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NUSHASI 5 KURUŞTUR 

Sahip ve 8atmuharriri 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Nepiyat ve Y uı Mlidlirll 

ETEM lzZET 

Buğday 
Yuvarlak masa 
Konferansı 

!Harici kili T fik lü • a' a 
3 t tarihli Alman iktıaat ta-mar .. _....,...nda, 

buriyalt müeue-ınan -.....-- -
beynelmilel iktuadi dsalma ~eke
tinin devam edeceği beyan edilmek
tecli T" k iktııadiyab da daralıyor. r. ur sahu da 
En göze görünen buğday ?' 
bir çatırdı hi11ediyoruz. u_~wm ~
kir heyecanla oraya teveccüh etmıı
lir. Kül olan Türk iktıaadmı, bir 
noktasından, buğday hareket nokta
•ından tutup kaldınnak kabildir. Bu 
nun için icra lazımdır. 

İşsizler, 
İşçi arayanlar! 
İşsizlere iş bulmak 

için "Milliyet,, 
tavassut ediyor 

Bize yazınız! 
iş arayanlarla itçi ara anlar •· 

raıında tavaııuta başl.ıdığmıız 

günden beri, gerek it arayanlar
dan gerekte itçi anyanlardan pek 
çok mektuplar almaktajız. Bu 
mektuplar maksadı teshil edecek 
bir tarzda tasnif edilmektedir. 

Şimdiye kadar adedi hayli yekun 
lutan kongreler akteclildi. Ortada 
binlerce sayfalık ihtisas raporlan, 
Dıemleketin her tarahndan gelen mü 
JJıesıillerClen işitilmit yığınla malu
mat var. Raporlar, Türkiyenin ye
tİftirdiği ve bugün malik olduğu en 
fazla öğrenmiı müteJuus,.Jann imza 
~ ta.ıyor. Malumat, bugünkü 
bilgi seviyemize ll§&ğ'l yukarı intiloak 
ediyor. istifade edecek, bunlardan 
Jı.ıka va11tamız yoktur_ Sür'atle gir 
Qıemiz iktiza eden icra devresinin 
l>"'ırranum çizmek için elimizde e
IAalar bunlardlJ'. 

Yeni gelen buğdaylar ambarlara ~akledilirken, 
Yukarıda Haydarpaşa sılosu 1 

" Milliyet " meml•ketıe ço
ğaldığından bahsedilen itsizliğin, 
işsizlerin ihtiyaç sahalarına clağtl
madıklarnıdan ileri geldiğine ka
nidir. 

Ankaracla toplanabilecek bir buğ
day Yuvarlak masa konferansım, bu 
eaaat....ıan istifade ederek icra prog
'llDUrun ana hatlarını hazırlayabilir. 
Maliye politikacı11, ferdi iktısatçı, 
milli iktıaatçı, ferdi ziraat teknikçi
Iİ, milli ziraat telmikçiıinden terek
lrup edebilecek, konferans, ehemmi
Yet 11ruile ıu bet buiday mesele

Milli bankalardan bir 
1 

sendika Birçok kaza merkezlerinde, 
halli vilayetlerde makineci, mo
törcü, teıviyeci, tornacı, iyi bir 
dülger, marangoz, aı&tı zirai ye 
tamircisi; elektrikçi fU veya bu 
ihtisas İtçileri ve ustaları yoktur. 

ıine cevap verir: 
1 - Türkiye, buğdayda kifayeti, 

nn; ihtiyacından ne fazla ne de ek
sik istih...ı yapmamağı kabul ediyor 
ıııu? Buğday meselelerimizin en L.
!llıda gelen bu ana meseleye .,-ih 
""vap Yermeden, Türk buğday poli
tilcaııru teıbite imkin yoktur. 

2 - Türkiyede münhasıran buğ
day •kilen toprak, Türkiye saha11-
llırı yüzde 2,48 iclir. Bu niıbet kendi 
haline bırakılmalı nuclır, arttırılmalı 
~dır, ekıiltilmeli midir? Ne kadar? 
~Ugün ortada üç fikir de var, üç fik 
rın de müdafileri var. Birinci fikre 
bir ıabık iktı1at vekili taraftardır. 
(Rapor) unvanile 1930 da Ankarada 
11"treylediği bir eserde aynen fU mü
laleayı ileri ıürmektedir: "ihtiyaca 
"e İnıkina göre zeriyat sahasının 
lcendiliğinden teve1SÜÜnü beklemek 
"3rtuidir" Sahife 23. 

Şu halde, bu zihniyeti temıil e
~enler ıçin, ziraat aahuı bakim bir 
idare tahtında tagyir edilmiye
~~Ic, o sahaya hidiıat ve ahval hi.
"""' olacak ve o salıanm kendiliğin
den tevesaüünü beklemek lazım gele 
Ctlctir , 

Zeriyat sahaaının niıbetini az gö
~nler memleketimizde ekaeriyet tef 
I 1. ediyor. Bunlar, diğer memleket
';"in zeriyat saha11 niıbetlerini bi
~ki ile mulı.ayese ediyorlar ve on
"4U'Jn bizden pek çok fazla mahsul 
çı&ıa,.,hJdanna baJcarak, zeriyat ıaha
llıı21 arttırmamızı talep ediyorlar. 
(~iraat memleketiyiz!) diyenler bu 
~Utnreye girerler, 

Zeriyat sahasını azaltmak İlte
~ıı bir ekalliyete göre, en İyi yerler 
el" buğday ziraati yaparak, saha tah 
ıt edilmelidir. 

Konferans, bu sualin cevabını 
'llkama müstenit olarak verecektir. 
lo 3 - Bugün Türkiyede bir hektar 
h Praktan aldığımız 6,68 kental (Ya 
liI~t,başka hesapla bire altı) verim-

ılc niabeti hangi mikdara çıkanl
~ıdır? Bugünkü ziraat fen seviye
llıizle, bugünkü 15 bin ziraat maki
::~izle elde ettiğimiz bu verim, bir 

'&"er ziraat fen seviyesi.le ve makine 
b~edile arttınlabilir. Yunaniıtanda 

•le 6, 70, Bulgaristnda 8,8, Roman
r.ada 9,8 ve dünyanın birinci verim
; Rıemleketi olan Danimarka 33,3 

0 ~ bu rakamı arttırmamız lüzumu 
~11 !'h~IJ'. Konfera'.'aın. üçüncü v~
~ı, ,zıraat fen ıevıyesıni ve makine 
~- e.diıı.i irae etmek fart ile, bu nis
""tı tayin ebnek olacaktır. 
t 4 .- Buğday gümrüğü yeniden 

6esbıte mühtaçtır. Yüksek buğday 
lı atı senelerinde (Okkası 17-
llı-uı) tayin edilen yüz kilo-
~ 6Jo kuruı buğday gümrüğü 
11ııiinke alçak buğday fiatı 

~-;ne.İnde (okkası 5 kurut) faydalı 
~ bir tesir yapamaz ve yapamıyor. 
8u ıııübaı- ·a1 .. "lr, biJakiı Türk ı.. ag ıguınru . , 

11&"dayının sukut ebne saa 11ru art-
~ktan batka bir ~eye yaramıyor. 
onferansı, yukariki esaslar~ çı

"-caı. Türk buğday iıtihaal nukda
"'.Dı koruyacak (riyazi g~k .~ad
di) "' h sap etmek vuifeoıle mukel
lef olacaktır 

6 - Turk buğday hasadının (Fi
rıan~eınent) iti ıamamile boş tadı~. 
~il •ı bir cihazı istilzam eder. Bu ~
~z:ın bir kı,mı Elevator şebekeaı, 

lıır k11mı n•kil sİ•temİ, bir kısmı da 
;"._deli 1atış uıulüdür.. Konf':"n~, 

teşkili çok muhtemel 
K .. 1 .. u .. n elinde hemen hemen 

oy un ·b·d· 
buğday kalmamış gı ı ır 

O .. , lınacak tedbirler önümüz
nun ıçın a b.k d·ı k 

d k. mahsulüne tat ı e ı ece e ı sene 
lef la) Ankarada ekmek 8 kuruta 

ANKARA, 11. (_Te 
0":ınim çıkmış, buğday i,inin günün 

Halen köylünün eıu.: :ğı ve meselesi halini alma11 buğday 
mikdarda buğday k~ .. a kısmı ve arpa alişverişinde mahsus 
geçen seneki mahıu ';° assıtla- bir tesir yapmış, latanbuldan 
izamı t~c:car ve .• ~:ih:~ıe buğ. Ank~ra~a mühi~ ~ikd~rda ~~
nn ellerıne geçtıgı edb' ler yeni pa sıpanş edılmııtır. Cıvar koy 
day için alın~c~. t ihı;rf ede- !erde, Koçhitar, Haymana ve 

1 sene mahsulunu ış~ll~ eden Bili taraflannda köylünün e. 
cektir. Burada te • dur ın kıy- linde fazla miktarda arpa bu-

1 baılıca kanaat,_ bug 1y temin lunmakta ise de buğday çok az 
metlendirilmesı sureJı e alnız kalmıştır. Bu sene içinde Anı. j 
edilecek fiat farlan an ! mer- karadan 200 vagon daha hubu
köylünün istifade etmr;ı itin bat sevkedilebileceği tahmin o- 1 

kezinde olduğund;ın, ~I e- Junuyor. Şimdilik Ankara Bor. ı' 
milli bankalardan teıe d'" k sasma günde 2-3 vagon hubu
decek bir sendikaya tili' .

11 ~t bat gelmektedir. Bu da ancak 
muhtemeldir. Bütün t~ın;Wlt' Ankaranın ihtiyacına kfi geli. 
dütünülerek elde o~ok ru d • yor. Evvelce 4-5 fabrika Anka. 
durulma11 da elıemuııJet ~ Wn ra piyasasına günde 200-300 
pi§ edilmektedir. Buğ •Y 

1
' lan çuval un arzederken bu mikdar 

d · bazı zarar l fi ti "k halli ve i aresı. • . d hü- timdi aza mı,, un a an yu -
da mucip olabılece~fı e~i •· selm.i,tir. 56 okkalık çuval 
kiimet bu zarann tela ıs g 45()..500 kuru,a aatılmaktadır. 
ranti edecektir. 

lçtimaa iştirak eden talebeden bir grup 

Milli talebe birliği 
ihya ediliyor 

Dün dokuz fakü.lte ve yükseli 
mektep murahhasları 

dün Halkevinde toplandılar 
lırk Elevator politikasının coğrafi, 

'lllai, mali esaılarnu tesbit edecek; Mili' T- k Talebe Birliğinin 1 öğleden sonra Halkevinde bir heyeti 
"ak_İl •İstemini fiata teair itibarile . 

1
• ;r k uhtelif fakülte umumiye içtimai aktetmitlerdir. Cel-

tay,., edecek· v deli satlf usulünü te ihyall ıçın ° k~z m rabhaıları,dün (Devamı S inci sahifede) 
llıiıı için en ~ilam teklifi bulacak- ve yüksek me ep mu 

tır. ı~=======:='==::=:=~~ 
8u • clay itini kökünden hallet- Hükumetimiz, bugüne kadar zi- bugünkü tesadüflerin zebunu olan 

"'ı. ele, ıı:elec k sene ve dii•r seneler raat iktısadı vadiıindeil. ıııe1m~ekette anarşik buğday iktısadına nihayet 
u~'" k" • d • • · b ~ mu verece" onun yerine hesaba daya--• • uıı u vazıyete üşmememız ıçın ılan söylenen ve ın.,; erın - .., 

""acaiınuz d" · b yaz ' ·· -ı ·· nan şerefli ve medeni bir buğday ile. be tedbirlerin meıne ını u hasaalası olacak olan .bu '.':'zu m~ş tısadı ikame edecektir. 
t 1 ~ t şkil eder. Onları rakamla ve tebellür etmiş nclayıce goı·e bug-
~:~•t edip hüküm timizr tevdi et- day icra proğramını suhuletle mel'.
ı. onferanaın teşekkülıinün esba· •'ana getirebilecetkir. O program ki, 1 ınuci idir. .... 

Müderris 
Nizamcttin ALI 

Onun için biz itsizlerle iıçl is
teyenler arasında tavassutta bu
lunmak iıteyoruz. 

Gerek lstanbulda, gerek mem
leketin her köteaine tamil olan bu 
tava11utun daha müsmir ve fay
dalı olnıaUDJ İlteyorwı. Onun i
çin 

Ricamız şudur: 
Valiler, kaymaluunJar, nahiye 

müdürleri; diğer taraftan beledi
ye reisleri, fırka idare heyetl ... i 
reisleri; ticaret müdürleri ve ala
kadar idare amirleri bulunduklan 
yerlerdeki iıçi ihtiyacnu (aekil, 
mahiyet, evıaf, verilecU: 6cret 
ve it tartları tesbit edilerek) bi
ze bildirirlerse bize müracaat et
mit ve adreslerini l>ıl'almuı olan 
itıizleri kendilerine bildireceğiz. 

Bu ıuretle hem İfsİz kalan ve 
memeleketin neresinde it bulabi
leceğini bilmediği İçin bunalan 
vatandatllll'llDJza hizmet etmit, 
hem de memleketin her tarafına 
bir çok ııüzide iıçilerin dağılarak 
müfit hizmetler deruhte etmeleri
ne yardım ebnit olacmiu. 

Huıuıi müeueaat sahipleri de 
hu huıuıtaki ihtiyaçlannı bize 
bild:rirlerse memnuniyetle kayd. 
edeceğiz. 

1 - Kime ve nasıl işçiye 
ihtiyacınız var? 

2 - Nasıl iş istiyorsunuz, 
elinizde ne san'at vardır, ne 
kadar ücret istersiniz, 1 stan
bul haricine gider misiniz, 
hususi ir şartınız var mı? 

Bize bildiriniz. 
Memur, katip, muhasip veya 

diğer hizmet talep edenlerle ihti
yaç sahipleri araımda ela bu ta
va11utu yapacağız. it lsteyenı.,,. 
de, iıçi ve memur arayanlar da 
mektuplannı "lstanhul, Milliyet 
gazetesi iı tavaııut bürosu" na
mma göndennelidirierl. 

Bu memlekete ve vatan
daşa yapılacak en büyük biz 
mettir. 

Dünkü 
Keşide 

O ikinci tertip tayyare piyango 
ıunu: ikinci ketideıine dün saat 13 
t Darülfünun konferans llllonunda 
ı::.,1anmı, ve800 nurnar~ ~~ki!miıti~. 

Dünkü ketidede buyuk ıkramı
yelerden yalnız 15 bi!' liralık ikra. 
miye çıkmıf, diğerlen bugüne kal-
mqlır. li 

Dün keıidede 15.000 ra isabet 
eden bilet Kadıköy esnafından 20 
kitinin alımı olduğu bir bilete çık-

nufbr. "ğl d Ke9ide bugün de o e en ıonra 
devam edecektir. 

K"!ldenin cumaya tesadüf etmesi 
havanın da gÜzel olması keıide sa
lonunun pek kalabalık olmasını mu
cip olmuf, polisler izdihama mani ol 
mak için hayli mütkülat çekmişler
dir. Dün çekilen numaraların ıiraya 
konulmuı cetveli 5 İnci ıavfemizde
dir. 

ı Tevfik Rüştü 8. ı 
Sofya'da 

Hariciye vekilimiz 
büyük 

merasimle karşllandı 

Dün gec• şerefin• bir müsa 
men; v• :::igafet verildi 

SOFY A, 11. A. A. - "Bal. 
kan hususi muhabirimizden": 

Türkiye Hariciye Vekili Tev 
fik Rü,tü Beyfendi bu ak§am 
aaat 20 de Sofyaya muvasalit 
ederek büyük merasimle istik
bal edildı. 

1 Mü,arünileyh hudutta Bul-
1 gar hükiimeti namına teırifat 
müdürü, sefaret heyeti ve Bul
gar gazetecileri tarafından kar 
şılandı. Sofya istasyonunda 
Kral Boris Hazretleri namına 
Baımabeynci tarafından kendi. 
!erine beyanı hoıamedi edildi. 

1 Batvekil M. Mu,anof, demok
rat çiftçi, radikal ve nasyonal 
liberal fırkalan rüesaaı, İtalya 
sefiri, Yunan sefiri ve daha bir 
çok zevat iatikbal merasiminde 
hazır bulunmakta idi. Mütarü-

1 nileyhe Türk tebası namına bir 

1 

kız talebe tarafından kırını 
zı beyaz çiçeklerden mürekkep 
bir buket verildi. 

latikbal merasimi fevkalade 
bir aamim.iyet havası içinde e&

reyan etti, Mütealaben M. Mu. 
,anof, Tevfik Rüştü Beyfendi. 
yi otomobiline alarak Bulgar 
Operasında ıereflerine verilen 
gala müsameresine götürdüler. 

Otomobil güzergahında halk 
nazarı dikkati celbedecek dere
cede toplanarak hariciye vekili
mize kartı büyük hır alaka ırös 
termekte idi. 

Saat 21,30 da Operadan çıkı
larak M. Mutanof tarafından 
Ünyon Klüpte verilen ziyafete 
gidildi.'' 

1 •••••• 1 

Mr. Grew 
Yarın gidiyor 

Dün Amerikan kolonisi 
bir veda zıyafeti verdi 

Galatasaray - Pera maçından bir enstantane .. 

Galatasaray; Perayı 
O ra karşı 2 ile yendi 

hk devreyi berabere bitiren 2 ta
kım, ikinci devrede çarpıştılar 

Dün ıtadyumda bir maç yapıldı. 
Bu maç Olimpiyat mecmua11 tarafın 
dan Yazolunan kupa münuebetile 
Galatasaray ile Pera talwnlan arum 
da idi_ Hakem Mister Pegnam idi. 

Birinci devreyi C}.--0 bitiren tara 
feyrı ikinci devrede neticeyi alınalı 
için çok çalııtılar. Galataı-yblar 
biri Rebii'nin diğeri Mehmedin aya
ğile iki gol yaparak maçı 2--0 ka
zandılar. 

Atl•tlerin çalışması 
Dün Kadıköy stadında senenin 

ilk atletizm çalıfma11 yapıldL Bu bat 
laYI§ geçen tenelerden evvel olmuı
tur. Buna da sebep havalann birden 
bire güzelletmesi ve atletimze mü1a
İt olmasıdır. 

Bu ilk çalışmaja F enerhahçe, Ga 
latasaray, 1. spordan olmak üzere 
40 - 50 kiti kadar iıtirak ebniıtir. 
Bu adet g~en seneden fazladır; bu 
da gösterir ki bu sene atletizm saha 
mızda sıkı çarpıtmalar olacaktır. 

Dün çalı§lln atletler arasında bil
hassa ıunlar göze çarpıyordu. Gala
tasaraydan Semih, Sadık, Fenerden 
Ziya, Sadri, Saki, Füruzan, Şeref, 
lımail, lıtanbulıpordan Veysi ... Ek
serisi Fenerli ve 1. sporlular olan 

Galatasaray kongresinde .. 
hu gnıçler içinde çok büyük kabili. 
yetler görülüyordu. 

Fen•rbahçe atletlerinin 
içtimaı 

Dün Fenerbabçe atletleri kendi 
(Devamı 5 inci sahifede) 

Müthiş bir cinayet 
Ankara' da ihtiyar bir zenginle 
karısını balta ile parçaladılar 

Amerika'nın Tokyo aefirliği 
ne tayin edilen Amerika sefiri 
Mr. Grew cenaplan yarın mem 
leketinıe müteveccihen ,ehrimiz 
den ayrılacaktır. Bu münasebet 
le ,ebrimiz Amerikan kolonisi 
tarafından Mr. Grew cenap. 
lan ıerefıne dün Tokatliyan'da 
öğle üzeri büyük bir veda ziyafe 
ti verilmit, ziyafette Amerika 
sefareti erkim, ıehrimizdeki A 
merika müessesatı muhtelifesi 
mümeasilleri ve Amerikan mek 
tepleri müdür ve muallimleri 
bulunmutlardır. 

Paraya tamaen ika edilen bu cinayetin 
failleri henüz malum değil 

Bu münasebetle, ziyafete etı· 
naamda Amerikan kolonisi rei
si Robert Kollej müdürü Mr. 
Gates tarafından bir nutuk irat 
edilerek Mr. Grew cenaplarının 
Türkiyede bulunduğu müddet 
zarfında Türkiye • Amerika 
dostane münasebatmda ibraz 
ettiği himmetten ve Amerikan 
kolonisinde 'hasıl ettiği mubah 
betten harare le bahsetmit ve 
kendisine koloni namına eyi se 
yahat temennilerinde bulun. 
muştur. Mr. Grew cenapları da 
kısa bir nutukla mukabelede 
bulunmut ve koloninin baklan
da gösterdiği muhabbett- do
layı teıekkür etmittir. 

Ziyafeti müteakip koloni na. 
mına Mr. Grew cenaplanna bir 
gümüt tepsi ve buketler tak. 
dim edilmiştir. Sefir cenapları 
yann hareketleri münasebetile 
matbuat mümessillerini kabul 
edecek ve veda beyanatında bu 
lunacaklardır. 

ANKARA, 11 (Telefon) - Bu 
sabaha kartı Ankarada feci bir 
vak'a olmuıtur. Koyunpazarmda 
Mevlevi hane civarında ıehrin eski 
bir mahalleıi bulunan Didik ma
hallesindeki evinde ıebrin ileri ge
len zenginlerinden sayılan, emlak ve 
erazi sahiplerinden 90 yqlarında 
Fahreddin ef. ile refikası henüz hü
viyetleri kat'iyetle teabit edilemeyen 
kimseler tarafnıdan balta darbeleri 
altında öldürülmüıl.-clir. 

Ayni evin ihtiyar uflliı da bu meç 
bul katillerin hücum ve tllarTUzuna 
maruz kalmıı, batına ve gÖluüne vu 
rulan bir sopa ile kendisini kaybe
dip yere yuvarlilllmlf Ye öldü zan. 
nedilen U§llk vaknadan bir müddet 
sonra, kendine gelerek, evin perİfAD 
haline phit olmuı, efendilerini ya
tak odalannın bir kötealnde ve yer
de serili birer ceset halinde bulmut-
tur. 

