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1',USHASI fi KURUŞTUR 

'.tııumdur ki afyon hem ilaç, 
1\!ie mükeyyefat dl.arak k11l-

·ıılt Mükeyyefat olarak isti
,. · n taammümü, cemiyeti 1y.e için muzir olduğundan 
ı a ve Amerika, afyon is- ' 
!ini yalnız ilaca inhisar et

i ık isteyor. Evvela Ameri-

' 

an hayır cemiyetlerini alaka
den bu mesele ile tedricen 

0 rnetler de alakadar edil-
1' 11e evvela 1912 senesinde 

;yde bir mukavele,bilahara 

Dlfn Mentment sevkedllen ştyh Hi1snü ve Hafı:ı Nuh 

iki mevkuf şeyh dün 
senesinde de bir protokol 
~.mıştı. Cemiyeti Akvam 

:külünden sonra bu işle da 
akından aiakadar olmaya 

Menemene gönderildi 
~::1;'~9;e:~e~iin:;~:~:~ Fahreddin Pş. yarın Menemene gidiyor. 
rasrnda bir muk~ve1e im- Hoc._, Sabri Ef. Balık esire gönderilecek 
ıdı. Bu mukavele ile afyon " 1 

li tahdit ediliyor, imalatı 
· tabi tutuyor, kaçakçılı
İnüne geçmek için edbirler Şeyh Esadı itirafata sevkeden en mühim nokta, 

oğlu Ali Hocanın ifşaahdır efor, hülasa afyonun mü
efat olarak istimaline ma-

ik'nıak için bir takım çareler Evvelki gün Erenköyünde 
ası taahhüt ediliyor. tevkif cılunan Şeyh Hüsnü ve 

ürkiye 1925 senesi afyon Hafız Nuh diin sa_bah "ta;htel
velesine iltihak etmemiş hıfz İnebolu vapurıle İzmır ta- , 

,,ıkla beraber, mes'elenin in- rikile Menemene sevkolunmuş-

1
. 

e cephedenehemmiyetini tak lard~. . . . . 

5 tiği cihetle, bu mukavele- . Gızlı ve k~ra ırtıca şebekesı 
lütün tedbirlerini benimse- nın başı kutbulaktap Şeyh Esat 
v~ imza ede~ .devl~tlerl.e la yakından .. t.~ması .. olan bu \ 

, ı mesai etmıştır. Fılhakı- maznunlar curumlennı mukad-

rııiz mukaveleyi imzalama- der a~be_:lerini d~şüne;ek şaş
'ruzdan afyondan müstah- kın hır hale gelmışlerdı. 
evadın istihsaıiini vesika Kendilerini muhafaza altın-
ne tabi tutmadrk. Fakat da bulunduran jandamıalara 

itnet kaçakçılığa mahal ver sa~it bakışlarla gözlı:"ni tevcih 
ıek için de tedbirler almağı edıyor~ardı. Evvelkı gec~ tev
ıl etmemiştir. Mesela İstan kif edılen Anadolu ka.vagı ca-

k Fabrikalarında ima·l edilen mii imamı Sabri Ef~ndı d~. bun 
>tılu mevat ihraç edilirken !arla birlikte sevkedılmek uze.:e 

le hnet, sevkedileceği memle- vapura gC:irilınişse. de ?~!1uz 
n Türkiyedeki konsolosuna evrakının ıkrnal e~~1;m~d~gı ve . . 

:ıı ev d k ,. · sevk emri gelmedıgı ıçın va- BugOn Balıkestre g/;nderllmısı mıılı 
"' a ın mı tar ve nev ıru 1 k t k'fh temel olun imam Sabri E'endi 

r k . T" k' dan çıkarı ara ev ı ane- ,. 
ı etme tedir. Sonra ur ı- pur. . r HOCA SABRI EF. NE 
rııılfyonıın mükeyyefat olarak ye ıade olunmlulşt_u . uh f DiYOR? 

nar · k ·1 Soğuk kan r ıgını m a aza 
. ınekmanı olma gayesfı e den bu mevkuf hoca vapura Sabri Ef. tevkifi hakmdaki 

k ıtıman ongrelere ve kon e- e . . ". • · · k ll l · ti · 
larha iştiı:ak etmiş. bu hu- getirıldıı:-ı. zama~, kendısı~ı ar sua erüe şud cfevap ~k~fverm~ş .r. 

· · . ' ı şılayan ıkı çocuauna sakın ol- - ç e a tev ı ve ıstıc-
:a teşnkı mesaıye hazır 0 • " d'ld' F k hl k kum •- h · · k t malarını tav~iye etmiş ve ma- vap e ı ım. a at Ç or ...,.u er vesıle ıle te rar e - " . . kt 
tir, sum olduğu anlaşılacagı ıçın te yo ~· .. , . 

,~ laşa mahall olmadığını söyle- Çünku yegane kabahatım 
akat bütün bu müz~~e~eler: miştlr. (Devamı 2 inci saıhiıfede) 
ıe mukavelelerde Turkıyeyı 

fyon amili olarak nazarı iti A k kongres· t~cıc almak lazımdır. ~albu~i n ara SpOr l• 
letler ıbunu yapmak ıstemı-
lar ve meseıla Almanya, ' • d. ... . ka a 1 

1nsa, İsviçre, ve Holanda gi- nın ver ıgı r r ar 
teli Uyon ziraati hiç olmayan 

,. ı memleketler afyon mamu
biı'nt inhisara almış vaziyette 

i ptıınuyoıJlar. Cemiyeti Akva-
mütehassıslarından Dr. 

aJc ıelmino, diinyanın senelik 
~ı ıru morfin ihtiyacını 12,000 
ıa!1 1 ve heroin ihtiyacını da 
sil kilo olarak tesbit etmiş-

rusıl: Türkiye külliyetıli miktar
k"' fyon ve afyon mamulatı 
• aç etmekte ise de alakadar 

iy/letler bu hakkını ta~ım~
Jllardır. Yani resmen Tiirkı

JI hi~ afyon ihraç etmiyor de-
tir. 

Türkiye beynelmilel afyon 
...,.rııı:avelelerine ginneğe, ken

emleketindeki afyon istih
. ni ve imalini mürakabeye 
'acını vesika usuliine tabi tut 
ığa hazırdır. Hatta biz daha 

.....,.,, giderek bunu devdet inhi-
q\ 'l, haline bile koyabiliriz. 

Olimpiyat hezimeti sabık erkanın tekrar 
vazife almalarına mani oldu .. 

Merkezi umuminin salahiyeti tevsi edilmiştir. 
Ali Sami Beyin izahah .. 

Ankara spor kongresine iştirak eden zeval 

S ıf lasa bu insani gaye uğurun
' her türlü teşriki mesaiye a

kleyiz. Fakat şu şartla ki 
nya piyasalarında Türkiyeye Ankarada toplanan Spor kon 
a~e pek küMiyetli olan is- gresine iştirak ed-!n sabık mer

tellf ,lınin ve sanayideı .. pek kezi umumi heyeti reisi Ali Sa-

müspet çalışmıştır. 
Merkezi umuminin nizami sa 

lahiyetleriPJ tevsi etmiştir. Fe
derasyon adetlerini azaltmıştır. 
Tamimi ordu tarafından arzu e-

[ııJr, 1~ olan mamulatının mik- mi B. dün şehriPıiıe gelmiştir .. 
n · no-re hakkında 

Mevkufların yarın 
muhakemesinin 

başlamasımuhtemel 
İzmir, 9 (Milliyet) - Bu

gün cuma olmasına rağmenfaali 
yet devam etti. Şeyh Esat dün, 
oğlu hoca Ali, bugün istiçvap e
dildiler. Mühim iftaaha bulun
dular. Şeyh Eaadin hastalığı ha 
fiflemiş ateşi düşmüştür. Askeri 
revirde tahtı tedavidedir • 

j Mevkufların hepai 168 e baliğ 

Hiçbir devlet kupon 
ları ödemeyor 

Paris 7 - Temps gazetesi 
mali kısmında düyunu umumi
ye meselesinden bahsederek di 
yor ki: 

"Düyunu umumiye meclisi 
senelik raporunu hazırlamıştır. 
Raporda Yugoslavyanm Lozan 
muahedesini imza etmediğin\, 
ileri sürerek Osmanlı borçların 
dan kendisine isabet eden his
seyi vermekten çekindiği beyan 
olunuyor. Yugoslavyaya isabet 
eden hisse 5,25 ·tir. 

2 ne! sahifede : 
1 Telıllke içindeyiz 
2 Harlcf ve son haberler 

s Docu sahllede: 
1 F.snaflorın @ıhhl muayenesi 
2 \'eni oktruva ·arffesf ş u

b a tt.'l t .ıtbik ed l~c c t- k 

3 Bir C' "" "Ç kız dalla tnti~u r 
etti 

4 üncü sahif~de: 
1- Ha ft ı nın yazısı, 2 Hikaye 
3- Rf' m~n 

ı 
olmuş, hepsi hakkında tevkif 
müzekkeresi kesilmiştir. Etraf
tan yeni mev:kuflar beklenmek -
tedir. 

Muhakemenin yarın sabah 
başlaması imkansız görülüyor. 
Bu akşama kadar tahkikatın mü 
him safhası bitirilecek yarın 
tahkikat evrakı karar hAkiınle -
rinin kararile müddei umumiye 
tevdi edilecektir. Müddei umu• 
mi iddianemesini ikmal ettiği 
takdirde muhakeme pazar günü 
aabahı başlıyacaktır. Hadise es
nasında jandarma yüzbaşısı Fah 
ri ile jandarma Ali bugün ilk de 
fa istiçvap edildiler. Tahkikatla 
rı gayri mevkuf yapılmaktadır. 
Dün münakalat seyahat vesika 
sı almak mecburiyetinden ınün
kati olduğundan Menemende 
mutat pazar kurulmadı. 

Arnavutluk, meclisin teşeb
büsüne cevap biıle vermemiştir. 5 kanunusanide Ankarada beynelmilel bir ziraat sergifii küşat 
Transjordanie varidatı kafi gel 

1 
edilmiş ve bic çok ecnebi firmalar, zirai alet ve makinelerini 

~ed.iği~den para verrniyeceğini I teşh'.r eylemişlerdir .. Yu~ariki .r~s~.imiz. Gazi Hazretlerinin bu 
bıldırmış, Osmanlı borçların- sergıye vuku bulan hır zıyaretıru gosterıyor. 

Menemende elyevm seyahat 
vesikası alanlar 93 kişi olmuş 
tur. Menemenle, İzmir arasında 

' ancak bir otomobil işlemekte
dir. Sebebi diger şoförlerin aeya 

. hat varakasi alma muamelesini 
ikmal edememesidit 

Tahlisiye müdürü 
Ankaraya gitti 

dan kendilerine hisse ayrılan di 
ger arap hükiirnetleri de cevap 
vermemişlerdir. 

Düyunu umumiye meclisi bu 
devletler nezdinde yeniden te
şebbüste bulunacaktır. 

Teşkilat heyeti 
bugün toplanıyor 

Ankara, 8 ( Telefonla ) -
Halk Fırkası teşkilatı heyetin -
den Ankarc.da bulunan meb'us 
lar, yarın saat 3 de toplanacak
lardır. 

Krrklar heyetinden burada 
25 meb'us vardır. Bu zevat, ya
rınki içtimada dairei intihabiye 
!erindeki tetkik ve müşahedele
rini izah edeceklerdir. İçtima
dan sonra meb'uslann tekrar 
teşkilatını ikmal için intihap da 
irelerine gitmeleri mukarrerdir, 

Grip hastalığı sal
gın bir haldedir 

Tahlisiye umumi müdiri Nec Grip, bütün resmi tekziplere 
medd;n B. f1i;,, Ankaraya hare- raP;men şehrimizde salgın halin 

ket etmiştir, dedir. Bir çok doktorlar da grip 
Necmettin B. ten muztarip bulunmaktadır. 

bir muharriri- Hemen her evi istila eden bu 
ınize demiştir- hastalığın tesirile ekseri mektep 
ki : irin bazı srnıflan adeta boşalmış 

- Tahlisi- tır. 
. . . Maamafih bu seneki grip hiç 

ye ışlen?e aıt bir ihtilat yapmadan tehİ.iketıiz 
bazı yem ka- ve kolaylıkla geçmektedir. 
nunları ve büt 
çeyi takip et
mek üzere An
karaya gidiyo-

Necmeddin B. rum. 
Bu meyanda tekaüt kanunu 

ile de meşgul olacağım. 
Bütçemiz geçen seneki gibi

dir. Fenerbahçe, Kızkulesi ve 
hırkapıda sis düdükleri yapıla
caktır. Bunun için yakında ha
zırlıklara başlanacak ve nihayet 
hazirana kadar ikmal olunacak 
tır.,., 

Troçki Norveçe mi 
gidiyor? 

Tapu kanunu 
Ankara, - Tapu taşra teşki

lat kanunu ŞQrayı devlette tet
kik edilmektedir. Bu kanuna gö 
re mevcutlara ilaveten 6 başmü
dürlük ihdas olunacak, yalnız ta 
pu memuru bulunan yerlrede ta 
pu memurluklraının ismi müdü 
riyete kalbedilecektir. 

Ankara, 9 - Kastamonu Ta 
pu müdürlüğüne İzmir kadastro 
azasından Faik, Krrklareli mü
dürlüğüne tapu memuru Kemal 
Beyler tayin edildiler • 

Fener bahçe -Beşiktaşı 
dün 1-0 mağlup etti 

Beşiktaş dün iyi bir müdefaa sistemi 
takip etmiş, maç çok heyacanlı olmuştur 
Istanbul Spor Süleymaniyeyi 1-0, Beykoz da 

Anadoluyu 4-1 yendi 

DünkO Fenerbııhçe - Beşiktaş maçından bir enstantane 
İlk maç İstanbul Spor - Sü- fıra karşı son dakikalarda attığı 

leymaniye arasında idi. İstan- bir golle mağliip etti. 
bul spor eksik bir takımla sa- t İkinci maç Beykoz - Ana
haya çıkmasına rağmen güzel dolu arasında icra edildi. Bey-
bir oyundan sonra hasmını sı- (Devamı 5 inci sahifede) 

Gazetecilik mektebine 
ihtiyaç var mıdır? 

Ahmet Em~n Bey bu suale müsbet 
bir cevap • ven yor 

Amerikada bu hususta yapılan tecrübe
ler çok iyi neticeler vermiştir 

Bizim memlekette bir gazetecilik! 
mektebine lüzum var mıdır yok mu
dur? ... 

Ankara, 8 ( Telefonla ) -
Sabık Sovyet harbiye komiseri 
Troçkinin bu ayın sonunda Nor 
veçe giderek OsloDarülfünunun 
da konferans vereceği haberi 
hakkmda Norveç sefiri ile gö· 
rüştiim. 

Bir iki gün evvel tanınmış iki 
gazetecimizin bu husustaki mütal§a

Maslakta ,.~ıkua gelen kaz sım kay.detmişti~. Bugün de bu .mev 
.. · yarı·' k a zu Uzerınde eski Vatan gazetesı sa-

iki türkçe sesli 
filim yapılıyor 

uzenne kalan açak- bibi Ahmet Emin Beyin fikrini dere 
_,..,,...,......,...,.. ·:ılar filmi ya- edeceğiz ... 

Sefir cenapları, bana bu hu
susta hükfimetinin eski bir te
şebbüse menfi cevap verdiğini , 
yeni bir teşebbüsten ve netice
sinden ise haberi bulunmadığını • 
fakat hükumetin noktai nazan
nm değişmiş olacağına da ih
timal vermedif;ini söyledi, 

·:ında ikmal e- Kolombiya darülfünununda ilk açı 
lilecektir. Fil- lan gazetecilik mektebinde b~ müd-

. k det meşgul olan Ahmet Emın Bey 
nın son ısnn bakınız bu husustaki fikirlerini nasıl 
~rı sesli ve söz anlatıyor: 
u olacaktır. Bu _ Eaki gazetecilerin fikrine göre 
·uretle ilkTürk gazetecilik mektepte öğrenilmez, an
·e konuşulan cak ameli surette iktisap edilebilir. 
'·ı im Nevyorktaki Kolombiya darülfünu-
1 m yapı ış nunda bir gazetecilik mektebi tesis 
lac.aktır. · edildig" i zaman bütün gazeteciler iti-

F im Sabık Vatan başmuharrir/ 
ı ın son raz ettiler. Bu itiraz, benim kanaati- Ah 1 E 1 8 ' asımları Avru- me nazaran doktorluk, mühendislik .. .m~ m n. ey . . Arabistan afeti 

Amman, 8 (A.)A - Şiddet 
li yağmurlar neticesinde Maan
Akaba yolu geçilmez bir hale 
gelmiştir. Akaba şehrinin yan
sı ile Akaba körfezindeki birçok 
sürüler mahvolmuştur. Suların 
gürültüsünü duyan halk kaçmış . . . . 

stöd. ol mektepte ög"renilmez kabilinden bir rını goatermıştır. Amelı gazetecılerın 
la y ann- cd "" b ı 'iri . ! 'hz . şeydir. Kolombiya mektebinin tecril· on sen e varaca6 • yere un ar ı 
a 1 

. ar edıle- besi çok müsbet neticeler vermiştir. senede var~!ar. . • 
, . . cektır. .. o zamanlar, Amerikada işe baş· Gazetecilık mckt.eple.rı pek çog_al 

F e~ıha ı:evfık H. Rol alanTurk !ayan bir gazeteci haftada ancak 8 mı~~ır. Bunla~m şekıllerı m~hteliftır, 
aııtıstlerı me ;amnda Feri ha dolar kazanlrken, mektepten çıkan- Berum, A~erıkada bu~undugum ~r~
Tevfik Hannn da vardır. Jardan hiç biri otuz dolardan aşağı da tanı~ı~ım K?Iombıya gazetecıhk 

S · · · • .. . .. haftalıkla işe girmedi Ve gazeteler mektebının tedrısab 4 senedır. 
.. esı sı~ema ıç~ musaıt go- mektepten çıkanları . daha tecrübcll Burada okutulan dersler, kısmen 

rulen Ferıha Tevfık Hanım bu addederek tercih etti bir gazeteciye lazım olacak, içtimai-
· li a- yat, iktisat, huku.k g!bi yük~ek ders. 

