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Yeni Mecliste Çiftçiler ekseriyette olacak 
lialk Fırkasının Çiftçi Sistemine istinat Eden Bir Programla 

Ve Yeni Bir teşkilitla Islahata Başlayacağı Anlaşıldı 
322 Yeni Namzet 

Bu Devrede 
Bu günkü hava > Serbes Fırka~

1 
iki ıiln birdenbire bozu. 

Yu••z Ellı• lan havalar elyevm ıtddetl· 
Meclise 
Çiftçi Meb'us iltihak 

ı nl muhafaza etmektedir. 

d k 
Şıddetle eten fırtınalar Ka· e ece 1 radeniz ve Akdttnlz limanla· 
rında kayık!arı parça, parça 

Ankara -Gazi Hz. Fırka 
kongr"ılnde bizzat frad e
decekleri nutuklarının eıaı 
larını hazırlamıılardır. Rei· 

•ic(hnhur Hz. nln bu nutkun· 
da memleketin teıktlib zl· 
raiyeıine dair ıarih ııaretler 
bulunacaktır. 

Bazı mehafllde .azlendl· 
fine göre Mecliıe yeniden 
iltihak ed~cek meb'uılar 
tahminen 150 kadardır. Bu 
devredeki meb'uıların mik· 

tarı 322 olacaktır. Bunların 
hemen hemen hepsi çlfçl 
olacak ve fllle,n zlraatle 
meıgul zevattan mtlteıekkil 
bulunacaktır. 

Bunu'l içindir ki Fırka 
riyaseti viiayetlerde temaıa 
ıeçerek fiilen ziraarle me11ul 
çıfçilerin iıimlerini tesbi et· Şükrü Kaya bey 

--.. -.r-••• ..,. .... ... --~ · . .... • 

Looping Mütehassısı 
Meşhur Bir Kadın Tayyareci 

bu kadın 3 ıene evvel Klemm 
Daimler ta1yarealle Alma11 
yadan Ankaraya ıelmtıu. 
iki tene k.tdar Ankarada 
kal.ırak tayyare lılerile .neı 
ıuı olmuıtur. Son zt-man · 
larcla tekrar Almanyadan 
Berut ve Kahlreye ıttmek 
üzere bir Kelmm Daimler 
tayyareıtle Balkanlan do

laıbktan ıonra Romanyaya 
,ıtmlıtlr. Romanyadan Be· 
rut ve Kahire teyabatine de
vam etmek için lizım olan 
hazırbk yapılıncaya kadar 

&laclam la Baron Ali• Fon lıtanbula ıelmlt ve tay· 
Ş6mberpn •aresinl de K6ıteoced• 

Madam la Baron Allı 1 

~ bırakmıtbr· 0 n Şömberıer lımlnde bir d d t Dr. milhen lı ma am 
&JYarecl kadın bet hafta· A d Allı latanbulda bir merl· 
•nberı ıehrimize oelmittir. 1a·1ı .J 8 • ( D ~mı 3 niicii ıa ı •a• 
lr tayyare milbendtıl olan "" -- • • ·--

'. _Tütün 'J;cii~~i .. öiin Toplundı • 

Yeni idare Heyeti 
İstanbuldakiTÜiün Amelesinin 

Ha at Şartlan Bozuktur! 
T Y ffOı edememektedir· 

d6 Grk tGtün lıçlleri diln va tene manda yakın•n· 
~ rty(la lıçinin ııttrakiyle ler. Aynı sa bulunan 

ir k d d Ham•diye ıuyu 
ongre aktetmlıler lr. a bil kendile· 

ltı bbiinka toplantıda mev· mileaaeı~lerde yu :erilmek· 
l \l •hı oldufuna göre rine ter oı ıu 

GrkiJede 32 bin tOtOn tedir. 
'llleleıı vardır Fakat hepıl· Diln intihap edilen idare 
lllQ bayat ıa..ı"ıara fenadır. heyeti bu yolıuzluklla:: 

it d 6nilne seçmek ve fÇ 
~ en ilerine iyi bakılma· t k için tedbirler 
llllc tadır. Biltüo faaliyetleri hlm•Je e me 
)lQOtlıdt hava içinde cere- alacaktır. d aeçme ae-

ettlftnden DlkotlDlis ha· Dibi J•P an 

UrecekUr. Bu ıuretle yeni etmiıtir. Bir çok balıkçı ka· 
meclilln en bariz vaıfı çiftçi yılclarınan da aahillere lıtlcaya 
mecllıl olmaııdır. muvaffak olmıyarak battık· 

Ankara, 26 - Namzet· ları ı6yleniyor. 
ilklerin konulması için Halk Yeıllk6y reıathanelin· 
fırkaıına milracaat edenler den aldıfımız mala.mata 16-
tetkik ve tasnifleri bltmiı, re bava bQgünde ekıeriyetle 
bir liıte hazırlanmııtır. lı.. kapalı ve kıamen yaiııh o-
tenin yarın Gazi Hazretle- lacakbr. Ruıklr Şimaldan 
rine takdim edilmf'ıi mub- ve kuvvetli olarak esecek 

temeldir. tir. 
iz mirde kredi le oope-

Difer taraftan birinci 
' ikinci ve üçil ıcü Millet Mec-

liılerinde bulunmuı olan ıa
bık ve llhik meb'uılaı ın bir 

llıteıi de mecliı katibi umu. 
miliii tarafandan hazırlan-

ratifleri 
bmir, 26 - Vilayet da· 

hiltndekt kredi kooperatif· 
!erinin yeniden idare heyc?ti 
intihabab yapılmaktadır. 
lrıtih tbat net ce'enmt-den 

maktadır. Bazı notları havi kooperatiflerin köylilye ik· 
olan bu liıte de iki güne ka- razatta bulunnuyacalı anla· 

dar Büyük Gaziye arzedile- plmaktadır. Köy'G bu va· 
cektir. z1yetten memnun delildir. 
• .,....,, 1 1 ........ • .,_ ... . . ... . ............ ---..... ~ .. • . .......... ~ ............ --- .... 

Bulgar şampiyonu 

Leviski takımı iki maç yapmak 
lstabula geliyor • • 

ıçın 

Şehrimize gelerek iki maç yapacak olan Leviıklnln 
birinci ziyaretlerinden . bir intiba 

Bulıarlı!an ıampiyonu 

Levlıki takımı nisanın on 
ve on ikinci ıGnlerl iki maç 

yapmak tlzere ıebrimlse ıe· 
lecektlr. Bu huıuıta icap 
eden kontur•t imza edihnit 
ve Bu ıarlann ziyareti bir 
emri vaki ha ini almııtır. 

Levlıkl ilk maÇUlı 10 nl· 
aan cuma ,ana Fenerbabçe 
ile yapacak, 12 nlıanda da 
Galataaarayla karıılatacak· 
tir. Bulıar ıampiyonu kıy
meti ııttııar edilmlyecek 

bir rakip oldufu için yapı' a• 
cak maçlar çok alil .a uyan· 

Uceıinde lımall, Kadri, Ser
ide, Mehmet, H.saan Şaban 
lamatl, Mehmet Abdal efen· 
diler ıdare h11Jetlne intihap 

oluamutlarcbr. 

d•rıcı mahiyette olacaktır. 

lıtanbul muhtelit! de o 

taarihe J,adar avdet etmiı 

bulunacak ve bu muhtelit 
takımla bmlre ,ıden Fenerli 
ve Galatasaraylı oyuncular 

kendi takımlarında vaaife 
alabileceklerdir. 

BuJıar ıampiyonunun ziya· 
reti memlek~Umlze ikinci 

defa vuku bulmaktadır. Le· 
viski bundan ilç aene evvel 
Türkiyeye bir defa daha 

ıelmtı ve bmlre de slderek 

6ç maç yapmııtı. 

Bulaar takımı teri, tert 
hır oyun oynamakla maruf· 

tur. Burada yapacatı tema .. 

lar her halde çok ae•klt ola· 
cakbr. 

Niçin Kapandı? 
.......... Mi .. ,... ... 

Bugün Neşredii~medi Özür Dileriz. 

Zaro ağa 
Yakında şehrimize 

geliyor 

Zaro ata Am erikaLılar 
ara•ında 

Aylardanberi Amerika· 
da ıbtiyarbfın timıall olarak 
teıhlr edilen Zaro ala artık 
lıtanbula d6nmeie karar 
vermlıUr. 

Zaro al• maale.ef ıon 
zamanlarda biraz fazla ra· 
hatıaz olmuıtur. Buna da 
aebep ılrkten ılrke tiyatro
dan Uya troya dolaıbrılma· 
ııdır. 

Bir buçuk aıırhk adam 
bil.Gn bu meıa ı ve meza· 
hime bir ıenç kadar tabam· 
mOI etmlı, bir kere bile baı· 
ta o maoıııtır. Derileri bir 
bindi ıerdanı kadar burut
sına, 16zlerl fersiz bir 
cam parçaıı ,ıbi olma· 
maıın . r i lmen hl l dinç 
ve zinde o'an Z ro ala A 
merlkada TGrk ııhhatının 

,----. ----, 
Bu ihtikara 1 

Nihayet 
Verilecek mi? 

El•lıtirilı ıirketi, 41 O 
kuruıluk •aatleri İfİn İ•· 
tanbul ahali•ind•n 90 lira 
alıyor. Bir kaç 6Ün euuel 
bu •aat heaabını 6Öder· 
dik. Fakat bu me•' ele 
hakkın da hif bir ıeyin 
yapılmadıfı anlaıılıyor. 

Türk ce.za kanunu ha· 
vayifci zaruriyed~ ıhtilıôr 
yapanları mücrim ad· 
detm•ktedir. Elelıtr le iu 
haıJayici zaruriyedendir. 
Bitt.ıbi, El11ktrıkin ıaati· 
de bu he.aba dahildir. 
Şirket iu, Tiirk ceza lıa · 
nunu1un ahkamına tabi· 
dir. 

O hald•, 410 lıuruı 
ifİ1 90 lira almalc bir 
ihtilcdr J.fil midir? Bu 
ıirlı.ı laalclcı 1da adli ta · 
lıibal yabılmalı icap et· 
m•s mi? 

lat•nbul ah•llal, tir
Ketten pıralırın1 latıyor 

en ı:an'ı bir nGmuBeai ol· 
muı ur. 

Zaro af a Amerikl\da epe
yice para kazanmııtır. 

Buraya geldikten ıonra en 
bilyük emeli memleketinin 
h va11nı teneffib etmektir. 

Bizi aylarca ekleten a· 
ı!rdldem:ze hayırlı bir yol· 
culukla avd-tinl te'llenni 
edez z. 

lstanbul intihabatı 
Müntehibisaniler (6) Nisandan 

(10) Nisana ka~ar~ seçilecekle~ 
Ve Mazbata verilir verilmez t 

Meb'us intihabı başlıyacak 
l.ıtlbap teftlt heyeti dilıı J 

de top an rak yapılan itiraz· 
an tetkik etınlt ve ıabiple· 
rlne cevaplar verilmlıtir • 
Ayni zamanda intih ap ıan· 
dıklannın ko ıacaiı yerleri 
ve açalacafı saatleri de te .. 
bit etmııt r • . 

