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NUIRAn 5 KURUSTUlt 

U..aı.ı Netriyat " Y uı Midüril 
ETEM iZZET 

1 mu le itı 3 • Rusya'nın rejimini i lzmır 
değil, onun J 

m ğlôp o 
metodlarını almalıyız •• 
Yeni Rusya; halkı ısındırmak ve 

tesbit ettiği hedeflere 
götürmek tılsımını keşfetmiştir .. 
ODESA, 28 (Bqmuharrİrİ· siniz? •• lıte Yeni Ruaya, bu. 

mizden) _ y anlıt yolun nere- nun tılsımını bulmuf.. Hal
ıinden dönülse kirdır: Asırlar- kı irfan ve terbiye müeuesele
ca tecrübeden sonra anladık rine ııındırmış.. Odesa kütüp· 
ki, Moskof düımanlığı Türki· hanesi bir an ~ovam gİ~İ itli· 
yeye yalnız zarar vermiıtir. yor. Tıpkı gazınolara, tıyatro. 

Tarihi bir hakikat olarak ı ıara, bak~~liye m~~~zalarma 
tunu da itiraf etmeli ki, Türk - üşüşür gıbı; ha.lk kütu.P~anele
Rus husumetinde belli bqlı i- re tehacüm halınde gınyor ve 
ınil yalnız Çarların hırs ve istili çıkıyor. 
politikası değildir. Bunda sal. Okuma salonlarında daima 
tanat idaresinin ihmal, cehalet büyük bir kalabalığa rast gelir. 
ve azametinin de tesiri oldu. siniz. Gördüğümüz kalabalığın 
Tarihi ve siyasi hatalanmızm içinde erkekler, kadınlar, ihti· 
en büyüğü; Rusyayı olduğu gi- yarlar, bilhassa tahsil hayatın
bi tanımamaktır. Bu hatada a· da bulunan genç kızlar ve ço
aırlarca ısrann cezaamı çektik, cuklar vardı. Halkı bu müeaae 
durduk. Halbuki bu iki millet selere alıttıran ve celbeden me 
İçin mukadder olan teY sevİf· todlar esrarengiz değildir. Ha 
inektir, anlatmaktır. Sultan .v~ yatta~ alınmıf, ameli ~ecrübe
Çarlann inat ve ıaran, tanhı !ere müstenit usullerdır. Rus. 
IDukadderatın seyrini bir müd· yanın rejimini değil, onun me
det için değiıtirdi. Şimdi bu todlannı almalıyız. 
kadar ıztırap ve tecrü~n ,. ,. ,. 
sonra hakikat yoluna ııınyo- l 
ruz. Artık Ruı _ Türk dost· Buranın halkı, umumiyet e 
1 ' ·· bet melul mahzun bir haldedir. uğu bir emrivakidir , mu• - • 
tir. Acaba bu yeni vaziyette Ruı Çehrelerde tebessüm alametleri 
yayı tanımak yolunda ~~su7 ai pek az ııörülür. En çok net'eli 
bir faaliyet ıarfedecek mıyız. mahluklar; çocuklardır. Pen-

be yanaklı, canlı ve güler yüz· 
• • • lü çocukların ne9'elerine hudut 

İsmet Patanın Rusya ıeya· yoktur. Onlar ne mayizi tanır
hati; bu dostluğun yeni ten· lar, ne halin hususiyetlerini an 
hürlerine yeni vesileler hazır- !arlar. Bugünkü vaziyetler ve 
lach. Pa,ayı kar9ılamata gelen ıartlar, onlar için normaldir. 
Rus torpitoıunda ablan top .es lş bulan, çalışan kadın ve kız
leri; komşu milletin selim ve lar da neş'elidirler. Sliv güzel
rnuhabbetinin ifadesinden bat· !iğini temsil eden ııenç kadın 
ka bir teY değildi. Karadeniz, ve knların tebeaıümleri, mu. 
bundan böyle Türk ve Rus do- bitlerine ne,'e dağıtıyor. Gez
nanmalarınm deni& harplerine diğimiz Linolyum fabrikasının 
bir sahne dejil, Türk - Rua bir kısmında duvar kağıdı da 
nıiHetini biribirine daha ziyade imal ediyorlar. Bu kısımda ça. 
Yaklattıracak bir yaaıta ola· lışan amelenin, hemen hepsi kız 
cak ... Türk !),,,vekili ile Uk- !ardım ve genç kadınlardan iba 
rayna cümhuriyetioin mümes- retti. En ciddi ve zor itleri bi
sili arasında söylenen nutuklar le, civar kızlarının ne derin 
da bu noktaya i,aret edilirken, btr net'e ve sari tebessümlerle 
efrafta doğurduğu heyecan 1 gördüklerini: seyretmekte yük
Ve tüdirleri ııörmelı: li:nmdı! aek bir zevk vardır. 

• • • 1 Siirt Meb'usu 
Odesa tehri, Çarlık zana- MAHMUT 

nında çok canlı bir faaliyet mer -···-· 
keıı:i idi. Bugünkü Odetada es. 
ki canlılık ve kalabalık yoktur. 
Sanki derin bir sükUt ve hüzün; 
bu tebrin simasını aoldurmuf, 
hiç gülmüyor!. Odesa'mn su· 
kutunu mucip olan sebep ma
IUındur: Umumi harpten evvel, 
Odeaa Besarabya'nın en mÜ· 
hirn bir iskelesi idi. Bütün ih
racat oradan olurdu. Halbuki 
§İmdi Besarabya, Romanya'nm 
i~ali altında .. Bu yüıı-den tehir, 
sukut ve tedenni halinde ... 

lhtilil Rusyası; Odesayı pek 
fena bir vaziyette buldu. Son 
zam1U1laı da batla yan cüz'i ve 
nisbi faaliyet, yeni Rusyanın 
eseridir. Fakat bu faaliyet; ona 
eski canlılığı verecek bir d~re
ceyi bulacağına ihtimal verıle
llıez. Bununla beraber Odeaa
da bulunan mühim fabrikala
rın, müesseselerin sayısı da az 
değildir. 

50 sene 
Beden terbiyesi 

Dün Selim Sım B. için 
bir müsamere verildi 

[Fransız Reisicümhuru 
bir suikasta uğradı 

Moalııwa uttuyonunda halkın alltıflarrna mukabele 

Türk heyeti avdet etmek üzere 
Leningrat't·an Moskova'ya döndü 
Başvekil Leningrat'taki Lenin akademisi mesaisine 

iştirak etmek üzere 
Türk mütehassısları göndermeğe çalışacağını söyledi 

Bir çok müesseseler gezildi 
MOSKOVA, 6. A. A.- lımet Pa· 

ta. Tevfik Rüttü Beyefendi ve ken• 
dilerine refakat eden Tllrk misafir• 
!eri bu aalıab Leningrad' elan M.,.. 
kovaya ıelmitler, iılaıJoncla M. Lit 
viaof, M. Kreıtinıki, M. Kant>ıın, 
M. Sotomoniako, Hariciye Koms•· 
!iği ve Türkiye Sefareti yÜkaek me
murları tarafından karıılanmıt •• 
ıdimlanmışlardır. 

LENINGRAT, 6. A. A. - 5 Ma· 
yiı aabahı bir takım Türk mutahaa· 
1111arile birçok Türk ıazetecilerin
clen mütqelddi bir sruP ~ 
Zaria lımJaduııwaiai zİ7mC •~ 
ter ,,.. telef"" aletlerinin imali hak
kındlı malümat alnutlarclır . 

Orada kendilerine telefon merke
zi cihazlarından biri hediye edilmiJ· 
tir. 

lunet P.,... Hazretlai batla ol-
mak üzere Türk miııafirleri el<1eriıi En ..:. ·· ·· • tt 11det . . . . • .. uuyu .zıyarr en a ..• 
Lenin ziraat akademıııru zsyaret e:y. . • .. ... _ . 
lemİflet".:lir. Akademiyi ziyaret, Sov- ı lı~ aı.t tecrubel.ere ~ı buyuk bır Müteakiben lımet Pata Hazretle 
yet-Türk dostluğunu bir kere daha alaka ızhar etmıtlerdır. ri ile arkaelatlar• Lelskoe Selo'ya 
iılıat etmiıtir. . Batvekil lamet Pata Hazretleri, gibnitler ve orada eski çarlara ait o-

Akaderni U.aından M. Vavilov'u~ 1 M. Vavilov'a Türkiyeye avdet eder lan ve bugün müze haline ıetiril. 
Leninin t .. ebaka. büd. aü • i!e vüc~~libıeti- etme& Lenin aluulenwıi meaaiıine it mit bulunan aaraylan ıezmitlerdir. 
rilmit olan emının teıaı ve . - T- •- L --• 
_...:.__ · · . · nutkunu mu'"t-'-'- tırak etmek 1IJll"fl ur" mulahusu- Bundan oonra omonooov poroeoen t .. ~eıını çızen ~ 1 

miaafirl..-. Sovyet Ruıya ile Türki- ları göndenneie ça •tacaiını beyan falırikaunı, maho.lli müzeyi gezmİf-
yenin ve sair memleketlerin nelıoati etmittir . terdir. 
z~o;rini t .. hir edaı -ıiyi gez- Akademinin ziyaretinden ıonra ı Müzede kendilerine bir ı,.ı.ım he-

nuılerdır.. "'--d . . htelif Türk misafirler şertıfine Aıtoria o-· diyeler vttilmittir. 
M. Vavılov, •- emının mu r d b' ···ı . afeti ·ı . . L . So t h et" t 

~ubelerinin faaliyeti hakkmcla etraflı le ın e ır og e :uy Ven mı!tir. Gece 1enıngra~ vyeH ey tJI .j" 
izahat vermiıtir. lıırnet P..., Haz- Bu ziyafette M. Vavilov ile me- rafınelaclanlans~_.. aıabi ~zafre terı e 

• • • · · büt'" ebatları arka ı ~çoıne r zıy e ve-
retlen bil-: ıatıaj h ..;:n .\'.. . ah t aai arluad~,ıarı hazır bulunınu,tur. rilmiJ v~ bu ziyafette müşarünileyh 
tetkik etmıf, bun ar a ın ız 8 

Oileden aonra misafirler , gayet hazretleri ile Leningrat Sovyet he-
almııtır • · ·· bi 1 imal ec1 El · · · M. Kad tz. t ldar .. Misafirler, bilbaıaa Rusya haricin- kuvvetlı l~kr net" . 1 edn" ekt- yeti. ,..,...1 d' a ı nu u aoy-
den etirilmi! olan nebatlann ziraa rosila fabn uını ıezmıt er ır. lemq er ır. 

g ....................................................................................................... .. .................... 
Misafir 
Kraliçeler . -

Reisicümburun yaralan ağırdır ve 
derhal hastaneye kaldırılmışbr 

Suikastçı Gouguloff isminde 
beyaz Rustur .. 

bir 

PARIS, 6. A. A.- Saı.k muha
nlıler larafmdan tertip edilen ı.itap 
oerıiaini ziyaret ettiği eıınada Goa
ııuloff isminde bir Rus ... ı 16,30 ela 
M. Doumerin yanına ıidenılı lrendl
ıüne çok yalandan 5 el rovelver kur 
1111111 abnı,tır. Bu kurtUnlar dördü 
M. Doumerin batına isabet etmiılir. 
M Doumer derhal yılrıhp yere düt
miqtür. Katil bir el ıilah daha at
Mlf ve çıkan kurıun M. Claude Far
rere'i bileğinden yaralamıtlır. Sergi
de laazır bulunanlar aruında tarif e
dilemiyecek bir telq ve ,..,kınlık hi. 
ul olmuttur. Katil bu nziyetlen is
tifade ed..-ek ı..-ginin lrapıaına doğ
nı kaçmağa ba!lamıtlır. Fakat em
niyeti umumiye müdürü M. Gui
cbard tarafından hemen tevkif edil
mittir. M. Guichar katilin ıil8hıru 
eliaclen almıı ve kendisini polislere 
teslim etmiıtir. 

'M. Doumer vakit ıeçirilmekıizin 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Saracojılu 
Şükrü Bey 

•G.zakerata devam için 
buııiin Pariııe ıicliyor 

Pariıte hamillerle eski borç 
lar meselesini müzakereye me
mur Saraçoğlu Şükrü Bey bu· 
gün Parise hareket edecektir. 
Saraçoğh1 Şükrü Beyin Parise 
bu defa müvaaalabnda tekrar 
bqlayııcak olan müzakeratın 
bir itilafla neticelenece~ tah
min edilmektedir. Eauen 9İm· 
diye kadar cereyan eden müza
rekatta eaaalı noktalarda anlat
ma hiaıl olmuıtur. 

Saraçoğlu Şükrü B. yeni ta. 
limatı hmail bulunmaktadır. 

Kahire'de bir 
Suikast daha! 

Başvekilin bulunduğu 
treni uçuracaklardı 

KAHiRE, 6. A. A.- Bu sabah bat
velril ile münalralat Ye Harlıiye na
z:nlannı vemeb'usan meclisi reiıi 
velrili ile diğer bir talmn zevatı Cir-
1111 Yiliyeti dahilinde kiin Tammah'a 
nııkleden tren ıiderken demiryolu 
üzerinde bir bomba infilak etmiştir. 

1 
Yol muhahzlanndnn iki kişi öl

mİİf, üçü de ağır ıuretıe yaralan
tır. 

Ai"ır surette yaralı olarak hastane• 
ye kaldrrrları Frarısrz llİsicümhurıı 

M. Doumer 

Profesör M. 
Stefan Girof 

Darülfünunda bugün 
ve yaran iki 

konferans verecek 
Sofya Darülfünun hulo.uku İım• 

me müderriai M. Stefan Girof · 
aünden beri ,ehri
mizde bulunmak 
tadır. EYVeke d• 
yazdığımız ve.·hi 
le Pr. bu ıün sa 
at 12, 15 te Darül 
fünun konferan 
&alonunda "Bulıa' 
kanunu caaaiı 
men.ıe ve mümey· 
yiz vaııfl•n" , ya 
nn da ayni aaatıe 
"bülr.ümdarlılr. mef 
bumu ve C-.iyeti 
Akvam" mevzulu 
iki konferana vere Pr. StefaaGirol 
celrtir. Pr. latefan 
Girof, memleketimiai pek iyi ta• 
nıyan, liaammıaı az çok bilea 
Türk doılu bir hulrulr.fiııaabr. Pr. 
fotanbul'cla Rolıert Colleıe'• tah 
ail etmiıtir. D6n K-tinantal ote· 
!inde lrendiıüni zi1aret ederek ~ö 
rü,tük. Profesör biae eledi iri: 

- Memlelr.etinizia 1abaDaaı ol 
madığım için burada bir çok doat 
larun vardrr. Büyük Reiainiz Ga:ı:.i 
Hz. ni esloak Sofya oefiri Fethi B.i 
yakından tanmm. Bilhaıoa Gazi 
Hazretleri ile doatlufum 
vardrr. Sofyada bulaad k· 
ları zaman her cuma ıünü F..thl 

LDevamı be§İnci sahi/ede] 

I~. ta bul, Hıdrellezi 
pek eğlenceli geçirdi 

Dün Türkler Kağıthaneye, Rumlar 
Balıklıya döküldü, Istanbul boşaldı 
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• 
işsizlere iş, işçi 

isti yenlere 
işçi buluyoruz! 

işsizlere iş bulmak için Milliyet 
tavassut ediyor 

ı r, arayanJ.rıa iKI arayanlar •
raaında tavaaıuta batladıimmı 
günden beri, gerek iı arayanlar
dan gerekse iKi anyanlarclan pelı 
çolı mektuplar almaktayız. Bu 
mektuplar maluadı teıhil edecelıı 

bir tanda tasnif eclilmeı.tedir. 
~ Milliyet " memlelrette ÇO· 

ğaldıtmdan bahaedilen i,aizlitin, 
iısizlerin ihtiyaç ıalıalanna dajıl
mac!ıklanudan ileri geldifine ka
nidir. 

Birçok lıaza merl.ezlerinde, 
hat ti viliyetlerde malı:ineci, mo
törcü, teıYİyeci, tornacı, iyi bir 
dülger, maranıroz, ilitt ziraiye 
tamirciai; elektrilıçi ıu veya bu 
iht:iaaı İffİ)eri ve uatalan yoktur. 

Ottun İçİ1I biz itaizlerie İ4çİ iı
teyenler anamda tavauutta bu. 
lunmak iateyoruz. 

Gerek l ıtanbula, gerek mem
leketin h• köıeaine tamil olan bu 
tavauutua daha müamir -.e fay
dalı olmaaı:ıı iıteyoruz. Onun i-
çin 

Ricamız ıudur: 
Valiler, kaymakamlar, nahiye 
üdiirleri; diier taraftan beledi

ye relıleri, fırka id&re heyetleri 
reialeri; ticaret müdü.tleri ve ali
kadar idare amirleri bulundukları 
yerW..-deki ifçi ihtİyaCIDI (tekil, 
nahlyet, ..,aaf, verilecek ücret 
ve it tartları tealıit edilerek) lıi-

Biz ya ını 1 
ze bildirirlerıe bıze mıir•caat et
mq ve 11drealerini bıralmıı olar 
itıizleri kendilerine bildireceğiz 

Bu suretle hem İ§ıiz imlan v< 
meme!e:L:etin nere ınde it bulab, 
leceiini bilmediği için bunalar. 
vatan~larımıza hmmt etmiı 
hem de memleketin her tarafın• 
bir çok ııüzide işçilerin daiılarak 
müfit hizmetler deruhte elmeltri 
ne yardım etmİf olacağız. 

Hususi milv,sesat sahipleri d< 
bu huıuıtalci ihtiyaçlann• bizr 
bildirirlerae menınuniyctlc kayd 
edeceğiz. 

1 - Kime ve nasıl işçiye 
ihtiyaı:ımz var? 

2 - Nasıl iş İ5tİyorsunuı, 
elinizde ne sıtn'at vardır, ne 
kadar ücret istersiniz, fstan
bul haricine gider misiniz, 
hususi bir şartınız var mı? 

Bize bildiriniz. 
Memur, ki.tip, muha•İp veya 

difer hizmet talep edenlerle ihtİ· 
yaç ıahipleri arasında da bu ta
va11utu yapacaft7.. it iıteyenler 
de, İtçı ve memur arayanlar d.
mektuplarını "l.tanbul, Milliyet 
gazetesi it tavaıaut bi.iroıu" na 
mına göndennelidirler!. 

Bu, memlekete ve vat1111-
daşa y1rıılacak "11 büvük hiz 
mettir. 

iş ve • • • istiyenler • • 
ışçı 

iş lstlyenler 361 -:-- Su~tanahmel aaldiı.ent 

l cadcl.aı Naldibent sokak No 5 
355 - Sultan Mahmud türtoe- M. S. 20 Y"flJldaclır, kiıtiplik ya

ıi karfıaında boyacı Ahmet ao- . par tatraya gider. 
kak 4 No. lu hanede A. S. Yük- 362 - Kuımpaıa camii kebir 
•ek ticaret mektebi mezunıı. Fnn mahallesi Hacı Ahmet ef. ıokak 
ırzça, Tüdııçe ve m11h•11lı ilik No 15 Halduoilu lamail 19 ya
dalıi muk-.elen bilir, kitiplilı: tındadrr, herhangi iş oluna ya
anyor, !afraya müaait ..,.-.itle ıi- par. 
der. 363 - K.uınıp&f& camiikebir 

366 - Beyoğlu lıtikW cad- ! mahallesi Meaçit aokak No 8 Ali 
deai Etuval ain-ı kartmnda ı 35 yaıındadır, Boyacılık ve bada
Mobl main .. , ııah.ibi Salih bey nacılık yapabilir. 
nezdinde 011n&n Ratip, Borsa ' 364 - Düyiınu Umumiye mu
muamelatr, bulra itleri, gÜmriik- i haaiplerinden mütekait bir efendi 
çüliik, muhuiplik vtkltiplilı: ya· 45 yatıncladn'.Bilumum aaulii del· 
pabilir, tap-aya gider, ı' teri üzerine Bilanço ve tüccar 

357 - Kasımpaıa Zincirli lnı- defteri tansinı eder. 80 lira maq 
yu No 15 Hakla uıta, tulumba- 1 iıtiyor, bir kaç tüccar oluna bun 
cılık ve tesviyecilik bilir tqra7a lar mecmuu aynca 71! lira olacak. 
gider. br. Aclre.: Milliyet malbaaımcla 

358 - Beyazıt !linı• malöna°- ambar memurluiuna müracaat. 
11 ittiaal.inda 6-8 No. 1u lnraatba- 365 - Oıküclar Şehcami bot· 
nede ı•llOll Rıza ef. vuituile lan sokak No 2 mütehuaıa bir 
H. kitiptilı:, tah&ildarlık ,ayak it- hanım ehven fiyatla ailelere ut, 
leri yapar, kefalet Yenılıilİr. K_, der.ı..i yerir, latanbulun 

359 - ICaarmpafa Yel delir- her tarafına gider. 
ni pafll Çetme yolwıu No 7 Ru- 366 - Kaaımpqa deniz mat
şen oilu Hasan, 25 yqındadır. baa11 ReHam Hüınü ef. 36 yaıın
okur yazar, her hansi bir it o- da Şiın.ıdöfer malı:iniatliii yapar. 
luna yapar. TatraJ"' gider. 

380 - Kuımpafa Camii lı.elıtt 367 - KHrrrıta deniz mat-
hacı Ahmet ı. No 14 Alıdülkachr baaıı R•aam Hiianü el. mahdum 
oilu lamail el. iıtirotip kalılıl ı.n Naci ve Ralımi timendöfw 
yaprılıilir, olaır yuw, rT ,.....n.ı. malı:inilllill ,...,...., tafraya gİ-
dır it anyor. derler. 

Cemiyeti akvam hima- Sabık Amerika bahriye 
yesindeki istikrazlar nazın tahliye ediliyor 
LONDRA, 6. A. A.- Avam Ka

cnarasında Cemiyeti Akvamın bİına-
7eai altında akdedilen iatikrazla.nı 
ai lıir aiiale .-ap Sir John Sin.ıa 
bu iıtikraz mukaveleelrinin mulnU 
devletler tarafında nderubte edil. 
teahhüdatın Cemiyeti akv- cani
ltinden infazmm temin eclilecejine 
Mir ahlıima ihtiva etrnediiini OÖy
lemiştir. 

