
CUMARTESi 
11 KANUNUSANi 1931 -

lacl seae, Mo 1788 -
Ba•m-ıa...-.-..-.11 s.ı.ı.-e -eh-•- lltl~ .. wUT 

WUSHASI & KURUŞTUR r=•-•• l'••..,.==•-.uneurw ,. ·~=== a 

HUGU~ ' 2 nci sahifede : 
1 Tqnalı:: • Hoybun 
2- Son ve harici haherJer 

s nncu sahifede: 
1- Şehrimizde tifo var 
2- $on fırtı nanın Karadeniz 

deki h Rı~ ArA tı 

3 - Jstanbul cuma riin lerl 
naııl etıcnlyer ? 

4 Uncu sabifdo: 

1 - Fe1ek : ba ttaa ın ya:r:ı ı ı 
2 - lllkAye. 
3 - Poman. 

müzakereye 
Gelecek mali sene için bütçe-

borçlar meclisi Vergilerin tahfifi Osmanlı 
1 

yanaşmayor. ı 
~ ::s~f~~!ri~yı;;;~~~~01~~t~~i -ld_a_m_a_m __ a_h_k_u_""_m __ e_d_ı_· ----8-u-.. -y-u-.. -k--G--azı· lzmı·r 
222 milyon olduğuna göre, ara-

~~~3~la:~Y~~;:;~ti;ad~~ ~:~ lenler kıemlerdı·r?. k··ylen·nde 
dar mühim bir yekunun bütçe- O •• 
den tenzili hakkındaki tasav-

'lıır, bir çok kimseleri bila vası- yaşlarından istifade ederek idamdan 
ta alınan vergilerin de mühim 
bir surette tahfif edileceği ilmi- kurtulan 5 kişi olduğu tahmin ediliyor 
dine sevketmiştir. Filhakika hü 

Gazi Hz. dün Kemalpaşa kazasına 
Armutlu köyüne gittiler 

ve 

kUnıetin bir kaç seneden beri ANKARA - Evvelce ~stan
bazı vergilerin tahfrfini, bazı bulda toplandıkları. son dıvanı- . 
l>ergilerin de tahakkuk ve ciba- harp muha~eme~erı~e meydana 
Yet usullerinin ıslahını tetkik çıkan Nakşıbendılenn İstanbul 
etmekte olduğu maliimdur. Çok içtimaına Şeyh Sait tarafından 
esasıı tetkikata muhtaç olan bu gönderildiği anlaşılan ada?1ın, 
lloktalar etrafında karar veril- halen Ankara muhakem.e~ı ya: 
llıek fü:erediır. Ve bundan sonra pılmakata olan Şeyh Saıdın og 
da tatbikatına geçilecektir. Fa- Iu Salahaddinolduğu~laşılmak 
kat bütçede 37 milyon gibi bir tadır. Bu hususta tetkıkata baş 

--------
Gece Elhamra sinemasını ·teşrif ettiler 

İzmir, 30 (A.A) _ Reisicümllamışlardır. Gazi Hazretleri sa· 
j hur H z. bugün öğleden sonra at 18 30 da İzmire avdet bu
otomobille Kemal Paşa ~az~- yurd~lar. 
sına ve Armutlu. köyüne ıı:~tınış İzmir, (A.A) _ dece yarı
ler kaza merkezınde ve koyde · Ga · ... tl · b · 
Cümh. . t Halk f be sı - zı rıazre en u gece 

urıye ırkası ve . 
Jediye dairelerinde halk ile ko- saat 21,~0 da Elhamra sınema
nuşmuşlardxr. Kemalpaşalılar sını teşrıf buyurmu.şlar, h~lk a
köylüler, büyük kurtacıyı emsal rasında oturarak sınemayı te
siz bir heyecan ve sevinçle karşı maşa buyurmuşlardır. · 

YekWıun tenziline bakıp ta ver- lanmıştır. 
gi tahlifi meselesinde fazla ü- iDAMA MAHKÜM 
illide düşmemek lazımdır. . EDiLENLER KiMLER? 
Dünyanın her memleketinde İZMİR 30 - Salahiyettar ze 

Oıd - ·b· b. d d ·datta vat mevkuflar hakkında şu son ugu gı ı ız e e varı k ,, l' · B. .. , ve atı ma umatı verıyor : ı-
Bir istifa 

1 -----D. D. yollan müdür-
lüğüne kim gelecek 

t~nezzul o~~k l~zım~ır. Ame- rinci gruptan kaırarı tefhim .e
lika devletı°:111 butçesın?e ge- dilmeyenlerin yeki\nu 78 dır. 
~en sene varıdat fazlalıgı var- Bunların cümlesi divanı harpçe 
ılı. Bu sene mühim biD: bütçe a- muhtelif cezalarla mahkum e
Çığı vardır. İngiliz bütçesinin dilmişlerdir. Karar ancak cu- - Ankara, 30 ( Telefonla ) -
ac;ığı 25 milyon İngiliz lirası maırtesi günü, tasdikten gelin- Nakşiluln lçtlmaında ştyh Saidin Devlet demiryolları umum mü 
ta~in ediliyor. Varidat ve ma ce tefhim olunacaktır. mOmtsılll sıfat/le bu/unmuJ olan diri Haşım Beyin, memuriyetin 
~~fa tını tevazün ettirme~i ve Divanı harp bu 78 kişiden . ojflu Sal/Jha~dln. den isti.fa edeceği haber veril-
ıstıkrazla açık kapatmamagı e- 37 sini idama 41 ini de bir se-ımamı Ilyas, Hacı Hilmı, Ragıp, mektedır. Bu haber tahakkuk 
&aslı ~.ir ,umde ola~ak ~~bul e- neden 24 sen~ye kadar olmak Haf:: Ahmet oğlu İsmail, Ça- ettiği takdirde mezkur müdiri u 
den hukumet te butçesını tes- üzere derece derece cezalara kır ogullarmdan Hacı Mustafa, muıniliğe işletme dairesi reisi 
bit ederken güımiik gibi ve bu- mahkGm etmiştir. Mustafa oğlu Abdülkerim, İb- siz bir heyecan ve sevinçle karşı 
na bağlı olan muamele ve istih- İdama mahkiim edilenler a- rahim oğlu İsmail, Murat oğlu dir. 
lak vergileri gibi bilavasıta ver rasında şunlar vardır: İstanbul- Mustafa Mehmet oğlu Abdur- Divanı muhasebat 
gilerde tenezzül olacağını hesa- dan Şeyh Esat ve oğlu Meh- rahman, simsar Mustafa, pos- t k"l,. 
ba katmıştır. İdhalatımız azal- met Ali, Laz İbrahim Hoca, ta sürücüsü Ahmet,. eş l ah 
ınıştır. Bu, bir taraftan varida! Manisadan Rafet oğlu Süley- Yaşlarından istifade ederek Ankara, 30, ( Telefonla) 
ta tenakus demek olacağı gibı man, Hasan oğlu Osman, Kü- kurtulan ve 24 sene mahkiim o- Divanı muhasebatın bugünkü 
diger taraftan kambiyomuzun çük Hasan, Nalıncı Hasan, !anlar: Şeyh Esat, oğlu Meh- merkezi şeklinden çıkarılarak , 
ınüstakir kalmasına y~dım ed.e Mehmet Emin, Mustafa oğlu met Ali, Küçük Hasan, Nalın- taşra teşkilatı da yapılacağı 
ceği cihetle memleketın aleyhi- Ramazan, kahveci çırağı Mus- cı Hasan, İzmi:rli Mehmet Ali hakkında evvelce verilen haber 
ile değildir. tafa, terzi Talat, topçu Hüse- Hoca olmak üzere beş kişidir. teeyyüt etmektedir. Divanın ge 

Esasen vergilerin tahfifi mev yin, tatlıcı Hüseyin, Mimmet Mevkuflar, müdafaa müdde- lecek sene bütçesindeki harci-
zuu bahsolunca bila vasıta alı- oğlu Süleyman, Hüseyin oğlu ti bitmiş olmasına rağmen, ha- rah faslı bu senekine nazaran 
nan vergiler akla gelebilir. Bıın Hüseyin, Hafız Cemal, tabur i- (De_vamı beşinci sahifede) tezyit edilmiştir. 
lann yeki\nu da, yuvarlak hesap -- •= ==='"===--=====-== 
lar, ancak 45 milyon lira tutu- Osmanlı 
Yor. Vergilerden şikayet en zi
Yade muamele ve kazanç ve: 6i-
si üzerinde temerküz etmekte- bor~ları 
dir. Belki bu vergi biraz tahfif y 
edilebilir. Fakat öyle anlaşılı-
.Yor ki bu veıginin. mükellefe Bor1-lar mec-
en ziyaoe ağır gelen tarafı, ta- ~ 

inkılap· 
kanunu 

Kanunda mü 
him esas
lar vardır 

ANKARA 30 (Telefonla) -
Hazırlanmakta olan inkılabı 
koruma kanun layihası müci
bince ceza kanununun ikinci 
kitabının birinci ve ikinci fa
sıllarında tadat olunan cü
rümleri irti'kap edenlerin mu 
hakeme/eri 5 kişilik fevkala
de bir mahkemede rüyet 
edilecektir. Muhakeme mev-
kulen cereyan edecek ve aza
mi '20 günde karar verilecek
tir. Bu kanunun tatbikini 
iltizam eden vak'a/arda hazır 
lik tahkikatı veya ilk tahki
kattan birisinin tayyi ile maz 
nunların hemen mahkemeye 
verı7mesi mukarrerdir. Fev
kalade mahkemenin daveti
yesi, ihzar mahiyetinde ola
cak ve idam kararları, temyi
ze uğramadan Millet Mecli
sinin tasdiki ı7e infaz edile
cektir. 

Halk Fırkası Vilayet 
kongresi toplandı 

Kazalardan gelen ihtiyaç listeleri 
tetkik ve nıünakaşa edildi 

Esnaf cemiyetlerile µıühim şekilde meşgul 
olunacak ve tahkikat bir haftada bitirilecektir 

Halk Fırkası Vilayet kongrtsi içtima halinde 
C. H . Fırkası vilayet üçüncü mek üzere kongre azalarına tev 

kongresi dün saat ikide fırka düne karar verildi. Bundan ba§ 
merkezinde ikinci reis müderris ka memleketin bugün tebarüz 
doktor Mustafa Hayrullah Be- etmiş ve muhtelif idare şubeleri 
yin riyasetinde toplanmıştır. Ev ni de alakadar eden ihtiyaçları
vela geçen haftaki kongre zaptı nın temini için de lüzumu kadarı 
okunmuş ve kabul edilmiştir. seneye taksim edilmiş bir mesai 
Layiha encümeni raporu da o-, programı tanzim ve ilam da tah 
kunduktan sonra celse beş daki tı karara alındı. 
ka tatil edilmiştir. Müteaki- Dünkü kongrede teşkilit he 
ben celse t~? aç~ış :-77 ls- yeti ve vilayet idare heyeti ile 
tanbul teşkilat heyetı reısı Af- kongre mümessilleri aiakadaı 
yon meb'usu Ali Beyin riyase- hükiimet rüesasında~ başka fır 
ti~d~ mü~a~ereye _dev~ . edil- ka mensuplarının ve belediye 
mıştir. Layiha encumerunın ra- azalarının bir kısmı hazır bulun 
poru ve ocaklardan başlayarak muştur. Kongre saat sekiz bu
kazalarda tekemmül etmiş bulu çukta tatil edilmiş ve bu suretle 
nan ihtiyaç raporlarının tetkik bütçe ve layiha encümenleri me 
ve münakaşasına ba~tanmıştır.. saisi hitam bulmuştur. 
~u ~t~yaçlar. başlıca b~led~, iç- Pazartesi günü iki buçukta 
tımaı, ıktısadı ve maarıfe aıt e- tekrar toplanılarak niza 

ih . k d. Ş h. mname 
s:ısı:rrı. tıva ~~e. te ır. e ıre encümeninin hazırlanmış olan 
aıt ihtıyaçlar uzerınde kongre- raporları tetkik ve intaç d·ı 
de hazır bulunan vali ve beledi- cektir. e ı e-
ye rei.-i Muhiddin ve maarif emi Al' B · b h 
ni Muzaffer Beyler tenviren 1 .ın eyana 
kongreye izahatta bulundular. Kongreyi müteakip lstanb 

hakkuk usulündedir. Tahakkuk //Sİ bir 
usulü ıslah edilirse, hem şika-

Neticede şehir ihtiyaçlarının, be teşkilat heyeti reisi Ali Bey bi 
ı•------------ lediye meclisinin, fırkanın ve muharririmize şu beyanatta 

Yetlere mahal kalmaz, hem de -- -
\>aridat vikaye edilmiş olur. Di- febligne-fi.ıretti 
ğer taraftan muamele vergisin- Etl!Jba odası knngreslnde bulunan zevattan bir grup ~ 
de mühimce tenzilat beklenebi- Hamiller, miJzake-

lirŞunu itiraf etmeliyiz ki, mem Etibba odası kongresi rata dair 01an tekli 
leketimiz ağır vergi veren bic d • • . tt• fimizi reddetmişler 
lnemleket değildir. 45,500,000 u•• n ıçtima e } A) 
nüfusile 770,000,000 vergi veren Paris, 30 (A. - Osman-
İngilizlerle 63,100,000 nüfusu o- lı borçları atideki tebliği neş-
lan ve 8,454,ooo,ooo mark vergi lstanbulda fazla doktor var 600. nüfusa retmiştir: 
1>eren Almanları kendimizle k d " Türkiye hükiimeti 23 kanu 
n:ıukayese etmeyoruz. Her İngi 1 tabip isabet etme le ır nuevvel 1930 tarihli mektupla 

N• 1 halkın mümessili olan azalara lunmuştur. 
ıza 1 eser gerek bü~çe _müzakeresi ve ge:. .._ ;1Congre çok hararetli 

rek mesaılen esnasında buna go tatb mıin•k•ıalara uhnc o 
re takip etmeleri tesbit edildi. tur. İyi bir neticeye 

ihtilafı Tıp fakül
tesi halledecek 

lstanbulun alakadar makamları dan limit vamn. Daha 
na ait ihtiyaçlar da tefrik edil- det lstanbulda kalarak 
miş ve raporlarla listeler de keıı tiyaçlan ile mqgul 
dilerine tevzi edilecektir. Büyük Eaııaf ve hamallar cemi 
kongreyi alakadar eden ve mer ııelesi üzerinde biraııı daha 
kezce tahakkuku icap eden ak- cağız. Bu da bir haftada bi 
sam da tefrik edilerek takip edil tir.,, 

FIKRA 
liz senede vasati 150 liradan faz 13-6-929 mukavelenamesinin 
la vergi veriyor. Almanyada o· haysiyete bir eczacı seçildi; daktorlar gayri kabili ifa olduğunu beyan Falih RIFKI 
nüfus başına isabet eden vergi ıvanı d ·· t k"d" ile Osmanlı borçlarını Türkiye- iLiM OTORiTESi teler memleketimle, bilgislzlllı 
n:ıikdarı altmış lirayı buluyor. kazanç vergisinin ağırlığın an muş e 1 ır nin iktısadi vanyetinin icabatı- Son zamanlarda sık sık dev- ve dikkatsizlik korkusu kimd 
li'ransa 40 925,000 nüfusile h . t . . . f .tt·.. na tevfik etmek için Ankarada Jet otoritesinden bahsediyoruz. kalır?. 

' · k t'bba o ederek ta sısa ışının ena gı ıgın- k b 1 A / d k k dl ç- k " b t · ·ıı d - B. · ·k· ık ·ı · 39,312,000 frank vergi . verıy?r. On dokuz:un~u mınta : 1~ \e Dr: den, ız,441 lira tahsili icap ederken, yeniden müza eratta u uıu:ıa- ra arın an ara e geçen !in u u o onte zar_ı a _ıgı v~ • . .1r. r~~ım, .ı ı ı r~ ! . e ~stedi. 
l:ıiz kendimizi bu zengın ve ık- da•• kongresı dun saat 1 '. . d ancak ıo 994 lira tahsil edilebildiğin- ğa meclisi tekrar davet etrruş- Kemal Ctnap B. Talha B. kıt, şahısların, prensıplerın, mu gımızı alım, ıstemedıgımız şar. 

' T vfik S rm Paşanın nyasetın el ' · · · · ' ah'-"- 1 . . • 1 k 1 b. . D "h. 1 tısaden mütekamil garp devlet e a ı den bahsetmiş, tahsildar ücretınıo tir. Mukavelename "'1IllIDl ta T f kültesinin yen· r · . T essese erın emnıyetı sarsı ma • atan yapan ızız; a ı sı atı. 
lerile kıyas etmeyeceğiz. Fakat toplanm'.ştır. . P t Jantının e· yüzde ~na iblağını, iidat.~arını kendi- dil eden itilafname aktine sala- fikıRp a B b·r çok dı d~ıksodı elv ta, her tarafta kızrl anarşinin nı Sultan Hamit gazetelerinin; 
"' Tevfık Salım aşa, op leri getıren doktorlara yuzde on ten- . d.. he ecep · 1 e ı U a , • d 1 k d " d ti" J"k b d d h 1 oulgarlar ve Yunanlılarla da . d divanı-ha,,.;yetinc, ecza- . • im kl.f t . ti. hıyettar olmayan uyun ve .. - cı·p olan mu··dem·s T lh ıs.: 'Ki uyu ma ta ır. saa e u,, a a ın an a a az 

tıbba o ası ,- zilit yapı asmı te ı e ınış r. eri T.. . .. , rı mu a a ve V ·ı· · · 1 d • ı k il IJ k 
ınukayese etmemek için bir se- ıl d bir aza intihabına ve altı ay· 'bba . . miller meclisi urkiye hüku R . B le · "f 1 .. . e ı ım otorıtesı o ma ıgı a u anıyoruz.. me arşı say 
ı. _ c ar an . . rlması Bundan sonra eti nın vazıyeti- . . d asım ey rın ızyo OJı,, esen . . 1. .k k• b .b. k g s 1 k b k d b ld • 
uep yoktur Yunanistan yedi bk mütat içtimai umumımı yap · . .. k ··ııcştiğinden hayatlannın metinin bu davetine ıcabet e e 1 . az•· t tın• . ıçın, şu ızı ıta ı gı ı ome- ı ız ı u a ar revaç u ugıı 
lllilyon nllfusile 6 701000000 na matuf olduğunu söylemiştir. k ~çı';.~şgı-·~dcn şikayet edilmesi üze- meyecekleri mütaleasında bulun mese esme v ıye e ıştır · dilere sık sık rasgeliyoruz. E- ve şühretin bütün makanizması 

' ' ' ı• · t'habın yapılması te ar- .,,- • '-'' B h tak• t tkik 'kma ' [ J d - · b · t eki· d tl - b "[ d drahmi vergi veriyor. Yani her .. Evve." ın9;i azalı"a Mustafa Nail rine ~ir kon;ıisyon. t.eş~ edilerek, v_a- muşlar ve 26 ....,nunusani 1931 . u usus '. e .. atın~ ger !azı .an ar .og~u_ ıse, ır ıp r am ve os .. u!!~. a.lf an ığı 
'Yunanlıya 25 lira kadar vergi rur •.~mış, a 1 B g !er yedek aza- · ziyetın tet~ık ettır~dıg.ı, bu komıs- de aktettikleri müşterek içtima line kadar esenn mutebakı ba- fakultesı muallımının çıkardı- şu zamanlarda olurukçuden ba§ 
isabet etmektedir v~ Mue~et h~~uf e~e Bursalı Mu-1 yonun te~kikatı netıc~sınde İ~tanbul- dan vaziyetin heyeti umumiyesi hislerinin neşri tehir olunmuş- ğı bu kitap, baştan başa karışık, ka hekim, şeyh tükürüğünden 

B k l b
: ·mı k lıgaff ~aBey~:"namzet gösterilerek, i da bir hetıb~ kesafe~ olmha~lıd~ .a1 ~a- ni tetkik ve buna bir çare bul- tur. Tevfik Recep B. bu mesele yanlış ve karalama imiş. başka ilaç, tekerlemeden gayr, 

u ra am arı ızı e mu a- za e • 1 M ntaka şıldığı eyetı umumıyeye ' ırı mış- hakkınd d.. . . ' . . . . . b. h d h d .. 1 
" d k 1 k b rey varakaları dagıtı mıştır. .' d t• F kat Tevfik Salim Pa= heyeti mak üzere takip olunacak hattı a un kısaca demıştır Bızde ılım otorıte:ıtnın ır en ese, esap estur arı bul 
Jese e ece o ursa u sene- 1 ba•ka şehırler e ır. a '"' k. b. 1 · d eb du" ··k d [' •-· b.. . 222 ·ı ' ld - ya merbut o an ve .'. d .. der- idarenin bu fikirde olmadığını ilave hareketin müştereken tesbit e- ı: türlü ır eşememesın e s ep, gumuza şu re e ım. 
