersine kal

kacak dönüşteTaşucu,Anamur, 

Finike, Dalyan, Marmaris, 

Geliboluya da uğnyacaktır. 

Çanakkale için nzimette yük 
alınmaz. 

Jro~zon i~inci P. 
(CÜMHURIYET) vapuru 23 

Nisan Perşembe akşamı Gala

tadan lnebolu, Sinop, Samsun, 

Ünye, Fatsa, Ordu, Giresun, 

Trabzon, Rize, Hopaya 

kalkacak ve dönUşte Pazar, 

Rize, Of, Sürmene, Trabzon, 

Polatane, Görele, Giresun, 

Ordu, Fatsa, Ünye, Samsun, 

Sinop, lnebolu, Zonguldağa 
uğrıyacaktır. 

[UrH~I nı~muo nıün~tH~~SI 
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.Matbuat ereı·ne 

~~Al~ ~~~tr»anı um~ 

Şehiır iş k aırı 
Fevkalade gala müsameresi olarak 

E Uf 
• • . . . . • .. l . . • ~T ~ .. 

Sinemalarında gösterllecek~ir. 

Hamiş: Bu müsamere için biletler şimdiden 
her iki sinema gişelerinde satılmaktadır 

in••• Tel: Artistik B. 2851 Opera B. 3088 i•••• 
~er:!IJııı- (iLORYA 

!'! 25 Nisan Cumartesi akşamı ESRAR 1 EN G i Z 
Jules Vernenin eseri ıimdiye kadar Bahrimubit 

çevrildiğini görmediğimiz bir harikadır. 
Tamamen renkli • L. BARRYMORE.; Fransızca söı:lü 

lt.'Jlln~!ll'llllıt11llı!~~;:~s:l~::ı~:ınn~~~:::s::::~:i:5:!:5~::!! :ıra:;.sı~ Corç Klark :ııı 
İngiliz sefiri Sir Corç Klark 

dün Avrupadan şehrimize gel
miştir. Bu akşam Ankaraya 
gidecektir. 

TeşekkUr 

Doktor 

Hafız Cema 
Dahili hastalıklar tedavihanesi 
cumadan mnndn her gı.in öğleden son· 
ra sant 2 den 4 de kadar erkek, ka
dın ve çocuklnnn dııhiliyc hastalıkta. 

nnı Divnn) olunda il 8 numaralı hu
su et kabinesinde tedavi eder. Telefon 

lstanbul: 2398 

Merhum eczacıbaşı Bekir Bf. geli· 
ni Seniye Hanımın tedfin merasimine 
iştirak eden muhterem zevat ve he) et· 
lere; şifahen \C tahriren taziyede bu·~==,~·~=~~~~~~~~~ 
lunan aziz ehibba ve nkrıbaya ayrr ay- \Dğoum ve ~"adın llaStah an 
n teşekküre teessüı· ,.e elemlerimiz mütehassısı 
mani olduğu cihetle muhterem gazete- Doktor idarenin 1931 mali senesi 

Evrakı matbuası kapalı %arf 

ve mevcut şartnamesi veçhile 

münakasaya konulmuştur. Şart· 
nameyi görmek üzere her gün 

levazım münakasa komisyonu- I 
na müracaat edebilirler. Ka- ı ı 

pah %arflar 27 nisan 931 Pa· ı 
zartesi günü saat on altıya 

kadar levazım müdüriyetince 

kabul edileceğinden % 10 te

minat akçalariyle mezkur gün 11 

ve saate 'kadar müracaat edil-

nizin ta,•a utunu rica eyleriz. 
i Dr. Salilı Bekir B. lıarcmi Nafia, Hüseyin Naşit 
kerimeleri Jclal 1Jlazhar, Sacide Bur-

llnm•e•s•i .................. J 
BAi~ Ti N lnebolu POST ASI 
CiDE va~u:n23 PERŞE~ıBE 
Sirkeciden hareketle Ereğli. Zongulgak, 
B:ırrın, Am:ı~:ra. Kuruca~ile, Cide, İnebolu, 
Erem)e, ilişe '' ".pann}·a azimet \e n\det 
edecektir. 

