
Üniversiteye alınan ecnebi 
profesörler dün Türk profe
sörleri ile tanıştılar, şeref
lerine bir çay verildi. 

Sahip ve Başmuharriri: Siirt Meb'usu MAHMUT 

Yeni Fransız kabinesi dün 
beyannamesini okudu. Goe
ring yangın davasında bir 
maznuna küfürler savurdu. 
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Başvekilin Makalesi : Fırkamızın Devletçilik Vasfı . ~ 

ismet Paşa Hazretleri· Fırka programındaki devletçilik vasfinı, kom ünist v 
ınarksist bir fırkanın programına hakim devletçiliğin aynı gibi göste-~eğe 

yeltenen gayrımes'ul unsurların iddialarına set çekmiş o uyo 
~~~~~~~~~~~~~~~ 

de 
Halk 

vatandaşların 
fırl{a~ının 

Memleketimizde yapılacak o kadar iş vardır ki daha uzun yıllar hem devletin, hem 
mütemadi ve mütekasif faaliyetleri bu sahaları doldurmağa kafi bile gelmiyecektir. 
devletçiliğini tatbik eden Türk devletinin himaye ve muavenetinden bir an şüphe etmemelidir .. 

Siirt Meb'usu MAHMUT 
'd ANKARA, 4 (Başmuharririmiz- zakerelerinin zabıtları, Marksizim naaz ve bedihi bir mahiyet alJı. rüçhanı için ayni mevzuların delil ada bulunduklarını, umumiyetle için ve yeni düzeni kurmak için Je 
L~n)-Senelerden beri,Cümhuriyet prensipleri ve tatbik esaslan meya- En kuvvetli, en zengin devletler, olarak zikrolunmasına fal}ıyordum. hu mevzular üzerinde ne kadar feyizli ve müspet bir yol sayıyoruz. 
cıa.Jk Fırkası programını tatbik nında yer hulmaaı; hususi bir dik- tasavvur olunamıyacak devlet ted- Dikkatle vazettiğimiz gümrük hi- gergin ve titiz olduklarını, inhisar- Demek istiyorum ki yalnız müda
ınh·~s'uliyetini omuzlarına almış bir kate değer. Bu vesikaların bir gün birleri ile, iktısatlarını müdafaaya mayeleri veya diğer tedbirlerin larının piyasalarındaki fiat nazım· faa gibi muhafazakar bir noktai-

ukurnet reisi olan ismet Pata Haz- lisanımıza aynen çevrilmesi; fırka- ve kurtarmağa çalışıyorlar. Demek mevcut olmadığını bir an için ta- lığını ne büyük bir hassasiyetle ifa- nazardan değü ilerüetmek ve inki
retieri, rejimin onuncu yıldönümü mız azası için, bütün vatandatlar ki bizim devletçilikte müdafaa savvur edebilir misiniz? En harlı ya çalıştıklarını görüp te muhte- fal etmek gibi genişleyici politika 
llliina.sehetile, çok yerinde ve za- için çok enteresan bir tetkik ve ih- kuvvetini görmüş olmamız fırka- ve verimli bir ıran' at veya ziraat bir rem haşvekilimize yerden göğe ka- için de müspet ve en müessir vası-
~llJımda bir mekale nefretti. Muh- ret mevzuu olabilir. mız, Cümhuriyet Halk Fırkası için tek müşteri bulamıyacak kadar, dar hak vermemek olmaz. ilk gü- ta sayıyoruz . ., 
l ere~ başvekil; "Fırkamızın dev- * * * ancak övünülecek bir isabet ve doğ- rekabet karşısında perişan olur. nünden heri vaziyeti kavramış ve * * * 
etçılık vasfını., bütün kuvvet ve Halk Fırkası muhterem umumi ru bir karar cümlesinden sayılmak Yediğimiz ekmeğin ununu dahi görmüş olan bu büyük Türk devlet Devlet ile yurttıqların faaliyet 

'Vtuuhu ile bu mekalesinde tebarüz katibinin geçen seneki resmi ve icap eder . ., memleket dahilinden alamayız. adamı; büyük bir mahviyet göste- sahaları mevzuu hakkında muhte
ettiriyor, bilhassa Halk Fırkası sarih beyanatından sonra şimdi fır- Muhterem ismet Paşanın hakkı Osmanlı imparatorluğu gibi bir rerek bu görüşünü; yalnız hissi se- rem İsmet Paşa, fırka programının 
Programındaki devletçilik vasfını, ka hükilmetinin reisi sıfatile muh- vardır: Milli varlığı başka türlü misal henüz hahrlanmı:ula pek ya- lime ve temiz vatanperverliğe atfe- ruhunu, esasını arhk tefsire, tevile 
k.oınünist ve Marksist bir fırkanın terem başvekilimiz de devletçiliği- korumağa imkan yoktur. İktısatta kındır. diyor. Her halde hayatın müsama- tahammülü olmayan bir açıklıkla 
P~ogramına hakim devletçiliğin ay- mizin hususi tetebbüsleri tahrip e- şerbest meslek nazariyesinin Türk "Türlü krizlerden dolayı en ser- ha bilmiyen sert tecrübelerinden ortaya koymuştur: 
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gibi göstermeğe yeltenen gayri- den, onları, sistematik bir şekilde milletini iktısadi esaret ve zillete, best nice müesseseleri senelerden muvaffakıyetle çıkmıt olan böyle "Devlet ancak ferdin yapanuya
bes'ul bazı unsurların iddialarına imha ve inkıraza sürükleyen, va- korkunç sefalete sürükliyecek bir beri sert lırhnalara kar1ı tutundu- büyük teflerin elinde, Türkiyenin cağı şeyleri yapmağa çalıtmalıdır., 

11 suretle set çekmit oluyor. tandaş faaliyetlerine meydan br- felaket olduğunu bugün takdir et- ran devletçiliktir. Ticaret gibi en müstakbel inkişafını; derin bir haz nazariyesi basiretle mütalea olun-
Cüınhuriyet Halk Fırkası prog- rakmıyan, bütün istihsal vasıtaları- memif, kavranıamıt hüsnüniyet ve serbest sahalarda, dar vaziyete dü- ve memnuniyetle şimdiden görme- malıdır. Bir defa efradın yapabile-

ra.ınındaki devletçilik vasfının Ko- nı ve mevzulannı münhasıran ken- aklıselim sahibi hiç bir vatandat şen tüccarları (mesela tütün tüc- mek kabil değildir. ceği bir feyi devletin bahusus bi-
ınd ünist ve Marksist bir partinin di eline geçirmeğe azmetmiş mut- olur mu? carlannı) korumak için hükumet * * * zim devletimizin yapmaması şaya-

evletçilik vasfından anladığı ma- lak bir devletçilik olmadığını anlat- * * * geçen seııolerde hususi tedbirler Nakil vasıtalarına ve dolayısile nali nı aruzdan da fazla bir fey, lazım 
~a.~an büsbütün başka bir şey ol- mış oluyor. Türk milletinin milli Osmanlı İmparatorluğunun feci almıstır. inhisarlar her sene hasat liyat tarifelerine devletçe hakim bir şeydir. Çünkü her şeyden sarfı-

t U~u, kendisine has teşrih ve birlik ve beraberliğine, milli husu- vaziyetini, yarı müstemleke halini zam:ınında piya<Jaya müdahale olmanın ikhsadi faydaları müna- nazar yalnız maddi vasıta bakı
lıa.hiıI kudretile anlatan mümtaz siyetlerine, milli hayat tartlarına uy hatırlatan başvekilimiz devletçili- ederler ve bir sene devlet inhisarı, kaşa edilemiyecek derecede bedi- mından yapacağımız isler 0 kadar 
a.şvekilimizin bu yazısından şon- gun ve büyük Türk milletini en d" ve devlet,.ı"lı"k aleyhinde hayalat hi bir mahiyet almışhr. Bıqvekili- rok ve o kadar mühi~dir ki bun-ğin memleket iktısa ıyatı üzerin- > • '-- T · ki C h · · " ra., Utnarız ki, millet ile hükumeti kısa bir zamanda en ileri memle- kuran nice mütesebbisler görmü- mız, Kısaca ur ye üm urıyetı lardan efradın yapabileceg-i kısmı-

ı,· 'b k ı d deki faydalarını, hayırlı ve verimli ' · d.f J • • "b" · t" 1 · ırı irinden hiç bir vakit ayırmı- et er seviyesinin e üstüne çıkar- sümdür ki mevsiminde inhisarların tımen 1 er erını ır ım ıyaz ı ış- na vesaitimizi dağıtmamak, elbet-
y H ık F k T k d d tesirlerini •u suretle izah ediyor: · 1 tın · k t" h d fi ·1 an a ır ası devletçiliğinin mayı, ür yur unu ünyanın en Y piyasaya müdahale etmesi irin bü- e e şır e ı., gaye ve e e erı e te en makul şeydir. Maahaza be-

'-" f • ı d 1 "Devletriliğin memleket iktısa- " "ti'h 1 ak · t · ı •Yıun te sır ere uğratılmasına ar- mamur ve en me eni mem eketleri ,. tün idraklcrı"ni sarf ederler.,, nazarı ı ara a m ıs emış o an nim kanaatimce bir i~in, efrada ve-
t k d 1 1 · · yük -' l diyatı iizerindeki faydalı tesirleri- "h · · k d ··ı·· ld • r 1 mey an ca maz. sevıyesıne ·· St:ıtmeyi Ü kü hilen Asırlar teraküm etmi~ milli 21 nıyetın ne a ar gu unç 0 ugu- ya devlete ait olması o işin talep 

h. d 1 lik l nin ekseriya hali derecede larke- T d h ·· · · 
. Bu vesile ile şunu hatırlatalım ki, ır ev etçi. 0 duğunu izah et- dilmedig"ini görüyoruz. En serbest sermayelere, ihtiyat kuvvetlerim:: nuH alkayrFıcka te aruz ettırıyo~. ettiği vesaitle ölçülemez. Mesele-

Şııı:ıd· k d . mi' oluyor. a ır ası programına man- nin bütün memleketle alakan ve 
ha. . ıye a. a .. r m .. evcu. t vazıyet ve zıtnnoluııan bir san' at veya ticaret dayan 11, .aı tekniklı meml,,ket- b -ı b .. ·· d 

kık ti l f 1 · Muht b k'I" · 'd" mı~ ve ag anmıf utün vatan a,. ya hususi menfaatlere terkedı"lme-ı a erı tür u te sır ere ugratan- erem asve ı ımız ıyor mÜJ"efleh olabilmek için mutlaka ler iktısadiyatmın, hükumetlerin- ı "b" d ı t. " l k k t 
ar k ld O · · 1 ·11 1 ki: · ar gı 1 ev e ın yapıcı 1 uvve si ihtimalidir ki bu hususta karar 

d _ço o u. rıJİna ve mı i o· devletin yardımına ve müdahalesi- b .. ··k b' ta k k k d · · d h ug "dd" .1 .1 . .1 b "D l .1.v• d I ce ne uyu ır assup ve ıs anç- ve u retıne., ıman e en mu te- vermeg-e esas olacaktır.,, 
t u ı ıası e ı erıye sürü en azı ev etçı ıgın mü a aa vasıtası ne ihtiyaç göstermektedir. Su ba- lık ·ı k d • h • b k·ı· · b 1 f 
ezlerin; - belki de farkına varıl- olup olmadıg-ı yedi sekiz seneden ı e orun ugunu, en e emmı- rem a,ve ı ımız, u sarsı maz ır- Bu türlü temiz ve doğru anla-

ttı d şında bulunduğumuz için, bu ihti- yetsiz miktarlar ve rak- ka kanaatini fU suretle jfade et- Yl"i ismet Pa"" gibi samim'ı ve 
1_ a an - Komünist Fırkasının beri münakaşa olunmuştur. Fakat yacı her gu .. n göru··yorum ve sonra kamlar ·· · d d l t kt d" 7 y-
"O uzenn e ev e a- me e ır: mümtaz devlet adamlarına ne ka-ngre mukarreratı, hu fırka mü- sonsenelerartıkbumünakaışa,ma- "Serbest m l -· d [ t u·- d ) ı "B" "k d l T · · k F ~. es egın., eve ç ıge am arının gün erce nasıl müdafa- ız ı tısatta ev etçı ığı ın işa (Devamı 2 inci sahifede) 

·~·····················~···~·~······························· ,,,,,,,,, 

Seliınikte görülmemiş bir gün İsmet p;~~d;~"'"O~i~;;~;~;·k~d~~~~"""i~i"R~~~~;~lt'i~'"fij'~k""' 
Gazi Hz. nin dog"' dukları Helen milletine Ecnebi profesörler için dostlarına hı·tabesı· 

dün Üniversitede tanışma 
eve dün levha kondu Başvekilinmektubucoşgun merasimi yapıldı 

''Gazi dünyaya huzur ve refah temini 
yolundaki hareketin şefidir,, 

M. -Papanastasyonun nutku 
• SE:LANIK, 4 (Telefonla • Heyetle 

!:•den arkadatımızdan) - Bugün sa
dt ~ıı beşte Gazi Hazretlerinin doğ -
.ıtgu ev Üzerine konan levha mera -

llnıle açıldı. Selanik halkı bu tarihi 
:;'aha.Heye giden yollan ve civarını 
b 0 dunnu,tu. Evin önünde Yunan Me
L: Uı1tn meclisi ikinci reisi M. Trikopis, 
orıferanoa iftirak eden bütün heyet 

İzaları, mahalli hükUnıet erkanı, ko
Ordu kumandanı Kaınenoa ve beledi
~e reisi görülüyordu. Tam saat on 
t •tte evi• cephesine konan levhayı ör 
en Türk ve Yunan bayrakları ayan 

a""•mdan ve Yunan heyetinden M. 
l akkalbaşı tarafından kaldırıldı ve 
de"ha sürekli alkışlar arasında mey • 
fana çıkınca M. Papanastayo kısa, 
k akat manalı bir nutuk irat etti. Bal-

ı aııd •ulhü davasının tahakkuku yo • 
un a Yo 1 · ·ı ·· d ru maz mesaısı e temayuz e-
c~n 

1
M. Papanastasyo bu nutkunda ez. 

um e dedi ki: 

b .. -;: Burası yalnız Türk milletinin 
v u~. tef inin dünyaya geldiği müte • 
b:ı-:ıı hır Y\lva değildir. O yalnız doat 
I •;.~illetin şefi değildir. O yalnız mil 
t e F1111K büyük kurtarıcısı değildir. Mus 
Ji~·af. emal ayni zamanda Balkan bir 
h gı derinin ıampiyonu ve dünyaya 
.,Ükur ve refah temini yolundaki bü
y t . h!'reketin şefidir. Tarihi, hürri • 
,:hr~çın mücadelelerle dolu Selanik 

111 1
1 ~~ukları arasında Mustafa Ke • 

1 . .'.'. :.•bı medeni dünyanın iftihar et-
11g1. ır §ahsiyeti görmekl~ sonauz bir 
.:';";,nç içinde o, dünyanın takdirlr.ri
' r aklı olarak Üzerinde toplanu§, em 
'Z :'-~.ender bir İnsandır. Mobte,.cm Ga
~ .

11
•ze ~ııkarada demişti ki: "Balkan 

Jc:ı e~erı, kardeş milletleriz. Bu mil
YÜkeb. ara~ın:d~ ayrılık olamaz'' Bü .. 
•. .. ar reıs ıçın marıası olan bu evin 
ıunde hep birden haykıralım: 
S ~ aşann Türkiye, Yaşasın Gazi!. 
anıyelerce devam eden alkışlar a-

Gazi Hz. nin doğduklan ev 

raııı.ında "Zito Gazi !0 avazeleri yük .. 
seliyordu. Bundan sonra askeri bir 
bando cümhuriyetimizin onuncu yıl 
marşını çaldı ve Elen hükumeti namı
na Makedonya umG.lJIİ valisi M. Dra
gosi.s ile Oniveraite profesörlerinden 
M~ lspiropulos iki miUet arasındaki 
sarsılmaz dostluğu bir daha ifadeye 
vesile teşkil eden nutukar söylediler 
ve Atina elçimiz Enis Bey bu nutuk
lara mukabelede bulundu ve Türkiye 
namına teıekkür etti • 

(Devamı 2 inci sahifede) 

alkışlarla karşılandı M. Malche ve Neşet Ömer Bey: 
'AT/NA, 4. A. A. -Türkiye baş- Ankaraya çağrıldı 

vekili ismet Pasanın Balkan kon· 
feranslan ve B:ııkan hükumetleri
nin elbirliği ile çalışmaları lehine 
olarak meb'usan meclisine gönder
dikleri mektup reis tarafından o
kunmuştur. 

Bu mektubun okunuışu çoşgun al· 
kışlar arasında dinlenmiştir, 

Amerikanın iki filosu 
birleşiyor 

VBJ~nglon, 4 (A.A.) - B~ye na
zın muavini Amerikanın büyük atlaa fi 
!osunun Atlas Okyanosuna ııa.k:li me
selesinin ciddi surette tetkik edildiği
ni bildirmiştir. 

Nazır muavini, Anrerikaıı filosunun 
gelecek yaz Atlas Okyanosunda bir do
laşma ve gezinti yapmasına M. Roose
velt'in müsaade ettiğini de söylemiştir. 

Filonun sonbahar nihayetine doğru 
Büyük Okyanosa dönmesi muhtemeldir. 
Bu mezuniyet M. Roosevelt, M. Swao
son ve Bahlriye nezareti erkanı arasında 
yapılan bir müzakere neticesinde ve
rilmiştir. 

Jlilliy~t 
Bugün· Ze'!gin mün

• derıcatla 

sahifedir. 

M. Malche ve Neıet ômer B. 
Maarif vekaleti tarafından vuku 

bulan davet Üzerine Üniversite emini 
Dr. Neıet Öme~ ve vekalet müıaviri 
Pr. M. Mal ehe bugünkü trenle Anka· 
raya hareket edeceklerdir. Bu davetin 
Üniversite kadrosu ile ali.kadar oldu
ğu tahmin edilmektedir. Kadro ikmal 
edilmiştir. Kadronun gelecek hafta ba 
ıında ilan edilmesi ümit edilmetkedir. 
Bazı noksanlar dolayısile, Üniversite
de tedrisatin başlanmasr Teşrinisani ~ 
nin 11 inden 15 inci gününe tehir edil
miştir. Şimdiye kadar kendilerile mu
kavele yapılan ecnebi profesörlerden 
ıehrimize ge.len 20 zat dün öğleden 
sonra Üniversiteye gelmişlerdir. Dün 
saat 15 te Üniversitede tanışma ve ta
nı§tırma merasimi yapılmı§tır. Mera .. 
simde Ünivenıite emini Dr. Neıet Ö
mer, Vekalet müşaviri M. Malche, 
Tıp fakültesi reisi Tevfik Salim Paşa, 
hazır bulunmu;ılardır. Ne§et Ömer B. 
kısa bir nutuk irat ederek ecnebi pro
fesörlerine va,.ifelerinde muvaffakı • 
yet temenni ebni§ ve lstanbul Üniver
sitesinde vazife aldıklarından dolayı 
bu teşriki mesaiden Türk ilim alemi • 
nin memnun bulunduğunu ifade et • 
miştir. 

Merasimden sonr;ı profesörler ken
di fakültelerine giderek laboratuvar
larını, kütüphanelerini ve mesai ıa· 
!onlarını gezmitler ve kendilerine dera 
plinarı tevzi ediJmi~tir. 

Şehrimize gemiş olan ecnebi pro
fesörler meyanında beynelmilel bir §Öb· 
ret olan "Roman ve edebiyatı,, profe
aörü Dr. M. Leo Şipitzer de :vardır. 

"Türk milleti bütün dünyanın dikkat 
ve hayranlığını Üzerine 

celbetmeğe muvaffak 
ANKARA, 4. (A.A.) - Amerika 

Reisicümlıuru M. Roosevelt Hazret
lerinin 29 birinci teşrinde Nevyork' 
da Amerikalı Türk dostları cemi
yetinin tertip ettiği hankede oku
nan ve radyo ile Amerikanın her 
tarafına neşredilen hitabesi fUdur: 

" Türkiye Cümhuriyetinin 
onuncu yıl dönümünü birlik
te tesit etmek Üzre toplanmış 
olan Amerikalı Türk dostları
na, toplantılarına karşı duydu
ğum alakayı bildirmek iste
rim. Bir milletin tarihinde on 
sene gibi bir müddet bir dö
nüm noktası teşkil edebilir, fa
kat bu müddet bilhassa Türk 
milletinin tarihinde pek husu
si bir ehemmiyeti haiz bir dö-

(Devamı 10 uncu sahifede) 

olmuştur~, 

M. Roosevelt 

Dün umumi mütarekenin yıldönümü m ünasebetile Feriköy mezarlığında ya• 
palan ôyi ni ruhanide .. , 
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Başvekilin makalesi: Fır- HAR 1 1 HABERLER 
kamızın devletç •Jik vasfı _Y_a_n_g-ın_d_a_v-as-ın_d_a_F_r-an_s_ız-k-ab-i-ne_s_i 

Bir hadise (Başı ı inci aahifede) 
dar yarafıyor ! 

Şurası muhakkak ki; Türkiye, 
iktısadi istiklalini tamamen elde 
edecektir. Türkiye, bu maksat ve 
gaye için - en kısa bir zaman
da - milli düzenini kuracaktır. 
Bu muhakkak. . . Fakat hangi me
nabi ve vesait ile?... Zihinlerde 
derhal tebellür eden bu sorgunun 
cevabı da ayni zamanda, ayni kat'· 
iyetle canlanıyor: 

A - Devlet bütçesile ... Devletin 
biitün vesaiti ile .•. 

B - Yaratıcı ve memleketçi bir 
faaliyet göstermeğe tetvik oluna
cak milli tasarruflarla ... 

Gayeye erişmek için, başka çar' 
ve yol yoktur. Düfünmeli ki, yara
tıcı tetebbüslere girişmeyen, muat
tal bir halde kalmağa mahkfun o
lan milli biriktirmenin ne mana ve 
ehemmiyeti kalır? .. Esasen iktısa
di, sınai teşebbüs imkanları kapan· 
clıkça milli tasarruf hareketinin de 
inkişafı duraklamağa mahkfundur. 
Hedef ve gayeleri Halk Fırkası 
programından tamamen aykırı o
lan bazı adamlar, istiyorlar ki: 

Bir taraftan milli tasarrufu mü
temadiyen devlet tetvik etsin! Di
ğer taraftan da bu milli tasarrufun 
memlekette yaratıcı ve verimli te
~ebbüsler kurmasına gene devlet 
her vasıtaya başvurarak mani ol
aun ! ... 

Mevzu Türk milletinin mukad
derat ve istikbali bakımından çok 
ehemmiyetlidir. Bu itibarla, üze
rinde biraz daha durulmağa değer: 

Milletler arasındaki mübadele
nin gerek hacim ve gerek kıymet 
itibarile her sene mütemadiyen ve 
muntazaman azaldığı bir tarihi 
buhran devresinde yaşıyoruz. 1932-
1933 dünya iktısadi vaziyeti hak
kında Milletler Meclisinin neşretti
ği broşürün mütaleasını ve için
deki rakamların tahlilini muhte
rem okuyucularımıza bilhassa tav
siye ederiz: Her memlekette, dev
let bütçesini besleyecek vergi te
melleri, buhranın tazyiki ile zayıf
lamakta ve vergi "verim,, leri azal
maktadır. Bu umumi vaziyet için
de bizim de hususi bir vaziyet ve 
vazifemiz vardır: Bu anda Türk 
Devletinin bir an evvel sanayilete
rek, milli düzenini kurarak iktısadi 
istiklalini tamamen elde etmesine 
çok müsait siyasi ,artlar ve im
kanlar mevcuttur. Böyle bir fırsat 
karşısında: Türk milletinin yüksek 
menfaatlerini dütünen milli şefle
rimizin kalkıp ta, bazılarının dü
~ündüğü gibi 'öyle bir lisan kul
lanmalanna imkan var mıdır: 

"Biz milli iktısat programımızı 
münhasıran bütçe menabii ile bafa
racağız. lktuadi buhranın tazyiki 
neticesinde bütçe varidatımızın 
kısmen azalmasına ve yapacağı
mız işlerin de azametine rağmen 
bu işleri yalnız ve yalnız bütçe
mizle, devlet menabi ve vesaiti ile 
vapacağız. - Her gün arthğını 
,;ördiiğümüz ve her veıile ile tef
vik ettiğimiz milli tasarrufları ise 
ba faaliyete iştirak ettirmiyeceğiz. 
Onların her hangi verimli, karlı 
bir İstihsal tesebbüsünü kurmaları-
na mani olac~ğız.,, ı 

Mümtaz batvekilimizin kalemin
den, bu münasebetle çıkan haki
kat, ne kuvvetlidir! 

"Efradın yapabileceği bir şeyi 
devletin bahusıu bizim devletin 
yapmaması ~ayanı arzudan da faz
la lazım bir feydir." 

* * • 
Muhterem ba,vekilimiz bu vesi

le ile: Bir işin efrada veya devlete 
ait olması kararının verilmesinde 
yüksek milli menfaatlerin hakim 
olması prensipini de ayni kat'iyetle 
ortaya koymutlardır. Şüphesiz ki: 
Bu salahiyet Halk Fırkası devletçi
liğinin ruhunda ve esasında mün
demiçtir. Türk Devleti milli iktı
s:ıt hayatının mürakabesini daima 
ve daima elinde tutacaktır. Fakat 
' yüksek milli menfaatlerin,, nere
de olduğunu da her zaman devlet 
mefhumuna yakıtan bitaraflıkla 
tetkik ve tespit edecektir. Mevcut 
bazı haletiruhiyelere bakarak hük
mediyoruz ki, münhasıran hisleri
ne kapılanlara kalsa: Ferdin yapa
bileceği hemen hemen her mühim 
te ebbüs, milli menfaatlere muga
yirdir. Ve bu itibarla filiyatta bü
tün istihsal faaliyet sahası devlete 
kalmalıdır, teklinde bir teze isti
nat ediyorlar. Şu da muhakkak ki; 
Tür Devleti: Türk iktısat hayatın
daki hususi faaliyetleri de, milli ik
tıaat programının çerçevesinin içi
n sokacaktır. Fakat, o milli plan 

ah· ıindcki tc•ebbüs ve faaliyet- ! 
lerdcn de himaye ve yardımım esir

ıriyccektir. Devlet; lüzumsuz 1 

illi iktısada faydasız, geri, demo: J 

de tesisata da meydan verecek de
ğildir. Milli tasarrufların heder 
olınasına mani olmak, devletin e
saslı bir vazifesidir. Bundan bat
ka, iç pazarlarımızın tanzimi de 
devletçe ihmal edilemez. ihtikar 
fiatlerile müstehliklerin ezilmesine 
meydan vermemek le devlete dü
fen bir vazifedir. llaveye lüzum 
yok ki, devlet, bütün bu vazifeleri
ni; milli istihsal şubelerinin hakiki 
vaziyetlerini, yüksek ve şaşmaz bir 
bitaraflık ve dikkatle tetkik ede
cektir. Mesela: maliyet fiatlerini, 
amortisman nispetlerini, zaruretle· 
rini, çok muhtemel istihsal tehlike 
ve zararlannın karşılıklarını, milli 
tasarrufun uzun yıllar bağlanmış 
ve kalmıt olması gibi amilleri de 
tetkikleri sırasında gözönünden 
uzak tutmamak, gene devletin bir 
vazifesidir. İnkar edilemez ki, mil· 
li iktısat planı içinde, faaliyet gös
termek isteyen ve bu hususta yar
dım ve himaye bekleyen her Türk 
müteşebbisinden "vazife ve mes'u
liyet,, aramak devletin tabü bir 
hakkıdır. Hiç bir devlet; milli ik
tısadı ba,ı boş, mürakabesiz bıra
kamaz. Her hangi sahada ve her 
hangi 'ekilde olursa olaun, spekü
lasyon kazançlarını kökünden sök
mek te devlete düter. Bir kelime ile 
diyebiliriz ki Türk devletçiliği va
tandaşlar arasında bir tahrip ve 
imha silahı değildir. Her sınıf 
Türk halkını mevcut imkanlar dai
resinde mes'ut ve miirelleh kılma
ğa çalışan, içtimai tesanütten, mu
habbetten, milli birlik ve beraber
likten ilham alan bir devletçiliktir. .,. .,. .,. 

Memleketimizin bir an evvel sa
nayiletmesi lüzumu hakkında bal}
vekilimiz her vakit hatırlamamız 
icap eden çok değerli nasihatlerde 
bulunmuşlardır: 

"Memleketin muhtaç olduğu sa
nayii, lefkilatı ve vesaiti devletin 
yardımı, nezareti ve hatta doğru
dan doğruya tefebbüsü olmaksızın 
kurabilmeyi safdil olanlar dü~üne
bilir. Aıır çok amansızdır. Ve se
neler geçtikçe zamanın insafaulığı 
azalmıyor. Her hududu aşacak ka
dar azgınlapyor. Geri ve eksik ve
sait içinde bırakılmıf olan kahra· 
man ve büyük bir milletin sanayii
ni ve iktısadi düzenlerini devletin 
bütün vaaıtalan ve imkanları ile bir 
an evvel vücuda getirmek taşıdığı
mız vazifelerin en ağırı ve en mü
himmidir .,, 

Hükumet reisimizin bu sözleri 
hakikatin ta kendisidir. 

Eski ve tekamül etmit sanayi 
memleketlerinin ileri teknikli sana
yiini korumak için ne gibi teclhirle
re batvurduklarını, gümrük ve 
kontenjan himayeleri, vergi mua
fiyeti, prim subvention gibi endi
rekt usıillere tevessül ettiklerini 
görüp te Türk devletinin yardımcı 
nezareti olmadan milli sanayii bu 
tarihi devrede kurmayı düşünmek 
cidden safdilliktir. 

İleri memleketler sanayiinin iç 
pazarları ve hariç pazarlar için 
ayrı ayrı satıf fiatleri tatbik ettik
leri; gizli tahsisatlara dayanarak 
kapalı Dumping yaptıklan bir sıra
da bunlarla devletin yardımcı ne
zaret ve himayesi olmadan rekabet 
edecek bir sanayi kurmağa kalltıt
mak hatta ıafdillikten daha ağır 
bir vaaıf ile tavsif olunmalıdır. 

Kanaatimizce, ferdi ve hususi 
faaliyetler: Milli faaliyet istikamet 
ve çerçeyesine girince Halk Fırka
sı devletçiliğini tatbik eden Türk 
devletinin himaye ve muavenetin
den bir an fÜphe etmemelidir. 
Memleketimizde o kadar yap•lacak 
i' vardır ki daba uzun yıllar hem 
devletin ve hem de vatandaşların 
mütemadi ve mütekasif faaliyetleri, 
bu ~!taları doldurmağa maattees
süf kafi gelmiyecektir. Bu hususta 
yüksek ba,vekilimizin son tasarruf 
bayramı münasebetile verdikleri 
kıymetli teşvik ve nasihatleri bura. 
da hatırlatmak isteriz: 

"Bizim milli iktıaaJ. sahasında 
yapacak çok i'!lerimiz olduğunu 
söylemek lıer birimizi yoruluncıya 
kadar bütün ömrümüzce çalıştıra
cak ve geçindirecek mevzular ol
duğunu söylemek demektir.,, 

••• 
Bu mevzu etrafındaki yazımızı bi-
tirirken, bir noktayı yeniden teba
rüz ettirmek istiyoruz: Halk Fırka
sının devletçiliğini benimsememi,, 
Halk Fırkası devletçiliğine inanma
IDif, ona bağlanmamıt hüsnüniyet 
ve aklıselim sahibi hiç bir vatan
das yoktur. Serbest iktıaadi haya
tın kendi kendine itleyer. ve düze
len bir makine olduğunu iddia e
den; fakat bu makinenin ölümle 

' ıtlasla, ıstırapla, inkırazla itleyen 
bir makine olduğunu unutan; haya-

Goering bir maznuba 
küfürler savurdu 

LONDRA, 4. A.A.- Royter Ajan
smdan : 

M. Goering ıahit sifatile verdigi ifa. 
sini bitirdikten ıonl"a maznun Dimitrof 
" Dünyanın altıda birini idare eden ca· 
niler " &Özünden makşadının ne olduğu .. 
nu M. Goering'e ıormuıtur. Bunun üzeri .. 
ne reis derhal müdahalede hulunmu§ ve 
Dimitrofu komünist propagandası yap .. 
maktan menetmiıtir. Dimitrof reise dö
nerek M. Goering'in milliyetçi sosyalist 
propagandası yapmak suretile giriıtiği 
hareketten farklı bir şey yapmadığı ceva
bını vermiş ve M. Goering'e ,:51,ı-duğu 
suali tekrar etmiıtir. O zaman M. Goe
ring büyük bir tehevvürle yerinden fır .. 
!ayarak yumruklarım hiddetle sıkıp sal
lamağa başlanuştır, Bu sıra':!~ 1. Goe· 
ring 'in dudaklarından bir t.- .• 1 yolsuz 
ve yakışıksız ~özler bir çığ ha.:ıı~ ! yuYar· 
lanıp dökülüyordu. 

Dimitrof bu hal karşısında istihzalı 
bir tarzda gülümıemdde iktifa etmiştir. 
M. Goering bunun üzerine daha şiddetli 
bir öfke ile söze başlayarak " Rusya be
nim hiçte umurumda değil. ben ancak 
Rayhiştag meclisini tutuşturan ecnebi 
komünistlerle alakadar olurum. " demiı· 
tir. 

Dimi trol M. Goering' e batka bir ıüal 
d.U.. sormak istemiş, fakat M. Goering 
birden bire " Bıı komünist caniyi bura
dan al;p götürünüz" diye haykırmıştır. 
Bunun üzerine polisler bir sürü proteı .. 
to sözleri yağdırmağa baılayan Dimitrof 
u tutup götiirmişlerdir. Ayni zamanda 
reis'de DiınitroPun salondan çıkarılma· 
amı hemen emrebniıtir. 

Dimitrof salondan çıkarken M. Goe· 
ring' in kendisine doğru dönerek: " Bu 
muhakemenin salahiyet hududu dııına 
çıkıp elimize düşünüzde o vakit görünü .. 
nüz " dedği iıiclilmiıtir. 

Kara kitaplar neler var? 
BERLIN, 4 .A. A. - Volf Ajansından: 
Rayi~tag yangını davasına bugijnde 

devam edihnittir. Şahit aıfatile mulıa
kemeye gelen Pru•ya batvekili M. Goe
ring'in vereceği ifadenin ehemmiyetin
den dolayi - dünki muhakemede üç cel
sede hazır bulunmaktan men edilen -
maznun Dimitrof bugijnki celseye iıtis
nai surette kabul edilmiıtir. 

Elçilerden ve nazırlardan bir çoğu din 
leyiciler arasında idi. 

M. Goering bilhassa demittir ki : 
" Kara kitap " da yazılı İsnatları red 

etmek için bazı teferriiatı açıkça anlat
manın Almanyanm menfaatlanna uygun 
olacağı tüpbemdir. Bununla be.-aber talı 
uma at olan isnatlara gelince ben bunla
" çiiriitmeğe kalkıtmağa lüzum bile gör
mem.. Zira bu hücumJaı- ve isnatlar o ka
dar gülünç ki onları delillerle red ebneğe 
uğraşmak heman heman bir 't ı. • Za· 
ten mütemetlerim vasrtasile pek iJi öğ
rendiğime göre paraya ihtiyacı olan her0 

Kım dilenci " beni suçlu gösterecek her 
hangi bir idô.yi yabancı memleketlerde 
ortaya sürmek ıuretile para tedarik ede· 
bilmit ve bazı kimseler Berlinin ayak ta
lmnı arasında - Daha sonralan Lond
rada fabitlik eden - bir çolı: "Yüksek 
ve güzide tahitler" arayıp toplamıtlarda. 

"Kara kitap Rayhittag meclisini 
yakmağı dostum Coebbela"i.ıı bana 
tek"\! ettiğini, benim de meclis bina • 
sm; sevine sevine yaktığımı, hatti. o • 
muzlanma mavi ipekten bir hannani4 

ye alarak yangını keyifli keyifli sey • 
rettiğimi bile iddia etmektedir. Kara 
kitapta yalruz bir eks.iklik var: Ne -
ronun Romayı. alete verdiği ırrada 
yaptığı gibi mec!;s yangını eanaımda 
benim de bi.- rebap çaldığımı iddia et· 
meği unutmuf .. 

Doğnıau aranırsa Rayi9tag meclisi 
ynagmı beni hayretler iç.inde bıraktı. 
Gerçi biz parlamentarizme kartı mÜ• 
c.ıı.deleye geçtik, fakat bu mücadeleyi 
1924 yılından beri kanuna tamamile 
uygun bir biçimde yapıyordu. Ayni za 
manda milliyetçi aosyalist devletin 
hükümete öğüt Yermek ve tavsiyeler 
yapmak Üzere millet tarafından seçil
mi, bir meclise malik bulunmak iste • 
digini ._ıe ehemmiyetle kaydediyorduk. 

Bizim mücadele meyzuumuz parla 
mentarixmin efratlan Te nıüteaddi.t 
fırkalann zarar!; hükın;, n nüfuzu i
di. 

Eaasen benim komünistlere hücum 
için Ravittag meclisini yakınağa ihti
yacım da yoktu. 

Malta valisi sealahiyetini 
tevsi etti 

MALTA, 4 (A.A.) - Yeni çrkanlaıı 
bir beyanname ile birlikte neşredilen ka
nun ıimcliye k&dar nazb"larla parlamen· 
tomın haiz olduğu salibiyetleri, umumi 
ıraliye vermektedir. 

Beyannamede bu tedbirin zaruri ve 
son derece lüzumlu olduğu da bildiril
miıtir. 

MALTA, 4 (A.A.) - Maltacla kuv
ntli bir siyasi gerginlik vardır. 

tın acı hakikatlerinden bu kadar 
uzaklafmış ve esasen tarihe karıt· 
mı' olan bir sistem ile, "lktısatta 
serbest meslek,, ile Türk milletinin 
alakası olamaz. Çünkü, Büyük Ga
zinin büyük bayram gününde dedi
ği gibi Türk milletinin ta•maz bir 
aklıselimi vardır, Türk milleti ze
kidir! 

Son söz: Türk milletinin istikba
line, mukadderatına hakim olan 
büyük fırkamızın devletçiliği ile 
muhterem batvekilimizin dediği gi. 
bi, halde de, istikbalde de pek ye
rinde olarak, iftihar edebiliriz. 

Siirt Meb'usu 
MAHMUT 

Beyannamesini okudu ve 
itimat reyi aldı 

PARIS, 4 (A.A.) - Havas Ajan -
sından: Mebusan meclisinin bugünkü 
toplantısında yeni hükUınet beyanna • 
mesmi okumuştur. Reis M. Boui•son 
celseyi açar açmaz geçenlerde ölen 
eski Baıvekil Painleve'n.in meziyetle • 
rini anmak üzere bir nutuk söylemiftİr. 
Bu nutuk mecliste bulunan mebuslar 
ta.rafından ayakta dinleıunqtir. 

Başvekil M. Sarraut meclisin müte· 
veffa hakkında izhar ettiği takdirle • 
re hükUmetin de iştirak ettiğini aöy le 
~tir. Bundaa sonra celse matem ala 
meti olarak bir saat tatil edilmiştir. 
Bu eS11ada hükU.met Painleve'nin na
şmın Panteon•a nakline 111.ezaniyet ve
rilmeşi hakkındaki kanun layihasını 
meclise tevdi etmiştir. 

Celse tekrar açılınca M. Sarraut 
kürsüye gelerek hükômet beyanna • 
meıini okumu~tur. Bu beyannamede 
bilhassa deniyor ki: 

"Cebir ve tiddetten alınan ilham • 
ların, en değerli hiiniyetlerden vaz • 
geçilmesi'nin hep birlikte aıkıntr ve utı 
rap çe J'n milletlerin özlediği kurtu • 
luşu temin edecek yerde bilakis tehli
keye düşünlüi'.i bir kargaşalık içinde 
çırpman dünya karşısında içimizde u
yanan istek • harsi ve libe.-alligi uınu· 
mun fikrine genişlik ve •tık veren • 
Fransanm, timdi bulunduğumuz bu çe 
tin merhaleyi atma.k kuvvet ve azmi· 
ni kendi ırnede.oi cesaretinde ve cüm· 
huriyet aerbe&t faaliyetinde bulmak 
kudretini haiz olduğunu göstermektir. 
Biz o dütüncedeyiz ki bu aarp merha
lenin ötesinde genit ufuklara kavut • 
mak ümidi belirmektedir. 

"Franaanın dayanıklı ve aarıılma.z 
bir maliyeye ihtiyacı vardır. Fransa • 
run mali itiban gerçekten ve büsbütün 
mütevazin bir bütçeye, dahildeki te • 
reddüt ve endiJ<>lerle hariçteki karar
sızlıklar k&l"lıaında en sağlam ve en 
'<fayanıklı ol.arak kalacak bir milli 
paraya lüzum göstennektedir. 

Fransa Yaktile bu hwusta geçirdiği 
endişeli ve ukıntılı saatleri bir daha 
yaşam'k İstemiyor. Bugün karşmıza 
çıkan hükômet hu noktada kendinden 
evvelki hükümetten başka türlü bir dıi 
şüncedc buhi~mıyor. 

Bütçede tevazün temini içi.ıı ilk ön
ce aa.rfedilmes.i lazım gelen gayretle
re gelince, hükümet birkaç gün son -
ra bu hususta taliini deneyecek .. e bü
tün azası araeaınr~ tam bir itiJif mev 
cut olduğu halde bütün m~uliyetini 
derute edecektir. 

HükUınet bu suretle hareket eder • 
ken kendini bekliyen akıbeti hiç dü -
şünmiyecek, fakat projelerini ve vazi.. 
yellerini iyic::e teabit ettikten sonra 
umumi kurtuluşa kaqı dikilecek bü • 
tü engelleri yıkıp d"virmek azmini 
elinden bıralanayacaktır." 

PARIS, 4 (A.A.) - Mebusan mec 
lisi geceleyin hararetli münakasaşa • 
fardan sonra 250 müıterikif ve 32 mu 
halife kartı 320 reyle Sarraut hiikUıne
tine itimat etJniıtir. t.~üstenkif kalan • 
lar Blüm taraftan sosyalistlerle Tar • 
dieu ve Paynaud'un arkadaşlarıdır. 
Hükümet lehinde rey verenler de Ra· 
dikallar, Radikal sosyaliıtler, ıol ce
nah radikalleri , cümhuriyetçi sosya • 
iatler, halkçı demokratlar, müstakil • 
ler ve sol cenah cümhuriyetçileridir. 
M. Flandin de hükUnıete lehinde rey 
verm.i~tir. 

lngiltere ve sulh 
Hariciye müsteşarı mühim 

bir nutuk söyledi 
LONDRA, 4 (A.A.) - Hariciye 

müsteşan M. Eden , Y or-kslıirelde Skip
tonda söyoıfiği bir nutukta demiJtir ki: 

"lngiltere hükumeti bir ihtiaf vuku
unda müdahalede bulunup bulunmama
ğa karar vermekte tamamile serbesttir. 

lngiltere, Lokarno muahedeleri mu
cibince önceden hiç bir taahhütle bağlı 
bulumnamaktadır. infirat siyaseti çıl
gınca bir politikadan batka bir gey de
ğildir. 

Almanyanm ailalılan azaltma konfe· 
ranunclan çekilmesine teesoüf etmekle 
beraber biı!hiııliği kapacak ve miUetle-
ri endişeye düşürecek bz dit kallanma· 
ia da lüzuın görmiyoruz • 

Lakarno misakı meselesi ne gelince, 
bir tek ihtimal hariç olma.lı: üzere bütün 
ıkararlaım milletler cemiyeti mecliıi 
tarahndan ittifakla alınması icap et
mektedir. Y aııi lngilterenin muvafaka
ti mutlaka lazımdır. 

Harp vasıtasına ı...1 YU'nnamak hu
susunda girişilen taahhüdün yabut 
rehin mınbkasının .. kerlikten tecrit 
edilmiı vaziyetinin bozul..11aması ihti
maline gelince, böyle bir balde zarar gö
ren tarafın hemen yardnmna koşmak 
mükellefiyetinin tatbik edilip edilmeme
sine biz kendimiz. karar vereceğiz. lıto 
lıunı1an dolayıdır ki lngiliz bükıimeti 
körükörüne hic bir taahhütle bağlan
mış deiildir. Ve alacağı karan kendi 
nrmek hususand serbesttir~, 

Tibetin garp kısmına 
giden ilmi heyet 

ROMA, 4 (A.A.) - Tibetin garp 
kısmına giden ilmi heyetin reisi ltalyan 
akademisi azasından M. Tueein akade
mi reisine gönderdiği bir telgrafta Ti
bctte yapılan kesif seyabatincle elde e
dilen neticeleri bildirmi,tir, 

Akademi reisi MarkOni'nin uzak 
şark memleketlerinden geçerek ltalyaya 
döneceği sırada Hiudistanda bu heyete 
iştirak etmeıi muhtemeldir. 

lstefani 

·----· ------· 

Balkan konferansı hu 
sabah onda açılıyor 

Se1anik bir gelin gibi süslenmiştir. Bul· 
gar heyeti fevkaladelik arzetmektedir 

SELANIK, 4 (Telefonla· Heyetle giden arkadaşımızdan) - Ba 
sabah yedide .:>elcinıge vardık. Ista syonda başta M. Papanastasiu ol . 
mak üzere konterans azafonndan, komolcı>hanenin mensuplarından 
ı:e ha.klan büyük bir kalabalık he yetimizi karşıladı. Türk heyeti Meti
terane otelinde hazırlanan daireler de yerleşti. Selanik dördüncü Bal -

an konferansının sinesinde topla nması münasebetile her yer gelin 
gıbi süslenmiştir, ller tarafta 1iırk • Yunan ve diğer Balkan devletleri 
bayrakları gorülüyor. Meydanlar ve abideler defne yaprakları ve Bal
kan renklerile donanmıflır. Selani k matbuatı baş yazılarını ve başlıca 
sütunlarını konferansa tahsis etmişlerdir. Öğleyin Metiterane otelinde 
M. Papanaatas.iu komey azaları şe reline bir öğle ziyafeti verdi. Bulgar 
heyeti murahhasası bu sene bir lev kaladelik arzetmektedir. Bulgarlar 
bir reis, bir reisi sani, bir ktitibi u mumi ve 22 azası olan bir heyetle 
llonleransa iştirak ettiler. Bulgaris tanın bu hareket tarzı konferans ma 
ha/ilinde alaka ile karşılandı. Ve b irkaç nikbin tefsirlere vesile oldu. 
Görünüşe göre Bulgaı·lar bu sene k onlerans mesaisi ve bilhassa Veko
lis cephesile pe~ yakından ve ehem miyetle mesgul olmak niyet ve karar 
nndadırlar. Balkanlarda sulhün ku vvetlendirÜmesi yolunda eiaılı a -
dımlar atılırken bilhassa son aylar zarfında Bulgaristanın bu kayna, -
ma haricinde kalmak tehlikesine maruz bulunması komşumuz Balgarla
n endişeye sevketmişe benziyor. K onleransın devamı müddetince tat -
bik edilecek program tesbit olunm uştur. Bu programa göre dördüncü 
Balkan konferansı 11 lkinci Teşrin de öğleden sonra son umumi içtima
ını aktedecektir. Ayni akşam koni eranıı azaları vapurlarla Aynaroza 
gidecekler ve gece vapurda geçiril dikten sonra ertesi günü Aynaroz 
ziyaret edilecek ve 13 ikinci Tefri nde Selôııiğe dönülmüf bulunula -
caktır. Prograr.-.a göre konferans yarın sabah saat onda Yunan Harici
ye nazırı M. Maximosun bir natkil e Oniversite binasında "Eski idadi" 
açılacaktır. Bu maksatla Oniversit eJe bir halta müddetle derslere lası 
la verilmiş, bina dahilinde lazım gelen tertibat alınmıştır. Yarın öğle -
den sonra tarihi yerler gezilecek ve saat on seklzde komisyonlar teşek
kül ederek çalışmağa başlayacaklardır. Gece Elen\ ükiimeti konleram 
azaları şerefine bir ziya/et verecek tir. Programa göre müteakıp günler
de Seliinik lJniversitesi, Ticaret odası, Selanik serbest liman mıntaka
sı, Seliinik sergisi komitesi ve Selanik belediy~si konferans azaları şe
refine muhtelif ziyafet ve balolar vereceklerdır. 

Mecdi SADRETTIN 
SOFY A, 4 (Milliyet) - Bu ayın 5 inde Se anikte akted l'ecck Bal 

kan konferansı için Bulgarlar murahhas7arını ayırmışlardır. Bunlar, 
Yanko Sakızov, Dr. lvan Penakov Dr. Boris Petkov ve diğer zevattan 
mürekkeptir. Heyet on sekiz ki,Pdir. Selaniğe hareket etmişlerdir. 

Kon/ er ansı takip için 
SELANIK, 4 (Telefonla· Heyetle giden arhadCJfımıulan) - Be7-

nelmilel sulh bürosu ve Milletler Cemiyeti ile Karneci müessesesi mü -
meuilleri konferans mesaisini mü1ahit olarak takip etmek üzere Selii -
niğe gelmişlerdir. lktual nazırının bugünlerde gelmesine intizar ola • 
nuyor. 

Kaymakamla'" arasında 
"ANKARA, 4 (Tel.elonla) - Siirt mektapçuluğaruı Muı mektup

çusu Hikmet; Kavaklı kaymakamlığına Elmalı kaymakamı Kaz~, 
Ilgaz kaymakamlığına Koçhisar kaymakamı Sıtkı, Emet kaymakamlıgı 
na Lüleburgaz kaymakamı Tayyip Niyazi, Seydişehir kaymakamlığına 
Dursunbey kaymakamı Kerim Beylerin tayini ali tasdika ilttircrn et
miştir. 

Selanikte görülme' 
miş bir gün 

(Ba~ı 1 inci ııabilede) 
lstiklil marıımız çalındıktan son

ra, y&§a>ın Türkiye, yataaın Y unanİs· 
tan sesleri arasında merasime niba -
yet verildi. 

Evin cephe3ine talik edihnit olan 
mermer levhanm üzerinde siyah yazı 
ile türkçe, fransızca ve rumca olmak 
üzere tu cümleler mahküktur. 

"Türk milletinin büyük müceddidi 
ve Balkan ittihadının müzahiri Gazi 
Mustafa Kemal burada dünyaya gel· 
mittir. işbu levha Türkiye cümhuriye• 
tinin onuncu yılı münaaebetile konul
muıtur. 

Selanilı 29 Birinci teşrin 1933 
Merasimden sonra M. Bakkalbati 

leYbayi örten bayraklarda kordclalan 
Riyaseticüınhur umumi katibi Ruıen 
E§I"ef Beye bir hitıra olarak takdim 
etmittir. 

Öğrendiğime göre Selinik belediye 
meclisi bugünlerde Gazi Hazretlerinin 
doğduk.lan bu evi tehir namına satın 
almak karannı Yerecektir. Ev tamire
dilerek bir müze haline konacak ve 
muhafaza olunacakbr. Bütün heyet • 
ler bu aktama kadar geldiklainden 
M. Papanaııtasyonun reisliği altında 
konsey geç vakit top.lanıruıtır. Bulgar 
heyetine sabık nazırlardan M. Saka· 
zof riyaset etmektedir. Yunan B&§ve-

Tahran sefaretimizde 
~ardenparti 

Tahrandan gelen malUınata göre, 
sefirimiz HüsreY Beyin refikalan Hanım 
tarafından sefarethanede çocuklar için 
bir gardenparti tertip edi!mİftİr. Kırk 
kadar çocuk gardenpartiye i,tirak et
miş, ve akşama kadar eğlenmİjlcrdir. 

Katar yerine 
BERLIN, 4 A.A. - Devlet demir

yolları müdürü, yüksek fen memurlan
nm önünde verdiği izahatta yolcu ka
tarlanmn kaldınlarak, ycırlerine ken• 
diliklerinclen müteharrik vagonlar ko
nulacağını bildirmittir, 

Bu suretle trenl<ırin aüratl artacak 
ve tevakkuf ve hareket için kaybolunan 
vakitlerden tasarruf edilmif olacaktır. 
Bu değiıiklik bir kaç sene içinde ta. 
hakkuk ettirilebilecek ve iki milyar lDlll'· 

ka mal olacak tir. 

kili M. Çaldaı-Q miUtacel hükümet it
leri aebebile konferans meaaiaine it -
tirak edemiyeceiinden müteess.ir ol -
duğunu bir telgrafla konferans reiai
ne bildirmqtir. 

M11cdi SADRETTIN 

Yunan hariciye nazırı 
SELANIK, 4 (Telefonla) - Hari

ciye nazın M. Maximoa yarm aabab 
burada bulunacaktır. 

Askeri müz;cde 30 Aijustos meydan h arbini tasvir eden tablo binluce halk 
tarafından seyir ve tetkik edilivor .. 



6 ok 
Bayram günü Ankarada Fırka 

Umumi katibi Recep Beyefendi 
Cünıhuriyetin onuncu yıldönümü 
~ünasebetile yeni neşrettiğim An
aıklopedik bir kitabın kabındaki 
okları işaret etti: 

- Bulduğunuz symbole çok gü
zel. Yalnız, oklar Türk oku değil, 
Romen okudur. Hatırınızda olsun. 

Diye beni ikaz etti ve sonra iza
hat verdi: 

- Fırka bayrağı için bu oklar 
Üzerinde derin tetkikler yaptım, 
müzedeki bir çok Türk oklarını 
gözden geçirdim. Nihayet hakiki 
Türk oklarını buldum. Bunlar uç
ları sivri, kapzesi kalın oklardır. 
~omen oklarının uçları balık kılçı
gı gibi terstir. 

T e,ekkür ettim. 

Ok, Türk silahlarının emekdarı
dır. Fakat düşman karşısında kıy
meti kalmıyan bu silah her zaman 
İçin bir ileri remzi olmuştur. Bugün 
kü sürat ve medeniyet aleminde ok 
daima ileriyi ve en yüksek sürati i
fade eder. Daha bir iki yıl evvel 
büyük bir hava hattı şirketi kendisi 
ne symbole olarak oku intihap 
etmiştir. En müthiş sürate malik 
tııakineler (Fleche - ok) işaretini 
taşıyorlar. Bizim inkılap bayrağı
tıııza koyduğumuz altı okun ifade 
ettiği altı mana (Laik, devletçi, 
~alkçı, milliyetçi, cümhuriyetçi ve 
l~kılapçı) vasıfları da bir kül ha
l~nde ileriyi, sürati, hareketi göste· 
rır. 

Türk Milleti on yıl içinde bu al
~ Vasfın manasını kavramıf Ve OD• 

arın gösterdikleri istikametleri 
tutmuştur. Bir kaç gün evvel geceli 
f"?düzlü bayramını yaptığımız in-
ılap bu idrakimizin mahsulüdür. 

Büyük Şefin büyük nutkunda söy 
lediği gibi Türk milleti inkılabın 
hu hassalarını bütün kabiliyeti ile 
Varlığına sindirmiştir. 

Cihan harbinden sonra cemiyet
lerin siyasi bünyeleri çok sarsıldı. 
En mütekamil medeniytelerde inhi
laller görüldü. Biz bu alem içinde 
Büyük Mustafa Kemal'in keşfetti
ği en pürüzsüz ve en ya~atıcı yolu 
tuttuk. 

Bugün A vrupanın o kemalini 
h.ulmuş zannedilen devletlerinin 
~1Yasi ve içtimai buhranlar içinde 
18likrar bulamadan bocaladıklarını 
görüyoruz. Eski ilmi nazariyelere 
Ve telakkilere saplanıp kalan Av
l'Upa kim bilir daha ne kadar za
man bu karıtık vaziyeti muhafaza 
edecektir. 

Şurası muhakkak ki yeni Türki
)'e kabul ettiği bu umdelerle inkı~ 
labma symbole olarak kabul ettiği 
hu altı okla cihan harbi sonunda 
dünya üzerinde tekevvün eden yeni 
akidelerin en doğrusunu ve en kuv
Vetlisini ketfetmittir. 

Yeter ki bu altı okun ifade etti
ği manaları silinmez, aşınmaz bir 
fekilde idrakimize işliyelim ! 

Burhan CAHIT 

Seyfi Bey mezun 
) .Mezuniyet alan lstanbul gümrük -
herı. baş müdürü Seyfi Beye Galata it
d~lat gümrüğü müdürü Memduh Bey, 

unden itibaren vekalete başlamııtır. 

( BORSA 1 
Ot Banbomdan alınan cetTeldir) 

4 Teşrinisani 1933 
Akıam Flatları 

İotikrıular Tahvilit 
latikraz dahili 99 Elelttril< ~-1933 latikra:zı 95 Tram..-ay ~ Şark D. 1otları 2.30 Tla•I ~:. Mu•ahhide 51,37,SO 

~ 

Rıhtım 17,7~ 
tltnriikJer 7 80 

~-~di mahi • 6 Anadolu l 44,40 

T•ıdat 9,25 .. il 46.75 
• ••le.eriye 9,50 Mümeaıı.il so.ss 

ESHAM 

1, Ba•lı:au Na· Telefon 13.-... t,!IO BomoRtİ 19 
.... Ha•lli•• •.aıı Terkoa 26,75 1-,. M.&e•aia 102 Çimento 11,20 

raın.-a,. 47 ittihat da.y. 17.75 
A.nadolu Hia.se 26,75 Şark day l,ıo 
Şır. Hariye ıs Balya l,as Reji J,60 Şark m. ecsa 2,85 

ÇEK FIATLARI 
Pari• 1%04 Prai 15.93 Lond .. a 
Nüyork 

663 Viyana 4.25 
73 Madrit 5,63 

Brükaol 3.38.25 Beri in 197.115 
PJl:i1an 0 8,98 Belgrat 34,80 
Atina 83,14 Zloti 4,21 
Cer:ıe\l're 245,50 Pe,te 3.81 
Arnsterdam. 1,17,15 Bükreı 80.81 Sof ya 66.91 MoakovA 1083.25 

NUKUT (SalM) 

Kurut Kuru• 

20 f. Fra_naıı: 167 ı Sille, "-•· 24,50 1 lıtel"lin 657 1 Peır.•t. ıa 
l Dola.r 135 l Mark 49 

20 liret 223 1 ZelotJ %4.-
ZO f. Belçib 117 20 L•y O.ZJ 
20 Dralımi 24 20 Dinar 46.-
20 1. lsviçr• aıa 1 Çer11.ovl9 
10 Le•a 2!1,- 1 Altı• 9,32 
21 Kur. Çele 118 1 Mecidiy~ 0,34 

l Florirı 83 Banknot 2.33 
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ŞEHiR 

Eko•••I 

Yumurta kongresi --
ihracatın arhrılması çare

lerini teshil edecek 
Yakında toplanacak yumurta kon

gresine ait hazırlıklar kariben ikmal 
edilecektir. Kongrenin başlıca tüccarı 
yumurta ihracatının arttınlması çare
lerini teabit etmektir . Kongreye yu • 
murta müstahsilleri, ihracatçılar ve 
keresteciler mümessilleri iştirak ede -
ceklerdir. 

Esnafın borçları 
Esnaf cemiyetlerinden geçen sene 

müşterek bir büro halinde birleşen 
bn beşinin bir sene zarfında 11 bin 
lira borçları ödenmiş ve bankada 10 
bin liraları birikmi§tİr. Dört cemiyet 
daha, b~inci bir grup halinde müı • 
terek büroya iltihak etmek Üzeredir
ler. 

Yiyecek fiatları 
Ticaret odasının hazırladığı istatis

tik cetvellerine göre, geçen ay zarfın
da yiyecek fiyatları biraz daha ucuz
lamııtır. Şimdiye kadar eski mikdar -
lanru az çok muhafaza eden ev kira
larında da son ay zarfında yüzde 10-
20 tenezzül vardır. 

Olçu ve ayar müfettişleri 
Şehrimizde bulunan muhtelif mm 

takaların ölçü ve ayar müfettişleri -
Din stajları bitmiıtir. Bugünlerde hep 
ai mıntakalarına hareket ebnek Üzere
dirler. Getirilen normal ölçülere gö • 
re, Jstanbul ve ta§radaki esnafın öl • 
çülerini şimdiden siparit etmeeri, ak
si halde son haftalarda müşkülata ma 
ruz kalınacağı beyan edilmektedir. 

••l•dl:r•d• 

Belediyeler 
Kongresi 
Oktruva vaziyeti de 

zakere edilecek 

.. mu-

Bu ayın 26 sında Ankarada bele
diyeler kongresi toplanacaktır. Kon -
greye vali ve belediye reisi Muhittin 
Bey i§tİrak edecektir. Oktruvanın li.ğ
vrndan sonra belediye varidatı mühim 
mikdarda azalmıştır. Hazirandan be
ri 400 bin lira varidat tahsil edilmeoi 
lazım gelirken şimdiye kadar ancak 
ı55 bin lira oktruva hissesi alınmııtır, 
Belediyeler kongresinde, oktruvamn 
bu vaziyeti de görüşülecektir. 

Vakit kürresi 
Galata kulesine konan vakit küre

sinin cümhuriyet bayramında işlemesi 
mukarrerdi. Fakat bazı noksanların 
henüz ikmal edilememesi yüzünden 
kürenin işlemesi teahhür etmiştir. Bu 
ayın on betine kadar kürenin i§Jemesi 
kabil olacaktır. 

Halin önündeki deniz 
Muvakkat hal binasının temelatma 

merasiminin yaP,ıldığmı yazmıştık. 
Halin yapılacağı sahanın önü Halicin 
en pi• kısmını teşkil ediyor. Belediye, 
nhtınu inşa etmeğe ba§laınadan ev -
vel bu sahili taramak suretile temiz • 
!emeğe ve bu pi&Jiği izale etmeğe baı· 
Jıyacaktır. 

Renkli fiskiye 
Taksimde, cümhuriyet meydanın -

da vücude getirilen renkli fiskiyenin 
belediye tarafr,dan muhafaza edil • 
mesine karar verildiğini yazmı§tık. 
Belediye buradaki muvakkat ahşap kı 
sıınlar1 betondan yaptıracaktır. Fıski
yeler milli bayram günlerinde ve cu • 
ma geceleri akıtılacaktır. Bundan baş 
ka el -,'ttrik şir~eti tarafından abide 
etrafında vücuda getirilen müdevver 
sütunlar da muhafaza edilecektir. 

Fıskiye evvelce 20 metre irtifaa 
çıkacak şekilde yapılmış, fakat rüz • 
gar suyu halka doğru attığından irti
fa beş m~treye indirilmİ§tİ. Fıskiyenin 
biraz geri alınarak suyun 20 metre 
yüksekliğe çıkarılması düşünülüyor. 
O zaman fıskiye daha latif görünecek 
tir. 

Üsküdar tramvayı 
Üsküdar • Kısıklı tramvay hattının 

Kadıköyüne kadar temdidi hakkında 
tetkikatta bulunmak üzere teıekkül 
eden muhtelit encümen dün toplan -
mıştır. Bu toplantıda yapılacak istik -
raz meaeJesi görü.§ülmüıtür. Encümen 
bir teklifle yakında vaziyeti şehir mec 
lisine arzedecektir. 

Eminö nündeki çöküntü 
Eminönü meydanmm çöktüğü yazıl 

mıştı. Öğrendiğimize göre bu çöküntü 
tehlikeli bir vaziyet haoıl etmemekte
dir. Çöküntü çok ağır olup bu da ta -
bii telakki edilmektedir. 

Sahir bandosu 
' Belediye şehir bandosunun kadro-

sunu tevsi etmeğe karar vermiştir. 
Bando için yeniden talebe alınacal<tır. 

Memurların hususi ahvali 
Gazetelerde, Dahiliye vekiiletinin 

belediye memurlarına bir tamim gÖn· 
dererek mali vaziyeetleri ve servet de 
recelerinin soru1duğu yazılıyordu. 
Yaptığımız tahkil<ata göre bu bi~ lü
zum üzerine yapılmıı ve yalnız bele
diye memurlarına mahsus bir muame· 
le değildir. Memurin kanunu mucibin
ce her memurun bu gibi hususi ahvali 
kendilerine gönderilen fişlere doldu -
rulmaktadır. 

YlllJeHe lnhl••rlard• P'•ll••• 
Takas işleri Afyon satışı Bıçak bıçağa 

Dün komisyona yeni 
tebligat yapıldı 

Bir müşterek sa~ış. bürosu Ayvansarayda kavga oldu, 
teşkil edıldı üç kişi yaralandı 

Takaı komisyonu muntazam §e .. 
kilde çalıımaktadır. Takasa ait yeni 
tebligat ıudur: Takasın ilga edildiği 
20 Ağustos 933 tarihinden yeni ka 
rarnamenin meriyete girdiği tarihe ka 
dar geçen zaman içinde yeni karar -
namede takasa tabi bulunması ka • 
bul edilmi§, olan e§yadan ihraç edil • 
mit bulunanların takas hakkı hüku -
emtçe kabul olunmuı ve komisyona bil 
dirilmiıtir. ! , 

Y aptığıınız son tahkikata göre ih
racatçılarm kararnamede mezkU.r me 
vaddın ihracı mukabilinde aldıkları 
takas vesikaları, ithalatçılar tarafm • 
dan yüzde yirmi üç farkla sabn alın • 
maktadır. 

Cumhuriyet bayramı vesikaları 
Dahiliye vekaleti bütün vitaretler

den kazalardan cümhuriyet b.:ı)'Tamı
na ait intibaları gösteren üçer adet fo 
toğraf ve gazete istemiştir. 

Teftişten dönUş 
Çatalca ve havalisinde iskan iıle

rini teftiş eden mülkiye müfettişi ls
mail Hakkı, Saffet Beyler dönmüşler
dir. 

T ekaUde sevkedilenler 
ldarei hususiyeden tekaüt olanla

ra tekaüdiye maa~arımn sureti teavi~ 
yesi için sıhhiye, maarif ve dahiliye 
vekaletleri müdürlerinden mürekkep 
bir heyet teşekkül etmiştir. Bu heyet 
Dahiliye vekaletine merbut olacaktır. 
Heyetin mesuliyeti altında bu tekaüt 
sandığı teşkil edilecektir. Tekaüt ma
aılan bu sandıktan verilecektir. San
dık faaliyete g!'çinceye kadar tekaüt 
olanlara şimdilik Ziraat bankasından 
avans suretiJe para verilmesi takar .. 
rür etmi~tir. 

Polis tayinle~ri 
--<>-

Emirleri geldi, yol masraf-
larını bekleyorlar 

Emniyet müdür ve memurluklarına 
tayin edilen zabıta memurlarının emir 
teri gelmiştir. Bunlar yol masrafları
nı beklemektedirer. Yakında mahali 
memuriyeterine gideceklerdir. 

Dördüncü şube müdürü iken be • 
şinci şube müdürüğüne tayin edilen 
Danış Bey ve ikinci şube müdürü i
ken dördüncü şube müdürlüğüne ter
fian tayin edilen İsmail Rasih Bey 
Manisa emniyet memuru iken terfian 
emniyet müdiriyeti ikinci müdür mu -
avinliğine tayi nedilen Ihsan Bey de 
yeni vazifelerine başlamışlardır. 

--o--

İtalyan mezarlığında dün 
ayin yapıldı 

Umumi harpte ölen İtalyan asker
lerinin hitırasını taziz için dün sa -
