
Tütün konferansı dünden 
itibaren içtimalarına haşladı. 
Bulgar murahhasları da ge
liyorlar. 

Sahip ve Başmuharriri: Siirt Meb'usu MAHMUT 

Kral Faysalın cesedi cuma 
günü Bağdada varacaktır. Ce
naze alayına 250 bin kişi 
iştirak edecek. 
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İNSAFSIZ HÜKÜMLER 1 Gazi Hz. M. Çaldarisi kabul ettiler, 
Mili~ iktısat c~h.azımız. herg~n mÜ)ftkat iki Saatten fazla SÜrmÜştÜr 
geçtıkçe daha ıyı organıze edıl- • 
mekte ve daha iyi yürümektedir Gazi Hz.nin beyanatları: "Dost milletin sıcak havasını tene/ /üs ediyorum,, 

Tetkik ve tahlil mahsulü olını
yan hükümler; yazanlara ve söyli
yenlere teref vermez. Matbuattaki 
tenkitler, eğer ciddi mesai ve tet· 

. kika istinat ederse, bu içtimai mü· 
essesenin faydası, değeri daha iyi 
anla,ılır. 

İzmir gazetelerinin birinde yeni 
Alman - Türk klearing mukavele
ı} münasebetile aynen fU sözler 
vardı: 

"Almanyaya göndereceğimiz ih
racat bedelleri AlmanyaJan idhal 
edeceğimiz emtaa bedellerinin tah· 
siline bağlanmıf bulunmaktadır. 
Binaenaleyh mallanmu:ın bedelle
ri aylarca Alman Devlet Bankcuın
da 'kalacak veya Cümhuriyet Mer
kez Bankaaaı emrinde tutulacak
tır.,, 

Piyasamızı, alakadarları telqa, 
enditeye sevkeden bu yanht hü
kümler; hangi malUınata istinaden 
veriliyor? Bu cihetin izabı,bakika
ten· zordur. Hakikat 9udur ki, llı:ti
sat Vekilimiz, ihracatımızın bedel
leri mark olarak Almanyada öde
nir ödenmez, derhal Türkiyede 
Türk lirası olarak tesviye edilmesi 
esbabını Berlindeki müzakeratm 
ba9langıcındanberi gözöniinden a• 
yırmamı9tır. Bu hususta Cümhuri· 
yet Merkez Bankamızın da Reicbs
bank'le anlatması ve her türlü mah
zurların, fena ihtimallerin iza· 
lesi ıçın Berlin müzakeratına 
İttirak eden bankanın mu· 
mi Müdürü Salahaddin Be-
yefendi tarafından da azami 
himmet ve gayret ıarfedil-
ınittir. Filhakika bünyesi itibarile 
her teyden evvel memleketin ikti
sadiyatmı tanzim etmeyi gaye edi
nen Cümhuriyet Merkez Bankamız, 
kendisine düten vazifeyi çok iyi 
kavramıf, Berlinde müzakeratın 
devamı aırasında hükllmete kartı 
bu hususu kat'i olarak taahhüt altı
na girmittir. Hemen tunu da ilave 
edelim ki, vaziyet; Cümhuriyet 
Merkez Bankasının herhangi bir 
kambiyo riskine maruz kalmaması 
ciheti tamamen temin edilmi9tir. 
Hakiki vaziyet bu merkezde iken, 
dedikodu mahiyetinde olan bu tür
lü ne9riyata niçin cevaz veriliyor? 

Merkez bankamızın Anadolu A
janaı vasıtasile ne9rolunan beyana
bndan da anlatılacağı veçhile Türk 
ihracatının bedelleri - gene gaze
telerin birinde iddia edildiği gibi 
milli sermayemiz aylarca bağlı ka
lacak değildir. Hele ayni gazetede 
fu haksız mütaleanın ileri sürül
mesine bir türlü akıl erdiremedik: 

"Bir dakika için mukavelenin 
istinat ettiği müsavatı kabul ede· 
lim bu takdirde dahi klearing usu· 
lile yürümeğe imkcin yoktu~!,, 

Daha ilk hüküm yanlıtbr: Klea
ring mukavelesi müsavatı kabul et
memiftir. Bilakis Türkiye lehine 
«fo 30 bir ihracat fazlası tanımıttır. 

Makineye 

Siirt Mebusu: MAHMUT 

Gene tekrar edelim ki, her ne te
kilde olursa olsun, klearing hesap 
bakiyelerinin nakden ve dövizle ö
denmesi kap111 tamamen kapan
mıtbr. Yalnız 9unu da ilaveye mec
buruz ki, klearing sistemi, bazı bu
ııusi menfaatlerin aleyhindedir. Bu 
sistemden zarar görenler de var. 
Mesela: ihracatın dövizlerini muh
telif 9ekillerle kullanmak, memle
kete ııirmemek imkanları kalkmıt
br. 

Kredi meselesinde: ithalat kre
dilerinin kalkacağına dair mukave
lede biç bir kaylt yoktur. Alman 
ihracatçısı muvafakat ettikten son
ra mesele kalmaz. ihracat krediııi 
meselesine gelince: Cümhuriyet 
Merkez Bankası, diğer bankalarla 
da sıkı bir te,rikimesai yapacak 
ve ihracatımız bu suretle finanse 
edilecektir. Merkez Bankamızın 
blançosu tetkik ediline görülür ki, 
kasadaki di•p•mibilite, pek 
yüksek bir yekUn arzediyor. 
Bundan ba,ka - muayyen 
tartlar dahilinde - bankanın 
ayrıca emiasion yapmak salahiyeti 
de mevcuttur. Binaenaleyh eğer 
hariçteki alıcılar dahildeki muta
vassıtlara kredi vermek isterlerse 
bankacılık cephesinden bunun hal
li pek basit bir İf olur. 

Bir de tunu unutınamak lazım· 
dır: 

1 - ldhalatımızm en mühim kıs
mını Almanyadan yapmaktayız. 
Merkez bankamız. Bu idhalat itin
de döviz vermekten kurtulmuttur. 

2 - ihracatımız bedelinin yüzde 
otuz kadarı, altın ve döviz olarak 
Reichsbank tarafından muntaza
man Merkez bankasının emrine 
hazır tutulacaktır. Bununla, Ana
dolu 9imendiferleri servisi gibi, Al
manya dahilindeki altın döviz ta
ahhütleri ödenebilecektir. 

3 - 1933 1934 senelerinde bil
hassa teraküm etmit olan devlet 
döviz taahhütleri ancak mal ile Ö· 
denecektir. 

(Türk lirası ihtiyacı), bankalar 
bankası olan Cümburiyet Merkez 
Bankamızla diğer bankalar tara
fından tamamen kartılanacağını 
tekrar etmiye,bilmiyoruz,hacet var. 
mı? Bu iti biç tetkik ebneden yan
lıt hüküm veren arkada9ımız bil
miyor mu ki, hu gibi muamele ve 
müracaatlerde nazım ve feal bir 
vazife alması içindir ki, Merkez 
Bankası teessüs etmi9tir ve onun 
iktisadi hayatımızda da müspet te
siri olan buna benzer 8mme hiz
metlerini kazanç mülahazası karıt
n;ıadan yapması için devlet bütçe
sınden fedakarlık yapılmaktadır. 
Bu münasebetle 9unu da memnuni
yetle ifade edelim ki milli iktisadi 
cihazımız, gün geçtikçe daha iyi 
organize edilmekte ve iyi yürümek
tedir. Ancak beynelmilel iktisadi 

(Devamı Sinci sahifede) 

verilirken 
Gazi Hz.nin yoldan İsmet Paşaya 
gönderdikleri telgraf baloda okundu 
_ANKA~, 12 (Saat 1 Telefonla)- Reisicümhur Hazret· 

l~rı yolda gıderken Başvekil İsmet Paşaya bir telgraf çekmiş-
tir Bu telgraf baloda okunmuş ve hararetli tezahu"·rat 'l 
t kil · · T 1 a ves1 e eı etm1ştır. e grafm metnini bildiriyorum: 

Başvekil İsmet Paşa Hazretlerine; 
Muhterem misafirlerimizin huzurlarile geçirmekte olduğu

nuz ~o~tl1uk ve kardeşlik anlarına gıpta ederim. Sizi samimi 
rne~~nız e ra~ bırakırken bugfr'lkü mülakatın bende hasıl 
ettıg1 tatlı lntıbaları teyit ederim. 

. ~eşer.i~etin huzur ve saadeti için bütün milletlerin bi%im 
gıb1 hakiki dost olmasını temenni ederim. 
d' Kıym~t~ misafirlerimize ve Al1JCara Türk dostluğunun cid
~ 1 ve h.~~ki duygularını göstermekte oldut-Jarma emin oldu
gum butun arkadaşlara selam. 

Gazi M. KEMAL 

Başvekil diyor ki: "Yunanistan ve Türkiye arasındaki dostluk münasehatı iki memleket 
için emniyet, huzur ve kuvvet temin etmektedir. Bu münasehat 

insaniyet için güzel bir nümune ve şarki Avrupa için sulhün sağlam temelidir.,, 
• 
iki başvekilin mühim nutukları.Yeni muahede hazır .. 

ANKARA, 11. A. A. - Reisicümbur 
Hazretleri Yunanlı mitafirler ıerefine 
verdilderi çay ziyafetinde kendilerine 
takdim olunan Yunan gazetecilerine 
ıu beyanatta bulunmuılardır: 

"Karşmızda dost milletin 
sıcak havasını teneffüs ediyo
rum. Memleketinize döndüğü. 
nüz vakit bizim, Yunan milleti 
hakkındaki dostluk hissiyatı • 
mızı layikiyle ifade edeceği. 
nizden eminim." 

Türk gazetecileri de Reisicümbur 
Hazı'etlerinin etrafını almıılar, bunla· :A.nkarada ymi bir misak im= edecek olan iki do ;t memleket bQf&>ekilleri 

!lazi Hz. bugün 
Geliyorlar 

ANKARA, 11 (Telefonla) - Gazi 
Hazretleri saat yİrılıi bir onda kalkan 
buıusi trenlerile lotanbula hareket bu· 
yunnuılardır. 

••• 
Reiıicümhur Hazretlerini bugÜn va· 

li ve belediye reiıi Muhittin Bey, Kolor 
du kumandanı iatikbal edeceklerdir. 

ra da Gazi Hazretleri ıu sözleri söyle- "Yanaııiatan &>• Türkiye ar'1$lndaki Hazretleri tarafmdan Yuanlı misafirle- retleriyle iktisat Vekili Celil, Cümbu-
miıtir : doatluk müna.sebatı iki memleket için re 60 kitilik bir çay ziyafeti verİl,mi§• riyet Halk Fırkası katibi umumisi Re-

"Gelen devlet ricaliyle sa• •mniyet, hu:ıwr 11e ku11vct temin et- tir. Çayda Başvekil lımet Pap Hazret cep Bey, Büyük Millet Mecliıi Hariciye 

d b ı mektedir. Bu müncuebat insaniyet İ· leri vekiller, C. H. F. idare heyeti aza. encümeni azalan muhtelit mubadele ko-
mun• '1 mül· akatlar a U un• il bul b · • · M. F k çin güzel bir nümuna v. ıarki A&>ru· lan Yunanlı ve Türk gazetec · er un· mİ•yonu. Yunan ey eti rem o u 
dum. Çok memnun ve müte• pa için nılhün aağlam temelidir. muılardır. Ziyafet saat 19,30 a kadar de ve ayni komisyonda Türk heyetine ri· 
hassis oldum. Mülakatnnızm "Miaafirlerimizin seyahati beyne!- vaın etmiıtir. yaııet ed~n Türkiyenin Madrit elçiıi Şev-

lı milel sulh için de yeni bir inkiıaf ve Ziyaretler ki Bey, Hariciye vekileti ve Yunan se-
iki millet için çok hayır neti- t• · t halen' olacaktır fareli erkaru bulunmuılardır. 

•mına mer • ANKARA, 11. A. A. - Yunan na· 
celer vereceğine §Üphe yok· yeni muahede hazır zarları ıaat 11 buçukta Hariciye Vekili istikbal 
tur." ANKARA, 11. (Telefonla) - Yunan Tevfik Rüttü Beyi ve müteakiben Bat· ANKARA, 11. A. A.- Yunan baıve-

/smet Pf. nın beyanatı Warla aktedilecek yeni muabedenin bü- vekil ismet Paşa Hazretlerini ziyaret kili M. Çaldariı cenapları ve refikaları re-
tün esaoları üzerinde bugünkü görüpne ebnişlerdir. fakatlerinde hariciye nazırı M. Maksi· 

ANKARA, 11. A. A. - Baıvekil Is• )erde mutabakat basıl olmuştur. Muabe- Tevfik Rüıtü Bey saat 12,45 te ve İı· moı ve refikası, iktiaat nazm Pezmezoğ• 
met Pap Hazretleri Yunan gazetecile- denin imza gÜnÜ ve oaati yann takar- met Paşa Hazretleri 13,15 te Yunan lu ve refikası ve maiyetlerinde bulunan 
rine §U beyanatta bulunmuıtur : ı:ir edecektir. Metin hazırlanmııbr. Çar misafirlere iadei ziyarette bulunmuılar zevat,bugün oaat 10.30 da buıusı ıre. ıle 

"Türk milleti ve Türk Cümhuriyet ıamba gii;.r imzaaı çok muhtemeldir. dır. ıehrimize gdmİ§ler ·ve iatasyonda baıve-
Hükumeti Yunan BGfvekilini ""nazır Gazı.Ht. nin :ziyafetleri Yunan iktisat nazın M. Baol'daZoğ.u kil ismet Pqa Hıuretlerile refikaları, 
!arını hakiki meserretle karııJamııtır. ANARKA. ıı (A.A.) _ Reiaicüm- saat 12,30 da iktisat Vekili Celal Beyi Hariciye Vekili Tevfik Riiıtü, iktisat 
M • Çaldaris ile yüksek arkadaılarının bur Hazretleri bugiin aaat 16 da Yu- ziyaret elmit ve müteakiben Celal Bey Vekili Celal, Cürnhuriyet Halk F • umumi 
nüluzunazarlan samimi hislerimizi &>e nan BatYekili M. Çaldaris ile Hariciye hu ziyareLİ iade eylemiıtir. katibi Kütahya mebusu Recep , Bal-
dürüst fikir/erimizi ihata edecekler- .nazırı M. Maksimos ve lkbsat nazırı Hariciye Vekilinin :ziyafeti kan birliği Türk grubu reisi Hasan ve 
dir. M. Paomezoğlunu kabul buyunnuılar • ANKARA, 11. A. A. - Hariciye Ve- Ankara valisi Nevzat beyler tarafından 

"iki memleket arasında ciddi, de- dır. Hariciye vekili Tevfik Rüştü Bey. kili Doktor Tevfik Rüıtü Bey tarafın· karıılanmıılardır. 
vamlı ııe genİ§ dostluk münaııebatına le Yunanistanın Ankara ve Türkiyenin dan misafir Yunan nazırlan ıerefine Bir piyade kıta'sı resmi selamı ifa et• 
komıularımı:r.ın atfettikleri kıymeti Atina elçileri hazır bulunuyorlardı. Ka- bugün Ankarapalasta bir öğle ziyafeti ınİJ ve muzika, Yunan milli marpnı çal. 
görmek bizim hislerimizin karıılığı bul iki saatten fazla ıümıüıtür. verilmiştir. mıştır. 
olmak itibarile bahtiyarlıktır. Kabul remıinden sonra Reisicümbur Ziyafelte Baıvekil ismet Pata Haz· (Devamı S inci sahifede) ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .. ,,., ..•..••... ,,.,,,.,.,,.,,,,, ,,,, .,.,,,,,,,,,,, 

Üniversite ıslahat heyeti- Tütün konferansı açıldı 
ne hücumlar devam ediyor ilk iş olarak şark tütünleri için 

" Çıkarılan hocalardan artık fazla ş~~~~~!~era~~~ün ~~~~ B~=~!~!hh~ı~~~~~:~.,ıar-
bı·r şey beklenemez,, denı"yor den evvel Ticaret Odaaında ilk içtima· dır. Bugün §ebrimizde bulunarak k•n 

mı yapmıttır. lçtimaa, tehrimizde bu- feransın ikinci celseaine iıtirak ede-
lunan Ticaret Umumi Müdürü Naki B. ceklerdir. Maarif Yeki.Jeti 

makamında tebed-
dül olunca, ortaya 
bir çok fayialar çık 
mııtı. Darülfünun 
hocalarından bir 
kısmının üniverai .. 
leye tekrar alma• 
cağı ıayi oldu. A· 
çıkta kalan profe. 
sörlerden bazılan• 
nın baıvekalete mü 
racaat ederek yapı· 
lan ıslahatta, kad
rolarda acele edil· 
diği, bu yüzden 

yanlışlıklar oldµğu Hücum edilen lıadroyu yaP<UI eski ı.slahat heyeti 

bildirildiğini yazmııbk. Şayialar de- 1 !eri de devam etmektedir. Kadroların 
vam ettiği ve kadro kat'i ıekli.,.i al- J timdi vazifeaini bitirerek dağılmıı o-
madığı için sabık profesörlerin ümit· (Devamı Sinci sahifede) 

Dün !İde 11e· ortamekteplerde tedrisata baılandı. Sınıfların talebe kadro· 
larr ı- -·· ~·,~; . - V.,,zı•t i~ sRyrf:- mızda -

riyaset etmiı ve bükUmetimiz namına Konferanı faıılaaız dört bet gün 
murahhas olarak lkbsat Vekil:eti mü· devam edecektir. 
ıavirlerinden Haluk, Ticaret Odaaı U- Bu içtimalara iştirak eden Türk mu 
mumi Katibi Vehpi, tütün tacirlerin- rahhaaları ıunlardır: 
den Hüseyin Sabri, ve Oda Tetkıkat Reis: Naki Bey, Ticaret Umum Mü· 
Şubeli Müdürü Hakkı N.,~ihi Beyler 
bulunınuılardır. Yunanlılardan M. 
Bakkalbaıı, M. Grigoriyadir. ve M. 
Kostantin kongreye iıtirak etmiıler• 
clir. 

Bulgar Hükümeti namına müıahit 
sıfatile konferaıuta M. Baklaciyef bu· 
lunmuıtur. 

Konferans açılınca, Reis Naki Bey 
aöz almıf ve tütün kODfe.ranauıın içti
mamdaki gaye ve makaatlan izah et• 
mittir. Buna Yunan bıı.9ruurahbası M. 
Bakkalba§ı mukabelede bulunınuıtur. 
Konferanı ilk İş olarak Şark tütünleri 
için müttehit bir Ofis teşkil edecek
tir. Ofisin nizamnameti hazırlan· 
mak üzeredir. Bunda..., maada, Cenev
rede yapılacak tütün içtlmaında ileri 
sürülecek esaalar teapit edilecektir. 

Bulgar murahhaslanmn konferansa 
iştirak etmiyecekleri doğru değildir. 
Sofyadan dün gelen malümata göre, 

Piyango çekildi 
40 bin liralık büyük 

ikramiye dün çıktı 
On beıinci tertip Tayyare Piyango

ıunun betinci keıidesi dün Oniversite 
konferans salonunda yapılmıfbr. Dün
kü keıidede 40 bin liralık ikraıniy~ Ka· 
ımıpatada Çivicilerde Ankara gazınoıu 
ıabipleri Haıan ve Bahaettin Efendilere 
çıkmışbr. On bin liralık ikramiye de ge· 
ne bu giıe müıterilerinden birisine çık· 
mııtır. Faka! henüz ad~eai teabi~ ~il~ 
memiıtir. Seyyar bayılerden bınsının 
sattığı bir bilete de 40 bin lira isabet et· 
miştir Fakat bay.. müşterinin adresini 
almad;ğı için hüviyeti malum değildir. 
Dün çekilen numaralar ikinci oahif~
dedir. Keıideye buıı:ün de devam edıle
cektir. 

Konferanstaki murahhaslanmızdan 
Vehpi ve Hakkı Nezihi Beyler 

Yunan bapnurahhcısı M. Bakkalbc:p 

dürü; aza: Vehpi B., Ticaret Odası 
Um~i kati~; Sabri B., Ticaret bor· 
aa11 reisi; Müşavirler: Omer Celil B .• 
Tütün lnhi•arı Müdürlerinden; HalW. 

(Devamı S inci sahif~de) 
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Tayyarepiyangosuçekildi HARiCi. HABERLER 
Dünkü keşidede ,,. kazanan numaralar 

40 bin lira kazanan 
3086 

On bin lira kazanan 

20819 

5500 lira kazananlaı 
14242 48143 

3 bin lira kazananlar 
10839 31551 45200 48789 

1500 lira kazananlar 

4436 14852 16660 3'1237. 
36187 46234 

Bin lira kazananlar 
7427 8077 16236 25882 28880 

29017 30716 31172 35085 40452 
44452 • 

150 lira k~anlar 
1188 1678 1829 1860 3464 4720 
4912 6010 6480 6725 7'1:18 8088 
8833 8837 9143 9746 9756 11350 

12639 15047 16013 16803 17072 17501 
18084 19655 19750 20494 21410 22159 
22454 23114 25103 26058 '1:7399 29141 
29395 29569 29641 29899 32444 34376 
36657 38092 39187 39829 40387 41063 
43905 44313 44610 45117 46147 46752 
46889 48030 48969 49911 49995 

60 lira kazananlar 
379 501 123 891 910 1001 

1016 1448 1745 1844 2446 2648 
2747 2920 3239 3305 3666 4552 
5110 5365 5479 6169 6454 6621 
7051 8061 8364 8483 8523 8632 
9025 9656 9854 9913 10139 10358 

10646 10899 11251 11372 11519 11563 
11927 12306 12846 13273 13966 14303 
14332 14382 14461 14498 14515 14533 
14786 14950 15002 15076 15215 15349 
1?759 15965 16921 17188 17213 17727 
17995 18080 18240 18598 19107 19578 
19593 19710 20108 20112 20462 20636 
20785 20808 20879 20908 21276 21318 
21593 22038 22101 22150 22493 23281 
23359 24499 25151 25228 26013 26140 
26403 26461 26790 28605 28605 88746 
29148 29404 30813 31113 31267 31461 
31836 32047 33802 34756 35154 35556 
35945 36550 36851 37840 37840 37855 
37977 38461 39502 39556 39855 39887 
40408 40575 40799 40870 41044 41211 
41391 42259 42289 42665 42669 42742 
42840 43180 44008 44044 44065 44970 
45065 45347 45367 45469 46002 46822 
47192 48574 48597 48790 48851 49194 
40027 

64 
431 

1104 
1763 
2330 
2766 

50 lira kazananlar 
65 68 191 254 

613 688 771 1045 
1328 1345 1499 1597 
1864 1899 19.:ıl 2231 
2417 2459 2S24 2583 
2909 2978 3071 3127 

381 
1079 
1600 
2303 
2672 
3225 

Deniz silahlan 
Yeni bir konferans mı 

toplanacak? 
LONDRA, 11 (A.A.) - Daily Eıc

presı, birkaç günden beri Amerika ve 
Japo~ ıleniz silahlanna ait birçok maka
leler yazmaktadll'. Gazete bugün yazdı
ğı bir makalede Tokyo ve Vaıington 
hükumetlerinin, Londn ve Vaıington 
m1L11)ıedelerini yeniden tetkik için lngil 
tere-yj davete karar verdiklerini bildir
mektedir. 

iki gün, iki gece havada 
QUEBEC. 11 (A.A.) - Gordon Ben 

net kupası müsabakasına giren iki Leh 
tayyarecisi iki cün iki gece havada, al
tı gün de bir orman içinde kaldıktan 
sonra 4 eylülde Quebec' den 100 mil ka
dar uzak bir yerde yere inmiılerdir_ So
uktan ve açlıktan çok ıiddetli bir suret 
te hll'palanan bu tayyareci!.,,., işlenme
mi' bir orman•n içinden Canada demir
yolları istasyonuna doğru kendilerine 
biı· yol açmağa muvaffak olmuılar ve 
istasyona vannca tedavi albna almmıı ... 
!ardır. 

Rusya demir ahyor 
V ARŞOVA, 11. A.. A. - Sa.yet Ruı 

ya, Polonya'nm Mord:z~ miieHesine 
5.000 ton demir •İparif ..-iılir . Bu oi
pariıin lay.meti bir buçuk nailyon zlo
tys'dir. 

1 
1 

1 3389 3464 3471 3993 4028 4037 
4054 4150 4209 4272 4311 4391 
4502 4573 4690 4697 4740 4841 
4931 4988 5040 5185 5205 5269 
5337 5398 5542 5597 5889 6014 
6352 6593 6649 6746 6845 6913 
7149 7226 7273 7344 7432 7618 
7658 7781 7809 7888 7959 8005 
8176 8321 8336 8376 8460 8475 
8617 8711 883 l 8929 8970 9249 
9223 9382 9518 9578 9579 9655 
9771 10034 10064 10169 10232 10376" 

10421 10519 10522 10647 10661 10663 
10703 10852 11024 11125 11197 11324 
11434 11508 11525 11559 11648 11690 
11713 11753 11776 11856 12079 12291 
12458 12600 12933 13132 13257 13285 
13318 13494 13578 13585 13771 .13808 
13965 14054 14212 14217 14941 14968 
14517 14637 14747 14844 14870 15108 
15182 15255 15279 15427 15435 15536 
15694 15788 15911 15913 16033 16203 
16297 16509 16584 16813 16833 16956 
17086 17322 17382 17611 17813 17891 
18010 18395 18500 18539 18677 18823 
18906 18907 18956 18970 19083 19167 
19182 19276 19457 19686 19711 19773 
19981 20054 20178 20213 20278 20313 
20476 20725 20943 20497 21001 21099 
21189 21361 21410 21417 21527 21618 
21761 21924 22033 22058 22214 22258 
22550 22596 2265 l 22689 22762 22808 
22957 22959 23062 23196 23236 23371 
23391 23442 23536 23608 23617 23648 
23674 23757 23791 23882 24047 24388 
24422 24781 24786 24813 24980 25003 
25271 25228 25324 25345 25349 25455 
25578 25620 25712 25865 25938 25969 
25989 26233 26436 26499 26502 26681 
26844 26951 27048 27146 27183 27237 
27373 27445 '1:7879 27888 27945 28063 
28173 28174 28227 284SJ 28458 28541 
28642 28677 28717 28763 28858 28913 
28981 29094 29176 29254 29326 29421 
29548 29559 29733 29768 29776 29822 
29833 30025 30149 30166 302tl 30339 
30368 30519 30640 30659 30764 30867 
31053 31093 31116 31268 31338 31418 
31612 31675 31965 32043 32300 32328 
32399 32426 32433 32485 32514 32550 
32568 32663 32710 32829 32909 33061 
33152 33174 33329 33400 33557 38877 
34169 34310 34404 34565 34756 34809 
34870 34984 35008 35072 35076 35211 
35397 35671 35934 36023 36124 36433 
36508 36595 36647 36708 36751 36774 
36937 37055 37278 37320 37321 37575 
37637 37701 37805 38232 38306 38386 
38406 38462 38518 38694 38821 38864 
39004 39024 39056 39166 39187 39209 
39308 39310 39462 39589 39785 39804 
39841 39846 40478 40611 40862 41253 
41371 41383 41389 41493 41543 41730 
42109 42112 42671 42989 42926 43131 
43131 43191 43210 43285 43435 43495 
'43548 43965 44125 44370 444ıt 44586 
44610 44720 44953 45043 45607 45737 
45829 46045 46083 41i270 46619 46666 
46746 46833 46963 46984 47318 47434 
47497 47500 47570 47732 47805 47834 
47~ 47874 48117 48132 48178 48455 
48585 49143 49346 49360 49502 49550 
49637 

Küba ne halde? 
Yeni hükumet geldi, fakat 

vaziyette istikrar yok 
LA HAVANA, 11 (A.A.) - Aıso

ciated Press bfüliriyor: Cuba hükıimet 
merkezinde sükunet vardır. Bununla be
raber Pare Central'da 5.llOO kitilik bir 
komünist tezahürü olmuştuı·. Hatipler, 
San Martin bükUınetini Wall-Street'in 
aleti olmakla ittiham etmitlerdir Teza 
hürcülerin ellerinde ·~ Walles v~ Ame
rika Bahriye ril.ihendazlan aleyhine ya
zılarla dolu levhalar vardır.Bir talebe A
merikan mallımna karşı boykotaj teklif 
etıniıtir. National otele karı• bir el ıi
la!ı atılmıtbr. Hülasa olarak, yeni hüku
met muhtelif hislerle karJılaşmıtbr. 