Bunun üzerine upğm ilk iti ıü
rünenok sokağı bulmak, yandaki ev
de oturan Fahreddin efendinin da
madı Muhiddin Beyi keyfiyetten 
haberdar etmek olmuıtur. 

Upk maruz kaldığı darbelerin al
tında iztirap içindedir ve zorlukla 
konuımaktadn. 

Zabitanın ve adliyenin yaptığı 
tahkikat üzerine alman ilk intiba 
ıudur: 

Katiller her halde evin dahili tq
kilibnı bilen kimselerdir ve cürüm
lerini sabaha karıı iılemitlerdir. Ka
tiller Fahreddin efendinin yattığı 
odayı kolaylıkla bulmutlar , para ve 
mücevher almak maksadı ile yap
tıklan hu baıknu müvaffakiyetle 
neticelendirmek için kan ve kocayı 
öldürmekle faaliyete geçıniılerdir. 
Cesetlerin muhtelif yerlerinde bal
ta 7araları ıörünmelrtedir. Yatak 11-

daıının bertarafı mahir eller tarafın. 
dan kanıtnılmq, büyük bir çelon&. 
ce kınlmak istenmit, fakat muvaf
fak olun8maDUf, evin diğer muhte
lif yerleri de ayni maksatla damaa 
dağın edilmiı, demir bir kasa da kı
nlamamııtır. 

Katillerin evden ne götürdükleri 
henüz teabit edilememittir. Bu CÜ
retkir f8kİ)erin kim olduklanna ge
lince, bütün ıüpheler evin muhtelif 
zamanlarda tamirabnı deruhte eden 
bir usta ve refikleri ilzerinde temer. 
küz etmektedir. Nitekim bunlar mey 
danda yokturlar. 

Zabita kendilerini tiddetle takibe 
bqlamıttrr. Kapılarda ve sair yer. 
!erde parmak izleri elde edilmittir, 
Mel'unlann cinayeti itlemek için 
kullandıldan balta ile çamurlu bir 
keser odada bulunınuttur 

Son dakika 

Katiller 
Anlaşıldı 

ANKARA 11 (Telefonla) 
"Gece yarıaı" Fahrettin Efendinin 
Ufağı vak'anın naırl cereyan ettiğini 
ve failieri tanıdığını söylemiıtir. 

Bunlar evvelce bildirdiğim gibi 
Fahrettin Efendinin evinde tamirat 
yapmıı marangoz ve ııvacı1ardrr. 
Döot ki~idirler eve dahil olur olmaz 

w , •• 

evveli. uşagın odaıına gırıp epeyce 
dövdükten sonra öldürmek Jcnsti
Je ba§ına ve göğıüne sopa ile vur~ 
muılar, bııtydtıp köm?rl~ğe a~mı~I~, 
ondan ~onra cinayetı ıtlemıılerdır. 
Zabıta iz üzerindedir~ Yanna kadar 
faillerin yakalanacaklanna •ÜPhtı 
yoktur. 
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Komşu memlekette 
milliyetperverlik 
çok kuvvetlidir! .. 

HARDCi HA~ERlLfE~ 
Changhai' da 
Sükunet 

l ._l _s_of_ya_m_ek_t_uh_u_j I Çocuktan hala 
Tuna Haber yok! 

Japon kıtaatının Man- Federasyonu Yardım etmek isteyen 
çuride vaziyeti kaçakçılar 

VASHINGTON, 11. A. A. SOFYA, 9 (Milliyet) da tehdit ediliyorlar 

-

Erzurumun kurtuluş günü 
ERZURUM, 11. (Milliyet) - Erzurum kurtulut bay 

hararetle tes'it edilmİf, bu münasebetle erkek muallim mekt 
binde bir müsamere verilmittir. 

Bu müıamerede temsil edilen "11 mart kahramanları" iıi 
li piyes, halkın nihayetsiz meserret ve sürekli alkıtlarmı mu · 
olmu§tur. Kurtulutuıı yıl dönümü ıehrimize fevkalade bir ıı" 
Y•tatmııtır. Iranın neresine gidilirse ,Pdilsin 

milliyet hissinin kuvveti görülür 

HükUmet, dün Şanghaydaki 31 Son günlerde Pariıten gelen NEVYORK, 11. A. A. - E· 
· · Cemah M b"d · haberler Fransanrn te,viki ile ıncı iri ütta ı e pıya. vening Post gazetesinin yazdı. 
d ._L_ M .1 -'-" Avusturya, Macaristan, Çekoı. Şı l k k ~ k d e ....... runun anı aya, nlllUl 1 k R y ğma göre, kaçırılan çocufunun ara 
ve iadesini d_....i& eylemiı, fa· ova ya omanya ve ugos. bul . . L' dbe , pÇl l On eranSl apan l -r-. 1 d b' T ted unması ıçm ın rıı e yar. 
kat bu iadenin acilen yapılma avya arasın a ır una e- d ed 1.---k l d S · ARlS 

k · · rasyonunun vücude getirilece- . ı:m en. ~ çı ~ an pı- . J:' . . •. l~. A. A. - Beynemilel t•rapçılık konferansı mesa 
masına a~ar vermıştır . ., • ğinden bahsediyorlar. ltalyada tale ken~ı .~ çocugunun mu· sını bıtırm_ııtır. Konferans, dağılmadan evvel 11 karar sureti k 
f •ponga nın Mançurı dekı F b fik ın' tamamile kabele bılmısıl olarak kaçırda- ı bul etmittır. 

ransanın u r e • hd'd' k d kal flazigdi iştirak etmiş ve 0 da bu yolda cagı te 1 1 • artısın • mıt- Bu karar suretler?ıde t•rap mustahnUarınm beynelmilel t 
TOKYO, 11. A. A.- Japon çalışıyormuş. Federasyona da- tır. Gere .kSpıta!e ve gerek ar· bir ~h.e vücu~a ~etı~ek suretiyle içki yaşağına kartı mücad 

kıtatının, Mançuri demir yol- l bil devletler aralarında hususi kadaşı Bıtz .Lındberg.e yardı- leye gınşmelen, hıylelı rekabeteve kaçakçılığa karşı mücadel 
!arı bulutunun dış kısmında gümrük tarifeleri yapacaklar mı kabul etmışler ve tfe bat- edilmesi, mustahıd memleketl~in gümrük tarifelerini indirm 
bilimüddet kalmalarının im. ve böylelikle onların istihsal lamışlardı. iki" leri, menye isimlerinin himayesi, bağçıhk sahaımda mesai itti 
kin dahilinde bulunduğu, Ce. ettiği zirai mevaddı Fransa, 1. Şahışl~rı maruf olan bu • raki temini bütün dünyada t•rap iıtihlakitmm artırılması iç" 
miyeti Akvamın 30 Eylul tan1ı talya Avusturya ve Almanya ~a~kçı ıle 14 ar!<a~~ılan .. bır propaganda bulunmak ve zirai itibar açmak üzre Cemiyeti A 
li celsesinde Sir John Simon ta gibi ;anayi memleketleri alacak ıspırto kaçakçıl~gı. ıtınde ~Uf· vam tarafından beynelmilel bir teıekkül vucuda getirilmesi hu 
rafından beyan edilmit olması- Iar ve bu memleketlerin de t~ek olmakla ıttıham edılerek ıuslan tavsiye edilmitlir. 
na rağmen Japon muhafili, res- sanayi mevaddmı Tuna fede- dun federal mahkeme huzunı• 
mi muhitlerin, Mançuride ye. rasyonuna dahil memleketler iı na çıkmıtl~rdı. .. .. 
ni rejimin ihdasının vaziyeti tihlak edecek ve bu müşterek Maadmahf~hl!. buLt~dbbu v.~kalar 
temamen deg"itdirmi& oldug"unu '"b d le . d b memle- ı arasın a a a m erg ın ço-

,. 'ı mu a e ıayesın e u • · h' b' "h ka 'i 
v eyeni Mancuri devleti baıka . ketlerde pek ziyade hiuolunan cugun~ a~t ıç ır san ' t 

-Hiflerciler lehine çalışan polis 
memurları 

Tahran Belediye dairesinin cepheden görünüşü 
bir muavenete muhtaç kalmak umumi buhramn önüne geçile. ve yem bır haber almmamııtır. 
s~ı? ua~it ve ~uılihan~ ıe. cektir. Bulgar gazeteleri bütün 
raıtı temın edebılmekteki ka- bunları kaydettikten sonra, ma 
biliyetini gösterinceye kadar atteessüf bugüne kadar Bulga. 
sulbü ıükiın'un muhafaza ve i- riıtanın bu Tuna federasyonu· 
daınesi için Japon kıtatmm na davet olunmadığını, vaktile 

M. Briand'ın 
Cenazesi 

BERLlN, 11. A. A. - Polis dairesinden bir takım mahrem 
vesikalar afırıp Hitlercilere veren üç polis memuruna kartı hi• 
yaneti vataniye davası açılmııtır. 

J....,.. lııupne kadar siyasi bir 
mevcudiyet nlarak lıalabilmeıi ve 
bütün ec:nelııi rekabet n nüfuzlarına 
raim- nriJiuu muhafaza etmeei, 
harsuua lnıYTeti sayetinderi. lraah
lar, milli duygu, milli mefk:lire iti
barile lıir çok A wupa milletlerinin 
mevfinde sayılabilirler. 

Memleketin lıansi köteaine ıitııe
niz, orada mutlaka yerli kokuyu kok 
lar, yerli -i sörür, ve yerli adet
lerin icaplarıı. uymak mecburiyeti
ni hi11edeniniz. 1 ranlılık, her ıeyİn 
bqında celir. Bir lranlı, yalnız ken 
di ananesini ııüdtr ve milli benliiin 
den ilham alır. Giyinip kuşanması, 

evindeki Y•f'IYlf tarzı, hariçteki mü 
nasebetleri, eflentisi, rakıs ve musi
kiıi, hatta yazıtı, okUJ'UfU, tamamen 
kendine maluııstur. 

Avnapada seyahat eden lranldar 
bile an'uıelerinden ayrılmazlar. Ha
riçten lnına siren terler, hemen J. 
ran tanımı, lran hususiyetini alırlar. 

lraada J'&f&J'lP ta "Farisi" lisanı 
nı öiir-yen, parınalda sayılacak 
kadar azda. İraı> medeniyeti Ye 1-
ran hanı, yabancı unsurları sür'atle 
temsil etmek hususunda pek yiikııek 
bir kabiliyet ıöst..,.ir. Halis bir Kaf
kaı Türkü, lrana, yerlqtiği günden 
itibaren lranlı olmuıtur. Çok seçme 
den milli varlığını unutarak lranı 
benimaeır, onun neı'eıile neş'elenir, 
saınile dertlenir, mefahirile gururla
nır. !randa yaşayan diğer unsurları 
içinde bulunduklan kabın ıekline ta 
bi olan mayİe benzebnek mümkün
dür. lran lisanı, ahenktar ve cazibeli 
olC:.ığu kader lranlılar da ıokulııan, 
mültefit adamlardır. Münasebette 
bulunduldan kimseleri, kolaylıkla 
kendilerine mndınrler_ itte bu huau 
si cazibedir ki !randa, "yabancı" bı
rakmamq. hepsini vatandu yapma
(a muvaffak olmu,tur. 

El kap 

!randa az çok mevkii olan kimse
ler, mutlaka birer likap taıırlar. Bu 
lakaplar, bazan o kadar ınethur o
lur ki, bir çoktan isimleri unutula
rak yalnız likaplarile anılırlar_ 

Her şahıs, kendi içtimai vaziyeti
ne münasip l:ir lakap sahibidir. Me
seli aıiretler rüesa sına: Serdari za~ 
fer, Savletüddevle, Emiri cenk ~ibi 
lakaplar takılır. Memleketin qrafma 
verilen lakaplar da ekseriya: Muh
teşemüualtana, Müıiriddevle, Muh
tarühnemalik, Nasınlmemalik kabi
linden feylerdir. Çift çubuk sahibi 
beyler de ballerile münasip olarak 
Eminürrayi, V ekiliirreayi gibi la
ı.a.,.:ar tqırlar. 

1 randa resmi devairde çalışan ki
tiplerıe miinşi derler. Banlar, dinn
cla çalıttıklan için likaplan, Mute
medi diftn, Debirilmüllı, ve saire
dir. 

Posta tre telgraf nezareti erkanı
nın likapları iyi haber tepşir ettikle
rinden kinaye Betirilmülk, Bqirid
devle sibi fOYlerdir. ilmiye aınıfm
dan olan ıarıklılara: F abrülülemıı, 
Nazrmüliilema ııibi unvanar verilir. 

Muteber tacirlerin ele likabı var
dır: Mııtemedüttüccar, Em.inüttüc
car gibi... 

Kibar kadınların likaplan olduk 
ça tantanalıdır: Banuyu uzma, Ncy
yiri azam, Fürugu azam gibi .. 

Efil er 
)randa orta halli evler, kimilen 

kerpiçten yapılmıştır. Hiç birinde 
sokağa bakar pnecere yoktur. So
kak kapuından girince, büyük bir av 
lu kal"fllUZll çıkar. A...tunun veya 
bahçenin ortasında zarif fıskiyeli bir 
havuz bulunur. Geçen nıektuplanm 
da yazdığım "Kehriz" ler, gunun 
muayyen saatlerinde sokalara salıve 
rilir ve her evde bulunan ıu mahzen 
leri (abıanlar) la· · bu kebriz ıularile 
dolar. içilen su da budur, kap yıka. 
n;a~ak ~u da .. Yemek te bu su le piti 
nlır, yuz de bu au ile yıkanır. Bizim 
eski su yolları gibi, (miri ip) lar bu 
suyu para ile satarlar, paranın bir 
kısmım kehriz sahibine verir. bir kıa 

mmı da kendi lıazançlan olarak ayı
rırlar. 

Tahranda halkın dörtte üçü ki
raadll'. Kiracı, evin hey'eti mecnıu
aımı tutar, ıonra bunları oda oda 
batka ailelere ki.-alar. Evlerin çoğu 
böylelikle apartnnan tanı alDUftır. 
lranJılar, uysal ve geçim ehli insan
lar oldukları için kiracılar biribirle
rile çok iyi yaşarlar, aralarında de
ğil kavga, hatta sızıltı bile çıkmaz. 

Mef,uşat 

Odaların mefruf&tı, bir takım ha 
lıdır. Bir takmı halı, dört parçadan 
mürekkeptir; orta yerde duran Me
yane, ilci yanında bulunanlar Kena
re, odanın baş tarafına ıerilmit olan 
ıerendaz isimlerini alır. 

Minder, ve diğer oda talmnları, 
yüksek aile evlerinde bulunur. San
dalya, orta halli evlerde pek kulla
nılmaz. Kim.ilen renkli camlarla ör
tülen pencerelere lsfihan iti sayet 
zarif perderler takarlar. 

Fıkır fıkır kaynayan semaver. O· 

danın daimi bir zineti ııibi durur. 
Raflara bir çok yaldızlı tabak ve ka
seler, çay demlikleri, bardak, fllm
clan sibi teyler 11ralanrr. 

Kürsü nedir? 

Tabutun öniintlen on bin· 

Mançuride kalma11 icap ettiği Bulgaristanm da bu teıekküle leıce insan ıeçti 
iddiasında bulunduklarını ih. dahil olması tasavvur olundu- PARlS, 11. A. A. - Dün 
ıas eylemektedir. ğu halde, bugün hariç bı~akıldı saat 12,30 ile saat 17 arasında 
Yeni deflletin iili meclisi ğını bunun Bulgaristan ıktua- M. Briand'm tabutu önünden 

CHANG GHUN, 1 ı. A. A. diy;tı ve ~arici siya~eti için 10 binlerce insan geçit resmi 

y: · d ı t' h • ·ı· ı· · çok ağır bir darbe oldugunu ve yapmıştır. 
enı eve ın ususı a ı mec ısı 1 1 PARİS 11 A A A - ı d b bunun son günlerde ta ya ve , . . .- yan 

~za darı /rasıj j geçe~ki son a: Fransa :ıraıındaki münakatalı ı meclisinin dünkü celsesi esna-

ed
ar ak apon alrMa teCşhn mCehsaı meselelerden vücude gelen u. smda reis M. Lebrun Yugoslav 
ere cenera a an an _ 11-· Çek ı ak M · t 1 h' d 1 1 Ch mumi bır anlaşmadan teve ut ya, oı ov ya, acans an 

~ e~ 1
; e "; ı§mb§l 0 an kt d;: ettiğini ehemmiyetle yazıyor· ve Arjantin cümhuriyeti iyan 

M aı . en: e ~ ;:,;ıma .ad • lar Mösyö Muşanof gazeteci. meclisleri reislerinden gelen ta 

1 
~aıeHy •b. yenı ançunf ev !er~ verdiin beyanatta Bulga. ziyet telgraflannı okumuttur. 

etının ar ıye nazırı sı atını 0
• • kk'"l A ____ ı• · b d h · d' riıtanın da bu yenı teşe u e yan ....,.;1111 un an ıonra, 

au: ır. davet edilmesini beklediğini sol cenah demokrat gnıpu tara· 
Cemigdi akflamdı. söylemiştir. fından tevdi edilen ve mütevef-

CENEVRE, 11, (A.A.) B 1 • t da milli fa M. Briand'm vatanın bibak-
u ıarıs an kin şükranını kazandığının tef 

Cemiyeti Akvam nezdinde Ja- mahrukat hım" ı'nı· talep eden kanuni tekli-
ponya'yı temıil etmekte olan 
Lonrda Sefiri M. Matsudeira Bulgar Maliye nezaretinin fi taıvip ve kabul eylemittir. 
ile Brüksel Sefiri M. Sato dün yeni bir tamim ile Bulgaristan. 
lngiliz Hariciye nazın Sir Jhon da bütün otom<>!>il .ve motörler ltalyan-Rus ticaret 
S. , B" "k M ı· · · yüzde 25 temiz ııpırto kantık mu··nasebab ımon u ve uyu ec ıs reısı d T · 

.. l~na~ kıt':"• •.oba ~akamında M. Hyamans'ı ziyaret etmitler benzin ~u!lanacaklar ı~. ~~ 
kunı dediklerı bır teıhın vaaıtaaı d' lk' J hh · İspirto ıstıhsal etmek uzere iki ROMA, 11. A. A. - Sov. 
k 11 1 B k"' . d ır. ı apon mura ası umu- . 1 h Ik k · eri u anır ar. u u•., o anın ortasın- • . h . k . . fabrika lazım gelen tesııatı yetler bir iği a omıs e-
da kazılmı§ bir çukurdan ibarettir. mı komısyonun .ta ~r omıtesı l d B.. 1 !"ki B I. rinden Veizer'in muavininin ri. 
Çukunm içine kömür konulur, iyice 1 tarafından teklıf edılen karar Y•P~I§_ ar .ır. boy e 

1 
he - u yaıetı-nde olarak mezkiır hükU 

kızardıktan •onra bi· kaç kürek kö- sureti hakkında hukuki mahiye gar ıktısadıyatı em. arıçten 
mür ıozu ilave edilir; At~t .!çin i~in ti haiz olarak dermeyan ettikle yüzde 25 daha az nısbette ~ met tarafından gönderilen hu 
yana dursun, çuln·ıun ustune dort . ·ı· 1 h kk d o·· Jh zin ithal edecek, hem de dahıl. ıusi bir heyet Romaya gelmit-

kl -ı h" 1 ti . n ı ıraz ar a m a or on d . 'h al aya ı saıı; amca ır masa yer eı rı- s· , M H' , . h de pancar ve mısır an ııtı ı tir. 
!erek etrafına geniş ve yuınuıak bat ımon a ve • ımans a ıza at ed' . . d . • b' h Bu heyetin ltalyaya gönde. 
taniyeler sıralanrr. Bütün ev halkı vermitlerdir. Japon murahhasla ılen ıspırtoyaol a~; ıry~ad • rilmeıinde maksat iktisadi mÜ· 
kürsinin önünde ç•p çevre toplanır rı umumi komisyonun bu karar reç bulunmuş aco. ır. uz e 
ve battanil'.elere.yan gelerek ayakla- sureti hakkında 'hukuki ma. 25 temiz ispirto ~a~şık mahlu. zakerelere girişmek ve İtalya 
rını battanıyelenn altına uzatırlar. h" . h . I k d t le Bulgarlar (Mıllı mahrukat) ile Ruıya arasında mabıulat 
Yorganlar göğüslere kadar çekildik ıyetı aız 0 ara ermeyan e · I B 1 • t ve mamula"t mubadelelerine ait "ki . . . 1 h kınd s· namını verıyor ar. u garıs a. 
ten sonra gelsin demlenmiı çay.. tı en ıtıraz ar a a iT • • 1 M r meseleler hakkında tetkikatta 

Bu izahatten, kürsinin bizim e•- ı John Simon'a ve M. Himaııa'a na temız benzın ya _11IZ a. ıye 
ki tandırın bir eşi olduğunu anlamış- ve M. Himans'a izahat vermit- nezaretinin kararı ~!~ tıb~ı v_e bulunmaktır. 
aımzdır. 1 d- J hh 1 ya ameli maksatlar ıçın gırebı- Gazeteler İtalya ile diğer mil 

V N er ır. apon mura as an u- .. 1 .. t · ben l 1 d t' t ·· 
· muıni komisyonun bu karar su lecetkir. Ba9ka tur. u emız et er arasın a ıcare ve mu-

...,____ · · · · til' z·m satmak Bulganıtanda mem nakaltm arttınlmuı irin hal-
.,. •~ •'!tı proJesıne resmen ıt a . . 

h 1 t k 
· · b hah kd nudur Bulgarııtana ıthal olu. yan mali ve iktisadi müeueae. 

