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'Türk hul{uku ceza ce- HARiCI HABERLER.. -·----
miyeti teşekkül etti 

Cemiyetin başında Hukuk fakül
tesi müderrisleri bulunmaktadır 

ispanyada buhran uzadı! ldarei örfiyenin temd 
dine lüzum yok Kabineyi teşkil mes'uliyclini bu vaziyet karşısında 

hiç bir kimse omuzlarına yüklenmek istemeyor 

Matbuat il Rusya mektubu il lngiltere 
Y . d- .. -k b Belli başlı hadise- ı · l;-k k · ı -

Divanıharp reisi Mustafa Paşanı 
beyanatı 

enı en mura a e- şsız ı e sı meyor, tzMtR, ls (Milliyet)_ Di-

ye tabi tutuldu }er arasında ... _ artıyor.. van reisi Mustafa Pş. gazeteci-
LENINGRAT, ~u~t - UI~ LONDRA 17 A. A. _ A- lere beyanatında: 

bayramdan sonra göreceğiz 
ğer davaları da şubat nihay 
ne kadar bitireceğiz, dedi." 

ispanyada buhran devam e- akademisinin son ıçtımaında yenı- l f kas ' b' - İdarei örfiyenin temdidine 
d · K ·· d · ı ··k-~ d ı · r ı · · fh edilmi• me e ır ına m~.,sup ıne us- _. 
ıyor. aç gun enberı m u- .en ah a •m aza ıga ın .'. ap K 

11 
•" l l . . lüzum yoktur, elimizde bulunan Divan azaları bayrami g 

metin teşekkül edememesi yal- tır. Bunl~rdak Pdro, .. Wı~ıam.•, t e ere darkrnl a ctethmış 0
'. yeni Balıkesirliler davası ile ka- mek üzere İzmire geldiler J d ·· .. I .. b · ve Zerııo. a P. emının rıyazıya v u arı usus ı . , 

nız_. SP,anya a. goru muş ır şey tabii ilimler tubderine intih~p .•dil- bir İçtimada M. dınlar Şeyhı Halilin davasını dan Baha B. İstanbula gitti 

'
degıldır. Kabıne buhranı olur mitler prof. Stornmlin, Derıavm ve• S d. l l 
k' .. / _, . , ı now en z . ı, gun er degı/, hatta/arca de- Orlof da içtimai ilimler a~lıklann.a S b ' . . • A • t• • 

, __ _,. vam eder. Fakat ispanyadaki intihap edilmitlerdir. Bu a!iml':".bu- .tı at tanhlı ıraı vazıye ımız 
1 buh ki" / /"d b" yük bir şöhrete maliktir. Her bırı se- nutku hakkında 

Hukuku ceza cemiyeti ın/Jlssis/tri içtima haliııdt 1 ranın şe ı a e a e ır par- . T d ı . d f 
' ' ' . . . .lamento hadisesinden do"an nelercetet.kikatl'.apmıı.•un ·.~.··ıu.zunuza ıyate-
lstanbul Darülfünunu hukuki Cemıyetın gayesı ceza h .. d ·ı f k 1 d k" g rıdır. Rusyada bır hayli ecnebi mute sıratta bulunmuş H } "tt• t lıv b t h "b t 

fakültesi müderrislerinden bir kunun memleketimizde inkişa- ~~ :~ :..ar a:as:n a ı d~~~a_rl.ık hauıs vardıı" Yeni sene ırird1 iğdi d~- tur. Mumaileyh. j ava arın l ıra sız gı azt a rt a 
k . tiraki.l . bi "lim L....- kki . . . k ı r ur u netıceıeneme ıgı IÇlll man yapılan İ•tatiotiktcn an a§ ıgt· d . . . · , b 1 ak} b b 
ıs~~ iŞ • ~ yeru. r l • ıuu ve tera sını temın etme • uzayan bir buhran değildir. Is- na cöre Rusya dahilinde bu suretle e~~~tır kı: . - . se ep o m a era er 

ce~ıy~tı ~eşki~. edilmittır. Cemı mühim münakaşa ve tetkiklere . 4,000 mühendis, usta başı, amele var- Butçede 40 ıhı 1 
" h ( • • k • 'd" 

yetin ısmı (. Turk hukuku ceza . t" ak tın kt" dır. Bu ecnebi iıçiler otomobil, men- 50 milyon açık Mr. Snowden ı UIDUIDI ma SU Vazıyetı ÇO iYi ır 
. ")d" M rk . İs bul ış ır e e ır. f "d ·-• k cemıyeti ı!. . e ~~ı . tan. - •ucat, ve diier •anayı e ~ış~ ta- bulunduğu haberi ne heyecan 

dadır. Cemıyetın ınuessıalen şu Cemiyet ayni zamanda bey~ dır .. Bu.'.'lardan .başka 124 buy.ak ec- verilmiş bir haberdir, ne de işi-• ANKARA, 18 (Telefonla) -, yoloji noktai nazarından m 
müderrislerdir. nelmilel ceza cemiyetleri ile mü nehı muessEese~~~e ~enhaıup mi utehaks- dilmemiş birşeydir. Hadisatı yakından tamik et- hayvanatın me?.ruat üze · 

R 
' Tah" İb sıs v;-rdır. cnıcu1 mute sııı arın e -

. Muammer . aşıt, ır ra- nasebat peyda edecek, her sene seriy~tini Amerikalı ve Almanlar teı 1 Mumaileyh, ne ücretleri ne me1cte olan metoroloji enstitü- tahribat yapmalarına sebep 
hım Bahaetbn, Etem Akif, Avrupada toplanan beynelmilel kil ediyor. Bu oene 13,000 mühen- de işsizlere verilen tazminat sü müdürü Ahmet B. den mem muştw-. 
Cevdet Ferit, ehbi, Kenan Ö- hukuku ceza kongrelerine işti- diı, uı~baıı ve amele cel~~~~~~tir. miktarını tenzil etmek niyetin- leketin ıhava ve ziıraatinin son Tarla farelerinin tahribatı 
mer ve Mustafa Hayrullah Bey rak edecektir Cem' yet bir de ~cnıngrat nebatat ~tituıu_ alım- de olmadığını söylemiştir. Ha- vaziyeti hakkında şu malfunatı libi dikkat bir hale girmis.t 
!er. .

1 
•. 

1 
· d 

1 
k ce· a hu 1k~~~dentı!''0~- dMarkk ofvıtçt.!.•Pb~' 11h.td~t- li hazırdaki mali buhran yeni aldım. Ahmet Bey diyor iri: Bugüne kadar bir takım yerfl 

M" . 1 'lk . t' 1 ı mı nsa e neşre ece , z - ..... t ne cesın e ete •gı ır a ıse . " B .. T"· k' d k" . - . 
d . ;esils;fiins .. er ndaı aktıç ıedma akrmı kuku meselelerini takip edecek- den bahıetmiıtir. Kopanlmadan ağa- b'.r takım t7hlikeler gızle:n.ekte -:- ~~n ur. ıby~ he ı z.-~1at de1I?ek.>'.vafag.~çları ~a~tınden ~n . ar . u ere ce . . • . cın üzerinde bU'akılan turunçların dır. Bütçenın müvazenesını te- vazı ye tını umumı ır esap ı e ve ın ışa gostemııştır. 
mıyetın faaliyet programı etra- tır. Cemıyete aza olarak h~kıı:ı- aylar geçtikten ve kıt mevıimi bit- min etmek için bilavasıta ver- anlatmak mümkün değildir. Bu yüzden bazı zararlar 
f~nda görüşmü~lerdir. Cemiye- ler avukatlar, doktorlar gırebı- ti"!en sonra yeı:ı.i !etiı~n turunçla be gilerin tezyit edilmesi çok muh- muştur. Fakat hali hazırda 
tın nizamamesi derdesti tanzim leceği gibi hariçte hukuku ceza ra~er .. ~rar büyumekge baıladığel~nı temeldir. İçtimai inkişaf pro1'e- Bu anda mezruatın yetişme çok mıntakalarımız için d 

1 kmd h"'ku . , gormuıtur. Koparma zamanı ır ın- . t' T'" k" . h l"f hlik . . 'b"d" od. up ydail a . u metımıze tak ile meşgul olan münevverler de ce bu tunınçlann iki miıli büyüdüğü terinin de muvakkaten tatili za-ı vazıyekı 
1 

u~ ıyb~n.ınb. ı_nu te ı te esı .. geçmış gı ı ır. 
ım e ecektır. ı dahil olabileceklerdir. görülmüıtiir. Aaıl tayanı hayret o- ruri görülecektir. M. Snowden, , mm ta a ann a ın .. ıru.1:den ?1 . Çok guı; olı_nakla beraber. 

lan şey bunların acılığı zail olmasın- vaziyetin hemen ıslahı ihtima-' dukı;a fazladır. Bugünku vazı- zıyeti kısaca ıfade etmek ıç 
Firari hüseyın nasıl asıldı? dadU' .Bu bidise hakkında tetkikat !ini göremediğini ve işsizler yet karşısında kötii denecek bir i:lkbahara yaklaşmakta oldu" 

yapıl~tadır. , , miktarının eksilmekten ziyade nokta yoktur. muza nazaran kışın icap etti 
(8 t af 1 · · _._.f d ) I Ahıren Sovyet Ruıyada ıntıhabat y in b • h h•d' "· bi k hl"k 1 'l 

.&f •r. ı ıncı •uıı e e u Mustafa, köpeklerin ferya- ld F h. eb' ol k ----·• artması muhtemel bulundug"u- a ız u senenın ava a ı- gı r ço te ı e er zaı 
d 1 b f d h Kral Al/ons ı yapı L a n m ua ara manu l · · · d · ınk' ·ı d · b" 

ver ı er, ır ta~a tan a _mu ta- d~~?a_n bi~ yabancının köye gir- .. Fransn muharriri M. Romain RoUan nu işrap eylemiştir. Mumaileyh, se ~rı ~azıyetı aıma te .. ın ı e muştur, e?,ıle .. ıl'.. 
ra haber vermı!j/er geldıler tut- dıgını sezınce dışarı çıkmış, ba pany!Jda bugun mevzuu bahso- da intihap edilmiıtir. Franıız mubar- netice olarak tasarruf lilzumun telakkı etmeye ve ona gore da- Yalnız koylunun kışın, va 
tular ve askerlerı: teslim. e~ti- ğınnıştrr: la.n m~~e~e. devl:_~in_idare şe~li riri ~on zamanlarda Ruıya lehinde dan bahsetm~ ve başka birisi ~ ted?irli hare~et eylemeyi olan hasarı teı1~f~~.e .. m~yd 
/er buraya getirdıler, demıştır. _Hey .. Orada kim v.-?. nr degı~ınp degıştırmemektır. neınyatta bulunmuıtur · vazifesini deruhte etmeği arzu ıeap ettınnektedır. kalmış olması ıçın onumuzde 
Osıud~to. Zayıf bir ses şu cevabı ver- Kırat mevkiinde kalacak mı? -M '•d••ıe k• ;b "t ettı"gı"' takdı.rde ·stı"fa etmeg"e a- Mesela bir gün nakıs altı de- senede hava vaziyetinin da 

tz:u R, 17 H"-- . . ka . d k . ısır a ı rı ı ' '"k" . b" .. ı . . . d 
•A - ...vymın ç mış: Kırallık devam e ece mı?.. . .. made bulunduğunu beyan etmiş rece oıan su u.netin ır gun son nonna gıtmesı ıcap e er. 

tı~tan sonra nasıl vakit geç~i - Tanrı misafiri!.. . . Yoksa .cümhuriyet şekli mi ~a- ~AHIRE •. 17 A.A_. -1:1~ tir. Bir takım hatipler nutku ra on seki~ derec~ye ç~kına;ıı! . Bu vaziyetin tahakku~u ~ 
fı hakkında şu mıi!Omat venlı- Mustafa bu tanrı mısafırinin bul edılecek? .. Kıralm aleyhın- metin Mısıra ıthal edılen kibrıt- tenkit mı· 1 de n· bi · kadların bırden bıre erunesını imde bu sene memleketın zır 

. • • - l d . alın - w e ış erse ye ı r ıç- . . b d T ak h" h ıa d' 1 
yorF: . _ _.. __ ..,_h k - ıkim oldugunu anlamak için o- de olup kıra1:Jıg8; taraftalar olan- er ~11:. ve~gı b' alga ar .~~~ tima akdi talebi 53 reye karşı 71 ınl ~ç. etmiŞ f u a r yabne ırl at ma eud batının ğıgeb~ sedne 
. . ır .... ._ aranlıgmdan ıı:un yaklaşmasını beklemiş, ge- !ar bulunduğu gıbi kıra sada- ~~sı uzenne .ır . s~eç . tro~~- rey ile reddedilmi tir. erının son eyezanma se ep o nazaran ~ a~ ı. ır erec 
ı•tıf~e. ede~k sıvıştıktan son- lınce ş~ suali sormuştur: kati erini ~uhaf aza edı:_nler d: n~n _Mısırda. kibrıt ımalı ıçın LONDRA, 17 şA.A. _ 9 _ mu~tur. . . . . . olmayacagma $ımdıd~ kana 
ra yırmı dakika kadar nefes al- - Kımsin sen? Nereden ge- vardır. Dıger taraftan cumhurı- hukümetle bır anlaşma elde et- ba ta . . 1 . "ktar 2 ~l Sükilnetm müsaıt gltmesı bı- hasl1 etmekte bir manı yokt 

d k ·h b" 1. V . . • . - 1 • h be .1 ek t ışsız enn mı ı mı -ma an oşmu~ ~e nı ayet ır ıyorsun? esıka_n v~r mı?. yet ılan:n: ısteyen cereyan _da me~e ça ıştıgı a r verı m - yon 637 bin 131 kişi e baliğ bu 
çalı yığının dıbinde tavaklcuf Bu sualılere Hilseyın ınilte:-ed kuvvetlıdır, ispanyada bugun- tPdır. 1 kta "d" ş h~ Tezal 
etm~tir.. . . . d.it cevaplar vermiş: titrek elle- k~ b~hranm e~ f1!Üh~m lıususi- kil etı. e«ten vaz geçmiştir. Ue-1 ~ha~~~ ~sbeten ~~ 
Huseyın burada kendisını -ta- rıle ormanda buldugu mavi ce- sıyetı .şudur kı, şımdıye kadar t 1 e sans·· · J"l 8g9çe5 . . d Yakup Kadri Beyin Haklmiyetlmllllyed 

kip edenlerin kla.,.... k · 1 . . 1 k k "h k ce. gaze e er ur vaze , ı - ve geçen senenın aynı ev-
ya ,.~gı~, etr:a ' ~t~n cep ennı araştın:nış, l:en- meme ette_ az ço şo ret .. a- miştir. resine nisbeten de 1 milyon 117 neşrolunan bir makalesi 

fı araştırdıklarını gormuş, hiç dısıne aıt olmayan vesıkayı gös zanmış dev .• t adam/an bugun MADRİT 17 (AA) _ M b" 157 kişi" fazla vardır RA (M"ll' ) G"" . . · • uh'tl 
kımıldamadan, lhatta nefes al- termiştir. iktidar mevkiinin mes'uliyetini ' , · . . · ın · ANKA • l8 1 ayet - ozlenmızı resmı m ı 
maktan bile korkarak dört saat Köylüler şüpheleniyor? deruhte edebilecek vaziyette ~~ch~z Guerr~ ';;n kab;neyı tı;; b ~OtahNJ?~· ~ 7. A.i~sel Mec- Hakimiyeti Milliye, Yakup Ka- den gayri muhitlere, dev!let d 
kadar kallmıştır . · d "'idi ı e ememesı azı so cena un sıl sınnını Y ten ve drinin (tezat) isimli şu makale- irelerinden aile ocaklarına ge 

Hüseyin kendisini arayanla- . Mus~f~ ıd_~ .m~~u?1.unun ef;3 t:· hükumeti zorla ele e- unsur.lan ~,;~sında bu1_acağını Avam .nı:narası tarafınd'!11.ka- sini neşrediyor: dirdi~imiz vakit~. t~~tlar 
...__ k t ki d • _,__ fırar hadısesını btldıgı ıı;ın bu . p . d R. . gl tahinın ettıgı muaveneti bula- bul edılmiş olan kanun liyıha- tnkıl· dik ı, ·· .. o'"zil çoklugu ve tenevvilu hızı hayı' 
nn uza mın a ara ag ......... ~ k"t · · f" · h" · . d rıren rımo e ıvera mem e- .. 11. . • apcı, ra a ozu s -
s d "stifad ed k k va ı sız mısa ırın uvıyetın en k.. r • b k mamasından muteve ıttır. Kra srmn Lortlar kamarası tarafın- dai te tlarda ten hayrete düşürür Lakin s3 
d1;;ğl~~a~ doğrue uz~ ya ın şilphelenmş, onu içeri almakla et~e n~ pa~ :m:~to ıra mış, lın, hemen hemen munhasıran dan reddedileceği muhtemel ~~~ v~l ı:;: ı::nun a~ deoe hayret edeceği~ize bunıli 
aff k im .,.. maya mu beraber köy muhtarına haber ne e ~ıyka~ı ırb a akrm yaşaAmla- müessisan meclisleri taraftarla- o-örülmektedir Malfun olduğu · b" dek~ tarihı. b·. tab" .. - sebeplerini araınağa cahss3 

v a . o u,..ur. göndermiştir Muhtarla b larma ım an ıra mıştı. tı d .. kk b' k b' " · sınc ız ı ı ır ıre go- · , 
Hüseyin, dağlarda günlerce ". " .. . e;~ - bu uk sene süren o idare zama rın an mure ·ep . ır om. ıne- veçhile bu layiha tatbik mevki- re tanzimatçdık denilir. Tanzi- daha iyi olmaz mıL 

aç kalmq, eski eılbiaeleri par- b_er gelen ~oylüle.~ Huse~ı~~ ıs- nt;da siyasi fırkalar dağı/mı - zonu kabul etmek ıst7.~~~ış ol- ine konulduğu takdirde 9 mil- matçılık nedir: mazi ile bir giz.. Biz inkılibm muhtelif saftı~ 
ça parça olmuştur. ticv~p :mışler, ~p~e~~. ~v- tır Şimdi ise memlekette ta~i ması da mthtemel gorunuyor. yon İngiliz lirasr fazla masraf li uyuşma hal ile bir zahiri mu- tarını birer kanunla tesbit ettıl 