LA HA VANE, il (A.A.) - M. San 
M&rtin tahlif edilmiıtir. Sonra sarayın 
Önünde toplanan binlerce 1ıalkın önün
de bir nutuk söylemiı, ada ahalisine aza 
mi hürmetle inlalip programını tatbik 
edeceiine yemin et~, Cuba.'nın terak
kisi ve refahını iıtediği bütün milletler
le daha dostane münaseha.t arzu ettifi
ıU bildirmiıtir. 

Bir .nehir taşh 
Fo.rL Thoson, DakotA, 11. A.A.. 

Soldier Creck nehri birden.bire taımı" 
Ye dün geee içinde 8 kırmızı derili olan 
bir kulü.beyi alıp -rötünnüıtür. 

Be.t ceset bulunmuıtur. 

. • . B_ulgariatanda "Turan,. Biri iki eri 8 inci Rusçuk kongresini aktet
tıgını yazmı•tık. Yukarıdaki resim kongre azasını göstermektedir. Or
tada görülenler idare heyeti azafarı ve bunlar meyanında eski Turan 
.te.tkilatçılarından ve elyevm lstanbul ditçi mektebi son sınıf talebe
lerinden Dimitri Dokof .Ef. bulunmaktadır. 

Avusturya 
Almanya . 

-o-

M. Habich Almanyanın 
ne istediğini söylüyor 
ViYANA, 11 (A.A.) -Alman mil

liyetçi sosyalist fırkasının Avu·sturya iş 
!erile uğraşan müfettiıi M. Habicb, Avus 
turya başvekili M. Dolfus'un Alman:,:a 
ile u21aşmaya müstenit bir siya!,.,et lakı~ 
bini düşünmekte olduğuna dair o1al'ı ba
zı dedikodular hakkında şu sözleri söy
lcmiıtir: 

M. Habich, Münih telsiz istasyonu 
tarafından neşredilen bu beyanatında 
bilhassa diyor ki: 

- M. Dolfus'a kartı bu gün takip 
edilmesine imkan bulunan bir tek oiya
set yolu varılır. O da Avusturyada ikti
dar mevkiinde bulunan şimdiki hüku
meti düşürmek için çalışıp uğraşmak yo 
ludur." 

Bu sözlerden sonra M. Habich Al
manyanın' dileklerini açıkça şöyle saym•ş 
tır: 

1 - Avusturyadaki milliyetçi sosya
list fırkasının siyasi haklarının yeniden 
tanınması ve verilmesi. 

2 - Avusturyadaki milliyetçi sosya
listler aleyhinde alman bütün tedbirle· 
rin ortadan kaldırılması, 

3 - A vusturyada teskil edilecek bir 
(intikal devresi bükümeti) ne ınilliyet
çi sosyalist fırkasının da diğer fırkala
rın kuvvetlerile mütenasip bir surette iş 
tirakinin temini, 

4 - Yeni tesri intihabın yapılacağı 
tarihin kararlaşbrdması ve bn intihaba
tın vereceği neticeye muvafık bir bükU. 
met teşkili. 

iM. Habich sözlerini ıöyle bitirmiş
tir: 

- Benim ülküm hala Avusturya ile 
'.Alı:nanyamn birleşmesidir. Alı;nanya bu 
gayeye sulh ve sükun içinde ileri götü
recek yollardan yürüyerek varacak:br." 

Von Papen de söylöyor 
BERLlN, 11 (A. A.) - Diln Ber

tin stadyoınlarından birinde ecnebi 
memleketlerde oturan Almanlar Bir
liği tara.fmdan tertip edilmiş olan ıen
likte Baıvekil muavini Von Papen bir 
nutuk söylemiştir. Toplantıda 50 bin 
kişi bulunmuıtur. 

Von Papen Hitler'i selamladıktan 
sonra bilhassa şu sözleri söylemiştir: 

"- Alman milletinin üçte birinin 
Almanyanın haricinde yaşamasının 
Alman milleti için mukadder olduğu 
anlatılıyor. BugÜn de tekrar ediyo
rum: Merkezi Avrupanın vaziyeti 
meselesi; ne iktısat kongreleri ve ne 
de beynelmilel istikrazlar için vücuda 
cetiri!ecek konsorsiyomlarhı. halledile 
bilir. Mütemadiyen emniyetten ve 
aulhten bahoeden devlet adamları di
ger bir millete menaup ırk gruplarını 
tazyik ve bunları temsil a,n, e kal
kışmanın hiç kimse için bir fı>ydası o
lamıyacağını takdir etmelidirler. Ye
ni Almanyanın başka milletleri Al
manlaştmnak tasavvurunu k t'lyyen 
reddetmekte olduğunu aöyliyed Baş
vekil M. Hitler, Avrupaya yeni bir 
·prensip göstermiştir. Almanya, bu 
pı-ensipe göre hareket etmiye a:zmet
miştir. Bu prensip, garp kültürünü 
yıkmak tehdidini arzeden gerginlikle
ri izale edebilecek olan Avnıpa teşrİ
kimeıaisinin yolunu göatermektedir.,, 

Faysalın naşı 

Cuma günü Bağdada 
varmış olacak 

BRINDIZI, 11 (A.A.) - Kral Fay
salın cesedi dün sabah Berne'den buraya 
getirilmiştir. 

BAGDAT, 11 (A.A.) - Kral Fay
salın cenazesi Bağdada cuma günü gele 
cektir, Cenaze alayında 250 bin kiti bu· 
1unacağı tahmin olunmakta ılır. 

M. Herriot M. Litvinof a 
teşekkür etti 

MOSKOVA, 11 (A.A.) -Taı Ajan 
Si hildiriyor: iM. Herriot, huduttaki Bi
&'OSsovo istaıyomından M. Litvinof'a bir 
telgraf çekerek ..5ovyet Rusyadaki seya 
bati eınası:nda kendisine kar11 gösteri
len teveccühten dolayı tetekkür etmiı
tir. M. 'Herriot, ayni zamanda muazzam 
eserle;rini ve sulhpervttaue .fali-yetini 
hayranlıkla takdir etmekte olduğunu 
.IÖylediii'i Sovyet nıilletl.et'İM de tqeldriir 
etmekte oldqunu ili.ve eylemiJtir. 

-o--

Bir kasabada yangın 
BERLIN. 11 (A.A.) - Oechselbı-on 

kasablanndan Pforzbeim kasabası büyük 
bir yangın neticesinde harap olmuıtur. 
70 ev yaninıt, 100 aile meskensiz .kalını§ 
br. Y ang•n bir zahire anbar<ndan çıkmıı 
ve pek çabuk etrafa yayılmıştır. 

Sokağa tayyare düştü 
VARŞOVA, 11 (A.A.) - Milli tu

rizm tayyare müsabakasının fotografile 
rini almakta olan bir askeri tayyare Var 
ıova sok.aklarından birine düıüİ> parça
lanmıştır. Bir tayyareci telef olmuştur. 
Yoldan geçenlere bir ıey olmamıştır. 

Rekora hazırlık 
LE BOURGET, 11 (A. A.) - Tay

yareci A•solnat ile Lcfevre dün 14.15 
te Oran'da yere indiler. 

ORAN, 11 (A.A.) - Lasenia tayya 
re meydanına gelen tayyareci Lefevre 
ile Assolant ,öyle demiılerdir: 

- Havayı ve sahayı tetkik edeceğiz. 
Eğer her şeyin yoludna olduğunıı göre 
cek olursak birinci teşrin ayının mehta
bında hareket edeceğiz. Yolu.muz fU
dur: Ceuıyir. ve Surive sahillt>r! t .. otn, 
Karası, Kalkutta, Rangon, Mukden, 
Ceman 98000 kilometredir."' 

1 Marne'ın 
Yıldönümü 

--o-
F ransan1n kuvvetli olması 
başkalarına da lazımmış .•. 

PARIS, 11 (A.A.) - Havas Ajan
sından: Marne meydan muharebesinin 
yıldönümü münasebetile hükümeti tem
sil eden tekaüt nazın M. Miellet, bir nu 
tuk söylemiş tir. 

M, Miellet, Avrupada daima yaşa
makta olan Hegemonya arzu ve iradele
tine temas ederek Fransanın h8.diseler 
le apansızın karıılaşmamak: ve sümmet• 
tedarik tedbirler almağa mecbur olma
mak için dikkatli bulunma .. lazım gel
diğini söyledi ve dedi ki: 

- Tedbirlerimizi artırmalıyız ve mad 
di manevi müdafaamızı temin etmeliyiz. 
Hudutlarımrz sağlam ve iradelerimiz 
tam olsun cinayete karşı boyun eğmeği, 
cansızhğı, tevekkülü tavsiye eden ve kor 
kaklığı saklamağa yarayabilecek olan 
propagandaların inkiıafına müsaade et
miyeceğiz. Her türlü hücumlara mini ol 
mak, bir maceraya atılmak isteyen mil
letlerin hırslarının önüne geçmek için 
kuvvetli olmak ve kuvvetli kalmak keıı 
di kendimize karşı bir vazifedir. Kuvvet 
li kalmak başkalarına karş• da bir vazi
femizdir. 

Hariçten gelen salahiyettar kimseler 
bu vazifeyi bize tavsiye ediyorlar ve 
Fransarun askeri kuvYetinin. dünya ıul
hü için bir teahhüt olduğunu söylemek
ten çekinmiyorlar. 

Kendi muhafaza ve em.niyetini temin 
etmekle Fransa demokrasi ve medeniye .. 
te de hizmet etmiı olayor. Çok sağlam 
olan manevi vaziyetimizi muhafaza etmek 
istiyoruz. ifrata karıı if.-at ile mukabe -
le etmeyip beynelmilel hakem uıulüne 
ve teşrikimesaiye müracaat ederek dün
yaya bir soğuk kanlılık misali verece
ğiz. 

Musirrane bir sebat ile kuvvet naza 
riye ve felsefesine karş• halı: ve adalet 
ileri süreceğiz. 

Milletler Meclisi --22 Eylulden itibaren 
içtimalarına başlıyor 
CENEVRE, 11 (A.A.:) - Mlletler 

cemiyeti meclisi 22 eylulden itibaren 
toplanmağa başlayacaktır. Büyiik mec
liste 25 eylulde toplanacakbr. 
, Büyük meclisin ruznamesinde Lon
dra iktısat konferansıan ait raporla sa-
1dece teknik mahiyette bir çok iıler var
dır. Bu sonuncu meseleler şunlardır: 
Münakalat, tı·ansit, ııbhati koruma, af
yon ticaret çocukların himayesi, fikri
yat sahasında el birliği ile çalışma, esa
ret ve bunlara benzer başka ifleı·. Birin 
!ci teşirniq 16 sında müzakerelerien yeni 
den başlayacak olan silahları azaltma 
konferansının milletler cemiyeti büyük 
mecisinin müzakereleri dış.arumda kala 
caktır. Bununla beraber milletler cemi
yetinin faaliyeti bak.kında her .sene ya
pılması i.det otan umumi müzakerelere 
silahları azaltma meselesine de takılıp 
kaınaca'ğı veya kaınmıyacağı meselesi 
merakla aoruşturulmaktadır. Bu gün bü
tün dünyayi başka herhangi bir işten da 
ha ziyade meıgul eden bu mühim mese
leden açıkça bahıedilmiyecek olsa bile 
milletler cemiyeti büyiik meciıi müzake 
erlerien müvazi oarak bu İf hakkında ba 
zı görÜ§meler yapılmayacağını nasıl zan 
ve tıı.hmin edebilir. 

Şimdiki halde hüküm süren fikir ve 
zanlar günün siyasi meselelerinin miHet 
ler cemiyeti büyük meclisin.in müzakere 
erine hakim oacağı fikrindedir. Hatta 
denilebilir ki Milletler cemiyeti büyük 
meclisi on dördüncü toplantısı Silahar• 
azaltma İsmi altında 16 teşrinievvelde 
başlayacak (Oyun) un adeta bir başlan
gıcı olacaktır. 

İspanyol
0 

buhranı 
Yeni kabine henüz teşkil 

edilemedi 
MADRIT, 11 (A.A.) - Reiıicümhur 

M. Azana mabuata vet'di\ii bir beya
natta, M. Lerroux'nun teıebbüılerinin 
müıküllerle karııJaıtığmı ıöylemiıtir. 

- Zannederim, demiıtir, yeni hüku
met, phıslardan değil fırkalardan mii
reldı:ep bir temerküz kaİtineoi olmalıdır, 
Halbuki M. Lerroux'nua fırkalara de
ğil ıaluslara müracaat ettiğini görüyo
rum. 

Pazar sabahı kendiıine takip etmek 
jstediği büküınetin nasıl bir hükümet 
olacağın• sordum. Bana : 

- Sol bir hükümet" cevabını verdi. 
Bunun üzerine kendisine sordum: 

- Galiçe cümhuriyetleri ile Catalog 
ne sol cenahının yardonmı istediniz mi? 

Bana evet diye cevap verdi. 
Halbuki saat 18,30 da - pazar - ve bu 

fırkalann biç birisi !M_ Lerrouıc'dan bir 
davet almamIJlardır. istifasını vermif 
olan Dahiliye nazın M. Cesares Quiro
ga, Galice cümhuriyet grupunu toplaya 
rak, lspanyarun Paris sefiri M. Mada
riaga'ya M. Lerrou tarafından Harici
ye nezareti için müracaat edilmjı oldu
ğunu söyledi. 

M. Len-oux ta.rafından gruba res• 
men müracaat edilmediği için Galice 
cümhuriyetçi grupu M. Madariaga'ya 
bir telgraf çekerek hariciyeyi kabul et
tiği takdirde grup namına değil ancak 
ıahsi mesuliyeti albnda yapabileceğini 
bildirdi. 

Bir vapur battı 
LISBONE, 11. A. A. - Leixoes !ima 

nından 35 mil uzakta lspanyo! Romeu 
ve Exnan gemileri çarpışmı,lardır. Ex
.. ın, 19 tayfası ile batm'itır. Ancak 6-
tayfa kuı·tuhbilmiftiT. 

DA.Ki 
''Türk-Yunan dostluğu 

hergün ilerliyor,, 
M. Çaldarisin gece baloda muha

birimize beyanatı 
'ANKARA, 11 (Telefonla) - Baloda M. Çaldarisle görüpnek 

fırsatını elde ettim. Dost Yunanistanın muhterem hükumet reisi memle
ketimiz hakkındaki intibalarını şöyle anlatı: 

- Güneşli memleketinizde gördüğümüz hüsnü kabul bizi çok mÜl< 
hassis etti. Aziz reisinizin huzurun rla geçirdiğimiz kıymetli saatler ha· 
yatımızın büyük bir hatırası olarak kafalarımızda yer aldı. Memleketle
rimizi alakadar eden işler üzerinde görüştük. Ve aramızda tam bir fi
kir mütabakatı olduğu kanaatine vardık. 

M. Çaldarise sordum: 
- Türk - Yunan dostluğunun az zamanda bu derece inkisalı dün

yanın merak ve takdirini celbedece k bir hadise halini almıştır.' Bu doat. 
luğun önümüzdeki senelerdeki inkişaf hudut ııe çerı;eııesi ne olabilir? 

Muhterem Başvekil gülümsedi: 
- Bu dostluk hiç bir sun'i cephe arzetmez. Vardan netice her iki 

milletin canlı isteklerinin tezahürü dür. Dostluk daha ne derece inkifal 
edecektir. Bunu şimdiden tahmin m iimkiin değildir, ancak her gün sağ
lam bir ad<m ile ilerileyor, kuvvetleniyor. 

Dün geceki suvare derin bir 
dostluk havası içinde geçti 

'AN KARA, 11 (Telefonla) - İsmet Paşa tarafından Yunanlı misa
firlerimiz şerefine verilen ziyafeti müteakıp tertip edilen ııüııare derin 
bir dostluk havası iı;in de cereyan etmektedir. Başvekilimiz misafir ma 
damlarla müteaddit defa dansetmiştir. 

Bursanın Kurtuluş Bayramı 
BURSA, 11 ( A.A.) - Bursanın kurtuluş yıldönümü bugün on bin 

lerce halkın iştirakile ı;o,kun bir heyecan içinde kutlulanrnıştır. Kahra 
man askerlerimiz tarafından hurtu luş temsil edilmekte idi. Şehir baş- . 
tan başa bayraklar ııe defne dallar ile donanmış ve süslenmiştir. Cüm. 
huriyet meydanında şehitler abidesinde ve fırkada bir çok hatipler ta
ralından heyecanlı nutuklar söylendi. Şehit abidesine çelenkler kondu. 
Bursalılar sevinç ııe heyecan içindedir. Gece lener alayları yapılmıştır. 

Feci Bir Elektrik Kazası 
ANKARA, 11 (Milliyet) - Elektrik şirketi montörlerinden ls-. 

mail El. dün Cebecide havai hat çekerken elektrik çarparak ölmüf
tür. Cenazesi şirket memur ve müstahdemleri tarafından kaldınlmıştır. 

Türk dili bülteni 
ANARA, Kll (A..A.) - T. D. T. 

Cemiyetinden : Cemiyetin dütiincelerini 
ve çalışmalarını.yaymaya yarayan Türk 
.Dili adlı bültenin ikinci saym da ç•l<
f1Hilır· Bu ikinci sayıda söz derleme iş .. 
lerinin gİdİfİ, derleıne fişlerinin yüz bi
'ni atması Üzerine yapılan tebligler, kar
şılıklar anketinin ikinci kısmı, gramer 
anketi istılah taramları, derleme kolu
nun çalışmalanndan ömekleT, di haber 
leri vardır. Ayrıca bir fransızca kıımı 
ile ayn kısım olarak da Ruşen Etref Be
yin T. D. T. Cemiyetinin ilk kuruluşun 
dan birinci Türk dili kurultayına kadar 
geçen zamaan dair hatıralar• da bu sayı
dadır. Bültene abone olmak İçin Haki-
1miyeti Milliye matbaaıma dil bülteni 
iıaretle müracaat edihnelidir. D>!ğıtma 
yeri Akba kitap evidir. 

Hak temeline daya
nan sulh 

BERLIN, 11 (A.A.) - Volff Ajan
sı bildiriyor: Bir spor eğlencesi münase--
betile yapılan bir toplantıda propagan
da nazm M. Goebbels, fU nutku söyle
miştir: 

Biz iktidar mevkiine dünyayi karga
şalık içine sokmak için gelmedik. Biz, 
herhangi bir harp dileği peşinde koımu
yoruz. Biz, sulh istiyoruz, fakat bak 
temeline dayanan ve bize günlük yiyece 
ğimizi verecek bir sulh diliyoruz .. 

Bütiin dünya bize karıı hala itimat
sızlık gösteriyor. Oy le :za.nediliyor ki, 
bugün Almanyada öç alma hırsile tutu-
1&1\ bir millet ayaklanmıı bulunuyor. 
Biz, biitün diinyaya kartı iıte iin ediyo
ruz ki, sulh içinde çabpnaktan lıaıka 
bir ıey istemiyoruz. Bizi.ı;n timdi giriıti
iimiz harp, iııizliie karıı mücadeleden 
baıka bir ıey değildir. 

203 ev yandı 
QECHSELBROMN ~Bade'da) 11 

(A.A.) - Volff Ajansından: Yangının 
daha ziyade geniıleyip büyümesinin ö
nüne geçilmiıtir. 83 Ü ev olmak üzere 
203 bina yanm•ı, harap olmuıtur, 3,307 
kişi açıkta kalm•ftır. 

Londra ve Vashington 
deniz muahedeleri 

LONDRA, 11 (A.A.) - Londra 
ve Vaıinglon deniz muahedelerinde bir 
takım değiıiklikler yapdması için bu 
muahedeleri İmza eden 3 büyük devlet 
arasında konferans aktedilmesini ve bu 
konferansa lngi.lterenin de ittirak et. 
mesini lngiltereden istemeğe Japonya 
ve Amerika tarafından karar verildiğini 
bildiren haberlerin doğru olmadığı bu
gün Hariciye nezaretinde beyan edil
miıtir. 

Bir kamyon faciası 
WUPPERTAL, 11 (A. A.) - Bo~ 

chum' dan gelen ve içinde 36 Hitlerci 
milis bulunan bir kamyon bir yokuşta 
yoldan çıkmış, bir kaç defa tepetak
lak attıktan sonra 20 metre derinli- 1 
ğinde bir uçurumda parçalanmıştır. 7 
ki§i ölmüt, 28 -k i şi ağır olmak üzere 
geri kalan 29'u yaralanmııJardır. 

Bir hapishanede isyan 
NOUVELLE ORLEANt, 11. A. A. -

Angola hapishanesinde 300 mahpuı ••
yan ve gardiyanlarla müsademe abnİl· 
!erdir. Birçok mahpus otomobil ile kaça 
rak telgraf hatlarını keımitlerdir. Bir 
ölü ile, biriıi mahpuslar kaınpmın mü
.dürü olmak üzere 5 yaral• vardır. 
' 

Yeni Fas komseri 
PARlS, 11 (A.A.) - Yeni Faa umu 

mi valisi M. Ponsot, dün akıam Toulo
gitmiştir. Oradan bugün - Sııffren • ile 
Casablanca'ya gidecektir. 

Her yerde japon malı 
BERLIN, 11. A. A. - Frankfurttt 

Zeitung, Japonların gittikçe artan sana
yi rekabetinden endiıe ediyor ve diyor 
ki : 

Bugün rekabetten dahili alman piya
sasında ve bizzat Almanyada imal edil
mif eşya için korkulmaktadu·. 

Japonya, Avrupa'nın baıhca limanla
rında alman elektrik lambalanndan yüz . 
de 20 ve 25 eksiğine fi)"ltla mal teklif 
etmektedir. 

Leh mebusları Belgratta 
VARŞOVA, 11 (A.A.) - Lehistan 

mebusan ve ayan meclisleri azasmd.aa 
mürekkep olan Leh parlemento heyeti 
beraberlerinde Varıovadaki Yugoılavya 
sefiri M. Lazareviç olduğu halde bu sa
bah Belgrad'a hareket etmiıtir. Heyet 
r,.isi VI? divet ikinci reisi M Makowtkiz 
ilk baharda Lehistaan cel..;,i.ş olan Yu-
1foalavva parlamentoslt azasının zİ7are
tini iade etmek iizere Yucoslavy.,-a rit 
mekte old.uğunu söylemiıtir. Bu zi:r-ret 
iki memleket arasuıdaki münasebetleri. 
Jıunetlendirilmeılııe yarayacak.tır. Ba 
cayeyi elde etmek için doiruda ndoğnı 
ya yapılan temasların daha müessir e&
duğu anlaıılmııtır. Bu resmi ziy
haricinde heyetin Yugoslavya' da 10 ciiıo 
sürecek bir ıeyahate de çıkacaktır. 

Tokyoya. bir uçu~ 
VARSOVA. 11 (A.A_) - Lelı ıi.vil 

tayyarecilik tetkilatırun reiıi kaymakaır 
Filiooviçz. Leh imalatından bir tayyare
ye binerek ve yanına bir de yüzbaıı a
larak bu gün havalanmı•tll'. Filipoviçz. 
iki kişilk turizm tayyarelerine mahsus 
uçuı rekorunu hic bir vere u ğramadar
k1rmak niyetindedir. Tayyare 560 kilo 
ağırlığındadır, Bu tayyare saatte orta
lama hesapla 173 kilometre uçmak §&•

tile 26 saatlik bir u~uş ic.in yetecek ola 
benzinini alabilecek büyüklüktedir. Tay 
yareciltt Moskova, Vladivo•tk ve Tok
yo istikametinde uçmaktadırlar. 

Almanya ile Papalık ara
sındaki konkordato 
VATICAN, 11 (A.A.) - Almanya 

il~ Pa..,alık arasındaki konkordato ta,._ 
dik edilm.i.~tir. Bu tasdik kararı, Kardi
nal Pacelli'nin mezuinvet almasından 
dolavı vahimleşmrk tehHke•ini l!"n•1e. 
ren bir takım teknik zorluklara ve bazı 
tevillere bir nihayet vermek buıusuncL 
iki tarafın gösterdikleri arzudan ileri ı< 
miıtir. 



IEıK-ii)fJ 
Yeni bir salgın 

iki senedir memlekette delice 
bir inşaat salğını var. Durup din
Tenmeden, ev, apartıman, bina, 
dükkan yapıp duruyorlar. 

Harp sonunda yani mütareke 
başlangıcında herkese bir bakkal 
dükkanı açmak adeti gelmişti. 1-
ki çuval fasulye ile sekiz kalıp sa
bun, ele geçiren herkes, hemen 
bakkallığa başlıyordu. Büyük cad 
delerden kenar mahallelere kadar 
o kadar çok bakkal dükkanları a
çddı ki, nihayet, hepsi birer birer 
kapandı. Ve balkın binlerce lirası 
sabun köpüğü gibi dağılıp gitti. 

Sonra bunu trikotajcılık takip 
.. etti. Cebinde bir iki yüz lirası o

lan hemen bir makine alarak ço
rap, ceket ör~eğe bafladı. Gazete 
)erde türlü türlü modellerde maki 
ne ilanları neşredildi, yer yer bu 
makineleri satan acenteler açıldı .• 
Kurulan tezgahlar adeden ve istib 
sal itibariyle ihtiyacın fevkine çı
kmca, aksüliimel baş gösterdi. Bi
rer birer tezgahlar durdu ve bal
kın binlerce lirasının başına ço
rap örüldü. 

Bunu otomobil merakı takip et 
ti. Bet on kişinin otomobil yüzün
den beş on para kazanması, kolay 
kazanmak hevesinde olanların ar 
zularını tahrik etti. Mesela şehrin 
ihtiyacı 700 otomobil ile görülür
ken bu adet 1400 e çıktı ve netice 
de para kazanmak şöyle dursun, 
bir çokları medyunu müstağrak 
vaziyetine düştüler ve bu yüzden 
halkın milyonlarca lirasr toz du
man olup uçtu.. 

Şimdi de bir apartıman, bir in
faat yarıfıdrr devam ediyor. Yer
den arpa, soğan biter gibi; m111r 
yulaf biter gibi apartımanlar te
nebbüt ediyor. Yedi katlı aparb
manrn hala boş olması, mülk sahi
bini, onun yanında bir yedi kat 
lı apartıman yapmaktan menetmi 
yor. Tereddüde sevketmiyor. Ya
pıyor, endife ebneksizin, tereddü
de düfmekıizin babire yapıyor. 
lstanbulun nüfusu günden güne a 
zalıyor mu? Düşünmiyor, mevcut 
bina adedi ihtiyacından fazla mı
dır? Aldırış etıniyor. lktısadi 
buhran geçim işini zorlattrrmış 
mıdır? Ehemmiyet vermiyor. Bi
na yanına bina dikiyor, bina üstü 
ne bina yapıyor. 