Evvelce 1631andık hazır· 
lanmıııa da memur ve k&tlp 
adedinden taıarruf etmek 
için nüfuıu as bazı maballe-
1 rin diler mahallelerde ilive 
edilmek ıuretlle aandık adet 
lertnln ualtmaıı da konu· 
ıulmuıtur. Sup aandık 
yerleri •• rey atma ıaatlerl 
( Da1amı 3 anca •alail•tl• ) 
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TENKıT -/ • Böyle Bar 

_.. KÖŞESİ Ş E H İ R H A B E R L E R 1 So?~~:a!~~eyot 
Okumak J v Tuhaf şey '· landa bir takım yeni yeni Ne ala! Türk Ocağınaa n..O~ barlar türedi. Yalnız isimleri 

Zevkı D . ç k K 1 b 1 kt Son günlerde fareler "Bar,, olan bu çalğılı, kadın· Belediye talimatnamesi U• ll 0 a a a l 1 1ı yerlEr maalesef oraya gi· 
Hast<.lığım hasehile üç tatbik edilmiyormuş çoğalıyôrmuş ! denler için birer eğlence yeri 

gün bu sütunlarda kari le· Yirmi sene evvel tanzim d Asmaaltı, Balık pazarı ve olmaktan ziyade keyif' zevk 
rine görünmedim. Maafih, edilen ve birçok defalar Davetliler Alaturka Şarkı an civarındaki zahire tüccarı kaçıran kavga müesseseleri 
liizim hakir köıeyi beğenen· değiıtirilen belediye nizam· ç k B d•ı son günlerde farelerin ço- halini almıştır • Bunlardan 
ıer olacak ki bir kereecik namesımn şimdiye kadar Bir Kısmını o eğen ı er ğalmasmdan ,ikayetçidi•. bir tanesi vardır ki her 

bir muallim Bey vekalet et- tatbik edilmediği, görül· Dün Türk ocağında bir Bu arada Muhlis Saba- Bu fareler boı bulunan ki- akıam bin bir rezalete ~e 
mit! müetür. konser verilmidir. Konser ~hattin beyin de en yeni bir ralık dükkanlardan etrafa o kadarda heyecana tebebi· 

Fakat, bana bueünkü m· Talimatın ihtiva ettiği çok kalabalık olmuş ve bir farkısı çok beğenilmiştir. çıkmakta imiş. yet verir • 
evzuumu veren amil de ra- maddelerden birçoğu ihmal çok davetliler ocağa gelmi~ Bu §flrkı sürekli alkışlarla Bu civar tacirleri bo§ Buralarda çalııan kadın· 
hatsızlanmamdır. Baı ağrm edilmiş; bir kismıda kısmen lerdtr. kargılanmıftır. bulunan dükkanlardaki fa· lar polisin takibatından ka· 
ve nöbet içinde, dört tatbik edilmemif. Bunu, son Kont1er Leman Ekrem Kemani Cevdet bey ta· relerin öldürülmesi için Be· çan vesikasız ve hastaJıklı 
duvar arasında mahpus yapılan tetkikler meydana f d l l k d lediyeye müracaat edecek· kadınlardır. Hanın ta:-a ın an veri miı· rafından yapı mıı ta sim e 
kalmak hakikaten feci! çıkarılmıştır. l k k Ur. Gene buralarda herhan· 

ı b f · - .. otu- ve Bunun için, bundan son· dir. Bunda a atilr a ıar i- klasik olmakla beraber da· 
ıte u ecı uzu b kl ü D ı• • gi bir mfö•teriye tahammülü' ı k ra her zabıtai Beledi· fardan ir ço arının en g • vetliler üzerinde iyi bir te· e l ffil, "' sıkıntısından kurtu ma için nün fevkinde bir hesap pus· 

k 11 d ğ .1• ye merkezi, on günde bir, zelleri davetlilere dinletil- sir hırakmı• ve alkıı:1an- d J • ? ı. yegane u an ı ım 1 
aç, d "' "' "' • ffil lası çıkarılır. Fakat bu ka· talimatnameden hangi ma - mittir. Leman Ekrem Ha- egJ • okumaktır. Gazete, kitap, mıştır. barık yekun kazanç vergi· 

b l delerin tatbik edildiğini, nıma piyano ve kemanla re- d •h ·• f k 
mecmua, velhasıl ne u • Alaturka sazlar içinde Bu yüz en ı tııa çı tı sinden istifade etmek içiıı hangi belediye cürümlerinin fakat edilmittir. 
dumsa, adeta ezber ediyor· k l d bi ayrı bir husuıı'yeti olan tan· Ihsan ismı'nde bir kadın kasaya cüz'i miktarda kaY• ta ip o un uğunu r rapor B bi k T .. rk 
dum. O anlarda öyl~ bir una.n sonra rço u dedilir. 

k halinde belediye reisliğine musikitinasJarı da ayrı, ayrı burda davetJHer için iyi bir yüzünden, Aksarayda, Hacı 
haleti ruhiye içinde idim i bildı"recektir. k f k 1 Ömer isminde bir genci öl- Arasıra polis burasını l b · d J 1 1 d B musi i ziya eti te• i etti. d Napoleon her ga i iyetın en par~a ar ça mıı ar ır. un· • H kontrola gelir, fakat 

0 
an e 

Talimatnamenin tathi· Bu suretle oca~ın davetllleri düren Karakaf üseyinin 
sonra ancak bu kadar sevi· b da en yeni gazel ve ıarkı- 8 de. lı' olup olmadıg""ı henu" z verilen ihbar üzerine bii· kinde ihmalleri görülen e· k ı 
nebilir, Bethowen her sen· }ar piyano, keman tanburla dün ço güze ve iyi bir gün 

1 
tu"'n kadınlar yukarıdaki bol lediye polisleri şiddetle ce.· kestiri ememittir. 

fonisini yaptıktan sonra an· zalandırılacaklardır. teganni edı_·ı_m_i_ıt_ir_. ___ _._..~~y•a•ıa .. m_ıı_la_r_d_ı_r.__ Hüseyinin deliliği tıbbı· odalara gizlenir. Bura!ard• 

cak bu kadar ruhi bir haz adli ile emrazı akliye has- hükumetin menettiği kokaiJ) 
duyabilirdi! Gu··ıhane Çek talebeler Yıldız sarayı 

'f tanesi arasında bir ihtilaf ve mükeyifat kaçakçılığı i• 
Yeni 'nesil bu zevkten, Tramvay kazası maz- Dün darülfünunu Seyyahlar için tesisat husule getirmiıtir. Hüse· yapılır. . 

yani okumak zevkinden nunları serbes gezdiler yın için tıbbıadli delidir, Bu eırareng;z yerlet1 

maalesef mahrumdur. Ai· bırakıldı Birkaç gün evvel şehri· 1 yapılıyor emrazı akliyekhe.dstanesi ise idare eden ada.nların pek 
1 1 i i i d ki k stanbul belediyesinin, değildir deme te ir. b d ıı e er miz ç n e ız G mize gelen 20 Çek darülfü· çoğu ecuebi te easın a Evvelki gün, ülhane b A hk · k 
ve erkek bütün gençlere l 1 d l Yıldız sarayını umumi ir ğırceza ma emesı a· adamlardır, Parkının kapısı önünde bir nun talebesi stanbu arü • , 
dikkat ediniz. Hocalardan park haline getirmek tasav· til hakkmdaki kati raporu b ııı· tramvay kazası olmuş, Ar· fünunu ziyaret etmiılerdir. Kanun mucibince un 
talebelerinin say derecesi d tıbbıadltden istemiotir. k b''' 

'
ak isminde, sekiz ya•ın a Hukuk faku-ltesinde hukuku vurunda bulunduğu yaıl· b' d .. 

hakkında fikir edinecek su- v Tıbbu:.dli meclisi yeniden nn ır en sonra açı 1 
bir gazete müvezzii parça- düvel müderrisi sabık süfe- mıııtı ı d ı d'(.ıı·ıı 

aller orunuıı:. NeticeC:e ek- v • içtima edecek, Karakaım un urma arı mene ı cı '* 
d )anarak ölmüstü. radan Ahmet Reıit beyin F k t bunun için çok b ıer 

seriye in ıöylediğimiz te • a a deli olup olmadıg"ı hakkın· l ald<::, bilinemeyen se ep ı d h 1 Eminönü polis merkezi dersine girmi•lerdir. Ahmet 
ris usu ün en ma rum o. kaza tdhkikatını bitirerek, "' fazla masraf yapmak icap da kat'i bir. karar verecek· yüzünden sabahlara kadar· 
dug""unu anlarsınız'. Reıit bey kendilerine Fran· k d A d 

E k d "'ktH etme te ir. yni zaman a t' k vatman min ve on o or sızca ders anlatmı~tır. ır. açı tır. 
Bi!akis okumak ihtiyacı· Fehmi Ef. Ierl tanzim edi- Aynı zamanda Çekli Yıldız sarayı nakil vasıtala· Tıbbıadli raporu, Ağırçeza Po!isin bu gibi yerle' 

01 
timdi kumar, sinema, len rapolarla beraber adli· l h k k 1 b l rından da uzak bulunmak· mahkemeınnin vereceği ka· d 6· 

cinsi temayül tezahuratma genç er u u ta e e eri ta · hnkkında daha ziya e 01 
yey teslim etmiıtir. d B d h Ik rara ~sas teıkil edecektir. ı ait yazılar tl' tınin ediyor. rafından pazartesi günü ve· ta ır. u yüz en, a m b b• 

1 
. ..,. l k teyakkız olacağını samidl · 

Müstantiklik, vatmanla 1 k ı 1 d b b T ale e ır ıgı ge ece Ger.çlerimizin bize göster• ri ece o an çayı ansa rağ et göstermemesi, ina· yetle ümit ederiz. 
dikleri çehre bundan ibaret! kondöktörün tahliyesine ve davet edilmiotir. enaleyh bazı tedbirlerin it· hafta toplanıyor 

d tahkikatın serbes bu!unduk.. Ş J l d k 1 b b 1 
Bu, hayatın gün en gü· ları halde devamına karar oför er top anama ı tihazı da düıünülmektedir. Milli Tür ta e e ir iği 

ne maddileşmesinden doğan senelik kongresinin dün akt-
verdiğinden maznunlar serbes Şoförler dün Beyoğlun· Sarayın evvelce kumar-

bir netice de değildir. Çün· bırakılmıılardır. b d edilemeyeceğini yazmııtık. 
daki cemiyet inasın a top· hane olan merasim dairesi· kü, medeniyet, ilimle bera· --- - Habeı· aldığımıza göre kon· 

k d d 1 M k lanarak idare heyetini inti· · ti k il 1 berdir' Aynı zamanda, ka- a ar yavan ır ar... e tep nın ne sure e u anı ması gre gelecek cuma günü akt-
bahati, hotbehot taze o· muallimleri, talebelerine hap edeceklerdi. Fakat in· 18.zımgeldiği hususunda da olunacaktır. 
muzlara yükıetmek te doğ· göterecek yazı nümunlert uhap bugüne tehir edilmtı- tetkikatta bulunulmaktadır. T ecelliiadaletten ümit 

ı B d bulamadıklarını ıözleyip du- · 
ru o amaz. ize üıen va· tar. Belediye, Sarayın hah· kalmadı 
zife, bu halin neden tevel- ruyorlar. Buğday piyasası 
Jüt ettiğini tetkik etmektir. Fakat, kimin umurunda. Bu-"day piyaeasında ki çesine, seyyahlar için ·ilerde- Geçenlerde Karadenlz<le 

