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Beti en 

M.Reisi Kazım, Başvekil 
ismet Pş.lar şehrimizde 

Adliye Vekili Yusuf Kemal Bey de 
dllnkll ekspresle Ankaradan geldi 

Beogradski dün geldi 
Bugfln ilk maçım Taksim stadında 

Beşlktas takımımızla yapacak 

[ Harding nasıl ·· ıd .. ? o u. ] 

r 
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Madam Harding kocasını 
mütemadiyen üzüyor 

------··-------
Hava çok elektrikli idi. Bilyilk bir hadi· 

senin vuku bulacağı hissediliyordu 
Ben tela~c:ız. hareket ettim. Yazı. 

------------~ hanemde oturup düşündüm. Ben san 

Bu sayımızda 

12~ 
Gelişi Güzel 

S YJ ası 

Hopıerın est, TUrk mU, 
Yunnn mı? 

4 ... ~n~ıraJs 

Jla ıralar arasında 
Cmr llalıt 7. B nın }& ı :m 

Hikaye 
f) ın ı savtf dı 

-

hamil oluyordum. Fakat Madam H&T• 
ding, kendisini zeHinin mukadderatına 
hükmetmek üzere yaradıJmış sayı. 

yordu. Ona adım adım yardım eden ve 
onu dünyada en yüksek mevkie ç~ 
un 0 değil mi idi? Onun falcısı ma~ 
dam Ek~ ona (mukadderata h~kiııı) 
olmak tiıt're yaradıldığım söylemiyl)r 
mu idi? 

* * * 
Harding gibi bir adamın kan~ına 

bu kadar eı-ir olmasını ben anlıyami· 
yordum. Harding, bir padişah, bir 
Apollu, bir Adonis gibi ad'\mdı. 
Kendi i biitün erkek n kadınlar.11 itti 
fakile tam hir ukekti. Onun dostları 
hiç bir kadının ona mukavemet edemi· 
yeceğini !'Öylüyorlardı. 

Fakat madam Harding neydi? 
Köhne, ahmak fakat azimkar ve koca 

sın dan dokuz yaş büyük! Fakat kendfs( 
ni hala gen~ ~atan Ye gençliğin ı·üy:ıla. 
rına dalan hari". obur 'e süfli bir ka 

,A (Lütfen sayıfayı çeviriniz.), 



~ 2 - VAKiT 28 NiSAN 1931 
dm. ' Gazimizin raporları 

Bu anda beyaz sarayda kim bilir ne 
ler oluyıordu?! •• 4 vekaletlere gön-

Kim 
1
bilir beni neden cağnmışlarclı. derildi 

Ben mc:Jeğim yüzünden lıircol, de· Gazi Hz. son memleket seya· 
falar blçimc:iz vaziyetler<> dü, tÜm. ifa 

• hallerinden aldıkları intibalar 
!1 fle koca arasına girdim. Artık hu 1,r.i-
bi a Z8 al d h 1 üzerinde hazırladıkları mufassal m n r ar nn oş anmı}or ve on· 
Jardnn uz.a'kla~mak için çalı~•) ordum. raporlarını başvekalete tevdi bu· 

Faıtat bugün de muhakka'k beni hiiy yurmuşlardır. Başvekalet de c· 
le bir manzara bekliyordu. Bundan hemmiyetlc nazarı dikkate alın
hiç ~üph_e etmiyordum. mak üzere raporları alakadar ... 

Madam Harding, nisi kendi Jmlf n. 
de bıraksa ne iyi edecek! buna imkan 
mı nr. Madam, kocasını miitemadiyen 
üzüyor, onu üzmek için lıehanc nrı)or
du. bu neden böyle olmustu. Yahut şu 
neaen böyle olmamıştı? 

Bu kadın onu biraz bıraksa muhak 
kak~ adam kendi ini derler toplardı. 
Fakat karı ı onu te,.hire çalı ı~or gi· 
biydi. Gerçi cümhur reisi Jlardingin 
hayatı, onun ercf ve muvaffakıyctile 
mütenasip değildi. fakat ne de ol a. bu 
adam, kendisini kurtarabilirdi. HnJlıu
kf şimdi, koca bir cete onun bütün nhrn 
Jine vtkıftı. Denim bütün ılmirlerim o
nun iç yüzüne \·ukuf peyda etmislerdi. 
Acaba netice ne olacak?! .. 

L 

Reis ne cevap ''erecekti?. Kendi ken 
dime düşünüyor 'e içimden onn: 

- Allah yardımcın olsun! diyor
dırm. 

Madam Hnrding. reisi o miithi dc
llil n~ karşı karşıya getirdiği zaman 
reis, muhalikak ki, ciirmün ü itiraf e
decekti. Acaba reis aleyhindeki bütün 1 
delıliJe rağmen irıkıir eder miydi? ma-

dam lJardingin elinde neler yoktu? re 
isin Nan DritıoJla ~·nzdığı mektuplar, 
ona \'erdiği hediyeler .. Ilunların hepsi 

ladam Hardingin elinde idi. 

"' * * 

Tekiletlere aevketmiştir • 
Kaydedildiğine göre, Gazimiz 

bu raporda ikbsadi buhrandan 
başka bilhassa devlet otoritesinin 
muhafaıasından müfettiş umumi
liklerin ihdasından valilerin sa
lahiyetinin tevıiinden ve \'İl&yet
ler adedinin azaltılması lüzumun
dan ve diğer idari, iktıaadi me· 
sailden çok etraflı bahsetmek· 
tedirler. Raporun gösterdiği yeni 
vecbeler tizerine istinat edecek 
icraat fırka umumi kongresinde 
tekarrür ve kougrenin hitamını 
takiben layihalar halinde yeni 
meclise tevdi edilecektir. -Matbuat Cemiyeti gezintisi 

Matbuat cemiyetinin ilk bahar 
tenezzühü yann yapılacaktır. 

Hususi vapur saat 9,30 da Köp· 
rüden kalkarak Kadıköyüne 
ve Büyükadaya uğradıktan sonra 
doğru Yalovaya gidecek, ve 
aym akşam saat on ikide Köprüye 
dönecektir. 

Davetiyelerini alamamıt bulu
nan asli iza bu davetiyeleri 
hareket etmezden evci vapurda 
bulabileceklerdir. Be~ rei~· Hardingin aleyhine çalış.. 

mış· olmakla beraber hiitün hislerim o· :=M============== 
nunJa J;erabetdi. Onun ıstıraplarını raı • refsf Ve başveki-
kından hı ediyordum. Onun madam limiz şehrimizde 
Hnrdlngi rencide etmek istemediğini bi (Vat tarafı ı inci sayıfada 
liyortıurn .. 011un feıı:ı bir niyet he leme munYini Hamit, Syrisefain müdürü 
diği~e emindim. Sadullah ve poll<; mdüüı:ü Ali Rıı.a 

Ben b!J diişüncelere ct.alııu gibiydim, Beylerle bir~ok dostlun tarafından 
Blı;,it;R~İli"Sl urnnnrnk şnı>kamı kap·lkal'_ılanm~lnr n eliimlanmışlardır. 
tım ve beyaz sarn)a lf(lğru hare- Basvekilimiz buradan doğruca Çan· 
kel~ 'eden e lıugiiıı ııyuklahrtıl kaya nıotötiJe HeyiJeli nclaya ge~miş
çok ağırdı. Yolda 3ine clüşünü)or- tir. 
dum. Ben ne diye bu işe giri:.mi tim. Ba Yekilimize iki küçük oğlu ve af· 
Ne djye madam Hnrdingin emirlerini leleri Hanımefendi refakat etmekte· 
yerine geti~meŞ-e uğraşmıştım'! Olan dir.. > • • • 

oldu~tan .sonra şimdi beni ne diye <'a· lısmet 1 a n Pe~dıkte kendılerıni 
ğınyorlardı. Yaptıklarımın nl'tice ini knrşıJryan gazetecıJere : 
han{da g<i5termek icin mi? - Dört giin bayram tatilini geçir-

Ben g ··re ğ' h . jmek üzere l~tanbula geldim. Cumar-o ce ım sa ne) ı ya va ya,·aş . .. .. " . 
ao-zu··mnn ·· ·· ti . d 1, . tesı gunu Ankaraya doneceğım... De-• onune ge rıyor um. >enım . . . , 
bu sahnede bir me,·kiinı vardı. Ve O· lmıştıdr. Mhanı ~ .v~ Mala!ya mebusluk 
rada b ı ~ 'd' B h nrın an angı ını tercıh deceklerJ u unmam zarurı ı ı. en er ,.a. h kk d k' 1 d 
k• ..ı _ a ın a l sua e e: 
ıt 'l"t.bi · do,ğrudan dogruya madam . . 
Ha·d·ıng·n d ı · i d: "'"l h f - Bu hususta henüz hır karar nr-• J a resıne g r ım. u u a ız- d. . . 
Ju hizmet ·ı Jı' • t i k 1 b me ım. Ce\'abını vermıştır. 

' ~· er, ızme ~ ·ız ar ana o · B k"l" 1 h 1 kadar al cı 1 d k" b' . d " .. aşve ı ım z az ran ve temmuzda 
ı!imı ar ı ı ın e yuzumc b • • · • 

J.akmamı t on eş yırmı gün kalmak ıçın Yalova. 
!>' 

1
• ya gideceklerdir. 

Mtdttnnn oda~ma yaklaştığım za. Adliye Veklllmlz 
man kapı. ının açık olduğunu gördüm. Adliye yckilimiz Yusuf Kemal Bey 
lçerden ~ışarıyn. :l;'i~s.ek se~ler ak.!!ledi de ekspresle geJmi:)er ''e Haydarpaşa 
yor(lq,. Cu~~ur reJŞı, ıçerde dönüı> do· dan doğru Çamhcadaki kö;ıklerine git. 
Jnşmakta ıdı. Derken içerden hir kapı mişlerdir. Yusuf J\ern:ıl Bcyef eneli de 
a<":ılmış ye kapanmıştı. bayram tatilini ,.chrimizde_geçirecekler 

(Bilmedi) dir. 
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Yeni Milıet Meclisi AcıLınca ..• uaınıerıe miizake 
' 

ilk cesede 
intihabı 

reisicümhur 
yapılacak 

Saracogıu ŞUkrUB. me"'"' 
edildi 

Ankara, 27 - Düyunu um•111 

mümt>ssillerlnin müzakere için Jlf 
kit geJeceklt-ri hen üz belli değildif. 
zakcrcnin Ankarada yapılması ti 
rür etmi'lotir. Anln<»ıldığına göre 
nu umumiye mümessilleri hükOlll 
yeni mecli kar ı mdaki vaziyeti t 
hat ket;hettikten ve meclisten itilO• 
dıkta n soıırn lıareketi hakkındaki 
rarlarını verecektir. MU7,akeratı 
kumetimiz ta rafından SaracoğlU 
ı·ü Bey memur edilmi tir. Şiiktil 
m elenin tarihini n bütün saf 
nı en iyi bflen bir devlet adamı ol 
itibarile bu intihapta isabet görUI 
tedlr. 

Ankara. 27 (Tl'lefon) - Münh 3) 

meb'u::.luklnıa 8 nmrı~ta intihap yapı· 
l:ıl'a~ı haberi kat'iletmektedir. 

Asılsız haberler 
Ankara, 26 - Müntehibi sa

n il er iizerinde tazyik icrası için 
C. H. fırkasından lstanbul, İzmir, 
Samsun gibi mahallere şifre ile 
talimat verildiği kat'iyetle tekı.ip 
edilmekiedir. 

MUnlf ve Halll B. lerln 
meb'usluOu 

Ankara, 27 - Adanada meb'-
usluğa seçilen sabık meb'us Ali 
münif B. fırka umumi katipliğine 
gönderdiği bir telgrafla namzet· 
liğini koymadığı halde Adana· 
dan seçildiğini bildirmiş ve isti· 
fa edip etmemek hususunda fır· 
ka merkezinin karar ve direkti
fine intizar ettiğini yazmıştır. 
Alınan malümata göre umumi 
kAtipliğin verdiği cevap istifaya 
mahal kalmadığım ve Ali Münif 
B. in intihabının memnuniyetle 
telakki olunduğu merkezindedir. 
izmirden seçilen Milaslı Halil 
B. in de istifası hakkındaki riva
yet asılsızdır. 

lzmirde mUstaklller için 
bir mUnakaşa 

izmir, 26 - H. farkasınıdan 
allkadaır bir zat müstakil nam· 
zetlerden kazanan Halil ve HOs· 
afi Beylerin aldıkları reyler az 
olduğu için izmiri temsil edemi
yeceklerini ve yeniden intihap 
yapılmasına taraftar bulunduğunu 
söylüyorlar. Yeniden intihap ya
pılıp yapılmaması hakkanda kat'i 
bir karar yoktur. 
Kimler namzet gösterilecek? 

Ankara· 27 - Fırka tarafın
dan 10 münhal için gösterilecek 
namıetler hakkında henüz karar 
yoktur. Sabık Bilecik meb'usu 
Rasim beyle ~air Mehmet Emin 
beyin yeniden namzet gösteril
melerinden sarfınazar edildiği 
şayidir. Buna sebep fırkanın 
prensiplerinden ayrılmalarıdır. 

Namzetllklerlni UAn eden 
fırka Azaları 

Ankara, 27 -·Müstakil meb'
us seçilmek üıere açık bırakılan 
yerler için, bazı fırka mensup· 
larınm namzetliklerini koymuş 
olmaları meselesi burada hara
retle milnakaşa edilmektedir. Ba
zılarının mütRll"asır.a "Öre bun-

fara fırkadan ayrılmış telakki et· 
meı,., hatta aleyhlerinde fırkaca 
ihraç kararı da verilmek Hizımdır. 
Baıılarıda böyle bir karara mahal 
olmadığı kanaatindedirler. V azi· 
yetin fırkaca tetkik edileceği 
anlaşılmaktadır. Kongrede bu 
meseleye temas edilmesi muhte· 
mel görülüyor. 
lzmlr meb'usu Sadettin B. in 

du,uncelerl 
İzmir, 26 - Halk fırkası na· 

mına buradan seçilen sanayici 
meb'uı Sadettin B. şunlar1 söy
lemektedir: 

- Mecliste sanayia ehemmiyet 
verilmesi lizerinde tevkkuf ede
ceğim. KUçOk sanayi erbabı hi-
ma edilmelidir. Pulluk meselesi 
de çok mühimdir. Bana kalırsa 
pulluk memleket dahilinde yapı
labilir. Bunun temini için diğer 
pulluklardan fazla gümrük ahn· 
malı ve küçük sanayi ile uğra· 
şanlara kredi açılmahdır. 

l\fahkum oldular 

Sıhhi bir tstattst., 
Ankara, 27 - 929 Scneıio 

memlekette umumi ve bu-_~ 
belediye bütçelerinden nı""-
190 doktor, 131 eczacı, 11 
sıhhıyc memuru, 397 ebe, 1 hemşire vardır. Ayni sene 
muayene ve tedavi evinde 
hasta yatakta Ye 110,502 
ayakta tedavi edilmişle 
Memlekette eczane 
tan da tesbit edilmiştir. 92' 
kuduz vak'alan mecmuu 1041 
Bunların 670 i erkek 9211 
dındır. iki erkek iki kadın 
durar.ak ölmUşlerdir. 1915611 malı tedavi edilmiştir. ı.u 
trahomlu ayak tedavisi ve 

1 Bursadaki lhttlis davası için sıman görmüştür. 48 köyde 6,1 
karar verlldl trahomlu tesbit edilmiıtir. 

Bursa, 27 - Bursa tütün inhisarı davi altında 7,667 fireniiJİ 
idaresinde ,·uku bulan 120 bin liralık kayyettir. 
ihtilas davası bugün ağrı· ceza mahke· irtişa davası 
mesi tarafından karara raptedll miş

Ankarn, 27 - nkara mUsts' tir. 
Mahkeme maznunlardan müfettiş ği irtişa me elesi hususunda k 1 

Fey7.i BeyJe Adil ve Kamil Beylerin kalan bir nokta hakkında tahki"' 
beşer sene bf rer ny ağır hapislerine, lırmaktudır. Bu tahkikatın i1' 
E"'·er Ue);n üç a,r;.hapsin..t .Baltıi E<.' müteakip kapır rerHecektir. 
yin de beraetine karar vermistil'. Maz Cemll Bey kabineye gir 
nunlnr kararı temyiz edeceklerini bil· Ankara, !?7 - Tekirdağ[ 
dirmi Jerdir. Cemil Deyin yeni kabinede bir 

alacağından bahsolunmaktadır~ 

Yanlız dilşilnmlyellm Hamdullah Suphi s. so 
' orta elçisi oldu 

Fakat ... Ankara, 27 - Türk ocak1&1'1 

Memleketin refahü saadeti ''e tic:a umumi reisi ,.e İstanbul meb'ı.ıS01 
retimizin terakkisi namına ithalfltın dullah Suphi Bey Bükreş ortll' 
tahdit edilmesi lazım geldiği mallım ne tayin edilmiştir. 
bil' keyfiyettir. Alıcılar, mamulat ve Erzurum • Sivas h•dl 
mahsulfıtı dahiliyeyi bilhassa bu mu· Ankara, 27 (Telefon) - ~ıat' 
nmelUın idhal edilenlere ni beten da· - Sivas hnttı için fen memul' 
ha iyi ve daha miil<emmel olduğunu kilmt yapıyorlar. Hattm 111aıı: 
nazarı itibara alarak tercih edel'lerse vermek istiyen Avusturyalılar• 
Türk işçilt-rimiz fabrikalarımızda iş fi gözden geçiriliyor. 
hulurlar. Ankara at kofuıert JI 

In. aatımızda, Kartal - Anadolu Ankara, 27 (Telefon) - ~ra 
• ktır· / fabrikasının Yunus t:imento unu kııl· koşuları S mnyTSt:ı yapılaca:::;....-"~ 

)andığımız takdirde hem ,·ezaifi miJli· R h i l k Jllf 
yemizi ifa, \'e hem de menafii şahsiye- US ar C ye 0 
mizi temin etmi:;; oluruz. 7.ira Yunus Ankaraya gele 
suıı'i Portland çimentosu dalma müte- Rus hariciye komiseri 
<'Rnis "' son derece muka\im olup cin nofun teşrinevvel 8yınd• .. J 
itibarile taşradan ithal edilen her han karaya gelecegı"'" haber .. ve~bf'~J 
gi marka t'imentolnra faiktir. ~ 

tedir. Bu seyahatın cuııı e•.:t 
nereden çıkardın? Hekinı size bu bıkılmı§ kocayı ne auretle avutaca· bayramı gününe tesa~Uf tJ,rİV'.J 
iıterik kadının sözlerine bakmayı ğmı dütünüyordu. mesi çok muhtemeldır. I 
nız demedi mi? Niçin bazı aıabi Buradl\ bu sahne geçerken da· komiseri merasimle kart•~,. 
lakırdılarımı tamamile ciddiye alı· mat beyin o.dasında da müşabih bir ve kendisini reisicihnhur 
yorsun? melodram oynıyordu. Caize lcö,ke kabul edecelclerdir. • 

- Eğer asabilik her densizlisi girince etrafı koklıyan kara köste· Şerefine muhtelif JI 
yapmak için bir mazeretle emin ol bek gibi Karanfilin oraya buraya verilecektir. ı.t~ 
ki karıcığım .. Ay yanıldım emin burnunu uzatarak iki merdivenin a Lort Atblon şeıv 
ol ki hanımım aenin aşkınla ben ra.aından hemencecik kayboluverdi 
senden ziyade ainirli oldum ... le· ğini aördü. Besbelli arap karayel mfzde deri 

- Seni üzüntüden öldürmek! bulunmuştu. lclili bu suretle kut· )il aana yalnız mühim bir ihtaı·ını ıuratile yukardan inmiş olacaktı. İngiltere lmılicsinin bfrıt (t 

'.Allah g~termesin. Seni en ufak kulandırmak, kız kardeıi Caize ile var .. Bunu hiç aldı~~~n çıkarma.. Fileıofun kızı ıelin hanımla da Anthlon zevcesi p~enses ı~fc~b'~ 
bir üzüntüye uğratmamak için en mücrimleri cezalandırmak icin kur Seni benden ancak olum ayırır .. E· mat beyin fnsa an bilistifade hır· n Lady tay Combrige dU" tdit• 
büyük fedakiirlı ı yapmağa hazı· muş oldukları plana muhalif ti.. ğer öldükten ıonra ruhlar istedikle sızlama bir aarmaı dolaş zevki yap karadan şehrimize gcımfşl~ bit 
rım .•• Göynundc i şeyleri benden Binaenaleyh bu tedbirsizliğini rile birleşiyorlarsa ölüm de ayıra· ttklarını derhal anladı. Karanfil da Trene ilih·c edilen husu~er fi 
s~rduğun~ işt bu zal.imane tecahiil biraz tamir için: ~ maz. Arkanda? .~i~. dak~~a bile ya dı.1clalin caıuıu, göz.cüs.ü, gayet~- la şehrimize gelen mis~f~~ıı11ifilJIV. 
lüne tahammül edemıyorum... - Ben kııkançlıgın beynimde ıa~ıyarak s~nı obur .dunyada da mm sırdaıı hcı· şeyııydı: Bu sezış paşa i tasyonundn ,·alı fırıd'ıttl 

Çelebi niçin böyle söylüyordu? kaynattığı şüpheler üzerine söz takıp edeceiımden emın ol... Caizenin damarlarında bır kıskanç· ve bir müfreıe asker tıırıı 111
11 

timdi girdiği bu odadan birkaç da söylüyorum. Ortada müspet olarak Kocaıı karısına bu göz daiını Irk alevi dola~tırdı. Öldürmiye ka· lnnnuşl:ırchı·. Lort Ath10~i111'ı•,~ 
~ka evvel Umr~ı:ıinin. ç~ktığını. ~İ· bil~iğim yhiçbi~ şey yo~tur. Hep. ~e verdikten sonra .sua~ula~ .. " Şimdi r~r verdiği kocasını niçin. bu kadar cfaretnneı.indc nıi ·ı~ircl~ c1U"1 ~ı lıyor muydu? Bılıyor ıdı!e nıçın hmm dogurdugu zannıyat .. Sem ın kartı karııya derm bır suk\ıtla diı· tıddetle kıskanıyordu. lçınden: İngiliz cfnrctııne:-ın .. resti' 
butıtıp da İntikamını almadı? .. Bil citecek kadar ileri vardımaa beni şünüyorlardı. Biribirile barıtır gi· - lnıallah bu deraguf son edep Lort Athlon şerefine btl ,ıı 
~İJ'.orsa bazı şeyleri gözile görmiiş affet İclal... . bi görünmeleri o andaki sureti za· sizliğiniz olur.. raııılmı~tır. f t ,t 
gıbı nuıl keşfedebiliyordu? lclal de işi biraz şakaya dökme hiri kurtarmaktan ibaret birer sa· Dedi. Merdivenlerden yukarı fır nu gcl'e de lJir zb':t c • 

11
4 

. l~li_I nefretini vakitsiz ızhardn yi münasip bularak: l niadan batka bir ~ey değildi. iki- ladı. Odaya girince kocasını heycca tir. ıttbt ~fd 
kendını t1!tamıyar~ nasıl .~htiyal· - Affe!ıem bi~ • daha yapar· sini.n de .h~slcri, kanaatler~ ~ep eski nını setre uğr~ıır tuhaf bir halde Lort thlon pc~~et ed,1~tf' pt• 
sızlı~. etnuşse Çekbı de s~yleme· ıın. Karrcıgım tabırınden hoılan· 1 şekılde 1dı. Zevç zevcesını nasıl buldu. Umram meşgul görünmek presle J...ondrnyn ~~re 

0 
~ ~ 1j,M 

me~ ıcap cde_'n cok ş~yl~rı.~ğzın- ma~ığımı söylemekle cinayet mi iş ö.ldüreceğini t~sarlıyor .. Zcv.c~ gay için ma:;;ınm i:zcrir.deki birhnç kite İngiliz efiı:i Soı:r~bef' 't 
dan .kaçırmak tedbırsızhgınde ı Icmıt oldum? Bu kadar lakırdıyı lrı meıru ıevdaıında devam ıçın bu hı karışhnp duruyordu. Bir ande Lort Athlon ıle b. 