Niçin yapmasın?... Elbette ya
pacak •• O, yapmayrp ta siz mi ya
pacaksınız? O yapmayıp ta ben 
mi yapacağım?... Elbette yapa
cak. Niçin yapmasın? •.• 

Görmüyor musunuz, fstanbu-
lun nüfusu günden güne artıyor, 
günden güne çogalıyor. Sokaklar 
omuz omuzu ıökmiyor, cadddele
re iyne atılsa yere düşmüyor ••• 
Şehrin her tarafında bina buhra
nı, mesken buhranı var .•• O kadar 
ki, neredeyse nüfusu mütemadi
yen artan tehirde halk, ev buhra
nından, mesken buhranından ho
rozlar gibi ağaçlara tüneyecekler, 
kargalar gibi çınar dallarına kona 
caklar ve yahut neredeyse büyük 
binaların etrafında iskeleler ku
rup derelerden avuç avuç çamur 
lafıyarak kırlangıçlar gibi yuva
lar yapacaklar ••• 

Elbette nüfusu hu kadar kesif, 

muhiti bu kadar dar ve sıkışık o

lan bu şehirde apartıman yanına 
apartıman, bina üstüne bina de
ğil, hatta mümkünse ocak bacala
rı, telgraf direkleri, soba boruları 
üstüne yeni yeni apartımanların 
temellerini atmalı. Eğer bu da ka 
fi gelmezse Halicin bir an evvel 
dolup intaata salib bir arsa haline 
gelmesi için dua etmeli ..• 

h~ayır, hayır!... Kim demil} ki, 
te ır bofalıyor; kim demif ki, ihti 
yaçtan fazla bina yapılıyor? •• Ne 
yalan, ne yalan. 

Salahaddin ENiS 

HeJ)i kruvazörü 
--o--

Dün ziyaretler ve iadei 
ziyaretler yapıldi 

Yunan Baıvekilini §ehrimize getirmiş 
olan Helli kruvazörü kuınandanı dün 
"Vİliyete gelerek vali ve belediye reisi 
Muhittin Beyi ve Kolordu kumandanlığı 
rJ ziyaret etmi,tir.. Öğleden sonra vaJı 
Muhittin Bey ve Kolordu kumandanı 
Şükrü Naili Paşa kruvazöre giderek ku
nıanclana iadei ziyaret etmişler ve top 
atmak suret.ile selamlanmışlardır. 

--·--
inkılap filmi 

istiklal harbimize ve inkılaba dair 
film çevirecek olan sinemacılar Ankara. 
Ya gitmişlerdir. Ankarada filmin senar
yo.sunu bu iıle uğra§ıan komisyona v re 
celderdir. Komisyon senaryoyu tetkik e
decektir. Ruı rejisörü Ankaradan sonra 
~nadolunun bazı yerlerini dolaşarak tet 
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Eko•e .. ı 

Onuncu yıl 
Ticaret efisi yeni bir 
broşür hazırlayor 

ihracat Ofisi, cümhuriyetin 10 un
cu yıldönümü münasebet.ile bir broşür 
hazırlamaktadır. 

Broşürde, ihracat Ofisinin teşekkü· 
Jünden beri geçen Üç sene zafrında 
gördüğü işler kaydedilecek, 10 sene
lik harici ticaretimize dair istatistik
ler ne§rolunacak, Ofiss:e alınan ihra· 
catı artırma tedbirlerinden, bu mü<l· 
det içinde ne§rolunan kanun ve kar".,. 
namelerden, müşteri memleketlerde 
alınan tedbirlerden, Türkiye ile muh
telif devletler arasında aktolunan mu 
kavelelerden, iktısadi buhranın her 
memleketin harici ticareti üzerinde 
yaptığı tesirlerden bahsedilecektir. 

Londrada buğday 
Londra Ticaret Mümen.illiğinden 

İhracat Ofi&ine gelen bir telgrafta 
buğday mukavelesinin İmzasından 
aonra buğday fiatlerinin aüratle yük
aelmiye ba§ladığı kaydedilmekte ve 
ihracatçılanmız.ın bundan istifade <'t· 
meteri lüzumuna i§aret olunmaktadır. 

Bu seneki Uzüm 
lzmir ve havafüinin bu seneki ü

züm rekoltesi 42 45 bin ton raddele
rindedir. 

Geçen seneki rekolte 60 - 65 bin 
tondu. Bu seneki üzümJerin ~aneleri 
ufaktır. Mahsiıl, bavalann serinliği 
yüzünden geç idrak edilmiştir. Ge
çen sene en fazla ihı·ac"I İngiltereye 
yapılmıştı. lngilter1?d., bu sene, 14 
bin ton kadar Avustralya üzüm stoku 
mevcut bulunduğu için alivre sah§ mu 
amelesi olmamıştır. 

Marttan evvel Ü"ZÜmlerimi7İn lngil
tereye ihracı kabil olamıyacağı zan· 
nedilmektedir. 

932 mah•ulüı:ıden lumr ve mülha
katındak.i stok miktarı (14) bin çuval 
tahmin ediliyor. 

incir rekoltesine gelince: Bu sene-
lncir rekoltesine eelince: Bu seneki 

incir rekoltesi 24() bin çuval miktarında
dır. Havaların serin gitmesi dolayısile 
mahıulün idl'aki gecikmittir. Bu sene 
Almanyaya alivre satışlar geçen senekin 
den azdır. lngiltereye ise biliıkis g~en 
senekine nazaran fazladır. 

Amerikaya aliVYe satıtlar, bu sene ge
çen senekinden 3 misli fazladır. 

Bu sene Am.erikaya incir ihracatımı
zın çok daha fazla olacağı ümit edilmek
todir. 
l~rlerimizin ticari vaziyeti umumi. 

yetle iyi telakki olunuyor. 

P'ollete 

Tiyatroyu yıkarız! 
Zorbaların Üzerinde birer 

de biçak bulundu · 
Kara gümrükle oturan Arap Mehmet, 

Ali, Feyzi. Ziya Yenibahçede yazlık ti
yatroya giderek kadınlar içine karıımıf
lardır. Şikayet üzerine tiyatro sahibi 
bunlan dııarıya çıkanpak istemiıtir. Fa 
kat Arap Mehmet ve arkadatlan; 

- Çıkmayız. Tiyatroyu da yıkarız. 
Gibi sözlerle tehditlere batlanupar

dır. Polis gelmiı ve Üzerleri de arannuı, 
hepsinde birer bıçak bulunınu§tur. Hak 
larında kanuni takibat yapılmaktadır. 

Kavga 
Ha•köyde oturan sabıkalı Davit, Ku 

ledibinde oturan Mi.şona rastgelmiş ve: 
- Sen benim adresimi neden polisle

re verdin? diye kavga etm.i,lerdir. M§on 
Davidi tatla ba§ından yarlamı§tır. 

Gene toslaştılar 
3339 numaralı ıoför Sami Efendinin 

idaresindeki otomobille Abdürrahmanın 
idaresindeki yük arabası Şehzadebaşın
da tramvay yolunda çarpışmıılardır. Bu 
yüzden tramvayların gidip gelmeleri bir 
müddet teahhüre uğramııtır. 

Kuyuda hoğuldu 
Kumkapıda oturan Vahan Efendinin 

22 yaşındaki oğlu Patran kuyuyu temiz 
!emek için içine girmiş, fakat suya düşe
rek boğulmuttur. 

Gözünden yaralamış 
Adada madende sucu Mehmet Beyin 

büfesinde oturan Mehmet Efendiye, Şa
ban bir yumruk vurmuı, gözünden ya
ralamıştır. 

Vilayette 

Tekaüt sandığı 
Nizamname dün vila

yete bildirilmiştir 
Hususi muhasebeden maa§ afan 

memurlar için tekaüt sandığı te§kili i
çin hazırlanan nizamname vili.yete 
bildirilmitlir. Şimdiye kadar mülki ve 
askeri tekaüt nizamnamelerinden isti
fade edemiyen bu memurlar, bu ni .. 
zamnaıne ile aşağı yukarı onlar gibi 
ayni vaziyetten iatifade etmış olacak
lardır. 

Alınan daktilo hanımlar 
Defterdarlığın Jağvi üzerine dakti

lolar da açıkta kalmış!a~dı. Elli dak
tiloya lüzum gösteri!m ~' ve açılan 
müsabakaya da eslc. 1 daK~iıoların hep 
si girmiıtir. Elliai •lın.1<·~1.t:r. Esaren 
girenler de o kad•\\'dır. 

Satılığa çıkarılan arsalar 
Milli Emlak Mü~urlü~ü. Tayyare 

Cemiyeti ile Maarif ido.rt.ai arasında .. 
ki araayı parçalara. ay ıratıol ;l ı.ıtıJığa 
~ıkarmıştır. 

Sir Johnson 
Yeni basılacak paralar 
hakkında fikri soruldu 

Evvelki gün ıehrimize gelmif olan 
Londra darphaneıi Müdüriı Sir John
aon dün akııaın Anka ... ay .. gitmiıtir. 

Sir Johnaon, basılacak f'lan yeni gü 
miit paralarm, Londra darphane•İ na
mına basılmasım deruhte etmek Üzer6 
bükfunete bazı tekliflerde bulunmuı. 
fakat hükfunetçe, lat'lllbul darphane
sinin bu paralan baımıya VC&'lill kBfi 
olduğundan, dahilde bu•lacağı ceva
bı verilmişti. Bunun üzr.~e Sir John
son darphanemizi görme~ arzusunu 
ızhar ettiği , len Türkiyeye davet edil 
mittir. 

Londra darphanesi, dünyl\J\ın en 
mükemmel bir darphanesidir. Bu se· 
beple renelerden beri bıı modern mü
esseseyi idare etmİ§ olan Sir J ohnson' 
nn fikirlerinden inifade ediJ.,,,.,ği ıüp 
heaizdir. Sir Johnson, ev•ell.i gün 
darphaneyi gezmİ§ ve mevcut vem.:ııit 

ve makineleri mükemmel bulmuıtur. 
Yeni basılacak paralann hacmi, 

terkip ve ayarları hakkında fikri ..,. 
nılan Sir Johnson, bu husuata isti~ari 
mahiyette olmak Üzere faydalı fikir· 
ler vermitlir. · · 

Sir Johnaon Ankarada Maliye Ve
ki.letile temas ettikıten sonra bir ilci 
güne kadar lıtanbula dönecekt'r. 

Vapurcular şirketi 
--o-

Nizamname Vekiller hey
etine verilmek üzredir 
Türk Vapurculan Anonim Şirketinin 

tetkili için teşebbüsaıta bulunmak üze
re Ankaraya giden vapurcular heyetin
den dün gelen bir habere göre, Vapur
cu)ar Anonim Şirketi nizamname.ini tas.
tile için li.zımgelen kanuni muamele ik .. 
mal edilmit ve Heyetivekileye sevkedil
mek Üzere hazırlanmı§tır. 

Şirketin nİzamnameoi Heyetivekile ta
rafından lastik edilir edilmez VaPU•cular, 
vapurlarına konulan layınet derecesine 
göre kendi aralarında hisoelerini alacak 
ve ldare Heyeti derhal faaliyete geçerek 
umumi müdür intihap ve tayini yapıla
caktır. 

Umumi Müdürlüğe hariçten müte
ha&sıa bir zatın mı, yok"" idare heyeti a
zasından birinin mi getirileceği henüz 
malum değildir . Maamafih, ekseriyet, 
mütehassıs bir zabn getirilmesine taraf
tardır. 

Söylendiğine göre, Şirket Müdürlüğü
ne mütehassıs olarak Vapurcular Birliği 
Reisi Seyrisefain eski müdürlerinden Mu 
zaffer Bey getirilecektir. 

Tapu sicil muhafızlığı 
için daire 

Tapu ve kadastro sicil muhafızlığı 
için ayrılmıt olan oda küçük geldiği için 
sicil muhafızlığı için alt katta ayn bir 
daire ayrılmış ve bu dairenin tamir ve 
tevsüne batlanmıştır. Ayni zamanda 
pek harap olan intizar odasının da tami
rine başlanmıştır. 

Ahçıbaşı kaçakçılık mı yapıyor? 
Gümrük idare

sine yapılan bir 
ihbarda, büyük bir 
fabrikanın muafi
yet kanununundan 

istifade ederek 
gümrük resmi ver
meden ithal ettiği 
iptidai maddeleri 
hariçte sattığı iddi-

a edilmektedir. 

Gümrük müfettiş

leri derhal tahki
kata başlamıılar

dır. 

Diger taraftan 
Denizyolları işlet
me idaresinin An .. 

kara vapuru ahçı
baııaı Mehmet Ef. 

••••ıı•r•d• 

Fırınların tahdidi 
On beş çuvaldan az işle

yenler kapatılacak 
Fırınların tahdidi etrafında belediye 

iktısat encümeni tetkikatını ikmal etmİ§ 
tir. Oğrendiğimize göre tahdit karann
dan sonra günde 15 çuvaldan az un İ§le· 
yen fırınlar kapatılacaktır. Çünkü bu fı
nnlann sermayeleri u olduğundan bun 
lar fenni ve slhhi tesisat yapamamakta
dırlar. Söylendiğine göre tahditten son
ra lstanbulun belli başlı fırmcılan bir a
nonim ıirketi vüeude getirerek asri te
sisatı haiz büyük sermayeli fırınlar vü
cude getireceklerdir. 

Odun fiatları 
Anadolu yakaaından bu sene odun 

gelmiyeceği hakkında çıkan şayialar üze 
rien odun fiyatlan bir yükseldik arzet
mittir. Belediye bu iti tetkik etmekte
dir. lzmit ve civar vilayetlerine te)ırraf 
la müracata edilmis ve bu sene de odun 
sevkolunacağı anlajılmıştır. Odunun çe 
kisi 350 kuruşa satılmaktadır. 

OskUdar yangınında itfaiye 
geç mi kaldı? 

Usküdar yangını tahkikatı devam et
ıınektedir. itfaiyenin yanı<m verine geç 
geldiği de söylenmekte idi. itfaiye mü
dürü Ihsan Bey dün bize bu hususta de
di ki: 

- 1 tfaiye yangını saat 3,55 te ha
ber aldı. 3,56 da hareket etti ve 3,59 da 
yangın yerine viııl oldu.0 

Yangına karşı 
Resmi ve hususi müesseselerdeki yan 

gın tehlikesine kartı tesisatım tetkik 
etmek üzere belediyede teşekkül eden 
heyet resmi daireleri ve mektepleri gezme 
ğe batlamııtır. Heyet bilahara otel, han 
gibi umumi yerleri gezecektir. Bazı sine 
malann üzerinde çıkılır yazılan yan ka
pılar üzerinde koskocaman asına kilitler 
bulunduğu görülmüştür. Ani yangın vu 
kuunda halkın buralardan nasıl çıkabi
lecekleri sinema sahiplerinden soru)muı 

tur. 

Regl4tör derdi 
Bazı otobüsçülerin reğlatörleri kasten 

bozarak 30 kilometreden fazla süratte 
gitmekte oldukları anlaşılmıştır. Bu gibi 
otobüsçülerin ellerinden ruhsatiyeeri a
lmacaktır. 

K~nturat harçları 
Son za:rDanlarda konturat barçları a

zalmıştır. Belediye şubelere bir tamim 
yaprak mukavelesiz olan müessese ve bi 
nalar halıkında tahkikat yapılmasını bil
dirmqtir. 

Ekmek fiatı 
İstanbul Belediye Riyasetinden: 
Eylülün 13 üncü çarşaba gününden 

itibaren ekmek yedi ve francala on bir 
kuruıtur. 

Spor 

Sipçenski geliyor ---Cuma günü Beşiktaş 
sahasında maç var 

Bulgaristan 932 - 933 kral kupası bi
rincisi ve V ama tampiyonu Şipçenski 
Sokol takımı bu hafta ıehrimize gelerek 
Beıiktaı ve Galatagary kulüplerinıizJe 
iki maç yapacaktır. Bir ay evvel Yama
da Beıiktaş kulübümüze bir sayı farkla 
mağlup olan bu takım burada maçlan 
kazanmak için bir aydan beri çok mun
tazam surette çah§arak ve Sofyadan ba
zı milli OyUncularla takviye edilerek ge
leceği haber alınmııtır. Ayni zamanda bir 
maç münasebetile bir vapur kiralanarak 
kısa bir seyahat tertip edildiğinden mü 
hİın mikdarda seyirci de beraber gele
cektir. Bu seneki yeni kral kupası seç
melerinde gene bu takım finale kalıruı
tır. Çok sert ve seri bir oyun oynayan 
Bulgarlar biç te ihmal edilecek bir kuv
vet değildir. Geçen sene Sofyada Levis
kiyi mağlUp eden Slavya takımını 1 - 3 
mağlup ederek 143 Bulgar klübü arasın 
da birinci gelerek bihaklcin kral kupası
nı kazanmıştır. ilk maçını bu cuma Be-
1iktaş kulübümüzle Betiktaş Şeref stad
yomunda yapacaktır. Klüp tarafından iki 
bin kadar sandalye l"IJlİn edilerek seyir
cilerin İstirahati temin edilecektir. Ayni 
zamanda buhran dolayısile fiyatlarda 
çok mühim tenzilat yapJarak timdiye ka 
dar hiç bir ecnebi maçında yapılmayan 
kolaylıklar gösterilecektir. Gerek Gala
tasaray, gerek Beşikta§ kulübü evvelki 
gün bu maçara hazırlık olmak üzere an
treneman maçları yapmışlardır. Galata
saray Kurtuluşu O - 3 Beşiktat ta At
lası 6 - l mağlup etmiştir. Her iki ku
lübümüze muvaffakıyet dileriz. 

--o-

Adliye encümeni 
Adliye memurin intihap encümeni 

dün ağır ceza reisi A:...4.t. Beyin riyase .. 
tinde toplanmış ve bazı münhallere in
tip yapmıştır. 

pekli kumaşlar bulunmuştur. Mehmet 
Efendi yakalanmııtır. 

Bundan başka eroin kullanmaktan 
suçlu Nuri, Mitat, Hüsamettin, Mihal, 
Pakra, Kalyopi isminde yedi ki~i za· 
bıtaca yakalanıp ihtısas mahkemesi .. 

şaır 

Maarifte 
Hepimizin zaman :ı:amaıı geniş 

bir kaygusuzlukla ba-ı:an mizah 

M kt k•f J kanunları hududunu bile ge• e ep ı ap arı çerek, yaptığımız alaylara 
-o- derin bir tevekkül felsefesi. 

Resmi listenin bugünlerde le mukabele eden fair Fi-
•.... • lorinalı Nazım iki gün evvelki Os-

tebbgı beklenıyor küdar yangınında varmı yoğunu 
Mekteplerde okutulacak kitapların kaybetti. Eğer ikaz etmeseler bel-

resmi listesi bugünlerde Maarif vekale- kı bugün hayatı da bir tehlike ge- ' 
tinden tebliğ edilecektir. Bu sene yalnız · · · · 1 k 
ilk mekteplerin beıinci ve dördüncü sı· çırmış veya ~eçıremem.ı~ o aca tı. 
mflannda tarih, yurt bilgisi dersleri Nazım Beyı bepıır,,7. tanırız. • 
için tek kitap usulü tatbik edilmektedir. 1 erbiyeli adamdır. Şiirde merhum 
Ki~apları!' tab'ı )>irk:ıç güne kadar i~ Usküdarlı Talat Beyı" dediği gibi 
e~ıl~ektir. Tarıb kitabı 15, yurt.~ılgı-. (Fena fişsiir) mertebe,·:İne nail ol-
" kitabı 9 kuru~ satılacaktır. Dıger kı- . • . . 
taplar gelecek seneden itibaren tek kitap '?Uf, yanı h~r feyı on: _feda etmış- : 
olacaktır. Y almz bu sene kitap satı§ la- tır. Memurıyet meslegıne kadar. 
nnda bütün kitapçılar listedeki fiyatlar- Filorinalı Nazım Beviıı şıirlerinin 
dan alfabelerde yüzde 30, diğer kitap- t.debi kıymetlerini tetkik bana diı~ 
larda yüzde yirmi tenzilat yapmaları için F k h k · · · f k d 
vekiılet emir vermiştir. Bundan başka mebz: hal.at. edr eks~ıı ıttı k~ e ~r.e-
her kitapçı satıı nisbetinde aynca iskon ~ı ır a ı var R' ı ona ım.se ıtı-
to yapacktır. raz edemez: 

Dilsiz ve sağırlar mektebi Nazım Bey şiiri ve ~airi sevmit-
tir. Kim olursa olsun. ölenler İ<;İn
de bilhassa Fikre.: merhumun a•ıkı 
ve sağlar arasında Abdülhak Ha
mit ve Sezai Beylerin meftunudur 
Filorinalı Nazım Beyin hiç te ka
palı olmıyan hayatım tesadufen bi 
le olsa, takip edenler bilirler ki; 
o, bilhassa Hıi.mit ve Sezai Beyle

Bir gazete dilsiz ve sağır mektebinin 
bugün tedrisata başlayacğım yazıyor
du. Mektepte hazırlıklar henüz ikmal 
edilemediği için tedrisat bir hafta teah
bür etıniıtir. 

Tedrisata başlandı 
Lise ve orta mekteplerde dün sabah

tan itibaren tedrisata baflanmııtır. Bazı 
ecnebi ve ekalliyet mektepleri de dün 
açılmııtır. Dün mekteplerde aınıflann 
talebe kadroları tesbit eclilmiı, bazı 
mektepler araaında talebe nakilleri yapıl 
mııtır. Emirgiiııda yeni açılan orta mek
tepte bugünlerde derslere baflanacaktır. 

Kadastro meslek mektebi 
Tapu ve kadastro meslek mektebi 

cumarte&İ gününden itibaren tedrisata 
batlayacaktır. Mektep bu oene iki 11-

nıf üzerinden tedrisata baılamıştır. Ge
çen sene birinci sınıfı ikmal edenler bu 
sene ikinci amrfa geçmişlerdir. Bu sene 
birinci sınıfa 37 memur dahil olmuttur. 
Bunlar meyanında bir fıanım da vardır. 

Hamdi Beyin kabri ziyaret 
edildi 

Müze müdür ve memurlan dün Geb
zeye giderek latanbul müzesinin bani•i 
olan Hamdi Beyin kabrini ziyaret eyle
miılerdir. Müze müdürü JUİz Bey mer
humun mezayaaından ifa ettiği hizmet .. 
lerden babitle bir nutuk aöylemiıtir. 

Beyaz zehir 
--o-

Zabıta yeni bir şebekenin 
izi üstünde mi? 

Emniyet müdiriyeti ikinci ıube mii
diriyeti dün de eroinciler hakkındaki 
tahkikatına devam etmiıtir. Tahkikatı 

ikmal edilen ve nezaret altına alınmıı 
olanlardan afyon tüccarlarından Eskina
zi Efendi ile tiftik tüccarlarmdan Hacı 
Andonyadiı Efendi 8 inci ihtisas mahke 

mesine gönderilmişlerdir. Zabita daha 
bazı eşhasın izi Üzerinde bulunmaktadır. 
Bugünlerde ikinci bir ıebekenin meyda 
na çılıanlması muhtemeldir. 

Muhakemeleri yapılanlar 
Eroin kaçakçılığından auçlu Kadri B. 

Bemar Efendi ve arkadaılanmn muha
kemelerien dün A~ ceza mahkemesin
de de•aın olunmuıtur. Mk!mur Suat Şa
kir Beyin, halen uzakta olduğundan 
mazbut ifadesi okunarak getirilerek ıa
hadetinden sarfınazar edilmiıtir. Suçlu
lardan Dimitri Dimitriyadis'in tabliye ta 
)ebi reddolunınuıtur. Evrak, müddeiumo 
minin esasa ait mütaleasrnı bildirmek 
üzere müddeiumumilik makamı.an veril
miıtir. Bu suretle mu.hakemenin tahki
kat safhaaı bitmiıtir. Muhakeme 23 ey
lul cumartesi gününe kalmıştır. 

_, _B_O_R_S_A __ , 
(1 f Bankasınclan alınan cetveldir) 

11 EYLÜL 1933 
Akta m Fjatları 

istikrazlar Tahvilat 
İ•tikras dahi.Ji 97,50 .Etdc:trik 
1933 İstikra:u 95.- Tram•a.,
Şark D. yolları 2,80 Tünel 
D Muva.hihdei 53,75 Rıhbrn 
GümO"ükler 8,50 

Anadolu 1 Sa.yeli mahi 6,50 
Bağdat 10~ ., JII 
T.aakeriye 10,35 Mümeaıil 

İt Bankası Na
ma 
~• ., Hamiline 
n., Müeaaia 
Tramvay 
Anadolu His•• 
Reji 
Şir. hariye 

ÇEK 

Paria 
Londra 
Nüyork 
Br-iiksel 
Milano 

ESHAM 

T~ılefon. 
9,50 Bomonti 
9.SS Terko• 
102 Çimento 
48, ittiaht d•7. 

27150 Şark day 
3.,30 Balya 

15,25 Şark m. ec:r.a 

FlATLARI 

12.06 ı Prai 
677 Viyana 

67,15 Madrit 
339 Berlin 
8,95 Zloti 

Atina 826750 Pe-ıte 

Cenevre , 2,44,125 Eıe1ı-rat 
Sofya 640550 Bükrıeı 

Amatıerdam 11705 Mosko•a 

NUKUT (Satı§) 

l ~ ııı Kuruı 

-.-
-.-
-.-
17,60 
47,75 
47,50 
61,30 

12,45 
19,50 
27.65 
11,90 
18, 
1,25 
2 ,20 
2,90 

153675 
4.5025 

5.645 
1.97,91 

425 
37825 
3505 
79.78 

1092 

kuruı 

20 f. Fransız 
l lsterLn 
1 Dolar 

20 Liret 
20 f. Belçika 
20 Drahmi. 

167 
675 
149 
220 
114 
24 

818 

ı ŞiJ;-. 
1 Pezeta 
1 Mark 
1 Zeloti 

20 Ley 
20 Dlnar 

AT. 24,50 
16 

50.-
24.-

0.23 
55.-

20 1. lsviçre 
20 Leva 
21 Kur. Çek 

25.50 
ı.18 

1 Çerno'YİÇ 
1 Altın 
l Mecidiye 

9,25 
0 ,37 

rin fU istirahate muhtaç demlerin 
de milli nüvazişe naiı olmalaı-ı i
çin - kaderince - uğraşını~. di
dınmit, mazbatalar rapmıf. telg
raflar çekmiş ve onla·: nıüreffelı 
olmadıkça kendisi rahat görmemit 
bir adamdır. 

işte bu adam, bugi.:-..1 Üsküdar 
yangınında - şiire ve şaire karşı 
olan muhabbetinden lıaşka - her 
feyini kaybetıniştir. Gönül ister l<l 
başta Hiimit ve Sezaı Beyler oldu. 
ğu halde, onun sev<l.iJ;:leri zevat bı.ı 
yanık taire bir muavenet yolu tut
sunlar da Filorinalınııı yangından 
yegane kurtulmuş olan mameleki, 
tairlere karfı olan mul-ıabbeti de 
zanmaam! •• 

Yeni bir konfor ! 
Bir kaç günlerdir, ga:ı.P.telerde 

gayet nahof bir mev:ı:u üzerinde 
yazılar, resimler, makaleler inti~r 
ediyor. Bu mevzu, boğucu gazlar 
bahsidir. Sanki dünvada. ihtikıir, 
buhran, faiz, keyf zehirleri, bozuk 
idareler boğDUya kifayet etıniyor 
da bir de (boğucu gaz) icat ediyo-
ruz .• 

Bana sorarsanız, in!anlık çiy 
yutmuttur. Boğucu gazh buğmıya 
hacet yok! Zaten dünyanın hayatı 
hep boğuntudan ibarei: kaldı. Ney-' 
se filozofluğa girmiyelim. • de sö
zümüze devam edelim- (Boğuru 
gaz) bahsi araaında l'\bii o güz.e
lim gaz maskeleri laflan da edil
di. Tabii bu maskeler yarın öbur- ' 
gün bir ,emsiye kadar lüzundu P~
yalar arasına girecekler. • Bunla
rın yanında timdi bir ele boğucu • 
gazlara kartı sığınmak için (mah
zenler) var. • • lstanbulda halkı 
(gaz) dan korumak için yapdalı'i
lecek mahzenlere 40 milyon Jira 
gidecekmit •.• 

Ben bazı mülk sahiplerile görü' 

tüın. Onların fikri başkl\. Nasıl ye

ni aparbmanlarda kaloı·ife1·. sıcak 
su, asansör gibi konfor varsa 'im. 

di bunların yanma blr de (ı;ı-az 
mahzenleri) ilave edi!t>c:.c k ve bu
nun da apartımanın rağbeti üze
rinde tesiri olacak. • Tabii bu gü
rültü, bu, gaz lakırdıları devam et 
tikçe herkes içinde mah.:enlerı .o
lan apartımanları tercih edecek~ 
Bunu gören ekseri mü!k sahiplP.rİ 
mahzenler yaptrracaldar ve bciyle
likle belediyemiz 40 - 50 milyon
dan kurtulacak. • • F eı•a. mı şu fi-
k. ? 

