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Yunanlılarla Tedafüi Misa .. 
Yunan nazırları bu akşam saat 15,5 ta şehrimize 

gelecekler, 16,5 ta Ankaraya gideceklerdir 

Yunan 'bqveklllnl ıretlrecek olan 

Yolunda 
Eelll kruvazlril 

Dostluk Tekamül 
Bugün öğleden sonra lst~b~la ı te~eken te~si_I o_lu~8:bilmelerini te

'Yunan baıvekili M. Çaldarıs ıle mm edecegını bıldırıyor. 
hariciye nazırı M. Maksimos ve ar· Yalnız bu kısa telgraf haberi 
kadaşları gelecek, doğruca An- bile yeni Ankara müzakerelerinin 
karaya geçeceklerdir. Orada iki kıymet ve ehemmiyetini göstere. 
dost memleketin devlet adamları cek mahiyettedir. Bununla bera~ 
temsil ettikleri milletlerin mukad- her Ankarada imza edilecek misa
deratını alakadar eden mühim me kın ehemmiyeti ve şümulü ne olur. 
seleleri konuşacaklardır ve hiç şüp sa olsun her halde tedafüi mahiyet 
heıiz neticede verilecek mühim te olacağı ve iki memleketin müş· 
~ular ile Türk - Yunan dostlu terek hudutlarının emniyet ve .. c~46~ ...... ~...,.il!'..=~ 
iU le.mamen yeni bir tekiınül .aaf. ...,";-•;.,. ... .,; .. ,.. ••• .ıcu ı.~.ueade. 
na.sına eırecektir. ketin hu miaaktan memnun kala. 

Atinadaı~ dün gelen telgraflar cağı muhakkaktır. 

Ankı:.ra müzakerelerinin Türkiye B I ·ı eyne mı el konferanslarda iki 
İle Yunanistan arasında yeni bir memleketin siyasi teşriki mesaisi
misak İmzasiyle neticeleceğini, bu ne gelince, bu cihet esasen bugün 
tnisakın Balkanlarda iatatokoyu ve mevcuttur. O kadar ki birçok me. 
Yakın şarkta sulhu kuvvetlendire- se!elerde Türk heyeti murahhasa ·
teğini, diğer taraftan beynelmi- tarının sözlerini olduğu gibi Yunan 
lel konferanslarda iki memleketin heyeti murahhasaları kabul etmiş-
leşriki mesai etmelerini, hatta mah Mehmet Asım 
dllt mahiyeti haiz olan işlerde müş < Dcvamr 4 Uneo ııayıfada) 

Kral Faysal yerine Emir1 

Gazi Kral oldu 

Ymıan ba9veklll M, Çaldarü 

Bir şayia 

Y1111an nazırlarlDI f9Hkbal içln Haydarpqada yapılan tak 

Yunan nazırlarını karşılama programı 
Yunan başvekili M. Çaldaris ve 1 sırada top atmak suretiyle şehri se 

refakatindeki zevat bugün saat lamhyacaktır. Selimiyeden atıla. 
on bet büçukta Elli kruvazörü ile cak toplarla mukabele edilecektir. 
şehrimize geleceklerdir. Misafirler kruvazörden doğru• 

Misafirlerin bulundukları Yu- ca Haydarpaıaya çıkacaklar, as • 
nan kruvazörünü tayyarelerimiz keri merasim ile karşılanacaklar, 
Tekirdağı açıklarında karşıhyacak askeri muzika Yunan milJi marşını 
lar, Haydarpaşa önüne kadar ge· çalacaktır. 

mi ile birlikte geleceklerdir. Misafirler saat 16,30 da hususi 
Miıafirlerin mihmandarlıkları- trenle Ankaı-aya hareket edecek. 

na tayin edilen hariciye vekaleti lerdir. 
husuıf kalem müdürü Refik Amir, 
hariciye ikinci daire birinci ~ube 
müdütü Celal Osman ve protokol 

tef n:ıuavini Münir' lbraliim Beyler 
dün tehrimize gelmi!Ierdir. Bu 

zevat ve lıtanbul valiıi Muhittin 
Bey kruvazöre Haydarpaşa önle. 
rinde geçerek misafirleri selamlı· 
yacaklardrr. 

Kruvazör Haydarpaşa dalga kı
ranı önlerinde demirliyecek, bu 

Avrupada bulunan Yunan hari· 
ciye nazırı M. Maksimos bu sabah 
Semplon ekspresiyle şehrimize ge 
1ecektir. · Refik Amir Bey bu sa
bah trenle Çekmeceye giderek yu. 
nan nazırını orada karş1lıyacakbr. 

Misafirler yarın sabah Ankara· 
da bulunacaklar, istasyonda askeri 

merasimle ve Başvekil Paşa Haz
retleriyle Vekiller Heyeti azası ta. 
rafından karşılanacaklardır. 

çok şiddetli rüzgar yüzünden 
güçlükle söndürüldü 

Dtlnldl :r-gıacla itfaiye bir evi e6adilrmlye uğr.,ırkea 

Dün Üıküdarda imrahor sem· u·· sku··da t l · d b. d b. r epe erın en ır en ıre 
tinde bir yangın olmuş, 21 ev yan· 
mıthr. İtfaiyenin gayreti sayesin-

bir alev yükseldi. Bayazıt ve Ga· 

lata kulelerine yangın işaretini göı 
teren sepetler çekildi: 

- Üsküdarda yangın var! 
( Ue·rnmı 10 uncu uyıfada) 
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Af kanunu ~fSON H~BERLER~ 
Adliye vekili bu hususta ~~ ~ : ~ 

Londrada 
Bulg~r veSırpI(ral
ları görüşecekler v.~f~~::~ğ\f~~~!~d:::ı!~~ yunan meclisi, imzalanacak 

;~~tı~~·sö~~~!:rim üzerine bana mı·sakı muvafık, muhalif 
"- Adliye intihap encümeni 

mesaisine daha yeni başlamıştır. 

Londrada rı Malen gazett>sine 

yazı ıı yor: Kra l Bori 51e Bulgar s· 
tan kraliçesi .-~~· ın üçlinde bura· 
ya ge ld iler ve dö rt te Is ' oçyaya 
harek et e tt ıle r Kra l ve kralıçe 

Mnrin n oturma \<t a o'dul<l arı Bal· 
moral şatosun a m isatı r ol"cak· 
!ardır. 

Mühim değişiklikler yapılacağı tasvı• p etmı• ştı• r 
hakkındaki neşriyat birer tahmin-
den ibarettir: Y aptlacak tebeddü
latın ne olacağını şimdiden kes -
tirmek imkansızdır. 

Cütnhuriyetin onuncu yıl dönü
m ü dolayrsiyle yapılacağı yazılan 

af kanunu etraf mda hiç bi r hazır
lık yoktur. Böyle bir karar da he
nüz v~rilmiş değildir. ,, -!'lı __________________ ~~ 

·Kazını Paşa Hz. 
Ayvah k, 9 (A.A.) - M. Mec

lisi reisi Kazım Paşa Hazretleri 
dün,saat 5 te Balyadan Ayvalığa 

gelmitlerdir. 

Paşa hazretleri yolda Havrandan 
sonra Burhaniyede de tavakkuf 
etmiılerdir. Kurtulut bayramı te -
zahüratları. içinde çalkanan Bur -
haniye. halkı kendilerini hararet
le karşılam ı~ l~ rdır. Pa~a hazretle
ri Ayvalığa gelirken bir çok köy -
)erde halkla görüşmüşler mahaJli 
i htiyaçları te tkik etJlliş lerdir. 

Hırsız çingeneler 
Kahta, 9 (Hususi ) - Dün bu

rada birkaç çingene kadını bir eve 
r 

girerek otuz altın ve efya çalmış-
lardı. Yapılan araştırma neticesin 
d e hırsızlar y~kalanmı!, tevkifa-

' neye götürülmüılerdi. Hırsız çin -
gene .. kadınlaı:ı bugün tevkifane
nin kapısını .kırarak kaçmağa mu
vaff,ak olmuşlardır . . Takibat de. 
vam ediyor. 

Ticaret umum müdürü 
Ankara, 9 (Hususi) - Ticaret 

umum müdürü Naki Bey bu akşam 
1stanbula hareket etti. 

Naki Bey Sanayi ve Kredi ban
kasını~ tasf İyesine ait işlerle me!-

gul olacaktır. Naki Beyin bugün
lerde Sofyaya hareket etmesi de 
muhtemeldir. 

Yeni fuhuş talimatnamesi 
An1rara, 9( Hususi) - Yeni 

fuhuş · t"lılimatnamesinin devlet şu

rasınca tetkiki ikmal edilmi,tir. 
~ . 
Yakında reımi gazetede ne!re

dilecek ve meriyet mevkiine konu
lacaktır. 

lktısat ve inhisar vekil
leri Ankarada 

Ankara, 9 (A.A.) - lktısat Ve 
kili Celil Beyle Gümrük ve inhisar 
lar Vekili Ali Rana Bey bugün 
trenle lstanbuldan gelmitlerdir. 
11mtıu11uıt111111mı !lllfıuıunnmnunum tUHHIWllltlWlllU1H•ttımı•ıımnnwımwuıu 

OLUR MU YA! .......................................... 
Herolıı ka~akçılığı Ue mlicadt'le bUtlln ııld · 

dettyle devam C'!dlyor. Fabrikalar basılıyor, 

l"'rakelldecller yakalaıııyor. Şimdi bu mUca 

c!P.lfl ckıTam f'.derkı-n bir hı-roln kaçakı;ısınuı 

IA' .Journal muharrlrJnP. ııöyledlklC'rlnl oku -

~alım : 

"Bundan iki sene e\ Vf'I, lstanbuldan, ı;;aıı· 

ga~ ıı . bhı ' "agon hı-roln giıtllrtlrken 10.000 

frank ııara ceı.a ı \ 'f'rmek ve 11> «iin hapi t e 

) &tmak tebllkeıılne giriyordum. lterolnln 

maliyet flatı bir kaç ~ Uz bin tarnktı. Bir kaç 

hin frank da nakliye murarı \ıardr. Çine ge

lln<'e malımı dNhn l kaça sııtı~ ordum bili -

~ •• : r. sıı nıily• transa.. Bııeııu 

g üçlük Mr mtsJI, liç ml!lli, dört mbll, art -

ılllft.ır. l'abt kir da ayni nlıı~ltc fazla -
• 

ı...,..m-... 

Atina, 9 (Hususi) - Başvekil ~ wmııımnunııııınuıımıınıı:ıuı .ıımııııııııımııııınuıunıııJ!llllıııııımııııoıı ' Maksimos, Etnos Gazetesinclen 
M. Çaldarisle refikası, milli iktı- .. , Yunan meclisindeki M. Asimahopulos, Vradini ga -

Zagrept eıı a ' ın a n mevsuk ha· 
ber .ne sröre Yugos 'avya kralı 
A le l. s andra da, yakında Lond· 
raya ~r lecek ve k ral r. or ı e 
~ ör üsect' ld · r 

sat nazır.iyle refikası ve kızı, Yu· zetesinden M. Poı·tolis, Elefteron ' 
nan meclisi mebusanı namına meb ittifak Vima gazetesinden M. Yukaritis , ı 
us M. Papakus ile maiyetleri erkfı fil ATlNA 9 (Hususi) _ Yu . ( Akropolis gazetesinden M. Lidor-
nı ve on gazeteci bu sabah saat on ) B ' k.l' M Ç ld . A kis, foto Korbetis. 

.. . l l b e .ıan ilf VC ı ı . a arıs n • A 
buçukta Elli kruvazorıy e stan U · ü . ti na, 9 ( A.A.) - Batvekil M. 

1 . 1 d. Eli' k ğ taya hareketınden evel muvafık f C ld . k d 1 Eli k Uzak Şarkta 
la hareket ey em•! er ır. ı ru E • • • • ~ ~ a arıs ve ar a aı arı i ruva 

.... (b .. ) ~ ve muhalıf sıyaaı fırkalar reıs - fi zo"ru" ı'le lstanbula hareket etmı' ıı.-vazörü pazar gunu ugun saat f; . .. ~ ~ V k 
k H d .. .. B lerınden murekkep olan kanu fi 1 d. 0 d A k 'd k aziyeti degw İştirece on buçu ta ay arpaıa onune va· P. • •• • d A k }j er ır. ra an n araya gı ece 

racaktır. ltalyada tahtı tedavide \ ndu ~sası lencumkenıln e, ~ Ta~~ 1~ f leı·dir. Hariciye nazırı M. Maksi- mühim müzakereler 
~ k l İ a ımza anaca o an yenı urK 'fi k·ı 1 b 1 bulundugu ap ıcalardan tren· y . k h kk d . h . mos baıve ı e atan u da jltihak Şnaghay, 9 (A.A.) _ Kubin-'• 

l h k t d 
G unan mısa ı a ın a ıza at ı'!l ı 

e are e e en Yunan bari · = · · edecektir. de Uzak Şarkın istikbali üzerind• . M ti vcrmıttır. r . b 
cıye nazırı Makıimos , " R Çaldarisın eyanat. tesir yapmak istidadını göstereJI 
yarın (bugün) sab~h ekspreı tre- j Batvekilin bu izahatı ve mi · - ATINA, 9 (Hususi) - Ba~ve· ı bir takım müzakereler yapılmak' 
niyle Sirkeciye vasıl olacak ve ay· j sakın ahkamı, muvafık ve mu -İ kil M. Çaldaris Ankara ziyaret ve ı tadır. 
ni trenle Ankaraya hareket ede- -~ halif bütün siyasi fırkalar reis · i= ·· .. 1 · h kk d k b f 

goruşme erı a ın a açı eya - Bu müzakerelere mareşal Çall 
cektı'r. u leri tarafından tasvip edilmiştir . ,: b ı c .. natta u unmuştur. Kay Şek, M. Soong, İcra heyeti rr 

Bütün Atina gazeteleri Yunan \ Misakın birinci maddesi M. f M. Çnldaris Balkanlarda bel ir· isi M. Wang Ching wci, cener,J 
başvekiline iyi seyahat temenni ey P Venizelos zamanında imzala - :-. miş olan siyasi vaziyet üzerine Hvnngfu ile diğer Çin liderleri ir 
!emekte ve Ankaraya vaki olan bu \ nan misak ile temelleri atılan f Türkiye ile Yunanistan arasındaki tirak etmetkedir!er. 
ziyaretin Türkiye ile Yunanistan i dostluğu tahkim ve tevsi etmek·~ münasebetleri her cepheden daha Çinin gelecek zamanlarda garl 
arasında mevcut dostluğu daha zi- tedir. Bu ma.;ıde iki memleket 1 sıkı ve daha dostane bir şekilde devletlerine ve Milletler Cemiyeti' 
yade takviye edeceğini yazmakta arasındaki miıtterek hudutların H kuvvetlendirmek lazım geldiğini ne teveccüh edeceğini yoksa, b-' 
dır. J emniyet ve masuniyetini tekef - söylemi!, bunun için de Ankara • d 

mahf eller tarafından uzun mü 
Atina gazeteleri, Ankarada im- \ fül e_diyo. Tamamen tedafüi bir . da yeni bir misak imzalanacağını dettcnberi tavsiye edildiği üzeı' 

zalanacak olan misaktan bahaeder ~. mahıyette .o~an bu madde Bal - ~ ili.ve etmİ!tir. Japonya ile bir ittifak siyaseti ~. 
ken, Türk_ Yunan dostluğunun, ~ kanlardakı .statokoyu ve yakın ~ M. Çaldaris meb'usan mecliıi lunu mu tutacağını anlamak r 
Balkanlarda ve yakın tarkta . sul· şarkta ~ulh ve müaalemeti daha ~ encümeninde bu hususta izahat .it 

müzakerelerin vereceği netic~ 
hun temelini tetkil ettiğini kaydey- · ziyade kuvvetlendirecektir. - verirken yakın şarkta sulhün de - bağlıdır. 
\emektedir. Venizelist gazeteler, İkinci madde, beynelmilel vamlı olma'ı i~n J.ürk - Yunan ~ 
T k Y d l " f l d l . dostl~ğu~~n kuv~#etl~n~~,:i~~ 'i~ : Ceneral Hvnung'nin Japo 

ür - unan ost ugunun teme- § kon erans at a iki memle (etın = • { ile bi r ittifalc yapılmasından y 
lini sabık başvekil M. Venizelosun ., siyasi tetrıki mesaısıni laza - ~ raftar olduğunu d bilelirnıiy, .bu olduğu. vı. :>oong·w :w~ a--r .: '" 

h 1 k d R B dd · E sözler bütün muhalif fırkalar li • • attığını alır atma ta ır. ;..• mun ediyor. u ma e mucı - 5 miyle ve ga rp devletleriyle uzlaf. 
6 derler i tarafından kabul ve tas - ~ 

Gelecek gazeteciler hince mahdut mahiyeti haiz Ji mayı tavsiye ettiğ i söylenmekte 
- F. vip edilmiştir. Muhalefet liderle · .

1
. f k d ~ konferanslarda Türkiye ile Yu- ;,; dir. 

Yunan batvekı ıne re a at e en g . .. • ,;; rinden M. Papanaatasyu söz ala - "" 
t .1 . . . 1 . 1 d 1 nanıstan mustereken temsıl e • ı k h 1 f . T k. h k . ıı ıı ıııııııııııııııııı!l l lllllllfuııııııııııııtıın ıııııııı ıııııı nııııııııılll gaze ecı erın ısım erı fUD ar ır: d.l k . · ra mu a e etın, ür ıye ü u • 

Yunan matbuat müdüriyeti er-
1 e~e .. tır.. • . . j metinin hüsnüniyetinden emin ol- ölülerin başına 

kanından M. Moıkopulos, Kati- . Bu~un sıyaaı ~ırkalar re~slerı , \ duğunu, hükumetin bu sahadaki 
merini gazetesi sahibi M. Valahos 1 ~u mısakın ahkamı~ı t~a:ıp et- I siyasetine de taraftar bulunduğu- gelenler 
ile kerimesi, Elefteros Antropos tıkten sonr~ ~atvekıle ıyı seya- J nu söylemi§ ve bu sözlerinin Tür· l\hıhtl"IH ın1aıı " 
gazetesi sahibi M. Atana tos, Eli hat temennııınde bulunmutlar kiye devlet adamlarına bildiri! - ıııııatterını ıı tıılll'' 
Nikonmelon muharrirlerinden M. ~ ve kendisiyle vedalaşmışlardır. 1 mesini M. Çaldaristen rica etmi ş- riııe knrşı ynpt*., 

M k · p · d M ııt... , • ları mcr:ı§lnll a rıs, roiya gazetesın en . ' " ııııumıııııınııunıııııııuıırnmıııııınııınınıııııııııııuıııınuuuıııımııııın ı tır. 1 

Yeni silahlar 

Japonya korkunç bir 
silah icat etti 

"Dey li Ekspres,, gazetesinin 
Tokyo muhabiıi yeni ve müthiş 
silahlar hakkında -su tafsilfatı gön
dermiştir: 

Yeni ıili.hlardan biri içinde 
canlı bir pilot bulunan torpillerdir. 
Bu torpiller atıldıktan sonra torpi
li içindeki pilot idare edecektir . 

Bu pilotun ıağ kalmaaına im -
ki.n yoktur. Fakat torpilin İsabeti 
muhakkaktır. 

Yeni silahlardan biri de kanatlı 
bomba tabir olunan tayyarelerdir. 
Bu tyyarelerin burnundaki hazine 
patlayıcı maddelerle doldurulmak
tadır. 

T ayyaredeki pilot tayyaresini 
hadefin üzerine sevkederek çarp
tıracaktır. Neticede pilotun ölmesi 
yüzde yüz yüz muhakkak ise de 
bomba tayyaresinin hedefe isabe
ti de yüzde yüz muhakkaktır. 

Böyle bir tayyare dütman ka -
rargi.hına indiği zaman ortalığa 

harap edebilir. Binaenaleyh bu tay 
yarenin yaklaştığını görmek düş -
man askerlerini dehıet içinde bı -
rakmağa kafi gelecektir. 

Japonların yeni silahlarından 

-.lik h lr tct ki1C 

Almanya ile ticaret 
;nes:ıl ıwtltt,,,I 
tesbit t>dı·n mu, , 
::-.i cclıı Be) i, b llt O • 

ı.u~ unıh:ınmız "" 
d~ 1 Ha 111. 'r' "'1' 
lnııı:ısl) le çok ı,i ,, 
nırlar. 

ithalat ve ilıracat 
karardan sonra 

tacirlerimiz yeni 
ne yapacaklar? 

Ankara, 9 (Hususi) - Alman-! Merkez bankasına yatıracaklar, 

ya ile yapılan yeni ticaret mukave- yüzde doksan için ise, teminat 
leıi hakkında, lktısat Vekaleti er-- mektubu değil, şahsi bir taahhüt
kanmdan bir zat bana şu izahatı name vereceklerdir. 

Nedıı He) iıı I" 
rnbetıerlc doh• ,,,

hu c er in i rt>&I ..... • 

Muallim Necip [ ey rllı• beraber er•; 
clıuı) ltibıı rı · ıı nı~re ba<ilı~·onı7. . .Seclp 

bu eserinin başlangıcında: 

verdi: İhracat tacirlerine gelince, ". '"ÖIUm ve ceset bnhislerf her halde ııııı , 

"' hlkc değildir. Fakat her !ac.iamın bir de tı'' "- Almanya ile ticaret yapan klering hesabının bakıyei zimrne
ithalat ve ihracat tacirlerimiz hak· tine bakılmaksızın peşin tediyatlı 
kında bir akşam gazetesinde yazı- satıılarda Merkez Bankası derhal 
lanlar dağru değildir. tediyatta bulunacak, vadeli aatış-

rlkatUr cilıeli vardıl' . Zaten hayat bn~t~ ,ıt' 
§a bir temsil, bir mudhlkc değil midir!· I' 
z:ahı pek sc\•dlğlm için bu bahsi yııU!lar 
zendim .. diyor. ,.,-

y eni kararla ithalat tacirleri- larda vadelerinin hitamında tedi- ~~erin :'Ilı ırlılaru ult lu mındıı n bit 

miz getirecekleri mallar tutarının 
yüzde onunu nakden Cümhuriyet 

biri de icat eyledikleri yeni zehirli 
gazdır. Bu gaz temas eylediği her 
canlı şeyi öldürdüğü gibi insanın 
vücudnunu da parçalamaktadır. 

Malumdur ki Japonya zehirli 
gazolarm harpte kullanılmasını 

meneden beynelmilel mukaveleye 
dahil olmıyan devletlerden biri -
dir .. 

Japonya yeni silahlar için ihti -
yat zabitlerinden 400 gönüllü iste
miıtir. Ölüm muhakkak olan bu 
vazefeler için derhal be~ bin za.bit 
çıkmıştır. 

yat yapacaktır. !:n: '* 
ihracat ofisinin Ankaraya nakli ".\mahi r ile llfıh Oıl rl!l'Ju oğlu uorı•'-~ . 

İstanbul, lzmir, Giresundayeni o- nun i ll'C.ll il ı~ ı \ f' ~ı.StU 1,lf'rl t arta rl• f · ... 

fisfler tetkili hakkında hiç bir ma- ilkler hlr t op rak dt'sti, ltUt UJllkler l!M' "~ 
luumat yoktur. lktısat Vekaleti ~ ü ııc tı>m ıı l'dillr. GUnahlıı r '"" -:'oıı«,.ı 

ta rtılırkt•ıı ııın,·mun Şt'ldl ııdc bir iUlh ~ 
takas usulünün kaldırılması · rıtt'Y 

<"<ler. TC'razlde ;)U nlı5lık nıkuun:ı .... ~ 
dolayısiyle tahaddüs eden mesele - brrnlmıaz. Adalet dlHıııındR c.ı2> ~ 
Jeri, İhtilafarı tetkike devam et- \ Ur:lı r. Uu hfıklmlcrl ıt r lat'r i l ,._ " " 

k . $ ' 1 Atlbl 0 
.. " me tedır. on kontenjan !<ararna ba.,ıuıır. l\IRhkrnıı-ııhı ?:abıt k 1>•'-" tP 

mesinden cvelki hususi takas mua mal ilahı oınıı (Thorth ) tur. »u ' ' " ' 

melelerine ait hakkı mükteseplerin UfllıtJr." ... " 
11111111111

---

bazı kayt ve şartlarla tanılması ıı ıııı11 11111 ııııı ııııı11 1111 11ıııııııııı111111 1ıı llllll llll 111nıt ı ı•Jc.., 
meselesine gelince bu hususta hiç Izmirde 9 Eylül şen J 
bir şey söyliyemem. Vekalet bu- l . d. • haberlet 

k.k . k d' y k d erıne aır nu tet ı ettırme le ır. a ın a da 
bir karara bağlanacağı ümit oluna 10 uncu sayıfarnıZ 
bilir,,, ._ H~" ,_ 
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lskenderon 

Türkleri 
t Cenup hududumuz bizden bir 
rıat, h d 1 d - · ıd. A.. u tıdu ile ayrı mış egı ır. 