"'' utçemız mı yon o ugu- b 1 zalann zarf ıçın e gon ı ld 10333 d k 1 . d b' . b .. t.. ga ete . A 1 ·ı· . . .b. b . n .. . . ..f u unan a d sandığı- ederek stanbu a o tor o - dilebilmesi için keyfiyetinmuka "- Bu Darülfün d. bıraz a ızım, u un z cı- sı ı ım, ırtıca gı ı ır şey 
a ve cumhurıyetın nu usu u- dikleri rey varakaları 8 rey duğunu, 373 dişçi bulunduğunu, . . d . . ~ un •. ıv~nına !erin ilme karşı hürmetsi.zliği- oldu· Gündelik ve hoşa ide 

.tıumlsi de 14 milyon bulundu- na atılmıştır. Hamburg şehri ile yapılan mükayese velenameyı ımza e en tızvıyetve gıdecek hır mesele degıldir . . d -·1 .d. ~ Arasıra kö bük.: 1 h kk d .. f n 
ı:una göre vergi nisbeti nüfus Reyler tasnif edilirken müzakere de orada 4 bin nüfusa bir doktor isa- teşekküllere iblağına karar ver- Bu eser meselesini fakültede lmızd egık mıbıarl.a.rdan u:azeyt- de umt erdd~t ın .. at şup e e. 
b ' 1. 1mı T fk Salim Paşa: ' .•. · halbuk. ı t b ld 600 • ı d' •. er en, asa "' e n, ere u gos eren oldu aşına yuvarlak hesap, 16 ıra açı ş, ev ı . d bet ettıgını, ı •an u a mış er ır.,, arabızda halledecegız. Bunun 

1 1 k d .d . d .. . b" .. 
k . · d. G 1 - ·Üçüncü mıntaka etıbba o ası- üfusa bir doktor isabet ettiğini, la- .. , . . . . . say a arına yo evrı aım mu, emagopnın utun çengele 
c adar ısab7.t etm.ekte ı ı . . e e-,nın üçüncü içtimamı açmakla muba- , ~anbulda bir etibba kesafeti bulundu- Os~lı . borçla~ı ıtılafında ıçın bır komısyon teşkil oluna- makinesi bulmuş, yok elekt- ri yaka:.ına yapışıyor. Demok. 
liek sene butçe~ız 1.8~ mılyo~ hiyim, diye söze ~aşl~yara~, altı ~y- , ğunu, buna mukabil Anadolnda hiç 75 mılyo? liralık ~ır h.~ta mev- caktır. rikte leni bir hassa keş- rasi, inkilap, ne var, ne yoksa 
:a ol?rak tes~ıt edılırse, v~rg lı~ .devrei faalıyetın huıasaı hesabıy~ , doktor bulunmadığını, fazla. kazan- c~t .oldugu.na daır hukiimet.7, Mesele sadece ilmi bir şey ol /etmiş dahiler nakleden, bu da· hepsini biz kendi hevesimize u 

nıs~etı de .aşagı .yukarı 13 lır~- sını yap.~nış, ı~.49 a~anın 17::,. b:ı_i mak isteyen dokto~Iann, ~~kim be~- vakı olan ihb~ hakkında Gu- duğundan alakadar müderrisler hileri dinlemek için, Darüliü- durup, altına mühür basm 
Ya ınecektır. Bınaenaleyh hu- liğ oldugunu soylemış, mm~ d 1 _I Ieyen Anad~lu.ya gıtmelen ıcap etti- müşhane mebusu ve sabık Ser hakkında her hangi bir karar it nunu zorlayan kimlerdir?. En için sessiz ve çekingen ili 
klıınet vergilerin tahfifi yolun- tı aJ'. ~ar1fm.d~ vefat ckdenhaa~uı:.u~~ a[~; 1 ğini söylemıştır. bk f 1 . ..., hül. •sa best fırka lideri Fethi Bey, ati- tihazı mevzuu bahsolamaz Her derin ilim meselelerini bir ka- l~ndiyi arıyoruz m 
da . • . . , . · nın ısım erını saJ'.ara . . Odanın altı ay aa ıy... '.' . . . be b · . .. .. · . . • 

yııpabılece~ının azamısını dakikalık bir aükute dave~ etm_ıştır. . edilirken, doktorların kazanç vergile- dekı milteınnum yanatta u- halde ortada muhahaza oluna- lem kurealayışında, kahve dedı Her sozu geçenın, her elı 
Yapmış demeıktır. İki da~ikalık •.ükiltiı. muteakıp l (Devamı 5 inci sahifede ) (Devamı 5 inci sahifede ) cak bir vaziyet yoktur.,, kodulanna çeviren büyük gaze- (Devamı 5 inci sahifede :.-ı 

Ahmet ŞÜKRÜ Tevfik Salım Paşa ızahatıne devam ,
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61 Taşnaklar-Hoybun! fA.H.f HlRiCI HABERLER .. 
Kürt istiklili albnda Müstakbel harb~ dair bir kehanet Tekaüt A~::::,.~.~~·ş 
Ermeni yuvası saklı! Rusyayagiden bir lngiliz muhabirine neler söylenmiş llkmektep ho~alan- Ankara, 30, (Telefonla) 

Şeyh Saidin oğlunu Türkiyeye gönde
renler hesaplannda aldandılar 

Adanada kamış satış koopera 

Tehıı.ke? j Ecnebi matbuab lllngı•ıterede nın tekaüt maaşları finint~şkili için vaki oıan ~ü 
• caat Zıraat bankasmca tetkık T.. ki t - Ankara, 30 (Milliyet) - İlk dilmektedir. Bu müraca41tı y 

ur ye ve uyuş u- Muhafazakarlar mektep muaı.um_ıc~inin ~e~~t pan traktör sahipleri, diğer t 
rucu maddeler ma~ların.a aıt lay~ha pro1esını~ tör sahi lerinin de bu fikre i 

Hoybun nimına çıkan bu kita k• • • } f d "hti"}"f tetkikatı ıkına! edılerek Heyetı ~ . . . . 

Kimisi silahla, 
ıın her kelimesini kuvvetli de- IIDISI paray a • Mısırd~ esrar, kokain gibi araSlll a 1 a vekileye gönderilmiştir. Maliye rak.edebıleceklennı ıddıa etm 
.illerle kmp dökerek içinde sak Rusya hakkında biribirine maddelenn kaçak surçtıle nasıl Londra 29 (A.A)-M. Chur vekaleti bu layiha üzerindeki te~rler. . . . 
lanan kara yüzleri meydana zıt çok şeyler söylenir Seneler- ithal edildikleruıden son zaman chill M 'Baldwine bir mektup Maarif vekaletinin noktai naza d ı:nkanın .:~tk~ n~~cesı 
;ıkannak bizim için pek kolay den beri ba bir §.det ~!muştur. tarda çokbahsedildi.Bundan hah yaz~ Hint siyaseti hakkında- rına tamamen iştirak etmiş ol- e oope~.atı. ın t.eş e ı.lme 
iır. Fakat buraya kadar naklet .... 1 sedilirken uyuşturucu mevadm . . . .

1
.f d akla b b al b. ·ıa kuvvetle umıt edılmektedır. tig"im vesaiki okuyanlar iı,;in Garp matbuatmm sutun arın- .. . . . .•. d .d kı noktai nazarların ihtı a ı o- m era er y nız ır şey ı 

da yer tutan bu dedı'.koduları o- Turkiyeden ıthal edıldıgı e 1 layısile muhafazakarlar rüesa- ve etmistir ed k kan kii. fazla tahlile ihtiyaç yoktıır. · · · d B b c · - · ece ve unun mev m 
Hoybun _ Haypun dur. Yani kurken, ne kadar ihtiyatlı bu·. dıa.ediltyor u. ~ apta _ emı- sı komitesinin içtimalannda O da ilk mektep muallimleri· yete girmesini müteakip i 
Kiict istiklali tabiri altmda lunmak. lazım geldiğini söyle- yetı Ak~amm bu ış~e meşgul o· bundan sonra hazır bulunma- nin 1929 senesi nihayetine ka- kte Uirnl . d t ka 
'Ermeni yuvası,, saklanmıştır. meğe hacet yoktur. lan. ko~ı~onuna bır de rapor m~k. niyetind~ oldğunu bildir- dar tekaüt olanlarının tekaüt :nıa~nm:ı~ l~rınl:~ e 
Bu yuvayı ise eenebi siyaseti Rusyanm bugünkü vaziyeti ve~T. ştır, . M daki mıştır. Mumaileyh, bu mektu- maaşları eskisi gibi maliyece te senesinden itifuın:n Ziraat b 

·ı b d . 1" ımes, gazetesı ısır b d 1 f k h .. ,_., tı' ıuınDUftUI"· Bu aiya.eı va!-+. " akkın a en emın ma umatı ve- ' .' · d un a ame e ır ası Ut<ume - diye edilecek fakat bu tarihten kas af d d. ed'l 
ı.e "Arap ittihat cemiyeti" nİll ı receği iddiaslJe satışı cok olan ubahseyuştudrukcu m.eT.~akit. tı~etinC en ne karşı muhafazakar fırka tara sonraki mütekait muallimlerin tı. 1 tar m an te ıye 1 

• ..ı..ı-- .a.--lan Bir Klrt f'llc 
11 ' b' I '/'- t · "D '1 E er en ur yenın enev- f d ıla k halefette o r. :ırkaaaı.a -:--"...,ve~..... knltanch!clan "Kiirdis- ır ngı"' gaze esı; . aı ! x re ikinci af on mukavelesine iş- m an yap ca mu . 

1 
. maaşları ziraat bankası tarafın Hususi idarelerin bankay 

fürk ve muıli!man vataıımdar. rak press,., marul muhabırlerınden . Y. d _ na yrdım etmekten halı ka . .na- d . d·ı ktı' d' ed kl . b 
1
. ~ b 

1 tan" ismi lı:ürtlerin ııakin · · · · · tırak etmemış ol ugunu yaza- ~ .,,, 1 · • M an tesvıye e ı ece r. tev ı ece en me a ıg ıyırdı.ktan llOIJrll kendi aralarm bırını oraya yollamış, şımdı de . . . yacagını ı ... ve ey cnuştır. . . 
:la taksim ederek bu günkü va bulunduklar yerler için coğ- bu muhabirin orada görüp, duy r~k bu muka~el~ ~~ctb~ce şım Baldwin verdiği cevapta, bu ka Layihanın esasına nazaran da ~ tabi. tutulacak olan ~ ın 
ziyete ııokımJtlardır. Hoybun raft bir ~.o~ fazla duklarmı neşre başlamıştır. ~ye kadar y~ı d?rt ~~fune- ran kabul etmiş ve ayru zaman hususi idareler her sene ~ual- allunlenn .baremd? mu~~ 
tabiri ancalı: Türk hududu bari bir lıl!Y değildir. Bu isimde ta- I T hab · · ·· b 1 tın bunu tasdık ettiklennı ve u- da mevcut noktai nazar ihtilaf- timlerin tekaüt licretlerinın tu- a,larma göre tanzun edilmıt o 
·inde «aknq ve propaganda ea bit ve siyasi bir hudut yoktur- k 111~ ~~ R ırı soze ·k~şdar- yuşturucu mevadın ithal ve ih- !arının hükiimete karşı yapıla- tarım Ziraat bankasına tediye caktır. 
;'..rile aeraeml~ olan saflan Kürtlerin büyiik bir kısmı İran en, ugund u husy:n:n ı :.ğ!'~ racmda alakadar hükôrnetin ve cak mücadelede halisane bir sı,_.~;;;;.;,;;;~;;;;..;;;;;,;;~~'.:':===~"".:=::=~=;::=-:::-;~:; 
ltaııdırabihnittir. Yoksa Türki- dahilindedir. g~ l~rasm ,!! .tare ek ket ı ını sika aramalan laznn geldiğini n:tte teşriki mesaiye mini ola-

. . . . soyuyor:. umı ve or u. ka ded k eli ki. · · 
ve dahilindeki yurttaflanmız- Kürtlerin .ilah, genı' ve mı: Ü · d . B 1.k Y er en yor · mayacag"mı bildirmıştır. , ardım ed . ed. K·· . mıt şu ur. eş sene ı " T .. k. ed lan ihr ca :lan bu cemıyete y en ldUc bir meıel ır.. ürtlerın - ur ıy en yapı a . - Londra, 29 (A.A) - Lort-
itİmse yoktur. Bilıikia bunlar ran veya Turan neslinden olup tm kısmı azıınU ısmen Yunanıs lar kamarasında lort Dickinson, 
;ilith1arı ve mu'htelif hizmetleri olmadıkları, Midyalılann veya tanihraç . ediyorsada mezkU~ sulh muahedelerine imza koy-
le Hoybunculara kartı çarıpq- Paniyanlarm ahfadından olup, memleketın meşı:u veya gayrı muı olan bütün devletlerin ve 
'nlflardır. olmadıkları, "Hitit,, !erle Aka- meşru olarak vas1 surette bu me bu meyanda Amerikanın ma-

Şeyh Saidin oğ~u ~e.laha~- diyanlar o mmtakalarda hakim vat hakkındaki talebinin arttığı nen tahdidi teslihata müteallik 
l~ni Bağ~atta tahsil ettınp Tur olduktan zaman Asıiriye .~ima- gö;,ül~üyor . ., bir takrm mükellefiyetlerle bağ 
uyeye gonderenler hesapların !indeki dağlarda bulunan Nın- Tımes,, bundan sonra Mısır lı olduğu mütaleasında bulun-
l~-~~dandılar. Se~~~ddi~. ver- va,, lıların sukutu?dan s'?1'.1"a da zabıta ku.~etlerine kuman- muştıır. Mumaileyh sözüne de· 
li~ı ıfadede kendısının Turk ol Arilerin muhaceretı dolayısıle da eden !ngıliz Russel Pş. nın vaml demiştir ki. 
ıuıunu. hiç bir zaman kendi bunlarla birleşip, Arileşerek, Cemiyeti Akvama yolladığı ra- _a Şayet g~!ip · memleketler 
_rkdaşların~ fenalık ~a~~ayaca "Gordo,,. v.eya "~oto ... lan. ".'i- pordan şu parçayı almaktadır: teslihatlannı ~dit etmeyecek 
~ını ve bu ışde kendısının de- cude getırıp getırmedıklen şım " Bu memleket (Mısır) ile 

1 1 
Al mili ti yeni-

·ı, k d" · · k ed 1 · al di kadar '-"'! dilm · b. o ur arsa, man e 
ry. en ısın: sev .. en ~n~ ye . '"" e emış ır Türkiye arasında gerek doğru· den silahlanmak hakkını talep 
lanmış oldugunu soylemıştir. meseledır.,, dan dog"ruya ve gerek Pire tari- d kt'r 

M·v d eeceı. 
KÜRTLER KiMDiR? " or:s agner en:. . kile ~apılan. ~üna~alat sı~ seri Viknot Cecil de, teslihatı u-

Al k. Kürtl . 1 Envanda Ermenı mektebı ve mu eaddıttır. Fıatler yüksek, mumi surette tahdide Çalışma-
tıncr Itap en ası - ··d·· ·· lan "Ebu · " Kürt.. k"- b .. yük il t '"lar ·1 · ı.~~c.ı.. b' k b'l mu uru 0 vıyan - ..c u • m P e... sayısız- nın muahedelere imzalarmı koy 

ıız, nesı ~ız, ~~ .ır ~. 1 
e terin Hetag(l H•na mensup ve dır. Avrupada uyuşturucu me- muş olan bütün devletler için 11

3:rak glolstermd ektebadhıt. dKürtk • Moğol tataıdarmdan olduğunu SovytJ Rusyanın dOımanları: Pa- vat imal edilen diğer memle- manevi br milkellefyu .. et oldu'"• 
erın ası arın an se er en .ddia di k çak ıl .. -r ki. ı e yor . ., paslar, sarhoşlar, Avrupalı strma- ketler uzaktır, a ç ar tara- nu söylemiştir .. 
ı~;anhm .lk d 1 . d S _ Tarihçi Camciyan da ayni yedarlar vt harp hazırlayanlar fmdan rast gelinen milşkilat d~- Londra, 29 (A.A) _ Avam 
. . .. kı k de~el ennd e"Guu iddiadadır. ha büyüktür, elde edilecek mık kamarasında hükumetin niha-ıyenın yu se ag arın a K.. . . T .. k proğramı başarmak, hem de 4 d Ş hald 

1 1 
d 

us,, adını taşıyan biır halk otu- "K urtkısm1 . 1
' ~sadsen .b ur çe senede başarmak. tar az ı~. u = . e nidası 0 urk .a yet Şnayder kupası müsabakası 

11yordu. urt,, e ~esın en. 1
. arı;_t o- Korku da şu oluyor: Rusya- k.açakçı ısted ••• ru e e e';Me ı- na iştirake karar vrmiş olduğu-

Ninvanın sukutımdan sonra lup, kudret~ ve bece~k~ı mana- nın düşmanları, bıı memlekete Ç~ İstanbul~. başka hır yere nu beyan eden M. Macdonald, 
ıu kabile mid ahlarla karıştı. sına bu kab~!eye venlm~ş ve d karşı "içtinabı kabil olmayan,, muracaat edebılır? . ., şöyle demiştir: 

KfJçDk Kemal - Angtlldis maçından bir tnııantane 

Kemal varlığını bu 
sefer de gösterdi 

Küçük Kemal, hasmı Yunanlı Angeli
disi müthiş yumruk-

Y zamanlar Gurt şekhnde ka- b' h ha 1 1 " T. h b. · b d H .. k"- ·u• takıml 3u sıralarda nereden geldikle- . . . " ır arp zır ayor ar. ımes ,, mu a ın un an - u wuet, mı ı ar 
i belli olmayan bir çok ari ka buıl edılmış~ı. li k. K"" 1 . lngiliz muhabirinin Rusya- sonra diğer memleketlere men- arasında bu çeşti müsabakaların (Kuleli. Askeri sanayi (5-0) 
ilcleır Gutuslann mmtakasma k yd~llnı~ Ş~Ga Şar ı U.'.t en da edindiği intıbaa göre Sovyet sup bir takım eşhasın Mısıra ka temadisine kat'iyen taraftar de Kemal -Angelides maçının (Halıcıog"lu _ .. -ltepe 5-1). 

