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Birbirlerine bağlı 
Birkaç mesele 

EnverPş.yı 
öldüren tik Seyrisefain idaresinin hali ve is .. 

baJi ne olacak? İdareyle hususi 
~PUrlar arasındaki rekabet meselesi .., 

er iki tarafın menarnni muhafaza Meger Agabekof muş, 
~lllek suretiyle nasıl hallonunacak': kendisi söylüyor! 
taı~rnen yahut tamamen seferlerini 
ı· tıı etmek mevkiine düşen Ha· Romanyada son zaman1arcla yapr-

11.: idaresini zararsız işletmek lan tevkif hadiselerinde sık, sık ismi 
~ares· (J ~eçen Agabekof Bükreşten Bel~ikaya 
te
- . ı nasıl bulunacak? u muh· 

lır · 1 oı-.tmiştir. . ımtiyaz mmtakasına ayrı a 
lS~nbul deniz nakliyatı nasıl tanzin· Ağabekof Brükselde çıkan Le Soir 
edılecek? lstanbul halkına çok ağır 
~elen mezbaha resmini biraz indirmek 
~ıtıkanı k' t b ı k" ne Ya · ı u unaca .... 
h Zaman zaman zihinleri işgal eden 
z tı t~rzda bir takım meselelerinıiı var. 
.ahıren bakıl!rsa bu meseleler biribi• 

~;d.en uzak işlerdir. 'J'abii bunl~r.1~ 
Hı Çaresi aranırken de her bırısı 

a!rı anı düşünülmektedir. F l' ıt 
~~iye kadar hiç birisine makul ve 

tbiki mümkün bir hal çaresi lncluna
:rtıarnıştır. 

:Bizim fikrimizce yukarıya yanya
~~ dizdiğimiz sualler şekil Ufbul,..., · 
CJtb' " ~· ırınden çok uzak şeyler olsal 
l~~ hakikatte asla öyle değildir. Bil
lı 18 bunların hepsi birbi'l·ine yakm 
atta birbirlerine bitişik işlerdir. Bi• 

llaenaleyh lrnnlan ayrı ayn halletmi
)'e Stllışacak yerde hepsini bir araya 
tetirecek olursak müşkülat içinden 
~~k.ntak için pek kolay çareler buluna-
1>1lır. 

gazetesine yüksek bir ücret mukabilin 
de hatıralart"ı yazmaktadır. 

Ağabekof atıralannda İstanbul· 
da bulunduğ ·amandan bahsederken 
şunları söyli r: 

"Ben lsta rnldayken Sonçef beni 

Bakınız bizim düşündüğümüz bir [ Alttar~ 2 inci tmyıfamızda f 
tes.liye şekli var bunu hulasa t>delim: ===== =========: 

Vaktiyle haliç sahilleri arasındaki Karda bayram ! 
ll~kliyat işi bir ltalyan şirketine ve h 

~lnıi,, Boğaziçinde de Şirketi Ha}Tİ• 
ti e .~ücuda getirilmiş. Adalarla Ka • 
~ko~ ve Kalamış sahilleri arasrndaki 
te ~1~Yat işi için Seyrisefain 'ücuda 
a lirıJmiş. l in doğrusu lstanbut 
tftifrinde bö} le üç muhtelif imtiyas 
lnıntakası yapmamaktı. 
" ~tı işlerin hepsini lstanbul beledi4 

1 
"e8'"c · · k d ~ 'l b' h k 1 ı ımtıynz olanı. egı , ır a o-
~tak ,.ermekti. Eğer vaktiyle lıu 
l l'tda hareket etmiş olunsaydı hem 
~tanbuı belediyesi için halka yük ol• 
~d~ksızın bir varidat membaı temin 

11• 
11 1lliş olurdu hem nakliyat işleri .. 

.,.ırı iiç rnuhteif elden idaresi mecbur!-
"tlind 1 .. • .. llt en dolayı meydan a an muş iU• 

olmazdı. 
\ 1tteseıa İstanbul belediyesi bu hal• 
~ ~?k ağır gelen mezbaha resmini hi
d z indirebilirdi. Sonra Kadıköyün -
~11 :nakırköyüne gitmek için karşıdan 
ltı tşıya işliyecek bir vapurla pek 

sa b"ır k .. k" l ti . . zamanda ge~me mum un{{'.,. '° bıdı •Ptida Ynpurla köprüye gelme':. 
\~n:a karadan Sirkeciye gitmek, Sir· 
d~\den şimendifere binmek zaruretin~ 
l'ıl b~l~n halkı bu müş!iülattan kurta• 

a 11ırdi. Hali~. Şirketi Hayriye 

ttayramın karlı geçmesi bil· 
h~ssa çocukları haylı müteessir 
ctmiıtir. Bununla beraber bay· 
ram yerlerinde faliyet eksik de
ğildi. Reımimiz bayramın ikinci 
günii toplanan ve eğlenen bfr 
çocuk gurupunu göıteriyar. 

Mehmet Asım 
~ttarafı 2 inci sayfada ] 

Matbuat balosu çok güiel oldu 

ttiı E.;"elki gece verilen Iıtanbul matbuat cemiyeti balosu çok 
)ap~, ol111~ş v~ dün sabah sekize kadar dev~m etmiştir .. Bal?d~ 
'-ti 11 guzellık müsabakasına ve baloya aıt haberlerı 2 ıncı 

lllıııda bulacaksınız. Reamimiz balo esnasında alınmıştır. 

Gazı· Hz. 
Yakında Ankaraya 
avdet buyuracaklar 

Reisicümhur Hz. dün saray
daki dairelerinde mcşgnl ol
muşlar ve hiç bir yere çıkma
mışlardır. 

Büyük Reisimizin cumartesi 
veyahut pazar günü Ankaraya 
avdet edecekleri tah'llin olun
maktadır. 

Gazimiz evvelki akşam Is 4 

tanbul ve Şişli turafında oto
mobille bir gezinti yapmışlar 
ve saat on sekiz buçuğa doğru 

~. ~ra:: dönm~lcr~ı;__,- _ "I 
Bu sayıınızda -, 

AKBABA 
ve 

QOC]JK 
sayfaları 

o o o 
Kalpte iğne! 

Bu nefis romana başladık 
her gUn altıncı sayfamızda 

okuyunuz. 

Hariciye Vekilimiz 
Cenevre Yolunda 
Varşova, 10 IA. A1 - Mos

kovadan Cenevreye gitmekte 
olan TOrkiye Hariciye vekili 
Tevfik Rüştü Beyefendi, dün 
gece saat 22 de Varşovaya gel
miş ve bir kaç saat istasyonun 
salonunda iıtirahat etmiştir. Tür
kiye sefareti erkam ve hariciye 
nezareti Şark işleri miidürü, Tür
kiye Hariciye vekilini muvasalat 
ve hareketlerinde selümlamış
lardır. 

Berlio, 10 [A. A) - Cenev
reye gitmekte olan Türkiye Ha
riciye Vekili Tevfik Rüştü Bf. 
burara gelmiştir. 

Akis er: 

Hazır elbise 
Arasıra girip çıktıkça dikkat ediY<'• 

rum: Beyoğlunda Librairie iUondiole' 
in bir günlük müşterisi, Babıali y:Jku
şunun bir günlük yolcusundan fazla. 

lstanbul kitapçılarının, rağbetsiz· 
likten, okka ile eser sattıkları ve bir 
çok mecmuaların terekesi yapıldığı 
bir zamanda, Beyoğlu kitapçıları ka .. 
rüerine gazete, mecmua, kitap yetiş. 
tiremiyorlar •.• 

Bir (lllustratfon) un Türkiuedcr:i 
abone adedi, lıerlıangi bir mecmuayı 
yaşatacak miktardadır .• 

Bir (Cine monde) un memleketimiz· 
deki müşterileri, yevmi gazeteleri,ni
zi kıskandıracak dereceyi bulu!J ır-
muş .•. 

Les nouvelles lilteraircs'in, Can -
die'in, Grigoire'ın karii kadar Tii.rl.:. 
renin sadık karii olduğunu lıiç zarı:ıt't 
mi.yorum, 

Plan mecmuasının okuyucuları, 

eminim ki henüz Kadro mecmuasını 

görmemişlerdir .• 
JJlatbuatpazarında yerli malını raff

betsizlikten kurtarmak için ne yapma· 
lı? .• Kitaplara, mecmualara, gctzei<'-
lere mahsus bir kontenjan listesi mi'! 

Heyhat! .• O zaman da, Türkiyı de 
.ne kitap çıkabilir, ne mecmua, ne ııa. 
zete ..• 

Fikir ve san'at lıazır elbiseci/iği. .. 
işte rağbctsizliğin asıl sebebi! 

Yusuf Ziya 

Japon taarruzu mu
vaffak olamayınca .. 

Amiral Namura mütarekeyi kabule 
hazır olduğunu bildirdi 

•angnay GnDnde 
Çindeki harp, gaz~temizin 

çıkmadığı son iki 2üo zarfmda 
de devam etmiştir. Şanghaym 
kilidi mesabesinde olan Voo -
Sooog istihkamlarını günlerce 
süren bombardımana rağmen iş· 
gal edemiyen Japon kuvvetleri, 

ecnebi zarhhlart 
bu sefer başka bir tecrnbede 
bulunmuşlardır. 

Yeni bir Japon fırksaının piş
tarı olan 900 kişilik bir kıt'a 
Voo·Soong civarında karaya çı-
karılmış, bu kuvvet Japon muh-

(Lütf en sayfayı çeviriniz) 

Silihları tahdit 
Fransız ve 

Jarına 
Alman noktai nazar
kimler taraftar ? 

MA.R o .c--A-t:G·E· R+E 

AFRIOUE!:FRANÇ:.DU:N O~ p 

IEkselsiyor) gazetesiden nal.:lettilti· 
miz bu harita tahdidi tcsliha konferan· 
sına iştirak eden devletlerin Fransız ve 
Alman noktai nazarlarına göre \':tziyet· 
!erini izah eder. Aşağıdaki izahata ba
karsanız, devletlerin vaziyetleri hakkında 
kdfi bir fikir edinmiş olursunuz. 

1 - Fransız noktai 
taraftar devletler. 

nazarına 

'.! - Fransız noktai nazarına 

kısmen iştirak eden devletler. 
8 - Alman noktai naz:ııına 
tarııft:ır devletler. 
4 - Alman nokcai nazarına 
kısmen t:ırafıar devletler. 
5 - Hususi nokfai naznıa sa
hip de\'lcıler 

O 
6 - Terlii teslıh:ıt konferansı· 

na iştir:lklerini Sovyet Rusvanın 
akvam cemiyetine alınma.sına 
talık eden devletler 
DUnkü celsede 

Cenevre, 1 O (ı\ A) - Tahdidi teıli

hat konfcr:ınsınırı umumi müzakerata 
t:ıh~is edilmiş olnn iiçüncü cebcsı, sa
bahleyin saat !O ıla açılmıştır. 