'Hukuk Fakültesi • • 4Sene 

3 - V ,\!~!T 10 Evlül llJ13 ~ 

SOf/BE1LER 

!dam 
Şimali Ame1·ika $enede 200 

milyon dolarlık, yani şöy -
lece bir hesapla üç yüz yirmi mil • 

k Ytıhk sadece siyasi, sadece as -
er·d· d 1'·· 1 u·. Cenup hududumuz a 

I llrk karakolu ile Suriye l(arako -
lltı.u · l ·k· b k"· ayıran ışaret er ı ı ya ancı 
~hürün, iki milletin ayrılığını !0
•terrnezler. Sadece bir muahe -

enin hükmünü ifade ederler. O 
lıtuahedeler ki sıcak günde İpe a· 
•ıl~ış bir tülb~nt gibi hemen ku -
l'\ı~aya mahkumdur. Ebedi olan· 

En çok Hukuk ve Tıp fakültelerine 
talebe yazılmaktadır 

ı 
yon liralık heroin alıyormuş • 
100.000 frankhk heroin , Çin de 
derhal , ayak l.istü 312 milyon 
frııınk ediyormuş. 

Şu rakamlar gösteriyor, ki he • 
roin kaçakçılığı ile mücadele zan 
ve tahmin edildiğinden çok daha 
güçtür. lstanbuldan vagonlarla 

llıttahedeler değil, ancak milletler 

"~ tn.illetlerin kültürleridir. Edebi 
0 

a.n kültür birlig- i millet birliği 
a.tt k ' 1 muasırlarımız arasında bu -
~llkü insanlığın şiarı olarak ka · 

ı:l edilmektedir. Yüz ~e~e~e~ faz 
J ~a.rnan var ki, bu şaır ıçın olent·· bu şairi en çok veya en az ta
l akıttık ettirmiye muvaffak olan -
a.r \'ardır. 
İgkenderon Türk halkı son za -

~~nlarda muahede hükümlerinin 
1~ka.r edilir gibi bir hale girdiği • 
Ilı, Tüı·k dilinin yavaş yava' hü -
kij k - ld -lb.et dairelerinden ogu ugunu 
R'Ötnıektedirler. Türk halkının 
'tt~hkeınelerde arapça söz söyle -
lttiye icbar edilmesi, hü~umete ve
tiJecek istidaların arapça yazılma
lı bugün kötü bir emrivaki halini 
t.lrtııştır. 
. Millet birliğini kurmanın en 
1lerj hareketi devlete hakim olan 
illi ilet vasfını kazanmaktır. 

En az tahakkuk eden millet 
birliği de miJlet kültürünü dil cep. 
~esinde muhafaza etmektir. 

Suriye hududunu tayin eden 

~llkara itilafnamesi ve Lozan 
~\hu Türkiyenin milli birliğini 
d ıı-..J.,(j.,. a~L: a".c. viaraK da, dunya-
" a. bir Türk milletinin var oldu -
~~nu ve onun hiç olmazsa asgari

- it ınillet haklarına riayeti kabul 
~ttnittir. 

Ankara itilıifnamesinde, Lo • 
~a.n sulh ünde İs-kenderon 
\>e Halep mıntakalarmda dev-
1~t dairelerinde türkçe konuşula -
bileceği, ve İskenderun mıntaka -

' 1 'lıtı hususi bir idareye tabi ola -
ta." d H ~ lrt yazılıdır. isken erun ve a· 

}) İürk dil birliğinin hududun • 
cl~l'\ hiçbir zaman dışarıya çıkma
ltıııla.rd rr. 

~ Ji. :(. 

.. F' akat muahedelerin vaitlerine 

.,~ 

İa ~llten devlet kapısından adalet 
lı lıyen, fakat bu isteğini ancak bir 
~'tka~rnın yardımı ile söylemiye 

~~tbur olan insan adaletten de, 
tıiY'elten de şüphe edebilirler. 

tli iliz komşu bir devletin ken -
ll~ a."t 1 1 · · ·· k ~t ı mese e erını muna aşa 

t!;t-k istemiyoruz. Onun için bu 
ı-... "<\Yı bu noktadan değil, diplo · .. ,_ . 
~\i 11 

tnünasebetleri haricinde 
v~ t.k kültürü ve nihayet 

tıle . . b "k dil tı vaıtlerın tat ı · e-
tı~ e~eıtıeai noktasından gözönü -

~0Yrnak istemiyoruz. 
;....__, Sadri Etem 
1
:tQnbuldaki f aiz~iler 

~--~ Orç 'Veren müe:.ıseselerm mu-
1~\rı~beye tabi tutuldukları ma
~~ ~r. Kanun bu müesseselere 

"dıte · · · · k ~~ rınt tesçıl ettırme ve 

U.. . •t 1·dare heyeti dün Ve· j deti gelecek seneden itibaren dört 
nıver•ı e 

kil Refik Beyin reisliğinde toplan- ı seneye çıkarılacaktır. Şimdi üçün-

mıJ, toplantı geç vakte kadar ele-
1 
cü sınıfta bulunan talebe gelecek 

vam etmiştir. içtimada Üniversite sene mezun olacaklar, daha aşağı 
ders programları, profesörler, ya- smıfta bulunanlarla bu sene giren

pılacak tadilat hakkında görüşül • Jer fakültede dört sene okuyacak -
lardır. mü~tür. 

Hukuk fakültesinde tah:r;il müd-

. Bir cemiyetin 
mührü 

Eski heyet vermediğinden 
yenisi yapılıyor 

Malul Gaziler Cemiyeti reisi 
mütekait miralay Celal Bey, dün 
vali muavini Ali Riza Beyi ziyaret
le bir müddet görüşmüştür. 

flaber aldığımıza göre, cemi -
yetin eski idare heyeti, cemiyet 
mührünü yeni idare heyetine ver
memekte ısrar ettiğinden, yeni 
bir mühür kazdırılacak ve eskisi -
nin bundan sonra hükmü olmadı
ğı ilan olunacakştır. 

Yeni Maliye teşkilah 
Yeni maliye teşkilatı, tamamiy· 

le faaliyete lfeçmi,tir. Dün müra
ktpler, tahsıl ve ta1'ıp memurları • 
nın faaliyetini gözden geçirmiş -
ler, işlerin muntazam görülmesi 
için nezaret etmişlerdir. 

Türkigege teslim 
Berut gaz~telerinin yazdığına 

göre, Osman oğlu Remazan ve 
Mehmet oğlu Hüseyin adh 11 Ya. 
dilli,, aşiretinden iki kişi, F ran· 
sız hudut "uvvetleri tarafından 
yakalanarak Türkiye htikumeti· 
ne teslim edilmişlerd i r. 

Kantar resmi 

Belet i} e kantar resmi tahsi· 
lalı son zamanlarda azalmıştır. 

[unun, memurların ihmalinden 
ileri geldiği unnı mev~ut oldu
ğundan tahkik ;ıta ba~lanılmıştır. 

Talebenin dişleri 

Maarif 40 bin talebeyi 
muayene edecek 

Maarif müdüriyeti lstanbul vı • ı 
l ~ . t ' dahilinde bulunan 40 bin 
a.)eı d•J. · ı 

ilk mektep talebesinin ış erını 

muayene ettirecektir. . . 1 

Bu hususta maarif müdürıyetın-
den diş tabipleri cemiyetine .gön. -
derilen bir tezkerede talebcnm dış 
muayenesi için diş tabiplerinin 
gruplara ayrılması bildirilmekte • 

1 d~ 1 

Dişçiler cemiyetinde bu i~i· tet
kik etmek üzere bir komisyon te~- 1 kil edilmiştir. I 

v . b. . t 1 s enı zr zca 

Fakültelerde kayt muamelesine 

Azalan varidat 
345 bin yerine 75 bin lira 

Okturuva vergisi tahsilatında 
son tadilat yapılmazdan önce 
[slanbul belediyesi bu vergi yü
zünden i.iç ayda 345 bin lira 
varidat temin ediyordu. Halbuki 
okturuva tahsilatı belediyelerden 
alındıktan sonra üç ayda 75 bin 
lira alınabilmiştir. Arada ço'.< 
mühim bir fark olduğu için be· 
Jediye açığı kapatmak üzere di
ğer varidatı taruamile tahs'le 
çalı,maktadır. Bu mesele beledi
ye bongresindc mevzuubahs 
edilecekt ir. 

13 Kaçakcı 
mahkemede 

Eroincilerin evrakı Adli~ 

yeye verildi 
Gümrük muhafaza müdüriyeti 

ile zabıta kuvvetlerinin çalışması 
sayesinde yakalanan eroin ka
kaçakçılarmdan 13 kişiye ait 
tahl<ikat tamamlanmıştır. Dfo 

bu kaçakçılar evraklarile hirJik
te adliyeye teslim edilmişlerdir. 

Kaçakçıların muhakemesi güm
riikteki ihtisas mahkemesinde 
bu hafta içinde görülmeğe baş
lanacaktır. 

1000 İtalyan seyyahı 
Bugün 

şehrimize 
gelecektir. 

Ose 
bin 

Ana vapurile 
ltalyan seyyahı 

VAK 1 T 
UJndelık, Siyası Gazete 

ıstRnbul Ankara <'Adrfoıırl. VAKl'l yurdu 

Telefon Numaralar•: 
Yazı ı~ı.:rl telefonu : :!1:lill 
idare telefonu : 24;~76 

J'elgrıı.ı a.ıre~ı. lstanu•.ı - ·ıAKn 

Posta kutıısıı No. • 6 

Abone debelleri : - - . 
l'llrluye l!:cnetıı 

:)enr.11' 1400 lü. 271JU Kr. 
ti aylık 7:')(J HjU 
3 aylık 400 .. :ııou 

1 aylık ı:;o .. . soo . 
iUin Ucrotlerı · -

fk:.trl ıt!l nlıırın ililn Mahıfı lnwdt" ~aııtl · 

nıt :w kuru":l<tn n.ı,ıar, ilk "lahifı>dt! 250 

kuru-:a lrnd;ır ~· ıı. : ır . 

Uli) uk. raı.la . dt•\ anılı 111\n ~·crt-nlere alt 

a~ rı trnôlal \'ı,rılır. 

l~t 1'ade almak için üç ay mü~· 
tfti ''rrnifti. Şimdiye kadar y~ı 
t~h llıücsıese müracaat etmış, 
~ıı &at almıştır. btaobulda iki 
<ttdt f .. Belçikadan bir mütehassıs Ih-,~, rı aıla borç veren mu~s-

ttr .. nıl ııaııların tıtr ıııatırı 10 kunı~tur. 

t<ücilk ilanlar. 
~.1t t•bmin edildiğinden gerıye racat Of s ine bir mum icat et-
i " ._tı ettiaini bıldirmi,tir. ldditsma na-
~~.:ı elli müessenin de bugün- 6 

1.1c b ki zuan, bu mum bir odada altı 
~~kt tbiiracaat etmesi c en- saat yakıldığı takdı.r.de odad. a 
~lıtı tdir. Vaktinde müracaat 1 k d 
ltı .. ı'Y.tnlerin borç verme mua· her nevi haşerat o me te ır. 

\i '• d Mütehassıs bu mumlardan iUıa-

i Bir acı
0

ası au tkı ucıtısı 5U Uç deta!"l ..,~ 

ı ılbrt 4 ,e(tı.91 i5 \'e on defa~ı 100 kuruşlur 
uc aylık tıAn verenlerin bir ucta81 mecca· 

1 rıenrlir . Oort ~altrı ~eı;:erı HA.nların rıı.zıa 

1 ~atrrları ı:ıe, kuruştan beııap edlllr. 

ı-

Çine heroin taşıyan bir kaçakçı -
dünden itibaren ba~lanmıştır. En .. I . d 'kk tt' "lk' 

1 

mn soz erı sayanı ı a ır. ı 
çok Tıp ve Hukuk fakültelerine 

1 1
·
5 

.. h · t 
sene evve gun apıs ya ıyor, 

fazla müracaat vaki olmaktadır . 
10 000 

f k · d B 
. ran ceza verıyor um. u 

Yazılanlar arasında hanımlar çok-

tur. 
Diğer taraftan bir müddet evvel 

şehrimize gelen ve memleketine 
dönen Alman profesörü M. Nissen 
tekrar lstanhula gelmiştir. 

Hikmet Bey 
aleyhinde 

Kadriye Hanımdan başka 
kardeşinin de davası var 

Hikmet Beyin mukabelesi 

Hakkında tahkikat yaptığı sıra
da kendisine yakışık almıyacak 
sczler söylediği kaydiyle Kadriye 
Hanım tarafından müstantik Hik
met Bey aleyhine · açılan ve ağır 
cezada bakılan davadan sonra, bir 
müddet evvel Kadriye Hanımın 
kardeşi Nasır Bey de Hikmet Beyi 

dava etmit~i. Nasır Bey, Hikmet 

Beyin, kendisi hakkındaki tahki • 
katı yok yere uzattığını ve herke
sin ne.zarında uzun müddet suçlu 
vaziyetinde kaldığını iJeri aürerek 
-zarara uğradığından bahisle on 
bin lira tazminat İstiyordu. Bu da
va, şimdi hukuk mahkemesinde 
tahkikat safhasındadır . 

Haber aldığımıza göre, Hikmet 
Bey de Nasır Beyi dava etmiştir. 

Hikmet Bey de, resmen verilen 
salahiyetine istinatla kanuni bir şe 
kilde ve tahkikatın tamamlanma11 
için lazım olan müddet içerisinde 
yaptığı tahkikattan dolayı aley -
hine böyle daya açarak kendisini 
uğraştll'dığından ba.hiıle , Nasır 

Beyden on be! bin lira tazminat is
temektedir. 

Evvelce de yazdığımız gibi, Hik 
met Bey, istintak hakimliğinden 
Bandırma ağırceza reisliğine ta'yin 
olunmuş, aradan bir müddet ge -
çince istifa. ederek, baroya girmiş
ti. Şimdi avukattır. 

gün güçlük bir misli. üç misli, dört 
misli artmıştır .. Fakat ayni nis • 
bette kazanç ta fazlalaşmıştır,, di-
yor. 

Böyle muazzam kazançlaı-ın ö
nünde 15 gün yerine 15 ay bapıin 
ne ehemmiyeti olur?. Para hırsı 
ile, zaten ahlakları zayif olanlar, 

1·5 ay değil, 15 .seneyi bile göze 
alırlar. Nerede kaldı, ki bugün -
kü kanunlarımız, hiç bir kaçakçı -. ' 
ya bu derece ağır ceza vermiyor • 
f i]vaki hiç bir memleket kanun • 
larmda, kaçakçılara kartı bu 
derece ağır ceza te~mil edil -
miş değildi. Fakat bizce, heroin 
kaçakçılarını laalettayin e,ya ve 
emtea kaçakçıları ile bir tul
mcı.mak lazım gelir. 

Heroin kaçakçıları katildir. On
ların eıpabı muhaffef el eri de yok 
tur. Onlar taammüden cinayet 
işlemektedirler. Parasına ta • 
maen bir insanı öldürmeğe kaıte

dip, zaman ve fırsat kollıyarak 

cinayetini işHyen bir katille; par& 

kazanmak hırsına kapılıp memle
ket gençllğini zehirle öldüren biT 
heroin kaçakçısı arasında kat'iyen 
fark gözetmemek lazımdır. 

Onlardan para cP.zası olarak 
bütün malları müsadere edilip a
lınmalı ve kendileri de İpe çekil • 
melidir . 

rzzet 

Amerikada tütün ve 
kontenjan 

Nevyor ~< - Hükumet tülün 
ztirraına, tülün ekimlerini yiizde 
otuz azaltmalarını söylemişt i r. 

Eu söz'eri dinliycn zürraa pri01 
verilecektir. Fakat tütün zürraı 
bu teklifi kafi görmemiştir. 

Oklahama petrol kontenjant
rr:anınını kalul etmiştir. Bundan 
böyle günde 540,000 fıçı petrol 
istıhs~l edecektir. Eu suretle 
61,569 fiçı azalhlmış oluyor. 

teftiş Fakültelerde 
Ankara 8 - Şimdiye., kadar 

Belediyede muallimler 

Tahsilat zamanında yapı
lıyor mu, yapılmıyor mu? 

Belediye muhasebecisi Kemal 
Bey bütün belediye şubelerini 
co 'aşarak tahıilatın zamanında 
yopılıp yapılm1dığmı · teftiş et
mektedir. 

Darülfünunda açılan orta tedri .. 
sat imtihanında · kazanan mu.11-
limler bundan sonra kendi branş· 
ları dahilinde fakültelere devam 
ederek Üniversite mezunu ola
bileceklerdir. 

ı ....... , ... 1·5·····;·,i·uue;;ı·k·ııı···v;·i<ı·:r ......... " ı 
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10 EylOI 1918 
_ ,\ Jnıan~ ada bulunan ııııdrıızanı Tallt 

ra,a ":Soy<' }'ra,, •• l'rcsr .. raı.1'1.1'111 muhnbh1· 

11('1 '" ~ olda bf'~ l\Jlatta buluıınıu1'tur: 

"Kı, R'f'lmf'df'n ıuılhll rld~ edl'Cf'.(lı: •• Hup 

ukrrl m111.affı>rlJ1'tlerl ltlbarlJIP niha~ et bnl· 

:\lııbarrbf' ilr ne ı~tih<1al olunıı. • 

blldl~ 'le olundu. 

ht><ıb fnydıı .. ıı:dır. 

Harbe de,·aru f'tmek ,up-
.\mt>rlkıı da 

ol mı~ arak, dli,manltuımız da muhan-benl" 

de\amuıdan bir f'.\ tıkmı~nı•ağını, Jakıuda 

nnla)'ll<'.aklardır .• , 

- Brrlinde 1;;.000.<>on llrıılık ~t'lıl btr I• 

tikraz ııktt>dllmı,tır. 

- l.A'nine .-ır.pılan 'ltıikıt'ltin failleri idam 

edllmlı,tlr. r~nin'ln ıhhl ,·ad~t>U l~ll~nıek-

tf'dir. Kı1.rllıırın trdhl1 ııııınlu 1ıt.u·e11I dt>\ a .. 

~~İf~·l }apmalarına müsaa e lit yapmak istemektedir. 
,_, _ _ ı_~_e..=:;celdir.__;_· -------~-

l?u teftişler net'cesindc Beş&k
laşla tahsil memuru Hikmet B. 
in 932 senesine ait bir senelik 
belediye vergilerinin ancak yuz
de kJrk birini tahsil ettiği Bey· 
koz tahsil memuru Nazım beyin 
yüz.de 6l, Galatada Halit beyin 
yüzde otuz iki, Murat beyin yiiz
de 47, Be}·oğ!unda Nuri Beyin 
yüzde 41 nisbetinde tahsilat 
yaptıkları anlaşılmıttır. Bu me
murlara teşrinievvel nihayetine 
kadar miiblet verilmiftir. O ıa· 
mana kadar tahsilitı tamı.mh

yamazlaua vaıifelerinden affe· 
diJeceklerdir. Nil~ or • 
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Meşhur reı·isörümüz .. ~.'.'.'"! ' 

9 
':"""" mu•'""' .,,.,,,,.. 

rtukut (Satış) 

Şöhretli ve heybetli artistimiz 
Ertuğrul Muhsinin hayata maran
goz çıraklığı ile atıldığını, bilmem 
bilir misiniz?. 

Eğer Darülbedayi rejiaörünü 
hayat, yaratıldığı yola ulaştırama
mı§ olsaydı ... 

Tepe başındaki çerden, çöpten 
şehir tiyatrosu ile enti püften Gar
denhar binasının tamir edildiğini 
tasavvur ediniz. Bu tamir işleri, 

Muhsin Efendinin marangozhane
sine havale edilmiştir . Baş ma • 
rangoz öteki dülgerlere ,maran -
gazlara, kalfalara benzemez. Sa -
bahleyin saat altı dedi mi, muhak
kak bütün işçileri iş batındadır. 

K~ndisi de işleri habire kontrol 
eder. Sazan öğle güneşinde iske
lelerin ta üıt başına kadar tırma· 
nır. Yanlış mıhlanmış bir tahta, 
eksik çakılmış bir çivi gördü mü, 
hemen seslenir: 

- Galip usta, avadanlığını al 
da gel buraya. Böyle üatün körü İ! 
istemem. Nedir, bu tahta böyle 
mi çakılır?. 

Böyle çıkıştığı esmer, tıknaz, 

fakat daima on sekiz yaıında bir 
• enç gibi çevik ve atik görünen a. 

am, Muhsinin yakın ahbapların· 
aan ve lstanbulun en meıhur ma· 
angoz ustalarındandır. Fakat o, 

J~ başında hatır, gönül, arkAda§
~ık, markada§lık tanımaz. 

Bazan tamir işleri eınasında 

lf azlaca gevezelik ettiği için Ha -
~ım ustaya bağırır: 

Hazım, gene taklit yapıyonun 
~aliba ! lşinle, gücünle meşgul ol
lBir daha böyle i, ba§ında çene 
l aldığını, boş hoğazlık ettiğini gÖ· 

riirsem canını yakarım. Meddah -
ığa hu kadar merakın vana dül

ger olacağına Karagöz oynatsay. 
(im! 

Maı .. angoz Muhsin efendi, bile
lğindeki bu altın bilezik sayesinde 
para kazanmış, servet yapmış bir 
adamdır. Birçok yapı ve tamir iş
leri ona verilir. Çünkü Muhsin, 
mimar diploması olmadığı halde 
bütün bina planlarını kendi yapar. 
Methur mimarların çizdiği pli.n • 
ları bile beğenmez. Bir defa, yap. 
tığı bir binanın hiç bir bedii kıy -
meti olmadığını aöyliyen Mimar 
Nurullah beye fena halde içerle -
mış, 

- Kendisine ~öyleyin, bana ilk 
rasgeldiği gün bir tokat yemek a
lacağı olıun ! 

Diye h.aöer göndermitti. 

Bu haber, mimar Nurullah be
yi gütılerce rahatsız etti; gozune 
uyku girmedi. Nihayet bir gün 
kalkıp Muhsin efendinin mağaza
sına gitti ve orada ıair Halit F ah
ri Beyin ısmarladığı şık yazı ma
sasını 'cilalamakla me§gul olan 
Muhsihe korkak korkak yakla • 
şarak: 

• 
- o~tadım, dedi, senin yaptı-

ğın bit binayı beğenmemekle ha
yatımın en bü>'jk hatasını işlemiş 

bulunuyorum. Sen de "Tokat ata
cağım!,, diye haber yollamışsın. 
Kuzum tokadı at da içim rahat et. 
sın.,, 

f §İn~ gücüne gayet 
Muhsin ~fendinin adı, 
ağızlarda dolaşır. 

iyi bakan 
arada bir 

Şair Halit Fahri beyle arasm
cfa geçen vak'ayı bilmeniz lazım. 
Şair, mahir marangoza zarif bir 
yazı masa11 ısmarlamıştır. Muhsin 
çalıştı, çabaladı; masayı yaptı. Fa· 

kat tam teslim edeceği gün Halit 
Fahri sordu: 

- Usta, şu tarafa şiir müs · 
veddelerimi koymak için bir göz 
yapmanı tenbih etmiştim. Neden 
yapmadın?. 

Muhsinin ne~esi üzerindeydi , 

* 1.ondra 

• cı \art 

* 1 a rls 
• \ 'i1Jlno 
* llruJ.;•el 
• At n 1 
• Ccneı rt 
» !'oh 
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• \'11~ohanı:ı 4. -
• ;\ltırı f) ' >' -- .. 
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- Yapmiya lüzum görmedim. 

• <;ıu ho m •• 7 - • I~ ntnııı 25 -
Çekler (kap. sa. 16) 

Şairciğim, artrk o müsveddeleri 

Ertutrul Muhaln Bey 

kışın ıobaya, yazın lüzumsuz ka
ğıtlara mahsuı ı:pete atıverirsin ... 

Şair Halit Fahri, bu ıakaya kız
dı, manzum, mensur söylendi ve 
hiddetini yenemiyerek bastonunu 
kaldırdığı &ihi Muhainin batına 
indirdi. Marangozla §air fena hal-
de kapı§hlar. Masalar devrildi ; 
hatta o kadar emekle ba§arılan 
yazı masasının bir bacağı kı

rıldı .. 

Nihayet mahkemeye kadar in
tikal eden bu kavga, halkın ağzın
da uzun zaman pelsenk olarak kal 
mıttır. 

Muhsin efendi, bıkmadan, yo -
rulmadan çalışmanın mükafatını 

bol bol gören hahtiyarlardandır. 
Şişlinin ötesindeki Mecidiye kö -
yünde kendisi için yaptırdığı apar 
tıman ve villaları oralardan ucuz 
et almıya gidenler görür, bayılır
lar. 

Küçük bir dükkanla işe baflı -
yan Muhsin efendi, nihayet lstan
bulun küçük san'at erbabını yı -
kan, kurutan bir fabrikanın sahi • 
bidir. 

Bu fabrika kar!ısında Raıit 
bey marangozhanesilc, Şadi e -
fendi imalathaneıi top attılar. Ra-

ıidin diyar diyar dolaşan gezgin -
ci bir esnaf olması, Şadinin Şeh-

zadebaşında bir tütüncü dükkanı 
açmasına sebep olan odur .. Ken -
diıinden böyle bahsedecektik .. 

Toplu iğne 

Maarif müdürü 

Maarif müdürü Haydar Bey 
dün Ankaraya gitmiştir. Haydar 

Bey Ankaraya ilkmektep kadro 
farını götürmüşiür. Hafta sonun· 
pa dön,ce"tir. 

Ilı Y E N l (,: a K A N 111 
l:'~f.PJ.r.11 

Azarbaycan yurt bilgisi 
19 uncu 20 inci sayıları bira

rada çıkmıştır. içinde ft.zarbay
can tarih, edebiyat ve coğraf
yasına dair değerli tetkiki" 
vardır. Ta\'aİyc ederiz. 
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( Kısa Haberler ) 

Tüke nen matbu kağıtlar 

Memurların tekaütlük işleri ve 
sıhhi muayeneleri için matbu ka -
ğıtlar tükendiğinden, her daire, 

bunlardan n ümuneye göre yeni -
den bastıracaktır. 

