
Başvekil Paşa Hz. dün 
akşam trenle Ankaraya 

hareket ettiler 

Gayrimübadiller cemiyeti 
şiddetli hücumlarla idare 

heyetini düşürdü 
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Gaz hücumlarına 
karşı müdafaa 

Yunan Nazırları 
Pazara Geliyorlar 

Ustalıklı bir takip sonunda .. 
·························································-··············· 

Banka kasalarını eroin 
deposu yapanlar 

Gelecek harplerde halkın gaz 
hüc\lmlarına karşı müdafaası me -
•eleia Almanya, Franaa, Rusya gi -
bi Avrupa memleketlerinde esaslı 
bir mesele olarak takip ediliyor. 
l>a.ha bir kaç gün evvel Berlinden 
~elen hir telgraf Almanyada hava 
~aarnızlarına kar§ı halkı muhafaza 
tçin yapılmı§ olan bir nümune 
tna.hzeninin açılma merasimini bil
diriyordu. 

Merasim programı: Krovazörle gele.: Fransaya paket paket eroin kaçırı
cekler,askerimerasimlekarşılanacaklar yorlardı. Fabrikaları Bandırmada mı? 

Muhtelif Avrupa memleketlerin 
de görülen bu türlü hazırlıklar is
ler istemez diğer milletler üzerinde 
leairler yapmaktan geri kalmıyor • 
Onun için en sulhcü memleketler 
bile yarın için hazırlıksız durma -
ltıa.ğa çalıtıyor. 

Bizde de bu esas üzerinde bir ta
l' •m«tt yapılmıf. Bu talimatta lstan 
buı gibi büyük şehirlerin beledi -
>'elerine yer altı mahzenleri veril -
btiş. Fakat bu tali.mat ahkamını 
}relerine yer altı mahzenleri 
l'apır.ak vazife5i verilmi§. Fa
ka.t bu talimat ahkamını ye
tine ge.tirmek için lstanbul be
lediy-eısinin elli mil yon lira kadar 
bir para sarf etmesi icap ediyor " 
klıuş. Bu kadar masrafı İstanbul 
belediyesinin temin etmesi imkanı 
olmadığı için beş, altı milyon li
ralık tertibat ile iktifa etmek 
lazım geliyormuş. Bununla be -
raber belediyenin mali vaziyeti 

N'h a m " i eötii mÜyOJ:ıirilf. 
1 ayet olsa olsa yeni yapılacak 

ha~artımanlara -tabii masrafı sa
tplerine ai~ olarak- gaz girme

ıine mani olacak ~ekilde birer 
ırnahzen ilave ettirilmesi dütünülü
}'ormu§ .. 

Mehmet Asım 
(Devamı 4 Uncll sayıfada) 

Atlaa elçimiz Ent. Bey 

Atına, 5 (Ha•a•I) - Türkiye •eflrl 
Eni• bey Batvekll M. Caldarial 
ziyaret ederek Ankaradakl l•tlk• 
bal proj'nlmını tebllj' etmlt ve 
batvekllden f alkan devletleri tü
UltQn me•elelerlnl tetkik ede-
cek olan komt.yon mibakerabna 
lttlrak için beraberhıde iki mu
rabba• g&ndermulnl rica eyle• 
mltbr. 
ANKARA, 5 (A. A.) -Yunan 

batvekili M. Çaldaris ve refaka -
tinde bulunan zevatın Ankarayı 

ziyaretleri münasebetile yapıla • 
'Prolfl" m tu u-~·~-
10 eylul 1933 pazar günü: 
Yunan batvekili M. Çaldaris ve 

refikaaı, hariciye nazırı M. Mak • 
simos ve refikası ile kerimesi ve 
refakatlerinde bulunan zevat 'El
li,, Yunan kruvazörü ile eylulün o
nuncu pazar günü lstanbula gele · 
ceklerdir. 

Türk-Yunan bankası l 
.. Atioa, 5 (A.A.) - Bir takım 

Turk ve Yunan bankaları bir-
leşerek bir Türk - Yunan ban· 
kası teıkil edilecektir • Bu 
banka sayesinde iki memleket 
ticaret münasebetlerinin daha 
ziyade canlanacağı bekleniyor. 

1 

v--· hariciye aaan il. llakalmo• 
Misafirleri hamil hulunan kruva-

zörü tayyarelerimiz Tekirdağı a • 
çıklarında kar§ılıyacaklardır. Tay 
yareler kruvazörü Haydarpafa ö -
nüne kadar refakat edeceklerdir. 

latanbul valisi ve belediye rei• 
ıi beyefendi ve misafirlerin mih -

(Devamı 10 uncu aayı:fada) 

Maslak kazası Spor işlerimiz nasıl düzelebilir ? 
·································································································· 

.................................. 

Bir elden idare ve 
maaşlı memur fikri 

Otomobilin anah
tarı Alaettin Beyde! 
Bir de kadın olduğu tesbit 

olunmamışbr 

~ anınmış hakemlerimizden Kemal HalimBeyin sözleri 
men kolaylaştırmak için (V AKIT) 
m yaptrğı bu delaletten müteşekkir 
olduklarım gerek bizzat rnatba. 
amıza gelerek gerek telefonla işa -
ret ettiler. Bu alaka bizi çok rnüte
ha~is etti. 

Jandarma Haaaom ölümile ne
ticelenen Zincirlikuyudaki oto· 

Kemal Halim Bey 

d'~Per işlerimizin niçin yürümedi-
1&i Vt'\ yeni teşkilatın nasıl yapıl

lllasr Ydlunda dün başladığımız 
~nketin büyük bir alaka ile karşı -
salldı~ ~emnuniyetle . gördük. 
~ Por ışlenyle alakadar bırçok ta
" 

1dıklanmrz bu mühim memleket 
e gençlik meselesinin hallini kıs-

• l(o • 

mobil hadisesi 
t a h k i k a t ına 
adliyece devam 
olunmaktadır. 

Verilen ma· 
lumata göre, 

Dün futbol federasyonu reiai tevkif edilen 
Hamdi Emin Beyin sözlerini yaz • klişeci Alaed-
mııtık. Bugün de Kemal Halim din beyin ya-
Beyin düıüncelerini veriyoruz • nında, otoıno· 
Kemal Halim B. idaresi ve vuku- bilde bir ka~ 
fu ile tanın.mı§ hakemlerimizin en dm bulunduğu 
b d 

'b' kl"" . 1 • le Alleddln beyi kaza ki' d b' 
aıında ol uğu gı ı, up ış erıy yerinden şı,Hye ta- şe ın e ır 

de yakından alakadar olan, futboJ t•JH tofar l ahaettln vaziyet , ilk 

1 d b 1 efendi t bk"k t t' cu arımızın başın a u unmasın • a ı a ne ı-
dan bilstifade Rusyada bir hayli cesinde tesbit olunmuş değildir. 
tetkikat yapan ıporcularımızdan • Tabii tahkikatın, derinleştiril -
d mesi neticesinde, yeni bir safhaya 
ır . 
itte sözleri: girmesi ihtimali vardır. Ancak 

"-Şimdiki teşkilatın tesis ta - şimdiki netice budur. Kaza yerici
rihi 923 senesinde başlar. Bu teş • varında Alaettin Beye rasgelen ve 
kilit 933 senesine kadar hükumet· onu tomobiline alarak Şişliye gö· 
ten hali yardım gördü, fakat türen şoför Bahaettin Efendinin 
halktan hiç bir alaka görmedi. Be- şahitliği de, Alaettin Beyin yalnız 
nim kanaatimce bu spor teıkilitı. olduğu şeklindedir. Bu itibarla 
nın yaptığı, yapabildiği hizmet Ali.ettin Beyin yanında bir de ka
te Hamdi Emin Beyin dediği gibi dın bulunduğu farzedilirse, bu ka-

(Dcnmı 11 inci ı:ıyıfada) (Denmı 8 inci nyılada) 

Sana•aryan ba• 

nındald merkez· 

lerl, Oam nlı 

banka ı ve paket· 

lerl Avrapaya tqıyan yataklı vagonlardan biri 

Gümrük muhafaza teşkilatı ve ları tren yolu ile Fransaya paket , 
emniyet müdürlüğü mü9terek ça- paket eroin yullamı§lardır. 
lışmaları neticesinde lstanbuldan Muhafaza memurları ve zabıta 
Fransaya eroin kaçıran bir şebeke- vaziyeti pek yakından takip edi. 
yi meydana çıkarmışlardır. Bu yor, imalathaneyi, şebeke efradını 
hususta yaptığımız tahkikata göre ele geçirmek ve bilhassa Pariste .. 
kaçakçılar şu şekilde ele geçmiş • ki kaçakçıları orada yakalatmak 
lerdir: için tedbirlerini tam bir şekilde a-

Gümrük muhafaza teşkilatı üç lıyordu. 
aya yakın bir zamandan beri lstan- Fakat bundan on beş gün evvel 
buldan Avrupaya eroin kaçırıldı - Samatya taraflarında trenden atı

lan içi saatlerle dolu bir çntanın 
ğına emin bulunuyordu. Kaçakçı- ele geçmesi üzerine kaçakçılar 
lar bir ay evvel muhafaza teşkila- hemen sevkiyatı kesmişlerdir. 
tının ve polis memurlarının ta - Gümrük memurları ve polis ka-
kipten vazgeçtiğini tahmin ederek çakçıları ve eroinleri nerede sak· 
iti azıtmışlar ve en müsait bulduk- (O \'Rmı 10 uncu sayıfada) 

Almanya etrafındaki 
çenber tamamlanıyor 

Almanya etrafındaki devletlerin harpte aakeri kı;-;;:;ctlarlnl ııöaterlr fırka.ı 

Son günlerde göze çarpan bazı Ier husule getirecektir. Bu hadi -
hadiseler oldu Bunlar hayli ınü - seferin başında M. Heryonun Rua .. 
himdir ve Avrupada derin akia • (Lutfen sayıfayı çaYiriniz). 
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~=::kab;h::r:::::~ ~gs ~ N;H ~=:s}: R.L E Rlial 
yaptırmak üzere F 1 1 1 ı ı h 

b.~~~ng~::~;~ı~:su:~tk-.k~~~ ransız ar a ngi iz er mü im 
~:.~~~:.n;; :a:~ri~:m~~z~::!isı~~~~ go·· ru·· şmelere hazırlanıyorlar 
bir konturat imzaladı. Matbu:.ıta 
vuku bulan beyatında demiştir ki: 

- Bu, londra muahede:erinin 
çerçev.:.s ini açmıvacak surette, 

bahriyemizin takviyrsine başlangıç 
tır. ~l. Ruzveltin sayes:nde kuv· 
vetli bir bahriyeye sahip olaca· 
ğız, bahriye tezgahları da İfs iz 
kalmıyaca': tı r 

Bir elektrik kumpanyası 
nasıl yola getirilir ? 
Bclgrat, 5 (Husu;i) - Yugos 

lavyanın 1 ç:ı tçak şehrindt: garip 
bir grev yapılmıştır. Halkın yüz· 

de kırk sekizi, e'ektrik kumpan
yuı fiyatları indirsin dive, elek. 

trik yaİ<mamaktadırlar. DJn gece· 
denberi b'rço'.c evlerde, kahve· 

lerder gazino'arda lamba yakı
lıyor. 

Grev kom :teai bir içtima a~
tetmiştir. Grevciler, yaktıkları 

gazı·i parasını da ~ıektrik kum· 
pa .. ;·::sısın zarar ve ziyanı olarak 
i stiy ..:"t:~klerd i r. ' 

Milletler cemiyeti ve 
Gildanilerin baş rahibi 

Bağdat, l (Taymis) - Haber 
alındJğına göre G ;ldanilerin baş 
metrepo'.idi Mar Yusuf Emma· 

nuel, Irak hükumetinin akalliyct· 
lere karşı batta hareketini mü
daffa iç;n, bir ço:C p:skaposlarla 
birlikle C -:nevreye g idecektir. 

Asi Asurileri tenkil eden Be· 
kir sami Bey lrakıo cenubıında
ki farka kumandanlığına tayin 

1 
o.unmu~tur. 

Larnaka, 1 (Tavmis) - Mar
şimo:ı Milletler Cemiyetine bir 

rapor göndererek bitaraf bir 
heyetin tahkikat yapmasını iste
miştir. 

ya seyahati ile baılıyan Vt! bir 

. Rusya - Fransa itilafına dayana

cağı anlatılan kuvvetli temayülü. 
dür. 

Sonra Rusya ile İtalya arasında 
imzalanan yeni itilaf var, daha 

sonra Lehistandan gelen yeni ha
berlerin senelerdenberi barı,amı-
yan ilri kom,unun derin bir anlas -
maya doğru gittiklerine itaret ~t
mesi geliyor. Bunlara Avusturya 
ordu:;unun artırılmasına devletle -

rin razı olmasını da ilave edersek 
bütün bu siyasi hareketlerin bir 

hedefe doğru gittiği taayy
0

ün e _ 
der. 

Bu hedef Almanyayı her tara • 
f ından siyasi bir çember içine al _ 

maktır. Bu çemberin açığında ka _ 
lan ağzı Rusya idi. Rusya Hitler 

hükUmetini kendisi için en büyük 

dütman gördüğünden bu çembe
ri tamamla.makta mütkülat göster

miyor. Buna mukabil Almanya 
nın da. bot durmadığı muhakkak -

hr · Almanyanın artık muahede -
nin çizdiği 100 bin askere razı ol-

madığı ve askeri hazırlığı dünya
nın meçhulü değildir . 

Ancak etrafında toplanan bu 
ailyonlaı. kartı Almanyanın bu 

defa Harbi Umumiden daha müt

hit bir infirat içinde kaldığı da 
meydandadır. 

Balkanların vaziyeti de 
Paris, 5 (A.A.) - Peti Parisien lahları bırakma konfera nsmm is · 

gazetesi, eylül ayında Fransızlarla tikbali bu içtimalarda görüşülecek 
İngilizler arasında mühim görüş · başlıca meselelerdendir. Ronı" ile 
meler vuku bulacağını yaz.makta - bir takrm müzakereler yapılmakta 
dır. llk telaki 18 eylülde olacak 

1 
veya yapılması derpiş edilmekte 

ve şayet bu telakide M. Macdonald ve b ilhassa silahları bırakma me
bizzat bulunmıyacak olu"sa lngil- selesi hakkında M. Norman Davis 
tereyi Sir John Simon ve M. Eden ile görüşülmesi mutasavver bulun· 
ve Fransayı M. Daladier ile arka - makta olduğundan hiç bir karar it-
daşları temsil edeceklerdir . tihaz edilmiyecektir. 

Avusturya istiklali, merkezi Av- Hiç bir zaman noktai nazarlar .. 
rupanın ve Balkanların iktısarl\ da ve icraatta vahdet lii:ıumu hu -
vaziyetinin ıslahı ve bilhassa si . ı günkü kadar kuvvetle kendisini 

Italyanın 
Tavassutları 

Hollivut buhran 
içinde kıvranıyor 

Paris, 5 (A.A.) - Malin gaze- Holivut, 5 (A.A.) - Müstakil 
lesinin Roma muhabiri yazıyor: 13 film a mili 1.600 işçi ve memur-

Sovyetlerin Berlin sefiri Chinsc- )arına kendilerine i ş bulmaları için 
chik yolda§ Romaya gelmi§tir. ı L5 günlük mühlet vermişlerdir. 

Chinschik yoldaş siyasi sah('i - ı B b b' · .. - unun se e 1, smema sanavn -
yetlerle temas etmek üzere bir kac . . k k b l t k :ht' 

~ nın ıs anununu a u e me ı ı -

gün Romada kalacakhr. Almanya 1. ' d d w kt d 
ile Rusyanın bugünkü münasebet-
leri hakkında M. Muıolini ile de 
görüşmek ihtimali vardır. 

M. Musolininin, Rusya aleyhin
deki propagandayı durdurmak için 
Berlinde müdahalelerde bulundu
auğu malumdur. 

Chinschik yolda,, M. Musolini -
den tc-.vasautunun Rusya ile Alman 
ya arasında bir yaklaşma, hatta 
belki de iki memleket arasında bir 
adAmi tecavüz miaakı yapmağa 

kadar genişletmesini istemek niye· 
tindedir. 

lngilterede batıl bir 
itikat hala yaşıyor 

Londra, 5 fHusust) - Düblen
de bir göl vardır. Bu gölün ismi 
Na - Suildir. Gölün sulan geçen 
ay çekilmiş, birkaç gün sonra 
tekrar gelmişti. Su!ar dün gene 
çekilm:ttir. 

Es\i bir ananaya göre, gö.ün 
suları yüz senede bir kere çe-

kilmeli, sonra gene gelmeli imiş. 

Fak at su1arm bir haftada iki 
sefer çekilmesini, batıl itikatlara 
inanan halkı telaşa düşürmüştür. 

Mısır başvekili 

ma ın en ogma a ır. 

Bu kanuna göre ayni seansta iki 
büyük film göstermek yasaktır. 

Film amilleri, halka filmden başka 
zengin b:·r musikhol programı ve -

ren büyük sinemalarla mücadele -
nin kabil ola.mıyacaıiını söylü)lor
lar ve 1.400 .kadar sjnemanın lCa-

panmağa 2. 100 sinemanın da me -
nıurlarını çıkarm.ığa mecbur ka -

lacaklarını ilave ediyorlar. 

Polonya ve Rusya bir 
itilaf imzaladılar 

Varşova, S (A.A) - 10-4-932 
de hudut münasebetlerini tanzim 

için yapılan anlaşma metinleri, 
Po~onya hariciye nazırı M. Beck 

ile Sovyet Rusya maslahatgüzarı 

Podolski yoldaş arasında teati 
edilmiştir. 

Anıerikada 18 milyon 
teneke içki yapıldı 

Vaşington, 5 (Hususi) - Dev
let müesseseleri, kemali faaliyet· 
le içki imal etmektedir. Bugüne 
kadar 18 mi:yoa teneke ispirto'u 
içki yapı l mıştır. Bu mikdar ihti· 
yaca kafi gelmemektedir. 1917 
senesinde 167 milyon teneke 
içki sarfedı lm işt ir. 

görüşülecek 
hissettirmiş değildir. M. Roosveld 
bunu anlamıştır. 

Mü!arünileyh teslihatın otoma
tik umumi ve muttarit bir surette 
kontrol edilmesine dair FranMz
lar taraf mdan ileri sürülmüş olan 
teklifi kabul etmiş görünmekte -
dir. 

İngilterenin ayni noktai nazarı 
kabul ve bu kontrolün bir kaç sene 
tecrübe kabiJinden yapıl~ası lü -
zumunu teslim edeceği ümit edil .. 
mektedir. 

Naziler boş 
durmuyor 

Viyana, 5 (A.A. ) - Avusturya
da ırk nazariyesinin faaliyeti de • 
vam etmektedir. 

Gün geçmiyor ki, polis gizli i..;ti
malar, ırkçı teşekküller bulunma· 
sın, bir çok vesikalar elde etme -
sın .. 

Dün Viyanada, polis öğleye 
doğru yedinci belediye dairesiııde 
bir lokantaya girmiş, gizli surette 
toplanmış olan 48 naziyi tevkif et

miştir. Pazar gecesi, Bavyera hudu 
dundan 150 adım ileride yukarı 
Avuelu d Fu ti iY Tın 

t: j ' • '"" ı..,.ı 1 meçnul Kımseler dinamitle bir kol· 
cu kulübesini uçurmuılardır. 

Bu suikastta suçlu olarak iki Na
zi, tevkif edilmi,tir. 

Avusturya hududu boyunca, 
Bavyerada, ırkçı kıatat arasında 
büyük bir faaliyet olduğu haber 
veriliyor. 

Dün akıam Hanging hudut köp· 
rüsü civarında Avusturya kolcu -
ları, Alman toprağı üzerinde bom· 
balı iki sivil görmüşlerdir. Zaune -
dildiğine göre bunlar Hangingde 
yapılan koku binasını uçurtmak 
istiyorlardı. 

Druckandermueda jandıt.rma -
lar, gizli bir silah ve mühimmat 
deposu bulmuşlardır. 

Diğer taraftan yukarı Avustur
ya Heinweherenler müdüriyeti , 
Bavyera hudut muhafızlarının A· 

vusturya heinwehrenlerinden va -
tanperverlikleri ile ileri gidenlerin 

bir kara listesini yapmış oldukta -
rını bildirmiştir. lskenderiye, 5 (Hususi) - Mı

sır dahihye nazırı Mahmut Feh
mi Paşa, başvekil ls'llail Sıtkı 

Paşantn istifa ettiği şayialarını 
tekzip etmiştir: 

M N D 
_ L d ,. d. · Amerikada mahpuslar 

. orman avıs on ra a .., l 
LONDRA, 5 (A.A.) - - M. çoga dı 

- Başvekil, kıralla görüşme· 

den hiçbir karar vermiyecektir 
demiştir. 

M. Heryo Rusyada 
Mos~ova, S (AA) - M. Ka· 

Jenin dün M. Herriot'yo, Fransız 
sefiri M. A!pband ile birlikte 
kabul etmiştir. Mü'ikat bir saat 
ten fazla sürmüştür. 

