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NUSHASI S KURUŞTUR 

ener 1-0 lympiacos'u yendi 
Bizde 
Buğday 
Buhranı 

Son .. 

Bütçe pazar günü 
meclise veriliyor 

~I ~illerde aık sık buğday 
l'eJ• ı:ı•ırıden bahsediliyor. Ev
,1~ ırıeaelenin bize ait olan 

1 
dan -.ıııı beynelmilel aafhasın
llı •yı~mak lazımdır. Buğday 
le.~~·· .. K.~nada gibi, Ameri
•iU llbı buyuk buğday müatah
llı •e buğday ihracatcısı olan 
ı'eıııleketler için batkadır. Bi-

1111 g"b" . d'l"k h 

Dün cuma olmasına rağmen 
maliyede çalışılarak hazırlandı 
Heyeti vekile bugün öğleden evvel 

layihayı tetkik edecek 
ANKARA, 22 (Telefon) -

İcra vekilleri heyeti 1931 bütçe 
sini 189,850,000 küsur lira ola
rak bağlamıttır. Bu gün cuma 
olmasına rağmen, Maliye veki 
Jeti erkanı çalı§arak, bütçe kıs
mının layihasını hazırlamıt
lardır. 

ıat· . '. ı şım ı ı enüz iatih-
1 1 ••tıhlakine kifayet edebi-
~~~~leketler için başka~ır. 

1 tıyuk buğday müatahsilı o
ıı:ıı llıenıleketler için buğ~ay 
1 hraııı, fazla istihıalıı ve fıat
arn.. d " · 1 "d"r 
8 ..... • uımesı mese esı ı . 
l'h llıerııleketlerde buğday ia
l~ •ali, yüksek bir endüstri va
r1,~indedir. Binaenaleyh is
~ •al edilen mahsulün ibraç 
d 11lıeıneıi yüzünden birinci 

11~recede had bir buhran hasıl 
ra llıuıtur ki, bunun çareıini a
' llıak için alakadar devletler 

draaında içtimalar yapılmakta
ır. 

lf ~İ%deki buğday meselesine 
, e ince, biz, buğday, ibracatçı-

1 değiiis. Gerçi Y unanistana 
~ ıniktarda buğday ihraç et
h k. Ve eğer Ruıyanın müda
alesi olmasaydı daha da ih

b'ç, edebilirdik. F~kat Tür!ör:e, 
l:>lıgday ihracatçısı değıldır. 

aha bir kaç sene evveliaine 
ktdar bilakis un ithal eden bir 
(erıılekettik. Ve istihlikimize 
deka~ül edecek miktarda buğ~ 

Bu layiha, heyeti vekilenin 
yarm öğleden evvel aktedeceği 
İçtimada mü:aakere edilecektir. 
Bu suretle hiikUmet bütçe llyi 
hasını yarın ak9am veya pazar 
günü meclise tevdi edebilecek· 
tir. 

Tütün inhisarının yeni sene 
bütçesinin tetkikatına devam e 
dilmektedir. 

931 bütçesinde tütün inhiaa
n varidatı 23,500,000 lira ola
rak tesbit edilmittir. 

Kibrit ve çakmak inhiaann
dan bütçeye 1 ,800,000, ispirto 
ve içkiler inhisarından da ya
nm milyon lira vazedilmiştir. 

Abdüllıalik Bey 

İnhisar idareleri hazineye bu 
mikdarları temin için bütçele
rinde azami tasarruf temin ede 
ceklerdir. 

d ay ıstihıal etmek iktısadi he-
, eflerimizde:ı birini tetkil edi- l 
Yordu • ~ 

Bu gaye nihayet tahakkuk 
~ti. fa~at_ a!<si bir tesadüf, bu 
d lısadı hadıse cihan piyasasın
~~ bir buğday buhranı olduğu 

dır zarııanda vuku buldu. Buğ-
a f' . 

l b
y ıatı da cihan piyasasına 

a i ld 1 ·ı 1 İi o uğundan beyne mı e 
•llill'ın tenezzülü memleketi

~İzdeki buğday 'fialannm da 
t~llezzülüne sebep tetkil et-
1 \'e binnetice zürra aınıfımiz 
ll:ıtıtazarrır olmağa batladı. 
di l'ürkiye köylü meml.eke~i-

r. köylünün zararı mılletın 
~rarı demektir. Binaenaleyh 
. )lüyü zarardan kurtarmak 
!çın bir takım tedbirler ortaya 
:lıldı. Bu tedbirlerin bir kaçı 
il llalk F ırkasınm büyük kon

{reainde ileri sürülmüştür. 

d 
edbirler belli baılı iki kısmı
ır: 

1 - HükUmet zü .. raa yardım oJ
~ Üzere elde mevcut ıtokları mu .. 

Yea etsin. 
l 2 - Ekmek fiatı~ yapdacak i~i 
""l'ııt zam buğday fıatlannda hır 
loroffu husule gelireceğinclen, zür
~ o nispette yardım, meseleyi kö
"llrıden halledecektir. 

Eğer bu tedbirler batka memle
~•tlerde tecrübe edilerek menfi ne
ticeler vermemiş ol5aydı, biz de bu 
1<!<:rübeye girişelim, ~iyec~tik. 
llıığday mübayeası 5uretıle bugday 
ı.,,branma t arc arayan devletle~in 
!ı-tında Amerika geliyor. Amerıka 
hu uğurda milyonkrca dolar sarfet
~ği halde buhrana care bulmak şöy
e dursun belki de bu tedbir, buhra

;;ı art~ınnağa amil olmuştur. Bugün 

1 rnenka hükumetinin elinde milyon 
ba.r~a buşel buğday vardll'. "\le bu 
ug~y piyasaya çıkardmasr ihti

lnal!dir ki, gerek Amerikanın iktı
i:.dı hayalını, gerek beynelmilel 
d' ğday piyasasını a.lt üst etmekte-
ır. Eğer Amerika, zürru yardım 

olsun diye, bu stoklar1 sabn ahp ta 
l>_ıiınasaydı, belki de istihail ve is
~hlak yekdiğerine intibak edecek ve 
"llgün bu muazzam buğday stokla
~· hem Amerika ziraatinin, hem de 
~n buğday piyasalarının batında 

lltnokles'in kılıcı gibi asdı durma
)•<akb. 

Ekmek narhını\ yapdacak iki ku
~· zam ile buğday fiatını tezyit v_e 
01ayısile zürraa yardım meıeleıı

ıı,, gelince; eğer böyle bir tedbirle 
llıiistahsile yardım temin edebilmek 
~İİnıkün olsa, ekmeği iki kuruş da
~ Pahalı yemekte kimse bir mah-
~r göremez. Ekmeği şimdi sekiz 

Uru ·a alı oruz. On dört kuru da 

Sergi kulbeleri 11e 11ergig• gelen kalabalık 

ilk çiçek ve tavuk 
sergisi dün açıldı 

Sergide cidden güzel ve nadir 
çiçeklerle kuşlar var 

Gösterilen alakaya bakılırsa, sergi 
gelecek sene daha güzel olacak 

Ziraat odasının tertip ettiği ı 
birinci bahçevanlık, çiçekçilik, 
ve tavukçuluk sergisi dün saat 
12 de Taksim bahçesinde vali 
Muhiddin Bey tarafından res
mi kütadı yapılmak suretile 
açıldı. Sergiye 86 firma ve mü
essese iştirak etmiştir. Memle
ketimizde ilk defa olarak tertip 
edilen bu sergi halka bir çok 

1 

nadir çiçek, tavuk, kut ~~te~
mek ve tanıtmış olması ıtı~aı:ı
le şayanı dikkattir. Sergının 

.. k"n mertebe kusursuz ol-
mum u ld v 

maaı için çok çahşılmıf 0 ugu 
ilk balatta göze çarpıyor. 

Bidayette alakadar olmayıp 
ta sergiyi gezdikten sonra i,ti· 
rak etmediklerine müteessir o
lan bir çok kimseleri de orada 
!?Ördük. Yalnız bu manzara ı?e-

Vali Mahidtlin B. Hrgigi 
açıyor 

lecek seneki serginin daha mü
tenevvi ve zengin olacağını gös 

teriyor. . . • . "k' 
Serginin tertıp ettı~ı mu a-

fatlar meyanında Gazı. Hz., Js-

t P a İstanbul Tıcaret o
me aş, "'kfit 
dası mükafatları gıbı, ey ye 
ve kemiyet itibarile çok kıymet 
li mükafatlar vardı.~undan dbalş 

nikel, bronz ma a · 

Münhal 
meb'usluklar 
İntihabat ancak maz
bataların tetkikinden 

sonra yapılacak 
ANKARA, 22 (Huıuıi) -

Mazbataları tetkik ~ümeni 
bu hafta içinde kendisine tevdi 
edilen mazbatalar üzerinde tet
kikatını ikmal edecelı.tir. Bu ıu 
retle Kütahyada iki meb'uslu
eun inhilal edip etmeyeceği an 
!atılacak ve mütealaben kıamt 
intihabata başlanacaktır. 

Bu İntihapta Halk fırkası 
namzet gösterecektir. Yarın 

mecliste müzakere edilecek bir 
madde olmadığından celse ta
til edilecektir. 

Mazbataları tevdi encümeni 
nin birinci mazbata11, mütea
kıp kararın verilmesine intiza
ren, ruznameden çıkanlmıftır. 

Başvekilin 
Atina seyahati 
İsmet Paşa ancak tem

muzda gidebilecek 
ANKARA 22 (Telefon) -

Millet meclisi haziran nihaye-
tine doğru fevkalade içtimaına 
nihayet vereceği cihetle, Baş
vekil İsmet Paşamr Atinaya 
temmuz bidayetindç gitmesi 
muhtemeldir. 

Cevdet Kerim B. 
ANKARA, 22 (Hususi) 

Cevdet Kerim Bey İstanbula 
hareket etmiştir. 

Tirede bir cinayet 
IZMIR 22 (Hususi) - Mehmet 

isminde birisi Tirenin Alan köyünde 
sevdiği kızla nitanJanan on sekiz ya 
11nda Sağır oğlu Yusufu çift •Ürer 
ken öldünnüttür. 

Müdaf aai Milliye 
müsteşan 

ANKARA 22 - Milli müdafaa 
vekaleti müst.,.an Del'YİJ Paıa""' 
tekaüdünü istediği ve yeri.ne Kolor
du kumandanı Ali Hikmet Patanın 
tayin edileceği söyleniyor. 

fzmirde sıcaklar 
lZMlR 22 (Hususi) - Burada 

ela sıcaklar tahammiil eclill'b"2 bir 
hale .. elmittir. Sıcaklardan bayılan
lar var. 

Bütçe ve 
tasarruf 

Meclise mühim bit 
layiha veriliyor 

ANKARA :ı2 (Telefon) 
Hüluiınet bütçe ile beraber, 
meclise takdim edilmek Üzere 
mühim bir kanun layimaaı ha
zırlamıtbr. Bu liyiha yeni büt
çe ile tasarruf esaslarının sure
ti tatbikine mütedairdir. Bu 
son layihanın ihtiva ettiği esas 
)ar haklunda heniiz kat'i bir 
malumat tcrenüh etmiş değil
se de, edinebildiğim r. • .lumata 
göre, liyihada şu esaslar var
dır: 

1 - 30 senelik hizmetleri ik
mal etmiş memurlar, bir hazi
randa tek~üde sevkedilecekler
dir. Ancak mütahauıs memur
lar bu lıükümden hey'eti vekile 
kararile i~tİ 5na edilecckJerdir. 
Mahkemei temyiz ve •5urayı 
devlet reis ve Azaları gibi'. 

2 - Vekalet emrinde bulu
nan veya yeni kfldro ile açıkta 
kalacak memurlara mükteıep 
haklan mahfuz kalmak şartile 
daha dun maaş ve mevkide 
memuriyet teklif edilebilecek
tir. Teklif edilen memuriyeti ka 
bul etmeyenler, yirmi bet sene 
hizmeti varsa tekaüde, aksi tak 
dirde tasfiyeye tabi tuulacaklar 
dır. 

3 - Vekileler memurlarını 
istedildet'İ mahal ve memuriyet 
!erde kullanmakta tamamen ser 
best olacaklardır. Şark ve Garp 
viliyetleri meselesi mevzuu lıab 
ııedilmeyecektir. 

4 - Mahkemeye Yet'ilmiş ve 
ya itten el çektirilmit memur
lar vekil« emrine almacaklar
dn. 

Liyihan1n memurların maaı
larına müteallik millıim madde
leri ihtiva ett.iği ele söylenmek
tedir. 

Yüzbaşı Celal 
Türk Ordusunun ilk edebi romanı 

Muharriri: 

Bürhan Cahit 
Bürhan Cahit Bey arkadatımız Avrupada bulund ğ _ 

d M·ıı· . . bi u u •• 
ra a ı ıyet ~ın ~ r~man hazırlıyacağını vadetmişti. Ar-
kadatımız lıvıçrede 11tırahat ettiği esnada bu vadini tuta
rak (Milliyet) karilerini ve bilhassa kahraman Türk ordu. 
sunu fevkalade alakadar edecek olan eserini ikmal etmiştir. 

Merhum Cemal Patanın Mısır seferile Sun"ye h · . cep eıın-
dekı askeri hareketler esnasında T edmur sahaa d . • ın a ve uya. 
nık Arap atıretlen arasında geçen siyasi ve milli bir mace-
rayı ihtiva eden bu edebi roma nm kahramanı ve adı: 

Yüzbaşı Celal 
dir •. Bür.ha~ Cahit Beyin kadınları, gençleri ve bilha11a genç 
zabıtlen alakadar eden bu eserini yakında 

MiLLiYET 
sahifelerinde oku:vacakaınu:. , • 

Dünkü maçtan iki enstantane 

1 15,000 kişi karfısında 

Fenerliler Yunanlıları 
dün nasıl yendiler? 

ikinci devrenin 38 inci dakikasında 
idi ki, Alaettin, emsalsiz bir galebe 
hızile Fenerin zafer golün il kaydetti 
(Fenerbahçe klübü müessis-

1 lerinden ve bu büyük gençlik 
müessesemizi senelerce idare 
eden Ali Naci Beyden, Olimpi 
yakos ile Fenerbahçe takımla
rı arasında icra edilecek maçın 
tafsilatını "Milliyet,, e yaz
ması için rica etttik. Aziz ar
kadaıpmızın bütün maçı bir si
nema filmi gibi tasvir eden gü 
zel yazısını memnuniyetle der 
cediyoruz.) 

... * * 
Saat on ikiden itibar- teb

rin büyük caddelerinden Taksi 
me doğru sel gibi bir insan akı 
nı ba,ladı. Saat birde stadyom 
etrafındaki vaziyet, Talimhane 
meydanındaki meshur Ben. A
mar Sirkine ait ~utat kalabalı 
ğı, geni§ bir mürekkep lekesi 
yanında küçük bir nokta haline 
indirecek derece kesif bir halk 
vardı. Daha maça üç saat kala 
atadyomun önü, arka11, yan ka 
pılarının bulunduğu uzun so
kaklar, girilemez, geçilemez de 
recede dolup taşmağa batladı. 

Biletlerini alanlar iki resmi 
kapıdan, bilet almaya imkan 
bulamayanlar da eski Takıim 
latlaıının büyük maç günleri 
her biri ıizli birer kapı rolünü 
oynayan sayısız, viran pencere 
!erinden içeri gimıeğe çalıfıyor 
lardı. Bu mahıerin arasından 
nasıl geçtiğimi, methalden na
sıl İçeri girdiğimi ve nihayet 
naııl yukarı balkona çıktığımı 
hatıra getirdikçe bir tarafımın 
nasıl olup ta sakatlanmamıt ol 
maıma kartı hayretten hayrete 
dütmekteyim. Birbirine kenet
lenmit yüzlerce insandan mü
rekkep bir seyirci dalgasının a
rasında bir çöp parçan gibi ta
mamen iradesiz bir halde, evve 
la öne atılıyor, sonra bir polis 
ve jandarma reddine çarparak 
geri geliyor, daha sonra tekrar 
ileri geri gidiyor, nihayet kala 
balığın mütterek hamlesile ileri 
atılıyorduk. Kadıköyünden 
stadyoma kırk bet dakikada 
gelmittim. büyük kapıdan bal
kona kadar, münakatalar, ıü
rültüler, itiımeler, kaloımalar, 
ııkıtmalar ve mütemadi ıeri 
tepilmeler arasında, tam bir sa 
atte vardık. 

Balkona çıkıp etrafa bakınca 
mütbit keaafetı kartııında "bu 
ne bal!,, demekten kendimi ala 
madım. 

Saat tam dörtte ıtadyom için 
de barınabilecek ne bir yer, ne 
bir pencere içi, ne bir ağaç dalı 
kalmamııtı. Muhakkak ki en 
kalabalık Galatasaray • Fener 
maçının üç misli halk vardı. 
Stadyomda yapılan en kalaba
lık ecııelıi maçı bundan dört se 
ne evvel Slivya • Galatasaray, . . . 

Harikulade bir tol atıırak 
Türk ıporculuğunun diinkii 
tüzel zaferini temin •tl•n 

Fenar mulıacimi AUietldlv B. 
gün kalabalık rekoru diye 12 
bin kiti tesbit olunDNftu. O i:a
diham ile dünkü kalabalıtı mu 
kayese edince Fener • Olimpi
yakoa maçında dün her halde 
15000 den fula ıeyirci vardı. 
Bazı zavallı seyirciler yer bula 
mayınca tribünlerin payandala 
rı üzerine yerletmiıler ve ora
larda, rafa konmut sakıı nev
inden, yahut komik Şarlonun 
son filminde abideye takılması 
gibi garip oturut vaziyetleri i
cat etmitlerdi. Hava o kadar ıı 
caktı ki seyircilerin yarıdan faz 
lası yeleklerini, çıkarmıtlar ve 
ellerindeki gazetelerden imal at 
tikleri yelpazelerine, güneşlik
lerine, rağmen zırıl zırıl terle
meye batlamışlardı. 

Stadyom adam almayınca ve 
sığınabilecek hiç bir yer kalma 
yınca herkes birbirini dııarıda 
değil, içeride tazyika başladı. 
Duhuliye tarafı ile tribünleri a
yıran tat duvar ıallanmağa, 
balkonun altından riate çıkan 

, (Devamı :beşinci sahifede), -
Piyango 

KUPONU 

ıs J 
Bu kuponu kesip 

saklayınız. 

Pl11ango laf.'111Jlı 'l nct 
uhifıunlzdedlr. 
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No:12 Yazan: M. Yavuz 

Klio hulul ediyordu 
Eleniyi en zaif yerlerinden 
yakalıyarak söyletebiliyordu 

- Hayatta, aile hatırası ola 
rak yalnız bu yüzük kaldı, Klio 
onu parmağımda tatıdıkça, ma 
zide yaşadığım hayat bütün ih 
tişamile gözümün önüne ıı:eli
yor ... Onu kimseye veremem! 

-Biraz evvel bana, kendini 
zehirleyeceğinden bahsetmit
tin! O yüzden bende durursa 
bu enditem zail olacak ..• 

Prenses Eleni hayretle KJio
nun yüzüne baktı: 

- Yüzüğümün sırnru sende 
mi biliyorsun yoksa •• 

-Tabii.. Daym Kral K.oa
tantinin sana hediye ettiği yü
zük, Palesloğ hanedanından 
mevrua en kıymetli ve eararen 
eiz bir definedir. Onun sırrını 
ben bilmez miyim? 

- Söyle bakayım, nedir? 
Klio gülerek cevap verdi: 
- İçinde zehir var ... 