Belediye zabıtası 
talimatnamesi 

Belediyede teşkil edilen bir ko
misyon zabıtai belediye talimat -
nameıinin yeni şekli hakkında tet
kikat yapmış ve yeni bir nizamna
me projesi hazırlamııtır . 

Bu yeni talimatnamede yeye • 
cek maddelerin tağşİfi, seyrüsefer 
işlerinin daha iyi bir surette tan -
zimi hakkında ahkam vardır. 

Bu proje basılacak ve tehir 
meclisi azalarına dağıtılacaktır . 
Bundan başka halkın ve mütehas· 
sısların mütaleası da sorulacaktır. 

Unkapanı köprüsü 

Unkapanı köprüsünün tamiri 
işlerine devam edilmekte, ~öp
rünün kıştan evvel, sağlam bir 
hale getirilmesi için çalıfılmak
tadır. Köprünün bilhassa duba
ları ve istinat ettiği kısımlar 
tamir edılmektedir. 

MalQllerin yol vergisi 

Resmi ve hususi müesseseler
de çalışan ma 'fl'lerin yol vcrg'si 
ha!<kında bir karar verilmiştir. 

Hu memurların aldıkları para 
vergiler kesHdıklensonra otuz 
liradan aşağı ise kendi!erindcn 
yol vargisi alınmı y acaktır. 

Vapurlar1n kıymeti 

Vaputla'rın kıvmelini takd ir 
ko nisyonu tarafından vapuı-

lara konan kıymetlere va· 
pur sahiplerinin itiraz etmekte 
olduklarını yazm1ştı 'c<. 

Evve 'ce ~ omisyon tarafından 
itiraz hakkı o:ara!< verilen on 
l{Ünhik mi~ddet dün bitmiştir. 

Vapurcu 'ar da dün itiraz ha'~· 
larını lrnllanmak için mahkeme
ye müracaat etmişlerdir. 

Mahkeme tarafından verilen 
karara göre kıymetler tcsbit 
olunacaktır. 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=r....::::::::::::::::::::::· 
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Londra buğday konfe 
·ransının hazırladığı proj 

25 ağustos 933 tarihinde Lonclra 
da, buğday istihsal eden devletler 
murahhaslarının iştirakiyle huğ -
day konferansı toplandığım yaz -
mıştık. 

Konferans vazifesini ikmal ede
rek dağılmııtır. Gelen malumata 
göre konferans da bir çok mese -
leler meyanında bilhassa huğda -
yın ihracı ve istihsali görüşülmüş 

ve bu husu~ta 7 maddelik bir pro
je hazırlanmıştır. Bu projenin mad 
deleri şunlardır: 

madde 1 - Bütün dünyanın 
buğday istihlaki 560.000.000 buş • 
le olarak tesbit edilmiıtir. İngilte
rede buşle 36,37 litre, Amerikada 
35,29 litredir. ihracatçı devletler 
hunları istihsal ninsbetinde ihraç 
edeceklerdir. 

Madde 2 - Mevcut buğday is -
tihsalinden yüzde on beş tenzilat 
yapılacaktır. 

Madde 3 ve 4 - Tuna memle -
ketlerine dairdir. Bulgaristan, Ro 
manya, Macaristan, Yugoslavya , 
933 - 934 senesi zarfında ancak 
54 milyon buıle ve 934-935 se -
nesinde 50 milyon butle ihracat 
yapacaktır. Bu memleketler bu ıe-

Dostluk yolunda 
tekamül 

IJaşmakaleden lJeı:am 

ler, buna mukabil Yunan heyeti 
murahhaaalarının aözlerini de 
Türk heyeti murahhasaları tasdik 
etmiılerdir. ihayet mahdut ma
hiyeti haiz itlerde iki memleketin 
müştereken temail edilebilmesi bir 
formalite meslelerinden baıka bir 
şey değildir. 

Türkiye ile Yunaniatan arasın

da aktolunan ilk dostluk miıakına 
Yunan liberal fırkaıı reisi M. Ve· 
nizelos imza koymuştu. Ve bütün 
muhalif fırkalar da tasvip etmişti. 
Bu defa aktolunacak Ankara mi. 
sakına imza için ise M. Venizelo
sun siyasi hasmı vaziyetinde bulu
nan M. Çaldaris 1ridiyor.Bunula be 
raher unutmamak lazımdır ki M. 
Çaldaris Ankaraya gelirken yalnız 
aiyasi arkadaşlarının değil, M. Ve
nizelosun ve kendisine muhalif o
lan bütün diğer fırkaların da ve· 
kaletini haiz bulunuyor. 

Bu suretle ismet Paşa ile M. Ve 
nizelosun kurdukları Türk - Yu
nan dostluk binası üzerine M. Ve
nize 1osun ıiynsi bir hasmı vaziye
tinde bulunan M. Çaldarisin An • 
kara 5eyahati ile yeni bir kat il'ıve 
olunarak ikmal edildiği gibi Türk 
Yunan dostluğu da udece iki mem 
leket için şahsi bir siyaset değil , 
hakikaten milli bir siyaset olduğu 
bir kere daha bütün cihana ilan 
eclilmi~ oluyor. 

M~hmet Asım 

Pamuk ma11sulü 
Vaşington, 9 (A.A.) - ldare 

tarafından pamuk mahsulünün 
tahdidi için yapılan gayretleri, ha· 
vanın güzell iğ i ~aşırtmakladır. Fil 
hakika, tahminlerden 100.000 bal 
ya fazla olarnk 1.414.000 balya 
mahsul alınacağı zannediliyor , 

Alman casuslar 
Varşova, 9 (A.A.) - Gdjnia 

mahkemeai, Almanlar hesabına 
casusluk yapan deniz ofisi memur 
tarından Joaeph Manoth'u idama 

1 mahkum etmiştir. 

nelerde ih ;·acatı da çoğaltmıyac 
lardır . 

Madde 5 - Rusya için ınik 
tesbit edilmem i~tir. 

Madde 6 - ithalatçı memle 
lere dairdir. Bu memleketler 
kendi topraklarında buğday zir 
tı yapmak i~in teşvikatta bulu 
mıyacaklardır . 

Verilen haberlere göre Londr 
da buğday anlaşmasının dünya 
yasasında mühim tesiri olmuıttı 

Amerikalılar bu haberler üı 

rine dedhal sevinmişlerse de 
noktaların muğlak olmasından 

layı buğday anlatmasının 111 

fit olamıyacağım tahmin etmek 
dirler. Maamafih Amerikalı 
derhal sevkiyata haşlamak İ 
tedbirler almıılardır.. 

Buğday konferansı dağılmad 
evvel 18 Eylül 932 de Londrı 

bir komite içtimaı yapılmasına Jc 
rar verilmiştir. 

Bu komite içtimaında ihracıt 
devletler bulunacaklardır. Meas' 
leketimiz namına da bu komit 
i.za bulunup bulunmıyacağı heıt 

belli değildir . 

Meşhur bahriye~ 
Doyçlandın süvarisi 66 

yaşında öld Ü 
Magdaburg, 9 (A.A.) - Buf 

harp esnasında süvarisi buluoı' 
ğu Deutschland d eniz altı gero1•1' 
dü~man hıırp ; em11,.rinin vii'~ 
getirdikleri manialar arasına 
hiç bir hasara uğramadan g~jt 
meğe ve iki defa Amerikan liJll 
larma götürüp gene Alman 
8etirmeğe muvaffak olan yüıb' 
Koening altmış altı ya§ında old11 

ğu halde ölmüttür. 

Grey'in cesedi yakılt 
Londra, 9 (A.A.) - Lord 

yin Darlinktonda yakılan cese~ 
nin konduğu tabutun üzerinde ~ 
lesi tarafından gönderilmiş ~~ 
bir çiçek demeti bulunmaktıı 1~ 
Tabutu Lord Greyin en ynkırı ' 
rabası takip etmekteydi. ./ 

1 TAKVİM 
Pazar 

ıo Eylül 
Pazartesi 
11 Eylül 
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- Aileniz razı mı?· - Amma fena bir şey için ya
lan söyliyecek değilsiniz ... Bundcı. - Razı efendim. Beni damat
hiçbir fenalık yok, çünkü ablam lığa kabul ettiğinizden dolayı çok 

da biıimle beraber olacak. sevinecekler. 
Otomobili durdurdu: _ Öyleyse aramızda ihtilaf 
- Artık in dedi, seni kapına yok .. Mesele kalmamıştır. Ben 

kadar götüremiyeceğim. şimdilik gidiyorum. 
Günay indi ve geri dönüp sor· iki genç yalnız kalınca, Esr:ıa 

du: ı Bülendin boynuna sarıldı. 
- Ya ben sözümü tutmaz da _ Cok mes'udum Bülent! ... 

1 -
ort,da.n kaybolursam?· . Göreceksin ne kadar mes'ut bir 

Fakat bunu sorarken, gözlen ömür süreceğiz. 
Öyle parlıyordu, ki Bülent bunu _ Muhakkak Esma .. Muhak -
Y&pamıyacağını anladı. Sadece: 

d d. kak .. 
- Yarın gece görüşürüz, e 1

• - Bu gece ne yapacağız? .. 
Ayrıldılar. Nişanlanmamızı tes'it edelim, be-
Günay bir hayii yürüdükten 

raber yemek yiyelim. 
•onra dü,ündü: 

A ha - Bu akıı.am kabil değil, yarın "Bak sormıya unuttum. ca .,. 
karanfilleri 0 mu gönderiyor?... akşam .. 

-23-
Esmanın babası, peçetesini a

la.rak kalktı. Bülentle beraber sa

lona geçtiler. Oturdular. 
- Bir sigara?· 
_ Tetekkür ederim, sigara ı-

~eyim. 
Emıa bir köşeye büzülmüş, 

sessiz oturuyordu. Babası dedi 

ki: 

( l>c' :mu \ar) 

Gelin 
Dayaktan öldü

rüldü 
- Meıeleyi 

Gerede, (Hususi) - Sırçakiraz 
açık konutalım. köyünde bir gelin kocası ile kayna 

E:smanın söylediğine nazaran ev • 
lenmel< istiyor mu!sunuz .. Bence 
bir mahzur yok. Yalnız biraz si
zin vaziyetinizi öğrenmek iste
rim. Ne i! yaparsınız?. 

- Üç senedir bir borsa acen

teıinde çalı~ıyordurn. Orasını hı -

raktım, iş arıyorum. 

- Demek ~imdilik kazancınız 
Yok. 

D..acm, canı sıkılmış gibi Es. 
maya baktı ... Fakat müatakbel ka
impeder omuz silkti: 

- Onun yanında konuşalım 

daha iyi. Her şey açık görÜ!Ülme· 
lidir. Demek bir ıey kazanmıyor-
1-..ınu2?. 

-- Hayır. Fakat kazanmıya 

çalıtıyo:-um. i\ilemin serveti var • 
dır, bana para gönderirler. 

- Servetten kastınız nedir? 

- Ne kadar servetleri olduğu-
nu soruyorsanız cevap ~eremem. 

A.razi var, ebniye var ... 
_ Bunların gelirini ne tahmin 

ediyorsunuz?. 
Esma, elini şakağına dayamış, 

hu muhavereyi lakaydane dinli -
~ordu. Bütün bu suallel'e ne lü

ıum tardı! .. Kendisinin serveti ge 

Çİınlcı·ine kafiydi. 

- Ayda bin lira kadardır. 

- Bir ıey değiJ. Bu bin liranın 
•ize kaç parasını verirler? .. 

Gezip eğlenmek için kafidir 
a.rnrna, evlenmek için hayır. Çalış
flıa.ktan hotlanır mısınız?. 

- Elbette. 
- Su halde sizi yanıma katip 

tası ve görümcesi tarafından dö • 
ğüle döğüle öldürülmüştür. Kav -

ga gelinin çocuğunu muaheze et

msi ve ona çıkışması meselesin -

den çıkmıştır. lsmailin karısı 

Fatma bu muahaze üzerine görüm 

cesi olan Fatma ile çekişmiye baş

lamıştır. 

D- -e-- --~--..--cıu••n• •maille 
babası Emin de müdahale etmiş-

ler, it büyümüş, koca, kaynata ve 
görümce gelini döğe döğe öldür-

müşlerdir. Bu döğüfme fazla ~ü · 
rültülü olmuf, Fatmanın kurtarıl

ması için komşular lsmailin evine 
ko§muşlar, fakat bir türlü kapıyı 
açtıramamışlard ır. 

Bu gelin katili ailenin bütün ef
radı yakalanmış, adliyeye tevdi e
dilmiştir. 

Polis Haberleri ...................................... 
Gizli silah 

Bir çok kimselerin üzerin
de gizli silahlar bulundu 
Evvelki gece Beyoğlunda yapılan 

silah araştırmasında Fikri ve Ka . 
mil isminde iki kişinin üzerinde bi 
rer bıçak ve Mecit isminde diğer 

bir kişinin üzerinde bir tabanca 
bulunmuştur. Üçünün de silahla -
rı nnsadere olunarak haklarında 

takibata başlanmıştır. 

s Süpheli hareketleri üzerine na 
~ . 

zarı dikkati celbeden Koca Musta-
fa Paşalı Aşir polis tarafından ya· 

Tıp fakültelerinde 
okutulacak ~--,,HÜKÜMDAR 

verdiği 1 -57- Yazan: Niyazi Ahmet Londra gazetelerinin 
malumata göre tıbbi ruhiyat ilmi-ı Muğravla arkadaşlan gırınce: cebimcledir. Onu kendi elimle a • 

nin tıp fakültelerinde okutulması - Devletlfım, diyordu. Bu fır - çacağım .. demişti 
için, ilmi bir heyet meşgul ol:nak- sat bir daha ele geçmez. Bağdat- Peçevi, fazla ısrarın bir netice 
ta ve ders programını hazırlamak- la Acem diyarını da fethedersi • vermiyeceğinc J~anaat getirdikten 
tadır. mz.. sonra yeniçeri nğa.sı Hüsrev ağaya 

Tıbbi ruhiyat müessesesi reisi Fakat, Hafız paşa bu kıymetli koşmuştu: 

doktor Brokenbury, doktorların müverrihin sözlerine hiç ehemmi- - Hüsrev «ğa, dedi. Bari sen 
tıbbi ruhiyatı okumamakla bera - yet vermiyordu. KcncHsine ,ilk de bir yolunu bul.. Bir miktar asker 
ber bundan şahsi tetebbü eseri o· fa söz söyliyen Kara Oğlana dön- tedarik et .. 

larak istifade ettiklerini, onun i - 1 dü; Hüsrev ağa, söz dinlemez, bil-
çin bu dersi de programa ilave et- 1 - Delikanlı, dedi. Saadetlu diğini yapar bir adamdı. Hele ken 
mek icap ettiğini söylemiştir. padişah, bizi Bağdadın fethine ı disine bir şey söylendi mi. derhal 

Bu karar Londrada mernnunİ· tayin etmiştir. Ne Gürcistan, ne de ı köpürür ve kat'iyyen nasihat ka _ 
yelle karşılanmış ve Londı-a ga · Şirvana memuruz. lıu 1 etmezdi. Peçevinin ricasına 
zeteleri bu karara başmakaleler Peçevi, duramıyordu. O, bir evvela dudnk biiktü, sonra: 

hasretmişlerdir. gün evvel Hafız paşadan gizli Ka- - Sen, diye yüzüne haykırdı, 
Deylitelgraf gazetesi bu müna- ra oğlanla uzun uzadıya görüş- mu\•errih misin, nene gerek Gür

scbetle yazdığı bir başmakalede müş, maksatlarını anlamıştı. Ha · cio:il\n seferi .. Ne görürsen onu 
şu sözleri söylemektedir: fız patanın bu cevabı üzerine tek- yaz .. 

"Ruhivatla ted·ı\"İ bir çok sıh- rar söze karışmak mecburiyetini 1 H '' - p . . H f 
• • c , • • • usrev aga, eçevının a ız 

hı leşevvi.işleri izale hususunda hıssettı ve: . A 1 paşanın yanındaki nüfuz ve mev-
büyiik hir kıvıneti haizdir Bilhas- - Paşam, dedı. Saadetlu pa - k'· . b'ld' - . . . b .. 1 . d .. · · . " · . '· G" . . ıını ı ıgı ıçın u soz erı e !,!Oy· 
~a asabı hastalıkları tcda\"l hmm- dişahımız eğer urcıstanda hır le tevil etti: 
sunda ı1ıhivattan cok istifade edil- Muğravın zuhur edeceğini ve bu 

kt l . 1'' bl • • f 1 ··ı kahramanın Acemistanı titretece-me - et ıı·. ı H 111hiyal, tıp a m -
telcrine girmekle, tc~rilbi bir ilim ğini bilse idi sizi, Bağdat seferin-
haiini alacaktır. Bu dersi okuyan den evvel buraya memur ederdi. 
,.e ondan istifade eden doktorlaı Hafız paşa, asabileşiyordu: 
hastalara cmnivet yermive ha~ta- - Ne biliyorsunuz, diye sert 
la11n hatmi kU\;•et1crini · h~reketc sert Peçeviye baktı. 
geçirerek iyileştirmiye nnıvaffak - Biliyorum paşam, çünkü 
olacaklal'dır.,. Bağdatta da şah Abbas ordusu ile 

Büyük Romalı .şair 
HQrasın köşkü 

ROMA, 4 (Deylimey ) - Sa· 
bin dağlarında Licenya köyüne ya
km bir yerde bulunan köşkün, ~a
İr Horaaa ait olduğu anlaşıldı. 

Milattan sekiz sene evvel ölen 
Horas tiirlerinde bu köşkten ve bu 
rada görülen manzaralardan bah· 
seder. 

Burası, Horasın şiirlerine 0 ka~ 
dar mutabıktır ki onun asıl şair" 
ait köşkün olduğunda şüphe kal • 

karşılaşacağız. Halbuki Muğrav, 

şah Abbas ordusunun göbeğinde 

fit ne çıkaracak .. 
Kara O ilan atıldı: 
- Bize yardım ediniz, asker 

veriniz, her §eyi bize bırakınız. 

Ne lop, ne erzak istiyoruz. Bun
ların hepsini biz temin edeceğiz ... 

Hafız pa§a, bunlara akıl erdi • 
remi yordu. Ve o, Bağdat seferi -
nin mes'uliyetini omuzlarına al -
mıf, başka bir şey dü§Ünmüyordu. 
Gürcistana sefer etmeyi hiç aklı 
almıyordu. Bunu açıkça söyledi: 

- Bir şeyin husulü akla yakın 
mamıştır. ı b' d · .. .. • . o mayınca, ır a ım yola gıtmem. 

Koıkun kamılen harap bir hal- , Peçevi, tarihi misaUer getirdi: 
ele olmakla beraber onun enkazın- Ya bu kada ı f"' . . - r gaza ar ve u-
dan asıl şeklını anlamak mümkün tuhata muvaffak olan sultanlar, 
olmuştur. ··k ı· ı d" ~ 1 A vu e a ar uşmanı mag up edecek 

. Köşk .. son. derece mükellefti . lerine kanaat getirerek mi yola 
Bır kat uzerınde 12 odadan mii- çıkmışlardı. Serdarlara lazım olan 
leşekkildi. Odalar iki büyük avlu- azmetmek, fethi icap ettiğine ka
ya çıkıyordu. naat getirdiği anda hareket et· 

Bahçede büyük bir havuz v?.r- mek .. Bundan ötesini aJJahütaala 
dı. Köşkün içinde sıcak ve so~uk bilir .. 
suların kullanıldığı dört hamam - Gürcistanın fethi lazım ını? 
bulunmaktaydı. - Elbette lazım .. Kızılbaş Ja-

Şairin bilhassa hamamlara inlerini temizlemek gerek .. 
fevkalade itina gösterdiği anlası • Hafız paşa dütündü: 
lıyor. - Fethe muvaffak olacağımı. 

Horasın ölümünden sonra köfk zı zannetmiyorum, dedi. 
bir çiftçi tarafından İşgal olun • Aı·tık Peçevi de asabileşmişti 
mu~. sekizinci asırda bir rahip bu· Vaziyet ve mevkiini unutarak 
rasını manastıra çevirmişti. sordu: 

- Biz tabiindeniz. Serdarı-
mız ne emrederse itaat ederiz. 

Peçevi, ümidin kalmadığını 

anlamıştı. Muğravla Kara oğlan 
da yüz üstü kaldıklarını biliyor _ 
lardı. Bir an hünkar<ı mektup ynz 
mayı düşündüler. 

(])l'\nnıı \llr) 

Adanada bir ayda 
evlenenler 

Adanada ağustos ayı içinde 
be'ediyc evlenme memur'uğu ta
rafından yirmi dört çiftin ni
kahlat1 kıyılmıştır. 

Or11zan yangını 
lzmir v ı layetinde Cumaovası 

ile Çatal araçındaki sahada bu· 
lunan ormanda yangın çıkmış ve 
genişlemiştir. lzmir vali muavini 
Saip Beyle orman başmüdür ve
kili Yakup Be,\ yangın sahasına 
giderek tetkikat yaprııı~ar. lz
mirden jandarma gönderilmiş 
civar köylerden halk toplanarak 
yangın söndürülmüştür. Zarar 
oldukça mühimdir. Rüzgar çok 
olduğundan yangın söndürüle· 
memiştir. Yangının kim tarafın
dan ve ne suretle husule geti
rildiği hakkında tahkikat yapıl
maktadır. 

Askerlik 

a.lıyo~ ... Yüz lira maaı veririm. 
1<rzınun da ayda beş yüz lira11 

"a.rdır. Geçinirsiniz. 

Sözü kııa kesmek, kızını der -
ha.ı evlendirmek fikrindeydi. Ser· 
"etine rağmen, Esmaya koca bul· 
flıa.k güçtü. Bülent de pek ala bir 
~darndı. Demiri tavında döğmek 
l t' 

kalanmış ve karakolda yapılan a -
ra2'tırmada üzerinde kocaman bir 
bıçak çıktığından hakkında takiba 

ta başlanmıştır. 

Ereğli limanında tetkikla 

Bağdadı fethedeceğinizi 
zannediyor musunuz? .. 

Hafız paşa, Peçevinin biraz da 
müstehzi olan bu sualinin derin 
manasına nüfuz edemeden cevap 
veı·di: 

Kadıköy mıntakasında oturup· 
ta kıt'alarda kanuni müddetle
rini bitirerek son iki sene ur
fında terğis edılmiş piyade sını
fına mensup gedikli baş çavuş 

ve gedikli baş çavuş muavinleri 
(45) ve (351 lira maaşlarla Urfa, 
hmir ve Trabzon mıntakalarmda 
yer göstermemek şartile gUmrük 
mubafausı kıt'alarına geçmek 
ve daha fazla tafs lal almak is· 
tiyenlerin şubeye gelmeleri ilan 
olunur. 

1 IYordu. 
Bülent pek sevindi: 
- T etekkür ederim, dedi. 
- Ne vakit evleneceksiniz?. 
Eıına yerinden fırladı: 

a._ - Mümkün olduğu kadar ça-
~lr. · Bir ., tonra. 

- Pek acele. İki üç ay ıonra 
~~lenfrainiz .. 

Bülendc döndü: { 

§ Şitlide Hacı Mansur sokağında 
27 numaralı evde oturan Ihsan Be 
yin beslemekte olduğu bir kurt 
köpeği Şükrü isminde on iki yaşla· 
rında bir çocukcağızı omuzundan 
ısırarak eve kaçmıştır. 

Zavallı minimini kuduza tutul
ması ihtimaline binaen kuduz le -
davihaneıine gönderilmit köpekte 
sahibinden alınarak mü~ahede al

tına konulmuflur. 

Karadeniı Ereğlisi limanında 
tetkikatta bu'unmak iizere Ka· 
nadalı inşaat mühendislerinden 
M. R. Çarlas Edimburg isminde 
bir mütehassıs gelmiştir. Müte· 
hassıs şerait ve arazii tabıiye
nin meftunu oulundujunu, ikinci 
ttşrin sonlarına kadar çalışabi
leceğinı söylemektedir. Memle· 
ketin vaziyeti iktrsadiyesine ha
yat ye hareket verecek olan li
man işi için gelen mütehassısa 
Belediyece her türlü yardımda 
bulunulmaktadır. 

- lnşaallahu tanla zannı gali
bim odur. Ve itikadım muhkem • 
dir. Belki hiçbir şüphem yoktur. 