Zeybek oyunları 
BALIKESİR 5 (Hususi) - Bu

radan on iki kişilik bir zeybek 

heyeti, milli oyunlar oynamak ü
zere, yarın lstanbula hareket ede· 
cektir. 

Norman Davis bugün E. Eden ta . VAŞİNGTON, 5 (A.A.) - Ad-
rafından kabul edilecektir. liye nazırı Amerikan hapishane -

M. Norman Davis'i M. Mac Do- leı·inde bulunan ve 1926 senesinde 

naldın da kabul edip etmiyer.e ği 91 kişiden ibaret bulunan mevkuf. 
henüz belli deg~ ildir. Cu''nkü M. _ lnrın 1932 de 138 bin kiıiyi buldu-
Macdonald bu akşam Bal:noıalc ğunu söylemiştir. 
dönecektir. 

Silalıları b1rak1na kon- Balonla uçuş müsabakası 
/eransına hazırlık ŞIKAGO , 5 (A.A.) - Balonla 

PARİS, 5 (A.A.) - Silah!arı uçu! kupası müsabakasına itlirak 

it k f t l d eden Fransız, Alman ve Belçika aza ma on eransı op anma an 
·· 18 ı ·· ıd p · t 1 · ı· ı balonlarının havalandıkları nok. once ve ey u e arıs e ngı ız 

hükumeti namına hariciye müste • ladan 200 mil uzakta yere düşme· 
şarı M. Eden ile Fransız hükumeti- leri yüzünden elimine edilmeleri 
nin mümessilleri arasında ihzari muhtemeldir. Geriye Ametikan 
mahiyette konu~.malar yapılacnk - balonları ile Leh balonu kalmış -
tır. 

Üniversitede 
Boşlar -----

Önümüzdeki hafta tama 
men doldurulacak mı? 

Maarif V e ı.. a eti vekili do <tor 
Refik t:: ey dün Başvekilımiı 

ismet Pcışa v ı ziyare t ederek üni· 
versitc i ş l eri hakkında izahat 
vermiş bu itibarla ün ı vers ı teye 

gelmem işt i r. Yeni ihdas edılell 

ba1.1 kürsilerle beraber kadro• 
daki münballerin önü...:ıüzdekİ 
hafta içinde tamamilc c o!c!urula• 
cağı sövlenmektedir. Üniversite 
kadı o5una alınmamış bu!unao 
cs '< i muallim ve müderrislerdell 
b ir kıs ,11ının kadrova tekrar ithal 
edil~cekl e rj yo 'unda çıkan şayıı 
ünivers'te mahafilinde dün de 
deveran ediyordu. 
Ôğrtndığimiıe göre yeni açr 

lacak enstitülere ait harırhkJır 
bitm iş ve bunl arın kadroları da 
hazırlanmıştır. Diğer taraftan ta·~ 

şınma işler i de devam etmekte• 
dir. Hul\uk fakültesinin yeni ye• 
rine taşıoması işi dün bitmişt i r. 

Vuk ubulan müracaatlardan bll 
sene en ço'< Tıp \ ' e Hukuk fa· 
kültelerine talebe yazılacağı an· 
!aşı l maktadır. 

inkllap enstitüsü 

Dün öğrendıgimize göre inl<t"' 
lap enstitüsü kadrosunda esasla 
dtğişmeler yapılması kararl aıtı• 

rılm1ştır. inkılap tarihini o'cütı• 
cak profesörün ismi henüz te1• 
bit olunmamıştır. 

Takasla meşgul 
tacirlerin vaziyeti 

Ankara, 5 (Hususi) -r- lktaııı 

vekaleti takasın liğvinden soor• 
takasa bağlaomı, o lan tüccar.•'" 
rın vaziyetini teıbit için letki-

katta bulunmaktadır. Bu tetkikata 
bizzat iktısat vekaleti vekili He 
Ziraat •ekili Muhlis bey yakıd'" 
dan takip ettirmektedir. 

T etkikaho verdiği netice ya· 
kında anlaşılacaktır. Vekalet bll 
busuıta Jizımgel~n tedbirleri va'" 
kit geçirmeden al~caktır. 

B. M. M. Reisi 
BALIKESİR, 5 (A. A.) - f 

M. Meclisi reisi Kazım pa§a haf' 

retleri dün Bandırmadan tehri111İ' 
ze gelmiler, hararetle istikbal edil• 

mi9lerdir. Pafa hazretleri öğlr:dell 
sonra vilayeti ve belediyeyi :ıiy• • 

ret etmitlet, müteakiben Halkefİ 
tarafından §ereflerine verilen çaf' 
da bulunmutlardır. 

Meclis reisimiz bu sırada yerli 
mallar sergisinin temdit edildiği ' 

ne muttali olmuılar ve çaydan ıo' 
ra serıiyi gez.mitlerdir. Mecliı r' 

isinin sergiyi ziyareti derin bir '' 
laka ve memnuniyet uyandırın•f ' 
tır. 

Sıvas kongresinin yıl 
dönümü 

S :vu, 5 (A.A) - Slvukon
gresinin kurulduğu 4 eylfll dtt11 

co1kun heyecanla yaşıamııtıt• 
Kongrenin kurulduğu liıe bin•'' 
önünde büyük merasim ve teı': 
hürat yapılmış, salon ve G•11 

baıretlerinin mesai odaları ıiy•'" 
ret edilmiştir. lı 

Bayram gece de Halkevi. t{al 
fırkSıı ve J'ıede sevinç ve ... 
rur:a ~·aşatılrr.ıştır. 
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!ŞARETLER 
" ·-JI·························· 

SOI-IBE1 LER 

0nprömiye Cenap 
a· Bey diyor ki : 

Ağır ezgi, 
fıstıki makam .• 

r ' tdebiyatı cedide kumpanyası· 
ııı Jo.. .. . C Ş h or Let, npromıyesı enap e a· 
lıa B .. ı·· 

11 
ey soy uyor : 

i· lü - Biz parmak hesabını 
l .. t~çe diye aldık, aruıun eski 

e b~~ Vezni olduğu meydana ko· 
11 iti k u. Bizim o!mıyan vezin par· 

o· •t: k heıabı veznidir. Mu sebeple 
kı İf 1 nazımdan aruza dönmek 
,. 

111 hiç bir mini kalmamıştır.,. 
,,. 'f. 'f. 

Ji·ı_ 11lOJet Feridun anlatıyor: 
ltı'Bu esnada Taşradan yeni gel· 
tt~'. bir köylü genç kız kahve· 

•tı t' d' o , ed . ge ır ı. dışarı çıkınca 
e ~bıyatı cedıde üstadı : 

ı· 

t 

• 

bu - iıte dedi, parmak saymak 
~Un işidir •• 
. tııap Bey ne istiyor? 
~tedıği açık .. 
li eceden aruza dönmek! 

b 
1 

ece aruzdan so:ıra bir mer· 
)t. c İdi, fak;ıt hece l:ile yiirü
~tıı hayat öniinde bir geri oldu. 

11 
'lflini inkar eden öz fİirin ör· 
tk v d' Y• d O d o ~ er ıgı evır eyıı. 

h ~adem ki sağınıızdakine da· y 1•ida\rniden bir akan var. 
t akınımızı dinliyeceğiı, ona des· 
tk olacaiıı. 

] Cenap Bey şıırın ancak aruz· 
~ hnlabiJeceğini ıöyliyor. 
. lürkcülerle edebiyata cedide

tder döğüşürkeo 25 sene enel 
'Ynı tözü söylerlerdi. Edebiyatı 
tcdıdc tereddiye uirıyan tanzi· 

~•.t Osmanlı Estetiğin ıon ka· 
ı~•ıydi. Bu kale muhafızlarının 
S ıenedir parolaları: 
' ' - Aruzdur. 

Şimdi edebiyatı cedidenin jön· 
ır~iyesi bir çevirme, bir huruç 
tı Cketı yapıyor, muhasara hat· 
S 111 

Yarmak davasındadır. Cenap 
d'cf_ 1nanevra yapıyor. ileriyi ken· 
~ ıılibıle, kendi içinden, kendi 

ttbi R'ÖrDnerek ıaptetmek istiyor. 
Delili inlulipçıların yüz ileri 

~- 1 • d .. m eaın en gerıyı oktıyan, geri 
dufüncelere uygun gelen biri. .. 
Ust.t tek bir düıünceyi Samih 

~ıfatın bir cümle arasında ıöy-
tdiği iki kelimeyi bir imdat kuv· 
•t\i sanualc aruzun tahta kılın· 
Cııh çekiyor, kumanda ediyor: 

f .
1

'- Mefu ı, f ailatun, mef ailüo, 
'•lün 

~ 8u .bir kumanda değil, orta 

~ inan kalesinin minaresinde o· 
~ilan bir ezandır. 

t ,Cenap Bey Bektaşı fıkralarını 
(l<t iyi bilir onun için meşhur 
il· ltakrübüssa At) nüktesini sah· 
•ye koyuyor. 

~· ~enap Bey, aruzun Türk malı 
k;uğu ispat cdi~di diyor, für-
0 il nıalı olduiu iıpat edilince 

"' d" k ı. oome ten baıka çare bu· 
tlııyor. 

b C ~nap Bey, keşke şu estetik 
ılhsinde Türk ananesinden, Türk 

~•ltnd;n, Türk mazisinden bah-
1;tlbeseydi. Çünkü Cenap Bey 
~.!8 ıe kadar Türk diye bir 
t •ılcte inanmazdı. 1918 den son-
•ıı rnal ~ um. 

1 
1
l'ürk miJJeti döğüşürken, rnem

~;.c t ' . k 1 c ını te ta,, tek adam ka-

dıtlcaya kadar adım, adım mü· 
•f l a11 ederken onun dudak· 

:tında Türk hezimeti, Türk 
•thlbiyeti bir nükte, bir tebes

'Gttıd ·· u. 
, CS!ihn gününde gülen adam Türk 
ı '~erinin bıraktığı Türk. ş!hir
~tıtJi .. d'' k gor u çe: 

~ - Oh diyordu. işte bir ıehir 
ba kurtuldu ... 

Sadri Etem 
(Uel"aDU 6 lncl Ayıfadlı) 

Kavun, karpuz bolluğu Dün Belgrattan bir haber gel • 
bir kısmı, cmf öa- shr dshrdıhrshr 
di. Şehirlerden birinde, halkın bir 
kısmı, elektrik kumpanyasına grev 
yapmı§ ... Kumpanyanın , ücretleri 
indirmedeğini görünce, sarfiyatı 

kesmi!, bir çok evlerde, kazinolar. 
da, kahve ve lokantalarda lamba 
ve mum yakmağa batlamışlar • 

Toptan alanlar yarı fiyattan daha 
mal ediyorlar ucuza 

Yeni teşkilat 

Dün Defterdarlıkta 80 
mezunun imtihanı yapıldı 

Dün defterdarlıkta yeni tetki
li.tta kendilerine vazife verilmek 

üzere 80 kadar lise mezununun mü 
sabaka imtihanları yapılmııtır. 

imtihanda Muhtar Kizım Bey 

birinciliği almıştır. Cevat, Tevfik, 

Mehmet Fehmi Beyler de çok mu

vaffak olduklarından B~oğluna 
tayin edilmitlerdir. Bunlardan 

başka liıe mezunlarından izzettin, 

Muhterem Vefa, Tahsin, Vedat 
Muıtafa, Ha1il, Mehmet Vehbi, lr· 

fan Beylerle Meliha Hanım da ka
zanmıtlardır. 9 eylul cwnarteıin 

den itibaren yeni vazifelerine bat
lıyacaklartİır. 

Son teşkilatta açıkta kalanların 
kendlerinin tecrübelerine bakılmı· 

yarak açıkta bırakılmalarını ve 

yerlerine kıımen tecrübeli gençle

rin alınmalarını haksız bularak 

Maliye Vekaletine müracaat ettik

leri yazılmıştı. 

Dün öğrendiğimize göre bunlar 

dan bir kısmı Başvekalete ,Meclis 

Riyasetine, Maliye Vekaletine de 
müracaat ederek haksızlığa maruz 

kaldıklarını bildirmitler ve bunun 

tashihini rjca etmişlerdir. 

Gümrükteki mallar 
Bundan bir müddet evvel 

Gümrük heyeti teftitiyesi Rihtım 
Şirketi antrepo'armda mev· 

cut bu!unması lazım gelen 
bir çok eşyanın ortada o~mad~· 
iını meydana koymuş ve ~Ü~ : 
rük idaresi malların tazmınını 

Rıhtım Şırketinden istemişti. Şir· 
ketin talep ve itirazı üzerine 
bu eıyaya , mbar ve antrepolar· 

da yeniden araştırmak üzere bir 
muhtelit kom sy~n teşkil edıl· 
mişti 

Evvelce yok olduğu görülen 
bir çok efyalar şimdi birer bi· 
rer meydana çıkarılmaktadır. 

Başvekil Hz. 

Dün Akşam Ankaraya 
n1üteveccihen gittiler 
Ba§vekil İsmet Paşa Hazretleri 

evvelki gün Ertuğrul yatiyle Yalo . 
vadan şehrimize gelmişler, kardeti 
Abdürrezzak Beyin Kadıköyünde· 
ki evine gitmişlerdir. 

İsmet Paşa Hazretleri dün ak 
şamki trenle Ankara ya hareket et . 

mişler ,istasyonda vilaye t erkanı , 

şehrimizde bulunan meb'U5lar v~ 
diğer bir çok zatlar tarafından teı· 
yi edilmişlerdir. 

Batvekil Ankaraya vardıktan 
sonra Vekiller heyeti Yunan na • 
zırlarının gelmesinden evvel din • 
deki acele itleri çıkarmak üzere 
mutat içtimalarrna başlıyacaktır. 

İsmet Paşa Hz. ayın on sekizin. 
de Sof yaya gitmek Üzere Ankara
dan hareket edeceklerdir. Kendi . 
sine Hariciye Vekili Tevfik Rüş _ 
tü Bey refakat edecektir. 

~~.mal Hüsnü Bey 
lkı gun evvel şehrimize gelerek 

y alovaya gitmiş olan Bern ekimiz 

C:ma~. Hüsnü Bey dün lsta~bula 
donmu~. aktamki trenle Ankaraya 

gitmil'tir. Cemal Hüsn·· B b' .. ~ u ey ır 

muddet sonra Berne d.. w • • .. l . . onecegını 
soy emıştır. 

VAKır' 
GWıdellk, Siyası Gazete 

btanbul Ankara Caddesi VAKJ'l' ___ . yurdu 

~elefon Nurnaraları: 
1 azı l~lert telefonu: 243iD 
ldare telefonu : 24371' 

l'elJ:'r&t adresi. lstan tıı.ı _ .1 AKn 
Po:ıLa ku tu:ıu No. ti! 

~bone dAbelleri· 

Seneli'· 
~ aylık 

a aylık 
ı ayl ılr 

l'ürk lye 
H OO lü. 
750 
400 

ır.o 

ilin Ucretlerı· 

l!:cnebt 
2700 Kr. 

1450 

00 
soo 

ı trnrl llinlıırın ll:ln ıı:ıhtr .. ıl'rlnde !O&ntl· 

mi :su ımru~tıııı ha~lar ilk ı1ı1hlfrdP ıso 

kurıı~ll kadar ~:ıkıı ı 

Kti~ ilk. fa1l11. dt>\'Dlllh llArı ven-nlPre •il 

ıı)rı trnıill\ t \Orclır 

""""'I llllnlıırın bir ":llırı ıo knnıetnr 

bir karpuz, yahut kavun lokanta • 
larda otuz beşe, kırka, elliye satıl· 
maktadır. 

Kavunun, karpuzun, ve ~dtali 
gibi meyvaların bu bolluk v~ u -
cuzluğu her sene bu mevsimde o!
duğu igbi bu sene de gene sütçü -
lerin yüzlerini biraz buruıturmuş
tur. Çünkü soğukluğun bol oldu • 
ğu bu mevsimde sütlaç, maha11e -
bi gibi §eylere rağbet azalmakla • 
dır. Kavunun, karpuzun bu bollu
ğu daha on beş, yirmi gün devam 
edecek ve sonra yerlerini üzümle 
İncire terkedeceğe benziyor. Bu 
sene İstanbulda incirle üzümün de 
pek bol olacağı söyleniyor. 

Tramvay altında 

Bir çocuk parça parça 
olarak öldü 

Evelki aktam saat 18 de vatman 
Aptinin idareaindeki 188 numara

lı Edirnekapı - Sirkeci tramvayı 

Edirnekapıda hamam önünden ge· 
çerken bir çocuk sür'atle giden 

tramvaydan atlamak istemi~, fa • 
kat beceremiyerek tramvayın altı· 
na yuvarlamnıştır. Yuvarlanan za

vallı çocuk, kıaa ve canhırat bir 
feryadı müteakip param parça o

larak tramvayın tekerlekleri altın
da can vermiştir. 

Kan revan içinde, parça parça 
olarak tramvay altından çıkarılan 
çocuğun, yapılan tahkikat netice • 
sinde hüviyeti tesbit edilerek Şeyh 

Resmi mahallesinde, Ziyapata 10 .. 

kağında 17 numaralı evde nahiye 

müdürü mütekaitlerinden Şükrü 
Beyin oğlu 938 doğumlu Hamit ol· 
duğu anlatılmıftır. 

Yeni muallimler 
lstanbul Erkek muallim mek· 

tebi taJebuinden son ıınıf tale· 

beleri lıianbul Erkek lisesine 
diğer sınıf talebeleri de v ef~ 

Hiç fena bir usul değil... 
Şirket komiseri tetkikatta bulu

nacak, rapor hazırlıyacak, hüku • 
mele göndereck, komisyon teşkil o· 
lunacak, şirketle müzakereye giri
şilecek, tirket maval ve masal oku
yacak, falan filan da, eninde so • 
nunda gene ayni parayı verecekıi • 
nız .. 

.Elektrik düğmelerini söküp a· 
tarsın, olup biter. 

Bu bizde biraz güç tatbik edilir .• 
Bir kere lambayla veya mumla o· 
turmak zor iş. Sonra gnzın bugün
kü elektrikten ucuza malolacağı 

pek belli değil.. Bunun için, zoru • 
na ya Musa! .. Şirketi zengin ede

ceğiz .. 
Fakat tramvay böyle değil.. 
Havalar güzel gidiyor .. Sabah -

ları ve akşamlnrı ortalık sümbül gi· 
bi ... Şöyle, kolkola, elele verip, 
ağır ezgi fıstıki makam, itimize 
gücümüze gidip ge!cmez miyiz, 
demek isterim! .. 

Sel:lmi izzet 

Takastan sonra 

Sanayidlerin kredisi 

Ak ~am refik lerimizden b ' ri, 

yeni konlerjan kararnamesindt'n 

sonra nnayicHerin getirttik leri 
mal bedellerinin peş'n tesv:ycı ;
ne mecbur tululmalarmdan şika
yet ettikleri hıtkkında Sanayi 
Birliği Umumi katibi Nazmi Nu· 
ri B. demiştir ki: 

•·- Baıı f abrikalörlerimiz , 
Fransadan sene erdenberı kredi 
ile iptidai maddeler getirtiyorlar. 
Bunlar, yeni kararname çıktt ; tan 

sonra ayni suretle Fransadan 
aldı!<ları mevad<lı iptidaiyeyi 
gümrü ',ten çıkarmak için, bedel· 
!erini Cümhuriyet Merkez Han· 
kASına yatırdıklarına dair ban· 

kadan bir makbuz ibrazına giim· 
rük idaresince mecbur tutulmak · 
tadırlar. Sanayiciler diyorlar ki: 
Biz, senelerce namuskarane me· 

sai ve münas :bat sayesinde bu 
kred leri temin ettik. Şimdi ne
den bundan istifade etmiyelim? 
Bu hususta lktısat Veki!etine 

birçok mür;ıcaatlar yapı ! mıştır. 
Henüz müspet bir netice alın
mamıştır.,, 

6 EylOI 1918 

lisu'ne nakledilmiştir. Muallim· 

lerden de ihtisas dersi verenler 

Istanbul Erkek lisesine, diğerleri 

de Vefa lisesine verilmişlerdir. 

Vefa lisesine nakledilen mual· 
timlerin isi mler:ni yazmıştık. J!. 
tanbul lisesine tayin edilen ihti· 

sas mua:limleri de funlardır: Hıf· 
zırrabman Ratit, Sadrettın Celil 

' 
Fuat, Tacettin, Celal ve Cemil 
Beylerdit. lstanbul Erkek rsesi 

binasında yeniden bazı tadı lit 

ve tamirat yapılmakta olduğun

dan burada tedr sata } ı Eylülde 

~a!lanmıyacaktır. Ders~ere Teş· 
rınıevvel başında batlanabileceği 
tahmin edilmektedir. 

- RıM ada ki lı ~lız \ c rrıın~ız me
murini <İ\ :ı~ı\ e~i , ac;ı h r ihtil 1 l<'r· 

ıibau ıdJr,· edl\CJTIJım ... Hunun ·O\~ ct1er 
kıın:ıund:ın p:ır:ı ile ellcrınc gC'çirdiklerl 
mufre:ı:clcrk :ıh.ılı komi,erlcrı medisini 
di.ı-urertk ku' \ ei hukümeıi ellerine al~ 
mak, :\1o-km.ıda a~kcri dikınıorluk il. n 
etmek bı emi~ler<lir. ~uıka .. t ~O\ \et mtif· 
rczclcıinın ığfal edılcmeme"İ neticc,inde 
me,·<l.ıııa çık:ırılmı~tır. 

