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•• n Darülfünunda fırtına 
. --

Behçet Sabit B., Eminden R~c~i H!!!·dua 
emı·n deg...,ı·ıı·z ! diyor alqama kadar sarayda d•frele-

Ali Cenani 8. " Ben kaç-

Neeet Ömer Beyin ceva~~ : " Ben 
müderrislerin bana olan ıtımatları
nın 7mJ olmadığını görüyorum. ,, 

Netet Ömer B. 

Tıp fakültesindeki ihtilAf gOn 
geçtikçe tiddet kesbetmektedir. 
Dın fakülte muaUimlerioden 
Rasim Ali B. bir mektupla 
Darülfünun emini Neşet Ömer 
Beyi şiddetle ittiham etmiş,bütün 
bu buhrana, anlaşamamaıhğa 

Bir Hintli hakim 
Tarjhi bir tetkik seya
hatine çıkarak şehri

mize geldi 
Bu zol, Hint kıv1Jm1nın 
neticettiz · olduğuna k1Jnidir 

Hindistanm Haydarabat şehri 
mahkeme reisi Alim Ali Bey 
dün T oros ekspresile şehrimize 

gelmiştir. 
İki ay evvel memleketinden 

çıkan ve İranda tarihi tetkikat
ta bulunduktan sonra Şuriye ve 
Irak tarf '.,ile şehrimize gelen 
Alim Ali B. dün kendisile konu-

H4kfm Alim .Jlll 
fan bir mu.barririmize şunlan 
ıöylemiştir: 

- " Sadece tetkikat için se
Yahat ederken güzel memleke
tinizi de görmek istedim. Şeh
rinizde tarihi yerleri gördükten 
ıonra yine tarihi tetkikatta bu
luııır ak üzere Yunaniatana gi· 
dece"· gım.,, 

Aliın Ali Bey Hindistandaki 

Behçet Sabit S. 

Neşet Ömer Beyin sebebiyet 
verdiğini iddia etmiştir. Rasim 
Ali B. mektubunda diyor ki: 

"Neşet Ömer B. Tıp fakülte• 
si müderris ve muallimlerinin iti
madını selbetmiştir, çünkll ken• 
disine mevdu vezaifi ve aala• 
hiyetini hüsnli istimal eaeme
miştir. Kendi mevkiini muha
faza etmek için herkesi fena 
göstermiştir. Tıp fakültesi mec
föinin son içtimalarından birin· 
de kendisinin yanlış yaptığı iş
leri Vekil Beye atfetmiştir. Hiç 
yoktan bir Darülfünun meselesi 
ve gene hiç yoktan bir Kazım 
Esat Bey meselesi ortaya çı
karan Neşet Öm~r Beydir. Ma
arif vekili B. nezdinde kendi 
mevkiini temin için arkaClaşlan
nın aleyhinde hareket eden 
Neşet Öme~ Beydir. Neşet Ô· 
mer B. diğer taraftan Maarif 
vekili Beye kartı Darülfünun 
camiasını yanhş tanıtmış, ve 
bugünkü halin tahaddüsüne se
bep olmuştur. Neşet Ömer B.in 
daha bu meseleler yokken ((Da
rülfünundan çekilirim amma, yı· 
kar da çekilirim » dediğini ço

ğumuz pek iyi ~.iliriz." 
Neşet Omer B. 

Bir muharririmiz dün Neşet 
Ömer Beyi Darülfünun emane
tinde ziyaret ederek, Rasim Ali 
B. in mektubu hakkında ne 
diyeceğini sormuştur. Neıet 
Ömer B. kısaca ıu cevaplan 
vermiştir: . 

«- Ben Darülfünunda ve Tıp 
fakültesinde müderrislerin bana 
karşı olan itimatlarınm zail ol
duğunu hissetmiyorum. Darülfü
nun ve Tıp takültesini yanlış 

( Alttarafı 6 ıncı sa.vıfamızda) 

ihtılit vaziyetinin müsbet bi~ 
netice vermesinin bugün için 
şüpheli olduğunu da ilave et
miştir. 

Bu zat burada birkaç gün 
kaldıktan sonra Yunanistanı ve 
diğer Avrupa şehirlerini de do
laşacak, bir müddet sonra mem
leketine dönecektir. 

rinde meşpl olmuılar ve akp.m 
Ozeri maiyetlerinde bulunan ze
vat ile Ankara moUSrllne rakip 
olarak Boğazda bir tenemıh 
icra buyurmuılardir. 

Şive bahsi 
iki edip arıuında açılan 

bir milnolullc! 
Ediplerimizden Uuaki zade 

Halit Ziya B. le Kemal zada Ali 
Ekrem B. arasında bir mOna
kaıa açılmıştır. Ali Ekrem B. 
Darlllfünundaki derıinde Halit 
Ziya B. in edebi e1erlerinden 
bahsederken " Şiveye mugayir » 
yazı yazdığını iddia etmİf, Halit 
Ziya 8., "yapbklarım,fiveye mu· 
gayeret değil, yeniliktir ,. de
mit, mütekabil noktai nazarlar 
ortaya ablmıştır • 

Bu menu etrafındaki bir ce
vabında Halit Ziya B., " Ali 
Ekrem B. in ıiveye mugayeretle 
karııladığt yeniliklerin bugDnkO 
edebiyatta eskilikler mcnıilesine 
indiğini görmekle tabii müteael
liyim.,, diyor. 

Ali Ekrem 8., buna da fU 
izahatı evermiştir : 

•• izi şivey~ mugayeretle itti
ham etmedim. Töhmetinb yok 
ki ittiham olunabilesiniz.· -Siz de 
her milceddit gibi bazı ifratlara 
düşmüştünüz. işte ben bu ifrat
ları gösterdim. ,. 

Hint - Afgan hududunda 
Peşaver, 2 (A. A.)- Hava kuvvetle· 

rinin yaptıklm hareketler nihayet bulmuş· 
tur. Muhalif fırkalann t:ırartarları müte
madiyen dağılmaktadır. Rivayet olundu-

ğuna göre l lact Turangazi sulh teklifin
de bulunmak üzere müktleme memurları 
gönderecektir. 

:ı ' d. ' mauım.,, ıy~rmuş. 

O halde Suriyeden, Mısırdan geçe-. . 
rek Viyanaya mı gidecekti ? 

Liaanımızda eski bir darbı 1 geçmiştir. Bu hususta elimizde 
mesel vardır: Hem suçlu, hem mevcut olan vesikaları aıraıı 

güçlü, derler. Metbur Mıaır se- velince hem mahkemeye. hem 
yahati hakkın- , ,.. de efkin umu-
daki neıriyat· miyeye arzede-
tan dolayı (VA· ~ejiz. Bu itibar 
KIT) aleyhinde ile Ali Cenani 
dava açan sa- B. için yapıla-
bık Ticaret ve- • cak ıey bu 
kili ve Gazi meıhur Mısır 
Ayintap meb'- seyahatinden 
usu Ali Cenani geldikten ıonra 
beyin vaziyeti kendi auçunu 
d Ü fil Dil l il D Ct'l bilerek ılikdt 
derhal bu darbı edip yerinde 
mesel habıa oturmak, işi 
ıeliyor. FiJha· un"utturmak b; 
kika Ali Cena• fula olarak iı-
ni beyin ıeya- te (V AKIT) bil& 
ha•inin icruı dahil olduğu 
tarzı tetkik e· halde kendisi _ 
dilince bunu a• 8.;;. nin bu hareke-
lelade sıhhi ıe- ~ tini kendi nok· 
bepPer üzerine tai nazanndan 
ya pılmıı bir tabi! ve maıur 
seyaliat glhl a.t ıw. ı..n 

kk
. [ 811 relim Yoıı•t nıe1''9ı -.ı Be, ta· g erm...,, u -

teli ı e mek rafından çtstlmlfttr. ı tUn mOdafaaJat 
mtimktin değildir. Bu seyahatin bntnn teessür ve teeuliflerile 

tamamen ° firar mahiyetinde birlikte, yani aynen kendi gaze
olduğlı ,, zabıta kayıtlanndan telerimize de geçmifti. Halbuki 
başka Adliye dosyelerine de o böyle yapacak yerde, her 

hangi bir hakaret katbna mu
karin olmıyarak sırf mavalcaı 
hiklye için yaptıklan nqriyattan 
dolayı bazı gazeteleri ve bilhas
sa bunlar arasında ( V AKIT) 1 

Adliye kuvvetile tehdit etmeğe 
kalkmışbr. 

Yunanistanda afet ı 
Atina. 22 (A.A.)- Gayet şiddetli su

rette yağan yağmurlar bütün memleket-

te, bilhassa buğday mahsulü için hak.ki 
bir afet şeklini almıştır, 

Kandiyc, 22 (A.A.) - Selino ile Kın· 
danoda şiddetli zelzeleler olmuştur. Bir· · 
çok ev yıkılmıştır. 

•••••• 
Şu küçOk mukaddimeden son

ra Ali Cenani Beyin Mısır ıc-
yahatindeki gayritabiililderi göı. 