Bir taraftan soğuk ve kar, di ;:~ ~ur:cl.;:ı~ki e:s~eri gkıl: si;asi hayata yani parlamento ~A~~ 0 •1
1 ~ A·-!:-· -bK~r ihtiyari icap edecektir. vazene ve' istikbale bir tereddüt ten sonra sanıyoruz ki, bunlİ 

ger taraftan çıplaklık ve buna kum d h be , 1 hayatmıı avd~t mevzuu bahso- nava . eg ~nce edan mGunafse eti e LONDRA, 17 A.A. - Avam lü 1.~ı..•~tır. Yeni Tilrkiyenin bu kendilerinden yürüyorlar, ~ 
. . an anına a r vennış er- Madrıd cıvarm eta ede ve- ka d tn 'lt tarafın ~ hi bi · ·· ·· il . .ı; 
ınzımam eden açlık mahkOmun d" Juyorken fırkalar kendilerini . . . . marasm a gı ere - şimdiki manzarasına bakacak yır Ç n yurum yor, ve 1:: 
maneviyatnu knmq ve nihayet ır. toplayacak kuvvet bulamamış- rılen· hır baloda kendinı ~ybe- dan bazı hülcil.metler nezdinde olursanız bahsettiğimiz hususi- riimez. Bir hayat şeklinden o 
sapa yollardan Menemen hava Firari derhal Manisaya geti- tır. Senelerden beri dağılmış de~k derecede serh~ş ~ır~ İnglizi cmtiasmdan almmakta yctleri her yanda görüsünüz. hür hayat şekline geçivenn~~ 
lisinden uzaklqmak emeAile ~lmi!) ~~~la j;ıdarnı.a alay olan parlamentoyu yeniden aç- zabıt oldukı.;a eheınmıyetli bir olan ithalat rüawnunun tenkisi Aile ufak tefek farkla gene eski 0 kadar kolay bic şey deği.ldit 
dağdan inmiıtir. ~an . ıya ey, bita~e mak için yapılacak intihabatm rezake~ çık_ar~l'.11"dır. ~u vak'- için vuku bulmuş olan müraca- aile, devlet bütün idare kalıpla- Onun içindir ki, inkılapçılar 'I' 

.,_._,_,._ gece yürü· "yüı p- Vah Halıt Bey taırafından ıstıc "h" .. .. .. d k' t b a üzerıne ınzıbatı tedbırler al- at hakkında sorulan bir suale ·ı h ski d 1 t rulmak bilmez bir dikkat ve tıJ .....,,.,,wn ya edil . .,... M hku k tarı ı onumuz e ı mar ııı aşı . . ... lm.. .. ne ep e eve . .. 
mış, gündüzleri tenha bir yecde v~p . . mı,..ı_r. a nı ço olarak tayin edilmişti. Fakat ne mağa liızum 'iOru u~tur'. B~- cevaben ticaret müsteşarı bu . . . . • . sasiyetle eserlerinin yürüyüş0. 
ıığmmırk sw-etile Manisaya bıtkin hır vazıyette bulunmak- görülüyor? .. Kıralın bir emirna nunla beraber. bu ted~ırlerın bir müracaatın memleket için ibra- . Bu ~bplar ı~ın~kı ı~arı z~ nli takip etmek mtırannı dil) 
doğru ilerleıneğe başlamıştır tadır. mesile muayyen olma an bir za isyan hareketıne zemııı hazırla- cı fevkalade ehemmiyetli olan ~!et ~aıma 0 z~yettır. B~- malıdırlar. Tlirkiyede rejim " 

Mahkfun zaman zaman bir , Halit Beyin m~hteilif sııalle- mana bırakıldı. Beren~uer kabi mak isted!kler_i ~öyl~nen , bazı bazı İngiliz mahsulitmı istih- J'.Uk Mıllet Meclisı bayram tat_t- inköp davası daima zabıta k~ 
kaç köye iltica etmek istemiş, rıne yarı ba>:gı!1 bır halde ce- nesi daha fazla iktidar mevkiin topçu zabıtlerının şupheyı da- daf etmekte olduğunu beyan et- li. yapt;ı. faka~ yıl baştla.~da hıç vetine dayanarak yaşamak d~ 
fakat her yaklaştığı köyden u- vaplar vermış.tır. "' de kalmadı. Çiinkü kırala sadık vet eden hal :;e hareketlerinden miştir. b~r daırc tat~! etmek luzumun~ resini an;ık ge~i~~ bitinn~lid' 
fak bir gürültü işitince manevi Kelepçeyı naarl açmıt? olan bir hükumet memlekette dolayı alındıgı zannolunmakta- Bu meselede ittihaz edilmiş hısse~~z. Şıarlannın en baş~ Bwıun bıtmeyışının sebebı "'· 
yatı kırılarak kaçmış, hazan bir Hüseyin ellerinin kelepçeli yeni intihabatla toplanacak par dır. olan hattı hareket, mevcut rii- da liı~lık srf~tmı. taşıyan ~ı~ millette irticam kuvvet ve ıfl1 
köpek sesinden helecana düşe- olup olmadığı hakkındaki sua- lamentonurı I spanyanın müs- MADRİD,_ 17 A.f!ı.; - ~arın sum esasen az ise bunların oldu- devletın rcsmı ~ilessıesatı dını ~avemeti değil, inkıliipçıla~ 
rek ıbazan bir ağaç gölgesinden !e ce\'aben: takbel idare şekli hakkında bir sabah umumı gre~ ılan edilece- ğu gibi muhafaza edilmesini ve bayra_mlaı:d~ tatıl .etmek ~akkı- ınkrlapçı taassubundan mıı~ 
titriyerek yoluna devam etmis- - Sehpaya getirilirken elim karar vermesi /azım geldig"ini ği haber verilmiştır, İstisnai ma yüksek ise yüzde 25 nispetinde n~ haız ~ı~r? h~z old~gu. tak- rumiyetleridir. İnkılap prensıl 
· · d k l d fak k h' b" k "htı" t" tedb" dırde Turkıye Cumhurıyeti va- • · b" · · · · d b" t W: tır., . e ~ epçe var ı a: ço ge\'- ileri sürenler, yani cümhuriyet ıyette ır ta ım ~ ~a. ı . ır tenzil olunmasını talep etmek- ,. . __ . ııe~ ızım ı_çı:nız e .. ır _. a "t 
Mavı çaketi nerede bulmuı şektı Aırabada onu vavaıı yavaş taraftar/an arasınchı. kalan kabi ler alınacaktır. Aglebı thbmale ten ibarettir. sıfla~n arasından li~k.lıg_ı ç~- ınucerret fıkırler gıbı degıl sil 

Hüseyin bu sırada bir orman- ııı . .Yı.~ara~ çıkardım. Sehpaları ne iktidar mevkiinden uzaklaş- gö~e ak~am ~zeri örfi idar: ilin LONDRA, 17 A. A. _BU- ~.ek .. ı~p eder, yoksa ışı~ız s?- k?nsiyan~nnızı. idar~ ~en. P~ 
dan geçerken ağaçlardan birin- go°:1r gormez aklan başımdan maktan başka çare görmedi. edılecekır. Ögleden sonra azası- yük bir mevki ve nüfuz sahibi ~~1;1-Zu ~1'.111?'0r demektır. L~- sıpler haline gmnehdır. Bız 3 

de asılı duran eski mavi birce- ı;~ttı,. ondaıı sonr~ ~e yaptığımı Bu hükumet iktidar mevkiinde nın ekserisi Be~nguer kabinesi iş adamlarından 13 kişinin tev- ı_klig111: dınsızlık demek ~lmad.ı- cak o zaman kendimizd: ~G3; 
ket bulmuş,onu sırtına geçire- bılmıyor•m demıştır. kaldıkça intihabatın serbes ya- nazırlarından murekkep olmak kifi İskoçya iş aleminde büyük gını hın ke;re tekrar ~bk. Hıç neslindeniz!ıı demek salahıye 
~ek yola düzülmüştür. Ceketin Bozalanlı Hüseyin pılabileceğinden muhaliller da- üzre bir hükumet teşkil edilme- bir heyecan uyandırmıştır. Hep 0}amassa. bır. k:'.ede .. soyleme~ ni buluruz. 
cebini yoklayan Hüseyin orada Menemende ima şüphe etmişlerdir. Şimdi si ve başvekalete gene ceneral si de Scottish Amalgemated 1~~ gelır kı laık reJimler~e dı- -------
bir tütün tabakası ve birde Flo- MENEMEN 17 AA _ T artık intihabat kim bilir ne va- Berenguer'nin gelmesi muhte- Silk kumpanyasının müdürleri n~ ~~le~ ~alk. tar~fından ıste- Devlet Bankası 
rinalı Nazif isminde bir hüviyet t lan · d hk' · B · 1 u kite kadar mevzuu bahs değil- mel olduğu söylenmektedir. Sa olan bu mevkuflar emniyeti sui nıldıgı gıbı t~ıt edilm~kle bera-
varkası bularak ı;ok sevinmiş- 1 u İ ı -~-mı aH.~m~ ozba a~- dir. Eski bir devlet adamı olan ronun riyasetinde yeni bir dik- istimal cürnıile maznun bulun- be_r d_~vlet muesseselerınce res- Ankara 18 - Devlet BaJ1~ 
t" ı smaı og u useyın, ugun . .. lük .d · · t .... ih mı gun sayılmaz. f dak' f r d tf1 ır. Menemene getirilmiştir. Sanchez .G~era kabmeyi teşkil t~tor. ı aresının ees~usu - maktadırlar: ~ir riva?'ete göre ·· . sı etra ın ı aa ıyet eva cif 

Firarinin kuvveti onu nihayet Men'i muhakeme karan edememıştır. Bundan ~o~ra tı:nalınden de bahsedılmekte- bunlar ~halıyı 400 bın İngiliz .- ~ıın sa?'dı~.erse ı:ıe eh~ diyor. Nisanın on beşine k1
\, 

Akgedik köyüne kadar getire-
1 

l matbuat da son aylarda ıstıfa- dır. liralık hısse senedi satın alına- mıyetı olur? hıç şuphesız reJı- bankanın kayıt muamelesi bl 
bilmiştir. Hüseyin bitkin bir 0 an ar de ettiği hürriyetten tekrar Cordoueda askeri bir hareket ğa davet etmişler, sonra verilen min altı üstüne gelmez. Fakat cektir. Hükumetin banka serııı; 
halde köye inmiş henüz yakla- ~ENEMEN • 17 A .. A. - Ba mahrum bırakılıyor. başladığı söylerunektedir, Bu paraları hileli bir surette kendi- bu inkılapçının ruhunda belli yesine iştirak için koyacağı ~ı 
:rrken iri çoban köpeklerinin ~e:ırden ::.~a . Na~ı, Hafı:z Bu vaziyetin sonu bugün için hareketin hangi istikameti takip lerine mal etmişlerdir. Daha bqlı bir buhrana delilet eder hazırdır. İştirak edecek cl~1" 
h'.rlayan seslerile karşılaşmış- e met, uscyın oglu Me~- de çırpmdığı vaziyet yalnız o- ettiği henüz bilinmemektedir. başka kimselerin de tevkifıne biz bu bayram meselesini taze miiesseselerin ne suretle 81.ııti 
trr. ?Iet, Ha~ ".'e Ana~iolu ~va~ı rada değil, bu memleketin bari- Cordoueya asker gönderileceği intizar olunmaktadır. Kumpan- hadiselerdeı. biri olduğu için dar olacakları tesbit edilfl11~, 

Köye girerken ımamı Hulusı efendı, b_ug~~. Di- cinde de dikkatle takip edili- rivayet olunmaktadır. Şimdiki yanın muamelatı ve hesabatı yüzlerce misal arasından bir mi- Herhalde senelerden beri tJI fJ' 
Köpeklerin yükselen feryatla vanı .. harp kararı hakimligmce yor.. halde alınan yegane resmi ted- tasfiye edilmektedir. Maznunlar sal olarak aldık, yoksa Türle in- vur halinde yaşıyan Devle.t ·ı:ııl 

rı evlerde bir hareket uyandır- ~~ 1 muhh ~d~lmik~rarı _almq- MADRİT, 17 (A.A) - M. bir sansürün iadesinden ibaret- bugün Glasgow mahkemesi hu- kılibının içincleki tezatlar bun- kası işi önümüzdeki sene ıç• 
mıştır. Köylülerden Yusuf oğ- .... ve ta hye e 1 şlerdır. Sanchez Guerra, kabineyi teş- tir. zuruna cıkrmslardır. • dan ibaret değildir. müspet bir şekil atacaktır· 

. tt.L.-
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resmının tenzili talep ediliyor 
M .. unun Polis teşkiliitı m ~ yeni bütçe 1 Spor J 
tenzili İÇİD hır ta lif unvanı değişiyor 4 u•• DCU•• şubedeki• SUJ• esaslı bir prensiptir MuhteOOe;·, maçı 

1 
ANKARA 18 (Telefonla) - Em 

H 1 • okka niyeti umumiyecc hazırlanan polis ANKARA, 18 (Telefon) - nisanda yapılacak 
ayvan başına a ınan resmın teşkilatı l;anunu Dahiliye Vekaleti • ti 1 1 ld ? Her dairede umumi bir faali~t İstanbul futbol hey'etinc!en: 

kl"f d"}" tarafından tetkik olunma~tadır. Ka- JS fila nası 0 0 • hazırlığı var. Bu faaliyet en zı- İstanbul - İzmir müsabakasının 
başına alınmaSJ te } e 1 tyOf '.ında yenAidcnkeb"'"1t' dtail~iltt~t ı?',,"/,~: yade bütçe meselesi ve onun ne- Nisan 931 tarihinde İzmirde ic-

·Mktadır. nca u a a · · • d d M" 
'41!arın sivil memuriyetlerde istihdaını Şurayı Devlet, sabık müdür Şerif Beyin t~ce1be.rııbe .aıaka1 ar :r. k uteva- rası takarrür etmek üzere 01au-
1 esası ibka olunmaktadır. . . zın ır utçe ı e ge ece seneye ğundan yapılacak bu mühim 

1 

Yeni kanunda polis müdürlerırun men'i muhakemesjne karar Verdi çıkmak, herkesin feda etmek is- maça hazırlık olmak üzre bay-
iıimlerini (em?iyet ~üdü~ü) ne tah temedigi bir prensip oldu. lhti- rarnın ücüncü günü saat 15 te 
n ·dilrnektedır. Mu•takil merke3 .. . . . ed' f , • 1 • d ~ 

v c d ( · t cmuru) Bundan bir mu"ddet evvel po- !et surasına "ondenlmıstı. O yar ılecek edaKar ıgın ere- Taksim Stadyomunda İstanbul 
memurlarına a emnıye m 1 -· b .. . • 

1

. denilecektir. Yeni tadilatta vilayet lis dördüncü şube komiser mu- zaman şurayı devlet mülkiye cesı ne olur~a olsun.' bu. prensıp muhtelitinin hazırlık müsabaka 

. emniyet müdürlerin.i~, bütün vilaye· avinlerinden Cemal Ef. ihtilas dairesince sabık polis müdürü t~n v~z geçıl~z'. Şımdı he:k~- lanna başlanacaktır. 
tin emniyet. ve asayışıle a~akadar ola- cürmile adliyeye verilıni~ti. Ce Şerif B. hakkında da lüzumu sın dı.kkat .ve m~ız.a~ Gazının İsimleri aşağıda yazılı oyun 
caklan tasrih edılmektedir. Ef · .. .. . . avdetındedır Reısıcumhur Hz 1 ı f bo ı 

E 
. t .. dürlerinin ali mektep mal . ye ısnat olunan curum muhakeme karan verılınış ıse- . . ·... d h 

1
• cu anı:ı saat 14,30 ta ut 1 cva 

mnıye mu b'l d 'k h t . tahmın edıldıgınden a a evve h' ·ı T k · unu olmalarİ şarttır. Ali mektep ecne ı er en ı ·amet ve seya a de bilaha.ra heyeti umumıyece .. . zımaıı amı en a sım sta 
:~~unları eskiden an.cak. ilk h~met nizamnamesine muhalif har.e- . Serif B. hakkında ekseriyetle Ank~~aya donecek~r.. . . dyomunda bulunmaları ehemmi 
olarak komiser muavınlığine tayın e- ket eden'lerden alınan on lira • ,. 1 k k ·ı Butçe etrafında ıttıhaz etli- yetle beyan olunur 
dilirlcrdl. Şimdi doğrudan doğruya cezayı naktiden altı bin lirasını m~n .ı mCu 1a -~mEef ·aıra~hı velnl • lecek kararlarda ve yapılacak Hazırlık müsabakalarına gel· 

· "dU ü olabıleceklerdır mıştır, em"" ' · ı e 1 ma e- t fi d G · d k · emnıyet mu r . .. .. İ . zimmetine geçinniş olmasıdır. . d d 1 1 kl d 1.. asarru ar a azının e arar mıvenler kendi takımlarının mu 
Yeni kanunda emnıyet mudur erı . . . . rın en o ayı la arın a uzu- . ve muvafakati munzam olacak· -, • . ~ .. 

de, emniyet memurları da üçer dere- T~ıka! neticesınde mumaı • mu muhakemelerine karar veri :e~ınp ıkı. 1;!5 IT?1 mus~b:ıkasına 
ceye ayrılmıştır. Birinci de~ece em- ley hın agır . c.ezada mevkufen !enlerin muhakemesi bayramer tır. ı ·tırak etnrılmıyecekt!r. 
niyet müdürü (5,000). cmnıyet me- muhakemesının cereyanına ka- tesi ağır cezada başlayacaktır. Bayram ertesi Mecliste ol- Galatasaray : Avnı, Burhan, 
muru da (3,500) kur~~ ~aaş alacak- rıır verilmiştir. Bu cezalar mak- sun, hükumet mahafilinde ol- Mehmet Nazif, Mithat, Nihat, 

ıtır. İkinci derecede mudur•. (4,~), buz mukabilinde alınmakta ve Aktör Muammer Beyı· sun, müspet maddeler üzerinde, Mehmet Salinı, Latif Rcbii, 
d "'emura (3,000) kuruş verilece . makbuzları da defterda""ık ver çok enteresan müzakereler ya- Necdet. ' 

Mezbahada ztblz/yat esnasın a 1 ''' d d 
. . Çatalca murahııasr mezba Küçük haberler mektedir. Bu itibarla, teftiş ve arp avası pılacaktır. Burada Fır~~ ic;tima Fenerbahçeden : Cevat, Ala-