Doğum 

Afyo .ı meb'uıu Ak Osmanza· 
KVç lk ilônlar. de izzet 8. kardeıimizın bir tr· 

Bir defası :m iki octaııı 50 Ilı; detaııı .,5 

- \h baht l ran ız gazctdcıi kar:ılı 
bir urettc ~ulh :ırn uııu he\ nn cdl\ or-
1.ır. (Popüler ga1cte'i bir ha::-makale~in
de: .. Bıt. ulh İ•tivoru1_ Muharebcnie 
ha ~ırdanbcri mıllctlcrin rC\ t ulmu\ or 
) ahut hizim dcm çıkratık memlekcumı1.de 
~oıulmu\Or. Buııun İ\·in ındik:ıla a 'C 

~o } ali :ı tlerc :oplanmak, karar vermek 'e 
dört c ıefası 75 \'e on defası 100 kuru~tur. ktk çocuğu dünyaya gelmiş 
r c: aylık ıı~n \'erenrcrfo hlr defa11 mecca. ve Mehmet Uğur ad1 verilmi~tir. 

Fakat bu defa da yeniden bazı 
Cfyaların yerlerinde o'madığı 

hayretle görülmektedir. Komis · 
yoo bu garip iti tahkik etmek· 
tedir. 

nımdl r 01\rt !lıttırı ı:('c:en tl ll n ların '"zıa ı J B 
Mtırl&n tıeo kunıştao heııap ertııır ıı.et eyi ve aile Itri ef radım 

------··-----ıı J,ut'ularken yeni çocuğa da uzun 
yaılar dileriı. 

be, nclmilcl hir konferans akdı Hı:wınu 
kat'h t:t tiahiliııde o1du~unu oy leme k 
\8 7.ıfcci tcrı:tıup edırnr.,, dı5or. 
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Gaz hücumlarına 
karşı müdafaa 

Başmakalld(•n Ul'vam 

Biziı~• fikrimizce bu düşüncele -
rin hiç biri ameli kıymeti haiz de
ğildir. Bilhassa yeni yapılacak a -
partımanlaı-a sahipleri tarafından 
gaz girmesine mani olacak mah -
zenler ilavesi imkansız bir şeydir. 
Belediyenin yapamadığı bir işi 
fertlerin yüklenemiyccekleri §Üp -

hesizdir. 
O ha!dc ne yapmak laz•mdrr ? 

Elleri ,kolları bağlıyarak hareket -
siz mi kalmalıdır?. Şimdiki halde 
bizim için mümkün olan tedbir 
şundan ibarettir: Büyük şehirler

de sivil ahaliye gaz tehlikesinin 
ne olduğunu konferanslarla ve u .. 
fak mikyasta hayvanlar üzerinde 
yapılacak tecrübelerle anlatmak .. 
Harp zamanlarında gaz hücumla -
nna karşı kullanılan muhtelif cins 
maskeleri göstermek.. B:r taraf -
lan halk tabakaları boğucu gazla
lara karşı bu tarzda umt.•mi malu
mat ile techiz edilirken diğer ta -
rl\ftan da müdafaa maskelerinin 
memleketimizde yapılması imkar.
larını lemin etmek .. 

Büyük şehirler için nasıl. elli. 
altmış milyon lira sarfederek yer 
altı mahzenleri yaptırmak mii~kül

ae he biri yüz liraya malolan gaz 
maskelerini halka dağıtmak da 
o kaJar mükşüldür. Hatta imkan -
tıız bir şeydir. Vakıa bir memleket
te tehlike :zamanları icin yüz li
ra değil, hin lira vererek maske a
lacaklar da bulunabilir.. Fakat 
mali vaizyetleri bu yolda müsait 

' olan nihayet kaç kişi çıkabilir ? 
Sonra mali imkan bulunsa bile yüz 
binlerce, milyonlarca maskeyi 
mutlaka hariçten getirmek niçin?. 

Eğer memleket dahilinde gaz 

l"askeleri yapılabilirse tehlike za• 

man!srmda maliyet fiatı üzerin -
d~ sivil ahaliye maske vermek 
kolaylaşmış olur. Bu imkan hasıl 
olduktan sonra yer altı mahzenleri 
yaptırmağa bile artık mahal kalmı· 
ynbilir. 

Zira lstanbul gibi binaları d~ğ -
nık olan açık şehirler gaz hücum
larına karşı müdafaa noktasından 

Avrupanın nüfusu fevkalade ke$a
f etli olan şehirlerine nishetle daha 
ehven bir vaziyettedir. 

Hulasa memleketimiz için gaz 

hucu'.nlarına karıı müdafaa terli .. 
batı mevzuu bahsolunca yalnız 
ba,ka memleketlerde yapılan ,ey
leri taklide çalışmnk doğru de -
ğildir. Memleketin bünye.si, halkın 
kabiliyeti, meselenin iktısadi ma
li, f ennl cihetleri göz önüne ~lına
r k ~ncalc mümkün olan tedbirle
rin alınması lazım gelir. 

Mehmet Asım 

Umumi ziraat sergisi 
Yiflyet bahçesinde açılacak 

U!Dumi Ziraat sergisinin 28 Ey
hiide açılması kararlaştırılmıştı. 
Bazı tavukçular tavukların bu
günlerde tüy dökerek cılızlastık
Ja'iırı iJeri sürmü~ler ve serginin 
T c~rinievvel ortasına doğru açıl
masını istemişlerdir. Ziraat oda
sı~ın bu teklifi knbuf edeceği 
anlaşılmaktadır. 

Halkalı ziraat mektebi 
H ikalı Ziraat ~.1ektebinin !:;u

lunduğu yerin z'raate pek e'.ve· 
riş1i olmamcısı do~ayısile ba~ka 
bir tarafa götürülmesi dü~ünül· 
müş ve bina aranmıya başlan· 

mışll. Yapılan araştırma müsbct 
netice vermediğinden mektebin 
bu sene de olduğu ytrde kalma
c:ı 1.aruri görülmektedir. 

Eyüp dispanseri 

Malzeme tacirlerinden 
yardım bekleniyor 

"Veremle mücadele,, cemiyeti, 
bir müddet evcl Erenköy sanator
yomunu tesis ederek mükemmel 
bir şekle getirdikten sonra, şimcli 
faaliyetini, Eyüpteki dispansere 
mükemmel bir şel;il vermek nokta
sında teksif etmektedir. 

Bu dispanser, Eyüp belediye da 
ircsinin bir katında bulunuyor. Ce
miyet, yeni bir bina yaptırarak, 

dispanseri oraya nakledecektir. 

TAKVİM 
Çarşa:nba 
6 Eylül 

15 c~ma.evel 

Perşembe 
7 Eylül 

16 Cema evel 
Clın do,..u~u ~ •• 13 ;,dı.1 

C:Ln ~ti~· lı<,31 1 .J 1 

~alıah namaı.ı 3,J;" 3,17 
Ol!ic r.anı;ı.ı:ı 1 '.I.! 12. 1 ı 
~indı nanıa7.ı r:ı.•fl 1 ~. l!J 

~\lişını nanıaı.ı 1.ı,.11 18 .i.J 
\ aısı nanıaz• 2l•.OJ :::o,•ııı 

l 1115oı.~ 3.-M 3. 9 
\ ıhn ı:cçcn ı:ırnlcrı 21•) 2~0 

\'ılın lalan ,. ı. ıı ı:•ı 

RADYO 
.J 

1 
1 

BORSA 
l liıalarında yıldız i,arcti olanlar iızcr
lerindc 5 g, lı.iluc nı uamclc: o1.anlar· 
dır.] Rakaınl:ır kapanı~ rı)atlannı ~cı-tcnr 

Nukut (Satıf) 

tı:.~. - • \ 1\ ıına ~~. -
• cı) ork ı4 ı. ~o • l\ladrlt 11. ~o 

* l'aris ltı8, - * Herlln 50, -

• ~111Ano 221. - • \'aı~ova ll4, - . 
* Brul•tl 117, - • nuJapcşı. .?Q, -

•.At ına 25 - • llukreş 2J sıı 

• Ccncı re ~:~~ - • l\clgraı ~:ı-. -
*:-rıh n ~(J. -· • Yı ılohama 48, -

* Amsımfam t,!i, - * Altın 921, -
• rra;: 1!:2. - • :ııe IJiye :\7, -
* Stotho m ,;.,, - • Rı nlinot ~tıll -

Kısa Haberler 

Hazine vekilleri 

y enı malı ye te~ki atında h 
ne vekillerinin adedi arttırılır. 
Yeni hazine dava vekilleri 
!ardır: 

Daimi vekiller: 300 lira 
aşlı Ali Gal ip, ıso lira ma 
Raş t, 250 lira maaşlı Nüz 
: 00 lira maaşlı Fuat Sedet, 
J ra maaşlı Abbas, 200 lira 
aşla Şemsettin Beyler, 150 
maaş'ı Beraet Hanım. 

Dispanser binasının arsası, sa- -----=-=----~;;....;;.===-:.'.... 

tın alınmıştır. Küçül-, fakat asri Bugün 

Çekler (kap. sa. 16) Serbes vekil!er: 200 lira 
aşlı Asım Eey, maaşları ] 50 
l O.O Jira arasında olmak üze 
Ahmet, Enver, Ahmet Arif, 
man Nuri, Emin, Talha, Hü 
mettin, Safi, lbrahim, Yusuf N 
Rüstem Kemal, Cezmi, Has 
Fikri Beyler. 

b. 1 it 1 A ~ H lJ L ı bir bina olaca~c dispanser ınası-

* l.onılra 
• :\cı ı or~ 

* l'aııs 

o 6!1.l:" • \11\iı•a 

12 06 * :ıtadrlt 
11.Q:"SO • llcrlin nın yapılm~sına yakında başlana

caktır. 

Müracaat eden hastaların teda· 
visi yolunda çok iş gören Eyüp dis
panseri binasmın inşası için lazım 
olan malzemenin, teberru suretiy
le teminine çalışılacaktır. 

Kereste, çimento, tuğla tacirle· 
rinin, bu hayır işine bedava mal
zeme tahsisi suretiyle, yc1rdım 
edecekleri kuvvetle tahmin olun
maktadır. 

Celal Bey yarın 
şehrimize geliyor 
lktısat Vekili Cdal Bey, per

şembe sabahı semplon ekspresile 
sabah saat sek;zde şehrimize 

gelmiştir. 

Deniz gezintisi 
Şark demiryollan memurin ce .. 

miyeti tarafından 8 eylül cuma gü
nü bir deniz gezintisi tetrip edil -

miştir. Mevsimin en gü:ı:el deniz 
gezintisi olacak olan bu tenezzüh
te Florya Boğaziçi ve Adalarda do
laıılacak yemek vapurda ve Bü • 
yükadada yenecektir. 

Koca bir fabrika 
yanıyordu 

Tarsusta geçenlerde inşaatı 

tamamlanan son sistem "Çukur· 
ova bez ve iplik fabrikası 30 - 31 
Ağustos gecesi saat yirmi bir 
buçukta büyük bir yangın teh
likesi atlatnııhr. 

Yangın başlangıcı makineden 
bir kısrm pamukların tutuşma· 
sından ileri gelmiş fakat gerek 
şehir itfaiyesinin ve gerekse 
fabrika itfa vasıtalarının ve ame
lelerin yardımları sayesinde bü
yük zayiata meydan bırakılma
dan bastırı ' mıstır. 

Malül gaziler 
Ma!ii:gaziler geçenlerde kon· 

grelerini yaparak yeni idare hey
etlerini seçmi~ler ve vilayete 
bildirmişlerdi. Yapılan tetkikat 
neticu:nde 1' ongre, oızamname· 
de gösterilen muayyen nisbette 
azanın iştirak ettiği anlaşılmış 
ve intihap tasdik edilmiştir. 

Yeni ibare heyeti işe başlamış 
ve eski idare heyeti hesapları
nın allkadar memurların buzu
rile tetkık olunmasını vilayetten 
istemi,tir. 

~ Marüllere verilen tütün ik· 
ramiyelerinin kanunen yalnız 

harp malüllerine verilmesi lazım 
gelirken bütün malülltre verildi
ği anlaşılmıı ve bir daha yan ış
hğa mahal kalmamak ilzre harp 
malüllerinin biıcr listesinin tan· 
zim o'.unarak afi1<adar ~aireye 
tevdiı kararlaşhrıfmıştır. 

Moskova elçimiz 
Moskova büyük elçimiz Hüse· 

yin Ragıp B. bugün öğleden 
sonra hareket edecek Franç 
Mari ismindeki Rus vapurile me
muriyetine gidecektir. 

18 den 19 a kadar Gramofun -ı 
rn d:.ın 19.15 e kadar Cennet Ha-
nım - 19.45 ten :W.30 :ı kadar 
Hazrm bey tarafından karagöz -
:W.30 dan 21.30 a kadar Udi Sala 
hattin le ve kemani Nobar Efen
di refakatile Hamiyet Hamın -
21.30 elan 2~ ye kadar Gramofon. 
2:! den itibaren Anadolu ajansı, 
Borsa haberleri ve saat ayarı . 

\'J\'.\~·A: 518.1 m. -

12.30 - 12.5:5 plakla Alp dağ 
lan havalan - 13 konser - 1·1.10 
- 15 devam - 1 G.25 Plakla ta -
nınmış opera duetleri - 17.35 
gençlik saati - 18.25 muasır A -
\

1ttsturyalr bestekarların eserleri -
~O "Binbir gece,, masalınm beste
si - 23.15 konser . 

BUD\Pt:ŞTE: 11~0.S m. -

18 konser - J 9.45 teganni kon 
·eri - 22.40 piyano kon5eri - 24 
plakla kon~er . 

801\REŞ· S9\.% m. -

18 radyo orkestrasmm konseri . 
20.20 plakla Romen musikisi - 21 

Nina Alcksandresku tarafından 

keman konseri - 22.45 piyano -
23 konser. 

\'ARŞO\'A: 1'12 m. -

18.15 Solo konser - 20.05 plak 
- 20.40 Piyer Şonovskinin (Ya -
lan) isimli no\·eli - 21 piyano -
22.10 hafif besteler- 23 Esperan
to - 23.40 dans ha\~aıan. 

BELGRAD: 01 m. -

13.05 konser - 113.35 radyo 
orkestrasş - 16 milli havalar -
18 plak -19.55 radoy orkestrası
nın konseri - 21 konferans -
21.30 krn1 sarayının orkestrası -
23 ~arkılar - 23.30 çigan havala -
n. 

ROMA: U 1.% m. -

21.30 konser- 22.15 komedi -
rlans musikisi. 23.55 haerler. 

l'ARI : l\28.2 m. -

20 plak - 20.au konser- 2L30 
teganni ile orkestra konseri. 

Yarın 

\"ll'.\:SA: 1518.1 m. -

12,31> plakla m hor ~ııtl'lf!T' - 1S ko..-

5'-r - U,11) - ı .~ de\ an11 - 16,;;0 Jlılkln J\ta

rrk Yrh"r orkr tra<ıı - Hl,2:S knnıwor, bu a

md:\ lfrdl R"ndr.r tarııfındnn '!ıırkı, :?OopNet·· 

INdr-n p:ırı;nlar - "l,J~ •enronl!. S,on'l~r -

23,0:; platıl:\ knn'!Pr. 

BUi> \Pi:ŞTF.: :1:10.:1 m. -

11,3.i plnl, - l8,31l Mad:ım :\farl)'R J\o

'a"" t.ırnfıııdRn <.,:rkılnr - 1!) ı.on'l<'r -

21,1.; l<onsrr - :?S.f.; kon rr. 

HUKRP.:Ş : 39t.2 M . -

* :ıııı~no 
* rru~scl 3 3 •ıi' • Varşova 

• t\ıln.. t:.3 312'1 • Rudnpe~ıe 
* (:cncı re ~.4 l:5 • Rülire~ 

• "of}a 6'i 05·· • lelı:rat 
• 1\nm rda·ı· ı.ı:-:ır:ı • \'ol..ohama 
* l'r•ı: 1 ~.:ıtı:-:ı l\lo~km a 

I~ llan~a~ı 

Anaı.lolu :?: liO • ı;ımcnıo a,. ı l.'ıo • 

• ltcjl 3,30 Cn} on llt). 20,c:ıo 
Şir. ifa) riye 
Tram\ay 
l). ~fı:oıta 

Homontl 

ı~. ~.ırk flcl. r.~~ 

.ıı;;.so lb:ly.ı ,,~o 

10,30 ~arı. rn. ecza 2.35 
211,- 'I clelon ı:ı.-

istikrazlar 

ıo.JJ da ı~ı. 9i.- Elektrik 
isti t razld ,, !13,'l•l Tr.ım~ay 

* ~ıork O.yol 2,SO ı :rj!anl 9~.-

* D. :\lurah. :ıi;\. o ltılıtım IR,--

\.umrulder :t.35 • Anadolu ı ~7 .~o 

1928 :ıliı . A. 7,70 • Anadolu il 47,50 
Ba~d.ıt. 11,75 *" Mliıu.•11 51,1 J .. ~ 

Komünistler muhakemesi 
Madam Vilda ile Selim Sırrı, 

irfan ve Nizameddin Ef. terin 
lcomün s!lik tahrikatı yaptıkları 
kaydile muhakemelerine dün Is· 
tanbu( ikinci ceza mahkemesin
de kapalı celsede devam olun-
nau \ll.r. ,,_,~....-~........_~~-~~-ı 

9 Çakmak taşı 
Çerkeşli Hüseyin oilu Mevlüt 

isminde bir genç, dfin Adliye
deki Dokuzuncu ihtisas mahke
mesinde üzerinde dokuz tane 
kaçak çakmak taşı bulunduiu 
iddiasile mubalıeme edilm;ttir. 

Muhakeme, yaşının tcsbitı ıçın 
başka güne bırakılmıştır. 

Ziraat müdUrU 
lstanbulda bulunan Umumi 

Ziraat müdürü Tevfik B. dün 
akşam Ankarayı hareket etaıiı· 
tir. 

• · .SiNEMASI 

Bu :ık ~:ım ~eni :.incın:ı. 
me,,imiııc b:ı5ll\·or· 

Tersine Dünya 
Şen, nc~di zc\kli bü\ ük 

tiinı. ~tumcssillcri: 
HENRI GARAT 
MEG LEMONNIER 
Filme itive olarak 

30 Ağustos lstaubu: 
Tayyare Bayramı. 

• 

U pbkll\ h:ıfif mmıl!.I - 11' konıoıır - 1 • 
Numaralı mevkilerin 

evıelden temini. 
:?O,"ro plnkll\ hıtflr mtı'likl - 21 b,C'ıtnnl -

21.~0 •ı·nrnnik ı.on~~r - :?ı.ı;; dr.,:ımı. 

\' \l!ŞO\'.\: Hl:! m. -

13,0:ı pl:ık - ı~; ,&.k - iM o<ICI ma

ıılkilli - ~I l.:onl'!<'r - :?S,fO d:ın'I mn-.lkl•I. 

Tel. 40S68 (7079} 

·-

Baytar mektebi 
Sclimiyedeki Yüksek Bay 

mektebinin Ankaraya nakli i~İ 
başlanılacaktır. Mektep için A 
karada hazırlanan binanın küŞ 
resmi Cümburiyet bayramıo 
yapılacaktır. 

irtişa davası 
Barut inh ;sarının ihalu:o 

irtişa yapmak, mukarrerat hi' 
fana rove:ver ithaJ etmek, fit 
mübayaasında yolsuzlukla bu'U 
mak, müteahhide usul hilafı 
avans vermek cürümlerind 
maznun bulunanlara Müddeiuo> 
miliğin iddianamesi tebliğ ed . 
mişti. 

Şehrimizde bulunan maıoıJ 
lardan üçü, iddianameye )tir. 
etmişlerdir. itirazları tetkik ed 
mek üzere Ankara Müddeiuıı> 
miliğine gönderilecektir. 

Afyon inhisarı 

Afvon inbisar idaresi Anad~ 
teşkilatını ikmal etmd~lçJ;,, 1 
renin birkaç güne Ltadar af} 

alacağı dün söylenmekteydi. 
yon inhisar idaresi, ne ıaıs'~ 
mal alacağını kat'i surette t•Y 
etmemiştir. 

lktısat vekaleti idareye tab 
sat verdiktan sonra afyon ı1' 
bayaasına başlanacaktır. 

Bir nakil ve tayin 
Edirne Muallim me~tebi Fr•' 

sızca hocası Ihsan B. Bartın ol 
ta mektebi müdürlüğüne tıf 
olunmuştur. 

Mahkemeler tati~ 
Dün tatilin son günü idi 

Adliyede yirmi temmuzda ~'~ 
yan yaz tatilinin dün son güntJ t 
Bu sabahtan itibaren bütitn tfl~ 
kemeler, yeniden faaliyete aeçe 
leı·dir. 

Bu müddet içerisinde avulı•~ 
da tatil yapmışlardı. Dolayı' 

baronun talili de hu sabahuıı 
haren bitiyor. 