ı 
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I • 1 TEHLİKE İÇİNDEYİZ l•·"I HARiCf HABER ER.. iki mevkuf şeyh d __ .. 
Menemene gönderi I Hindenburgta hatıratında İsmet Paşa Hazretlerine ge- A k d 

"Bu silah silahların en kahharı lince, düşman propagandası O- meri a a sı·yasAı hayat faaıı·yetı• 
idi,. demiştir. mm sıhhatinden ziyade daima Propagandanın bizim cephe- Reisicümhur Hazretlerile ara- (Başı birinci sahifede) ca İstanbula geçmiş, fa 
de oynadığı rol ile Bulgarları lan açılmış olduğunu,Gazi Haz K • • b } - I"k d d k mevkufların bazılarını tanımak yanı dikkat olarak hare 
ve onlarla birlikte müttefikleri retleri İsmet Paşanın çekilme- ongre mesaISIDe aş amIŞlir. İ ay evam e ece • tan ibarettir. Kendilerile hiç Esat Efendinin nezdin 
sürüklediği uçurumu burada tas sini istediği halde muvaffak o- l" B •• dd f d } k } bir alakam yoktur. mıştır. mevcut kanaat, lklı 
vire lüzum görmüyoruz. lamadığmı ve çünkü Fevzi Pa- lr. U mu et zar ID . a ma l aDUll ar yapılacak.. Serbest bırakılacağıma emi- oğul arasındaki ara açıklteneı 

Propagandanın kuvvet ve şa Hazretlerile ismet Paşayı nim. . sebebini işte bu iftirakta 'düı 
tesirini gözden geçirirken Hint halk vasrtasile düşürmek iste- lhtil A f kt 11 111 •it d Tahkikatın sonunu sükunet- mak lazrm geldiği müta1' 
meri misaı olarak aıma1c çok miş olduğunu ve fakat buna da a ÇI l Ecnebi matbuab ngı ere e le bekliyorum. dadır. ~ pr. 
faideli olur. Büyük harpte ha- muvaffak olamadığını, şimdi • Oğıullanmın hocalıkla alaka Şeyh Esat Efendinin ne 
Hi~t alay_larmı getiren, ~atta başka _bir fırka teşkil etmeğe Devlet reisj ile kon- Avrupa bırllğl Ko""mu""r lan mevcut deildir .Bunlardan lar~, kendisine sual tevcilılhan 
halıfe payıtahtmı bunlara ışgal çalıştıgını tekrarlamaktadırlar. b h 1 madenleri biri Seyrisefainde memı'.Cdur. Ienn meseleye derin vu~si 1 
ettiren kuvvet propaganda idi. Bu propaganda Büyük Erka gre arasında.. a S meselesı" uzadı Ne kendim ne de ailem efra- nın kendisince anlaşılm#.~' t 
Şimdi ayni Hintlilere halife dö nı harbiye reiısi Hazretlerile ay Avrupa birliği meselesi taze - dı irticai işlerle meşgul olacak rine başlamıştır. ılı· 
küntüleri için her ay binlerce rıca uğraşmağa hacet bırakmı- !eniyor. "Temps,, gazetesi bu tıynette insanlar değiliz. Alakadarları bu husustkt l..ı 
lira iane verdiren kuvvet gene yor. Riyaseticüınhur ile Ordu meseleye tahsis ettiği başmaka- .Şeyh Esat Efcn<linin tertip vir ed~n.v_e _binnetice Şeybla~t 
ayni propagandadır. arasıında ciddi bir samimiyet lesinde ezcümle diyor ki: ettıği işlerden haberim yok- Efendıyı ı tırafa sevkeyle,-1 "": 

Şimdiki tehlike olmadığı şüphesini vermek bu " Yeni senenin hakikaten e- tur.,, mil, babasının ahval ve ıı'-ten 
B kad azdı" noktaları sarsmaga kafi gele- hemmiyeti haiz olan ilk hadise- Mevkuf Anadolu kavağı ima betl~ri hakkında oğlu Ali · B 

l ~ay.~ k .. ar Y. ~ teY cek zamıediliyor. si 16 kanunusanide Cenevrede ınının bugün Balıkesire sevke- nm Üşaatta bulunmasrdıt· a~ 
k
erd u~ ub_lmvB.Zllky~~ıd~. by~- Esasen propagandacılar ak- Avrupa birliği tetkikat komis- dilerek bazı muvaceheler yapıl- TAHKiKAT EVRAırnü ın an gore ı e ıçın ur u- · d b · k la h ld. ...el .. l1zü k kabilind sı ar enın ma sat nnı mey- yonunun içtimaı olacaktır.,, ması mu teme ır. Ankara, 9.(Milliyet) .,;1r 

nd~B dayar etme •. e_n dana çıkaracağını ve kendileri- 'Temps,, gazetesi bu içtima- YEN! TEVKIFAT VAR MI? nemende tahkikat devııJ;,;.ıkl 9 
ır. un an ~ ver~ce~ımız ne zarar gelecegı··ru bilirler. Na h · ş· d' k d a lfunat sal1 b bat ın e emrruyetini uzun uzadıya i Dün 'd ba h yor. ım ıye a arki t 

mda k . vkie. mı . er ıze ıs da srl ki Almanyada Hindenburga ah 'k yenı en zı eş asın kı 'k' .. h'f-,sra 
ti 

z ettı ten sonra M. Briandın tevkifı· ve zan altına alındıkları evrak .. ı ışe9r yuzk dsa ı el".:-ı o 
e. ece . r . ·~ propagan değil mütemadiyen Lüdendorf ııstemı tatbık edılmekte ve Al 929 da ileri sürdüğü Avrupa bir sayi olması üzerine nolı's no"bet mat u~ere Etak_ımhı.r. a 

anlan ıkan lru bizim
. ve Nikolayı gibi şahsiyetlere l'"· - ,.. d m y vvet h" etmi l d. ıgı tasavvurunun şimdiye ka- çi müdürü Kerim Beye bunla- d' zınıhr ve s ı~e ır eıı S 

ruhlarımızı bozmağa çalışmak- uBcumu bahs· şf erlaır. tm dar takip ettiği safahatı anlata- rm aslı olup olmadığını sor- dıvanıl arp takihkkıkat h. ' 
t d 1 az uza ayaca- rak şimdi elde mevcut netice o- d k osya arı tet etmekte<' 
aMır. '-k . . d . ku• ğız. Biz hudutlarımız haricinde tarak Avrupa bı'rlı'g"ı· t uK. . · . 1 Bunları kısa bir zamaııdl em.., etırruz e aynı vvet k. b. hl.k d h asavvuru- erım Bey bu şayıa arı tek- mak k bil d " ld' M 

1 
. oll k 

1 
k ı ır te ı e en, ya ut zuhur nun bı·r tarafa atrl l . a egı ır e aynı r er te rar o unma marmş o ma- zıp ederek yeni tevk'ıfattan ade . .. .. b ·lam 

t d 1 t 'kl~' .. d 
1 

. d - edecek bir tehlikeden deg"il, bi · n p s a ır. s ı .., muca e esın en . k . smr zıkretmekte ve demektedir- mi maHlmat beyan etmiştir ın azar gunu . aş a 
sonra mütecanis bir kuvvet ha- zı til~~ş, -~ane~yat;:~uza, ki: Mac Uona/d FAHREDDiN PAŞA YARIN vetl~ mu_h~emeldı~ .. Men 
!ine gelen milletimizi sarsmak, btemeı·r teehrlı:rukezde ış ebmheged~ ışan Mr. Hoover "Bu ilk netice kıymetlidir. Londra 8 (AA) ff g MENEMENE G1D1YOR yenı getırılenler ıstıcvap tnı 

1 en a se ıyoruz Artık yılb idi · B VaAsıl olmak ı'stenen hedef he- · · · · - ır a- mektedir. 
sarsabilmek için gene en kuv- y k d da .. 1 d' - . . .b: aşı ge , geçti. u t h b b b t u ar a soy e ıgımız gı ı ze e mu a ırıne eyanat~a u: darei örfiye mıntakası ku- Divanı harp du··n de b:,, k 
vetli noktalarımıza taarruz pli- d d . k rd· münasebetle bir fasrlaya uğra- nüz uzak isede bu neticenin kıy lunan M. Makdon.a.ld cenubi mandam Fahreddin Paşa şehri- ri içfıma yapmı trr Bu ':ı t 
ıu tatbik olunmaktadır. f[0 P:.g'.ll1. : k:W::a ;a:./ 1 1~· yan siyasi faaliyetlr de yeniden meti vardır. M. Briand Avrupa Gal maden amelesı ıle maden mize gelmiştir. da d' ana ·t ih. • ~ a 

Bilindiği üze~ propaganda .e~ ısınıd.:J 1 •. er; 1k.fı aye.tı- bşlayacak demektir. milletlerinin umumi faaliyeti- eshabı arasındaki ihtilafın pek Fahreddin Paşa yarın "Ege lar ·ttı'vh adı'l · z~rı .:itia 

d 
--•- kmak 'b .. k. nız e sev ı ennızın ı ayetın- ş· di dikkati' ceıı..- nin daha mükemmel bı·r surette k d h l f l dil - . . " ı ı az e ı mıştır. il"' a yaplll<l1L ve yı gı ı ı ı de görürsün" Kart postal, din ım nazan .,.... ~a .ın a a ve a~ e ecegını vapuru ile Menemene hareket digerlerile muvacehe e~ s 

cereyan kullanılır. Bizde şimdi k·tapl açıkuz. h.f 
1 

. d . den bir şey yeniden faaliyet dev teilf edilmesi fikrini ortaya attı- urrut etmekte oldugunu bty.m edecektir. ten t hl ' d'l . a 

k l k nd
. . .. ı arı sa ı e erın e sı- . . Am 'ka k • ğı zaman b. kı .. h di . . M .1 1 .. h sonra a ıye e ı mı "uıkmavvet ke e ıru gdosteEren te~ ze güzel nasihatler veren mu- rd~sınMe -~hi h .. ke!:' tl oı:gresı- ır smı şup e e - etmıştır. _urnaı ~y ıe gore, eı Fahreddin Paşa idarei örfiye 1 1 .-.ı ir 

Y 
cereyanı ır rmenı k dd ki .1 . ır utte t u ume erın yet- yor, bir kısmı da kendisile eg"le şey yannkı kardıf konferansı- mıntakasına mu"teallık talı.matı ŞEHI T Ki U B LR' ya 

k lıklarm" t ·Kürtl' eri a es tapıar, gı.izel hikaye- . · b. . . k . •• .. •• d - t ta" m ın, ran -
1 

k d. k . mı~ ınncı ongresı onumuz e niyordu.,, na bag"lıdır • haAmı'l bulunmaktadır. t . HT FAf.: i 
. ~ ml k dah.lind b. er, en ı anaatınize uyacak ki " 4 .. k d . . , nın ve me. e et ı e ır ~ekilde kulaktan kulag"a fısılda martın une ~ ar mesaısı- Fransız gazetesi bundan son ŞEYH ESADIN lTIRAF zınır, 9 (Hususı) -takım cahil softaların hareket- ~an sözler ç pl k . 

1 
h ne devam edecektir. ra Fransa hariciye nazırının ile- Londra 8 (A.A.) - M. Mak A Tl sade şehit Kubilay için " ~e 

leri hep bu ikinci kuvvetin te- yecanlı flm: ah re~ıı_n ;r, e- Son zamanlarda Amerikanm ri sürdüğü bu tasavvur üzerine donaldm dünkü beyanatına ce- İzmir 8 - İşlediği günahın eylul,, mektebinde bir · 
siril.edir. So!'ra, bizde temel ad lan dille~ sa~~ 1~~=kl~;= mali ve ikt~sa?I buhranlarından kendisinin mübhem bir gaye uğ vap olarak Büyük Britanya ma azameti karşısında derin bir vic yapılmıştır. İdarei örfiye 11:1 
dedi!ecek bir ka.ç .nokta v~dır. dir. Bunları ne<:re v!ıta olan- çok ~a_lısedil?i. Kongr~y~ bu- runda her türlü milli siyaseti fe denleri eshabı, kömür maden- dan azabına düşerek itiraf yo- ki kumandanlığı fevkata :i f 
Gazı Hazretlennın şahsıyyet lardan b'r ~ b. f nun ıçın verılecek yem bır ta- da ettiğini iddia ettiklerini ve !eri hakındaki 1930 tarihli ka- luna giren Şeyh Esat Efendi- rak halkın saat 24 de ka~ 
ve sıhhatleri, Başvekil Paşa mukab~d b'l ır kmen aat kım kanun layihaları vardır. A- bazrlannm da bu suretle Fransa nunun hiç bir tarafı milü sana- nin bu itirafatında başlıca amil tifalde bulunmalarına m!it:-\. 
Hazretlerinin istiklil harbi ve e ve 1 ere yapar- ·ka l~- · nm Avrupada dig"er milletler Ü- yi meclisinin mukarreratını ka olan bir nokta vardır ki pek zi- etti. 

L uahed d la sil 
lar. Bir kısmı da yalnız aldık- mer: par ""uentosunun yem 1ZM1 D 1 Dl g ozan m esı o yı e !arı telki .

1 
• kil faalıyet devresine ehemmiyet zerinde faik bir rol oynamak bule mecbur edecek bir madde yade esrar engiz görünmekte- R E 4 TEVK F 

her ~kün zihninde bırak.~- bilmeyer:kı ~;~e s:~1::a se~lur~ verdiren asrı. şey cümhur reısı ve kendini hakim kılmak istedi- yi ihtiva etmediğini söylemek- dir. İzmir 9 - Bugün !~a 
lan ~urmet ve kıym~t'. ~uş~ lar. Şurada size bir kaç misal Mr. Hoover ıle kongre arasında ğini söylediklerini illlve etmeK\e tedirler. Bu meclisin teşkil e-dil Bu esr~r en~iz no~, Şeyh kişi zan ahına alınmıştır. 
Fevzı Paşa Hazrctlennın fikri zikred k bu bah "h ki münasebatın alacağı şekildir dir. mesinin yegane sebebi, roilli Esat Ef. ıle oglu Alı hocanın lar hakkında tahkikata . .J. 
ve askeri ~":etleri, . rece~~ se nı ayet ve Amerikada 4 teşrinisanide yap; " Temps,, bundan sonra M. ?,laden amelesi f~derasyon~ a_rasında D?evcu_t gizli husımıet ~.il?Jektedir. Birisi lok!P': 
Memleketımızde srkı bır pro Şapka k . k lan intihabatın neticesi Mr Ho- Briandın ge~n eyllllde Cc ucretler meselesı hakkındaki tır. Baba ıle ogul arasında bu ıkisı amele ve birisi de 

paganda şebekesi vardır. Bu binde ~~~un neşrı :ı a- overin fırkası olan cümh~yet de bütün bu mübhem n kt~vre müzakeratta istikamet vermek- geçimsizlik yeni başlamış de- satıcıdır. ~fl'.1 
makalelerde İngilizlerin 

1 
·:-.ri .. t g:~e e e~ e d ~~~ arı fırkasının lehinde olmamıştır. izah ederek vaziyeti te:vi a e~- tir. Maden eshabı, bu meclise ğildir. Epey zamandan beri de KIRKAGAÇTA TEVK '.n 

bir misalden başka bir gey de sunne e rmenın e a ması e'iru· yazarak dı·yor ki.· r ı maruz bulu_nuyorlar. Çünkü, vam. e. tme. ktedir. ve bunun .n. eti- Kırka .. ğa_ç, 8 <.H.ususi) ~ . un· 
"'ld' H k.k 

1 
- lazım geldigı-·ne, camilere sıra- Bundan baska geçen sene zar -- _ ..o gı ır a ı att ran ar " Zerru'n berek t . b 1926 senesınde vukua gelen cesıdır kı baba ıle ogul muşte- da bugun uç kışı tevkif elT. . 

