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Buhrandan karlı mı r 
çıkacağız ? Yoksa 

zararlı mı? 

G~--Hz. - Borsadavazi~et Balkaniyat müsa-
izmirde incir, üzüm iizerıne b kal b - .. 

BaşmuharririmJzin ı 
seyahat notları : 10 

~;n1diyt kadar pı:.rası içi.·~ aJt · nı c· 
su olarak kabul etmiş olan lngiltere
nbl birdenbire bu husustaki kanunu ilga 
etmiş olması bütün tunya <:fkfm umu. 
miyesini işgal ~tr. tktedir. l n .ıı:i llcrr 
hükumetı parasımn beyne!, •:!el mali 
a]eminde kıymetini düşü :-e.u hiiyle 

bir kar.ar. niçin ;tir .:ştır? · Uakil; ı: fl'ıı 
İngilizler severek ve istiyerek mi böy
le bir tedbiri! müracaat etmişlerdir? 
Yoksa kat'1 bir nıe~ ~Juriyet ~. uvacl'he· 
sinde başka türlü tı dbir a mağa im· 
kan görmedikleri için mi bu tarzda 
hareket eylemişlerdir? 

Bazılannın iddiasına bakılırsa İn-
giltere hükQmeti se' uek vo; istiyerek 
paralarım düşürmh·e kara!" Yerıni~

tir. Bunun sebebi de İngiliz lira
sının kıymetçe altına muadil olması 
İngiliz marndatmın beynelmilel piya. 
sada rekabetine mani olmasıdır. İn
giliz lirasının kıymetçe düşmesi İngi
liz kömürlerinin cihan piyasasında r:ı· 
kipleri ne mücadele etmesin•: imkan 
verecektir. İngiliz mensucatı ve sair 
mamulatı cihan pazarlarmda miima~i
li olan eşya ile daha kolayca r<>lrnl~t 

~ebilecektir. İngiliz fabrika tarı bıın· 
dan sonra !;alışmağa başhya('ak, fogil
terede adetleri beş milyonu geçmiş o
lan işsizler iş bulacaktır. 

Eğer hakikaten fngilter~ hükumeti 
parasının kıymetini bu maksatla dü· 
şOrmüş ise muayyen bir hat üzerinde 

Dün Ankaraya 
vardılar 

Ankara, 26 (telefon)- Gazi 
Hz. refakatlerinde mutat ze-
vatla saat 3 de teşrif ettiler. 
istasyonda Müşir Fevzi paşa, 
vekiller, meb'uslar, sefirler, 
bütün hükumet erkanı, mües-
seseler ve cemiyetler mümes
silleri tarafından istikbal edil
diler. 

Şehir, baştan başa bayrak
larla donatılmış, halk büyük 
bir sevinçle reisini istikbale 
şitap etmişti. 

lstasyonda Reisicümhur Hz. 
ne askeri kıtaat ve polıs müf
rezesi resmi selamı ifa etmiştir. 
Tren istiklal marşınm teren 
nümleri arasında istasyona 
dahil olmuştur. 

Gazi Hz. trenden indikleri 
esnada çok beşuş idiler. Ve 
gelenlerin ellerini sıktılar. 

Fevzi Paşaya: 

- Nasılsınız ?.. Diyerek il
tifatta bu 'undular. Müteakiben 
doğruca Çankayayı teşrif et
tiler. 

muamele azdır a an ugun 
Vaziyetin bir kaç gün içinde b J 
düzeleceği ümit ediliyor aş ıyor 

lzmirde akisler 
Borsada dün 6 700,000 frank

Jık muamele yapıİmıştır. Konsor
siyomun muamelesi 2,225,000 
frank üzerindedir. 

Türk Jirası kıya.etini muha
faza etm.ş, 12 03 -12,06 frank 
üzerinden mu~mele görmüştür. 

lngiliz lirası perşembe günü 
Paris Borsasında 97,50 frank 
iken cuma günü 88,25 e kadar 
düşmüştür. 

islerlin dün Londra borsasın
da 93 frankta açılmış ve saat 
11 de 97 frank üzerinden mua· 
mele ~örmüştür. . 

lngiJiz lirasının bu vazıyet da· 
bilinde daha ne kadar düşece
ği hakkında kat'i bir tahmin 
yapılamamaktadır. 

Liret ve Florin de dün az 
miktarda düşmüşlerdir. 

lzmirde akisler • 
lngiliz mali buhranını~ akıs!e· 

ri izmirde de tesirini gostermış
tir. Bankalar kambiyo ~ua?Je
lelerini kesmişlerdir. logılız lıra: 
sı almadıkları gibi diğer ecnebı 
dövizler üzerine de iş yapma· 
maktadular. 

.in-?ir, Uzurn pftasasın'!a • 
. ıncır, Uzüm ihracat tacırlerı 

Milli takımımız öğleden 
sonra Bulgar Milli takımile 

karşllaşacak 

Takımımızın oynıytcağı Sofya sta
dında bir maç 

Balkaniyat müsabakalanna 
Bugün Sofyada başlanacak 
ve Milli futbol takımımız, Bul
gar Milli takımile ilk Balkani
yat maçını yapacaktır. Milli 
takımımızm bugün sahaya şu 
şekilde çıkacağı tahmin edi
liyor: 

Avni- Burhan, Hüsnü-Sa
lihattin, Nihat, Mitat - Niya
zi, Muzaffer, Hakkı, Fikret, 
Rebii. Takımımıza muvaffaki
yet temenni ederiz. 

(Hopa)dave(Hopa
Borçka) yollarında 

Hopa Karadenizde Rusyaya hudut 
olan vilayetlerimizin yegane bir ithal 
ve ihraç iskelesidir. Uzaktan bakılın
ca insan buradaki binaların azhğma 

hayret eder. Çünkü bir kaza merke
zi olan (Hopa) ancak on beş yirmi bi
nadan ibaret bir yer gibi göriınür. Fa· 
kat hakikatte burası o kadar küçük de.
ğildir. Binaların çoğu ağaçhklar, k~ 

rular, dağlar ve dereJer arasında 
ka) bolmuştur. Son tahrirde 13 bin kü· 
sur nüfus kayded~lmişti. nu nüfus 
birkaç sene içinde tevellüdat ile bin 
kadar artmıştır. 

Birkaç sene eveUne geJinciye kadar 
Hopada ne iskele, ne de eşyaları mu
hafaza edecek şekilde gümrük binası 

yoktu. Halk pek çok müşkül!t çeki· 
yordu. Şimdi sahilde güzel ve miikem 
mel bir gümrük binası vardır. Bir de 
demirden iskele kurulmuştur. Fakat 
dalgaların mütemadi sademeleri ile is
kelenin devamlı tamirine lüzum gö
rül mektedir. 

Hopa limanı i1e beraber Artvinin 
Kars ve Erdıhanın en büyük ihti
yacı Hopa - Borçka yolunun o
tomobil ve kamyon işliyecek bir 
hale gettrilmesj idi. Bu ihtiya
cı takdir edeıt ismet Paşa hükOme 
ti Recep beyin Nafia vekaleti zama
nında büyük bir fedak!rlık yapmış. 

3Üratlc bu sukutun önüne geçmesi de ._ __ _.---.----... -.--------------------.. ..

tamamen kambiyo ile iş gördük
lerinden ve bankalar da kambiyo 
kabul etmedi.derinden, ecne~i 
paralarını Türk parasma çevı
rememekte ve bu yazden müba
yaa yapamamaktadırlar. 

(L"fitfen aagılayı çeviriniz) 

=onuştular ~ı lhımdrr. Aksi takdirde İngiltere hü
kılmetinin bundan sekiz, dokuz sene 
evel Almanyanın yaptığı gibi enflas
yon tarikile iflas ederek İngiltere ban
kalarında mevduat şeklinde uzun se
nelerden beri toplanmış olan ecnebi ser 

Bedia Hanım 
Atinada g·ünün en 
mühim kadınıdır 

Gelen haberlere göre perşem· 
be günü izmir piyasasında incir 
ve üzüm üzerine biç muamele 
olııuunıştır. ist rrı:ııin bu vaziyeti 

nenaısıne ışıemelerden revka- incir Hanlarının da vaziyetini 
Uide bir elbise hediye edildi sarsmıştır. 

Vaziyetin ı.,, kaç gün içinde 
düzeleceği ümit edilmektedir. 

14 Yara ı 
Dün 

kaza 
feci bir 

oldu 

ar o ne er 
Şarlo Gandlnln çok fttsunkilr bir şah

. slyet olduğunu söylüyor 
Gandl ibadet etti, Şarlo yanında oturarak Hlntlilerln 

llAhllerJnl dlnledl 
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Mtfi muceblnce beş yüz bin liralık bir M k 
tahsisat ile bu yolun yapılmasına ka- aç a yangınında Atina hazırlanıyor Şoförler 
rar vermiş idi. Bu karar neticesi ola
rak Hopa - Borçka yolu hir ~ene
denberi faaliyetle inşa edilmektedir. 
Gelecek sene haziranında kam3 on ve 
otomobil işliyecek bir hale gcimiş ola· 
caktır. Ondan sonra Hopa limanı nz 
bir zamanda inkişaf bulacaktıı-. Yo
lun yapılma~ından dolayı Ru~}a~·u 

hudut olup bugün nakliyat müşkülfı
tından dolayı iktısaden adeta ölntü 
bir halde bulunan yerler canlanacnk· 
tır. Bu hususta bir fikir \'ermek için 
biraz izahat verelim: 

Hali hazırda Kars \'i1fıyctinden 

Jstanbula gönderilecek koyunlar ve 
91frrlar Hopa iskelesine dolmz. on 
günde gelmektedir. Halbuki bu hay-
'Vftnlıtr Trabzon iskelesine gönderile· 
ttk olursa otur. dokuz kırk gii11 yol 
yUrti.mek mecburiyetindedir. Kars ile 
Trabzon \'e Hopa arasında bu tlerece· 
de mesafe farkı var fken sırf Hopa -
Borçka yolunun fe\'kaltıde sarp ..,e 
uhmetıi olması yüziinden :Kars tÜc· 
tan nakli~·ntt ticariyeleri i~in bugün 
Trabzon ynlunu ihtiyar etn:cktedir. 
Binaenaleyh Hopa - Borçkr' yolu 
ikmal edilir edilmez Kars ve Erclıhan 
f1e beraber Bayazıt \•iliiyetinin bfr 
kısmı her türlü ticart nakliyatlnrı
nı Hopa iskelesi vasıtasile yapmağa 
başhyacaklardır. Hopa iskele inin ik
tısadt noktai nazardan diğer. bir me
ziyeti daha vardır. Bu da arkasında 
katmerlenen dağJann Murğıl bakır 

madenini sahile bir hattı hami ile rap
tedecek bir ' 'aziyette buiunmosrdır. 
Bir sene evel gelip mahallinde tetki
kat yapan hir fransız grurıu ~u v:uıi

yetten mühim faydalar teı:ıin edilebi
leceğine kanaat hasıl etmiştir. Ancak 
bakır fiaUarının hariçte fevkalade 
4tifkUn olması hatbi umun·lden e~·el 
İ§liyen, fak at harp e na."ında tahri-

' bata uğradığı günden beri metruk bir 
halde kalan bu madenlerin işlt!tilmesi
ne mini olmaktadır. Binaenaleyh ba
kır flntlan mlisaft olduğu ~Un bu n.a. 
<lenlerdeki faaliyetin yeniden başlıya. 
cağı şüphesiz göriinmektedıt 

lCataaenizİn ltopıi ile :Batüiı hflva. 
lislndeki kara mıntalla8ıthn illAer Jttr· 
Iere benzemiyen bir hususi~ eti rardır. 
Bn da bu yerlere Her ;er8f!n faıla 
yağmurlar düşmesidir. 

