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(A1,_>. Hamıli 111...t.Ja Bey (ldaıhl, C-' Bey(~) 
Ali Riaa B. (lllanlm), .Riittii B. (.._,) 

zu~ 'gün gümrüklerde 
:!:~~muamele yapılmıyacak 
Yı'v ekalet, yeni tarife kanunu tebliğ 

ıı ~ edilinceye kadar gümrüklerde 
!~~":.muamele yapılmamasını emretti •• 
neJ 

bil Meclisin gece içtimaı 
biı 

Şairi,. s.,, (Çotalco) 
AN.iCARA, 

- Bürit ltfil13 I !_.T el';~oala • Mat 24) 1 
et nıecliai ... t ız lııapılı: 

GaZi Hz. Meclisi 
Teşrif ettiler 

ANKARA, 31. (Telefonla)· 
Reisidimhur Hz. •k .. m üzeri 
B. M. Mecliaini tefrif etmit
lerdir. 

ismet Pş.nın köşkünde 
Bir içtima 

ANKARA, 31. (Telefonla) • 
8uııüa öifeden aonra lamet P9. 
nm kcitkünde Meclia Reiai, Ha
riciye Vekili ve Dahiliye V eki
li ıeç vakrta kadar bir içtima 
yapmulardır. 

Londra konferansı ---
Heyetimize Hariciye vekili 

riyaset edecek 
ANKARA, 31 (Telefonla) - Lon

dra "-feranama iftirak edecek heye
timia aaalan lrararlapmftır. Heyeti
mize Hariciye vekili Dr. TeYlilı: Riit
tü Bey rİyıuet edecek. lktuat vekili 
Celal Bey heyetin ikinci reİaİ bulUDA· 
cakbr. Mahmırt Celil Beye refakat 
edecelt _.t ar•-d• Kurtoilu Faik 
Bey ve J, Benk•u teftit heyeti reiai 
s.m; Bey ı.w-lmr. 

Kaydm bütün dünyaya 
teşmilini istedik 

• 

Seyrisefain yerine üç 
müdürlük • 

yenı 
--~--------~~ 

Yeni teşkilatta yüz yirmi kadar 
memur tasfiye edilecek 

D-a ve Ha- T- 111D111D müdür 
lüiü tetkiline ait ,_; layiha, dün a. · 

M. M. de kabul e
dilmİftir. Bu yeni 
anan ile, Sep;.. 
fain idareai tetlrili 
a üçe aynlıyor: 
1 - Deniayollan 
~üdürlüiü; 
2 - Akay Müdür 
üğü, 

3 - Fabrikalar 
ve Havuzlar arii
clürlüğü. 
Kılavuzluk ve ro 

'llorkörcülük itleri 
lktuat vekileti büt 
ceaine her sene ko 
nulacak tabaiaat i-

Bürhaneddin B. le aynca idare edi-
lecektiı. yeni te • 

tekkül etmekte olan Deniz ve Hava 
Ticaret Ummn Müdürliifüne 600 lira Sada,,..~ ıuN 
ücretle Seyriaefain amam müdürü Sa· Havular~üd" · ıunuzun ne 
dullah Beyin tayini mukarrerdir. Aa. Beyin • • ıribi zaruret 
karada bulanan s.clalW. Beyin :ru.a tedir. ı'ite!' ~ .... ıc • .;..rc.-
tehrimne a•deti bıldeni}'cır. Sadullah ele ~a-~, intitar d.; r k olan ve 
Bey gelir ırelmez, temmm tıııMlv S.,. llell'l 3 Q - ..-i.yete 
riaefain wrlan ıh .. apmcaduk tirketi 
batl•nacaktır. B-· e bir ...... , .. .ıt laasırlılılara ela ........ 
komiayon tetkili muhtemeldir. Oğreni 811fbr. Din. vapan:llllar birlifinde bu 
lebilen malılmata ıröre, ......... ut idare ha•lla u...ri ıröriitmeler J'apıbmfbr. 
-urlarmdan 20 seneden fazla m.iW Yemi .......... SeJıı•fainin fimdiki 
deti hizmeti olanlardan 50 kiti asak •ferlerini idare adecek olan De 
n teka6de ııevkeclilecek, 70 kiti kadar nUı ~ itle- idareai _...... 
da miidcleti hizmetleri niabetinde taz- hiç ........ ılat ,...ı.tur. v.ı... .. 
minat ile taafiyeye tibi tutulacaktır. iki tefekkW, Deniz ve Hava Ticanf 
Ba wetle tiındilri m ... urlardan 120 - nıüdirlQ6nc:e hazırlanacak 
lôti lıadannın hizmetten aynlacafı ...,., &aafeo, iicarat Ye naldİ}'at tarife-
..!aplwaktadır. Y..U tetldlita ırelin- hri dlılaitinde p='q-k, bln1ıirlerinin 
.., o-. ,.onan ınüdürliiüne s.,.n. vapar1armm ahadılı limaaır 
eefafa W- -ıw anım d•n Hüsa- siDde vapar ı;r ""T">• ·:· 
ınettıa ve Aka,.• Yalcml ve ....lılB Y~ .ı · kupur faiDP•Yonu FTC 
veti.~ ..... m6dtlıflltllne J,ht- ıınli- .-- ile Fenerbahçe araaında cer. 

kuvvetli ve =et~ilf ~ian'ar~I: ) ::~ et:i;.uhT178 ~1 İdtibarile lra. 
nnda toplayan, Macar, Çek, Avuatar- aa, latanb 

1 
•r. e errul a .rn a uyuşulur 

ya takımlan ıretininler ..• Bunlara ye- li tak-.u Maon ae
1
ne erın en kaYTOt. 

· • k lrad b" . acar ann -..,ınme ar ır tcreftir. meleri ile go·· • 
diri 8lrlıe """' o • 
b da =:su '-~·*Z .... ;q J C a'd • .......-et.tan -...... vaparlu, ••o .... lclit. Falırilıalar ....,.. -. -•+bir 

- -- .... hPMaktn-. ...... aJm.. 

Bütün müderrisi;; ; ·ı 
fişleri doldıırduJ en e 

I"\.."!__ ısı . ar 
.uun ah Komitesi Ô.ü sııı.. ___ • 

bir toplanb yapb.~~ 
Nakilde •zarnt !asanıJ 

• 

Ü 243111 

tk 

fta 



' 

= 
l\t·WBll~ Ef. müstantik huzurunda 
~:- m 'Wfl Dchaltonei Haluıni Naaınl - Muz.ar 

"'" ""'f. ı.... ,,,.., diı ... ol ntlD/ 

Ma•mut Lat u...li. .... aanldı 1 
- .... idi.,.... lmna ............. 
d i?ti. Hattl ueanmm ı.u. boca
ı.n, merlmmu tMfir e_. ..___ 

ta ..... aa feea bir mieal lefldl edece
iiai laahiauftcdaıala lteyandan ibaret· 
ti ki bqka bir memlekette olsa, böyle 
,_ ,,azuun alamdan öperlerdi. 

... a~ ............ 
Meh-at E..t Elwfi. ......_ ilim ::t2Fı-.mi!i ':t::a"· ..:.':!. 

"N ı... .-e lllallbimm, ..... iriıımcek- ....,_ etmek olcluja s~u. 
1 it -.... -·•tlı ile. ... .,..._ MaaJwf, bizde, bilhaua o demde bu 
de •J'&n, bir adma ileri &bmJaD'" ne..i takdiri• •ok -:L.idir. 
laalt.l sittilrp seridea kölme med...- " • .., 
a~ ile telif iclrak ..... ,,. bu Takdir fÖJle dunun, azkaldı. muh· 
helrar·ti, ....... ,.. ......... ÇUlt- '-- boca, mücazat söncekti. Bere-
...... kat"'.,..,_ mıcl•it ..,..._ bt wınin, Mli)'e Nazm Abclan-ah
mıittiı'. Yobazlarm, M•• t Eaat E- m Pqa merhum, o hamiyetli, meta
ı..li)'i •vmemeleri, hattl tmfir et- ~~-oca Türk ortaya ablda, ayak 

neleri pek tMil i& - ilim, ciriİlll olmaz 1 
Merhum, tarizlere. t81d'°•lae alch- Di7e baykmh " sesini Saltan Ha-

"' etmez, bak tamdıiı ,.lclaa tat- mide itittftrek Maı...t Eaat Efendi 

mazdıMaia...ut Eaat Eı..di, -n*blmia- yi lmrtanlL 
dea, ~ s , •;1._,. 5altaa Hamit bu P,i celicletler, 

.......... ti. .... ...... li. =~~~~r=-~~-=.:: 
Bu mücadele ODUD söaüaii lmrkuı-- ...... ... ·---
yor, yıldmmyorcha. Metli , &a.aıa· tea, kırmaktan korkardı .•. Bunun 
ca, insiliz~ italya11ea, rwa ı-.... bafbca aaiki de Yehhamlıiı idi. Düt-
nna vakıftı. Son -.retliii ._...__ ... kazanmaktan ödii kopardı. Du
düvele ait hir eserindeki Ambu-p rup dururken ........ bafka bir saile 
bahsi ortabiı veheleye • .-,ti. çıbnnak istemezdi. 

Amba.,.oclan .. hud ..... Fraa- Milli haklan, vatani __,_deri 
uzlarm iki defa Midilli ........ donaa- müdafaa eden hir alimin, "muzır net-
... gönderip itıal ve si A laiula- riyattaa maznunaleyh" olarak müs-
bnı cibayete bqı..alarmı de.letler taatik huzunma çıkanbaaaı, içler •· 
anamda mer'i Ye muteber -'l "• ka- CUI, elim bir b&dUeclir. Milli haklan. 
Welere pek •J'km Wciai- aöyliycw- ~ ~ miclafaa bir cc:irüm» 
du. Bunun, tarilüai,..i ye harplerde ~ • ..ui laaldan. 'Yataaİ menfaat
sörülen ve teeNüfler edilea eaki t&!- 1-i müdafaa içia yazdan yazalar "mu-
lunlıldara lııeazedijiai de kaJ4eclerek zır,. addedili,.orclu. 
ticldteli teakitlerde buluaa,....tu. Bu, adeta, ,.tanını ___ ,_ etmi-

Mahmut Eaat Eı...tinin tenkitleri, yeceluin! Vataamla metsul olmıya-
bır taraftan matlak hükümdar o1..... cakaın!. Her nereden seline plain, 
haaebile Saltan Hamide, diser taraf- her lıakaızhğa boyun iiecekaill! .. 
tan da aadraza.m Ye hariciye aazmna Memleketinin menfeatleriai dipinmi-
dokunduiundan fidcletli bir infial u- yecebin, lakayt, uzaktan aeyİrci ka-
yanclırnutta. Mabmat Eaat Efendinin lacalum ! demekti. 
eseri ' netriyatmauzDTe,, clea addile Bir devrin aleyhine büküm .-ermek 
hakkında takibabkanuniyecle bulunul için. bundan kuvvetli bir mi.al, bir ve-
mau ferman buyurahnakla efendi ıika olamaz. Vatanını müdafaa eden-
merbum Netnyatımuzin-eden maz- ler, bir mücrim gibi mahkeme huzu· 

Bası~r-L_-----.------:,~ 
Kafi değil 

~f>.~ 
-01\;(' ~,, 

lngilizler r.' • .;~~ ., 
,v~ ~$.~ .-

Silahsızlanma bahsinde 
bir ceneralin fikri 

haber bekllp"< ~~~ ~"' 
LONDRA, 31 (A.A.) - - .... -i_~\.+·!=~ 
janamın öğrendiğine göre, l 

V AŞINGTON, 31 (A.A.) - Memo· 
rial Day münuaaebetile radyo ile .er· 
diii bir nutukta Jeneral Perıhins ıun 
lan söylemiştir: 

- Amerika aili.blan bırakma itinde 
önayak olchaiu takdirde diier dmet· 
leria onu takip edeceii-cibi çocukça 
bir fikre inananlan islcat için bir çok 
deliller yok değildir. Muahedelere rai 
men, dünyanın birçok noktalannda 
harp olduiunu, muahedelerin milli 
ibtiraalarla çarpıttıldannı, mütearrız 
devletlerin muahedeler tahdiclatmı ber 
taraf etmekten çekinmediklerini her 
kea ıörebilir. Dün1a öyle bir haleti fik 
riye içincle buluaaJ'OI' ki, hazı millet· 
lerin hakka karsı hünnebizlik ve harp 
culuktan vazıeçtilderine inanabilme
miz için, baait teminatlardan batka teY 
a.... ilatiyaç hiawdiliycw. Silihlan lu
rakma meaeleaiae setince, Amerikanm 
ümitleriai eMalaedıracak bir şeye ma 
lik olmacllkça müteyakkız olmaktan 
seri kalnuyacaiı &tikardır. 

CENEVRE, 31 (A.A.) - Ha.-u A
jaiuı muhabirinden: Konferaıu dün, 
lasiliz projeainin şu maddelerini tet· 
kilE etmiştir: 

1 - Taarruam müşabedeai, 
2 - Avrupa emniyet miaakı,, 
3 - Kimyevi harbin menedilmai. 

Avusturyaya gidecek 
Almanlar 

BERLIN, 31 A.A. - Avuıturya'ya 
aWecek olan Alma seyyahlarının 1000 
IW'lclık Yize ücreti vermelerini emreden 
kanun, buPn çılanııtır. Yarın, 1 bazi
na. meriıete giıecektir. --Skagerrak 

kumeti harp borçları hakkmt. 
osevelt'den bir haberin gelmes 
lemektedir. 
VAŞiNGTON, 31 (A.A.) - h 

borçlan hakkında bir karar alm. 
kuvetiniG sadece ve yalnız kODp"eye 
ait olduğu bilhaaaa kaydedilmektedir. 
Cümhurreiai müzakerata baf,lıyabilir, 
fakat her türlü azaltılma kararı kon
grece tasYİp edilmek icap eder. 

lkhsat konferansı 
V AŞINGTON, 31. A. A. - Mec 

lis hariciye komisyonu, dünya ik
tisat konferamma ıidecek olan 
murahhaslara verilecek talimat 
projesi lehine bir karar Yermİfl.İr. 
Bu proje, Amerikamn açıktan a
çığa gümiif ile albn arumda fiat 
niıbeti tesbiti ile çift maden esa
sı taraftarı oldujunu bildirmekte 
dir. 

BERN, 31. A. A. - Dünya ildi 
sat konferansında laYiçre heyetine, 
cümhur reisi M. Schalthea riya
set edecektir. 

ATINA, 30.- Londra konferan 
sında Y unanistanı temail edecek 
olan Hariciye nazın M. Mabimos 
ile maliye nazırı M. Loverdos'tan 
ve bu iki nezaretin erkinmdan 
mürekkep heyet cuma süai Loncl 
raya hareket edecektir. 

--o-
Uzak şarkta sulh 

PEKiN, 31 A.A. - Bi• Çin murah
haı heyetinia Tientain'e seldiii haber 
almmıştır. Ba heyet Japonlarta muvak-

BERLIN, 31 A.A. _ BuRÜn Al.-nya kat sulh hususunda -wöriifecektir. Heye
nrn muhtelif ıelıirleriacle, dünyanın en tin Tiant.in'den geçerken bir auibate 
büyük deniz muharebelerinden olan Jut- uğramuı ihtimali kar11ın• fevkalade 
land muharebesinin 17 inci yddonümü tedbirler almmıtbr. istasyonun bütün 
münaıebetile merasim yapılacaktır.. çıkacak yerleri muhafaza albndad1r. 

1 
"" zalrer 
Jim. 

Japo .... 
ISTANBUL,:, 

etlilmİflİr: /aponyo 
26 mayala JaponY"' 
Kintomo Mıulıakoji .ılh
.. matile elyevm Ce•,eJe, . ~ 

lzmira 2. 
IZMIR, 31 ( A.A.) _,, Haiı 

lanacak ziraat lıonpai İn #tazı 
te yapılan toplontula nıP'f.ann 

·Encümen malttelil yerlerJ" 8 
celr, Jıonwreye lwuı~r 

ltalganlarla 
ANKARA, 31 (Tele:lcltal)'alı/arJ, 

,,..iinlertle mübd bir neitmeJ, iizer: 

Sumerbanirıum N 
ANKARA, 31 (T elJ&un1ner B 

getirilecek uuat ara.ındla E.at Beyi aı 
tadır. Sadullah Bey Jijer,. uo.nı~r: ' 

Deniz y?A;~ 
sine ait Fl~ 

nunualeyh,, olarak müatantik huzuru- nana çıkanlına, artak o memlekette 
na çağınldı. vatan kaygaau kalır mı 1 Hele yetİfe'-

Müstantik celpaemeeiai alclıiı sün, c:ek naillere vatan, millet, ~ MY 

koprunün Adalar imke-leıiade kendisi· siıi, alika11, nasıl qd••hili~? 

Almanlar bu muharebeye Skasenak • • ----o--

Wnini verdikleri için bugün, Berliadelü Bır Türkü daha öldürdüler Bı·r 
Kemper meydanmm ismini Skagm"Tak KIRCAL · 

-~ ~\~~.\ -~~. 
• • e."fl- --\) sene ıçınc. -( ..,., 

ne raatgelmiftim. Macera11 hikaye e· Bu, yalnız ''hil,, için delil, ciıtik· 
_. ___ di ~-.:----L• d" 1 29 <Bulcanıtanda) - Ce-

meyUIUll ye ..... a~~er ır. _ı__ nahi "'d"' ·· F • Ef · 
H a---.:b-._ _..__ ile t ki .. ren -.ı ye mu uru eyza endı • 1 . "\ ~~!L 

ış erı ~~: derek teessürlerini alllatb. bal" için de muzir ve çok tebla.li idi. er uu--Ulll .-..~v nu u ar IOJ'• il'~ •- -L mahk · bi --L:&1:L • 
1 ...a. ... •--- ..1-.:_ .__ 1 • · '"""'Tu_v_ erneaıne r ,-uuaa 1• 
enec:--, l'USDUI ucau: au'Yvet ennan ce- çin .,pı___.___ olda -ıd- ··1m·· -ıd· 

Muzir addedilen ftefl'ifat,, m hü- Eier Saltan Hamit, biraz deria oku-
laaua tudur: mut; ilmi, tarihi hakikatleri l»ilmif, 

sareti andacaktır ,..ucraıcu Y o uru Uf .e o u-
• renler bulunmut. adliyeye verilmİftİr. ANKARA, 31. A.A. -~ta~ 

Meclis~ bugün Reis Vekili . ~ öa
Beyin reiıliii albnda toplan.t' .'• 

Fra1tt1ızlana Midilli adaama ayak öğreamİf olaayciı. elbette böyle hare· 
L~._n ve sünarik umur ~ mua- ket edemezdi. Çlnldi bunun neticeai, 
melit ve hi.aalatma elatmalan için•- keediıei içia de muzarcb. Vatanla. mem
kukudü.elin aayd1p .ebepferden biri lebde aWmlarau keenit .-atandat-

Yeni Yunan muhripleri 
Feyzi Efendinin doğruluğu, mertliği 
herkesçe Dlefhurdur. 

mevcut deiM"ar. Ortaya airiilen iki far, icahmda •atan.. manleL -ti mÜ· 
aebepten biri, Framıa tebaaamdan daf-da teredtlit edeceklerdi. Padi-
1..oraoclo ve T obini nam lılİllllelerin adi talun, tacı, tahtı da tehlike,.. •irmit 
alacak olarak istellilderi iki 7'iz elli oluyordu. Hünkar, itte bu balrllratt-

A Ti NA, 30 - ltalyada yÇtırdmıt 
ola11. • • yeni muhrip Faler 1İm8DI• sel
miı ahali tanfmclu hiiyük taaJııit.. 
rat · tikhaJ edilmiftir. Bahnye na.an 
iki bribi teftiı etmiıtir. Ahali ._. 
bes~e muhripleri ıezanekteclirler. 

Kralcılık yok! 
A TlNA, 31. - Hükumet kırali

yetin iade edileceğini yazan ıaz~ 
teler aleyhiac:le takibata ı-..ıadı. 

&. M. MedU.inin 1933 ae'~'°0fe· 
mart ve nisan ayları heeaplan ~e~ 
kındaki mazbata kabul edil~ ta~ ıc( 

bin lirayı tala.il; dipri de Rum ve Er- safilcli. 
• meai Patrikhanelerinin aikila akli, 8-im sibi berka bilir ki Saltan 
d nikAh feahi., trahuma, nafaka. •uİJet. Aziz ve Sultaa Hamit devirlerinde Sürgün cezası 

dahili nizamnamenin 49 uncu 11\lıe'f::-~ • set 
desinin tefsirine mahal görülm ·~l'fl9 •1~ 
ğı ve tadiline de lüzum olmacr.1 ~ ,. B 

•• • hakmdaki tefkilitı esasiye enciı- ı;. u 1 '{us guzeli, Avrupa güzeli meni mazhatasmın müzakeresined~ h rt~ı ~f> t...-ia pi itlerde dalaa ziyade miiaa- bö,.le teJler çall olmafbar7 Süriilen
a4e:re mazhariyetlerini t..mdir ki bu- ler, memurİ)'etlerinclea, itlınindeıa aüç 
ımn her ikisi de adi Ulllllrdaa ve aırf leriadea çıkanlan, tanlolun.aalar u-
dabı1i itlerden bqka bir~ desilclir. ymzclır. Fakat benim mekud-, bil· 
Binaenaleyh pek halurz ve yolauz bir haua ilmü irfaDa karp ~ ha-

Ceza kanununda bazı 
değişiklikler oluyor 

•..-;,._ iaz ••adaveti iapat ~ IÖJ'• 

R 
- ' JA!Oİyete hita- lece bir kaç miaal ile tifa edqonma. AN~ 31 - HükUmet. tanııfm.. 

raya Çarının be,..na;nai!dafa- Yolua meaelmaiz ;rüal.-ce satır. t.&t· :-:~ ;::;e ~~-n-
laeJiyai: alh batarya lop! - s• • ta ~yıfalık 'J'&ZI ile dk~ecek - ....... GacCb .. :....... ::. .. ~ 

rr ~rn ı•• ,,ıu•oc!fl',,.._ -•-..ani- ra, umami iti.._. mt -. er ~ 

-:::~::~::::::::~ ..... ll!!!!!!iii .. ~y~ea;.;· .. ~ ................... J taiYİr ve......_. İİllerinde bıldit, ~ kaleti karar nırewlltir. meselel.-iae ve ..,_ .._ ~ 

I 

Memlekette ıwıeden ...,, ' lel -a..._. ile 
Dün aaWlıi ~ her ~evlet kana_.. !Wd.tli laükÇ alw 

o .... Mliiimize aöme dia ...... f zmi•de hır' tevkif 1aoamu, olan • ........_ aittir Bu •- -- ,~ -- •' lar dainaıiı.4e. - ..__ .. -= 11111 -. ep87ce ....,.L.ı•r .,..,... - - - ,_ 
tu • ~---· ...._. fZMlR ı .. ili. '".-e rnL11r. 

r. r ........... a ......... 1 • ..J_ ' 31. (Millivet) - Dolı'• n:.z. ---. 
~ ... h... ·•u: Ll!-..!L ~~ .., , debboy memuru Azizı Ef ~ .-, -•• 'Nddel-.lelci tadillt laqü •--=- ........ r ' -- " _.:a._ '"--·net Wfif " ...:.: • ....1...11!.a L.:zL.tt_,_ı _ a mıa-ııçraa 1 - da. · · - ~ _.._,e .... -'--ı ı e tarmi •ılı • .. - - ıresıad4'!n 550 lira,..-.- L.-_ -.:.: Wır ..._ ı .._ 
.... -, ......... ~ _......__ _,·~----- L--• ,,.,.. ..._ - .&:- ._ • ............._~--: ~ı..wD 'ılıl"8&-
azalr ... • _.. .,._., • 11 •• cey~ defterlerde tahrifat ..- --- ..- ~· m .ehıh•atlere ıil ıl üt ı •~le- p&rak z•-~,·ae • ....:...1:&:-..ı_ .J&- a. ..., .... ~ ..z:-.....::._! . . 
" ........ ..J:I_• • ............. •'"~··u• .. llUUCQ ad ta • • ... --.... w 
..L!_ encluww ..... ._ .._ kliaik liyece teyJrif -..1!•-•..:... ,... .._ -d•ı •.: tadil maı · ıllr 
....... Y ..... hu•+aJla..1- te.j • • • çvam"T._ M.aat b.a~L ~ ..... _. 
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geç~ldi: Cercya~ eden müzake~ Kta.!ıe.m 
etıcesmde encumen mazbata hisarını isi f 
m divanı muhasebat kanun• ait den .n · e 

1 

irlikte tetkik edilmek üzr · • arada iZ 
~ li_:ı ---= 1r,.1ı111 .. ~..: Ka- I .d veya ayrı ay •• 

~ ~z Uf atları ile, f ıtanbul Ye e ı are ohmabile. 
cıva~ı ıç hatlariyle y alova hattmm Je bu malcsa~ 
f abrıka ve havuzlan iti• · · tan Yerilmek I -•- ~rmın ay- b 
n &rllll ayrı ayrı IDefCUI olmak ya u itlerden 
her biri hükmi tafıliyetj haiz b v~ Ye A. K. J.. Y. İf 
l~nmak üzre Deniz yollan itletm: rine gördiriilecel 
aı A. ~· A. Y., Anadolu, Adalar, ~un1111 mu 
Kad~koy, ve Y ~ilkly itlebneü, ~üne ıiJre ele 
fa~rıka !'e haygzJukJar müdfirlfik. dırtyeti ~Jet 
len te,kil olunması ve SeYIÜefaia wlelerin1 t&lfiJe: 
idaresine mnda İ•tubul li-. n itletııw ..a.iW 
da ldaYUZluk ve ~am albacla Lir~ 
diğer Türkiye aahiUerinde lda " ed•ek bit Mile 
lu1c: itleri dnlet inhiaanna al~= •••ele •i ... 11a1~ 
sı ha~~ baun miiukere ve ........_ .ı 
kabul edılmiftir. J'Vll? ........... aa lıı 

Kanunun d•ter dd nL. t.ıdilT''ı ....... 
&iSre de SeYJiaef~=- ,·~~-· ~lerine kete edil~ f,İrlal 

_ -.. uamın111 ma.. y~ .adi,J _ 
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lfıcLE~ 
Dile gelen binı 1 

Şehir İflerimizde bazan 
naJ<u•lara dütülüyor ki 
gôrm.eınek mütkül olduAu 
gör0 P aöylememek te o ka 
kin~ız oluyor. 