Tafsilat için: ... irkeci Saf onu karşısında 
Mizan oğlu han No. 2 Telefon lst. 354. 
--•n~ıuı:nuut ı:uaıımn~ııın•mna.ıı-

tevkifi hadisesi karşısında ne 
gibi bir hattı hareket ittiha% et
mek icabedeceğini tetkik etmek 
üue fevkalade bir içtima akdel-
mişlerdir. Tal ebe, hükumet nez
dinde teşebbüste bulunmak üzre 
bir heyet tayin etmiştir. Bundan 
sonra talebe sokaklarda bir nü
mayif tertip etmiştir. 

İtalya sefarethanesine gitmek 
istiyen bu talebenin teşebbüsüne 
polis mani olmuştur. Ufak bir 
.11rbede olmuş ve bunu müteakip 
önlerinde polis kıt'aları bulunan 
talebe şehrin merkezine doğru 
ilerlemeğe başlamıştır. Mütema
diyen "Kahrolsun Mussolini,,diye 
bağıran talebe niyayet İtalyan 
konsoloshanesi önfine gelmiş ve 
konsoloshanenin camlarını taşla
mıştır. itfaiye efradı tarafından 
Üzerlerine su sıkılan nümayiıçiler 
en sonunda kaçmak mecburiye
tinde kalmışlardır. 

Bundan sonra talebe tekrar 
İtalyan ticaret odnsı ile profesör 
Moulinin evi önünde top
lanmışlardır. 

Talebe, perşembe günii için 
ahalinin de iştirakile muazzam 
bir nümayiş tertip etmek tasav
vurunda bulunmaktadır. Ayan 
aıasından M. de Brouckere, pro
fesör Moulin hakkmdaki dava 
esnasındaki neşriyat için hllkii· 
mellen teminat istemiş ve "cıhan 

han. oğlu Dr. Ekrem 'Nafiz, muallim Tfirbe, eski Hilaliahmer binası 
Alınıct Jflazhar, Dr. llurlıan Pclıim, No. 10 Tel. lstanbul: 2622 
Kılıççı zade Bedri. '~~~~~~~~~~~~~ 

İstanbul hilaliahmer merke
zinden: 

24 nisan 931 tarihinde aktedilecek 931 senesi kon.gı:eainin 
içtimaı darülfünun konferans salonunda olacağı ilan edilmişse de 
işbu kongrenin Cağaloğlunda Hililiahmer merkezi binasında ak

tedileceği ilAn olunur. 

Jlnkara istasyon büfesi 
kiraya veriliyor 

Devlet demiryolları 
idaresinden: 

A 

umumı 

Ankara istasyon büfesi 1 /lt1ayıs 
931 tarihinden itibaren iki sene 
müddetle ve acık arttırma usulile 

~ 

kiraya verilecektir. 
idare Şartnamesi · Ankarada 

veznesile Haydarpaşa ve Kayseri 
işletme müfettişlik/eri veznelerin
de birer lira f iatla satılmaktadır. 
Talip olanların ihale günü olan 
27 nisan 931 pazartesi günü saat 
on beşlf! Ankarada Umumı idare-
de müzayede ve münakasa ko
misyonunda hazır bulunmaları 
ilan olunur. 

Süreyya sineması 
(Namusum iç.in) 5 büyük artist. 

Fay Wray, Eli ve Brook William 
Povell, Richard Arlen, Noah 
Berry. 

tıı 11111 uı ıııın ı ı u ı ı ıııtu tu ı ıu.ıı uıı u uı 1111 ıuu.qu 

efkarı umumiyesini haberdar et-
mek lazımdır11 sözlerini ilave ey
lemiştir. 

Tashih 

20 nisan 931 tarihli ve 4771 
numaralı nüshamızda milddeiler 
Hüseyin Kemal ve Ali Rıza 
Beyler hakkında Beyoğlu 2 inci 
sulh hukuk mahkemesine ait 
olan ilanda manşeti sehven ya
zılmamıştır tashih ederiz. 
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• 
sınema 

Esrarengiz ada ve Vakt'ın müsabakası 
Bugün çocuk haftasıdır. Glorya, bu bugün hakikat olduğuna. nazaran bu 

münasebetle, Jules Verne'nin bir ese- iddia ının da doğru olmak ihtimalinin 
rinden alınmış olan renkli \ıe müellifi· çok olduğunu söyledi. 
nin, eğer sağ olsaydı, takdirin çekecek Kaptan Vilkins Jules Vemi okuma 
olan Esrarengiz .Ada'yı oynuyor. mıştı. Ilu beyanat çıkar çıkmaz, aldı, 