Vaktile Batumu gezmek icln bir 
fn~Jfz seyyahı gelmiş. Bit otele gir
miş. Havayı yağmurlu bulduğu l~ln 

dışarıya 9kmamış. Ettesf gUnU tiUy
Je. Daha ettesl gUnU ylfie bUyle ~ec;-

miş. Hulasa seyyah iki hafta ka8ar 
Batumaa oturdufu halile ya~nıurun 
ardı arası kesHrMmlş n bunLın lçlri 
de şehri Te tlntinl rBrmek j~ln otel
den drprıya ÇtkamıUtfl§. :Nlltfitt!t tel 
dili gibi gemiye dunmuş Ti! ılUfllt. 
Memlekete nrdığı zaman liattiitı8itkf 
tanıdığı adrese bir telgraf ~eltmlş. :B~ 
te)trifrnila: 

- HAiil IJaturita talmüt rafıyör 
mu 1,. ffmiı 1 

Tahkik heyeti l~ln Başveklllmlzle, Hart- On kuruşa yolcu taıı· 
gösterilennamzetler clye vekili Cumagll- mıya hazırlanıyorlar 

Maçka yangınında BU bulunup nll hareket edecekler 
Te,klllbmı:zı tamamlayınca 

bulunmadt!tnı tetkik ttmclt Uzere Yunan Başveklllnin ve f1rk• belediyeden mUsaade ti•k· 
teşkilini tekta ettiğimiz heyete ......... inin aeaıerl lemlreceoıa diyorlar 
karilerimiıin göstHdiklerl yeni Başvekil ismet paşa Hı. Jerile Mahdut ve muayyen mm taka• 
namıetleri yazıyoruz: Hariciye •ekili Tevfık RöştU 8. lar dahilinde on kuruşa yolcu 

Milliyet gazetesı müdllrll Ah- Cuma gOnO Ankaradan şehrimi- taıımak iaıeyen otomalJil sahip 
met Şükrü B. t.ı hkik heyeti için H gelecekler ve ayıu gün "Ege,, ve şoförlerinin aralrrmda teşkil 
şu namzetleri göstermektedir: vapurilt Atini~a hareket ede- ettikleri komite faaUyetine de· 

A'· • • <l L· ceklercUr. vem et-·'·tedir. ı\Şam guetC"I fll'~rt\'U mii ürii ı,nİS i uı..,l'I 

Tahsin. l'-tanhul Yalı 1 ~1uhlddin, lı\'ukat Başvekilimııle hariciye vekili- Komite reisi Mehnh~t Namık 
adetdn rcrit, muallim S:ılıh ~ uıatı miıin Yunaniatanda kalacakları bey dün bir aıubarririmize de• 
Babınzade Şüı.rü Darlllftinun mu<lerris- günlere ait meraaim proğramı miştir ki: 
leıin~en llalil Nimetullah Be}ler_ Yunan bükümetin~e hazırlanmış- _ Teşkilihmtıı tamamlamağa 

Üakütlarda Doğancılarda mü- tar. çalıııyoruz. Fu if on gü11e kadar 
teka.t Mehmet Ali Eeyin nam· Batnkllimiı ve refakatinde bitecek ondan sonra belediye4 
zetleri: bulunan zevat 3 Tetrinievvel nin mOıaııde vermes:ni bekle· 

Şehir meclisi azasından Methi, av. kat c:umarteıi sabahı Falet'e vara- mel<siıin işe l:Jaşlıyacağıı. 
Ferit Oa\\ıt. tcıacı N,cıp, su mUhendi i caklsr, M. Vetiiıe:os, nazırlar, Taksi fiyatlarından daha UCU6 

Burhıntttin, opetıtör Emin Beyld.. Atina ve Pire belediye refsleri, za çaJıımak için ıimdiye kadar 
Fatihle Kııtaııntla Medtlia H. &efirirniı Enis B. tarafından kar- komitamıza 6CO otomobil sahibi 

ın gBeterdiii nımıetler: şılanacalclar, bir Efzun taburu müracaat etti. 
TUccıtdan l\,Ji•kl ılıde Bahıetıdin. Dr. tarafından selimlanacalclardır. • 

'" " ileride belediyenin herhangt 
Neşet Ömer. Cumhuriyet gaz<:tesi neş- Ayni gün Yunan hariciye na-

bir müdahaleıine meydan ver• 
ıiyıu müdürü Kemal Sıılih. muallim Salih zm tarafından büyült bir ıiyafet memek için bu otomohlllerin fren 
~1urııt, br. Ziya Cemal Beyle:.. verileeek1 pazar günü sitadyomda ki 

• ı ve saire tertibatının ıa alh o-
Büyük adada madende komis- olimpiyat oyunlarında bulunacak, 

F k n. R Jup olmadıg· ını bizzat komite yoncu aru oeyio namzetleri gece Yunan eisicümhutu tara· 
şunlardır: fından ismet Pı. Hı. le Te•fik kontrol ediyor. Şimdiye kadar 

mOracaat edenlerden 120 oto-Ta~slm otomobil mektebi müdürü Rütlü 8. ıerefine bOyOk bir ziya-
l·ikti Te\·fik, Dr. ~·ahrchin Kerim, su fet verilecektir. mobilin fren muayeneleri yapıldı. 
rrlüh,ndist Buıhıtntttlti, Ctrrıhpa~a hlsta- Pazartesi günll Atinada Olim· 70 otomobilin de kayıt muame-

Jeıi bitti. ne.si baş dokroru RUŞtü Oey1erle şehir piya tiyatrosunda gilodüz bir 
1 d , , ı~ Vali beyefendinin beyanatını mec i~in ~n ·'a İ\'e -.anım konıer, ge~e sefaretimizde bir 

gazetelerde okudum. Tel<lif edi-

14 Yaralı 
LÜst taralı 1 inti sapfatlaJ 

şan 36~1 ttutttatih Şoför Meh
medin idare~irıdtki tstobos dön 
sali11h Mıllep~ eHalttt meıtte
bine ietirmek Dıere Kadıköy 
iskelesinden aldığı 18 zabit ile 
Knıtepede Çukur9qme önünden 
ğ•terltt!tı ettde sııa~ !t1adiy• o
tdftkfttlHBi tttWı•k istemiş ve bu 
sirada yolun kenarındaki hen

dege düşerek çına~ ağacına şid
detle çarpffiıftır. Çarpı{ma n:ti
cdinclt! ottihilıOd ari kısmı ta

mamen paffaliii&n,tır . • Yolcu
tartlaii Mali@t'i Eftdabf iıielttebi 
janile rma ;oıliatıli Samf, kerim, 
Recep, Nq'et, Ali Rıfa, Hi~met 
Nüifl!l B@~i@t pi~leli birinci 
mölıiim tE~atı ltidif, ubit 
•ekili Fetit, Ziya, Mtiıatlt!t, Na
ha, Nı#ıı EeylH •Dcutlafifnh 

nıuhtehl 1'rierın6en aiar ntette 
yirajıafllitiifdif. Y iitt1dat teeiavi 
EdllfBeiı Öiffe Hayi1arp•f8 H· 

lietl hıeiıt1@iİittt llıldıtilmıtlar
dit. Şefıt yı~ıtıtimitı tahMik•t• 
hıtlınmttf ır. 

ziyalet ve suvare verilecektir. 
len yeni sınıf taksimetre bizi 

Muvasalatın dördüncü Sah günü 
Bedia Mu•ahliit hanımın İftira- tatmin edeme1. Çünkü otomo-

billerimizde takıi ıaati bulun
kfle 110tello,, temıUI edilecek, 
Bı .. tkilimizle r~fıltıiidde bulu· duğu için ıebir haricine veya u-
ninlır d gece ~ekiz buçukta zak semtlere gitmeyı reddede· 
Afinitfaıı ayrılacaklardır. Atına· meyiz. Yeni taksimetre ile uzak 
da hazırlaklar son safhasına gel· semtlere veya şehir haricine gi-
miştir. der1elc te mairafımızı çtk11rama-

Venlzelosun Ye naalrlar1n yız. Biz şehir dahilinde muayyen 
•8alerl yitler itairiHla 40 lhitufi, bari· 

M. V tnizeloı ile 11aaar&ar •• cia.ieae ti•diki gilti ..... ı. roı. 
•'ı••i adaaıl•r at•ekilimiain ıt- cu latımayı dDtlnerek buabıııu-
yarefi münasebetile Türk· Y.unan :ıı yapmııtılt. 
münasebatı hakkında tnubteHf Mutıaktlali taliıimftte ile ça· 
heyanatlatdı bulucmılitad1tlir: lıımak niçin lazım o!ıun. Taksi, 

Yunari müh•lefet lidetletinden aiımt fiyat için liônulmuıtur. 
ve kıflliV@t taraftafı ihali fırka- Atağı11 içifi tiHilUttftamede 
sının reiıi M. Çaldaris demiş- kayıt yôktur. Bit tiaktal tiiları-
tir ki: mııtla ıifir idifötüı. Dahiliye 

- M. Venizelosun Türkiye ile •elllletiöe iiiDt•eaat ~tti~. Bele. 
anlaŞmiiğa ihatuf iiyaaeti, yilfuz diyenin mOdalialeıi bili majilur 
onuh liyas~tı değildıf. 'l'brldye •iııyelte bitikBiifUr. HtikOttiet~ 
ile arılıjrflantfı, ilii ftllllftiti elele mliin meytlifiila alili hakkımızı 
vererek müıterek menfaatlerini bizim liadlir haillmtetle takip 
modaf al iİdHtftili Bill@liil>U t;ir ve motlı#ıa edecefftte emin iJu
iirunt 8ldUjnntl l:iiı de tikdit lnnuvotüt. 

ed~~c;~~rtosYaı ilt!molrtit ıutta.ı 0--8....;:;;.z ........ I -v··-l-''iiıilir~k~I ye 
reiif M. Papa Ailıiitisyo: V W 

Jl19oit •eflretf iY .. MİIHirl 
Mlllllli iif li•f haiıfİlıllı Batumün kom,asu olan Hajja ili 

yafmı•r noktaf nazarından hemer. iy-
nf nziyettedfr. karadenlzde -. ·.ıku lıu- lfti.,f 
lan bUtUn tetiahhufat rUzgiltlatın c~re- •scsn Kolomp. tHılkamu; yııımızın 

a=.: förkiye - Yunan itiJİfı siya· 
seti yalnız Venizef osun ıiyaseti 
değildir. Bu Yananistanıd mllh 
IİJ81eli olmu,tur. itilaf illi millet 
arasındaki tiearetid inklf8fına 
\'eya llinnefice refah ve ıaadet• 
lerini t.!&lifl~ jr1nj olieilitlr, 

Japon ataşemiliteri mıralay 
inltlri tıHI i@ TÖfltf;e halt~ıHda 
mGhim ~ii der haa11ıamııtar. Mi
ralay latanhula laJİaffUifd evvel 
Japon ~arp akademisincfe pro· 
f .-sörlilkle bulunmuı ve bareke
tindeti eYtel ıfllh arlcallaılarına 
dOtiJif!ın ~n bdyOk iiikeri olan 
Gaii Hı. aln tıhıiteHeri haltlian-

4İi liif enf telifidf •a<letml•tir. 
ili&fi jMpiti iibitıımıa ithaf 
e4üa " H f IJif HU jlne li.
d•f Ji'H liirp akiS@miiitie .~ 
tiııjfecfldiF. 

yanfarile ekseriya Hopa mıntakasın- Çokltığtırıa mebııi bugün dercedi emedi. 
da toplanır. }'nkat bttlütlar burayıt =l=)k=u='·=uc=u=la=rı=m=ız=d=an==iiz=u=·r=d=il=er=iz=. ==.= 
geldiği zaman sahilin arkasında lska- metler ile çalrştıjı ıiinlerde aldığı 
risti ve Küşünasti gibi yüksek ttatıar yevmiyeleri, fağmurdan dolayı ~alışa
üııerlnde tevakkuf eder ve burada yağ- madıfı günlerde tamamen yemek mee-
mur olur, yerlere düŞf!r. buriyefinde kaldığı için dişinden tırna-

lşte Hopa ile Borçka arasııulakl ğından on para arttıramıyor. 
yolun meşhur olan müşkülAtı biHla!i:-.a . Hopa - Borçka )"olundan JJEterkeri 
bu yağmurlardan ileri gelir. Bsastn hır ameleye sordum ı 
sarp dağlarıh tiöğiirJ~rinden geçe!1 - llerttşerl siz n~relisiniı:'u 
yollnrdan yaftnur§uz zamanl:ırde ge~ Dedirft. Bu IUnfl~ şu m11n11Jı ctvıt-

k ·· k""l "k k k ğan '-'a•niür bı verdi: me muş u ı en sı sı ya "•,... 
sularlte afnur olunc~ btitün. hlttiin -: Be hey efendi, bu .rol iiz~rinde. ne-

ç ~ ı renın adamı bulunur kı? Bı?. hepımlı 
g~çilttıeı bir hnle gelir. uaı:ın ndy- Yusureı· d · 

~.ı ın enız. 
vatılar çamurri sapl'lnrt. uaıan ya- F k 

f - a at biraz efel yo!Ja (Atina-
maÇ olan yer erde kayarak uçurumla· lı) birkac am 1 .. d""k D" • "'k k" .. •. • ~ e e gor u • 1;m.:: ı 

ra suruklcnır. başka yerlerden de gelip çalışıtnlıtr 
Hatlhazırda Hopa-Borçka }olunun var. 

inşaatına da en ziyade müşküfi'ıt veren _ E\'et, var. Yar ama. of\IRr 11u 
şey yine bu yağmurlardır. Yağmur- ,.0ııara iki günden fazla dayanamrtot 
)ar sık, sık yağdığı için bir tarnftan İar. f'çüncU gün memleketlerine ka
arnelenin muntazam surette çalışması- çıyorlar ! 
n:ı mani olmaktadır. Mesela ge~en il· Hakikaten Hopa - Bott;l\a yoluft!:la 
ğustos içinde ~ alnız on Uç gün çalışı· çalı-. an amelenin belki yüzde doksan 
lnbilmiş, on ~ edi gün yağaı: ) ağnrnr· dokuzu Yusuf eli kazasınd~ndır. Hu 
l:ırdan dolayı yol insaatına cle,·am e· kazanın ahaliSi çalışkanlıkları, menhi: 
dilememiştir. 'fabiii müte:ıhhit ame- me muka,·emetleri ile meşhur oldukla
ı.ıtin ~alışmadığı günler para ,·ermi- rı ıibi ekserisi de yapıcılıkta, inşaat 

yor. Muntazam surette çalışarak ye,. işlerinde asta insanlardır. 

mil• alanuyan amele de büyük -11· ~ ;;ıCM 

Bizin Gazi Mustafa Kemal 
Hz. ne itimadımız •ardır. Oaıi· 
nin timdij'e Ui8ar TUfMiyenin 
itila •e teel!tldOdlne m111ruf oliin 
tihlUneH~fi iitlli l;il içiii s~ MMV
vetH liif iHtian letliil iilff. 

tleiBijhf. 
M.ı YlfllHieı .,.,,, ılO 

l' un an batielilİI M. Viilaelbi 
da fU l:J~afiitfi IJüitifiiBtijİüf: 

,._ tdie• jjı. Hı fii il 'f@~· 
fik Rtıtü 51~1 aıtlia, pti Mta 
Atiııatcii •~llftifımakja t.ıliifyif 
olacafUti. 