Bu celsede İtalya. Japonya ve Le
histan murahh:ı~laıı birer nutuk söyle· 
mişlerdir. 

ltaha murahhası l\I. Grandi, deniz 
sah:ısında, safrı h:ırp gemileriyle tahtel· 
bahirlerin aynı zamnnd:ı ilgası ve tay
yare gemilerinin de ortadan kaldınlması; 

Kara sahasındaı her nevi ağır topla· 

nn ilgası Ye tankJann omdan kaJdırd
ması; 

l la\'a sahasında, bombardıman tayya4 

relerinin ilga sı; 
Bütün bu sahalarda taarruz vasıtalı· 

rının, kimyevi Ye baktriolojik harbin 
ılga edilmesi. 

~ihayct, sivillerin daha tam ve daha 
müessir bir surette himaye edilmelerini 
temin için harp kanunlarının yeniden 
gözden geçirilme ini teklif etmiştir. 

j:ıpon 1\Jurahhası I\latsudeira Japon
ya. h:ıkiki tasarruflar icrasına medar ola
cak \'e teslıh:ı ıın t:ıhdit ve tenklsinin 
daha iyi bir surette ve milli emnü selA
metin haleldar ol mı) ııcağı \"e büıün 
devletlerin ahl-:lmına harriyen riayet 
edece deri temi rıatına müteıafık olarak 
icr:ı.sını temin eyli} ece' adalet ve nis
bet csnslnrına mu\·nfık ve aynı zam:ında 

ameli bir itilAf formfihi bulmak için 
elinden gelen her ~eyi y:ıpmıy:ı amade 
olduğunu be) an etmiştir 

Lehistan murahhası Z:ıleski de mu
knvelename abk:lınının askeri teşkilAt 
sistemlerinin yeni ahval ve şer:ıite tevfik 
edilmesi sure tile gn} esinden inhiraf etti
rilmesinin onüne geçilmesi l:lzımdır. 

ı\l. Zalcski, netice olarak. konferansın 
teknik faaliyetinin harbin önüne geçmek. 
muc:ıamzı tenkil ve mütekabil mö1..ahe
rct snh:ıl:ırında hal suretleri aramak 1'" 
zım t;cldiğini soylemiştir. 
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Sigortacılar 1 çıkmadığımız s11nıerde 1 Kundura Kıralı! lngilizler altın mik"' ~ Balkan birliği fikrine 
suikast yapanlarını 

var? Tazminatı eksik ver- Bayramgünlerine Birkaç güodürşehrl
mlzde bulunuyor 
Çckoslovakyada büyük kundu· 

ra fa'ırikaları bulunan M. To· 
mas Bata 3ayramın birinci gü
nü Adanadan şehrimize gelmiş, 
Novotni oteline inmiştir. 

terk etmekten yasını 

memnundurlar 
"Tan" gazetesinin son ge!en 

nüshasında bir haber okud uk. 
Tan, Atinada çıkanı Elefteron 
Vima gazetesinin umumiyetle. hü
hiimet mahafilioden iyi ma lumat 
aldığmı yazdıktan sonra bu ga
zetede intişar eden bir mfitalaa
yı iktibas etmelttedir. Elefi.eron 
Vima ba kan ricali arasında ls
tanbulda cereyan eden müzakerat 
neticesinde Türkirenin bir bal
kan ittihadı vücude getiritlmesi· 
ne fazla mütemayil oldu~undan 
bahsederken fıtanbul ş~hrin ı n 
bal'.<an birliğ' merkezi ittihaz edi
lebilmesi için bitaraf hale ifrağ 
edilmesi fikrinin Gazi Mustafa 
Kemal hazretleri tarafından tel
kin edı!eceği yolunda ortaya 
çıkan haberin kaydıibtiyatla te 
lakki edilmesini yazmıştır. 

Türkiyenio Baikan devletleri 
birlıği oe en ziyade sadakat ve 
samimiyetle taraftar olduğunda 

lcimsenio süphesi yoktur. Çünkü 
Ba lrnnlarda sulHin devamı ve 
Balka!I rnille tl erinhı müşterek 
maddi refah ve saadeti ancak 
bu suretle basıl olacağına tam 
bir kanaati vard1r. Ve lslaobl!· 
lun Balkan birliği merkezi ola 
bilmesi için Türkiyenin siyasi 
bitarathğı kafi bir teminalbr. 
~azla olarak Lozan muahedesile 
boğazların bitl'lraf olduğu da 
malumdur. Hal bundan ibaretken 
lstanbulun Balk an birliği merkezi 
itlihaz edilebilmesi için mutlaka 
bütün şehrin askerlikten tecridi 
)izırn geleceği tarımda ortaya 
atılan fikrin Balkan birliği aleyh· 
farları tarafından ileriye sürül· 
müş bir entirika tohumu olma· 
sından şüphe edivoruz. 

Çokoslovaklarla 
ticaretimiz 

Konsolos, .,.ze tesh:lat 
göstermelisiniz diyor 

Çekoslovakya hük ümPtinin son 
zamanlarda memlekete yapılacak 
ithalatı tahdit için baz~ karar· 
lar vediğini ve bunlardan sonra 
memlel<etimizden Çekos'ovakya 
ya üzüm ve incir ihracı oldukçd 
müşkül bir hale geldiğini yaz
mıştık. lhracatımımızı işddetle 
alakadar eden bu mühim mes'e
le bak kanda ıehrimizdeki Çek 
konsolosu M. Hanak sunlan 
söylemiştir : 

- Hükümetimin bu karan 
rnilli paranm kıymetini muhafa
za maksadile alınmıştır. 

Bu tedbirleri kabul etmemizin 
eebebı ticari münasebatta bu· 
lunciuğumuz Macaristan, Türkiye 
Avuıtrnrya, lngiJtere ve Almanya 
gibi memleketlerin gömıiiklerin-
de tahdilat yapmalara ve bu vazı· 
yetin ticaretimiz üzerinde mües-

miyoruz, diyorlar ait haberler 
D~r.kügazetelerdeo biri sigorta 

şirket erinin yanan bir binanın 
Sİ<Jorta bedelini tamamen vere 
ce-k yerde müşterilerle pazarlık 
yaparak mesela on bin liralık 
bir zeırara mukabil beş. altı bin 
lira tazminat verdiklerini yazı· 
yordu. 

Bayram münasebetiyle intişar et
mediğimiz iki gün içinde olan belli 
başlı hadiseler ve alınan haberleı· şun .. 
Iardır: 

TUrkçe hutb~ ve tekbir 
. Bayram namazında tekbirler ve 

hutbe öz lisanrmrzla okunmuş, ve halk 
bundan çok mütehassis olmuştur. 

D i.in bu haber hakkında şehri 
m zdeki muhtelif sigorta şirket· 
lerinden malumat istedik. Bövle 
bir şeyin kativen mümkün ola

Dahlltye veklll Ankaradan geldl 

Kundara kıralı denilen M. Ba· 
ta dünyanm rnühtelif yerlerin· 
deki ticaretbanelerini teftiş etmek 
maksadiyle sene başında fabrika
larm bulunduğu Çekoslovakyda 
Zlin şehrinden tayyare ile here· 
ket etmiştir. mıyacağı cevabı v ~ rildi. 

5 g orta şirketlerinden birinin 
direktörü şunları söyledi: 

- Sigorta ş rketlerin\n mua
meleleri t~ . iHi Reassürans şirketi 
tarafından kontrol edilmektedir. 
Sigorta kanunu mucibince de 
müşter ı [ere ver len tazmic:ıahn 
yansım da M;lli Reass!.irans şir
keti deruhte etmiştir. 

Bu vazıyet dahilinde şirketlerin 
hile yapmaları ve la?minall ek· 
si l< vermıoleri imHincaufır. 

'Ta~yare piyangosu 
bügün çekiliyor 

12 incı tertip tayyare piyango
sunun birioci keşidesi bu1.rün 
öğleden sonra Darülfünun kon· 
ferans sa!onunuda yapılacaktır. 
Bu keşideoin en büyük İllrami
yesi 30COO liradır. Bundan başka 
15000, ) 0000, 5000 gibi ikrami-
yelerle 20000 liralık bir mükafat 
vardır. Çekilecek numaraları 
sıraya konmuş bir liste halinde 
yar rnki savımızd;ı hulaca'·sınız. 

s~tım Sırr1 beyin kOnferonsı 

Eu aksam saat 8,30 da Selim 
Sırrı B. Ratlyoda mutad kaofe· 
ransmı verecektir. Mevzu: Beet-
hovenin mistisizmidir. ' 
Koaferaosı müteakip güzide 

gençlerimizden san'atkar Afif 
Besim 8. Beetlıovenin " Sonate 
Appass· onata ,, sıni piyanoda 
ça l acaktır. ················-·································-······· sir olma31dsr. 

Maam3fih biz ithalatı tahdit 
etmiş değiliz. Çet, o ;lovakyaya 
ıncir, üzüm, portakal gibi bazı 
malları idhal etmek ıstiyen tile· 
carıar Prsgda teşekkül eden 
hususi bir komisyona müracaat 
edeceklerdir. Bu komisyon mü
racaatla11 tetkik ederek memle
kete ithal edilecek malm ya 
mıl~tarmı azaltacak. ya redede· 
decek yeya aynen kabul edece
l1 t ir. Bu müsaadedennsonra ecne· 
bi dövizi almak üzere Çe!.ı: milli 
bankasına müracaat mecburiyeti 
vardır. 

Tilrkiyenin gümrüklerin tatbik 
ettiği tahdit ticaretimizi çok sars· 
mıştır. 

Şimdiki halde Tüi'kiye biıden 
hemen biç bhşey almadığı halde 
biz Türkiyeden taah"lidümü.,. 
mJcibioce her sene asgan iki 
milyoo ki]o tütün alıyoruz. Bu·· 
nu:ı için Türkiye, Çekostovakya. 
yı karşısın da iyi bir mi'i:teri 
olara•< görrneh istiyorsa ihraca 
tımıza bira'l kolayhk gösleı mesi 
lazımdır. 