Biz, ıu kadarını söyleyelim K b l k k t Te ll" dal t Kanaatl'mı"ze nazaran bu k d büyük ir ote yaptırma araya o ura!]. ce na e ki biran evvel muazzam ve tenezzül devam etme te ir. 
huı.ustaki saik memleketi· tasavvurundadır. Fakat bu- vapurunun kurtarılmasından muasır kıymeti haiz bir kü- Evvelki gün de ıehrimize ümit kalmamııtır . Havalar 
mizin mütalea zevkini aıı· tüphane meydana getirme· Anadolunun muhtelif yerle· nun için en önce yol mesele- ld kt sonra vapu ·un 
ıayacak ne•riyat hayatın· B k ı b 1 d açı ı an , ~ ~· liyiz. a a ım e e iye ta· sı'nin hllllı' icap ediyor 

rinden 35 vagt.ln buğday gel· • sahibi kazanın vuku buldu· dan mahrumiyetidir. rafmdan tesis edileceği ri· b h k 
Kitap diye ortaya atılan vayet edilen ıehir kütüp· mistir. Bu buidaylar, piyasa Sarayın 8 çesi par ğu yere gidecek, tçerisindeki 

şEyler hem pek mahduttur· haneleri, bu ulurda atılmıt üzerine tesir yapmıı, fiatlar olarak açıldığı zaman oto· eşyayı İFtanbula naklettire· 
iar hen. de kariini esnetecek bir adım olabilecek mi?.. biraz daha düımüıtür.! büs igletilecektir. cektir. -----------------------------s-------------------------------__, _______________________________________________ __ 
j (Yarın)ın Halk Diplomatı Karagöz ve 

Üsküdar tramvaylar• 
Yüzünden 

a· Üsküdar tramvayları Y 

zünden Belediye ile Evk•f 

arannda bir ihtilaf çıkmıfll' 
Evkaf, tesisatın ıatıf 

bedeli olarak, Belediyede1' 

480 bin lirRdan fazla par• 

istemekte idi. Belediye dtı 
bu borcunu esham verıne 1' 

suretile ödemeği teklif et• 
rfe mifti. Evkaf ise, bu tek 1 

ii• 
kulak asmamış icrara nı 

24 racaat ederek paranın 

bin lireıını icradan al1J1•tur· 

ŞirketleO 

Karagöz - Söylenecek söz kalmadı.' ı 
Kaç senedir yazılan yazıları okuya, okuya 
bu belaya alııtık. Galiba bu tramvay deni· 
len itkence makinesini belediye reisi, bele· 
diye meclisi azaları ve tirketten bu itlerin 
hesabını isteyecek komiser efendi biJme· 
mittir ki, bu derdi anlasın. Eğer daha bir 
kaç yüz tramvay itletilse bu bela düzelir 
amma, varakı mihri vefayı kim okur, kim 
dinler. 

Karagöz - Söz anlayan yanıma gelsin. 
Tünelin bu turnike itk.encesi Afrika vahıi· 
leıinin memleketlerinde bile yok. İstanbul 
ahalisi daha kaç sene bu belayı çekecek. 
Belediye reisi pasosile hususi kapıdan gir· 
diğJ için bu belayı kaldırmak aklından 
geçmiyor. Bir KÜn olur geçerde, anlar. 

Karagöz - Ohhh !.. Millet, Haliç vir· 1 
ketinin vapurlarından kurtuldu, Haliç dol· 
muı, kimse temizletmeği düıünmüyor. Halk 
ta paçayı sıvayıp firketle rekabete kalktı. 
Belediyenin bu hizmetine diyecek yok .. 

Karagöz - M. direktörler. Zzevk, f:j~~: 
ce sizin değil de kimin ? Maaşlat onar i1J1el 
eksik tramvay, az tapur, mengeneli . t le'' 
idare etmek hüneri içinde senede bıt ıçl' 
bin lira hah~if cebinize ~:iri yor, yiyinit:ı gibi 
niz. Bu gidiıle sizden hesap ı!Oru'acak 
değil.. 



l<ADINLAR Qı(Ug 
J(avgacı Koca 

Yaz ıeceat ~ sa .. n IDAnmda eıdm. tl-
dtblncle mtltemacllren '* bmr, •P" alsım J'llDAI' 

llnfılnek laer pıt...dı,a UY. ~n ı1tecllfl de budar. 
la1an mlve1vfl bir Rno k&- ı k 
Pell mi mltemacliJen il· Kavıaeı bir kocaJ a avı• 

etmek onun ekmefine J•I 
te•Ier imali .&slerle muu· l(lrmekdr. 
lep eden bir kaJJD ana eve Banan fçia hantmefendl 
llıdtlf A.atten çıkacafı sa· eler kocanı• ka"Pcı lee onun• 
•te kadar van Joiu tuttu- la ealan kayp etme,.ı
•an bir ka vıaeı kocaclaD çek nfs, O 10ft ada .a,lepnefe 
tlaha 1eYlmllcllr. htlach mı !tuh• ile yemek 

Kawıacı '*koca, _..... 1er 1amlaı:. Ve ona birden 
111t bir cilt ...,._c1aa claha bire kavıuıle ~ allka11 ol· 
~. mayan bir pyl en ..kin bir 

EYe pc1111 .. aıa aarat• ..ıe eoranus. Yemekten 
L btr ta .. rla iielmp• • DaM 1811ra ,_e •I .a,fenlyor. 
IOfranm tanstmtaclen ,..... Hlç dialem97lats. Pi,ano 
lba fula eaoak " IMllakla· bill1onanı• piyaaon ın ini· 
hadan baflar. sata ıeJla~ ne sefiaı. veya ba,ka 
flDlae ltlJu .-., odada bir çaJlt blltJıonams onu 
bıraktıtı bir ldtabm ,. elfafse abr.. hiç bil' te7 
rlaie olmaclaiıadan flkl· bllmi1onanm ar•• ofon 
Jet eder, pc8 UJUJUDc&J& ~Jıms. 
kadar laer Wr .-ı bahane E'rinmle o da 1oksa tarkı 
ederek .,...,. 161le:rta1& 1alaut ldtaıt oku-

atala J&bP •JUp•ca- JUDUS fakat oaa ce•ap ver· 
J'• bnr baJI• .arer uyu• meylnl&. itte ancak bu onu 
haca ralaal aMnlnfz amma çalabr. 
bqnua bir Ü erteli ahi Sabahlan iM 1atatımı:· 
•ar. Sakh oldumu aynı dan kalkma1111& Sisi kar· 
IBÜ1at ile kalkar bu defa pnc1a pmeJiace bem ezl· 
.. ı. kalave alb onu azclınr. yetle ıtrmlr hem ele ATI& 

Aı1lk pantolonun 6tlll· ••cek ,.... W.mıyacak 
De, ......... kolanna baha· oluna takutu harale uiJv. 
...._. 1kıı19aıa baflar· o SIRDAŞ 

__ ...:;;,_ __ .......... ~T~•MBM•''..-----~~ 

lzmir bağlan 
Son kırağı, bağlan harap etti 
lanır, (Hueaal) - Son de lmb lr.-daidır. Sa· 

lcaratılardaa nkua plea blall, Menemen, Ala .. lllr, 
...._, hakkında allkaclar- baflaıWD -.ruı Maal• 
lan tenYlr için bası maf6 bailardUll ararlaflaa ..... 
llıaat ••rlrorm. clelddlr· 

ltiratıdan Mani• balları ıca.a p... ltallanacla 
"-ele yellDlı sarar t6rmll" 

llıataka ..-..1e ,._ uru ~oldu. Kmlcala " 
~. Almalık, TllbeJ, Mera clwan ............ •anlar. 

K.cakamlar, ıca... Urla....,.. .._,_. sarar 
Ahmet, DtllekklJ, Horor ,arealer arumclaclır. ... 

Murad e. Karaças, A9- lana .e.le Jetmltf aÇBllf 
.~,,..ıaa.açı. Çoltanlla JGı:• ta. Bu laeupp ,as tle Jet· 
l[Şll'lıttlftan ylzde ,a.e -., mitin Jlscle kd sarar 

r A ~· 8taa...a.,la .. 
aarar 16rdaler. ,... m...ı Rekoltenla Jlsde 

~L Karhpınar, Ha11rcr, ar ,ardqn 
ı--PIDar mıntaka lanadald yirmi.::: sar 
'-- Jflzde oncluı Jlll- 1 mulaa tar. 

.. * * ili.anı muhasebat f Jzmirde Yunan 
reis&~ Tetkikat 

Bi 
101 

ladr, (laand) - Alma· 1 -Canm ellmcledlr akm 
L macltte nk .ı bulan bir lelim pbrma lldOfln 
cerh hlcllwl doku ..... ılnder. 
clenlterl aranmakta olan Demlı ve eclepullllne 
bir ana kaUllnln meydana devam etmek lttemlı iM de 
çıkma11na yeıde olmuıtur • luet ıuımam..= 
Bu ana katili Ye carihha - Can kurtaran yok 
imal Tokatlı hacı HOaeyin, ? mu •• 
diler umi Receptir • Diye feryadına deYam 

Hldf1e etrafmda elde etmft.tfr. Bu arada yakayı 
ettJflmls mal6mat ıudur: ele •erecellnf anh1an Recep 

Recep Dtkllltat IObiın· nYalh11 oldup ferde dlrt 
da ikamet etmektedir. Epey 

1 
yerinden bıçaldamlf Ye kaç-

umanda11.berl ayni mallat- mlfbr. 
de Akamet eden kunduracı Receftln .er'atle kaçtıia· 
çırafı HaMn oı:u laete m ılrenler derhal pollll 
mv•llat ohn.,, haberdar etmlıler ft talnbl-

- Seni çok .. YIJOl'Um. ne INaıfaınmthr. Recep e-
- laet benden çeldume. )inde kanla kamall,.la Jan· 
DiJe ı:aYaUıyı her vakıt lar fçlne dotro st&t.rken 

rlhallaz ecler •• llD da -L-
N 1 1 j bi 

poltıller tanfıa n 7-· 
- au 01& .... r lan 

--•- mlfbr. sin ualfbl'acatun.. t.Set ,.rnmm temde 
Dermit. Nihayet don Re- .,.,,. 1111" haMe dlfmlı 

cep bsetln çabtttlı cllkkl· ve teda•I için memleket 
nın lnOnckn ıeçerken uı- fiaıtaneıfne fcafdırıl'mııbr. 
tannm lçerde olmadıfnu Yapılan tı.hlılkat neUce-
aOrmlt " t1rerelr lnetı ıinde Recebin Tokatta an-
rakalamı,. nelini lldCh clGIG •e f1ara 

- Haıc:IJ bakalım. muvaffak olarak 111aben 
Dı1e aayalbnın namuıu- 101 .. neye mahk6m olduiu 

na teca•I• etmek btemlttlr. aalaplmııtır. Recep haldan· 
l.et bu mada mGmanaat da istintak hllrlmlllbıce 
161term1t Ye baiumlfbr. teftlf mtlzak..- •etdmlt-
Recep feryadı ,erence der- *· Telaldkata cle9Mt ffd. 
hal bellncleld kamaımı çek. mektıMlr, l.wata ,arua 
mit= ..... 

Looping 
mütabasısı 

tı iıtci adiled• ,,,..., ) 
ba parafat , ..... _ -· 

b ........ teera-be.... yapmak için ...... 