Bu ıltıt@t• ıeçeii ı@fie ABMi
rada liDtil EUijiMfi ıUıtf •e 
do•tıulc •~Hfılii Bifriiiile beton 
Yunafi ıniJJEtiBifi iiiDtte#11iat1 ylJ.; 
rümekte olduğunu müşarüniley
hitiiıfi fiifitah~d~ •e ftstm etrife· 
lerine f ıri11t \fer@e~liffr. Ndıl ki 
ben Be geçeri sene Aoliaracia 

ayni hali memnuniyeti~ ftiOfihe.; 
de ve te•l1ft ettim. 

Türltiye ile itifAf ve 66itlük 
alyaaeti yaftiız benim ıalisi siya-. 
aetill tletilOı 6'itibı aiyaai faı-

t. H, ;. liilf81M 
Gali Hı. hin AfiliafliJi ciift

Mel@fi OıErin@, e. H. r. üiDumi 

li&roitl ili yikıiida Anluıtaya 
jidetelHif. 

~ alatiH te liaHi tOH Yufüin 
utilJHifiiii, Siy~fjihfiiii ki, ~fi fer· 

dinin siyasetidir. ,. 

Oaiş\f ~lttltmf z 
ii11 p_.zartetJI Ankarallaft 

liareleet edecek 
Ankara, 26 (A.A) - eatvetrn 

iımet Pı. Hi. le harici)'~ vekili 
1 eVfik Rüıtü B. Atinaya gitmek 
üzere P,azartesi ıünil Ankaradkn 
lili6t>iıla liai'alief edeceklerdir. 

Günün 
Muhtırası 

Tak•lm - Pazar 27 ~:yliıl 9 uncu 
ay 19ôl. 14 Cemaziyükvvel 13Ş()S•nenin 
gtçen ır;ünlerf: 269 talan günler: 96. 

Gbne! .... Doj?aştt: ~.M; Btttşı. J 8.00 
Na1'.al. ,,fkltl..mi:::..Sabah: 4,3<>. 

oııe: 7,o~ ikı11di ı5.27ı"Ak .. nt. 1s.oo. 
Yımı 19.32: ım•ak 4,10 

ı M et Nft > 

1 Radyo 1 
Bu akşam neler 
(llnllyebtllı-slnlz? 

lstanbul radyosu 
Saııt ı 8 den 19 a ı.;adaı gramoton 

plAkları neşri}·an, 19.30 dan 20..30 a ka· 
linr birinci ~ısırn alaturka saz. ~O.SO dan 
21,$0 a ııadar cazhant ~J,90 dan 22.30 ı 
kadar lkh'lcl liıcım saz. 

Muhtttllf m•ntfeketlerde 
hat 17 

Vlyanaı LTıilü me,·ç 517 M.;iO 
kilovat 1 Dans musikisi. 

Saat 18 
Vfyenii: Kıraat 

saat 11 
Viyan• ı Gr•f ıtplinil'I sl!y"'H 

.... 20 
Viyana ı 8etonrtin kuaneıesl . 
Roma ı (441 M.: 75 kilovat] k'.otıtel'. 

s-t a1 
Viran• ı Piyano kunserl. 
Aema ı t\on!tıe de,•arb. 

Saat saa 
Virana: .Jozef Holier oılcestrasının 

konsel'İ 
Lttoma ı Gramofon. 

S.et 2~ 
Vlr•na ı Konsere de\"aM. 
Roftla ı ltalyan musikisi. 

,. Yakıt: Al,!~'2"rtlar1_1. 
1 3 tı ti Aylık 

Dahilde 150 400 750 1400 Kuruş 

1 f aricre - 800 r 4:'0 2700 

llln,tedlHJD"J!l 
Hrsml / fn!uSf 

Satın 1 O Kş 12.SO 1-:ş. 
Santlmı ~Ö ~ 25 .. 

~p,ıpkx!~!! ,!arrtlar1mı:.1 ı 
t 2 !t .. 

80 50 65 J 

A - Abonelerimızin her üç aylı· 
!J için bir defa meccanendir 

B - 4 satın seçen ilAnlıınn tazla 
sa(ırı için 5 kuruş z:ımmolunur 

Ruslar 
Cemiyeti Akvamın davetine 

lcib6t etmlrorlar 
Anadolu ajansının Moskovadan 

aldığı bir telgrafa göre M. Lit
vinof vaki davete ltar91 Cemi-
1eti Alt•amni iÇtimaında hiilt 
f1d}UtiA mjhcii&lnf ~1fdfr'11iitır. 

1 17 et·'sz ! 

Japon hUkOmet•nın resmi 
tebllll 

Anadolu Ajansının Tellyedan 
alciığı resmi bir teblije nı11ran 
Jappn hükumeti, sod tiidiaeJeri, 
müdafaai nefis •iiltttftide liil
ditmekte •e birltaç ıeneci!hbiri 
Çin resmi mettıurlatU11fı •~ tial
kıoı Japon 1111111 lffHfni r@ttcid~ 
e1lem@lHe olduklih4 tiuttttif ııe
rine d~thil thtte'4ttı t@~ll~reli 

Çin aıikerfeı lniit iilAlrirından 
t@crU ttfildifi, tailtriUn ın
kCiiietliideH santa hir kıiıffi Japon 

aakerlerinin geriye alındığı Japon
yaeın Mançoride bi,bir emeli 
of madığı bu tebHide beyan e
dilmektedir. 

Takip edlyorui. 
Darüllünunu 11lab ve tensik 

makıaditeı BitOk Millet Mec· 
lisindtm ftçefı •e leabıada 
proje yaptmlaEidt ectiUsl MB· 
f~tiassısi seiirilmek onr~ tah
s saf kal>ul eden maddenin 
mer'iyetinc!en 

61 gon geçti. 
bar Ülf Üoun emioi de bir 

t~ıkilit prejeıi hazarlıyaeallla· 
ranii dair beyanatta l:i11l•fl•h 

ıı gttii ölauı 
Henüz bir hareket farkôluri 
u~orl 



Bedia Hanım 
Atinada gilnfln en 

mühim kadınıdır 
[ Üst tarafı 1 inci şayıf~da ] 

Atina, 24 (Hususi) - Yunan 
matbuah, ismet Pı. nm Attnayı 
ziyaretleri miinasebetile Türkçe 
ve rumca verilecek Otello temsi
line iştirak için dün lstanbuldan 
gelen Bedia Muvahhit H. için 
sahifeler dolusu yaıı yazmakta, 
devam ediyorlar. Bedia hanım, 
günün en mühim kadını oldu. 
En bllyük Yunan gazeteleri Be-
dia bammın muhtelif ce1amette 
resimlerini ve beyanatını nefre
diyorlar. 
Şimdiye kadar Yunan gazete

lerinin yerli olsun ecnebi olıun 
herhangi bir artist içitı bukadar 
levecciihkar bir lisan kullandık-
ları ve bu kadar hararetle meş
gul oldukl;ırı vaki değildir. AH-
ba sefirimiz Enis bey de Bedia 
hanım Jiakkında pt!k teveccübkAr · 
davranmış ıefaretbaneye giden 
artiıtimizi refikasile beraber ka· 
bul etmiştir. 

Otello temsili baıırlıldan bat· 
lamıftır. Temımn verfleceği Kon
trokon nammdaki tiyltroytı ağ· 
lehi ibtittı•I Yunan hUl<Ometi 
tefriş ve te~yin edecektir. 

Bedia hanım hariciye nazırı 
tarafından da çaya davet edil
miş, mnbarrirler cemiyeti kendi
•inden büyük bir resim iıtemit 
ve mühim bir çay teı tip edece
ğini bildirmiştir. Patris gazeteli 
ôtomobifini tabsiı etmfttir. Yu
aan Baıvekili M. V eniıtlosun da 
Bedia lianımı kabul etmesi muh
temel glSrlllüyot. San'ath'.lnmız 
birçok saatlerini gazet~cilere mO
lAlrtit vermekle geçirmektedir. 

Bunlardan maada Atinanın ma• 
tul bir işleme mağazası Yunan 
lıfet:belerinden bir elbise ısmar· 
1amuını Bedia hanımdan rica 
"""''i ye revsaııuJcı Dır eJblBe 
hediye etmiştir. Yunanistan gü· 
1 ellik kraliçeainin maruf bir res
sam olan kız kardeşi Bedia ha· 
nıma bir portrl!ıini yapmak için 
milficaat etıı;iştir. 

Yunan Hariciye aazırı ancak 
s~sil Sorel için bir çay ziya
feti verm~ıti. 

Bedia hanım bugün Türk 
Ye Yunan gazetecilerile birlikte 
1'ir tayyare ile SelAniğe gitmit 
ie sefgiyi ziyaret etffiittir. 

Jf l t 

Küçük bodolar 
DOnden İtfliaren da
tıtılmıya tiiişlönildı 
Maliy~ 'Vekiletince imzalanan 

ltnçUk kıymetteki bonolat gel
Sllf için aon taYti mübadillere 
&tino döğıtdmasına tekrar bat-
landmıtbr. BUgOn de .ıurasmda 
müracaat etmiyen rayra m6ba
dilin bonoları verilecektir. 
Dağıblmamn teırioievvelin so
nuna kadar liitirilmesine çalışı
lacaktır. Gayn mübadiUer ce
miyeti aıalarındim bit zat de· 
mittir lfü 

- Gayrı mOİ:;adillerJn elle
rindeld bonoları ucuz fiatlarla 
muhtekırlere vermeleri doi
ru değildir. Focolar için ta
mamile kartıhk Yatdır. Sonra, 
yalnız l;u sefer yapılan yOzde 
20 t~uiatla ilHifa edilecek de
ğ'Udir. Te\tziat, gene gayrı mü
bidillerJn menfaatlarr dlişUiıü-
lerelt Anadoludaki firari emlaki 
ınüzayedeye çıkarıldil<ça parti 
parti yapılacaktır. Gayrı müba
dillerin bOtüo tiıotebalia alacak
ları da hutrnmetçe tekeffUl eail
ıniştir.,, Mozayedeye çıka,rılacak 
yeni emlalc Jiıtesi henüı Anka
radan bildirilmemiştir. 

Adliye Haberleri 

Mflstehcen reklam 
K•rdll• bir eczacı ve tilr 
metba•cı aleyhine açllan 

davaya dlln bakıldı 
lıtanbul 1 üçüncü ceza mahke

mesinde dün yeni bir müstehcen 
neşıriyat davasmın rüyetine baş· 
lanmıftır. Bu dava, ezzacı Kizım 
beyle matbaacı Havakyan efendi 
aleyhindedir. Basdırılan ve muh· 
telif doktorlara gönderilen bazı 

reklam varakalarındaki fıkralar, 
müddeiumumilikçe tetkik edile· 
rek mfüıtehcen göfillmü~, dava 
açılmıştır. 

Alakadal'lar dün mahkemede 
isticvap olunmuşlar, bunlarda 
milstehcen mahiyett~ bir şey 
bulunmadığını söylemişletdir.MaO: 
keme, tetkik için kalınışbr. 
Mevkuf ltotrtrser muivininln 

ş11ıhıtaı11 
Jandarma Cemal isminde bi

risinin katli hadisesinden lstan
bul ağırceza mahkemesinde mu
hakeme edilen Kurbağlı sabık 
komiser muavinlerinden Süley
man beyin, bazı maınunlar aley
hindeki tabıtıya hakaret dava
sında şahit sıfatile ifadesi alın
mıştır. 

Süleyman B., mahkemeye jan
darma muhafaza1ında getirilmiş, 
aradan çök zaman geçtiğini, bu 
hadise hakkında bfrıey hatırlı· 
yamadıgını ıüylemiştir. 

'fucearen evini ltetiapçı rnı 
MörHtu+? 

lstanbul birinci ceza mahke
mesiııtle Hayik fsıbintle bİiiainin 
hı;sıZlıktan maznun olarak mu
hakemesine başlanmııtır. 

Evnlce "AptuUab efendi,, lo
kantasıada kebapÇıhli ettiğini 

ıöyUyen H-.yik, ôemir tUccarı 
Serliis efendinltJ Kadı~öyUndelti 
evinden bircok kiY111elli eş}f-:l 
çalmakla maznundur. Serkis Ef., 
her yaz F eneryolunclaki İcötküne 
gider, yazı oratla geçitirmij. Bu 
sırada Kadık8yünde kışın otur
duğu ev, lloŞ kalırmış. Bu yaı 
bir gürl 8 endisine kışlık evinin 
soyulduğu haber verilmiş. Gitmiş 
bakmış, evinden birçok eşyanın 
eksildiğini, ortalığın darına dağm 
olduğunu, bir kısım eşyanın da 
ytğııı yığnt bajlanatık sonrddati 
gelip a1malf Dzre çalan tarafın
dan bir k6şede bıraKıldığını gör
mdş, pol:se haber vermiş. 
Kebapçı Hayık, mahkemede 

hırsızlık iddiasını kabul etmemiş, 
öu işi 1rtndisinin yapmadığını 
iddia etmiştir. 

Ev sahibinin alirabasından Mm. 
Zarobi, taharri memuru Hamdi 
Ef. ve diğer bazı şahitler 
dinlenilmiıtir. Şahitlerden biri, 
Hayıkın bazı ıııikıymet ıeyleri 
kendisitıe ri!liin alatalt blralinıak 
istediğini tinlaHnıibr. Matikeme, 

· bılitebaf<i şahitlerin c~Jbfbi ka
tarlaıtmlmı.ştır. 