- Zehir mi? 
- Hem de dünyanın ne müt 

hiş bir zehiri ... 
- Bu sırrı Türk sarayında 

senden başka bilen var mı? 
- Hayır ... 
Eleni önüne baktı. 
- Bu sır aramızda kalacak, 

Klıo! 

- Bana itimat et ... 
- Onu ne yapacakaın? 
- Dolabımda saklayacağım. 

Buradan firar ettiğimiz gün 
derhal sana iade ederim! 

- Ben o kadar iradesiz bir 
kadın mıyım, Klio? Kendimi 
zehirliyeceğimden mi korkuyor 
sun 

- Evet .. Seni biraz ruhen 
haata görüyorum. İnsan bazen 
İradesini kaybedince, evveli ö
lümü hatırlar ... 

- 8'!lhusus biz.. Değil mi? 
Biz ki saltanat görmüş bir dev 
rin son evlatlarıyız ... 

Elen! müteessirane başını 
salladı: 

- Bize ancak ölüm yara:,ır, 
Klio! Biz buradan firar edemez 
sek, mutlaka ölmeliyiz: 

Klio, Prensesin alnından öp 
tıı: 

- Müteessir olma, Eleni! 
Allah bizimle, mazlumlarla be 
raberdir. 

Eleni parmağındaki yüzüğü 
~ıkararak: 

- Al bunu, Klio! - dedi - ma 
demki beni bu derece düşünü
yors · .• Y ı.izüğümü sana veri
yorum! Onu iyi sakla.. Hane
danımd :..n bana miras kalan 
bir bu yüzük, bir de fU çekme
cede duran ufak bir haritadır .. 
Bunları tarihe karııan (Bi
ı:ans) ın son hatırası olarak 
saklayacağım. 

Klio yüzüğü koynuna koy
muştu. Kapıdan .-ıkarken zih
ninde kıvrılıp kalan harita li
ft da nereden çıkmıfh.? 

Fatihin ıı:özdesi hayret ve te 
reddüt içinde ne söyleyeceğini 
f&şırmı!h. 

Oc!adan çıkıp ıı:itse, bir daha 
harita lafı nerden açılacak .• 
Klio bu meselenin içyüzüne 
nasıl nüfuz edecekti? 

Eleni'nin Klio'ya fevkalade 
itimadı vardı. 

Klio bu itimattan ve sami
miyetten cesaret alarak dedi 
ki: 

- Bu eece hiç uykum yok, 
Eleni! Zaten memleketimize 
Türklerin girdiği günden beri, 
o tatlı, mes'ut gecelerin uyku
suna gözlerim hasret kaldı .• 
Sen bari rahat uyuyabiliyol" 
musun 

-Uyumak mı, dedin? Ona 
ben de hasret çekiyorum, Klio! 
Eğer uykun yoksa, gel, beraber 
otu:·ahm ... istesen, bu gece be 
nim odamda yat! Seninle saba 
ha kadar dertleıip ağlaşırız, ol
maz mı? 

K lio tekrar kapıyı kapadı. 
-Bu gece Sultan Mehme

din beni aratması muhtemel
dı r. F a kat, henüz odasında mi 
safirler var .. Gülüp eğleniyor
lar. 

- Sen her gece padiıah ya
tıncaya kadar uyumaz mısın? 

- Ne yapayım? lstemiyerek 
bu zahmete katlanıyorum, Ele 
ni ! Ben de bazen, senin gibi, 
hayatımdan beziyorum ve ölü
mü arayorum. Muı:affer hü
kümdarlara ~izmet etmek o ka 
dar güç ki .. 

- Fakat, Sultan Mehmet, 
zannedildiği kadar mağrur ve 
müstebit bir hükümdar değil, 
değil mi? 

-Bu görünüte 'hiç diyecek 
yok, Eteni! Eğer, padifah, g~
rur ve azametinden doğan bıl" 
huıunetle etrafını kaaıp kavur 
saydı, o vakit hiç birimizin var 
bğmdan eeer kalmazdı ... Padi
ıah, (Fener) de çalıtan Rum 
esirlerini birer birer ücretle is
tihdam etmete baıladı . 

- Bizim için acaba ne dütü 
.. ? nuyor .. 
- Bunu ketfetmek için mü 

neccim olmalıyız! 
- Paşalara yahut diğer ka

dınlarla konuşurken ağzından 
bir ıey duymadın mı? 

-- Fatih, sözünü teraze ile 
ölçer gibi söyler. Benim yanım 
da, bize mütaallik bir söz söy
lemesi imkanı yoktur. 

-· Serbest kalsak, ne kadar 
zengin olacağız, Klio, bilsen .. ! 

- Zengin mi olacağız? 
- Kostantinin bana miras 

bıraktığı haritanın içinde ne bü 
yük servet metfun ... Fakat, bu 
bahsi şimdiden kurcalamak teh 
likelidir, Klio ! Seninle bu hu
ussta başka bir gün görüşmek 
iaterim. ! 

Klio. ilk defa duyduğu bu es 
rarengiz harita etrafında ko
nutmak istiyordu: 

- Bu haritayı sana kim ver 
di, Eleni 

Diye sordu . 
Eleni omuzlarını kaldırarak: 
- Kral... . 
Dedi ve birden ayağa kalktı. 

Odanın kapısmı sürmeledi. 
- Bu çok tehlikeli bir mev 

zudur, Klio! Bu meseleyi sen
den ve benden başka bil" kimse 
nin bilmesini istemem! 

(Bitmedi) 

Zaro Asla 

Londrada iken istinaf 
mahkemesinde bayılmış 
"Deyli Ekpreı gazetesisinin yaz-

dığına röre, Zaro ağa bir lngiliz 
mahkemsinde ba

yılmııtır. Zaro ağa 
lngiltereden ayrıl

mazdan evvel, lngi 
liz mahkemelerini 

de görmek istemit 
ve hayvai:ıat bahçe 
sini ziyaret ettik
ten sonra lngiliz 
İ •tinaf mahkemeıi 
ne götürülmütür. 
Mahmekede Zaro 
ağa alika ile dinle 

..U., fakat anaızm 
üzerine bir fenalık 
gelerek bayılmıt· 

tır. Hademe ve po-
Zaro Ağa !itler Zaro ağayı 

öldü zannederek de.-bal dıtımya çı
karmıtlar ve bu telat içinde reis te 
mahkemeyi tatil etmek mecburiyetin 
de kalmıttır. Nihayet Zaro ağa iyi
leımit ve nekaluıtini geçirmek için 
deniz sahilinde bir yere götürülmüt
tür. 

Muğla için su 
Muğla 21 (A.A.) - Yeni 

belediye mediıi ilk içtimaını 
dün öğleden sonra aktetmit
tir Bu içtimada bütçe müzake
re edilmiı, ıu meselesi de görü 
ıülmüt ve suların fenni bir su
rette ıehre getirilmesi için kati 
kararlar alınmıttır. Yeniden su 
getirmek için 80 - l 00 bin lira
ya ihtiyaç hasıl olduğundan bu 
para itibar ve iktısat sandığın
dan istikraz ve diğer suretlerle 
temin edilecektir. 

Yeni elektrik fabrikasına ait 
projelel" Avrupadan gelmittir. 
Projeler tasdik edilmek üzere 
bu günlerde vekalete gönderile 
cektir. 

Viliyetimizin sahil luaımlari 
le sahillere yakın bazı mıntaka 
larında arpa mııbsulünün hasa 
dına batlanmrşt;r. 

MİLLİYET CUMARTESi MAYIS 1911 

HARİCi HABERLER •• 
Avrupa birliği komisyonunda 

~--------~-~eı~----------~ 

İşsizlik meselesini tetkik için on iki kişilik • 
yenı 

bir komisyon teşkil ediliyor 1 

ı 

ANKARA 22 (Telefon) - Ha
miJler mümessillerile müzakerat nor 
mal ~ 'sahada devam etmektedir. He 
nüz fa yanı kayıt bir vaziyet yoktur. 

Hayer bu akf'UD ekpreale b.ir .gÜİ 
çin lstanbula hareket etmıştır. 

tanbulda bir kaç ""at kalarak P"j 
gilnü buraya avdet etmit buluna 
tır. Yeni geni 

içtimalar 
İkbs&di işler için 

bir komite 
teşkil ediliyor 

CENEVRE, 21 (A.A.) 
Avrupa birliği tetkik komisyo
nu teavit komiteainin raporunu 
tetkik etmiıtir. K.amite, iktısa
di itlerle uğraımak üzere huıu 
si bir komite ihdasını ve bu ko
mit-in 6 temmuzda içtimamı 
teklif etmektedir. lleride topla 
nacak hububat mahıulünün sar 
fı meselesini tetkike memur ko 
mite, yenid- 10 haziranda top 
)anacaktır. Tesvit komitesinin 
l"aporu, F ranaız teklifini daha 
mutedil tabirlerle tekrar etmek 
tedir. Bu raporda Avusturyaya 
yapılacak iktısadi muavenet 
nıeselesini tetkike memur bir 
komitenin 24 haziranda içtima 
etmesi teklif edilmektedir. Kre 
diler hakkında Avrupa birliği 
komisyonu Cemiyeti akvam 
meclisinin beş kişilik bir komi
te te,kil edilmesini istemiştir. 
Bu komite, mali komite ile bir
likte Cemiyeti Akvam vasıtasi 
le beynelmilel mahiyette yapıla 
cak istikrazlar tahvili.tının ihra 
cım teshil edecek ameli usulle 
ri tetkik edecektir. 

Rüçhan esasına müstenit ta
rifeler hakkında raporda F ran
sa tarafından tasfiye edilen tes 
'bili.tın ancak istisnai ve mu vak 
kat olarak kabul edileceği der
meyan edilmektedir. Almanya, 
Belçika, Fransa, Yıunanistan, 
Macaristan, Letonya, Luksem 
burg, Lehistan, Portekiz, Ro
manya ve Çekoslovakya zirai 
krediye ait olan mukavelename 
yi imzalamıılardır. 

Avrupa birliği komisyonu a
zasından altı ve beynelmilel ta 
mirat bankası azasından keza 
6 kişiden mürekkep bir komis
yon iısizlik meselesi hakkında 
tetkikatta bulunacaktır. 

CENEVRE 21 (A.A.) -
Rüçhan esasına müstenit tarife 
ler hakkında İsviçre, Danimu
ka Norvec ve Rusya tarafından ' , 
serdedilen bir takım ihtirazi ka 
yıllara rağmen tesvit komiteşi 
nin raporu kabul edilmiştir. 

Bt!lediyede 

Kefil istenecek 
Şoförler cemiyetinin 

yeni bir kararı 
Bazı şoförlerin mal sahipleri 

nin haberi olmadan fazla para 
almak için ispirto ve içki kaçak 
çıhğı yaparak otomobilleri mü 
sadere ettirdikleri anlatılmakta 
dır. Bunun için mal sahipleri 
otomobillerini toförlere teslim 
de tereddüt gösteriyorlardı. Bu 
nu nazarı itibara alan ıoförler 
cemiyeti bundan sonra şoför
lük yapacaklardan iki muteber 
kefil almadan ehliyetname ver 
memeğe karar vermiştir. Cemi
yet bu karannı tatbik için hü
kumete müracaat edecektir . 

Tramvayların arasindan 
geçen otomobiller 

Son günlerde şehrin en dar 
ve kalabalık yerlerinde otomo 
billerin son sür'atle iki tramvay 
araıından geçtikleri görülmüt
tür. 

Galatadan baılayarak Şi,ha
ne yokuşuna kadar uzanan sa
ha En tehlikeli bir mıntakadır. 
Belediye bunu nazarı dikkate 
alarak otomobillerin behema
hal tramvayların sağını takip 
etmelerini, kalabalık yerlerde 
sür'atlerini azaltmalarını alaka 
darlara bildirmiştir. Buna ria
yet etmeyen toförler şiddetle 
ceza göreceklerdir • 

•İ,.LOIWA.T' ......... , ... Alman hamillerinin mümessili M. 

"İş Limited,, 

M. Maccas'ın 
makalesi 

Atina meb'usu meş- Ankara i!kbahar at koşularının 
- Bu isimde teşkil edilen ihracat •• •• •• •• d •• Jd 

ıirketinden sana ne?Diyeceksiniz.Bu hudatını UÇUnCUSU Un yapı ı 
nun diplomatlıkla alakasını anlata- • • } } t 
yun: Devletlerin ve milletlerin mü- samımıyet e an a ıyor ANKARA, 22 (A.A.) - llkbahar 
tekabil münasebetlerine hakim olan ATINA 20 (Muhabirimiz- at koıularımn üçüncüsü bugün ya
i.mil, iktı•at ve ticarettir. Dün dev- ı den) - Balkan haftası münase pıldı. Hava gayet güzeldi . Büyük 
letler, askeri ittif~kl~ !a~lardL betile İstanbul ve Ankaraya ei Millet Meclisi Reisi Ki.um ve Bat 
Bugün aralarındaki sıyası munase- d k' "k" k f At" vekil ismet Pa~larla büyük bir ka-

l · · · "l"fl l kv" ere t ı on erans veren ı- ,-bet en, ıkh•ad'i ıtı a ar a ta ıye e- • L "b !abalık sahada hazır bulunuyordu. 
diyorlar. Avrupayı alt üs eden Af. na meb'usu M. Maccas, 1 e- Birinci koşuya hiç kotu kazanma 
manya - Avuıturya cümrük ittihadı- ral fırkasının organı olan Er- ı mıı 6 tay cirdi. ' 
nın mani.11 bu değil mi dir? gassia mecmuasında, Türkiye Şevket Beyin Suzanı birinci, Hü-

Bunun içindir ki, Türkiye ile Av- seyahatinin intibalarım anlatı- ıeyin Efendinin (Yecilne) si ikinci, 
rupa ve Amerika memleketleri ara- Şükrü Efendinin (Nasip) i üçüncü 
sındaki ticaret rabıtalarını takviye yor· geldi. Mesafe 1200 metre idi. 
edecek olan it Limited şirketinin te M. Maccas Türkiye ile Yuna 1931 •enesi za.rfında kazandığı ilı-
esaiiıünden memnun kaldım. Sonra nistan arasındaki itiliflann ak ramiyelerin yekiinu 1000 lirayı ceç
da iki lıtanbul gazetesinin ıütunla- di zamanında, Yunan mahafili ıneyen halis kan lnıı:ilizler arallnda 
rında bu yeni tirket aleyhine yapı- siyasiyesinin ve efkarı umumi- yapılan kofuya 6 hayvan iftirak et
lan ne,riyattan dolayı teeuüf et- yesinin gösterdiiğ şüpheli ye ti. 
tim. Yeni şirketin evvela bütün ba- Fikret Beyin (Fikir) i birinci, Ce
ı·ici ticareti inhi•ar altına alacağı fÖY mütereddit vaziyetten ba'hse- lal Beyin (Espuvar) ı ikinci, Prena 
lendi. Bu tahakkuk etmeyince, şimdi derken, Yunan milletinin, diplo Halim Beyin (Leditar) ı üçüncü cel 

mittir. Mesafe 1400 metre idi. od 
Yerli ve Arap hayvanlar arafl 

2000 metre mesafeli kendikap kot~ 
ıuna S hayvan cirıli. Cenap 8e1'! 
(Sada) 11 birinci, Ihsan Beyin <l><j 
'Iİt) i ikinci, Cemil Beyiıı (Tayyar 
üçüncü gelmittir. . 

Bu sene aldıit iluamiyeler ytlı• 
au 2000 lirayı tecavüz ebneyea lıt 
liı kan lnciliz k01uauna 3 harY"' 
sirdi. Arif Beyin (Aodrenikoı) .1 

birinci, Şakir Beyin (Filozof) u İ~ 
ci geldiler. Mesafe 2200 metre idi· 

Hiç lıoıu kazanmayan yerli ~~1 lar anısmda yapılan 1400 metre!• 
yarıta 12 barnn cirdi. Prens ti• 
!im Beyin (lbninur) u birinci, f{I 
lim Efendinin (Şahin) i ikinci, f~ 
ret Beyin (Piur) u üçüncü gelıo•I 
tir. 

ıirketin, bu kadar büyük sermaye matlarının imzaladığı itilafları 
ile fili inhisar yapacağından korku- ve M. Venizelosun mes'uliyeti 
luyor. Onun için şirket teşekkül et- üzerine alarak vuku bulan beya 
mesin diyorlar. nallarından ve Yunanlıların 

uAzim meblağ'' da nedir biliyor--
musunuz? Beş yüz bin lira.. Yani Türkiyede gördükleri hüsnü ka 
250,000 dolar. iki yüz elli bin dolar bulden sonra tasdik ettiğini 

İzmirde garip bir cinayet oldu 

gibi, ikinci derecede zengin bir A- söylüyor. 
merikal•nın her hangi tasarruf ban- Yunan milletinin psikoloji
kası üzerine çek yazarak çeke bile- sinde Türkiyeye karşı vuku bu
ceği bir parayı bir ihracat şirketinin 
ıermayeıi için çok görmek nihayet, lan bu cezri tahavvül müşkül 
kendi züğürtlüğümüzden başka bir olmuştur. Fakat yeni hadiseler 

1 
şeye delalet etmez. Fakat iki yü< bu tahavvülün haklı ve yerinde 
milyonluk ticaretin yarım milyon- olduğunu mütemadiyen teyit e 
luk sermaye ile inhisar altına alına- dip durmaktadır. Yunanistan. 
bileceğini iddia etmek, ciddiyet ile 
telif kabul etmez. da husule gelen bu itilif hissi-
Eğer bu tirketi, Türk mallarını 

Avrupa ve Amerikada satmak için 
hariçte ecnebiler teıkil etseydi, 
Türk müatabıilleri namına bu tir
kete nasıl teşekkür edeceğimizi bil
meyecektik. bracat taciri, ihracat 
şirketi nihayet, milli mahaulilt için 
hariçte piyas tedarik edeıı bir va
sıtadır. Bu vasıta ne kadar mükem
mel olursa, İl"(rncat ve iıtihsiilde o 
kadar çok olur. Ve milli serTet te o 
kadar çoğalır. 1 hracat meııeleaini 
yalnız ~u vebu jhracat tüccarınm ka 
zancı noktasından ııörınek batalıdır. 
Bu, beynelmilel mübadele meıele· 
sidir. Biz lı Limited tirketinin mey
dana gelmesine sevindik; çünkü ih
racabmızın daha fenni bir surette 
yapılması, mabaulatımıza hariçteki 
piyasalarda daha büyük renç vere
cek. Ufak tefek tüccarın cidemeye
ceği piyasalara nüfuz edecek ve bin
netice memlekette fazla iıtihsil ola
cak. Görüyoruz ki, batka gazeteler 
bunu, mevcut ihracat tüccarlarının 
ağzındaki lokmayı kapmak için Jw. 
rulmuş bir tuzak telakki ediyorlar. 

Şirket yapılsınmış amma, serma
yesi daha az olsunmuş. Sonra şirket 
"Anonim,, olsunmuş, (limited) ol
masırunı.! .. Bunu yazanlara: 

nin Ankarada da tecelli edip et 
mediği soruluyordu.M. Maccas 
bunu bizzat mahallindegörmek 
maksadile, iki konferans ver
mek üzere, Türkiyeye gittiği 
ni söylüyor, Gazi Hz., Baıve

kil, vekiller, Fener patriki, 
meb'uslar ve müderrisler ve İs 
tanbuldaki Rum cemaatinin 
müttehizanı ile olan temasla
rından edindiği intibaları anla
tıyor •. 