Gariptir, Jül Vem deyince hemen hepsini okudu. Netice şu ki, bu gün, 
çocukluk hatıra gelir. }'akat, ben bu Vilkins, bir tahtelbahir yaptırmış, ve 
filmi, Uç gün evnl hususi bir surette . . . Jlil 'r h" t ı1o.r t'l - ısmını eme urme en ;..,au ı us 
gördüm. Onu seyrederken, çocuklugum . . 
aklıma gelmedi değiJ, yalnız başka bir koya~~ kutbu şımalıye harekete karar 
şey daha hatırladım. O da şu: vermıştır. 

spor 
Kuvvetli Bir Takım Ge· 

liyor: Beogradski 
Belgrad takımı salı Beşiktaş, çarşamba 

Galatasaray, cuma Fenerbahçe, pazar 
da Uç takımın muhtelltlle karşılaşacak 

Kaptan Vilkins isminde bir Amerika Jlil. Yerne, demek çocuklarla bera: 
h bir tahtelbahirle kutbu şimaliye git her, fH~mlere Ye fen adamlarına da hı Yügoslavyanın kuvvetli takımlann- nı bu kuvvetli ecnebi ekip ka.qwn•• 
mek istiyordu. Bunu gazeteciler ltaber tap edıyor. J dan Beogradski pazartesi günü tehri dört defa seyredeceğiz. 
aldılar ve Amerikalı bir aJime seyyaha Bu film münasebetile (VAKiT) bir mize geliyor. Beograclaldnin Ddnci reisi mtlaaı,.,. 
tin kabil olup olamıyacağrnı sordular. müsabaka yaptı. Bu müsabakaya her Birkaç senedenberi memleketimize kalan tertip eden zata yazdıfl bir mell 
Alim, muvaffakıyet ihtimali olduğu- kes iştirak edebilir. Müsabaka şeraiti Grttta Garboya rakip glSsterllen gelen ecnebi takımlarından en kuvvet tupta: Bilhassa henüz on altı J811Dd• 
nu, esasen Jül Vernin bunu eserinde ve tafsilatı, bugünkü ilavemizin son sn Marline Dletrlch Usi bayramda oyruyacak olan Beo- memz muhacim oynıyan harikuJ&ıl• 
yazdığını, onun bütün kehanetlerinin yıfasında vardır. dan Jizel'e bir hafta kadar evlilik ha· graclaki takımıdır. Beogradskiyi kuv- denecek bir oyuncudan baheetmekteo 

Marlen Dletrlhle mukayese edllmek istenilen lllht Greta Garb -
- -

yad tık tecb ru
1

"besdi i yapmağa teklif ve Jizd vetll bir takım olarak kabul etmemizin dir. Bu oyuncuya satın almak l~ bit 
e a u e yor. beb' · ·· l' ı· B dsk' B d _ .. Fransis Latur'un nişanlısı ile vali- se ını soy ıye mı: eogra ı u a- çok profesyonel kulUpJer mtthim m.,.. 

desinin ayni şehirde bulunması Klod peşteden yedi saat mesafede kain Bel lağlar vemriflene de Beopadskl ta*' 
Malenin münasebettar bulunduğu bir 
çok kadmlann ihdas ettiği vekayi ha 
diseye pek gülünç cepheler veriyor ve, 
bir çok alaylı vekayiden sonra vaziyet 
Jizel'in ebediyen Klod !\lale ile yaşa. 
mağa karar vermesi ''e Fransis Latur' 
un da Simon'Ja e\'lenmesile neticeleni
yor. 