Hı·caz'da aıı eme ıçın u sa a • · d ._ h d ı d Ierı' tarafından sarfedilen faali-d •· 1 ed T kyod ta nan benzinler a<ıa u ut ar a 
e ecegı ce • e, 0 an • k" ·· ··kl de üzde 25 temiz yeti ehemmiyetle kaydetmek.. 

D ı k 
limat almadıktan için her han- ı gumru er Y 

ar ı Var · b' · t 1 k dil ispirto ile karıttırılacaktır. Bun tedir. 
gı ır vazıye a manm en e- . b k dd "kr 
· · · ·· kü' 1 d • be danmada benzıne aş a ma e Muhnik gaz ve mı op n ıçın mum n o ma ıgmı • ,. 

tın . 1 d' ler kantşırmak kat ıyyen mem- BERNE, 11. A.A. - ı • .n .. _ 
B h "d yan e ıı er ır. . . "rt kil •,.-

U sene acc~ gı en- Bundan baıka M. Matsudei. nudur. Temız ıspı onun o. re devlet Şuraıı harp eınaım-
1 · "kd k ! h"k' t on leva narh koy erın mı arı ço az ra ve M. Sato bu karar sureti- ıuna u ume.. . . . da muhnik gaz ve mikrop kul-

. k b 1·· J h"'-" et' ··• muştur. Temız ıspırto ııleyen l·n-ı--sınm men'ı- ha'-'- .. aki B tt A-'--- t 1 . nın a u u apon UKUm ı u . b'" .. 1 -ınna ..... nu 
eru an - ııue e enne ya- 1 • d d .ı • b" fabrikalardaki utwı ame e, us k l · • · :ulıyor: Kabireden alınan haberlere zerın e son ere.: .... e aııır ır . I . B 1 l proto o u taıvıp etmııtır. 

ııöre, bu ııene Hicazda bir ı.rtııı. teh j tesir yapmaktan hali kalmıya: ta ve kimyager enn u ııar 0 
• Serbest lrlanda 

likesi me•zu bahsolmalıtadır. Buna cağından bugün öğleden sonra ması ıa~ttır, 
sebep nıaverayi ıeriadan Hicaza but . içtimaa deveti arzu edilen ce. _:___:.._;.__.......,..--~-- hükumetinde 
dar söoderilmesinin m<n'idir. · t' Akv B" "k M ı· · Jngı"}terede fevkalade 1 A A Sab k 

H. Lo'-'- 1 Vahhabi h" mıye ı am uyu ec ısı- DUBL N, 11. . • - ı 
IC&Zll oaaun O an U· • • • ı--'- db" l kümetinin para.sız kalclıiı ve aylar- nm sonuncu ıçtunaının ge"""""' mali te ır er Coegrave hükUmeti zeımanmda 

danberi memurlarına maaş vereme- haftaya bırakılmasını resmi su ORA 11 A A. A aayri kanuni bir t-kilat adde-
d" de ·ıd ilmek ed' LON , • · - • • -. ıği bi ir t ır. rette istemişlerdir. vam kamarası fevkalade mali dilen Cümburiyet ordusuııta 

B':'nıuı ~-~~ hi~ .. hük~meti Japon mümessillerinin ileri tedbı'rlen'n tatbikine devam e- ait bir çok müfrezeler timdi so 
Kabıreye ıki mumeuil gondenp Mı .. dük!" · b 'ht" • k 1 l rd b d 1 k aır hükümetinden Mı•ırdaki hare- sur en • u ı . ırazı ayıt er dilmesi hakkındaki kanun layı. kak a a ser estçe o aşma ta. 
meyn evkafının verilmesini istemiı-1 hem umumı meclııe hem de ka h "ki · kıraatinde kabul . dır. 
br. M h"k' - · -,_, 1 · k k 1 aımı 1 ncı " L R bl' " · · deki . "" u umeti 11e. ı~ taraf a- rar suretı reye onaca o ursa 1 tm. ti a epu ıque ıımm 
~aında mevcut olan ihtılif dolayı- cemiyeti akvam Büyük Mecli- e l lfgÜ~· 1. f' t t gazete eski kıtıada olarak tek-
ııyle bunları vermemektedi- . . ul k d n ız ıra11 ıya mm emev 

~i.caz h!lkılmeti bu darlık. haber- sıne ıamıl b unma ta ır. vüçleri hakkında uzun bir mü. rar intitara başlamııtır. Bu ga. 
~-~ekzid p ealbnekte ise ele muhtelif .CE~EkvVREB, ~ ı. .. Ak .MA. -

1 
•. Ce zakere olmuıtur. zetenin baımuharriri olan 

ınen-..ar an man malUınat bunu mıyetı a am uyu ec ısı u. M N ·ıı Chamberlin bu Frank Ryn tahliye edilen ıiya-
teyit ebnİş bulunuyor. mu mi komisyonu tahrir heyeti .. · bevıtl e beyanatta bu sı· mevkuflardan biridir. 

1 h ··k- ti" d.. b munaıe e e fU · ran u ume unya uhraru do- tarafından kaleme alınan karar f d k d 1 
layisiyle meml€kctten ı:ara çıkarma- . . . h kkı d .. lunmuştur: . ransa a a ın arın 
mak için bir müdd"t için Hacca ııi- suretının metnı a n a mu. " Hükumet bu temevvuçle- h kk 
dilmesini menebniıti. Suriye Fran- zakerede buluıımuttur. · d arzu etmemekte. rey a ı 

aı· · "". h · · ·· K · ç· J ·· rm evamını PARIS, 11. A. A. - Ayan ~~--L~ ~oırul ıer..,.ı -~~ mb~vsukarnımuda· ~mll ısr~nd. ıln veek ~.pon mu- dir. İngiliz lirasının hangi nis-
......,.,.,by e neşretbJı ır ar messı erını ın em uzre saat bet .. . d za · meclisi, ilk defa olarak müna· 
bu S · d h "d .ı. uzenn en ve ııe man ıs-aene unye en ecca sı ecca 17 de toplanacak ve bu metin . . . • . . .. l • katasını 15 Mart gününe tesbit 
kimselerin beraberinde 300 suri lira- h kkmd b" k ek . tikrar ettmlecegı.nı soy emege l . ld • kad 1 

buna d'I na1c· .. a a ır arar verec tır. . dTk imk' ktur,, ey emıt o ugu m ann rey 
11 veya mue 1 ıt para ııo- şun 1 1 an yo · hakkı meselesinin müzakeresi. 
tünnet~ ... =-. terine ancak müsaade etmeı.- M. Tardı·eu Cenevreye .,..... ni 21 Haziran tarihine talik et. 

Fransız meb'usao Transit tarikiyle Suriyeden ııe- aidiyor mittir. 
çec:ek olan ecnebi tabiiyetini haiz meclisinde 6 1 d h d" ı 
kimselere ise dört yüz suri liraaı PARlS, 11. A. A. M. spanya a a ıse er 

Sırma kaplı 
Boş kalıp 

Hakimiyeti Milliye'nin 
mahut halife 

hakkında başmakalesi 
ANKARA, 11 (Telefonla) -

"Hil<Üniyeti Milliye" Bir Tip ıer
levluı ile Falih Rıfkı Beyin bir ma
kalesini nqretmiştir. Falih Rıfkı B. 
ltu makalesinde Celilettin Arif Bey
den bahsebnekte ve neşrolunan el 
yazılarına temaa ederek ezcümle de
mektedir ki: 

- "Oıaıanlı sırma11 ile kaplan
llUf bot kalıplardan birinin içini öğ
reniyoruz. Cellilettin Arif Beyin is
pİrt:İzma maıaıına üıüıtüiünü zan
nettiii ervahı tayyibe hakikatte ken 
di iskeletinin içinde katılaımlf ye 

kabuklatmıf olan derviı vahdeti ru
launclan batka bir tey değildir_ 

"Bir vakitler onda akıl bulmuş 
bulunanlar bugün bu akılda bir 
noksan aramak gafletine düıerlene 
haksız değildirler. Celilettin Arif B. 
aklı eksik olen değil, aklı bol olan 
bir adamdı." 

Falih Rıfkı Bey makaleıini ,öyle 
bitirmektedir: 

-"Biz bozulan akılların değil, ol
mayan akıllann cezasını çekınitiz
clir. Celalettin Arif Bey kafasınm içi 
ni nasılsa bir torbaya doldurup bize 
miras bıraktı. Onun gibi ll'ece gün
düz ruh dinleyenler ve bu memleket 
te kendileri için büyük fırsatlar çıka 
cağı giinü bekleyenler az değildirler. 
Halk bu zavallı •abuta güldürül
memeli, ona bu tip, anJattlmahdır. 
Celilettin Arif Bey ve onun sevdik
leri ile onu sevenler bir ~ün iktidan 
alımı olsalardı, timdi okuduğınnuz 
şeyler iıpirtizme hezeyanı değil, ka
nunu esaıi maddeleri olacaktı. 

iç yüzlerini gördüğümüz vakit 
güldüğümüz bu adamlar iç yüzleri
ni gönnıediğimiz müddetçe hepimizi 
ağlatmıı olanlardır." 

•••••• 1 

Feyezan ihtimallerine 
kartı 

ANKARA, 11 (Telefon) - Ha
vaların birden ıaınmuı yüzünden 
çay ve nehirler sahasında bulunan 
arazinin su İçinde kalmaları ihtimali 
varit görüldiijünden her vi.'iyettea 
bu son vaziyet üzerine malUınat ia
tenmiı, köyliiniin arazi ve evlerinin 
ıulardan mulıafua11 için ne sibi ted 
birler almadığı aorulmuıtur. 

Amerikada yakalanan 
bombalı adam 

ŞlKAGO, 11. A.A. - 8 mart 
tarihinde tevkif edilmit olan 
Columbo Boriı ismindeki İtal
yanın geçen Kinunuevel ayı 
zarfında Cemabiri Müttahide. 
de mükim İtalyan muteberanı 
aleyhinde yapdan bombalı ıui 
kast ile alakadar olmadığına fe 
deral zabıtası tarafmdan tam 
bir kanaat hasıl olmu,tur. 

Cencral Urriburu 
Avrupaya geliyor 

vey.a muadili için müsade edilmek- PARİS, 11. A. A. - Meb'u· Tardienün bugünlerde Pariı'e KURTUBE, 11. .AA.- U-
tedMıır. dan b h k san meclisi 16 saat devam e. uğrıyacak olan bir çok ecnebi mumi grev başlamııtır. Aıkerf BUENOS AlRES, J t.A. A. 

an u sene acca pe az d .. ··ıt··1·· b' 1 ed d 1 d 1 - l .. .. " km kimse gidecektir. Rağbetsizlik bu en guru u u ır ce 1 en son .~v et a .. •m a~y e goruı~ege kıtaat e ek imal etmektedir. Ceneral Urriburu, Reiıi Cüm. 
tarzda devam ederse Mııır hüküme- ra Fraoıız maliyesine ait kanun luzum gormesınden dolayı Ce- Birçok tevkifat yapılmııtır. E- ı bur M. Juıtoya veda etmittir. 
tinin de bu ıene haccı laih>etmesi projesini tasvip ve kabul eyle. nevreye ancak pazartesi akşa- hemmiyetsiz bazı arbedeler ol. Cumaertesi ııünü Avropaya mü 
muhtemeldir. mitti~ mı gitmesi muhtemeldir. mu,tuı; ı tevecciheıı vapora binecektir. 

An karada 
Bir konser 
Gii:ıel •an' atlar şubesinin 
m•flaf fakıgetli bir konseri 

ANKARA, 11 (Telefonla) -
Halkevi ııüzel san'atlar fubeai 
fından hazırlanan konıer bugün bü 
yük bir muvaffakıyetle Halkevi sa
lonunda verildi. konserde Meclis re· 
isi, Batvekil ve Dahiliye vekili ile 
yüzlerce vatandaf vardı. KonserİJI 
nihayetinde Kazım ve ismet aşalar 
genç ve ıüzide ıan'atkirlan huzur
larına kabul ederek iltifatta bulun
muılı-. ve lomet Paşa: 

Size kon"eri tertip ettijinizden 
dolayı tqekkür ederim, çolı: müte
ha11isim, musikinin halk terbiye9İn
de büyük bir rolü var. Sizin bunu 
bqardığııuza ve bııtaracainıım emİ 
nim, sizi gördükten ve dinledikten 
sonra ümitlerim büsbütün arttı, hepi 
nizi tebrik ederim. demittir." 

Karnavahn 
Son haftası 

Karnavalın ıon haftası mü
nasebetile evvelki gece Beyoğ· 
!unun muhtelif eğlence yerle
rinde maskeli maıkesiz balolar 
ve eğlenceler verilmiı, dün de 
akşama kadar renk renk domi
noları, genit ,apkaları ile acaip 
kıyafetli maskaralar sokalarda 
dolaşmışlardır. Bu meyanda el
lerinde büyük tavan süpürııesi 
olanlar, atla geçenler ve biribi
rini kovalayanlara sık sık tesa. 
düf ediliyordu. 

Vecihi Beyin tayyare 
hangarı tamamlanıyor 
Kadıköyde, Y oğurtçıı pariu kar

Jı11ndaki koy ağıı:mda Tayyareci Ve· 
cihi Bey tarafmdan telİıine teıeb
büı edilen bava iıtasiyonunun in1aa· 
tı hayli ilerlemiıtir. Yapılmakta o 
lan hanııar iki haftaya lıadar ta 
mamlanacakbr. Hanırar taınamlann 
tanuımlanmaz V ecibi Bey ıre arka· 
daşları tarafından bir deniz tayyare
Iİnin iaıaaına batlanacalrtrı. Bu tııy· 
yare ele, daha evvel yapılan Vecihi 
xıv tayyaresi tipinde olacak, ınalze 
meai buradan tedarik edilecek, yal. 
nu: motoru Avrupadan getirilecek
tir. Yaz batlarma doğru ilk uc;utla• 
baılanılabileceği ümit olunuyor. 

Üç aylıklara devam 
ediliyor 

Eytam, eramil ve mütekaitlerin üç 
aylık ınaaıJannın itasma denm e
dilmektedir. Fatih, Samatya, Eyüp 
ma&J siteleri malmüdürlük mukez· 
!erine avdet etmitlerdir. Muılarını 
almıyanlar buradan alacaklardır. E 
minönü kazasındaki Snltanabmet, 
Beyuıt maat ııi•eleri 14 mart ak~· 
mma kadar tev><iata devam edecek· 
lerdir. 

Vaktinde yoklama yaptırtN'yan 
lann yoklamalan malınüdürlul: mer· 
kezlerinde yapılmaktadır. Bunların 
maaşlarımn verileceği sünleri o~f· 
tel'darlık aynca illin eckcektir. 

J\ero klüpte balo 
Aero Klüp'te e•elki ııece İt 

tanbul Liıesi mezunlan cemiye 
ti tarafından bir balo verilmi.J, 
ıeç vakte kadar ne,'eli saatler 
geçirilmit ve dansedilmiştir. 

Tayyareci Vecihi B. tarafıt• 
dan dün Klüpte tayyarecilik 
bakında verilmesi mukarrer 
konferans, Vecihi B. biraz ra· 
hataızlandığı için batka günlf 
kalm14tır. 
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ihracatımızdaki 
Ekonomi Mart güldü ... Hele ne • 

ıse ... 
~~--~--~~-

Bir aylık idhalat 
ihracat farkı · 

ve 
Poliste 

Otomobil 
Faciası 

Belediyede 

Balıkpazarı 
Genişle yor Yazdan şikayet edersek kışın hayrını görmeyelim .. 

Bakırköyde çiğnenen 
bir adam 

hastanede öldü 

Yıkılacak binalar 
mahallen 

tesbit edilmektedir 

Adana'da eski vali Müştak Beyin bir sözü - Sıcak bastırdı mı gelıin 
limonatal .. -Ver de ateşine yanalım ... -Bir kibrit çöpü nasıl iki edilir? 

Geçen senenin bir ayı ile bu senenin 
ayni ayı arasındaki fark lehimizedir 

Araçlı Ahmet, Bakırköyüne 
gidreken 3669 numaralı şoför 
Manonun idaresindeki otomo
bil çarpmış, ağır surette yara~a 
nan Mmet, Ermeni haıtaneıın 
de vefat etmiştir • 

Balıkpazarı ve civarının tevıii i
çin yakında iıtimlillta batlanaca
ğnıı yazmııtık. Eminönü kazası he· 
yeti harita üzerinde tayin edilen iı· 
tilcamete ıröre, hangi binalann yola 
gideceğini mahallen t.eabit etmekte
dir. Binalar tesbit edildikten sonra 
emlak •ahiplerine tehliırat icra edile
cektir. Rüstem pafa. camüntlen son· 
ra da 25 metre ırenitliğinde bir cad
de açılacaktn. 

Asık suratlı bazı kimseler 
vardır. Ara11ra lutfen güler, da 
ha doğrusu hafifçe gülümser· 
ler. Böyle birini gördük mü he
men takılırız : 

Son aylara ait ithalat ve ih
racat rakamları ııümrük idare. 
ti tarafından teabit edilmittir. 
Bu cetvellere nazaran bu sene
nin ilk ayı olan kinımuaanide 
memleketimize hariçten ııelen 
ınallarm kıymeti 5,323, 132 lira 
dır. Halbuki yine ayni ay zarfın 
da ihracatımız 10,346,877 lira· 
Ya baliğ olmutbır, 

Geçen ıeneniıı ayni ayına 
gelince; t•yanı dikkattir ki 931 
kinunuıanisinde ithalatımız 12 
ınilyon lirayı buhnuf, ihracatı· 
mız iıe 11 milyona baliğ olmut 
tur. İki senenin ayni ayı zarfın 
da ithalat itibarile, memleket 
lehine olarak mühim bir fark 
&Öze çarpmaktadır. 

malümata röre ofü çiro« ihracatı i
çin bir talimatname yapacaktır. 

Londrada ticaret mü· 
messilliğinde sergi 

Londrada bulunan Şimali Avrupa 
Ticaret mümeuilli(iıni:ı:in binaoın~ 
Türk mabsulit ve mamulitrnı tefhU" 
etmek üzere küçük bir ıerri açılmıı 
trı. Tiirkiyeye mahıuı ve Avrupada 
el ve ev sanayimize ait örme, iıleme. 
boncuk, tarak, narrile ırib.i nıamull
bmızm ticaret miimeuilliklerimizde 
daimi bir sergi halinde tethiri için 
alakadarlar iktisat Vekaleti nezdin
de t"lebbüılerde bulunacaklırrdrı . 

Almanya zahire güm
rüğünü indirdi 

• Beyoğlunda Hamalbaşmdr, 
aşçı Hiristonun çırağı İh~~· 
2566 numaralı şoför lbrahımın 
idaresindeki otomobil çarpmıt 
ve ihsanı batından vücudiinün 
uıuhtelif yerlerinden yaralamış 
tır. Şoför yakalanmış, yaralı 
Beyoğlu hastaneaine yatınlmış 
tır. 

Kumkapıda 
ölü 

bulunan 

Dünkü nüshamızda Kum~.'" 
pıda bir ölü bulunduğunu, hu· 
viyetinin tahkik edilmekte ol-
duğunu haber. v_er~İtt~~· . 

Kok kömürü fabrikası 
Son zamanlarda ıehriınizde kok 

fiatleri yü~selmiJtir. Kıt iptidasın· 
da 20-25 IU"aya verilen kok timdi 30 
liraya çıkmııbr. Buna sebep lutın 
devamlı olması ve kok sarfiyatının 
arbnasıdr. Son zamanlarda oduna 
nisbetle kok sarfiyatı pek zjyade art
mııtn. Talep ço(alınca şirketler 
fiatleri arttırmışlardır. 

Halbuki kok yapılan maden kö
mürünün tonu 7 liraya alınıyor. Ba
nun gazı çıkarılarak istifade edili
yor. Geri kalan kok kömürü ucuza 
mal oluyor. 

- Hele şükür, 
güldü! 

deriz mart 

Bu mesel de göıterir ki mart 
ayı, esasından abua, elqi yüzlü, 
ıomurtgan bir aydır. Doku. 
nur dokunmaz ağlamağa batla. 
yan gözü yaşlı mahalle çocuk
larına benzer. 

Otuz bir gün içinde, havayı 
üç gün açık görene ne mutlu •• 
Maamafih, tahtayı mıhlaya
lım, soğuklar epey ara verdi. 
Bir kere şu yağmurun da sonu 
kesilse, başka bir şey istemez -
dik. 

Bertin Türk ticaret odasından ih
racat ofisine gelen · bir raporda Al· 
man hükUmetinio zahire cümrük reı 

Harici Ticaret Ofiainin bir mini 250 marktan 180 marka indire 
iatatistiğine göre, geçen 931 se ceği bildiriyor. 