hah saat 11 de Feriköydeki U.tlıı me
zarlığı kilisesinde bir ayini ruhani ya
pdmıştır. Merasimde ltalya sefareti 
ata§emiliteri k~lonel Mannerini ve ata 
§anaval kum 1 ndan Soldati, İtalya ce
neral konsolosu M. Salerno Mele , vis· 
konsül Chevalier Silli ve konaolosha • 
ne erkanı hazır bulunmuşlardır. 

Mahkemelerde 

Uyuşturucu maddeler inhisarı ida· 
resinde Yugoslavya ile yapılmış olan 
müşter~k satı§ mukavelesinin ta.tbika· 
bna ait hazırlıklara devam edılmek
tedir. Bu itlerle meşgul olınak üzere 
bir (müşterek oatış bürosu) tefek~ 
etmiıtir. Afyon müşterek merkez bu • 
rosuna Yugoslavya hükiimeti tarafın· 
dan doktor Dragoalav P. Mihailovitch 
tayin edilıniıtir. Yugoslav murahhası 
ıehriir..ı.ze gelmiş ve dün uyu§turucu 
maddeler inhisarı müdürü Ali Sami 
Beyle görüşmÜ§tür. . . , 

Kendisile görüşen muhamnmız, 
M, Milailovitch Yugoalavyanm latan· 
bul jeneral kon&oloaile birlikte yarın 
Vali Beye nezaket ziyaretinde bul.u?a• 
cağı afyon satış bürosunun mesaısıne 
Yug~slavyayı temsilen iştirak edece • 
ğini söylemiştir. Diğer taraftan ken • 
disile görüten bir muharrİrİmİ7.,_e, u .. 
yuşturucu maddeler inhisan müdürü 
Ali Sami Bey demiıtir ki: 
"- Müşterek satış bürosu teşek • 

kül etmiştir. Ş~di bir niza'!'~ame ya
pacağız. Bu nızaınname ıkı tarafın 
tasdikından geçecektir. Bu hazırlık • 
1 arla meşgul oluyoruz." 

Yugoslavya ile Y~!'ıru' olduğ~~z 
satıf mukavelesine gore, memleketintiz
le Yugoslavyadan yapılacak ihrı:-~ttan 
dörtte üçten biraz fa~~sı. - ıstihsal .. 
ıni.ktanna nazaran - T urkıyeden ve mu 
tebakisi Yugoslavyadan yapılacaktır. 

Geçen seneki afyon ihracatı, l kanu
nusaniden itibaren tamamen teşekkül e
den müşterek büro tarafından yapıla
caktır. 

Afyon mübayaatı 
Uyuşturucu lnaddel<;,r inhisarı i.?a 

resinin piyasadan. yapbgı af!on m~ -
bayaatı, 80 bin kıloyu tecavuz .etmış
tir .. Afyon fiyatlarında esaslı bır de • 
ğiıiklik yoktur. 

Kaçakçılar 
İstanbul inhisarlar ha§ müdriyeti ta 

kip müdürlüğü tarafından bazı kaçak 
eşya daha meydana çıkanlmıştır. Bun 
lar meyanında son bir ay zarfında 
37 bin küsur adet paket kaçak asker, 
köylü, halk sigaralan, aynca isken • 
deriyeden gelen bir vapurda ı48 ki • 
lo kaçak tuz bulunmuş, bundan baş · · 
ka da 33 kaçak vak' ası teabit edilmiş 
tir. Dün de Galatada Hıristo oğlu Pet 
ronun dükkanında arama yapılmış ve 
neticede bir fıçı içinde rakı sa]amo-ra111 
bulunmuştur. Kaçakçılar ihtisas mah
kemesine verilmiştir. --o--

Estren şirketinin telsiz 
istasyonu 

Osmaniyede Estren şirketi tarafın
dan v;ücude getirilen kısa mevcebli 
telsiz İstasyonunun tecrübeleri yapd· 
mı§ ve iyi netice vermediğinden istas
yon posta idareıince tesellüm edilmiş
tir. lstanbul posta ve telgraf bamüdü
rü Hüsnü Bey, kendiaile görüşen mu
harririmize demi~tir ki: 

"- İstasyonu tesellüm ettik. Şiln· 
dilik Londra ile muhabere ediyoruz. 
Artık Estren §İrketinin İ§İ bitmif ve 
şirket kapatılmıştır." 

900 dava iptal edildi 
Kanundan istifade edebilecek suçlula

rın zabıtadan sabıkaları soruluyor 
Ağır ceza mahkemesi son 2335 nu 

maralı af kanunundan İstifade ede • 
cek mevkuflar hakkındaki tetkikatını 
bitirmiş, Mehmet ve Recep isminde i· 
ki katil maznununun tahliyesine ka
rar vermİ§tİr. Kadriye hanımla Hikmet 
Bey arasındaki adi hakaret davası da 
gene af kanunu münasebetile İptal e· 
dilmiştir. Kanundan istifade edecek 
diğer suçluların zabıtadan sabıkaları 
sorulmaktadır. Ceza mahkemelerin .. 
de İptal edilecek davaların yekiinu do 
kuz bini geçmektedir. Üçüncü kolor
du kumandanı Şükrü Naili Paşa ile 
bir çok zevatı dolandırmaktan suçlu 
Bürhanettin Kemal hakkındaki dava· 
da iptal edilmiıtir. 

Tetkik edilecek 400 dosya var 
2335 numaralı af kanununun tat

bikatına ait tetkikata dün de devam 
edilıniştir. Tahliye müddeti cumartesi 
günü hitam bulacakbr. Bu müddete 
kadar hapishane ve tevkifhanedeki 
tetkikatın ikınali icap etmektedir. Tev 
kifhan~e i1ler henüz ikmal edileme
mİ§tir. Daha tetkik edilecek dört yüz 
dosya vardır. Hapishanede tetkikat 
birkaç güne kadar bitecektir. Dün de 
ağır cezalıların dosyalarının tetkiki • 
ne devam edilmiştir. Tereddüt edilen 
noktalar hakkında Adliye vekaletine 
sorulan suale henüz cevap gelmemi§
tir. 

Hırsız ecnebiler 
Beıiktaş malmüdürlüğü, Eminönü 

belediye şubesi ve sair birkaç yerde 
hırsızlık yapıp para çalmaktan suçlu 
Macar tebaasından Groner ile Kom• -
kari, Mm. Antunom, Şiris Zara, Jakre, 
Ağustos Junder, Frenç, Baküı, Jozef. 

1 
ve arkadaşlan hakkında nakzen ya
pılan muhakeme af kanunundan isti .. 
fade edildiği için dün mahkemede İp· 
tal edilıni§, mevkuf bulunan maznun
lar serbest bırakılmışlardır. 

Sahte pasaport 
Sahte pasaport tanzim ederek do

landırıcılık yaJ:!.maktan suçlu Dok şir
keti ustalarından ve Alman tebaaaın· 
dan Frantıekin muhakemelerine dün 
mevkufen ikinci cezada devam edil • 
miştir. Maznunlar türkçe bilmedikle
ri için tercüman getirilmİ§, fakat her 
ikisi de bu tercümanı istememişlerdir. 
Muhakeme polis müdiriyetinden baı· 
ka bir tercüman celbi içi..- başka gü • 
ne bırakılmıştır. 

Rüşvet sabit olmadı 
İsmail Efendi isminde birisinden 

40 lira rüıvet alarak evli olmadığı 
halde evlidir diye nüfus tezkeresi ver 
mekten &uçlu nüfus memuru Hamdi 
Efendi ile rüşvet vermekten suçlu Is • 
mail Efendiye hilafı hakikat beyı:n • 
name vermekten suçlu muhtar Musta
fa Efendilerin muhakemeleri dün a • 
ğır cezada ikmal edi1mit, her üçünün 
de suçları sabit olmadığından bera • 
etlerine ve mevkuf olan Hamdi Efen· 
dinin tahliyesine karar verilmiştir. 

RUsumattaki hırsızlık 
~Üsumat binasında hırsızlık ya .. 

parken yakalanacağını anlayıp bir kar 
yola altına saklanan ve orada yakala
nan sabıkalı hrısızlardan Hidayet dün 
ikinci ceza mahkemesinde muhakeme 
edilmiı, cürmü sabit olduğundan 6 ay 
müddet hapsine karar verilmiştir. 

Ayvansa~ayda dün üç kiııinin yara
lanmasile neticelenen bir kavga olmuı
tur • 

Vak'a mahallinde yaphğunız tahki
kata göre, bundan bir hafta evvel 
1'.f uri, ~evahir, ve daha on kişi Rume-'. 
likavagma balık avlamaia gitmişler, Fa
kat Rumelikavağında istedikleri gibi ba
lık avlamak mümkün olmadığını gÖ· 
ren Cevahir ismindeki kayıkçı, Nuriye 
demi§ ki: 

- Ben arkadaşları alarak tekrar ls
tanbula gideceğim. 

• Nuri dt; buna r_rz:ı göstermemiş: "Hiç 
bır yere gıdemezsınız,, demi~. Orada a
ralarında kavga çtlnnış, fakat kavga 
orada kapatılınış. 

Bunun iizerine kayıkçı Nuri Cevahi .. 
~e demiş ki: 

- Sen Ayvansaraya geldiğin zaman 
hesabım görürüz .. 

Evvelki akşam saat 20 raddelerinde 
Cevahir Ayvansarayda vapur iskelesi ci 
varında 2 numaralı Nimetullah Efen. 
dinin kahvesine ıelmiştir. O sırada da 
Nu'ri de kahvenin kapm önünıfe bulun
maktadır. Ve dükkanın önünde arala
rında tekrar bir ağız kavgası başlamış, 
Ali de araya ginniş, neticede Nuri göğ
sünden, Ali sağ kolundan, Cevahir de 
sol kolundan yaralanmışlardır. 

Zabıta bunların ilk tedavilerini Ba
lat hastanesinde yapbktan sonra ifa
delerini almış ve hepsini serbest blrak
nuştır. 

Fazla duman 
Ortaköyde oturan Mısırlı Faik Be

yin evinin mutfağında -fazla odun yakı
larak bacadan fazla duman çıktığı gö
rülınüı ve bu duman yangın zannedi
lerek polise malümat verilmİ§tİr. Polis 
mahalline gittiği zaman yangına ait bir 
emare görememiştir. -

Süpürge sopası ile 
Beşiktaşta rıhtım gümrük antrepo

sunda bekçi Vehbi ayni depoda bekçi 
Mehmet Hulusi Efendiyi süpürge so
paaile başından ya'ralamıştır. 

Ceketin cebinden 
Be§iktaşta tramvay ile Karaköye gi

den tramvay amelesind"" Ahmet Efen
di Lülecilerde oturan sabıkalı Laz Me
det tramvayın arka .. na asılarak Ahme
din ceketinin cebinden ıaatini çalarken 
yakalanmıştır, 

Feci bir otomobil kazası 
Kıiruçeşmede feci bir otomobil ka

zası olmuştur. •Şoför Recep efendi oto
mobil ile Kuruçeşmeye bir kaç müşteri 
bıralanq ve boş otomobil ile geriye dön 
müştür. 

Otomobil süratle caddeden geçer
ken tekerlek bir taşa çM-pmış, ve bu 
hızlı çarpma neticesinde fren demirleri 
kırılmıştır. 

Recep efendi otomobili durdurmak 
istemişse de kabil olamamış ve otomo
bil olanca hızile yandaki hendeğe yuvar
lanıp parça parça olınuştur. 

Şoför Recep efendinin bacaklan ve 
kaburğa kemikleri parçalanmıştır. Et
raftan kazayı görenler zabıtaya haber 
vermişlerdir. Şoför Recep efendi bay
gın bir halde hastaneye kaldırılmıştır. 

Yüz dirhem esrar 
Hüseyin isminde birisi Osküdarda 

fÜpheli bir vaziyette dolaşırken polis
ler kendisini ya.kalamışlardır. Hüseyi
nin üzerinde yüz dirhem esrar bulun
muştur. Esrarlar müsadere edilmiş Hü 
aeyin evrakile birlikte adliyeye v~ril
miştir. 

Yankesici 
Amavutköyünde oturan Tıtryandafil 

Tophanede tramvay h<klemekte iken 
yeleği cebinden saatini sabıkalı Nuri 
çalarak kaçarken, yakalanmıştır, 

Kayık parası için 
Fmdıklrıla Alman bandıralı gaz yük

lü Gamonidar vapuruna ginnek üzere 
kayıkçı Alinin kayığına binen Sarmak 
İsminde bin kayık ücreti vennemek 
yüzünden kayıkçı Ali ile kavga etmiş 
ve kayıkçıyı sopa ile elinden yaralamış
tır. 

Asker kızlar! ---İstanbul kız lisesinden son-
ra Kandilli kız lisesi de 

askerlik isteyor 
Cümhuriyet bayramı münasebetile 

mekteplerde verilen ko;.,ferans.)ar ve 
kızlarımızın izcilik talimleri ve sair 
hadiseler talebe hanımlar arasında as 
ker olmak hevesi uyandırmıştır. Ev • 
vela İstanbul kız Jiaeai talebesi, aonra 
da Kandilli kız liae&İ talebesi asker 
olmak karannı vermişlerdir. lstanbul 
kız lisesi son sınıf talebesinden asker 
olmağa karar veren hanım kızlardan 
bir grup belediye daimi encümen aza
sından Nakiye Hanımı ziyaret edeıek 
görüşmüılerdir. Talebe Hanımlar 
Nakiye Hanımla kadınlar asker 
olması i;inden uzun uzun bahset
mi~er ve kadın hak ve vazifeleri Ü -
zerinde münakaıalar yapmışlardır. Ta 
lehe hanımlar Nakiye Hanımı kadın 
işlerinde her zaman en ön aafta gör -
düklerini söylemişler, askerlik işi için 
de keıi<filerine mihmandar olmasını 
rica etmişlerdir. N z.kiye Hanım bu hu
susta diyor ki: 

-Talebe hanımların heyecanını t,. 
dir ediyorum. Türk kadınlan her za
ınan ve her yerde memlel<et vazifele
rini yapmağa hazırdırlar." 

Allah varını, yok mu? 
ilmi hatta din ve vicdaniyata 

ait olan teylerin de münakaşa e
dilmesine pek taraftarım. Bir din
siz adamın bir dindar adamla ka
naatlerini karşılattırması - ara
nıyorsa - hakikatin mümkün mer 
tebe ortaya çıkmasına yardım 
edebilir. Lakin (Allah var mı, 
yok mu?) ~klinde bir münaka
taYa girişildiğine, okuyabildiğim 
yevmi Avrupa gazetelerinin hiç 
birinde tesadüf etmedim. Bu bi
raz nazik münakaşa olsa olsa sırf 
ilim zümresine hitap L den fel•efi 
mecmualarda '-'Yapılabilirdi .. Hal
buki günlük arkadatlarımızdan 
bir ( F uturiste) gazete var ki; sü
tunlarında iki muharrire bu mü
nakaşayı yapbracağını ilan edi
yor. Bu iki muharririn yazılarına, 
kanaatlerine - bizimkilere aykırı 
da olsa - hürmet edeceğimiz ta
biidir, amma okuyucuların çok de
fa münakaşasına tahammül edemi
yecekleri vicdaniyata taalliik e
den bu mevzuun bir yevmi gazete 
için iyi intihap edilmediğini söy
lersek arkada,larnmz bize kızma
malıdır. 

Allah, varlığına inananlara 
çok lüzumlu ve inanmıyanlar için 
faydasız bir telakki olduğuna gö
re daha bu noktada biribirile bir
leşemiyen iki muharririn ve onla
rın güttükleri bu iki fikrin müna
kaşasından ne çıkacağını hayretle 
beklemekteyim. 

Mevleviye sormutlar: 
- Ne yaparsınız? 
- Allah der, döneriz. Demit, 

bektaşi de ayni suale: 
- Biz Allah der, dururuz. Ce

vabını vermiş. 

Balık vagonu!. 
Ankaraya taze balık sevket. 

mek için demiryollar idaresinin 
bir vagon tahsis edeceğini, fakat 
ondan evvel işi bir kere tecrübe 
ettikten sonra eğer muvaffakıyet 
elverirse buna giri~eğini gazete
ler yazıyor. Gazetelerimizin maa
lesef bu gibi haberleri almalda 
geciktiklerini görmekle müteessi
rim. Zira demiryollar idaresi bu 
balık vagonları tecrübesini bay
ram seyahatleri esnasında İstan
bul - Ankara ikinci mevki vagon
larında yaptı. Ben de bu vagon
lardan birine düştüm. Sardalya
dan farkımız sadece kılçıksız oluşu 
muzdan ibaretti. sanırım ki; o 
tecrübeden memnun olan demir
yollar idaresi artık balık vagonu 
itinde ikinci bir tecrübeye lüzum 
görmez .. 

Affı umumi 
Diyorlardı ki: 
- Affı umumide bir sürü mah. 

kum dışarı çıkacak ve cürümler ar· 
tacak!.. 

Çıktılar, üç gün bayramda bir 
tek cürüm olmadığına göre yil7 · 
suyuna çıktıkları güne hürmet " ' 
tiler. Lakin alışkınlarının dayan~ 
mayıp tekrar kotese döndüğünü 
gazetelerde okuyoruz. Demek ki 
tela,a mahal yok! .. 

Uslandılarsa onlar da biz de 
rahat ederiz. U slanmadılarsa. ha
pishaenlerde yer mi yok?... Bir 
kere tilki olmaya gerek. Dönüp 
dolaşıp düşeceği yer kürkçü dük. 
kanından başka neresi olabilir? .. 

FELEK 

lıf••l"lfl• 

Yeni mektep!er 
Cümhuriyet bayramının ikinci ırunü 

Beyoğlunda Selim Melhame sckağında 
yeni bir ilk mektep açıldığını yazmıı· 
tık. Bu mektebe talebe alınmağa baş• 
lanmıştır. Bir kaç güne kadar lJeyoğ· 
!unda diğer bir ilk mektep daha açı• 
lacaktır. 

Bu sene başında bir çok çocuk ve
lileri çocuklannı göndermek için ken
eli &emtlerinde mektep bulamadıkların
dan şikayet ebnişlerdi. Yeni açılacak 
mektebe en az beş yüz çocuğun kabul 
edileceği tahmin ediliyor. Bu. suretle 
Beycığlunun bu bavalisinde mektep ih
tiyacı azalmış olacaktır. 

Talebe yurduna kaydedilenler 
lstanbul Halkevi reisliğinden: 
Evimiz talebe yu,.duna kayıtlarını 

yaptırıp ta henüz aylıklarını vermiyen
lerin 5· 10 • ı933 akıamına kadar Üc· 
""""'"'loyini vatırmadıklan takdirde bir 
haldan kalmıyacağı ve yerlerine hatka· 
wr.n:.n aınıacagı ı18.n olunur. 

GAZİNİN NUTKU 
Cümhuriyet Ba)'Tamında büyük Gazi· 

mizin irat buyurdukları nutuk, Anka· 

ra'da Yarış meydanında ve lstanbul'da 

Taksim Meydanında vazedilmiı Philipı 
ampfiifikasyon tesisatı sayesinde pek va 

zıh olarak dinlenmiştir. Philips, cihanşÜ· 

mul şöhrete sahip cihazlarile büyük şe
fin nutkunu pürüzsüz olarak halka din

letebildiği için cidden müftebirdir. 
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1 Fikir LSIH Ht:: ::·: 
Üç heyecan günü 

Bütün günlerimizden hatta haf
talarımızdan ve aylarımızdan daha 
süratle geçti bu üç gün. Çünkü en 
güzel günler en çabuk geçer, en 
fazla uzayan en acıklılarıdır. 

Oç gün, hançerelerimiz haykır
maktan yırtılarak, avuçlarımız al
kışh:ımaktan 'işerek ve gözlerimiz 
11ık ve renk içmekten kamaşarak, 
bayrakların en muhteşemini, heye
canların en koyusunu, ruh taşkın
lıklarının en coşkununu yaşadık. 
Bugünler görülmeye ve y~anmaya 
en fazla değer günlerdendi. Bugün
lerde biz milli birliğimizi, milli kud 
retimizi, milli bütünlüğümüzü bir 
defa daha bütün kuvvet ve heybeti
le hissettik, göğüslerimiz iftihar
dan kabardı, kalplerimiz sevinçten 
•aftı. 

Gazinin bir top patlayışını andı
ran, fakat memlekete yeni yükse
lişler vadeden atetin nutkunu din
ledik. Ordumuzun, bu nutuk sahi
binin her sözünü yerine getirmeye 
hazır varlığını ve heybetini seyret
tik. Ve gördük kü bütün yurttatlar, 
bütün Türklük yurt ve millet mese
leleri ortaya atıldığı zaman bir tek 
kütledir, bir tek yürektir. Bütün 
garezler böyle günlerde kalplerden 
silinir, bütün kinler unutulur, bütün 
ihtiraslar susar, ve bir tek ihtiras: 
Ulvi ve muhteşem, kalplerden ta
şar: Yurt ve millet sevgisi. 

Biz bu üç bayram gününün taş
kın heyecanlarından anladık ki ar
tık bu milletin azmi hiç bir güçlük, 
hiç bir engel önünde kırılmıyacak, 
çelik bir tank gibi, hedefine doğru , 
şaşmadan ilerleyecektir. Esasen bu 
nu bize, hiç bir vadinde yanılma
mış olan Büyük Kumandan vadet
miyor mu? 

Çetin ve amansız bir savaş içinde 
olduğumuzu biz bu üç gün zarfın
da n~ kadar kuvvetle hissettik. 
Bu kadar heyecan ancak savat gün
lerinde görülebilir. Bu, gayelerine 
son olmıyan medenileşme ve yük
selme savaşında daima muzaffer 
gelmeye ant içtik. Artık geri fikir
ler, taassup ve irtica, soğuktan ka
çan bir yılan gibi karanlık yuvası
na gizlenmiştir, bugünlerin heybe
tini, cümhuriyet için göğsünü yır

tan ve avuçlarını patlatan gençlik 
ordusunun kudretini gördükten ve 
anladıktan sonra artık hiç bir za
man yuvasından çıkamıyacaktır. 

Farzımuhal çıksa bile Cümhuriye
tin genç vo gürbüz nöbetçileri ona 
saf havayı teneffüs ettirmiyecek
lerdir. 

Biz bu üç günden, yalnız yaptığı
mız işlerin büyüklüğünü görmekle 
iftihar etmiş olmadık, ayni zaman

" da yapılacak muazzam iflerimiz i
.:öçin yeni bir kuvvet ve enerji men
' baı aldık, bu üç günün bize verdi-

ği heyecan ve kudret daha on sene 
bizi, büyük hedefimize doğru, en 
so;-ı süratimizle sevkedecektir. Ta, 
yırminci yılımızı kutlulayıncaya ka
dar. 

Yaşar NABi 

iRTiHAL 
Maarif vekaleti müfettitlerinden 

Tevfik ve Kandilli Kız lisesi mual
limlerinden Sait Beylerin babası 
Yahya Efendi vefat etmiştir. Ce -
naze3i bugün öğleden sonra kal -
dırılacaktır. 

'~ ....... '"' =:oGUTLER 
Gözlere nasıl bakmalı 

ve kullanmalı 
Gözlerin bize mahsus yakın şeyleri 

görmek hususunda ne ... kadar. ~E~li ve 
faydalı hizmetleri oldugunu bılır'::'. An· 
cak iki göz arasında ahenk ve uygunluk 
bulunması da birinci şarttır. Bilhassa 
yakın şeyleri görmek için gözleri çok 
yormak caiz değildir, 

Bütün gün gözleri böyle yakın işle
re bakmakla yoranlar akşamlan gözleri 
ni o türlü işlerden ayırmalı, rahat ettir· 
melidirler. Yakından görülm•se ıhtıycç 
gösteren işlerde mümkün ol<lu~" k ac!ar 
uzak bulunmağa çalı§malı; yatakta ger
gin ve büklüm vaz;yetlerde o!tumaktan 
ıakmmalıdır. Sarsıntılı yerlerde c.kum"k 
ta zararlıdır.. Tren ile seyahatte etra
fındaki yakın §eylere bakmak gözleri 
yorar. Yakından bakılan şeyelr ve görü 
len işler bahuıus ziyade küçük ve ince 
olur ve ziya da hafif bulunursa gözlere 
çok zarar verirler. Pek uza!<tan gelen 
bir ziya esasen parlak olsa bıle aydınlı
ğı az olur. Yakından görülen devamlı i§ 
)er ve yapılan vazifelerde tavandan ak
seden ziya ile çalışmak kifayet etmez. 
Maamafih baıka türlü itlerde bunun o 
kadar zararı görülmek. Renkli ve gölğe 
li ziyalardan da buralarda istifade edil
mez ve kullanmağa gelmez. 

Vaziyet hususuna gelince ziya YU· 
karılan biraz da arkadan gelmelidir. 
Ve bakılan şeyle, göz yakın hizada ve
ya pek farklı aşağı doğru bir zaviye teş
kil edecek derecede bulunmalıdır. Bir
denbire çok aydınlıktan karanlığa ve 
yahut aralarında ahenk ve imtizaç olmı 
yan ve birbirine benzemiyen mavi ve 
kırmızı renklere bakmaktan sakınmalı
dır. 

Çok sıcak hararet menbaı cisimler
den inti§ar eden gerd< parlak ve gerek 
donuk reyonlara p€k yakından bakma· 
malı· mesela kömür ve efoktrikle teshin 
vaııialan hararetten erimit madenlere, 
hatta evdeki ocak ve sobalarla ütülere 
bile böyle bakılırsa gözlerde perde has 
talığma ıebep olurlar. Güneıe kısmen 
küsüf halinde iken bile {Joğrudan doğru 
ya bakmak gözler için fenadır. Bunun 
gibi sun'i güneı ziyalarına, kar üzerine, 
beyaz perde ve duvara, bir yola ve de
nize akseden güneş ziyaaına bakmak ta 
zarar verir. Bunlar.la görünür şualar 
(ışıldar) la beraber görünmez. (Reyi
vonlar) da bulunur. Ve ziyade sıcal< ve 
kuvvetli elektrikiyete malik menbalar
dan geldikleri için gözlere çok Ulraria
rı olur. 

Bunun için bu gibi ziyalara b•k:nak 
mecburiyeti hasıl olduğu vakit gözleri 
muhafazaya ziyadesiyle dikkat etmeli. 
Bunun için de buna mahsus gözlükler 
ve ziyayi süzen vasıtalar kuJlanmalıd·r. 
Sinemalarda müır.kün olduğu kadar ar .. 
kada bulunmağa çalışmalı ve biraz c!:ı 
yÜksekten görülecek yerler intihap et
meli; baık:ı ba~ka şeylere ve. renk~:-:: 
birdenbire bakıru:.k natıl fena ıae aynı 
,eye de uzun mü~det bir düziye ha!{
mak ta o kadar fenadır. Bununçün göz 
leri dinlendirmek için bakşa bRşka şey
lere, baıka renklere, bakı"' baık~ mesa· 
felerdeki şeylere bakmak lazımdır. Göz
lerinize bir meyil vererek yan ve çarp.k 
balanak adeti ve ihtiyacı anla~*r anla
şılmaz, hemen çare•ine bakmalı hiç ih
IT":ııl ctmonıeli! Kullandığınız gözlü'{ 
daima işinize yarar zanettiğiniz okumak 
için olan gözlükler bir iki senede değiş
tiril-k ister. Bazan daha geç, hazan da 
ha çabuk her halde deği§tirilmeliC:ir. 
Ve daima eski gözlük numara ve reçe
telerini saklayıp değiştirilec<'gi vakrt 
onlan beraber götünneli ve gösterme
lidir. Göze kaçan ve batan toz ve yaban 
cı cisimlerin nasıl kolay çıkarılacağını 
öğrenmeli, bundaki gözJ,re ilaç damla
tılması, banyo ve kompresi ynpılmas1 ve 
ıargı sarılmasını da bilmelidir. Tentür
diyot, asitfiink gibi yakıcı şeyleri gözle· 
re dokundunnan~ı. Göne ne kadar u
fak olaa da bir çıban ç:karsa bir doktora 
baktırmalıdır. 

Büyükafa 
Dr. ŞÜKRÜ 

1RT1HAL 
Galata, Kürekçilerde Mehmet Vasfı 

müessesesinin sahibi Mehmet Vasfı 

Beyin pederi, Çarşıda Sahaflarda numa
ra 91 de halı taciri Ethem Bey vefat et
miştir. Cenazeıi bugün saat 10 da Aksa
ray tramvay caddesi Camcılar Cami so
kak 3 numaralı hanesinden kaldırılarak 
Fatihte Fatih camiinde namazı badeleda 
Edirne Kapı mezarında defnedilecektir. 

Milliyet'in edebi romanı: 31 . "" . 
KIR (l(lC.~ 

»-'----------BUR HAN CAHIT 
(inkılap Romanı) 

- Beride sizin için daha muvafık/ 
bir vaziyet dütünürüz. Çalışınız. 
Yazıhane itlerini kavradığınız za
man daha iyi bir maat alacağınıza 
emin olabilirsiniz. 

Ben zaten para kıymetini ve he
sabını bilmiyordum ki! En fazla 
muhtaç olduğum şey hayatımı kur
tarmaktı. Mahir Bey de Erzurum
la muhabere edecekti. Eğer anne
mi bulursam ne mutlu. 

Re,it Bey, yazıhane i'leri hak
kınc!a bana izahat veriyordu ki Ma 
hir Bey geldi. Bu temiz yüzlü adam 
bana çok emniyet veriyordu. 

B:zi görünce: 
- Oh, oh ma,allah, dedi. Küçük 

ı~e ba~lamıt bile! Nasıl i'i kavradı 
mı? 

Retit Bey gülüyorı:Ju: 

- Sizin hanımefendi onu o ka
dar deği,tirmit ki sabahleyin ade
ta tanıyamadım. 

- Meraklıdır. tik görütte o ka
dar sevdi ki! .. 

Sonra bana döndü: 
- Nasılsın bakalım kızım. Bir 

istediğin, bir arzun var mı? 1lmi 
Efendi benim çok iyi dostumdur. 
Onun tavsiye ettiğini memnun et
mek isterim. 
-Teşekkür ederim efendim, de

dim. Hiç bir ihtiyacım yok. 
İçimde öyle bir his vardı ki ar

tık yeni bir talihsizliğin beni gelip 
bulmıyacağına emindim. Tesadüf 
karşıma hep iyi kalpli, hayır sever 

. insanlar çıkarıyordu. Hele İstanbul 
da bu temiz aile ile tanıtınca ade
ta bir gurur duydum. Hayatımı 

MiLLiYET PAZAR 5 TEŞRlNISANl 1933 

HİK YE 
Sona kalan .. 

İstanbul civarında küçük bir 
köyde oturan ihtiyar bir amcam var 
dır. Her sene yazın bu köye gider, 
bir kaç gün amcamın yanında kalı
rım. Amcam yaşı altmı'ı geçmi' ol 
duğu halde şim~liye kadar evlen
memiştir. Benden başka akraba na 
mına kimsesi de yoktur. Köye git
tiğim zaman beni nasıl memnun e
deceğini bilmez. 

Amcam neden hiç evlenmemiş? 
diye soracaksınız. Sevmemiş te on
dan. . Mebruke isminde bir kızı 
sevmiş ve evlenmek istemiş. Meb
ruke köyün zenginlerinden bir aile-. 
nin kızı imiş. O zamanlar amcamın 
da parası yok muş. Tabii razı ol
mamıslar. Fakat amcam tab'an i
natçı ~lduğu için, kızı mutlaka ala
bilmek için zengin olmağa karar 
vermiş. Çalışmış, çalışmış, yeni sis
tem makineler getirtnıi,, tohumun 
iyisini seçmiş, tasarrufa azami dik
kat etmiş, epeyce de para biriktir
miş. . işini büyültmek için yeni ye
ni tarlalar almı,. 

Fakat o para biriktirmekle uğra
şıp dururken,Mebruke de bekler mi · 
ya? Bir başkasile evlenmiş. 

Amcam, son derece canı sıkıl
makla beraber, gelini ve göveyi 
tebrike gitmiş. Düğünden dönerken 
kararı şu: Hiç kimse ile evlenmiye
cek, Mebrukeyi dul kalıncıya kadar 
bekliyecek. Müthiş değil mi? 

Bunu bildiğim için hergidi,iin
de sorardım: 

- Nasıl, daha ümit yok mu? 
Amcam kendisine mahsus zarif 

tabirlerle, herifin daha başı bile ağ
rımadığını söyler, ekseriya da sözü
nü şöyle bitirirdi: 

- Karnım fena halde acıktı. Ye
mek yiyelim mi? 

• • # 

Aradan seneler geçti. Bir gün 
amcamdan müjdeli bir mektup al
dım. Mebrukenin kocası bir kaza 
neticesinde ölmüş, kadın dul kal
mış. Artık bu kadar senelik emeli 
tahakkuk edecek, nihayet sevdiği
ne kavu~acaktı. Bu mektup üzerine 
düğün hazırlıklarına yetişeyim di
ye koştum. Aradan geçen vekayii 
amcam anlattı, dedi ki: 

- Kadın dul kaldıktan JPnra 
1-:endisini ziyarete başladım. Bir 
hafta havai şeyler konu~tuk. On 
dan sonra eski vakaları hatırlıı.ta
rak, kendisine aşkımın hala eski 
kuvvetile devam ettiğini söyledim 
ve izdivaç teklif ettim. Fakat Meb 
ruke artık ihtiyarladığınızdan, izdi
vaçtan vazgeçmemizden, iki dost 
gibi yaşamak daha muvafık olaca
ğından bahsetti. O kadar uğra•
tıın. Muvaffak olamadım. Bunun ü
zerine düşündüm. Kendisine ~öyle 
bir mektup yazdım: 

"Mebruke, 
"Size mühim bir sır tevdi edece

ğim. Fakat bunu ancak tenha bir 
yerde size söyliyebilirim. Bu gece 
yemekten sonra dokuzda, köy dı'ın 
da büyük bir çınarın altında ve de
re kenarında buluştak olmaz mı? 
Eğer gelmezseniz,size pek ağır mes 
uliyetler terettüp edecektir. Bun
dan mütevellit vicdan azabı ömrü
nüz oldukça sizi rahatsız edecek
tir.,, 

Mektubu gönderdikten sonra e
mektar uşak Ahsen Ağayı çağır
dım. Ağa kırk yaşlarında iri yarı 
bir köylüc!ür. Kendisine o akşam 
dere kenarında Mebruke Hanımla 
konuşacağımı ve icap ederse ken
dimi dereye atacağımı söyledim. 
Dedim ki: 

kime anlatsam bana acıyor. Fakat 
bu acımakta merhametten ziyade 
bir sevgi sıcaklığı var. Onun için 
incinmiyorum. 

Biraz sonra kapı açıldı. 
Retit Bey: 
- Çiçek Hanım, hazırlan, dedi. 

Gidiyoruz. Mahir Bey beni de bı
rakacak. 
önlüğümü çıkardım. Beremi ba

şıma geçirdim. Saçım o kadar çok 
ki berenin yanından tatıyor. 

Onlar önde, ben arkada yazıha
neden çıktık. 

Mahir Beyin otomobiline bindik. 
Onlar pek anlıyamadığım mühim 

bir dava üzerine konuşuyorlardı. 
1stanbulu böyle endişesiz, kaygı

sız seyrediyordum. 
Reşit Bey Taksimde büyük bir a

pal"tımanın önünde indi. 
Biz Şişliye, eve gittik. 
Mahir Bey olsun, hanımefendi ol 

sun beni h:ıkiki bir evlat yerine tu
tuyorlar. 

Sanki ne zamandır bekledikleri 
bir hasretliye kavutmuş gibi üstü
me titriyorlar. 

Bu benim artık İyiliğe dönen ka
derimin cilvesi olacak.. 

Gayrimübadiller \
~ . 

8 Teşrinisani Çarşamba akşamı 
-o-

- Ne olur, ne olmaz, sen hafif 
bir elbise ile civarda hazır bulun. 
Suya atıldığım zaman sakın beni 
bırakma, vallahi boğulur giderim. Yeni bonolann çıkarılma- İPEK Sinemasında 

- Sen emret Bey baba, dedi. 
Akşam muayyen saatte çınar 

altında idim. Kadın geldi ve pek 
mütehayyiç görünüyordu: 

- Ne var, beni niçin çağırdı
nız? Acele söyleyin, dedi. 

Fırsattan istifade ederek aş
kımdan ve yeisimden bahsettim. 
Diz çökerek merhamet talep et
tim. Fakat bütün bu istirhamla
rıma kulak bile asmadı. Hatta ha
şin davrandı ve sonra arkasını çe
virdi. Bunun üzerine: 

- Yaaa! Öyle mi? dedim, ben 
de artık bundan sonra sensiz ya
şamam, kendimi öldürürüm. Bu 
bir cinayet olacaktır ve mes'ulü de 
sizsiniz. 

- Ne isterseniz yapınız, dedi 
ve yürümeğe başladı. Başka bir 
çare kalmadığını görünce, hemen 
yerimden fırladım ve kendimi a
ğır ağır akan dereye attım. Meb
rüke hakikaten intihar etmeğe az
mettiğimi görünce, birden geri 
döndü: 

- Aman, ne yepıyorsunuz? 

Aman şu dalı tutun, bir feyler 
düşünürüz, diye bağırmağa başla
<.lı. 

O sırada dereye başka bir a
dam daha atladı. Uşak verdiğim 
talimat üzerine beni kurtarma~a 
geliyordu. Adamcağız bir kaç ku
laçta bana yetişti ve kuvvetli kol
larile vücudumu yakaladı ve beni 
çeke çeke kıyıya çıkardı. 

Uşak, her ihtimale karşı evvel
den soyunmuş olduğu için, Meb
rüke ay ışığı altında herifin uzvi 
teşekküllerini, kuvvetli pazılarını, 
geni~ omuzlarını görmü~tü. Bu 
manzaradan utandı mı , nedir, kaç 
b. 

Bir hafta sonra, haber aldım 

ki Mebrüke bizim eski uşakl:ı ev
lenmeğe kalkmamış mı? Ve hald
katen evlendiler. 

Amcam, hikfiyesini bitirdik
ten sonra içini çekti ve dedi ki: 

- Bu güçlü kuvvetli herifin 
ölümünü de beklemem ya.. Artık 
bu aşkı feda etmekten başka ça
re kalmadı. Fakat sana bir şey 
söyliyeyim mi? Karnım da öyle 
acıktı ki .. J emek yiyelim mi? 

1 İş ve işçi 1 
Milliyet bu •Ütuncla it .,. ifçi İ•ti
yenl•r• tauauut •diyor. lı U• İfçİ 
İstiycnl~r bir mclıtupla lı büro
m'-lza müracaat etmelidirler. 

İşçi aranıyor 
Türkçe, italiyanca, fransızca, ve rum ... 

caya vakıf ve gündüzleri çucuklu bir ai
lenin çocuklarını bakmak için hizmet ka
bul etmek isteyen matmazel isteyenlerin 
Tünel civarında Karanfil sokağında 25 
numeroya tahriren veya §İfahen 
caatları. 

"' "' "' 
Lise ve ticaret mektebi mezunu de-

vairi hükumette vazife almış halen bot
ta İngilizce ve fransızca ve daktilo bi
lir muktedir bir genç çok ehven şeraitle 
İ§ arıyor.iş Bürosu: 1. S. rumuzuna müra 
caat. 

s1nı isteyorlar 
Gayrmübadiller cemiyeti bundan 

bir müddet evvel Başvekil ismet Pata 
Hazretlerine telgrafla mürac:ıat ede
rek, gayri mübadillere terkedilmi§ o -
lan emval iradından bir kısmının za -
ruret halinde bulunan gayri mübadil
lere tevziini talep etmitti. Gayrimü • 
badiller cemiyeti namına, cemiyet re· 
isi Hüsnü Beyin riyaseti altında kitip 
umumi Şahap Bey, azadan Halil Pa. -
şadan mürekkep bir heyet birkaç gÜ· 
ne kadar Ankaraya giderek tahriren 
viki olan bu müracaatın intacı ve An
karaya nakledilmiş olan takdiri kıy

met komisyonunun tekrar lstanbula 
iade•i için teşebbüsatta bulunacak ve 
yeni bono çıkarılmasını isteyecektir. 
Gayri mübadilleır bugün cidden acına

cak bir halde bulunuyorlar. Gayrimü
badillere terkedilmiş bazı mallar var
dır ki bunların iradından gene gayri
mübadiller istifade edememektedir • 
ler. Bu meyanda Zonguldakta kömür 
ma.denlerinin iradı da vardır. Bundan 
başka Yunan hükıimeti ile aktedilmit 
olan iti.lif mucibince, Yunanlılar gay
ri mübadillerin Yunanistanda kalmıt 
olan mallarının karşılığı olarak muhte 
)İt mübadele komisyonu emrine 62 bin 
lngiliz lirası tevdi etmişlerdi. Şimdiye 
kadar birikmit olan varidat ve bu 62 
bin liradan hiç biri gayrimübadillere 
tevzi edilmemittir. Evvelce ihraç edil
miş olan bonolar da tamamen tüken
miştir. Esasen gayrimübadiller zaru -
ret dolayısile bu bonoları, ihraç kıy • 
metlerinden pek dun fiyatla satını§ 

olduklarından bunlardan gayrimüba -
dillerden ziyade gayri mübadillik ile 
alakası olmayan kimseler istifade et • 
miştir. Bu bonoları yok pahasına top
lamı§ olan kimseler, müzayedeye çı -
karılmı§ olan malları satın almışlar -
dır. 

Spor 

Galatasaray-Etnikos maçı 
Şhrimizde üç maç yapan Yuna -

nistanın fııtbol \om piyonu E tnikos ta· 
kımı, bug'1n &aat 15 te Taksim sta -
dında Galatasarayla bir revan§ maçı 
yapacalLlır. Galatasaray takımında 
antrenör Pedifut' ta oynayacaktır. Bu 
g'..'nkü maçta .tadyumun her yeri 50 
kuruştur. Galatasaray - Etnikos ma -
çmdan evvel de, Kurtuluş ve Şişli ta
kımları saat 13,35 da bir kupa maçı 
yapacaklardır. 

Lik maçları için 
lstanbul mıntakası Futbol Heyetinden: 

Pek yakında lik maçlarına başlanacağın. 
dan fiküstürü tanzim ve kura çekmek 
üzere müttefik kulüp murahhaslarının 
6-11-1933 pazartesi günü tam saat 18 de 
mıntaka merkezinde hazır bulunmaları 
ehemmiyetle tebliğ olunur. 

Ateş-Güneşin hir tavzihi 
Ate§ - Güneş klübü idare heyetinden : 
Beşiktaş Jimnastik klübü idare heyeti

ne muhalif oldukları söylenen bazı Be
şiktaşlı futbolcuların klübümüze iltihak 
ettikleri veya edecekleri hakkında dönen 
rivayetlerle klübümüzün hiç bir alakası 
olmadığını ve böyle bir şeyin klübümüzce 
varit görülmediğini görülen lüzum üzeri
ne tavzih ederiz. 

~----

Yeni ne,rlyat 

Anayurt 

Münir Nurettin 
ve arkadaşhrı 

Konseri ve Sinema 
Klasik parçılar yeni hal'< 

. ıarkıları, zengin program. 

MevkHer şimdiden temin edi

lebilir. Telefon: 44289. 
9497 -.................. .-. ............................ 

Eararengiz aşkları, günet altında ha
raretli mücadeleleri, yerlilerin ahval 
ve adatını tetkik etmeği ve faı 

muhitini severseniz ? 

Zeyiıebin 
Günahı 

( BAROUD) 
muhteşem Fransızca sözlü filmini 

ASRI SiNEMADA 
gorunuz. Aynı zamanda sahnede : 
Zengin varyete programı : Dünya
nın en kuvvetli canbazları HARiS
SON trupu, meşhur Amerikan danaör 
ve saksafoniıt JOE BOWELL ile 
Empire de Paris'den adale canbazı 

MISS BA Y'ın muhtelif ve eğlenceli 
numaraları. 

Bugün 16,5 matineıile auvareıinde 
VA R Y E T E (9493) ..................... ~ 

lST AN BUL BELEDiYESi 
Şeih Tiyatrosu temsilleri 

Bu gece 
Saat 21 de 

PER GONT 
Yazan: Henrik 

İbsen 
Besteliyen: 

E. Grieg. 
Türkçeye çeviren Seniha Bedrt 

5 Perde 
Halk gecesi. J 

8164 

Handa-Dramalis-Prineas 
Operet heyeti 

FRANSIZ TiYATROSUNDA 
Bugün saat 17,30 te yalnız bir matine 

olmak üzre LEBLEBlCl HORHOR 
AGA. Akşam saat 21,30 te ilk defa ola
rak MONON ESSi (Nur Du). Yarın ak· 
şam son defa olarak DESPINIS KAPl
TANIOS. 

ıurm umdesi ''M 1 L L 1 Y E T" tir. 

ABONE 

3 aylıiı 
11 • 

12 • 

ÜCRETLERi : 
Türkiye içiu 

L K. 
4-
7 50 

14-

Hariç İçin 
L. K. 
8-

14 -
28-

Gelen ••rak ıeri verilme•.- Müddeti 
seçen nü•halar 10 kuruttur.- Guete ve 
matbı:ıaya ait itler için müdiriyete mil· 
racaat edilir, Gazetemiz iJiınJarın meı'u• 
liretini kabul etmez. 

Bu büyük haftalık ilim ve sanat ga. 8 U G Ü N K Ü H A V A 
zetesinin ilk sayısından daha zengin ya.. Yeıilköy aıkeri rasat merkezinden ve .. 
zılarla ikinci sayısı intişar etmiştir. J rilen malUmata göre, bugün hava açık 
Makale, şiir, ve hikayeler memleketin ve rüzıB.r 11akin olara.k devam edecektir. 

Dün hava tazyiki 764 milimetre, 111cak-
en tanınmıt imzalarını taıımaktadır. 1.. 1 lık en çok 22, en az 11 derece ka1 tedil .. 
yiyi, güzeli, doğn1yu ayıran okuyucu- İİİııİmiliiii''iiii'ii'•••••••••ı•••ri 
Iarımıza hararetle tavsiye ederiz , 

Tesadüfler kadar insanın mukad 
deratını idare eden şey yok. Yahut 
kaderimizdeki hadiseler böyle tesa
düflerle meydana çıkıyor da biz on
dan gafiliz. 

vetli gurur olacak. 
Yaradılışımda başım dik.. Haka

rete, istihzaya, merhamete taham
mül edemiyorum. Bu doğufta in
sanların hayatta çok zahmet çektik 
lerini sonra sonra, tecrübelerden 
geçtikçe anladım. Çok tükür ki te
sadüfler benim en zebun ve düşkün 
zamanlarımda kartıma hep şefkatli 
ve temiz insanlar çıkardı. 

ni yapıyorlar. On bet yıllık karıko
co olmalarına rağmen biribirlerini 
yeni görmü,Ier gibi. 

Böyle içli ve sürekli bir yuva sev
gisinin pek nadir olduğunu sonra 
sonra anladım. Şu muhakkak ki on yaşımdan be

ri hayatımı dolduran vakalar, hiç 
birini belki bir saniye evvel ke9fet
mek ihtimali olmayan hadiseler 
oldu. 

Bunlar beni nerelere ve nerelere 
götürdü. 

Bütün bu bir genç kızın taham
mül edemiyeceği macera içinde bir 
buçuk yıl süren ( Siranüş) roiij, öm
rümün en acıklı bir parçası ... Eğer 
tesadüfler beni daha elim vakalar
la karşılaştırmazsa kalbimin bu ıs
tırap köşesini unutabileceğim. 

Bugün yaşım on altı ... Fakat öy
le zannediyorum ki yaşımdaki genç 
kızlardan hiç biri geçirdiğim ma
ceranın bir eşini yaşamamışlardır. 
Ben yaşta bir kızın anasını, babası
nı, evini, yurdunu kaybettikten son
ra vicdanını, milliyetini kurtarmak 
için mücadele etmesi pek kolay de
ğildir. Ben kendi kendimi şimdi 
anlamağa başlıyorum. Bana bu mu
kavemeti veren benliğimdeki kuv-

Bugün içlerine girdiğim Mahir 
Bey ailesi şimdiye kadar tesadüf et
tiğim insanların belki en cana yakı
nı. 

Mahir Beyin hanımı adeta hava 
gibi, koku gibi insana adeta her ne
fes alışta taze bir sevgi veriyor. O 
kadar ince bir kadın ki yürüyü,ü o
turuşu bile görülmez ve hissedilmez 
gibi. Mavi gözlerinde, insana em
niyet veren derin bir şefkat var. 

Mahir Bey de yün gibi, pamuk 
gibi yumuşak bir adam. Yüzü biraz 
çiçekbozuğu. Hatta çirkin bir a
dam. Fakat o kadar nazik ki en 
hırslı zamanında sesi bir perde yük
selmiyor. Karıkoca sanki hayatta 
uzun bir aile sevgisi rolüne hazır
lanmıtlar gibi. Y atadıkları sahne
de bir an falso etmeden vazifeleri-

"' * "' 
Bir hafta içinde İstanbulu tanı-

dım. Artık yazıhaneye kendim gi
dip gelebiliyorum. Mahir Bey Er
zuruma mektup yazdı. Tanıdıkları 
çok .. Şimdi cevap bekliyoruz. 

Şimdi içim rahat .. Bazı geceler 
kabus geçiriyorum. Erken yattığı
mız bir aktam kan ter içinde uyan
dım. Garip bir rüya. Dedeağaçta, 
Umi Beyin kütüphanesinin üstün
deki odada, eski gazeteler, tozlu 
kitaplar içinde akşamı beklerken 
kaçtığı haber alan papaslar izi
mi buluyor, Sör Satenik beni gaze
te yığınları arasında bulup çıkarı
yor. 

- 1Imi Bey! diye haykırıyorum 
Cevap alamayınca, tıpkı Sıvııst;ı. 

mektepte yaptığım gibi camları kırıp 
kendimi aşağıya atıyorum, ve bu sı 
rada da uyanıyorum. 

(Devamı var) 



Masal 

Kötürüm Tomris 
Kır ortasında fakirane bir evde 

çok ihtiyar bir kadınla, sekiz ya
şında Tomris isminde bir kızı ya
şıyorlardı. Çocuk kötürümdü. Da
ha küçüklüğünden beri ayakları 
tutmuyordu. Sabahleyin annesi, kı
zını temizler, üstünü başını giydi
rir, yazın kapının önüne, kışın da 
Pencerenin kenarına oturdu. Ak
şam üstü de kızcağzı ayni şefkatle 
Yerinden alır ve yatağına yatırırdı. 

söyliyerek annesile beraber gitti. 
Bu küçük kızın ismi Suna idi. 

Suna vadini tuttu. Tem de anne ve { 
babasının muvafakati ile yanında 
bir de doktorla beraber geldi. Mü
him bir ameliyattan sonra zavallı 
Tomris körümlükten kurtuldu. Ve 
ömrünün sonuna kadar Suna'ya 
düa etti. 

Zenginlik böyle olur. 

Dört kaz nasıl taksim .,,Jilir? 

Bir köylüye tanıdıklarından biri 
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Tomris zengin kızı olmadığı i
çin, pek o kadar nazlı büyümemiş
ti. Bir gün yalnızdı ve kendi ken
dine de avunmağa çalışıyordu. Gü
zel günlerde kelebekler ona arka
daşlık yapıyor , saçlarının üstüne 
konmaktan çekinmiyorlardı. Kuş
lar sanki onun için ötüyorlardı. 

Kış mevsimi de T omrisin çok 
hoşuna gidiyordu. Ortalık bembe 
Yaz olduğu zaman, içi açılıyordu. 

beş besili kaz göndermiş. Köylü 
bu hediyelerden son derece mem
nun olmuş. Hemen birini karısına 
kestirip yemek istemis. Fakat ace
lesi yok. Kazlarla be;aber bir de 
mektup var. Onu da okuyalım: 
Mektupta beş kazın köylüye, karı
sına ve dört çocuğuna taksim edil
mesi bildiriliyor. 

Yukarıki resimleri evvela ince ve sağlam bir mukavvaya yapı1hrınız sonra keserek 'önve arka tarallannı yapıştırınız. Kurumağa bırakınız. 
Palyaçonun elindeki halkalara, ba rliksin kenarlarına ve tavanın sapı ndaki deliğe ipler geçiriniz ve bu iplerin diğer ucunu bir cetvele bağla
yınız. Bu cetveli iki kitap arasına kovunuz. Resimlerden birine hafif bir fiske vurursanız, hepsinin birden sizi güldürecek tarzda jimnastik yap-

tıklarını gö rürsünüz .• 
T omrisin annesi de çorabın , el 

hisenin yırtık, delik ve sökük yer
lerini dikip yamalamakta meharet 
•ahibi idi. Gündüzleri hep çalışır 
ve geceleri de kızının yatağı basın
da oturarak, kızını yalnız bı;ak
ınazdı. 

Bir gün yanında küçük bir kız 
olduğu halde bir kadın fakir eve 
ıı:eldi. Kızın elbisesinin dikilecek 
sökük tarafları vardı. Ama elbise 
de hemen hemen yepyeni idi. 
Kadın: 

- Şu söküğü çabuk diker misi-
niz?. dedi. · 

Kadıncağız, getirilen paketi aç
tı, söküklerini muayene ederken, 
&elen kızın gözü kötürüm Tomri
ıe ilisti 

> • 

- Hanım, sizin kızınız mı? , . 
diye sordu. 

k 
Tomrisin solgunluğunu ve hare

etsizliğini görerek : 

Galiba hasta ! lstırap çekiyor, 
dedi. 

T omrisin annesi: 

. - Zavallı kızım kötürümdür, de
di. Yürüyemez, onun için de hiç 
dışarı çıktığı yoktur. 

Ne yapsın? kaz beş tane, tak
sim edilecek aile efradı altı kişi ! 
Uzun uzun düşünmüşler. Köylünün 
karısı demiş ki : 

- Canım ne • düşünüyorsun ? 
kazları yolar, hepsini bir arada pi
şiririm. Sonra altıya taksim ede
rim. 

Çocukların büyüğü en küçük kar
deşinin öldürülmesini teklif etmiş .• 
O vakit geriye beş kişiye beş kaz 
kalacağını söylemiş. 

Fakat bir kere de hoca Mestan 
Efendiye danışılması münasi;> gö
rülmüş. 

Mestan Efendi çok hesapçı, riya
ziyeden derin anlar bir adam
mış. Köylü ve ailesi Mestan Efen
diyi bulmuşlar, hal ve macerayi 
anlatmışlar. 

Mestan Efendi bir müddet düşün 
müş ve sonra şöyle bir taksim 
yapmış : 

- Şu tepsideki kazları bana ve 
rin. Buyurun şu birinci kazı! Ko
ca ile karısına veriyorum. Kocası 
bir , karısı iki, kaz etti üç baş .. iyi 
mi? 

Küçük kız : Şu ikinci kazı da erkek kardeş 

- Yaa, dışarıya çıkamıyor, öy- lere veriyorum. Büyük erkek kar-
le ıni? .. dedi ve gözleri sulandı. deş bir, küçük erkek kardeş iki, 

. - O halde bana izin verin, de- bir de kaz, etti üç baş .. iyi mi? 
d~, kızınızı otomobilime alayım, Şu üçüncü kazı da kız kardeşle
hıraz dışarda gezdireyim. Sonra re veeriyorum.Büyük kız kardeş bir 
aetirip size bırakayım. küçük kız kardeş iki, bir de kaz, et-

T omrişin annesi müsaade etti. ti üç baş .. İyi mi ? 
Zavallı Tomris teşekkür edemiye-

lc.~k kadar heyecanlı idi. Sadece gü- Geriye kalan iki kazı da ben alı-
uınsüyordu. yorum, birinci kaz, bir, ikinci kaz, 

Cümhuriyet Bayramı da geçti, mekteplerde dersler tekrar başladı 

Bebeğin canı sıkılıyor 
Bebek - Anne.. Bebek -Yanıbaşında bir çocuk 
Annesi - Ne var yavrum? var. Ne yapacak? 
Bebek- Beni gezmeğe götür. Annesi - Hikayesini okursan, 
Annesi - Şimdi nasıl olur ço - anlarsın. 

cuğum? Bak yağmur yağıyor. 
Bebek - Öyle ise ben ne yapa

yım? 
Annesi - Oyun oyna yavrum. 
Bebek - Hangisini oynaya -

yım? 

Annesi - Hang~ni canın ister 
se .. Oyuncakların yok değil ya .. 

Bebek - Oynamak canım iste-
miyor. 

(Bir sükut lası lası) 
Bebek - Anne .. 
Annesi - Gene ne var? 

Bebek (Serlevhayı heceliyerek) 
- Fikret.. ormanda .. Fikret or -
manda kimbilir neler yapacak? 
(Bebek bir köşeye oturur, hiç kı • 
pırdamadan güzel hikayeyi oku • 
mağa koyulur.) 

Annesi - Maşallah .. Bizim oğ • 
lan uslandı. Ne güzel okuyor. 

Teyze - Çocukları hem sevin • 
dirmek, hem de büyüklerin kafa • 

İnsanların ilk Pratik ihtiralar 
Ha valandıg" 1 gün Yangın tehlikesini 

Bu ayın 21 i o günün 
yıldönümüne rastlayor 
Bu Teşrinisaninin 21 inde Fran 

sızlar Mongolfiye kardeşlerin yıl
dönümünü kutlulayacaklar. 

Josephe ve Etienne Mongolfier 
bir kağıt fabrikatörünün oğulları
dır. Her ikisinde de fenni tetkikle
re karşı bir temayül vardı. Ayni za 
manda zeki ve müdekkik oldukla -
rından her gün bulutların yüksel -
mesine ve alçalmasına bakarlardı. 
Bulutların nasıl olup ta böyle yük
seldiklerini anlamak isterlerdi Şu
yu kaynatarak elde ettikleri bu -
harla bir çok tecrübeler yaptılar. 
Bu tarihte, yani 1782 de havadan 
on üç defa daha hafif olan müvel
lidilma keşfedilmiş bulunuyordu. 
Havadan pek hafif olduğu için iki 
kardeş bundan istifade etmeği kafa 
!arına koydular.. Fakat pek sey -
yal olduğu için gaz kendisini hap -
seden yerden kolayca harice kaçı • 
yordu. 

O zaman iki kardeş, soğuk ha -
vadan daha hafif olan sıcak_hava
dan istifadeyi düşündüler. 1782 
T eşrinisanisinde altmış kadem hac 
mi istiabisinde büyük bir balon yap 
tılar. Bu balonun alt tarafı açıktı. 
Bu açığın altına samıı,n ve yün 
yığdılar. Buna ateş verdiler. Sıcak 
hava tesirile balon odalarının ta -
vanına yükseldi. Bu suretle tay -
yare ve balonculuk doğmuş olu • 
yordu. 

azal· 
tmak için 

Artık evlerimizin çoğunda şam 
dan kullanmıyoruz. Fakat elektrik 
te henüz her eve girmiş değildir. 
Eğer, yangın korkusu geçirmeksi
sizin bir yere şamdan koymak isti
yorsanız, şu resimden istifade ede 
bilirsinz. 

Evvela mumun alt kısmına bir 
çivi sokarsınız, kenarlarına resim 
de görüldüğü gibi dört iğne •. On -
dan sonra mumu bir bardak için
de suya bırakırsınız. Tabii mum 
yüze, ve ta nihayetine kadar ya -
nar. Mum bitince de kendi kendi
ne söner, alt taraftaki dört iğne 
mumun bardağın cidarına temas et 
mesine mani olur. -o-------
Bugünün çocukları 

- Anne anne, senin gözlerin gör 
düğün şeyleri büyütürmü? 

- Evet yavrum ... 
- Öyleyse bana reçel verirken 

gözlük takma, olmaz mı anne &n• 

' 

Çağırdıkları şoför T omrisi bir iki, bir ben, ettik üç baş.. İyi mi? 
h Haydi timdi selametle evinize gi-

attaniyeye sararak, otomobile gö- d' 
Bebek - Canım sıkılıyor. Bana 

masal söyle .. 

Bunun üzerine ayni tecrübeyi bu 
defa daha geniş mikyasta tekrarla 
mak istedileer. 15 Haziran 1783 te 
umumi bir meydanlıkta 12 metre 
kutrunda bir balon hazırladılar. A
çık ağzından saman yaktılar ve ba 
lon sevinç ve heyecandan bağıran 
h.fkın alkışları arasında yükseldi. 
İlk defa olarak insan elinden çı -
kan bir madde topraktan ayrıla -
rak hava dahilinde yükseliyordu. 
Bu tecrübenin akisleri çok büyük 
oldu. Fen akademisi Lavoisier, Con 
dorcet, Etinenne Mongolfierden 
mürekkep bir heyeti Pariste toplan 
dı. Balonun inşası için iane toplan 
dı. Ve balo~u bir sanayi müessese
sine sipariş ettiler. Fizisyen Şarl ha 
lonun inşasına nezaret ediyordu. 
Mongolfiye kardeşlerin tecrübesin 
den haberi olmayan Charles mü -
vellidülma kullanmağı tasarladı ve 
gaz geçmez bir balon yapmağa mu 
vaffak oldu. 

neciğim?. 1 
ın. 

liirdü, Saatlerce bir gezinti yaptı-
lar. Kötürüm kız görmedig"i bu Köylü ailesi besli iki kazı elden 

kaçırdıklarına ,içleri yanarak eçle
llıanzaralar karşısında adeta kendi rine dönmüşler amma, Mestan E
felaketini unutmuştu. Ondan son- fendinin bu ferasetine de bayılmış
ra. Tomrisi getirip evine bıraktılar. lar. Çünkü kazları almış, adaletle 
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resmi tamam-

Annesi - Masal mı? Ben artık 
masal bilmiyorum. Bildiklerimin 
hepsini söyledim. Sonra haftalık 
mecmuaların geliyor. Onlarda bir 
çok masallar var. 

Bebek - Bugün mecmua gelme 
di. Mecmua perşembe günü geli • 
yor. Oteki gelenlerin hepsini oku
dum. 

Annesi - İyi amma mecmualar 
da boyamak için resimler, yapış -
tırmak için bir çok şeyler var. Yağ 
murlu günde bundan iyi eğlence 
mi olur? 

Bebek - Evet amma, dün sen 
yemek pişirirken ben babamla op
larm hepsini yaptım. 

(Yeniden bir sükiit Fasılası) 
Bebek - Anne .• Canım sıkılı -

yor. 
(Kapı çalınır) 

Bebek - (Koşarak kapıya gİ -
der ve ellerini çırparak gelir) Tey
zem geldi, Teyze hanım. 

(Teyzesinin ellerine bakar. Ye
ğenini her görmeğe geldiği zaman 
hediyeler getirmektedir. Bugün e
linde tuttuğu paket bebeğin son de
rece merakını mucip olmaktadır. 
Çünkü bu paket hem uzun, hem 
kalın .• Fakat o kadar yassı ki Be
bek böyle paketin içinde ne biçim 
bir oyuncak, yahut ne nevi yiye • 
cekler olduğuna merak ediyor) 

Bebek-Teyze, elindeki paketi 
bana ver de, sen rahat rahat soyun. 

Teyzesi (gülerek) -Al yavrum. 
Ben de zaten senin için getirdim. 

Bebek - Teşekkür ederim T ey
ze. 

(Paketin sicimi kesilir, kağıdı 
açılır) 

Bebek - Kitap ... Teyzem bana 
kitap getirmiş, bak anneciğim, ne 
güzel kitap .. Hem de resimli .. Bu 
kafesin içindeki hayvan, ne hay -
vanı anne? .. 

4.nnesi - Ona sincap derler. 

Çocuğun odasında duvar dekorları 

sını dinç tutmak, görüyorsun ki ne 
kadar kolaymış. 

Anne - Hakikaten güzel bir ki 
tap .. Renkli resimleri de var •• Pa
halı bir şey olacak . 

Teyze - Hayır .• Yirmi bet ku
ruşa aldım. 

Anne - Evet u~ .. Ben daha 
çok pahalı zannediyordum. 

Bebek (Koşarak) - Anne, an
ne •. Aman ne güzel hikaye .. Tey
ze, Fikretin ormanda kaybolan 
kız kardeşi bulunacak mı? 

Teyzesi (gülerek) - Bilmiyo • 
mm yavrum, hikayeyi nihayetine 
kadar okursun, anlarsın. 

Bebek (kitabı göstererek) 

- Bak anne gördün mü, bu çocuk 
Fikret, öteki de kız kardeşi •• 

Annesi - Acaba hangi tabı 
basmış? 

Bebek - Tabi ne demek anne? 
Annesi - Tabi demek muhar -

rirlere yazı yazdırıp, bu yazılarını 
kitap şeklinde basan efendidir. Böy 
le resimli kitaplar basar ve çocuk
ları eğlendirir. 

Teyzesi - Eğer hoşuna gittiy -
se, ben her gelişimde sana böyle 
kitaplar getiririm • 

Bebek - Oh, ne iyi anne .. Ar
tık bundan sonra canım sıkılma -
yacak. 

27 Ağustos 1783 te balon Paris
te Champs de Mars da üç yüz bin 
kişinin alkışları arasında havaya 
yükseldi. Uç çeyrek sonra, Gonesse 
de yere indi . .: Bu civar halkı kök -
ten yere alelacaip bir şeyler indi
ğini görünce korktular ve bunu şep 
tani bir şey addederek balonun ü
zerine atıldılar ve parça parça et
tiler. 

Bu esnada Etienne Mongolfier 
Kral on altıncı Louis'teen tecrübeyi 
tekrarlaması için emir almıştı. 19 
eylôlde Versailles' da şişirilen bir 
balon daha havalandı. Fakat bu 
defaki balona bir sepet asılmış ve 
sepete bir koyun, bir horoz ve bir 
ördek konmuştu. Havada ilk se -
yahat yapanlar bunlardır. Bu tecrü 
benin muvaffakıyeti şevki arttırdı, 
iki cesur asilzade Pilatre de Pozier 
ile MarQuie d'Arlandes 21 Teşrini
sani 1773 te La Muette bahçesin -
den uctular, Parisin Ü6tünden geç 
tiler v~ La Butte aux Cl\lilee~'tet ye 
re indiler .. Bu sm·etle havada ilkse 

,,. . . 
- Günde bet kuruştan bir hafta , 

da ne yapar? 
-Otuz beş .. 

- Aferin! Al sana otuz beş ku-
ruş.. l 

- Ah babacığım, bilseydim el
li kuruş derdim. 

* * • 
Bir gün Cemil (dört yaşında) ge 

zintiye çıktıkları zaman babasına 
sordu: 

- · Beybaba, bu gökyüzü nedir? 
Babıası biraz düşündü, nihayet: 
- Yeryüzünün tavanı! dedi. 

Ak,am dönerlerken yağmur bat 
lamıştı. Küçük Cemil babasına 
döndü. Dedi ki: 

- Beybaba, senin tavan" akıyor. 

Okyanosu ilk geçen gemi 
Kanadada geçenlerde buharb 

bir gemi Okyanusu ilk geçişin yü
züncü yıldönümü tesit edildi. Bu 
motörlü geminin adı Royal Viliam 
idi. Bu küçük gemi Kanada sahil
lerinde işlerken, bir gün sahiple
ri gemi lngilterede satmağa karar 
verdiler. Binaenaleyh lngiltereye 
kadar gitmek için Oky!lnusu geç • 
mek lazım geliyordu. O zaman bu 
teşebbüs bir çılgınlık telakki edil
di .. 

Gemi Yeni lakoçyadan üç yüz 
ton kömür, altı direk, bir harp ve 
yedi kişi ile yola çıktı. Seyahat üc
reti, tarap dahil olmamak üzere 
yirmi İngiliz lirası olarak tesbit e · 
dilmişti. Ertesi 1834 senesinde t .. 
panya bandırası altında harp ırernl 
sine tahvil edildi. ismi de lsabella 
Segunda oldu. llk defa top ataıa 
gemi budur .. 

yahat eden iki insan bu Fransızlar 
olmuştu. 
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Türk suları ve Türk kaplıcaları 
Avrupanınkine faiktir A N A D O L U 

Bursa, Yalova, Muğla, Çeşme 
çeşit hastalıklar 

kaplıcalarında hangi 
iyi oluyor? 