ır •• 

FELEK 

Balık pazarındaki 
Suiistimal 

-<>--

Bazı memurlara işten el 
çektirilmesi muhtemel 
Bundan birkaç gün evvel Balıkpaza

nncla kada•tro itleri tanzim edilirken 
5~ bin liralık ~dar bir •iuiatimal yapıl 
drgı ve bu tabkıkatm ikmali için Tapu 
ve Ka.da.stro müfetti§lerinin İ§e el ata• 
rak hır çok zevatın malUınatlarına mü. 
racaat ettik.lerinj yazmııtık. AJdığrmı.z 
habere göre müfettiıler tahkikatı ikmal 
ederek fe2fekeyi Tapu müdiriyeti umu .. 
miyesine göndermitlerdir. Bazı memur
lann ışten el çelıtirilmesi muhtemel gö
rülmektedir. 

Meclis reisimiz dairei in
tihabiyelerinden geldi 

Edremitte bulunmakta olan Büyük 
Millet Mecli•i Reisi Kazım Paıa Haz
retleri oradan Burıaya geçmiş.ler ve 
d~n Ya~ova tarikile şehrimize a"det et-
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c ilmi bahisler 

insan ırkının ıslahı 

) LSlf-!J-"it,.;: --ti MEMLE·KET:ta1~ 
l:::oGUTLERl ~ 

Mösyö Hitler Almanyada cer· 
man ırkım temizlemek ve ıslah et· 
mek fikrinde israr ediyor: Neurem
berg tehrinde topladığı büyük kon· 
gre 3 eylül aktamı bittiği vakit söy
lediği uzun nutukta gene bu mese
leye temas etmiş. İnsan ırklarının 
birbirlerine müsavi olmadıklarını, 
Alman milletinin - zaten b~ka 
milletler gibi - muhtelif ırklardan 
mürekkep olduğunu, fakat bunlar
dan Cerman ırkının ötekilere gale
be ettiğini söylemiş ve nihayet -
memleket idaresi hususunda Cer· 
man ırkı en kudretli olduğu için
bu ırkın bütün memleket içinde mü 
messillerini toplıyarak yeni bir a
ristokrasi yapmak lazım olduğunu 
göstermiş. 

* * • 
Bu güneşin altında y~ni hiç bir teY 
yoktur, derler. Almanyada Sosyal 
Nasyonalistlerin ortaya çıkardık· 
ları bu fikir de hiç yeni bir şey de
ğildir. Hindistanda ta eski mede
niyettenberi insanlar bir takım kast 
!ara ayrılmış ve bunların arasında 
Brahmanlar kastı alim, muallim 
ve idareci yetişdirdiği için öteki
lerden üstün tutulmuştur. 

Sık sık oruç tutarak Hindistan. 
da ihtilal çıkarmak istiyen Gandi 
daha bir kaç ay evvel oi,iluna baş· 
ka bir kasttan kız almak istediğin· 
den dolayı kendi adamları tarafın
dan şiddetle protesto edildiği hatır
lardadır. 

yeti,tiren aletleri kurutmak hassa
sından istifade edilir. Fakat şura· 
smı ilave etmeli ki, hu vasıtalardan 
şimdilik istifade edenler insan ır· 
kını temizlemek istiyenler değil, ço· 
cuk istemiyen kibar kadınlardır. 

Bir cemiyet içerisinde, dejenere 
denilen bozuk adamların nesil ye
tiştirmemelerine meydan verme
mek nazari olarak elbette hayırlı 
bir fikirdir. Fakat timarhanelerin 
haricindeki insanlar arasmda han
gisinin düzgün, hangisinin bozuk 
olduğunu ayırt etmek çok çetin bir 
iştir. Bahusus ki, dejenere denilen 
adamların zürriyetleri mutlaka bo
zuk olacağı da kat'i bir şey değil
dir. Onun için cemiyetin faydası 
namına bir takım İnsanları zürri
yetten mahrum etmek henüz pek a
kıllı bir hareket sayılamaz. 

* * * 

Romatizma ve korunmak 
usulleri 

• Çocukluktaki romatizma büyüklükte 
kalp hastalığına sebep olur, 

Büyüklerde romatuma kemiklerde 
ağrılar, oynak yerlerinde veca ve ıs· 
hraplar, azada sakatlıklar, sinirlerde bo
zukluk, lümbago, siyatik gibi tezahürata 
sebep olur. 

Romatizma sağlam ve kuvvetli bün• 
yele re musallat olan bir illettir. Yakalan
ması, kolay, kurtulması güçtür. Roma .. 
tizma nasıl peyda olur - Sıhhati bozuk 
ve yerinde olmıyanlar, vücudları zehir· 
lenmiş bulunanlar romati:ı.maya tutulur-
lar. 1 

Romatizmaya sebep olan bu zehir vÜ· 
cudumuza: 

Fena ve çürük dişlerden, şişmiş ba
demciklerden, sıhhi halde bulunmryan bo
ğazdan, akıntılı kulaklardan, mikroplu 
yaralardan girer. 

Bunun gibi: 
Hazımsızlık ve inkıbazdan soğuk ve 

rütubetli evlerden, ıslak, yaş ve soğuk 
elbiselerden, ağır hfamet, çok iş ve pek 
az uykudan, az su ve çok rakı içmekten 

İnsan ırkını ıslah etmek için tav- de romatizma hasıl olur. 
siye edilen öteki yol memleket içe- Romatumaya tutulmamak için - El
risinde gerek beden güzelliği, ge- bise temu, kuru ve havalandırılmış ol-

l malı. Herhangi bir işten sonra terli vü. 
rek zeka parlaklığı nokta arından çudunuzun çamaşırını değiştirmeli. lşi-
en iyi ve en münasip erkekleri ve niz icabı ziyade bir hararet karşısında 
kadınları bularak bunları birbirle- bulunduktan sonra havaya çıkarken faz. 
rile evlendirmek ve onlardan gü- la elbise giymeli. Ayaklarınızı sıcak tut-
zel, zeki çocuklar almaktır. malı. Taze ve iyi pişmiş yemekler ye· 

1 meli. Taze meyva ve sebze ile taze yu-
Vakitlerini bu işi düşünmek e mur'4ı ve sütü ekük etmemeli. 

geçiren kimseler bir memlekette Yemeği aheste ve rahat yemeli. Taş 
en güzel, olan akıllı İnsanları bul- üzerine ve soğuk yerlere oturmamalı. Su
mak için bir takım kaideler, hatta lu şeyleri çok içmemeli. ispirtolu içkiler· 
fişler hazırlamışlardır. Onların fi- den kornnmah. Şayet mecburiyet hasıl 
kirlerine göre ilkin bu kaideleri öğ- olursa yemeklerle beraber pek az içmeğe 

h gayret etmeli. Dişlerinize dikkat et• 

.• 

,_J 
Kütahyanın kurtuluş bayramında muhabirimizin aldırdığı resimlerden 

Böyle kast taksimi Çinde, Japon
yada dahi hala devam etmektedir. 
M. Hitler'in de memleketi idare i
çin yapmak istediği yeni aristok· 
rasi de Almanyada bir Brahman 
sınıfı sayılabilir. 

retecek İnsan müfettişleri azırla· meli. Romatizma diş ağrısile kardeştir. / 
m,ak için mahsus bir mektep açmak 

1 Boğazınıza dikkatli bulunmalı. Bilhassa M k 
b 1 

1 
Afyon llkınekteplerinin Cümhuriyet bayramı münasebetile Ankara e -la ise a\I amak lazımdır. çncukların bademciklerine, Kulağınız a· 

Bu mektepten çıkacak insan mü- kı?tı'?"". te~avisini ih~al etmeyin. T~- tep müzesine gönderdikleri eşyadan bir kısmı 
fetti !erini de kaza müfetti•leri vi· m~z hır cılt ıle sı".'."k hır banyo sıhhatı 

Eflatun'un methur "Cümhuri
yet., kitabın'8a söylediğine göre 
Sokrat Filozof ta aynile M. Hitler 
in düşündüğü gibi memleketi idare 
edecek olan insanların bu işe mah
sus bir nesilden yetiştirilmesi fik
rinde olduğunu bildirmişti. 

Bu iki büyük Filozoftan birinin 
söylediği, ötekinin tekrar ettiği fik. 
rin o vakittenberi unutulmıyarak 
daha bir çok kimseler tarafından 
da ileri sürüldüğü kolayca tasavvur 
olunabilir. 

Hele Darwin'in ıstıfa nazariye
si çıktıktan sonra bu usulü insan· 
larda da tatbik ederek, yapacağı 
işe göre insan yetiştirmek fikri pek 
ucuzlamıştı. Hatta Prusyada Kıra! 
2 İnci Friedrick kendi muhafaza a
layını uzun boylu askerlerden top
lamak merakında olduğundan, u
zun boylu erkeklerle uzun boylu 
kadınları evlendirir ve bunları 
mahsus yaptırdığı köylerde oturta
rak müstakbel muhafız asker yetif
tirmeğe memur ederdi. 

• • • 
insan ırkının ıslahı mümkün ola

bileceği fikrinde olanlar, hu it için 
iki yoldan birden gidilmesini tav
siye ederler. 

Yolların biri nesilleri mutlaka 
bozuk olacağı farzedilen dejenere
leri çocuk yetiştirmiyecek bir hale 
koymaktır. 

Bu fikrin en hararetli taraftar
larrna kalırsa dejenere denilen za
vallıların hepsini yalnız çocuk ye
ti,tirmemek için değil, dünyaya 
hiç bir türlü zarar yapamamak için 
hemen ortadan kaldırıp hapsedi
vermelidir. Bunu yapmak haklı 
bile olsa söylendiği kadar kolay 
değildir. Onun için o zavalt.lardan 
ancak delilik derecesine varanları 
timarhanelere göndermekle iktifa 
edilir. 

Ötekilerin neslini kurutmak için 
bir vakit cerrahi ameliyat yaptır
mak usulü hatıra gelmi,ti. Şimdi
ki halde Rontken •tıklarınm nesil 

• ş ·· • l • d' 'k' • ' yerınde olanların vucuduna pek çok fayda 
!ayet mufettış ~rı ıye 1 IY_e ayır- sı olur. K1rk yaşından sonra zorlu işler-
dıktan sonra bır de onları ıdare e- den, yorucu hareketlerden sakınmak la
decek olan ırkın ulalıı nezareti yap zımdır, Her gece sekiz saat uyku ve is
mak icap eder. Kaza müfettişleri tirahat etmelidir. 
ö • rendikleri kaidelere göre memle- . Siz vücudun.uzu~ &1hhatine ~ ve 

g . .. .. . . . dikkat edersenız vucudunuz da sızın mu. 
kettekı butün ınsanları bırer hırer avenet ve seliimetinize yardım eder ve 
tetkik ederler. Gördüklerini fişle- bakar. 
lere kaydederler. Sonra vilayet mü
fetti~leri bu fişlere göre memleke

Büyükada 
Dr. ŞOKRO 

tin en güzel, en akıllı adamlarını 
seçerler. Daha sonra nezaret bir 
daha seçerek nesli ıslah için en mu
vafık görülecek erkeklere ve kadın 
!ara birer şahadetname verir ve ni· 
hayet bunların birbirlerile evlen
meleri tavsiye olunur. Eğer bu seç
me insanlar söz dinleyip le birbir
lerile evlenirlerse ilk çocukları doğ 
duğu vakit kendilerine bir çok pa
ralar verilir. Sonra ber çocuk doğ
dukça mükafat tekrar edilir. 

lrkın ıslahı nezaretinin böyle bol 
keseden dağıtacağı paralar için 
Maliye Nezaretinin ne diyeceğine 
dair kitaplarda bir kayıt yoktur. 

* • • 
Zaten, böyle ,ahadetnameli karı 

kocaların birbirlerine daima sadık 
kalarak zürriyetlerini bozmıyacak
larnia İnanmak pek te doğru ola
mıyacağrndan ırkı ıslah taraftarla
rınca en sağlam yol - beygirler i
çin yapıldığı gibi - İnsanlar için 
de mahsus haralar yapmaktır. 

Onların hesaplarına göre bir 
memlekette bir milyon insan arasın 
da ancak bir tek insan hakikaten 
yüksek ve ırkın ıslahına hizmet et
meğe layıktır. Onun için memle
kette kaç milyon nüfus varsa o ka
dar kişi seçilerek haraya kapatılır. 
Bu hesaba göre Almanyada insan 
harası yapılacak olursa oraya an
cak altmış beş kişi alınacak de
mektir. 

Yalnız, rahmetli Abdullah Cev
·det'in bir aralık burada dahi orta
ya çıkardığı bir nazariyeye göre, 
herhangi bir ırkın düzelmesi için 
ona bafka ırklardan da biraz karıt
tırmak lazımdır. Bundan dolayı 
haraya dörtte bir nisbetinde başka 

ırklardan seçilerek adam alınır. . 
İnsan hasarında bulunanların ya 

rr yarıya erkek ve kadın dlmasına 
lüzum yoktur. Araplarda.Jı;i usulün 
aksine olarak dört erkeğe bir kadın 
yetişir. Çünkü dört erkeğin üçü de 
haranın içinde evlenecek değil -
beygir haralarında dışaı'dan• gele
cek kısrakları bekliyen L ıtrgırlar 
gibi - haradan döl alıııak' ıstiyen 
kadınları bekliyecektir. Böyle mü· 
racaat eden kadınlar haraya bir 
müddet misafir edilir ve çocuk pey· 
da ettikleri anl~ılınca yerlerine 
gönderilir. 

Haraya alınmak için en münasip 
yaf gençlik zannedilmemelidir. 
Çünkü istatistiklere göre yüksek 
fikirli adamların çoğu kırk ile kırk 
beş y~mda bulunan · babalardan 
ve otuz ile otuz bef aruında bulu
nan analardan doğmuttur;- Onun 
için haraya o yatlarda bulunan er
kekler ve kadınlar alınır. 

Beygir neslini ıslah ile meşgul 
olanlar haralarda erkek ve diti 
kardeşleri birleştirdikleri vakit nes 
!in daha güzel olduğuna dikkat et
mişler Bundan dolayı insan harası
nı düşünenlerin oraya alınacak çift 
!erin, mümkün olduğu kadaJ' kar
deş olarak seçilmesini - hem de 
gayet ciddi olarak - tavsiye eder· 

1 
!er. 1 

Y alnrz bu kadarı, İnsan cemiyet- 1 

lerinin şimdiki halde kabul ettikle· 
ri ahlaka göre, ırkları ıslah etmeyi 
düşünen kimselerin her şeyden 
evvel kendilerini zürriyetten mah- 1 

ruın etınek lazım olduğunu İspata 
kifayet eder. 

G. A. 

Milliyet'in edebi rcman1: 65 Bu güfteden bir şey anlamıyan 
frenkler, bu sesten sararmışlardı. 

YAYLA KIZI. 
- YAZAN: Aka Gündüz. -

- Onları da susturacak mısı
nız? 

- Bende tılsımlı mini mini bir 
anahtar var, hepsinin ağzını bir 
çırpıda kilitliyeceğim. 

- Hay yaşıyasm babamın zabi
ti! 

Otomobil yürümeğe başlarken 
durdurdu: 

- Aklıma bir şey geldi. Siz ba
bamın Yayla türkülerini hiç dinle
diniz mi? 

- Dinledim ama, karşı karşıya 
değil. Geceleri siperinde söylerken, 
ben karanlıkta dinlerdim. Asker
lik.. 

- Size şimdi şurada, bir tane· 
ıini söylesem dinler misiniz? 

· ~l!e"Dnun!yetle. Rica bile ede-

rim. 
Petek biraz geri çekildi, ayakta, 

bir ağaca yaslandı. Sol kolunu al
nının üstüne ufki dayadı ve başla
dı~ 

- Yaylalara yaz geldi 
Kuşlar geldi, saz geldi 
Giden asker çok gitti 
Gelenleri az geldi 
Yaylada kızlar ağlar 
Gökte yıldızlar ağlar 

'f. 

Gazi Paşa varacak 
Bizleri kurtaracak 
Gün batarken düşmanı 
Dört yanından saracak. ('f.) 

'f. 

Yaylada kızlar ağlar 
Gökte yıldızlar ağlar 

• 

Birisi: 
- İyi bir himaye hu kızı bir 

Türkiye yıldızı yapabilir. Dedi. 

Yayla kızı gülümsedi, yarım ya
malak bir Fransızca ile: 

- Teşekkür ederim Mösyö, de~ 
di. Beni, ben himaye edeceğim! 

Petek o gece ortalığı kırdı geçir
di. Çok sevinci vardı. Babasını gör
müştü. Babamın zabiti dediği es
mer adamın parlak gözbebeklerin· 
de babasının ta kendisi ona gülüm
semi,ti. Artık o korunmak morun
mak ta istemiyordu. Pek, pek bu
naldığı zamanlar gidecek o gözle
re bakacak, bebeklerinde babası· 
nı görecek ve yeni bir güç ile yolu
na devam edece.kti. Bu duygu ile 
idi ki (beni, ben himaye edeceğim) 
demişti. 

Sanatin büyük sırrı, sanatkarın 
içten ve gerçekten neşeli olmasın- 1 
dadır. O gece Petek'i on defadan 
çok, üstüste, sahneye çıkardılar. ! 

Aydında incir 
AYDIN, (Milliyet) - Aydın istas

yonuna müstahsil incir getirmeğe baş
lamışlardır. Aydında incir 11-15 kuruı 
arasında alınmaktadır. 

lnhat rüzgarlarının devam etmesi yÜ· 
ziinden incirlerin ağızları açılmakta ve 
bir kısım bahçelerde de hasra olduğun· 
dan ermemektedir. lncir müstahsilleri ve , 
umum Aydınlılar poyraz rüzgarlarımn 
başlamasını dört gözle bekleyorlar. 1 n
cirlerimizi kurtaracak inbat rüzgarları
mn kesilmesi ve poyrazın başlamasıdır. 

' 

Palamut mevsimine hazırlık 
BANDIRMA, (Milliyet) - Palamut 

mevsimi pek yakında başlayacağından. 
Bandırma bahlıçılarının bir kısmı hazır 
lanmış, bir kısmı da k,ayıklarını boyat· 
mak ağ ve tayifelerini tımıamlamakla 
nıeşğuldür. 

Her seneki B'ihi bu sene de Yunan 
balıkçı gemileri palamut avlamak için 
Bandırmaya geleceklerini bildirmi§ler
dir. 

lzmirJ panayırında Aydın 
mahsulü 

AYDIN, (Milliyet) - lzmir 9 ey
lıll panayırına iıtirak etmek üzere Ay 
dın Ticaret Oda•ı Baıkatibi Mazhar 
Bey, vilayetimizde çıkan her türlü 
ınahsulit ve masnuatla bugünkü tren .. 
le lzmire gitmiıtir. 

Ayvacıkta müsamere 
AYVACIK, (Milliyet) - Kasabamı

zın S eylul 933 kurtuluş bayramı şerefi
ne Gençler Birliği temsil heyeti tarafın
dan bir müsamere tertip edilerek (Çok 
bilen çok yanılır) piyesi temsil edilmiş 
ve çok muvafak olunmuştur. Yüzlerce 
halk tarafından co~kun bir surette alkış· , 
lanmıştır. ' 

•' ,. ~ 

' ' 

Aydında ipek 
AYDIN, (Milliyet) - Vilayetimiz

de ipek istihsali gittjkçe artmakta ve 
cinsi de İyileşmektedir. Köşl< Nahiye· 
sinin Dere köylerinden hat Üzerindeki 

.Sölıeye kadar olan ıruntakada . kozacı· 
lığa gittikçe heves artmaktadır. Bu· 
aene bu mıntakada 10000 okka koza 
istihsal olunmuştur. Bunlardan çıka
rılan 1800 okka ipelı 11 liradan 15 Iİ· 
raya kadar satilmıştır. Bundan maa· 
da Bozdoğan Kazasında da bu sene 
6000 okka koza elde edilıniştir. Boz
doğan lıozalan evvela 50 • 55 kuruşa 
satılıyordu. Bugün 70 - 75 kuruşa ka~ 
dar çıkmıştır. 
. Nazilli ve Karacasu Kazalaril,_ be
~aber umwn vi18.yetimizde iatılısal O• 

lunan İpek koza.oı yekunu 20 bin ~k
kayı geçmektedir. 

Vilayetimizde çıkan İpeklerin bir 
kısmı lzmire gönderilmekte ve bir kıs
mı da Buldan tezgahları için satm a
lınmaktadır. 

. Ayvacıkta yağmurlar 
·AYVACIK, (Milliyet) - Kazamız ve 

Iıavalisine iki gün sürekli nafi yağmur· 
lar yağmış ve düşüncede olan zeytincile 
rimizin yüzü gülmü'ştür. Başka bir ha ... 
talık olmadığı takdirde bu sene zeytin 
m;ıhsulünün çok güzel ve bereketli ola
cağı söylenmektedir. 

Aydın Sanatlar Mektebi 
AYDIN, (Milliyet) - Aydın mın· 

takası Sanatlar mektebine bu eene a
lınacak 33 efendi için yapılan müsaba 
ka imtihanında 22 efendi kazanını§· 
tır. Mektep idaresi kadroda açık ka· 
lan 11 efendi için yeniden 'ınüsıı.baka 
imtihanı açmak için vil8.yetten müsa
ade istemiştir. 

·:'"iıJ:~ \" 
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Türk Sigorta Şirke ti 
Harik ve hayat üzerine •İgorta muamelesi icra eyleriz 

Sigortaları halk için müsait ıeraiti havidir 
Merkezi idaresi: Galatada Ünyon Hanındıt. 
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bulunmayan şehirlerde 

Tel.: Be!•oğlu : 4887 
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Çılgınca alkışladılar. Hiç bir iste
ği çevirmedi. Yorulmadan, terle
meden, neşeden bir İpnotizma için
de söyledi, oynadı. 

Bu neşeyi düşündü. Anladı ki 
yalnız babasını görmekten değil
dir. O gece Himayeietfal menfaa
tine verilen bir eğlenti gecesi idi. 
Müsamereden önce sahneye şık bir 
adam çıktı ve çok karma karışı!t 
konu,tu. 

İki lah bir araya getirip te kısa
ca: 

- Hanımlar, Beyler, milletin 
kimsesiz çocuklarına ettiğiniz bu 
yardım için .teşekkür olunur. 

Diyemedi. Uzattıkça uzattı. Enin 
de de sonunda da iki satırlık şey 
söyledi. Fakat bu beceriksiz konfe
rans Yayla kızının yüreğinde bü
yük fırtınalar yaptı. Kimsesiz ço
cuklara yardım! Onlara yardım e
denleri memnun etmek gerektir ki 
her seferinde istekli, istekli gelsin· 
ler. İtte bunun için de neşesini art
tırmıştı. Bin defa, sabaha kadar ÇS.• 

ğırsalar sabaha kadar çıkacaktı. 
Hele sinema direktörü sahneye 

çıkıp: 

- Değerli sanatkarımız Yayla 
kızı Petek Hanım bu geceki otuz 
liralık yevmiyesini Himayeietfale 
bırakmıştır. 

Dediği zaman ortalık çınladı. 
Halbuki ortada biç bir fevkalade
lik yoktu. Kimsesiz Yayla kızı kim
sesiz yurt çocuklarına otuz kağıt 
vermişti. 

O gece, haftalardanberi ilk defa 
rahat uyudu. 

Ertesi sabah gazeteleri açınca 
çata kaldı. Kendisine hücum eden
ler, dolu dizginden Kara eşkine, 
kimi de eşkinden adetaya dütmüş
tü. Sululuk zincirleri mi daraltılmıf 
tı, damakları mı sivriltilmişti, kus
kunları mı kısaltılmıştı? Her ne ol
mutsa olmut apışıp kalmışlardı. 
Bazıları da büsbütün döneklik et
mitlerdi. Yayla kızı bir harika i
miş. Bu cevherin geç keşfedilmesi 

-

(Eski Opera) 
{eni tezyinatı- En gÜ· 
zel filmleri - En rahat 
koltukları - En mükem 
mel sesli makinaları temin 

etmi§ tir, ve 

14 Eylul Perşembe 
kapılarını muhterem halkı· 

mıza açıyor. llk program: 

KAH1REDE AŞK 
GECELERİ 

Fransızca sözlü, büyük 
süperfilm. 

Mümessilleri : 
:l.ENATE MOLLER 
HENRl ROSSEL 
:::EORGES RlGO 

SPINELLl 
Ayrıca: Paramount dün. 
Ya haberleri gazetesi ve : 

Müair Nuretcın BeyİL 
pekfilm stüdyosunda ya. 

•ılan ilk filini. (7275) 

f._R_A_DY_o_.I 
Bugünkü proğram 

ISTANBUL : 
18 Gramofon. 
18,30 Fransızca de r111 (!l"-trleml'f oları.la.ra) , 

· 19 Mahmure H a ndan H. 
19,45 Faz.:.lıet H•nım. 
20,30 Efte.lya H. Sadi B. ve -.rka.d.aıl-.rL 
..:1,30 Gramofon. 
-Z Anadolu Ajan•ı, Boru. haberi, Saat a.yarc. 

MOSKOV A, 1481 m. 
7.20: Konser. 10.20: Konaer. 11.20: Konı.erı 

21.05; Akıam. konaeri 

V ARŞOV A, 141 m . 
2.1.05: So~at sanatki.rlı;t.r ta.rahnda.n konaeı-. 

22.lS: Hafif •e çaz mu.aikiai. 23.0S: Caz • 

BUDAPEŞTE, 550 m • 
20.35: Tem1oil. 22.SSı Opera orkeıtraıL 24: 

Si.ran mu1oiki5İ. 

VIY ANA, 518 m. 
21.10: "TURTULAN ViYANA" ioimli TORK 

LERiN Viyana kapılanna relmeleri zamanına 
ait ve 250 nci yıldönümü münaıebetile müıa~ 
baka ile hazırlanan muıikili temaiJ. 23.40: So• 
haberler. 24; Plak kon•eri. 

MILANO • TORINO - FLORANSA: 
21.05: Haberler. • Pli.k. Miiteakıben operet 

temsili. 

PRAG, 488 m. 
20.30: Aıkeri konıer. 21.25; 11Bir abn İ•mİ,. 

İamindeki ıen ıkeç.. 22: Soliıt konımri. 23.ZOı 
l>Iaklar. 

ZORIH, 459 m. 
21.20: Kiliıe konıeri. 22.25: Halk ıaati. 

23.20: Holanda. liıanile neıri,.at. 

ROMA, 441 m. 
21.20: Arzuya t&bi koaser. 21,50: Aıkeri 

konıer. 

B0KREŞ 394 m. 
18: Konaer, 19,20: De-Ya.mı. 20,25: Plik. 

