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............ 11ıtısat Velllll Bu Akşam Vekiller Heyetinde 
Fransaya hizmet 
edecek bir hilaf et 

(Maten) gazetesi Büyük Millet 
Meclisinin karariyle tarihe intikal 
et.mi§ olan hilafetin yeniden tesisi 
rnaJuadını kendine iş edindi. Ge
çenlerde Fas sultanının halife 
ilan edilmesi hakkında bir makale 
Yazan Paris belediye meclisi a
ıasından M. Robert Bos gene ayni 
gazetede ayni maksat ile ikinci 
bir makale daha yazmıttır. 

Yalnız bu defa Fas sultanın
dan bahsedilmiyor. Buna mu -
kabil bir Fransız gazetesinde hi -
ristiyan dininde ve katolik mezhe
binde olan bir Fransızın hilafet işi 
ile meşgul olmasındaki maksat 
da.ha açık olarak itiraf olunuyor. 

Anlaşılıyor ki son zamanlarda 
fitnali Afrikada Fransız hakimi -
Yeti altında olan müslüman 
rnüıtemleke1eri sakin bir halde de
ifüdir. Bilhassa Tunusta Fran
saya karşı şiddetli memnuniyet • 
ıizUkler vardır. Bu memnuniyet 
ıizlikler fili tezahürat göstermek
tedir. Fransa bu vaziyeti naza
rı dikkate alarak şimdiden tedbir 
almazıa hu yüzden istikbalde va -
hinı neticeler çıkacaktır. 

Acaba F ransanın şimali Afrika 
müstemlekelerinde ve Suriyede 
~unte ku• ... eılendirme 
rıe :Yapmalıdır?. 

işte M. Robert Bos bu suale 
karşı kendince en makul cevabı 
Fransa tarafından hilafetin ih -
yası için rnüslümanlara rehberlik 
yapmasında buluyor: "Bugün 
Ha~reti Muhammedin yer yüzün -
de bir halifesi yoktur ve müs -
lümanlar dini reisten mahrumdur. 
~üslümanlık alemini kendisine 
bir halife intihap etmek için top -
la.yacak zaman gelmiştir. Fransa 
bu suretle müslümanlan toplan -
fllağa davet etmek fırsatını kaçır· 
llıamalıdır.,, diyor. 

M. Robert Bos•un fikrine göre 
lslam ittihadı Fransa için bir 
tehlike teşkil edebilirrni~. Fakat 
hu tehlike ancak islamların başka 
bir devlet tarafından itt\hadı te
!nin edildiği surette olabjlirmiş · 
Elu ittihat Fransanm kılavuzluğu 
ile olmuş ise bilakis F ı·ansL~ men
faatine yardım edermiş. Onun için 
p tansa halife intihabı teşebbüsünü 

'Vlehmet Asım 
(Dt•vamı t iindi sayıfndn ) 

~''=--=-----::===---=--==== 
DOGRU MU YA! 

. llııııdan bir Jm~ ay f'\·n~ı. bı•kdiyc nıüdü
tu :\luhıddirı nı·~, bir ~ııbab belı•di~·e dairele-
ttııı ... . b. • ., . . .,l'7.nw, ,.c nwınurlarm ır çogurıu 'azı -
fesı b . U,rnda bulıııınıu-,tıı. O zanııııı bu me-

llıurıar cc.-z:ılaııdırllıp, crıri tenblhat yapddr ... 

Znnnı-ııı~·ordıık, Jd belt•dl~cde ml'ınurlar 
"(\zif l il . .. be 

• <' l"rl ba'1ıım gt'llyorlıtr .Evw u gun -

9 Eylül ve İzmir 
lzmirin bugünkü hayra.., 
mında donanmamız 

l:ı.mirin umumi göribılitü ve Yavuzun toplar• aelAmlarken •• 

İzmir, 8 (Hususi) - 9 eylul lz- Kurtuluş bayramının ilk heyeca· 
mirin kurtuluş günüdür. Bu sene nı ve merasim Yenikalede başlı. 

lzmirin kurtulu$ gününün fevka - kt B k' - yaca ır. u sene ı merasime lz -
lade merasimle kutlulanması için mire gelen bahriyelilerimiz de iş • 
günlerdenberi hazırlıklar yapılı - tirak edecektir. 
yordu. (Devamı 8 lnel sayıfı:ıda) 

lktısat vekili Celal Bey gitti - -----
Bu akşam Vekiller heyeti toplanacak 

Celal Begin bu 
akşam izahat 
vermesi ve mü
him kararlar 
ittihazı ınuhte-

meldir 
Cetaı B. 

Vekiller heye
tinde Yunan na
zırlarının mem
leketimizi ziya
reti de mevzuu 

bahsolacak 

Evvelki gün Avrupadan şehri -, meb'uslar ve dig~ er b. k ti 
• • A ır ço za ar 

mize dönen lktısat Vekılı Celal tarafından uğudanm t • 
1 

• ış ır . 
Bey dün akşamkı trenle Ankaraya , Celal Bey kendisini teşyi eden _ 

hareket etmiş, isAtasyond~ ~ilay~~ l ler arasında bulunan gazetecilerin 
ve İş Bankası erkanı, şehrımızdeKı < Denımı 8 lnt'I "nJıfadıı) 

·· lülerin başı a gelen !. , 

TOuncu yıl şenliklerine hazırlık ----

y ~~i·····ikf.gü·~~r··;·;rş 
10 uncu yıl için bir marştan başka 
izciler için de bir marş yapılmıştır 
Cümhuriyetin 1 O uncu yılını 

kutlulama hazırlıkları her tarafta 
büyük, sıcak bir alaka ile ilerli -

yor. 
On yıldır yapmaktan yazmıya 

vakit bulamıyan Cümhuriyet, bu 
münasebetle geçen muvaffakıyet 

senelerinin umumi bir muhasebe
sini de görmüş olacaktır. Ankara -
daki yüksek komisyon muhtelif 
komiteleri toplanmaları, konu§ -
malan ile haftanın gecesi gündüzü 
doludur. 

Fırka katibi wnumiıi ve yüksek 
komisyonun reisi Recep Beyefendi 
bu hazırlıkları en küçük teferrüa
tma kadar yakından takip etmek
tedir. 

Gördüğümüz şudur: Bütün bu 
heyecanlı çalışmalardan yalnız on 
yıllık Cümhuriyetin kutlulan -
maımı değil, yalnız on yıllık 

Cümhuriyetin bir sıra muvaffa -

BeatekAr CemaJ Retit ye 
talr Faruk Nafiz Peyler 

kıyet hatıraları değil, ayrıca, 

başlı haıma birer Cümhuriyet 
(Devamı 10 onro ısayıf&da) 

..------------~----~---------------~ 
Irak Kralı Fayısal öldü 

Kral Faysal tedaviye gittiği Isviçrede 
kalp sektesinden ölmüştür 

Kral Fay•ahn •on g-Gnlerde 
abnruı• bir resmi 

Berne, 8 (A.A.) - Irak kralı 

Faysal saat 24.30 da kalp sekte. 
sinden ölmüştür. 

Londra, 8 (A.A.) - Kral Fay
salın naşı, İngiliz hükumetile ha
sıl olan anlaşma üzerine bir harp 
gemisine konarak Iraka götürüle
cektir . . 

Bu geminin pazar günü hareket 
etmesi muhtemeldir. 

Kral Fayaal m.Ull elbbulle 
ve pek Hvdltf. bayvanlle 

ziyet Asurilerin isyanı dolayısile 
son zamanlarda mütkül bir safha. 
ya girmişti. 

rlluhtc•llC in>ıan t•c•ma:ı tkrinln ölült'rinc bir seyyl:ttını bu!amazıaı·sa: bu adam, yllan

karıtı ~·aııtıldıırı nwrıı'linıi bii,riilt blr tetkilt !arı öldürdü, kuş yavrularını kedilere yedircll, 

ve ınPs:\i nPtiCPKiııde tı-.,bit ı•drn muallim Nd gelinine eziyet etli, gllıi umumi bir taknn ka· 
bahat ve gUna.lılar ic:ı.t cdcrl Kral F 1 "' h 

t>lp He;\" nrl<:ıduJ!ımızın, bu csrrlnl rı-slmlc - er ... " ayıa , umumı arpte 

Esasen hasta bulunan kral Fay
sal, bu vaziyet dolayısile tedavi 

için yapacağı Avrupa seyahatini 
tehire mecbur kalmış, son zaman· 
larda 1sviçreye gidebilmişti. Ken • 

disi kral olduğundanheri ilk defa 
mütenekkiren seyahat ediyor ve 
Cafer Paşa ismini kuJlaruyordu. 

Kral Faysal evvelki sene mem• 
leketimize yaptığı seyahatte Tür· 
kiyeye karşı çok dostane hiaaiyatı-

. 
1 

... . . Meseli\; bazı insanlar cenaze imi · İngilı'zlerle b' l k T " k. rıJ ı• ın•rnber p:ızt1rtesl glinünclrn ıtıbarı•n • mcras nı ır eşere ur ıye a· 
de beyazlar flyerck, günlerce "enlikl ..ı-ı = le h. d ] l gazetemlzdı· lll'~re b:ı<11ı ,·aNı~ı~ "Eddai Hafız "' er, eben-: y ın e ça ışmış o an şerif Hüse-

• . . - · . ceıcr tertip ederek raksederler ve bu t _ i · • ~ l d 

~ılly!\ ıııuhnscbc<:IRI Kc•mal Bry ~ııbe muhase-

1"l1nı tı•fU; t'tmlş n~ gpnc bir çol< ll){'ınur
latrtı Va:dfrlt•rindc tı>kl'ı"IW göstndilderlni gö

~te!{ on bı>'<l!'r giiıılUk ,Yn·nıt~·f'lerinl kesnıiı:ı -
I". 

fü·clp,. ismıııı P<'l< ı~·ı tanıyan okuyul'ulan - .. sure : yımn og U ur. Umumi harbin ilk 
• . . . ıe ö!Unun ruhunu şadcttıklerine kani olurlar. i J • mızrn llıit•cıp Bı>~·ın garalx>tlerıe dolu bu cserınl Ti . 1 . • sene erınde meşhur Lavrensle bir-

nı ızhar etmit. lrakın memleketi • 
mizle dost kalmasına çalıştığını 
göstermişti. 

Blr dain·dı', hı•r ııltı lll da bir k<'re me - · " ·nf!tan.. arın ıse gülünç olduğu kadar S 1111ırı . dl de b<'ğcnnl'k, st•\'f'rf'I< m<'rnkln takip edeci' - feci bir AdAti vardır: Cenaze merasimı·ne iş _ .=. likte hareket ederek kuvvetlerimiz 
al' araba '\·azifeh·rlne g<'lı~·orl:ır mı ~e " ~ '"Uk'l k lcrine <'ntlnlz. ti k eden kimselere hlssedil ı I" : ile harbeden Araplara kumanda 

et e bir Amirin tefti' yapoınsı doğru mo - ra • mes uzrm. ge - : 
iti"" h-_ if 

1 
ini hak E~rdl'n bir lmç fıl;:ra ıı.lı.Yoruz: len ac•"" duyurmak i"in, cenaze a.laymdan .: , etmiııtir. 

k · • &1""'1ek şube ll.mirlerl vnz <' <'r - J • "' :ı 
1.Vle ı• •- eh --• et " • • • • • • vefat edem bir ada.mm bi" evvel v. üzer so"-.._ vururlar.,. ..:, Kral Faysal ~.. •:l etnıtyorlar .. Bıı noku•Ya eılllllJY .. r-

.. ltıc>lldtr. \.. .............................................................................................. ~ ..... -_ .. n) kralı olmuştu. 
daha sonra Irak 

Iraktaki ~ahili va-

Irakta ~~ltanat naibi olarak ve
lihat Emir Gazi bulunmaktadır. 

(De\·amı il inci &ayılada) 
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Şehrimizde 
Tütüncü Balkan
lılar konferansı 

Tütün yetiştiren Balkan memle
ketleri arasında bugünlerde ıehri
mizde bir tütün konferansı topla
nacaktır. 

Konferansta Yunanistanı temsli 
edecek olan murahhaslardan M. 
Konstantin RodopuJos dün Anka
ra vapuriyle şehrimize gelmiştir .. 
Diğer Yunan murahhası ayan aza 
smdan ve sabık Yunan mebusla -
rından M. Bakalbaşi yarın tütün 
eksperi M. Gregoriyadis ile birlik
te gelecektir. 

M. Rodopulos, dün bir muhar· 
ririmize §Unl:ırı &Öylemiştir: 

"- Bugünlerde toplanacak o -
lan Balkan konferansı, geçen se
ne İstanbulda toplandığı sırada 
teşkiline karar verilmiş olan Bal
kan tütün ofisinin faaliyete geç -
mesi ve şark tütünlerinin vaziyeti 
hakkında müzakerelerde buluna
caktır. 

"Geçen nisanda milletler cemi
yeti içtimaları sırasında Cenevre· 
de bir "Avrupa tütün konferans111 

tuplanmıştı. Bu konferansta Yu -
nanistanı ben ve M. Bakalbaşi, 
Türkiyeyi Mithat Bey, Bulgarista
nı da M. Paladef temsil ediyor • 
duk. Konferansa şark tütünleri -
vaizyetinin ıslahı hakkında bir ra· 
por vermiştik. Bu mesele ay so -
nunda milletler cemiyetinde tek -
rar müzakere edileceği için Bal -
kan memleketleri daha evvel ken
di aralarında görüşmeyi faydalı 
bulmutlardır .,, 

Atina, 8 (A.A.) - Yunan tica
ret odasının 20 eylülde Türkiyeye 
ticari mahiyette bir seyahat hazır
lamakta olduğu bildiriliyor. 

Atinadaki Türk ticaret ataşesi
nin idaresi altında yapılacak bu 

Reisicümhur Hazretleri dün 
Ankarayı şereflendirdiler 

ANKARA, 8 (A.A) - Reisicümhur Hazret· 
leri bugün hususi trenle saat 11 ,40 ta latan bul· 
dan şehrimi zi teşrif buyurmuşlardır. Gaıi Haı· 

retleri istasyonda Başvekil ismet Paşa Hazretlc
rile Vekiller heyeti, meb'us!ar, sefirler, C. H. fır
kası umumi katibi Recep Bev. büyü1< er'~anı har-

biye ikincı reısı Aıım, jandarma umum kumanda
nı Kazım Paşalar Haıretleriyle Veki'ctler erkanı 
Ankara vali ve belediye reiı:, mülki ve as'çerı bır 

ço'.< zevatla istasyonda biriken kalabalık bir halk 
kütlesi tarafından hararetli ve samimi bir surette 
karşılanmışlardır. 

Yunan meclisi reisinin Balkan 
hükômetlerine mektubu 

Balkan konferansına 
Atina, 8 (A.A.) - Mebusan lecek konferansa kuvvetli ıurette 

meclisi reisi M. Nozikis, yakında müz~haret etmelerini, daha evvel
Selanikte toplanacak Balkan kon- ce alınan ve Balkan milletlerinin 
feransı münasebetiyle Türkiye, Ar ilerlemesi ve refaha kavu§ması i
navutluk, Bulgaristan, Romanya, çin çok lüzumlu olan kararların 
ve Yugoslavya hükumeti reiılerile tatbiki hususunda anlatmalarını 

mebusan meclisleri reislerine birer bu hükumetlerden rica etmittir. 
mektup göndermiştir. M. Nozikis, mektubunun sonun 

M. Nozikis, bu mektubunda bun da şunları yazmıştır: 
dan evvelki konferanslarda ha - "Milletlerimizin birbirine ne ka 
,arılan i,lerin ehemmiyetini kayt dar yakın oldukları, uzun harpler 
etmiş, Balkan hükumetlerinin ge- neticesinde hırpalanan milletleri -

müzaheret 
mizin refah ve terakki siyasetini 
yükseltecek, sulhu kuvvetlindire -
cek muntazam bir mesai iştiraki 
vücuda getirmenin ve anlaşmanın 
ne kadar kolay olduğu evvelki 
Balkan konferanslarında gürül -
müştür.,, 

M. Nozikis, Yunan mebusan 
meclisinin bu davetinin muhaleset 
ile ve dostlukla karşılanacağı ümi
dini izhar ederek mektubunu bitir
miştir. 

Almanyaya karşı Yahu-1 Fransızlar 
dilerin hazırlı v ı .. ...,,~ 

Yahudi kongresi Alman mallarına 
boykotaja devam kararını verdi 

Rsa . 
zırlarını gönde-

riyorlar -

seyahatte nmaksat Türk ve Yunan Cenevre, 8 (A.A.) - Beynelmi- ı kalmış olan İtalyan heyetine rağ-
tüccar ve müstahsilleri arasında lel Yahudi konferansı komisyonu, men kabul etmi§tir. 

Paris, 8 (A.A.) - Hava işleri 
nezareti tarafından neşredilen bir 
tebliğe göre hava nazırı M. Cot, 
tayyare ile Moskovaye gitmek ü
zere 12 eylülde havalanacaktır. 

doğrudan doğruya temas temini _ Alman Yahudilerinin vaziyeti hak Lehistandaki Yahudiler 
dir. kında müzakerelerde bulunmuş ve Var§ova, 8 (A.A.) - Yahudi 

Lord Grey 

Büyük harbın mühim 
simalarından biri 

Patis, 8 (A.A.) - Temps ga -
zetesi Lord Greyin ölümüne tah~is 
l'ltiği başyazısında müteveffavı bu 
günkü tngilterenin en asil si~ala
rmdan biri olarak anlattıktan son 
ra bilhassa diyor ki : 

"Lord Greyin büyük harbin ta
rihinde oynadığı rol hakkında bir 
hüküm verebilmek için gözleri 
senelerce geriye çevirmek, bu hük 
mü tam bir bitaraflıkla ve kana -
atle yürütebilmek için de siyasi ih 
tirasların yatışmasını beklemek 
gerektir. 

Bununla beraber Lord Greyin 
ıulhu kurtarmak ve korumak için 
sarf ettiği emeklerin doğruluğunu 
ve aamimiliğini, kendisinin hüsnü 

niyetini ve büyük harp felaketinin 
önüne geçmek için gösterdiği uz
Jaıma zihniyetini kimse inkar et -
mez. Lord Grey bu yolda muvaf
fak olamamıısa bunun sebebi ıu -
dur ki o sırada hiç kimse buna 
muvaffak olmak imkan ve kudre
tine malik değildi. Çünkü o çağda 
imparatorluk idaresi altında bulu
nan Almanya cihan hakimiyetini 
kendisine temin edeceği zannında 
bulunduğu harbi tutu§turmağa az
metmiş bulunuyordu.,, 

bir karar ıureti kabul etmiştir Bu halkçılar fırkasının yaptığı miting
karar suretinde Alman mallarına te kabul edilen bir karar suretinde 
kartı yapılacak boykotajın, Alman Almanyaya Filistin portakalı itha 
Yahudilerinin en iptidai hukuku- latı yapılmasına mukabil Filistine 
nun ihlal edilmesine karşı meşru Alman mahsulat ve mamulatı ih
müdafaa vasıtası olduğu ve bu hu raç "'edilmesi hakkında Almanya ile 
kukun iade edilmesi zamanına ka
dar buna devam edilmesi lazım 

geldiği beyan olunmaktadır. Ka
rar sureti, boykotaj tedbirlerinin 
tanzim edilmesi ve kuvvetlendiril
mesi için bir teşkilat ihlasını ilti
zam etmektedr. 

bazı siyonist unsurlar yapılan an
latma çok şiddetli bir lisanla pro
teıto edilmiıtir. 

Bu yolda bir alım satım mua -
melesi Yahudi milletinin hayati 
menfaatleri için zararlı ve kabul 
edilemiyecek bir mahiyette gfüül-

Komisyon bu kararı, müstenkif müştür. 

Türkiye - Bulgaristan 
müzakerelerine devam 
Sofya, 7 - Türkiye ile Bulga

ristan arasında Sofyada yapılan, 
ve bazı ihtilaflar dolay11ile yarıda 
bırakılan ticaret muahedesi müza
keratına pazartesi gününden itiba
ren başlanacaktır. 

İhtilaflar hakkında malumat 
vern~ek ve yeni talimat almak ü -
zere Ankaraya giden Türk murah
hasları pazartesi gününe kadar 
Sofyaya dönmüş bulunacaklardır. 

Büyük bir tarak dubası 
Paris, 8 (A.A.) - Kale boğa -

zında Dünkerk'te yapılan çok bü

M. Heryo kızılordu 
miralayı ! 

Paris gazetelerine evvelki gün 
bir ecnebi ajansından telefon edil
miş ve Rusyada bulunan M. Her
yoya, kızıl ordu miralaylık rütbesi 
verildiğini bildirmiştir. 

Fakat bu haber, akşam tekzip 
edilmiş ve haberin ajans tarafın -
dan verilmediği anlaşılmıştır. 

Ajans, matbuata özür dilemif, 
telefon eden hakkında takibatta 
bulunulmak üzere şikayet edildiği 
ni söylemiştir. 

Şark panayırı 
yük bir tarak dubaıı denize indi· Roma, 8 (A.A.) - M. Mussoli
rilmi§tir. 72 metre uzunluğunda ni, Şark panayırı tertip heyeti re
ve 13--45 metre genişliğinde olan isliğinden aldığı bir telgrafa ver
bu duba limanların dibini 23 met- diği cevapta gelecek sene açılacak 
re derinliğe kadar tarayıp ayıkla • ı beşinci fark panayırının açılı! reı· 
yabilecektir. minde bulunacağını bildirmİJtir. 

M. Cot'u Moskovaya görürecek 
filo, üçer motörlü 3 tayyareden i· 
baret olacaktır. 

Ceneral Şomier ve sivil askeri 
tayyarecilik müdürü M. Ogüno ile 
büyük ve küçük rütbede yedi za· 
bit M. Cota bu yolculuğunda refa
kat edeceklerdir. 

Tayyarelerin mürettebatı ara -
aında, bilhassa Doret, yozba§ı Ter· 
raaa, zabit muavini Renod ile 
makinist Marsot bulunacaklardır .. 
Hava nazırının bu seyahatine Co
doa ve Rosso de Joseph le Brix tay 
yaresiyle iştirak edeceklerdir. Bu 
suretle sayıları dörde çıkacak olan 
tayyareler Keif ve Harkova uğ
radıktan sonra 15 eylülde Mosko
vaya varacakları tahmin ediliyor. 

Italya -Rus misakı 
ve Almanya· 

Berlin, 8 (A.A.) - Diploma -
tische Correspondenz gazetesi l -
talyan - Rus misakı hakkında 
ki bir yazıda diyor ki: 

"Bu misak, Avrupa sulhu için, 
dörtler misakını tamamlıyan bir 
istikrar unsuru mahiyetindedir.,. 

Berliner Tagblat gazetesi de şu 
mütalaayı yürütüyor: 

"İtalyan - Rus misakı, M. Mu
solininin Sovyetler birliğini Avru
pa devletleri takımı arasına almak 
maksadını güden büyük bir teıeb
büsüdür.,, 

ithalat için 
• 

lktısat Vekaletinin yen• 
bir kararı var 

Ankara, - 8 lktısat Vekili nı 
him bir karar vcrm:ştir. Bu k• 
rar üzerine Almanya ile ticaret Y 
pan ihracatçı ve ithalatcı tüccarı 
şikayetlerine sebep kalmamakta 
dır. Karar §udur: 

İthalat tacirleri , hundan sonr 
getirdikleri ecnebi eşyası bedeli11 
den yüzde onunu naklen, müteba 
kisini teminat mektubu olara 
Devlet Bankasına yatıracaktır. l 
racat tacirleri ise sevkcttikleri ih 
racat eşyası bedellehine mukabİ 
bankadan para alacaklardır. 