~~~~~~~~~~-

Doktor Müderris Raşit Tahsin Beyin gazetemize izahat ve beyanatı 
Memleketimizde son zaman -

farda Avrupa su şehirlerine t eda -
vıye gıdenlerin beyhude b ir zah
met ve seyahate katlandıkları yo
h:ndaki cerey nlar kuvvet bul- , 
maktadır. 

Bu c ereyan doktorlar arasında 
d ba.lad ı. Doktorlar hastalarına 
Bursa, Y nlova, ve sair Türk kap -
ı:alarım tavaıye etmekte ve mem 
ckctimiz su. uınm Avrupa suları

na daha mütefevvik olduğunu is
bata çalışmaktadırlar. Tıp kong -
resinde de bu bapta münakaşalar 
o mu~ ve Dok tor Müderris Ratit 
Tahsin Bey kongrede Türk suları 
ve kaplıcaları üzerinde uzun be -
y natta bulunmuş ve bizzat ken -
disinin geçirdiği tecrübelerden de 
bahsetmiştir. 

Ra,it Tahsin Beyin kongrede 
suların ve su sehirlerimizin faide
lerini, tedavi ~sullerini, hangi has
talıklara iyi geldiklerini izah eden 
beyanatını berveçhi ati ne,rediyo
ruz: 

Bursa: 

Elli dört senedenberi tanıdığım a
bühava, manazın latife, ova ve zümrü .. 
din dağlarıyla mevakaı coğrafiyesi ve 
mebzul meyveleri mcş.hudumuz olan bu 
yeıiltehri dilaranın ılıcaları gibi mena
bii meyahiyei meadini dahi vardır; bu 
sular kısmen kaplıca sularında bulun
duğu gibi kısmen dahi vilayetin muhte-
lit dağlık ve mülhakatında bulunmak
tadır. Karamuıtafa suyunun sühuneti 
42-45 olup radyo activitesi 6-8, yeni 
kaplıcanın sühuneti 88,0 radyo activitesi 
2-3-5, çekirge sularının ise hühuneti 
42-45, radyo activitesi 4-5 dir; bu sula
nn tahlili hemen yekdiğerine müsavi 
netayici venniıse de bazılarında çelik 
zıyadece ve bazılarında kükürt kısmeo 
bulunmaktadır. Her halde radyo activi 
telcrinin esasını teşkil eden belium mi
deni oldukça mebzuldür. 1243 tarhinde 
tıbbiyein kütadı zamanında lstanbula 
celbedilen Viyanalı Dr. Katil Bernar ta
r fından mezkür kaplıca sulannm, ba
husus yeni kaplıca suyunun tahlili ya
pılmış, muahharan Sıhhiye vekaleti ce
lilesi zamanında kimyager Muallim Feh
mi Rıza ve muallim Dr. Cevat Tahsin 
beyler tarafından dahi yapılan tahliller 
netayici, daryo activite ve ıair huıusat 
bertaraf edilirse hemen ayni derecede 
bulunmaktadır. Bizim bu dıcalarnnızın 
.Ohretgiri alem olan ve tarafnndan on 
beı defa kadar fartı semene, müzmin 
romatizma ııibi ahvali maraziyemden na 
şi ziyaret eylediğim Karlıspat, Maryen
bat kaplıcalanna ezber cihet rushaniyeti 
beyanatı atiyemle tebeyyün eder. Evve-. 
la mikYası harareti ma Karlıspatta 62-65 
Maryenbalta 42-45 derecelerinde olup 
su!Mın ihtiva eylediği emlahı midcinye 
ise ıenelerdenberi azalmakta olduğun· 
da" Karlıspatı ziyaret eden senevi 60 
ilA 80 bin arasındaki züvvar ile keza 
~laryenbatı ziyaret eden 35-45 bin ka-
dar mürezaya bu menabii meyahiyenin 
kuvvet ve mıktarmı azalmasından mez-
kur menbalar civarındaki fabrikalarda 
istihzar edilen adi sıcak sular ilavesiyle 
banyolar ve sair müdavat tatbik edil· 
mektedir. Memleketimizin yesara malik 
ehalisinden bir kısnu ve biizıları biz a
tıbbanın bu gibi tavsiyeleriyle mezkür 
tehirlere gitmekte ve serveti milliyemİ· 
zin mühim kııımlannı oralarda dökmek
teyiz ki bu meyenda acizleri de bulun
makta idi. Mezklir ılıcaların ıehrimize 
bu diyeti masarifi rahiyei teksiri ve is
lihmam, tedavi için sarfolunan mebalii 
ve zahmeti mct.akkatin burada zikrine 
hacet görmiyorum. V11.tanımızda olup 
ta layıkıyla istifade edilmiyen bu ve bu
na metil ıhcalo.rın tercihini arzedece:ğim. 

Son ıe:nelerdeki iktisat buhranından 
'\'e ııhhatt acizanemin bu gibi büyük ıe 
:yahatlere müsait olmadığından bilisti
fade Bursanın ı]ıcalarına gittim. Orada 
tecarübü zatiyemle Çekirge askeri has
tanesinde kürümü yaptım. Giderken ga· 
yet güçlükle ve bastona ittika ile yürü· 
yclıilen ıu şahidiniz bourdonnement, cep 
hıılee, vertige ,tenıionumun 18 kadar o
luıu, semanet ile nabazan adedindeki 
90-110 na kadar tereffü, ve müzmin ro
matizma ağrılanm tedaviye başdadıiım· 
dan bir hafta zarfında hali salah gös
terdi. Tedavi usulüm her sabah saat 6 
dan 7 ye kadar umumi masaj, 7 den 8 ze 
kadar fiziyoterapi dairesinde yarnn saat 
ila üç çeyrek saat ka:lar tibbi idman 
(Recep Beyefendinin müdafaai milliye 
,·ek~letinde bulundukları zaman himmet 
!eriyle bu mediko-mekanik aLit Avrupa
ya siparit edilmiş ve mübayaa ettiril
miştir) ki, bu ali.tın ne gibi müesseseler 
den alınabileceğini ve tenevvüatını aciz 
leri dört adet yazdığrm hususi lavıiye
namelerimle tensip edilmiştir. Muahha
ran 8 den 9 za kadar yarım saati banyo 
ve yarım saati dahi istirahate tahsis e
dilip banyolar bidayette hu•usi hamam 
cıklarda ve sonraları büyük havuzda 
alınmı~hr. DereceleTi 36 dan 38 ze ka
dar olup esnayı istihmarnda her üç dak 
kada bir deği~tirilm< k şartiyla ba,ıma 
congestiona mani olmak için sc~uk kom 
preıler konmutşur. Keza banyo csna.ıın-
da aılan ağ~rndan aka.n temiz, saf ve de. 
rccei harar.,ti 42 ola sudan dahi ·ki bar-
dak İçilmiştir. Rejim dahi itina edilerek 
10-15 gün zarfında ahvali maraziyemin 
zail olma derecelerine gel~ijini s~kleti-
min başlangıçta dör _ gün zar!mda bir 

ı:lc 

Bursada yeni kaplıcanın büyük havuzunda · 
son günlerinde on buçuk kilo kadar te
nezzül ettiğini ve ıon dördüncü hafta 
zarfında bilumum arazı maraziyeınin kay 
bolarak meşiy ve hareketimin bastonsuz 1 ve tabii yürüyebilecek bir halde oldu- \ 
ğunu ve tanıiyocumun dahi dört derece 
indi (13 olmuttur), Rejimdeki itina mü
şahedatımca son zamanlarda pek haizi 
kıymet olmayıp metabolizm hazretleri
nin ehemmiyeti fa.yanı arz ise de keza 
rejimin cüzi külli tesiri bulunmaktadır. 
Mezkür ılıca sularının içimi gayet kolay 
olduğu gibi başlanğ1çta muhtelif şah ıs· 
larda husule gelen kabızlık bir kaç 
gün sonra kendinden zail olmakta veya 
hut Bursa.mızın gayet latif ve enfes 
meyveleriyle bu kabızlığa yardımı da bu
lunmaktadır. Her türlü vesaiti nakliye-

Bursada kükürtlü kaplıca 

sesedeki etibbanın suni serum yerine ılı
ca ıulannı tatbikatı tedavide istimal ey
lediklerini ve mezkiir hastane operatö
rü Dr. Naki Bey tarafından gösterilen 
müşahede ile tebeyyün eylediğine naza
ran amik fakrüddeme müptela, nasuru 
şeı·çli ve hayatından katı ümid edilerek 
brankarla hastaneye getirilmiş bir kadın
cağızın göbeği altındaki nasurdan ve ge
rek şercinden yevmiye bir kaç defa ya
pı lan mezkür kaplıca suları hökne ve te
davisi neticesinde on het gün zarfında 
kadıncağızın hastalığı şifayı tam ile ne ... 

ye malik ve Türkiyemizin her köşesine 
yakın olan bu fehirdeki kürümün neta
yici ve istifadei azimesi meydanda iken 
Karlıspat ve Maryenbat gibi Avrupa kap 
lıcalarına gitmek ve o gibi ılıcaları tavai-

Dr. Müderrİ8 Raşit Tahsin 8. 

ye ederek sarfiyatı nakdiye ve mütkül 
seyahatten vazgeçilmek sıralan hulul 
eylediğini arza mecburum. Şahsnndaki 

bu tecrübe ve tedaviden başka müessese 
dahilinde kırk beti mütecaviz tedavi ey
lediğim züklir ve ünas, askeri muvazzaf 
ve mütekait zabıtan ve ümera ile mülki 
zevat adedi dahilde 45 ve hariçte 170 ti 
tecavüz eder. Hastalarmım esami ve mü 
ıahcdeleri nezdimde mukayyeden mah
fuzdur. Hastalarda aynı netyaicin tebel
lür ettiiini mucibi ıükran olarak ityana 

ınecburum. işte bu tafoilattan anla,ılacağı 
Üzre servetimizi ve zahmetler ihtiyariyle 
Avrupa kaplıcalarına gitmek ve gönder
mek veıarfettinnekten tevekki sıraları 
artık katiyen gelmiştir. Hastaların ekse
risi müzmin romatizma, nikriz, siyatik, 
ıeker hastalıkları ile böbrek müzmin ra 
biın afitı, iltihabı muhiti i.s;p nevraste
ni, iıteri, ihtikanr dimağ ve bazı bit ve 
müzmin psikozlar teşkil etmektedir. Has
talannın yüzde 80 i şifayı tam ve müte
bakisi felci tıfli dahi dahil olduğu hal· 
de salah ibraz etmittir. Bursa kaplıca 
sularının isteril ve harareti mah
susayi haiz olınalan ve emlahı muhteli
fei maadini ihtiva etmelerinden bu mües-

• 
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ı licelendiği ve yürüyerek yardımsız gitti-

/ 

ğin.i arza mecburum. 

Urla menC!:bii meyahiyeıinin de ıu mev 
kii ve Gülbahe plajı içiminin kolay 

1 
olup terkibinde magnes:i kalcine esasın-

ı d•n miirekkep olan işbu maden 
suyundan bir bardak içildimi filini sübu
letle ve ağrısız az bir zaman zarfında ifa 
ettiği, haziran , temmuz, ve ağustos ay
larında iıbu menbi. yanında oturmak için 
sekiz on odalı zemin katı üzerine yapd
mtt yekdiğerine muttasıl ki.rgir odacık
lar bulunduiunu, Karlıspatın ıurprudeb 
zals dedikleri o acı ve gayet tuzlu ve içi
mi çok güç kasvetengiz dağlar ve tilaJ a· 
rasında bulunan Karhspat mevkiine ve 

sulanna Urlamızın İçmeleri ezher cihet hai 
zi rüçhandır. lıte bu beyanabmdan. an• 
!aşılacağı üzre ahalimizin buraya ted.vi 
için sevk ve izamı büyük neticeler haıd 
edeceği ve mübeccel Cümhuriyet dev
rinden evvel İzmir ve civarında oturan 
Rumlann her sene bir kaç defa oraya 
gittikleri ve Atinadan arasıra tek tük 
gelmekte oldukları tebeyyün etmektedir. 
Çeşme ılıcalarına gelince ki.fi derecede 

iyi oteller ve hususi haneler derununda 
banyoları bulunan ve gayet latif hemen 
dünyanın hiç hir yerinde olmıyan pla
jına girildiği zaman yan belden aşağıda
ki suyun, denizin dibinden fışkn·an ılık 
Çeşme kaplıca suyu olduğunu ve müteba 
kı yarı belden yukarı kısmını ihata eden 
suyun soğuk deniz suyundan ibaret bu
lunduğunu hayretlerimle beyan ederim. 
Merhum Gazi Ahmet Muhtar patanın 
Avrupaıcfa gezdiği ve tedavi için bulundu 
ğu kaplıcalara Çeşmemizin ılıcalarını dai
mi tercih eylediğini timdi anlıyorum. 

Meslekdaşlarnn şu kısacık beyanat 
ve bizzat şahidi bulunduğum vakayı ılı· 
ca ve m&den sular,mızın cüzi mıktarmm 
fevkalhat memnun neticeleri artık bizle
ri haıtalanmızr Avrupa kaplıcalarına 
göndermekten azade kılınalıdır. Bizler 
etibba Avrupa kaplıcalanna hastalarımı
zı göndermeyip usulü mahsusuna tevfi .. 
kan tıbbi müdavatnnızı kendi memleke
timizde yapmalıyız, arbk Avrupa kaplı
calarına ihtiyacımız yoktur. Servetimiz 
memleketimizde kalmalı, ve menabii ser• 
vetimizden bihakkın istifade etmeliyiz. 

, 

Türk Sigorta 
4 Üncil Vakıf Han 

Şirketi 
fstanbul 

Ihtiyat ve Sermayesi: (1.000.000) Türk Lirasıdır. 
Nama muharrer hisse senetlerinin ( % 60) ı Türkler elindedir. 

'fiirkiye İt Banka111 tarafından teıkil olunmuıtur. İdare meclisi ve müdürler 
heyeti ve memurlan lriimilen Türklerden mürek ka;> yegane Türk Sigorta Şirke· 
tidir. Tlirkiyenin her tarafında (200) Ü geçeıı acentalarının hepal Türktür. Tür· 
kiyenin en mühim nıüeaseaelerinfn vebankalarının 11lgortala~1nı icra etmektedir. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
ıigortalarını en iyi şcraitle }apar. Hasar •·ukuuoda zararla·ı si1r'at ve ko!aylı!dı öder. 

Telgrafı İMTiYAZ - Telefon: fst, 20531 

Gazetecilik ve Matbaacılık 
Türk Anonim Şirketi 

(MiLLiYET MATBAASI) 

HER NEVİ 
Mecmua 
Mektep kitapları 

Duvar afişleri 
Kağıt, Zarf 

Roman Kartvizit 
Fenni Fatura - El ilanları kitaplar 1 

TABEDİLİR 
Defteri k~bir, Yevmiye ve Kasa 

defterleri mevcuttur 
Her müesseseye elverişlidir. 

Kitap ve mecmuaya ait klişeleri Klişehanesinde yapar 
Adres: ANKARA Caddesi 

Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. Ş. Kitap kısmı 
Telefon: 24310 
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Kadın ve heden terbiyesi 
Bütün sinema yıldızları sporla meşgul
dür, bundan bir ders almak gerektir 

'Yıldızlardan Alice Field her gün muntazam beden terbiyesi ile 
mesgu/dür 

Dikiş makinasının kısa 
bir tarihi 

Eskiden dikit makinesi olma • 
dığı ve tuvaletler itçi kızın elin • 
den çıktığı için moda pek çabuk 
geçmezdi. Fakat 1804 te Thomas 
!:itone ve James Henderson isimle
rinde iki Amerikalı makine ile di
kit dikmeği tasarladılar. Elin bü • 
tün hareketlerini taklit etmek su • 
retile vücude ğetirilen ilk makine 
yapıldı. Fakat elde edilen netice 
zayıftı. İfçi kız makineden daha 
seri dikiyordu ve diktiği şey de da
ha güzel oluyordu. Lakin bir defa 
makine ile dikit dikmek fikri doğ
muştu ve yolunu takip edecekti. 

1830 da Thimonnier ve Ferrand 
ismi ıde iki Fransız çuhanın üze · 
rinde amudi surette gidip gelen 
bir iğne yaptılar. Dört sene sonra 
Ameıikada yeni modelde bir maki 
ne daha yapıldı. Bu makine de ilk 
defa mekik kullanıyordu. Görülü
yor ki otuz sene içinde ihtira yolu
nu bulmuştu .. Artık bundan sonra 
tatbikatı daha kolaylaştırırmak lıi 

.ı\fağı yukarı bütün sinema yıldız- 1 
ları sporcudurlar. Bilhassa formla
rını muhafaza etmesi kendilerin· 
d.en en batta istenen fey olduğu i
Çın, bunu ancak sporla temine mu
v~ffak oluyorlar. Demek oluyor 
kı hangi kadın istese, vucuduna is
lediği formu vermeğe az çok mu· 
vaffak olabilecek. Bu da sporla o
:uY.or. Fakat sporun bir çok tekil
erı var. Onun içindir ki vücuda 
b~ İyi yarayan ~ekli bulmak mühim 

par. Görünüfe nazaran en iyi neti- r 
ce veren spor da budur. Diyor ki: 1 

ır meseledir. · 
A.nna Bella'ya sorsanız fU cevabı 

Verir: 
- Her sporu severim, bilhassa 

otoyu ... 
.. G.aby Morlay emsalsiz bir yüzü

ct.idür. Der ki: 
-- Su, benim için ideal bir ele

llıandır. Yazın Akvaplat çok hotu
ıı_ta gidiyor. Kı•ın da Paris pisinle-r • T 
ının sadık devamcılarmdanım. 
. Alice Field hiç fafmıyan bir in
lızaın dahilinde beden talimleri ya-

- içimizden her biri, ta gençli
ğinden beri tavırlarına, durutuna, 
yürüyütüne dikkat etse, dik, seyyal 
bir vücuda sahip olur. Çünkü fena 
vaziyetlerini gün geçtikçe tashih e
der. 

Rene Lefevre stüdyoda çalı,ma
dığı günler, ata biner. Hatta bir kaç 
defa da yarıtlara ittirak etmittir. 

Albert Prejan her sporla, bilhas
sa yüzme ile mefgudür. 

Moliton havuzunda artistler ga
lasında birinci mükafatı almıştır. 

Roland T ontain herkes bilir ki 
yaman bir akrobattır. Onun için 
daima spor, daima hareket lazım
dır; 

Amerikadaki yıldızlar bilhassa 
golften ho,lanıyorlar. Afağı yuka
rı hepsinin evinin parkında bir golf 
sahası vardır. Pulo meraklıları da 
varsa da, adetleri o kadar fazla de
ğildir. 

Evlerinizde modern tenvirat usulleri 

1 Evleri modern zevke göre süa -
~ntek isteyenler için, en mühim ve 
kuzel fey hiç füphesiz bir odanın, 
&alonun, anti ,ambrın tenviridir. 
Son zamanlarda bilhassa ••ık kay
·~ğını göstermiyerek ve ıtığı bu;z-
u C&nılar vasıtasile süzerek tenvı • 

tat Yapanlir çoğalmı,tır. Muhay -
Y~lenin de yardımile bu suretle kü 
ç~ sanat taheserleri vücude ge -
~~IXlek mümkün oluyor. Meseli bir 
c.".rrei musannaa tasavvıır ediniz. 