Üç aylıklar 
Yeni maliye teşkilatının f ı~~ 

yete geçmesile dolayısil~, yet:~~ 
dul ve mütekaitlerin üç '' ,f 
maaşlarının dağıtılması bir~ 
gün gecikecektir. 

nır,ı.ffR \n: •:ı1 m. - r · YARIH A K Ş A M 

vala:~';;~~Pl11:
1

~
0

~'·;; .. ~:ll,fO~:~mlll~:.:~ ; Saı·ay (ts',.ı r,loN~) Sineması 
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çiı;- ın ınııslliı"I, <·ar. hu ıılıuı. • 



,ı· 

il· 

--. . ibE! 5-\ıAKIT 6 Er'·i' 

llakıt'zn edebı tefrikası.- 31 ııııı111111111ıııııııııı111111ııııııııııı111111ıııııııııııu111ıuırıııı' Jönprömiye Cenap 

j 0 0·· D g•lli 1 t D z 8 ,,.. I (_= Bey diyor ki : • 
l (Baş tarafı 3 üncü sayıfaımzda) 
'1111Mlllllltııu11urtııı111ııı11111111ıı11111ıııı111111ııııııııırııımırıııııııııı11111 Selami izzet ııııııııııııırıııı./ Bu adamın belki her şeyi söy- AŞK D LISI 

Apartımandan içeri girer gir -
llı.ez, masanın üzerindeki vazoda, 
k0ca bir demet beyaz karenfil gör 
d .. u. 

d' Jemeğe hakkı vardır. Onu:ı ko
- Fena değildi, şık bir bey ı. nuşmasma kanunlar müsaade e· 

- Genç mi, ihtiyar mı?. cfer. Fakat bir tereddi davasın-
- Ne bileyim ben .. Çocuk de- da Türk maz siai s lah olarak 

- Bu çiçekleri kim aldı? 

ğildi, ihtiyar da değildi. Gençti. .. kullanmaktaki cür'et sağ cenah 
" Günay bir müddet sustu, du- l<ültürünün zararsız ve kimseyi 

şündü. Sonra gene sordu: kuşkulandırmaz denen san'at cep Annesi gülerek cevap verdi. 
- Esrar!.. Kapucu getirdi. Ki· 

llı.İn yolladığını da bilmiyor.. Bir 
kız getirmiş. 

Günayın titrediğini, sarardığı -
nı görmedi. Günay, gözlerini çi· 
Çeklerden ayıramıyordu. 

-21-

b ? besinden bir huruç bareketıdır - Esmer mi, eyaz mı .. 
b k Bunu da bilelim.. ve böylece _ Esmerdi.. Durunuz a a · . I 

mımleye im. 
m Aklıma geliyor. Üstü başı 

yı .... 
temizdi amma, elleri nasırlıydı .. 
Bir yerde ya uşak, ya hademe o -

lacak. 
Günay içini çekti: 
- Şimdi iş bütün bütün karış· 

tı. İstediğimi öğrenemiyeceğim. 

Sağ cenahın mantığı bozuldur. 
Çünkü dıl Kurultayında Türk di
hnin sami bir dil o!duğu, esas 
dilin bünyesinden gelen aruzun 
Turk mah olduğu iddia edilmedi. 

idd•a ~udur: 
Günay kapıdan çıkacağı esna· 

da kapıcının karısı seslendi: 
Dükkana başka müşteriler gel

di ... Günay hiç bir şey öğreneme· 
Sa- den dükkandan çıktı. 

- Günay Hanım bir az bakar 
llluınız?. 

Günay zaten geç kalmıştı .. 

Arap dilinde lürkçeden gir· 
miş bir çok kelimeler vardır . 
Hatta Arap l<amusunu yapan bir 
Türktür. Aruzu vezinler halinde 
tesbit eden Türk imamı Hanbe
Jidir. Farz ediniz ki Bizans mu· 
sikisinde Türklerin tesiri vardır. 
Fakat bu, asıl Türk milletinin 
ruhuna, ruhunun ihtiyaçlarma ce-

a.t iki olmutu .. Cafer Ali Bey er
ken gelmesini tembih etmişti. Ca 
tıı sıkılarak durdu. 

- Çiçek yolladılar. Size mı 
~ereyim, yukarıya mı çıkarayım? 

- Gene mi karenfil? · 
Bir kız çocuğu elinde bir demet 

karenfil tutuyordu. 
- Kim yolladı bunları?. 
_ BHmem efendim.. . Patron 

\'erdi, ben de getirdim. Kimin yol 
ladığrnı bimiyorum. 

_ öteki demeti de sen mi ge-

lirdin?. 
- Evet .. 
_ Çiçekeri kimin ısmaradığmı 

iÖrmedin mi?. 
- Hayır. Ben dükanda dur -

iham ısmarlanan çiçekleri evlere • 
götürürüm. 

- Sizin dükan nerede?. 

- Bayo~lunda .. 

Ve dükamn adresini verdi. 
11Cp ....... hJıu. 

- Bir kere dükana gitseniz, de
di, belki de aşıkınız bunu istiyor .. 

- Benim Aşıkım faln yok! .. Bu 
i~te bir yanlışlık var, yahut ta biri 
~aka yapıyor .. 

Çiçekçi kız ne yapacağını şaşır
nuş bekliyordu. Günay çantasın 
dan bozuk para çıkardı. Kıza ver-

di: 
_ Ben dükkana geleceğim, ba-

k.alım bu çiçekleri kim yolhyor. 

Tramvaya bindi, doğru Beyoğ
hma çıktı. Dükana gitti. 

"Heı· halde ne Bülenttir, ne de 
!<aya, diye düşünüyordu. İkisi de 
a.dadalar. Hem beni çoktan unut· 
muşlardır. Bu çiçekleri kim yol
liyo""? 'I. •• ,, 

Bir müddet dükanın. camekanı 
Önünde çiçekleri seyretti, sonra gir 
di. 

Ka.sa<:la oturan kadına dedi ki: 
- Sizden bir şey soracağım Mat 

tnazel.. 
Kız gülümsedi: 

- Sorunuz efendim. 
- Sizin dükkandan alman beyaz 

ltaranfilleir bana biri gönderiyor. 
l<imin gönderdiğini bilmiyorum. 
Öğrenmek istiyorum. Acaba bu 
karanfilleri kim gönderiyor, ba -
na ösyliyebilir misiniz?. 

- isminiz nedir?. 
-Günay. 
Kız bir defter açtı, baktı: 
- isim yaz,mamışız, yalnız pe· 

tin para almışız. Daha on beş 
ilin size beyaz karanfil göndere · 
Ceğiz. 

- Peki, buraya parayı kim ge-
tirid ?. 

Kız düşündü: 
- Bir beydi, dedi. 
Günay mırıldandı: 
- Ne Mçim beydi, tnrif ede • 

tklez misiniz?. 
Kız omuz silkti: 

(Devamr var) 

Sarhoş bir kadın 
Sabah karanlığı sokakta 

karakolda rezalet yaptı 
Dün sabahleyin, sabahın alaca 

karanlığında, gün daha yeni ağa· 
rırken Taksim meydanını velvele
ye veren garip bir hadise olmuş -
tur: 

Feridiyede 56 numaralı umum
~anenin yosmalarından Seher, dün 
gece geç vakit canı sıkıldığından 
ufak bir şişe rakı alarak yuvarla -
mağa b~şla.mış. İçtikçe içeceği 
geldiğinden, hakladığı ufak şişe .. 
nin bir kardeşini daha tamamla -
mış.. Sabaha kadar gözüne uyku 
girmediğinden ortalığın ağarmağa 

başladığını görünce artık dayana

mayıp serin bir ıabah havası al
mak için, eııdi.s.ini clıı rıya dar at
mıştır. 

Taskimdeki velveleyi ve bir ka
dının meydanın ortasında yalpalı
ya devrile nare attığını gören po
lis, Seheri yakahyarak karakola 
götürmek istemiştir. Seher polise 
mukavemet ederek ayak diremek 
niyetinde bulunmuşsa da karakola 
sevk edilmiştir. 

Karakola getirilen sarhoş Seher, 
gittiği yerde de rahat duramamış 
bağırıp çağırmağa, öteyi beriyi ka 
rıştırarak etrafına saldırmağa baş 
Jamışhr, eline ~eçird;ği ~ey!eri 
ca.mlara fırlatmağa başlamış ve 
karakolun bir kaç camını şangır 
şungur aşağı indirdikten sonra güç. 
halle zaptedilebilmiştir. 

Tekaüt sandığı 
lstanbul 1 icaret odası bir san· 

dığın kurulması için bir dahili 
nizamname haıırJamışbr. Kuru· 
Jacak sandık Oda memurlarmın 
maaşlarından bir miktar tevkifat 
yapacak ve memurlar arzu et· 
tikleri zaman sandıktan ödünç 
para alabilecekleri gibi tekaüt· 
lüklerinde sandıktan maaş ala
caklardır. Memurların vefatların
da ailelerine ve çocuklarına da 
maaş verilecek tir. 

Etiler ( Hititler ) 
Türk Maarif cemiyeti bu isim· 

de yeni bir kitap neşretmiştir. 
Geçen sene Ankara hakkında 
kıymetli bir etüt neşretmiş olan 
Salihattin Kandemir Beyin bu 
yeni eseri bu mevzuda yazılmış 
ilk kıtaptır. 

Etiler Anadolunun ortasında 
yüksek bir medeniyet kurınuş ve 
bu medeniyeti b::\şka kavimlere 
de öğretmiş Türk şube;inden 

bir kavimdir. Kitap, bu hakikati 
herkesin anhyabileceği bır dille 
izah etmektedir. 

vap veren mnsiki Bizans musiki· 
sidir demek değildir. Türk mil
leti imparatorluklar kurmuş, fa. 
~at bu Türk milJeti için a.sıl olan 
ımparatorluk idaresidir demek 
degildır. 

. Aruz da aynı şekilde tarihin 
bır tereddisidir ve orta zamanın 
teokratik kültürünün müezzinidir. 

Aruza dönmek, sade faiJatün, 
faiJatün dümtekine dönmek de· 
ğildir. Baştan sonuna kadar orta 
zaman kültürünü geri döndürme
dikçe, dili baştan sonuna kadar 
bozmadıkça aruzla bu milletin 
barışmasına imkan yoktur. Aruz, 
ıair dahilerin Türk dilini muha· 
rebe meydanında delik deşik ol-
muş bir bayrak haline sokmala
una sebep oldu. Onun için aruz 
süogüsile yaralanan (Malfılgazi) 
nin yaralartnı temizlemeğe, has· 
tahğım tedaviye çalışırken tekrar 
dili bozmak cinayetini bir daha 
yapmıyacağız. Meşhur aruz da
hilerinin mısralarını okuyanlar 
Türk dilinin aruzun elinde Eyibin 
hasta döşeğindeki halinden daha 
dertli olduğunu her zaman itiraf 
etmişlerdir. Bir daha: 
E~ki ~·eşmim hlr küı;ük musluk gibi (1) 

durmaz akar 
• • • 

Ellrlne (2) Şl'hri mi bu (8) ya giilşt>nl mc-

va mıdır 
• • • 

Bu !;l'lıri :stanıbul (-1) ki bir mlslll. b:ıhndır 
• • • 

I<i1oto (;J) bu nedir? Zafer ve:ya hiç! 
Su frrazi~i (6) oluptur gCıüya başım benim 

• • • 
1briki mc>y gibi göbı•ğindı•ıt i~ı·r kedi 

• • • 
demiyeceğiz, Fakat: 
Ağlama anacığım ağar gı·lirim 
Doğan a)lar gibi parlar gelirim 
co,kun sulıır gibi Çağlar gelirim 
SlipUriln hana~lurı O!imun gcli_yor 
O<;mıuı drğll t•feın a<;lan gc>li.yor 

... .. . 
Hc,v ne ;\'ll\U:ı lnilc•r1oin, 
Benim dı>rdim ~ l'llll<'rsln 
Yari ~örmı·k mi dllı·rsill 
~içlıı ağlarsın bülbiiJ hr-y 

gibi hem halkın dilini hem de 
' yüksek zevkini tadacağız. Ye 

daha ileri gideceğiz. 
Sağ cenabın failatünlü nara· 

sına, düm tekli kalkınmasına 
şimdilik parmak hes:ıbı daba 
ilerlerse parmaklarımızın tuttu· 
ğu tetik cevap verecektir. 

Sadri Etem 
~~--~----~ 

( l) ~u bizim bildiğimiz gibi ne tuhaf 
bir hal uhr .. 

(Z) Aruz Türk !if'hriniıı adını da dl'ği)· 
tiri,ror. 

(8) BildiJ:"lınl.ı: (şı•hir) lıi~ bir Tiirküıı 
hiç blr 1.unıaıı SÜ) ll) cnıi~·ı·('eği bir hal alı· 
yor. 
• (4) tstaııbııl, :StaııblU olııyor. .\e~ıb:ı 
Sedim Stambul ga.ı:ctcf,lndı·n nıi bah~ı·t· 
meli. htcmi~tir. Ni) ı· ~ı·hrlıı ba ... ını ke,..ıne· 

ıı ·~ .. 
(:il Anı1: .\rbtonu tuhummiil cdı•mi~or. 

Onun kafasını lil' tilı.ll'ıı sonra kendi kiil

türtiııe ulıpır. 

(6) Sfi tı•rıiıi~ı.. Tı·liıffuza d:ınılurıla 

kı>dllcr, ajta~lıırdn luırg:ıl:tr ghler. Fal<at 
bizim 'ialrkr dili biillt• :ı:ir:r.oııluklara frda 
ı•tml"kt.I' orijinalite hııltırlar. 

~-----HÜKÜMDARı---- ~~J 
-47- Yazan: Niyazi Ahmet 

Ketevan kraliçenin mektubunu 1 Zehrayi kolları arasına aldı .. 
bugünden hünkara göndernı ·:k is- , Kız, baygın bir ha!de idi. inliyor .. 
teirm. Hünkar ne irade buyurur- du .. 
sa o olur. !ster:;e orduy:.ı. Kafkas- - Zehra.. Bak kurtulduk. 
yaya .~~~<r 

Mehmet paşa, bir müddet di.:
şündükten sonra: 

- Siz de hünkara gitmek is · 
ler misin~z?. diye sordu. 

Rahim buna taraf tar göı·ünmü
yordu. O, bir giin sonra olacak 
harple bulunmak istiyordu. Abaza 
paşadan, belki herkesten fazla o 
intikam almak arzusunu duyuyor• 
du. 

Mehmetle Rahim, kraliçenin 
mektubunu hünkara göndermek -
ten vazgeçtikten sonra, Mehmet 
paşa ordusunda kaldılar. Y eniçe -
rilerle derhal arkadaş oldular. Ge· 
ce, öbür gün yapılacak harbe ha

zırlıklar ikmal ediliyordu. Rahim 
sabahı sabırsızlıkla bekliyordu. 

Mehmet paşa, kuruntu içinde 
idi. Murtaza paşa ile Tayyar pa
şanın kendi taraflarına dönecek .. 
lerine, yahut döndüklerine bir tür
lü akıl erdiremiyordu. Elçiyi geri 

göndermek lazımdı .. Fakat ne ce

Zehra, derin derin nefes aldı .. 

- Neredey.iz Selman?.. Diye 
mırıldandı. 

- Kurtulduk Zehra .. 
Zehra başını kaldırdı. Etraf kap 

karanlıktı. Uzaklan hafif bir o · 
ğultu duyuluyordu. Başını o tara
fa çevirdi. Bir müddet dinledik
ten sonar: 

- Harp bitmedi mi?. Diye sor 
du .. 

- Bitti Zehra .. 

- Hayır Selman, bitmedi .. Ses 
ler geliyor. 

- O, Mehmet paşanın ordusu
dur. Yeniçerilerdir. 

- Yeniçeriler mi?. 

Zehra, bu sözü o kadar içten ve 
bütün kuvvetiyle söylemişti, ki Set 
man gayri ihtiyari ürperdi. 

- Niçin korkuyorsun Zehra?. 

Zehra bayeın bir halde Selam
nm kolları arasına düştü: 

- Ah... Babam.. Diye haykır-
mıştı. 

vap verecekti. Saatlerce düşündü 
Selman ne yapacağını şaşırdı .• 

ve bir türlü karar veremedi. En 
Zehra tamamiyle bayılmıştı, onu a 

nihayet şunu düşündü. Göndere .. 
yı ltmak için, elelrini çiselemiş ye-

ceği haberde: "Madem ki Abaza şil otlarla ıslatarak yüzüne sürü -
paşaya oyun edeceksiniz, bunu be yordu. 

nim tarafıma gelmekle yapmayı - Hafif bir hararetle titreşen bu 
mz, Abaza ile uğraşacak kadar genç kız yüzü, Selmanı Clüşündü
kuvvetim vardır. Siz, harp saha - . rüyordu. Koyu siyah gözleri, mah 
sından çekiliniz.,. diyecekti. 1 zun duruşu, onda unutulmasına im 

Buna karar verdi. Elçiyi yanı- kan olmıyan bir tesir bırakmıştı. 
na ç~ğı~ttı'. ~l:i da~a ~apıdan gir- Hele kendisini kurtardıktan sonra 
memıştı, kı ıkı yenıçerı hudut ka- beslediği sevgi bir kat daha art • 
rakollarmdan haber getirdiler. ' mıştı. Selman, Zebranın ıztırabı
Abaza askeri ovanın eteklerine nı senelerce çekiyordu. Onu sene

yaklaşmışlardı. Mehmet paşa, ku- !erce evvel bir bebek gibi gördü ... 
durmuşa döndü. Derhal harbe ha- ğü vakit, kendisi de babasının pe

zırlanmalarını kumandanlarına şinde dolaşan bir çoculftu. Baba. 
emretti. Ani bir baskın . yapılması sı, Zehranın annesini Abaza asker 
için lazımgelen tedbirin alın.~ lerinin elinden kurtarmış, çadırına 
nı, sabaha karşı akın edeceklerini getirmişti. Sonra ne olmuştu?. 
bildirdi. İşte senelerdir Selmanm dimağını 

Sabah ağarırken iki koldan işgal eden, kalbini bir çendeı ede 
binlerce Abazalı, Mehmet paşa sıkar gibi ezen dert bu idi. 
ordusuna doğru ilerlemişti. Kanlı Bir kış günü babası ortadan 
bir harp olacağı açıkça hissedili .. kaybolmuştu. Ona: 
yordu. İki taraf biribiriP= didik 
ddik edecekti. 

-10- ) 
- Kurtulduk Zehra.. Bir par. 

ça daha gayret.. 

- Bittim Selman.. Yürüye.mi _ 
yorum .. 

Karanlık, göz gözü görmez bir 
gece ... Soğuk bir rüzgar esiyordu. 
Konya ovası yıldırımla calkanan 

bir gayya kuyusunu andırıyordu. 
Bağrışmalar, acı ve tüyler ürperti

ci sesler, bu karanlık geceyi ölüm 
kadar korkunç bir hale getirmişti. 

1 

Selman, ayaklarının altında çö. 
küvere~ bir vücudu kucakhyarak 
karanlıga daldı. Seslerin geldiği 
taraftan uzaklaşıyordu. 

Selman, kollarındaki kuvvet hi
tinciye kadar koştu. Ayakları tit
remeğe başladığı dakikada Zehra 
ile yere çöktü. Bir müddet din .. 
lendi. Derin bir nefes aldı. Zeh· 
rayı bir 'kayanın altına oturtu .. 
Kendisi de yorgun, bitkin bir hal. 
de idi. Bütün gün çarpışmış, ne· 
fes almadan tehlikeden tehlikeye 
atılmıştı. 

- Baban tipiye tutuldu, boğul
du. Demişlerdi. Bir kaç gün son .. 

ra da Zehranın anasını Şeyhin Ç';: 
dırında görmüştü. Şeyh, Zehra .. 

nın anasını senelerce beslemiş, bun 
dan pek az kimse haberdar olmuş-

tu. Ve bir gün zavallı kadm da 
ortadan kaybolmuştu. O v~kit Zeh 
ra on iki yaşında idi. 

Selman, bunları düşünürken ku
cağında bayılmış yatan Zebranın 

saçlarını okşıyordu. Onu bir an 

evvel ayıltmak yolunu unutmuştu 
bile. Şeyhin ne hain bir adam o! .. 

duğunu düşünüyordu. Zavalh Zeh 
ranm da bu yolda kurban gidece
ğini, bir kaç sene sonra bunun da 

vücudu ortadan kalkacağını bili .. 
yordu. Onun için Zehraya her şe· 
yi, bütün bildiklerini anlatmak ve 
Şeyhten nefret ettirmek istiyordu. 
Fakat, bu mümkün mü idi?. işte 
bir az evvel bile, Yeniçerilerin 
harpte muzaffer olduklarını du. 

Babam .. 
Diye haykırmıştı. 

(De Yam r vnr) 
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"' Futbol mevsimini boşuna geçirmigelim ......................................................................... : ....... ·-·························-··· 

Mevsim geldi, Lig maç-

Vefa idman yurdu 
ma~ı hakkında ................................ 