20.45; Derı. 21,ZS: Orkestra. 22,20: Deva.mı. 

LAYPZIG 389 m. 
21: Milli neıriJ'&L 21.55: Şarkılı konaer. 

22.25: uD ... ıı. eden clalıa" iıim.li rad10 popu
riıi, 23.2$: "Danı eden dalsa" nın ikinci kıı-..... 
. BRESLAV 325 m. 

2t,05: "HARBEDEN ŞEHiR" uimll 
TÜRKLERlN Viyana.,-ı mu.haıaraları (1863) 
zamanın• ait bir •keç. 22,15: Hitler a:ençliii. 
24,35: Kabare numaraları. 

r ~ıııııy~t, 
A•nn umdeıi "M I L L f Y E T" tir. 

ABONE ÜCRETLERİ : 

3 ayl1iı 

6 " 
12 " 

Tiirki711 için 
L. K. 
4-
7 so 

14-

Hariç için. 
L. K. 
il -
ı4 -
28-

Gelen evrak aeri verilmez:.- Müddeti 
aeçen nü•halar 10 kuruıtur.- Ca:ı:ete ... 
matbaaya ait iıler için miid.irjrete mil· 
racaat ed.ili.r. Ca.zetemU: il.inların mea'u• 
liyetini ka.bul etmez. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Yeıilköy aıkeri rasat mer.kez.inden Ye· 

' ı-ilen h.abere ~Öre husün ha•a bulutlu o· 
lacakbr. Yağmur yağmak ihtimali azdır. 

Dün hava tazyiki 768 milimetre en faz-
" la aıcaklık 18, en az 15 derece idi. --
güzel sanatlar namına bir cinayet
miş. Bir alay laf. 

- Köse :layı! Bu yazılar yalnız 
babamın zabitinden gelmiyor. Bi
raz da batıdan geliyor. 

İyi tahmin etmitti. Biraz, hatta 
bir çok Avrupa gazetelerinden gel· 
mitti. Bir gün evvel gelen bir çok 
Fransız, Alman gazeteleri Yayla 
kızından bahsediyorlardı. Hayrete 
şayan sanat istidadı gösteren bir 
Türk kızı diye resimler, mülakat
lar, makaleler .... 

Ee, buna can mı dayanır. Ma
dem ki frerıkler söyliyor, biz söyle
mesek bilgisizliğimize verirler. 11-
mimiz azalır. Öyleyse Yayla kızı 
genç keşfolunan bir dehadır!! 

(Bitmedi) 

(.Y.) Maşeri vicdan işte budur. 
Halkın Gaziye olan inanı böyle i
di, böyledir ve böyle olmuştur: 30 
ağustos düşman orduları, gün ba
tarken dört bir ;ranından sarılmıı
tı • 



6 
!! 

Arılar kraliçe seçiyor 
Beş senelik saltanatı içinde kraliçe her 
gün bir yumurta yumurtlamağa mecbur 

'Arılar petek 

'.Arılarında karıncalar gibi bir a- ı 
tada yaşayan hayvanlar arasında 
insan cemiyetindeki adet ve ahlak- ı 
!ara b~nziyen tara.fları vardı~· l':fe· 
ııela bır kovandakı arılarla hır ın
san cemaati arasında şayanıdikkat 
mü~abehetler göze çarpmaktadır. 
Biz bazı insanlara dostuz, bazıları 
na düşmanız.Arılarda da böyle hal 
ler var. Yalnız arada bir fark var
sa, bir kovanda bütün arılar ora
daki nizamlara tamamen uyarlar. 
Bizim içimizde ise kanun ve ni
zamlara karşı gelenler bulunuyor. 
Bir arı kovanında herhangi bir a
rı nizam haricine çıkamaz. Çünkü 
bütün anların umumi İrade ve ar· 
zuları buna manidir. Böyle olmak· 
la beraber, kovanlarda da mühim 
hadiseler olmıyor değil. Mesela 
kraliçeyi tahtından indirmek ve 
yerine başka bir kraliçe getirmek 
gibi .. Bir defa kraliçesiz hiç bir 
kovan yoktur. Eğer kraliçe ihtiyar
larda, işçi arıların zayiatını telafi 
için günde bin kadar yumurta yu
murtlamazsa, arılar cemaati ara
larında kraliçeyi tahtından indir· 
meğe karar verebilirler ve indirir
ler.Buna mukabil bir kraliçecemaa 
atini az görürse, işçilerinin bir kıs
ını ile hücuma geçerek yeni bir hü-

Motörsüz tayyarele 
içinizde uçurtma uçuranlar çok 

tur. Fakat bu uçurtmalar şimdi ne 
kadar tekemmül etti. biliyor musu
nuz? Bu uçurtmalara timdi insan
lar biniyor, saatlerce ve kilomet
relerle uçuyorlar. 

Bir nevi motorsuz tayyare olan 
bu iri uçurtmalar şimdi eğlence 
sporu gibi kullanılıyor. Motörsüz 
tayyare sporları gerçi son seneler
de başlıyan sporlardandır. Fakat 
yeni değildir. Hatta bildiğimiz mo· 
törlü tayyarelere bile model olmuş
tur. 

1911 senesindenberi Avrupada 
bir çok müteşebbisler matörsüz 
tayyare tecrübeleri yapmışlar ve 
muvaffak ta olmuşlardır. 

Milliyet'in romanı: 10 

üstünde çalışırken 

kumet tesis edebilir. Bu takdirde 
arı cemaati kraliçenin yerine der
lı ıl bir dişi arıyı ikame ederler .• 

Arılar nasıl ürerler? Diye sor.-

Müstakbel bir kraliçe hücresintle 

caksınız. Kraliçe peteğin altı dılı
lı deliklerine işçi arı yetittirecek 
yumurtalarını bırakır. Cemaatin 
İtçi arıları bu yumurtaları besler
ler. Arılar hiç bir zaman kraliçesiz 
kalmazlar ve kraliçe kovandan bir 
yere çıkmaz, eğer batka yerlerde 
yeni bir hükumet kurmak istemez-
se .. 

.-, 

- Doktor, ha•talığmıı mektepteki 
arkada,larıma geçirirsem bana l\e ve 
rirsin? 

ESRARSIZ HAY AT 
Hollywood'Ja sinema 

Yazan: VICKI BAUM 

Aldens genç kıza: 
- I,te Eisenlohr ... Dedi. 
Genç kız da: 
- lfte Oliver ... Diye cevap vet'di. 

Moresko'yu bırakmış. 
Aldens ileri doğru abanıp atağı. 

da kaynatan halka baktı: 
Aldena: 
- Tıpkı idadi mektebindeki gibi ... 

liöyle zamanlarda yukarıdan mual
linılerin üstlerine tükürürdük ..• 

Francis: 
- idadi ne demek? Dedi. 

• Genç kızın İsmi Francis Warrena 
•di. Bu İsmi usulca komşusuna söyle
blİ§tİ. Francis Warrens tamamiyle 
ı>ıeçhul hir isimdi. 

Aldens mü,.,hem bir mana ifade 
eden bir harek"t vaptı. 

Sonr~ tereddütle cevap verdj: 

yıldızlarının romanı 

Terceme: KAMRAN ŞERiF 

kını mektepler vardır da ... 
Sıla hastalığı gene gırtlağına aarıl 

mııtı. ' 
Berg•trasae... Olenwald ormanı .. , 

Louis kulesi. 
Oliver Eioenlohr'la gülerek konu

tuyordu. 
Bir aralık Oliver sigarasını yere 

attı. Cebinden, giydiği fraka hiç te 
uymıyan bir pipo çıkardı. 

- Bugünlerde Clearwater'e git-
mek niyetindeyim ... Balık tutacağım ... 
Meyve yiyeceğim .. . 

Bu sözlerin Eİ•enlohr'la konuştu
ğu şeylerle hiç bir alakası yoktu. 

Ei•enlohr bir an muhatabına soru
cu bir nazarla baktL 

- Hele şu filmi bitir de ondan 
sonra ... Dedi. 
.... Ei~en~ohr Oliver Dent'in temsil p• 
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Ata sözleri 
Çok naz aşık usandırır. 
Çocuk ile yola gitme yükün dü 

terse güler. 
Damdan düşen, damdan düşe

nin halini bilir. 
Dağ başından duman, insan ba

şından aman eksik olmaz. 
Daima konuştuğun bir adamın 

ismini sorma. 
Delik açılırsa örtülmesi güç o

lur. 
Deve kabeye gitmekle derviş ol

maz. 
Develer bir birinin kamburuyla 

alay etmezler. 
Dedesi koruk yemiş, torununun 

dişi karnaşmıt. 
Denize girse kurutur. 
Dil söyler saklanır, baş belaya 

katlanır. 
Dil uzatılan yere el uzatılmaz. 
Dikensiz gül olmaz, engelsiz 

yar olmaz., 
Dilin kemiği yok ama kemik kı 

ı·ar. 

Dilini tutan başını kurtarır. 
Dil kılınçtan keskindir. 
Ecelden başka her şeye ça-

re bulunur. 
Eğri ağaca yayım, her gördüğü 

ne dayım deme. 
Eğri ekilen nihai, büyürse doğ-

rulmak muhal. 
Elikeyfin keyfini kim tazeler? 
Taze elinden taze kahveleri. 
Ehli keyfe keyf verir kahvenin 

telvesi. 
Ekmeğini katığına dengeden aç 

kalmaz. 
Ekmeksiz ev, köpeksiz av ol-

maz. 
Ekmek çiğnemyince yutulmaz. 
Ekilmeden biçilmez. 
Ektiğini biçersin. 
Elmayı soyda ye, armudu sayda 

ye. 
Eli işte gözü oynaşta. 
El ile kuş tutulmaz. 
El yumruğu yiyen kendi yumru 

ğunu bozdağan armudu sanır. 
Ele verir telkini kendi yutar sal 

kımı. 

Elin ağzına bakan aç kalır. 
Elden çıkan ele girmez. 
Elden gelen öğün olmaz, o da 

vaktinde bulunmaz. 

Elden gelen hayrı deriğ etme. 
Elinle ver ayağınla ara. 
El kapısı hem geç, hem güç açı-

lır. 
Elelden üstündür. 
Emanete hiyanet olmaz. 
Er olan ekmeğini taftan çıkarır. 
Erişir menzili maksuduna ahes-

te giden. 
Erteye kalan arkaya kalır. 
Erkek Arslan arslanda, dişi Ars 

lan arslan değil mi? 
Erenlerin sağı solu olmaz. 
Eski dost düşman olmaz. 
Esrik devenin çulu iğri gider. 
Eşek yıkıldıktan sonra yol gös-

teren çok olur • 
E,eğe binmeden ayağını salla

ma. 
Eteği evvel bağla sonra T anri· 

ye ısmarla. 
Eşeği düğüne çağırmışlar: Ya 

odun eksik ya su demiş. 
Eşek altın yular taksa gene e

şek gene eşek. 
Et iyliği at denize balık bilmez-

se Halik bilir. 
Et ile tırnak arasına girilmez. 
Et tırnaktan ayrılmaz. 
Et kanlı gerek yiğit canlı gerek. 
Evlat dediğin deniz suyumuş: 

Ne içilir, ne geçilirmiş. 
Evladı olmıyanın bir derdi var, 

olanın bin derdi • 
Evvel hesap sonra kasap. 

Eisenlohr ağzında bir mantal ko· 
kan yalancı bir .sigara evirip çeviri .. 
yordu. Eisenlohr bunu sigarayı ter
ketmek için Almanyadan getirtmiıti. 
O zamandanberi, hazan mantollü si
garayı ağzında tatıyor, hazan da ala 
bildiğine sahici sigara içiyordu. 

- Hele hayırlısı ile §U filmi bitir 
de ... Ondan sonra istediğin kadar gi
dip balık tut ... 

Dent cevap verdi: 
- Filmi bitirdikten sonra mı? 

Y ok•a daha evvel mi?,. 
Bu aözler Üzerine' Eisen1ohr arkası 

nı döndü ve sadece §U sözleri söyle· 
di: 

- Donka insana rahat yüzü gölle 
ren kadınlardan değildir ... 

Yukarıda, ikinci katta, Franciı 
birdenbire Aldens'e dedi ki: 

- Eve dönmek ... Oturmak istiyo-
rum ... 

O zamana kadar gözlerini O!iver
den ayırmamı§tı. 

Dekoltesinin ucundaki gardenia'. 
nın yaprakları §İmdi solmuı gibi du
ruyordu. 

Aldens sordu: 
- Niçin bu kadar erken gitmek 

İ.stiyoraunuz? Eğlenmiyor mısınız? 

Doktorsuz tedavi 
Çocuklar, 
Şayet bir gün evinizdeki kedinin 

kulağı ağnsa, veya köpeğinizin ayağı 
incinse ne yaparsınız? ..• Hemen o ağ
rıyan yeri ilaçlar, sarar ve daha ol
maz•a doğru baytara koşarsmız değil 
mi? 

Peki ama ya her gÜn ormanda, av
cının tüfeği karşısında bir sürü tehli
keler geçiren ve bu İşten derin yaralar 
alarak ancak sıyrılabilen hayvanlar 
ne yapıyorlar?.. Bunlar kendilerine 
nasıl bakıyorlar? 

lıte bugün size bu hayvanlardan ve 
onların türlü türlü tedavi uofillerin
den bahsedeceğim. 

Evveli insana en yakın görünen 
maymundan ba§lıyahm. Hakikaten 
maymunun her hareketi insanınkine 
çok benzer. Yaralı hir maymunun 
bilgili bir insan gibi ilk önce akan ka
nı durdurmıya bakar; bunun iç;n de 
lrayı, bir takım otlarla smıaık· t ~;:ar -

_ j 
Eğer vaziyeti daha tehlikeli gorurse 
yaranın temizlenmesi için oraya bir 
kaç gün gazli bez kor. Gazli bez de. 
dimse sakın hayret etmeyin, maymu
nun gazli bez olarak kullandığı ıey 
otların emici saplarından baıka bir 
ıey değildir. Hem maymundan da 
bundan iyi ne beklenir! ... 

Dokı.r~ua. tedavide ikinci olarak 
''zeki,, diye nam kazanan fil gelir. 
Bu iri hayvan her iıini hortumuyla 
gördüğü i,Çin bundan tedavi zaınanın· 
da da istilade eder. Yaralı bir fil de 
ilk it olarak hiraz ot toplar ve bunu 
biraz da çamurla kanıtırarak yoğu
nır, sonra bu acayip .melhemi yarası .. 
nın üzerine yapı§tmr. Bu ilaç yarayı 
hem kapatır, hem de kurutur. 

Kuılar daha ziyade gagalarile it 
gördükleri için tedavi usülleri de bir 
az ötekilerden farklıdır. Meıela ''çul
luk,, denilen kut yaralandığı zaman 
yarasının etrafındaki bütün tüyleri ga 
gasile çıkarır ve aynca kopardığı bir 
tek tüyÜ yaranın üzerine yapıştırır. 
Böyle yapmasa tüylerin altında yara
nın vaziyetini görmek kuıa güç olur. 
Bir tarafı incinen j~çulluk,, orayı der· 
hal yapııkan çamurla sıvayarak sım 
ııkı yapar ve böylece kemikler biri· 
birine kaynar. 

Hepsi de İnsanlardan uzak yaııyan 
bu hayvanların cok garip tedavi usul
leri M. R. S, W~lker isminde Ameri
kalı bir tetkikçinin de merakını cel· 
betmiı; bakmız 8.lim neler yapmıı: 

Bu adam büyük bir camekanın içi· 
ne küçük bir yılan hapsetmi§. Hay• 
'\'anın kuyruğuna yakın bir yerinde 
belkemiği kırıkınıı. Halbuki yılan da 
daima yürürken bütün vücudünü oy· 
nathğı için bu kırık kemikler bir tür
lü birleıemezmiı. Zavallı hayvanm 
canı fena halde yanar, kırık taraftan 
ötesi arkasından sürüklenir durur· 
muş. 

Yaralı bir yılanın ne gibi bir çare 
hulabileceğini , merakla bekliyen M.:a
yö Walker bir ıabah ne görse beğe
nirsiniz: 

Yılan hakikaten kendi kendini te· 

Biraz yorgunum da ... 
Bı> sözleri afif bir sada ile söyle

mişti. Sonra onu, tekrar dolmağa bat 
lıyan salondaki yerine getirip oturt
l.ıklan zaman ilave etti: 

- Ha"··· iyi ... lyL. Oturunca İn· 
tan rahat ediyor. Galiba biraz batım 
döndü. Belki de Kardogan beni bir 
az sinirlendirdi. Siz sinirlenınediniz 
mi? 

- Ben kendimi idare ederim. Ben 
lir çok filmler çekilirken gördüm. 

- Aman Yarabbi ... Yoksa siz de 
bu filmde oynıyan aktörlerden birisi 
m.iıiniz? 

- Hayır, hayır, öyle değil.,, Ben ... 
Şen ... Beni bir kac defa O!iver'in ye
rine "eı" diye kullandılar da ... 

Genç kız bir çığhk kopardı: 
- Oliver'in yerine e§ mi?... 'A.. 

man ne tali,.. 
- Siz isterseniz bunu bir eseri tali 

addediniz . ., Fakat ben kepazelik ad· 
dederim ... 

Alden• bu sözleri inatla •Öylemiş
ti. Ekseriya bu kabil düşüncelerini i
cinden geçirir. dı~arı vurmazdı. Bu 
fikirler Amerikada geçmiyordu. Ona 
ek:\erİyJ\: 

- Sen fazla Avrupalısın! Diyor
larclı. 

IEverest'e çıkılabilecek mi 
Bir çok acı tecrübelerden sonra İngi
lizler mutlaka tepeye varmak istiyorlar 

lngilizler son iki senedir en yük
sek dağlara çıkmak için birbirle
rile rekabet ediyorlar. 

Himalaya dağları Asyada 2250 1 
kilometre uzunluğunda bir dağ sil
silesidir, Hindistanla Tibeti ayı
rır. Bu dağlar gayet dar geçitler
den geçilir. Hemen hemen insan
ların teneffüs edemiyeceği kadar 
havası az en yüksek tepeler bura
dadır. Bütün bu tepelerin içinde 
en yükseği Everest tepesidir. Ev
velce Gavrizangar ile bu tepenin 
ismini karıştırırlardı. Halbuki Gav 
rizangar, Everest tepesinden elli 
kilometre kadar uzakta başka bir 
tepedir. Everest'in yüksekliği bir 
kaç sene evveline kadar 8840 met· 
re tahmin edilirdi. Fakat sonradan 
daha sahih olarak 8882 metre ol
duğu anlaşılmıştır. 
Dünyanın en yüksek tepesi olan 

bu tepe hemen hemen yeni keşfe
dilmiş gibidir. Miralay Everest is
minde bir İngiliz bu tepeyi bulmuf 
ve kendi ismini vermiştir. 

İngilizler 1921 de bir heyetise
feriye teşkil ettiler. Maksatları te
peye çrkmak değil, fakat hiç ol
mazsa tepe etrafında istikşafta bu
lunmaktı. Tepeye nereden çıkmak 
daha münasip olacağını tayin ede
ceklerdi. Bu heyet işe başladı. Da
ha dağın eteğine gelmeden heyet 

ten bir doktor öldü.Fakat tepeye ne 
reden çıkmak münasip olacağı hak 
kında da bir fikir hasıl olmuştu. 
Hatta yola da çıktılar. 7,200 met
reye kadar vardılar. lakin sis ve 
kar furtınalarından daha ileriye 
"?.ramadılar. Geri dönmeğe mec
bur oldular. 

İngizler 1922 de yeni bir heyet 
daha teşkil ettiler. Fakat bu heyet 
müthiş fırtınalarla karşılaştı. 
7000 metreye vardıkları zaman, 
bir günde ancak yüz metre kadar 
yükselebiliyorlardı. Bu suretle 
8321 metreye kadar vardılar. Fa
kat dönüşleri pek feci oldu. Dağ
dan kopan çiğlerin altında heyet
ten bir çokları kayboldular. 

İngilizler iki sene dinlendiler. 
Ve sonra yeni bir heyet daha teşkil 
ettiler. Bu defa evvelki tecrübeler
den azami istifade için ne yapmak 
lazımsa yaptılar. Bu heyet eskile
rin karargahlarından da istifade 
etti. 7200 metrede bir karargah 
kurmak istedi. Düşünmeli ki bu ir
tifalarda hararet derecesi sıfırın 
altında 37 dir karargahın iki adım 
ilerisi üç, dört yüz metre derinli
ğinde uçurumlardır. Bu karargahı 
kurduktan sonra, tekrar tepeye 
saldırdılar. içlerinden ikisi 8321 

daviye batlaınamıı mı! Nasıl mı? 
Vücudunun kınk, tarafından kendili
ğinden düğümlenerek! Hayvan o ka
dar mahirane düğümlenmit ki artık 
her iki kemik hareket etmez olmut. 
Tabii bu sıkı vaziyette de orasınm 
kaynamaoı pek kolaylatmı§. 

Acaba bu küçük yılan böyle bir ça· 
reyi kendisi mi buldu? Evet! Çünkü 
yılanlar hiç bir zaman kazara düğüm 
lenınezler, düğümlenseler bile der
hal çözülürler. 

Anlıyoruz ki dünyadaki hayvanla· 
rm her biri kendine göre; mel hem· 
ler, ilaçlar, pansmıanlar yaparak; 
doktorsuz, cerrahsız ve hatti. reçete· 
ıiz kendi kendilerini tedavi edebili
yorlar. Dansı bizim baımııza .. 

Galatasaraydan 
Necat AZIZ 

linden geleni yapıyordu. Faka! şimdi 
düşündiıgünü açıkça söylemişti Ar· 
tık tükürdüğünü yalamak isterıiyor· 
du. 

- Yarıtl" ıa:rı t, bir ıaat, il:: saat, 
Üç saat sahnede, ayakta durmak hot 
bir §ey mi?... Üstünde Studiodan veri· 
len eski bir elbise... Makiyajin tıpkı 
Oliver gibi ... Saçların tıpkı Oliver gi
bi ... !tık iyice ayar edilsin, iskemleler 
yerli yerine konulsun, aadayi zapte• 
den makine ayar edilsin diye bekle 
dur... Mikrofon ayar edilirken lakır
dı söylemek mecburiyetindesin ... Her 
§ey ölçülüp biçilir, hesap edilir, .. Ni
hayet asri •ahne batladığı zaman, 
film çevrileceği zaman, bir de bakar 
sm Oliver görünür ... ''Mersi, Aldena ... 
Yakında gene görü~ürüz... Artık bu
rada itin kalmadı ... " Eğer buna da e
ıeri tali denirse ... 

Francis kuvvetle tekrar etti: 
- Elbette eseri tali denir.,, 
Hatta sözüne daha kuvvet vere• 

bilmek için başını üç defa salladı. 
- Elbette ... Sizi görürler... Göz 

önünde bulunursunuz.... Nihayet gi.l .. 
nün birinde muvaffakiyet gelip ça· 
tar ... D ent'i.n yerine eş olmak kolay 
e mi?,,. Hem do "rusu nasıl e§ ola-

metreye vardı, fakat bu irtifa za
ten eskiden varılmıştı, daha yuka• 
nya çıkmak lazımdı. Bisküvi ve 
çikolatadan ibaret gıdaları ile -
çünkü 3000 metreden sonra et ve
saire pi,irmek imkansızdır. Bir 
gayret daha gösterdiler 8341 met· 
reye vardılar. Nefesleri tükenmişti, 
Her adımda sekiz nefes almak 
mecburiyetinde bulunuyorlardı. 
Çünkü havada gittikçe azalan mü· 
vellidülhümuza teneffüslerine ka
fi gelmiyordu. 

Nabızları 180 atıyordu. Kanları 
sanki şakaklarına çekiç vurulu
yormuş gibi atıyordu. Heyet geri 
dönmeğe karar verdi. Lakin içle
rinden biri furtınaya rağmen son 
bir gayret daha gösterdi. Bir sa
atte üç metre daha çıkabildi. Bu 
suretle 8574 metreye insan ayağı 

değmiş bulunuyordu. 
Gene bu heyetten iki arkadaş 

bir hamle daha gösterdiler. AJ. 
tıncı karargahtan arkada,Iarı dür
bünle kendilerini seyrediyorlardı. 
T eodolit 8604 metreyi gösteriyor
du. Biraz sonra bir kar furtınası 

çıktı. iki cesur adamı arkadatları 
dürbünlerde göremez oldular. O 
çJkıf, bu çıkıt·· ikisinden de biı 
daha haher gelmedi. 

Bu sene çıkılacak rııı? 
İngilizler gene vaz geçmediler. 

Bu sene on dört kişilik yeni bir he
yet te,\lkil ettiler. Bu heyet şimdi 

Everestin yamaçlarında bulunuyor. 
Geriye kalan iki yüz elli son met· 
reyi de çıkabilecekler mi? Londra 
da bu çıkış büyük bir alaka ve he
yecanla takip ediliyor. 

En yüksek şehirler 
İnsanlar sun'i teneffüse ihtiyaç 

kalmadan 7000 metreye kadar yük 
selebiliyorlar. 5000 metre irtifada 
ise rahat rahat yaşabiliyorlar. Pe
ruda bir dağ şimendiferi 4900 met· 
reye kadar çıkmaktadır. Fakat bu 
irtifalarda ancak köylere tesadüf 
edilmektedir. Aceba büyük şehirler 
den en mürtefi olanları hangileri
dir? Tetkikata göre Avrupada en 
yükseği Madrittir (640 metre) 
sonra Münib gelmektedir (520 
metre). 

Bir milyon nüfusu olan Mek
siko tehri denizin sathından 2300 
metre irtifadadır. 150.000 nüfus 
olan La Paz tehri dört bin metre 
irtifada bulunuyor. Tipetteki Chas 
sa 3600 metrededir. Habetistanda 
Adis Ababa 3000 metre yüksek· 
liktedir. Erzurumun da 2000 metre 
irtifada olduğu söyleniyor. Afka
nistanın paytahtı olan Kabilde 140 
000 nüfusu vardır, ve bu tehir 1 760 
metre irtifadadır. Yüz seksen bin 
nüfuslu şehri de 1150 metrede bu
lunmaktadır. 

Tenekeden kitap 
Bu madeni kitap ltalyada basıl

mıştır. Bu meşhur şair Marinetti'in 
şiirlerinden mürekkeptir. Ve her 
sayfası gayet ince tenekedendir. 
Marinetti şiirlerini makine ve ma· 
den alemine hasretmittir. 

bileceğinizi de pek anlamıyorum ... 
Bunu üzüntülü bir taVTrla söyle. 

mitli, amma buna rağmen bu ıö:zler 
delikanlı Üzerinde gene de bir haka
ret teairi yaptL 

Genç kız dalğın bir tavırla deli
kanlmın sanıın saçlarını, hafifçe ka· 
palı çehresini süzdü. 

Güzel olmakla beraber iri yapılı 
idi. Şayet o iyi bir heykeltratın kale
minden çıkmıt olsaydı, heykeltra§ e· 
serini bitirmeden evvel ondan nefret 
ederdi ..• 

Aldeno: 
- lıte böyle ... Dedi. 

Sonra tükürüğünü yuttu. 
- Evvela, Oliver'le ayni boyda· 

yız,.. Tam altı ayak, iki parmak. .. O. 
muzlarmıız ayni genişlikte... Heyeti 
umumiye itibariyle de ölçülerimiz ay· 
ni ... Saçlarımızın rengi... Taranışı ... 
Her halde saçlarımın renf{İ, ısık tE-c· 
rübeleri yapmağa pek müsait,, , Ya 
makiyaj İnsanı ne kadar değİ§lİrir 
bilseniz ... 