Şehir meclisine Belediyeıun . . hayvanlardan adet ı- mü_raka~e vazifelerini ihmal Ak tor Muammer Beyi tehdit la~ı. ve Kırklar hey'ettnı~ me- eı_tin, Zeki, Niyazi, Muza iter, 
'T t>zbah;: refmİ hakkıı:da ça~- r~:m~n Jınacağına okka itibari-j Necmeddin B. dün geldi ettıkleruıden dolayı da sabık ve darbettiği iddiasile hakkın- lsaılsıd d.~ ~ev.~d k~d.ek~ek.tır. Her Fıkret, Mehmet Reşat, R za, 
-a. murahhası bir takrır vermış· ~l arı le a asını teklı'f etmekte· p lis do"rd" " b "el" .. Sa 1a e onumuz e ı ı ı ur ay· S d' a mm Tahli · · '---ıine ait büt~e itleri· 0 uncu şu e mu uru da ikinci müstantikılikre tahki- .. . • ' a ı. 
tır n e f' 1 · d 11ye '"""" • . d ddin bak d"rd" .. b i ~ . Cumhurıyet Halk Fırkasının ve B 'k . H" .. E f • b ha dir Bu takdirde et ıat erı e ni takip etmek üzere .. A.':'~rya ı~t: ~ ..... ve .. es.. o uncu şu e katı yapı~!1Jl sabık mnır polıs .. " . . .. - cşı taş_. usnu, şre ' 

Catalca murahhası mez a hi . 1 cak derecede ucuzlaya- . 1 Tahliaiye mudunı umumısı muduru Şükru Beylerle Defter- "d" .. O B .t k hukiimetının en muspet ve can Adnan Fahn Şevket 
d b ha so una mıı o an . . . . .. mu uru mer eye aı cvra . . . • . • • · 

resnı rin 'azla!ı<>ın an, U • • Necme~din ~ey Meclısın tatili ~~- darhk memurlarından Fuat ve mahkemeye verilmiştir. Vali 1ı ~ı; faaliy~t ~~nesı ~lacag~ u- 1 Vefa : Natık., Saim. 
~ n. hem Lesimlik hayvan sahip- bil~ek:~~riri İktısat encümeni nasebeble dun lıtanbula gelmı?tir· Faiz Efendilerin d lüzumu mu .. F 1 B h kk d d mıdı herkesın ıçınde bır hakikat Beykoz : Saıt Sedat. 
·erını, hem de halkı mutazarrır .u 

1 
t Bayram ertesi tekrar Ankaraya gıde- 1 . e . muavıru azı ey a ın a a halinde yaşıyor t b 1 'o h H 

ettiğinden bahisle resmin indi- tetkike baş amış ı.r. cektir. hakeme erme karar verilmiş~ır. !iyece yapılmakta olan bir mu- · Fa:t:ın u spor : r an, ~san 
"'kb'lmesi icin bir formül teklif Darülacezedeki çocuklara Ihsan Rifat B. gelmeınit Bu mesele hakkında mülkıye amele yoktur. Bu husustaki tet Memurlanna maaıatından rı. 
~tm~ı t 

1
. §ekerleme Diin bir gazete giimrük müdürü müfettisliğince vaktile tahki - kikatı alakadar makamat yap- tenkihat yok Yarınki maçlar 

~ < et ıı li · • ı · ı bu k k d kt d İstanbul futbol hey' etinden: Teklife.dilen formül şudur: isanbul umumi.ı:ıec sı aza· umumisi hsan Rifat Beyan atan - at cereyan etmiş ve evra ev ma a ır. ANKARA, 18 _Bütçe ta· •• ··ı· dekı aceze ve ço- la ıı:eldiğini yazmıştı. 20-2-931 cuma günü icra edile 
"ıezbaha reEmi şimdi res başın !arı Daru aceze .. Bu haberin aaılsız olduğu anlqd- s• fi ti • sarrufatı hakkında memur ma- cek lik ve şil maçları: 
elan alınmaktadır. Kesilecek ko- cuklara bayramda ş:~er ~elvzıı llllflır. Mumaileyh Ankaradaclır. H. Fırkası ıra a en aşlarında yüzde 10 nispetinde 
Ytın ha~ına ı 35, sığır ve emsali için birer lira teberru etmış er- Gümrükte becayİ§ tenzilat yapılacağr hakkında bir İkinci küme Kadşköyünde: 
büyük b:ıs hayvanat için 600 dir. . . d" .. Rıfkı Ticaret müdiriyeti bu şayia mevcut ise de bunun doğ- Kasımpaşa - Hiliil saat ıı 
kuruş aıın'maktadır. 50 okkalık Dün bu para ıle Beledıye ta- Sirkeci gümrüğü mü uru M k }" 1 im d • b" . 1 ş Beyle başkatibi hacı Mehmet Beyin er ez teşki atı işle Belediye ru o up o a ıgı utçe tetkika- Hakem Saim Turgut Bey. 
bir sığırdan ayni para alındığı rafından ~~er a ınmıştır. . e- Paket gümrüğü müdürü Galip ve ) l 1 d' tı esnasında anlaşılacaktır. Topkapı - Kurtuluş saat 12,45 
gibi 100 okkalıktan da ayni kerler bugun kutularla tevzı e- !"'şkAti.p ~ü!'tü Beylerle becay~ tevsi olunacak meşgu O ma 1 ıyor ~akem Saim Turgut Bey. l 
ın ktar .Jınmaktaclır. ı dilecektir. : ıcra edilmıştir. . . . ANKARA 1 _ Halk fır- ~~r~ fiatlerinin ucuzl~ama- Mesleki birliklere imci ~üm~ Taks. Stadyomı ıda 

... 
-.,..-=::::---:::=-:=-"':::~--;:;;-~~-.:i~-'-~ Amerıka sefırı ka k ' 

8
. • . . bazı sı yuzunden çıkan munakaşa Bogazı\;ı - Kuınkapı (Şild) 

, IO O 1 •
• # ~ ~ ı; Amerika sefiri M. Gru dün Anka- s~ f1er h ez ~eşkılii.U ıçın ·devam etme: tedir. Arpa fiatle· kadınlar da girecek saat ı ı Hakem Sedat Rıza Se• 