ihtiras 
Adası 

- MeleKıe -

Bahri Muhiti Hindinin payansızhk· 
)arından Malezya adalan- Dilber Al· 
ma, Cava adası limanlarından Suraba
yada mevcut otel ve gazinolardan bl· 
rinde çalan orkestra efradından bulu· 
nuyordu. Fakat karılan tarafından 

f evkalfıde kıskanılmakta bulunan otel 
sahibi Şomborg"Ja orkestra şefi Zenci 
Yakomo zayalh kır.cağızın peşini bı

rakmıyorlar. Bir akşam Alma, adada 
yalnız Devis namile tanılan bir delikan 

'" 

hnın masasına oturmağa davet edi- Bayramda Şehrimizde maçlar yapacak olan 9eot1radakl takı 
liyor. Bu delikanh h~~k~nda mevcut ye grad şehrinde bulunuyor. Beogradski mı bu on altı dald mahir o 
gfine maJQmat kendısının Cava'ya ya- 78fID 

b. d d 'k' h' t · f k t' de her zaman macar takımlarile hali te ya elinden kaçamamıştır. Dlter ta 
t ın ır a a a ı ı ızme çı re a a ın • B ~-L:nf •- . 

d.. · · b' h . t .. d ~ d mastadır. Diğer taraftan Avrupanın tan eograueııu n utanbalda iyi b.r mer umgırız ır a) a sur ugu ur. si bırak bil k için t 
Bu malumata ilaveten delikanlının mü hiçbir kuVYetıi takımı yoktur ki turne r tte : ~e mak gay: mu: bet' 
him miktarda altını da beraberinde sak ye çıktığı zaman Beograds.ki ile oyna s1ure t a.zıTrkıan d...w~- olAnutudri ~,' 

d - - d - d 1 ktad ınmı§ ır. a m uawr Yen,,_,, Ja ıgı agız an agıza o aşma ır. masın. M tr .. M'" ö (E l) 1 r . . d .. acar an enor osy nıe o 
Delıkanh ıle kız arasın a muteka· Beogradski, Macarlann en kuvvetli ı· ıtı d ı ktir ı ta b~ ~ 

b·ı b' h bb t h" l ı b zare ı a n a ıe ece • s n aı;, Devler Gel ı ır ~u ~ e a.;ı o uyor, "' u- profesyonel takımlarından Upjet, en kuvvtU Uç takımı ve onlann mV 
, n~~ netıcesınde De\·ıs genç kıza kn!· F. T. C., Hungaria ile birkaç defa ye- litile çarpışacak Beograclakl ka~ 

Kervanı Evlenelim hını açarak yalnız yaşamasında yega- nilmiş yenmiş ve berabere kalmaya mu d 1' 1 d ld'ği k d ~ 
M 'ik-'t Elh 'd ne amilin YaktiJe maruz kaldığı bir aşk vaffak olmuştur la ekım.~ ent_!e lı a ar midudt : ~ - aı e - - anıra a - . . • o ma ı~.n a.n.ım anmızm c ~-

meselesındekı sukutu hayal olduğunu s d f B ı t B d te 'iti, 
Majik, bu günlerde iyi filmler gös- Paris hayatından usanmış olan sine anlatıyor. Bu hikaye, Alma da delikan on e a e .gra - u apeş pro de ço.k ciddi çalışması lA.znndır • .,;J 

teı'miye başladı. ''Herkes. kendi bahtı- ma yıldızı Jizel Landri muhibbesi Si- h ile teşriki hayat ettiği takdirde ona fesya;eı ~:~teht takımlan maçında tahmın ediyoruz ki gerek Gala~ 
na,, isimli güzel bir fransız filmi oy mon'la seyahata çıkıyor. Ayni trende saadet bahşedeceği hissini uyandırı- Be~~ ads.k ın 9 oyuncusu Belgrat muh ger~k Fenerbahçe ve gerek ~ 
nadı. Bu hafta da (Devler ken·anı) İ· bütün kadınların şarkılarına bayıldık . telıtınde oynamış ve Macarların çok rakıplerinin müsellem kuTVetinl 1 
simli Foks şirketinin büyük ve açık ha ları bestekar Klod Male ile Simonun ) orF. k t b d m Şombergin ba kuvvetli muhteliti, Belgrad muhteliti ederek çıkaracaklan takrmlan oof ~ 

a a u ara ma a ·1 .. be)A .. ·· be be kal t h I ki h d Y vada alınmış sesli sözlü filmini oynıya nişanlısı Fransis Latur da bulunuyor. zı sözleri delikanlıyı kızdan soğutarak ı e guç 4 uç uçe ra re mış ır. re azır ıyaca ar 'Ve sa a a ona 
cak. Bu film de fransızcadır. Artist- Gazetecilerle el yazısını istiyen ka- adasına ilticaya sevkediyor. Lakin ken Bu takımın başında doktor Andriye oyaıyacaklardrr. 
Jer Jeanne H~!b~ıig ile atlet Paoli'~ir .. dınlardan usanmış olan bestekar. dos- disine karşı hiçbir lekesi olmıyan genç viç isminde Sırpların Hügo Meyzeli lA ------------