· da d d "ha . sdızh 1ar konarak herkesin ayakka- fmda Mr. Hoover ile kongrenin e versın usu hAd' 1 · k ·· .. ·· · k h tl Al' h · m propagan a a ıncc a a b .
1 

. . -· d ki h . bo b retle ihzar ed'ld'kt a ıse enn te errurunu ısteme re aya annı ayırmış, ı o- tır. 
k ti

. d h f • dd rsı ı e carrue gırecegıne cu _ arasın a a engı zan azı te · t ı en sonra esas 1 l~ 
luuveb~ve a 8 ırsatçu a o- ma günlerinin pazara tahvil zahürler olmamış değildir. Bu itibarile verilecek kararı ittihaz yor ar. i.· " 

nBa .... k· h F 1 edilceğine, ölülerin yakılması itib:ırla cümhur reisinin zaten etmek mümkindi. Ondan sonra İtalyan - Yunan GazetecHik mektebine ihtiyac var ., •. 
uyu arpte ransız arm ıA ıd·-· d · b h' .. k'I 1 k .. · · · · en mu·'kemmel seraı·t daı·re · d (B f b. · · h·ı d ) 60 b. · h !'" k b" "k 

1 
Al azım ge ıgıne, aır a ısler mus ı o an mev ıının yeru ınti •. sın e aştara ı ırıncı sa ı c e ın nıis a satan gazeteler 

ro u pe uyu o muştur. - ··rül· d" B 1ar h' . • ab tta h ı f t• ffakı neticeye vasıl olmak için takip . . . nun bir kaç sene sonra bı·zdc . H. . . go u. un m ma ıyeti ne •. a :nu a e e ın muva - M V • l R 1 d Kı d - el ga rnan ımperatorunu ınstıyan- l 1 • t .. .. d b' k dah edilecek hattı hareketi tayı·n et- • enıze osun oma er ır. smen e nazan ve am ı masma sebep yoktur ni 

1 
d d" .. k . . Al o ursa o sun, tam o sırada mev ye yuzun en ır at a na- zetecililr: dersleri de veri!ınektedir. · 

ar nazarın a uşurme ıçın b h d'l . d z'klesec w• d k h h d·ı mek lazım geliyordu. İşte bir seyahati Nazari d rsler araımda gazetecilik .~inacna.leyh, matbuat, m e 
manyanın bizimle ittifakım ve dzuu ba kas e ~ mesı propa.gan a- ı. .• eAgııı e~kço a ~e .ı •. - 1 ti .

1 
t t k . t M.. an aş bır şeye atfedilemez mı<tir. men •anın gecırdigı tetkik komisyonu tesisi bundan tarihi. idare, istihbarat gibi dersler e.rını .. tatmin ~der veya edem el sı e u ara ımpera orun us- .. fah . ileri gel . ti. b ld. ki Romadan yazrlıyor: - Yu- de vardır. Tedrisat muhtelif zümre- hır şuphe varıt olamaz. te 

lüman olduğunu, isminin (Meh Günün birinde bir gazete ~öy re ve. s~ı:-et sen~ler_ın~en so~ mış r ve u suret ır nan başvekili M. Venizelosun !ere ayrılmıştır: lstihbarat kısmı, ti- Hulasa gazetecilerimizin · 
met Vilhelm Hazretleri) kon- le bir mütalea yazıyor: "Mem- ~a ~on bir_ıki senedır sıkayet ~dt makine i. letilmege başlıyacak- buraya gelmesi az ehemmiyetle yatro tenkidi kısmı, başmakale kıBml itibarile eskisine nazaran te 
duğunu ve sünnet düğünü ya- leketimize seyyah celbetmek i- n 1.ktıs<ı<lı lıu~ran ·- "lek derın tır. Bir takını mucizeler göste- karşılanmamıştır .Bu ziyaretin ve saire.. ettiğini görmekle beraber bir 
pılacağmı ilk isaa edenler Fran çin büyük ve medeniyeti çok i- t~s~rle~ ya~tıgı anlaşılıyor. T~ş rilmesi beklenmesin. Böyle na- vaki olmasına, yani M .Venize- Mektepte hargün muntazam çı- susatta geri olduklarını da ka . 
sız gazeteleri idi. leri gitmiş memleketlerde teşeb rırusanı ıntıhabatında rı;u~alıf zik bir meselede parlak ve alel- losun buraya gelmesine kadar kan büyük bir gazete mevcutmuş gi- meliyiz. Bunun için, benim k/'-

şl.mdi de memleketı'mı'zde bu··satta bulunamayız. Çu"nk'u' İs demokra.tla_rın muv.affakıytı bu- acele söylenmiş sevler kadar teh h bi talebeye va.ife verilir. Meselli 'is-ı· ma nazaran gazetecilik mek:t< a 
f d ld A 

l'k 
1
. b' kt B hemen emen hiç bir haber inti- tihbarat,, tahsil eden talebe o gün po him bir ihtiyaca tekabül edec 

dönen propagandaların en lruv- tanbulda bunları oturtacak ye- na a_t e ı 1• merıkalıl~rı şaşrr 1 e 1 ır şey yo ur, u uzun şar etmemiştir. !is merkezlerine, mahkemelere, bor-
vetlileri bunlar tarafından cıka rimiz bile yoktur. Fakat hars tan ılk d~rbe. 929 senesı sonba- gayret ve faaliyet isteyen bir iş Yunan başvekili şimdiye ka- saya giderler. Havadislerini alırlar., Şehrin tenviri :ın 
nlmaktadır. ve tekamülce bizden a~ağı bulu harınd_ak: f~laket ?l~u. . Daha tiraki iyi bir surette intac etmek dar .. .. .. d f t 1 Sonra m'ktep müdüriyetine verirler. . . . . r: 

İşte du"şmanlarımızın taarr"
7 

nan memleketlerden ve mesela· so. n.ra _ısstzlı_k derd. ı gıtgıde ken- için seneler, !a!,~~ı~ . uçuncu e a olarak ta yan İdare verilen yazıları damgalayarak, Elektrik şırketıle beledı t ~ d h b h · - ---- - · payıtahtına gelmiş bulunuyor. yazıları bekleyen bir mürettiphane rasında yapılan mukavele~yf 
noktaları.Halknnız da Gazi Haz Mısırdan seyyah celbedebili- ıru ıssettıren ır al almı~tır. Denizin tahribah 928 de Laheye giderken 929 da varmış gibi, idare memuruna verir. re İstanbulun karanlık köşl . 
retlerinin şahıslarına karşı o- riz.,, Görünüşte ne kadar tatlı ~ec~n. ya~ ku~aklık~an A~'.ık~ ve nihayet şimdi. Yunan başve Ertesi gün bu yazılar, sınıfta tetkik yeniden 500 Iamba konul 
lan itimat ve muhabbeti sarsa- bir makale çok tatlı çünkü tam cı!tçı~ı elım ~ır vazıyete duştü. Melburn, 8 (A.A) - Bir met kilinin bu ziyareti nazarı dikka ve münakaşa olunur. B lamb la d .. d . . . 
mıyacaklannı anlayınca husu- bir pr<.1,1aganda mantosu içinde Şım~ı Amenkada yılbaşı t.atili dalgası yeni Ginenin şimal sahi ti celbetmiştir. Bununla beraber Tiyatro ~enkidi tahs~ ~.en tal':" y;lerineak:~:,a~~ae~şı~ 
siyetlerine ve sıhhatlerine taar Düşününüz ki bu makale Mısır- geçtıkten sonra tekrar faalıyete !inde tahribat yapmıştır. Tahri Roma mülakatının Akdeniz va- be, oyuna gıderler, ve hır ıki saat ı- t 

ruza başladılar. Hatrr Ve haya
- da eld. en. ele dolaşmış ve mem- başlayan kongreden. beklenen batın karadaki sahası 40 bin yar · · d · · 1 k b. ·· çerisinde tenkitlerini yazıp verirler. ır. . 

1 

M H 
zıyetın e tesırı o aca ır muza . Bır hafta kadar fenerler 

le gelmeyen masallarla bütün leketımıze gelecek seyyahları ve r. ooı:erden ıstenen şey da vüsatinde ve 300 yarda derin kereye zemin olacağı zannedil- Başmakale dersınde, talebe her · . 
cihan matbuatını doldurdular. kendi memleketlerine çekmek bu der.tlere h_ ırer çare bulmaktır. liindedir. Dalga, 25 kadem irti- · B t gün sabahleyin içtima eder. Günün mıle yerlerıne kona~~t1'.: 
Ü 

· · A k d d 1 f d mıyor. ununla beraber talya- en mühim hlidiselerinden hangileri cak bu fenerler de kafı g 
ç seneden beri hala bıkmadan i ıçın çalışan teşkilatın tesirini . men . a. a cereyan e en ~ey e- aa ' ka ar yükseliyordu. Spor - nın M. Venizelosun bu ziyaretin için yazı yazacaklarını kararlaştırır- yor. İs tan bulun hemen her 

yorulmadan Gazi Hazretlerinin' yapmıştır. Gene bir gazete ka- nnlitakıbı.ş~dan dolayı lazım dako misyonerlere ait bir bina i- den azami surette istifade et- !ar, ve yazarlar. ğma bir fener koymak ka 'f 
sıhhati bozulmuş olduğunu, dı- im harflerle yazıyor: "Son se- ge yor kı, cıhan buhranı her ta le Madang ticaret kolonisinin m"'k ictive~P.;.; :ı'lb~ılm:ıkt~rhr Şimdi Amerika gazetelerinde ta- bir sokak bırakmamak içill 
şarı çıkamadığını, doktorların nelerde pek çok apartrrnan ya- rafı sarsa.rken. buna karsı alına- binası harap olmuş bir çok kim kip edilen usul de budur. ha 5000 f 'ht' 

1 
ak t db ı h f lA 

1 
encre ı ı1rar 

artık ümitsiz kaldıklarını yazı- pı ıyor ve arazi satın alınıyor. c e ır erın er tara ı a aka se er telef olmuştur. • • • • • - Bizde açılacak mektebin de Mesela Sultan Ahmet 'ma 
yorlar. He~ ö>:l~ zamanlarda Bunun se~bi gi'ı~a Türk para- dar etmesidir. .. ' Amerikada haydutlar Beledıye ıstatistiklen tedrisatı_ bu §Ckilde .mi_olmalıdır?. nin sokaklarınd d h 250 
yazıyorlar ki Reısıcümhur Haz !arının atısıne emın olmıyan ba N.~vyok 8 (A.A.) - Bugıın . Belediyece şimdiye kadar evlen - Bızde mektebın uç sene olmaaı .. .. .. .a .a a 
retleri en sağlam bir sıhhat için zı a~amlar p~r~larını emlake k~~~nıs~.ler t~rafından yapılan Şıkago: 8. (A.~.) - Le.o me, yangın, mezbaha ve et sarfi maksada kifayet eder. llk sene ma- tuzum gorulmü tlir · 
· <lir. Hatta yanılmıyorsam tahvıl etmek ıstıyorlarmış.,, buyuk .. n~:1~Y~~ esnasında göz ~r~thers ı~mınd~k~ -~şkı~a ~~ı- yatma ait olmak üzere dört ne- lQmatı umumiye, ikinci üçüncü sene- T ekirdağı ve Sili 

balo günü Gazi Hazretleri İşte evvela kulaklara fısılda yaşı dokturucu gazlı bombalar sının tevkıf edıldıgı bıldırıl- · · t t' t'k t . d'lm k ler ameli gazeteciliğe hasredilir. t • 1 • • "kA . 1 .. hh .k. mekte v merk (Alf d vı ıs a ıs ı anzım e ı e te - Mektebe alınacak talebenı·n acır ennın şı ay 
·ır ecnebi gazete muhabirine nan ve sonra büyük bir cür'etle a muce ez ı ı tayyare nüma e umun re ·d· B d h •t · 1 .. · · • . . . .. . L' 1 ) · · d k. b. ş·k ı ı. a ema ş ere aı ış er ıçın tahsil dereceai ne olmalıdır?. Tekirdağı, Silivri ve sair 
~azetede hasta olduklarına da- yazı ~ekl~n~ girı:n bir propaga.'l yış~ılenı: uzerındeı: uç~uş~. ıng e · ,.1.s~ın e 

1
• ıı: .~ a.1?0 otuz dört nevi istatistik tutul- _ Her halde liakal lise tahsili .. lelerden İstnabula mahsul 

ır yazılan fıkrayı göstererek. da. Şımdı sıze bıraz Kiirt vak'a Polıs bır arbedeyı muteakip gazetecı,.ını 9 hazıranda oldur- k .1 . . 
" Fakat fa,te bakınız ben Mus. lanndaki propagandaların esas- nümayişçileri dağıtmış ve bu müş olduğunu itiraf eylediği ri m~sınba larar vetrrrı mBış vlare ~ı- Fakat liselerin onuncu aınıfmdan da leden tüccar alakadar ma 
· · ~ • · d.lm kt d' öıd· mıne aş a""""' un ısta tale·be· alm.a. bilir. v. alnu bu ta. ıı:. dirde, ta mu"racaatl'a, İstanula ·•e 

tafa Kemalim ve sizden daha lanndan bahsedelim· Pek uzun arbede esnasında iki polisle 12 vayet e 1 e e ır. tirmesi- t' t'k .. d.:-:-"ı. · • · • fakültede ihzari hır aıruf teıııı zaru- . h h . b' 1. ~ .... 
sıhhatteyim t buyurmuşlardır ve çok meraklı olan bu vak'ala- kadar nümayişçi yaralanmış- nin sebebi, gazetecinin bir hu- ı~ ıd ~lu ukn~e ı umumıyesıne ridir.. ır er angı ır ıınanrm.,... 

.. "' · . . tı · susatı pek fa;zla bilmes· · · gon en ece tır. Gaz t cilik kt b' d ka ya naklinde Rüsumat rn Muhabırın bu sözden utanıp rı ayn bır sılsile halinde yaza- r. ı ımış. Ad l l k "ki - e e me e ın en çı -

d 
w ;ı. B d f k Hav d "hti"IAl a ann e e tri e cak talebeyi matbuatımızın tatmine- n tarafından müşkülata . 

utanma ıgını söylemek istemi- c~6ız. ura a sa öylülerimi- pırlantalar şımlardır: - - - ana a l a · ··"' 
yorum, çünkü yazılan şeye dog" zın rahatmı bozan, kanlarını 1 - Kurt'• ı·stı'kl~11· Havana 8 A.A.) - Zabıta tenviri mukavelesi demıyeceği hakkında hemen hemen bırakdıJdarındanğ, halbu-.., , u?'umi bir kanaat var... Sizin fikri- Türk limanı arasındaki 
ı;ıluk de_ğil, tesi~ ar~- döktüren esas~ardan bazılarmı 2 - Türklerin zulmü, bugün bir çok otelleri dinamit Adalarla Anadolu yakasına nız?.. t h h · b. 'k cı~r: D~ıl ve harıçte_ Gazının es kısaca sayacaıpz. . 3 - Türklerin Moğol, yani le berhava etmek gayesini ta- elektrik cereyanı vermek husu- - Gazeteciliğimizin iyi bir istik- r~~ur:ra~:m~:.n:~~ı 1:zf111 
kısı. gıbı c;alışamadıgmı ve ida- _Ta~nak demlen Ermem ko- sarı ırktan olduğu, halbuki Er- kip eden bir fesat tertibatı kes- sunda tanzim edilen mukavele ~e~e 0~~~!~ :~:1::~~~~t~s~.~~ leceğinden bahsetmişlerdiı: 
renın zayıf _eller~e kaldığını ve mıte.sı. ve onu ~let e<;1en ecnebi menilerin, Kürtlerin ve .Acem- fetmiştir. Fesatçdardan bir ç~ Nafıa vekaletinde vukubulan te 1ı surette yirmi binden fazla satış Bu hususta mükerrerefl · 
ya kalacagını ~şaa etmek o servı~ı kan~ı. sıya~etıne. devam !erin "ari,, yani beyaz ırka: men ğu tevkif edilmiş ve bunların beddül dolayrsile bugüne kadar vermemişti. Bu, eski harflerle yazıp büsatta bulunuldu<Tu hald'ı 
muhtıe~em .. şa?sıye?n kuvvei ~debılm~k. ıçın ~u:_tl~nn .~a~~ı- sup oldukları ve bunun için ari- Alleguet?n'daki karargahların- imza edilmemiştir. okumanın, adeta hususi bir sınıfa a-ı · · · t d'l "'· 0 

~nevıye uzerındekı kudret ve gı~dan ~stıf~deyı_ ~usunmuştur. !erin birlikte Ti.irklerle müca- da. her. brn.· b.ir kaç kilogramlık Haber aldıg"ıİnıza göre yeni it olmasından mütevellit bir şeydi ... ışın ın a.ç e 
1 

m:~ı.ş t f ı k ak d Kurtler I ka d Yeni harflerden sonra. memleketi- dan b.a. hısle Dahılıye vel< 
ıu uzoou aza tma m sa ına .. ın goz erım .. maşt. ır- dele etmesi lazım geldig" i, marrut. ıht. ~v.a eden bombalar vekil Hilmi Bey bu işin yenı'- d tuft mak k ı d mizde okuyucu miktarı çok artmıştır. 1 e muracaata karar ve 
ma ur. ıçm uza tan g:oşten en (Bitmedi) el e edılmıştır. . · ıden tetkikine lüzum görmüştür. Komşumuz küçük memleketlerde sa- dir. 
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Yeni oktruva tarifesi 3 s a tatbik e il ece •• 
iştial [ Poliste -, ! ıtanbul cuma gllnleri nasıl eğlenigor? 