larla sarsarak galebeyj kazandı 

en ı enne urmançe unva- · dd 1 · ·th 1 d f h 1 büyük bir alika uyandırdığı an- ...,... e lip yerleşiyorlaı:d.ı. Son keş- . 1 d. " Rusya, bu kanaattedıt ve bu çak suretile bu ma e en ı a g" ilse de bu e aya ma sus o - · 
1 

· · G d"·l' · 
t nın vermış er ı. h b. 1 - k .d. .kl . . kal d klarını y k .. b .. de ed laşılıyordu. Saat 6 da Galata- (Denız i liseııı - e .... t 

·yatta bunların skandinavya- • Kürtlerin Atlas dağlan ka- ,;rhı~~rg;ç o aca:.ma aı;.; ız:- ettı er~nı, y~ an ı a- m~. uz~eln un:. musaa 1 e- saray salonunda hiç yerıkalma- cük zabiti 4-1) yen-1i\er. 
ntgeldikleri anlaşılm~ktadırl hileleri ile karışık bir kütle ol- . u ~ ır;. o?'..~t ku!ya d a~~- zar3! diyor :b. T .. k" b ce t~. a. ız, ~z1f1 ge e~p~ra mıştı. Ayakta durmak isteyen - Birinci maç 11 de haıü.-
şte Kürtler arileşmış olan dui7unu lisanlarının Arap, A- c~y~ o.mıs~r. ı~~ elr anın ank ı- " th~ eden ~r ulr - ~y~zt nrn . ususdı.lme~. ah akrktarad m ~ müşterileri, geri çevirdiler. O Fuat Bey idaresinde Kuleli-A, 

utusların sülfüesindendir.. " T .. k 1. nl d .. _ rının - ısmını soy eme yor - en- madde,. ile zengın o magı urru tesvıye e ı ecegı a ın a sen kadar kalabalıktı.. ken sanayi arasında icra edild~ cem ve ur ısa arın an mu d. · .k. 1 b t k k t b d · · ·k d 
Su taırif okunduktan sonra kk im d . b t d ,, ısme va ı o an eyana ını ay ederek Felemen e aasın an temınat ıtası ı tıza e er. K leı·1 1 Sanayı·ıerı·n ay - . re ep o ası a ıs a e er. d d" b b b _ d 1 E 1• d.. 'f t'" a u ı ere 

iç şüphe yok ki her Kürt kend1 " İ : ıyor v~ u cyanatın ugun- bir mütehassısın ~.ar ımını e. · vve a, ort çı tama or m. - kuvvette olmadıklan ilk dakİ 
' amleirına kalem kullanan bu a İranlı ~-okto: Afşar ... ı~. ran ku Rus zımamdarlarınrn kana- de etmiştir. Bu mutehassıs çı- Paris mukavelesi çı yapıldıH. ~akat 7 hde K~rı:akl~ rın kalaınla görülüyordu. Kuleliler 

amların cahilane sözlerinden edebi encumenınde verdıgı kon atini samimi bir surette göster- mentodan yapılmış değirmen - ge ~ıktıİı· ~·~~ eye~.'· ı ık~~İ birinci devrede 4, ikinci devr 
nacaklardır. fer~n~n: . . mekte olduğunu ilave ediyor. taşları yapmış, bunların içine Hüsnü Bey tezini bu- nd~bMı ve (ı~O)~:v:::ı;~:~ş~idıa de de 3 sayı yaparak kendileri 
Kitabın yegane doğru olan B':, ~Ermenılerle. aynı ırk Bu mülakattan çıkarılan netice konan lastik torbalara esrar dol .. t •h ı. aç, . ni bekleyen galibiyete kavuş 
smı Kürtlerin cesur, misa- ve ay. ru. as.ıldanız ... Lisanırnızı_n şu oluyor: durulmuştu. Eg"er bu gümrük- gun eşrı yetten sonuna kadar hasmını 

1 
K 

1 
.
1 

. F t, b şta ol· 
b d M 11" hd t b d w. • .. 1 k 1 .. th. umruk ar. a ecı en ua a perver temiz yürekli olduk- c~.= . ıT ~r. . 1 1 

va e ır Ne Lehistan ve Ro~.anyanın, ten farkedilmeyerck geçerse,. di e ecegını soy eyor ova ayan ve .~.1.1 ış Y . - mak üzere müdafilerden Talat. 
ı hakkındaki sözlerdir. Kürt gun sıya~ı .hır umde olacaktır. ~~ ~e Rusyaya h?rp ılan edece- ger sefer de heroin gönderile- Ankara, 30 (Telefonla ) - laırla sars~ ~uçuk .K.emal,l~b~- Şevket, mühacimlerden (A MU 
'n arilerle birleştiğini söyle- lranda gıyınrne v~ ~aşayış fark gmı beklememelı. . cekti. Fakat bu meydana çıktı. Himmet zade Hüsnü Bey, bana kem hey~tını~ verdığı ga ı ı- ff ) ı b be b .. tün yUJY 

ı on kitap Kürtleri Türklerden ları ~aldırtlma~ı; aş~et .. hayatı- Uzak olmay~n. bir ıstikbal~e, O da yakalandığı zaman intiha bugün telefonda yarın Maliye ~et. kararıle rıngten alkışlarla ~ iy_f o:ı::dıı:r. u o 
k isterken bilmeyerek na.nıhayet v~~lmeli, K'.u:t. Kaş kışın karl~l'~ erıyıp te, yollar ış- ra teşebbüs etti., müsteşarı Alı Rıza ve muhase- mdı. 1 

ürtlerin halis Türk olduğunu kai, Arap, Tuı:kmen gıbı !ar~- lenecek. gibı .olduğ~ za!11an, V.ar " Times,. muhabirinin yazdı- bei umumiye müdiri Faik Bey- Boksörüınüzü bu parlak mu- HALICIOCLU • MALTEP 
t etmiştir. lar ~amalıdır. Pehlevı k~- şova caddesınde bır dıler Sov - ğma göre Cemiyeti akvam la>- lerin huzurunda tezini teşrih ve vaffakıyetinden dolayı tebrik Her iki takım da ayni kUf' 

Kiictlerin Türkle.rden ~arkı lihı mılli vahdette atılmış bır yet uliri katlNiI~e~ir. Ayni misyonu on be! gün~e Russel isbata çalışacağını söyledi. İddi ederiz. vette.}di. ~alı~ı~ğlu mlldafal 
ur ki, onlar daıma daglan adrm~ır. " . zamand~ RusY.a-Lehistan badu Pş.nm raponınu tetkik edecek- asını Paris mukavelesi üzerinde Dünkü maçlar ve muhac~eı:ınm te~ pda .,,e-

i,, dağlarda Yaşaıruf ol- . Turkocak~arı Pan Tura- dunda ~ır hadıse çıkacaktır. B". tir. erkamdan mütevellit yanlışlık . rişleri daha ıyı, aynı zainaııd8 
a1ı:lalanndan cemiyet hayatuı. nızm,, propagandası yapıya:- nu Lehista~ seferber Hildllı ld - değil fakat mukavele Taksım ıtadyomunda oyna- mükavemetinin de faztaolmalıll 

uzak kalmışlardır.• !ar.: ~unlar Gence, Ba~ ".e ha- söylenen Beyaz Ruslar çık.ara- • • • • ~~~irken bazı esasların naza nan futbol maçları: dan rakibine birinci devrede 3. 
Dağlar bunlarda iptidai ev- valısıne AzerbaY.can ısını ver- caktır. Bu suretle Sovyet Rus- lngıhz harıcıye nazın dikkat alınmam olmasın- İstanbulspor - Vefa: Bu maç ikinci dewede de z gol ya~ 

fm hAti' yaşamasına sebep ol- m~kte v~ Az~rb~ycanlılarm ya için mubasamatı ilin etmek- Londra, 29 (A.A) _Harici- ~ müı!.ellit zar: olduğunu ta İ~bulspor, (O) ! karf' (3) (S-1) galip geldi. 
uştur. Her söze inanır, silih, 1'.urk old~&:Ullu ıddıa ~tmekt~~ ten başka yol bırakılmayacak- ye nazın M. Henderson, aoğuk il.lve etti sayı ıle Vefa;.:ı yendi . DENiZ LiSESi _ GEDiKLi 
'kat, muharebe telkinlerini, dırler. .Bızun muhaıınrlere ~u- tıı. Bunu müteakip Fransadan alğınlığmdan rahatsızdır. · Fenerbahı,;e - Beykoz maçı: MAÇI 
rhal kabul ederler. şen va~ıfe, ~erbaycanm Turk verilecek emirle hareket etmek • • Balkan konferansı Bu maç, 2-1 Fenerbahçeııin le- U üncü Deniz liseai..()e 
Şimdi biraz da hakiki tarihi, olmadıgını 1Sbata çalışmaktır: için bunu bekleyen, hazır bulu- Fransız kabınesı Setanik, 29 (A.A) _Balkan hin~e neticelendi. Birinci haf- diklifeı. ara::a yapıldı. gj· 

e bitaraf tarihçileri dinleye- Azer~y~an~a konu~ul'.111 Tür nan 60,000 Beyaz Rus ta A vru- Paris, 29 (A.A) - Kabine, konferansı ilk i timaını arın tayımda sıfır sıfıra beraben: kem Hilmi Bey idi 
kçe, tabu bı~ ~ ~eğıldır; zor- payı boydan boya geçecektir. akdetmif olduğu içtimada, be- aktedeceıct'ir. Ko~feransm ~~a idiler. Deniz lisesi bi.rlııci devred' 
la ikab~ ettıın mıştır.,, Fran~, ~ ~man zabitlerini, yannamesini tanzim ~c miizake isi 3 gün devam ve hafi olarak ASKERi ŞAMPiYON A (2-1), ikinci devreyi de (z.0) Ansiklopedi Biritanikten: 

'Klirtlerin asılları henüz doğru 
!lir surette tayin edilmemiştir. 
Fakat millattan evvel "On bin
.er'' ricat ederken, Van havali
şinde Karduçilere tesadüf et
mişlerdir. Bu havalide daha ev
vel Turani Gatolar mevcuttu .. 

suriler bunlara Kardo derler-
i . ., 

Lord G .. rzonun kitabından: 
' "Nesturi ve Ermenilerden 

"-oora İranlıların irsi düşmanı 
lan Kürtlerden bahsetmek ta
~ ve münasip olur. Seciye, ırk 

-...ı din itibarile tamamen yaban-
,. olan bu üç kavmin yekdiğeri
ce...Qu kadar yakın olarak yerleş 
rniı olmaları garip bir tecelli-

T. 
Seyahlarm kitap ünvam ola-

Afşar m bu uzun konferansın- tayyarecılerını, toplarını yolla- re etmi§tir. Kat'i şeklı yarın tes cereyan edecektir. MAÇLARI kazandı. 
dan yalnız §U satırları alıyc>- yacaktır., bit edilecektir. A A .k Bu hafta da askeri şaınpiyo- Gelecek hafta diger maçıat' 
rum: Görülüyor ki, bütün tarih- Almanyada, lngilterede, A- Cenubı men ada ..,,.v:ı devam edildi. devam edilecektir. 
ler ve bilhassa Lord Gürzon gi- merikada bulunan Bolşevik düş mile biliyoruz. Bu bir emri vaki Buenos Ayrea, 29 (A.A) -
bi en kuvvetli müdekkikler, 1- manları da paralarını göndere- olacAktır. Düş~aıılarımı~ın. ka- Bir çok cinayetler irtik.lp etmiş 
ranlılan, Ermenileri ve Kürtle- ceklerdir. Romanya ister iste- ti surette hangı zaman! ıntıhap olan bir İtalyan şeriri, heyecan 
ri irsi birer düşman gösterdiği mez harekete geçmeğe mecbur ettiklerini söyleyemeyız. Fakat lı bir takipten sonra tevkif edil~ 
halde Af_şar Ermenileri kan kar olacaktır . ., biz bu tehlikeden. korkuyoruz. miştir. Merkum takip esnasında 
deşi göstermekte ve Bedirhani- lngiliz muhabirinin müha- Bütün kuvvetimizi pe~ büyük bri polis feneri bri genç kızı öl
ler de Kürtleri bu kanla karış- tabı her kimse, bunu söyledik- bir sanal mücadele üzerınde te- dürmüg ve diğer bir polisi de ya 
trrmaktadırlar. Bu nazariye ·ka- ten sonra: merküz ettirmekle beraber dai- ralamıstır. 
bul edilince, Afşarın tavsiyesi- - Türkiye.... ma hazır bulunmağa mecbu- f · d ı·k 
ni tatbikte güçlük kalmaz. Ay- Demiş ve baı{hldığı sözü ik- ruz.,, spanya a genç ı 
ni kan kardeşleri arasındaki mal etmeden ~öyle devam et- işte lngiliz muhabirinin Sov Barcelon, 29 (A.A) - Darül 
isim farkı kaldırılır ve lranda miştir: yet Rusya Hariciye Komiserli- fünun talebesi, Saragos, Madrit 
Kürt, Türk, Kaşkai ve daha son - Bu gece gökyüzünde nasıl ği erk4mndan birine atfen kay- ve Sevil Darülfünunlan talebe
ra Ermeni namı silinir, her şey yıldızlann mevcudiyeti lifilcir dettiği müstakbel harp uhane- sinin mahpusiyetlerinin idamesi 
eski kana döner ve yeni bir İran ise, bk de öylece Paristea, &tr- ti bundan iba.rettir. ne k1111 protesto makamında ol 
do.ıiarl. !inden mahrem malumat almak Beynelmilel siyasetin bu da mak üzere yarın 48 saatlik bir 

Devam edecek) tavız. Ne cerevran ettiiini tama yeni bir dedikodusu. R"rev ilin edeceklerdir. Otdlkll ttılumını 4-1 ytnerı Dtrılz /isesi takımı 
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1 t h 1 1 •ı ı• b d .. evinde hırsız on ır ına asara ı mı yon ırayı u ~=i~~:~~~~! ~=~:: 
--------------------·-------------------------------:---------------------le meçlu. .. bir !ursu ;,_ _______ F ısıanbuı cuma günleri nasıl eğleni11or? Mezarlık Tek · eşya çalmıs ve kac ifo var ırbna tız aranıria~·.ta~r• 

lıiye şiddetli Hasaratyekônu Bir kabarede neler görülür? Yeni nizamname Yeni-t~ " 
dbirler aldı 800 bin lira lçiçe birkaç salondan geçilip tek kanatlı bir kapıdan girilince.. Şurayı Devlette tesba- ~el,._"' 
. .. 'f Ankara, 30, ( Telefonla) - • .. • Dahiliye vekaletince tanzim T k t k . •'-' 1'1~e· 

11zd~ son gunlerde tı ° Karadenizdeki son fırtınalardan Napolyonun barıt hıkayesı -Sıra paravanalann arkasında!-Amerikan edilerek Şurayı Devlete veril- ~ ~ ~\- ':ı:ne'i>\~ ta .. · 
cogalmıştır. Her se- b T" k k l I G miş olan yeni mezarlıklar nizam Yl_apıtan a 

1
• at O.i.\t1't'fıhi.t 

ie~elden şubata kadar karaya oturan ve atanb. ~r ko tey • - eceyarısından sonra namesinin Şurayı Devlette tet- ~a namenın ~\\ tes 
ıları çoğalır. vapurl~ıdnmd' basan soo 111 ıra avcılık - Koğuklardan balık kaçb - Korkunç, fakat uysal bir adam ... kikine başlanmıştır. Bu kabil o uTnmliuştutnr. ~ i.~· 
bu seneki vak'alar ge- raddesın e ır. m ı ki · · a ma ame ~et<>e · 

ye kıyas kabul etmeye- Bu yüzden sigorta kumd panih- ., r ez~~ ı ar ~esı~ etmışh~ıan Ber mal edilecektir. 't\ tat.'1.i.~~' 
d kt 

yalarile vapurcular arasın a - ~ ın ıyana, svıçre şe ır ~anun i in oförlere uzun ~ liY 
-ce e ço ur. . • İh 'lif İstanbul -~( . ~ • .,,. !arının bu fasılları ve yenı bele- ç . ş . bıJdet 
,sa Tophanede Azap ka tilaf çıkmıştır. tı 1 diye kanunu ile hıfzıssıhha ka- verılmektedır. 
C d k vapurcular birliği de halledeme S 1 d b _eşme mey anına ıı- . •. urcular- nunlarımrzm istilzam ettiği ah- on ~aman ~r a. ~ ısi 
an saha tifonun en çok dıgınden Ankar~ya vap · kam birleştirilerek nizamname- otomobıl sahıplerı bv .. 
~u yerdir. Burada dar dan mürekkep bır ~eyet gtelmış- nin esasları tesbit edilmiştir. müracaat ederek otorr 00"AH 

t'r Heyet dün Malıye ve ktısat . t k . ık •ıı Gı. A pis han odaları her 1 • .. Şehirler civarında asri mezaı· a sıye ç armak · .. 
:oktur. . 1 vek3.letl~rile ~e~s ederek tavas ' lıklarrn tesisi, mevcut mezarlık- ade istemişler ise d tr.ud . 

~azı mekteplerde de gö- sutunu ıstemıştır. . ' larm ıslahı, bunların muhafaza- me taksiye yeniden rLl 
ir. Ezcümle bu sahaya F k• ' sı mevcut ahkama riayet etme rrlmasını meneyle _ 
usevi lisesi il.e Beyoğlu a ır y~nlerin tecziyeleri hakkında ni t~lep reddedilmiştiı :Jıkişaf eden 
:nektebinde bazı vak'a- zamnamede kıymetli esaslar lımatname ahkamır ı kuvvetli 

ıdüf edilmiş ve bu mek ÇOCUklar Raşit Rıza, "Bizim Lokanta,, yor, yenilip i_çi_liyor, sonra da bu oyunları seyrederken kapı a mevcuttur. arabaların taksiye erır severl.r! 
•· t 1 b t'fo aşısr tat f ıı1 1 d' ld ş· müsaade edece~çmekl• ne kadar du··ru·· '· t .ı a e eye ı yı açtıktan sonra, her tara ta yor ~~c,a sınır eri dinlen ır- çr ı: urayı Devlette nizamname 
ı.şlanmıştır. "Bizim berber'', "Bizim kırata- mek ıçı_n ~ıra paravanaların ar- Esmer yüzünün kıvrımların- üzerinde bazı tadiiat yapılması Ada ~-büyürler n her nevi 
. ve beledyiesıhhrye mü Hilaliahmer, fakir ne" "Bizim mahallebici,, ve da- kasına ıltıca ediliyor. Kadınlar, da alkolün müthiş tahribatı far lüzumlu görülmektedir. A ·<1zlrden "ikare edil· 
~ri Tophan~den ~eşme ha İ>öule hep bizim olan bir.ç~k b?1"a~a her~esin ikadını, fak .. at kedilen iri :!'.arı, fitil v~ bulut .s.ı- T" .. · ı'nhı'sarını ı'stı• k da çamlarına ar..ı.ttd çocukların 
na kadar şıddetlı ted- çocuklara er:le; açılmıştı. Bilmem, Bızım hıç kımsenın kadını değil. Cuz- fatlaırınm bıraz fevkınde, kor- utun ce !erin bu sene esaslı bdılclnrı hile 
nışlar, bura~a t~şkil edi k k k iok~nta kapandıktan sonra. öt_e danı failaca kabarık olan ho- kandil !'ayesine_ y~kl_aşı:ıış kı- A 'k ~ imha edilmesini temin r. ~:mulsi· 
t!er vasıtasıle tıfo aşısı SICa yeme ~e~~C~ kiler ne yaptılar? Yalnız, bd~ı- 1 v~rda~ar,, b~ra.~a seslerini iste-- ranta bıır adam ıçerı gır~ı. Ka~- yen merı a grupu f:::~ ~ertibat almmağnrda k11.a· 
ıga başla~şlardır.. Hilaliahmer cemıyetının_ ılk ğim bir şey varsa, 0 ~abu bı~.e dıklerı gıbı yükseltebiliyorlar. ıl~rı~ı çatarak salona dogru yiı- Ankara, 30 - Tütün inhisa- ·~ma gihi 
tn baş~a nan, pansıyon, mekteple~e verm;~te o~dugu gı atfedilen müessesel~rın pek o- Çirkin, çok çirkin, aynı za- rudu. Parav~nalaı:ın arkasında rım almak için Amerikalılar ta Şimdiye kadar yapılan t. , 

ya kiracılarına da te- danın ihtıyaca kafı gelıp gelme mürsüz şeyler oldugudur. Aca- manda çopur bir adam kendisi- oturanları bıırer bırer muayene rafından yapılan 500 milyon li- k_at ve tecrübe neticesinde •, 
,apm?ğ~ mecbur olduk- eliği ıetki~ ~di.lmektedir. B~_se ba, bu arada "Bizim bal?,. nasıl ne getirilen "kokteyl,,' i beğen- ettikten sonra, .. ~.end~~i biır is- ralık teklif hakkında hük~et- n~i yapıl~cak m~cadel~_nin . 