"Yunanistana karşı Türk 
dostluğunun samimiyetine sar
sılmaz bir kanaatle inandım,. 
diyor ve Gazi Hazretlerinin net 
reylemek üzere kendilerine söy 
!ediği şu sözü tekrar ediyor: 

"Ben Yunan milletinin feza
iline ve hayatiyetine derin bir 
hürmet ve büyük bir taziz bek
liyorum.,. 

M. Maccas lstanbuldaki 
Rum ekalliyetinden de bahse
derken diyor ki: "Bizim orada
ki Yunan ekalliyetine karşı o
lan alakamız Eflatun da olsa, 
kaydetmelidir ki, bu ekalliyetin 
istikbale doğru olan vaziyeti

lZMIR 22 (Husuıi ) - Burada ni öldürenin Rıza isminde biri olıl 
Dandilli Hüseyin isminde bir sabı- ğu anlaşılmııtrr. Müddeiumumi' 
kalı Merıinlide halka fapka aleyhin hadiseyi ehemmiyetle takip etm' • 
de deli sasmasından ibaret bir kon- tedir. 
ferans v~:.neğe kalkmıt ve hadise Dandilli evvelce de hükumet al 
müddei.- · rniliğe aksedince merku· bine tefevvükatta bulunduğu içid 
mun tcvkıfi emredi1miştir. . . . . 

S h · h ta af d H"" bır kaç kere tevkıf edilmıf, fakat . e rın er r ın a aranan u-
seyin Selvili Mecçitte bir kahvede li müvazeneıi bozuk olduğu için ~ 
yaralı olarak bulunmut, karakola gö ı liye edilmişti. Katili Rıza da sab:l.1 
ti:.-iilürken yolda ölmüştür. Hüaeyi lalardan biridir. 

ilk çiçek ve tavuk 
sergisi dün açıldı 

• 
(Baş taralı 1 inci sahifede) 

yalar, şeref diplomaları da ha
larak en çok beğenilenlere, gü
müs madalyalar birincilere, ni
kel ~adalyalar ikincilere, bronz 
madalyalar da üçüncülere veril 
miştir. Sergiye iştirak eden ye 
gine kadın çiçek meraklısı Mat 
mazeln Fimi Şiımanyan şeref 
zırlanmıştı. Mükafatlar nakden 
sergide birinciliğin fevkinde o-

fendile.- üçüncülüğü kazana,.. 
bronz madalya almı,Iardır. 

Meyvacıhk kısmında Gazi 41ıı11Jıi 

1 
fatınc Mazhar Bey ve Petraki efe<' 
diler, ııümüş madalyayı lstanbul ıl 
raat mektebi ile Milli konserve fab 
rikası kazanmışlar, Simon efendi tl' 
Şeref diploması almıştır. Bahçe plio 
ları kısmında nakdi mükafatı gent 
LuUi Arif Bey alınış, birinciliği C• 
mal ve Omer Beylerle lnııiliz tef# 
reti bahçe müdiri M. Atil kazanmd 
ve birer gümüt madalya almıılard~ 
Vasi! ve Fredrih efendiler de birıl 
brom: madalya almıtladır. Kesilntİ 
çiçekler kısmında ismet Pa"' miik· 1 
fatıru Şükrü Bey kaçanmıt, lstan"'11 

belediyesi ile eski Konya valisi Ha 
dar Bey, Necmettin, Hüseyin ~ 
Cenyo efendiler birer bronz madal l 
ya, Matmazel Fimi Şitmanyan il• 
Hilmi efendi de Şeref diploma11 k• 
zanmıılardır. Sebzecilik kısmında 1 
tanbul ticaret odası mükafatını el 

I• 

- A birader! Herkeıin itine ne 
hakla karışıyorsun? Deseler acaba 
ne cevap verilecek? Sermayenin mile 
tannı ve şirketin nevini tayin ede
cek olanlar, şu ve bu gazetenin mu
harriri değil, bu teıebbüse sailerini 
ve sermayelerini koyanlardır. Gaze
teler, berkesin paraıının ki.hyası de
ğil a. Parasına ğüvenen, kanuni o
lan her iti yapar. Bet YÜZ bin lira
raya bir ihracat ıirketi teıkil edil
mişse, bir milyon beı yüz bin lira
ya diğer bir ihracat firketi daha 
- hem de koyu "limited'' nevinden _ 
teşekkül etmesine hiç bir mani yok
tur. 

nin mütezayit bir surette salahı ~ crd diploma<ı 
nr gösteren alametler vardır. 

Enginarfarı b iriıci 

gel; n 

Saffet B. 

büyük enginar yelittiren Saffet Efet ~ 
ıli kazanmış, Hi.zim Bey kabakll 
Şecaat Bey ıebzede, Celil Bey ~ '"' 
lada birinciliği kazanmıılar ve diğet 1 1 
birinciler latavri, Refet, Kabramal ~ 
Lı'.itfi Arif Beylerle Halkalı ziraa' lı 
melıtebiyle berabet- birer ciimüt m>• 
dalya almıtladır. 

Memleketimiz iktıaaden letkilat
sızdır. Eğer bu dünyada bayat hakkı 
iıteyorsak, teıkilit yapmağa mec
buruz. Gazetelre düşen vazife, leş· 
kili.ta doğru ablan adımları alkışla
mak ve buna zahir olmaktır. Ş11nun 
bunun hasedine ve aç gözlülüğüne 
tercüman olamak değil. 

• * * 
ispanya, Rus petrolü 

kullanacak 
MADRİT 21 (A.A.) - El 

Sol gazetesi, İspanya Maliye 
nazırı ile Rus petrol müstahsil 
!eri bir mukavelename projesi 
akdi hususunda mutabık kal
mışlardır. Bu mukavelename 
mucibince Ruslar kendi petrol 
!arını diğer petrollardan yüzde 
28 nisbetinde ucuz verecekler, 
İspanyollar da başka memleket 
ten petrol almayacaklardır. Bu 
na mukabil, Ruslar da mühim 
mikdarda İapanyol efyası satın 
alacaklardır. Bütün bunlar, dip 
lomasi münasebatının iadesi ta 
rihinden itibaren batlayacak
tır. Bu da pek uzak değildir. 

a'an 
Türklerin bunlar hakkında git- F. Şişmanyak 
tikçe büyüyen emniyetleri tam 
ve kamil bir hale gelince, İstan 
bul makarnalı da Ankaradaki
ler gibi düşünecek ve bu ekalli
yetin, Türk ekseriyeti ile olan 
menafiinin ruhi İrtibatı da ta
mamen teeaıüs edince, lıtan
buldaki Rum unsuru her iki 
millet arasında kıymetli bir zin 
cir haline girmiş olacaktır. 

M. Maccas Türk - Yunan 
anlaşmasının daha fazla ilerle
mesi için fikri münasebata da 
yol verilmesi, mütterek bir hi
maye sistemi ile ticari münase 
batın sıklaştırılması, gümrük 
müşkülitınm sadelettirilmesi 
fikrinde olduğunu söylüyor. Si 
yasi sahada ise şimdiki iki hü
kUınet bir garanti teşkil etmek 
tedir ve her biri itilafı daha 
müsmir bir hale getirmek gaye 
sile uhdelerine teveccüh eden 
her şeyi yapıyorlar. 

•••••• 1 

Bir tayyare düştü ve 
dört kişi öldü 

TOULON 21 (A.A.) - Bab 
riye dairesi birinci filonun Be
arn ismindeki tayyare gemisine 
mensup bir tayyarenin F asta 
Meknes civarında 700 metre ir 
tifadan düşmüş olduğunu bil
dirmektedir. 

İçinde bulunan dört kişinin 
dördü de ölmü§tür. 

diploması almııtır. Mükafatla
rın tevzii için her kısım için in 
tihap edilen jüriler sabah do
kuzda i~e başlayarak, notlarını 
Ziraat odasına vermi1ler, Zira
at odası da 11 de içtima ederek 
neticeyi tesbit etmiş ve müka
fatlarla, madalyalar vali Mu
hiddin Bey tarafından tevzi e
dilmiştir. 

Mükifat alanlar 
Odanın nihayete kadar tesbit et

tiği neticeye cöre, sersinin. fidancı
bk tubeainde Ptraki ~fe~~·. fevka
li.de beğenilmit, nakdı mukafat ken 
disine verilmittir. Jirar Efendiler de 
birinciliği kazanarak gümüt madal
ya almışlardır. 

Kuşçuluk kıamında lamail Efen· 
di hem nakdi mükafat hem gümüı 
madalya, Yusuf Efendi bronz ma
dalya kazanmıştır. 

Saksı çiçekleri kısmında ismet 
Paşa mükafatını Lutfi Arif Bey ka 
zanmış, Simon, Sabuncaki Tirifo, 
Muotafa, Soso, efendilerle belediye 
bahçeler müdürlüğü ve Taksim 
bahçesi birinciliği kazanarak gü
müş madayla, Koh ve Vasi! efendi
ler de üçüncülüğü kazanarak nikel 
madalya almışlardır. 

Nebatatı nadire kısmında nakdi 
mükafat gene Lutfi Arif Bey almış, 
belediye bahçeler müdürlüğü ile Ji
rar efendi birinciliği kazanarak gü
müı madalya Musctafa, Va~iJ, Tiri
fo efendiler ikinciliği kazanarak ni. 
kel madalya, Sabuncaki ve Simon e 

' Bu tubede ayrıca 5 kiıi de brool 
madalya alınıttır. Kimym cübrdelp 
alat ve ed.,.,at, neıriyat fubeainde 1 lt 
kİfİ Ye mÜetaeıe CÜMÜf, ÜÇ • ~. 
bronz madalya alnutlardll'. lii: 

Sergide Y alovadan ıetirdlji ilıi le 
çoban köpefini tqblr eden Sunu' 
lah Efendi baılıa köpek tqbir e< ı.. 
mediği için hem nakdi müküat, bl 
&'Ümüı madalyayı kazaruruıtır. l 

Tavukçuluk kısmına ait netice a, ~ 
cak saat S,3 da alına bilmişmittir- 1 

Bu kııımda 17 nakdi mükafat, 45 Si 
madalya tevzi edil..U.tir. a 

Nakdi müki.fat alanlar ıunlwdır 1• 
N.uri, A~niyadi, Nu~dılin, Ratip 

1
:. 

Tabır, Sada, Fuat, Fevzc, Servet, 1" 
li.t Beyler. Gene bu zevat ta dahil l 
olduğu halde diğer aerğiye İftiralı l 
edenler gümüt, nikel, bronz madaf> ,i 
yalar verilmittir, ıt\ı 

i~ 
lktısat veki!etinin mükafatını Ag ' d 

niyadi efendi almııtır. Tavukçuluk ,. 
alat ve edevatı kısmında koca Mu.- ._ 

1 

tafapafalı Adil Bey A vrupadalci erıı 
taline faik bir şekilde kuluçka maki l>ı 
nesi imal ettiği için nakdi mükafatı i' 
al.mq, diğer yerli ve Avrupa maki· ı 
neleri gümüt madalya almıflardır. C 

Ayrıca Lutfi Arif eBye bir fevk• 
iade ıeref diploması verilmittir. Bd 
diploma ziraat od<tıı sici11erine geçe 

1 

t 
cek ve LiiUi Arif Beyin resmi zira· 
at odası salonuna asılacaktır. 

Sergi dün büyük muvaffakiyel 
kazanma,, asgari 15 bin kiti taraf•" 
dan ziyaret edilmiştir. 
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lslanbulda numerolaj baslan savma mı ya 
~vlere numara koyma
~ını bile beceremedik! 

Me~teplerde 

Feyzi Ati' de 

Dün bir veda müsa
meresi verildi 

Feyzi Ati liıeoi beJinci sınıf tale-

Sorugoruz-ı lstanbul cuma günleri nasıl eğleııiyor? 

Taksimdeki sirkte olup biten er 
-----------~·-----------~ 

Herkes istediğini yazsın, halk gene bildiğini okuyor \1emurlar kendi keyiflerine bıra
kılınca, neticenin 

böyle olması çok tab-;~ ~i 

si dün saat ıs te mekeplerinde bir 

1 
müsamere tertip ebniılerdir. 

Beıinci sınıf talebeıinin . mez~n 
olan arlcadatları şerefine tertip ettik 
l..-i bu müsamere çok parlak olmuı, 
bilbaua (Aman hanım biraz suı!) 

lstanbul ithalat gümrü
ğü satı§ komisyonu bugün 
bilmüzayede 78 k:o.lem e§ya 
satıyor. Bugünkü satış her 
keseye uygundur. Çünkü 
içlerinde aylarca bekleye 
bekleye sahibi çıkmadığı i 
çin usu/en satılığa arzedi
len 2 kilo pirinç ı kilo, 950 
gram janbon, 1 kilo kurabi
ye. 3 kilo un, 6 kilo turşu 
50 gram kuştüyü, 2 kutu lo 
kum, 5 I<ilo süprüntülü kah 
ve, 8 kilo bozu/mu~ yağ gi
bi şeyler var. Tabii satış 

resmi olduğu için komis
yon bunları gazetelerle i
lan etti. 

-----------~·-----------~ 

Kırk paraya kırk düğüm vuralım diyenler .. - Kapıdan içeri girincP · 
taks ! - Kartpostalların taarruzu .. - İpte atlayan, telde dön~ ~ -

Zavallı siyahiler .. - Sürpriz buna derler - Kafes içinde uy~n .. Musakkafat komisyonları 1 
!rnt semt tahrir işlerile meş
u\ bulunmaktadır. Fakat ko
ıisyonlar İstanbulda yapılan 
lkat numerotaj işlerinden do 
~Yı çok müşkilat çekmekte
ırler. 
Şehremini tahrir komisyonu 

eisi Şerif B. diyor ki: 

" - Bundan üç sene evvel ya 
ılan nümerotaj itinde memu
n eline bir nümerotaj hanunu 
e bir de talimatname veril-

• işti.Kanunen binalara konula 
ık numaraları:rı, tapu ve ka-
11 tro, maliye, nüfus itlerinde 

s olacaktı. 

Halbuki bu zat, yaptığı nü
erota1· a nazaran elindeki ka-' . 
~n ve talimatı hiçe saymış yır 
m sene evvel yapılan müsak· 
tfat tarihine göre numara koy 
Uştur. Bu memurun üç sene 
'Ve) lstanbul maliye erkanın-
ın bazılarının ısrarına boyun 
idiği anlaşılıyor. Çünkü yir
l senedir lstanbulda vukua 
ılen büyük yangınların ve is 

.ıl nlak işlerinin vücude getirdi 
Uzun tabavvülatı biç nazarı 

bara almamıştır. Mevzu nu-
1.raların tashihi için ne müş
lat çekti~imizi ben bilirim. 

Bugün bazı evlere baksanız, 
Ptaında dört numara görür
büz bunların hangisi doğru .. 
r evde bir kaç numara bu
IJJıası muhaberatı teşvit et-
z ıni? 328 de tahrir yapılmış 
nara konmuş. Bundan üç se 
evvel belediye numara koy
ınuş. Belediye bu sefer de 
i rakamlarla numaralar yap 
nış, onları koymuş. Şimdi 
kapıların üzerindeki yan-
nurnar aları çizen komisyon
beyaz renkli numaralar ko 

Müsakkafat .comisgonu 
reisi Şerif Bey 

1 

yuyorlar. Bu, yalnız muhitin ı 
yabancılarını şaşırtsa gene iyi .. I 
Halbuki o kadar emek sarfedi
len defterleri de bozuyor. 

Müsakkaf atı tahrir 
edilen yerler 

Şehremini tahriri musakka· 
fat komisyonu Veledi karabaş, 
Fatma sultan, Beyazıt ağa, Me 
!ek hatun ve Uzun yusuf ma· 
hallelerinin tahrirlerini bitir
miştir. Cetveller Şehremini Ma 
liye şubesine verilmiştir. lhbar 
nameler şubece mükelleflere 
tebliğ olunmaktadır. Fatih ko
misyonu da Kırk çeşme mahal 
lesine başlamıştır. Samatya ko 
misyonu yarın Kasap 1lyas 
mahallesine başlayacaktır. 
Komisyonlara peyderpey iti
raznameler gelmektedir. 

Haber aldığımıza göre, bu 
komisyonlar, vazifelerinin e
hemmiyetinden bahisle, bare
me ithal edilmeleri için, Baş 
vekalete ve Maliye vekaletine 
müracaat etmişlerdir. 

Hapishanede sahte 
: anknotlar bulundu 

• 

Bu banknotları Rizeli il yas 
~ hapishanede imal ediyormuş 
k' l uııdan tam bir hafta evvel umu \ hapisanede bir ihtiyatsızlığı yüzün 

lıauisanede bir kalpazanlık vak den iş meydana çıkmıştır. .. 
a •lıııu§ Rizeli llyas isminde bir llyas mahkumlardan Sar~ H~~e-

•ıı k~lp para yaptığı ve Anado yinden 50 lira borç almış, hır mud
' •iirdüğü teshil edilerek, mev- det sonra da borcuna mukabil Hüse 

il• ~aralar ve kalıplar müsadere o- yine 50 lirallk kalp para vermiştir. 
• '1ıııtur. Hüseyin paranın kalp olduğunun 
1 farkeder etmez hemen llyasa git-
e/tiz eli /[yas kimdir? miş ve işe ortak olmak istemiş, 11-,. 
el •zeli llyaı Rizede bir kızın ceb- yas razı omamıştır. 
ti bikrini izale ettiği için 10 sene Sarı Hüseyin bunun üzerine meıe 

1• mahkum olmuı, bir müddet leyi Mangalcı Dursuna açmıt Dur· 
el 1 lıapsaneıinde yattıktan sonra, sun da il yasa mu•Rllat olm~§ . fakat 
~ hapiaanesine nakledilmiş bir İlyas buna d<'l yüz vermemııttır. 
it' 5· h · Bundan mug"' ber olan Mangalcı Umdur. Elyas ınop apısane· 

de kalp para yapmağa teteb- Dursun ııitmit keyfiyeti hapiaa~e 
.iliği için oradan lstanbul hapi müdürü Baha Beye haber vermış, 

, Baha Bey de gardiyanlarla beraber 
1tıe sevkedilmiıti. J ? taharriyat yaparak kalıplar, ka P pa 

.,ıPQzanlığa nasıl başladı ralar ve sair alat ve edevat bulun
tll>a1 dördüncü koğuftan nakle· mu§ ve müddeiumumilik keyfiyet-
• "'i ikinci koğuıtaki arkadq1arı ten haberdar ediJmiıtir. 

liizleri imalathaneye çalıımaya Misakla Kadir pehlivan ve llyas 
· lermiı Uyas koğuıta akıama yataklarında kalıplar, boyalar ve sa 
' )'aln;z kalıyon<l\lf• Q da bu ireden mada ıo tftne 50 liralık, 4 ta 

ı,. Jt1 fırsat addederek, ka!P. pa ne S liralık 1 tane on liralık ıahte 
ııağa karar vermiştir. para bulunmuşt~r. llyas . ~p':"n 

-· kararını verdikten sonra ko Bursa hapisanesıne n":ldedılmııtır. 
~kadaşlarından Kadir pehlivan Fakat llyas Bursaya gıderken bazı 

·,. ''ak i•minde bir ermeniye fik- 1 arkadaşlarının yat~~ .. ve -~o~ganları 
Çtnıı, onlardan muvaf~kat ce- nı elbi•elerini de r:otumıu.ştur. r.:ıe
alınca, iıe başlaınıf, zıyaretin• selede İ•mİ gizli tutulan bır gardıya 