. . Çok feci- Havalar çok kararsız gidiyor ... 
yeneleri için bir Yeni tarife 3 şubat- Bır makıne kazanı 

Oktruva 'Esnaf 

i.:~·oje hazırlanıyor ta tatbik edilecek patladı 3 yaralı var Muall~ nıektebin-~ Yağmur yağıyor, diyemezsiniz, çünkü yağan şey, 
, ba Ikla temas eden esnafın Yeni oktruva tarifesinin ta- Evvelki gece saat 22 raddele- de bir kız l yag"' mura benzemeyor. 
çıkl>enesi için belediye sıhhi- dil olunan maddelerinin tatbiki rinde Ankara caddesinde "Ytl 

kta ··düdüğü bir proje hazırla ne 3 şubatta başlanacaktır. maz,, gazetesinin idarehanesin- daha intihar etti 'J Amma yagm" ayor demekte mümkün değil ... 
ütal' başlamıştır. Yeniden okturvaya tabi tutu- de müthiş bir infilak olmuş, ga 

.l projede esnafın açılacak lan mevaddın listesi de yakın- zetenin sayfa dökmeğe mahsus Çapada kız muallim mekte-
in Pene evlerinde mi yoksa İla gazetelerle ilan olunacak ve istircotip kazanı büyük bir gü - binde gene bir intihar vak'ası ol 

vcih hanelerde rıi muayene e- ilin tarihinden itibaren iki ay rilltil ile patlamıştır. muştur. İkinci sınıf talebesin-
.si lbım geleceğini isah sonra bunların da tatbikine baş- Orhan B. hanının üst katını den 528 numaralı 19 yaşlarında 

mall ~·.tir Yalnız bura~a s~.h- lanacaktrr • işgal etmekte olan mezkUr gaze Suat Hanım evvelki gece saat 
r.ıu fü, liiğü ciddi bır muı- tenin istireotip kazanı fayrap ne 22 raddelerinde yavaşça yatağın 

sus karşılaşmıştır. C h ticesi olarak ziyade istim tutma dan kalkmış ve üst kattan sessiz 1 
eylı astahane hekimlerinin işi s. Fırkanın ey an sından mütevellit bir ta:tzyik yü ce aşağıya inmiştir. Aklına inti-ı 
yle} l .'.ui: ;ndan muayen~ için • • .. tti zünden birden bire patlamış: in har etmeği muhakkak koyan Su 
e rıı en mütehas<ııstara ıhtlyaç relSl tagayyup e filakın şiddetinden bütün hına at Hannn orada en müsait yer 
Ali · Bu işf: m :mu< edilecek Adana s - Sabık Serbes~ altüst olmuş, kazan başında bu- olarak biraz yiiksekçe olan mer 
rdıt· assıs hek;nı.lere verilecek fırkanın Ceyhan reisi Remzı lunan hamal Tahir çavuş, Saba- diven parmaklığını intihap et
RAj mühim 1>:ı yekun tutacak Paşa on günden beri tegayyüp hettin ve makinist Etem Efendi rniştir. Ve evvelce tedarik ettiği 
t) .... ~cledi~e, e~.:ıfı muay~ne etti. _ ler vücutlerinin muhtelif yerle - bir ipi parmaklığa geçirmiş ve • 
vaııı-k hekimlerin maruf müte Bir çok yerler arandıgı. hal- rinde yaralanmışlrdır öteki ucunu da boynuna sarmak Bu sabah, evden çıkarken kö- Takvim yalan söylemiyorsa, - Nasıl dürtmeyeyim. Alem 
wıi !ardan mürekkep olmru;ıı- de bulunamadı. Paşanın hır .ka Tahir çavuşun yarası ağırdır. suretile feci bir tekilde kendisi - şe başında bir çöpçü arabasile Kanunusaninin ikinci haftası- bize bakıyor. . . 
jfeU .• rar verd·ği .isin meclıs, ıraya kurban gi~iş olı:ıası ıh- Kazanın küçük demir aksamı ni asarak intihar etmiştir. karşılaştım. İki kapağı da açık- na giriyoruz. Başka seneler, bu - Baksın ... kımseye bır zara 1 

olarak talısısat hususun timalinden endışe edılmek:te- makincilerln vücutlerine saplan- Yapılan tahkikata nazaran ti. Çöpçü elinde bir kürek, mil- günlerde hiç olmazsa biraz ku- rımız var mı bizim? Hem, sade 
deıı ~dakarlık edecektir. dir. • • • mrştır. Tahir çavuşun gözleri- Suat H. Aksarayda, Selçuk su!- yarlarca mikrobun kaynaştığı ru soğuk yapardı. Allah, fakir- ben değil ya, sen de uyuyor-
tıa · snaf cemiyetleri Türkiyede tescıl edlmışı nin gör olmak tehlikesi de var· tan mahallesinde cami sokağm· müzahrafatı karıştırıyordu. Bur !ere acıdı. Havalar iyi gidiyor, dun.. .. 
kteO ınurakipleri 10.000 sporcu var d~. ~ec~hlar hastaneye nakle da 186 numaralı evde amcası numu tıkayıp geçerken dikkati diyeceğim amma, buna da di- - Ben uyumuyo~duum. Şoy 
n f • k . .. .. . dılmışlerdll" . . bulunan devlet demiryollan me ettim. Çöpçü uzaktan bana ba- lim varmıyor. Çünkü tanıdıklar le azıcık içim g~mış.. . 
alt na ceı:nı_,• et!en mur.a ıp- Son tetkikat~ gore, Turkiye- Hanın üst ve orta katındakı mur~anndaı;ı Mehmet Muhittin kıp gülüyordu. Fena halde ca- arasında bir düzineden fazla -. Benim .. de ıçiı,ı g~mış !.. 

~na taym_ edıle~ yenı ?1~- de tescil edilmış olan sporcula- duvarların bütün sıvalan dökül Beyın nezdinde oturmaktadır. mm sıkıldı: hasta var. Hasılı puslu, bula- Sız tesadufe bakın kı; oyu-
eıı ar es~at cenı:ıyetlerının rm miktarı 10,000 kadardır. müs hanın tekmil camlan tama Müntehir genç kızın niçin _ Oğlum, baksana buraya nık, berbat çürük bir hava! Bu, n~n ismi de. ~ygun . Son nin-

p Plarını ınc:eclen ınceye tet- Bu yekuna henüz federasyona me~· kınlrmş koca bina tanmrnı kendisini öldürdüğü anlaşılama dedim, senin vazifen nedir? yüzden bir kaç haftadanberi ta- nı !... Fakat ıkı yaşlı bebek, son 
va :tnı.eğe bal!layacaklardır. kaydedilmemiş küçük ldüplett yacak bir haie gelmiştir mıştrr. Tahkikat tamik edilmek Vaziyet aldı: til günleri pek tatsız geçiyor. n.lnninin sonunu seyr~~emeden 

bit .rkos suyu yeniden mensup idmancı~arla. -~erbelil çalı İnfilak o kadar müthiş olmuş tedir. _ Çöpçülük efendim.. Krrataneler, can sıkıntısından sınemadan çıktılar. Boyl.e uyu-
u i t hı·ı d•l k pn gençler dahıl degıI .. ~.- · • tur ki, cıvardaki halk büyük bir Abone dolandırıcılığı _ Çöpçülüğiin bir adı daha esneyenlerle dolu ... Sinemalar,.. yaca~ .olduk~a~ sonra sıne.m.a-

ri ~ . a 
1 

e 
1 

ece Yunan operet hey' eti korku ve telaş geçirmişlerdir. var .. Unuttun mu? deseniz, onlar da öyle... ya nıçın gelınır? Diyeceksınız . 
.,..f ka T k Kumkapıda Karapıçak cadde E 

1 
K D" k lk 

. ,,~ıa ve letince er os su~ Evvlki .. şehrimize gelen Etraftaki binalardan bazısı- sinde "Alem,, rakı fabrikası sa Be~i amirleri~den biri z~n- İşte size Beyoğlunun meş- . .. . uzum.. uşmez. a ma:. 
son bir tahlile daha tabı ~ . d n mürekke_p nın da camları kırılmıştır. . . . . netrnış olmalı ki, dehşete duş- hur bir sinemasının Cuma mati bir A~lah.: .Onlarda bir zaman~ asına karar verilmesi üze Yunan artistlennakşe t msi'I'- İtfaiyede ınfilakı yangın zan hıbı Agop Efendtye bır zat te- ti!• . d h't ld g"um b'r sah lar, kım bılır, ne kadar ateşlı 

irket kendi kendine bir operet heyeti bu am e - d k hAd• h ıı· l lefon ederek Sanayii nefise sal- . . . nesm e şa ı o u ı - hl'kl d t ş· d' 
· b 1 ktrr ne ere a ıse ma a ıne ge - . bo k d·ın,.; - Nezafet amelest efendım .. ne: ma u ar ı... ım ı uyuyor-yapmış ve raporunu ver- lenne aş anaca miştlr J namesıne a ne aydedil •&~~ Sordum: Yaşlı bir adam; ve .. Yaıunda laııs~, uy~maktan ~aşka yapa-

Halbuki tahlil esnasında Hüsrev B. bugün geliyor · şimdi makbuzu . göndereceğini _ Sen, nezafet ne demek ol- ki yaşlı kadın, derin bir uyku- cak ışlerı kalmadıgından uyu-
-;.ıt,ye heyeti fenniye müdürü Tahran sefirimiz Hüsrev .B. Muallim Osman Behiç ~:ı~:~~~~r:yret~;ne a~o!'~~;t duğunu, biliyor musun? ya dalmışlar ... Arada bir, ihti- yarlar!.--. Yo,:sa; ... • 

. '.de vücudü elzem bulundu- b .. trana hareket edecektır.. B • k • rmesını ı 'Ik' k V 
ır W b dd d·ı · · ugun .• •• eyın atlı miş ve kendine Kemal ismini ve - · · · · yar sı ınere uyanıyor: e D" .. b. d'"' 
fiye ~~ .. u rapor re e ı mııtı. Kont do Sambrun me- rerek telefonu kapatmış. Biraz - Nezafet, temizlik demek- yan gözle kadına bakarak uyur onuşte, .~n ~_gıml tlramdvar" ı·de. muzdeki hafta zarfında Geçenlerde Kasımaşada kan- tir. Halbuki sen, gelip geçeni la uyanık arası soruyor: ~d~sıroankvde oki~subren ere. oe u 
a adlı fenniye müdürünün de iş zunen Parise gitti lı bir vak'a olmuş, Haydar is- sonra elinde bir mektup ve mak pisletiyorsun. N . ld'k' 

1 1
• a ar u umumı n z-

·ka!i le yeni bir tahlil yapıla- F f' . K t d.. Ş . d b' . k b . • buz ile bir kadın gelmiş. Agop 1 - eresıne ge 1 · . d le salgını bir anda bana da si-m ransrz se ın on o am- mın e ır ış em ecı çıragı mu- . . - . Kadın kocasının sesın en u 
tanzim edilecek rapor ve b .. d' k. S 1 k .1 11. O B h. B . · ·ıdti Efendı geçen senede aynı suret ·· · · · k 1 • - rayet etti Aman Yarabbi t Şu 

F DF gönderilecektir. Vekalet- run un ı .emp on e spr~ı e a ım sınan e ıç eyı o r te dolandrnlmış olduğundan ka Hiç cevap vermeden a ın yanıyorsa da gözlerini açma- k · 
1 

. · ğer 
mezunen Panse hareket etmış - müştü. drna birazbeklemesinisöyliyerek tekerlekli arabasını kaldırım- dan rast gele bir şey atıyor: aksırı , ne tat ı şeymış me -~ fh:~~ı:egk:~m~lş~~r.tetkikat tir. Hadisenin tamamen bir kaza polise telefon etmiş ve gelerıme lard' üstünde yuvarlayarak çekil- - Kavga ediyorlar!. seHapşuu! .. Hapşuu!. .. O sı-

tır Sehrimizdeki Fransız koloni- eseri olduğu anlaşılmıştır. murlara kadını teslim etmi~tir.. '·n h .1 d b' b b İhtiyarın başı, tekrar omuzu rada, tramvaya atlryan bir ihti a ~' nbul elektrigw inı·n - k" af d H d be b M · t fı a a ı er e, ır er er çıra- .... 
"' siyle sefaret er anı tar ın an ay ar r er oız ara n· Yapılan tahkikatta kadının Tak ğı, sabunlu tıraş sularını gül su na duEşudydor: n1 yar yolculara sordu: ıokŞI volt kuvvetı• Sirkeci ırnrında teşyi olunan dan kendisine gösaerilen taban- st.mde Camı· sokag"ında 1 numa e ursu ar o·ı B e • 

- k 'l"h ı yku serp
1
. edr gibtitstokağa savurur- 0 sırada nasılsa.k .. adın, go"zle - g um .. u tramvay, n r de s'- Kont dö Sambrün iki ay sonra cayı karıştırır en sı a ateş a - rada oturan Fatma H. oldug· u e 
1 

en u um. ye gidiyor? anbul elektrik cere}·anı da - d k · d"kk" d t ı en n 
memleketimize avdete ece tır. mış ve u an a 0 uran mua - anlaşılmış Fakat telefon eden · rini açtı ve erkeg"ini tatlı tatlı Ak 1 d b. · p r V ,7 1 ı_·,n 220 volta çıkarılması litn 1 k 1 "lm" ·· _ - Ne yapıyorsun? ki .. .. k d sıran ar an ırı ceva ve ~ pat ayan urşun a o uştur. Kemal henu"z bulunamamıştır . uyu ar gonınce ız ı. d' <rur t · · El k 'k · - Hiç ... Dedi, sokağa su dö- · ı: ) -' .. e -~•stır. e tn şır- Tu··rk ocagıw nda konser Berber Moizin bu tabancayı Kaz ve hı.ndı· hırsızı B - 1 S . b·ı b. t 

nu d k' h f B t küyorum. - uraya uyumaga mı ge - - enı ı mem amma, ız o ·f edl . muz e ı a ta eyazı İ muhtelif eşhasa satmak üzere ·d· ı 1 

ınınöniine kadar olan mın- Dün Türk ocağında zzet Ne göstrediği anlaşılmıştır. Evveki gece Rumelihisarında - Yasak değil mi? din
1 

.. Kaldır başını... pumuz hdas~1eye gı ıyorubz .... 
~ra 220 volt cereyan vere- zihi B. tarafından bir konser ve- B• k k k I d oturan eczacı Necip Beyin bah- Yüzüme baktı: htiyar, tatlr bir rüyadan uya Müsaa enız e yazımı, ura-
. rilmiştir. ır aça çı ya a an 1 çesine meçhul bir hırsız girerek - Bilmem!.. nır gibi, mahmur mahmur göz- cıkta iki aksırıkla keseyim: 

r ıft ve hanların şeraiti Mimarların dünkü Haydarpaşa istasyonunda bir iiç kaz, yedi hindi çalmış ve fi- Yürüdüm. Seyyar bir balık- !erini açtı: - Apşuu! Apşuul. .. 
ı · · tütün kaçakçısı kendisinin takip rar etmiştir . çı, tablasına istif ettiği balık- - Dürtrnesen e ya... M. S. ~i~~e sıhhiyesi ıçtimaı edildiğini anlar anlamaz elinde Kafayı tütsülemek tarını yıkayordu. Caddeye öyle f 

ni hıfzıssıhha kanunu mu Dün güzel san' atlar birliği ~ ki çantayı bırakmış, o esnada ha • b.er~at .bir balık kokusu ~inmiş-Tarı· hAı eşya 1 zmirde Hizmet 
, mill''e bütün otel han ve misa mari şubesi bir içtima akdetmış reket eden trene atlamıştır. istemış tı kı hıç sormayın. Herıf, ora-
emelıelerin sıhhi ~eraitile mec- tir. Bu içtimada nizamnamede Tütün muhafaza memurların Fatihte Ali Efendinin bakkal tarda mı ya ... Elinde bir maşra- gazetesi davası 

ve asgari ola;ak ihtiva et- yapılacak bazı tadilat münakaşa dan biri de trene atlamış, diğeri dükkanına evvelki gece amele- ba, balrklara boca ediyor suyu... A k A .. d k• İzmir 8 - Hizmet gazetesi 
. in 

1 
i lazım gelen müştemilatı eôilmis ve hazırlanmakta olan yere bırakılan çantayı almıştır .. den Şevki isminde biri gelerek Tabii bu suların yarısı sokağa S erı muze e ı aleyhine açılmış olan davaya 

b~e da belediyece tetkikata mimar· kadunu hakkında Nafıa Çantanın içinde 170 paket Bul- 3 şişe rakı çalmış ise de hırsız yarı~'. ~.a .. gelip ge~enlerin Üstü eşyanın tasnifi bugün devam edildi. 
a '~ ~nııstır. Bunlardan sıhhi ve maarif vekaletlerinin sordu- gar sıgarası çıkmıştır. yakalanmıştır . ne dokuluyor. Nası hat edecek S Ad . . . 
im ı haiz olmıyanlar görülür- ğu suvale verilecek cevabı hazır Kaçakçı Kızıltoprak istasyo- KPsı·k b·r çocuk ha ı oldum: Askeri müzenin tamiri ile E ab~k . lıhe vekilidaM~hm~ 
ekt Patılacaktır. lamışlardır . nunda yakalanmıştır. Kaçakçı ~ 1 Ş - Efendi, senin belediye me eski asarın tasnif ve tamirine s~t e~ d ~zurun b. _ay~ 

cdec< Arazi tevziatı Hu··r Adam gazetesi çantanın bir arkadaşına ait oldu Dün akşam uzun çarsıbaşın- muru kadar insafın yok mu? devam edilmektedir. atıh~PI atdı a ıgıknınötes ıtıF•çın 
da yangın yerinde sabık bekçi- Deyince susmağa mecbur ol- Bu işi yapabilmek için bir şa ıt e.r en ~vu at mer uat ı·n· :ınova nah,yesı'nd,. Kansız, tatı·ıl· neşrı·yat etti ğunu söylemiştir. Yapılan tahki .. h 'h . d Bey dınlendı 

J ,. katta Nuri ismindeki bu adamın !erden Recep Ağanın kulübesi dum. Tramvayda bozuk göğüs- mute assısa ı tıyaç var ır. · 
elediYer v~.İslamlar köyleri aha Bir müddetten beri şehrimiz- trenlerde halka kaçak sigara sat bahçesinde bir kaç günlük bir/1ü bir adam, sağa s?la ~a~.gam Memurlar, esk~ asarı tasni~ Şah~t! ~arakolda sabık Adli-
vele~ tevzıı takarrür eden Diki- de intişar etmekte olan "Hü~ makta geçindiği anlaşılmıştır. çocuk başı bulumuştur. tüküıjiyordu. Hanıya tukuren- ederek, bunların kıme ve hangı ye vekilının huzurunda geçen 
köşl · a~ı dahılindeki çiftlikler Adam,. gazetesi iki gündenberı k l ki Başın keskin bir biçakla göğ !erden ceza alınacaktı! Müm- devre ait olduklarını tesbit et- daya hadisesini bir giin Hiz-
nula~nın mesahası ikmal edil- intişar etmemektedir. Pul tetki memı•r U arı desinden ayrılmış olduğu görül kün mertebe korunmağa çalışa mektedirler. met gazetesinde bulunduğu sı- " 

i · · Şu ~ale göre tevzi edile- · Ankara, 9 - Pul tetkik me- mektedir. rak, Tepebaşına kadar sabret- Memurlarımız harap o!mu~ rada işittiğini ve şikayetçiyi aşı;/azı mıktan 12000 dönüm- Eczacılar kongresı murlukları için İstanbul, İzmir, Çocuğun bir günahın izleri- tim. Tramvaydan inip Glavani asarı tamir ederek, onları çürü dinlediğini söyledi. 
, Türkiye eczacılar cemiyeti Edirne, Adana, Konya, Balıke- ni kaybetmek için öldürüldüğü, sokağından büyük caddeye çı- mekten ve kıymetlerini kaybet Reis - Böyle müracaatlar 

erler apk'l kanununa kongresi salı günü saat on dört sir Ankarada müsabaka imtiha- sonra da başının kesildiği tah- karken ayağım yumuşak bir şe mekten dl' kurtarmaktadırlar. bila tetkik yazılır mı? diye sor-
tır.. muhalefet te Türk ocağında toplanacaktır. nr açılacaktır . min olunmaktadır. Müddei tı- ye takrldı. Eğilip bakınca ne Diger taraftan müzedeki çok du. 