ırılmıştır. ne ancak iki hın talebeye ogl.e oldu? ~izim balo .. Yanı matbu mediğini cem-1 bir hareketle iz- kem!ey~ a_ttI. Butun gozler, ona le temaslar devam etmektedır. faıde temın edemıyecegı anı 
ın başka Kabataş lisesi yemeği verilmektedir .Halbu~ at balosu! ... Tamam bir hafta har etmek istedi kadeh· kaldı- çevrılmıştı. Ne korkunç bir he- Ancak grup mümessillerinin tek ıruştır. 
ıe de dünden itibaren a- geçen sene bu mik~ar dö~ b~ evvelinden beri, yapılan dehşet rıp yere çaldı. Garson{~rın bu rifti bu. .. B~rada mutl_aka ~i~ lifleri mülga reji şeraitinden da Binaenaleyh bir taraf' 
nağa ba~lanmıştrr. idi. Maarif ilk t~dns~t .':11~fet~Ş li hazırlıklara bakılır, ve he!; kınk cam parçalarını yerden na k~.P.~armaga ahdetı:ııs gıbı ha ağır görülmektedir. Bu itibar tün adalarda ayni ~ sı 

!eri bugün maarı~ muduru H Y gazete süt~nlarına . ~eçen karı- sıl sessiz sadasız topladıklannı gorun~yor~u. ~aba_:enın mah- l~ te~lifin kabul edilmemesi ih- başlanacağı gibi, mü'- ı"l..ıt;>...: 
Jrim hesabab dar Beyin riyaseti altında tof!~ katüı1ere dıkkat edı!ırse, p~_k; a- görseniz hayret edersiniz. dut muşte:ılerı. telaş, kor~u. ".e tımalı kuvvetlidir. ğaziçi ve Erenköy ciheth 
·.a, 

30 
-Tesviki sanayi narak hangi semt ve mektep. !aylı, pek eğlencelı geçngıne Aynı d k . .. . endişe sezılen bakışl.arla bırıbır Tütün inhisar u. müdürü Beh teşmil olunarak bu hal- p. 

" h talebenın R' .. zaman a a sı muşterı- 1 . d k" . f d ed' -ıdan istifade eden mües de yardıma mu taç .. k şüphe etmiyorum. ıvayete go yi tatmin etmek l" d erın en san ı ıs ım at ıyor- çet Bey de burada bu iş üzerin- çamlarda da tetkil<.P - ıçııı 
erilecek 929 muamele fazla olduğu tetkik ve muza ere re meşhur kiıralık ismokin meş hissetti>ler: uzumunu a !ardı. KFranta adam, kalın ve de Maliye vek3.letine Iazım o!an ve haşart göriildüıKim~-ıt 
~rimlerinin hesabı neti- edilece~ti~.d . verı'Jen gıdala herinde, kiralanmamış bir tek ·- Yok zara b . y k yakası kürklü paltosuna büzül- izahatı vermektedir. imha edilecektir. ıardak~· ON 
k .. d' Maanf ı aresı, . ismokin bırakılmamış. ' r eyıı:ı. ·. 0 müş, etrafına dehşetli nazarlar 

uzere ır. ak meğe tahvili için Hı Arkadaşlardan birini, gece zara_r. · · Bu sefer, getıre!ım i A atarak herkese meydan oku- D • • ı d d •• rrJ;ın k 
im, Verginin esasınI teŞ r~ sıc ye elinde ricada bulu saat (11) e dog'ru, kendisine merı~a~ kokteyli size .. • yor Vaziyette idi. ışçı e sene ı· 
Yu .. zde 6 m'sbetı'ne go"re 13.lı ahmer nez - .. . b 1 kı İç'-'nın yasak Id • r e Uil akı d - - "".' . o ugu mem- Halbukı', tuhaf deg·ı·ı mı·, bar-

d d M 
.. k 11 f- nacaktır . pek y ştır ıgı egıretı a! o - 1 k ad 1 1 

' arasın a ~· u e .e 
300 

f k' çocugw a yafetile, otomobilden inerken ~ etın -~ e a;ıı a~ bu _içki .. h~- da çalışanlar, ona bizim verdi- k ı • • kt ttil 
:arafını tahs.ıl şubelerıne a iT , görünce hayret etmedim. Bir lı~asını muşterı ~e~endı. Yuzu- ğ,imiz ehemrriiyetin onda birini ongre erını a e er 
ve~ecek~erdır. • , .. elbise verıl~c~k günlü~ ;beylik, beylikti_r demiş- nu buruşturarak ~çtıkten sonra; bile ve?Tieyorlardı. Bir kere ya • 

1aıresınde ıhtılas Himayei etfal cemıyetı bay- ıe:. Bızım de senede bı~ gece~ t -. Hah ... Dedı, ~.arar.sız ı bu ... nına kım~e. sokulmadı .. ~nra, Senelı'k bu"tçe kabul edı"ldı',• belir. 'eti 
r 30 Ank a 

icra da .. ebetile fakir çocukla mız, felekten çalınmış bır gece- spırtosu da az ... Otekı hardal daha gıı.rıbı, kızlardan bın yanı .r 
a, - ar ram munas .. k _ 1 b·ı· y 1 k' d' kokuyordu ı 1.1 ki "d 2 H "h" "kta da suiisti d elbise tevzııne a sayı a r ır. aruz, şu var ı, ı- ... . na ya aşıp morarmış burnuna ı areye anım da alındı '. 
mu ım.;;ı r rdan ra yar ın;a ~e Fakat cemiyetin ğer sene'ler olduğu gibi, bu sene . Gar-son cevap yerıne ; !ierin bir fiske aşketmesin mi? Hey- . 
ı~ştur. I ı memu. rar veı:mıştır. . . 'n fazla tahsi de bizim baloya gitmek, bana hır reverans çıkarak uzlı.klaş- betli adam, şimdi ayağa kalkıp, 
l~ge~ n;emurla~a da ışten bütçesınde ~u ış ıç~ütün fakir nasip olmadı. Niçin mi? Dedi- tı. Barlar daha <loğ·ru bir tabir- kızcağızı rugan iskarpinlerinin 
:ılmıştır: Tahıkkata de- sat olmadıgındı:a imkan bulu- niz. le kabare gittikçe mahremleşi- altında tepeleyecek deye bekle 
lmektedır. çocuklara yardı Napoleon'un meşhur bamt hi yor, koytulaşıyor, tenhalaşıyor dik. Ne münasebet?. Kızmadık 
:ı.mide cinayet nam:ımıştı~-

1 
cemiyeti şim- kayesi!.. Evvela smokinim n~stl _anlatayım _b~lmem, daha tan sonra, hafif teırtip güldü bi-

Hımayeı etfa • dmı et yoktu. Bilmem alt tarafını söy- bız bıze, daha bızım, daha tek- le ... 
29 .. - .. Suruç k_:ız~~ına: diki halde 300 çoc~J:~drr. lemeğe IÜzum var mı? Pekey ~~fsiz ~ir hal alıyor: ~ir aralık, Pekey, o halde bu korkunç 

:. k~_yunden Hadı_ ~sı_n mek üzere h~~rrla 
1 

dan süt amma, diyeceksiniz, diğer bazı oyle bı·r saat geldı kı, mevcut zat, ıkim ola, deyeceksin~z. 
oylu Suruçta camı ıçınd.e Cemiy_ eı ' sut dam asınb 

1 
d arkadaşların yaptığı gibi sen kızlar, masalara kifayet edeme Biraz sonra birisi kulağıma e 

··ıd" ··ı ·· t" Katıl klarla şu e er e • ba a o uru muş ur. alan fakir çocu l' t _ de bir gece için, şöy!le münasip- mege şladı. El peşrevleri yap ğilerek şu izahatı verdi; 
ıabıta tarafından yaka- mukayyet ola.n çocu.kların ıs~- çe bir ismokin bulup kiralaya~ maktan kimse de çalıgıyı din- - Ktlık kıyafetine bakma., 
ı~. . .. .. .. . !erini istemştı. Bu lıste_ler ::zı ;;.,az mı idi~? .. ~a~l'r!. Kiralaya leyecek hal kalma_mıştı. Zate~ ~e~ uysaldır. Kib~r~'.lfın hi:me 
ı~tıçvabında curmunu ı- meye başlamıştır. Cemıyet mazdım. Çunku egretı ata bın- çalgının başmdakıler de hangı tını canla başla gorur ... Eger, 

ıtıiş ve ~~k~ul~n ~vvelc_e çocuklara. kundura ve. bazılarına medense, yaya y~meği tercih h~~ayı_ çalacaklarını unutmuş b~r tecrü_be igin feda edilecek 
lı_ndan bırını oldurmesı. takım elbıse vere7ek~ır. •ederim. Sonra da, sıze tuhaf bır gıbı tdıler. Her telden çalman bır beş lıralıgın varsa .. 

-~re 
e 

.mık 

. ıntikam almak için bu ~ı Çocukların velıle~ıı:e de ~yrı şey söyleyeyim. Ben ismokin bu daracık salonda, öyle bir Korkunç zatın, kim olduğu-
1rtikap ettiğini söylemış ca ;abun ve şeker pırınç dagıtı- [çinde fena halde rahatsız olu- curcu:ıa. havası başladı ki, dey- nu lüzumu kadar anladınız, de- .yanııı 

lacaktır. . . _ rum. Haydi, bu ismokin insanın me ~ıtsı~_..: Bazı açık g~zler, ğil mi?. _ Dişçilerin diinkll kongresinden bir intiba le, otel-
g"opyan yangını Arife g-ününden ıtıbaren tev vücudüne göre yapılmış, kusur çeşnı degıştırmek maksadıle ge M. S. renlerde 

zi edilecek olan elbiseler anne- ·laırmı örten iyi bir ma~astar e ce yansından sonra avcılığa çık ' • uu • Türk diş tabipleri cemiyeti !eri intihap olt,nn hiç küçük telliylt 
tahkikatı l b' !i<Yi tarafından hazırlan- !inden çıkmış olsa ne ıse .. Fa- trlar. 50 cı• se senelik kongresi dün Türkoca- celseye nihayet ve. ammh koh-

PYan h~nı facıası hakkın- meraktaırdı; - - kat, rastgele tedarik edilmiş bir Fakat bu saatte, Beyoğluııun n ne ğında toplandı. Kongre riyaseti İk" let ı..lAb'l' :ı' . 
u - d d k ki d b ld ınci celsede, m.:ız t .,.-

1 ır tnll. 
lıtantiklik e tahkikata de l k eşya ismokin, mutlaka ya ar olacak ~r so a arın a ı,. ıı:cı~ avcı ne Darülfünun fakültesi dişçi dn -~ · h k"k 
iiliyor Se~best bırakılan Borsaya a ınac~ t. tır ya ıbol.. lıgı yapılmaz ya .. Kımı bır ya- Hukuk fakültesi 50 şubesi muallimlerinden Kazrm e Kazım Esat Be~,erin•t a ı ı 
•e y . . k .. tantik Tütün sabun, zeytın, zey ın- Ne ise uzun söze ne hacet, ban ördeği bulmuş, getirdi. Ki- Esat, katipliklere diş tabibi Be han Abdullah B. riya:te gkiınsenin 

orgı te rar mus • 'b" "hracat eşyası • d'k o·d k m· k 1 1 b. ·ı d ' . k 1 ncı' tesı's mıştır . 1 • şekilıiıt tğırıJarak isticvap edilmiş yağı gülyağı gı ı ı da muame· baloya gitme! ı.. . _ıklen_ ahr a- arıa o kunc at ıVr ykag ıb ışıd_az a • hice Hanım ve Feyzullah Kadri V f d ...... 
M:evkuf bulunn çırak Ya nın ticaret borsasın daşlar, yedik ~m,. ıçtı. en, at- ya arış ı. a ıa, ?ş onen Bey intihap edildikten sonra i- H ~ ~ e _ent .ıza Şeı.a;.'n~,tiı-. 

iahli 1 b' dd d'lmiş· le göreceği yazılmıştı. • . ta isterlerse gıydiklerı onların olmadı. Fakat, bu yenı gelen- yılını tesİt edecek dare heyetinin aecen sene . asıp eyın ı'a'<tı:asma uı••••ıl 
ye ta e ı re e ı Bu hususta İktısat vekaletı olsun elbette orada gördükleri !er, o kadar müptezel şeylerdi İ b 1 h k k f k'"lt . . raporu okund b • mesaı ten bir dakika müazkrutllnde Domınig 

1
,...,.. • hk"k tetkikatını ikmal etmiştir.Yakın ni bi;e anlatıdar. Maamafih, ki, kendi alemlerinde eğlenen- kst~n ull' u. u _a ~ es~nın. u. dilerek ayakta tevakkıçırı.ımbı ormı· 
••ı'Unıst ta 1 ah d İ tanbul İzmir, Samsun, . rası da muhakkak ki, eğlen- !erin keyfini-kaçırdı. ya ın a e ıncı ~en1eı ~-vrıyde.sı Raporda, cemiyete varidat te ve sonra cemiyetin ye~. Ma çıııı qçuı 

~\.\.. · . a, s . t borsa- şu . • h" B k . b muazzam merasım e tes ıt e ı- mı'nı· 1·ç1·11 va t .. h'" sandı· · · • yirmi seııı 
" nıstlıkle maznunen tev M rsin Trabzon tıcare mek için baloya gıtmege ıç te ere et versın, ka aren-in ge 1 k . S . d . . pur enezzu u ve gı mzaınnamesı . .,.ar m aA:ı 5 k' . . . "d' . e ' .. 'nde mu d d --ı· o·· d"kl' k 1 y ece tır. eneyı evnyenın şu- danslı ~aylar tert' d'l k ve m"n k 1 nm . t çı qcaıı '· ışının polıs mu ırı da bu maddeler uzerı hacet görenler en egı ım. o ı ı ız arına!... avaş yavas, b . . d 1 . . 1 1 ~ ıp e ı ere mes u a aşa o u u~buaa bir •J 
e ~tic 1 h't bul sın kt ·ı k · · küçük bir sakinl"ş • b l a ı · at ıçın e yapı masr ıçın ça ışı lektaşların toplanmasma çalışı1 Azadan Cemil Ni• M'~ uıv!Ue ve 
~ i • vap arı .1 aı_nd b- amele yapılaca ır. . t borsa nülde eg enme kı~ıf~d' t k - medge aş ~y n s~ o.nun maktadır . ~ , ı 
d · .stıcvap netıcesın e u Bu münasebetle tıcare arzu bulunması a ı vr. nsan, ço geçme en eskı ne~esını ia- M . d h k 1 .. dığı, bazı sebeplerden dolayı neş zamnamede muaven, .....:..ıos kuruş be-

aıı. ıiçü serbest bırakılmış- !"b ratuvarı bu ihtiyaçları te iki çift Iaf etmek, sıcak bir oda- de ettiler. . .. erasım e .~ u { pr?fesor!e r!yatı teehhüre uğrayan cemiye ölen meslektaşların ail~~ ~az olun· 
~-~evkuf bulunan Cevdet sı. a ~ebilecek şekilde büyütül~ da üç beş kafadar arkadaşla Kafalaır epeyce kızışnı:stı. Bi rı ~o~ alarak _m1:1~~-s.e_se~~n .. tarıh tın mecmuasırun mükemel bir hasredildiğini ileri sürer'* e'J çarsım
·~aşı adliyeye verilmşler m~ .e Bir kaç gündenberi şehrı ba~başa vermek suretile de pek risi teklif etti: ~esı~ e~, yetıştı·c ıgı buyuk .a- hale ifrağı için tahrir heyetine muavenetin yaşayanlara, r\ Ot~aıı 

ce_ t~~boratuvarının tevsiine baş ala eğlenebilir. Nitekim, dün - Beyler! B!r oyun çıkara- ~ a~ ~ .. 
1 
ba.hsedecekler?ır · daha beş aza ilave edildiği, bil- yardıma_ m~t:d muaye-0ııı:f:7 ~0~2° ~; 

Puro t""t"' l • mız r. gece ben de ıkendi hesabıma hm!.. ~ .. u u a u te~ı .:akıııda ?,ır al hassa formülü cemiyet idare he da teşmıl eclilr. teminın ınunkkaıa ile 
''Un . . u .un e_n lanmış?, • üdürü ek alil eğlendim. Bır kaç agrndan, cevar> veril- b~ _neşredecel,t• .. Bu a.~bu_ı:nd~ yeti ve tarunınış meslekdaşlar- setle kabul ediJ.;t.-'duı mıli vesailcinl havi 
:ro t~~ıs.~r ıd~r~sı Ad~~- Muskı~at. m .. "rü bu p Bakınız nasd? di: ş~n;dı.ye kad~r h~kuk. ku~ulerı danmürekkep komite tarafından name aynen k~d. ;nlsyonu mahsusuna. 
ınu:tunu yetıştırmek ıçın Müskirat ınhısarı ~~du ele- Beyoğlunun ehli bir hayvan - Ne oyunu? ~ ışg~l etmış ;':11u~errısle~ın re- tertip ettirilenanestezihampulle atle faaliyetelle,smukavclcnamcslnl gör· 

e e_ tarla~ı ?.'apmıştı. Bu gün Ankarad?n şehrımıze f e ismi taşıyan bi: b~rındayız. ~~- - Koğuklat"dan balık kaçtı sımlerı ve tercıımeı hallen bulu rin ve ruhsatı resmiyesi istihsal rür etmiştir. . ıerlnde Ankarada orman 

t
be{ tışen tutun~e~le ~azı cektir. Murnaıl~yh Ankara~ f;_ dmlı erkekli yıırmı kadar kışı- oynaya~ım. .. nacaktır · olunan bir diş macunun hastala- Müteakibf ıd,, umumlycsile Eskişehir 
dA er ~apılmrş, ıyı netıce- ni sene bütçesı hakkında . ~ yiz İç içe bir kaç sal_ ondan ge- \T aktıle ço.;•ıkluğumuzda OJ- A H ra tavsiye edildiği ve cemiyetin intihabı yap'r.J:Jrsa orman mlldUriyeıle -
~ edılm' t' B t"tun" . ahat vermıştır . 1 b' k d d • b • a" mı"t B 77 ya \ ··ı h . ış ır. u u - ye vekil.etine ız · çilerek tek kanat ı ır apı an na ıgrmız u (.oyunun meger, o • • - geçen sene masrafı 1425 lira ol meyanına İa -·1 ·;.k orman muamc1Aı 
"~susıyeti, çabuk sönme- Elektrik tarifesi girilen •bu basık tavanlı yerde, zam~ fankrı:a ·ıarmadığ,m•ı ne şına girdı' duğu izah edilmektedir. bibi hanım. it~:t' ed milracutları ilıln 

daha yumuşak olması· . n tarife hava, 0 Jı:adar bozuk, duman, husus•yet1erı vaırmış! Bllnu . . .. terdi. Reyi . . ---=--
Uç ayda bır toplana . . k f ı'spirtonun biribirine <lün Y,ece anladım. Oyunda eb~ Güzel san'atlar birlı'g·ı· edebı'- Rapor kabul edılmış ve Reısı d . 'd\s~fi n ı k . la d n elektrık şır e ne es ve · • ümh G · H ·ı M r · . e yem ı a.ıt:u az ca temizleyicileri komı~yo~ r~ a unun içtimaın karışmasından mütevellit sert r .. evk;:ne düşrnler b~lrğı Ö}•le yat şubesinde yakında şair ~- ur Bazı k~i i e ec~s reısı· na Behire Vft hay,,,ak için 

•• , ti tarıfe omısyon r ücretlere koku, 
0 

kadar iğrenç ki bu mu- yerlerde arayorlardı kı bulama- Abdülhak Hamit Beyin 77 nci azım, a_şve 1 
. ~met . aşalar larla eski re\an Jrı • • 

ılıt· R"_e~e turedı da şirket murahhaslam~ !erdir. hite alışmayanlar, bura?a b.ir y~şlar~~a !'ayr~t em:emek ka- senei devriyesini tes'it mak- ra ~e Sıhhıye vekılı R~fık ~eye allim Kazrm o~IŞeSIDe 
ı~tzın bazı semtlerinde zam yapılmasını ıste. ş rah- kaç dakikadan fazla, mtimkun bıl degıldı. Ne ıse, kogııklardan sadile bir müsamere ya- tazı~at tel?r~fları keşıdesı te- haneddin Rı'a . . . 