Undüz odanın kenarında biblo 
!fibi duran bu yuvarlak ,ey , ak,am 
odayı tenvir eden lambanın bir 
~ahfazasından ba,ka bir fCY değil 

ır. Kiirreye bakıldığı zaman, ha -

Çocuğun uykusu 
d Çocuğun, bilhassa mektebe gi • 
... ~~ Çocuğun uykusu annelerin bil 
. ....._ dikkat etmeleri lazım gelen 
~iihiıxı bir meseledir. Kararaızlı -
tın genit olduğu bir yafta fizik is
hrnhati temin eden yegane fCY uy· 
ktıdur. Yedi yatına kadar çocuk 
On 'k• • on ı ı saat uyumalıdır. 

On bet yatına kadar dokuz, on 
saat, on sekiz Yatına kadar dokuz 
~t uyku lazımdır. Gayri kafi uy
f u uyuyan çoculdarın çalıtmaları 
keııa olur. Muntazam saatlerde ve 
ıif iderecede uykusunu alan ço -

cuk imtihanlara daha iyi hazrrla • 
bır. Uykunun en iyi kısmı gecenin 
~tlangıcındaki uykudur. Onun i

Çın Çocukların akaam mesaisi kül -
ı· .... 
'Yen kaldırılmalıdır. Mektepli ço • 
c~ saat dokuzda yatağına girme· 

yal gayri ihtiyari uzun seyahatle • 
re dalıp gidiyor. Yahut ıtıklı akvar 
yomlar yapılıyor. Salonda masamı 
üzerinde duran ve içinde balıklar 
dolasan bu akvaryom ayni zaman
da g~eleyin aydınlatan bir lam
badrr. 

Yukarıda bu lambalardan bir 
kaç model var. Soldaki klasik ol • 
duğu kadar güzel bir lambadır. Bu 
lambanın abajoru pembe kristal ka 
ğıdmdandır. insana günetin batı- i 
raaını henüz kaybetmemit bir son : 
bahar akf&Illmı hatırlatıyor. Orta
daki lamba tamamile camdandır. 
Sağdaki diğer bir modeli gös~eri -
yor. 

Kırmızı tcnk 
Maruf ruhiyat miitelıaaaıslann

dan Hoçman, miiteaddit tecrübele
rine istinaden, vaki olan iddiasına 
nazaran, kocaları kolayca hiddet
lenen kadınlar keskin renkli elbise
ler giymekten tevakki etmeli imit
ler. Hele hiddetten COfmUf bir a- . 
damın zevceainin sırtında kırmızı 

veya açık Yetil elbise bulunursa, : 
1 

kavganın miithit bir hal alması j 
muhakkakmıf. 

Buna mükabil zevce lacivert el
bise giyerse, karı koca araS111da 
kavga olmaz veya olaa da siiratle 
nihayet bulurmUf. 

çocuklarını da •böyle geç yatırma -
ğa alıttırmalan biiyük bir hatidrr 
Çünkii sıhhatlerine· zarar verecek 