• 
lzmitten 

6 Eylül 1933 --

Türkiye şampiyonluğu 
Futbol birinciliği müsabakaları 

larına her yerde başlandı bir cevap nasıl yapılacak 
"Betlktafla Fener mU•tesna Fener bahçe hazırlanıyor 

ingilterede son hafta yapılan Araenal-Bermlngam 
ma~ından iki görUnUt 

Fut bol mevsimi geldiği için he. 
~en hemen her tarafta lig maçla· 
l'ına. baılanmıştır. Bu hususta ha• 
l'ekete geçtiğini duyduğumuz fut -
bol heyetinin lig maçlarını bizde 
cle rnümkün olduğu kadar yakın 
~amanda sahalara intikal ettirme· 
1'ni temenni ediyoruz. 

Geçenlerde futbol heyetinin bu 
•ene birinci küme takımlarını, Pe
ta. ve Anadoluyu da içine almak 
ii:zeı-e on takıma çıkarmayı düşün 
düğünü yazmıttık. Öğrendiğimi
:Ze göre, bu düşünceden vaz geçil. 
tniş gİoidir. Birinci küme takım • 

~.rının geçen sene olduğu gibi ye
l 1 takıından terekküp etmesi bek-
cnınektedir. 

Bu takdirde birinci küıne sonun
cuıu Beykozla, ikinci küme birin
cisi Anadolu takımları arasında bi 
l'inci kümeye geçmek ve birinci 
kümede kalmak için bir müsabaka 
)apılacaktır. 

Öğrendiğimize göre heyet bu 
•~ne yalnız lig maçlariyle iktifa et· 
~iYecek ve bazı kupa maçları da 
)al>t 1racaktır. 

Yeni lig maçlanna b&§lanmadan 
evvel, geçen sene bitirilemiyen şilt 
maçlarının bitirilmesi lazım gel· 
mektedir.Bunun için Galatasarayla 
Fener, yarım saat oynıyarak yarım 
kalan maçlarını bitirecekler, bu 
maçın galibi de lstanbul sporla 
kartılatacaktrr. . :,. . 

Her tarafta olduğu gibi lngilte
de de futbol bütün hararetiyle baş 
lamış ve geçen hafta "Araenal,, ile 
"Birımungam,, takımları 55 bin ki
şi önünde karşılaşmışlardı. Maç 

çok sert olmuş ve Arsenalin iki mu 

hacimi tehlikeli surette yaralanmıt 
lardır. 

Birmungam takımı, Arsenal ka· 
dar maharetli görünmemekle be -
raber Arsenal kadar enerji sarfet
m;ş?er ve neticede birer sayı ile 
Arsenalla berabere kalmıya muvaf 
fak olmuılardır. 
fak olmuşlardır. 

lngiltere gazeteleri bu maçın ne 
ticesini dikkate değer bulmakta ve 
bazı hareketleri alkışlamaktadır .. 
lar .• 

Antrenörler çalıştıracak 
atlet bulamıyorlar mı ? 
lstanbul mıntakası ve Türkiye 

'tletj~ birincilikleri müsabakala 
~1 Önümüzdeki haftalar içinde ya
d ılacaktır. Bu itibarla birkaç gün 
f enheri bu sahada esaslı surette 

latanbul mıntakası birinciliği 

müsabakalarına Fener bahçe at -
!etlerinin iştirak ettirilmiyecek -
leri söylenmektedir. Bunun se
bebi bu atletlerin müsaade alma
dan bir tetkilata dahil olmıyan Pe 
ra atletleriyle müsabaka yapmış 

olmalarıdır. 
Eğer bu haber tahakkuk ederse 

birincilikler Galatasarayla Beşik
taf atletleri arasında halledilecek· 

herhangi bir latanbul takı· 
mile kartllatabillrlz,, 

Geçen spor 11ayıfamızda, tzmltte yapı

lan İdmanyurdu - Ve!a maçı hakkında lz
mttten aldığımız tatslllt ne bu hususta ge 

ne başka bir mektukla ileriye sürülen bazı 
iddiaları beraberce yazmııtık. Dün bu id

dialar Uzerine 1zmttten şu mektubu aldık .• 
Onu da aynen yazıyoruz: 

"Zafer bayrammcıa tehrlmlze gelerek 

İdman Yurdu lle yaptığı bir maçta ı - ı 

berabere kalan Vefalı ııporcularm Ttlrklpor 

ve başka (&Zt'telt>rde kendilerini göklerin 

ytlksek.llğlne çıkararak az kalım Vefalılan 

mağlClıp eckeek kadar gUzeI kombine bir oyun 
~ 

tanı gö11teren İ7.Dılt İdman YW'duno yedJ 

kat yerin derlnllklerfne baıu::n/ yakıfık al· 

mıyan iddiaları tashlha muhtaçtır: 

1 - Hakem, hmtt İdman Yurduna mu 

arız bir klUpten ve ııenelerdenberl dUrUııt 1-

dart'"lyle iyi bir şöhret yap~ Kemal Bey, 

her ma.çto. olduğu gibi, bitaraf hareket et

miş, haklkattan biç bir an aynlmannttır. 

GörUtlerlnde kusur aramak, beyhude zahmet 
olur .. 

2 - Birinci haftaymda., her iki taraf, 

birbirini denNnekfo yekdlgerlerlne neticesiz 

kalan akmlar yapmakla devreyi btttrmlfler
dlr, 

S - İklnel devrenin ortalarma do~ 

mttvazln devam eden oyun, tzmltlllerln gol 

yapmasmdan tıonrn. aımblleşmlt, misafir ta• 

knn, mnltnblyetten kurtulmak lııtlyerek a

ııabt vo kararın~ oynamala başlo.ymca. idman 

yurdu da mukabf>le 11tmekt.f', IK'rt, uabt oy

namalda gecik-mittir. ıııo.atüterlll ll&ld • 

nılyetl battan nlbaytıte kadar dfoitfl, kendi -

lt'rt gol yf'dlktNl ve aradan 10 dakika g~

tlkft'ln ıM>nra baflamıt '"' ancak 10 - 15 da

kika dıwıun f'dPbllmlştlr. 

4 - lzmlt takımı, Vefalı arkada,tar gi

bi muhtf'llt olarak dt'ğll, llrf kendi oytın<'U· 

lanyla ''e hattA kaptanlarından, en ~111 o

:nıncularından lklıılndf'n mahrum olarak ııa

hada yt'r almı,hr. Bunun ak11ln1 l11bat et -

ml'k mUmkUn olnmaT.. İzmit İdman Yurdu

na y!'nl gl'Çt'n ZUhtu Bt>yln yurda bağlı ol

duğu tarih, bir buçuk ayı t.e<:a\'llz t'tml,tır. 

15 - Bir fı\7Jıı. oyuncu lle oynanDlllJ de

ğildir. İkln<'I haftaymm ortaıarmda - Ha

kemin mliıınadt'slyle - çıkması IAznn gf'lf'n 

bir oyunC"tınun ynlne ~kıı. bir oyunro g~

mı,, fakat arkadqrmn çıktığım gllremt'dl -

l!;lndf'n btr iki kadlka oynaım, \·azlyetlnd6 

bulunmu,tur. Pr.nalh, çizgi harkl olmu,, Jııı. 

kr.mln oyunu tatil etm.-slyle Yurt, Vefalılar 

ile blr11k~ 11ahayı tt'rkl'tmt,tır. 

İ7.mlt İdman Yurdu, Anadolunun en ku\' 

Vf'tli \"fi l'nrrjlk bir takmndır. İzmit tdman 

Vıırdtı, Ff'nt'rbnhçr. - l\eşlldaş hf>rlnrnf !'dl

llr11<1 hPr hangi bir htıınbul taknnr Ue boy 

llh;Uşı-blllr. Kunılu, tarihinden ıtıbar!'n mrm

lr.kf'tln bir çok !!por ~<1rkkUllni~·ll' zıtfrr -

den 7.nfrrı- ko,an İ7mit İdman Yurdu. :r.nlf 

bir rktıPrlyrtle an!'ak bir dda maj\"IOblyet 

8ft~·ı"ı d<.'rtf'rlnf' kaydtf'ml,tır. 

Vrfa tııkımınm kf'ndlnt J:"allp t?lbl gö<1 • 

te rmf'!lllnln bir mana-ır \•ardır. Rllf'mt'm ni

çin f.ıtnnhul tnkımlan dalma kendilr.rlnl A

nadohı 11porl'nlnrına faik görmek l!lltf'rlrr. 

'aliyet başlamıştır. İki atletizm 
'ntrenörü de Kadıköy st~dında 
~tletJeri çalıttırmakla meşguldür -
~~· Fakat teessürle duyduğumuza 
~~re hu antrenörler çalıştırmak 
,.S1n J)ek az atlet buluyorlarmıı. E
ter doğru ise acınacak bir hal... tir. 7.ann"dl'rll'r ki An::ıdohıd!\ bulıın!tn 1\lllnll'rln 

hiç hlr lu;\·mı-tl, ehrmmlyl'tl "\"oktur. Fakat 

K.'ti.rek şampiyonası 1 Yunanlı üzücü/er geliyor! bu kırmr• t akdir edilf'.'f'l'k, a~1:1,ı1aeok yen-. 
J g al<"I lsbnt t'dllmek l<ıtl'nlr . ., 

~1 stanbul, 5. (~'.A.) - ls~anbul İstanbul, 51 (A.A.) - Türkiye Havdaro~lu Cevdet 
ntakası denızcıhk heyetınden: den· ·1·k f d ndan· 
9 

ızcı 1 e erasyonu , 
33 lstanbul mmtakası kürek 

kıııpiyonası 8 • 9 _ 933 cuma günü Yunanlı yüzücüler 5 eylulde Pi· 
Stlla~ıkta yapılacaktır. Müsabaka reden hareket eden Adacia vapu
{~.taın saat onda başlanacaktır. riyle lstanbula çıkacaklarını telg
h U~erin muayyen vakitte hazır rafla bildirmi,lerdir. Bizden işti-
ulunınaları lüzumu tebliğ olunur .. rak edecek olan ve isimleri mmta
mı:~nerbahre hazırlanıyor ,... , kalara bildirilen yüzücülerin seç-
'-aalatasaray klübü reisliğinden: 
'•··h· d meleri yapılmak üzere 6 eylul çar· 
'YlU ım bir mesele hakkın a gö • 

l'\i .. , tulmek üzere perşembe akşamı ıamba günü ıaat 15 te Moda deniz 
'-t 18 de bütün atletlerin klübe hamamında bulunmaları tebliğ o-

t~ltneleri tebliğ olunur. lunur. 

Tenis 
Laipçig - Davis kupası için Al

manya ile Danimarka arasında ya
pılan seçme müsabakalarının kat'i 
neticesi sıfıra karşı beş ile Alman
ya lehine tecelli etmi,tir. Daha 
evvelce sıfıra karşı üç ile galip 
gelmiş olan Almanya (Tek erkek· 
ler) arasında yapılan son iki ma
çı da kazanarak galibiyet ıayı -
ıını beşe çıkarmıtlır. 

Geçen sene TUrkiye birincili§inl kazanan 
lstanbulspor takımı 

Bu sene Türkiye futbol birincili
ği müsabakalarının henüz ne şekil 
de yapılacağı teshil olunmamıştır. 
Bu hususta iki tasavvur vardır. 

Birincisi; geçen sene yapıldığı gi• 
bi, mıntakaları gruplara ayırarak 

ve muayyen şehirlerde mmtaka 
ıampiyonlarmı toplıyarak müsa -
bakalar yaptırmak suretiyle evvela 
grup §a.mpiyonlarını tesbit ederek 
Ankaraya göndermek. lkinci ta
savvur da grup müsabakalarından 

vaz geçerek mmtaka şampiyonla· 
rını Ankarada kartılqtırmak. 

Birinci tekil kararla,tığı takdir
de Ankaraya bet takım, ikinci fe 
kil kabul edildiği takdirde yirmiye 
yakın takım Ankaraya gidec:ekler 
ve maçlara Cümhuriyet bayramın 
da başlanacaktır. 

Geçen seneki müsabakalarda 
mıntakalar gruplarda toplanmış

lar ve grup müsabakaları Samsun 
' 

İatanbul, lzmir, Eskişehir, Mersin-

de, birincilik müsabakaları da 
lzmirde yapılmıştı. 

lstanbul grupu şampiyonluğunu 
İstanbul, Çukur ova grupu şam -
piyonluğunu Konya, Samsun gru-

pu tampiyonluğunu Trabzon, Es
kişehir grupu şampiyonluğunu Es
kişehir, lzmir grupu şampiyonlu· 

ğunu İzmir kazanmışlar ve fstan • 
bul grupu şa.mpiyonu İstanbul spor 
tak;mı lzmirde Konyayı, Eskişe
hiri ve İzmiri yenerek Türkiye bi
rinciliği kazanmıştı. 

Bu sene gene ayni usulde liare
ket edilirse bu sefer grup maçları 
ba§ka tehirlerde yapılacaktır. 

Cialatasaray atletlerini davet 

Bu sene İstanbul namına Türki
ye şampiyonasına iştirak ederek 
olan Fener bahçe klübü bir hafta 
danberi idmanlarına başlamıştır. 

Şampiyona esnasında tam for • 
münde bulunmak üzere tertip et

tiği antrenman programına iki 

ecnebi takımı ile yapılacak maç • 

)arda dahildir. Bunlardan Viyana 
run birinci sınıf profesyonel ta • 
kımlarından olan Wiener Sport 

Club ile yapılan müzakerelere 

dünkü teyefon muhaveresinden 

sonra bitmiş nazariyle bakılabi • 
lir. 

Bu klüp 29 eylül cuma ve 1 bi • 
rinci teşrin pazar günleri Fener • 

bahçe ile iki maç yapacaktır. Bun

dan baıka Macar şampiyonu Hun

garia veya gene Macaristan pro • 

fesyonel takımlarından Attilanın 

22 eylül ve 8 binriciteşrin tarihle
rinde buraya getirilmeleri için 
muhaberat cereyan etmektedir. 

F enerbahçe umumi katipliğin • 
den: 

Fenerbah~elileri davet 
Fener bahçe müessesan heyeti 8 

eylül cuma günü saat 10 da içtima 

edeceğinden muhterem azanın 
teşrifleri rica olunur. 

Kocaeli mıntakasında 
Kocaeli muhabirimiz yazıyor: 

Geçen haf ta çıkan ihtilaf netice-

sinde yarıda kalan l. C. l. şehrimiz 
r ı·ntaka heyeti bu haf ta belediye 

reisimiz Kemal Beyin reisliği altın 
da toplanmıştır. Kongrenin baş

langıcında münakaşalar olmuş, 

bilhassa Yeni Hilal murahhası 

Mehmet Emin Bey sabık heyeti 

bir hayli teni.it etmiştir. Arzular, 
dilekler birer birer anlatılmış, inti-

yeti: Cemil, Ahmet, Saim, Salahat 
tin, Nuri, güreş: Zeki, Nazmi, Ma
hir, Rıza atletizm: Ruhi, Salih, Ta
hir, Şefik, Yaşar Beyler .. 

lzmit Halkevi spor 
teşkilatı 

Halkevimizin spor şubesi esaslı 
faaliyete geçmiştir. Yeni heyete 
ağır ceza reisimiz Nail Bey seçi} .. 

miştir. Nail Bey 1zmitte bir muh
telit takım yetiştirmek için faaliye 

hap neticesinde şu zevat yeni heye le g · · · l 1 1 .
1 

eçmış, yenı yem e eman ar a 
te seçı mştr: · b 1 l . -ışe aş amıştır. zmıte çok lazım 

Reis: Necati Bey, ikinci reis Mu olan muhtelit takımın iyi neticeler 
ammer, futbol heyeti: Kerim, Mu-1 elde edeceğine inanıyoruz. 
ammer, Kemal, Nazmi, Deniz he.- Cevdet 
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ı Hikaye ıl Küba' da 

Çapkınlığın şartları 
I isyanın hakiki se

bepleri nelerdir? 
Mediha Münür Küba adası cümhurreisi Mösyö 

Sirano, güzel sözlerle kadınla· göstermek için pozlar alır. Evvela, Maşadonun Kübadan kaçtığı telg
rı kendine bağlarmış. Don Juan Marlen Ditrişin Romantiko - A - raf haberi olarak yazılmı~tı. Mösyö 
izdivaç vadedermi,. Landrü ke - poplektik halini takınır.. Gözleı· Maşadonun istifası bir zamandan 
bap edermiş. Kazanova büyü ya- çapkın, ağız çarpık .. . bilmem Fran beri bekleniyordu. Taraftarları bi
parmış. ı seska Bertin iyi hatırlar mısınız? .. le adadan çıkmasını kendisine tav 

Ben, ba,ka bir usul buldum. Ona benzer: Suratına limon skıl- siye ediyorlardı. Çünkü Mösyö 
Bir kart vizit yaptırdım, ismimin mış gibi ekşir. Ruzvelt Maşadoyu zırhlıların to -
altına yazdım: Siz bu esnada a§ktan bahse• pu ile çıkaracağı tehdidini savur -

Espada film Şirketi dersiniz: muştu. 

Mümessili - Senede on bin lira varidatım Neden Amerika Kübanın idare 
Boynoı - Ayres (Amerika) 

B~raz uzunca amma faydalı -
dır. Amerika kaydına gelince, bu 
size göre değildir. Siz coğrafya u
leıuuındansınız. 

Boynos - Ayresin cenubi Ame -
l'iktlda olduğunu bilirsiniz. Bu 
kaydı, küçük hanımlar için koy -
dum. Zira onlar Edirneyi Avus -
tralyada, Felemengi, Toros dağla· 
rında sanırlar .. 

Küçük hannnlardaki sinema 
merakı da malum... Söze başlar -
smız: 

var. .. .. .. .. .. .. .. . işlerine karışıyor? Bunun sebebini 
- Yuzunuzu gorur gormez sı- ' k 1 t l K''b A t"l d 

• • ı ısaca an a a ım. u a n ı a a-
ze itimat ettim ... Evınız çok uzak 1 b" ··~·· d ·· U .. d 
mı? .. 

-Hayır. 

- Nerede?. 
- lstanbulda. 
- Yok canım ... Amerikada o -

turmuyor musunuz? 
- Y oo .. Buradayı.m. Buralı · 

yım. 

Küçük hanım size bir masal 
anlatmıya ba§lar: 

arının en uyugu ur. zun mu -
det İspanyanın idaresinde kaldı . 
1898 de İspanya - Amerika mu -
harebesinden soma Amerikanın 

idaresi altına girdi. 1902 de istikla 
lini ilan etti. Fakat adada sık sık 

ihtilaller oluyordu. Amerika bun -
dan istifade ederek 1906 da tek -
rar adayı işgal etti. 1909 da Küba· 
lılar ikinci defa olarak istiklalle -
rini elde ettiler. Ada gayet zengin 
dir. Kıymettar odunlu ağaçları, 

Sel3.nikte toplanacak 
4üncü Balkan konferans 

Milletler cemiyetide müşahit olarak 
bir azasını içtimaa gönderecek 

Atına, 5 [Hususi 1 - Bulcarlarıa 
isr•rı üz:erlne Balkan konferaa• 
sının ic;Uoıaı teehhur etıattUr. 

Eyliilün on betinde Selanikte 
içtimalarına başlanması mukarrer 
bulunan dördüncü Balkan . konf e
ı·ansı teşrinievel sonuna tehir edil
miştir. 

Balkan konferansına iştirak e
den altı memleket hariciye neza
retlerinden, konferans müzakere· 
lerini takip etmek üzere,. müşahit 
tayin etmeleri rica olunmuftur. 

Konf er anı riyaseti ayrıca millet 
ler cemiyeti, beynelmilel mesai 
bürosunu, beynelmilel sulh bürosu
nu ve parlamentolar birliğini kon
feransa mü§ahit göndermeğe de. vet 

ıen E~ref Bey dün bir muharri 
mize şunları söylemiştir: 

- Konferans reisliğinden ald 
ğımız bir telgrafta dördüncü Ba 
kan konferansının Selanikte to 
lanma tarihi tetrinievel sonuna k 
dığı bildirilmittir. Henüz müte.111 
mim malumat almadıkıa da bu 
cikmenin, bazı murahhas heyeti 
rinin evelce kararlaıtırılmıt . to 
lanma tarihi olan on beş eyluld 
Selanikte hazır bulunamıyacakla 
sebebinden ileri geldiği . anlatıl 
yor. 

Yunan muhalifle 
meclise giriyorlar 

etmiştir. 
ATİNA, 5 (A. A.) - Ciddi ıi 

Milletler cemiyeti bu davete tim 
yasi mahfeller, muhalefetin parli' 

diden cevap vermiş, konferansa 
müşahit aza 11f atiyle M. Royal 

mento mesaisine i§tirak etmeme 
-. Küçük hanımefendi, siz fev 

kalade fotojeniksiniz .. Mükemmel 
sinema artisti olabilirsiniz. 

- On sekiz yaşındayım .. 
Siz susarsınız. 

Eve gelirsiniz .. Küçük hanım 
kendini divanın üzerine atar: 

kararına büyük bir ehemmiyet v 
meşhur tütünü, demir madenleri, Taylor'ın iştirak edeceğini bildir - · 

memektedirler. Bu kararın tesiı1 

Sahi mi?. 
-'" Elbette sahi.. Fikir beya

nında da salahiyet sahibiyim ... iş
te kart vizitim .. 