.. 'I radan şehrimize gelmiıtir. proJe er ".'2ır an~t;r. rinin 5 kuruşa düşmesine, rağ- 1 Vefa - Anadolu (Lik) ~aat J 
1• Asim B. Tekirdağında Bu proıelere göre merkez men bira fiatlerinin ucudatıl- ~?;IKARA, 18 (fekfon) .. - 12,45 Hakem Nüzhet Bey. 

~~~'.tb:=:~~==~~~:;;;===;'!!====::!~~!!!'. Müıkirat.inhisa~ u~umi ~ü~iir.ü kadrosu. tevsi edilecek, bir çok maması keyfiyeti ile İktısat ve- Yenı ış. k~n~nu la}'lhas~.na gor.e Beşiktaş -1stanbulspor (Lik) t 

k 1 ki d 1 
Aaım Bey dun Tekırdagına gıtmiftir. şubeler ihdas olunacaktır. Her kaleti alakadar olmamaktadır. meslekı bırlikler teşckkul edebı- saat 14 45 Hakem Necm Be 

Kaça Çı 1 a el• a Aımı Bey Tekirdağı.nda ....-P. fahri· şubeye fırkaya mensup meb'us- Ticaret müdürlüg-ünde salfilı.i- lecektir; Ayni san'atı veya biri-ı ' y 
kasını ve kavına teftıt edecektir · . . b. f" · bin'ne benzeyen san'atlen' ı'cra S ı · lar tavzıf edilerek ıl ııl çalıştı- yettar bir zat bu hususta demış- porcıı arı tebnk 

Müakiratta barem nlacaklardır. tir ki: ederek, 0bazı mahsuller yetişti~- . 

U .. ç gı"zlı" rakı fabrı"kası meydana çıka- lnhiıarlann bütçeleri ve haremleri Fı f al . A - Biranın pahalı satıldığı ve meğe ugraşanlar aralannda bır- T.İ.C.i. Istanbul mıntakası Rı 
· d'I k ı· te d' ı rka tamamen a ve sıyası lik t k'l d b'l k1 eli · · tanzım e ı ere mec ıse v ı o un· b' halk, kk"l" . . d ihtilclir yapıldığı iddia ediliyoıı. eş ı e e ı ece er r. yasetınden:Bılfimum spor mın-

rlıdı Ve rakılar müsadere edildi muBıtur. d M"·'-' t . h'•·- b"t 1

1r ak 'hte~e lu ut v~yedtin ke Tı'caret müdürlilg"ü böyle ......,_ Evli kadınlar birliklere gire. taka ve klüplerine ve Spor ar u meyan a u ..... a m ,_, u o ac ı tıyaç arı ayın e ere r-, b'J kl d. İd • · A 

çeıinde de mühim taıarruf yapılmak- hükO~et nezdinde teşebbüsat ]erle alakadar olmaz. Bira bu- 1 ece er ır. .~r: h_~Y e~ za- kad~şl~ ~yram ~üruısebetiltı .< 
Müskirat inhisarı muhafza 1 Mehmet Ef:, tramvay durak ye- tadır. k gün için havayici zaruriye m~ lıklarında ve mudurluklennde tebrıklenmızı takdim ederiz. 

teskilatı memurları Ortaköyde !!'inde Beyo~una ç.ıkacak araba Başvekilet müateıarı yapaca. ~ır. .. • . yanındadır. Havayici zaruriye b~lu~~~lardır. 16 yaşını bitir-
ıiç- mühim kaçak vak'asını mey beklerken bırdenbıre ~uzuna Batvekalet ~üıte~ ~~"".'1 Be~! .Bu ıtıbarl_a fırka hukumet. ı~- üzerinde yapılan ihtikar ile de mış. k~ç~kler de a~~.baba ve Bir talebe hakkİnda 

ı 

da k mışlardır. bir el dokunmuştur .. Bır hem- latanbula gelmif ve dun Muılrlnıt mu lerıne rehbeı olacaktır. Teşkilat d • d d • b 1 d' aıa vasılen ıtıraz etmedigı takdir-
~a-çıO~;aköy Enverpaşa man şeri ümidile . başını çeviren dürü Aınıı Beyi ziyaret etmiıtir. hey' eti bayramdan sonra topla- k o~ru ~n ;.gruy~l e ~ ~~ di - de birliklere dahil olacaklardır takibat 

1 M hm t Ef d k sında - ,. narak raporlan tetkike devam a İark .. ~?da.~nl" :?: .. be · -. Fakat idare heyetı'ne almama
0 

' dırası civarında 38 numara ı e e . en 1
• ar~ı .. .?'ap Eczaneler edecektir ye tısat mu ur ugunun u ışı - Maarif vekaleti hesabına Av-ı 

l\ndon ve Naumon hanesind.e yaBban~ hır b ad~~ g.?7uş~. · benimsemesi lazımdır. yacaklardır. rupaya tahsile gidecek lise me 
.!ört yi.iz kiloluk bir rakı fa~rı- u, ara ıyı < ı. ~y u ~ap a- (Bat tarafı 1 inci sahifede) Tercüme edilen Avrupa frr- Bira ayni zamanda müski- B b k zunlaınndan Cemal Ef. uzun bh.;r 
kası kazanı, bin kilo kadar çi~- sı. k~akl~rına geçmış, şı ça ge fiatleri hakkında bir şikayet yok kalan nizamnamelerindeki tet- rat meyanına dahil bulunduğu ayram te ri ab müddet geçtiği ve harcırahın~ 
re ve yüz okka kadar rakı, hır yınmış bı~ abda;ı:dır ~ tur.,, ki kata müsteniden yeni bir ni- için bu işle müskirat inhisannın İstanbul v:ıI~si Muhiddin B. aldıgı halde el'an gitmem istir .. 
miktar kuru üzüm bulunmuş- - Mer a a acı ey.. Sıhhiye müdürü Ali Rıza zamname projesi hazırlanacak- alakadar olması icap etmekte- bayram tebrıkatını bugün be- Vekalet bu talebe hakkında ta· 
tur. Bunlar müsadere edilerek Mehmet Efendi. büsbütün şa- Bey: trr. dir. Eğer bu iki daire bu işle lediye~ekı makamında kabul e- kibat yapacak ve harcırahı gerı f 
kanuni takibata başlanmıştır. sırmış: •· - Eczanelerin cuma günle- Bütün bu hazıhlıklar umumi şimdiye kadar alakadar olma- decektır. alacaktır. f 

2 - Ortaköyde Yusuf Bey . - Şey .. Yanıldın galiba ar- ri açık olması kanuni bir mec- kongrede müzakere mevzuu ola mış iseler vazifelerini yapma-
köskLinde oturan Mutahhar E- kadaşm hacı bey d~ğilim.. buriyettir. Binaenaleyh eczane- caktır. rnışlar demektir. 
fe~di tarafından kullanılan iki Ve konuşmu_şlar · . Jer hiç bir sebeple kapatılamaz .. 

Darülaceze kazan ve teferrüatı, yüz kilo - Canrm, agam eskı dostla~ Eczanelerini kapatanlar mah
cibre, bir miktar rakı, anason rı unutmak ta 01U: mu ya.. kemeye verilirler ve haklann
dercce ve saire meydana çıka- - Affet kar~eşım .. Ne yapar da takibat yapılır. • ( Ba!j taralı birinci ı;ahifede ) 
rılarak müsadere olunmuştur. sın yaş kemalı buldu. Bunadık Tahdit kanunu eczacılara bir da tenkit ettiler. Darülaceze 

3 _ Ortaköyde kaçakçı Ah- artık.. . . . çok faideler temin etmiş ve bit- müessesesinin mükemmel bir 

Belediyede 

İtfaiye vesaiti 
yenileştiriliyor 

dürrahmanın hanesinde taht.ez- - Yok yok kendıne iftira e~- tabi sıhhati umumiye için bir ta hailde bulunması için mümkün 
temin teşkilat meydana. çıka_- ~~·: . Hatırlayacaksın .. Hele bır kım vazifeler tahmil etmiştir .. olan her şey yapılıyor., Belediyece itfaiye vasaitinin 
rılmış bütün teferruatı. ıle . hır duşun bakalım.. . . Hiç bir eczacı müessesesini ken Muhiddin Bey bundan sonra ıslah ve yenileştirilmesi takar. 
rakı kazanı, beş yüz kilo cıbre Zavallı Mehmet Efendı, il- di kendine ıkapamaz. Vergi şika muhtelif belediye işleri hakkın- rür etmiştir. Son ~gop?:'an hanı 
ve bir miktar rakı bulunarak zun b~~ ~~~det ~~~ı kaşıya- yetlcri ic;in Sıhhiye xekaletine da da demiştir ki: facıa~ı b~ zaruretı dogunnuş-. 
müsadere edilmiştir. rak duş~ur.. ~utün .~anı~ı~ı müracaat edebilirler.,, - Süt meselesinin halli için tur. ~tfaıye ~ortumlall pek eski 
B' H' )' h d t bari- ywaer, bırer bı~ gozl~ın bir komisyon teşkil edilmiştir. oldugund~n ışe ~vveıa hortum-

ır . ınt 1 u u önünden g~çer .. B~ann ıçın: Matbuat kongresi Bu komisyon süt ve ahırlar isi- ların yeıul~şı:nesıle başlanacak-
cıne çıkarılıyor de bir Cabı efendı varmış k1: ni esaslı bir surette tetkik ede- tır. Bunun ıçın 5000 metre hor-

. Ahvali şüpheli görülen Hint· omuzuna ddı::~an adama tıpkı Matbuat cemiyetinden: rek karannı verecektir. tu~ .mubayaasına karar veril-
lı Abdülkadir hudut haricine çı tıpkısına benziyo~.. . Ccıniyetimi:ı:in fevkal:\de kon- Adalar ve Anadolu sahili e- mıştir. 
kan'lacaktır. - Sakın sen Cabı Efendi ol- gresi bayramın uçiincü cumar- lektriğine ait pürüzlü işler hal- Beşiktaş su boruları 
Zavallı Mehmet Ef nin mayasın.. teal güniı saat on dörtte Türlı. ledilmiştır. Mukavele yakında ta • d"l' 

2 • • - Hah gördün mü? .. Ben sa- ocağında aktedilccektir. imzalanacaktır. mır e 1 ıyor 
50 hrası na demedim mi~ .. Az düşü- Asli aıanını içtimaa gelmeleri Bir gazete tarafmdan Ankara Beyoğlu ve Beşiktaş ciheti-

Evvelki akşam Eminönünde, nürsen bulursun dıye.. rica olunur. ya gideceğim yazılıyor. Şimdi- nin su ihtiyacını temin eden 
ta<ralı bir tüccarın ikiyüz elli 1i - Amma a birader tanıma- Ruzname ~udur: lik böyle bir şey yoktur. Taksim suyu galerilerinden bir 
ası garip bir surette aşıırılmış- makta hakkıhı var .. Bu ne şık ı - Bulgarl,tan ı:ivareti hak- ~·- kısmında çöküntü olduğundan 

tır. Irk böyle?... . . d b' kında malömat. İkraıniye meselesi tamirine başlamıştır. Bu sebep 
Hfülise şöyle olmuştur : . Nihayet ıkı eskı arka aş, ır- 2 Bina m~,clcsi • . le Taksim suyu bir hafta kadar 
N hirli Mehmet Ef. bera- lıkte eglenmeğe kaırar verereık __ __ _ _ _ Defterdar Şcfık B. ve Defter çesmelere verilmiyecektir. ı 
evşet bundan bir müddet Beyoğluna çıkmışlar.. Fakat, solluğu polis merkezinde almış. darlık memurlanmn maarif ver 

1 tıcare • . s· k k • . . l' b' ye ') k'l .. . .. fazl el 1 ı Jd -
1 

1 bula gelmış ve ır e alabalıgın en cıvcıv ı ır - Zabıtaya ven en eş a uzerıne gısı asın an t o ayı a ıkla- .. • • • • 
e~vc . stanll el b'ırinde ikame rinde eski dost, Cabi Efendi sır dolanuırıcı derhal yakalanmış- rı ikramiyenin istirdadı için he Nufus ışlerını Belediye-
c ekı ote er en 1 . 1 1 d K . . .. •ıA b. . 1 . d • b o uvermış.. . . tır. Bu sabıka ı ar an ostı ıs- nuz vı ayete ır emır ge memışıye evretmek tasavvuru 
•e aşlamış~N'. lk' ak am, Zavallı Mehmet Efendının minde biridir. tir. i 

Mehmc Ef. evve 1 b' A zilınine birdenbire kurt düş- G • d ·rh l 1 Emrin hır defa da Heyeti ve- ANKARA, l8 - Avrupada 
~ eyoı:,lıL1da ~endi .başına .. ı~ a- mü . sakın bu Cabi Efendi de- azıno a Si a a an. a.r ki·leden geçeceği anlaşılmakta- lnü~us .i~Ieri. belediye~.ele ~it o~-
eın yap~k ıstemış ve n:ıu.hı~ \"il de dolandırıcının biridir. Ve Kaba~ .cemal, acem.;8a.lı! ıs- dır. d~gu ıçı~ _b~zde de nufus ışl~n-
?1ktard:ıkı parasın. dan ı~ıy~ "' Ü be ile elini kuşağına at- minde ıkı ~abık~'.ı• du? g~ce Güzel san'atlerde nın teskı~a.tıle beraber b.e~dıye 
l.rasını kusağına yerleştırınış- 0 Ş P Pangaltıda Vasılın gazınosun- Güzel san'atlar birliğinde dün umu !ere devn hakkında dahılıye ve 
tir . mış ... r muhtevi kesenin da silah attrklarından yakalan- mi idare heyeti i~timar yapılmıt ve kaletinde bir tasavvur mevcut-

l·:minöniinde bir lokantada ZSO ırayı i-ini aörLince mıstır. bazı mukarrerat ittihaz edilmittir. j tur. 

IME~LEl<~ tlllilll: ·d- ~.aJ· l 
Cenup hududunda bir tecavüz Is, 

1 

URFA, 18 - Cenuptan Üç yüz ka· p Kasaba fimenclifer kumpanyaaın 
dar mevcutlu Methur iamindelri A- haber verilmif. Bandırma treninin b•. 
ra." ~.tire~ Ş~aldeki .'.' Ceyiı., aıireti yelan mmtakeıma ıelerelıı ıeçmet 
mız uzerıne bır tecavuzde bulunaralı: teblilıe)j ıörülmüı bunan üzerine in 
(~5) koyun ıaıbetmiı İle de " Ge- clat uneleoi sönderiıımıtir- Tren bu. 
yıı.,ler yetiıerek müaademe etmitler, ııün aktarma ıuretile bu mıntakadanlt 
koyunlan lnırtannıtlardır. ''Geyis,, geçmİftir . 
!erden iiç kiti, Meıhurlardan altı kiti A t - ..L:..:..: • 
ölmüttür. Yaralılar ela Yardır. vua urya -.aruu zıyaret; 

ANKARA, 18 - ftatYelôl lame 
Bandırma hattında heyelan Paıa Hz. dün Nüıınune Matahanesi.Jı 
IZMIR, 18 - 288 inei kilometrede - giderek AYUaturya Hfiri Oıı:W~ I 

Susığırlıkta bu sabah daim yiiriidü· Kral cenaplarmı ziyaret etmiıtir. li 

1 

Süt damla•> mÜeS&eıeıi dün 50 k~ dar ~ocup boıyraınl•k elbise ve ayalo 
"ahı tev7İ etmittir. 



1 1 

J 

ı 

1 
1 
2 

l 

t 

a' 

1 
l 

lfJ1~Ll l f'. l ı·uc. r. ı!JH. 19 ~UH\T 1931 

Fikir, .M..iz;ah, Edebiyat, S•••ı'et.t 
.......... ..,,,,..._, u• .. au~ ...... ~--·-1:11:1~......,....,.....-.~._~ uwz._ 

1 

Asrın unıdesl "Milliyet" lir 

19 ŞUBAT 1931 
l::>AREHANE - Ankara cadde.! 

No: 100 Telgraf adresi: Milliyet, la. 

tan bul. 
Telefon numaraları: 

lstanb;,J 24311 - 24312 - 24313 

ABONE ÜCRETLERi 
G 

3 ayiığı 
Tilrkiye için Hariç için 
400 lnınıt 800 kurut 

Benim gibileri çok dedim . .! 
Her arzusunu yerine geti- çabuk sevdim. Fakat bütün bu 

ren zengin bir babanın biriôk iyilikleri yapan yaşlı ve zen
kızı olmak ne fena şey! .. Şim- ıgin adam yanımızdan ayrılma
di bu satırları yazarken arkam yacağmı hemen anladım. Genç 
da bıraktığım kaç senenin he- kocanı ıbunu !bilmiyordu .. Hal-

6 ' 
12 ., 1400 sabını görüyor ve azabını his- buki yaşlı aşıkımın bana olan 

210~ ,, 
___ ._. ediyorum. Evet . . Hayatta yemezsin .. 

750 " 1400 M 

Gelen evrak geri verilmez ~ah~iy~tin insa~l<l!a v~rdi~ Bu bir tehtit oldu. Ben iz-
M"dd . .. bala 10 k gı terbıyenın kıymetmın şımdi muhabbeti günden güne artı-

u eti geçen nuı r urut anlıyorum. Eğer benim babam o yordu. Beni çok kıskanıyordu. 1 
tur. Gazete ~e matbaaya alt i·'er B 
için rr. üdiriyete müracaat edilir. 

.. kadar zengin olmasaydı, be- ana: 

Gazetemiz ilinlann mea'uliyetini 

kabul etmez. 

nim her istediğimi hemen yeri- - Sen, dedi, ıbeni sevmesen 
ne getiren lbir adam olmasaydı, bile benim muhabbetimi çiğni
ben •büyüdüğüm zaman kendi- zeti nefsimin yaralandığını 

-·------------~ me hayat arkadaşı olarak inti- çdk acı bir surette duydum. Fa 
Bugünkü hava hap edeceğim erkeği de inti- ·kat isyan edemedim. 

Dün en fazla hararcı 14 enaz 7 di. ıhap ederken ciddi düşünür- O Kuvvetinden emin bir a-
Bugiin ruzglr lodos ve havı düm. dam gibi: 

hafif bulutlu. - Zengin babanın kızı zen- ~enim muhabbetimi tak-
::=======:;;;;;::=ı I gin !kocaya varmalı .. diye dü- dir edeceksin. Yoksa bütün bu : 1 iD.11 şündÜin. Genç, güzel, zeki, fa- yaşadığın parlak hayat bir an-

: ' .... 1 kat fakir olan ıbir erkeği be- da söner, sen ıfakir bir katibin " 
\ • _ miıll ;ı;; __ ___ ğenmcdim. Beni o kadar çok kansı olarak lkalırsın .. Hayatı 

Bilmecemiz 
ı 

ttlmıcıml:ıtn h11iiıdifıal1 
ııkll 

1 ~ :\ 4 ! 6 1 J! 9 10 1 

Ml~Rl~E ~BEt ltlER 
~L!UDE'f'TE ~~LBERT 

ile beraber buhafıa 

MEtEK ve EtBlMBl 
siıı < malarında temsil etliği 

DEVLER KUŞU 
tamamen Fransızca sözlü binnci 

bir 

--•ıMMI• 
ALEMÖi'R SiNEMASININ 
Bayram münasebetile int;hltp ettiği muazzam ve 

muhteşem bir film: 

Tarakanova 
Sen"nin sinema harikası olup 2 devre tekmili birden mutant•n Ye 
muhteşem dekorlar arasında cereyan eden kuvvetli bir mevzuı ve 
mü~tesna bir heyeti temsili~eyc malik zengin ve rengin bir şahc5er. 

ilaveten: PAT~; JURN.\L halihazır sesli düny• h.-·odisl>rL 
Bayram günleri, gündüz 1 1·2, .ı, 6 1-2, gece 9 1·2 de 

pazrrr günlindcıı ıtilıaren: 
Me,·!liimin en muazz.ı.m Fransızca süılü, sc~li "e şarkılı 

PARiS DAMLARI AL TINDA 
nam nıııazzanı filnıınin irac,iııc lı:ı~l:ıyacaktır .•••• 

lBTEtllHiR "S: 1~,, ••;:;u:•r .. CEN~ET·v()tU··~ 
B h · b' · d · ı d. i ıl lkı ih1nd• ıı;österılecektlr. > a nınu ıcın erın su art ı- a F - 1;~-.......... ~1 > 

binde bulunup etrafları köpek En en ı, ransızca I Ll,LlAN HARVEHY ı > 
balıklarilc kuşadılmış ve ınuave- Ş 1 I .. '~.II;.LY RITSC j > 

~:;~:in~·~:;ırc:~~;orıaiıaıarın hi· Operet Almanca f "'ı.IdXN ''8A.R'viv' ı : 
Bugün ~ r ERi Filmi ı CENNETl!~Ö'i~tff.~. -ı 

sinemasında •••••• ~ ••••••••••••••••• • ı 
görülme•i l!zım gelen sesli ve 

şarkılı lilm ·v-.,...,..,,...., Yeni bir yıldız ... Sevimli bir yıldız olan CCCX) 