Tele aktetmlftlr. 
TecrGbeler blrkat .... 

kadar tehrl9 >•• , ...... IJ,. 
tar. Amerdraa pu.,ut .fa 
rlb11 ...... 'V;Nıltıılllal 

fmdaa t 
Mad ... ı..aa,.. • 
iki_,..,.,. .......... 

...... Aile 
., ..... ...,laar ,. 
~ • .Am~ .... _ ... 
ldtt .... ,,. bir 
..,,... ..... 1"8blr 
ta.,a ............. taldlfa· 
bal almıfb. .... bl tellllfat 
lhtltu Mhtbt ta11arectler
d• maada ldm..tere 7ilplla· 
mu. Bmnm için im Dcıı• 
tanarecl•• ......... . 

t••··· ........ -·····•k· tadlr. 
dddlw- ... 

•llJIJI icap ettlrea ..... 

##D 

(lstanbul intihabı 
liriUci •altihtl•n ..,.,.. 

-teeblt edtleııek ..... ,a ... 
rll1t•t1r. 

Teltlt .. ,..,._ .. . 
(3) ........... ~ ... ..... .... ,. .. ., ...... ...... 
...... .. (111>• ...., ....... 

Mlnt saallerln ~· 
._,,, teıblt edil-
~ Ltaabal 8 Nı .. adan 
ltl alst•1111aa kadar 
_..tMllüanılertnl l8Çlllti 
.. lw •r &J:n OD befiDM 
mubatalanm alank meb'uı 
lnUhap edebilecek bir laale 
.............. caldlr. 

Maamafllt 11Gte1a Tlaıld· 

,.... .,. ...... -·- la 
ı-..p etmek nu...-la 
ltaluaclata lcln .......... 
men propamma meb'uı•· 
tdecek .... koymaDllfbr. 
lhab - Teklle 

•-•- •• J.m1r, (Hal1UI) - Yu· 
........,a, 26 - MecUllD nan straat aesaretl mlhea- ....... olaa kaclm taJJ ...... 

·~a.. eal1911ncle DiT•• m.. dl.lemden M. 1Cafo1erob
lle L. t ..-ı111ne Z3I rfl1 Iİll ....,.,. •* Ttcaret 
a_ -ıanbal meb'uıu Fuat odallDda lktatMll mıatakalar 

"'ddı. hakkındı. malO•at abuk· 

adınla üç tevkif tadır. 
~. (Hu•ıl) - ._.,_ ()demil'te bir cinayet 

1 •ahuebe • ..- Is~ al- Öclemlflll A· 
. r<PWıra.a. •llaim bir para ile dak ... ki,.... _.,.ftaa 

rı111111.tır.;..ka1boldu1U• bll- uca Haıa~ .. == 
"'t:~,._ ... ,· .. Ba m1n .. betle otunark•• fnadaa llcll· 
~-. tahalldar Rec., klrt ŞabaD ~ bP"k 

- a,r__ l...d rOlmlttlr ... -1.a•L-
lCJ'!"lll..._ .... narl Ef. ler teY-

111
_.., klJdea ~-

rakalan•fbr ·A~•• 
Bahkeair ı-0: 

madeıucn 
.a.lllr.llrı,.ı_.ıl)-V• 

.. ,..... ~ JC,eraltl 
~ .. -.-... 
d•'r ........... ...... 
,... •••••• 111111111111•• ... . 

datt~ar bir tpOrCa yep .,... 
birler ...... --"kal-ak 
• ......,..,.. ........ Wr -- ........... .... 
hata edllmlt olar. ..... ~ •• ,_....., ••affıalnJet 

..l'5 pl!e! ft l'ls blı ... ._f!phemcllr. 

Dikkat 
Gerek l.tanbul ye terek ta,racla ıaz~ 

leri bulememiuuz tak:C111C• 
YegMa llltll'•oaet mahem 

v gaz 
J.yı1ilt ıwlcni 

·~..- Qobaa& ._r.B.ıll 

SELÇUK 

Ll:.lfe 3 

,., .• Etnild teıza tgkilib 

MaAaniri: Aril Oruç 
21-

allterlp affetUI• • (Ak& ) 
boapaa Napoleoaun (Ha,fa] 
lwinclea Mısra bpnallle 
aıtlcelencll • Bir mGcldet eY• 

....... erı,.,. •uaffe
flkaa •ltmıa bin kiflltk 

f,_ ordatw1cla awk 
elu bla-.ncat kalabltmltt1(2] 

Mabet lluırcla tutuna· 
1111111" ..,...._. uladıiJadan - -----ti .................... ,... 
•cllteeclGp ....................... . 
poleonun Yasl,..u llakdsatea lrudınp ll:ı ,.... de · 
fena " tehl ... 11 leh. Bir Mand7a1a kaçabildi. Na· 
kerre....... ala {IWlon) ......... i'rantaJa. ftr.ar eder
ltkendflıı,..ıdl Ft.a .. de- kea Cewal (Kleber) e bir 
DaDIDallDI ..... t ettlll - o r llilP bıraktı. Bu .... 
Napoleonaa ,.,....._ im- -.. ... : alta aJ• kadar Ma-
clat alaıan daUmab kalma· llftlül FnyallS ordaaa• 
llUtb· Raı V'necllk doaaa· .... ,_. edenaıeue M.m 
malan da Ba•rteeftale tdı- ~ " musa1aha1a ... 
.......... a.ı laalde Napo- aa oldvtuna Mlcltrcb. (3J 
leoa &Dl Ye •rl karar Ba ••dac ftJahut aa n· 
Yer..-: ...... d ..,_Ya ftl l.tuabalda: Napolı•un 
.... Jlftaıa..k ..... ... aaatlAblJeiiDtle- pek ..... 
ıa.. edip p ... ,.,. flle•o'- la• wuar.ım (maalUaa ukerla) 
ftJa harbe tin kısM ..... lettiıllmell mı•l•tl 
flklanmlaalmtal ......... .....-..ın 1oıd: la m•· 
"'frdi. Napoleoe .... ,.. elllm ,ha .. Raı laarhia-
ruruoa redl......ıt• ._ ıwa namw olarak 
plmetl dattmalf Qfaa Har· 1-eat flfthltade JetlftltUrl
ran Aluıiaet Papyı im.net· 11,ercl• Hatta alsamlar ko-
leameclea b&ıtarmü •• Mı· •'m.... (4] ilk muallim 
ardan çok maklarda kup• uMrln auktan bJn albyts 
lamak kanam wealL nefer ı.11. On ikl bilik be-

BllDUll lçiD (Bralt .. ) ta· il• ttıtkd edll•ltU· YaYaı ,..,... ltGm•• 1-arla• J&ftl bu rek6n on iki bine 
T ... C.. Allwmt eua çakanlacaktır. 
... ......,_.. Ml. Harfe Napolıı• ..... knanı-
" Yaf.,a talaklat .. ....._ lan ._ ....._.,.. ...... 

Wlllriıiill~yıe ...... .,, ~ 

.. nh•• F-· 

.... .., (Arltl) inalllila· 
r• ender. O~ tlD mi uara 
nettcellmle ara md .. fmla 
adlilanJfa Çliıp .. tmek ..... 
u,ıe ICaJ.yı teallm aldılar. 
{Arif) (Gue) tailp etti, •• 
polJ-on (Tafa)Jı _.... lara· 
1• cebren ...,ıt. Fre..,al.r 
IOll:ak mulaarebelerı.de te
eadlf etttklemııı nrap lıldlt • 
eliler. Şehir betd•• ...ııra 
ıaima edlWL 
(Birik ceMnl~)(I) 
Yafa.ta alclaia dk& ... biat 
lwiu..arı~....,..ş... . .................. -
...... yırc1 .. 

Geriye kalan (Araa•at 
Ye afreJI c&JU' •J&r imra 
fUM dmlırdL (1] Aalaplaa 
Tepeclelenb Ali Pal,UID 
(PereTae) tarallarıotla Fl'lalh 
uslar• tatbik etllll ........ 
lep aapW• edlJOftlaı 

Napoleoa (Kakoa) na.lal· 
,..a cl• (C.su Ah 
mit P ... ) ile• brtılatta. 
Caar P.,.,ı 1l1le birle -- ( .,,.,. ) .., .... 
N .. a,.t Franıı• ordun 
(Alrlre) de debtetll h r ln-
••uma utradı. Hatt&ı r ..... 
m .,kerlerl bir cami •• 
plrlllp harbe de•"•..., ... 
lardı. Arna•utlar lan 
elir al~lar1 ......... ıtt!e 
laarek~t ettiler. .. ..... 

blle ~·-· afa) ela 

(tJ Cmlet: r f ı 17 ••!Ala 121 
.......... b •• , .... 

lll ....... lcllnhat c ' •• 
a ...... c:aeraı (Kleber) bfWlare 

ml11atma bir Mııa etlrtfftll larlt ec1er· 
... , Halepli SIJcJ- llmlllde 1fr
•I dlrt J•tmddl ( Eleaber) e tall· 
... • •• , bir seaç tarafında• il ·
.... .,....... IW tile atledllcU. 
• wtaapenw ..-ı• bir ali JÜ • 
.. lrn114L Gmra da b&lfa nr91 L 
....,_.. ..,,... Yatd .... fit 
...... ~-bllelerlkell••• 
.., .... idam MiNiier. Kelebtrla 
J.atllaclm ...... ,, ....... ,bir dalla 
Mllll'da ltanaamadılar. 

141 Alla: e. l a. 3' Jlt ti ........ 
..... at ..... 

lal Cm1et : e. 7 ı . • . 

Malatyada zelzele 
Malat,..a7(tffu•tl)-Her 

ket tatb u1kact. lkea kor
kuç Wr ..ı..ı. olmut •• 
bltla laalkı la91ecaaa ver· 
... tir. Huar oı .. ...-. 

Bir ..... ~ KMllQI 
lat Bir 
•11al111D dolayı 

.... ...... e 
__ ....... Elhtab 

•.-.ıllıld katli, H1111da ,_,._..,.nam •Jlm· 
ra --•-*n lltlfade 
....... ... ucuauld elb'ee
fetlnl ..,_., •• firar et· 
-aı11lllP. Fakat 111,- ka· 
..... k •lllt ol-•fbr. 

Yolda eofak ft lal'lll te· 
llrlte don11111ftar. 



Sahife 4 YARIN 

• • 

1 SiNEMA HABERLERi 
K~ra Tabur ... 

Askeri ve muazzam bir eser 
Majikte 

42 inci Hayk
lander, meşhur 
Kara Tabur za· 
bitlerinin ka· 
rargahında bir 
akşam, Fransız 

ephesine azi· 
metleri rnüna· 
sebetile bir eğ
lence tertip e
dilmitti· Yüz
baıı Donald 
Kings birden· 
bire harbiye ne· 
zaretine çağrı· 
h rak Hindistanm bir kıyam 
hazırlanmakta olduğu ken· 
dist ne tebliğ edilir. Hin· 
distanın timalinde muhim 
bir kapı olan Hayber geçid', 
müteassıp kabailin içtima yeri 
olup, bunla oradan harbı mu· 
kaddes namilt! soygunluk 
dolayısile vahim bulunmak 
tadır. 