r .adamlar vasıtasile kalıp tf'da- nın da alakadar olduğu söylenmek: 
·p lıp sahte bankonat imaline baı tedir. Rivayete nazaran llyas epı 
·, lır. zaman evvel Rusyada k•lpaza~ık 
il Paraların sürüriıü yapmııtır. Tahkikata dev~ın edıl-

'• 5, ıo ve elli liralık kalp p~- edilmektedir. 
ı ... 1 trıa1 etmiş ve bunları gene :z:ı- J ----------

~. ~elenler vasıtasile Anadolu polis hakkında 
·~denniıtir. Paraların bilhassa tahkikat 

ı '~~ sürülmüş, şehir .. v• k~saba 
urülmesine teşebbus edılme

•· · l'lunun <ebebi kalp paraların 
~ ~ lanılabilmesidir. Çünkü pek 

?t.k bozuk pek ace.;,ice taklit u ' , 
~eylerdir. 

• l 
rızanlık nan! meydana 

çıkarıldı ? 
I; llyas kalp para ya'lıp süre 

e ltlurına koymuş :'. ken bir gün 

. , 

.P'.:'li.~ ınü!ettişi Hüseyin Bey E
mınonu polıs merkezi mürettebatın 
dan 3 memur hakkında tahkikata 
baılamıştır. 

Bu üç memur Hasan İı . d b" 
k 1 k. . , mın e ır 

sabı a ının tev ıfı lölzınıke be 
ki "dd" ·1 n ser st bıraktı arı ı l.ı:t:'!lı ~ mazn~ d I 
. B hk"k n ur ar Hüıeym ey ta ı abnı ikmal tt"k. . . e ı 

ten ~onra netıceyı emniyeti unı . 
ye müdüriyeine bildirecektir. umı 

ve (GamllZ prens) komedileri biı· 
çok takdirler kazanmııtır. 

Talebemizin ilim ve irfan sahasın 
da da ayni muvaffakiyet gösterme• 
)erini temenni ederiz. 

Kız Ameli Hayat 
mektebi müsameresi 
Kız ameli hayat mektebi talebesi 

dün Tepeba,ı kışllk tiyatrosunda 
bir mezuniyet müsamereıi vermitler 
dir. Müsamereye Webenin ebevey
ninden madi. bir cok zevat davetli 1 

bulunuyorlardı. . 1 

Mü~amere parlak ve muvaffakı
yetli olmuştur. 

Orta mektep 
müdürlükleri 

Fakat bir şey daha satı
lıyor ki, ilana nazaran, pek 
kaçırmağa gelmez. Biliyor
musunuz ne? Bir paket, 
tam iki kilo, yüz yetmiş 
gram "nefis hamurisi!,. 

lki kiloluk bir paket te 
olsa, komisyon, sattığı ha
mur işinin acaba nelasetiııi 
nerede11 anladı, diye 

kaplan - Ne demişler; kurt kocayınca... i 

Gazeteler kaç gündür, veri- rine zencinin kalbine isabet et- Türk bayrağına hürmet 11 
yorlar feryadı: miş .. Bak şu ehemmiyet verdi- ni beklerdik. 'tıeS 

- · 'Ey ahali! Dört tane uyuş ğiniz işe .. Afrikanın bu mazliim Nihayet sıra kaplanların .. 
muş -~ap~~nla bir ~ kada~ ~Y°:: ~nsanlarını. Ben Amarlara sayı fese konma ve kafeste sıçr~~l· 
za donmuş arslan ıskeletını go ıle vermedıler ya.. 1 ma merasimine geldi. Hayva,. 
rüp le ne yapacaksınız? Yazık Paris sürprizlerinden burada j ıar yuttukları afyonun tesirilc 
paranıza.. Kaçacak deliği bile tekrar bahsetmeğe lüzum gör- adeta kendilerine malik değil. 
bulunmayan bu kokmuş çadır müyorum. Küçük bir kutu içi- diler. Hele bir tanesi merdive 

, altında diri diri yanarsınız ha! ne iki tane şeker koyarak rast- nin bir kenarına başını da ya-

l Boy~ot edi? şu "Sirk., e .. Git- gelene otuz beş kuruşa yuttu- yıp seyircilere karşı mükem
meyın şu pı& yere! ruyorlar. Yanımda bir Hanım mel bir uyku çekti. Arasıra 

1 

Bizde gazetelerin nefriyatı- oturuyordu. Bu şeker kutuları kamçı sesile gözlerini açsa da 
na ne kadar kulak asıldığına dolaştırılırken sordu: uyuşukluk tekrar başlayordu. 

1 

sirkin gördüğü rağbet bir misal - Bunların içinde ne var a- Arslanlara gelince, bunların ha 
dir. Siz istediğinizi yazın, halk caba? li büsbütün firaklı idi. 

Temmuz ayı içinde Ankarada Or \ 
ta mektepler müdürleri kongresi top , L Soruyoruz _J 
!anacağı malumdur. 1 __ __ 

Kongrede orta mekteplerde mü· 

gene bildiğini okur. - Ne olacak, dedim, sürp- Biraz hırıldasınlar diye zaval 
Dün gece ben de oraya git- riz.. lı çıplak zencinin .,,vet, burada 

tim. Meğeyse gazeteci arkadaş Kadıncağız merak etmiş ol. da bir zenci- yaptığr bütün gay 
!arımız, farkında olmayarak ı: u malı ki bu otuz beş kuruşu ve- retler boşa gitti. Hayvanlar ka 
nuslu hayvan mürebbileriiıe rip bir kutu almak gafletinde çacak delik arayorlardı. 

dürlüklerin lağvedilerek bu vazife- Ekonomi 
nin mektep muaUimlerinin kendi a
ralarından seçecekleri bir zat tara
fından idı,.re edilme,inin de muvzuu 
bahoolacağı muhtemel görülmekte· 
dir. 

Hem bakire, hem 
hamile 

Ahiren Ha•eki kadın hastanesine 
yatırılan bir hamilenin bakire oldu
ğu ıırörülmüıtür. Henüz pek genç ya 
tında bulunan bu bicare, Karadeniz 
sahil kasabalarından birinden olup 
bir eve hizmetçi girmİf, evin efendi .. 
si tarafından taarrza uğramııtır. 

Neticede bekaretini muhafaza et· 
mekle beraber hilmile kalan kızcağız 
vaz'ı h;\mil esnasında Artık bizarur 
kadın olacaktır. Evin efendisi, ziya 
retini inkar etmittir. 

Pasaport tahkikatı 
Polis dördüncü ıubesindeki pa

saport tahkikatının ikm"'l edildiği 
yazılmıştı. Henüz t~hkikat bitmit de 
ğildir. 

Şüpheli bir kadın 
Menıntı mıntakada "k sık dola

ıan Hilmiye isminde §Üpheli bir ka 
dın Kartalda tevkif edilmiıtir. 

Damakta çıkan diş! 

Mersinde pamuk 
ihracatınıız azaldı 

Ticaret ofi5i tarafından hazırla
nan bir istatistiğe nazaran, ninn a
yı zarfında Mersin limanından 523 
bin 9?6 lira kıymetinde 72,232 bal· 
ya pamuk ihraç edilmiıtir . 

Pamuk ihracatımız geçen seneye 
nazaran hayli azalmııtır. 

Yunan zeytin yağları 
Gelen malUmata nazaran Yunan 

hükumeti zeytin yağı istihıal ve ih 
racının tanzimi icin fevkalide sali
hiyeti haiz bir k-;,nüsyon tetkil et
miıtir. 

Buğday fiatleri düşüyor 
Buğday fiatleri bir iki ııiindür ye 

niden düşmeğe baılamıştır. Buna se 
hep bilhaHa Anadoludan buğday 
muvaredatının artmasıdır. Şehrin va 
sati buğday ihtiyacı 22 vagon oldu
ğu halde buJIÜnlerde yevmiye 45-50 
vagon raddesinde buğday gelmekte
dir. 

reklamın alasını yapmışlar. bulundu. İçini açıp bakınca gül Bu hal yanımdaki Hanımın 
Çadırın önü mabaşarallah... meğe başladı: da nazarı dikkatini celbetmiş: 

İçerisi deseniz iğne atılsa yere - Sahiden sürprizmiş bu.. - Bunlar nasıl arslan? Diye 
düşmeyecek... Develer geçerken birisi ya- bana sordu, sesleri bile çıkını· 

Ey kırk paraya kırk düğüm nındakine sordu: yor. 
vurulmasını tavsiye edenler, ne - Bunlar ne devesi? - Hanımefendi dedim, bun. 
redesiniz? Diyeceğim amma - Hecin devesi imiş .. Bak- lar gemi arslanı olacak. .. 
hiç şüphe etmem ki bu kalaba- sana tamam yirmi deve var. Ö- Ormanlar Kralı Haşmetme-
lığın arasında onlardan da bir teki gülerek: ap Arslan Hazretlerinin kafes 
kaç kişi vardır. Şimdi siz sorar - Acaba, dedi, bizim para- içinde, kırbaç yiyerek dolaşma 
sınız: mızla yaptıkları deve hangisi? sı, 'hakikaten acıklı oluyor. Te-

- Peki amma sen ne diye Sirkteki numaralar arasında vekkeli kurt kocayınca köpek. 
gittin? milli gururumuzu rencide ede- lerin maskarası olur dememit 
Cevabım hazır: cek bir numara var: Meseli kü ler! ... 
-Bir kere para vermedim. çük bir köpeğin kuyruğuna bay Şimdi bu yazıyı okuduktı 

Sonra da ortalıkta bu kadar de rağımızı takıp hayvanı alabildi sonra ey kari, oraya ister gi\ 
dikodu uyandıran bir caobazha ğine koşturuyorlar. Bu ne de- ister gitme! .. 
neyi görmemek bu mevzu kıtlı mek? Ben Amar Efendiden 
ğında işime gelmezdi. ----------------------

Neyse uzatmayalım. Biz de 
gittik. Elimdeki gazete kartı
nı uzatır uzatmaz Arap şivesi-

M.S. 

Borsa simsarları le kaba bir Fransızca kulağı-
Bir kaç gün evvel bazı teşebbü. mın dibinde canlandı: 

satta bulunmak üzere Ankaraya gi· - Taks vereceksiniz! 
den mubayaacılar hey'eti avdet et- Hemen oracıkta kırk kuruşu 
miştir. bıraktık. Daha ayılmağa vakit 

Mubayaacılar bilhaua Ticaret bor kalmadan spor kıyafetile bir 
sasından ~im~arların kaldırılınası i- k k d 

ul 1 d kız elime bir ağıt sı ıştır 1: çin teşebbüsatta b . un~uı ar .. ır. 
Muhayaacıların 5öyledıklerıne gore, - Ne vereceğiz matmazel? 

Sokakta gecenin 3 ün
de bir kadın feryadı 

vekalet bu husustaki noktai nazar- Cevap hoşuma gitti: 
iki gün evvel Kadıköyünde bir !arını muhik bulmut ve bosradan _ Ben yirmi beş kuruşa al. 

dişçinin muayenehanesinde nadir simsar <ınıfmın kaldU"limasına ka- , d A k . · · ? 
• ••••••• 

Sermayeyi dövdüğü yetişmemiş 
polise hakaret eden adam 

gibi bir diş vak'ası v,örülmüştür. Yedi . . y . borsa nizamna- ım.. rtı sız ne verırsenız • 
rar vermıştır. enı · · b 25 l"k 

yaşında bir çacuğun muayenesi ne mesindc bu şekilde tadilat yapılmıJ Dır ronz . ı uzattım am-
ticesinde çocuğun damağının tam ma kars.ımdakı bana o kadar 

tır. • 
ortasında azı dişi §eklinde sağlam Şeker fiatlerı ters ters baktı ki üzerine on ku 
bir diş çıkmakta olduğu görülmüt- ru~ daha ilavesine mecbur ol-
t .. Piyasada muhtelif memleketleden . ur. d 

Çok :ıadir görülen bu nevi ditle- şeker P.'etiren tacirler arasında reka- um. 
rin kökleri cok derin olduğu için bet va;dı . Bu rekabet şimdilik dur- Artık sirk' e bedava girmiş sa 
rontken ile ;,,uayene edilmeden çe- muftur. Toz şeker satıılarında Al. yılırclım doğrusu. Kırk taks, o
l<ilmesi tehlikeli görülmüş ve çocuk pullu fabrikasile So~~e~ _tıcaret mü- tuz da program, ettti yetmiş. 
fakülteye gö.,derilrniıtir. Bu nevi messilliğj ara•ındakı ıtılaf şeker fı- I F k t k b k d ) . · . a a azayı u a ar a sa-
dişler z:tkmad"'"ı büyüyerek, dili pa1·- atlarındaki j,tıkrarı temın etmış- 1 vusturduğunuzu sanırsanız al-
çalanma ta ır ar. tir. ~ 
•••• , • ••• •• • ........................................ ,,,., •• ,,,,,, 11•••11•• 1 ••• ............................ ,.. danı rsınız. 

Bir kadın komşusunu bıçaklar vurdu .. (gazeteler) Kart postalların taarruzu 

B • "k • 1 başladı, Vakıa, ilk günlerde ol-

' .: 

1- Nişanlı .. 

zr l l sene sonra duğu gibi bu taarruz, deffedil-

' 1 

meyecek kadar şiddetli değil 
-- ~ amma, ne de olsa can sıkan bir 

şey ... 
j , Bir düdük sesi .. Bir düdük se 

f 
1 , 
1 

3- Dul .. 4- ltaga .!ia .•. 

si daha ... Ortada göstermelik 
kabilinden bir kaç at, dolaştıra 
rak hünerlerine başladılar. 

Ondan sonra, ipte, telde, 
merdivende, kimi saçından, ki
mi dişinden asılarak, kimi iki 
büklüm takla atarak, bazı ma
rifetler gösterdiler. Fakat, kim 
sede hayret ifade eden bir hare 
ket görülmüyordu. Maamafih 
arada bir alkı,layanlar da ol
ma.yordu değil.. 

Çinliler hünerlerini gösterir
k~n arka sıralardan birisi bağır 
dı: 

- Biz bunların alasını F e. 
rahta gördük be! 

Ben :ımarlar, zayıfa karşı na 
sıl hareket edilmesi lazım gel
diğini elli senelik efendilerin
den daha iyi biliyorlar. 

Mesela kement attırıp her ta 
ı·afını sımsıkı bağlayacak biri 
mi lazım? Gelsin zavallı siyahi. 

Canbazbanede biri nişancılı
ğını tecrübe etmek İsteyecek? 
Gelsir. zavallı siyahi.. Bıçkını 
tahtaya saplayan adamın mese· 

l li eli titremiş t~ bıçak tahta ye 

Dün gece saat 3 raddesinde 
Beyoğlunda Sakızağacı soka
ğında oturanlar, gecenin o bin 
nisbe tenha bir zamanında bir 
kadının canhıraş feryatlarile u 
yanmışlardır.Bir müddet sonra 
kadının sesi kesilince, sokak or 
tasında bir alüftenin feci akıbe 
tile neticelenen bir kavga oldu 
ğu zehabına düşmüşlerdir. Fa
kat bir müddet sonra kadının 
feryadına koşan polise kartı tiz 
perdeden konuşan bir adamın 
bir çeyrek saat kadar devam e
den nutkunu dinlemişlerdir. Bu 
adam polise bir şey yapamaya 
cağını, kendisinin de bu mille
tin evladından olduğunu söylü 
yordu . 

Nihayet herkesin huzurunu 
bozan ve polise hakaret eden 
bu adam karakola götürülmüş 
tür . 

Karakolda Beyoğlunda Kal
yoncuda Eskici sokağında otur 
duğu ve isminin Mahmut bin A 
li olduğu anlaşılmıştır. 

Sokakta Çaycı Haticenin ser 
mayelerinden Nimeti dövdü
ğünden ve polise hakaret etti
ğinden hakkında takibat yapıl 
maktadır. 

Musluk hırsızları 
Polis, Garbis ve Hayrabat is 

minde uzun müddetten beri ls 
tanbulda çalmadık kurşun boru 
ve çeşme musluğu bırakmayan 
iki hırsız yakalamıştır. 

Hastane muamelatı 
rumca tutulur mu? 
Polis birinci şube müdiriyeti 

Y edikule Rum hastahanesi hak 
kında bazı tahkikata başlamı~
tır. 

Geçenlerde Y edikule Rum 
hastahanesi heyeti idare azası 
bazı meselelerin müzakeresi 
için içtima halinde iken hasta
hane muamelatının Türkçe ya 
pılıp kapılmayacağını konuş
muşlar. Muamelatın Türkçe ya 
pılması kararlaştırılırken heye 
ti idare azasından biri Rumca 
yapılmasını istemiş, bunun üze 
rine aza arasında münakaşa baş 
lamıştır. 

Müzakerat hitam bulduktan 
sonra muamelatın Türkçe yazıl 
~•masını isteyen diğer azalar vı 
li Muhiddin Beye giderek me
seleyi anlatmışlar ve maruz 
kaldıkları doktorun bazı müna 
sebetaiz sözler söylediğini be
yan etmitlerdir. iVlayet polise 
emir vermiş ve polis birinci şu 
be müdiriyeti tahkikata başla
mıttır. Polis tahkikatı ikmal e
dildikten sonra tahkikat evrakı 
mahkemeye verilecektir. 

Tıbbı adliler 
Tabibi adliler tabibi adli olabil 

mek için Tıbbı Adli müesseıesindı 
ikj senelik bir ihtisas tecrübesi ge 
çirmekte, hu "uretle de bareme göre 
mütahassıı maa,ı almaL•.rı 18.zım gel 
mektedir. Adliye Vekaleti Tıbbı ad 
li müesır;eıesinin bu huıstaki talebi .. 
ne verdiği cevapta bunun şimdilik 
mümkün olmadığını bildirmi§tir. 

Bir üfürükçü 
Geçenlerde zablta Hüsameddin is 

minde bir üfürükçüyü yakalayarak 
adliyeye te!'lim etmitti. 7 inci müs
tantiklik Hü--meddin hakkındaki 
tahkikatını ikm•l ederek evrakı ikin 
ci r.eza mahkeme5İne vermiş tir. 

Yakında nr:i veza mahkemesin
de Hüsl\meddinin muhakemesine 

.:,.;ı 1 ıa nacaktır. 

.. 
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ı buradan nereye çıkabilirim .• j 
Afrika ormanlarında değilim 
ki dıtanda kendimi emniyette 
göreyim. Y alnu: olarak sokağa 
çıksam, ortalık birbirine girer, 
üstüme seksen el ıilih atarlar 
hepsi de korkudan fena nitan 
alırlar, beni öldüremez, yaralar 
lar, fakat oradan tMadüfen ge 
çen birkaç kitinin kanma girer 
ler, onun için dıtarı çıkmam. 
Sonra açlığı ne yapalım. Eğer 
ahval iyi ıitse baıim gibi bir 
aralan böyle aleme maskaralık 
ederek karnını doyurur mu? 
Hem de ne ile? Kedi köpek ö
lüleri ile .• Ney9e bu bahsi kapa 
talım. Siz buralı mısınız? 

Rus dampinği var mı? 1 

Mevcut mukavelelere nazaran 
Ruslarla ticaret 

münasebatımızın bugünkü şekli 
llV 

Ruıya hemen hemen bütün 1 rum Konya gibi ufak tehirler