ı..kOlloml --
Atina itilafı 

- . 

Bele diyede Maarifte 

Kız Koleji Ekmek narhı 
- --

.Sır taraftan hastahanele 
111evcut Yatakları ihtiY•cm Bug,nden itibaren meriyet 

Maarifteki komisyon dün 
ilk içtimaını yaptı 

Narh, vaziyetini muhafaza 
edecektir fay~t etınediği ileri sürüler 

Y~~ı Pavyonlar inşasına ka 
dıger taraftan mektep ih• 
~artılıııııak üzere yer yer ö 
rıde a"'1ç dolusu paralar 
uıebktep binaları yapılıyor. 
k" üt•· H r Un bunlara raiıneiı 

a ıç •ırtlarında genit ve ı 
k~l c~Pheıile yükselen ınü• 
b~~ bıhll ınetrük bir halde ı 
guBneh ~rabiye terkeı:liliyor. 

arı h ·d b. b Ye astabaneıı eni 
ıııa, ol keseden bar '1\ıru 

m~~blavrulduğu devirde ya 
s~ ıtdı arıle harcından ve llıa 
sın en kı k 1 sahayı k s anı maJlllf ve ge 

M •plamıttır. 
k"f evcut hastahanelerin il 
. 
1
1 a~_et1ıizliği her gün her 

1 e soy eniJd· • · h tta .. 
1 

.
1 

ıgıne, a 1 
soy enı dig'" d , ·ı yeıı· 
1 

. ıne egı , ı p 

t~lr 
1h0fa;•hına karar veriltııe'

ı e u ı ti· d" " .... 
1 
~ . yacın mevcu 'Yet 

""" ıq~ tıt ve ~~Yit edildiğine n;qaı 
- azır. •nadan neye istifad 

mek ıstenilm d" •. kal• ' 
1
• e ıgı pe ~ ıc 
ır. 

Bir an • • . d k" ~ 
1 

• "h . •çın tehır e ı "lıt 
erm 1 tıyaca k · f tini ı .- -· . ı aye "il 

hı~ımız t1akdirde bu binaYı ti 
~mmet e pekala mektelıt 

vırmek kabild" B hgb' .. k ır. u '"111 
mh u edmınel bir bina k 

em e b .. t . k • d • u çenın me tep 
•" 

1
1n_den bir hayli p 

."\! ~·· olur. 
n ıle Halicin o 

~· •dar hastahane 
" dar mektebe de 

Öz önünde tutul~ 
ıu iki maksattan 

~' isindeki lüzumı 
r kat daha tav~ 

tmayını:ı:, l 
ınühmel bıY· 

•ı. 

me .. ne giriyor 
J\ llNA, 31 - Türkiye ile 9 maYl& 

ta İJJl:za edilen ticari mukavelenin ya .. 
l"ıod\n itibaren tatbik mevkiine gire
ceği hakkında bir tebliğ nqredilmiş. 
tir. Muahede.de göze alınan ticari o
fi• )anndan itibaren çalıpnıya batla. 
ya<llkhr. 

Konşimentolorda türkçe 
Ticaret odaomdaki komiıyon, kon. 

Jİrllentoların ark•1arına türkçelerİnin 
dt yazılmaıı muvafık olacağına ka .. 
rar vermiştir. · 

Şirketlerin ~öviz ihtiyaçları 
Ticaret müdürlüğü, §İrkeılerin b.ı 

teneki döviz ihtiyaçlannı öğrenere1' 
vekalete bildirecektir. ' 

Buğday buhranı 
Cenevrede geçenlerde ıoplanan 

Jeynelınilel buğday konfer•n" mu· 
}arreratı ~ehrimiz ali.kadar nıehafi· 
fne gebniıtir. Konferans bujdaY buh 
fll_nının se~Pl~~ni ar-.nı'1, ...,e beynel· 
ıfl•lel bir gumruk anlaşması olmazsa 
tuğday ıneseleainjn cezri 1urette ve 
ınemleketler tarafından miiııferiden 
••iline imkan görememi,tir· )'apılan 
ıetkikata gôre, _Avrupadaki buğday 
tkin saball eakıye nazaran baylı ge
ni01emit,ir. Bu vaziyet, buğday ihra· 
catçısı etlan memleketlerin ııararını 
mucip olmuştur. 

Beşiktaş antrepoları 
Cüınriİ~ idareaince gösterilen lü

zum ~enne Rıh!'".' §İrkeıince_ Bt!\ik· 
taştak• antrepolar onümüzdekı hafta 
açılacaklardır· ~u antrepoların nok· 
sanları ikmal edılınektedir. 

Yılandan ~onra kaplumbağa 
ıhracatı 

. Dünkü akıam gazetelerinden biri şeh· 
nmizdeki değirmencilerin aralarında an• 
!aşarak değirmenleri tahdit edeceklerini 
yazıyordu. Belediyede bu hususta ma· 
liimat yoktur. Ancak Belediye ıehire 
li.zım. olan unu temin için bütün değir
'.?encıleri muayyen miktarda un itleme
ge mecbur tutmaktadır. Son günlerde 
ba.2.ı değirmenler biraz cüz'i un iılemek
tedırler. Fakat tehrin ihtiyacı gene la· 
mamen leınin edilmekte, fazla un stoku 
yapılmamaktadır. 

Buna sebep henüz yeni mahıuJJn çık· ı 
mamış olma11dır. Yapılan tetkikatta şeh 
rimizde yeni mahıul yetiıinceye kadar 
kifayet edecek stok buğday bulunduğu 
anlaşılmııtır. Eaascn yeni mahsul de ya
landa piyasaya ,..eıec-hıir. Belediye ik
tısat müdürlüğü bu hususta endişeye ' 
mahal olmadığını temin etınektediT. 
Yalnız üç gü0 sonra tesbit edilecek ye
ni hafta narhını!a elaneğin 10 para arla· 
cağı tahmin ec!ilmd<tedir. 8 kuruş olan 
narh 15 gün kadar 8, 10 olarak vaziyeti
ni muhafaza edec<ktir. 

Oktruva müdürlüğü 
Gümrük resmine yüzde on zrunmedil. 

mek suretile kalkacak olan oklnıva res
minden ·dolayı Belediye bazı hazırlıklar 
yapmaktadır. Meclisten bu huıustaki 
kanunun çıkması ve tatbika ha!larunası 
için daha bir sene ıeçeceği tahmin edil. 
mektedir. Belediye cktruva müdürlüğii
nün de daha bir sene muhafaza edilece
ği zannedilmektedir. 

Tepebaşı bahçesi 

Tepeba•ı bahçesinin mukavele müdde
ti 14 haziranda bitmektedir. 

Eski kiracı bahçedeki tesisatı kaldır· 
maktadır. Bahçeyi Belediye bu sene ki· 
rayn vermiyectk, kendi•İ itletecektir. 
Burada yazlık varyeteler gilsterilecektir. 

Kemal Bey 

Belediye hcsaı> i•ltti müdürü Kemal 
B. bütçe İ•lerini tskip etmek üzere An· 
karaya gitmiştir. ---Kısa hi!'b&rler ---* Şark Dcmiryolları hesaplan Nafia 
Vekaletinden gelen irfan B. tarafından 
tetkike batlo.,mıştır. 

" Rus sefiri M. Suriç dün akşamki 
trenle Ani.araya gitmiştir. 

y ıla~dan sonra kaplumbağa ihraca 
tı yapılıP yapılmıyacağı hakkında da 
Ticaret odaaınca tetkikata başlanmış· 
tır. Bir J\vu•turya Seroın Enıtitüaü se· 
nede 200. ~İn kad~r kapluınbağa ala· 
bileceğin• od.aya _bıldirnıiş, bunu diğer 
bir iki ecnebı muesıeseıinin ayni mahi .. 
yeıtekİ nı.üracaatl_arı takip etınqıir. 
Oda ı•tkık ~ubesı, bu işi tetkik jle 
mcnul olmak_!a~ır. A11la§ıldığına gö· 
re, J;.aplLlfllb.ıı.ga c.:.a ba:t;ı aşılar ve bu 
meyand~ ~rıdmttn :verenı seromu j5tih 
sn!" rıde ıstı~~ı!c cdılm~tedir.. Viya· 
nah bir JPU~~ae, alo.1cağı kaplumba
ğaların her bırıne hatıtı sayıhr bir üc· 
ut te verecefini bilclirmi~tir .. Yılan J116Qhkemelerde 
ve kaplumbağa ihracuı hakkında o· lVl ı 

Duyünu umumiye binasındaki eşyala· 
n teobit etmek üzere teıekkül eden ko
miayon dün Maarif müdürü Haydar B. 
İn riyasetinde ilk içıimaını yapmııtır. 
Komi•yon kolej itıihaz edilecek olan bi
nada ite yarayacak eşyıı.YI te•bit etmek

tedir. 

Darülfünun divanı 
Darülfünun divanı dün emin vekili 

Dr. Tevfik Recep Beyin riyaıeıinde iç: 
ıimn etmiştir. Düııkü topla~tıd~ ~· 
sene ~onu olmak münasebetıJe bütçe ıı
lcri görÜ§Ülmüş, fasillardaki bakaya tes· 
bit edilmiştir. • • 

Ders kesimi 

lllor.ektepler dün aksamdan itibaren 
t<drİ&8la nihayet vermitlerdir. Talebe 
dün karnelerini almışlar, terfi sınıf edip 
etmediklerini öğrenmi§lerdir. Son sınıf
lerda jır1tihanla":"a yarın haşlanacak ve 

ı,:, hafta rüreccktir. 

Balkan murahhasları 
mikro önünde 

Şehrimizde yapılan Balkan haftası 
münasehetile, murahhaslar evvelki gün 
1 pek film milessesini gezmiılerdir. Bu 
ziyaret esnaaında altı devlet murahhası 
sesli film makinesi önünde Balkan hafla· 
sınm eh<mmiyetinden bahiı bir kaç ııöz 
ııöylen..işlerdir. Her murahhas irat ettiği 
kısa nutukla Balkan hafta ve konferan•· 
!arının altı Balkan devleti arasında ik
h•adi münasebetlerin inkitafma hizmet 
el~kle beraber dosıluk hislerini de kuv 
vetlt!\tirmekte olduğunu tebarüz ettir
mi,lerdir. Bu film dün Melek sinemasın· 
da murahhaslara gösterilmi§tİr. 

-<>---

Köylü gazetesine rağbet 
Iıtanhul Halkevinin neoretmekte oldu

İill köylü !'azeteai Anad.;lu Halkevleri 
tarafından da büyük rağbete mazhar ol· 
muıtur. 

Birçok Halkevleri köylü gazetesine a
bone olmak ic;in müracaat etmişlerdir. 
fatanbul H..lkevi Anadolu Halkevlerine 
300 e._· nüsha gazete eöndere<:ek, masra
fa tatra H~ . kevleri de iıtirak edecektir. 

--o-

Tuz muamelat müdürlüğü 
Ankarndaki Tuz muamelat müdiirlü· 

- Ü isi~ ı., nakledilmiştir. 

danın alftkador şube3ince bir rapor 
hazırlanmaktadır. Bunda kaplumba· M ğa yetiştirilmek Üzere çiftlikler tesiıi orgun haberıe yok mu? 
lüzumundan bahsedilmektedir. Odaya 
kertenkele almak İıtiycn bir ecnebi 
müt~~senin de müracaat ettiği SÖY· 
!eniyor ... d.·· od~da böyle bir ınüra- Bir 0··1u··nu··n defı"n ruhsatı"yesı· 
caatın henuz vakı olınadığı beyan edil 

mektedirsuriyeye ihracat . olmadığı araştırılac~k 
k d

. Jt..o~ır Ba" tl .,. . v , , ... 

1 

.a>t.u.ııa1 goıterıyor kı ... _ .. 
Suriveye sev c ılen Türk . .. ,. 1 ıa 1\ ... u veıııe · ııe i~K.ar ede-. "k · ..,ısı mum. 1 ıım 'ıcı ıu b k vil kupasını Fransızlar kola lıkl nın gümr<I re•mı 1 ;ff!' ;\:.• . • ':eya u ta urun behemehal Y a 

• .J , , ..... ı .at d"I . -· / ",,.t,... ~eın~ehr1Jıt"1J :t. •-ı.aou . 1 • ~ 1 lenıyoraa r '" ou ~- • e ı C;ı ooY· meı<ten •urlu Al" ile H.. .. .. o <hır· Son Po•la e . . .vPt a ırl?• .. 
mal ~ı)". Ke ~usuıta reımmah1· kemeltrine. dün ı _ u•nunun muhıı- müdürünü ıı-az teu_ sahıbının ve nepiyat ,r • -•ı'r Yfıyel tahkik '\imek· devam edilnu"•t" agDırc_e_~. rnahkemeıinde n beraetıne karar veri/mittir. ~u • d"nl , ır. uJU<u muhakemecl lskıı 

!Sl' ANf.lll, 31 (AA ) kı .:,ne'? tııhitler Hüsnünün maktul y e an Suiistimali 
ofi• .. den J!bliğ ed'lmi 

1
". - bracat d u. ag~'!<'Yisi Aliye küfrettiği içi R· lskiın idare · d . . . 

gön!erilen buğdab)I rd' ır:. Sr;yeye ınalıuguknu •liraf ettiğini söyl<nıi•lerd?r vAur,: lan ıuçlu c~~ e suı ıatımal yapmak-. .. ~ • an şmıc k cmeye b' x • ı otuza ya'-n ve Ratıt Beylerle sair 
dar kıymetı u~erin<fen y"" d ye a· d ke 1d" . d ır tahliye İ•tidaaı Hu .. snu.. Ki arkada•la h ı· r • ~ uz e ') "ıha e ı mn e ?O r al . • sine d.. d x nnın mu akeme. 

h~ drea".'ı.ba nırken 9 mayıs 19• ıtari. nıalıkemeye g:I . d'ı~'! Rdn. l:ııbr • vekilin !arın :;;~ k~svam edl ilecekti. Fakat suçlu. 
~ en ılı ı#"en Kayrj safi 100 ;;' • Yel İ•tida11 ve '?e ıgıne. ~ır ır şiki- bunların geti'::: !'e .~"?"şbati. Muhakeme 

3 frank ol•r~ reaiın alıruı>a ıJod 932 tarihin<le rdıler. lddıa rna_kamı 28-9. rakıldı. mesı ıçın tka güne br· 
!nıl!"ıttır. fugday unundan a b maktulün defi Bala! h:o•t":"~•ınde ölen 
•er•nden abnınakt , .. ~"Y' . •• d;; n ruhsatıy••ın•n nereden j Sekı"z okka tu··tu"n 

. . ; a o an yuı~ SO llUln •oının ıorul . . 
m ıkı mislıPe ibla • edil . t" re Yakubun haat ması~•- ı<tedı. _Davacı fzmitin Umi k .... d 

olup 

. ar: çavd:'.uı~, •>rp! yuı':::ı •·. çav- tarafından m:nedc olunce .. _tı~bıbi adli kaçak tülü 1 ye oyun en olup B okka rmık reşımltrınin t !,.,. t •h'\.,r ve dan alınon d-'' ga nakledıldrgını ve ora· d" . h n e yakalanan Abclullah Ef 

h f
. • d aP' a ı ~'k da " <un •uh ı· . ·ı d-' ed"I ının mu akemeı. d.. d en 

F i a t 1 a r ı !"'o:!.Cnt c ısın en mal·~-at ,ı'{_ın djo.: .. i söylf'dı". f-' ' . sı. ıyesı ı ,.. ınn ı - rnahk . ı "-'" A liye ihtisa 

ı ·ı dır -· 7tuı1alı· L .. ou• b" ndıa wakamı moraun emesındc neticele . ı· Abd • Tahvı ô • uoyle ır otopıi hakk d I. o I Efendi 6 a h ~·! ır. ullah 

Al d 
__ _.. ı, ın a ma umatı o- . Y apse, 40 hra para 

E•raoi man~a a y lh rta ··~uıgını ve u ciheti k . I venmye rnah. kum olmu•tur. c .. zası Elo~t«k J Jl,,,u (~mi iunu söyliyerek . n ço. ıra;ıo o du- y x 
T,amva1 Almanyının Yuınu a"" • B d h lahkikını ıstetlı. Husnü: enı ~ahit dinlenecek 

T 
ın· . ..... t'l' ounırilıı eg.. ku~p bee? eb a~tllneden davacıynn, Ya· y 

ünel Jnı artt11..-·8)1 d'" .. d ...... ~ r n - At · Rrhbm• ıtramd flll<; UfuP ugu le S5 ya 1 ım l~çagımdan değil, hastanede pazan cıvarında yekd"" .. 

An.dol 

.. 1 • an u • Yunıurı•lardan J Pı an ame •Y•ltan öl .. l.. d d" lamak, k k ıgerını yara. 
... l'"C"~ 1n1 alma~ ıstediği lı ber /•• a M mu§ ur, e ı. "" • ortasında ortalı" ı • 

Vllftyette 

Mali yıl 
Bugün şubelerdeki kasa

lar sayılacakbr 
Dün eıki ma1i senenin son ıünü idi. 

Bu itibarla Defterdarlık ve Maliye !ah· 
ail tubelerinde büyük bir çaJ,.ma vardı .. 

Bu sabah Defterdarlık ve maliye ıu· 
belerinddD kasalar sayılacaktır. 

Haziran maası 
' Haziran umumi maafının bugün bat· 

lama11 çok muhtemeldir. 

Valinin ziyafeti 

Önümüzdeki pazar günü Beylerbeyi 
Sarayında Vi18yet tarafından konsoloa· 
lara bir ziyafet verilecektir. 

Osküdarda~tahrir 
Defterdar Mustafa Bey dün Osküdar'a 

giderek yapılmakta olan tahriri müoak· 
knfat işini gözden geçirmittir. 

Damga pulu 

Bu~ündm itibaren yeni 
sılmı~ olan damı• pulfan 
hr. 

harflerle ha· 
kullanılacak-

Yılancık mikrobu 
Bir hastada nevi nadir 

mikroplar bulundu 
Türk rnilırobioloji cemiyetinin geçen 

pazarte•i içtimaında D•. O<man Şerafet· 
tin Bey yılancık has· · 
talığı mikrobunun 

ıimdiye kadar n>A 

lilm olnuyan bir ne. 
vi hakkında arkadaş 
!arına tebliıatla hl. 
lunmuştu. 

Osman Şerafettin 
Bey, yılancık hasta
lığı ve bulunan yeni 
mikrop hakkında bi. 
ze şu malUmatı vf"ı

di: 
- Yılancık malim 

bir hastalıktır. Bu· 
nun mikrobu dahi 
maliim ve muayyen· Osman Şer11ff'tti11 B. 
dir. Ek..,,.iyetle yılancığı stre;>tckoklar 
husule getirirler. Fakat bazen stafilokok 
gibi mıkroplar da bu ha&talığı tevlit e
debilirler. Bizim bulduğumuz mikrop, 
gayet vahiın yılancık ı::ıkaran hir hasta
dan alınmıtlll". Ha•lanın •analı kasap· 
lıktır. Yılancık, bu zavallı kaıabın başı· 
nı ve boynunu isti\8 ettiği gibi mikrop· 
l":r kana kanfıp dimağa kadar girmişler 
dı: Ka.abın belkemiği •uyunda da ayni 
mıkroplan bulduk. l!i icahı hayvanlarla 
temas eden bu kaaabın hastalığı hayvan 
!ardan almış olma., cok muhtemeldir. 
Zavallı adam haotalarİdık:an üç gün 
sonra öldü. 

Kendi~inde..,._ rlde ettiğim.İz mikrop 
hem sıreptokoka, hem stafilokoka mÜf'I· 
bihdir, daha doğrusu bu iki cinsin ara
ıındadir. Nevi nadir olPn hu ıttikrobu ta .. 
bii arkadaşlarıma arzetmek vazifemdi. 

Binaların talihi 
Allah rahmet eyliye Mimar Kemal 

Bey bir gün elimde bir fotoğraf ma• 
kinesi görmüştü. Fotografa meraklı 
iyi bir amatör olan merhum o zaman 
~Üptedi addettiği benim elimd-e iyi 
bır makine rörünoe: 

- Makinelerin de talihlisi, talihıi:al 
vard11. Talihlisi benim elime düşer ta 
l~i-~i de senin!. demişti. Araaıra 'bu 
&oz~ hatırlar ve eıyanın talihi olduğu 
na ınanırım ..• 
. Bilmiyorum dünyanın ba9ka yerle
rınde de öyle midir? Ukin bizde· a
damlar ve binalar yetiştikleri ve ya· 
pıldıkları işte kalmazlar .•. 
~dam~~n .~zun uzadıya yazmıya· 

cagım. Çunku bu bahse birçok defalar 
ilitmittim. 

Baytar tair, bahriyeliden tüccar aa 
kerden banıer, doktordan siyaıi a· 
damlarımız vardır. 

Ukin binaların talii büsbütün ayin· 
rıdır. Çünkü inıanlann böyle yetiştiği 
meslekten çıkanları yüzde on iken bi· 
naların yüzden dok.an dokuzu yapıl· 
dığı işten başkasında kullanılır. 

Meseli.: 
Eski Harbiye nezareti ıaray ola

rak ,!•~ılmıf, Harbiye nezareti olmuf, 
Darulfunun oldu, ~imdi Tıp fakülteai 
olacak ... 

Şimdiki Adliye bina.,, Darülfünun 
olarak yapılmış, Evkaf, Di\'anı Muha 
a.ebat, Adliye, Meclisi i.yan ve meb'u
san olmuş tekrar Adliyeye rücu etmiş 
amma asıl kendi işinde ku11anılmT

m1t. 
Beyazıttaki lstanbul lisesi, Fuat Pa 

şa konağı diye yapılmış, Maliye nex:ı· 
reti olmuş, tekaüt sandığı oldu r •• 
tanbul liıesi oldu, şimdi Darülfü~una 
çırafr ediliyor. Düyunu umumiye bina-
aı .. Düyunu umumiye için yapıldı bir 
müddet öylece gün gördükten s~nra 
şimdi kız lisesi olacak. 

Tıp fakültesi, fakülte olarak yapıl· 
dı, şimdi de ne olacağı belli değil... Bn 
bı~li~ \7il~yet binası, Hariciye. polis 
mudı..ıetı oldu ... Eski Nafi:ı bi;· Pa
~a konağı imiş, içini bilmiyorum Na· 
fia olmuştu, şimdi Maarif müdürİüğü
dür. Bir aralık mübadele komisyonu 
da orada idi .. 
. Sadettin Paşa konağı Evkaf ne2are
tı_,olmuştu, şimdi Evkaf müdürlüğü. 
dur .. Az kalsın Büyük Postahane de 
banka oluyordu ya!.. Anlaşılan bina· 
lar ~a bizim gibi. Bir çeşit İşlen hiız 
ebnıyor, mutta!ıl deği~tirmek i tiyor. 

Karilerimizden Tevfik Beye 
Güreşler hakkındaki mektub• •-

aldım. Güreş federas;:- uzu~ 
gibi mütalea ile ve ıhe gibi 7 • ne 
k d b 

.. k"" aruret 
aflı11n a ugun u şanları k b I 

tiğini bilmiyorum. Vakr .. ha a !! t; 
)erin aikletleri bir .,nrf •• ~· cu:eş 1 

ff k ı "'Yn me 
ae daha ziyade mu._ra a 0 ~"'.I.: r .. 
lar. Ancak bu her '°;aıPan te'!,•.;ı. '~dır. 
tatbik edilebilen bir u•ul degıldtr' ._. 
nun için bahsettiğiniz Macar bir n~~.ı:. 
temasında bunun iyi ve fe11a . .. 
ce vereceğini kestireJllernektey•Z· 

FELEK 

GUmrUklerde 

Ben de öyle yaptım." Kadro aP.lme,1! 
f"! ıı .. -" •~ ..... ı.-.-.ıınr ile Fenerbr6h'1 §atnpayonu FTC 

-.ca.a:h. ~'!.~ıan takrtnua.ıı değil, fakat a çe d ı yan eden h be araaın a cer· 
kuvvet i ve meşhur oyuncuları arala- bul edilmi;i~ Tef re 

0

,'aa itibarile ka· 
nnda toplayan, Macar, Çek, Avuslur- sa, fstanbul .. erru1 aı_mda uyuşulur v,..tJh:!.~!a .... arıtir..,inler R··-· ~ li takanın l\.ıf on sene erın en kuvv • .. 

' ~r..a .. •-o --"-im:. ui 

Ampul hırsızları 
~on günlerde ampul hırs 

çogal!""*a batlamııtır. Geçe •tlarıd ıene 
lafa ısmınde bir ampul h n er e Mua. 
ele v<mıişti M\ıataf U:~•zı yakayı . · anın Şuk ·· · · 
bir arkadaşı olduğu 1 1 ru ısmınde 
si evvelki aktam p an aşı "'.'' ve kendi. 
apart , angaltı cıvannda hi 

ımanın kapııı önündek. r 
çalarken cürmü h 

1 
ampulu 

mı~tır. met ut halinde yakalan. 

Kopuk Mehmet 

Kızılloprakta, Sah . 
kopuk Mehmot İ•mindrayı. ~dıtte oturan 
lede oturan inh · e hın ayni mahal. 
vat Beyin evineı~emurlanndan Ce
çak t.,.hir etmiştir K z vke kendi.ine br
kalanmııhr. · opu Mehmet ya. 