Yalnız, MaJıkın asıl mu,·affakıyetı tundan bir müddet için kendi namını kız delikanlının gemisine saklanarak kabı verilen bir zat bulunmaktadır. Bu BeynelmlJel 
Greta Garbonun ilk sö~lü .filmini, gele taşımasını rica ediyor. adada meydana çıkıyorsa da delikanlı zat Yügoslav futbol federasyonunun 
cek programına koyabılmış olmasında Trende sevgilisi tarafından kaçırıla dan soğuk bir kabul görüyor. umumi katibidir. Ve ayni zamanda Atletizm mUAbakalan"" 
dır. rak cebren nik:lh edilecek olan bir gen~ Fakat arada rekabetin Se\'kile or- Balkan kupası komitesinin de katibi haz1rlaklar batllyor ,1 

Bütün dünyanın alilkasını çekmiş o kız, Jizel'in kompartimanrna iltica e- kestrn şefini öldürmüş olan otelci Şom umumisidir. Atletizm müaabakalan hegell 
]an ilahi Garbo'nun sesini ,.e kon~şma diyor. 1'am tren .Moldava hududunda berg bu sefer Devisten intika~ almak Şimdi bu çok kuvvetli Sırp takımı- biyesinden: ' 
115ın1 işitmek her halde heyecanlı hır ha kain bir istasyona girdiği zaman Ji7.el gayesile oteline inen üç sersen haydu· nın pek büyük bir alaka ile takip edi 29 mayıs 1931 cuma günü~ 
dise olacaktır.. . . . . . kızın ailesine telgraf ,·ermek üzre tren du delikanlıda mevcudiyeti i~dia edi· lecek maçları hakkında okuyucularımı dörtte Bebekte Kolej idman ~ 

l\lüstahdimınının azametı ıle hır çok den iniyor, ve bir eseri tesadüf olarak len altınlara itma ederek DeVL<i'in ada t f ·ı·ı 1. • da büyük beynelmilel bir ındl' 
• · 1 .. d · · t za a sı a vere •m. 

kimseleri gücendırnuş o an mu ırıre Fransis Latur da gazete almak üzre sına saldırıyor. B d ki 'lk b b' tertip edilmiştir. " 
te Greta r.arbo vesilesile şehr~n güzel trenden inmi bulunuyor, fakat her iki Bu üç serseri adada mel'un niyetle- . .eo~~. 8 1 maçını ayramın 1 Bu müsabakalara Bulgaritif:'..J 
\'e geniş bir .alonu bulun?" sın~ma<::ı- si de dertlerini anlatıncıya kadaı· tren rini tatbika kalkışıyorlar, yalnız deJi. rıncı gunu genç oyu~cularla ve :epye Yunanistan şampiyonlannm "1"' 
na bizleri tekrar ısındırabılecektır. kaçıyor. Şehr)n e\'lenme memuru km kanlı ümitsizliğin verdiği cür'et ve kuv ni fakat çok kuvveth bir. kadro ıle sa de muhtemeldir. ~ 

kaçırandan talimat almış bulunduğun- vetle üç haydudun hakkından geliyor. haya çıkacak Beşiktaş takımiJe yapa U .ı.. b ü bakaıard' 1 
Şehir 
ışıkları 

d h . d 'k' . muma &ÇIA u m sa ti 
an er şeyi hazırlamıştır. Ancak ta· Bu taarruz neticesın e ı ı genem caktır. Bir müddetten beri Beşiktat ka nız ferdl birincilik nazan fdbS 

limatı verenin ne ismini ne de cismini biribirlerine karşı ne kadar muhabbet- lesinde göremediğimiz kıymetli kaleci nalacaktır. .~ ~ 