Peçevi. münakafayı gittikçe 
uzalı. O, Hafız Paşanın bir mik -
tar asker verirse, Gürcistanın f el
hedileceğine kanidi. Fakat mu -
havere o raddeye geldi, ki Peçevi 
söz söyliyemiyecek hale geldi. 
Çünkü Haf rz Paşa: 

- Bağdat kapılarının anahtarları 

Ş Emir önü askerlik şubesin
den : Kı.'alarında müddetlerini 
ikmal edere '< son iki sene zar· 
fında terhis olan piyade sınıfın
dan gcdiklı baş çavuş ve baş 
çavuş muavinlerinden kırk beş 

ve otuz beş lira maaşla gümrük 
muhafaza kıtaatına alınacakla· 
rından talip olanların şubemize 
hesap memurluğuna müracaat 
etmeleri ilan olunur. 
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Edremit'te bu sene bir 
hastane yapılacak 

Köy meydanlarında bayrak çekme 
merasimi heyecanlı tezahurlere 

vesile oluyor 
EDREMiT, (Hususi) - Bu 1 olan belediyeyi en buhranlı bir 

sene 30 ağustos zafer bayramı em zamana tesadüf etmesine rağmen 
ali senelere nazaran çok parlak ' düzelten, ve bütçesini düzgün bir 
bir fekilde tes'it edilmittir. hale koyan belediye heyeti halkın 

Cümhuriyet meydanında top • mazharı takdiri olmaktadır. 
lan an iki binden fazla halk me - Köy meydanları 
rasime ittirak etmittir. Fırka ku- Halk fırkasının çok yerinde 
mandan vekili miralay Kadri Be- bir teıebbüsü ile köylerde köy 
yin kıaa bir hitabesiyle batlanan meydanı tesisi ve bu meydana bi
merasimde ordu namına en kı • rer bayrak çekilmesi yolundaki 
demsiz zabit mülazim Kemalettin tayanı takdir faaliyeti neticesi o· 
beyin beliğ ve büyük zaferin bü· )arak kazanın bütün köylerinde 
tün heyecanını yafatan hitabesi bu yolda istihzarat yapmaktadır. 
takip etmit ve çok alkıtlanmııtır. 1 - 9 - 933 cuma günü ilk o-

Bunu müteakip tayyare cemi • larak iki köyde bayrak merasimi 
yeti namına muhasip Sadık beyin yapılmıttır. Bu merasimde ka -
nutkunu dinledik. 30 ağustos za - za cümhuriyet halk fırkası reis ve 
feri gibi cihan tarihinde bir dö· azaları da hazır bulunmutlardır. 
p"" m noktası tetkil eden emıalsiz tik olarak merkezi kazaya tabi 

•:·in kudretine istinat eden ce· Araplar köyünde bayrak asılmı' • 
.1n gayeleri çok güzel canlan- tır. Sabah saat 9 da C. H. F. kaza 
nıştı. 

. .. itabelerden sonra geçit res-
• 1 i yapıldı. Gündüz kasabanın bir 
çok yerlerinde de eğlenceler var • 
dı. Gece muazzam bir fener alayı 
yapıldı. Zabit yurdu sinema salo
nunda nezih hir balo vardı. Sa. 
bahlara kadllT tatlı bir gece geçi
rildi. 

Maarif itleri 

iki tenedcnberi hususi bir fe · 
kilde maarif cemiyeti tarafından 

idame ettirilen Edremit orta mek 
lebi, blt sene resmi mektepler ara· 
sına alınınıt olduğundan maarifin 
kıymetini çok candan takdir e • 
den Edremitliler memleketlerine 
yakıtan bir orta mektep binası 
yapmayı tasarladılar. Mahalli yar 
dımlarla ite batlandı. Hummalı 
bir çalııma ile bu seneye yetittiril· 
mek için çalıtılıyor. Bu suretle 
Edremidin mühim bir maarif ihti. 
yacı temin edilmi' olacaktır. Hal
kın mektebe gösterdiği alaka ve 
bu ali.kaya ölçü olan teberrüatı 
tayanı takdirdir. 
Edremltte haatane yapllacak 

Memlekette bir hastane olma -
ması yüzünden hi.sıl olan mü,kül 
vaziyetleri takdir eden Edremit 
belediye meclisi ve çalr9kan reisi 
Cevdet Bey 1933 senesinde bir 
hastane açılmak üzere bütün ıay
retile ça.lıtmaktadır. 

Hastane yapılacak binanın bü
tün tamiratı bitmiş, istihzaratın 

kısmı azamı ikmal edilmi4tir. Pek 
yakında açılacak olan hastane 
memleketin büyük bir ihtiyacını 

kartılıyacaktır. 

Bundan batka, belediye beye • 
ti; senelerdenberi bir yılan hiki. • 
yesi teklinde devam edip gelen au 
meselesini sureti kat'iyede hal ve 
intaç etmiye karar vermit ve bü
tün kudret ve kuvvetiyle bu ite 
sarılmı,tır. 

Mali kudretsizlikle dört sene
denberi isale edilemiyen Eybek 
suyunun bu sene memlekete isa • 
lesi kabil olacak bir tekilde lazım 
gelen malt hazırlıklar yapılmıt -
tır. iki sene gibi kısa bir zamanda 
mali ve idart makinesi bozulmuı 

ocak nahiye reisi H. Vehbi B. ta
raf mdan Araplar köyünde bütün 
köylü huzuriyle meraıime ba,lan. 
mıt ve Vehbi beyin çok veciz ve 
heyecanlı bir hitabesinden tonra, 
köyün en ihtiyarı tarafından bay
rak hazırlanmıt olan ıiinderine 

çekilmittir. 
Ayni gün ıaat 12 de de Bos • 

tancı köyünde bayrak çekme me· 
rasimi vardı. Kaza idare heyeti 
reisi Cevdet, aza Ekrem ve Yusuf 
Beyler ve nahiye reisi H. Vehbi 
Bey bu merasimde hazır bulun • 
dular. 

Tam zevalde efradı 200 ze yakın 
bir kalabalık köy meydanında 
toplanmıfb. Reis Cevdet Beyin 
bayrak ve bayrağın medlulü ve 
bilhassa Türk bayrağının ulviyet 
ve ,ere fi ve laf ıdığı remzi anla -
tan açık ifadeli çok canlı hitabe· 
siyle merasime batlandı. 

Hitabenin gönüllerde hiııl et· 
tiği heyecan, kalplerde bıraktığı 

tesir altında cotmuı olan halkın 

candan verdiği tazim selamları ve 
alkıılar arasında köyün en ihtiya. 
rı Hacı dayı tarafından bayrak 
çekilirken, yüksek ihtisaslarla bir 
çok ıözlerden muhabbet yatları 
akıyordu. 

cumhuriyet bayramına 
hazır ilk 

Cümhuriyetin 1 O uncu yıl dö
nümü için yapılacak istihzarab 
ikmal yolunda merkezde tetekkül 
eden komite faaliyetine devam 
etmektedir. 

Muntazaman yapılan içtima • 
larda birçok kararlar ittihaz e • 
dilmiıtir, emsalsiz bir tekilde tes· 
it için çalııılmaktadır. 

Midyat yolunda bir 
kamyon kazası 

Mardin, (Huıusi) - Geçen haf
ta Midyattan Gerzeye gitmek -
te olan Cezreli Hacı Ali Efendiye 
ait kamyon yolun dar bir yerin . 
den dönerken devri im ittir. Yalnız 
kamyonun çamurluğunda bulu • 
nan Ali efendinin oğlu Kemal e -
fendi ölmüt, diğer yolculara bir 

teY olmamııtır. 

Zonguldakta .................... ·-········· 
Umumi tuvalet 

yerleri lazım 
Şehrin sıhhati tehlike 
altında bulunuyor 

ZONGULDAK (Hususi) -
Kucağında, her zaman on 
binerce insan kaynatan koıkoca 
Zonguldak tehri, aylardanberi 
umumi hali.szılık yüzünden her • 
bat ve pi~ bir haldedir. Burada e

sasen umu -:gt hali. yoktu, tehirde· 
ki eski ve . .rPnı can1il ~ı in müte -
addit hala1arı mümkün mertebe 
bu ihtiyaca cevap venr • 
ken bunların pis olduk -
ları ve u:r.un.i sıhhati ihlal ettik· 
leri nazarı dikkate alınarak ay -
larca evvel evkaf tarafından ka • 
patddı. Buna mukabil evkaf ida. 
resi tarafından kenar bir yerde 
birkaç 'gözlü ~odern bir hali İn· 
tasına bat lattırılmı~a da . evkaf 
umum müdürlüğü iııtaatı menet -
tiğinden bu da ikmal edilemiyerek 
yarıda kaldı. 

Şehrin hali meselesi esasen ev· 
kaaf değil, belediyeye aittir. Ca • 
milerin halalan kapatıldıktan son· 

' ra belediye deıÜ'. kenan•ıdakt r.h. 

lzmirde bulunan mühim 
kitabe nedir ? 

lzmir tarihini aydınlatan vesikanın 
öteki parçalan aranıyor 

İzmir hafriyatında f evkali.de 
ehemmiyeti haiz ve emsalsiz bir ki 
tabe bulunmu!!ur. Kitabe, profe· 
ıör Keil tarafından derin surette 
tetkik edilmittir. 

Kitabe her ne kadar kırık ve bu 
sebeple noksan ise de İzmit şehri 
tarihiyle, Asya eyaleti tarihi, hatta 
Roma tarihi için harikülide bir e-

hemmiyeti haiz olduğu söylenmek 
tedir. 

Kitabenin diğer parçalan bu-

lunmak için inceden inceye hafri

yat yapılıyor. Bulunacak hu par· 
çalar, elyevm bulunmuf olan iba
reyi tekmil edecek ve o vakit bütün 

kitabenin manası tamamiyle anla
tılacaktir. Bununla beraber elde 
mevcut kısımdan kitabenin esası 
anlatılıyor. 

Bergama kıralı üçüncü Attalos, 
milattan evel üçüncü senede öldü
ğü vakit kırallığı Romalılara bırak 

koyacaklar ve onları da istedikte 
gibi istismar edeceklerdi. 

O vakit müteıellimlerin bu ha 
reketlerinden birçok münakata 'fi 
münazaalar çıkmakta olduğu tari 
çe malfundur. 

işte İzmir hafriyatında buluna 
bu kitabe, bu hudut ve teklifa 
meselesini halleden bir vesikadır 

Hudut ve vergi meselesi içi 
mütemadiyen münazaa eden par 
tiler, Roma Senatosuna müracaa 
etmitler ve Senato da bu mühinı 

meseleyi hal için "Consül,, lerden 
birini intihap ve tayin ettirmişti. 

Bu "Consül,, ün ismi, kitabenin 
kırık tarafına raıgeldiği için oku· 
namadığrndan kitabenin tam tari· 
hini timdilik söylemek imkanı yok 
tur. 

bm üze·:ı!·~ yani akşam~;ı --ı t,erke- mıttı. Bu suretle Bergama kırallı
sin tenezzüh yatı tığ ' ve ge?.iumek ğı arazisi Romanın Aıya eyaleti 

istedi~i yerlere tahtadttn birkaç oldu ve eyalet vergisine tabi tutul· 
göz hali yaptırmııtı. Maamafih d u. 

Kendisine havale edilen bu me• 
sele çok mühim olduğundan "Con· 
ıül,, bunu yalnız batına yapmak is 
etmemit, Senatoya müdacaatla 30 
dan fazla "Ayan,, dan mürekkep 
bir heyet tetkil edilmittir. Bu Se· 
nato azalarının hepsinin de ismi 
kitab~de zikredilmittir. Bunların 
aralarında tarihçe malum ve mer 
bur aimalar vardır. 

hunlara hali. da diyemezdik, au • Halbuki İzmir tehri ile, Berga. 
auz olan bu yerlere airmek de teh· h · · y • 

Jiked hal· d ~ıd· ., _.... 11 z ma te rı ve daha b~ı dıaer ıehır-
en ı e.,. a. ~.,,• ı an.. ı L_ ·d· l k•t•f• •r eergçat ı ı Te eya et te a ı ıne 

guldak eınafiyle Zonıuldağa lia - .... ~b· d ... · ı r.ı· 
Ul ı egı aı. 

riçten misafireten ıeliP. ıiden ya· T "h 1.. d k. Roma 

Bu ivan hevetince ittihaz edi• 
len kararın yalnız bir kısmı kitabe• 

b l b. ..dd l . d arı en ma um ur ı, 
ancı al" '"mu et el erın etene . t l y 1 t k. "M·· 

k .b .k . l l b . k ımpara or ugunun eya et e ı u-
de mevcut bulunuyordu. AnlaııJ .. 
dığına göre, ıerbeıt tehirler ile 
eyalet arazisi arasındaki hudutlar 
tamamiyle tayin ve tesbit edilmif 
ve mabutların arazisi yani mabet· 
ler vergi ve tekliEten istisna olun· 
mu,tur. 

e ı rı Te ftfe er e u uru~u- . . . 
V ta,. b 1 .. 1 t ak ' teıellimlerı,, eyaleti ıstismar edı-us ı a a ara atınar ayrıca o-

d ··bet d beki d"I d yorlar ve halktan kendi menfaat-ra a no e e ı er, ııra a 
ıözlediler. Nihayet bu hali.larda 
bulundukları mıntakada İjrenç 
bir koku · ve çirkinlik yaparak ıe
leni geçeni son derece rahatsız et
miye batlayınca ya~lan tikiyet • 
ler üzerine bunlar da yıktırıldı. 
Şimdi tehir umumi hali11zlıktan 
kıvranıyor ve m~tlaka bu ıebeple 
umumi sıhhatin tehlikede bulund-.ı 
ğu zannediliyor. Bu, zandan zi • 
yade hakikate çok uypndur. Zon
ıuldak bilba11a eniz, barksız ya· 
hancı, amele ve bekir memleketi
dir. Umumi hali. ol.mıyan bir yer. 
deki insanlar ne yapar? Geceleri 

hatta ıündüzleri de her mahalle
yi her yeri telvis eder. Şim -
di bu itlerle ali.kadar olanlara, 
Zonguldak belediyesile Zongudali 
sıhhat müdürüğüne ve daha bat • 
kalarına soramaz mıyız, ,elirin u
mumi sıhhati bir: tehilke altında mı 
dır, değil midir? Ve Zonıuldağın 
umumi halaya ihtiyaçı var mıdır, 

yOk mudur?. 

Varsa, her §eye tercihan 
bunun bir gün evvel temini lazım 
gelmez mi?. Guya, umumi ııhhati 
korumak maksadiyle cami halala

rını kapatanlar bu suretle bilakis 
umumi sıhhati tehlikeli vaziyete 
sokniut olmuyorlar mı?. Şehrin ih· 
tiyacatına kifi gelecek asri hala· 
lar yapılmadan eldeki halaları ka 
patmanın zararlarını daha evTel • 
den dü9ünmek icap etmez miydi? 
Ve eğer istenilaeydi cami balaları 
temiz bir hale getirilemez miydi? 
Bu halaların sıhhate.; muzır olma • 
lan pisliklerinden temizlenmeme· 
lerinden deiil miydi? ltittitlmlze 

lerine yüksek paralar çekiyorlardı. 
Bu sebepledir ki, serbest tehir

ler için reımen tanınınıt hudutlar 
tayin ve teıbiti ehemmiyetle lazım 
dı. Zira aksi takdirde "Publicon· 
ti,, ler yani imparatorluğun eyalet 
le memurları olan "Mütesellimler,. 
serbest tehirlerin ele varidatına el 

Şimdilik bu kitabe hakkında 
alınan malumat budur. 

İzmir hafriyatına devam edil• 
mekte ve bu kitabenin diğer par• 
çaları hararetle aranmaktadır. 

........................................................ ~·································· 
ıöre eski ~mi halaları tekrar a. Yeni belediye kadrosundan on iki 
çılacakmıı. F.akat bunlar kapanır- ıüpürüntücü kaldırılmıı olduğun 
ken bir daha ~ılacakları dütünül- dan bu itlere de liyıkiyle bakılaın• 
mediğinden harap bir hale ıelmit yor. Her mahalle bundan şikayet 
olduklarına binaen eaaah bir ta · etmektedir ve herkesin de şikiye
mir edilmezden evvel kabili isti - te yerden göğe kadar hakkı var • 
fade olmadıkları aöyleniyor. Bet, dır. Çünkü tehir ve mahalleler çok 
atı ay evvel Zonauldak bel~iyesi pistir. Bunları, ayni zamanda dolc 
bin liraya yakın para harcıyarak tor olan yeni belediye reisimizin 
yeni hükumet binasının önünde dertlere acil çareler bulacağın• 
modern bir hali yaptırlmı! ve fa · umuyoruz. 
kat y~prldıktan sonra orada biı • iluas Rami 
!unrnasının çirkinliği vaki nlan ti • 
kiyetler üzerine anlatılarak d~r · 
hal yıktırılmıttı. Efendiler, mem -
leketin, milletin parası gökten mi 
yağıyor? Madem ki, hükumetin ö • 
nünde umumi bir hali fena bir 
manzartl tet1'il ediyordu, bu· 
yapılmadan evvel dütnülsey
di de hem verilen para havaya 
ıitmese ve hem de ,ehir, çok ihti
yacı olan aıri bir hali.ya n~ip ol· 
ıaydı ne olurdu? Belediyenin bil" 
fen heyeti ve mütaviri yok mudur 
ki bu ve emsali gibi ,eyleri daha 
evvel 'dütünüp ta9ınaın da, ona gö 
re ite bqlasın. Esasen hükumet Ö· 

nüne hali. yaptırılmaıı ne' mana • 
sız, ne gülünç ,eydi. Beledi • 
yemiz bundan bafka çarıı 
ve mahallittaki temizlik it • 
lerini de büebütün ıevtetti • 

Yiğit Ali ağanın katili 
bu mu? 

BURSA, (Hususi) - Geçen 
hafta getirilen soyguncuların ele· 
batısı Şad oğlu Hü:seynin; tehit 
Çongerli Yiğit Ali ağanın haıına•0 

pa ile vuran ıerir olup olmadığııı111 

tesbiti için tetkikat yapılmakta · 
dır. Bunun için bazı şahitler din • 
lenmiı ve Şad oğlu Hüseynin ba!' 
muayene edilmittir. Ba!ında bır 
yara görülmüşse de bu yaran•" 
Yiğit Ali tarafından vurulan da~· 
benin yarası olduğu hakkında bır 
hüküm verilmi, değildir. h . e· 

Ödemitte yakalanan terır . 
.. h . . . ·ı e-itUf• nuz te rımıze getırı m ... d• 

Yakalananlar kamilen bur•
1 . -toplandıktan sonra muhakenıe 

rine baılanacaktır. 
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ESKİ HATIRALAR 
@~·=s==.==o=~.;;:=~· 
-~---------------~~~~=-@ 

Çekilen çekilene ! Yaşa,yın Es
kişehirliler ! 

Moris Şövalye Mistengeti nasıl tanıdı?-Milton 
dram artisti- MariBel Konservatuvarda talebe

Margörit Moreno genç kız Dün akşam mıntaka atletizm 
heyeti istifa etti .. 

!(tüpçülük hissi 
hududunu 

gün geçtikçe tahammül 
aşmıya başlıyor ! 

Italyanlara yapılan hazır
lığın bir neticesi 

Evvela parasızlıktan sonra nakaşa mevzuu olan atletlerin de 
ausya seyahatinden dolayı şimdi- iştirak ettirilmesi istenilmiştir . 
Ye kadar yapılamıyan mıntaka Fakat arkasından da bu fikrin 
atletizm birincilikleri müsabaka - gençleri teşvik noktasından iyi ol
larının, Balkan olimpiyadına işti- duğu fakat bu suretle hareketin 
ta.le edecek atletlerin seçmesi ma - nizami olamıyacağı mütaleası da 
hib t' d · ·· ı'lerı' •ürülünce ihtilaf •iddetlen -

İtalya güreş takımı ile yapılacak 
müsabakalar için 5, 6, 7 eylul gün· 
leri yapılan seçme müsabakaları 
neticelenmiştir. Bu müsabakalara 
Eskişehir mıntakasından dört şam 
piyon iştirak ettiğini haber ver
miştik. Bu çocuklar tahmin edil
diğinden daha kuvvetli ve mahir 
olduklarını filen göstermişlerdir. 

.re ın e de olmak üzere, öniımuz .. T 

deki cuma günü yapılmasına ka - miş ve heyet reisi tarafından bazı 
tar '7erilmişti. kolaylıklar gösterilmesine rağmen 
Mıntaka heyeti dün akşam tah - müzakere çıkmaz sokağa sapmış· 

&isat almak ve müsabaka progra· tır. 

Kendilerini hararetle tebrik ede 
riz. B takımının tesbitine yatıyan 
bu seçme müsabakalarının netice· 
Ieri şunlardır: 

U>:ıl te Morla ŞSvalye ve Flurel - 16 •ene evel Mlltou ve Morla Şövalye 

Geçen gün eski sinema mecmu· 1 beş liraya şarkı söyliyen Florel' d 
ası kolleksiyonlarım karıştırırken AJber Prejan'a gelince, o parla • 
sesli sinemanın en parlak yıldızla- mak için tam on sene beklemiştir • 
rma ait bir çok notlar buldum: Kurtlar mucizesi filmini hatırlıyorı 

Filiz sıklet 56 kilo 
tlıını tesbit etmek üzere toplanmış Bu esnada heyet azasından ve 
fakat derin bir anlaşamamazlık klüp kaptanlarında.il ikisinin: 

1 - Mestan (Eskişehir), 2 -
Servet (İstanbul), 3 _ Kenan {ls
tanbul) Beyler, 

Sesli ve sözlü filmle meşhur musunuz? 

Yüzünden toplanma hiç te bekle - - Bu olmaz, olursa biz gireme-
tıihniyen bir şekilde bitmiştir. yi2 ! Demeleri üzerine heyet reisi 

olan artistlerin başında: Moris Şö- Orada aç kurtlarla dövüşen 
valye, Milton, Florel, Mari Bel, zavallı bir adam vardı. Filmi bir 
Margörit More~o gelir. Bugün he- daha görüp dikkat ederseniz o a
men her filmini seve seve gördü - damın çehresinin Alber Prejanin
ğünüz bu artistlerin bazıları film kine çok benzediğini farkedersi • 

En hafif sıklet 61 kilo 
Atletizm ırnüsabakaları prog- ayağa kalkarak: 

ta.mı her nedense bu sene bir hayli - Efendiler bu, artık bir hay -
lltiinakaşalara ve dedikodulara se-- siyet meselesi, bir namus meselesi 
bep oluyor, muhtelif klüpler muh- oldu. Bu hareketle klüpçüJük edil
te}if arzulan ileriye sürüyorlardı. miş oluyor. Ben şahsen bu şerait 
Ve ifittiğimize göre bu vaziyet dahilinde çalışamam, istifa edi • 
dolayısiyle geçen içtimalarda üç yorum! demiştir. 
bin, on bin metre mukavemet ko- Bu istifayı diğerleri takip etmek 
fulariyle 4X400 ve Balkan bay - te geçikmemiş, Ekrem, Mümtaz 
ra,k yarışları bile müsabaka prog- Sezai, Rıza Beylerde birer birer 
tanımdan çıkarılmış bulunuyordu. istifa etmişlerdir . 

1 - Ömer(lstanbul), 2- Meh 
met Ali (İstanbul), 3 - Kamil (la 
tanbul) Beyler. 

Hafif sıklet 66 kilo 
1 - İsmail Ostanbul), 2 -

Bedri (İstanbul), 3 - izzet (Eski· 
şehir) Beyler. 

yapmağa,16---17 sene evvel, sine
macılığın istikbali meçhul olduğu 
zamanda ba,lamışlardır. 

Fransızların en eski ve en sayılı 
rejisörlE'rinden H. Diaman Berje 
Umumi Harbin en kızgm yı1ların 
dan 1917 de bir sinema revüsü çe
virmeğe hazırlanıyordu. 

nız. 

Tuhaf değil mi, kardeşi Florel 
gibi Hanri Gara da sinemaya sırf 
bir tesadüf neticesi karın doyur -
mak için lngilterede başlamıştll'. 

Yarı orta sıklet 72 kilo 

llu itibarla dün akşam yapılan iç- lşte hu toplanma da bu suretle 
tilna daha haşlamadan evvel si - bitmiştir. Duyduğumuza göre bi -
nirleri germiş bulunuyordu. içti - rincilik müsabakaları federasyon

nıada bulunan bir arkadaşımızın Ja mıntakanın müşterek hareketle· 
lnlattığma göre bu toplanmada ''ı'i ile yapılacakmış. 

1 - Celal (İstanbul), 2 - Ah
met (tstanbul), 3 - Muzaffer 
(İstanbul) Beyler. 

·Bu siklete iştirak eden Eskişe
hir mıntakasından Muı:affer Bey 
rakiplerinin toleransı 73 kilo gel· 
melerine mukabil ancak 68,5 kilo 
geldiğinden kbanih'alt ihtimali 
pek· ar idi. iAitttr6ffer>Bey 66'kilo
ya inebildiğitakdirde cidden kor
kulu bir rakip olacaktır. Eskişehir 
liler şayanı takdirdirler. 

Eserinin kadın rolünü o zama -
nın en parlak yıldızlarından Mis • 
tengete vermişti. Rol tevziatınm 

tamam olması için komik bir erkek 
lazımdı. 

Fakat zannetmeyiniz ki yalnız 
Hanri Gara veya Florel sinemaya 
böyle girmişlerdir. Hayır, bugün 
Avrupa ve Amerika semasını ör -
ten bütün yıldızlar sırf bir şans ve 
tesadüf olarak sinemaya gelmiş -
!erdir. 

Eski hatıralar! .. 

:~Yet reisi ilhan, azadan Ali Rıza, . •. . ~ 
c.Jctenı, Mümtaz Sezai Beyler ha- + 1f. 1f. 