Ölünün hi.ıvıyetı dun teabıt 
edilmiş ve Emin Sinan mahal 
lesinde Pertevpaşa sokağında 
29 numaralı evde oturan Süley 
man Efendi olduğu anlaıılmıt
tır. Ceset ölümiin ıebebiııin an
latılması için morga kaldırıl· 
mııtır. Maslakta bulunan cese
din de hüviyeti tayin edilmiftİI", 

Belediye istihsal edilen kok kö· 
"'!~rünün ibtiya.,.. kifi gelmediğini, 
dıger taraftan kontenjana dahil ol
duğu !çi.n . bunun hariçten de getir!· 
lemedı(inı nazari dikkate alarak hır 
k~k .. kömürü fahrika11 açmai• dii
ıilnuyor. Belediye muavinlerinden 
Him.it hey hu husuıta demiıtir ki: 

Nasrattin hoca gibi bahara 
hiç diyeceğimiz yok. Yaza Al. 
lah kerim. Yaz dedim de hatırı 
ma geldi:Bundan beş sene evel 
Anadoluda "Milliyet" namına 
bir seyahate çıkmıttrın. Hazi
ran ortasında yolum Adanaya 
düştü. Sıcaktan Uıtakoz misali 
hatlanıp hamamın göbek taşın 
da oturur gibi durmadan ter 
döktüğüm günlerin birinde idi. 

nesinde, 930 ıenseine nazaran b " 
Almanya, Belçika, Bulgaristan Paris borıası ugun 
Fransa, Hollanda, İngiltere; kapalı 
İtalya, Romany~, Ruaya; Sur_i· PARİS 11 (A.A.) - M. 
Ye Mısır Aınerıka ve Yunamı • · · · 

' ' b . .k Bn·and'ın cenaze meraununın 
" - Evet böyle bir tasavvurumuz 

vardır. Halka mahrukat ibtiyacrnı 
ucu~"" temin etmek için böyle bir 
fabrika açmak istiyoruz. Bu fahrika
nnı tesisi büyük bir paraya miitevak 
laf d~ildir. Nihayet altmıt bin lira 
ile tesıaatın yapılacafı mümkün gö 
rülüyor." 

tana olan ı· hra~atrm•~ ır mı • p . L--

d ' ~ b T · ünasebetile anı ~a 
ar azalmıştır. Buna muka ı terası m . rt s günü sa. Adananın o zamanki valisi 

Müştak Beyi ziyarete gitmit
tim. Ü zeri imzalaOJacak bir sü. 
rü kağıt dolu masasının batın
da, sıcaktan bunalıp kalmış bir 
adam bulacağımı dütünürken, 
Müttak Bey, bilakis çok cevval 
ve çok neş' eli bir tavırla beni 
karşıladı. 

Yugoslavya, İsviçre İspanya sı yarınk~ cuma ka~~r kanalı bu 
ve Çekoslovakyaya olan ihraca bahtan a şama 
hmız artmıttır. Ofis ihracat~· lunacaktır. 

iki esrar kaçakçısı 
daha yakalandı 

ınızın artması için esaslı tetki- Nevyork borsasında 
kat yapmaktadır. Tetkikat ~Y 1 ·r dövizi 

Mehmet ve Koço iıminde 
iki adam bir bohça içinde 2,5 
kilo esrar kaçırırlarken T opha. 
nede poliıler tarafmdan yaka. 
lanmıtlardır, Esrar müaader. • 
dilmiştir. 

Vali 1'4ıbiddin bey Ankara dan 
döndükten ıo,..... kok 'kömürü fab
rlkaamı tesis meseleaUe m"fgul ola
calr, bu huıuıta tehir meclisinden 
karar alacaktrı. • 

derpey İktisat vekaletine btl- ngı lZ 

dirilmektedir. NEVYORK, 11 (A.A.) -

Çiroz ihracatı 
· · · im· Balıkçılar çiroz ıhracatı ıçın J 

diden hazırlıklara başlamışlardır. 

Yunaniıtanın çirozdan alınan güm 
"k . . t d • "ylenmekte· l'\i. reımını ar t ır ı gı so 

dir. Balıkçılar bu haberin doğru olup 
oltnadığını da ihracat ofisinden soı· 

tnuşlardır. ihracat ofisi de çiroz mev 
•İtninin yaklaıması münaıebetile .•Y
rıca tetkikat yapmaktadır. Verılen 
.... 
!aşla adam 
Oldüren aşık 
iddia m•kamı tecziyıııi11l 

iıtetli 

Gebzede Süleyman Efendi iımi~
de bir ihtiyarın ölümüne sebebı· 
Yet vermekle maznun Kizımın mu 
lı~keınesine Ağır Cezada devam ~ 
dılnıektedir. Kazım itık olduğu Su· 
1•Ynıan Efendinin kızına atk mektup 
ları Y•zar ve bu mektupları ihtiyarın 
•yi!'e atarmı4. Bundan fena ~alde 
•ırur)enen ihtiyar bir cün K,izunı 
hıtrnak istemit Kizım da ihtiyara 

· bit tat atmııtır'. Fakat kafasınd~~ 
Y~~alanan ihtiyar bu tatın tesirile ol 
~u4tiir. iddia m•kamı Ki\zımın tec· 
:ııyeıini iıtemjıtir. 

Tiyatro hakkında 
Bir konferans 

Dün aktam lstanbul radyoıun· 
~a Refik Ahmet Bey tarafından 
,l'ü,.kiyede tiyatro hayatı naa'.I b.at 
-Jı?'' iıimli bir konferanı ~ıerıltn.1J
,·. Refik Ahmet Bey üçüncü Sul

tan Selim zamanından itibaren siya 
•.i. hayatta hisıl olmaia baılayan de
:••i.~liği, bunun içtimai hayatt~! te
ahurlerini ve nihayet zevkınuzde 

ye eğlencelerimizde olan tebeddülü 
•taret ettikten aonra Avrupa eflen
ceıi olan tiyatronun memleketimize 
l\e Za.tnan ve nasıl ıeldijini anlat· 
~1ttır. Konferansçı, tanzimatı bay: 
••Yeden sonra latnbula relen ecnebı 
tenııil heJ''etlerinin faaliyetlerini, lı 
lanbuJcı. yapılan ilk tiJ'alro binalar~ 
"' '!e ilk mahalli tiyatro hareketle~• 
l>i h ettilı:ten sonra ilk türkçe pı· 
1 lere 1:eçaıittir. Refik Ahmet f'~y, 
U~11,n 1nlddet lıtanbulda ~ıkın bı~ 
"-• at hayatı J'•tatan Gedıkpaf'l tı · 
Yll~oounu, Namık K-1, Ahmet 
t.tiıat Beylerin ... arkadatlarırun bu· 
••da o~ pİyetılerinin bal~ ü~e· 
•!o-de J'aptıft iyi tesirler üzerıne ı~ -

Pdat idaresi tarafından na11l tevkıf 
• hapse4Ucli.lderini, ti1atronua na

l Yıktınldıflllı ve memlekette can· 
"""'-ta loqlayan tiyatro hayatmın 

"""" aönd ·· -''ldü.. • t ~-1ı: au•e t lt uno pnu an a~- . . 
e lronferanına nihayet vermı,tır. 

Hariciyede terfiler 
ANKARA, 11 (Telefonla) 

1 
;:- Elçilik batkitiplerinden F e· 
~~un Cemal, Salahaddin ve 
!I. ~tlu Beyler Elçil"k mıiste~ a.r-
1ıı1na terfi etmiole- ·" -

İngiliz dövizi, dün borsada 3 
dolar 62 7, 8 çent olarak kaı>an 
mıştır. 

Japon bankasının 
iskonto nisbeti 

~ T.ôKYO 11 (A.A.) - Ja
ponya bank~sı iskonto nisbeti
ni yüzde 6,57 den yüzde 5,84 e 
tenzil ve irca etmiştir. 

İzmir rıhtım 
Scistimali 
M•znunların muhak•m•leri 

başlıyor 

tZMİR, 11 - Rıhtım ,i~k.e 
ti maznunları iddianamey.e .ıtı: 
raz etmişlerdir. Karar hak~ı 
Rıhtım şirketi maznunlarının ı· 
tirazlarını tetkik ederek kararl~ 
evrakı Asliye ceza mahkc:mesı 
ne tevdi etti. Muhakemeoın cu 
martesiye başlaması muhte. 

meldir. 

Ortaköyde bir hırıız 
şebekesi 

Ortaköyde yeni bir brm:ıı tebekeof 
meydana çıkanlnutbr. Bu ıebeke o 
cıvarda bir çok evleri soymuıtur. 

Zabıta tahkikatı neticesinde bun
larln Hakkı lspiro ve Vaıil isimle
rinde üç kiti oldukları tespit edil
mit ve üçü de yakalanmıtlardrı. 

Polis merkezi bunların ıimdiye ka 
dar yaptıkları hırıız.lıkları ve soy
dukları yerleri tubit ebniıtir. Maz
nunlar tahkikat evrakile birlikte ad
liyeye verilmi,lerdir . 

Zabita bunların daha batlı• arka
daşları olup olmadığını tahkik et
mektedir. 

Bir alüfteyi yaraladılar 

Taksimde Sa:ı:lıderede Muazzezin 
evine giren Mustafa sermayelerden 
Emineyi bıçakla yanağnıdan yara
lamıştır. Yaralı kadın zükur hastane 
sine kaldırılmıştır. 

Elmas küpe yerine 

4~ 

Mezbaha resmi ~ 
Şehir mecliıi, et fiatlerinl dfl. 

tilrınek için ilk tedbir olarak et rü
ıwnwıu hayvan batma cı... 

iil, sıklet üztrinden almağa karar 
venniıti. Mezbahada sıkleti süratle 
tayin etmek için yapılan havai hat 
İnf'Ultı bittikten sonra etten alına. 
cak rüsumun miktan defittirilecek. 
tir. 

V ereın dispaaserinde 
tedavi edilenler 

Cafaloilundaki Viliyet V
diıpanaerine 931 ,.,..,.; ..-fmda 
17010 hasta müraceat etmit, bunlar. 
dan 392 ıi ulıit ve...tidir. 9241 ol 
de idi hastalıklarla maliildürler. 

Ağaç dikilecek 
caddeler 

Tavandan sarkan uzun ka· 
natlı vantilatör, odaya b ir zer
re soğuk hava atılamıyordu. 

Kendi kendime: 

- Vali Bey, sıcağa çok mü
tehammil galiba! diyı:>rdum. 

Biraz sonra, öteden beriden 
konuımağa batladık. Ben, bir 
aralık sözü, Adananın 11caklan 
na çevirecek oldum. Müıtak B., 
hemen cevap verdi: 

- Ben kat'iyyen ıikiyetçi 
de-·lim• gı • 

Dedim ld ı 

- Alıtkanlık olsa ge.-ek.. • 

- Hayır! Alıtkanlık dejiil. 
Sadece yazla kıtın mukayese. 
sinden çıkan netice, baııa 11ca
iı ~diriyor. Soiuk, bence kor 
kunç ıeydir! Müdafaa tertiba. 
blDIZ ne kadar mükemmel 

Eminönü bza11 lıelediye muıta. olsa sojuktan müteeaıir ol.ma. 
kasındaki genit ve eaaılı ""ddol- mak imkanı yoktur• Halbuki 
yakında •i•ç dikilme(e batlanacak. 11cak ... Hiç te öyle deiil. f aıı:la 
tır. terliyorsanız, cebinizde iki ye-

v. adıköv malmüdiir- Taksim polis merkezi Ali Riza ve rine dört mendil tatırıınız. Ga 
a.'- J Simon iıimlerinde iki kiıiyi tevkif --... •·---

lüg" ünde tayinler etmittir. Bunlar reçenlerde Taluim- F eyziati mezunlan yet hafif giyinirsiniz, buzlu fOY 
de Sakı:o.aiacında tefeci Ali efendiye ler içersiniz, bir peocıerekeııarı 

Kadıköy malmüdürlüğüne me.~~ut gider~k borç .para iıtem~ıler ve mu- cemiyeti butup yemekten sonra şöyle bir 
tahsil ıubelerinde b&zı tebeddul er 1 kabilınde rebın olarak hır kaç elmaı kaç saat kestirininiz. Sıcajiın 
e terfiler olmuıtur. 1 yüzük ve küpeler bırakmıılardır. F eyziiti tiıe•i mezunları cemiyeti verdiği ufak tet'ek zahmetlere 

v k" .. kkafat ınuavini 1.. . Pazarlıkta uyuıulmuı ve paranın namile bir cemiyet tetkili irin v'"ye 
Eren oy musa · ·• · · · b' .. ta · d'ldik ' ... mukabı'l unutmayalım ki ...ı.. B b. · · sınıf muavınhıe, iadeıı açın ır gUJ'l yın e ı ten te müracaat edil.mittir. Evr.k tablö- , ~ 

ken.der k: 'bı~ınGacı et B ikinci sınıf sonra /.li Riza ve Simonu paraları kat için polise havale edilmi•tir. çok rahmetleri de vardır. Kıtın 
varıdat atı ı yr · Lo • • 1 d' ' bil ned 7 
tahakkuk muavinliğine, varidat Kil- alıTp g•~mıt,er ır. .. Al ' f d' b •!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ll!!!!!!!!!!!!=ı1•• J rahmeti . mem İr •" 
. . 8 birinci sınıf kitabete, ayın o unan gun ı e en 1 ek 

tıbı. ~adık · N t B. ikinci 11• temiı, aradan daha uzun bir :zaman nadan öteberi çalan sabıkalı Da Aradan bu kadar sene ııeçti 
teblhıl!' mbeemutru fi uelsmreiılerdir. geçtiği halde borçlular görünmemiş vit hakkında tahkikata baılan- ji halde Müştak Beyin yaz hak 
nıf ıta te er d' B .. · At• f · kıncl iri 1 h d 

1 da 0 lup ler ır. unun uzeune ı e en<'ı et. a · müta eası atırrm an 
. ~rta mektep ~:u:.:.:J:rd.:. Rıza mas küpe ve yüzükleri alıp kuyum- mıştır · çıkmaz. 
ımtı~.anda mu va E k.. t hıil şu cuya koımut ve bunların b~psinin Polı'ıe hakaret 
ve ~·ş•~- Beyler rl r~n oy v:suf B. idi tatlar oldukları anlatılmııtrı. Bu sene kıımet olur da ıe. 
beoı teblı!I' memu . ~!~~~· memurlu- Ali efendi derhal polise giderek Poliıe vazife llraıında haka limetle kıtı atlatırsam, ben de 
de Kadı~oy ~~1be~•1 d. ı hadiseyi anlatmı,trı. Taksim polis f d Müt•ak Bey gibi yazdan hir 
iuna tayın e"ı mı' er ır. merkezi Aıi Ri<a ve Simonu yaka. rette bulunan ener e mukim • ' r 

k h bL •• h kk d hk. tiki.yet etmıyeceaım. ~- lamııtrı. Zabıta bu iki manitacı hak a v«:İ A .,... a ın a ta ı. • 
Muıul meb'usunun kında tahkikata devam etmektedir. kata ba,1anmıttır. Sıca.k fazlalattı ını, ıelıin 

buzlu lımonata ... Ter baıtırdı 
mı, ııelıin mendil.. Rehavet baı 
ladı mı gelıin tatlı tarafından 
kestirme.. Soujiun böyle bir 
iki tedbirle önüne ıeçebiliyor 
muyuz ya? 

katili Caddede gurültü Sarhoıun biri 
Bundan bir mUddet evvel Muaul 

mebuıu Nuri beyi öldürerek b.ir. nıiid İstiklal caddesinde Amba. 
det kaybolduktan sonn yakayı de sador birahaneıi önünde yekdi
venn Arnavut Hacı Emin a(ır 9eZll ğerile kavga eden Hüıeyin ve 
-1ıkemeıinde 12 ıene hapse mah- Mehmedi nokta memuru İzzet 
inim edilmitti. . . Ef d 

Temyiz mabkemeaı Hacı. Enun ve Yaver en iler karakola da 
hakkındaki bu kararı nalnetmıt ve vet etmek istemitler, bunlar. 
evrakı iade etmittir. Hacı Emin "ğır dan Hüıeyin "ben gitmem" di 
ceza mahkemeıinde yeniden muhake ye gürültü yapmış ve halkı ba. 
me edilecektir. tına toplamıştır. Bu sırada ora 

falat Paşt. konağı 
boşaltılacak 

Talat Paşa konağında bulunan 
belediye 11bbiye müdiriyeti yakında 
vilayet 11hhiye müdiriyetine nakle
dilecektir: Bu ~airede ~~lunan emra I 
.u zührevıye dııpanserı ıl e Etıbba o- ı 
dası da batka bir binaya naklodil•-
cc:ktir 

dan geçmekle olan inzibat pos 
tabaşısı Akif, inzibat memuru 
Necati Efendilerin muaveneti
le karakola götürülmek isten
mişse de, Hüseyin İnzibat me. 
murlarına da hakaret etmiştir. 

Mavnada hır&ızlık 
Balatta Sinan ai!ava ait mav 

Hayri Bey iıminde bir adam 
küıkütük sarhot oldujiu halde 
Beyoilunda İıtiklil caddesin
de ötekine berikine sarkıntılık 
ederken polisler tarafından ya. 
kalanmıt, karakola rötürülmüt 
tür. Hayri Bey karakolda poliı 
!ere hakaret etmiş, hakkında 
bunun için de ayrıca takibata 
batlanmıştır. 

Kapıcıya dayak 

Kıt gelince hepimiz kabuiu 
içine büzülmü, birer kirpiye dö 
nüyoruz. Ayağımızda kocaman 
lastikler, boynumuzda sargı, e
limizde kalın eldiven, sırtımız
da ağır palto .•. lsmınz dütün. 
cesile yollarda koşaradım yürü 
meler, sızlayan parmak uçları-

Beyoğlunda Venedik soka. nı nefesle ıaıtmağa çabalama
ğında Odesa oteli kapıcısı Yon lar, hatta nezle korkusile kula. 
kof Efendi otele yatmak üzere ğın içine pamuk tıkamalar •.. 
gelen iki mektep talebesini ka ı Aksırıklar, öksürükler hasılı • bul elmediğirı den, mektepliler aaymakla tükenmiyecek bir sü 
l<anıcıvı dövmü"lPrr.li.. . ... ·--- -- 1 

Yazın da buna mukabil, tah 
takurusu sivris ineği var, diye
ceksiniz iyi amma, bunu söyle
melde hak kazanamazsınız. Biz 
def'ine çare olan zahmetleri 
zahmetten saymıyoruz. 

Canım yaz... Hele sen bir 
kere aramıza kanı ta, aleyhin. 
de ıöz söylersem kıtın hayrını 
görmeyim!. 

• • 
Sultanahmet parkının için

deki 11ralarm birine oturmut
lardı. Biriıi cebinden on birlik 
bir ıigara paketi çıkannca ar. 
kadatı, manalı manalı ııüldü: 

- Bugün hovardalığın üs
tünde .•• 

Uzun tırnaklı etin· , teklif· 
ıizce arkadatmın omuzuna at
tı: 

- Bırak lafı da kibrit veri. 
Yırtık ceketinin altından 

göğsü sanıla sarsıla güldü: 
- Alay mı ediyorsun oğ. 

lum? .. Sende varsa ver de ateıi 
ne yanalon. 

Ceplerini karıştırarak bir 
yüzlük çıkardı: 

- Git bir kutu al gel! 
Kibrit gelince,hemen sigaralan 
ru yakacaklar sandınız değil mi? 
Ben de öyle sandım amma, gö. 
ı'iilecek başka itleri varmıt me-

Memlekette 

Bir Ağrı 
Şakisi 

Erciı'te yakalandı, 
Adanaya gönderilecek 

Erçitten bilclirilclifine ırôre, Aln 
dağı iayanına. ittirak ettikten sonra, 
daiılan .,.ın,.a ile beraber firar etmi 
ye muvaffak olanlardan Azu oğlu 
Deste, büyük bir cür'etkarlıkla Er
çlae ı;olmit, tanıdıklarından lııanın e 
-.inde miıoaflr olmuıtur. Aıinin tehir 
de saklandıimı haber alan müddeiu
mumi iora ettiii takibat neticesinde 
yatak lsa ile birlikte tutulmuılardır. 

Muba"4-e edil....ı. üzere Adanaya 
ırönderilecelderclir. 

Sivasta eıki eserler 
Yapılan bir tetkik neticesinde Sı

vas viliyetinin tarihi eserler itibari
le oldukça zenırin olduiu anlatıl· 
mııtar. Vilayet merkezinde bir müze 
vardf1'. Müaenin muhteviyab meya~ 
runda çok kıymetli tarihi eserler mev 
cuttur. Geçenlerde Darende civann
da Peritepesi denilwı bir J'erde 9 
parçadan ibaret kıymetli bir kollek. 
ai1on bulunmuıtur. Bu qya altın ve 
kıymetli tatlarla mÜZllJ'yendir. Bun
lardan batka Şarkıtla civarında Kı
zdınnak ilnrinde vaktlle Zülkadri. 
yeliler devrinde yapılan methur bir 
köprü de asan atika meyanında teı . 
cil edilmitıir . 

Bir katil idama 
mahkum oldu 

l:ı:mirde Cumaovaaırun Şeytaa 
damlannda bir müddet evvel feci 
bir cinayet itlenınit ve ameleden Mu 
rat ve arkadaıı Ali öldürülmüıtü. 
Hatti bunlardan hiriııiain öldürül
dükten sonra kulaiı da kesilerek öl
diirten molla Oamana nlfllne olarak 
ırötürülmüıtü. 

Bu cinayetin rouhakemeol lımıir 
AiU"Ceza mahk-inde hitam bul
mut, cinayeti itliyen Hamit idama 
mahkUrıı edilmittir. Hamdi cinayete 
tetvik edea molla Oıman yirmi dört 
ıene a(ır hapıe mabkı'.lm olmuıtur. 
Molla Oıman karar tefhim edilirken 
iki defa bayılmıı ..e loatma mübatir 
efendi tarafından su ılölriil.-ek ayıl
tılmqtır. 

1 dam mabkı1mu iae ba1ılmaıruı 
iıe de kendiıinden ıraçmit bir halda 
yüzü sap .. n keıilmİf ve vücudu tit
remeğe batlamrıtır. 

Molla Oımanuı oğlu Omerin lıera 
etine ve Hamidin feriki cinayeti 
Mehmet hapishanede öldüiü cihetle 
hukuku amme davaıının iıkabna 
karar verilmittir. 

Akbaba - Dereseki yolu 
Akbaba Dereseki yolunun bu 

ğer se ••• Evveli kutudan bütüıı 
kibrit çöplerini bofalttılar. Soq 
ra, küçük bir çakı ile bunlan bi 
rer bireri kiye ayırmağa batladı 
lar. Ameliyatı gayet itina ile 
yapıyorlardı .. Bu sayede çöpler 
den her birinin, tepesinde bir 
parça foaforlu kısım kslmıı olu 
yordu. Bir iki tecrübe yaptılar 
ıürtünce mükemmel yanıyor; 
kibrit aahibi gülümsedi: 

-Akıllılar yaşamaz derlerdi 
amma, ben na11lıa kalmıtım ! 