Dahiliye vekilimiz Ankaradan gel
miş, istasyonda vali muavin.t Fazlı~ 

Polis müdürü Ali Rıza beyler ve bir 
çok zevat tarafından karşıılanmıştır. 
Vekil bey bu günlerde Ankaraya dö • 
necektir. 

ltalyan profes8rU 
Şehrimizde bulunan Italyan pro • 

fesörlerinden M. Piyetro Silva İtal
yan kulübünde İtalyan şair ve edibi 
Danunçiyo~un hayatı hakkmda bir 
konferans vermiştir. 

f.4em;ekotlm1zdskl tayyare 
,ırW<etlerl 

Şehrimizle Avrupa memleketleri aM 
ra.smda tayyare postalan yapan şi.r -
ketlerin ikttsadi buhran dolayısıyla 
yolculan azalmıştır. Bunlardan Luft
hanza Alman şirketi memleketim.iz 
dahilinde nakllyat yapmak için bil • 
ktimetten müsaade istemiştir. Müsa
ade verilirse masrafmı koruyacağını, 
aksi takdirde şirketin buradaki faali· 
yetine nihayet vereceğiıni şirkt>t me -
murları söylemektedirler. 

M. Bata Mısır, Suriye, Irak, 
Kereşı ve Batavyay;ı ka.dar git
tikten sonra aym yoldan geri 
dönmüş. Suriyeden gelirken fır-

hiıadan yolunu şaşırarak Adana
da yere inmiye mecbur olmuştur. 
Havalar düzeldikten sonra tek-
rar tlarcket eden tayyarenin !!s
kişebir üzerinde motörü bo:ıul
duğuodan kundura krah M. Ba
ta oradan trenle şehrimize gel
mişti1. 

'f ayyare moU)rü 'Eskişebirde 
tamir edildiği için dün saat on 
beşte tayyare şehrimize gelmiş, 
Yeşilk6yde yere inm'ştir. 

M. Bata ve katibi bugün hu
susi tayyarcJerile Praga hareket 
ed,.cekleTd;r. 

B!3:!:ed~~~d~~tı:~~~~eki açr· Halk evinde faaliyet 
ğrn 800 bin 1ira tutacağı anla~ılmak· devam ediyor 
tadır. ~~ münasebetle bazı fasr~lar· Hal evinde, dün faaliyete de-
da tenzılat yapdacaık fakat sıhhi ve vam editmis ve idare heyeti 
içtimai krsımlara dokunulmryacaktır. toplanarak ~u!ıtelif işler üzerin-
Açrk dolayısiyle belediyenin Flurya d R .. üt'• E · d kt 
1~ ·ı t l akt e guruşm ar. vın o or şu-

P aJ armı sa m a m an vaz geçece-- b . d 1 k · · l 
ğ. d ·· 1 • esın e ça ışma ıçm açtan 

1 e soy enıyor. d ft J b" ı· · Halk fırlcas•nda e er ere · ızzat ge ıp ımza a· 
Halk Fırkası Umumi Katibi Recep tanların ye' üou iiç gUn zarfında 

bey frrka merkezine gelmiş ve fırka 120 kişiye baliğ olmuştur. Bunlar 
teşkilatına mensup zevatla bayram • arasında gençler ekseriyeti teş-
laşmıştrr. kil etmektedil'. 

Recep bey, son seyahatinde fırka. ------------
teşkilatiyle mem1eıiet ve fırka işleri Kanalizasyon 
hakkında temM ettiğini, bu M\yaha • Faaliyeti 
tin Ankaraya avdetiyle başlııyacak ye-
ni çalışma devri için ameli surette is- Kanalizasyon faaliyet( son gün· 
tifade edil~cek görüşmelere vesile ol.. lerde Aksaray mmtakasında tek· 
duğunn söylemiştir. sif edilmiştir. Aksany polis mer· 

Recep bey, yann olmadığı takdir- kezi ön(inden Yedil<uleye giden 
de ~umartesi giinU Ankaraya döne • ltramvay hatta üzerinde çalışd· 
cektir. maktad1r. Bu yüzden Yedikule 

Urfa mebusq vefat ettt tramvayları muvakkaten buradan 
Urfa. meb'usu ve Başvekil İsmet geçmiyerek Aksaray · tramvay 

paşa hazretlerinin da.yrsı Dr. Rafet deposu arkasındaki hattan do· 
bey kaJp sektesinden vefat ve c4'nazc- )aşmaktadır. 
si merasim.le kal drrıpmlştır. Ce:1aze .......................................................... _. 
alayında Başvekil, vekiller ve meb- kast Aziz hanım kısa bir hastalığı mü 
uslar hazır bulunmuşlardır. tea.ldp vefat etmiş ve defnedilmiştir. 

V AKIT - Rafet beyin kede>·dide Cenap beye ve ailesi.M beyanı tazi~t 
ailesine ve Başvekilimize "teeasürlerl.. ederiz. 
ni beyan ve arzeder. Bayram ve çocuklar 

Ayasofyadakl mozaylkler Havanıın karlı ve çamurlu olması 
Amerlkada Boston şehri Bizans bilhassa çoculdan bayram dolayrsiyle 

barı enstitüsü müdürü M. Vh.ite • hayli müteessir etmiştir. Maahaıa 
moe şehrimize gelmiştir. Ayasofya- bayram yerlerinde gene salıncaklar 
daki mozdklerin meydana çrkarıtnıa- kurulmuş ve soğuğa aldırış etmiyen 
sı için bu müessese müsaade almı.ştt. mini miniler mü·mkün olduğu kadar 
Müdür bu çalrşmayla meşgul olacak.. eğlenmişlerdir. 
tır. Spor faallyetı 

Camide çalrşm:ıya bir kaç güne ka• Hemen seneler-den beri ilık defa o-
dar başlanacak ve aJakadar mütahas· Iaraık bu bayram (spor) suz geçmiştir. 
sıslardan istifade edilecektir. Sahalann yürümiye bile müsait olma 

1 
Cenap ŞehaD Beyin refikası yışr ba hareketsizliğin belli başlı se •ı 

Edip Cenap Şahabettin beyin r<.ıfİ· behidir. 

lngilterede altma karşı busu .. 
met her gün biraz daha artıyor~ 
Bir baJde ki artık bu memlekette 
altın mikyasının avdeti imkinsıı 
görülüyor. Meşhur iktısat ulema
sından M. Keynes ahiren bir 
kanferansmda logiltcrede a:tuı 
esasmın terki lngiliz iktısadiya
bna büyük faydalar temin ettiğini 
ve istikbalde daha ziyade bU 
faydaların inkişaf edeceğini söf .. 
lemiştir. lngiltereyle beraber 
diğer bir çok memle~etlerin al .. 
bn esasını terketmiş olması bu 
madeni nakit mıkyası olarak nıu'" 
bafazada ısrar eden Fransa ve 
Amerikanm iktısaden haiz ol• 
dukları mevkii zamanla yavaŞ 

yavaş kem~rerek zayıflatacaktır. 
Bundan dolayı Fransa ve Auıe· 
rik~ gibi memleket~er ister fate· 
meı cihanın diğer aksamiyle 
ahenktar bir vazıyet alabilmek 
için simdiki ikhsadi prensiplerini 
zamanla değiştirmiye mecbur ola" 
cak:ardır. 

Pollcte: 

iki balıkcı birbir
lerini vurdular 
Dün BaJık pazarında iki ba· 

hkcı arasın da olan bir kavğa 
cinayetle neticelenmiş. kavğacı 
balıkcı)ardan birisi kaldırıldığı 
Scnjorj hastabanesin de ölmüŞ"' 
tür. T ahkıkatımıza göre hadise 
şöyle olmuştur: 

Balık pazarında lü'eci Rüsteın 
sokağmda 8 numaralu dükkaıı"' 
da bahkcı Salible Aksarayda 
bahkcı Faruk arasın da bir dük' 
kan meselesinden anlaşamamaı:"' 
bk vardır. Dün:de balık pazarına 
gelerek Salih ~fendi!JİD dükki-
nma oğnyan Faruk bu dükkal1 
meselesini mevzuubabsetmif ve 
bu yüzden iki balıkcı arasında 
tekrar münazaa çıkmışhr. Btl 
sırada Salih tabancasını Farukda 
bıçağım çekerek birbir?erioit1 
üzerine saldın:nşJardır. Neticede 
Salih ta~anca ile F aruku yara" 
lamış, Fa.ruk da bıçakla Salibi 
vurmuştur. Yaralılardan SaJib 
Senjo.j hastahımesine, Faruk· d• 
Cerrahpaşıaya kald111lm11lardıt• 
F:ıkat bahkcı Salih bir az sonr8 

ölmüştür. Zabita tahkikata de .. 
vam etmektedir. 

Bir ceset bulundu 
Fener iskelesinde bağlı buhJ"' 

nan Mushfa kaptan isminde 
birisine ait boş bir kayık jçind" 
içinde hüviyeti mechul bir cese"' 
din kolunda c!erin bir yara •a': 
dır. Bunun bir cinayet e1ert 

oldugu~ na ihtimal Yerilmektedit• 
d'O Dün geç vakte kadar cese ! 

büviyyeti tesbit edilemeıniş:tı1'• 
Zabita tahkikatına devam et" 
mektedlr. 

- -- --- - -- -
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Tercüme ve iktibas lıakkı mahfuzdur. 

(lbnlssuut) diyordu ki: rımda cihat meydanına atıldığını 
Necit Emirı lbnissüut [ 1] ba· sizden haber aldım, bilmezsıniz 

na gönderdiği bir meblupta ne kadar memnun ve bahtiyar 
şöyle diyordu: oldum. Bu tepşirat üzerine bu-

0 Muıtafa Kemal Paşa ismin· rada büyük şenlikler yaphk. 
tle kahraman bir kumandaom Onun, h"pimizin hamisi olması 
ulvi Ye mukaddes bir gaye uğ- lazımdır. Ben zaten ateş üze· 

rinde oturuyordum. 
Her vakit Türk kardeş' erime 

yardım edebilmek için çırpını· 
yordum. Fakat ••• 

Bu arzularıma mümanaat edi· 
yorlar, teşebbüslerime set çeki
yorlardı. 