Alacağını alamayınca 

Muha b .. se e ve vezne 
dun lagvv d"ld" 

fstanbul G"" .. e 1 1 
- uınrukler· B 

nun Yeni lcadroau d .. 1 aşmüdürJüğü-
ıneınurlara bu .. un de gelm~diğinden 
le · Bun hazj mıyecektir ran ın.aaşl.Arı \'frİ-

Baımüdürlü - .. 
kıaunlan d"" &'Un muhasebe un alcıa d ve "Vezn6 
dilmittir. "' an itibaren ı.;~., . 

yeni gelecek k~ 
murlarının batka y~d;odn bir kısır:ı ıne. 
olacakları zanned·ı· r ere tayin etliJ~' 

1 •yor. 'n.tf 

v . Yeni kontenjan 
enı kontenjan k 

yıata re$mİ gazeted a!"8r.namesi 2n 
tanbuJ Gümrükleri e ıntı~ar etmiı \."l ;· 

tatbikıı ba§lanmr•tıne d~ teblii? edil •,.· 
T r. cce-

ııı ledir. ı ver.,.,,ef<· ıo abkeme keyfiyeti müzakere ettikten kalek,dırır d~recede biribirleriyle gkav:yııgla 
meuil N nra tahliye t•lebini reddetı · .. dd . m l•vkıfanede Hail . .a e • 

" ._ "' H A M ümUne İStenififOr umu.,,iliğin istediği rihetlerin\ahm.;k eı htemekten ıuçlular H:~:a zehı~lebnek 
. S B:monı; •, !braca.t _mıllarım. ızı~ ••r tara~. ta ve e'dmiyen ··'-iti . . . • ına Hallo ve Halil Al" . • Hudayda, ...._15 •ı n lı ·• ...- •ı... rar v....__d. D t-U• ft'ln retırılmesıne ka- ının muhak el . T~rkos kor

0 
•

1 
ına.sı ıçın •rıçteki li·c•ret m"" d -.- ı uruc ......... L- k dıi A"' em enne 

Balada Ahmet isminde b" . •• . 
kahve ve çay içtiği Abdül ırı vere11ye 
zun zarnandanberi v . e borcunu u
a~cağını dün gene ;";;"'Y_ormuı, Abdül 
mıyece'" · ·· emış. Ahmet • gını soyleyince hidd ti ver. 

Gümrükteki şekerleı 
11.ıısat Vekaleti 1 

bul gümrüklerine' Pel:ayısk l.:aC:01r fstan 
sonnuıtur. GümrÜk "8 !e e.1: ~iktarını 
mayısa kadar gelen k şmudurlüğü l 
k·ı 'k ş• erleri 1 ·ı 

.... 
•• 

~ Flo-rin 
Kur. Çek , 

ı 1 • • • ımeo- ı, · ,.._ ""Ş a güne bırakıl. n gırccza mabk · d 
'"' b "rımıze nP'Juneler ..;;ııderil . . . ti M em""" e devam edil Ç;monıo "<ızı mÜmeajİllikler .. ·-

1 
.\ıiştı. Naz H "k lmış ~- uhak~e de bir kısım §Blıit d' •tıihat d</• "-<lerilm. nı1ll ' """'""e erı gön· ım 1 met Bey Bursaya enmış Şeyh Al" il Hal ın 

Ponou• 1 • ıyen "'.arımı~.,. .,iİJllunel.,rin· vafer .. eİi anlatmı',ıaredır. lo ara11ndaki mü 
ş.,k d•t· n ıstemiıl~r-"·· Bu111 Ja gön.. · B gönderı'ldı" M s.ı,. •cektir. ar ~erı· udafaa vekilleri Hamza 1·1 H .. 
• ,.,. ' ""'d k ·· · ı nın t hl' J e uda d •••l ,.. H 1 j f !arı .. • a omunıst ik !ah "k" a ıye erini ve ye "d . y a-

A T L J\ !{ J a ICI a~ a anıacma 1 '~•ıı yakalanarak I rı atı yaptık- lenmeoini ist~ I d" "' en şahıt din-

1 '..
. ~ 'tıhtım •irı.•tıle tran . ~•lıcıl i=~n"t:kilk tahkikatları ~:nanbıuınladagön1,eri: Mahkeme -- ş ~ ır. ~ ' • •ıt ,... ar a .. lı '·' . l ye ... ncı tal b. . n;u"" ereden sonra tahli 

Viyana • 1 ı~d~ki ihtilaf artık t•ın·.ınen lıall; lik kar ~.,mı a•afın,l.an salıih. . . e ının reddıne ve §&bitler" . . ye 
Mad,;t ;4.tıııştır. yüzıle 30 len . !i e, len k arıyla davalıırı Bu ıyetsız. sıne karar veril . ın getınlıne. 
8.,J;n :l.i•teniden bİr muk ~ilı h aıırıa şai .':"'üniıtlerle bu rsaya nakledi. güne bırakılmı•t:;'.'' muhı>keıne batka 
V >ı •veı azırt B r ··~~ı.,, Hikmet B sdu~tan ınevkuf x •rıo•• :6. tır. Ticaret odaaı, bı.. e ~leyi ~t- uraay · un hf Rapor b ki ~:l~.ı addetmektedir. m""· w-' · Nrı;,1~ ~?,Jedilmiılerdir. ma uzan e enecek 

8 

791 8 da !ay . ..,,ıunet B. buradaki d 1 ' Catalca Tüt.. · . ,,,;:,~-:.. o. ursa sergisi meJ<t.,d"-' ınevkuf olarak ınuhak ava a.;-~ı- mühim bi· meb~ ~"f::ı::~ memuru iken 
lJ lJRSA ·ır ) yakalan''· IV'foovl<uf olduğu iş ";i'e e 

1 
• lu Refet Efend· Jg tı as etmekten suç. 

l' (Satıf) l . (Mı ıyet - 8uı"' Tiearet gizli bir""flarla iıti~ki olduğu veunadda mesine rlün de:!: eadr!'a1 d_
8

!
1

?
1

" muhake. 

ı ~ • ._anayı Odaflnın !es_ebL·-;., Bıır·•· ~ı.a k 1 ıı··· . ora a p -·· ı mış ut nil O ılan 2 .... ,,.. - vanın ille~ .ıeş ı e ıgı ışidir. Bu da. orun gelmed°"' 1 ' e en ra· 
. '2,; temmuz .. , 5 .~~ının~, kadar rar Bur tahkıkatı hakkındaki kat'i k tahliye talebi 'B,'..,~ "J-1m_ıt, Refet Beyin 

: şp'""· J ı/l"d_etdm_ek .~Yerel" butıin {ılayetl•re ıa "'ustantikli~j verecektir. •· rapor celbi İçin ... __ ekaı m.'.'• muhakeme 
ez..-ta · or uncu er J ıneu .:.rııi · - ll d br. a.ııaı gune bırakıJmı§-

1 M.,k 49 . ..tır. Sergi, ıeyyaJıla ar ,.-
11 açı· B . ı1eşriyat avafarl 

1 Zoloıô ~!·-<i•terileri turisti r, zai~·hkaplı· etıkta t . . . fge kaçakçıfıgvı 
1 Poaı• ......... ·ı ' er ve ci1./ allan me f il Hayrettın ısk ] · 

20 Ley 2J.-""?' e Burtllnrn en kala' ·tk bulun muru "k e esınde su 8 
20 n;n•• 55.- bır zamaııa tesadüf "";rilmekle kurtun ..:(j ~ •U f!çıl8"!na iki kuruşluk ıncj ihtiıa• mahkemes d ı Çer -.-Jr ayrıca •'Ynhat v• et ı.ıu.. . şun ıniib .. bur yerme bı• kuruş! k k vap':'ru tayfalanndan H" '? .. e dün Ege 

1 Alb• 9 ile ziyarelCJ cell,j ~ tevzi"' bpbl~;ı SCeınal r.~:n td~kıığıhiçindi~t.en el çddir~~~ me51 yapılmı,tır. Kara, a~_ıt •n .muhake. ı Me :ı.ı.-inden i ıiral-ı d ne de ı<!• us on Po•t ı bu Ava "' yazd - . . de verilecektir. muteakip celse-

çagını cekmiş ve Ah d" e enerek hı· 
likeli surette yara! me ı ba,ından leh. 

amışlır. 

Karmanyolacılar 
Geçe~lttde, Şehremini civaFmda ece 

yansı bır yolcunu .. .. g 
1 

n onune cıkarak 
arını gaspeden Hüs . . O ~· 

rninde "ki eyın ve sınan ıı-
ticeain; soakayguncu, yapı!an takibat ne. 

. e Y yı ele vermı• ve Adi" 
teslım edilmitlerdir. ' ıyeye 

Kaçak çakmak 

~ey~ğ_lunda arka sokaklardaki kah 
lerın bınnde mütlerilere kacak ve
!atı salan Antranik iamind ·b .• ça~k 

1 
e ın eınnı et 

memur an tarafından iinnü y 
linde yakalanmtıhr. c ınethut Jıa. 

İnkılap filmi 
inkılabımıza d · . 

min senaryoau Bir çevnlecek milli fıJ. 
M z h" nu yazan Rus muha • 

• ar ı bu ayın 15 • d rnr 
ze gelecektir M z hı~ e memleketimi. 

t 
. . · · ar ı senBl")o ·ı.nı 

e mı§tır. Senaryo A '--· d yu ı al 

af 
n.....-a a hir k • Baııdı 2- erbahı~r••n :..r•~ekk TP'tlertdvc ve tazın;.:'., !!'a>etesi aleyhine b" ıvıh, kaıçın l" 

•• t"( J-1 .• o cill er en n: hk ı d •r .. ret . ımon davası 
... ıs ı a~ er tenun ede ı eri ....... .a - meesind ava'ı açmıştr İJ.r:i • • c \ ·- I licelenmiş e rüyet edilen· bu dncı ceza lımon kralr Diya-n-d' E 

h d" • ' Ya 1 t h'-"k .,,,,., 1.;:ı~..Jı~ı 8 . • • • •••u• ı f 
8\b Jsırı ,0 ·I an ::r."' r.:ı at neti r c! • ıncı ı tı"!a'"' n::abık · 

yon tar ından tetkik d'I . omıa-. e ı drlıt 
~~...J-"'!'"!' bftflanqoı G aonra zer..-

ofdıır.u rn) ... 

ı o mı tannda tesbiı t • nu yon 
le bildirıniıtir, e mı1, ve Vekiile-

Vapurda ıslanan sekerle 
Geçenlerde Belçikadan ' . r 

getirttiği şekerlerden 4llOO bır tüccarın 
da fırtınaya tutul Çu\'alının yol 

· an vapurd L_ ·~ g~nnqi neticesi er. d.... a, amoarlara 
ruk ıdaresinin e . ı ıgı hald<", güm 
ni af makta İırar r~~. t~kerJerin resmi .. 
rahndan yazılmı 

1 
'Glf•.. • _ _refikimiz ta-

rü Se f" B ! " umruk B~· -d· Y 1 • menife t -ymu U• 
pkıuı m111lann ek .' .ol!a naza•an nok an 
ai~ edilmesi ıann:'~~-~e. olduğu !ev. 
mıt .,eya ava.,.a olmu ~nıİ. §ayet eri-
bunun ırümriik - . ~ r ııınn varsa 
halde ne old - . mı ınmadı"-nı •- . . . ugu ıapat edilnı. s• ' ••11 
'\'.'~ kaçak muamelesi . •~en noksan 
gıdılebileceiin" .. 1 .tatbikine lcad ı soy emıttir. ar 
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da cücelik vardır. Bodur kalmak ha- , 1 Şeytanı hilmiyen yoktur. Muhakkak- müdürü ile geçen ııün beraberdim. Bo- TAGALLÜP 8.- TEFERROÇ 
diııeıini fen adamları iki türlü tefsir . ki her insanı bir ııünaha sokmuı bir şey- ğazımn sanlı olduğunu görünce: Fehmi Beyin nu\ı T'K\·JT 9.-TEFERROf 
ederler. Bın" ·ru· bu·-nyeru"n ı"yı· t--•-•~'I tan vardır ve onu İnsanlar gayet iyi ta- R h d ~ TEF 1 -.caau I G - a atsız mısınız?. i•e ·-rdum. (D'· k'' ·· h d 10 R K• nrr ar. erc_i görmemi•lerdir e<kalini ta- ' ~ un u nus amu: an,&at T •LTIF .- ~ 
edememesine atfederler, di"erini de ' ' Rab t d d" "dd ti" b" A neslin bozuklugu" na hamleder"ıer. Du- rif edemezler ama. Ne de olsa kendileri- - a sızım, e 1

• şı e 1 ır an- Türkiye bunun Türk evrakı diy•y•M•M ıı.-TEFRİT 
•• 

• ha k jin ..• Üç gündenberi evden çıkamadım. · 1 h bed"lm · · · · ı' A ~ mur kalmıı yani tetekkülün iptidai nı ştan çı aran teytanın aşinaudırlar. B b sıy e csa ı esını ıstıyor. :ak 12.-TEFSIR 
Daha karşıdan onun yakla•makta oldu- ugün, iraz daha iyiyim ama, tekrar lar namına hareket edenler de o,naı TAViZ 13.- TEK •Oy Bütiln h 

şeklindeki tabiilik tedricen azalmıya ' depreşmesin diye korkuyorum.. ı iP A 

b 1 b .. 1 d l"k b ğunu hisseder etmez derhal ona kart bir altm veya altına yakın olan nı.: Ji TAY 14.-TEZ•T naçınm .. d, 
af amıf unye er e cüce ı atlar Biraz sonra, odaya tanımadığım biri- 1 h b o '"' 

ve yahut azalarının bir ve bir kaçının cephe alırlar ve başlarlar mücadeleye. . . d" S 1• ek b" . 1 rasiy ! esa edilmesinde israr yorTEFAV T _..41:n, soylf!d 
sı gır 1• e am verer ır ıskem eye o- lar-dı. Lozan müzakeratmın ba·,ı- in değil f 

bodur kalması baJgöaterir. Nebatlar- Bu mücadele bazeıı uzun ıürrer bazen turdu. " 
da bu hadiııenin muhtelif safhalann- kısa. Bazen de hiç mücadeleye grişmek- idare müdürü, bu zata, yan gözle şöy- g~_n.d~n son da~_ika~ına ka:,r cçet ı k şılıkl f z~t~:._ 
dan iıtifade edilmek ıuretile cüce be- sizin o şeytan,, ıeytanürracim insanı der.. le bir baktıktan sonra: :~~~a.:_·r~J.~.muna aşalar me~ e e en af a ~su·:~ 
hatlar, cüce ağaçlar yetiJtirilmiıtir. hal mağlup ediyorda İnsanın hiç te ha- - Geçmi, olsun! dedi. . Nih,yet müzakereyi bitirebilme i • • (73} Haftanı 
Cücelik, bodurlaşma gibi tabii garibe- beri olmayıverir. Adamcağız, durakladı. Hasta filan de- çı l o zem<ın 16 sı bir Türk evrakı,a' Lıste- . B •. ~ f--· .... 
1 · d ı 1 f Şu şeytan acaip şeydir vesselam. Ger- ··ıd· G - t t ulma b "' ._.. -, ere en zıya e uysa o an çam aıru ına gı ı. « tcmiş ol.un» a bir mina vere- diyesi 0 lan Franaız f•angı ile be~ /car: Kira. ca

1 
· G . k : . u • ' tirmenı. 

d h ·ı b ı - ı dır ç 1 çi benim şeytandan pek ıikayetim yok- d" · rıl 1 ' -~ th ecı t k a ı u unan agaç ar • aın arın me ığı a aşı ıyordu. dilmcsine temayül eyledig"imizi şi•dt.· fenalık· ma : İ ın · :i u nokta · 
k k · ·ı · kı ,_._ tur ama arkadaıların şikayetleri pek sü- ' J an· nan. l ns:v pe ço cını ve nevı en f yapra..-.- zişlidir Fakat •nenin geçmiş olsun? .. » diye arzedebilirim bunu<ı tutarı seoode 9.!ı: iyi baıcına. nı · . . ı Zekinin, 

rını dökmedikleri için dalına Yetil sormadı: milyon türk evrakı nakdiyesi idi. A:.ürek. insan: adam, kışı. /za undan 1 
1 k 1 b .. f'd 1 Müfit derki: , ... _, manzara ı a an u cuce ı an ar hah- - Eyvallah ..• ı bastırdı. kadarlar asla yanaşmadılar. Nihayettna, a~ış. 1 na ......,, 

çivanlık ilminin en istifadeli mevzula- - Canım şeytan seni ne yapsın. Sen Biraz hoıb~ten sonra, ~öz tekrar ''an- rafeyn ayrıca anlaşmak üzre ınese.ı İstanbul , uş ve kl 
rından birini tetkil etmektedir. Yap- bizatihi §Aylanım şeytan şeytana neya- jin,, den açıldı. idare Mü~ürü boğazını ınlı'"ker harici bırakıtdı. 30 uncu ilkmektep muallim Son nıı 
raklarını döken ve çiçek açan bir çok pabilir ki?. göstererek: Hemen arzedebilirim !d faiz nisbı IF " " -zusuna 
ağaçlar da cüeeleımeğe istidat göster- Bazı tabii ııebepler, arızalar dolay.· Gülümser geçeriz. Fakat ıeytan de- - işte .. Şuramdaki ağn bir türlü geç- tin, olu:s. olsun şimdi kabul edilen• ) >çilmiı~ir 
mi,lerdir. Kamelya, Azalea, zakkum, aile cüceleşen ağaçlardan memleke- dik ama şeytanın da envai vardır. Her mİyor •. diyince miıafo· atıldı: neliic miirettebat 700 bin altın o zama Liste: (76 Tet~' 
rododendron, isfendan, meıe, akdiken, timizde de teaadüf olunmuftur. Ana- iıin ıeytanı ayrıdır. Onlar vazifelerini - Vay ıen rahataız mısın? isteyiip de kabul ettiremediğimiz fra"ll I h" _ Hasirolumak, bir.:._ ıu~duıı 
mavisalkım, aarmaıık, kaınıt, nar, ki- dolu demiryolu imtidadınca tetkikat biç faşırmazlar. Ve herbiri ötekinin işine - Rahatsızım ya.. hef>ôbı ıdan daha çok aşağıdır. Bu m<- nh ısar olup harice tecavüz er>:lmış 0 

raz ve vişne, erik, Japonayvası, taflan yapılacak olıa ve bilhaaaa Arifiye ia- asla karışmaz. Vazifelerini gayet meha- - Geçmiş olsun!.. seleyi altın veya İngiliz lirası lıesab" ma 0~:l 2 inkılap - de\ciŞ~.oı-cul . 
incir ağacı gibi herkesin kolayca tanı- buyonundan Bilecik iıtaıyonuna ka· retle ifa ederler. içkinin, fuhıun, katlin, - Sana da geçmiş ohun.. dan çıkarmak için Ldaresi düyıuıu umı.':ı?~ b İca kalıba, tarza döğii'""muneaı 
yabileceği bir çok büyük ağaçların eÜ· dar trenin güzergahı olan yarmaların sirkatin, sefabatiru mel'anetin, vazife; şi- Durakladı: miyc haricinde kalan bazı muaınelele1 kı d" a~m inkılabı sayif - boı 0~ 
ce nümuneleri yetiıtirilmiıtir. Cüce a- etraf ve Üzerlerinde kayalar araım- naslığın, badtinaalığm, zulmun, haksız- - Bunu ikidir söyliyoraun. Bana ne- üzerinde fırsat dilştiikçe emrivakiler ıe . .' onu ' 1 ~e!'dı 
- 1 k 1 · · d 1 k 1 1 d • J d kt · •-ı d mu. • ~" ••ın gaç ar ıa ar ar ıçın e o ara ıa onla- dan fırlamıı, taı çukur) an üzerinde ığın, terbiyesizliğin, rüşvetin, yal8.ncı- en geçnuf o uyor? AS etme en egrı &a ınma 1• • d .. g-ümlenmek, baglaoıl'- " 

k d "d .. f"d 1 1 • . • C d" v___ '! ı- "t·· .. . l rukat - u uvaffak rın en ~· ve en na ı o auı ı an an- veya dag· çatlaklıkları araımda kalmış ıgm, baınlığin velhasıl bilcümle s-·ia- evap verme ı . ........,,mın gözünü aç- " ese ;ı tu un rejl şirk.etı avans ar k ulmak toplanmak. · 
d B k ., 1 · d "k · .....__ · -'ntı ur • n 

ır. u üçük ve minimini ağaçların ıekilleri gayrimuntazam, iğriletmiı, tin ıeytanı hep ayrıdı. Yolda bir sarhoş tı. çın eıı' i tane yırmi "'91ik kağıt f~nız 1 nbve,_ h k:"""~~anları 
1 
İ \;ı,; _ tabolunmak, bastlmak •• ~tnlara 

küçük saksı içinde iki yüz ııene yaıa- dalları kendi kendine bükülmüt 30 - gördünüz mü emin olunuz ki baküs ah- çıkanp uzattı: çı Si<: u.. a ıın OllDöoUan eıvve n ı· t k menkuş oll" f k 
d ki .k"d" K k u· clınd b" tlaka - Buau··n hı"ç çıkmag·a nı"yeb"m yoktu ·ıı·- ı· h-b· •- · di!mi' · .nek tecel 1 eme ' , •va 1 

ı arı va ı ır. ır e ı ya4ına var- 40 yaşında karaçam, akdiken, koca- va an ır şeytan mu onun ko- .., gı .. ırası ~ ıy.ııt: tevzı e Ş v('"- . ' · k 
mıı bir ağacın bir karanfil fidanı sak- yemiş, funda, karaçalı, meıe gibi göv- luna girmiş, onu sürüklüyordur. Mey- amma, senin ~eleceğini bildiğim için uğ- üç senelik mürett-ebatm Ankara itilaakış anlaayış ... '"\d"rmek toıil' rber ç 
s111 içinde 40 aantimetreden fazla boy- deleri yoıunlanmıı huylan bir metre- hanelerin tabelilan, bir ıeyt&nın kartvi- radım. . namesi mucibince hesabı frank esasıruıtihar - ~en.d~'. 0 

u ak l~ti.ııl' ra 
!anmamış olduğunu görenler hayret den küçük bodur kalmıt ağaçlar gö- zilidir. içki müptelası yani tabiri diğeJ"le - Deme!.. tepti! edilerek tevzi edilmiş olan p;ıra:a\mak, hıı_ıcınıçıkarınbet ve tJlal1Faali 
içinde kalırlar. Ağacın gövdesi, dal- rülecektir. Bu ağaçlar tatlık, kayalık "ayyaş., kendi nevinden bir. ıeytana . - Demesi var mı ya .•. Dehıetli halsi- farkını isliyeotk sene1"r faiz ve aıno~lcnmekı ~ır yere ı:• şahsa so~ "d Y. 
!arının vaziyeti, kalınlık ve tqekkü- gibi çatlaklar arasında pek az besle- mağlup olmuı, "içki şeytanlar gurubu- zım.. tismanlarma mahsup edilmişti. etmek, bır y~re,d 0reye tıir ,.<• e~ 
!ündeki bariz ali.metler böyle bir ağa- yici madde bulunan bir muhitte tabii na, mensup bir iblisin eseridir. Onlar - Vah, vah, vah,... Yine bıı cümleden Ql!arak, tevziine O.. y~naşmak: bır _ada ctm

0

ek sitı'~ ç d" 
cın kırk ya§ında bir cüce ağaç olduğu- olarak bodurlaşmaktadır. Bu vaziyet- sokaklarda devriye gezer gibi gezerler Sonra ııözlerini paradan ayırmıyarak: manlı bankasının mütavaasit buılunıduğt gırmek, :ıısbet/\1ma. ~ırcıf en 
na derhal kanaat verir. te yetiıen ağaçlar anaç olarak kulla- Ye zuafayı yakalayıp altederler. Onu - Hakkın varmı§, dedi, ikimize de bir _kısı.m isti~razların 1914 sen.esinden ar - yayılma;a ~~tmek, ınunt~."· 

Cüce ağaçlann menıei Japonyadır. nılırıa ve bunlann üzerine cüee ağaç her sokak baunda gayri mer'i karakolla- geçmiı olsun!.. berı ınutedahıl kupôn ve tahvil be->&t - zabtu e l kullanmak. gii' 
Japonyanın iklim ve arazi te~külatı cinslerinden alınacak atılar tatbik e· ··rur·· k d hal · · · def_, · M. SALAHADDiN deller;ne baonka emrinde bulllllan meba>plu dutmak, y 
. 