(Bitmedi) 
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Turizm Çocuk hafta•· ı_B_•Y_,_•m_d._t._tt_ıı_er~ Bakım evleri 
Bu işe sizde şaşın 

~erasiyon meclisi 
dtın toplandı 

·~ ~ı.'1ıhhaslar dUn vapur 
~ ~le &ezintisi yaptllar 

.. an turizm f ederasiyonu 
1 dlln saat 11 de Galata

"/ liıesinde ikir.ci içtimaını 
, ~ı~tır: 

. ıçtırnada turizm federaayo
~larnna meıinde baza tadilat 
~ası müzakere ve kabul 

b tir. T urızm murahhasları 
•lkanlı talebe dün Boğaıi

.' ~e Marmara da bir vapur 
llt' . V 111 yapmışlardır. 

· 'Pur saat 14,5 da Seyrise-

ltıhtırnından hareket etmit 
'l Bo· . · "d k K . gazıçınc gı ere ara-
i t: .. kadar açıldıktan sonra 
•d 0tıerek Marmaraya çıkmış 

alara kadar gittikten sonra 
IQ ftl ieç va kıt Seyrisef ain rıh

• Yanaşmışbr. Vapurda ay

e.r~y ziyafeti de verilmiıtir. 

15
•n Turizm kongresi bugün 

İçtj te Galatasaray lisesinde 
.S l nıaını yapacaktır. Bugün · fi: T epebaşı tiyatrosunda 
~f· murahhas ve talebeler 11le b· ~ ır müsamere verilecek-

lıt 6•arnerede halk dansları 
I~ ~le, konıervatuar mual
t~ı11 en Cemal Reşit B. yeni 

tti . 
~d· nı çalacaktır. Gece de 

t}'e t f . ~ l ara ından Turizm mu-
ij;,~rı Şerefine Tokatliyanda 

~ia,f· et Terilecektir. 
111 111,b~t talebe bugün saat 14 te 
tı11 •kahçe •arayım gezecekler, 

b. fanı Maksimde milli ta
ırJ· - · ~İt ıgı tarafından şerefleri· 

~nslı cl'!v verilecektir. 

fllebe ara~uıda 
--'I ~ ~ ..., Ali li. yuzUnden 
~ı 'dlae çıkmamı,t1r 

~~i!~~eteler birkaç gün eYel tıp 
~! llte e talebe ara!';ında na~im ,\. 
~'Ilı . tlesi yiizünden hir haclı e . ,, 'k· 

1\ h·' 1) e ayrılan bir kısım ta-
~ 1tlatd •tbirltrile döı·üştüklerini 
u b it, 

"ı~~:~ta yaptığımız tahkikata •!ii 
t" ıtı ~ıı azama değecek mahiyet· 

11te ı..f lenmektedir. Anlaşıldrğı. 
Ilı tahta tbeden birinin dersanede 
~rı~> Ya .. Yazdığr (Ra~ rm Ali Be;i 

t ' 1lllltsi eutnıesini diğer bir ta lehe 
\ı,tı b· Yazanı a~ahileştirmiı;; ve 
~ t•krtıırka~ talebe ara ında mü· 
'4di e h ıştır. 

''ıı ll akkında fakülte reisi Tev. 
~a~· ey de şunları söylemistir· 

t " 1 e • :. · • htııc 17.atn edilmi:.tir. Dayak 
lar 01

1 
talebe ara ında bazı mü· 

lııııb muştur. Talebenin hu se· 
~ ~efild~t tneclisine nrilecekleri 
~ dt~n~~· Çünkü hadi e büyük 
t "b ır. 
'"~ 11 

hu ıı.l\ t u ta trp talbe cemiyeti 
~~ itaha7:eternize gönderilen mek 
\~I ~il b a~ .verilmektedir: 
' ha it~· ı ka,·ga iki talebe ara· 
l--1~11 ile ;r ın~5ele iken hadi~eyi 
.'.'>ı t hiıA,~ e alakadar göstermek 

" fak .. : hakikattır. Ra!'ıim A· 
'~laıeberı~ t~~en uzakJaştrrılma ·ı 

~e oldu~ otedenberi arzu ettiği 
~ı°cıı.ıar :an başka bu karar ma 

dl it, t)L arafından müttefikan 
lt(·· •.>ette t 1 

ttıı.littefika a ebe. tarafın· 
. n· n nıemnunıyetle kar-

, .. >ııtcluh ır tıp müderris inin tıp 
~Ilı " 8 kad .,tt .\Jj ne . ar gelerek talebe-

~i asıi~~d~~e~·hine niimayi· 

"~ .. ~-
.. ,~-~ ... , "e Şeref Beyler 
t~~ •on) e 91decekler 
, 1 kattf, •rında toplanacak 

1( l'~bıı 
Ş, tdttek nı tarafımı:ıdan 

\ 1 tbf Be .hcy:tc iktısat ve
~G •hiıti~ınArıyaset etmt-si 
"~l~tu B · Ynı ayda T c\'· 

ır ey de C 
~tit.' cncvreye gı-

1),. 
ıı, "ekili · 
" bitli~ . nın bu seyahat i 
lh• ~· 1 • ltı rl ten . • -=rmısyonunda 
'luflu/.~11 

ctrnck makıa-

1 liUlittlımer reisi Redia, Hut• bakıcı 
ı cktebi müdüriı ;\1üb('ccel hanımlar 

Bedia ve Milbeccel 
H. ların istedikleri 

Dün çocuk haftasının beşinci 
günü idi. Çocuklar dün muhtelif 
yerlerde tertip edilen eğlence· 
lerde hoş vakit geçirmişlerdir. 

Çocuk bayramında muhtelif ma
kamlara birer hafta mücidetle 
seçilen ilk mektep tc1lebelerinden 

Kendilerine inan· 
mıyanlardan nasıl 

kimi tenkit beki e· 
nebilfr ? 

. Mü · t.~kil meb·us intihap e
clılm<>k uzcrc nan11.l'tliklerini 
koyan zatlardan bazılan 
müntehibi saniler kendilerine 
l'CY \'ermeyince :;u Ce\·abı \"E'· 
riyorlar: 

"- Biz zaten hu netice\•i 
bili)orduk! · 

Eğeı· dedikleri Ye gazetele· 
re söyledikleri g-ihi hareket et 
misler.se hu ze\·at ne için nam 
zetliklerini koydular? Ne eli· 
ye miintehibi sanilerden rH 

Uediler. hatta ne diye zııh· 
met edip rey sandıklarının 
ba~rna kadaı· geldiler? Bun
lar n~ hunlara henzer daha 
hin·oh: :-.ualIH sorulahilir. 

Murnffak olamı:racaklarr. 
kaznnnmırncaklan hiı· darn
)a giren, \'C girdikleri d:Hn· 
dan hiı bunu hiliyorduk za. 
ten diye çıkan aclamlann <.ıa· 
mimiyetlerine inanmnk için 
her şeyden eve! kendi da,·aln· 
rma, kendi dü~iinı:elerine 
inanmı:;; olmaları l ıiıım gt>lir
di 

Henüz kendine inanmıvan· 
lann ~amimi hir "lirette' hiı" 
rejimi tenkit ede<."cklerine iııa 
nanlar varsa onların aklına 
s: ıde şaşın ... 

Biz de şaşalım ! 

Bugün 

bir kısmının bu münasebetle • Şehrimize gelen Belgrat 
Beşiktaş 

yapacak-

söylediklerini yazmıştık. Bugünde şampiyonu Taksimde 
Hi'aliahmer reısı Beşiktaş takamımızla ilk maçını 
20 inci ilk mektepden Be- tır. 
dia Ali Yaver ve ayni mek- • Turizm kongresi son içti· 
tepden Hilaliahmer hasta bakıcı maı yapacak ve murahaslar se-
mektebi müdürü Mübeccel Ha- refine ı 7 de T epebaşın~a bir. 
nımların söylediklerini neşredi- ·· d musamere, gece e belediye ta. 
yoruz: 

Hastabakıcı mektebi müdürü rafından bir ziyafet verecektir. 
Mübeccel H. diyor ki: MUsamereler 

"Hastabakıcı mektebinde vazi- Gazi Osman pa~·a orta mek-
feme başlar başlamaz evvela tebi son sınıf talebesi mayısın 
mektebı dola.ştım. Her taraf ni- birinci cuma günü saat ikide bir 

Kambiyr borsası per
şembe g·ünU açıktır 

Bayram munasebetile resmi 
daireler, bankalar ve mali mü
e~seseler bngünden itibaren dört 
gün tatil edeceklerdir. 

Yalnız tatilin ay sonuna gel
mesi kambiyo borsasında Jıkidas· 
yon ve tüccari senetler muame
lesini güçleştireceğinden borsa 
perşembe ve pazar günleri de 
açık bulunacaktır. 

• • • 
Bayram münasebetile kurban

lık koyun alış verişi hararetlen
mişti. Resmimiz kurban satılan 
yerlerden birini gösteriyor. 

* • • 
Bayram münasebetile Himayei 

etfal cemiyeti Beyazıt nahiye 
şubesi dün yetim yavrulardan 
bir çoğuna elbiseler n hediye
ler da~ıtmıstır. 

Bir hamiyet ve teşekkUr 
Finlandiyada oturan hamiyetli 

Türklerden Zinetullah Ahsen Ef. 
kurban bedeli olarak lstanbul 
tayyare cemiyetine bu defa da 
yirmi lira göndermiştir. Cemiyet 
kendisine ve refikası Safiye H.a 
teşekkür etmektedir. 

zam ı ve temiz idi. Fakat mut- veda müsamere "verecektir. 
fağa girince şaşırdım. Çünkü 926 mezunları Kocam refikimiz 
mutfak nizamsız ve bakır kaplar lstanbul erkek lisesi 926 senesi ilmitte intişar eden Kocaili 
kalaysız.dı. Halbuki ben böyle me:ıunlara mutat gezintilerini bu refikimiz 14 yaşma basmışhr. 
güzel mektebin mutfağını böyle senede Kurban bayramının 3üncU Tebrik ve devamlı muvaffakıyet-
bulacağıını ummazdım. Ve mut- günü yapacaklardır. Ayni irfan lerdileriz. 
fak tanzim edilmelidir. Hilaliah- ocağından yetişip memlekette ........................... ·-------
mer re.si Bedia H. da diyor ki: muhtelif vazifeler alan bu gençler bayram tatilini geçirmek üzere 

- Vaıifeme başlamak için eski hocalarilc birlilıtte her sene dün şehrimize gelmiştir, 
daireye ~irer girmez hatırıma bir günlerini müşterek mektep Teprikler 
memlekctimi:ıde bulunan bir çok hatıralarının ihyasına hasreder- Türkin: idman ccmi\•ctlrri ittifakı 
fakir ailelu geldi. Bunlardan 1 B d ll' 1 tan bul ınıncaka~ı he\(•ti ~crlcezifesindcn. er. u sene e mua ım ve mü- • 
hasta ve doktor ücreti veremiye- d . 1 lstanbul mıntakası bilumum 
cek vaziyette olanlar için Hilali- errıs erinin iştirakile perşembe manatık ve kulüp ve idmancılara 
ahmer tarafından sıhhi evler günii saat ikide Köprünün Ru-

1
• Kurban bayramını tebrikle kespi 

açılmalı, bu evlere mütehassıs me ı iskelesinde buluşulacak 
b h 

fahreyler. 
doktorlar gelmelidir. Bu doktor- ve a ri bir tcnezıüh yapıla-
lar milletimizin fakir adamlarını caktır. • İzmir lisesinden yetiıenler 
ve fakir çocukları ücretsiz tedavi Gelenle, Gidenler cemiyeti idare . heyetinden: Ce-
etmelidir. Mısır sefiri Aptulmelik Hamza miyetimiz azalarınm bayramm 

Sonra milletimizin fakir ve zeki B. dün gelmiştir. ikinci Çarşamba günü saat on-
çocuklarının şehit yavrularının Fransız sefiri Kont dö Şambön dört buçukta Beyazıtta iıtanbul 
tahsilleri böyle faydalı müessese- dUn ankara lan ielmiştir. Erkek lisesinde bayramlaşmak 
ler tarafından yapılmalıdır. Hariciye müsteşarı Numan B. için gelmeleri ri<.a olunur. 

('Çi;~·i·i;·~·i; ..... ,ik·i·;i·~·; .. ··;···o~~·:~ .. ~: .. d~.i~·:~·h:·~:·~·~:·~ ... l 

Denimi1 siirnt de' riclir. Hemen Bunun !'t•hehi ne? ln :ınlar ııec1en ı 1 lavır! İnsanlar iiratle hareket et· 
her giiıı ürat ı-ökorlan kırılıyor. 'l'a) · tehlikelere atılaı·ak zaman mefhuıni-' mckle

0

J,ı.a hir zaman it:inde çok yaş:ı
)are, otomobil, deniz motÖl'leri. hat le mücadele ediyol'lar. ~eden hu uğur mak, çok görmek, olgun \'C dolgun bir 
ta trenler '':ıpurlar :t7.ami ~üatle da öliim<len korkmuyor Ye bu yolda lıa)at ynş.'lmak. zamanlarından aza-

1 hareke1(' . "a lıs).·or. Bii1iin is tihsal h:ı · her ~ün mmaffnkıyetler knıanmn"':ı mi Clerecede istifade elmek ve bu !.ısa 
y:ıtı mnkıncleşt) oı-. çalışıyorl:ır. Bıınclan nt:lkSl\al )Hlrıız omriin lıir dnkika~rnı beyhude o;;:ufet· 

hir 1.evk ' '' '):\ hl'll'C'anı tatmin etm(>J.. lmeml\ i~tiyorlar. lhtihnm olunan bü-
midir? Hin tehlikeleıfo hedefi budur. 

Muvaffaklyet ve lntl
zamla çalışmaktadır 

Vali B. dün dispanserleri gaz df 
Vali Ye belediye reiıi Muhid· 

din, sıhhiyye müdürü AJi Rııa ·Ye 
daimi encümen aıaları ile ıaıe· 
teciler dün, belediye tarafından 
açılmış olan Beıiktaı disp•nserini 
rezmişlerdir. 

Muhiddin B. Beşiktaıta a-<aret
lerde bir buçuk ay evvel tuiı 
e dilen dispanserJik biaaıııtda 
bizzat rehberlik yaparak izahat 
vermiş Ye dispanserin müıtak· 
bel teklini anlatmıştır. 

Bir buçuk ay evvel tesis edi- · 
len bu dispanserde şimdiye ka
dar 300 kadar çocuk muayene 
ve kaydedilmiştir. 

Dispanserin mütehassıs dok· 
torlarından başka ayrıca hemıi· 
releri de vardar. Bu hemşireler 
sıra ile bütün evleri doJaı•rak 
yeni doğmuş çocuklarla ilk mek
teplere giden çocukların diıpan· 
sere getirilerek muayene ve 
kaydedilmelerini temin etmek· 
tedirler. Bu hcmtireler mıntaka· 
larında bilhassa fakir aileJerin 
evlerine girerek kadınlara ço· 
cuk bakımı, terbiyesi hakkında 
ııhbi malümat Ye naaayih ver
mektedir. 

Bazı aileler bu hemıireleri eyle· 
rine kabul etmemişler, müıknllt 
göstermişlerse de sonraları yanı 
yavaı alıımağa baılamıtlardır 
Bu hemşireler şimdiye kadar 
1200 aileyi ziyaret etmiılerdir. 
Hemşirelerin kabul edilmedikleri 
evlere bekçi ve muhtarlar gide· 
rek tenbibatta bulunmakta Te 
çocuklarını diıpansere getirme· 
leri bildirilmektedir. B~~•f 
dispanseri bir buçuk ay zarfında 
70 çocuğun reçetesini belediye 
hesabına ecıı:anelerde yapbrmışhr, 

Beyoğlu mıntakasındaki bütün 
fakir ailelerin çocuklan mecburi 
ıekilde muayeneye tabi tutula· 
caktır. Bu mecburiyet çocuğun 
doğduğu anden ilk mektebi · bi
tirinceye kadar devam edecektir. 
Hazirandan ıoora diıpanıerli~n 
yardım sabası ıenitletilecek, ço
culdarı fakir ailelere muayyen 
bir zaman için 100 dirhem et iki 
yumurta ve ekmek Yerilecektir. 

Beıiktaıtan sonra · Muhiddin 
Beyle daimt encümen Azalan 
Eedirnekapıda henUz inıaatı de
vam eden dispansere ıihaiı· • 
terdir. 

Buradaki dispanserde aynca 
fakir olupta ite giden kadınlann 
çocukları da sabahtan akpma 
kadar bakılacaktır. Diıpanıer 

binası eski medreselerden biri 
tadil edilerek yapalmıtbr. Yakın• 
da açılacaktır. Bunlardan baıka 
Üıküdardaki diıpanıer binası da 
on beş S?Ün ıonra açılacaktır. 

Belediyede: 

Toptan yoıurt Mtanl•r 
Balıkpazarında ki toptan Pe!"• 

nir •e Y aj ıatan bir çok top· 
tancı esnaf ayni zamanda yojurt 
ta satmaktadırlar. Halbuki yo
ğurt yazın ekşimektedir. Bu ise 
toptancıların zararını mucip ol· . 
maktadır. Toptancılar belediye
ye müracaat ederek yoğurtlerını 
satmak üzere cuma günleri dük-
1-:anlarını açmak için müsaade 
istemişlerdi. Da.imi encümen ker 
fiycti tetkik etmiı, yoaurttan 
batka bir fey satmamak ıartile 
toptancıların cuma günleri dUk· 
kinl1tr1na açmalarına müaauJ• 
etmislır. 
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Şair Homerin aslı Türk 

Hakikat hayalden nekadar uzaktır 
Yunanlı mı? 

.. mu, 
aıı.- ·L= Besim Atalay Beyle Yunanlı "- ııYtanımıza llizmet içın, Gazinin ua uayil)İn levhası - Hakikatin sefaleti - lstanbul 

irpdne harelcet ettik fakat vazifemize tlyatrolan - Edebiyat ilemi - Kitapçı~arda pinek- milderrls arasında 
mani ohfular. Ah şu halk frndr., liyenler- Muallim Nacinin yanında - Bir gaz.el ve büyiik amiral _•pokauk"""- ki j~I! Aksaray meb'usu .BeSinı Ttalay Be- ~ v"" w 

Bu söz, büytiğtinien k~ tEadu nasıl dogar ? - Çöken bir iilem yin H8.kiilıiYeti 1\füliyede çıkan bil takuzinosun en büyük düşınaııı tiJtl 
~a::amr~n ~üsta.kil rıe.lllfttlerin dil _ 34 _ Ya~an . H 0 lit Ziyo ıtıakaJesine Yune.n i:larülfünuno mü- Ona 10 bin altın vermeği teklif et ,~ 
e e~ uşmıyor. •

11
. .. • . .. . . • . derr.islerindtn M. MO&kopufos tuaftn· Umur Bev Kantakuzinosa b\1 p 

Bu laflar be.na, kuvayı mı ıye gwı U!11n iftiyik ve tahaasur senelen haya l da bır medarı teşfı ye bulmuş oluyor d ,.. . d ,." t .... d b" .
1 

d h k • tJ ' b" d t cıkil td 
ı · · h t ı tt s k' b b · ı 1 .•-=o.L d an ı.-.d~SaJe a""'n pze e ... ın e ır ı e a a uvve ı ır or u e,. p 
enın a tr a J, 'an 1 U ey er, pa- fıaie Jl!il.llDbalvn lter mıntakasmı, SO· Um. 'ld wi • bu e.b it ~- • . • ttl• 
~alııır: kaklarını ebrıiyesini, halkını büyütmiiş, Asıl inkisarı hayal edebiyat ve ma:t ~e~a~ verı f! nı yazmış. . cev r gını vadeder:~ tek~ı~ı kabul e n 1 

"- Vatanı ıturtarma.k i~n giıti)w· g:enifli!tmiJ idi~ sanki o büyük bir buat aleminde oldu. Babıali caddesi· ılk kısmını dun dercetmiştık. Bu ~'"a tekrar gelecegı vadt ıle de onda al 
duk, kura;rc milliyeye iltihak eilıe~mi bivna .idi ki üzerine yer yer kınk bir ni ben nas1l farıed~rdim orasnu ne brn son kısmııu da bu~ koyuyoruz. dr. Fakat im plinrn tatbikini. ~· 
ıi uman lngilizler yııkaJadr. Biti Mal aj1lait.an ak.Beden güneş ziyalan parça j muhteiem h iitüpa.neJerle, 11e muazzam M. Mosko~ul~ d~yor kı: . .. . . da geçen 'bazı \·akayi geçiktird1

• 

tayA sürdü. diyenlerin jestlerini tak· parça dökülmüş, onu krsıın kısrm gol·! matbaalarla süslemiştim. HayaJim- TŞmur_ .ısmıne ılk defn _14 ~?~~ ~ı Garpte~ türkJerin gittikçe 
lit ediyorlar. Ne çalım!.. ıelerdc bırakırken şurasını burasını • de burası sonu gelmiyen bir galeyan ha.dısel_e1•1 ar~da, Konya Tuı_k Se.· kuvvetlerinden kuşkullanılmai• 

müferit renklerle boyamıştı. Ço-1 içinde alay alay şairleri, edipleri, mu- ~uk. hükumetının ~n?art ve Bczans~ lanmıştı. ~ 
Fakat 'garibi şu; im zaUaı•da vatan, cukJuğumdn bana müstesna hayretler 

1 
harı-irleri çalkahyan bir mahşer idif~hıt:a~ ba.Şlangıcı ıle ~manh devlet~- Yirmi dört parça gemiden Jlf t 

hamiyet irşıtda ri1.yet, bedeltlerbte d• l"eten İJOiazı yeşil korularla, 1'tngi- , Buradan geçfürken daima kayna.mal nm 1~ ~uvaffakiyetlerı zaınanınd.ı kep ve Papa. Venedik, Kıbrıs ıcrtV 
l<una.n sandalyeler mevnu baJım oldu reak gül ,-e t;içek çağhyanlarile, etek ha linde bir müthiş lrn.zamn buhar~a-' rasgelı_nır. , Rodos şevalyeleri tarafmd_an ti 
iu zaman taze bir bira köpüğü kaba· lerini mavi sularda ıslatan beyazl rile insan sarhoş olmalı idi. İşte h:ı- Bu karışık zamanlarda Rum S~l~u~ edilmiş bir donanma. 0 ~aırısJt ~ 
barıyor. mermer yalılarla süslenmiş görüyor- yalimin bu taşgm 111an'at sahra.hına. hanedanının son sultanı olan ıkıncı . •. . 1 1zırıırt 

,\J tt• K ·k b t k k lat.Sı:z ole Beyın hukıimet merken o an Bu etek Upfllmek •um. Hele lhsaniye sutlannı güne~ ı beden orada bir işkembeci11in yaha t ~ ka~·1 ·d1~. e}h·~·a t~rd e ~ :; tip kali!yi zapt.etti, 'Ve d-Onllıtıll91 
tufanlarınm alhnda yükselen bir ıh- bir kasabın yanında üç beş perişan ra o u ve u ume agr 1

• 

ister ! . tişam sahnesi şeklindi! ltayalimin meb ı kitapçrnın .. 1smk sandalya1arında zA- (Rum Selçuk hükumeti denilmesine yakıt. . çaıı• 
Oç arkadaş vapurda konuşuyorlar- zul rerik veren boyalarile bezetmi~- 1 mantarını •. asri geçirecekleı·inde müte sebep onlarr 'Selçukyan lran.>"&ndan Ertesı sene, Um.ur Be~ ..... ~. 

d 1 • • • • • • t t ek · · d" · b h .. k • den A vrupaya 20 bın atlı ile g"'7.~ • tim. Başlıca cevelangahımr teşkıl e· hayyır yolunu şaşırmış gençler yn· ayrr r m ıçın ır, zıra u u u . . dar-
" C t·~'L f (C) na- . .. . . t y · ı · to kJ d h""kti atlıları yıne Kantalruzınosun - ancm ne u .ua ~~· r r"" den Beya.zıttan Fatıhe kadar muse1 · hut hayattan sırtlarma temız bır et 1 m~ unanı erın pra arın a u m . 11 

ben do'ğdufum zaman 'muşır iı!i .. Ben sel aokaklar, içinden mutena bir k -; ise ,·en~cek kadar nasip alamıyarak sürüyordu.) lan Saruhan Beyı Umur Beye 
ofüz sem y&.tmdayrım. labahk ali:an. mualla binalarla ~e· nihayet bir ermeni tabiin matbaa Bumda on ktiçük hiiktlmet teşekkül ti. Umur Bey derhal Dimeto1'

3
. 