· ·· k" Kongreye iştirak etmek üze- Bugw day ihracatı mumllik tahkikata vazıyet et- göreyim: Bir fare ölüsü... kıymetli bazı asarın, tesiratı Şahit - Sabık Adliye vekili 1 
g 

0
Yde oturan Şibinkarahi re cemı'yetı·nin Anadoludaki şu · · M h E B l 

her eh 930 · · 'lk it d mıştır. Ög"ürerek karşı kaldırıma havaiyeden müteessir olmama- a m. ut sat ey. o zaman ar-. met, şapka kanununa helerinin mümessilleri şehrimi- se?e~ının ı a. ı ayın a d b f k f 1 bahl 
~a ıf haraket ettiğinden ya- lm' 1 d' memeketımızden 3 mılyon 770 L• l geçtim Bes on dakika dinlen- ları için tedbirler alınmakta- a ır rr acı sı atı e sa ara 
ıcı!I ar k h ze ge ış er ır. ,, . 1. 1 k b "d .h 1 ıse er mecmuası mek nı:yetiie girdig" im bı·r kah- dır. kadar her tara.fta dola. şıyo.rdu .. -'• a akkında tahkikata Knogrenı'n çok hararetli ola- , oın ıra ı ug ay ı racatı o - B b d 

1 
, 

• İstanbul lise muallimleri ta- vehanede önüme çatlak fı·ncan Bu asarın birer modelleri ya unun n .. esı . tes ıt .e ı sın. ':: ıştır. _ .. 1 ktedir !muştur. N d malı ld d k• ·b cagı soy enme · I . • k.. •• rafından liseler mecmuası nami · · d k"pük .. b. pılacak asılları mahfuz bir ye- amusum uzerıne temın e e-
250! ız a 1 tahrı at 10 talebe daha bugu··n Vapur ar ıçın omur ıçın e o suz, sarı ır suyu ' . k. bu .k. t kid. 

ile ilmi ve mesleki bir mecmua kahve diye sundular. Büsbütiin re kona~~ktır: Ziya~etçilere mo nm M.~dd .şı aye lva.ka ır. . r~~ Seranın Yıldızda yap- •diyor mıntakası çıkarılacaktır. keyliim kaçtı. Kendi kendime: deller gosterılecektır. 
1 1 

u ;ı .umum 1 şı· dye:çı <>-
sl.li/hrıbat~n. miktarı ?elediye- gı . . Bir haftadan beri burada tet Darülbedayi için · · Yalnız doğrudan doğruya e- an arın ıstıınamı ste 1• ak.::t 

A afta ıçınde tesbıt edile- Avrupaya tahsıle gıdec.ek ta- kikatt bulunan İktısat vekaleti • - Yabuhu, dedım, bız nabesılbol· ser üzerinde tetkikat yapmak b~lar~n sabıkalı olduklarını ~-
aye · 1 k' ·ı·k b' k fıle bu nızamname muş ta nca sene, şu r at . 1 11 ı go··sterı'lecek soyledı. • ebeden 10 ı~ı ı ır a d · ·uk .. · · M h t Al' h . dm b ld . 'be d ısteyen ere ası ~ar 

· Cl tahr· ter übeleri ·· ı ·· k · nl Almanya enızcı muşavın e me 1 Mürakabe encümeni tarafın- şe rın a a e eı tayyı e- · Mahkeme müşterilerin izharı 
e s:ııf ır -r gun cu onvansıyo e . - Bey burada ecnebi vapurlar i- mi,,iz 1.. tır. hak şahı.dı· sıfatı·ıe celplen·ne 1 a İ h ek t edeceklerdır dan tamim edilmekte olanDarül "' 

su ra, 9 - Ankara ve s- ya ar e · çin ayrılacak kömtir ınıntakası Vay gidi beldei tayyibe vay... Muvakka' bu••tçe ve muhakemenin ayın on beşi-!' da · · K d k" tr be.dayiin yeni nizamnamesi, mü r ma n gönderilen komısyon a ı oy amvayı hakkındaki tetkikatmı bitirmiş- * * • ne talikina karar verdi. 
la 11·e a~ından bazı kazalarımız- Ü kü·dar tram aylannm Ka _ tir. Bu ıruntaka için bir rapor ha lga cemiyeti belediyeye yetişti- Bir kaç gu"nden beri havala- Belediye v .. e id~rei ~ususiy;: 

~• a~ 1 t h · b 1 · d s v rilmemiştir. Ahıren nizamname . 
1 

k b h n Dah ı r~ ~ a nr tecrü e en c- dk" .. d'd' . . .. muh zırlanıruştır rın kararısızlıg"ına dikkat ediyor nın 5 ayı . utçesı e uz . ı ı t e . ttıekt d. ı oyune tem ı ı ıçın uç - . • 1 1 . 1. ikmal edilerek daimı encümene k-ı t t afından tastık e 
rn #k e ır. telif ,grup arasındaki temaslar Lımana ge en ve mazota ışı tevdi olunmuştur. Şehir mecli- musunuz? Yağmur, yağıyor, ye ve a ~ •. ar .. . .. ~ 

ta . 't az~lardan bir çokların. dıt. mu··saı't bı'r safhaya g·ırmı·şt·ır. Ge yen vapurlar da ihrakiye almak diyemezsiniz, çünkü yag" an şey, iade etmıştır. Butçenın . bu_tu_n lb Jel Ilı k sinin önümüzdeki içtima devre- k"l ı f d t k k . u ııt bulı Yas cetveli. ta?zımı rek inşaat gerek celbedilecek için ba~ı müşkül.ata tesadüf et- sinde tetkik edilecktir. yağmura benzemiyor. Amma, ve a ete~ tara '.n .n et ı ıçın 
ı ı:ııı muş ve arazılerın be- malzeme hususunda bu gruplar mektedır. Ecnebı vapur acenta- G k k • yağmıyor demek te mümkün 7 nusha ıstenmıştır. 

r,ika ıı1' i
1

(! r~fterlerine kayıt mu- şehir meclisinin kefaletini ban~ lan bunun için hükumetten da- Ö SU Öprüsü değil. Çiinkü bir kaç dakika İstenilen bütçe suretleri der-
. ıaz ·r. tne aşlanınıştır. ka kefaleti gibi kabul edecekte- ha ziyade kolaylık bekliyorlar. . Göksu köprüsünün inşaatı hi şemsiyesiz dolaşınca ıslanıyo.. hal çıkartılıp Ankara ya gönde-
şlerd• . ısat mecmuası rini bildirdikleri cihetle, müza- Aldığımız malumata göre ser- tam bulmuştur. Önümüzdeki sunuz. Soğuk var deseniz, size rilmiştir. Bazı müstacel işlerin 
·rereıı tici ticar . ildiktcn onra tan- bes kömür mıntakası yapıldı- hafta içinde köprünün telvinatı gülerler. Yok, deseniz, O halde görülmesi için bütçenin sür'a.tle 

Teşekkür 
Kıymetli zevcim Şevkinin cena

zesinde bulunan muhterem arkadaı:r
larına, Darülfünun eminliğine, teeısu 
rümi.ıze samimiyet ve röz: Y•tlarilf' 
ittirak eden ıevgili talebe evlallaruna 
tahriren beyanı taziyette buluuan bü
tün doıtlarımıza, matbuat erkanın> 
ev]atJarımla beraber arzı şükran e}·
lcrim. 
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talık kısa müddet zarfında me
vasim erbaa yani '1<1§, ilkhahar 
yaz sonbahar hüküm sürmekte 
dir. • ,. .ırın u•deıl "Mllllget" tir 

10 K. SANİ 1931 
Bizim spor kongreleri daima 

kış mevsimi ile başlar... Fırtı

na, yağmur, dolu, kar, tipi, su 
iDAREHANE -Ankara cadde1i Iusepken.Ogün pek ortaya çık 

No: 100 Telsraf adresi: Milliyet, ı .. mak doğru değildir ... İnsanı bü 
tan bul. 

Telefon -.ı.nı tün bu şiddetli anasır harap e-
1.tanbul 391!, 3912, 3913 der ... İki üç gün sonra bunlar 

geçer ve yerine hafif bir sükii-

Zengin adamın korktuğu hastalık 
-Fransrzcad an-

1 net ve sis kaim olur... Bu ilk ABONE ÜCRETLER Gitgide ihtiyarlığını hisse- - Yaşlandığımı unutacağım. 
G Tlirlıiye için Hariç için bahardır ... Ertesi gün ... Her ta den bir adamdı. Bir gün geldi, diyordu. 

s ayiıil 400 kufUI 800 lıun11 raf gül gülistan ... Güneş vr se- k k d Id "unu düşüne Oraya yerleştiklerinin üze-
1400 b"" ün 1 ki ~ 1 b" . - ır yaşın a o ug -

. ....................... . 
iTTIHADJ MİLLİ 

rl1iirk sigorta şirketi 
Harik Ye bayat üzerine ıigorta muamelesi ic:ra eı!eri:ı. 

Sigortaları halk için mil.ait şeraiti havidir. 

Merkezi idaresi: Galatada Unyon Hanında 
Acentası bulunmayan şehirlerde acenta aranmaktapır. •• •••"Ilı- Telefon: Boyo/lu-2003 ~····· • • 

6 " 750 " " ma ut par. a ıgı e iZi ar rek icinden bir şeyin kopup kı- rinden ancak bir kaç gün geç-
12 .. 1~ __:_ 

27~ " dınlatır .. V_e nıhayet kongrenın. rıldığını duydu. Kendisi sene- mişti k\ bir sabah gene böyle \J •• •• d• • t" d • 
Gelen evrak pri ~erilmez so~u:~k.~o~ru son bahar .. yap- !erce uğraşmış, mücadele et- sükun ve istirahat arzusu ile gu ffill ırıye }fl en. 
Müddeti ses•n nidbalar ıo kurut ra B 

0 
u;u .. b .. 1 d" , Ç" ki: mi~ v~ nihayet servet ~~hibi ol bir dostunun ?r.aya .. ~el~iğin~ 1 . \le\ 'i Marka" • ·um.ırıı'ı Kilosu Cin<i 

Istanbul ithalat gümrü-

tur. Cuete ve -tl•uya ait ieJu j H u, ne en oy e ır · ·· un! muş bır adamdı. Kendısı bu su haber aldr. İkısı gorustuklerı Adet r G 
için macliri:ret• müracaat edilir. , ep dolmuş veya dolduru muş retle iş adamı denmekle şöhret zaman dostu: Paket 844 79 ı " l;.ıımct>i?. pamuk men-

Gueteaiz i1hlarıa -'uliyetillİ' olan kongre azası gelır gelmez kazanmıstı. Fakat bütün gay- . - Demek sen de buradasın a, 100 >ucaı parça;ı 
lrabıd ·-z. çatacak yer •. h~aı~.yac~~ adam ret ve faaliyetini yalnız para ha? .. Diyordu, bizim eski za- ,, 1 \!7 ı 72b .J, 1 oıı suıı"i ipek dantele 

Bugünkü hava 
ararlar.. Bır ıkı gun böyle gc- kazanmağa hasreden bu adam manları hatırlayor musun?.. ,, Muhteli[ muhtelif fı.~ •. ıoo tırnak cilıl>ı 
çer ... ~onra ~avaş :l;'avaş karşı~:" şimdiye kadar bekar kalmış, ev İkisi de gençlik arkadaşıydı. ,, ııQ4 ı <J07 s Ayakkabı, iç ~ama~ırı, 

8 rafın ızahatıle vazıyet tenevvur lenmemisti. ' Fakat birisi işle para havatma <apka, ıııü,t:ımcl I;tın hırarct en çok 10,S tn az • b" " b ? d · , ' 
dn«• idi. Bilgin ruı:gtr poyraz etmegc:, ve ır aca .. a~,, evresı Kırk yasına geldiğini düsü- atılmış, zengin olmuştu. Diğeri hı ~.l ı ıı.+:2 4, .ıno J l:ı~arat iti;\fı11a mahsus 
csecolr M•• baJyılu olıcıknr. geçmeıe başlar ... Suku~et!e. baş ııerek kendi kendine: zengin olmamış, fakat edeb~yat " pompa 
l:===========~ !ayan bu devre tereddut ıçınde Ah dedi ben keski on yaş §leminde şöhret kazanmıstı. ı J4 ı ıı;; , 750 Hasarn?. pamuk ıpJiıH ;: 1 geçtiği için sisli havalara ben- d -h • 1 ' d '

0 
Muharrir devamla· · " .,. 

1 Haftanın yazısı S T "kfı a a genç o say ım. tuz ya- · .. smı"i ipcl- iplik. 
zer... onra... am su net ve d .k b d h - Sen benden o-ene görünu- · ı L-------------'· · d · ı· B şın a ı en en a a genç ve pa " · • . rı ,, '\luhteiil nıuhıclif 4?, 320 Sun'i ıpc" ~cnt emnıyet evresı ge ır.. u, yaz , 1 k . . k Ih" d t yorsun dedi fakat sana bır ,7 l k 

G••)}"" 1 d S · tih d · 1 ra cazanma ıçın a ın e a eş .. ' . ·. . .ı ,, ~ ., , 900 pe · nıensu.:at u aç . ır... onra ın ap evresı oma h" d b' d d F k t şey soylıyeyım mı? .. 
sı dolayısile bir az çekişmeler !ssde' enA ırk ak akm ım. a al Yaslanmakta olan bir adam- 2 ~ " " 7, 400 ipekli pamuklu ınensuc:ıt 

Efendim .. Bugün size biraz dan d k d .. k.. şım ı.. rtr ır yasına ge - . . J ,. :!O, 350 ipek mensucat .. ve on sonra a yapra o u . . 1 ·b. d sın ... Ne hıssedıyorsun?.. ., " 
ıçtimai bahisler üzerinde soz mü ismini verdiğim intihap ve mış veş~endç-ın tokmuş ıkr a a- Dalgın dalgın cevap ver- 5 Par~a " ,, 42, 400 Sun·ı ipek ~erit 
söyleyeceğim .. Daha açık söyle- k 1 mım. ım ı ar ı para azan- dı" ·. \! ''uval G 60 Kabuklu amerikan iısıık 

b'lh ra a arı... k .. d" A k 1 .,, ., yeyim .. Kongrelerden, ı assa . b ma arzusu son u. rtı ev e- . . .I' FAC lıilA 
ı;amiin sıfatile hazır bulundu- Ben bizım üyük kongrede neceğim. - Ben mi? .. Evet .. Ihtıyar- arça ,, 1 ~ numuııdik mersuctt 

çalan 
par-

ğum bir kongrenin ruhi halle- mühim bir nokta müşahede et- Bu kararını daha fazla vakit lamamak elde değil.. . 
d •. tim ... Yeni bir söz söyleme tar- . . t tb"k tt' B' "k' Eski tanıdığı bu muharnr- ı n'nden bahse ecegım... gerırmcf'l•n a ı e ı ır ı ı . 

zı ... Bu tarz her hangi mevzu " · . : den ayrılmak istiyordu. Zengın 620 
,, ,, 

3det 
., Muhtelif ipli, 

Niimunelik ml,lıtclil Konarelerin de bizde balolar .. . .. .. 1 . .. 1 hafta sonra evlendı. Bır kac se d k d" k d" 
• uzerıne soz soy enırse soy en- d be . d". b' k dm- 1 a am en ı en ıne: gibi mevıirni kinunusani ve şu . .. h. b' f 1 ne en n sev ıgı ır a ı a -

bat aylarıdır. Ekseri kongreler sı·~- ~u~. ~~. ırk ~ver.~l a v~ dı. Evlendikten sonra bir gün -Adh, dedi, on yaş daha genç 
hep bu aylarda toplanır .. Vakı- gogsunu overe soz soy eme. zevcesine: olsay rm .. 

b . "k f ·d ı t ve mevzu ne olursa olsun sesı- . Evet.. Yaşlanmao-b·ı saklamak 
a içtimaında iıyiı aı e er ~- le, hareketile ve sözlerin nota- -. Ben art~k tenha bır :l;'er.e 
savvur edilmeyen kongreler 1• •1 k b' h . 1 ~ çekılerek senınle yasamak ıstı- elde değil... 