Bunun için kredi açmaları ba 
kalara tebliğ edilmiştir. Keyfiyet 
alakadar bankalardan başka güıır' 
rük idarelerinP rlP Hldirilmiştir. 

Fevzi Pş. Hz.ne ziyafet 
İzmir, 7 - Müsir Fevzi Pat' 

Hazretleri bugün Yamanlar dağı• 
na gittiler. Çocuk yuvası ve sl!lit 

bazı yerleri ziyaret ettiler. Ak • 
şam kumandanlık tarafından aı' 

keri mahfilde şereflerine mükel" 
lef bir ziyafet verilmiştir. 

Kazım Paşa Hz. Ayvalıkt• 
Balya, 8 (A.A.) - intihap el_, 

iresini gezmekte olan B. M. M. re> 

isi Kazım Paaş Hazretleri dün h' 
raberinde Balıkesir mebusları ol' 
duğu halde buraya gelmişlerdi" 
Pa§a Hazretleri, hükumeti, beledi
ye ve C. H. Fırkasını ziyaret et 
mişler, Fırka da halk heyetleri 
ki\bul ederk mahalli ihtiyaçlar h 
kında kendileriyle görüşmüşler 

dir. Paşa Hazretleri bilhassa B 
ya madeninin vaziyetini tetkik e 
mişler, istihsal şartlarını araştır 
mışlardır. 

HAVRAN, 8 (A.A.) - B. M. 

buraya gelmişlerdir . 
Havran kurtuluş bayramı yapılı' 
yordu. 

A YV ALK, 8 ( A.A.) - B. r.lı 
M. reisi Kıizrm Paşa Hazrctleıi 
bugün Balyadan Ayvalığn gelmi 
lerdir. 

Paşa hazretleri, Ayvalığa geli 
ken bir çok köylerde halkla görü( 
müşler, mahalli ihtiyaçları tetk~ 
etmişlerdir. Ayvalık halkı reis pi 

şayı uzak mesafelerden karıılanıd 
lardır. 

Yeni Fransız bahriye 
nazırı : M. Saro 

Paris, 8 (A.A.) - Bahriye rır. 
zaretine geçen M. Sarrot ıimdi1' 
kadar uhtesinde bulunan müıtedl' 
lekeler nezaretine ait işleri, ye
nazır M. Dalmier'ye devretmiştil'• 
M. Sarrot bu münasebetle yaptıii 
kısa beyanatta çok iyi mesai at • 

kadaşlarr arasında çalışacak ol ... 
halef ine büyük bir itimadı oldui1" 
nu, müstemlekeler nezaretinin tı1~ 
teit ve muktedir ellere geçtiğill' 
söylemiştir. 

M. Sarrot, halefi M. Dalmier il• 
birlikte yaptığı tetkikler hakkınd• 
sorulan bir suale şu karşılığı .,er-. 
mittir: il' 

"Müstemlekelerde dirlik ve d 
zenlik hüküm sürmektedir. Bil* 
nunla beraber iktısadi buhran b~ 
raları da şiddetli surette hırpalı. • 
mıştır.,, 

K.atoliklerin kongres_i;. 
Viyana, 7 (Hususi) - Vı"! 

nanın bütün kiliseleri, hep bird. 
çanlarını çaldılar. Kato~~klebİI' 
kongresi var. Kongreye dort ·r 
yük papasla 250,000 murabba• 

1 

tirak ediyo:f. '/~ 
Şayi olan rivayete nazaran .,,, 

Papen, hüviyetini sakhyarak 1'0 

greye iştirak edecek:nif. 



• 
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)'Unan polis 
müdürü 
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SOHBE1LER 

Tahta kurusu gibi! 

ü· tlllak . . k·ı ,... .t ızı teş ı a ımızı 

Balkanlarda sulhu takviye 
Zannetmey;niz, ki yer yüzünde, 

sade Mussolini cenaptan mi.itema· 
diyen gençliğe tezahürat yaptır • 
makla metguldür; Hitler durup 
dinlenmeden, nefes almadan, so
luksuz nutuklar verir. Sanmayın, 

ki yalnız bir Dolfus vardır, bacak 
kadar boyu ile memleketini Alman 
istilıismda.n kurtarmağa çalr~ır. 

a· lllükenımel buluyor 

rı ~htiın ·... l A . 1. .. . ...e ge en tına po ıs mu-
~· Ange Evert, şehrimize , :t Yat maksadiyl~ geldiğini , 

Hld · ~. •rısten evvel Ankaraya gi-
tni \'e batvekille birlikte Ati
bt lYdet edeceğini söylemiJtir. 

. ~anata nazaran, Mösyö Çal -

'''hrirnizde iki gün kalacak· 

r 
llla Polis müdürü, polis te§ki -
l>: hakkında diyor ki: 

k .t>?lis pasaport şuhesini, par-
• .ll'ı~Zıni, birinci şubeyi gezdim. 

lact a ~rzlarr ve si~temleri f ev -
at edır. Bilhas..c;a parmak izi teş
k 1 ~0ksan~ızclır. Tek baş par -
ı ~~temini <;ok beğ~ndim. Bu 
~ IZde tatbik edilmivor. 
'"a•r ~ ~ o Ange Evert, Yunanistan· 
~~.İYetin hali tabii de olduğu -

·~· 0 •1ö Venizelosun geleceği 
ld 

1 ~İ~mediğini, her h
0

alde ~· 
'riıın Atinaya avdetınden bır 

btiirı sonra geleceğini evveli 
}'.ada oturacağını badehu gi-

~ ıöylemittir. 

iittıhuriyet bayramında 
nakil vasıtaları 

~huriyetin 10 uncu yıldönü -
~ tes'it programını hazırhyan 
1•Yon bugün belediye reisi mu
i liamit Beyin riyasetinde u -
i bir toplantı yapacaktır. 

~~'it programının batlıca esas· 
h.zırlanmı§tır. Bazı nakil va -

k ı ile eğlence yerlerine de 
l~blar yazılarak üç gün süre -
o-.l'l a d f.. l la . yram a msı ucret a . 
tı ıatenecektir. Bazı müeue -

t kendilerine teklif vaki olma _ 

, Ci.irnhuriyet bayramı şerefine 
:~lerini indireceklerini bildir -
erdir. 

l-f aber gezintisi 

~ı ikimizin tertip ettiği 

Yunan başvekili ve nazırları yarın 
şehrimize ı ki d • Ruzvelt her gün yeni hir iktmıt ge ece er ır planı çizer. Aklmız yalnız cemi-l yeti akvama, bir ada devleti cl-

--~~~~--~~-~~ 

Memleketimizi ziyarete gelecek Atina, 8 (Husu:i) - Teşkilatı Bu madde hudutlarda mütekabil maktan kurtu'mak istiyen Japon· 
olan Yunan Batvekili M. Çalda • esasiye encümeninin dünkü toplan emniyetten bahistir ve Balkanlar • yaya, Liıvrensin boyunduruğun· 
risle diğer Yunan nazırları hu sa- 1 tısında başvekil M. Çaldaris An • da sulhu takviyeye hadim ola . dan sıyrılmak üzere olan lraka 
bah Pireden hareket edeceklerdir. karada imzalanması mukarrer ye- caktır. tl\kılıp kalmasm. 
Yarın öğleden sonra Elli kruvazö· ni Türk - Yunan dostluk misakı Bütün gazeteler İtalya, İngiltere Eğer dünyayı, sade ve sade is-
rü ile limanımıza gelecek misafir hakkında izahat vermiş, bu misa - ve Fransa sefirleri tarafından M. tikliıl mücadelesi, iktısat savaJı, 
Yunan nazırlarının kartılanmaaı kın birinci maddesinin, M. Veni - Çaldarisin Ankara ziyareti hakkın yüksek politika dalaveresi ile meş 
için büyük hazırlıklar yapılmıştır. zelos tarafından imza edilmiş olan da gösterdikleri alakadan bahse - gul zannederseniz aldanırsınız. Bu 
Haydarpa§ada büyük bir tak ya • ve halen mer'i bulunan dostluk derlerken yeni Türk - Yunan dünyada bir de ''Esperantisto,, lar 
pıldığı gibi Ankara istasyonunda misakmı daha ziyade tetmil edici misakının beynelmilel ehemmiye- \'ar. Esperantisto demek, Espe • 
da bir tak yaptırılmıthr. mahiyette olduğunu söylemiştir . tine işaret etmektedirler. ranto dilinin propagandasını ya• 

----------------------------------- pan demektir. Eğer hu propagan-
Türk telgrafçılıg"' 1 u·· Matı· ye vekı·ı.· dacı kadınsa Esperantistino'ur. n i versı• te Propagandacının oğluna Esperan-

B. " ·· d b. tistido, kızına Esperantiıtidino de· 
ır gozun en ağır ır Pirleri Mustafa Ef. için 

bir ihtifal yapacak 
Türk telgrafçıhğının piri, tel

graf işaretlerini ilk defa Türkçe -
ye tatbik eden - Edirnede telgraf 
müdürü - Mustafa Efendi adın· 
da himmetli bir zattir. 

İstanbul telgrafçıları, bu adı 

tebcil için bir hazırlıkta bulunmuf 
)ar, tefebbüslerini umum müdür
lüğe bildirmitlerdir. Umum mü-

dürlükten gelen cevapta, hu ihtifa
lin Mustafa Efendiye layık hir ,e. 

kilde ve 1934 yılında bütün Tür
kiye telgrafçılarına te~mil suretile 
yapılması bildirilmiştir. 

Bu münasebetle T. D. T. Cemi
yeti İstanliul vilayet merkez he
yeti azasından A. Baha Bey tel • 
grafçılıkta ana clilimiz ve Mustafa 
Efendi adlı bir tetkik netretmittir. 

Bu eser, milli hareketlere olan 
hizmetin ve böyle hizmetlerde gö
rülen mukavemetin ibret verici mi 
sallerinden birini veriyor. 

Haydarpaşada yapılmak· 
ta olan büyük tak 

Eczacı mektebinde 
kaldırılan dersler 

ameliyat geçirdi nır-Esperantoyu, 1ss1 de doktor 
Avrupadan aldığımız hususi bir Zamenhof namında hir zat icat 

habere göre, Maliye Vekili Mus - eylemitti. O gün bu gündür, bu 
Üniversite tesis edilirken, ecza- tafa Abdülhalik Bey evvelki per· d l f · · ilin taraftar arı, aşızmı, nasyo • 

cı mek-tebindeki bazı dersler de •emhe günü Viyanada Löw sana- A .,. nal - sosyalizmi, komünizmi, me-
tedrisat programından kaldırılmış; toryomunda ameliyat olmuştur. rikanizmi bir tarafa bırakmıtlar, 
h. Bu dersler, fenni ispençiyari, Ameliyat gözündedir ve mühim- sade ve sade esperantonun beyne! 
müfredatı tıp, bakteriyolojidir. dir.. Ameliyat yapılan gözün kur milel bir dil olmuına çalışıyorlar. 

Türk farmal<ologlar birliği son tulması ümidi henüz kaybolma - Bunun için uğratan 5,000 cemi-
günlerde yaptığı bir toplantıda mıttır. yt-t var. Yüz tane mecmua netr· 
bu derslerin lağvi meselesini görüt Kıymetli Maliye Vekilimizin ge edili yor. içtimai, edebi, fenni o• 
müş, neticede lağvedilen derslerin çirdiği ameliyatın muvaffakiyet tuz mecmuaları mevcut. 1922 den 
tekrar tedrisat programına kona- haberini sabırsızlıkla bekliyoruz. beri, cemiyeti akvam beynelmilel 
rak okutulmasının lüzumlu oldu . Her halde ikinci ihtimalin ta· bürosu, iki ayda bir, müzakerat 
ğuna karar verilmi~lir. Bunun Ü· hakkuk etmemesini samimiyet ile hulasalarını esperanto liıaniyle de 
zerine Maarif Vekili Refı'k ve U" _ temenni ederiz. d ı · · neşre iyor. 50 te sız ıstuyonu 
niversite emini Neşet Öxr.er Bey- T_ü_r_k ___ Y_u_n_a_n_t_i_c_a_r_i _m_ Ü- Esperanto diliyle konferanslar ver 

lerle.. örü~mck üzere..:biı- heyet in- k • d d• mektedir. Liyon, Leipzig, Frankza eresı e\'am e ıyor 
tih~p edilmittir. Yunaniatanla aramızdaki mü - fort pazarlarında kullanılıyor. 

Haber aldığımıza göre, heyet, zakerenin bitmemesi sebebi Yuna- 1933 senesinin geçen ayma ka-
henüz Maarif Vekili Refik Beyle nistandan Türkiyeye giren e!yanm dar1 144,678,016 Esperanto diliyle 
temas etmemitlir.. Yalnız heyet miktarı tesbit edilmediğinden Yu- yazılmıt eaer satılmıştır. 
reisi, Üniversite eminini ziyaret Bu dilin bı'r de edebiyatı vardır. nan bonoları sürülmemekte, kıy • 
etmittir. Al F' 1 ·ı· metleri bu yüzden düıen bonoları manca, ransızca, ng1 ızce e • 

Nc~et Ömer Bey, ted:-İ!lat '"'re'""- "k T k 'h · l · serler tercu"me edı'lı'yor. .., '"' pratı ür ı racat tacır erı na -
ramları üzerinde henüz kati bir zarı dikkate almıyarak Yunanista- Bu tercümeden bir nümuneyi 
karar verilmediğini, lağvedilen aa sattıkları mallara ona göre, yük heraher okuyalım: 

e • 
~lfl.ti nıuvaffakıyeile ! Yarın tehrimize gelecek olan Yu 

ld nan batvekili M. Çaldaris için Hay 

derslerin tekrar konmasının kuv- ;;ek fiat koydukları gösterilmekte· "Öyle zamanlar olur, ki her ıe· 
vetle muhtemel olduğunu söyle • dir. Son zamanlarda vazivet düze'· yi açıkça söylemek gülünçtür ve 
ınıştir. 1 mittir. Fiatları mukaddema çok söylememelidir. Bazan, affınıza 

düten Yunan emtia bonoları bu· mağruren diyorum ki: İnıanın İ· 
gün yüzde on bet üzerinden hat- çinde olanı saklaması lazımdır.,, ~ yapı l darpaşa iskelesi ile fİmendif er ga-

'ER refikimiz tarafından rı arasında büyük bir tak in ta e
·~ ı..ıları için tertip edilen de • dilmektedir. İntası bitmek üzere 

·~· R i'-1' •ntisi dün yapılmıftır. e • olan bu tak, Türk, Yunan bay-
ı~ tarafından bu eezinti için rakları ile süslenecek ve elektrik-

l tı Şirketi Hayriyenin 68 nu- le tenvir edilecektir. 
\ı 

Bir sokakta el çabukluğu 

k·"~puru sabah saat sekizde 
1'•lik bir kalabalıkla köp • 

Beyoğlunda Ziba sokağından 
geçen Gülnihal vapuru lostroma _ 
larından lshakın yanına Küçük . 
pazarlı Kemal yaklaşmış, beş lira-
11nı çalmıştır. lıhak hemen işin far 
kına vardığı için hırsızı yakalı _ 

Türk - Yunan bankası yarak polise teslim etmiştir. 
~h, k -~\_. l'e et etmi,, Be,iktaf, Us-

'ı_' )(lldıköy iskelelerine uğra
'l: 9 .. 

Betikta,tan doğruca 

') Uyükadaya oradan da Ya-
i' 2İtrniıtir. Vapur Yalovada 

~'l durduğu için gezintiye 
i l ~dcnler kaplıcalara kadar 

. t ,.. . ..... ı v. y 1 d 
ıldik • og e yemegı a ova a 
'ta' len ıonra tekrar hareket 

11
• Büyükada ve Kadıköye 

d-r k B 1. . ~ a eıiktafa ge ınmı§ -
· .. _da istiyenler çıkmıtlar, 
\ ~ ~clnıek istiyenler de va • 
"(tıktcn ıonra Boğaz gezin -
V -l?aıttrr. 
'J)ıır 

~;reye gİtmİ§, burada bir 
-r lcalmı,, ıonra Boğazda 

"le ~ bir gezintiden tonra bü· 
t~ı b' ere uirayarak ıaat ır 

~ lcöprüye dönmüttür. 

'\~ ~ davetlileri cazbant ve 
\ • Ubnan vaourd~ çok hot 

"e . 

Türk - Yunan bankasının ku

rulu!u için bazı tetkikat yapılmak- ı' 
tadır. Bankanın Türk ve Yunan 

l . . . t' k' 1 1 mali müessese erının ış ıra ıy e 
vücut bulacak bir komisyon tara· 
fından tetkili takarrür etmiştir .. 
Sermaye bu mali müesseseler a

rafmdan konulacaktır. 
Türk - Yunan bankasının. bu 

iki memleket iktısadiyatı ve Bal· 

VA KIT' 
c.; .lndelık, Sıyaııı Gatete 

'staobul Anltar11 C'&1tl!' tıl VAKI'l >'Urdu 

Telefon Numarelare: 
Yazı işleri lelefonu: ::43711 
idare tcleronu : -ı4370 

l'elgrnı aı1reııı . lııtantı.I _ '/AI\:n 
Posta kuıusu No. •fi 

~bone debelleri · 

kan memleketleri iktısadi müna - Seneli" 
6 aylık 

Ttirkl~e 

1'100 Kr. 
7~0 

F.:cneb1 
2700 Kr. 

14~0 

3 aylık 400 .. sebatı üzerinde mühim bir rol uy 1 

nıyacağı anlaşılmaktadır. t aylık 150 ft 

"00 
300 

Farmakologlar kongresi 
Pratik Farmakologlar Birliği 

evvelki gece Halk evinde bir kon· 
. . k 1 gre yapmıf, yenı nızamname o u-

narak tasdik edilmittir. 

illn Ucretleri· 
nc;rl iJAnlarırı llfın 11ahlfef,.rlııı1ı• "lllntl · 

h:ı:,l:ır , ilk ııahılı't.ll' 2.>0 mi :SO lmru,ıuo 

ı.uruşu karlın çıkıır 

Bü)ilk, faz.la, 111'\ n111lı llAn n•ro•nlert: alt 

·~ rı tenıllfıt \lırdır. 

Reı-ml llAıılıırın bir ııatırı 10 kııru,tur. 

KUçUk llAnlar. 
Bir detası liU lkı dcııu;ı 60 U-; deraıı ı..:. 

dört ı.erıısı 75 ,;e on dcCıı!ı JOO kuru~l•ır 
uc: aylık tıAn verenlerıo tılr defası meccıı· 

nendir. Ollrt 11Rtırı C<'C:Pn llfınlarırı hızı;ı 

ti daha müsait tartlarla talip bul· Esperantoya nazmen tercü • 
maktadır. Yeni kontenjan tevzi
atında, bilhassa M. listesinde ve 
ayrı bir kararname ile Yunanista· 
na Türkiyeye ithal edebileceği em 
tia için ihtiyaca göre kontenjan 
verilmiş olduğundan önümüzdeki 
vaziyetin daha tabii devreye gir
mesi muhakkaktır. 

Bugün itfa edilmemit Yunan 
bonosu miktarı ancak 4,5 milyon 
drahmi ( 45 - 50 bin lira) kadar
dır. iki memleket münasebatmın 
normal bir devreye girdiğini bu 
rakamlar da gösterebilir. 

ummwm ııu 1111K11totıtfflfttltt11 1t • 

15 Yel Evelki VAKiT ~ 
llftlllllf HllU H 1 1 ııut O 111 

9 EylOI 1918 
- l\lchmct \'11hidettln, ordu 'c donan • 

mnya hita!M-rı bir (be,\ann11m"1 hüma,\ıın) 

ııeşrt•tmio:tir. 'Rıı l>ı-,\onnamC' Ö)ll? ba11lamak

tntlır: 

"Erılııtlı 17.nmrmın lıırlnı> tf'\ fikan RP.&tı • 

lnllıth J;frndlntl7in alı>mdarları Ehft T.,\ llbbi 

F.n"larl Hıızıetlı•rinln tlırbei nıllbarek,.lerindr 

Eınlrilmllmlnln Öml'riılranık Ha:r.retıhlnln 

kılıı;larııır mlıcahldl fl8t'billlllh 'C'Zirlm Salt 

Ahmet :;'erit ~iln1111I f'li~ le lm,attım. Ru ,." -

8llri haY-nf' ilf' dı> berri ',. bııhri erkln, Ülllf' 

ra n• :rnhitan Hı "fradı a1>k••rl;,eıni:r. tarana • 

rından haklmndl\ ı;-ıiııtf'rlll'n ""'"' lhl!uı \'e 

muhabht'ttrn clddf'n mlltC'ha"ıls oldum . ., 

- Rnlı;ıırbtnıı' milnferit ıııılh aktedrre-

ff oıa~ lıılıırın:ı. kaN!r (Prrporı;l 

mesi: 
En multaj okatoJ 

La lero aen,-cııta far111111 rldlnda 

Kaj onl gin nndan nenlf-1 tolemıı 

Car •Jile al 'la moralo rl&icle 

R<>umft nl ı,ıuı karllf'ntojn lntlmajn 

Nasıl?... İtte dünyada, erkekli 
kadınlı, çocuklu ihtiyarlı binlerce 
ve binlerce adam var, bu çetrefil 
dili bütün cihana kabule uğr1.1ı· 

yorlar. 
İddiaları §U: 

''Yaşıyan diller arasında Etpe• 
ranto en kolay değildir .. Kelime. 
lerin mefhumu derhal göze batar.,. 
lspatı yukarıda. lnanmazıanız 
yukarıki satırları bir kere daha o
kuyun.... Ortada anlatrlmıyacak 
bir fey yok.... Apaçık lisan!.. 

Bektaıi, tahta kurusunu ezmlt 
te: "Hey allahım, bunu koklama· 
dan mı yarattın?.,. demi,. Doktor 
Zamenhof ta acaba hu dili konu
fUP okumadan mı icat etmit !.. 

Sellmi izzet 
91tıfllt1• m•umıınncnı '"""""••ııftttttttttt ıttttt11Mttt11thlllil1fftlf11lllllNUtutt9 

aulbil taaın'\'ıır cdf't1ff'7.,. dl~ or. 

~İt- ç~l'lnitler, nefeli · ve eğlen· 
tün Y•famıtlardır. 