Otetı.. . niş, uzun bir şehrah gibi idi. j provalarını tashih etmekle akşamrn etti ki, iBizaos lhlitlutla:rmda olanı frndan yürüyerek dostunun, b~ı 
•·:- Pen doğduiua ~ına:rı. (Z) Btyı Ne acı bir inkisarı hayale düştüm: 

1 
rakısını temine ;çalışan ihtiyarlar! Osmanlı hükumeti idi. Selçuk hükurne Sırp ve Burgarlara karşt yar • I 

rnehuısınlli· Ben yinnı yaşındaymı. Bill.kis her it!yi oJdllğundan dahal gör düm. Cadde baştan başa Karabet tinin ya.Hleri hemen istikllıJJeıiRi ilan koştu. Periteorejon ile tskeçefl 
Ned~n bu a~amlar böyle_ m~h·ueluk dyadt çürümüş, kü_!ülmüş yasstlaş- \"e Ka..-;barlA, Aleksanla, Mnra hep...ı;ıi11- etmişlerdi. Bunların bazılarının isim tardıktan sonra lstanbula doğftl l 
nteb usluk dıye çıldınyorlar. MaUah mış, kararmış buldum. BeJ'azıttan Fa den daha mühim, köşede Arakelle leri tl'an ıarbi Anadoluda meYcut- dü. Fakat Apameia (MudaııY', 
nıi'lkle~ _var. On1tt~ u~lan?r e~e~iltt tihe kadar Yezn~iler, Direkler aı-as1,I dolu idi. Bunlar da kitap, gazete. tur: Aydın, Saruhan, Menteşe, Tklte. kadar ilerliyebildi. Çünkü sarti"9

1 e!~Jderın.1 3Blıtar s.ıya.sı njımluını tet Şehzade başr, Saracane başı hatıram mathaa hayatma ırklanna. ait çah-ş- Karaman ve ilah... yinin oğlu prens Süley~rt· ~ , 
ı·ube ~ttı1er. N~ dıye ~o.cu~ linket da ramazan piyasalarını, Abdülaziz kanhk. beceriklik kab.i1iyetlerini getir Umur Bey de bu prensler meyanm·ı kısrm orduya kumanda ediyordd· 
lerle ~te~.e berıye ku~ ya.pryorJar. t:amanının arabalarla seyrana çıkaıı 1 memiş oJ~Jardı acaba ne olacaktı? dadır. o de SeJçuklarrn geniş memle· madan ölmüştü.' .... J 

Oçuncu cevap _verdı :. ya.şmaklrm altında daha giiıel. türlü Onların gayret Ye faaliyetinden do~ ketinden bir parrasına konmuştu. U B h As ya ' ' 
" Vaktle hır vezır vRrmış yaı:ı.r ki J f 1 . . .. d d h 1 b' h k t d k' k d k" • mur ey emen )"a dl~' 

- • .. •• '. <.r ren ere erace erının ıı;m e a :.. muş ır aı-e e var ı ı ne ·a ar u· Hükumet merkezi Tratles yahut ı-ens Süleymanı kendisinin ı;l ~ 
dôbanr geçmış, goıu gönn~~~ _eh tul- cazip görünen saraybJarıru bir nefa·!c;ü:•. ne kadar zayıf olsa hile yjne bir Aydm idi. (Bu isim tiirk prensi, Emir ~ .. h kk d k" i 1 r tekz~·9 tC 
:ma~ olmuş! faltat arüira kCiçuk,k\JÇi'k isi neşheri şeklinde imtidat etti.l ~vdi . l k l t ) F k t gu a ın a t şay a a ı 
entrikalarla me\"kU iktidara ıreç11ek i- rirken simdi hu sokakları basık düx-1" Bu~al.ıı rdan geçtim hir garibüddi- Aydına nıslpet .e -oEn~ maş urP.h ... ~ ·aı . Umur Bey kuvvetlerini 

11
111' 

. ı l • . ' pek çabuk zmır, pnese ve oc~ 1 e harplerle sarfederken OsırıP. ~ 
çın ça ı§Itnıı§ . • ~i'nlan1e cjğe.rlere kasvet ,·eren dara- yar gibi... Ve buralardan her çıkışrm· lyon;ya sahillerini işgal etti. . .. .. .. . Jd J1İ 

Paşanın J'3.kınlarında11 hm: c1k )-ollarilt öyle miskin ve sefil bulu· da sokai! w havasını ool bol teneffüs . . kuvvetı 0 kadar buyurnuştü ..ıı' 
~ p d · ı "I . . . . · . . . . Umur Bey Ege denızjnde bır hayli t k" t "k' t ' s ıtan 011• - aşam emış, ma mıı var, mu • yordum ki. başka !JıT yere gelmış, ettım. 1 1 en hır zmdanda kfıfı ha' . a ı mevcu ı ı par ı, U ,t· 

klinüz var. Paranız var. Ranlarmrı. benim lstubulumon çirkin hir takti- va bu i ; bir mahpus gibi... korktllan bır donanma ~a yapmıştı. ittifakını araştumağa baştad11.; 
hamam\aı-ınız var. ÇocııldnrmtZ, torun di içine düşmüş gibi idim. Beı• · ~ün Tercüm~ni Hakikat ~~· lstaııbulda K8;11takn~osu_n partiler bit taraftan Kantal<11~ 
lann!z: torunlamm~m ~rn1an ia ~· Bu seyahat ramazana tesadüf et- matba ,ötürdüler. Muallim Na- en.trıka1ar ya~tığı ~mana musadıf t.e taı·aftar imparatoriçe ile 1 1ı 
fah ıpnde ya,ryaeak b1t kaide. Dlti· miş idi: Ak'""1m pi"""salan arasrnda cinin ' ,~ girdik. Dar bir merdi- idı. Kantakuzınos, Bızans lmpara· to J 'di ltt"f k .. 'J~ 

Y- .r~ ' • ··1-·. 'b" bil.h r an ı . ı a ını once 
yaemıı n~ye? gezclhıı Tt burada tek başıma bir ya vend~~ · h li duvarların arasırıdan per t-0rlugunun huauınet na.ı 1• a ara · te · tt• 

P teğ. · t t ' ' d 1 to be • i J Pal logun rıçe mın e ı. .ı 
8§8. e ını u muş: banc1 ruhu ile dolaşırken şimtli ma· desiz. ,· -,;emesiz. çıplak ,.e pis bir o· a . mpara . r şın~ an e~ ıo.ooo ki~ilik bir türk ku~., ~ 

"- Param var, pulum var, hanrm kb bir hayal hadi8e8ile lzmirin Kor· dacık Bir iki kiı:-i fakir ve kü- vası~l ve kam pederı olmuş, nıhayet . ş Ad t :ıB•ti.~ 
var, hamamım var. Var amma. şu kör don boy-unu ikindiden grupa kada r çük h.iı masanın har;;n,da gülerek önün hükumeti ele alarak 1341 den 1354 buJa geldder, fevkalha eK ~t$~";ı 
ı t x.· •·.;;;:ı • 4 i ' · k d h::ı..a_;. .. "şt" B e tiii karşrlandtlar. Ve der: al s 1,. o MI e :e~ı roruyor ııuısun ı em f. Kn.mer tazinuunun önünde en mü· de haşlanmış bir gazelin yeni d()ğan e a ar UAıuu sormu u. 0 n • . .. • 3 rb 1 

O ~ilmek i&titor ! 0 1 .. kabahat be-.. telttim nokta.sını bulan piyasasını gö mrsralarmı gülerek okuyan mua 1Ji. ltalı ve dahil~ harplerle ~olu k~nşık sa ka~şı yürudüler. Fa.kat: 0,-ı'r~ 
de defıl ı rü}·-0rdum. Bit haya] sukutile makus min karşrsrnda alkışlamakla meşgul- :ıam~~lirda Bızanelılar 6tk sık turkle· ~k~zı~os kazan~ı, Sulta ~ 

.. .. • * .. * ~ . bir hayal ifratrnm tesadümü ara.sın Ciü. DeliJimle bana oturabilecek ancak ~e murac_aa.t ederek onlardan muavenet hır ıtti~ak aktetti n ona kı:tl p 
Etek opturmek ıçın meb uluk rü- da ruhumun b!"r istihalesi vukua geli- birer i1'kemle huJ'unabildi. Delilimi ısterlerdı. . yr verdı. .;fli 

yasına _dalanlar. saltanatla hitl~" e· yor. lstanbuldan 5-0ğuyarak lzmire belki tanıyordu, benim ismimden bitt.'ı Batıları Sultan Oamanın oğlu._Oıha Umur Beye gelince artlk_;~ U· 
tek iptiirmenitt, kutbulaktapla bırliltte bir faZla incizap duyuyordum. . bi bir fikir hasıl edemezdi. Nazikane na, bazıları da Umur: Beye muraca· görünmedi. 1403 senesinde old 
el Öptürmefün kalllbfifü 1'attrla.•1ar Bilhassa t:iyattoJar, o kadar sevdi- bir kabulde11 sonra karşısındakilerle, at ederlerdi. Umur &y, donanması /. 
bari. fim, lzmirde hep kendi kendime ls· kesik kesik cümleler arasından, konuş. sayesinde Trakyaya asker gönderebi * * * . Jttlç f:J 

Ay kuyudan ıPJ.ktı tanbul& bil" kere gidince kana itana gi- nuşmakta devam etti. Zekıisrnın taş- Uyordu. Bu. suretıe altıncı Jan Kan· Umur is~i~e ta~hte bı:ıtı" 'J 
Y dtp ıe1'1Mk ıra.dinde bulunduğum ti- gı:nlrkları sinirlice evzaından t:ıb'ınııı takuzinos ıle Umur B. arasında blr daha rasgehnır. Bıiinci S ı1I f. 

. B.aşmuha:rtri müstakil meb'usJuk yamalar Şehzade haşmrn Direkler neş'eye meylanı daima güİen çehre· nevi dostluk muahedesi aktedildi. kumandanlarından TimÜ~ }\!( 
ı~lnt na_:zethll koyan bir pzete otun ara.ınnt o salaalarr, nhürl kolları- sinden pek asikar görünen muatıimde, Umur Bey İmparatora dört sene bir Umur Bey vardır. Faks.~ ... ~ 
:su un: ., -ZIJ'or • Y ~ • • • 1., .. 2 "- ·"JıJJ•· 

M"" t h'b" • ile - tak'll ın temaşa sahneJerine çıkarmak dai- kıyafeti ha:ııra,;ına rağmen Mki san· miıtemadıyen yardım ettı. .,.. sene si ızmlr prensi kadar nıu J 
u~ e 

1
,. ıbsand r mus 1 

ert " 1 yesile bilakis temaşa sanatım kavuk ğıru cühbe8iui ifşa eden bir ha1 var· sinde 380 yenkenli, ve 28 bin askerle namamış1ardır. · ıu' 
vermege mec: ur ur. . .. b d iti ' n· . tokayı k ptl 

Müsla.kitlere rey ffrntefe meebur- lu meydanrna sürükliyen Abdi ve Ila dı. Hatta esmerce simasını çerçevt:- Merıç ~unsa ın. an e..rıp Jme 4foı o . I~ 
dur. ıfÜitaktllere rey -vermeli IMCbur fia.n, kolislerde yuvarlanan gaz tene- liyen saakhnda bile ... , hemen ışgal etti. O esnada Sırblst~n I a~ 
d M .. tak"ll ~ ' "'"' kefenle h.allı:ın k:ahkahasını .Kazanan Her halde mfu;tesna bir fitrette da dostu kral Stefan. Daşan bezdın· ur. us ı ere rey vermege m~-r l 1 I to K t , r 
durlar .. diye kalemi eline alan mnhar- o tuhafhldar, kalln bacaklarile, ei§· bir şahsiyetin muvacehasinde idim. d~ mi~f; ~ !rt ll'lpara r an ~-KU· Adli ede: .~ 
rir bir sÜrü suğradan. kübrada)l so1tra kin kalçalarilt baletler, çoban rakıs ilk yazımın altına yazdığı nalwş cüm ım?s tle ırtibatmı temin etmek uze- _ _Y 

1 
"''"" 

te · ah"f • • d ld tarı oynıye.n terlemiş yanaklanndan lenin tesiri bile onun güleç simaısın· re 1ken bazı şayialardan 'Ve ha\'a.nm Polla HulO•I Et. n "dııdl ~ 
gaze nın s ı esını o nruyor. • d 1 k ti d.. d ·· ti ta tik e '' 

V tıkt • t ""d" k" } boyaları ı&ıza.n şişman dudular ba'· dan gelen tesir ile ~ilindi. fena olmaSTn an meme e ne on u. ye 9 f'ıJtlı'-j ı e man . an tspa "' ıyor 1 ge e- · · · 
8

. l t · 
eek intihapta da mUatakiUere ~Y \"e· gın gözlerle sarhoş kıntmalarJa genç Kesik kesik konuşmasının fasılala.· 1343 te bunu takip ederı akın da. mu ır müddet ev\fe • 165j · ~ 
•1 t"''-t' mektep ~ötuklannr mülevves deraguş- rrnda hep önünde yanm kalan gate- vaffakıyetli olmadı. 300 yelkenlıden merkezinde polis H~ ~,~ııı 

rı e ıım. ır. . 'b l U B . d bıt lara davet eden. manasız, zevksiz lin gelecek mısralanm zihnen hazırlı· ı aret o an _mur eyın onannıasr Fatma H. isminde . ·0 J 
Ayı kuyudan ya~nrz Nuretti~ h~ kantola.nrun boıuk telaffuzlarrna bi- j yor. Ağınm kenamıa sinerek tuzağa fırtına ile dağıldı. Eubee adasma N' t d t banca ıle tel' 

~dlarmaz 931 eeneenıde m~sta.kil btr ter çapkın nekte ko}·m1ya çalışan köh diişecek sineğe muntazır duran bir dofru sürüklendi. ."-ncak 200 ge~~ ışan aşın a a oıaralı' ,l 
namzet• çıkarır. Hell'l ahına.ilah mu- ne mııganniyeJer bende derin bir tebıı- örümcek haliJe 1'"azminin örgüsüue ltoplanabildi. 1'esalonyaya sahılı mekten maznun ceı• ~( 
ha.rrir ne gayret göstermiş, ne kan te at hiesi uyandırdı. Yegane te.selliyet riimoacak kafiyeyi bekliyordu. Bir j vardılar. Karaya çıkan askerler o a- edilmif, lstanbul a~t ıi'ı>b' p 
re batmıtl veren Münakyan takımı oldu. Bunı aralık karşısmdakinin bir temeUukl raziyi yağina ettiler. kem esinde icra edılel1 seııe 'eıı 

Bu kadar la.ta ne ltisum var. .ıı da bir sala~tı. Bu takım da Gedik· cümlesini yanda bırakarak kalemiue Umur Bey de altı bin adamı ile lm- me neticesinde on beŞ ıtll· ~ 
Müntehibi sani1er mtlstaklllere rey Pafa takımının bende kalan yüksek atıldı. ve önünde bekliyen kağıda ka· paratorla Dimerokada buluşabildi. ts- hapse mabkfırn oJOJll iı ııt~ 

vermekte mi1Stak1ldl. Amma 'n'lilntehibi hatırası )'anında bir döküntü kabi- nrmaktan korkarcasına iki ıi'atıt daha tanbulda, Umur Beyi lmparatördan ay hkA • t kararı, 'feıı>~,t '~ı 
eanJler k:endllerine rey verilecek nlm· lindendi. Fakat bunlara rağmen bir yazdı. Gaz.elin bir be}ii daha doğmuş rılmak için her türlü teşebbüste hulun ~a ~mıye b ımuş, fa ~- r 
zet buJaınamrtJar. Bunu anlamamak tiyatro idi. Yorulmı~·an bıkıp usa11mr ı oıdu. Onu okudu. Hep ht!ğendik. O duJa.r. tmparatoriça Anne de Savoie emesmce o:ıu . 11a'kı• j9r' 
için ancak müstakil namzet olmah· yan bir gayretle o zaman için tamaşa güldü, hakikate11 bu o tanın güzel bir ceza mahkemesık ;ırıııd8 ,l 
dır. sahnesinin en mergup addedilen e- beyti ifü ki beğenmekte ben de ~amlmi ki metr'1k matbaadan mı çıkıyordu? görmemiş, eski . 81

• • oı• 11ı11f' 
SADRI ETEM serle~ni iendine göre bir lisanla na- idim. Her halde bu gazel de intişar. Ben ki muurı Franımı risalelerinde etmış, bunun üıeruı ti IJ~ 

Bir tekzip 
Aldiğimız mektuptur: Dnnko 

Cümburiyet gazeteainde Ceftlet 
Kerim Beyin nutku serlevbaaı 
altında 9ahaıma atfedilen bir 
beyanal okudum, bugünler de 
nutuk verdiğimi habrlamadıtım 
gibi hiç kimeeye de bayle bir 
beyanatta bulunmadıftmdan tek• 
zibi keyfiyet zım~~da bu mek· 
tuban muhterem gazeteaiıde 
dercini rica ederim, efendim .. 

kil ve tew.il eden bu takımın içinde rmdan l!lOnra birçok naziregu bulacak- resimlerini göı-dültçe emsalini tstan- vekilleri Temyiz be~eıerd~ ~I' 
bajta Münaky~n olarak Nevart gihi tı. Şeyhlerden defterane odacılann:ı. bulda göı·euğime zahip olduğum tan· • ' .. caat etı.JJ•f -.1eiı+ .ti 
4:iddn san'atU.r bir mümessilesi kadar..... ta.nalı, debdebeli, mermer cepheli, yeıaoe ~uı: ti ııf111.1oı1 ., r ~~ 
t-Ofıpatyan, Aleksanyan, Sisa.k gibi kıy. Demek her biri şiir aleminin bir cila ve ziynete müstağrak dairelerin T enıyız. eye 

800
ra ıl' ,,,v 

mettar unsurları vardı. Ye burada mühim hadisesi olan o gazelter böyle içinde insana yolunu şaşırtan gazete vayı tetkıkt~O k•r•rıf11 
(Fazilet mağlQp olur mu?) (Yazife doğuyordu? Demek koca . Ahmet Mi· fdarehaneletinden birine muntazırdıtn. mabkernesinın Jttl , 
&fka galebe eder mi?) (LA dam O K:ı- tat Efendinin koca (Tercümam Haki· Hayaliuıin bu inkisarını da Jtazme etmiştir. -·l~ -,.,;lil1 

melya) (lki a.hpap ça-ruşlar) kabilin kat) gazetesi ve bir kütüpane doldtt· çalışarak bir daha buraya avdet etme Kemal s. sur . aıı>U "''~ 
den piyesltr görülürken hmire rneY- ran o mebzul asarı Ebussuut caddeı;;i rneğe kendi kendime hatettim. Na?.::t· "dde1 b'' ır 
sim mevshn gelen Fransız san'atkıir· nin bu dar merdivenh, pis duvarlı, rımda bütün matbuat alemi birden çö· b lstanb?1. ~:ınsl IJ., d0-' ' 
lannın bcraktıkları tahassüslerden pek 

1 
fakir. sefil, kiiçük bir hazirkanın if ·ıküvermiş, bir YTğın enkaz haline geli- aşmuavmı. K nıere 

'Uzak ka.1makla be.raber zuhuri kolubo·llasa yaklaşmış :razınahesi kadar olsun -rermiş oldu. tatilini geçırrne. istit• 
ıuntulannclaa dU)'ulan eı.aya kar~ı l bir gÖ8terişe malik ol meyan harap, san Bal.it Ziga U11ald zade ıam Bursaya gırP 



•' 
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[Dünyada Olan Biten Meraklı Şeyler 1 MELEK SineID-~ll 
Ceneral Kutyepov 4 Casus 

ne olmuş? 
Bir Lehli siyasi mahpusa 
38re, Lubyanka da mahpust 
Bundan bir müddet evvel Pari te 

ıı.eyaz rus jeneralJerinden Kutyepofun 
bırdenbire kaybolduğu ''e • kendi inin 
gaybubeti hakkında birçok ri"ayet
~~r çıkarıldığı hatırlarda olsa gerek-
ll. Son günlerde jeneral hakkında y~ 

ili ıh-ayetler çıkmağa ha lamıştır. Söz. 
de sabık beyaz ru kumandanı l\lo ko· 
"•da me hur Lubyan ka hapi anesinde 
~evkuf imi . Jenernlin ga:rbubetinden 
b r~ bir sene oluyor. Bu müddette m&h 
u ıyeti haberi birçok defa çıkarılmış 

tı. Bu sefer gelen haber daha kat'ı 
Ye benziyor. Filhakika Pariste bulunan 
"e birçok hu u i va ıtalarla Ru yadan 
habe.rler alan bir beyaz ru Jurnal mu 
ha birine demi tir ki: 
ı nundan takriben biı· ay evvel dost 
ı:ı?'dan biri gelip beni gördii. Bu ınt 
b ~1 tan gazetelerinden birinin muh:ı 
1_~rıdfr. llirnz konu tuldan sonra dedi 
•u • 

- Haberiniz \lil' mı? Kutvepof ht· 
11 •• ,; uz sağdır. 

inanmadım: 
l'f - Mümkün mü? bu baptn deJiJle

nb; var mı? 
la Sandalyesini benimkinin yanına ynk 

tırarak anlatı: 

Pransada Şark hududu hakkında 
mafOmat toplarken yakalandı 

Fransa emniyeti umumiyesi son 
günlerde Strazburgta dört casus 
tevkif elmiıtir. Zannolunduğuna 
göre bunlar büyük bir casus şe
bekesine mensupturlar. Tevkif 
olunan dört adam Franıanm ye
ni şark hududunun takviyesi için 
Rayn ve Sar nehirleri boyunca 
inşa edilmekte olan istihkamlann 
projelerini elde etmeğe çalışmak
la maınundurlar. 