Sonra canı sıkılarak ili.ve ~'ti: 

- Eğer biraz benzenıiven cihetjm 
de varsa l\rtık kusura bakılm,.z,,. Ma 
IUmya, Oliver'in terzisinde elbise diı, 
tiriyorum ... 



Yunanlı 

MiLLiYET SALI 12 EYLÜL 1933 

misafirler An. 'arada 
Tatillerde bilmek lazım 

Güneş yakması 
Vücudun güneşe açık bulundu-

. 
Üniversite sılahat 
Heyetine hücum 

. E niz ve hükümetteki seleflerimizin gay- rulan kısımları kızar ve yanıklık (Başı linci •ahifede) . . (Ba<ı l inci aahifede) lerle kendini hissettirmektedır. ıaıe!' . 1 lan "Darülfünun lalahat Kom•tesı., 
• 1 p · ... ·ı_: • k ti·y- dar bır retlerı· •ayesı·nde anlaşmamıza manı o an h. d·1· D ·1er soyulur Eg"er ı A M. Çaldariı ile Başvekil smet aşa bu samımı teınou mesaı, a ~·· ısse ı ır. erı • tarafından yapıldığı anlatı mııtır. -

Hazretlerinin ve iki hükümet ricalinin hotbinlikten mülhem olmayıp bilakiı, e- mütkülatı bertaraf etmek. s~retiyle, öy: cilt nazikse ve güneşte fazla kal- çıkta kalan hocalar bu heye.t azala~ı-
. saıınr te•l<İI eden müşterek menfaatler, le bir dostluğun emetllerıru kurduk ki, ah •dd 1· h. k d 1 B k·~ılaşması çok samimi olmuş ve ıstas- ' b. h'adı·selen·n un· ti·hanlan o zamandan be- mıa. ise yanıklar d a şı et ı ıs- nıı şiddetle hücum etme te ır er. ır -• 1 h lk b k 1 ha'-'kat halde Avruparun en acı ır ıu- bö" 1 1· h·ye Yonun içini do duran a • u arşı aı- ,.. d d. k ti sedı·ıı·r. u .. niveraite kadrosunun Y e sa a ı • k · la bu kıamm a rı· bu dostlug'"' u mü tema ıyen uvve en-

mag·, ıürekli bir surette alkıtlamrştır. rette ısbrap çe mış 0 n . . B h' · ti ve ilmi kıymeti mahdut bir heyete 
h ık b .. t.. ·ııetlerı· menfaatlerırun dı·rmı· • ve sıkılatlırmıc.br. u. atır.aoı. •.ı· K • • ·· d 

Misafirler, istasyondan ayrılırken a oturan u un mı n linm.,; eser ıebatkiı; ve ısabetlı fıkir aynamıt ve ıçıne yuz gram a havale edilmesine tiddetle itiraz et· 
tarafından çok samimi tezahüratla kartı aynidir. • b. elli gram salicylate de soude ili- mektedirler. Hatta Profesör Malche'-

d lkt • d' b hran gayretlerine oldug" u ~ad.ar ta .. •a. t eş.yaııın . . 
lanmıtlardır. Misafirler, iatasyon an ı- ısa ı u zaruretlerine ve hatta dıyeb•lırım kı hii- ve edilmit su ile kompres yapılır in bu itlere karı§tırrlmadığı, her ı§ı 
kametlerine tahsis edilen Ankara Palas Eıki dünyamızda hüküm sürmekte · · • · bl b b l bu heyetin yaptıg• r, ekseri itlerde sa· · · · ik ,. b h ıt~ı diselerin mantıkına tekabül ettığı ıçın- ve üzeri empermea ir ez e ör-
otell.ne go""ture·· n otomobillerin birincısın olan müthış hır 1 u ran, maa ~- • kk k · bık Maarı·f Vekili Re•it Galip Beye 

ki ·· ·· ·· d·ır kı· bu kadar süratle taha u etti- ···ı·· D • • ·· · ·don talk ' 
de Madam Çaldaris ile ismet Paşa Haz- süf, sona ermeğe ya apnıt gorunmu· tü ur. erının uzerıne amı • bile haber verilmedig·; kulaktan kula· 

'd. ..1m·· efal h rilebilıniıtir. Buun hatırlatmakla bu ese k k l' d 
retler •. ve 00·neiıinde de ismet Paıa yor. lstırap wnumı ır, çu .us .. e .. t e~. • . . al 1 • ile temasını esme azım ır. g·a so··ylenınektedir. k d B k k rin ehemmıyetını az tmış o mıyacagırna 
H··retlerı·nı·n refikaları Hanımefendi ve yerde hükmünü ıühme te ır. uyu U• • k . ti b .. b. • . d Guneş vurması h •. "B k d 

- d 1 1 b k ı-,. eminim. Bızi e senye e m ırııruz en Profese·· r M. Malc e ın: en a -
M. Caldan·s bulunuyorlardı. çük bütün ev et er, una maruz a.,. .. ' ha·ı ı· 

L. her t km k ayrrmı' olan geçen asırların en.. 1 e ı k ·· ••ne tetkikattan sonra lıtansiyondan itibaren bütün cadde- !ardır. Bununla -uera il ırap çe e • ' GÜnet vurması sadece günetin royu anca uç -
)er Yunan Ve Türk bayraklarile süslen- te olan ve fakat henüz kafi derecede. ak- mücadeleleri eınasında bazı munevver yapabilirdim . ., dediği de ili.ve olun-

• ·ıı · ı · b ı beıerıyet fikirler, bugÜn nihayet tahakkuk ettir- lfıg" ından olmaz. Gölgede de günet kt d mı .• ve •ehrı·n mcthalin.de .. ik .. i mı. etin lr batına ge meınıt u unan • d ·· · ma a ır. 
, z • ·ıo b lmak k dı·g·imiz anlumayı İstikbal e gormemıt· 1 b'l' T ·n tebahhur J h · 1 • h k milli renklerile bezenınış buyük bır tak muhtaç olduğu mües11r ıoaeı u a· ..., vurması o a ı ır. erı Son zamanlarda 15 a at ı§ erı a . • 

kurulmu•tu. Takın iki tarafında Yunan biliyetini göıtermemekte~ir. . . ler midir? etmesine mani bir rütubet varsa, kında salahiyettar makamların hiç 
ve Türk;e misafirlere (Hoı Geldiniz) di Şimdiki ahval ve va:z:ıyete bır nıha- Tek bir Jeıılet vücuttaki hararet bir kaç derece izahat vennemeıi, üniversite hava11-
yen 1azılar vardı. yet vermek huausu~daki a~unım. u- Daha 1825 te Yunan istiklal müca- artabilir. na bir esrarengizlik atfedilmesine se-

:Miaafirler, istasyondan Ankarapalas mumi olmadığını aoylemelt i&temıyo- deleleri içinde bizzat Maora K!'1:d!'to, bebiyet vermektedir. Yeni çıkan ıa: 
oteline gelirken yol üzerinde ve otel ö- rum. Müteaddit defalar leUiketin u- muhasemat bitn- bitmez, Babıalı ıle Hastayı havalı ve serin bir yere yialar meyanında, itlerin yürümediğı, 
nünde biriken kalabalık halk kütleleri mumi bir tesanüt çerçevesi ıçınde tet- Yunaniatanm tek bir devlet haline götürmeli. Bir, nihayet iki kitinin bu sene için bir çok ıslabat~an v!'~.ge: 
tarafından sürekli alkışlarla kartılanmıt kikine tefebbüs edilmiftir. Fakat bü- gelmeleri ıerabını görecek kadar ileri hastasile metgul olmau kafidir. çildiği haberleri vardır. Ögrendıgı~ı-
lardır. tün teıebbüsler, maaJese.f, .boıa gil?'if- gı·bnemı·t mı· i.ıi? Ve daha "'..'nral.arı, b f 1. ze go .. re mesele bütün bu yan.lı§ ıa. yı-

l d l dl "' .. Fazla kalabalıg"ı ertara etme ı-

ı . f t• tir. Ba~ıları tara ın an ı tızam e 1 en milletlerimizin yeni bir §ark alemınde alann aksinedir. Ve ıslahat ıtlen t-;-
smet Paşanın zıya e ı çareleri diğer ba:z:ıları lıabul etmemi§· birleş;,,elerini terviç eden ve kendi- dir. Zira haııtayı teneffüs edeceği kemmül ebnit ve hatta \.ihııyete ennış 

ANKARA, ll. A. A. _ Batvekil Is- !er, reddetmiı/erdir, :ı:ira ya~.ılan. tek- ainden diğer hiç bir muvaffakıyetle el- havanın bir kısmından mahrum e- tir. Kadrolara ve diger meselelere 
met Pa•a Hazretleri ve refikalan Ha- Jiller, bütün alôlıadarların mu.avı su- de edilemiyecek derecede fayda ve derler. Hararet tutan ve devrana kartı yapılan itirazlara en iyi cevabı 

' d A rette haklarım ııe mm/aatlerini na· f J J k k kı bır" mukarene • 1 lb" ) • k al Ç h verecek olan kadroyu yapan ıslahat --'endi tarafından bu gece 20,30 a n şere umu ıı~a ço 11 • manı o an e ıse erı çı . arm ı. e 
k;: Palasta misafirler terefine bir ak- ;z;arıitibara alacalı yerde ıu veya bu tin havvariliğini yapmış olanların dur- reye, boyuna, gög• se su serpmeli ve heyeti azalandrr. Şimdiye kadar ya-

il . . y kt h ef memlekete hru olan menfaatlerden binane azimlerini kim heyecanla dü- zılmıyıın bir çok ıeyleri öğrenmiye mu 
§'lJD yemeği v~ nuştır. e"!e. ~ ey 

1 
mülhem bulunuyordu. Bu ıerait altın- kuvvetli friksiyon yapmalı. Sirke, vaffak olduk. Evvelce hiç izahat ver-

vekile azalan ıle C. H. F. kiıtıbı umu· k d·ı . şünmez? k ki tmak • •d• . 
miai Recep, Atina elçimiz Enis Beyler, da iktıaadi konferanslar m ı erın- Ya bizden evvel bir çoklarmın ta- eter, amonyan o a ıyı ır. memekle tanınmıf olan ıslahat heyetı 
B. M. Meclisi Hariciye encümeni azala- den beklemekte haklı olduğumu~ mu- hakkuk ettinnek ümidinde bulunmuş Eğer hastada baygınlık varsa ge- azasından bir zat dün bir muharriri· 
~ devlet •urall reisleri, büyük erkanı vallakıyeti elde edemiyorlardı. Bun- olduklan itleri meydana getirmek i· niıı süngerle ve serin su ile basta- mize ıunları anlatmıttir: 
., ' · -'an -'olayıdır iti timdi daha mahdut · k tid - 1 tJ-..!-in ve gerek ' 1 I' b" 'h tt harbiye ikinci reisi A11m ve umum ıan- " " çm gere za e".'e. ~ ~. . . nın vücudunu si me ı, ını ace e _ lılahat heyeti iki ay çalrşmıı, bu 
darmll kumandanı .,., __ P••alar, muh ,.,r,..eveler içinde, ve memle.lt•t me?'le pek mümtaz refrlıimeaaıruz. Tevfık f "k • d ·d· k · ·· ·· '" y 

.......,,,, ~ r- • L il b buzla n aıyon a eyı ır. müddet zarfında ço ıf gonnuj•ur. a 
telit mübadele komiıyonu Yunan heye- ltet, itilô/lar yapma_,R suh. retle mu.n e- Rüştü Beyefendinin sarfebnıt olduk- pılan itirazlann biç biri yerinde değil 
ti. Reiıi M. Fokaı ve Türk heyeti reisi ti yenmek deği16" "" ıç 0 ma.ua o- lan ıebatkilrane cehit ve gayrete ne 81·r farafınlZI keserseniz b. 
Madrit elçisi Şevl<İ B. !erle Yunan Sefa· nun ;zararlı te•İrlerini a:ıoaltabilecelı demeli? dir. Yeni bir üniversite kurmak, ır 
reti. erki.nr ve hariciye vekaleti erkanı çareleri arattırmak zarureti h.UU ol- Her iki memleketin hayatına bakim Orasını kanalınız. Sonra okıije- çok ecnebi profeaörleri davet etmek, 

• b" · · · · · k b d ff•• mukavele yapmak kolay it değildir. hazır bulunmulıardlr • muftur. . . . . olan umuma ••rt.1ann ızun ııımızı o- ne tuzlu su gı" 1• muza ı tea une h. 
• · E · dik ette bu yol gı .,...ld ki - h d • Seferberlı.kte mecburi ve vatani ız· Yemeg·,· bı·r resmi kabu.I talribetınlfbr. ıaaen ıım r vazıy - la1lattırmıı o u an fUP e en aza- b" l. nl ık So ke-

Ba~ııekilin nutku dilecek en tabii 10! değil midir? iki dedir. ır 50 usyo a Y ayınız. nra met olan askerliğe davet edilirken bi-

Ziyafetin s~nlarma doğru Baıvekil memleket araamda yapılacak anlat· /ktıaadi sahada silen yerin uçlannı birlettirerek le vatandaılar ancak bu .. kad~r. zda-
malar bilahare bir araya getirilmek 1 k ti · · · ·ktı d' kollüdiyonla kapatınız. Buna rağ- manda toplanabilirler.Biz ık_.• ay. •çın e ı.met Pa'a Hazretleri ıu nutku irat bu • Filvaki mem e e erunızın ı sa ı h -
auretile, yava• 1avaf mıntakavi itilaf- · b d men kesilen yerde mikrop kalabi- tam (105) ecnebi profesorle ı zarı .,urmuılardır : • • ve manevi bünyelerinın arp mey an- ld k 

«Batvekil Hazretleri, !ar teklini alabilecek, bunlar da erceç larmda alicenabane israf edilrnit o- lir. Jik kırmızılık hasıl olur veya anlatma yapmıya muvaffak . 0 • u • 
Gerek zab devletlerine ve gerek Yu- ve biraz hüsnüniyetle, iktiaat konfe- lan kahramanlık galeyanlanndan çok acı duyarsanız derhal kolludiyonu Hatta Profeaör M. Malche bıze bıraz 

lan ran.ıannm bir türlü tahakkuk ettire- ku • ld • ı ı ti · ·d ı t · diyordu. M Malche nıın Hariciye ve milli iktiaat nazır daha vveth o ugu an aşı mış r. açmalı ve yarayı tekrar temiz te- ıtı a avııye e . . . 
bazerabna hükiimet merkezimizde sa- medikleri umumi bir itilafa müncer o, Çalııkan Te bulU.ukalp aahibi olan ve anlattı: lıviçrede Maarıf Nazın ıken 
mimi ıurette hoı geldiniz derken yalnız lacakbr, Aıyarun bir ucundan ta Akdeniz kı- miz yıkamalıdır. Stokholm'den bir tek tıp profeaörünü 
§Ahıi duygumu ve yah~t Cümhu~iyet hü Karpatlarla Eııe denizi ve Akdeniz yılarma kadar engin bir ıııhada yer- Bir böcek sokarsa.. lniçreye davet için: senelerce peş~.n:. 
kümelinin duyııulannr ifade etimyorurn, kıyılan arasındaki topraklarda, ma- lepnİf bulunan ve kültürünün ve elin- den kO§mUf ve neticede o profeaoru 

• fakat ayni zamanda sizin bu sevimli zi. ruz olduklan müıkülatın sebepleri bi- deki vasıta ve membalannın tenevvu- Sokulan yeri katımamalı. Tuzlu bir baıka üniversite angaje etmiye mu 
yaretinizden dolayı bugün ke~disini bah· ribirinin ııyni olan ve bugÜn ayni ih- u itibarile pek zengin olan Türk mil- soğuk su, sirke, kolonya, yahut bir vaffak olmuıtur. (10) ecnebi profe-
tiyar addeden bütün Türk mıllebnın en tiyaçl!'n duyan memleketler uza~p !eti, bizim ticaret ve sanayi ile dün- iki damla amonyak acıyı keser. E- aörle anlatma yapmamızın se)>ebi ıu. 
derin sevincine tercüman oluyorum. ııitmektedir. Vaktile o kadar zengrn. yanın dört bucağına müşterek sayimi- g· er ig"nesi kalmıu..a, ona dikkat et- idi· Üniversitede 35 kürsüye ecnebı 

Bir anane ve o kadar müreffeh olan bu memle- zin semerelerini dağıtan milletlerimi- .....- p...;feaörü aetirilmesi tekarrür etmitti• 
ketlerin nihayet aralannda anlatacak • d • • ı · d k. d b ·ı k d. meli ve bir pena ile iğneyi alıver- • 

So .. zlerıın' ı·n baclangıcında Yunanistan zın enız ıf enn e 1 e ası 1 e en 1'"' Bı·z, bu kun·· u"ler için en kuvvetli ec· 
z lan ve kendilerini her taraftan bir • ı· ı -t · · b ı meli. 

Ve Türkiye zimamdarlannm birbirleri· aıne azım ge en mu emnıımı u mut· nebı· profesörlerden uç-er namzet seç· mengene gibi arkan ve boğan e,.lz t y 1 
ni kartılılı.lı ziyaret ebnelerinin mesut bir buhrandan kurtulmak makaadile ur. ı·ı.. 1 an ISlrtrSa mittik. Bunların vaziyetini tetkik et-
ve ıitayi9e deg· er bir anane halini almıt Her sabadaki Üç •ene ,.., 111k1 bir tik. Bir profeaör ; ... in her §eyden ev· 

bald d d.g• rnık gayelerini hemahenk kıla- t ·k· · · ti. le • zat de 1 t Jlk tedbı'r ısırılan uzvu bı'r men- " oldu"unu ve bu ananeye istik e e eırı ı me1&1Dtn ne ce rı, r v e - b·ı· h 
bu··nne" t ve devam etmekte pek büyük caklan ve birleıtirecekleri tahmin o- !erinin pek doğru olarak işaret bll'- dil veya ba•ka bir teYle ısınlan ye- vel lizımgelen ilmi ka ı ıyet ve usu-

. }unabilir. Meg" er ki be~riyetin akıl d ki h·te b lak af T al ıiyetıen ba9ka, bir ilmi adaptas-
L:- ··---'aat bulundug"unu tebarüz ettir •- yur u an veç 1 u par muz • re mu··mJcü'n olduğu yakın ve k P- dk G · ğ. · 
IKT menr il ve izanından tamamile ümit keailain.. f · ti. t •t bn kt d' yon kabiliyeti ara ı • etırece ımrz 
ınek benim için büyük bir zevktir. F - G .. el b" • al erıye eyı e e e ır. ten tarafa olmak üzere sıkmalı. profe•;;ru-n muhitimize intibak etmeai 
Vaki Ankara, necı·p Yunan mı·lletinın hü- uz ır mıs Yenı· bı"r sa• - -

· na Yarayı sıkıp kanatarak bol su Jiznndı. Ve kendiainden ancak bu kUınet reiıini mümtaz arkadatlariyle Türkiye ile Yunanıatan, son zaman- Bugün bütün dünyada hüküm aür-
. d k tın• J·L•-• ·kti d' 't.l'f ı"le mu··mku··n oldugu· kadar yıkama- ıekilde istifade ed.ilebilinirdi, burada beraber ikinci defa olarak kabul ve 11- a a te 11 ° UUIJan 1 ıa 1 1 1 a - mekte olan iktiaadi buhran, önümüze 

·ı k ı ·· 1 b. · 1 1 5 1 t • bı·r Türk ilmi vücuda aetirilecektir. tilıbal ebnekle sevinç duymaktadır. name 1 e omıu arma guze ır mısa 1eni bir ...:hıı açmı9tır. Bu ada müı ı. onra a tmıt gram emız suya • 
aafi ·· t · 1 d. V b orta ve ce hl d eh k Ecnebi profeaörler için ıartlarımız ga Baıvekil Hazretleri, sizi ım r et• goa ermıı er ır. e en - terek faaliyetimiz faydalı bir aurette bir gram C orureı e aux a-

mekle bahtiyar olduğumuz bugünde, biz nubuıarki Avrupanm umumi kalkın- devam edebilecektir. Filhakika ka- rıttırılmıt bir mahlülle bol bol sil- yet ağrı: olmuıtur. Profeaörlerle beter 
zat Atinada geçirmiş olduğum, hatırası maaı eserinde, biribirine itimat eıaaı- nııatkilr ve çalııkan birer millete ma- meli. Ondan sonra araya acide sa- aene için mukavele imzalanmaktadır. 
biç bir zaman ıilinmiyecek, tatlı günleri na dayanmış, ıaraılmaz bir dostlukla lik olmak mazhariyeti, bizim yeni ah- Profeaör lıtanbula ııeldikten üç sene 
anıyorum. Sizin güzel ve kadim paytah- birleıen Yunaniatan ile Türkiyenin val ve feraite İntibak etmemizi kolay licylique karı•hrılmıt alkol ile pan sonra türkçeyi öğrenınit olması mec· 
tınızm halkı tarafından o zaman hakkı· ırünün birinde uhtelerine diifebilecek lattirmıttır. Bu gayretin birle•tirilme· 11man yapmalı. buridir. Dördüncü senebatında tedri-
mızdıı gösterilmit olan hararetli kabulü Tazifeyi liyakatle ifa edeceklerine ka ıi ancak ıİJaai sahada muk.,.;net hu- Isırılan yeri kırmızı demirle dağ ıatı türkçe yapacakbr. Bu müddet 
derin bir minnet hi11i duymadan ana- niim. aule getinnek için aarfetmit olduğu- Iamak ta faydalıdır. zarfında türkçeyi öğrenmiyen profe-
ınfYorum ve doat memleketin mütaz zi- Bir ııakia muz mesai sayesinde mümkün olmuı- aörlerin mukaveleleri feıhedilecektir. 
amcfarlıın tarafından bize klll'11 yapıl- Tarihe vikıf olan ve ondan faydalı tur u . . il .. Portaı·1f eczane Nasıl ki Tiirkiyeden ecnebi memle-
1
• olan sevgı' ve ııımı·mr·yet dolu "'ti.kba- • muını vazıyet caatının muır•! 
, •• dersler çıkannaımı bilen kimıeler için ıiyaıi ef'al ile tezahür edebilmeai için ketlere tahsile ııidenler ÜÇ ıene içinde 

li daima heyecanla batirhyacağım. Yunanlılarla Türklerin daima tüken- •İzin seciyenizdeki azme ve aizin hü- Pamuk, idrofil, lngiliz taftası. 0 -1elı:etin liıanını öğrenmektedir 
Milli bir aiyaaet mek bilmez bir hayatiyet ile ve ayni kümlerinizdeki i..bete ihtiyaç vardı. Küçük titelerde tentürdiyot, ok• Jer. Tedriaat türf<,e olmazsa iıtifade 

Türlıi~ ile Yunanutan arasındalıi zamanda münakap kabul etınez bir Gözlerimizin önüade bulunan muaz- sijene, alkol de Mentbe, eter amon• 0 kadar kuvvetli olamaz. ilk üç sene 

• 

insafsız hükümler 
(Başı l inci ıahifede) 

münasebetlerimizde tüccarımızın 
de bu cihazda yer alması ve tetri
kimesaiye biran evvel kofması za• 
ruridir. Bu zaruret, bizzat tüccarın 
menfaatlerine de uymaktadır. 

Mühim bir piyasa ve ihracat 
merkezimizde çıkan ayni gazete
nin bir mütaleasını daha dercedi· 
yoruz: 

"Düne kadar Almanya ile ikti
sadi münaıebetlerimizJe maruz 
kaldığımız müfkülôt hemen he
men yok gibi idi. ldhalô.t ııe ihra
catta geniş bir ıerbeati mevcut ve 
tacirlerimizin birbirile anlaşmaları 
çok mühim idi!,, 

Bu gibi mevzular üzerinde böyle 
hükümler vermeden evvel biraz ça
lıtmak, document üzerinde biraz e
tüt etmek lazımdır. Almanyadaki 
döviz takyidatı yüzünden temdiye 
kadar maruz kalman mütkülatı, 
herhangi ciddi bir ihracat firmasın· 
dan öğrenmekte o kadar güçlük 
var mı idi? Yeni mukavelelerle bu 
mü,külat, timdi tamamen ortadan 
kaldırılmıştır. 

Tacirlerimizin birbirile anlaş
ması. eğer ihracatımızın müsait 
tartlarla yapılması için organize 
olmaları d~mek ise, klearing siste
mi buna mani değildir. Fakat ihra
cat tüccarile ithalat tüccarının bi
ribirile anlatarak Türk parasını ko
ruma kanunu ahkimmı biçe indir
mek yolları kastediliyorsa bu ge
çitlerin tamamen kapandığını söy
liyebiliriz. 

Şurasını da ili.ve edelim ki; kle
aring sistemi sayesindedir ki, kon
tenjan usulü, Türk istihsal ve sana
yi hayatının haklı inkitaf ve seyri
ne halel vermiyecek kadar baait
lettirilmittir. Herhalde devlet, Mer 
kez bankamız, milli bankalar, Tür
kiyede müesses dost mali müesse-

seler, it adamlarımız, ve tüccarımız 
elele vererek yürümek mecburiye- 1 

tindedirler. Mütterek hedefe var
manın, dolayısile mütterek mefaat· 
leri korumanın batka yolu yoktur. 

Siirt Meb'uıu 
MAHMUT 

Tütün konferansı 
(Başı ı inci ıahifede) 

Bey, lkt11at Vekaleti müşavirlerinden, 
Hakkı Nezihi Bey, Ticaret Odaaı tet
kikat ıubeıi müdürü. 

Yunan Murahhaaları: Reia: M. Balıı 
kalbat•· Aza: M. Rodopulos, M. Gre
goryadia. 

Bulcar mü9aviri: M. Baklaciyeff .• 
Naki Bey Ankaraya gitti 

Ticaret Odası idare Heyeti, di;n C-ğ. 
leden aonra fevkalade bir içtima yap• 
mııtır. Bu içtimada Ticaret Umumi 
Müdürü Naki Bey de bulunmuştu'. 
içtimada Ticaret Odıııına yapılan ha· 
zı müracatlar tetkik eelilmit ve icap 
edenler hakkında müstacel kararlar 
verilmiıtir. 