Mesleki bazı müzakerelereden 
aonra riyasete Caialoğlu eczaha • 
nesinden Ahmet Nuri, ikinci reiı -
liğe BefiktaJ eczahenesinden Züh 
tü, katipliğe Bünyamin Beyler se

çilmişlerdir. 
ııatırları ~ş kuru~tnn hcsııp eıtıılr 

, . _______ , ______ ... '( iJdı •llı,unt'lı lılı· hlr Rıılı;nr nuınferlt bir 

- adra:ıam TalAt Pa,a bu ııabah Mat 

11 de Bt'rllne mın ualat l.'tml tir. Is tas~ on

da bir ~ok rlrr.:: ııh·ar.iJf" t:ırafmdftn lctl.kabal 

f"dllmh,tlr. AlmıuıJa hnş\rkill namına "~ 

C'l\•I Rıı:r.rnl>f'rır hazır bulunmıı, hır. 111.'ra~r -

lf'rlndl' llldh 1 !\lıııır \!! JUfat Pa,a nJctuJ!ı 

hıı.lcl<ı "A\lorı,. ott'Jlııe a1lmd P~l.,ml,tir. 



Beyoğlunda resmi 
maliye memurları 
İstanbul maliye teşkilat komis -

yonunun vazifesini bitirdiğini yaz
mı§tık. Bcy,,ğlu mıntakasında va
zife alanların isimleri de ~unlardır: 

<ialata şubesi 
Tahakuk memurluğuna Necmet

tin, muavinliklere Ömer Nihat, Ah 
met Samim, Sedat, katipliklere 
Mehmet Fehmi, Muhtar Kazım, Sa 
bahattin, Osman, Zeynelabidin, 
Pertev, Lütfü, Niyazi, Nurettin 
Beyler. 

Kulekapı şubesi 

MeIIY.ırluklara Hüseyin Eyüp, 
Fahri, muavinliklere Ahmet Bey -
le Feride Mecdettin Hanım, ki. -
tipliklere Şinasi, Memduh, Halit, 
Hasan, Şerif, Saffet, Cevdet Bey -
lerle Saadet Hanım. 

Topane şubesi 
Memurluğa Mür,it, muavinliğe 

Nazım, Salih Zeki, katipliklere Ta 
hir, Ferhat Nihat, Feyzullah, lhsan 
Kazım, Rasim, Abdullah Naci Bey 

ler. 

<ialatasaray şubesi 
Memurluğa Ali Kemal, muavin -

liklere Saim Tevfik Beyle Hasena 
Bahaettin H. katipliklere Servet, 
Ahmet Tevfik, Sadık, Hüseyin Av 
ni Şükrü Murtaza Beyler. 

Taksim şubesi 
Memurluğa Abdürrahim, Sait 

Salih, muavinliğe Fikret Hamdi, 
katipliklere Nüzhet Mazhar, Sami 
Fehmi, İsmail, Feridun Beyler. 

Tarlabatı şubesi 

Memurluğa Naci Kamil, muavin 
liğe Bürhanettin, katipliklere Hik -
met, Mustafa lhıan, Kazım, Hida-

yet Beyler. 

Feriköy şubesi 
Meınurluğa Suduri Hulusi, mu -

avinliklere Rifat ve Saim, diğer me 
murluklara Selim Sırrı, Adnan, 
Mehmet Ziya, Hasan Tahsin Bey
ler. 

Kamerhatun şubesi 
Memurluğa Şadi Bey, muavinli -

ie Nimet Afif Hanım, katipliklere 
Memduh, Mehmet Ihsan Beyler. 

Kasımpaşa şubesi 

ransaya ızmet 

edecek bir hilaf et inhisarlar 
1Ja1J11ıakait:den ueı)(ın, !Varidatta görülen 

başka bir memlekete bırakmnmalı 1 J l 
imiş. Fransa şimdiye kadar aza JŞ ar 
müslüman müstemlekelerinde tem- · 
·ı · t• t k. t · F k t b i İnhisar idarelerinin ıslahı ıcın 

ıı sıyase ı a ıp e mış. a ;-. u 
1 

_ •• h . ~ 
· t C · d f . k ·1 t. ı cagnlmış olan mute ass11lar Cıba-
sıyase ezayır e ıyas o ı e ne ı - · . . 

ı · A k .. k f ! li cıgara fabrıkasında ışe ba,la _ 
ce enmıs rtı muştere ı; a -

~ • b.k k mışlardır. Mütehassıslar ,imdilik 
liyet proğramını tat ı etme , . 

F k 
.. 1.. , fabrikaların teknık kabiliyetini 

lazım geliyormuş. a at mus u - . 

1 l b ' l k yükseltmek noktaaına ehemmiyet 
man ar ile ıyıce an aşa ı me t . . 
· · d 

1 
k. 1. l d k vermektedırler. Bu maksatla Cıba-

ıçın e on arı teş ı at an ırma , 
li fabrikasının bulunduğu binanın 

dini bir merkeze bağlamak, bu 
taksimatı, makine ve tezgahların 

merkezle görüşmek icap edermiş · 
vaziyeti değiştirilmektedir. 

tarzda düşüncelerle tamamen al - tır. 

Bu da hilafet teşkilatı ile kabil o-
l bT . Bu değişiklikler fabrikalarda 
a Gı ırmılş . k F h .

1 
• masrafı azaltma}:, buna mukabil 

örü üyor i ranıız mu arr rı 
k B k t 

randımanı çoğaltmak maksadile 
nin maksadı açı tır. u ma sa ı l k d 

k l 
)'apı ma ta ır. 

müslümanları toplama , on arı . 
.. 1.. l k AI • Son zamanlarda cıgara satışları 

toplıyarak . mush.umant 
1 

t a ekmdı • ı "zalmıştır. Evvelce en çok satılan 
nin menf aatıne ızme e me e- . 

cıgaralar Y enıce, Serkldoryan, 
ğildir. Bu toplantı altında Fransa- B f d ld - h ld · d' . a ra ma en o ugu a e şım ı 
nın müslüman memleketleri üze - b 

A • • • unların satışı azalmış, ucuz cıga-
rindeki hakım1yetıni ve nüfuzu - l d h k t l - b ı 

l d
. . ra ar a a ço sa ı maga a§ amı§-

nu kuvvet en ırmektır. 
tır. 

Halbuki M. Robert Bos hu Bu yuzden varidat ta azalmı, • 

danmaktadır. Müskirat İnhisarı varidatında da 
Bir kere Fransa gibi hirist ya. son zamanlarda bariz bir azalma 

bir devletin kendi siyasi mak - görülmektedir. 
salları için bir hilaf et tesisine Bunun için mütehassıslar salı! 
ön ayak olmaaı ile müslüman meseleıini de tetkik edecekler, bu 
memleketleri üzerinde söz sahibi tetkikler bittikten sonra salı! ve 
olacak bir halife intihap oluna - maliyet fiatlarının yeniden tanzimi 
maz. Olunsa bile böyle bir mü· ve satışları arttırmak için alınma -
eneıe Fransanın menafün.e biz- sı lazım gelen tedbirler hakkında 
met edemez. Eğer intihap edilecek ikinci bir rapor hazırlıyacaklar -
halife sadece Şimali Afrikadaki dır. 
Fransız müstemlekelerinin müslü- ------------

man ahalisi ae meşgul olaca.ksa Fabrikada ne çıktı? 
buna halife adı vermek mümkün 
değildir. Yok eğer mesela F asta 
oturacak olan bu halife Cezayir, 
Tunus müalümanlarındanı bqka 
Trablusugarp, Mıaır, Irak, Hin -

Depolarda kaçak eşya 
bulunuyor 

Ankara, 8 - Aiılcaraclaki bira 

fabrikası ve mÜ§temilitı ıörülen 
lüzum üzerine gümrük ve inhisar· 
lar vekaleti müfettişliği ve emni -
yet umum müdürlüğü tarafından 

arattırılmı,tır. Fabrikanın depola
rında muhtelif yerlerde sandıklar 

içinde yüzlerce panama fapkası, 

lavantalar, tuvalet takımları ve sa 
ir mütenevvi eşya bulunmuftur. 

Bu eşyanın kaçak suretile ge -
tirilmiş olduğundan fÜphe edilmit 
tir. Bu sebeple eşya mahallinde tu 
tulan zabıt varakaıile Ankara güm 

Bir amele 
Toprak altında 

kaldı, öldü 
Dün Eyüpte feci bir kaza ol mu~ 

ve toprak altmda kalan bir ame -
le ölmütlür. 

r 

Cumarlui 
Y Eylül 

Paı•' 
10 Ey!Bl 

19 Ceına.eJ 
5 

18 Cema.cvel 
l• UD do~u . u 

c:un ~tısı 
' ahah nam aL• 
O~t c nan azı 
l lndı namazı 

n •an nııma1 

\at ı namu: ı 

lm •at 

~ •• J 
1 ,3l 

.ı ı 

l '.li? 
ıo:.ıQ 

ı ~.:ıı 

Eyüpte Bahariye caddeıinde 

f Ah 
\ ı lın ı:.crcn ı:ll n cı 

Musla a met ve cürekasının 
T Yılın Lalan .. 

.. oıı.oı 
3.4Q 

-~2 

il;' 

mensucat fabrikasında meydanın L _____ ------
tesviyei türabiyesi yapılırken Ra- =-- -:-=, =========~~"'ı:ı 
misli Zülfü ve Derviş altını kaz -
dıkları toprağın çökmesiyle altta _:_;~;;;.;;..--=-=====;....=..--

kalmışlardır. Bunlardan Zülfü Bugün 
kurtarılamamış toprak altında öl
müş, Dervit ağır surette yaralan
mıştır. 

Fabrika sahibi Ahmet Beyin de 
Dervişi kurtarmak isterken ayağı
na ağır bir taş düşmüt, yaralan -
mı§hr. Derviş ve Ahmet Bey Balat 
Musevi hastahanesine yatırılmış -
lardır. 

Yeni hatlarımız 
İkmal edilen ve hazır 

bulunan kısımlar 

Diyarıbekirden bildirildiğine ıö 

re Fevzi Paıa - Diyarıbekir şimen· 

difer hattını in,aya memur olan 
Nafıa Yollar Müfettiti umumisi Ah 
bas, muavini Necati Beylerle İsveç 
grupundan M. Düba orada yapıla· 
cak istasyon mahallini tespit için 
Diyarıbekirde bulunmaktadırlar. 

Bu hat üzerinde Fırat iatasyo • 
nundan 334 üncü kilometreye ka .. 
dar olan kısımdan 51 kilometrelik 
kısmın teıviyei türabiyesi ki.milen 
ikmal edilmi,tir. 

Fırat istasyonundan 345 inci ki· 
lonıetrecl ki S kol r ne-lal.dil 

olan yoldan 64 kilometrelik kısmın 
ray f erşiyatına bir aydan beri de 
vam edilmektedir. 

430 uncu kilometre ile 445 inci 
kilometre arasındaki kmm iki se -
ne zarfında ikmal edilecektir. 

445 inci kilometrede Diyarıbe · 
kire kadar olan yerin tetkikatı ik -
mal edilmiş ve yol kazıklarının ça
kılmasına batlanmıflır. Trenin 93'> 
senesi sonbaharında DiyarıhekiM 
gelmeıi kuvetle muhtemeldir. 

1 S TAN B l L -: 

18 den 18.SO a kadar GrAmofo• ~ 
. .,., '" nıwılklJe hl'JClı - 21.SO dan ..,. 

Gramofon - %2 den ltlbarf'n Anftcltil" 

Rorsa llaberlt>rl, saat •)an. 

\'IYANA: 618.l m. -

12.so plllda t:uıınruıı best.cklrı.rt' 
lerl - ıs öğle kooM?rl , \ l~an:ı 

orkestraııı tarafından - 14.10 - tJ 
18.16 Fransızca dcnı. - 16.SS J>or9 

tarafından (lman \C ıtllr) me\"T.ulıl 

be - 17 Alman katolik1c.r gilnii 

fe\ kail de l<onııer- 19 ~1akı R&l n.,s#, 

mı,.ıncı dolu" ~ ı1donUmü - 19.2.S '/)~ 
ıııcrl - %1 . U ( 1'11dü, r.aln l'mrl~ ır!) 

dan 19 a kadar Franııırzca derıı (1'1 

mahıııu•} - 19 dlln 20 ~e kadar Rl,.ı 
arkıulaılan - 20 den !?1.SO a ka~ 
t1peret. Beatf', m('şhur (Or1of) 

~Btf'klrı Rrııno Grani°'"tt>dtc nlll ~ 
plAkla akıam konıırrl. 

BUD:\PP'.ŞT!: : ~50,:ı m 

7.U jlmnaııtık '" plik - 11 pl!li 

çlı;-anmwılkl~i - 111.SO ıtalon mıı11t1'lııl 
çocuk 11a11t - 18.30 :\lac:tr ıarkılaP 

ile. 19.10 Şarkılar, plJano rl'fnkatiJit 

nın (Çlı;-o~ nf'qırlnuı.") opereti, 

musikisi. 

BOKREŞ : 394.2 M. -

13 habttler plAk - 11 Pllkla 

ıılkl - 18 konııl!r bu arada \damdl 

f('r kral olımyrlım .•• ) o~rı-tinin U 

20.20 plikln muı~lkl - %1 madam 

mark OPf'rd ıarkılan !IÖ\ llil or - ' 

yola koaııerl - ı2.15 r.omu m111.ııd'1 
\ 'AR$0\'A : 1412 m. -

1 
16.83 plAk - 17.30 ıarkrlar -

r:annl - 20.0S plAk - 21 hafif 

2!.SO Po1onJa n1uıılkltl - :.?5 dan• 

RCLGRAl>ı uı m. -

1% konııer - lS.05 kon~r - t1 

17.•:> kon!M'r - 20 İliç tnrftfından 

kılu - 20.80 ııohlx't - :? I ply11nfl 

Papo tarafmdın .,nrkılar - %!.40 o 

~u da"" pllklan • 

ROMA 4-11,'! m. -
21.1.'i plı\k gatl - %1 .4~ mubttlif 

ler - 23.SO danı. mualklııl - ıs.~ 

ıwr - 22.10 damı havaları Memurluğa Rahmi, muavinliğe 

Oıman, Ahmet Hamdi, katiplikle -
re Arif, Ahmet Necdet, Oıman Nu 
ri Beyler .. 

distan, Efganistan, İran gibi ge -
rek müstakil, gerek gayri müsta
kil müslüman memleketlerin aha
lisi ile de mefgul olacaksa o vakit 
bu memleketlerde hakim olan 
kuvvetler ile iıter istemez karfıla· 
şacaktır. Bu gibi memleketler 
hilafet perdesi altında kendi a
leyhlerinde entrikalar çevrildiğir t 

den füpheye düıecektir. De -
mek ki bugün Fransa ile dost ge
çinen bir takım memleketler ara • 
sında ıadece onun nüfuzu altında 
itliyecek olan hilafet teşkilatı yü

zünden dargınlıklar batlıyacak
tır. Her halde bu hilafet te,ki -
litrndan Fransanın siyasetçe göre· 
ceği zarar oncltln beklediği fayda

rüğüne nakledilmiştir. Şimdiye ka Italyan 1.zcı·lerı· dar yapılan tahkikata göre bu et· 11 y E N ı 
ya fabrika müdürü tarafından ge- " ~ E 

.__ ____ .....;......;-.. ________ _ 
tirilmiştir. Müdür hakkında ka - Dün bir gezintiden sonra 

Arnavutköy şubesi 
Muavinliğe Yuıuf İzzettin, Nec· 

det, katipliklere Seyfettin, Akif, 
Münir Beyler. 

nuni takibata başlanmıttır. Rodosa gittiler 

Hasköy şubesi 

Memurluğa Muhittin, katiplikle
re Cemil, Mehmet Yaşar Beyler. 

Ölenler diriliyor ! 

ları gölgede bırakacatrr. 
Kaldı ki Fransızların bugün Yeni deniz tarifeleri 

yapmak iıtedikleri hilafet tecrü - Deniz tarif el eri münasebetiyle 
besine daha evvel baş vuranlar ol- aktarma ücretleri arttırıldı. Bu 
muştur ve bu tecrübelerin sonu münasebetle aktarma ve transit 
hep menfi çıkmıştır. Bu tecrübelc- itleriyle ali.kadar müessese mü • 
rin tekrarı Fransızlar için pişman- dürleri, kendi aralarında bir içti
lıktan batka bir netice vermiyece- ma yapmıflardır. 

Mardinden yazıldığına göre bir ğini kendilerine bir kere daha ha- Verilen malumata göre, bu iç-

Evvelki gün şehrimize gelmi• o· 
lan ltalyan izcileri dün Rodosa 
gitmi,lerdir. 

izciler kendilerine refakat eden 
Türk izcilerile birlikte tchri gez -
mİ§ler, saat on bette ıeldikleri va
purla Boğaz içinde bir gezinti yap
tıktan sonra Akdenize hareket et-

kaç genç, bir gece (30) dan fazla tırlatmak lazımdır. timada aktarma tarifelerinin Is - mişlerdir . 
akrep toplamıtlar ve diri olarak Mehmet Asım tanbul liman işleri üzerine olan 

su dolu bir gaz tenekeıinin içine b tesirleri mevzuu bahsolmuttur. Gö Üfürükçü kadın 
bırakmı,lardır. Fakat suyun için - Gümrükte bir te fiğ rüşülen meseleler bir rapor halin-
deki akrepler yarım saatten fazla Gümrük ve lnhiıarlar Vekaleti de lktrsat Vekaletine bildirilecek- Cudiye H. iıminde bir kadının 
balıklar gibi yüzmüşler ve bir tür- dün ali.kadar makamata şu teb _ tir. Kaaımpatada üfürükçülük yap -
lü boğulmamıflardır. Sabahleyin liği göndermiştir: Deniz tarifelerinin piyasaya 0 • makta olduiu haber almmıt ve e
yataklarından kalkan gençlerin ilk ı _ Türkiye gümrüklerinden lan tesirleri, ticaret odası tetkikat 1 vinde araştırma yapılmı,tır. Bu a -
itleri tenekenin ıuyunu boıaltmak ıeçirilecek bütün mallar için men . şubesi tarafından tetkik edil - ra,tırmada Cudiye H. odada ba,ı
olmuş ve pek tabii olarak bütün ak !e fehadetnamesi aranacaktır. mektedir. Ticaret odasının me • na bir kaç safdil kadını toplrya -
replerin ıırtüıtü yatmıt ve ölmüş 2 - Menşe şehadetnamesi 1

1 

murları, bu hususta alakadar mü- rak muska yazarken cürmü meş -
bulunduklarını görmüşlerdi. Fa- gümrüğe teslim edilmedikçe eşya esseselerle temas ediyorlar. Oda, hut halinde yakalanmıttır. Cudiye 
kat aratlan iki üç dakika geçtikten hiç bir suretle geçirilmiyecektir. 1 tarifeler etrafındaki şikayetleri ' hanımın odaımda yazılmıt birçok 
sonra tenekedeki akreplerden ye - Menşe şehadetnamesi Türk kon - tetkik ettikten sonra fikrini bir ra muskalar, ot kökleri ve saire gibi 
di taneıi yava, yavaı harekete gel soloshanelerinin vizesini ta,ıya - por halinde İkııat Vekaletine bil· büyü aletleri hulunmuftur. Hem 
-1! ve (10) dakika sonra da tabii caktır. direcektir. büyücülük, hem de kendi kendine 
kuvetlerini iktisap ederek kuyruk - 3 - Bu karar bütün Türkiye İhraca ofisi de, tarifelerin ihra- doktorluk yapan Cudiye Hanım 
!arını kaldrrmıılar ve teneke için - ı gümrüklerinde tatbik edilecek • cat eşyıuiyle olan ali.kasını tetkik evnkile birlikte adliyeye teslim e -
de kotu!mıya ba,lamı,lardır. tir. etmektedir. dilmitlir. 

Mülkiye mecmuafl
1 

Mülkiye mecmuasının ~~ 
sayısı kıymetli mündericat ~, 
tişar etmi,tir. Profeıör Ş~ ~ 
yin bir muıahabesi ile b'f l 
mündericatı arasında ciddi~ 
ler vardır. içtimaiyat ~1İ 
Mehmet Ali Şevki Beyin .. fJ. 
bi sosyoloji,, , Macit Şük~1' 'İ 
İçtima hadiıelerin biyoloJ• il, 
hı,, , Doktor Kilisli Ri!•t·ıfrt 

"Keyif verici zehirler ıpl• iıl 
Hukuk kısmında Sabri B:. f, 
dare ilimleri kongreıi,,' / 
Beyin "Belediye kanunu •:,,/ 

ları,,, lktısat ve maliY~ ":11'~ 
doktor Mubliı Etem B. U1 ,,

krasinin tenkidi,, Politik k• ,t' 
ölüler evinin hatır•• % 

1'~ ~. 
Ha3dar mrat BPl çaJıtlllA1~ ı 

('di)·or. \"aMiJ lr, ı·t'nl Mt>cnnıada• _,,_ 

rinln tt>ttUmf'Jt'! baıtlamıt. bir ....-• ~ 
admı koym:ut.ın ~nP. Haydar ~j' 
mecmua kapa1111ıc113 a ıuıb' ,,. ,1 
devanı etıutı olılutu bU deı:;:,.) ,J'~ 
,·enkl'nln (Öl.ı: r P.\ hıla batı ~,,.-r' • rJIJ1f- .,.. , 
rint kitap ahline getirip bdtı cılt , t 

"°'U" ~ tir. ıoo AJ ıfn)a yakın bir • ,. ... "°,,. .. 
ırth:l'I ıı:tn'ftt mallımlil. 1 ... 

MutalNıtını taulJ'• ederis. 
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) Gönll tuzağı ı 
Sinema haberleri 

• • 

\uıuıııııııııu1111111ıııırıııuııııııı1ııııııııı11uııınıtmıııı11111111ınırıııı11111 Se lô.mi J zz et ıııııı111111ıııı11J 
Yeni mevsim için 

hazırlıklar AŞKD L 1 
- Bininiz, yolda anlatırım. 1 itimat etmek lazım. 
Şimdi Günayı otomobile doğ - Günay o tatlı gülüşile tebessüm 

Meşhur artistlerin boyu 
ve ağırlıkları ~~-,HÜKÜMDAR ru itiyordu. Günay bindi, otordu. etti: 

Otomobil yol aldı. - İtimat ediyorum .. Layik de -
Günay sordu: ğilsin amma, itimat ediyorum .. 
- Nereye gidiyoruz? .. Ne ko - Fakat ye!il bakı,Iarın kar~ısın -

tıuşsak nafiledir. Beyhüde konuş - da eridi: 
muş olacağız Bülent. Mektubunuz - Sözümü geri aldım Bülent, 
ki.fi geldi. darılma. 

Bülent omuz silkti: Otomobil geri dönmüştü. 
- Mevzuu bahsolan ben deği

linı, sizsiniz. Neden hayatınızda 
bir erkek olduğunu benden sak • 
larainız? 

Günay yerinden sıçradı. 
- Ne erkeği? 
- inkar etmeyin, nişanlı imişsi-

tıiz. 

- Siz delimisiniz? 
- Hayır, değilim ... O uzun boy 

lu, gözlüklü, pe§inizden ayrılmı -
Yan genç kimdir? 

Günay kahkahayla güldü ... Son-
ra ciddileşti. 

- Ne hakla bunu bana soruyor-
ıunuz? 

Tekrar etti: 
- Nişanlı olduğunuzu neden 

henden sakladınız? 
- Nişanlı değilim. O genç ni -

!anlım değil. Çocukluk arkadaşım. 
O Şişlilidir... Onunla evlenmek 
aklımdan bile geçmedi, geçmez de. 
Siz onu nereden biliyorsunuz, 

Bülent heyecanlı bir sesle hay • 
kırdı: 

- Çünkü sizi seviyorum. Uzak· 
tan yakından sizinle ali.kadar o -
lan ,eylerle ali.kadar oluyorum. 