Thimonnier'nin ilk dikif makinesi 

.n geliyordu. O tarihten itibaren 
de hem daha pratik, hem daha se
ri bir hale getirildi. 1846 da yapı
lan dikiş makinesinde miihim te -
rakkiler elde edilmitti. Bugün ya
pılan dikiş makineleri göriilmemit 
bir tekeınınül arzetmektedir. Bu • 
gün bir dikiş makinesi yirmi itçi 
kızına bedeldir .. Şimdi elektrik te 
dikit makineanin yardımına ko, • 
muştur. Küçük motörü itlettiniz mi, 
artık el ve ayağınızı kuvvetinede 
ihtiyaç kalmıyor, az zamanda çok 
it çıkıyor. 

~~~~--~~~ 

Güzel tırnaklar 
Biraz da tırnaklardan bahsede

lim. Kadın tuvaletinde tırnakların 
ne miihim yer tuttuğunu hep bili
riz. Bu tırnakların güzelliği, elin 
güzelliğinde, elin güzelliği heyeti 
umumiyede biiyük rol oynayor. 

Tırnaklar için ince kıllı ve bir 
az sert fırça kullanm•hdrr. Bazı 
hanımlarımız, hila küçük parmak 
tırnağını bir az daha uzun ve siv
ri kesiyorlar. fakat timdi bu eaki 
itiyat reva~ını kaybetmit halde • 
dir. Bilhassa kadınlar arasındaki 

• 

Mevsim fapka modellerinden 

spor buna sebep oldu. Biraz amon 
yak yahut oksijene meyva, miirek
kep veya sair suretle lekelenen tır
nakları temizlemek için kafidir. 
Zaman zaman tırnaklara vazelin 
veya badeem yağı sürmeli ve bir el 
diven geçirerek uyumaln.lır. Par -
!atmak için de güderi iyidir. Limon 
su da tırnaklan latır ve f • 

ŞimJi maymun tüyü de haili re- , 
vaçtculır. Yulıanki model, güzel 
bir maymun franji ile bir 8fOTphT. 

'.Akf'I'" için Şi,.,iyculan güzel 
bir kole 

J 

. : . •. '! .~ 

j Çocuğun sıhhati 

Boğmaca öksürüğü 

1 

Cocuk hastalıklarının biri de bu 
dur: Her yıl binlerce çocuk bu has 

ı tahktan ölmektedir. 
Bir coklarımız bunun da mutla

ka her -çocuğa musallat olacağını 
zannederiz. Çok bula~ıcıdır. Hele 
zaif vücutlu çocuklar için çok teh
likelidir. Korunulrnadığı takdirde 
bu hastalıkla birleten hastalıklar 
~unlardır: Fıtık, burun kanamıu.ı, 
zaturree .. 

Bu hastalığın alametleri öksü • 
rük nöbetleridir. Kızamıkta oldu
gu gibi önce nezle halinde hatlar, 
7-8 gün sonra da öksürüklerle ken 
disini gösterir. Orta halde giinde 
dört defa öksürük nöbeti gelir; la 
kin şiddetli hallerinde kırka ve yü
ze kadar çıkar. Bu hastalık, orta 
halde, 6 hafta, tiddetli hallerde de 
iki, iki buçuk ay sürer. 

Çocukların öksürdükleri zaman 
ağır ve burunlarından çıkan küçuk 
su damlacıkları, hastalığın sağ • 
lam çocuklara da geçmesini mucip 
olur. Bunun için tutulanların ev -
ler·ne sokulmamak lazım olduğu 

gi~i hasta çocuklara analık baba 
!ık edenlerin de konu komtuya 
haber vermeleri icap eder. 

Bu hastalığını baflıca dermanı 

M l Z AH l hastaya gece gündiiz aaf hava tene 
ffüs ettirmektir. Bundan batka iki 
tabağa birer parça Trebentin ru -
hu doldurmalı, birini hastanın Y":.· 
tağı altına, ötekini de odanın bat
ka bir tarafına koymalıdır. Şiddet 
li zamanlarda buruna (Müvellidül 
humuza) çektirmek de faydalı o • 
lur. Tebdilhavanın da faY,dası çek 
tur. Bilhassa yazın biraz yüksek 
ve kıtın çok soğuk olmıyan ve et
rafında çam ormanları bulunan yer 
lere gidilirse çabuk kur ulmak 
mümkiindür. 

Trende 

Neler yemiş 
Evin hizmetçisi, her aktam yat

madan evvel, evin köpeğini bağla
makla miikellefti. Bir akf&ID nasıl 
olsa olduysa bu her giinkü vazifesi· 
ni ihmal etti. 

Ertesi sabah ev halkı uyandığı 
zaman serbest bulunan köpeğin bir 
çok ,eyleri harap ettiğini, yeyip b~
tirdiğini öğrendi. Hanım hizmetçı
yi çağırdı ve tekdir ederek sordu: 

- Köpek neler yeyip bitirmi' ? 
- Kendiaine ayırdığım yiyecek 

ten başka her yenecek teJİ ••• 

Yanlış tren 
Tren bareketetmitti. Yolcular· 

dan birisi pencereden başını uzattı 
ve hızlı hızlı bağırmağa başladı : 

- Heeey ! Hamal, ne diye bavlu
mu trene yüklemedin ? 

Bu feryat iizerine iatfini bozmi
yan hamal bağırarak fU cevabı ver
di: 

- Efendim, bavulunuz sizin gi
bi değildir. Böyle yanlıt trene bin· 
mez. 

Ya gitseydi? 
Tabaildar -Aman azizim ditim 

öyle fena ağnyor ki IOrm& ! 
Arkadatı - Peki ne diye ıızla

nıyonun da ditçiye gitmiyonun? 
- Dostum , daha diin hepsine 

vergi ihbariyesini götiirdiim, na
sıl giderim ? 

Ocakcı 
Hanım (hizmetçiye) - Kızım 

hani ocak süpiirücüsü ile evleni
yordun, ne den vazgeçtin, neden 
bu if bozuldu ? 

Hizmetçi - Hanımcığım, dün ak 
tnm kendisini ilk defa yüzünü yı
kamıt olarak gördüm. Aman yarab 

· o kadar irk· i k iııile a-

--
Şikagoda 

Şikagoda haydutların ne derece 
de hüküm sürdükleri malWrı. 

işte bu ,ehirde bir aktris, bir a
vukatın yazıhanesine giderek. 

- Kocamdan 00.-nmak istiyo
rum ! Dedi. 

Avukat, gözlüğiinü diizelterek : 
- Hay hay efendim, diye cevap 

verdi muayyen ücreti verdiğiniz 
takdi~e bir dava açar, hu meseleyi 
hallederiz. 

Aktris sordu : 
- Muayyen ücrte nedir ? 
- iki yüz lira .• 
Aktris bu cevap üzerine ayağı 

kalktı : 
- Aklınıza f&f&Ylm, dedi, ben 

yirmi liraya kocamı vurdururum ! 

Muharrir va banker 
Vapurun yan kamarasında iki 

kiti idiler. Birisi tişman ve yqlı, 
ötekisi zaif ve genç idi. Can sıkın
tısı nihayet iki yolcuyu biri birile 
tanıtıp konufmağa mecbur etti. Ha 
vadan, 1111dan bahsedildikten soıı- ' 

• d I ra ftfDUUI sor u: 
- Siz necisiniz ? 
- Muharririm efendim. 
Şitman aöziine devam etti: 

.. 
- Ben de bankerim. Size tuhaf 

bir fCY söyliyeyim mi? Muharrir 
dediniz de hatırıma geldi, Ben tam 
on senedir gazete okumiyorum. 

Muahrrir cevap verdi : 
- Ben size daha tuhafını aöyli· 

yeyim; bendeniz tam yirmi sene
denberi bankaların semtine uğra-
mıyorum. 

Sizin de olsaydı 
- Gariptir dört tane muaikitinaı 

çalğı çalan kızınız olduğu halde siz 
asli musikiden ho,lanmıyorsunuz. 

- Si:ı:in de dört tane muaikiti· 
. siz 

Yiyeceklere çok dikkat etmek 
ve hafif gıdalardan batka bir teY 
vermemek lazımdır. Çocuğu sıcak 
tutmalı, lakin harareti yüksek de
recelere de çıkarmamalıdır. 

öksürük tiddetli olduğu takdri 
de çocuğu arkasından tutmalı ve 
f&Yet mümkün olursa nöbet ara
sında azar azar au içirmelidir. 

Bilmek llzım 

Parlak ışık 
Petrol lambalarının parlak güzel 

ıtık vermesi için yeni satın alındı
ğı zaman lambanın fitilini sirkeye 
batırmalı ve kurutmalı, ondan son
ra lambaya t•kmalıdır. 

Zihni hesap 
itte aize yakit geçirmek i~n kii

çük bir zihni hasep meaele11 •.. He
sapta en kuvvetli arkadqlannı:ı: 
bile yanılabilir. Kendisine soracak-
sınız: 

- 1040 1- 1040 ne eder ? 
-2080 
-On daha 
-2090 
- On daha .. 
Herhalde size 3000 diyecektir. 

Halbuki hakikatte 2100 eder. 

Bir bahçeyi sUmOklU böcekler
den temizlemek için 

Bir bahçeyi kolayca ve çarça
buk siimüklü böceklerden temia
lemek için, onar metre ~e ile 
tahta parçaları konur ve bu tahta
ların iizerine de bozuk tereyair 
yahut içyağı konur. Fakat bu ame
liyeyi ak.-m yapmalı. Ertesi sa
bah bahçede ne kadar siimüldiibö
cek vana, hepsinin ~ yatlarm 
etrafına iitiittiikleri görüliir. Bun- 1 

!ar toplanır ye petrol ile imha edi
lir 

30 .. ,.. 
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Alman nüfusu 
Kadınlar iki milyona 

yakın fazla 
Almanyanın 1800 de nüfusu 21 

milyonken 1871 de 36 milyona, 
1900 de 50 milyona 1933 te 65 mil
yona çıkmıttır. 

Şimdi Alman toprakları üzerin
de, kaç insan yaşıyor dersiniz? 65 
milyondan biraz fazla. 8 senede, 
demek oluyor ki 2,3/ 4 milyo art 
mı~. Bu, yüzde 4,4 sene hesabı ü
zerinden de yüzde 5,3 demektir. Al 
manların işgal eylemekte oldukları 
toprak dünyanın 300 de biri Avru
panın 20 de biridir. 

Nüfus miktarı bakımından Al
manya cihanda altıncı gelen dev
lettir. 

Bu tezayüt temposu ile Alman
yanın 1937 de 80 milyon, 1940 ta 
100 milyon ve 2000 senesinde 270 
milyon nüfusa malik olması lazım
gelirdi. Halbuki bu tezayüt tempo
su yavaşlamış olduğundan bekle
nen şiddetli nüfus tezayüdü tahak
kuk etmemiştir. O kadar ki şu önü
muzdeki on sene zarfında Alman 
nüfusu ancak bir milyon kadar ar
tacak ve ondan sonra artık azalmıt 
ğa başlıyacaktır. 

Vasati yaşta olan Almanların 
adedi muntazaman fazlalaşır. 1900 
senesinde Almanların yüzde 36 sı 
çocukluk çağında (15 yatına ka
dar) bulunuyordu. Bugün bu nis
pet yüzde 22 ye düşmüştür. Gene 
1900 senesinde Alman milletinin 
yarısından fazlası 22 yaşından a
pğı idi. Halbuki timdi 30 yaşın
dan yukarıdır. Bundan bir nesil 
evvel Alman milletinin on beşte 
biri 60 yaşından yukarı idi. Bugün 
onda biri altmışından yukarıdır. 
Hesap edilmesi mümkün yakın bir 
zamanda da yedide biri altmışın
dan yukarı olacaktır. 

Bugünkü Almanyada erkekten 
fazla kadın vardır. Harpten evvel 
kadın nüfusu 800,000 fazla idi. 
Harpten sonra bu fazlalık 2 milyo
na çıktı. Bugün 1,750,000 e düş
mü~tür. 

Fakat bu fazlalık daha ziyade 
ihtiyar yaştaki kadınlar arasında
dır. 1914 te hatta tezayüt münha
sıran ihtiyarlar arasında idi. Mu
harebe bu vaziyeti gerçi biraz de
ğiştirmiştir. Çünkü muhtelit yaşta
ki erkekleri alıp götürmüttür. Fa
kat tedricen genç izdivaçlar safla
rında fazlalık kalmamıf, yeni do
ğumlar a~asında ekseriyet ise tabi
atile erkekler lehinde olmuştur. 
Bugün 20 ile 30 yaş arasındakiler 
de zerre kadar kadın fazlalığı yok
tur. Evlenen iki insandan erkeğin 
daha yaşlı olması tabii bulundu
ğundan yakın bir ileride erkek faz
lalığı batlıyacaktır. 

ltalyada neşriyat 
ltalya, en fazla eser tabı ve net

reden milletlerin önünde gelmek
tedir. 

Romada münteşir Noessaggero 
gazetesinin neşrettiği bir istatisti
ğe göre 1932 senesinde dünya neş
riyatı şu rakkamlarla gösterilmek
tedir. 

1932 senesinde: 
ltalyada 12193 
Fransada 9822 
lngilterede 10563 
Amerikada 8506 yeni eser ta

bı ve neşrolunmuştur. 
"Bu rakkamlar yalnız yeni tab' 

olunan eserleri gösterir.. Tekrar 
tabılar hariç tutulmuştur.,, 

İtalyanın matbuat ve neşriyat 
sahasındaki terakkisi yalnız ke
miyet itibarile değil, keyfiyet itiba
rile de şayanı kayıttır. 

Zira 1932 senesinde diğer lisan
lara 500 İtalyanca eser tercüme o
lunmuştur. Halbuki geçen seneler
de bu adet 300 kadar idi. Tutulan 
İstatistiklere göre felsefe ve tarihe 
ait eserler evvelki senelere nisbe
ten daha ziyade rağbet bulmakta
dır. 

Roman neşriyatı İse epey azal
mıştır. 

Bazı İtalyan muharrirleri ro
man neşriyatının azalmasından şi
kayet etmektedir. Halbuki 1930 
senesinde 1348 roman neşrolundu
ğunu onutmaktadırlar. Bu adet ise 
lisanı daha ziyade taammüm et
miş ve nüfusu ltalyadan pek çok 
fazla olan İngiltere ve Amerikada
ki roman neşriyatına epey yaklaş
maktadır. 

1932 senesinde ltalyada 1348, 
İngilterede 1663 roman intişar et
miştir. 

Matbuata gelince: 
ltalyada neşrolun:ı:t gazete ve 

Ray otobüsleri daha rağbet görüyor 

Ray otobüsleri gittikçe her memlekette rağbet görüyor. Şimendifer i
dareleri otobüs rekabetine karşı gene otobüsle mukabele etmektedir
ler. Yukarıdaki otobüs 56 kişiliktir Veson derece rahat olarak döşen
miştir. Paristen Dovile gitmek iste yen yolcular pek tabii olarak bu 
ray otobüsünü tercih etmektedirler. Çünkü ayni mesafeyi daha kısa 
bir zamanda ve sarsılmadan katetmektedirler .. Bizim demiryollarımı -

zın muayyen yerlerinde de yakınlarda böyle ray otobüs
leri işleyecektir, 

Bir bakısta resmimiz alelacayip bir nakil vasıtası gibi görünüyor. Hal
buki bu 'görülen şey Fransızların şimdi yaptırmakta oldukları dünya • 
nın en büyük transatlantiği Normandie vapurunun dümenidir. Boyu 

18 metı(Jdir ve yalnız dümen 38,000 kilo gelmektedir. 

Bir amele eski bir taç buldu 
Geçen hafta Kopenhag'ta Mid

depart meydanında yeni inpat i
çin temel kazan bir amele, kazma
ımm çuhaya sarılmı9 büyük bir .pa
kete iliştiğini görmü9tür. Amele 
kazmasını bırakarak paketi açm19 
ve içinde gayet sanatkarane itlen
mi9, ağır bir altın gerdanlık bul
muttur. Bu gerdanlığın ortasında 
da büyük bir haç vardır. 

Amele keyfiyeti şeflerine haber 
vermit ve bulunan gerdanlığın eski 
Danimarkanın tacikralisi olduğu 
anlaşılmıştır. Bazıları Kral ikinci 
Kristiyan'ın taci olduğunu zanne
diyorlar. 

Bulunan hazine Kopenhag milli 
müzesine konacaktır. Amele kanu
nen bulunan hazine kıymetinin üç
te birini alacaktır. 

Dünyanın nüfusu 
Milletler Cemiyeti nefrettiği sal

namesinde, iki defa olarak dünya 
nüfusunun iki milyarı geçtiğini ha
ber vermektedir. 

Bu nüfusun yarısından fazlası 
Asyadadır. Avrupa dahi ilk defa 
olarak yırm milyarı geçmektedir. 
Yukarı ve a,ağı Amerikada 252 
milyon nüfus vardır. Afrika 142, 
Avustralya on milyon .• 

Avrupa için rakamlar şöyle tes
pit edilmiştir: Sovyetler 166, Al
manya 64, Fransa ve İtalya 42, Le
histan 32, ispanya 24 milyon. 

Amerikada nüfus geçen seneye 
nazaran bir milyon fazlalaşmıştır. 

mecmuaların adedi 3000i bulmak 
tadır. 

Her gün ltalyada 900 gazete in
tişar eder. Bundan başka haftalık 
veya aylık 300 siyasi, 94 spor 126 
ziraat, 54 seyyah mecmuası çık
maktadır. 

Et yiyen otlar 
Amerikada insanlara saldı

ran bir ot bulundu 
Amerika Nev Orlean tehrin

den altmış kilometre uzakta bir ba
taklıkta ot toplamakla metgul iki 
genç nebatat mütehassısının akilül
lahim bir nebat tarafından yenil
melerine ramak kalmıttır. 

Bir haftadan beri bu bataklık ci
varında bir sandalla gezmekte olan 
mütehassıslar, tesadüf ettikleri bir 
adacıkta kurşuni renkte acayip bir 
nebat görerek, tetkik etınek üzere 
karaya çıkmıtlardır. Bu nebatın 
gövdesi hayvan derisine benziyen 
yağlı bir kabuk kaplıyor ve dibinde 
de fevkalade güzel kokulu sarı çi
çekler bulunuyormuf. 

Mütehassıslardan biri, bu çiçek
lerden bir kaç tane toplamak üze
re yere eğildiği zaman, nebatın 
gövdesine bir ahtapotun kolları gi
bi merbut bir nevi sarmatık tara
fından yakalandığını hissetmit ve 
kendisinden uzaklaştırmak için bu 
kolları tutar tutmaz avuçlarının i
çinde, bir hayvanın yumutak ve a
sabi pazıları gibi yavat yavat ta
kallus eden yıvışık bir et hissederek 
deh~et içinde kalmıştır. Bu etten 
dallar nebatat mütehassısını, göv
denin tepesinde bulunan huni tek
linde kırmızımsı bir deliğe çekme
ğe batlamıttır. 

Biraz sonra bu korkunç dallarla 
kıskıvrak sarılıp kımıldayamıyacak 
bir hale giren nebatat mütehassısı, 
arkadaşını imdadına çağırmıya 
mecbur olmuştur. Arkadaşı koşup 
gelmiş ve bir balta ile dalları kes
meğe başlamıştır. Fakat biraz 
sonra o da bacağından yakalanmış, 
rnaamafih itidalini kaybetmiyerek 
önüne gelen dalları kesmeğe de-

Jlmerika Reisicümhuru M. Roose -
velt'e geçenlerde böyle bir kartpos 
tal gönderdiler. Kartın arkasında 
3500 den fazla imza vardır. Yük -

sek bir makama gönderilen bu kart 
postalı mürseliileyhine gönderebil
mek için posta idaresi hususi me
murlar kullanmağa mecbur oldu. 

Pariste bisikletlerde bir çok akro -
batlıklar yapan Didier isminde bir 
kız ortaya yeni bir spor çıkardı. 
Şimdi birçok sahalarda kız, erkek 
birçok gençler yüksek boydaki bi
sikletlerle ekzersizler yapıyorlar. 

r 

• 

) 

"Amerikada bir güzellik müsabaka
sı daha yapıldı. ve Miss Marilyn 
Martin isminde dört yaşında bir 
kızcağız "Küçük Amerika Güzeli 

intihap edildi 

vam etmiş, fakat kesilmiyen dallar, 
kesilen dallara doğru uzanarak on
lara birer sülük gibi yapışıyorlar
mış. Bu vaziyet kar9ısında yapıla
cak bir şey kalmadığını gören genç 
mütehassıs, nihayet nebatın gövde
sini baltalamayı tecrübeye girişmiş 
ve saatlerce süren fevkalbeşer gay
retten sonra, gövdeyi ikiye bölme
ğe muvaffak olunca dallar tazyiki 
gevtetmişler, biraz sonra da avla
rını büsbütün bırakmışlardır. 

Bu nebatın yakından geçen tav
tan, sansar gibi hayvanları dalları 
ile birer birer yakalayarak, üstteki 
kırmızımtrak deliğe attığı, biraz 
sonra bunlardan eser kalmadığı an 
!aşılmıştır. 

Motörsüz tayyarelerle 
nasıl uçulabiliyor? 

Nasıl başladı, ne terakki elde edildi? 
Çok eskiden beri bazı ku~ların, uzun 

müddet, kanatlarını çırpmadan hava
da durdukları, nazarıdikkati cclbet
mi§tir. Bilhas•a orta Avrupadan kal
kıp ta, kışı cenubi Afrikada, Kapta 
geçiren leylekler, herke•i hayretlere 
dÜ§ÜrÜyordu. Bu kadar uzun seferleri 
kattmek, her halde sırf adali bir kuv
vet vuıta•ile olamazdı. Çünkü tayya
reye ni•beten küçük bir kuşun gövde
sinde, yüzlerce beygir kuvvetinde bir 
motör tahayyül etmenin imkanı yok
tur. Son zamanlara kadar halledilmi
yen tabia tin bu esrarı Umumi harp ni .. 
hayetine kadar devam erlegeldi. 

Umumi harbin sonunda, Versailles 
muahedesi, Almanyaya bir çok §eyler 
meyanında tayyare yapmasını da me
nediyordu. Almanya hava tetkikatın
da bulunmak ve yeni pilotlar yetitti
rebilmek için yegane bir çare buluyor
du. Şimdiye kadar ihmal edilen, kuş
ların kanatlarını çırpmadan uçtukları 
bir tarzda, motörsüz bir vasıta ile ha
vada durabi1menin çarelerini aramak 
ve bulmak. ilk muvaffakıyetlerden 
sonra, spor teşkilatı mahiyetinde bir 
çok birlikler meydana geldi ve kısa 
bir müddet zarfında büyük adrmlar 
atıldı. Çünkü, büyük masraflar istil
zam ettirmiyen, ve tehlikesi hemen 
hemen olmıyan bu nevi UÇU§, bütün Al 
man gençliğini kazanmıştı. Bugün Al
manyada bu nevi sporla uğraşan klüp
lerin adedi 200 den fazladır. Bunlar 
her sene Almanyaya 700 kadar Alman 
pilot kazandırıyor. Bu klüplerin başın 
da ,§İmdiye kadar yapılan bütün te
rakkiyatı cemetmiş ve mütehasaıa ho .. 
caların idaresi altında bir mektep var
dır. Bu teşkilat, celbettiği talebelerle, 
her sene açtığı müsabakalarla, atisi 
parlak olan tayyareciliğin bu kısmına 
pek büyük hizmetler yapmaktadır. 

Sôit cereyanlar 
il - Almanlann "Segeflug,, ve 

Fransızların uvoı i. voile,. dedikleri 
motörsüz uçuş, ''Planeur,, tesmiye edi
len ve sırf hava cereyanlarından isti· 
fade ederek, yükselip havada durabi
len aletler vasıtasile olabiliyor. 

Kuşların kanatlarını çırpmadan u
çu§lannın tetkiki netice•inde, bunla
rın 3 nevi hava cereyanlarından isti
fade ettikleri anlaşılmıştır: 

1 - Sait cereyanlar 
2 - Yukarı çıkıldıkça sürati deği· 

~n ufki cereyanlar 
3 - Devri bir surette sürati deiişen 

cereyanlar. 

Şimdiye kadar yapılan bütün terak
kiyatta "planeur,, )er.ancak aiit hava 
cereyanltı.rından İstifade ederek hava
da kalabilmişlerdir. Bunun icin biz bu
rada bunları mütalea edeceğiz. 

Si.it cereyanlar men§elerine göre 3 
kısma ayrılabilirler: 

a) Bunlardan birincisi dinamik ce
reyanlardır ki, ufki rüzgirlann ze
minde bulunan arızalara çarpmasın• 

dan husule gelir. Düz bir ovada ufki 
bir surette cereyan eden rüzgirlar, 
dağ eteklerine rastgeldikleri zaman, 
yukanya doğru kıvrılırlar. A~ağıdaki 

tabakalar oldukları yerde dönerek 
devrani bir seyir alırlar. Üstteki ta
bakalar İ•e, dağın eteklerini takip e
derek yukarıya doğru yÜkselmiye bat 
!arlar. En yukandaki tabakaların, 
ufki olarak yollarına devam etmesi 
lazımgelirken, bunlar da dağın etekle
rini takip eden cereyan vaaıtasile, is
tikametlerini değittirirler. Rüzgann 
bu inhirafı dağın üç misli yüksekliği
ne kadar hi•sedilir. Bununla bera
ber, cereyanın en kuvvetli kısmı, da
ğın zirvesine tekabül eden ıeviyede
dir. Buradaki süraH ovadaki aüratin
den biraz fazladır. 

b) ikinci nevi a&it cereyanlar haru .. 
ri Thermique cereyanlardır. Bunlar 
daha ziyade sahravi deaertique memle
ketlerde güneıin pek çabuk 111~11 
neticesinde meydana gelir. Bu auretle 
ısınan toprak, temas ettijti hava taba
kalarını ısıtır. Bu ısıtma neticesinde j .. 
zafi zıkleti (kesafeti) azalana hava 
yukarıya doğru çıkarak bir cereyan 
vücuda getirir. 

Eğer bu eanada ufki bir rüzgar yok
sa bu cereyan çok yÜkseklere kadar 
çıkabilir. Akai takdirde, istikametin
den inhiraf ederek bir az sonra ufki 
olur. Bazı tetkikat neticesinde, yırtı
cı kutların bu cereyanlardan istifade 
ederek 1200 metre irtifaa kadar yük
aeldiği kaydedilmittir. 

Bu suretle aait cereyanlann nihayet 
noktaaına kadar yükselen kutlar, bu 
cereyanlann aahalanndan çıkarlar ve 
yavaf yavaf irtifalarından kaybede
rek münasip diğer bir aiit cereyan bu
luncuya kadar ilerlerler. Bu cereyan
ların bulundukları yerleri tanımak çok 
kolaydır. Çünkü, bu cereyanların üs
tünde ekseriya ''Kümülüs., bulutları 
vücuda gelir. 

c) Diğer bi rnevi sait rüzgar da yağ 
mur bulutlarının önünde vücuda ııelen 
hava akıntılarıdır. Bu nevi cereyan
ların sureti hu•u lü §Öyle İzah edilebi
lir: 
Yağmur bulutlarının altında bulu

nan zemin soğuk olacağından, bunla• 
nn altından sıcak mahallere doğru, 
soğuk bir rüzgar vücuda gelir. 

Bu soğuk cereyan, önünde bulunan 
sıcak havaya çarparak kovar. l''etice
de aıcak havanın yüksek tabakaları, 

yukarıya doğru inhiraf ederek yük• 
lir. Bu suretle vücuda gelen sa.it cerc 
yanın sürati, saniyede 6 - 7 metre k 
dardır. 

ili - Bir an için, havada ı1çmakt 
olan tayyarenin pervanesini durdu 
duğunu farzedelim. Motörün h;ç bi 
vazife görmediği bu esnada, tayyar 
vtzninin tesirile, müstevi ufk.i ile b"' 
zaviyei te~kil ederek Vol Plane ile h 
an irtifaından kaybederek, aıa~ in 
ğini görürüz. 

Bu sukutun, yani tayyarenin zemi 
ne yakla~ması aüratini V il-e göslere 
Jim. Bu esnada aiit cereyan aah:ısın 
girdiğini tasavvur edelim ve bu cel" 
yanın ıürati de V olsun. Binaenaleyh 
tayyarenin sukut sürati değişerek V 
11 gibi bir kıymet ikti•ap eder. 

Görülüyor ki bu kıymette V ne k1 
dar büyük olursa, tayyare zemine o k 
dar yavaş yaklaşır. Eğer V, 11 den d 
ha büyükse, V, v nin kıymeti nakı5 o 
lacağından cazibeiarziye cihetine m 
kus cihette bulunan bu kıymet, t:ıyya 
reyi tıpkı bir balon gibi yükse'tir. 

İ§te, motörsiiz bir aurette yüksele 
ve havada kalabilen p/aneur'leriıı i• 
tifade ettikleri tabii hadise bundan i 
barettir. 

iV - Görülüyor ki, i.tenilen yerd 
ve istenildiği zaman planeur'le uçma 

Rusların bize hediye ettiği tipte bir 
motörsüz tayyare 

nın pek imkanı yok. Bugün planeur'· 
ler rüzgarları tamamile tetkik edilmi 
ve oldukça muntazam hava cereyan· 
lanna tabi mahallerde kullanılmakta 
dır ( ) • 

Buraya kadar aöylediklerimizde 
tayyareyi havada tasavvur etmittik. 
Halbuki, tayyareyi o irtifaa çıkartan 
hamil bulunduğu motördür. Asıl me
ıele, aiit bir: hava cereyanına kapılın .. 
cıya kadar, Planeur'ün o irtifaa yük
selebilmesidir. 

İlk tecrübelerde, planeur'ü bir tay• 
yarenin arkaıına bağlıyor ve müna• 
aip bir irtifaa yükseldikten sonra salı• 
veriyorlardı. Fakat sonraları planeur 
!erin İnfaat tarzlarındaki incelik ve 
kat'iyet arttıkça, bunları bir otomobil 
veya motosiklet vaııtaıile, zemin aat· 
hı üzerinde, 200 metre mesafeye ka
dar çekmek kafi geldi. Bugün pla
neur'leri uçurtmak çok basitle§tİ. 7 -8 
kişinin bir İple 50 metre kadar koşa
rak çekmesi, planeur'ü münasip bir 
aait cereyana kaptırmıya kafi geliyor. 

V - "Planeur,, ler tekil itibarile 
motörlü tayyareleri andırabilirse de 
aralarında gerek İn§aat gerekae sevk 
ve idare noktainazanndan pek büyük 
farklar vardır. Hiç bir zaman motö
rü alınmı§ bir tayyare ''planeur., vazi .. 
feıini göremez ve hiç bir zaman mo· 
törlü bir tayyare pilotu Vol ii 11oile bi
lir aayılmaz. Tayyare pilotu ile "pla
neur,, pilotu arasında, buharlı gemi 
ile yelkenli gemi kaptanları arasında
ki kadar fark vardır. Tayyare pilotu
nun dikkatinin kıımıazamı motörüne 
matuf olduğu halde planeur pilotunun 
yeg8.ne dütünceıi hava cereyanları ve 
onların istikametleridir. 

Vezin itibarile tayyarelerden çoli 
hafif olması laznngelen p/aneur'ler, 
bugün tahtadan İn§a edilmekte ve sa
tıhlannın üzeri bez kaplanmaktadır. 
Bu suretle azami sikletleri ıso kilo ve 
mesahaisathiyeleri de 20 metre mu• 
rabbaını tecavüz etmemektedir. 

Bütün 11ol ii 11oile yapan kutlarda 
veya aletlerde büyük bir ehemmiyeti 
haiz o)an bir nokta vardır ki, o da uf
ki olarak katedilen meaafenin, irtifa .. 
dan kaybedilen mesafeye olan nispeti
dir. Bu nispet, mesela martı kutlan 
için 8 dir dediğimiz zaman, martıların 
ufki olarak 8 metre katettikleri za
man, irtifalarından 1 metre kaybettik
lerini anJanz. 

Şimdiye kadar yapılan planeur'ler
de bu adet 20 ye vasıl olabilmittir. Mü 
tehassıslar bu nispetin yakında 30 a 
çıkacağını kuvvetle tahmin ediyorlar. 
Serbe•t ıukutıa planeur'lerin ıürati 
takriben ı metre kadardır. 

(*) Memleketimizde bu gibi mahal
ler çoktur. Anadolu yaylasının orta 
kısımları, haruri sôit cereyanlann 
merkezidir. 

Keza Karadeniz sahilinde deniz ta
rafından gelen rüzgcirlur sahile mu-. ' 11ozı gelen dağlara çarptığından bu-
rada her on dinamik sôit cereyanlar 
mevcuttur. 
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unan gazeteleri Gazi'nin 
nutkundan bahsediyorlar 
Yurt dışında neşriyat devam ediyor 
~Ti.NA, 4. A . A. -Atina Ajansından: 

t,ı •.2 •. Mustafa Kemalin Büyük Millet 
1 «lısınde söylediği nutku bütün gazete t oldui u gibi sütunlarına geçirmişler-.... 
ki 8~nlardan Katimerini gazetesi diyor 

/ 

ba~ Caz; Mustafa Kemalin, Yunanistan 
li 1kında sarfettiği hararetli sözlerden 
ole en milleti samimi surette müteha~ıis 
ınuştur. , 

rrı·Y unanistanın Türkiye ile olan samimi 
••~~asobteleri gittikçe daha ziyade kuv

enrnekte devam edecektir. ,, 

Bir ltalyan gazetesinin yazısı 
t:o~A, 4. A. A. - Lavora Fascista 
Cı.t eteıı, T ürkiye Cümhuriyetinin onun
rnJıl dönümüne tahsis ettiği uzun bir 
ji . aledc Türkiyenin Mustafa Kemal re
ti ttıı altında tchakkuk ettirdiği terakkile-

•heınnıiyetle kaydetmektedir. 

en iyi hissiyatonı teyit ederim. 
GAZI M. KEMAL 

TÜRKiYE REISlCOMUHURU 
GAZI MUSTAFA KEMAL 

HAZRETLERiNE 
Türk milletinin milli bayramı olan bu· 

günde tebriklerimi zatı devletlerinin saa 
deli ve Türk milletinin refahı hakkında 
serdetmekle olduğum temenniyatı arza 
büyük bir surur ile şitap ederim. 

FUAT 
HAŞMETLU KRAL FUAT 

HAZRETLERiNE 
KAHiRE 

Zatı haşmetanelerinin dostane telg• 
raflarından fevkalade mütehassis oldu
ğum halde en samimi teşekkürlerimi ve 
şahıi ıaddetinizle Mısır'ın refahı hakkın 
daki temennilerimi kabul buyurmanızı 
rica ederim • 

GAZI M. KEMAL 
RISICUMHUR GAZI 
MUSTAFA KEMAL 

HAZRETLERiNE 
ANKARA 

la ~•zkur gazete milli mücadelenin baı
tu. nzıcını ve Türk milletini düıtüğü uçu
•ak:lan kurtar acak hakiki bir dabi ola-
11,.. 0rtaya atılan Mustafa Kemalin bu Asil Türk milletinin kutluladığı bu mü 

Ucadeledeki muazzam rolünü ve <!aha hiın ve şerefli yıl dönümünde zatı dev-
'0nra C.. h · · ·ı · ı k letrine karde' ıelimımla birlikte, hay-

li" 
.. .. um urıyetın ı anını ve mem e e-. b rank3rı olduğum mümtaz sahibinin ida-

ilk Ulun sahalarda değişmesi yolundaki resinde daima semereli ve daima hayır-
lan •dıınların nasıl atıldığını hatırlattık Jı olarak terakki edeceğine kat'i bir emni 

~onra diyor ki : yetle bundan on sene evvel tesis edilmiş 

11 
'' Türk hükUmetinin 1923 den bugü- olan ölmez eser için olan samimi ve dos-

: kadar tehakkuk ettirdiği eseri izah tane temenniyabmı arza müıareat eyle-

:t•k biraz güçtür. Çünkü mevzuu bahs rim. 
llıi~n e.••r esir' Türk hükumetine ve Türk 

1•lıne baıtan baıa bir değişiklik ve
•en 

· llluazzam islahatır. ' • 

>ı la"oro fasciıta bu islahatın başlıcala-
1:~1 •akamlara istinaden saydıktan sonra 
,.u•kiyenin hrici ıiysetine temaa ederek 
QIYor ki . 

k • 

tild" Tütkiyenin harici siyaseti, siyasi iı
ttı aı ve ~ulb muvazenesine istinat et
•e~kt~dir. Türk devleti tarafından son on 
,. .. e •çide nimzalanan muabedelerin 

Urk rn·ıı .. y ı etının devamlı ıulb arzusunu ve 
/"•hcı faaliyet ve inkiıafının sükun i-

n~tıdc cereyan etmesi hususundaki azmİ• 
l !Y'" 

t:ı.Oaterir. " 

k ~•zkur gazete bundan sonra halk fır· 
•••nın fki ı · · f ı· · · 1 ak d' ı r erıru ve aa ıyetını an atar 
'Yor ki : 

tııa" .l~da edilebilir ki , eski hayatı ve 
l' .. ltn.ın elim mirasını başından atan yeni 
r;~~kiye medeniyet yolunda bir yenilik 
l'ii 1~. ve programiyle, büyük adımlarla 

11.irnektedir. ' ' 

Tebrik telgrafları 
1:üRKIYE REiSiCUMHURU 
l"YRKIYE REiSiCUMH URU 

C:l\zl M. KEMAL HAZRETLERiNE 
ANKARA 

Cü h • . • .. .• 
i't'\Ü m Urıyet ılan1nın onuncu yıl donu-
~ ğ· Ve :ıatı devletlerinin ilk devlet reis· 
:eb~ek intihapları münasebetile, samimi 
det~İ Ie~~rni. ve zatı devl~t~erinin sa~-. 
le e T tırkiyen.in refahı ıçın olan en ıyı 

tnenn· . •d . •Yatımı kabul buyurmanızı rıca 
ttırn.. 

Litvanya reisicümhuru 
ANTANASSMETONA 

llTVANY A RElSlCOMHURU 
ANTANASSMETONA 

HAZRETLERiNE 

l.. .. KAUNAS 
devı\Jtu.fkar telgraflanndan dolayi zatı 
•i •itine hararetle teşekkür eder ve ıah 
laıı'•adetnizle Litvanyanın refahi için o-

en samimi temenniyatımı arzederim. 
GAZI M. KEMAL 

°fÜRKIYE RElSlCOMHURU 
HAZRETLERiNE 

ANKARA 
ili l'.te•ut onuncu yıl dönümü münasebe
<ııi •, 2atı devletlerine hararetli teblikleri
afh "~ l"ürkiyenin daima mütezayit re
:te)'İ ıç.in olan samimi temenniyatımı ar-

erırn. 

HIROHlTO 

İMPERATOR HIROHITO 
HAZRETLERiNE 

:z TOKlO 
tel k~~ ha, metanelerinden en hararetli 
l>o • <urlerimi ve şahsi saadetleri ve Ja
ll'ı.cl\y~nın refahı için olan en samimi te
'-de"~1Yatım1 kabul buyurmalarını rica 

•ıın. 

CAZIM. KEMAL 

RElSlCOMHUR 
GAZI MUSTAFA KEMAL 

HAZRETLERiNE 

l'iirkiy d Cümh" • . A_Nı·KARA 
tıun e e urıyetın ı anının o-
ltlihl~u Yıl dönümü münaıebetile en sa• 
doıt' j~~rikleriıni ve tahıi saadetiniz ve 
tar . urk milletinin saadeti için Bul
>ıiy ';'•llP.ti ile birlikte en hararetli temen
..,i~· ıını arz ve bu münaıebetle en sa• 

1 dostluk hissiyatımı teyit eyleriın. 
BORIS 

C~RAL BORIS HAZRETLERiNE 
tıaa ~rnhuriyetin onuncu yıl dönümü mü
İzh e etil~ zatı haımetaneleri tarafından 
Çokar ~.dılen tebrikiıt ve temenniyattan 
kiirl m.ut~hauis olarak hararetli teıek
\>e d etınu ve zatı hnımetanelerine şahıi 
lan tost Bul.gar milletinin saadeti için o
dosu:'men_nı~atımı arzeder ve samimi 

k his11yatımı tevit eylerim. 
CABlM.KEMAL 

REISICüMHUR HAZRETLERiNE 
"f·· k ANKARA 

hl ~~~ .. milletinin, Cümhuriyetin onuncu 
devi 0t'.'umünü kutlu\;ıdığı şu sırada zatı 

e ıne en iy" h. . ·ı· l"'t k • .. ı ııııyatımı yenı ıye .. 
t aa t saml 1";1 tebriklerimi takdime müsa .. 

ey crım • 

~ ALXANDRE 
RAL ALEXANDRE HAZRETLERi 

°f~brik"t d d 1 BELCRAT 
leı.: C\ tn an o ay zl'l.tı haşmet1tne-

~ ıne sam· • 
ımı surette teıekkür eder ve 

ZOGO 

KRAL BiRiNCi ZOCO 
HAZRETLERiNE 

TiRAN 
Lütüfkar telıırafından dolayi zatı haı

metanelerine hararetle teşekkür eder ve, 
zab başmetanelerinin saadet ve aihati 
ve do•t milletin zatı haşma
tanelerinin münavver idaresinde dai .. 
ma mütezayit terakkiyatı için olan en ıa 
mimi temenniyatunı arzeylerim. 

GAZI M. KEMAL 

ANKARA, 4. A. A. - Cümhuriyeti
mizin onuncu yıl dönümü münasebetiyle 
Hariciye Vekilimiz Tevfik Rüştü Beye 
gelen tebrik telgraflariyle cevapları aşa
ğıdadır : 

Haşmetlu lngiltere Kralı Hazretleri 
Hük\ımetinin umuru Hariciye nazırı Sir 

John Siınon Hazretlerine : 

Türkiye Cümhuriyetinİn onuncu yıl 
dönümü münasebetiyle haşmetlu Kral 
Hazretleri hükUmetinin gamimi tebrikle
rinden ve Türkiye hakkında lütfen izhar 
buyurmut olduğu temennilerden dolayi 
hükUmetimin hararetli tefek.kürlerini ve 
derin minnettarlığını şahsan kabul ve baş 
metlu Kral Hazretleri hükiimetine iblağ 
buyurmanızı zab devletlerinden rica ede 
rim. Reisicümhur Hazretleri, telgrafna· 
menizde izhar buyurulmuş olan hissiyat 
tan son derece mütehassis olmu~lar ve hü 
kumeti Kraliyeye hararetli teşekkürleri
ni arza beni tavsit buyurmuşlardır. Hü
kllmeti Kraliye tarafından izhar buyuru
lan ve bizi ıon derecede mütehassis e
den bu asil hissiyatın memleketimizde 
liıyikiyle t•kdir edilmekte olduğunu ve 
refahının Türk milletinin en samimi te
mennilerinden olduğu hakkındaki temina 
tıma itimat buyurmanız1 rica ederim. 

TEVFiK RÜŞTÜ 
Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Beyefendi 

Hazretlerine 
Türkiye Cümburiyeti onuncu yıl dönü

mü olan bu ııünde gerek zatı devletleri
ne ve gerek Türkiye hükUmetine sami
mi tebriklerimi arzetmekle bahtiyarım. 
Şurasını kaydetmek isteriın ki Türk mil
letinin bu bayramı ayni zamanda Sovyet 
Rusya ve Türkiye milletlerini birbirine 
bağhyan ve mihnetli günlerde ve iki mil
letin kahremanane bir cidale girişmiı ol
duğu sırada vücuda getirilmiş olan doıt
luğun da bayramıdır. 

Türk milletine gerek beynelmilel siya
set sahasında ve gerek dahili siyaıet ve 
faaliyetinde yeni yeni muvaffakiyetler 
dilerken Türk - Sovyet dostluğunun sul
hun layetegayyer bir amili olmak itiba
riyle biliinkita ehemmiyetini artıracağı 
kanaatini izhar eder ve zatı devletlernin 
bu dostluğun amilleri arasında pek mÜm• 
taz bir mevki işgal buyurmakta olduğu
nuzu beyan eylerim. 

Sovyet hariciye komiser vekili 
KRESTlNSKI 

Sovyet hariciye komiseri vekili 
M. Kreıtinski Hazretlerine ------

Türkiye Cümhuriyetinin onuncu yıl dö 
nümü münasebetiyle izhar buyurmuş ol
duğunuz temenniyattan dolayi gerek ken· 
di namına ve gerek hükUmetim namına 
tetekkür ederim. Telgrafnameniz beni 
fevkalade müteheyyiç etti. Çünkü bu telg 
rafnamenin ıon derecede beliğ olan ifa
desinin kuvvet ve tesiri bu ifadeyi ilham 
ebniş olan hisıin derin samimiyetiyle 
bir kat daha artmıştır. Bu hissiyatın 
muadilinin ancak Türk milleti tarafından 
Sovyet Ruıya milletlerine karıı beldeni· 
len muhabbetten ibaret olacağına kati
yen ıüphe yoktur. Bir kaç gün evvel ls. 
met Paşa Hazretleri çok aziz bu büyük 
ve sevimli misafirlerimi:ı:e Sovyet dostlu· 
ğu bakında neler düşünmekte olduğumu
zu ıöylemiıtir. Katiyen unutulmasına 
imknn olmıyan vukuat ile en sağlam bir 
surette tarıin edilmiş olan ve iki memle
ketin harici siyaıetlerinin en kuvvetli e
saılarından birini teşkil eden bu dostluk 
umumiyetle beynelmilel münasebetlerde 
ve hassatan şarki Avrupa ve yakın tarkta 
sulh ve sükun amili olmuş ev istikbalde 
de böyle olacaktır. Bu dostluğun inkişa
fına çalışmakla gerek memleketlerimizin 
ve gerek bütün dünyanın menfaatlerine 
hizmet etmekte olduğumuzu müdrikiz, de 
rin ve sarıılmaz dostluğumun teminatı
nı kabul buyurmanızı rica ederim, asa .. 
letmaap. 

TEVFiK RÜŞTÜ 

Hariciye Vekili Tevfik Rüıtü Beyfendi 
Hazretlerine 

Türkiye Cümhuriyetinin onuncu yıl 
dönümü münasebetiYle Fransa Cümhu
riyeti hükumetinin Türkiye Cümhuriye-
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1 - lzmirde yapılan taklardan biri, 2 - lzmirde vali Ki.znn Pata nutuk aö ylerken, 3 - lzmirde küçük çartı cad deainden bir manzara, 4 - Kütahyada 
merasime iftirak eden köylüler. 

5 - Menemende Kubilay abidesinin temelatma meraıiminde nutuklar söyle nirken, 6 - Menemende onuncu yıl m erıuiminden bir intiba, 7 ve 8 - Ak,e
hirde yapılan merasimden iki enstantane, 9, 10, .11 - Bursadaki onuncu yıl merasi mi 

ti hükumetine samimi tebriklerini zatı 
devletleri vasıtasiyle arzetmek ve yükıek 
bir ıefin ıulh ve terakki yolunda mukad
deratına doğru sevketmekte olduğu dost 
milletin refahı hakkındaki hararetli te
mennilerimi iblağ etmekle bahtiyarnn . 

PAUL BONCOUR 

Hariciye nazırı M. Paul Boncour 
Hazretlerine 

Zatı devletlerinin dostane telgrafların
dan Fransa hükumetinin memleketime 
karıı olan muhabbet ve teveccühünün ye 
ni bir delilini görmekle çok bahtiyarım; 
telgrafnamenizden pek ziyade mütehas
sis olmuş olan Reisicümhur Hazretleri 
hararetle teşekkür etmektedir. Cümhu
riyet hükumeti nezdinde takdir ve hay
ranlık hislerime ve sulh içinde tam bir 
saadet ve refaha nail olmasını temenni 
etmekte olduğumuz Fransız milletine kar 