Y•nl iki tarın 
lstanbul mOddeiumumi mua

vinliğine tayin olunan Ankara 
sulh hikimlerindeii Nurf!ttin B., 
lstanlmla gelmiş, yeni vazifesine 
başlamıştır: Fatili sulli ceza ha
kimliğine Ankara sulh hakimle
rinden Tahsin B. taym edilmiş-

tir . 

Sıhhat V ekl1i izmlre 
gidiyor 

Sıhhat ve içtimai muavenet 
\'ekili coktor Refik bey yakında 
iımire ve Çeımeye gidecektir. 
Refik beyin orada Hililiahmer 
cemifetinin plAj ve ıhcalatında 
yapdacak tesisat fial<lhnda tet
kikatta bulunacağı haber ahn

mışhr. 

Darülfünun bir 
yekündur! 

Dün, bir muharrir, fakat hesabı 
kıtlardan bir muharrir ıo;Ö\ ı~ bir ka-' ,, . 
ra cümle yapmış: 

.. Emzikte iyi süt + şuurlu bilgili, 
şefkatli ana terbiye~i + çocu~un in· 
kl~afına mü~ait hir aile muhiti + asrı 
sistemde bir nnıı ~ınırı + iyi bir ilk 
mektep tahsili + hazmedilmi$ ve ru-

hun kıınına karişmış, mükemmel bir 
orta mektep ;·e lise tahsili + ıcençlikte 
arıl:ımak iştiyakını \ c teces<iısünü uyan
clıran kürültü zerninleri: Cemiyetle~ 
l.:ütüphıncler. mecmualar, fi!Aıı.. + 
zcn~in bir darülfünun bütçe~i + Ha
rid tesirlere karşı müstakil bir darül
fünun muhıari) eti + darülfünuna ta
lthc kabulü için sıkı bir terbiye ve 
kültür müraknbesi + darülfünunlu) u 

bcsliyecek \'e yükseltecek bir matbuat 
ve cemiyet muhiti + asri ilim l:afa~ı. 
şahsiyeti, seciyesi ve bilgisile müceh
hez müderris ve muallimler + tam 
bir da:ülf ünun rejimi, idaresi. muhiti 
ve hayatı = Dadülfünun .. , 

Bu s:ı.tır1arm adum ithaf edildi
ğini tahmin eden muharrir. topla-
mada bir yanhşlık buluyor: Hata 
- lfüçUk bir katille mU[redatta de
ğil, yekunda evet ya yeJCOndn darül
fünunu silmeli, yeıine (türk kültü
rü) yazmalı idi; yahut beştebir ye
kun etmeli idi. Darülfünun (1) ye
kCin olabilir, faakt bu müfredat iki 
yekunluk ... Bir ra~am hem miifre
dat ;~inde bulunsun, heın b;r yekun 
olsun: Buna en basit mizan kaiclesi 
isyari eder. 

Bununla beraber p, s. Bey canı 
isterse benim dt!diğim dediktir diye 
aya~ diresin; şu kendi yekununa 
zaitlerle bağlanan' cüzlerden biri 
mademki "asti ilim kafa:;ı, şahsiye
ti, seci.reslle ntiieehliez bit darlil
fünun,, dur; bizim de, başkalarının 
da yekQnun bu parçasını ayrıca ko
nuşmasına, tetkik ve münakaşa et· 
mesine cevaz vardır ya? 

Bizce meselenin özU, cekirdeği 
buradadır. Tiirkiyede. bu muharri
rin külliYesiı:Ulefi çıkmı~ olarak ka
bul edilecek Ynşl) an bir, iki, üç-.. 
''atandaş ''arını. vok mu? 

Biz var olduğu~a Ye böy!r. varlık· 
Jarın bir darülfiinun yapabileceğine 
inanıyoruz. 

P. S. Bhin hııı::abını lifür.eltmek 
için yukarıya ;ıyni ile aldığımız J,a
ra cümleyi ikiye bölmeliyiz. Zen~in 
veya fakir darillfilnun. Bütcesi eh· 
ha sonraki müfredat ile hiı: cilıii· 
tam teşkil ederse yapacak işimizi 
bellemiş oluı-uı;: 

Bu son kısrm ilk kısmın neticesi 
olduğu kadar, ille kısım ikincinin 
mahsulü değil midir? 

l\levcut km-vetlerimizden amazi 
istifade: lşle biz hunu yapmak Ye 
nziyeti tesbitte daha dikaktJi olmak 
istiyoruz. 
Yek\inun müfredatını tahlil etmek 

bir himmettir, yalnız "harici geri 
te~iriere karşı mUstlildl., öir da.rü1

-

fünun tukibine filen çalı~ntak .. Bu 
da bir hizmettir • 

"Ayni ~amurdan bir yığın !,,deme
nin müspet l:iir faydası Yoktur. 

~- "'™"........... ~ ... ...._,_..--- "-
Be f Iı el m ll el parIA-
tttento kont eransı 

öUıt BelÇlldi rnumessili de gel· 
dl, bügUft Romattyaya gfi:lecek 

Bir T qrinevvelde Bükreşte 
toplanacak olan beynelmilel par· 
lamentolar konferansında Belçi· 
ifayı temsil edecek olan Belçika 
ayan meclisi azasmdıtn M. Voka-
ret Vensan şehrimize g~Jmiştir. 
Bugün Romanyaya harehet ede· 
tektir. 

Ayni kongreye Fransa namına 
İflirak edecek olan ve birkaç 
gündenberi şehrimizde bulunan 
Fransız murahhasları da bugün 
Bükre~e ~ldecelderdir. 

Defterdar.ılttu: 

Faala vergi alanfar Hakkındaki 
tahklleat ilerliyor 

Eminönü ve Y enicami tahsil 
şubelerindeki suiistimal tahkika
tından sırmacı Ovadya efendiye 
ait olanı dün bitirilmiıtir. Diğer 
ilCi tüccara ait tahkikat da biti
rilmek üzeredir. 

Ticaret mekte· 
binde 

Ali sınıflara kabul 
şartları değişiyor 
Ticaret mektebinin orta, yük

sek, ali l<ısımlarına ayrı(dığı, or
ta kısma ilk mektep, yüksek kıs· 
ma orta mektep meıunlarile Ti
caret mektebinin orta kısmım 

itirenlerin kabul olunduğu, ali 
sınıflara girebilmek için Jise me
uniyetini haiz olmak kaydı ko
ularak yuksek kısımdan çıkan-

ların ali kısma kabullerinin de 
ırkaç yıl evvel maarif vekale

ince bu şarta tabi tutulduğu 
malumdur. 

Haber aldığ•mıza göre. Ali ti· 
caret mektebine kabul hususunda 
yüksek mektep mezunlarımn li
f seyi bitirmiş sayılmaları için 
mektep müdUrUnün gösterdiği 
üıum, maarif ve iktısat vekllet
erin tetkUt eeilmektedir. Yüksek 
ticaret mektebinin bir hususi 

caret lisesi olarak kabulü, ge
rek buradan, gerek Galatasaray 
lisesinin ticaret kısmından çı
kanların coğrudan doğruya 
Ali 1 İcaret mektebine kayıt
ları bu iki vekiletçe muvafık 
görülmektedir. 

Bu suretle, YUksek ticaret rnek
tel>inden kayıtsız ,artsız AU ti
caret mektebine geçiJdiği bir 
sırai:ia girerek, sonradan verilen 
l>ir kararla mutazarrır oldukları
nı li akh olarak iddia eden tale-
benin de ötedenberi ileri sürdük
leri şikayet ve Yiikıek ticaret 
kısmı ile onu tamamhyan Ali 
ticaret kısmı arasındaki mania 
böylece ortadan kalkmış oluyor. 

Maarifte: ----Müfettişler tarafınan 

Tedrisat için tesblt edilen 
esaslar 

Bundan bir müddet evvel ma
arif müdürü Haydar beyin ri
yasetinde ilk tedrisat mUfettişJeri 
bir çok toplantılar yapmıılardı .. 

Bu toplafitılartla tesbit edilen 
esaslar mıntalia mllfettiıleri ta
rafından bugunlerde muallimlere 
tebliğ edilecelair. 
Öğrendiğimize göre teabit e· 

dilen eaaslar şunlardır: 
t- Derslerin ünite şeklinde 

takriri. Bu, derslerin (Hayat bil
gisi) ne merbut olarak vahdet 
halintJe ol<utulması meselesidir 
ki· evvela birkaç mektepte tec
rü'be edildikten sonra l>ütün 
mekteplere teşmil edilecektir. 

2- Alfabe tedriıatmda (tek-
nik) e riayet edilmesi ve her 
bıeklepte alfabenin çbcuklarla 
daha fazla meşgul olabilen ve 
daha samimiyet tesis edebilen 
muallimler tarafmdan okutulması 
meselesi. 

3- Baş rnualJimlerio müraka-
be işlerinele samimiyet ve tesa
niidü daha fazla teminleri. Bun· 
lardan başka bilhassa koopera
tifçilik köy mekteplerinde köy 
Jiayatının tetkiki meseleleri de 

\'ardır. 
vıyanaCfan gelen ilk tedrlsal 

mUfefll.lerl 
Uç sene evvel Vıyanaya (Usulü 

tedris) tahsiline giden dört ili< 
tedrisat müfettişinin döndükleri· 
ni yazmıştık. Bunlardan Fuat ve 
Muvaffak Beyler lstanbul; Fazıl 
B. Ankara; F~vzi Bey de İzmir 
vılayeti maarif müdürlüğü emri
ne verif mişlerd ır. 

5 

Papa liftim Ef. 
Çocul(lar1nı FeY-ziati mek· 

tetiJne yazchrdı 
Papa Eftim efehai, liaber al

dığımıza göfe dört çocuğunu 
F eyıiati mektebibe yaıdırmışlır. 
Bunların ikisi kıı, ikisi erkektir. 
Kızlardan birisi dokuzuncu, di· 
ğeri birinci erkeklerden birisi 
beşinci, diğeri ana sınıf ma kabul 
eailmişlerdir. 
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Söz rasmda 1 

"Sevdim se i unut-
b 

., 
ma enı.,, 

Şehzadebaşında son günlerde 
hiç geçtinizse elbette görmiit 
ve işitmişsinizdir. Bir takım a
damlar köşe başlarında oturmuş
lar, önlerine içi çikolata ile veya 
çikolataya benziyen bir takım 
c:cili bicili şeylerle donattıkları 
birer sepet koymuşlar, avaz avaz 
haykırmakla meşguldürler. 

- Sevdim seni, seviyorum 
seni beş kuruıa... Unutma beni 
bir küruşal.. 

Çikolata ile sevm~k ve unut
mak arasında ne münasebet var 
demeyiniz. Bunlar, satılan ıey• 
)ere verilen isimlerdir. Ve bu 
tarz satış bir hayli rağbet g6r
müş olmalı ki evveli çocuklar• 
dan başlıyan satıcılar arasına 
son günlerde bir hayJi yaşını ba
şım almış adamlar da kanımış 
bulunuyor. Onlar da miltema
diyen gelene geçene: 

- Sevdim seni, unutma beni •• 
diye haykırıp duruyorlar. 

Bu sahş tarzını belki hoş hu· 
lanlar •e hatta IJelki meyus l;a• 
ıı aşıklar için gayet muvaftk bir 
meşguliyet keşfedıldiğini iddia 
edenler olabilir. Fakat biz. bu 
fikirde dej'iliz. İfİn bir de abli· 
ki cephesi vardır ki bu, dikkat 
ve itina ile tetkik edilmeye de
yer. Şelirin lıer tarafında olduıu 
gibi latanbulun en işlek caddesi 
olatı Şehzadebaşında da yaz 
manzarası kalkmış ve cadde H· 

bab' akşam mekteplerine gidip 
gelen birç.olt talebe ve yavrular
la dolmuştur. Genç çocuklanmı· 
zui önünde hiç bir ferdin bu ka
dar llubali bir eda ile sevdim 
seni, onulma beni diye haykır· 
mağa hakkı olmasa gerektir. 

Umumi yerlerde •e lierkes ara
sında sarfedilen sözleri düşün
meye ve bunların bir suya atı· 
lan taş gibi pek geniş akisler 
miydana getirebileceğini unut
mamağa mecburuz. 

A.Sırn 

Amerika mali ma• 
hafili ile temas 
Saracoğlu Şiikrll 8. 

malumat \rerlyot 
Sabık Mali~·e vekilj Saracoğlu Şük· 

rü beyin Amerika mali ruahafili ile 
tema~ıardn bulunmak üzere Amerika· 
ya gideceği ) azılmı~tı. Saracoğlu Şük· 
rU be,r hu hususta "Yenigün,, refiki
mize demi:. tir ki: 

- .Ameı·ikn) a f.iarşı yabancı dur
maklıiiınız doğru değildi. Hükümet 
doğrudan doğruya ,.e her sah:ı.dR bi~ 
temas vikuda getirilme~inl dlışünüyor 
du. Bu 11rzunu11 icrasına Ye benim A
merika) a gitmeme karar veı·ildi. Ye--
1.:iiler heyetinifi ilk i~timamda bu 
111e..;ele mUtnkere edilerek benimle bir· 
lil.tt" gideeel, arknda~ııtr aynlataktır. 