O havalide birkaç sene 
askerlik etmit olmak ve 
memleket lisanına vukufu 
bulmak dolayısile, King, der· 
hal Hindistan gidip kıya· 

mın cnüne geçmek emrini 
alır. Bu emir gayet gizli 
olarak verildi~i için alaya 
dönerek arkadaılarına nak
lini istediğini söyler. Arka· 
daşları onu alçaklığına ham· 
lederler, Yalnız küçük kar· 
deıi Malkolm, ona itimat 
etmektedir. 

King, Hindtstanın şima· 

)inde bulunan Per§a ver li· 
manında ite baılar. Memle· 
kette doğmuş bir d<ıstuna, 
Mehmet Kohna tesadüf ede· 
rek tasavvurundan onu ha
berdar eder. isyancıların 
başı, kabailin ilahe gibi 
ptestiı ettikleri bir genç kız 
olan Y esmanidir. 

King, maharetle Yasma· 
ninin nazarı dikkatını cel· 
beder ve kendini içkiye 
vurmuı gibidir. İhtilalcile· 
rin casusu Rava Şunganın 

bulunduğu {esnada zabitan 
klübünde bir plan hazırlan
mıftır. King di:l'er hafi bir 
z~bit olan Binbaşı Tvayn 
ik kavgaya tuhııur. Bu 
k a vga esnasında King onu 
y ... re atar ve doktor Tvay· 
um zedelendiği söyler. Ku· 
m ınc!an Kingin tevkifini cm· 
reder ve gerek Tvaynın ce· 
nazesi gerek King kışlaya 
semkolunur. Orada cenaze 
ca 1lanır. ve Ling hareke-
tinden doıayı t"'brik edilir. 
Tvay ı gizlice uzaklaıtırılır 

ve yerlilerin gözünü boya
ınak için me•asimi askeri
ye ile bir cenaze alayı 

tertir edilir. King te guya 
kendini kurtarmak ıçm 
kaçarak hayatının bir ipli
ğe· bağlı olduğunu bildiği 
h ılde Yasma niye iltica eder. 

Yesmaninin güzelliği 
King üzerinde hafız zabiti 
Kerim Beyin muhalefetleri· 
ne rağmen Y esmani, sözde 
İngiliz adaletiniden kaçan 
firariye meyil göster~rek 

oa.u kendislle birlikte, adam· 
larile rabıta noktası olan, 
Hayber geçidi yakinindeki 
Kincan mahzenlerine götür· 
meğe karar verir. 

Y esmaninin guzelliği 

King üzerinde tesirsiz kal· 
maz ve muvazzcı f oldt ğu 

vazifeye rağmen ona aıık 
olur. Kingi eğlendirmek 
ıçın Y esmanı camdan 
bir kiire içinde Kara ta· 
burun tahripkar bir ateı 
altında çarpııtığı Flanr 
cephesini gösterir. King 
eski arkadaıla .. ının' öldükle· 
rf, kardeıinin yaralandığını 

görünce hissiyatı vatanper· 
veranesi ve vazife aıkı ga· 
leyana gelerek Y esmaniye 
oraya niçin geldiğini söyler. 
Y esmani, onu kendilerine 
celbe çalııırsa da muvaffak 
olamaz. Rava, Yunga, Kinge 
karşı bir pusu tertip ederse 
de Mehmet han zamanında 
yetiıerek onu kurtarır. 

Mehmet Y esmaninln :t.:a
fer için bel bağladığı mitral-
yöülerle mühimmatın sak
lan~ığı yeri keıfeder Kingin 
veerdtği talimat mucibince 
bu esltha yerli ahalinin te
cemmü ettiği ve mahzenlere 
giden yolun tepesinde sak· 
lanmııtır: 

Yasmani ortaya çıkar ve 
Kingin tavsiyesi üzerine bu 
boı mukateleye nihayet ver· 
mermek için adamlarına tes· 
lim olmalarını emreder. Fa
kat, bu emri verirken bizzat 
adamları tarafından vurulup 
cansız olarak Kingin kolları 
arasına düıer. Mitralyözler 
yerliler üzerine cehennemi 
bir ateş açarlar. Ve binneti· 
ce harp Kingin adamları ta· 
rafından kazanılır. 

Y esmenin ölümünden çok 
müteheyyiç olan King, va· 
zifesini bitirmiı olduğu ci
hetle kumandanına kısaca 
(itin biitiğini) bildirir- Fakat 
ısbrabmdan bahsetmez. "' 

Yıl baıı gecesi, Klander 
cepesinde Kara tubur zabi
tanı eğlenirken Kiog gelir. 
Arkada§ları ona hayrefle ha· 
karlar. Miralay, H;ndistanda 
ifR etmi ~ olduğu mümtaz 
hizmetler dolayısile tejyon· 
donör niıanile taltil edilen 
binbaşı Kingi takdim eder. 
King arkadavlarınm tnbrika· 
tu;ı kalbi kan ağladığı halde 
dudakların da tebessümle 
dinler. 

Y esmaninin hatırası unu·i 
tulmıyacak kadar tatlıdır. 

..-. .... . 
Silah atan Kazım reis 

ne diyor? 
Bir iki gün evvel Adli· 

yede Ağırceza mahkemesi 
koridorlarında bir el silah 
atıp bilahare Çeımemeyda· 
nında yakalanan Kazım reis 
Adliyeye teslim edilmiotir. 

Adliye dairesinde ıilah 

atan :bu adamın mevkufen 
muhakeme edilmesine müs· 
tantiklikçe karar verilmiı · 
tir. 

Kazım reis silahı kendi· 
si attığını söylemektedir. 

Bir Haftalık Saadet 
Sesli, sözlü, şarkılı filim 

Melek 
Pariste bir seyyahat acen· 

tasında istihdam edilmekte 
bulunan Janin Lökler yalnız 
bir gaye taşımaktadır ... Ve
nedikte bir müddet yaıa

rnak hayalinde yaıattığı 

memleketi bilmemekliğine 
rağmen Lökler kendisinden 
bilet almağa gelen ser 
yahlar icabt>den izahatı ve· 
rir, hatta bilmediği Vene
dikte hangi otellerin şaya· 

nı tavsiye oldukları hakkında 
bile malumat verirdi. 

Günün birinde kendisine 
iki yataklı bileti satmış oldu
ğu bir genç bu yatakları bir 
prenses için aldığından ve bu 
gibi kadınların seyahatların· 
da beraberlerinde muhakkak 
bir katip göUiraüklerinden 
ve bu katibin kibar padınla
rın sE yahatlarında lazımı 
gnyrı müfarik bir uzvv ol· 
duklarıdan bahsediyor • 

Bu hadisenin vukuundan 
bir müddet sonra Janın gir
diği daktilograflar müsaba
kasını kazanıyor ve bundan 
gelen 30 000 frankla gayei 
ha valint teıkil eden V euedi
k'• gezmefe karar veriyor . 
Ancak vaktile kendisinden 
yataklı vagon alruıı 

olan delikanlının söy· 
ledik)erini de hatırhyarak 

blr katibi hususi almağa ka
rar vererek gazetelerle ilan 
ediyor. Her nasılsa gazete· 
ferde bu ilanı gören fevka· 
iade zengin ve dilber delikan 
lı olan Jak Darmond bir eğ· 
lence ga.yesile hemen bu 

baptaki ilana şitsıp ediyor. 
Birkaç gün sonra Venediğe 
hareket eden tren bu iki 
gence de beraberinde götÜi"· 
mektedir. Kad1t.ın cazibesi 
ne tutulon delikanh kadının 
bu seyahatı uğrunda ancak 
30000 frankı olduğunu na· 
zArı dikkate alarak genç 
kadın hesabına satın aldığı 
birçok kıymetli eıyanın 
hesabını hakiki fiatından 

pek düşkün olarek kadına 
bildiriyor ve, tabiatile ara
dakı farkı da kendi kendi· 
sinden veriyor. 

Venedikte bu iki genç için 
yani sözde katiple Janin için 
hakiki bir devrei saadet ha•· 
lıyor .. Gondollerle cevelan· 
lar.. Venedik nağmeleri .. 

Baron Janin'e karşı bazı 
meıru tekliflerde bulunu· 
yorsa da janin hu teklifleri 
red eıliyor ancak bir tesa
düf kendisine katiplikle 
yanaımıı va kendisine 
sevdirmeğe muvaffak ol-
muş olan adamın zengin 
bir asılzdde 01duğunu öğre
tince bu vaziyet kızın gü· 
cüne gıdiyor ve sanki baronla 
kaçmıı süsü vererek esasen 
izni dahi hitam bulmuı ol· 
duğundan V enedikten ka
çıyor. 

Kıza karşı ciddiyetıni 
gören delikanlı kızı takip 
ediyor. ve bir müddet 
sonra gene Venedik treni 
bu iki genci Venedik'e doğ· 
ru götürüyor. Fakat bu se
fer seyahat edenler Janın 
le Jak olmayıp evlenmiı 
olan bir çift olarak bulunu· 
yorlar. ------.-.·-----

Serseri Aşık 
Rudy Vallee'in büyük 

muvaff akiyeti 

Sak11fon Ustatlarından 

Grant'tan mühabere ile ders 
alan Rudy Bronson bu san· 
atte maharet kesbetmekte 
gecikmiyor. Yedi arkadaıı 

Serseri Aşık filminden bir 
par'ia 

ile bir orkestra teşkil eder. 
Sabit bir it pefinde koıan 
Rudy, Granea müracaat 
etmeıe karar verir. 

Fakat Grant onu kabul 
etmek ıöyle dursun, üstelik 
Long İslandaki köt kün· 
den kovar ve izacattan kur· 
tulmak için müdürü ile birlik~ 
te ıehre gitmeğe karar verir. 

Fakat çalgıcılar orkestra
larını muhakkak surette Gra
nda dinletmeğe Larar vermiş-

Opera' da 
lerdi. Bunun için Grand'ın 
köıküne pencerelerden gir· 
mele karar vermiılerdir. Bu 

plan tatbik ederken onları zen 
giu bir dul olan Madam Vitel 
ile yegeni Jan görürler ve 
polis komiseri Tuttl'o 
hahe•r vererek onla .. ı "cebren 
haneye duhul, cürmile it· 
bam eder. 

Bu vaziyetten ku··tulmak 
için Rudy kendisini Grant 
olarak takdim t der. Fakat 
bir ikinci mesele çıkar. Ma
dam Vitel o akşam vereceği 
bir suareye Tad Grantın itti· 
rakini istemektedir. Rady ye
ninin yanındakı israrı üzeri· 
ğc kabul eder.Suare fevkala

de muvaffakiyet kazanır. 
Rudy Jana kalbinin şarkısı
nın söyler ve iki genç se · 
Vİ§irler. 

Madam Vitel çalgıcılaL • 
.Jan yetimler menfaatinden 
bir müsamere ricn etti. Fa-
kat birdenbire korkuya ka· 
pılan Rudy müdürü Granttan 
müsade almadan bunu yap· 
mıyac ağını söyledi. 

Madam Vitel derhal tel· 
grafla müsaade ederim di· 
yerek odadan çıktı. Cevap 
gecikmedi ve yetim çocuklar 
müsameresinin hazırlıkları 

tam bitmek üzere _iken geldi. 
Telgrafta rudy ve arkadaı 
larının sahtekarlardan başka 
bir ıey olmadıkları söyleni· 
yordu. Grant onların tevkifi 

f çin teoebbüsatta bulunduğ•Jnu 
da bildiriyordu. 