- Aşkınızın garip tezahürleri 

var. Kaçıyorsunuz, sesiniz çıkını -
Yor, unutuyorsunuz .. 

Günay: 
- Şehzadeden geçmelidik, de· 

di. 
- Yol uzar. Fazla geç kalma. 
- Ne vakit görüşeceğiz? 
Bülent bir otomobile çarpma 

tehlikesi atlattı, sonra dedi ki: 
- Seni kız kardeşime taktim e

deceğim. Yarın gece hep beraber 
tiyatroya gideriz .. 

- Kardeşiniz kaç yaşında? 
Bülent biraz duraladı. 
- Bizden büyük, evlidir. 
- Annem belki izin verir. 
- Sakın beraber gideceğimizi 

söyleme. 
- Neden? 
- Benim seni gece tiyatroya gö 

türmeğe ne hakkım var. Muvafık 

düşmez ... Hele bir kere resmen ni
şanlanmağa karar verelim. Sonra. 

- Ben anlamıyorum. Mademki 
evlen?ceğiz, neden söylemi yelim? 

- Bana itimadın var mı yok mu 
Günay? Eğer benden şüphe edi -
yorsan o başka ... 

Günay fazla ı~rar etmedi: 
- İstediğin gibi hareket ede -

ceğim. 

-Saat sekiz buçukta tiyatroda 
buluşalım olmaz mı? 

- Peki. llk defa bir yalan söy -
le ve çıkarım. - Bdyle şey er soy emeyın. en 

Yalnız ve mütemadiyen sizi düşü -
nüyorum. Hllyatımın yegane ümi-
cl=siniz. Yanarken kurtulan kadın 

İstanbulu geçmi,lerdi. Tenha Fenerbahçede Dalyan ıoka -
bir yerde otomobili durdurdu. ğında oturan Madam T odori dün 
Günayın yüzüne öyle derin bir akıam, elinde lamba olduğu halde 

şefkat, öyle büyük bir muhabbetle evde dolaşırken elindeki lamba 
baktı, ki, genç kız başını önüne iğ- kazaen birdenbire düşmüş v~ dö
di. küfen gazlar hemen alevi almış _ 

_ Öyleyse neden heni bıraktın tır. 

~ülent .. Artık iş İ§ten geçti. Dökülen gazlardan bir kısmı ne 
_ Sevişmekiçin iş işten geçmez. yapacağını şaşıran kadının entarisi 
Bülent kızın elini tuttu ve öpme· üzerine dökülmüş ve entari de a • 

Ce başladı. levi almış. Alevler içinde kalan 
Günay elini çekti: kadın canının acısından haykıra 

A 1 h 
? haykıra evin içinde koşmag~ a, çır • - i eniz ra at mı. _ 

G.. pınmağa başlamış. 
- Bana itimat et unay. 
G.. d b du Ada- Nihayet bu haykırı11.maya yetı· • 
unayın a arzusu uy · x 

... h k k l d ıı.•ek şenler Madam T odoriyi ıstıraptan 
•.ın rüyası a i at o uyor u .. ıvı -
t b ·· b k kendinden geçmek üzere bulmut . 
U u, Bülendin onu yüz üstu ıra • T 

-50- Yazan: Niyazi Ahmet Fransız film şirketleri bu mev
simd~ 85 film çıkaracaklardır. 

Bunlar arasında Mari Glorinin -12 - rasından biri, arkadaşlarını- iterek 
"Kolej de Venüs,, ' Viktor Margri- Bblınlc l\ rrbt· l .ı \ıtdi:-ı lııl' lll'rı ııkrt ulan öne doğru çıktı. Kara Oğlanın goz 
tin me~hur romanındnn alınan ı;l'l .. ıııı .. leı·inin içine baktı, baktı ve son -
"Erkek kız,, Mari Bel ile Şarl Bu • Beytile Bağdat seferine çıkan ra birden: 
vnyenin "Ba~ka simalar!.,, Alfons Hafız Pa!a, Diyarıbekire yakın bir - Osman .. diye boynuna atıldı. 
Dodenin romanından alınan "Sa . sahrada ordusunu kurmuştu. Ha - - Benim, Eyüp .. Tanıyamadın 
fo,. ve meşhur operadan alınan 1 fız Paşa, Diyarıbekirden Bağdat 1 mı? .. 
"Sevil berberi,, filmleri bulunrr.ak- 1 üzerine hareket ettiği gün, yukarı- ı Kucaklaştılar: Yeniçeriler ağız -
tadır. j daki beyti söylemiş, ve Şah Abbas ları açık seyredıyorlardı. 

§ Dolorcs del Riyo'nun kocası 1 ordusunu kati surette mağlup etme - Neredesin, Osman .. Biz seni 
Cedric Gibbons dekoratörlüğü hı- ee azmetmişti. öldü biliyorduk.. 
rnkmış, sin.ema rejisörlüğüne başla l "' ~ 4- Kara ~ğlan.' .gü~ümscdi: 
mııtır.tlk fılminde başrolü, Tarzan d d - Ölduk, dırıldık .. 

Bir akşam üstü, or uya oğru 
filminin kahramanı, Johnny Weis su'"rd\'ı'kler·ı Karilerimiz hic ş iiphe yok ki, bu 

üç süvarinin atlarını k. · · muller oynamaktadır. üç ·ışının Muğrav, Kara Oğlan ve 
görüldü. Süvariler ,atlarını çat - y d . A d b k k ' ı d ı § "Caz şarkısı,, filminin mlimes- l d a ıgar an aş n ımse o ma ı <· 

T Al Jl latacak kadar hızla sürüyor ar ı. l l l d Ü k d s ı ı nson Varner biraderler . . . b k arını an amış nr ır. ç ar a aş 
. k .1 Hafız Paşanın askerlerı, hıç e K · - H k I . l 

şır etı e yeni bir konturat yapmı'- aracıgay anın as er erıy e car-
~ lemedikleri bir iıtikametten gelen 1 l kt k ) · · tır. Bir müddettenberi sinemadan pış ı an sonra arar arını vermış-

ı l 
bu süvarileri alaka ile beklemeğe 1 T" k h"' k" d d · 

ayrı mış c an Jolson yeni filminde b l d 1 er, ur un arın an yar ım ıs -
k R b aş a 1 ar· 1 · · l k l d H arısı u y Keeler ile beraber oy • teme< ıçın yo a çı mış ar ı. n -

Süvariler çadırların önlerinde 
nıyacaktır. f ız Paşanın, Bağdat üzerine yürü -

atlarından indiler En önde duran 
~ Bir sinema mecmuası meşhur dü?,ünü duyunca da doğru buraya 

ld 1 bir genç yeniçeril~rden birine sor-
yı ız ardan bazıları hakkında şu gelmişler, Hafız Paşadan yardım 

du: malumatı veriyor: istemeğe karar vermişlerdi. 
- Bu kimin ordusu?. 

Marlene Dietrich: 54 kilo 400 . . . . Yadigar, Kara oğlanın uzun 
_ l _ d Y enışerı, tekhfaızcc konuşan gen .. d k. . . k 

gram agır ıgm a, saçları kumral, mu et va ıt geçırmesıne ızıyor -
.. l ci baştan ayağa kadar süzdükten d G" l d 

goz eri mavi renkte, boyu bir met- 1 u. un erce or uyu aramışlardı. 
re 6- t' sonra: s· d. b .. 1 1 1 ~ san ımetre, 27 Kiinunuevve . H f p C b . ım ı, oş soz er e oya anmağa 
lin birinde doğmuştur. - a ız aşanın.. eva mı ver mana var mıydı?. 

M . . H k. k 1 600 di. K 0 -1 d. b ırıarn op ıns: 47 i o - ara g an, ıye ağırdı. 
Bu cevap gene adamı memnun 

gram ağırlığında, boyu ı metre Haydi Paşaya gide 1'm, vaktimiz 
57 etmişti. Yüzünde sevinç izleri be -

santimetre, doğduğu tarih 13 yok .. . 
T · · lirdi. Arkadaşlarının yüzi\ne işi -eşrmı evvel, mavi gözlü ve kum- Yeniçerilerden biri Hafız Paşa -

ı l miz oldu der gibi baktıktan son -ra saç ı. ya haber vermeğe giti. Biraz son • 

R. d ra: ıcar o Cortez: 79,5 kilo ağır- ra geldi: 
1 ~ d b - Şimdi Paşayı görmek istiyo - p b ki ıgın ıı , oyu 1 metre 85 santimet- - aşa sizi e · iyor .. diye ha • 
re, doğduğu yer. Vilna, tarihi 7 ruz. dedi. ber verdi. 
Temmuz. Ela gözlü, siyah saçlı. Yeniçeri, müstehzi bir bakışla 

Frederic March: 77 kilo ağır • delikanlıyı bir daha ba~tan ayağa 
lığında, boyu 1 metre 85 santimet- kadar süzdi.Hden sonra: 
re, ela gözlü ve kestane rengi saç- - Pa,ayı göremezsin, dedi. Söy 
lı. Doğduğu tarih 31 Ağustos., , liyeceğin varıa söyle ... 

Bu malumatı veren mecmua yıl- Delikanlının birden yüzü kıp kır 
dızların hangi senelerde doğduk . mızı kesildi. Asabiyetinden titri -
larını bildirmiyor. Bu, yıldızların yordu adeta .. Gözlerini Yeniçeri -
yaşlarını gizli tutmalarından olsa nin gözleı·inde gezdirdi. Yeniçeri, 
gerek!.. gencin bu aaabiyetinden zevk du -

Parasız müşteri ı 
Evvelki gece aşçı Ömerin düka-

nında yemek yiyen seyya .. .. .. r uzumcu 
Mehmet yemeg- · d"k 

' 1 Ye ı ten sonra 
çıkıp gitmek istemi' D "kk" h' 

l'. u an sa ı-

bi para! diye tazyik edince kafası 
kızan Mehmet b eş parasının olma-
dığını ve daha ileri giderse hakkın-

yar gibi elinj kuşağının arasına sı -
kı,tırarak ağzını buruıturdu. 

Olmaz, Pa§ayı göremezsin ... de
mek istiyordu. 

Delikanlı, kollarını gerdi. Ça -
dırlara doğru bir göz attıktan son
ra, batını arkadaşlarına çevirdi. 
Beni takip edin, der gibi işaret et • 
ti. 

Üç arkadaş, Hafız Paşanın çadı
rına girdiler .. Çadırda Paşanın ku 
mandanları bir tarafa dizilmişler -
di. Kendisi yüksek bir sedirde o
turmu~, yanında yaşlı bir zat otu • 
ruyordu. Paşa, ikide bir bu yaşlı 
zata başını çeviriyor, bir şeyler 
soruyordu. Bu meşhur müverrih 
Peçevi idi. (1) Hafız Paşa, yiğit • 
feri güler yüzle karşıladı. Ne iste -
diklerini sordu. 

Kara Oğlan: 

- Biz, dedi Kürcistamn kahra
manlarından Muğravın elçisiyiz. 
Muğrav hünkardan asker istiyor, 
diyor ki: Asker göndersin, Şah Ab 
bas ordusunu mahv ve peritan e -
derim .. 

l'l'!asını, her şeyi unuttu. lar ve hemen evden ellerine ge . 
- İtimat et Günay, istersen me - çirdikleri bir kilime kadıncağızı 

dan ge.leceğini söylemiştir. Buna 
mukabıl Ömer polı·se m·· t t . uracaa e -

Daha ilk adımı atmamıştı ki Ye
n içeri önüne geçli. 

Hafız Paşa: 

- Çok iyi bir fikir .. Fakat düsü 
neyim, şimdi bir cevap veremiy~ • 
ceğim.. Cevabını verdi (2). 

aut oluruz. sararak evvela onu alevlerden 

V kurtarmışlardır. 
e coşkun, samimi anlatıyordu: 

- Eğer itimat eder ve beklersen Bu işi bitiren yardımcılar yere 

mış, Mehmet yakalanmıştır. 

Sokak ortasında yenze
ğini yiyen hanzal 

- Hey .. diye bağırdı. 

ile kadar mesut olacağımızı tasav- dökülerek alev alan gazları da / 
V'ttt edemezsin. Seni seviyorum söndürmüşlerdir. Madam_ Todori Balık pazarında manavlık eden 
Günay ... Hayatta sade gülmek için Zeynep Kamil hastahanesıne kal- Necatinin dükkanı önüne evvel -

}'cıradtlan dudaklarından, güzel dırılmıştır. ki gün hamal Mehmet gelerek 

Fakat delikanlı onu dinlemedi. 
ilerlemek, istedi. Yen içeri, süratle 
elini k1lıncına götürmüştü. Deli -
kanlı daha süratle davranmış, kı -
lıncını çekmişti. On beş adım ka -
dar ileride l1uran Yeniçeriler ko -
ıuştular. 

ikinci gün üç arkadaş gene Ha -
fız Paşanın çadırında toplandılar. 
Peçevi, gene Hafız Pa,anm huzu -
runda idi. 

·· yazma d · ı· d i'o~lerinden başka hiç bir şey be - men 1 ın en yarım okka 
tti l"k d · iki ortak ekmek bir kag~ ıd 1 .. a a a ar etmıyor. ' a sarı ı pevnırı 

. \' ağmur, bardaklardan boşanir Eyipte Camiikebir caddesinde çık.a~mış, kaldırıma dizdiği ;eva-
tıbi Yağmakta devam ediyordu.. bir hadise olmuş ve bu hadise as - lesının yanına çömelerek kendisi-

Bülent kolundaki saate baktı ker cigarası satmak yüzünden çık· ne ala bir ziyafet çekmiş ve cıkm-
- Yediyi geçiyor, dedi, seni is- mıştır. ı dakileri şapur Şupur tomizl;mis _ 

t~diğin yere bırakayım. Ötedenberi kaçak olarak asker İ tir. • 
- Bize gidelim, yukarı çıkarsın. c~g~rası satan Ali ile Sait isminde 1ı . Bun~an sonra manav Necatiden 
- Bunun imkanı yok. Bunu bil- bırı satış meselesinden uyuşama - hır kaı puz almış onu da Necati -

ha.ha babanla annene söyleme... mışlar. Ve nihayet iti ağız dalaşına nin gözü önünde iştiha ile yer -
: "-lllarnile serbest kaldığım zaman çevirmişlerdir. ken kızılca kıyamet kopmuştur. 

Unu ben söylerim. Biribirlerine sövüp sayan bu sa- Zaten dükkanın önüne gelerek 
Günay endişelendi: tıcı ile alıcı biri birlerine kızarak sellemehüszelam çöken hamala kı-
- N~den? Hani her ~ey düzeldi gırtlak gırtlağa, yumruk yumruğa zan Necati, hamalın bu sefer dük. 

.ı,, aelmi.§lerdir. Kavga eınasında za- kanın önünü yerde karpuz çekirde 

- Düzelecek .. Çünkü ben isti - bıta yetişerek sokak ortasında kav- ği ile berbat ettiğini göriince onun 
~0tuın. Fakat arada birçok mani 1 ga eden bu iki ahpabı yakalamı'· üzerine saldırmış, fakat yakalan • 
t\r, It,.kleınek, sabırlı olmak ve tır. mrştır. 

(Df'\nDU \Rr) 

O vakite k.ıdc.r hadiseye seyirci (1) .'.\Jli\('rrllı ı·ı~\I burudıı gı'~'t·n bütlin 

kalanl,ırdan biri, arkada§ına ses - nmhn\ı•rrlt'rl ınrlhlııd~ zııptt•tnıı.,ur. (Cilt 2, 

lendi 

- Kara oğlan .• Vazgeç .. 
Ellerini kılınçlarma götürmüş o

lan Yeniçeriler durakladılar ve bi
ribirlerine baktılar. · Önde duran 
Yeniçeri, Kara oğlan .. diyenin yü
züne b~ktı ve : 

- N<' dedin?. 
Diye sordu. 
Öbürü: 
- Kim Kara oğlan? . 
Sualini sordu. 
Delikanlı: 

- Kara Oğlan benim, dedi. 
Tam bu esnada Yeniçerilerin a-

ıı)·ıtn 402) . ı• nJ.ut l't'Çl' \ 1 hıırıı)a gl.'lenforln 

Ju;:-rn\ID 11d:ımllln oldııf"uııu, IW)IU.)Or. Bu, 

J,nhrnnı ıııl:ırımız.ın l<l'ndi nrnl ırında \l'rcllklert 

bir irnrnrfa 311pılnıı,;, IU(;Tıı\. ismini gtı.leml , 

'o kendl,.lnlıı l\lıı~r.n tnrafıııdaıı gondrrllmı, 

bir f'l~I cıhlu,i;'urııı 03 lt•ınlstl, '\hı 'rtı\' bundıın 

hlr lmı,.• 113 ııoıını GilrdsUınduıı l:ln fı:ı I' a3 a 

ildııcl hlr hı') ı•t goııderm'jit ir. 

(!?) l'CÇl'\ i dl) or ı.ı: lfu:ı:unıııdn eli.il~ 

idim. ,llıığru,•ııı nn.lanııı · ııııdııl11r. Açık bir 

lisanın her I.'~ i soyfodlll'r . lluh1 p n mPr • 

hunı bir ı:ıırlp ını rf'p df'~letlO :dl. Çok nlmf'

tlnl ~e111l.uz ve binlh ... ~ e ıotıün ı:ormı\ iız ,..., 

lllA yu.dığım it ı.umttlr. Garaz rn bnhtnn 

dl'ğildlr. llnhıı tnnllı snhlıli imidir, bunla"' 

n la 1, ıt'i bir ('l'\ap H' rml'<ll. mro f'ttilrr, n" 

ldt>rı•m, ne ltmezrm, drdl. 



................................................................................................................... 
İ Edebi müsabakrmız 
·········-······································································································ 
Gençler için açtığımız edebi müsa

bakamız devam ediyor .. 
En çok 300 kelimelik bir hikaye veyahut 15 mısralık bir 

manzume ile müsabakamıza iştirak edebilirsiniz .. 
Birincilere mükafat verilecektir. 

Mukaddes vazife 
Küçük fakir bir aile idiler, bek- ·111ııınıııııı1111 11 ıııı ııı ıı ıııı11 11 ııııı11ıııııı11111ııııııııııı1 1 ııııııııılllll llll1111 

çi Mehmet kuvayi milliyeye iane 
için sattığı halının boş yerlerine 
bakarak anlatıyordu: 

- Geceleyin bunları satmak 
güç olmuyor fakat dün geceki ge-

"Nirvana gibi,, 
C:ünün ı;iin olmaz ise. ı;ecen zindıın~a· 

eğer 

Ok,üz kalan ruhuna ~ağkcn bir türbe 

çirdiğim korkuyu tasavvur ede - ) apur. 
Bilir mbin ! A-.ırlar arkasından bir sc:. mezsin Nuriye, bizim iane topla -

der : 
dığımızı haber almışlar, d~vriyele- llc.-crİ)ct omründc h.ıyat bir i uraptir .. 
ri çoğaltmışlardı. Bir evin kapısını 

çalıyordum, yanımda yüksek bir Gunül c:özc kanmaz ki nasihatten U' 

ses: 
- Burada ne arıyorsun? diye 

bağırdı. Korkarak bir sürü yalan -
lar la yakayı kurtardım, sonra bu 
teşebbüste vazgeçtiğimi zannede -
ceksin değil mi? Hayır bilakis fa· 
kat tabii ihtiyatlı hareket ederek .. 

lanenin toplanarak Kuvayi Mil
liyeye gönderilmesi bir banka mu -
amolatı kadar düzgün gidiyor ve 
bu paraları en temiz bir kalp mu
hafaza ediyor. Babam bu işler için 
öyle yorgun düıüyor ki. Son yekun 
4000 lira. Bu yekunun içinde bi • 
zim halı parası da dahil. Müsterih 
ol Nuriye ,pek yakın bir zamanda 
ba}fl'ağnmzm gölgesi altında Türk
lüğümüzle müftehir olarak yaşıya· 
cağız, bu bayrak havalarda dal • 
galandıkça yavrusunu koruyan bir 
anne gibi vatanı kanatları altında 
müdafaa edecek. Bir an için odada 
hazin bir sükut oldu. Sokakta po
lis düdüklerinden başka bir şey i
şitilmiyordu. Kapının tokmağı ha -
fif hafif vuruldu, Nuriye Hanım -
la zevci korku ve hayret içinde 
biribirlerine baktılar. Bu saatte 
evlerine kim gelebilirdi? Mehmet 
telaşla şamdanı aldı ve yavaş ya -
vaş merdivenleri inmiye başladı. 

Şa.mdanın hafif ziyaları altında 

gelen kimsenin yüzünü güç f arke
debilmişti. İmam Hayri Ef. bekçi
nin yüzüne bakarak: 

- Haberin var mı? Baban dün 
akşam kumarda tam 2000 lira kay· 
betti. 

- Neee? ... 
Mehmet, kurşunla vurulmuş gi

bi sendeledi. 
- Biçare adam bunu hiç dü

şünmedi mi? Ailemizin na.musu 
mahvoldu, diyerek kendini bir kö
şeye attı. Birden kalkarak: 

- Hayri sen çok yüksek kalpli 
bir adamsın, babamın bu hırsızlı -
ğını kimseye söyleme, ben bir haf
ta zarfında bu parayı ödiyeceğim, 
ricamı reddetmezsin değil mi? 

Hayri Efendi müteredditti. 
Çünkü, bu haberi vatandaşlara an
latmayı vicdan borcu biliyordu. 

Birkaç saniye hareketsiz kaldı • 
lar. imam müteredditti. Fakat 
kararını vererek muvafakat etti. 
L.avallı bekçinin bütün ümitleri 
sönmüş, babası onların iyi muame
lelerini suiist:mal etmişti. Gözleri
n i h::\Jmm beş kalan yerine jik -
tt! i~ : 

Onun ermeden kalını. 

laıı:.ııı 

hin hir mu
radı Yardır. 

Cefa çekenler şuna katiyctlc iııan~ı n: 

1 tırabı doğuran o korkunç arzulardır. 
• 

l •:ğer f:lni ümrunün kudreti hliyiık İ~e. 
M l ~tek_ denen yılana · )ok_ denen bir 

pala çal 
O hiJcr ' aktife omuzunda ) ük i~e 
olen arzular ile istırap bulur zeyal. 

Diın~:ıda her.-c~ mümkün hunun da 
Yar çarc~i 

:-; ırtından ha~ at <lcnen şu ) ükü bir 
atı\'Cr. 

1-:y ~ ıll:ıı ın talı in cefakeş hiçare"i 
'.\lc<.'ut olmak istersen, ruhunu boşııl

uver. 
Şemsettin Sair 
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bir hasta gibi halsiz kalıyordu. 

Nuriye Hantm zevcine sordu: 

-Mehmet! 

- Nuriyeciğim benim asker el-
biselerimi çıkar yarın kuvayı milli
yeye geçeceğim muhakkak gidece
ğim, gitmem lazım, vatan bizden 
yardım istiyor, o tehlikede ... 

Nuriye Hanım ağlıyor, yalva -
rıyordu: 

- Ya ben.. • Ya çocuklar? Bu 
masum yavrucuklar ölüp gidecek
ler mi? Vatan onlardan daha mı 
kıymetli? 