Amerikn etnınye ... i memlt'ketimizde 
<'ok is jtörmekf(!clfr. :Fakat IJu vaı.iy<:t
ten nra Jerdeki miit. rns~ıtlar l"tifade 
etmekteair, mcselii l uı ndaıt göndere
ceğimiz iplidai ıne.vat lııı~lm limanlar 
bsıtn. ile A illeti kaya güuderifiy ur. 
Biz aliıluulıırlarla tema:-; ederek bu 
m tile' assıila rın yol unu ortad;;l n kaldır 
rnak ve her ~:ıfüida Aıueril<a ile ıloğ· _, 
rudun do~·ruya mütıtısellete giriş· 
mek ~ oll:ıı·mı anyac 1ğıı. liu ar:ıcla 
~afla, liman, yol 'e saire lşleriJe 
de me~~ul olunıı.,, 

ŞükrU hey Ametikndan bir JstlkrRz 
lemini mevzuu halıis olup olmadığı SU· 

<:line ele: 

- lslikraz clerhnl nlı ~az. Zemin 
ihzarı lazımdır. ŞimBılik hüyle bir e~y 
~ok. Fnkat helkl bu sey ati.aite böyle 
bir va~i> et hazırlanabilir .• 
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No. 31 

Dünyada neler oluyor? J r 
rezil ya 

Asırlıklar menaeketi - Rivayet e • 

c 
---
Kıyafetin Şerefi ı. 

Bayrak 'uğrunda 
BiR PERDE MiLLi F ACIA 

Ilir beyin konağında büyük bir ziyafet varı 
dildiğine göre Amerikada Riyodöja- N · Be 

nero civarında Hoca unutulur mu? O da davetli imiş. urı y. 

Yazan: Hasan Bedl'ettin 
Eşhas 

P ·ı · Necmettin Bey. yaşıyan Ma ı av, zerde olunca elbetyüreği hoplar, Lala. 

riçya de Amo . Nasrettin Hoca için bu ne hayırlı bir iş? Türk neferleri. 
rlm isminde bir Erkence kalkıp gitti; fakat konakta kimse Yunan neferleri. 

27 EylUI 

kadın yüz elli bir Bir buyurun demedi; Hoca aldırır mı ya? Birinci meclis 
yaşında imiş • (Perde açddrkta geniş bir oda, et- rağı bulundurmıyacaksm. Hey gıdı 
Bu kadJn do"rt Madem ki davetlidir, bir söz bile denmese f şaşkınlar heyI 

ra ta koltuklar bir masa, nihayette . . •• 
defa evlenmiş Hakkı olur sedire geçip bağdaş kurmağa bir kapı, bir iki pencere, Nuıi dalgın NNurı - ~ız ne cevap verdiniz lıaba1. 
yirmi iki çocuğu Az geçti davetliler başladılar gelmeğe, dalg.ın düşünmektedir. Dışardan ke- ecmettın - Tuhaf, ne cevap vere-

olmuş çocuk1annın hepsi yüz yaşına Uşakları görmeli, hepsi de iğilerek man ile taksim yapılır ve bir iki daki- ceğim. Yunan zabiti midir, ne karın 
kadar geldik.ten sonra ölmüşlerdir. Geleni etekliyor "Buyurun beyim,, diye. ka devam eder. Kapr açılır içeıiye la ağrısıdrr bilmem?- ona dedim ki: 
Bu bir buçuk asırlık kadınm 137 toru- la airer. Vak'a lzmı'r işgalin· de gerer·. - Bir Türk silahını teslim etmez. Az üzüntü değildi, Hocaya, bunu görmek. "' ~ 
na ve 245 torununun çocugwu ve on ye- Lala sevinçle:) Bunu yapacak sizin gibi a1çak Yu 

Ev sahibi odaya gelerek selamverdi, l ı d D d' k · ı 
dl de torununun torunu var111ış. Bu ka- Lala - Nuri bey, Nuri bey ped nan ı ar ır. e ım, ve apıyı ytiz e-
Jabalık ailenin bütün efradı da srh- Hocayı baş köşede görüp cam sıkı1dı, riniz geldi?.. e- rine kapıyarak çıktım geldim. 
hat halinde imiş. Dedi ki: Nuri - (Sevinçle) Nerede?. Nuri - Bravo baba! .• 

Riyo d<i Janero gazeteleri bu bir - Siz buraya geçin Hoca efendi! Lala - Içerde şimdi gelecek, ben 1 Necmettin - Tebrike hacet yok of· 
buçuk asırlık kadından bahsederken Kalktı hoca kenarda birmindere tıkıldı. ze müjde vermiye geldim. 

8 
lum, bir Türk, bir Türk vatandaşı va 

Brezilyada yüz sene fazla yaşryan- Davetliler odayı doldurunca, yeniden Nuri - Doğrusu .. müjdeyi hak.ket- tanına karşı olan vazifesini gayet 
ların müJum miktarda oldug~unu id· tin lala, bart babam iyı' mi? iyf bilir ve onun uğrunda hayatrıır 

Duyuldu beyin sesi: i b' d kik b"l d 
iifa etmektedirler. Bunların iddiası- Lala - Fena değil Nurj bey, yalnız vermek iç n ır a a 1 e tere 
na göre hali ~ıazırda Dıezılyada yüz - Hoca, şöyle gelsene? onu bil' p.srça asabi gördüm. düt etmez. Onu yabancı ellere bırak 
yaşını geçmiş olanJann miktarı bin- Daha birinci sözden zavallı utanmışken Nuri _ (Hayretle) Asabi mi dedin maınak için, varını, yoğunu feda e-
den fazla imiş.. Yine kalkıp, sokuldu kapının ta dibine. neden7 ' der, canla başla çarpışır, anladm ım 

~caba bu gazetelerin yazdıktan Bu bitmez saygısızlık sanki bir sille gibi Lala - Yok, yok Nuri bey; senin oğlum?. 
tloğru mu? Yoksa çıkarılan rivayetler korkacagwm kadar de~l.. Yalnız bı'r '(Sonu var) Ona pek ağır geldi; etrafını bir süzdü, 1;ı 
Brezilyanın iklimini methetmek için parça nasıl söyliyeyim •. Ha1i tuhaf. 

1 
( 

Sonra kendine baktı; anlaşıldı sebebi: G h ftakl bil 1 bir reklam mahiyetinde midir? • Yunanlılar kendisini niçin şehre ça- eçen a · mecem z 
fnglllz ffindistanı Heı·kes iyi giyinmiş; fakat o pek süssüzdii. ğırdıklannı sorduğum zaman cevap ~ 

Yavaş yavaş kalkarak çıktr, gitti, evine, vermedi. Sustu. <kçen haftaki bilmecemiz Gelfbo. 
Sandık mı? Çaydan mı? - Şimdiye ıu idi Bil 1 · 1i atbaamızdan 

kadar bilmediğimize göre çaydan Giydi samur kürkünü, birazcık da süslendi; Nuri - Muha~ak bir ş~y olmalı takdir a aeknaelnn gelpaml ueş tak 
d "ki · Bir çelebi halile geldi konağa.. O ne? lala. Yunanlılar onu ne diye şehre ça v r annı a m arL 0 

eı en şey çay 
1 

grrmw rşlnr? •. merak ediyorum lala, git dir varakası toplıyana bir hediye veri-
pişirmeğe yarar. Bu nasıl bir hürmetle karşı anmrştx şimdi! Ieeelctir. 
Fakat çaydan i- Uşaklar yere kadar iğilip selamladı, babamın ırelmesini söyle. 
çinde inSl\nm sak - Buyursunlar efendim! Lala - Peki Nuri bey, peki şimdi 1 Yeni Bilmecemiz 1 
Janabi1eceği şüp- gidiyorum. (Çıkar) ... ~-----------Dedi evin sahibi, 1 o- h hesiz hatrra g·~le- kinci meclls n adli bir erkek ismiyim. Baştan 
cek iş değildir. İhtiramla dolaştı bütün dillerde adı; Necmettin - Nuri - Lala beş harfim dairesinde her işi yap. 
Bu garihe Hin • Kürkünün sayesinde o şimdi birçelebi. (Necmettin bey ihtiyar bir a- mıya çalışınız. 1, 4, 3 harflerimi size 
distanda vukua Sofra henüz kurulmuş, başta yer gösterdiler, damdır. Fakat halen dinç görünüyor. yakıştırmam. Kü~ükler yapar 8, 4, 5 

gelmiştir. Yemeğe ilk başlamak şerefini verdiler. Oldukça temiz giyinmiştir. Kendi harflerim arttırmaktır. 6, 7 harfle-
Geçenlerde Bombay civarında Al- kendine konuşarak içeriye girer.) rim bir gıdadır 7, .t, 5 harflerim eksile 

larum kasabasında bir isyan vukua " o, ,l<;ii»kAıaün ucunu uzatarak yemeğe Nuri - (Kalkarak) Buyurun, baba- değildir. 3, 4, 5, 4, 10 lli1İflenm It1fflli 
•celmi~ti. Mecusilerle müsHimanlar Dedi: cığrm buyurun, biraz g~ kaldınu yasadığımız andır. 3 • ;1 •. .w ' ııılht 
biriMı-ine girmişler sopa, taş ve sair - Bu hürmet sana, haydi, kürküm buyur, ye! merak etmfye başlamıştım. i' 6, 5, 2, 1, 6 harflerim bir kadın is-
ellcrine geçenle biribirlerini öldür- Necmettin - Bu adamlar galiba de- midir. 4, 1, 10, 6 nlıe hepinizin hürme-
meğe başlamışlar. Müslümanlardan A. lsmet Ji olacaklar, yahut da akıllarınr ka- ti vardır ben hangi isimim bulabilir 
biri mecusiler tarafından takip edil- lıııı. ~-=:- -- _ çırmışlar her ikisini de demek caiz. misiniz? 
meğe başlanmış. Adamcağn; can hav- bazı memleketlerinde iki kişi ara- öyle tuhaf şeyler istiyorlar ki görsen Doğru halledenlere birer takdir va-
lile bir eve girerek evin arka kapı- sındaki dava fas- Almanya Nuri - (Merakla) Ne gibi şeyler rakası verilecektir. 
mndan ~ıkmış bu çıktrğı sokakta ev }olunamadığı za- . Telsiz telgraf lokantası - Berlin baba?.. •-- -------- - - - • 
eşyası satan bir adamrn dükkanı man garip bir cıvarında cesim bir telsiz telgraf :ın- Necmettin - Ne gibi olacak: d,,dim 
varmış. Dilkkanrn üurine reklam usule müracaat teni konulacak o yal muhakkak akılla~ını k~c;-rrnıı~ ?· 
makamında tenekeden kocaman bir ediliyor. Bu usul lan bir kule inşa tacaklar Yunan beledıye reısı mıdır 
~aydan asılı olduğunu gören firari he- eski ıamanlar edilecektir. Bu ku nedir bilmem. Bana dedi ki: 
1nen çaydanın kapağrnr açıp ıçıne da der~beyJe _ lenin üzerinde _ Necmettin kaptan bugün şehir· 
girmiş ve kapağını tekrar kapamış nnın koymuş ol telsiz direğin • den sabahta.beri, silahla? toplıyonız. 
düşmanJan onu araştırırken o bir dukları usule ya- den başka bir ti· Sen de silahını verece~sın. -~:"ili za-
Baat müddetle çaydanm i~inde - ta- kındır. İki yerli her hangi bir mese- y~tro salonu, bir manda da evini7 de kat ıyyen tUTl{ hay 
bit kalbi endişe ile çarparak - otur- leden dolayı uzlaşamıyarak dava et- sın~ma salonu ve 1 ais f 1 t t 
muş nihayet anyanlar gittikten son- tiler ve hiçbirinin kafi delili olmadı te • . cesım bir lokanta Mazurka, po one: \ ' ~c-~ ' 

d k Art k b d sıs edılecektir Mii§teriler b' t f porreklz fadosu, rezı ya ma ' sı 
ra rşan çr mış. 1 u çay ana mı, hakim hemen (allah kararr) de- tan • · ır ar: . · Ji ebileceklerdir. 
çaydan mı demeli, yoksa sandık mı . .. Ik' . Y~mek Yerken bır taraftan da bu· w saıre dın Y .. • .. 

1___ k . 
0 

nılen karara muracaat eder. ı tün cıhandan gelen habe 1 i .. w Dans salonu beş yuz kışılık ala-
yoru5a can urtaran aleti DtL rasını ... k 1 . r er ugrene- . . 
. ta . d' . davacı gayet sogu suya batm ır ve bıleceklerdir Kulenin u"z . d b" caktır Şimdıye kadar telsızden is· 

sız yın e ıntz. . -l • enn e ır • • . 