Küçük hanımın gözleri dört 
açıbr. 

- Sizin artist olduğunuzu za
tert anlamıştım. 

- Yalnız acaba sizin is ti dadı-
nız var mı?. 

- Vardır zannederim. 
- Bir tecrübe yapalım mı?. 
__... Yapalım ya .. 
- Bize gelirsiniz?. 
- Ştap ederim. 
Amma yaya şitap etmez .. Oto

mobil parasını verirsiniz .. 
Küçük hamm ,size istidadını 

Maslak 
tBaş tarafı 1 inci sayıafda) 

dmııt }•a orada bırakıldığını, yahut 
ta orldan geçen ba§ka bir otomo· 
bile bindirildiğini kabul etmek la
zım geliyor. Halbuki, şimdiki hal 
de, böyle bir kadının otomobiline 
bindirildiğini söyliyen bir şoför or 
tada yoktur. 

Dün söylediklerini yazdığımız 
ot~büs şoförlerinden İsmail Efen
dinin içinde bir kadınla bir erkek 
bulıinan hususi bir otomobile ras
geldlği, bunların elleriyle "Dur!,, 
İşareti verdikleri, durmadığı, beş, 
altr dakika sonra kaza yerinde yan 
y~·~ış bir otomobil gördüğü şeklin 
deki ifadesine gelince, onun gör
düiü otomobilin içindeki erkek A· 
liettin Bey olup olmadığı belli de
ğildir. Bununla beraber, tahkikat 
derihlettirilmeden ve kati netice 
alıhmadan, bu hususta bir şey de
demez. Kati neticenin, adliyece 
tahkikatın derinleıtirilmesiyle, pek 
yakında alınabileceği tahmin olu
nuyor. 

Öiğer taraftan bu kazada asıl 
mühim nokta kazaya sebep olan 
otomobil itletme anahtarının Ala
ettin Beyin üzerinde bulunmasıdır. 
Alaettin Bey otomobilinin çalındı
ğını söylediği halde anahtarın ken 
disinde olduğu halde nasıl işletil
diğini izah edememittir. 

Kan lekesi yok 1 
Dttn <!uyı!uğumuza aöre bu ka

za üzerilfde ileriye atılan bazı iddi
aların yersiz ve yanlış olduğu da 

İmtihana başlarsınız: 

- Bir atk sahnesi prova ede
lim .. Siz mesela Karaile kraliçeai
siniz .. Sizi bir alay vahti sürüsü -
nün elinden kurtarmışım... Şöyle 

biraz uzanınız ... Koluma yaslanı -
nız. Biraz daha .. Şimdi boynuma 
sarılınız .. Sıkı sarılınız.. Tamam 
durunuz .... 

Küçük hanım çekilmek 
Mani olursunuz: 

ister. 

- Acele etmeyiniz, birinci kıa
mın sonudur .. Liakal perdede be 
dakika devam etmelidir .. 

Ondan sonra .. Amma neyse, bi
rinci kısmın sonu dedik .. 

Salon aydınlanır .. Beş dakika 
istirahat .. 

Kazası 
tahakkuk etmiştir. Kazadan son
ra otomobilde bazı kan legeleri gö 
rüldüğü yolunda yapılan iddia bu 
aradadır. Çünkü adliyece kazayı 
müteakip muayene edilen otomo
bilde hiç bir kan !egesine rasgelin
memiştir. Bu itibarla adliye ma
hafili bu iddiaya kıymet verme • 
mektedr. 

Bahrimuhit yolcuları 
karı -Koca 

Stokholm, 5 (A.A) - Lind· 
berg ile zevcesi, Stokholm civa
rın da Hargernaeı'e tayyare ile 
gelmişler, Amerika sefiri ve as
keri tayyarecilik reisi tarafmdan 
karşılanmışlardır. 

Lindberg ile zevceıını kral 
Stokholm'a davet etmiştir. Bu 
bir hafta kalacakları tahmin edi
liyor. Sonra Danimarkaya gide· 
ceklerdir. Lindberg'in lsveç'in 
cenubunda Scanie' de baza akra
baları vardır. 

Fasta Fransa mücahit
lerle hala uğraşıyor 
RAHAT, (Fas) 5 (A. A.) 

Koncer dağlarının iHaline devam 
eden Tadla kıtaatı, bir gece yürü
yüşü sayesinde dağın cenup kıs -
mını ve 3096 metre yüksekliğinde 
o mıntakanın en yüksek tepesini 
işgal etmişlerdir. 

Atlas asilerinin geri kalanı çev 

şeker kamışı tarlaları vardır. Ma • 1 mittir. " füpheıiz aylardan beri VenizeJiıf 
amafih son senelerin buhranından ' Malum olduğu üzere dördüncü matbuatın yapmış olduğu prop• 
o da zarar gördü. Bu defa halkın Balkan konf eransmın Belgratta ganda netriyatından fazla olmıy• 
bir kısmı tekrar Amerika himaye- toplanması icap ediyordu. Kon- caktır. Hükumet esasen efkarı .., · 
sini istemiye kalkıştılar. Maşado ferans, mevcut nizamname muci· mumiye tarafından takbih edi)eJI 
hürriyetperver bir adam olduğun - hince, Atina,, İstanbul ve Bük- h l f · b h k k l mu a e ehn u are etini sü uf11 
dan Amerika boyunduruğunun tek 
rar gelmesini istemiyordu. Son 
haftalarda Amerikalılar adaya er 
zak göndermemiye başladılar. Ke 
yifleri uğruna hürriyetini kurban 
edeceklerin sayısı çoğaldı. -Bunlar 
iayan çıkardılar. işte bu isyan Mös 
yö 'Ma.!a.clonun k~auna .ebep ol 

du. 

Hapisane kaçağı 
Tirol faşistleri reisini 

nasıl kaçırdılar 

Viyanadan bildiriliyor: Hapiı
hanede bulunan Tirol faşist fır

kası reisi Hofer geceleyin üç 
meçhul şahıs tarafından hapis
haneden kaçırılmıştır. 

Gece yarısından sonra saat 
bire doğru losbruk şehri hapis
hanesinin önünde bir otomobil 
durmuş ve içinden polis k1yafet
Ji iki şahas ile bir sivil inmişler
dir. 

Polisler, hapishane gardiyanı· 
na, sivil ıahsı hapishaneye tes
lim etmeğe memur olduklarmı 
söylemişlerdir. Bunun üzerine 
ıardiyan hapishane kapasını aç· 
maf, fakat kapıyı açar açmaz 
matrak darbelerile yere yıkılmış, 
kloroformla da bayıltılmıştır. 

Gardiyandan hapishanenin 
anabtannı alan üç meçhul şahas, 
Tirol fatist fırkası reisi Hoferi 
kurtararak otomobillerine bin· 
mitler ve ltalyan hududuna doğ
ru kaçmıılardır. 

Hapishane gardiyanı baygın
lıktan ayalınca, imdat işareti ver
mişse de o zamana kadar müte
cavizler kaçmışlardır. 

Huduttan geçerken dur işare
tini dinlemedikleri için Avustur
ya jandarması attş etm' ştir. Ho
fer hafifçe yaralanmıştır. Tirol 
faşist reisi bir tayyare ile Mü
nibe gidecektir. 

ecııan11nmu111tu1tuımımnınmınıt11ırtııııımıntt111.1 t11uıoım11nı:11111ıım11mu ımnııaaın 

derek büyük Atlnsta sulhün tesisi 

neticesinde Fas merkezinde yapıl· 

reşten sonra Belgrad,. Sof ya veya 
Tiranda toplanacaktı. Fakat Bük 
reşte toplanan üçüncü Balkan kon 
feransında akalliyetler meselesi ü
zerinde Yugoslaya ve Bulgar mu -

rahhasları arasında çıkan şiddetli 
ihtilaf bu son kararın verilmesine 
seoep o muştur. . gat u a a 
ları, Yunan murahhaslarından M. 

Spiropulos tarafından hazırlanmı§ 
olan Balkan misakı projesinin mü
zakeresinden evel Yugoslavyada
ki Bulgar akalliyeti meseleıinin 

hallini istemi,ler, Yugoslavlar ise 
böyle bir Bulgar akalliyeti mevcut 
olmadığını ileri sürmü§lerdi. Bu 
ihtilaf konferansın bir bedbinlik 
havası içinde kapanmaaını intaç 
ettirmişti. 

Dördüncü konferansın. nerede 
toplanacağı görü,ülürken Belgrad 

münasip görülmüş, fakat Yugos· 
lav murahhasları bu şerefi kabul
den istinkaf . etmi,lerdir. Yugos

lav murahhası bu reddin sebepleri 
ni ileride izah edeceğini, akalliyet
ler meselesi üzerinde ınüzakerele
rin, Sırbiıtanın arzu etmediği, ba
zı karışıklıklara sebep olabileceği 
ni söylemi,tir. 

Bulgaristan murahhaıı konfe· 
ransın Sofyada toplanmasını, Ar
navutluk murahhasları da Tiranda 
toplanmasını ayni sebepleri ileriye 
sürerek kabul etmemişlerdir. 

Bunun üzerine Yunan baş mu
rahhası M. Papa Anastasyo dör
düncü Balkan konferansının Sela-

nikte toplanmasını teklif etıni,, bu 
teklif ittifakla kabul edilmi§, ayni 
zamanda M. Papa Anaıtasyonun 

konferans reisliğini . kabul etmesi 
kendisinden rica olunmuştur. 

Bütün bu izahattan, tetrinievel 
sonunda Selanikte toplanacak. o
lan, dördüncü Balkan konferan
smm ehemmiyeti e.nlaşılmaktadır. 

Konferans ruznamesinde bulunan 
m.:.ddeler arasında en mühimmi 
ni gene akalliyetler meselesi tetkil 
etmektedir. 

le kar§ılamıştır. 

Umumi zanna göre muhalefet 
nihayet meclise iştirak edecektir• 
Muhalefet vaziyetini izah için t 

lantılar yapmak istediği takdirdi! 
bu toplantılar kanun çerçevesi h 
dutlarını a§mamak ıartile hüki'ı 
met müsaade eaecektir. Al<sı t~ 
dirde, halkı tenvir için bizzat hii' 
kumet de toplantı yapacaktır. 

M. Venizelosun Yunan 
muhaliflerine bir ihtarı 

Atina, 5 (Hususi) - Franıad• 
Pirene dağlarında iıtirahat etıne} 
te olan M. V enizeloı, Atinada çf 
kan Ettus gazetesine çektiği bit 
telgrafnamede muhalefet f ırkal•' 
rının meclis müzakeratma iştr~ 
etmemeğe karar verdikten . sonr' 
tahaddüs eden siyasi bir vaziy; 
hakkında fikir ve mütaleasını bit 
dirmekte mebusan. müzakeratıof 
ademi iştirak kararını tasvip eyli' 
mekte, fakat ayan meclisi müıl' 
keratına iştirak etmemek için tıU 
bir sebep bulunmadığını bildirme~ 
tedir. 

Başvekil M. Çaldariı, muhali' 
fet fırkalarının meclisi mebwaJJ 
müzakerahna iştirak etmemek htı' 
suıundaki kararı pek garip buld' 
ğunu, i~tiraki icap ettirecek hiç b~ 
mevcut olmadığını, hattı hareki' 
tini muhik gösterecek her tat' 
lü izahatı vermeğe ve muhalefi 
fırkalarının tekrar mecı°İsi mebl 
san müzakeratına iştirakini teJl1il 
için anlaşmıya hazır bulunduj\111" 
beyan eylemi~tir. 

Muhalif g:ı::cteler, baıveki1İ19 

bu nedametini mevlimsiz bul111•1'' 
ta, ve bu kabil sözlerin muhalefe" 
ti verdiği karardan caydıranıı1•' 
cağını ilave eylemektedir. 

• 
6000 terzinin grevı 
Vaşington, 5 (Hu5usi) - Se~ 

Luide 6000 terzi amelesi ıre 
ilin etmişlerdir. 

1 e e" işe baılamak istıyen 3 ıOI .. , 

rilmittir. mast lazımgelen tanzimat hakkın-
Türk Balkan birliğinin ve Bal

kan konferansı nezdindeki murah 
has heyetimizin umumi katibi Ru-

yi arkadı:,ları fena halde d6:
müşlerdir. Grev yapan 71 111 

essesenin amelesidir. 
J eneral Hur, yakında Parise gi- da bir proje teklif edecektir. 
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Gayrimübadiller cemiyeti Irakta çok mühim 
idare heyetini değiştirdi tebeddüller ·.bekleniyor 

~ Kral Faysal lrakın mufrit milliyetper-

1 

i· ~ski idare heyeti aleyhinde hemen verlerine iltihakedecekolursa,anla-
hemen ittifak görülüyordu şılan tahtını fedaya mecbur olacak! 

ı· 

I· 
~tri mübadiller kongresi dün 
ıkide Halkevinde aktedilmiş 

Yeni ı'd h t' ·1 · · 

sıkıntılar ve buhran içinde kıvran
dıkları yazılmakta idi. 

Bundan sonra birçok gayri mü· 
badiller kürsüye gelerek eski ida
re heyetinin icraatını tenkit etmiş
le•· ve idare heyetinin hiç bir hesap 
vermediği, yapılan işlerle gayri mü 
badillere tek bir yardım yapılma
drğr söylenmişti. Bu arada Şevket 
Bey ayağa kalkmış ve: 

re heyetinin raporu bizi tatmin e· 
decek rapor değildir. lzmirde em
lak çıkarılmış, Ankarada tesebbü
salta bulunulmuş, fakat gay~i mü
badiller aç kalmıştır. Ellerindeki 
bonoları 3,5 liraya Karaköyde ya
hud iye kırdırmıştır. tdare heyeti 
bunun önüne geçememiştir, geç· 
meliydi. 

Bir Londra gazetesi Kral Faysahn dört kere 
meslek de§iştirdiğini anlattyor 

A~urilerin katliam edildikleri-/ tayyare ufukta kaybolduktan son
ne daır yapılmakta olan propagan ra kral Faysalı seçen miralay Lav
dalar devam etmektedir. Bilhassa rens tarafından yapılan dastamn 
Deyli Meyi gazetesi hu mevzua da nihayet bulduğu kanaati hasıl ol • 
ir uzun tafsilat neşrediyor ve 300 muştur. 

l>-· are eye ı seçı mıştır. 

t Ilı Unkü kongre çok harareti i 
l•tl!f Ye uzun münakaşalar yapıl 
; it, 

l<ongr · · · · 1 ·ı t U eyı cemıyet reısı smaı 

· Jlak Bey açmış, ve riyasete T e-
Asurinin Simelde Irak ordusunun Kral Faysal 13 sene evvel 
makinelitüfek kolu tarafından öl· Fransızlar tarafından Şamdau teb 
dürüldüğünü anlatıyor. it olunmuştu. ı· 'rıı·~i nıebusu Celal Nuri Bey, ka

·'ı lere Muhsin ve Şefik Beyler 
1 tn' 1tlerdir. Bundan sonra Fuat }' . 

r, ~lre heyeti raporunu okumuı 

ldar h . d .. 1 ııı_ e eyetı raponm a ezcum e 
r Vardı· ''1 • 

• ~· Z~1irde bir buçuk milyon lira 
lılt:tıncte 1170 parça ınektum 

- Biz kendi paramızla bizi İs· 
tismar edenleri değil, bu işte fah
riyen çalışacak vatandaşlar isti
yoruz. Bu iş ancak bu suretle yü
rür! diye bağırmış ve hazır bulu
nanların bir çoğu kendisini alkış
lamıştır. 

İdare heyeti teşehbüsatmı hak
kiyle yapmamıştır. Maliye Veka· 
!etine mübadiJlerin halleri arzedil
memiştir. 

Maliye Vekili Bey gayri müba
dillerinin elemli hallerini duymuş, 
bilmiş olsaydı alakadar olmama -
larına imkan yoktu. 

Deyli Meylin verdiği mütem - Bugünse vaziyet §U merkezdc-

mim malu.mata göre kral Faysal dir. 
Avrupadan Bağdada döndüğü za· Kral Faysal İngiltere düsmanı 

olan lrakın başına dönecek olursa 
man vaziyeti son derece vahim bir 
mahiyette bulmuştur. Araplar, 
İngilizlerin Asurileri tahrik ettik
leri kanaatindedir. Kral Faysal, ye 
ni seyahatinden avdetini mütea . 
kip müfrit araplarla teşriki mesai
ye mecbur kalacak yahut vaziyet 
büsbütün değişecektir . 

kendisi 20 sene icinde dört defa 
meslek değiştirmiş bir prens ola -
caktır. 

. n emlaki bulunımı~tur. Bnn
t ~a~an ~00.000 liralığı gayri. n1l~
' ı.. ı.'llerın istihkaklarına tah:::;ı::; cdıl 
ı ·~el\ .. 

di u~~l'C Ye Zil'aat_ bankas.ma .?e'· 
. hnıı::, di<Yerlerinın devrı mum-il} • o 

· ta olınadrğmdan karşrhklaı·ının 
· . tıbuldaki firaı~i eınlükinden te

ll' 1 kararlaştırılmıştır. 
"-dana, )forsin, Balıkesir, Bur

'. 'I'rabzon, 'l'ckirdağı, Samsun 
•ayetlerinde de mühim miktarda 

· ~li emlak mevcut olduğundan hu 
larda da tarama ameliyesi i~in 
illivc Vekfıktinin muvafakati ar, • 
<llıı. trr. 

e~--tanbu1da ancak ~1,000 liralık 
.!JO :u?1 Clnlfık bulunmuş hunun 

1 O lırahğr gayıi mi.ibaclillere ve-
~"" ~ . ~\:~ı anla~ılarak bankaya de\•-
dı!ıni8tir. 
Şiındive kadar miihadillcr istih a• .ı 
~!arma karşılık olarak, l D08 par 

Avukat Kadri Bey kerçi eski 
idare heyetinin okıman raporunda 
bir fayda temin edildiği yoksa da 
idarenin gayri mübadiller cemiye
tini kurtarmak gayesiyle çalıştığı
nı söylemi§, fakat birçok kimseler, 
eski heyeti idare lehinde söz söyli
yenleri dinlemek istemediklerini 
söylemişlerdir. 

Bundan sonra kürsüye Tahir 
Kevkep Bey gelmiş ve demiştir ki: 

- Ben idare heyetinden istifa 
etmemekle beraber birçok içtima
larında bulunamadım. Bunun se· 
bebi içtimaların birkaç kişiyle ha
bersizce yapılması idi. 

ahir evkep Bey komisyonun 
Ankaraya gitmesinin doğru olma· 
dığını söylemiş ve idare heyetinin 
gayri mübadilleri memnun edecek 
icraat yapmadığını ilave etmitlir. 

Bu esnada dinliycnler arasın· 
dan: 

- Vekilimiz taş yürekli değil
dir. Elbetteki haklumızı müdafaa 
ederdi. 

Diye bağırmı~lardır. 
Hikmet Bey sözüne devam et

mış: 

- T eşebhüsatında muvaffak o
lamıyarak dönen idare heyeti isti· 
fa etmeliydi. 1-foyeti idare kendi 
noktai nazarınca vazifesini yap
mış olabilir, bu bizi tatmin etmez. 

Şimdi yeni idare heyeti intihap 
etmek vaziyeti karşısındayız. Bu 
idare heyeti hakkı aramayı bilen 

İnsanlard ıı u e · e olmalıdır. 
Aksi takdirde aylar geçecek, gayri 
mübadiller: ıstırap ve elem altında 
inliyecekler kadit halinde mezara 
gideceklerdir.,, demİ§tir. 

Bundan sonra Ali, Kadri, Ah
met, Ata ve Cevat Beyler söz söy
lemişlerdir. Bu arada Hüsnü Bey 

Iraktaki vaziyet değişmediği 
takdirde kral Faysal İngiltere a -
leyhinde dönecek ve onun aleyhin 
de çalışacaktır. 