Gençlerimiz Macar 
' 

gençlerile beraber ! 

J,fanbul Gençler muhtelli tokımı 

. Şehrimize gelen Macar takımı kimilen Macar gençlerinden teş

kil edilmittir. Bunlar F enerbahçe ile oynadıkları bir oyunda 2 - 1 

galip gelmişlerdi. Diln ayn1 takıtn, lıtanb_ul gençleri muhtelit takı

m:Je müsabaka yapmıtlar, bu maç neticesinde 2-2 berabere kalmış· 
lardır. Bu maç hakkındaki tafıilib ve mlitalcaları üçüncü sayıfa-

mızda bulacaksınız. 

termek makaadile dllıı verdJği
miz malumata bu~On de de•am 
edelim: 

Ali Cenani bey Mısır ıeyaha· 
tinden evel girif tiği ticaret it
lerini idare etmek için ( Afyon
karabisar ) daki Osmanlı banka
ııoa bu banka mOdGrile olan 
eski aşinalığın~an istifade ede
rek bazı senetler iskonto ettir
miş, boııolanna bu banka mn
dOrll vasıtaıile mahalli tüccar· 
dan baıılarının isimleri ikinci 
imza makamında konmuştu. 
Bunların vadesi Ali Cenani be
yin Mı sar ıeyahati aref eıine te .. 
sadilf ediyordu. Tabii banka 
bonoldra imıa koymuş olan 
tücc.u.a tebliğat yaptı. Bonolar 
vadesinde ödenmedıği icin ken
dilerini tediyeye davet etti. Bu
nun fizerin·e gene Afyonkarabi
sarda bulunan tüccar Ankara
da bulunan Ali Cenani beye 
telgraf ile milracaat ettiler. İm
zalanan senetlerin vadesi geldi
ğinden bankanın; kendilerini sıkış· 
brdığım haber verdiler. 

Büyük sabırsızlıkla Ali Cenani 
Beyden cevap beklediler. Niha
yet bu zevahn bekledikleri ce
vap geldi. Ali Cenani Bey ce .. 
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vap olarak verdiği bir telgrafta 
"geliyorum." diyordu. Telgrafın 

dikkate şayan noktası mahre L~~~~~K§ı§T~ ... ~T~ı~L§c~•~•§'§va!!~=~:.:t~ cinin (Eskişehir) olması idi. De· 
mek ki Ali Cenani B. Ankara
dan yola çıkmış, Afyon Kara
hisarda kendisinden cevap bek
leyen tüccarı endişede bırakma
mak için gendilerine ilk merhale-
f en,(Eskişehirden)haber veriyordu. 

Gayet tabii olarak bu tarzda 
dütünen Afyon karahisarlılar Ali 
Cenani Beyin (geliyorum) dediği 
gün kendisini istikbal etmek 
üzre istasyona indiler. Tiren Es
kişehirden geldi. Fakat hayreti 
tirenden inen, çıkan, görünen 
bir Ali Cenani B. yoktu. 

Ali Cenani Beyin kefili ııf a
ti le Bankaya para vermek va
ziyetinde olan bu adamlar aşağı
ya, yukarıya koşuştular. Kat'iyen 
Ali Cenani Beyin telgrafına 
rağmen kendisinden bir haber 
alamadılar. Belki bir iti çıkmıt· 
hr da Eskitehirde kalmıştır. Fa
kat şimdi ne yapalım? diye dli
tilndilier. 

Halbuki Ali Cenani Bey ha
kikaten o gün ( Eıkiıehir ) den 
tirene binmişti ve Afyon kara
hisar lılann istasyonda kendisini 
aradığı sırada o da yataklı va
gonun bir köşesine sinmiı, ha
riçte kendisini arayanlara glSs· 
termemiıti. 

Dün Ankarada 
ıiddetli 

yağmurlar yağdı 
Ankara, 22 (Telefon)- Bugün 

şiddetli yaimurlar yatdı. Dik· 
menden Y enifebre akan seller 
bulvarları kapladı. Memurin eY• 
lerile Hilaliahmerin yeni binasının 
zemin katlarını sular bastı. Hasar 
yoktur. Yollarda gidip gelme 
ile saatten fazla inkıtaa uğradı. 

Talebe mübadelesi 
Ankara, 22 (Telefon) - ÔnO

müzdeki ders senesinde Darfil· 
fünuna Çekoslovakyadan ilç ta· 
lebe gelecek, karıılık olmak 
üzere bizden de oraya üç talebe 
gidecektir • Çekler burada 
edebiyat tabıil. edecektir. 

İtalyan gazeteleri 
ingilterevi ıiddetle tenkit 

edivorlar 
Roma, 21 (A.A.)- İtalyan gazeteleri 

Fransa hükılmetinin millt müdafaayı alt 
proielerini ve Malta hadiseleri münue
hetile lngiltercnin aldı~ vu:iyeti şiddet

le tenkit etmektedir. 

Ali Cenani B. Afyonkarahiıar· 
daki alacaklılarına hiç bir cevap 
vermeyebilirdi • Buna aklımız 
erebilir. Fakat (Bugün geliyorum) 
diye Eskişehirden telgraf çek
tikten sonra (Afyonkarahisar) 
istasyonunda trenden inmiyerek 

JA n kara radyosu 1 
Bu akıamki program 

ve kendisini hiç kimseye göster
miyerek Adanaya doğru geçip 

gitmesi- ne suretle tefsir edile-
bilir? Ac11ba kararını Afyonka-
rahisarda mı firara tebdil et· 
mişti? 

Yine Ali Cenani B. in Mısır 
seyahatine taalluk eden gayrı 
taiiliklerden biri resmen meclise 
izin almak için yaptığı müraca
atta tedavi maksadile (Viyana) 
ya gidecetinden bahis, bu mn
racaatına bir de rapor ilave 
eylediği halde lstanbul tarikile 
(Viyana) ya gidecek yerde yolda 
tesadüf ettiklerine Adana tari
kile Gaziayintaba gidiyor gibi 
g6rtlnerek Silriyeye ve Mıs1ra 
Ftmit olmasıdır! 

Ali Cenani Bey hakikaten 
hasta idise ve doktor kendisine · 
(Viyana) ya gitmeği tavsiye etmit 
ldise nasıl oluyor da Mısıra 
Fdiyor? Acaba birinci doktor· 
du sonra ikinci bir doktor çık· 

Saat t 8 buçukta Riyaseticümhur 
orkestrası: 

1 - \Teber: U\'ertür, YubeL 
2 - Mutan : Sulc, Sigur. 
;1 - l..Alo: Suvit gitar. 
4 - Vagner: Fantezi. Tnstan .EiuıL 
5 - Komıak: V.als, Suvenir Dobah. 
6 - Luviro: ~lırş. 
Saat 20 de: Edip ll in keman konııer!. 

20.30 - 21.15: Cazbant. 

mıı ta kendisine "Viyanaya gitme. 
Mıııra git 1,, mi demifti? B6yle 
ise acaba bu ikinci doktor kim? 
Birinci doktorun ıöz6nü iptal 
etmek için bu ikinci doktorda 
Ali Cenani B. nasıl bir meziyet 
buldu ? Yoksa Ali Cenani B. in 
Mıııra gitmesi Mısırda kalmak 
için değil de (Viyana) ya gimek 
için midir? Eğer böyle iae acaba 
Ali Cenani 8. e (Viyana) nın en 
yakın, -hele en ucuz • yolunun 
Suriye Ye Mısırdan reçtiğini 
kim öğretti? 

Muhıkeme bugün 
Ankara, 22 (Telefon) - Ali 

Cenani B. in gazetemiz aleyhinde 
açtığı daYaya yann (bugln) bq· 
lanacaktır. Dava Ankarada btl· 
yük bir alaka uyandırmııtır. 

V AKIT ın tefrlkasıı 18 

~A~~~~~!~ 
V uiyet tevuzub ettikten son· 

ra yapılacak ılk İf, oğulları de
llletile C6ntlrklerin arasına 
girmekti .. 

Paşa da öyle yaptı ve çabucak 
hararetli bir ittihatçı oldu .. 

Konağının ıelamlık kısmmı, 
ittihat ve Tarakki cemiyetinin 
semtteki içtimalanna tahsis etti. 
O glln bir de nutuk söyledi : 

- Evlatlarım 1.. dedi.. Bana 
bu konaiı yapbran parayı millet 
vermiftİ. Allaha hamdolsun ki 
onu gene milletimin emrine ve-

riyorum. Y qum hürriyet.. Ya· 
psın İttihat ve Terakki cemi
yetimiz! ... 

Pqa nutuk söylerken kokartlı 
yakasım canıytırekten yumruk-

. 
ladıkça halk, Pqanın nutkunu 
alkııhyor. 

- Varol ... Pqal •• 
Di7e bajın7ordu ••• 
Paıanın lttibatçıhjı mltarekeye 

kadar deYam etti. 