Ticaret Umumi Müdürôi Naki Bey, 
içtimadan aonra Ankaray.ı barek"t 
etmiıtir. . do.tane anlotma, devamlı bir realite- dinamizm ile temayüz etmif iki millet zam Türkiyenin vücuda getirilmeai, yan, doksan derece ispirto, kolon• içinde profesörlere en kıymetli genç-

dir. Bu realite, gerelı ft:ı:in için ,,., ge- olduğu bedihi bir vakıadır. Eğer bu meınlelı:e•:K:,:.. muıu.cıeratma riya- '""• aıı·de pı"cn"que (yanıklara kar• ler muavinlik yapacak ve derslerin • 
·ı • ) J · · k ) -., ı- ti müaavi değildir. Hatti her fakülte• relt b~ i,,.;n ltat'i-n deiipnez mı - iki mil et ele e vermeaını ve om9u a- ıet eden bü·..::ı.. adamın, :ııa\rdevletle- k l , tercüıneaini onlar takrir edeceklerdir. O 

r· .,- h · ,_ tı) iki pena, bir bisturi, ma as n- nin de bir değildir. Avnıpa niverıi-r, bir •i~••t teıkil etmelttedir. Bu, n ile birlikte beraberce alıhazınn rinin ve mümtaz. meaa.i arkad••lannı- Şimdi 24 ecnebi profeaörle muk.av.ele • 
_,_ • .:.r ı · k k b·ı· ~ ·1· tuz "rı· n T tel erinde bazı fakülteler çok kuvvetli vclı.ayiin hu 6Ün bira2 tlaha tc.,,,...ın- müıkül erıne arı• oymasını ı ırler· zm azim ve iradesinin vatanınızın aa.. gı ız u, aapı • kat'i olarak imzalanmıttır. etrınıev-

den lıôli kalmamakta olduğu bir lıa- ıe, daha ne mucizeler yaratmak kabi- adet ve refahı için neler yapabilece- _ ve! batında hepsi gelecektir. Diğer on olabilir, diğer bazılan o kadar kuv· 
lıilıaltir. liyetini göateremezler? iini gösteren pek parlak bir delildir. .,efendinin aıhhatine kaldırıyor, ne- bir prafeaörün mukanleleri de bu· vetli olmuyor. Bir kürsü için kafi o-

Yunan - Türk anlatmaıı, memleketi- Baıvekil Hazretleri, aözümü bitir- Sizin komıularınız ve dostlarınız o- cip ve kahraman Türk milletinin re- ııünlerde yapılmak Üzeredir. Ecnebi Jan bir profeaör seTİyeai, diğer bir 
min, harici siyasetinde dayanmakta ol- - meden evvel Ankara~ ziyaretinizde lan bizler için bizimle beraber bütün dün falırnıı içiyorum.., profesörlere (500) lira maaf verile- kürıü için kafi olamaz. Hamdi Suat 
duğu en esulr temellerden birini tetkil aize refakat etmekle bizi tereflendir· yamn hayran olduğu bu eaer ancak mem- cek, bu maaılardan vergi keailmiye- Beyin küraüaü için, Hamdi Suat Bey 
etmektedir. mit ve aon derece memnun etmit olan leketlerimiz ara11nda sağlam ve itimada Eıkifehirden gererken rek vergiyi devlet -..erecektir. Nobel kafi görülmemi§ demektir. Türlü tür-

Sizin de gördüğünüz cibi, latkın bir Madam Çaldaria ile Madam Pemıe- müstenit münaaebetler tesis etmekle te- mükafatını haiz olan bir kaç profeıö- Jü üniversite vardır. Seviyeleri muhte• 
tevk ile karııladığımız ziyaretiniz, bu zoğlu'ya yürekten tetekkür etmek iı- tevvüç edebilirdi. O eıer ki yakın şark· ESKiŞEHiR, istasyon 11• (Milliyet) re {800 _ 1000) lira maaı verilecek- liftir. Biz kuvvetli bir üniveraite yap-
lıalı.ikati bizzat takdir etmenize imkan terim. tıı aulh ulküsünü takip huıuıunda kati - Yunan misafırlerini hiınil olan haıu· . 

• d E 1-' ebir td• 178 tır. mak iıtiyoruz. Yoksa Haaan da, Hü-veıecektir, Refikam ve ben, necip Yunaniata. bir merhale -.ücuda. geti.rmiıtir. sı tren aaat 1,13 e '"'' ege 1 seyin de üniverıiteye boca olabilir 
Bir vakit §Öyle demiıtim: (K.uvvetli nın mümtaz mümeuillerini anlatılma- Filhakika bizler, yalnız memlPketleri dakika tevakkuf ederek 4,15 le Ankara- "Kadro yapılırken açığa çıkmıt pro 

b. d ti k b. knn h. • L--'-et tt. f ·· 1 •t• tm• 1 b·ı· I 1 1 ve dera okutulabilir. Her seviyede ü-ve devamlı ır oı u , ır ta ıssı aı gayrikabil bir sevinç içinde ağırla- miz araaındaki münasebetleri kati ıu- ya nan:a e ı, esor er ı ıraz e lf o a ı ır er. • •-
tezahürler üzerine bina edilemez, mil- makta olduaumuz bu auvarenin ~fa- rette halle•-kle kalmııdık. Belki Av· l • hat b<1yetinin kadro yaparken tetkika- niversite yapılabilir. 

k ha 1 ·- ~ -r·- M. Çaldaris'in Yunan gazeteci erıne ı E · · d · Jetleri biribrine bağlayan dostlu ğ a a11nı arttırmak liıtfünde bulunduklıı- rupanın uzun zamanlardan beri o kadar tr gayet İnce o muştur. lımız e mı- "Kadroya yeni alınan profesör mu· 
nndal<İ ıüreklilik ve sağlamlığın yegane rından dolayı kendilerine kartı namü- iıtiraplar çekmit olan bu kısmında öyle aöyletlikleri yar ve mikyas hocaların yıışlıırı, çalış- avin namzetlerinin kıymetsiz olduğun 
k&fili, i!....,arafın başlıca menfaa~erin~e) tenahi bir ıükran duymaktayız. bir kartılıklı anlaşma havası vücuda ce ATINA 11 _ M, Çaldaris, latan- ma tarzları, eserleri, fişleri, taharri dan da, gene çıkan hocalar bahsedi-
ve ka~ılıkh ihtiyaçlarındaki ııyruyettır. Kadehimi, büyu .. k vatanperver ve tirdik ki, zati devletlerinin _.e ihtar bu- ' d el Hell. kr ·· kabı·ıı·yetleri ve bundan sonra çalıfıp 1 · " ı '-' · beti u, bula hareketin en evv , ı uvazo- yorlar. Kadroya a dığıınız gençlerın 

Evet.. Boı, böyledir. Kadı ıu 118 Yunanistan Reiaicümhuru M. Zaimia' yp.ırdukları veçhile, bu hava Balkan ya- ru··nde kendı·sı·ne refakat etmekte olan çalıımıyacak vaziyette oldukları idi. 
al ·ki af lı nl tl · · hemen yarısının doktorası vardır. Dok Y nız ı tar rn esas me aıı erının in, zarif davetlilerimizin, zatıdevleıı· - nrnadaıınrn bütün rıtemleketleri araım· lan be tı da A Bazı hocalar vardır ki yapııbilecekle-

. 1 d • fi · ti · gazetecilere val<İ 0 yana n n• torası olnuyanlar da kendilerine veri· aynı o maun an ve cogr• 1 vazıye erın nizin ve M. Maksimos ile M. Peıme- dairi münaaebetler üzerinde en faydalı · · iki h .. k. t d ı , rini timdiye kadar yapmıılardır. On-
den ileri gelmeyip ayni zamanda iki zog· lu'nun terefı.ne kaldınyorum. bir tesir hasıl etmekten asla halı· kalını· kara seyahabrun u ume ara.sın 11 

len mühlet zarfında tezlerini hazırla 
yİılınz ıiyıııi münasebatı değil, ııyni za- 1

' !ardan artık fazla bir fey beklene-
1 

d 
milletin samimi düygulanna tekabül e- Hakkında en samimi temennilerde yacaktır. manda ticari münasebatı da kuvvetle§• mez. Kadro yapılırken her hocanın mıt olaca:.. ar ır. F,akat tez yapmak 
den ve bu bakımdan da iki tarafça kar- bulunmakta olduğum Yunan milleti Uzun bir mazinin bize kıymetli den tirmek maksadına mebni olduğunu söyle vaziyeti İnceden inceye tetkik olun- dahi bir üniversite hocası için müspet 
şrlıklı özlenen. iıtenen ve aranan bir ile devamlı Yunan • Türk dostluğu olarak brrakmıf olduğu bu teaanüt mef· mittir. Daha vasi mikyasta bir doıtluk muştur. Profesör M. Mıılche hususi bir feY ifade etmez. Bilfiil ilmi faali-
doatluktaki selabetin derecesi gözönüne ıerefine İçiyorum. küreıini ele geçirmek için bütün meıai- miıakrnın imzası bir çok noktalarda, olarak bir çok hocalarla göriiımüştür. yeti ile ehliyetini iapat etmeai lizım-
ııetirilıin •. Efendiler, bugÜn iki kOtnfu M. Çaldariıin nutku miz iaarfetmek iatiyoruz, Paf'l Hazretle- ezcümle Türkiye ve Yunanistanın badema Her fakültede üçer kişilik bir eksper dır. Önümüzdeki sene üniversitenin 
milleti biribriııe bağfl~yanbukınd lmaz bağ Yunan Baıvekili M. Çaldaria ismet ri. ecenbi piyaslarında birbirlerine re~t heyeti teıkil edilmiıti. Meseli. Tıp Fa- esaı kadroau hazırlanacaktır. Bu bir 
lann mümeyyız0vas 

1 
jjte ur. Patanın nutkuna cevaben tu nutku söy Şimdiye kadar elde etmiı olduğumuz te devam etmeyecekleri tütün meıelesın- kültesinde bu heyet Tevfik Salim Pa- senelik tecrübe devreainde muvaffak 

ç yı a lenıiıtir: mesut neticeler, umitlerimizi krnnak de teıriki mesaiye imkan verecektir. M. §8, Neşet Ömer ve Akil Muhtar Bey- olamryan namzetler taıfiye edilecek-
Yunanistan ile Türkiyenin hali ha- Baıvekil Hazretleri, §Öyle dunun, herkese kartı açık bulunan Çaldariı bundan sonra dmi,tir ki: !erden mürekkepti.Profesör M.Malche tir. Esasen namzetlerin timdilik ün:-

zırda tıılribetmekte oldukları ve ona her Söyledi;;.;nız· •u··zeı ve muh-u_.,_,_ bu dostluk 1olunda ilerilemeğe bizi lef' • b. I 
gün daha ziyade kuvvet ve vüsat ver- 1 bana•· • • .......,...,... vik ve te•çi ediyor. Zira bizim anladığı- _Türk • Yunan itilafı münhasıran bu eksperlerle huıuıi olarak uzun u- veraitede reımı ır vaziyet eri yoktur. 

d ki b alı nk söz er ıu emnıyeti veriy.,.. ki asil ' M y · ı · d .. leli Bu itila zadıya görütmüıtür. Eğer reami cö- "I ı h · • meğe azmetmiş bulun u arı u e memleketinize seyahatimiz beyhude bir mız manada doatluk, hürmet etmekliği- . eruze oıun eserı egı r. • • a at ıılerı ilerilemektedir. Hat-
ve tetriki mesai siyaseti için hareket nok hareket değil fakat milletlerimizin mu- miz kafi gelen bir ülküden ibaret değil- fın batlanıııcı, Müteveffa Mavrokarda- rüıseydi, bütün hocalar hakkmda aa· ta bitmit addolunabilir. Her aene ted-
tasr teşkil etmit olan dostluk, hakem ve kadderatından mesul olan develt adamla dir. Biz bizi birbirimize bağlıyan dost- tonun lıtanbul sefirliği zamanında bat- mimi kanaatleri öğrenmek kabil ola· riıata 20 teırinievvelde baılanryordu. 
uzlaşma misakını imza etmeleri tarihin- rının meşbu olduklan samimi ve dürüst !uğun, milletlerimiz için faydalı olmak- lar. Fırkamız daima Türk - Yunan itila- mazdı. Çünkü bir çok sebeplerle beı- Belki bu sene bir teıriniıanide başla-
den bugüne kadar ancak üç yıl geçmiı- bir dostluk zihniyetine tercüman olmak tan başka bir neticesi olmıyacak daha fıa taraftar bulumuş ve bu aebeple bü- )enen kanaatler söylenmez ve sakla- nacaktır . ., 
t ·r Bunu la beraber bu kııa zaman zar B tam b. üzaha' t d • k tli b. yu··k harpte bitarflıg·ı tercih etmit idi. nır. Çıkarılan hocalann ba,.Jarının ı . n tadır. undan dolayı şahsım namına ol- ır m re e ogru uvve ır ~ M 
f d .,_, af eli 1 la b. ·bi 1 ı al • ·· ı · h tt' ha aarif Vekili tlu .. n de ın a , ... tar P omat nnm ırı r e duğu kadar hükümetim ve milletim tıa· münebbih olduğu fikrindeyiz. mza ede- ATINA, 11. - Muhalefet gazeteleri, tekrar ınacagı soy enıyor, a a -
rine daima karşılıklı yardımda bulun- mına da size hararetle teıekkür etmek- ceğimiz yeni itiliıfname ile bu arzunun M. Çaldariıin beyanatını kaydederken, zı iaimler zikrediliyor. Bu huausta meşgul oldu 
makla fevkalade bir hıız duydukları ah- Jiğime müsaade buyurunuz. yeni bir delilini daha göstereceğiz. Türk • Yunan itilafının müteveffa Mavro timdi bir teY aöyliyemem; çünkü bu Maarif Vekil vekili Dr. Refik Bey 
-.al pek çok olmuştur. Milletlerimizin sağlam ve sıkı teıriki Ve ben, memleketimin selamlariy kardato'nun lıtanbul sefirliği zamanın- zevat hakkında 9ahai huawnet veya dün üniveraiteye gelerek müıavirlik 

Söylemeğe hacet var mıdır ki, bu mesaisi bu ıeyahatten aaha kuvvetlen- le birlikte bu arzunun milletimizin dan baıladığı ve M. Venizeloıun bu iti- dostluğum olduğuna kanaat getirir- ve idare heyetleri içtimııına riyaset et 
müıterek hareketin hedefi, muhafazası · la k k k ç·· k.. 1 bu-tü··n ıınıflan arasında bu arzuyu 11• • ·• ı·•-' b ı d Jer. Me·-lıa' Tıp Fakülteainden Ham- . . O . mıı o ra çı aca lır. un u yapmış o lafa Türkiyenın mutte IKJ u unan ev ~ mııtir. nıverıite kadrosunun tam 
hepimizin illı vazifesi olmak lazım ge- dug·umuz itteki sag"lamlıS.n en eıaslı yasetiınizin mihveri addedecek derece Jetlere kar•ı bı·r vaziyet alma,,le fasıla di Suat Beyin tekrar alınacağı aöyle 
1 lh .. t · ·d· B ·· t k h D" • d S d k.k o1arak cumartesi günü ilin edilmesi en ıu un anını ır. u mut ere are- · ti buk k' f · il d · d de derı·n bı·r akı·ı ha' sıl etmiı oldug"u kk d k. ·· J · h ) 1--- niyor. Ham i uat Bey en M>n a ı a . k d. . temına u ı ormıi er en zıya eme verdiği ha ın a ı soz en ayret e ıuu-fl muhtemeldir. 16 eylülde baılıyııcak 
ket, milletler cemiyeti ıçinde en ısıne su) hükiimetlerimizin müteha11is olduk teminatını getirmekle bahtiyarım. lamaktadrrlar. da kadrodan çıkanlmııtır. Bir çok e-
yeni bir faaliyet ıahası bulmaktadır. Ma )arı işte bu zihinyette mündemiçtir. iki Kadehimi nazikane misafirperver serleri olduğu, timdiye kadar çalıştı· olan ikmal imtihanlan programları 
amııfih Türk ·Yunan teıriki mesaiıinin ı k d · ·•· · b ı·kı · 1 b · • b. h Macar Başvekili 20 1- 1 dog"ru olabı·ıı·r. Fakat 11·mdı.den teıpitedilmiştir. imtihanların bir laı· mem e et arasın a tesıı ettıgımız ağ- ı eny e u ıuvareye samımı ır a 
yalnız um..,.,i ıiyaset ıaha1ında tatbik ların Yunaniıtandaki bütün siyasi maha va vermiş olan refikai devletleri hanı l A ld r aonra çalışarak yeni bir şey ortaya ko- mı tahriri olacaktır. Hnkuk Fakülte• 
edilmekte olduğunu zannetmek hatadır. filin ve bütün milletin en derin emelleri- mefendinin sıhhatine kaldırıyorum. ey u e ge ıyor ~ıyacıığına kanaat getirilmiş ola- ainin akşama kadar tedriaat yapması 
Bu letriki mesai, bilhaısa iki kardeş ne tekabül ettiğini bir kere daha zatı Kadehimi, dost Türk milletinin büyük Ankarayı ziyaret edeceğini yazdığı- cak ki açıkta bırakılmıthr. Mesela çı- eıaa itibarile tekarrür etmiıtir. Yalnı 
cümhuriyetin Balkanlarda ve ayni büyük iılilerine beyan edebilmekle bahtiyanm. reisinin ve zatı devletlerinin sıhhati- mız Macar Başvel<İli ML Gömböı teşri- kan hocaların ayarında bir çok zeva· devamın mecburi oluo olmıvacai-ı hak 
menfaatlere sahip bulundukla,~rıı_JŞ~a~r~kii_l....'.:::.'.:.:;::~:;;::-:.::.,:.~.:,::;:;,:::',...;:.;:~'..:.'.:.:....L..;::!:.::~_:::.;~~::::,:~'..'..::::'..'.!...:!=.::~'..'.:....J....l:~..::,::~..,!::1~~~.::.,.;:;::::.::,::::::."t..:.:;ı:.:.:....ı.......=:::;;....:.:;::.:;:::.:.:;::..;:;...::=..:::.::::_::::...::.::...z:::;;;..;;;;;.;.;;._.ı..-~~~~~~~-----"---"""' ..... --....._.-.. 
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İstanbul ve Trakya Ş~ker Fabrikaları Türk Anonim Şirketinden: 
Fabrikamızda çıkarılmağa başlanan yeni sene mahıu1ii toz ve keıme ıekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az c mamak 

üzere her isteyene ıatılmaktadır. Fiatlarımız eıkiıl gibidir. Yani lıtanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda araba veya --f · ----' 

ç~;!11:. Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,75 ~an~ıtta Küp Şekerin Kilosu 39,50 lurostur. 
Ancak en az bet vagoa ıekerl birden alanlara vagon batına beı lira indirilir. lıtaabul haricindeki yerlerden yapılacak slparltler be. 
delin yü:ıde yirmisi peıin ve 6ıt tarafı hamule senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal göaderlUr. Depodan itibaren bilttin masraflar 
ve mes'uliyet müıteriye aittir. Gönderilecek mal ılrket tarafından müıterl hesabına ılgorta ettirl1ir. Siparlt bedelinin tamamını gön-
der< n'er için ıfgorta ihtiyari olduğa gibi en az beı vagon ılparlt ederek bedelinin temamını peıia ödeyenler vagon baııaa beı Ura 
t~nzilatten istifade ederler. 

Adreı: lstanbal'da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han. No. 40-30 Telgraf adresi: l.tanbu1, Şeker Telefon No. 24470. 

Hitlerin bir günü 
- Kopenhagda çıkan Dagen• 

Nyheder'den -
" Adolf Hitlerin hemen hususi ha
yatı yoktur, denilebilir. Bütün gü
nü it e hosredilmiştir. Bu adam Al
man milletine hakikaten bir misal 
olmağa layıktır.,, 

Alman gazetelerinin sık sık yaz
dıklarından anlaşılan netice bu- I 
dur. 

Hitler sabah 8 de çalıttığı masa
ya oturur, Alman gazetelerini okur. 
Saat 9 da ecnebi gazetelerinin b ir 
hülasasmı yapmağa memur olan 
Kalemi Mahsus Müdürünü kabul 
eder. Bunları da okumak ve müna
kaııasmı yapmak bir saat sürer. Sa
at onda Basvekil en yakın mesai 
arkadaşlarile günün programım tes 
pit eder. Ayni zamanda, tek ba,ına 
dosyalarını tetkika dalmazsa, yük
sek şahsiyetleri kabul eyler. Bu da 
öğleye kadar devam eder. 

Öğle üzeri kabuller hatlar ve sa
at ikiye kadar sürer. Hitler.bundan 
sonra öğle yemeğine gider, bu da 
iki saatlik vaktini alır. Fakat bu iki 
saat ayni zamanda dolgun bir ça
lısmaya vesile olur. Hiç bir zaman 
y~lnız yemek yemez. Etrafında Go
ebbels gibi, Dietrich vesair gibi en 
yakın dostları vardır, onlarla gü
nün mevzuları üzerinde canlı mü
nakllf'llar yapılır. Batvekil son de
rece kanaatkardır. Daima sebze 
yer. İçki kullanmaz, sigara içmez. 

Saat 16 da Hitler, eğer Reisicüm· 
burun yanına gitmiyecekse gene zi
ya retçileri kabul eder. Başvekil 
her gün Nazi fırkası reisi Rodolphe 
Hasse ile Rayihtbank Müdürü 
Schah t'ı kabul eder. 18 den 20 ye 
kadar tekrar dosyalan arasında 
çalışır. Herfeyi kontrol eder, naza
retlerden hiç biri kendi malumatı 
olmadan mühim kararlar veremez
ler. Saat 20 de akşam yemeğini yer, 
bir saatte radyo dinler, Hitler bil
hassa tarihi, siyasi ve edebi eserler 
okur. Bazan gün doğuncuya kadar 
lambasının yandığı görülür. · 

1 Is ve lsci 1 
Jllilliyet fıu ıütunda it .,. ifçi C.ti· 
.vcnlere ta&>aUut edıyor . lı u• iıfi 
iotiyenln bir melıtupüıı Jı büro
ın.ıaa müracaat clm•li.Jirl-r .. 

İş arayanlar 
Fransada aekiz aene, Par.is Türk 

Konsoloshanesinde ve otomobil fahri ... 

kalarmda, çalıttıın. Tah•ilim ortadır. 
FTansı:zca okur, yazar ve konuşurum. 

Otel veya mafa:za ve tirketlerde it 
anyorum. Tatraya da giderim. Şerai
tim müsaittir. Karaköy, Topçular cad
deıi Na. 198 Rizr.e otelinde Harputlu 
Mcutala. 

Yeni n•frl1at 

Kaynak 
Balıkeıir Halken tarafı11dan çılıı:ar

lan bu aylık kültür mecmuaamm 6 ve 
7 nci sayılan da çılmuıbr. içinde de
ierli ya:zılar ve tetkikler bu(Qnan bu 
fikir mecmuasınr okuyucularunı~a tav 

siye ederiz. 

Göz Hekimi~ 
ı>r. Süleyman Şükrü 

Birinci sınıf mütchasııs 
(Babıali) Ankara caddesi N;. 60 .................... ~, 

DOKTOR 

lfafız CEMAL 
Dahiliye hastalıkları 

mütehassısı 
Cumadan ınaada hercön öğ1eden 

"<>nra saat (2,30 dan 5 e) kadar latan· 

h<ılda Divanyolunda 11& ıumaralı hu
suoi dairesinde dahili hasta! klan mua
~ene ve tedavi eder. Telefon: latanbul: 
22.'98. 5981 

3 üncü kolordu 
ilanları ,- İstiklal Lisesi Müdürlüğünden: 

Deniz Yolları işletmesi 
ACENT ALARI : 

karaköy - Köprübap Tel. 42364 
Si rkeci Mühürdar zade lıaA 

Telefon : 22740 Çorum Askeri Satın Alına 
Komisyonundan: 

Çorumdaki kıt'at ihtiyacı i

1- ilk - orta ve lise kısımlar ına kız ve erkek leyli Ye nehari talebe kaydını devam edilmektedir. 
2- Mü~ir'.yet müracaatbn Cumadan ba~ka hergiln kabul eder. 
3- Leyli • e nehari bütün ücretlerde mühim nisbette tenzilat yapılmıştır. 

çin kapalı zarfla münakasaya 
konup 9 eylfil 933 te ihalesi 
yapılacak 350,000 kilo buğda
yın almmaşmdan sarfı nazar l 
edilmiştir. Yerine kapalı zarfla 
250,000 kilo birinci nevi buğ
day Unu alınacaktır. İhalesi 1 
19 eylul 933 salı günü ıaat 17 • 
dedir. İsteklilerin nümune ve 
§artnameyi görmek üzere her 
gün ve münakasaya girmek i-

4- Arı:•ı •d, nlere tarifname r önderilir. 
Adres: Şehza:!eba ;ı Polis Merkezi arkuı - Tel. 22534 - (7268) 

İstanbul 

l 
Leyli 1 

Nehari Türk Lisesi 
Ana, ilk, orta ve lise kısımlarını havi cid .li bir muesseaedir. Kayit devam ediyor. Her giin müracaat kabul olunur . 

' - ~ ...... '· . ,. .. . ; - Adres: Şehzadebaşı Fevziye caddeıi. Telefon: 23746 (7218) 

Mersin Ziraat Bankasından: 

KARADENiZ 
BİRİNCİ ARALIK 

POST ASI 

ANKARA 
vapuru 12 Eylül Salı saat 18 de 
Galata rıhtımından kalkacak 
Zonguldak, İnebolu, Sinop, 
Samsun, Onye, Ordu, Gireson, 
Vakfıkebir, Trabzon ve Rize'
ye gidecek dönü,te bu iskele
lere ilaveten Sürmene'ye de uğ 
rayacaktır. (4751) çin tayin edilen gÜnde teklif 

ve 1220 liralık teminat mek· 
tuplariyle Çorumda Askeri Sa· 
tın Alına Komisyonuna müra· 
caatları. (3261) (4299) 

6058 
* *. Haydarpa§a hastahanesi i-

çin müteahhidi nam ve hesa -
hına bir ay pazarlığa konan 
12,406 kilo yoğurda teklif edi 
len fiat pahalı görüldüğünden 
açık münakasaya konmu§tur. 
İhalesi 18 Eylul 1933 pazarte 
si günü saat 11 dedir. İsteklile 
rin şartnameyi görmek üzere 
her gün ve münakasaya işti -
rak etmek için tayin edilen gün 
ve saatle teminatlariyle F mdık 
Lda üçüncü Kolordu Satın al
ma komisyonuna gelmeleri. 
(320) (4454) 6088 

* • * 
Müteahhi!"nam ve hesabına 

65,603 kilo kuru ot pazarlıkla 
alınacaktır. ihalesi 16 Eylfil. 
933 cumartesi günü saat 14,30 
dadır. isteklilerin şartnameyi 
görmek üzere her gün ve pazar 
lığa iştirak için o gün ve vak • 
tinden evvel teminatlarile F m 
dıklıda Üçüncü Kolordu Sa
tın alına komisyonuna gelme -
leri. (349) ( 4782) 639.2 

'!< '!< '!< 

K. O. Kıt'aları ihtiyacı için 
1430 ton odun kapalı zartla 
tekrar münakasaya konmuş
tur. Ihalesı 4-IU-933 çar§am
ba günü saat 14,30 dadır. ls
tektılerin sartnameyi görmek 
üzere her gün münakasaya gir 
mek için tayin edılen gün ve 
saatte teklif ve teminat mek 
tuplarile Fındıklıda 3. K. O. 
SA. AL. KOı~. nuna mura
caatları. (352) ( 4801) 

• * • 
K. O. Krt'atı ihtiyacı için 

açık münakasa ile ~:173 kılo 
benzin satın almacaktır. İhale 
si 4-10-933 çarşamba gunu 
saat 1 1 dedir. lsteklilerin şart 
namesini görmek üzere her 
gün ve münakasaya girmek i
çin o gün ve vaktınden evvel 
teminatlarile birlikte F mdıktı 
da 3. K. O. SA. AL. KOM. 
nuna müracaatları. (358) 
(4807) 

* * • 
1. F. Kılları ihtiyacı için ka 

palı zarfla münakasaya konan 
280 ton una teklif edilen fiat 
pahalı görüldüğünden pazar
lığa konmuştur. İhalesi 16 Ey 
lül 933 cumartesi günü saat 15 
tedir. Taliplerin pazarlığa gir 
mek için tayin edilen gÜn ve 
saatte Fındıklıda 3. K. O. SA. 
AL. KOM. nuna müracaatla-
rı. (357) (4806) 

K. O. Kıt'at ve müessesele- 1 

6368 

-Sıra Emlakin Nevi Mahalle ve Emlak Malsahibi Devir 
ıymeti 
51000 

Muhammen 
Kıymeti 
15000 

Laster Silbermann ve Şii. 
No. Mevkii No. Teel: 44647. G 
11 Hane ve dükkan Mahmu- 1-8 Angeli Mavrumati DOYÇE LEVANT L1NYE la.. diye M. 
12 " ;, " 10-12 " 10000 5000 
34 ,, ,, ,, Muhtelif T ataraki 49500 12!)()() 
35 ,, ,, ,, ,, Ermiyoni 37000 11000 

122 Dük.lci.n ,, 32 Argir Enniyoni 2000 500 

, 
' 

1 - Yukarda vasıfları yazılı gayri mübadillere ait 122 sıra numaralı dükkan açık arttır
ma ve mütebakisi kapalı zarf usulile nakten ve ~İn para ile mülkiyeti satılmak üzere 
4-9-933 tarihinden itibaren 21 gün müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. İhaleleri 25-9-933 
yirmi be~ eylül dokuz yüz otuz üç pazartesi gÜnü öğleden evvel saat onda Mersin Ziraat 
Bankası binasmda yapılacaktır. 