VAKiT 
Çocuk Sayıfası 

Müsabaka kuponu 
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ismi---------

Adres 

Bilmece halll -----

Si 
buna en çok tahammül eden dava,._, de dans salonu tesis olunacaktır. tifade için bu kadar cesim bır hına 

yam kazanır. Bu usulün ne derece baklı Dansörler dans ederken arzulnrıQa yapılmadığından Ne~orklular bunu .. _____________ .. 
Garip bir hüküm - Şimali Siyamın olduğu cayı sualdir. göre Arjantin tangosu, Ravay hulası,ıbir harika addetmektedırler • 

Tefrika 
No. :16 üizli" Kuuueııer i cin~e 

Tercüme 
eden: 

DoOan 
Ylldız 

. --~ 
zabıtler, muta.kallıs sınıalar hepsi' gaz kokuyordu. Bahusus ben yiirü- ken üçüncü bir şahıs da başıma mas. 
maskesiz gazın ans~zın hücumuna uğ dillcçe başaklar sarsılıyor ve sakh ke taktı. 

ramışlar. Bir tümsege çıktım diirbi· bir koku büzmesi yükseliyordu. Tar- "Tam zamanında yetiştiniz,, dok. 
nimle Rus cephesi gerilerin: bakıyo- lanın ortasında bir rus, iki eH ile tor diyordu. 
ru~. Sayısız insan ölüsü, beygir iaşe- başakları sıkmış ve yığılmı~ bir va- "Nerede idiniz, birkaç saniye geç ge-

- Kurtarmak imkanı var, eğer bir o da kurtarılmıştı. si, bır batarya kaçıp kurtul k . t • ziyette bulunuyordu. Bin müşkülat- tirilse idiniz kurtulmak mümkün de-
h d "N. . b k d k t .. k f . ma ıs el" parça müvellidülhumuza ura a mev- ıçın u a ar mu aveme gos- en e radıle hayvanlariJ 1. 1 la ciğerleri çalışıyordu. Yanma yak- ··1df 

hl te k .. ll'd"lh 1 . . d . e ırar vo un gı .,, 
eut olsaydı. Fa.kat bu adamı sıh ye t ık·erek ~tuve dı. u. ?omuza mas iesıııı la ga_zın ölümünden kurtulamamış- .laştığım zaman yüzü üzerine dönerek Başımdan geçenleri doktora anlattım. 
merkedne kadar taşıyacak adam yok. a ,r:1a ıs e_me 1.nız · ". .. .. .. ar, ı~san hayvan hepsi ölü. baŞınr elleri arasına aldı • Hayatını kurtardığımız Rus çavu. 

- Bu işi belkJ ben yapanın bana . Zan:~t~ı.m kı ben~ busbutun ze- "lşıdiyor musunuz?,, Profesör 50• "Korkma! Ben sana yardıma gel- şu meserretle yanıma geldi. 
yardmı ediniz. hırle~~ s ı~or~u~u: k, R . ruyordu. Ben hiç bir şey i§itmemiş· dfm,, dedim. "Siz beni kurtardınız. Hayatım 
Sağ eli ile boynuma sanlan bu Bızım pro esoru e rar us sıper- tim. Hiç olmazsa onu yola kadar taşı- müddetince size müteşekkir kalaca. 

koca adamr bir çocuk gibi kollanın Ü· leri yakınında buldum: • ''Fakat biz şimdi avdet etmeliyiz mak istiyordum. Belki Ylılda başka ğmı ve benim ailem size Hele-bet dua 
zerine aldım ve kendisine ana lisanı "Muhterem profesör insanlardan profesör.,, Bana verilen emir ' hatırı· adamlarla sargı merkezine gönderebi edecekler. Ellerimi öperken rnnğru-
De: maada tabiati de müşahede ettiniz ma gelmişti, her hale rağmen pro- lirdim. Rusu kollarrma aldım çav- rane bir resim gösteriyordu. Karısı 

_Bent sıkı tut! dedim. Ve bacakla· mi? .. Yapraklar bile bir büyük fırtı· fesörün hayatından mes'uldüm. Si- dar tarlasından çıkarmağa çalışıyor- ile üç evladı. 
nma son kuvveti verdim. Ben de solu- nadan sonra olduğu gibi sararmış ve perlerden çıktığımız zaman yanımız. dum. Benim profesör de geldi yetişti. 
mağa başladım. Kollarım üzerindeki sarkmışlar. Yeşil renkten eser kal- da çavdar tarlasından gelen bfr ho- Allah allah bu adam ne kadar a- Ve bana müstakbel haller için izahat 
Rus beni elemli gözlerle süzmeğe baş- mamış. Ağaçlar keza ayni akibete rultu İ!'!ittim. Profesörden ayrılarak ğır, bana da şayanı dikkat bir şey ol- veriyordu. 
ladı. Benim de kuvvetim bitmek üze- uğramışlar. Gazrn ne kadar yüksel- o tarafa doğru gitmeğe başladım. mağa başlıyor ... Ağzımda bir tatlılık.. Ben: "Ümit ederim ki böyle bir 
....... ı'dı· ki Rusu sargı mahalline geti· diğini görmek mümkün; çünkü en Önümdeki tel rnaniasrndan geçmiye Belki ben de zehirleniyorum? Pakat .. d h .. ~ gun a a yaşamıyacağnn profesör, 
rebiJdim. Hemen başıma miivellidül· yüksekteki yapraklar henüz yeşil, u!'traşıyordum. Fakat korkudan dar bu adamı burada terkedemiyeceğim. eğer mümkün olsa bugünkü vakayii 
humuza maskesini geçirdiler. Yavaş aşağıdakiler kara ve hayatsız. Mavi dnm. Bir rus ölüsü mania dire- uyuşukluk üzerime geldi ... Uyuşukluk. bile hatırımdan sileceğim.,, 
Yava• yüzüne tabii renuin geldig~ j gö- başak çiçekleri kırmızı; çavdar tar ğine takı1m1ş oturuyor gibiydi. üze- Zorla teneffüs etmiye başladığı. B b'" . 

•-y e· u uyuk alimin şan ve şöhretine 
rülüyordu. Göz aklarındaki mavi lası sarı ve yeşil iken şimdi esmerleş rinde lcış elbisesi val'dı. Halbuki mı hissediyorum. Islık gibi bit ses gıpta etmeden kendisine veda ettim 
renkler kayboldu, yerine eski beyaz miş, bütün hayat mahvolmuş. Bakı- şimdi yazdı. Ayakları bir çukur&.1n ciğerlerimden gelmiye başladı. Kor- ve uzaklaştım. Ben bugünün vaka.yi 
renk kaim oldu. Rus kurtanlmrştı. nrz, üniformamın parlak sırmalan bi içerisinde, altında da siyah yuvar- kudan adamı olduğu yerde bıraktrm. inden içimde hicap duyarak, temiz 
Yakmımızda bir Rus yüzbaşım mif· le bakır yeşili bir renk almış.,, lak bir delik var. Birkaç haft.a evel Son bir kuvvetle çavdar tarlasrndan havalı Weichsel civarındaki orman-
vellJdUlhumuza maskesine karşı şfd· Gazin mühlik tesiri ne kadar oariz vurulmuş olmalıydı. Ürkek bir tarz nzaklaşmağa, kaçmağa başladım. 1 k 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~!- • 1 z~ili ~·damb. r~~ahMffü~~~~~. 
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Doktorlar arasında 

Hanım doktol!larıgıızın flk ilmi teJ>liğJerl 
Dör,düncü tıP, kongresine iıti

rak eden doktorlarımııdan bir 
kısmının geldiğini dünkü sayı· 
mızda :yaZJJ11J ve kongre hakkın· 
da aldığımız eazı malumatı ver
miştik. Kongreye iştirak eden 
bir kısım doktor kafilesi de dün 
şehrimize dönmüştür. J3u arada 
dokt~r F ahrettin Kerim bey, 
kendisini gören bir arkadHıını· 
ıa, kongrenin işleri hakkında fU 
malfımai:ı vermiştir: 

"- Dördüncü tıp kongresinin 
açılışında bir nutuk söyli} en 
muhlerem Başvekilimizin ve Sıh· 
biye vekili~izin sözleri alakay:ı 
celbetmiştir. J3atvekilin meslcj'i
miz ve liongre bakJcındaki yük
sek ~itabeleri ve Sıhhat vekili· 
ni,n, cümhuriyet idaresinde teşek
kül eden sıhhi teıkilitın temin 
ettiği müsbet neticeler hakkın
daki izahab azayı miitehassıs et
miştir. Kongre üç gün devam 
etti ve perşembe JÜDÜ saat 5 te 
ifini ~itirdi. 

Birinci mevzuu teıkil eden, 
şehirle1de, ~öyJerde ve _çocuk· 
lardf tegaddi meselesi üzerinde 
ciddi bir tetkike istinaden ha
zırlanmış olan rapor mühim mü
nakaşaları mucip oldu. Memleke
timizde !atbik edilen gıda sistemi 
ile köylünün, ıehirlinin ındasında 
arttırılması icabeden mevad üze-
rinde konuıuldu. Gıdasızlıktan 
tahaddüı eden hastalıklar mev· 
zuu hah.edildi. Ve memleketi
mizin beş mıntakasmdaki gıda 
ye yaşama şeraiti tetkik edildi. 
Gene. Raşitizm denilen, çQcuk
larda neşvllnUma bozuklu~a 
ait httslahk büyük münakaşalan 
mucip oldu. Memlekette mevcut 
Raşitiım mikdan ve buna manj 
olmak için yapılması icap eden 
tedbirler uzun uzadiya konuşul
du. Bilhassa şehirlerde çocukla· 
nn güneş ve haYadan bolbol 
istifadelerini ~emin edecek umu
mi bahçelerin teksiri, hastane· 
lerde bu husus için ayrı pav-
yonlar ihdası, çocuklara bol mey
ve yedirilmesi gibi temenniler 
1apıldı. Bu sene serbest mevzuular 
cidden orijinal mevzular üzerin· 
de terekküp ediyordu.. Bilh'Jssa 
sıhhat vekaleti liıfzısıhha müdü-
rü Asım ismail Beyin sekiz •ene 
zarfında TürhiyeniD 24 yiliye· 
tinde yapılan sıtma mücadelesi 
neticelerinden habis raporu çok 
mühimdir. 

Doktor Nurettin bey llıııl ve 
difteri münasebeti üzerine kıy
metli bir tetkik g~tirdi. MUder· 
ris Tevfik Salim paşa, Beaeje 
verem aşısı ile memleketimiıde
ki yerli ilaçlar hakkmda ve bil .. 
hassa bekimler,miıin patenteli 
ilaçlar yazmamaları hususunda 
mühim beyanatta bulundu. Akil 
Muhtar bey yeni Kodeks hak· 
kında azayı tenvir etti. Yeni 
kodeJcsin bais olduğı;! kolaylıklara 
ve ikhsadi faydalarını izah etti, 
Eski kodekste bi!l deva Vıilrken 
bunun ttltıy"ze jndirildiğini iJive 
ettj. 

ihsan Hilmi bey "Raşitiam11 e 
ait tetkiklerini söylpd i. Mü der• 
ris Suat bey mide dahilinde 
tesadüf ettiği ecnebi cisimler~ 
den bahsetti, 

Aptülkadir Liitfü bey kfllsiyum 
kaboJizmaıı hakkında izahat ver
di. Dr. Tevfik lsmail Bey akci
ğer ve reminin sun 'i ''pnömöto
raks,, la tedavisi hakkında ve 
Behçet Sabit bey tek böbrekli 
bir hastada yaptığı muvaffakı· 
yetli bir ameliye hakkında, izmir· 
den Feridun bey mide karha-

larında rezeksiyon tedav:si hak
kında, Ankaradan Zeki bey An· 
kara ıkliminin akciğ~r Yeremin
deki tesiratı hakkında, Hayrul· 
lah bey Fridreyl hakkJnda, A
kif Şakir bey F renisektomi de· 
pilen yerem tedavisi hakkında, 
Mazhar Osman bey kızıl a,ısın· 
dan sonra görülen beyin iltihap· 
lan hakkında, t}hmet ŞNkrU bey 
kan grupları hakkında, Murat 
ibrahim bey eski dirsek çıkıkla
rında tatbik ettiği bir usul hak':' 
kında, Vefik Hüsnü bey trahum
Jular hakkında Ziya Osman bey 
Şlhhat ve).<ilinin Karadeniz sahil
lerinde yaptığı enkiJostom mü
cadelesi hakkında, baktrioloğ 
Mustafa bey Ankarada yemek· 
ten mütevellit tbir zehirlenme 
vak'ası hakkın~a, Halis bey J'i· 
mus urları hakkında, Sani Yaver 
qey ladenfusel hakkmda, ben 
Istanbuldaki 14 sene zarfındf 
~ua gelen intiharlal' ve aebe~ 
leri ile diğer memleketlerdeki 
intiharlar üzerindeki tetkikabm 
hakkında, Şükrü Yusuf bey ka
zıklı humada pmıdar iliğe yapbğı 
serum §trm~aları htkkında, /\p
tülkadir bey tüberkülosta kaJsi· 
yum tedavisi hakkında, jsmail 
Hakkı bey yeni takma göı cam· 
ları hakkında tebligatta bulun
dular. Vakıt geciktiği için, ihsan 
Hilmi bey süt çocukları iizerin
deki, doktor Sıdıka hanım felci 
umumide P.!alarya bastalıklaıa 
hakkındaki, Neıet Naci beyjn 
ağnların lipodolle tedavisi hak-
kındald etütlerini yapamadılar. 

Qoktor Kamile Şevki H. Tıp 
fakültesi te,rihi marazi laboratu
varında '1azırJadı~ Lenfograni)· 
lamatos Sebahat H. Heybeli sa· 
natory,omunda yedi aene zarfuı
da tesadüf ettiği kan tükürme· 
Jeri üzerindeki tebliğlerini yaptı· 
lar. Bunlar, hanım doktorJanmı
ıın ilk tebliği ilmileri olmak iti
barile ıayam dikkattjr, Kpngre 
müderris Ziya Nuri paşanın ka· 
panma nutkile tatil edildi, be
fİDci milli tıp kongresine barsak· 
larda görUlen eni'a tufeylltı ve 
maden suları, k,phcalar ve iç· 
meler hakkında raporlar hazır
JaQaca~br. Beıinci kongre riy~
ıetine Sıhhiye vekUi intihap, i Ja. 
re heyetine Türkiye tıp encüme
ni idare heyeti memur edildi. 
Beşinci kongre de Ankarada 
açılacaktır. 

lsttJnbulda mevcut ilmi k~nser 
cemiyetinin Anijarada paha şü
mqllü bir surette ve devlet hi· 
mayesinde mesaisine devam için 
Hamdi Suat beyle birlikte yap
tığımız teklif, hükumet namına 

Sıhhiye vekili Refik bey tarafın
dap kabul edildi ve Hilali~hme· 
rin müzaheretile bu teşçkkülüq 
teessüs edeceği bildirildi. 