ı 

2 
2 

10 

paket 
adet 
adet 

teneke 

,, 

,, 
" .. 

,, 
" 
" ,, 

,v;ümnıksiiz 

4 ~işede kunduz böceıtl 
Tabaklanmış keçi postıı 
Knnduz derisi 

rin bu aylar pek iyi intihap edil sı e ongreye ır amıyet şe a d d" rtık ~ h t Sonra şunu sormadan ayrıla-
~ lesi çağlatmak... Bu sistem, yorum, e 1

' a ış aya ~n- mıyacag"ını hı"sa•ttı· ·. 
mi"-tir. rünkü en kı9a günler bu dan bıktım Bunu gençlere ıc - 22J 

"' "' cok muvafık bir sistem olsa ge- · ' -- D ded" d 
c.ylarda olduğu için diger ayla ;ek Bu tarzda söz söyleyen- !erinde para kazanmak havesi-

1 
- ~st~m, k ~: ~en e ~~ş 2 

adet ., kilo •H5 

~anayiıl t kullanmak için 
bozulmuş tcreya~ı 

Biçilmiş çn'Tl tahtası 

Benzin motoru silindır 

korter ekzos boru,;u. 
Tahta karyola aksamı; 

parça " " 
., l 9li 

nn güolerlne nazaran daha az lerd.~n birini dinleyordum .. Ya- ni duyanlara bırakacağım. ıs~nİ:;·i· a at en? ını genç ıs 
söz söylenir. Fakat iş çııkanl- d b . "b' 1 Tenha bir yere re kildi Dag· se e ı ıyor musun... 2 sandık C. l\l. ~ ı 9~q 
mak ı.tendiği., hele söz söyle- mm a enım gı 1 mesto muş •. b' . : 0 ·d b 1 - Oh, ister istemez .. Çünkü 

" 506 
!\. G. ~ye istekli bir .. ~ hatipler ve bir arkadaş önündeki arkadaşı- ctegı ır yere gıttı. ra a o ben k . . 1 • 

.. ~ ,,.... na sordu hava, bol günes alacaktı. Ken- byaşalmab. ıçıdn ça ışmBalgk~ 
dinlcmeğc: mütehammil sami- · d" k d' • • mec ur o an ır a amım. e ı 
!er varken doğrusu bu mevsim - Yahu bizim (Veli) hatip 1 en ıne. zengin olsaydım, rahatımı arar, 
pek uygun gelmiyor. Berelket midir?... çalışmazdım. 

Ve şu cevabı aldı. zua heyecan, hamiyet,ateş, alev 
veı<ı"nki; bu sene kış mora tor- Zengin adam başını önüne eg· 

f - Babası müezin idi amma, karıştırınca o mevzulara karşı . . ... 

1 
1 

paket 5412 11 \!6 2,800 ,\Hbtahzııratı tıhbiyeftr~n-
., 24 1843 kutu ,, ,, 1 sıt 

Balida muharrer 24 kalem eşyanın I0-1-931 ve 12· !-931 ıari· 

hinde lstanbul itha!At gümrüğü m(idiriyeti 'Rtı~ komisyonu rara
hndan bilııııiıayede .-aulacaıtı ilAn olunur. 

yom ilin etti de bu tara l<ı:rı~ kendinin hatipliği olduğunu söz söylemeye, o hatibe itiraz clı: S~nra ~~k~ar ı:oruşmek ar-
uğradığı yok, yoks':.'.., ~erun bilmiyorum... etmeğe insanda hal kalmıyor lzusuzıle ~ırıbdırl~~end akyrıldd~- -••!!!!!!!~---------;ıı;!!I---• 
Ankarada toplanan ua .. ongrc- ar engın a am ırın e en ı D ı t D • il Evet .. Bu tarzda söz söyle- ki; şimdi size bu nota ile kiillaç · " • J 
!erin çalışması hayli müşkül o- . . d b" k k . nasd yapıldığını anlatayım... ni üzen meseleyi halledememiş ev e emıryo ar 
!urdu... yınce ınsan a ır or u, gayrı ti. Bir teselli arıyordu: 

Kongreler ilim geçinen bi- ihtiyari bir heyecan ve bir hür- " .... Arkadaşlar, güllaç, bildi • d • • ı - 1 
risinin bana anlatabildiğine na- met hlisıl oluyor ... Meselii alel ğimiz, tatlı tatlı yediğimiz gül- - Mademki zengin olduktan I a res 1 1 an arı 
zaran bir cemiyetin en çok söz !ide bir halde. !aç nasıl yapılır?. Bu bir mese- sonra da insan rahatsız oluyor, 
söylenen ve en az iş görülen - Yahu! Şu pencereyi açın ledir, mühim bir meseledir. .. 0 halde zengin olmak niçin? ... •••••••••••--••-=••-•••••• 

diye düşünüyordu t> alimanıasyon buhar kazanı kapall zarfla mtinaka~aya kon· toplanmaerdır. Ben bu zatı tek da bir az hava gelsin!.. Diye- Bir tepsi, muazzam, derin bir . ·- · · .. .. . ~ 
zip etmeılc arzusunda değilim cek yerde: tepsi... Efendiler bu tepsiye Zengın ad~ bu duşuncesıne 
amma bu tarif her kıongreye - Açınız ... Pencereleri açı- güllacı olanca kuvvetimizle se- daldı. Zevcesı bunun farkında 
kabil tatbik değil... Vakıa he- nız! .. Boğuluyoruz, bu pis, bu reriz, ve üstüne vatanın ak sü- olarak: 
men hemen her kongrede çok müteaffin, bu öldürücü hava- tünü, ninelerimizin sacı kadar - Niçin öyle dalgın görünü
laf ediliyor fakat iş görülme- dan kurtulalım ... Pencereleri o ak, alnımız kadar ak sütünü dö- yorsun, yoksa rahatsızmısın? .. 
yen kongr~lerde yok değil.. !anca kuvvetimizle ardına ka- keriz... Süt dökmüş kedi gibi Diye sorduğu zaman zen-

Ge lelim benim bulunduğum daı açalrm ... Arkadaşlar ... Ha- değil, arslan sütü gibi dökeriz gin adam: 
kongreye.. Efendim ben, bir va... İla... ve üstüne her gün kırdığımız _ Evet, eledi, zengin olmak 
hafta kadar süren spor kongre Şimdi bu ikinci tarzda sözü cevizleri ekeriz... Arkadaşlar, h t ı -as a ıgı ... 
~inde bulundum ... Spor ıkongre kim işitse hemen pencereyi ko işte güllaç ... Böyle yapılır ... ,. Bu öyle birşey ki sizin kadar 
!eri bizde en çok dedikodu ya- şar ve açar değil mi?.. Şimdi bu güllacı yemeğe parası olmayanlarm daima şüp 
pan kongrelerdir. Bu kimsenin Kongre münasebetile toplan kim cesaret edebilir? .. Sorarım hesini ve size karşı itimatsızlı
kabahati değildir. Senelerden dığımız lokantalardan birinde size ... ., Bu garip adamın güllaç ğınr celbediyor. .. Sari bir hasta 
heı: ;;a:ı:etelerimizin büyük bir bu garip adama rastgeldim ... hikayesinden sonra -dikkat et- Irktan korkar gibi zengin adam 
ıtina ile körüklediği ıtı- O da benim bu tarzda söz söy- tim- kongre celselerinde daha dan kaçanlar da görülüyor ... 
laflar oraya gider ve ateş alınış lemek meselesine takılmıstı ... sakin ve daha maddi söz söyle Hakiki dosttan mahrum kal
'Olan ef.kar bütün alevlerini, kı- Sofralarımız birbirine yakıri: ol- niyordu .. Eğer birisi bir az se- mak az felaket midir? 
vılcrmlarını orada gösterir... duğu için .arkadaşlarına hayli sinin notasını yükseltir ve ona 

Dört beş defadır. bulundu- yüksek sesle anlattığı şeyleri titreklik verirse arkadaşları he 
ium spor kongrelerind~ şayanı dinledim.. Tuhaf söyleyordu .. men ona ellerile bir tepsi şekli 
dıkkat bir nokta mii§afıede et- Aklımda kaldığı kadar size nak gösteriyorlar, böylece ona gül-
tim. !edeyim... lacı haurlatıyorlardı .. 

Bu akşam P&np;ılu ıinema:11ndı 

D. İsmail Ef. 

muştur. 

1\1 Ünakasa 16· il ·93 l pazartesi fİlll Ü HAt 1 5,30 da .Ankarada 
Devlet De miryolları idaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklarin teklif mektupkrıru ve muvakkat 
teminatlarını aynı ıı;Unde saat 15 e kadar roiir.akasa koml~yonu 

kltlpliğine vermeleri lbımdır. 

Talipler münakas:ı şartnamtlerini bf'~ 'ira ro,ıkabilinde Anka· 
rnda, Hayd:ırpa~ada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

* * * 
Samounda teslim edilmek ~artile 40,000 adet meşe tra,·cnin 

pazarlığı 12-1-931 pazartesi günü saat 15,30 da Ank~rada devlet 
demıryolları malzeme dairöinde yapılal'akn:·. 

Pazarlığa i~tirak edeceklerin yevmi mezkurda 45,10 ·;ra temi
natlarını mü~tashibeıı mLiracaat eyleme- !eri ,·e hu hu-usta mutP· 
mmim rabi'~lın malzeme daircsindtn alınahileccgi il~ıı olunur. 

"' * * 
Anıdolu-l!ağdat harnnda mer'i \C umumi tarifeleri ikmal eden 

otomobil, uzun eç-;;m, ağır e~sam, hıınısi ) oku arah~Jarı, 'itı\, 

açık erazi, cenaze \C para tarifelerinin Erzurum hattından nıaadı 

bilumum Devlet Dcıniryollarına te~mili tekarnir ctıııi~tir. 

Fazla ınullimat için btı~iyon \"t anılı:ırlarınııza müracaat 

.......... ........... u 
,,,, 

1 filmmdc takdim edece~''' ---..-.....----
Pek yakm cla 

Fransız tiyatrosuıı 
JO büvuk arti5t, 15 ~ürh 

10 dan<ô:ıden mürckk•f 

SAM ARDJ: 
Büyük Operet Torne5inın ı4. 

•illerine b~lınacaktır 
Rcp<rtu\An !IO operrırcn 

rekkep olup hunlar \'il 

Fran<ıı, ltalyın '" Yun•'l 

l
meşhur op,rctlerioden iJI 
cllilmlştlr. ~ı 

:Jı 

1 

24 k:lnunu~Jni comaı[c:,1 '~ 
klnunu~ıni çarıamba gun\i 

Fransız tiyatrosu~, 
ıntşhur n1acar vi~ oloni~ 

PRIHODı 
tarafındın iki koıı•ec veni~· 

Biltt ıedarki için ıiyaıro «1\le 
mü rıc:ı:"tt olunm•~ı. 

-----------u Sinema - Tiyatı'ci 
'İ 

İs. B. Dartılbedr'tt 

ıçııkır. 

lam•lllerl 

Ttrcüııı1 

Ctmal F 
Bu ak, 

Bir tavzih 
Yedi kanunusani çad= 

günü tarihli gazeteniıd<;a 
nim İzmitten kaçtığım t 
ya mahkemeye verilmi§ ca 
tan korktuğum meaıiıı<lte 
fıkra gördüm. cı 

Ben Yarın gazetesin· 
sıncla bir şahidim. Mücı1 e 
maznun degilim. Ve §3 (r 
ınin İstanbul mahkemesi 
tinabe suretile dinlenme ol 
rar verilmistir. Binae 
mücrim ada~ İstanbul v~ 

. ı 1 
ınaz. Ben lstanbula has ti 
ye geldim. Tahtı tedavi 

İııtanbulda tahtı te' 
İ7.nit muallimle( 

Kongrenin toplandığı biır haf - Azizim .. Böyle her mev- FELEK 

Aı;aııas \3rvtte hey'tti ilk defa 
l\iô•nitın Bomo??? Komedi 3 P. 
Rak" flııeto. edllmelidi•. M. Kenıa!J 

- - ------ -- -- ---- -- --- - - _ .. ye - -· 
Titremesi tekrar başladı: 
- Beni korkutuyorsun!. 

Milliyetin edebi rcnıanı: 78 -j--Ded.im. Bön bön gözleriminj 
içine baktı: 

- Anlamadım .. 
- Yani kıskançlığın bu dere-

Bes hasta var! 
- Doğru söylemiyorsun!. 

cesine ben tahammül edemem .. 
Demek istiyorum .. 

- Fakat, ben seni seviyo- -Ben, artık sensiz olamam! .. 

•ımu:..mıştı, gözleri dolmuştu, 
"!l .·.ündeki gerginlik gitınişti: 

- Belkiys; sensiz olmak. se
nin iltifatmdan uzak kalmak be 
ni korkutuyor. Seninle bir ba•
kasınm senli benli olmasına, se 
nin hususiyetine girmesine ta
hammülüm yok. Sen yalnız be
nim olabilirsin. Ve .• Ben seni
nım. Bir ba§kasının benim sev
gıme ortak olması ne feci 
ey?.. Bunu hiç düşünmedin . ) 

"""1 ••• 

Diyor ve .. İlave ediyordu: 
- Bu gece, boğula boğula sa 

bahladım. Bu adanılan, hele bu 
nazır olaca 1: kaba herifi senin le 
beraber göm1eye hic tahammii -
;iim yok!. 

Etenı JZZE'1' 
Gene, işi alaya boğmak iste

dim: 
- Desene beni kıskanıyor

sun .. Hah .. Hah .. Hah!. .. 
O, gene ciddiliğinden hiç bir 

şey kaybetmeksizin devam et
ti: 

- Görüyorsun ya. . Hem de 
ne kadar çok! .. 

- Öyle ise beni his ve hare-
rum !. keti erimde serbest bırak .. 

- Sevme clemeyorum!. G" 1 . k 1 k 
ş n d oz en te rar par amaya, o 
~~ ~0(<l u~: ridordaki gibi bulanmaya, ren· 

K .a e .. ·d 

1 

gi beyazlanmaya, sakaklarında 
- ısKanma an sev.. k" d 1 . b 1 d 
- İmkansız bir sey. Elimde ı amar ar şışmeye a-;: a ı: 

değil ki.. • - Yani, seni bu adamlarla 
_Olması Hizım.. baş basa mı bırakayım? .. 
- Nasıl?.. Dedi, ağzımdan çıkacak keli 
- Basbayağı!.. meyi bekledi. 
- Ben bunu yapamam.. - Evet ... 
- Amma, sonra beni kaybe- Demekten korktum. Fakat, 

Baktım, iş hakikaten sarpa d · ı H ersın .. - ayır ... 
sarıyor. Bayağı bayağı Nüsret Dehşetle içini çekti: Da demedim: 
beni hem kıskanıyor, hem de - İhhhh !.. _ Kimse ile başbaşa kalmak 
tamamile bana sahip olmak is Ve .. Gene haşyetle ilave et- istemeyorum. Ancak, ben bü
tiyor. Tehlikeli, hiç işime gel- ti: tün hareketlerinde serbest kal
meyen bir ~idiş. - Bunu aklıma bile getir- mayı kararlaştıran bir kadınım. 