!ı Türk milletinin beslemekte olduğu de
rin samimiyete terceman olmanızı rica 
ederim. 

TEVFiK RÜŞTÜ 

Tevfik Rüştü Beyefendi Hazretlerine 
Türkiye Cümhuriyetinin onuncu yıl 

dönümü münasebetiyle hararetli tebrik
lerimi, ve gerek zatı devletlerinin 4ahsi 
saadeti ve gerek memleketlerimiz araıın·ı 
da mevcut olan derin dostluğun ftıütema
di surette inkitafı hakkındaki samimi te-

mennilerimi kabul etmenizi rica ederim. 
Avusturya baıvekili ve hariciye 

nazırı: DOLLFOUS 
Avusturya başvekili ve hariciye nazın 

M. Dollfous Hazretlerine 
Zatı devletlernin büyük milli bayramı

mızın yıl dönümü münasebetiyle lütfen 
iblağ buyurmuı olduklan tebrikler beni 
· derin bir ıurette mütehaısiı etmiıtir. 
Teıekkürlerime Avusturya milletinin re
fahı ve iki Cümhuriyeti birbirine bağlı 
yan dostluğun devamlı surette inkişafı 
hakkındaki temennileriıne ilave etmeyi 
gönülden isteriın. 

TEVFiK RÜŞTÜ 

Tevfik Rüştü Beyefendi Hazretlerine 
Türkiye Cümhuriyetinin teeııüsünün 

onuncu yıl dönümü münasebetiyle asil 
Türk milletinin saadet ve refahi hakkın
daki en hararetli temennilerimi kabul 
buyurmalarını rica ederim. Bütün Ro
men milleti, Türkiyenin dünya için bir 
misal teşkil eden kalkınma ve teşkilôt e
seri rnuhteşemini hayranlıkla seliimla .. 
maktadır. Zatı devletlerine Türk milleti
ne ve ~ulh davasına daha uzun ve kıy
metine payan olmıyan hizmetlerde bu
lunmanız temenniyatını arza müsaadeni
zi rica ederim. 

TITOLESCO 

M. Titülesco Hazretlerine 
Türkiye Cümhuriyetinin onuncu yıl 

dönümü münasebetiyle memleketim ve 
sulh davasına olan naçiz hizmetim hak
kında izhar buyurmak lütfunda bulun· 
muı olduğun112: necip hislerden son dere
cede müteha11is oldum. Size hararetle te 
ıekkür etmeme ve bilmukabele sulh da
vaıı için ayni biz ve ayni ıevk ile mem· 
leketimin mesai teırikinde bulunmakta ol
duğu necip Romanya milletinin saadet 
ve refahi ve memleketinizin daha uzun 
seneler güzide hidematınızdan müıtefit 

olmaaı hakkındaki en hararetli temennile
rimi. Arza müsaade buyurmanızı rica e
deriın. 

TEVFiK RÜŞTÜ 
Tevfik Rüştü Beyefendi Hazretlerine 
Türkiyenin milli bayramı münaaebetiy

le zatı devletlerine beni memlcketini:ıe 
bağhyan derin dostluk hiderini tecdit et
mekle bahtiyarım. Şahsi saadet ve refa
hınızla Türk milletinin refah ve saadeti 
için en samimi temennilerimi arzederim. 

MAKSlMOS 
Hariciye n"zın ae:aletlu M. Maksimoı 

Hazretlerine 
Sevimli telgrafnamenizle izhar buyur-

mu§ olduğun112: dostane hissiyat buııün
kü milli bayramda bisetmekte olduğum 

çok derin sevinci bir kat daha artırıruıtıı 
Zatı devletlerine bundan dolayi teıekkür> 
!erimi arzederken ııerek §ahsi saadetiniz 
ve ııerek aail dost milletin refahı hakim> 
daki hararetli temennilerimi bu fırsattan 
bilistifade beyan etmekle bahtiyarım. 

TEVFiK RÜŞTÜ 

Hariciye Vekili Tevfik Rüıtii Beyefendi 
Hazretlerine 

Türkiye Cümhuriyetinin onuncu yıl 
dönümü münasebetiyle zatı devletlerine 
samimi tebriklerimi arza ıitap etmekle 
bahtiyarım. 

Brezilya birleıik hükilmetleri hariciye 
nazın M. Afranio de Mello Franco 

Brezilya hariciye nazırı M. Mello Franco 
Hazretlerine 

Cümhuriyet hükıimeti benim vasıtam
la iblağ etmek lütfunda l:•ılunmuı oldu
ğunuz tebriklerden pek çok müteha11is 
olmuştur. Bundan dolayi zatı devletlerine 
hararr.tle teşekkür etmeğe müsaraat e
der ve zatı devletlerinizden yüksek tak
dirat ve derin samimiyetim hakkındaki' 
tcminatımı k1'hul buyurmanızı riu. etmek 
le bahtiyarım. 

• TEVFiK RÜŞTÜ. 
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He:-gün bir gazı 
• • • 
lstanbul inkılap Müzesi 

MiLLiYET PAZAR 5 TEŞRiNİSANi 193~ 

Halk ve küçük tasarruf 
Borsaya alıştırılacak 

Müze, eksikleri de tamamlanırsa büyük Dün Acenteler Birliğinde idare meclisi 
bir boşluğu dolduracak.. seçildi ve bir çay verildi 

inkılap müze sinden bir köşe 

Büyük Türk inkılabının sıcak hatı
ralarını •aklayan en ehemmiyetsiz bir 
taş parçaoının bile hususi bir kıymeti 
vardır. 

Bu noktadan , bir inkıl.ip müzesi vü
cuda getirmek ic;in atılan ilk adımı se
vinçle kartıladık. 

Müze, yarm bundan çok daha zen
ginleşebilir ve zenginlqecektir de. .• 

Maamafih, bugün bile .!ikkatli bir 
göz, bu dar koridorları dolduran karma 
karııık eşya arasında ibretle tetkik edi
lecek bir çok şeyler bulabiliyor. 

Ben, gezdim ve gördüm: inkılap mü-ı 
zesinde kartıma ilk çıkan lstanbulun es
ki hayatını gÖ&terir bir takım tablolar 
oldu. Bunların her biri,· başlı baıma Os
manlı tarihinin karanlık mazisine açıl
mış bi.rer penceredir. 

Mesela, bir O sküdar görüyorsunuz. 
Üçüncü Selim devrinin Ü&küdarı .• 

Bu Osküdann içinde neler yokmuş 
meğerse... Uzun çubuklanm çeken tir
yakilerle dolu kahvehaneler... Dar so
kaklı eciş bücüş mahalleler.. Oskii<lar, 
o tarihlerde, içinde evden ziyade ağa
ca, adamdan ziyade mezara rastlanan 
bir kasaba kırıntısı imiş .•• 

Gene bundan en çok yüz sene evvel
iti Halicin sazlıklarında yabani ördek 
avianılan bir yer olduğunu gene bu lav
balardan anlıyoruz. 

işte bir başka lavha: Düğün alayı ..• 
Onde sini dolusu şerbet sürahilerini ba
tında taııyan bir delikanlı... Arkada, 
geline gidecek kurbanlık koyunu salla 
sırt elmiş batı kavuklu mahalle uçan&1 .• 
Daha arkada leğen, ibrik taşıyan hizmet• 
karlar .•• 

Kırık dökük bir çok eşya: Mangal, 
sedir, kerevet, hasır, süpürge ... 

Nihayet ak sakallı iki ihtiyar •• At ba
tı beraber geliyorlar .. Biri oğlan, öteki 
kız babası olacak. 

Ondan sonra geline gidecek hediye
lerle dolu, muhteıem bir kafes.. Bazı 
eski ailelerin haia geline takılan yüz 
görümlüğünün konulduğu kutuya, niçin 
kafes adı verdiklerini bu lavhayı gördük
ten sonra anladım. Ellerinde sahanlar, 
tencereler, ve böyle daha bir sürü ev 
eşyaaı ile ilerliyen kafilenin en arka
sında pencereleri kafesli gelin arabası .• 
Tabii içinde gelin falan görünmüyor .• 

Bir aıır evvelki Kandilli.. Boğaza 
nazır bir kameriye ..• Çengiler, göbek kı
vırıyor.. A:ğalar, çubuk içerek seyre
<liyorlar. Gene Kandilli tepelerinden a
lmmış bir resim: Bir kavuklunun, elin· 
de dürbün, etrafı seyredişi .. Ote taraf. 
ta tam tertip bir "Meclisi ap,, .•• lna
yetlU ağalar, habire çakııtınyorlar .• 

Bey kozda Hünkar iskelesi... Sahilde 
bir sürü dalyan var. 

Beykozun meşhur kalkan balığını 
anlaşılan ecdadımız da bizim kadar se
viyorlarmıı. 

Sonra Büyükdere çayırının vahşi 
güzelliği ... Harbi umumide bain bir bal
ta darbesine kurban olan asırlık çınar .. 
Çayırların üstünde bağdaş kurup ense 
yapan iri yan kavuklular .• Tarabyanın 
eski hali.. Sahilde kuyruklu elbiseleri i
çinde dolatan Frenkler... Uzun cübbeli 
papaolar... Sahilde sıra sıra yalılar •• 
görülüyor. 

Milliyet'in romanı: 53 

Y alılarm biraz ilerisi balta girmemi, 
orman! ... Bentlerde, saz ve söz ilem .. 
lerini canlandıran resimlero Atını ağa
ca bağlamış bir sipahi... Kocaman tasi
le su İçen bir yolcu .. Yolun ağzına di
zilmiş koçu arabaları .•• 

Osküdarın Bulgurlu tepelerinden lı
tanbulun görünüşü •. Eski Kadıköy .•• 
Saydım koca Kadıköyündl on bina, var 
yok.. Selimiye kışlası, geniı bir servi 
ormarunın ortasında yapayalnız •.• 

Büyükada, bir kaya yığım ..• Kandil
li, arzın unutulmuş uzak bir köşesi. •.• 

"Sanyerde Çeşme,, ismini taııyan 
lavha, bilhassa çok güzel... Bir ihtiya· 
rm mezar taşlan arasında kendine bir 
yer seçip namaz kılışı .•• Bir şalvarlının 
çqmeden su içişi .••• iki köpeğin, kavga 
edişi.. Sonra Bahçeköy kemerinden Bo
ğaziçi... Onünde dakikalarca durulacak 
bir lavha! •• 

Bu livhaların içinde en manalısı §U: 

Bir eski zaman mektebi ... Hoca ak sa
kallı bir yobaz... Sanğmm kenarından 
dalyasanı sarkıyor •• Yalın ayak bir sü
rü çocuk, diz çökerek etrafma sıralan
mışlar.. Hocanın sağında nargile.. So
lunda divit ..• Elinde de nargilenin mar-
pucu ••• 

Bu lavha, cümhuriyetin onuncu yılı 
için hazırlanan temsili bir resim değiJ. 
Çok eskiden yapılmış bir lavha .• Belki 
elli senelik, belki yüz senelik ..• 

Medresenin la kendisini burada gÖ· 
rüyoruz. 

Sonra, müzede dikkate değer eşya 
arasında, muhtelif memleket kıyafetleri 
var. Gazinin neleri değiştirdiğini bu lav
halara bakarken çok yakından ve çok 
daha esaslı kavramak mümkün oluyor. 

itle Ankara kıyafeti: Başta uzun 
feı, arkasında enseyi tamamile kaplayan 
uzun püskül... Fesin etrafında kocanıan 
abani bir sarık •. 

Hele şu Trabzon kadınına bakın ..• 
Adeta bir ummacıdan fa~ksız... Erzu
rumlu kadmın yalnız bir tek gözü gö
rünüyor •.• 

Müzede, hektaıi, rufai, mevlev1, daha 
bir çok tarikatlere mensup ıeyblerin 
dilimli, dilimsiz, yeıil, siyah, beyaz tür
lü renklerde, kavuklarını, bellerine bağ
ladıklan kemerlerini, asalarım, mıska
larmı, tılısımlarmı ve daha bilmem ne
lerini seyrederken kara kuvvetin, yeşil 
bayrağı altında ğeçen facialı sahneler 
ihtiyarsız gözlerimizin önüne geliyor. 
Ve inkılabıa deınir eline, daha sıkı ya
pıımak için, yeniden hız alıyoruz. 

inkılap müzesi, şüphe yok ki, bir 
tohum... Bu tohumun yeşerip agaç ol
ması için çok çalıtmak lazım... 1 nkılap 
müzesinde o inkılabı yaralan Büyük A
damın, Samsuna ayak bastığı günden 
itibaren h'1°'ına giydiği kalpağın, aya
ğına geçirdiği çizmenin, lneboluda ba
ıına ilk defa koyduğu şapkanın, Dum
lupınar Başkumandanlık meydan muha
rebesinde kullandığı eşyanın yeri yazık 
ki bot duruyor .• 

Bu boşluğu doldurmak aradan bu 
kadar zaman geçtikten sonra pek te ka
bil değil. Fakat ne olursa olsun, bu ilk 
adımı atmak iyi bir şey ..• Başlamak, so
nunu getirmektir ••• 

Bir kaç sene sonra umarız ki lstan
bul kıymetli bir inkılap müzesine sa
hip olur. 

M. SALAHADDiN 

ESRARSIZ HAY AT 
Hollywood'da ainema 

Yazan: VICKI BAUM 
yıldızlarının Tomanı 

Yirmi dakika kadar bilaanza gittiler. 
Sonra sisin içine düştüler. Sis denizden 
kesif bir halde yükseliyordu. Civar ve 
muhiti sadece ortadan kaldıran koyu bir 
ıey. Etrafı görmeden ilerlemekten baş
ka yapılacak bir şey yoktu. O derece 
yoklukla muhattılar ki ara sıra Oliver'in 
uykusu geliyordu. Bazan, sanki dünya
nın bittiği bir noktaya doğru gidiyormuş 
ta oradan aşağı düşecekmit gibi bir his 
hasıl oluyordu. O hal ve vaziyette böyle 
bir düşünce kendisine tatlı geliyor ve ra• 
hatlık veriyordu. Gidiyor, gidiyordu. 
Yirmi dört saatten heri ilk defa olarak 
biraz hafiflik hissediyordu. Ne zamandan 

TeTc.?me: KAMRAN ŞERiF 
beri ve ne süratle gittiğini bilmeden gi
diyordu. Gidiyordu ve bu da kafidi. Bel· 
ki de, Aldens'in küçük Ford'u ile çarpı§
tığı ane kadar uyuyordu. 

Müsademe olduğu zaman iki fren, iki 
otomobildeki dört kişi, cam ve maden 
hep birden haykırdılar. Sonra bir kaç 
dakika sessizlik oldu. O zaman Aldens 
sordu : " 

- Ne var, Francis? Bir şey mi oldu? 
- Hayir, zannetmiyorum. 
Y amrı yumru olmuş otomobilden dizle

ri ve dudakları titreyerek, fakat sağ salim 
çıktılar. Aldens kamburu çıkmış araba~ 
bakarak: 

Menkul kıymetler ve kambiyo bor
aaaı ecenteler birliği idare meclisi inti
habatı, dün öğleden sonra saat 16 da 
birliğin dördüncü Vakıf hanındaki mer
kezinde yapılmııtır. intihabat netice
ıinde reisliğe Ali Fuat, umumi katip
liğe Ahmet Nedim, veznedarlığa l. B. 
Kenhura, azalıldara doktor Arif Etem 
ve Kesriyan Bey ve Efendiler yeniden 
seçilmiılerdir. 

intihabatı müteakip bir çay ziyaf<>
ti verilıniı, ziyafette borsa erkim, lıtan
bul kambiyo rnürakabe müdürü vekili 
Beyler , gazeteciler hazır bulunmuşlar
ıdır • 

Ziyafeıt"'' sonra kendisile görüt,en 
bir muharririmize birlik umumi katibi 
Ahmet Nedim Bey §Unlan söylemiştir: 

-" Halkımızı ve bilhassa küçük ta
sarrufun borsa hakkında tenvir etmek 
ve milli eshama alıştırmak maksadile 
neşriyatta bulunmayı düşünmekte ve 
bu hususta matbuatın kıymetli yardı1111-
nı beklemekteyiz. 

Her suretle fedakarlıkta bulunmak
ta olan matbuatnruzın bu İşte dahi his
sesine dü_şen yardmu fazlasile yapacağı
na kuvvetle eminiz. 

Memleketimizde borsa maatteessüf 
pek yanlış anlatılmış ve tanınmııtır. 

Borsa denince hatırlara hemen ve 
yalnız spekülasyon, büyük ili veya 
zararlar geliyor, bu telakkileri teyit e
den ve başımdan geçen bir vak'adan bah 
ıedeceğim. 

10 sene evvel borsaya intisaba ka
rar vermiştim. Bunu arkaıl'aşlarıma aç
.tığun zamanda büyük zararlar edersin 
diye heni bu kararımdan döndürmeğe 
çalııtılar, bunların içinde yüksek tahsilli 
ve pek kıymetli arkadaılar da vardı. 
Tabii hakikat hiç te böyle olmadı ve 
olamazdı da. Bu kıymetli arkadatların 
telakkilerinin yanlıtlığını zaman isbat 
etti ve hakikati öğretti • 

BorH zan olduğu gibi bir ispekülas
yon mahalli değil bir plasman yeridir. 
Teşekkülümüz borsanın hakiki mana ve 

rolünü hükümelimize ait muhtelif kıy. 
metlerin temin eyledikleri faydalan, 
muhtelif aınai, mali, ticari, ıirketlere 
ait kıymetlerin geçen seneler zarfmda 
temin eyledikleri faizleri, karlan ve tev
zi ettikleri temettüleri borsada kote 
kıymetler mukabilinde ne kadar kolay• 
!ıkla para bulunulabieceğini , borsada 
yapılacak plasmamn h.., hangi gayri 
menkulden daha karlı ve faydalı olaca
iını ve nihayet likidasyon ve mekaniz .. 
masını • kat'i vadeli muamelat - berke
sin anlayabileceği bir lisanla anlatarak 
halkımızın kanaatkar kitlesini tqkil 
eden küçük tasarrufun borsamızdan is
tifad'e etmesi .imkanlarının ihzanna çalı 
şılacaktır. 

Borsamız tamamile ihmal edilmiş 
saltanat devri borsasından çok farklı
dır. Cümhuriyet hükümelimizin milli 
inkişaf için ittihaz eylediği çok isabet· 
li tedbirler sayesinde ıslah edilerek la· 
yık olduğu mertebeye yükseltilmiş, bu 
gün birinci sınıf borsalar sırasına ulaş
ıruı~rr • 

Borsamız Avrupanın mühim borsa]a. 
rile temas halinde bulunmakta ve bor
samızı alakadar eden kıymetlerin te• 
mevvücatını telgrafla temin etmektedir. 

Borsa muameli.tı hükUmetimizin in ... 
tihap ve tayin eylediği mükeffel acen
talar vasıtasile yapılmaktaıllr. Bunlar 
kendi namlarına İf yapmazlar tirketler 
de mecli.si idare azası, mürakip o.J.amaz
lar, ticaret yapamazlar , elhasıl hiç bir 
iş yapamazlar. Bunların vazifeleri bor· 
sarnızda kote kıymetlerin alım ve satı
mına tavassuttur. 

Sdu bir tetkik neticesinde seçilmi§ 
acentelerin gayri kanuni bir muameleye 
tevessülleri varit değildir. 

H ükümetimizin bir komiseri tarafın
dan mUrakabe ve kontrolu altında bu
lunan bu mali ve resmi müessesede mil
li sermayenin inkişafına doğru büyük 
adımlar atılmaktadır. Halkmuz. tenvir 
itlerile meıgul olacak heyetimizin ha
zırlayacağı bir planla yakında işe baı
layabileceğimizi ümit ediyorum.., 

'Acenteciler Birliği heyeti idarui içtima lıalinde 

M. Roosevelt'in 
Hitabesi 

(Baş1 1 inci sahifede) 

nüm noktasıdır. ' 
Bu, nisbeten kısa müddet 

zarfında Türk milleti, haya
tında ve müesseselerinde hu
sule getirdiği ve derin akisler 
yapan yenilikler ve değişiklik
ler sayesinde terakki yoluna 
büyük bir emniyetle gİnnİ§ ve 
bütün dünyanın dikkat ve 
hayranlığını üzerine celbetme
ğe muvaffak olmu§tur. 

Dünyanın istikrar, sulh ve 
terakki içinde, milli hayat sü
ren memleketleri arasına gİr
meğe ve hakikaten kendisine 
yara§an mevkii almağa mu
vaffak olan Türkiyenin dev
let Reisi Gazi Mustafa Kemal 
Hazretlerinin bu uğur ve mak
satta sarfetmekte olduğu kud
retli hamleleri Amerikan mil
leti sempatik bir alaka ile ta
kibetmektedir. 

Derin ve mütenevvi olan 

- Mükemmel, değil ıni? .. dedi. 
Öndeki cam parça parça olmuııu; rad

yatörün iki tarafı kalkmıştı. Linkoln öte 
tarafa fırlatılmıştı; fakat önündeki sipe
rin kırılmasından batka bir zarara uğra• 
mıı gibi durmuyordu. Siste çok bir ıey 
görülmüyordu. Fakat Oliver'in arabası
nın kuvvetli fenerleri vardı. Fenerler hi· 
la yanıyor ve ışıktan bir toparlağa benzi
yordu. Linkoln, hiddet halinde esmer bir 
hayvan gibi duruyordu. Evvela Jerry, ar 
kasından da Oliver indi. Onlar da yaşı
yorlardı. Onlar da sağ salimdiler. Dördü 
de canlı bir halde yol üzerinde kartılaşın· 
ca gülmeğe batladılar. Aptalca, ıinirli, 
gürültülü bir kahkaha: 

Tavukların çıkardığı gibi seı. Epeyi 
bir müddet bu kahkahayı kesemediler; 
nihayet kahkahaları bitince titremeleri de 
aşağı yukarı bitmişti. Oliver: 

- Delikanh, talihiniz varmıı, dedi. 
Aldens cevap verdi: 
- Her halde sizin kadar talihli deği

lim. Dostum Felicien'e yeni bir otomobil 
gibi bir şey vermeniz icap ediyo~-

!Esrarengiz balon değilmiş 
PARIS, 4 (A.A.) - Volf ajansın

dan: 
Bazı Fransız gazetelerinde , esrar• 

engiz bir balonun güya Fransız topra• 
ğı üzerinden uçtuğuna dair intitar eden 
haberler üzerine, Fransız Hava neza• 
reti mezkür balonun kont Zeppelin ol· 
duğunu, cenubi Amerika seyahatini ya· 
parken Fransız memurlarmm müsaade
sile Fransız toprağı üzerinden uçtuğunu 
ve yolun1> havanın müsaadesizliğine 

binaen değiştİrmİ§ bulunduğunu beyan 
eylemiştir. 

Bu değişiklikten zamanında haber· 
dar edilıniş olan Fransız memuirlan, 
Fransız toprakları üzerinde kaldığı müd
detçe balonun hareketini takip edebil
ıni§lerdir. 

Türk reformlarının muvaf
fakiyetindeki harikulade e
hemmiyettir ki samimi tebrik
lere sebep teşkil etmektedir. 

Bu fırsattan istifade ederek 
sizlere İ§tİrak ediyorum. Tür
kiye Cümhuriyeti Reisine de
vamlı muvaffakiyeti için kalbi 
tebriklerimi ve Türk milletine 
refah ve saadeti için dost di
leklerimi sunarım. 

FRANKLIN D. ROOSEVELT 

Oliver merasimperverane bir tavırla: 
- Katibim size adresiıni verir, dedi. 
- Aaaaa... O ne? Oliver. • Meğer 

yabancı değilmit •• 
Jerry söze kanştı: 
- Şey.. • Misler .•• Miıter Aldens ... 

Hani Kordogan filmi oynanırken ses ve 
fotoğraf ayarlarmda sizin yerinize o du
rurdu ..• Sizin .. Standing,, iniz ... 

- Elbette görüyorum. Çok teessüf e
derim, Aldcns. Bu menhus siste insan 
burnunun ucunu göremiyor. Sonra bir 
miktar da adi cin içtim. Teessüf ederim. 

- Olur şey değil .•• Ona bakarsan da 
ben de ayık değilim. 

Otomobillerinin etrafında dolaşarak ha 
ıarı muayene ettiler. Francis yolun ke
narında durmuş, faltaşı gibi açılmış göz
lerile sise bürünmüı gölgelere bakıyordu. 
Jerry: 

- Genç hanıma bir şey olmadı ya. •• 
Aldens bir mal ıahibi tavrile: 
- Hayır, dedi. O sağlamdır maşallah •. 

Gel Francis, el sık bakaynn... Oliver, 
takdim ederim, Miss Werrens •• Seni çok 

J 
Sovyot misafirler yarın 
şehrimize geliyorlar 

Rus tayyarecileri de bu sabah Eski· 
şehirden Y eşilköye varacaklar 

Dolmabahçede balo hazırlıkları .. 
Sovyet heyeti lstanbula hareket etti 

ı '.Ankarada veda 

Protokol umum müdürü Şevket 
Fuat Bey dün Ankaradan §<'hrimize 
gelmiştir. Şevket Bey, Ruı Sovyel har 
biye komiseri Voroşilof'un reisliği al
tında bulunan Rus misafirlerimizin ıeh 
rimizde kalacakları dört gün zarfın -
da şereflerine verilecek resini kabul ve 
müaamerelerle meıgul olacaktır. Sov- ı 
yet misafirlerimiz evvelce de yazıldığı I 
veçhile, Hariciye vekili Tevfik Riqtü 
Beyle birlikte yann sabah lzrnir vapu• 
rile lıtanbula geleceklerdir. Perapa • 
las otelinde daireler hazırlanmıştır. 

Dolmahahçe sarayında şereflerine 
verilecek balo için §İmdiden hazırlık
lara başlanmıştır. 

Rus tayyarecileri geliyoTlar 
Ceneral lliyin'in kumandasındaki 

Rus tayya;e heyeti, Rusyanın ordumu 
za hediye ettikleri 3 harp tayyaresöle 
evvelki gün Ankaradan uçarak Eski
ıehire gelmiştir. Bu tayyarelerimiz ile 
diğer iiç tayyaremizden mürekkep 
altı tayyare bu sabah Eskişehirden ha 
reketle saat 9 da Yeşilköye gelecek -
]erdir. 

Misafirlerimiz de bu tayyarelerle ge 
leceklerdir. Misafirlerimiz Y eşilköyde 
Tayyare cemiyeti erki.ru tarafından 
karşılanacak ve kendileri Perapalaa 
oteline misafir edileceklerdir. 

Rusların hediye olarak aynca ge • 
tirdikleri 9 kişilik yolcu tayyaresi 
dün lstanbul ve Y eşilköy Üzerinde 
muvaffakıyetli uçuşlar yapını§ ve u • 
çuılarda tayyare cemiyeti reisi Ha -
san Fehmi Bey bulunmuştur. 

Tayyareci miaafirlerimi:z: de per -
ıembe günü diğer Rus misafirlerimiz .. 
le birlikte lzmir vapurile Rusyaya ha
reket edeceklerdir. 

iz.imde nutuklar 
lZMIR, 4. A. A. - Ceneral Voroşilof 

terefine belediye tarafından verilen 150 
kiıilik ziyafette belediye reisi Behçet 
Salih Bey tarafından bir nutuk irat edil
miştir. Belediye reisi nutkunda ezcÜm· 
le demitıir ki: ı 

" Aziz dostlarmuz, Türkün kahesi o
lan Türkün iman ve ilham kaynağı olan 
Ankaramızdan gelişiniz, bu ziyaretinizi 
Türk yurdunun baştan başa heyecan ve 
sevinçle çalkalandığı günlere tesadüf et
tirişiniz biz lzmirlileri çok sevindirdi. 

" Büyük komtumuz aziz dostumuz Sov 
yet Rusyayi muhterem şahsınızda selam
lamakla lzmirin duyduğu haz ve ıevinçi 
tekrarlar büyük Rus milleti ve onun gÜ• 
zideleri siz muhterem ıniaafirleri ıerefi
ne gönüllü ve samimi bağlarla bağlı 
T ürk-Sovyet dostluğuna içerim. '' 

M. Voroşilol'un nutku 
Belediye reisinin nutkuna cevaben 

Vorotilof yoldaı şunları söylemiştir : 
" Türkiyenin her yerinde olduğu gibi 

lzmirde de bize karşı gösterilen İyi ka· 
bulden dolayi minnettarlığımı bildirmek· 
le bahtiyarım. Türkiyede iktizadi kalkın 
ına ve kültür yollarında gördüklerimiz· 
den hayranız. Sovyet Rusy'I milletleri, 
milli kahraman ve reiıleri Gazinin emir
leri altında Türklerin yaptıklan istiklal 
mücadelesini alaka ile takip etmişlerdir. 

Sizin iıtiklil harbiniz bizim de mem 
lelıetimizi istediğimiz §ekilde tqkilatlan
dırmak çin silahlı olarak mücadele et 
tiğimiz zamana tesadüf eder. Biz in -
kılipçılar karada denizde komıumuz 
olan Türkiyeyi kuvvetli müstakil kül-

takdir edenlerden biri ••• 
Oliver gayet nazik bir tavırla: 

tür sahasında ilerler görmekle ba.h 
yarız. Ancak böyle bir Türkiyenin ! 
rih müvazenesinde bir kuvvet olat• 
beraberce yapmı§ olduğumuz sulh ıf, 
cadelesinde rol oynayacağını ve oy'01 

dığını ve bö:yle bir Türkiyenin da.~ 
dostumuz olacağmı biliyoruz. lzını~ 
Türk inkılabına hizmeti vardır. 

Ankarada gördüğtimüz gibi bur• 
da gördük ki, Sovyet dostluğu ıar~ 
maz, her vakit inkişaf eder bir do•1 

luktur. Ve kara günlerde, her iki r<>" 
Jeketin çok sıkıntılar içinde bulund~ 
fu sıralarda h"!lıyan bu dostluk d• 
ma inkişaf etmektedir, sıkı ve kard 
çe olmaktadır. lzmirde Gazi ile ya~ 
yana istiklal için harbetmiş, şimdi 
memleketi imar için sulhperver roe5' 
de bulunan §ahsiyetler görmekle ıııı'l 
nunuz. Ankarada, yolda ve bu ıab• 
güzel §ehrinizde iktısaı ve kültür 
halarında elde elmiş olduğunuz JJI~ 
vaffakıyetleri memnuniyetle görd~ 
Baıta Gazi olmak üzere şayam dı~. 
kat reislerin idaresinde elde edil,.V 
bulunan bu muvaffakıyetler bir do'. 
tun muvaffakıyeti gibi bizi sevind•' 
mektedir. 

Eski bir inkılapçı, Gazinin silah 1 

kadaşı vali pa§ay~ karşı karde§ hil 
!erile mütehassis olarak dostluk şer 
fine kadehimi kaldırdım. Yaşa• 

Türk • Sovyet dostluğu, yaşasın b 
iki millet, ya§asın Türkiyenin reh 
berleri olan büyük Gazi ve arkada.! 
lan. 

Heyet Bergama'Ja 
lZMIR, 4 (A.A.) - Ceneral Vor'" 

şilof heyeti vali Kazım Paşa ile birlM 
Bergamaya gitmişlerdir. Misafirler •' 
keri merasimle kartılanarak Berga11" 
kalesi ve yeni hafriyat yapılmakta ol•1 

Asklepion harabesini gezmişlerdir. O. 
le yemeği halkevinde yenilıniştir. ı-ı~ 
evi reisi tarafından "bot geldirıiı
nutku söylenınit ve Jeneral Voroşilof 
nutka cevap vermiıtir: , 

Dönüt.te bir kaç köyü gezen ınis•f: 
)er Izınir iplik fabrikasını da gezere 
şehre dönmüşlerdir • 

Saat dokuzda ticaret odasında şeref· 
!erine bir akşam ziyafeti verilmiş ve ~ 
yel saat 21 de lzmir vapurile lstanbııl8 

müteveccihen hareket etmiıtir • 

Tokatta temiz su 
TOKAT, (Milliyet) - Güıel 

Tokadın bu hafta çok eski bir i~' 
tiyacı da tetkik ediliyor. Tokat b1! 
su tehri olduğu halde maalesef ı· 
çilen sular belki Selçuk devriıı,1 

ve belki daha eski devirlere ıı 11 
vasıtalarla tehre gelir. Bu hali~ 
sıhhi ve feni mahzurlarını faal ~1 

vali vekilimiz Recai Bey ilk na' 
zarda görmütlerdi. 

Merkezden celbedilen bir s~ 
mühendisi Tokadı temiz suya J<3' 
VUfturmak çarelerini aramağa bııl 
hyan ve bu hususta bu ihtiyacı~ 
önünü almağa çalışan muhtereJll 
kumandanımız ve genç Belediye 
Reisimize muvaffakiyet dileriz. ~ 

sol gözünün albnda ince bir yanık hisse• 
diyordu. Yarasına bir kere daha dokun' 
du. 

- Bir §ey değil, dedi. 
- Müıerref oldum, Misa We.rrens .•• 

diye cevap verdi. 
Midesine ve beynine yediği darbeden 

beri gene gayet bakim olmuıtur. 
- Doğrusu çok üzüld!""• dedi. Fakat 

bu İ.§te kim~enin k~b:'haf:! yo~. • . 
Francis tıtrek elını, Ohver ın bıraz tit

reyen eline terkettiği zaman, genç kız 
uyanık veya baygın olduğunu iyice kesti
reıniyordu. Bu ilk temasta hülya çok 
yer iıgal ediyordu. Oliver genç kızın eli
ni bir zaman elinde tuttu. Sis yuvarlaru
yor, kaçıyor, her saniye biraz daha ince.
liyordu. Francis o ande, küçücük, çok 
genç ve himayesiz olduğunu bambaşka 
bir vuzuhla hissediyordu. 

Aldens otomobilini yürüttü. Motor ha• 
la işliyordu. Yalnız ön tekerlek çarpıl• 
ıruştı. Onun için "Tak • Tak" yürürke~ı 
yürekler acısı bir halde sıçrayıp hopluyor 
du. 1 

O sırada Oliver haykırdı: 
- Aldens, matmazelin yüzü kanıyor! 
Francis serbest bulunan elini yüzüne 

ıürdü. 
- Hiç bir şey duymuyorum, dedi. Bel

ki cam parçası çizmittir. 
Elinde kan eseri vardı; ayni zamanda. . ·ı--

Jerry sordu: 
- Los Angelos'a kadar gelecek misi• 

niz? Yoksa biz sizi götürelim mi? 
- Mersi. Biz çaresine bakarız. Ara• 

bayı yalnız bırakamam. Benim değil. l'loP 
laya zıplıya gideriz. 

Oliv!'l" lakayt bir tavırla: 
- Öyle ise matmazeli götürelim, dedi. 
Biraz İyileşmiş gibi idi. Onun için, ınıı· 

hut acı, için için, gene kendini hissettir'" 
meğe başlamıştı. 

Aldens bir sert sesle: 
- Mersi, dedi. annederim ki Mis• 

Werrens benimle kalmayı tercih eder. 

(Bitmedi) 
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[ RADYO PROGRAMI 1 

ISTANBUL · 
18 Cr•omion • 
'" u ,. . ZO ·r • utyo orkestrası. 
~i. •nburi Rehk ~. ve ark.adaıları. 
.~ Gramolon. 

1.1.AAn.,dotu AJansı, Bor•a haberi, Saat. 
ıı _ N .K. A K A, lt>Jö m. 
t\ıı~: liramolon. )ij: Orkestra. 18,45: Ala· 
~ • ••z. 20:: Ajanı haberleri. 

ıe,,/' R. Ş O V A, 1411 m. 
Q • Salon muıikiai (tıt.gannili). 17: Çocuk 

1 ;~~~tı. 1_7,30: .l:iuyük artistJerin p_lakları. 
lr.e • J efrıka. 18,:ıtO+: Lehli köylü dUgUnU ( or 
ıı..;~a.) 19,0.3: Musahabe. 19,45: ~ark.ıh ve 
•U 1

, havalar). 20:Haberler veıaire. :.!0,50: R•· 
IJ · 4!1,SS: Haberler, - Neıeli neıriyat. 23,30: 

10~"c' muıiklıi. 24: Tayyarecdik neıriyab.24, 
' .•. 

1 a~s~ ~ A P E Ş T E, 550 m. 1 
l,,u M·Karıtık ın"trıyat (konservatuvardan nak 
Str ı11oker, Schubert, L•h•r, Huıxka, O. 
o.,, H:•• 'rakobi, Kalmanın eıcrlerin.den.) 23, 
kıti. berler. l.3,20: Laıı:ban.t v_e Sıg.ın muıi 

ıs~~ y A N A, 518 m. 
11. ') : Bando muzika (atk t•rkıları ve mart· 
,,,.:·k 

1
ZO;l.O: lirahma'ın eıerıerınden p17ano de 

(H j ar, 21: '«Föraterchriıtl,, iıimh operet 
nak~ :ı.er orkeıtraıı.) 23,;tO; Lthar ıalonuadaD 

en ak,aın kon.eri. 
IB~LANO. TORINO - FLORANSA 
Sll:k •rıtık konıer - ha.herler. 20: Haberler. at · 21: Haberler - plik. ne1riyat tetpit ... 

1 cnıemiıtir p • 
lB.JS~ A G, •188 m. • 
Y•t ·• Muıahahe. - Pla.k. 19: Almanca netri· 
1ı.1: i- K.onıer, 20~ Haberler. - Tıcfı.alkow•· 
nııı~tk· ~atlcılarından. 20.30: Avcı neıriyab v• 
rıtık 111• ~l,15: Bandoo ııau%ika. 22: Kan· 
rn,,· D.e1r1yat. 23,25:: Tachek lı.:onpoxitörll ... 

i."o••erlerinden. dana parçaları •• t•rluları. 
ıg. E R IH , 459 m. 
~~O •lo Ye reni danalar. 20,10: Bando muzika. 
la f: konferanı. 20,50: Akademi orkeıtraıı 
ı.:' •ndan konıer. - Solo piyano. 22: Habet• 

İt, - Musahabe. 
18,ıs? M A, -1;41 m. 
ka · T •ıannı •• orkeıtra. 21,4Sı K•rııılıı: 
V ;,~~.,. Mozart, Haydan, Sammartini, Puccini 
41,ıa~.) 22,50 °Sabah1eyin" ilmindeki. komedi 

8 Ô Karı.ık konıer. - Son 1 aberler. 
11.JS ICR E Ş, 394 m. 
J>l·ıc :

1 
Rubi netriyatt. - kilise muailciıi. 12: fi; 

1
1
• e •enfonik konıel". 13: Pl&k. 14,20: Ha· 

•it Paklar, 18: Orkestra kooıeri. 20ı Oa.i•er• 
M~ "jiriyatı. 20,45: Pl&k. - Muıahabe, 21: 
<St • oıl R•dul••coaun tasaani lıcon.ıeri 
k• ~"'U•ı ve Race,.'in tarkılan.) 21.25:: Or .. 
~ "h 1'.on,eri 0 Balet. operet ve •ala.tar.)) 22ı 
8~ •be. - Konserin devamı. 

17. IC E S L A U, 325 m. 
,,~ f 0 n•er. - Musahabe. 20,05: Alman • Nor 
ne, , uthol tn•(ı neticesi. 21: "Barutbe,, isirnli 
d~ ~•Yat, 211 arzu konıeri. 22: Veraa:r ırıuah ... 

ııne "B· . . b . . . 1 ._ f ~i.i .h ırıncı ayaın., ısım i KOD erana. 24: 
"

1 tetn naklen:: ceece muaikiıi. 

6 Teşrinisani Pazartesi 
18 C lSTANBUL ı ~ 
18l()raomfon. 
19' M Fran11ı.ca dera (İlerlemiı olanlara). 
2() R. ~bmure HandAn Hanım. 
'l.1.30• i\( Talat Bey ve arkadaılan. 
ı,ı A. Gramofon. < 

A Nadalu Ajanır, Borsa haberi, Sa.at. 
12,30. "- A R A, 1538 m. 
d.t.n, · Cıt~'?ofon. 18: Alaturka aaz. 18,4Sı 
j.ıın, .:b•ıkıı~- 19,45: Alaturka saz, 19,15: A· 

V erlen, 
17.ı/' R. Ş OV A, 1411 m. 
"•l ' Salon orkeatruı 18: Şarkılı •• hafif ha.· 
Dtıhr. 18,ZSı Piyano konıeri (Chopin, Lisa:t. ••t. U•ıy 1 Godowıky, Sauer"). 18,55: Zirai mu• 
p1.•be. 19,05: Konferana, habeı-Je.r. 19.25: 
!-1 i!:. ile operet temıili. 20,10: Pt1uhtelif. 20,45 le: rl r. - istirahat. 21,05: Mo:otarbn °L'en• 
Uk ettıetı_t du Se.rail" operaıı, 24,05: Tayyareci 

8"etrıyatı, 24,10: Sican muailisL 

17- KU dD A PE ŞT E, 550 m. 
hı~•ik~ .'" •anh. - Kon(eran,. 18.25: Salon 
k:onc 111

• 20.05ı Piyano refakatile Madam 
ap.,ı·az tarafından t•rkılar, 20,45: Filharmonik 
r•kil takıntının konseri (Solist kemani•t itti· 
leritı~ •e Volkaman, Bach, Beetho•en'in eıer
'iki . en.) 23,15: Triye konseri. 24: Siıan mu· ... 

Vly 
17. F A N A. 518 m. 
•i '("-•ransıı: opera p)ikları. 17,35: Oda musiki· 

''"IO:t ) '•tıa • kart. 1~: Muıahabe .• 18,30: Kon•er, pi· 
~i . k.r ~hlan ıl~ ••• C~rellı • L.anard, Tarh· 
ıtıı tı•erleı~ler, Frıtz kreııler, Hubay, Fleiscber' 
hlt k ennden, 19110: Musahabeler. 20: AYt:ı• 
ltıh .. h"•eri (Viyana senfonik takımı,) - Mu· 
df'rı e. 22.25: Schubert • Brahms'ın eserlerin· 

•enf •ı_ ı ~İL onım; KOnaer. 23,25: Taga.nnili caı:. 
IB,ıs. AN. O. TOR!NO - FLORANSA, 
~: J-İ Balalayka kon•~ri ( Abramof takımı.) 
beti~ •herler . Plilk. 20.25 Ecnebi. liıanile ha· 
ICorq ,., ~ Pldk. 21,05: Haberler. - Pl&k. 22,20 
•ini)~'· 22.SO: Oda muaiki•i (Beeth.aven, Kon 

ıs~ 1\ A G, 488 m. 
f'l,~k : Plak, - Muaahnbee. 18,30: Pli.k 18,55: 
"PIQlJ Musahabe. 20,05: Tır:hai Kowaky'nin 
2..1,J.. E • DAME., (Pik • dam) opera••· 

~I HaL J • • :ZORJ of'r "" vesaır ne1rıyat. 
18. )" H, 459 m. r_;t eni Viyana musildai (pl&k.) 19.J(): Kon· 
tj r:rnı. 20,10: Plak konseri. 20,55: Laulta ale 
lt.1iaik1J:tile t•rkılar. 22: Son haberler. 22,15: 

R.. O onı•r (B .. tlaoven), 
18~. TM A, 441 m. 
1,,., iı •c•nni ve nıuıiki. 21.20: PlaJc: ·haber· 
P•c:aııi~: Oda muıilciai (Liszt, Debuıay, 
lt,fir Ilı. Clur:k, Rimsky .. koraalcow). 21,50: 

ao;uaiki. - Son haberler. 
13, PJ· REŞ, 394 m. 
Pal'.ı •k. 14: Plik. 18: Orkestra. 19,20: Mee 
~.2,s.••;o. tarafından t.ıenni. 19,35: Orlı:eıtra 
t,,.kılft' l.ak - Konferans. 21: Sa.r••• kuator 
"tıll, tl\ın Beethovenin konıeri. 21.35: Konf• 
••ti.' (O Ta•annili konıer. 22,20: Piyano kon· 
~l&ı: · Strauss, Vaıileako.) 23,20: Romen 

lı tTıuaikiai. 
17"'5~ F. ~ LA U, 325 m. 
'••\ı · liafıf ınuıikl. - Musahabe. 20: J. Stra· 
f.t,,.t::ı.,"ı •ıer1eri.nden konıer (ta.-annili.) 21: 
b~rlıa r •r. - Ne,eli ne,riyat. 23: Muhtelif ha· 
liki,{· 23.25: Teknik neıriyat. 23,35: Orı mu· 

7 Teşrinisani Salı 
ta C ISTANBUL 1 
19 oraotnfon 

•l .. d . 
2o trt" Yo orkeatra•ı .. 
:l:1,:so c17a Hao..ım 1 Sadi Be7 Ye arkadaılarL 
~ 4\ t"arnofon, 

A. Nll~ol .. Ajanaı, Borıa b&heri, SaaL 
l~.JQ. A R. A, 1538 m. 

· Craınofon. 18: Orkestra. 1S,4S: Alatur· 

' 

ka ••L 220: Ajan• h.aberfeıri.. 
V A R Ş O V A, 1411 m. 

16,45: Oda muıiL.iıi. - Musah.abe. 18: Sen· 
fonik 1'.onser, 18.SS: Muaahabo. 19,35: Cax 
(plAk.) 20,10: Muhtelif. 21: Konfer:>ns. - Sen 
fonik konı•r . .,Gluck, Haydu, Brahma, Raclıİ· 
maninow, Falla), 23,06: Spor. 23,15; Dan• mu 
ıilıı.iıi. 24,05: Tayyarecilik ve polİ•• ait netrİ· 
yat. 24,10: D•n• musikiıi. 

B U D A P E Ş T E, 550 m. 
18,35: Piyano (Mo:u.rt, Scbuman, Oebu••Y, 
Chopın_.) 1~: . D':~'· 20.35: BüyÜk qperadan nak. 

1 Jen: Bızatt nın GARMEN,. (Koırmen) ope· 
raıı "4 perdelik,,. Muı•habe aaJon. muıikisi. 

V 1 Y A N A, 518 m. 
lq ?5: Tacannili konıer. 19,10: Eslı:i Yunanİ•· 
tana ait neıriyat. 19,35: Deerı (Fransızca). 
20: Askeri konser. 21: Haberler. 21,05· Aawalt 
kabaıta takımının konıe-ri. (Viyana operası ko 
roıunun ittiriı..L.ileee.) 23,SS: Danı pliı.kları. 

MlLANO - TORINO - FLOR.ANSA 
18,15: Danı mu.:-.ikiai. 19,45: llaberler. - Pli.k. 
20: Haberler - plik. 20,25: Eı;nebi lisanile 
haberler - Plftk. 22: Opera temıili.. 

PRAG,488m. 
18,320: Mtısahabe. - Plak. 19,30: Almanca 
netriyat. 20,10: RitdJo beestesi. 20,45: Konfe+ 
rans. 21,05: Bando muzika (Fucik, Slnv ıarkı· 
ları.) 22,05 : Sesli teemıil . 23,20: lngiliı: pİya· 
no musikiai. 

Z 0 R. 1 H, 459 m. 
19: Hafif musiki (plik.) 19,35: Edebiyat. 20: 
Mektep neıriyab. 20.ZSı Pa:url•rı nereye ıit
meli. 20,25: ~1aıallar Ye t•rlular. 21,06: Sen· 
fooik kon•er. 2..1,15: fncilizce konferans. 

R O M A, 441 m. 
18,20: Radyo orkeıtraıı. :?1,50: Kanıık kon· 
••r (Beethoven, Max Bruch, Plzetti.) Müteta· 
kiben temsil. Sonra Senfonik lr.ouıer. 24: Ha· 
berler, 

B 0 K R E Ş, 394 m . 
131 Pl&lr.. 14.15: PJ&k. 18: Karıtık 1'.onıer. 20t 
Üni•erıite derıleri. 20.,ZS: Pli.k - konferans, 
Zl: Taıa11-ni (Puccini, Löwe, Rotoli, Ana•ta· 
ıeıco.) 21,25: Senfonik L.onıer. "Teodoıiu, Ro 
manoffun ••erleri.o.den.) 22,20: Deevamı. "Sin· 
ser, EnacOYİcİ, Chiresconun eserlerindeeo.) 

B R E S L A U, 325 m . 1 
17: Hafifi mu•ilr.i. - Musa.kabe. 19.05: Muaa· 
babe, 19,25: Konferanı. 20: Hanbura'tan Ne· 
4eli Brahmı konseri. 21,15: Layp•iı'ten oak· 
Jent Bi:ı:at'nln, "GARMEN ,, operası. 23,..St Son 
haberler. 24: Siyasi ıu.eteı makaleleri. 24,20: 
Vaterland lr.ahYesinden hafif musiki 

8 Teşrinisani Çarşamba 
ISTANBUL ı 

18 Graom(oa. ' 
18,30 Franıızca dera (llerlemit olanlu•). 
19,15 Haz.cm Be7 tarafından lıcarasöa 
20 Kem&lli Reıat Bey ve ar.lu.daılan. 
21.30 Gramofon. 
22 Anadolu Aja.nıı, Borsa haberi, Sut.. 

1' N K A 1< A, ISJö m. 
12,30: G-ramo(on.. 18: Orkestra.. 18,4Sı Dana 
musikisi. 20: Ajanı hab.rleri. 

V A R Ş O V A, 1441 m. 
16,45: Hafif havalar ve tarlular ( pi7ano ile.) 
17,151 Çocuk neıriyatb. 17,45: Muaababe. 17, 
SS Plik. 18,lOı Piyano .. Keman koaıeri. 18,55 
Zirai muaahabo. 19,25: Orkestra. - Neıeli 
monoloi. - Dans ve balet muıikisi. 20,30: E· 
debiyat. 21,20: Koıı.ıer•atuvardaa naklen or• 
keıtra ye piyano konaeri.. 23,15: Dera. 23,35: 
Daaı muaiki•İ. 24: Tayyarecilik. 24,10! Dana 
musikiıi. 

B U O A P E Ş T E, 550 m. 
17: Kadın neıri1atı 18,05: Ziınbal aletile kon .. 
•er. 18,40; Derı. 19,15: Columbia plillari. 
20.20: Konf@rana. Z0,20: Cit•ra ltonıeri (ta· 
ganni refaluıtile.) - Ha"ber'l•r~ 22.0S: Opera 
orll•struının. konseri Flüt solisti DömOtör'un 
iıtirakile •• MoZ&J"t, Schuman'uı eı.erlerind.n 
23~~ Pi1an.o konseri (Brahma. Chopin, Seha· 