Kongrenin ikinci günü Gazi 
çiftliğinde vekAlet tarafmdan ve
rilen çay :ziyafeti çok samimi ol· 
mu~, vekil bey masalara ayrı ay
rı dolaşarak meslekdaşlarile sıh-
hi hasbibaJlerde bulunmuftur. 

l\angreden çok iyi hislerle ııy· 
rıld1k. Tıp kgngreleri, mernl~~ 
timizdc d~ima ıniltek4mil bir 
çehre göstermektQdir. Garp me• 
tat ve tekniğini kabul eden Türk 
tababeti, hp kongrelerile iftihar 
edebilir.,, 

Kongre azalarına, hususi 
surette lb~ar edilen birer madal· 
y • verilmiıtir. 

1 Harici Haberler 

Japonlar işgal ettikleri 
araziyi tahliye etmelidir! 
Akvam cemiyeti iki taraf murahhasıarını 

dinledi, Lort Sesli bu cevabı verdi 

BORSA 
6 ylül Hl ııio-_A_ç,..·•-dı_.. ...... .._ .... 
Ka.mblyo 1 

1 lngiUz licası Kr. 
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" M F'raak 
Liret 
Brlız~ 
Drahm 

Is. Frank 
J,C11a 

Tokyo, 2S (A.A.) - Japon bükume\lemiş ve Çin nziyeti tehlikeye düf:ür- Flof!n 
ti tarafından neşredilen bir tebliğde memek için mümkün olan her şeri Kuron 

Mançuriyi askeri işgal altına· alma.ğı yapmıştır. Çjn askerleri, hiç bir muka Sllln2 
.. " p hi_ç bir veçhile arzu etmediği, Japon vemet göstermeoıişler ve netice olarak .. • ezeta 

d · !\!ark hükumetinin sadece kendi haHnde ~a- a arazısinde,n mühim bir kısrqımn .. Zlocı 
hşmakta olan müesseseleri himaye et· askeri bir istila altına ahnnıasını mu- .. .. Penj(ij 

ll\ek ve Mançuride yatırdrğ1 japon ser cip olmuştur. Çin hükumeti, nıecli- 20 Ley Kuruş 
mayelel'inin seliimetini temin etmek is sin, misakın ikinci ınaddesiııin tatbi- ı Türk lirası Dinar 
tediği beyan olunmaktadır. kini arzu ediyorsa Mançurinin tam br Çervoneç Kuruş 1 

Japonya, askerlerini çekivor tahlyeşini temin etmek ve istatokoyu Nukut 

Paris, 25 (A.A.) - Maten ~az~tesi- yeniden _tesis eyle~e)c ~ecburiyetinde 1 lsterltn <lnpll:ı:~ 
nin Ceneneden istihbarma göre Ja- bulundugu kanaatındedır. Çin murah 1 Dolar tAmerika) 
pon beyti Tokyodan daha ziyade mus- hası M. Eze, bundan başka lıitaraf 20 ı-·rıınk [Fransız 
lihane talimat almıştır. bir komisyonun mahallen tahliyeyi 20 Liret (ltalya 

Japopyanın işgal edilmiş olan mev- müşahede eylemesiniu şayan.ı arzu ol o Frank Belçika] 
d - d d · 20 Urahml [Yunan J 

kileri hemen tahliye ettirmeyi, 3$ker- ugu kanaatin e ır. 2.0 Frank i lıvıçrej 
terini muahedelerin mezuniyPt vermek Lort SesU ne diyor ? o r.e,·a BulsıarJ 
te olduğu mıntakalara çeknıeği ~a~ul Lort Cecil, tahliyenin icra edilmek ı Florin [reıemenk J 

ettiği ve fakat bunun için Çin memur- te bulunduğu hakkındaki Japon be ya- ıo Kuron [Çekoslovak) 
Jarilemüştereken tahkiht icrast ,.e Ja- na. tın.!. k_em_a, ni m.emnuni.yetle telaklı.i e ~lllnı .A\'Usturya) 

d ıd - 1 r hl 1 Pezera llspanya] nonlarrn ha.>·at ve mallarının tehlike- ı ıgını soy emış ve .. !s'ın mura trısr-,_. 1 Raysm•r•IAlmanyı] 
ye maruz kalmıyacağı hususunda temi nın bu beyanattan şupheye mahal bu- ı Zloti Lefiista11 
nıt verilmesi şartını ileri sürdüğü ri- lunmadığ1m da müşahede e~l~miş ol- ı Pengö ; r. ı ıcaristan 
vayet epilmektedir. Birsok yerler dujunu ifade f,!tmişti~. . . o Ley [Romanya] 
şimdideıı. tahliye edilmiştir. Mu maileyh, tahhyenın en klsa hır iO Dlnar 'Yugoslovyal 

'"dd t f d ı J ~ ı 1 Çevoneç Se,·ret Cemly.etl Akv1"mda ~u. e ~ar ın a y~pı. ması azım ge -
Cenevre, 26 (A.A.) _ CetPiyeti Ak- gını de ılave eylemıt;ıtır. Altın , Rorsı 

1• d • k k' • t : ; A Mecidiye ) harici 50 
vam mec ısi Un a şam ı yenı umum 18 b • , I " hl Bankonoc ~ 2 
felsesini Çin - Japon ihtilafına has- ın s J a 1 --~-11!11 .. ~!1!!11111!1-~~!!lll!!lll-l!lllıİ ....... 
retmiştir. Reis M. Löru, Çin ve Ja- şelerını kapamış u. 
pon m1.1.rahhas1anna pıecJise cevap Liretin vaz~yetl 
vermek hususundaki istical1~rinden do Hlndistanda ehemmi- Roma, 2~_,<A:A.) -_Ste~.anl ajansı· 
layı teşekkürlerini beyan etmiş \•e de- vetli blr isv111n çıkardı nh~~k:eşrt~t~lıgıtbtır, tebllbge kgere, İtalya 

. . J . · il ~ u ume t ı e a yan an ası umum 
mastır kf: Kşeroır, 26 ( A.A..) - nün Jfoı;:.. "dil ·· h "k.t:.. ı· ,,, It 1 ~ • • • '$ mu ru ne u ·ume ın ve ne Me a \'an 

MecJıs, Japonyanrn, askerlerının mirde !<>planmış olan 18 bin kişi aske- ba k 21 1n 9.YI .. u ·ı.ı· ·k 
bil "k b' k M kd • d - n asının - .:o - - 1 ~rın J a-yu ır ısmını u en emıryo- ri kıtaatın yaptıklan bir manevra ne· . . . . 
!unun içine çekmiş olduğu Jıakkmda ticesinde dağılmışlardıt. Keşmirip 50 :?-~ ~u:teb~.ce ~ı~~t~~l'~tıkrar :tt~ral· 
verdiği teminattan dolayı memnun- mil cenubu şarkisinde bulunan lsli'ım- !gdı ıal a d ıkrl egışı 1 b~apr.ıal ,nıyle-

• .. .. .. .. tın e o ma ı arını ecne ı Jll.!Pl en.et e-
d1fr. . abat şehrinde suklln hukum sı .. rn1ekte rfndeki miimessillerlne bildirrrıişler· 

Japon murahhası M. Yoşkızava olğuğu pildirilmektedir. . 
hükumetinin beyanatını okumuş ve ba- Simıliki kargaşalıklaı· geçPn tem- djı. A • .. 

1 
. 

d h J k 1 · h kk d Malum oldugu uzere talyan mıl-
e u apon as er erı a ın a yapı- muzda müsJilmanJarın mecusi mehra- . . .. .. . • . "' , 

ı 'thamat protesto eder€k mecliqe 8 .. H . . h 1 h' 11 letınm butun ıktısadı ha.> atı .,e~en ı an ı ı ~ ce or anrısınl{ a ey ınc ayn• an- . f d h k iir' 
karşı şu mühim beyanatı Irat etmiş- malarile haftawnşbr. .., .l sen~ ~.r ın a u a~unun vazett ..... ı e-

t . K · ?- (A .ı. ) D" ı ; ı; a~ re 8 11im dıt ı ı .~---~ 
ır: eşmır, ... ;) •·"l• - un Ç1ı\a11 ":ır-

8
. J h k . 

.. . d v d. d • ınaena ey evra ı naktıyeniıt al· Japonya hukllnıetı, ogru an og- ga~hkların tekrar zuhurundan kor- ' . 
·· k ak surA"'l k H' tı·ı d b" ··k 'b t 1- tına veya muadili olan ecnebt parası· ruya muza ere yapm ..... ı e mus- -an ın ı er arasın a uyu - ı r e aş . . . 

ı 'h b' t' ,·anlmak husu k k h"k" .. kt d' c·ı·ı ıı na tahvılı kabilıyetı mahfuz bulunmak ı ane ır ne ıceye ' - ve or u u um surme e ır. .-,ı a 1 

sundaki arzusunu bir defa daha tek- birçok müslümanlar sokak1arda b·ıri· tadıı·. .. • . • 
d ... 'ankin hükumeti aı!\l.uı ha katlar .... apmakta ve zabıtaya nıeydaıt İtalyan hukumetmın hu kararından 

rar e er • ..r;11, ~ h l hlik. t' 11 t' 
d . ı b'd t' d dog-rndııın dog-ruya okumaktdır. Polis ve sker "unetleri ~a seden gazete er ume ın rf' m 
ısen n ı aye ın e !O° !! . • t i 'ldı-· r· t ı..• lı' ı .. 

müzakereyi teklif etmişler v~ hiikumf?- ihtiyat tedbirleri almaktadırla!·. ı~tı~rar e t rı gı ıat a uıç ır . ııe~-
tim de J>u arZUYll is'af ~ylemişti, bil- Tek başlanna dolaşmakt~ olaı1 bir· şıklık yap~amak hususundaki k~~a~r: 
ahare bu teklif yananlar tarafından çok mecwıl hayli hırpalanmı~tlr. nın ehemmıyet ve manasına dıkkz.ll 
ıeri alındı. Bu hususta Çinliler ta- Bu kargaşalıklar Keşmirden fiO, J<j. celbetmekted~r-

f d .. t ·ı sebepler vazı'ye lometre kadar uzakta bulunan )1 an- Londra, 2<> (A.A.) - Mali gazete-ra ın an go& en en ' - . . . 
tin hadiseler dolııyısile şeklini tedbil tang şehrine de siyaret etmiştir. Ilıı- 1er ingilız brası~ın bılhassa inglllı pl-
eylemiş olmasıdır. fikrimce, vaziye- rada ahali bir askeri müfrezeye hli· yasalarında yemden sukut etmiş o11~1a. 
tip ke~petrniş olduğ~ salah, Çin tekli- cum etmiştir. sından ehemm!yet~e . b~hsetmektedır. 
finin esasım teşkil ~den dQğrudan doğ- Askerler, ateş etmiye mecbur k.~ı. Bu 

1
gaze

1 
telehr lıretın1 ı1stıkr1 adr~ ht•ı;ıu1sunt: r . .. k · iıtinin lehindedir. mJRlardır. Ahaliden l9 kişi iHmüştur. da ta ya Ukumet n n a ıgı vaz ye ı 

p~a muza ere ı;ew ., ~ ·ı· i u 1 d 1 1 "l& 
Bu hususta meslisin ittihaz edeceği ted ve ingı lZ 1 rası zer n e .spe rn asyon 
birlerle Cemiyeti AJu•amm kendi aza- ,·steri ı• n yapılmasına mAnt, olmak ~~in ltalya. 

h d
. 1 · tl d nın Londrada me~cut mevduatını geri 

lan arasında a ıs o an vaııye er e k' k h d ki 
.. t· almaktan çe ınme ususun a sen 