Bekçinin tüyleri ürperdi. Haya
linde müthiş harp sahnelerini, ö • 
len vatandaşlarının kendisine bizi 
kurtar diye bağırdıklarını işitiyor· 
du. Vicdanı ona daima vatan için 
kelimelerini tekrarlıyordu ... 

Bu onun son gecesi idi ve hiç 
uyumamıştı. Sabahleyin erkenden 
kalkarak giyindi ve çocuklarını 

öptü. Fakat müşfik baba ayrılamı
yor, onları mütemadiyen öpüyor, 
ağlıyordu. Yavrucuklar her şey -
den bihaber uyuyorlardı. Mehmet 
saatlerce çocuklarına baktı ve on
ları son defa öpreke ayrıldı. Kapı 
aralığında zevcesile yaptıkları ve
da çok hazin olmuştu. 

,,. '(. :(. 

Şafak sökerken iki kahraman 
asker gizli geçitlerden ilerlediler. 
Düşman her tarafı sarmı§, onların 
daha yakın gitmek istedikleri yol~ 
ları kapatmıştı. Dört saat mesafe -
deki karagahlarına müşkülatla bir 
günde gidebildiler. 

~ ~ ~ 

·- 3 en bunu n<'l.sıl ödiyeb•Iirim? 26 Ağustos günü üç zabit Hila-
~'!oe~ is~er gib i ba'kıyo,.du. Zev - liahmere yardım ediyordu. Yanla
cesini yanına çağırd ı . Söylemek 1 rında bir inilti duydular. Bu Meh
~~'t diği cümleleri söyliyemivor. metti. Gözlerini açarak etrafına 

Kahraman nasıl 
temsil edildi ? 

Balıkesir gençliği Hal
kevinde nasıl çalışıyor? 

30 Ağustos Çarşamba günü ak -
şamı Tayyare bayramı olması iti -
barile Halk{!vi mutat müsamere -
terinden birini vermiştir. Müsame
rede Faruk Nafiz Beyin "Kahra -
man,, foimli manzum eesri oynan
mıştır. 

Balıkesir gençliği inkılapçı hamlelerle ilerliyor. Sahne 
ve kütüphane işleri memnun olunacak bir şekildedir 

Fatma rolünde Handan Hanım 
İyi idi. Emine rolünde Samiha H. 
da Handan Hanım gibi rolünde 
fazlasiyle muvaffak oldu. Yalnız 
onu bu rolünde biraz durgun gör
düm. Modern eserlerindeki roller
de daha fazla muvaffak oluyor. 
Hüseyin rolünü oynıyan genç çok 
iyi, şimdiye kadar seyrettiğimiz 

manzum eserlerde hep .muvaffak 
oluyor. Bekir çavuş rolünde Saim 
Bey pek muvaffaktı. imam rolün
de Hikmet Bey Makyaj itibarile 
şaheserdi. Yalnız sesi o güzelim 
manzum eserin ahengini bozuyor -
du. Osman rolünde Hilmi Bey baş
lı başına bir tip yarattı denilebilir. 
Binbaşı Aziz rolünde Niyazi Bey 
de muvafak oldu. Hasan rolünde 

Bekir ~avuş rolünde Saim B. 

Sadi B. eserde en iyi oyruyan yega 
ne artistti. Kendisini bir çok ko -
medi ve piyes rollerinde muvaffak 
olarak tanıdığımız Sadi bize bu e
seri de hazmederek pek güzel oy
myabileceğini ispat etti. Hatta bir 
az daha ileriye gidiyorum. Sadi B. 
lstanhulda trajedilerde Jön ve 
Gran rollerde en iyi oyruyan bir 
amatördür denilebilir. 

Melih l'tazmi 

Çorlu gençleri 
orlu, (Hususi) - Geçen hafta 

Çorlu gençler birliği Uzunköprü -
ye giderek Ergene spor klübü ile 
bir maç yapmış ve 2 - 1 galip 
gelmiştir. 

Futbol ma~ı 
Yavuz futbol takımile İzmir 

lttihatspor takımı arasında bir maç 
yapılmış ve neticede Yavuz futbol 
takımı gençleri 5 - 1 gibi büyük 
bir farkla galip gelmişlerdir. Maç 
heyecanlı . olmuştur. 

.:ı 

baktı ve kesik cümlelerle: 
- Nail. .. Nail... Köve döner -

sen .. lanecilere ... Hayri ... Efendiye 
söyle .. De ki, Mehmet borcunu ö • 
dedi ..... ve ailesinin namusunu 
temizledi. 

Hafif bir tebessümle gözlerini 
kapattı. 

Güneş 26 Ağustosa veda ede -
rek korkunç kızıllıklarla çıplak 

dağ!arın arkasında batarken Meh
metçik can vermişti .. 

MefkQre Selcuk 

Bahkesir hükOmet konağı ve şehrin umumi manzarası 

Muntazam tarhlı bahçesi ve yep 
yeni binasile Balıkesir Halkevi, 
varlık göstermek hususunda biri -
birile adeta yarış eden bütün Hal
kevlerinin ön safında geliyor. 

Halkevi kelimesinin ifade ettiği 
manayı, burada en ufaktan en bü
yüğe kadar idrak etmiyen, bütün 
manasına nüfuz etmiyen yok gi -
bidir. 

Yemeklerden sonra temiz hava 
almanın, medeni ihtiyaçlardan bi· 
ri olan okumanın ve sabahtan be -
ri çalıştıktan sonra musiki dinle i 
imağı CİinJettirmenin bir ihtiyaç 

olduğunu çok yi anhyan halk, ken
di öz evinin bahçesine, mütalea sa 
}onlarına akın akın gelir ve bu ih
tiyaçlarını tatmine uğraşır. 

Velhasıl yalnız Halkevinin ha
rici vaziyeti, faaliyet misali olan 
arı kovanını andırmaktadır. 

Halkevinin reisi daimi encümen 
azasından, Esat Adil Bey isminde 
bir gençtir. 

Esat Adil Bey azami randman 
almak için arkadaşlarını çok iyi 
tanıyan ve müşterek çalışabilmek 
için de onlarla çok iyi uyuşan bir 
zattır. 

Evin ilk açılış tarihi olan ( 24 
Şubat 932 ) e kadar, muhtelif şu
belere yazılan vatandaşların mik -
tı:rı beşyüzü geçmiş ve on gün için 
de de bütün kolların faaliyetleri 
verimli neticeler vermeğe başla -
mıştı. 

Mesela buna en büyük misal, 
içtimai vaziyetleri yüksek bir çok 
zevatın haricin dedikodularını dü
şünmiyerek refikalarile birlikte 
sahneye çıkıp inkılap piyeslerini 
beraberce oynamalarıdır. Bu ha -
reket, çok dedikoducu olan eskiye 
bağlı kimselerin yüzüne vurulmuş 
en kuvvetli ve en kahir tokat ol -
mak noktai nazarından çok şayanı 
takdirdir. 

Açılış günü olan 24 şubatta kü
tüphane, müsamere, neşriyat kolla 
rı umumi bir müsamere yaptılar ve 
geceli gündüzlü çalışmakla çok gü
zel bir surette çıkarılan (Kaytak) 
mecmuasını dağıtmak, ve bin be; 
yüz kitabı olan kütüphanesini aç • 
makla halka faaliyetlerinin ilk se
merelerini göstermiş oldular. 

Bu Halkevi çatısının, muhtelif 
devirleri idrak etmiş yaşlılarla, 

Cümhuriyetin ilk yeti§tirdiği ateş
li gençlerini, ayni gayeye ko~mak
ta birle$i1 ,mİş olduihınu ~örmek. 

ne zevk veren bir §eydir. 
Harici vaziyeti şöyle bir görüıle 

hülasa ettiğim Balıkesir Halkevi • 
nin şube faaliyetleri üzerinde ay • 
rı ayrı duracağım. Fakat ilk mek • 
tubumun çok uzun olacağını dü • 
şündüm ve hiç bir sıra gözetmiye
rek, yalnız gazetenin sütunlarını 

göz önüne getirerek birinci mek " 
tubumda yalnız kütüphane ve net" 
riyat şubesinden bahsetmeği mu • 
vafık buldum. Faaliyette çok mu • 
vaffakiyet gösteren şubelerden il' 
ri muhakkak ki ütüphane ve n~ 
riyat şubesidir .. Bu şube, şeliir cı~-
hilinde, üç muhtelif yerde okum• 
odaları açmakla ihtiyacın bir kıı • 
mının önüne geçmeğe uğratıyor. 

Halkevi binası dahilinde (1500) 
kitaplı okuma salonunda fiş il" 

sulü caridir. Her hangi bir kitabı 
okumak istiyen meraklı, numarall 
gözlerden aradığı kitabı alır ve tY 

kuduktan sonra tekrar yerine yer " 
leştirir. İçinde muhtelif meslekle~ 
ait kitabı bulunan bu salonun bit 
memuru vardır; o da umumi işle
re bakar yoksa kitap alanlar tek " 
rar kitabı yerine koyarken büyük 
def tere yalnız isimlerini yazma ki• 
iktifa ederler. 

Burada nazari dikati celbedeJI 
bir nokta varsa, o da yerlilerin bil• 
hassa tarih kitaplarına çok ehem • 
miyet verdikleridir. Türkiyenin ~ 
seri gazeteleri (Kaynak) mecmu•" 
sile mübadele suretile buraya gel" 
mekte ve salonda halk taraf ındall 
okunmaktadır. Edebiyat kolile 
müşterek hareket eden netriy•1 

kolundan ikinci mektubumda bar 
sedeceğim. 

Baha Hulusi 

Malatyada lise 
Malatya, 8 ( A.A.) - Bu ıeo• 

açılan yeni liseye talebe kayt ·~ 
kabulüne devam olunmaktadır. ı.,ı 
senin açılması münasebetiyle Hallı 
evinde bir toplantı yapılmıtlJf• 

C"dl Toplantıda muhtelif hatipler, u 

huriyet hükumetinin bu yeni e.e
ri dolayısile hararetli sözler ıöylr 
mişlerdir. t 

Halk özlü ve samimi tezahür• , 
ta bulunmuştur. 

Toplantıda, Reisicümhur Har .. 
Toplantıda Reisicümhur H•~." 

• Al t" Ve,.ı· 
retlerine ve Maarıf Veka e 1 I 

d . ··kran te " li Refik Beyefen ıye şu •
1 

• 
grafları çekilmesine karar ver• 

mi•tir. 



Tevfik BeJin Sacla'•• birinci, 
Ahmet Efendinin Tanar'ı ikia • 
ci ıeldiler. 

Betinci k0tu - 2000 metre me
aafeli idi. Dirt ve daha yukarı 
yqtaki ve 933 MDeaİ zarfında ka. 
andılı ikramiyelerin yeldbnı 300 
lira11 dolduran yerli yarım kali •• 
halia kan Arap at ve kıaraldarma 
mahauatu. 

Mehmet EfeadİDİD Sada "2,, al 
birinci ve ıene Mehmet Efeadinia 
Leyll'aı ikinci oldular. 

Koşe profesyonel olmıya 
karar vermiş 

Paria, - Remıl aurette bildiril • 
diline ıöre Hanri Cocbet Fw 
-Amerikan profeayonel maçında 
OJIUYacaktır. 

Coc:bet apor psetecilerini bir 
araya topbyacak ve hu haberi 
kendilerine bizzat bildirecektir. 

Güreşçiler hazırlanıyor 



8-VAKIT 9 EylUl 1933 

1 
Hikaye 

1 
ve Fransa ile ltalya 

Emine teyzenin elması 

9 Eylül 
lzmir 
(&ı taralı 1 inci uyıfada) 

Bu iki devletin birbirine yaklaşması 
imkanlarının göründüğü anlaşılıyor 

Üç arkadaı, itıizlikten bunal • ı 
mıılardı. Ne yaptıklarını bilme -
den, Boğaz vapurlarından birine 
girdiler. Üçü de hayatlarından ıi
kiyet ediyorlardı. 

Dertleıe dertlete konufuyorlar -
dı. 

Bir aralık Necdet ayağa kalktı: 
- Çocuklar, dedi, ne duruyor

sunuz, vapur Sarıyere yanaştı . Hay 
di buraya. inelim. Hem parasız eğ 
leniriz, hem de baıımızı dinleriz. 

Arhadaıları Necdetin teklifini 
kabul ettHer. Sarıyere çıktılar. 

Simdi ağır ağır yürüyorlardı .. 
Hayli yürüdüler. Nereye gidiyor

lardı?. Niçin gidiyorlardı?. 
Neden ıonra dizlerinin ıızla -

maundan yorulduklarını nladılar. 
Durdular. 

Etraflarına baktılar. 

laaız, tenha bir yoldaydılar. Gö
rünürde ev, kötk yoktu. Ti iler -
de, çok uzaklarda bir gölge görü
nüyordu. 

Biri sordu: 
- Nedir orada görünen?. 
Biri cevap verdi: 
- Ev ... 
öteki itiraz ~tti: 
- Hayır ev değil.. 
- Öyleyse gidip ne olduğunu 

anlıyalım. 

Ve yürümeğe başladılar . Fakat 
onlar yürüdükçe sanki görülen göl 
ge uzaklaııyordu. inat etmiılerdi . 
Ne olursa olsun gideceklerdi. 

Nihayet gölgeye vardılar. 
Bir ev..li Küçük bir ev .. 'Ti ,. 1 

Ortalık a<lamakıllı kararmıştı. 

Gece olmuştu .. 
Şimdi ne yapacaklardı?. 
Arkadaılardan Zeki dedi ki: 
- Artık geri dönemeyiz?. Bu 

ak,am bu evde misafir kalalım. 
- Nasıl olur?. 
- Baıbayağı olur .. Kapıyı ça • 

]arız, Tanrı miıafiri geldi deriz. 
Fakat kapıyı kim çalacaktı?. Üç 

arkadat birer kere ilerledler, bir 
türlü çalmağa cesaret edemediler. 
Nihayet Celil cesaretini topladı. 

Kapıyı çaldı. 

Odalardan birinde ıtık görünü -
yordu. Ayak ıesleri duyuldu. Ka
pı açıldı.. " 
Bqı örtülü, ihtiyar bir kadın 

çıktı: 

-Ne var?. 
- Hanım teyze, biz sokakta kal 

dık. Bizi bu gece evinde misafir e· 
der miıin?. 

Kadın duraladı .. 
- Şöyle yaklatın bakayım .. 
Yaklaıtılar. ihtiyar kadın bak -

tr, korkarals kapıyı kapadı: 
- Haydi yerinize gidiniz! .. 
Üç arkadat kala kaldılar. Hali -

miz ne olacak diye konufuyorlar -
dı. Son vapuru da kaçırmıtlardı . 
Ceplerinde para da yoktu. Ancak 
avdet edebilecek vapur paraları 

Yazan: Nezahat Hasan 9 eylul panayırı hazırlıkları da 
hararetle devam etmektedir. Pa - Londra, 8 (A.A.) - Taymiı 

- Hanım teyze isminiz nedir?. nayır yerinde müthiş bir faaliyet gazetesinin Roma muhabiri yakın-
- Emine .. Ya sizin?. hüküm sürüyor. Vali Kazım Paşa da Cenevrede milletler cemiyeti 

kında mütalaa yürüten Fransız ~ 
zetelerinin kullanclıklan samimi h 
~an, n oma mahfellerinde az çok 
memnuniyetle karşılanmıştır. - Necdet, Celal, Zeki .. • gece yanıma kadar panayır yerin- meclisi tarafından bir çok devlet. 

Çocuklar hikayeler anlatıyorlar, de kalmakta ve çalışmıya nezaret adamlarının iştirakiyle yapılacak 
teyzeyi güldürüp eğlendiriyorlar · etmektedir. toplantıyı ıöz geliti ederek diyor 

dı. • Dün lıtanbuldan, Balıkesirden ki: 

''Romadaki resmi ınahfeller, 
Fransa ile İtalya arasındaki me\'· 
cut olan ve son zamanlarda düzel· 
miş bulunan münasebetleri kuV • 
vctl cndirmeğe, Fransız - ltaJyaJ1 
mesai iştirakinin daha başka ıne' 

~ele lere de şün1ullemnesini kola)" 
1aştırmağa devam edebilmesi la • 
zmı gediği fikrini besler gibi g& 
rünnıektedir.11 

Yemekten sonra Emine teyzenin "F · l ltal aı1ın bı· r arada 
yüz elliye yakın tüccar gelmittir . ransa 1 e Y . . . 

odasına girdiler, orada oturdular.. 
8

. k .. d be . E k çalışmaları hususunda şım clı kı hal 
Bir ara biri sordu: ır aç gun .en rı . ge mınta a - de baş gösteren imkanları kaydet-

T eyze bu sandıkta ne var ? sının muhtelıf yerlerınden Öde - . b .. t d - · · . menın ugun anı zamanı Il". 
_ Çakul çukul var evlat.. To - i mıt, Aydın, Denizli, Isparta hava- , "Dörtler misakının vücude O'e _ 

runum evlenince ona takacağım. . ' lisinden İzmire büyük bir halk a · tirdiği müsait hava devam etı~""ek-
Ve yatma zamanı. arkadaJlar.a kını başlamııtır. Panayır bu sene tedir. Faşist matbuatı Fransa 

o odada birer yatak yapıldı. Emı- tüccarlar tarafından büyük bir ala hakkında ötedenberi kullandığı i~ 
ne teyze odaaına gitti. ka ile karşılanmıttır.. hamlı lisanını bırakmıştır.,. Silahları azaltma 

Üç arkadatı uyku tutmıyordu. • • ,,. Kont de Şambrunun Roma hü- Londra, 8 (A.A.) - Milletlef 
- Çakul çukul dediği nedir?. Batta Yavuz olmak üzere İzmir kUmeti nezdinde Fransız elçiıi ıı- Cemiyetinin yapacağı içtimalar' 
- Elmas olacak.. limanım ziyaret eden harp gemi • fatiyle vazife görmeie batlamaaı ve ıilahları bırakma konferanaınJO 
- Haydi alalım.. ug"'urlu ıayılmaktadır. müzakerelerine ittirak adecek İO" 

b lerimizin kartılanması hakkında 
Ncedetten atka diğer ikiıi ıan- "Alman - Avusturya münase - giliz murahhas heyetlerine bizdt 

dün aelen lzmir gazeteleri uzun dığı kırıp elmasları almağa karar betleri gibi nazik bir meselede M. hariciye nazırı Sir John Simıon ir 
d ·1 d d ki ı tafıilit vermektedirler. Gazeteler ver ı er ve e i erini yaptı ar • Mussolininin giriştiği teşebbüs hak tirak edecektir. 
Elmasları aldılar. Necdetin donanmamızın lzmire giritini fÖy- .., 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
le yazıyorlar: miye yanaıılarak içeri airdiler. uçuş ve manevraları göğüsleri ifti• ceplerine koyd·rlar ve uıultacık ev 

den çıktılar. 
Hızlı hızlı yürümeğe batladılar. 

Şehre yaklaştıkları zaman ıabah 
olmağa baılamıftı. Necdet birden· 
bire vicdan azabına yakalandı. İ
çin için ağlıyordu .. 

Celalle, Zeki: 
- Sen burada bekle, dediler, 

biz evvela ilk vapurun kaçta oldu
ğunu anltyalrm .. 

Onlar uzaklattrkça, bir otomo -
bil göründü. Necdet, ne olursa , 
olsun, deyip otomobili durdurdu . 
Atladı, doğru Emine teyzenin evi
ne gitti .. Elmasları kadına ağlıya· 
rak teslim etti ve : 

Öileden ıonra saat iki buçuğa Fevzi Pqa Hazretlerile gemi a· harla kabartıyordu. 
doiru Yenikale açıklarrı~da hafif miralı miralay Muzaffer Bey ve Perıembe akıamı belediye tar ... 
dumanlar belirdi. diier paıalar iıtikbalcileri vapu - fmdan Şehir gazinosunda mükel • 
Açıklarında hafif dumanlar be- run aüvertesinde karııladılar. lef bir ziyafet verilmiıtir. 

lirdi, bir ayyare İzmir semasında Bir bahriye müfrezesi müıtak _ Cumartesi günü aktamı d• 
uçtu. Belli ki tanlı donanmamız bilini selamladı. Bahriyel.ilerimi- j ~alkevi tara~md~n g~ne ~e?i~ g•' 
geliyordu. Halk akın, akın kordon ze tehir ve Fırka namına bırer bu- zınoıunda azız mıaafırlerımızın t' 
boyuna doğru koıuftu. Önde Zafer ket verildi. refine bir ziyafet verilecektir. 
torpidoıu, yanında Kocatepe ve Mütir pafa hazretleri iıtikbalci- Büyük mütir pafa hazretleri b1' 
Adatepe torpidoları bulunduğu lerin ayrı ayrı ellerini aık!lrak ilti- rada bulundukları müddetçe mult 
halde Y enikaleden içeri girdiği za- • f at buyurdular ve salonda bir müd telif yerleri gezecekler ve cu.o' 
man kordon üzeri mahşerden bir det istirahat etmitlerdir. Torbalıya giderek vilayetin ay 
nümune halini almıştı. Gazi Hey - Belediyeden ıonra gene halkın deposunu, mühendis Aziz Be 
keli meytlanWfthMulriilcGmet kona.- oQflnan ve taıkın tezabi,irıefr ara - nümune iftliğini, fidanlıklattf t 
ğı önüne kadar devam eden kor . sında Gazi I'Q~at\ma. , gelin ı - ve harasını görecekler ve oradjl 
don üzerinde iğne atılacak yer Burada donanma namına heykele Cumaovasına, Çatalkaya yayla yl' - Arkada§larımdan davacı ol - 1 k k 
kalmamııtı. çe enk onaca tı. liyle gelerek Şaşa] membaını gôf ma, dedi, belki yaptıklarına pif • · - -
Otellerı·n, yazıhaneler·ın balkon- . Aıkerler safbeıtei ihtiram yer C:lükten sonra ak•atn · izeı·i lzınitl man olurlar. Kendi kendilerinden ~ 

lar ve pencerelerinde toplanan almıılardı. Mütir pata asker saf • d(inecek1~ı·dir . utanırlar. 

* * * 
Necdet bir ay ıonra Emine tey -

zenin torununa nitan oldu, Emine 
teyze elmaıları torununa verdi. 

Bugün Necdet zengin bir tüc -
cardır. 

ötekileri mi soruyorsunuz?. 
Onlar sürünüyorlar .. 