Harpte mabtum beyler birer 
suretle kapatı Amıpaya •e 
lsviçreye attılar. Yalnız lstanbul-

tla bir Rıdvan kaldı ki o da 
Alman mektebinden mezun 
olduğundan karargihı umumide 

bir cenaralın tercilmanı oldu. 
Mütareke olur olmaz, o da ce
naralla Almanyaya ıitti. 

Harbı umuminin tekersiz, pet· 
rolsuz mahrumiyet gllnlerinde 
Paşa, zahmet ve eziyet çekmedi. 
ittihatçılann tanınmıı adımlarm-

Tensikat 
Şehremanetinde 
nasıl yapılacak? 

Ankara, 22 (Telefon ) - Bir 
Eyl6ldea itibaren lstanbul bele
diye tetkilltanı teslim alacak 
olan hali haıırdaki tehremaneti 
tetkillbnın Oçte bir derecesinde 
teuiki hakkında bir cereyu var• 
dır. Tensikat kat'idir, fakat de
recesi hen8z tesbit olunmamıttır. 

Açıkta kalacak memurların 
vaıiyeHeri dllıtıntllmek.tedir. 

Milli ihracat 
şirketi 

tasfiye edilmiyor 
Ankara, 22 (Telefon) - Milli 

itballt ve ihracat ıiaketi bi11e· 
darları toplanarak senelik pilin· 
ço ve raporu tasdik ve yeni 
idare heyetini seçtiler. Şirketin 
tasfiyeai hakkındaki mütalealar 
varit görü1memif, faaliyetin de· 
vamı doğru bulunmuıtur. 

Hindistenda yeni 
müsademeler 

Rombay, 22 - ( A.A ) - Burada 
) en iden bir takım kargaşalıklar olmuş 
500 kadar kimse yaralanmıştır. 

Gümrük muharebesi 
F ranıa yeni tedbirler almayı düıünüyor 

Amerik•hlır bir def• d•h• muk•b•I• niyetinde deGil 

Vatington, 21 (A.A) - Riyaseticümhur dairesinden bildirildiAine göre :\l Hoover 
kongre dağılmadan evvel gümrük tarifelerlie meşgul olmak iızere yeni bir komiııyon 
teşkil etmek niyetindedir. 

l {ıriciye nazın M. Mellon Amerikadan Fransaya gönderilen eşyadan alının 
resimleri Fransa hükQmeti arnrdığt takdirde Amerikanın mukabele bilmisil tedbir
lerine müracaat niyetinde olmadığını söylemiştir. 

Pui~, 22 ( A.A ) - Amerikan sanayi erbabından Filese Pariste çıkan Şikaıı;o 
Tribün muhabirlerinden birine yeni Amerikan gümrük tarifesi kanununun müteka· 
biliyet esuını riayet etmediğinden dolayı gayri mantık olduğunu soylemiştir. 

Misır buhranının sebebi 
Mııır kıralı, Nahaı paıanın hazırladığı bir 
kaç layihayi imza etmeditinden kabine 

iıtifa etmiıtir 

Birkaç ,nnden beri telgraflar 
Mısırda vuku bulan Ye milli farka· 

nm iatifasile neaicelenen buhranın 

sebebi anlatılamamıfb. Son pos

ta ile Londradu ıelen gazete· 

lerin verdiği mal6mata göre 

buhranın uıl sebebi Nabu Paf&· 

nm neıretmek ietediği bazı kanun
lardır. Bunların biri kaiıunu esa
siye illve mahiyetinde idi, di-

ğeri bu kanunlara muhalefet 
edecek olanlara verilecek ceza
ları mutaıammındı. 

Bu kanunlann hedefi Mısır 
kanunu eauisinin tatilini iıtihdaf 

edecek her hareketin Yatani 

lıi7net ıayılmuı Ye faillerinin 
Yatan haini olarak cezalandınl· 
masadır. 

dan olmuı, keadiaiae bu ıey· 
lerin tedarikinde bir imtiyaz 
•ermekte idi. iki damadı, I.mail 
Paıaya çabp vaıon ticareti 
ederek iyi paralar kazanıyor• 
lardı. 

Mltareke Pqayı biraz &mide 
dGtDrdil. Eıkimif, ka..,h bir 
ittihatçı olmuına rajmen ruhu· 
nun içinde gamoln olan aaraycı· 
lık hiui, kDllln 6rttiji bir ateı 
ıibi için için yanıyordu. 

Saray tarafından kabine tq
kili iPll uki adamlara mllracaat 
edildiii demlerde Paıanın da 
yDreği hopladı. Hattı bir gazete 
- Sabah veya lkdam • Halil pa
tanın kabineye alınacağı hakkın
daki bir tayiadan bahsettiler. 

O giln konak tanıdık, tanıma
dık bir çok ahbaplarla dolup 
botaldı. Kendisine kabineye ıir
meai hakkında bir teklif vaki 
olmamıfb. Fakat demek b&yle 
bir tasavvur vardı iri gazetelerin 
kulaklanna kadar gitmitti. 

Nahu Patanın bu kanunlan 
neıretmekten maksadı geçen 
senelerde olduğu gibi Mısırda 
metrutiyetin tatil edilmemesi ve 
bir daha diktatörlüğe meydan 
Yerilmemeıidir. 

Kanun llyibalan hazırlandık
tan sonra ıuaya gönderilmiı 
iae de Mısır kıralı bunları imza 
etmemiı, bunlan imza etme
yeceğini de ihsas etmittir. 

Nahas Paıa ile arkadaıları 
Mııır kıcalanın bu llyihaları 
imza etmiyeceğini anladıktan 
sonra istifaya karar vermit ve 
iatifa etmiılerdir. Yeni kabineyi 
tetkil eden Sıtkı Pqa, daha 
fazlı Ahrar fukaıma mütemayil 
olanlardandır. Fakat Ahrarın 
Mısır mecliıinde biç bir kuvvet· 
leri yoktur. 

O glhl btıyilk hanım !azeteyi 
okuyarak bunu tebtir ederken 
Paşa adeta bir kal~ heyecanı 
n6beti geçirmiş, olduğu yerde 
kan batına hDcum ederek göz· 
leri kararmıı, bir an kendini 
kaybetmiıti. 

Btıytık hanım vaziyetten endi· 
ıe ederek: 

- Paşa, Paıam ! ••. diye ıes
lenmfı kendiıini tkaı etmifti .•• 

Pata bu havadisten çok m6· 
tahauis olmuftu. Gözleri sulana
rak kendine gelmiıti: 

- Ah, Hanım!... demifti ••• 
Bu kadar senelik ittihatçıyıı ••• 
Heriflerin nice mihnetlerini 
çektik, nice zahmetlerine g6ğ0ı 
Yerdik... Hiç bir İttihatçının bizi 
kabineye alması hatınna bile 
gelmedi.. Ah taşına toprağına 

topraiJna, sıvuına, tozuna kur
ban oldutum milbareık Hrayl .• 
Bak, beni nasıl unutmadı ... 

Sonra sellmhğa geç.ta. Akıl 
bocuı olan Ağası Tay ip Efen-

Yunan başvekili qôndet 
mektupta neler vazm•I 

Atin., 21 - Yunan baP' 
M. Venize~os Atina Türk .. 1d 
vasıtasile ismet Paıaya goı:ı 
diği mektupta ahiren inızal 
Türk - Yunan itilafnamesinio 
memleket mfinasebatında 
bir devir açacağmı, Türk· Y 
muhadenetinin hararetli bit 
raftarı olduğunu kayde 
sonra önümüzdeki sonba 
Ankarayı ziyaret etmek ni 
de bulunduğunu bildiriyor. 

Atina gazetleri M. Veniı 
Ankaraya mukarrer olan 
hatinden bahsederken Tilrk 
nan misakınm o zamana 
imza edilmiı iıe musaddak 
balarının teati edilmesi ııı 
mel bulunduğunu yazıyor • 

Yunan baıvekilinin An 
yapacağı seyahatinin Tllrk• 
nan itillfını teyide matuf 
dostane ziyaret olması da 
mali vardır . 

Buraya gelen mevsuk 
mata g6re Türkiye hn 
teılihatı bahriyede m09' 
esuını kabul etmiştir. T · 
bahriyenin tahdidi mozak 
ya Ankarada ve yahut latan 
da cereyan edecektir. M' 
müzakerab Ankarada 
edecektir. ı. 

Küçük haberler 

Tayyare piyankosu - Y 
tertip tayyar" piyankosu için tek 
satışı menedilmiştir. 

Üç aylaklar - Üç aylık maa 
verilme~ine bugün b~lanacaktır. 

Terfi isteyen hakimler -
ve tahYillcrini lstlyen hAkimlerin 1' 
z:.arfında müddei umumiliA'e miiracı 

bildirilmiştir. 