ıır hulunmuşlar, gelmiyen Galata- İşte spor itlerimizin nasıl ve ne 
llll'ay murahhasımn hakkı mah - şerait altında yürüdüğüne yeni ve 
fuz tutularak konuşmaya mıntaka taze bir misal daha .. Klüpçülük 
teisi, İbrahim Kemal Beyin huzu- gayretinin bu dereceye gelmesi 
tiyle başlanmııtır. Beşiktaş mu • her şeyden evvel esefle karşılana· 
l'~hhaıı 3000 ve 5000 mukavemet cak bir vaziyettir. 
ltoıularının programdan çıkartıl - Mıntaka birinciliği müsabaka -
~ının doğru olmadığını söyliye- larında, hangi müsabakaların 
tek evvelki kararı protesto etmiş programa ithali muvafrk olacağı 
"tt hu müsabakalara yer verilmez- meselesinin evvelce tesbit edilmiş 
le Betikta§ın iş.tirak: etmiyeceğini olmasının da müsabakalardan bir 
'Öylemiıtir. kaç gün evvel ortaya konulmuş ol-

Y apılan münakatalardan sonra ması da galiba yalnız bizim spor 
bı,ı talep haklı görülerek kabul o · işlerimizde rastlanan bir garibe 
lıılını olsa gerektir. 

Uftur. · · lb Klüpçülük gayretinin ne derece-llundan sonra mıntaka reısı -
ta.b 1 t r ye kadar ilerlediğine dair muhte -
~ inı Bey içtimadan ayn. ~ış .1 

.. • lif misallerin biriktiği günler için· 
b 'kat biraz sonra başka hır .~htıla~ de bulunduğumuz için sözü uzat -
l~'t .R~sterm.iş lelü~l~rde~ go~derı mayı lüzumsuz buluyoruz. 

ll l§hrak lıstelerının nıı:amı ol - kl z·h . 
~ k Evvela spor sonra üp... ı nı-'dığı ileri sürülmüştü. Bu aralı b dd · 
~ eti spor işlerinin aş ma esı o-
t ltltakaya tescil itleri sonradan Y d w. . 
~L larak kabul e ecegımız -amma ~~ik edilmek üzere federasyon 

1 ı~ · miyetle ve kat'iyetle- kabu ~ilfından doldurulan fişlerin samı b • 
1 

• 
! d v • iz güne kadar u ıt er ı§· 1!\ıdiJik kabul edilerek cuma gü- e ecegım . . 
~i; 1 • te bo··ylece su .. rüp gıdecektır. " :ttlüsabakalara vaziyet en mü -

Yunanlı yüzücüler 
şehrimize gelecek 

, \ti:ı:e muamelesi dolayııiyle teh- ı Cuma ve pazar günleri lidoda 
~~iıe t · d'I günde gelemi· yüzme müsabakaları yapılacak 
) ayın e ı en B ,.. ·ı 
~tl "' .... .. 1 • 'n bir kaç cumartesi günü de ogaz geçı e • 
~ 'unan yuzucu erını kt. 
tl'.l.~ 'kadar gelmeleri beklenmek - ce ır. 

Orta sıklet 79 kilo 
Bu sınıfta lstanbuldan Ahmet 

Bey rakipsiz kalmııhr. Geçen 
Macar müsabakalarında muvaffa. 
kıyet gösteren Ahmet Beyin bu se
fer de muvaffak olması kuvvetle 
muhtemeldir. • 

MümessiHer çağırılıyor 
İstanbul mıntakası riyasetin-

den: 

Y apdan tamim mucibince klüp 
lerin sahibi salahiyet yüksek mü
messilleri huzuriyle mıntaka mer
kezinde yapılacak içtimada müt
tefik klüplerin 1 O • 9 - 933 pazar 
günü saat 17 de mümessillerini sa
lahiyetnameleriyle birlikte mınta
ka merkezinde bulundurmaları teb 
liğ olunur. ' 

Fransa-Suriye muahedesi 

A. Fuat Cebinde beş parası olmıyan ve 
daha yeni esirlikten .dönen Şöval·ı 
y~y.j an~aje eder. Aş~ Reşmigeçi- Eyüpte bir kaza 
dınm mustakbel prensı Opera mey 

danında, sıcak güneşin albnda Bir amele toprak altınd 
adi bir figüran gibi çalışır ve akşa k 1 k .. ld .. a 

2 1. .. d I'k 1 1 a ara o u ma ıra gun e ı a ır. 912 se-
Bundan bir müddet evvel lüzum nesindenberi Pate şirketi hesabına 

görülen ihtiyaç üzerine Eyübün Ba (Ökse), (SefilJer) i çeviren henüz 
bariye mahalJesinde Mustafa ve kırk yaşlarında olan Mistenget bu 
şürekası mensucat fabrikasının ipşen delil<anlıya aşık olur. Onu 
Jikhane meydanının tesviyei türamuzikholde korumağa başlar. 
biyesine başlanmıştır. t 922 de gene ayni rejisör Şö -

işin bir an evvel bitirilmesi için valyenin isminin günden güne 
evvelki gün de tesviye türabiye meşhur olduğunu göz önüne ala -
ameliyesine devam olunmuştur. rak ona yeni bir seri film çevirtme 

Tesviye işinde çalışanlar Ramisğe karar verir. Bu sefer günde 
f k te oturan Zülfü ve amele derviş • 1000 ran yani 80 lira P-ündelikle 

., tir. 
artist bu serinin ilk filmini o vakit-
i Bu iki amele harıl harıl çalakaz· er genç ol"':n Margörit Moreno ile 
çevirir. 

Bu filmde lstanbulda Fransız 
tiyatrosunda oynarken her akşam 
500 lira alan, 1922 de konserva • 
tuar talebesi Mari Bel de rol almış 
tır. 

ma çalışmakta iken üç buçuk met • 
re irtifaında bulunan topraklar 
müthiş hir gürültü ile ikisinin üze
rine yıkılıvermiştir. 

Amele Zülfü tamamile toprak • 
ların altına canlı canlı gömülmüş 
ve nefessiz kalarak zavallı adam PARIS, 9 (A. A.) _Fas umu- Kıymetli artist bu acı hatırayı 
can vermiştir. 

mi valisi M. Ponso ile Suriye yük· unutmuş olacak ki ne zaman haya- Derviş te gırtlağına kadar top -
sek komiseri M. dö Martel ile gö· , bnı anlatsa sinemaya Madam Re- raklarla gömülmüş ve elleri ayak
rüşmelerinde, M. 'Pol Bonkur bı"r- karniye filmi ile başladığmı söyler. 

ları oynatılamıyacak bir halde kal 
kaç aya kadar yapılacak olan Gene Moris Şövalyenin diğer mıştır. Derviş arkadaşının, toprak-
F··-nsa - Suriye muahedesile meş- bir filminde üç müstakbel yıldız lar altında kalarak kaybolduğunu 
gul olmltştur. . sine~aya girmişlerdir. Alber Pre- görüp öldüğünü anlayınca, bira:.ı 

Bu muahede, Fransa mandası jan, Jorj Milton ve Florel.. Bun - sonra üzerindeki bu müthiş ağır -
yerint. Suriyenin istiklalini temin lardan bilhassa Milton mutlak fa- lığın altında kendisinin de can ve

edecektir. cia rolleri almak İstiyordu. Bere receğini görerek can hevlile bütün 

ket versin, o zaman dram çevir - avazı çıktığı kadar feryada başla
miştir. Gelmiyen ve federasyon- mek adet degyildi. 

mıştır. 

ca bu milli vazifeye namzet görü- Yoksa ... Milton Şövalye çifti O civarda bulunan ve feryatları 
len aşağıda isimleri yazı - bir kaç film daha çevirdi: Fena işiten fabrika sahibi Ahmet Bey 
h yüzücülerle bu isiınler hari- Çocuk, Jim Boksör, Lursin Sokağı Dervişin imdadına koşmuş ve fa. 
cinde kendilerinde bu kud - meselesi.. kat daha ilk küreği toprağa vurur 

\.'· k I Iık İstanbul, 9 (A.A.) - Tu .. rkiye reti gören yüzücülerin 10 eylül Moris "Jim Boksör,, filminde vurm b .. '"k b. ·· b ·· ·· ·ı t~ 1ıe lllU"!:Jleleıinde o ay az uyu ır gum urtu 1 e 

-\(ır, Yüzücüleri davet 

y.~etilııneai temin clunmuf~Ur • denizcilik federasyonundan: pazar günü saat 14 te Büyükdere sevgilisine ihanet eden, rakibi Çin- ikinci bir toprak ve taş yığını da 
..:... b ·· Yunanlı yüzu""cülerle yapılacak yüzme havuzuna gelmeleri tebJiğ liden davak yiyerek cezasını bulan zavallı Ahmet B y' ·· · k l ~ .... ''n.h yüzücüler perşeın e gu - e m uzerıne yı ı -

"llh- d tema•ta memleketimizı' temsı·ı ede olunur: boksör Jim rolünü yapıyordu .. mııı:tır Toprak v d k" ı.. .~ kadar aeldikleMi takd1r e • T • yıgını arasın a ı 
'l\~aL • cek yüzücüleri seçmek üzere vaki Orhan, Halil, Nihat, Vehbi. , Sevgilis geçen mevsim "Uydur - taşlardan biri Ahmet Beyin baca .. ~ •. - llakalar <Snümü:ıC:leki cuma ' J M h t Ar N ·ı ı Ik 1 
-~ 1 davete rağmen buna namzet yüzü- Suat, Kema, e me ı, evı' ma Evlat., ta " ı~ adrğınız, bir ğmdan yaralanmasına ıebep ol • ~, ·'tle.i, pP.zar günleri yap:: a • 1 k. 1 1 b 1 l 
"q ..:ülerin maalesef seçmelere gelme- Cevdet Bey er. va ıt er stan u a ge erek gecesi mu,tur. ~. ~~~.:..:....=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
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Büyük şehitlerin huzurunda Çanakkale Otobüsle tramvay 
Gece yarısı aceleci otobüste cam 

kırılmış, yaralananlar olmuştur 

• Tıio ....................................................................... . 

Çanakkalede yataıllar: Şehitleri Türk ta-
55 bin şehidimiz, lObin kayıbımız var. )ebesinin ziyareti 
Düşmanın zayiat yekunu; 265 bin 

1 

Güzel bir program 1 Sirkeci - Kakırköy otobüslerin- ı Çarpı~ma o kadar şiddetli ve •" 

Milli Türk Talebe Birliği Ça- 1 den 3572 No. lı şoför Rahimin ida- ni olmu,tur ki, otobüsün ön kısın• 
nakkale tehitlerini ziyaret ve taziz ~ resindeki araba, evvelki gece yarı- tamamen parçalanmış tramvayın 
için bir seyahat tertip etmeğe ka- ! sı saat 1 de Samatya tramvay cad- da bütün camları müthiş bir ,an • 
rar: vcrmiıtir. Bu ıeyahate bütün ! <lesinden bütün süratile kelle gÖ· gırtı ile kırılmıştır . Snr:;ıntıdan soll 

Türk talebesi davetlidir. Vapur, 'ı türür gibi geçerken Yedikuleden ra birdenbire duran tramvaydııfl 
motör ve aaire masrafı olarak her Sirkeciye doğru gelen 20 numara- yolcular telaşla fırlamışlar. Kendi
iştirak edecek arkadaştan üç lira lı Y edikule - Sirkeci tramvayı ile )erini dışarıya atınca tramvaya bir 
alınacak, masraf bu miktara var- karşılaşmı~tır. otobüsün toslamış olduğunu ve o· 
mazsa geri kalan miktar iade edi- Vatman tramvayı yavaşlatmış, tobüste pencere, cnm, kapı, çamur 
lecektir. (İa§c masrafı yolculara hadiseden pek az evveline kadar lu~ namına bir şey kalmadığııı1 

aittir.} Program şu şekilde lesbit fren yapmıyan şoföl' bir kazanın görmüş'erdir. 

Şehitlikle;..; imar ~emiyeti ta- ı vetle ifade etti. Düşmanlarımızın 
rafından Çanakkale §ehitliklerini dahi büyü~lüğü önünde eğilmek 

ziyaret için tertip edilen seyahat 
evelki gün Gülcemal vapuriyle ya. 
pıldı. . 

Perıembe günü ak,amı, şehit 

baba~ının, §ehit ağabeysinin, şe
hit kardeşinin hatırasını yat için 
Çanakkaleye gitmek istiyenler Gül 
cemaı"vr.purunu doldurmuştu. Gül
cemal d~ bayraklarla süslenmİ§ 

ve kolordu mızıkası baı tarafta 
mevki alarak seyahate iştirak et
mek istiyenlerin matemlerini teren 
nüm etmek için hazırlanmıştı. Geç 
vakit Galata rıhtımından vapur 
kalktı. Marmaranın enginliğine 

doğru yol aldı. 

Vapurun güverte, üçüncü ,ikin
ci, birinci mevkilerle lüks kama
ralarını dolduranlar arasında ls
tanbulun ve lia.İ:ta Türkiyenin en 
tanınmış simaları gözüküyordu. 

Şu salonda oturan mütekait za 
bitler... Alt katta yer almış müfti 
Efendiyle arkada;ları ve hafız E. 
fendiler.. Sol tarafta başörtülü 

bir ihtiyar hanım ..... yanında kızı .. 
Diğer mevkiler ise eski zabit, 

eski as"ker, ve şehitlerin kardeşleri, 
oğulları .. Her tarafta bir grup .. 

Her mükalemenin mevzuunu da 
ima Çanakkale teşkil ediyor: Mü
tekait bir zabit göz yaşlarım sile
rek o günleri anlatıyor ve dü§ma
nın karıısında eriyen şehitlerin 
menkabelerini yadediyor ... 

Böyle çok geçmedi.. Güverte· 
de, salonda canlı bir hareket ol
du. Mızıka ve ince saz terennüme 
ba~ladı .. 

Geceleyin kamarada yatanların 
kulaklarma üst kattakilerin ince 
saz ahengine uyan şarkıları geli -
yordu. 

iltihak edenler 
Gec-deyin T ekirdağından, cuma 

günü d~ ; öğleyin Geliboludan mu
kaddes vazifeye iştirak için gelen 
heyetler vapura girdi. Öğleden 
sonra da Çanakkale heyeti geldi. 

Vapur Çanakkaleden kalktığı 

zaman dütmanın günlerce top ate
şi altında bulunduğu mevziler için 
de idik. · O günleri görmüş olanlar, 
- İ!le şu tepeden ... top atardı .. 
Askerlerimiz şuraya saklanmıştı .. 
Şurada mevzi almı§h.. Bizim bah
riyeliler §urada idi... diye izahat 
verdikÇe herkes meraklı meraklı 
bir aağa bir sola bakıyor o günlerin 
azametini gözü önünde yatatmak 
istiyordu.. Fakat ne mümkün .... 
Erkanı h'arp yüzbatılığından müte
kait Feridun Bey nihayet imdada 
yetişti. Küraüye gelerek Çanak
kale myharebesine ait tarihi ve as
keri bir konferans verdi. Bu kon
feransta Mehmetçiğin kahraman
lığı, zabitlerin kumandanların bü
yüklüğünü çok güzel izah etti. 

18 maral döğü§ünün sebepleri
ni, Ç~nakkale müstahkem mevkii
nin 73 topu ile dütmanın 316 yı 
geçen toplarını yenerek birkaç dii! 
man diritnot zırhlısının batmasiyle 
neticelenen bu ilk Türk zaferini 
anlattı!rtan sonra dütmanlarımızm 
ho:n denizden, hem karadan yeni 
le~bl:üolere nasıl geçtiklerini ıöy
.iedi. Bilhaua Çanakkale zaferi
mr. ! te:nel di.·eğini teıkil eden 25 
niı.an P ve 1 O ağustos günlerinin 
şnnlı tar:hini; dinleyicileri ağlata· 
cak kadaı heyecanlandıran bir kuv 

mecburiyetinde kaldıkları bu üç 

günlük tarihi hakkında İngiliz 
harp tarihinin buna dair tesbit e
dilen §ayanı dikkat ve takdir cüm

leleri aynen tekrar ederek bunlara 
bir şey ilave etmek iatemediğini 
söyledi. 

Feri dun Bey o günlerin heyeca 
nını çok güzel yaşattığı için çok al
kı~lanmıştı. Öğleden ıonra gemi

nin ha! tarafında ve büyük salo
nunda ayrı ayrı toplanan halk dini 
bir vect içinde muhtelif hafızların 
okudukları mevlUtleri dinledi. İç· 
ten gelen bir heyecanla muazzez 
§eh itlerin ruhuna fatihalar gönder
di. 

Güzel hitabeler 

Bundan sonra İstanbul mebuıu 
Ziyaettin Bey kerimesi Vecihe Ha· 
nım Çanakkale şehitleri için yaz

mış olduğu bir §iirini okudu. Hal 
kın hissiyatına çok güzel tercüman 

olan bu manzum yazıda Vecihe 
Hanım bütün halk tabakasını he
yecana getirdi. Bilhaua Hamm
ları hüngür hüngür ağlattı. 

Nakıye Hanım da çok heyecan
lı bir hitabe irat etti. Nihayet Ça
nakkale gençleri namına bir zat ta 
nutuk okudu. 

Çanakkale jandarmalarından 
bir manga tarafından muazzez 
ruhların hatırasını taziz 
için haa vya sıkılan üç el ate§ ,. 
ten sonra merasime nihayet ve -
rildi .. Bando inuzika matem liava
sı çaldı. 

edilmiştir: muhakkak olduğunu görünce ne Kazada dikkatsız şoföre gariP 
14 EyluA J per•embe ·. Saat 17 de yapacağını ne edeceğini şaşırarak l .. 

~ bir tesadüfle hiç bir şey o mamı,.. 
vapurla hareket. frene sarılmıttır. Fakat geç kalan yalnız şoförün muavini Yaşar E" 

15 Eylül cuma: Sabah Çanak- bu tedbir fayda vermemiş bütün fendi yüzünden fena halde yara• 
kaleye varış. Motörle Maydosa süratlerile birbirlerine doğru uç • I • 

makta olan otobüsle tramvaym çar lanmıştır. Tramvaydaki yolcu ar 
geçiş. Maydostan yürüyerek Bü- da bir şey olmamışsa da, otobii~ 
Yük Anafarta köyüne. (Yol 4-5 pışmasma mini olamamıştır. d• 

Musademenin muhakkak oldu . yolcuları arasmdan Vahit Efen J 
saat sürecek, yolda Kurucadere ve d k · k 1 ıt 

ğunu ve gittikçe yakınlaştığını kes- inmin e biri aşının üzerıne ırı • 
Maltepe köylerinde mola verile· l d b d • 

tiren otobüs yolcuları korku ve te- cam ar an iri çarptığın an yara 
cektir.} Anafarta köyünde istira- l G · d "S' 
h t ( d 

.. 
1 

k ) )aşla feryada ve çırpmmıya başla- anmıştır. ecenın yarısın a ru 
a gece ora a geçırı ece . -• 

mışlar. Tramvaydaki yolcular da gar gibi otobüs süren dikk_.' 
16 Eylul cumartesi: Sabah 8 de f d k ı -ancak müthiş bir çarpışmadan son siz şoför polis tara m an ya a ... 

harp aahalarmı gezmek üzere ha
reket (Mehmet çavuşabidesine çe-

lenk. Kireçtepe, Arıburnu, Conk
bayırı, Kanlısırt sahalarını ve Türk 

şehitliklerini ziyaret. Bu saha
larda bir kısım ecnebi abideleri de 
o;örülecektir.} Akşam Anafart::
köyüne dönülecek ve gece orada 
geçirilecektir. 

17 Eylul pazar: Köyden hare· 
ket. Maydos ve Kilidilbahir tari
kiyle Çanakkaleye dönüş. Şehir 
gezilecek ve saat 14 te kalkan va· 
purla lıtanbula hareket edilccek-
t'ir. 'ı " 

İsim yazaı~zrtak, para yatırmak, 
ve tafsilat almak için pazar (bu
gün), pazartesi, salı, çarşamba 
günleri 15 - 17 arasında birliğin 

ra hadisenin farkına varabilmişler mış ve hakkında takibata baılao • 
dir. mıştır. 

Japon ticareti için 

bir tetkik heyeti 
Tarife kanunu 
Gümrük ıslahatının 

hedefine dair •• 

Ankara 8 - Gümrük daireleri": 

Tokyo, 9 (A.A.) - Japon ihra
catçıları cemiyeti, Ooaka, Kobe ve 
Nagoya tüccarlarından be§ kişiyi 
Afrikaya giderek Japon ticareti -
nin inkişafı hakkında tetkikat yap de yeni ve mühim te§kilat yapılt:i 
mağa memur etimtşir. caktır. Bir aydanberi latanbul 

Heyet Nevyorka i§liyen Harun l bulunmakta olan Gümrük ve l . 
- Neru ~apuru ile Kobe'a hareket sarlar Vekili Ali Rana Bey geld 
etmişlerdir. :Afrikada bir kaç ay ten -a<>nr bu hu u ta ?lrtılnu.f' 
kalacaklardır. ' başlanacaktır. 

Heyet, Afrikada Japon mamul 
eıyasının salı§ı için satı§ yerleri 
teıiı etmeğe çalı§acaktır. 

Rana Bey,in pazarteai günü ~ 
karaya dönmesi bekleniyor • 

Türkün unutamadığı, ve unuta- Cağaloğlundaki merkezine müra· 
mıyar.ağı bir vatan parçasından, caat ediniz. Al d ç· d · • 
150 bin !ehidi içine alan topraklar •nınıınmııuııııuıu•ıınuuıın111111ttt111111111ıı11ıuuın•ıınuuııııuııııı .. ııımııı111ıuuııınııı manya an ın enızıne 

Vekalet müıteşarı Adil beyi .; 
yaret ederek yapılacak ıalahatl 
hedefi ve gümrük işleri hakkı od' 
kendisiyle görüştüm. Adil Bey t' 
beyanatta bulundu: da aP.lamlanarak latanbula doğru lüleri için yabancı ellerde diktikle. Berlin, 9 (A.A.) - Luft Hansa 

dönUldü. kumpanyasına ait olan ve Berli -· ri abideler yanında göğsü ile vatan 
Vapurda bulunan İstanbullu, hud~dunda. bekçilik eden ve ha.ya Şanghay hava yolunda işliyen bir 

Çanakkaleli, Tekirdağlı, Gelibolu- tı pahasına vatanını kurtaran Meh Yünkers tayyareıi Berlinle Şang-

" - Gümrük ıslahatının hed• • 
fi tüccar ve yolcu için kolaylık ti' 
min etmektir. Yeni ıslahat ıayetİ' 
de tüccar malını gümrükten d.ı
kolaylıkla çıkarabilecektir. Nalı 

lu ,..e Türkiyenin dört bir kö,esin- t 'k b' b'd .. k l hay arasındaki 10.000 kilometre -
T me çı namına ır a ı e yu se -

den gelmit olan halk derin bir he- lik yolu pilot Gershon Korn'un ida meıi her Türk için büyük bir borç 
yecan içinde idi. Bu heyecantın resi altında dört gün içinde katet-tur. l iye vasıtalarının tekemmülü ıra,; 

leketleri biribirine çok yakın).; 
mıştır. 

ifa.desi olarak Büyük Reis Gazi meğc muvaffak olmuştur. 
Maamafih sevinçle öğrendiği-

Mustafa Kemal Hazretlerine, Baı- · k l l Bu tayyare Almanya ı"le Çı'n de-mıze göre Başve i smet Pa~a 
VE-kil İsmet, Millet Meclisi Reisi H b nı"zı' sahı'lı' arasında en hızlı uçuııu 
K azretleri hükumetin uraya Ça- T 

•zım ve Mü11ir Fevzi Paşalara k ·ı b' k k Bu sebeple yo1cular ıık ıık 8"' 
memleketten ötekine geçiyorıat ~ 
Yapılacak ıslahat bunlar için 
kolaylıklar temin edecektir.,, 

T - nakkalcdeki şehitlerimizin hatıra- yapma suretı e ır re or ırmıt -
tazim telgrafları çekildi. 

A t k h k sını taziz için Türk ordusunun Ja-r ı er esin mükaleme mev 
zuu yalnız tehitler idi. O günleri nına layik bir abide dikileceğini 

k · · b'l b" alakadarlara bildirmiştir. ço ıyı ı en ır zat şehitlerimizin 
müspet rakamını ~öyle anlattı: Gelecek seyahate kadar bu abi-

- Çanakkalede 65 bin şehit denin hazırlıkları ik~a] edilirse 
verdik. 10 gaiptir. 100 bin mec-11934 yazında Türk şehıt ruhlarının 
ruhu, 21 bin hastalıktan vefat 55 perva2: ettiği meydanda abidenin 
bin de ıafhaptan ayl'ılan sakat _ lemel taşı atılır, ve her Türk bu· 
lar.. Bu auretle 250 bine yakın radan geçerken Türk abidesini 
zayiatımız vardır. seyrederek Türk kahramanlığının 

Dütmanlarımızın iıe: canlı §ahitleri karşısında göğüs 
119 bin İngiliz ve 26 bin Fran- kabartır. 

sız olarak ölü ve yaralı. 120 bin - Burada Türk dütmanına te
hastalrktan dolayı safharp dışında cavüz etmenin ne yaman bir iş ol
kalanlar. Zayiat yekunu ise 265 duğunu bu muazzam abidelerle 
bindir. Dü§manlarımızın 550 bin herkese ilan ederler. 
askerle Çanakkaleye geldiği dütü
nülürse yüzde ellisinden fazlasının 
zayiata uğradığı anlatılır ... 