mal\n, Raclı.maninow.) 

V 1 Y A N A, 518 m. 
18,25: Şimdiki Viyana muıikitin.aıl.,nın eaer• 
)erinden konıer. 19,15: Musahabe 20; Piyano· 
Viyolonsel konıeri, 20,05: Haberler. 2lı Ak· 
livi.t•. 21,20: Operetlerden mürekkep konser, 
(Sopran muıanniye crohman. ile Tenor mu· 
R"•nni iıtir.İıkile), 2.Jı E•p•r111nto haberleri. 23, 
35: Bar muıikisi (Piyano. taıanni.) 

MILANO - TORINO • FLOR.ANSA 
18,15: Taıanni. 19,45: Haberler. - Plik. 20: 
Haberler. - Plil.k. 20,25: Ecrtehi liaanile haber 
lor. - Plak.. 21: Mu .. habo. 21,35; Plik. 22,05: 
Opera temıili. 

P R A C. 488 m. 
18,35; Plik. - Mu•ahoh•. 19' Plü. - Haber
ler, 19,.20: Almanca a .. ri7at. 20,16: Fr .. ıızca 
derı. 20,25: "Beyaz dai .. iaimli trilogi. Zl,10: 
Filharmonik kona•r. 231 Çak Ye Franın dil· 
lerile laaber1er, 

Z 0 R 1H,459 m 
17,35: Halk düetleri. 18: Popi.i.ler operalardan 
ıahneler. 18,35: E• mu•ikisi. 20,15: Üç: yenı 
ıarkı (pi7ano refakatile.). 20,55: "'"Tekrar sö· 
rüıtüiümiixde., iaimli lıallıc piyesi. 22: Son ha· 
herler. 22,15: Orı mu.ailr.iıi 

ROMA., 4~1-. 
18,20: Radyo orkestrası. - Haberler. 21,05: 
Haberler. - Pl&k. 21,50: Keman konıeri (Kra 
isler, Waber • Caatelnuovo ... Terderaco.) 
22,05: Opera temıili. - Miiteakibea. h•ber• 
ler. • 

B 0 K R E Ş, 394 m. 
13: Pli.k. 14,20 : Pl&k. 18: Orkeıtra kons"'ri. 
20: OniY ... aİt• derai. 20,25; Pli.k, - Nooferans 
21: Piyano konseri (Bach, Scbumann, Lis-zt.) 
21,35: Konferanı. - Konseri.o de•amı (tasan• 
nili.} 22,10: Keman konseri. 22,SO: Roı:nen mu• 
sik.isi. 

B R E S L A U, 325 m. 
17 ,05: Hafif muaiki. 18,40: rt-1üıah.,be. - Mı.i· 
tea..kiben Viyolonael .,. " piyano ile danı ha•ala· 
n. 19,.35: Berlinden: Konfwa.na. 20: Frankfur· 
tan lc1&sik ooperet parçaları. 21: Milli neıri· 
J'•t. - Haberler. 24,15: Münibten: "Tarihi 
kudret,, iıimli neıriyat. 1: Miinihten: Ölüleeri 
hatırlaııt secesi. ""'\ 

9 Teşrinisani Perşembe 
ISTANBUL ı 

18 Graomfon. 
19 Oatüdyo orkestresı, 
20 Kemali Ni7azi Bey •• arkadaılan 
21,30 Gramofon. 
22 Anadolu Ajan11, Boraa h.a.ber.i, Saat. 

1' N IC A R A, 1538 m. 
12,30: Cramofou. 18: Alaturka su:. 18.45: Vi· 
yolonsel konseri (Edip Bey tarafından) . %0: 
Ajanı haberleri. 

V A R. Ş O V A, 1411 m. 
13,40: Filharmonik talebe konseri. 16.-tS: S..· 
lon muılldıi. ..... Musahabe. 18: Tasannili pi· 
yano. 18~: Bıeetho•eıı.'in 1arlulıarıodan. -
l\.tusahabe. 21,05: Hafif erkestra konsrri. -
Muıahabt:,, 22.20: konserin de•am.ı. :?2,30: Mu
aahahe. - Şarkılar. 23,05: Spor- .?3,15: Danı 
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musikİ•İ. 24,05: Tayyarecilik. 24,05: Dansın 
devamı. 

B U D A P E Ş T E, 550 m. 
17,05: Çocuk ftt.rkıl&rı. - Zirai mart. 18,351 
Opera orkeıtrası. 19,SSı Amele aaati, 20,25: 
Piyano · keman konıeri. 21,05: Stüdyodan bir 
temsil. 23,05: Haberler. - Sican muıikiı;i. 241 

05: laYİçree •alon talann (Bizet, Hn'ath, Hu· 
bay, Loıonızi, Lrhar, Murıaea'ın eıerlerİn· 
den.) 

V 1 Y A N A, 518 m . 
18,35: Şarkılar ve hafif ha..-alar, 19,10: Muh· 
telif muıahabeler. 20: Hafif musiki (Senfonik 
takım tarafından.) 21,05: "Kab.le•• afk,, isim 
Ji temıil. 23: Son haberler. 23,ZO: Operalar· 
dan danalar •• martlar (Senfonik takım ta· 
rafından.) 

MlLANO • TORINO - FLORANSA 1 
18,10: Plak ile ooda muaikiai. 19,45: Haberler. 
Plik. 20: Haberler - Pli.le. 20,25: Ecnebi 
dillerle haberler. - Pl&k. 21: Haberler. - muh 
telif. 21.35ı Plik.. 22: .,Güzel Helena., iıimH 
Offenbach'ın oper'a temıili, - Müteakiben 
haberler. 

P R A G, 488 m. 
18,40: J\.lusababe - Plak. 19,10: Muhtelif. 19, 
30: A1manr:a baberlr" - Almanca ne1riyet. 
20,30: Askeri konıer. 21,25: Piyano musikiıi. 
(Leh es~rlerinden milrekkep parçalar.) 21,50: 
Mu .... habe. 22: K.arııık konser. 23.ZO: Smeta· 
na nın eıerlerinden propacanda konser.i. 23,30: 
Erkek koro konseri. 

Z 0 R 1 H, 459 m . 
19,0$ı Dünyanın Ötl!ki tarafına ~it musiki par· 
çaları. (plıi.k ile) 20,10: Yeni pli.klar ile revü.. 
~l: İktisadi netriyat. 21,35: Erkek korosu la· 
rafından konser. 22,15: Keman ile aonatlar. 23. 
05: "Pa.,cnini Berlinde,, iıimli bir •keç. 

ROMA, 441 m. 
18: Haberler. - T aıanni •• musiki. 21.20: 
Plik • haberler. 21,50: Aıkeri muıiki. 

B Ü IC R E Ş, 394 m. 
13: Pl&k. 14,15: Plak. 17: Çocuk neıriyah. 18: 
Kantık konser. 20: OniYeraite deral•rİ. 20,25: 
Plik ile Verdinin 10 AIDA., oparaıı. 

B R E S L A U, 32 5m. 
20: Milli netriyat. 923 aeneainin kinunuevYel 
ayları. 21,05: Beethoven'in 5 cin aenfonisi. 21, 
45ı Kahraman t•rkılan. 22,15: P.lozart'ın G ... 
MoU J'•ylı alet konıeri. 22,50: Kolonyadan 
Alman. h.Uc •• Vatao ıarkıluı. 23.45: C .. 
Moll (Brah.ma piyano konseri.) 24,25: Kua .. 
toor konıeri. 24.45: Fantazi parçalar. 1,10: 
operalar. 1,35: Şarkılar. 

1 O Teşrinisani 
ISTANBUL: 

12,30 Türkçe pla.lc netriyab.. 
18 Craomfon. 

Cuma 

19 Uatüdyo orlceatraaı. 
20 Hanımlar bey'eli.. 
21,.30 Gramofon.. 
22 Aaadolu Ajansı, Borsa haberi, Saat, 

A N 1\.. A k A, l~~ m. 
12,30: Gramofon. 18: Keman konseri (Ekrem. 
Zeki Ber tarafından.) 18,40: Fraoıız.ca. derı. 
19,15: Gramofon. 20: Aj.na haberleri. 

V A R. Ş O V A, 1411 m. 
11ı Salon muıiki•İ (Moorena, Rer Wen.inıer 
va.). Musahabe. 17,55: Piyano konseri (Bacb, 
Arenıki, Glazunow, Racb1J1aninow.) 18,SSı Zi 
raat. 19,05: konferanı. 19,ZS: Hafif musiki. 
20,ZS: PazarJan nerelere a:itmeli. 21,20: Sen· 
fonik koaıer. (Berlioz, Wa,.an•r, Strauıa, Waı 
ner,) 23,55: Filmlerden ıarkı pli.klar1. 24,10: 
Danı musikiıi. 

B U D A P E Ş T E, 550 m. 
18.20: lısiz muaikiıinaılaran konıeri (ıenfo· 
n;!..) 19,20; Sıenoarafi deni 19,50: Seyahat 
hatıraları (plik ile.) 20,35: Bü,-ük oueradan 
naklen: ''FAUST

11 
operaıı. - Si1&11 muıikisi. 

V 1 Y A N A, 518 m. 
18.20: Viyolonıe.1 ıonatlar. 18,SS: Seyyah net• 
rİJ'ab. 19,lS: Mubtetlif musahabeler. 20,05: Pi 
yano konseri. (Buaoai, Scbwnan, Chopin.) 
20,55: Haberler. 21,0Sı: Haftanın ir:mali. 21, 
35: Viyana musikiıi. Joae.f Holzer'in idaresİn· 
do.) Zl,20' Mubtehf. 23,35: Pli.k He aktam 
ko'nseri. 

MILANO • TOR.!NO - FLOR.ANSA 
18,10: Oda muıikiai. 19,45: Haberler.- Plik. 
20: Haberlor. - Plak. 21: Muhtelif. 21,35: 
T erasil. 23: Dana muıilc.isi. 

P R A C, 488 m. 
18,10: Ku&lor' kona•rİ, 19,10: Muıabahe. 19, 
30: Almanca. haberler. - AlmAnca oetriyat. 
20.15: Ders. (lııcilllce) 20,30: Duetler "M~n· 
delıohn • Bartboloy.) 20,45: Konferans. 21: 
O•t"a•odant aHfif "'usiki. 11,35: Hen• Kyae· 
rio "Elbede• ric'at,, iıimli temail. 23: Haber· 
ler. - Rus.;a neıriyat. 

Z 0 R 1H,459 "'· 
18,10: Radyo orkestrası. 19: Plü. 19.35: 
Konferans. 20: Haberler. 20.SS: Radyo orkeıt· 
raaı. 21.,30: Salon musik.isL 22: Haberler. 22..,10 
"IS sene e•vel idi,. iainıli akeç. 

R O M A ,441 m. 
18,15: Taıanni.- Mus.ild.- Hahe.rler. 21,20 
Pl&k. 22,.20: Muıahabe.. - Emiliı Livo tarahn 
dan tarkılar. 22,45: Mili.nodan. Ti1atro • 

B 0 K R E Ş, 394 m. 
13: Pli.k. 13,20: H..Cif pli.lr.:lar. 18: Radyo or• 
lc.eatra11. 20: Oni..-erıite derat 20,20: Konf•· 
rana - Plik.. 21,05; Beetboven'den senfonik 
konser, 

B R E S L AU, 325 m. 

Balkan haberleri 

Bulgar Trakya teşkilatı 
Kongrede verilen bazı acayip kararlar 

SOFY A, 4 (Milliyet) - Zora ga· 
zetesi §U malüm.atı veriyor: 
"Akıam, Razboynikov'un heyecan

lı bir nutkundan sonra Trakya tetkila 
1r kongresi kapandL Kongrenin aldığı 
kararlar ıunlardır: 

1 - Hakikatte ölü halinde kalan 
Ankara muahede•inin feshi, 

2 - Türk hiikuınetinin, Trakyada 
çahıan Bulgar tebaasına kart• aldıiı 
kararlara (?) mukabil Bulgar hiiku -
metinin de tedbirler alması; 

3 - Bugaristaıu mü,kül bir vaziye 
le soktıııası ihtimali olan "Turan" ve 
(Altın ordu) gibi Kemalist cemiyet • 
!erin Bulgaristandaki propagandala -
rına nihayet verilerek bunların ta -
mamile ortadan kaldırılması 

4 - Bulgariıtanın gayri tabii olan 
cenup hudutlannın feshi; 

5 - Nöyyi muahedeıinin 48 İnci 
maddeıinin tatbikiyle Bulgaristanın 
Akdeniz mahrecinin tanınması, bun
lar, Nöyyi ile Lozan muahedesinin 
lashihile kabil olabilecektir. 

6 - Gene bu ınuahedelerin taıbihi 
le Garbi Trakya ve Londra (913) ınu
ahedeai mucibince Şarki Trakyanın 
Midye - lnoı hattına kadar Bulgari& -
lana iade edilmesj, 

7 - Meatanlı vilayetinden Türki
yeye hicret eden Türklerin gayri men 
kul emlakinin Bulgar hükiimeti tara
fından tesbit edilmesi; 

8 - Zahlrelerin oalın alınına re
jimi gibi, Meıtanlı, Paf1Daklı vilayet
lerile Elhovo, Haaköy ve Filibe kaza
lanndan da tütün mahsuatmın da ih
racat müdürlüğü tarafından uıtın a -
lınmaaı, • 

9 - Bulgar muhacirlerine arazi ve· 
rilmeai ve bu muamelenin. noterler la· 

rafından tuclikı 
10 - Tetkilahn çıkarmakta oldu -

ğu "Trakya'· namı altmdaki gazetenin 
yevmi olması; 

11 - Bulgaristanı Akdenizdcn ayı
ran şimdiki hudutlann kaldmlması, 

12 - Yunaniıtanla ihtilaflann hal
ledim.eai; 

13 - Bu aene Rodoplarcla aç kal
maları muhtemel olan Bulgar halkı
nın hükiimet tarafından doyurulması. 

Romen kabinesinde değişiklik 
BOKREŞ, 4 (Milliyet )- Bugün

lerde Romen kabinesinde tadilat ya -
pılacağı söyleniyor. 

Hükiimet bu ayın ıs inde, yani par
lamentonun açılacağı gün Liberaller 
tarafından yapılmak iıtenen nümayif 
!eri de menebniştir. 

Bir hadise 
SOFY A, 4 (Milliyet) - Utro ga

zeteai bildiriyor: Romen hükiimeti, 
balçık il Dobriç ıe~leri arasında 
Ekrene köyti hadisesi hakkında Bul -
gar hük\ımeti nezdinde hiç bir teteb
büate bulunmağa lüzum gönnemittir. 
Dobrucadan alınan yeni maliimata 
göre, bu hadise ba1ka türlü anlatıl -
maktadır. 

Romen a.okerleri, Bulgar çetecileri
le hiç bir hadiae olmadığını, Bulgar 
hudut m~hafızlarma bildinnitlerdir. 
Yalnız bırkaç aarhoı Romen jandar -
ınaaı Balçıkta ziyafetten dönerken yol 
de ıilah abnışlardır. 

Bunun Üzerine Romen hudut mu • 
hafızlan kendilerinin taarnıza uğra -
dıklannı zannetmi•lerdir. Mesele an -
la1ıhncaya kadar hafif bir müsademe 
de olmu1tur. 

Yunanistanda krallık mı? 
ATINA, 4. (Milliyet) - M. Venizeloı 

Sakız adaaında yapdmakta olan "Ayan 

intikbatında Muhalefet naınizeti ola M. 
Mavrokordatoıu intihap eylemeleri husu 
ıunda balkı teşvik ebnek üzere irat etti• 
ii bir nutkunda ezcümle demiştir ki : 1 

- " M. Çaldarisin Yunaniıtanda yan• 
gın çıkartıcı hareketlerine dair tarih de
lillerimiz vardır. Ayan mecliıinin li.ğvı 
ıırtık muhakkak görünüyor, bu da dikta
törlük tesisi için ittihaz edecekleri ted
birlerin mebdeini teşkil eder. Mcbuııan 
meclisinde cümhuriyet zabitlerinin aıker 
likten ihracı hakkındaki kanun li.yihası
nın Ayanda reddolundufru halde ikinci 
dpf~ hakboılü hükumetin zalimane niyet· 
!erinin vazib bir delilidir. Bunlardan bat
"'- ı unan anausinin arzularını boğmak 
maksadiyle yeni bir intihap li.yihaıı ha
zırlamaktadır. Böylece reiıicümhur ola
rak prens Nikolanın ve müteakiben kral 
hancdanmm avdeti hazırlanmaktadır.'' 

M. Venizeloı balkın hararetli tezahü
ratı arasmda gece yanaı Sakızdan hare
ket ederek bugün saat 11 de Atinaya av
det etmitıir. 

Arnavutiukta feci bir heyelan 
ATINA, 4 (Milliyet) - Tirandan 

gelen telgraflara. gore, P reme ti kaıalıa
ıınıfa son yağmu~lardan bir heyelan 
olmuı 29 ev Yıkılımt, ve 50 kiıi telef 
olmu,tur • 

Premeti nehri karaya bir çok ölü 
a~trr. Zarar bir çok milyon franga 
baliğ olmaktadır. 

Yunan bahriyesi 
ATINA, 4 (Milliyet) - Gelecek haf

ta içtima edecek otan yükıek bahriye 
meclisi, yeni bir bahri program tanzimı 
ile meıgul olacaktır. 

Bazı eski gemiler yerine ba9ka ge
miler a1-cak ve bazı eski gemiler de 
yeni usule göre tertip edilecektir, 

M. Kondilis Pirota gidecek 
ATINA, 4 (Milliyet) - M. Kondi111 

büyük bıup esnasında Sırbiıtanda ölen 
Yu~ a.lkerlerine ait abidenin kü,at 
merasımınde bulunmak üzere gelecek 
perfembe gÜnü Pirata gidecektir. 

Yunanistanın sila.hları 
ATINA, 4 (Milliyet) - M. Miha

lakopulos gelecek hafta Y unanistanm 
teslihatı hakkında ayan meclisine bir 
aual takriri verecektir. 

. M. Lukelaropulos komşu devletlere 
nııpeten Yunaniıtamn askeri vaziyeti 
hakkında izahat verecektir -

Amerikalı lnsul meselesi 
ATINA, 4 (Milliyet) - Hariciye 

nazırı M. Maluimoa , Amerikalı ban
ker lnsulun Amerika hükiimetine teslim 
edilmemesinden dolayı kendisine beya
nı teesaüf eden Amerika sefirine Yu· 
nan adliyesinin hiç bir nüfuz ye 'tesir 
altında buunmayarak kendi kanaati vic
daniyesine göre vercliği karara hüku
metin müdahale edemiyeceğinj ıöyleıni.,_ 
tir. 

Hamallar cemiyeti 

1 Askeri fabrikalar ilanları 

3 

Eskişehir fabrikası 
Rus hey' eti fabrikayı ve 
idareyi çok beğendiler 
.. ES_KIŞEHIR, (Milliyet) - Eskite• 

hırı zıyaret eden Ruı heyeti Ceneral 
Varaıilof ve arkadaılan bu:adan çok 
güzel İI!ti~alarla aynldılar. Tayyare 
m~rk~zını. ~e nıüeueaelerini gezen 
mısafırlerımız Hariciye ve Milli Mü .. 
d.afaa vekillerile Eskifehir şeker fab· 
rıkasıru da gezmİf ve fabrikad b · r
kaç saatini geçirerek tafailat ~t

1 

Ankaradan beraberlerinde gelen t~: 
ket murahhas azası Sinop mebusu Re
cep Zühtü Be7le fabrika müdürü Ka-
2nn Bey misafirlere İstedikleri izaha .. 
h verdiler. Eaki1ehir fabrikası büyük 
bir fabrika olduğu halde bütün intaat 
ve teferrüatile altı ay kadar ima bir 
müddet içinde bitmesi ayrıca takdiri 
celbetti. Vara§ilof yoldaı ve arkadat
ları en büyük itlerin batına Türk ua
taları görmekle memnun oldular. 

Ceneral Varatilof Cenaptan fab 
rikayı ııezdikten ıonra : 

- Birçok fabrikalar gezdim gör 
düm. dedi .. B':'nlarm arasında Es'kişehiı 
f~bn~":sı ~ntizamı ve mükemmeliye 
tile bırmc1 derecededir. Belli ki batla 
bulunanlar yükack organizatördürler. 

Varaşilof yoldaı trenine binerken 
Recep Zühtü ve Kazım Beylere mut 
laka Moakovaya gelmelerini orada.ki 
fabrikal~ ı:;ö?"elerini ısraria iıtiye 
rek kendıleruu davet ettiler. 

Doktorlar arasında 
__..., __ 

Oda intihabı meselesi 
karışık bir şekil aldı 
Doktorlar arasmda Etibba odası 

~n~habile alevlenen meacle nihayet 
ı~ınden çıkılmaz bir safhaya ginnit 
lir. Genç doktorların öne aürdük.leri 
noktai nazara göre Etibba odaaının 
ıon yapılan intihabının mefsuh olma 
•• lazım geldiği gibi, geçen ıeneler 
yapılan intihaplann da hiç birisi ka. 
nuna uygun deiildir. 

Dün Etibba muhadcnet cemiyetine 
ve bugilnkü oda idare heyetine muha
lif doktorlardan bir kısmı bir toplanu 
yaparak_ aralarında bu huıuıta görü§· 
mutlerdır. Bu genç doktorlar zümre
sinin ileri ııelenlerinden doktor Hayri 
Ömer Bey diyor ki: 

- it şimdi büsbütün kar11tı. Etibba 
odau nizam.nam.esinin be§İnci madde
sinde der ki: 

"Mmtaka merkezinde bulunan oda
lara mukayyet azanın intihap günü 

~a~alli içtimaa gelerek rey verme-
11 l":zımdır. Mahalli ikamette içtima 
etmıyen veya meıru bir mazereti bu
lunan zevat reylerini bir mektupla 
gönderir .•• '' 

Geçen intihapta da, ondan evvel 
de herkes reylerini mektupla gönderi
yordu ve böylece ekseriyet temin edil
meğe çalıtılırdı. Yüzlerce kiti için böy 
le bir mazeret öne aünnek ııülünçtür, 
O hal~e 

0

Etibba odası intihaptan gayri 
kanunıdır, mefauh olmaıı lizımdrr. 

Biz pertembe günkü intihaba itti -
rak edeceğiz, fakat bu tartlar altın-
da ... 0 

Buna mukabil Etibba odası reisi 
Doktor Tevfik Salim Paşa da demek
tedir ki: 

"Etibba odau intihabı Sıhhat veka
letinden gönderilen bir mümeaail hu -
zurunda yapılmaktadır .• 

1 KlfUk haberler J , __ _ 
18: Şiirler. 18,35: Muıahabe. 18.SO: Hafif mu· 
aiki. 20: Berlinde.en na'klen: Filbarmonik he· 
yetinin konseri. (Schuber~ Adur • Mozart.) 
2l; Proıram teıpit edilemem.ittir. 23,45: aHr .. 
monik konseri. (Hana Weacmann la.rafından.) ı---------·-c--•-._ ..., _____ ,.... __ •I Balarköy Barut Fabrikaları 

için pazarlıkla ( 495) ton Ze
rodis kömürü mübayaa edile
cektir. Vermek isteyenlerin 6 ı 
Teşrinisani 933 pazartesi gü
nu saat (14) te Barut fahri- l 
kalarmda Satmalma komisyo
nuna müracaat eylemeleri. 1 

ıı: Oıküdar Brinci noteri Ali Fuat 
Beyin 65 yaımı ikmal edettk tekaüde seY 
kedilmesi üzerine vazifesini O sküdar 
sulh mahkemesi zabıt katiplerinden Ka
znn Bey Vek&leten ifa ebnelctedir. 

1 1 Teşrinisani Cumartesi 
ISTt.NBUL ; 

18 Graomfon. ., 
18.30 FranllZ.e& der• (Müptedilere). 
19 Belkiı Hanun 
20 Beda7ii M11siki Hey'•t.i 
21 ,30 Gramofon. 
22 Anadoln Aja.nır, Bor•& "halteri, S.at. 

A N K A R A, 15.38 m. 
12,30: Gr.amofon. 18: Orkestra. 18,45: Ala· 
turka s&11:. 19,30: Danı muıi.lır.İ•İ. 20:: Ajana ha .. 
barlerii. 

V A R Ş 0 V A, 1411 m. 
17: Tay7are ıa11larından korul\ma yollar't. 17, 
05: Haıtalara tavıiyeler. 17,45: D•r•. • Tacan· 
ni. 19,25: Piyano kon•eri. Z0.30: Şürler. 21.20: 
POLONYANlN iSTiKLALiNiN ON BEŞiN 
et YlLDÖNOMO münasebetile ciddi Polon· 
ya muıikiıi yeaaire. 23,50: Spor. 24: Ne,eli 
nqriyat (Lenhercten naklen.) 1: VarıooYa 
Cürnburreisi sarayından Reisi.cümburuıı. hita· 
beai.. • Chopinin eserlerinden müre:kkeep kon· 
aer. 

BU DAP E ŞT E,SSOm. 
18,·15: KonserTalu•ardan naklen konıer. 21.SO: 
En sevilen ope.rtıtkrden. parçalar. 22.ZO: Ha· 
herler. 23,20: Ca-z .. e Siıan muaiki.ıi , 

V ! Y A N A, 518 m. 
13: Pl8k konseri. 19.35: Muhtelif aözler. 20: 
Marbn Luther'in 450 ci yeymi vel&deli müna· 
sebetile Orır lc.onıeri. (Prote.ataan 1'iBs~ıinden 
naklen.) 21 .10: Muıah.abe. 21,45: A•uıtur7a 

opera1anndan parçalar. 23 10· Son haberler. 
23.30: Taıi'nnili akıam ko~,.;; 

MILANO • TORlNON .'FLORANSA 
18: Kadın 11e1riyaatb. • oda tnu•ik.iıi (pi Ak ile) 
19.15: Hıabeı-J,.r. • Plü. 20: aHaberler. - Plik 
20.25: Ecnebi liaanile haberler. 21,35: Plü • 
milli: ıarkılar, 22: Operaa temaili, 

PRAG,488m. 
20.25: Şarkılar. 22: Lehiatan iıtikliHnin. 15 e.i 
yıldönüntÜ mÜnaaeheti)e lıitabe. 21,10: Leb. .. 
Çek takımları .t~afında.n Leh we Çek mu•ikisi. 
23,15: Taıannıh ıtte kon•eri. 

Z 0 R 1 H, 459 m. 
10:\35: Mu•ikili çocuk prnrramt, 20: Kilise 
çanları. 20,25: Op"1"a •e oper'et muılkiıi. 21: 
Konferanı. 21.35: Scbubertia aarlula.n_ 22: 
affaberleır. • NeteU neıri7at. 23,20: Danı pliı.k· 
lan. · 

ROMA., 441 m. 
18.20: Radyo o~keatraıı. 21.20: Ta!l'Anni. 21.35: 
Haberler, --; Pıyano kon•eri. (Scarl"ti, Saint• 
s~,.n•. Chopın.) 22: J\.1il1i mart. _ Opera tem 
aili. 

Bll1CRES.394rn. 
13: PIAk. 14 15: Hafif ptil<lııır. 17· "4'•ltt ... ~ 
ders1er'İ. 18: Modern caz muailciai. 20: O .. iver
ıite darıl. 20 20: PIAk - Konferanı. 21: Lı1nu 
t"rııf~dııın vİ7olonıe1. 21.35: Konferanı .• Tem 
ail. 22.20: $ram mel • lı:uator 1'onıerj, 232: PopÜ 
l•r Romen musikisi. 

B R F. S L A ll. 32$ m. 
20: Ber1inden nakil. 21,0S: Milli neıriyat. • 
,,t.,k. 

(374) (6007) 
---' 

DOKTOR 

Hafız CEMAL 
Dahiliye hastalıkları 

mütehassrsı 
Cumadan maada herııiir. öğleden 

eonra uıat (2,30 elan 5 e) kadu iıtan• 

bulda Divanyolunda 1111 ııuınaralı hu
auıi c!airesinde dahili haıtalıklan mua
yene ve tedavi eder. Telefon: lıtanbul: 
22..398. 

8061 

Deniz Yollan lıletmeai 
ACENT ALARl ı 

Jtaralı!Sy - Köprilbqı Tel 4236i. 

Sirkeci Mühürdar zade han Tel. :227 40 

Karadeniz Aralık Poatcuı 
Karadeniz vapuru 7 ikinci 

Tetrin Salı 18 de Galata rıhtı
mından kalkarak Zonguldak, 1-
nebolu, Sinop, Samsun, Fatsa, 
Ordu, Gireson, Vakfıkebir, 
Trabzon, Rize'ye dönü,te bun
lara ilaveten Sürmene'yi uğrar. 
(6025) 
~ ~"".""~~~~~~~~~~~~~ 

lzmir Sür'at Postcuı 
Ankara vapuru 7 ikinci T et

rin Salı ! 1 de Galata rıhbının
dan lzmir, Pire, lıkenderiye'ye 

! kalkar. (6026) 

İstanbul ve Trakya Şeker Fabrikaları Türk Anonim Şirketinden: 
Fabrikamızda çıkardmağa bati nan yeni •ene mahsulü toz ve ke•me tekerler 29 Tem;:ıuz tarihinden itibaren bin kilodan az olmamak 

Üzere her ı~teyene ıatılmaktadır. Fiatlarımız e•kbl gibidir. Yani İıtanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolanmızda araba veya kayıkta 

fk~::r:a Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,75 ~an~ıkta Küp Şekerin Kilosu 39,50 lurn~tnr. 
A ı:cak en az bet vagon ıekerl birden alanlara vagon batına bet lira fndiriUr. fıtanbul haricindeki yerlerden yapılacak siparişler be· 
delin l üz de yirmisi peıin ve üst tarafı hamule ı;ıenedl mukabilinde ödenmek üzere derhal göaderllir. Depodan itibaren bittin masraf Jar 
'Ve mes'uliyet mügteriye aittir. Gönderilecek mal ılk'ket tarafından mütteri h~11abına aigıı>rta ettirilir. Slparit bedelinin tamamını gön· 
derenler için ıigorta ihtiyari olduğu gibi en tıtz bet vagon ~iparlı ederek berl~linin temam:lnı peıin ödeyenler vagon batına bet lira 

f t 112ilattan istifade ederler. 
Adreı: fstanbul'da Bahçekapıda Dördüncii Vakıf Han. Ne. 40·30 Telgraf adrenl: fstanbul, Şeker T~lefon No. 24470. 
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• 
İstanbul Mr. Kumandanlığı ı 

Satmalma kom. ilanları Istanbul Ziraat Bankasından: 
Samsun şubemize merhun ve Bankamızın Tahmis deposunda me,·cut 87 denkte 2346 kilo Taıova 

Maltepe lisesi ihtiyacı için tütünü 9 Tetrinisani 933 tarihinde müzayede ile aablacağından taliplerin bu tarihte teminat akçe· 
200 çeki odun pazarlıkla satın !erile Bankamızın emtaa kıamına müracaatları ilan o'.unur. [6009] 
alınacaktır.Pazarlığı7-11-933 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~-~~~~ 
salı günü saat 15 ten 15,30 ka --~ Dr. IHSAN SAMI 
dar isteklilerin teminatları ile BAKTERiYOLOJİ 
Merkez Kumandanlığı Satınal LABORATUVARI 
ma Komisyonuna gelıneleri. 1 Umumi kan tahlilatı, frengi noktai 

( 6023) • nazarından (Waaaennan ve Kahn 
(503) * ,. " · teamülleri) kan küreyvatı aayılmuı. 

Maltepe lisesi için bir adet Tifo ve mtma haatalıklan tqhiıi. 
l idrar, balsam, cerahat, kazurat ve ıu 

iki beygir kuvvetinde motor a tahlilatr, Oltra mikroakopi, huıuai •-
müteharrik tulumba 9-11-933 ıJar iatibzarr. Kanda üre teker. 
perşembe günü saat 14 te pa· Klorür. Kolleaterin miktarlarınm ta-
zarhkla aatm ahnacaktır. Pa- yini. Divanyolu No. 189 Tel: 20981 

zarlığma gireceklerin belli saa (9330) 7247 
tinde ve Merkez Kumandanlığı 
Satınalma Komisyonunda ha
zır bulunmaları. (504). 
(6024) 

• • • 
İstanbul Merkez Kuman

Lğına bağlı kıt'at ve müe11e
sat ihtiyacı için 103,000 kilo 
Koyun eti kapalı zarfla alına
caktır. İhalesi 8-11-933 çar
şamba gÜnÜ saat 15 te yapı 
lacaktır. Şartnamesini göre
ceklerin her gün ve taliplerin 
belli saatten evvel teklif mek
tuplarını Taphanede Merkez 
Kumandanlığı Satınalına Ko
misyonuna vermeleri. 
(413) (5531) 8091 

• • • 
İstanbul Merkez kuman-

"'danlığma bağlı kıt'at ve mü
esseaat ihtiyacı için 56,000 ki 
lo Sığır eti kapalı zarfla alına
caktır. İhalesi 8-11-933 çar
şamba giinü saat 14 te yapıla 
caktır. Şartnamesini görecek 
lerin her gün ve taliplerin bel 
li saatten evvel teklif mektup
larını Tophanede Merkez Ku 
mandanlığı Satmalına Komis
yonuna vermeleri. (415) 
(5533) 8092 

Merkez Kumandanlığına 
bağlı kıtaat ve müessesatm 
Mayıs 934 nihayetine kadar 
ihtiyacı olan 12 kalem sebze 
15-11-933 çarşamba günü saat 
15 te kapalı zarfla alınacaktır. 
Şartnamesini göreceklerin her 
gÜn ve taliplerin belli saatten 
evvel teklif mektuplarını Top 
hanede Merkez Kumandanlığı 
Satınalına Komisyonuna ver 
meleri. (437) ,(5675) 

8116 

latanbul dördüncü icra memurluğun
dan : T emamına on bin altı yüz lira kıy
meti muhammineai Şiılide Haliaür 
Gazi caddesinde eski 15 mükerrer 15 
yeni 386 No . lu garajın yarım hİHeıi 

açık arttırmaya konmu§ olup Jarlnameai 
2-11-933 tarihinden itibaren dairemizde 
herkes tarafından görülebileceği gibi 
9-12-933 tarihine müsadif cumartesi gü
nü saat 14 ten 16 ya kadar dairemizde 
açık arttırma ile aatılacakbr. Arttırma 

bedeli mübammen kıymetinin yüzde yet· 
mit beti bulmadığı taktirde en çok arttı
ranın taahhüdü baki kalmak 24-12-933 

tarihlne müsadif pazar günü yine ıaat 
14 ten 16 ya kadar dairemizden yapıla• 
cak olan arttırmasında gayri menkul 
muhammen kıymetinin yüzde yetmiş nis
beti bulduğu taktirde ihale edilecektir. 
Bulmadığı taktirde ihaleden aarfı nazar 
edilecektir. Taliplerin muhammen kıyme
tinin yüzde yedi buçuk nisbetinde pey ak 
çaaı veya milli bir bankanın 
mektubu hamil bulunmalan 

teminat 
lazondır. 

Müterakim vergiler ile vakıf icaresi ,ve 
belediyeye ait tenvirat ve tanzifat rüsum· 
lan müıteriye aittir. 2004 No. lu icra ve 
iflas kanununun 126 ıncı maddesinin dör 
düncü fikrasına tevfikan bu gayri men• 
kül üzerinde İpotekli alacaklılar ile diğer 
alakadaraın ve irtifak hakkı sahiplerinin 
bu baklanru ve hususile faiz ve mşsarife 
dair olan iddialarını ilan tarihinden iti
baren 20 gün içinde evrakı müsbitelerile 
biJdirmeleri aksi halde hakları tapu aicil
lerile sabit olmadıkça satış bedelinin pay 
laşmasınadn hariç kalacakları ..:ihetle ala
kadaranın i~bu maddenin mezkur fıkraaı
na göre hareket etmeleri ve daha fazla 
mallımat almak iıtiyenlerin 933-1009 dos 
ya No. sile müracaatları ilan olunur. 

(9477) 

lıtanbul Üçüncü İcra memurluğundan: 

Galata İthalat Gümrüğü 
Müdürlüğünden: 

Kilo Gram Marka No. Adet Nev'i Eşyanın Cinsleri 
129 " 

TA 4 1 s Kağıt ve zarf 
296 

" 
Z F,R Y 12,23 2 ,, ,, 

" " 562 ,, FS 61/63 3 " 
Dokuma makine 
aksamı 

102 ,, 'AA 5018 1 Bal ye Yünlü Pamuklu 
mensucat. 

521 ,, • • • • Benzin 
447 500 • • 5 Çuval Kesme Toz Şeker 

• 450 • • 2 Adet Rus Tilki Postu 
60 500 GD 2/3 2 s Heğzametil tetra-

• mm. 
107 • CJF 1 1 

" 
Dikilmiş Muşamba. 

Yukarda yazılıeşya5-11-933 ten itibaren açık arttırma 

suretiyle satıLktır. İsteyenlerin 26-11-933 pazar giinü saat 
16 ya kadar satış komisyonuna müracaatları. (6022) 

1 IST ANBUL BELEDİYESİ iLANLARI 1 
Çatalca kazasının Halife namı diğer Kalfaköy mektebi sa 

bık muallimi müteveffa Ahmet Tevfik efendi ailesinin bizzat 
veya bilvasıta sicil kalemine müracaat eylemeleri. (6028) 

1 3 üncü KOLORDU iLANLARI 1 
Selimiye fırınında biriken \ pazarlığa girmek için o gÜn ve 

1075 kilo ekmek kırmtısile vaktinden evvel Fındıklıda 3 
tekne kazmtısına talip çıkma- üncü Kol Ordu Satınalına ko
dığından pazarlıkla satılması misyonuna gelmeleri. (474) 
13-11-933 cumartesi günü saat (6020) 
14,30 a bırakılınıştır. "faliple· 
rin şartname ve nümuneyi gör
mek üzere her gün ve müzaye
deye iştirak için de o gün ve 
vaktinden evvel Fındıklıda 3. 
K. O. SA. AL. KOM. nuna mü 
racaatları. (472) (6016) 

* * * Çorlu Askeri SA. AL. KO. 
dan: 

Açık münakasa ile yaptırı
lacak olan Çorlu kışlası civarın 
daki lağım inşasına ihale gü
nünde talip çıkmadığından iha 
lesi 8-11-933 çarşamba günü 
saat 15 e tehir edilmiştir. Ta 
!iplerin şartnameyi görmek ü
zece her gün ve münakasaya 
iştirak için o gün ve vaktin 
den evvel Corluda Fırka SA. 
AL. KO. ~a müracaatları. 
(3373) (6017) 

.. • * 

* * * K. K. ve 1. F. kıt'alan ihti-
yacı için müteahhidi nam ve 
hesabına 21,000 kilo merci
mek pazarlıkla satın alınacak 
tır. İhalesi 6-11-933 pazaretai 
günü ıaat 16 dadır. Taliplerin 
nümune ve şartnameyi gör 
mek üzere her gÜn ve pazarlı
ğa iştirak için de o gün ve vak 
tinden evvel Fındıklıda 3. K. 
O. SA. AL. KO. na müracaat-
lan. (475) (6021) 

* * • 
K. O. ve 1. F. Kıt'aları ihti

yacı için pazarlıkla 8,000 kilo 
kuru üzüm satın alınacaktır. 
ihalesi 11-1 1-933 cumartesi 
günü saat 15 tedir. Taliplerin 
nümune ve şartnameyi görmek 
Üzere her ün ve pazagrlığa gir
mek için de o gÜn ve vaktinden 

evvel Fındıklıda 3.K.O.SA.AL. 
KOM. nuna gelmeleri. (468) 
(5940) 8196 

**• 

• 
Denizcilere ilan 

Y eşilköydeki Sis düdüğünün çalış .. 
mağa başladığı hakkında 

Tahlisiye umum müdürlüğünden: 
Kızkulesinden kaldırılarak Y eşilköye nakledildiği 

29-9-933 tarihinde ilan edilen ve her otuz saniyede bir defa üç 
saniye devam etmek üzere iki milden işitilen kaim sayren 
sis düdüğünün 30 Teşrinisani 933 tarihinden itibaren faaliye 
te geçtiği ilan olunur. (5964) .,. 8206 

Yüksek Mühendis Mektebi Satın .. 
alma Komisyonu Riyasetinden: 

Mektep yemekhan~ masaları iç in 100 metre 1,20 arzında mu. · 
şamba 
Mektep yemekhanesi için 

'' '' " Yol keçesi 155 metre 
,, ,, balı cinsi 30 metre 

büyük tabak 30 adet 
Tel sahanlık 60 adet , 

Muhtelif laboratuvar ecza ve sairesi 
Stor perde ve saire 

Mektep idare ve laboratuvarları için lüzumu olan yukar
da cinsleri yazılı malzeme 7 Teşrinisani 933 tarihine müsadif 
salı günü saat 16,30 da pazarlık suretile mubayaa edileceğin· 
den taliplerin yevmi mezkiirda komisyona müracaatları i-
lan olunur. (5994) 8238 

Marmara Ussu bahri ve Müstahkenı 
Mevki kumandanlığı Satınalma 

Komisyonu Reisliğinden: 
1 - Kumandanlıkça yapılacak su tesisatı için tefrişat i 

şini usta ve mühendisleri marifetiyle nezaret ve kontrol ettir
mek şartiyle (74) kalem pik boru ve teferruatı aleni müna 
kasa usulile satın alınacaktır. , 

2 - Münakasa İzmit Üssübahri Mat. Mv. Kumandanlı
ğı satmalına komisyonunda icra edilecektir. 

3 - Münakasa 15 2. Teşrin 933 tarihine rastlayan çar 
şamba günü saat 14 te dir. 

4 - İstekliler Y evıni mezkıirda biçilen bedelin yüzde 
7 ,5 iğreti güvenmelerile komisyona gelmeleri. 

5 - Tastikli münakasa şartları kağıdı ve merbutu liste 
ler komisyondadır. Aynı zamanda İstanbul Deniz Leva· 
zım Satınalına Komisyonunda her gün görülüp alınabilir. 

(5876) 8129 
-----~~~--~ -

inhisarlar U. üdürlüğü 
1 Alım, Satım Komisyonu ilanları. 

Cin si 
1 - Lemale Markalı ve 2 

Numaralı type teksif 
cihazı ve teferrüatı 

) , 
) 
) 
) 
) 
) 

Bulunduğu Mahal 

1 

T ekirdağı Şarap fahri· 
kasmdadır. · 

Maltepe Piyade ve atış mek 
tebinin Mayıs 934 nihayetine 
kadar ihtiyacı olan 12 kalem 
kışlıkYaş sebze 15-11-933 
Çarşamba giinü saat 14 te a
leni münakasa ile alınacaktır. 
Şartnamesini göreceklerin her 
giin ve taliplerin belli saatte 
teminatlariyle Merkez K Sa
tın alına komisyonuna gel-

Tamamına yeminli erbabı vukuf tarafın· 
dan (345) lira kıymet taktir edilen Bü
yükada Yalı mahallesinde Şalcı sokağın
da (27) numara ile murakkam araa açık 
arttırmaya çıkrılmıt olup 23-11-933 ta
rihinden itibaren tartnamesi her kese 
açıktır. 13-12-933 tarihine müaadif çar• 
ıamba günü aaat 14 ten 16 ya kadar ls
tanbul üçüncü icra dairesinde satılacak· 
br. Arttırmaya ittirak için yüzde yedi bu 
çuk teminat akçası alınır. Müterakim ver· 
gi, Belediye vakıf icaresi müşteriye ait• 
tir. Arttırmaya bedeli muhammen kıy

metin yüzde yelmİ§ befini bulduğu taktir 
de ihalesi yapılacakbr. Alı:si halde en son 
arttırarun taahhüdü bakı kalmak üzere 
artırma on beş gün daha temdit edile• 
rek 28-12-933 tarihine müsadif perıem• 
be günü ayni aaatte muhammen kıyme

tin yüzde yelmİ§ beşini bulduğu taktirde 
en son artırana ihalesi yapılacaktır .Aksi 
taktirde ihaleden sarfınazar edilecektir. 
2004 numaralı icra kanununun 126 ıncı 

maddesine tevfikan İpotek sahibi alacak
lılar ile diğer alakaadrlram ve irtifak 
hakkı sahiplerinin dahi gayri menkul Ü· 

zerindeki haklarını ve hususile faiz ve 
masrafa dair olan iddialarını evrakı mÜs• 
bitelerile yirmi gün içinde icra dairesine 

bildirmeleri lazımdır. Aksi halde hakları 
tapo sicillerile sabit olmadıkça aatıı be
delinin paylaşmasından hariç kalırlar. lı
bu maddei kanuniye ahkamına göre ha
reket edilmek ve daha fazla malumat al-

Eskişehirdeki hava birlikle 
ri ihtiyacı için açık münakasa 
ile 45,000 kilo kok ve 80,000 
kilo kriple maden kömürü alı
nacaktır. İhalesi 27·11-933 
pazartesi gÜnÜ saat 14 tedir. 
Taliplerin şartnameyi görmek 
üzere her gÜn ve münakasaya 
iştirak için o gün ve vaktinden 
evvel teminatlarile Fındıklıda 
3. K. O. SA. AL. KO. na mü 

2 - Bir adet On beyğir 
kuvvetinde Lemale 
markalı ve harici ya
tak, kasnak ve kaide
siyle beraber kuvvei 
muharrike buhar tür-3. Muhabere alayı ihtiyacı i

çin pazarlıkla alınacak üç nak
liye arabasına talip çıkmadığın 

3 dan ihalesi 11-11-933 cumar-

bini. 
1 Adet altmış metre 
murabbaı sathı tes-

) Kabataş Am~armdadır: 
) 
) 
), 
) , 
) 
), 
) 
) 
) , 

meleri. (436) ,(5679) 
8117 

• * * 
Merkez Kumandanlığına 

bağlı kıt'at ve müessesatm yir
mi gün 15000 kilo Sığır eti 
5-11-933 pazar günü saat 
14,30 da pazarlıkla alınacak
tır. Taliplerin belli saatte te
minatlarile Tophanede Mer 
kez Satmalma Komisyonuna 
gelmeleri. (502) (5996) 

8202 
• • • 

Harbiye mektebi için alına 
cak 350 ton kriple kömürüne 
kapalı zarfla verilen fiat paha
lı görüldüğünden 5-11-933 pa
zar günü saat 15,30 da pazar 
lıkla alınacaktır. Taliplerin bel 
li saatinde teminatları ile Top
hanede Merkez Satın alma ko
misyonuna gelmeleri. (500) 

mak isteyenlerin 933-3406 numarasile 

memuriyetimize müracaatJan ilin olunur. 
(9480) 

(5998) 8203 -------------

4 ikinci Teırin 1933 tarihinden itiba
RIYETINDEN : · 

4 lknci Tepin 1933 tarihinden itiba· 
ren 24-33 No. lı katarlar Y eşilköy-Kü
çükçekmece arasında lağvedilmişlerdir. 

Buna mukabil ve ayni tarihten itiba
ren 20-29 No. lı katarlar Küçükcekmece
ye kadar temdit edilmişlerdir. 

latanbul, 2 ikinci Teırin 1933 

MODIRIYET 

Dr. A. KUTİEL 
Kl\raköy, Topçular caddeai No. 33 

(9334) 8076 

Devredilecek ihtira beratı 
" Mevaddı üzvüyei müvellüdülma ile 

terekküp eden temascılann imali ve bun· 
ların mevadı mezkiirenin ve bilhassa ma· 
den kömürü ile petrolların taktirinden 
basıl olan ıeylerin müvellüdülma ile tat
biki usulü 3 hakkındaki ihtira için istib
aal edilmİ§ olan 26 Şubat 1928 tarih ve 
891 numaralı ihtira beratının ihtiva etti
ği hukukun bu kere batkasına devir ve
ya icara verilmesi teklif edilmekte oldu
ğundan bu hususta fazla malumat edin-

. mek isteyen zevatın lstanbul'da Bahçe-

f 
kapu'da Taş Hanında 43-48 numaralarda 
kain vekili H. W. Stock Efendiye mÜ· 
racaat etmeleri ilan olunur. (9499) 

racaatları. (476) (6015) 
... * 

K. O. Kıt'aları ıçın pa· 
zarlıkla alınacak 20 adet et ma 
kinasma talip çıkınadığından 
ihalesi 13-11-933 pazartesi gü 
nü saat 15 e bırakılmıştır. Ta
liplerin nümune ve şartnameyi 
görmek üzere her gün ve pa· 
zarLğa girişmek için de o gün 
ve vaktinden evvel Fındıklıda 
3. K. O. SA. AL. KO. na mü-
racaatları. (473) (6018). 

* * * 
3. Muhabere alayının pazar 

lıkla tamir ettirilecek olan su 
muslukları ve su borularına ta
lip çıkmadığından ihalesi 13-
11-933 pazartesi günü saat 14 
te bırakılmıştır. Taliplerin 
şartname ve keşfi götmek üze· 
re her gün ve pazarlığa İştirak 
için o gün ve vaktinden evvel 
Fındıklıda 3. K. O. SA. AL. 
KO. na müracaatları. (471) 
(6019) ' 

• * * 
1. Fırka kıt'alan ihtiyacı i

çin kapalı zarfla münakasaya 
konulan 20, 160 kilo lahana, 
40,320 kilo prasa ile 20, 160 
kilo ispanak için teklif edilen 
fiat pahalı görüldüğünden pa
zarlığa konmuştur. İhalesi 
6-11-933 pazartesi günü saat 
16,30 dadır. Taliplerin şartna 
meyi görmek için her gün ve 

tesi günü saat 16 ya bırakılmış 
tır. Taliplerin şartnameyi gör 
mek Üzere her gün ve pazarlı-
ğa girmek için de Fındıklıda 
3 • K. O. SA. AL. KOM. nuna 
gelmeleri. (470) (5988) 

8199 
* * * 

K. O. Kıt'aları hayvanatı ih 
tiyacı içi nkapalı zarfla müna
kasaya konan 670 ton samana 
ihale gününde muayyen saatte 
talip çıkmadığından ihalesi 
11-11-933 cumartesi günü 
saat 16,30 a tehir edilıniştir. 
Taliplerin tayin edilen gün ve 
saatte teminatlarile 3. K. O. 
SA. AL . KOM. nuna gelme· 
leri. (469) (5989) 

8200 
~~~ 