Almanyada 

Silahları azaltma hak
kında bir mütalea 

Berfin, 8 (A.A.) - Wolf ajan
ıından: 

Silah kuvvetlerinin kontrole ta
bi tutulmaaı meselesi hakkında 
Fransız gazetelerinde görülen mü
nakaşaları söz geliıi eden siyasi 

mahf eller Almanyanın böyle bir 
kontrole hiç bir vakitte muarız; 
bulunmadığını, yalnız bu kontro -

lün tam bir müsavat ve hukuk be • 
raberliği tarti dairesinde yapılma
sını istediğini kaydetmektedir. Şu 

h ık ki d 1. larının batına geçti. Muzika İıtik - Yavuzda bulunan pafalarla 'il a mera a onanmamızın ge ı· 
. . . lal martını çalmağa baılayınca her zabitan beylere kordelalı ve Y• tını seyredıyordu. Daha çok müte- k 1• · · ld. ç J k 

eı ıe am vazıyetıne ge ı. e en vuz yazılı birer rozet hediye edi 
ceuis olanlar dürbünlerini halk iı heykele konuldu. 
·k mittir. tı ametine tevcih etmitlerdi. Güneşin gurubu, ufkun kızıllığı, ~ 

Torpidolar bütün azamet ve hey tabiatın en yükıek bir tablosunu - ~I 
betiyle Yavuzu takip ediyordu. tetkil ediyordu. Halk Mütir pafa· lktısat vekili Cel3ı 

Şanlı gemiler~mizin gelin gibi yı tekrar candan alkıtladı. 
süzülerek körfe • dahilinde seyir Fevzi Pata hazretleri 9 eylul pa- Bey gİtlİ 
fapmaları halkımızın çehresinde nayırmın hararetli hazırlıklarını ( Ua~ laratı 1 inci uyırada) 
çok samimi çizgiler yaratmııtı . gördü. Bu mamureyi kuran him • takas itleri ve ıon zamanlarda '' 

Saat üçe doğru evvela Zafer metlerin ıayret eserlerini takdir lınan diğer iktısadi kararlar ha1' • 
torbidoıu Gazi heykeli karşııına etti. kında sordukları suallere cevab 
~ıçtan kara ederek demirledi, 0 • 9 eylul panayırının kendi hu • şöyle dem ittir: 
nun yanına Kocatepe ve Adatepe zurları ile açılması hakkın~a Vali "- Sizinle uzun uzadıya kon&J' 

.d 1 Kazım Patanın ricuını derin bir - G b b t• • torpı o arı ayni tekilde yer aldı . tamıyacagım. ay u e ım e~m .. 
haz ve memnuniyetle kabul buyur- 1 ıınd , d l t f d btl Ayni zamanda amiral gemiıi 0 • a arKa aş arım ara ın an 

lan ve içerisinde büyük erkanı . clular. 1 rada alman tedbirleri de henal 
Mütir pafa, dünyanın en g~z~l tetkik etmediğim için bir fey sö11 

harbiye reisi müşir Fevzi Pata Hz., gurubunu tetkil eden körfezimızın 
ordu müfettitlerinden F ahrettin bedii manzarasını seyir için tehir yemem .. , 
Pata ve Harp akademisi müdürü gazinosuna gittiler, bir müddet Ankara, 8 -- Vekiller Heyetİ' , 
Al. F P b 1 Y nin bu aksam mühim bir içtinı; ı uat ata u unan avuz, burada kaldılar. Müteakiben Fev- ;ı; 
kııla açıklarında demirledi. zi Pata Yavuza döndüler. bekleniyor. Bu it_1 imada Avrup• 

dan gelen lktısat Vekili Celal Be1 Bu sırada halk iki tarafa koşuş· Donanmamızın lzmiri ziyareti 
tu.. Bir kısmı Gazi meydanını hakikaten emsali nadiren görülen izahat verecek, bazı iktısadi ~ 
doldurarak torpitoları ve diğer bir 1 coşkun bir tezahüre güzel bir ve- çok mühim kararlar alınacak gib' 
kısmı da kıtla meydanını doldura- sile oldu. Donanmamız İzmir afa- görünüyor. 
rak Yavuzu seyrediyorlardı. Bu eı kını çınlatan yaşa! nidaları ile her VekilJcr h~yeli siyui vaziyeti • 

d k h f d. d. w h · b. mizi, Yunan nazırları ile cereY,st 

kadar ki silahları azaltma hakkın-vardı.. d 
içlerini çektiler. a yapılacak mukaveleye ittirak 

1 ıd edecek hükumetler de silahlarını Bu ara rk kapı tekrar açı ı ve 
k Almanya derecesinde azaltmadık -ihtiyar adının sesi duyuldu: 

ça bu müsavilik tartı hiç bir vakit - Haydi geliniz .. 
te yerine getirilmit olmıyacaktır. Üç arkadq eve girdiler. Otur -

dular. ihtiyar kadın bir aralık kay Bu mahfellerin dütünceıine gö· 
boldu. Neden ıonra, on bet on altı re timdiki müıavataızlık teraiti i
yaflannda genç bir kız geldi. On- çinde yapılacak bir !<ontrolün hiç 
ları yemeğe çağırdı.. bir manası olamaz. Böyle bir kon-

Üç arkadat hayretler içinde kal- trol ıilahları azaltma itini konut -
Clılar. Mükellef bir ıofra hazır - mak için toplanan konferanıların 
lanmqb. Oturup karınlarını do - .

1 

gözettikleri makaıatlarla eğlenir -
yurdular. • ceıine bir hareket olur. 

na a i eyecan ve sevinci ifade er ın ımagına, ru una yem . ır ,, 
gayri mümkündür . 1 hayat, yeni bir enerji verdi. Var • edecek siyasi ve iktısadi müzake 

Donanmamız kaleden girince l lık .ka7naklar~nı yeniden harekete releri görüşecektir. 
b. t •· l 1. K" .. t h ' getırdı ve tehır, halk battan başa ır mo or e va ı azım, mus a • 

k k . k d H . güldü. em mev ı uman anı üıeyın 
Bu merasim cereyan ederken Hüsnü ve fırka kumandanların -

9 son siıtem yeni avcı tayyareleri -
dan Galip Patalarla belediye reisi mizden mürekkep bir hava filo • 
ve Halk fırkası erkanı ve Körfez muz İzmir af akında dolatıyor ıeh
tirketinin Uıak vapuru ile de ıeh- rin sevinç ve tezahürlerine iştirak 
rimizdeki muhtelif te9ekküllere eyliyordu. 
mensup heyetler istikbale kotlu - Donanmamızın hatmet ve hey -
lar. Yavuz demirledikten ıonra ıe, betine hava filolarımızın mahiral'\e 

Aydının kurtuluşu 

Aydın, 8 (A.A. ) - Dün A~d•~ 
kurtulut bayramının on birine• ff, 
dönümü münasebetiyle tehir do 
nanmıf, gündüz zafer, ve gece !: 
ner alayları yapılmıttır. BaYr ..• 
tehrin bütün mahallelerinde btı 
yük tezahüratla teait edildi. 
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çok sabır ve çok hüsnüniyet la • 
zı.mdır. Ve hem bu hiç te yeni bir 

g:t ııı7'n !azımızda Madam Tiner mesele değildir. Ancak bu nasih?.t
• Ji e hır Fransız muharririnin ler şimdiye kadar yalnız genç kY:ı· 
ı eni k"t b 

Isparta' da 1 Isparta-Antalya şosasına h.aşlarken 
yapılan parlak merasını -2-

Antalya şosasının yapıl
masına başlanıldı 

----- ---
lsparla - Geçen sene devlet parla - Antalya) daha bugünden 

yolları meyanıncı alınan (İsparla biribirine kavuşmuş, yakla~mış o-

·ok ·h 1 t. ından bahsetmiş ve lara veriliyordu. 
ISPARTA, (Hususi) - Geçen - Antalya) şosesinin başlanma luyor. 

sene devlet yollan meyanına alı - merasimi lspartada büyük tezahü- Ispartalılar, semalarında şimen -
nan Isparta - Antalya şosesinin rata vesile oldu. difer düdüğünün tiz sesini duya.-

~~ :ın·ir-e göre kadının ~ırrı ne Madam Tiner, sadakat bahsinf" 
·~r:ıu da yazacağımızı bildir - de temas ediyor. Fakat, burada, 

er, k. Fakat bunu yapmadan ev· hayretle görüyoruz ki, kit3 bm ha -
UYucularımıza geçen yazımı· smda, kadınla erkek arasında fe ~ 

başbnma recrnsimi lspartada bü· İspartaya hayat ve refah geti - caklan günden itibaren bugün baı 
yük tezahürata vesile oldu. recek olan bu yeni can damarının lanan (İsparta - Antalya) şose • 

tırı • 'kl · ·· atmak laz:.m. Demi~tik ki: ministlerin iddia ettı en rnusava-
~~ Tiner kadının erkekleşme· ! tı reddettiği halde, sadakat hah · 

an '•terniyor. Bilakis kadın kal- sinde kadınla erkeğin bir olduğu -
e· tı.a., bütün inceliklerini muha - nu kabul ediyor ve sadakat, erkek 

Ispartaya hayat ve refah geti- açılması münasebetiyle memleke · sile teskin ediyorlar. 
recek olan bu yeni can damaı·mtn ! tin büyükleri, meb'usları, kuman- Halkımız da kurak bir çölde tat-
açılması münasebetile memleke· danları, bilumum memurin, halk. l 1ı ve serin sulara kavusan bir 
tin büyükleri, meh'usları, kuman- eyliılün birinci günü şosenin başın 1 yolcunun sevinci var. • 

r- ~et O ' d b'A d v•ld' 
A•, k llıesine taraftar. Her sınıf- kadar kadın ıçın e ta ıı egı ır. 
a .. 1 ~t Çok genç kızlarla görüş . diyor. 

O' 
1

1 
.ePsinden ayni cevabı almış Madam Tinerin bu sözlerinf' 
1Zdivaçta enmiyet ve istikrar hayret ediyoruz ve bu bahsi kısa 

~t~lls. . kesmesine de pek müteessif olu -
ltıı . • • 

dı devam edelim: yoruz. ira şayet bu bahsi tenvir el-
let kdall'l Tinere göre asri genç miş olsaydı, kitabmı ken~ileri için 
' ~ aşkı inkar ediyor. Genç kız yazmış olduğunu söylediği erkek -
11 Unu gördüğünden, ve ınaha- ler Madam Tinere pek minnettar 

tkeğin hislerine uy.mak için, olurlardı. Çünkü onlar için kadının 
tel\ ayni lakaydiyi gösteriyor. bütün sırrı oradadır. Erkekler ka
~I\ Madam Tiner, zannede - dmlarrn kendilerinden daha ziya -
b1,' hissiyata k.:.pılıyor, yani de ve tabii olarak sadık kalmağa 

•" lettı'f b' .... l hareket e- münhemik olduklarını zannetme -, ,, ır goruş e 

danları, bilumum meımuri11 ve 
halk eylulün birinci cuma günü 
şosenin başında toplanarak ilk 

kazmayı vuı·dular, kurbanlar kes
t!!er, heyecanlarım ve şükranları· 
nı gösteren nutuklar söylediler, yo 
la dkışlar içinde haşladılar. 

Uzun yıllar ehemmiyeti tak
dir olunarak yapılması düsünü
len bu şose şimdiye kadar bi~ bir 
ihmalin kurbanr olmuştu. 

Bu yol, lspartaya ve Cenubi 
Anadoluya istikbalden ümitler va 
it eden ilk müjdeci oldu. 

tı· t. Zira genç kızlarla görüştü· ğe mütemayil iseler de, artık bun-
~l.ı · d k · d v 'ld" ı z· k lspartaya hayat ve refah getire-.. ~e erkeklerle görü~memiştır. an pe emın egı ır er. ıra aç 

•· ij~ ..... · h k k' d 0 1 h b k cek olan hu yeni can damarının a-~ "••ti~ olsaydı hiç şüp e yo ı zaman 1r n ara ep unun a -
ı td d "dd' d'ld" çılması münasebetiyle memleketin ! ' a.:n da ayni cevapları alır ı. si 1 ıa e ı ı. 

tlJtııyorsak genç erkeklerle, Esasen kitabının bir tarafında büyükleri, meb'usları kumandan -
k d k d · A kt · d lan. bilumum memurin ve Halk ' tıların idealleri hiç bir e - a ınm cınsı no aı nazar an er- , 

ş· t bu kadar birbirine yakın ol· kekten farkı olmadığını yazan bu eylfılün birinci cuma günü şose -
te .'für. Eskiden, her gencin en kadın muharrir diğer bir yerinde nin başında toplanarak ilk kazma
' ~ emeli büyitk aşk macerala- onun bazı insiyaki hareketlere yı vurdular. 
Jİnde kofmak, atkın haşdön- erkek kadar tabi olmadığım söy . Kurbanlar kestiler, heyecanla -

h' ti.i şahikalarına çıkmak ve lüyor ve biraz sonra da şu sözleri rını ve şükranlarını gösteren nu -

1 
t uçurumlara yuvarlanmaktı. ilave ediyor: tuklar söylediler, yola alkışlar için 

ıf )akın zamanlara kadar kadı - "Merak ve tecessüs saikasilc dü- de başladılar. 
i.11b ltıüz bir ihtiras hilesi içinde şen kadmlar şehvetlerine kurban Uzun yıllar ehemmiyeti takdir 

ı .~Ch·duk. Ve yeni yetişmiş genç olanlardan daha çok fazladır.,, olunarak yapılması düşünülen bu 
~ ~cl er Otlu pek yükseklere çıka· Demek oluyor ki, kadınlarda şose 4imdiye kadar binbir ihmalin 
• p I U. I<admın kolları arasında bo§ yere ihanet etmeğe kar§ı endi- kurabnı olmu~lu. Bu yol, l.sparla -

0
, b ~n 'ey huzur ve emniyet de· §e veren bir meyil vardır. ya ve cenubi Anadoluya istikbal

t a! döndürücü zevklerdi. Bu- Kakat erkekler müsterih olsun- den ümitler vaddeden ilk müjdeci 
''; g~n.ç erkek te tıpkı genç kız lar ! Kadının sırrı tecessüs değil _ oldu. 

hıslerini de tatmin edebilecek dir. Kadının sırrı aşktır ve daima Bugün ilk kazması vurulan, Is _ 
e ~niyet ve sükun arar.ıakt<>. clır. aşk olacaktır. parta -Antalya şosesi, memleke-

\.~kı değil, ihtirası, iptilayı S. M. tin iktısadi refah ve saadetinde en 
l'lk. hastalığını inkar etmekte- ı büyük rolü oynıyacak, geçtiği her 

1 Korkunç şerirler karış toprağa hayat ve saadet gö _ 
~l'I~ kızlarla erkekler bu cihet- türecektir. 

.\\tİ'•btktırlar ve bu yepyeni bir Bir adanu ölünciye kadar Pek yakın bir atide demir bir 
1

'~dir ve bu aurla.-dcnberi ah- d"" d""f k f b" bai!la bagvlan?ıcak Afyon - İspar-
\> ov u er, a asını ır taş ~ 
~ •eciyye noktai nazarından ta - Antalya daha bugünden b"ı _ 
a. • üstünde kestiler 

t Relen değişmelerin en yem- . A • • ribirine kavu:.;muş, yaklaşmış olu _ 
r~ ~()"7e d r Malatya, - VılayetımJze mer _ yor 
'4 .... çarpanı ı . . 

, ~~ k l k k t k biribir _ but Akçadağ kazasının Kirliota<r M l k t' t d b 1'd · ız a er e ar ı i l d K K b em e e ın or asın an eyaz 
~I\ a 'k' b alemde cöyün en, ürt asım, oğlu Hacı b' k d 1 ~ .b. .. .. 1 b 

ıo... yrı 1 1 ya ancı d' V v ı M h .. . v ' ır or. e a gı 1 SUZU en u şose 
"ll}'o ) A k b ' .b. 1 "ni ıger og u e met ve otekı oglu .1 · d~ . k. f b ' 
.. ,t f}" t Hamo ıle çobanları Davut şımdıye k Akd · · 
"! t ar. rtı ırı ır erı . . . ı ı ctısa l ın ışa ın ır rncbdc'i ola-
.ı \?e anladılar. Spor ve or . . .... ' .. . ca , enızın cenup pırlantası 
"~a1 l . l b kadar mı.9lı pek az gorulmuş tiıy A 1 1 d ~ ~ b. o arak memnunıyet e u- . . . . . ' . nta yaya sparta an selam ve sev 

~e, iı-Jikte geziyorlar. Her ikisi Ier ~rpertıcı hır cınayet ışlemış - giler götürecektir. 

\':il.h aıneli tarl\fmdan görü • Ierdır. .· .. Yeşil İspartanın en güzel ve ta-
., . ha" 1 ~ k 1 H Yapılan tahkıkata gore bunlar hı'ıA manzaralarını go" "l 1 
~ ı d J a ata apı mıyor. er . .. .. . . .. eren spar-
ıı .ı . e akıll d k~ 'ld" t Darendenın Kultu nahıyesınden ta - Antalya Qor.esi 1 t A ~1~ ı ır, amı ır, mu e - _ .. '$ " , spar ayı n-
~ · Ali Bey zade Osman .agaya oteden talyanın bir sayfiyesi yapacaktır. 
l ~~~ T" k 1 ·d n beri diş bilemektedırler. Osman Hakkı Q'tt . ıner genç ı:z aı a . 
i}',} lıkten ıonra genç kadınlara ağa hu şerirlerin . vergı ve koyun 

, ~ r. ~ıfadam Tiner, bunların i- kaçakçılığım vaktıyle h~ber ver -
~ ~kikaten tahammül edile - miş. Bunun üzerine şerırler Os • 
t~k . d h' derecede meyus olanları man ağayı kandırarak cıv~r a ır 

~cı~\ı.iunu tasdik ediyor ve fe· dereye götürmü~ler, evvela soya -
1 i1.lar1n k · ...,.azur ol - rak altınlarını almışlar, sonra da 
\t e serıya ••• . ... 

11(\ 
1lll aöy)" sopa veya taş ile zavaJbyı olum 

, 'J \.. uyor: . 
q· 11ıeare k ki . düşününüz derecesınde yarahyarak dere ke-lyo • er e eı1 · d 
~ t, kanları ya çirkin, ya narın a bırakmışlardır. 

eı, Ya kokot ya müsrif, ya Osman ağa, burada bitkin bir 
1}1 Ya 8• · ·ı· ' k kanc ya halde tamam yedi saat inlemiştir. 
\lh.. ınn ı, ya rs ~' y d' 

~ <.t-., e ı saat sonra şerirler bir daha 
'~, . ~ l Clca.ba. b .. 1 rkekleri o- gelmı§ler ve Osman ağanın henüz 

Hudutta şakiler 
Urfa, 8 (Hususi) - Kadidi ka

zasında, şakileri tenkil hareketi 
bitmiş, tek şaki bile bırakılmamış-

tır. Hududu geçerek Suriyeye ka . 
çan şaki Remzinin iadesi de iadci 
mücrimin mukavelesi mucibince 

Suriye hükumetinden istenilmiş -

itr. 
Şakilerin tenkili esnasında şe • 

hit düşen janclarmalarımızın hatı _ 
rasım gelecek nesillere intikal et • 

da toplanarak ilk kazmayı vurdu -
lar, kurbanlar kestiler, heyecanla
rını ve şükranlarını gösteı·erek nu

tuklar söylediler. Yola alkışlar 

içinde başladılar. 
Cenubi Anadoluyu iç Anadolu· 

ya bağhyan bu hayat damannı 

yapmak şerefi gene Cümhuriyel 
Türkiye.sinin genç omuzlarına na
sip oldu. 

Uzun yıllar ehemmiyeti takdir 
olunarak yapılması düşünülen bu 
§Ose, binbir ihmalin kurbanı ol • 
muştu. 

Bu yol, lspartaya ve cenubi A • 
nadoluya istikbalinden ümitler 
vaddeden ilk müjdeci oldu. 

Bugün ilk kazması vurulan, ilk 
kurbanı kesilen (Isparta - Antal
ya) şösesi, memleketin iktısadi re
fah ve saadetine en büyük rolü oy· 
nıyacak, geçtiği her karış toprağa 
refah ve saadet götürecektir. 

Pek yakın bir atide demir bir 
bağla bağlanacak (Afyon - Is · 

lzmir 100 bin lira borç 
para alıyor 

lzmir, 7 - Esnaf ve Ahali Ban
kası idare meclisi dün fevkalade 
bir toplantı yapmı§ ve bu toplan· 
lıya muhasebei hususiye müdürü 
Hasan Fehmi Bey de i,tirak etmiş· 
tir. 

Vilayetin Esnaf ve Ahali Banka 
sından aktedeceği yüz bin liralık 

istikrazm esasları tesbit edilmiştir. 
Bu hususta tam bir mutabakat ha
sıl olmufur. Parafe edilen esasla

ra göre istikraz edilecek yüz bin 
liranrn ilk taksiti olan yirmi bin 

lira, kanunusanide, diğer yirmişer 
bin liralık taksitler de ikişer ve ü
çer ay fasıla ile alınacaktrr. 

Bu para ile 1zmiri Aydına bağ
lıyacak büyük yol inşa edilecek -
tir. Bu yolun, ehemmiyeti fevkal
adesi vardır . 

Aluğla şehrinin çehresi 
nasıl değişti ? 

Muğla, (Hususi) - Şehrimizin 

ne tarafına bakılsa ufak, büyük, 
zarif ve kaba binaların öteden be
riden baş kaldırdığı görülür. Her 
tarafta harıl harıl in~aat devam e
diyor. Çünkü bütün ev yapacak eş 
ya ve malzeme çok ucuzdur. 

En ala ve birinci nevi kirecin 
kantarı 25 - 30, kereste 7 den 
12 ye k&d~r, kiremidin tane:si on 
beş. yirmi pi'\ra.. Usta ve amele 

ücretleri de son derece dü -
şiik. Bu vaziyet karşısında alına
cak para ile kimi ya evini tamir et
tiriyor, yahut yeniden ev yaptırı
yor. 

Memleketin ortasında beyaz bir 
kurdela gibi süzülen bu şose iktı -
sadi inkişafın bir mebdei olacak , 
Akdenizin cenup pırlantası Antal· 
yaya İspartadan selam ve sevgiler 
götürecektir. 

Yeşil İspartanm en güzel ve 
tabii manzaralarını gösteren (İs • 
parta - Antalya) şosesi, lsparta • 
yi Antalyanın bir sayfiyesi yapa -
cak, onun berrak ve serin suları , 
sıcaktan yanmış Antalyaya serap
tan daha tatlı bir serinlik sunacak-
tır. 

Isparta bihakkin sevinmekte , 
bayram etmekte, cümhuriyetin bu 
feyizlerine şükran hisleri besle • 
mektedir. 

lspartaya bu kıymetli günü ha .. 
zırlıyan aziz cümhuriyet ve büyük 
lerimizc, büyük kumandanları -
mıza, meb'uslarımıza, valimize 
genç mühendislerimize sonsuz sev 
gi ve saygılar. 

( 

Edirnede 
T uring klubün küçük 

bir seyahati 
Edirne, 7 (Hususi) - Edirne 

Turing klübü dün vali Özdemir 
Salim Beyin riyasetinde fevkalade 
bir toplantı yaptı ve bazı mühim 
kararlar verdi. Bu kararlardan 
başlıcası Dedeağaca 50 kişilik bir 
seyahat yapılmasıdır. 

Seyahat beş gün sürecektir. Bun 
dan başka otelsi:zlik yüzünden sey 

yahların kalmadığı Edirne şeh • 
rinde temiz ve iyi bir otel yapıl • 
ması meselesi görü!ülmü~tür. Ne • 

ticede şehir klübünün yanındaki 

iki binanın tamir ve ki üple birleş~ 

tirilerek asri ve mükemmel bir o .. 
tel haline getirilmesi kararlaştırıl
mı~tır. 

Bundan başka İstanbul - Edir -
ne yolu üzerindeki Sazlıdere köp· 
rüııünün de bir an evvel ikınali ka
rarlaştırılmıştır . 