: B k b sevdiği halde ... Beni ce1be- anla! Senin gibileri çok .. Bu Soldan sağa ve yukafdan aşağı: 
J İran etin ceva 1 den müstakbel kocanın hayali asrımızın hastalığı... 1 _Nota ( 2). Arkadaş (2). 
ı: daha zengin bir adamdı. Bu er- Bu sözler kaba, çirkindi. An- Gülünç ( 5). 

lBTEtBlBiR "~: tJ,, 
114veten: Mlt'l\EY 1 JOUS!!: 

DOLLY HANS'ı 
Pek yakında 

< ~ ı Akşam refikimiz izdivaçlar keğin yaşlı ve ya çirkin olma- latıklarımana pek acıydi. Fakat 2 _Beygir ( 2). Adet ( 4). 
• J • hakkında bir anket yapmış, bu sında ne ehemmiyet vardı . . . düşündüm. Hep arzuları yerine · 
l 

1 3 • Zaman (2). Sonuna bır 
ı <neyanda hanımların da fikrini - Zengin olsun, yaşlı, ve çir getirilmiş bir şımarık mahluk (Ş) gelince kanatlanır (2) 

e ~ ı ı ıoruyor .. Dünkü Akşamda Avu kin olsun.. Yalnız beni çok olaraık ıbüyümüştüm. Kendimi Bir meyve (J). 

llugün saat 1 O, l ı i verilecek 

1 
!inenin umumi diihuliycsi 
kuruştur. 

- Telefon llcyoğlu 3088 
.) · cat Nigar Hanımefendinin ce- sevsin .. Aradığım bu . . cesaretsiz, kıymet~iz buluyor-

4 - Lahim (2). Yeni taşan bir . 1 
1 'vaprlarmı okudum. Nigar H. di- Bunun hayat itibari'ie ne ka- dum. Fakat ne çare? nehrin ayağı (

5
). Uzak Bugun 

mı· 

KIJRlltl lltDIZ 
namında filme alınan muzikalı pek mükemmel komedide 
~ görecek, dinleyecek ve alkışlayacaksınız. ""''""'"""""·.1 

ı p , ~or ki: dar kıymeti vardı ... Bilmiyo- -Benim gibileri çok dedim, ı ~T~·t ~· d 
t g ; .. - İnsanı insan cı1arak tanı- rum. Nihayet bu emelim beni hu asrımızın hastalığı... 5 nid~~J~;bı (7). 1 H ınenıasınua 
\ il {Orum; erkek kadın düşünmü- çok bekletmedi. Elli yaşında o Yıeni ne.11rı·yat cc::::::::::; Tahakkiimun demir pençesine düşen zavallı CCCX) 

l 
GRISCH A 'nın son dakikalarını nasıl yaşadığını 

görmek isterseniz 
ı ~ \ .,,orum ı.,, zamana kadar hiç evlenmemiş v 6 - Yıeni doğan çocukların 

K • • b . (5) N t (2) 1 Birinci matineden itibaren 1 ·~ ~ Çok enteresan cevap. Ewe- pek zengin ıbir adam beni çıl- TORKSPOR çıktı sargı ezı · 0 a · B G""} } 
1 e ı a· " insanı insan olarak tanı- dırasıya sevdi. Yaşlı adamla- 7 - Tasgir edatı (3). eyaz 0 ge er 

TUrksporun 21 inci sayısı g B' l t k (2) a· 
n ı nak,, çok mühimdir. Sonra ka- rın aşkı hakikaten çildırasıya bugün mütenevvi yazı ve güzel - ır a a ur a saz · ı-
a ı im erkek farkı gözetmemek da olduğunu o zaman anladım. resimlerle çıkmıştır. cap (2). Sada (3). 

~ ı \ ı ıa a.ıa. O halde kendilerine: Fakat hayatımın lbu mühim saf Yazıları içinde bilhassa MU· 9- Apartıman (3). Cilt (3). 
ı •1 • : • _Bonjur Nigar Beyefendi! hasında benim üzerimde son IAylm peblivaoın Amerikada 10 - Zamanlar (4). Nota (2) 
E ıı i !iyen olursa hayret etmemeli- derece te.sir icra .eden asıl m.ü- muvaflakıyetıeri, Kadın pehll· 11 - Vazgeçmek (7) .. Ruh(3) 

vanların şampiyonası, haftanın 
~ı 1 lirler. him hadıse zengın babamın ıf- maçları, koşucu Semihi• yazısı, 

~ ıi ı M. Asım B.in paltosu tas etmiş olmasıdır.. .Babamın seyahatname! Muhsin efendi, 
ı u; 1 , .. .. . . . itiıbarını kurtarmak ıçın bu zen A. Şerafettln ile Zeki ~ızanın 
; _ 11 1 ~unku gazetele;~en bınsı: gin aıdamın hizmeti lazım gel- futbol dersleri, Mektep şampl· 

OPERA _I 

Sineması müdiriyeti 
1 _, 1 /akıt .. Başmuharrıın Asım Bey dı·. Ba·bam '-u adam sayesinde yonası, karikatür ve krokiler. 

:u ıu 1 Muhterem ilşterllerlnin Bayram-
; 1 . :fendinin çalındığını yazıyor.. kurtulabildi. [ Sinema • Tiyatro - lannı tebrik eder. 

~ 3u gazetenin rivayetine naza- Fakat bu yaşlı ve zengin er- :::;:==========:---' 
1 t an belediye muavini Hamit B. kek kendisinin benim gibi genç İs. B. Darülbedayi 

1 j~1;1'1 n ziyaretine gitmiş olan Asım bir kızla evlenmesindeki teza- temelllerl 
ı 1 .ı· , H. Muavin Beyin odasından dı farketıniyor değildi. Onun 
ı '!'ti· ıktığı zaman paltosunun orada için bir çare ıbuldu. Kendisinin in• HınlmJ Bu akşJm 

11t d • lllıl.l.I saat 2 1 ,30 da 
: ılma ıgmı gönnüş. pek genç ve yaikışrklı, bir kati- ~ ~ ~ 

. h ı Ben tahkikat yaptım filvaki bi vardı. Beni ıbu katibe istedi: s o 1' 
ı nı tı/ \sım Bf. Hamit Beyi ziyarete - Ne iyilikçi adam! 

1 

CARDJ<:ŞLl<:R 
, '•~:itmiş ve çıktığı zaman pa1to- Diyeceksiniz. Evet .. İyili-

ARTiSTiK I_ 
Sineması müdiriyeti 

Muhterem milşterllerinin bıy
ramlınnı tebrik eder. 
ı-------------' 

Aleni teşekkür 

sesli ve şarkılı mükemmel film 

RAQUEL TORES 
ve 

MONTEBLUE 
1 tarafındın 1 

SRİ sinemada 
Bugün 

Bııram mUnasebetile saat 16, 1/2 
· matinesinde 

Büyük Varyete 
S PLENTERS'ler 

1 ile ı 
·-·A-S•S•O-•veıııııİJİllllA•N-A•-

İRTiHAL 

ARTiSTiK 
sinemasına gidip BETTY COMPSON ve CHES

TER MORRIS tarafından temsil edilen 

GRISCHA ÇAVUŞ 
sesli ve şarkılı filmini seyrediniz. Her halde gittiğinize 
memnun olur;unuz. Bugiln 10 1-2 matinesinın umumi 
dühuliycsi 35 kuruştur. 

..,,,..v-.........:.......,'"V'....,v-.vi·eJefon Beyoğlu 285 IC:X:X:::X::X::X 

ARTİSTİK TURKUAZ 
sineman lokantası 

mu akşam uat 21,45 ıe Bu akfam 1111 23 ıo 
Tel. Beyoğlu 1!851 Telefon Beyoğlu 3388 

Bestekar JAIME BENBVENIDO'nun 
Meşhur Arjantin mugannisi MARQUES 

ve 1 inci viyolonist ıolo: D E O R O lştiraklle 
İ tı. · unu bulamamıştır. Lakin bun- ği o kadar ileri götürdü 1ki bu ı ı 
yı\.~. :an paltonun. çal.~n~ığı .anlaş_ıl- faki~, ~a~at benim gi~i bir kız~ //il 3 perde 

K..ımedl: Keçeci zade izzet Fuat Patanın A L M A E S p A N Q L A 
mahdumu Keçeci zade Kiznn Fuat 

d . İ rıamalıdır. ÇiJnku bıT dıger ırıva çok ıyı hır koca olabılecek deh 
0 1 ·ete göre Asım Bf. Hamit Be- kanlıyı kendi müessesesine or- Yazan: 

Bey irtihali daricenan eylemittir. Ce- (Espanyol ve Arjanti·n Tangoları) nazesl bugün Kadıköyiinde Bahariye 

) 

1ı ı t;İ in nezdine paltosuz gitmiş fa- tak aldı. Aylıklı bir katibin bir- 1/111111 
;e >1 at çıktığı zaman oraya palto- denbire böyle ortak ve mal sa-

L. Vınull 
Naklede: 

Pederim doktor Osman Remzi 
Heyin irtihali dolay151lt kederimize 
iştirak eden v~ taziye lüılundn btt· 
lunan muhterem hocalarım, arkado~
larım sevkili talebeme ve aile dost
larımıza ayn ayrı ıoşekküre teessü
rümüz sebebiyle muüedir olamadık. 
Kendilerine muhterem g"2ettniz va· 
sııaslyle mlnnettarltğıml7.ın lblft~nı 

rica ederim. 

de Hacı Şükrü sokağındaki 7 numa- meşhur (Tlpica) orkestrası icrayı terennüme B A Ş L 1 Y O R 
ralı haneıinden kaldırılarak Kadıköy- ) 
de, Oımanağa camünde öğle nama- Haşiye: Fiatlarda Za!llmiyat yoktur ) 

l ' 1 uz geldiğini unutmuştur. ıhbbi olması talihin az büyük 
rııi~ 1 Bayram 1 liitfu mudur?. 
_il,. 

1 
Bugün bayram! Herkes ken- Atıkadaşlarıriın onu kıskan-

O <. ine bir teselli, bir neş'e vesile- dıklarına şüphe yoktu .. Tali
'tiı'ıf i arar. Zaten bayramlar, hep hin bu lutfuna bu genç te ina
- f iribirine benzemeden sırtımı- nıyordu. Babam bu zengin ada-

. "k · ı · · d ma borçluydu. Ben de onu kur-
aı ı~ a ço en gıin erın yıg ığı dağ- tardığı için ıborçluydum. Bana 
- c~ 1 ağalı hisleri tasfiye etmek ve · d'l 
~o;,1 .ıhi bir sulha başlamak içindir. gösterilen kocanın itıraz e ı e 

~arilerime bu ruhi sükiina nai- cek bir tarafı yoktu. Genç, gü
yet temenni ederim!. zel, ve zeki bir adam. Fazla ola 

FELEK rak artık zengin olmuş bir genç 
--M--, _b _____ ti. 

es ut ir tevellüt 
fııe Gazctcd ark nlaşlarımızdan, 
,8 ~~ 1 n>.ıdcr,is Yusuf Ziya Beyin da
-~ e madı ;-..'ecdet lsmail Beyin bir 
~ , kız çocu~ıı dunyaya gelmiştir. 

'J 
! . "cvzada uzu, ve .mes'ut bir 

havat tcıııenn/ tderız. 

z t 

117 ~lı Milli yetin etfrb!._romanı: 

;::. ~lllilllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
'· 
ı .. 

EtemlZZET 

•• 

1. Galip B. 
Cuma günU matine saat 15,30 da 

ve suvare 21,30 da 

zını badeleda Karaca Abmetteki mak ;.<.,.,,.....,_ 
berei mahıutatına defnedilecektir. Ce "-"""'""' .., ........ .A.A.,;.._;.....io.,.;V"-""""''"".A.A-"'-.A.""-A.~"-.1 CCCX) 
nabı bak merhuma rahmet ve ailesi- '!im--•• 

Teyze Hanım 
Cµmarıesl matine 

;;:ız kardeşım ve ben 
Cumartesi suvarı: 

ne sablrlaı· ihsan eyleıin Amin. J ~u.~~la~ .~.~~~ ~!n;,11'!~ ' 

Aşkın Cehennemi ve bir çok eserin başlıca mum~ssili olan 
•xx::x:xx::::)e( • · Hans Stuwe Eva Von Verne'nin 

Dr. Tevfik llemzi 

BekArlar 

Ferah sinemada 
BAYRA\l miinascbetile J gün 

3 gece rııınazandaki bilfımum 
varyete! 0 r ve kafkas muz iki 
hey'cti konseri ilaveten iki yeni 

·nı ı /./fl m fil ııı. ·-
Levy ve şürekası Bantası 

d T aahhüdatını ifa edeceğini 
xxxxxxxx bildiriyor. 

refakatile. McHuu pek müessir feci dram ve Rlf muharebesinin 
bir vak'ası olan 

GÖNÜLLÜ ASKER 67/82 

'-
filminde 

Asso ve Jana ile 5 Plenters'ler 
numaralarında muvaffakıyet kazanıyorlar. 

aban 
matineler den 

ve 
MA 

Ba 
IK 
stıbacak B 

S 1 N E. M A S 1 N O A 
a ğ d at' t a 

kahkaha kıraliarının 

bu filmini mutlaka görünüz. • 
kendilerinin değil cemiyetin a- debirmücadele-vardı. Beynim-- -hafızam, hatıralarım.durmuş, E 
damlarıdır. Sözleri cemiyet için de sökülüp kopan her parça ile mirganlı Belkiyse, toy, idealist 
<lir, fikirleri cemiyet içindir, te- beraber kalbimde bir sarsıntı Belkiyse, ona, onun varlığına 
lakkileri cemiyet içindic. Yani duyuyor, damarlarnnd~ki ka- bağlamış, onun hüviyetine pec
kendiılerinden baskalarının a- nm dolaşışında başka hır canlı- çinlemişti. 

.=: Senneydın, kimdin, nere 
den geldin, nereye gidiyorsun?. 

Di}·or ve .. Her söyleyişinde 

zihnimin içinde bir uçurum yı
kıntısı yapıyordu!. 

damları. Onların yaşayışlarına, !ık ve değişiklik buluyordum. O .. Papas, hoca, şeytan, man 
görünüşlerine, söyleyişlerine, Bütün sinirlerimde, düşünüşle- yatizör, artist, hatip, ressam - Annen ... 
hususiyetlerine bakmamalı. Bel rimde, his ve irademde dehşetli hepsi ve her şey olan muhata- Derken, tirtir titredim. Onun 
kiys, Türkçede bir darbımesel bir panik ve değişme mücade- bım gene durmadan söyleyor; zayif, solgun, topraklaşan yü-

genç kızlığımı, hepsini-unut
mu tum. Hepsine bükülmez bir 
azim ile, 

- Allaha ısmarladık ... 

Demiş ve .. Yaşamak için ya
şamak, kendisi için yaşamak fe! 
sefesinin yarattığı hodgam iti 
katla onlara veda etmiştim! 

vardır: Kendi yutar salkımı, a- lesi vardı!. gözlerimin içine d-0ğru uzattığı zü; hasta, ince, yumuşak sesi; 
1 
ı - Bana papelden haber ver ... j binde biri geldi: leme verir telkini... Derler. İş- • * * parmağını gönlünün derinliğin- bahtsızlığı bir gölge gibi sürün Bütün bu hercümerç saniye 

r.
1 

t - Ben bir sürtüğüm... - Sus artık!. Sen papas mr- te bu söz san'atkann ifadesi ol- Bir an ve bir saniye daha 'gel deki elektrikleşen hisleri beyni- dürüp götüren çelimsiz hayale- lerinde bir defa daha: . . 
ı - Gacoyum .. Gaco!. sın, nesin?.. muştur. Sen aslında fazilet olan di. min bütün hüceyrelerine nakle ti. gözlerimin önünde canlandı! - Annen yok mu, bılmiyo 

• ;ı -. Sabahleyin terkos onbaşı- Deye haykırdım ve ilave et- bir ka<fınsın. Gene o olmallısm... Zaıf saniyesi!.. den bir anten gibi kullanıyor; Bilmiyordum, hiç bir şey bilmi- musun? .. 
~ 1 ı Ömer gelecek. Bana morfin, tim: O söylerken kafamın içinde Reaksiyon saniyesi!.. beni kendisine esir ediyordu! yordum! O neredeydi, ne olmuş Derken, en son mukavemeti 

1 ~'rnin .getirecek. Seni burad~ - R~kı ~aln:ıa.dı mı?... . . yer y~r .çıbanların deşilip cera- Ve .. Asıl Belkiysin hüviyeti Ses.i ~u~uşak~ı .. Müthiş, ru- t~, sağ mrydı, ölü müydü? ~abe yaratan dimağ hücresinin de tü 
ormesm. Sus. Konuşma. Sem - Şışenın dıbınde hır ıçım- hatlennı akıttıklarını ve her sı- ni bulduğu saniye... hu, hıssı, ıradeyı birden kucak- rım yoktu. Paşanın konagma yük bir sarsıntı ile yıkıldığını 

~: urada ı:;örmesin!. Qik var... zının arkasından hafıza ve ze- Yeni Belkiys., !ayan, avuçlayan, saran ve hük- kapatıldığım ilk günden sonra hissettim. Ve gözlerimden sel 
-i - Haydi yatalım artık... Dedi, uzattı, içmemi bekleme kanıda geriyi, çok geriyi, Emir Prenses Belkiys, meden bir yumuşaklık ve a- ne onu, ne babalığımı bir defa olup boşanan bir yaş yağmuru 
~ Dedim, kıvrandım. Ve .. Bir den bana cevap verdi: ganlı Belkiysin zeka ve düşü- Şehvet iılahı Belkiys, henk !. bile görmemiş, görmek isteme- akmaya başladı. Titri yen, kısı-

e ıorfin c1aha yaptım!.. - Hayır. Ben ne bir papas, nüşlerini, onun his ve benlliğini Gündoğdu Eminenin Belkiy- - Annen yok mu? miş, küskün, hınçlı bir içlenme lan, boğazımı yakan alevli, ze-t ı Fakat, o gene susmadı!. ne hoca, ne de bir din adamı- ifade eden bir hüceyre kapısı- si, - Kimsen yok mu?.. ile geriye, gerideki hayatıma işa hirli, acı bir sesle: 
e't • * * yım. Bir san'atkarım. Bir res- nın açılıp zihnimi altüst ettiği- Her şey ve hepsi beni bu sani - Hiç mi, seni bütün şefkati ret eden her şeye baş çevirmiş- _Var! ... 
l~ Bir en, bir saniye, saniyenin sam, bir artist!. San'atkarlar, ni hissediyordum. Göğsümde vede terketmiş, iradem, hissim, le içine alacak bir kucak yok?. tim. Emirgaıu, çocukluğumu, (Bitmedi) 

ı 



, 
"13 numardı tah elb~hir,. filminden 

l ı Bu baft~n·ı~ .. fiıimi~~i.. . , i , .... l --.... !..·----~.:::;.~------_.,. .... -- .. ARTİSTİK: GRIŞA ÇA- Fransız aktrisi Claudette Col-
lfUŞ (Çar~ambadan beri) bert te muvaffakıyetle oynamış 

tır. Film baştan başa sempatik-
ELHAMRA. DEVLET KU tir. Tuhaf ve m:şeli fikir ve his-

ŞU (Çarşambadan beri) ler ustalıkı1:ı mezcediJmistir 
Filmde ne lüzumsuz şarkı, ne 

GLORYA:' LEVI ve ŞÜRE- de liizumsuz bir sürü mutıavere 
KASI (Cumartesinden beri) vardır. 

Film esas itibarile cazip ve 
MAJİK. DÜZTABAN LA güzeldir. Ses ve sözler temiz ve 

BASTIBACAK (Perşembeden vazihtir. (Maurice Chevaı'lier) 
beri) daha taıbii ve nüktelidir. Bilhas 

sa kendisine refakat eden Clau 
MELEK: DEVLET KUŞU dette Colbert cidden. güzeldir. 

(Çarşambadan 'neri) Filmin mevzuu. hır ı;"raı:s.ı 
tercümanın Amenkah bır aıle-

OPERA: s. JJ TAHTELBA nin Venedikteki ikameti esna-
H/R/ (Çarşambadan beri) sında kızr ile sevişerek Ameri

kaya gitmesi ve orada bir sakız 
Bu hafta ıbayram haftası oldu fabrikasında çalışırken mucit o 

tu için sinemalarda daha ziya- lup kızla evlenmesidir. 

de hareketli halk filmleri geç- Glorya : 
!llektedir. Esasen bu!unduğu-
nı.uz mevsim tam sinema mev- (Glorya) nın geçen Cumarte 
simi olduğundan sinemacıların sinden beri geçirmekte olduğu: 
bu haftalar için saklamış olduk- TROYKA 
ları kuvvetli filmleır artık kendi İsmindeki film şu günlerde 

"Dllztabanla Bastıbacak Ba/datta., 
ni göst~rmektedir. Geçen hafta pek tes~düf etme~iğ.im'.~ ~ok 
ı~;da .. sınemacıları biraz düşün- kuvvetlı .v~ ~ymetlı sozsu:- film 