Nazır sözlerinde devam ederek 
demittir ki: 

Maunafıb, mukriz cl.vletler tara· 
fından deruhte olunan teahhiitlerin 
temin ve icraaı için sarfı gayret et
menin Cemiyeti Akvam meclioine ait 
olduğu mütaleaaındad<r. 

V ASHINGTON, 8 .A. A. - C.... 
mahiri Miittabide bq müddeiumu
misi ıeçen-. Tapoı D- petrol 
imtiyazı itindeo dolayl lıir - bir 
gün hapis cf!'ZUına mablı.ıim olarak 
bu ceza müddetini yeni Mebico lta
piahaneainde cloldurmut bulunan aa
bılı: c-lıiri Miittahide lıaltriye na
zın Alı.ert Troll'un 8 Mayiate talali
ye edilnMai İçİll or urec:eiini ..... 
yan etmi,tir. 

Prens Sixte de Bourbon 
hey~ti 

HARöCT HABERlblER 
Buhran nasıl 
Düzelir? 

1 Bulgaristan mektubu 1 

Bulgaristan 
Amerika da 
Tasarruf Türkiye başpehlıvanı 

Bütçesi y 
Amerikan ayanından - Bul- Hoove:'in beyanname- etmiş iki vilayetin liaşpehlivanla-

M B hı SOFY A, 4 (Milliyet) · "dd l" h •• 1 
• ora ya garlatanın umum varidat ve mu sıne şı et ı ucum ar 1 ld A k d .. ki 

aöre neler yapılmalı? raf bütçesi Heyeti vekile tarafın· WASHİNGTON, 6 (A.A.) rt ey U e D ara 8 gureşece er 
6 dan tamamile taıdik olunup Mee b 

WASHiNGTON, 6 (A.A.) liae ıevkedilmittir. - M. Hoo~~ ko~g~eye ;;.~ e ANKARA, 6 (Telefonla) - Yetmit iki viliyetinaizin bq 
- Ayan azasından M. Borah, Ma raf bütçesi: Y.~n.7a~e g~n r:mıftır. ~t;-' pehlivanları Ankarada eyJQI aynıda gür99 müaabakalanna iıti. 
tamirat meselesi halledilmedik- . ;:ını ey ' u eya~.nam~ın e rake davet olunacaklardır. Bunlardan ıona kalan Türkiye baı-

1 h hd 1 dk Meclisi Meb'u.an 65,700,000 · ongre tarafından butçenın mu pehlivanı olacak v k d" · b ·· I" ük'f t "lecekt' 
çe, teı i at ta İt 0 unma 1 ça leva Harici düyun ve tazminat vazeneıini temin edilmediğin• e en ısıne et yuz ıra m a a ven ır. 

•ve bahusus gümüş paraya 1925 borçİarı 2,018,000,000 leva, Di- den enflasyon teıebbüılerinde A11kara başpehlivanı 
~ sc.neainden evvel işgal etmekte vanı muhaıebat 20,000,000 leva, bulunduğundan dolayı memle • 
. olduğu mevki iade edilmedikçe HanM"ciye h~ezar~~i. ~oo;.o~~~ ketin korku ve teliı içinde oldu 
dünyanın inki•af ve saadete av- , va, czn .'~ mu ırıye ı . . - b 1 ed 
d 

. • " .. .. l ı leva, Dahılıye nezaretı polıs ve gunu eyan ey emekt ir. 
et etrresının mumkun o mıya mu"lkiye kı•mı 247,300,000 leva, -

d Reisicumhur, kongrenin bUt cağını beyan etmiş ve ünya al. Dahiliye nezareti aıhhat müdiri-
tın mevcudunun yüzde 70 i yeti 149,000,000 leva, Maarif ne• ç.eyi ta1&rruflara ait kanun l~-. 
FranH ve Amerikanın elinde zareti 890,000,000 leva, Maliy.e 

1 
~~aamı sü~atle kabul etmesını 

bulundukça borçları altın ola. nezareti 18~,000,000 leva, Adlı- I ıatemektedır. 
. . . . .. ye nezaretı 210,000,000 leva, WASHiNGTON 6 (AA ) 
rak tedıye etmenın gayrımum- H b' t" 1 030 000 000 • · · ar ıye nezare ı , , ' ,. 
kün olduğunu ve Cemahiri Müt Ticaret nezareti 103,500,000 le- - M. Hoover ın gayet 11kı ta-
tehide gümrük tarifelerin de ,.a, Zira.at nezareti 295,000,000 aarruflar yapılma11m talep eden 
aynen tediye yapılmasına mü- leva, Nafia nc::ar~ti 103!~:~ beyannan-.ıesi kongrede büyük 

. • · • b 1 d l va Macbun ıay mudırıyelı b' h t I' • · saıt olmadıgını aşıkar u un u- • 1 P T 1 f ır eyecan ev ıt etmıştir. 
_ . • . , 141,000,000 eva, oata, e gra A d k' d kr J ı· 
gunu ılave eylemı•tır. 1 1 f "d' · 1· 214 ooo ooo yan a ı emo at arın ı-l ,. ve e e on mu ırıye ı , ı • • h·· . 

' .. ..._ leva, Hava müdiriyeti 36,000,000 i d~ M. Robınson, uk~etın 
leva, Deniz polia teşkilatı ve de- ' bır takm akıl kabul etmıyecek 

1 

Nevyorkta bir yangın miryolu ıne~tebi 51,000,000 leva, ı hatalar irtikap etmiş olduğunu 
Devlet Demıryolları 1319000000 söylemek auretile cevap vermi§ 

ı NEW-YORK, 6 (A.A.) - Umum maıraf bütçesi Devlet t' 

l Curand kumpanyasına ait olan Demiryolları ile birlikte 7 milyar 1 ır. .. • .. 
ve bin yarda uzu.nlug'unda bu- 315 milyon 300 bin levadır. 1 Mumesaıller meclısı demok-

. . ratları lideri M. Tahdis Rainey 
lunan ııkele saat yedıde tutut-

1 
Varidat bütçe.si: bu beyannamenin M. Hoover'in 

muıtur.1 , . i Kazanç, arazi, müıakk~.fat yakında İcra edilecek intihabat 
. lake. eye baglı bulunan. ve ı- vergileri 800,000,000 leva, Gum- mücadelesine ait ilk nutku ol

çınde hıç yolc:_u oln:Jyan_ bır p~s 1 rükler ve bandrol 2,481,000,~ duğunu söyleyerek ehemmiyeti 
ta vapuru selametle açıga cekıl leva, Damga pulu ve muhtelıf n' t nki et k . t . t" 
miştir. takaat ücretler 655,200,000 1~- 1 e 1 me ıa emı!.,tr• . 

t k 1 · h k t 1 va Ceza ve müıadereler 76 mıl- Ayandan M. Reed, Aınerı-
s e enın ve rı tımın ur a- • · ı k h' b' b' M . . . yon leva, Devlet demıryol an ve anın u; ır zaman ır us-

rdması ıçın sarfedılen gayret- limanları 1,444,111,670 leva, Poa , soliniye ihtiyacı olmamıttır. 
ler neticesiz kalmıstır. ta Telgraf ve Telefon ücretleri Halbuki · d" bö' 1 b" d 

· 391 ooo ooo D ı 1 ··ık ' flm ı ye ır a ama 
------ ' • eve' mu ' aerma "ht• d " d • ye ve müesaesatı 464,450,000 ı . ıyacı var ır emesı ayrıca 

Petrol imperatorluğu 
I NEVYORK, 6. A. A.- Hükum.,.. 
1 tin bazı tuyiki ile 1911 senesinde 
. inhilal etmi, olan Rokfellerin ''Pet

rol lmperalorluğu" nun Nev Jerıey 
Standart Oil Company, Kalifornia 
Standart oi1 Company'nin birleşme
ıi ıuretile tekrar canlanacağını Nev 
Y ork Timeı gazeteıi yazıyor. Yal
nız bu ittihada mani olacak kanuni 
bir ıeebp zuhuru hali müıteanadrr. 
ittihada fndia .. Standart Oil Com
panyde gireloilecelı:tir. Bu ımre-am 
grupun tekrar birleımeıi haberinin 
ehemiyetini artıran bir nokta var
dır ki, o da dünyanın en büyük pet 
rol aah.iplerinin beynelmilel YUİye
ti ve fiat ımsharebeaine mani oLmlr 
imkinlarmı tetkik için önümüzdeki 
hafta zarfında Nev York'ta toplana
caldanbr. 

---·---
Honolulu davası 

HONOLULU, 6. A. A.- Bahri· 

1 
ye nezareti mülizim 'Maııie'nin San 
Franıiaco ya naklini emretm4tir. 

Şehir belediyelerinden muallim bır heyecan uyandırmıştır. 
maa,larma kartı ~erile.o 380 mil WASHİNGTON, 6 (A.A.) 
yon leva, Muhtelıf butçelerden c·· h · et • d 
varidat 150,000,000 leva, muhte• M Num . uny ~eı:ver. ayan dan 
lif varidatlar 478,158,330 leva, · orrıs tetnnısanı ayın a 

Umum varidat bütçe•i 7 mil- ~ei~icümhurluk için y,dacak 
yar 318 milyon 920 bin leva.dır. ıntihabatta M. Hoover ın nam

Hükümet Cemiyeti Akvamın zetliğine müzaheret etmiyece
tavıiyesi üzerine harici düyunlar ğini ve demokrat fırkası nam
ve tazminat borçları için olan tak zet göııterdiği takdirde Nev
ıitleri bütçeye tam olarak koy- york eyaleti valiı~ M. Roose. 
muıtur. Hakikatte iae bugün Bul velt'e müzaheret edeceğini be
gariıtan harici borçlarmı yan o
larak ve tazminat borçlarmı da yan etmiıtir • 
lb ay müddet ~ 5demeyecek- --------
ır. Buradan haı ı o acalı: varidat 

bütçe açıimı lı:apiuftak için aarfo 
lunacalı:trr. Bütçe lı:anunllllUll 

maddeleri -ur maatlarma ait
tir. Bir aeneden Aç -ye kadar 
hizmet etmit memurun vaaifeai 
lağvedilir ioe bir aylık maatı nia
betinde tazminat ahr. On ıene 
hizmet eıtiyoe bir buçuk aylık ma 
aşı nisbetinde tazminat alır. Eğer 
üç ay zarfında yeniden memuriyc 

te alınır iae kendisine verilen taz 
minat maaşından veya bütçeıİn· 
den tutulur. 25 seneden fazla hiz 
met eden memurlar ancak Üç ay 
lık maatı niabetinde tazminat alır 
!ar. 

Kongo'da bir tayfun 
SA YGON, 6 (A.A.) - lsa

do-Pacifique Ajanımm verdiii 
bir habere göre Kongo'nun ce
nubunda gayet tiddetli bir tay· 
fım zuhur etmittir. Nüfusça bir 
çok zayiat ve külliyetli maddi 
:zarar ve hasar olduğu bildiril
mittir. 

Bütün teılgraf telleri ve de. 
miryollan bozulmuttur. Fazla 
tafailit almamamııtır. 

M. Mellon'un bir nutku 

ANKARA, 6 (Telefonla) - Bugifnkü güreş mü .. bakaların· 
da Erzurumlu Hacı pehlivan Ankara batpehlivanı ilin olunmu~ 
ve kendisine bir m dalya ile bir inek hediye edilmitlir. Büyük 
orta birinciliğini Kızılca hamamlı Mehmet Ali pehlivan ve kü. 
çük orta birinciliğini Muratlılı Ali ile Recep pehlivanlar kazan. 
mışlardır. 

Reisicümhur Hazretlerinin M. 
Doumer' e telgrafları 

ANKARA, 6 (A.A.) - Fransa Reiıicümhuru M. Doumeıt 
cenaplarına yapılan suikast haberi burada pek büyük teessürle 
karşılanmıştır. Reiıicümhur Hazretleri tarafından M. Doumer'e 
beyanı teessür ve iadei afiyet temenniyatını havi bir telgraf 
keşide edildiği gibi Büyük Millet Meclisi Reisi Kazım Pata 
Hazretleri tarafından F ranıız Ayan ve Meb'usan meclisleri re
isine hitaben teessür telgraflan keıide edilmiştir. 

Ayni zamandn hükumet namına Batvekilet Vekili Refik 
Beyefendi tarafından Fransız Baıvekili M. Tardieu'ya ve Hari
ciye Vekaleti vekili Şükrü Kaya Beyefendi tarafından da Fran
sız Hariciye nezaretine ve İstanbulda bulunan sefir Kont dö 
Şambrön' e ayni rrealde telgraflar çekilmiştir. 

Samsun-Sıvas halt· 
ANKARA, 6 (Telefonla) - Samsun - Sivas hattının res. 

mi küşadı haziran ayı ortalarında yapılacaktır. 

lktısat vekaleti D. müşavirliği 
ANKARA, 6 (Telefonla) - Mütekait bahriye zabitlerin

den Aabdürrahim Bey lktısat vekaleti deniz müşavirliğine ta
yin olunmuttur. 

Hukuk talebesinin tenezzühü 
ANKARA, 6 (Telefonla) - Hukuk fakülteai talabelsi bu

gün Karata bir tenezzüh tertip etmiılerdir. Adliye vekili Yu
suf Kemal Beyle Adliye encümeni mazbata muharriri Sali
baddin Nq'et, encümen azasından Refik Şevket Beylerle fa
külte profmörleri ve anıallimleri bu tenezzühe iıtirak etmiflerdir. 

Belçika sefiriAnkaradangeligor 
ANKARA, 6 (Telefonla) - Şehrimizde bWunan Belçika 

sefiri bu alqam İstanbula müteveccihen hareket etmi9tir. 

Avusturya kabinesi istifa etti 
VIY1ANA, 6 (A.A.) - Kabine istifa etmit, Reiıicümbur ia. 

tifayı kabul ve M. Buresch'i mesaili cariyeyi tedvirde devama 
memur eylemiıtir. 

Mezruata arız olan haşaratla 
şiddetli mücadele •. 

Bahriye nurrı M. Adamı, hakla
nnda verilen mahkeme karan dün 
affedilmi, olan mülbim Ma11ie ile 
iki tayfanın haldannda hiçbir inziba
ti tedbir alınmayacağını bevan ey
lemi1tir. 

-~·~-

Amerika harbiye 
bütçesi 

Yunanlılarla yeni bir 
muhtelit komisyon 

ANKARA, 6 (A.A.) - Ziraat Veklletince yapılmakta olan 
LONDRA, 6 (A.A.) _ Lon muhtelif mücadelelere dair alnan mal6mata nazaran 1931 bida· 

dreda bulımmakta olan M. Mel yetinde fareler tarafmdan istila edilen mezru arazi 5S villyett• 
lon Londra ıehremini tarafın- 10.212.460 dönüm olarak tashih edilmiıtir. 
dan ıerefine verilen bir öğle zi. Haziran bidayetinden nisan gayesine kadar 11 ay zarfmda 
yafetinde söylediği nutukta İn yapılan mücadele neticesinde bu arazinin 17,639,775 d&ııUas 
gilterenin İngiliz yurdu saizam farecl.ı tamamen temizlen.mit ve 20 vil&yette fare kalmamıtbr• 
ve intizam altında tutmalc için Diier kısımlarda fare kesafeti yüzde altmıt derecesine İD
sarfettiği muvaffakıyetli gayret dirilmittir. Geçen yaz Suriye, fraktan gelen çekirreler Urfa, 
!erden dolayı takdiratmı beyan Mardin; Siirt ve Gaziantep vilayetlerinde yumurta lxralımı.
etmit, Amerikanın bugünkü !anlı. K6ylwe :rakm olan 172.026 dönümlük 1ahadaki yumurta 
mütkülita göğüs gereceğine iti lar yapılan mücadele ile imha edilmittir. Son ıiıtem fenni vesait 
u:ıat göstermelerini kendiıini ile mücehbez mücadele kuvvetlerimiz diğer mahallelerdeki ?" 
dinleyenlerden rica etmııtir. kirre yumurtalarından zuhur eden ıürfeleri nisan bidayetiaclea 

VASHINGTON, 6. A. A.- M.,.. 
buıan mecliıi maliye encümeni, Ce
mahiri Müttahidenin 1932-1933 se
nesine ait ve 386.983,000 milyon do 
!ara baliğ olan harbiye bütçesini tas 

• vip ve meclise aev ve '"'di eylemiı
tir. 

Mezür lıütçcıain yekunu hali ba
zrrdü:i barlıiye bütçesi yelııünunılıın 
58.780.000 •e M.. Hoo•er tanıfmdan 
yapılan t·• · •ttu da 24.380.000 
milyon ılel.. lıadıır noksandır. 

M. Tardieu iyileıti 
PARIS, 6. A .A. - Ba,veloil M. 

Tardieu bu ıabah Elize oanıyıncla 
reiııicümhar M. Doumer'in riyaaeti 
altmcla toplanacak olan nazırlar mec 
liaine ittinık edecektir. 

Cortes'lerde gürültülü 
bir celse 

ATINA, 6.- Türkiye ve Yuna
nistan hükumetleri araımda ııziatıl
dıktan aonra, iki memleket arasında 
zuhura gelebilecek ibtiliıfları hal i
çin teşkili muhadenet miıalı.ıncla lı:a
rarlaıtınlmıt olan komİayon ahiren 
teşekkül etmiştir . 

Bu komiayon muhtelit mübadele 
komiıyonu ıabdr iızaamdan M. Maka 
Hüber, M. Viding, M. Ekatrand ile 
Yunan adliye mütavirlerinden M. 
Antonakaldı ve mübadele komisyo
nu T iirk mu.ralıhaaı F ethl Beyden 
müteşekkildir. 

Diler cihetten haber alındıima 
göre Hariciye Nazareti ikinci aiyui 
şube müdürü olup i•l~n teırü için 
muhtelit mütı.dele komıay~ Yu 
nan heyeti murahhasa reiıi İntilıap 
edilmit olan M. Sakel~~uloı, ge
lecek aydan itibaren Hancıye Neza
retindeki vazife.ine avdet edecek
tir. 

Halli geçilmıit olan meselelerin 
bir çoiu elyenn halledilmek üzen
dir . 

M. Chautemps'ın 
bir tavzihi 

MADRIT, &. A. A. - Kurtutı.
claki kanlı hadiseler Corteılerde fİd 
detli akisler tevlit .eyi.aittir. Bu 
münasebetle izahat veren dahiliye 
nazın ile 101yaliat meb'uı M. Garcia PARIS, 6. A. A. - M. Clıau
Hiclalgo anamda çok tiddetli lıir tmıps irat ettiii bir n:'tukta i~ 
münabta zuhur etmit ve nazır. M. intihap deY~inde ~dilıa! '°!Y~t
Hidalgo'yu bu hadiaelere yabancı ol l~~e müttahıt '?"yalı~tlerı':' bi~ırle
mamakla itham eylemiıti. rının namzetlen lehındeki muteka-

Birçok meb'ualar -yaliıt Hiclal- ı bil feraiatl~n b.ir parliment~ kar 
go'nun mecliıten defedilmesini iste- telinin mevcucliyet.ı ıruuuuını ifade 
mi,lerdir. edemiyeceğini ve radikal •o•yalistle 

rin serbeıtii hareketlerini muhafaza 

M. Mellon Amerika bükil- beri imha ebueie bqlamıtlardır. 
metinin Amerikan yurdunu ni- MezkGr havaliye fmnl tetkikatta bulunmak üzere aynca 
zam ve intizam altmda bulun- hatarat mütebauıalan göaderilmi9tir. Garbi Anadolunun mah· 
cfuı:mağa ve umumi itibarı her dut ı.balannda bul-a ve kıtm imha edilmeyen çelrirseler• 
ne pahaya olursa olıun muhafa kartı da mücadele tertibatı almmıtbr. 
zaya azmettiğini ehemmiyetle Cenup viliyetlerimizdeki mücadele Myesinde timdiye kadar 
kaydetm4ıtir. iki buçbk milycm kilo aurfe itlaf eclilaııit ve mesnıat tamamell 

M. Mellon bazı küçük ve ıer bu haferenin tasallutundan kurtanlmııtır. Meyvalı ağaçlara 
mayeai az bankaların ıon za- mühim tahribat yapan hqereyle de bir haftadan beri mücadeleye 
manlarda iflaı etmit olmaaına batlanrlm11 ve iki milyoo atacın haterenin tahribatuıdan 
rağmen Amerikanın banka tef kurtanlmak için tertibat almmıııar. Dörtyol portakallanna ani 
kilatmdan ciddi ve ehemmiyet olan muhtelif ~astalı~arla ıeçen .•ene ~ılayan mücadele de
li biç bir mütkül görülmediğini' vam etmekteclır. Huırandan -rt ıayesme kadar 35.331 ağmÇ 
sözlerine ilave etmittir tedavi edilmittir. Mücadele denm etmektedir. Diğer rnmtaka• 

-----' larda da yapılan mücadele aetic:.-inde 67.182 ağaç tedavi eclilmit 
tir. Tedavi edilmiyenlerin de tedavisine devam edilmektedir. 