Feci bir cinayet 
Malatya, 7 (Huausi) - Akça 

dağ kazasının Kirli otağ köyünde 
tüyler ürpertici ve feci bir cinayet 
olmuştur. 

Kirli otağ köyünden Kürt Ka .. 
aım ile oğulları Hacı, Mehmet, Ha 
mu ve bu soyun çobanı Davudun 

yapılan tahkikat neticesinden suç
lu o1duklan anlaşılmış ve beşi de 
jandarma tarafından yakalanarak 
adaletin pençesine teslim olunmuş
tur. 

-
yapılan kısım şehrin alt kısmıdır. ~ dtrı)a... k oy de e 1 Elbette 1 ölmediğini görerek adamcağızın 

ı~ • Yo mu ur . j . .. . 

1.
1 ~ 1 he- k k Ş h ide? kafasını bır ta§ uzerıne koymuş _ 

~ ·•• pe ço . u a · v • 

t le. &a.a.d k 1 değildir, 1 Jar ve koyun bogazlar gıbi kıtır 
ltlu~1 ... edt ooay h bu ,. kıtır kesmişlerdir. " tt .ııı:un ür nu azır • 

~, ~. Fa.,_ · k b" • eli- Fakat şiddetli takip neticesinde 

~ 
~d· ıcat yapma ızım h · k ı 

il'. J3 • • k fk t şerirlerin epsı ya a anmıştır. 
- unun ıçın ço şe a , 

tirmek için bir abide yapılmıştır. 
Halen takip mmtakasmda bulunan 
müfreze kumandam Nazmi Beyin 
Kadirliye avdetinde küşat resmi 

yapılacaktır. 

Şehir bu vaziyetten çok istifade 
etmiştir. Esasen son binalar, be
lediyenin teşebbüsü ile hep plana 
tabi tutulmuştur. Onun için yapı
lan e~rler güzel ve sağlamdır. 

Bundan ötürü şehrin çehresi 
çok dcğişmişfo. En ziyade bina 

Burada çok zarif, büyük ve küçük 
binalar yapılmaktadır. Esasen ea 
ki mezarlıklar kalktıktan sonra 
burada, süratle ve yeni bir mahal
le viicuda gelmiştir. Şehir gittik
çe bulvar kıyuına yayılmakladır. 
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Ç o c u k mama ı arı (tsa9 taralı 1 IOl'I •aytlada) 

eseri sayılacak mahsuller elde ede-
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ve üzümle teda 
lerine hazırlık 

•• uzum •• 

n a S ı 1 O ı m a ı ı ?. ceğiz. bBierseı mser01.mer Paşanan yerıi Bunlardan biri de marşlar ola -

caklır. klO 

- 1 -
Yazan: Dr. Ali Şükrü yıl Muhterem ü:stadımız doktor Be- ı tahklarında, kansızlıkta ve . Büyük komsiyon onuncu d krı 

·ı böylece devam. Sekizinci aydan b sim Ömer Paşa Hazretleri tam ya- :la, deri hastalıkların a, rıe. için ayrı bir mar~ yaptırıp ayram 1 
S "' t kl · t ı' ter ı·tı"baren mahallebı" yerine bir defa h k l rım "'sıı·dır devam eden tıbbi icti - !<.um hastalıklarında istiına 1' u çocu arı, ıs er anne, ı günlerinin merasim ve are et e - '"' ' • f ye 

inek südü ile beslinsin; mamaya ı sebzeli pirinç la.pası verilmeli. ve rine bunun ahengini katmak iste _ mai ve sıhhi ncş;iyahna daha pel< Hulasa üzüm gayet ne is b 
·· ·· ·· d 't.b b •)"na umum gıda mıkdarları sekızer b ·· b l '"'ok seneler devama karar verdik- kemmel bir gıda ve bir çok ~ uçuncu ayın an ı ı aren aT ... - ' diği gibi gene u munase et e '$ 

b ·1· E~ ··d·· k vvetl1' ve corba kasıg~r olmalı E~er çocuk · l · k lerı' bı'r zamanda ''eni bir eser da- lıklarda tesirli bir devadır. ı ır. ger anne su u u • • · 0 büyük geçit resım en yapaca o- .J ~ 
çoçuk iyi besleniyorsa onlara be- kansız ise, lapasına bir çay kaşığı lan izci ve spor teşkilatı için de ha ilave ettiler. Bütün hayatı o - Besim Ömer Paşanın bu ço 

l 1 V b. d k · ~ · koymalı ve gün- kumak 0"-gVretmek ve bizzat temasa him eseri dikkatle okunrnıY' şinci ayında ba~ ama ı. e 1r e ara ctger eımesı • . . bir mars hazırlatmaktadır. ' . . "'teC 
mama baslama ayı temmuz, ağus- düz yarım adet rendelenmış çıy İzci marşını inkılabın genç şai- gelemediklerini de okutmakla yandır. Bır defa 50 yı mu .. 
tosa tesadüf eaiyorsa ve çocuğun elma yemekten sonra verilmelidir. ri Behçet Kemal yazmış, genç. mu- geçiren bu kıymetli ilim adamımı · nefis ve güzel resimlerle sü~lıı 

b ı O k Zuncu a,,ında aynı tarzda b l zın bu yenı" eserı' de u""züm ve üzi.im bu eserde üzümün tarihçesi büyük aplesi ir az su uca ve gün- 0 u "' . . sikişinas Necil Kazım este e- ııı 
k b 'b'l d da ve meyva suları verılmelı, le tedavı"dı"r. Bu eser dördüncü de- pek ehemmiyetlidir. Bir çok. de 2 - 3 cı ıyorsa u gı ı ere e gı miştir. k 

bu aylard~ verilmemelidir. yalnız miktarı 9 kaşı~ ~lac:.ktı;.. Onuncu yıl marsını Behçet Ke- fadır basılıyor. Risalenin üçüncü lek:::tler nefis üzümlere rnalı 
Çocuklara mama verilmesinin 

muhassenatı şunlardır: 

1 - Anne südünde maadin az 
olduğundan çocuk, inek südünden 
veya verdiğimiz sebzelerden ma
adini alarak kendi noksanlarını 

telafi eder. 

2 - Bu suretle dolayısile vü • 
cudu kuvvetleşerek hastalıklara 

kar§ı mukavim olur. 

3 - Vakit ve zama.niyle mama.
ya barsakları tedricen alıştığın -
dan ileride, memeden kesme za -
manında, memeden kesilince iı -
hal olmaz. 

4 - Mamaya alıştırılan çocuk, 
ilerde memeden kesilince mama 
yemekte inat göstermez, arzu ile 
yer. 

5 - Anne südü az isenoksanlı
ğı mama ile tamamlanarak çocuk 
beslenir. 

6 - Vakit ve zamaniyle mama 
yeyen çocukların renkleri kanlı ve 
kendileri çevik olur. Bir yaıına 
kadar hiç mama yemiyen çocuk -
ların renkleri beyaz, solgun, hazan 
sarımtraktır. Ve bu çocuklar dur
gun olur. Sık sık hasta olur ve 

hastalığı uzun sürer. 

İtte hu saydığım iyiliklerini na
zarı itibare alarak çocuklara za .. 
manında mama vermek lazımdır. 

Yukarıda da bir nebze bahı et· 
tiğim veçhile çocuklara mamaya 
üçüncü ayda başlanmalı. Evvela 
günde bir defa mahallebi vermeli 
ve bu mahallebi bir meme yerine 
kaim olmalıdır. Miktarı 130 gram 
omalıdır. Gıda saatleri şöyle ol
malıdır: 

Sabah sa.at 6 meme veya en1zik, 
9 meme, 12 mahaHebi, 3 meme, 
veya. emzik, 6 ayni, 10 da ayni. 
Bundan ba.şka sabah 7,5, aktaın 
8 de birer kahve kaıığı limonata 
verilmelidir. Gece aaat 10 dan 
sabah altıya kadar hiç bir gıdadan 
vermemeli. Fazla ağlarsa, çok a
çık çay, veya. kaynamış au Vf!re • 
rek aldatmalı. 

Beşinci ayına. kadar böyle de
vam etmeli, be,inci ayından sonra 
mahallebiaine bir kahve ka~ığı 
ıspanak konmalı. 

Altıncı aydan itibaren günde 
bir defa İrmikli et suyu, bir defa 
ıspanaklı mahallebi, üç defa meme 
veya emzik verilmelidir. 
Gıda saatleri şöyle olmalıdır: 

2 meme veya emzik, 10 da irmik. 
li et suyu yedi çorba kaşığı, 2 de 
meme veya emzik, 9 da mahalle
bi ıspanaklı iki çay kaşığı ıspanak 
ezmesi, yedi çorba kaşığı mahal
lebi ile, 1 O da meme veya emzik. 
Sabah saat 8, akıam saat 8 de bi
rer tatlı ka§tğı limonata veya por· 
taka) suyu, veya havuç suyu, veya 
domates auyu, veya elm~ suyu. 
Bun]ardan her birisi zamanını-. gö 
re veraiı. 

Eğer mevsim kış ise g.~n el"d'ı'. ce- mal'e Far~k Nafiz ·Yazmış)ardır; basılışı Bulgarcaya da tercüme o - madıkları halde kendi milli~' 
f murta sarısı verııme 1 11 

1 h l lunmuot.tur. suHerini. korurlar ve hatır "le •I a yu . d f d v bestesini Cemal Reşit Bey azu a- l" J'P 
Onuncu ayda i hır e a cgru. Bir memlekette üzüm demek o le gelmıyen propaganda ya. 

maktadır . "t 
dan dog~ruya sebze ezmesi, bir de- memleketin hayatı demektir. Ba - Üzüm sarfiyatı günleri ve ı.ı f İzci marşının işittiğimiz bir kaç 

1
, 

fa sebze suyu ile çorba, b!r defa . .. d. husus daha ziyade zirai bir mem- tedavi yerleri bile yapmış. 
t l . k" d f beytı gerçekten guzel ır: l h 1 · ra~ 

mahallehi yumur a ı, ı ı e a . . ·ıa·ı a·· t leket olma~ itibarile ve hariçte be· Her sene bu mil i ma su il te .k .1 1. Keskin kıhclar glbı cevrı ı { or Jet 
meme veya emzı ven me ı. · ' • yanma: ğenilmek itibarile bizde çok nefis mazhar etmek için gazete ~ 

.ok n hl irinlc9i0ayda aylm. l dYalnVız ı Ona el uzatanm kıyacağız canına! üzümler yetişir. Bu üzümler mem- nümunelerle yapmadıkluı r~) 
mı tar arı gram oma ı ır. e lekeli ~e hariç .ye.rl~ri. ihya etmek- kalmaz. Hatta ~ongreler ~et~ 
çiy meyvnlar verilmelidir. J .. _ .. .. • • ~. " . .· 1 tedir. Uzümlerım1z1 hıma ye ve on- o memlekete gıden ecnebı 

O .k. . d 'k' d f me Gogsumuz kabararak. 1zcılenz .,, . 
1 

. . f 
1 

d pal' 
n ı ıncı ay a; ı ı e a me • ...., d. larm Türkiyede yetı~en cins ennın ziya et er esnasın a pro 

bir defa sebze ezmesı, bir defa . . .. .. . . ıyoru~: faydalarını bilmek pek zaruridir. için nümune ve kese kağıtlar 1 

şerbet yumurtalt, bir defa mey- Büyük Gazının buyuk ızınden gı - Zira kendi malımızın değerini öğ- de üzümler dağıtırlar. Ve 
diyoruz! e valı lapa veya beksemet verilme· renmemiz lazımdır. Üzüm bugün hakkındaki neşriyatı himaY., 

Onuncu yıl marşının ara bey • d ti' 
lidir. l en mühim bir gıda olmakla bera • ler ve bu hu!5us ha_k_ ~m a te ..r 

d k ti de şu pek kuvvetli, pek güze - f ı , .. Yaşından itibaren meme en e- ber sanayide de büyük rol oyna - ta bulunanlara muka at ar 
silmeli ve gıda zamanları şöyle beyittir: maktadır. Bidayette efsanelerle ler. 

Türküz, Cümhuriyetin göğsümüz k e' olmalıdır: . 1 yaşatılan üzümün mühim tesirleri- Bahusus harice satma 111 
. tunç siperı. b' b'l . d ld ~ ·· ·· ter Sabah tere yağ, ekmek, peymr, ni bugünkü ilmi hakikat 1ze ı - riyetın e o ugumu:z:duzh~rn1 • de 

1.. 0 .• g~le çorba ve Türke rlul'mak yaraşmaz: Hep ön- d h .
1 

• 
1 

, 
1 
... 

süt ve marme at, dirmiştir. ze a a 1 mı esas ar a • " 
l . ı'k1'nd'ı de, hep ileri! . ~ d l k.. ı·· "11 

sebze ezme erı ve meyva, Üzümün her türU ha~a~ım o~- pagan a yap~ ı.rsa .. o~. unu ~ 
sabah kahvaltı11 gibi, akşam şer- ma yapmak için 500 gr-;:m saf süt renmek bahusus bizim gıbı ncfıs güler. Onun ıçın koylu de 
bet, bir adet yumurta sarısı ile. alınır. Buna 15 gram un konur. üzümler yetiştiren memleketimiz yaptığı işin azametini göz oıt 

Bu gıdalardan çocuklar çabuk Yirmi dakika pişirilir, sonra üze- halkına pek lazımdır. B~nu naza- bulundurmal~dır. On.~n için I 
bıktığından sık sık değiştirmeli ve rine 15 gram plazmon, 15 g:\ram rı itibara alan üstat Besı~ Öm~r Paşanın ve zıraat ~utehas:,V 
bazı çocuklar zaif ise ona. göre yağ kremi, 50 gram şeker, 500 Paşa eserini ~u veçhile tertıp etmı§ mızın yazdıkları hır kaç eı/ 
daha kuvvetli gıdalar verilmelidir. garam da kaynamış ılık su kona- tir: mıyarak bize bu kıymetli ~ 
Mesela bebek çorbası, mor o çor- rak karıştırılır ve ateıte bir defa - Tarihte ü~üm örnek olarak koydukları e 

1 bası, kremalı mama ve saire gibi. kaynatılır. Yedi aylıktan itibaren - Üzüm salkımı ve tanesi den ilham alarak bu işin bitJ 
Şimdi, bu mamalar nasıl yapıl- zaif çocuklara verilir. _ Üzümle beslenme, üzümle o- ilmi propagandasını yapııt; 

b h d · Mals çorbası yapmak: narma Bu iı,i bu memlekette ilk de' malı, ondan a se eceğım. _ 
Bir kap içine 335 gram süt ve _ Türlü türlü üzümler sim Ömer Pata yapmı! ve ııt İspanaklı mahallebi yapmak: d 

50 gram halis buğday unu konur. _Üzümden yapılan İçecek ve le herkese örnek olmuşlar ır• Mahallebinin südü üçüncü ayın 
da yarısı süt, yarısı su, beşinci a
yından itibaren iki kısmı süt, bir 
k11mı su olacak, altıncı aydan iti
baren saf süt olacaktır. Ve şekeri 
yüzde beş olacaktır. Mahallebiye 

konacak un, eğer çocuğun tabiati 
inkıbaz ise yulaf unu konmalı, 
eğer değilse pirinç unu konarak 
yapılmalı ve mahallebi 20 dakika 
kadar pişmelidir. Bu suretle an
cak derunundaki un pişmiş olur .. 
Yeni pişmiş mahallebi henüz da
ha yumuşak iken derununa bir çay 
kaşığı ıspanak ezmesi koyup ka • 
rıştırmalı. 

Ispanak c::tnesi yapılması şöyle 
olmalıdır: 

Taze ıspanak yapraklarının uç· 
farı makas ile kesilerek bundan 
bir avuç alınır. Az su konmu~ bir 
kapta haşlanır, suyu süzülür. Bu 
haşlanmı§ ıspanak, çay süzdüğü -
müz kadar ince tel süzgeçte ezile
rek geçirilir. Bu geçenden bir çay 
kaşığı alınarak mahaUebiye ko • 

İyice karıştırılır. Bir tarafa hıra- yiyecekler çcde bir darbı mesel vardır: 
kılır. Diğer bir kaba 100 gram _ üzümün fizyolojik tesiri münü ye de bağını sorma, 0.e 
Söflond mals supper ekstrakt ko- _Üzüm bir gıdadır. Bir ilaçtır. Bu başka vadide söylenmi~tıf 
nur ve 665 gram kaynamış ılık su Onunla beslenmeli hastalığı geçir- kin üzümden müteneffi ola"·r 
ile karıştırılır ve bu kaptaki mah· meli. kes üzümü de ve onun yeti'tı 
lul, birinci kaptaki süt ile karıştı- _ Üzümle tedavinin muhtelif ğı da bilmelidir. Bunu bilınt~ 
rılarak ate§te yarım saat pişiıilir. hastalıklarda faydaları. buriyetindeyiz. Şimdilik biSeı 
Bu mama, altıncı ayından itibaren En son kmm ~u veçhile taksim hususları bildirecek elimizde 
ishali olmıyan zaif çocuklar için olunmuştur: Haçların başı perhiz- yaz1lmış yegane eser Besi111 ıf 
çok güzel gelir. dir. Üzümle tedavi hazım hasta - Paşanın bu mükemel kitabıd t 

Moro çorbası yapmak: lıklarında favdalı bir usuldür. Me- zümlerimi:zi ve onun mühill' 
1 7 gram halis tereyağı alınır, al· sanede ve idrar yolu rahat~ızlıkla- }erini öğrenmek istiyen her" 

tın sarısı rengine kadar eritilir. rmda, ~oluma a;ıo;as.ı hA~t11.Jrkların • claşa bu eseri hararetle tav9if' 
Üstüne 7 gram halis buğday unu da. boğamacl\ ~ksi.irfü!iin~. vere - ri7 . f 
konarak hafif bembe renk husule me kar•ı üzümle tedavi, kalp ha~- Dr. Ahmet SUhe,,1 

~ ... ' gelinciye kadar kavrulur, sonra ................................... •••••••••••••••••••••• ................. ••:••: til9 
buna 100 gram süt ve beş gram şe- Ah ılar crarsonlar Gayrimübadille~ı ıh 
ker konarak ateşte 20 dakika kay- ç ' ~ devam edıyor { 
natıhr. Beş aylıktan itibaren za· Lokantacılar cemiyeti 1 Gayrimübadiller arzuınd• ıı 
if çocuklara günde bir iki defa idare heyetinin seçilmesi ıJf l 
verilir. Bu miktar çocuğun ayma bir mektep açıyor rapılıp yapılmadığı iddiala'11"1 

göre arttırılmalıdır. Lokantacılar Cer:ıiyeti beledi · doğan ihtilaflar devarn etll'e 
Sebzeli irmik çorbası: yeye müracat ederek usta ahçı ye - d. ıf 

ır. ftJf'J 200 gram suya 2 patates. 2 ha- tiştirilmesi için cemiyetin bir mek Eski idare heyeti tara iıf' 
vuç konacak beraber p!~ecek. ~ü- tep açmak istediğini bildirmiştir. yeni heyeti~ .huku~ bir ~,l~ 
zülecek, Bu suya bir çay kaşığı ir- Belediye muvafık bir cevap ve - olmadığı fıkrıncledırler. 1,rı~ nur. mik ve bir tutam tuz konacak, rir ve müza.haret vadederse ce - vi'ıiyete vaki olan müracıı.t 

Bundan mak•~ t, .'.' P_•nak:~-çel; k j tekı·ar 20 dakika kaynıyacak, •on- miyct ahç, m ekte~ ini açaca!ttır · netice •ini be klemekted irf ot· ,ı1ı 
~ardır. Anne ıudunun ç•;~t az· ıra bu çorbaya kapta süzülüp ka· Cemiyet bundan ba}ka bir de gar· Yeni idare heyeti azal•",.~ 

1 ır. Çocuk bu noksan çe 
1 

t ır.a- lan patates havuç ezilerek tel süz son mektebi açmayı düşünmekte - yet merkezine giderek. e'leıııitıe ~ 
denini kendi kara ciğerindeki de- "_.ten geçı-'t·ı"]ı'p hundan bir c.·orba d' ll . k ısl ı~ 

ı:o-.... ır. vesaiki tese um etme 'ti o ~ 
posundan sarfederek telafi eder.. kaşığı konacak, karıştırılarak ro- dir. Fakat eski heyetin ~eıii1''~~ 
Ve bu deposundaki ihtiyat çc·liği cuifa verilecektir. Bazı çocuklar • • l ·ı M·· t k B gayrı111 ef' 
d k b f :3 - Vekalet' er ve ıhtıyat. smaı uş a ey.. .h .. b•,, ~.,~' e a~w~a eşi nci ay;:na kadar ka i bunu yemezse bir kahve ka!tğı te- lerden bir kısmının ıntı ": · f

1 
, 

geldıgınden bu aydan sonra b
0

zi:n • · 1 d b" I • 'klerıJl•• ş 
b .. · reva~ı a ·tm sarısı rengıne ~a ar za 1t erı cereyanına itiraz ettı ,,,ı.ı •Al oy le ıspanak vererek noksar.ını l k t · f h•P ıW 

J f eritilip üstüne koyma ı, arış ırıp A k 8 y k· ı tl "ht' t yetin yeni heyetin ın 1 edİıt ı te i. i etmemiz lazımdır. . n ara, - e a e er ı ıya. j ' :a·k etııı ıef' 
Plazmonlu k ı· · verilmelidır. za.!liti olsun olmasın memurların - melesini henüz tas 1 defte' ve rem 1 sut ynp - k .. b ·· d 1 ' k ve 
k Beşioci ayh tan ıh aren gun e d f b l'k d t ·ı tA ileri sürcreJ.t evra ma : .1 an se er el' t esnasın a ecı e a . tir· 

1
, ı 

bi,. clefa altı corba kaşığı verı me- 1 
• • I l . te timden imtinP< etmt! ,e,. Plazmon. sütten yapılmış l~ir 1 •• · : .b. l Af" bı tutulmaları ıcap eden ere etmı- s verile 

Yedinci ayrn 
. l tdır. Maadın ı tıyacını te a ı e· . . .. b. ı d f ' · ı tine mamadır. Madem de vardır. Ec- der.. ye~l~rın m:ktarlarını gosteren . ı· i mü n. aa veı~a e 

nihayetine kadar za.nelerde bulurm. Bununla ma.-1 1 fonu yarın 1 rcr lı3tc hazırlıyodar. Bunlar mıl • tir. 
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Aydında bir itfaiye 
Ankara Yüksek 

11 - VAKiT 9 Eylül 1933 

Ziraat Enstitüsü Irak kralı 1 • 

Faysal öldü Zı~aat ve. Bayt.~r Fa
( H.ış tnrurı l iıırl ~ı~ıfamı7.d:ı) k u 1 t e ı e r ı ı e y u k sek Aytlının mektepleri, kütüpanelerinde 

kitap okuyanlar,kurtuluş bayramı 
Anlaşılan yerine Emir Gazi kral 

Aydın - Orta mekepte kabul ı Bu ay içinde 43 ki,i roman, 35 olacaktır. 
bıuanıelesine devam olunmakta ve ı kişi edebi 46 kiti ilmi, 47 kişi an- 1(. lf. ~ 
bıüracaat eden talebelerin hepsi siklopedi,, 49 kişi sı~hi, SO kişi t.~- 1 Bir kaç gündür Londra gazete · 
de kabul edilmektedir. Bugüne rihi. 74 kişi muhtelıf eserler 'e lcri komşumuz Irak hakkında dik· 
kadar 36 talebe yazılmıştır 416 kişi de mecmua ve gazete oku- kate değer neşriyatta bulunuyor -

2 eylulde ba§hyan ikmal imti· muşlardır. lar. 
hanları 8 eylulde bitirilecek ve 9 Ağustos ayında sıhhi müzeyi 33 Bu neşriyatın ifade ettiği pek 
cylulde Maarif Vekaleti hesabına kadın ve 377 erkek olmak üzere mühim bir mana var. 
liıelerde bedava okutulacak tale - 410 yurtdaş gezmiştir. b k r belediye Irak milleti Asuri isyanını ken-
elerin ve hususi muhasebe talebe Dün a şam va 1 ve di kuvvetile tenkil etmekle büyük 

hlrduna alınacak meccani talebe- reisi beylerin iştirakiyle Halk· b' d ld M'll J f 
1 7 ır crs a ı: ı i var ığm, e -
erin mü•abaka 'ımtihanları yapı _ evi idare heyeti toplanmış ve l " dakarlığa istinat ettiğini ve her 
&.caktır. Orta mektepte 11 eylulde eylUl kurtuluş bayramı programı milletin an bean buhranlara ug~ ra· 
derıl b 1 kt üzredine, bayramın geçen seneler-
Vı'le.re t~§ .ana~lak ır.kt l ri 15 den daha parlak bir §ekilde kut • dığı zaman fedakarlık göstererek 

aye ımız ı me ep e varlığını kurtardığını anladı. 
cylulde açılarak talebe yazınağa lulanmaşı i~in ko~uşmuşlar ve ka-
ba§lıyacak ve birinci teşrin başın - rarlar vermı,lerdır. . Iraklıların bu anlayışı nedense 
da d 1 b l kt' § Geçen gün Meşrutıyet mahal · Londra matbuatının bir kısmında 

ers ere aş ıyaca ır. · . · · k l 
G k l 

rümhuri • lesi civarında otlar tutuşarak hır ıyı arşı anmadı. Onun için Iraklı • 
eçen sene uru an .... ı ı 

Yet mektebiyle g~ne geçen ::>.ene yangın çı~mı~tır. Yangın ma~alle- arın toptan nğiliz düşmanı olduk-
dört dershaneye indirilen Güzel - ye doğru ılerlıyerek mahalleyı teh· ları, söylendi ve lrakm bir takım 
h b d 'd b 1 t kuru tehditlerle korkutulması yo -
İsar mekteplerinde bu sene e - ı e at. am.ış ı'. . . 