2 -Taliplerin muhammen kıymeti üzerinden yüzde yedi buçuk nisbetinde muvak
kat teminat akçesini ihale saatinden evvel Ziraat Bankası veznesine yatımıalan li.zımdır . 

3 - Daha fazla izahat albtak isteyenler ihale gÜnÜne kadar her gün öğleden sonra Zi 
raat Bankasına müracaat edebi irler. (4826) 

Hamburg, Brem, Anverı, htanbul n 
Bahriıiyah arasında azimet ve avdet 

muntazam postaları : 

Hamhurc, Brem, Stetin, Anverı Ye 

Roterdam'dan limanımıza mu•asali.tı 

beklenen vapurlar 

SAMOS vapuru limıuumo:da 
AMSE L vapur u 15 eylüle doğna 
TINOS vapuru 20 eylüle doğru 
A YOLA vapuru 27 eylwe doiru 

Burgaz, V ama, Köstence, Kalaı •o 
lbrail için limaruıruzclan hareket 

edecek vapurlar : 

SAMOS vapuru limanumzda 

Pereventorium Müd~riyetinden: Ademi iktidar ve 
bel gevıekHgine 

~ı en müc11İr deva SERVOlN 
baplandır. Deposu, lıtanbulda Sirkeci
de Ali Rı:za Mıer-1.ez eczaoesidir. T q
raya 150 kurut posta ile cöoderilir. iz. 
mir"de lrpt puarmdaki, Trabzoo'ıla 
Yeni Fer ah eaaneleriode bulunur. 

TINOS v&PW"U 20-22 eylüle doğna 

Yalanda Hamhurc, Brem, Annrs •• 
Roterdam limanlan için hareket 

edecek vapurlar 

30 Ağustos 933 tatile müsadif olduğundan odun ve man
gal kömürü 13 Eylül 933 çarşamba günü ihale kılınacaktır. 

(4798) 

HERAKLEA npuru 11-12 eylüle docn 
THESSALIA vapuru 12-13 eylüle doğrt 
ALIMMA vapuru 18-19 eylüle doğr-.1 
ALAYA Vlll'W'U 23-24 eylüle doira 

rile 1. F. Kıta't ve müessesele 
ri ihtiyacı için açık münakasa 
ya konan 356 ton hamam odu 
nu talibi uhdesinde olup iha
lesi 16 Eylül 933 cumartesi 
günü ıaat 16 ya talik edilmiş 
tir, Daha az fiatla talip olan
ların tayin edilen gün ve saat 
Fındıklıda 3. .K... O. SA. 

! AL KOM. nuna mü-
racatları. (354 (4803) 

• • • 
1. F. ihtiyacı için 800,000 

kilo odun kaoalı zarfla tekrar 
münakasaya -konmuş.tur. ihale 1! 
si 4-10-933 çarşamba günü 
saat 14 tedir. isteklilerin şart 
nameyi görmek üzere her gün 
ve münakasaya iştirak için ta 
yin edilen gün ve saatte tek 
lif ve teminat mektuplarile , 
Fındıklıda 3. K. O. SA. AL. 
KOM. nuna müracaatları. 
(353) (4802) 

• • • 
Oiyarıbekir Askeri SA. 

AL. KOM. dan: 
Diyarıbelcirin Alpınar kö

yü civarında yapılacak bir a
det zabitan ve efrat pavi.yonu 
inşaatı kapalı zarfla münaka
saya konmuştur. İhalesi 8 Bi 
rinci T~rin 933 pazar günü 
saat 10 dadır. İktidarı fenni 
ve malisine itimat edilenler ve 
bu gibi inşaat vücude getir
mi~ veya vücüde getireceğini 
müteahhis bir mühendisin ve 
ya memurun musaddak teah
hüdünü ibraz edenler münaka 
saya kabul edileceklerdir. Mü 
saddak şartname, keşifname, 
ve projeleri görmek 
İsteyenlerin her gün ve 
münakasaya iştirak etmek is
teyenlerin de 1863 liralık te-[

1 

minatı muvakkate makbuzla-

rile vakti muayyeninde Diyarı
bekirde K. O. SA. AL. 
KOM. nunda hazır bulunma 
ları. (3300) (4808) 

ZA YI - 924 tarihinde Beyoğlu Asker

lik ıubzsinden aldığını askeri vesikamı 

kaybettim. Y eniıi alınacağmdan zayiin 

hükmü yoktur. 310 doğumlu Riza reis of 

lu Mehmet Nafia. (7263) 

Çatalca icra memurluğundan : 

N urittin beye birinci derecede jpotekli 

olup paraya çervilmesine karar verilnüş 

olan ve temamına 22120 lira 9 kuruı kıy 

met takdir edilen büyük çekmece nahi· 

yesine tabi anarp çiftliii namıla ma

ruf çiftliğin ond.ı dokuz hiHesi açık art 

tırmaya vazedilnıit olup 30_9.933 tari

hine müsadif cumartesi cünü ııaat 14 

ten 16 ya lcaılar dall-emizıle açık arttır· 

ma icra edilecektir arttırma bedeli mu· 

hammen kıymet.üüa yiizde 7etmiı beti· 
ni bulduğu takdirde miitteriıi üıtünde 

biralulacaktır ve aksi halde en son art-

tıranın taahhüdü 'bakj kalmak fU'tİ.le 

15-10-933 tarihine müsadif pazar pnü 

saat 14 ten 16 ya bdar kez,a dairemiz· 

(6909) 

1 
1 

6224 

Fazla tafsili! için Galata'da Ovakim
yan hanında Laster Silbermann ve Şii
reki.sı vapur acentalığma müracaat. • 
Telefon : 44647 • 6 (6713} 

lataab•l Beledlyeıl UAnı.arı 1 
Fatih Belediye Şubesi Müiüriyetinden: Topkapıda Arpa 

emini mahallesinde Topkapı c:ıddesinde Belediye malı 105-82 
numaralı hane ankazı açık müzayedeye konulmuştur . İste
yenlerin yüzde yedi buçuk pey parasını yatırmak üzere her 
gün daireye ve müzayedeye girmek için de 26-9-933 salı gÜ 
nü saat 14 te daireye gelmeleri ili.n olunur. ( 4821) 

Yüksek Mektepler Mübayaat 
Komisyonu Riyasetinden: 

Üsküdar, Selçuk ve İstanbul Akşam Kız San'at Mektep· 
lerinin kışlık kok ve mangal kömürü ile odunları aleni müza
yede münakasaya konulmuştur. 

27 Eylül 933 tarihine mü Jadif çarşamba günü saat 3 tt 
ihale yapılacaktır. · 

Şartnameyi görmek için her gün ıaat 9 dan 12 ye kadar 
Üsküdar Kız San' at mektebine ve münakasaya iştirak için ta· 
yİn edilen gün ve saatte Fmdıkhda Yüksek Mektepler Muha 
aebesinde müteşekkil komisyona müracatları. ( 4797) 

de yapılacak arttırmasında dahi kıymet • s 1 h •• d •• J •• .., •• d 
muhammenenin yüzde yetmiı beıini bul u tan suyu arası mu ur ugun en 
madığı takdirde 2280 numaralı ka,nun ah ~ • • 

Hara ve Aygır deposu hayvanatı ıçın mübayaa olunacak 
kimına tevfikan geri bırakılacaktır cay• 

ri menkül şartnamesi 20-9-933 tarihln· 

den itibaren dairemizde açık bulundu-

rulacaktrr müterakim vergisi ve resmi 

tellaliyesi mütteriye aittir arttırmaya iı· 

tirak için yüzde yedi buçuk nisbetinde 

pey akçesinin ve bir bankanın teminat 

10-20 bin kilo arpa 60-80 bin kilo Yulaf 20 gün müddetle 
münakasaya vaa: edilıniş isede talip zuhur 
etmediğinden münakasanın 6 - 9 - 933 tarihinden iti 
talip zuhur etmediğinden münakasanın 6 9-933 tarihinden iti
baren bir hafta daha temdidine karar verilmiş olduğundan 
yevmi ihale olan 14-9-933 perşembe günü saat 14 le ihale edi 
leceğinden talip olanlarm Sultan Suyu Harasında müteşekkil 
komisyona müracaat etmeleri ilan olunur. (4824) • 

m e:ktubunun temjnini lazımdır İpotek 

sahibi alacaklılarla diğer alakadar gerek 

cayri menkU.1 haklarJnı hususile faiz ve 

masrafa dahil olan ittialarını evrakı müz inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
bitelerile yirmi gün içinde icra dairesine -

bildirmeleri ve aksi halde hakları tapo Paşabahçe ve Diyarbekir Fabrikaları için 4 Elektrikli 
ıicillerile sabit olmadıkça satıı bedelinin Tulumba ve lıkör fabrikası içi 1de 1 adet devvar elektrikli tu
payla,masından hariç kalacaklardır faz. lumba pazarlıkla satm alınacaktır. Taliolerin şartnameleri 
la malumat isteyenlerin 933-192 dosya rak etmek üzere yüzde 7 .5 tP.mi ak etmek üzere yüzde 7 ,5 temi 
numarasile memuriyetimize müracaatla- natlarmı haınilen 16-9-933 c ~martesi. günü saat IS da Gala-
rı ilin olunur. (7270) tada Alım, satım komisyonuna müracatları. ( 4623) 



l ••t. lv1r. .l\.umandanbğı ~a. Kom. ila~ 
Vlçme Taburu ihtiyacı i- 1 caktır. Talip olanların belli sa 

çin: atte teminatlariyle Tophanede 
Kilo Merkez Satınalma komisyonu· 1 

1700 Hafif benzin na müracaatları. (282) ( 4773) 
237 B marka mobiloil 6383 

200 Kastrol • * * Harbiye ve merbutu mek· 
200 Ham petrol teplerin 65000 kilo koyun 

13 Eylfil 933 çarşamba gÜ· 6000 kilo kuzu ve 20000 kilo 
gÜnÜ saat 14 te pazarlıkla alı- Sığır etlerine verilen fiat paha 
nacktır. Talip olanların belli lı görüldüğünden 14-9-933 
saatte teminatlarile Tophane- perşembe giinü saat 14 ten 15 
de Merkez Satın;ılma komisyo- kadar pazarlıkla alınacaktır. 
nuna gelmeleri. (281) (4774) Şartnamesini göreceklerin her 

"' "' .,,. 6384 gÜn ve taliplerin belli saatte te 

Topçu ve nakliye mekteple 
ri ihtiyacı için 900 kilo hafif 
benzin 13 Eylfil 933 çarşamba 

minatlariyle Tophanede Mer 
kez Satın alma komisyonuna 
gelmeleri, (266). (4594) 

6232 
günü saat 17 de pazarlıkla alı- "' "' "' 
nacaktır. Talip olanların belli Levazım Dikim evinde te-
saatte teminatlarile Tophane- raküm eden 15000 kilo kösele 
de Merkez Satmalma komisyo parçası 28-9-933 perşembe gÜ· 
nuna müracaatları. (280) nü saat 14 te aleni müzayede 

(4775) 6385 suretiyle satılacağından gör-
* * * mek isteyenlerin her gÜn mez 

Merkez inzibat kıt'ası ihti- kiir mahalle ve müzayedeye 
yacı için: ' ı;ıreceklerin belli giinün saatin 

Kilo de teminatlariyle Merkez K. 
650 Ağır Benzin Satın alına komisyonuna mü-
60 B marka mobiloil racaatları. (268) _(4619) 
30 V alvalin yağı 6237 
48 Ham petrol * * * 

13 Eyliiı ~;s3 çarşamba gü- Halıcıoğlu ihtiyat Zabit 
nü saat 14,30 da pazarlıkla alı mektebinde mevcut 33 kalem 
nacaktır. Talip olanların belli köhne eşya 28-9-933 perşem 
saatte teminatlarile Tophane· be günü saat 14,30 da aleni 
de Merkez Satmalma komisyo müzayede ile satılacağından 
nuna müracaatları. eşyaları görmek isteyenlerin 
(279) (4776) 6386 her gün mektebe ve müzaye-

.. • • deye gireceklerin belli günü-
T opçu Atış mektebi ihtiyacı nün saatinde teminatlariyle 

için Merkez K. Satın alma komis• 
Kilo yonuna müracaatları. (267) 
2250 Ağır benzin (4620) 8tZ9 ! 

240 Mobiloil yağı • * • 
158 Valvalin yağı Piyade ve Atı§ mektebi ihti 

13 Eylul 933 çarşamba gü- ya~~;: 
at 16,30 da pazarlıkla alınacak 
tır. Talip olanların belli saatte 800 Hafif benzin 
teminatlariyle Tophanede Mer 800 Ağır benzin 
kez Satınalma komisyonuna 243 B merka mobiloil 
müracaatları. (278) (4777) 107 Valvalin yağı 

6387 300 Ham petrol 
13 Eylfil 933 çarşamba gü

nü saat 15 te pazarlıkla alına
caktır. Talip olanların belli sa
atte teminatlariyle Tophane- 1 

de Merkez Satınalma komisyo 
nuna müracaatları. 
(284) (4771) 6381 

KIZ- t:RKEK 

AMELi HAYAT 
TİCARET LiSESi 

İ•tanbul • Cağaloğlu. Telefonı 25630 
Kayıt muamelesine devam olunuyor. Resmi orta mekteplere mu
adil olan üç senelik birinci devreye ilkmektep mezuıılan ve 
Ticuet lisesine orta mektep mezuııiyet imtihanım geçirmiş 1 1 

olanlar kabul olunur. J 1 [7141] =· 
6349 

Tokat Valiliğinden: 
Tokat Vilayet merkezinde yaptırılacak 67500 lira bedeli 

keşifli hastane binası kapalı zarf usulile ve 20 gün müddetle 
münakasaya konularak 19 Eylül 933 tarihine müsadif salı 
günü Tokat Vilayeti Encümeni Daimisince ihalei kat'iyesi ic 
ra kılınacağından bu baptaki proje ve evrakı keşfiyeyİ ve in 
şaat ve münakasa şartnamelerini görmek ve daha ziyade ma 
liimat almak isteyenlerin Is tanbul, Ankara, Vilayetlerine 
ve İzmir, Samsun, Sivas Nafia Dairelerine müracaat ve 661 
numaralı münakasa, müzayede ve ihalat kanununa tevfikan 
teklifnamelerini o gÜn saat on beşe kadar Tokat Vilayeti 
Daiıni Encümeni Riyasetine makbuz mukabilinde teslim 
eylemeleri ilan olunur. (4697) 6310 

Sıhhatin başlıca 

düşmanı olan 
Sıtmaya karşı 

PERTEV 
KİNİN 
Komprimelerile 
kendinizi müda
faa ediniz: 

6981 

Pazarlıkla Kalorifer ve Elektrik 
Tesisatı Yapılacaktır 

Milli iktisat ve Tasaruf Cemiyeti tarafından Ankara'da yapbrılmakta olan 
Daimi sergi evinin Kalorifer ve elektrik tesisatı pazarlıkla yaptırılacaktır. 
Taliplerin Cemiyetin Ankara'daki merkezine müracaatla lazungelen izahatı 
isteyerek tekliflerini 1-10-1933 tarihine kadar bildirmeleri ilan olunur. 7134 

-~ Gjjıtepede Çifte havuzlarda .... 
h.aobulun ep sıhhi ve en güzel binasına sauıp 

VECİHİ ........ &AYA T LİSELERİ 
" 

Mauif Velı:iletinin ders müfredat programını aynen tatbik eder. 

ANA - iLK ·ORTA - LiSE 

Fen Mektebi için 24 kalem 
telsiz ders malzemesi 13-9-933 
çarşamba günü saat 14,30 dan 
15 e kadar pazarlıkla alınacak 
tır. Taliplerin belli saatte temi 
natlariyle Tophanede Merkez 
Satınalma komisyonuna gelme *** kk . . .. .. . Leyli v• nehari, kız ve erke ısım'arını havi. Her türlü tedris 
leri. (277) (4778) •. G~dikli ~.uçük Zabıt mekte vasıtaları içinde gençleri hayata hazırlar, Üniversiteye yetiş-

bı ihtıyacı ıçın: 

1 

tirir tam manuile bir hayat lisesidir. 6388 

• * "' 
Fen Tatbikat mektebi için 

cinsleri muhtelif telli ders ve 
elektrik malzemesi 13 Eylfil 
933 çarşamba günü saat 14 ten 
14,30 a kadar pazarlıkla alma 
caktır. Taliplerin belli saatte 
teminatlariyle Tophanede Mer 
kez Satmalma komisyonuna 
gelmeleri. (276) (4779) 

Kilo I 
280 Ağır benzin KARA • DEN Z ve HAVA SPORLARI 
30 B marka mobiloil yağı L Kayıt işleri Cunıadıı.n maada her giiıı 9 dan 18 e kadardır. j 
15 Valvalin yağı .. !!!I,... İzahat isteyenler mektepten tarifname alabi;irier. 7285 ... 

24 Ham petrol 
Yunaniıtanm Makedonya ve Garbi Trakya 

Şehirlerine ilk seyahat 
Senelerdenberi memleketlerini görmiyen ve akrabalarile görüımek istiyenlere 

yegane fırsat. Seyyahlar 7 t"§rinİevvel 933 cumartesi günü saat 19 da Sirkeciden 

6389 

13 Eylfil 933 çarşamba gii
nü saat 15,30 da pazarlıkla alı 
nacaktır. Talip olanların belli 
saatte teminatlarile Tophane • 
de Merkez Kumandanlığı Sa
bnalına komisyonuna müraca- hareket edeceklerdir. Seyahate mübadil ve gayrimübadil Türk tabiiyetini haiz 

"'"'"' biliimum vatandaşlar iştirak edebilirler. Fazla izahat almak isti yenler aşağıdaki 
İhtiyat Zabit Mektebi ihti-

atları. (283) (4772) 
6382 adreslere müracaatları. 

yuı~n: *** 
Kil~ • Muhab~re Gedikli mektebi i 
700 A - b • , çın elektrık ders malzemesi 

50 B gMır kenzın b"l •
1 

' 13 Eylül 933 çarşamba giinü 
ar a mo ı oı : t 14 15 k d 21 V al lin - saa • a a.r pazarlıkla a-

va yagı lınacaktır. Taliplerin belli 
80 ~anı petrol 1 saatte teminatlarile Merkez 

.. 13 Eylfil 933 çarşamba gü. Satın alma komisyonuna gel 
nu saat 16 da pazarlıkla alına- meleri. (295) (4809) 

Tayyare piyango müdürlüğünden.: 
Şartnameler~ ':'eç~ile 934 yılbaşı piyangosu için 170,000 

«:l, 5,~00 duvar pılaru ıle 5,000 adet afiş tabettirileceğinden ta 
liplerın 14-9-933 perşembe: 

• K~za: ~lba~ı piyangosuna ait biletler ile 17, 18, 19 ve 
20 mcı ter~ıp pı~ang~.biletlerinin aleni pazarlık suretile mü
nakasaları ıcra edilecegınden taliplerin 16-9-933 cum t · 

·· ·· 15 k · ar esı gunu saat te omısyona müracaatları. ( 4767) 
6398 

lzmir Liman ve Körfez Şirketinden: 
Şirketimiz "3000,, ton maden kömürü. 

•atıa alacakhr. 
Kömürler tüvenan veyahut zerodiz olduğuna göre teklif 

namede evsaf ve cinsleri yazıl malıdır. T eklifnameler niha
yet Eylül on dördüncü perşembe günü saat on beşe kadar 
kabul olunacak ve şirket kararında temamile serbest ve muh
tar b.u!unacaktır . Şartnameyi isteyenler şirkete müracaat 
edebılirler. (4557) 6285 

Umumi Neşriyat ve Yazı lş/e-;i MüdürÜ ETEM iZZET 
Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. Ş. 

İstanbul: Sirkecide lskenderiye oteli sahibi Arifzade Faik Beye, İstanbul Mar
puççular Y ıırun Han Ardalızade F ebmi ve Nerigratlı Mehmet Halit Beye. 

(7225) 

1 De .... Iet Demlryolları idaresı hA.n arı 1 
Haydarpaşa kömür tahmil ve tahliyesinin kapalı zarfla 

münakasası 30-9-933 cumartesi günü saat 15 te idare merke 
zinde yapılacaktır. Tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerin
de beşer liraya satılmakta olan şartnamelerde yazılıdır. 

(4759) 6370 
-------------------

D r. A. KUTiEL 
Karaköy, Topçular caddesi No. 33 

(6895) (5997) 

lstanbul Asliye mahkemesi üçüncü hu 
kuk dairesinde: 

Ortaköyde İskele caddesiııde Ortaköy 
palas 8 No. da mukim ,Mf.hmure ham· 
mm kocası Zonguldakta Gümrük müfet 
tisi Yusuf Ziya beyin nezdinde mükim 
Hasan Bahri bey aleyhine açtığı boşan 
ma davasında müddaaleyhin ilı:ametga• 

hının meçhuliyeti ıebebile tebliğat ya
pılmamasına binaen i18nen tebliğat icra 
sına karar verilmiş olmakla mümaileyh 
Hasan Bahri Beyin 1-10-933 tarihine 
müsadif pazar günü saat 10 da mahke· 
meye gelmediği veya bir vekil gönder
mediği takdirde gıyaben tahkikata de
vam olunacağı tebliğ makamına kaim ol 

, mak üzere ilan olunur. (7253) 

lh tira ilanı 
" Mitralyözler i~in pervane şaftına 

merbut idaıe tertibatı" hakkında istih
sal olunan 29 K. Evvel 1931 tarih ve 
1309 numaralı ihtira beratı bu defa mev 
kil fiile konmak üzre ahere devrüferağ 
veya icar edileceğinden talip olanla
rın Galata'da Çinili Rıhtım Hanında 

Robert Ferri'ye müracaatları ngn olu· 
nur. . ,(7031), 6246 

DAKTİLOGRAF 
Türkçe, Almanca, Fransızca ve Alman 

ca Stenografi bilen Türk vatandaşı bir 
daktilograf Hanım iş arıyor. Z. H. rumu. 
zile lstanbul 176 numerolu posta kutusu 
adresine yazılması. .(7264), 

"'"' .. Scııh"' 
.. "fftO .. 
Wml•rn. 
eflketlerl 

fabrillaıun 
altlım•tl 

farikaııdır.. 

T. L 6 

ıvellit a•arızdan ıfzi vikaye 

,.cıecek olan Eno's •Fnııt Salt'' 
milstahzaruu alına.t için mftlılik 

baJAtın hada.1ım11 bd.~ 

:SObah v& 
akşam btf 
bardak suı 
derununda 
bir lı:.ahve 
lı:.a~ıQı mılı:. .. 
darı fı6fidir. 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsil 

(6 

Ziraat ve B<:tytar Fakü 
telerile Yüksek 
Orman Mektebi 

Kayıt ve kabul ıartları 
1933 ders senesi İçin Ankara (Yüksek Ziraat Ens 

sü) Ziraat ve Ziraat sanatları Fakültesine 5kız ve45 er 
olmak üzere (50), Baytar Fakültesine Kız ve Erkek ( 
Yüksek Orman Mektebine (3 O) talebe alınacaktır. Mües 
leyli ve meccanidir. 

Kabul şartları tunlardır: 
1 - Türkiye Cümhuriye ti tabasından olmak. 
2 - Lise bakaloryasını v ermiş bulunmak 
3 - Yaşı 17 den aşağı olmamak 
4 - Bu mesleklerin ica p ettirdiği bedeni kah' • 

malik ve hastalıklardan salim olınak, (tam teşekküllü h 
hane sıhhat Hey'eti raporile tevsik olunur). 

5 - Tahsil leyli ve meccani olduğundan staj veya 
sil devresinin ortasında (arız olacak 
dolayısile tahsillerine d evam etmek 
nmı kayb etmiş olanlar müstesna o 
üzere) staj veya mektebi ter kedenlerin veya cezaen ç 
!anların hükfunet tarafından kendilerine yapılan mas 
tazmin edeceklerine dair Noterlikten musaddak kefale 
me vermek (Müessesece veri lecek nümuneye tevfikan). 

6 - Mahalle ihtiyar He yetinden veya polis merk 
den hüsnühal mazbatası ile 4 kıt'a fotoğraf vermektir. 

7 - Taliplerin miktarı kadroyu tecavüz edince şah 
name dereceleri ve müracaat tarihleri sırasile kabul m 
lesi yapılacaktır. 

8 - Ziraat Fakültesine girecekler evvela 1 sene 
Orman çiftliğinde talebe na rnzedi sıfatile staja tabi 
lurlar. Talebe stajda bulunduğu müddetçe yemek ve 
şe bedeli olarak kendilerine ay da 40.- lira ücret verilir. 
ücretten hiç bir tevkifat yapı lınaz. 

Bu şartlan haiz olup An kara (Yüksek Ziraat En 
sü) Ziraat Baytar Fakültelerine ve Yüksek O 
Mektebine girmek istiyenler in 31 Eylul 933 tarihine 
dar yukardaki şartları göster ir vesikalarını bir istidaya 
tederek doğruca Ankara Yü ksek Ziraat Enstitüsü 
törlüğüne müracaat etmeleri. lstanbul'da: Selimiyede 
tar ve Büyükderede Orman Mektebi Rektörlüklerine 
müracaat olunabilir. 

Daha fazla maliimat alır ak istiyenlere 
takdirinde Prospektüsler gönderilir. (3024) 

müracaat 

~ 

Edirne Vilayeti Daimi Encümenin 
Cinsi Mikdarı 

Böhler çeliği 610 Klog 
Muhtelif Eğe 1360 tane 
Erkek Klavuz İ 165 tane 
Mpdul Çakısı 112 tane 
Freze desteresi 12 tane 
Vilayet mmtaka Sanat mektebine lazım olup yuk 

cins ve mikdan yazılı malzeme açık münakasaya kon 
tur. 17-9-933 Pazar günü saat 15 te ihalesi yapılacaktır. 
liplerin şartnameyi görmek üz ere Ankara ve lstanbuld 
nat mektebi müdürlüklerine ve Edirnede daimi encümen 
racaatlan ve münakasaya iştirak edeceklerin de ihale 
dipozitolariyle Vilayet Daimi encümenine müracaatları 

(4447) 

Nafia Vekaletinden: 
İrmak - Filyos hattının Irmak Km. 104,000 - l 12, 

rası ikınali navakısı kapalı zarf usulile münakasaya k 
muştur. Münakasa 5-10-933 tarihine müsadif perşemb 
nü saat 15 te Ankarada Nafia Vekaleti Müsteşarlık 
mmda icra edilecektir. Taliplerin cari seneye mahsus t 
odası vesikası ve (2750) liralık muvakkat teminatlariy 
likte ayni gün ve saatte komisyona müracaat etmeleri l 

dır. Taliplerin Demiryol İnşaat ında çalışmış Mühendis 
maruf bir Şirket olması veya böyle bir Mühendisle his 
olması meşruttur. Talipler bu husustaki şartname! 
beşer lir..- mukabilinde Ankar ada Nafia vekaleti Levaz 
resinden tedarik edebilirler. (4618) 

Yozgat Vilayetinden 
120178 lira 90 kuruş Jedeli keşifli Yozgat Me 

harı.tanesi için 28-8-933 tarihinde talipler tarafından ya 
teklifler mütedil ve muvıafık görülmediğinden şeraiti s 
dairesinde ihalenin pazarlli< suretile icrası takarrür et 
duğundan 28-9-933 perşembe günü pazarlıkla ihalesi 
meni vilayetce icra edileceği ilan olunur. (4537) 