dvletler ile a'ktettiği ticaret mu de bile bulunan zeki ve ali ik
kavelelerinin ilk maddelerile, trsat tahsili görmüt bu ticareti 
o memleketin müteaddit tehir- hariciye mümessilleri Rusya 
!erinde birer (ticareti hariciye ihracatını alakadar eden bilü
mümessili) bulundurmajı ka- mum etYa fiatlarmı takip ve. 
bul ettirmiıtir. gunu gunune Moskovayı ha-

Hararet 
Kadın güvercine benziyor. 

Diti erkek bir çift güvercine ba 
kınız. Erkek güve.cin boynunu 
ıitirir, tüylerini '){abartır, gulu 
gulu diye bir ses çıkarır. Hula 
sa dişiye bin türlü cilve yapar. 
Fakat diti hiç alakadar değil
mit gibi görünür. Pırrrr ! Uçar 
uçar amma, uzağa gitmez ha! 
Yakında bir yet:e konar. Erkek 
güvercin de arkasından .• Ayni 
sahne tekrar hatlar. 

Hemen eve gidip Metihate 
bir mektup yazdım. Bıaımdan 
bir otomobil kazası geçtiği için 
on gün sonra randevuya gele
meyeceğimi bildirdim. Mela
hat mektubu ancak ertesi gün 
alabilirdi. Ben ertesi gün yal
nız apartımanımda batımı ıö
zelce sargılarla sardım. Ancak 
bir gözümü meydanda bırak
tım. şezlonga ozandım. 

y Geırtvıa/c •eri verilme:ı 
Afiid · ~ lrilııhalar ıo llurat 

.,. ..... .. -"-7• ait iti• 
ia ır)İriyete 111iinı-t edilir. 
C.:<emiz ilialana -'ıili7etiıoi 

41ru·etmu. 

Bugünkü Hava 
Oiın <nfazla hararet 28 enaı 

ı v <li. llugürı ruzg:lr hafi( lodos 
\'c han ckseriyyetle açik 

Haftanın ya~ 

Aslan gözü ile 
Şimdi muharrir dediğimiz 

nesnenin eskici Y ahudiden far-
kalmadı. Mahalle mahalle 

iılolaşıp mevzu toplamak ..• Ve 
tüphesiz hep eski ve müstamel 
ıeyler toplamak ... 

Ben de bu modaya uyarak 
geçuı gün erkenden sokaklara 
düştüm. ŞU1"ası senin, burası 
benim derken kendimi Taksim 
meydanında buldum. Abidenin 
etrafına toplırnmış olan güzel 
bahçe ne kadar hoşa giderse 
bahçenin orti\ yerinde paslı ve 
saygısız bir telgraf direğinin o
rada kazık gibi durması hele 
Belediye masrafını verdiği hal 
de telgraf idaresinin umur et
medigini düşündükçe sanki ka 
~ub1 bana girmiş gibi muazzep 

.uğum için orada hiç dur
h dan Talimhaneye doğru yü 
; '"ıA.im. Yollar açılahdan beri 
"Çöl manzarasını kaybetmiş o-

lan Talimhane meydanında 
canbazhanenin koca çadırlan 
kurulu idi .. Y ava, ya va, sokul 
dum. Hayvanları seyre gelmi! 
birkaç çocuktan batka kimse 
yoktu .. Arka kapıdan şöyle bir 
içeri baktım. Lakin Arslan beni 
göı·dü ve sağ gözünü kırptı. 
Allah Allah! ne garip şey! Ars 
lan adama işmar eder mi? Ben 
de gözümü kırptım .. Gülümse
di ve bana doğru yürüdü. Ka
çamadım amma korkudan yere 
çöktüm. Karmmda bir veca bat 
tadı. Arslan da yavaş yavaş 
yaklaştı. 

- Koı·kmayınız canım diye 
hitap etti. Hayretimden don
dum kaldım. 

Kekeleyerek: 
- Siz lif söyleyebiliyorsu

nuz? 

- Siz söyleyemiyor musu
nuz? 

- Söyleriz amma biz insa
nız ... 

- Evet büyük meziyetinizin 
diğer hayvanlarca nasıl telakki 
edildiğini bilseniz bir daha bu 
tözü ağzınıza bile alamazsınız. 

- Sizi böyle serbest nasıl 
bırakıyorlar? 

-· Ne okcak azızım.. Ben 

- Evet! 
- Eğer itiniz yoksa beni 

şehirde şöyle bir dolaştırır mı
sını? 

- Maalmemnuniye! Yalnız 
kimseye ilifmemeli! 

- Ne münasebet?! Kimse 
bana ilişmesin de ben kimseye 
dokunmam! 

Bu söz üzerine arslanla bera 
her arka kapıdan çıktık ve tü
nele kadar büyük caddede git
tik geldik. 

Bu ufak gezintide arslanla 
şunu görüştüm: Taksim mey
danındaki bahçenin parmaklık
larına oturmuş adamları göste
rerek: 

- Bunlar neden kanapeye 
oturmazlar. 

- Kanape neden yok! 
- Belediye koymuyor, otu-

ranlar fıstık yiyip süprüntüsü
nü yere atıyorlarmış. 

- Ha! doğru fikir. Lakin şu 
karşıda, herkesin girip çıktığı 
pis kokulu yer nedir? 

- Umumi hali! 
- Berbat şey! Fıstık kabu-

ğunu pislik telakki edenler bu
nu görmüyorlar mı? 

Tramvayları göstererek: 
- Şu tekerlekli kafes içinde 

ki adamlar da bizim gibi can
bazhanede mi çalıtıyorlar? 

- Hayır! İ§lerine gidiyor
lar. Ona tramvay denir. Yalnız 
insanlar biner. İçeriye kedi yav 
rusu bile almazlar .. 

- Çok şükür biz bu azaptan 
uzağız .. Aman, aman şu taban 
calı külotlu müsellih adam 
kim ... 'önünde toplayıp götür
düğü adamlar hırsız mı, katil 
mi? 

- Yok canım, o silahlılar 
Belediye çavu,lan, önündekiler 
de simitçi, leblebici gibi ıeyyar 
esnaf... Sokakta durmasınlar 
diye topluyor. 

- Bu adamlar tabanca atar 
lar mı? 

- Top bile atarlar. 
- Berbat şey! Leblebici ol-

maya gelmez! 
- Ya o tramvay arabaları

nın her birinin basamağında 
bunlardan bir tane görüyorum. 
Neden içeri girmezler? 

- Bsaamakta durmak yasak 
tır da ondan! 

- Şu güzel antreli yer ne-
dir? 

- Sinema! 
- O ne demek? 
- Bir perdeye resim akset· 

rirler, herkes seyreder! 
- Hayal desenize! Ya bu 

içerisi insan dolu nedir? 
- Kahve! 
- İçerdekiler ne yapar? 
- Otururler. 
- Tuhı.f şey! Lakin affeder 

Milliyet'in tefrikası: 38 

Kadri yalnız Kerimeyi dü- ı muşlar. Yu~uf Pa,a kızını zor· 
'.şünüyor, yalınız onun selime- la İbrahim Beye Ve!Cmek İstiyor 
ti namına endişe ediyordu. Bir mu9. 
ualık durdu, kararsız bir tavu- Baker arkada§ının yüzüne 
:rla etrafına bakındı. sonra den- hayretle bıtkh: 
iz kenarına giden yolu takibe - Ba! katip mi? .. lbrahim 
ba,ladı. Bey pek sağlam ayakkabı değil 

Tenha sahile gelince bir dir. Yusuf Paşıı kızını zorla 
müddet durup tahayyülita dal- ona vermek istiyorsa İbrahim 
dı. Fakat kaybedilecek zaman Bey Sadrazamın mutlaka bir 
yoktu. Firar için daha bir çok zayıf tarafımı bUlup oradan 
hazırlklarda bulunmak lizım- vurmuştur. Kerime Hanim bu 
dı. Eve dönerken yolda Çarla itlere ne diyormuş.? 
Baker'e tesadüf etti. Selamla- - Kerime çok müteessir. 
şıp beraber yürümeğe başladı- Hemşiremi görmek üzere bi
lar. Kadri Bı•y nihayet kendini zim eve gelec"°ğini vadetmiş. 
düşüncelerinden kurtarıp: Niyetim.iz bize gelince bizim 

- Su anda muhtelif mesele evde girlice nikah kıydırmak. 
!er ba~ıa cndise veriyor; fakat 1 -- Tabii sonra Büyükadada 
en fazla Keri!I'cyi men!< edi- 1 kalm.yacaksınız, değil mi? 
yorum. • - Ben, mesele unutulunca-

- Neden? Hasta filan mı? ya kadar, dışarı bir yere git-
- Yok, hasta değil. Fakat ' ek.. 

Bunlar bulundukları tehirle- berdar etmekle beraber müsait 
rin iktısadi vaziyeti üzerie ge- zamanlarda da doğrudan doğ
nit etütler yaparak, vardıkları ruya etya almak ve satmak sa
neticelerden doğrudan doğru- li'hiyetini haizlerdirler. 
ya veya bilvasıta Rua hüküme- Bu tetJ<ilitm zaman itibarile 
tini malümattar ederler. elde edeceği tecrübelerden son 

Bu yapılan etütler, o mem- ra Rusya ihracatına en iyi bir 
leketin muhtelif istihsalitı, cereyan verebileceğine tüphe 
muhtelif senelerde ne miktara edilemez. 
baliğ olduğu; ticari vaziyeti, Elyevm mevkii mer'iyette 
ithalatın hangi memleketler- bulunan 1927 tarihinde Ruslar 
den yapıldığı, ithal edilecek ile aktettiğimiz ticaret mukave 
emtiada ne gibi teraitin arandı !esile merkezi İstanbulda ol
ğı gibi ticari, iktısadi ve muh- mak üzere, İzmir, Trabzon, 
telif martelerin psikolojisine a- Mersin, Erzurum, Eski,ehir ve 
ittir. ya Konya şehirlerinde her tür-

Emin ve muntazam iktısadi lü müsaadat bahşedilerek Rus
istatistiklerin neşredÜdiği bi- lann birer ticareti hariciye mü 
zim gibi memleketler is-in yapı- messilleri bulundurmaları ka
lan bu etütlerin hiç şüphesiz bul edilmiştir . 
büyük bir ehemmiyeti vardır. 

Rusyanın takip edeceği tica
reti hariciye siyasetininı ana 
hallan demek olan bu etütler, 
o memlekete aktedilecek tica
ret mukavelelerinde bir esas 
olur. 

Hamburg, Marsilya gibi ti
caret şehirlerinde değil, Erzu-

siniz amma bir ıey söyleyece
ğim .. Bu sokakta gördüğümüz 
yüzlerce çocuğu böyle batı boş 
kim bırakır? 
-Anası, babası! 
-Allah ıslah etsin.. Pardon 

ne için arasıra §apkanızı çıka
rıyorsunuz? 

- Selim vermek için! 
- Garip tey, garip ıey ! Pe-

ki amma bu çoluk çocuk arka
mızdan neye geliyor .. 

- Sizi görmek için! 
- Yahu bunlar hiç le mi 

arslan görmemi,ler! ! A, a ! Şu 
karşıdaki dükkanlardan esmer 
birisi bana elini sallayor .. Kim 
dir o?! 

- Tütüncü Acem! Sizi bay
rağına benzetmit. 

- Şu dört tekerlekli cana
\'arlardan sizde ne çok var .. 

Bu ticareti hariciye mümes
silelerinin faaliyeti neticesi ta.n 
zim ettikleri raporlar ve yaptık 
ları etütler memleketimizin ik
tısadiyatını öğrenmek isteyen
lere iyi bir mahaz olabilir. 

lstanbulda neırettikleri mec 
mua cidden memleketimiz hak 
kında yaz:ılmıt en kuvvetli ik
tisadi etütleri havidir . 

Yalnız bir devlet adamı gibi 
o memleketin iktısadi vaziyeti
ni değil, bir tüccar vekili gibi 
o şehrin tüccarlarile temas ve 
icabında muhtelif eşya alan ve 
satan ve ayni zamanda dünya
nın bütün şehirlerindeki piya
saları takip eden bu ticaret mü 
messiUel'.~n yaptıklan etütler 
yapılacaiıl ticaret mukaveleri
nin esaslJlı tetkiJ ederler. 

1927 * Ruslar ile aktedilen 
ticeret mukavelesine nazaran 
"en ziyade madıarı müsaade 
devlet,, kaydı mütekabilen ka
bul edilmiştir. 

Fakat bugünkü Rus rejimin 
de ithalat ve ihracatın serbest 
olmaması bu mütekabilen ka
bul edilmi, müsaadatı bir ta
'.:"aflıy a tahvil ediyor. 

Korunuyor musunuz? Mevcut mukaveleye nazaran 
- Ödümüz kopar, onun için ticaret mukavelesi aktettiği-

hep kenardan gideriz! miz ve edeceğimiz her hangi 
- Aman azizim size zahmet bir memleketten talep edeceği. 

olacak amma beni tekrar yeri- miz asğari gürqrük ve diğer ru 
me götürünüz! Sıkılmağa bat- sumdan fazlasını Rus yadan ta
ladım. Hem hızlı yürüyelim. lep edemeyiz. Bu şart müteka-

Biz sür'atle Taksime doğru bildir. Fakat pratikte, Ruslar 
ko,arken bir sürü çocuk arka- mübayeatlarını ecnebi piyasa-
mızdan !ardan doğrudan doğruya ken-

- Voyvo! dileri yaptıklarından Rusya ya 
Diye bağırıyordu. ithal edeceğimiz emtianın reka 
Aralan sordu: betini imkansız bırakmaktadır 
- Neye bağırıyorlar? !ar. Bu vaziyette Rusya diledi-
- Si7i alkıtlayorlar! De- ği memleketten - ve bazı düşün 

dim.. celerle de belki bizim sattığı-
- Tarafımdan te,ekkür e- mızdr:n daha pahalı olarak -

din dedi ve kafesine girdikten mubayeatta bulunmakta ser-
ıonra büyük bir nefes aldı. l besttir. 

FELEK Bunun neticesi Rusyanm bi-

gm düşündü. Sonra: olamadı. O sırada Kerimeyi gö 
rebilseydi, c>ndi,elerin esasHz 
olmadığına kanaat ha!ıl eder
di. 

Benim Melitlıatle de vaziye
tim böyle .. Kendisine ne dillet 
dökmeyorum. O hiç anlama
mazlıktan geliyor. Hem anla
yor, hem de kaçmayor. Niha
yet geçen gün bir randevu is
tedim. 

- Yarın mı gelsem, öbür 
gün mü gelsem, bir hafta son
ra mı gelsem, on gün sonra mı 
gelsem .. Diye alaya başladı. 

- Peki, dedi, on gün sonra 
gelirim .. 
. - Etme Melahat, on güne 
kadaı· ben çıldırırım. 

- İstersen ..... Diye kısa ke
since naçar razı olduk. 

Fakat bu on gün, bana on a
sı;· gibi gfüünüyordu. Günleri 
iple çekiyorum, daha dördüncü 
gündeyiz. 

Çok sevdiğim arkadaşlardan 
bir Hikmet vardır. Sırlarımızı 
birbirimizden saklamayız. Peri 
şan halimi gördü de sordu. Ben 
de meseleyi anlattım . 

- Doğrusunu ister misin? 
Dedi. Bu gibi kadınlara hile 
yapmalı. 

- Nasıl hile? 
-Öyle bir hile ki hem onun 

hem senin hoşuna gitsin. Ben 
başkasına da böyle bir hile tav
siye etmiştim. Öyle muvaffak 
olmuş ki •. 

- Allah aşkına şunu bana· 
da anlat ... 

Hikmet anlattı. 

ze paytığı ithalat seneden se
neye fevkalade artarken bizim 
Rusyaya ihracatımız maalesef 
seneden seneye tenezzül etmek 
tedir . 

Sene 927 Rusyaya ihracatı
mız 6,229,762 Ruayadan itha
latımız 6,892,410 Rusya ile u
mum ticareti hariciyemiz 13 
milyon 122, 172 Rusya ile u
mum ticaretimizde ihracatımız 
nispeti o/0 47. 

Sene 928 Rusyaya ihracatı
mız 6,454,480 Rusyadan itha
latımız 12,063, 725 Rusyaile u
mum ticareti hariciyemiz 18, 
milyon 518,205 Rusya ile u
mum ticaretimizde ihracatmız 
nispeti % 34 . 

Sene 929 Rusyaya ihratımız 
5,432,266, Rusyadan ithalatı
mız 16.344,589 Rusya ile u
mum ticareti hariciyemiz 21 
milyon 7~6,855 Rusya ile u
mum ticz.retimizde ihracatınız 
nispeti o/0 25 . 

Görülüyor ki Rusyaile haı-ici 
ticaretimiz, yekün itibarile bir 
inkişaf arzediyor. Fakat bu İn
kitaf mun.taznman tenezzül e
den ihracatımız nazarı itibare 
alınırsa, aleyhimizdedir. 

Mümtaz 

H .. kikaten intizarım çok u
zun sürmedi. Merdivenlerden 
çıkışından tanıdım. O.. Geli
yor. Kapının zili çaldı. Açtım. 
Dediğim gibi Melahat .. 

İri gözlerini açarak : 
- Ne oldu, geçmit olsun! 

dedi. 
Kendisine muhayyel bir oto

mobil kazası anlattım. 
- Vah, vah! Bir tarafın a

ğırı yor mu 
- Hayır, cicim... Seni gör

düm, hiç bir ağrım kalmadı. 
- Olmaz, olmaz. Muhakkak 

ağırıyor, saklayorsun, ıztll'ap 

çektiğin gözünden belli .. Hem 
böyle oturmak olmaz. Yatmalı 
sın. İnsan yatınca daha rahat 
eder. Neye yatmadın? 

Bu sual karşısında bir cesa
ret gösterdim: 

- Seni bekliyordum, dedim. 
Gene işitmemezlikten geldi. 

Fakat kendisine bir hasta ba
kıcı vazifesi tertip ediyormuş 
gibi, hemen hazırlığa girİ§tİ. 
Onun nazarında ben bir erkek, 
bir işık, bir çılgın değildim. 
Sadece bir hasta idim. 

Yarı emir yan ı·ica ile: 
- Haydi kalk, olmaz böyle .. 

Seni yatıracağım, dedi. Kolu
ma girdi, beni odama götürdü. 
Güzelce soydu. Ben işin alayın 
da olmakla beraber, onun yar
dımı ile soyunuyordum. Fakat 
biç te yaralanmadığımı ona is
pat edecek müsait bir fırsatı 
da kollayordum. İlk tqebbü
süm muvaffakiyetsiz kaldı: 

- Sen deli misin dedi .. Bu 
halde bir adam •. Rahat oturda 
sana bir ıhlamur getireyim. 
Mutfağa gitti. On dakika 

sonra, kim bilir, nereden buldu 
buluşturdu. dumanı üstünde 
bir fincan ıhlamur getirdi. 

- İç dedi. Ondan sonra da 
uyursun. 

Vaziyetim, gittikçe gülünç 
oluyordu. Bu vaziyetten nasıl 
çıkacağımı düşünüyordum. Bu 
dü,üncede iken hasta bakıcım 
gözüme baktı ve birdenbire el
lerimi tuttu: 

- Ate,in var dedi, baksana, 
ellerin nasıl yanıyor. Burada 
termumetre var mı? 

Şarırdım: 
- T ermumetre mi? 
- Evet, dedi, hararetini ala-

cağım. Varsa sen rahatsız ol
ma. Ben bulurum . 

Kalktı, çekmeceleri dolapla
rı karıştırdı. Nihayet buldu. 
Ben hararetimi aldırmak iste