1 
h ,- nna ~o ere er ısmını tcnerı- lıg· ın tevziin-de fransız frangı ile h.esa- k, dissiplin. k k·ı k ı 

ınsan arı, ayvanları Üzerinde ne gibi dilirıe Japonyanın cüce ağaçlarını ye- ae keydederler ve her insanın bu feytan kaim• çe ı me 
. 1 brdilm.os_i ve. atiyen bu _ham. i"-rı'n bu va.- yaln_ız . du:. u" ka!;·_ -" teaır er göıtennişııe nebatla,wı Üzerinde tittirmek mümkün olabilir. Resimde karakollarında mutlaka bir sicilli vardır. Cemi eti d """ 1 Ş P kf''" 

de ayni tesirleri göıterm;•, Japonya görülen çam Japon bahçivanlanndan Gazetelerde okursunuz: y er e he sap ;çın hıç bır fark •dd•a etmiye- ekılmek, kımse t ~- k rk ..., T cekl~rinin teahhüt ettiri,ldikten sonra ade oturmak. çhe ıned en '-ı·u ıı' 
ormanlarında balitabiide büyiiyen a- birinin yetiıtirdiği 50 yaıında saksı- "Karagümrükte.. mahallesinde .. es ayyare cemiyetine teberru tevzi edilmesi husıısun.daki iıırarla- Göztepe azn ar og 
ğaçları da cüceleşmekten kurtulama- da yetittirilmiş cüce mazı Tbuya cin- 1 

ıştır. Bu tabii cücelikten istifadeyi ıidir. k::::~ka;,::-;u~= ttaklşeı~İ~•::.kadai bıı•e: Şişli.de Bulgarçarşrsında İzzet Pş. so ~·ır:ıı.z m.':';;'.:ci~es~ndek is~i~~iz teah- * * "° 
düşünen Japon bahçivanlan orman- Liitfi ARiF ...., - kağında 35 No. da oturan Mesrup Ef. u u mu yyın uç ıta ıtilamaıne ban Liste: (76} 
1 

lunmuş ve bununla kalmayıp arkada§ını kı umum müdürlüğünün 10 ttınmuz a 
ardan topladıklraı bu ite daha elve- 1 ı._ · .ı~ • _,___ Tayyare Cemiyetine 50 lira teberruda emieket _ Ülke, yurt, otur.ula 
... b ı RADYO J "'9 yerınwm agırca surette yar""""',_ 1339 tarihli te<kere•iyle hazineye gön-

"' ı u unan fidanları aak•tlar içinde sada lımail derdest olunmuştur.,, bulunmuştur. Cemiyetçe bu yar.dıma te d.l'rilmi~ti. Fakat düyunu umumiye nnuniyet - Sevinmek. scvın,c;e~ 
yetiıtirmeğe ve asırlarca yaşatmıya ş· d" b' · k k İ şekkür edilmektedir. miı<·•sesesi bu kabil muamdelere ••la· iyiye gitmek, şenduyguluk, ' 
muvaffak olmuşlardır. ım ı ızım oca ahraman, smail ki 

J 1 B •• k•• p Efendi Bahkpazarında bir 'ıeytan it e- ya asmadı. O mütemadiyen hariçte, uk. ..,. 
aI?1~n ann bu iılerde muvaffak ol- ugun U rogram vinde" •abıkalı müsE<:cel bir zavallıdır. Yeni no,rlyat dahilde gürültü çıkardı. Düyunu umu levaim _ Çağ, iz, yılın dört r· 

muı 1 ım sahibi bahçivanları, üstatla- İSTANBUL O k · ka · miye mu··esse·-ı"nı·n ı'mtı"yazlarına .,.;;_ · z yu··z kış) 
1· · · C" a şam, yanı va ııecesı Balıkpazan K k p ~· b~ ~eşertı. ya • • ·- ., 

ıı ye ·~;:ıı:tır. uce ağaçların Avru- 18,oo den 19,00 kadar Gramofon. nuntakasına mensup şeytanlardan biri IVlrcı aşa venerek yaptığı muaıneleleııden bir ilci evıuk - Gerçek dogru, '" 
P~;ı'a ıt a ~ 1900 ııeneıl Pariı ııergisi 18,30 .. 19.oo kadar FranHzca d•n (lı•r· lımail Efendinin koluna girmiı ve onu Sermct Muhtar Beyin bu büyük mil ı:ıio•I zikretmek memleketimiz için bu u _ Konulan. sıralanan, ya 
:;'u~'.';ehetıl~ başlamrıtır. Kırk yaşın- l•miı olanlara). Hiristakinin meyhanesine sürüklemiş- il ve rC6imli romanı Abdül.hamit devri- mücssese~'n nasıl hareket ettiğini efka oilgide kendinden. ~o~~şud~~:pt° 

a ır mazı u sergiden bin altın fran .. 1 19,00 " ~·:z;~d:; .,.~':~~:"d.,i:;.),(Kemal tir. Son kadehine kadar ona rr:asa arka.. nin zahir.en debdebe ve tantanalı. haki- rı umunıiyenin takdirjne bırakmış ola- ölçülü. tartih, bıçım ı.' uz • 
ga ve lOO yatındaki b;r çam 3100 al- 2000 .. 20,30 kada< Alaturka uz (N•bôl daşlığı yapan bu şeytan i•ini bitirir bi- k cağım. Uzel.Meydan- Genış yer, 
hn fra tim t J ' 1 • atte gi''ünç ve acınacak halli ., ••• 1.. 37 ı;; il nga sa ı •f ır. aponyanm bo- Oilu •maôl Haklu B•y). tirmez l•mail efendiyı· derhal en yakın ,....,..._ 13 senesine ait olmak üzre diiYtınu dolduran göriint · 
d • J A d b 20,30 rı.ıı.dan birinin macerasıdır. ~ ur agaç arı vrupa a üyük bir rağ- .. 21.30 kadar Alaturka aa:ı: (Kemani mıntakalardan birine mensuı> katil şu- umumiye meclisinin o zaman ncşrcyI.e- leY"a _ Yerniş. y.e~işe ... yarıya~ 
bet kazanmııtır. İngiltere Kralı bu a- 21.30 R•ı•t Bey •• h•yeıi). belerindeıı birine teslim etmhtir. Katil «Kıvırcık Paşa> geçen devri yaşamış diği senelik raporda ellerinde kalan İs- ruru o\mıyan yenıltı, agaçlar 
faç1a.rdan zengin bir koleksiyon cet.. 22,00 :; i~b~e~·t-;:.n~:·~o::.: haberleri, şeytanı da vazifesini bihakkın jfa etmiş ;imse.ı~~- ~darıı..~.ln_~e~in de merak ve t:tnbu! ve <:ivarr.1dan düyunu umumiye ~ - ycyişler torbası, kursak./ 
etmıı ve cüce ağas:ların kibar salon- ..,., ayan. ve zavallı Haaanı İsmail Efendiye ya • eceesusun cc '-""""'e tir. (Akşam Ki- i<iaresincc cibayet edi1"n 12 ınilyon ku _ ••yı, kadar. parça, Mikya• Jr v 

larında bir moda haline ııirmeıine yar- ANKARA \atmıştır. Yani demek İsterim ki burada taphanesi) neşriyatı arasında çıkmıştır. sur lira varidata mukabil üç milyon ıoo tartak. yakınlıla, çılaş \>ll~lara 
dım etmiıtir. Cüce ağaç Avrupa ik- 12.30 · 13.30 G,.,...ıon. lamail Efendi bu haddini bilmez l")'tan- ku•ur bin !';alık masraf yaptıkların• ar _ yapılar kılavuzu, yaP.,u Y 
!imlerinde ancak aaksı gibı" kü"çu'"k ve 18.- • 18-45 Alaturka .... 1 • ı İ ve bu da varidatın yüzde 25 nisbetı'n- b' ·~•ıar dıı.r k I .. d .. 

1
.•• • 18,45 - 19,15 Viyolon•el kon•••ô (Edôp Bey arıdn oyuncagı 0 mu~tur. •mail Efendi tün cinsimin bu teklifimi kabule müıare- t" d ld - d. l d 1 >österidsi, yapıltıların ıç~d": d 

ap ar ıçın • cuce ıglDJ muhafaza tarafından). ara a 1'ir va'Jıtadan ibarettir. A.sd İci nö- d ki . . ın c o ugunu neşre ıyor ar r. Ha ~ ~ l a ş gı ı o 
tm k 

• ~ at e ece erınden emmim. ,_ k" b .da 1. 'Mi7ar - yaratı ış, Y pı •· 
e e te ve şayet saksıdan çıkarılıp ta 19,15 - 20.- Alaturka .... renler şeytanlardır. fakat bittal,i polis- ou ı u varı ttan 6,803,000 küsur ı -., -ı une 
b~hç':!;'~ ~ikilccek olursa yavaş yavaı 20.- Ajan• hoborlerô. ler lsmail Efendiyi yakalamıalar ve ko- lsters~iz _evvela bir kokain ağacının rayi giimriik res:ni munzaınlariyle tü- :...... Alay, şaka, ~~l;:i::h: ~·. ol 
cucelıgını kaybederek büyümektedir. VARŞOVA, 1411 m. dese t: kmışlthdr. · veya gemş bır haşhaı yaprağının gölge- tii'll reji şirketi varidatından ve tütün __...,,. c 
Bu hal fidanların fazla gıda almak 13,ISo Plak. 16.30, koza. 16,55: Plak. 17,50: sinde mahsulünün kemalini held"tyen aşaıından ve tenbeki resmi olarak di- l•e . 

PIAk. 19,05: hafif muıiki •e danı muaikiai Şeytanlar ~" vazifelerini hüsnü suret.. 1 - Hı H " n·· .... n 3~bu" 
ve köklerinin trprakta yayılmakta ol- 21.05: hafif ı.on••r. 22.30: •keç. 23,2" dano le ifa etmiş olmPktan mütevellit bir hu- şeytan ardan işe başlayabiliriz. Emin 0 • ger teşekküllerin yani rüsumat idarelc ~ TAS ugu . 
maundan ileri gelmektedir. muoôk;,;, ·ı il · k il __ , labilirıiniz ki morfin fabrikalarrun baca- riyJe reji şirketinin toplıyarak nakter r. ,. serlavhasile neşrettiğiııı11 

rsat 
-~·· • 1 BUDAPEŞTE. 550 m. zur ı e e erı, o annı .... laya sallaya yol 1 1 du··yun . 1· 1 1 . . M ffcr. t"' 

a-vu·~ce agaç arm ek · · · 1 "f 1 · an •eytan arın pı"po) d A k k . ıı ıımumıyeye tes ım ey e.dik erı "··ın 1·m~sı « Mediha uza ıc ıı: • ;' 0~ .. •ı -• • ı_erııı &fi vasıtası.. 18.35: Pr1ano - keman konseri. 20.35: opera arma ve vazı e erıne devam etmİ!tlerdİ.r". ~ an ır. çı saçı bl ~.. ~ ~ 
d r ...,__ L: k k ' es ı f b mt ag için -duyunu umumiye hir bir ı , B-,·a Muzaffer• ışla 

ı • _._,2 \ ('in 11o•. tu1ır\\J1.Z ö .. artist namı:etlerinin büyiilc operada verecek- Şimdiye kadar bu su'"tunlarda · · er er, u fUn taammümüne ça1ı•ı:ıın f . h . ~ 31 yeru.e « evoı 1 

• fra•- ~ e \\ı o ,, 1'e• ~ "" 23.35 ınıanı• 1 r-- ma~ra ı tıyar etmediğine ve bakiye · T _,_ "h ed · ulu 
ı, . - ....... • • ..Ü.Z e &fi}uı. "bi ber . ' a~ : ca~. "J:le J.it;oo rder-' • ~ Şeytan ar gurubunun hu..'"UCU efkan olan k l s,. k . . Ç~ştır a .. uı ertz. ~ '{obın• .ıi)L\eTi ıkı ,- e Er· il se..un gı J:ianı•t h•r ~ur'I' .. ,, \(..,_,,u , \IOt a an 30 üsur bın liranın da •nühırn · ,rec 
.. ı. ı.td~ .... ri de ll~~ akU. ~ .. ;. .. ve su,\ta~ok o\ııluı•;,~rioele" ~~ Ceı.a . \•'-'et o,u, _.__ . ~J.<ı ıa· kı mud"nğa hasılatı olup bu da yalnız A ıl · 
._ "\· ı,.- .,il<& . t ,.. ..... yer ~ . elen. • -'•t - d tr\şıl' ll\.1 • __... tar .. - tar-atından ı"dar.<>.led .•• v;~ .. • ücretiyle kolayca el- 'ı'•· . ı~ llı<Yyı~', d ""' ' \ rinİI' aP ,, .... ye • böyle .- ·yet\erın ,..ı.o\una1>' bil· el>- J:iiikÜP-' ı.anunun· bır e ı - d'I< 

·kh&"e enıa• oaf. de ınü ... - \er, ıneınunk,...,\atlt. u. oıak»ltoel~ bu· ~ :\\ -: ve ,~ ,....- •"" ı lerden Mar~., vardıtn eder~ . n\ az~rı ı.::ı• 
;, trlto~u da'-" z•'/~ el\r ki buf \eTinelen i' kat beniı11 1 iö•l<"\\en \Öf" ıı.~ \;se iki ıa~., \la\\"evvel .h• ..,... .. ır. ~~ ~e: yuz:l; Far~ 0\du';cl;;J~' ma 'i: Ç 

i it\er eı\erini te;:." ve •il' "f'"'"dır· .'!' irfan& ka<'olcl~~· d-.JI ınec cli\at "/ ~ ve lı:ılnıuıiyet lla:ıe<e v~~~ci\; biiyük ıevtd.an ~imdi :~ınırsdiiyun.11 urny~roe 65 ın tecaı~ •ın umdeai" M l L L l y t: 1" "'. 
:ıhari"fe eli utn deği\dİ1"· ~ il:: ..,eti ;.opalil ;,ktifa e pl· de- bat-' ..':!ur. tSu liyibU-•"ş"eyÜ;ııar" t•"""u~~- tan tnCY""' -'a11 habia\er ır. doirei pJ~dı patanın "' ,,...,..-: 
iki•i eleb .. a•k• btt ~o\•u" b\r guz ve. •~a' tn~\ ~ .. ıeree .... ~~eeekl za kanun•·~"" ·~ _ıt 'v~ "•eytanlar~ ";,ir\ik . d riisvet "' ,,_1.n ve . to . .. ı eG#'- -7BONE ÜCRETLER .. •,,.ra 

den • z .,,e , bır ,. ~ z yu tile,..., 1 • a}ftıa\arU" alt da mt sın en "k e artan. çoıı-:--· tan tcşkl- eıınekd•r. \:>dığı 'Par"'"'" ,.e t1o 
\er '· ha1'•• . \\ece -ese\eıs>l "\e t\\'ke ,... 'ephe .,, unvanı ın . -·m "a- gu"n geçb ç bu bu"'yiık şey 1 -·~··I< T·u·r•--•e<ı t.o.P tmek ı'rı'ı\ her 6 ,. . H •" \ yb P"" hıU.- '{ I< ... •- • --~-ı.ı ' c emiyetı krf edıyo• ~--· -< rtr n L-· au-- yr:» 1 e > •n Türkôye ôç•n arı 1' 
•• ~'f' -· -u:a\~ete üdata· • : ... ...-,~r~ t;tt\.ı\\ lS:,2 rn. 22 os~ LeoP-k••o\\o~ de\e c etinne\erini t~. ~e ''Mi\\iyet Ga~ tahribini a a .. cade\eye. ~ ınaınt1 ,.. a~ tabvı 31'0hiyo .fıifatının \ L. K. La ;.. 

Ol'.<- ~iİı bfiinıe1'.<eui:!'\-k--.;;,k kökü \ ?<t~N~;,,:k n••riY~~ ... o>' ope••ti. vücud~-~fiın \<abu\ edlı\ı~una.. nıüraca&or. \iı.ti\e derhal nıu vaı.ifesin• yaıı bı P rıb \)Otsası le 1>' senıel-il' ~: : ayhi• ~ 50 14 ~ ::~ 
le de yet••:- udi denı\en. . den o\,.n z1.os. •••'•';nd•• (i'a telif 20,45' yet t'."". , e ınemur ugesi bq\amı1tı bqeriyete k~~ı . ıa:ııtn· h~ed ~inde ır ııerinin ıet - 1 " 14 - 2S -· 

\u .. ve ceznaın\ bodur cın11nkkalelll nunı•y•NA. 5lB nı-. 19,0!h "'~. y.,dinin :ıetesı hı~~.nt muam"\ L.t trnekte te- addedi\ebilinz. ücadele edi~" \mayan !.':...p \ılı\,duğunlt c~:,~ bil a~ım !11~ 1 12 " .J'"' 
"'a<; art \ ca V ~ 1<on•e<L 2.1...-· d ·nıer ~,. .. \<...,... e .. uretle tD , meskun ° •~.-~.-'Jşılıyo.r· hyat\a.t ·- . . •••• di(üç 

olınıyan &5da11aı-ında?. a tD~ ç yetiştiri· 1s. ~rk.•stl'~~ertıtd• koo•e~reli ('tori.oO ao. etıı: . b. garip teklıf! b()yle bir teşebbU·.. Ne 5 tanlaoa ek b .. ~ k"tıı().P"'UI» . gilnün.de v'- . sa \ Gelen e.•rak ..... yet"ılmu.- "'' ,. A 
ağaçların \ yarak cucc aga besle- iki p•Y~";.., (Oth•\\o) •P ~sA Ger<J~. uedenler, hatta ktır faka• ke'.': geldiği de ,ey. "nde akd~i~ec. ~de- l~g se·n··iı~ bı~~ğu giin\ete "'.~ ~iit ı,,ç•• nü.baler 10 ~~aıtur::-. Ge••' "" . 

ı ile aşı 'l k kadar &2. d- '\a eaer\eTın ft..ORA'" (O~ reddut \ lar olaca k" k,u• yı\dız\aTdan ~~izin bırıncı bb:isÜ en yü~\t ~> B tnaddıet.Cn mum natbaa7a ait itl•r ıçın mudu•ıyet• ,caı 
aş••.,. ö\nıiyece kök\e-rden aı. .. na.k\en )~O . -roR\~O 21.JS: Verd.in.Uı •. gii\Ün<; bu an \atmak iıteriro. . ı f \8.- ede ruvu:a-a ... - - \ı teşe v tırt ;f.'t U •aca•t ~i.1i•. Guetemiz iliaların ıO '"a 
leh• ır. \aın"k ve (nusk) ya· f,!.lt..A" _ p\alı. ıu ~. nu hatn ··n yeni bir e "?~r ,_,1 edebilir· B".' ~ayır da ta••v- dü·~d'\;ş · (Devaını .,ar) ı;1etônô kabul otmea. .A6 
mek, az ıu bat kanının ğ cın za- 21 · t\abe<\« ti •P.- di\erıne şu kinlerini he gu bu uğurd& ıuu te\"" --" tek bir ınlftl\ ve mu u ~ I ki 
ra ge\ecelı ~~nıe•i ,ureti~ a. :tınekte· th~l~~~·~l · .... _ y.,.ı;oin cot1ıello) reinrztn. diraba sev~~~\ "':ıüadel~ et- a\kışlamıaY-..:- nıyorum. J:iürrnel u G o N K o HA v taa 
vM yavat g .. ce\i"'e yar ttD • adartn R . M•\anodan· . ket ve ız tan sürU•U e bu acııı ve vur edilemez sa • ;ı 

\ alı cU 5 • '\ n. al "S 21.SO· bu •C,- tl-~•z d Yeıôl' "ow askeri raaat merkezinde ,.u. if 
"f ıf l<a tD dan ıebn e .. ..neler- -eti -. . .ı. .. ua k••••'L çalışnn 'rsal< ev\a .., .. ~ol _ı..tar rı.: gayret. ~ • , - b .. ba " 

J 0 nya d n:U.nı:- • G 488 ... \ l O• k olu _ _, nı a.ca- L;• os rilen malümata aore ugun va ;ı,ter 
dir. al' 60 yaıın a kl ııe;\ırf:t PR" • 2.1 "°' So •• pı·ı. miY'-"e ifenin 1<uri>& c. halde .,... piYANG •n bulutlu n cenubô ô<tôkam•tl ""'n . de 20 • . tirtn" e . ~ 45· Skeç. • 2.3 15' a . di ta ln>ılAIJ\. .,u od k . Y - nıu• "· 
h,epsı .., aç\art yetı1 }{eT ai\entn ~u, Son baberler. • k konser. 20. na d biC( ~üphe o üzthh devam ece br. •ı d 
di'r. Bı• ag i\e\er ..,aTdll'· aktığı en kıY· 2.3Botc.tti.Ş. ~;' ;\~k. \8: k•"•''21ı25: aenfo· Bun a ş~ A ~t-;~~~r.tari.l:ıin.d• ha•• tazyiki 75-4.A>ra 
kaz ... atııntŞ a\&da ıni-raı bil" nasıl yet.İt· 13: p\~k- ~i',05:: ,arlo\ı "-~.n;;';Os~ kon.fer•• E metre en çok sıcaklık 20 en u: 14 'ıhi 
e"i\atteJ\ e"i t bu ağaç\aT:i' Bu an"rı_n 25: ~\•~er 22 20: devaın ıtÇ""' idi. re 

. metli ,e~eakktnde.ki sır :~çok anla- n;k oo . ERBA .ı:. ,,,yor. ,4oısı ra 

< tiril~est" bugün gennent tbikat ... ha· FEN i ba,..srand.• aeıııçeıı tedarik ediniı. i ti 
binu~ ınalrıye \ı k\a beraber a ebeıntniyet· '.l .. ı f"k 

• \tn'' oma \ rin en AVfU- \ s ra ;J -' \ b ,,__-- =-- N"h bu 
e ta \1 daki huıusiyet e ka\dığınd~n ,.. - e e Biletlennll. ====. ~d Reva\ ıııü· odaya çeki.idi. - td ayebt - rcl•ı.ın 
hası oıo . ha\& meçhul babçıv....ı~rı \ ua\ın1tbf· • - · • ~1ı.,0r1ar 1

• ahane·.,t adamı hır ~g.ız a~. ~gı ".fie 
n, ~\ .. erbı abçivan\eatr\~ı eJ~!~:rinin a,;nuiynoı\dt:: \ Vakl\ =-. rlc& e- raın":\ıgUU ıııukı.bi\ ;ı:atı"\atat yaP - Kesti~e.fı~ı~ mı ı.atiyotfı.' 

,. ~ ., =- .. ıesneniz• \aka-na )<rrıl i\e bır ınu •unu esasının ılanından b•t el 
oın b~\ kyı~amaın•ı\ard~y~ ve ,a.vru~k .. , S · ·zi aÇık<;a SOY nin lıgi~1te~e tiir~\er de o\dut.t"ıkre A.b rt,ktur! ta 
"'amı e bu"tün ıneaa• na~arid• • \ - tif fikir\ennıdedi - - . ~ılı. tnı· ıl\ı ı e .. "k' d am e .. 

\ an 1 da L ~ • "ali i• as~- d-'"' ·k-·• b"ır dü•üncetl~~arı ne d"ıyebi· ın& ,h ,.r ev .. kÜ a.Y' • ıarfo .u~ ariz fark an , en J a pon ~ -·ı var .. - dedi-, vifrede cemı- ~··J:ier ~ b'" .. 'k adan~ _ _..,a- ~u geve~ j}·\..,iyorelu. çun "tell ·dülhamit bu cevabı alın.,-• 
ik\iınının b o\masına raP kab etaiz 'ı'- - ~:"u·· fetti•ten ee\~ t-e1-ı\a bazı r\uğun uyu 1<uına .,e y.,...... dü\1'1JJ1it •iJ',beıin Rliille\iden ınruu"' ~ ya a a •. Demek böyle el 
kste a\ıntD'1 ı!ı. vruııada re O ·=- dı ıv• ' bır g• - el paratod"? 1, &tikardı. O hi~ olmıyan -..ı•nda tn f • 11runa nı• h . >n 

.. e ağaçları bulnıu1tur0 nı v_er :,,.tı ~ahaneY~ b"\diri\iyordu g • \ir\er ~· ek kıt 0 \an veya bnakal1"'! za.o•l> 1 rJ tağl11 "htilal te aı • demıı • , 1 
c~C t" aret ıaball A 1ebn tta bu\undullU t \arı b•\e r ferilderi bir y~yo•\udı "'· di \o td il j)a\a dosru:t t na bs' \.dasına çekilip düıürund en 
bır ıc - - oıııaııı: 120 N y ,.,aruza kO\arak odaya nıii1Ü< ~ar apo.<;tk e-orU .,t<tı:I\ ba~ka ıuıı.(or ~~YI bombar ıtn:abahı ' laın. .~· 

tlrı edeb• R ~- o di mi1 ,_ bir yaver eriye - . ., ilan ettıl L; · -~- raı•'•la , \1) Terıınıuz. , , • ı&I 
ı ~ o ıra.... - il e•asıyt · rU'uyeoı .,_ ı., l:\atV h.. 1yet ve 

M itlCIJB E D '!u s 'k nazır\arl,a, askben ut(anunu fakat haleb "' i. i\i>.n mıll.' k n~nı esasi, u\rrk e\ind' • • 

K K 
gird" b I< _.e \ah• \ daveti irade u· re yoktur. "i<Jı.nunU as ek me '•e a fYlak\ar, ha ın ı i •• . d r• -M A 116 a rı•• _ Sa t • derba ç~ bir miiıtebide . nasihat verec let ,,.,_,\ı b _,

1 
•mag' a baş lam f t ıv•lrünileyb düşiıne .. ~- ı 

P 'ıtl'IBt "" :r.•ıf '-n- .,..ı.anm \um ••~l"ı•i top\a!" dıye •' d "",., •• na• Man~rda bir anababa gunu ylıu 
rifJl, O • ttio ~· veba" "? et! ,.,_ ··"tf? am ıol•'"'\ar "ıaı. Siroz, ın~ .,,, • .Aşlı. .o •Ufiı N\:r.anıe --·- yurUld~ ~. " !Ut>cli eı""" "ıct"ıma etıniı bu· bangi babayıgı '· içtiJıl&a de" ·- se\~k. D ,, ...... 'et ilan edi\m11 ·,:. yordı;ehir battan hafa ba~ ll\I fı\\ieı uu• _-...:_.....- - ... ~·-d evv - ••ec\"ıs bütün gece da" gece yar ~'o.da 1>-nY haber a" donat,,,, davullar, zurna·~ ___...- . 'd. "al" an "' ki ın a· KO ·' •-rahaten \" h'ı>\ ı. 1· k hk h 1 la -•• \1 \dil a - ' . Saray mutf& ar 1<irsJIL nıütetn. t~ bun•,"': . - ınec ıs yor, "'< neşe ı a a a ar !i• 

1 I kiı.tiıı Muh }tdırlar·· n· ettı. doyuran a:ı•Yı tt\Üzakeren•n ,,. ~- hJ'le istışarı iyordlJ· şarak rmadan dinlenmeden ı 

e mu. 
ahhii 

RA, 
oıur..ekt 

Rü~tü • 
nda veL 

- \ \ . p31a, Baş • za· \unm:ı. nun dokuzu ı k&rtn \ dı \ rın \utl gu ,,...,, elde edetll d • 

b
. ~y\er\e me1~tı." am ferıt _. d uzatbgı •n"'i '{emmuzu •. söy\eniyor ar • 5,.it Paşa" b \lir netr ~ yor u: ,r 

.r . --' ır ,- d" ·ne ın - Sadraz 1· deki ı.agı ı •-· damlı· l'.\24 • b&· dıyeo rke~·ı Kamil ".e. Zaten ~: ip - 'ıaaın Niyazi! Yata•'" t 
u tafa ~- .. ...::n ken ısı . "\"k . p.,,aya e. ın .. ~len· nden UY"~ . ·ı sara"/ ara "k\et nıe L •ti· btr - . elen sorır" 
,..us d Müıu•- ..• e\erinı 'ı aın .-, retın go~ cu geceoı •• d gönden en 32 se- •• \ nna yük\eti\rn'~ki vezirden \kş&ıf temegbır~ ka\ınarn•t yet! n 

dli. Bu.~?"ru~ ba\\dirdiler· .1?~g":-mn az.a- ,,,an, ,..az, bela okudu. a Mabeyn \~ parator\uğunukn • ıniil· onıuz a . t bu ı ~'!\ık ,a - Y'aın! Yaıaaın! <ı 
zar ettııMak• m" a airdigı z:---masaları· yordu. Guç nu ne hal Pl\1 .°"tekrar oku· O n'an ı ım nda as en, .• \ elülh\ arnutnt.~t ~et bedızezb~liyordlJ· ne Sa"ıt p .. şa b"~~n l'ltasile s .. dra-ıams ı~n 

a • ti- "aY·· .., '-' .. taktı, \arı, • 'eV'"esi esna•• - •--mıarın• ışga er ,. \ •-a-.. '·· . Ka_h"\. neler mesiresinde ,,-
\eyip, " .. .. p--. l:\Ul'e ~· d ••u· - v .. \üıuennt . l"k •on " k ek m,..... ara· şeY • ·ı pat ' r ar· ,. Jt tt • k a ' , 

\ ... uşur ....- \ar ı ın >T"ekrar goz .. ve Niyazı ne 1 dl" en yiı • . . '{ı\dız 1 fakat ne Kasnı. f"kit atamıyo d"" teb e •· tlak ve ı• 1 rine ıh~: kokartları taktn1e, 
ınet t ... \<ta durUY 0 r • 1 f.yuP ki ve a 1 birer ıki~er - ordU· "f erir bır t ""-Mili.ten ~u derim.• nutuk •Oiyorlar, halk gen 

başında aya "nneden: . du: ce Kolağa•• k"• efrat ve a· etmiş o\an\arıt kaP'"' öniinedY'~~:_ pı>şa- sadra şı av d r de- Ple. i rıcll e . b"' 
nın . lüzum go d d" • Bihr· Bu ge d nda · · \<UV \tana al •a-··· \ d .. .. g' \eYe ka a ar sP veri sın \ar hıç t vaz bağıı.,rdu: 
1<addınıeye "\\Dil • e ı - . . kuman ası . kisilik hır yının sa \ derh sa aptı at• ı. . un o . _,,.n "5,."ıt ve -~i\ paş~ . L:\dinin y y • ı 

- Keına\ Bey og • ·~n ıana hiirtn:'" Efendıkn~ el<keıı iki b~n\ r\;,;n v• daha Bu efendi er da bir i~ti""! y du ki, ünıa erte"··~haınit bll para~üşir- ,,;.. !ıı fikir\erıru <".,ut fE - a§n! aıartuııın. 'ııı 
. olmana raP söy\eyiıııZ· ha\iden mur ge\ip acı:ı e \.\oka et• reiı\iği a\tın \ar gö•tenYol" ıc.u va· A.;•;'.tti .• ,o!ı.belU \ din\eYordu. a\ı~ı- çe,. .. me , . ,o!ı.rnn \ (De"' 

.t·n kı genç Arkadas\atuı•zad rba\ g"ıde- •• na•tıra •L\arlnı a .... Ü nın "\k konu1tna d bir çoa af"\' av " d'k'-at e 'rtn • ç !l<ınuılızerıne \ rı a\ara - vet ,.,a 'k -tga>< .. ki•t •n Daha ı d \at an -' g ı ı t'• .~-.,dan ' " .. e "' ege elde f ·ı P •a a 
tun
• vardır. 'yor\araa e tın ı a ... - ekiz yuz ' ak .. ··k (!) a am .. \'"den f..,..a !>)' goz "d , •t ımı a, 

• b . isteını baz, ı zevta altı buçuk~a .• evini ""·· sar ·,. bn buyu "t bir koY u ,.~ ~ < n bazı\&rı a.g\arını \(ah- Sa' ve 
f,ger eııı '-'-• ta- gaa tıennın \erd • f bas• -" Makedonya taranıak 

. d-•an bİ• ho,..... mıu.1r'Pa~a \ih~""•--\dı<1c> götü',"'vueş ahali• ~!.ıeu~yor\arfclı. "t Pa"'' "Padi,abır ~ ·dtm adım F 
rırn. Ur.tünde .,... ' . -\otN ı a..uı • h.e\l•' . iıl'l vu ~· ut en 'l • 

ederek~ '·- bil' ıno-· rr\\i.~arıno. c!,ak' e.tık6\eTın \( . \!._enc.\i)(:t\ •, "'rnJl.'Y . t sonra. 
bundan b3\~ • tuta· M"""'•t~. • in beş "i' ~ ~\tı 'ıt 

1 
'1ı$. 