Yalova rakısı - Müskirat i 
Y alo\'I isminde yeni bir rakı çıkar .J 
Yağ ve peynir - Yağ ve pır._ 

fiatlanndaki ucU7:luk devam etme!.~ 
Trakya peynirleri 60, yağ da 130 .ı.-ur:· 
kadar inmi~tir, 

Darülbedayide __.: DarülbedJ! 
önümüzdeki kış temsilleri için .t. 

eserlerin müesseseye verilmesini bil~ 
tir, nu sene piyeslerin intihabında ._, 
dikkatli davranılacak, bilhusa _,, 
eserlere ehemmiyet verilecektir. . ~ 

Asri bir ıanatoryom - Sü 'I 
Adada Hızırtepeslnde yeni ve asri 

sanatory om inşa edilmiştir. 

VAKiT 
T abıiılerin,zi ya pat-

diyi çağırdı. Onun her ~ 
de mtıtaliaa.. almak, nol"'.' 
nazanm dinlemek mutadı idl• 

- Ne dersin buna TayipLI 
Diye ıordu. edf 
Ve heycanla s&ztintl ikmal f', 
- BugQnktı ıazeteler 1'J 

yorlar ... Beni yeni kabineye f 
mak iıtiyorlarmıı ••• Sen •• 
kirdeain bakayım &len !.. ~ 

Tayyip Efendi derin bir 
rakabaden uyanır ıibi: J.. 

- Hayırdır intallah velioİb'
timf..Diye cevap verdi ... ZateJI ~ 
dün gece bunun rtlyasını ı-

mliftüm. ff 
Beyaz bir güvercin sizin o~, 

ıunuıa konmuıtu. Gagall ()t 
bir buğday baıağı vardı. 
sizin ağzınıza sokmak istiY":tr~ 
O dakikada derhal sizin 
fın•zı bir nur kaplamıştı. 

1
, 

Pqa, asabiyetle Tayip E 
dinin eteğini çekti : bl' 

- Söyle, ulen.... Buğday 
şağım yedim mi ?... .1;1 

(Bifnttf>lı 

... 
( 



Bir tahrirden çıkan mesel~ 

Dr. Şevki Beyle mü~kat 
krir sahibi •Sellın Sırrı Bkeyind~~rr 
~ ' l tur en ısın 
• 1 tarihe mal o nıuı d '' k diyor 

I> ta ·h· h keme e ece ,, 
rı 1 mu a 1 d g"ının tahkikini iste· 

olup o ma ı d .. ·1 
d

. Bu neıriyat hakikat egı se 
ım. f k d .. ise 

mesele yoktur; a at ?~ru 
bu İfİD tababet icrası ıçın ~a
nunun çizdiği çerçiveyd~ sı~ı~ 

.. dımnın tetkik e ılmesını 
ııgma .-
teklif ettim. 

Mesele gayet basittir. Gaıe· 

l 
. birisinde bir Hanıll.' kız, 

te erın 
1 

.. 
1 7'2 metre. sık elanın 

boyunun ' d' d'l' 
ise 70 kilo olduğunu ken ı ı ı 
ile söylilyor. Tam üç ay sonra 

fntiıar eden ayni gazyteni~ sii
tunlannda bu sıkletin 60 kıloya 
indirildiği ve daha iki kilo ten· 
zil olunacağı miinderiçtir. Uzun 
müddet bekledim; bu zayıflat~~ 
itine çalaıanların bu hava~ııı 

Dr. 05man Şevki B. tekzip etmelerine intizar eltı'?. 
tı D lnti'zanm bo•a çıkınca meselenın 
f.tibba oduı içtimaında r. y d 

rı.n·~.'l~.a..._ ş ki 8 in Selim Sım tahkiki için azasından bulun u· 
ev . d b' .. um Etı'bba odasının muavene· 

•e kerimeleri aleyhin e . ır g b 
~Gat.d·r 'ferdig" i yazılmış, terbı!._~ tini rica ettim. Elde taba et 

dıgı . · · hükumetin bir kanu-
ının bu takrire ver ıcrası açın . . h k 

tt.ıp da dercedilmiıtir. Diln bir nu mevcut ve meslekı;.ın ~ü
~•daıımız bu cevaba nasıl kını bu kanun muce ınce • 
~\l~abele edeceg" ini öğrenm .. ek d f etmek bulunuyorken şa-
"' 8 aa • hatta er, Dr. Şevki B. le görüşmuş· hıslarını tanımadıgım ve 
t&P. Bu mülikatta fU sözler d" k ·· gazeteleri okuyuncaya 
.... . un u ' d h' b'l edig· im '"l'Glıttir : kadar isımlerini a ı ı m 

...... Etibba odasına verdiğiniz S l' Sırn Beyin kızlarına pr· 
t .. t . , 1 t e ım ·b' sen 

""
~rde Selim Sırn B. e şar a an, üfüriikçü... gı ı esa 

d ? latan ve tl' v~ 
rllkçU dediğiniz doğrumu ~r dilimin alışmadığı kuvve ı 

t .. ı~ . Etibba odasına verdiğım rt kelimeler söylemekte ~a-
~r, ıazetelerde asıl manasını ~: yoktu ve hiç kimse bu !'ia-
'1'iittirerek bambaşka bir renk nım kızlara bu suretle hıtap 
'fJ.e~ı. ' Halbuki ben, bud zat~.~· etmemiştir. . . 

tarlatan dedim ne e u - - Selim Sırrı 8., yapılan ışın 
~~çit Ancak Ak~m gazet~.sinin beden terbiyecilii'~ vilcuda 'ba: 
1'rı S4 ve 4142 numaralı nusha· h nk ve zerafet vermek gı ı 
t ".da bir hanım kızın sıkle~ni :yeler takip ettiğini söylüyor? 

.~li~ İçin uğraşıldığın111ı ~g==ö~;~d!~ ru~m~=g=~~D~c~' a:;;m:ı=ö~ın~ı:ı~s~a~~·ıf~ad•a•]=-=:= ' raıete neşriyatın: og 

·s. k =:-otelcileri sıkıntıda u ecı _ d 
Müşterisizlik yüzun en 

dört otel kapandı 
t>· .x. 

1 
. -d fiyatlarda hayli tenzilat 

ı.er en e cbur kaldılar 
icı-asına nıe , 

Sirkeci otellerinden 'birkaç tanesi 
Bir b · zaman· : ı gelen tiiccarlar çok azalmıt ve 
~ ~-5.eJk e .yakınll i~n miişte- ' bu yOzden oteller boı kalmııtır. 
. n 1 ecı ote er . . ı·k .. Ü d en .. k Pili •·-• b 1 mı .. ır Giln Milftensız ı yuz n en yu -..amata af a .,. • l . M 

leçtikçe bu tenakus fazlalaş- Trakya, Marmara, ole lerı, eı-
"!~ kendini hiuettirnıekte- rutiyet otelinin fUbeıi ve bir 
dır. otel daha kapanmıılardır. Kalan 

Bu otellerin en belli başlı otellerde fiyatlar da haylı te-ı
:'aıtt4!!riai Anadolud~ lsta

1
nbdula zilit yapmağa mecbur kalmıf 

al1111ya gelen tilccar ar ır. 
C~eıı eyJtUdenberi lıtanbula lardır. 

Yaz tatıli 
Doktorların bütün ce· 
miyetlerinde f aaJiyet 

durdu 
Akıl hıfzı ,şıhıuı için yapılan 
hazırlıklar ne $afhada? 
Yaz milnasebetile bazı cemi

yetlerde faaliyet durmuştur. 
Bu meyanda Etibba odası 

eyinle kadar mutat aylık içtima· 
larını yapmamağa karar verdiği 
gibi Yetil Hilil ve Akıl bıfzıı· 
ııhhası cemiyetleri de faaliyet
lerini tatil etmiflerdir . 

Akıl hıfz1111hhası cemiyetinin 
yalnız iki azası eylülde yapıla· 
cak olan umumi içtimada mil
zakere edilmek Uıere birer 
rapor hazırlamaktadır . 

Bu raporların biriai • gençlik· 
teki cllrllmler ,, diieri " intihar· 
ların esbap ve avamili ,, mev
zuludur. 

Eylillde yapılacak olan bilyilk 
akıl hıfzıssahhaıı içtimaına mu· 
allimler, hAkimler, pıikoloğlar 
terbiyeciler ve mektep tabipleri 

davet edilecektir. 
Dün Y qil Hilal ve Akıl lufııı

sıhhası cemiyetinin ileri relen 
azasından Dr. F ahrettin Kerim B. 
bir muharririmiıle göriitllrken : 

" Artık yaz geldi . Bu mev· 
simde akıl bıfzısaıhhaaıı mllnte· 
ıiplerinin yapacakları if, vakit-

lerini dağda , gölde, denizde 
geçirmek olmalıdır • 

Ben de haziranın iptiduından 

beri istirahate çekildim. Eylüle 

kadar dinleneceğim " demiıtir . 