O A t . tik"t tanrmıyan memur karşısına gelenleri le bağlı bulunduklarını meydana sıka- Osman son zamanlarda muntazam an 7 1931 d k 't nıaarıı'I"' ~ 
- pera t'e r U1 e - . . . . d b d· mayıs e ayı 1"'~ 

aynı çıft zannederek hüviyetlerını so- rıyor. Artık hun an sonra u ıssıza ,\ trenmanlar sayesinde Spartaya karşı • yıeı- ti 
Nihayet Şarlonun meşhur filmi gel ruyor, halbuki Jizel'Je La tur kendile· da iki sevgilini aşk namelerile çın- oynadığı muvaffakıyetli oyunlardaki tam bulacaktır. On. bet ına 111'~" 

d' . · · ı· ·d ki ı . kt • ayni sahada icra edılecek ~ ı. rını trenı \açıı ı arından dolayı ge- 1) aca ır. formunu bulmuştur. Bittabı Beograds ı• t1 
?u~artesi.?den. itibar.en Opera ve ceyi ?'eçirecekleri otele ~aydediyorlar ki takımı iJk maçında büyük bir mu- bakalarına işt_l.rak etmiyen 

1 
ıa-1' 

Artıstıkte gosterılecek~ır. ~ ak_şam, zannıle uzatılan deftere .ımzalarını ko UÇ haber vaffakıyet göstermek ve bu suretle fut Jar finalde musabık sıfatın 
ayni zamanda, matbuat şerefıne hır ele yuyorlar. Yalnız aradakı garabet şu· * l\Jeı:;hur (P·ıl"•aro) operası aynen fil bol ki 1 t kd' · · celbet k mazlar. 

.. • • • -~· • :. ' .J 3 mera 1 arının a ırını me 
gala musameresı verılıyor. rada ki L.-ıtur arkadaşına verdıgı si:ız me alınmıştır. Musiki ve şarkı kısımla . . d il Müaabaka programı: 

B · · "h' h' 1 h"I k d' · · · ~ d w·1 f k t 1 h ıçın bu maçta tam ka ros e oynıya- """"' u fılmın AYrupanın mu ım şe ır e veç ı e en ısının ımzasını egı a ·a ırı muvaffak olan operanın sa neye ko 100, 200, 400, 800, 1500, 4'V"" 

rile hemen ayni zamanda burada gös- arkadaşının imzasını koyuyor, ~olayı- nuşu beğenilmemiş. caktır: . . . 110 metre manialı 
terilmesi, şüphesiz bir mU\·affakıyettir. sile de Jizel resmen Klod Male ıle ev-1 * Con Kravfort bir ay istirahatten Yugoslav takımı ha) ramın ıkincı .. ü adılll . ...-Iİ 

Filmin bir ha ka ehemmiyeti de, lenmiş oluyor. Ertesi günü trenle Kari sonra tekrar raaİiyete geçmiş. Neil çarşamba günü .. G~J~t~sarayla oynıya U~un, :·uksek, srnk~ ~h•P &P"-
Şarlo'nun sözlü filmlere karşı ilk eser svak·e ye, murnsnlat eden madam :\fa. Hnmilton, Jon l\1ak Brom ile yeni bir cak, perşembe gunu ıstırahat edecek ve Dısk, cırit, gülle, m n ' 
halindeki hücumu olu undadır. le iJe Fran is hadiseyi besteJ,fıra anla- filme basJamıştır. cuma günü Fenerbahçe ile karşılaşa- arasında bayrak yanşt· ıo_.-J 

Şarlo, malum olduğu üz.re konuş· tıyorlar. Bida) ette Klod her ne kadar * ?ıloı i~ Şö,·alyenin son yapacağı fil caktır. Beogradskinin son maçı Galata Kaydedilmek arzusunda bG 9r 
mamakta ısrar etmb.:tt:~ir. Film sesli JizeJden hoşlanmıyorsa da onra1arı min ismi kat'iyetlc tayin edilmiştir. saray - Beşiktaş - Fenerbahçe muh letlerln Galatasaray Atle:.:••-" 
dir. zevkine muvafık bulmağa ba:.ladığın· Bu (Şen Mülazim) dir. telitiledir. lstanbulun en iyi takımları hiuıa müracaat etmeleri 