du~uş ola~ işsizlik bugünler- lerden bındır .. Meşhur artıst 01 
de brraz hafıflemiştir. Sinema- ga Tchekova ıle (Volga volga) 
!ara biraz . daha fazla müşteri nın maruf artisti Şletof tarafın
gelmektedır. .Bazıları bizdeki dan çevrilmiştir. Bütün sahne
bu buhranı bıraz da sözlü fil- ıler en ufak teferruatına kadar 
min ıaksülameli olarak teliikki <itina ile tertip edilmiştir. Foto 
etmektedirler. Herhalde bu haf grafi fevkalade güzeldiır. Tipler 
ta sinemalarda hareket ve İ§ o- iyi seçilmiştir. Artistler muvaf-
.lacaktır. faktırlar. HülAsa bu fi~m güzel 

E 
• bir eserdir. Film sonradan ses-

/ha mra, M lendirilmiş olmasın~ rağmen 
Bu hafta (Elham~a .v~ bZ ses cihetinden de iyidir. Arası

lek) sinemalarını hepımızın. ı. - ra böyle filmler görmek bize si 
diğimiz sevimli Fransıı,artıstı: nemanın sessiz rlevrlnde4ci zev-

MA UR!CE CHEVALIER ki verdiğ~ için oşumuza gidi
yor. Bu fı lm<le 01,;a Tchekova 

Nin çevirdiği ve bizim: cidden Muvaffak olmuştur. 
DEVLET KUŞU·-· . Filmin mePuu şudur: 

Fr Deye Tü.~k~~ye geçirdıg.unı~ Büyük bir Rı..ti şehrinde kı-
. ansızca sozlu ve şarkılı film k (Boris) güzel karısı ve 

nı g . . B f'lmd bir çok za çı . eçırıyor. u il e .. "k yavrusu ile bahtıyar bir 
/\rneırikalı artistlerden başka kuçu 

MiLLiYET P~RŞE\lBI~ 1 rı ŞUB.\T 

"13 numaralı tahttlbahlr., fi iminden 

~· _Poramount,, <,,Ceneral) fil-j tzler) in "Fecir,, filmini " Sa· 
mının A1?'1~n~,a nushasında oy gues Feyder,, in idaresinde ola 
nanrnası ıçın Covaııd Vilof,. ı rak oynayacaktır. 
angaje etmiştir. (C. Vedit) in 
. partneri "Olga Tschkova ola
caktır.,, 

• * * 
"Ranıon Nuvarro,, (Schni-

* * • 
Nancy Carrol ile hemşiresi 

Terry (Uçan Sema) filminde 
<beraber oynuyorlar. "Orlşa çavuş,. Jlltrılndtn 

[ .. :: . .. .. . . . ---·-- . 
.. .J .... ~~~~~ ~~.I!~~~-~.~~.~~·~~~ ., .. l. .... 1 : 
Şarlo'~un filminin ilk gösterilişi 
~.Evvelce de karillerimize ha tarafından muhafaza edilmiştir. 

beır venniş_tik. (Şarlo) nun se:ıe (Şehrin ışıkları) filminin 
!erden ben yapmakta oldugu mevzuu şudur (Şa ı ) b"' .. 
(ş h 

. k.l ) • . d k" .. . r o utun 
e rın ışı arı ısının e ı soz dünya ile ister ı· stem ·· 

.. f'I · N k ş b ez muca-suz ı mı evyor ta u at ayı dele halinded' h k d . .. ır vı: er ese e 
z.arf~nd.a ılk defa olarak go~te- mağ!Up olmaktadır. 
rılnuştır. Halik tarafından sıne-
may.l' girmek için gösterilen te- Bu filim şuba.tır~. 26,2? sinde ~ 
halük o kadar fazla olmuştur Londranın e~ buyuk tı:-atrosu 
ki sinema civarını saran 5 OCO olan (Domınyon) salonunda 
d~n fazla halk kitlesinde in~iza gösterilecektir. Yerler çoktan 
mı muhafaza için 100 kadar po- tutulmuştur. 
lis memuru müdahaleye mec- Fransız terziliği Amerikada 
bur olmuştur. Filmi görmek ve 
halk üzerindeki tesirini mütale Fransız gazeteleri diyorla 
a etmek için Amerikanın en bü ki: 
yük sinemacıları Nevyorka gel "Amerika artistlerimizi Holli 
mişlerdir. Film baştan nihaye- wooda çektikten sonra şimdi ] 
te kadar insanı gülmekten kıra de büyük terzilerimizi çekiyor
cak kadar iyi yapılmıştır. Bü- !ar. Pll!I'isin en maruf kadın ter
tün mütehassıslar (Şarlo) nuıı zilerinden Madam (Chanel) f 
pandomima ve komik sahneler Amerikada Fransız kadın mo
icadında yekta olduğunda müt- dasını idare için angaje edil- t 
tefiktirler. Binaenaleyh halkın miştir. Madam (Chanel) in bu 
gösterdiği bu rağbeti .(Şarlo) işe memur edilmesine sebep 
nun şahsına münhasır bir istis- şiıdur. Bir çok filim1er çewi-

"Troyko .. filmincte Şletof na telekki ederek bundan tek- lirken mevcut olan moda 0 fi. 
adamdır. Bir gün bir suvarede Opera tarafından bat~lan torpidonun rar sessiz filme rücu imkarunı lim piyasaya çıkınca değişmiş 
alıp götürdüğü güzel ve (mon- ka~tanı olan bır ar~ada~ına be? düşünmek doğru olmaz diyor- ?ulunuyor. Madam (Chanel) 
den) bir kadın onu kandırıyor. Opera sinemasında : zetıyor. Tahtelbahır Çın dem- !ar Halk ta f d (Ş 1 ) 1şte buna çare bulacak ve filim-
y ln

. b' k · · B . bi k b . ra ın an ar o 1 .. a ız ır gece yatına ıçın. u HTEL zınde r vapura çarpara atı- h .. . , ·er çevrılırken rn aşağı altı ay < 
h~I (Boris) in saad~int ~a.~ve- 13 ~0• T~.. .. . BAHiR yo:. Makine .. dairesi b~zu~muş- nun şa sı~a .. gostenlen ~laka sonra gelecek modayı tayin e-
dıyor. Kadının peşıne duşuyor İsmındekı sozlu film geçmek tur. Yalnız on taraftaki bır da- 0 . k.adar buyuk olmuştur kı ken derek artistleri öyle giydi;e- ı 
ve derhal ıbunun bic felaket ol- tedir. Bu film çok heyecanlı ve irede Burke on dört arkadaşile dısı çok iıri beş polis memuru cektir. 
duğunu anlayor amma iş işten canlı bir eserdir. Bar sahneleri, kapalıdır. Radyo harap, su ya- l!!!!!!!!iİl!!l!!!!l!!!!!!!!!!!!!İm!!!!!l!!!!ııml!!~!;;;;~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
geçiyor. Çocuğu ölüyor, karısı musademe, tahtelbahrin deniz vaş yavaş içeriye geliyor. Hava 
manastıra ~irm~k ~steyor. Ni- a~tmdaki halli ve ~ai~ cidden i- srzhk ~aşgö~termi_ş ~an kurta
hayet (Borıs) mtıkamım alı- yı yapılmıştır. Fılmın tekniği oranlar ışlemıyor. Olum muhak 
yor. Ve tekrar ocağını kuruyor. çok kuvvetlidir. Mevzuu şöyle- kak. Burke kumandayı alıyor. 

1 
1 

Glorya Cumartesi gününden dir. Ve arkadaşlarını torptl kovanın 
itibaren de: Şangayın meşhur barla dan kurtardıktan sonra kendisi rının .. 

1 
.. 

_ birinde 13 numaralı Amerikan ° uyor. 
L~Vl ve ŞÜREKASI tahtelbahiri mürettebatı eğle- , 

İsmınde Fransızca çok tuhaf nirken serian hareket emri geli- Arll.9/lk 
bir film geçir~cektir. Bu filmin yor. Bu emri geminin torpido Artistik sinemasında güzel 
mevzuu Amerıkada zengin ol- şefi Burke getiriyor. O ada bu- bir hissi dram geçmektedir. 
muş (Levi) isminde ihtiyar bir lunan İngiliz zabitlerinden biri 
Yahudinin izini kaybettiği bir Burkeyi harp zamanında İngil- GRIŞA ÇAVUŞ 
akrab~sını ara~a~ı ve bundan tereyi en meşhur erkaııı harple- İsmindeki bu dram şayanı 
tevellut eden ıntrıkalardır. rinden birini görürken düşman dikkattir.Artistler ve müheyyiç 

"13 numaralı tahtelbahir,. filmı •. den 
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"Ortşo çav~ .. /ı/mlnıırn 1 

sahheler seyirciyi cezbeder. d~vet, ede~ G•işa. Ceneral Vorİ ~ 
Mevzuu şudur: Lışof un hım:ı; esme güvenerek 1 

1917 Kış. Almanyadaki Rus kaçmaz. ·f 
esirlerinden Grişa Çavuş kaçak Şiffensa emri geri almakta ıs t 
olarak bir orm~a iltica ediyo:C" r:ıa ederse de Von Lişofuıı avde H 
Orada ~abka ile bulu.~up . hır tınd~n sonr~ fikrini değiştirir. I 
kaç ay hır oduncu kulubesınde Ve ıdamın ınfaz olmayacağım 1 
yaşayor. Sonra memlekete dön telgrafla emreder. Fakat fırtına 11 
mek için ~açark~~ tevkif edili- dan telgraf ve telefon hatları 11 
yor ve emır mucıbınce karakola bozulduğundan emir mahalline · 
~i.di~ kendisini i~bar etmediği vasıl olmaz. Grişa da bir hata 
ıçm ıdama mahkum oluyor . kurbanı olarak ölür .. 

Majik 
Majik bu hafta maruf iki ko- ' 

mik olan Dü~tabanla Bastıba- . 
cağın: ' 

DÜZTABAN ve BASTI· 
BACAK BAGDATTA 

Fakat fırka kumandanı Cene 
ral Von Lişof bu emri kabul et
mek istemez. Grişa da kendisi
nin esaretten kaçan Grişa Ça
vuş olduğunu ikrar eder. Cene
ral Von Lişof Grişaya acıyarak 
mesellenin hakikatini sa'l'k ordu 
!arı kumandanına yaz~r. Babka 
~a riş~~-ın i~ama mahkum oldu- İsimli çok güzel ve eğlenceli .1 

t 
gunu ogrcnır ve onu kaçmağa bir filmini göstfrmektedir. 
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ianayi umumi ~üdürlüğü için müna~aş~I Edirneyi basan seller Gazi Hazretlerinin nutukları 
(Baş tarafı birınci salıifada) . 1 ler; bu ~es.ele gayet ~a.zik bır (Baş tarafı birinci sahifada) konvansiyonel trenleri dün mu- (Baş tarafı birinci sahifada) Arkadaşlar! 

en mezun _olup ve bir ecnebı mese_ledır. Iktı~at vekılı esbakı uğrayan kısım asli hatt§. ait de- tat tarife m~cibi~e Sirlı:ecid~n dir. Vergi vermek istemeyen'ler .. ~atand~ş. ola':1 fertler kendi 
sanı da bilırse ancak (9) uncu Sa~r~ Bey vaktile bazı tetebbu- ğil, Karaağaç ile Edirne ara- hareket etmışlerdır, Trenlenn içinde tahsil görmemiş olanlar hurrıyetlenrun bır kısmını seve 
ereceye alınabilir. a~ ıç~n _Avrupaya, ~~anyaya sında mevcut şubesindedir ki, yolcıiları Edime ile Sivli~~at için tasavvur edilebilecek bazı seve lüzurrrlu görerek devlete 

(B) serisinden (A) sensıne gıtm~ştı. Or~da.~cva~n gez.en ehemmiyeti haiz değildir. Yu- aras~nda mesafeyi otomobıl ile sebepler o1abilir. Fakat anlayan zate~ devretmiş!erdir_ Devlet, 
ecebilmek için her h~lde_ on ~ab~ ~~y b~r -~' bır. pul daıre nan toprağından geçen hatta geçttkten oonra tren~e yoll.an- ve düşünen insanların vergileri k~n~ıne ha_s ol~ ırade ile ferdı 
es sene devlet memurıyetınde sı mudırıyetını zıyaretınden bah Ardaköprüsünün biraz ilerisin- na devam edeceklerdir. Gıden ni vermemelerinde hiç bir ma- hurnyetlcrın bır kısmına gene 
;.ılunmak l..'1.zımdır. Bu su:ctıe sc:_tmişti. Di!'or~ardi ki ?rada mü de bozulan kısmın tamiTatı beş ve gelen yol~ular da ay~ ~eki.i- kul sebep düşünülemez. Mali- o hürriyetlerin temini için_ s~ip 

il 1 
'er hangi bir vekaletin bır u- dur olarak ıfa~ı . vazıfe .. ed~n ;:ıltı gün süreceği anlaşılmakta- de aktarma ıle trenden ıstıfade ye memurlarının da süiistimal olur. Yeter ki devlet hakimıye
ıum müdürlüğünde bir inhilal muhterem bir ihtıyar gordw:ı, dır. edeceklerdir. . .. .. ve tekasül göstennemelleri icap ti milletin refah ve saadeti ~mu
ukua gelirse oraya hariçten bu muamele hakkında ban~ bır Hükfunet, Edirneden Sivling Bu suretle bıraz teehhurle bu eder. Bankalaa-a olan borçlar da miyesine ve vatandaş hümyet-
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ıemur almanın imkanı yoktur. çok tafsilat ve izahat _verdık_ten rada yolcuların nakli suretile tün sı:ferler yapılacaktır. ayni sebeplerle teraküm etmiş !erinin teminine masruf olsun. 
ünkü kanun ancak (9) uncu sonra bana bir _kaç mılyon lır~- trenden istifade edilmesi için ATI~~· 18 (Apo) - Tunca olabilir. Bundan başka bir çok Bugünkü Cürnhuriyet hükume-
ereceye kadar müsaade ediyor. lı~ pu~ göster~. B~ kadar mu- teshilat göstermiştir. ve Mençın .t~şma~?dan dola~ı köyliilerin, bir çok mesai erbabı timizin ve fırkamızın takip etti-

Halbuki umum müdürlük hım bır kıymetı haız olan pulu İstanbuldan Edirneye giden Y .ınan arazısı dahillınde Orestı- nın muhtaç oldukları parayı ği mefkure bu gayeye matuftur. 
:irdüncü derece addedilmiştir. idare e~ek i~in hük~~te _ne ekspres yolcuları Edirne - Siv- os ile haval~~in~ serlap basmış- şundan bundan hatta yüzde yüz Bu kadar alidiı:» bu kadar mu
;ıbe müdürlerinden ve vekfilet- kadar bır temınat verdınız dıye lingırat şosesi tarikile ve otomo tır. aH!~· mut?ış bır, hav.f v~ ~-e elli faizle tedarik etmiş oldukla kaddestir .... Başka türlü düşün-

bulunan diğer memurlar ara- sordum. O zat ak s~kalmı t~ıta- bille yola devam ederek Bulgar y~can ıçın?~dir. Fela~etın_ on~-- rı anlaşıllıyor. Bunları ödemek meğe imkan yoktur. Vatandaş
ndan oraya bir münasibi bulu- rak~ ban~ ceva~en_ ışte temınat a;azisinde eksprese geçmekte- nu almak ıçın me?1urın aı?esı bir v~tandaşa nasİ.J? olmu: larca bu em~iyet hasıl olduktan 
ıcakt!r. Bunun için de kanu- d_edı, tem_ı~~ ş_rmdıye k.~da.: v~- dır. . . tarafmdaı;. s~rı;ed~~e~ mesaı, ~e- Mesaı erbabı ı:nurabahacılan sonra fertlenn kurdukları dev
m koyduğu şart on beş sene zıfemdekı cıadıyet ve husnu hı~ Yunan hattrnın tamıratı bı- yezanm vus atı onund~ ak~m memnun edemedıği zaman dera Jetin kuvvet ve otoritesini ma-

( . 
~vlet hizmetinde bulunmuş ol- metimdir. Bir çok seneden b_~n tinceye kadar trenler Avrupa- kalmıştır. Fe~ezanın şıdde!ı~- kap feryat başlıyor. İstırap ses sun bulundurmak için vatandaş 
i~sıdır. Devlet hizmetinde on aledderecat vazifelerimde g~s- ya, bn tarzda aktarma edilerek dell: dola~ı ~u~takarsu nehrı u- leri işitiliyor. Sebep ne olursa !ara terettüp eder vazifeler var
·s sene bulunmuş bir memur terıniş olduğum fevkalade hus- yolcu götüreceklerdir.,, zerın?ekı kopr_u harap olmuş ve olsun vatandaşın derdine çare- dır. Bu meyanda memurlara ve 
~lunmazsa oraya bir memur nü hizmetim~. muk~bil bu dere- .~a'.k demiryollar: is.letme mü Garlıı Tr_akya ı~e !'1aked~_n~a a- saz olmak ona muaven~~e m~- bilhassa hakimlere tevecc~h e-
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yin etmenin imkanı kalmıy~r. c~ye k_~d~r y~kseld::n· İşt~ be- d~ru M_. _An tomarı de şunJarı rası_nd::ıt1 • şımendıfer mulakatr zaher.~t~e b~l~nm~k cumh~: den vazife büy~~t~r. I:I~ımler 
vaziyet İktısat Vekaletinın rnm hukilmctıme gostermı§ _ol- soylem~ştır: . . kesılmıştır. , . . .. .. y~ hukumetının şıtap edec~gı vatandaşların hurrıyetını malı 
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ayi Umum Müdürlüğünde duğum temin?t ve kefaletım. ..-: Bızim saha~ız dahılınde .. Kaval~ v~. ~~lanı_kte~~ k~.P~- bi~'. vazifed.ir'. Fakat hükumetın fuz tut~~ğı dü~ünürken devlet 
dis olmuştur. Sanayi Umum bunlardı'. dedı. On seneden.be'.ı butun. ~atarla·r muntazaman se cu a.s~erı bolu~e:ı, k?prunun muzahere.t~ ta~ep ed~r~en ona otoritesırun hakıkaten. masl" 
üdürlü"ü i in kanunun aradı- öyle vazıyetler hasıl oldu kı_ hıc. ferlerını yapıyorlar. Fakat Yu- tamırıne kadar. ıkı .. sa~ıl arasın karşı hakıkı ahlak sahıbı olarak kalmasına dikkat ve rıayet et 
·evsafı~~ etmiş bir kimse ~ir rey sahibi olm~ya~ar mılle- nan ?~ıdudunda kalıyorlar. B_u- da m~vakka; bır k~p~ ~urma_k ç~kmak yega~e çared!'1'· Yoksa melidirler. Aksi t~kdirde ~.endi 
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1 k · d edik Barem tin mukadderatı iızennde rey nun ıçın Avrupa yolcuları Ed:r- ve munakalatı temın ıçın emır bır takım hasıs ve adı menfaat- lerine tevdi edilmış olan yuksd 
ı ara tayın e em · H " b ' ın d - · · k 36 al şla dır 1 · · · l • l ak b · ddesinin tadili sahibi olmuşlardır. atta u neae yo arını egıştırere mı r · • erını gız emege ça ışm , u vazifeyi ifada kusur etmış olur-

1 : ınun~= 0

1;1a Halbuki ba- yapılan barem kanununa biz kilometıreliık şoseyi otomobil i- EDİRNE 18, (A.A.) - Tug- ferdi ıstırapları bütün millete lar. 

1 
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u. !arın terfii kemali iftiharla reyimizi verdik. k katediyorlar ve Bulgar hudu yan tren hattının 300 metroıluk şamil ıstırap gİ!bi göstermek ve A kad 
1 1 

, m . . nunu ?1fmur zetmiş ol- Ehliyet ve liyakati olmıyanlara dunda Bulgar otomobillerine bir kısmını bozmuşur. Ekspres bu suretle cümhuriyet hükfune- r aş ar· 