[ Memleket haberlerl f 

Urla cinayetinde 
Rüıvet hadisesi 

tenevvür etti 
Anadolu refikimizde okudu· 

ğumuza göre Urla hakimi Ihsan 

Ziya Beyi öldürmekle maznun 
Zeynel zade Hllseyin Beyle dart 
arkadaıının muhakemesi devam 

ederken ıahitlerin ifadelerini 
tepdil için bin lira rüşvet dağıt· 

mağa teıebbiis edenler hakkın
da üçüncü müstantiklikçe yapı· 
lan tahkikat son safhaya girmiş, 
rüıvet hadisesi iyice tenevvür 

etmittir. Bir ıahidin daha ifade
si alındıktan ıonra tahkikat ev· 
rakı müddei umumiliğe verile

cektir. 

Defin 
TOrkiye Cumhuriyeti Paria 

sefareti memurlarından ve Gala· 

tuıray lisesi mezunlanndan olup 
Avrupada vefat ederek lstanbu

la naklolunan B~drettin Beyin 
cenaze namazı bugiin badezzeval 

Fatih camii şerifinde bileda 
Edirnekapısı kurbilndeki şehit-

likte ihzar olunan makberi mah· 
suıuna defni icra olunacaktır. 

~mımı~ııı 
Şehremanetinden : Ce

mi yeti unıumiyei Bele
diye 24 Haziran 930 tari · 
hine müsadif salı günü 
saat on dörtte toplana· 
caktır. Muhteren1 ~izanın 
teşrifleri rica olunur. 

- ' 1 ' 1 ı , ' 1 1 i : " ı , : 1 ~ 1 ı ı ı I. : 1 I , 1: i: ,ı 1 ıl l i 1' 
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G" nç Muhtelitımız Macar-
larla (2-2)ye berabere kaldı 

Genç oyunculardan mürekkep muh
telitimiz muvaffakıyetli ve ij mit 

verici bir oyun oynadı 

Macar gençler !ikinin temsili 
takımı dün ikinci maçını oynadı. 
Cuma gOnil Fenerbabçeyi 2-1 
yenen mi1afirlerimiz bugOn kar
ıılannda kendileri gibi genç 
oyunculardan miirekkep bir muh
telit buluyorlardı. Bu itibarla 
yaşı yirmi dörtten küçük oyun
culardan mürekkep olan takım, 
yatça tam dengi olan bir ta· 
kımla karşılaşıyordu . Bizim 
genç muhtelitimiz de yeni yetişip 
son ıenelerde birinci takımlar
da yer almağa muvaffak olan ve 
yaılan yirmi dörtten az bulunan 
futbolculanmızdan mlirekkepti. 

DUnkü maçın ıayanı dikkat 
bir hususiyeti de son sen~lerde 
bir çok defalar söylendiği halde 
sabadan bir türlü kendine yer 
verilmeyen bu yeni yetişmiş 
oyuncuların bu vesile ile ve ilk 
defa olarak bir araya gelip 
oynamalarıdır. 

Futbol federasyonumuzun kıy
metli reisi Muvaffak Beyin üç 
sene evel kulüplerden kiiçUk ta
kımlar teşkil ederek bir küçük· 
ler milli takımı yapmak husu
sundaki gayreti bu suretle bir 
semere halinde sahada kendini 
gösteriyordu. 

Gençler muhtelitinin bu ilk 
görünüşü netice itibarile mu
vaffakıyetli oldu. Çünkü genç· 
lerimiz Macar gençler likinin 
t msili takımile iki ikiye bera· 
bere kaldılar. 

Biz bu beraberliği bir kazanç 
kadar muvaffakıy etli görüyoruz. 
Çünkü gençlerimizin karşısınc:la
ki Macarlar da gençti ama fut
bol kabiliyetlerini merkezi Av
rupa futb?lunun en civcivli yeri 
olan Macaristanda bilemişlerdi. 
içlerinde muhtelif temsili maç
larda yer almış genç fakat tec
rübesi ihtiyarlamış oyuncular 
vardı. Şüphesiz görgüleri daha 
fazla idi. 

Yani gençlik bahsindeki mü
savat yalnız yaş noktai nazarında 
mevcuttu. 

Bu sebeple gençler muhteli
tinin dünkü beraberliğini kendi 
hesabımıza kıymeti bir muvaf
faki yet şeklı nde görüyoruz. Bu 
maç, bize istikbalin galebelerini 
verecek olan genç futbolumuz 
için ümit verici bir ~ ı1<ış old1·. 

Bu manevi çıkışın bele saha 
üzerindeki görünü,ü ne guı.eh.. . . J 

.:ı~. • 
:'l, > 

Talam kırmızı oeyu rormuıle 
alkıılar arasında sahaya rirince 
çok ,nzel bir jestle tiribunlerin 
önllne kadar koıup gelerek ıen~ 
ve ıtır yqalarile halla allm· 
ladı. 

Seyirciler üzerinde gtlzel bir 
intiba bırakan bu sahaya giriıi 
çıkarken de Macarlarla iki ikiye 
berabere kalmak gibi muvaffa· 
kiyetli bir netice tamamladı. 

Macar takımı bizimkilerden 
evvel çıkmıştı.Fenere kartı çıkan 
takım. Yalnız bu defa Macar 
amatör milli takımının armasını 
taşıyan forma asıl renginde: 
Beyaz. 

Bizim takımımız Fener, Beşik
taı ve lıtanbulıpor gençlerinden 
şu tertiple yer aldı: 

Şe\'kct (B. 
Adnan ( B.) Samih (1. S) 

~lahmut {R.) \ C Şckip (~',) Ha-n . S 
ReşıtO-.) 

Nı) azi (f.) SılAha ttin d. ~) ~~zım (B.) 
Muuffer (!~.) Fıkret F.) 

Hakem Betiktqlı Şeref 8. 
yan hakemleri, Buri ve Salim 
Hamdi Beyler. 

Oyun ilk dakikalarda bera• 
berlik manzarası içinde kal'fı· 
lıklı hllcumlarla geçti. Onlar da 
tehlikeli akınlar yapıyorlar, bi· 
zimkiler de.. yalınız bizim renç 
muhacimler hemen bir gol sa· 
bibi olmak için fUtlanm uzak
tan gönderiyorlar. Sallbattinin 
Nazımın yirmi bet pastan gi· 
den ıutlanm bittabi kaleci kolay 
lakla bota çıkarıyordu. Macar 
kalesine ilk tehlikeli yaklaımamız 
Fikretin gayretile oldu. Miida· 
fileri çok güzel atlatarak kale
nin pek yakinine sokulmuıtu. 
Fakat soğukkanlılığı gaip ede
rek topu ters bir vuruşla fazla 
yukardan attı. 

Çok seri bir oyun seyrediyoruı. 
Gençlerimiz çok çabuk oynayan 
Macarlara ayni seri oyunla mu
kabelede g"i kalmıyorlar. Bu 
suretle oyun sık sık hemen her 
saniye değişen hareketlerile pek 
zevkli oluyor. 

ilk sayı heyecanını Muzafferin 
direğin içine vurarak geri düşen 
nefis bir şutile tattık. Müdafaada 
b"raz 1 ucalamamıza rağmen hilcurr 
hattamızda kaleye kadar akıp 
iniveren bir anlaşma vardı .. 
Nihay~t devrenin 26 ıncı 

dakikasında Muzaffer hu kaçın 
[ Lulfen :ıa~ ı!ıt) ı ÇC\ ırinıZ J 
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ıfrsah telafi etti. Uzaktan düşen -------------:-
bir serbest vuruşu sürüp yine işaretler 
nefis bir burunla ağlara taktı. 

Gençler galip.. Bunu derken 
ve sevincin iı.leri, alkışın akisleri 
henüz dinmeden Macarlar bir 
korner atışım çok güzel kulla· 
narak mukabil sayılarını yapıp 
berabere vaziyete geçtiler. 

Gençlik işte.. biıim oyuncular 
bir dakika evvelki sayının se
vinci ile olacak kale önfinde 
g<Sze batacak bir var.:iyette fırsat 
bekliyen rakip muhacimi marke 
etmeyi unutmuşlardı!. 

Oyun bu üst üste olan sayı
lardan sonra heycanlı bir cere· 
yanla devrenin sununu buldu ve 
tam devrenin bitmesine bir da
kika kalnufken sağiç gfizel bir 
wruşla Macarların ikinci golilnti 
yapb. Devre 1·2 gençlerin aley· 
hine bitmit oluyordu. 

ikinci devrede her iki takım
da da değişiklik göze çarpıyor· 
du. Bizim haf hattında Mahmu
dun yerini Sekip almıştı. Muha· 
cim batbnda da Salahattinle 
Nizım yerlerini değiştirmişlerdi. 
Macar takımında meşhur santır
baf merkez muhacim mevkiine 
geçmiıti. 

Muhtelitimiz kombine akınlar-
la misafirlerin kalesini sık sık 
ziyarete hemen ilk dakikalarda 
başladı ve bunu temadi ettirdi. 
Cuma gfinkü oyunun ikinci dev· 
resindeki F enerbahçe hakimiye
ti kadar bariz olmamakla bera
ber bizim gençlerde faikiyet var
dı. Oyunun birçok dakikaları 
rakip nısıf sahasında geçiyordu. 