Suvari Fırkası ihtiyacı için 
pazarlıkla 15,000 kilo bulgur 
satın alınacaktır. İhalesi 
11-11-933 cumartesi günü 
saat 14,30 dadır. İsteklilerin 
nümune ve şartnameyi gör
mek üzere her gün ve pazarlı
ğa girmek için de o gün ve 
vaktinden evvel Fındıklıda 3. 
K. O. SA. AL. KOM. nuna 
gelmeleri. (467) (5991) 

8201 

ZAYi 
Nüfus kağıdımı zayi ettim. Ye

nisi alınacağından eskisinin hükmü 
yoktur. Kayseri develi kazası Yah
yalı nahiyesinden Ömer oğlu Sü-
leyman 329. (9474) 

Umumi Neşriyat ve Yazı işleri 
Miidürü ETEM iZZET 

Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. Ş. 

hininde taş kömürile 
saatte bin kilo istim 
istihsal eden field sis
teminde buhar ka-

Paşabahçe Fabrikasında· 
dadır. ·· 

z~ ) - -
Münakasa kanununa tevfikan satılığa çıkarılan baladıJ 

izahatı yazılı teksif cihazı ve teferrüatı kapalı zarf usulile ınii 
zayedeye konulmuştur. Talip olanlar. 

A- Bedeli muhammeni olan (7479) lira üzerinden % 
7 ,5 teminatı muvakkate akçesini ihtiva eden kapalı zarf deru· 
nundaki teklifnamelerile birlikte müzayedeye için tayin olu• 
nan 20-11-933 tarihine müsadif pazartesi günü saat on beşte 
Galatada Alım, satım komisyonuna müracaat etmeleri lazııtl' 
dır. 

B - Şartnamelerini almak ve şeraiti fenniyesi hakkındıJ 
malfunat edinmek için her gün mezkıir komisyona müracaat 
etmeleri. (5942) ı 

Beyoğlu Orman idaresinden: 
Müsadereli emvalden olup Fındıklıda mahfuz bulunan 

60 çeki meşe odunu müzayedeten satılıktır. Taliplerin Beşik· 
taş Orman İdaresinden ve ihale günü olan 26-11-933 de saat 
16 da Beyoğlu Kaymakamlığında müteşekkil müzayede kO 
misyonuna lüzumu müracaatları. (5977) , 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

40 Ton Gaz Yağı: Pazarlıklı münakasası: 8 Teşrinisani 
933 Çarşamba günü 

aat 14 te. 
Deniz kuvvetleri ihtiyacı için 1 Teşrinisani 933 tarihinde 

yapılan kapalı zarf münakasas ına talip zuhur etmediğindetl 
dolayı pazarlıkla münakasaya konulmasına karar verilen 
40 ton gazın münakasası hizasındaki gün ve saatte yapılaca' 
ğından şartnamesini görmek is ~eyenlerin her gün ve mezkur 
gazı itaya talip olacakların da muvakkat teminat makbU~ 
larile birlikte yevm ve vakti mezkiirda Kasımpaşa Deniz ıe 
vazım Satınalma Komisyonu na müracaatları. ( 5992) 