- Aman Nüsretçiğim. Beni mek istemem. Hürriyetime, zevkime, vicdan 
sevmen, kıska:ıman iyi hoş am - Böyle devam edersen ola- ve .. Benliğime tamamile ken
ma .. Fazlası lüzumsuz .olur. . . cağı odur... flim sahibim. Ortak istemeyo-

1 
rum. Ve herhangi bir ortağa 1 Görüyorsun etrafımda ne kadar j ııiın için bir kıymet degı re 
tahammül edemem.. erkek var. Bunların hepsi be- ya bildiğim kadar yaşa}'* ·ı 

- Seni çok seven, sana esir nim için bütün servetlerini ver-! ve .. Hiç bir program ya~ bl 
olan biri-si elbette saydığın şey meğe hazır bulunuyorlar. St'n hakim olamayacaktır. de 
!ere istemeye istemeye ortak her gün ve her gece benimle be- Ve .. Gene ona anl3(.la 
çıkacaktır!.. rabersin. Onlar bunun bir gün bana sevmekten bahset111a 

- O zaman işin mahiyeti de- bir gecesine bile razılar. _ Seni seviyorum!.. da. 
ğişir v G N.. t · · ···de . . e.. ene usre e ıyıce an- - Sana perestiş edı) 
Dedım ve .. Ona anlattım: !atmaya çalıştım ki ben hiç bir S . . . ~Ve 

• . • . - enın ıcın yaşayo 'h 
- Ben hiç bir zaman hatırı- erkegın ne karısı, ne metresı, S . ' ı1' ı 

ma günün birinde senin bu ha- ne hendesi, ne inhisar altındaki - ensız ya§ayama ·~ · a 
le düşeceğini getirmemiştim sevgilisi olamam! Artık, benim Demek tx. b~ş. Ç~ink~ la 
Nüsret. Onun içindir ki, senin- icin hayatın bu tarafı yoktur. tık ne sevgıyı bılıyo . la 
le beraber oturmaktan da çekin Sonuna kadar kapanmıştır.Ben, böy:e bir k~li.ı:ıe ile ~t n~ 
medim. Fakat, bana tahakküm yaşayabildiğim kadar yaşaya- var .. ~e~. bu~~n bu hı ~ ~. 
ettiğin gün bir saniye bile bera cak ve ölümiime kadar hiç bir melen gomdum, onla'. ku 
ber kalamayız... kayıda hk bir endişeye hir ne çıktım. Kimse iç.ıfl te 

' " ' " k r . . K" ıuıı da Heyecanla sordu: bir yarın kaygusuna kapılmaya hem 1 ı;r1 ı5hın,.. ıms.e .
1 

ti 
- Ayrılır mıyız?.. cağım!. Ben hayatın elinde de eve~ı, ı .tırası ı~ıı i " 
Soğuk kanlılıkla cevap ver- ğil, hayat benim elimde bir o- k.endı keyıf, haves, 1~~11 t: 

dim : yuncak !. O bana tahakküm e- c:m; onlara doymak ı , bi 
- E~t!.. decek değil, ben onunla alay e- yorum. .. ~ lin 
Elini şakkadak kuvvetle di- deceğim. Kazanılmış veya ka- En son soz olarak t• ~u 

zine vurdu: zanılacak bir şeyim yok ki, kay te: ılı 
- İşte, bu olmaz.. betmekten korkayım. Sakınıla- - Eğer söylediğin' 1 ki ı 
Gene soğuk kanlılıkla ı/evam cak hic, bir seyim yok. Ömüre masaydı, paşadan a}'~~ ki 1 

ettim: ide kıymet vermiyorum. Az va- değil mi?. Neyim ekr.1
• bir, 

- Öyle ise bana karışma .. şamak, cok yaşamak .. Bu rla. l·, Jlı 



! Muhabir mektupları •• 

"! ark vilayetlerimize 
l hususi bir itina 

tf etıneğe mecburuz .• 

MiLLiYET CU!\IARTESI . ıo KANUNUSANi 

F. bahçe - Beşiktaş Spor kongresi 
(Baş taraf birinci sahilede) (Baş tarafı birinci sahifede) 

koıılular oyunun müddeti deva- da tervici için ayrıca bir federas 
mınca hakim bir oyun oynadı- yon vücude getirilmiş, erkiinı 
lar. Ve hasımlarını 4-1 gibi e- harbiye, maarif, sıhhiye ve dahi 
pey bir farkla yendiler. liye mümessilleri alinmak sureti 

le merkezi umumi takviye olun 
FENER - BEŞiKTAŞ MAÇ! muştur . 

Günün en mühim. ~ü~aba~~ Futbol federasyonunun icraatı 
sı evvelce de ibahse~ıgımız gıbı gerek program ve gerek tatbik 
~~nerbahçe - !3eşıktaş maçl noktai nazarından hatalı görül
ıdı._ Bu. o~ cıdde~ merakla müş, vukuat ile kongredeki sid 
takıp edıldı. Son dakıkal~ra ~a- detli tenkitlerin intibah için 'ka 
~~ oıyun· tarzını yhekdı_l?lki~rıhne fi olduğu tesbit edilmiştir . 
.....,.,u ettıremeyen er ı' a- Merkez· • · b''tün" . ı umumının u mu 
snn takım çok çalıştı ve netıce- amela~tmd ·r · · k - · · F a vazı esını no sansız 

Kars ve Ardahanm soguk ve haneden fuzuli maaş alanların de galıbıyet enerbahçeye te- olarak yaptı- 1 lını 
l A · · d · · ım· ı B d d ''h tti gı an aşı ş ve mer 

Artvin havalisinden hastalar 
Rusyaya tedaviye gidiyorlar!. 

ar~ rnın~al~ından . _rt~!l a ışdıneb~eb ıyhorkim •. ~ anım o- vec~ kee N' . Be d' H lCezi umumiye hiç bir tenkitte-
ca ve guneşli muhitıne du· layı a ır aş e ın ge e- a m ıyazı Y ı. er veccüh etm . . 
ince insanın ruhunda bir deği· sine bittabi razı olamıyanlar var iki taknn saat on beşte sahaya Olun' pı· . temıştır. d ~11• ııkl'k ha k kild k tlık1 d' 'idil ya esnasın a mı ı va 

;ı. ı olmamak kabil olamıyor, dır. Gerek hasta ne ve gere - şu şe e arş ı ızı er: zifelerini b'h kk 'f 
,te bu tesir dolayısiledir ki ben se ma;,rif idaresinden maaş ala Rıza idmancıla~ ah. ınd~ e~7en 
e Artvin'de ikametimi temdi- rak asıl maaşını şişirme'kte o- Ziya Cevat knna al ır a mı.. ta-~ııı mecbur oldum. lanlar vardır ki bunlar maale-- Reşat Sadi Şekip • • ınmamaları tekarrur et-

sef memlekete müfit olamamak Fikret Mlllaffer Zeki All Niyazi mıştir • . . . 

S h 
· ~ · · d B ha ah h u ~ Kongrenın her sene ırukat et-

ı hı ye mudıriyetı ta ır 1 u st • aneye . us 6 Hayati Nazım Şllkrli Mes'ut Eşref mesine kl.. hh la 
muhasebe senevı 9960 lira tah- . Fahir Tahir Fe . ' up mura as rmm 

uJI Vilayet merkezinin suyu ki· sis eylediği halde vaesefa ki Hllsnll Rıdvanyzı ~~rı~ar~arıı;ın mensup 
ı; çli olduğundan belediye tara- şunun bunun maaş alma~~ Şevket ve .lıılupler_e aıt o~asma 
•P _dan 6233 lira sarfile (Habaz) hizmetten başka halka bır hız- Fenerbahçe rüzgiirı lehine k ~z ı~e ve ıb~~nnın mer 

1931 

Hiç beklenllmediğl bir 
zamanda birdenbire 
zengin olmak ancak 
Tayyare piyango blle 
ti almakla kabildir. 

Onun için: 

TllllBE rttlNG~I~ 
BILETINl ALINIZ. 

6 NCI KEŞlDE 11 KANUNU· 
SANİ 1931 DEDİR 

Büyük ikramiye 
200.000 Liradır 
Aynca 

"50,000 ,, " 40,000,, "25,000,, 
" 10,000 ,~ liralık ikramiye ve 

" 100,000 ,, Liralık bir 
Mükafat vardır. 

111 J.
glu mezreasından ve S kilomet meti görülememektedir. Mez· alınıştı. Seri hamlelerle ilerle-ı :z; u?1~ıce temınıne karar 
e mesafeden borularla gayet kUr hastahanenin lağvile dis- yen Beşiktaşltlaİ'ın hücumları v ~ mıştir. Gerek umumi ve ge 

l'ıefls bir su getirilecektir. Su- panser haline kalbi ve milletin tesirsiz kalıyordu. Fenerl:>ahçel ~: :~i mmta~a kongerelerinde 
r 'Un membaı 950 metre rakımın parasının bir takımlarının men muhacim hattı cemberi Beşik- ~ 11?1U~ıyeye he~p ver- • 

en la ve şehirden 150 metre irtifa· faati uğrunda sarfedilmesinin taşlı müdafaa oyuncularının ~e hvazıyetınde olan ıdare ve 
\'lında olduğundan tazyiki tabii men'i Sıhhiye Vekaleti celile- candan oyunları karşısında da- e~ eyetleri mümessillerinin 
anıe her tarafa isalesi kabil ola- sinin nazarı dikkatine arzolu- raltamıyordu Fırsat buldukça mfakunakaşalara iştirak etmeleri, 

Eski~e~ir vilayetin~en: 
ııılakt B · ı · · at re"' sahih' ol a ala t ır. · u suyun prpJe erı ya- nur. Beşiktaşlı muhacimler Fener bi ' 

1 
m m rı es ılnıış ve boruları da hazırlan- Mütehassıs doktor meselesi kalesine tehlikeli dakikalar ge- ~lu:n~ştur. Eskişehir-Kütahya tankının 2 + 338-3+ 583 inci kilometrolan 

rş ise de parasızlıktan işe baş- · .. çirtiyordu. İlk devre daha ziya- er ez~ u":'.u~!-~eye?~in şa arasında ihzar olunncak 71'0 metro mikap blukaı taşının beher 
arnak mu··mku··n olamamaktadır Karstan Hopaya kadar mu- d F b h . t . . k yanı tenkıt gordugu bılumum "k•b k , • . • 

1 
k e ener a çenın esırsız a ın- . .. metro mı ·" ı 432,5 uruştan ve keza 7 50 metro mikAp kırma 

J.ehrin havası güzeldir. Fakat ~ım amelıyat arı y~paca . ve a- !arı arasında neticesiz bitti. ıcraata mu~ahale ederek mukar ta~ın beher metro mikabı 481 kuru~tan kapalı zarf usulile ve 30 
llraz rütubetli olduğunu söylü- gır hastaları tedavı eylıyecek O . . . reratı tashıh edebilmesi esası ni Jl,orlar... m!ltehassıs doktorlarımız bulıın yunun ıkıncı kı~ı:ıı daha zamnaıneye dercolunmuştur., kAnunuevvel 930 tarihinden itibaren 18 lı:Anunusani 931 pazar 

i~ madığ t cihetle halk akın akın meraklı oldu. Her ıki takım Ali Sami B b d f . . günü saat 15 kadar münakasayo vazedilmiştir. 

J 
-· · k d' muhacimlerine b' k f · u e a nıçın va-H asta/ık Tiflis ve Batuma gıtme te ır- . ır aç ırsat zife almadrğı h kk d k' ı Taliplerin bcdell keşfi olan 685125 kuruşun yüzde yedi buçuğu 

!er. Oralara gidemiyenler ise za geçtı. Fakat nedense top ağla- cevaben demişt~r kr a 
1 

sua e nisbeıinde teminatı muvakkate akçası veya aynı miktarda muteber 
~ Şavşt ve Yusuf Elinde ziya· ten mevcut doktorlara karşı kat ra takılamadı. Oyunun sonları- _ Merke . · . . . tı ·• . . 

1 1 1 
d - d na doa.ru Fen ·n t 'k rt zı umumının ıcraa bir Banka mektubu ve yahut istikrazı dahil! tahvllAn ita eyle-

·ıece ve Ardanoçta da az mik- ıyyen ıt mat an o ma ıgm an _ b. en azyı mm a heyeti um . k .. b 1 
arda sıtma V1ardır. Yusuf Eli kendilerini taliin mukadderatı- tı.gı anlarda sağ taraftan doğan görülmüş ;:ııy~c~_ço d mus e~ me eri. ıe Ardan""""a ise frengi mevcut na terkederek ya ölüp gitmekte hır fırsat kale önlerinde bulu- ki vukuat hsa ~ ı. on .~n ~vvde Ve ihzar olunacak taşların ocaktan ve mesafeleri hakkında fazla 

"Y' h k' k d 1 · · 1 nan F ııı· B 'k 1 eyetımız uzenn e al" at 1 ak · t 1 · N [' P.
00 

• h d ı ur. Dahil vilayette sıhhiye teş- ve ya ut ta sev ı a er e ıyı o ene ı eşı taş ı oyuncu- zam:ınla T • m um a m ıs eyen erın a ıa ~mli en is ıp;ine ve yevmi 
r'citatı pek fenadır. Meı'kezde bi . maktadırlar! M,alfimdur ki fen- ların mütereddit vaziyetleri kar fi b' · ~ı ınmege muhtaç men !balede vilAyet daimi encümenine müracaıı.t edilmesi lüzumu illn 
'i sıhhiye müdürü digeri de hü· nl tıp mütemadiyen mütalea ve şısmda seri bir hamle ile atılan dr ~ :akmıştır ; . . ~ olunur. 

sJtfimet hekimi olmak üzere iki tetebbiie muhtaç bir san'attir. sol açık Fikret Fenerbahçeye ~ • 'orena? Beyın !htılası, 
:abip ile yalnız Burçkadaki bir Asrımızdaki tababetin aldığı galibiyet golünü kazanclırdt. f;e s~ b' ımpıy~t ad~~ı muvaf 

bipten başka hekim yoktur. şekil ve mütemadiyen düçar ol Güzel bir sayı farkını elinde d :z,etı 1 1.r~r psıko!oJık vak'a
~iğer kazalarda hekimsiz dis- duğu tahavvüliit takip olunmaz bulunduran Fenerli oyuncular ~:k ı;eş <ılatrn erkanı h_unlarda 
~)anserler olduğunu işittim! A- sa mektepteki malilmat ve bir müdafaa tarzı yerine bütün gay a a ~-ı:· olmasalar dahı b~ ar

aba hekimsiz di~panserlerin iki senelik hastahane asistanlı- retlerile daima ileride çalıştı- ~1:.e ı ıyen ~uk~atr~ ~evl~t et 

1alka hizmeti ne olabilir diye ğı hiç bir şeye yaramaz! Son za ilar. Böyle bir hücum arasında j~ ':;ekana b'en .!~~nı .~akes 
·düşündüm fakat cevabını bula- manlarda öyle mühim ilaçlar hakemin düdüğü maçın bittiği· a ': t e v~lır ~u et ~çın_ ol-
nadım !. . . keşfolunrr:uş ve öyle mühim te- ni haber verdi 

5?~ 1~ er çe me mec urıye-
ııı rakkiyat ve tebeddülat husule Fenerbahçeli oyuncular dün tınB e r e_rf . h k 

Eczahane gelmiştir ki bunlardan bihaber Resat hariç hiç iyi oynamadı- . u vazı ~?-'-hn er ~.sten evvel • reıse teveccu edec t b'"d' 
bulunan bir doktorun tababette lar. Bilhassa muhacim hattında B . . 1 . egı aa. 

11 ır. 
ıt Hususi muhasebe tarafından devamından ise istifa edip çekil bulunanlar... Bununla beraber b' u 

1~~bar ı:ır kı,k her hangi 
nhhiye müdiriyeti binasında mesi pek büyük bir hamiyyet maçın bir az sertçe cereyaııı 1 1~.vazı e a ~yara kendini bi 

ıııg-erc;i bir eczahane tesis olun- ve pek insani bir hareket olur! buna engel olduğunu da iddia ek ~e :r~adı~_ım ~u s'.'?a?,an u Sıhhiye Vekaleti celi/esinim edebiliriz. za . a . ~gı munasıp gordum. 
•ış.tur. Fakat bu eczahanede Beşiktaşlılar çok çalıştılar ,_. Ş~ı:ıdıkiı • ıhalde spı or teşkilatile 

laç yaptırmak mühim bir mese nazarı dikkatine ve muvaffak oldular. '"r ,,.- ~ ~ ' 1

..., "' 'tı•r 
edir 1 Reçete sahibi, evvelii ec- . · . • Dünkü maçın bir hususiyet~ B J I ~ahaneye müracaat edecek, ec- Anadolunun bır çok yerlerın- vardı. Fenerbahçe mağlup ta mecemjz 

Jl!acı tarafından fiati arkasına de doktor ve eczahane ydktur. olsa, berabere de kalsa birinci 
fazılacak, sonra bedelini muha- Bazı yerlerde de ecza"hane varsa devre lig maçlarında, gayri ta
~ebcıi hususiye veznesine yatıra da eczacı bulunmadıgından dok bii bir hal hariç, puvan hesabi
Cak ve tekrar eczahaneye döne- torlar eczacılık yapmaktadırlar. le Galatasarayın dunıına dü e-
~ek ilacını alacaktır. . . Bir ila- Bazı yerlerde de eczahane ve cekti. Onun için Galatasaraiaı-

n yaptırılması l'.!u kadar uzun eczacı bulıınduğu halde doktor larm toplu bir halde bulunduk
ı'nuarneleye tabi tutulursa ani yoktur. Bundan ba.şka da me~- lan tribün halkı dün Beşiktası 
(ife seri ihtiyaçlar karşısında ve- ~ut doktorlardan ~r kısmı kat - çok iltizam ediyor, bağırıp ç~
ah~t gece hususi muhasebe da ıyy~n h~lkı t~tımın edemen:ıe~- ğırıyordu._ Fakat Fenerbahçe-
resı kapandıktan sonra bu ilaç tedır. ~ger kı do~_tor_Iu~. kinın nin gaılebesile bu ümit suya düş 

eselesinde hastanın hali ne ve aspnnvermek,mushıl ıçırmek müş oldu. 
!b~acaktır? .... Eczahanenin ihti ten ve bir de (bir doktor bu~un- __ _ 

ara mani olmak için açıldığı sun _da ne ol~sa olsun) dan ıha- :ıı:a.J?~ışlar~rı;· Bu hasardan aha-
3Ve fakat her nasılsa eczacının i- ret ıse bu mıllete çok yazıktır! lı uzumlerını kurtarmak için va 
ı inde mukdim olmadığını işit- Eğer ki mütehassrs ve maruf kitli vakitsiz kopararak ambar
/im! doktorlarımız hep İstanbul ve lara nakleylemişlerse de mel'un 

Hastahane 

Ankara giıbi büyük şehirlerde fareler bu sefer de evlere hücum 
toplanacaklarsa ve bunların u- eylemişlerdir! 1 Bu muzır ve 
zak vilayetlerimize gönderilme- mühlik hayvanlar şimdi tarla

Hastahaneden başka her şe- !erine imkan yoksa bunlar için lara ekilen tuhumları da yeme
·ı>'e benziyen bu müesseseyi ziya de şiddetli ve ittibaı mecburi bir ğe başlamışlardır! 

itlaf çareleri 
et eyledim! Ve milletin parala kanun yapılmak lazımdır.Bunca 
·ınm nasıl beyhude yere israf muktedir ve mühim mütehassıs 
ıılunduğuna şahit oldum! İçin- !arımız mevcut olduğu ve bun

~de pek adi bir taksimat ve oda- ların vücutlerile memleketimiz Bu fareler zehirli yemlerle it-
1arında 10 kadar bayağı karyo- müftehir bulunduğu halde h~.sta l~f. olu:ım~ktadırlar. Ziraa~ mü 

. a bulunan bu mikrop yuvasın- larımızın Rusyaya kadar mura- dırıyetı mucadele amelelerı ma-
1 da üç dört hasta gördüm, hepsi caat eylemeleri bizim için ne ka rifetile ve noksan teşkilatile 
. e bakımsız ve ihmal olunmuş dar ayıp ve ne kadar milli bir bunların itlafı için uğraşmak

l ! 8 4 

~h .aptal bir köylü hademenin meseledir?!! Parası olmadığın- tadır. Şimdilik yegane ümit şid 
~ tiınamına terkedilmişlerl Bu dan dolayı Rusyaya gidemeyip detli bir kışın zuhuruna kalmış- 1Jugüı1kü 

1
,astahanenin 25 yataklı olmasr te ölen bedbaht vatandaşlarnm tır. Veyahut bunlar arasında bir Soldan ıağa ve yukard - . 
,azım gelirken parasızlıktan do za acımak lazımdır. Zatı alileri fare vebasının sirayet ettirilme ı - Beygir (2). Kayı": ~'y t 
ayı 10 yatağa indirilmiş! Bu- ne zaman bu hayati vaziyete si laznndır. Müsyü Danis tara· (2). · e 
~~la beraber fukaradan başka bir çare bulursanız namınıza e- fından ihtira olunan meşhur Da 2 - Uzak nida~ı (2). Yükselt

~:ıracaat eden de yoktur. Çün- bedi bir heykel dikilmiş kadar niıı aşısı buralarda tafuik oluna ül~iUı~ ~3)· 1
80?una bır (P) il:ivea ile 

"U agır- has lar B tum 'd h lk ··kra . · • k ktad z· p · ıyet ddıa eder (2). t ta a a gı e- a m şu n ve mınnetım a- mama ır, ıra arısten ge- 3 _ N ta ( 2) N'd ( ) 
dek tedavi edilmekte oldukların zanmış olursunuz!... linceye kadar tesirini kaybet- 4 _ o:st (7)'. 