Ve herkeste cuma günkü bü
tlin aıkıtbrmalara rağmen gene 

gol yapamıyacağımıza ve gene 1-2 
mağlup olacağımıza dair fena 
bir tahmin uyanmıya başlamıştı. 
Çünkü hUcum hattının gayretli 
oyuncusu Fikret te ayağı sakat• 
landığı için pek tutuk. Adeta 
yerini bot bırakmamak için zor-

l\(J eslek gayreti 

Hek,imlerimız, geçell gün topla· 
nıp meslek, meslek.taşlt l no ~-

tasından l?_endileruıe dokunan nze· 
selerlele meşglll oldular ve bu arada 
da Selim Sırrı Beyle iki krzımn, 
Mübeccel hanımı hekim raporu 
olmadan zayıf/attıklarından balısile 
haklarında takibat ısteı en bir ra
pora kabul ettiler. 

Bu meselzyi kontlimak hekimluin 
lıakkı delf ildir demiyoruz; hatta 
mel(.leplerac talebenin heden terbi
• esine ait. hareket derslerinden, 
bazen hekim raporile istisna edil· 
dilini lıatırlıyarak, biraz zayıfla

mak, blraz semirmek ı'çln illr. tav
siye hel(.imden , lıelt,im saldluyetini 
haiz birisinden rıksın iddiasına 
bile muarız bulunmuyoruz. 

ff aklıdırlar, bunlardan bahsede
bilir/er; hatta dalıa boş/r.a §ey/erden 
TTUseld şu izmir gazetesinin yaz 
dJ.tı hadiseden, "ölmüştür, glJmü· 
nllz,, diye imza ve emir verdiJ!i 
bir rocujun dmlip gözlerini artıtı 

hadisesinde de bahsedebilirler ve 
galiba, bize lly/e gelıyor 1 daha 
çok. ehemmiyet ve har4.retle bahse· 
debilirlerl 

Biz doktor olmıyan/ar, conımızın 
kıymetiui bilmez de/ılız. Hekimlerın 
onll es ·rgcmekte bızim kadar candan 
çalıjtıJ!mı glirJükre istisnaların lr.aJ'· 
bolup gittilf üıi anladıkça, sıtkınuz 
peklqir, artar. 

Şimdilık açlıktall gele!l bir, lakin 
umnmt bir zayıf tık. ve bunun ya
nuıda da bır düzüne yemekten, 
ve hekimlerin gözü onunde, onların 
nzasıle }'emekten ileri gelml§ bi'r
şl§manlık var lr.i bunu işte ne siz
den soruyorlar, ne Se ima ile Aza
dedeni btrakınız, onlar, hiç olmazsa 

kimseyi öldürmezler, barl siz şu in
san lJldiirenlerin llnüne gerink. 
Şu. insan öldürenlerin 1 

G E L. i S ·t · -· 
GOZ.EL 

la oynıyordu. Doktorlann takrirleri •. 
Fakat gençlerin bıkmayan, ke· 

ıilmiyen, dinmiyen hficumlan 
nihayet beklenen neticeyi verdi. 
Oyunun bitmesine on dakika 
var. Salihattin sağ açığa alındı. 
Niyazi içe geçti. Zaten en iyi hat 
ta budur. Boyuna sıkıştırıyoruz. 
F4kat gol üzücü bir insafsızlıkla 
tam elimize geçerken kaçıveri

yor, ve timdi daha iyi oynayan 
muhacim hattımız ayni canlı 
oyunla, ayni çeviklikle fakat da· 
ha anlaşmlf bir halde onun pe· 
şindedir. Ve genç takımda her 
an bu mağlubiyeti silkip atmak 
istiyen capcanlı bir oyun görü· 
nllyor. Nihayet bu gayrete, rakip 
müdafaası da, kaleyi muhafaza 
eden kaleci de, ve kaleyi siya· 
net eden tali de dayanamadı. 
Muzaffer hıtulmaz bir şutle topu 
iç direğe çarptırarak içeri soktu. 

Şimdi gençler muhtelitimiz 
Macar likinin temsili takımile 
2·2 ye beraberedir. 

V oyun bu gOzcI netice ile 
bitti. T.H. 

V AKIT iN T AKViMi 

Pazartesi 

Bil 
Haziran 
1930 

.. ·-ı.ı ., 

MuharN,. 
1349 

Gtlnqm dotuıu: 4,29 - batıp : 19.45 

Avın dotuıu : 1,53- balı,ı: JS,18 

Namaz vakitleri 
Süah Ôlle hrladı Alı:tarn Yataı fmoalc 
2.27 12,18 16,17 19,45 21,49 2,09 

Bugünkü 1-.ava 
BagOn rüzg<lr hafif lo®• hava~ 

iyi olacaktır ! 

Allah razı olsun, fU etib
ba - Aman, bu cem'i mll-

kesser de sinirime dokunoyorl

odası da olmasa gazetelerin 

durgun satırlannı hiç bir şey 
coşturamıyacak! 

Bir taraftan Mazhar Osman 

Beyin yemek listeleri, öte taraf· 

tan doktorlann yaş ve kuru 

mevzular Uzerinde, tedavi kadar 

uzun ıllren, münakaşalari de 
olmasa ne yazıp ne okutacağız? 

Haysiyet divanı, dört Y8'ında 
bilHiğa eren Mehmet hakkında 

kitap yazmak, küçilk doktorlarla 

büyük doktorlar ihtilafı hakkın· 

da münakaplar yapan doktor 

beyler, nihayet milnakqa mev· 
zularını tenevvu ettirdikçe ettir

diler. Gazete stıtunlanna resmi, 
futbol dedikodularına ismi, gra• 
mofon pl&klanna sesi geçen Mü
beccel Hanım bile etibba içti
malannın zaptına geçti. 

Gilzellik kıraliçesinin zayıflama
sından müteessir olan bir dok-

tor verdiği bir takrirde bu küçük 
kanımın doktorlardan başkasi 
elile zayıflatılmasını doğru bul-

mamıı ve bu iti yaptığı için 
Selim Sırrı Beyin ve kızlaınnın 
takibata uğratılmasını istemif. 

Bu takrir, fena bir baılanğıç 
değil. 

Bundan sonraki içtimalarda 
fu yolda birçok tarirler verile
bilir. 

" Bazı bakkallann sattığı yağ
lar, yiyenleri kısa bir zaman zar-

fında şişmanlatmaktadır. Bir in· 
sanın şiJmanlayıp şiJmanlamama

ıı memelesi ancak doktorların 

~ 
--------~--------"!7"'-

--cm-

Ne lüzumu var? 

B ir gazete, bazı memurların 
şatafat iptilasını yazdı. 

Mana~nz karşılamalar ve geçir· 

melerin neye mal olduğunu, su 
götürmez, rakam bellgab ile 

anlattı. O yaZlyı elbette benim 

gibi bir çoklan da okumuttur 

ve bu birçoklar içinde hiç ıüphe 
etmiyorum ki idare başındaki· 
ler de dahildir. 

Tabii bu kabil meseleleri tah· 
kik edecekler, usul ve nizama 

uymaz hareketler g&rilrlilrse, 
cezalandıracaklardır. 

Ben hadisenin şu veya bu 
yerdeki izinden ziyade kendi
sinden bahsetmek istiyorum. 

Biz demokrat bir hükümetin 
vatandatlarıyız. Etrafımızda sal

tanat devirlerinin debdebelerini 
hortlatılmış garmeğe dayanama· 

yız. Bazı ı.ayıf sinirli insanlann 
inip bindikleri konak yerlerinde 

kalabalık görmek istemeleri 
hoşumuza gitmez zaten vazife 

hissini duymuı bir Amir, iş 
saatinde kendisini karıılayanlan 
görünce gurur duymaz sinirlenir. 

Pek iyi hatırlıyorum, Başvekil 
ismet Paşa, baıında ' .. ozan zafe· 
rinin çelengile Sirkeciye geldiği 
gHn, etrafım saran darülfftnun 
gençlerine: 

- Sizin mektebiniı yok mu, 
niçin buradaaanız? 

Demif, doğacak günlerin müj-
desini vermişti. Bizzat Gazi bile 

merasim yapılmasını istemedi. 
Bunlara bakarak içimiz llmitle 

dolarken, bilmem neredeki me• 
murun kendisini dev aynamda 

seyretmesini nefretle karphyoruz. 
Hem efendim ne l8zumu var. 
alınmııbr. Bu kabil meyvalan 

doktor reçetesi almaksızın veren 
mana vlann cezalandırılması .• ,, 

" Bazı insanlara deniz haYası 
yaradığı halde baı.alarına dokun

duğu bir hakikati sıhhiye olma
aana mebni Şirketi hayriye ve 

Seyrisefain bilet gİtelerinde birer 
doktor bulundurulup bilet ahn
nıadan evvel müıterHerin mua • 
yeneye tabi bulundurulması, aksi 

takdirde bu müesseseler hakkında 
takibat yapılması .. " 

Bu takrirler bu ıekilde devam 
edip gidebilir. 