,,. "' >(. 

z. c. 
Oazi Hz.ne Cjekilen 

telgraf sureti 

tır • 

/ngiliz kabinesinde mü
him meseleler var 

Bazı gazeteler gümrük tarife ~
nunundn tadilat yapılacağını ~ 

Londra, 9 (Hususi) _ Kabine bu tadilatın kam:nun resim kı~ 
mmda olacağını yazıyordu. 1' 

mühim bir içtima aklttti. M. c#> ~ 
Bey tadilatın ne tarzda yapıl• 

Ramıey Makdonald, Irak mii-
mcssilinin Asuri!erin katliamı ha- ğınt şöyle anlatmı~tır: 't 

discsine dair yazdığı raporu "- Tarife knnununda genif b• 
o;tudu. Bu hadisenin tahkikatı tadil hazırlamaktayız. Fakat bul: 
Cemiyeti Akvam içtima' arı baş- dil:it kan1munnn resim kıırt110 f 
lamadan, yani ayın 2 t sinden dokunmı!·acalctır. Ancak uınuO'. 
evvel tamamlanacaktır. tarife ır.evzur. t•r:ı. yaklaınıak ı• 
Kabıne bu toplantıda si laaları yesine müsait clacnktır. it 

bırakma konferansı mesaisi ile Bundan başha 1701 nu~at:İ" 
Almanyanın s ' lahlanması mese· tütün fohisar kanunu da tadıl e..,. 
!esile mt"şgul oimuş. Rus va ile leccktir. Tadila t esas itibl\riyl~•' .. 
t icari mimascbata da r görüşü!· zırlanmış ise de, muhteviyatı u e$; 

müştür. rinde şimdilik bir ; ey !5yleııeıll u' 
içtimadan sonra başvcl<il kra· çünkü heniiz alal:aclnr rnakalll• fi' 

Çanakkale §ehitliklerini ziya· 18 mart kahramanlarının ününü 1 lın bu'unc!uğu Balmural şatosu- noktai nazarları almmaın•t~ır: ii • 
ret edenlerin kalbine zehirli bir ok dünya durdukça mavi dalgaları j na gitmiştir. • işin yakın zamanda bitecejırll Jf. .. 
gibi saplanan muazzam düşman içinde çalkalandıracak olan Çanak ~~~~~~~~~~=~=-=-~~! mit etme!deyim. Biter bitnıe; -~ 
abideleri vardır. Bu abidelerin kale boğazından geçtik. Şimdi yiğit tehitlerimizin manevi huzu- yiha tekrar gözden geçirilere 
yanında bir Mehmetçik hatırası ol Conk bayırı kar§ısında ve Anafar- rundayız. O zamanki düımanla- lise arzedilece)dir.,, _,,,,,,,,,, 
madığı için bu seyahatler ziyaret- talar önündeyiz. Dünya kavga - rımızm bile büyüklüğü kartısında -

111
;

11
oet 

çilere acı geliyor. unda dünya tarihinin giditini eğildikleri 24 nisan ve 9 ve 10 ağus mız eğik duruyor. Sayıııı ,,,., 
Filvaki Çanakkaleden mağlüp deği§tiren Çanakkale zaferini ku- tos günlerinin enginliği önünde lerimizi sonsuz şükranlarJJ1111' 

olarak çekilen dü!manlarımızın ö- . rarken emriniz altındn can veren hayretle, saygı ve minnetle başı- narız. 
• • 



10 Eyliil i933 -

Kral Faysal ı' Bir beraet Kral Faysal yerine Emir 
!( . Sporcular arasın- Gazi Kral oldu 
~~l Faysal son günlerde yeni hır 1 daki dava bitti bir 

d ·· k d .d. A .. ' onum no tasın a ı ı. nsızın goç- yenisi çıktı 
ıtıekle yeni bir karar vermekten kur-
lllınuş ve mazisi ile iktifa etmiş oluyor 

(Olimpiyat) mecmuasında çı · 
kan (Hayalimdeki tipler) seri ev · 

Faysalın cenazesi bir lngiliz gemisile 
taşınıyor, Bağdatta derin bir matem 

halı yazıdan dolayı (Galatasaray) Kral Faysahn seyahatten evel milletine son beyannamesi 
•• •• • • A •• ( Rn' tarafı l lnt·I 'a~ 1(11mızda ı ı k. · - · • • k• 

t.ı·· 
4 

• Bu kırallıl' klubu ıdare heyetı azasından mu· . . . . . . . . . onun ta ıp ettıgı ııyaıetı la ıp el· 
•··l.'1 mıyan bir anda ve genç rallıgw ını ilin edebildi. . zıye gıtmeaı ıçın emır verılmıslJr. · · · d · 

1l tevellı Mehmet Bey tarafında" ya· B . K 1 F l .. · mesını temenna e erız. 
· t Yıl~c~k bir yaıta vefat eden kral ancak bir kaç ay devam edebildi. h . . . u gemı ıra ayıa ın naşını Ira· S f" • t • l 
r l}'aaJ . . k k .h. d aFyıal ı"Je Fransızların arasını bul "?:ının mu .arrırı Eşref Sefık ve 1 k ··t·· k . . H f • k e ırı azıye er ltir} ·· .'. ıcmı, ya ın şar ·tarı ın e ,. . ..J .. .. a go urme ıçın ay "Ya gıtme 

1.1 t l mak mümkün olmadığından ve me ... munmn neşrıyat mu duru Sa - .. t . . ... B d .. d Irak kıralı Faysal Hazretlerinin 
Mh • ur Ü telakkilerle anılacak bir dun Galip Beyler aleyhine aç.1lan 1 huzerek ptazdar eıkıt_gunu ;·en ızı en ani ölümü memleketimizde de te-

r l .11Yetti. Kendiıi 48 yıl evel Franaızlar Fayıalı Şamdan çıkarıp are e e ece ır. 
lıf~e d ~ d Ş .f H .. . . .. atmak için hareket ettiklerinden yakışık almıyac"k neşriyat dava · B _ d t 9 (AA ) M t essür uyandırmı§hr. Bu ölüm do· 

1 Çtitıc:. og u. erı uaeyının u· 
1920 

ıeneıinin temmuzunda Ş::t.m· sına ait muhakeme, İstanbul ikin· 1. :ıt·g la ' k b":t .. · -h. da .. em a· l layısiy)e şehrimizdeki bütün kon-
l'ıl ll oğ)u idi. Hayatının ilk yedi . hk ame ı o ara u un şe 11· un ge-

rn1 ··ı dan hareket ederek kıe.ı lnv.iltere- cı ceza ma emesinde bitmiıç, k:\- k l ki .. d .d. "l ıolos1uklar dün bayraklarını y:ılrı-t Ço kabileleri içinde geçiren Y - b"ld" . . · ce aran ı ar ıçın e ı ı. ~'sam . 
11.y l · d" ı·arın ı ırı!mesı düne kalmıştı · ya indırmi~lerdir. 

, l,t sa. 1893 le babasiyle birlikte de geçır 1• üzeri yollarda muazzam bir matem 
anb 1 h • Faysalın Samdan çıkıp gitmesi Dün iki taraf mahkemede hazı,. I Faysal Hazretlerinin küçük kar • tıı.h . u ~ geldi ve burada, uıuıı - alayı dolaşmı!!lır. Bin erce arap 
ıı) ·· d k ikinci dönüm noktası idi. Kıral bulunmuş, celse ac .. ılmıs., karar, re · de~i ohın ve me:nleketimizde lrıtkı • b,

1 
gor ü. 1905 te yakın a ra- sokaklardan ağır adımlarla, göğüs 

arı d d 1909 Faysalın Şamda kıralJıg-ını ilan et- is vekili Haydar Naki Bey tr.raf m I temsilen sefir bulunan Emir d- ~ an biriyle evlen i ve ler:ni vurarak ve kıralları için i a· M kk 1 tig-i ıırada Iraklılar da Şerif Hüse· dan bildirilm!~tir. Zeydi ıehrimizdeki sefirler dü11 zi b b e e emirliğine tayin o unan • . . hiler söyliyerek geçiyorlardı. Acı 
c~ asiyle Hicaza döndü. 1913 le yinin diğer oğlu Emir Abdullahı lLtıfakla vcrılen karara göre, ya bir musiki bu ölüm havasını ta- yaret ederek taziyelerini bildirmit 

1de tnebus:uğuna secilen faysal Irak kıralı ilan etmişlerdi. Fakat zmın mealinde şu ,·eya bu şahıs is- 1 mamhyord,u. lerdir. 

l'~'J>. llıilliyetperverlig- iJyle de bir- Iraklıların bu arzusu yerine gel-
1 

tihdaf keyfiyetinin ~arahatle mün· 1 Reiıicümhur Hazretleriyle Bas· 
t t ingiliz Krahnın taziyesi . 1 • • ~ f ı. Omumi harbin koptuğu sı· medi. Çünkü kıral Fayul İngil- demç olması ve okuyanların sade vckıl smet Paşa Hazrctlcrı ve J·fa. 
'd~ ~•1ekkede idi. 1914 te babaıı tert"den Bağdada giderek kendini şüphe ve zannaltında kalmayıp Londra, 9 (A.A.) - lngilt":"re riciye Vekili Tevfik Rii~tü Bey 

::tı A.~irdeki kuv,·etlerine kuman- ı kırall~ğ~ namze~t göıter~'.~ -~e 1921 kimden ba~1solunduğu hakkında kıralı, Kıı·al Gaziye bir taziyetna Emir Zeyde birer teeuür telg-
f ettı. 1915 te Suriyede bulundu senesının 23 agu.tos gunu kıra! kat'i kan~.at edinmiş bulunmaları. me gön:lermiştir: rafi eöndermi~le~·dir. 
'k•t 1916 ıeneıinin ba,langıcın- ilan olunarak ilk hükumetini te~kil suçun sübutu için şart olduğu hal- "Kıraliçe ve ben son günlerdc> , 
d~ liieaza kaçtı. etmi~ti. de, gösterilen müdafaa şahitlerinin İngilterede görmekte zevk duydu- Şik3yetler 

······················ d F al'salın bu firıtrı, onun hayatın Kırat Fayaal Iraktaki hüküm- yazı okununca mütevetli Mehmet ğumuz methur babanızın ani ölü· 
il dönü.m noktaSI idi. darlığının ilk ıeneleri tesevvüs ve B. in hatıra gelmediğini söylemele miinü derin bir teessürle haber al· ya hancı çalgıcılar 

]· İngilizler, Hicazın Oımanlı e- iğtifaş içinde ıeçti. Irak i~inde.ka· ri \'e dol<1.yıs;y)e yaztda sarahat gö 1 dık. 
1tıde ka)maaını, fark ile deniz lan kürtler kıyam halinde idiler. rülmcmcsi noktasından Esref Se- Zatı hatmetpenahilerinden, bu 
lt"tttvası:ılaları namına bir tehlike Necit hükümdarı lbniuuut, Irak fik ve Sadun Galip Be;ler: ber;et acı gaibin kendisine, hanedanına 
''hYorlardr. Onun için Şerif Hü· ile mücadele etmekte idi. Bütün etmişlerdir. ve milletine verdiği teessürlcrden 
'~Yin ile müzakerelere giritmitler, Irak halkı lngiliz mandaıının ilga- dolayı ıamimi taziyetlerimiziıı ka· 
{lll1.1n ,ahsi ihtiraslarını görükliye- sını iatiyor ve bunun için tehlikeli yeni bir da va bul ünü rica ederiz. 
•tk büyük bir arap devletinin ha- nümayiıler yapıyordu. Tam bu Futbolcu Mudih Bey tarafından Diğer taraftan cülusunuz mü-

Türle san'atkarları yerine 
bir bahçede çalışıyor! 
Ecnebi çalgıcıların memleketi • 

mizde çalı~maları menedilmi' ol • 
duğu halde (Bel vü) bahçesincle 
l-laleplılerclen müteşekkil bir saz 
heyetinin çalı~tırılmakta olduğu -

~l'la gcç.~ceğ.ini ~hs~~ etmi~ler, ni· sırada kıral faysal hastalanmış ve (Olimpiyat) mecmuasında çıkan nasebetiyle tebriklerimi, sat\ det ve 

/, yet Hmeyın hır surü muharebe- kendisine bir apandisit ameliya- "Mı.ıcallat beyler,, ~erlevhalı bir refah iç.inde hüküm siirmeniz 

1~tden sonra İngilizlere uyarak tı yapılmııtır. Nihayet 1922 sene- yazıdan dolayı, yakışık almıyacak için temennilerimi de takdim ede· 
9ıs · · 

5 
h . . d l nu öğreniyoruz. 

~ aenesının azıranmda Os- sinin teşrinievelinde Irak ile İn- neşrıyat avası aç.ı mıştır. Yakın - nm.,, &ııJr d 1 · k d Bahçe aahibi daha evvelce ora -
ti ev etme artı isyan etmit- ailtere arasında yirmi sene müddet a muhakeme b&şlanacaktrr. K 1 F f "IJ r. c·d M kk d k T ra aysa ın mı etine da s:alı!makta olan Türk çal -
ı ı e ve e e e i ürk aı· le bir ittifak muahedeıi yapıldı ise f ıterı son beyannamesı" 0ıcılara bu yüzden birer birer yol 

6:-ini baskına uğratmıfh. d b h d 1924 k K "'b•Jd 3 • • S ~ u mua e e e ad~r tas· a ı e Cinayet K I F I 1 vermekte, bu suretle Türkler issiz 
) ~ erif Hüseyinin aıkerleri bir iti dık olunamadı. 1 • ra ayıa tedavi için kalmaktadır. • 
\Pacak, bir netice alacak vazi- Bununla beraber kürtlerin isya- f lsvıçereye hareket etmezden ev - , . 

t'!lte ve kuvvette değilJerdi. Met nı devam ediyordu. Musul mcse- ngiliz sefaretinden Üç ve) milletine hitaben bir beyan na· . Kapalı yerlerde ecnebı artistle· 
~~r casus Lavrens, tam bu sırada lesi hallolunamamı,tı. Kıral Fay- kişiyi öldürdüler meyi ne~rctmişti. Bu beyanname. 

1 rın çalııması menolunduğu halde 
~•caza giderek Fayıal ile birletti ıal kardcti Emir Zeydi Musula Londra, 9 (A.A.) - Times ga· nin ifadesi i.deta Fayıalın dönme- bahçelerl~e ·eı~nebileri~ çalışmaaı -
t ikisi Türk aakerlerine kartı gönderdi. Emir Zeydinin hedefı· k ·· Jd ~ h" · - · · na evve a vı ayetçe muıaade olun· S .:ete si, Kabilden aldığı bir telgraf 1 me uz ere o ugunu ıuettıgını b .. 
~~te muharebeleri tertip ettiler. arap başıbozuklarından bir kuvvet f göıterecek mahiyetted1"r. Beyanat muş, ılaharc bu da menolunmuş· 
<J neşretmektedir. ngillere sef arcti 
-tt\f Jiü,eyin t 916 da kıral ilin vücude getirerek icabında Türk as l d k .. udur: tu. Türk ıan'atki.rları bu hususla ~t memur arın an 3 i~i bir Ef ganlı ~ 
\ti. Lavrens. arap çetelerinin kerlerine kar!• gelecekti.. tarafından katledilmi§tir. Katil "Hariçte tedavi zarurctimin al- bi~ :ıtid_a ~le vilayete müracaat et-
~'teketlerini hazırlıyor ve onlara Nihayet İngiltere ile lra.k ittifa- ..:ıerhal yakalanmı~tır . tı haftadan fazla ıürebilmesi ihti· mıt.er, ıstacla muameleye konul -
~ ~~'-nda ediyordu. Fayıal onan kı 1924 Jeneıinin 25 martında İm· maline mebni milletimle vedalaıı- mu~tur. 
f·()tıl.tŞan dili idi. Lavrensin hede- zalandı ve iki tarafça tasdik olun- Amerikada ekmek pahalı yorum. Bu münaıebetle halkımın ( Belvü) bahçesinde bu Halepli 
!• 'tlirk askerleri tarafından kah- du. VASJNGTON yükıek hiuiyatını tebcil ederken ıaz heyeti vesilcıiyle fiatlar da 
''tı.- • , 9 (A. A.) - 1 ,. ·~nca müdafaa edilen (Medi- Musul meıeleıinin halli üzerine B h' I d k bu defaki avdetim eınasında uya· ı artları mış, • hir kahve 90 kuru!& 
''1!) J l 1 1 k azı şe ır er e c mek pa.r:ısınm k 1 t Al. k d 1 j.ı . l'lin muvaıala hatlarım tehdit ngi tere i e ra arasında yeni bir .. 1 ki" . h Ik nık ahalimin muhtelif taife ve çı arı mış ır. a a ar arın naza-
111 yu (:>e ığı a arasında endiı;.e d.kk f · lb l · 
~ · Araplar bu pli.o dairesinde muahede müzakere olunarak 1926 uyandırmaktadır. ,.. fubeleri araıırtdaki itimat ve itti- rı 1 

" 
101 

cc ec erız. 
~t:~ket ederek 1917 Akabeyi i~gal da imzalandı. Bu r.ıuahede lngil- fak hiılerinin takdirkirıyım. Vu-
~ er ve orasını üssülhareke yap· tere frakı 25 sene zarfında miJlet. hı:.ma vesile olduğu için umumi~ sulüne çalı,tığımız amalin yakın 

tr. ]er cemiyetine takdim edecekti. yelle Irak halkı müfrit milliyetper· vakitte tahakkuk edeceğine emin 

i,t t' 'Yıal ile Li nen sin Akabeyi Fakat halkın mandaya muhalefeti verlere taraftarlık göatermeğe bas- olmalıyız. Millet ve hükiimetimde 
~:'. etıneleri üzerine ceneral Al- nihayet bu muahede yerine başka lamış, kırnl Faygal da itidal iİe gördüğüm himmet bunun delili
!~~ tırıin yardımını da temin etti- bir muahedenin yapılmaıını intaç efrat arasında mütereddit kalmıo;- dir. Ben memleketim ve halkım 
t, ~e lürk askerleriyle uğra,ma· etti ve Irak devleti geçen sene mil- h. Bununla beraber bir takı.;, için elimden geleni yapmağa azze 
ltf -tla.dılar. Bunlar Türk asker Jetler cemiyetine girdi. Londra gazetelerinin kıral Faysal celle hazretlerinin imdadı ilahileri 
~~ıne karşı pusular kuruyor, akın- Kırat F ayaal bütün bu hadisat aleyhinde ne~riyatta bulunmaları ne istinaden hazırım hemen ena· 
~t{'~ıyor, Medinedeki Türk as- eınaaında İngiltere ile Irak halkı ve onun bir daha memleketine ,.e buhak hayır ve salahımızı mucip 
ltt ~:"trıin erzak almamaları için araıında mutavassıtlık vazif<>sini tahtına dönmiyeceğini söylemesi olan her i,te muinimiz olsun.,, 

i~~ eı-e bombalar atıyor ve Filiı- yap:;naktan ileri gidemedi. Ken- kendisinin daha fazla halk ve müf Kralhk tacı 
4,, .~iti İürk ordusu ile Şam arasın disi, bilhaua İngilizlerin yardı· rit rr.illiyet yani tam istiklal tara- B ~d t 9 (H ") 

lrlandada tevkif /er 
DUBLIN, 9 (A. A.) - Vater. 

ford kontluğunda 9 çiftçi, dün po· 
lis tarafından tevkif edilmiştir. 

Bu çiftçiler (vergi verilmemtai 
için) propaganda yapıyorlardı. 
Çiftç.i!er Dubline götürülecek. as· 
keri bir mahkemeye verilecektir. 

Asl<eri m<1.hkemenin teıis edil· 
diğindenberi bu ilk mahkemeıi o. 
lacaktır. 

ıt 1 • • f .
1 

·~· . ag u. usuaı - Bu sa. 
il) l)ıuvasalalarını kesmeğe çalı· miyle Irak tahtımı oturduğu ıçın ım tercı ı cltıg ı nı gösteriyordu 1 b h G . k il . Clı-( k ' k c·· 1 •• k . 1 d. d . a prens azıye ıra ık tacı gıy- lk. b l k 
ı91 ltdı. onların teıiri altında ama tan _ ururn a sı ta ( ır e kıra} Faysal dirildi. l a OTl agıp 

l~.,, 8 de Faysal ile Lavrenı Kaırı kurtulmadı. Irak halkının milli i\İeyhinde ne~riyatta bulunmağa K 1 F , l . BOSTON, 9 (A. A.) _ Gcr•n 
1. <;'ka . Ş · ·k kt B . ıra a) ıa ın cenazeaı gelecek , "" 
'it~ • gıderek oradan ama gır- emellerine tamamiyle temessül et· ~ı yo u. u -~~-şrı.:atla kıra) , pazar bir İngiliz kruvazöriyle Hay cumartesi günü Gordon Bonnet 
iıı. 1•lerni!ler, ve Allenbinin or- mek, kıral Fayıalın Şı\hsı nnmı· . aysalın ansızın ° umu arasında , foya götiiri.ilecek d kupası için havalanmış balonlar . 

~lld · 1 d. k t hl"k ı· 1 d B ·ıı· 1 b. ·· b t b l d ~ · ' ora an tayyare l"f 1.n eve] Şama girmı! er ı. na, ço e ı e -~ o ur u. u mı ı ır munase e u un ugu ınkar o· ı ile Bağdada nat<olunacaktır. 1 dan bir Amerikan, bir Polonyalı 
~'°l' lrp bittikten sonra f ayıal ile emellere temeuul edememek, çok lunamaz. • / balondan hiç bir haber alınama. 
,\it~· Pariı ıulh konferanıına üzücü ve yıpratıcı bir hareketti. Kıral Faysal son günlerde yeni 

1 

17 aenehk Kral mıştır. 
~:. ~ttiler, fakat umdukları ne- Jhtimal ki kıral Faysalı en çok bir d~nüm nokta.sın~a. idi. Bu ve. Londra, 9 (Hususi) - Buradan 

1 
Yedi askeri tayyare, balonlara 

~ıt~' ~ide edemedikleri için kıral ezen ve en çok harap eden de bu receğı karar ya. ısmını şereflendi- Besuc hareket eden Irak ıefiri Safa ara~tırmaktadırlar. 
~"ı >'ırı aulh muahedesini taıdik ruhi mücadele idi. recek yahut dü~ürecekti. Ken- , Pasa, gazetecilere demiıtir ki· Ottavadan b.ld" ·ıd · -· .. 
t ~~· l I 1 ki 1 h • • ı ırı ıgıne ıore 
~.ı ıı ve mı· ııetler cemiyeti hari Asuri ere ra ı ar arasında vu disi bu dünya ayatından ansızın 1 - 17 ıenedenberi Ktral Faysal orman devriyes· t ~, ı. .. . . . . • ı yapan ayyare • 

1 
"''.. ~1.lrnıttı. ku bulan ıon mucadele Irak halkı· gd;meklC' bunların ıkısınden de mıllı duygularımızı koruyarak ler de ara .. •·-:n kt d I ,.. ~ • d .. . . . . . . T • •• • a yapma a ır ar. 

\ dcs!'•I 1919 niıanında Suriye· nı fngıltereden son . ~rece .'uphe kuı tulmn' ,.c mazısıyle ıktıfa et- , memleketı ıdare ediyordu. Bütün iki balonun da Cavada'nm cenu • 
\;~,11.dii, Fakat ancak 1920 ıe- etmeğe ve onu Irak ıçı.nde hı~ t~- mi~ bulunuyor! ümidimiz ondaydı. Oğlunun. ba _ buna doğru ıarktıkları arzedili • 

lıl t I ' · d k kım muzir unıurları hımaye ı1e ıt· Ômer Rıza 1 basına hayırhahlıg-ı olmaıını ve 
Qa,! angıcında Surıye e ı- yor. 
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•• 
Usküdarda dünkü yan-

gında 21 ev yandı 
(Hq tar.ıra ı iıı<'I ııa~ıranıınlıı) 

Dairelerde, ticarethanelerde, 
fabrikalarda çalışan veya lıtanbu
la bir iş için inmiş olan Üsküdarlı 
kadın ve erkekler güneşin kızıllığı 
arasında yükselen yangın alevleri
nin nereden çıktığını tahmin ede
miyerek kendilerini Üsküdara gi
den vapurlara ve sandallara attı
lar. Üsküdar iskelesinde büyük 
bir hercümerç göze çarpıyordu. 

Saat on sekize kadar lstanbulda 
bulunan hemen bütün Üsküdarlı -
lar süratle semtlerine döndüler ve 
yangın yerine koşarak meraklarını 
defettikleri gibi yardımda da bu
lundular. 

Yangın nereden c;ıkb ! 
Yangın saat on altı onda Üs -

küdarda Açıktürbede eczahane 
sokağında 60-62-64 numaralı 

konaktan çıkmıştır. Eski bir yapı 

olan bu konak hafız Ali Efendi ko 
nağı namını taşımaktadır. Şimdi
ki sahipleri Suat Hanımla Ekrem 

ve Hüsnü Beylerdir. Üç bölükten 
ibaret bulunan bu konakta Üskü
dar 17 inci ilkmektep muallimlerin 
den Sıdıka Hanım, Filorinalr Na _ 
zım Bey, topçu mülazimlerinden 
Faruk Bey oturmaktadır. 