Muazzez ve bilyük Mustafa 
Kemal Pş. Hz. ne ihtiramlarımı 
ve tazimahmJ yazmanızl rica 
ederim •• " 

Semaverde neler vardı? 
lbnissuudun bu mektubunu dn 

semavere kovmayı unulmaaım. 
Mustafa Kemal Pş. Hz. De , 

gazalarını tebr-ik ve munffalnyab 
azme temenm,atmdaıı sonra bü· 

tün Türk mılletı gibi mazlum 
şark milletlerinin, bu meyanda 
Yemenlilerin de imam Yahya 
başta olmak fi:ıre kendilerini 
hörmet ve minnetle se~aınlıyarak 
"baş,, bildiklerini, iradeler;ne 
muntazır olduklarım arzcyledim. 
Ayrıca Yemenin son vazıyetini 

uzun uzadıya yazdım. 
Seyyit ldrisin yukarda bahsi 

geçen mektubunu, imam Yahya· 
nın mektubunu, Nevahii Tis'a 
ve bütiln Hazrimut ve Y afi kıt
ası ahalisinin arzı ubudiyet eden 
mektuplarım, kral Faysalın Bağ
dada giderken alelAceie yoldan 

gan~ermiş old11ğu _ ~ktu~ . ~a 

Cindariye teslim etmiştim. 
Dokuz: ey sonra; 

· Tamaın dokuz ay... ,... 
Ve bir sabah birdenbire ka . 

şıma çıkan ( Ahsen Ciodari ) ~ 
sevgilisine kavu~an bir çılgıP gı 
bi kucakladım. iı: 

- Anadolu cun, s.1.f ve teı.11 
k;atl'"' havasını get rea bu arkadafi• . e .. 1 . . j,.ıJJ 

,1~a oturttum... goz erınıo T lef' 
baluyordum, orada ne!er, pc 
görmek istıyo::-Jum, 

O, m;!temadiyen anlatıyordtJ;, 
Ben mütemadiyen aoruY0 

dum.... ·ı· z ız IPpıjiflllw ( BitmcJI} 
. Jll'' 

Ll] Bugün Hıca.ı) Necit ve ıJJİi 
katı kralı. .. 
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Olnla Haberleri Meselelerinden 1
11 Günün 

-~S~ig-o-rt_a_c_ı-:-la-r-~~I ~ç~ık~m~.~dı~ı.~m~.z~a~u~nı~e~rd~.~,-:ı-~K~u-n~d~u-r-a-:K~ı-ra-1:-:ı! Inglllzler altın mlk-
yasını terketmeklen 

111 
bfl han., gazetesinin son gelen 
l' ' asında bir haber okuduk. 
V~rı, Atinada çıkan Elefteron 
h~lba gazetesinin umumiyetle hü· 
~ldlbet rnabafilinden iyi malumat 
t t•ianı yazdıktan sonra bu ga-
e ede . t• b 1 t • ın ııar eden ir müta aa-

V· •ktibaı etmektedir. Elefteron 
t~~ balkan ricali arasında Is
" ti ul~a cereyan eden müzakerat 
~c~ı~nde Türkiyenin bir bal
il f ıttabadı vücude getiritlmesi· 
be b •lla rnlitemayil olduğundan 
b~~ederken Jıtanbul ş~brinin 
ltb· •n birliği merkezi ittihaz edi
•d·~llbeıi için bitaraf hale ifrağ 
1( 1 lheıi fikrinin Gazi Mustafa 
~lbal hazretleri tarafrndan tel
Çık edı!eceği yolunda ortaya 
l&~~~ haberin kaydıihtiyatla te· 
l' 1 edilruesini yazmıştır. 

b. 1 
Ütkiyenin Balkan devletleri 

,, iğ' 
'-tıf t~e en ziyade sadakat ve 
k· 1ınıyetle taraftar olduğunda 
Q~~enin şüphesi yoktur. Çünkü 
S.ı •nlarda sulhün devamı ve 
"1 lcll:ı milletlerinin müşterek 
b •ddi refah ve saadeti ancak 
b~ •uretle basıl olacağına tam 
,, le b ita anaati vardır. Ve lstan u· 

bi~ Ba.lkan birliği merkezi ola· 
bitllleıı için Türkiyenin siyasi 
t •raflağı kifi bir teminattır . 
b 1~11 olarak Lozan muahedesile 
lll0ia2laran bitaraf olduğu da 
ı.:luındur. Hal bundan ibaretken 
itt~nbulun Balkan birliği merkezi 
bG~ •z edilebilmesi için mutlaka 
llt,. 60 fehrin askerlikten tecridi 
llt lb geleceği tarzında ortaya 
~·~ fikrin Balkan birliği aleyb
Qı~ ı . tarafından ileriye sürül
•ı : bır entirika tohumu olma· 
" .!!..._ •Uphe edivoruz. 

Çokoslovaklarla 
ticaretimiz 

lto"•olos, bıze teshfllt 
,.. 86atermellslnlz diyor 

~ 'rekoslovakya hlikümPtinin son 
~b~~nlarda memlekete yapılacak 
1-t h tahdit için bazı karar
"ıt ~ediğini ve bunlardan sonra 
)a ~Jeketimizd.:n Çekoslovakya 
1'16 kt6nı ve incir ihracı oldukça 
"'••~ IU bir bale geldiğini yaz
'1&k 

1~ lbracatımımızı işddetle 
le b' ar eden bu mühim mes'e
~0._ •lclcında 9ehrimizdeki Çek 

•olo ~)le . su M. Hanak sonları 
ını9tir · ..... . 

~itıı liUkumetimin bu kararı 
~ 111 Pkranın kıymetini mubafa-
~ a &adile alanmıştır. 

~b ~.tedbirleri kabul etmemizin 
1 eQı r 
lltad •cari mfinasebatta bu-
~'hınuz Macaristan, Türkiye 
tİbi ~'Ya, lngiltere ve Almanya 
det b eınleketlerin gömrüklerin-
>tti: ~ilat yapmaları ve bu vazı-

tıcaretimiz üzerinde mües-

Taj7yare piyangosu 
büglln çekiliyor 

12 incı tertip tayyare piyango· 
sunun birinci keşidcsi bugün 
öğleden sonra Oarillfünun kon· 
ferans salonunuda yapılacaktır. 
Bu keşidenin en büyük ikrami
yesi 30000 liradır. Bundan batka 
15000, 10000, 5000 gibi ikrami· 
yeterle 20000 liralık bir mükifat 
vardır. Çekilecek numaraları 
saraya konmuş bir liste halinde 
yarınki savımızd::ı bulaca 1•sınız. 

Selim S1rr1 boyin kOnferansı 

Bu akşam saat 8,30 da Selim 
Sırrı B. Radyoda mutad kanfe
ransmı verecektir. Mevzu: Beet• 
hov•Dİn mietiaizmidir. 

Konferansı müteakip gtızide 
gençlerimizden san'atkar Afif 
Besim B. Beethovenin " Sonate 
Appass' onata ,, sınl piyanoda 
ça la caktır. -······························-·---.. ········------sir olma3ıdır. 

Maamafib biz ithalab tahdit 
etmiş değiliz. Çekoslovalıyaya 
incir, fizüm, portakal sPbi bazı 
malları idhal etmek ıstiyen tOc
carıar Progda teşekkill eden 
hususi bir komisyona müracaat 
edeceklerdir. Bu komisyon mü
racaatları tetkik ederek memle· 
kete ithal edilecek malın ya 
miktarını azaltacak. ya redede
decek yeya aynen kabul edece
ktir. Bu müsaadedennsonra ecne
bi dövizi almak nzere Çelt milli 
bankasana müracaat mecburiyeti 
vardır. 

Türkiyenin gümrnklerin tatbik 
ettiği tahdit ticaretimizi çok sars
mıştır. 

Şimdiki halde Türkiye bizden 
hemen biç bir9ey alınadığı halde 
biz Türkiyeden taabhlidümü~ 
mJcibince her sene asgcrı iki 
milyorı kilo tütün alıyoruz. Bu
nu:ı için Türkiye, Çekoslovakya 
yı karşısın da iyi bir mü;teri 
olarak görn:eh ietiyorsa ihraca 
tımıza biraz kolaylık göıtermeıi 
lazımdır. 
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~tc:i~ 1••u~~) diyordu ki: runda cihat meydanma atıldığını 
"- aa dErrurı lbnissüut (1] ba- sizden haber aldım, bilmezıiniz 
M)le d~ erdiği bir mektupta ne kadar memnun ve bahtiyar 

11 Ptt 1Yordu: oldum. Bu tepşirat üzerine bu-
.t. k nlıatafa Kemal Paşa ismin- rada büyük şenlikler yaphk. 
"ltt ' ra O h · · · h · · l lt l!lan bir kamanda.om nun, epımızın amısı o ma11 

lllukactdeı bir gaye u~- fiiı;ımdır. Ben zaten ateş üze-

Bayram günlerine Blrka~ gUndttrşehrl- memnundurlar 
ait haberler mlzde bulunuyor 

Çekoslovakyada bnynk kundu
Bayram münasebetiyle intişar et· ra fa'ırikalar1 bulunan M. T o

mediğimiz iki gün içinde olan belli 
başlı hadiseler ve alman haberler şun.. mas Bata 3ayraman birinci gil-
lardır: nn Adanadan şehrimize gelmit, 

TUrkçe hutb~ ve tekbir Novotni oteline inmiştir. 
Bayram namazında tekbirleır ve Kundura kıralı denilen M. Ba-

hutbe öz lisanımızla okunmuş, ~e halk ta dünyanın mübtelif yerlerin
bundan çok mUtehaaııi8 olmuştur. deki ticarethanelerini teftiş etmek 

Dahlllye veklll Ankaradan geldl maksadiyle ıene başında fabrika
Dahlliye vekilimiz Ankaradan ret- lana bulunduğu Çekoslovakyda 

mfş, istasyonda vali muavini Fazlı, 
Polis müdürü Ali Rıza beyler ve bir Zlin ıehrinden tayyare ile hllre· 
~ok zevat tarafından karşrlanmışttr. ket etmiştir. 
Vekil bey bu günlerde Ankaraya dö· M. Bata Mıaır, Suriye, Irak, 
necektJr. Kera~ı ve Batavyayıı kadar git-

ltelyan Profea8rU tikten sonra aynı yoldan geri 
Şehrimizde bulunan İtalyan pro- dönmüş, Suriyeden gelirken fır

feeör1erinden M. Piyetro Silva ltal· tmadan yolunu şaşırarak Adana
yan kulUbünde İtalyan şair ve edibi da yere inmiye mecbur olmuştur. 
Danunçiyo'nun hayatı hakkında bJr Havalar düzeldikten sonra tek
konf erans vermiştir. 