Japonya'da siyasi 
tebeddülat 

TOKYO, 6 (A.A.) - Ha
riciye Nazırı M. Y oıhizawa 
Baıvekil M. lnukai ile göriit· 

Mezruata zarar veren vahti hayvanlar bilhaua bazı vili
yetlerde fevkalade ç.otalan yabani domuzlarla da mücadele ya• 
pılmektadır. Haziran bidayetinden mart gayesine kadar 19.300 
adedi clODMn olmak üzere cem'an 129.639 muzır hayvm ve vah 
ti kutlar itlif olunmuştur. 

tükten sonra Japonyanın Viya. h I kl I 
na sefiri M. Hachiroarita'run Zührevi asta l ar a Lindberl!''in çocuğu 

meselesi hariciye nazır muavinliğine ta- musap olanlar Ayni iıtilı:n.zlara ait dijier bir 
aüale cevap veren hazine müıteşan 
da Cemiyeti Akvamın himayeai al
tında iıtikraz yapmlf olan herhan
ıi bir hükiımeti bu i•tilı:n.zlar mu
kaveelsine aadikane ve tam bir su
rette riayet etmeıini temin huıuau
nun büyük Britanya hükumetince 
ciddiyetle *-mü! edilmekte oldu
pnu bilheau kaydeylemelı. .~ıua-

LE BOURGET. 6. A. A.- Prens 
Sixte de oBurloon'un riyuetin.de ltu
lunan Afrika otomolıil seyahat ve 
tetkikat heyeti izalarından biiyiik 
bir kısmı hava tarikile Tuauıtan bu Müthit bir kasırga 

etınekte olduklannı beyan etmq 
tir. 

yininin kabine tarafından tuvi- ANKARA, 3 _ Umumi hıfzıa 
bini İatemeğe karar vermittir. sıbha kanununa yapılması teklif 
M. Hachiroarita'nm M. Kat- : edilen tadile göre de zührevi haa 
sujdebuchi'nin yerine Waabing talığa müptela olanlardan tedavi 

VASHINGTON, 6. A. A.- Mi
teveffa reİ• Harding'in doatu cıJaıE 
ve Llndberg 'in çocufunun ;..ı..;.I 
temin İçin Vaşington Poıt ~et~ 
uhibinin zevcesi miı- Mc. LAP' 
dan 100 bin dolar almıt olmalıl• il
tiham eclilan Gaaton 'la~...,,,,_ 
ta tanıfıadan teYlı:if olua-... r . 

raya gelınitlerdir. MONTEVIDEO, 6. A. A.- Sal- PARIS, 6. A. A.- Bir intihap iç
timaında söz söyleyen M. Chau
tempı, bqvekil M. Tardieu tarafın 
dan millete kartı yapılan aon ve 
yüksek hibıbm umumi efkiır üzerin

aalülle- de hiçbir teair icra etmiyeceiini be-

Prenı, cenubi Tunuıun Tchad ırö toclan bildirilditini (Ôl'e 2 dakika do
lüne doğru hattı müstakim ile uza- 1 ....... eden bir ka•<rga birçok evleri 
nan bir yol aramak için takip et- yılımıı ve biiyük ağ..,ları köklerin
mit olduğu ltedefe vasıl olduğundan d., lwarmqtır. 
dolaJi çolı. -..un buluncluiu- loe iki ır.ai Oriiie'nin Rio 

' ir. ..U.. a olurDlıtur. yan etmiftir. 

t b .. ··k 1 ·ı· •· t · · h mecburiyetine riayet etmeyenler on uyu e çı ıgme ayını mu b' h f d .. kad r hapı'• · ır a ta an uç aya a 
temel bulunan M. Matau Zona- veya 10 liradan 100 liraya kadar 
gai'ye halef olacağı ıöylenmek- 1 bfif para cezaaına mabkiım edile 
. edir. celdenlir. 

• 
}' 

1 
l 



MıLLl y c. r CUMARTE3l 7 MAtlS 1932 l 
·~ 

Ba kal ve kasapların azaltılm sı tasavvuru var 
Ekono1Ri 

Yaş meyve ihracatı 
için hazırlıklar 

Viyana ve Berlin gibi Avrupa 
ıehirlerine 

tayyare ile çilek gönderilecek 
Harict ticaret oflai ,. .. nıey. 

• ihnıcatma eb-miyet v•· 
1 
ektedir, Oflı Mııu, Suriye Fi 
•tin, Alauınya, ATiııturJ•; 
ran.. "' ıliter bazı memle-
~lenle y .. meyvaJenmızm ıü 

· tçln 111'iihim tedbirler ala. 
~ktır. M.,vaJarımız t .. nif e. 
ılecek, aaılııalljlar mükemmel 
•Pılıııcaktır. 

on. öoünmtiıufeki aylarda 
~rlin ve Vtyanaya taJYare ile 
?rk çilefi 1C1acl.ilm•iai te
ıne utra9raaktadır. 

Vitrin kursu amelt hayat 
lbektebiade aÇJlacak 

. Millt ikhaat ve t .. arruf co-
1Yeti vitrin tezyinatı için bir 
rı açılmaanw ticaret oduına 

•vıiye etıaittl. Oda taHrnıf 
ıniyetiniın bu mütale .. ını na •n itibara alm!fbr. Ameli ha

•t nıektebinde bu -ıuatla 
talar açılacaktır. 

Yerli tebeşir 
. l<:onyada Şevket Efendi İı· 
1nde biri yerli tebetir imal et 

. ie maıvaffak olmutblr. Yec· 
1 tebetirler Avrupa tebetirleri
e rekabet ed-'< derecededir. 
e'Yket Efendi imtiyaz aldıktan 
Onra Konyada bir imalithane 

caktır. 

uğday ihracata artıyor 

Bufday fiatlarroclMd ucuz
lılt devam ediyor. iki ıiin f1V • 

el Anadoludan HaydarpaflY• 
S varon evvelki gün de 22 va 
on bufday gelmittir. Fiatlar 
kııru9a kadar dli.tmüttür. 

Pttahkemelerde 

Bir katil 
Getirildi 

-

Bir kadın yüzünden 
çifte ile 

a.tkadaşını öldürmüı 
. Ceçen ıün Darıcada feci bir 
'"•Yet olmuıtur. Darıcada Ali iı 
•inde köylü ile arkadatı Tevfik 
•rlada bir kadın yüzünden kav· 
il .•t.ıniılerdir. iki arkadat biribir 
t-ını fena hald dovdükten aonra 
~~!ardan Ali elindeki çifte tüfen 
•nı Tevfiiin üzerine aıkmıttır. 
t.1htelif yerlerinden yaralanan 

.~vfik bir müddet sonra öl1nüt· 
llr, Darıca z:abıtaaı derhal Aliyi 
•l.aiayarak adliyeye teıliın et
iıtir. Mahalli adliyeıince l&um 
•len tahkikat ikmal edilmit ve 
li evrakile birlikte mahfuzen 
~lanbula ıetirllip adliyeye tea
lln edilmiıtir. Ali ça'l'Uf hakkın: 
•lc.i evrak •fır ceza mahkemeıı 
~ Veritmistir. 

it hırıız mahkum oldu 
Ş.ı.ir iıminde ıabıka ·. bir hır 

1~ !eçenlerde yakal...,.rak adli· 
·~': verilmifti. Şakirin rnu~k•· 
k •aı Üçüncü ceza mahkema11Dd<; 
~al edilıniıtir. Muhakeme net~ 
••ınde ş ._. · b"tu" cüriimlerı 
-1ı· •a.ınn u n .. 

.. 11 olduiundan iki aen dort ay 
i llddetle hapoe mahküm edilmit r. 

l<onyada asarı atika 
taharrisi 

lln 'Jl;,onyada U...rı at ika tetkikatı 
ır,,~:l'o~elÖrlerinden M. ~lder 

1(0 ., 1 ıün tehriıni~e ıelmıı ve 
•tr;iaya hareket etmiıtir. Mü.· 
•••kt Konya.da bir ay kadar ka 

ır, 

Oturan bir vapur 
kurtarıldı 

~h.ır~~rjdeniz boğazında karaya 
8Panya bandıralJ Mana

rılnucıır. 

Bu hafta içinde, buJday ih· 
racatı geçen haftalara niabetle 
biraz artJDJ!tır. Tekirdağından 
bir Yunan vapuru külliyetli 
mikdarda aert buğday almıtbr. 
Aynca Haydarp19adan da Yu. 
naniıtana bir kaç varon mal 
lft'kedilmlıtir. 

Şeker tacirlerinin bir 
müracaatı 

Alınan haberlere ııöre hüku 
met bu ay için epeyce teker it
haline müsaade edecektir. 

Bu ay sıraya riren tekerl~
rin elueriıi tozdur. Şeker tacır 
!erinden bir ıınıp Ticaret müdü 
riyetine ııelerek toz ~ek<ıri top• 
tan 37-38; k .. me ,ekeri de .-0-
42 liradan aatacaklamı bildir
mi,Ierdir. Toz ,ekerin peraken 
de 49-50; kesme ıekerin de 52-
58 kuruta satılnıa11 icap etmek 
te i.e de maalesef bakkallar kes 
me tekeri semtine ııGre 60.62-
68 üzerinden satmakt.:dır. 

Takas tetkikatı 

Ticaret müsteıarı Atıf ve 
harici ticaret ofiai müdürü Ce. 
mal Beyler elyevm Berlinde bu 
lunmaktadırlar. Berlinde muh. 
telif mahsulit ve iptidai mevat 
ihracatımıza mukabil ayni kıy· 
mette eşya mübadeleai etrafın
da müzakerat cereyan etmekte-
dir. 

Heyet bundan sonra Varto
vaya uğrayacaktır. Şimal mem 
leketlermden bazıları Hariciye 
V ekileti vuıtuile hükumeti. 
mize müracaat ederek heyetin 
tiınal meaıleketlerine de gelme 
ıi istenmiıtir. 

Mabedde 
Kızll bayrak mı? 

Polis müdürü böyle bir 
h~dıse 

olmadığını aöyleyor 
Dün aktamki bir refikimiz, 

bir ta.kım fÜpheli beyannameleri 
muhtevi zarflar veren bir ada
mın poliaçe tevkif olunduğunu 
yazmakta ve bbna iliveten ayni 
adamın geçen gece bir mabede 
kızıl bayrak çekmek tetebbüıün· 
de bulunduğunu zikretmektedir. 

Bu husu• hakkında polis mÜ· 
dürü Ali Rız:a Beye müracaat et· 
tik; mumaileyh, bu h!'b~rin doğ· 
ru olmadığını söylemıştır. 

Ankara'da teşcir 
Anlıarada Yüksek Ziraat mektebi· 

nin Keçi Örenen ıiden yolun sol ~
rafındaki tepe kıamı temaınen teıcır 
edilnoİ4tir. Bu nokta Ankara telıl'İ• 
nin Keçiören iıtilr.ametinde fevkala 
de bir tekilde tenlenmeıine doğru 
atılmııt bir adımdır. Ayrıca müeaıe
se binalannın araaında da cüzel bah 
çeler tarh edamittir. 

Konya iıka sahası 
~on~a ~aka aah~ıının sulama ifle

rinın =.ıraı eh~mnuyeti noktasından 
Zir.at V ekiletine devri tekarrür et· 
miıtir. 

Ziraat aletleri 
Laboratuvarı 

Anlıara Yükıek Ziraat mektebi 
Laboratuarı için bir tecrübe hali ile 
bazı hangarlar inıaaına bıotlannu1• 
tır. Bu defa intaat ikmal cdilmittir. 

Tarihi evrak bir türlü 
çıkarıl ama yor 

Tarihi evrakın gümrükten mü 
eye nakli meselesi hakkında mü 

z mu" dürü Aziz Bey demiştir ki: 
ze · - M 'f V k. "- Evvelkı gun aan e a-
letinden tarihi evrakın bili mua 
mele gümrü~te.n . ~ıka_rıl.maıının 
temin edildiiı bıldırılmı,tı. ya~at 
üç ıünden beri lstanbul gumrü~ 
'dareaine müracaatta devam ed.ı-
1 "B' h .. b yorum. ve daima . ıze enuz u· 
emir gelmedi" ~eklınde c~.v~.P ve 
riliy.or .. Bu i~in bu halde suı:u~!en 
m 

Poliste 

Arnavutköyde 
Bir kız çiğnendi 

Belediyede 

Hayat 
Pahalılığı 

Istanbul Nasıl Eğleniyor? 

-·~--

Yarası ağırdır. Etfal 
hastanesine kaldırıldı 

1 
Son günlerd':'. otomobil. k~zala 

rı gene arttı. Oun de yenı bı.~ -~a-
1 cia olmuş ve bir yavrucak olum 

derecesinde yaralanmıştır. Arna-

- ---
Havayici zaruriye me

selesinde Vali Bey 
bugün izahat verecek 

Çeşme başında nargile saf asl .• 
"Beykozun üç şeyi menşurdur: Ali Bahadirin yoğur

du, Akbabanın kirezi, Dresekinin kestanesi !. ,, 

vutköy tramvay caddesinden 13.e 
beie doiru gitmekte olan şofor 
Sa idin idareaindeki 2751 numara 
lı otomobil, Bebekte oturan tüc· 
cardan Cevdet Beyin hizmetçisi 
1 1 ya9ında Hikmet isminde bir 
kızcaiız:a çarparak batından ve 
vücudünün müteaddit yerlerin~ 
den yaralamıttır. V ak'ayi mütea
kıp yetiten poliıler ııoförleri tev· 
kif etmişler, Hikmeti de Etfal 
haıtahaneıine kaldırmıtlardır. 

Umumi mecliste hayat paha 
!ılığı müzakeresine bugün de. 
vam edilecektir. Bu münasebet 
le belediye reisi ile belediye ik
tıaat müdürü izahat verecekler· 
dir. Ayni zamanda iktısat mü
dürünün hazırladığı rapor da 
münakaşa edilecektir. 

Ya, paçası?- Bu sene bol kirez yiyece§iz! - 1 
önünde - Korkunç bir 

muahedeyi hatırlatan iskele... -: Kim bilir l'en 

rahim Paıa köşkü 

ne kozlar kırdın? 

Saçaktan düştü 
Calatada terzi Kamil efendi

nin dükkanında çırak 13 yatında 
.Elvan iımindeki çocuk dün ak· 
••m dükkin saçaiın~a bul~n~n 
bir çuvalı almakta ıken dutun 
tehlikeli surette yaralanmıftır. 

Taraçadan aşağı 
S.n Jorj haıtabaneıi hademe 

!erinden 55 yaılarındıı. madam E 
leni taraçada çamatır toplarken 
müva2eneaini kaybederek •t•fı 
kata dütmilf, ağır Mırette yara1an 
ınqtır. 

Şehir, ,ehir gezen aı.: 
hırsızlar 

Zabıta 11J1un zamandan beri 
Bekir İlminde birin.i aramakta i
di. 'Bekir buradan bir müddet ev 
vel paket poıtahanesinden bir 
çok eıya, çalmıt, aonra yakalan· 
mq, ve mahkiimiyetini ikmal ede 
rek çıkını9tı. Bundan aonra bu a· 
:ıılı sabıkalı gene rahat durmamıı 
burada birkaç hıraızhk daha ya· 
parak ortadan kaybolmuttu. Po
liı tarafından yapılan tahkikat 
neticeıinde Bekirin lıtanbuldan 
kaçtığ ıanlatılmıftır. Bekir, Meh· 
met iıminde bir sabıkalı ile bera 
ber Bursaya kaçmıftır. Bu iki ka· 
fadar orada kendilerine bir arka 
dat daha bularak aoygunculuk 
yapmafa karar vermitlerdir. Üç 
yapmağa karar verml,lerdiı·. Üç 
aoycuncu Bursalı Vahram Efendi 
iıminde bir aarrafı takip ederek 
bir gece elinde ıÇanta ile evine gi 
derken önüne çıkmıılardır. üçü 
birden adamn Üzerine hücum ede 
rek elindeki içi mücevherat dolu 
çantay kapıp kaçmışlardır. Zabı· 
ta tarafından yapılan tahkikat ne 
ticesinde bunları Bursada yanları 
na aldıkları adam yakalanmışt 
Vahram Efendiden çaldıkları mü 
cevherattan kıymettar bir gerdan 
lık üzerinde bulunmuştur. Bu ada. 
mın itirafı Üzerine Bekirle Meh
met te yakalanmışlar ve cürümle 
ri tamamile tcsbit edilmittir. Tah 
kikat tamik edilince bunların Ed 
remitte de ayni şekilde birkaç aoy 
ıunculuk yapıp kaçtıkları ve a· 
ranmakta oldukları meydana çık 
mıştır. Tahkikatın ikmali için hır 
sızlar Edı-emite sevl<edilmişlerdir. 

Bu rapora göre latan.bulun 
nüfusu evvlce bir milyon 200 
bin iken şimdi 600 bine inıniş 
halkın iştira kudreti azalmış. 
Buna rağmen ticaret müeasese 
!eri, etkisinin ayni imiş. Fiatı 
ucuzlatmak için halkın iıtira 
kudretini arttırmak lazımmış. 
Belediye iktıaat müdürü bunun 
için acele tedbirler alınmasını 
iıtiyor. İatifade edilememiı 
membalardan halk lehinde men 
faat teminini talep ediyor. 

Belediye iktıaat müdüriye
tinin halkın satın alma kudreti 
ni arttırmak için götterec.eği 
tedbirleri herkes merakla bekle. 
mektedir. 

Fırın, bakkal ve kasap
lar azaltılacak 

İıkeleye çıkarken biri kolu- hm izinile bu ihtiyarlıiuada 
ma yapıttı: ilk paçacı dükkinı ben aça· 

- Vay, dedi, sen ha!.. rım .. 
Tanıdım: Etekler üatünde beyaz bat 
- Ne var, bunda ıaıacak... örtülü, aiyab yeldirmeli, köy. 

Benim itte... lü kadınları önümüzden ıeçi-
Seıine ciddi bir eda verdi: yorlardı. 
- Beykozumuzu metetmeli Sordumı 

ha!.. . - Bunlar, nereye ıidiyor 
- Tavııyeye hacet yok, de Hasan ağa .. 

dim, hem burası niçin sizin Bey ı - Yoğurt, yumurta satma. 
kozunuz oluyor? ğa relen kadınlu.. itlerini bi-

Hatırladı: tirmiş köye dönüyorlar! .. 
- Öyle ya ... Öyle ya .. S:m, Nargilenin ateıi aönme-

Beykozu iyi tanırsın. aini fırsat 'bilerek ayağa kalk. 
- İyi tanırım da söz mü? tım: 

Üç seneden fazla oturdum. 
1 

- Bana müsaack .. Beyko-
- Eh.. Söyle bakalım, ne- z:u şöyle bir dolatayım .. 

releri dolaşacaksın? Sahil boyunu ağır ajn reç-
Dedin:. ki: tim. İshak ağa bayırına çıkan 
- Evveli, Beykoz çeşme- yolun üstündeki kahvede küçük 

tinin önündeki kahvelerin bi· bir mola verip, ili Sırmaket 
rine yan gelip tırıl ıarıl akan euyundan parasız iyi su içme. 
suyun batında yarım saat olsun nin verdiği keyifle avuç avuç 
başımı dinliyeceğim.. içtikten sonra, Beykoz köıkü. 

Pırın, kasap dükkanı, bak- - Mükemmel fikir ... Eve ne d<>ğru yürüdüm. 
kal ve saire ribi halkın zaruri yi uğrayayım, ben de gelirim.. Bu kötk Beykoz sahilinin 
yeceklerini satan esnafın tahdi 1 - Fena olmaz! en muhteşe~ binaşıdır. ' 
di düıünülmektedir. Kanaata Beykazun çeşme başı safa. Bir zamanlar, Mısır valiıi 
nazaran bu esnaf lsanbulda lü. sını asıl nargile tiryakileri çı- Mehmet Ali Paşa bunu kendisi 
zumundan fazladır ve bunlar kanyorlar. Kahveye girdiğim için yaptırarak sonradan oğlu 
pahalılığa sebep oluyorlar. Az 

1

. zaman, içerde kimsele~i bula. İbrabim pa9aya hediye etmif. 
s-ermayeli bir kasap bütün mas· madım. Bütün müttenler, çeş- Vaktile, bilmem nasıl bir 
rafını günde sata bildiği bir iki . menin etrafına dizilmiı, nargi· münasebetle idi, kötkün ıçını 
koyundan çıkarır:ağa çalışıyor. le tokurdatıyorlardı. bana gezdirmiılerdi. Mücelli 
albuki yüksek sermayeli esnaf Ak sakallı bir ihtiyar, elin. cevizden yapılmış döteme tahta 
ortada kalırsa fiatlar tabiatile deki kehriba" taklidi marpucu ları, on sekizinci asrın son se-
düşecektir. sallıyarak anlatıyor: nelerine ait tezyinatla süale· 

Belediye iktısat müdürlüğü - Allah doludan aaklasın... nen duvar ve tavanları, san'at. 
bunların tahdidi çareleri olup ol Bu sene kirezlerimiz zararsız... kirar.e nakkaşlarla aüılü salon 
ınadığı hakkında tetkikata ba,. Bıldırki yıl, hepıi kurtlandıy. larile bu kÖ9k, pek muht~ 
lıyacaktır. dı!.. bir ıeydir. 

Bu hususlarda şehir meclisi. Bir başka tiryaki, başmı kal Hele bir bahçesi vu ki, 
nin bu devresinin hitamından dırıp sordu: ı ağaçsız bir karış toprak bula
sonra tetkikata başlanacak, tet _ Artı senin bahçeye dü,e mazımız. Dünyanın her ikli. 
kikat müsbet netice verirse be. riz Hasan ağa! ıninde yet iten bütün ağaç ne
lediye bu hususta şehir mecliıi _ Buyurun ya .. Hoş geldi- vilerinden hiç olmazsa birer nü 
nİD te,rinİHnİ içtimaında tek- niz safa geldiniz.. mune getirip dikmitler. 
lifte bulunulacakhr. 'onlar konuşurken kahveci Maamafih, bu sefer bahçeyi 

de elinde, kulpsuz kase büyük biraz bakımsız buldum. Evvel. 
lüğünde bir fincanla g?ründü. ce ne güzel tarhları vardı. Şim Deve ile reklam 

Geçenlerde bir müesıese be- Baktım: Kahve halıa.. di her tarafı yabani otlar kap-
lediyeye müracaat ederek deve Son günlerde bazı muhte. lamı,. 
ile reklam yapmak için müsaa. kirlerin yüz:üı:den, lıtanbul kah 
de istemişti. Belediye bir ilin 1 vehanelerinde arpasız, nohut
şirketine mukavele ile bağlı ol- ' suz kahve içemez olmuşt~k: Ha 
duğu için buna müsaade etme- . !isini bulunca ho,uma gıttı. 
mi, ve Daimi encümenin fikri.· Kahveci sordu: 
ni sormuştu. Daimi enc~men i. _ Doldurayım mı Bey?. 