miyordum. O ısrarla İsteyordu. 
Nihayet göğsümü açtı. Termu 
metreyi tam koltuğumun altı
na sıkıttırdı. üç dakıka sonra 
be ktı: T c.m otuz yedi .. 

çağırdı. Hummalı parm~klarile- Bülbül hanımına bir 9ey so
halayığın yanaklarını ok§llya- racaktı. Fakat ıormağa vakit 
rak: kalmadan Ferah içeri girdi. 

- Bülbül! dedi. Ben her za- Kerime dikkatle yüzüne baktı. 

- Bu gece Mudanyaya bir 
vapurum gidiyor, dedi. Sizi ge 
tn bu vapura binclirebilirim. 
Bir kere gittikten sonra sizi zor 
takip ederle~. 

- Ya siz Siz ne yapacaksı
nız? Beni himaye için kendini
zi tehlikeye atmanızı istemem. 

Kreime daldığı derin u:ı-ku- man seni iyi tuttum, her iste- Bu kapkara çehrenin arkasında 
dın uyımmıttı. Uyanır uyan- ı diğini yaptım. Eğer sana söy- gizlenen düıünceleri okumağa 
maz ilk düşüncesi Kadri ile bu l leyeceğim ,eyleri yaparsan, bir çalı,tı. Bülbüle söylediği sözle 
lu~mak üzere Adaya gideceği. dediğini iki etmem. Sonra iste- ri Ferahın ruhu duymamak )i-

- Ben kendimi nasıl olsa 
müdafaa edebilirim. Benim evi 
mi kuşatsalar bile beni yakala
yamazlar. Benim evimden yer 
altı yollar vardır. Onun İçin 
sen beni hiç merak etme. Bu 
meseleyi düşünün, neye karar 
ver:rseniz akşama bana uğra
yıp bir haber ver. Tekrar konu 
şup kararlaşırız. 

Ke~imenin Büyükadaya ge
leceği güne kadar Kadri sevgi
lisinden hiç bir haber alamadı. 
O gün santiar geçtikçe Kadri 
Beyin rahatı kaçmağa başladı. 
Akşama kadar beklec!i. Kerime 
den bir haber çıkmayıııca endi
,esi bir aza::ı haline geldi. Sev
gilisinin gelmeyişine hiç bir 
ma!h'i veremiyordu. Bütün ge
ce düşündüğü halde bu muam

bir türlü- halle muvaUak 

ni hatırlamak oldu ve o zamım diğin gibi esvap yaparım. zımdı. 
hakikat sanki içine doğdu. Bu Bülbülün gözü sevinçle par- Bülbül hanımının itareti üze 
ani hastalık sevgilisi ile bulu!- ladı. rine odadan dııarı çıktı. Kim-
mauna mini olmak isteyen bi- - Emredin, Hanımefendi- aeye sezdirmeden evden fırladı. 
rinin eseri idi. Kendisini Şişli- ciğim... Doğru vapur iskelesine kotlu. 
de kim alıkoymak isteyebilir- - Ben derhal evden çıkıp Ada vapuruna daha yarım sa
di? Aleyhinde tertip edilen bir gitmek isteyorum. Bak, kuvve at vakit vardı. Bülbül kalaba
suikast vardı. Bu suikasti boz- tim yerinde. Üstümdeki fena- Irk içinde durup bekledi. Hala 
mak için bütün zekasını sarfa lık geçti . yık hanımının mektubunu sım
karar verdi. Göz kapakları ya- Kerime doğru söylediğini sıkı koynunda tutarak halkı 
rı kapalı olduğu halde babası- İspat için yatağında doğrulup seyrediyordu. Tam osırada si
na baktı. Yusuf Paşa doktorla oturdu ve sözüne devamla: yah bir el kolunu tuttu. Bülbül 
birlikte odadan çıkıp gitti. O - Şimdi sen doğru doktora karşısında Ferahı gördü. Ha
zaman Kerime yorgun bir ta- 1 gideceksin. Söyle kendisine, bu remağası halayığı evden beri 
vırla içini çekerek Kamere: akşam mutlaka gelip beni gör- takip ediyordu. 

- İçim sıkılıyor, dedi. Bura ıün ondan sonra daha mühim - Bana bak, kız! dedi. Be" 
da bir başıma kalırsam aklıma bir iş göreceksin. Sonra bir ni küçük hanım gönderdi. Sen 
fenalık gelir. Bülbülü çağır da mektup vereceğim; bunu Büyü timdi gidip çarşıdan şeker ala 
bana ş11rkı söylesin... kadaya götürüp Yegane Hanı- caksın. Sonra sende bir mektup 

Kamer hastanın istediğini ma teslim edeceksin Eğer Ka- varmış. Mektubu da bana vere 
yaptı, gidip Bülbülü çağırdı. mer seni ararsa, (Heybelide cekain. Ben yerine götürece
Kendisi odadan çıkar çıkmaz halasını görmeğe gitti) derim. ğim Şekeri aldıktan sonra bu
Kerime Bülübülü yanı batına Haydi, seni göreyim... ray• ıelip beni bddiyeceksiu. 

Yeni şekil 

Solda11 sağa 

1 - Frenk karısı (5) Kabaha 
ıiz (5) 

2 - TeeS&üf (4) Büyük ada (5 
3 - ilave (3) insanlar (5) 
4 - Su (2) Kimseler (S) 
5 - Adet (4) Büyük (3) 
6 - Yazmak için (S) 
7 - Renk (S) Beyaz (2) 

(2) 
8 - Emeller (4) Vurmak (6) 
9 - Tahmin (3) Atın yediği ( 
10 - Ayı yuvası (2) Tavan d 

ğil (S) 
11 - Halk (S) Edat (3) 

Yukardan a§ağıya 
1 - Satı, (5) Lüzumla (5) 
2 - Sinir (4) Musiki aleti (5) N 
3 - Kan (3) Tatsız (5) 
4 - Bağı,lama (2) Alçak (5) 201 
5 - Vücut (S) Uzak işareti ( 
6 - Muhabbet (S) Gönderm 

2 (4) 02 
7 - Tutmak için (5) Sini.rli ( 03 
8 - l, çıkaran ,ey (4) Bıçak ( 20 
9 - Süal et (3) Musiki al~ti ( 

Bina eden (4) 20 
10 - Ekmek yapılır (2) Ne>" 

(3) 
11 Sehap (S) Nota (2) 

f!ni neşrig~ 
TÜRKSPOR çıktı 

Dünkü Fenerbahçe • Olimpiyaı.20 
maçının na11l cereyan ettiiini yalı20 
dan öğrenmek, bir daha ııömek, 
nan kafilesi ~eisinin, kaptanının 2I 
çın neticesi hakkındaki mütale 
rını, resimler ve krokilerle tek 21 
canlandırmak istereeniz bugün 
kan Türluporu alınız. 24 ıahif 2 l 
dolduran yazı ve resimler içinde 
bidin Daver Beyin makalesi Mııv' ') 
fak ihsanın l·'<ikatörü, son Avr • .1 
maçları Şarlo sporcu v. s. 

-Bahrisefit F elemenl4 ~~ 
Bankası 21 

Mezkur bankanın hisaedarl 
heyeti umumiyesi 20 lnll711 1121 
tarihinde Amsterdam'da in'ikat/ 
1930 muamelat senesine mütc.·~ 
raporda Amıterdam merkezi iı:"> 1 
lıtanl»ul ıubeıinin memnuniyet .. ~~"' 
bir ıurette çalı,tıkları ve mezkl 
sene zarfında elde edilen 607, 9 21 
68 Holanda Florinlik ıali icar i 2 
rinden '7<-5 temettü te\•zii ve huı " 
ihtiyat akçesine 300,000 Florin f " 
ıiıi tahtı karara alındığı bildirilt 
tir. '.?i 

Daha sonra ne mi oldu? 1 2 
yeceksiniz. Daha sonrası 'f 2 
Artık Melihati ne ararım, 
sorarım. Çünkü hararetimi 2 
dı. ı 2 

Eve beraber döneceğiz. - N 2 
dın mı? 2 

Bülbül tatlun ,atkın Ar~ 
yüzüne baktı. 

- Canım nasıl olur dl 
Küçük hanım bana tenbiN 
ti. Mekttvu kenni" ... '.ı.w.ı. yl 
ne H1<11ma verecejim ! 

- Haydi çok söylenme .. 
na ne aöylüyonam onu y 

Bülbül tereddüde lüzum 
mtdi mektubu Ferahın 
tear,m etti. Arap zarfı hızl 
zın elinden kaptı. Safdil 
yık i.keleden uzaklattı. 

Deınek Kerime el altı 
Yegine ile mektuplatıyol 
Bıı mektup her halde ye! 
gitıuiyecekti. Fakat eJ 
mektubu araba verdiğini kij 
ye söylememeli idi. 

Bu hususta yapılacak e 
tey İbrahim Beye akıl d 
maktı. Onun için Ferah 
tubu derhal İbrahim Bey 
teürdü. 

Bülbül gittikten sonra 
me Hanım yeniden ümit) 
kendinde kuvvet bulmağa 
lamıth. 

(Bitme 
• 



Piyango 
•••••••• 

Kuponların tebdil 
. müddeti bugün bitiyor 

11 

Politika'nın diger kuponlarını neşre 
devam ediyoruz. 

Bu kuponları ke~ip saklayınız 
"" rolitika., gazetesinin (Milliyet) 

ra2:etesi ile tevhidi üzerine (Milli~ 
- '•t) gazetesi evvelce (Politika} da 

lıışlaıunıt olan hediye müsabakala
ttun mali mes'uliyetini üzerine al
nıttı. 

·. (Politika) nm ilk piyangosuna 
.r~ kup<>nların idaremizce tebdil mu 

·c•leai bu aktam nihayet bulacak-

7 - Ankara caddesinde "Milli
yet" ıırazetesi ittisalinde Ahter ter
zihanesinden iki kariimize ısmarla
ma kostüm. 

8 - Beı kariimize birer çift iskar 
pin (Eminönünde Altınçizmeden). 

9 - On kariimize ikiıer kişilik 
müteakip üç program için sinema 
biletleri. 

1 O - Bet karümize birer senelik 
abone. 

Onun için, bu müsabakaya İftİ- 11 - Beı kariimize altıpr aylık 
~ edenlerin kuponlarını bu akşa- abone. 

~a kadar değittirmcleri lazımdır. Bunlardan lıaıka 170 karümize 
Gerek taıradan, gerek lstanbul- muhtelif kıymetlerde ve İ§l1>rine ya

~~ kuponlarını po•ta ile gönderen rayacak mütenevvi eşya hediye ede 
a l· ın ismi ve adreslerile kupon nu- ceiiz, 

tıara.l,.rını neşrettikten sonra, kur'a Bu hediyelerimizin bir kısmı 
5l•~eceğiz, Kur'a neticesinde hediye Bahçekapıdaki yerli mallar pazarın 

l<lılecek 1500 lira kzymetindeki dan ve Necip Bey müıtahzeratı ma-
iııuhıelif eşya şunlardır: ğazasından alumuıtır. 

1 -- Bir ayaklı Navman dikit ve Bu hed;4iı.elerden maada ayrıca 
r •kış makinesi. bet kiıiye cil! beti bir yerde Cümhu 

2 _ Bir Filips radyo makinesi, riyet altınları hediye edilecektir. 

:.ı - Bir Erika marka yazı maki- Kuponları posta ile 
(5 'ıi, 
d 4 - Biı· sahibinin sesi gramofon, gönderenler 

h .s - Altı adet tayyare piyangoou Taıradan ve lstanbuldan. k~p?n-
ıııf bileti. larını posta ile gönderen1enn ısım-
6 - E minönünde Selinik bonmar )eri, adresleri ve kur'aya dahil ola· 

•t!sinden iki adet fotograf makinesi, cak numaralan ıunlardır: 

) No. Adres 

) 201 Ka dırgada Şdhsüvarbey mahallesinde Çeıme sokağında 
(2 

206 

207 

• aı.208 
alı209 

1 

n 210 
eı. 

ek 211 
n 

ift 212 
de 
U\ '>13 

VT 't • 

~214 
215 
216 

tt '}"> 
. i :)18 
et,;. • 
zkı 

'9 219 
'220 

hcl "21 
in ı ~ 
irilr 

Saadet Hanım 
Ku!eli nıuafüm Ferit 8. 
Ankara istasyon büfesi vasıtasile Hüseyin Remzi B. 
N iidafaai milliye terceme tubesioden binbaşı Abdi bey 
Ankara İktisat Vekaleti umum müdürlüğü memurların· 

.. 

.. 

dan Rami B. 

Y enişebir Selıinik caddesi Mahmut Nedim Bey 
evi Belkis H. 
Askeri fabrikalar satınalma komisyonunda bin
başı Cihat 8. 
Divanı muhasebat murakibi Faik Hakkı B. 

Maarif Vekaleti muhasebe müdüriyeti tetkik mamuru 
Selabattin 8. 

Ankara umum jandarma kumandanlığı mutemedi Rüştü 8. 
,. İktisat Vekileti baytar umum müdürlüğü kltibi 

" 

.. 
.. 
.. 
" 

Süleyman B. 
Maarif Vekaleti muhlsebe müdüriyeti memurla· 
rından Abdurrahman B, 
Diyanet ivleri zat iıleri kaleminde memur Nüz
het B. 
Bentderesi caddesinee Fevziye Nidai Hanım 
Ziraat Bankası muhabrat memuru M. Sait B. 
Anafartalat caddesi Mühendis hanı tuğlacı Hari 
usta 

Ba!ıke sir Ziraat Bankası muhasebe muavini Nihat bey 

mahtumv Demir B. 
Aukara Maliye Vekaleı!. muntazam borçlar müdüriyeti 

memurlarından Omer Lutfi B. 
Polis mü:lür;yeti dördüncü şube memurlarından Hilmi B. 
Ankara a e rkek orta mektebinde Hikmet efendi 

,, hudud ve sahiller sıhhat umumiye müdirliği 
t etkik mümeyyizi Seyfettin bey 

EaLkesir ~tek orta mektebi müdüri Se~çuk B. 
An~ara İ cra muhasibi mes'ulü ~ehmet Şükrü B. 

Mil!i Müdafaa Vekaleti daire müdiri binbaşı 

" Hüsamettin B. 

225 U
.. k" "k Mustafa bey numara 18 Aziz efendi. 

zeyr uçu . 97 N H·· . D . 
226 Topkapu tramvay caddesı . o. ııseyın aım bey 

227 ,, " 11 Valııt ~ey . 
228 Üsküdar Kaptan pap hacı Hu;eyın pa,anın hanesinde 

9 No. Nigıir hanım 

229 
d 230 

bih 231 
y 232 

Dördüncii vakıf han Şeker şirketi Nusret bey 
Nusret 11 

" " " " 
11 

• 1 Agob efendi Salıpazarı Şemsi sokağı 9 No. gazıno · c • . O 
• müstacırı •· Sal lpazarı Tolumba aralığı sokağı gazıno 

ltm 
ıyo 

ye 
Bii 
iki 

man efendi 
233 Mülazim Osman efendi ·r1 
234 Galat Mahmudiye caddesi 177 No. kıraethanc ınüstecı 

Mustafa Lütfi bey 
23S Haydarpa~a gümrüğü anbar memuru Hüsnü bey . H 
236 Anadolubısarı Yeni mahalle Kadri bey refikası Menıce ' 
237 Cemal paşa No. 18 Sadiye hanım 
238 ~!atada Fermenecilerde vekil Ziya bey . 
239 Üsküdar Gtlama t.ı.şmda 23 No. mütekait Fahri efendı 
240 Y eoipostane tetkik ve hesap memuru Cemal efendi 
241 Beyoğlu musevi lisesi birinci sınıf Bando efendi 
242 Ankara müdafaai milliye vekaleti levazım daireıi yilr:• 

ba~ı İsmail hakkı bey 
er • 
di 243 Bakırköy Cevizlik Horan sokağı 43 Nu. Gün Selma 

J Faik H. 
eye 

>ned 

244 K 3 başbaytar müleakı yüzbaşı Esat B. 
245 Taşhan Bahçekapı No. 43 Mehmet Asaf 8. 
246 Sakızağa caddesinde 137 Sarı boyacıyan Ef. 
24 7 İngiliz kız mektebi talibabnda; Otrop Kostantiye H. 

248 Beyoğlo tapu ~"'t~kr Kemal • 
249 Sabık Çatalca hıç .ı Mahmut B. 

er. Peyman Fmine ff. 

MİLLİYET CUMARTESi 23 .MAYIS 1931 
. - -

·Fenerliler Yunanlıla.rı nasıl yendiler? Gen~llğl 

satın 

( Ba~ taralı 
1 

inci sahifede) ayni zamanda efendiliğ;nin t.ı.h ! dı. A~cak rüzga1·ın altında ol-
,. mil ettiği ağır vazifeye layık o- madığına ve karşı tarafa naza. 

edilcınez. Çünkü aralarında çok mü
him farklar vardır. Fener onlardan 

ılıyorsonuz 

orta kapı kabına sığmayan se· lmak emeline er meydanına, ür ran bizim binnisbe falsolu oyna 

Yircilerin tazyikı ile çatır çatır kekleııô de " ·ı k ki · m ki " " N"h t -n gı , e r e · erın mey- a ıgımıza ragmen oyunun 
çatırdamağa başladı. 1 aye danına çıktıklarını bariz imanı beraberlik şeklinde cereyanı i-
s. , t ft fasıla dıvarı taş ve ·· 1 · d 'b" d' B" k' · d · · " · · · h" g ara an • !dır goz erın en taşıyor gı ıy ı. u ıncı evre ıçın umıt verıcı ır 

t~.ğl~. olmasına ragm~:r~taki tü.? maç baştan sona kad'."' vaz~y.et _idi. . .. 
kuldur yıkıldı ve 0 'kın tt Turke yalcışan misafiı·perhk Bırıncı devre bu ~ekılde, muteka 
seyircilerin bir kısmı -hı'd e. e havası içinde, Fenere yakışan b~I akınlar korvel•r, neticesiz ıütleı· 
kl. mu••azenei meyah kaı esıne centı'lmenlı'kl . T ·· k . hır çok ta&alar ve sayısız çalımlar i 

• f t tı e ve ur gencı- · d d h" d' . l' t f'ka ı t 'bün tara (na aş • ı . I b çın e urgun, a ı.sesız geç ı. 
ev ı . n.- rı !' bu mahre mn ga e e azmine herkesi hay ikinci devrede ı..~!eler <ieğişti. Fa 

lar. Bır kaç kerepo ıs ··m ran bırakan bir hava içinde ce- kat bu sefer de, demin talihsizlik e 
ci tıkamağa çalıştı a;n~.a :~k reyan etti ve her iki takım bir- seri olarak çıkan rüzgar kesildi. On 
kün olmadı. O tara ~a d a a birlerile karşılaşın hakika- lar müessir bir akın yaptılar kalenin 
bir az fazla şiddetli bıle avran te ı· k I a~a .. k önüne geldiler ve orada, sol içleri 

talebe kümeleri durup du n ayı sporcu a: an ?1ur~ • üç dört metreden çok mükemmel 
genç f ktılar ve ni- kep ~lduklarını bıhakkın gos- bir gol fırlattı topu avla amak sure 
rup bu ta~a a.

1 
at 'bün arasın terdı. tile - Bereket versin! - heder et 

hayet duhulıye 1 e fi~ tadan Nutuk ve bayrak teatisi gibi ti. 15000 kişinin: 

2 sınıf daha yüksektir. "efml ~ seeellk 
- Oyunumuz hakkında ne düşü- 1 hlr- nıeı·t>udiyete 

nüyorsunuz? 
- Oyununuz çok iyidir, ancak şu mallı, f'or midlü 

rası vardı ki, oyuncular çok fazla 8a)·eslodc Slmoa 
(diribbiz) yapıyorlar ve şüt atınak lıreml, pudrası l'e 
için halleri kalmıyordu. sabonn, be~erf"· 

- Kimleri beğeniyorsunuz? nln büsnii muha-
- Sol açık, sağ haf ve bekler çok 

iyi idi. l'aza111 en miikem-
Burada M. Pauris dedi ki: 111el V(' ~a,·aoı bay. 
Bizim sol müdafimiz iyi oynama- ret "':ıı81j:'!larıdu-. 1 