28 Mart 

ı lzmir at koşuları 
Koşular çok hararetli ve heyecanlı 

olmuş 
lzmir, 27 (A.A) - Yarış 

ve ıslah encümeni alisi ilk· 
bahar at koşu lc,rmın birinci 
hafta yarışları bugün Buca· 
da yapılmıutır. 

Birinci koşu, 3 ya~mdaki 
yerli ve arap erkek ve dişi 

taylara mahsus olup ikram · 
yesi 400 lira idi. Birinciye 30 
liradan maada bu koşuya 
giren hayvanlar için verilen 
duhuliye ücretlerinin mec
muu verilmiıtir. Mesafesi 800 
met:e olan bu koıuya 8 tay 
iştirak etmiotir . 

Birinci Celep Rıza Efen
dinin Zeybeği, ikinci yüz· 
baiı Şevket Beyin Suzam, 
üçüncü Yüzbası Hilmi Beyin 
Güleri geimişÜr. 

ikinci koıu, 3 ve daha 
yukarı haliskan İngiliz at ve 
kısraklara mahcus olup ik-

ramiyesi 500 lir l idi. Birinciye 
400 liradan mada, bu 
koşuya giren hayvanlar için 
verilen duhuliye ücretlerinin 
mecmuu verilmi§tir. Mesa· 
fesi 1000 metre olan bu ko
şuya 4 hayvan işErak etmir 
tir. 

Birinci Evliyazade Refik 
Beyin McspikeP, ikinci Akif 
Beyin Andronikosu, üçüncü 
Tahsin Beyin Nonası gel· 
miştir. 

Uçüncü kovu 4 ve da-
ha yukarı yaıta ve hiç 

Amerika'da zeriyat 
Nevyork, 26 (A.A.) -

Ekilen arazi hakkında hü

kumet tarafından tanzim 

edilmiş olan rapora naza· 

ran ınısır ekilen arazinin 

miktarı yüzde beş nfobetin· 

de artmış, Dnrun nevinden 

Buğday ekilen arazi mik

tarı ise yüzde yirmi nlı.be

tinden eksilmiştir. İlkba
harda idrak edilen diğer 

nevi Buğdaylara ait arazi 

miktarında da yüzde 12 nis· 

betinde tenakus vardir. Bü· 

tün bu nisb~tler geçen se

ne aynı maht4ullerin ekilmit 

o dukları arazi miktarına 

naz"\randır. 

Birmanya'da ihtilaller 
Rangoon, 26 (A.A) -

Tharravaddy mıntakasında 
ihti' al hareketinin şiddet 
peyda etmt·kte olduğu haber 
veriliyor. Mezkur mıntakada 
vulcua ge!en müsademeler 
esnasında kıyam erhclhından 

28 i telef olmuş ve bir çok
ları da yaralanmııtır. 

Müşterek pasaport 
itası 

Paris, 26 - (A.A.) 
Nazıriar meclisi, Fransa'yı 
ziyaret etmek arzusunda 
buluna ve geldikleri mem
leketlere hükumetleri tara· 
fından verilmiı hüviyet ve· 
rakalarını hamil ll~ılunan 
ecnebi seyyah grup'arma 
müşterek bir pasaport itası 
hususunu kabul etmittir. 

Musahhih i 
Arıyoruz 

Gazetelerde musahhih· 
lik etmiş bir arl<adaşa 

l 
lüzum vardır. Arzu eden
lerin tahrir heyeti mü· 
dürüne mürncaa.t etmesi. 

koşu kazanmamış yerli 
ve arı:ıp at ve kısraklara 

mahsus olup ikramiyesi300 
lira idi. 

Mesafesi 1400metre 01aıı 

hu koşuya 8 kısrak iştirak 
etmiştir. 

Fikret Beyin Maltayı bi· 
rinci Ali Beyin Hadidi ikin· 
c!, Binbaıı Ahmet c~vdet 

Beyin Küçükü üçüncü gel· 
miştir. 

Dördüncü koşu 3 ve da· 
ha yukarı yaıtaki halis kaıı 
İngiliz at ve kısraklara mah· 
sus olup ikramiye 700 lira 
idi. Birinciye, 600 liradaıı 
maada bu koşuya giren hay· 
vanlar için verilen duhuliye 
ücretlerinin mecmuu veril· 
miştir. 

Mesahası1600 metre olaJ1 
bu lco§U}a 4 hayvan iştira~ 
etmiştir. Birinci Ahmet beyill 
Drokurtu, ikinci Maraş meb'· 
usu Mithat beyin Strativaryıı' 
su, üçüncü İzmir meb'usu ce-

lal Beyin Folespuaru gelmiştif· 
Beıinci koşu, 4 ve dahB 

yukarı yaıtaki yerl~ ve araP 
at ve kısraklara mahsus o· 
lup ikramiyesi 400 lira idi· 
Mesafesi 1800 metre ola11 
bu koşitya 7 kısrak iılitll~ 
etmi~tir. Birinci Kamil Efeıı· 
dinin Nasib ikinct Tevfı~ 
efindinin Sedası, 3 üncü flil' 
seyin ef.nin kısrağı gelmi~ 

Buğday konferansı 
Roma, 26 (A.A) - İkil1' 

ci cihan buğday konferansı 

bugün kütat edilmiştir. 

-·-
Bir Tavzih 

" Ampul hırsızları " sef' 

levhasile bize isnat edJlcıı 

hırsızlığın aslı esası olmadı· 
ğmı gazetenizde ta vzihil11 

rica ederiz efendim 
Pangaltıda Döşeme' 

Nobar ve Bedros 

Bu akşam 
Saat 9.45 te 
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YARIN 

lfatu'atmı ,_..: Naci /SMAIL 

tark milletini kendi kanından yaratmıı 
olan bu J'/inya Ta,1rının J6rt ~lla da 

dnlerinde ıairleri, •asendelerı, ha· 
nendeleri, demir kaıaklı pehlivanla· 

rile kendi kapılarından Kamer 
mabedine giriyorlardı 
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Dünkü Lik Maçlar 
Vefa-Galatasaray Tehir Edildi. 

Beykoz Sahayı Terketti. 

Turan'ın Kamer Mabedi 
,.._ ini ma· Jlranfak bus diyarlarından , 
'41Dflt vedrin n k b 

lddar ca..:ıelertnden kuıku• ıarkındakl ıa.rıkmta.ra d in 
~ eki de bir çiçek mem f? et erin en 
~ Fakat, Be": m• cenubundakl kml meyva 
~d felelln bin ~~ ~;ti- ,ehfrlerindea , ıarbindekl 
)a....a_ en ıeçmfı Ce idin beyaz kadanlar ufuklarından 
:-'il. Be•meki, mı ı k d 

f\.h hl''- dOıtl· &'elen milyon arca a ın , 
"111 eyetlni te ıaeye ı k ı ..__L b k k ıtu erkek, l'enç, lhUyar ar ı 
-~. ir mantı urmu • 
il',. 8 1 h _. -ur· dan ince kılıçtan keakJn ıırat 
'"Ser eblul, A i e7• •- 1 B llaea.e, Cempdln bir yftdn· k6pr6ı0n6 pçmft er; oz 
tlekı •- 11 ımu de- kurdun Kaf dafındald bO· 

auvveU za o ' hl •z.• lllektı. Cem it kendi ıahılye- yOtUlfG TGrk pe fvanı 
U.. ık ktan ,._ oflu ROdem,, in ıGzelllk 

ortaya oyma ...- I A h 
~lllezdı. Fakat mukaddeı llheıl J anımla yapıla· ._il Glkell de tehlikeye p• cak dQGn ayinini hediyı lerle 
~. Htdcletlnl hafdetU• ıanlandumak , bin bir ıece 

- Bermekl, dedi. Sis, uzayacak ~lan bu ayinle 
....... ddeı at8fteD kudret hayatın neı e badeıfni içmek 
'1.ıı ln1&nlann karıııında iftfyor!ardı • ___ _ 
lu..alellln duramayacafını Karanlık buz diyarlannın 
l.oırta. Fakat, BehluUin bize mlsafhlerl, Siberya, Volta, 
~J'•ııet etmeıfnl düıGnmek Kırım, Macariıtan, Flnl&n· 
~un. Siz, bana tepıtr et· diya TGrklerlydf. Bunlal', 
:."nla ba•adtli nereden al· Tanrıma birinci oflu Kara 

naz? han'm neı!fydl. GGcar ıeh· 
de Ber me"1 Ceınfidin aeıln· rfnln kara zOmrOtten d6kCil· 

lct hell Yeti anlamlftl : mlı kara kapııından 8'irf yor· 
"- - Zerdeıt ıöyledl HG· lar, Karadeniz ılbf ıert 

•ent! dedi. ' adımlaria, y6reklert içten 
Bermekı devam ediyordu: kavrayan ıarkalarla mabe-

~ - Eter, HGdaYent emir din böUiklerle kaplanmıı 
ftat,Jururaa, ıfhlrb a7nadan en :rflkeek kabna çakı7or-

•ıı llemtncle olan .U'a11 larcb. 

Takıim ıaba11Dda birin· 
d küme ltk maçlarına din 
devam edalmlıtlr. iki ıGn· 
den bert mGtemadlyen ya· 
fan ıulu kar Ye yafmur 
1&bayı balçık ve batak bir 
hale ıetlrmittlr. 

Saba içindeki oyun çiz. 
plerl kaybolmuı, yer yer 
biriken ıularla Stadyom 
top oynanmaz bir hale ıel· 
mitti. 

Oynanacak yerin bu ber-
batlıfına rafmen ıençler, 
yine ıahaya çıktılar ve ber
çtbadabat mOaabıka yap
maktan çekinmedlltrr. 

* 
Birinci mOaabaka, ftkGltGr 

mucebfnce Anadolu ve ı .. 
tanbul Spor araıında ya· 
pıldı. 