1 

a 
2 

· 
fan.~u hastahanenin bir hikme- mektedir. Bu mühim aşının ter- 5 - Nota (2). Kuşun tayyaresi 
vı Vlicudü 'kalmamıştır. Bazı ze- Artvin'de fareler kibi ma!Um olmadığından biz- (5). Esef (2). 
tat hastahanenin idamesi taraf- de yapılmak ihtimali yoktur. 6 - ~mızı (~). Zaman (2). 
b~rıdır, bunun daha münasip bir Bu sene Artvin vilayetinde Kelebek hastalığına karşı mües Sonu~ b(ır2)<zu) gkelın_ce sivri sinek 

naya nakl' d' h b' f 1 h . . . b' d l (D' l) .. sesı o ur . za rudası (2) line if _ ı veya ıspan~er. a- ır _are s~ gını zu ur etmıştır! s~r ır eva o _an. ısto un ter 1 Nota (2). Koyun (S). Be ir 
vuk ragı hakkında kendılerıne Hazıran bidayetınde baş göste- kıbatı nasıl ki bır baytarımız ta (2). yg 
•ı:Iırıubulan vasayara da kulak a ren ve (Kampanyol) denilen bu rafından keşfolunmuş ise bu aşı 8 - Hatırlar (7). 
ki b.anıa~.tadır! Çünkü: Şimdi- tarla fareleri mezruat ve mey- nm da terkibinin bulunması 9 - Yemek (2). Uzak nidası(2) 
i <>'.~: du~ ayaktır, diger yerde vatan yedikten sonra vadilere Türk kimyakerleri için büyük ( ~o - Erkek (Z). Cet (3). Nota 
· ,.u .. eı b;,naya gidip elmek inerek bağ ve bahçelere de mu- bir seref olur. 

2

ıi Nota (2). Lezzet (3). Hayvan 

Pazarlıkla kita, nıünakasası 
Ynksek orman mektebi rektörlüğünden: 

7 kAnunusani 931 tarihinde kapalı zarf usulile ihaleler( mukar
rer iken yevmi mezkCırda verilen fiyatler gali görüldilğiinden 

12 kAnunusan~ 931 tarihine müsadlf pazartesi giın ü saat 13 te 
pazarlıkla ihnlderi icrn kılınacak olan yüksek orman mektebine 
ait 35formadanlbaret silvikülıilr ve 35 formadan ibaret kimya kitap
larını şartnamelerini 6Örmek isteyenlerin her gün ve ırıünakasava 

iştirak etmek isteyenlerin de mezkur ihale gününde defterdarİık 
binasında müessesatı iktisadiye miıbayaat komisyonuna müracaatları 

Emvali metruke müdürlüğünden: 

Satılık hane hissesi 
Kadıköytinde Zühtüpaşa mahallesinde atik Fener caddeıi, Üırı· 

raniye sokağında eski 17 yeni 21 numaralı kagir hanenin üç his
se itibarile Hazineye ait iki his~esi, bedeli sekiz taksitte öden
mek üzre 2075 lira bedeli muhammen ile l 9· 1931 tarihine mü
s~dif0 Pazartesi ~n(i saat 14 de. bllmüzayede satılacaknr. Taliple· 
rın % 7,50 temınat makbuzlarile İstanbul emvali mettôke sanş 
komisyonuna müracaatları. 

~mı THY HE Pil lN~IU 
YENİ TERTİP BAŞLIYOR 
1. Cİ KEŞİDE 11 ŞUBAT 1931 

Yeni ı;landa 3 ve 6. cı keşidelerde büyük 
ikramiyeler ve ayrıca amorti vardır 

3. çü keşidede 100,000 liralık büyük 
ikramiye konulmak suretile tertip 
üçer k~şidelik iki kısma ayrılmış 

gibi bir şekil almıştır 
Mükafatlar keşide sırasile: 20,000; 
25,000; 30,000; 35,000; 40,000 ve 

100,000 Liradır 
Çok Zengin olan yeni planı 

talep ediniz 
satılmasına 

SEYRfSEF AIN 
~- ~-----·--' 

~l. rk:z acent&: Galat• küpril 
Başında; Beyo~lu 2.162 Şub' 

acenteıl : Sirkeci' da Mühür J ı: 
ı.ade hanı altınd.. Tel fon lst 
2740 

Bozcaada postası .. 
(GELiBOLU) vapuru 10 

K. sani cumartesi 17 de idare 
rıbamından Gellbolu Ldpsekl 
İmroz Bozcaadaya kalkacaktır. 

lzmir sür'at ıJo">ta .;ı 
(EGE ) vapuru ( 1 kAnunu
sani pazar 14,30 da Gala ta 
rıhtt1111ndan kalkarak lzmir'e 
gidecek ve perşenıl>e sabahı 
gelecektir. 

Pwe -lsken~eriJe 
postası 

(Ankara) vapuru Salı 
1 J kAnunusanl 

saat IO da Ga!ata nhamın
dan kalkarak çarşamba sabahı 
lzmir'e per$embe sabahı Pi· 
re'ye cumartesi sabahı isken· 
deriye'ye varacaktır. lsken
deriye"den Pazartesi 1 S de 
kalkacak Çarşamba Pire'ye de 
uğrayarak Perşembe lstanbul' a 
gelecek tir. 

COMPAGNIA GENOVESSE Dl
NA VIGAZIONEA V APORE 

Capo Vado vapuru ?· desa ve Kos 
ıenceden muvasaleıle IOklnunosaol
cumarreıl (Katan, Palermo, Napol~ 
Marsilya Cenova, Llvım ve Snona) 
ya hareket edecektir. 

Fazla tafsillt almak 't'e yolcu 't'e 
hamule için Galıtı'da Çioill rıhtım 
hanında ıcentaa buludan lnterconıi· 
nenıale A. şiılcedne mUracaa~ Telefon 
Beyoğlu 1294-1295. 

DAiMA DAHA 
KUVVETLi 

Emulsiyon Skot ile inkişaf eden 
yavrular daima daha kuvvetli 
olurlar. Onu ne kadar severler! 
Ve bunu içmekle ne kadar dürü>t 
ve ~Urbilz büyürler ve her nevi 
öksuruk ve nezleden vikaye edil· 
ıniş o!urlar. HatıA çocukların 
mutat çocuk rahmızlıklan lıile 

onlar lçln meçhul kalır. Emulsl· 
yon Skoı lçirilen çocuklarda kıza
mık, düter~ s'<arlatln, humm, '>i 
ıart hastalık! ar pek: en rl 
Emulsiyon Skoc 
balık yığından 

Qç defa daha 
kuvvetlldlr. Haz. 
mı o kadar kolay· 
dır ki her damlası 
besler ve kuvvet
lendirir. 

Sıhhat ve ku 

EMULSiYON 
SKOT 

Her yerde musirren l>tevlnlz. 1 
Balmumcn Dumlupınar Yatımck· 

cebi Müdürlüğünden: 
la~e ve ibıt•leri mektepçe temin 

edilmek üzere ••hrt otuz lira ücretli 
bir basta bakıcı ( Hasta bakıcı met 
ıeblnden mezuıı olmak •••tile ~ • 
onbefer Ura ücretli dört kadın ıİo
deme alınacaktır. Talip olanların 

nllfüa cUzdlllı ve mahalle ilmüha· 
berlerile birlikte hemen mektep 
ldıresiae müracaatları. 

1 LAN 
lsıanbul Tramvay Şirketi Şimdi 

mer'i olan siyah kaplı pasoların 
1931 seneıinde muıebar ol mayaca' 
ğıııı puo bımillerlne llln ile keıpi 

şeref eyler. 
Şimdiki paso ham!Ueri meyanınd,_ 

vtsikalanm tecdit ettirmek hakkını 
haiz oldoklannt ?.anneden ıevatın, VJk 
~inde müracaat etmeleri rica olunur 

lsıanbuf, i KAnunuevvel ıoııo 
l\IÜDlRlYET 



BlN SÖZ 
BİR RESiM 

MiLLiYET \l"\IARTESI 10 KANL-:\'US.\ NI 

UNSiNE 
Jlilliyd 

• 
1931 

Dan B•flklaf takımı ile oynaya• ve bir aayı ile galip telen Fenerbabçe takımı 
Yılbaşı yortulan pçdlkten •onra Avrupa ve Amerlkada siyasi faallyeth,.•de ııa,ıa~ Amerika _onırul de yeniden mesaı. 

batlamışıır. Bu k:onıre Amerikanın yetmiş birinci k:onırnsldlr. Amerika parlemaetosunda birde Jı:adın aza bulunmakta , __ 
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Bu resim de Amerikalı mar.ıf 

bir mimarın tasavvur ettiği yeni 
bir kilise binasının modelini 
gllsterlyor. Model kilisenin tarzı 
mimarisi ve azameti hakkında 

bir fikir vermektedir. 

Dr. A. Kutiel 
Cil~ Frengi, Belsoğulı:luğu ve 

ademi iktidar muayene vo elektrik 
ıedavlbanesl. Karaköy Börekçi fımıı 
sıras1nd1. ı~o. 34 

) 

Istanbul Tıp Fakültesi Diş / 
tababeti şubesi emrazı es
nan muallimi 

Hüseyin Talat bey 
BIOKS hakkında ne 

düşünüyor. 

. 

Jd~~ ,pı,a.~ "f>.L. dq 
, . " . 1?~~-

,4J,~ed~ 

Bu meşhur müderrisin nasi
hatini dinleyiniz. 

BIOKS bu emsalsiz diş rr.4cunu ve 
dit fırçası Türk diş tabibleri cemiyeti 

tarafından da tavsiye edilmiştir. 
BIOKS diş macunu gayet be
yaz ve son derece köpüklüdür. Jı 

i T~~~.ie~~!, 1 -A-s-ker"ı fabrı"kalar umum mu··du··r-1 ,\~opvan ban - Bnnkalar • Gılı.IA 1 Dr.HORHORl 
' Cilt , zUhrevl ve bf 

Meşhur Alman allm Aylnştayln aiiiren Amerika}• Zamanıınızııı .ıi'.::J .. --;';i jiıı.-;;; .. -;;ı.:;;ap geÇir;yor 
giderek: mfibim konferanslar verdi.Garibi fUld zev Sadelik: ve aıhbat kaideleri bakim olan bu tarza 
cesl meşhur 6llmln nazariyatını senelerden beri cııre binalar, bizim alışmadığımız bir manzara 
bir tQrlD anlayamadığını itiraf etmektedir. Bu re• arzedlyor. Bu resim, ahiren Almanyada yapılan 

Tet; e. ı96ı lüğünden: 

Dr. Taşciyan 8 Kalem taban demiri 
Belsoğukluj!u ve Frengi tedl\i 

sim Nlyork rıhtımında zevceslle beraber alınmıştır yeni bir apartımandır. 
ııanesL Eminönü Minasyın eczanesi 21235 Kilo çinko levha 
karşı sokı~ındı No. 4 

19-1-931 tarihinde kapalı zarfla münakasası 

Evkaf unıuın ınll~irli~in~en: 
Yenicami helalarının altısı üc 1 tatbik olunacak ve mecuru hita 

retli ve dördü meccani olmak ü mı müddett~ hali aslisinde tes
zere idaresi münakasaya vazedil !im edeceğine karşılık olmak il-
miştir. zere (500) lira teminat yatıra-

ü · 
1 

k d 
1 

rak mecura tesliminde müteah 
cretı o an ısının ana ına- h"d · d d kf T r ı k b d l ·· hh" d . . ı e ıa e e ece ır. a ıp er 

·iı r.a e e mutea 1 . e ~ıttır.. her gün şerati anlamak üzere 
Bu hususta Evkafa hır guna be levazım idaresine ve ihale tari
del tediye edilmiyecektir. Yal- hi olan (19 - 1 - 931) Salı gü 
rnz helaların sureti idaresine nü saat on dörtte idare encüme 
ait şartname ahkamı tamamen nine müracaatları. 

~t, Eknıa~ ve se~ze nıünatasası 
Nafia fen mektebi mübayaat ko

msiyonundan: 
:\lekıebin 9;ıf sene>i man<ı jt•y<sine kadar iaşe ihıivacı olan ET, 

EK:\11>'.K ı·e YAS SEBZl::SI ·;.: yevmi ih>lede talip zuhur et~1iğindcn 

19·1-931 tarihinde kapalı ıarr u'uliyle saat 14 ıe milnakualan yapılaca · 
ğındnn r'liplerin lkıi>adl ınütsseler muhısebeciligine ıevdi edecekleri temi· 
natı muıakkaıe makpuz'ariyle m<•tcpıo ııalıeşckkil konı;iyonumuza ~el· 

mt!eri. 

1 v--

Pazarlıkla halat,makara 1 

ve saire mübayaası 
Ali deniz ticaret mektebi mLidürlüj!;Lindcn: 
l lalat, Demir makara ve sairedcn ibaret on iki kalem eşya l l · 

J.93 f tarihine musalli[ pazar ı:ıünü saat on uçte pazarlıkla mii· 
bay :ıa edilc~dtir Taliplerin şartnamesini gürnıek lizre Ortaköy 
caddtsinde kı\in mektep müdtirlüğiine ve pazerlıga iştirak edecek· 
ferin ı nın ıe saatı mczkllrda mektepte müteşekkil komisyonc 
mahsusuna mfr·acaatları: 

razarlı~la ~ita' tu ~'iJesi 
Yüksek baytar mektebi rektörlü

ğünden: 
Gayri uzvi kimya, Topoj!;rall te~rih vedahill hastalıklar namında 

Liç kitabın 7 kanunusani 93 l tarihinde ayrı ayrı kapalı zarf usu. 
Jile ihaleleri teklif olunan flatler gali göriildüğünden icra kılınma· 
ıru~tır. f 2 k:lnunusıni 93 f pazartesi giinü saat l 3 de pazarlık su· 
retik ayrı ayn iha'cleri icra kılınacağından talip olanlar şeraitini 

anlamak üzre her glln Ye yevmi ihalede Defterdarlıkta miiessesatı 

ikusadiyc mulı ıyaat k ,ınisyonu;ıa m!iracaatları. 

yapılacağı ilan edilen balada yazılı iki kalem mal
zemeyi Hakimiyeti Milliye gazetesi müddeti mu
ayyenesinde neşretmediğinden şartnamenin müd
detlerinde tadilat yapmağa mecburiyet görülmüş
tür. Bu sebeple münakasanın 31-1-931 tarihine 
tehir edildiği ve tadilab görmek isteyenlerin An
karada Merkez Sabn Alma komisyonuna ve 
lstanbulda Askeri Sanatlar mekteib müdüriyetine 
müracaatlan. 

Erzak münakasası 
'ı'-uksek baytar mektebi rektörlü-

ğünden: 1 

Yüksek baytar v~ kliçülr. sıhhivel hayvaniye memur mektebinin 
dört a}lık Et, Ekmek, Süt, yoğurt, Yumurta. Llmon vesairesi 
münakasada olup 4 şubat 931 tarihinde kapslı zarf usullle ayrı 

ayrı ihaleleri icra kılınacağırıdın talip olanların şeraitini anlamak 
üzre her giin ve yevmi ıhıılede Defterdarlıkta müessesan ikusa

diyc mubayaat komisyonuna miiracaatları. 
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heman burkuldutu ıt'1 1 
de tatbik edildikte eıt'' 
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ed••· Bu gibi ahval I 
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