Hele Mazhar Osman Beyin 
şubesine göre dünyada her İf ta· 
babet dairesi dahilindedir. Bü
tün işleri doktorlara mı baraka
cağız? 

takdirine bağlı olduğu cihetle 
haklannda takibat icrası .. ,, 

" Bazı mevıim meyvalannın 
yiyenlerde ishal yapbğı haber 
kim olursa olsun, gelitile millet 
itine durgunluk vermemelidir • 
İnsan sevdiği doıtunu, htlrmet 
ettiği bir zatı kartılamak ister. 
Bunu yapmak hem hakkı, hem 
vazifesidir. Fakat kendi itine 
hali vermemek ıarb ile. Bazan 
bir adama memleketin verdiği 
kıymeti göstermek te farzolur. 
Amma dediğim gibi daireleri 
başaltmamak ve gelip gide~leri 
kapılarda bekletmemekten daha 
büyük avıife olamaz. 

Bu gibi ıeyler ne ilmit, ne 
endişenin mahslıln olmamalı 
gönüllerden kopmuı hareketler 
halinde tecelli etmelidir. 

S..,,aA 

Çek kılıcını ! Haydi • • 
ı erı 

-----
Haldun ve Zeydunun şiddetli hücurolart 

karşısında süvariler dayanamadılar ... 
-68-

- Yaralı olduğunu ıöyliyerek lar bir harekete karar •:::. 
müsaade iste. iki kardeş U7.erine çull ~ 

Haldun öne dUştii ve karde- Haldun bunlardan biriDia ~ 
tini Sinanın bulunduğu yere kından gelUken Zeydun ~ 
doğru götürdü. mızrak gibi kullanarak. . ~ 

k .1 yere seriyordu. Bu ıki ~-*' 
Halk coıkun bir zev ı e kimin tarafından öldUrül~.ar;~! 

Zeydunu alkıtlayordu. Sinanıo ıniflP: .. 
karşısına vardıklan zaman Şey· anlamadan göçüp git il 
htUcebel Zeyduna bakh: ikisinin de cesedi kay~ 

- Güzel döğOıtün. Bu akşam ğinde yığıhp kalmJ.fb. tJ,I 
f D d atından inerken bunlanD • . ..J benim ziya etimdesin! e i. ,,., 

Zeydun cevap verdi: tutmuı, Zeydun çalılar ıtJ'.. 
- Affediniz. Çnnkfi yaralıyım. daki kapıya ileriliyerek 'il 

sonra atlan içeri almakta Kardqim yaralarımı saracak! 
detine yardım etmişti. w 

Yarın emrinize amadeyim. f IY 

k 1 Hepsi içerde idiler • 
Sinan ayağa kalkb ve sa a ı· ~ 

nı eline aldı. lki kardeşi de için 6len adamlara ne yapıla ;ı-t 
için titriyorlardı. Şeyhin fena Haldun onlan da içeri ~ 
ıeyler düıOndftğli belli idi. Şeyh teklif etti ve hemen d ;;: 

atlayarak birinci cesedi 1 ..ı 
biraz dütUndü, ve yanda duran dll" 
Mesrure onun kulağına bir şeyler ledi • Zeydun onu takip e~ 
fısaldadı. Sonra : ikinci cesedi içeri atti kapı 1" 

_ Pekala! dedi, ayle olaun. kilitlendi, ve demirlendi· vJ' 
Ben yann cihan melikesi ile ev· dun atları mağaranm obilr ~ 
leniyorum. Siz onun kardqleri fına ıevkediyorken Hald~ 
olmak dolayaılile onu bana Ye· geçirdiği bl\yük taşlan 
recekıiniz. Ben de size mOkA· ark881Da yığıyordu • 
fabmzı •ereceğim. Bu mllklfa- ~ /JM_.1 
bn büyük ve kıymetli olduğuna _;j 
inanınız ı Amerikanın yeni <}' 

Haldun ile kardeti ,eyhi htır- rti.k ta:tifesi 
metle selAmladalar ve huzurun- .,1 

dan ayrıldalar.tkisininde atlan ar- Pek •z •leyhlmlzcte oldu§U 
kalarında duruyordu. Bir llhza olunuyor ..J 

fenetmeden ikiıi de atlanna Amerika hftkOmetinin ';. 
atladılar. Ve arkalanadan ıelen gflmrOk tarifesinin pak aı • I 
muhafızlarla birlikte ilerlediler. himizde olduğu s<Sylenmektıe_.; 

Asıl mesele bu muhafızlann Bizim ihracat eıyamızdan ~ 
elinden kurtulmaktı. iki kardq kum incir, b.lı, fındık Ye 'ff 
bir ara ilerledikten soma atlan· bir miktar zan yapılm•ı, ~ I 
nı mahmuzladılar, iki asil hayvan ihracat maddelerinin resrn• ~ 
sanki uçuyorlardı. Bir dakika nen ipka edilmif ve bazı ~ 
sonra muhafızlar Zeyduna g6rtın- resimden muaf tutulmuştur• 

mez olmutlardı. iki kardq yol· ee 
lannda denm etmifler, Misafir- Sigara satışı 
haneye giden yola sapmıyarak Bir istatistiğe g&re şehri:; 
ıola dönmüfler ve deYam etmiş· de en çok t&tlln aatJaa ....1 
lerdi. Geriden, gelen giden sirkeci mantastdır.Burada gtP"j,. 
yoktu. Birkaç dakika 90nra hah- 3 bin kDıilt liralık sigara -".J, 
çelere vanlm11tı. Bu gece bura· dilmektedir • ikindi der' 
da ne kadmlar dolqıyor, ne de Beyoğlu mmtası gelmektedir• 
ağaçlann altında serili balalar 
üzerinde bir uyuyan bulaayordu. 

lkiai de aon atir'ate k09uyor
ken Haldun kardefine emretti: 

- Çek lobaml 
lkiai de kılıçlarını çekmiıler

di. Çtınktl mataraya benzeyen 

yerin etrafmda mahafıı bulun
maaı muhtemeldi. Mesrure on
lara bu ihtimali uzan dikkate 

almalanm tekrar etm(ftl. iki kar
deı teud&f edecekleri muhafız. 
lan ya 6ldlreeekler, yahut on· 
lana hOcamlle &leceklerdL 

Yilz adım ileride mabat sırlı 
kaya uzanıyor, fakat önün • 
de de iki muhafız birer gölge 
gibi duruyordu. Evveli nal ıes· 

lerini duyan muhafızlar hemen 
dikilmitler, atlannın Ozerinde 
bir llhza beklemifler, sonra ge· 
lenlere durmaya emretmişlerdir. 
Fakat gelenler durmak, dinlen· 
mek bilmiyorlardı. İki muhafız 
mızraklarını kaldırarak, kimin 
geldiğini anladıktan sonra ha
rekete hazırlandılar. Fakat, bun-

Yarım aw dCei/cl: 

VAKiT 
23H~ --------------Avcı Eslerin llAnıd-8 

Nobide ettiğim seya~tt: 
avdet ile Avrupaya gıtlll 
üzere olduğumdan Derı~ 
dette bulunacaiım mudd•"' 
çe her gün saat birden °'İ 
ikiye kadar mllzehaoeJ' 
sıörmek iıtiyenlere açık 1:; 
tacağım. MezkOr mfizeh• " 
Nobi ahalisinden yedi erke 
ve bir kadın ve iki fil ~ 
bir zfirafa ve bir kaplan •; 
tuti ve maymun ve hayYao;.. 
saire ile Nobiye mah f 
bir takım eşyai mütenet"r 
ayı havidir. Efyai met~ , 
renin kAffesi satılıktır. 'tı 
nnki pazar günü hay~an~O"' 
mezkfıre Taksim deki Be ar 
diye bahçesinde bu undu;.,. 
lacak ve duhuliyesi üç }<u 

olacaktır. 
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Maarifte 

lUr~~e muallimleri 
Ankaradakikursvekon· 
grede ne konusacaklar ? 

Maarif vekaletini~ önünıüzde
lri ders yılı zarfında öz dilimiz 
olan Türkçe tedrisatına fazla e· 
lıeınmiyet vereceği yaıılnııttı· 

Vekalet öz dilinıiıin okutulnıa
•ında birlik ve gramer tedrisa
tında bütün mekteplere şamil 
bir vahdet temini makıadile 
Maarif vekileti Türkçe mu

allimleri için bir kongre ve kurs 

•çmıştır. 

İtte bunun için bu yaz tatilin-
de Ankarada bUtün orta dere· 

teli mektepler Türkçe muallinı· 
teri için kurs açılacaktır. Kurs 

2 Ağustos cumartesi gününden 

21 Ağustos perşembe günü ak· 

tamına kadar devam edecektir. 

l<urıta mesai fU maddeler Uze

rinde ceryan edecektir. 
1 - Gramer ve imli esasları, 

l:ıu mevzuların tedris usulleri. 
2 - Ponktüasyon, yazıda şe· 

kile ait kaideler. 
3 - Yeni yazının kalgrafisine 

•it esaslar ve talebeyi okunaklı 
bir yazıya sahip etmek için tu

tulacak tedris yolları. 
4 - Tahrir dersleri ve ted

ris usul" u. 
S - Kıraat ve inıat tedris 

taıulleri. 