~~~:~k!;:~~~:ı::1~'.:~:ğ::u:i::· ~nr:.ME-
nadı. Bu oyuncu her macta mutlaka ...... ~ 
bir sayı yapardı, bugün - oeden bu ; 

kadar bozuk oynadı bilmiyorum. 1 s ı M o •Y 
M. Kaçef ne diyor? ! ' daki sınıf farkını e~ or · merasimden sonra ara atıldı - Ooooohhh! 

kaldırdılar. Esasen nıh~y~t yır ve talamlar . 1 p • . 1 Diye nasıl derin bir nefes aldığı M. Kaçefle maçtan sonra otelde 
. ekiz bin kişi almak ıçın ya- F kı vazıyet erını a ınca görülecek ıeydi. Halk, lisanıhalile, konuştum. Umumiyet itibarile ıunla 

(KBl:H SDllO.N) 

m; s b. yere 15000 kişiyi sok ener ta mının: Yunan sol içine, adeta: rı söyledi: 
pı mı' ır tribün duhuliye, Natık - Hay allah oeoden razı olsun! - Benim kanaatime göre bugün 
tuktan sonrad. 'vkiler ayır Hüsnü Ziya i ·Demek ister gibi garip bir ifade i- oyunda teknik gördüm. Yunanlılar 
saha kenarı ıye me .. Cevat Sadi Reşat di. 1 

h 
1 t nktasmdan mu- B olsun, Türkler olıun, ahalinin heye· 

mak - ası a n.- k fliyazi Alaeddin Zeki Mu.,fler Fikr., unu müteakip Fenerliler lehli- canına kapılarak fabli oynadılar. Fe 

e.s·ı~ olsa bile- inti:ıam no tasın. keyi yakından duymuJ adamların en ı • N 1 ki Şeklinde ld • f ld F ner bu h&taya dü•meoeydi, belki 

d faı'delı' olmazdı. ası 0 ugu an aşı ı. e dişe ve heyecanlı daha düzaün daha ' an b h · ~ daha iyi bir netice alabilirdi. Yunan 

- Yaz mevsimi için 

BEBEK'te 

Kiralık lali 
. kan orta kapıdaki inti- ner a çenın mevcut anasırına canlı, daha azimkar oynadılar ve O 1 t çı lrlar da bu hataya dü9tüler. Yalnız 

P11 e I k t 24 polisin 3 ve bu günkü vaziyetine naza- limpiyakos 'un yaman bir kalecisi- santraforları bundan müsteonadır. J Dalyan önünde Salp Bay 
zamsız ı '. ~~· d bi kapıyı ran çıkarabileceği en kuvvetli nin muhafazası altına brralulmıt ka Bu oyuncu hiç heyecanlanmadı; ı J•lısı möbllall olarak ki-
metre gen•.! .ıgın e r .. takım da ancak bu olabı"lı'rdı'. lesine dog"ru akan üzerine akın yap · "t"ba il h .,_. lamı d / r-alık•·r Der11nundakllere 

1 
- nebceıı re eru .. ta na• "'• 

muhafaza ıçın saat erce ugra' tılar. Bu eonada Fikretin çidden em teknikten ziyade, kaza--·"'• gözet- ı . mUr-acaal 

m .. sı Şekliride deh§etli bir man Buna mukabil Yunanlılar da salsiz ve derin golü bu ütünü Yu- .......,. / 
b

• t k d' f ku tikleri için, pek muvaffak olamadı- I 
halı·n'ı aldı. Biletlerini alan ızza en ı tara !arının en v nan kalecisinin nur! kurtardıg" ına . !~••••••••••••~ zara !ar. Oyunu umumiyet ıtibarile pek / 

1 k bu tarafından ellerı' vetli tekilleri olarak tertip et· kurtara!Mldiğine hali kaleci b • d' s f 1 ar apırun egenme ım. M. 'ö. eyrı" Se al•D . h k ı Ali h tikleri kadro ile ortaya çıktılar. kurşun gihi ırelen topu ya-
nı uzatarak • ıra_ ın · • a af B k d man bzir uzanı•la dil'ek hizasında ve 

b kı ı D b u a ro şu idi: • * * * M k Gal kına ıra n. ıye agırıyor- havada yakaladı ve gol diye bağır- er eı •centaaı: ata 
!ar, polisler ise kapının öbür ta Gramatupu}os mağa hazırlananların ağzı hayretten Fransız atletizm fede- K~prübqı B. 2362; ıube ~ 
rafından: cu,.ntes Sofros açık kaldı. Bunun arkasından Ollın - rasyonunun birtebligı". acentesi: Sirkecide Mllhlir- n 

- Olamaz! diye haykırıyor Lolı:os Pupo/os Koneros piyakos kalesi gene sıkı bir akına uğ darzade ham 22740 fı 
1 d T k . T S d radı ve bu sefer de Niyazinin tutul- Atletizm federasyonundan: ıı-------------' 
ar ı. erezo rs ostosYorgosBailis eonu os b" kaf . k I . . 

l b d Ol
. · k B maz ır a vuruşunu aynı 8 ecı Fransız Atletizm federasyonuna J · ·· t p "' 

He e u esn.a a ımpıya_ os ir talisizlik eseri olarak F e ayni derece mü•kiit bir hareketle ya zmır sura . 
1 kın k 

• dahil ( Club Athletique deo Sporb 
ile ge en ve pıste çı a ıste- ner rüzgarı kaybetmiş ve daha kaladL İkinci devrenin 35 inci daki. · ki el ( GU" LCEMAL ) • apuru Generaux) ismındeki übe evv ce • 
yen Yunanlı sedyirciler

0
de epey büyük bir talihsizlik eseri ola- kds";..da vaztet bu

1 
!~k;ld~ cerey"ı:: mensup iken alilka11 kesilen M. (Vi 24 mayıs pazar 14,30 da 

müıkilata uğra dar. ynaya- rak ta aksi rüzgar bu sıcak ha· e. er ~n .~e unan 1 
.. a ~c• .. ~ sı tau) nam; zatın Frankfurtta (Ein-caklıırı maçın ehemmiyet ve a vada, bir kaç dakikadan beri es ,ütlerı böyle tutup sonduruverırken tracht) ldübile yaptığı muhaberede Galatadan kalkarak İzmire 

. . k 1 b l k daki herkese de: k d 1 ti . . F kfur gidecek ve çarşamba sa-zametını a a a ı arasın meğe baılamış bulunuyordu. _ Anlaııldr berabere kalacağız! en i at e erının ran ıta yapı-
itifme ve kakı,malarla daba iyi Yıunanlılann ayni zamanda 4 fikri gelmeie İ.aılamış gibiydi. lacak bir müsabakaya girmeleri için babı gelecektir. 

l d l H k
'k E bu d " "d' saJI yol parası ve.sair zaruri masraflarla 

ana ı ar. a ı aten manzara numaralı küçük bir topla oyna vet.. esna a, umı ın an- Pı"re - fskenden·ye 
1 

ek f ki d • bu d "d" ı..: Al- dd" ah ummeten klübünün ve federasyo .. 
ana baba gününden p ar ı mak noktasında ısrar ettikleri ıgı sıra a 1 ı ...., ae 10 ca 

d 
• ')d' K' . nım Alil.edelin! )kinci devrenin tam nun kontrölüne t.i!M olmaksızın pa- ( ı. . . ) 26 egı ı ımı · de görülüyordu. Nihayet hafif ra talep ettiği anlatıldığından kendi ızmır vapuru ma· 

Y
• b b;I . el' d kal 38 inci dakikasında bizim kale önün yıs salı 10 da Galatadan 

- a u ı etım ım e • münakaıa bizim dostane kabu den kaptığı topla kedinin makara ıinin Fransız Atletik F ederasyonile 
dı, paramla içeri giremiyorum! lümüzle neticelenerek düdük ile oynaması kabilinden ve nasıl alakası kesilmi! ve bütün federe hareketle lzmir, Pireye 
diyor, Miaafirlerden biri de ka- çaldı ve insanm asabını mahvu yaptığına bir tilrlü akıl ermeyen ıra klüplerle tema11 ve saba ve vestiyer uğrayarak cumarteııi 1abahı 
pı:yı tutmuş kendi arkadaşlarını muzmahil eden heyecanlı maç rip bir takun çalımlar yaparak ve lere duhulü men edilmiş olduğu ve t.kenderiyeye varacakbr. 

karıısına çıkan Yunanlıları geçip at keyfiyetin klüplerimize bildirilerek lak d · d ....... · 
içeri almak için boyuna: ceaısyana başladı. . . . en enye en p ........ esı . · ı h )ayarak, Olımpiyakos kalesının 20 mumaileyh ile hiç bir angajmana gir lS te kalkacak ...... •mba 

- Ela vıresı. Yunanlılar da·~a ilk amlede metro mesafeıine geldi ve oradan, memeleri ve böyle bir hareketin F- .-....-
-Siga vire pedyamu! hiç yadırgamamıf, hatta karşı topu durdurtmadan (Yaradana 11- ransız Federasyonunea müsaade ver LPireye de utrayarak per· 

_ Diki maz! Diki maz! larmdaki takım kadar bu saha ğındım!) diye öyle bir çekiı çekti memeye kili •ebep addedileceği hu- ,embe ırelecektir. 
Diye bağırıyor ve kalabalı· ya sanki alıtılmn§ gibi oynama ki topun Yu1U111 bleoine •irmeaile suolarmm tamimi Fransız Atletizm 

ğın içinden denizde ~ğulan in ğa başladılar. topa gayet mun- ~=-~:ı~i~~ttdı~:7 .. ':.t') d;r;: ~=;:;:;~.;';' ::;;e!:;;::;;;-m-r - ~~~ '~ ;f ~~f fff 
sanların feryadı kabılınden: tazam vuruyorlar, aralarında bayram Y"'; gibi türlü sevinç çınla Beynelmilel nizama muvafık olan \\' 

-Pinkene ! Pinkene ! gayet iyi anlaşıyorlar ve der- ma sesleri arasında bir oldu. Stad- bu talebin klüplerimizce nazan itiba \~ 1 l 
_ Ekselihiatiha! apiatena hal, buı·aya gelen ecnebi ekip· yomda dünkü maçın 38 inci dakika ra alınması lüzumu tebliğ olunur. 

1
- . - ! ~·. ~ 1 

!erin en iyilerinden biri olduk- sında tesadüfen bu tarihi manzarası ·-- --·----
pedaınu! k 1 ı p· ı lan ı'ntı'bamı uyandırmakta ge görülecek ıeydi ve denilir ki, Alaed Mes'ut bir l'zdı'vaç KARADENiZ POSTASI 

- Saspara o o. ıao. din o golü takrmrrun yenme azmini 
Diye tazallumlar işidiliyor· cikıniyorlardı. Oyuna başladık- birdenbire nefsinde canlandırmak su latanbul Gümrük başmüdü- Vatan 

du. tan sonra, daha beş dakika ol- retile ve emsalsiz bir zafer hizile ta riyeti memurlarından Azmi Be l 

vapuru 
27 mayıs 

Bu esnada sıcaktan zınl zı- madan, iki müessir akın yaptı- hakkuk ettirdi. Çünkü bu kadar gü yin mahdumu ve Sitmar vapur 1 Çarşamba 
rll terleyen ahali de -alay ihtiya !ar ve denebilir ki bizim takı- zel bir gol, ancak o kadar yüksek bir acentası memurlarından Sadul-
cile- en küçük 'eyle eg"leniyor, mm iaabma hakim oldular. duygu ve gayretin eseri olahilirdi. 1 h n. gu-nü -L.-amı 18 de Sirkeci " Hulasa efendim .. yesü kederin,.. a neyle Meziyet Hanımın dü ""9 
Mseela bir sinek uçsa, kahkaha Yarini değiştiren takımların den bayılan Yunan kalecisi ancak ğünleri perşembe günü Kadıkö rıhbmından hareketle (Zon-
dan kırılıyordu. Nasıl ki bir ço daima başına geldiği gibi ya- bet dakika sonra kendisine gelebildi yündeki hanelerinde icra lalın- 1 guldak, lnebolu, Samsun, 
cuğun boş sahanın ortasına dırgamayorlar, hatta; adeta ga ve oyunun mütebaki kısmı ümitsiz mıştır. Tarafeyne saadetler te- Ordu , Giresun, Trabzon, 
attıg"ı sarı bir oyuncakçı balonu liba dostluğa mugayir bir şey liğe duçar olan Yunanlıların netice menni ed · Sürmene ve Rize) ıs' kele• 
ile -balon havada zıplayıp oyna yapını~ olmayayım endi•eıile siz uğraşmalarile geçerek Olimpiya ı ·· enz. 

1 1 
. " ak k " k kos cenaplan Fenerbahçeye karşı •-•

5
•A_D_l _______ ll! !erine azimet ve avdet 

dıkça- halk ta gü üp eğ enır. nefesini tutar • ses çı arına • ı . mağlôp olarak sahayı • dosluk K ZADE edecektir. 
işte Olimpiyakos maçı dün gar tan korkarak kendilerini seyre- iyi amma, dayanmayıp bir haibü Biraderler vapurlan Tafsilat için Sirkecide 
son, berber ve daha binlerce den halkımız arasında, kendi hasir kelimesi kullanacağnn - terle- Karadeniz muntazam ve yelkenci hanında kiin 
Rumun da dolup taştığı böyle halkları arasında oynar gibi ra tip dün 15000 kişilik münevver bir t lüks postası mahşeri bir kalabalık, cehenne hat oynuyorlardı. Bütün oyun- kalabalığın önünde Türkün göğsünü . acentesine müracaat. Tel. 
mi bir sıcak ve halkın lesif kala !arına bir ~uunın halkın olduğu kabartacak derece yüksek oyun ve DUMLU PINAR lstanbul 1515 

" yüksek efendilik centilmenlik göste- •••••••••••-ı 
balıkla ıtcağın bir az dı ·ha ger- itikirdı. Biribirlerile mükem· ren Fenerbahçeli arkadaılamnITT can vapuru PAZAR ! ı \ lL \ ' Al:-URLAlU 
ginleştirdiği derin bir heyecan mel paalaııyorlardı. Topu mun dan tebrik eder ve Yunanlı dostla- 24 mayıs J 

haleti ruhiyesi içinde icra edil- tazam sürüıler ve güzel alda- rrmıza da: gunu akşamı saat 18 de 1 Ayvalık-lzmlr postası 
di. tıılarla kendi muhacimlerine - Üzülmeyin do•lar - meıhur Sirkeci rıhbmından hareket- 1 ,.__ ftııdet 

"' e ,. verdikten sonra o hatta da sol Slavya da bu takıma tıpkı sizin gibi OUU 
1 - O yenilmiıti. Bu az bir teselli de le doğru (Zonguldak, İne-

Saat bette evvela Olimpiya. açıklan, sağ içleri, merkez mu ğildir! ı bolu , Ayancık, Samsun , • vapuru pazarte:;! 
kos takımı sahaya çıktı. Yazı! hacimleri gibi çok düzgün ve sı Derinı.. ak•amı saat 17 
d 

'b' k ı ı ı Ordu, Gireson, Trabzon, • ığı gı ı ar a annda kırmızı- ki •üt çeken oyuncu ari e yenil Alı' NACI ' '- ı " S" Ri ) · de Sirkeciden hare .. et e Gell-
beyaz forınalar vardı. Kapıdan mesi gilç bir rakip hiuini uyan • • • urmene ve ze ye azımet 

· · k 1 b f - l Jk · k 1 1 • bolıı, Çanakkale, Ayvalık ve gırıp ı a a ıgı görünce içe- dırıyorlardı. Maçın i on bet Yunan federasyonu ve aynı ıs e e ere ugraya· 
rinden biri iki elini yanaklarına dakikau onların bu hakimiyeti rak avdet edecektir. lzmirt azimet ve Çanakkaleye 
götürüp. ne mukabil bizim çocukların ibe katibi ne diyot"? Yük ve yolcu için Sir- uğrayarak avdet edecektir. 

-Urre pedyamu! ti kalaba- yecanının fazlalığından bir çok Yunan federaıyon katibi umumi- kecide Meymenet hanındaki Yolcu bileti vapurda da verilır 
likine! falsolu hareketlerile geçti. Mü si maçtan sonra görüıen bir muhar- acentehanesine müracaat. 

D
. h • · ak! ririmize gayet soğuk kanlılıkla •un- İ ıye ayretını s ayamadı. temadi ıskalanz ve en mahir ları söyledi: • Tel: stanbul 2134 

Yunan takımı sahaya çıktıktan oyuncularımızın hile topa düz- - iyi oynadınız muvaffak oldu- ••••••••••••• .. 