İskeleye çıkarken, "çeıjme· 
nin önünde beni bekle! Biraz. 
dan gelirim!,, vaidinde bulu
nan Beykozlu arkadaşı, İyi ki, 
sözüne inanıp beklemeınitim .. 

lin resmini vermek şartıle bun- Bütün ömrümde içtiğim 
Karı koca yankesici da bir mahzur g~rmediğ_i için nargileler, biribiri üstüne aeki-

Fatih polis merkezi karıkoca reklam yapına muaaadesı ver- zi onu geçmez. Fakat Beykoz 

Bari, gelmiıken, ihtiyarm 
Beykozdaki menfur şeyler ara. 
sında ismini söylemeğe unut
tuğu Beykoz çayırını da &Ör
müt olurum. 

yankesicilik yapan bir kumpanya mittir. ç~şmesi başında bir nargile to 
yakalamı~tır. Sulıan Selimde otu b · h · 
ran bir kadın pazar yerinden ~e- V 'dat büt.resİ kurdatınanın ayrı ır ususıye. • arı ... ld - d.. .. k çerken yanma bir kadın yaklııı· ti o ugunu uşunere : . 
mış ve bir mü~de~ .kon'!ıtuktan Bütçe encümeni Daimi encü 1 - D~ldur baka!ım,. dedım, 
aonradayrıl~p g.~tmbıtı~. ~ıra~ .~n menin esbit eylediği bütçe ra .. bir nargıle de ben ıçeyım! 

elını çe ıne so ugu zaman para . .. B . . _,.. _ . ra. ~· ıbn~agız kotte " erı a ma ıçın 1 kamları üzerinde ufak tefek ba Coktandır kullanmadığım 
s1Dın aşırılmış olduğunu görmü,. zı tadılat yapmıştır. u sur~t- ıçın, ılk nefeste tumbekı duına. 
tür. Bunun üzerine derhal poliıe , le varidat kısmı 10,437,45C !ıra mm, boğazıma kaçırdım. Be
haber vererek yanına gelen kadı 'olrak kabul olunmuşur. Bunun nim öksürıneğe başladığımı gö 
nın eıkalini anlatmııtır. Bu eşkal 3 958 567 lirası ldarei husuıi- ren bir zat gülerek: 
üzerine zabıta memurları yanke. ' S 478 891 lirası da beledi. _ Ş'f dı dedi öksürüksüz 
aici kadını yakalamıttır. Bunun yeye ' t f k . l a T, 1 

Hatice isminde bir kadın olduğu yeye aittir. Ma.sra ı&~ına aıt nargile, ıekerai~ .. ta_th!~ .. ben. 
anlaıılmıştır. Kadın aıkııtırılınca tetkikat ta hugunlerd~ ıkır.al e. zer .. Onun keyfı, okıurugunde
kocası Ahm':.din d.e. kendisile. b.e· dilerek heyeti umumıyeye ıev· dir! .. 
raber çalıttıgını ıtıraf etmıttır. kol mık ü;ı;eredir. k 1 
Derhal Ahmet te yakalanmıttır. un Artık muhavere apısı açı • 
Bu karıkoca, haklarındaki tahki· _____ ... _ ..... ------·- mıfh. Beniın gazeteci ol<:uğu-
kat ikmal edildikten aonra adliye mittir. iki kafadar bunun far

1 
kı· ınu öğrenir.ce ihtiyar" söylf.n-

ye tealim edileceklerdir. na varınca derhal aakv_u
1
t?.'Uf ~r· meğe batladı: 

dır. Poliıe verilen ef a u2erıne 
iki yankesici tevkif her ikiıi de yakalanmıEtl1 akrdt~k.Ta.h - Eh ... Hasan ağa, demek 

d'fd• kikat devam ediyor, e rı şır bu sene bol kirez yiyeceğiz? 
e 1 ı yeti ellerinde vesik.a olmay.a~ tah Hasan ağa, nargilesini bir 

Beyoflu polia merkezi Nabi sildarlara para verı.l~emeaını abo daha tokurdattıktan sonra de. 
ve Rıza isimlerinde iki yankeıici nelerine teblii etmıttır. vam etti: 

yi tevkif etmittir. Bunlar bir çok Ampul hırsızları - Zati bizim Beykozun 
yankesicilik cürümlerinden dola· 
yı aranmakta idiler Poliı merke- Zabıta aon zamanlarda tür<'· menşur üç ~eyi vardır: Ali Ba. 
zi ikiıini de Beyo-'lu sulh mahke pul hırsızları hakkında hadirin yoğurdu, Akbabanın 

" yen am d' E lk' meainin tevkif kararile adliyeye hk'k ta devam e ıyor. vve 1 kirezi, Dre&ekinin kestanesi!.. taıa •'dh- .. 
teolim etmiıtir. gece hunlardan ikıaı a a curmu Ben, atıldım: 

Sahte elektrik 
tahıildarları 

Beyoğlu polia me,-kezi Cevdet 
ve La.zari isimlerinde İki kitiyi 
tevkif etmiıtir. Bunlar kendileri• 
ne elektrik tirketi tahıildarı aüıü 
vererek öteden beriden para do
landırmakla maznundurlar. Sah
te memurlar F eı·uzağada bir eve 
giderek gene bu şekilde para is 
temialerdir. Aparhman ıahibi 
bunl~rın ~aziyetlerinden ıüph~ e 

but halinde yakalanmıtlardır. 
met 1 k k · · - Paçasını M .. t ddit hırıız ı ve yan eaıcı· 

lik~e~den sabıkaları ola? Şükrü 
evvelki gece kapısındakı ampulle 
ri sökerken y~kalak~mdı~~ır. h 

unutma Ha-

Haaan iMnınde ı ıger ırıız 
.ıa Tepebatında Şuayip efendinin 
evine girerek avludakı ampullerı 
sökmü,, kapıdan çıkarken Y.akayı 
ele vermiıtir. Yapılan tahkıkatıa 
buntnnn da evvelce yak lanan 
ampul hırsızları tebekesile alaka 
dar oldukları anlatılmıştır. Şükrü 
ve Haaan da adliyeye te6lim .... ı;ı. 

san ağa ... 
Yüziinü ekşitti: 
- Kulağ asma paçaya ... 

O paçalar, bir zamandı. Şimdi 
onları ne pişiren kaldı, ne de 
yiyen.. Birkaç paçacı dükkanı 
var amma, her şey rağbetle o. 
lur Bey ... Bir zamanlar, Bey
kozda paça yemek için, ta ne· 
relerden kalkıp gelirlerdi. 

rı ,moda yine ::ıa~la;ın, alla. 

Çayıra giden yol, çabucak 
bitti. Uzaktan azametli çınar
larile göz alabildiği kadar yem 
yeşil bir çemen denizi gibi gö
rünen çayırın gölgelik bir ye. 
rine çekildim. Birkaç dakika 
dinlenmeğe vakit kalmadan 
baktım ki deh4etli acıkmı-
,ım. 

Keşke yanıma biraz nevale 
alaydım .. Şimdi, şu yeşilliğe 
karşı, ne güzel, ne iştahlı bir 
öğle yemeği yenirdi. 

Şimdi anlıyorum ki, bö le 
yerlerin tadı, yalnız çıkmıyor. 

lnıan, çoluğu çocuğu bera. 
ber alıp gelmeli! 

Bilhassa kirez zamanı, tek 
atlı muhacir arabalarına binip 
Akbaba köyüne kadar uzanmak 
zahmetini göze almalı .. 

• 
Beykoz iskelesine döndü-

ğüm zaman, vapur yeni köprü 
den kalkmıştı. Daha, yarım 
saat vakit var, dediler. 

İskele yanındaki gazinoda 
otururken, Beykozlu ahbap te 
laşla yanıma geldi. Bir sitem, 
bir sitem .. 

- Ayol, nerelerdesin? Ara. 
ınadık yer bırakmadım. 

Gülümsedim: 
- Demek 

sen kepçe .. 
Beykoz kazan, 

- Onun gibi bir şey .. 
, Zahmetine tcşekkiiı· ede

rim. Ben, kendi kt'ndimt' Bey· 
'·ozu şöyle bir dola~tım .. 

Eh .. Hemen dönüt mü: 
Niyetim öyle .. 

- Alqama kadar kalaydın, 
birlikte Hünkar iskelesine çı. 
kar'ıtık! 

irden kafamın içinde tarİ· 
hin karanlık bir dehlizi aydııı. 
lanih: İkinci Mahmudun idare
aizliği ile Osmanlı imparatorlu 
ğuau, Çarın boyundurucu altı. 
na koyan korkunç muahede! 
Ve meş'um bir tarih: 8 temmuz 
1833! 

!Benim dütünceye vardığı
mı JÖren Beykozlu izahat veri
yordu: 

- Hünkar iskelesi, çok gü 
zel bir meairedir.. Ağaçlık, 
enfes bir yer.. Güzel bir vakit 
reçirirdik .. 

- ln,allah, batkı bir gün 
gelirim! 

- Yok, orasını begenmiyor 
Hn Kaymak dondurana ııickı. 
dik .•. 

istersen Yuşi. tepesine 
çıkalım! .. 

- Dedim ya, başka biı 
gün .• 

Beykozun bütün ıneıirele· 
rini dolaşmak için anlatılan 
birkaç cuma, arka arkaya hep 
buraya ta,ınınak li.zım gele. 
cek! 

İskeleye yanaşan vapurun 
Boğaz ufuklarında Ürperen tiz 
çığlığı, muhaveremizi burada 
kesti. 

Avdette genç bir arkadat 
ıordu: 

- Nereye gittin bugün? 
- Beykoza ... 
Çapkın bir bakı,la gülüm

sedi: 
- Kimbilir, yine ne kozlar 

kırdın .. 
İçimi çekerek 

diın: 
cevap ver. 

- Koz kırmak bizden ııeı;· 
ti, çocuğum ... Şimdilik ara sı
ra Y"'lnız pot kırıyoruz ..... 

M. Salahaddin 
1 ••••• 

Tabiiyet borçları 
Tibiiyet muamelesinden alına 

cak harçlar hakkındaki 1260 nu· 
maralı kanuna müzeyyel kanun 
bitmittir. Kanuna naazran, tabK 
~et muamelelerinden ahnacak 
harçlara dair olan 15 mayıs 1928 
tarih ve 1260 numaralı kanuna 
aıağıdaki fıkra ilave olunmuftur: 
Tiirkiyeye muvaaalatları tarihin
den itibaren bir oene müddeti ıeç 
mit olan muhacir ve mülteciler• 
den, fakirliklerini bulundukları 
vilayet veya kaza idare heyetleri 
ne taadik ettirenler, birinci ve ü
çüncü maddelerdeki har~lara ta
bi değillerdir." -·-Ayasofya mozayikleri 

Aya.aofyadaki mozayiklerde 
i.aan atika mütehaasıslanndan 
M. Withernor'in nezareti altmda 
devam eden tetkikat müabet neti 
celer vermektedir. Şimdiye kadar 
ijç mozaik meydana çıkarılmıttır. 

!yadan bu huauı için ıetirilcn 
iki amele her gun muntazaman 
çalışmaktadır. M. Withemoe mev 
cut sekiz kadar mozaikin ortaya 
çıkanbnaaından sonra bunların 
ayrı ayrı reaimlerini alacak, faya 
nı dikkat çizgilerini zaptedecek
ler, ,imdiye kadar selen ıeyyah
lann da ali.kaıını celbetmi tir .• 

Etıbba muhadenct 
riyaset divanı 

latanbul Etıbba Muhadenet ve 
teaviin cemiyetinin son kongresinde 
idare heyetine seçilen izalann ara 
ıında divanı riyaset fu tekilde aeçil 
mittir• 

Reiı, Mazhaı· Osman B. - Ak· 
liye ve an.biye hastahanes.i Ba,tab(
bi, R iıi sani, Ferit lbrahim B. 
- Serbeat tabip - S>glık yurdu 
ıahibi Katibi Umumi Fethi B. 
- Ce

1

rı·ahpaşa hastahanesi bakteri 
yoloju, \'eznedar Nami B. - - Ser· 
best tabip Az.o . Osınan !$c•·aletlin 
B. Cura~ hastahanesi Bakteriyo
loiu Aza Ihsan Samı B. ';erbcst 
tabi~ Az~ Hayri Öm-:r B - Ser~ 
beot tabip. 
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ı 
Otuz senelik ehli ayal olduk
larına nazaran bu dayak mu-

1 habbeti artık bir ev adeti hali
' ne girmiş ve doktor her akşam 

olarak kocasının bir harekeıirU 
mazur görmeyordu. Peki, bunun 
sonu ne olacaktı? Elbet yarın ö
bürgün tekrar sokağa çıkacaklar, 
gene herifin biri lif atacak. O va 
kit bu herifle kavga mı etıneli? 
Yoksa karısımn nazarında ataiı 
lık bir koca derekeaine diqmeği 
mi kabul etıneli? Bu auale cevap 
arattırırken, birden bire aklma 

1 İktuıacli Bahi•ler 1 
lsveçle ticari münasebetlerimiz 

Asrın umdcsi "MiLLiYET" ti r 

7 MAYIS 1932 
idarehane : Ankara c.add.,.i, 

100 No. 
Tc lg raf adreel: !at. Milliyet 

Telefon Numaraları: 
Başmuharrir ve Müdüı- 24318 
Yazı itleri Müdürlüğü 24319 

İdare ve Matbaa 24310 

Ders 
Selim Refet Bey bir ııün Leyli J gıdalandıran bır vaS1ta teıikki e- parlak hir fikir geldi. 

Kudret Hanımı bir çayda gördü diyordu. Yalnız hoşuna gitmeyen Ertesi aktam yazıhaneden çı· 
ve beğendi. Leyli Hanım ~·zun şey, daha güzelleşen ve almu ar krnca , doğnı eskiden tanıdığı bir 
boy)u, sarıtm, levent, balıketi ve tan karısının aokakta, tiyatroda, kahvehaneye gitti. Kahveciye sor 
aon derece iyi giyinmesini bilen birahanede bütün ba~ları kendisi du: 
bir kızdı. Birgün kıza yaklaıtı. ne çevirmeğe başlamt§ olmasıydı. - Cihangirli Arif Bey buraya 
Konuştular. Sevişti1er ve evlendi~ Evde ikisi yalnızken, genç ka gelir mi? 
ler. dının manzarası, yürüyüşü, gülü Kahveci, kahvenin dihindeki 

bu tayınını yemeğe alı§mıt 
olduğu gibi Hanım da, sofu 

1 kadınların bir gece bile yatsı 
, namazını kazaya bırakmadık. 
ları gibi bu dayak ameliyatını 
hiç ihmal etmez. Haftada dört 
bet alqam doktor Nail Beyin 
karısından dayak yediğini söy
lersem beni mübalağa ile it
ham etmeyiniz. Bu muhakkak 
tır. Doktor bunu dini bir tevek 
kül ile yer, Hanını da bir (sa

A BONE ÜCRETLERİ: dique) zevkile dayağı atar .. 

Düğünden •onra gem; kadında §Ü. konuşması her §eyi hoıuna gi- bölmeyi gösterdi. Selim Refet B. 
acayip deği§ikler ba§ladı. Saçları diyordu. Faka! sokağa çık tıklan oraya gidince, okkalık kahveaini 
pli.tin rengini aldı. Yani daha a- zaman nıesele deği§iyordu. Nere önüne almış ve nargilesini kur
çddı, daha ipeloJC§tİ ve pıırlaklaş ye girseler, halkın gözleri yiye- mut bir adam yaklaştı: TiJr lıip içlıı 

L K. 
4-
7 şo 

Hariı; için i 1 Aralarında ıöyle muhavere-
L K. 1 ler olur: 

3 1.yhit 
6 

1 - '! - Yine nerelerde 
H- ' 

tı. Gözkapaklarına hale gibi ince cekrniş gibi, hem de inat ve ısrar - Vay Arif Bey, ne alemlerde 
kaldın bir mor çizgi çekildi. Uzun kirpik la genç kadına takılıyordu. Ba-. ain? Buralarda mı11n? diye aor

lerinin lcavialeı-i arttı. O kadar ki zan ırözlerin anlattığı kafi ge~ du. .. , bu aaate kadar? .. 
28 - 1 - K.ılinikte idim .• 

1------------llJ - Gö:zü kör ob.u! Saate 
14 -12 

" 
bak19ma da bir batkahk bir hali yormuı gibi dillerden de takdır- Arif Bey birden bire kendisi
vet geldi. Dudaklarının hatları kar nidalar ve sayhalar geliyor- ne bu tekilde hitap eden adamı 
daha tebarüz etıi ve rengi daha du: tanıyamadı ve nihayet tanıttılar. 
larmızılaıtı. Y anaklarınn da çeki _ Allah üzene bezene yarat- Eoki mektep arkadatı Selim Re· Gelen e'l'l1lk ıı:eri verilme• - de mi bakmadın! Saat on bire 

Müddeti ıı:eçen nu.ı.Jn- lO ltu- kadar lıilinikte itin ne? .. ci bir pembelik yayıldı. \ mı,.. fet .. Dünya bu! insanlar mektep-
Bu tahavvül haddi zatında Se - Vay anam, alı canım.. ten çıkınca, hepsi de çil yavrusu ruıtw-. Guotıe ft -tlıaaya a.iı - Vallahi kilinikte idim .. 

lim Refet Beyin hoşuna gitmem~ _ Allah kocasına bağıılaaın.. gibi dağılıyorlar. Selim Refet B. 
işler için müdiriyete rııtlracut - Kiminle?. Hasta bakıcı değildi. Kar11mı pek sevdiği için. _ Ne enfea, ne can §"Y bu?• olurdu. Bir kahve ımıarladı Ye 
edilir. Ga•teml.r: illn!Muı. -·u- ile mi? .. Yoksa.. onda ne gÖr•e hepoini beğeniyor _ Kırk bir kere maJallah .. Ye dereden tepeden konuttuktan, ve 
: iyctini kabul etnıtt. 

. 

BUGONKO HAVA 
Y eıilköy aıkeri rasat me..ı..mn

den verilen valüımta nuarao bu
gün .......... _ bulutlu seçe
cek, riizgir prp istikô.millerin
den esecektir. 

Dün hava tazyiki 762 milimet
re, azami lıanonıt 22 , :uırarf 11 
derece idi. 

Haftanın Yazısı 

Yanlışlık 
Çok defa size "Bu yazdığım 

hakikattir,, kayaıle uydurma 
ıeyler naklettiğimi itiraf eder
sem beni yalancılıkla itham 
etmeyiniz. Eğer her zaman ha 
ki.kat yazsam bana linet eder
diniz. Çünkü hota ııitmemeai 
huıuıunda dünyanın ittifak et. 
tiği yegane söz hakikat ifada 
eden sözlerdir. Onun için ıık 
sık bu mataha iliımeyiz. 

Lakin buıı:ün yazacağım 
vak'a - hikaye, ne derseniz 
diyiniz - yalnu eşbum iaim
leri değiftirilmiı hakiki bir 
vak'adır. Şimdi iater inanın, 
ister manmaym! •• Benden ırü
aa.h aitti ••. 

Mualımı•m kahramanı iki 
lci9idir. Bir kan bir koca.. lı
tanbulda kulak mütebaseüı Dr. 
Nai;I B. vardır. Altmıtı bulmuf, 
olgun ve hiuk bir doktor. Bir 
kuıuru var. Gözü dııanda. 
Nedeu? •• Bu bir huydur ki; 
izahı müıküldür. Bu huyla buy 
lanmıt olanların kanıı dünya 
güzeli olaa o, yine dıtandaki 
çingene kanıma bakar.. Başka 
türlü hareket eli.ıııde değildir. 

Doktor Nail Bey böyledir 
amma karısı dehıetli bir ,ey. 
dir. Kocaımın bu zaafmı bil· 
di.ği için tedbirlerini almıttrr. 
Bu tedbirler, süslenmek, pod. 
ralanmak, koku sürmek, koca-
11nın gözüne güzel görünmek 
gibi teYler değildir. Hanım 
daha keatirme bir yol bubmıı
tur. Kocası geç kaldıkça, ko
cası dıtarıda bir kadına göz 
koydukça velhaaıl kocasının 
biraz çarpıldığllll gördükçe 
basar sopayı... Gözlerinizi aç
mayın! Dünyanın bütün banka 
lwrındaki albn depolar üzerine 
kaaem ederim ki; bu böyledir. 
c 

j _ Hayır, bir mühim hasta du. Zaten kadının gÜzelliğine bat saire.. . . kanarnm meselesini anlattıktan 
d ka bir revnak vermek için kullan Selim Rdetin itte buna ıçı sı- sonra, dedi ki: 

l var ı.. dığı J1er şeyi, cazibe ve rabıtayı k.Jlıyordu. Tab'an mütev~ı ve - Arif Bey, senden bir ricam 
1 

- Al öyle İte mühiın hasta ••·•··-·· ................................ .,. ........ u•• muhteriz olduğu için, Selım Re- var. Bu itte küçük bir rol oynaya 
1 hesabına (§ak!) . fet herhangi bir sebeple halkın cakam. Çünkü karım .. 