Anadolu takamı birinci 
devre zarfında ,asel bir 
oyun ıöıterdı. Ve ilk haf. 
tayunı 1 - O ıtbl nlıbeten 
az bir farkla mailiben terk 
etti. 

lkınd devre Anadolu 
takımının yaptıfı bOtün 
maçların lklnd haftaıı gibi 
mail6blyetl OıkOdarhlar 
hesabına teyit eder bir ne
tice verdi: Anadolu bu dev· 
re• le Gç ıol daha yedi ve 
sıfıra karı• dört aayı ile 
mailip oldu. Şimdiyt· ka· 
dar yapılan maçlann bir 
çoklarında oldufu 8'1bl, Oı· 
ldldarhlarm bd•uaa ikinci 

HrebUtrdll 
Cenaııt, bu cevaptan 

Sanaabrak blnblr p~ clenecle kat'ı bir mafl6bl· 

,~llundu. Saray mabedin
'- ıthtrlt aynadan k&lnat• 

olan teJlerln ,aralebile-
1 bilirdi.Fakat, aynanın 

'~--·nı açmak için bin ae-

ı..!&Jı htr muharebeyi ıöse 
~I etmek 8'1bl bir adak 

Cemılt, mubarebe-
""-•nı olduiu için b6yle 
~ta bulunmamıt• ll
•11ıanm perdellnl aç-

- Sihirli aynanın perde
""-·dedi 
~' 1lz kwl all&m, ılyab 
........ -)1 açuken bin aeoellk 
~be adalı de nekare-

d&ıı edtllyordu. 
b.._ ~t, lihtrli aynadan 
~ en btıytlk ebeli ta· 

Raı.~.J'recllyordn. 
~ aJna, bunları ,a1-

memlelı:etJertnm claYetlderl· ,.eu kabul etmeleri pte-
nl, Çın, Japon,.a, Amerika rJyor iri bu takım ldmanpz. 
eıteylerinden selen Tlrk· dır. Ve nefeı kablllyeUnl 
lerdl. Bunlar talll'UllD ikinci artırmak mecburiyetindedir. 
oflu San banm n•llycll. GO· 1f. 
car tehrinln aan pll'lanta· bdnct mtl1abakada Bey· 
dan oyulmut 1&n lrapııın- kos ile StlleJlllanl,. karp-
dan prlyorlar, ıan deniz latddar. DeYamla yaiu 'Jal• 
(Bahriaafar) ılbl çelik ba· mar, aahayı bir enelld ma• 
kqlarla, akla felMfe, hu- ça nlıbetle daha berbat bir 
kuk, inaanlye• llncllren DU• hale setlrmlftl. MtbabakaJ• 
tuklarla mabedin aan apk- batlandı J'irml dd OJUDCU 

larla aydmlablmıı lklnd çamur cleryuı lçbule topu 
katma prlyorlarcb. kendi iradeleri dahilinde 

Kızıl meyve ,.h1rlerfn· HYk etmek için beyhude 
den ıelen bafırlan yanak çırpındılar • Çamur ytlztln· 
ln1&nlar, lıak, Hind, Malll' den çok kayfın bir hal keıp 

eden •hada oyunculann 
TOrklerl ıdl. Bunlar, Tannnan kayman aerbeı hareketlerl-
6çlbıc0 Oflu Kml hanın ne.. ne mani oluyor, çok tebllke
llydl. Glcar 19hrJnln akikten il dakikalarda ıaka ıeçllmell 
qlenmlt kam kapumdan Ye. tuunuzluk içinde çarp .. 
plyorlar, kızıl clenls pbl nan ln1&nlar stbl' beyhude 
(Banrtam..,r) apklar aaçan bir clJcllpae m01abalraya 
hamlelerle ı&nlle btyG)dlk blldm oluyordu • 
veren nefealerle mabe- 86yle bir hens&me ara· 
din ıruP zfyalarile tunçl&f&D ıında devam edip pden bl
Oçüncl kabna yerletlyorlarda. irinci deYrenln IODuncla Bey• 

Beyaz inl&Dlar ufukla· koa 1·0 ıallp idi. 
nadan ,elen plel, dinç, ikinci dewecle ayni ,.kll 

hfeyentler, .Anadolu muhafua eden maçm orta• 
:~:~~ adalan, latanbul, larma dolru Slleymanlye 

buya Tlrklerly· bir l&JI yaparak beraber 
BuJsar, Tuna • IOD illi temin etti. 
eli! Bunlar, TaDflllUI esil dl Bu IU'aM maç, ıayrl ta• 

&zerine tabadan çekildi Ye 
bGkmen mafl6p eddoluadu. .. 

Sara ,ancın en mOhfm 
maçına ıelmlıU. Bir aralık 
Vefa ve Galataıaray takım· 
ları sabada 16z6kdller. Sta· 
ılyomu bu ıofuk hava· 
Ja rafmen kımaen it· 
lal eden eeylrdlerln te
zahGratına hararet verdi· 
fer ve tekrar çekildiler. 

Mü1&baka hlkeml ola· 
rak ilin edilen Kemal Halim 
B. ıoyunmamıı bf r halele idi. 
Bir mGddet daha ıeçtl ve 
aııla11ldı ki ıl&n edilen hl· 
kem ftfzar etuılnden maç 
için hlkem aranıyormuıl." 

Bfr müddet sonra hakem 
bulundu ve her tkl takım 
Nı yazf B. nezaratf altında 
mGsabakaya baıladılar. 

Dan haber vermitUk ki, 
•on matla biyetten ve dedi· 
kodulardan sonra Galataaa· 
rayın ne tekilde 1&haya çı· 

kacafı merakaver bir bal 
almııtar. Filhakika Galata· 
aaray bu defa aahade son 
üç aylar zarfında lktlıap et· 
uıı ı6rprlzlf ıekllnden lri 
bir halde ıözOkttı. Ne, haf, 
hattından cOda düı6r6len 
klmae vardı ve ne de eıkl 
tekaut takmadan oyuncu 
ahnmıfb. Bu lefer ki form 
fU idi. 

Burhaa, Vahi, 
Supht, Nihat, Mltat, Memet, 
K. Faruki, Necdet, Uuf 
ye Reha. 

Şu ,.klWe anlabyordu'kı 
tek eeçtct noktal nazarından 
rik'at etmlftlr. 

* M81abakaya batlandlfı 
saman çamur deryau içinde 
OJUllCUlann cllclqmeli baıla· 
dL Galata1&ra7 talrımmın 
bu anormal ,eraltte hakiki 
oyun tanını kaybetUll 16-
rOl61ordu. Vefalılar Galata• 
•ray kal' aıı 6nlbıde on da· 
lukalak bir h8cum atı kur· 
dular. 

Saldan , soldan teYclh 
edd~n akanlar balçak Ye 
batak •hraamı bir parça 
daha karııbrdı. Bu arada 
tabii Yazlyetlerde kaçml-

m&1111a lmk&n olmayan ıol 
fanatlannı vefa çamur ,0-
dnden kaçırdı. 

Bu mukabil Galata 1&• 

r&JID ç0k telıllkell bir kaç 
akınıda Vefa kalellnln 6-
ntlnclekı batak içinde imanı 
kayfp etti ye bd& Mtlae 
kaldı. 

Saldfe 1 

~ .... ,.ıi 
lngiltere Hükiimeti 

Amele fırkası hükumetine libe
raller muzaheret edecek mi? 
Londra, 26 ( A.A. ) -

Liberal namzetleri cemiye
tinin bu sabah devam etmlt 
olan lçUmamda M. Uocl 

Ceor•e, m6hlm bir nvtuk 
Irat etmlıUr. lçttmam hlta· 
mmda liberaller bazı ıeralt 
altında hGkGmete umumi 
ıurette muzaheret edilmeli 
ıureUndekl teklif Gnrlne 

* 
Avrupa ittihadı ko-

• 
mısyonu 

Parlı, 26 - Anupa 
lltbadı komlıyonu tetkfl&· 
tına memur komite, 15 
mayııta Cenenede topla· 
nacak olan komlıyonun tet· 
kıl ve tenıikfne Ye meaal 
usullerine dair olarak M. 
Motta tarafından vertlmlı 
olan raporu kabul ettikten 
aonra mel&lline nihayet ve· 
rllmfıtlr. 

Gandinin faaliyeti 
Karaıl, 26 (A.A.)-Gan· 

dl ile konıreoln icra ko
mlteıinia dfler azap Kara· 
ti Htntlf tacirlerin ıönder• 
mit olduklan Heyet ile a6o 
rGtmütlerdlr. Gandl, ken· 
dflerine ticarette Avrupalı· 
larla yerliler araıında hu· 
kukan mOıavat g6zetllme
ılne m6teallik olarak yu· 
varlak mau konferanıı 

tarafından ittihaz edilmlt o
lan karar hakkındaki ta• 
lep)erfne mlsaherette bu· 
........... ftdetmlttlr. 

.Kadıköyündeki 
maçlar 

Din de Kaclık6y aahaaw· 
da ikinci ldlme ilk maçlan· 
na deYam eıclddl. 

ilk maç Eyup • Bofadçl 
araanda idi. 

Oyun 1&haunnı çamurla 
Ye kunetlerfn pyrl mi· 

aa YI olmuından battan nl· 
hayete kadar zem'a ıeçtl. 
Birinci dewede Eyup biri 
pen albdan olmak Qure el6rt 
pi atb. 

Buna mukabil Bofulçf 
ikinci devrede pen albdaa 
ancak bir ıol atabdcll. 
Devre deflfDdyerek 4 ·1 Eyu· 
bun pllblyetll• bitti. 

ikinci maç Topkapı·Pe· 
ra araPDda idi. Pera taka· 

mı plmedlflnden Topkapı· 
lılar aeremonl yaparak ıab· 
blyeU kazanda. 

Levi•ki takımı 
geliyor 

BuJaarutaaın en iyi la· 
kımlarmclan olan Levlıkl 
takamı nll&Dm ilk haftau 
sarfında l.tanbula ıelecek· 
tir. 

hiçbir karar ittihaz etme
mlılerdlr. Cemiyet, 1 ıu iti 
parl&mentodakl liberal aza· 
ya bırakn111br. 

Liberal lmeb'ualar htlkt
mete umumi ıurette muza· 
herete devam etmek ilzam 
ıebp ıelmlyecellae ancak 
bir hafta aonra karar vere
ceklerdir. 

-t' .. 

Alman-Avusturya 
itilifı 

Parla, 26 ( A. A ) - M. 
Edouard Herrtot, En Nou· 
velle ıazetelinde yazmıı 
oldufu bir makalede Alman· 
ya Anıturya dJqıilk IU· 
llfınan, biuat Blnnarkın 
bile tahakkuk eıttUIDekten 
vaqeçmft buluudufu haki
ki bir ZollYereln tefkil eden 
vahim bir hldlae oldulu •• 
bu lUl&fın ıulhcı tenılk ve 
Amapan v~~IQI temin 
etmek 1 ~~ olan btı· 
tin meaaı A. k.u'ı11en ta· 
aruz etmekte bulundufu 
mOtaleaum eerdeylemek· 
tedtr. 

Fransa'da kömür ma
denleri buhranı 
Parla, 26 (A.A) - Meb' • 

uaan mecllli, kömür maden· 
leri buhranı hakkındaki 
mOzakerata baıla1D1fbr. Ba· 
zı meb'ullar, bu huıuaa alt 
utlsab takrlrlerinln hemen 
..a-kere eclllmelfnl lltemlf" 
......... Hlkamet, bu takrir-
i .... IDkakereelala tehirini 
talep etmlt ve bu talep, 274 
reye karp 281 rey ile ka· 
bul eclllmlftlr. 

Belçika kralı Paris'te 
Parla, 26 (A.A) - Bel

çika karah, busln aaat 
l 1 • 18 de, relılcOmhurlu· 
tunun hitamından evvel M. 
Doumerıue' e mlcamelek&· 
rane hUIUll bir aiyaret 
yapmak bere Parite pl-
mlıUr. 

Pek 1&de bir tekilde 
aeyahat yapmakta olan lrra-
h, Belçikalılar tanımıılar 
•• kendiunl ıtddetle alkııla· 
m11lardu. 

Hindistanda kargaşaJık 
Yeni Dehb, 026 (A.A.J -

Cavporeden bildlrlldfllne 
16re tatbik edl mekıe olan 
pddetll aanıOr dGn cemaat• 
lar araımda vulrubulan ~ 
bedeler emauncla maktul 
Ye mecruh dOıenlerln IAJI 
miktarını 61renmele ataal 
olmaktadu. Mamafih 61enle 
rln mlktan SO kadar tah 4 

mln olunuyoı. Birçok 6lller 
Ye yaralılar aokaklarda yat· 
maktadu. Birçok eYI• yan• 
llllfbr· Maktul Ye mecraJa. 