Y~mlşte Tavilzade Adres: 

biraderler telefon lstıııbul 211 O 

sonra parmaklıkların ve tribün gün vuramayışı seyirciyi ne ka nuz, tebrik ederim .. 
lerin önlerine gidip halkı selam dar endiıeye düşürse yeriydi. - Maç hakkında hiç bir şikiye-
ladılar ve çok alkışlandılar. He Bereket versin ki onların bütün tiniz yokmu? 
ınen arkalarından Fenerliler or akmlan dün rakikaten çok gu" _ - Hayır, hiç bir tikayetlın yok-

1 « tur: 
taya çıktı ar ve Yaşa, var ol, zel oynayan, canla batla çalı- Yunan kafile reisi 
galibiyet isteri~!,, seslerine ka- şan, bir kaç muhakkak golü 
rışan devamlı_.bır ~!kış tufanına kurtaran Fener müdafileri Zi- ne diyor? 
tutuldular. Gunetın ışıgı 1çın- ya ve Hôsnünün, Fener mer- Yunan futbol kafilesi reisi M. 

de 
sarı • lacivert formaları da- kez muhacimi Sadinin, Fener Pauriı de aıağıdaki beyanatta bu-

l d O 1 d lunmuşlur: 
ha güzel pa~ ayor u. n .ar-~~: sol müdafii ~eşa ın gayretile - T•lummız hakkında ne dütü-
rınJ' cüsseh, çalak ve sen goru tamamen akim kaldı. 15 dakika nüyorsunuz? 
1.. 

1
' l rdı. fenerlilerin yüzle. bu suretle bocaladıktan sonra -Çok fena bir neti~e aldılar. Bir 

n.uydor. a kendilerini çeviren ka Fener takımı müessir akmağa kere kendi oyunlarını oynamadılar. 
rın e 15e, aıı:aınetini görünce 1 başladı. Muhacim hattında bil- Çok yavaş oynadılar ve bunun se
labalığın ınetli ve ne çetin ve hassa Alaeddin ve Fikretin bu bebini b"n ~ncak yorgunluğa hamle-

derece aza . "h ık .. h' b' f k debi~'ceğim. Yoksa takım çok an-
o . ti' bir ımtı ana ç - gun ve ıç ır ırsatı açırma. form ı,;,. şekilde idi. 
ehemınıye ~ iyi anlamış görü mak için azami bir di!;kat gös - H•kem hakkında ne düıünü-
tıklarını da ı{ yecandan renkle teren Niyazinin atılgan ve can- yorsunuz? 
n.üyorlardı. efakat hepsi de dan oyunlarile bir iki gol yap- - Hak.,mden çok m•mnunum. 
n 1 uştu · · · k f k · d y Yalnız bir az geç düdük çalıyordu. 

som . geııçlerının en ma ırsatı çı tı ıse e unan -Altayla Fenerbahçeyi nasıl bulu-
Yunan sporcu.. .. kar•ısında kalecisinin çok güzel oyunu sa :1 yorsunuz. 

b ile Alta muka ese 

I 
PHOSPHATllE FAllERES 

(FOSFATİN FALIER) 

ÇOCUKLARIN EN lılUKElıllltl GIOASıOıR. 

linci, Binci aydan •llbar~n. memeden kesme zem
t~larında ve neşvu numa &sndsında k_ ullanıhr-. Dıı, 

ıurmesını ve kemıklerın t~ekkuJUnu teshıl eder. 
Sıhhat ve kuvvet baht ı&)'ler 

Her çocuğun hotuna gıcıer b•r gıdadır· 

I, QUAI AULAGNIER. ASNIERES - PARIS (FRANCE 
• 
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6 MİLLİYET CUMARTESI 23 MAYIS 1931 

Avrupaya Para Vermeyiniz, Günahtır.FAYDA: Daha ucuz, daha kat'i ve müeısir bir harikai san'attir. Yerli malıdır. Pire, ta 
kurusu, sinek ve sivrisinek ve sair hataratı bir anda itlaf eder. Kutusu 50 büyük 
kuru9tur. Bütün devair ve müessesat FAYDA istima{ eder. Hasan Ecza depos , .............................. ... 

v 

Bugün İşe başlayabilirsiniz. 
Para biriktirmeye başlamak için mutlaka ay veya se

nebatını belrlemek ve ya lıir yıldönümüne intiıar etmek 
ıart değildir. . 

Hemen bugün it Bankasından bir kumbara alarak 
para biriktirmeye hatlayabilirsiniz. 

Büyftk ve küçük binlerce kiti, kumbara sayesinde, bir 
iki sene içinde sermaye sahibi olmuşlardır. 

1 TÜK İYE fş BANKASI 1 

tıı... ...... ı ......................... ... 
Muallim Ahmet- Halit Kitaphanesi 
Muhtarlara Rehber ~~hth~~arı:e;~ri:: 
haber, tapu ve nüfua iıleri, izin kağıtları ve·aaireye ait mü-

· teaddit nnmuneleri muhtevidir Herke1e lazımdır. 25 kunıttur. 

A k D I • Bu kitap her evli erkek ve kadm 
ş er s ı er l ile ııİfanlanacak ve evlenecekler 

için kıymetli bir rehberdir. 25 kuruı verip bu kitabı oku
yanlar meaut olup qlun ne olduiunu anlayacaklardır. 

Cl•n Alı• Çocuklarınıza faydalı ve güzel bir kitap okut
mak istiyorsanız bu kitabı alınız. 25 kul'Ufhır· 

Tarihte Kadın Simaları :;ı;:tb~: 
zel eserini herkes severek okuyacakbr. Meıhv Tllrk kadın
larından 6 tanesinin hayabnı anlatır. 50 kuruıtur. 

A k Ahl ""k Felsefe muallimi Hilmi Ziya Beyin 
Ş a ı eseridir. Asnm~ın ahlAk kitabıdır. 

Muallimler ve gençler bu mühim eseri okumalıdır. 100 k. 

Sınıf Mualilm i ve Vazifesi 
Bütün muallimler için okumaları farz olan bir eserdir. f nglliz
ceden tercüme edilmiştir. Çok mühimdir. 100 kuruıtur. 

Yozgat C. Müddei Umumiliğin
den: 

1 - Yozgat hapishanesinin 1-6-931 tarihinden 932 niha
yetine kadar bir senelik ekmek ihtiyacı kapalı ıarf uıullle 
münakaıaya konulmuştur. 

2 - Şartnamesinin muııaddak sureti hapishane müdUrlli
ğünden alınacakbr. 

3 Teklifoameler 28·5-931 perıembe günü saat 16 ya ka
dar komisyon reisine verilmif bulunacak ve bu suretle veri· 
lecek teklifnameler aynı saatte C. müddei umumiliği maka
mında açılacaktır. 

4 - Ekmek yerli ununun birinci nev'inden olacakbr. Mu
hammen bedel 7560 liradır. 

S - Münakasaya if tirak edeceklerin 567 lira muvakkat 
teminat vermeleri lizımgeleceği ilin olunur. 

Tecrübe edıniı. Em .. "li arasında bu nefasette hiç bir rakı yoktu 

Kilosu 200 Kurustur. 
250, 300, 500, 1000 gramlık ,ı,eıerd• 

50 60 100 200 kuru'a satılıyor 

Her yerde arayınız 

n~af aa J e~aleti 
Deniz levazım satınalma komisyonundan: 

Süt kilo 
Yoğurt kase 

3150 l 30 mayıs 931 cu
martesi günü saat 16 

14880 l ?a açık ~ünak~sa ile 
ıhale edılecekrır. 

Deni:l l lastancsinde tedavi edilecek hastaların 931 mail senesi 
birinci alcı aylık ihtiyaçları olmak üzere yukarıda miktarları ya
zılı Süt ve Yoğurt münaka~aya konulmuştur. Münakasa zamanı 
olmak ü7.e~e tayin edilen 931 senesi mayıs ayının otuzuncu cu
martesi günü ı b da yapılacak açılı: münakasada teklif edilecek 
fiatlar muvafık giıriildliğü takdirde ihale edileceğinden şartname· 
sini görmek isteyenlerin her gün ve vermek isteyenlerin münakKsa 
ıı,ün ve saatinde Kasımpa~ada Deniz Müzesinin umum kapısının 
ı.istündeki Deniz Levazım Satınalma komisyonuna müracaatları. 

·-

·:· .,.. Dr. HORHORUNi ~ ?" 

... 
lleyofu Tokathpn J•n :nd1 mektep sobk 35. 

... ' ... :. l lcrgün >ahahtaıı uşaıııı kodır .•.. ık) - . ! 

' 

Yerli mahsul 
20 •nedenheri memleketimizin 

e1t lgi mimcrları w inıa~ 
at :sahipleri daima 

ASLAN 
•-'t Portlarttl Çimentoıt 

kalltınınak ve 11temnan 
kalmalcladır 

ASLAN 
Çimentosu 

. 
1 

BAHRISEFİT FELEMENK BANKASI 
1 kanunusani 1931 tarihindeki bilanços\J 

MEVCUDAT VE MATLÜBAT 
Kasa ve bankalardaki mevcudat . .... Hol. Flor. 2.202.494,35 
Hazine tahvilatı ve eshamı umumiye , • • ,, ,, 4.355.333,65 
Cüzdandaki senedat . . . . . . . . . . . • ,, ,, 4.251.1_33,83 
Banka ve bankerler nezdindeki 
NOSTRO hes:ıbı . . . . . . . . . . . . . . ,, ,, 
Banka ve bankerler ııezdindeki LORO hesabı ,, 

Sendikalara iştirk • . . . . • . . . • . . . . 

.. 
1.679.180,58 
2.285.311,19 Hol. Flor. 14.773 458,li 

Medyun!ar . . . .. • .. • • • • • • 
Poliçalardan ( Bankalar 
Medyunlar ( Efrat • , • . . • 
Demirbaş eşya . . . . . . • • • . • • 

.. 
" 

" 1 
2.438.619,90 

949.490,56 

" " 
" .. 

" .. 

169.400. 
10.022.733, 

3.388.110, 
1,-

Hol. Flor. 28.353.699,C 

DÜYÜNAT 

Sermaye ••••• , . . . . • • . . • . . . . . . ........ Hol. Flor. 
İhtiyat akçesi . • • . . . . • • • • • • • . • • . • • • . . . . . . · • ,, ,, 
Kabul edilen aenedat • • • · • • • . • . • • . • , . • • • • . . • ,, ,, 
Eşha11 salise tarafından kabul edilen aenedat . • . . • . . . • ,, ,, 
Keyfiyeti keşideleri bildirilen senedat ••••.••. , , , . . • • ,, ,, 
Dayinler • . . . • . . . • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • " ,, 
Hissei temettü • • . . . • • • • • .. • . • • • • • . • • • • .. • u " 

Yeni hesaba nakil • • • , . , • • • • • • · • • • • • • · · · · • • ,, " 

5.000.000.-
3.250.000,-
3.328.915.' 

59.194,4 
390.135,5 

16.017.507, 
272.625.-
35.320, 

Hol. Flor. 28.353.699, 

BAHRISEFiT FELEMENK BANKASININ 
31 k.inunaevvel 1930 tarihindeki kAr ve zarar hesabı 

ZiMMET 

Masarifi umumiye: Hol. Flor, 
Temettü bervechiati taksim edilecektir. 
Hususi ihtiyat akçesi . . . • • • • . . • Hol. Flor. 
Hissei temettü ve ikramiye • • • • • • • ,, ,, 
Yeni hesaba nakil • . • • • • • • • • ,, ,, 

300.000,-
272.625,-
35.320,68 .. .. 

Hol. Flor. 
• MATLÜ" 

1929 seneıınJen devren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hol. Flor. 
Faiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " " 
Komüsyon ••••• , ••••••• , • • • •••••• • • • • • • .. • • " " 

HoL Flor. 

~-

573.094,~ 

7.780, 
115.052, 
398.206,7 

1.181.039, 

# Şehrimizin en kibar ve nezih aile mecmaı ' it"• n n • n" • n" •""' 

ÇiFTLiK PARKI Ecn;i~en~~::::t~e 
Danca, Zeytinburnu ve EtkihilM ' 

fabrikaları mamuliitındandır. 
·· f d h d seyyahlara 

1 
Hergun gece yarısına kadar en maru sazen e ve anen e-

- lerden müteşekkil SAZ HEYETİ ve ayrıca CAZBAND Bank; Kommerçiyal3 
ıl ..__..... Mühim tavsiye: ~ ltalyana ... ____________________ .. K Sermay03İ 700,000,00!l 

M h • T b •ı • B R O D umaş (ihtiyat akç•Hi: U arrır Ve a J erJD Ticarethanesinin 580,ooo,ooo Liret} 

nazarı dikkatine 
Maarif vekaletinden: 

Gelecek derı senesi başında neıredilecek mektep kitap
ları listesine konulmak uzre muharrir ve tabildr tarafından 
yeniden g6nderilecek kitapların tetkik zam.anları, tekilleri 
ve şartları fUll)ardır: 

1 - 15 haziran 1931 tarihine kadar Vekalete teslimedil
meyen kitaplar 1931-32 ders senesine alt kitap listeıine ko
nulmıyacaktır. 

2 - Tetkik içiu 81Sndcrilen kitapların iki .Düsha olarak 
ve yuı m•kinesi ile ij'dın yalnız bir tarafına yazılmış ol
ması ve harita, resim ve ıekil aibi kitaba ilive olunacak 
,eylerin de yalnız bir takim olarak beraber gönderilmesi 
llzımdır. 

3 - Tetkike verilecek kitapların her kopya üzerinde on 
bqer kuruşluk birer damga pulu yapııtırılmış olarak beı; kuruş

luk bir pul ile birlikte ve Maarif Vekaletine hitaben yaaılınıt 
bir istidaya melfuf olarak Marif Vekileti netriyat Müdürlü
ğüne taahhütlii olarak gönderilmesi veya elden tevdii li
zımdır. 

4 - Yapılan tebligata uymayan şakilde gönderilen kitap
lar sahibine iade olunacakbr. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Büyük . Tayyare!! 
--

Piyangosu ~~ 
5. inci Keşide 11 Haziran 1931 dedir. 55 
Büyük ikramiye ~~ 
50,000 liradır. ~~ --
Ayrıca: 15,000, 12,000, ~~ ----10,000, 8,000, §§ --

~iralık ikraıniyeler ~~ ------------------------ve 40,000 ------------Liralılc bir ınükafat vardır .. --• 
································· , ............................... . 111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111 

celbetmiş olduf;u mebzul çeşitli lnKiliı kumaşların kA!ful rekabeti Tmveller3 (Seyya 'ıt.1 
kıran fiıtlarla satmakta olduıtundan, mübayaıtın ız ı kararlat tı rmadan evıl çekleri} :Allar 

lstr- ıbul'da, Sultan Hamamında vaki J,iret, frank, fngili~ liraıı 
depoyu ziyaret eylemenizi rica eder veya doları frank olarak 

satılan bu çekler sayesnd 
nereye gitseniz paranızL ke 
mali emniyetla taşır va he 

lıbu fırsan kaçırmamanı7. menlıatlniz 
.... iktizasındandır ~ 

Deniz levazım satın alma komisyo· 
nundan: 

25000 kilo ekmek 31 mayıs 931 pazar günü saat 11 de, 
9000 kilo et 31 mayıs 931 pazar günli saat 14 te. 

Heybeliadada deniz harp mektebi ve lisesinin 931 mali 
senesi birinci alb aylık ihtiyacı olan yukarda yazılı 25,000 
kilo ekmek ve 9000 kilo et münakasaya konuldu. 

Münakaaa zamanı olmak üzre tayin edilen 31 mayıs 931 
pazar günü saat 11 de ve 14 te yapılacak açık münakasada 
teklif edilecek fiatları muvafık görüldüğü takdirde ihale edi
leceklerinden şartnamesini almak isteyenlerin her gün ve 
~ermek isteyenlerin ihale gün ve saatinde Kasımpaşada de
niz müzesi umum kapısnın üzerindeki deniz levazım sabnal
ma komisyonuna müracaatları. 

Darülfünun mübayaat komisyo
nundan: 

Tıp fakültesinin bilumum muayyenat ve ihtiyacatı sairesile 
DariJlfünunun diger şuabat ve idarei merkeziye ve eczacı 
ve dişçi mekteplerinin her nevi mahrukatı 1 haziran 931 
tarihinden 1 haziran 932 tarihine kadar bir seneliği kapalı 
zarf usulile münakasaya vazedilmi~tir. Fiyatları mutedil görül
düğü takdirde bunların her biri için ayrı ayrı mevcut şartname 
ve ihtiyaç listelerinde muharrer olduğu üzre ihtiyacatı umu
miyeleri 13 haziran 931 cumartesi günü ve her nevi mabru· 
katta 17 haıiran 931 tarihine müsadif çarşamba günleri 
saat 15 te ihale edilecektir. Mevcut ıartoame ve listelerine 
göre bu bapta malümat a1m ak üzre her gün CSğleden fonra 
mülga Harbiye binaamda bulunan komisyon kitabetine mil· 
racaatları ve teminat akçelerinin de bir gün evvel muhasebe 
veznesine yatınlma11 ve alınacak makbuzun teklifname ile 
birlikte ayrı ayrı ııarflar derununda !bale için tayin edilen 
müddetten bir aaat evvel komiayonuau:r:a müracaat ve tevdi 
etmeleri, 

zaman isterseniz dünyanın 
her tarafında, Behirda, otel
lerde, vapurlarda, trenlerde 
bu çekleri en küçük teıliyat 
çin nakit makamında koh-. 
ylık.Ia istimal edebilirsiniz. 
Travellers çekleri hakiki. 
sahibinden başka kimsenirı 

kulnaamayaca~ı bir şekilde 

tertip ve ihtas edilmijtir. 

························~ 
M. M. satın alma 
komisyonu ilanı 

M. il. V. Satın alml 
heyetindenı 

Meııkeroeki kıtaat fütiya 
olan sığır ve koyun eti kapa 
zadla ve ayrr ayn şartname! 
le münakasaya konmuştur. 
halesi 30-5-931 cumartesi gi 
nü saat 15 te Ankarada me 
kez satın alma komisyonun~ 
yapılacaktır. Taliplerin şart 
name almak ve tekliflerini v~ 
mC'k üzere teminatlarile me 
k\Jr komisyona müracaatları. 

35 

*** 
İzmit ve civarındaki kıtaa 

ve müessesatm ihtiyacı ola 
sığır eti kapalı zarfla ve dö! 
şartname ile münakasaya k 

T ••ru• • hı•sar u muştur. thal~i 31-5-931 paza u n ın 1 mu- günü saat 15 telzmitte aske 

M •• d •• ı •• •• d satın alma komisyonunda y 

mi u ur uğun en: ~ :~~~:ı!a:=:~ın~~=d 
15,591 kilo k6hne kanaviçe parçaları. , heyetimiu ve fMU!~ almııll 

,40 ,, çul parçaları. _, ve tekliflerini vermek üze 
Aııap • kapw deposunda bulunan ha iki kalem eıya aa•, +jr.'''atlarile me.7JkUi ,komisY 

blacakbr. Taliplerin 3-6-931 çarpmba gthıtı 1Ut 11 de 120 ,·:
16 

amiracaatları. 35 1, 
lira temin.ah muvakkata akç.elerile Galatada mubayaa komia- ; ,.- ~ lUlltılu1111111uuıu1111MIMllRllUlllUlllllUlll'A 
yooımada baııır •ndanmaları. } ~..\tul müdür: Bürh•neddill 