;ıl lantı ve tıkırtısı ıle uykuya da nazarı dikkatini celbetınekten Arif Bey sözünü kesti! 
- Ay! Kulak to:ıuma vur- lıyorlar. daima kaçınırdı. O kadar .kuvvet - Anladım, dedi, karma hir 

dun!.. Tren Bulgar hududunu ge-

1

1 li de değildi. Hatta üatelık kor- ders vermek istiyorsun. Yani ya-

l' - Yiaa! Al öyle i•e bir da- çe\'ken gümrük kontrol me. kaktı da .. Me•ela elilem orlaam hancı bir herifle kavganın ne teh 
h ( ak') I ' )' da bir kavga, bir rezalet, aman likeli bir şey olduğunu karına an 

1 a f • mur arı ge ıyor ve gece saat Ali h d.. d çekindig'i latmak '·tiyor•un ve sonra senin . - Of! Yahu yavaş vur. . . • ) d a ım, unya a en - o 

ı ı ıkıye dogru yolcu an uyan ın- §eydi .. Bunun için de harfendaz- de öyle korkan biı· koca olmadığı 
I Ne insafuz kadınsın!. yorlar.. hk cd,.nlen duymamazlıktan, ka nı ve hini hacette edepsizlere ıer 

- İnsaf mı?. Sana insaf Bu meyanda tabii bizim çifte rısına dikilen gözleri ı:ö~e.'1':ez: biyelerini verecek kudrette bulun · 
ha! Altmıt yatında Rum papa de geliyorlar.. ı •.i.kten g"..liyord.~'.."':~amafllı ıçın ı duğunu gösırmek istiyorcun. Ro. 

l d ı d Uyordu · Jümü anladım. Yani ben bu laf a-aibi herif gece yarı anna ka. H d .. ) d ·· " çın e şoy e u;un · • anım, 0 aya - ~y e udşu _ Acaba Leyla bunların far- tan edepsizlerden biri olacağını 
dar dlfArıda kimbilir hangi nüyor - gece yansı gıren a a-

1 
kında mı? Eğer farkında i•<: ko- ve •en de kalkıp beni bir temiz 

1 
tatifillinin ı>e!inde dolaşıyor- mm bermutat geç kalmış ko-

1 

caaı olacak herif yanın~~ ıken, dövecekzin. Öyle değil mi? 1 
aun. Al sana insaf ( ıakl) cası olduğunıu derhatır ederek. neye müdahale etmedıgıne me· - Evet. (yi anladın. Al ıu yir · 

l k k t r mu? mi be~ lirayı... Bir pardesii aln• .. - Vay.' Dı"lım' i ııırdım! Bu gar gümrü memurunu ya-

1 
ra e meyo . ·.. .1 d k Bunu da bırgun Beyog un a sın .. 

Nah! kanadı!.. kalı~or. Esasen vagonu~ oyu . bir lokantada yemek yedikten - Yani şrk bir adam görün-
- Kanaım! •• lnıallah kö- mavı ışık veren gece lambası ı sonra, hesabı göreceği zaman an mek için .. Kabul! Sen i~i bana hı 

künden kopsun da 0 süprüntü da kar§ısmdakinin kim olduğu- !adı. Leyli ı<yağa kalkmış, el~i: rak. Ne demiştin? Ya.nn aktam 
kanlara dil dökeınez ol .. Söyle nu bir uyku sersemine tanıtmı- venlerini ı:iyiyordu. O sırada ıki tarif ettiğin lokantada.. Pekala! 
bakalmı bana! Ki:ıninle beraber yacak kadar zayıf... ~~nç iter.ide bir masaya ot,urmak Ertesi ak~am, Selim Refet karı 
din.. Hanım alıyor eline Bulgar ıdçıı.nBLcı'rdyelanndınurydanulmard. aBn'ırg~!~~~ar sı ile ayni lokantada yemek yiyor 

du. Karııoında da perdeaülü bir 
_Vallahi kimse ile beraber gümrük memurunu ve bir taraf _Kızım bu ne güzellik böyle·! adam vardı. Leylaya. dik dik ha-

d 
'ld' tan: dedi. kıyordu .. ı;.,.ıim Refet birden bire 

eğı ım.. - Yine mi geç kaldın bre Öteki de arkadatıoa sordu: yerinden do'{ruldu ve parde.ülü 
- Sus! Yalancı düzenbaz o t d r mi? sıkılmaz heı·if!. diyor •. Bir ta. -Le 1~ve .. e .. de .~mK.ı k. mnı 

1 
ke adama ateş pü•kürür gibi bağır-

herif!. Utanmadan yemin de oka 1 " b ı_. y a yuru u. P :ı: - dı: 
d' raftan t l amtga aşu;or.. •İlen Selim Refet Bey de kRrmm - Beyfendi, terbiyenizi muha 

e ıyor.kl) Bulgar gümrük memuru Türk- takip etti. Hiddetinden ~yle bir faza ediniı<. On dakikadır gözünü 
( Şa · ·•• çe bilen bir adam .. Cevap veri. yerinden doğı-ıılm'.1ş, fakat nefoi- zü buradan ayırmıyorsunuz. 
lıte bu ıabne az çok farklar yor: ne hakim olmu~tu. Utanmak bil- Pardeaülü adam da: 

la doktorun her geç kaldığı ge - Bre ne yaparsın Hanım?. meyen adamlarla lok~D;ta ortasın - Terbiyesiz sana derler. iade 
tek--''r eder N t k ti ben'? de rezalet çıkarma1' ı:;ıne gelme ederim, dedi. 

ce ~ .. u ••• e o a ~nın ı... . 'ı ırıişti. 
Doktor Nail Bey de haftada _Sem utanmaz henf, zev- Sokağa çıkıp bir otomobile bin Leyla heyecan içinde: 

dört beş gece, geç kalır.. zek herif seni!.. Bak bak bak! dikleri zaman Leyla oordu: -BAman Selim, Allah •tkına 
ous I ir rezalet çıkma1m. Sülni-

Doktor Beyin evinde bayat Bir de taklit yapıyor ..•. Ne mi - Ne söylediler işittin mi? net bul Selimciğim, ne olur benim 
mücaeleleai böylece devam eder yapanın .. İşte böyle yaparım - Neyi iıittim ~i? . . için .. 

• 1 ( k, ak) - Lokantadakı ıkı edepsı:de-
·ken ortaya bır seyahat me&e e- ta ! rin söylediklerini.. - Ben sükU,,etimi kaybetıniı 
ıi çıkıyor. Doğrusu bu seya-· Bu patırdıya doktor uyan- Selim Refet hayret eder gibi gö değilim ki .. Fakat ~u herife bir 
hat fikrini kimin ileri sürdüğü. mış .• Lafları ve takırtıları işiti- rünerek sordu: dero vermek i•terim. 
ııü bilmiyorum amma her hal- yor .. Kendi hesabına birinin - Ne söylediler Al~a.h_a~kma? Bu sefer pardeaülü adam da ye 
de Han.- muvafakati olma- dayak yediğini de çoktan anla- K,.dın omuzlabnnı •ılkb:. rinden kalktı: 

kalla - Sen zaten ana ne agır şey 
dan doktorun bir §ey y"!'ama- ım!tır. Amma p: ... .. lel' söyleaeler ititmezain. - Bana ders verecek adam da 
dığına bakılrrsa ıeyahatı Ha- - Yahu! Yanlış doguyor- _ Kancığnn, bir az da kaba- ha anasının karnından çıkmamıı 
mmm istenıit olduğuna hük- sun!. O, ben değilim.. diyebi- hat ..,nin. Pek nazarı dikkati eti- tır, dedi. 
metmek zaruretinde kalırız. lir mi? Siz olsanı:z diyebilir mi bedecek haldcain.. Selim üzerine atıldı ve garson 
Evet, doktor Nail Bey ile ha- siniz?.. - Ben mi? A!lah, Allah.! İti<; !ar daha ayırmağa gelmeden, bo 

. b' A Bul k buna şaftım. Neye nazarı dıkkatı ğazına sanldı ve pardesülü ada-
remı Hanım ır vrupa seya. gar memuru, mu ave- lb d k h ld nn· ·,.·ını B' d ma bir tokat vurdu. Pardesülü a-

d b b . b d ce e ece a e , ·· ır " 
barine çıkıyorlar.. Seyahat ya- met etmese a a ır ara a a- fa herkes nasıl giyiniyorsa, ben dam yıkıldı ve şapkası bir tarafa 
taklı vagonla yapılıyor.. Tabii yak yiyeceğini anlayınca Ha- de öyle giyiniyorum. Eğer güzel- gitti. Garsonlar ayırdılar. Mağ
alt yatakta Hanım •• Üst ve dar nımı itip, elektriği yakıyor, oem, yüzüme kezza!' auyu döke- lılp adam, şapkaaını yerden ala-

A 1 ı rak: yatakta doktor yatmak üzere.. ve Hanım da yaptığı yanlışlığı ıı:ıem ya.. •• şaş! ıgımd ıeky •en- - Kııdurmu• mu nedir? Diye 
• • • • · ed 1 G·· "lt·· k d .. k sın. Kocam olaca caın a, arma , Bu bınbınne preııtış en an ıyor.. uru uye, on u - hak tt'kl · z••nan he · ·· mmldanarak lokantadan çıktı, • · " J l' aret e ı en ~ nı mu 

çift Sirkeci iıtaayorıundan tre- tör ve dıger memur ar ge ıyor- dafaa etmiyorsun. · gitti. 
ne biniyorlar. Vagonda da bat lar. Bulgar gümrük memuru Selim R .. fet dü,ündü. Belli ki Selim Refet muzafferane yeri 
ka kadın yok! .• Bu doktorun davacıdır .• Uzun uzadıya laf. nazal"ı dikkati. c-;lbetme~. k.anaı- ne oturduğu zaman, kansı gurur 

d h tm de ld B la, iftiharla, a,kla kocaama bakı 
canını ııktığı kadar, Hammm lar oluyor, uzatmıyalı:m .• A a- ~'? . oşuna gı kıyor gı h'ı··k ı~ yordu. Maamafih heyecandan da 

• • "nkü' d b' ·· ·· ..ı. .. aııkardı. Fakat ocasıru te ı e 1 botuna ıııtmı!or.. Çu ~- ~a .. ır suru para verer.,,. gon- rezaletlere atmak isleyordu? Ha hali titriyordu. Ate4li bir sesle: 
yak faılma nihayet vermek la. lunu yapıyorlar.. y.r, bu mümkün değildi. Biliyor- - Ah Selimciğim, dedi, sen 
zım gelecek.. Hu ikisi de bu Ve meaeleyi kapatıyorlar... du ki karıar kendisin~ ~viy~~du. · ne cesurmuşsun, ne kuvvetli imif 
net'esizlik içinde iştibası.z; bir O gün bugündür, Hanım dok- B".l~i düşünmeden hır aoz soyle- sin. Halbuki ben seni ... 
ak~am yemeği yedikten sonra toru döğerken aydınlıkta o mu, mı§t!. 

1
,. Artık bundan sonra hele 

akl l d d "'l • d' .. ·· b kıp Bır aralık Ley a. biriai bana yan baksm. He-
erkence - yat I vagon ar a ".gı mı ıye yuzune a e- - Bu bahsi kapatalım, dedi. men sana söyleyeceğim. Edep•iz 
adet olduğu veçhile - yatak· mm olmadan dayak atmıyor... Seliın sustu. Karısı ile ilk aea- lerin hepsine de birer birer den 
larına yatıyor ve arabanın ıal. FELEK 1 aiz kavgası bu olınuttu. llk defa !erini ver. 

·- _E2&3. Q ___ ___ ·----- ---· -

Bir çok Avrupa memleketleri
le olduğu gibi, laveçle de ticari 
münaıebetimiz 01enafiimiz hili~ 
fma durgun gidiyor. Son altı se
nelik iaıaıistikleri tetkik edersek 
§Öyle bir cetvel meydana çıkar: 

lthalat ihracat 
1926 625.000 771.000 
1927 1,514.000 634.000 
1928 2,828.000 664.000 
1929 4,908.000 731.000 
1930 2,754.000 1,191.000 
1931 2,118.000 464.000 

Bu senelerdeki fark §Öyledir: 
1926 146.000 
1927 880.00 
1928 2,164.000 
1929 4, 177.000 
1930 1,563.000 
1931 1,654.000 

10,438.000 
146.000 

10.292.000 
Yani 10,292.000 lira Türkiye

nin aleyhine çıkıyor. 
Yukanda zikrolunan rakamlar 

laveçten ithalatmıızm daimi su
rette tezayüt ve bizim bu mcıml ... 
kete ihracatnnızfı:ı da 1930 sencü 
hariç olmak üzere mütenıadiyen 
tenakuı etmekte olduğunu gös
termektedir. 

Bir taknn ihracatımız Ham
burg ve Roterdam yolu ile yapıl
makta olduğundan nazarı ilibare 
alınmamaktadır. Bundan maada 
lsveçe olan ihracatımızdan bazı 
ınaddelerin nazarı itibare alınma
dığını dütiinecek mukay.,..eyi lı
veç istatistikleri üzerine teabit et
meği daha doğru bulduk. Bu İ•ta
tiıtik]ere nazaran: 

1926 
1927 
1928 
1929 
1930 

1926 
1927 
1928 
1929 
1930 

lthalitmıız 
2.463.000 Kuron 
6.381.000 

l 1.639.000 
6.939.000 
8.065.000 

.. .. 
" 

" 
35.487.000 Kuron 

ihracatımız 
2.347.000 Kuron 
3.160.000 
1.109.000 
4.196.000 
4.272.000 

.. .. .. .. 
15.084.000 Kuron 

laveç islati•tikleri henüz ıabo
lunmamıf bulunan 931 seneai ha
riç olarak bet sene zarfında 
20.403.000 kuronluk yani on mil 
yon 201.500 Türk liralık bir fark 
göstermektedir. 

Bu yekuna Türkiye 1931 sene
si istatistiklerinde göriilen 1 mil
yon 654,000 liralık bir fark ilave 
olunduğu takdirde 11,855,500 lira 
Irk bir fark meydana çıkıyor. 

Türkiye istatistiklerine göre 
teabil olunan 10.292.000 liralık 
fark ile laveç istatistiklerine göre 
lesbit olunan 11.855.000 liralık 
fark roukayeıe olunduğu takclir
de Türkiyenin aleyhine 11,073,000 
lira vasati bir fark hiad olur. 

Bundan maada bu yekUna Na 
fia Vekiletile münakil fİmendifer 
inşaatı mukavelesi mucibince la
veç - Danimarka §İrkeıine veri
len ve bir kaç milyonlara baliğ 
olan tediyat ve mukabilinde mem 
lekele hiç bir 'l"Y getirmeyen ye
kun ilave olunmalıdır. 

Orhan Brandı Bey lsvec ile Tür
kiye arasındaki münasebab ticari
ye hakkında bir kitap netretmittir. 
Bu kitapla izah olunduğu veçbiize.. 
re bu vaziyet devam edemez. Tür
kiyenin fakirl~meainin hertaraf e
dilmeyen •ebebi, İ§tira kabiliyetinin 
zııyıflıuna11 ve binaenaleyh lsveç ih 
Iİyacatırun azalma11dır.. ithalatın 
tezayiidii ancak Türk mallarının ih
racatınm tezyidile kabildir. 

l•veçe olan ihracatDmZJn ehem
mi yeti hakkında bir fikir edinile
bilmek için, bu memleketin ihtiya
catı, bizim oraya ihracaton1z ve lı
veçin ithalatı hakkında bir mukaye
se yapmak lizımdır. 

lıveçin 1930 senesindeki umu
mi ithalib şudur: 

Tütün 
Sigara 

710,590 Ton 
130,873 " 

Milliyet'in Romanı: 3 hotgamlığmdan, man"aız ve seviyorsan gidip bir;u: dinlen Hastanın ölüm yatağında .gibi geliyor, diye derin derin 
çirkin gururundan da nefret e- yavrum, diye ısrar etmit, onu yazmış olduğu gibi, miııline na içini çekiyor, gözleri dolu dolu 

E D a• y ld ' diyordu. Kardeıinin ümitsiz o da, merhameten misafir edil- dir tesadüf olunacak derecede oluyordu. Hiç olmazaa bir haf 

Ve Uşen ) ırım bir halde bulunduğunu batka- diği eve yollamıştı. Kı:ı daha güzel bir kızdı. Ağlamaktan ta on gün daha Ankaraya dön. 
• lan bir iki gün evvel yıızdıklan orada, babuı;ı: kaldığından bi. kızarım§ gözlerine ve sap sarı memeleri için ısrar ediyorlar-

Nahlt Sırn halele, « - Ancak bizzat ça. haber bekliyordu. kesil.mit yüzüne rağmen, yine dı. Fakat Ahmet Şükrü Efendi 
ğmr, gelmemi rica edene gide- Ahmet Şükrü Efendi bunla- harikulade güzeldi. inat etti. 

~ayeate aofraclan kalktı, çok zile görmek Ahmet Şükrü E- rim.!» diye beklemit, kendili- n anlatan ev sahibine: Hayatında ilk defa olarak - Daireden ancak iki gün 
ratkın bir çehre ile, C&lll hiç ia. fendiye nasip olmıyacaktı. Er- ğinden kalkıp ııelmemitti. Es- - Benr hemen çocuğun ya- karşısına çıkan yeğenini bu ka- için izin aldım. Hemen gitm.ek 
temiye i•teıuıiye, Ahmet Şükrü teai ııünü Haydarpafa vapurun ki. kinleri ve eski hiddetleri ö- nma götürünüz! diye rica etti. dar ıztıraplı ve bu kadar bed. elzem, diyordu. Kalabilirdi. 
Efendinin h.vulunu hazırlama· dan köprüye çıkar çıkmaz he- lüm yatağının bqmda bile u· Bu, Hüınü Efendinin eski kom baht görünce, Ahmet Sükrü Lakin Cebecideki açık ve fe
ğa bqladı. men bir otomobile atlıyarak ııutmamı9tı. şularmdan kerıdi gibi ihtiyar Efendi artık her tedbir v; ihti- rah evde ve üç genç arasında 

Fakat on on beş dıakika için gittiği Cerrahpllf& hastahane- Zavallı, kendiami kim bil:r bir zevceden batka hiç kimse.. yatı unuttu. Genç kızı titre- lmın daha çabuk teselli bula. 
de her ıeyi bazırlamıf, yerlet· amele, kısa boylu ve aurabnın nasıl beklemiı, aözlrini dün- ai olmayan mütekait bir ihti. yen omuzlarından tutup kendi- cağını, avundurulmaaının daha 
tiTmiı, bitirmiı buluııuyordu. tüyleri yolunmııt biıaini veren yaya kim bilir ne ümitsiz kapa- yar memurdu. Cenazenin kal- ne çekerek: kolay olacağını zannediyor-
Koı:aımdan ancak iki Yat kü- biır kitip: m.ııtı! dırılmasma ait iılerle yanın - Senin baban artık benim du. 
çük olduğu için taravetini ele - Komisyoncu Hüsnü E. Kardeıinin vefatı kadar ıon ıaat sonra dönüp meşgul ol- yavrum, dedi. Muazzeze kartı hiHettiği 
artık kaybetmeğe baılayan Şa. fendi mi; ha, ıu dahiliye koğu. aaatincleki bir hareketi de Ah- mak üzere, hemen hastahane- Üç gün sonra İatanbuldan zaaf ve muhabbetin eıini, an-
:reate, çok hamarat, çok tertip- ıunda 11 numaralı yataktaki mıet Şükrü Efendiye dokumnut den çıktılar. ayrıldılar. Genç knm evlerin- cak ilk çocuğu olan Namığın 
li bir ev kadınıydı. basta değil mi? Yanın ıaa.t ev- tu. Hasta can verirken kızının Komtur-un evi zaten beş da de misafir kaldığı ihtiyarla ka. küçüklüğünde duymuştu. Ku:a 

Zaten vaktile Namığa kız vel öldü, demiıti. bqı ucunda bulunmasına razı kikalık bir yerde idi. S.ı>kak İ- nsı, hiç çocukları olmadığı için muameleainde, oğullanna ve 
aranırken de bu meziyetine ta. Ve bu haber variıt- olınamışb. Zavallı çocuğa bu çinde, gün görmez ve eski biı· senelerden beri ona adeta ev- hatta gelinine kar§ı daima gös
ma edilmif, "- Pek çahtkan sonra, Ahmet Şükrü Efen- genç yaımda bir ölüm manza. ahşap ev. Kapısını çalar çal- lat nazarile bakmışlardı. Anka 1 terdiği mütehakkim edadan bir 
ve işgüzar bir kızmış!" diye di çocuklar gibi hıçkıra hıç- raamı, can çeki§en bir babanın maz hemen ayak sesleri, kapı. radan çağrılan amca -gelmez- 1 zerre yoktu. Babasını da kay. 
öyle güzel olmamasına ve fa- kıra ağlamağa bqladı. Se- ölüm manzarasını göstermemek yı biran evvel açmak için mer. se kendisini hakikaten evlat 1 bedince dünya üzerinde kendi
kir bir dul annenin bilmem ka- nelerden beri ağzına iamını istemiş, en aon dakikalannm divenden çılgın gibi inen ayak edinmeğe hazırlanıyorlardı. He 1 sinden ba§ka kimsesi kalmayan 
çıncı çocuğu olmasına rağmen almadığı kardeşini bu kadar eriştiğini anlayınca biraz iyile- sesleri duyuldu: Pek mühim le kadın: J bu zavallı çocuğa karşı, hudut
eve gelin etirilmişti. sevdiğini, ölümüne bu derece- ten bir adam neı'eai takma. bir habeı·e İntizuen bu evde - Hüsnü Efendi ile haremi suz bir meı·hamet duyuyordu. ----------------------------------------..... ----------~------~~-'-=---------"---~----"-~-.... ~----------------~--.... ~------------------------ · 

Krom cevheri 26,303,000 ,. 
Holı 8,584,826 ,. 
1 ncir 843,297 " 
Üzüm ,256.887 ., 
Fındık ? ,, 
Afyon ? ., 
Afyon müştakkatı ? ., 
Palamut 11.271,000 ,. 
Ketentohumu 36,193,000 ,. 
Susmn 0 ? ,. 

1930: 86.293.473 To• 
Türkiyenln ı .. vece ihracatı ise stı 

dur: 
1930 
1931 
1930 
1931 
1930 
1931 
1930 
1931 
J93(J 
1931 
193(1 
1931 
1930 
1931 
1930 
1931 
1930 
1931 
1930 
1931 

191.584 To~ 
163.088 .• 

0.210 ,, 
1.471 .. 

23.675.000 ,. 
8.500.000 ,, 

3.155 .. 
2.503 .. 

95.000 " 
41.000 " 

1.344 .. 
o.ooo .. 

87.960 •. 
:12.858 .. 

2.481 " 
0.929 
0.064 " 

129.000 " 
15.000 .. 
20.000 .. 

1930 24.056.734 Tol' 
1931 8.895.913 " 
Şu hale nazaran krom madenİJI' 

den maada diğer İ•tihsalilmıızın aJI' 
eak lsveçle tanınmış olduğu anloı• 
lıyor. 