Uem;ekatlmlzdekl tayyare rar hareket eden tayyarenin Es-
••ri<etlerl kişehir (berinde motCSrft bozul-

Şehrimizle Avrupa memleketleri a- doğundan kundura icralı M. Ba· 
rasında tayyare ı>ostaları yapan şir- ta· oradan trenle ~ehrimize gel
ketJerin iktrsadi buhran dolayısıyla miştir. 
yolcu1an azalmt§tır. Bunlardan Luft- Tayyare moU~rli Eskişehirde 
hanza Alman §irketi memleketimiz tamir edildiği için dün saat on 
dahilinde nakliyat yapmak için hU - beıte tayyare ıehrimize gelmiş, 
k<ımetten müsaade istemiştir. MUsn- Yeşilköyde yere inm:ştir. 
ade ven1irse masrafmı koruyacağuu. 
aksi takdirde t'irketin buradaki faali- M. Bata ve kltibi bugün l:u-
yetine nihayet vel'ffefinj firke-t me • suıt tayyarelerile Praga hareket 
murlan söylemektedirler. edeceklerdir. 

---------------------Bele dl ye bUtç~sınde Halk evinde faaliyet 
Bu sene belediye butçesindeki açı· 

ğın 800 bin lira tutacağı anlaşılmak· devam ediyor 
tadır. ~u münasebetle bazı faaı11ar-- Hal evinde, diln faaliyete cİe-
da tenzılat yapılacak fakat sıhhi ve vam edilmi8 ve idare heyeli 
içtimat kısım.tara dok~nulmıyacaktır. toplanarak ~uhtclif işler üıerin
Açık dolayısıyle heledıyenln Flurya de lSrü miltlir. Evin doktor şu-
pltjlannı gtJn almaktan vaz geçece-. b ~ d f 1 k · · l 

d ·· 1 · esın e ça ışma ıçın açı an 
fi e soy emyor. d f 1 b' ı· · 

Halk f1rkasında e ter ere ızıat ge ıp ımza a-
Halk Fırkası t:mumi Katibi Recep tanların yeil 6nu üç gün zarfmda 

bey rrrka merke7Jne gelmiş ve fırka l 20 kiıiye balii olmuıtur. Bunlar 
te§kllAtınn mensup zevatla bayram - arasında gençler ekseriyeti tef· 
laşmı~tır. kfl etmektecf ir. 

Recep bey, M>n seyahatinde fırka ---------------
teşkilitiyle ın.mteket n fırka işleri Kanalizasyon 
hakkmda temas ettiğini, bu M-yaha • Faaliyeti 
tin Ankaraya avdetiyle başlıyacak ye
ni çalışma devri için ameli surette lıı· Kanalizasyon faaliyeti son glln
tifade edilecek görüşmelere vesile ol - lerde Aksaray mıntakasında tek
du~unu söylemiştir. sif edilmiştir. Aksaray polis mer-

Recep bey, yann olmadığı takdir· kezi önOnden Yedil<uleye giden 
de cumartesi günü Ankaraya döne • tramvay battı fizerinde çahşıl-
cektf r. maktadır. Bu yfü:den Y edikule 

Urfa mebusu vefat etti tramvaylara muvakkaten buradan 
Urfa meb'usu ve Başvekil lsmet geçmiyerek Aksaray tramvay 

pqa hazretlerinin dayısı Dr. Uafet deposu arkaeındaki hattan do
bey kalp sektesinden vefat ve CP.flaze-- laşmaktadır. 
si merasimle kaldınpmı§tır. Ce:1aze ................................................. _ ...... . 
alayında BaşnldJ, vekiIJer ve meb- kası Aziz hanım kısa bir hastalıfı mü 
uslar hazır bulunmu~lardır. teakip vefat etmiş ve defnedilmiştir. 

YAKIT - Rafet beyin ketlerdiile Cenap beye n atlesine beyanı tasiyet 
aUesin.e ve BQfvekUimize leea•ürleri- ederiz. 
nl beyan ve arzeder. Bayram ve çocuklar 

Ayasofyadakl mozeylkler .Havanm karlı ve çamurlu olması 
Amerikada Boston şehri Biz4DB bilhassa çocuktan bayram dolayı~iyle 

asan enstitüsü müdiirü M. Vhite • hayli müteessir • etm~ir. Maah:ıza 
moe şehrimize gelmiştir. Ayasofya- bayram yerlerinde r•ne salıncaklar 

daki mozaikler.in meydana çıkarılma· kurulmuş ve soiuta aldını etmiyen 
sı için bu müessese müsaade almı~tı. mini miniler a.Umktln oldufu katlar 
Müdür bu çalışmayla meşgul olacak· eflenmlJlerdir. 
tır. Spor faalfyeU 

Camide çalışmrya bir kaç güne ka· Hemen senelerden beri ilk defa • · 
dar başlanacak ve alakadar mütahu- Jarak bu bayram (spor) suz reçmiştir. 
srslardan istifade edilecektir. Sahalarm yiirümfye bile mliMit olma I 
Cenap Şehep Beyin refikası yışı bu hareketablltin hlU ba,ıı ee ·ı 

Edf p Cenap Şahabettin beyin nff. bebidir. 

rinde oturuyordum. 
Her vakit Tnrk kardeş•erime 

yardım edebilmek için çırpanı
yordum. Fakat .•• 

Bu arzularıma mümanaat edi
yorlar, teşebbüslerime set çeki
yorlardı. 

Muazzez ve bilyilk Mustafa 
Kemal Pş. Hz. ne ihtiramlarımı 

ve tazimalımı yazmamzı rica 
ederim .. ,. 
Semav~rde neler vardı? 
lbnissuudun bu mektubunu dıı 

semavere koymayı unutmadım. 
Mustafa Kemal Pş. Hz. ne , 

gazalannı tebrik ve muvaffakıyata 
azime temenniyabndan soma bil-

tün Türk milleti gibi mazUim 
l}ark milletlerinin, bu meyanda 
Yemenlilerin de imam Yahya 
başta olmak ibre kendilerini 
hörmet ve minnetle selAmlıyarak 
0 baf,, bildiklerini, iradelerine 
muntazır olduklarını arzeyledim. 
Ayrıcn Yemenin son vazıyetini 

uzun uzadıya yazdım. 
Seyyit ldrisin yukarda babıi 

geçen mektubunu, imam Yabya
nın mektubunu, Nevahii Tis'a 
ve biltiln Hazrimut ve Y aft kıt
ası ahaliıinin arzı ubudiyet eden 
mektuplarını, kral Faysalın Bat
dada giderken alelicele yoldan 
göndermiı olduiu mektubu da 

lngilterede altına karşı busu• 
met her gün biraz daha artıyor. 
Bir halde ki artık bu memlekette 
altın mikyasanın avdeti imkansız 
görülüyor. Meşhur ikbsat ulema
sından M. Keynes ahiren bir 
kanferansmda logilterede altın 
esasının terki lngiliz ikbsadiya
tına bfiyük faydalar temin ettiğini 
ve istikbalde daha ziyade bu 
faydaların inkişaf edeceğini söy
lemiştir. lngiltereyle beraber 
diğer bir çok memle!<etlerin al
tın esasını terketmiş olması bu 
madeni nakit mıkyası olarak mu• 
hafazada ısrar eden Fransa ve 
Amerikanın iktısaden haiz ol
dukları mevkii zamanla yavaı 
yavaş kem~rerek zayıflatacaktır. 
Bundan dolayı Fransa ve Ame
rika gibi memleketler ister İ3te
me:z cihanın diğer aksamiyle 
ahenktar bir vazıyet alabilmek 
i~in simdiki iktısadi prensiplerini 
zamanla değiştirmiyc mecbur ola
cak:ardır. 

Pollcter 

iki balıkcı birbir
lerini vurdular 
Diln Balık pazarında iki ba. 

lıkcı araaın da olan bir kavğa 
cinayetle neticelenmit, kavğaca 
hahkcılardan birisi kaldınldığı 
Scnjorj hastabanesin de ölmDı
tür. Tabkikatımııa iÖre hadise 
şöyle olmuştur: 

Balık pazarında lüleci Rüstem 
sokağında 8 numaralu dükkin
da balıkcı Salible Aksarayda 
bahkcı Faruk arasın da bir dük
kan meselesinden anlaşamamez
hk vard1r. Dnn:de bahk pazarına 
gelerek Salih cfondinin dükki
nına oğrıyan Faruk bu diikklo 
meselesini mevzuubahıelmİf ve 
bu yüzden iki balıkcı araaında 
tekrar münazaa çıkmıştır. Bu 
sırada Salih tabancasını F arukda 
bıçağını çekerek birbirlerinin 
üzerine saldm::ıaılardır. Neticede 
Salih tabanca ile Faruku yara
lamış, Faruk da bıçakla Salibi 
vurmuttar. Yaralılardan Salih 
Senjorj hastahanesine, Faruk da 
Cerrahpaşaya kaldırılmı~lardır. 
Fak at balıkcı Salih bir az ıonra 
ölmüştllr. Zabita tahkikata de
vam etmektedir. 

Bir ceset bulundu 
Fener iskelesinde bağlı bulu• 

nan Mustafa kaptan isminde 
birisine ait boş bir kayık içinde 
içinde hüviyeti mechul bir cese
din kolunda derin bir yara var
dır. Bunun bir cinayet eseri 
olduöuna ihtimal verilmektedir. 

o 

Dün geç vakte kadar cesedin 
hüviyyeti tesbit edilcmemiftir. 
Zabita tabkfüahna devam et
mektedir. 

Cindariye teslim etmiştim 
Doku&'.! ar sonra; 

Tamaın doku:; ay ••• 
Ve bir sabah birdenbire kar-

şıma çıkan (Ahsen Cindari) yi 
sevgilisine kavu'.:an bir çılg!n gi
bi kucakladım. 

- Anadolur.un, s3f ve temiz 
havasını gei'ren bu arkadaoı kar
şı~a oturttum... gözlerin!n içine 
bakıyordu:n, orada ne!er, neler 
görmek islıyo:-dum, 

O, m!:temadiyen cınlatıyordu. 
Ben mütemadiyen :soruyor• 

dum •.•• 
(BlüMdl) 

firRugUn· ~ıcaz, ~ecit '\'C mWba
katı i. ralı. 