Yangın konağın alt katındaki 
mutfaktan çıkmıştır. Kiracı Sıdı
ka Hanım çamaşır yıkarken ocak

taki odunlardan sıçrıyan kıvılcım 
pencere pervazlarını tutuşturmuş 
ve yangın birdenbire evin etrafına 
sirayet etmİ§tir. Sıdıka Hanım 
alevleri görünce bir yandan fer· 
yada hatladığı gibi diğer yandan 
da pervazları söndürmeğe çalı~
mıştır. O saatte şiddetli bir poy -

raz esiyordu. Konağın mutfak 
kısmının eskimiş ve harap olmuş 
bulunması da rüzgarın şiddetine 
İnzimam edince, yangın birden -
bire konağın orta ve üst katlarına 
da sirayet etmiş ve konak on daki
kn içinde alevler içinde kalmıştır. 
Mahallenin bekçisi Murtaza Efen-

di hir eve su taşımak için mahalJe
den geçerken yangın olduğunu an
Jıyarak hemen yeni çeşme polis 
noktasına koşmuştur. Bu sırada 
yoldan Hasan Efendi isminde di
ğer bir mahalleli geçiyormuş. Bu 
zat ta kendisini ayazma karako • 
luna atmış, yangını habe . r vermış· 
tir. ! angın, karakol ve nokta -
dan Üsküdar itfaiye grupuna ha
ber verilmiş ve iskele meydanında 
bulunan itfaiye grupu hemen h ar e-
ket ederek 10 dakika sonra yan ın 
yerine yetişmi,tir. İtfaiye yan:ın 
yerine vardığı zaman konak artık 
tamamen yanmış, hatta çökmüt 

1 

bir kııım alevler de yanlardaki ev
leri sarını§ bulunuyordu. itfaiye 
yangın yerinde ve civarındaki ev
lerde bulunan kuyu ve havuzlar
dan su alarak ateşi söndürmeie ça 
Jrşmıştır. 

Yangın büyüyor 

Fakat rüzgar çok şiddetli esti
ğinden Üsküdar grupunun gayreti 
kifi gelemiyeceği anlaşılmış, tele· 
fonla Kadıköy grupu da yangın 
yerine çağırılmıttır. Kadıköy gru
pu 15 dakika ıonra yangın yerine 
yetişmiş, fakat bu sırada yanıı· 
nın iki üç mahalle aşırı evlere at
ladığı görülmüş, tehlikenin bü ük 
]üğü kar§111nda lıtanbul grup:n • 
dan da yardım istenmiştir. Yarım 
saat 90nra da fıtanbul grupu ıür
atle hazırlanan araba vapuriyle 
lJıJcüdarA geçtrilmiıtir. 

Bu semtteki evlerin lamamen 
ahşap olması, rüzgarın fazla sür
atle esmesi yüzünden yangın ümit 
edilmiyecek bir süratle geni~le
miş, dört yere atlamış, neticede 
21 ev yanmı,tır. 

Kimlerin evi yandı 
Yangının başladığı Eczahane 

sokağında yangın çıkan büyük ko
naktan b:ışka karşı sırada Hacı E
fendinin evi, yanındaki Hukuk 
fakültesi muhasebecisi Hulusi Be
yin 70 numaralı evi, lambacı İs
mail Efendinin 55 numaralı evi, 
Cavide Hanımın 57 No. Jı evi, 
mütekait Ahmet Efendinin 59 nu· 
maralı evi, Polis Cemil Efendinin 
ve Zekiye Hanımın evleri yandı~ı .. 
gibi Davut oğlu sokağında pehli • 
van Hakkı, eczacı Rıza, mirnlay 
Refik Beylerin evleri, reis Meh • 
met Beyin evinin selamlığı, Çorum 

lu Hacı Mehmet Ef. nin ahırı, dok
tor İbrahim B. İn e;·inin kısmen 
kaplaması yanmıştır. Sıçrayan kı· 
vılcımlardan iki mahalle aşırı olan 

imrahor caddesinde hapishnne mü 
dürü Baha Beyin pederi Tahsin 
Beyin evirini tutuşturmuş, ve ev 
tamamen yandığı gibi maliye me -
murlarından Hikmet Beyin, yor -
gancı başının büyük evi, F eyzul -
Jah Efendinin kireççi dükkanı ile 

kulübesi yanmıştır. 
Kıvılcımlar bir hayli mesafede 

bulunan Salacıkta Bostan sokağn
da bir evin çatısını tutuşturmuş ise 
de burada yangının genişlemesine 
meydan verilmemi,, söndürül
mü9tür. Yangın esnasında susuz
luktan sıkıntı çekilmemiştir. itfa
iyenin üç grupu çok geniş bir saha· 
dahilinde bolca su bulmuş, her an 
daha fazla büyümek tehlikesi gös
teren yangını söndürmeğe Çllhş

mıttır. Bu arada hortumcu Hak
kı, polis me:nuru Saban, bekci Ya - . 
§ar Efendiler muhtelif yerlerin· 
den yaralanmışlardır. Bunlardan 
Hakkı Efendi hastaneye kaldırıl
mıştır. 

Yangın saat 18 e doğru söndü
rülmüş, bu suretle bir buçuk saat 
kadar sürmüştür. İtfaiye kuman
danı İhsan, belediye fen heyeti 
mühendislerinden Nusret, Şefik 
Beyler de yangın yerine gelmişler, 
geç vakte kadar yangın yerinde il
f aiyenin çalı!masına nezaret et
mişlerdir. 

Yangın Cjıkan evin sahibi 
nezaret altında 

Evinden yangın çıkan muallim 
Sıdıka Hanım nezaret altına alm
mı§lır. 

Sıdıka H. yangın başladığı 51 • 

rada çamaıır yıkadığı için yarı cıp 
lak bir halde kalmı§tır .. Y angı~ın 
nasıl çıktığı hakkında bir muharri 
rirnize demi,tir ki: 

. - Evde çamaşır yıkıyordum. 
Bır aralık ç k arnaşır asmak üzere vu 
arı kata çıktım. A~ağı indiğim 

zaman mutf akt k. a ı pencere perva-
zının ocaktan sıçrıyan kıvılcımdan 
tutuştuğunu gördüm F 

tim 5 .. d" . · eryat et· 
. on urm.ye ça:'ıştım M 

vaffak olamadım. Simdi ç. ok u .: 
· mu-

teessirim. Benim bu 1-.,t 'b· :re ne nı 1 

bir maksadım olur. Ba§ımdal<i si-
yah örtüyü yangından sonra bir 
dükkandan aldım . .., 

Ayni konakta oturan topçu mü
lazimi Faruk Beyin refikası hantm 
bir aylık lohusa bulunmaktadır. 
Alt knttalti feryatları işi dince ve 
yukarı katta dumanları f;Öriince 

lzmirde Bayran" 
Izmir, kurtuluşunu dün büyük 

şenlikler ve tezahürlerle kutluladı 
9 Eylül panayırı da dün merasimle açıldı 

lzroir, 9 (A.A.) - Her sene ya- ' mış bir nehir gibi omuz omuza r:i- Beyin reisliği altında bulunan f 
pılmakta olan kurtuluş tezahüratı den bir insan selinden ibaret k:\l· ka azabrı ve bunları müteakip 
bu sene pek parlak ve emsali hiç mıştır. ihtifal programı biri sabah 1i varlıklarımızı, mücahedei roil 
bir vak~t hiç bir yerde tesadüf e · leyin d=ğeri öğleden sonra olmak )iye::c!;i fedalürlıldanmızı ı• 
dilmiye:ek kadar muazzam ve üzere iki kısma ayrılmıştı. On se· ticaret ve istihsalatımızı, •• 
parlak olmu..;.tur. lkı' gu·· ndenberı· ne evel ordumuz iz · • • • k t' · · 1 b' urel :r ur. mıre gınşın - ve uvve ımızı can ı ır 5 

civar vilayetlerden ve vilayetin de Gazi Hazretlerinin fzmiri ı;ör-1 gö~teren bu ihtifal alayı 8•' 
kazalarından halk kütleleri akın dükleri Beli kahveye sabahleyin mahaneden Kemeraltı ve kord 
halinde İzmire gelmekte, trenler saat 7 de bir çok zatlar gitmişler, dan b'rinci kordona geçmiter 
otomobiller ve otobüsler velhasıl lzmirin görtinclüğ"ü noktada Halk vapur düdükleri ve yüz binle 
bütün kara nakil vasıtaları müte- evi na.mına Bülent Bey tarafından halkın alkış tufanı arasında G 
madiyen halkı hmire taşım<'!kta bir nutuk irat edilmiş ve bu suret heykel'ne gelmişlerdir. 
olduklarından otollerde yer ka 1ma le merasime ba!lanmıştır. Bel· Büyük erkanı harbiye reisi -
mıştır. Birçok halk hususi evlerde kahveden sonra İzmirin Halkeıpı· şir Fevzi Paşa Hazretleriyle f,lı 
barmmağa mecbur kalmışlan.lır. nar semtindeki şehitliğe doğru !ıa- rettin. Fuat, Ali Hikmet ye I 

Donanmamızın lzmirde bulunu reket edilmiştir. Gerek bu heyet mil Cahit, Hüseyin Hüsnü, GI 
şu i'.e 9 eyliil panayırının açılması ve gerekse lzmirden ge!en C. H. F. Mümtaz Paşaar ve filo kum• 
bu akının başlıca sebeplerini idare heyetiyle nahiye ve oc:nk re- nı Şükrü ve Yavuz zırhlı kum• 
teşkil etmiştir. İki gündenberi kör isleri ve Halkevi idare heyeti ile nı Fahri Beyler, vali Kazım P 
fez vapurları ve yelkenli kayıklar, komite reisleri ve lzmirde mevcut erknn ve ümernyi askeriye ye 
sandallarla donanmamızı ziyaret teşekküllerden gönderilen heyet . k:ye ve adliye, belediye reisi 
eden halk bugün de ayni şekilde ler ve binlerce halk kütlesi şehit- şehir meclisi azaları ve şehriı1'İ 
ziyaretlerine başlamış, böylelikle likte birleşmiştir. Abideye çeenk- buluna.n mebuslar, halk te~eJı 
birinci kordonun kışla taı·afına mü ler konmuş ve bir süvari kıtasiyle leri, müesse!:atı hususiye, 
sadif kısmı bir bayram yerini an- bir bando muzika dahi hazır bulun tüccariye mü:nessilleri. bank• 
dırmakta bulunmuştur. Bu sabah muştur. Tam saat sekizi otuzda dür!eri ve yüz bini mütecaviı 
halkın bir kısmı donanmayı ziya- erkek muallim mektebinin miidürü hir halk kütlesinin bulunduğu 
retle iştigal etmekte bir kısmı da Refet Bey tarafından bugünün ha- zi heykelcnin önünden geçtrıİ 
Basmahaneden itibaren Tilkilik tırası tebcil ve şühedanın ruhları dir. İhtifal alayının bu ceçi~ 

taziz edilmiştir. Süvari kıtaatı ku mi tam iki buç ":saat devam arasında Başdurak ve Kemeraltı 
taraflarında diğer bir kısmı da kış 
la meydanından birinci kordonu 

takiben Gazi heykeline kadar gü· 
zergahta yer bulmakta ve kordona 
yanaşmış olan vapur ve büyük yel 

kenli gemilerde tefrik edilen husu
si mahallerde barmmağa ba§la -
mı§lardır. 

Saat on bire doğru bütün nakil 
vasıtaları hareketini tatil etmeğe 
mecbur kaldıkları gibi güzergahta 
yaya yürümek imkan haricine n-ir-

o 

miş, yüz bin, iki yüz bin rakam • 
farla kalabahğın derecesini tarif 
etmek mümkün olamıyacağından 
isimleri yazılan bu güze!gah tnş • 

t1nıı11 mmu111ımın1111mı11ıuu11ıtıfiımnı111111111uumıııu111ııtııtuınıh•U111uuıııtttıınım11 

bir aylık yavrusunu kucağına ala
rak kendisini karyolasından a~ağı 
atmış ve güç halle sokağa fırla· 

mışhr. Faruk Beyin üç sandık 
kita~ları ve eşyası tamamen yan
mıştır. 

mandam milazim Hüseyin Bey ta- tir. 
rafından da veciz bir hitabede bu- 9 Eylül panayırı .i 
lunulmuk suretiyle mukabele edil- lhtifalin devam ettiği miil'; 
miştir. Badehu bir manga asker znrf ında tayyarelerimiz havacı-..111 
tarafından havaya üç e) silah atıl- mak suretiyle iştirak etmi~l"'J 
mış ve böylelikle buradaki mera · Geçit merasimin::Jcn sonra ti! 
sine nihayet verilmiştir. 9 eylul panayırının açılma . ı11e t 
Süvari fırkasının gefiit resmi Esasen Gazi eykelin'n ark• 

Ordumuzun lzmire giriş tarzını rafına tesadüf eden ve Gazi rrı 
göstermek üzere buradan hareket nına mızır bu'unan panayırıtl 
eden süvari fırkası seferber halde hali kırmızı ve beyaz kurdelil 
ve süratli yürüyüşle birinci kordo· kapatılmıştı. Methal önünde ,j_ 
nu takiben kışlıya doğru yürüyüşü Kazım Paşa tarafından pek J. 
ne devam elmiş, gerek halk cerek ve mütemadi alkı~larla karşıt/ 
se limanda mevcut bilumum ge _ bi:- nutuk irat e~r.ıiş ve hu "/ 
miler tarafından düdük çalınmak miiteak'p kurdelayı kesmek ti fi 
suretiyle selamlanmıştır. Tam sa- ~etirilcn bir makası vali pa'' it' 
at onda kışla önüne gelen sÜ .. 'i\rİ zi Pn~:ı Hazretlerine takdim el

kıtaatı ahzı mevki ett"kten son ' a lir. 
kumandanı mülazi:n Hüseyin E.·y Müi:r Fevzi Paşa 
kışlanın balkonuna çı!<arak Ç"' !ı - !ıc-.z:.?r nn lıi~ı:ı.ben lzm :ri:leriı' 
nan istiklal marşiyle ve yaşa avr.· yül: b'r em~!t ve istihl•ak m&J~oi 
zeleri arasında kışlıya şanlı bay . linde cnnlı olarak vücude gel''~,ı 

Filorinah tfazım B. ne diyor? rağımızı çekmiş ve mülelkibcn hii lc.-i e:cri nçmnkla büyük bir d ~ 
kiimet konağında ayni suretle bay- <lu~•uyorum dcm~şler ve elleriıJ ~· 

Konağın diğer bir bölüğünde rak ke~ide eclilmiştir. m:l'::nsb J...urdela) ı kcsmitle"' 
oturan Filorinalı Nazım Bey de K l .... d ll' R B e> 1 ·ı · 'kl"I rrııııf ıs a onun e mua ım esi . ...,u c.:n:ı.~.a muz ,ı;:a ;stı a ~ 

evde bulunuyordu. Yangını du- tarafı~dan gayet hiu-~rctli bir 
4

hita· çalmo.~a başlamıştır. Böylel (~ 
yunca arkasındaki entari ile ve hiç bede bulunulmu~ ve bucüniin yn • ı p:ı.nayır açı'mıştır .. Müşir fe·Iİ 
bir şey almadan sokağa çıkmıştır. radıc;sı Büyük Gazi, cle;·in ve sii- Pa:a Hazret!cri panayırı karı''ıi 
Pederi, valdesi ve kızı da zorla rekli alkı~larla ve y:::.şrsm nvnzc • I do 'nçmış ve birçok mües5e•~\,. 
ke d · ı . . d l . 1 1 ~ • • ı . . 1 .. .. • 1 • .. 51'tı n ı erını ışarı atmışlardır. Fi- erıy e yat ve tez,•ar e~ı mıştır. o:ıuı t.c c cı~;o:ı..: r:ı:~:~'!:;e f 
lornalı Nazım Bey çok mi.iteessiı· Badehu s:.iv~ri bta~tı G:i~cl yay- lcrini k .. !-tdir etm:~lor, r.cclehU Jıi' 
dl. E 1 . · k' l 1 1 '" .. .. • <l • r&I< · ser erının ve ıtap arının kül- aya cıcgru ) uı·uı::- c:; .ne cvam et- I na) ır g:l~mo:;un~ a ctu a dıf· 

lerine bakarak bir muharr'rimize miş ve g'izcq;ah~c.l;:i Balkevi ve C. r.:ıü.~d ct istirah:ı.t buyurmuşh~t ,. 
demi~tir ki: H. F. merkez'nde a:.keı·:erc liıro . Gu ge:e pelc muazznın ferıe;,, 

_ 30 J"k h . , natn \'C cigarn i!::ra;;n edilmiı, \'e byı tcrt'p edilmis yer yer y1oP
1 
ıe' 

sene ı ayalı edebıyer:ı ve 1 b" . , b' . . l · ~ . . ·' , k"tlt: l .· h 
1

, oylelık.e ırın-::ı rnıım mcrasi. c.)')I'tı maha1ler ntle h:ll1~ 1l . ~~ 
eser eı ım ma vo ou. l\fohvc ldum. "h · ç .. • biJ1 .ı B'. .

1 1
. . me nı ayet v~rr.ı .~,u·. h~ ınde izharı rndümanı ve ., 

u mı yon ıralık servetım yan- . . . . . . .. · . ı;·· 5 Jeıf1 

S
"'yd b l l . l Me•·as ımm ıkın~1 kısmını teskil 

1 
G·'\Zıyc: şukran ve mınnet 1 

.. ı u ıs ırap ve e emı c ııyrnaz· • 
c!ım.,, eden ihtifal alayı Silat bir: e Bas 

1 
izh::ı.r etmel<tedirer. 

mtl.lrn_~,e~e ve meydanlıhta ic .. tima 18* 
Zabıta yangın hakkında tah~i- _ r t: 

kata ehemm'yetle devam elmektP.· etmc3e başlamış ve uat ikide Ka 1 E S K 1 Ş H İ R D p 

d dife kalesinden -. tılan t,..pınrı mü· E 
İr. Evleri yananlar ahbaplaı l Vft 1 r 

k 1 teakir> ha_re!{e~.e g. eçmi!tir. v k t H b EJ 
om,u arı tarafından mi!afir P.di!· H k ~ 1 Ve a 

mi§lerdir. 
1 

are ~h _m_ıllıyeye İftirah etmiş ~ ( 
ZC".Jeklcrımı~ın hir kış mı milli kı· ı' G l / • . SA 1 J '/ 

Yangın esnasında bir ölüm ha- y"'fetlcrl ·· d . 1 aze e erının .... e en on e gıtmc.::te ve bn Z J 
disesi olmu~, lmrahcr ct".ddcsindc •lav b' k ı M ER K E 

... 1 n ayrıca ır a 'ramanltk hissi 
oturan hap:sane müdürü Baha Be- telk' -'·ı· d A · ır. euı ı .. •or ıı. ,,. S ,... p 
yin babnsı Tahsin Bey, evinin )'an- C '-1 F S Q lL P O J · r . . n~hi ::,·e ve r.c~ k 1, 
rn:-sı. he~,e~an ve teessür do!nyısi- t kk"'ll d0 

c~e u erini g"j::~c:-ir ·ii:;:ler"e (( ütiiphar:es" Jf 
le kalp dt·rmasmcl~n ö'mU~t::r. C"':,·r.:ı.': ~ ~:ı:·:.·1 .... ::: r ::-.-::::-1 f\1uhittin 
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Çocuk mamaları 
nasıl olmalı ? 

Yazan : Dr. Ali Şi.ikrii 
- 2 - ı•J lerek verilir. Karaciğerin kan za -

Sebzeli pirinç lapası - Bir ta- fiyetini tedavi için ilaçtan daha 
bak ttad~ tuzlu pişmiş lapa alınır, kıymetli tesiri vardır, her çocuğa 

,. 
Deniz Yolları işletmesi 

ACErtTALARI : 

İ\Jra kü) · htıprub:ı~ı Tel. -l2,3tı2 

Sirkcc.:i .\lülwrJar z:ıde lıaııı 

Tdl'lnıı : ~'.!:-4<ı 

Karadeniz 
2 jnci Aralık Postası 

Gülcemal te) süzgeçten ezilerek geçirilir, bu verilmelidir. 
ieçen lapadan sekiz yemek kaşığı Yumurtalı pasta yapmak: SO Vapuru 10 Eylül Pazar 
alınır, bunun üzerine bir çay kaşı - gram kalete unu, bir gram tuz, ~ir saat 18 de Galata rıhtı· 
iı altın sarısı rengine kadar eritil- ram karbonat, üçyüz gram su ıle mından kalkacak Zongul· 
mi, halis tereyağı konarak yedi ay- ~arıştırılır. Sonra bunun üzerine dak, lneholu, Ayancık, Samsun, 
lıktan itibaren çocuğa günde bir bir yumurta sarısı çalkanır, karış· f atsa, Gireson, Tirebolu, Göre
defa Yerilir. Çocuk sekiz aylık o - tırılır, keza bir yumurtanın beyazı le ve Trabzona uğrıyarak Rize. 
hınca bunun üzerine irmikli et su- kar gibi beyaz oluncıya kadar çal- ye gidecek ve DÖNÜŞTE aynı 
Yu yapılırken konulan Patates, ha- kanır. Sonra bir kabın kenarlarına iskelelere ilaveten Of, Polalha· 
Vuç alınarak ezilip lapasına bir ye- yapışmasın diye hafif halis tere - ne ve Orduya da uğrıyacak, yal
tnek kaşığc konur, ikinci gün iki yağı süı·ülür, içine bu mama konm· nrz Zonguldağ:ı uğramıyacak -
Yernek ka~ığı tekrar üç gün sonra ve ateşte su dolu bir kaba oturtu - tır. (4732) 
Üç yemek kaşığı konur tekrar üç larak bir saat pişirilir. Sonra indi- _ ----------
i'Ün sonra bu sekiz yemek kaşığr rilir. Yumuşak bir pasta gibi olur, Mersin Aralık Postası 

ANAFARTA lapanın dördü pirinç lapası, dört kiye bölünerek günde iki defa şe
kaıığı sebze ezmesi olur. Yani se - kerli çaya karıştırılarak ishalden 
kiz aylık bir cocuk sabah saat 6 da yeni kurtulmuş yedi aylıktan itiba- Vapuru 10 Eeylül pazar saat 10 
ltıeıme yeya sÜt 170 gram, 10 dair- ren çocuklara verilir. da idare rıhtımından kalkar. 
tnikli et suyu sekiz çorba kaşTğı, Altı ayı bulmuş çocuklara gıda- Ta~ucu, Anamur, Kuşadası ve 
ikide süt 170 gram, 6 da pirinç la- (arından hemen sonra günde 4 - 6 Geliboluya yalnız dönüşte uğ· 
Pası sebzeli aekiz yemeü ka§ığr, 10 adet pisküvi veya ekmek kabuğu rar. 4733) 
da 170 gra~ meme veya süt veri • ellerine vermeli, su vermeli ve gı • •---~------------
lir; bundan ba,ka 1abah sekiz, da çiğnemeye alıştırmalıdır. Ayvalık Sür'at postası 
akıam sekizde birer çay kaşığı Yumurtalc un çorbası yapmak : M E R S İ N 
Portakal suyu veya tomates suyu Bir kaba on çorba kaşığı su ve bir 
veya limon suyu veya havuç suyu tutam tuz konarak ate§te kaynatı· 
Yani bunlardan herhangi birisi lır, ve ayrıca bir çay fincanına bir 
ınevsimine göre verilir. . ı tatlı kaşığı un konarak top top ol-

Bebek çorbası yapmak: Bıı· çay masın diye azar azar su konarak 
katığı yağ ateşte köpüğü gidip al- güzelce karıştırılır. Sonra bu, kay· 
tın sarılı rengini alıncıya kadar nayan kaptaki suya dökülerek ka
eritilir, üzerine bir çay kaşığı un nştcrılır. Ve beş dakika pişirilir. 
konarak kavrulur, sonra 'zerine A b' k b b" t b d ,, . . yrı ır a a ır yumur anın sa -
yarım çay ar agmdan hır parmak rısı güzelce çalkandıktan sonra bu 
fazla dıl su konarak güzelce karış- 1 · · k t 1 ı ı 

·ı h' ~n. u pışmış suya arış ırı ır. ay-
t}rıı ır1 ıç top ka1mayıncıya kadar ı kt "t'b ' ·ı· . ı anı ı aren verı ır. 
tırdır, hıç top kalmayıncıya ve 

Meyvah peksimet mahallebisi : 
Clte,te kaynaymcıya kadar pİşiri -

Kiraz, karaca erik, kayısı bunların 
lir. Kaynamaya başladı mı ıçıne 

her hangi birisinden bir avuç alı -
bir kahve ka§ığr şeker konur. Tek. 

narak çekirdekleri çıkarılır az au-
rar bir defa kaynnatılır. Bu çorba- da pişirilir veyahut orta büyüklük· 
zayıf çocuklara çok güzel gelir. le bir elma veya armut soyulup çe
dan çocuğun sütüne her gün birer kirdekleri çıkarılarak dilinip az su 
çay ka§ığı konarak yarıyarıya ya- da pişirilir, sonra ezilir, üzerine 
ni yarısı süt yarısı bu çorba olun - rendelenmş bir dilim peksimet toz 
cıya kadar konur. lştihalı olmıyan halinde konarak karıştırılır. Eğer 
3 aylıktan itibaren verilir. Bu ço - lcatı olur ise meyvanm piştiği su -
cuğun bir defalık içeceği süte ko • dan bir az konur sekiz aylıktan iti
ııacak miktardır. Fazla lüzum gö· baren çocuğa günde bir defa veri· 
rülünce iki misli üç misli yapılır. lir. 