t~l.tPürücüleri türemiştir. Hükumet_ v~ be:~ı.?'e ~~i kal değil kalamazlar. Halbuki, hiç balık kaçtı oyunu bittikten son edebiyat müntesipleri davet edi karrur _et~ıştır. . . . met ..- ' · · '\atııll1. ekser bıleıler •n 
.- .an bazıları ocak temızle hasları ise fıatın o . ugud? N t' k'mse bu kokuyu duymayor. ra, tura oyunu başladı. lecek Hamit Beyin eserleri ha Cemıyetın yem bt.içesı 20~Q li u,,_• - ~ızhır oluyomr .. Aynı z•m.•ndı 
'1 11.ın d srar etmışler ır. e ı 1 • . . . y.. .. .. k' . . ' ' ra olarak kab ı d"l · Jnun en eSkı 'ôerbaylı ve muaaıelcıl cıddl ve durüst 
e nıecburi olduğundan masın a 1 'ld' .

1 
. t. Bo<lukta donuk avıze gıbı sal- uzunu ımın elınde · bulunur yatı hakkında konferanslar ve- u e ı mış er 1 tlh llı.I 1 bil 1 1 b kit h 1 ev h' kAlete bı ın mış ır. ' d h t 1 d el" <l" 1 . .1 k. 0 .. 1 • ıp ett er ctern er vı mu a a:<ı 

..., sa ıp!erini sıkıştrrı- ce ve a h rrazi şir- J, :ıan bu duman an .ra a sız o - sa, mey anı ort onm~ < va7.ı- rı_ ece tır. uze san'atlar birli- Hesap müfettişliğini olunıca.,nı mlndlrler. 
<>a7 1 ·ı · B ndan baska ava "' f · el" ·· d B b" ı .. b h · · 'h 

6
' e e-ı- -ı an da kendı en- u. . " 'f 

1 
. tetkik e-J mayor. esı ona uşuyor u. en, ır <e gı ıı usl~s ıçın 1 zanıt yapmak heyetini ibra eden rapoııönti Valide HAnt ı·tcisallnde 

'-'tye · k ti nın de tarı e en · ··ı.. .. .. 1 · · d f l t d - rı .. d . nın resmi memuru e erı Bfüi.kıs, J!U ıırıuvc·, soy em- na· a, a <a og>rıısu a a ,- e ta ır. vip ed;Jmis VA'1.i hesap 
1Yorlar dilmeğe başlanmıştır. 



Mll.LIYI:T Ji 

.M.iz;« ılı, 
c,~t respantinler, kibar kokular ve kını h~nımlar ve beyler var.-1 ı - a· 

• kibar boyalar .. Buraya kadar a- Göğüslerinde kNmızılı, beyaz- k ~ 
menı,. , • ı·tıı·go/'' tir la! Lakin erkeklerin baloya git şlııyh0ur· rr1airy. et kurdelaları ile dola-

• ,, • ınelerindeki zevki nerede ... Tu-
- İ 1931 valetleri yok ki; göstersinler.. Selami İzzet te elinde bir 

yh Saidin) Bazılarının giydiği ismokin ve megafon düdük öttürmeğe bile 

1 l - Arıt.ara cadde•i ekserisinin kak, arkasında bir yetişmeyen sesi ·ıe borazanlık ren ~r lOfadresi: Milliyet, la. 
- b ı. beceriksizlik kadar sarkıyor. edecek .. İsmail Müştak Bey işi-

1931 

Se1.ı: ı., c:ı. 

VW'W 
Bugün M A j 1 K S 1 N E M A S 1 N I> A 

2 lılm birden :\IARGlcERITF: l\IORE:\U ve \ H \1 
BU! '11.RD cnrafın ı lan ıem>ı e<lıl en 

PARIS GECELERi 
TAMAMEN FRANSIZCA SÖZLÜ FiLM ile 
YER YÜZÜNDE CENNET 

tarın ~1V'i kabil bir 'komed" Herkeı ınıitee• ir oldukı 

\ ıtrtkten ~ıiluwr. Em,ılsir. mu\ ·fa~iyct 
bun n.? 1 , numımJt.rı: Hakkı da var. Gardropta du ne göre gah gözlüksüz, gah tek E • • k • ti"h t • 

er keli, •llıob_, - 24312 - 24313 ra dura, adamın vücudünün ka- gözlük ve gah çift gözlükle iş- n ıyı ocayı ın ap e mış ... 
lıbından çıkmış olan bu kara ve 1 d"kk t d. N 1 F d 0 ••••••• 7 ,ub:ıt cum.1rce'1 ak~amı •••• e ~ -il:lQiOCRETLERl ere ı a e ıyor... umara ar _ ransızca an - • , 

kara. ~--c:. . . IJirldye için Harıç için k~t~ ':1rubaları giydiniz mi, ke~- ~şladı ... Biz~ numara 529. La Ufak tefek bir adamdı. Çir-1 kendi dediğini yaptırmak iste- • M fi N ı' 8 N il 8 E T T ı· N Konser 
ak 1:>12''"; ~· ıf:• !> Jı:uruı soo kurut d~nızı tramvayda zannedersı- kın çıkan hedıyeler, hep 400 kin tlenemezdi. Fakat güzel de yen bir kızdı .. Babasını, anasını + U U 

akat b· 6 O .. 1400 " mz.... . . den aşağı.. Arada bir bir tana değildi. Bir kaç sene evvel ev- çok iyi bilirim. Benden, kendisi + . . .. . . .. 
vesai' !2 . ~ •• "_ 27ıı.:- " . Ben baloya gıtmem.. Gıde- 700 lü çıkıyor ... Bir de hakıyo- lenmiş, güzel bir kadJn almıştı .. ne bahset... • \11.:>lJ 1 CJ·.~ııı, - Rl ı SE'\ ,.c ukad•ıları relak•t' < 

tahl~ı '·f''_ı't geri verilmez nm amma •. pek ender .. S~n ~e- ruz, ya bir yüksük, ya bir cim- Kadınla kocası arasındaki tezat, Sonra metetmeğe başladı. ı MELEK Q ı· NEM a 'l ı N Da 
~ tiklfili ınrob tn nüsh.Jar ıo 1wnq fa tam sekız sene evvel gıtmış- biz.... derhal göze çarpıyordu. Kadın, lnatçılığJ, erkeğe hakim olmak ••• O ft O H 

1~ ,..,,\:,. ,• maıbaaya a;ı ;.-. tim, bir d~ bu ~ene gittim. Şu Ufak numaralara ise, heykel Kocasının aksine olarak, boylu hususundaki aru~u. b~r tarafa 
enı yu".as>iriyete müracaat edilir. halde seneı kebıse ve ya olem- ler, yastıklar, vazolar, kavano;r.- bir kadındı. Kocası, kansının ya bırak~lırsa,_ çok ıyı hır kızdı. 
vayı Bıse nniz iliınlan• mes'uli•etini • ı "b" d.. d b" r Tebnk ettı · , p~yat a:. gı ı ort sene e 1 !ar ... Gümüş maşrapalar çıkıp, nında kendini bir kat daha kü- .. · . . 

. ................... ~~ 
ap i~·•ıez. bıle degıl.. Matbuat balosuna duruyor ... Şanoya yaklaştım ve rülmüş görürdü.. Ekseriya ka- :-- Boyle hır ka?ı~a malik ol-

"d nl · " 1 b" 'f tab" " dugundan dolayı ıftıhar etme-
ına sakJaııı •• k .. h gı e erı şoy e ır tasnı e 1 baktım .. Numaraları çekmeğe dm emreder kocası yapardı. r . 
ve milıılüı ugun !1 ava tutabiliriz... Her sene giden- memur olan hanımlar numara- Buaün d~ öyle olmuştu .. Alı· ısın .. E t İffh di 

iTTIHADJ MİLL 
µk1tan ııom-.. rEı hararet 8 enu 2 dı. ler ... Şeker bayramı gibi, her ları; mandalina seçer.gibi alı- nacak~ sarfedilecek mühimce D.-. ·· vki~ ·k· d. 1

. a.r. e yorumk .. 
. r•ohanil ve hava tiri d b. ·d uşun , en ısını ısteyen pe 

•L;siın ederek bu •• u;.;;ıı sene var.... sene e ır gı en yorlar. Gah begah kovanın için bir para irin kadın emretmic k k ki · dd tm" ld -
Türk sigorta şirketi 

,. 6 .... K . . .b. ç·· k.. · " -<• ço er e en re e ış o ugu 
ı;okmuş1ardır. Ho ler... oca yemışı gı 1••• un u den beş, kac7ıt alıp biribirlerile erkek· hald ben" ı kt 

ancak Türle hud\J'' J bu yemiş iki senede bir meyve k " ' 1 B. · . k" .. 1 h' e, dd~ zevceı:ı . 0 ma a 
azısı . .,; . . 

1 
papas açtı oynuyor ar... ız, - Eğer ısteyorsan, pe ı, oy e ıç tere ut etmemıştır. 

Harik ve hayat ü:ıeriııe sigorta muamelesi icra eı 
Sigortaları halk için mhait ıeraiti havidir. 

ka1ımq ve ~nurun Y v~. uç ~e~e. bU:. gıd~ er, enayiler de (kendi hesabıma olsun, demişti. Dostu dikkatle dinledikten 
·~·~. } h kk d 8~ ~ongresı gıbı, .dört s_enede söylüyorum .. Kimsenin iştira- Fakat arasıra kendi kendine sonra: 
~:~tq O a ID a bır gıde~er. .. Se~e~ kebıse ve kine razı değilim) numaramıza sorduğu bir sual, gene tazelen- - Evet, dedi, biz ~u. inatçı 

u cemiv... ya olemp~yatl~ gıbı ... Daha faz hediye çıkacak diye bekleyip, di: kızla konuşurken, kendısıne so-

Merkezi idaresi: Galatada Unyon Hanı 
Acentası bulunmayan şehlrlerde acenta aranmak 

••••~"· Telefon: Boyotfu-2003 44~N 
yOktu.~i:z:m memlekette matbua- la fasıl.a ıle pdenler ... ~unlara duruyoruz... Meğer efendim, _Niçin ben bu kadına, bu rardık: . 

Jeri pek beğenilmez am- en nadır vak alan mesela İstan kur'a çekmekte kürek çekmek k d 't t d" , - Nasıl bır kocan olmasını 
• .6. ve mpalo müstesnadır. Bilmem bulda sokak tamiri, Darülbeda- .b. bi h"' . '. İ . h a Barı aaalie ıyorbum,:~sı.ttı". istersin? .. ,...,uncu • . .. 1 . .11 . h 1 gı ı r uner muş.. şın anım u su n ceva ı Ucl • 0 h" dd.. d d 

•n bizim matbuat balosuna yıde guze pıyes temsı en, a 1 h 1 . .. km k ç·· kti be n severek , ıç tere ut etme en er • _ . ara ava esı, surme çe e - un n, o u, d" k". 
h Saidlbul halkının ragbetı fazla- kın başmakale okuması, peya- kadar nazik bir ameliye olmasın aldım Bu muhabbet eksilmedi 1 ı. . 
"d A" d · · · - · · t minin semirmesi Osman Ce- · b be · · · ' - Benım kocam, bana ıtaat ag attı gız an ışıttıgım nvaye - :. . . . . dan ileri geliyormuş .. Maazal- arttı .Fakat, aca a o, mm ıçın d k k d b d 1 1 al d 

.. d "~ ğl li mal' bumunu gorebılmesı gıbı .. .. .. K d" . . h e ece a ar u a a o m ı ır .. 
gon ert:nllr.an l'"'.:' e ence." o- 1!1 . . . llıh bu işi bana havele etselerdi, ne duşunuyor?.. en ısının er Bö le bir adam · bulur bulmaz 
andılar. Selahaıvela derhal ılive teşbıhl_er bulabılınz.. .. saldrr suldur elime gere nu- arzusunu yapıyorum. Bana em- h' Y dd.. d • 
d de kendici Galıba uzatıyorum .. Dun ak- , " n . . ben" . fhf f ıç tere ut etme en vaxaca-

a e . . .ı, matbuat balosunun . . · · marayı okur hediyeleri herke- rederken, ıçınden 1 ıs 1 a g· ım Benim i"in en İyi koca· 
u hıç bıır · 1 tb t şam on ikide baloya gırdım. • d. ' ·· " ' • ıncı sıma arı, ma ua . . se dağıtırdım... e ıyor ~u: ·· . . budala kocadJr ... 
!arına fer..ıarıdır. "Balo sahasın- Daha gırer gırınez, karşıma Se B b.. Kendısı zengın bır adamdı.. D tu d ha f 1 d' 

b · d " . "" . İ ktı. en numaralaırm oy le ga- . . .1 . kız os nu a az a ne ıye-
e u ış e acemı onlar gezerler. wmı zzet çı • . t 'tlil . .. . . d"k Karısı da kibar bır aı enın ı ceg· ı·nı· dın· lemedı· Elı'nı· sıktı 

d" · · .. . . 1 y·· rıp ece en uzerıne nazarı ı . . . led"ğ" h ld bi ·· , n ısı~ seşuphe etmez kı, şu ke- - Ne o .. Geçmış o sun... u- . . .. ıdı . Yaşı ıler ı ı a ~· r ayrıldı .. Öbürü: 
§ oldugun masanın kncesine bir zun·· şı'şmi"' katı celbettıkc;e, Muştak Bey, r.ok talipleri reddeden bır kız- H.. ti · · .. 

-ır ,.... • kk.. b' h rkl " - orme enmı zevcene soy 
~ .... , _"'t. ç yavrusu gibi yapış- - Hayır, bir şeyim yok ... De- şayanı teşe ur . ır te a u e dı. Fakat bir gün bu ufak tefek !emeği unutma! .. 
mış olan siımsük ve sıkıntılı dim .. Fakat aynaya bakmadan hemen hanımlara ıhtaratta bu- adam kendisini isteyince, kız, Di erek .. ldü ... 
adam, ta ötede, kapının gerisin kendimi alamadım .. Hakikaten lunuyor. Fakat numaralar hep hiç tereddüt etmeden muvafa- r--=;;:Y==-· -gu=;=;::;:;;====. 

5 *-, '1<>lk akıntısından azade kal yüzüm şişmiş. Kafir yaka, beni 400 den aşağı çıkmakta devam kat etmişti .. Her kocayı beğen- Sinema - Tiyatro 
mak için giz cruniş olan haki- ÖY.le ıukınış ki; kan beynime hü ediyorlar .. Ne denir?. İnatc;ı nu meyen )>u kızın, kendine, tered-ı"--..----------,-

;; kat, ince, uzun, ve matruş genç, cÜm etmiş .. Yüzüm, gözüm şiş- maralar... · düt etmeden varmasına o kadar s. B. Darülbedayi 
~ daha beride merdivende, bilet miş ... Ne çare baloya giriyoruz.. Nihayet işi anladım.. şanu- sevinıp\şti ki, bunda, izzeti nef- temalllerl 
~klayan f'.mırlı at, elhasıl hiç Ben, evvelden arkadaşlara be- nun en parlak uzvu olan İsma- sini okşayan bir de gurur hisse- Bu ık .. m 

YUJı~e göruhnıeyenler, bu mace- nim için biır masa saklamaları- il Müştak Bey, kendine has, a- si çık.~ı;ıyordu. Fakat daha ilk ISTAJIBUl ID.flllflf •uı 21,30 da 

mı u. .. 1 isıl rejisörleridir. nı rica etmiştim .. Masayı koy- cül ifadesi ile: Para ile balo bi- gündro 1'adın, hakim oldu. Ko- ~ ~~ ~ GEÇTi 
u. her zaman söylerim ya! dımuzsa, bulun ... Kim, kime e- Jeti almış olanların tesadüfen cası. mutlaka onun d~diğini Y~P BOLUNUN 
~:nın 'ledim. Bunu bir hü- fendim .. Öyle kalabalık, öyle hediye kazanacaklarını anlatt mağa mecbur olan bır erkektı. PAZ,\RI 

alarda .>ylemeyorum .. B:ıto- kalabalık ki; k":ç defa kendi ço- ve dedi ki: 
1

' • Kadın! on':1, muı;abbet ~ene- Kom•dl 
ne kadar ehemmıyet rabını düzelteyım derken, ya- _ Malfun 1 M d'b' bılecek bır hısle hıç sevmıyor-

olmaya ise, gitmemek, on- nındaki madanun ayağını so- yaB... umk, d.1 ı:ne du. Yalnız kocasına karşı çok llll 3 perde 
Gutushnn . N d . h m1 dili" . b ka ışık vermez... ız, en ımıze .1 'f h" ·· t · d .<\.a :1. '· e en gıtmem. yan anı ar, men nı aş - h d' r .. , ı tı at ve ımaye gos enyor u. 
erleşı, -atar: '§rnamışım. Baloya sının cebinde arayan beyler, az e ıye v~rme 1 mıyız.. Her halde bu ~an koca ara- Yızaolar:ı ' 
b1;1nıaı;, ~ı, ~hde bir sıkıntıd.- değildi. Tıpkı çocuklann su yo .- Ban ışık verme~orsunuı .. sındaki fark, o kadar büyüktü 11111111 Elers, 1''. 
IdwJer.ı ~r.?11 8ıJca."'1tı yalıuz ben- lu oynadıkları gibi kendime Bırer kaşık olsun venn!.. ki bu farkı düşündüğü zaman: Croisseı 

cıegıJ, ~le ı. . . ' . _ H~ t k ı ' Nakledenler: Bedlı H. YO V11fl Riza 8. 
var anı . ser; ~ hazurunda da dolambaçlı hır yol açarak, ıler- ace Y~ ··· - Ben ne yapmalıyım da, Bu akşam unıumı biletlerde ım . 

a: ~ıc.-~'01ll;"'n(ı., benim bi !edim ... Şöyle etrafıma bir bak- - Ç~t~la soz yok ya!. Piyaz karıma hakim olamazsam, hiç dltt vudır. • 

Bilmecemiz 

l.i111.•c•11ıi-;n hatı•ılll•iı 
,.1ı11 

ı ı ı • ı 6 1 a 9 ıo ı ı 

taın. rınd~"'~'\f söylemek , - tını... yemek ıc;ın... olmazsa onunla müsavi olabile- Gişe her l(İİll . ut ıa ıcn iıiba-
he Y0 •'eri ~er len, sonranlara "pelp Allahım bu ne kıyamet ... Gft Çekildi, çekildi .. Herkes he- yim?... re. açıktır. Solcian ııaia ve :rubrdan ~i~· ·· 
ına kha~1e:n kl!iiyodar .. Lakin yüz- ya dansediyorlar. Üç, dört yüz diyelerini aldı ... Ben elimde, çık Karısını kendine faik bulu- Altı Y•fmdaa atılı ~uldu d· ı _ Bu ayın ienıi (7). Duman 
m ca ı ane vııroyı kabul edilmez. 

lardır4, ektikleri azabı, çek- çift ayakta, aralarında bir a~ mayan numaram, Selami İzzet yord~. . .. .. .. .. .. . Jekeııi (2). 
b 1> sahur., u okuyorum. atacak kadar mesafe yok ... Do- te boğazında çıkmayan sesi ile Zıhnınde turlu turlu suallen Maarif vekaletinden: 2 _ Yazı yazmağa yarayan ,.y 
Kir}: ~ "' rnatbaat balosu diyin- nüyorlar .... Amma hepsi birden kaldık... Balo devam ediyor- evirdi, çevirdi, bir türlü bu ka- A) Adana, Kaıtamoni, Sam- (5). 