ı)deyı e uç · • 'mı i · 

nmı .... 
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• .. MiLLiYET 1 HAZİRAN 1933 L 

A on Hadise 
ünasebetile 

unanlılar: 1 
acarlar: 2 Eğer: 

-,
1 Beyn~lmilel Tenis 

Biıtün bu hafta F erbah y l . h 1 - Son Vefa • Fenerbahçe ma· 
açınm •- ,. . en . Öçe .. - Bu hafta lzmire gelerek zmır mu • d 
n söyl,;;t'ıkodımle geçtı. nune lit takımı ile oynayaak olan Maca· çın a olduğu gibi, iki klüp ge •• çl.i. 

in' değil f~e çalakal~ y~dı,b~er tan amatör milli takım•. pazar g~· ginin saha ortasında yeni bir mey· 
azeteci a.ı __ t bazı zeva n I dhasr; Atinada iki gün f111ıla ıle oynadıgı dan harbi vermelerini istemiyorsak 

r k ı..."::""'da•larımızın yazı arında r. . ı· . d ·ı 1 2 a z 11.'""'.-;lık ' b k bir L._ k·' maçta bır ga ıp bır e ~ag up ? · - Bu kabil mukaddemelerin 
....:ı· ve ırı mıt uıram B' . · · 2 ı ı ıu ı ... &..Ltt)'o Uftur. ınnc1 maç netıceıı .... 1 e daha geniı bir 1.ahaya intikal etme· 

Haftıuıı,; ;;,n meaeleoi Zeki idarecili ac:-rlar tarafından kazanılmıttır. t. El auretile, yani halkın da müdaha· 
hu~ ~ıwıl "Jı,nculuğu birlettİrm•li mi ı;ncı maç Yunan federasy~nuna m~'" !esile, çirkin ve fena neticeli vak'a· 
'k tırmeoı,..; mi? d. Biz bu yazıımz4'P bir hakem tarafından ıdare edıl· 

· .ı u noktayj t .. 'h dır. ;;.;,._ it ve bu maçı Yunan Milli takımı 3-1 tarın zuhuru matlup değilse, 
nP' Zekini -.n e eceo- 3 S . 
Jıab il, heyetlerde rol almau da). kazanmı,tır. .. - poru spor ıçin yapması la· 

undak,;l!cli ay evvel 1ıatlamı•tır. O . Yunan Milli takımı dün ~ukreşe zımgelen ı;ençlik kütlelerinin ku· 
na d~r hu zat sadece futbol oynlmek Üzere Romanya vap~rıle §eh- lüpçülük hialerile menfi bit· yola 

liınll"'s' ve lduhü ile meşgul olm_uıtur. ;.izden geçmişlerdir. Millu takımı. 
on Rlıntaka buhranı üzenne k~la avdette kartılaımaları muhte- sapmalarından korkuyorsak der-

'Z~1s°.":;.'a~men futbol heyetini batllllıldir. hal tedbir almamız lazımdır. 
1 mıt...... 11· k .. .. .. B t db' 1 ' • 1 . Tetkil/ . Macar amatör mi ı ta ımı on~1!'UZ· u e ır erın cezn o ması ıcap 

. ~.ı d • •ltn bu kadar keşınekeı ıçİntCJı:j cuma günü lzmirde ağlebı ıhti- ettiğini unutmamak ta ıarttır. Alı-
.bır .... 1 u~ u~ bir >:amanda bu itin batuı,ı B. Milli takımnruda kartılaşacak-er- mıt o..,. k r·· . .. nacak tedbirler şunlar olabilir: 
kiş rculufıı • memleket ıev'; ıgını v1. Futbol federasyonuna muracaat 1 - Kaı·ıılafacak iki takım kap-
.•.. ı#imuneoid'n tan, ve gıpta e ılecek h•en lzınirlilerin bu talebi kabul edilip 
gu ır t>-L n aleyhtarl •• f'h tanı, maçtan biraz eııel hoparlörle f bot oh·- · """ o zaın& . ilmediğini bilmiyoruz. ruaama ı 
- 1 kendi.i"'"'""ia ve ınubtelif fınatlTada lik maçlarmın tehir edilme. hendi taraftarları bulunan halktan 

1 
.,,ııı İ§in L.n'! vurmağa baflamıılaı:dıı1 olması itibarile, bu maçların lzmir mutlak bir •ÜlıÜnet ııe hakeme hür-

g an -ıaj la ba zevat ZPlnft:" •-uvaffak ol 0 n zı . ' --;-:'\nşık takımı araaında ceryan eu.ue- met rica etmelidirler. 
·n~: 1 •ınıyacağında "zra~~an hildu"ıu"nülu"yor Yunan Milli takınır- 2 B' h ·d· b b' 

k --ı <rd' ı..: e.; bütb. • • . - ır a ıaeye •e e ıyet ııere-
'. .ılnlara eld ır. Halbuou k d' . --n aynı kuvvetle iki müsabaka netıce-

Müsabakaları 
T 

oW- ırıı etmemit en ıaıne ~ I · t k celr tekilde oyun oynayan futbolcü 
ovafık bu(d • • -~1lİ biliyoruz. Bakalım zmer a ımı 

l 
~rek çolı lcıuru t~rzı petro~k:d:,ı . aıl bir netice alacak. hakkında nizamnamenin en ıiddet· Merlin (aolda) ııe Aıatin (•aid") maç• 

n raber biir Ylnetlı hey li maddeai derhal tatbik edilmeli- tarını oynamağa 11idiyorlar 
ti..,, • tin aleyhtarlarının hücüml.ıı ~ . 
ı;ıı ..,..,.n çalıımağa batlamııtır. üşabih bir vaka da Galatasara~ .•l~ la. dir. Kendisini 11eçe.n lutbolcünün ar Stad Corros Roland'ın beynelmi 

0 aaliyete ı..;_I dk nra bile ı..,ı.nbul Spor arasında cet'e)'ILl1 etti ıdı.Oo- icanndan tekme saııuran adam bil-
s ..riden id -"i a 1 tan •0 

•- ld b ...., 'mıi l&z ı Jel tenis turnuva11 yapıldı. Bu mÜ· I ·r " areci gcc· tler kendisine iJI da ,. .. vga 0 u, aua ı ım 0 • melidir ki bu hareketile kendisinin 
11 sı·giP ç~. Yol olmaıdnıı:_ıını, 'ıararın nerUYan bir bek lstanbul Spe>r sol açıirt- h d sabakalarda görüldü ki iki büyu"k de d g o sa a an çıkarılmaaı 11e takımının 
'.ı~ n onerae k'1r edeceğini ileri si/lhada tu~ bile yapt'"?'f!'· zaman su- teıu>kku"lu"n, (Fransa - İngiltere) 
u tl1 a.nlann timdi velveleli bir hattı hareket j ek.ilı bir kadro ile oyuna deııam et T-

1:10 3ı' akıp etmeleri de mi.n,i.daı:. detil mi~ir? 1 mek mecburiyetinde kalmaaı bir nin kuvvetleri bugün için biribiri-
.. g Gelelim Zekinin bugunkü spor faaliye- emri ıuiki olacakhr. ne müsavi değildir. Bu ifte F n-

: i içindeki vaziyetine: 3 - Halktan hakeme cıe o~•ncu· 1 ı· b' · ·ı·b' Zeki bu memlekette futbolu artık ta- 1 1 - aız ar müteva ı ır serı mag u ı-

Serbest güreş 
Yapmalıyız .. 

Macar Vasutaş B. takımı ile geçen 
hafta ve bu hafta olmak Üzere dört 
defa kaqılaştık. Bu kartılaımaların 
üç tanesi Greko .. Romen ve bir tanesi 
de serbest güreş olarak yapıldı. Bu 
son müsabaka bize gösterdi ki milli 
ıerefimizi, beynelmilel sahalarda kuv 
vetle temail edebilecek bir ıubemiz da 
ha varmış: Serbest güref. 

Biz tahsan bunun böyle olduğuna 
çok zaman evvel kani idik. Hatta b~ 
bahis etrafında geçen sene gene bu au 
tunlarmuzda uzun uzun yazılar nef"' 
retmiş ve mutlaka serbest güret yap
mamız elzem olduğunu ileri ıürmüı
tük. Bütün bu gayretlerimize rağmen 
o zaman bu fikir mülayim bulunmadı· 
ğı için terviç edilememiıti. Halbuki 
Macarlara kazandırdığımız bu mu
vaffakiyet üzerine gÜret muhitinde 
bu şubeye karıı bir alaka uyandı. Şim 
di bu alakadan iatifade ederek serbest 
güreıi tamim etmek lazmıdır. Çünkü 
bu ıube bize ıimdiden büyük muvaf
fakıyetler vadediyor. Bundan başka 
serbest aüreı sitilini bilen bir de Türk 
antrenör vardır. Bu pehlivan seneler
ce Amerikada Keçeskeçken yapmıt 
olan Yuauf pehlivandır. Elyevm ken· 
disi memleketinde bulunuyor. F ede
raıyonun yapacağı yegi.ne iş bu adam 
la derhal temasa geçerek onu hoca o
larak angaje etmek, ve onun eline 
Greko .. Romencileri değil yeni iatidat 
lan teslim ederek doğrudan doğruya 
serbestçi yetittirınektir. Bu suretle 
Avrupada ,öhreti kulaktan kulağa 
yayılan fÜretİmİz çok kuvvetli bir tU• 
be daha kazanmış olur. Bunu yapa
lım. 

rih denebilecekleri zamandan beri oyna. tara hakarete kalkan mütecaairler yetten bqka bir teY elde edemr 
h. bir oyuncudur derhal polisçe •taddan çıkarılmalı, A il ı · 

Bnu -·-zarfında bı'rçok kerel- mil- ı h" . 1 • po on ge ıyor -· ~· uıııyet erı tubit edilmeli, hareketi 
~ fonnarun ıerelini kurtannrt ve onu Dün Futbol Heyeti toplantısında 

nin heaabını ııermelr ü.ıoere Adliye- · k' h f l'ükseltmiştir. Beıiktat klübünün talebi ıle i ı a -
Memleketimize gelen ecnebi ta~mlara ye tealim edilmelidir .• Hiç kirnaede ta sonraki, Beşiktaş, lstanbulspor lik 

tol cıkaran Zekidir. Onlara kartı ıyi ne- baıkalarına hakaret etmek hakkı- maçı tehir edilmiş, ve bu tarihte Yu-
licel;,,. alan hatti yenen takımı .hazırla- nın mecıcut olmadığı kat'i deliller- nanistanın Milli takımına oyuncu ver-
h.n Zekidir. Türk futbolculuiunu Avru' le isbat edilmedikçe bu çirkin zih- miyen Apollon takımı Beşiktaş ve Ga-
l>a topraklarında bile hürmetle sel&n,.. latasaray takımlan arasında müsaba-
ı. d niyeti kazımak kabil olmaz . ... uırınıt olar. gene o ur. kalar yapılması kararlaımııtır. 

Memleketi ve fonna11 için bu kadar Evvelce Fenerbahçe tarafından ge· 
~şan, uğraşan bır adama böyle İnsaf. F T C Macaristan tirileceğini yazdtğımız bu Yunan ta-
•ızca hücüm etmek, hele aslı astarı ol- kımının hangi eabaptan dolayı Fener· 

dan hücüm demek bilmefİz ne d.,,..,. kupasını kazandı bahçe tarafından vaz geçilerek Betik-
teye kadar doğrudur tat tarafından davet edildiğini bilmi-

Zekinin idareciliğine gelince: Macaristan kupası maçlan nihayet- yoruz. Sırası gelmiıken kaydedelim: 

Galatasaray 
Fener bahçe maçı 

Bu cuma Kadı.köyünde Fenerbahçe 
stadında Galatasaray - Fenerbahçe ta 
k1D1lar1 kartılatacaklardır. Geçen ıe· 
neler bu maç turnuvanın aon maçı o
lur ve bundan aonra §ampiyon taay
yün ederdi. Ancak bu sene öyle de
ğildir. Galatasarayın lik maçlannın 
bidayetinden beri fena oynaması ken· 
diıini kümenin sonunculuğuna kadar 
indirmiıtlr. 

Bunu söylemekle bu maçın kıymeti
ni tenkiı etmek iıtemiyoruz. Bilakis; 
unutmamak lazımdır ki Fenerbabçe -
GalaLa.&a.ray kulüpleri arasında ezeli 
rekabet tekil ve sureti ne olursa olsun 
bakidir ve bu maçın harareti daima 
ayni hararettir. 

Bunda bir parça da her iki tetekkü 
lün taraftarlarının çok olma ve bi
rinci amıf klüplerin başında bulunmo.0 

!arının tesiri de yok değildir. 
Fenerbahçe bugün tam ful kuvve. 

tindedir. Antrenemllnları muntaznm 
bir rejim tahtında yapan sarı licivert
liler nefes ve oyun kabiliyeti itibarile 
hazırlanmıt bir tekilde bulunuyorlar. 
Takım ayn ayn, kuvetli ve iyi ele
manlardan müteıekkildir. Bir de bu
na inzimam eden beraber oynamanın 
verdiği tecrübe vardır. Buı:-ünkü te· 
rait içinde Sanli.civertliler en iyi ha
zrrlanmıf bir takıma maliktirler .. 

Galatasaray ise; lik maçlarının bi. 
rinci devreıinde batlayan ve devrer.in 
aonuna kadar devam eden mağlUbi· 
yet seriainin kendisine verdiği ibrel 
dersinden mütenebbih olmuş, ve ikin· 
ci devrede birinci devredekinden biı 
parça daha varlık göstermiş bir hal· 
dedir. Ancak, hala takım, kendi kad• 
rosunu teıbit etmİ§ bir şekilde değil· 
dir. Gene oyuncu değiıtirilmekte ll• 

rar ediliyor. Bu sefer çıkacak takım 
hakkında bu kulübün ileri gelenleri· 
nin fikirlerini sorduk, hiç biri kat•; 
bir şekil aöyleyemadi. Bu da göıter:. 
yor ki ıan kırmuu ldareclleri hlla mil 
tereddit bir vaziyettedir!• ve takım. 
lannı teıblt edem..U,tir. Bu maçın ne 
ticesini tahmin etmeie ~ellncet Fut
bolde hiç bir saman ri)'azİ kati)'el 
yoktur. Hiç bir saman fU ,..,.. bu ka· 
zanacak denilemez. Ancak oyun ma• 
kul şerait altında oynanırsa aarı lad
verdin pek yüksek değilae bile iyi bi~ 
aayı farkile galip ge• · ' ~~ 'i.i ... ?.1., •n
Bakalım ne olacak. Bu seneye kadar lik maçlan bu kadar lenmit ve FTC takımı finalde Üypeşt Eğer böyle futbol temaslan yapa.-

lakin ve pürüzsüz cereyan etınemiştir. takımını 11--1 aayı gibi çok farklı bir /naÖlı'alerı'n en ı'yı' çilt ekibi olan L•• k T" k f tb 1 biz t tm k · k 
'tatbik edilen proğram son derece İyidir. netice ile kazanarak kupa f&Dlpİyonu •. ~~ ra ' ur u o una me e e ,.. Muhafız Gücünün uru-
llu sene klu"plere hakkı hayat verilmiş- 1 B' . k . . d Gr<ıcory maça çıkarken tiyorsak, Apollon gibi futbolde her- J ld•' .. .. 

~ k' . . o muttur. ızım ço ıyı tanı ığımız halde bizden aıaaı olan takunlan ae- uşunun yı onumu 
_, e ' Bey tir. ikinci küme üvey evlat vazıyetınden genç Macar oyuncuau Şaruşi bu maç- diler. İ"-+ilizlerse rakiplerinden i- • " all~ ve ç ~ 1 fi lın t O "~ tirerek, beyhude yere paramızı harice 

ay ·a • tılar. z. rtan mıt, Ön sa ara ııeçın ~ ır .. _n- ta kendi takımında orta muhacim oy- yı· h•~ıı·İanmı• ve çalı•mıf oldukla 1 h' ANKARA, 31. A. A. - Yarın b3 ra da kuU g ugrat ~ ld 1 ı - T T çıkarmakta mi.na yok. zmirden ıç 
1 ak a d illra layik 0 uk arı kıymet vcrı mıştır. namış ve mu"thı't ıutlarla takımına altı d d h · • · ld 1 · · b' · ı d ı k · Muhafız Gu"cu"nu"n kurulu•. unun on 

· · i~ f "" Çıkm d • · aörenler por ar et erı can an ırı m" ır. enç- gol kazandırmıştır. Lik maçlannda d b k b d • bı'rinci yıl:'o"nu"mu" kutlulanacaktır 
ya ll yo un •- sma ı ~ h ek 1 · 1 d 1 t G rın an ıı a ıyı netıce a ı ar. ıyı ır netıce a ma an mem e .etme 0 

bıç~dif :rd ut'>:<>I Progra':..ııgıru ~ınağa... r futbola teı".i~ edilmi~ ve ile~ide tnil- Fransızlarda nisbeten iyi oyna- Önen u ta ımın ura a yapacagı " 
g• Ü a bır netice na ;f ve nihaı.1 formayı çok ıyı müdafaa edebılecek e- iki hafta evvel karıılatan bu iki takı- maçlarda alacağı fena netice bizim j. Bu münasebetle yeni kulüp binası 

ne kadar lik ve_nne
1 

ı !arı hiç ~mantar yetiıtirilmiş ve yetişti_rilmekte- mın aldığı neticeyi göriinek futbol ne yan ve galibiyet kazanabilen çift çin hiç bir faydası olmıyacak, fakat nın açılma resmi ve istiklal spor 
.ı olmad1ıı.. b ve fı t maç · 1 t b" t" b 1 ıdar~ ı· kadar miyaraız bir oyun oldugu· nu an- erkeklerde Bonssuı _ M. Bernard aksı' halde bizim bu takıma mağlup h d • ı 1 ı: r e• ir t da d" ün ve ,,.ır. ' e u un un arı yapan . ~~• ı- sa asm a eg ence i spor nunıara-

cereya arz u•ll "· k" .. ta f ld • · ddi d'I lamıt oluruz. Filhakika on bet gün olmamız, esasen sönmekte olan futbol 
· · · n ett; z ki · rogramıf!•n otu ve ra gır 0 ugu 1 a e 1 en ı ı olmu&tur. Buna mukabil lngı'liz ta d ları yapılacaktrr. aesı ıçın o" .. • e nın P > 1 'd' evve yapı an bu maçta FTC aynı ra- T havesinin tamamen sönmeıine yar nn ___ _ 

ğün''"L~ •. nuıııü d . . ç daha ,cecı ır . 
... ınil DU hi.dııe çıkıız e ıki ma Şimdi serin kanla ve bir az mantiki kibine ı . .o mağlup oluyor. Maddeten kımının en iyi oyuncuları olan edecektir. F T c aeliyor mu? 
ıgıfftf!sa.tı eanİınct hiı al htarlıır buılüşünülen bu •da.,, memlekete fenalık imkan yoktur ki, ıprofeayonel takımlar Austin, Perry • Gregory, Lee fev- Son sözümüzü yazarken, tekrar. e; M .5 
za , ıstıfade EtJnek en ey düştü! >ıı yapmış, yahut iyilik mi yapmıştır. böyle on beş gün içinde aradaki, bir delim Türk futbolunun yükaelmesını a~ristan kupa11 şampiyonu FTC 
Her ,aşladdar futbol ~evd~·~·ni :ıleyh\izim idn, memlrket •porunu terakkisi gol farkla kazanılmıı galibiyeti on gol kalade iyi bir haldedirler. isteye~ ldiip idarecilerimiz,.~ize kuv· takımı ile Fenerbahçe ara1ında cer· 

ulunmağa.... eyetı reıll 'Çin bu kadar <alıtan bir adama bu ka- farkla kaybetsinler. Şu halde futbol Bunlar gösteriyor ki bu sene Da vetaiz Yunan takımları degıl, fakat ~·~ ~~;m.muhaber .... itibarile ka• 
--~~~? cuıııa - d bidiıen;lar hücüm etmek ve onu kmnak bizim maçlannda bu vesile ile tekrar ede- vil kupasını Fransızlar kolaylıkla kuvvetli ve methur oyuncuları arala- u 1e 

1 mıttir. Teferruatında uyuşulur 
lıgıne h • eyan e en · h' ka d ? t ıafi · müm !im ki, fU veya bu takımın behemehal nnda toplayan, Macar, Çek, Avustur- aa, stanbul son s 1 · k 
dan bi "Pimiz kanüz. ~'.n lı• ' ll"I .' '"· veya.d_e ft •• - alamıyacaklardır. Şayet alırlarsa 1 li takımını Macarelne erınhe? . ' vctl· 

r trıÜdd~t el trpkı bunlll'un o mıyan "''"' zarar .. mı lr! • galip geleceği tarzında bir iddiada bu- ya takrmları getirsinler ... Bun ara ye.. 
1 