Kral Faysal 1914 • 1915 te 
Türk düşmanı oldu ve miralay 
Lavrensle birlikte hareket ederek 
Türklerle harbeden arap kuvvet -
!erine kumanda etti. Daha sonra 
ihtiyar babasını bertaraf ederek 
kendisine bir devlet kurmak ve 
bir tahta oturmak istedi. Kral 
F ayası daha sonra Şam da krallı • 

Arapların çoğu kralın İngiliz ğını ilan ederek 1920 lngiltereye 
süngülerine güvenerek döneceği - kar,ı kıyam eden Fırat araplarma 
ni söylüyorlar. yardım etmek istedi. Halbuki ken· 

Kral Faysal bu biribirine zıt disi Şamda ikamet ettiği sırada 
unsurlardan müteşekkil memleke - da İngi]tere tarafından mali yar _ 
ti idare edebilecek yegane şahsi - dım görüyordu. 

yet gibidir. Fakat Irak maliye na- Acaba kral Faysalın bugünkii 

zırı . Yasin Haşimi Paşa . kralın 1- hareketi dördüncü dönüşü mü?. 
raktan İsviçreye gitmesine mebni Kral Faysal bu son seyahati 
veliaht Emir Gazinin saltanat na- esnasında tahtına oturduktan heri 
ibi olmasından istifade ederek da· ilk defa olarak mütenekkiren se
ha ileri gitmek emelindedir. Ya • yahat ediyor ve Cafer paşa iımi. 
sin, ~aima müfrit bir milliyetper- ni kullanıyor. Kendisine hariciye 
verdı. / nazırı Nuri Sait pasa refakat et • 

Onun için kral F eysalı taşıyan mektedir. -eınlflk bulunmuştur. Hunun 
40 Par~ası müzayedcdedir. 
. ~·in1divc kadar satr~lar neticc

L lld~ 5 ı:)R 000 liralık gayri ınü-

Bundan sonra İsmail Müştak B. 
kürsüye gelerek söylenen sözlere 
cevap vermİ§, gayri mübadillerin 
faaliyalınr hükumet nezdinde mü
dafaa ettiğini, bono tevziatı için 
yaptığı te~ebbüsatta Maliye Veka
letinden vaat aldığını ve vadin za
manı hulul etmekte olduğunu bu· 
günkü toplantıda da bu gibi müna 
kaşalardan ziyade hükumetten ne 

namında bir gayri mübadil lsmail ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••»•••••••••••••• 

ll<ı.d· .... ı.:. 
ıl bonosu itfa edilmiştir. 

~· 1 a~cliri kıvınet komisyonu daha 
r..ıvad • • \? k · l •. e calr~mak icin ~Ialıye e -a 
etllte ın-üı·~caat et~miş, \"ekil Bey: 

r ' I\omisyonu Ankaraya get~re 
ceğj ~c.>zaretim altında çalrştırabıle 
l~ .. 

~e ~emiştir. İdare heyeti haşka ca
<.!.b lllaınadığından bunu ittifakla 
ltn~l etmiş ve nakil bir emri vaki 
lll ~~ur. Bundan sonra, masra
r-İıt ~Urnkün mertebe az olması 
~ltde komb:yondaki miiıne:-:.Siller 

ıl111ıştıı· ~ .,, 
dtıı lJ>orda bundan sonra şunlar 
~~kte idi: 
~·· .. 

..... utun gavretimize rağmen gav-
·ııu1ıı.- • '"" ~ • 
\r "'4idillerin haklı ~ikfıyetleri 

.~,.anı edivor çiinkü bunlara ni-
".ıet ~ , 
or. ~erecek kati çare bulunanıı-
~~lal3ııha5.5a küçük h~tihkak maz. 
V ~'I yok pahasına satılıyor. 

;. :kıı Bey bono tevziatmm eylltl 
11;kPılacağmı vaat buyurdular. 
tıı kendilerine vaatlarmı hatır
~ ak zamanı gelmiştir.,, 

\I 'ı>or okunduktan sonra T sal 
1 ~ihat Bey kürsüye gelerek o
ltı b d'l . t\iıı~ b~Porun gayri mü a ıd .~~~ı 

>I ır §ey temin etme ıgmı, 
~;di Ve bu mevzu üzerinde İz
~~. -,i b lnti§ar eden Yeni Asır gaz~-

lf muharririnin yazdığı hır 
• tlı k 

t t ' a.leyi okudu. Bu makale-
!hl mübadillerin bir çiftlik 

gibi isteklerde bulunmaları icap 
ettiğini görüşmeleri lazım geldiği
ni, bu arada iştirak vesikası mı yok 
ıa bono tevziatı mı istenildiğinin 

tesbiti lazım geldiğini söyledi. 
Yeni Asır gazetesinin baştan ba

a yanlış haber yazdığını, idare he 
ş d k' . tinde bulunanlar an ımsenın 
~;hk almadığını, yalnız bir hak
kı huzur mevcut olduğunu söyle-

miş ve demiştir ki: .. 
_ Bugün hakkı huzura ıtıraz e· 

demler kendileri de hu hakkı hnzu 
d İ ' 11'11·e oiden ko-ru almışlar ı. zı .:ı • ~ 

. ı-o ıı·ı·a avlrk vcnlık. ve 
ıııısvona o • ~ . • . - ·1 r lıra-bu komisvon bızc l,·> mı ~on 
lık ınektu.m mal temin etti. 

İsmail )iüştak Bey Tahir Ke.v
kep Hcvin sualine de cevap vernıış, 
komisy~nda )!aliye Yekfüetinin 
ti.!nsi bile Ankaraya nakledildiğini 
~öylemi~tir. 

İsmail Müştak Bey Tahir Ke\·
kep Beyin komisyon hakkında kul 
!andığı "Enclimcni has,, tabirini 
reddetmiş ve üzerine aldığı yazife
yi fahri olarak ve şeref için yaptı
ğım söylemiştir. 

Bundan sonra sabık müstantik 
Hikmet Bey kürsüye gelmiş ve şun 
Jarı söylemiıtir: 

~ l az· edi1dif, 100 lradan 
~Ya kadar hakkı huzurlar a

' halbuki hak sahiplerinin 

- Buraya gayri mübadil sıfatiy 
le eJim ve acı duymu' naciz bir 
kardefiniz olarak çıkıyorum. lda-

• 

Mi.i~tak Beye cevap verdi: trak edemiyenler vekaletname le- tt• d • f d 
- Tarama ameliyesinin idare rini akrabalarına göndermişlerdi. IIl IS an a 

heyeti tarafından gayri mübadiller İdare heyetinden birkaç zat, ve- • 
lehine yapılmış olmadığını, hunun kaletnameye itiraz etmiş, herkesin işitilmemiş bir taşma ve 

Amerikada kasırga daha evel düşünülmüş olduğunu, bizzat rey vermeşi icap ettiğini söy 
ve 18 heyetin bu işi dört ay zarfın- lemi!tir. Bu da uzun münakaşala
da bitirecek iken heyeti idarenin ra zemin olmuş neticede reye ko
idaresizliği ~üzünden bu komisyo- narak, ekseriyetle herkesin bir ve
nun temin edilemediğini ve tarama kaletname verebileceğine karar ve
ameliyesinin ikmal edilmediğini rilmiştir. 
söylemiştir. Eski idare heyeti bunu kabul et-
Münakaşa gittikçe uzaımıs ve memiş, İsmail Mü§tak Bey salonu 

hiç bir karar verilmemiş, bu ar.ada terketmiş, arkasından idare heyeti
idare heyetinin intihap edilmesi ne mensup olanların bir kısmı da 
iler sürülmüştür. İsmail Müştak çıkmıtlardır. 

Bey buna itiraz etmiş, ruznamede intihabatı beyaz liste kazanmış 
raporun kıraatini müteakip hüku· neticede, Garbi Trakyadan Tekir
met nezdinde yapılacak teşebbüs- dağ mebusu Faik Bey 118, Derviş 
Jer etrafında görüşülmesi icap et- Bey 118, Epirden Tekirdağ mebu
tiğini, idare heyeti intihabının en su Celal Nuri Bey 118, Hüsnü Bey 
nihayete bırakılmasını söylemiştir. 118, Adalardan Hasan Vafi Bey 

Reis Celal Nuri B. intihap teklifi 121, Ali Azmi Bey 118, Tsalyadan 
ni reye koymuş ve ekseriyetle inti- Tahir Kevkep Bey 119, Şıhap Tay· 
babın yapılmasına karar verilmiş- fur Bey 116, Makedonyadan Halil 

tir. Paşa 113, Mustafa Arif Bey 118, 
İntihap çok gürültülü olmuş, iş- Cafer Tayyar Bey 121 ve Saadet 

tirak eden gayri mübadiller iki ta- Sadık Hanım 114 rey almışlar, es
raf olmuşlar, reis güç halle sükuta ki idare heyeti düşürülmüştür. 
davet edebilmiştir. Bunlardan başka Suphi Bey 3. 

intihap için eveldcn hazırlanan Cevat Merduş Bey 3, Hamdi Bey 
iki renk kağıt vardı. Bunlar, kon- 3, Ahmet Muhtar Bey 3, Kavalalı 
greye gelenlere kapıdan verilmişti. Hamdi Bey 15, Nüzhet Bey 3, Js-

Kağıtlardan kırmızı renkli eski mail Müştak Bey, 3 rey almışlar
idare heyeti azasından biri ta· dır. 
rafından dağıtılmış, diğeri idare intihaptan sonra Gazi Hazret
heyetinden olmıyanlar tarafından lerine, Başvekil İsmet Pata Hazret 
hazırlanmıştı. ferine, Meclis Reisine ve Maliye 

intihabın hafi reyle yapılması 1 Vekaletine tazim telgrafları çekil· 
kararlaştıktan sonra reyler toplan- mesine karar verilerek kongreye 
mağa başlanmıştır. Kongreye iş- nihayet verilmittir. 

HA YDARABAT, (Hindistan) 
5 (A. A.) - in, Jsun §İmdiye ka
dar görülmemiş bir derecede laf -
ması neticesinde milyonlarca lngi· 
liz lirası zarar olmuttur. Sular 
§İmdiden Hukhari ve Manzapore 
mıntakalarını basmıştır. 

Başka mıntakalar da tehlike 
altındadır. Yüzlerce adam açrkta 
kalmıtşır. 

V AŞtNGTON, 5 (A. A.) _ 
Antil adalarını altüst eden bir ka
urga, Florid, Teksas sahillerini 
harap etmektedir. 

Jaksonvilden alınan haberlere 
göre Sebring ve Freeport gibi bir
çok şehirlerle muhabere imkanı 
kalmamıştır. 

Jnsanca zayiat hakkında bir 
haber verilmiyor. 

HOSTON, "Teksas,, dan bil _ 
dirildiğine göre, kasırga saatte 
100 mil süratle yaklaşmaktadır. 

Karyoladan ölüme •. 
Mardin viliveti mahkeme baş 

katıbi Sait Efendi dün gece 
~ rkecide bulunan Karaköy öte
lındc kaq•o'asından düşmüş, has· 
talanmış ve taşındığı Sen Jorj 
hastanesinde dün ölmüştür. 



Mevsim gezintilerinden 
a-a a I"" 

sonunda .. 
(Baş tarafı 1 ınci sayıfada) 

ladıklarını öğrenmiştir. Kaçak • 
Pazara 

-azırıar 

geliyorlar 
Bağlarda çardak muhabbetleri - Kayın 

valide sen de ye, gençleşirsin ! 
rılar gümrük muhafaza teıkilatı - (B f l · · f ı ) 
:r • - a§ ta ra ı ınc·ı sayı a< a 
nm son aylar zarfında evleı·dekı . d·ı h 
. . . mandarlıklarma tayın e ı en a · 
ımalathanelen kolayca basıp mey• . . k" 

1 
. h · k 1 ··d-

d d .. rıcıye ve a eh usuıı a em mu u 
dana çıkarmaları kar!ısm a u- 1 • b .k. . d · b. 

.. ~ .. 

• J rü Refik Amtr ey, ı mcı aıre ı-
şünmüıler, taıınmı§lar ve en et'Jlın . . .. d.. .. C l"l O 

1 B k rıncı sube mu uru e a sman 
bir yer olarak Osman ı an a~m • ~ k l f · · M ·· 
daki kasa dairesini bulmuflardır . Bey

1
ve Ph~tob 0 şe ~ul avHını d u -

·· h .. "k · nir bra uu ey motor e ay ar • 
Dun saba gumru ve pohs me- d k - ~ k 

murları saat ona doğru bir otomo- paşı-. açıkların a . ruva~oru k ~~şı-
bilden inip Osmanh Bankasının 1lıyacakl~r ~: ge~ıy; çı a~~l um 
Galatadaki Jubesine giren bir a- luriyet ü umhetı_ . aşv~_.11 . bepa!a 

· . . . . . hazretleri ve arıcıye veKt 1 ye-
damın pe,ınden ıçerı gırmışlcrdır . b h d' 

. ~ _ fendi namına eyanı oşame ı e-
Me:murlar, cebınden cıkarttıgı a -

ht l b.. "k b' k- .. .. dt>ceklerdir. na ar a uyu ır asanın gozu -
· d Kruvazör Haydarpaşa dalga -nü açan ve içine bir torba içın en 

çıkarttığı paketleri koyan bu ada • kıranı açığında demirlemezden ev 
ve) ıı.ehri top atmak suretile selam• mm ansızın koluna yapışmışlar - ~ 

d lıyacak ve işbu selam resmine Se -
ır. 

Kasaya konan paketlerde eroin limiye önüne vazedil~ek bir ha -
vardır ve koyan adam d .. Sirkeci .. tarya mukabele edecektir. 
de Sanasaryan hanında birinci kat Kruva:ıör, demirledikten sonra 
5 numarada banker Safranın vez- misafirler Hayd.upaşa rıhtımına 
nedarı Kaldirondur. Kaldiron ya- çıkacak ve merasimi askeri:>-e ile 
kalanınca paketler gene torbaya karşılanacaktır. 
konarak bankadan dıtarıya çıkıl • Haydarpaşa rıhtımında merkez 

Iataıabul bailanadakl Alemlerden birkaç aalane mış ve hemen otomobillerle Sirke- kumandanı bey, vilayet ve bdedi-
Üzümle tedavi müellifi Besim - Babacığım, yesene? ciye gidilerek Safranın yazıha. ye reisi muavinleri beyler ve lstan-

Ôrner Pata hocamızın kulakları - Daha ne yiyeyim kızım, bir nesindekiler ihtilattan menedil - bul emniyet müdürü bey tarafın .. 
smlasm ! okkadan fazla yedim! mişler ve araştırmaya ba,tanmış - dan karşılanacak ve askeri mıao:ıka 

Gazetenin biri, geçen gün uzun - Daha ye! . hr. Kaldironun elinde yakalanan Yunan milli marşmı çalacaktır. 
uzadıya üzümden ve üzümü gidip - Sen ye yavrum, sen ye de he eroin sekiz kilodur. Yeni yapılmış Haydarpaşa istaıyoou methaline 
t e b~.ğmdab yemyeşil asmaların nim gibi !İ,manla ! tir ve bütün kimyevi muameleıi "Sefa geldiniz,, ibaresini havi bir 
üzel'inden keııJi e!lerimizle kopa- - Sen üzümdan mi şişmanla- ikmal ediJ.miş halis eroindir. Ya - tak inşa edilecek, gerek rıhtım ve 
rarak yemenin zevkinden bahsedi- dın! zıhanede yapılan araştırmada bir gerek istasyon Türk ve Yunan bay 
yor, oonra da böyle bir zevki tat- - Hayır, ben suyundan şişman- şey bulunamamıştır. Bu sırada Saf raklarile donatılacaktır. 
ınak İstanbulda mümkün değil! hırlım!! • ra ve ya:uhanede bulunanlar sor .. Hususi tern saat 16,30 da An -
diyordu. Hangi mümkiin değil a - Şirasmdan mı? gunya çekilmişlerse de bunlar ero- karaya müteveccihen hareket ede· 
benim efendim? lstanbulda, bir- - Şirasından ama, o şira, baş- inle alakaları bulunmadığını söy - cektir. 

kaç •~nedir başlıyan bağ merakı, ka ıira? (emişlerdir. 11 eyli'il pazartesi günü: 
üzüm scv3isi, . yemyeşil üzüm as- • • • • • • • Ayni zamanda Kaldiron da e -

Hususi tren saat 10,30 da An-'kılarmın altında tatlı tatlı çardak - Ayol bol buldun diye fazla saslı bir sorguya çekilmiş neticede 
l h karaya muvasa;at edecektir. muhabbeti bu!!Ün öyle alıp yürü· yemeyin, ıonra do :unur a ! eroinleri Bandırmalı . izzet Bey 

mü~tür ki şehrin dı~ındaki bağlar, - Atın ölümü arpadan ohun! isminde bir çerkes tticcardan altlı· 
cuma günleri, adeta ayrı ayrı birer Üzüm adama dokunur mu hiç ? ğmı itiraf etmiştir. Bandırmada 

Anka..._ ialaayonu T.ür'k :ve Y \& -

nan bayraklarile tezyin edilecek 

bağ ve üzüm panayırı halini zlmı- Haydi bakalım kayın valde hanım, emlak ve akar ~ahibi olan vesık ve bir bölük asker tarafından ıe
ya ha~Ia~u~tır. her salkımda in~n bir arpa boyu aık Bandırmaya gidip gelen l:net lam reami ifa edilecek, mı;nka Yu-

Üç senedir Topkapı Malte?C· gençle~irmİ!, l·. ydi, 11kılma gay- Bey aranmış, bulunamamış, sonra nan milli marşını çalaca_k __ t_ır_. __ 
aindcki yeni Amerikan bağların· ret, ~u snlkımı da kıvır göreyim! . bir fırsat düşüp kendisiyle temasa İstasyonda Ba,vekil pafa haz· 
da görülen bu manzara, geçen se· • • • • • • . geçilmiştir.. retleriyel refikaları hanımefendi 

neden beri daha ilerilere ve daha - Bu bağ kimin acaba? Bir yandan Kaldironun, Safra -
berile:·e de sirayet etmiş ve bu sene - Nene lizım canım, üzümünü nın evleri aranırken diğer yandan 
kale dışındaki münzevi, Topçular ye de bağını sorma! da İzzet Bey elinde dört kiloluk bir 
Ş i fa havuzu bağları da ayni hali, • . • • • • · eroin paketini Kaldirona Termek 
ayni manzarayı almı~tır. - Hafız alıştırsana be! üezere getrirken yakalanmış, bu 

Cuma günleri, öğleden sonra, - Yer kalmadı yahu, nereye suretle bir günde iki cürmü me!-
hakıyorsunuz, halk her taraftan atıştırayım? hut yapılmıştır. İzzet Bey de yaka· 
akın akın buralara akmıya başlı- - Öyle ise şunları da cebine a- lanınca evinde ara§hrma yapıl • 
yor ve akşama doğru bu bağlarda.· bştır, yolda ıeytan taşlarız! mış ve ayni zamanda kaçakçılık 
ki insan kalabalığının §ehir cıvıltı- • • • • :· • • • işinde kullandığı bir adamı da ya-
larından, . kahkahalarından, şar- Bir tarafta bu muhavereler, bir kalanmışhr. 
kılarından, çalgılarından heyheyle tarafta ocak ocak kebap, pirzola Tahkikat tamik edilm~ş, Kaldi· 

hariciye ve iktısat vekilyleri he • 
yefendiler, Trabzon meb'uau Ha -
san ve cümhuriyet halk fırkası ki· 
tibi umumisi Kütahya mebusu Re· 
cep Beyefendiler, Ankara vali ve 
belediye reisi beyefendi, hariciye 

vekaleti umumi katibi, ikinci dai· 
re şef ile protokol dairesi §efi be
yefendi ve merkez kumandanı 

bey, Ankara emniyet müdürü bey 
miaafirleri istikbal edeceklerdır. 

Miaafirler Ankaar palaıta ih-tinden geçilmiyor. dumanları,. çay semaverleri, ço- ronun Pariste Niko isminde bir ru-
.. ·d · d k' b k t zar edilen dairelerde iıtirahilt et-Uzümü bağından ve bağındaki cuk ıalıncakları, viyaklar, cıyak- mun ı aresın e ı şe e eye atan-

~ ld ) · 1 · ·· d d' tikten sonra, Yunan sefirinin re -asmaHnın üzerinden kendi elleri- lar, türküler, gazeller ... Ve gün ba· ou a yapı an eroın erı gon er 1ği 

nizlc koparıp ta yemenin zevkini tıp ta ay doğa1·ken bağlardan bağ- nnlaşılmıştır. fakatiyle hariciye vekili beyefen · 
gelin de siz bu bağlarda görün! !ara uzanan tarlaların arasındaki Eroinleri de izzet Beyin yaptır· diyi saat 11,30 da ve baıvekil pa· 

H 1 c I w t b't d'l · t' lst b ld ~a hazretlerini ıaat 12 de ziyaret e e etra. ı apaçık olan münze· yollarda piyasalar... Hani, insan c ıgı es 1 e ı mış ır · an u an T 

b wl d p . . l . t kl 1 edeceklerdir. vi ag a1·ın a üzümü, kendi eliyle lstanbulun kale dışındaki bu bağ- arıse eroın erın ya a ı vagon ar· 
kütüğünden koparıp dörder, beşer, larında gezerken kendini Reşat la kaçırıldığı da anlatılmıştır. T ah Başvekil pa§a hazretlerinin re
hatta ~ekizer onar göğdeye atış· Nurinin (Dudaktan kalbe) roma- kikal ve takibat dün gece geç vak. fikaları hannnefendiye ve v~kil 
tırmanın türlü şekilleri, türlü man nında Reşat Nurnin pek cana ya· te kadar devam etmiştir. beyefendilere ve Ankarada bulu • 
zaraları ve türlü türlü alaylı, eğ· kın olarak tasvir ettiği 0 güzelim Bandırmaya telıraf çekilrli(?i nan refi:<aları hanımefendilere 
Jenceli usulleri vardır ki inıan bu lzmir bağlarında sanıyor! gibi eroinlerin yapıldığı yerin bu- kart bırakacaklardır. 
hali seyrederken gülmeden katılır. ~ün meydana çıkarılacağı kuvvet - Hariciye vekili beyefendi saat 
Mesela baba kız, yahut ana oğul, le ümit edilmektedir. Nezaret al • 112,45 tc, başvekil paşa hazr~·tleri 

Balonla uçuş ı ı l yahut teyze, yeğen koca bir salkım 1 tına aman ar 10 kişiye baliğ o muş: saat 13,15 te kendilerine vaki zi-
üzerinde bahse tutuşurlar: Albion - Balonla uçuf kupası tur. Şebekenin v~si bir teşkilata yaretleri iade edeceklerdir. 