1 Gençlik ve Edebiyat. 

Şadırvanın musluğunu kim çaldı? 
(Hacı Salih) efendi ismi üzerinde 

hacıydı. Mahalledeki fakir dul kadın 
lar onun lıituflanyla geçinir, sefil 
çocuklar onun yardımıyla yaşar, o • 
nun şefL1< kalbinde merhamet bulur, 
onun merhametine sığınırdı. M:•hal
lede dindarlığıyla şöhret bulmuş, so
fuluğuyla nam salmış, merhametiyle 
ün almıştı. Kerpiç duvarlan erimiş 
küçük kabristanın etrafına duvar çc.>~ 
'Virtmiş, mezar taşlarını merdiven 
yapan birini tecziye ettirmiş, sonra 
(Nuri baba) mn mezarım parmaklık· 
la kuşatmış, her hayırlı işi görmüş 
her iyi şeyi yapmıştı. (Hacı efendi) 
nin evine giden yolun üzerinde bir şa
drrvan vardı. Bunu yirmi sene evvel 
(Hafız Muhtar) isminde birisi yaptır
mıştı. Hazinesi delinmiş sızan suhr; 
rütubetten eriyen tuğlaları yosunlar
la nakışlamış, bir iki terbiyesiz ma~ 
halle çocuğunun marifeti olacak bil• 
tün musluklar aşınlmıştr. Yosunlan~ 
mış duvann üzerinde (Elif) lerinde 
sular birikmiş (Ye) ]erinde tuğlaların 
bulamaç haline gelmiş tortuları in -
miş bir (Fisebilillah) yazılrydı. (Ha
cı efendi) nin muavenetlyle (Hnfı:ı 
:Muhtar)ef en dinin namını da ebediyen 
rütubetli n yosunlu tuğla par~aları 
arasına kanştınverecek olan bu şa .. 
drrvan yapıldı. Muslukları bi .. 
re indirildi. Hacı efen .·:ı ) 
bir musluk almayı deruhte etmişti. 

Şehirde (Hafız Muhtar) efendinin şe
refiyle kabili kıyas, şaniyle mütena• 
sip bir musluk bulunamad1. Huda -
vat mağazaları arandı, tarandı. Ba~ 
husus (ilacı efendi) nin işiydi bu_. 
Bezirganlar musluğu bulmak için (:n• 
baladılar. Hem onun arzusu y~rini 

bulur, sevinirse bahşiş verirdi de bel 
ki.. Lakin yok yok yoktu .. 

* * * 
Nihayet lstanbuldan ısmarlanan 

şehirde emsali görülmemiş, parıl pa • 
rıl yanan, fakat (Hacı efendi) ve 
pek pahalıya mal olan bir musluk ge
tirildi. Takıldı. Şadırvan sıvandı, 

badanalandı. Hatta (Hacı efendi) 
nin bile gözü kalmış musluğu muaye
ne ederken gıptasmı saklıyamıyarak: 

- Bir de fakirhaneye alıak ... llc
mişti. 

..... Dün gece bu mu:sluk çalınmış• 
:tı. Hani şu (Hacı efendi) nin bile im .. 
ırenmesini mucip olan parıl parıl ya
ına.n musluk.. (Hacı efendi) mahalle
ife haber saldı. Her baba akşam ço .. 
:cuğunu isticvap edecek kulağmr bü • 
!kecek-ti. Öyle ya bunu kim çalabilir .. 
fü? Bu ancak terbiye nedir, görme
miş, haya nedir öğrenmemiş, utan
ma nedir işitmemiş, namus nedir an
lamamış bir harsızın işiydi. Şüphesiz 

böyle olacaktı. Şüphe değil ıün gfoi 
hakikat.. • 

* * * 
Mesele yavaş yavaş ağızlarda eski· 

'di :ve unutuldu. Musluk yerine de bir 
tahta ıparçası sılaştırdılar. 

* * * 
Ramazan geldi. İhtiyarlar (Hacı 

efendi) ye takılıyorlar: 

- Sizdeyiz (Hacı efendi) diyorlar 
dr, sizdeyiz ... 

- Vallahi ... 
Sonra hörmetten tiz perdeye çıka .. 

mıyarak kıs kıs gülüyorlar: 
- Şaka takılıyoruz (Hacı efeııcli), 

şaka takılıyoruz, diyorlardı. 

Bu gece gök yüzü bir donanma ge
cesine benziyordu. Mezar kokusu sin
miş selvi dallarının ortalarına asılan 
sönük fenerler gibi bulutların kucak~ 
larında parıldıyan yıldızlar, titreşi• 

yor. Süzülüyor, kmtıyorlardı. 
(Hacı efencli) namazdan dönc:rken 

kahveye uğradr. Kapıdan: 

- Yarın akşam dedi, iftara buya· 
run .... Her kafadan bir ses çıktı: 

- Aman .. Zahmet .. Külfet... Yük •• 
Ağırlık .. 

O geldiği gibi paslı rezeleri üz~ 
rinde kıcırdıyan kapıyı kaparlrnn: 

- Estağfirullah .. Diye söyleni .. 
yordu. 

İftarda müezzin efendi, mahalle 
muhtarr, bir iki ekabir, ahpaplar .. 
dan dört beş kişi vardı. Bu akşam 
(Hacı efendi) nin iftarı mükellefti 
doğrusu. Armut, kaysı, gül, erik re
çelleri... Süzme bal.. Üzerinde iki 
parmak kaymak bağlamış Edirne pey 
rini. Kanarya sarısı kaşar ... 

Fazla ateşin kar ısında kızarmış 

kayık tabaklar içinde tavuklar, Hin 
di dolması, suyuna yapılmış kehri• 
har gibi birinç bil:in.. Sarma börek, 
samsa.. Kadaif" 

Yemek yen ildi. (Hacı efendi) : 
- Kalkmayın efen diler, dedi.. Size 

liyen, ibrik getireyim. 
- Zahmet olmasın (Hacı efendi) 

zahmet olmasm ... Dediler. 
Mahalle mulitarıyla ahpabJa rrl,J1t 

bir iki kişi sordu: 
- El yunacak yer nerede (H:m 

efendi) Bize lUtfen gösteriver de .. 
- Olmaz canım olmaz." 
- Sen zahmet ediver de •. 
(Hacı efendi) LC;rar etti. Efendiler 

ısrar ettiler. Nihayet ev sahibi ön
de, onlar aı·kada sofaya geçtiler (Ha 
cı efendi) aralığından ışık sızan ye • 
şil boyah kapıya doğru sokuldu. l~a .. 
nsıyla birnz fıskos ettiler. Sonra iki 
ayak merdivenle taşlığa indiler. Ha· 
ne sahibi: 

- Burasını yeni yaptırdım diye 
izahat veriyordu. Nasıl? 

- lyi!. 
- Güzel .... 

- Şık ... 
- Enfes. diye söylendiler. 
Hacı efendi: 
- Burası, dedi. Önde muhtar. ar .. 

kada ahpablar gösterilen yere gir~i
ler. Ev sahihi elinde şişesi islenmiş 
bir idare lambası tutuyordu. Muhtar 
efendi yarı karanlıkta bir şeyin Jla • 
rıldadığrna dikkat etti. EHni :t··ka, .. 
yacak yeri iyice 1ıörebilmek için ba • 
şınr uzattı. L:imbanm ölgün ışığında 
lstanbuldan ısmarlanan musluk do .. 
nuk donuk parlıyordu. M. Zeki 

Amatör sporcularımızın hayatı 
Vefa - Kumkapı spor l<ulübünden 

kaptan Sami Bey 

- .. m i B; 

Vefa - l(umkapr kulübündeyim: 
Futbolcü Sami B. beni büyük bir neza 
ltetle karşıladı ye konuşrnıya başladı: 

1 - Spora ne zaman başladınız? 
- Bundan on dört sene evvel (Gür 

'ıiizler namiyle) (Kumkapı) tarafın .. 
da açtığım kulüpte iki sene kadar ça
lc~tım. 

Fakat bu başlama spordan bnşka 
her şeye benziyordu. O zaman bize 
yol gösteren yoktu. Vücudumun in-
ldşafına mani olan yegane sebep bu .. 
dur. Eğer bize yol gösteren olsaydı 
bugün belki daha iyi oynıyabifüdim. 

O zaman şimdiki gibi ne düş vardı ne 
majaj yapan Gürbüzlerde iki sene ça
lrştıktan sonra (Vefalılar) benim kıı

biliyetir.ıi görerek kulüplerine aldılar. 

O zamandanberi 12 senedir Vefada.• 

1 Gençlik Haberlerl 1 ---- 1 Mekteplerimiz.de J 
ı---------

Eyüp gençler 
Mahfeli Kuleli lisesinde 

Eyüpte bir sene evvel tesis edilen 
gençler mahfeli son günler zarfında 
faaliyetini arttırmıştır. 

Evvela mahfelin bir tarihçesini 
yapmak faydadan hali değildir: 

Mahfel 11 kfmunuevvel 1930 da mu

allim İhsan Adnan, hukuk talebesin .. 
den Server Şakir, Burhan, İbrahim 

ekrem ve Hüseyin beylerin gayı·etiyle 
teşekkül etmiştir. 

Mahfelin gayesi gen~lik arasında• 
ki tesanüdü temin ve her sahada mu .. 
hite nafi olmaktır. Gençler mahfeli 
haftanın muayyen günlerinde lisan, 

elektrik, resim başta olmak üzere 
daha bir çok dersler göstermektedir. 

Ayrıca bir de temaşa şubesi mevcut -
tur. 

Mahf el şimdiye kadar Eyüpte muh 

telif müsamereler vermiştir. B·m11n 
muhitte gece hayatının inkişafı hu .. 

Kuleli talebeısi atletlerinden bir gurup 

susundaki tesirleri ink!r edilemer.. 

Hulasa tam bir faaliyet gösteren mah 
fel azasını ve idare heyetini tebrik c-

der, 
riz. 

muvaffakıyetler temenni ede .. 

Ihsan 

Radyo sayesinde 
Kurtulan genç 

Fransada Tulon civarındaki 
ufak şehirlerden San Mişel 
şehrinde oturan doktor 

Kuleli askeri lisesi memleke
timizde ya]mz askerlik itibarile 
değil, fikir ve maarife hizmet 
itibarile de çok ehemmiyetli bir 
mevki işgal eder. Memleketimi .. 
zin en çalışkan, en vatanperver 
unsurlarına melce olan Kuleli 
askeri lisesi bugün binlerce genci 
sinesinde himaye etmekte ve 
hayata hazırlamaktadır. 

Kuleli aakeri lisesinin idaresi, 
ve mektebin vaziye hakikaten 
iftiharı calip bir şekildedir. Bu 
lisemizin arziyat, kimya, coğraf
ya laboratuvarları, ve riyaziye, 

•ttl" tarih sımfları cidden numune ı 
haz edilecek bir ihtimamla b•• 
zırlanmışbr. 

Kuleli lisesinin 
bütun liselermizde 

şark saloP11 

ihyası Iaıııll 
olan bir tesistir. 