Emniyeti umumiye müdüriyeti 
1930 Mayısmdanbcri Şarl Ürig 
İtöminde bir adamdan şüphcicn-
mekte idi. Bu adam odun taciri 
olduğunu iddia ediyordu. Kendi-
sinin ecnebi bir devletin casus 
şebekesine mensup olduğu 2an
nediliyordu. Bunun üıerine em
niyeti umumiyenin en kıymetli 

hafiyelerinden biri Ührigin pefi
ne memur edildi. Bu memur ve 
Alsas Loren po1is müdürll Sibil, 
o sırada Pariste bulunan Ürigi 
sıkı bir tarassutta bulundurarak 
Paris ile Straıbürg arasında ca-

d - Ueni dinleyiniz. Buraya gelme· sus şebekesinin izlerini bulmağa 
ı: e~el Varşo,·aya gittim. Orada· hit muvaffak olmuşlardır. Maamafih 
)' duf l\lo ko\'ada bulunan ccnebı i 
ltl&tlerinden birile kal'§ılaştım bu zat asıl müşkülat delil bulmakta idi. 
• "rsa>-a olup biten hadisatı mükemmel Delil bulunmadan tevkifat icrası 
'la.her alacak teşkilata maliktir. Kendi imkansızdı. O vakit Straıburg 

ııe Sİ)'a i me\lruflar \'C bahu u. Kut zabitası casusları faka bastırma· 
~Poft~n bahsettik. Kutyepofun i mi ğa memur edildi. 
.Ylenınce siyasi rccül hamı şunları Alsaslı Şalk ısminde birinin 

~la~tı =.Dundan dört ay mukaddem lıir vaktile istihkam bölüö-ünden biz·· 
l·ı hlı sıyasi mevkuf, bir ru me' kufu 6 

e ın··h met elt ğinden istifade ederek 
llıU • u adele edilmiştir. Bu mc\'kuf 

1 
hını bir adam olduğundan mahpu· askeri destigahlara girdiği mey-

li l·eu e nru ında Luhyanka zindanları dana çıkarıldı. Şaik eskı arka
~ trı iç kı mm da "\'imtrennı. Turma'' da.şiarını bulmak vesilesile inşa-
~ buıunmu buradan karmanın im-ı ata nazaret edenlerin yanına gi-

ııı yoktuı-. riyor. Baz.an dost sıfata ile diğer 
~ l..ehti bu hapi. anede 19~0 te riniev- adamlarda gct rıyordu. Strazburğ 
r~~ne lrndar yatmı . bu müddet zar- ıner s_,z kof9İŞ.ftr\ ou oaber~ alın
"• " zindancıların konu arak hir ta-

1 
ca askeri tezga'hlarm etrafında 

ba~ l'QaJUmat elde edchilmioı. llundan tarac;sudu şiddetlendirdi. Netice
ttt··~ etrafı da taı as ut etmiş. Temin I de Şaik '.n şiipheli tarassutlarda 
'h~gıne göre o sırada Kutyl'pof, Lnh· bulundug· u ve Ürig Şarl ile g6-
l\t ~da mahpus imlı. \'e n~mr.,. Jene 
dıı ~•ddet11 bir tıırn ~ut altında bulun rüşdüğil tahakkuk etti. Bundan 
"ıt;ı.ıırrıakln beraber kendb;lne bet mua başka her ikisinin Vaydlıng is
kı de edllmiyormu . Yalnız haftada ;. ıninde bir mü~terek refikleri ol· 
rııa~fa tr:ış edilerek yüzünün tanılmıı duğu meyJana çıktı. Dördüncü 
~td tıa. dikkat ediliyormuş. Ara sıra bir şahıs mesele ile alakadardı. 
cılh·ı~ltri lndirilmi otomohilde şehir Bunun ne derece alakası olduğu 
tıı~~nde \'e civarında gezme ine bile henüz kestirilememiştir. 

1 de ediliyormuş. Dört Alıaahmn tevkifi ka-
""''lf ~ı • Jeneralın l•'ransadan nasıl ka rarlaştı. Maamafıb baıka şerikleri 

ll11 h:ıkkında mnlQmat alamamış. olup olmadığını anlamak .. için 
llltı h ııumatr alan beyıız, ru jeneral: tevkiflerinin tehiri arıu edılıyor
~llteJil~ rnahpuş ve saf olma ını muh du. Ancak bir çok hadiselerin 
de11 ı.. ~orUyor. Fakat neye DoJşevikJer 

Bugün ilk matinesinden itibaren 
NiSAN MUSABAKASININ 4 üncü BUYUI{ FiLMl 

ÇILGIN MA A 
Şaheserini tal.:din1 ve iraeve başhyac:lktır. 

Mümessil esi: M /A il ID ~ 
Bütün dünva n1ünekkitleri, isbu şavanı havret filnıin ~1J.\l~IE BELL 
tarafından .... ten1sil edilen filnıl~rin er; n1ükenın1eli ve AŞK GECELERl'ne 

faik yeg~ne filnı o!abıleceğini beyan etnıektedirlcr 

~ouoreler itin Bil~tl~rtn luet~en le~nrik [dtlınesi f, rcu~ur 

1 

- Hus;!ünden-ıtibaır en 

Doktor nasihati. 'Al d r ~ nda Hu~ıı.t ve sıhht tunlctiniz için 1 em a & J ''LYSOL,, I Muhakkak s~yretmeniz lazımgelen muazıa?1 s?zlü bir fil~ 
Türk muhibbı(Claude Parrer)ro layemut eserı 

•• 
(Alameti F arikaıı) 

muz.adı taaffün müstahzarmı 

kullanınız: Adetlerinizdeki dem 

zayiatı duracak ve hali inli· 

zamı kesbedecektir. 

Taklitlerinden sakınınız 
Fabrikatörleri: ShüJke ve Ma· 

yer A. G. Hamburg 
TUrkiye için yegAne acentası: 

S. Jacoel ma'htumları, İstanbul 

1 1 
ı OLiM-ı ı~ . 

POS 
1 Gazöz Fabrikası 

Muhterem müşterilerinin Kur 
ban bayramını tebrik ile kes· 

pi şeref eyler. _ .. _. 
~-------,ı Artistik ve 

Opera 
Sinemalarenda irae edilen 

CharlteChaplln'ln 
Son Şaheseri 

HHift l~IKlHRI 
(Clty Light.s) 

filmi nihayetsiı Memnuniyet ve 
Alkıılarla selimlanıyor.Haşiye: 
Bu filim için tcnzilltlı mali- ' 

neler olmıyacaktır. 

O/düre Adam 
nam şaheserinin heyeti ternsiliyesi başında bulunan dilber 

MAllffil [;lilL 
ilk dafa olarak Tür~çe konuştuğu işitilecektir. 

Mehmet Paşa rolünde MAKSUDIAN, lstanbul Dainler vekili 
rolünde GABRIEL GABRIO ve Fransız ataşemiliteri rolünde 
JAN ANGELO gibi sinemanın en mümtaz ve meşhur artist. 

!eri tarafından temsil edilmektedir. 
Kıımı az.imı lstanbulda çevrilmiş olan bu bllyük fılmde 
Eyüp Sultan, Sultan Ahmet, Ayasofya ve Tarabya havaliıini 

göreceksin:z. 
Bayram riıünasebetile ~ündi.iz 1,3,5,7 gece 9 buçukta 

Elhamra Sinemasında 
Yarın akşaın: Büyük ve kı~·nıettar artist 

GIEOllGIEi IA~Il~O~iJDlUJ 
Jlk dafa olarak 

YILMAZ" •• 
kuvvetli ve ihtiraslı eserinde ve son derece cazip füminde 

konuştu!:unu işideceğimiz tarihtir, 
.. . - . ~ ., . ... ., 

Bugün, bu ~ikşaın ye yarın yalnız ına tineleroe 

GEL EVLE lELiM 
Haftanın biiyül{ muvaff akiyetl 

. \ . . . '. ~· ' , .. 
Bayram Mün~e~t~iı~e,;=======: 

AS R i Sinema 
Mevsimin en bliyuk ınuvaffakiyetini teşkil eden 

"" • Moskova u esı 
filimini gösterecektir. Mıimessilcsi: LYA l\tA RA • alı. Çnrşamba, -. e Perşembe 
I 6 buçukta matinelerinde • 1:ıestroJ'ETROFF idaresindeki Ru- Bıtlalaikası 
,.e me~hur muganniye NATIIALl1' POLIA~SK \ fılme ı~tirnk ve güzel 

parçalar tercnnum edeceı lerd r 

Pt"rde aralarında :ıenf?in varyete numaralan 

Pek yakında şehrimizin görüp dinliyeceği 

l~rıij'lisnu muamele gördüğünü bir tevalisi üzerine casusların hemen 
lttr ~l tahmin edemiyor. Vaktile tev- tevkifı mecburiyeti basıl olmuş
~il Ortan ve ayni şerait dahilinde hap tur. Casuslar cürümlerini ikrar 
ıı~ ~ Brusilof uzun müddet mah- etmi,lerdir. 

~~:~~i:1~f::;;?l~~f.~~5f KAN S 1 Z-Ll_ K_ :.~':et~ 
~ td·ı de bilahare kendisinden istH Chloroıe 
llıış 'ıttek ümidinin beslendiğinden ı btı:ıizsh:Jı'k icin ~glne den ~ iby~ ~~n SJROP OESCHJENS. pııoıs 

EI"'VIRE POPESCO 
Aleksandre Dumas Fils'in eseri 

YABA CI 
' F..ıı muntahip cUbba tarafından tertip edilmıstır. ~ nıu 

Tamamen Fra nsııca sözlü filmini temsil edecektir. 

olur mu? diyorum ki: - nen Knrl .. Aç knpı~ı- Halihazırda Opera ve Artis~ 
Diyorum ıki: - Bana baksana hergele bozuntu· Karyoladan athyorum. Kapıyı açtı· tik Sinemalarmda gösteril·f_ 
- Bir tecrübe edersiniz eğer mfuJa· su eğer şu ihtiyar hanıma bir daha a ğım zaman Kaı·l odaya ~iddetlc giri· mekte olan Charlic Cbaplin'in 

ade ederlerse onu gördiiğünüz zaman taşacak olursan hnllaç pamuk atar gi yor ,.e kekeliyor: son eseri Şehir Işıklan filminin 
yalnız: "Alber mücrim olmadığını bi· bi seni didik didik ederim .• Bu sözüm - LOdvig... Türkiye için sahibi imtiyaıı bu-
liyorum.,. deyiniz fazla bir şey söyleme kulağında küpe olsun .. Emi lenger sn· Yakasına yapışıyorum~~ lunan Opera film mfiesseıesi, 
yiniz. ratlı, pehlivan taslağı. - Öldü.. işbu muhteşem filminin Beyoğ-

Başı ile tasYip ediyor: Onu bir paçana ÇU\'ah gibi silkeli- Oda dönüyor gibi oluyor .. Yntngıma Ju ve· lstanbul sinemalarının hiç 
- Ah ... helki son zamanlar onunla yor. Ve butlarmı kapının tokmnğma tekrar dfü:üyorum: birinde irae edilmiyeceğini muh-

cok meşgul olmadım. Fakat ne rapa· ~arpıyor ve ilave ediyorum: - Doktor aramalı.. terem ahaliye ar:ıeyler. 
~ ım Hansın bacakları yoktu... - iBtli koko7 ... pj. cenahl't .. mr da l{arl bir :sandalye de\·iriyor. San· Opera film 1 

Onu biraz daha te elli ediyorum. ha geldiğim zaman senin cılığını çıka dalye parçalanıyor: ı~'--------------..1-
Yinc diyor ki: racağım. . - Öldü Ernst öldü .. Bileğinin da· 

- Za\'allı yavrum .. Şimdi yapayal· \'e suratına iki tokat indiriyorum. marlarını keserek intihnr etti ... 

\', !:.!_trika numarası: 118 
~n ~-~c~-------------tt-ı 1t arp cepheainde ••• mücllfil 

1"11Jria Remargue 

nızdır. Uzaklaşıyorum arkam~an lla~rıyor.=.. Elbi. eJerimi arkama _nasıl_ giydiği- 1 Do ıor 
Elimi uzatıyorum: - Mahkemeye gıdeceğım... 1 uz mi bilmiyorum. Lud\'igın evıne nasıl af llz Cemal 
- Merak etmeyiniz terziye bir il.i mark cezayı ,·erdiğin zaman göziin n· vardığımın ;farkında değilim. iBrden-

' .\. söı söyli)eceğim. Bir daha ize ~nta~- çıhr!.. bire hir odada, keskin bir ziya altında Dahili hasta ıklar tedavihanesi 
~;'!a .Yiye('eği vnr mı? mnz. Geri dönüyorum. Fakat herif mey. olduğumu farkediyorum. mr ele kan cum:ıdan maada her gtin öğleden son-

•~' f31i ber~Yorum: Herif hiıla methal kapı. ı önünde dandan kayboluyor. Jar ..• Dolapta Kuarçlnr n Sil el. lcr ra saat 2 den 4 de kadar erkek, b· 
'ttl~l I> esı, T.· :ıı * * • 1 ·ı ı B' k 1 dm 'e çocukl:ınn dııhili~·e hastahkla-'C\ ed -· narı Bruger bununla duruyor. Aptal suratlı bir küçük bor- meJ·us bir ışı tı ı e par ıyor... ır ·o · J 

~~....._ llir~Ctk .•.. Bi~ eksiği kalmaz. jua .. Bnna ter:. ters bakıyor. Uzakta- Gece geç vakit kapı !';iddetle ~ah- tukta bitap, nahif, bitldn bir bede.n
1 

nnı Dh:acı)O'u>ıda JJ8 numaralı bu· 
llt'•r aç boreg! .. i ır3r. O börekleri sır u7.akl:ışmaz arkamdan kim bilir ne nıyor. Sıçrıyarak uyanı)·orum: müthiş surette solmuş bir simn, yarı !rn st•s! kabinesinde teda\İ eder. Telefon 

" .ı\cab :. · ı 1 ıanbul 2398 a kendi ine götürsem ler söyliyecek yakasından tutuyor \e - Kim o? pah sönmüş gözler... •••••~•••••••• .. 
<Bitmedi) 
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Frinenin hareketi 

Hikaye Değirmeııci 
ıllaris dö Kabra'dan: fa. 

Şatoda ziyafet \'ardı. Şehirden da- - Yahut. yalnız siz mi idiniz .. Xe 
ntliler gelmişti; danslı Ye mızıkalı ise o kacla.r ehemmiyetli değil. Eh, ha 
bir yaz ziyafeti idi. Bütün hafta, ci- banıza 8Öyl<.'rsiniz, rica ederim. Bon· 
han•ümada bayrak sallandı. Harman jur. 
mevsimi idi, fakat bütün atlar, misafir Mütl'bessim, ba~ını iğdi, ve dizginle 
lere tahsis edildiği için demetler k:ıl- ri çekerek atını dört nala kaldırdı, 
dı. Henüz biçilmemiş geniş at·azi var gitti. 
dı; Ukin bütün adamlar sandalcı ,-~ı Yiktor.ra gidince .Johan hırsından 
arabacı olarak kullanıldıkları için <.'hin kudurarak peşinden ormana daldı. O· 
ler duruyor ve kuruyorlardı. nu yalnız başına, ayakta, bir ağacel 

Ha!baki, sarı salonda. mızıka bir dayanmı~. hınçkırarak ağlar hir ,·azi 
taraftan boyuna çalıyordu.. yette buldu. 

İhtiyar değirmenci bu günlerde de Düşmüş mü idi? Bit· yeri mi incin 
ğirmenini durdurdu 'e evinin kapısı- mişti 1 Yanma giderek sordu: 
nı kilitledi. Geceler mehtaplı ve sıcak- - Bir kaza mı oldu! 
tı, gençlerin heveslerinin hududu lok Viktorya, kolları uzanmış, gözler 
tu. Vaktile, şehirliler onun arpa çu- parlak, .Tohana doğru bir adrm attı. 

vallarile az mı eğlenmişlerdi. Bir gün Sonra, durdu, kollanm indirdi, cernp 
mabeyinci ona, kendi zengin eli erile, verdi: 
bir kutu dolusu karınca getirip değir - Hayır, hiçbir kaza olmadı; kısra
menJ berbat etmemi~ miydi. Şimdi ma- ğı bıraktım, indim .. Johan, bana böy
be)"inci ihtiyardı artık, fakat oğlu Ot- le gözlerle bakma. Gölün yanında nast1 
to da şatoya geliyor Ye garip Jatifeler baktyorduıı. Benden ne istiyorsunuz! 
yapıyordu. Onun hakkında öyle şeyler Gü~lükle ce,·ap Yerdi: 
söyleniyordu ki.. - 'Ne mi istiyorum; anlamıyorum! 

Ormandan nal sesleri ve ~rğlık1ar Yiktorya birdenbire elini .Johamn e 
çınladı. Bunlar şatonun tüvana atlan- linin üstüne koyarak: 
1ta binmiş gençlerdi. Atlılar değirme- - Ne kuvYetlisiniz, dedi, bileğin\!!! 
ne geliyorlardı;; karnçıların saplarile ne kun·etıi. Hem o kadar esmersin iz 
kapıya vurdular, ve içeri girmek iste ki, fındık rengindesiniı.. . 
diler. Kapının alçak olmasına rağmen Johan kımıldandı, Yiktorya.nın eh 
geçebileceklerini iddia ediyorlardı. ni avucuna almak istedi. O zaman c-

(Bonjur) diye bağırdılar, (bonjur), teklerini toplıyarak Viktorya: 
sizi ziyarete geldik. - Ila.rn·. dedi, hiçbir kaza olmadr; 

Deiirmenci bu sözlere mahviyetle sadece şatoya. yürüyerek dönmek iste. 
tebessüm ederek cevap verdi. dim. Geceniz hayırolsun. 

Sonra, atlardan inerek değirmenin --------
dolaplarını çevirmeğe başladılar. Polis Haberleri 1 

Değirmenci bağırarak: ·------~~--:=--
-Taşlar boş, değirmeni mahvede- Kasımpaşada 3 ev 

ceksiniz! d 
Gürültü o kadar bi.iyüktü ki kimse yan 1 

duymadı. Defirmenci taş ocağına doğ Enlki akşam saat iki buçuk-
ru dönerek ciğerlerinin bütün kunetile ta, Kasım paşada piyale mevki
(Johan) diye haykırdı. Johan yefü_;ti. inde Hacıbüsrev mahallesinde 
Elile göstererek (Boş değirmeni açtı- Çendere sokağında, arabac• Ri· 
lar," dedi. Johan, yavaş yavaş ilerledi. za Ef. nin oturduğu S •noplu Me
Rengi atmıştı, şakaklarının da"'inarla- met Ef. nin 8 No. lı evinden yan
rı şiştiler. Ottoyu, mabeyincinin oğlu ~ın çıkmış ve bu evle yanındaki 
nu tanıdı. askeri mektep üniforması l Al' Ef 1 · 4 6 Me 1met ve ı . erıu ve 
riynıişti; iki delikanlı daha vardı. Biı· No. lı ev!eri de yandığı halde 
tanesi iti doetça halletmek ümidile 
Joliana gülümsedi. Johan bir şey söy- ateş söndürülebilmiştir. 
Jemeden, hiçbir heyecan duymadan, Yangının ne suretle çıktığı 
doğru Ottonun üstüne yürüdü. Ayni anlaşılamamıştır. Zabıta tahkikat 
zamanda ağaçların arasmdan iki sün yapmaktadır. 
ri kadın arka arkaya sıktılar. Birisi 16 bin lira delll 800 Ura 
Viktorya idi, yeşil bir at elbisesi giy· Geçen~erde, Beşil<taşta oturan 
miş, şatoı1un beyaz kısrağına binmişti. binbaşı Süleyman Beyin evinden 
Atının üstünden etrafa bir göz gezdir yangın çıkmış ve bu sırada 
dL O zaman Johan istikametini değiş· evdeki mücevheratın da aşırıl
tirdi, saptr, gidip su~u a~tı i gürültü ya dığı anlaşılmıştı. Zabıta tahkikat 
TaŞ yavaş azaldı, değirmen durdu. Ot neticesinde hırsızın hizmetci 

to bağırdı: Inebolulu Haife oldugy unu tesbit - Bırak dönsün, ne yapıyorsun, bı 
ederek çalman eşyayı meydana 

rak diyorum. çıkardığı ve Sağibine teslim ettiği 
Yiktorya sordu: - Değirmeni sen 

yazılmış ve bu mücevheratın 
Jni açtın! 16 bin lira kiymetinde olduğu da 

_ Evet, diye gi.ilerek cevap ,·erdi. kaydedilmişti. 
niye açmıyayım, niçin dönmesin! Binbaşı Süleyman B. gönder-

Johan nefesi tutularak, gözlerinin diği bir mektupta çalınan ve 
'çitle bakarak: bulunan mücevheratın yazıldığı 

_ Çünkü boştur, dedi. anladınız gibi 16 bin lira kiymetinde ol-
1ll, taşlar boşuna dönüyordu. mayıp 800 lira kiymetinde 

l'iktorya tekrar etti: d b ld · · 
- lşittin mi, taşlar boşuna dönü- ol uğunu 1 irmıştır. 