_ Tek mi, çift mi? için yapılan müsabakaya iştirak e- malik bulunduğu muhakkak gö ~ İktısat vekili beyefendi de sa . 
~ift ! den balonlardan biri dün Alhion'- rülmektedir. at 12,30 ad kcndiaini ziyaret eden 
Bir de salkımdaki taneler tek un altı mil cenbubunda bir tarlada Yunan iktıaat nazırına saat 13 le 

çıktı mı, haydi ne kadar tane var- saat 15 !İ yedi geçe yere inmiştir. Yunan açığı ziyaretini iade edecektir. 
aa iiçer, dörder, sekizer, onar hah- Gordob - Bennet kupası müsa- Atina, 5 :A A.) - M.live na· ı Diğer vekil beyefendiler kart 
ıi kayb,edenin ağzına... bakasına iştirak eden Fransı:ı ba- zır 1933 ·· 1934 bütçes·ni Meb'u· bıarkmak suretile iadei ziyaret e-

- Aman yeter ayol, yiyemiye- lonu havanın durgun ve rüzgarsız san Meclisine tevdi etmiştir. deckelerdir. 
ceğim çocuklar, patlıyacağım ! olmasından ötürü Mişigan gölü Bütçede varidat yedi mİl)·on 968 Saat 13,45 te de hariciye ve· 

- Ye yahu, bir §ey olmaz. O- yakınında yere inmiye mecbur ol- milyon ve masar t 8 milyar ?gl kili beyefendi tarafından misafir· 
ili.im bu, kan yapar, can yapar, za- muıtur. milyon drahmi o'arak gösterıl- ler ~erefine Ankara palasla bir öğ-

f h·r 1 b k . Al mektt'dir. Şu hale nazaran bütçe le ycme<rı' verı'lecektı'ı·. yı n! ı o anları kanlı canlı in· Ayni müsa a aya gıren man 1 açığı 327 mi yon o'up daha ıi· " 
aan yapar! balonu Detroit:n 75 mil şimalinde vade indirilmcei ihtimali mev· Saat 20,30.da Başvekil paşa İ 

. • • • • • • • Kingslonde yere inmi§lir. cultur. hazretleri ve rcfikaluı hanıma • 1 

• 

fendi tarafından misafirler ~c 
fine Ankara palasta bir akp.ıtl 

meği verilecek ve yemeğ i bir 
bul resmi takip edecektir .. 

12 eyliil salı günü: 

lktısat vekili beyefendi l 

f ından misafirler ~ere fi ne saat 

30 da Ankara palasta bir öğle 
meği verilecektir. 

Yunan ıefiri M. Sakcllarop 
tarafından saat 20,30 da bir 
şam izyafeti verilecek ve ye 
bir 5UVare takip edecektir. 

13 eyhil çarşamba günü: 
Atina elçisi Enis beyefendi 

rafından misafirler ıerefine 

13,30 da Marmara kö§künde 
öğle yemeği verilecektir. 

Saat 16,30 da Cümhuri 
halk fırkası katibi umumisi Re 
Beyefendi taarf ından halkevi 
bir çay ziyafeti veirlecek ve 
Riyaıeticümhur filarmonik ork 
trasının konseri takip eedcektir 

Balkan birliği reisi Tra 
meb'usu Hasan beyefendi mi 
firelr şerefine Anadolu klübii 
saat 20,30 da bir ak§am ye 
verecektir. 

14 eyhll per§embe günü: 

Vali ve belediye reiai N~• 
beyefendi tarafından saat 13,30 
misafirler Jerefine ,ehir lok•ll 
sında bir öğle yemeği verilecelı 

Misafirler ak§am saat 17 dl 
reket eden hususi trenle Ank• 
yı terkedeceklerdir. 

İstikbalde hazır bulunan ıe 
teşyide de hazır bulunacaklara 

Avdetle istikbalde yapılan 
keri meraıim aynen yapılaca 

Misafirler Ankarada ikamed 
eınasınad müzelert enstitüler 

ıehrin tema,aya §ayan mahall~ 
gösterilecektir. 

15 eylul cuma: 

15 eylül cuma günü hususi t 
nin saat 9 da Haydarpaşaya rll~ 
vasalatında misafirlerin Ankat1 

ay hareketlerinde yapılan aı11' 
merasi.oı icra edilecek ve miıı 
ler rüküplarma tahsis edilen ı0° 
törle Seyrisefain rıhtımına vt 

dan Perapalas oteline gidecelıl' 
dir. İstikbalde bulunan zevat ti 
yide de bulunacaktır. htaııb~ 
muvasalat günü misafirler sa4't I· 
30 d~ .va~i ve belediye reisi be~ 
fendıyı zıyaret edeceklerdir. sı 
12 de de vali beyefendi, ziyıı" 
iade edecektir. 

Berlinde bir dayak , 
Berlin, S ( Hususil ·_ Berli# 

büyük caddelerinden birİJIJI• 
gençler, bir Amerikalı talebe~ 
döğdülcr. Dayağa sebep, bu 1' 
!ebenin b r Hitler bayrağını _,( 
iamlamamış olmasıdır. ,, 

Amerikalı talebe Amerika lı 0 r 
1 w b' it'', so os uguna ır rapor verın ( 

ru had'se ehemmiyet ke•Pb• 
decektir, çünkü haksızdıt. D' jll 
geçen gün hül<u 11et, ccnebil':~ 
Hıtler bayrağına selim \fer'°t•' 
mecburiyetinde olmadıklarıot e' 
mim etmişti. Bundan ev\fel, !jff 
ne bir Amerı kalı dayak. ~e ttf 
bunun üzer:ne Hitler rnılıl ;~• 
kılilı:ıın reisi resmen p..rnf' 
sefaretlne tarziye vermiştı. 



,, 
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Spor işlerimiz nasıl 
düzelebilir? 

A. S1rr1 

Darüşşafaka Müdür
lüğünden: 

Ucazlak •• temizlik.. Slr'at 

VAKiT YURDU 
KİTAP KISMI 

ÇALIŞMIYA BAŞLADI 

Basılacak Kitaplarınızı .. 
Yapılacak Cetvel işlerinizi 
Makbuzlarınızı .. 
Defterlerinizi .. 
Baskıya Ait Her • • • • 

ışınızı • • 

• • 

VA K iT YURDU 
Her Yerden Çok Ucuz Yapar 
istediginiz yerden fiyat alabilirsiniz. 
Vakıt Yurdunun Fiyatı Heryerden Ucuz olacaktır 

i ............ 3:··· .. K:··· .. o: ............ ı 
: ~ 

! Satınalm:ı Komisrnnu ılanlan : . . ························································· : 

F eyziati Liseleri Müdürlüğünde: 
1 - llk, Orta ve Lise kısımları mnuniyet ve sınıf imtihanlarına 

2 Eylul Cumarh~si günü ba,ıanacakhr. 
Program mektepten öğrenılebilir. 

2 - Derslere 11 Eylul Pazartesi günü başlanacaktır. (6641) 

lstanbul üniversitesi Mübayaat 
Komisyonundan : 

1 - Souk Çeımede Morğ binasının ıttiaalindeki bir kattan 
ibaret binaya ilinten yapılacak adıi tıp dershanesi ve anfi bi
nasının inıaah pazarhk suretiyle ihale edilmek ilzere münakasa• 
ya konulmuştur. 

2 - Tal pler Maarif Vekileti Güzel San'atlar akademiıin
de bulunan Maarif Veklleti inıaat dairesi lstanbul bürosuna 
müracaatla ehliyetlerine dair alacakları tezkere ıle ün.vcrsite mü· 
bayaat ı omiıyonu kıtabetine nıüracaatJa bu baptaki münakHa 
ve intaat doıyasıoı tetkik edeceklerdir. 

3 - Talipler kendi teklif edecekleri bedelin o/o 7,5 uğu nis
betinde teminata nıuvakkatelerile birlikte iha'e günü o'an 9 - Ey· 
illi 933 Cumartesi glinü saat On bette Universite mübayaat ko· 
miıyonunda hazar bulunacaklard1r. (4639 

Istanbul üniversitesi Mübayaat 
Komisyonundan; 

lıtanbul üniversitesi binHı arkuında bulunan harap ve en
kaz halindeki mutfak, Çama11rbane, ab1r ve saire müştemilitla
ranıa ve sair teferruahnıa mevcut şartname ve krokisi mucibince 
kaimen bedmi ve enkazının sahlması aleni mDzayedeye konul
muıtur. Taliplerin mezkür mahalli g6rmck iç•n Üniversite Dahi
liye müdüriyetine ve fartnamcyi okumak için de komisyon kita• 
betine her rıın öğltden sonra müracaatlara ve ihale gtinü olan 
27 • EyliU • 933 Çarsamba günü saat on beşte muhammen kıy• 
metin °o 7,5 teminata n uvakkatclerile beraber üniversite müba-
yaat komisyonuna m6racaatlara ilin o'unur. (4638) 

lnh~sarl~r ~mum Müdürlüğünden : 
Dıyarıbeku fabrakasındaki kapah zarfla talibi çıkmıyan Han· 

gar' Dıvar ve Tel kafes inıaah aleni pazarlıkla yaptmlacakhr. 
Taliplerin keşifname ve ıartname ve projeyi g6rd0kten son

ra münakasaya iştirak etmek Ozere % 7,S teminatlarını bimilt;n 
25 · 9 · 933 pazarteıi günü saat 15 te Galata' da Ahm, Sabm 
Kom·svouuna mOracıetlan. (4286) 

Kiralık Odalar 
Orhan Bey hanında ki· 
ralık odalar vardır. Talip 
olanlar VAKiT idaresine 
müracaat edeblllrler 



·- 12-VAKIT 6 Eylül 1933 ~~ .................... ~~~---"'!""!"!~'!!'!!!!''!!!!!'"'!'•'!!"!!!!--------~~~-~---.................... --~!!'"'im!~------~ 
AT YAıRIŞLARinın Son Haftası Veli El. de Cuma saat 15 det 
• il! 1 ll~m ! !I ili ~ill Karaciğer - Mide - Barsak Taş, kum hastalaklarımn kat'in 

~Tuzla içmeleri ~ar , ı ı ı 
En Son Konforlu Yeni Otel - Pansiyon -Lokanta - PlôJ 

E=: Hergün Köprüden saat 6,30·7,35·8,20-10·11-13,15·15,10da Haydarpaşaya giden § 

vapurların trenleri ve cumaları ilaveten sabah 7 vapurunun treni i~me ~ 
membalarına kadar gider gelirler. ~ 

ı..=< 

• rn ı.1 ıı ıımı:ııı ı ıııı ıııııı ıı~ıımııınıııınıınmıı~ımıııınıııııııınıırııııınw~ıııınıııoo~ııııııınııınımınıınııınnımııııııııııooııııııı~ııınııı~ııııınırıınıınıııınıııııırıııııııınııııımmııınıııııınımı~ııımnıııımııınıım. • 

pı um Şemsillmekitip -~1 
~ Tesis tarihi 1307 - Beşiktaş, Yıldız, Telefon: 42282 Fi\ 
-:=:Yuva, ilk ve orta kısımlara her gün leyli ve nehari kız ve erkek i 
~ talebe kayıt olunur. Leyli ücretleri mutedildir. Leyli hayatı ; 

Deniz Y ol1arı işletmesi 
ACENTALARI ~ 

Karaköy • Köprübaşı T el. 42362 

Sirkeci ~1ühürJar zade hanı 
T elcfon ; 2~;-40 için bina ço < müsaiUir. ( 6979) ~ 
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lstan bul üniversitesi eminligıv•nden: BARTIN HATTI 

1-Fakültelere ve onlara bağla mektep ve enstitülere talebe 
d:rna işine 9 eylül 933 cumartesi gününden itibaren başlanacaktır. 

2 - Eczacı mektebi fen fakültesine Dişçi mektebi Tıp fa
kültesine bağlıdır. 

3 - Kayıt işi ait olduğu fakülte kalemlerinde cumartes:, 

pazartesi ve perşeobe günleri saat 10 dan 12 ye 14 den 16 ya 
kadar yapılacaktır. 

"Kabul şartlar1 ''şunlardır.,, 

A - Fakülte Reisliğine istida 

B - Lise veya Yüksek Mektep şabadetnamesi 

C - Nufuı hüviyet cüzdanı 

D - 4,6 X 6 büyüklüğünde kartonsuz 6 fotograf 
E - Istanbuldaki ikametgah ilmühaberi "Poıisce musaddak 

o)Gc;t.c,, 

F - Aşı ilmühaberi ve sıhhat raporu. (4600) 

Hanımefendi ; ~c ---
~r'.l!i:"'t:Ttl~ 

~'Y.~,~~ - O canım elbisene yazık değil mi ? 
' iki damla ter, elli liralık bir kumaşı 
~ mahvedebilir .• 

~ Südorono Pertev 
Terindüşmanıoldu-

Pek Kolay 
-....ı::::.ı.-__ . ---J._ ğunu unutmayınız. 

~l~------------6981 .. i ---!/ 

HE~ AYIN 

BANDIRMA 
vapuru her hafta pazartesi v~ 
perşembe günleri saat 18 de 
idare rıhtımından kalkacak gi· 
diş ve dönüşte Ereğli, Zon· 
guldak, Barbo, Amasra, Ku· 
rucaşile ve Cide'ye uğraya· 
caktır. <4580) 

ikinci 
i Z M i R 
Sür'at postası 

SAKARYA 
Vapuru 8 · 9- 933 cuma 14 te 
Galata rıhtımından doğru iz· 
mire ve Pazartesi 16 da iz. 
mirden doğru lstanbula kal-
kar. (4648) 

Ayvalık aralık postası 

ANTALYA 
vapuru 7 Eylül perşembe günü 
saat 17 de idare rıhtımından 
kalkar. Gldi9te: Gelibolu, 
Çanakkale, Bozcaada, Küçük· 
kuyu, Altınoluk, Edremit Bur· 
haniye ve Ayvalığa ve dönüş
te de ayna iskelelere uğrar. 

(4646) 

Karadeniz 
Sür'at Postası 

Bülent 
vapuru 7 Eylül Perşembe gü· 
nü saat 18 de Galata rıhtı
mıodan kalkar. Gidişte ine· 
bolu, Sam~un, Ordu, Giresun 
Trabzon, Rize ve Hopa'ya 
Dönüşte bu iskelelere ilave
ten Pazar'da uğrar. (4647) 

Dr. ihsan Sami --• 
BAKTERİYOLOJİ 

LABORATUVARI 
Umumi kan tahlih\tı. Frengi noktaı 

na zarından (\\ asserman ve Kahn tea· 
mülleri ) Kan kürcyvatı sayılması , ti -
fo ve ı sıtma has talıkları teşhisi , idrar. 
balgam, cerahat, kazurat \ ' C su tahlil:1tı 

ültra mikroskopi, husu::o i aşılar istihzaıı 1 
Kanda üre şekl!r. Klorür. kollesccrin. 
miktarlarının tayini. Oirnnyolu ~o. 

189. Tel. : 20081 ---------•(6967>-' DOKTOR 

Hafız Cemal 
Dahili haştalıkları mütehassısı 

Oiv--··- 1·• N. 1 lA Telefon: 22398 

Ciöz Hekimi 

Dr. S. Şükrü 
Birinci Sınlf Mutehassıs 
Bab ıAl i 1.._An <ara cadtll!:;i :\o. 60 ı 

. ' ' ' . ' . • . ' j 

Sahibi, MEHMET ASIM 
Neşriyat Müdürü: 1. Safa 
V AKIT Matbaası - İstanbul 

Nafıa Vekiletinden: 
Irmak - Fılyos hattının Irmak Km. 104,000 - 112,000 arası ik• 

mali nav~kısı k a palı zart usulile münakasaya konulmuştur. Mü· 
nal< asa 5 · J O· 933 tarihine miisadif Perşembe günü saat J 5 de 
Ankarada Nafıa Vekaleti Mlisteşarlık makamında icra edilecektir. 
Taliplerin cari seneye mahsus ticaret odası vesıkası ve (2750) 
lirahk muvakkat teminatlariyle birlıkte ayoı gün ve saatte ko
misyona müracaat etmeleri lazımdır. Taliplerın demiryol inşaa

tında çalışmış mühendis veya maruf bir şirket olması veya böy
le bir mühendisle hissedar olması meşruttur. Talipler bu husus· 
taki şartoameleri On beşer lira mukabiiinde AnKarada Nafia 
vekaleti Levazım daires inden tedarik edebilirler. (4618) 

Devlet Demir yolları ilanları I --------
8 · 10 Adet ray otobüsüniin kapalı zarfla münakasası 4 Teş

rinievvel 933 çarşanba günü saat 15 te idare binasında yapı la

caktır. Fazla tafsilat Ankarada malzeme dairesinden ve Haydar
paşada tesellüm ve sevk müdürlüğünden bila bedel temin edile-
bilecek şartnamelerde yazılıdır. (4604) 

Galatasaray Lisesi Müdürlüğünden : 
lstanbulda bulunan izcilerin 7 Eylül 933 

saat yedide behemehal mektepte bulunmaları. 

Perşembe günü 
(4609) 

111111111 .............................. . 

Hatıralar ve l1 esikalar 
Harp kabinelerinin isticvabı 

Bu eser, mütarekeden sonra, umumi harp mes'ullerinin di
vamalideki isticvaplarım, resmi vesikaları ihtiva etmektedir. 

Harp kabine/erinin isticvabında 
Bütün harp senelerinin ve mütareke yıllarının en canlı saf
halarını, bu eserde bulacak, lezzetle, merakla okuyacaksınız. 

600 sayıf alık kitap bir lira 
Dağıtma yeri VAKiT matbaası 

Ankara Vilayeti Nafıa 

1 - Bedeli keşfi ( 19169) lira (89) kuruştan ibaret olan sa• 
manpazarı - hamamönü yolunun parke kaldırim inşaatı ihale ta• 
rihinden itibaren (75) gün zarfında ikmal edilmek üzere kapalı 
zarf usulile '2 - 9 . 1933 tarihinden 23 • 9 - 1933 tarihine kadar 
21) gün müddetle münakasaya konulmuştur. 

2 - Münakasaya iktidarı fenni ve itibarı malilerini isbat e
denler kabul olunur. Bunun için münakasaya dabil olmak isti

yeolerin : 

A - Bedeli keşfin % 7,5 çu olan (1438) lirayı vilayet Muba• 
sebe veznesine tevdi ettiklerine dair makbuz senedini veya mil· 
li bankalardan birinin teminat mektubunu yahut milli esham mu• 
i<abili muhasebeden alınacak ilmühaberi ibraz etmeleri lizımdır. 

B -Ticaret Odasına mukayyet olduklarına ve itibari mali• 
)erine ait bir vesika göstermeleri icap eder. 

C - Y etlerinde ehliyeti fenniye vesikalarını yevmi ihaleden 
en az (8) gün evvel Vı l ayet Başmühendisliğine göstererek mü· 
nakasaya dahil olabileceklerine dair ya bir ehliyeti fenniye vesi· 
kası almaları veyahut ellerindeki vesikanın zirine şerh vt"rdirme

leri iktiza eder. 
Bu üç şartı tamamen haiz olmıyanların münakasaya iştirak• 

leri kabul olunmıyacağındao teklif zarfları açılmayarak kendılc· 
rinc iade olunacaktır. 

3 - Tal ipler (661) numaralı münakasa ve ihale kanununun 
(10) cu maddesi mucibince ihzar edecekleri kapalı zarfı (23 - 9 • 
933) tarih ve cumartes' günü saat (lSı e kadar Vilayet müna· 
kasa komisyonuna tevdi edeceklerdir. Evrakı keşfiye ve projeyi 
görmek ve daha ziyade malümat almak istiyenler her gün An-
kara Vilayet Nafıa Başmühendisliğine müracaatları. (4617) 

. 
lstanbul Posta T. T. Baş 

Müdüriyetinden : 
lstanbul Paket Postahanesinde yaptırılacak olan 5367 liralık 

50 kuruşluk bazı tamlrat tesisat ve saire 22 · 8 · 933 tarihinden 
itibaren kapalı zarfla münakasaya lionulmuştur. Talip olanlarıfl 
şartnameyı görmek ve y2ptırılacak işi anlamak iizere her gO~ 
baş Müdüriyet kalemine ve münakasaya iştirak için de yevını 
ihale o!an 11 - 9 · 933 tarihinde saat 14 de kanunu tarifatı da
hilinde kapatılmış mühürlü zarflarını tevdi için Baş Müdürlük rnO-
bayaa komısyonu riyasetine müracaatları. (4~ 

--~~~~~~~--~--~--~~------------------~--------~--------~---------------------· 
Zafiyeti umumiye, iştabsız
ltk Ye konesizlik halatında 

bOyDk faide ve tesiri 
garülen 

os at ulisası Kullanınız. Her eczanede 
satılır. C'ffl) 