Kuleli lisesinde gençlerin de 
bir haylı teşekkülleri vardır. Bıl 
teşekküller spor, musiki sah~· 
larında bilhassa çok ilerlemiştıt· 
Kuleli lisesinde gençlerin sp0

' 

faaliyetleri dikkate layıktır: 
Rişar bakmak üzre davet edil· 
diği haıta bir genci ihtizar ha· 
linde bulmuş ve hastanın kurta .. 
rılabi?mesi için Pastör müesse· 
sesinden bir serum tedariki la
zım geldiğini tesGit etmiştir .. Fa .. 
kat bu enstitüde bu serumun 
mevcudu kalmadığı anlaşılmııtır. 
Bu vazıyet karşısında doktor 
Rişar keyfiyetin radyoyla bütün 
doktorlara bildirilmesini ve elin· 
de bu serumdan bulunan dok
torların derhal adresine gönder
melerini rica etmiştir. 

Müstakil zabitlerimiz çok iyı 
ellerde ve çok güzel bir şekil~e 
istikbale hazırlanmaktadırl~ 

================Cevap] 

Tolun radyosu doktor Ri§ar' 
rın bu ricasını derhal yerine ge
tirdikten bir kaç dakika sonra 
radyo merkezinin telefonu çalmış 
Tulon doktorlarından M. Doks 
doktor Rişar'ın istediği serumu 
heman gönderdiğini bildirmiştir. 

Ertesi gün doktor Rişar gön· 
derilen serumu alayor ve hasta 
çocuğu muhakkak bir ölümden 
kurtarmıştır • 

yıtn ve kaptanım. 
2 - (Giirbüzler) kulübü ne oldu l 

- Ben·im tesis etmiş olduğum 

Müteaddit defalar gazete sayfa • 

larında okuduk: Maarif vekaleti tale
benin kahvelere girmesini menetmiş

tir, diye. Bu haberin sıhhatini temenni 
ederke:ı gene balayorsunuz şehrin 

dörtte ikisini teşkil eden kahvehane • 

lerin yegane müdavimleri gençler, si .. 

gara dumanları arasında ya tavla at .. 
makta veya iskambil oynamaktadır. 

Gençliği bu hareketten dolayı mu• 
ahaze ederken şunu da itiraf etmeii • 
yiz ki gen~lik pek bakımsız, pek teşki

latsızdır. Bir genç ne yapabilit? Boş 
saatlerinin hepsini çalışnııya ha.3rede... 

mez ya... Bir kaçı kendine meşgu1i • 

yet bulmuştur, kulübe girmiştir. Iki 
üç gün hiç olmazsa spor yapar. Ya ö

tekileri.. Memlekette doğru düı üst 

bir kütüpane yok.. Gençlik okuyamaz. 
Memlekette gençlik cemiyetleri yok. 
Gençlik bir mefkure etrafında topla

namaz." İlah .• llah .. Bu vazıyet da .. 
Gürbüzler yurdu şimdi hala yaşamak· 
tadır ve (san siyah) forma altında 
çalışmaktadır. bilinde gençlik de haklı, onu muahaza 

3 - Başka sporla meşgul olur mu· edenler de ... 
sunuz? Mütevekkil bulduğumuz genç-

- Tabii değil mi? Bir fut~·rıkii liği ihmal etmek doğru ola • 
kendisini yalnız bir nevi spora hasrc- maz. Bizden parasız, bizden kü
demez. Ben aynı zamanda voleybol çük memleketlerin gençlik teşld. 
ve pasketbol oynarım. 

4 - Galatasaray, Fenerbahçe ku· latını gördükçe memleket hesabına u-
lüplerinin son maçlara iştirak edeme- tanıyoruz. Daha bir stadyumumuz 
mesinin sebebi? yok. Bekçi kulübesi gibi iki merdive-

- Bu iki kulübün efradı şahsi men nin teşkil ettiği bir futbol mahalli 
faatlerini düşünerek memleket spc• gençliği işgal edecek de'" . 
runa en büyük fenalıkları yapmışlar· Spora ehemmiyet vermeliyiz. Gen~· 

drr. liği kahve köşesinden alıp çalışhrmn-
5 - Kaç yaşındasın, kaç defa Jıyız. Kürüphaneler, cemiyetler aç -

milli takımda oynadınız, şimdi ne ya- mahyız. Gençliğe yeni bir muhit bul
pıyorsunuz? 

malıyız. Ona yeni bir muhit bulur - (25) yaşındayım dört defa milli 
takımda oynadrm. Şimdi Amerikan kahve köşelerinden onu kurtarırsak 
mektebinde spor hocasıyım. ondan istikbal için yeni bir şeyler bek-

6 - Sporcularımızdan hangisini lemiye hakkrmız olur. 
takdir edersiniz? Nusret Safa 

- Bu suale cevap vermiyeceğim. e!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"'!!"!!!!!!~ 
Beni mazur görün. kat ne fazla yer, ne de az. BilhMsa 

7 - Yemeklerle aranız nasıl'! 
_ Yemeklerle aram gayet iyidir. etli yemekleri tercih ederim. 

Bilhassa yağh yemekleri severim. Fa· Necmettin Sabri 

Mektepten 
Başlamak lazımdıt ~ 

C Ieri kahve denilen havası ~ 
ve bu çok fena itiyatları öğreteJ\ r,tı' 
yerlerden kurtarmak için mekU:P U9 
yatından başlamak lazımdır. ffıÇ ~ııl• 
hesiz ki, bu vazife de mektep, ~i!· 
Jim ve idare heyetlerine düşmeli . gC' 

Talebeyi kahveye gitmekten v.ı•· !IJ' 
çirmek tehdit ve ceza usulüyle olıfl~iJI 
Bu şekilde talebe kendisini ldınst :ıJı' 
göremiyeceğj kuytu ve izbe. ~fi 
veleri arıyacaktır. Bu takdirde ıfl ~· 
mereler vermesi beklenen bu i.Ş b 
bütün aksini gösterecek-tir. 11e-

Talebenin kahveye gitmesini ırıe ~ç 
debilmek için talebeyi dersten lt~ 
zamanlarda mektepte meşgul cd bılll' 
eğlenceler bulmak lazımdır. tşte 
larr sıralıyalım : . ,<f 

1 - Ders zamanlarından ba.:1~ef~ 
kitlerde ve haf tada bir veya iki ıet 
mektep salonlarında müsaıne;e w 
tertip etmek. (Bu müsamerelerıııa,ıı· 
lebenin ruhunu okşıyacak yani '~ı~ıt' 
mere esnasında ona dışardaki ci!t11ıı~ 
celeri aratmıyacak şekilde ol 
şarttır.) te5i9 

2 - Mekteplerde kütüpaneter t:ıle' 
ederek ders saatlerinden sonra ~aıa· 
beyi bu kütüpaneye toplamak. ( rıl1' 
panedeki kitapların ders kitaP13 edİ~ 
dan değil, romanlardan intibaP 
mesi lazımdır.) t.ılt' 

3 - Tale~yi ertesi günkil de ·~oıı 
rine ait vazifeyi ders saatıerinde~vııt" 
ra mektebin çalışma odasmda ~·· 
ya teşvik etmek. tıe'' . snıı .,, 

4. - Gene derslerden harıç_ 'tert•r 
de mektepte spor eğlencelerı 
t k ~ e me . -re,., 

5 - Mekteplerde kooperatif dıl ~e 
ir buna benzer teşekkülller vücıl J\;eŞ ' 
tirerek talebeye hu cihetten de 
guliyet bulmak. .0ırf'

1 

Bes cümlede toplanan bu P1
. ·ııe' 

• 1 rı mı tatbik eden mektep idare c gcıır 
nüz mektep hayatında buluna.1'

1 rırl'' 
leri kahvelere gitmekten kur:;,.cae.P 
ve mektep zamanlarında li dil d
nefret ettirilen çocuk iş hayatııt ~ 
kahvelerden nefret eder. bufl 

lşte bu mühim meselede en 
vazife maarif~.ilerimize aittir· ttıl 

Enver J(rJf 



itti-
• b•" 

toııd 

Jazılll 

in de 
r. 6d 
sah•" 
iştİt· 
spcl 
ktıt• 
i~ 

kilde 

•'<I<. 
f 

. t . 
Sinema haberlerimiz 

~ 1 

-5inCi sayıflmızda-

Gen çler Halk evle
rini.z aç1Jıyor 

- 5 inci S3)ıfamızda - , 

· ~' . 

Altın meselesi 
-4üncü sa~ıf:ımızda--

RUS wı Alman asker" 

L anl~~~"~"'~~•m••da-

Silihları Tahdi ve o 
SiUihlara tahdit komisyonunda Ruş murahhası M. Litvinof'un söyledigi mUhim sözler 2 inci saylfamızdaıchr. 

Şüpheli bir 
Şayıa · 

Borçlar 
Meselesi 

t-"':":.. - -- - - - -ı .. Akın~' ;-n dlln { Muvakkat mütareke 

• 
Geçen hafta lStanbulda • Balkar, 

Saraçoğlu Şükrü B. 
diyor ki: 

Düyunu umumiye yükünü 
kuvvetimizle mütenasip bir 

hale getirmek lazımdır 

konferansının meclis aza.Sı toplandı. 
Osmanlı impara"torluğunun bu cıo; ,j 
ltıerkezi flalk:ın birliği gayesi etrafın· 
da Yeni fikir hareketlerine . samimi 
bir sahne oldu. Bu münascbetİe ls · 
tanbulun Balkan' birliği icin istikbal .. 
de en· muvafık bir merk;z· olabilece- Paris, 7 (Hususi muhabirimizden) 
iir,den de bahsolundu. · ·. 1 - Fransız mahafiJi maliyesinin 'ac;;!u 

Meğer bu fikrin dalgaları intişar 
~erken bizim kulağımıza.şimdf :ık • 
8eden bir Şayia ' çıkmış. lstanbulun 
llatkan birliği metkezi°olarak, intihap 
edilebilmesi için asl<erlikçe bitaraf bir 
hale konması Jfızım gclirmi_ş. · Dizr.at 
Gazj Hazretleri bile bunu öüşünmü~
ltıüş. Alakadar olanlara bu. fikri tel
kin etmek em~lindeymiş. ı Atinad'a çı
k~n (Elefteron Yima) bu Şayiay! i~it~ 
~ış. Duna pek ihtimal · Yennerniş. 
kaydı ihtiyatla telakki edilmesi mu• 
l'afık olduğunu yazmış. (Tan) gazete
si (Elefteron Vima) yla YıinaJı .hü.kQ
lneti :ınahafili arasında olan sıkı mil
ıt~bete işa'ret ed·e;ek Yunanı; ~eff. 
kiınizin ta,·siye ettiği ihtiyat kaydini 
h~klı buluyor. Yani Tü~k.ife cÜmhu· 
l'ıyetinin Balkan birliği merkezi ,y:ıpı
!abilınesj için tstanbulu · bitaraf bir 
hale koyabJeceğlne inanmıyor. Bu su 
tetıe İstanbul un da Balkan . birliği 
ltıerkezi olma~ı mü .. lrijl old°uğu ifade 
...ı· ~ • • 
~"'ılıniş oluyôr: • , . • : 

Vakıa ortada hir BalJm,'1. · tiirJiğj 
fnJu var. F at }\•nilz Y:.UriJurt:ı bk
lıir. Onun iç.tıi büt~n Bilk3.il mili~~ 
Jeti birlik esaslarında tamamen an. • 
1aşıruşlar da Sıra l>u 

0

bir1İğfu. merkezi• 
:~ intihaba geı'mi~ . gibi l~tanbulun 
d~rlik merkez'i olup olamıyac~ğm_ı ,şipt 

.. 