Y alruz ortaya bir meaelo 
çıkmııtı. İki misli fazlalatan' 
kibritler, kutuya sığmıyordu. 

Öteki, çareyi buldu: 
- Yarısını cebine botaltır

ım .. Onlar bitmeden kutudaki. 
lere başlamazaın .• 

Kibrit ıirketi duymasın, bu 
tasarruf devrinde bir çöpü iki 
etmek te kardan sayılır .. Kim 
deınit ki bizde kaşif yetişmez di 
ye? 

Ben, çocukların yerinde ol. 
sam hemen bir ihtira beratı a. 
hrdım . 

Bakalım bu züğürtlük bize 
daha neler öğretecek? 

Bu giditle kıh kırka yaraca 
ğız galiba .. 

M . Salahaddin 

1 Bütçe 
Tetkikatı ---
Fen işleri bütçesinin 

tetkikatı bitirildi 
Şehir meclisi daimi encüme 

ni 932 senesinin sıhhiye ve fen 
itleri bütçesine ait tetkikatı ik
mal etmiıtir. Varidatın günden 
güne azalması kartısında bu iki 
bütçeye yeni bir zam yapılma
ma11 eaas itibarile karar veril. 
mittir • 

Geçen ıene başlanıp netice. 
lenmiyen itler bu sene tamam
lanacaktır. Ancak, bütçelerde 
müvazeneyi temin etm-ek için 
maıarifte azami surette tasar
ruf yapılacaktır. 350 bin lira tu 
tan tanzifat ve tenvirat rüıu. 
munun tahsilatta gösterilecek 
yeni ııayret sayesinde bet yüz 
bin liraya çıkanlacağı ümit edil 
mektedir. Yeni bütçe, tetkikine 
imkan bırakılmak üzere 20 mar 
ta doğru tehir meclisi azasına 
dağıtılacaktır. 

Karlar 
Eriyince! 

H.,. tarafta nehirler 
kabıırmağa ba1ltıdı 

Üç ı;ün zarfında bütün memle
kette hava vazi~etinde ıeri bir deği . 
tiklik olmuttur. Sıfırın altındaki de. 
recelerde dolatan rece ıuhunetleri 
birden bire yükıelmiıtir. Buna mÜ·t 
vui olarak ta ründüz harareti daha 
bariz bir surette yiikselmiıtir. 

Trakyada ründüz 15-20, Ece mın 
takasında 20-25, cenubi Anadolud<> 
22-27 Karadeniz sahil mıntakaaınd• 
23-27' derecele• kaydedilmiıtir. 

Bu vaziyetin tabii bir neticesi o~ 
arak her tarafta karlar acele erime
ie baılamıı ve derece yükseldikçe 
dai etdderinden yukarılara doiru 
kar tabekaları da erimittir. Bu bal 
çayların ve nehirerin yükselmesine 
sebep olmuttur. 

Buraada Nilüfer nehri ta4m'! ve 
Bur .. ovaıında bir lıuıım arazi su 
altında kalmı~tır. Maniıada Gecli~ 
nehri taımıt, Kastamoni havaliıinde 
karların erimeıinden hu~ule celen 
seller tehir içine kadar inmittir. Ça1 
lann tatmaıından bir kııım arazi ıu. 
altında kalm1Jtrı. 

Ankarada Çubuk çayı ile küçük 
kollumda ıuyun seviyeıi yükselme
i• baılamıttır. 

Şarki Anadoludan rayri yerlerde 
ıehirler seviyeıinde kar kalmamıt · 
tır. 

Kadıköyde tahsiledi
len vergı ınikdarı 

ıenc her halde inıasını temin için Kadıköy malmüdürlüiünc~ ta.b~il 
Ak~~, d•.-:ı selen heyet! dün de 1 edilen versilerin yüzde heıabıle mılııi 
Daımı encumen1e ve Nafıa sennü- darları tudur: 
hendiıile tema5 elrnİf ve yolun yeni Ka7.anç yuzdc 87, unvAn 92, man 
sene inşaat proıre·amına ithali j,.i .. , ..J_ ınn öküz 100, at 79- merk-- 100, 



MİLLİYET CUMARTESİ 12 MART 

Avın um&si "MiLLiYET' tir. 

12 MART 1932 
idarehane: Ankara caddeai, 

100 No. 

Telgraf a.ı....i: İet. Milliyet 
Telefon Numaraları: 

1 Muhatabı Marsilyalıya de- imzalı senet verilir. Ve bu ka. 
1 mi, ki: bil paraları alanlar onu kat'i· 

- Benim uykum çok hafif yen ödeyemezler. O zaman re 
tir .. Yattığım odada gürültü- hini satmağa veya imza sahip 
süzce birisi elektriği yaksa u- !erini mahkemeye vermeye 
yanınm... mecbursunuz. 

Marsilyalı cevap vermit: Satacağınız rehin yüzde 
- Ben elektrikten uyanmam seksen ailenin bir tek iradı, 

amma, karımın gördüğü rü- · meskeni velhasıl yegane van-
7aların gürültüsünden uyanı- dır.. His sahibi olan bir adam 
nm... bu malı sattırıp o aileyi bile 

Batkalarının ııördüğü rüya- bile felakete atmaz .• 
nın bize tesiri olduğuna pek Dört imzalı senedi verenler 

1 inanamam fakat başkalannm de tüccardır. Bu sıra tüccar l hulyalarının çok defa hayatı- böyle parayı tediye edemez, ke 
------------• mızda müessir olduğuna her falet parası tediye ettiği ıçın 
ABONE OCRETLERl: gün ıahit oluyonnn... yüreğine inip öleıılerini görü

Hülisa yatağıma girdim .• yoruz .. Veremeyince mahke-

Bafmuı.rrir ve Mil.dür 24318 
Yazı itleri MüdllrlUtü 24319 

İdare ve Matbaa 24310 

Türlriy" içi• Hari~ için 
LK. L K. 

3 aylıfi 4- s-
6 » 7 50 14 -

12 .. 14- 28 -

eklen evrak geri verilmez -
Müddeti geç.en nU.ha!ar 10 kıı

:ustur. Gazete ve matbaaya aiı 
ışler için müdiriyete müracaaı 

edilir. Gazetemiz ilinların Dlff'ıı-
hyetini kabul etmez. 

BUGÜNKÜ HA VA 

Mübarek uyku bir türlü gel- me iflasına hükmeder. Bu da 
mez oldu.... Ve ister istemez bir tüccar için ölümden beter-

i h~lyaya daldım .. _Daldım di- dir... Demek ki; faizcilik te 
yınce aklıma geldı, hayatımda . suya düştü .. Ne kaldı?. 
hülyadan baıka şeye dalmış 1 Ticaret. Ne ticareti? .. lh
değilim.. Denize dalamam.. racat .. Tütün.. fındık.. buğ-

1 Doktor müsaade etmiyor.. day .. falan filin... Herkesin 
1 - Nene lazım, dedi .. Suda elinde tümen tümen.. Alıcı 
' büyümedin ya!... yok!. Bu işte kurt olmuş nice-

Likin hülyaya dalmama leri elleri böğründe bekleyip du 
kimse sea çıkarmıyor.. Ben de ruyorlar .. 
dalıyorum. Eğer hülya deni· Ben de kollarımı kavuştu-

! len fey plaj gibi bir yer olsa rup malımı seyretmek için mi? 
idi, bizim memleketin hülya ticaret edeceğim?. 

Ye!fİlköy ask"ri rasat merke- 1 İ 
1 
plajı o kadar kalabalık o urdu thalat derseniz .. O it suya 

zintlen verilen malümata nazaran d b Ş 

1 
ki; iğer memleketler izden düıtü.. imdi kontenjan var .. 

bugün hava Juı;m.,n az bulutlu o- 1 k h 1 oümune a mak için tet ik e- Evve den teessüs etmemiş bir 
lacak, rüzgar cenupta garp ara- ı yelleri gönderirlerdi. ithalat ticareti bu buhran esna 
smda mütedil "~~ktir. E J d ld d · vet ! Hü yaya a ım... sın a ıyice yerleımek için bir 

Dün tazyiki neslmi 762 mili- kendi kendime düşündüm.. kaç sene beklemelidir. Hem 
mı>tr.,, azami harar~ 13, asgari 8 1 Eğer benim 200,000 lira param bu buhranın ne zaman geçece
•antigrat. olsa ne yapardım.. ğini biliyoı· muyuz? .. Yaz geç 

Haftanın Yazısı 
Hülya deyince ben öyle efendim! 

Nasrettin hocanın Allahtan Süptanallah! Ben şimdi bu 
100 altın istemesi gibi hava. 200,000 lirayı ne yapacağım? .. 

Hay!ll]ı"n Sonu dan para gelmesine inanmam. İrat alırım .. kiraya \'eririm .. 
uı Mutlaka bir imkan yolu bulma Şimdi galiba herkesin aklı. 

Hayalin sonu olur mu? .. lıyıın ... Eh, adama 200,000 li- na mülayim gelen şey bu! .... 
Ben olmaz sanırdım amma 

0
_ ralık bir piyango vurabilir .. Hu • Lakin, bir taraftan her gün 

' 
B ld d imkanı bulunca sevindim ve yenı" yapılan binalar dig-er tauyormuş. ll§ıma ge i e bi. 

Jj devam ettim.. raftan buhran yüzünden eksi-yorum. 
Dün akıam yatağıma yat- 200,000 lira param olsa ne len kiracılar .. Daha soı:>ra, si-

tım. Gelsin diye uyku bekli- yaparım... Çok defo gazeteler- gorta, vergi, icare, belediye, ta 
yordum. lnsanm beklediği de "Şu kadar paranız olsa ne mirat ese musa yüzde altı ge. 
§eY gelmezse beklemediği g~- yaparsınız,, diye açılan anket- tirirse öpüp batına koymalı!. 
Jir. Neden böyledir? Onu meş · lere adam akıllı cevap verene Koymalı amma mülk kıymet
huru ilem Eisinstein'den sorma rast gelmediğim için paramın leri de her gün düşüyor .. 200, 
lı. Muhakkak bir şey varsa nasıl istimal edileceğini ken- 000 liralık mülk al bir sene son 
ben uyku gelsin diye bekledi- dim bulmağa mecburdum.. ra yüzde altı faiz getirsin, ge
ğim zaman gelmez... Halbuki 200,000 lira az para değil.. tirmesin!. 150,000 liraya sata. 
öylelerini bilirim ki; daha ya- Ne yaparım? .. Bankaya veri. mazsan ne işe yarar.... Önün
tağı uzaktan görür görmez çe- rim .. Veririm amma bunun iki den geçtiğim hiç bir bina yok 
neleri çıkacak gibi esnemeye mahzuru var ... Bir kere ban- ki; kapısında penceresinde (ki 
baflar. Yatağa girmeaile hor- kalar böyle büyük paralara iki, ralık) lavhası görmeyeyim ... 
laması bir olur.. iki buçuk faiz veriyorlar ... Bu- Bu kadar kiralık irada kiracı 

Muhtelif münasebetlerle, na mukabil dünyada o kadar nereden bulacağız? .. 
yataklı vagonda, vapur ka- çok banka iflas etti ki, yüzde Almam! İrat almam!. Hem 
maralarında veya otel odala- iki ile bu tehlikeye- girmek ka- her gün bir yeni apartım~n, 
nnda birçok arkadaş veya a- rı akıl değil ... O halde.. bir kübik bina yapıldı mı, öte. 
damla birlikte uyumak zarure- O halde esham ve tahvilat kiler gözden düıüyor .. Evvel· 
tinde kaldım. Dünyada, hor- I alırım... . . . ki gün rahat rahat Kule dibin 
lamak kadar aımrıme doku- i Onların ~ç.mde en hafifi yüz de üç odalı bir yerde oturan 
nan ıeye tesadüf etmedim. Öy- de dört getınr. Bet, altı geti. bir aile kalkıp yukan tarafla
le arslan gibi adamlar vardır reni de var.. Rahat şey! .. F e-- ra çıktı mı, mal sahibinden 
ki; yatağa girer girmez müba- na fikir değil, fakat iki sene neler istemiyor, neler?. 
rek çingene körüğü gibi puf evvel Amerikada bir mali buh - Asansör var mı, 
puf ötmeye baılar. Ben ne ran olduydu... Bin bu kadar Canım birinci kat için, ikin 
sessiz, süküti insanlara tesa- banka iflas etti .. Bütün esham ci kat için asanıora ne hacet!. 
düf ettim ki; bütün sessizli- sapır sapır döküldüler... İtti- - Sıcak suyu var mı?. 
ğinin cannını uykuda çıkanyor. ra fiatlarının yüzde onuna İn· - Banyosu yere ııömıne 
Ulemanın ifadesine nazaran diler ... Böyle tehlikeli İ§e na- mi?. 
hiç bir hayvan uyurken insan- il sıl gireyim... Pek ili?.. - Kaloriferi var mı? •• ' 
lar kadar gürültü etme:ı:miş... Pek ilisı, faizle ödünç pa- - Telefonu var mı? .. 
Haydi seyahat falan gibi ge- I ra vermeli... En karlı it timdi - Bahçesinde tenia kortu 
çici vesilelerle tesadüf edilen budur. Yüzde on ikiden tut ta var mı?... ' 
bir iki adamın horlamasını ha yirmi dört otuza kadar getiri· Ben güç tahammül ederim •• 
yatta ender tesadüf edilen arı yor. Hem faizini, parayı verir Daha dün kurbağa soba ile 111-

zalar telakki edelim .. Ya maa- ken içinden çekip alıyorsun!.. nır, gaz tenekesile su ısınıp 
zallah bir adamın kansı, ya- Bir bakıma ali ıey! Lakin bu- mutbakta 7ıkarurken, çocukla 
but kocası horul horul horlar- nun da iki mahzuru var .. Ev- n daha evvelki gün kule dibin 
aa öteki ne yapar?.. Hele uy. veli insanda kat'iyen vicdan de kaydırak oynarken, ne ça. 
kuıu benimki gibi hafif olur- ve his diye bir şey olmamalı. buk ta yere ııömme banyo, ka-
sa! Bu oldu mu? Bir \ey yapa- lorifer ve tenise alışırız! •.. 

Bir Marsilyalı ile birisi gö- mazsmız .. Neden ?.. :zah ede- İrat ta almadık!. Almadık 
rütürken lakırdı uyku hafifli. yim: Böyle ağır faizli paralar amma, bizim Z00,000 lira eli
ğine intikal etmiş.. mukabilinde rehin veya dört mizde kaldı.... Batımıza beli 

Milliyet'in Edebi Romanı: 36 

GÖZYAŞLARI!. 
Nazır timdi başka kapının • . . -..L.-. 1 

ıpmı !w"' ... ın .. 

"' "' * Dosyalar elimde tekrar na-
zırın odasına girdim. 

Müsteşar da yanındaydı. 
İkisi de kıpkırmızı idiler. 

puflaya puflaya konuşuyorlar
dı. Nazır bir taraftan asabi asa 
bi dolaşıyor, bir taraftan müs 
teşarın yüzüne dik dik baka
rak: 

- Şaşılacak şey, şaşılacak 

tey !. 
Diyordu. tlerledim. Yanı

na sokuldum: 
- işte efendimiz hepsi bu

rada. Bende kaybolan hiç bir 
ıey yok. Hepsini kasadan çı
kardım!. 

Dedim~ Nazır sözümü din-

:m iZZET 
n_i süzerek yine müıtetara dön 
dü: 

- O halde bilinmedik hiç 
bir şeyimiz yok. Ne diye kasa 
!arımız, şifrelerimiz, dosyalan 
mız var?. Beyhude zahmet. 
Hepsini yazıp ortaya koymak 
daha iyi!. 

Müste~ar da dik dik bana 
bakıyordu. Zaten beni 'hiç ıev 
mez. Daima söylerim: 

- Pundunu bulsa beni bir 
katık suda boğar!. 

Yine bu haldeydi. Fakat, 
sesi çıknlıyordu. Ne olduğunu 
bilmediğim için: 

- · Galiba ben yokken nazı
rı kışkırttı!. 

Dedim. Fakat, çabuk anla
dım. İş daha beter .. Sarpa sar
mıt! Nazır masaıınıo 

.. .. .. .. • it_ 

ti, aldı, yine bana ııöatererek: 
- Bak Taymis'e Almanlar 

la gizli ittifak muahedesi im. 
zaladığımızı haber veriyor. Ya 
buna ne buyurulur?. 

Dedi. Yine, devam etti: 
- Şimdi müsteıar bey de 

Pariı sefirimizin müstacel iza
hat istiyen maruzatını getirdi. 
Fransu Hariciye nezareti te
şebbüste bulunmuş, re.men 
malumat istemi,. Cenup hu
dutlarımızda tahıidat yapbğı
mızı, harp ııemil~ri siparit et
tiğimizi, siliih ve cephane ıa
tm aldığımızı, tayyare getirtti 
ğimizi, İtalya ile de müzakere 
ye girittiğimizi, Pariı'te, Be
m'de, Moskova ve Berlin'de 
olup biten itleri nereden biliyor 
lar?. 

Ve •. bağınyordu: 
- Satılmışız. Toptan satıl. 

mışız. Bunlar hep benim, se
nin birkaç kitinin ve büyük 
erkanı harbiyenin bileceği ıey
ler. Demek içimizde casuslar 
var ... 

Ve.. seıi daha çok yükadi
~~·.U,:,~~a:.....,:.a..ıc.:m .. , 

TABİAT 

Denizin suyu 
Deniz suyu deyip ııeçmemeli. He 

pimiz biliyoruz ki deniz suyu ııöl su 
yu ııibi tatlı değildir. 1 çinde muhtelfi 
niabetlerde emliha mevcuttur ve bu 
sebepten "tuzlu,, dur. 

Deniz suyunun böyle tuzlu olma 
sının men'şelerini, arzın men'tei ile 
beraber tetkik ebnek lazımdır. Arz 
bidayette seyyal halde iken, yavat 
yavaş soğuyarak kabuklanmağa baş 
ladığı 11ralarda, kabuğun etrafındaki 
havada, buhar halinde tanıdığımız 
bütün maddeler vardı. Buhar halin
deki bu maddeler de yavaı ya91 te 
kaıüf ettiler. Evvela madeni buha
rat, sonra su buharı tekasüf etti. 
Kaynar bir halde tekasüf eden bu ıu 
arz kabuğunun çukurlannı doldurdu 
ve denizler l"!ekkül elti. Fakat kay 
nar su arzın ko naklanndan süzüle
rek çukur yerlere toplanırken, yolda 
tesadüf ettiği bir çok maddeleri erit 
ti ve bu maJdeler yüzünden ıu ''tuz 
landı.,. 

Bu tuzluluk deniz suyunda 35 niı 
belindedir. Yani biı· kilo suda 35 
gram muhtelif emliha vardır ki, bun
larm içinde en mühimmi klor Sod
yom matbab tuzu) teıkil eder. Bu 
35 f'ram emliha içinde 27 gramr 
klor sodyomdur. Klor mağnezyom 4 
gram tutar. Diğerleri ise bromorlar, 
iyodürlar. ıulfatlar ve karbonatlar
dan ibarettir. 

Deniz suyuna tuzluğunu veren 
klor sodyom, acılığını veren de klor 
mağnizyomdur. 

Maamafib bu tuzluluk her deniz 
de müsavi derecede değildir, Baltık, 
Karadeniz ııibi iç denizlerde tuzlu
luk azdır. Baltıl<ta tuzluluk nisbeti 
7 ye k~Jar, Karadenizde 15 e kadar 
düter. Bunada aebep iç denizlere bü 
yük nehirlerin bo,anmasıdır. 

Bilakis sıcak mıntalı:alarda, yani 
tebehhurun fazla olduğu denizlerde 
tuzluluk nisbeti artar. Akdenizde niı 
bet 38 e Krbrrs adası civannda 4-0 a 
kadar çıkar. 

Rekor kırmızı denizdedir. Bu de
nizin sahilleri 11caktır. Buna muka
bil denize akan tatlr ıu nehirleri yok 
tur. Onun için mesela Süveyş körfe 
:zinde tuzluluk derecesi 45'i bulur. 

Eğer deniz sularının 1,300,000,-
000 kilometre mikabı olduğu tasvir 
edilirse, bu ıularda munhal halde bu 
lunan emlehalWl azameti hakkrnda 
bir fikir edinmek kabildir. Eğer de
nizlerin suları tebahhur etseydi, bı
rakacağı emlehanın mikdan "yirmi 
iki mily0n kilometre mikabı,, olur
du. 

Bu mikdar emlcha lrürrei arzrn 
üzerine müıavi detteede yayılsa, ir .. 
tifaı 47 metreyi bulurdu. Bu kadar 
emleha ile Alpları ve Pireneleri ile 
üç defa t\ vrupa krt'a11 vücude geti
rilebilir. 

Den.i;ı: sularında baıka hazineler 
de vardır. Meseli ton bqına 50 mi
ligram altın vardır. Fakat denizde 
1,300 milyon lcilometare mikabı su 
olduğuna göre, bir hesap yapıldığı 
zaman, denizlı>rdeki altın tnikdarınm 
69 milyar ton olduğu meydana çıkar. 
Bu kadar altın kürrei arzın 1,500 
milyon nüfulıu arasında taksim edi
lirse adam ba,rna 46 milyon kilo 
gram altm isabet eder. 

Altımn bapnkü fiatından hesap 
edilirse yer yüzünde herkes milyar
dCF oldu demektir. Fakat bu takdir 
de altının kıymetini kaybedecejine 
fiipbe yoktur. O kadar iri artık mut 
bah talwnlarımw altından yapmak 
it değildir. 