!inci sınıflar da açılmış ve teşkilat Beledıye ıtf aıyesı beş dakıkad~ lü tutuldu. 
lan t l t yeti•erck yangını bastırmıştır. tkı Bilhassa Londra gazetelerinin 

amam anmış ır. 'l' • , 

Jlk mektep kadroları Ma.arif da- gün evvel de aynı surette Mes u - en mühimlerinden biri bu münase-
ireıince hazırlanmaktadır. diye mahallesi yakınlarında otlar betle çok tuhaf bir söz söyledi. 
Aydın Halkevi kütüphanesinde tutuşmuş ve evlere sirayetine mey- Bu gazeteye göre Iraklıların 

J\ğuıtoı ayında 780 yurtdat kitap dan verilmeden itfaiye tarafından müfrit milliyetperverlik gösterme· 
\>e gazete okumuştur. Bunlardan söndürülmüştür. lerile, mahut Lavrensin kurduğu 
124 ü muallim, ı 13 Ü memur, 422· Aydın belediyesi çok kısa bir za devlet sönmeğe batladı ! 
ıi talebe ve 137 si sair meslek er • manda takdire değer bir itfaiye lr:ık devletini, Lavrensin kurdu • 
babıdrr. yapmıştır. ğunda şüphe yoktur. Osmanlı dev· 

Mısırlılar diyor ki : " Türk ve Mısır 
milletlerinin birleşmeleri bir zarurettir,, 

El ~hr.am refikimizin 29 ağus- j seyahati siyasi dü§üncelerden büs
t~s tarihlı sayılarında çıkan \'C ih- . bütün uzak ve tam manasiyle mil
tıyar gazeteci imzasını taşıyan bir li l>ir ıeyahatti. Heyet milli hü • 
Yazıda deniliyor ki: kumetin ve milli müesseselerin mi-

"Muhadcnet tanıtma heyetine safiridir . ., 

dair Türkiyeden aldığımız umumi Bundan sonra Mısırlı refikimiz 
ve huauai tel yazılarının her keli- Türk ve Mıaır mılletlerini biribir
mesi aziz vatandatlarımızm Bos- lerine bağlıyan dostluk ve kardet
for kıyılarında gördükleri hüsnü Jik bağlarının ıarsılmıyacak ka -
kabulün parlaklığını anlatmakta - dar kuvvetli olduğunu söylemekte 

dır. vebu dostluğu sarsmak istiyenlerin 
Seyahate ba~lanması üzerinden şahsi emeller takip ettiklerine işa

henüz bir hafta geçmiş olmasına ret etmektedir. 

letine karşı isyana sevkeden bu İn
giliz emperyalisti, yeni Irak dev -
letinin müessisi sayılabiliı-. Fakat 

Lavrensin tesis ettiği Irak develti, 
İngiliz mandasına tabi olan, lngi
liz himayesi altmda yaşıyan lngiliz 
ordusuna boyun eğen bir devletti. 
Irak milleti ise, varlığına sahip ol
mıyan, milli §Uuru tekemmül etmi
yen bir milletti. 

Bu lafzı murat devlet, bu aksakı 
millet artık tarihe mal oluyor. İn· 
giliz gazetelerinin netriyatına ha· 
kılırsa Irak milleti bütün mukad -
deratına hakim olmak, Lavrensin 
ona vurduğu bütün zincirleri kı -
rarak hakiki bir devlet tesis et -
mek yoluna girdi. 

0rman Mektebi 
Kayıt ve kabul şartları 

1933 ders senesı ıçın Ankara ••Yüksek Ziraat Enstitüsii, 
Ziraat ve Ziraat Sanatları Fakültesine 5 kız ve 45 erkek olmak 
üzere "50,,, Baytar Fakült'5ine Kız ve Erkek "50,. , Yüksek 
Orman Mektebine "30,, talebe alınacaktır. Müessese !eyli ve 
mcccanidir. 

Kabul şartları şunlardır 
1 Türkiye Cumhuriyeti tebaa!ından olmak. 
2 Use bakaloryasını vermiş hu'unmak. 
3 Yaşı 17dcn aşağı olmamak. 
4 Bu mesleklerin icap ettird iği bedeni kabiliyete nrniik 

ve hastalıklardan salim o~mak, "lam leşekkül!ü hastane sıhhat 
heyeti raporile tevsik olunur. 

5 - Tahsil Jeyli ve meccani olduğundan staj veya tahsil 
devresinin ortasında "arız o:acak mazerct'cr dolayısile tahs•llc
rine devam etmek imkanını l<aybetmiş olanlar müstesna o!mak 
üzere,. ıtaj veya mektebi terkedenlerin veya cezaen çıkarı!an
ların hükumet tarafından kcndil~riae yapılan masrafı tazmin 
edeceklerine dairNoterlikten musaddak kefaletname vermek"mü
essesece verilecek nümuneye tevfikan,, . 

6 - Mahalle ihtiyar heyetinden veya polis merkezinden 
hüsnühal mazbatası ile 4 kıt'a toto haf vermektir. 

7 - Taliplerin miktarı kadroyu tecavüz edince şahadetname 
dereceleri ve müracaat tarihleri sırasile kabul muamelesi rapıla· 
caktır. 

8 - Ziraat Fakültesine girecekler evvela 1 sene Gazi Or

man çiftliğinde talebe namzedi sıfatile staja tabi tutulurlar. Ta

lebe stajda bulunduğu müddetçe yemek ve elbise bedeli olarak 

kendilerine ayda 40 lira ücret verilir. Bu ücretten hiç bir tevki
fat yapılmaz. 

Bu şartları haiz olup Ankara "Yüksek Ziraat Enstitüsü,, 

Ziraat Baytar Fakültelerine ve Yüksek Orman Mektebine gir
mek istiycnlerin 31 ey:ül 933 tarihine kadar yu'<arıdaki şartları 

gösterir vesikalarmt bir istidaya raptedere'\ doğruca Ankara 
Yüksek Ziraat Enstitüsii Rektörlüğüne müracaat etı;ıeleri 
ilan olunur. 

Daha farla malümat almak istiyenlere müracaatleri takdirin. 
de Pı ospektuslar gönderilir. (3024) 

.. ~c·ıwu•=m 1 ~ 'f 1 ~ lııclllıt uım:ıııuuuuuıııtıfü·~~; 

Sel inik Bankası 
Tesis tarihi: 1888 

Sermayesi: 30. 000. 000 Frank 

İhtiyar gazeteci yazısına şu cüm 
lelerle nihayet vermektedir: 

:tağmen arkadntlarımızdan aldı • 
iımız muciz mektuplar bize bilme 
diğimiz bir çok ~eyler öğretiyor. 

Kardeş bir memlekete yapılan " ....... Kervan yürür.. Türk -

Londra gazetelerinden birinin 
Irakta yıkılan Lavrens saltanatına 
mersiye okuması bunun en ümit -
veren delilidir. 

idare ınerkezı : IS'/ A iV BUL 
TUrklyedeki Şubeleri: 

lstanbul ( Galata ve lstanbul ) lzmir 
Samsun • Mersin . Adana 

bu seyahat bize eski hidiv Abbas Mmr hükumet ve milletlerinin bir
liilmi Paşa tarafından bundan tam }eşmeleri bir zaruret icabı olduğu 
" l kadar her iki milletin müşterek 
,Q sene evvel lstanbula yapı an se 

menfaatları iktızasındandır. Bu 
l'B.hati hatırlatıyor. 

Hidvin seyahati resmi ve siya· 
•i bir mahiyet ta§ıyordu. Halbuki 
''l• . 

birleşmiye mani olmak istiyen ga~ 
rezkiirların mesailerinin tesirsiz 
kalacağma ~üphe edilemez .. , 

'vıuhaclenet tanı~ma heyeti .. mn --------
A 1 J k b · 1 Saatte 235 kilometre ~tça. u~ ya_tı me te ı . . _ 
Ve su ış/erı yapılıyor Parıs, 8. (A.A.) - Be.rguet sıs 
1ı.tJ. N h. · d l t ı'nde hır tayyareye bmerek ha-"'\ ~a _ a ıyemız e yapı ma· em .

1 
.. 1• ı 1 l .. bac.ı haver ı e mu a -

1 takarrür eden yatı mektebinin va anan yuz "l' 

~rıaıı belediye tarafından hazır - zim Kelo 1500 kilometrelik bir 

l~nrnıştır. Senelerdenberi munta- saha üstünde ve bozuk bir havada 

~tn bir mektep binası görmek İs· saatte 235 kilometre sür'atle uç -
1Yen Atça halkı, mektebin ta§, ~ ff k olmuşlar ve Yu -k maga muva a 
um, kir.-r ve diğer levazımını k d.. -~ l goslavya tayyare kupasını azan · 
0 rt gün içinde hazırlamış ar ve 

h." . l d mışlardır. 
,..ı Yerme ta§ımı§ ar ır. 

Mektebin kerestesinin teminine .............. .. 
~h!t1maktadır. Hususi muhase · Ciöz Hekimi 

Dr. S. Şükrü 
Birinci Sımf Mutehassıs 

eden yapılacak yardımla inşaata 
b\ltünlerde başlanacak ve Atça 
•tnelerdir özlediği mükemmel k · Bahıılli \ n ı aı u c:adde~ı i\o tıU 
ır tnektep binasına sahıp olacak- llm••••••••••••i 

ltr. 

Nahiyemize gelecek suyun de • luktan kurtulacaktır. 
~i t. _ 1 ··.... ) Gerek su ve gerek mektep icle-r QOtuları zrrir gümrugune ge · -s 

~ittir. Gümrükten çıkarılmak 1• rinde büyük çalıJmaları görülen 
Sın l'~nıt itleri bitirilmektedir. müdür Mehmet, belediye reisi iz. 

Bunlar gelir gelmez dö§enecek zet ve fırka reisi Mustafa Bey )eri 
~~At k I takdirle anmag" ı vazife biliriz. sa.aY.i su):a a vuıaca <:, ıusu:.ı: 

Komıumuz Irak milletinin Aıu· 
' Vunaolstandaki Şubeleri : 

ri suikastini kendi kanile akamete 
uğratmak bahasına yeni bir devir 
yaşamağa başlaması ancak sevine· 
le karşılanacak bir hadisedir. . 

SeUinik. KavHla. Atlna. Pire 

Bilümum Banka muameleleri. Kredi mektupları. Cari hesap· 
lan küşadı. Esham ve Tahvilat. Kasalar icarı. 

Artık Lavrensin devleti yıkıldı, 
ve asıl hakiki Irak devleti vücut 
buldise zalim e:nperyalizmin 
her düımanı ancak §adolur. 

,;ııııı ~I ı ı IU ~ ~ 

Posta T. T. Binalar ve Levazım 
Müdürlüğünden : 

1 - 17 Ağustos 933 tarihinde münakasası yapılan 50,000 
adet porselen fıncan için müracaat eden taliplerin bu baptaki 
teklıffcri gayri kabili kabul görülmüş ve bu itibarla bunların pa
zarlıkla mübayaası takarrür etmiştir. 

2 - Mezkur mıktardaki fincanın 11 . 9. 933 tarihinde pa
zarlığı yapılacağından taliplerin mezkur tarihe tesadüf eden pa
zartesi günü saat 14 de teminatlarilc beraber lstanbulda Yeni 
Pos!ahanede mübayaat komisyo nuna miiracaatları. (4694) 

Bir kamyon 
Devrildi 
Şoför Mustaf anm sürdüğü taı 

yüklü kamyon Maçkaya giderken 

Akaretler yokuJunda devrilmişitr. 

Kamyonda bulunan ameleden 

1 Mehmet oğlu Kazım göğsünden 
ı yaralanmış, Abdullah oğlu Musa · 

j nın bacağı kırılmıştır. ikisi de 

1 

Beyoğlu Zükur hastanesine ya -

tırılmışlır . 

ı . ························································· 
~ 3. K. O. ~ . . : . 
: 'ııtıııalmu l\omi yomı 110.nlan : 
: ........................................................ : 

M. M. V. SA. AL. KOM. nundan: 
Harita Umum müdürlüğüne ait 

depoya ilave binası in§aah kapa1ı 
zarfla münakasaya konmuştur . 
İhalesi 17- Eylul -933 pazar gü 
nü saat 11 dedir. Taliplerin tayin 
edilen gün ve saatle teklif ve le · 

minat mektupları lie Ankarada M. 
M. V. SA. AL. KOM. nuna müra -
caalları. "3262,, "4298,,. 



HE~ AYIN 

Rize Ortamektebi 
Müdürlüğünden: 

Rizedeki Askeri depo binasmm ortamektep haline getiril

mesi için yapılacak "11,835,, lira keıifli tamirat ve inıaat, ikin

ci defa olarak tekrar yirmi giin m6ddetle •e kapalı zarf uıulile 

münakasaya konulmuıtur. ihale 14/9/933 perıembe ıüall aaat 
15 de Rize ortamektebinde toplanacak komiıyonca yapılacaktır. 

Taliplerin diplomah mimn veya mühendis olmaları, yahut 
mimar veya mühendis yahut ' 1Vilivet Başmübendiıliğincefenni 
ehliyeti tasdik edilmiş,, FEN MEMURU istihdam edeceklerine 
dair noterlikten tasdikli vesika ibraz etmeleri lizımdır. Miinaka
aa teklifnamesi şu şekilde olacaktır : 

A - T slipler bir zarf için~ fenni ehliyet vesikası ve inşaat 
bedelinin yüzde yedi buçuğu niıbetinde olmak üzere Viliyet 
Defterdarlığı veznesine yatmlmıı nakit makbuzu hazine bonosu, 
veya devletce muteber bir bankanın teminat mektubunu ve tica
ret ve sanayi odasına kayıtlı olduklarma ve bir defada on iki 
bin liralık her hangi bir binayı mükemmelen yaphklarına dair 
olan vesikalarını koyacaklardır. 

B - ikinci zarfın içine de muvazzah adreslerini havi olmak 
üzere inşaat teahüt teklifoamuini koyacaklardır. 

C - Bu iki zarf, üçüncli bir zarfa konarak kapatılacak ve 
üıe.ti talip tarafından kırmızı mumla milhürlenerek, Rize Orta· 
..mektebinde müteşekkil inıaat komisyonu reisliğine, ihale günü 
olan 14/Eylül/933 perıembe günü saat on dörde kadar tevdi e · 
ci-5mit bulunacaktır. 

.!' 
Talipler proje, ıartname ve keşif evrakmı görmek üzere her 

gün Rize Ortamektebi mildürlüğüne müracaat edebilirler. (4558) 

lstanbul Belediyesi ilanları 

lstanbul 5 inci mektep tamiri : Teminat 38 Lira 
O.smaaiye Köy mektebi ,, ,, 26 " 
F atib 11 inci ,, ,, ,, 36, 5 ,, 
Umraniye Köy ,, ,, ,, 29 ,, 
Kadıköy 2 inci ,, ,, 

11 
40 ,, 

Üs~~üdar 23 üncü ,, ,, ,, 67,5 ,, 
Fatih 14 üncü 11 ,, ,, 56,5 ,, 
Beyoğlu 17 inci ,, ,, ,. 63 ,, 
Beşiktaş 43 üncü ,, ,, ,, 59 ,, 
Yukarıda yazılı mekteplerin tamiri paıarhkla ihale edilecek· 

tir. Talip olanlar 1eraiti anlamak ve keşif evrakını görmek ilzere 
Le•azım müdürlüğüne, pazuhğa girmek için de teminat makbuz 
veya mektubu ile 11/9/933 pazartesi günü saat on beıe kadar 
Daimi Encümene mQracaat etmelidirler. (4650) 

1 Devlet Demir yolları ilanı~ 
8 -10 Adet ray otobüsünün kapalı zarfJa münakasası 4 Teş

rinievvel 933 çarıanba günli saat 15 te idare binasında yapıla
cakhr. Fazla tafsilit Ankarada malzeme dairesinden ve Haydar
paıada tesellilm ve sevk mlldürlüğünden bili bedel tem'n edile-
bilecek ıartnamelerde yazılıdır. (4604) 

Ucazlak •• te•lzllk.. Silr'at 

VAKiT YURDU 
KİTAP KISMI 

ÇALIŞMIYA BAŞLADI 

Basılacak Kitaplarınızı .. 
Yapılacak Cetvel işlerinizi 
.Makbuzlarınızı .• 
Defterlerinizi .. 

•• 

Baskıya Ait Her işinizi .. 

VAK 1 T YURDU 

Her Yerden Çok Ucuz Yapar 
istediğiniz yerden fiyat alabilirsiniz. 

Vakıt Yurdunun Fiyatı Heryerden Ucuz olacaktır 

Deniz Yollan işletmesi 
ACEnTALARI : 

Karaköy - Köprübaşı Tel. 42362 
Sirkeci Mühürdar zade hanı 

Telefon; 22740 

Karadeniz 
2 inci Aralık Postası 

( GÜLCEMAL) vapuru 10 
Eylül pazar ıaat 18 de Galata 
rıhtımından kalkacak Zongul -
dak, İnebolu, Ayancık, Samıun, 
Fatsa, Gireıon, Tirebolu, Göre
le ve Trabzona uğrıyarak Rize. 
ye gidecek ve DÖNÜŞTE aynı 
iskelelere ilaveten Of, Polatha
ne ve Orduya da uğrayacak, yal
nız Zonguldağa uğramıyacak -
tır. 

Mersin Aralık Postası 
( ANAF ARTA ) vapuru 1 O 1 

Eylül pazar saat 10 da idare 
rıhtımından kalkar. Tatucu, 
Anamur, Kutadası, ve Gelibo -
luya yalnız dönütte uğrar. 

Ayvalık Sür'at postası 
( MERSiN) vapuru 10 Ey

lül pazar saat 17 de idare rıhtı -
mından kalkacak ve Çanakkale, 
Edremit, Ayvalık ve Dikiliye 
uğrayarak lzmire gidecek ve 
DÖNÜŞTE aynı iskelelere uğ
n vacaktrr. 
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DOKTOR 

Hafız Cemal 
Dahili hastalıklara müteha11111 

Div .. - -.... ı" N. 118 Telefon: 22398 

Sahibi : MEHMET ASL\I 

Netrl)at mlldürü: L Safa 

VA K 1 T Matbaası - latanbul 

Yıldız Merasim Dairesi 
Tamirat ve tefrişatı komisyonundan 

Yıldız Mera•lm Daire.ine lcal6rifer t .. i.atı yaptl• ... Jaapalt 

zarf usulile münakasaya konulmuıtur. Saray binasının planları ile 
idari ve fenni ıartname Milli uraylar müdüriyetinden on lira mu· 
kabilinde taliplere verilecektir. Milnakasaya girmek isteyenler 
şartname daireıinde tafıilith tekliflerini hazırlayarak mOzayede 
ve münakaaalar hakkındaki kanunda yazılı uıul dahilinde 
25 - Eylül - 933 pazartesi gilnü saat on dörde kadar Milli Saray• 
lar müdüriyetinde mnteıekkil komisyon riyasetine tevdi edecek· 
lerdir. (4610l 

Hatıralar ve l1 esikalar 
Harp kabinelerinin islifVD:~ı . 

Bu eser, mütarekeden ıonra, umumi harp mes ullermm dı
vamilideki isticvaplarmı, resmi vesikalan ihtiva etmektedir. 

Harp kabine/erinin isticvabında 
Bütün harp senelerinin ve mötareke yıllar1nıo en caoh saf
halarını bu eserde bulacak, lezzetle, merakla okuyacaksınız. 

' 600 sayıf alık kitap bir lira 
DaAıtma yeri VAKiT matbaası 

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

mali navakısı kapalı zarf usulile münakasaya konulmuıtur. Mil-' 
nakasa 5 - 10 . 933 tarihine miiaadif Perşembe günü saat 15 de 

Ankarada Nafıa Vekileti MOsteşarhk makamında icra edilecektir. 
Taliplerin cari seneye mabıuı ticaret odası vesikası ve (2750) 
liralık muvakkat teminatlariyle birlikte ayoı gün ve saatte ko

mısyona milracaat etmeleri liıımdrr. Talip!erin demiryol inşaa• 

hnda çahşmıt mühendis veya maruf bir şirket olması veya b6Y
le bir mühendisle hissedar olması meşruttur. Talipler bu husuı· 

taki şathıameleri On beşer lira mukabiiiode Anisarada Nafia 
vekaleti Levazım dairesinden tedarik edebilirler. (4618) 

Kiralık 
Orhan Bey hanında Ki
ralık odalar vardır. TaliP 
olanlar VAKiT ldaresı11e 

müracaat edebilirler 