Daha bir çok mevat l•veç tar-; 
fından satın alınmaktadır ki bu jJIO 
yacatm velev biı· kısmını olsun Tii' 
kiyeden satın alınabilir. Mesela: 

lıvec;in 1930 da ithalatı unıuıııi 
yesi: . 
Buğday 175.785 Tol' 
Mısır 134.634 
Yulaf 45.964 ,. 
Faoulya 3.371 ,. 
Susam ve zeytinyağı 381 ,. 
Kurşun 11.725 " 
Civa 20 ,, 
Pamuk 26.463 " 
Yün 7.024 ,, 
Deri 20.115 ,. 
Magnezit 2.037 ,. 
Zimpara 489 ,, 
Barsak ve saır hayvan 2.177 ,. 
Kctenyağı 142 " 
Pamukyağı 1.398 ,, 
Pamuk kü•peai 21.133 ,, 

452.858 ,..,., 

Yukarda gösterilen istatistikte# 
meleketinıizin başlrca istihsalatın11 

büyük mikyasta sürümüne lavtf 
piyasasının müsait olduğu ıınlaşıbf 
Yukarda zikrolunan rnevat nazal' 
itibara almdığı takdirde, laveçin bll 
mevat ithalatınm 539.151 !on oldıt 
ğu, halbuki memleketimiz.in 1930 f#' 
neıinde 24.056 ton olduğuna görf' 
4,46 % sine ve 1931 senesincl,' 
8916 ton olduğuna göre, 1,65% 'r 
ne baliğ olmaktlldır. . 

lıveçin 1929 ve 1930 umumi ıt· 
hıllit iotatiıtikleri nazım itibara alı' 
dığr takdirde Türkiyeden olan itbl. 
lalı yüzde hesabile: 

1929 senesinde 4.196.000 k.ur01 

0,24 ""' 
1930 senesinde 2.272.000 kur~ 

0.26? 
lsveçin Yunaniatandan ithalill 

nın bizimkinden pek yüksek oldui' 
nazarı itibara alınına yukarda zik 
rolunan rakamları iki miıline çıks" 
malıdır. 

lsveçten ithalat umumiyetle r••· 
ıni devair ve müessesata ait Je"\I''' 
zım olduğundan, hükumetin tat~ 
etmekte bulunduğu takas kanuır' 
mucibince gelen mal bedeli mulıf 
bilinde memleket istihaalitının i~ 
cına., isıihaalahmJZJn lıveçle siirıt 
müne vesile olacaktır. Haıtiı bu tel 
birin bir kaç sene evvel alınmaııııl 
olması şayanı ıcesaiiftür. Çünkii 1 

zaman şimendifer hakkında lav~ 
ı:rupu ile ve levazımı harbiye ;çil 
de Bofors firmasile münakit nıulı1 
velelcr bedeli yukarda görülme1'1' 
olan tlcari açığımızı kapamağa 111t' 
dar olurdu. .. 

--~ 

met hia&i karıııyoı· gibiydi. t
minönündeki büyük mağazal,ı! 
dolaşarak ona bir çok şey ·~~~ 
almıştı. Fakat babasının aoi':; 
topraklara daha yeni verildi' 
ği günlerde Muazzezin bunl,ıf 
istemiyeceğiııi, bunlara bakJJI". 
yacağmı hiuediyordu. Aldıt 
ıeyleri paket paket getiriyol• 
bavula koyuyordu. O ka~ 
çok şey almıtb ki, bir bafll' 
daha tedarikine mecbur oldu· 

Üç gün sonra, bir perşel11~ 
günü, yola çıktılar. Muazzeiil' 
bütün eıya&ı ufarak bir ç~t~ 
ya sığmıttı. Hüsnü Efeodjl'.I 
serseri. ve talisiz hayabnda ~ 
~ııhir, kaç lcasaba dolaşl111t 
vapurlara girmiş, trenlere, ~ 
mobillere sığınmış bir eski <i ·ı 
ta. Sırtında ise hayli esl.1fllt 
ve hayli ufalmıs kahvere1'.

1 
b. b. d ·· e "1 
ır manto, atın a orro 1 

beı·e vardı. Kıyafeti, Şişli aıı', 
tımanlarındaki kibar haoıfll11, 
fendilerin hizmetçileri tarat1.• 
dan da elbette hakir görül&", 
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Bu münasebetle An- Fransız Profesör M. 

Stefan Girof 

küşadı yapıldı 
MARAŞ, 29 - ffugün KıDünkü lstan ul - lzmir maçı 

Reisicümhuru . karada bir 
müsamere verildi 

AN MilU (Başı ı inci !tabiled•) [Başı 1 inci sahifede 
KARA,6.- Lehiatanm S...uıon haatabaneaine kaldınlmıt Beyle ziyaretime gelirlerdiha. OfgÜn 

ı...yramz uül....ı.etiyle ~ ak ı · habratını el'an mu aza 
.. mı Büyük Elçilikte b_°:_':"'as~..:.:~ ve orada kurtunlann çıkarılmasına 1 .:ı~ Burada vereceliın iki 
Y~eai verilmiıtir. sı; .. ...,..e u,~ çalqılmııtn-. Saat 16 da dokto.rlar_ ta ko':f:r;:;:;tan maada eğer hükU
Mıllet Mecliıi Reiıi Pı. Hz. Dahili- rafından yapılan muayene netıceıın- 1 u ediline Ankara' da da 

V • v-'-" tı" v... d M D . "k· • d ı· me çe arz Ye ekili ve Haricıye .,.....e e . oumerın ı ı yana •nı e •P b" k f rıına ve-bilirim. Bu tak 
•-·ı •'"---'f V kili E a "'-'-- clima" . ır on e ·~ . ı··· 
1<1 i Şiıkrü Kaya, ~.....,, e . . 7 eçen\ •11&11! gına tem Y3P!"'" dirde konferanıta Balkan bır ıgı 

[B•F 1 inci sahifede] 
dılar. Meraıiın yapıldı. Bayraklar 
teati edildi. Tam bete çeyrek ka 
la Kamil Beyin ida .... inde oyuna 
bqlandı. lzmir takımı ıu tekilde 
idi: 

Fehmi 
Lutfi Rıza 

Cemil Halil lbrahim 
fsmail, Sait, Fikret, Hakkı, Namı 

aat. Gümriık .. e lnhısarlar vekilt Ali yan bir kurıunla v koh ·e-una ısa- nin husulü kabil olduiundan bah 
Rana, B. M. M. Reia vekili Ha- bet etmekle berıbc a~al.Jere dokun d rek buna ait muvafık ve mu- Buna mukabil lstanbul muhte-
lan ve Vasıf, Riyaseti CümhW" u- mayan diğer bir kur$unla yaralan· hal~ fikirleri izah edeceğim.'' liti ıu ıekilde idi: 
nuıml katibi Hikmet ve yaver dığı anlatılmııtır. Pr Stefan Girof, Balkan kon-

1 Celiıl, Hariciye vekiılet müıteşanNu M. Doumer kcndiJini bilmediği feran~ı Milli Bulgar grupunun re 
rnan Rifııt Beyler ve mebusarla v&-- . halde bir takım rabıtauz .özler aöy iıi idi, biliihara riyasetten istifa 
k.ôleller erkanı, tchrimizdeki sefir- ' lemi,tir Doktorlar M.Doum~rc ~n etmiıtir. Profesör dün bize bun· 
ler ve ıefııretler erkanı ve matbuat ı nakli ameliyesini icra etnuşlerdır. dan bahsederken demiştir ki: 
mumessılleri ve aileleri bulun- Şimdilik başka bir amel!yat yapıl- ı _ Ben geçen aeneye kadar bir 

Avni 
Bürhan Mit hat 

Cevııt Nihat Rctat 
Niyazi, Salahattin Zeki, Fikret 

' Kema 1 Şefik 
muıtur maoı derpiı edilmemektedır. ı çok doıtlanmla beraber Balkan 

Süvarede, Musıkl muallim mekte- M. Tardieu ile ~ırlar ve !"1: birliği için çalrtırordum. Yunanlı Oyuna lıtnnbullular başladı. 
bı profetörlerinden Ekrem Zeki B. Doı.merin damadı ıuıkaıt . ha~nnı lar Balkan Birliği için te•i• edile Fakat bu hücum lzmir müdafaa· 
piyanoda Sadri Beyin refakatiyle duyar duymaz hastaneye gıtmışler- cek enstitünün Atına'da toplan· .,nda kolaylıkla kırıldı. Daha be· 
muhtelif garp eaerlerinden parçalar dir. . .

1 
masını istiyorlardı. Atina'da bu- şinci dakikada lstanbullular iz. 

çalmış ve çok takdir edilmiftir. Bir çok. tanınmış ıa~sıyetl~, ~· - lunduğu"muz zaınan bu fikre iti· mir kalesine doğru tehlikeli bir 
Musiki Mualim mektebine celbo· huaa Emır Faysal~ muteaddıt _di~: raz ettim. "Ben sizi Sofya'ya da- akın yaptılar ve burada bir gol 

unan iki tecanni mualliminden P<>: lomatlar ve muhte_lıf sıyaıet rıca 1 ve.t etseydim gelir mi idiniz? Bit fıraatı kaçırdılar. Oyun çok can• 
lonya)1 Mile. Gekotovıka yine Sadn Elyı!". aara_rı.na gıderek açılan def tabi gelmezdiniz, öyle. iae. ?~s~ j •ız cereyan ediyor. lıtanbul muh 
Beyin Tefnkatlyle, dört opera parça- tere uımlcrını Y_l'zdır!"ıtlar~ır: . olur da bir Atinaya gıdebılırız · telitinde muhakkak kazanacağı· 
1r söylemiı ve ondan sonra Ekrem Suıkas.t ~abcn P~ste huyu~ ~ır dedim. O sırada Atin11d11 Beynel na emniyeti var. Bir türlü oyunda 
~!'ti Beyin bestelediği "Meh~f •· sür'a~le ıntı~r .. etmıs ve umum• bır milel ıulh konferanJI da toplan· ahenk temin edilemiyor. lzmirli· 
ıaırnli Fnuuızça bir parçayı ve la- teessur ve hu~n uyandınnı~tır. mıştı. Atinada bulunan Baıı;n~h!'r j ler iıe ca_n_Ja ba~ · ı oyunu kazan· 
tn-ap" adli Türkçe bir parçayı beı- . Hastahane cıv~_rınd!" gay~t kala- ririniz Mahmut Bey enıtıh~nun mak azmı ıle oynayorlar. lıtanbul 
tekann piyanoda refakatiyle büyük ı balık bir halk kütlesı bekleşıp dur- lstanbulda toplanma11nı teklı~ et lular bir türlü hakimiyeti temin 
bir muvaffakiyetle teganni etmiıtir. maktadır. .. ti. Herkes bu teklifi memnu~y~t ı edemiyorlar. Hücumlar müteka· 
Elueen Zeki Beyin bu iki güzel e- • Alı~ son .ha~ler~ ~ore M. le ~ab_ul eU~. Faka~ Ba!kan birlı· bil oluyo~. Bürhan çok bozuk ~e 
ae.; talr.dirle kartrlanmııtır. Bundan Doumerın vazıyelı vahımd.ır. Fakat ğinın ılk m~!et-;bbıalerı Yunanlı· falaolu hır ~yun oynuyor. Muavın 
sonra Poınan operalı artistlerinden aldığı. yaralar h~y:ıtını_t~~lıkeye ma· !ar oldu~ ıçın ılk Balkan konfe- ~at~d~ hır tür!ü muh-:cim bat· 
Musiki Muallim mektebi teganni ruz bır halde gıbı gorunmemekte- ransı Atı~a~a toplandı. ilk konfe tiyle ırtibatı temın edemıyor. Haf 
mualimi M. Caıimir Gekotovıki, çok dir. . . . . r~nsta muhım ~atveler atıldı. ~n ~at~ında Cevat çok muvaffakıy.et 
giize ..,.iyle dört parça aöylemiı ve Rus fa.şiıtlennın sabık reısı oldu- bılhassa ekallıyet meaelelerile lı bır oyun oynuyor. Oyunun yır· 
onu refikası Mme. Marie Bojar'ın iu anlatılan. katil bu suika.stı Ruı- meşgul .oldum. Fakat. ~azı d~stla mi üçüncü dakika1ında Fikret 
çolı: muvaffalr:yiet ile ıöylediii üç yada boltevıklere knrtı mud~~ede rın Neuıll_y mu!'h~desının Y.':_'!ı~e? muhakkak bir gol fırsatı kaçırdı. 
Polony eseri tak! tmiştir Evvel- bulunmayan Fransızlardan .ntıkam tetkik edılmesı lazım geldıgını ı· İzmir müdafaa11 çok çalıfıyor. 
ce v....:.. P e . ado~nosı o- almak makaadiyle yaptığını beyan !eriye sürdüler. Halbuki ben fik- . Gol fırsatları kaçırıyoruz Bu dev 
ı.,, MmevBa ?P';°"aaı pkrı~'---'· ve gu··. etıniştir. re taraftar değildim. Muahedenin J rede de İzmirliler canlı 

0

lotanbul 
oıar m ço yu....... "d k"k" d 1 Balk ' >el sesi bu ıeceye müstesna bir kıy M. Doumer lıoltlti nezide yenı en .. tet .. 1 ın en evve • . an lular ise iatekıiz bir oyun oynadı 

met vermiıtir Her üç artiste de PARIS, 6. A. A.- Havaı Ajansı larda g~~k ve !'0 .st!" _ıttih!'dı lar. Devre aıfrr sıfıra beraberlik-
S,.dri Bey i 'anocla refakat etıni,. tebliğ ediyor: M. Doumeı· haleti ne- meıelele.nnın ~etkı~ını 11t~mı, le bitti. 
tir. p Y zidedir. ve kendı !'~ensıpl~"!" d_ahıl_mde 

p ı büyük. el iıl cenaplannın . . çalışmak ıçın çekıldun. Şımdı ay- ikinci denede oyuna lzmir 
efi~_orıya. Lçeh ·11· re ..ini lngıltere Kralı Mm. Dumere ni gayeye va11l olmak için müata baıladı. Fakat topu kapan latan· 

r ....... arüstlere mı 1 " 0 • - b tt' b il 1 h- ak •·· I .. 1 • birer teeuur eyan e ı. killen çalı,ıyorum.'' u u ar ucuma geçti. F at ne-
-t•Yaıı kordeleler e suı enmıı LONDRA, 6 A A - Kral M. tice yok. Bundan sonra lınnir hü 
buket • tir Konaerden aonra · · -- -·-Polo •""':'Jı · 

1 
ve Türk lıtiklil Dumer'e yapılan suikastı haber a- cumda, Devrenin altıncı dakik•· 

Ma nya j mart Sefir Hazretleri lıralmaz, bt111en Mm. Dumer ve ~· Jstanbul ı aında latanbul kalesine aktılar. 
lı '11ri'. C~'~h ıt! eıı· •erefine kade- Tardieu"ye beyanı teessür ve samı- Evvela Burhanı, sonra Mlthab at 
h ':'. 1 kald""' uny h..:.;.,n buna iıti- miyeti mübeyyin bir telııraf gönder- H d il • !attılar sağ açıklan sol içlerine 
.,:~1 etmi r;:ı15 ~e eç ...Jı:te ka- mi,tir. Franıız Sefiri Buckingham } re ezt bir paı verdi. Avni kaleden açıl· 
dar deva~ .imi;:~ ~r C-pl•n aanıyına Aıibni, ve Kral tarafından dı. Bot kaleye ilk gollerini kaydet 
'Ve refikaaı miaafirlerini müstesna bir huzura kabul olunmuıtur. (Ba~i t inci sahifede) tiler. Bu solden sonra oyuna bir 

heyecan seldi. latanbullular bu 
ıurette ağalamıılardır. Ecnebi hükumetler M. Dumer'e yan yana oturiyordu. Fakat bu çok aolün verdiği heyecanla hücuma 

inhisarlar vekaletinin 
merkez kadrosu 

yapılan auikcutten dolayı tee.,Ür ıaJ<rak geçen günü akşamı pek fı- geçtiler. Oyun bundan aonra la-
bcyan ettiler. raklı oldu. Dönüt gidiş kadar rahat mir nıaıf sahaamda oynandı. Tam 

P ARiS, 6. A. A.- M. Dumer'e değildi. Sabahleyin müsait ..,.;tte yirmi dakika İzmir calip .. aai:r-t 
yapılan ıüilıaatten haberdar olur ol- halkı kırlara l&fıyan veaaitiıı akpm te oynadı. lstanbullular maillll>i 

Büyiik Millet Medbine takdim o- maz Frarııız ve ecnebi oiyaıi ve dip dönüıünde kifayetaizliği anl&flİdı. yellen kurtulmak için çallflJ'or
lunan lıir lıanuna nazaran inhi-lar I01111111 alemine mensup birçok .aıı- Herke ısa bahliyin parti parti gittiği lar. Fakat lzmir müdafaaaı ıali 
Yekiıletinin merkez kadroou fu su- ıiyetler, bütün nazırlar, sefirlet" .bir- için veaait tedarikinde müşkü!At çe- biyetoin verdiği nefe ile çok gü. 
retle tesbit edilıniıtir: çok ayan .. e meb'uaan iızalıırı ve kilmiyordu. Fakat akşam clönüıte, ael oynuyorlar ve sol yapılmaaı 

Huıuıi kalt111, hukuk müıairliği, Reiaicümhurun şabsi doıtlan huta- çok kiınıeler v....Uti nakliye bal- na mani oluyorlardı. Fiknıt aol a 
1" eftiş heyeti,evrak ile cereyanı za- haneye ve Eliza ıarayma azimetle -kta müşkülat çaktilet". çıia, Kemal Şefik sol içe ıeçti. 
turi oLm ıaıumele .-e muhabereYİ Mm. Dumer'e beyanı tee11ür ve İa· Dün Kiıhtinenin fevkalade kala- Akınlar daha tehlikeli bir tekil 
temin edecek ufak bir kalemden i- dei afiyet temennisinde bulunmut· balık olmaar, bu meyanda bir çok aldı. Yinni betine! dakikada idi. 
barettir. Bütün bu teıkiylitta un· !ardır. Ecnebi devleti.- ve bük\lmet iıtinbot ve motörlerin de o CHar- Zeki Kemal Şefik'e üatadane ve 
vanlan tasrih edilmiş olan memur· ler Re.iılerinden birçok teeuür telg- da dola makta bulunma11 dolayiaile kendine haa bir paı verdi. K-al 
larııı adedi yirmi atıdır, rafları gelmektedir. ' kaza ihtimalleri daima mevcut bu- bunu büınü istimal ederek aıkı 

Vekaletin teftit heyeti üçüncü de- M. Dumer'in vaziyeti tehlikede lunmuştur. Bunu na.zan dikkate O• bir aol ıütle lzmir ağlanna taktı. 
receden bir reis 4 üncü dereceden PARlS, 6 (A.A.) _ Dahiliye 

1 
lan Liman idareıi nöbetçi kaptanlı- Beraberlik temin edilmiıti. Hü-

"!r baş müfettiş, 5 inci dereceden nezareti neşrettiği bir tebliğde M. ~ da bir motörl.e .oracl'a bubnmuı ve l cumlar bundan ıonra tevali etti. 
hır birinci aın.ıf müfetlİf, 6 ıncı de- er'in saat 15 le tam bir auret ıeab eden tedabırı olmuıtur . Çok l"'Çmeden Zeki ikinci aolü 
receaen "r i • ci ımıf m.. tit 7 le mel<ikatı akliyeaine aablp olma Dün gerek Kahtanede, g':ek Ba- kaydetti. Fakat hakem bunu her 
İnci ..-eceden bir ü~iincii ~nıf ';"ii: dıiı zannecliJen bır Rus anartiatin lıklı, Kazıklı bal. ve emaalı yerler- nedenae ofsayt addetti. Muhtelit 
fettiş, 8 inci dereceden brr beşıncı 1 süikaıtına maruz kaldığmı bildir de, nuııtakal~"?" J;""dıınna mın~ll ı:enc: hücumcla, Cevadm attıiı 
sınıf müfettiş 10 uncu dereceden mektedir. Saat l 7-30 da neşredi olması dolayısıle J&nda""!' devnye- bir hentbol cezaımı ııene Zeki ka 
dört ıuüfetti .. muavini ll inci eler&- len aıhhi teblif ıunlan ihtiva et· leri dolaımış. en ufak bır cerh va- fa ile Salibaddine gönderdi. Sa-
ceden bir mümeyyiz ve 14 üncü de kt d" • kası olmamıştır. Yalnız ufak tefek lahaddin 11kı bir şüt attı. iDreğe 

me e ır • k'al f ·ıı • h-'-'- 1 . k 1 . receden bir !.itip bulunacaktir. "Reisicümhur, birisi kıhfın kai ııarhoıluk va an. aı e'! ıuuu?- vuran top zmır a e •ne girdi. 

lıç Ali Beyle yeni meb'us Nu
vet dejildir. Çalıtacak olurlaraa • 
latanbul için ileride tehlikeli bir n, dahiliye müstetan Hilmi 
rakip olacaklardır. latanbulluları Marat meb'uslan Mitat, Ab
tebrik eder, lzmirlilere çahflD&la dülkadir ve Hacı Mehmet Bey. 
rmı tavıiye ederit. , ler buraya geldiler. 