Bu kadar altının denizden çıka
nlması kimyagerleri meıgul etmemq 
değildir. Hatti cleDizden altı.a ~ 
ınak için azim sermayeli tirketler 
lıile te,ekkiil dıni9tir. F.t.at ihraç 
masrafı, çıkarılan alhn denizinden 
fazla tuttuiu için, yeni ve ucuz bir 
aıul bulununcıya kadar, bu itten vaz 
ıeçilmittlr. 
--••••••••-•-••••••ff•••ıl•••••ı1nu•••-••••••• 

olacak.. Günün birinde parayı 
almak için belki canıma da 
layacaklar! ... 

Aman istemem, kimin var 
sa Allah ziyade etsin! Ben 
Z00,000 lira istem.em!.. 

Ve ~n bu mülahazada iken 
uyumuıuın ... 

FELEK 

- Söyle bütün bunları ya· 
pan kim? 

Ayaklarını yere vura vura, 
cevap İstiyordu: 

- İçlerinde öyleleri var ki 
ıendcn bafkasmdan çıkamaz!. 

Söyle, çabuk •öyle? 
Ve •• müıtetar da: 

• - Öyle. •• 
f Diye kafaaını sallıyordu. 
l - Bilmiyorum •• 

Hayret içindeyim!. 
Ben casus muyum?. 

l Teessüf ederim!.. 

• Rica ederim! 
Sakin olunuz •. 
Bahsedilen ıeylerin çoğunu 

ben bilmiyorum!. 
T ahıidat, harp hazırlıkları, 

zırhlı aipariıleri, tayyare satın 
alınması hele bunlar hiç bilme 
diğim şeyler!. 

Her halde öğrenilmit ıeyler 
ftr. Fakat, nereden ve nasıl?. 

Acele hükmetmeyiniz .• 
Tahkikat yapalım!. 
T araaaudatta bulunalım!. 
Ben deli miyim?. 
Kimse benden tek 

1932. 

_l_•_l ___ T_ar_i_ht_f_ık_r_a_ıa_r~~'-•~fl A S R I SİNEMADA 
SAHRA GECELERİ 
(Les nuits du desert) 
Bugün ve Yarın saat 16,30 Mısır müzakeresi niçin 

bir muahede ile 
tevsik edilememişti? 

Y. Rıza Pş., Sait Pş. ile birlik olup 
Kamil Pş.yı sadaretten düşürmek 
için ne entrikalar çeviriyorlardı? 

1303, 1304 senelerindeyiz. Seb'a 1 haberler ıöndermeje bafladL Falrat 
zade veya Şehbender zade Sait paf'l ' Sait patanın kimseye emniyeti olma 
Sadlrazaın mazulu olarak Nif&llt&- dığı aib; Yusuf Rıza pa,aya dahi .,. 

( 

matine•inde 

Programa ilaveten: ANASTAS 

ile YENİ TÜRK BALETİNİN 

yeni rıepcrtuvar ve numaraları. 

RADYO 
Bugünkü· program 

) 
lstanbuJ - (1200 metu, 5 kilo

vat) 18 gramofon, 19,5 Darüttalim 
heyeti 20,5 gramofon, 21 Kemal Ni
yazi Be) . le arkada.ııJarr. 22 tangı 
orkestnı&ı . 

şında, Tctvikiyede karakol sırasın- niyeti yok idi. Heilsberg - (276 metr.,, 1S kilo· 
da, demir parmaklıklı bahçe ortuın- ) f Yusuf Rıza Pata kendisi için ne vat 20 cnni bir müaahabe, 20,5 ~ 
da bulunan penbe boyalı ahtap köı- ' . 
kü tahst emin ve ne de ıahsı mergup "gece, ::2.15 dan• havaları. 

·· nde ikamet ediyordu. Pitriçli Des idi. Aralarında bilvasrta muhavere 
lan aianm mahdumu olupta "Sicil 
Osmani,, sahibi Sureyya Efendin'.n ve müki.lemeler cereyan ediyor ve Brüno - (341 metre J6 kilovat ! 
Manastırı. lbrahim paşa zade Dea- fakat pek soğuk ve pek sönük bir 20 den itibaren Prağdan nakil. 

Mühlaker - (J60 n:ı<!tre. 75 kilo• 
vat) 20 Gothe'nn gençliği haklrmda 
bir loonfcran~. 20,5 dolar Pren~c• 

ismindeki OJ"'?Ct. 

tan Beyin oğlu deyu kaydettiği T ah- tarzda geçiyordu. Necmeddin Efen
ran ıefaretile methur, Şiiülmezhep di bu vaz'ı ve halden pek muztarip 
Yusuf Rızn paşa muhacirin komsi- oluyor• Mahmut Nedim paşa devrin 
yonu riyasetinde idi. Bilfiil Sadra- de, Sadattt mektupculuğundan ma
zam ise Krbrıslı Kamil paşa idi. 1301 zuliyeti esnasında pek çok muavenet 
rumi "Senesine tesadüf eden Kurban gönnüı olan Sait pafadan acı acı tİ· 
bayramırun ilk gun" ü, Bulgaristan ki.yet eyliyor idi. Nihayet Sait pqa B ükre§ - (J94 mı>tr" 16 lrilovatj 
prensi bulunan Alman'yalı prens yumu§adı Yu&uf Rıza pata ile Sait 
dö Batenberğ bağteten Rumeliipr- paşa aralanndaki muhabere emniyet 2° Kora heyeti, 21.15 Romanya mu· 
ki vilayetine bücum etmiş, vali bu- ve ciddiyet keabetti. Necmeddin Ef. sikiei, 22 günün vak'aları. 
lunan Vogoridis Goril paıayı kov- Yusuf Rıza paşadan aldığı malumatı 
mut, Rumeliişarkinin Bulgariatan Sait papya iblağ" ederdi, Falrat pek Belgrat - (429 metre 2,5 kilovat) 
eyaleti ile ittibadrnı ilan etınit idi. ihtiyatlı davranırdr. Yuıuf Rıza pa- 20 senfoni, 22.25 dans havaları. 
H"r hadiseyi herke•ten evvel haber ııa konağından çrktıktan sonra Sait 
almak şöhreti daha o zaman bile şayi paşaya uğramaz, doğru evine ııelir, 
olmuş bulunan Abdülhamit güya 

Roma (441 ıııetu 75 kilovat) 
20 15 gramofon. 20,45 Roma opera· 
~ndan nakil. Rumeliişarki ahalisinden bazı kim- bir, iki gün sonra Sait pafayı :ziyaret 

selerin Tabtakale k:ıhvesindeki bir ederdi. Muhaberatın mevzuunu en 
musahabesini jurnalcıları vasıtasile çok Mısır meseleoi teşkil ederdi. Sait Prağ - (488 nıNre, 120 kilovat) 
almı• ve Rumelii•arkinin İ•gal ve paşa makamda iken Mıoır meselesi • • • 20 Smetea alonundan naklen 5tn· 
istilasını Babıaliden evvel öğrenıniı hakkında bir muahedename müıved 
bulunuyordu. Hülasa Sait pap desi yap1111J, bunu lnııilizlere kabul foru. 
konağmda oturuyor, Ki.mil paf&llm ettirmiş ve fakat Sultan Hamitten Viyana - (517 m"tre, 20 l:ilovat) 

19,30 orke,;tra, 20 Der groııe Kophta 
.icımindeki komedi. 

Sadareti i•e uzayıp ııidiyordu. irade alamamı, idi. 
Manastır vilayeti istinaf mahke

mesi müddeiumumiliğinde bulunan 
Ali paşa hocası deyu maruf Dajrstan 
lı Necmeddin Efendi bu sıralarda in
fisal eyledi. Mazulen lstanbul'a ııel 
di, Uzunçarıı ba,rnda, daracık ve iki 
kitinin beraberce ııeçmeıi mü§kül 
olan Şeftali sokağında bir hane isti
car etti. Ali paşa dairesinde kesbü 
ülfet etmiş olduiu Sadaret ınazulü 
Sait pafa ile Padııahın ııözde&i bu
lunan Yusuf Rıza paşayı sık 11k zi
yarete bqladı. 

Yusuf Rıza pqa hO§ ııü, hoş aoh 
bet, latife perdaz bir zat idi. Abdiil
hamidin emniyetini kazanını§, ken
dini sevdirmif, zeki ve fatin idi. Ufa 
cık, tefecik boyu ile •ık ork huzuru 
phaneye çıkar, Abdülhamide musa
hiplik ve nedimlik eyler idi. 

Siyaseti hariciyeye atına olan, 
Paris sefaretinde kitabet, Yunan ve 
lran paytahtlannda aefaret vermit 
olan Yusuf Rıza pafB. Petreoburıı oe 
faretinde dahi bulunarak Ruıya bak 
kında bir fikri mahsus peyda ebnit 
idi. t 

Ruı elçisi Nelidof ile •rk sık ıö 
rüıür idi. 

Kimi! paf&llm Sadaretinin uzama 
sı dahilde n hariçte pek çok ihtiraı 
!ar uyandırdı. Kimil paııa kadar Sait 
pBtayı da oevmiyen Yusuf Rıza pa
l• K.imil paf&YJ devirmek için ıeceli 
aindüzlü uğratıyor ve fakat muvaf 
fak oLunıyordu. Kimil paf&yı devir 
mek için hiç olmazsa Sait paf& ile 
anlaımak lüzum ve zaruretini hi11et 
ti. Necmeddin Efendinin latanbulda 
bulunmasını bir frrsat addey)edi. Ni 
hayet Necmeddin Efendiye açtı. Ve 
Sait paıa ile aralannda bir İttifakı 
bafi teaioini teklif etti. Necmeddin 
Efendi bu teklifi cana minnet bildi. 
Çünkü müddeti mazuliyeti seneler 1 
ce uzamış, hali zaruret ve sefalet ha
f&. ~ökmiittü. Yusuf Rıza paf& ile 
Sait J>84a arasındaki ihtilaf zail ve 
vifak hasıl olursa Sait pqa mevkii 
iktidara gelecek ve.kendisi dahi ik
dar olunacak idi. 

Yusuf Rıza paf&llln teklifi vifakı 
nı Necmeddin Elendi Sait pataya 
iblağ etti. Yusuf Rıza pata Necmed 
din Efenc!i ile sık sık Sait pataya 

Fakat, nazır bütün bunla. 
rın hiç birisini dinlemiyor, yi
ne kızgıo; alev almıt, bir ba
rut fıçısı gibi parlaya· parlaya, 
gürültüler çıkara çıkara bağın 
yordu: 

- Casuslar eline dütmü
şüz ! .• 

Devletin öğrenilmedik hiç 
bir sım kalmamıtl. 

Her 9eyi biliyorlar!. 
Casuslar kim •. 
Ve.. derhal telefonu açtı, 

santrala: 
- Emniyeti umumiye mü • 

dürünü bana bul!. 
Dedi. Telefoncu kız bir sa 

ıııiyede ikisini buluşturdu. Mü
düre bir tek cümle söyledi: 

- Derhal buraya geliniz!. 
Telefonu kapadı, yine asa

bi asabi dolatmağa, söylenme-
ğe koyuldu: 

- Şimdi ne yapacağız?. 
Devlete yeni bir veçhe mi 

vereceğiz?. 
Erkanı harbiye reııını ı;a

ğırmalı. Vaziyeti anlatmalı! 
Kabineye hemen her ıeyi 

Kamil paşa makamı iktidara ııe-
lince bittabi Mısır meselesi mevzuu 
bahsolmakta devam ediyor, murab
hasr fevkalade olarak lstanbul'a ııön 
derilmit olan Sir Hanri Drumond 
Wolff, aıkı sıkr Kamil pata ile temaı 
eyliyor idi. Hunkarı nedim ve müşa
viri olan Yusuf Rıza pafaya Kamil 
paşanın fikirlerinden, temayüllerin
den bahsediyor, anı cereyanı müza~ 
kerattan haberdar eyliyor idi. Yusuf 
Rıza paşa da Kamil paşanın ve hun 
kano efkar ve temayülatı mahıusa
larınr Necmeddin Ef. vasrtaıile Sait 

p.,~re - (550 metre. 23 Jriovat) 
19,15 Çığan orkc~trası. 20,15 Stüdyo 
da bir komedi. 

Varşova - (1411 metre, 1511 kilo
vat) 19.45 Radyo gazetesi. 20,15 ha· 
fif konser. 

Berin - ( /6J5 metre, 75 kilovat) 
20 Hamburg"dan nalcil. 

paıaya bildiriyor, Sait pa~nın müla !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'! 
haza ve mütalealarını soruyoı·~ Ki
mil patanın muvaffak olmaması için 
ona ııöre hu:ıuru şahanede idarei 
kelam eyliyor idi. HUiasa Yusuf R.ı 
za pA§• Sait paşa ile sözü bir etmişti. 

Yusuf Rrza paşa Mısır meselesin 
de ve sair memleket meselelerinde 
Abdülhamidin ne ııibi noktalarda te 
reddüde düçar olduğunu öğreniyor, 
Sait paıayı huzura davet ile ne ııibi 
sualler İrat edeceğini keşfeyliyor ve 
bunları hep Sait paşaya ihbar eyli
yor idi. 

Muhaberatın en çok hararet 
kesbetmesi kq mevsimine tesadüf et 
ti, Necmeddin Ef. pek ihtiyar idi. 
Kıtta, karda, buzda çıkmak onun 
İçin pek mütkül olmağa bqlamıt 
idi. Bazan hunlrinn erteai ciinü hu 
zuru tahaneye Sait pafayı da...ı et
mesi takarrur eder ve derhal Sait pa 
taya haber ııöndermek lazım ıelircli. 

O zaman Necıneddin Ef. tezkere 
yazar, emin adamr ile Sait pa!& kona 
ğma ııönderirdi. Atlıtramvay ile Ho.r 
biyeye çıkan vasıtai muhabere karda 
buzda yaya olarak Sait patanın pen 
be konağına ııelir, demir parmaklıklı 
kapıyı ıeçer, köşkün kapısını vurur, 
bahçenin bir kenanna çekilerek ııele 
cek ağaya mektubu teslim ederdi; 
köıkün içine ııirmezdi ve bu laatii 
muhabere de aktam sular karardık
tan sonra olurdu. Maahaza emekler 
heba oldu; Kimi! paşa ıskat ve Sait 
paşa ik'ad edilemedi. 

Kamil P'"!llDill Sadareti bir kaç 
ııene daha ıürdü ve Sir Hami Dru
mond Wolff ile K.imil pafB.A bir Mı 
sır muahecleai lıararlatlırdr. Likin 
bu muahede de iradeye iktiran etme 
di. 

Abdurrahman ADIL 

It:t:ihc.clı. 1"..ilII 
TORK SlGORT A ŞlRK.ETt 

Hari/ı ve hayat üzerine sigorta muamelesi 
icra eyleriz. 

~igortaları halk için müsait şeraiti havidir. 
Merkezi idaresi: Galatada Ünyon Hanında 

Acentasr bulunmayan şehirlerde acenta 

Tel: Beyoğlu : 4887 

Ve .. küfür ediyordu: 
- Bu ne alçaklık?. 
Ne denaet?. 
Ecnebilerin ıçıııınıe ııırıp 

bu haberleri alabilmelerine, dev 
let sDTJna bu derece nüfuz ede 
bilmelerine imkan yoktur. Her 
halde casuslar içUııiı:de ve biz
den!. Harbiyede var, bahriye
de var, hariciyede var!. 

Bunlar meydana çıkmalı
dır .. 

Bu &ırada Emniyeti Umu
miye müdürünün ııeldiği haber 
verildi. 

- Gelsin!. 
Dedi ve .. bana döndü: 
- Uk önce sizi tevkif etti

receğim. Pirincin taşıoı siz de 
beraber ayıklarsınız!. 

Dedi ve .. müıtetara da dön 
clü: 

baktı: 
- Evet seni hem tevkif et-

tiriyor, hem azlediyorum!. 
Dedi. Ben de kızdım: 
- Haksızsınız!. 
Ben masumum!. 
Hiç bir ıeyden 

yok!. 
Ve.. iayan ettim: 
- Ne bakla beni tevkif etti 

• '1 
rıyorsunuz •• 

Hangi kanun 
azlediyorsunuz?. 

Sabit olan bir 
mı,. 

Suçum ne?. 

maddesi ıle 

cüriun ar 

Beni ne tevkif ettirmejj , ne 
azlettirmeğe hakkınız yok!. 

Ben sizin değil, devletin 
memuruyum!. 

Kestirip attı: 
- Yeni bir tifre müdürü 

inha ediniz!. 
Emrini verdi. 
Çıldıracak gibi oldum. 
- Ne yapıyorsunuz?. 

- Kanun, nızam, talimat 
hepsi benim vicdanım. Tııhk.· 
kat ve takibata ilk öne seni 

' tevkif ettirmekle bıtlıyorum. 

Beni hem tevkif ettiriyor 
hem de azlediyorsunuz .. 

Ve .. Emniyeti Umumiye ınıi 
dürüne döndü: 
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DUnkU kesidede kazanan numaralar 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Bu listedeki numaraların hizalarJ n !a gösterilen ik a miyeleri Beyazıtta Yeni ikbal gişesi tarafından tediye edilecektir 
No. 

8 
65 

13d 
244 
245 
271 
274 
400 
44~ 

500 
588 
884 
934 
961 

1079 
233 

t 447 
573 

1 
574 1 

630 
640 

1658 
66Q 
670 
931 

2018 
21 
37. 
91 

127 
430 
436 
514 
544 
617ı 
714 
759 
860 
929 
987 
992 

3065 
67 
92 

12.5 
486 
490 
530 
531 
551 
611 
631 
661 
970 

4008 

Lira No. 
30 34 
30 l 60 
30 . 74 
30 ~ 84 
30 14!> 
30 184 
50 321 
50 4323 
30 333 
30 359 

150 387 
50 402 
50 410 
50 460 
30 513 

1500 622 
30 784 
30 848 
30 915 
50 992 

1500 5074 
30 85 
30 ı 184 
30 I 290 
30 " 327 
30 ' 533 
30 604 
30 631 
30 65~ 
30 673 
30 6941 

150 939 
30 9591 
30 604~ 
30 147 
30 169 
30 189/ 
30 302 
30 388° 
30 353 
50 447 
30 587 
30 824 

150 997 
30 7085 
30 112 
50 277 
30 381 
30 485 

l50 585 
30 679 
30 710 
30 748 
30 752 

_., 30 838 

Tarihi Tefrika: 72 

Ura 
30 
30 
30 
30 

150 
150 
30 
30 
30 
30 
50 

150 
30 
50 
50 
30 

150 
30 
30 
30 
50 
30 
50 
30 
50 
50 

1000 
30 
50 
30 
30 
50 
30 
50 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
50 

No. 
918 
997 

8069 
101 

ısf 
58 
361 
401 
54! 
64• 
82~ 

9ffi 
2q 
23c 
241 
38. 
401 
4% 
534 
541 
552 
560 
595 
645 
655 
657 
717 
722 
798 
823 
924 
994 

10018 
80 
81 

135 
150 
192 
224 
383 
403 
669 
683 
700, 
765 
772 
779 
881! 
827 

150 
30 
30 
30 
30 
50 
30 
30 

11037 
49 

1~~ 

Lira 
50 
30 
30 

1500 
30 
30 
50 
50 
50 
30 
30 
30 
50 
30 
50 
50 
30 
30 
30 
30 
50 
30 
30 

150 
30 
30 
30 
50 
30 
30 
30 
30 
50 
30 
30 
30 
50 
50 
50 
30 
30 
50 
30 
30 
30 
50 
30 
50 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 

No. 
175 
297 
31~ 
320 
33~ 
44Q 

! .45q 
466 
594 
613 
627 
633 
77P 
781 
831 
951 
97) 
984 

1212i 
133 
17.1 
180 
52r 
52Q 

~ 
7~ 80 
84 
85 
92. 
96Z 
97l 

13046 
73 

177 
183 
226 
26Q 
38~ 
470 
496 

66~ 80 
1413 1 

184 
232 

Sabatay Zevi 
Nakleden: R. N. 

Mesıh cereyanı tekrar ikiye 
ayrılmış bulunuyordu 

Lira 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
50 

No. 
862 
870 
99~ 

15000 
170 
11a 
28~ 

343 
364 
442 
499 
539 
607 
608 
609 
657 

74~ 83 
87 
90~ 
91~ 

160lli 
23 

128 
155 
266 
292 
302 
337 
390 
708 
758 
821 
871i 
91.~ 
923 
989 

17027, 
6<1 

ıo.ı 
16~ 
16~ 
166 
234 
594-
695 
71~ 

815 
824 
874 
930 
525, 
951 

150 
30 
30 
30 
50 
50 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
50 
50 
30 
30 
30 
50 
30 
30 
30 
30 
50 
50 
30 
50 
50 
50 
50 
50 
30 
30 
30 
30 
30 
50 
30 
50 

18004 
77 

Lira 
30 
30 
30 
30 
30 
50 
30 

' 50 
50 
50 
30 
30 

No. 
118 
13~ 
32Q 

183M 
36~ 

99~ 
190U 
40~ 
41~ 
435 
497 
589 
6H 
7U 
861! 