İrmikli et suyu yapmak: SO Sebze ezmeleri yapmak Pata -

Vapuru 1 O Eylül pa:ıar 
saat 17 de idare nbh· 
mından kalkacak ve Canakkale, 
Edremit, Ayvalık ;e Dikiliye 
uğrıyarak lzmire aidecek ve o 

DÖNÜŞTE aynı iskelelere uğ .. 
rıvacaktır. (4731) 

Karadeniz 
Birinci Aralık Postası 
ANKARA 

V2puru 12 Eyıül salı saat 18 
de Galata nhlımmdan ka~ka · 
cak Zonguldak, lnebolu, Sinop, 
Samsun, Ünye, Ordu, Gireson, 
Vakfıkebir, Trabzon ve Rize'· 
ye gidecek dönüşte bu iske
lelere ilave len Sürmene' ye de 
uğrayacaktır. (4751) 

Birinci iz mir Sür' at ve 
Iskenderiye Postası 

i Z Mi R 
Vapuru 12 Eylül salı saat 1 t 
de Galata rıhtunından lımir, 
Pire ve Iskenderiye'ye kal-
kar. (4750) 

dirhen'l et, yağsız kemiksiz scğır tes, ıspanak, kabak, bezelye içi, 
\tcya dana eti, 100 dirhem su, 2 p~- fasulya içi, havuç, kırmızı merci -
tateı, 2 havuç bir saat az ateşte pı- mek, nuhut, kuru bakla ve ili.ahır 
§ecek, süzülecek ne kadar su ta - bunların her hangi birinden yetmiş 
b k karıştırılarak çocuğa sekiz aylık · 

ahhur etmişse o kadar ayna:mış dirhem kadar alınarak ayıklanır 
tan itibaren verilir. 

ıu konacak, sonra hu et suyuna ve az suda yarım saat kadar pişiri-
.., k ... · ı'k Yumurtalı tirit yapmak: İki di ~ 
<0 tutam tuz, 2 çay aşıgı ırm lir daha doğrusu ezilecek hale ge- 1 
L • ı lim francela yağsız ve kemiksiz et 
-ttonarak yirmi dakika pışece <, linciye kadar pişirilir. Sonra tahta 
b 1 k k" ten :yapılan et suyu ile tirit yapıJır, 

undan yedi ay ı çocuğa se ız; kaşık ile güzelce ezilir, diğer bir . , 
Çorba ka§ığı ıekiz ve dokuz aylığa kaba bir çay kaşığı tere yağı köpü- ateşte bır defa kaynatılır, kaynar 1 

d ' ka nar ekiler k ·· ·· b' <>kuz çorba kaşığı, on aylığa on ... .. idi altın sarısı rengini alıncı - Y ç e ustune ır yumuı· 
Çorba ka§ığı verilir. gu ~ d:r eritilir üzerine bir çay ka tanın sarısı ça~kanarak konur, ka· ı 
Karaciğer ezmesi yapmak: Ta - Y~ a k k kavrulur bu diğer rıştırılır. On hır aylıktan itibaren 

l k d h . sıgı un onara kl ·· d b' d f ·ı· ~e karaciğerden yarım e a ar ır • . . · konup bir çocu ara gun. e ır e a ven ır. 
. . ka taki ezmenın ıçıne · · 

llarça alınır iyıce kanı çıkmayın - P k k tekrar on da Meyvalı tırıt yapmak : Bir ta -
' . tutam da tuz onara ı ı ~ · 

taya kadar yıkanır, soma zarı çı-1 . lur. Sekiz aylık - ne e ma a mır. Kabugu soyulur hır 
lt k d l b" k kıka kadar kavru k h k .. .. ' ardır ateşe soğu su o u ır a- . . kl verilir. a a onur ustune pek az su ko -
t_ ' I k d tan ıtıbaren cocu ara ·k' k d oa. konur, su sıcak o uncıya a ar ~~ k. s· ka - nur, 1 ı esme e, şeker konur, a ~ 
heklenir •onra tekrar suyu dö - Meyvah lapa yap~a ·d lır 1 teste, pişirilir suyu, dökülür sonra 

• • k l k b · ışe o usu su j · · • · 
kiilür yine soğuk su konur, sıcak ba yarım 0 a 1 ır ş . . t ezilir. lkinci biı· kaba fırında kuru- 1 
0lunc~ya. kadar ·beklenir, sonra yi - ve ayıklanmış yıkanmış V pl~~n~ en tulmuş bir dilim ekmek alınır, dö- ! 
tı~ bu su dökülür, üstüne soğuk su üç çorba kaşığı konu~ ... ; ~ u - vülür un haline getirilir sonra bir 
konur· bu sonuncu konan su da sı- tam da soda konur' pış~rı ı~ · onra kaba bir çay kaşığı tere~ağı konur 
c k ' f · · d ·... bu suyu dökülür Ve iızerıne taze , . j 
t olunca bu de a ıçm en cıger . · . d 

1 
altın sarısı rengıne gelinciye ka -

;,.} · · · l · t ma - sudan hır buçuk çay kupası o usu . . . .. . 
ınır ve ıyıce temız enmı~ e k dar er tılır. uzenne ekmek unu ko· 

Jc· . h k Imıc. konur. Ve bir tutam da tuz ona - l 
•neıınde kıyılır, sonra u ıyı "!: ~ • • • k nur karıştın ır ve papara kıvamına 

ti v • .. k · _ 1 rak suyunu kamı len çekıncıye a - . d k 
ger ınce tel suzgeçten te rar ezı . . . . .. . "'el=ncıye lrn ·•u aynamış ılık su 

l, k . . . B d ye dar ateşte pısırılır. Sonra uzerme ,.. . . 

11 - YAKIT 10 Eylül 1933 -

Tokat Y alil· ğinden : 
Tokat Vı ayet merkezinde yaptırı '? c <?k 67500 lira bedeli ke· 

şifli hastane binası kap3Jı zarf usulile ve 20;{ün müddetle müna
ı~ asaya konularak 19 · Eyliil · 933 tarihınc mi" sadif salı günü To· 
kat Vilayeti Encümeni Daimis'nce ıha!e i kat' ı ves : icra kılınaca

ğından bu baptaki proje ve evrakı klşfı> eyi ve inşaat ve müna
kasa şartnamelerini görmek ve daha z yadc ma 'umat a mak ıs· 

teyenlerin lstanbul, Ankara Vılayetlcrine ve lzın ı r, Samsun, S.vd 
Nafıa Dairelerine müracaat ve 661 nunıaıjilı miioal(iiSa, müzaye
de ve ihalat karununa tevfıkan teklilnameleri ııi o gün saat ~n 

beşe kadar Tokat Vilayeti Daimi Er.ciiı1 enı riyasetine makbuz 
fmukabilinde teslim eylemeleri i:an o!unur. (4697ı 
----------- --------------------

lstanbul Belediyesi ilanları 

Yol parası mükelleflerinin nazr~rı dikkatine 
Yol parasını taksit zamanı ~eçt.ği halde bir çok müke:lef'.e

tin borçlarını vermedikleri anlaşı mıştır. Bu gibiler hakkında ka

r.unen icrayı takibat yapılzcaldır. l:fona meyda~ kalmamak üzere 
mükelleflerin mensup oldukları Helediye tahsil şube'erine müra
caatla borçlarım yatırmaları kendi menfac.tları namına ehem mi ret-
le ilan olunur. (4757) 

Fatih Belediyesi Müdürlüğünden : A1<sarayda Muratpaşa ma
hallesinde Yekta efendi so~<ağında 15 numaralı ahşap hanenin 
dörtte üçü yıkılmıştır. Kalan yeride tehlikeli bir halde oldujun· 
dan acele yıkılarak tehlikenin kaldırılması laıımdır. Mal sahibi 
yaptmlan araştırmada bu'unamamıştır. ilandan itibaren on beş 
gün içinde yıktırılması yıkmadığı takdirde dairece yıktırılacağı 
ilan olunur. (47551 

lstanbul Evkaf Mlidürlüğü ilanları 

1 50 11 · Eylül - 933 Pazartesi. 
51 105 · 12 - ,, ,, .'.:a!ı. 

106 275 J 3 - ,. ,, Çarşanba. 
Hayrat Hadem~sinin "Ağustos 933, vaz'feleri yukarda yazı· 

1ı tarihlerde numara hizalarına göre tesv:yc edilece!<t ı r. A'a'<a
daranın tayin edılen günlerde behemehal şubelerine müracaatıan 

ilan olunur. l4749) 

Şehri 
Lira 

16 
15 

Dördüncü vakıf hanın zemin katında küçük depo. 
Çelebi oğlu A liettin maballesinde yeni cami avlusunda 46· 
lO:l No. dükkan. 

Balada muharrer emlak 934 senesi Mayıs nihayetine kadar 
kiralık o'up hizalarında gösterilen bedeller:e talipleri uhtelerinde

dir. Bir haf ta müddetle temdit edildiğinden faz:asile talip olanlar 

13 - 9 · 933 çarşamba günü saat on beşe kadar evkaf müdüriye-
tinde vakıf akarlar kalemine müracaatları. (4736) 

HE~ AYIN 

re geçırılır. Bu u geçen en k' d ki . ~ k l k' d 1 konur eonra ıkı kısım paparadan 
tli l k . 'b v lapa- ce ır e en çı arı mış ıraz an . d 

ay r tan ıtı aren çocugun " k d" h h t l b"' bir kısmı eln)a c7rnes1n en karıştı- ı ............................................................ J ............................. . '•ll 'Ik h d b" iki se sen ır em veya u o gun u - v 1 , • • 1 ..ı a. ı aftasm a ır, sonra k b' 1 h t t .. rılarak çocu~a c.o.·uz aylıktan ıtı - haren verilmesi }a7.m geldiğini bil- sını lemin ve ha"lt'lıklara karsı "lh ... T e edi- yüce ır e ma veya u armu gu - . a . -ı: 
a sonra Uç çay kaşıgı 1 av I l V k' d ki • ı haren "'t1nt1e bir dt. f 8 ven lir. dirdiğim şu mamaları cocuklannı- mukavemetle ı ini arttırmış olursu -

[ • . 1. H diinldi ze ce soyu ur. e çe ır e en cı • ~ 1 ~ 
. ] Bu yazmın ılk ,ısn 1 y ·· 1 ·ı·. 1- ·.1 Tarifelerini v~ lıaıı 0 İ aydan iti- za yedirer~k r.ar;la'll tombul olma nuz. 

~~· l l kan ır. e guze ce ezı n, apa ı e 1 .3 • , " , 

·:·ınrn~c tH rr. 



- 12 - VAKiT 10 Eylül 
LeyJi ve Nehari 

Resmi Liselere Muadil 

FEYZİATİ LİSELERİ 
Kız 

Arnavutköy'de • Çlfteaaraylarda 
Kayıt muamelesine devam edilmektedir. Her gi!n 

Erkek 

Telefen: 36210 

~ Nitantaıında - Tr.mvay ve Şakayik 

Şişli Terakki Lisesi 
Leylt - nehara - Kız - Erkek 

55 sene evvel Sehlnikıc tesis ve 1919 da Jstanbula nakledilmiş Türkiyenin en eski hususi mektebidir. 
Resmi Liselere muadeleti ve muamellhnıo düzgünlüill Maarifçe muaaddaktır. 

Kız ve erkek talebe için yanyana ve geait bahçeli iki binada ayrı leyli teıkilib ana • ilk • orta .. 
lise smıfları. Fransızca - Almanca . lnriliıce kurları vardır. 

=-~~ bir :\fa.arif cncün°leninin nezaret \"C himayesine mazhardır. Mektep her ün saat 10 - 17 arasında kayit işlerine bakar. 
•IDlllllmlW56'Mlll-~ Telefon: 42517 ~ (7073) ... 

lstanbul Yüksek lkbsat 
Ve Ticaret Mektebi Müdürlüğünden : 

1 - Kayıt ve kabul iti 1/ Eylul/ 933 te batlıyacak ve 30/ Ey. 
lul/933 aktamına kadar ıürecektir. 

2 - Kayıt iti için pazarteıi, perıembe günleri ıabahları 
ıaat ondan akıamları aaat 17 ye kadar Mektep müdürlüğüne 
müracaat olunacaktır. 

3 - Mektebin "Yüksek lktııat ve Ticaret,, kıamma: 
A. - Bakalöryaya ti.bi tam devreli liıe mezunlarile bu de

recede olduğu Maarif Vekaletince taıdikli ve bakaloryaya 
tabi ecnebi ve akalliyet liselerinden tahadetnameli olanlar Te 
Ticaret Liıeıi ile Galatasaray Liıeıi Ticaret k11mı mezunlan 
"Galataıaray,, Ticaret kıımı mezunlarının hükUmetçe göıteri· 
lecek mali müe11eaelerde bir sene ıtaj görmüt olmalan tarttır. 

B. - Mülga Darülfünun fakültelerinden ve Yüksek mek • 
teplerden mezun olanlar ile Türk üniverıiteıi ve Yükıek mek• 
teplerden naklen gelecek olanlar. Naklen gelecek olanlann ev· 
velce girdikleri mekteplere her halde liıe mezunu olarak kayıt 
edilmıt olmaları ıarttır. 

4 - Mektebin, "Ticaret Liıeıi,, kıamına: 
A. - Bakaloryaya tibi Orta mektep mr.zunlarile Ankara, 

lmıir, Adana, Trabzon, Samıun, Ticaret mektepleri mezunları 
alınacaktır. • 

B. - Bu kııma gireceklerin Y•tlan on betten ataiı ve yir· 
mi birden yukarı olmıyacakbr. 

S - Mektebin "Küçük ticaret,, kısmına: 
ilk mektep mezunlarile Orta mekteplerin 1, 2, 3, üncü 

ıınıflarından tudikname ile gelecek olanlar. Bunların yaıları 
da 13 ten apğı 18 den yukarı olmıyacaktır. 

6 - Kayıt ve kabul için &fağıda yazdı veıikaları müdürlüğe 
hitaben yazılacak bir iıtidaya bağlamalan icap eder: 

, .................... ·-··-···-·-... ·--·----· 
i 3. K. O. . 1 
'··--~!=~~ .. ~~:~~=.~~~.!= .. -' 

M. M. V. Satın alına komiıyo. 

nundan 
10 - eylül - 933 tarihine mü-· 

Ndif pazar günü ıaat 15 te liapa
h zarfla m\inakaıaya konmut olan 
bava ihtiyacı için Dural, Aluni -
mium, Pirinç çubiak ve sair malze· 
menin almma11ndan timdilik urfı 
nazar edildiği ilin olunur. 

(3298) (4752) 

•• v 

İzmir Mıt. MV. SatDı alıriıa k~ 
miıyonundan: 

Mıt. MV. kıt' atı ihtiyacı · için 
222.500 kilo manıal kömürü kapa 
lı zarfla münak.uaya konmuıtur.1-
haleai 20 -Eylul- 933 Ç&rt&1Dba ıiio 
nü saat 16dadır. lıteldilerin futna 
meyi görmek üzere her IÜJI .-e.mii· 
nakuaya girmek için o sün Ye 
Taktinden eTTel -klif ~ t.elDiaat 
mektuptan i le kıflah Mit. ~ 
Satın alma komıiyonuna mü;.caat 
ları. (3283), (4477). 

4 • • 

M. M. V. Satın alma 
nundan: 

İstanbul Ünivirsitesi Mü 
bayaat Komisyonundan 

Tıp Ye Hukuk FalcUltelerinin iıgal eyJedikleri Beyaıatta kiin 
latanbul Üni•ersitesi binasına ve Veznecilerde kiin ifen ve Ede· 
biyat FaktUtelerine ait Zeynep Hanıp binası ile yeni yapılmakta 
o!an tefrib ve enaaç binasına ve eczacı ve dişç i mekteplerine 
ve Cağa lojlunda bulunan kimvahane binasına ve müşte~h 
saire kalorifrr ve sobalarının 1933 aene.i maliyesi zarfında ihti· 
yaçları olan her nevi maden kok ve mangal kömürlerile odun 
kapalı zarf usuliJe münakasaya konuJmuştur. Fiatlar mutedil 
g6rüldllill takdirde birlikte veyahut tefrik olunarai< ayrı ayrı 
ihale edilecektir. Bunların her biri için mevcut şartname ve ihti
yaç listeferini 16rmek ve fazlaca maUimat almak isteyenlerin 
her glln öyleden ıonra Mübayaat komisyonu kitabetine Ye müna· 
kasaya ittirik için de "yOzde yedi buçuk,, nisbetinde teminatı 

muvakkatalannı bir giin evvel muhasebe veznesine yatmldıktan 
ıonra teminat makbuzlarını teklif mektupları derünunda ohuak 
ihaleye mUHdif olan 17 EylUI 1933 pazar günü saat 1 S de 
lıtanbul Oniveniteai binasında mübayaat komisyonu riyasetine 
mllracaatlan ilin olunur. (4367) 

·Nafia Vekiletinden: 
1 - lzmir Cenubunda Eğe denizine d6külen küçük mende

res havzası dahilinde iı 1ihat icraaı ameliyatı birinci Teşrin aymıa 
binrici paıir gDnü ihale edilmek üzere kapalı zarf usulü ile 
minakaaaya konulmuıtur. . 

2 - Yapılacak ıılibat ameliyatı; Menderu feyeıanlarına 
mani olmak mak11diyle bizzat Menderes Nehri yatağının ve tabii 
kol ve ayaklannın Ye derelerin tathiri veya tebdili mecra kanal• 
lan açılaiaaa ve mevcut g6l ve bataklıkların kuıulu l ması veya 
ıalabı ve bu makaatıa ı&tler; köprüler •e sair ima ih srnaiye 
'vbacde getirilmesi gibi bir intaat silsilesini ve bunların kat'i etüt 
·Te projeleri tanzimioi ihtiva etmektedir. 
· 3 - Islahat bedeli mubammeni 3,5 Üç buçuk milyoa 
liıadw. ' 

4 - Mukavele, ıartname ve mOnakasa şartnamesi ıle teklif 

ve teminat mektupları suretini havi dosyalar Ankarada Nafia 

Veklleti Leyaıım ,.,tldUrlOğnnden 15 lira mu'ubilinde ahoabile

.· ceii pi bu huaqsta mOtemmim malümat Sular Umum Müdürlü-
- ilDc:len ı;reııilebilir. · 

S - :faJipleria teklif !Dektuplarını ihale kanununun 10 uncu 
-*'ni ·tatthlli' • ••'temim ile 1/10/933 pazar günft saat 
On beı liiltUll an YHI uıuaı ... CJaireainde Nafia Veklleti Müıte-c 

· tarbiJna teycJi etmeleri illa olunur, (4503) 

. Kız-Erkek ~ ili 

AllBLI BAYAT 
7 - Mektebin her üç kıımı nehari ve muhtelit olup teClriıat 

öğleye kadardır. Yükıek lkbsat ve Ticaret kıımı ile Ticaret Li • 
ıeıi talebeıinden üç ıene zarrf ında tedriı ücreti ve imtihan harcı 
namile dört lira yetmit bet kurut alınır. 

1 - Mektep ıahadetname veya taadiknameıi, 2 - Saihk 
ve &fı raporları, 3 - HükUnıetçe müsaddak iyi hal varakası, 
4 - Hüviyet cüzdanı, 5 - Oç adet fotoğraf, 6 - Mektep ida· 
resinden alınacak matbu beyannamedeki ıorguların ceTaplan 

Ordu ihtiyacı için 142 kalem ec-
zayi tıbbiye kapalı ı:ar1ı. müna • Ticaret Lisesi 

yazıl::.c=ktır. "3772,, 

Hariciye Vekaleti mubayaat 
Komisyonu Riyasetinden : 

100 ton yerlı ko '.< kömürü Vekilet için 
50 .. ,. ,, Miaafirmi Ecnebiye kaıkü için 

2000 kilo ınanıal kömürü ,. ,. ,, ,, 
3000 " kırılmış odun. 

Vekl!et ve Misafirini Ecnebiye K&ıkü için muba1aa edilecek 
ncv ve mıktan yukarda yazdı mahriikat "20,. yirmi gOn mOddet· 
le Ye kapah zarfı. münakasaya konulmuıtur 

ll1aleai 21/Eylül/933 perıembe gOnO saat "16,. on altıda ic· 
ra <'~ . · .. celctir. Teminat akçesi 0 470,, d6rt yüz yetmiı liradır. 

roame, Hariciye Levazım MüdOrliliünde ve Iıtanbul da 
Anl caddeainde Hariciye Vekileti Haıinei Evrak MüdUrlli-
iüoc. t: ıı ıtlı nabilir. (4470) 

1 

Hatıralar ve JI esikalar 
Harp kabine/erinin 

Bu eser, mütarekeden sonra, umumi harp mes'ullerinin di· 
Yanıilideki isticvaplarım, resmi Yeailcalan ihtiva etmektedir. 

isticvabı 

Harp kabine/erinin isticvabında 
Bütün harp senelerinin ve mütareke yıllanma en canlı aat· 
balannı, bu eserde bulacak, Jeııetle, merakla okayacaksını,z. 

600 sayıf alık kitap bir lira 
Dalıtma yeri VAKiT matbaaaı 

Devlet Demir yolları ilanı~ 
H.Jdarpaf& kimOr tahmil Ye tabliyrs~nin kapılı zarfla mU

nakasası 3G • 9 • 933 cumartesi gilnll ıaat l S de idare merkezin· 
de yapılacakttr. Tafsilit Ankara Ye Haydarpaıa veznelerinde be· 
şre liraya Hhlmakta olan tartaamelerde yazılıdır. (4759) 

saya konmuttur. lhaleıi ~ ey • . latanbul • Calalollu, Telefon: 23830 
lül - 933 cumartesi pnü l&&t 14 Kayıt muamdeıine devam olunuyor. Resmi orta mekteplere 
tedir. lıteklilerin tartnameyi ıör • muadil olan üç senelik birinci devreye ilkmektep mezunları 
mek üzere her ıün ve münakuaya . ve Ticaret lisesine orta mektep mezuniyet imti hanını geçirmi, 
İftirak için de tayin edilen ıün ve • ~ olanlar kabul olunur. ~ lmll (7141) m!f 
saatte teklif .ve teminat mektupları 
ile Ankarada M. M. V. Satm &lına 
komiıyonuna müracaatları • 

(3291), (4611) 

, .. __ Dr. lh11n Sami -••I 
UksDrOk şurubu . 

Oksürük \'C nefes aarlığı boğmaca 
\'e kııamı~ öksürükleri için pek te · 
sirli ill çttr. Her eczanede 'e ecza 

.. _ depola,.;nda oulunur. (6?66)1•••1 

ZAYİ - Kocaeli muhaaebei 
huausiyesindea alcL;.m 3S nu
maralı telcaOt cDzdanımı zayet· · 
tim. Y eniıini alacağımdan eski· ' 
sinin bOkmli olmadıfı ilin olunar. 

Akçaova muallimliiinden mütekait 
Mehmet Naili t8403) 

Göz Hekimi 

Dr. S . . Sü.kr.ü 
Birinci Sınıf Mıiltehauıa 
Pabıali lA n~ a r a caddrsi ~·o. <ı0) 

DOKTOR 

Hafız cemal 
Dabilf haataiıldan müteh....., 

Div""••nlu N. 118 Telefon: 22398 

SalalM: Ml:llıO:T ASDI 

,Ne,rtyat ıaödlrö: L Sata 

,,. ..... \ ' AK 1 T Matbaıuı ~ htaphl 

.Ankara Viliyeti Nafıa 
Başınühendisliğinden: 

1 - Bedeli ketfi (19169) lira (89) kuruştan ibaret otan sa· 
manpaıarı • bamamöoü yolunun parke kaldmm inıaab ihale ta· 
ribinden itibaren (75) gUn zar/ında ikmal edilmek üzere kapalı 
nrf uaulile 2 .. 9 . 1933 tarihinden 23 · 9 • 1933 tarihine kadar 
21) glin mliddetle mOnakasaya konulmuıtur . 

2 - Münakasaya iktidarı fenni Te itibara malilerini iıbat e· 
denler kabul olunur. Bunun için münakasaya dahil olmak iıti
yealerin: 

A - Bedeli ketfin % 7,5 çu o 'an (1438) lirayı vilayet Muba· 
ıebe vezneıioe teni ettikler;ne dair makbuz senedini veya mil· 
il bankalardan birio1n teminat mektubunu yahut milli esham mu· 
kabili muhasebeden ahnacak ilmühaberi ibraz etmeleri l iıımdır. 

B - Ticaret · OdHına mukayyet olduklarına ve itibari mali• 
lerine ait bir vesika göıtermeleri icap eder. 

C - Yetlerinde ehliyeti fenniye vesikalarını yevmi ihaledea 
en az (8) glln evvel Vıliyet Baımühendiıliğine göıtercrek m~· 
nakaaaya dahil olabileceklerine dair ya bir ehliyeti fenniye vesı· 
kasa almaları •eyabut ellerindeki vesikanın zirine ıerh •udirme· 
Jui iktiza eder. 

Bu Uç -tartı tamamen haiz o'mıyanların 
leri kabul olunmıyacaiından teklif zarfJarı 
rine iade olunacaktır. 

münakasaya iıt ırik• 
açılmayarak kendile· 

3 - Talip!er (661) numaralı mtlnakasa ve ihale kanuouauD 
(10) cu maddesi mucibince ihzar edecekleri kapalı zarfı (23 • 9 .. 
933) tarih ~e cumartesi günü ıut (15t e k•~r Villyet mD.11•; 

kaaa komiıyoaana tevdi edeceklerdir. Evrakı keıfiye ve proJeY 
ılrmek Ye daha ziyade malQmat almak istiyenler her gün ~;-
kara Villyet Nafta BqmOhendiılijine mllracaatlan. (461 