Bu oyundan evvel Fenerba~çe j .. . • • 
A ve B muhteliti ile Süleymanıye 

1 
Halk tezahurle mıaafırlerı-

birinci takımı çok zevkli bir o!"n . ni karşıladı. istasyondan oto
yaptılar. Fener takımında Alaed- 1 mobillerle Marata hareket edil 
din, Sadı," Ziya, Hadi Hüsamed· dile b" b k"I . . • ' ten sonra ır uçuk ı omet 
dın Muzaffer gıbı tanınmıt oyun . 
cular vardı .• Süleymaniyeliler ise re mesafede otomobıller durdu. 
lstanbulspor, Beykoz ve Vefayi Burada yeni yapılan bir köprü. 
mağlüp ederek ihmal edil~eye- ) nün resmi küşadı yapıldı. Kor. 
cek bir kuvvet oldu 1 nnı 0 er delayı müsteşar Hilmi Bey kes 
miti rdi. Fenerliler battan nıhaye t" 
te kadar çok güzel ve hakim bir 1

• 

oyun oynadı! r. Birinci devted Yirmi bin lira sarfile yapı. 
üç, ikinci devrede bir gol kaydet lan bu beton köpriı buyük bir ih 
tiler. Süleymaniyeliler bun anca · · k b"" 1 k ed" 
bir golle mukabele edebildi. Fe· lıyaca te a u etm t ır. 
nerliler macı 4 • 1 kazandılar. Merasimi müteakıp otomobil 

Akşam her iki takımın kaptan ler Maraşa doğru yol aldılar. 
Jannı gördük. lıtanbul muhteliti 
nin kıymetli kaptanı Zeki Bey Bütün yol boyunca Maratın 
maç hakkında dediler ki: • ~abra~~ köylüleri süvari iıa-

- lzmir takımı bu maça lazan imde ıstıkba\e çıkını,lardı. Ma. 
gelen ehemmiyeti vererek çok ça raıa girilirken gene yüzlerce at 
1 • ve iyi hazırlanmış oldukla l 1 M 1 .. l . d • \ ışını.__ d"I ilk h ftaymda bü ı ı arat ı, on enıı e hır a san. 
nnı goster ı er. a ' k ld • h ld b"ll 
ı- k vvetlerini aarfederek ener· ca o ugu a e otomo ı ere 
;;:;' bi; oyun oynadılar .. ikinci dev ı kılavuzluk diyordu. Misafirleri 
rede ayni tiddetle o_rn~yam~~a- Halk fırkaaı mis fir etti. Heyet 
mayacakları pek banzdı. Bızım burada bir kaç gün kaldıktan 

~:::!k, ~:1::t:n !:~iı~ed~';!":. ı sonra Ayintaba geçecektir. 

gi temin "..demiyo~d~- Oyunun ıonı Şark vilayetlerinde 
!arına dogru lzmırlıler çok boz~ 
muşlar ve kuvvetlerini_ k~ybetmış buğday zeriyab 
!erdi. Bundan derhal ıstıfade -;.t· 
meıini bilerek arka arkaya uç 1 Alınan haberlere göre Diya 
gol yaptık. lzmirliler bir sen~den rıbekir, Mardin, Eliziz mmtaka 
b · ·· J d""" k d r terakkı et· erı soy en ıgı a a • d lannda kafi derecede yağmur 
tiklerini ve iyi oyuncular bulun u "d - d b "d 
tunu gösterdiler. Kendilerini teb yag ıg':':' .~ u sene bug ay 
rik eder ve bir az daha çalışırlar mahsulu ıyı olacaktır. Yalnız 
sa kuvvetli bir rakip olacaklanna Halepte açılan iki iıpirto fabri
tüphe l'.oktur: . . kası cenup vilayetlerinden kül 

lzmır kafıle rem Adnan Bey liyetli akdarı çekmeye başladı-
ı1e: d b 1 _ Biz tabii buraya iyi bir ne- ğm an u vi ayetlerde akdan 
tice alacağız djye gelmedik. T~kı zeriyatı fazlalaşmııtır. 
mm en mühim elemanları ek11k- Bı"r artı"st kadının 
ti. ilk zamanlarda gerek hakem, 
gerek saha in~ı~a~ını ge~ek h~l
kın centilmenlığmı takdır ettik. 
Vakta ki lzmir bir gol kazandı. 
Akabinde halkın tatkınbğ maçın 
kıyafetini gayri nizami sW'elte de 
vama mecbur kıldı. Bu takımımı~ 
la bile neticeden memnun deiı· 
tim. Hakem halk tarafr?dan 
(Ambale) idi. Halkın tarafkir ba 
imtlan oyunculara çok büyük te 
air yapb. Fu~l fede~aayoaun
dan bir temenn1111 var. Diğer mem 
leketlerde olduğu ıibi bizde de 
mmtakalar arall1ldaki teınaili mü 
aabakalan yabancı aahalarda ol'. 
natmak. lıtanbul tak~nı umum• 
yet itibarile beğenmedım. latan· 
bul talmunda bqta Zeki olmak 
ÜHre c ... at Fikret Niyazi çok 
muvaffak oldular. 

M.K. 

Ankaradaki maçlar 
ANKARA, 6 (Telefonla) -

y aprlan Olimpiyat maçlarına de
vam edildi. Çankaya ikinci takımı 
Altınordu ikinci takımını 4 - 1 
Muhafiz birinci takımı Al~ord~ 
birinci takımını 3 • O mallup ettı. 

50 sene 
Beden terbiyesi 

maceraları 
Akhiaarda bulunan ve evli 

bir kadın olan artist Suzan H • 
birden bire ortadan kaybolmut 
tur. Hafız Ahmet Beyle evvel. 
ce Akhiaara giden ve tayyare 
sinemasında konser veren Su. 
zan H. lstanbula avdet etmit, 

bir müddet ıonra tekrar zevci 
Recai Beyle Akhiaara ge1miı
tir. Hanendelik ve artistlik ya
pan bu hanım, Akhiaarda bir 
köfteci dükkanı açmııtı. Sonra 
dükkanı kapatarak zevcile Tu. 

ran gazinosunda bulunmakta i. 
di. lki gün evvel Suzan Hanım 
mücevherlerini ve zevcini terke 
derek ortadan kaybolmuıtur. 

Fakat taharriyat neticesinde 
Suzan H. köylü kadın kıyafetin 
de bulunmuştur. 

Çeşmede bir otel yandı 

Hukuk müta'•irliği t"4kilatında da des"ınde ve büyük bir nezfi demmi da ic:alı eden tahkikat evrakı tayın ~u goll_e latan.bul. t~kım1 ~ • ı aa 
4 · ·· d · h k k ·· 1 tu hp vazıyete ıırnııştı. lzmırlı"ler L uncu ereceden bır 11 u muf8· intaç eden ikincisi ıağ koltuk al o unınuş r. u · • · h"f d ] 
vi..; 11 dereceden bir tetkik -- tında olmak Üzere iki kurıun ya ·--·-·-·· .. ·--·-·---.. -·•••• .. ·•······ tanbulun yaptığı bu galibiyet go [Başı bırıncı sa ı e e 

ÇEŞME, 5 - llıca.larda in
t• edilen ··yuk merkez oteli 
dıin m yanmıttır. Otel 
30000 liraya sigortalıdır. Yan
gının bir gaz li.mbaaınm devril 
meamden çıktığı aöylenilmekte 
dir. 

tu 14 üncü d·----,en bir ki.tip bu- I . d f kl"d tünden aonra bozuldular. Panik __ _.,_L. lunacaktır. ~ rası almııtır. kı e a na ı em tennekte olduğu söyleniyor. oldular. lzmir müdafaaaı latanbul latasaraya ııirdilini, müh.,_....., 
ameliyeai yapılmıttır. Vaziyet va Katil, ayni zam.anda mulıarrirJ_i~ lulann hücumları karfl.,nda bu· nei berrii hümanyundan mezun 

Bundan '-•·ka veki.letin merkea h" d' " • · b d R -'- likt 1 
t k

. _, am ır. Katil ııtıcva ı eanaarn a, eııı nalmı•lardı. Bilhaıaa Zekı" u""ıta .. a oldux.unu, a ... er en ıonra ı-ve 
"§ ılatı kadrosunda baremm" muh- · Go M D " B ı "ki ' '" " 30 h t 
1 

Profe.Oı- sset . umer ın cümburu Franaanın .. o_.ıevı e~e ne idareıile her dakika ıol fırsat çe gittiğini, Avrupa.ya seya a 
le if derecelerine menıup 10 kadar d ı· t la~•mnı ve d d 1 ld k h ld ğun aaat"18 e ame ıya o ....,.. yardımın an o ayı o unne 11 !arı ihzar ediyordu. Orunun neti yaptığını, mu arrır o u • u, 
ınumeyyiz, memur ve katip ithal o- Reiıicümhurun kurtarmaktan ~- tedilini a(iylı;m_iı ve sözlerine tun ceaine be ıaltı dakika var. lzmir ıimdiye kadar 32 eaer yazdıgmı, 

nmtqtıır. midini ke-ediğini beyan eylemıt lan ilve .et~tt~: •. . . . • !ilerin aol müdafii falsolu bir vu hatip olduğunu, şimdiye kadar 
F • I" tir. "Benı oldurecegın_ızı bıhyo- rut yaptı. Top havalandı, Niyazi 2000 konferana verdilini söyle-
eyzıye IS8Sİnd Katil münevı.ıer bir adamdır rum. Faka.t, bu _ya~tı!l'nn. şey ~e 

1 

kafa vurdu, topa yetiıen Zeki aol ıni.ttir. Saffet Beyi Selim Sırn Be 
Müsamere PARIS, 6 (A.A.) - Doktor nim içi~ .b!r vazıfe ı~ık .• H1ıtlerdıle ve sıkı bir şülle üçüncü defa ola- yin en eski talebuinden beden ter 

!ar vak'anm üzerinden birkaç sa- Muaaolınmın pereıtış ar arm a· rak topu İzmir ağlarına taktı V biyeıi muallimi Feridun Bey ta· 
Dün f e)'Iiye lisesinde bir iz. at geçmeden evvel M. Dumer'in nım. Maam~fih bunları'.' hiç biri; oyun da 3 • ı latanbulun galibi : kip etmif, o da üıtadnun hayatın 

;i müsameresi tertip edilmiı- Ahhi vaziyeti hakkmda kat'i bir ıinden fimdıye kadar bır para bı ti ile neticelendi .• lzmirliler b:in dan ve ihtisaalarmdan bahaetmİf 
tır. karar vermenin mümkün oltnAdı Je almıt değilim.'' ci devrede çok ııüzf'I bir oyun oy tir. Feridun Bey sözlerini bitirdBik 

Müsamerede talebe velileri- iını aöyleyorlar. Katilin attığı kurtunla ke&iJ. nadılar, bilhassa müdafaa. hattı ten aonra talebeainden Şevket • 

ı h 
. • Katil Goulgouloff, tabip ve ay . olan M. Dumer'ı"n •·-ltuk altı rok gu"" zeldi. lıtanbullu.lar ise mu- Selim Sırrı Beyin elini öpmüş ve 

e, davetliler ve •e rımız ma- · d · mıt "" ' · • S ı· S ' ~· :zaman a Rua fapstleri cemıye •ı"ryanı ıaat 18,15 te biribirine hakkak kaz.anacağız: dıye İıtekaiz bir buket vermıttır. e un ırrı 
a•if erka"nı hazır bulunmu,lar- tının sabık -1" 11"dı"r. Merkum zabı , b d ı B de Şevket Beyı· alnından öp tada, •v b ·ıanmı,trr Doktorlar hafif bir ve cansız ır oyun oyna ı ar. E- ey 
dır. ard Fra?aızl!'"rın Bolşeviklere •1~h göriildiıiünü söylüyorlar. ger lzmirlilerin muha~im hattın- mck ıuretile mukabele tmit. aon 

Muıamere saat 21,30 da is. ~ Aım e!tıklennden ve Avnıpa Daa h henüz haftaki yaraya ame da fırsatcı ve gol atabılecek kabi ra huıruna hitaben büyük heye-

t .ki 1 t ı e merıkanın Sovyetlere para . a a ılmamı tır Ancak '--r- lı'yette b!r iki oyuncu olsaydı. Bı·- canların ıükı'.itla ifade edilebilece 

Ayd1nh Cemal Sey 
vefat etti 

AYDIN, 6.- Bura etrafından ve 
eaki ailelerinden Aydınlı Cemal Bey 
vefat etmİftir. Cemal Bey nktile 
Çakrrealı tarafından dağa kaldırıl
nut ve yiinan iaalinde ~ zarar 
ıönnüttür, vefatı havalide umumi 
teeaür uyandırmıttır. 

Misafir kızlara ı rkın
tıhk edenler 

Ş.eh.~ze gelen Romanyalı 1 
Oarulfünunlulanndan iki genç 
kıza sarkmtıhk eden Sava ve Pet 
ro yakalanmqlardır. Halrlannda 
tahkikata başlanmıfltr. 

eJııır Y ab mektebi sabı hesap 
emuru Karaferiyeli lamail Hak 

kı Bey henüz kırkaltr yatında İ· 
ken vefat etti. Cenazeai buırur 
Ortiı.\ı:öyile saat ikide evinden 
kalkacaktır. 

[fyayi nefise satışı 
Beyoflunda istiklal caddesin· 

d,e (Kliriç) otelinin fevkalade ne 
fa! e~raıının müzayede auretile 
dünkü cuma ı:ünü furuhtunıı bat 
lanıl~t~· Buııün ve yarınki pa
zar runu ve pazartesi elden fü4 
~h~e devam olunacaktır. Ta
hplenn sabah ondan aktam saat 
yediye kadar müracaattan 

RADYO 
1 

Bugünkü program 
ISTANBUL (1200 m.) - 18 sra 

mofon, 19,5 Daruttalim heyeti, 20.5 

gramofon, 21 Dariıttallm heyotı, 22 
orkestra. 

BÜKREŞ (394 m.) 20,10 konser 

21,40 gramofon, 22 orkestra, Vil

helm tel <>pera•ının uvcrtüru. 

BELGRAT (429 m.) - 21 Ri-
gol et ta opera undan parça!~., 23,30 
dana havalan, 

ROMA (441 m) -
ı-adan nakil. 

21,45 ope-

PRAC (488 m ) - 21,25 gnuno

fon pliklan 22 fen musiki. 

VlY ANA (517 m.) - 20,36 pi

yano lı.onıeri, 21,15 lndizien piyeai. 

23,35 dana ba ... lan. 

PEŞTE (550 m.) - 20,30 <Han

deler diyan) ismindaki operet. 

VARŞOVA (1411 m.) - 21,15 
Şen musiki. 
telif parçalar. 

23,10 Şopenden m11h-

BERLIN (1635 m.) - 21 Şen 
g...,., 22 cazlMınt. 

SATILIK ve KİRALIK 
HANE 

Betikl&fta Kılıç Alide Altm 
Kadın aolraiında 12 No. hane (6 
oda mutbııh, bahçe. kuyu ,.. tu. 
lumı.11, terlı:oı n alelıtriği han) 
satılılı ve ıa..Jıktır. Görmek iste
yenler yanındaki haneden veya 
bekçiden anabtan alabilirler. Cö
riifm.elı: için de Milliyet matlıu11-
na Nihat ve Nuri Beylere mlinı

caat edebilirler 

Devredilecek 
beratı 

ihtira 

" Güneı perdelerinde · ve bunlan. 
dair ialahat" hakkında ıinai Müıliri 
yeti umıımiyeıinden istihoııl edilmiı 
olan 19 Haziran 1928 tarih ve 708 
n..-ralı ihtira beratı bu kere f,,. 
rai .-e ytıhut icara Terilcceiftıden 
mezkıir ihtirayı Mhn almak ve ya
hut iatlcar etmek arzusunda bulu
nan zevetm lıtanbul Bahçekapı Taı 
H. No. 43-48 de mülrim yekiJi H.W 
lstok efendiye müracaatları. 

SEYRlSEF AlN 
BOŞ FIÇI SATIŞI 

Ambarda müterakim bot 
Y•i fıçılanoa verilen fiat 
haddi layıkında görülmemiş 
tir. F azlasile almak istiyen. 
lerin 9 mayıs 932 günü aaal 
16 da depozitolarile Levazun 
Mübayaa komişyonuna müra 
caatları. 

1 al martile baf anmıt ır · vere k Bol ı 1 yat yap ' "" k ·· ha • Jd "-· 
T-ıebe'tarafından lzmirio rind;~ d te':'_ikl.~ii tetc;_i ett!~. e: ~n tarafından tir; anın ikiye bö 1 rinci devrede gol kaydedebilirler ğini. ço mute ..,. o uo;~nu 

n .. 
1 

. ~layı oldurmek ıatedııını t
1

_ . den mütevellit mebzul di. lstanbul takımında müdafaa söylemiş, müaamerede lı'.itfen ha-
kurtuluıunu tasvir eden "Vasi., soy emıştır. unnıe•ın b k b' zır bulunan Bulgar muallim ve 

1 
M Dumer'in · . . . . nezfi dem durdurulınu1tur. Dok- hattı çok ozu ır oy~n oynadı. 

Yet" isimli bir piyesle, Mo ıere · "~~yetı ıyıleftyor t 
1 

cak bir kaç saat aonra Muavin batımda en zıyade mu- profesörlerine teşekkür etmi9tir. 
ın L d 1 k gıbı or ar an ff k ı uncu Ce tt ikin Buna Bulgarlardan bir zat muka 

Mühim İlan 
.. uoazı pa,...•ların an a ınara PARIS 6 A A ·· . M Doumer'in vaziyeti hakkında va a 0 an oy. . :'a 1 

• •ıı- • · · - Katti Gou- · b"I ld . . · d de lzmırlıler bır gol ka bele etmiş, Türk talebe ile hoca-
~CUde getirilen bir eser tem- s<>ulofPun 7!l haziran 1895 tarihinde mütalea beyan ede 1 ece · erını dı evk~ be her lıta b il la y lan arasmdaki bu çok samimi ve 
sı) edilmigtir. Müsamere pek Labenskaya"da d id11iiı ve bundan aöylemi,lerdir. etine e ':a ancak n h u k rrn kalbi levhayı görmekten pek faz 
Pıı.rlak olmu• temsilde küçük altı ay eVYel Franıadan teb'idine ka j Reisicüınhur, büt~n meleütı aldi 1 golun~d~ '°'Son on be d ';;1. ete la mütehauia olduklarını, Beden 

'' rar verilmiş olduğu ög" renilmiştı'r ' yeıini mub.~faza etınış ve yanına ge il elebbı 1' er. ht J"t" ım" dt. a kı adda T san'atkirlar •iddetle alkıtlan- Me k . b -zı - 1 k atan u mu e ı ı ıye a ar terbiyesindeki ürk usulünün çok 
tnışlaı·dır. ~ r. ud~d~~tıratmı Y11Zmaiı a- len '"!vcesıneih~zh.iı .10 er .7 ~ görmediğimiz oyunlarından birini beğendiklerini, memleketlerine 

det edın ıgı ..-terde tesadüf edilen ıu...,tıylc !eve 1 t!\p etınış r. · d B'lh 511 Zekin· dönünce bu usulün taammümüne 
Mü 5,30 da ni- bi ·· le · b "ka t M D •· aldığı yaranın en e oyna '· 1 

"" ın oyunu· h samere saat r cum. nın ~ b•uı1 •d ı laaavvur 
1 

· I uıtl•ı.e~ ın ..•.. d , 
1 

d · , nu kaydetmodt"n geçemiyeceğiz. çalı'lacaklarını beyan etmiılerdir. 
il Yet bulmustur ve taımım etmı~ u un uğunu göa-1 ıemı.ı ye '. '. gogsun c ou unaıu ": 1 z ki taknnın galibiyetinde amil Müteakıb~n talebe tarafından 

· · ı Ocktor!ar ıkı. ~cf.• yapı"!n na~lı ol~u Verdiği iki mükemmel ufki muhtelif parçalar çalınmıt ve tah 

Ittih.ad• 1".1111 
TÜRK SlGORT A ŞiRKETİ 

Harik ve /ıayat üzerine s~gorta muamelesi 
icra eylerız. 

Sigortaları halk iı;in mü~ait şeraiti havidir. 
Merkezi idaresi: Galatada Ünyon Hanında 

Acentası bulıııunayan şehirlerde acenta aranmaktadır. 
Tel: Bevoğlu : 4887 

,ı, t'.mchycsı .. ın a~cta Uır mucıze · il · kaydına ıeb I ta üz.erinde kariktürler yapılmıt-
t • ·· 1 · 1 rdi pas ııo crın ep o • 

yaKra 1!1g?'k~ aoy "';"_'fde Pr • ğ'd "ka du. Yapmıf olduğu son gol kendi tır. "Bahir şahın seccade•i" i&imli 
atı ı t sene a.a ar ra a ı - I . . k t"nı· herkeae g- t rd" bir komedi de temsil olunmuştur. 

· · K ·ı· M k 'd · sının ıyme ı oı e ı. met ctımştır. atı ın ona o a •· İ . rı ·1uııaı edilecek b · ku Gene talebe tarafından muvaffak 
kamet etmekte olan zevcesinin adli- 'I zmır 1 er 

1 ır v bir zeybek rakıı oynandıktan aon 
ye emrine i\made tutulması bildiril- .. --····-·-··•-•u•••· .. ·-.. •••••·-···-·• ra Beden terbiyesi aalonuoa geç.il 
miştir. ceıinin refakatinde gelınittir mit. bizzat Selim Sırn Beyin neza 

Katil komiserlikten adliyeye g(;, 1 Paul Brede namı ınÜıleariyle Ruı- reli altında harekatı bedeniye ya 
türülürken yol üzerinde biriken halk j yaya dair birçok es rlcr yazmış bu- pılarak miiaamereye nihayet ve. 
kitlesi ~Katile ölüm" diye bağırnuf lunan katil muharrirlik aan'atından rilmİ§Iİr. Selim Sırrı Bey hayatı
lardıo. i•tifade ederek Reiıicümhur tarafın nm en heyecanlı günün yatadı" 

Kemali faaı\vetle siyasetle menul Qıı.n ziyaret edilmesi mukarrer olan nı talebeai arasında en m • g; 
n1 n katil Monako''!a _bir tp~ ta 1 mahald~. bu_lu~abilmek icin mezuni- sa

0
atlerini geçirdiğini ve çok :..~~e 

ı raft.~rlar peydA etmı,tı. Parıse zev- vct a1abılmıstı. l h 11iı olduğunu aöylemistir. 

TORK ANONİM ELEKTRİK ŞiRKETi 
Şu son zamanlarda, bir takım dolandırıcılar, başka 

müşterilerden aldıkları makbuzlar mukabilinde, terci
han Hannn müşterilerimize müracaat ederek para iste
diklerini ahalinin dikkatine &r% ederiz. 