Pencerede bir hırsız 
Y~:· alay etti: Şehremini civarında arpa emini 

mahallesinin tatlıkuyu sokağın
- Ne bileyim ben, hem niçin boş- da oturan aşık Ali isminde biri-

muş acaba, içinde arpa yok mu? si dün, o civarda yangın mahal-
Bir genç, münakaşaya nihayet ver- linde cami sokağında 42 numa

mlk i~in (haydi gidelim), dedi. Atla· ralı evde oturan polis Ali Riza 
ra bindiler, gitmeden enel birisi Jo. 
haMfan af istedi. Viktorya en ı;;ona kal 1 efendinin evine pencereden gire

rek elbiseleri aşırırken yakalanmıttJ. Epey yol aldı! taıı sonra atını 
mıştır. 

~virdi, döndü. Metresini vuran polis 
- Babanıza özür clılediğimizi sörle 

Küçükpazar polis mevkii mü· 
menizi rica ederim, dedi. rettebatından Rüstem efendi ev· 

Johan cevaben: 
- Namzet efendinin bizzat bunu velki gün Zeyrek caddesinde 

yapması daha. münasip olurdu, dedi. metresi Naciye Hanımı tabanca 
- Evet, hakkınız var, fakat .. kim ile vurmuştu. Vak'ayı müteakip 

bilir nelf'rle meşgul. Johan, ne kadaı· yakalanan Rüstem efendi hak
zamandır ~izi görmü3orum! kındaki poljs tahkikatı ikmal 

Kulllkl:ırına inanamıyor, yanlış işit edilerek evrakile birlikte adliye· 
tim ıanncdiyordu, gözlerini ona do~ru ye verilmiştir. Miistantik Rüstem 
kaldıı-dı. Geçen pazarı unutmuş. muy. Ef. yi tevkifaneye göndermiştir. 
du, zafer gününü! Cevap nrdi: 60 liraya bir ~urban! 

- Pazar gtinü sizi görmüştüm. Dlin Üsküdarda Ömer ismin-
- Ha ewt, kızı kurtarmak için İ· de biri Adapaıarh birisinden 1 O 

ldnelye yardım etmişsiniz. taliiniz vnr· liraya kurbanlık bir ko ' un a 1 m ış 
J1UJ, onu bulmuştunuz deği1 mi? ve koyun sahibine yüz liralık 

Krrgm, kısaca cevap verdi: - Evet bir bankonot vermiştir. Koyun 
onu beraber bulduk. sahibine Ömere geriye yalnız 

Yiktor;a, sanki aklına bir fikir gel 40 lıra vermiş ve ~erive kalan 
miş ıibi, devam etti; 50 liraya vermeden kaçmıştır. 

BUtUn hal~ aVld~aıyadan ge• 
lecek şimendifer hattını 

bekleyor 
Hu~usi Diyarıhekir muhabirimiı ya· 

zıyor. 

Her tarafta olduğu gibi Oiya
rıbekirde de iktısadi buhran 
mahsus derecede hükmünü icra 
etmektedir. Oiyarıbekir :ıırai 
bir memleket olmak itibarile 

buğday piyasasındaki düşkünlük 
çiftçiyi büyük endişeye düşür

müştür. Mesela buğday ölçeği

nin yani on iki okkasınm altmış 
be' ve arpa ölçeğinin kırk kuru· 
şa olması binnetice rençberin 
eline cüz'ı bir paranın geçmesi

ne sebep olmu~ ve bu vaziyet 
karşısında çiftçi, bihakkın bor
cunu ver~bilmittır melbusat ihti

yacmı geriye bırakbğından bu 
yüzden tüccarın eline para geç
memiştir. Zirai mahsulata mu
kabil sanayi kısımı pek mahdut
tur. Oiyarıbekirde ipekten ma
mul kumaş imal eden birkaç 

tez~ah Çermik kazasında pa· 
muk ipliğinden yapılan bazı do
kuma1ar, ve bunun gibi köylü 
ihtiyacını tatmin edebiJir iptidai 
aksama inhisar eder. 

Diyaribekirde Ramiz B. ismin· 
de biris:nin sırf şahsi sayile 
vücude gelmiş bir marangoz 
fabrikası vardır bu fabrikada 
haman Avrupa derecesinde yau· 

hane, sandalra, koltuk, kanapa 
cnvai çetit dolaplar ve saire 
yapılmaktadır. Fakat buna bura
larda rağbet edilmediğinden bu 
fabrika sönmeye mahkum bir 
vaziyette kalmıştır. Bir teşvik 
olmak üzere Diyarbekir devairi 

hükumetinin lüzumu halinde bu 
gibi siparişah bu fabrikaya 
vermeleri bu müessiseyi fena va
ziyetten kurtarmağa yardım et
miş olur. Diyarbekirin en mühim 
ihracatı yün, tiftik, yağ, badem, 

ceviz, mau, ipek, pirinç, ve sa
iredir bilhassa mebzul senelerde 

kendisini bir kaç sene idare 
edecek kadar yetişen arpa ve 
buğday vesaiti nakliyenin olma

masından sevk edilememekte ve 
bunun jktısadiyat üzerinde mü· 
him tesirler bıraktığı görülmek

tedir. 
Buğday ve arpalann Mardine 

ve Mardinden Adana, lstanbul 
piyasalarına kadar sevkine vesaiit 
nakliye ve şimendüfe kirasının 
pahalı düşmesi mani olmaktadır. 
Bütün halkın gözü Ergani ma
denine gelece1~ ve Diyanbekire 
uzanacak olan şimendüfere bağ
lanmıştır. Arazi vasi, ihtiyaç 
mahdut, ihracat mefkut oldu
ğundan ziraat hali tabiidedir. 

Z1raatte her sene muhtelif tar
lalarda ekerek dinlendirme usu· 
lü takip edilmektedir. Bilhassa 
yağmursuz senelerde mah~l 
alınmadığından ihtiyacı temin 
için çn·dar, yulaf ve daha bazı 
mütenevvi ıeriyat usuliiı tecrübe 
edilmektedir. 

Çermik ve Liçe kazalarında 
bir mikdar pamuk ''yetişmekte

dir. Umumi seferberlikten evvel 
ipekçil•ğe pek ziyade rağbet 
edilmişken araya iZ'İren sefer
berlik bazı dutlukların kal'ını 
mucip olmu-ş ve bunun için mah
dut bir miktarda ipek istihsal 
edilebilmiştir. Bu hususta ipek

çilık mektebinin çok yardımı 
olmaktadır. Seferberlikten evvel 
ticaret münasebatı en ziyade 

Haleple yapılmak.ta imiı, fakat 

a:au::ıı:z:: 

1 Harici Haberler J 
ı __________ ~=---~~~. 

ispanyada Klemanso abldes 
Nant, 26 (A .. \.) - Klemansonıı: 

Kalalonya ıstıKl§li ta!iıakkuk hatırasınt ebedile:;;tirmek için yapı~a. 
0 

ediyor , .. abidenin açılış reısmincle M. ~a~~dı~IJ 
Barselon, 26 (A.A.) - l\l. ~.a~~1 '1 bir nutuk söyJemhjtir. 1\1, Tardıyo, 

11 saat 10.20 de Bar~elona gel mıs ıst,ı~ nutkunda dem istir ki~ I\JemansonU. .. ı. '.> d rsı yon civarında toplanmış olan yuz )lll havatı bir insaniyet ve hamiyet e 
Barselonlunun yaşa nidaları arasmda tekil eder. Klemanso zamanınnzın eıt 
1\1. :\facia ile ku<;akla~mı)tır. İki reis, büvük Fr..ansızı unYanilc anııınaia. 
otomobillerle (Ceııeralite) sarayma haİ< kazanmıştır. Bu büyiik vatanpeı1'~ 
gitmislerdir. rin :,On o-ünleri milli kusurlarmuz yii 

• b ~ 
Bütün sokaklar ),alabalıktan ~eçıl· zünden endise ve keder karartıları 

mez bir h:tle gelmiş, cümhuriyet Ye'rrasmda geç~i:;;tir. Bu ı"usurıarrınıt; 
Rataloıt bayraklı.m ile donatrlmıştrr. dan en büyüğü ,.e en tehlikelisi. şu~Ut 

Barse1on. 21) (.\.A.) - Cenerallik da ki, biz ancak çok büyiik bir tehtıke k:t 
iresinin balkonundan halka hitap edenlşısında bir araya toplanmağa ka!.,. 
l\t. :\tacia, şu sözleri sörlemi:?tir: l ".eriyoruz. Kaza~~ığımız muzaffer~,,. 

"Katalonyanın serbestisi arefe~in·ı tı kavramak ve fılıyat sahasında ta ~ 
deyiz ... ispanya ile güzel münasebat mil~ ~ahakkuk ettirmek. h~susuı~~att' 
idame e~mektc olduğumu söylemckle,aczımız ve noksanımız, hıçbır vak 

1 11 bahtiyarım .. , cavüzi bir mahiyet almıyacak 0 \ 

B ·· · z:ı om ·öyle de mis kuwetlerimizi boşu boşuna israf. etrn:
11 . uEnunb~z~.rkıne, Jk. m . ~Katalon•·aJ te gösterdiğimiz sebat ve inat ışte 

ilr: "Jn uvu zcı· ·ım sız • .• · . . }ite-
. · · 1 büyük noksanımızdan ılerı gelıne lılara ı-;ize ait olan ~eylen ıade etme{· . 

t· dır. 

ıt.~u sözler halk arasında büyük bir: Herriot t~~ralrd belediye 
1. t · t' reısı o u 

1
. 

şevk ve heyecan tev ıt e mtı:; ır. I . . ?6 ( • • ) - Beledı've ıner 1' 
. Jı) on, _ ~'" ·"'"· ,, ,•, 

Barselon, 27 (A.A.) - Buradakı ~s si radika] sosyalistlerden M. Herri~· 
keri kıtaatın cümlesi huzurunda bı~ yu 2-1 muhalif reye karşı 26 reY 1~1 
nutuk söyliyen M. Zamora, . askerlrrı tekrar belediye ı·eisliğine intihap etııtif 
hakimiyetini munhasıran mılletten al t' 

· h'"k · t ' d k 1 ır. t•ııl makta olan yenı u -ume e sa ı o . M Herrio'nun bu muvaffakıye ı 
mağa davet etmiştir. Bütün zabitler sağ c.enaha mensup iki müntehibin Jell 
geçit resmi yapmışlar ve M. Zamorayı te verdikleri rey1er temin etmiştir.~ 
alkışlamı~lardıı:: l\t. Z~mora saat 21,20 Herrio, bu intihabın neticesini kabO 
de l\Iadrıde muteveccıhen hareket et- t d·~· . .. k" 

1
·dare sala .. hiye~ . . · e me ıgmı, çun u _. 

mıştır. bihakkin haiz olabilmek için sol celi p 
Barselon~ .21 (~.A.~ - Dün l\.f. Za· mensuplarının rey1erinden mürekk:~ 

moranın vahlık daıresıne rnuvasatatr es bir ekseriyet teminini arzu etmekte 
nasında pantalonunun arka cebinde bu doğunu söylemiştir. M. Herriot n• 
lunan p~ra çant.asını .. ç~lar.ı.ar kork?· sosyalistler arasında bir müddet f~ 
site elinı bu cebıne goturmuş olan hır teatisinden sonra reye müracaat ed 
almanı ahali sil1e tokat ile yere ser- miş ve M. Herriot 39 rey ile tekra.r ı; 
miştir. Ahali mumaileyhi bir sui kast- tihap olunmuştur. Diğer müntehll'1 

te bulanmak istiyen bir anarişst zan· beyaz rey puslaları vermişlerdir. 
netmişlerdir. Polisin tahkikatına na- Arjantlnde bir zalzele 
zaran mumaileyhin üzerinde hiç bir si· Buenos Ayres, 26 (A. A.) _ ıarl" 
lah bulunmıyordu. ja eyaleti dahilinde bulunan Anjtıilo' 
Bulgaristanda hilkomet buhranı . . . 3tıJ Sofya, 26 (A.A.) _ l\I. Tzankof ye- da şıddetl~. ~~r z~lıele olmuş,. uf" 
ni kabineyi teşkile memur edilmiştir. arasında buyuk bır korku ve telaş 

lngllterede tahr11'i nUfus dırmıştır. 
Londra, 27 (A.A.) - lngiltere ve Kaybolan bir tayyare 

· h ı · · · t h · · .. bulundu .A Ga1Jes mem1eketı a a ısının a rm nu- . J ?G (A A) _ rl"' 
fusu dün akşam yapılmış olup netice Rıo. de anero, .. .' .' . e 

0
(> 

bu sabah belli olacaktır. Polis1er, so- nın 18 ınde Saopool arazısi ıçınd b11' 

kaklarda gezen kimselere yanaşarak dan kaybo1an İtalyan tayyareci B0 bf 
kendileri~e. v~~if eleri~i i~tar etmekt:· lano'nun tayyaresi sağlam olar~l< ıı/ -
dir. Tahrırı nufus netı~esınde son 19-1 ıunmuştur. Tayyarecinin akibetı 
tarihinden beri nüfusun iki milyon ka· kında hi~bir malflmat yoktur. 
dar artmış olduğunun anlaşılacağr tah .,-
min olunmaktadır. Versay sokaklarında bolll tf5l r 

SelAnlkte balkan haftası Versay, 26 (A. A.) - Gece ya~ 

Selanik. 26 (A.A.) _Son şubat ayın narşist olduğu zannedilen ~~ııd~ 
da toplanmış olan Balkan konferansı meçhul bir şahıs Şaville sokaı ~ 
nm ittihaz etmiş olduğu karara tevfi- otellerden birine bir bomba ~t~fd~' 
kan Balkan ittihadı haftast bu sabah Hasarat çok büyük ve ehemmıye ıt 
başlamıştu. Bulgar, Sırp, Türk, Arna Bu esnada hiç kimse yaralanmall1 sıl, 
vut ve Romen ticaret ve sanayi heyet· Versay, 26 (A. A.) _ Şavil t} 
leri gelmişlerdir ğrndaki otele bomba atan şahs•". 0.J .......... ___.. ... ....-........ ftllllll!llll......... k ·111 J" 

Halebin vatammııdan ayrılmasile sahibinden intikam almak fi r~ ,t. 
beraber kesilmittir. Şimdi ihra- den eski kiracılardan biri oJdui1' 

cat ancak Muş, Bitlis ve civarın- lenmektedir. 
·ı k ~ Fransada ReislcUmh11' dan getirı en oyun, yapagı ve 

b b 'k' dd . h' intihabat. .. to9ır yağ gi i ir ı ı ma eye ın ısar Paris. 26 (A. A.) _ Salı günU ""'Jf 
etmektedir Bu da, sevkiyatından 1· · de b"jr 

nacak olan nazrrlar mec ısın . IJb' 
ve Halepte gümrüğün fazla ol- kil M. La valin Reisici.imhur int~; ede" 
masmdan dolayı ziyan eden la· nın ıa mayısta yaınlmasını tekh -
cirler getirdikleri koyun yağ gibi ği zannolunmaktadır. 

1 
ıırıtd~ 

mallarını Diyal'ıbekirde satmak Meclis, telaar içtimaa ba~.Jtsiıtl 
K .. d J11U 

ve yahut lstanbula götürmek ewel M. Laval urno" e 

d 1 k nutuk söyliyecektir. __....,.. 
mecburiyetinde kalmakta ır ar i -----------;.,.,t•' 
vaktinde satılmıyan bu mallar TeavUn sandıftı idare 

tüccara pahalıya mal olduğundan relsllli . ih•P 11~ 
netice itibarile pek Çok zarar Geçenlerde yapılan ıot ,.rrr 
etmektedirler. Bu iktısadi buh- ticesinde polis taavün "e. ta .. etill1 

· ıya" tıf ran böyle devam ederse bazı sandığının idare heyetı r 
0 

ii /'. 
iflaslar olacağı muh~kknk te- seçilen ikinci şube ınUd /gı dt1' 
ı • '-· d'I' B.. m0sgulı'yetinin fazla 

1

11,,....,.', aı<KJ e l tyOr. , ", .... ,-
Açılan ticaret ve zahire bor- layısile hakkıle meşgul 0

-11,Jfe'/1 
sası her türlü vesaitsizlik içeri- cağım ileri sürerek b~ 
sinde memleket halkını bu fai- kabulden itizar etaıiştır· ;ııtiJı'~ 

B ·· · enidell eı1'1 

deli müesseseye alıştırmış fiat- unun uzerıne y . asettı oe 
!arda esaslı bir tanzim rolünü yapılmış bu defada rıY etİl'e c·~ 

.d beY · "ı ifa etmiştir. Borsa hergün açılıp re:s Kenan B., ı are a'lill1 rıJ 
kapanmasında fiatları göste- 3 üncü ~ube müdür [illi ıtJestld ıı 
ren bir celvel tanzim ederek nasi, Üsl<üdar merkeı: ur S• '" 
balkın enzarına arzelmektedir. ismaH Rasim, baş ıntıer ·~~ 
Daha pek yeni olan bor!anın ve komiser Hidayet 'be bef 

... E k. .. ak• 
gittikçe inkişaf edeceği tabiidir. mışlardır: s ı mur. i tir• 

bu defada ipka edılJll f Sabrı 



!\adın - Affedersiniz kocacıftm, Simdi anlıyorum ki dünkö kavramızda 
ben hakıizmı§ım! 

~tnetçlnin iştlhası Yerinde cevap ! 
~arı ile koca arasında: Karı koca arasında: 
~8.8.dırı - Kocacığım, bizim hizmet· Kadın - Haydi bakalım, yine klü· 
;rı ~bürgün !:.ıkıp köyüne gide· be, yine içkiye. yine oyun oynamağa •• 

iti Ugun bana geldi. Bizde hizmet Halbuki gelecek hafta evin kirasını 
d ıarnan gö terdiği haline, tavn· vermek lazım geliyor, onu düşünmiyor 
d~lr bir kağıt, bir vesika yazmamı sun! 
8. llen de yazacağım. \'&laa bu Erkek (sükutunu bozmadan). aKrıc:-

i~ ~ Çok incindim, çok cefasını çek- ğım, o zamana kadar ben geri gelirim. 
a~l tıurı yüzünden rahatım kaçtı; 
.. ll~r tine yazacağım kağıda fena El gilzelliğl 
'll )'azınak istemiyorum. Allahını - Bir insan ellerinin güzelleşmesi 

• ~t tn bir iyi tarafını biliyorsan söy için ne yapmalı? 
t11ı l'azayım ! - Hiç bir şey .. 

e ~t~ - Yaz, şayant hayret derece San' at sırlar"' 
~ 1\81 vardır. ~ 
OltsJ k k lki kadın arasında: 

ltı e OnUŞUr en - Kocanız ticaretinin bütün sır· 
"ı, ~etçi - Ah Hanım Efendici· larını size anlatır mı? 

aşıını ı ı · ·· d'" u .. ., . t~11 za ge en erı gor un z mu. - Evet, fakat ben yeni elbise yap-
ı J>arkt k ·ı· ı ·· -· t ka, - a gezer en scvgı ı wpegı tırmak istediğim zaman. 

lQ ~lttasın mı? aradım, taradım, bir 
\ 111amadım. KAtip ve mildtlr 
'tttıırrt - Hemen polise koşup ha· Adamm biri, büyük bir azametle ya 

' ~eYdin ! Haber vermedin mi? zıhaneJJin kaplSını açıp içeriye girdi. 
it ~G:nııncığım, zaten köpek ben po Kendisini karşıhyan katip sordu: 

ı.ışurken kayboldu ya.. - Efendim, ne arzu buyuruyorsu-

Şu mesele ! nuz? 
'Si · - Müdürü göreceğim. 
~ 'iı ı~~rı~~ .eve uğkrad~ğ.ınız dy~; - Müdür burada yok. Fakat ben 
d baıırıa ısıdn! yeme .. pışırmk e ı,..ı- katibiyim, hir emriniz Yarsa söyleyin, 
e L_ ına ıgınızn gore ·ocanız b ık· b'l' · 
h 4\lll'ııı e ı yapa ı ınm. 
r;\'de l\t nasıl doyuruyor? · . 
Serı t .. 0turmıyan kadın - Ila, sahi, AzaHmetlı addda~k: _ 

1 litı b , . - ayır, e ı, ·onuşacagım me5e e 
teldi u mesele benım de hatırı· . k .. d.. b'l' · K d' i · .. yı anca mu ure aça ı ırım. en ıs nı 

l(Jt oturup bekliycyim. 
'taba· upek taklidi Bunun üzerine katip bu adam:ı yer 

ı. •lda · · .. t d' 'lp r evlen dolaşıyordu. Bı r gos er ı n: 
' tr 181nı ~.aldı: - Buyurun, oturun! dedi. 
e ~t:~dirn, dedi, köpeğiniz için hu Orada bir Mat kadar heldcdikten 
~ teıi; "ergi \·erip tasma almanı7. 15 sonra müdürün gelmediğini gören ve 
•tı, it or. sabırsızlanan adam katibe sordu: 
'~a~a, ikisi de kapıda idiler: - Müdür ne zaman gelecek? 
lölltf~t,. diye vecap verdiler, bi Katip te kemali sükun ile ı:u cevabı 
ltq d •rnıı Yok. Gece bahçede bir Yerdi: 
~ÖJıt~Yduğumuz zaman, biz kan - Efendim, köye istirahate gitti, 

taklidi yapıp ha,·1ar:z! on beş güne kalm:ız, buradadır. 

Talisizlik 
Adamın biri arkad:ışın::ı dert yanı· 

yordu: 
- Ah, diyordu, son z:ımanlarda ta· 

liimin nekadar kötü gittiğini tnhm!n 
edemezsin. 

Bir i~e giriştim, bütün paramı ba· 
trrdım. 

Kurban 
Bugün kurban bayramının bi· 

rinci günü. Ben çocukluğumdan 
beri kurban bayramım evde 
koyun kesileceği, cııır cızır kül
bastılar kııartıJacağı ve buna 
benzer sebeplerle değil de şeker 
bayramından bir gün fazla oldu· 
ğu için severim. 

Bundan başka şekerden fazla 
kuzu sevdiğim için midir nedir 
ki külbastı gününü lit;Jokum 
gününe tercih ediyorum. 

Bugün kurban kesmek idettir. 
Ama Allah bizim gibi gazeteci 
kullarını hiçbir zaman o yüksek 
iktidar mevkiine çıkarmaz. Onu 
bizim namımııa Doktor Celal 
Muhtar Bey - dilediği hayvan
dan • kessin. 

Zatt.n bana kurban da lbım 
gelmiyecek; çüokU dün karısı
nın serbest hareketlerine göz 
yummakla maruf olan birisi bir 
sözümü beğenerek bana: 

- Hay kurbanın olayım 1 dedi. 