urt e: ımlar tabii yeni tüvalet dönüyor .. Tempo, ayak, figür du... rışık şeyin içinden çıkamadı. 3 _ Ramazan Jühiyantından biri 
er temı y · b" sad"f k" b' aun, Trabzon, E~kişehir Erkek dak •. Eh, tuvalet demek, gibi şeyler aramayın!... Biraz FELEK enı ırte u onu, es ı ır liselerinde Frınsızcu (7). 
~km! b~ j"'"~ değilse borç demek sonra şano açıldı... Baloya ge- f . . dostu ile karşılaştrrdı. Çoktan 4 _Gelir (4). 
ılerıI.. 1

; e~t! tenlere verilecek hediyeler ... E- rtıhal beri görüşmemişlerdi. Dostu, B) Kayseri, Erıurunı., l!:skite- 5 _ Bey değil, efendi değil (3). 
P ist~~:~1·a,, giyinme onl! gö~- fendi~ ne_ yok?.!:.... Gazi Evrenos zadelerden mer mühim bir iş i~.in pek ~a.k .bi.r hir Erkek liselerinde Almanca Batma bir (K, A) gelince kararır 

halis 7e"" lım .. Ner~de ~osten- Muddeıuı:ıu~ilıgın dava aç- hum Selim Sım Paşa kerimesi yer~e kalmak_ı:~e~e .. gı~ığını, ~ı~~n::rİn,gı·~~:5un, Erkek il· (2). Küçük (4). 
. . Olaman guzellık mü- mamasına ımkan olmayacak Ş h" H .. 

1
• ld yem avdet ettıgını soyledı. Son 7 _Bir vilayetimiz (5). Nota (2) 

~tır.T .. ·eç olmaz ki; hem her kadar çrplak giyinmiş tablolar- he •n:~ ammh mupte al 0 u · • ra kendi hayatını anlatmak sı· n) Anarıı, Bursa ve lzmit ismi edat yapan edat (2). 
~enn u . usabakı sına girilmez dan tutunuz da, (Felek bana ne asta 1 tan re ~yap 0 ~aya- rası ona geldi 1 kız mua!Um mekteplerindt Farn s - Buradaki iki harften birinin 

İstanbul beledi 
il anlan 

İstanbul belcdiye!!lnde 
keşfi 644 lira 32 kurı 

Ernruı zühreviye hasta 
hilinde yapılacak tamıra 

zarfla münakasaya kon 
Taliplerin ke~iE evrakını 

ve ~artname almak için 
levBZ1m müdtirlu~iıne 

•tlan -l9 liralık teminat 
zile ~artname ve teklif 
bunu mübürlii zırla 

ihale gunJ olan '24·2·9 
günü -aat eın be~e icada 
meni daimlye muracaatl 

* * 
lstanbul belediyeı;inde 

deli keşfi 461 lira 79k 
ibaret olan Fatih kim 
sinde yaptınla.:ak ra[ v 

kan açık mıinakuaya k: 
tur. Taliplerin şartname 
şif evrakını görmek i 
gün levazım müdürlüğü 

nakasaya girmek için 
teminat akçelerile ihal 
olan 23-2-931 pıızarte 
saat on beşe kadar en 
daimlye muracutları. 

* * • 
htanbul beledlJesind 

şambada lı:Aln 16 odad 
ret olan Hüseyniye med 
'<:ne müddetle kiraya v 
için Mçık müzayedeye k 
tur. Taliplerin şarmame 

mek için her gün levaz 
dürlüğiıne, müzayedeye 
için 15,5 lira teminat · 
ihale 11uııü olan 23·2· 
zarte~ı ıı;ünü saat on be 
encümeni dııimiye müra 

ı, _onlaljdır ler etti,, şarkısmm plağına ka- rak vef~t etmştır .. C~n~esı ~ 1 - Ben, dedi, evlendim, Se- sızca muallimlikleri münbaldir, { Ö) diğeri de (T) olduğunu söyleye 
• daglarcJ.ın.,itin niryer, bir sergi dar yüzlerce hediye... Eh, hiç K. Sanı cumartesı gunu Yeşil- nin bundan bittabi haberin yok- Kanuni :ıartları haiz Türk ve biliriz (2). Bir erkek ismi (4). Ekler Tiyatro 
nndan cen"·esı olabilir? .• Matbu- olmazsa. bir hediye çrkarsa, ba- köyden saat 11,30 trenile Bakır tur.. Ecnebi taliplerin istidalarını g - Aciz (4). Telefon. &yofl• 8" 
k kalmışl~~Kibar bir balo, kibar loya geldiğimizin acısını çıkar- köyündeki aile makberine defn Sonra aldığı kızın ailesini Maarif idarelerince tasdikli Hş ıo _Ahali (4). Nota (2). Prosram 

l~r, ::. ibar ~anımlar, kibaıt mıı oluruz.. . edile~ek~r. Cen~bı h~. ailei ke söyledi ... D.ostu, ~ülerek: . ve sıhhat raporları lle birlikte ıı - Oruç tutan (4), Rabıt eda- 1311 alıfa• bit Aşk, pau 
~ ş .. , kibaır ıskemleler, ki- Şanoda hedıyeler nezaret, derdıdesıne sabrı cemıl ıhsan bu - Ne ıyı, dedı, ben, serun doğudan dogruya Maarif Velı:A· tı (2). Zade (3) . IJk .Aft, 17,S ıa Sıepli orı 

· mu~~~z, kibar hedi eler, kibar kur'a işlerini idare için bir ta- yursun. . zevceni biilrim .. İnat ı, rfaiına Jetine j?öndermderi IAzımdır. · - 'fer ez ine, azarıesi 21,5 tı 

kabul eder/li!J~fin -a!~li rGmtını: 99 -,hğına verir geçerSiniz :Buadamınazlığı da mı olmasın?.. i Sonra, benden sordu: ınan daima üstün-olacaktır. - ,--_Çok te§ekkUr ed 
i biraz d< da tıpkı bir kedi. Yüzüme güle Ve .. Muhaverenin mevzuunu - · Güzel kelimedir, değil Ben de sizi o kadar seviyo- - Çok naziksiniz ... 

af t 1 güle, hiç iz venneden Nüsreti daha derinleştirerek devam et- mi?.. rum ki, canan kelimesini çok - Çok lutüfki.rsınu! 

!
benden uzaklaştırmak istedi; ti: - Bilmem?... az, çok zayif buluyorum... - Bilakis bence 

hasla Var •' şimdi de gene bir kedi ibi soku - Müsaade ederseniz, size - Rica ederim, ııöyleyinl.. Dedi. metli bir hediye ... 
la sokula.', yumuşaya yumuşa- yalnız Belkiy;s .. Deyeyiml. • - Hakikaten fikrim yok!.. - O halde?.. Filan dedim. Dü~ 

~--------~---':'":~'."'.:'.:~.,....... ya, razı ede ede koynuma gir- Gözlerini gözlerime dikmit. Yüzünü buruşturdu; mahzun - O halde, canımsınızl... rinin umduğundan dah 
btem JZZET mek isteyordu. Fakat, bilmeyor heyecan içinde~ bir sesle: . ı_:>~i: boynunu büktü, gözle- daha hızlı bir inkipf' 

du ki, karşısında kolay kolay - Ne deyecek?.. - Demek ııevmeyorıunwı?. r~ ı~ıne baktı.:· .Tekrar, tek- ğine inanıyordu. Ben 
arduçilere tesac:,&ize karşı çok - Evet, siz yapabileceğiniz tırmığa ve pençeye gelmeyen Deye ağzından Ç>Ikacak keli· Dedi. rar umıtle, tesellı ıle mırıldan- bozmuyor, hiç bir şey v 
ir. Bu havalide da[inizi yerine ge- her şeyi ta}?iidir ki, yapmaya bir av var. Maamafih, hiç sakın meyi bekleyordu.. - Hayır.. dı: . sizin kadınlığımm,diti 
ani Gotolar mevcılermemek için çalıştınız.. madım. Dudakla_rını elime uzat - Hayhay.... Dedim. .- Can;·· Benım canım .. Ken- bütün çıldırtıcı, çoştur 
r bunlara Kardo ğ(i_t1 ~e~düf. ~~- Dedim. . . . tıii:ı.~~an çok .müsaittim. • Dedim. ~':111a çc.~ ~v~di:. B:a - O hal~e?. dı canmı... .. . . .. lığını nonun şehvetteıı 

a oiar;ık rdunuz - Ne kadar munsıfsınu; Bel- Burun kuvvetile tutup sıktıgı kışlarının ıçınde buyük bır umı- - Sevenm... Ve .. Gene gozlermdekı bu u- (özlerinin önüne yığıyo 
Gürzonun kitabır itJıaı tf. •. ey .~ayi kiys Hanmıefendi. .. elimi dudaklarının olanca ateşi din yanışı, parlayışı, tesellisi Çocuklar gibi ellerini çırptı: mit, bu teselli, bu ışrkla elini ce * * * 
tııri ve Ermenisnifi ne-:uşkulab Deye, tekrar tekrar elime u- le öptü öptü; uzun bir inilti çı- vardı. - Ne iyi ... Ne iyi!.. bine götürdü, mavi atlas bir . 
ranlılarm ir; · •aıt'\:ü ...,.~o!;ırak i- zanmak, öpmek istedi. Bir kedi karaırak: -Canan ile mi de son günü - AI'kasmdan: • mahfaza çıkardı, açtı: Bı!?1~yoru~ .~~~e n 
. ti d ı-·o11re Vfı n· t h. .b. 'd" S h'b' . ki . d ) B Ik' . H fend' . d . ı . ·-· . . çok umıde duştügu ve .. 
'.. er. e~ a eski re hay·1kt n'ı· kaıia . ;ç gı1 ı ıakı. a ılıdının ete ~:"1~ o b -

1 
e kıyıs. anlmımake . ı sıze eyDmevtb~en eyıaz. ··k _ b . - O h~de, ~n, .sıze sevd!gı- '"".' Mil~ade. edersem'! bu ge- lannın cehvet alevi ile 

unasınlirn K~ '3n f · ·· aşar mır anan ve yuz ıste- a anma , esır o ısteyo- eye ır mısr o umaga aş nız bu kelime ıle hıtap edeyım .. cenın naçız bır hatırası olmak . " 
ibarİhan d .azım, osn- isim fat..,.yen bir kedi gibi. Dünyanın en'nı.m!.. !adı. Daha mısraı bitirmeden: Dedi. üzere canıma şöyle küçük kıy- ğu bır ,m_ıdı: 
· ·/mete d:_n_, RraY.~ri- Kürt, Tür~;ısi, korkak ve kalleş hayvanı Dedi. - O, maşallah, sizin şaidi· - Pek güzel.. metsiz bir şey hediye etm~k is-

1 
- Sızinle beraber 

~Jı q,.· .. olarak yerleş ra Ermenı nailerd~r. Kucağa çıkar, başa - . . ğiniz de var galiba?.. Ve tekrar etti: teyorum... ım!... . .. . 
aları garip bir tecelli- eski kana döner t'lırlanır, yumuşar, vücu- Cevap vermedim. Sadece gül Dedim .. Güldü: - Canan!... Dedi; mahfazanın içinden D:di, N~s.retın yo~l,~ 

doı!ar!. arin inhinaları ve~r düm. - Rica ederim .. Ben kim, p- Gene bir saniye geçmeden o, çıkardığı bun>fu, elleri titreye ~~:~~~~· ~enı çok sevdır; 
!arın kitap ünvanı ola- Dcv.ında tırnaklarını hıc; - Hayır... irlik kim?.. . söze başladı: titreye, heyecan içinde boynu- 1 ıgını uzun uzun an 

•k istemeksizin batı- Demeyişimi kendiıi ıçm en Deye devam etti: - Fakat, canan: Sevgli, can ma taktı .. Taşlara §Öyle bir bak - Can, nasıl olur da 
sesiniz çıkmaz ,... ··· · ümit ve teselli biliyor- Canan .. kelimesine bayıl•- ise, varlığın ken<liııi.. Can, bu tım: Benim kolyeni" ve yüzü- ten ayrı olur? .. 

«...- uı .... .. ..... ,.,, ... t 1 • ~•r "1 ~ • ~ • 
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O - -1 b ı idam mahkumları FIKRA T } }d Şirketi Hayriyeye ihtra 
Etibba odası sınan ı orç arı ~ - op anı ı Belediye Şirketi Hayriye nez 

- . • . ) (Başı birinci ıahi~ede) . (Başı birinci sahifede) dinde teşebbüsatta bulunmağa 
( Baıı brıncı aahıfede ) (Baş taralı birinci !;ahilede ti divanı harp ciyasetıne tahrı- lem tutanın, her ağzı açılanın karar vermiştir. Bunun ı;eb<-bi 

. . lunrnuştur. .. ri müdafaalar gönderiyorlar. 78 hademe gibi kullanmakta, ken- Ekalliyet mektep Şirketi Hay:iye Boğaz içi iske-
~ fazlalığından ş.ikaye_t e~elen "- Osmanlı borçlarının Tur f tatlıcı Hüseyin ve- dini haklı bulduğu ilim, işte en mua}}ı·m}en· lelerindı yaptığl b'iy:ilc: ve esas 

Polisin evinde hırsız 
Evvelo(ı gece Fat'ht! Nevba 

har m·ıl:-;J;esinde pJli·~ Rasinı 
Ef .nin i;v:ne mecbı.., bir hırsu 
girere't b, ı. eşya 'çalım~ ve kac 
mrştı~. J lıı sız aranır.aktarlır 

crıne, vaziyet tet~k edilmek üzere kiye Cümhuriyetine isabet eden mevkulmtan Al hir muhtarı sonu bu kadar semere verir. lı tamirata hali belediye inşa· 
ktorlar arasında bir anket yapıldr- . h d i e tev rem o uş, aşe l h } !11•• .. •ıı:ııımım::ı:ım:in':=~· 
, fakat bu anket ancak ıs doktorun hissesı Lozan. mua e es n 'f . Ahmet te ağır hastalanmıştır. HALK V~ ~EM YE~LER eyet gönderiyor ar at taı;=" -ı•:ııa ı_nu.hafü ol.ırak ah 
vap verdiği, ayni meseleye dördün {ikan İsviçreli hakem man etı~ Kıymetlı bu muharrer, son J şap malzeme atıma! etmekte-
. ınıntaka, yani Konya etibba od~- le 86 milyon altın lira kıym~tı LAZ lBRAHIM ON zam;ınlarda Amecikaya gitmiş. Ecnebi ve gayri müsliın mek dir. Malfun olduğu üzere yeni-
ın da tema• ederek vekalete. hır itibariyesinde tesbit edilmiştir. DAKiKALIK MÜLAKAT Neşrolunan mektuplarından bi- tepler muallimler kongresi dün den y:ıpılacak inşaat ve esaslı 
.. , takdim ettiği ve bu ak~I atnın Borr miktan bu suretle tesbit o- ISTEMlŞ rinde; Amerikan halkmm cemi öğleden sonra İstanbul muallim tamirat 1-!rgı·r ve ya heton ol-
-euı alınmak il.ecre ve " et en "' · ed · ' ·· La H 1 b · r ıor • b. da ılım raya bildirildiği de anlatıldı. lunduktan sonra sureti t ıyesı tZMİR 30-;- ?un z oca yet ve '?1~esseselere nasıl yar- er ır ı.,ı ınasm yap ştır. mak \aı,.ntiır . 

B 
A-- u dı' te- irin Pariste müzakere başlamıt- divanı ha.rp reısı Mustafa Pa- dım ettığınd~n bahsolunmakta- Kongre r"k hararetli olmu• Mu"samere 

un...,, ııonra tcav n aan gı "' b ·· k re •- ·· d k· d z · ı d · · b' k ""' " i için vekilete vlld olan müracaa· tır. Uıun siiren u ~u;a e in şaya bir me ... tup goı:ı ere~e . .. ır. ~n~ın er ~h bın ır "!e. - ve bir çok aza söz alarak timdi Kabataş erkek lisesi bu sene 
, bu sandıkla odanın allkası olama- her nokta hakkmda hUkumet - Sa~ce on dakika içın go- tep kutiiphanesı yapılmak ı ın, ye kadar haklarının aranmadığı k .. 1 b' .. ek 

·· ·da edil ·· d d'I d'"' ·k· ·ı r · b k ·h ço guze ır musamere verce 
cağıdilbil?irilmo· it ~ldbauğu,I u~y~ tef- verdiği talimata gore l re rüşmesine mus~le ıke ·:.!~'f ı. ı mlı y~n. ıra, kıt~P_· ~iş ·a ıl.- nı ileri sürmüşlerdir . tir. Bunun için simdidcn hazır-

e mış, ıvanı ys yeun ay- miştir !aşıldı ve ne soy eme ı - tıyaç ar .çın gene ıkı mı yon ı- Es . . . 1 klar rl akt. d 
4 ihtilaf hallettıtı. bir ihtlllfı da ttitAfnamenin mali cihetleri, ği merakı mücip oldu. ra vermiş; her sene doksan bin k Vkı ıf?aAre. heyetın?~nda avu- ı Dyap. md atır . b•l 
etınek Uzere oldutu anlatıl~., ve . a . amelatı nak lira veriyormu at as ı zız B. eskı ı re he-

1 

enız e o omo 1 
içenin m~kerealn' geçilmıttır. ~alıye.';~e~e~tı':ım Ferit ve ŞEYH ESADA MEKTUP lstan~ulda ~ürk çocuklarını yeti.~ına bir sen~lik cemiyet Evv~:k; ı;ece ~~.23 de Gala 
Bütçe mlizakerealnde geçen 6 ay- dıye mU b' Şefik hukuk? GôTÜREN BlR DELi okutan kollejler Amerika hal- faalıyetı hakkında ızahat ver- ta rıh; ır.ndan FırıJı vapuruna 
ınaaraf ve varidat heaabatı muva- Trabzon me usu ' d Ü ün ' mişf F k t b · ah t b! kı 1 

kled · 1029 1 h 
görUI 11. • ıa l931 büt- ih t1 · Pan's sefiri Münir Bey 1ZMİR 29- Bun an Ç g kının parası ile yaşar. Anadolu ır. a a u ız a r sımlııa "lrl<.(n ııumara ı u 

m--y, yenı yapı n c e en il d ş··k ·· · · de azayı hir tatmı·n etmeıniş -ki • b •· bil ... d b' d ide madde, madde okunmaya bat- lerin re ve miltalealanna m · s- evvel Dursa an u ru ısının • da böyle bir kaç mektep dalıa • -. . . • .~a . ı a~sı ı~ o ... mo ~·.r en ıre e 
ştır. Bütçenin müzakeresi eına- . . Y t '!Af me imzadan ev I ve bqmda lise ppkası b~uııan vardı; Berutta bir Darülfünun, ı~are heyetine aciz ısnat ed.ilmış \ nıze dıı· trek garkolmuştur • 

. da oda için bir bina tedariki mese 1 teıuttır. tt ~ rı Ali Rıza 19 yaşında bir genç geldı. Bulgaristanda yeni kurulan kol tır. 1 SEYRISEFAIN 
it ınhaev:r:uu ba~aolunmut. bu meabela vel ~al.iye ~ sd;:eşekkül edeni Erl·ek muallim mektebine Jej hep Anıerikalıforın hediye- Bir aza demiştir ki: 1 ... 

raretll bır mllııaka~aya ıe ep, Beyın rıyase n .. ' . kt t yat- ı rid· - M l k l b' - ---------
du, neticede bu ıenc araa ılınınası, ' bir komisyon tarafından başta1\ muracaat ~ttı, ve m~ ~p e e ır. .. _ . 1 ~es e te esas ı ır suret- ı Merkez acenta:sı Galatı kUprU 
lecek sene binanın temeli atılması b .. den geçirilmiş ve tas· masma müsaade edıldı. Çek Darullunununu Amerı- te meşgul olacak arkadaşlar ye fl•şı B. 236~ Şube Acentesi. 
but olunmuştur. ~şa d~olz. t'r ş··kru·· burada iki gün kaldı. kalılar ;raptırdrlar. Fransı7lar ni idare heyetini teşkil etmeli- Sirkeci Yüh~rdu zade hııu İ. 