.. 
1 

.. arın 'e rımıze ce .. 

~~~-~;;~c;~:~;~;; •h~~~~tr lunm~·~~~. ••••••••d•a~ç~o•k•t•e•r~k~m~e•l~e~r~i•i~~~p~e•d•~~e~k~t~~ •.•• n.il•m•~•d•e•'•y•e•nm••e•k•k•a•d•a•r•b•i•r•'•c•re•f•t•ir•.••m•e•e•r•ı•ı•e•g•o•--•~•o•l•a~c~-~·CfuI~ 

.:.·ra:::til~f misakı Bugün gümrüklerde muamek' yok! 1--.~-K-ar_ı_s_ıa_u_m• __ , 1 Çac~•· 1 -:---A-•k_e_r,_••_b_ııo::_•.:_';8_;,:~
3

:1 

= 
riçi•~ nııyor (Başı 1 inci sahifede) göre hükumet lüzumunda tatbik ede Halka yardım gösteren Yarına bırakma! ihtiyat zabitleri yoklaın_a.~ı 
. ı.:. (Başı ı in . . için faf.-ikalo.r yapılıncaya kadar 3 cektir. Layihaya bir madde ili.ve et- O) 

a - ınm çok l'neın cı aahıfed•). . ikisinin almacağrnı söyledi. Fahri- tik. Bu ıalahiyet maddesini ilave et- \ vapur SÜVarİsİ - Bugün yapacağın şeyi sakın ya· \ !. Fırka Askerlik dairesi reisliğinden 
4 -: u, misakın nuniyet ve~ıcı oldu\lar yapıldıktan sonra aanayiimizi mekte fayda gördük." rına bırakma! 10i6 No. lu İhtiyat zabitleri ve ask • 

- b'ld' Pek k d ,mzaı Andifli Halk fı•kuı reisinden aldığı- Ö crı 
.·it' 1 1 •riy0 rla. Ya ın a • 0 ibnaye ınakıadile tam tarifenin tat- Bundan aonra Rüıtü Bey (Bursa) mız mektup: - yleyae, anne, bana Öteki kura- memurları k .;nunu ite tatbikatına ait ta 

M 0,..üçük İliı'o·ı . r: . k İk edileceg"ini söyledi ve ilave etti: ao"z aldı ve kakao yag·ı gümrük resmi- · k ı bi.yeleri de ver; hepsini bugün bitire- 1 ı· .. 'b' ı 
G 

ıt ımıyec . "Mayısın on yedinci ~atı günü ıı e e- ımatname mucı ınce 1er sene ol.duğu 
•'' A UE, 31 ıraz e .... e Ham denıir ve çelik ıu boruları nin yükseltildiği halde kakao resmi- . el • • Ça k' l yım. . H . 

yet•, 'mi kon,.._. (_A.dA':nk> -... Kt.ııçuk iti,, bunun aksamı aairesi bunlar üzerin mıze e en Seyrisefaırun na Ka e vap::ı İ gibi !933 sencsı aıtranının birinden 
r -n da nin indirilmesine itiraz etti. Haaa'1. h hal-~ · d 1 e l f d• k · II · ab' 1 · ID ot DC'redı'I_ nın, U U0 ~lÇ ll'llltıJ lft n.. bugu"n mevcut olan resmın' İn ne art , d' -:L. "1118. &Yanın mu netin Cn VO CU V Ş e e en ım... nihayetine a~ar ltlyat Z lt Cr1 Ve il! 

• .., b b 1 • d -.., f chmi Bey i tıraza cevap ver • ve """o· k ki ı J B .__.. •• 6 şubat ı~ - ır te ıg e,d .nazı:ıaama ne de inmesine lüzum görme- eıya ayı arı yıınatamamı§ ar ır. u keri memurlarının yok! alan yapılaca 

V 
'-1 "33 de Cenevre e un lata fabrikalannda kullanılan kakao- vaziyet kartısında vapur süvarisi Tev- Hoca Cemilin eline baktı. Çok kırlı... t 
• arı, kür~ı_ . • . • . zaık. Esasen yolluk imal eden fabrika- .1 k'I 15 k "ından bilcümle htiy. zabitleri ve as 

T~ .. t 1 f t k latı mtaak nun ucuz tarife ı e 1 osu uruıtan fik k ta r . e yer' Kendisine <'edi ki: 6 tasdik edil 1 a eş 1 1'\rın demir ihtiyacı için ltendilerin~ d.. 'h · 1 · · ı ap n vapuru ıınanın sıp r ıne keri ınemurlarınm mükayyet bulunduk 
ind•~iği bildiri(ll\iş nü~halarının teat~r kanunla mükafat verilmektedir. gcei';;c~::.~~d.:;e;5ı ~:;r:ç, ':::i": a~~n:: kadar yanaıtırmıt \'e yolcular ıuhuletle - Bu ne pis el böyle? Bana sınıfta ]arı Askerlik ~ubclerine bizzat veya ta 
••.ı;,Aer mis•kın.llıek~edır. . im Üzerinde ise tekrar teıı:zilata geç vapura linmişlerdir. VatanJaılar hak- bu kadar pis bir el gösterirsen cezanı 
• ... • "-l v-~y yen • nı ao"yledı' Bundan sonra kanunun '-- d h ı t f d k. lık " t affedenm' . hu"tlu" m•ktupla müracaatları. mdr rı:n 10 ııis3 n,.~·'C ınoe, .n.uu- ' 1 ~k memleketin demir ocaklarını ebe.. cagı · wn a '"~J u e ve e a ar gos eren .. 

dom•ına n"" verile11 Fr~"" mc-İyen itletmcın<kliğimiz demek olaca. heyeti umuıniycai tayini esami ile re- Tevfik Iuı.,tana halkımız namına alenen Cemil 0 vakte kadar arkasında tuttu-
; 75'

4 
·.ııırandomıı• 11~ 1 af ık o]dugdıınu, .bu '--dan m.vcut resmi muhafaza ettik. ye konarak İttifakla kabul edildi. teıekl'.Ür <.-deriz. 

ı '"~ " ~ eıcc •ıı ğu o bir elini !!Öıterdi: 
hibi ılcv~ıı .c,. misakın, sa,_ ım Azami tarifeyi sanayiin icaplanna K!lnun ve kanun!l merbut cetvel- Kat • Andifli h~!k firkası reisi Bele-

--"re matuf . Ctı alikadar .,.....! m•- 1 b h . t' d k I diye reı'sı' - lıte efendim ..... hn k" .. k ~"lui:unu kayaeth~ine . ______ ...., ______ .,___ er yıırın sa a ın ııar e ece o an M 
• uçu ıtit t ki b . b' 'k ima · d 31 May11 ta~ihli Resmi Gazetede net- Süleyman Alı Rıza erak etme! 

.__,..tirazların hn bu hususa aı •çin ır !az}ı yaı sını tasvı c \!· re~~lecektir. • 
;fikmetme){:n '."hnin odiJnıİŞ oldug.; lezlor. .. Tahsine birisi mektep kitaplarından 

bu l!nsey 4 . ·<dır. c,nevre "'"'.'·keratı hususunda, 3 Kanun 31 Mayıs 933 tarihinden iti- taodiki 1"kkmdaki k.>nun layihaları mü mikrop sirayet eder, demi!. 0 da akıam 
ğırıl•..ı 1 İl ~tr. ıniaak . za eden :li. lzır ınlisl<"t •tlıce alınacağı bakkı'.lda haren muteber olacaktır. Bu tarihten z.:ıkereyc kabul edilmiştir. 
yoro":e~ e ~rın la31:y ını ımdutW'• Mil /bit var bulıı•:mokta ve miistakbel '""~ itibaren L•uife resimlerine belediyeler babasını temin iôn dedi ki: 

ba "' emıyeı •nin ' e~ hu •• :... ve. edenin esası olarak İngiliz n]arunı ka Deniz ve hava işleri - Sen m.,.ak etme haha. .. Ben zaten 
ty: l k t nu., k ı "'41.t il' l1isaeai olar!\!t yüzde on zammdilece· 

<·ara ~llldıA a ın ..,-kur.u" ol <lmektcdırler. h kk d 1• • İktisat vekaletide d:<ıiz, liman ve sa kitaplarımı hic_ armıyorum ki.. .. 
cağı ve nıı,. 61 ve ı.una uv : •Q ği a ın a ayıba müzakere edildi. h'I .. t kil•t ·ı gul ' 
akının l r. l'ct, "ı'll•tl•r Ceınıy~. Nazırlar, ~r.a vatan o_rd_ulannın yek V ı· 'h b 1 d ' mue~sesa ı ve teş a ı ı e meş Awl 1 • "' • • e ay• aya e e iye vergileri hakkın 1 k .. b' d . h . 1 . .. g ama 

lınc-lı. ı'ttı'hat , ~~cu ....... d-ine !.:•bili \sakla•tırı~.••.iPrcns.'ıP.•.ilc silahla~ı_ıı oma uıre ır emz ve ava ış • .,, .-.us • 
>I ~aı .. • ......., •- - ki 1 • . ""' ve butu ·u ti c!aki kanunda duhuliye resmine da- teşarlıklığı teşkili hakındaki kanu .. , _ -ı t 

Yle P cmı·nata <·1 ~tsin• ..,_ ·ı.r "er••• r tma ıı.renı-•I . . ~.mı e er ı- 1 h"k" 1 Bir hanım - Aman kızrm ag ama. · ~ı ... 1• ..,.. t t·ıçevesıdahıl d hak İr o an u um erin ilgasına dair bir ~ihası lı!!svip olunmuştur. Bu maksatla 
lllse kür" "' ı o1-· tu<· ıı, em'1ıye ~ - · ın e, ld ·ı· · ·ı 1 Bı'lscn ng"larken ne r_irkin oluyorsun ... 

ei'en y, p 
1 
.uı, itiıar;"1ş vele• müte- 'savatını kebul e<lıyorlar. ın::ıc e 1 avesı auretı c kabu edildi. ktisat vekaleti 1933 senesi bütçesinde 

ya ı lllıı ı • ev ti re · t' N'hb' l'k Bu kanun da 31 Mayıs 933 ten ı'tı'· açılacak fasla deniz ve hava müstes.lrlı - Galiba siz rocukken ııok aflanıış· 
~. mualıcdcı ~an tealıJtiİ e . ~s ı- r m ı 
1 1 . k Crın . tetkıki le A A .. Larcn muteber olacaktır. ğ• tt:~~iJatı ile k 1avuıluk ve rom:>rkür-

• s de~~~· .. iıı 1 Fr.Y•ni.d•n •·at'i t~mi llE~I İN, ZL · 1 · '::- Daha dün dort cülük iJkri ile devlet repsine ait de-
• r ıgını ıl;j, ansıanın" ı. h r nıisakmın yaıpı acagınd:ın şüphe ~- Gümrü!ı: ,.e Inhi&arlar vekaleti bü-

,ılnıiaa' i d • • edı"or BiJ!llcııa .• v • A an muhafiLl b b h tün "ümrül:!ere yeni tarife kanunu ve niı vcseiti mesadfi karşılığı olacak 241 
d~! y 11 '' d 

0~0"dan""doğr. • veya do lın 1 .''SID~ .ıın1 .k g""tc .'• u 63 ~ ·~- ~ bin lira tıhsisat l:on!llmuştur. 
.. u o ar ~n. ı.u .. . . uy• vl<tll1·i bır ıııkbın ı.. . _,. rıyo_rbr, sıy•;:• yeni tarife ı·esimlerinin tebliğine ka· 

Yr-~u~utlarının ~Uk ıtı!Af ~e.. . . lizal\eratın ınusaıt bır §ekt!.d• olduru d:ır cümrü!ı:I rde munmele !'~pılma- llundln m•ı!:ı Scyris:fai .. ı idaresinin 
a ili ı hıu'd •ik1 <Ç•n • k · • ' · ı 933 · h' 1 · ka rn•h' a~ma o arrı.~.t en tet.. ~ , ,. artık ınıSl ın lrtnzalan.acaf!ını r:ı::.: :::u cm!"'etmi~tir. temmuz - ~yına aıt ız:net crı r 
rla ~ mu:ıhedeıc 1 '. . ..Adc' ["l cdivorlar· Dcri.illünu,,,.,n ı··.'~-·hı ~ılığı c!ıır:ık 492 \:i!t liralık tahsisat ve-

~' rnuahcdtı hıın erazi ~ ·~- • J' 1 • . - "" r!lm-:~i l ıa~~<ın.4=--ki kanun r!l:Zal:.:::re v.c 
den ı •· . 3 • Cri "cnı' .... tetk1k <t· Fransız ıp omasınuı bı0r AN KARA 31 A A n M M ~nıa, <;tırı , w;n ff k' • · · · - . . . kah.ıl edil '1iSH". 

~rı devletlo. et nazırı me#1P <ı rıllL'a a •Yeti bur,ünkünü ik ·nci ce!sesinde lstanıbul /\. t bl·w• 
a••" c ·ı· "in l1 k . rla!'llıt . l h 1aı1 c.-ın e ıgı c ı aıı ctrqH.t ~ taı naza .ı. ENEVRE 3 ı. A. A. _ Havas bil- d3ri.:liünı.:nı.:n ısa ına ait ka:ı":ıu mü- " 

nsup ol~ı,•. Cdırler · . ,, .... '1 •t'ıHf bey~- . · z•l:crc ,.e l:abül etmiştir. ANK•!lA. l . • .\, - (G~ce •·arısın-• ... r•1lt • ~ gı:-yQr: AUÇU c ı -·- "&;.;•wtaın•sının "" ·ı. ' " J 

ıtl.~)'cnıd<'1 ıct4,~'.'1•v!ct jçin l"f .
1
• i Cenevre':le tıüyük bir aı.;b: ile br Uyuf.t:Jrucu maddeler dıın ıonr:ı) llüyük Millet Meclisi bu ge-

sıruz. 

•••}auıuııuaıınıu 1111111••• 1 • 11111111 uıuı•uı11111" 

DOKTOR 

Hafız CEMAL 
Dahiliye hastalıkları 

mütehassısı 
Cumadan maada hergün öğleden 

sonra saat (2,30 dan 5 e) kadar lstan· 

bulda Divanyolunda 118 numaralı hu-

........................ , ................................... . 

1 t ve hşç· . 1 
Milliyr.t bu sütunda İf ııe İfçi isti. 
yenlere taııauut ediyor. lı ııe iıçi 
istiyenler bir mektupla 11 büro· 
mıı:za müracaat etmelidirler. 

r, isteyenler 
lstanbulda kİmgesiz bulun~yorum. 

Gayet güzel erkek fapkası tamirciliğini 
ve hatta ev işleri de yapanm şerııitim 

ehvendir. Milliyet it Bü."Osu Meliha. 
Mersin. 

Tesviyeci ,.e makinist olarak uzun le· 

neler çalııtım. Ellinde bon servislerim 
var, Ehven feraitle i, arıyorum. lstiyen• 
!erin Milliyet it bürosu Çartaınba Yunuı 
rumuzuna müracaatları. 

de <ımaı. Bı·n ·• ınesclesiala sı at ük' 'til'f t "'ıs t ı ı tı·- · .. .. .. · tı' ıt 1 dolayi ı unıa bcrab• Je unıştır. Küç .1 a ın dörtler mi- İktisat Vd:i!et!ne bağlı uyuşturcu ce sıııı --• e "-' c ıg• uçuncu •ç • 

fne I "Cnı'tJen :·'
1
.·ha. n..ı bı'r•mr, • Şa~ 'il bugünkÜ şeklınde k. 3yitsı'z ve d 'J h '' k ınaında rümriık lıırife kanununu mÜza• J 'b" -

1 
m:ı ·........- er ın · ~ .ır ı..:.J.re-.:. ... . ·.ı " · ı.n! v~ 

ıuıi daircainde dahili hastalıkları mua~ Birinci 61Iltf 1 
yene ve tedavi eder. Telefon: lstanbul: 1 kcı kar "h!ı: meselesi "(/ ıız olarak !:~bu .ctm':lıı l'ransız di,;ı Y<: ~oslavya hhkiımeti ite Ti:rl:İyç ~r~- !:ere ,·c aynen b':ıul ed.,·ek 23 ü 20 ce-

r ~ı · ·nict.n tc~ı-;~~ıt "isinin büyiıl:. lıır ;:n•~ffakiycti ru ıst:ı.;J.ı 11 n · •n ı 932 t1 ı\!'1.:ırada L-r.za- çe irt!::::ur.a ı '!:"-yet \'l'l'miştİT-
ı. •

111 
- c! ... t"l5kki cchlme te ır. ıbn:ın Afy-0n i!-ıraC'ın ~:~ iti!Sfn,::ıe~i:ı. !':!: '~ ~ !'arın l;;>plc.nacal:.tıı: 

)e\.·a -
1 

(Babıali) Ankan~ ~ 

22.398. \ --------.. 
A $ :!355~. 110-. .. --... -·s-.lj 

... 

• 



' 
b MiLLiYET PERŞEMBE 1 HAZiRAN 1933 

Zafiyeti umumiye, iştihasızlık 
ve kuvvetsizlik halatında bü
yük f aide ve tesiri görülen Fosfatlı Sark lis:. Kullan~nız. G 

1 He:ı· e~zane. ~ 
de sahlır. 

Müzayede ile fevkalade satış 
Haziranın 2 inci cuma günü sabah saat 

10 da Kadıköyiinde Gül 90kağında H a
le sinemanın karşı ıs.ırası n.da 21 numa
ralı hanede mevcut ve pek 
mutebe r bir aileye ai t 
eşyalat müzayede surctik satılacaktır. 
A sri en sc~ &istc:n mavun kaplama ye 
mek oda t akımı ro.;v..:n kaplama ve yfl
hut kes t<:ne yatak c da takımları, fü
m ua r için 1 kanz\l)C 2 koltuktan mür.ek
k~ rr.aroken t kımı. biri lake 2 incisi 
Vi)an;: mamJlatı ~ddli, diğeri ccviz
<kn mamul 3 adet ufak salon takımları 
f •ylc l nı:iliz mamulat ı bro nz karyola
lar. Cic im ve Şam işi perdekr F ilipa 
ır-ı rita 'ı gü.ttl bir Radyo ınakinası. 
Kristal ve Brooz ele ktrik av izel.eri Şam 
i•ı sedefli tabureler cevis portmantG tab 
Jclar ve ,·•zolar ve sa ire eşyayi b· ·ye. 

..-M.ükemm~l bir Alma.~ P iyanosu 2a 
~if bir Frar.sız Pianosu Anadolu ve A
cem Halıları ev dahi k iralıktır. Pey • Ü

re 11 erdrn yüzde 25 Temınat alını r. 
(40-48) 

lsıanbul 6 ıncı icrasın da.n : 
Aya kapıda Aşçı Vasi! dcr.di bane

.zıntk· ı:ıUkur.. EJizabet hA'lluna: 
r>ok,or F'lliDJ>'IŞll vcrese•ine İstan

b•J ıkınca tıcdrct mahk ... mcsinin l teş

rı ı evvel 33n tarıh ve 203 numero.kı i

'" .ıı ile bor~lu oldugunuz 1800 liranın 
t;ı sıh ıı;i- vukubulan taltp ve h;ıkkı
n u.ı ta::ııoım cdılt'l ödeır.e f'mri zirine 
ı , '"' t ,hın·zın hali meçhulıyettc bu
lunduı;u r .. -.:ıaşirin çerdiı;i meşruhattan 
, ?a·. im: t ı_. işbu borcunuz urihi ilan 
" , ıtı\ı;; • n bir ay zarfın<l:ı ödemeniz 
., borC"ı:.nuzu odcmcdiğ..niz ttıni'Dlat ve 

aıt oldu!'. .ahkcmedc de tehiri icra ka 
Tarı getirm diğiniz t kdirde cebri icra 
,, «le ... u:l eui~eceği ve bu müddet z.:.r

t ı "".ı 14 c u madde mücıbincc mal ~ ... 
., nnaln"'sı \ermeniz ve ha!i hakikat be 

..; nl~1 hn undı.;ğuluz ve bryar.name ver 
4 diğ1ni~ t.ıkUirde- hapiale cer.alendırı 
"...ıcağr::ız ıtra t"mri makamı112 kaim ol

Tllil ı. ..:Zere bir o.y m~ı.ldetle ilanen tebliğ 
olıınm ( 4a31) 

lsh,bul üçüncü icra (, __ rn.mın.Juğuo-

Bır borçtan cSıılayi mahcuz ve paraya 

_ f ; ; : de n1 '-•rtr ipek kurdelesi 7 

lıazira':l 933 tarih de .at 12 de !atan

ı,, !da M;;: puççularda büyük ~şeci h;.nm 

ı..ıı mağazada par.ıya ...,.,.-ile 

ceginden talıplcrin mnm:run m uracaat-

lan ilan olunur . ( 4-059) 

lstanlıuı ikinci ıflas memurluğundan: 
Müfli s tantaviza<le Halit beye ait o

lup beher metre mrrabbaına 4 lira kıy
m t ıakdi. olunan Büyük .. da<la Nizam 
maballcs•'ldc fabrika wkağında cıık i 24 
y en i ô4 N o. lı 230 metre murabbaında-
1" arsa açık art tırmaya konulmuştur. 

Şartnam~sı HH-933 tarıhioonı itibarnı 
dairede her kcııe 2çık bulundtnulmuş

t ;.ır. :- ;-933 cumartesi &fuıü aaat l 5 1:n 
ı 7 ye lcadar f5ta n.bııl iki n,i iflaa dai re 
s inde a~ık 1"' _•.;.,."'Da ile sat ılacaktll'. Art 

,u .,.- ·yele ...... - .. 

Ye 111 z~":'"'d adi • ~n tahmin cdiı..n k ıy 
"kLS' e • 

heT ' ~ bal'' ~ uçuk te:ni:ıat akçesi 
~ . ıer'"'en a.. 

hih •t h t>"' ~kanın teminat mektu 
ena\eJ : · · · 

,na ... • ~.... / kım vergı , bcLed ıye, 
hP !eriye ai t t ir. Arttırma 

.lcı - <n kıymetin yüzde yet 
'11: t•kdirde bırakılması 

Y•. si halde en &on artt ı ra 

mn ıaaıınuıı durmak üzre 15 gün da
ha uutıla.ak it •=muz 933 pazar gü 
n!i ayni saaıta en çok arttırarıa ihale e 
rlilecck• ır. B u h t•susta faz.La mah'lına t al 
maıc isteyenler in 933.4 dosya numara~iy 
1e ile dair"ye müracaatları il.iin olunur. 

(4056) 

DOKTOR 

Rusçuklu Hakkı 
Galatasarayda Kanzük cczabancai 
lı•'lmnda Sahne solıağmda 3 numa

ralı apartımanda 1 nwı.ra. 

Milfiyet'in romanı: 17 
_.., _........;;~------------------------

o -

cın 

3270 

Askeri Lise ve Orta e 
teplere Talebe alınıyor 

-
1 - 1933-1934 ders se nesi için İstanbuJda bulunan 

Kuleli ve Maltepe Liselerile Bursa'da bulunan Bursa AsKe
ri Lisesine Konya ve Erzinca n'da bulunan Askeri Orta mek 
teplennc talebe alınacaktır. 

2 - Liseler 9,10 ve 11 " 1, 2, 3 "üncü. Orta mektepler
de 6,7 ve 8 " 1,2,3" üncü sınıfları muhtevidir . 

3 - Liselerin muhtelif sınıflarına 600 ve Orta m ektep 
)erin muhtelif sınıflarına da · 300 talebe alınacaktır. 

4 - Almanca okuyan talebeler tercihan alınacaktır. 
5 - Liselerin 11 inci ııı nıflarına iyi Almanca bilen ta

lebeler alınacaktır. 
Bu talebeler Liııeyi ilana!den sonra yapılacak müsaba

ka imtihanını da kazandıkları takdirde Askeri mühendis ve 
Fen memuru yetiştirmek üzere Ahnanyaya gönderilecekler ve 
müsabakayı kazanamadıkları takdirde harbiye mektebine gi 
derek zabit çıkacaklardır. 

6 Mektepler Jey)i ve meccanidir. Talebenin iaşesin 
den başka giydirilmesi, techizab ve kitap)an hükilmete ait 
olduğu gibi ayrıca talebeye her ay bir miktar maaş ta verilir. 

7 - Liseyi muvaffakiyet)e bitirenlerden arzu edenler 
müsabaka imtihanına giderek kazandıkları takdirde Beşinci 
maddede olduğu gibi askeri mühendiıı ve Fen memuru ye
tiştirilmek üzere Almanyaya gönderilirler. Buna arzu etmi
yenJer Harbiye mektebine gid~rler. 

8 - Bütün mekteplerle kaydü kabul mekteplerin bu-
lundukları yerlerde 1 Temmuz 933 tarihinde baş 
lar ve Ağustosun birinde biter. Bununla be 
raber kadroda münhaller kalırsa ders se 
nesinin devamı müddetince sivil )ise ve orta mekteplerden na 
ki) suretiJe talebe almmağa de vam olunur. 

9 - Mekteplerin bulunduğu yerler haricinde askeri 
)ise ve orta mekteplere kaydedilmek istiyenJer 1 Haziran 
933 tarihinden Temmuz sonuna kadar bulundukları yerlerin 
askerlik şubelerine müracaat etmelidirler. 

10 - Mekteplere gİrmek için lazım olan şartlan muh
tevi kaydü kabul şartnameleri ve muhtaraları bütün asker
lik şubelerinde mevcuttur. Talipler askerlik şubelerine ve as
keri Jise v~ orta mekteplere müracaat ederek mezkilr şart
' ·• ·· .::c"~ .. .,,01;...ı; .. Jer. (2232) 3303 

Gemlik elediye Riyasetinden: 
Gemlik kasabasına Nafia '!ı/ el<aleti CeJiJesi tarafından mü 

::. .t~dak orojeleri dairesinde elektrik tesisatı yapılacaktır. Bu 
l~sısatı yapmayı v~ muayyen bir müddet için işletmeyi de
t· ııhd(· etmek suretı)e yapmak isteyenler projeleri ve şartna
mdcri Belediyemizde görebilirler. Teklifler 21Haziran933 
Ç<>.rşarrıha günü saat beşe kadar kapalı zarfla yapılacak ve 
Belediye mcdisinin kabulüne arz edilecel<tir. (2430) , 

tİfC tampanyayı hakketik ! <ledi. 
Telefona gidip bir ıite fllDJpanya 

ısmarladı. Bunun Üzerine oflu baba· 

ERKEK KISMI 

SARIŞINA BAY/LiR 

3 
j-.. -sı, ... 
~s 

aına: 

- Kuzum, dc<li, niçin bu güzel ba-
nunlan Fontainbleau'ya cötünnüy<>-
ruz? 

Babaaı : 
- Haldlıaten çolıı i:ri olur! - eledi. 

Ytaan: Anitalooı Tercüme: Kamran Şerif 

Derken incilizce konuflJlıya baıla· memnun olmuı ıibi idi. Bunun üzerl-
dı. Doğruau tıplo bir Amerikalı ıibi ne: " Baban İngilizce konUfurken ...,.. 
mülıemmel iniillzcıe ......... yordu. !er aöyliyordu?,, diye sorduk. O da: 

- BabllJlllll ~lediklerini anlllJDJ. - Size hep Lady Francia Beekman 
)'-...-unuz. Onun için babam bana iamiadeki müıtenıindcn bahacdiyor-
telefon etti, ben de ıeldim. , d--". ded" cuı mu9. . . ı . 