33 
193 
317 
334 
432 
478 
617, 
857 
896 
903 
973 
Q87 

20002' 
32 

104 
111 
13t 
14? 
192 
23R 
440 
592, 
621 
646 
710 
859 
87'1 
934 
953 

95~ 
9541 

150 
30 

150 
150 
30 
30 
50 
50 
30 
30 
30 
30 
30 
50 
30 
30 
30 

150 
30 
30 
30 
30 
30 
50 
30 
30 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
30 
30 
30 
50 
30 
50 
30 
30 
50 

2103~ 

~ı 

76' 
229 
30'4! 
333 
388 
421 
478 
528 

Lira No. Lira No. Lira No. Lira No. Lira No. Lira No. Lira No. Lira No, 
50 575 30 524 so 859 50 421 30 920 50 528 30 627 150 46013 
50 626 30 527 30 926 30 479 50 3602~ 30 619 50 679 30 18 
30 672 50 531 so 940 150 943 30 2~ 30 624 50 693 30 198 
30 " .728 30 717 30 987 30 481 50 7~ 50 673 150 697 30 224 
50 731 50 955 30 957 150 570 50 23q 30 759 50 878 30 234 
30 764 50 992 30 986 30 671 1000 25~ 30 839 ( 30 915 30 297 
30 784 50 994 30 29012 30 67<: 50 289 30 903 150 43096 30 298 
30 816 1000 25167 30 127 30 684 30 326 50 906 30 102 1500 313 
30 22014 30 471 30 192 50 75~ 50 39:\ 50 92~ 30 260 30 37& 
30 20 150 496 30 262 50 84g 50 423 30 940 30 365 50 454 
30 45 30 578 30 333 30 93G 50 429 30 952 30 530 50 470 
30 13& 50 6St 30 162 50 98~ 30 452 30 40029 30 614 30 475 
30 161i 30 652 150 452 50 33011i 30 48/i 30 85 30 .,656 30 478 
50 20Q 50 788 30 518 50 107 30 583 50 121 30 775 30 572 
30 242 30 902 150 564 1000 131 30 591 30 183 30 799 30 625 
30 243 30 954 30 631 50 11q 30 785 50 205 30 897 150 676 

150 399 50 973 150 651 30 191 50 8411 30 418 30 994 30 -' t680 
50 4?7 30 26066 150 675 30 223 50 848 30 469 30 44029 30 652 

150 480 30 104 30 684 150 439 30 85R 30 567 30 38 30 780 
30 508 30 131 50 719 30 532 30 906 30 700 30 56 30 861 
30 651 30 163 30 819 1000 652 30 920 1500 761 30 64 30 999 
30 697 50 459 50 824 50 708 30 988 30 792 30 109 50 47142 
30 700 30 491 30 924 1000 742 30 3709: 30 41057 50 116 30 176 
30 844 30 552 30 30010 30 747 30 lU 30 67 30 152 50 255 
30 901! 50 578 30 50 30 753 30 25?, 50 9li 50 172 50 301 
30 974 50 61i2 30 276 50 805 50 283 50 121 50 352 150 366 
30 23021 50 688 1000 287 30 807 30 31q 50 275 30 389 30 405 
30 115 50 711 30 464 30 891 30 341 50 341 30 489 30 586 
30 192 30 729 50 474 30 918 30 431 30 381 50 498 1000 604 
30 193 1500 747 50 489 30 34098 50 68~ 30 421 50 561 30 644 
50 332 30 84.S 30 539 30 150 50 69:l 30 54:\ 30 650 30 651 
30 347 30 966 50 694 30 293 1000 7~ 30 560 30 659 30 704 

150 36? 50 993 30 696 50 303 30 7911 30 564 ı 50 695 30 719 
30 481j 50 27053 2500 782 50 394 30 879 50 60:! 30 807 30 740 
50 49() 30 108 150 801 30 422 150 909 50 721 30 877 50 885 
30 58fl 5o 221 30 809 30 697 150 99ı 30 777 30 909 30 904 
50 59~ 50 266 30 996 30 733 ' 30138105 50 990 30 937 150 48043, 
50 602 30 277 30 31006 30 7114 30 199 50 4201:1 50 45030 30 88 
30 79~ 50 352 30 13 50 925 150 274 30 28 30 117 150 911 
30 86q 30 599 30 119 1000 35046 1500 320 150 99 30 281 30 147 
50 887 30 613 30 224 30 95 50 507 30 106 30 390 30 160 
30 899 ~') 685 30 244 30 104 30 5Z7 30 119 30 274 f 150 220 
50 1 968 50 864 30 297 50 233 30 612 30 135 30 398 50 257 

150 24001 30 28006 30 518 30 248 50 619 50 166 30 419 30 266 
150 25 30 197 150 699 30 344 30 630 1000 198 30 423 30 37 l 
50 31 30 291 1000 660 30 365 50 811 30 253 30 441 50 579 
30 3~ 50 304 30 850 30 369 30 891 30 393 30 483 50 641 
30 83 30 328 150 867 1000 437 30 908 50 410 30 538 30 641! 
30 110 30 357 30 938 30 616 30 39146 30 418 50 516 30 7~0 
30 132 :ıo 454 30 32003 30 791 30 151 50 443 30 559 30 941 
30 186 30 581 1000 19 30 815 30 150 50 478 50 620 30 4915?. 
30 ?7n ~o 585 30 205 30 sı 9 30 162 ısoo 480 50 895 50 ı 77. 
30 31!7 30 607 30 213 30 821 150 .. ·201 30 486 50 946 50 265 
30 · 403 :ıo 642 50 50 865 50 280 150 592 30 956 15000 
30 442 30 785 , 30 30 870 30 322 50 593 30 965 30 

Lira 
30 
30 

1000 
30 
30 
30 

150 
30 
30 
30 
50 
30 
50 
30 
30 
30 
30 
50 
50 
50 
30 
30 
50 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
50 
30 
30 
30 
30 
3C 
50 
30 
30 
30 
50 
30 
30 
30 

150 
30 
50 
30 
30 
50 
30 
30 
30 
30 

150 
150 

acı olursa olsun insanın bun- 1 cemaati çoğaltmak için padi
dan ölmiyeceğini bilmiyor de- ı şahten müsaade istedi. Meh
ğillerdi. met Efendinin muvaffakıyeti 

Milli talebe 
Biriiği 

Galatasaray 
Perayı yendi 

Tersane f abrikalarıdepo 
olacak 

"Mesih" in adamlan tek. görüldüğü için, lstanbuldaki 
rar beyannameler neşretmeğe faliyetinin semere vereceği dü (Başı ı iaci sshiledll) 
başlamışlardı. Mehmet Efen- şünülerek istediği müsaade aeyi, Hukuk munlıhaıılarmdım Kad-
dinın. etrafında yeniden bir küt kendisine verildi. Artık Meh- ri lbrahim B. llÇllllf, riyaset di..anı-

na H···- .Şükrü (Mülkiye), C:....Yket le toplanması §ayanı dikkat bir met Efendi büsbütün serbest- -· .,.. 
d · d b (Ticaret), Kemal ve LmU (Ditçi) vaziyet vücu e getıriyor u. ti!. Dünya ve ayat tekrar o- B. ter seçildikten aonra sabık birlik 

Bundan haberdar olan padişah nun önür.e açılmış, ona geniş idare heyeti izumdao Şevki, Mahir 
yeni bir şeyler çıkmasın diye ve yeni bir faaliyet sahası açıl- ve Süavi B. ter tarafından içlimM 
az çok endite etmiyor değildi. mıştı. ittirak eden murahhaalann oalihiyet 

• Mehmet Efendinin bu tarz- Mehmet Efendi latanbula mazbataları tetkik edilmiıtir. 

, (Bap ı inci sahifede) 
lobllerinde bir içtima aktebnifler 
.,,. ıubelerinin ilerleyebilmesi için ne 
ııibi teY!er yapılma11 lizım celdiiini 
brarlqtırnuılardır. Bundan bqka 
mevsim için yapılması l&zım celeu 
anb'enemanlann muntazam prosram 
lan tesbit dilmiftir. 

Fenerbahçelilere bu İfte mu..af
fak olmasını temenni ederek kendile 

dl k b b 1 1 b 1 b d •l Şimdiye kadar birlikte Diıçi vo M "h'. d 1 t k b nnameler neşre • daki faliyetine ar~ı üs ~~~ g~ _di. atan u ya u_ 1 eri .. ke~ Ec.:acı mekteplerine müıt....ı. mu-
esı ın a am arı e rar eya Iardı nilıayet vermek lazım geldıgnı dıaıne pek dostane bır husmi rahhaslar temsil ediyordu. Divanı 

rini tebrik edmz . 
Galotasaraglılorın intihabı 

Kaaımpaşada tersanede bu
lunan ve askeri deniz fabrikala 
nnın Gölcüğe nakledilmesi üze 
rine boıalan bir çok fabrika bi 
n.alarile büyük depolar Milli 
Müdafaa vekaleti tarafından 
bir ücret mukabilinde tütün in. 
hisar idaresine verilecektir. Bu 
münasebetle idarenin ali.kadar 
erkinmdan bir hey' et tersane
ye giderek tütün deposuna el· 
verişli binaları tetkik etmiştir. Yorlar görünen tehlikeyi meydana koyuyor düşünüyordu. Ancak Mehmet kabul göstermişlerdir. Gelibo- riyaseti, ~ iki '?"k~ebin birliie a~-

' . . .. t edeceği. Efendi yahudileri müalümanlı- !uda geçen muhteıem günlerin r~ ayn iıtiıaklen, ~name~?-
Natan Gazati böyle oradan ı olmak ıçın murh::miyeti var ğa davet için aarfetmiş olduğu hatırasını yahudilcr unubna- bi!'ce, mabzu~;:.~=nı .. t':,tır-

oraya gezdikçe çok yonılmu,, vasıtaların ne e gayretlerin beyhude olmadığı. mıştı. Sabatay Zevinin Geli- ~·· uzu~ci mektept...U:: bet! 
ç~k mihnet çekmiftir. Maama- dı?.. Ef d. in yahudi Dl gösterecek delillere malik ol boluda mahpus, fak~t muhte- m!~~~asla ayna,... birlikte temoil 
fıh Sabatay macerasının bu Mehn_ıet . ı;rt ~11 na- duğunu söylüyor, Bu faliyeti- tem bir hükümdar gıbi yaşadı- 1 edilmeleri alkıtlarla kabul olunmuı-
ınethur kibini ümit ve imanı- mabet~erın~ gını!:ı~edi değil. nin neticesi pek yakında görü- ğı günler, yahudiler için tatlı tur. .. . . . 
nı kaybetmemit göriill'üyor.. zarı dıkkatı oel Efendi bu hare Jeceğini tekrar ediyordu. Haki birer hatıra olarak kalmıştı. .:u~eüi~n, kznam..,....::•ı, 

Nihayet Türlriy4:"e ııelm~t. Fa~at ~~b~: i yapJDllf olını katte .d~ ~ebmet Efendi bun~ "Mesih,, o ııüı:l~rde n~ öyle bi~ ~ro;..::!''::ilm:.;~Uzuın rr:,.f_ 
evvelce haber vennıt olduııu ketıle JlZ~ d. l keyfiyetten yapabılırdı. Mehmet Efendı mucize, ne de oyle. bır fevkala menıiı, eski idare heyetind1n liizum 
mucizelerin vukuunu beklemek yordu!. a ıta Mebaıet E- kendisine samimi ıurette taraf delik göstermemııtı. Yalnız ıörülmemiı, eski idare t.eyetind• 
Üzer-e en münasip yer olarak habe_rdar ?1~P ta hudi Sinagog- tar olanlara tunu taveiye edi ihtitam ve servet hatırası bırak heu~ ~· teklifi kabul edil-
Sofya bul Uf orada otur- fendıye mçın ya d . memıttir. 

yı m ' • • "M 1 • • rrktığını ıoruııca, yor u. mıştı. Nizamnamenin tadili ;..;n lıir ı.,,.. 
ınu•tur Bu mucızelerı e- arına 11np r . b se- s· d be · t - . . I b J h d"l . . . . .. r . "h • .: • N G t b ·• bir vazıyetle unun - ız e nım yap ıgımı Şımdı atan u ya u ı en mısyon ıntihabı tekarrur etmıt ve 51 

" gosterecektı. atan a-
0 ~ !1 

l tt . yapınız!. "Mesih in hakikaten büyük bu komisyona Hukuktan Nadir, 
zatı "Mesih,, e son derece aa- bebını Yan 'ha d':ı . ınüliiman Fakat bu ihtarın neticesi b. '! göstermit olduğu- D~ıçiden Mahir, . Ec~cıd~ Reıit, 
dık ld ır.... • ' tarafın - a u 1 enn k d. · ır mucıze Mımardan Necmı Muhendiıten A 
d o u.ıs .. ıç_ın fonunk t•d l.k,_~ hnalannı temin etmek, en !- olarak "Mesıh,, cereyanı tek- . na kanaat getirerek kendisi:ıi bidin Mülkiyede~ Halük, Fend -

an yenı yenı ev a a e ı ..,.. 0 d t etmek ı- "k" ynl ı• old ı ı d "M "h · ·' en b ki' 1 "ni bu yola ave rar ı ıye a m • u. karşılıyor ar ı. esı ,, ın Nacı, Tıptan. Mustafa Cambülit 
e ıyonlu !. ç:!. Tekrar dirilmeğe başlayan , Osmanlı padi,ahın_da? bu ~ere Ede~yattan N_iy-:zi. ve Ticarett.,.; 
Adamcağız bekledi bekle- B uz·· en"ne Mehmet E- bu cereyanın böyle bozulması ce iltifat ııönnesı bır mucıze ZeBk.i Bk. I"': seçilmı,~. 

di B 1 h" b" · lmadı unun h d. . . d"? 1 t h d.) u omısyon, nıvımname ta.._.,. · ırn arın ıç ın ° · f d" e istediği zaman ya u 1 şundandı: Mehmet Efendıye değil mıy ı.. ! e " ya ~ ı ~r tına i.it projeyi hazırb:racak .,,.._ 
Nihayet 1680 senesinde faJa:ü :a~~lerine ııirip çıkma.sı. v_e samimi surette taraftar olan. böyle düşünerek~ _Me~_ıh,, 1~ lecek cuma toplanacak he,.eti v:,::: 
:ı:aruret icinde bu dünyadan gıt oralarda nasihat etmesı ıçın lar, onun beklenen "Mesih,, hakikaten fevkaladelik goaterdı miyeye. •.rzedecektir. Gelecek İçtima-
li !.. - mıüsaade edildi. olduğuna hakikaten inananlar ğine inanıyo~l~rdı. da yem ıdare heyeti de seçilecektir. 

"Mesih ne yapıyordu?. lb S b t b müaaadeden vardı. Fakat bunlar onun yap "Mesih,, ıçın de bu böyle • • 1111 
·d " b" ·· d a a ay u • "b· d 1 • · l. "d· K tı a ettikten sonra ır mu • .1 • ffade etmekte ge- tıgı gı ı yapma ı ar, yanı ıs a ı ı. . . oza yetiştirnıek için 

Galata .. Nylılar dün lokallerinde 
konırelerini yaptılar ve heyeti ida
relerile kaptanı umumilerini intihap 
etmiılerdir. Kaptanı umumi olarak 
bütün aza Yusuf Ziya S..,.i intihap 
ettiler. Ancak Ziya Bey itlerinin 
olması dolayı.sile bu ..azifeyi lralıul 
edemi,..coiini eö,.1-.ittir. Bam i 
zerine kendisinden bir namzet ıöa
terilmeııi isterunİf o da Nihat Beyi 
söstennİftir. 

Aza bunun üzerine Nihat S..,.i 
kaptanı umumi vekili oluak kabul 
otmiıleniir. Heyeti idan de ıu zevat 
tan terekküp etmiıtir . 

Reis: Fethi Bey • 
ikinci reis: l......U Müttak Bey 
Katip: Naiın Cemil Boy, • 
Muhasebeci; Cevat Boy 
Veznedar: Sennet Bey. 

1 Diler maç/er 
Dünkü birincilik maçtan ne6cele 

rİ ıunlardır: 
Vefa Kumkapı ile Beykoz: s-4 
Vefa-Kumkapı salip; Sül~ 

ye - Anadolu; Süleymaniye bük
men plip: Eyüp - Beyl•be:ri: 2-1 
le Eyüp plip; Kasnnpaf8 - Silley 
maniye üçüncü talmnlan: 1-1 re 
berabere .•.. 

det geçmiıti ki, ~eh?1et E- t~:n::~ e :..:ık kendisi istedi- miyeti kabul etmediler. Onla- Sanki hıç bır ıey o~aını!-. 
fendi gizlice yahudı Sınagogla C:, .b. 

1
' a amak hürriyetine ka rın kanaatince din değiıtirmek tı!. "Mesih,, gene eskıaı gıbı 

rına gidiyordu. Sonra artı~ ııı ~~ iu t Bu hürriyetini elde öyle bir fedakarlıktı ki bunu kendisine taraftar!~~ top!u~or, 

lzmir mulıteliti, Moni•• 
BURSA 10 - Bu •ene ipek malıtelitini gendi 

&izli eitmeğe lüzımı gönned!. :dfuce t t:kraı· eski hayatına ancak "Mesih,, yapabilirdi. Baş çalıııyord';'· . Kendıs~ ıltıb~ 
Hemen a~·ı..tan açığa . Y. ahudı ' . ld ı kalrı yapamazdı!. edenlere ıatıkbale aıt vebyı-

~ 1 d vdet etmıt o u.. h d" ku t 1 

Tetkikat neticesinde ite ya
rayacağı anlatılan binalar tÜ· 
tün inhisar idaresi tarafından 
depo olarak kullanılacaktır. 

~ Y eıilayın zıyaf et ve 
müsamereleri 

Yetil ay cemiyeti perıembe 
giinö saat 17 de Tokatlıyanda 
içki aleyhtarlarına bir çay ziya 
fet;. verecektir. Nisanın birinci 
günü de Tepebqmda Darülbe
dayi tiyatrosunda senelik umu
mi müsameresini verecektir. 
Müsamereye mektep müdürle
ri, talebe ve halle ittirak edebi
lecektir. 

Dört köy vergiden 
istisna edildi 

Geçen aene fare istilasına uğnyan 
T rakyadak.i Kan.koç, Demircibalil, 
Y uncla\an, Ahmetçe köylerinin ver· 
cidon istisna edilmeleri ve bu köy
lere meccanen tohum tevzii takarrür 
etmİftir. 

Bu suretle zaruret içindeki köylii
lere büyÜk bir yardnn yapılmıt ola
caktır. nıabediııe gidip gelebı ıyor . 11: a M bmet Efendiye yeniden Diğer taraftar olanlar ise, den ba ~e ıyor • r u uıtaıı. 

Kendisinin beklenen hak!k• ilham e geluıeğe batladı. "Me- biç bir tey sormaksızın "Me- haber ver~yordu: . .. 
"Mesih,, olduğunu her vesıakle .h cereyanı tekrar canlanıyor ıih,, i takip edenlerdi!. lt~e _bu Muse~ı takvımıne gore, Ab 
ile yahudi cemaatine anlatuı d~." Etrafında gitgide gen.itli. suretle "Meaih,, cereyanı ikiye ayı ~~l~ıt, bu ay~~ edd~1~1-

böcekçiliği enstitüsü köylümü- tZMtR ıı (Milliyet) _ lzmir 
zü koza yeti,tirmeğe teıvik için mubteliti ile Manisa muhteliti ara. 
fevkalade gayret aarfediyor. snıda yapılan maçta, lzmir takımı 
Böcekçilik enstitüsünün kadro- Manisa takımını O ra karJı 3 İolle 
su tevsi ve ikmal edilmittir. mağlup et:ınittir. ------------

istiyordu. O zamana kadar . b" d · .. d gel" aynlmıt oluyordu. cu gunu gene tes ıt ı mıfti •• 
kcrıdiıine kar•ı bc:slenen iman. yen yen!,Mır .baıre ~cu e 

1 Gı"tgı·de Mehmet Efendi ge Gene "Mesih,, in arkasından 
.. du eaı e ın•nmıt o. 1 b 1 • k 

Ve itikada halel getirilmemesı- yor ~ ek ". d ek padi .... ha gerek yab.udile- giden yahudi ka a a ıgı soka 
1 1 . hl !anlar son v ayı eanaam a r .-- ' ld d "M "h ·ı 

ni söylüyordu. Ka P erı, ru ~ k derin inkisan hayallere uğ re kartı vaziyetini kuvvetlen- ları do uruyor u. .~' ,, ı e 
rı yeniden kazanmağa kendı pe l rd Fak t b 1 •. dirmi• oldu. lstanbula giderek taraftarlan yıkanmak ıçın ka-
l r celbe • 1 r ramıs a ı a un ar U• ,.. • 1 b 1 ki d · k "d· ara ma tmege ça ıtıyo - . I - , . b' .. b··t·· kaybetme- taraftarlannı arttınnak, yanı a a ı a enız enarın'a gı t· 
du. "Mesih,, için gaye mukad- mıt ennı us u un 1 
• 

Müdür muavinliğine Aziz Bey, ı-----------
aıiıtanlığına da Akif Bey ta· RAŞİT RIZA Tiyatırosunda 
yin olunmuıtur. Buoiin Akşam Saat 21,30 da 

Böcekçilik enstitüıü koza- OTELLO 
run bu yıl mutlaka para edece- 5 Perde 2 tablo 
ğİni hesap ederek köylüler ara 
sında vaziyeti iyice tenvire ya Şekspirin Şaheseri 
rayacak vesaitten istifadeye ka Zabitana, mua.llimlere ve tale

beye birinci 50, duhuliye 30 .kş. 

Zayi 
lstanbul Orhaniye birinci muba· 

bere alayı T. 6 K. 2 den almıfOldu; 
ğum terhis tezkeremi bu kerre ~y~ 
eyledim. y enia.in.i alacaiımdan eakısı 

· h · · k ·· olmadım ilin olunur. nuaumu ••• 
1 Befikla4ta kahcevı Zan • 

319 tevellütlü Emir ojıal
lamıdan Mu .. otlu Meb-

met Ali 
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İktibaslar 

Mağruk Lusitanıa'nın 
hazineleri çıkarılıyor 

Batan gemileri yoklamak için yep 
yeni bir usul tecrübe ediliyor 

• Neugorlcta çıkan POF ULAR SCIENCL'tan -
Bu yakınlarda bava müsait o

luraa, lrlinda aahillerinde, Old Kin
aale'in oelıiz mil açıldarma gidecek 
Te Luıitania vapurunun battığı ye
re demirliyecektir. Bu vapurdan tim 
diye kadar ııörülmemit bir dalgıç 
ıoleti denizin dibine indirilecektir. Bu 
ıolet denizin dibine kadar inen bir 
merdivenden ibarettir. Merdiven bet 
kadem ııeni§liğinde bir tübün içinde
dir. Bu merdivenin dibinde bir nevi 
hava hazinesi vardır. Dalgıçlar bura
dan elbiselerini 18.biı oldukları bel
de dıf8Tlya çıkacaklar ve Luıitania 
vapurunu ziyaret edeceklerdir. 