t ı 1 11: ıy~ pre:sıp er va kkat ve memuriyet verilmesin, kidem gecip Si\(1ingratta eksprese ra- Y?kuları Mustafapa~adan Kara tini iğfal etmek isteyenler bil- Memleketin gençliğile, mu-
< ıı;_u? an. n:, dmu~a Umum l:esbetmeden hic bir kimse terfi kip oluyorlar. Bu suretle, arıza- agaca kadar otomobıllerle taşı~ sinler ki, daima aldanacaklar- allimlerile ka:şı karş_ıya bulu~ı: 
• ; .il , (~1~~ ~-azıye . er . eı;ı :. .. edemesin dedik.· ya rağmen aktarma şeklinde maktadır. Tarlalar ve sebze bag dır. yorum. Muallımler hır nokt~, 

ı udurluk vazıfesını g~rmek u.z~ . , - . . Avrupa a tren münakalatı ya- çeleri harap olmuştupr. Ark d • .ı • nazardan memur mütalea edıl-
1 1 : . barem kanuı;ıun~akı _şeraı.~ı ~eyefend~en Malu~m AI~mz ılı or. y EDİRNE 18 (A.A.) - Tuğ- a a~ar' . . . • _ dikleri için siyasetle iştigal et-

i e r ı ı .ıiz olmıyan hır kımseyı m_u- vekiller vekaletlere, sıyaset ıca- p Ifu vazi et otomobilciler için yan sükfuıet bulmakta ve nehir Vatandaşl~rı, mı·lletı ıgfal et_ mez diye prensip ifade olunur; 
~ :> ırü um~iliğ_e ücretle getır- bı olarak, fırkal~nn ka~anması kazançlı Jiduğundan ihtiyaca 3.er tabii mecralarına çekilmek- ~~ ;ef;reı;ıdı n~e~":,~~e~ bir itibarla bütün devlet memur 

fk cihetı tercih olundu v~ 0 veya kaybetmesıle g~lırler ve kafi otomobill bulunmaktadır tedir. Halil tabii avdet ediyor. 1
• ~ eh enne sev .. e e b~· e 

1
1n lan siyasetle iştigal etmez, yani 1 P ~ rcih itibariledir ki bu layıha resmi geçit yaparak gıderler. Meriçin feyezanından Şark d;- 40 seneden beri bu kadar kuv- çın u ~susta ;1k~teşe ıs 0 ka 

1 
memur ve muallimlerin vazife-

ı ı; zedilrnektedir. Bu tahsisat ne Vekaletleri idare eden asıl miryollan kumpanyasının hiç vetli tuğyan görülmemiştir. Ha tarın ku a;\ma ı . a;:rrvasıta ha leri okadar çok ve mühimdir ki 
~ ~ ; tlen verilecektir? Maliye Ve- kubbei vekaleti taşıyan erkan bir zararı yoktur yeni bir su dise esnasında 602 ev tamamen m~T;ş!_Ir. ern~;ı ~ el'.eİ s~. - bütün hayat ve zamanlarını bu-
• .:ı \ 

1
Ieti yeniden tahsisat koymuş denilen müdürü umumiler, me- baskım olmazsa ~peyce çekilen su içinde kalmış ve 2 ev yrkıl- ;:. 1 ~r ıga ~evess~. etmışhert ır. na hasretseler ancak resmi va-

~«.\ namak için, zaten veklilet büt ktibi aliyeden çıkarlar ve deı:c~ sular bir kaç gün zarfında ta- mıştır. Kısmen harap olan 15 
1 

ı ~ssa f u1?'1utlıtte m~ş: ~~ zifelerini hüsnü ifa etmiş olur-
.e ' ainde ecnebi mütehassıslara derece liyakat göstererek mudu mamen inecek tamirat yapıla- ev ile çatısı yıkılan ve duvarla- an 

1 
a.zı .. aa ~ye er. ve k u. ~a ~ lar Fakat açık söylemeliyim; 

rı konmuş tahsisat vardır. Ta~ rü umumilik makamına _gelir- caktırf. 33 sen~den beri böyle n çöken 47 ev vardır. Nufus za- le~ en v~cul e g~~ırme b ıç~ ı- intihapta reylerini kullanırken 
a ' 

1 
.1 edilen zata bundan ücretı ler.O müdürü umumiler ki mem bir hadise oı1mamıştrr Otomo• yiatı yoktur. Yallnız, 3 araba ile ferı1ye atı1 ,:ın dar sızBerc~b'len en şüphesiz onlar da bir fikre, bir 1 

~ I ,. ' · ·1 bilir d dik B"t ı k b" k k' b'r çok · . • ul .. .. .. .. aza ma um ur. tı gı ı er su-
' ·ı ı 11: • 1Ennye .. ven ~ d e l nvteetk~ .e be~te kır çdoil -ı~taenvıre ~iç ol- bil servislerile Sivlinga-a~a -~~- bş~r bod'l~kayı k~ ı3i- hgoturmbuşkur. reti umumiyetle vergilerin çok- proğr~a, bir .!d~le .~e~ vere-' 

ı cumenın e yapı a - me us en ennı · dece yolcular nakledilebildıgın ım ı ı va ı o an asar u a- 1 • d b h · 1 d' B ceklerdır Bugunkü hukumet ve 
( ıı li 

1 
[tta bu cihet, daha muvafık gö mazsa 80 - 100 meb'us onu ta- den büyük bagaj eşyası nakli- dırrdır. ~f~n ~ r~ seı;1f· er -~r. · d~ fırkamız ~rzu eder ki bütün mu-

, 
1 

\
1 1 

.dü. Bu suretle layiha Hey'e- nır. Vekil yoldan sapacak olur- yatı durmuştur }'; h ll g~ kı elrd ad 1
- azdır a ı reJı~tıı 1~ allimler bütün memurlar bü-

< ıi . 1 • • • d' ''d"' .. "! kil . . en·ı- 1 a ar nı a H' ıgm an ve şena n ı- ' ' 
\. L1 ı Celilenıze arzedıl ı. .sa o mu uru umumı er ve e Maamafih bu otombille geçi- d ol! - d b h tm'ş tün vatartdaşlar reyferini kel}di · k'I • a e unacaO'ın an a se ı -ı Zıya Gevher B. nedıyor? bu yol sapadır derler ve ve 1 e 1en sose çok uzun olduğundan 1 d' V "d 1 b. insa lehinde istimal etsin. Muallim-
< - 1 

' z· G h B (Ç akk 1 ) d - 1 .. t . 1 Bize 'şte , Dogrw u Edime hatb er ır. atan aş o an ır - l" . . ı 1 : ıya . ev er : an a e_ ~gru Y~. u .. gos e~ır er. . 1 
• arızaya uğrayan kısmın yanın- • • • . • • nın devlet kurmuş bir heyeti iç- l~r ve ~urlar hü tumetın_ ıs-

. ıl . Efcndım; Vekil Beyefendı- boyle mudurler lazımdır. Şımdı da bir yol temin edilerek yolcu projesı ı~ın tahsısat tı' . b"r ferdin tınat ettıgı fırkanın aleyhınde 
' l ; . b d k' . ah b' . d b' kl'f l Vekalet b 'ıı' maıyeye mensup ı f b 
: 11; ı ura ~ ı ız au, . ızım ~v- ır te . ı . y;ıpıyor ar. . lar ve hatta bagaj eşya.sı u kı- Nafia vekaleti demir yolları verginin kalkabileceği hakkın- rey vereceği zaman ırkanın un 
- t' ~kanizmasınn_ı:, ?,ilha;ısa ıs- m~m_~?.nı mey~~da , ~ana?'ı sa yoldan trene nakledı_~ece~.ler umumi müdür muavini Nazır B. da fikir edinmesi ve buna sevke dan memnun olacağını zanet
i ~~ 'j.l'ı 'bali hakkında buyük bır der- muduru umumilıgıne layik kını dir. Bu muvakkat yol uç gune Şark demiryolları iş~erile Sam- dilmesi bu heyeti ictimaiyenin mek doğru olmaz. Rey veren 
1 

1
1J'l ı 'te~~ e~ş bul~uyor. .. s~ buluna~a~ığın?an dolayı ~ıa- kad~r açılacaktır. . sun sahil ve Ilıca. Palamudu izmihlaİini ve devletin inkirazı- °7ualliınin ve.?'1em_urun reyi~d_e 

1 ':1 ı:P 
1
Bugünku terakki ve tekamul rıçten getırelim diyorl~r. Bı.~~ ~ız Avrupa yollcu:arına b~et hat1arının hesa~a~mı tetk~k ~t- nı talep etmekle müsavidir. As vıcdanının m.usterı_h olması ıçın 

, J« ııı ·şısmda barem kanununun bu kapıyı açmıyalım, oyle. rı:u verıyoruz. Fakat arıza oldugu- mek üzere şehnmıze gelmıştır . 'kerlik nasıl vatani bir vazife ise her halde Curnhurıyet Halk fır
ı . lı ı 1maddesinin ne kadar sıkıcı dürü umumi'ler lazımdır kı ıca- nu ve kendi mes'uliyetleri al- Nazır B. dün Şaırk demir yol- vergi de vatandaşın behemehal kasının takip ettiği programın 
t 11

1 ıı/ , vaziyet ihdas ettiği saraha- bında vekilin sakal~dan ~utuJ? tında seyahat edebilecek;'erini iları kumpanyası komiseri Nuri ifaya mecbur olduğu bir borç- isabetine fikren kani olması la-
:, 

1 
• ~aşılmaktadır. Y?l bu taraftadır dıye ~ilme~~- de alakadarlara t~bliğ ettık. _ B. ile görüşere~ izahat ~ın:ş - tur. Vatandaşı millete karşı, zımdır. Binaenaley~ ~ütün_ va-

. t 1,..: Bınaenaleyh şu veya bu su- dır (Sakalı y~ksa s~slen). Mu- Kazadan sonra ılk Avrupa e~ tır. Nazır B. bır muharrınınıze milletin kemal ve kıyamını te- tandaşlar programı ıyı tetkık et
Y<v~, f. hareket edeceğimize bence dürü umuminın de ıc~bında ar- spres ve konvansiyonel trenleırı demiştir ki: min edecek tedbinlere karşı sev- mel'. Diğer karşı çıkacak pro
·d .;,. İ anunlara temas etmek daha kasında duracak şahsıye:ıer bu- aktarm~dan bilistifade yolcu a: "-Edimeye Yı:nan arazisiı;- ketmek millete, devlete karşı gramlar~a .. mukal'.ese. etmeli! ni-

• 0 .4, ru olacaktır. lunmalıdır. İcap ederse ı~te b:- !arak dun gece saat 21 de şehrı .den ge4tmeclen dogrudan dog- en büyük bir ihaneti irtikap et- hayet gorulecektır kı bu mıllet 
ır 1 ~·ı :Mesela: Şimdi İktısat Veka- ratmız, alın tım~rınızı dıye b~- mize gelmiştir. ruya trenlerin gitmesini temin mektir. için en doğru ve en faydalı olan 
~e, 1; 1 

;ıün ehemmiyetli bir ihtisas melidir. İsters~nız yapınız dog- Bu ekspresten 14 yolcu c;ık- etmek üzere inşası mukarrer ye Arkadaslar· program fırkamızın takip ettiği 
l );( Cliriyetinden her hangi bir ru yol budur dıye kanaatmdan, mıstır. ni hat projesi için bütçeye B .b. '. ' 1 k' derhal programdır. Biz bu kanaattayız. 
ini~ l'ı muru, sırası gelmediği için, bildiğinden fedakarlık yapma- Avrupaya O'idecek ekspres ve 30000 lira tahsisat konmuştur .. h"ku gıd 1b:1n.s~n arıtn ~! 

1 
m'l'et Bizimle alakası olan ve bizim fi-

l . - k b 1 lıd y ksa .. l mi olsun b ' d" k . u me e ı ırız- va an a, ı • - k" 1 - . . . . ıl- :!etmek ve bek emesını a u ma ır. o oy e • Gerek bu etü u ve gere · ın- 1 . d , h' , b' . !"kal ır enmızı neşır ve teşmil etme 
- ,., ı d . . akki ki b" 1 · 1 peki diye k e vıc anı ve ıssı ıı a a arı . . . _. . . 1 b' 
t li.' :ek zanne eı:ım ~!er . ~e pe o?' e mı o sun, . - lanlar için vazetmiştir. Mektebi şaatı kumpa;ıy~ yap~ca ~rr. oktur. Kendi muzmerratmı s~nı arzu et~ıg!mız ınsan arı_n ı 
'RJ•cE 13!11U:le gayn ka?.ıI; te~ftır. ce~ ~a~ıyette ~k~rda~ ınme liliden mezun olmıyanlar içinse Me?'1leketı~ızde sım?ıye ka- ~etretmek için daima ortaya at- zımle hem fıkır olmasını. ıste-
'- f !tamu! o kadar sur atle ilerle muduru umumı bıze lazım_ de- yirmi sene hizmet şartı vardır. dar ınşa edılen demıryolları tıkl m kaddes bir kelime var mek hakkımızdır. Bunu ıfa et
eı i~ ~tedir ki 15 sene her hangi ğildir. Onlar kendi şubel~rınde, Biz bu yolu bulamayınca bu su- 5700 kilometreye baliğ ol~uş- dır _ar~ü:iyet Vatandaşlar bil- mek istemi yenler olabilir. Fa-

C\ memuru bekletmek doğru branşlarındaki, tecr~beler_ıle, vu retle hareket ettik aksi takdir- tur. Bıınıın 2332 kilom~_tresı ~c- meİidir ki vi~dani ve fikri hür- kat bizim de buna karşı düşün
~0;411 1 ~ildir. 8 sene sonra yetişecek kuflarile ma~ye~erınde~. me- de barem kanunu~dan, bir seri nebi kumpanyal_ara, mut:bakıs~ riyet vard;r. Fakat nihayet bun- düğümüz vaziyetler vardır. Biz 
"<il 'ilim_ad~ınm o _makama ge murlarm dah_i h~etl~nru cel- de on beş sene hizmet etmek e- ise J?e~let demıryolları ıdaresı Qar namahdut değildir. Ferdi d~ bunda müsamaha gösterme-
at ~ lmesı, hızım açtıgımız terak- bedecek mez~yetlen haız bulun sasını kaldırmak lazımdır. On ne aıttır. hü..--riyet karşısında fertlerin he yız. 
ır ~(' .ve tekamül yolu için çok e- malıdırlar_. Bın~cnale~~ ?undan beş sene şartı muhafaza etmek Hükumet. hesabın~ bu s~ne yeti umumiyesinin kurduğu, da Muhterem arkadaşlar! mual-
9( i' , nmiyetli bir iştir. . baş1:'3 şekil dog~ de!Pldır. Bu- ve istedikleri gibi vazifesinde da?a 300 .. kilometr:li~ hat ınşa yandığı bir devlet vardır. Devle limler ve bütün gençler ocak a
:rkı Bu ~~ ~u veya bu §;C~de nu ıfade etmek ıstenm. .. muvaffak olmuş ve tecrübe gör e?ilmek uzere yem butçeye tah tin de iradesi, hakimiyeti var- zası olarak dahi ifa etmeğe mec 
fııtı1 ·, ıul edilebılir. Fakat ılende Bunun ceffelkalem kabulu müş memurları muhafaza etmiş sısaı;_ konmuştur. dır. Fertlerin hürriyetini mah- bur oldukları vazifenin çok yük 
>s;; ı bahis tekrar gelecektir. O- dotru değildir. olmak içindir ki muvakkaten Huk?m.~t!l.e k~~a~yalar ara fuz tutmak1a mükellef olan in- sek olduğunu takdir ederler.Bir 
..,. ı e ,_ için bu fırsattan istifade e- lktısat vekilinin cevabı böyle bir adam buluncıya kadar sındak~ ~~ puruzlu.

1
m:se.le- sanların diger waftan dev!letin arkadaşımız «biz milliyet fikir-

~ • · lek _maruzatta ~undum. _ İktısat vekili Mustafa Şeref mütehassıs namile ücretli bir ler ':'e ihtıl~fl~ halle~~ mıf:~ de irade ve haıkimiyetinin mef- !erini dağıtıyoruz» dedi. tabii · ıı l Reıs - Efendim Beyefendı- B. (Burdur) - Efendim;; ya- kimseyi tayin edelim dedik. Bu ş~~k4enn ış!le!JI1~1 e. 0 
: luç bir hale gelmemesine çok bu yolda öteden beri sarfedilen 

, iza'1att barem kanununun pılan teklif Tahsin Beyin arzu- ücretli kimseyi tayin etmek ise ları atak ~r~_vazJi'~ ~rı~~umı dikkat etmeleri lazımdır. Fert- gayretlerin devam edeceğine 
iline taalluk ediyor. Mevzuu lanru tatmin eden bir tekliftir. memurin kanunu mucibince o yetle ço 

1 
ıyı 1~· b ura :an ~ !erin hürriyeti devletin hakimi- şliphe yoktur. Ylalııız milliyetin 

c 'I zakere olan layiha büsbütün Bendeniz Tahsin Beyin noktai memur için büyük fedakarlıkla- çenB senhe etlre ndıs et ~..:ı atta :şzı · yet ve iradesinin mahfuziyeti- çok bariz vasıflarından birisi, 
ka bı·r mese'-"ı'r 1 dini di"' · · b d ··d·· .. azı a ar a vanua a a b d' D 1 · d • kı tli 1 d bi · · d'l ':1 · _ ~ ·.. naz~r arını . e ~ım zaman o rı mı:c~ptır. . u ~ ~ mu uru u- lık üzde on a1tı ı bulmu tur. ne va este ır. ev ~ ~~a. esı . yme.. esa~ ar~ an. nsı. ı -

1 Tabstn B. ın mutaleatı hissı hasıl ettım ki, her halde mumılık vazifesını ıfa etmekle 1~25 [ "steien. mef!tilç olursa fertlenn hürrıye- dır. Turk mılletindenım diyen 
~' jTahsin B. (Aydın) - Beye- teklifi okumamışlardır. beraber tekaüdiye ve saire gibi 

1 
te :ı~s:: ~ gobugiin ıı-t tini muhafaza edecek hiç bir insan her şeyden evvel ve behe-

ı ı. ,diler; bendeniz sekiz on se- Cünkü · yapılan teklif, bare- memuriyete mahsus bir takım e!JI1ekemd dı .. ..ent.. Hayeb kuvvet ve vasrta kalmaz. Bina- mehal Türkçe konuşmalıdır. 
J k .. h d "be • '· · · h f f · d k' f · mah mışe a ar uşmuş ur. r 1 1 h h'" · t" 1 b' t T'' k k b" · _ • . muşa e e ve tecru m- min koydugu prensıpı mu a a- evaıt var ır ı o evaıtten "d tirilli t müta _ ena ey umye ı ya ruz ır a- ur çe onuşımyan ır ınsan 

\ hasıl ettiğim kanaati bu ve- za etmek, fakat vekaletin de Sa rum olacaktır. Bunların hepsini ~t ::ın;eld ıJ'aıa: 2900 ~=- raflı değil her iki taraftan dü- Türk harsına, camiasına mensu 
: _ile arzetme~ lüzum~~ his- nayi ~mum ~üdürlüğü. ~bi ~~ nazan dik~~t~ alarak ve kanu- ~ eh~Uıne~ :rafından sahip- şünmek lazımdır. biyetini _iddia ederse buna _inan-
tım._ Bendenız~e . ~~kumet him bır mevki ve şubesını m_u- nun prensı~ıru de muh~~za. ~- ferinden ucuz fiatlerle satın a- Arkadaşlar; mak do~ olmaz. Halbukı ~d~ 

; ı karuzmasınm ışledıgı sırada dürsüz bırakmamak maksadıl~ de~ek Tahsın Beyefendı~ın fıkır ilınmıştrr. Ferdi hürriyetler mukaddes- n?da Turkçe konuşrmyan Yınnı 
r- 1 t~'? -~ksakl1..~lar yap~as~, Y?P~ştır. Y oks~ he~ h~gı len de mahfuz ka~m?k uzre an- Bu vagonların 400 tanesi çü- tir. Bunların mahfuziyeti için bı:ıden ~~la v~tandaş .~ardır. 

1 mu~1:1ru m1:1mılik. ~ev kilen- b~r vazıyette k7ndı ta~l1rl~~ ':'~ç c_ak bu Y?lu b~abıldı~. Bu. tek- rük olup digerleri tamirle işe ya daima çalllşılır. Fakat bu mesa- Eger .. Tur~ocagı buna. mu~a~
t/I 1getı.:ıı.~nler~ v~ıcı im her na- hı le yukardan ~e bi~'. ki~ıyı ı- lıfte endışe edılecek bır cıhet raır bir hale getirilmiştir. ide devletin kuvveti, otoritesi ?a. go~te~_ır.~, g~nçlerı, ~yası. 
~ 1 a __ gozune gırmış, vey~'.lt turtmak maksa~ıle deg~ldir, ~v: yoktur.. Şark demiryolları kumpanya hic; sayılırsa - ~arzı_m~_al ~!~- ıçtımaı. butun Turk teşe_k~ullerı 