vıp e 1 mış 1 • u • ' 'b · b.. · k ·ıı / A d. 1 H · · ·f · Bi.Wıare divanı haysiyet azaları- d hükıltnet itilaf .. ·k· de mektun \•arınış, bun,gı ı uyu mı et er gem• .me- ır er. ::ırıçte asıl vazı esme ~74-0 
beter lira hakkı huzur verilmeai,I Bun.~ sonra mir vermiş ~ere~ 1 

Seyh E~da verilmek rikalılaca, adım ba~ında bir e- tall bir meşguliyet diye telakki l . .. , 
re heyeti azalanııa ayda elli liral namenın ımzasına e af- anın a .. . ser borçludurlar. • edenler idare heyetine girmeme 1 zmn· sur at nostası 
2~ ve~bel.isi~e. 1tahsildar iıka·cretinin, ve heyetidmur~latseaş~~ı:~v et- !arı Şeyhe vennl emkı~. nni• Başka memleketler icin bu !idir. B;ından sonra epeyce mu- 1 (Cumhuriyet) ~·apuru 1 

e ona ı g o unmasına rar ve' fakıyetin en naşı Bil mektup arı ım ve ~ kada h · b - k 1 f j d 
· tir. Bu esnada divani haysiyete . . u d ki itilılfname . . , "ndemıiş r ayır parnsı v11ren u co- na aşa o muş, genç ve akülte- şubat pazar 14,30 a Galat~ 

•acı aza intihabının tasnifi ikmale- mıştır. M~l m. ur ' "menin- ıse, ona bı_r ~'"'~up go diği~ mert ve genç milletin kendi top lere müdavim ali mektep müda ı rıhtımından kalkarak lzmlr'e 
i 186 rey ile Mustafa Nail Beyin müvazen~ı malıye e~~~,.k Mil emanetlerını .. yerı11:~ veı:n.e ·ste- rağı içiıı nas!/ çalıştrğr tasavvur vimi·• muallimlerin hakkı aran- / b'1decek ve pcqembe sabahı 

iş ve rey~ 215 kişinin iştirak et-) den geçt~k.te.n sonr~ . U} ~ ikti ııi ve para gonderı mesını 1 
olunabilir. 1 ması tesbit edilmistir . ı 

U, 169 rey ıle de Hasan Rauf Be-\ let Mecltsının tastikıne e . . miş. Biz, parası az ,niJ'etlerden . · ııelecektir. 
yedelı: azalığa intihap edlldlti an· ran euniştir. Bundan sonra ıkı M kt bin son sınıf talebesin olduğumuz bT . F k t Netıcede şu noktalar karar al " 1 ~ ~ ' 

ılınış ve azaya tefhim cdilmittir. k dar da tatbik olunmuş- tel> eh. Efendi bu mektu- k d l ku lı ırız .. T!k~ .drıe tına alınmıştır . re s en erıJe B . sene a . ·ık 7 se- den ra ım .. .. a ar varı o sa da, ur ıye e . J • 

1 
_un~ aonr~ kazan~ verg~ıl me· tur. Mukavelenın es:ısr ı . .. bu her nasılsa ı;ormuş ve der- Jıerkesin şuraya bursyii! attığı Mesleklenn şu ve ya bu se-

esı goruşlilınuş Tcvfık Salım Pa- rf d t" faizlerın yuz. ··d·· r· -·· ha ı ' b 1 h. b' 1--d k l . hekimlerin bedenen ifayı mükel- ne za m a vasa ı k _ hal mektep mu ur ugune - , israf parası, topu topu dort be- epe ıç ır ar..., a!}ın çı artrl poQ !}Si 
iyet ettiklerini, J:iizd~ ~t~z ~ed~va de 37 sini olsun.altın.olar:er:a ber vennis. §i .geçm~yen hayır ~~ fikir c~-j ı:ıamasım temiı;ı. ecne?i ve .e~al O U 
sta muayene e~t~klcrını ılen süre- diy~ etmek ve bır mk~.tar ki ka Zabıta da malumat aJr:ıış, fa mıyetlerıni .besfoyebrlır .. Ço~uk: lıyet mekte~len mı~llım!e~nın 
k, ka~nç v<'.g~sı.nd:n m~af. tutul- ye ıtfa eylemek .ve ~utea. Jcen kat Şükrü, \erilen malumata ]ar ccmıyctı,Maaril cemıyetı Hı meslekte daıma emnıyet\ı bıı- sn C lzmır ! \Jpuru Salı 
aları ı~ap ettığını soylemıştır. demelerde bu nı~betı .ted

1929 
1 göre, bu mektupları mektebin 

1 

ıaliahmer,tay ırc cr·miyetleri bıı ret!~ kal~l~rmın temini, har.ç ·3 Şub·t 
Tevfik Salını. Paşada.n sonra sor tezyit eUnekten ıbarettı.~. h' aptesanesine atmış. ıümrcdendir. Fakat bı, cemiyet te bır çok ışı olanlardan ziyade sa.u 10 ı! ı Gnlata rıhctı!Jtn· 

t"ın?01 ktorblailrb, bır çok §.ikiyetlerı aerJ nihaytinde pararnı:zın m~t. ı§ su 
1
. . 

1
. ··d··ru·· bu hfrdı- /erin hepsi, büyiik yekünları bı- mutlak darülfünun müdavim le. dan kalk.ırak çarşamba sabahı 

ış er, asa:ı vergı memur an- . kavelenın ıcrası znur po ıs mu u 1 k ! · · 'h • · il · 1 , doktorların tuttukları defterlere kutu üzenne mu h kkı d d r k'. ra ımz, azalarıııın aylık ve yıl- rının tercı en tayını, cretlerın zmir·c perşembe Pire'ye cu· 
bar etmediklerinden bahsetmişler- durdurulmuştur · se •. a B n Şa"ke~.1 d~İidir Hadi,' Irk tcalıhütleriııi bile aı'amamak 1 hafta hesabı degil, bir ayd.ıld martesi sabahı lskenderiye'ye 
r. Bir doktor da bu itte vergi me- Ondan sonra cereyan eden -h u. utl~ud. ğ'ldı·r· I tadırlar. Biraz gelici olanlar, ders adedi üzerinden verilmesi. varacaktır. lskenderive·den p3 . 

ı h ki .. d .. - .. ·· b' 1cı d H se e emmıye ı e ı . ., B" ·· b · . ı 
r a~~0:ı.,;ı:ord:fe'r~~ind: ka: müzakerat mal~unuz ur. a- dkevletten ve~giye benzer bir ta- ~!'ı° . u temennılcrıı~ m~arif zartesi l Stc kalkacak Çarşamba 

ııçların ancak yütde zo aini göster kikat bu şekıldde ıc7t'511 v;I mııfuak ELE GEÇEN MÜHlM BlR I ıml hdak ve ımtiyazlar almı~ o- vke da e~ıenh arzı v~l vaz.ı~e~ Aak- Pirc'yede uğrayarak Perşeaıbe 
it suretile kendilerine göıterilen velenin neresin e mı yon MEKTUP an ar "· ın a ıza at ven mesı ıçın n- lstanbul'ıı gelecektir. 

dı auliatimal ettiklerini aöyle- hata bulunduğu tasrih edilme: . • . . • k Bir halkın seviyesi. serbest,. karaya bir heyet gönderilmesi-
tir. den " Fethi Beyin imzaladıgı Nakşı~ndıl~nn sıyası ma - cemiyetleri ile ö/çüliir. Bu cemi ne karar verilmiştir. Müteaki- 1 

J:Ceyfiyet münakaga edild~en ııon mukavelede 7 5 mliyon liralık . ııatlarını gostoı:ır ve son z~~n- yet/er geri milletlerde srlırdır; ben yeni idare heyeti intihabı ya 
ıcabına teveasUI ed~e~ ıı:'ere ~.hata vardır.,, Efsanesinin nasıl larda e~e geçmış ol3;11 m . 1~ ileri mil/erlerde ise, devletten ptlmıs ve genclerden olmak üze 
_re hey.etme tevdi edilmışt~. r.'!u~el d ldıg-ını bilmiyorum . , ve yenı mektubun bır suretını büyük kuvvettir/er! Amerika re yedi kişi sıorilmistir. 

n etıbba muhadenet cemıyetının mey an a ld · . . • - . -~ 
ını mahsusunda münderiç takriri Hata olsa olsa bu masalı uy~u- e e ettım. . .. _. 

1 
ıle a:ıiaşmak ı~ın dev!ete degıl, --.- ·+ • 1111 • • --. 

rak idare heyetine tevdi. ve ha· ranlarm kafalarında yerleşmış Mek~up; Nakşıb~dılııp .ka~ c_emıyetlere gı~r;ıek lazım oldu- Şaır Mehmet Emın 
le edilmiı daha bazı meslekı mese- 1 b'lir bul etmış olan lzmırde ıkıncı gunu lıerkes bılır. B . b 
er görUşüİerek kongre nihayet bul- 0 a ı .,, Mahmudiye mahallesi i~anıı On milyon yerine, on, fakat • ın eyanab 

tu.r. . _ z· t mütehassısları Hacı Ali tarafından . Şel'.hı İs- lıer ~atandaşı:_ı bağlandı?ı bir Mefsuh Serbest ~ı~kadan 
Etıbba mühadenet ve teavlin ~e ıraa . tanbulda Nuruosmanıye ımamı cemıyet oldugu zaman, bılhas- Halk fırkasına tekrar ıltıhak e-

Yeti dün sabah içtima e~erek şı1m- gelıyorlar Şeyh Sadığa hitaben yazılmış- sa vatanda~. kendi cemiyetine den Şarkikarahisar meb'usu Şa-
:l'e kad -dur mevkide ka an f 1 ) 1 ld • ·· ı • · ' 
k la 

ar ma~h. . . . ·n tatbik Ankara 30 ( Tele on a -, tır. Mektuptan an aşı ıgına go cemiyetın işlerıne ve eserlerine ir Mehmet Emin B. dün mezu-
tor rm terfı ını temın ıçı ' ' h E d ·· tl k " - - ..,. · · · · · k ,,_ b chiat! mlikarre- İktt t vekaleti tarafından mu re, Şeyh sa a muracaa a en, alakadar/ık gostermege ba~ıa- nen şehnmıze gelmıştır. 

e ıuere crve sa . . . . 'k 1 · t ~ tı ittihaz etmiştir. - telif ubeler üzerindeihtısas yap, dı~ının taırı ata a .ınmasmı ıs ı;• dı~ı zam~~· ku ~alnız lıayır ce.: Meh.mc;_t E'.?1in B. Serbest fır 
ı _ Ye~i hıfzıssıhha kanununun k ~·zere Avrupaya evvelceı nıış olan ~acı A~ı, ura.dan tarı-ı mıyetlerının ınkı al ve teessüçu kaya fıkrı mucadele ve muraka 
ddei maLsusası so ki ·iden fazla a· ~sil~ gönderilmiş olan müte- j kata ait ~ı~aJ?lar.~s.temış, Ş~yh 1 ne hizmet ed~c~1' değil, bizzat be için girdiğini, bidayette bu 

ele .'!c memur i~tih?am .eden şirket hassıslar avdet etmeğ~ başlamış Esatken~ısını ~urıdandefterıne 1 T_~r~ ce'.11~yetı.nın şuur/aştığına yüksek maksat etrafın da çalr-
ı;-~ıeasesa.tın b~ ~ı betı m~ayyeı:ı• r Bu meyanda zıraat kını-, kaydetmış! tarık~~ın f~a~ uıyu buyuk lfkırlerı anladıgına, sev- şan Serbest fırkanın bilahare ı 
hilınde .etı.bba ıs.tıhdam•~. amor~ır. lardı ·ah il eden ziraat mühcndi, olmuş, tarıkat muntesıbı yetış-ı diğine ve bcnımsediğine delil bundan uzaklaştığını esasen 1 
eınleketımızdc bır çok mucssese er yası t s K di ı f - baş lam ıs Laz İbrahim ı k ' tdır ki, yüzlerce amele istihdam si Esat Bey de gelmiştir: en. ınnege. , . ; . . İ . 0 aca tır. - , . cümhuriyetçi olarak te eklcül e-
·~i halde, doktor tavzif etmemek- . •htisası dahilinde bır vazı- Hoc~)~ızlı teşkılat ıçın zmıre Fa/ıh RIFKI den Serbest fırka dağıldıktan ı 
ir. ;m\~ilecektir ge!dıgı ~':ıada . o~ur~al gor~ş- • sonra öteden beri cümhuriyetçil 
Bu vaziyet mesıekdaşlarımızın e v k h., uk talebe- miışH, evınAel.mEısfa ıdr. La _'.lllŞ,b a: Kış ortasında bahar olan Halk fırkasına gecmek ga 
"d . . . - . . h" An ara u:ıc kat acı ı en ı, az 1 ra t t b.. ld - .. 1 . . 
6 urıyetını mücip oldugu ıçın u- h . . 

1 
. r b' . f d ta .ka Dün havalar, ilkbahar günü ye a ıı o ugunu soy emıştır. 

ınet tarafından tanzim ve arzu o- inin seya atı hım e gız 1 ır ıç ıma a, rı - 'b. . G I 
aıı bu hususatın bir an evvel kuv- S f 1 _ tin siyasi mahiyetini öğrendik- gı 1 geçtı. e~en erde sıfıra dü- H'}"' }' h B 

den file çıkması için teşebbüsatr Ankara, 30, ( Tele ~~ak ten sonra istiklalini muhafaza- şen hararet dun 8 dereceye ka- l a la mer ey-
_iınede bulunulması, ayni zamand~ Ankara Hukuk talebesınııı o- yi tercih etmiş, fakat ayrıltr- dar yükseldi. v} k • 
liessesatı resmiyeye olduğu gibı seyahati on şubatta yapıla- k n Şeyhi gücendinnemek irin Rasathane müdiri diyor ki: Og U ongresı 
ka tı .d . . . ma b .. de- e ' .. ~ aı csınce tayını, . caktır. Seyahat on eş. gun A- de çare aramış ve bu sattrlan - Bugün hava kapalı. olacak, Hilfili ahmer cemiyeti Beyoğ 
2 - Bazı büyük ve i~tiy.~z}ı. şır- vaın edecek, avdette Pıre ve yazmış. fakat yağmur ve kar ıhtimali lu şubesi senelik kon resi dün 

tler, mukavele namelerı mucıbınce 1 tinaya da uğranacaktır. Seyaha "H fazılinelerinc" d' yoktur. Havalar pek gayri tabii• sabah B -1 H lk l ka 
revir veya küçük birer hastane H k k profesörleri ve uzuru ı- sayılamaz Her halde - kl eyog u a ır sı mer 
k mecburiyetinde olduklarından ' te bütiin. .u u ktedir ye başlayan bu mektupta Şeyh 

1 
cak ka. ğ k sogu ar kezinde toplanmıştır. Kongre ri 

ınUessesata :ıit hastaların reamf talebeSi ışürak etme · Sadııktan aldığı eski mektuptan ° a • r ya aca ~a ne yasetine Abdullah Zafer B. inti-

forıhk otomobil 
lı.lartmizin berliyc mıırkalı 

kapalı binek otomobili 500 
lirada isteklisi üzerindedir. 
Fazlasına ıtlmak i teyenlcrln 
9 ~bat 931 pazartesi günü 
levazım kom! yonun& gelme· 
leri. 1 • 
SADIKZADE nlRADERLER 

VAPURLAR! 
KARADENiZ MU~.'ı.ZAM 

V~: LÜKS POST.~SI 

Oumlu Pınar 
vapuru p gilni1 

1 !)uhat azar akşamı 
saat 18 de Sirkeci rıhtımın
dan hareketle doğru Zongul
dak, lnebolu, Ayancık, Sam 
sun, Ordu, Giresun, Trabzon, 
Sürmene ve Rize lskelerlne 
azimet veaynı iskelelere uğra 
yarak 1.vdet edecektir. 

Yük, yolcu lçla Sirkecide 

1 Meymenet hanındaki aceota
banesine mllracaaı. 

T. lst : 2134 

DAiMA DAHA 
KUWETLI 

1':mulsiyon Skm ile inkış•f eden 
yavrular daima daha kuvvet!! 
olurlıı. Onu ne kıdu sever! '.'! 

\ 'c bunu içmek!• ne kadar düru t 

• • giırbilz büyurler •• bu nevi 
ök üril~ n nezleden \'ikave edil· 
miş o'.urlar. Hat~ çocukların 
mutat çocuk rahat!lzlıkları bile 
onlar için meçhul lcıhr. ~:mıılsi· 
yon Skor iç!rilen çoeullnrda kıza

mık, difteri, • rnrlııln, hümmı gibi 
url haıtalıklar p<k ender 
t:mulsiyon Slı:oı 

balı~ ) ağından 

!iç defa Jabı 

kuwctlldlr. Haz 
mı o kadar koli\ 
dır ki her damll 
besler ve kuvve! 
lcodirır 

Sıhhat ve kuvvet ıçın 

... 
• 

EMULSiYON 
SKOT 

Heı yerde muılrren liteylol%. "' _________ .. 
Ecnebi memleketlere 

giden tüccar ve 
seyyahlara 

Bank; Kommerçiy1lı 
Italyana 

Sermayesi 700,000, 001) 
(ihtiyat akçeli: 

580,000,000 Liret) 
Traveller3 (Sayyöt.ı 

çekleri) •.ttar 
Liret, frank, h;-:i'ı>. lira;ı 

,·ora dolan frank ol:ıra~ 
sa11lan bu çekler Fııyesnie 
nereye gitseni~ paranıu ke
mali emniyetle ıa,ır ve her 
zaman i~terseniz dün yanııı 
lıer tarafınd:ı, ~lıirde, otel· 
!erde, vapurlard1, trenlarJe 
bu çekleri en küçük teıliy.ıl 
çin nakit makamın h koh
ylıkla istimal edebilirsiniı. 
TravallerJ çekleri hakiki 
sahibinden başkı kimsoııiıı 
kulnaamayaca~ bir §ekild~ 
te: tip ve iht:ıs edilrn!,tir. 