:ılacağı bareket tarzını mıtnap.aşaya k d t kt d' 1 
hacet görmüyorum. Meclisin ~sıl va- Muhtelif borsalarda karMarını aly ekme tel ır eJr. d ki 
aifesj azalan arasında çıkacak hadi- kaça satılıyor~ em e e m z e 
seteri müslihane bir tar~da halletmek- Londra, 25 A.A.) _ Kapanış ku,· teslrlerl 
tir. Tatbik edile:~k Ş:~ll m~bt~lif va. vetlidir. Frank 92 ve dolar 3.6i ola- İnglllzln aukutunden memleke• 
ıiyetlere gört' degışebılır, l aııh ııok- rak tesçil edllml§tlr, HUkQmet e~hıı· timi• zarar 98rmemlf 9lltldlr 
talar~nn biri de her iki ta~afın arzu- nıı arasında uzun vp.de)j eshamın sa- Ankara, 26 (Telefon) - lngilizin 
larma hürmet etmektir. Eger tara- lalı bulmakta olduğu ve }uın vadeltle- dü§mesi etrafında yaptığım tahkikata 
f eyn ittihaz edilecek usul ?,ak.kında rin zayıf tutuldufu görUlmüştür, B~ gör@ memleketteki ınüessesatın iRıı. 
noktaf nazarlarını vıu;ın~n gn9ter.miş- '1alin piyasanın bazı müesseseleri ta- Uz lirası alacaklar mühim miktada 
terse fikrime göre meclı~in·-· v_azıfesl rafından ellerinde n{lkit para bulun- olmadığından isterllntn sukutundan 
- teamiil ile de teyit edıl~~gı Uzer~ durmak için yapılan tasfiye IJlUaınele memleketin Jlladdl zarı mühim değil· 
bunların noktal nazarına hurmet e.!· lerinden }tasıJ old11ğu izah edihne}ite· dir. Yalnız ibracatç11al'dan daha eh· 
mek ıve kendlleırine anlaşmak ıçin lu- dir. ven fiata bağlanalar ve para":ru çek· 
zumlu olan zamanı bırakarak maksut Parls borsa!llnda miyenler zarar görmekte ise de bunun 
hedetlerine yeti~melerini temin etnıek Paris, 25 (A.A.) - lngl!jz lirası sa- da miktarca ememiyeti olmadıfr an· 
rant meselenin halline müsaade eylea at 16,30 da 9:> frank olarak tcsçU e- laşılınaktadır. 
mektir. diliyordu. llükurnetht de taahhüt suretile in-

MecHsln mevsimsiz mtidahnle ecU- Nevrork borsasında giliz lirası olarak alacağı hiç yok sibl 
!ili tehlikeli bir hale götürebilir. Hall Nevyork, 2:> (~.A.) - Borsada in- dir. İngiliz lirası olarak vereceği ta· 
ha~n·da. öyle glirüyorum ki meclis giliz parası 3 dolar 4~ senttc aç,ımış ahhiitler i~ )ehimizdedir. 
kendi vaziyetine nazaran. ~imdilik ve bir talum hafif t~nıev,'ii~lerden HükQmetin borsada istedin esası
salah yolunda bulunan ihtllitCıı. mev sopra derece derece yUkselel'ek :l do- nı terk ile frank ec;asını kabul etme...ini 
sinısir. bir surette mUdnhale ehnl'k su- lar 77 $fntte kapanmıştrr. Ham ticaret aleminde iyj tesirler yap-
ı etH e dn ha teh liketi bir istihnm?t ''l'l'- Belçlkad• mış, frıınk ile d{;vizler üzerin ele ilarl-
memelidlr. Tekrar ediyorum. htik1\me- Brüsel, 2;; (A.A.) - Frıınsadnn gel ci ticaret muamelelerimiz tekrar faa-
tim, me!;'ut bir netice istihc;a 1l mnk!ıa- miş olan liç ton altın milli bankaya ya liyete gesmlştir. 
dile Çin hükftmetile hpmen müzakern- tırılmıştrr. Memleketimiz ingiliz lirasının sukıı 
ra giri~miye amadedir. BUkreş borsasında tundan ıf\rar ~örmemis ~ibidir. 

Çl11 murahhasının çeval>ı RrükseJ, 2ii (A.A.) - Borsa Fr~·n- Alma11 be~vekell çekUecek mi? 
Çin murahh;ısı dol•t?r .Ez~, cc,·a· s1ı fraııgını ve Fenfmenk florinini e- Bedin. 2S (A.A.) - Harid aiyasl 

~en Çinin hiç hir kıtydi ıhtırazt dern1e· saşolarak kabul etmiştir. meselelerin tetkiki hnsusun11:1 Frallsıı 
yan etmfksizin mukadderatını Cl'mlye- Hlndhdanda t>lr bankş nazırlarının ziyaretinden !;Ol\raya tehi 
ti akvamın elleri arasına tcrketmekte Kalküta, 25 (~.A.) - Thackers Et~ ri siyasi mıthafil tarafından l\1. Kür. 
olduğunu ve o meclisin hl\'ı;iye)erfni fitina banka•ı me,·duatın liülli~-etli tb üsün muhakkak ,,. rette i t.rn ed• 
kabul eylemeyi vaadettlğini beyan ey- miktarda geri alınması yüziindE!n gi- ceği şeklinde tefı-ir olunmal<tadır, 
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ARABALARINlflıl SAKI· 
MI VEVA TAMIRATI 
iÇiN fl'AHIS DCAET· 
LER VEREN FORD 
SAHIPLltRI HATAYA 
DDŞMOŞ VAZIVETTlt 
DIALER. ClltRIEK TA· 
MIRATTIN VE CllEREK 
YEDEK PARÇALAAIN 
P'IATI FORD MOTOA 
COMPANV TARAP'I N· 
DAN TESPiT EDILMIS 
OLU~ RESM( FORD 
BAYiLERi au LiSTE· 
LICRI AYNEN TATBiK ETMEQE BA Mu. 
KAVELIC MECBURDURLAR. FORD 
HIZMICTI BAKIM MASRAFINI ASCIARf 
BiR HADDE iNDiRiR VE BU SURETLE 
fl'ORD KULLANANLARA ARABALA· 
RINI AZAMI TASARRUFLA ISTiS· 

· MAR ICTMltLIEAINI TEMiN EDER. 

l'ORD ,.. MOTOR COMPANV EXPORTS 

Sıhhat ve içtimai 
vekaletinden: 

muavenet 

Basrada kolera haatalığı bükiim sürmekte olmasma binaen 
buradan gelecek olan bütün taze sebze ve meyva Ye sairenin ve 
taze ye kuru hurma ve mümasili gıda maddelerininin ithallerinin 
men'ine karar verilerek umumi hıfzı111ha kanununun ellinci maddesi 
mucebince Gümrüklere tebligat icra kılındığı alikadarlarca malum 

• olmak Dzere ilin olunur. (2597) 

Ist. Jlli Ticaret 
Mektebi müdürlüğünden: 
Mektebimiz.in 10-10-931 cumartesi günü açılacağı ve ders• 

lere o gün başlanacatı ilin olunurr. 2722) 

Gazi muallim mektebi r.oü
dürlüoünden: 
' •• ' 1 ' p 

inşa t mekte olan Gazi MualJim mektebi jimnastik salonu 
zemininin öşeme ve jimnaatik aletlerinin imalile plin üzerinde 
irae edile ı yerlere montaji ameliyatı 22-9-931 tarihinden itibaren 
12 - 10 - 931 tarihine kadar 21 gün müddetle münakasaya vaze-

• dilmiştir. 

Talipler plln, proje ve ıartnamelerini görmek üzere her gün 
maarif vekaleti inşaat dairesine müracaat edebilirler. ihale maarif 
veklletinde toplanacak inşaat komiıyonu tarafından icra edil~ce
ğinden mOteabhitler ihale tarihine müsadif 12-10 • 931 pazartesi 
gtlnii saat 16 da müzayede, münakaaa ve ihalit kanununa göre 
tanzim edecekleri teklif mektuplannı mezkiir komisyon riyasetine 
tevdi etmelidirler. (2726) 

INC. ISTANBUL 

SEYRiSEF AiN 
Merkez acentası: Galata köprü başı B. 2362 

Şube A. 51rlcccl Mühürdar zade ban ~- 2740 

PiRE· iSKENDERiYE Postası 
( 1 Z M 1 R ) 29 EylUl Salı 

, 10 da Galata Rıhtımından kal· 
kacakhr. 

29 Eylfil S~rabzon pos
tası yapılmıyacakbr. 

~---Unutmayınız ki: Yeni----..... 

Tıra, bıçaklarmm cihanşümul ,ahreti milkemmelivetinin 
semeresidir. 

. Balıkesir vilayeti 
daimisinden: 

encumenı 

Balıkesir - Bigadiç - Sındırgı yolunun muhtelif kilometrelerinde 
şartnameleri mucibince yapılacak ve bedeli keşfi 29276 Jira 75 
kuruı olan 45 menfez ile kuru duvar ve bet adet büzün 5 T eş· 
rini evvel 931 tarihine müsadif pazartesi günü saat on beşte 
ihale edilmek fü:ere yirmi gün müddetle ve kapalı zarf usulile 
münakasaya vazedilmiştir. Muhasebei umumiye kanununun maddei 
mabsusası ve şartnamei umumide muharrer evsafı haiz ve lbım 
gelen vesaiki ita etmek şartile talip olanlarm malumat almak ve 
şeraiti öğrenmek üzere ihale tarihinden evvel Balıkesir Nafia 
dairesine mUracaat etmeleri ve ihale tarihinde ve vakti muayye
ninde vesaiki lizıme ve depozito ve makbuz veya mektuplarile 
usulü dairesinde Balıkeıirde encümeni vilayete müracaat etmeleri 
ilin olunur. (2486) 

Balıkesir Vilayeti Encümeni 
• • 

Daimisinden: 
1 

günü akşamı 17 de Sirkeci ı 
nhtamından hareketle (Zon- Balıkeıir memleket hastanesine ait 290 kalem eczayi tıbbiye 

. guldak, lnebolu, Ayancık, 1 teırinievvel 931 tarihine mUıadif prşembe günü saat on beşte 

il Samsun, Ordu, Giresun, ihale edilmek llue yirmi gfln müddetle aleni münakasaya vue-
Trabzon, ve Rize ye) azimet dilmiştir. 

1 ve avdette ayni iskelelerle MOnakasa şeraitini ye eczayı mezk(iernin evsaf ve şeraitini 
! Görele ve Ünyeye uğrıyarak öğrenmek iıtiyenlerin lstanbulda Sıhhiye mUdiriyetine ve Bahke· 

avdet edecektir. sirde encümeni Yiliyete ve talip olanlann yevmi mezkurda bedeli 
Fazla tafıilAt için Sirkecide mubammeni olan 2665 lira 75 kuru' tlzerinden yüzde yedi buçuk 

Meymenet Hanı altında acen- ı nisbetinde depozitolannın vezneye teslim ile ve yahut banka 
tetiğine müracaat Tel. 22134 mektuplarile Balıkesirde viJiyet encllmenine müracaat etmeleri 

-=::::::::::a:::m:nı:::::n=:m:m:::::m=::-=ııi illn olunur. (2487) 

-,~~~,s-t_a_n_b_u_ı~e-e-ıe_d_ı_y_e_s_ı_ı_ıA_n_ı_a_r•~~~,- nı:~:üt:ı0J::~ığıy --a~z-ı_h_a;__n_e~-n~a-k~li--~~~~~~~---

Unkapanında Hoca Halil Aktar mahallesinin Kuruçeşme 
tokağmda 24 numaralı hanenin isticarına talip olanların 28-9-931 
pazartesi günü saat 14 te daire encümenine müracaatları ilin 
olunur. (2311) 

... . . 
Meyve halinde 36-42 numaralı kahvehane bir seneden üç seneye 

kadar kiraya verilmek için açık müzayedeye konmuştur. Talipler 
ıartnameyi görmek için hergün levazım müdilrlOğUne müracaat 
etmelidir. Müzayedeye gırmek için 36 liralık teminat lizımd11. 
Bu teminat ya nakten ve depozito suretile yahut hükiimetçe 
muteber tanınmıı bankaların birinden getirilecek teminat mek· 
tubu ile olur. Bu şekilde teminatla beraber ihale günil olan 
22-10-931 perşembe günü saat on beşe kadar daimi encümene 
müracaat edilmelidir. (2776) 

Büyük tayyare Piyangosu 
3 üncü Keşide: 11 T eşrinievveldedir 

Büyük ikramiye 100,000 liradır 
AYRICA: 
( 40.000, 15.000, 10.000) Liralık 

ikramiyeier 
Ve: 30.000 Liralık bir 

mükafat 

Ziraat bankası murakıplann· ı .. ------ Merkezi Bükreş'te bulunan STEAUA ROMANA ( Etual 
dan Etem izzet rl. 15 Ki. sani Rumen ) Petrol Sanayi Anonim Şirketi lstanbul şubesi Galata'da Taptas 
931 tarihinde sandığımıza bırak· Han Üçüncü katta bulunan yazıhanelerini Galata'da Çinili Rıhtım Han 
bğı para için verilen 14684 No.lı üçüncü kata nlkletmlş bulunduğunu ll!n eder. Yeni Telefon santralı 
cüzdanını kaybettiğini söylemiş- numarası 4911, 4912 

tir. Yenisi verileceğinden eski 
cüzdanın hükmü olmıyacağı ilin 
olunur. (2766) 

latanbul Defterdarhğuıda: 
Kiralık odalar, havuz ve ahır· 

lar. Kiğıthanede imrahor köıkU 
müştemilatından 6 oda 7 ahır ve 
bir havuzun kirası müzayedeye 
çıkanldı. Senelik kirası 240 lira, 
kiralamak açık arttırma 14 Teı· 
rinievvel 931 çarşamba günü saat 
15 te Defterdarlıkta. ( M - 631-
64) (2636) 

Yüksek mühendis mek
tebi kaydü kabul 

muamelesi 
Kayıt muamelesinin hitamı olan 24/ 

Eylftl/931 perşembe gftnft akşamına kadar 
mektebe kaydft kabul edilmiş bulunan 
talebe meyanından mektebin leyll kad
rosuna göre alınacak leylt talebe mikta
rını tefrik için yapılacak olan mftsabaka 
imtihanı 28 / Eylftl / 931 pazartesi gtlnft 
sabah saat 9 da icra edllceeğl cihetle alA
kadaranın mezkt\r gün ve saatte GUmftş
suyunda kAln mektepte hazır bulunma-
ları lftzumu llAn olunur. (2534) 
iKRAMiYELi 

Emniyet Çayını 