Makbuzlar, müşterilerimizin vazıh surette adresleri
ni ihtiva ettiğini ve memurlarnnızm, her talepte ibra
zına mecbur oldukları, cari sene için muteber hüviye 
varakalarını hamil bulunduklannı hatırlatırız. 

Şirket, mevzuu bahis dolandırıcıların ef'alinden hiç 
bir mes'uliyet kabul edemeyeceğinden, kendilerine ib
raz edilen makbuzlara fevkalade dikkat etmelerini v~ 
memurlardan hüviyet varakalarmı"n iraeıi talebinde bu 
lunmalarını müşterilerden rica ederiz. Müşteriler, Şir
ket namına tahsilattan bulunmağa salahiyeti olmayan 
kimseler k:arşıaında bulundukları zaman Polise müra· 
caat etmelidirle• 
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Yer yüzündeki radium'un m~kdarı 
hesaplara nazaran beş yüz gram! 

REiStE A 1 LE • 
1 

Hw a:r halinize ,öre, YUati olaralı: 50 ila 150 lira sarfediyorıunuz.. Bu 
maırafhırmn kkkal, kaaap, kunduracı, terzi, tuhafiyeci, doktor, eczacı, 

lolıanta vesaireye takaim edilmektedir. 
Alacağrmz mallara ve ziyaret edeceğiniz mağazalara ıöre değİfen ve 

1 
Kilo 
225 

1115 
425 

1285 
890 

90 
1350 

Askeri tabrikalar ilanları 

Taze bakla 
Saku; kabair 
Çalı fasulyesi 

. Patates 

· günü zevalden sonra T oph 
de Satın Alma komisyGll 
gelmeleri ilin olımur. (165' .. .. 

Yalnız 14gramı Amerika' da hususi doktt>rlardadır 
1 

% 5 ili 20 iskonto temin eden 

i Z M E H T 
Kuru sovan 
Taze sovan 

EKMEK . 
Askeri san'atlar mekt 

için haziran 932 İptidaaın 
itibaren t!!frİnisani 932 gay 
ne kadar (19440) kilo ek 
alınacağından şartnameyi g' 
mek için her gün ve müna"J 
saya girmek üzere 21 ma"' 
932 cumartesi günü zeval~ 
sonra Tophanede aabn alııl'i 
komiıyonuna müracaatlan. 

Radluaua ketfİlll iataç ..ı- rad:JlllD bilditimis idi kurıun ola lmlıiında kur9un bir kutuya Yaze 1 
tetkikat .ı\lmuı fizio:r-i R-t- rak kalır • diler. Bir miliııramın binde biri 

Taze ayıekadm fa-

•- tarafmdaa 1898 da X ,..ab N . ~ kadar olan radyiımu "doze" ede , 
nın ketfinden sonra ı..,ı.m.,br. e l§e yarar. cek ııayet hauaı elektrometre- ı 

tirketinden tedarik edeceğiniz bir kart sayeıinde maıraflannızdan 
tWuninen '70 10 nispetinde tenzil edeb:lirıiniz. 2110 

775 
995 

1520 
1120 

sulyesi 
Patlıcan 

Bu keıift- bir m6ddet _.. Radywaluı en mühim haoaaaı ler Y•P1'!m~tır. .. . 
Franaız ilimlerinden Henri Bec- berhayat enıiceyi tahrip etmek- Radyumun bugun bır gramı 
qurel X ıuaab na9reden bir ~lu 1 tir. Bunun ilk defa fHkma varan 70,~ dolara ıa~ı~makta~ır. !J· 
tiibibıil tetkik ederken, bu tüp d- Henri Becqural olmuttur. Bir ııün mum!yetl':. aabt. ~ılııır!"m uzerın

Bir aenelik olan bu kartın fiatı 3 liradır. 

Takriben bin mağaza ismini zikreden kataloğumuzu 
Dolmalık bil'ıer 
Taze bamya 
Kırmızı domates 
Taze barbunya fa-

Madame Curie 
dannın foaforlqtıima dikkat et
..U.tir. Bunun üzerine foaforlatan 
maddelerin X ıuaab neıredip et
mediklerini diifünmüttür. 

En ziyade foaforeaan madde
ler araamda üranyumu ele almtt 
ve üranyumun a:ayrf ıuaat netret 
tifini ıönnü,tür. Meaela karanlık 
ta ıiyalıı kiiıda aanlmıt bir fotoi 
raf piliiının bir müddet sonra 
üraa:r- ıaaatından müteeuir 
olduıtunu rönnüttiir. 

Bu aırada Marie Sklodowaka 
iaminde renç bir Leh lr.ıaı tahıilini 
ikmal içn Paria Darülfünununa 
ııelmit bulunuyordu. Bu kız bili.
hara maruf Franaıa fiıı:isyenlerin
den Curie ile evlendi Ye kocaamıa 
liburatuvarlannda tetkikatma de 
vam etti. 

Madam Curie bir müddet aoa 
ra Thorium ianinde batk• bir 
maddenin radyoaktif oldujunu 
sördü. Daha sonra üranymnun 
utihaal ettiii mad- külçeainder 
üranyumdan daha radyoaktif 
maddeler oldultunu ıördü. Bu
nun üzeı·iıfe kocaaı da batka işle
rini bıraktı ve beraberce çalıtma
lta batladılar ve 1898 de Üranyom 
dan 4-00 defa daha radyoaktif 
yeni bir madde buldular. Bu mad 
deye Madam Curie'nin memleke
tine İzafeten Polonium iımini ver 
diler. Bir kaç .ay ıonra Polonium 
dan bat bin defa daha radyoaktif 
bir -cıda buldular. Radyum ket
feclilcll. 

Aacalr. radybmun teuidi bir 
kaç - aonra müy-r oldu. 

Radium'un ışıkları 

Raclyıimde üç türlil ıtık var. 
Birinciai Alfa tuaatıdır ki; radyu
mun hemen bütün haruri enerji
ıini t99kil eder. 

Bir ıram radyum bilainkı
ta üç yÜz kilo kömürün ihtirakın 
dan hiaıl olan enerjiye muadil 
bir e-rji teTlit eder. Bu Alfa 
tuaab müabet elektrik humuleli 
Helyum zerretüzzeratıdır ki ıür
ati saniyede 20,000 kilometredir. 
Ondan sonra Beta fuaatı ıelir. 
Menfi elektrifi hamil olan bu fu 
aat küçük elektronlardan mürek
keptir ve bu elektroalar aaniyede 
280.000 kilometre ıür'at~e muhi
tini bombardonan ederler . 

Daha sonra Gama ıuaatı gelir 
ki, bu X ıuaabna muadildir, fa. 
kat daha nafizdir . 

Radium'un hayatı 
Radyam binnuariye hiç bo.. 

&uhiıuıiz. Bir railyum parçaaı ilci 
bin .ene aonra yan yanya azalır. 
Dört bin sene sonra büebütün kal 
mamaa ılaaım deiil m.i? Hayır! 
Rady{ım bu kadar azim bir müd
detten sonra yan ranya azalın
ca, tekrar ikiye ayrılır. Fakat hiç 
bir zaman tükenmez. 

Radyüm naaıl azalıyor? Bazı 
alimler fU faraziyeyi yiirİİIÜyor
ları Radyumde her atom - yani 
ber biri bir miliıramm yüz mil
yonda biri ltadar vezne •elen 
urre - bir nevi mini mini ciim
lei ,_.riya 6İbUlir. Bir "Gü-f'' 
in, yani bütün atom maaılerinin 
toplandıiı merlıui bir nÜv• etra 
fnula a.aim müıılarda mini mini 
"Hyyar.r ler --cl•lıtronlar- do 
laıu ve ba an•tle •İnfia• ı llÜc:ü
de ıetirirler • 

2000 ._e aonra bu merkezi 
nün infilak ederek ikiye ayrı
lır. İkiye ayrılan parçala,. da bir 
hayli zamanlar sonra yine ikiye 
ayrılırlar ve bu auretle diğer mer 
ked niinler haaıl ederler. Fakat 
bu parçalanıtlar için milyonlarca, 
milyonlarca aenelerin geçmesi la 
zandır. Zannedildiğine ıöre, bü
tüa bu hidiaelerin en sonunda 

- 1901 aeneai niaanmda _ bir dend~r. Dunya ıatıhaalatı aenede 
radyüm parçaaını kapalı bir cam yetmif, ıekaen ııram kadardır. 
tüp'e koymut ıiyala kaiıtlarla aar Hali hazırda bütün kiire üzerin . 
IDlf, bir mukavva kutuya soka· 
rak yelek cebine yerle9tirmit, ve 
aokafa çıkmı9.. Radyum tübü ce 
binde alb aaat kadar ya kalmıf, 
ya kalmamıı .. 

On ıün aonra Becqurel vtieu
dünde, tam radyum tübünün bu
lunduju hizada kırmızı bir leke 
ıörmllt ve bu leke az aonra yara 
haline ıinnif .. Bir iki ayhk teda· 
viden aonra geçmİf .• 

• 
{lA o , tJ"" 
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+ 

isteyiniz. 
H ı Z M• E T 
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Istanbul Evkaf Müdürlüğünden: 
Beykozda Hünkar iskelesinde dibağbane ittisalinde vaki ça

yır otu ile kır kahveciliği üç sene müddetle icara verileceğinden 
müzayedeye vazedilmiş ve 26-5-932 salı günü ihalsi icra oluna
cağuıdan talip olanların İstanbul Evkaf Müdiriytinde Orman 
ve arazi kalemine müracaatları ilan olunur. (1651) 

Istanbul Evkaf Müdürlüğünden: 
1 Çavll§baıı vakıf çiftliği dahilinde dört parçada kırk dönüm 

360 
90 
80 

15 

lspanak 
Dere otu 
Maydanos 

aulyesi 

Askeri San' atlar Mektebi İ
çin Haziran 932 iptidasından 
itibaren T l!Jrİnisani 932 gayesi 
ne kadar altı aylık yukarcia ya
zılı on bl!f kalem yetil sebzenin 
bilmünakaaa itasma talip olan
lar şartnameyi görmek üzere 
her gün ve münakasaya girmek 
için de 23 Mayıa 932 pazartesi 

(1661 
* .. • 

ET iLANI 
Askeri aan'atlar mektbi i 

haziran 932 iptidasından 
yıs 933 gayesine kadar bir 
nelik (8780) kilo et münaka 
ya konulmu9tur. Şartna 
görmek için her gün ve mü 
kasaya i4tirak etmek üzere 
mayıs çarşamba günü zeval 
ıonra Tophanede satın alma 
misyonuna müracaat eyleme! 
ri. (1660) 

Radyiımun berhayat, enıiceyi 
b uauretle tahrip ettiii anla9ılın
ca, muzır "Ye hastalıklı enaiceyi 
tahrip için iıtima li dütünülmüf 
ve bu ıuretle radyum cerrahi il
minde büyük bir yet' tubnuıtur. ı 
BilhaHa kanaerin tedavisinde .. 

çayırın senei haliye kiyahı m üzayedeye vazedilerek 18-5-932 
tarihine müaadif çartamba günü ihalesi İcra kılınacağından ta- • ı: .. :=::=:::::=:======= ... =====~-OCIC::=::;:~Q:Q 
!iplerin yevmi mezkiırda İstanbul Evkaf Müdiriyetinde Orman 

1 
Kanser nasıl tedavi edilir? 
Kanaer deride, dilde, yahut mi 

de, bağıraak ıibi her hanıi bir 

ve Arazi kalemine müracaat eylemeleri (1649) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~, 

uzvumuzda h •• ,, olan bir nevi ı . na~ ~n M I .. ~. 1. .... ~ 
d~ur'duı:· .B'.' d~ur'un h~_ıusi· de istihsal edi lmi~ olan 500 gram fi 1 oy 9 mu ır ıgın en.• 
yeti ,kend1S1n1 letkıl eden hucey· ı kadar radyum bulunduğu tahmin U 
relerin ıün geçtikçe çoğalma11, edilmektedir J d 
b~~ainkıta gen!tle~eıi ve vücu- Bu mikda~ın en büyük kısmı Car müzaye esi 
dun her hangı bır noktaaından Amerikalıların elind•dir Pariıte 
batlayaı:ak İıtilai bir h~I .. •lma~ı ki radyum enıtitüıü;ün ~linde bu Nev'i Karyesi 
Te en nıhayet haıtayı oldurmeaı- kıymetli maddeden ancak 14 Otel bab K l't Pi dir 1 maa ce a ı arva orva 

· • gram vardır. Amerikada hususi 
Geçen. aara kadar kanıe!le a~ surette icrayı tababet eden dok- . 

cak amelıyat yapmak auretıle mu torlarda on bir gram kadar rad- ı Gazıno 
cadele ediliyo.rd_u. Şim~i. X şua:'ı .. 1 yum bulunduğu anlatılmı~tır. Şu Hane maabahçe " 
tı Te radyum ııhın:'I ~dılıyor. Bıf. küçük rakamlar, be~eriyetin ha· Hane " 
haaaa daha mueuırdır. Taaavvur yatında ve aıhhatinde ne büyu"'k 1 H 
d' · k" d ·· ·· Gam ane e ınız 1 r~ yumun . a fuaaı- rol oynuyor ve ileride daha ne a-

" " ,, 

" 
" " 

No. 
90 

3 
4 

15 
19 

nı on •a~tunetre aıhaninde bir zim roller oynayacak!. ,, 
lrurıun bıle durduramıyor. Huıe " 17 

Radyum ~ozla~'.. muayyen .~ik Canada'da bulunan Dükkb " " 1 
darda ıayet ınce ıgneler dabılıne Hane " " 116 
konuluyor ve bu iğneler kanser radium H " " 117 

icar müddeti 
3 ı 7 932 den mar t 934 
sonuna kadar 21 av ,, ,, 

" ,, 
" 

,, 
,, 

" ,, 
Tarihi tesliminden Mart 
1934 sonuna kadar ,, ,, 

" .. " ,, 
,, 

" " ,, ,, 
" dumuru.na uğramr' uzva batırılı- a.ne ,, ,, 

yor. Bütün bu iğnelerden çıkan OTTA W A, 5 (A.A.) _ Sa- Hane maabahçe " " " 
g_ayrim~r'i f~aat kan.erli nesiçle- bık batyekil M. Meighen Cana- Ha_?e ~aabahçe " " • " " " 
n tahrıp edıyor • ·'-d' bul .:" ' . l Bag yen 8ağlu Eylal 932 İptidasından i-Radyiımun bundan batka le .,. a unan rawum mıktan 'b .. "dd 1 
davide kullanıldığı yerler çoktur: hakkında iyan mecliıinde yapı- Fi 'f 

1
. . h d du d h' tı aren uç ıene mu et e 

Rady{ımun tetkiki ve tedavideki lan müzakerede söz alarak Ca- orya. çı t ığı ~ ~ a ılln~~ nu?1ara .. ve evaafı ~kanda 
tatbikabnın teveaaüü için bir çok nada' da elde bulunan radium yazıh emlak ve arazı hızalannda goıtenlen muddetlerle ıcara ve
~-leketlerde radyum enstitüle-1 miktarının takdir edilmiyecek rileceğinden talip olanlann ihale günU olan 25 May11 932 tarihi
rı açılmıtbr. 1914 te Pariate açı- b" kı ett ld - b d ne t~adüf eden Çartamba günü a.aat 13 te Ye fazla izahat almak 
lan radyum enıtitiUünü bizzat ır ym e 0 ugunu, un an · t J • d b " B kı k" M 1 "dil )fil<.ii " 
Madam Curie idare ebnektedir. dolayı hükiımetin meydana çıka ıs eyen .~ e er gun a r oy a mu r il ne muracaat ey-

rılan yeni radium mikta.rlarmm lemelen ilin olunur. (1706) 
Gramı 70,000 dolar .. k L •• • • ld · ı· mura a.,.,..ını e e etmesı azım 

Radyum kat'iyyen aaf halde aatıl 
ma:ı. Sulfat dö Radyüm veya bro geldiğini ıöylemittir. 
mür dö radyum halinde satılıt". M. Meighen, alakadar ecnebi 
Bu vaziyette mutfak tuzuna ben müesseıeleri bu yakınlarda Al
zer. Ekaeriya bir milimetre ka berta'nm timalinde Grand-Ours 
lınlıinıda ine~. plit~~ tüplerde j rnıntakaaında keşfedilen radium 
muhafaza edılır. Bu tupler de ay , 
rı bir milimetre kalmlığında al- ma vaz ıyet etmekte ıerbest bı
hn mahfazalara konur. Heyeti u raktlmıyacağını sözlerine ilive 
mumiyeai de bir aantimetre ka- etmittir. 

• w 

ZEYTINDAGI 
Falih Rıfkı Beyin en çok beğenilen eseri 

Tahlisiye umum müdürlüğünden; 
Kumaıı dairede mahfuz ve memhur nümuneaine tevfikan i

rae edilecek fabrikadan alınmak· üzere idare müstahdemini için 
220 ila 240 takım yazlık elbise imdi aleni surette münakasaya 
konulmuttur. 12 Mayıs 932 tarihine müsadif Pertembe günü aa
at 14 de ihalesi icra kılınacağından taliplerin bu baptaki ıartna
meyi görmek üzere Galatada Rıhtım caddesindeki ldarei merke ı 
ziyeye müracaatlan ilin olwıur. • (1584) 

Darülaceze müdürlüğünden 1 

Bedeli. keıtfi 2884 lira 40 kurut olan Darül&ceze irdabane tec.. 
rithanesinin keıifname Ye krokisi Yeçhile ve kapalı zarf usulile 
münakaaaaı 19 Mayıs 1932 perıembe günü aaat 14 te icra edile
cektir. Talip olanlann yüzde yedi buçuk teminat akçesile Darüla
cezeye müracaatlan. ( 1627) 

Merhum 
Muallim M..:bahat Beyin tercüme 
ettiği ve matbaamızda tab edilen 

Ameli Hayat ... limi 
IHer~ert N. GA~~~N)un 
İDEAL BÜRO 

ve 

Yeni Müşteri 
Bulmak San' atı 

Eserleri gayet güzel bir 
tekilde lntif8r etmlttir. 

Bütün it adamlanna tavsiye ederiz 

Tevzi Ma~alli: Milliyet Mat~aası 
kitaplar için poıta ücreti alınmaz 

~-----------· 

Büyük Tayyare Piyangosu 
4. ctl ketlde 11 -Y•• 1932 dedir. 

BDJDk itramiJe 4 0000 lira~ır 
Ayrıcaı 16.000, 10.000 liralık büyUk 
ikramiyeler ve 20.000 llrahk bir 
mükifat vardır. 

Dr. IHSAN SAMI 
ZEYTINDAGI gazetemizde intişar eden 

tefrikalara yapılan birçok ilavelerle bir m;sli 
daha büyümüş ve ayrıca kitaba merhum 
Cemal Paşa'nın papyekuşe üzerine basılmıf 
bir fotoğrafı ile memleketi terkecierken Falih 
Rdkı Bey'e yazdığı bir mektubun kopyeai 
ilave edilmiştir. 

Milliyet Matbaa si 
Gonokok Aşısı 

Belsoğukluğu ,.e ihtiL\tlan.,.. 
kartı pek teıirli ve taze qıdır. 
Dinnyolu Sultan Mahmut tür-

Zeytindağı Muallim Ahmet Halit kitap!ıanesin de satılmaktadır. 

Flatı 125 kuruştur. 

nnaıcıuruuuzttnuınurıanııı:lftFLcuı n , 

Nafia vekaletin~en 
150 ton yerli çimento pazarlıkla mübaya edilecektir. Pazar

bk 15/5; 932 tarihine müaadif pazar günü aaat 15 te Ankara' da 
Nafia Vekaleti binasm.da yapılacaktır. 

Pazarlıia ittirak edeceklerin 285 liralık muvakkat teminat. 
lan ve Ticaret Odası vesikaları ile birlikte ayni gün ve aaatte ko
miıyona müracaat etmeleri lazımdır. Taliplerin şartnameyi gör
mek üzere Ankara'da Nafia Vekaleti malzeme dairesine, latan. 
bulda Haydarpaşa'da tesellüm ve muayene memurluğuna müra-
caat edebilirler. (1765) 

1 Devlet Demiryolları idaresi ilinla~ -
Samsunda bulu~an ~ir deniz motörü, 6 duba, 1 salapurya, 1 ça 

par, 1 sandal ve saırenın aleni müzayedesi 14 Mayıs 1932 Cumar 
tesi günü saat 14 te Samsunda mağaza miidürlüğüm -- e yapı
lacaktır. Tafsilat Ankarada Malzeme dairesinde, lstanbuldıı 
Haydarpaşa mağazasında meccaı:en verilen şartnamelerde yazı. 
lıdır. (1675) 

Ber ·Nevl 
Mecmua Duvar Afişleri 

Mektep Kitapları 

ROMAN 
Mektupluk Kağıt -

Zarf - Kartvizit· 
Fenni Kitaplar Fatura - El ilanlan 

TABEDILIR 

Defteri kebir, Yevmiye ve 
Kasa defterleri mevcuttur. 

Her Müesseseye Elverişlidir. 
Kitap ve mecmuaya ait kliteleri Klitehanesinde yapar 

A<dlıres: ANKARA 

Milliyet Kitap 
Caddesi 

Kısmı 
Telefon, 2431 o - 24.319 - 24311 e 

beli No. 189. 

Hekimi 
ProfeılSr Pariıten mezun 

Dr. Eaat P,. Dr. ŞUkrU 
Babıali \"ilt~et kar>1sındo Nn. !~ 

: MAMA] 
C.vrunuzun en aıbhl gıdaaıdır· Dr. Hakkı Şinul 

Dr. A. KUTIEL 
Cilt Ye zübreYİ baıtalıldar tedayihll" 

1 nail Karaköy Börekçi fırını .,...,ııı 

1 dııı 34. 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahiliye haıtahklan 

mütehasaısı 
Cumadan ...ada hergün öfle<IC" 

sonra saat (2,30 dan 6e) kadar I• 
tanbulda Divanyolunda 118 nu,,.... 

1 
ralı huıuıi daireainde dahili b.aJ19' 

lıklan muayene ve tedavi eder. 1t" 
lefon: lstanbul 22398. 