Acul başkAtip 
.Evvelki gün İstanbul meb'us

ları ıeçilirken ilk reyi Vali Mu
hiddin Bey atacağı sırada Sulta· 
nahmet sulh mahkemesi batkiti
bi Hakkı Bey, kendisine tekad
düm etmek istemiı. Vali Bey: 

- Peki! demiı; çekilmif. 
Valinin bu hareketi güzel, fa· 

kat ki.tip bey neden bu kadar a
cele etmit? diye bir müddet dü· 
§Ündüm. Nihayet aklı erik bir ta· 
nıdığa sordum. O: 

- Sebebi aıiki.r, dedi, mah· 
keme katibi oldugu için ıür'ate 
ahşmı§tır. 

ihtisas meselesi 
Geçen gü~ misafiri olduğu· 

muz bir evde bizi kütüpane oda· 
sına aldılar. Ben bu kütüpanede 
ne gibi kitaplar bulunduğunu an· 
lamak arzuaile isimleri üzerinde 
göz gezdiriyordum. Bir doktor 
dostum iıe harıl harıl sağındaki· 
ne, solundakine ciltlerin nefase
tinden bahıediyordu. Ben: 

- Doktor, dedim, ciltlere kar· 
ıı bu ne alaka böyle? 

Bir başkası cevap verdi: 
- Tabii azizim cildiyecidir! 

Serdar 
Konuşuyorlardı: 
- lıtanbulda, ıimdiye kadar 

ıealeri, sedaları çıkmıyan Paıa
lar, bu intihapta meb'uı çıkmak 
iıtediler ama olmadı. 

- lıtanbuldan yeni yeni pa· 
fa meb'uı çıkarmağa ne hacet 
Kırtehirden koskoca bir serdar çı 
karıyoruz. 

(Not: Kır,chirde fırkanın nam· 
zet gösterdiği zatın adı Serdar Bey. 
dir.) 

1op& jq,u 

• 
inşaallah iyi olur

sunuz! 
ZaYalh kızcağız, bir türlü susmak 

bilmiyen geyeze misafirini belki hir 
saatten beri dinliyordu. Misafir, Ji'ıkır 
dıdan lfı.kırdıya geçtikten ~onra bir de 
başına gelen hir kazayı anlatmağa h \ ~ 
ladı. 

- Birdenbire. na:;ıl oldu hilmem. 
bisikletten yere yuvarlandım. Kendimi 
bilmez bir hale gelmişim. 

Kız, burada ı-;Öze kanşmak 1 üz umu 
nu hissetti: 

- Allah i'ifa \'Cl' in, inşallah iyile· 
şirsiniz ! 

Af edersiniz ? 
Gencin biri öğünüyordu: 
- Ben, kar::ımdaki adamın zihnin

den ne geçtiğini bir bakı~ta anlarım. 
Bu sözler o lcad:ır kat'iyetle söylen· 

mişti ki karşısındaki inamı~tı. Birden 
bire kendini toplıyarak: 

- O halde beni affediniz! dedi. 

& • ra 

Uıtabaıı Hey! Düz yapılacak 
duvarı neden öyle kemer haline 
getirdi ıiz? 

Rencperler - Affedersin uıta, 
h11raretli bir münakaıaya daldık 
Hiç farkında olmadan bfribirJmize 
yaklaşmı,ız. 

Kürk ve evet 1 •Lokantada 
Kadın, elindeki gazeteyi uzun uzun 

okuyup kocasına ;serzenişte bulundu: :Müşterinin birisi bir lokantaya glf,. 
- Kocacığım, dedi, benim sözlerimi miş, fakat yemek yediği esnada garsoı1 

dinlemiyorsun. Sade arada bir ba:;ımı kendisine iyi muamele etmemişti. Ye.o 
sallıyor, yahut şöyle baştan sa,·ma bir mekten sonra kalktr, lokanta müdürü• 

- Ent, yahut: .. ·ıt· { 
H , d' . nun yanına gı ı: - ayır. ıyorsun . 

Erkek, başını kaldı;ıp, bu iddiaya - Efendi, dedi, size şu garsonunuıu 
itiraz etmek istedi. Karı!'ı dedi ki : şikayet ediyorum. Bu herif, bana gayet 

- Beni dinlemediğin muhakkak. fena muamele etti; nezaketsizlik gös-o 
Demin: terdi. Bu kadar kaba bir adamın 104 

"Bana 300 liraya bir manto alır mı- k t d 1 1. b'ld·-· ha"· ... 
d
. d' d .. 'h h , an anız a nası uarına ı ıgıne J 

sın kocacığım?,. e ım e ay ay... . 
{ k ') d' np verdı'n ret edıyorum doğrusuu pe ·ı ıye cev • 

Lokanta müdürü Ce\'ap verdi: 
Para ve parasızlık - Oh efendim. bu şikayetten doln-
Bir bankada çalrşan delikanlı sevdi yı ne kadar sevindiğimi bilmezsiniz .. 

ği kıza bir gün cihanın iktısadi buhran ,.1 .. t . h ti · · d k ı t 
~' us erı ayre er ıçın e a mış r. 

Jarını uzun uzadıya anlattı Ye sonra kr :ı. 

d d. k' · tl\lüdür garsonu paylryacak yerde ment za e ı ı: 

- Bak ı:.;eYgilim, sana para hakkın· nuniyetini ızha1· ediyordu. Onl}ıl i.ein: 
da 

0

ne kadar malUmat ,·erdim. - Memnun mu oluyorsuyıız? dh·P- 1 c .. ıın u t,'11 .. ~ 

Kız şu ceYabı Yerdi: sordu. 
- E,·et her para ı olmıyan böyle Müdürün ikinci cevabı şu oldu: 

şeylerden bahseder. - Evet efendim, memnun, hem de 
Baytarın işi pek fazla memnunum. Çünkü ilk defa· 

Doktorun biri titiz Ye aristokrat dır ki hana yapılan şikayet, yemekleri 
bir adam tarafından da\'et edilmişti. miz hakkında değildir. 
Yatakta bulunan hasta orada hile ki· 
bir "' azametıe yatıyordu. Kredi meselesi 

Doktor sordu: Adamın biri:--i, hazır elbise .satan 
- Beyfendi neniz ' 'ar? . . 
H t b ·· . bir dükkfından hır pantalon almak ıs· as a, u cevap uzenne: 
- Onu ben söyliyecek değilim. Siz tiyordu . .Ahbaplarından birisine gitti. 

bileceksiniz, dedi. - Haydi arkadaş, dedi, gel şu dük· 
Tabii bu söz doktoru fena halde hid kana gidelim de hamt güzelce bir ııan-

detlendirmişti. Fakat, belli etmedi: talon seçiver. 
- O halde beyf endi, bendenize mü· • . . . . 
d d. d 'd" b k b' k d - l\endın ne) e seçmıyorsun, henım saa e e ın e gı ıp aş a ır ar a a;.ı . w• • 

mı göndereyim. O, ha tasına hiçbir ı-u· Ze\'kım senden fazla degıldır. 
al sormadan ha~talığını anlıyabilir. - Doğru azizim amma. kredin faz. 
Çünkü kendisi baytardır. ladır. 

--------------------------------ı 

Sonra otomobilimi çaldırdım. Şimdi\.... 
de oğlumun ayağı kırıldı. Bundan d:t· - - - ----J 
ha kötü tali olur mu? 

Karşısında bu ~Özleri c.linliyen içini Kekemelik 
çekti: - Azizim, nihayet şu güzel kızcağız 

- Her halde taliin benimki kadar la evlenmeğe muvaffak oluyor mu· 
fena değil, dedi, dinle, ben geçen gün !'ıun? 
bir ceketle ihtiyat olarak iki panfalon 

1 
yaptırdım. üç gün sonra üstüne cigara 
ateşi dü. üp cekette koskocaman bir de 
lik açm sın mı? 

- Hayır! Çünkü bu kadın biraz ke 
kemedir. 

- Ya ... Vah ,·ah .. Ne yazık! 

/'. y l k - Yok, o kadar fazlakekeme de· 
~ an ış apı ğil; yalnız {l"\"et) diyemiyor. 

1 -~ - Kapının zili ~alındı, hizmetçi kız 
~ kapıya gelen adama: 

- Ne bey, ne de hanım evde değil, Dalgın. 
t.~ 'rrı•l'l üıtünden)-Ne eğer hesap pusulası bırakacaksan, ha Dalgın adamm biri kendisine müra 

Q t~ -t~ oldu? na hırak, dedi. caat eden bir adama şöyle cevap ver-
~~lirıe ~ Unu buraya bırakmış· Aclamcağız şaşırmıştı: 'di: 
'h '" - 'l ~ınca ayağım kaydı. - - Canım, bende hesap pusulası fi 
e~ i!tti u &rı gelirken 0 sabunu tlan yok, ben şey ... diyecek oldu: fakat 

•ılrtıe1ı~ey, unutmıı S bunu '1iımetçi kız derhal c:evnp \·erdi: 
· 1 - O halde yanlış kapı çalnu~ın l 

- Bana iki gün sonra telefone eder 
sin. ismimi unutursan telefon rPhhııri 

ne bakan.m, orada bulursun 
Kadın -· Kocacığım, sen or u b 1rnkm , ben aşa fiıycı inüp polise tele!on 

edeyım. 
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geldi Beogradski dün 
Yugoslav takımı bugün ilk 
maçını Beşiktaşla oynuyor 

Haydar Ritat B. 
Hapl-neden çıkb, 111uharrl· 
rl111lze beyanatta bulunuyor 
Sabık Adliye vekili Mahmut Esat 

B. in açtığı hakaret darnı;ından hapse 
mahkQm edilen avukat Haydar Rtfat 

[ ________ ~Ço_c_u_k ___ H_afta ___ .... ____ da ___ N __ as_Uı __ at......,.._ __ --ı 

Doğacak çoculclar için sıhhi ae 
gibi hazırlıklar yapılmalıdır ? ..... 

B~y mahkumiyet müddet~ni bitirerelt Çocuk odumda yatak, _ç~km~ell tirmeli, ayni zam~nd~ baAye. 
Ua1atuaray Fener n Be~tktaşla 

k~aşacak olan Beogadski isimli 
Yqgoe1n takımı dünkü konvansi.) onel 
ile phrimize gelmiş ve sporcularımız 
t&Ütın•an Sirkeci istasyonunda hara
rc!lle ka1J1la11mışlardır. Misafirleri 
Ye,Dlll1de bir heyet n Sirkecide 
de ka1a1Nt1ık bir sporcu kütlesi isf ik· 
bal etmiştir. Yugoslavlar trenden 
int lnmez•kendilerine hevanı hoı;; a
.. n bir hhket takdim. olunmut
tft. B1aa k lcnlnreıisi Beograds
utllGbü um atibi M. Andir) e
vJf lteyecanlı hır lisanla mukabele 
ehalftir. M. Andlrye, iç e1.cümle de
nwi,Ur ki: 
·. .._ Bit buraya, yabancı bir memlc
llıete gehnedik. Dost bir milefin top
ra(ına? dost bir millet sporcuları ola 
rak geldik. Huduttan geçer geçmez 
Mit karşılıyan büyiik dostluk hislerile 
kirşı karşı)'a)-ız. Iloorads1d takımı 
hatlisine başka yerlertlen yapılan cı.· 
J:ip dantleri kab11l etmiyerek Tiirkiye 
yi tercih etmekle çok doğru bir hare-

1 Wft JIJiiış ,.e Tfirldseye kat~ı bes
Jedifi his iyatı muhabbedn\rıne)i iı
Jıara imkln bulmustur. Bu münase
lııetle ;ek •dtıuft ve ınütehassisi7 .. 

• Türk - Yugoslavya Sporcuları 
., .. ndald bu ilk telaki burada ni
•ayd bulmuş ,.e misafirlerimiz yaşa
ıir, hurralar, arasında kendilerine l 
tahsis edilen Hidioytil Pala~ oteıline 
MififQrcJir. 

-Gelen kafile 18 kişiden mürekkep
tir. Banlardan on beşi futbolcu biri 
sueteci biri de takımın antrenörü :M. 
lnıledir. Kafileye l\l. Andirye\ iç ri
)'faef etmektedir. 

• Ayni zamanda Balkan kupası komi 
• UlllUllU katibi de olan M. Andir
yniç burada balunduiu mtiddet zar 
tında futbol federa&)onumuı:la da te
IMİs ederek Balkan maçlarına 'fiirki
yealn i tlraki esaslarını tesbit edecek 
tir. 
9,l8eograd9ki takımının kavtetli bir 
-l~rapJl ,filJVmı olduğunu bundan evrl 
mUkerreren yaimrştık. Gelen oyuncu
lar.a· nazaran- takım ite>ylenetı kuy.; 
vltti ketlhti muhafaza etmekh.~ 

4iı:. ~radski bugün saat 4 
lril~u1tta südyomda Beşikta~ takımı
mml karŞfüi .. caktır. Dün kafile re
isftiden aldığımıi malumata göre Yu
goslav takımı ilk maçta iyi bir tesir bJ 
.-.ıuni l~n Beşiktaşa şu ku,-vetli kad 
re ile çıkacaktır. 

Gazazi 
Radvanoviç Toşiş 

~Cftifç• Tfii:ıanhvlç Kllhtwlç 
'il.~ Mttrgon011(ç Toplç J'irf 

7urıadonoı:iç 

Beşiktaş takımı bildifimiz kadro 

Anadolu 15 ( hakem Refik Os
man B.). 

1-5-931 tarihine mü .. adif Cu-
ma günü icrası mukarrer birinci 
kilme likmaçları şehrimizde mi

aafir bulunan Yugoslavyıt fede
rasyonuna mensup (Beoındaki) 

maçları dolayısıle tehir edilmi•
tir. 

Yunantstanda spor 
Atina, 26 (A.A) - Şarki Ak

deniz tenis turnuvasının neticesi 
bervechi atidir: 

Yalnız erkekler arasında Al
manyalı Gramm, F ranaız Bert
het 'e 2-6,2-6,6-0,6-2 ve 6·3 i•· 
l•p. 

Yalnız kadmlir aruında Al· 
manyalı Mile Roet, Almanyah Mile 
Neppacb'a 6-2,6-4 galip. 

Çift erkekler arasında: Kla
i nscbroth - Gramm çifti, Mııırh 
Schukai-Grangiullotin~ 7-9, 6-3, 
6-4 galip. 

Çift kadınlar: Madam Serpi
eri-Lenoı çıfti Mis Cambell-Mlle 
Nepmae (ingiliz - Alman) çiftine 
6-1 6-2 galip. 

Çift muhtelitler umndi: Ser· 
pieri-Granguillet çifti Lenot-Bal
li (Yunan) çiftine 6-2 4-6 6-5 
galip. 

İtalyan milli eskrim takımı ya

rın buraya ıelerek Yunan takı
mı ile karıılaşacaldtr • 

Milli futbol tampiyonluğu için 
yapılacak mOsabakada ApoOon 
ve iakoçya takımları berabere 
kalmıılardır. Aris takımı Etni
koı takımına sıfıra karşı 3 HJI 
ile galip ;elnıııtır. 
~erlin 1938 ollmpiyııtlarrnın 

mefliezl 
Banelon, 27 ~A.A) - Bey

nelmilel olimpiyat içfimaına işti· 
rak etnüt olan difitalilinlar. 1936 
olimpiyatlarının merkezini tayin 
etruiflerdir. Bu it te•rrıfla bek
lenilen reyler gelinciye kadar 
gizli tutulacaktır. Maamafih, Ber· 
lin ıebrinin intihap edileceji zan
nediliyor. 

du1t sahtth ~at 9 dR haprsaneden ~rk- dolap, bir masa, ~ocuk terazısı, vahde da ~ocuk bunun Uzerınde so) una 
mıştır. . _ sinin yatağı ve bir de ayna bulunma- dirilir ' 'e sabunlanır. 

Haydar Rıfat Bey atomobılle dog- h. Zemini mu~amba oforsa temizleume Porsöfen kap: Banya ıamanıll 
ru .r\işantaşındaki apartımanına git- si daha emindir. Olmadığı takdirde da cnğun baş ve burnu banyonun 
miş, eş) alan da sonradan aldmlmıf- ima ıdlkeJenmesi kolay kilim ve seeca de yı"kalimarıp başka kaplarda 
tır. Evinde hir müddet istirahat ede,, deler konabiliı·. Ba~ka hiçbir ziynet tdurulacak temiz sa ile yıkanmaı. 
Haydar Rıfat Bey öğltden sonra civar e~,·ası daima silkt!lenmesi müşkUI 0 • Ç«uk terazisi: Hangi şekDd• 
da bir tenezıtih yapmıştır. I~~ h;hlar bulunmamalı, çiinkü bunlar sa olsuıt, yalnız asgart sra•r 

Haydar Rıfat Bey kendisile xörü· iaima toz, mikrop tutar n çocuk içi• cek kadar hassas olmahdir. Çillk 
şen bir muharririmize. hapisane ha- ınuzırdır. Görülüyor ki bu sayıya beŞi lam bir çocuğun ilk ayırta kadar 
yatına ait intibalarını şöyle anlat- fi ilı'\ve etmedim, çünkü mazarratın· ye otuz daha sonraları ythftf 1 
mı~!ll': . .. _ .. dan başka fa idesi yoktur. Blrintisi ço- )etinden kazanmaSt la_zrflıutır. Ei 

-. Hapısane, gulluk gu!fstan~~k-~ Euk serbest hare"ket tdeJMdiğinden .. u l ıra~ gün sıra ile srkletıntİe1t •tç 
AIA bır sanatoryomdur., deyıp ~o~u ayağı sıkı bir sargı altında kalrnca bu sa ,·eya tenaku ederse ya 111118 
kesmek, mfireccahtır. Çünkü uzun sll ralara kan h\yıkile giremiyecef inden yahut annesinin sütii gayri kl 
rer ~~ şimdi faydası yokt~~· ağuşor, karrncnlanır, çocuk daima at- Her ı~n ço~atu gören anne b• 

Dort beş ay eğlenmek ıçm okudum. lar. İkincisi sussun diye daima beşik kendhn tefrık edemez anHk bfr 
3 ay kadar da yine eğlenmek için yaz- iallanır ,., sallandıkca cocuğun bası ' ra farkeder ki o zaman teli fiti Jll 

dım. Bu arada Emil Lodvig, 1'olstoy, 4a hare"ket ettiğinden he~ !'ersem olur bir liastalık başlamış olur. Btf se 
lvan Turgeniyef, l\topasa.n gibi tanın- iem midesi de birlikte hareket edece-! her anne çocuğunun hiç olmaı.e' 
mı$ şahsiyetlerin eserlerinden baırla- tinden lııasar. Oçünciisil böyle sık su- tnfa bir sıklethtl bil~klir. 
rıtti ferceilte ettim. . . ıılıtr altında çocuk terler ,.e boş vü- Validesinin yatatn A.yn ol 

Haydar Rıfat Bey hapısanede ı1k eudünde tekı·ar soğur, öksürmesini mu beraber yatmamalıdır, bır yatak 
ü~ dör~. ayın çok berba~ &:eçtiğini söyle cip olar ,.e terden ' 'Ücudlinde pişikler manın mahzuru, birincisi annee 
mış, ~o.) le devam etmıştır: husule gelit nya: terden başının altın len bir hastahk detltal ~ata 

- Diğer mahpuslardan daha sıkı da Ye boynunun etrıtfntda, ayaklannın kincisi gece bilıniyerek çocwta• 
für halde idim, diyebilirim. MDteald- araAntC1a kırmızı kabarcıklar husule ne giderek nya kapanarak 
ben taıyik kalmaınıştı. Hapfsane hak gelir. Be kabarcılClar terle rslanmı ca na SC!bebiyet ,·erir. üçüncüsü a 
kınla netice ltfbarile ~iyebiliri~. ı:~ lnaşıra temas ede ede o~Jarr sıyrılır çı harareti ile çocuk fa~la _annard 
çok ıslaha muhtaçtır. Bır kere m11du &anlar, yaralar olor. Bir de S:ıkfm bir yip hastalanır, d6rdiincusii 
ı-e bir parça m~vki ~e. bir !.ar~ ?lsı~~ duygu vardır. Guya beşiğe konmıyltft nesi ile beraber yatmaia ahşa~ 
salahiyet verılmelıdır. ~ımchkı mu- hir çocukta kemik hastalığı olarmuEO! bir daha her zaman yanında 
dür, faal ve müne'"''er bir zattır.. F:ı· bu sebepten beşikte sımsıkı sanhrsa yl\tmadan uyumaz ve bu suretli' 
kat mevcut şera_it • dairHiacfe hıç hır ayakları iğ1·ilmezmiş. Halbuki kemik si çocuğun esiri olur. 
şey yapmasına. ımkan yoktur: .·. hastalığı beşiksftlikten değil havasız. Kundak:. Bu da tıpkı beşill 

Yapt~ması lazım ge~en nıft~y.etsız hlctan, gtineşslzlikten çocuğun gıda~nı Ç.ocukta beştkte olan aynf. mahtl9 
küçük ışler vardır kı kısa mulakat- fenni bir surette Yermemekten ileri gel hit gerek çocuğun n gerek ••• 
Jara sığmaz. Bunları birer lılyib~ ha- metkedir. yatak takımları beyaz renkte 
!inde te bit etmişimair. Bfiyük ışler Eğ be ·1cs· likt 1 d A kirlenince göı!e çupar ve der..,a 
den nispeterı azade kaldığı zaman mer er şı. ız en ° say 1 vrbeupa nır. 
.. • . ~oktan beşiğı arzolunan muzır se p- • .. 
cıme terılecektır. 1 . d d 1 k ld t .~ B" Çocuk hastalıkları nwte . . erın en o avı a ırıp a ma1.uı. U· ~a 

- Mahpuslar, aralarında ızı nasıl tün çocukların;n ayaldarı carpılc olma- Ali Y 

telftkkl ettiler, rie suretle muamele Si lbımgelirdi. Halbuki bfz hesik kul-
götdtlnftz? • . . Jandıftmız halde maatteessüf ~ çarpık l 

- Umumi surette ıyı. Yalnız btrı, ayaklılar bizde ~oktur. Bu sebeple biz Petapala• kimin 
(biz. hırsız katlarınria bu hilkftmet de bu mu1.ır fleYİ kaldırıp atahm ayni Törk-Ftansrı muhtelit d 
dilşmanile bir dam altınCla yatmak amanü gece gijaclü:ı.. sizleJii yora.ıa mahkemesi dün liazı 
d""' t d·"'· ..a af• "" ... taıııı -..- h~tunda kararl•r •ttmiı .. .,ru o ma ..-naaft ıımı ... ve • allamaktan. sabnnızı tükete~. ayk•· 
ymiıf ı~Odrı ederiz) mealinde bir te!- • uz bırakan bu müz'iç betadan kurHft Btlnlar arasında Perap 
graf tertip etmiş, müsndae.slftl 'bana muş olursunuz. Bugün pek kolay çocuk va91 en 1118himidir: Petil 
,·erdiler. Mahmut Esat Beyıo şahsını bDyUtmek usulü ,·arken el'an eski adet eski sahibi Bodosaki bir 
hükumet addeden zavallı ziliniyet! )erin ban sakili altında ezilen annelere nle ile oteli beynelmiltf 
diyet titrinden de bir me1<tnp aldım, ,,e bu yolda kurban giden yavrulara a- ote!ler ıirketine satmJf. 
o c1a mahfazdvr. (Sen hapisaneyi fh- cıyonım. bu mukaveleye istinaden 
tllAle seTkfttin. Bize, imalittan hU- ÇOCUGU N y ATAGI palasın lrendiaine ait 
kftmete nrdiğimiz yUzcle 00 vertf) i . .. iddia ediyordu ve ltu1tdl'Jli.ı! 