BaJ,a.ıarla yapılan mtl· lana eluerlll mecld " mGı· 
aakere IOD aafhuım bulmuı· liman Hıntblenllr-
tur ve Leviaki Din .. hrladae ispanyada talebe grevi otlu Ak HanlDID D 

1 • ... ,eralte ratm• hararet 
Gıcar ,.1ar1n1a be'JU blbetmlfll. Slleymanlye 

elmaıtaa yontulmUf ~- .... rlyetle faik oynar •• 

Bir aralık yafmur fidde
tlnl •aamı derecede arbr· 

... b11lunu10rdu. o,..cular 
yGadaJderl çamur " çirkef 
deDlalne IDSllD..- llclm 
ıtbl Jafan JalmV a(bDda 
lllklerbıe kadar ulana111 Ye 
taDIDllU'facak bir laa1 al· 
m11lardı. Bu yastyet kartı
llDCla hakem maça tehir etti 
" her lld takm O.O bera· 
.... ilkle OJIUUI baıaldalu• 

vClrudu tahkkuk etmlı 8'1bldlr. Barceıloae,28 (A.A)- Ta· 

pumdan 11rl1orlar, e- .ateaaacllyen llefkos kale-
als pbl n .. '• aaç&D çaUnlarla uı taklfbnrlrea hakem Na.
kalplere kahramaalık bllli )it 8.a..,kos ....,.._ lllr p_. 
yeren kallwdarll• mabeclf.11 alta caa11 "r4:;. ~~ 
Bozkurdun tllPlll• be.,.. ...,., kaptanı ~ 
lapa alt kabDI doWurapr- .... ettr C... 

ur 
lardJ. (Deyamanr) ...,._ tala•• aa F. H. 

Bulaarlar, Ni1anm r.,edı lebe, 24 Aatllk bir ırev 
Yeya aelrlslne cloiru Lt... 1apllllflar, affı umumi lehin· 
bulda buhma•k«ar .. ı• .. bir ntlmayfı lcraıına te-
dafa 10 Nlaaa cuma .... ,.a.bıı etmltler ve poliıle 
Fen....,.la,. de karfdatacak· mtllademe etmlılerdlr. Po· 
lardır. llalerle Yukubulan bu mll&· 

lltıtealdhea Balprlar demede kuk el ateı edilmıı 
Galata•ray dede blr mlaa• iM de 6len Ye yaralanan 
baka yapacaklardır. yoktur • 
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~ Ar'tık miselerinizi Terziye lsmarlamaya Lüzum Yok 
Çünkü Galata'da Karaı..öyde börekçi fırını ittisalindeki 

~ 011. ·•· ...... " · . ; . ..... . .!\, • 
~- . - ~· ~ ~ ~ . . . . 

büyük mahallebicinin üstünde kain 

• 
1 

Büyük Elbise Fabrikası 
Erkek ve çocuklara mahsus en mükemmel 
kumaşlardan en son modaya muvafık ve& 

kusursuz olarak imal edilmiş ,__,,_ __ _ 
Kostüm ve P ardesüıerin 
Müntahap çeşitler: ni emrinize amade bulundurmaktadır. Hanımlara mahsus 

mantolar, pardesüler ve trençkotların zarif çeşitleri dahi vardır. 

Meşhur C H A R L E S S E M O N L T O f abrikasmm 
20,000 ADET 

Şık ve her renkte gabardin 

PARDESÜLERI 
gelmiş ve 19,50 liraya satılmağa bat1anmııtır. 

TEDİY ATTA BÜYÜK TESHİLAT 

~.~ ~~Q@~•·o(@)eQ(@)oo@)~ıe@cıo@oo@o~.o -~ l.W epU!S0Ulljdeıpı (1\f8)tJ) 
~ Ko!ı. u. n uz! ~ et. ([ nunmnı ı-eı~ıoq !{l{J;}S 
~ Y' et. Jıg !.l;ll;ll;}S;}UI Sl?J!W 

~ Kosunuz ! -en ı>ıı ı-eı>ıe4 fUAV 
$ , uapuuepasa u1Aaq ıeııH JepAeH 

!
., Koşunuz! ·----..--... 

lzn fr terzihane :i Pe~in v~ vere~iy~ muam~Ja_atla 96tZ ·o ·e : uoıaıa.ı 
ve çok ucuz ftatlar~ \ her nevı koslum.er, pardusuler, '18 lf08 daJ>ı3W nı~o.\ag 

! 
Frak ve Stmokbı, ca'cet 'H WBJ~l S!WRJ!WBS 'JO 

ve 
Hanımlar icin: ısıssuqaınw IJB(1(1(8}9Uq l(UJO~ 

1 ................ ~ 
En son müdellere mu,·afık tayyör, ve mantolar 

~ imal eder. .. 
(@) 

Q 

Adres: 
96tZ ·o ·e uopıa.ı 

J JtUlfOS d3J>ıaw nı ~ o 'B 

@ Babıali caddesinde lzmir terzihanesi sahibi tüccar 

@ terzi ve biçki mütehassısı: MUSTAFA SALİH © 
• --~-~ 'zu<>oq 'lt81 nıı ıs.rntı}tıUq ıın:ıo~ 

ısıssuqamuı unJnq 

e@<ıcı(@)G~~@oo®e~~~®~~G~-@t~·~@)~~~@~,~=~=~=~=~=-

1; ı-
Doktor ~I Ankara da 

Hafız Cemal 
Dahili hastalıkl~r OT[l TAS HAN PALAS 

tedav hanesi 
Erkek, kadın ve çocuk 

lann dahiu (iç) hastan '>< 

larını cumada:ı maa.d:ı 
her gün '2-4) de Diva ı 

yolunda 118 numaralı h · 
ıusi kabinesinde tedavi t 
eder. 

RujPernev 
Pertev müstahzaratı fabrika· 

smın son eseri ibdat 
Tamamen nebati boydan 

• ve gayrimuzır mevaddan 
imal edilmiştir. 

Acele Satılık 
Lokanta ve Birahane 

Karaköyün en itlek yerinde ve ucuz fıatla 

J satılıktır. İdarı hanemizde Ziya Beye müracaat. ..... .. ...... .. 
ııar;aa•nB1mi!8Jmm .. ı .......................... .. 

Bahriscfit Felemenk 
~·=@* : Bankası 

lST ANBUL ŞUBESi 
f dare merkezi: A M S T E R D A M 

Mezcn serPJayesi: 25,000,000 FL. 
Tediye edilmlş sermayesi: 5,000,000 FL. 

İhtiyat akçesi: 3,250,000 FL. 
Oalatad~ Karaköy palasta Telefon: Beyoğlu 3711-5 
lstanbul tali şubesi : •Merkez Postanesi ittisalinde 

Alla'lemecl Han. Telefon: lst. 569 
Bilfıınum banJca muamelat 1 Doktor , , 

Agop Essayan' • 
Langa cami sokak No 'E •. tka } • 
19Hergünhastalarını MDiye Sa arJICar~ 
~ab,:~ ve tedavi ~der. ~.l.•a•z Pm!!ıt!•'fll!•za11111•4 ""!!l!iZml!!l!.!YMSl!l1111•1&rıız-.ız ____ ,.__._ızm .. 

---

Yeni sene münasebetile 
• 

KOLUMBIA 
Fabrikasınınpiyas~ya çıkardığıyeni plaklar 
umum KOLUMBIA bayilerinde arayınız . 

Gene Os-, 

man, .• 

Çingene
ler, .. 

ma, .. 

. Yeni plaklar şunlardır: 

Sarı a· 
pıncak. 

Sarsam 
koluma 

Bilmett1 
neye. 

Deutshce Orietn Bank Almanya Emrazı cildi' 
ye ve zührevlye Cemlye· 

İstanbul şubesinin müceddeden küşat olunan ti aza undan Beyoğlu Ağa• 
dairesinde bodrum katına mükemmel v ~ cami karşı sırasında t33 
müzeyyen kas~lar vazolunmuştur. Fintlar No. öğleden wnra müra.' 

ehvendir. Arzu edenlerin Bahçekapı'da 1 caat. 
Aşirefendi caddesinde Y t:ni Vakıf han Telefon: 3586 
karıısındaki bankaya müracaatları lazımdır. l _,, R Aas:ımm ___ .,.. 

#' 8 W •p'r"bt- -ll"lllriffınmillİ: E <.__ 

OSMANLI 
BANKASI 
Sermayesi 10,000,000 

lngiliz lirası 

ISTANBVL ACENT AU01 
Telefon: İstanbul 3318 

BEYOÔLV DAİRESİ 

Telefon: Beyoğlu 1303 
Senedat ve poliça mukabilinde 
muayyen vadeli veya hesabı cari 
suretile avanslar,poliça ve iskon
tosu. 
Türkiye Cümhuriyetinin başlıca 

şehirlerine ve memaliki ecnebiye
ye senedat, çek, fübar mektuplar 
ve telgraf emirnameleri irsalatı. Kiralık . r 
(Hesabı cari)küşadı, senedat ve Kızıltoprak Bağdat caddesinde Kazımpaga köıkii "~· 
kıymetli eşya muhafazası, kupon· mile maruf ola:ı maamü~temilat kösk kiralık v~ satıh ·r 
alısilatı, Türkiye'ye ve memaliki 1 f; 
ecnebiyeye keşide edilen poliça- tır. Gezmek içia her gürı m ezkur kö}ıce m 'irac:ıat. ıı . 
larm tesviyesi, borsa muamelat lat almak. ü~ere Gaiatada Uğur hanında 2 numarada ~~ 
icrası, akçe bey'i ve şerası , sair Beye müracaat. Telefon Beyoğ 'u: 4515. ~ 
bilcümle banka muamelatı, kasa T/YA TRO SiNEMA: = · 
icarı. Doktor 

9111----------• Bu gece Pangaltı sinemasında l 
B .. .. k Komik D. İsmail Ef. temsili Fevzi Ahrrıe 

UYU tayy,are M. Anastas 6 kişilik varyetesi ,ı 
ı Cilt, Saç ve :ıühre 

• 
pıyangosu 

Üçüncü keşide llNisan 
1931 dedir. 

ı k Dafa be&• 
hastalıklar müte 

Üç Silahıorla r Cumadan maada bet 1 
V odviJ. 3 P. b gaat 10 dan 6 ya kadat 

Ocakçı kovertettosu. Rakı. 
Ş lDte Heryer 40 kuruş 

l filMoAA ZADE VAPURLARI 
Millet vapuru 
M!~t Pazar 

~ünü ak~am aaat18de Sirk~ci 
rıhtımdan hareketletZongul · 
dak, lnebolu, Ayancık,Sinop 
5amıun, Ordu, Gireaon, 
Trabzon, Sürmene Rize, Ma
pavrt ve Hopa) ya azimet ve 
a. vdette ayni iakelelerle(V ak
:ıkebir, Görele ve Ünye ) 
:skelelerine uğrıyacaktır. 
Müracaat mahalli: latan bul, 
Meymenet hanı altındaki ya
zıhane. Telefon: İstanbul 

1154 

kabul edilir. .ı J 
i ı,• 

Adrea Ankara Cadde~S~ 
Teiefon ıstanou l ' 

TAKVLJ! 
Mart' 

28 
' 

Cumarte91 

1931 
Sabah 5,54 ı · Akşsıo ~ 
()x.ıe 12 20 Yatsı 

l!i • " 
ikindi 15,50 11,!!!'~ • fi 1 

~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!'~~!!-~-, 11 .,ıe = ıf1 • 
Mes'ul mOdür v~ i(lı 

Burha.1eilı:• 