Vapur enkazında bir hazine bu
lunması ihtimali vardır. Pek mev
suk olmakla beraber, vapurda dört 
ila on bet milyon dolar para ve mü 
cevher bulunduğu eöyleniyor. 

Fakat taharriyatm asıl hedefi ta· 
rilıi ve tabai loymetleri olan vesika
lan meydana çıkarmaktır. Bu teşeb
lıüa, tabtelbahirlerin baba11 denilen 
Simon Loke'nin yirmi sene evvelki 
hzir tuavvurunun tabakkulı: sabası
na iııiliclir. Bu zat tahtelbahir mer
divenini, batan ııeınilerin taharrisin
de en müsait alet olduğunu iddasın
dadır. 

Denizin dibine inen 
merdiflen 

Bu alet çelik bir tüp mahfaza 
isine kanulmuı merdivenden ibaret
tir. Bu tüp merdiven yukarı taraftan 
vapura bağlanmaktadır. Apiıda tüp 
lıir ı.ataut odaıına müntebi olmak
tadır, Bu oda da tabliıiyeciler nor
mal bir tazyiki nesimi içinde, ııemi 
enkazmm hakiki vaziyetlerini tayin 
Pn tııruıutta bulunabi.leceklerdir. 

Bu it için tübü ıuyun aatbmda tıı 
tan hava mahfazaları lıopltılmakta 
ve tüp kendi ağırlığı ilt denizin di
lıine inmektedir. Dalgıçlar bu bınla
aat odamdan dıtartfa çıkacaldarclır. 
Hin hacette yukarıya kadar çıkmak 
mÜfkülib kalmıyacak ve dıolgıçlar iı 
tedikleri zaman deniz altındaki oda
ya avdet edebileceklerdir. Bu derin
lilrte, denizin ıathım lıozan fırtına
lar hissedilmemektedir. ve dalgıçlar 
kemali istirahatle itlerini hakabiJ. 
mektedirler. 

/htiroın 111enşel 
Simone Lake Holanda, Zuyder 

Zee civannda batan bir lngiliz gemi 
Iİni buhnak maksadile bir tüp yap-

tınnıttı. Bu batan gemide altı mil
yon dolarlık bir servet vardı. Umu
mi lmrp çıkınca, bu proje kuveden 
file ~kınadı. Fakat tecrübeleri Lu
sitanİa üzerinde tekrar etınek fırsa
tım bahşetti. Lake, pek derin sular 
da batan vapura ulatmak için, akinı 
kalan btr çok te§ebbüılerde bulun
du. Nihayet bu i şte kendisine kuv
vetli bir yardımcı buldu. 

ilk tecrübelerde kullanılan tüp 
Jngilterede Brightlimgsea'ya getiril
di ve orada merdiven uzatıldı. Şim
di bu tübün mukavemet ve metanet 
derecesi son derce olarak tetki edil
mektedir. Kat'i tecrübeye başlama
dan evvel, lngiliz hükümetinİn mu
vafakati de istihsal edilecektir. Bu 
denİz altı seferini yüzba§ı Railey ida 
re edecek ve Lake teknİk ıefi ola
rak hey' ette bulunacakhr. Hey' et, 
sureti mahsusada imal edilmiş alet
lerle deniz altı fotoğrafl'arı ela alacak 
tır • 

Simone Lake'nin senelerden beri 
düıündüğü bu proje, tahakkuk et
mek üzeredir. 1918 de "Harpte ve 
sulhta tahtelbahir" unvanı ile. bir 
deniz altı merdiveninin tecrübesini 
yaptıktan sonra, şayanı dikkat bir · 
kitap neıretıniıti. Bu kitapta diyor 
lıi: 

"Deniz altını arattırmak, §İmdi
ye kadar anlapldığı gibi çok tehlike 
li bi.r ıeydir. Bu tehlikeye emniyetle 
kartı gelebilmek için tuavvur ettiği 
tübün aşağı kısında bir İf oduı var
dır. Odada dııarıya çıkıp içeriye gire 
bilmek için hususi tertibat bulun
maktad1r. Bu tüp yukarıda bulunan 
bir vapura bağlıdır. Bu vapurun da 
tübü muhafaza için huıuıi tertibatı 
haiz olması lazımdır. Vapur, demir
li bulunduğu yerde kendini tutabildi 
ği takdirde, denizin üst ıathmdaki 
fırtına ve dalgalar, a~da çalışan
ların itlerine ıekte iraı edemez. Alt 
kat odada her türlü konfur vardır. 
Bu oayede odanın dıtmda ve deni
zin dibinde biliinkıta çalıımak imki 
m olacaktır.Çünkü dalgıçları hini ha 
cette derhal tebdil etmek mümkün
dür. Dalgıç bu odaya geldiği zaman, 
bütün üstündekileri çıkarabilir • ., 

işte yakında kat'i tecrübe yapıla
cak olan yeni sistem bundan ibaret
tir. Eğer bu tecrübe muvaffakıyetle 
neticelenİrse, hali hazırda denizin 
dibinde yatan bir çok servetleri kur
tarmak mümkün olacaktır. 

~ıınmııııımıııııııııııııı1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ınıııııııııııııııııımmııııııııııııı' 

: Milliyet Matbaası = == e:::::::: 
NEF1S VE SERi SORETTE ~ 

Her nevi evrakı matbua tab'mı deruhte eder. Notere === 
ait bilcümle ewak, mektupluk kağıt, zarf, kartvizit, 

= muhtıra, reçete ve faturalar renkli olaraık el ve duvar = 
= ilfutlan yapılır. Fiatlar mutedildir. 

ADRES: Ankara caddesi dairei mahsusa 
- Telefon: 24310 - 24318 - 24319 == 
~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııımııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı' 

Üsküdar .. Kadıköy ve havalisi 
Halk Tramvayları Türk anonim şirketi: 

Hissedarlar umumi heyeti 31 Mart 1932 Perşemlbe günü 

öğleden evvel saat 11 de Şi.rketin Üsküıdardalki mertkezinde adi 
surette t:oıplanaıcaktır. Esas mUkavelenaıme mucibirroe en az beş 
lıiıssesi olıınlaınn hisse senetlerini içtima gününden bir ha!fta 
eoreline kaıdar şirket veznesine yatıımaları ve dııılıuliye varaka 
sı almaları ilan olumır. 

Görüşülecek itle!'. 
1 - İdare Meclisi ve mürakıp raporlaırınm a~unmaısı 

4 - Esas mukavelenameınin 34 üncü maıddesi muci.bim:ıe ida-

3 - Şir1ketimiz1e İstanbul belediyesi ve evkaf umum mü-
dürlüğü arasında aktedilen 31-6-31 tarihli mukaıvelenaııne tat

bikatı için idare meclisine saia.hiyet itası. 

4 - Esas muakvelıenamenin 34 üm:ü maddaıi muıci'bime ida

re meclisinde inıhilal eden azabk için intihap icrası. 
5 - Mürakııp seçilmesi ve ücretinin ıkaırarlaştttllması. 

MiLLiYET CUMARTE.:>J . 12 MARr 

P H IL.l P S'in 
En son sistem 930 A tip numaralı radyo 

makinası piyasaya çıkarılmışhr. 

ALIN! TECRÜBE EDİN! 
Ahizeye merbut hoparlörile beraber 

Fiatı 225 l"ürk lirasıdtr 

... -.Oç Ayda Biçki ve Dikiş--
On a.Jtı """"den ~ı:ıi mü.esse<;em yü*rce te.-zi ve ma.ka8taır me:mın.la
rmm mwvaffakıyetleri ve içtimai hayatta ihraz ettilol.eri mevki dola
yISile l'i\ln>I" hisı;eder. En son ve kol.ay Fransız 'l!Sulli ~ 3 ayıda 1u· 

valet, erkek ve kadın tayyör ve beyaz takımları tefu,rüa<ıilıe mükem
mel öğıretür ve devir eonun<la maarifçe mu..,.ddak şaha&mame verlc. 
Memm olan bir çok hanımlar !rendi ~!arma mekıtep "9D'1ğa mu
vaffak almug.Jarıdır. Derısl.er martm 24 üncü gününden iıtıilıaren hafla· 
yauktır. Ta.le.be kaydı Pazartesi Salı ve Çarşamba günleri öğleden 
soora icra ediJmektediır. GediJııpa~a Ba.lıi,paşa yo~unda Esirci Kema
lettin eokağJ Vabram Asackııryan eczıaneo;i fevkinde No 1 GediJıııııışa 

il.içki ve Dikıiş dersan<:ei mliodürü: 

Madam Noemi Asaıduryan 

lstan~ul Evkal MB~iriJetin~en: 
Kıymeti muha 

Lira 

450 

Susuz 
Sabunsuz 
Fırçasız 

lah:ada TIRAŞY::m 1 

Yüzüm druma muattar ve yumu- ! 
şaktır. Taharrüş.at ve kırmızılık 1 

kalmamıştır. 

l4~Y~Tı: 
• PAR ıs .oıgı .. !11 AQQ 

Muhakkak bir defa tecrübe e<liniz. 
En sert sakal bile derbaıl ve ağrısız 

tı~aş olunur. 
Tübü her yerde 50 kuruş 

Gıripe 

Korizaı 
Kullanınız 

Nezlenin 

Düşmanıdıı 

Der Eczane~e 
Bulunur 

Karşı 

l\.ORYZAL 
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. · · Muallim Mubahat Bey Merhumun -

___ B_A_K_T_E_R_l_Y_O_L_O_G___ . Tercüme ettiği Ameli Hayat Alimi 

Dr. IHSAN SAMI - . (HERBERT N. GASSON) 'un 
Bakteriyoloji Laboratuvarı ~ 

Umum kan tahliliitı. Frengi nok- - İDEAL BÜRO ve YENİ MÜSTERİ -
tai nazarın<lan (Wassennan teamü- ~ BULMAK SAN' ATİ 
lü kan küreyvatı sayılması, tifo ve ; '! 
utma teşhh•i, idrar, balgam, caraba- ~ 
ti, kazurat ve su talildtı, Ültra mik ı;:::;:=i 
roskopu, hususi aşılar ittihazı. Ka- il 
nrn üre mikdarımn tahlili ve ka 
~m sedimaitation sür'ati, Divanyo 
ıu, SuJ.tan Mahmut türbesi 189. Te
lefon 20931. 

Eserleri gayet güzel bir şekilde intişar etmiştir. 

Bütün İş adamlarına tavsiye ederiz. 

Tevzi mahalli: Milliyet Matbaası. 

..-Bono 
Alır, satıaır, ip~te'lı: yapar. 

Emtak almak ve satmak, alınmış 
ve alıınacakıların boo.c>larıla bedel
lerini ödemek üzre her .hangi ma 
b.all ve şekiMe muamele yapılı.r, 

&ılıJııııamr,Malıısudiye Han No35 
uğu.<ılıu ~ M. Derviş: Teıl. 

23397 Tel.gnı.f AD. Maksud:iye 
Han lJ ğunln 

------·------

ile 

yavrularınızı 
besleyiniz. 

Gürbüz, kuvvetU 
olur. 

. um~ 
Dr. H O R H O R U N 1 :1 
ve Zührevi hastalıklar ı muayeııehan , , 

Beyoğlu, Taksiıu, Zambak sokak No. 41 

Sinema -Tiyatro 

DarüJbedayide Son TemsiJJu 
Arzuyu umumi llzerine 

Bu akşam ı~ı;ın&ul Bılıdlunt 

Saat 21,30 da ~ehir'li"yatttoSıt' 

~~~~~ - i 111111111111111 

medi. 1 
Beştekllrı : Ha-
san Ferit. 111 

Nakili : 1. Ga -
li,p. 

Halk gooeısi 
Yakında: KAFATASI .. • 

Askeri fabrika· ı 
lar ilanları 

Şimdiye ıkadar An!karada 

SEYRlSEF AIN 

Merkez acenta: Galata Köprü 
b3§ı B. 2362. Şube A. Sirkeci 
Mühürdarzade han 2. 3740. 

İZMİR- PİRE - İSKEN
DERİYE POST ASI 

(ANKARA) 15 Mart saL . 
II de Ga.J:ata Rrhtmnmdan 
kalkal-. 

DAKTİLO ALINACAK 
Müsa'balka ile ve kırık lira 

ÜCl'Ctle lbir dalktiJ.o alınarak
tır. Müsabaka martın yiır
miınci ıgünü saat on üçte ya.
ptlacalktır. Taılipler şimdi
den levazım şulbesine müra
caatla kayıtlarını yaıptırmak 
lazımdır. Orta mektep tah
sili görmüş olması şarttır. 

LLOYD 
TRIESTINO 

Tamamı 14 - metre tert>ıincte buhınan Ged~kpaşada Mimar 

Hayrettin mahallesinde Gedilııpaşa hamamı caıddesindıe 76 Nıo. 
lı üzerinde baraıkayı müştemil arsıaınm tamamı satılmak üzece 
20 gün müddetle ilan ve müzayedeye k-01U11uştıur. Talip olanlar 

Martın 23 üncü günü saat 15 te kıymetin yfuxle yedi buçuğu 
nisbetinde pey akçeler-ile birlilkte İstalllbul Evkaf Müdüriyeti 

biınasında Maıhlfilat !kalemine müracaatları ilan olunur. (800) 

Çabuk yürür. 
Neş'eli büyür. 

~-------------------------------Deposu:Bahçekapı 

Resmi Gazete ile neşrettirilen 

müruııkasa iılankırırruz 2-3-932 

taııilhinıden itilbaaıen Hakimiyeti 

Milliye ga.ııetesile ııeşrettirile

ceği alfil<adarana malfim olmak 
üzere ilan olunur. (840) 

* * * 2-3-932 tariıhindıe toptan pa 
zadıkla alınacağı ilan olunaın 

on dört lkaılem Tetıhin yağlan 

ayrı ayrı pazarlıkla 16-3--932 
tarihinde saat 14 te alınacalk
tıc. Taliplerin niliıracaıatı. (931) 

Limammı:oa mııvasalatı beklenen 
BULGARİA vapuru 12 !Mart cu

marte& (Cenova, N•li ve P.ire) 
den. 

lstanbul Evkaf müdürlüğünden: 
Hadcmei hayratın Mart 1932 ydklama muamelatı ayın yıe

dinci Pazartesi gününün yirmisinıe kaıdaır devam eıdecelktir. A
lakadarlaınn ilmüıhaberleırdeki suallere 0!yrı ayn ve }'elgan ~
gan muvıazzah ve musarrah oevap ·venneleri ve lheyeti ilhtiyari

yenin ıi.invaın ve vazifelerini de ilave etmeleri ilan olunur. (921) 

Baş ve diş ağrı.arına, alamı asabiyeye, roma
tizma kırıklıklara ve GRIPE kartı 

KAŞE 

NEOKALMiNA 
nafi bir devadır. 

Hanımefendilere müjde! 
Ka<lınla:nn ıı;nbaşı sancılarını tehliıkesiz izale eder. Her 

eczahanede satılır 

Yalova Malıno~orıoıou~eu: 
Samanlı köyünde şarkaın değirmen su lbcrı.di garben şose yo

lu şimalen değirmen bendi ve şose cecı.uben de Ernlakıi Milliye 

tarla.sile mahdut 60 dönüm taıılanm mülkiyeti müzıayeıdeyıc çı

ıkarılımştır. Taliplerin 13 Mart 932 tıarihiıne mıiisadif Pazar gü-

Salih Necati 

Dr. A. KUTIEL 
CiJt ve zilhrevi hastalıklar mü

tehassısı. Karaköy, büyük maballe
bici yanında 34. 

KİMYAGER 
Dr. CEVAT TAHSİN 
Hastalıklaınn icat'! teşhisleri için 

idrar, kan, loazurat ve aairenin tah
liJ.lerini yapar. Divan.yolu, Biçici 
Yurdu a.ltında. Teıl. 23334 

Fransızça ve Türkçeyi bihak
kiın ihilen 

Bir Daktilo aranıyor 
Galat.ada Ünyon Hanında 64 - 65 

numaralara müracaat. 

VESTA vıaıpuru 14 Mart pazarte 
llİ (İtalya ve Yunanistan) dan 

Limanımızdan hareket edecek 
vapurlar 

BULGARİA va,pum 12 Mart cu 
-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;jj marteai (Bu~gaz, Varna, Köate.nce 

YÜREK ÇRRPINTISINA ve Odesa) ya 

NEVRQL CEMAL GOFREDO MAMELİ vapuru 
DAN 20 DAMLA ALMAK KAFIOİR 14 Mart Pazartesi (P.i.re, Napoli 

Manıi1ya ve Cenova) ya 

Dr. Albert Şaul 
Dahili hastalık!M mütehassısı, Ba
lat, Rifat Ef. sokak No. 9 Pazardan 

maada her gün 1·4 Tel. 2. 2174. 

iktisat Vekaleti Maadin 
işleri Umum Müdür

lüğünden: 

İTALYA vapuru 13 mart pazar 
sabah tam 10 <la (Loyd Eks.pres) 
olarak (Pire, Brendizi, Venedik ve 

TrieBte) ye 

(CASULİCH LİNE) kumpar ya· 
.mm lüks va,purlarına aktarma edi· 
!erek !jiUna1I ve cenubi Amerika li
man.l:arına giıtmek için tenzilatlı 

doğru bi.Jet vedJl.r. 

------------------------ı nü Yalova Malmüdürlüğüne müracaatları. (813) 

Kütahya Vilayetinin Emet ka
zaaı dahilinde Değlıınetısaz karye
•inde şiınalen Bektaş 1ıeıpeei, Kara· 
taş tepesi müıııtıaloimi, garkan Kara

taş tepesi ile Kütahya, Balıkesir 

hattınmÇınarh deresi üzerindeki köp 
.-üsü .beynindeki müstal<İln , cenu
ıben mezkik köprü ile De~naaz 
camii amsnda meveul müstakim, gar 
ben bu camiden başlayıp kabalık 

Çok karh bir it vıeya kargılı tepesinden geçerek 

Her nevi tafsilat için Galata<lıı 

!Merkez Rıhtım Han (Lloyd Triee
tino) &er acentesine Tel. B. 771 ve 

48 78 veya Galatıasarayında sabık Se 

Janik bonmarşesi hin""mdaki yazı· 

hane. Telefon Beyoğlu: 2490 ve ya· 
.but Eminönü, lzrnir sokak No. 14 . 

yazıbanesino müracaat edi lmeai T, 
lefon İstanbul 235. 

1 lstanbul Belediyesi ilanları 1 
1stanul Sıın'atlaır meiktebi talebesi ıi.çin yaptmlacaık 117 ta

kını harici elbise, çift kurul.ura, !kasket, ıgömle.k 1kapalı zar.fla 

münakasaya ıkonmuştııır. Talip olanlar şartname ve tafsilat al
mak için her gün Levazım müdürlüğüne ve i!hale günü olaın 17-

3-932 Pıer.şembe günü 329 liral.l!k teminat makbuz veya mektubu 

ilıe saat on beşe lkadar Dainıl Encüme müracaat etmelidirler. 

KARON 

(678) 

ALMAN KtTAPHANESl 
Ben>ilu T~lme:ıı:danmda. 523 

• çın 3-5000 Jira seıımayeli ortak mebdei huıduıt oJan Bektag teıpeıııine 

Devlet Demiryolları idaresi ilinıa-;:;l nıye>r. Galata - Kredi Liyo- geçen battı münkesir ile mahdut ve ::..J Bank arkasında Melek Hanı, mesabai sathiycsi 542 eeriıp arazide 

----• 8 - 9 411---· A(meı:ıika tıebaaıımdan P:reeton Lo-Hıaydmpaşa ve O'Sküdarla civarında mukim demicyolla.r men ı eke Efend i tarafından bittaharri 
su'bininin tedavileri zımmnda her glin gideoelk doktorlar için zahire çıkarılan krom madeni 60 alt 

Doktor "- h uh .. -
bk seınıe müıdıdetle ve aleni münakasa ile biır otomdbil •!kiralana- mış een:e miiddetl.e muma .... y "" 

Rusçuklu Hakla sine ıhale oı.ı-cağuıdan maden ni 
caktır, zamnameeinin 36 ve 37 .inci meıdde 

Bu ife talip olacaıklann Haydaııpaşa işletme müfettişliği 'ka- Beyoğlu, İstiklal caddesi l.e'fi mucibince bu bapta bir gilııa 
lıCimiınde:n tedarik edecekleri şartnameyi dlruyaralk 26 mart 932 Büyük Parmak kapu, Afrika itirazı o!a,nı!acın 21-2-932 taribi.nden 

hanına bitişik Apartıman "tt"ıbare ·ki f da Ankarada 
C'lJlllarteei •giiniİ saat 15 te mel'Jkfır müliet•;~ı:ıı..+6 icra edileceık 1 n 1 ay zıar ın 

~"" No 21.- Tel: ~eyoğlu 2797. İktnıat vckal.eti<ıe ve mahanincle vi-
münıalkasaya y;iiz lir:o teminat akçesin~ hamilen istirakleri ilan ~aat: 14-18. lıiyet makamma~_müracaat eylemele 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahiliye hastalıklan 

müteJ:...asaısı 
CA.• " , maada hergün öğ-

leden so:1.a saat (2,30 dan 5e) 
kaıdar İstanl:- ' da Divanyolun
da 118 numaralı h.ususi daire
sinde dahill lhastal.rkları mua
yeıııe ve tedavi eder. Telefon: 
1 stanbul 22398. 

olmınJL. (947) !-----------·· •i ilan olunu· 1fll1LL1YET MATBAASl 
~~~~~~-------------------~~~~~~~----..;...--------~-----;,._~~~~~-----------------~-~~~~~~~ 