Meler Monı. Brouaaard ne zaman· Sonra oğluna: 
danberi bize inıilizce IÖyliyonnuı ta - Baban niçin ağlıyordu 7 - diye 
biz onun lDl'illzceaini anl&lllıyonnu- sorduk. 
lllLL.. - Babam, Lady Francia Beekman'ı 

llunun üzerine Dorotby dedi ki: düıünüp ağlıyor... dedi. 
-'<er babanızın konufluiu inıi· Bunun üzerine Dorotby' 

"' de yunancadan - Baba n <!a h a onu düşünürken ağ-

- Peki ama, dedik, biz aüıin iaim· 
lerinizi naad ayırt edeceğz? Eğer Pa
riate de a<let Amerikadaki cibi iae her 
ikinize de Möayö Brouuarc.I demek 
lizımgclecek .. . 

Bunun üzerine baba ile ofla ilk iıim 
!erile çafrmuya baıladık. Anlatılan 
oilunun iımi Loula imit. Dorotby el. 
di ki : 

- Pariıte tuhaf bir adet var. Sia 
bütün Louia'lere birer numara talunıt
aınız galiba. . • Ben dilıkat ettim, bu
rada herkeı on altıncı Louia iaminde 
birinden baluediyor. Antika mobilya 
it i yapan bir tüccar olacak .. . 

Doğruau Dorotby'nin bu kadar ta
rihi malfunat el<le edi,ine çok f&fhm. 

itilince ı:ene k a lıkaba- Her , eye rağmen bu kız galiba adam 

ilec ğim. • lana ya ona baktığı zaman ne yapar? 
., ıöxii oflu baba- de<li. 
µ h kahalarla gül- Avukat l-
l\i:Jm sılı h, 1 \'J~&) larla ı,;,. "'". olmıya be4l1>dı. Dorotby Louiı'ye: , 

• 
1 

&aat a'!'rk bi.• . - Na.' basen kendi numare.nı söy • 
ınıtı " .. üılerdı . h kka la· 

1 
TALEEENIN VE HALKIN BÜTÜN 

IHTIY AÇLARINI GÖRECEK 

YENİ ÇIKAN 
e, doğru ve zengin 

TALEBE CEP LÜGATLERİ 
Fransızcadan 

50 Kuruş 
Tiirkçeye 

Ragıp Rıfkı 

Türkçeden Fransızcaya 
15 Kuruş Ragıp Rıfkı 

Almancadan Türkçeye 
Mehmet AH 50 Kuı-u~ 

Türkçeden 

75 Kuru9 

Almancaya 
Mehmet Ali 

A D 1 K Z A D E Biraderler 
Vapurları 

l(ARADENIZ POST ASI 

Dumlu Pınar 
vapuru 

l lJaz iran Perşembe günii saat 18 de 
i<ktci rır,tımından haraket lc Zonı;ul
ak, İnebolu, Samsun, Ordu, Girt6ı:rı, 

'raozo:ı , Sürmc-:ıc, Rize liman]Qruıa 

imet ve avdet edecektir • 

SAKARYA vapu.u 

tf ANBUL - 1ZM1R SORA 1 
POSTASI 

Müooeti seyahat 22 saatt ir. 
Her ha fta cumartesi günü saat 16 d3 
~lata rıhtımın.elan hareket.pazar günti 
n1irc m.ıvaaaıat, pazartesi hareketle 
lı güni; İ<:•nbula avdet eder. MuhW 
r: • t~mi ~· yolcu1arından görülen tr 
.tcühc lıir cemile olmak üzere seya.~ 

t ücretle inde tenzilat yrpılmı tıf· 

apurcia her türl ü istjrahat müemmc,,.. 
r, servis muntazam ve tab1Lot ga)"Cf 

Satış yeri: eb"<:Tdir. 
Fazla ıa<silat için Sirkeci Meymc.,e' 

3748 fKBAL KJTÜPHANESI 3282 I•nı altında acentalığa müracaat. 'ft 
------------------------------ Jıfon: 2~134. (39~ 

Bursa Vilayeti Daimi 
Encümeni Riyasetinden: 

Orhan elinin Mente~e köy iindcki tebeşir ve kaolin ocağı
nın nisbi rüsumunun müzayede ve ihalesi 21-6-933 pazar 
&aat 16 ya temdit ediJmiştir.M l!zkur ocağın işletilmesine ta 

,.. .,. Naim Vapur idaresi 

İzmir Sürat Po~ta•' 
( 20 saat ) 

l.üks 

ADNAN 
)ip İstanhul'da Kadıköydc sö ğütlüçeşme çılanazmda 5 No. vapuru 
dn MiUiyet gazetesi muhabiri Rağıp Kemali Beye, Anadolu- Her p b gilnle' 
da 11eyahatta bulunması ha.se biyle, tebliğat yapılamadığın- bafta erşem ec.ıat' 
dan mümaileyhin ihale gün ve .-;aafrode Bursa Vilayet E ncü· rıhtımından saat t~m 18 de 
meoinde hazır bulunması ve aksi takdirde müstenkif addedi hiarekelle dogru 
1eceği ilan olunur. (2487) - Z M I 'e at 

ER GANİ BAKIRI I!d!~2:~:r~~:;~e~~it~~::ı::~: 
ı'ürk Anonim Şirketinden: 

1 - Ergani Madeninde !malathan e saha.ında inşa oıunacağı 18 Mayıs 1933 
tarihinde ilan edilen 9 X 15,5 metre eb"a dında bir Müdür ikamet·gii hı, ayni çatı al· 
tın.da « m'an 22 .< 9 metre eb'adında iki mcmnin ikametgahı, 12X40 metre eb"a
dında bir ambar, l OX30 mc.rc eb'adm da bir ambH, IOX JO metre cb"adında bi.- lo
komotif hangarı, 15X 10 metre ebadında' uır ta~ dqıosu, nx 11 metre eb"adında bir 
kci 1t in ile oluk1u saçtan mam ul iki ambara alt temel inşa""tının ihalesi 20 Haziran 
1933 tarihir.c 1ni4~?.d i f salı gün üne tehir eaami ;ıtir. 

2 - Riıiflci fık rada gösterilen bin alaıla beraber yine Erı;ani"de inşa oluna 
cak 250 metre tcrbiinde iki katlı bir ilk ır.c:Ctcp bi".?•SI da, •yni günde ihale edil-
mt k iizt rc, kapal ı zarf usuliyle münaka. aya konulmu~ıur. 

3- l hal<• Şi rketin İ&tanbul"da Bah ı c kapısında T~,h~n'da kain Merkezi ) 

darcsin de yapılac~ktır. 
4 - Talıpler, evvelce bu gibi işle: i ba~armı~ oldukl•rına dair muteber ev

rak ibr~z eı.ler,_k, mukavele ve şartnarnı ve p,~n nüsh~Jar 1 ile f iat cetvellerini.mü 
racatlar: tarihindo: 3 gün sonra, Şirket in Mefkezi ldaresinde.n veya Ergani'de
ki İ ~letmc ldar,-sinden 25,- (y irmi beş) lira n111kabiii<"«!e alabilirler. 

5 - Münakasaya girmek isteyenle - teklif mektupların ı muhtevi kapalı zarf 
iJe vesaiki fenniyelerini, mukavele ve ~artnamc ahk3mının kabulünü mutazam· 
mı" imzalı bir varaka ve milli bankaların !>i r i tarafından veri lmiş yed ibin bcş
yüz liralık bir teminat mektubu ile b iri iktc c;Ji;er b ir zarfa koyarak, nihayet iha
le gli11ii •aat onbeşe kadar Şirket Müdir iyeti Um"miyesi,•! makb.ız m ukabilinde 
tev1.1i td~ccklt:r.dir . 

6 - Teklif mektuplarının tc tkik inılnı sonra Sirket bu i ş i münasip gördüğü tali 
be :hale e tmekte veya ihaleyi tehir eylemek te muhtar -Olacaktır. 

7 - B u hususta başka malilmat al mak ısteycnler Sirket in Merkezi 1darC'5i-
ne veya E r gani.deki İşletme İdaresine müracaat cy!CUJ"lidir. (4025) 

Ekmek, et, erzak ve yaş sebze 
ile odun ve mngala kömürü 

münakasası 
İ•tanbul Nafıa Fen Mektebi Midürliiğünden: 

Nafia Fen Mektebinin 9 33 mali senesine ait ekmek, et, 
erzak ve yaş sebze ile odun ve mangal kömürü ihtiyacatı ka
palı zarf usuliJe mevkii müna ka.saya vazedilmiş ve fiatJar 
mutedil görüldüğü . takdirde Haziranın 4 üncü pazar günü 
saat 1 O da ihalesinin icrası mu karrer bulunmuş olduğundan 
taliplerin şartnameleri görın ek üzere cumartesi, ·pazartesi, 
çarşamba günleri öğleden sonra saat 16 Ya kadar Gfunüşıu
yunda kain mektepteki müba yaat komisyonuna müracaat 
ları. (2103) 3288 

Tafsilat için Galata' Gnıııru 
karşısında Site Fransez Han N°· 
12 yazıhanesine müracaat. 

-
Tel: 4 1041 - (3 884} ..ti ,,,, 

~A VİLZADE VAPURLAF1 

Ayvah k ek•pr•• poataaı 

~ ~=~ua~~~ F- ştmbe 16da 5,r 
keci' den hareketle Gelibo!r 
Çanakkale ve Körfez tarik• 
Ayvalığa azimet ve avdet ede 
celı:tir. Dikkat Cuma gllni1 Ecl( 
mit yolcularını trene yetittlr' 
ve Ayvalık yolcularını aynı til1 

akşamı Ay'falığa çıkarır. Yol'' 
bileti vapurda da nrilir. Adreff 
Yemiş'te Tavilzade MuıU ı 

biraderler. Telefon: 22210 
(3957} j -SEYRlSEFAlN,..... 

M:i:'. ac••taı GaJ.ta IClprib•ı• 9. it' 
ş.ı.. >... sı.k..l 11~lr4or ..... 11. l.rt 

lzmir - Mersin Postuı 

ÇANAKKALı 
2 HAZiRAN CUMA 10 Vf. 

idare rıhbmından kalkar:,.; 

2 - Haziran • Cuma Mudall 
postası yapılmıyacaktır. 

ZAYi - l stanbul, Ycıdilrule, ~J 
me Orta sokak No 31 de idin -

fabrikar ..a ait 11-12-927 tar1hll .,e 

numaralı mu.afiyet ruhaat~~ 
kuvvci mubarreke ruı1ııeaınam..ıııl 
eyledim. 1ktı•t vekaletmdcn Y~ 
alaca ğımdan cıklıiflin hükmü y~ 
Mehmet oğlu SUl.cyman. ( 

-- - ·- -- - --·- - ·- --.. -::/v 
leme, çünkü ben aeni daha görür gör- Otele geç valıit döndük. Ufak tefeJı fa ..,.,., aeve katla~nru~ ÇünJrii f 
mcz numaranı verdim zaten. , . dedi. almıya gitmediğimiz halde çok eğleP· Francia Beelı:man hıç hır ıeye °"..ıJ'. 

Anl"fılan babasının ismi de Robber dik. Fakat ufak tefek almak behe..,... ....ntınedlii halde davaaı 
imiJ ( J), Robber franarzca Robert <le- hal lazım- Çünkü <loğruıuna bakana" zaman avukatlara kıyamet kad•~ 
mekmİ§. O zaman Dorothy acı acı 25 Pariı del'D•k, dükkanlarında alıtverİf ra yedirmekten kaçilllDJ}'aa z""' f 
franıı hatırladı. edilecek yer demek. . dınlardaDJDıt. Bilhaua bu itte 

- Annen aana hu iami verdiği za- 1 Mayu aarfından biç çekinı:nezmit, çiiııl'. 
man, her halde gayet iyi ıramer bili- Bu sabah Dorotby ile benim sa,..0- Dorothy'nin, ya benim aöyledi~ 
yonnuf. . . dedi. num olan l.eon•a haber gönderdjıl'• aözlcrden baıılan onu fena bal 

Louia ve Roblıer'le Fotenbleau'ya Louiı ile Robber'in fran11zca ne Jı<" dırmıftnlf· . 8 ıitmeie karar Yerdik. Y alruz Dorothy nuıtuklarını sordum. Baba ile o~I O zaman, biraz diiıünmek ı.:1- h. 
bunun için bir fart kottu: bisi çok bcğeniyorlarını,. Çok güzel tiğini anladım ve oturup bir b•1 

- Louiı ayafmdaki aan keçi den- buluyorlanıu,, ne zamandanberi ııl· tündüm. Dorothy'ye dedim kl: 
ıinden, inci düimeli tozluklan çıkar· zim kadar rüzel kızlara teaadüf el· ı El t•" · - Bak ne yapa ım: maı , 
nıazaa onunla sokaia çıkmam. Gül- memiılenruı. Bizi sık sık sokag" a ~ılı•· ı '' 

fi T de bir lıasaya koya mı, sonra~~ 
mckae artık yetiıir. . Durmadan bo- np maıra lltı Lady Francia Beekm"~ .,. 

b ı. bir mücevherciden tıpkı on• 
yuna ırülecek değiliz ya. • • ın he•• ma geçireceklerm~. Mak... bir elma• talılidi taç satın alal,,_, 

Daima iıtenilen teYİ yapan Louiı lan ıok•ia çılıbğımız zaman bir fır-
hemen tozluklarını ayağından çıkardı aatını kollayıp elma• taci bizden çal· lit tacı ötede beride bıra_lıalım~ 
fakat tozluklarnn çıkannca çorapları makm•f· ~•amafib tici bizdf'n ç~l~ ile Rob~~~ ~hn:aa taca __ hı~ ehdiiı' 
meydana çıkb. Çoraplan alaimisema maı~l~r bıle biz o kadar güzel111!f~ı verme<lıgımı gorerek _umıde , ,,_ 
renkli çizgilerle ıüslü ıkoçezli çorap· ki bızıınle ıezmeğe ıitmek onlı ·~;'.üı ,_pnlarla beraber sokaga çılıtıl ...ı 
ları meydana çıkınca Dorothy bir müd bir zeYk_ ~lacakmıf. Bu vaziye ,,. ta il;! taklit tacı el çantaına k 0 YI ' 
<let baktı, sonra fena halde meyua ol- zaran ~ızırn bu İ§ten ziyanlı ' n tlalı; .,., '":h;ırrm. Lavis Robber tacı 
<lu : mız ihtmı!"li olmadığını anladı u ederir1~ kı 1 ( D< WI"' 

- Louia, dedi, .,e] aen fU getrleri- !atılan; hır puntuna getirip ıca\ Lir u • . .I 
.. . alnı L • • • • lşa arJ''d~ı b"R b . . . R bber tl•r. ni cene ayağına tak ! tacı ç a,.. ıçm bızı sık 11lı . . ı , o eri ummı o ıJ 

L.-L-. • d lıl • rını - ' bb • · ı• Bunun üzerine hep ...,.....,.,.. F onttain çıkar ı arım aöyliyecek o y 0 Ju o er rngı ızcP nu şu; 
bleau'ya, oradan <la Monmart'a gittik. Lady Frllncia Beekman bütün titı" Alm ılı K Ş . 

ıa.t arı 
ıür Pa~a • .. lTI'• tunn ah r 
mü,arinü\ttVl'? er\enn ne\l•1 ve . ~ ..... l \>_ -,..f t1. ı- ., .... 
y.; """'tır<'.•ki a•kb ,•i"! ki i kenclt\< . t_ .ıı.raa.vut ı·· ~tti ~o""'' 

Eg• er bCfl• ıs · \ 
riın. .. de duran bır 0 

,,.---, ,.. üstun 
ederek: ka bir ma· 

bundan bC:,~deyi tuta· 

tı 

ik ı in eş , • .. . r. ~. .,,./' ttb ıg .,.. u -



lı 

1 r-:-..-.--E-v-kaf--~~.· .. --.,-,-----·--,ı 
J\.f .. 1. •• ,,. M ki'" --.ue ve ev ı 

r 

1 

s·-----._ 
ırkeci Hocapaıa. 

Sultaa..L_ 
cıbllfııaınet Hel•a 
Bab~ı· skender 

- fil.il!_. . Samah.. auuneaçıt 
''il liacıkadm 

B ·ın_ 
eşı.:"'f T .. k'ali 

Haseki ur · 
ınut,.;;. 8qçmıah. -.a. 
adıkö .. 
Us~ Zühtü,,.,. 

hmet r l<ezuker 
ÜsJcü.ı_ efendi. 
~ Atikvalde 

Ca 
Traı a 
cad/314 

Jmaı 9& 
Hıu1 ~ .. 
deai '°\) 

Bq, 2 

lo.32 

C İ DSİ D.No: 

Oükkin ve fev 434 
kinde altı oda 
Dergahın ta.. 96 
ınanu 

Hane 
ı 

6 
421 

ı 90 
Bayrampaşa tek 
kesi odaları. 
Hane 
Salrteklceal 

107 
37 

d 
ıı 

Baye.zit SekL.ru,. s· . 
şı Ya~~ - ınu 7-9 
Bıtlat 'f ah n . 
Beyoğlu I<. laırünare 
tun lllnerlıa-

Dergüı Yeaa
ınahane 
Hane 

75 

555 
•• 
• 
;r 

r. Cala ta~u 

Merdivenkö .. M 
n1a Yu a-

Çelebio ~, A'" 
Osküd! u uaettftı 
rnetl>ilfll aUtnrneh 
Kasnn .... __ Se 
lit:elebi~ Yİt A-

Çelebioğfu A'" . 
uıettın 

Çarsı 

BC>ğ~ziçi Bü .. kd re Yu e-

l! zunÇarfı S 
VJt-an ~ aman-

ICür 
p~ 

2 

~~ 
Havuı 1 -2 

~16 
Cami 

41 
Yeni 
lu.u. 9-53 
Hac~ 

19 
54 

'r ahtakaı 
Pi\ a e Rustem Pa~ 

nı ıal 

32 

12 O küdar M" h C l b. ~ ıra or 
e ıogfu Ala t • 

Oayehatun e tın Ça 7 
<;ak;tn2-14 

~ve20 

Oda 
Diikl<An 

ı 

ı 

ı . • 

ı 

ı 

1 

ı 

Dükkln 

Mağaza 

44 

146 

83 

142 
7 

98 

401 

362 
321 

164 

93 

f{eli mahalli 149 
f{an 47 

Valdehanmm 
Nısıf hisse O- 489 

y dabaşılık ve 
k d u~da Yazılı V alcıf iki dükkan. 
f ~i H lci:aya verilmek iU/I 34 senetİ Mayıa nihayetine 
T t azır:uı'ın 17 ci cu zayedeye koıımuştur. İhale 

1 u .mak ısteyenfer Evlc~e~ü saat 15 te yapılacaktır. 
emıne gelmeleri. (2380) ia~yetinde Vakıf Akarlar Ka-

A 3318 

t nadofuhisarmda Göi.--·-----------
u arttırmaya çıkarılnıı ı kıf çayırının senei haliye O· 

ııaa! 15 fedir. Tali ol fhr.ı i 3-6-933 cumartesi gunu 
varıdat rn ··d· · !' anla b t E-.ı- f M .. d .. ı·· ~ ·· d u ınyetıne .. :an u v,.a u ur ugun e 

- mur Weyleıneleri. (2178) 
Silivrifca • l 3289 

razisi b pı haricinde t.'"- . .. -
l 'k . ulunan vald .ftl.J n 1400 donum vusatmda a-

ı ıcarı e çı ıg b . . ·1 b be .. .. .. artırmaya çıkarıl e myesı ı e era r uç sene 

t~unu &aat 15 ted· T 1. nul n İhaleıi 3.6-933 cumartesi 
ıne mii ır. a ıp o a 1 E k di . 

racaat eylemeleri. (21 n stanbul v af mü rıye-
Ça . .1' 3290 
S ~ş şı çiftliğinde 2~- .. . , 
8Yımoeağı arazisind nwn tarla ıle mer a 

Terkos'ta vaki s·rhde SUYllnda 6 dönüm tarla. 
XaVufb,.c1 çiftli ~ ~~ .. ~~çayırının 933 senesi otu. 
"f,.,__. ~ gı onun/ ">n d"" .. 1 -• ... agmda S it ıt'ı<>V onum tar a. 

Çay l'ufcarda nev'iu an Çftfği önünde 13 dönüm tarla. 
ır ot • ve m ., · kf · ı 

dif ca u l>azarlıkla artt ı YIUılı va a aıt tar a ve 
feri r~rnba günü 11"n\ l\'.lır. 7-6-933 tarihine müsa
rnü:'a atanbuf Evkaf aa~-~~ te ihale edileceğinden talip

- ~rı. (2180) mu · Si/ide Varidat müdürlüğüne 
. Alernd ~ / 3291 

rnış ola,. agı vakıf orın lia . . . . 
verişli ,ak mevcut 3000 ,,ın tefnelık mevkıınde kesıl-
nıinen ~'!an göyde ve d ;::.~an~. ağacrn~n keresteye el-
odunu ;;"-' kantar T aku' ~' ~an ırnal edılmek üzere tah

Ünü sa fırınaya çıkarıı., ge ıle 20,000 kantar kestane 
ğünde ~ ı:; tedir .Talip o) İhalesi 10-6-933 cumartesi 

llri<fat Müdiriyel ... İstllllbul Evkaf Müdürlü 
-";:~:-----.:..= j urlleaat eylemeleri. (2269) 1 '. M,., "'") • 3302 •";:=~· . .:,:::,_!~!!oı!.!a!!n!!da!!!n~lı n °' 1 

Cinsi eti ~Dallba kom. ili.ııhrı 
Mikta at::_ 

Sıi'rır et" .. alııiJıakıısa şekli Münakasa 
" 1 2(){)()o - Yaj V k . Sebze IC. ü•ılerin . a h 

Odun 10 ICeienı •Jıt.z çiç,ı>alı 2arf Münakasa 14,30 
Har k d .100o Çet' :"ı;'!f kk ıtıiinakas ,, 10 , 

P a a emı · · · 0 u. 16 
tarları Ya 1 51 ıçın sa" .....," bil'ilcinı " " 
.s • •. •• zı 1 mevadm n1ij11 ı.tna lider; •u tıık yukarıda cins ve mik 

ı gunu Yap l k a" ı tabia ·~ 
'1er gün Ve • ı.aca br •. lsteklif'I 4;_ ve dol~ Hazi.r~ 933 cum~~e 
ınelctupia ~rış~ceklenn de ~~t·~ açuıc~esıru görmek ıçın 

r.ı e KR. K. SA. A-l."'.k ti >:•&'ltlarda en evvel teminatları ve 
ıornıuııu. l 

I • m ua ge~caat arı. (658) 

---
De-.Jet """ levaın etti'" (2455) • D İ ., ~orduk ş 

1 
eaı ryoJJ ı..,. encİ; ıın 

.d feverl • 
800 - ı .~ii A . . dAn arı 

liazir rı ~09 Yerli çimen tonu.,, ""'•a1ı=.' ~:.?':ın O~d------
:lapılacakt 33 çar amba gijnu ı za . . nünakasaaı, 21 
d' be. er fı rr. Fazla tafsilat An J 5,30':,"'ı.' •çın lizınıdı are binasında 

• .._... -•·'-- H a tan kurt >-- l • 
"'il ~ şartna \'e i dinç hald . •ı:ı-ıa vezne erın 

' ·~ de 1-'-•caktır. e ••lı1'-. (2480) 
ıo;.leınek liznn .. 
b ın çıkıt aebeb. 

ANADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

~ uncu kOJOr u 
iJ• nları 

69. Alay SA. AL. KOM.• 
dan: w• 

Safranboluda bulunan la-!
t'at ihtiyacı için 72000 kilo 
un kapalı zarfla münahe~r 
konmuştur. lhaleai 12 Hui • 
ran 933 pazartesi gUllü aaat 

4 Cncil Vakıf Haa f•tanbal 

ihtiyat ve Sermayesi: (1.000.000) Türk Lirasıdır. 
15 tedir. İsteklilerin f&l'lna~-
mesini görmek üzere her ~u 24319 

Nama muharrer hisse senetlerinin (" 60) ı Türkler elindedir. 
Tti.rk.iye lı Bankuı tarafuıdan tqldl olunmaıtur. İdare mecll•l ve mlldilrler 
heyeti ve memurlan lıimilen Tilrklerdea mürekkep yegine Tilrk Siaorta Şirke· 
ttdir. Ttirldyenin her tarafında (200) 6 geçea acentalarımn hepsi Tilrktür. Tilr
ldye.nln en miilıbn mile•aeselerinln Tebankalanmn sigortalarım icra etmektedir. 

ve münakasaya girmek için o 
gün ve vaktin.den evvel Saf-,._...,_. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 

ranboluda Askeri Sa. Al. ko
misyonuna müracaattan. 
(2064) (2307) 3 

• • • 
2. Alay Sa. Al Kom. dan: siııortalanııı en iyi tualtle yapar. Haaar vukuunda zararlan allr' at ve kolaylıkla öder. 
Marq'ta bulunan Krt'at ih,.,. 

tiyacı için 120000kilo1Dl ka.ı 
palı zarfla münakasaya knn
muştur. İhalesi 10 Haziran 

Telgrafı iMTİYAZ - Telefon: fst. 20531 

T~Q.KiYE 
933 <'umarteai günü saat 10 
dadır. lateklilerin evsaf ve ft 
tartnaıneaini gÖi ıuek üzere a 
Ankarada Merkez Kwnandar 
danlığı, lstanbulda K. O., A-~IR.6.6.T dana, Menin, GaD Antep, Ma n gelip 
raı Sa. Al. Komiıyonlanna ir ıa,. 

BANK,"51 ·· lr • ek • • ııore Ye mun•Juya gırm ıçua edile: 
o gÜn ve nktinden en'el 828 inkıta 
lira teminatlarile Maraşta 2 ,.. hal
ci Alay ·s.. Al. komisyonuna fluıyıı. 
müracaatlan. (3065) 
(2308) 33M dildi 

••• eran. 
5. K. o. SA. AL. KOM. cabul 

dan : edil. 
Konyadaki lat'at ihtiyacı i 

c:in 22 Mayıs 933 tarihinde ka etler 
pah zarfla münakasaya ko- • bı· 
nan 213,000 kilo unun ihale- •k· 

si 15 Haziran 933 perşenJnra M. 
günü ı;aat 14 te tehir edi~' <>-

ti. f klil " " ·uyo r. ate enn şartnamesını rar 
görmek üzere her gün ve mu
nakasaya gİmıek için teminat t•· 
ve teklif mektuplarile Konya k.;.: 
d K. O. SA. AL. KOM. nu 
na müradaatları. (3068) _.;!:t 
(2393 ) ) e 'I' .. JC 

1. Muhabere Al!r;,•t" giiv ~ 
cinleri ihtiyacı · · Pazarlık! 
2_.000 ki!3 rciın 500 ki 
darı, ve 200 kilo 0 

nacaktır. İhalesi 1 Mazi 
933 perşembe günü saa 11 
dir. İsteklilerin şartname ı · 
ni görmek üzere her gÜ 
pazarlığa girmek için o un 
ve vaktinden evvel Fındı ı 

.DAOA 
BiRiKTiREN 
RA~AT--606Q 3267 

3. K. O. SA. AL. KOM. u 
gelmeleri. (188) (2463 
--~--~~--~~~J~ 

MECCANEN 

İncili Şerif 
kıtabın ı göndermek ıçın ad:=rr.ıze 