tanelere ıönderilrneme.i huaımt- Ziraat Bankasının bahsederek. efradı ailesinden zaman yağacağı belli değil.., hap edildikten sonra idare heye 
ıı teaılni, kr d. usulleri selam yazmakta, tstanbuldan B' k.. " b ak. tinin geçen sene zarfındaki me lııecöl bauı dahilinde Domeaıo 
3 - Memleketimi•• çok kıymetli e 1 tzmire gelen Hafız İdris Efen- ır oyu aıan Ş ıler saisine müteallik rapor ve yeni Nahlyesiııde Dere çar"1!1bı onııı-

rı dok~naı_ı ?u•~•I TUrk m~- Ankara, 30, ( !elef~nla) l dinin tzıniırde Hisar camiinde yakalandı biltçe okunmuş ve kabul edil- ' A§ • ı oındaıı s.nevl 
1326 

M3 çaıa CfÇ.11( 

tini tt u~uki~ıyfcsının .ıdame!_!~;;~ Ziraat bankaSı ı_nute~~ krete~-' mükabele okuduğu srrada ken- Adanaya tabi Kozan'ın N. tli miştir. Bilhassa Şişli nahiyesi- 1 rıyan ma.ı I =dd~:•lı:66r:le M; ~:11 .:::: 
ve ın !j8 ını temın ma..... . . d g-i.,tııınek ıçın t .... . . . .. d'ğ' . ur ı ınıe . f r . takd' "rül ' halle tatbi~. ... .... rotan tekalılin birmüddeti muayyf µsuilennı e " ht dısını goreme ı ını, vap .. s- karyeşine ı:eçen hafta sekiz ınüsel· nın aa ıyetı şayanı ır go 11·1·931 wihiııdea ldbarıa bir ay 

için olaun tahlifi cihetinin temini, lı:at yapmaktadır. ~e~ mu : tanbula hareket ederken, icirilşll3h gahıs girerek Ali ve Mehmet is- müştür. Geçen sene bUtc.;esil edinizl milddeıle n l::apalı arf mutue ve 
4 _ Şiricetlerde tavzif edilen Türk lif kredi kooperatı~e~ın ~e tüklerini, güvertede namaz kıl· ı ~de iki köylllnrli~ evine. tecavüz et- 35,000 lira olduğu halde yeni (Atıcocks Porous Ptaeiersl beher Meıro mllı:'abı 305 kuruş be-
Oflannın diter etibba kadar ter• külü de bankanın şımdıye. . ar dıktan sonra İzmife bakatılk ağ mışlerd~.:nla k ~ :Shıplerlne ta- varidat bütçesi 32,000 liradır. heman bu rlculdııtu mahal- deli esas ile müzayedeye vız oluıı-
~ilmeai ve müteaddit etib~ası ?" . takip ettiği kredi. usull~n?ı ta- tadığını zikrediyor. (Beyazıtı:~~; ba~r;::teş~ =~ele:;. yaj_ Teşkilat kadrosu aynen ipka de tatbik edildlkteemln bir muştur. Müzayede 11·2-931 çar~am 

. ~yülı: 9irketlerde ııe~b~plenn bit bir şekilde tadıl etmıştır. camiinde hutbe okuyacağ~- ra par~nın yerini itiraf etti~ek ~~t=- edilmiş ve yalnız bir tahsildarın surette teokln ve tedavi ba gUııll •ut IS de Boru OtllllJl 
olması hususunun temını, . ZI ve hilafetten oahsedeceğıni- mitlerdir. Muvaffak olamayınca za- maktu ücretine 10 lira zam ya- eder. Bu gibi ahval ve ar• müdüriyetinde olacakın. Tıllp olan-

ş - Resmi hastanelere, memunn K ku yüzünden çocu- zi yazıyorsunuz. _Cenabı hak mu vallıların tırnaklarını ve etlerini ker- pılınıştır. =~d~~~~~~~~~~al-~~~=~ lanıı Yatd muıyenlııdt 5072 lira 
il gayri, hali vakti yerinde olanla- Or " •• ffak Jesin amin.) deyor petenle çekerek kıymetli c§yanın tes 15 kııruf temiıııtı munkkıta ile 

t>ara ile dahi olsa yatırılmama••· ğunu düşurmuş va ey • · !imin~ istemişlerdir. Kur'a ile idare heyeti azalı- eır ııaçtır. ' ~ l lbrtıu ve lkıidan mali nuiklnl havi 
6 - Bir tilbibln mühtetif vazifeler ıda oturan Simon, ay 11 • Nıhayet ~vde n~ buldularsa alıp ğmdan çıkan Maarif vekili Esat ALL~o~lrs melı:tuplı komisyonu mahsusuna; 
r~te etınesi, diger meslekdaıların • Kudmkatp ran Karabet ağanın ıTürkiye petrO ıerı ~dvudptl?b~lritlek~ P~et~z ~aınd•n. sonra, Kocaeli meb'usu Salahaddin Ne/ .... ....n fartoame Ye mukavelennmesin( gör· 
-uın· ti rinl . ilz tf" den nı ev e o u ' şı e ı ır a ıp ıcesın e, ıandar- B b' D R r·k mek istoyenlerlnda Ankarıdı orman 
ta . ıye e ıst am e ıgın . ' . . ötedenberi sataşır- h kkı d manın elinden kurtulama ı d şat, ursa me usu r. e ı POROUS pı .a.STERS l Es ~-~ıbıd~ miltea~dit vazifelerde ıs- hemşıresıne a O a Jandarmalar ""kilerin dörd~~uarpı:k· Beyler reyi hafi ile tekrar azalı - mildilrlytd umumlycsi e klşehlr 
""~ e ılmemesı .- • lsıanbul Bursa orman müdilrlyetle 
7 

. ' . . ITHŞ: lki akşam gene Amerikada Kolembiya Da- az zaman sonra, ikisini de çaldıkları ğa intihap olunmuşlardır. 1 H•• eczanede bulunur. 

ı. - ~ırket ve mliesıeaatt. ııaıreye Sıınon evve h ·res'ı Zaru ··1fu··nununda maden mühendis eşyaları satarken derdest etmlılerdir. Hilali ahınere varidat temini . Po~ •• ~cı<e~ıa, .. '.'~'2' ;;. ~~~.vi.T:~bu• rine ve lnegöl orman ınuamelAt 
n. edılecek etibbanın müesscsatı. Karabet ağanın eMŞI ru. . . A 'kal İkisi hali firardadır. . . .. . . k 1 - u u u -. • memurluıtun• mürıcaaıları ildn 

~
ııııyede istihda edilenler mi•üllü . . k ma dayanarak: liğı tahsil ettikten ve mcırı ıçın muskırat ve yerlı o onya, ~-==~~~~~~~~~==~~o~\~on~u;!r·:__ _________ _ 

elerini hakkil~, ve müayyen bir ~ının z apr~. güzelim bu akşam petrol madenlerinde çalıştıktan T da Y k . 'l'k ve levanta şişelerine birer kuruş .... N 1 Ç 1 N ~ 
n z?rfında ifa etmeleri hususu- -. a: ~-ıence yapalım kar sonra memleketimize avdete- ram~ay .. a.~ esıcı 1 luk Hilaliahmer şefkat pulu il- T 
teınıru. sennı~e k gk a Onun gürül- den Cevat Eyip Bey bazı husu- Beyoglunda buyuk Emperyal sak ettirmek üzere merkezi umu ı ayyare biletini almak için 
-~ ınukarreratın tatbiki ve işsiz- c~~;iın en ~·~ :ı:;iy: kadına sar- si işlerini güriip te avdet etmek otelin~e otura.n lng~iiz tebaasm mi nezdinde teşebbiisatta bulun! KADER l\lentura) Gı"şesı"ne 

L~•~nd7n meılelini t~r~etmek tuSÜ 'ıZ ~~ğ ba tamıştır. üzere Aınerikaya gitmişti. Ha. ~ .~ıko Eftımya~ıs Ef. evvel ması tekarrür etmi tir. \ Y 
~yotındc ~a_l~•rı_n önune ıe- kmtılık ~ - d!an fırlamış ber aldığımıza göre. Cevat Bey, ki gu~ t~vayla gıderken ceke Bunlardan başka müskirat ba müracaatı tercih ediyor. ı; ·ünlcti: Du gl:enin sattığı ekser bile:ltr en 
zına ... ın temln.ı ı~ın etıbb~ .• ~~sın~ ~ara ~ti akga ga etıneğe baş- San Antonis'da Amerikan pet- tinin ıç cebınde bulunan 700 yiliğinin Hilaliahmer vasrtasile 1 büyü~ lktami ·eler kaunmak ıalıhlne mubar oluyoriır. Aynı zamandı 

~ 
"arar verılmıs ve mu....,.era ve Sımon ı e av ·· · · · 1 f k 150 d ahıni 40 T .. '- l' ılın · k · · toplana fbb d 

6 
kongresi- d rol geoloııstlerı cernıyetı aza a- ran • r • urr; ıra yap asını temın etme ıçın de tayyare plyankosunun en dkl serbayii ve muımeleel ciddi ve dürüst 

Yetiştir~is~i;. a 0 a 1 lamışlar ır. , n karısı ma rına Türkiyede petrol ihtimal- sı, 1000 liralık bir banka ceki ve merkezi umum?ye müracaat e- olup m!l,teriler lulbıp ettlklerl biletlerin her vakit ıauhafı:r.a 
kongrede bu miikarrerat okun- ~az:!~~h:~:~~a1an kc-rka- !eri hakkında bir konferans ve- hususi evrakı bulunan cüzdanı- d~lmesi kar~rla~tt~ılarak içtimaa olunıcagmı emindirler. 
: tatbikinin temini kurar ve rica- dan _ d" "mıüııtii.r. recektir. ıun asırılmıştır. nıh;ıyet verılmıştır. Eminöniı Valide HAnı ittisalinde 

' •dare heyetiac havale edilmiştir. rak c;ocugunu ll!jU , 
_ ......... .-~.tur. 
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BİR RESİM 

Dllnkü maçtan bir latlba 

... Ramazan Ayına Mahsus ~-._ 
Galatada Kal"aköyde börekçi fırını ittisalinde büyük mahallebicinin üstünde 

• 
1 

Büyük Elbise Fabrikası 
En milkemmel kumaşlardan en son modaya muvafık ve kusursuz biçimde 

imal edilmiş zengin ve mütenevvi çeşitlerde müntahap elbiseler muhterem müfte
rilerinin enzarı istifadelerine arz edar: 

Erkeklere mahsus i Erkeklere mahsus 
L

. t lııgiliz biçimi spor vesaire Lira Müflon ile Gabardin 

Pardesüler 
Methur ~landelberg marka 
Emptrmabilize Gabardin 

Pardesüler 
Mnflon ile Mandelberg 

Pardesüler 
lngillz biçimi kumaşlardan 

Pardesüler 

ıra t 

25'/ : Kostümler 141
/ 2 2 : LAcivert siyah v. s. renklerde 

: Kostümler 181
/ 2 

29' / 
2 
S Hanımlara mahsus 1 Muhtelif renklerde Gabardin 

371/ : Trençkotlar 171
/ 2 

2 ı Duvetln 16 ı / 
t MANTOLARI 2 

22' / 2 i ELirscE-:_~RI 6 Liradan 
itibaren 

.Aynı zamanda erkeklere mahsus gayet şık pardesüler ve kostümler ile hanımlara mahsus 
mantolar ve ipekli muşambaların muntahap ve mütenevvi çeşitleri de vardır 

.... Toptan Fiabna Perakende Sabş - T ediyatta Büyük teshilat ~-

rB'undan ~~k~i~~~ :!b~~v;~:..-:::ı:a~::~esi karşısında I' En iyi RAKI 
J .. Rumeli Kebapçısı ve Lokantası 1 r•ıııı 

l 
Müceddeden inşa edip 1 şubat Paza; günü resmi küıadı lcra olan•· ı 1 

• calı:tır. muhterem müşterilerimin · . 
Teşriflerini beklerim Efendim. -------ı 

Eskişehir Bankası hissedarlarının ~::· 
Eskişehir Bankası Türk Anonim şirketi hissedarlarının senelik 

umumi toplanışı 23 şubat 1931 pazartesi günü saat on dörtte 
Banka binasında yapılacakUr. 

Nizamnamenin (61) inci maddesi mucibince en az elll hissesi 
olan hisse sahiplerinin aşağıdaki ruznamenin miizakeresinde hazır 
bulunmak üzae. yevmi içtimadan bir hafta evveline kadar Banka
darı duhuliye kartlarını almaları ve dışarıda bulunanların kimi 
vekil edeceklerini bildirmeleri iltın olunur. 

Ruznamei müzakerat: 
1 - idare meclisi ve murakıp raporlarının okunması. 
2 - 1930 senesi bilanço ve hesaplarının tastlkile meclisi ida

re Ye murakıbların ibrası. 

a - 1930 senesi temettü hisselerinin tevzü. 
4 - lnhi!AI eden meclisi idare azalığına meclisi idarece mu

•akkaten intihap olunan azAların tastik memuriyetleri 
5- Nizamnamenin (34) üncü maddesi mucibince Meclisi 

idare azalarının nısh kura ile çıkarılarak yerlerine aza intihabı ve 
meclisi idare hakkı huzurlarının tayini. 

6 - 1931 seneıi için murakıplar tayını ve ücretlerinin takdiri. 

Eskişehir Bankası 

Koyun SütU 
Halkılı Ziraat me'<tepl çlftlltın

deki üç yüz Jağmal koyunun müza· 
yedesi ıemdlt edilen sütlerinin ?·2· 
931 cumartesi günü on beıte kat'ı 
ihalesi icra edileceğinden ıaliplerln 

üç yüz lira depo?.ito akçesile Yetil· 
köy cirnrındı çiftlik idare heyetine 
müracaaıları il!n olunur. 

Londrada toplanan Hindistan konferansı Hindistan için yeni bir idare ıisulll tesblt otmlftlr. Fakat bDtlla kararlar, lugliz parlementos 
ait olduğu için bunun ehemmiyeti ikinci derecededir. Konferansın içtima halinde ıdınan bir resmini lngltrz gazetelerinden iktibas e 

konferans artılı: dağılmış • Murahhaslar memleketlerine hareket etmişlerdir. 

B~luK TllllBE PillNGOSU 
YENİ TERTİP BAŞLADI 

1. et KEŞİDE 11ŞUBAT1931 
Yeni planda 3 ve 6. cı keşidelerde büyük 

ikramiyeler ve aynca amorti vardır 

3. çü keşidede 100,000 liralık büyük 
ikramiye konulmak suretile tertip 
üçer kP.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 
Çak Zengin olan yeni planı 

......................... ~ 
Türkiye Maarif Tarihi 

Erzurum meb'uıu ve aabık Maarif müsteşarı Nafi Atuf 
Beyin bu mDblm eseri bugnn çıktı. Muallim mekteplerine 
ders kitabı, bUtDn muallimlere ve maarif mensuplarına iyi 
bir rehber olacaktır. Bu kitabın tanesi 75 ciltlisi 100 kuruştur. 

Tabiat hlkiyelerl 
İngilizce aslından açık bir Usanıa tercüme edilmiş olan 

bu kitabın birinci kısmı çıktı. Bu kitap, çocuklara bütün ta
biat ve eşya derslerini, mevelmlere, aylara göre hikaye ve 
masal tarzında öğreten nefis bir eserdlr. Mualllmlere birer 
rehberdlr. Her çocuk babaaı almalıdır. Her ay bir kitap çıka-

. caktır. Her kltapt• 12 bikılye vardır. Resimlidir. 25 kuruştur. 

Yeni İlmihal 1 Halit takvimi 
Bu kitap, herkesin olı:n

yablleceğl bir sadelikte ya
zılmıştır. Taassup ve eski 
zihniyetten eser yoktur. 

Tanesi 15 kuruştur. 

En doğru, en nefis tak
vimdir. Ev katı şer'lyeJi muh· 
tevldir, muhtırası vardır. 

Sonunda yeni kitapların liste 
vardır. ciltsiz 10 ciltli 20 K. 

Mektep temsllleri 
Reşat Nuri Beyin (Felaket karşısında, Göz dağı, Eski borç) 

isimli Uç tanesi bir arada piyesi ile ( Omit mektebinde ) 
piyesi ve ( Bir kır eğlencesi ) komedisi çıktı. tanesi 20 K. 

Garp cephesinde yeni bir şey yok! 
talep ediniz tercüme edilerek 6,573,000 tane basılıp satılan bu kitap çıktı . i 

Dllnyanın en meşhur eseri olup bütün dünya lisanlarına 

Biletlerin satılmasına başlanmıştır. Mevcudu bitmek üzeredir. Tanesi 150, ciltlisi 175 kuruştur. 

il ı" Muallim Ahmet Halit kitaphanesi 

ın, e~ınek ve ya~ se~~e nıonakasası . Devlet Demiryollar 
Nafıa fen mektebı mubayaat komıs- idaresi ilanları i 

yonun dan: 
Mektebin 931 senesi mayısı gayesine kadar ia.şeye ihtiyacı ola!! 

et, ekmek ve yaş sebzesine yevmi ihalede talip çıkmadığından 

kapalı zarf usulile yeniden münakasaya konulmuştur. 
Taliplerin münakasa günü olan 16 şubat 931 pazartesi günü 

saat 14 te teminat akçalarını iknsadl müesseseler muhasipligi veı· 
nesine yatırdıklarını bildiren makbuzlarile birlikte mektepte top· 
!anan komisyonumuza gelmeleri. 

Karaca~eJ ~ele~iJe riıasetin~en: 
Karacabey Belediyesine mukt•zi bin metro tulUnde kutru dahiltsl on 

iki buçuk ı;.antlmlik kordonlıı ımbuvıtmınlı font ıu borusu 18 Ununuıanl 
931arlhinden 8 tubat 931 tarihine kadar yirmi gün müddetle ve kapalı 
zarfusulile münakasaya çıkarılmıştır. 

Teklif olunan lıedel haddi ltyık görülüne 8 şubat 931 pıZlr günll ııaı 

16 dı ihale! kaı'lyesl ıcra kıhnacktır. Tıllp olanların yüzde yedi buçuk 
dipozlto veya banlca mektubunu bamUca tekllf melı:ıuplaın müdded mezl<Are 
zarfında Belediye encümenine tndi etmeleri n tartaaeyl Belediye encü
meninden talep eylemeleri llAn olunur . . 

Ferah Sinemada 
Bu ı~cı 2 ııcJ gılı müsamere 

39 artlı! 51 nıımarı V&rfeteler U· 
milen değ!şmlftlr. Kafkas • Azeri 

muzikasmın yeni konıerl 

Beşiktaş, Sarıyer Ye Kemerbıırpzda 
mahfuz 3880 kilo odun mUzaoedeten 
unlıkbr. TaUplerln Beşlkıat orman 
ldareıine ve 4-2-930 ihale Cllnü mı· 
bılll bymıklmlıklınnda müzayede 
komisyonuna mUracaatlın. 

... _ .............. -......... _l ______ llftııl 
Dökme boru ve teferruaunın kapalı zarfla münakssası 9 M 

931 pazartesi günü saat 15 te Ankarada devlet demiryolları i ~ 
resinde yapılacaktır. l 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak 
teminatlarını aynı günde saat 14,30 a kadar komisyon katipti 
vermeleri l:lı.ımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini beşer lira mukabilinde .An c 
rada ve Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

~ • • • 
750 ton yerli çimento kapalı zarfla münakasaya konınu~ı 
Münakasa 16-2-931 pazartesi günü saat 16 da Ankar3 ~ 

Devlet Dl!ıniryoJ)arı idaresinde yapılacaknr. ~ 
Münakasava iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muv 

kat teminatlarını aynı günde saat 15,30 a kadar münakasa 
misyonu kıltipliğine vermeleri !Azımdır. 

Talipler mlihkasa şartnemelerini 3 üç lira mukabilinde An 
rada ve HaydHpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

Jandarma imalathanesi müdürlUğünden: 
700 tabm kıtlık elbise biçki ve lmallyul yeniden pazarlıkla yıpılac• 

Pazarlık ibaleıl 5-2-931 tırlblnı mUıadif pertembe günü ıaat 14 tür. 
name mllnderecınnı almalı: ve pazarhta İfllrık etmek üzre tallplerln ı 

naılarllı beraber Gecllkpaşada Janduma imellthınesindekl komisyona 
ncaadın il~n oh•nıır. 

Mes'ül müdür: Bürhaneddİ 

Şeker hastalarına ve diyabetik HASAN GLUTEN EKMEKLERİ :.~~aa:nı!t 
olanlara büyük müjde: ::;.:.•:;;ı,, 

mllel son etıbba kongresinin şeker hastalarına gıda olarak kabul eyledlğl esas ve formUI Uzre rapılmıt olduOunu mUsaddak methur klmyakerlerln raporlarını havi 
Avrupanın terkibi meçhul Gluten müstahzaratına İter clhetçe faik bir nefaset ve mUkemmellyettedlr. Mefahiri etlbba tarafından tavsiye edilmektedir. Hasan ecza depof 

ecip Bey yağsız 
Gençlik ve güztllik bah~eder, soğuklarda cilt tabi! olarak gerginleşir. Necip Bey kremindeki hassa bücün bu mahzurları izale eder. Tüpleri 20 vazoları 35,7 5 kuruştur. Deposu Eminönü No 4' 

• 