ıı. fi te vikatta balondun. l erden yuksek olmalı, bu suretle ye 
verme mel\ zere ş . . 1' - • d k t 1 1 1 yı hülcuA m""'tı"mız' •l•1 
LA 1.. , lerf fenVfr ec1edffm) rın toz ve pıs ıgm en ur u muş o aca a .... .... 

e1.Z1m ge .,n )er i 'b' h' ı· bö k k ı tahta1 · daya •"mı.tı. Dün bu dafl 
diyttrdu. ttf ri~ de, ltavadi~I bati ga 1 gı 1 _ze ır 1 ce so ma arı, "" ... "' _ __. 
zetelere kaftnr re<irttlmiş olan mahut rosu pıreden de muİtafa.za olunur. Ru kında verilen karar şud•• 
. 'd t' llmf•! da sepet, ağaç veya demırden karyoh- Şirket otelin kettdiıidl 
ıstı a snre ı ver 'i • • • t d · tir 

Flllstlnd~ tilr ~ehlr _ San hapis cezanız aokuz ayı da l~r~a temın olunur. Bunların her han- yet•nı ıspa ~ ememıt • 
"'" geçtiğinden avaicatuk edemiyeeeflniz gısın~e-~ ~~pıldırsat y~1~ı11sı~btlut1ün a

1 
kdsa d?layı hfikumetimiz aley 

11dlltten lltl tiln ••n• evenne mDtaleamnda bulunuhıyor. Bu husus- mı puru:ıauz a e a cı a ı gı oma ı ır bğ"ı dava reddedilmiıtir. 
lilt bir "'•lilr iülun ~ .... ri d ~ 1 ., ki temizlemek fıususunda kolay olur E Ali Bey isminde bir zat 

.,... au ~ e en,.n ıa. • •• il 1ti 1 11 • k b k f h. ile Öynıyacaktır. Yalnız son zaman- lngilfz asarı atika miitellaMısfarıa- -Evet. bir iki ay bir sayfiyede, l§er p~r z o ursa e nı ,·urara. y~ru Liyone an ası a ey ıne 
Janfa sıln antreManlarla çalışan ta• d s·· i,li ;ı Lo d -' il 4 f . . h lanmaK nya dfişerek yaralanmak ıen B"Brllk e'IYeke b•d.,. an or r ı nuers n raya •• rme bir iki ay da vttıpaua ne sımı ap- . . d E r a · ·ı ı "' 
lqnuu eski kalecisi Osman yerini ala- .. . , . . . . . . . den tabiatile bir bö .• hkesı var ır. tra ın a süse aı şey er ettiı· i 2825 lirayı a)hJD 

kb Hbrlil 8 T ..._i 1 üd f ezere ıF hstınden şehnmıze aelmittlr. setmek ıstedığım ) olmamalı fiuniann üzerinde mikrop 
ta r. n ıı an re m a a:ı .. . ıe Ali ti ltadar daha avakathk l't· ' iıtiyotda. Mahkeme MI 
hattını teşkh etmem bu suretle kunet- · or Flınders bir muhıirrirhftize de; «; a,1 saklanır. Karyolanın kenarları yüksek ı 
li rakibe karşı m6dafaanın da'ha h i ~a mi!11ir ~i: . . . mf1'fc~!: · lfttitaleıllani göre btisııil olmalı bilahare çocuk oturmaya veya 191 S sene~inBeki ray~ 1 
Jşauunnın temini kanet1e mahtemtl- - Fıhstınde lngıltere asarı atıki . ayakta durmaya başladığı zaman düıj- İsviçre frın .. ..' olarak 11 
dir. )f8*bakf 1ittkem Sedat Rrztt Bey mektebi hesabına taharriyat yaptık. Pi tü_n-

8
• 4 vaı....m •· Avakatlı"'a m,:-

1 
mesln. Ayni zaınaıula 1iii kenarlar l"O· Beye tediyesine karar •,. 

ana ua « u• 1§ Bir Fransız tirketi ta 
tmfından idare edilecektir. Jfltinin cenubunda Elkaza mel·kiinde ni otan ahkam, ajıt hapse, muhılll cujun etrafını görmesine mani olacak 

Ba maçta,. evet Ftnerbah-çe cuma on ay evet hafriyata başladtk. Birkaf h ft t 1 tdalllk efter. Hal hu kadu kapalı olmasın, .se.) rek kafes tar Çu!ı.uro\tanın itledihtt~ .. 
-"•I - n d ld aya e ıu~ ara d l y t • t d ·· ı den hüktlmetimiı aJet111 
·~ oyıtıyacagı eogra 8 maçına ay sonra kam altında kalmıı;ı eski bir ki b · ı bu hakaretten mllb zın a 0 sun. a agı ser ve uz 0 ması 
bir llUTfhlt olmak üzere Rus ınahte- şehir harabelul k..,ettlk ~ kO ~~1~ ~;~e ;mİ,c;yle değildir için kenarları fitilli olmalı aksi takdir dav• hakkında ltuar *'!.. ... 
Jftfte •ır hazırlık macı yaplldktır. Eld tt•.a.ı . b • ...._ 

1 
d...k...I mı.)'e ··· ıç e · de çocuk ortasında veya kenarında mü Leetıfor Ye ıerililje ri. ı--· 

d d • ·1.:.· n __ ., • e e 15 mız azı •--re er tın • f A "f 8 k "'ti Eftlc:e e yaz ıgınu~ gıuı ~"ra- . • D k temadıyen ) a masr ha.sebile o kısım çu- rı . ve t•ı .. 
Uld bda'tiftı6 Beşiktaş maçından mılattan 2000 sene eveline _.. elduı• amp 1 n ~e arıı kurlaşır \"e çocuk rahatsız olur. En gü ilçılan Zonp!dakta~ 
llOftra ~rte11tbe günti Galatasarayla, nu anladıfrmız bil fthirde ıfltiilJ saft· zel ve sıhhi yatak he.r1ıir kılrndan yapı- dcnldarınrn iadesi 
eama iüftl Fenerbahçe ile pazar gfl. timetre azunhtfuntfa on süfffnetre lnglltere nasll tedbirler atıyor ? lan l ataktır. Bunun orta ,.e kenarının dava reddedılmittit. 
atl de I~ talunnzımın mohtelltile kttr- ıenitliiinde fevkallde sallam tuğla- Londra, ı.; - Burada toplanan ln· ~ukur olm:uu ihtimali olma41ıtı gibi id T6rk • Oe•çika baliedı,a..ıJ-"ııliııl 
p11ipcaltır1. Fatbole11larunrzdan ma ıardıtn yapılftllş nispeten harap olma giliz ticartt ddası 1'itl!ltlfri konferan ı rar bulaşırsa tutmaz derhal altından de açılmıf, Anadolu 
.af~i 4'Y1U1lar bekleriz • mış tek ttik binalara da ıes&dif ettik. So,·yet Rusy~nın ~at~~k e.tmekte oldu- akar bu tarzda üzerinden su dökillerf'k mit) olla rı 'irketr tat_--. - ?1.-PJ 

• • * Ş hrl t f ğu be~ senehk plan uzennde uzun u- temizlenir de. Pamuk n tüy l ataklar çika filildlmeti aleY 

1 .t ....... _ ilk f n e ra 1 oldukça y8k~ sut- zadıya tetklkaha bulunmuştur. Konfe. da ise söyledii'im mahzurlar vardır. , daH hıklttnda ltaftlı' 
lklnc ..-ım maç- ]arla çevrllınlştit. '°" yerli a1nele ~f rans müzakereler neticesinde bazı kıt- Yutrğa bir yap kadar ihtiyaç ~ok- M~vztıu da\la ... i.SI: 

lan başlıyor yirmi mUhendisin on a1hk mesaisine rarlır ittihaz etmi~ ve her R6n dünya- tur. Fakat an:u .edilirse incecik bir .)as i Done Bank,~ 
rafmen hentiz ~hir tama111fle meyda- da kabili tasan-ur olan en ucai mali- tık konabilir. Yorganı hafif olmah.I Anadolu demitrdll~, ~ 

;~;" fa~~~ey~~~n~cra edi- na çıkarılamamıştır. yet fiyatından daha ~ek dun ~Y•:larln Bunun için kılıflanmış yün ıiuaniyel1 buluhduju histe ~ 
S!faklar başladıfl 1,.1n hafri' atı piyasalara dökül_e~ .us ma su at , .. ~ k~fidfr. Kışın ayağın üzerine ince tüy mı$. Harbı umuriff~~uo· .J 

leeelı iltiifci takım, likma~ları . . ~ " . masnuatının ingıhz ticaret ,.e sanayır mınder koy111aiı. Kalın ror,;ıtn ve fazl:ı b d ltiUC'.,_~ .. · 
hm"Veçhi atidir. mu,·akkat bır zam.an 1~~n taflt ettık. Uzeı·indeki tesirlerini tetkik etmek üzre örtüler koymamalı, çocuf u terletfr hasi :;r 1ı~~~m:t~sime&1lttktt ... 

· ka&fıkBJ -hasında Son bahrda Flllstıne dönerek · tekrar daimi biı· encümen teşkil etmiştiı·. ta eder. I t-mva)ini tufiye ed!!je 
Ve&-kyip saat 10 (Hakem laalfytte başhyacagıı. Konferan bundan başka eskid.,n Ç•km•ll 41&1ap: Çecuk Çamaşırları lu demiryollar.nın ~.~ 

~lıap B, ~. Galatasaray· Beykoz - beri müesses " cari ticaret Us ullerine ötede beride dajınrk bir halde .orta ttf*- bulundatu altı pr:""" 
Y. J Fran•ı• 11-nlfat IHMI h u ı d ı r " ı. ., S. 11,15 (Halfem Şihap 8.), Ka· karı.ı ari bir tec:av z o an nmp ng yerde bulunmamalı. Çünkü het gelen I tınan Döyçe Batı11 . _:.,.jf 

Franıızlann en blyülc: lisaniyat slsfemfnin tahrihatmı her farat etnte1' elini sürenıe ÇOHıltlara hitÇok ftastnhk l ŞtibH riamına ~·.a 
aampap .. Fenerbabçe 12,30 ha- ilimi Pr6fe16r Meyye önümüz- o h .. kü t t· t ·ı · ~ ııtt kem Refik Osman 8.), Su·· ıeyma· z[.e u me ve ıcare a emınce n lar ~~n hu &ebtpteit dalap f~in~ kon- nu r,Bretek b1t8 tutttf 

deki hafta içinde fehrimize ge- tfuı tl'81ritltr ahtii11hteeffnf t•tkik v~ mah te bfr ıt8•Uru~ de han;öya 11ft eş- ~htlff Anadolu Bar,.., 
•·Kumltapt 13,45 ( hakem &ecele •e bir ka' konferans *ahit için dljer bir lllomiayon tefrik yalar ytrl@ştirilmelidir. hm ,ırketi bu % ~ 1'". 

a. Olman B.) , iatanbulapor· •erecektir. etmitür. l Maaa: Vııerlnc1e fOCltfun altını dellşl tedir. Mahkeme dal 
1'eddet1DJttir. 
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&Hyc!..:.. 

Oı~tru va suiistimali 
Çopur lsmall Hakkı lskeçede I• Evkaf umum müdürlüğü va-

d~ Oktruva ~uiistimali davasına, 
lltı lstcı nhui. ağlr ceza mahke-

tevkif edlldl 1 
Yüz elliliklerden Çopur Ismaiı 

Hakkı lskeçede tevkif edilmiştir. 
Rakı 5ahip ve amili kıf akarlar müdürlüğünden: 

lnt . 
'" sınde devam olunmuş, ehli 
g~ 'ılkuf raporları okunmuştur. Ehli 
., ~lcuf, defterlerde tahrifat \•uku-

11 \. ~rıu t . d" M h k rfı' İd • eyıt e ıyor. u a eme, 
dıa ve müdafaaya 1 almıştır. 

lkf katil, bir tevkif 
Bir kadın meselesinden Neş 

tti 1 b . ·1 

lskeçede çıkan Y eniadım refi
kimizin verdiği malumata göre 
bu adam Iskeçede Vangel ha
nında kira ile tuttuğu bir odaya 

hanin önünde oynıyan dokoz 
yaşında bir Ermeni çocuğunu bir 

bahane ile çağırmış ve kendisine 
cebren tecavüzde bulunmuştu. tt dij Yara ıyan ara acı ısmaı , 

n ağır ceza mahkemesinde meşhut cürüm halinde tutu:an 
lllluhakeme edilirken, tevkif lsmail Hakkı tevkif edilmiştir. 
0 un )• rnu~tur. · Karısını kuyu-
b atmakla maznun Abdulla-

111 -uh k · d ·· -t d ... a emesıne un agır ce-
t~· a başlanmıştır. Maznun, inkar 

'Yor. Şahitler, çağmlacak. 
Bilet taklidi 

Sevrisef ain 
.J 

l\lerkez :ı C'cntası C:al at ı l\öprü ba~ı 

B ~~6~ :;=uhe ;ıcenıası Sirkecide 

\1Uh0rdar zade hanı 2 2740 

Muhterem müşterilerinin 
Kurban bayramlarını 

kutlular _J 
•ı Bilecik Rakı;~ 

Sahip ve amili muhterem 

1 
müşterilerinin Kurban bay· 

~ ramım tebfrik ite kespi 
şere eyler 

Büyük ada 
rakısı 

ı~ 

1 Sahip ve amili muhterem 

Bir sene müddetle icar için müzayedeye 
vazolunan emlak 

1 - Çenberlitaşta molla fenari mahallesinde Mahmudiye cadde-
sinde 1 numaralı hane 881 

2 - Çenberli ta§ta Molla fenari mahallesinde Mahmudiye cadde· 
sinde 7 numaralı hane 889 

3 - Uzun çarşıda yavaşça şahin mahallesinde mektep ıokajm-
da 18 meşruta hane 903 

4 - Kasımpaşada eyyühüm Ahmet efendi maha11etinde afak 
köprü sokağında 27 - 33 numaralı hane 162 

5 - Sütlücede Mahmut ağa mahaUeıinde Bademlik ıokairnda 
33 - 51 numaralı hane 2Zt 

6- Ortaköy büyük ayazma 16 numaralı hane 32 
7 - Ortaköy büyük ayaz.ma 14 numaralı hane 13 
8 - Orta köy büyük ayazma 18 numaralı hane 22 

9 - Arnavutköy yeni mahalle 10152 No liane 18 
" Yani isminde bir ecnebi, bazı 
le~ur kumpanyalarına ait bilet
llı taklit ederek satmaktan 
) •trıunen yakalanmı~hr. Polisçe 
ı:P•dlan tahkikat evrakı, adliyeye 

1 
müşterilerinin kurban bay-
ramlarını tebrik ile kHpİ 

-------·------aı şeref eyler -. ....................... r·ı 
10 - Üsküdar Murat Reis Silahtar ağa Bah'çe ıokak 95/ 87 No ha-

11 erilmiştir. 
liafız Ahmet çetesi 

b ~cbıede yakalanan ve Istan· 
~·getirilen Hafız Ahmet çe· 
)ııt ırı muhakemesine sekiz ma
ltltı~ lıtanbul ağır ceza mahke 

•ııde başlanacaktır. 
1( l(aragUmrUk cinayeti 
~ .. •tagümrükte Çamur Şevketi 
~litlllelde maznun Aliettin 
tı k~ııda yapılan ta.hkikat, altın- 1 

'l!ıustantikliktedir. Bu mesele
~'d dolayı Fatma isminde bir 

111 da tevkif edilmiştir. 

Qu.;(.ıcın: mUftüsUnUn 
~ herzesi 

Hyuaır~ stir'Ht ~ustası 
ı MERSiN) vapuru 28 Nisan 

Salı 17 de Sirkeci nhhmından 

Gelibolu, Çanakkale, Küçük 

kuyu, Edremit, Burhaniye, Ay

Yalığa kalkacak, dönüşte Al

tınoluğa da uğrıyacaktır. Ge

libolu için gidiş ve gelişte 

yük alınmaz. 

idare vapur ve iskelelerinde 

ve Yalovada gösterilecek ma

hallere reklam ve ilAn ilsakı 

bir ili üç sene müddetle sart-

namf'SI mucibince ve aleni 
mü~ayede suretıie talibine 

ihale edilecektir. Kat'i ihalesi 
5 Mayıs 931 tarihinde saat 
16 da icra kılınacaktır. Talip-

Jerin şartnameyi görmek için 

her gün ve müzayedeye iıtirak 
için tarihi mezkürda levaıım 

tt~k~cç.ede çıkan Yeni Adını 
~ 1ttıır. yazıyor: Gümülcinenitı 
~.-'?e mahaUeıinden Hüseyin 
~ Ef. ile zevcesi Mebrüke 
~lltın nikihları Gümülcine 
' Gıü Nenat hocanın riyaseti 
'hd~ki mahkeme tarafından 
~~ılrniştir. Sebebi mliftü ho-
11~ Remzi efendinin şapka müzayede komisyonuna gel-
~k~~taini bir küfür alameti te- meleri. 

"11111

1 
etrnesidir! ı ı• .. ••••••••••••-•ıı, 

ıl 
1 
ŞÜKÜFE 
Itriyat fabrikası 
Muhterem müşterilerinin 

bayramlarını kutlular 

Şairi azamı tebcil 

TUrk şiir ve edeblyabnın en 
tanınmış ve en mUmtaz Ustat· 

ne ısz 

11 - Fener Abdi subaşı Fener caddesi 340 312 numaralı depo 16'7 
12 - Uzunçartı caddesinde 32 numaralı dükkan 164 
13 - Pangaltı Çayır sokak 53 63/ 1 numaralı dükkan 59 

14- Galata Arapcamii Mahmudiye caddesi 6 numaralı dükkan 213 
15 - Üsküdar Murat reis Silahtar ağa bahçe ıokak 56 numaralı 

bahçe ve kulübe 153 

16 - Yuıufpaıa Hacı bayram mektep altında 23 numaralı dük-
kan 408 

17 - Şişli Mecidiye köy 13/ 15, 9/ 11 numaralı dükkan ve ardiye 
279 

18 - Ortaköy Vapur iskelesi 6/ 4 numaralı gazino 20 
19 - Hasekide Bayr~m pafa medreıeaı altında 57 numaralı dük· 

~n ~ 

20 - Kaıımpa§a Seyit Ali Çelebi camii altında 41 numaralı dük· 
kan 

21 - Ortaköy Ayazma 12 numaralı hamam içinde odalar 31 
22 - Ortaköy ayazma 10 numaralı külhan odaları 14 
23 - Rumelihisarı Ali pertek camisi altında 2 numaralı dükkln 74 
24 - Mahmut paşa Sulta9 odaları ıokak 15 numaralı Sultan ha· 

nında oda 803 

25 - Şişli Mecidiye köy 2 numaralı oda 278 
26 - Tophane çavuıbatı Topçular C. 398/ 390 numaralı dük-

kan 63 

• 
11 1 

• ı ıı rıı ıu •ı ,._. 11111111111111111111111111111111111ı1111111111111u 111111111111111 HJ ıı ı 

-. .... Büyük lslilm tarihi ..... ' 

larından Florinah Nazım B. 
tarafındın neşrolunan ve 240 cıı yıfodın 
ıbarrt olan balftdaki eccr, T urk eclebiyı · 
tının em, nl•i:r. bır pırlon ta~ıdır. \ ' e şaıri 
ıizam (Abdülhak 1 Umit) in ~ üksek fnzi· 
letl r rine dair asrı m ı 1.111 en biivük üıleha· 

• cının ) azclıkları ki\ metli mık alcleı le. 
dnhi şıı İrimizin bir· havlı re im \'e el 
\ a zıların ı ve lı e ndisfne: ( Büyük şair ) 
namını vcrdilılcri Florinalı ft;ıımı ) irmi 
c:en e zarfı nda y:ızdıkl:ırı ~ayet Alı takd • 
rat ı mu•ı\\ ir ' e gaui muntc~ir birçok 
~üzide mektuplıırını ve (Tevfık fikret) in 
{ i~) ~iİrine ait el ,·a zıc;ı ile, en meşhur 
edebi} ıt ustatl:ırımı7.ın O\ ncı el \'a7.ı ' e 
ı e •i mlcriııi \ 'e birçok kn metli · şiirl eri 
h a\·~dır. \"e lstanbuldn Z:ımın kü tiıpa
nesınde hir li raya ~atılmııktadır. Bıı 
( Giiullik malı~er 'c mrşherini ), bu 
( sehcs crı) l iitun cdebi\'at meraklı larına 
ehemmiyetle tıv~iye ed~ r İ7~ 

27 - :Arnavutköy Tevfikiye camiıi altında 38 numaralı dükün 17 
28 - Mahmut paşa Sultan odaları S. 22/ 24 numaralı dükkan 815 
29 - Mahmut paşa cami avlusu 17 / 23 numaralı dü1<kan 800 

30 - Çenberlita§ Atikalipa,a Çilingirler S. 2 numaralı dükkan 850 
31 - Kumkapı Muhsine hatun lbrabim pata S. 30 numaralı dük-

kan 883 
32 - Çenberlita~ Divanyolu 192/ 218 numaralı Köprülü Mehmet 

Asrı Saadet - Sadrı lsl:\nı 
\' a -4 bin sayfa 9 cilttir. eski harflarJadır. 
~~n: islim akademisi. - Terceme e.:eo: Omer Rıza Bf. 

1Yatı: Bez ciltlisi 1400, meşin ciltlisi 1600 kuruştur. 
R'Poata ücreti: Türkiye için 125 hariç için 300 kuruştur. 'l ~'delini bir defada vercmiyenler taksıtle de verebiJirlr.r. 

·~Neşreden : As~ı il~!_ye kü!üp~~~e8; ~~ ·-l8ursa Pazarı 1 
Müessesatı 

~Uhterem miltterilerinin bayramlarını tebrikle kesbi teref 
tyler M •• d •• • t 

~ · u urıye 

t ·:ı:························ 
t dij~Uht~!~!rileri! ~!,~~n~~u~,~~L., i ~.~ . 