yazınız 

Mat de B le D T 

GENEYE (SU1SSE 

• 
Pıyasanın en büyük, en ucuz, 

en moda etyuıoın 

YERLİ 
ve Avrupa çeşitlerini 

ANCAK 
Babçekapı - MeydanCJkta 

Ata Refik 
(Sabık Şamb ) 

Müeue•atıncla 

bala bilirsiniz 

Fiatlarını 
tetkik ediniz. 

Telefon: 24203 • 24202 
3278 (34361 

Hariciye Vekaleti Mübayaat 
Komisyonundan: 

Veki.letimizce alınacak c,tomatik telefon santralı ve da 
hili te&isah yirmi gün müddet le ve kaoalı zarf usul ile müna
kasa va rıkarılmıştır. İh lesi 21 Haziran 933 çarşall'ba giinü 
:zevali saat 16 da icra edilecek tir. T cıninatı muva.kkateai 
l260) liradır. Sartnameııi Haric~"c Vekaletincle Levazım Mü 
di.ir:iiğünden ve latan ulda Ankard c dde.•.nde Hazineyi 
Evr;ık l\füdürlüğün •n ar n nıalıdır. (2410)_ 

_ __.. .. .a •. 

- 3277 [ i332f -~ 

Milli Müdafaa Vekaleti Hava Mfistqarlııruı.:""'. ı::;;;,; .... ._ ... 

Kısım: 1 

lstanbul _Eskişehir_ Ankara 
27 Mayı• 933 ten itibaren 

Türkiye hava postaları 
Camarte•i, Pazarte•i, çartamba 

Şarka doğru 

latanbul • Ankara 

Hareket Muvasalat 
8:30 

9:40 
10:00 

11:10 
Ankara 

Tqlıaadan aaat 14:30 da hareket nnıl tf!lkiJ edecefirr
ait huausi otomobil " Ankara P_;17:f, ara.bcu:ıın Jlan,lar 

cnlan i!cretai:ı: olarak Ta1r1. yet ıhtıma/i arttın/ 

------------ •otoıikletlere aelince: 
350 ...,Iİaıetre nı.ilr.ibına kad 

Gedikpaşa'da ~~en 550 
..... tiaıetre 111ikab: 

aepeıuz ve aene 350 aanti 
Salınal.nr~ 111ikabından 550 aantime....; 

A&!.Lköına kadar aepetli olınak " 
L __ ..J 1 hl ... uae-Kum;qı am._.....11 aç aınıfa •:rrılınıtlardır. 

beraber t..l lSOQ ilômi. y~f& i~rak edecek olan o-
kapah zarf m;"ilen Ya· !:mob.il ~ıplerinden 3 er lira 
( ı 5) te 'N" b ~ .Yan,lara ~,..,. ~ilde~ aahiplerinden 2 

.. _ • • o iller :.,l! ....ı l J ı 1>e .. •Yd15 • C.... , r. 

~o~~~ "''·~~' ~) ra:. • 7•ftf . ._,,.e"' ~" lhbJ_~. '"'< H. ::ı ... a =-
y q•li. e ,...., e,. ~...,, iaı it~ ~ il ' 

lld~ lco~ '~~:lı1e ; t J : 
°"~"::~ ~~ · ı r t 



; Ankaralının Defteri~ 
HÜKÜMET MERKEZİ NERESİ? 

Ankara mı, İstanbul mu? - Siyasi, 
mülahazalara itibar yok ! 

Askeri 

Ankara, 2. Şabat. 1921 
Büyük Millet Meclisi Hükilme

ti t~kkül etti . itte on ay oldu ld 
medis te Ankarada çalıtıyor. Fa.
kat hala açık ve resmi ifade edil
medi: Yeni hükiimetin merkezi 
neresi olacak? Ankara mı, İstan
bul mu, yoksa bqka bir yer mi 1 
Ekseriyeti tetkil eden bau telakki
lere göre Türkiyenin bükWnet 
m erkezi yalnız lıtanbul olabilir. 
Bunlar, ne siyasi, ne de askeri hiç 
b ir mülahazayı gözönüne almıyan
lardır. Halbuki Heyetivekile böyle 

iı ~unmiyor. ltgal altmda bulu-
nan lıtanbul, iıtirdat edilee bile o
rası yen i devlet için merkez ola
maz. Onu bir merasinı merkezi, 
gi..zel ve tarihi bir tehir olarak mu 
fıafaza etmelidir. HükUınet mer
kezi olarak ta Anadolunun orta
aıud ıevkulceyif noktasından, 
emniyet ve müdafaa cephesinden 
e.n a:ığlam yeri aramalıdır. 

Yeni devletin merkezini tespit 
iı; in, icra Vekilleri Heyeti Rew 
J evzi Pata imzasile, mecliae bir 

. kanun layihası gönderildi. Hüku
~\ıJnet, müstakbel hükı'.imet merkezi· 
t'l.,.\o,i aramak için bir komisyon tefkil 
.. ediyor. Bu komiıyona meclisten 

üç azanın da ayrılmasını teklif e
diyor. Hükiimetin kanun layiha.. 
ıında, yeni merkez için aranması 
icap eden tartlar, fÖylece tespit e
Llil"'lif .. 

\tk• <:i - MümküDse, aahlle bbili
ate\i ~ üsefer bir nehirle merbut ol
tAe.b~~ • 

i.r • 2 - Memleketin dört tarafına 
~ demiryofo1la bağlanmu~ imki.nı 

bulııpm•k 

" 3 - Elektrik İıtıhaal edilebile
~· cek tabıi ve sun't teli.lelere yakın 

olmak. 
4 - Mümkün olduğu kadar kö

mür madeni civarında olmak. 
5 - Ormanlık bir aahaya yakın 

bulunmak. 
t/I'" 6 - Mahalli ihtiyaca lbım olan 

sulara ya:UO olmak veya o suların 
kolaylıkla nakli mümkün bulun· İ 
-ıc. ' 

7 - Abuhavuı iyi olmak. 
8 - Büyük bir telılr teai.ine kA

fi araai.i buhın-k 
9 - Bina için İn9Ut malzeme

ıinin tedariki müınldin olmak. 
10 - Medenf bir tehir için bu 

tartlardan bafka lü~ görüle
cek bafka •... 

Hükumet, illve olarak diyor ki, 
"Bu yeri ilkbahara kadar intihap 
etmeli. Bundan sonra bükUıneti 
hemen orıı :. ıı:ötürmeli ve devlet 
daireleri için İcap eden binaların 
yapılmasına bati" malıdır 1,, 

Maatteeuüf, atiyi ırör6t noktai
ruı.zarından çok ehemmiyetli olan 
bu teklif; ınecliı tarafından iyi 
kartılanmadı. Türlü türlü tefsirle
re uğradı. Layihayı hükumet na. 
uıma müdafaa eden Maliye Veki- ' 
li Ferit Bey, çok makul teYler aöy
ledi. Eaaaeo fazla tenddüde de 
lt:zum yoktu: memleketin bütün 
..,;idafaa vasıtalar· ' •,,nbulda top .. lin\.tel ,.ecel< . 

·~-L h , mai< lstcıumf harp· 
u=- ' h .. 
rinden -· le ile cıaı,nk enudz 
elrin yalr ara a 
mitler eti ifade 
tak sevmek 
nilde R?'fu. va.-
daltil.n ,zde kW'-
.. claki Galata"' ınl harp. 
dutu ka111sın°d 1 
ler te, ralı ' e, • 
ıisat 

Nakli ı 
lunacal 

Kuv 

ı!::::_:::~·lı: 
Milliy-Pi------

Maliye Vekili Ferit Bey 

- Batka itiniz kalmadı mı, di
ye itap ediyor. 

Maliye Vekili Ferit Bey asabi a· 
aabt cevap veriyor: 

- Beyefendi, Heyetivekile bat
ka itlerini görmediği zaman tariz 
buyurunuz. Heyetivekileniz, bir 
çok itlerinin arasında bunu da mü· 
him, elzem görmÜf, size teklif edi
yor. (Gürültüler, ret, ret sesleri) 

Mecliste tebellür eden kanaat 
•udur: Fabrikalar, memleketin da
hilinde, hükumetin ve erki.niharbi
yenin istediği yerde kurulabilir. 
Fakat hükıimet merkezinin yerini 
timdiden tespite lüzum yoktur. l. 
t in doğrusu herkeıin gözü ve yü
reği fstıınbuldadır. laparta meb'u· 
su Hüseyin Hüsnü Efendi ıöz aldı: 

- Bugün, dütmanla çarpıfıyo
ruz, uğratıyoruz. Sulh için bizden 
murahhas İstiyorlar. lntallah mu
rahhaslarımız da gidecek. lstanbu-

lu bütün bütüne unutuyor muyuz? 
İnfll.llah Fatih nasıl ki, lstanbulu 
fethetti, biz de infll.llah onun gibi 
icra ederiz. lstanbulda otururuz. 
Ondan hiç bir vakit ümidimi kes
mem ben. 

Bunun üzerine Maliye Vekili 
1 h . emen cevap venyor: 

- Bunu kat'i olarak ifade ede
yim: Bu meıele, ümidimizi keıti
ğimize delalet etmez. Böyle bir 
teY aklımıza gelmedi. 

Konya meb'usu Vehpi Efendi de 
söz aldı: 

- "Henüz ne olacağımız ma
liim olmadığı bir zamanda. •. 

Maliye Vekili - Ne olacağımız 
niçin malıim değil? .• 

Tunalı Hilmi Bey - Ne olacağı
mu aon derecede maliimdur.Var o
lacakbr, müıtakil olacakhr, bu mil 
let.. 

Vehpi Efendi - Sözümü kesme
yiniz. Herkeı, vicdanında merkuz 
olan teYin hilafında iddiada bu. 
hınmamalı. Şimdi her itimiz bit
mİf, paralarımız artmıf, niaanda, 
ke,folunacak mahalde hükumet 
merkezi kurulacak, meb'uaan dai· 
resi, harbiye dairesi yapılacak, 
bu de oraya geçeceğiz, kurulaca
ğız. Bu hayalitbr, efendiler, aldan 
mıyalım (doğru, doğru sesleri .. ) 
Aldanmıyalım, hülyadır, efendi
ler. Bunlar olur fey değildir. Fab
rikalar meselesini kabul, digerinin 
reddini teklif ediyorum. 

Daha bir çok sözler alındı. lğri 
doğru bir çok ıözler söylendi. Ne
ticede hükUmetin teklifi reddolun
du. Hıikim olan karar, hükAmet 
merkezi meselesi, bugünün mesele
si değildir. Şimdiden dütüomeje 
mahal yoktur. Acaba mecliıin hük
mü doğru mu oldu, yanlıt DH oldu? 
Böyle meselelerde kehanet tasla
mak doğru olmaz. itin heaaba, 
mantığa, siyasete, halin icaplarına 

• KAHVE MEhAt<:LILARINA MÜJDE 

dJ., KURUKAHVECİ 
<ıt~ OSMAN EFENDi OGLU 

A. 1 H SAN 
Tabmiı ıokağında ıab i bi olduğu Ku~uk bveci hanı altında bu 
kere yeni açtığı mağaıaıında evye'ce sureti mahı .. ada ge· 
tirtmit oldu~u muhtelif cinılerden ibıar etmekte olan nofiı 
kahnleriocen liıtfen bir kere tecrllbe edini:ı. 

Ka 'iyyen Haı·stir 
Aks· ni ia t edene 

1000 L • ı~a Veri ecektir 
Buglinc!en itibaren perakeııde fiyab: 

::;__1_6o __ K_U_R_U_.:Ş:....T_u __ ~ 4008 

- ------
1) bÜbul Ticaret Müdürlüğünden : 

27
-s.93 ...... 0 • Cem· et· • f md.: 1 

3 tati/ı"nde y ~ ... ~ so ar y ının 
. 4- tı. 93 ' •a •ııı/an 
Z cı ka t Jl-Si • ı zar ltunij '>elik id uc h yeti intih.:ıbında ekseriyet olmadı· 

numaralı cı., 1 ıtı.:ı t ten 16 ya kad: r llilhçckB.pu 4 cü Vakıf Han 
rc'<le 1haba devam echlcccğ i alakadarlara ilan ol.wtur. 

·-)ara• ya ona l. 
dedi. .. . e kaı,ıı.ana· 

(4010) 

,rier • 
lını a 

Yeni Niide ualUi Ziya Bey 

Yeni Valiler 
ANKARA, 31 (Milliyet) - Mün· 

hal bulunan Siirt valiliğine Niğde va· 
liai Sakip, Niğde valiliğine de Cebeli· 
bereket valiı i Ziya beyler tayin edil
mitlerdir. 

Borçlar ödeniyor 
ANKARA, 31 (Milliyet) - Mukad 

dem caddesinin tevsii için İstiml i.k e
dilen mesken ve arsa aahip1erine veril 
mek Üzere Meclisçe verilen yirmi bin 
liralık tahaisat imar müdürlüğünce 
dün t aelliim edilmiştir ve tevziata 
batlanmıttır. Haziranın birinde alına
cak yüz bin Kra da gene bu kabil ia
timliike aarfedilerek imar müdürlü. 
ğünün bu kabil borcu kalmayacaktır. 

Esnaf cemiyetleri 
ANKARA 31 (Milliyet)- Eanaf ce 

miyetleri talimatnamesi mucibince An 
karada mevcut on dokuz esnaf cemi· 
yetinin heyeti umumiyeleri ayn ayn 
toplanarak aenelik umumi içtimalan
nı yapmaktadırlar. 

mevcut teraite uygun olup olma
masına bakılır. itte bu bakımdan, 
hükıimetin teklifi kabul edilmek 
lazımdı. Bugün için belki ehem
miyetaizdir; fakat bu meselenin 
bir müzakere, bir münaka,a mev
zuu olarak görüftileceği zaman, 
bugünün haletiruhiyesini, verilen 
kararda hıikim olan zihniyeti iyi 
anlamanın elbette terbiyevi bir 
faydası olur. Onun için bu müza
kerenin havasını defterimin batka 
bir yaprağında ayrıca tespit ede-
ceğim. 

MiLLiCi 

• 

- -

emıyt 

küçük 

!Ankaran:&yırsızadas.~----
itlerism 

Hükumet mezide yazın geldiğin sbabı m 
anlatan şıa: barometre?.. ~ 

. · ki - r tJI' 1919. Alsan ı 
ANKARA, 31 (Milliyet) ·ar• rıyemez, bınlerce aıne e 7ratı ' devam ediyor. C 

da bu sene yaz haylı nazltde adan da bat kaldır":"'":z ~ .. a İr .. hrinde, M"' 
geldi, fakat arbk geldi. Sıkıca ve devamlı ~1~. aı;e ıı;.uczı a a seliyor. Mi 

Bir aydır yaz geldi diyord1.in i bütün bunlan ko~kl~n t k 'r hrka kuruyo 
her diyitimizde behemahal ğuk imdi Ankaranm en une 1 mın ; "'nen nefer Hitl 
çıkıyor, havalar kıtı andını kköprü .. dvandır .. ;-eçen se::nı.ar 'p ginniyeceiini 

Çimenlerin büyümesindeıçla- n ıördum; elhak ur::~~. Sa ir müddet düş"' 
nn yefillenmeıinden ziyade rada ın hayıraız adaaı debn~ .~ ır .'· kle • • e göre, başladı 

1• . 1 d. Ankaranın utun aıne • ... en p.fmaz yazın a ametı aD\ so-- e e ıye .. _ tü B gün önmiyeceg ı ıçın 
kaklarda yabnağa baılam, bu plamı~ ~uraya "uı;'u\~ k~ bir uvafakat ediy 
da artık oldu. ..ranm ıçınde bura an ' · anı t olmak Üzere f 
Yağmurlar muntazaman ~ edi e iliç için bulunur amnıa, ıns 

yor, fakat güneş te var. H~ ıe· 'z edecek kadar sinek yoktur. Bu 
G 'e bu hayırsız adada sinek hıTakı rin, fakat soğuk değil. ec"ar• 

deaüıüz çıkılmıyor, ancak P\ da acağına eminim. 
ihtiyaç hiaaedilmiyor, demek ı • 
fer yalancıktan değil, hakikya • • b . l"k 
•eldi. l T anf ede nıs etsız ı 

Ankarada y~z geldi deme~ka• ARA 31 (Milliyet) - Y 
ranın hareketlı zamanı geldı k• AN,K ' ıs · c· madde 
tir. Cümhuriyet merkezimiz bi eledıye kanununun ın •. 

O gün bu gün 
i büyüıniiftür. 
n yarıya yakın 

fArl albnda 
e el ine geçirdi. 
ra, tetkil olu 

e neşir mcrke 
akılıraa, genç 
a fazla niabe 

merkez olduğu için inıaata ~a nin 3 üncü fıkraaına tevfıkan 
Bahar gelir gelmez batlayan t~er mun yiyip içmesine, yatıp kalkmaa 
yaz ortalarmda dört duvara laı t ıp temizlenmeaine ve eğlenm Fırkanın ne 
eder kıt bqında da tamam ~nı aran 1 d bir defaya azılıdır. 1920 • ne mahsus yer er en • b' d • . 'kl olur ve pencerelerinde perdele.,ü) • re ruhaatiye alının ıç _ ır egııı 
meğe ba, lar. Her sene bunlar<ye ıus olmak u:ıe k" kanun sune kadar 

_L • tti"'inden ıene mu: ur · "f d 1 · ni ve mühimce bir kafile e .. l<a ıcap e " d . . 'k' ci fıkra• n ı a e enne 
. 1 • 110 .. -~· mad eıının ı ın . . kt datları araaında hıza alır, tte ın ~- b tediye mecl ır no aaına 

44at bir hareket sebebi olur, baiv~ utinaden de b~un e.fe daireaindllıat bizi burad 
ti de civardan, etraftan amelel'ır tarafından y~pı f,' t~';u,ı.. yüzde 0..-amın kendiai 
karanın kenar mahallelerindek..n' varidab gayn sa

1
• ıyde e a~ ""ı elli Jirl'llir. Program) 

ı. • b ti de on ıra an .-& , • k' . lara, havalar da biraz ııırunca .... ra nıı e n hnam k üzere tarbe ~• ıt ne ıat 
yayılmağa hatlar. Günq çı~an dan. ~kan ° im kt ile de yapılan t L Aynca i 
şöyle Yenişehire doğru giderek lsa• ıneaı laz~ ge. ~ 1 e "'riildüğünd parlar. (Hi 
hah havaaı almak isterseniz bilua ifede nısbe~aızlık f~r goynlmak ıu ' fırkanm 
Hariciye ve Kız en&titüsü binala<ar nükelleflenn ;~ ar~ ~lmüt ve va in •imdiye 
tıaındaki sahalarda bu amelellen tile a\ın~aa~ b og':" !0

n llf&lı mai• bakılnw., 
yüzlerceaini kamplannda ve rahdö· :latı safiyesı ;'yü~ e inin de el\İ esbabı 
ıeklerinde görürsünüz. Dün aablbull >ulunmadıi_ın an epa lm"ıtir. Fak• iyetli fi 
lan gene kırlara dökülmiif gÖtce, lira verme11 laznn ge ı , tin al 
amedeni laklak gibi hiç ıaımayı bu her kıaım erbabı sanat •e tıca.r~ b Her teyde 
tabii barometreye balı:bm ve art ka lı sınıfa takıimi ile daha ldıla- tetkil ede 
tiyetle, yaz gelmit, dedi. Filhoka kilde derece itibarile ruhaat par• llür ettiril 
yaz vakti Ankaranm en faal valdir. ıe .bl tutulmaları hakkındaki ce 'lrVelce hiç 
Daha timdiden İll§aat tirketleri 'mü na ta ti . e bu eaaa üzerine! , Almany 
teahhitler her gÜn reımi iaat yan kuvve e~ıt; tetkikat yap• da oldu 
münakasalan petinde koıuyor,ıal· belediye encwnenınce silterenin 
zeme getiriyor, uıta ve amele -j• ınaia batlanınıttır· raaaanın d 
ediyor, bir rekabet, bir didinmed-,at }ı • ta.illa 
tadı. Vitrinler kaldınlmıyacal'pc:k~ 

Bahçelere bahçevanlar tutuldt ir· (Milliyet) Lok_..emar' 
~atlar çalıtbnlma"a aevkedildi. eni ANKARA. 31 

- ) rdlfT• ask . 
• " v'ıtrlnlerinin kaldmlarak. bura a . .an.na rağm. yollarda taılar kınlıyor ve kenar,ıa· bakklDdl!c. •· 
hallelerden kerpiçler dökülüyor. lü· mek teıhir edilmemeaı htika mıll 
ıa·aa ortalıkta yuvasını yapan k19.n· ~el d' cümenince kon~ulan ID !ardır. 7e e ıye en . 1 yaptı. F 
gıçlann tel4fı manzara•• var... 111 dua mutedil bır . . 

1 
b' kalan 

• • • tur· Bu .. k\e göre; bu ..,,tnn er 
Yaz geldi dedim de aklnna A'<a• bütün kaldınlmıyacak, yalnız pe:ı· 

ranm ilk senelerinin yazlan geld O veyahut buzlu camlarla örtül-
1 zaman tehirde milyarlarca kara siek Vitrinlerin büobütiln lu.ldmlma 

ve airn ıinek vardı. insan dotru lü• k d" 
rüst bir lokantada altız tadiyle yer.,.. ,,.aarafı mucip görülme te ır. 

< :ifTLİK PARKI 
Derece•l SO __ ..,. 

Fıçılarda dinl;ndlrilmit 

HARiKA , .. ı'demleketimiıia en maraf Na'atkirlarıadan mllrekkıp 

FEVKALADE BİR MUSiKi HEYETi RAKISI 
itibaren mllkemmel cazband • (4057] ~ 

'"~"""".,. ... Yerli Mallara Mah•u• 
Satışlı 

BURSA Sergisi ~: T • ı·ıı.'ıle lesıet ·ve nefaıe-
... omııı ıa • 1 de 

Bütün viliyetleria iftirakile 10 He eıki şöhretleri gö ge l 
temmuzda açılacaktır. 3279 bırakmıtbr. (349_1_.. .. 

lttirak talepleri 25 haziran akiil'\I ~==-;3~5~~L~i :r~a~y;-:a~~~~ tamına kadar kabul olunur. le ai B İ S l K L E T 
Vapurlarda ve treaü i 60 llra kıymetindeki 1ngiliz -.rkal'. 

l d hl il 
· marka ı.unı Fıafl er e mil m tenx Almi' tcnıeızüh ~ Patrıe . . za· 

. ••~ bwlı:Jetl.eri tofıye doleyıaile 
temin edflmittir. !lCU , __ .. 35 li.-aya toptan w ~ 

rarına ouu..,. rilaJit• 
Müracaat makamı: .Utf 

1 
rakende atı.Jması:n& kaıv ve 

.r e . Mıktarı 50 ad.ettir. 
8 da S 1 ff... et' .1 ur. h""""' e --ursa erg ... y 4k.au Adres: Ga.Lata 14• Y S896l 

Rly etidir. (392EonU deıl. No. 17. A. Murat. ( et 

- . • ııu!Dık mahJrıemCllil"tı~ fe 
latanbııl 5 ıDCI r 

Ankara NafıaBaşmühendisliğindc\~!'l ek~~ tı.1! ı.uıu-'-,: :~:: 
21066 lira 73 kuruş bedeli keşifli Ankara - Ayaş §09Se~:tüt~. be~.:-.._cı:w:: ~:...ı takl B.. 

zerinde bent deresi köprüsü ile ak köprü araım~a ya-1•{ dük1'1 _,_ · · ___ ..._. iptali 
.,.- l El. eleyhitııe tanii~ ... ....ı 

şoııa 15 Haziran 933 perşembe günü aaat op beşte ihale r*r de- .. ııtm tebwi hakluııda ılaıme _:;-

mak Üzere kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. bah DOl'Ott cı..va iberiM dava "'~:!:!tglbm& 
ler teklif mektuplarına 1581 liralık muvakkat teminat;._,. Leon'a ~ mai;ey~ i~ 1- gMdli 
sını havi makbuz ıenedi veya Milli Bankalardan alac ile Robber'd: derılnı•t ııııe de --

k h eli li 
ld rını ıwr !lı:ametgAbının da ıneÇhul oldutu 

eTnlet mektubunu ve Ankara Baptl en • ğinden ~ ~ beğeniyo• iri De m•ha!\e aıııbtsı W''lıni 
dak ehliyeti fenniye ve itibari mali Y~İkalanm rapte<,~:r\ar11l'~! ne\ me mUbat ....... ttmı ...ı.t•ıJOll~ 
h ı .. .. kamı u·ıa l • . . .. ~ k dar ıu1e fından -.eril.en me ...., __ ,. ~ 

a e gunu ma •I yete verme en ve şeraıtı oıı:.- a . Bi:oi bec:mbtibl uJ,ep ı ....... m-.. ~•" 
çin her gÜn Bqmühendiılile n1Üt'a<"aatlan. (24 ,,.e111it1e;:;i~rı La• :;'.nen vblipt l.crMın& ı.a.- ~~ ... 

np ,,.., ir< lıi"' 1ı:amıftll __.. 
hesabına ıeı; olduğundan tcıb r. ma oıJI . 

l.taabal Belecllye•I llAalan.ı• 
ı~---~---~---~----------.ardı 

E . .. ü K kamlığ d L h'pları mınon ayma m an ı av isem• 
simlerinden olan borçlarını ve rmedikl<'rinden;orap· 

. "d 
Hacze alman bir adet Reminğ ton markalı yatr m~ 
tap baııkısı ve otuz sekiz kilo kına hazıranın r .. o . 
şıda Sandal bedeıtanmda satılacağı ilan olunetrleri· 

~· . " 1 _,.,......__ di numaranı ıwy• 

'ontıain 
a gittik. 

~ ıwk•İ• çıktı: malı: ttMre mezlı:llr .,.nıhal ..aretl . I ; 
satını ko\laytP e f kem• dlvanhanes!ne talik e41ldll' ani 
ma\tınıt· b~~-:: bl evdk havadisle de llAn coıur-. 
ına.alar ı e e 

ki biziln\e ıe:Jlll,_ .. <~•;fJ:f2~)~ .... -----::--"":".~ . ...~~·- ~ bır zev - -- - I·'-'" 
zaran bis~ b:,,., Umumi Nefriya~ ve Yazı { 
mız ihtim~h ':...t• llüciurü ETEM IZZE >-
latı~anı bı;.~çiıı 1 Gazet~~ilı ve Matba~-ılılı T. 
tacı çaboa oO 
ıkardık\arı~ı Be< 

i..dy francı~ 