. 6 - Türkçe tedrisatında ted· 

l'lı usulleri. 
Bu mevzular mOtehassıılar 

tarafından h~r sabah konferans 

teklinde tevsi ve tekrir edilecek, 
~ "l . l g eden sonraki ınesaı bun ann 

llıllnaka,asına tahıiı olunacaktır. 
Her gtın muntazaman iki ıaatlık 
llleaaide bulunulması kararlat· 

ltlıttır. Cuma günleri mesaisi ta· 

til edilecektir. 
Kuralara mftlhak olarak bir de 

lcitap ıergiıi tesis olunacaktır: 
Şimdiye kadar yapılan tetkık 

•e tcfliıler TOrkçe ted.ri~at.'nda 
Yer yer nok1&D gasterdığı cıhet· 
le Maarif yeklletinin bu teıeb· 
l>Oıil çok yerindedir. Takdirle 

lcı11ı1anz. -
Emanette: 

Ekmek ve francala 
Emanet Nark komisyonu tara· 

fuıdan ekmek fiatı kırk para 
llok8anile t 1,5 kurut fırancala 
20 para fazlaıile 19 kurut ola· 

ralc teıbit edilmiıtir. 
Tek taksi 

Şof&rldrin itiraılanna rağmen 
Enıanet otomobillere tek takıi 
teklinin tatbikine kafi surette 
icara.. Yermi,tir. lıtihzarabn i~
ltlalini müteakip bu karar tatbık 
edilecektir. 

Oktruva müdürü 
Emanet okturuva mOdilrfi Oı· 

illan bey Anaaraya gitmiıtir. 
Okturuva talinıatnamesi hakkın· 
da veklletle tem•• edecektir. 

Çocuklar bakın11 
Fakir çocuklara bakın ceıni

Yeti namile yeni bir cemiyet 
teıekknl etmiştir. Bu cemiyet 
diıpanıerlerde mu~yene ve te
davi edilecek fakir çocukları 
himaye edecektir. 

}\dllYede: 

Dayak atmakla maznun polisler 
Miiddei umumi Bıırhanettin B., "ciiriim sabit
tir. Teşdiden cezaland1rzl111alarınz isterinı,, diyor 

Aksıra) da Haseki me\ kıinde polis 
Ahm,.t. .\!ahir, ~luharrem Ef. lerın l\1eh· 
met ağa ismınde bir lşçiyi do\ mck, ·~ • 
ni zamanda kendi-ine ışkence etmekle 
maznun olarak muhakemesine dün lstan 
bul ağır ce1.a mahkeme inde de,·am O· 

lunmuştur. :-.Iüddei umumi Buıhanettin 
B. dün 'aziyetl. şahitlerin ifadelerini mu· 
teaddit raporları ctrını urctte tahlil et· 
mi~, ŞÖ} le demiştir: 

- Hu maznunlar. mü tereken şu 
mağduru o vııkit zan altında bulunduğu 
irkatin kendi~i tarafından ika edilmi~ 
olduğunu . öylcmek için do,·mü~lerdir. 
t\lehmet Ağa bitap bir halde hamnevc 
kaldın:mı~. l 2 gun i,inden kalmış, an· 
cak :l2 günde iyileşebilmi,tir. 

J ladisede işkence mahireti yoktur. 
.\ncıık cer.ıı kanununun 245 inci madde-
ınde tarif olunduğu üzere zabıta me· 
murları olan bu maznunlar, memurh·etle· 
rini kr• (ırasında ~u mağduru do,·muş• 
!erdir. Fıil, maddenin con fıkra(ında 
bcran edildiği veçhile birinci fıkrada 
mezkör cf alin fevkindedir. J\endılcrinin 
bu maddfdcki fer'l 'e kanunt cer.anın 
teşdidi le 456 ıncı maddenin ikinci fıkra· 
. ına ırorc tecıh e'ınc karar Hrilmesini 

Ltcrim. 
l\Jaznunlar. " Do' medik.. demi, !er, 

o aJ..~am meıun bulunduklarını iddia 
etmişler, göcccrdiklrri mıidafaa şahitleri· 
nın celhine "e muhakemenin 27 temmuz 
on üç buçuP;a hırakılmasını karar \'eril· 

mi~tir. 

M. Serra meselesi 
İptal davasında Emanet. 

iflas bürosuna cevap verdı 
M. Scrranın iflis işine lııkan ınAs 

bürosunun Şehremaneti ale~hıne sulhna· 
meyi iptıl davası açtığını ) azmı~tı k. 

Emanet, büronun 14) iha-ına CC\'IP 

bizim birinci ticnret mahkemesinde ru'\et 
edılip sulholmamızla neuecelcnen bir 
da\'anın ikinci ticarelt~ ru\·etini iı::tcmek· 
ten ibarettir. Runa imkdn ·,oktur .. den il· 
mektedır. • 
Buro. buna ce\•ap \•ermi~. Emanc: ikinci 

IA' ıhuında da bırincldeki noktai nazarın
da mu.ır nlduğunu bıldirrni,tir. EHak, 
tahkikat hAkimine , crılmişıır. 

Marmaradaki gark 
Devayı tatil karırı, temyiz 
edilemez. Temyiz, evrekı 

geri gonderdi 
Ccçenlerde t\larmar:ıda "\'ama" va· 

purunun b:ıtmn ına sebep olan "J Iri•i ,, 
'apuru kaptanlarının Yunanlctana gıdip 
m:ıhkemeye gelmemeleri tizcrine, 'a:r.I ·e· 
tı tctkık eden ağır ceıa mahkeme inin 
kaptanlar hazır bulununcı\'tı kudar mu· 
hakemenin tatılıne k:ırar ~ erdıği, hu ka· 
rarın dl\ :ıcı t:ırJrından tem) iz olunduğu 

'11.ılmı~n. 
'l'cm,iz mahkeme~i. ağır ceza. mıh· 

keme inin da\ anın tatıline rlaır kar.ınnı 
tem\İz imkAnı kanunen me,cut olmadı· 
ğı kardıle t\Takı iade etmiştir. 

l·antoına ~1chmet 
Dun mui1ık eme edildi, cül"· 

münü lnk6r etmiyor 1 
fantoma ~2chınctle Apturrahman \'e 

ı\spasın Balıl.:pazannda ~arraf Markann 
ıa,ac:ını kırarak Türk, lngillz. ltalyan al· 
unlarile 500 kA~ıt lirncını ' 'e hazı mü· 
ce.,herlerınl çalmakla maznun olarak 
muhakemesine dün l!tanbul birinci ce7,a 

mahkeme inde başlanmıştır. 
fantoma, mahkemede curmunu ikrar 

etmiş, .. Burun bu ışleri ben tek. ba, ım 
..aptım ! .. dcmlştır. 1\ lahkcme, ga) ri me, .. 
ı.:uf maznun Apturrahmanın da te\kifinc 
karar 'ererek, şahitlerın cclbını kararlo~
ıırmıştır. 

K. birliX-ind~ lisan dersleri ~~~~~iiiiiiiiiiiii~;;;;;ijiiiiiii__..-.111 
o Bu akşam 

Kadın birlij'İ idare heyeti dihı 

vermiıtir. Bu ce\·aptı • İptal da\'ası, •••••• 

toplanmıf ve birlikte halka mec
cani liıan derıleri verilmesini 

kararlaıtırmıttır · --
Fehmi 8. 

Iatanbul tayyare cemiyeti mO· 

dUrli Fehmi Bey Silivri ve Ça· 
talca ıubelerini teftiıe gitmiıtir. 

eınemaları 

• 

~ - VA~tT 23H"zir;19?'..l 
; 

t(ADIN GENÇUGINDE YALNIZ 15TİKBALİNl DÜŞÜNMEZSE İ~~jAL iLE. iKTiFA EDEP., YARLIKTA ZAHMET ÇB<ER. 

Hanım ar 
llayatta betbalıt ol111a1nan1n szrrz TA ... 

SARI~ U 1~ 1,U J~. Bıı sırrı siz herkesten 
daha iyi bilirsiniz. Yaln1z sf,·s ve israf sizi 
uçıınınıa sürükliyebilir. israftan. kaçznzz. 
Evinizde KU 1\1131lRA bulundurunuz • 
Evde her kesi tasarrufa alıstzrnıak 8 · · ·r ~ ızın 
vazııenizdir. 

Türkiye bankası • 
ış 

L·T·PIVER 
PARIS 

1774cıe t•'•ls edllmtttlr • 

POORA•ESANS 

KOLONYA SUYU -
lO~ON• 
Pompaya 
Floram) 

Vlvlts 
Fetiş 

Revelor 
Şlpr 

Fujer 
Kinin 
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