••• Muslubaş oğlu Şevket ve şeriki ••••••• 

t ~Qk~f akarlar 
11.ıtdürlü ff/in den: 

ıı ılLhlıi Lleı · 

Kıymeti muhammenesi 
Lira Kurut 

~ "'•tk • . 56 70 
't,n~ '1terıf cinrında Hocaüveys mahalluinde münhedim 
~ ib, ey, camiişerifi bahçe muhafaza duvarı tatları (810) çeki-

'~ ~~~ ~l~p beher çekiıi (7) kuruştan ( 56) lira ( 70) kuruş · 
\i k ultr llbd~nde dunrm hedmi talibine ait olmak şartile sahJ
dtt "'Glt c bıt hafta müddetle müzayedeye konmuştur. Yev
,. 'l',u:ede ( 5 - Mayıs - 931 ) salı günü saat ondört buçukta· 
~-.t11ilı ni ~lll~k istiyenlerin kıymeti muhammenenin yüıde yedi 
!\af ~o~~ e~ınde pey akçelerHe birlikte Çenberlitaıta Iıtanbul 

olunu urıyeti binasında Mahlulit idareıine müracaatları r. 

Maarif nıüdürlüğündt>n: 
ilk mektepler kütüpaı ri 

için 20 - 4 - 931 tarihinde ihaıeıi 
yapılmak üzre münakasaya ko
nulan mesleki kitaplar için müd
det hitam bulduğu halde talip 
zuhur etmediği cihetle 21.4-931 
tarihinden itibaren münakasanın 
vilayet eııcüm~ni daimisince bir 
hafta daha temdit edildiği ilan 
olunur. 

Şehııdebaş ı 

Ferah sinemada 
4 gün bayram gece ve gün

diizleri Komik Naşit B. Hafız 
Bürhan B., Hermine H. varyete 
numaraları sinema 3 film. 

mahalli 877 

33 - Mahmutpafa camii ittisalinde 20 numaralı mektep mahalli 

769 
34 - lstinye Kürkçübaıı çayır S. 46 / 48 numaralı rnektep 190 
35 - Şişli Mecidiye köy 9 111 numaralı garaj 282 

36 - Eyüp camiikebir haff aflar C. kahve arkasında ardiye Ye ar· 
sa 172 

37 - Eyüp Cezri Kasım haha Haydar caddesi arsa 17• 
Müddeti icar: 1/ 6/ 931 den 1/ 6/ 932 tarihine kadar bir ıeM• · 
dir. 

• • • 
Üç sene müddetle icar için .müzayedeye yazolunan emllfi: 

38 - Beyoğlu Hüıeyinağa arabacı S. 19 numaralı hane 138 
39 - Beyoğlu Hüıeyinağa TarlabaJı 46/ 44 numaralı hane 135 
40 - Fındıklı Ayaspaşa camii S. 48 numaralı hane 55 
41 - F mdıklı Ayaspafa camii S. 52/ 56 numaralı hane 52 
42 - Veznecilerde ve caddeıinde 82/ 96 numaralı fevkinde oda 

ve salonu müştemil dükkan 176 
43 - Eyüp camiikebir hünkar iakeleıi Ca . • t 3 numaralı 2 dük-

kan 164 

44 - Tarabye ve caddesi 246 248 numaralı hane Ye arabalık 
0

167 
45 - Çarşıkapı Kalçacı Haıan tramvay caddesi 72 numaralı ke-

mankeş Karamustafa pa~a medresesi 709 
Müddeti icar: 1 6 931 tarihinden 1 6 934 arihine kadar 

:iç seneliktir. 
* ıı: • 

Millet Tiyaturasıda Mebdei icarlar: Eski müstecir için aleti sabıkın hitamı yeni 
Genç komik Sezai lıe\ le Türk fakiri .müstecir için teılim tarihidir. 

.\ı•;ı H haHamcjıı fe\l.;a'dde miı-3 ınerc Müddeti müzayede: 28 nisan 931 den 19 may11 931 salı ,Unü 
ler \ ereceklerdir Pror;ı am lar ;.!3\et T.l'll· 

gind·r Balada muharrer emlak kiraya verileceğinden müzayedeye va-

zolunmuştur. Taliplerin yevmi ihnle olan son günün saat on dört bu· 
1 Üğoum ve .,adın hastalıkları çuğuna kadar şartnameyi okumak ve teminatı muvakkate ita ederek 

mütehassı'lı · k k ·· 1 b l 

1 

Doktor !müzayedeye iştıra etme uzre stan u Evkaf müdürlüğünde vak1f H •• • N • ı akaı-lar müdüı-lüğüne müracaatlan ilin olunur. 
i USeylD aşıt j .. Evsaf ve müft .. e.milatı hakkında malumat almak iıtiyenler &u 

Türbe, ~ski Hilaliahmer binası 

l
muddet zarfında muzayede odaıma müracaat edecekleri ecri misil No. 10 Tel. lstanbul : ?622 

~~~~~~~~~~~~~~ raporlarını görebilirler. 



lıtanbul birinci if!As m•mu1 
futundan: 

Jstanbuld:ı Rıhçekapıda .-'topyın b 
n.t. 5 numarılt ~dıı -ha ...
•de 0$man heyin icra ' ~ ifll• kanum• 

an 2.34 üneııi 1Ndde6 .,.,uceblnce tlı· 
•klılannın ikinci içtirrw ~11crJir olmut 
Ye ılacaklılann nazarı ı~tkikinc arıcylı· • 
mek üzere bu hlptaki ~•r• defteri JaHTl"I" 

Ye ihnr edftmiş '"' nTrl "''"""- au 
...... " hıisı ,..ait c.1ıtntda ,... ~ 
-.Wivc ~uretilc esbabı ımtlubuna korı 

k~o r.a.lif *"'._... h 1Mıt*J 
eiıa1'erenln dahi icrHı ~O mıy11 93 
tarihine müsadıf ç11f111ba e-unü suı ı • 
de 11acalcl11ann lıtınbn1 icra d.;w 
birinci iflb m('murluğunıı miıracutl• 
itin olunur. 

ı.taabul yedinci icn memuı 
laju-..: 

a 

Krem 

Dit macunu 

MiceDet Oluak 

Kolonya 

Tanak dWuı 
Sanlmuına karar verilan borçlu f'u ... 

~e ait Tabimde Mrı ıervilerde Htlır 

a ıpartımınının :; nua&Nlı dairwiad· 

Radyo ...Wnuı mub~lif ukm .Nlıll~ 

hafı lplJ •191, \ioltuk ve llitt 7·1·03 
.ı,rilıine müsadif rırttmbe günü au 

PERTEV veŞeriki 
ı2.,slı dazı 13.30 ı kadar açık IÇttlrtt 

Pôdr• Memleketin en eski ve namdar ı.. • 
ijsa1ii ile mahallinde hııır bu1u'f4CI 
rMmer" taa afııtdn Hil91f B. •"""· 

ılriyaıatia Müstahzarab ıtriye ve bbbiyesi Koımatlk 
numuıh dılreai öntindc ~tJ1tCllı 

""' qNuıc. Kinin-Karbonat ve sair devai komprimeleri 
OUtJDAR 8.lLB IJNSJMSl!fD.~ 

••lf.\I! P,,.ı JQ(imeunt: Vhaa Glpı 

'°"" Gelecek proır•: OfUcrl•>- l 

, Ierzevld temin ve tatmin edebilecek nefis müstahzarat 

$af ah çayının 
btıyflk hed!J'eU mlaabakaı 24 Mayıs 
Pazar günü .aat ıo-ıt .,e kadar Beyoğ
hulcta Me1ek Sinemasında lera olunacaktır. 

Şafak · Çayının 15 Onbeş 
etiketine mukabil muhakkak 
)pir. h~e •laeebıaır.; ve mtlaahakada on 
elb b8- hedtıeJerden bzanablllnlnlz, 
hediyelerin u.tellul ~an tsteytntz. 

Sinema "1drallJ ıll ••••••• ... lmnapk ~yla
m ha"" ...... ...,_ o.ı.. IMlet ett•etlml• muka
Hla11e .._ ıl ••• ..,.. •••• ••dalı: hw .. Wr hediye 
•akmmz. 

Afyon Nafia Başmühendisliğinden: 
Kapalı zarf uame mOaık•ıya •M--.jll eff.Jce ilin edilen 

~OD - ~ut yoluna 2'557 tire beMli k..sfil 'H-14U-30+000 
ldlOmetreleit vua tamiratı icla J•p1laa teklifi. la.eldi liyık ıö-
rllmeclij4nden mlnakw m.w.ti S.5-9!1 tanmae kadar temdit 
edilmiftir. 

1 - El,Jiyet yeailsNt almak Ye kayd ettirmek için mliaakaaa 
..,.11 amam.,..i11 1 imi ft 2 i1td mackhlerhade yaııh vesi· 
lamm mlnalcaN ghlncla laalrat 8 ,on enel ~llyet Batmü
••&!iifnn ..... 

2 - "'zrlcw t.Wllla. ............ •reti .... ddalcalannın 
.tllJet Nafia S...DhndWijJIMlea •lwıbileceji. 

3 - ilhak...,. ifljrail edeceld ...... 11 ..... ilaale ........ 
1le ........._ Ye hıfwrlatı ct.İrelİllde baurhyacakları teklif 
mellblplanm 5-5-9'1 t.rilai•de '"t 14 ta enel vUlyet encümen 
rİyMetiDe YenDeleri. 
'.- -. ...... tn Mm•N "huszoda mtteabhıt dere· 

...mtla w•.a ılaı 1 'ı ••k s A ıu•.,• •Otahhitle bera
l»er imza etme1i llzım aelcliii Dh oluaur. 

ZÜMRÜT 

Yalova Kaphcalan 
Kurban Bayramını llkbabann 
f&zcllikleri araıında iltlralıat· 

le feçlrmek ~ 
28 ·Nisan - Salı 

AÇILIYOR 
OTEi J ,ER:60 kuruetan 5 liraya kadar 
YEMEK: (Tabldot) Sabah, ÖILt ve a · 
ıam dahli: 22l; • 4lSO kunııtur. 

UÇUNCU SINIF OteUercle yemek mec· 
huri değildir. Gayet ucuz fiatla alakan 

yemek bWunur 

Haziran bidayetine kadar Otel 
fiatlarından yüzde 20 tenzilat 

vardır. 
Her t&rlO mal6mat için YALOVA'da Kaplıcalar Müdllr· 
llfOne ve ISTANBUL'da Seyrisefain Umum MUdtırlOlc 

Kale11tine mtiracaat: Tel 8. 1745 

Pazarhkia makına mubayaası 
Halkalı tohum iılih istaliJonu lllGdüıtüjlaclen: 
MUe1Haemiz için bir adet maa mot& tohum tathiı mıkinMI 

6 may• 931 taribiae .._dil çarpmba ,lllnO pazuhlda aatm 
.ı ... ca;and•• .. rtnameyi iatiJenlerin enamı tatiliyedea mada 
iter gün ve itaınoa talip olanların pnarhk l'Ütıhch mle98eaata 
iktil&di) &: muba7Mt komi8fwa ( defterdarhk bina11nda) mllra
caatJan. 

VAK 1 Tın 
Gen~lk ve çocuk 
tktı .. t kuponu 

27 Nisan 1931 

IJaflOnJcd 
Soldan safa ve ,,Pan4 .. 
l - Yalta fİOİIİ (1) 
3-Tna (4) 

3 - /Cu al*ll ( 4). ıtOla (fi 
4 - NululC ,,.,,u,t (7) J 
ı - . . . . Bor/tor oll• (1. 
' - ..,. ... ,_. .. (4) 
r - le (1), ,,..._... (1) 

• - .. ,., (J). 6V .... :~ 
' - E.n (5.,.,,,,,. 
,, - •.. '""1ıu.IU 

tahtı olllr (2) 
il SllUrU <•), iM #llJIJl (1)., 



Kulla ınız. 
eczanede satılır !r.:E~~= Fosfatlı Şark Malt Hulisa 

·------·--------------------------------------------------------------------~ocaeli Vilıiyeti Daim] Encümeni F:"' ~ ~. K ~~ ıın .. ,, Kütahya vi a e inden 
Rıyasetinden: _IK uçuk ılanları .. ıı Merkez viliyet memleket hastanesi için mübayaa oJunacak 

-- _ 5170 lira bedeli muhamnıenel; Rontgen cihazı 21 - Haziran 931 izmit - Karamürsel - Yalova yolunun izmit meb'deinden iteba- .... Her t<lo ne,rolu-ı ,. ··--
8 p pazar günü saat 15 te ihale olunmak üzere lrnpalı zarf uıulile 

ren köpril dahil olduğu halde b;r kısım şose inşaatı 6610 lira ara - ffüse~iz ernHkc '"~·nhut münakasaya konulmuştur. 
88 k 1 k k f . t · •1.: • M 6 c Çar bedeli icara mukabil ipotekle para 'eri· 

uruş u eş 1 ve tat nameıı mucıoınce ayısın m 
1 

- lir. !'ut 9 12 arasında müracaat. Şartn~menin birer sureti lstanbul, İzmir, Ankara Sıhhat Ye 
famba günü saat on beşte iliaJe edilmek üzre kapalı zarf usuli- ı~tanbul dördüncu \ .1kıfhrın içtimai muavenet müdürlüklerine gönderildiğinden şeraitini ve 
le münakasaya konulduğundan talip olanlaun yüzde yedi buçuk CNIO~l\OJ. tafsilatını anlcsmak istiycnlerin rnezl<ıir müdürlüklere müracaatları 
niıbetinde teminat mektubu ve ehliyet vesikalarıle mezkur tari- ve talip olanların mezkür günde ihalat kanununa tevfikan tanzim 
b k · · · •~ t f ·ı.e.{ Emlakinizi satmak yahut kira-
e adar Kocaeli vilayetine ve şartnamesını gbrmeK ve 8 81 

il edecellleri teklif zarflarile vilayet daimi encümenine müracaatları 
l (539 lamak - Şumendüfere, j,f,ele\. e, tram· almak istiyenlerin Kocaeli baş mühendisliğine müracaat arı. ilin olunur . 

• ~~~~~~· -~~~~~~~~~~~~~~~~~~ vaya yakın nlanl~r mb~c~htı~ ~aa~· l2 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
•• nrıı~ınd.ı müracaat. f in 

lstanbul Belediyesi ilanlara lmnbul dördüncü Vukıfhan Dünydnın en haS:>as ve 15 sene ç 
Aksaray yangın yerinde 7 inci adada BaJabanağa mahallesin

de 116, 73, 123, 168, 80, 85-1, 85-2 harita No. lı arsalar arasında 
81 metre murabbaı yüzsüz arsanın meter murabbaına 3 lira kıy
nıet takdir olunarak satılmak için alakadarları arasında açık 
nıüzayedeye konmuştur. Taliplerin şartnameyi görmek için her
iiin levazım müdlirlfiğline müzayedeye girmek için 19 lira tc
ttıinat akçelerile beraber ihale günü olan 21 - 5 - 931 Perşembe 
gllnü saat on beşe kadar encümeni daimiye müracaatları. (613) 

Büyükadada Rıhtım caddesinde belediye mali gazino meYcut 
krokisi mucibince 17 Mayıı 931 tarihinden itibaren !:lir .seneden 
ilç seneye kadar kiraya verilmek için kapalı zarfla müzayedeye 
konmuştur. Taliplerin şartname almak için hergün levazım mü
diirlüğtine müracaatları 86 liralık teminat makbuzile şartname 
•e teklif mektubunu mühürlü zarfa koyarak ihale günü olan 
21-5~931 Perşembe günü saat on beşe kadar encümeni daimiye 
•ermeleri. (614ı 

Bedia H. ın vesaiti nakJiye resminden olan borcunun tahsiJi 
İçin tahh hacze alınan Doç. markalı otöbüsün Mayısın ikinci 
Cumartesi günü saat on birde Kadıköyünde itfaiye garajı önün
de bilmüzayede satılacağı ilan olunur. 

Emlak baı1l{asından: 
Satılık çiftlik 

lıtanbulda Kfiçükçekmecede 4319 dönüm araziyi ve baıı 
harap çiftlik ebniyesini şamil Alil>ey çiftliği sekiz senevi taksitle 
'- kapalı zarfta satılıktır. ihale 18 Mayıs 1931 tarihine müsadif 
t.ıartesi günü Ankarada idare meclisi huzurile icra kılınacaktır. 
f.. 'tninatı 2500 liradır. Bu husu.ta tafsilat almak istiyenler lstan
'lllll ve İzmir ıubelerimize veya umum müdürlük emlak idaresine 
~aat edebilirler. 

Müsabaka ilanı 
halkan Bırliği cemiyetinden: 
Balkan konferansının Selanikte içtima eden üçüncü Konsey 

::'~arrerab cümlesinden olmak üzere, Balkan memleketlerinin 
~1111ldi münasebetlerile bu münasebetlerin inkişafana ait en uy
ti ~.tedbirler ne gibi şeyler olduğu hakkmda bir kitap yazılma-

ıçın bir müsabaka açılmııhr. 

f1a Altı Ballran memleketiode, yani Türkiye, Arnavutluk, Bulga
.. ~an, Romaya,YugosJavya ve Yunanistanda açılmış olan bu mü

akanın ıartlan şunlardır: 
19

3
1 - Yazılacak eserler, Balkan konferansı katibi umumiliğine 
2 yılanın mayiıi sonuna kadar yedi nüsha olarak verilecektir. 
2 - Eser, Fransızca yazılmış olacakbr. 

' ' 
3 

- Gelen eserler, her biri altı milli grup tarafından seçil· 
'6!

1 
altı mütahassıstan mürekkep bir jüri heyetinin tetkikine arz 

ı ecekt" ır. 

t6 ~ - Briinciliği kazanan esere (400), ikinciye (200), üçüncü-
00) dolar milkifat verilecektir. 

~h Bu. nıllkifat Karneji mfiesseıesinin Balkan konferansı emrine 

~ etmit olduğu paradan ••rilecektir. 

~ Devlet Demlryolları ilanlara 1 
6',.~klıtelif eb'atta adi ve vagon camları kapalı zarfla münaka

P.t 0nnıuştur. 
b~tl iinalcasa 27-5·931 Çarşamba günfi saat 15,30 da Ankarada 

P.t~ denıiryollan idaresinde yapılacakbr. 
~l t ll~lcaaaya iştirak eCleceklerin teklif mektuplarını ve muvak
>•rı-. ekı~a~annı ayni günde saat 1 S e kadar tnUnakasa komis· 

l'aı·ltipliği11e vermeleri lizımd1r. 
\\ 1-f •pler nıUnakasa şartnamelerini 3 lira mukabilinde Ankara 

•Ydarpaşada idare Teınelerinden tedarik edebilirler. 

Dr • 

O~TO~KOI, 

Satılık aparhman - flarbi) e 
rtıelaeOi karşı ınd:ı 1 .1 od:ı, 4 l\at, 90 lira 
kira getirir. ne7.aretli bir apartımon 6000 
liradır, ~a:ıt 9- I 2 ara~ında müracaat 

I:;tanbul dördünciJ \7akıfhan 
UNIONKOL 

kiralık köşk - Y:ıkacıkca ,\yazma 
kar~ı•ında nazareti l;amileyi haiz ~ö~e 
kiralıktır. Heyoğlu hil:ıliahıı er meı kr1. 

mtıhasebecbi yahut telefonla Beyog;lu 
2108 numaraya mura..:aat. , 

Kiralık evler - :'\işantışında tc$ 
'ikiye camii arkasında Çınar sokağrnda 
birisi beş odalı, iki sofalı. daraçaJı, nsi 
nezaretli, mutpaklı, geni~ bahçeli, tulum 
balı ,.e elektrikli: 

Diğeri bir antreli iki odalı, motpak 
Ya~i bahçe, tulumbalı ve ele1m ikli iki ev 
kiralıktır. Görmek \"C ~örüşmek istiyen
lcrin f"9C7.kılr hanelerin iltis:ılinde ki e\·de 
b:nis beye müracaatları 

Kapıcı Odacı --..... 
gibi i~ler için kefaletli, doğru bir 
adım i ~ tiyenler gıızetemi7.c rnüracııat 

etsinler. 

Satılık Han - G:ı1atada tram
vay yolunda 5 mağaza) ı \C 16 oda~ ı ha· 
\İdir, ayda 230 lira kira ğetirmektedir. 
P:ızarlıksı;ı; on sekiz bin liradır. 

J,tanbul dördiincü \ alofhan 
Unionkol 

Satılık aparhman - Şl~i • has
tı ne ista yonunda 9 cıda 4 kat. rno lira 
kira getirir, plurlık,ız on bin lira saat 9· 12 
ar:ı~ındrı müracaaL 

ııııı~ıımııı 

lstanbul dordüncü \'akıfhan 
UNIONKOL 

1000 adet posot bujisi No 11 
2000 metre murabbaı kanat bezi 
2000 metre buji kapsülü 7 MiM 

10000 metre keten kanat şeridi 7 S M 
arzında 

300 adet kanat bezi dikmeğe mah· 
sus keten makara 

25 metre murabbaında kaplama tnh 
tası l/5M/M 

Kıtaat ihtiyacı için ayrı ayrı ola
rak berveçhi bala altı kalem malze
me pazarhk suretile mübayaa oluna
c::aktır. Taliplerin şeraiti anlamak nl 
par.arlığa iştirak etmek üzere 4 mayıs 
931 tarihine rnüsadif pazartesi günU 
saat on birde teminatlarile birlikte 
Ankarada Merkez satın alma komi~yo 
nuna müracaatları. 340 

* ılt • 

Ordu ihtiyacı için yerli fabrikalar ma· 
mulıtından on hin kilim kapalı ?.ar fla 
münakasa,·a konmuştur'. ihalesi I 2 :l 9~ l 
~alı günü saat t Jde \nkarada meıker, 
~~n~ a ima komi!'rnnunda yapılacak ur. 
l alıplenn ~artname almak \"e tekliflerini 
vermek tizere leminatlari,·le meıkôr ko
misyona müracaat! rı. ( 341 ) 

$ * * 

en dakık saati: ..... taahhütlücliir. 

1929 senesi Barselon meşherinde birinciliği kazanmıştw. 
Flatlerin ehvenlyeti ve saatler~n zarafeti bilhassa di!İer 

markaların fevkindedir. Türkiye için umumi vekili: 
VAHE ÜTÜCiY AN lstaubul Sultanhamam No. 32 

Elektrik tes· satı 
aedeli keşif,eri cem'an 7 500 

liradan ibaret. 
Edirne· kız ve erkek Şehiryatı 

mektepleri elektrik tesisatı işbu 
mekteplerde mahfuz plan ve 
şartnameleri mucibince müna
kasaya konulmuştur. Erkek ya
tı mektebinin tesisatı 11 mayıs 
931 ve kız yatının 14 mayıs 
931 de Eairne maarif eminli
ğinde toplanan mübay aa ko-
misyonu vasıtasile kat'i ihalesi 
yapılacaktır. Taliplerin proje, 
şartname ve keşifnamelerini 
görmek üzere Edirnede mez
kur mektep müdürlüğüne mü
racaat etmeleri ilan olunur. 

Büyük Tayyare Piyangosu 
4 üncii Keşide ti Mayıs 1931 dedir 

Büyük ikramiye 45,0 O liradır 
AYRICA: 
15.000, 12.000, 10.000, 8.000 

Liralık ikramiyeler 
Ve: 35.000 Liralık bir 

mükafat 