Parls te bulunan Saraço §lu 
, ,akra a. 

tai neşri efkA.n olan (L'Information~ 
gazete$, düyunu ,umumiye me:slesi 
ha.kkinda müia.kerata yeniden başla · 
nınk ve bu meseleyi kafi bir tesYiye 

f Alt tarafı 4 üncü ~a.,.fada l .iden münak~~ etmek biraz mevsim· 
8iı olur. Fakat ortaya çıkan ~yia .. 

:il\. ~emmiye« bu nokiai· ~aza~tlan Mecıı·s Reı·sı· mı·z 
tfıldır. Şayianın Balkan memleketle 

ti~ h~ricinden gelmiŞ, Yunanlı refil~inıi An k~ra ya gı· ttı• . 
:t s~tunlarma o suretle geçtikte~ sou 
~ ('r~~) a a~setmi~ "olması ihtimalidir Büyük Millet Meclisi reisi 1\:1 • 
k:. hızım için ehemmiyeti .h~dir. Çün zım Paşa Hazretleri dün akşamki tren 
~ bu takdirde dün. kısaca J(yt ve i~· !e Ankaraya hareket etmiştir. 
Ji~t. ettiğimiz veçhil~ · Bai'lianla~ bir.. Hava lodo.4) olduğu için Meclis rei-

&"ı gaye.sine Balkanlılar haricinde simiz Kuruçeşmeden Sakarya motö .. :ui kast arzuları uyanmaıit~ oldugu- rüyle Kuzguncuğa geçmişler, Oratian 
ı u gösterir. Bu itabarladır ki hıev • otomobille Haydarpaşaya. gitmişler • 
~u bahis şay:ia üzerinde biraz fuvak- · dir. 

f etmek muvafıktır. · · .. Khım Paşa Hazretleri burada Re 
:ta lfatırımııda kaldığına· göre geçen isicümhur Hazretleri namına Rüsuhi 
l't ı Balkan konf er:ın~ı Yıldız ~yıı • beyle şehrimizde bulunan meb'uslar, 

llda toplandığı z:ıman Balkan· birli- vali Muhittin, polis müdürü Ali Rıza 
Mehmet Asrm ;. beyler ve diğer bir çok zevat tarafn~ • 

~rafı 2 :İnci !'a~fad.ı 1 dan teşyi edilmiştir. 

Maraş'ın.: kti.r.tuluş bayramı 

ti .U un gazel ·tv araşın kurtuluıu gününe tesadüf ediyordu. Şeh
tc~~z:de bulunan Maraşblar Hayriye lisesinde toplanarak bugünü 

csn~t etliler: Tafsilatı ü'çüncq ·sayıfamızdadır. Resmimiz merasim 
~a alınmıştır.'_' :_ · . • 

geceki temsili 
Temsilde Gazi Hz. de bulundu· 
lar ve Faruk Nalizle Ertuğrul 

Muhsinltaltif buyurdular 

Japonlar ç· nde yeni ir 
taarruza geçece ler 

Darülbeday i dün gece ilk olarak 
Faruk Nafizin (Akın) piye..:;ini tem~ i l 
etti ve temsilde Gazi Hazretleri de lıu 
lundular. Gazi HazretlerJnin teşrifini 
gören tiyatro halkı kendilerini g elir· 

Bir Fransız gzetesi diyor ki : Japon1ar 
Cemiyeti akvamdan çekilecek olurlarsa 

onlara uf'Zurlar olsun deriz 1 
Londra, 1 l 

(A.A) - Şang· 
haydan Reuter 

ajansına bildJ. 

riliyor: 

Japonlar ta
rafından Cha

pei 'in bazı nok

talarına karşı 

yapılan şiddetF 

bombardıman · 

dan sonra bu Faruk Nafiz B. ı:rtuğrul 1\ 1uhsin 13 
ken ve giderken coşkun tezahuratla sabah Şanghay
selamladılar. Gazi Hazretlerinin re~ da hiç te hay
falmtlerinde Af et, Sabiha, Rukiye, re alamet ol
Zehra hanımlarla Sıhhiye ve:.ili Refik mıyan bir sü
Fırka katibi umumisi Recep, Salih, kün büküm sür
Hasan Cemil, KıhçAli, Recep Zühtü, mekteyidi. 
Cevat Abbas, llüsuhi, Celal ve eski Japonlar, 48 
Kütahya meb'usu Nuri beyler vardı. 

Akın piyesinden enelce bir kaç kf- saat sonra Şa
re bahsetmiş olduğumuz için bu defa pey cephesine 
yalnız temsille san'at aleminin kıymet icra etmek ta· 
li bir muvaffakıyet kazandığını Jmy- savvurunda bu
detmek istiyor~z. Fih·nki Türk tari• Junduldnrı mu
hinin ann yurttan akınla başlryau ye- azzam taarruz 
ni safhasını sahne san'atma naklc<le11 için takviye kı
bu güzel eser, eserin güzelliğine, rnc,·· taatı tabşit et
zuun asaletine layık bir muvaffakt)Cl mektedirler. 
le temsil edildi ve istemi Han ro • 
lünü bizzat alan Ertuğrul Muhsin Şang ha Y da 
sahnedeki muvaffakıyetlerine bir yeni yeniden bir ta· 

sini daha İla\'e etmek ve Gazi Hazret kım yangınlar Harp s:ıhasını gösterir harita ve Şan~haya çıkanları Japon 
lerinin tebrik ve takdirlerini ka1.an • çıkmış ve bey- b:ıhriyelilerinden blr kı sım 
malda tebarüz etti. nelmilel mıntaka bir müddet alev- ı Biraz sonra Çin me,·kilerine Yang 

Temsilde Hakanın kızı Suna rolü· ierin tehdidine maruı kalmıştır. ( Lülf en sayfayı çeviriniz) 
nü Neyircneyir, Demir rolünü Hüse~\============================= 
yin Kemal yapıyordu . Üç perdenin Akisler: itiraf edeyim ki, Eliza Binemec • 
her üçü de büyük 1teyecanıa karşııau K rali"e uandan sonra, bana ilk ümit veren 
dı ve san'at1Iiırlar şiddetle alkışlandı '\' Türk kadını, Ferilıa Tevfik lıanım ol .. 

1929 yüzellik kraliçesini, bayramın muştur ••• 
ğı gibi, sonunda bravolar, Faruku i~~ ikinci günü, Yalova türküsünde gör-
teriz nidalariyle Faruk Nafiz de sah- düm. Yeni ayak bastığı sahnede, kendi 
neye getiriJdj. Hilkatin, altında fil dişinden yu- odasında gibi rahat dolaşan bu hile-

tlç perdelik t emsili ona çeyrek ktt· iJurduğu bu güzel vücut, . meğer kcn. siz istidadı acaba nasıl bir yann bek· 
ladan on biri çeyrek geçinciye katlar disi kadar kıymetli bir cevlıerin de liyor? 
sürmüştü. Temsilin sonunda Gazi malıfazasıymış! Falcılığın henüz rağbetten düşmc
llazretleri Faruk Nafizle Ertuğrul Fcrilıa Tevfik hanımı gördükten diği bll teselli dünyasında ben de is • 
l\luhsini tiyatro salonunda huzurları sonra, Türk tiyatrosunun ilk feda· tikbale aU bir kclı anctte bulunayım: 
na kabul ve kendilerini san'at ve mu ı.;ır '·1zı Afı"feden bu yu··nc '·adar gc.. J9?!J d .. . 

"' Tı. A w
1 a, guzel/ik krallÇCSi Olarak 

vaffakıyetlerinden dolayı tebrik, tak· lı'p geren bu'' tı·ı·n san'atka·rıarı, bı'rr.1 · Ik l d ~ F ·ı 1. ı. a ·ış a ıgınuz en ıa ıanınu, 1933 de 
( Altt:ırafı 2 inci 83) [ada ) birer güziimün önüne getirdim: IIcr salıne kraliçesi olarak alkışlanııya Jıa .. 

birinin bir salıncsi, sesile, sözüyle, zırlanınız.' 
---·, lıarc/;ctiyle başmıın içinde canlandı .. itizar · Yusuf Ziya 

= Dünkü sayımızın ikinci sayıfo~ı 

yerine, makine dairesinde yapılan bir 
yanlışlık netice.si olarak üçüncü sayı 

fanın mükerrer konduğu bir miktar 
basılıp satışa çıkarı ' dıktan sonra an 
!aşılmış 'c yanlışlık derhal dü;ı;elt ı l 
rniştir. fakat saıış:ı çı karıl:ın sayılarıı 

bir kısmı geriye alınarak deği ştirilmi· 

olm:ıkla beraber uzak yeılere gönde 
rilcn gazetele rden l>:r kı smını maalesef 
bu y:ınlış bası lan nüsh:ılıır t{'Şkil et 
mlştir. Özür di' cri;ı:. 

1\ollcksiyon yapan karilcrimizi ıı 

y:ınlış basılan gazetclcr;ni istediklen 
1aın311 matlı ı nmızdan pan:sız değ;~ı i 

rcbileccklerini veya m:ıtba:ımıza gön 
d<'rilirse kcndılerinc ayııı tarihli g:ı zc 

tenin t:ıkdim cdıleceğini a:-zcderiz. 
DUnkU baş makalemiz 
Bir kısım gazetelerde sonu bulun-

1 
mıyan düol,ü baş m:ıkalcmizi de bu
~ünkü sayımızda dördüncü rnyıfada 

a\'ncn takdim "dir cruz. ... . ·-

Tahdidi tcslihat konferansı münasebetiyle : 

. 
L 1 R. .t'-. 

Sulh - Can kuı taran yok mu ?! 

l' a YYate. Piy an1'-osu Numaraları Muntazam Liste · Halinde 7 inci Sayıfamızda 
.... "'~~~ - . .. t ... -