J nunasebe o makama get~rıl- velce de arzetmış ol~ugum gı~~ Tahsın B. <A:Y~)- Bu yol- sının ticari esya tarifesinin sa- rak belki bu bıçe ındırı!e_bılır- bu vazıyet ~arş~:ıında bıhıs ka: 
" ; bulunmasmdandır. Kıde- barem kanunu Sanayıumum mu da hareket edıldıgı takdırde dece komisyonculara menfaat ancak bu takdirde bu gibı ınsan lırsa en aşagr yuz seneden berı 

·ıı. • , istihkaka, tecrübeye biç bir düdüğüne şube memurlarından bunun suiistimal edilmiyeceği, temin eden Bonifikosyon (ikra !arın nihayet behemehal başka devam edegelen bu vaziyet daha 
-~ mmiyet verilmiyerek bir ta- veyahut diğer bir kısma men. sui .istimal olmıyacağı ne ma- miyeili tarife usulü) kaldmlmış bir devll'etin otoritesi altına gir- yüzlerce sene devam edebilir. 
-~ ı _1 kimseler o makama getiril- sup memurlardan birinin geti- Jfun? doğrudan doğruya tüccar ziiırra mek zilletine düşeceklerini, ya- Bunun neticesi ne olur{ Efendi-
e kte ve sonra onun o makama rilmesi için onun her halde on Reis - Başka söz isteyen için faideli tenzilat yapılmıştır. hancı bir devlet otoritesinin esa ler; her hangi bir felak~ günü

l t 1 ı ik: olmadığı anlaşılınca onu beş sene (B) serisinde hizmet' yoktur; müsaade buyurulursa Tenzilat eşyaya göre sınıf sı- ret zincirlerini kendi ellerile bo,müzde bu insanlar başka dille 
e.

1 
, nevkiden çıkarmak mümkün etmiş olmasını şart koymuş ve maddelere geçilmesini reye ar- nıf tertip edilmiştir. Ekseri es- yunlarma takmağa mecbur ola konuşan insanlarla elele vererek 

)\ ıadığmdan bir qerece daha on beş sene hizmet etmek şartı- zedeceğim. Kabul edenler .. Et- yada yüzde mı bes yirmiye ka- caklarını hatırdan çıkarmamak j aleyhimize hareket edebilider. 
' fi ettirilmektedir. Beyfendi- nı da mektebi aliden mezun o- miynler ... Kabul edilmiştir. dar baliğ olmaktadır.,. 1 Jazrmdır.. l Türkocakla' ımızm başlıca vazi-

1 ı 
~ ·-

fesi bu gibi unsurlarr - ki bunlar 
Türk vatandaşıdırlar, halde ve 
atide talih ve mukadderatımız 
birdir - bizim dilimizi konuşan 
hakiki Türk yapmağa çalışmak
tır. Gençlerimizin bu yüksek 
vazifede az zamanda muvaffak 
olacaklarını ümit ederek sözle
rime nihayet veriyorum. 

Reisicümhur Hazretleri ge
rek ocaklılar tarafından gerek 
uğradığı yerlerde, geçtiği yollar 
da biriken binlerce halk tarafın 
dan hararet ve muhabbetle al-
kışlanmışlardır. 

••••••••••••••••••• .... °'"' ..... Yunan-Bulgar itilafı 
ATİNA, 18 (Apo) - Sofya

dan gelen haberlere göre Bul
gar hükilmeti, Yunan - Bulgar 
ihtilafatmın halli için İngiltere 
tarafından vaki olan tavassut 
teklifine cevap vermiştir. Bul-
1aristanın cevabı ınaliım olma
nakla beraber İngiliz teklifi ba 
ı kuyut ve şerait altında kabul 

!ttiği tahmin edilmektedir. Sa
ahiyettar Yunan mahafili. Yu 
•anistanın bundan fazla bir fe
akarlıkta bulunamayacağını 
e Atina hükumetinın bu ihti-
1fta nakabili inkar bir surette 
-idalini" gösterdiğini heyan et 
1işlerdir 

Hindistarıda Gandbi 
BOMBAY, 17 A.A. - Gan

hi bugün valii umumi ile görüş 
-,ıüştür. Vaziyet ümitbahş gö
ülmektedir, 

Ekler Tiyatrosu 
Yunan Operet - Revüsü 
Olimpia - Kantioti - Riciardi 
Bugün 17 de «FRİNİ» 

21,30 ta «Apokriatiko Oniro» 
lsr: 4üncti i.;;:;_;;;;d"n-: -- -

N:ozari Canbaz o~lunun Anı.cilos 
Orcopolos elcndlye olan bor~ô11d'ln 
dolayı mahcuz hulwıuı alaca ha· 
maında haseki hamam sok l!:ı nda 
atik 42 cedit 1 ve 50 nume'1l!u 
kargir iki bab dükknııın altı h,;;e 
itibarile bir hissesi lıor-:uıı verilm•·
mesinden dolayı birin ı ih•lesi ya
pılmak üzere 30 gün 111mldct!c açık 
mOzaycdcye konulmuştur. 

Cedit 50 ııumero/u dükklnın 
h:ıdudu c,pbe>i yeni '\!ami çilin or
ler caddesi sağ tarafı vakıi han cad
desi sol ıarafı mösyi\ Doğk Jtik• 
kını ark .. ı <ahibi senedin hi>sedar 
bulunduğu m<1hcuz :'\o .50 dükk4nla 
mahduıur bminen be~ buçuk: met " 
murabbaında t~mamı 1. 6500 ) lırı 

ko~metl muhammeneli borçlu Laza· 
rlnin işgalinde bulunan mezeci diık

klnımn mezOkr bir hissesı ve yine 
ittisalindeki cedit(!) nunıcrolu dük· 
kıinın hududu cephesi vakıf an 
caddesi urafeyni borçlunun blFScdar 
bulundn~u dükkanlar arkası mösyö 
Doğk emlakile mahduı tahminen on 
buçuk meuo ınurabbaında ar~un 
genlşlltı ve (cınaUno zemini alış•p 
şapkacı Yakup lbrahim beyin ~~ 

lira kira tabu işgalinde '" tamAom 
(5000) lira kıymeti mohomım ıeh 

mezkl\r dükkAnıa keza alıcd·ı bir 
hissesi açık artırmayı konulacogon
dan l~ıirasına talip ol ınlar ve doha 
ziyade ma!Omat almak btcyenler 
hisseye musip kıymeti mubommi 
nelerinin Ailzde oau nısbetinde pe' 
akçelerini ve 930-450 dosya nnme· 
rosile lsunbul dördüncü icra me
murluğuna müracant cımeleri •e 
21-3-931 tarihinde birinci ırtırmrn 

yapılacağı ilAn oluıı·ır. 

G.diz Hukuk · HAkiınllğinden: 
Gedizli Alayvalı zıd! Hacı ka

dirbeyin lst.nbolda Galaııda Bab
ayar haııonda tilccardın Alayyılı 
zade Mahmut bey rcfikuı Hatice 
baaımım ,.. elmas evlatlan Ahraeı 
n bekir efendiler elcyblcrine yap· 
ağı yenlköyde vaki değirmenin 

ııksimi davası üerine bakılan Mu
hakemede mezkur değirmenin lr:ıbili 

kıımct olmadığı ve 1200 lJra de
ğerinok bulunduğu anlasolmış •e 
Harice satılmasın. kornr verilmiş 

ve bu bıpta Hatice h;ınıma bış 

kitabet tırafondan ihbarname tchliti 
muktezi bulunmuş oldui\Undan mez
hurenln sekiz gün içinde btı karaı 

aleyhine temyizi dava edip euneye 
ceği hakkında tebliğ makamına lca· 
im olmak üzre ih\n olunur. 

Üsl<üdar hukuk Mklmliğinden, 
Suzan banomın kadıkiiviindc lla· 

simpaşa mahalle,ınde uzun hafız 

sokafmda l 20 nıım3ralı hanede 
sakin Filip aleyhine ikanı• eylediği 

boşanma davaı;tntn \C\iDI. 'X!Uhak~· 

mesinde ilanen rebli(';l1 ••kmen 
mumaile~h l 'ilip Lf. nıahıceın ye 
gelmedij!;indcn tahkikatın gırnben 

icr:ııına Ye müddeiyenin dtıvasınT 

isbat ermesine kırar verilerek ıah• 
kikatın f6·3-9Si pazartesi •aat 14dt 
talik kılınmış olduğundan muma
ileybin yevmü mezkOrda yine gel
mediği ııırette müddciyenin beni
natınııı gıyabında latima olıınıcat> 
ilan olunu. 
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-......... -......... , ..... -, 
Türkiye Maar lf Tarıhi 
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En İyi Bayram Hediyesi usıeşarı Nafi Atuf 
Erzurum ıneb'usu ve sabık Maarif m !il melteplerlne 

Heyin hu mUhim eseri bugun çıktı. M~~ :ensuplarına iyi 
d~rs kitabı, bUtün muallimlere ve "'.8~5 ciltlisi ıoo kuruştur. 

bır rehber T~brİ;lkıthıikAyeleri 
• . lisanla tercilme edilmiş olan i 
lngilizce aslından açık bır 

1 
.t çocuklara blltiln ta-

bu kitabın birinci kısmı çıktı. Bul " apy, ıara göre hikaye ve 
lıi t d 1 i i mevsim ere, a i a ve eşya ers er n ' . b. serdlr l\\ualllmlere birer 
ın t ıı nefis ır e . 

!lgal tarzmdıı öğre e 1 1 dır Her ay bir kitap çıka· • 
reı b d · H uk babası a ma 1 • ıı.. 1 

er ır. •.r çoc 12 hikaye vardır. Resimlidir. 25 kuruştur. ,. 

~• cıı1<Y e:i 1

"i{;ihal ı Halit takvimi ~~: 
~~ B k·ı , herkesin oku· En doğru, en nefis tak- • 

il 1 rıp. ,. . h .. 
~t Yabllecep,i bir sadelikte yıl· vimdlr. Evkatı şer ıyeyı mu • ~,. 
~ zıımıştır. Taassup ve eski tevidlr, muhtırası vardır • .... 
• Zihniyetten eser yoktur. Sonunda .yeni kitapların listesi i Tanesi ıMu;kfep t~;;;rscİıtİ~;ıııuı 20 K. 

~· Reşat Nmi Beyin (felllket karşısında, Göz dağı, Eski borç) 
~·sim li il; ıaıesi blr aradıı piyesi ile ( Oınit mek~ebinde ) 
~~ Piyesi ve ( Bir kır eğlencesi ) komedisi çılı:tı. tanesı 20 K. • 

ı Garp cephesinde yeni bir şey yok! > 

t . 1 bütün dünya lisanlarına > 
Dllnyanın en meşhur eserı o up kt 

tercume edllerek 6,573,000 tane basılıp satılan bu kitap çtı ı. ~ 
1 I"" ciltlisi 175 kurus ur. , 

Mevcudu bitmek llzeredir. Tanes ""' ' ... 

~~ Muallim Ahmet Halit kitaphanesı 
il 11111111111111111111••••••11 
~·. 11111111, •••••• 1111111111111111111~ ~·::::::::: •••• , •••••••••• , •••••••••• __ 
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AN'Aö<0LU ı; 
== :: 
§§ SiGORTA ŞIRKETI ~§ .... --
== tarafından te§kll ed!lmlştlr :: 
::: 'TL!rklye iş Bankası a • Oto~olıll • mn'ıılly ~ti :: 
:: Vangın • Hayat • Naklly• • Kaz :: ... --:: tr.t:tiye sr2ortaların1 kabml eder. :: 
E: A<ires: 4. 1!nco Vakıf han lstanbttl :: 
:: . lstanbul _ 531 Telgraf: lmtlyas :: 
::: Telefon. •••••••• •••••••••••••••••••••••••••:g •••ııııııııııııııııııııııııııııııııılıı.. ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

•ıııııııııııııııııtııııııııııııııııı~ 

ıı,., -· 
Şişhanede JALE BAHÇESJ kışlık salonunda 

Hafız Bürhan Bey 
Saz heyeti : Meltıhat ve Dürdane Hanımlann lştirakile 19 

ı . . 1 gu .. nünden itibaren her akşam saat ıılu;ubat bayramın lırınc 

dan ikiye kadar icrayi ahenk edeceği gibi bayram ve cuma 

günleri sut üçten itibaren matine vardır. 

> Fletler son derece ehvendir. 

SOÇETA IT.~L y ANA 
Dl SJ<:RYIST l\ıARffiMl 

KONSTANTI-

NOPOLI \'apu

ru 23 ~ubat pa· 
zartcsi (Selanik, 

r olos, Pire, pat· 

""• Katana, Na· 
poli, Marsilya ve Cenova ) ya 

g;i decektir. 
ALBAN1A vapuru !6 şubac 

per~eınbe (Napoli, Marsilya ve 

Ccnova) ya gidecektir. 
AFRODIT vapuru ll mart 

pazartesi ( Burgaz, Varııa, Kös
tence~Sulina, Kalas ve lbrııile-
ye gidecektir. 

TafsllAt içln Galatada merke:ı: 

rıhtım hanında umum! acante· 
üne müracaat . Tel: f\eyoğlu 
'!7 ı . 772 ve ya Beyoğlunda 
Perapalas altında Natta Nasyo· 
nııl Türklş turist acenaiye 
Telefon Beyoğlu 8599 ve ya 
Tokatlıyan kar~ısında beynelmlle 
yataklı vagun kumpanyaıııua 

Tel: Beyoğlu 2330 ve yahut 
lstanbulda Eminönllndt fzmr 
,okağında 8 Numarada acente 
vekiline müracaat. 

Tel. fstanbul '!76 

lleytğlu ikinci Sulh hukuk mıh· 
keme•i rlyısednden: 

Mustafa !.!evin Gılaııda Yeni 
cami Balık pazarı solcagında muıevl 
lsklnazi cerni~eti namı digerl Ferid
man ve Kadıköyünde kurbığılı de· 
rede Kapalı fırın sokağındaki hını· 
sinde mukim Rıfkı Bey ve Silılücede 
kara ağaç caddesinde merhum Hı· 
san Beyin hanesinde Cenan ve !'tfe
lihı Hanımlar aleyhine Arnnut kö
çünde An barlı derede 36 numaralı 
arazinin izalei şuyuu !ııkkında ikame 

1 d·~ı davanın ıcra kılınan mubı-ey e ı 5 . . d . ,_ 
lı:• . neııce,;ın e muşa.ı mez.tırun 
emesı . . 
b ·ı· rı· tıksimiyrn olmadığı ındel· ka ııve . ,_ 

- 1 1 rak izaleı şuyuuna •arar 
keşif an aşı a ki müddei aleyhierln 
verilmiş olma a h k._ temylzlerlnl 

··dd · zarfında a •1 

'."~ •.ıı . d'kleci surette muıme
ıstımal oyleme ı • h··xınün 

. deı••m ve u 
le! kanunıyeyc "ğ' bili!: maka· 
iktisabı ht'iyet ed~ce 1 1~An olunur. 
rnına kaim olmak uzere 1 

'[ ük 
Zayi: 4169 nurııerolu çı 1 

' . 

arabamın numero p1Alc15ını zay_ı 
enim. Yenisini olarıgımdan hükmü 
yokıur. 

Topkıpı'da cakkecirle No 1 
hanede Kizım M!!hiddio 

Merkn: sconıa:Jt Gtlıta lıtlprfl 
Başı B. 2362 Şube Acentetl : 
Siriceei Kühlirdaı zade haıu 1 
2740c:_ ___ ~=-----

T rabzon İkinci 
postası 

(Karadeniz) vapuru 19 
Şubat perşembe akşamı Galata
dao fnebolıı, Sinop, Samsan, 
Onye, Fatsa, Ordu, Giresun, 
Trabzon, Rize, Hopa'ya kalka
cak, dönüşte pazar, Rize, Of, 
Sürmene Trabzon, Polathane 
Tirebolu, Giresun, Ordu, Fat
sa, Ünye, Samsun, lnebolıı, 
Zonguldağa uğrayacaktır. 

Mersin postası 
( iNEBOLU ) vapuru 20 

Şubat cuma ı O da Galata· 
dan Çıınııkkale, Jzmir, Kütlük, 
Bodrum, Rados,Feıhlye, Antalya 

AlA!ye, Mersin' e kalkacak 

dönüşte Taşucu, Anamor, 
Finike, Andifli, Kalkan, Çanak. 
kale, Gelibolu'ya ıığravacaktır-

-yelkenci vapurları 
Karadeniz postası 

E npvru !15 
rzurum Şubat 

ÇARŞAMBA 
güaU ak,11111 18 de Sirkeci ohıı· 
mındın hareketle ( Zonguldak; 
lnebolu, Samsun, Ordu, Giresun, 
Trıbzoıı. Sürmene ve Rize) iske· 
lelerine azimet "° avdet ede 
cettit 

TafıllAı için Sirkecldo Ycllı:encl 
ltanıııda klla acentesine mtlrı· 

cuL Tel. lstanbul 15!5 

Beyoğlu dördOncü sulh hukuk 
mahlı:eme1inden: 

Beyoğlunda Pire Mehınet soka· 
ğtndı 7 numaralı hanede ilı:amet 
etmekte iken tahtı tedavide bulun· 
du,l!;u Ycdikule Rum hastahanesinde 
31· 12·900 tarihinde vefaı eden mı· 
dam Elınl Rlu blnti Dimitrinin ıe

rokeoine mahkemece nzııeı edildi· 
ğindon tıriht ilandan Jılb,,en eshıbı 
matlup ve aldka.daraıun BiR ay ve 
veresenin üç ay zarfında Beyo~lu 

d 
.. d"ncd sulh hukuk mıblı:cmesıne 
or u ·ıı ı 

milracutları lüzumu ı n ,, uıur. 

Hervakit muvaffakiyetten eminim 
çünkıl Bromuıal ıl~ıalc sinirforimi htltnüidare 
ediyorum. Bu ilacın hiç bir mahzuna yoktur, 
slnirlttimi kuvvetlendirir ve ılhnimi ıQlr. 

Bir KUMBARA Alarak 
(Ludwlgahafen a. Rh.,Almanya) Knoll A .• o. Kumpanya. 
•ının Bromural'ı çeyrek asırdanbori halkın aradtiı 

ve horyerde muhtaç oldu(u bir ilaçtır. 
10 ve 20 ltomprlmellk tllpler içerlslndedln. 

Çocuğunuzu Sevindiriniz 

ve 

rayihası 
itibarile 

Cadbury 
Bournville 
Çikolataları 

ile kabili kıyas 
hiç bir marka 

yoktur. 

Emvali Gayri Menkule 
ve İkrazat Bankası 
Türk Anonim Şirketinin 

Hlssedaran heyeti umumlyesl 
martın 21 ine müsadif cumartesi günü 
saat 15 de Galatı'da Dcutscbe Ori· 
entbınk binası dahllinde kAln şirket 

merkezinde sureti adiyı!de içtima 
edeceğinden bissedaraııı kiramın 
yev111i mezlcOrdı teşrifleri rica olunur. 

Ruznamei Müzakera~ 
ı- Şirketin 1930 ıeneıl zarfın· 

dıkl mua.melltın• dair meclisi idare 
raporunun kıraati, 

2- BIU.nço ve murakıp raporu· 
nun kıcaati, 

3- IJ30 senesi heubatı ve bl· 
ltnçosuaun tıadllc ve ıasvlblle seuı 
mezkOrc zarfındaki muameltttan 
meclı.ı idarenin ıebriyesi. 

4- Mecli•I idareye aza lndbalK, 
5- 193! senei hesabiyesi için 

murakıp intihap ve tayini, 
6- Ticaret kanunuııon 323üncü 

maddesine tevfikan şirketle mnıme· 
Jel tlcariycde bulunmak üzre meclisi 
idare az.asına mezuniyet itası. 

Meclis! idare 

Devr~dilecelc Hıtira berıa 

"Deniz torpillerini icrayı fiile 
lbzır tertibatı. hakkında olan bir 
ihtira beratı talebi için lstanbul vi
leyeı cellleılae 3 haziran 929 ıari· 

blndo tıkdlın olnnup 8637 numero 
ile mukayyet müracaat üzerindeki 
hukuk bu kere ferağ veyahut icar 
edileceğinden mezkör ihtirnp sann 
alınalt veyahut isticar etmek ır2u

sundı bulunan zel'atın lstanbul Yeni 
posta!ıane arkasında Aşır Efendi kü· 
ıüphanesı caddesinde Ttirkiye Han 
No. 18·22 de mukim vekili R w. 
!STOK Efendiye müracaat etmeleri. 

btanbul Birinci ticaret mahke
mesinden: 

lstanbul'dı Sulıan hamamında 
Sadıkıye hanı altındı 6' numarada 
manifatura ticaredle iştigal eden 
Sabetay Geron efendinin alacath
lan lle icraen ıktettllJ konkordato
nun 5 mart 931 perşembe güna saat 
ı ı de mahkememizce tetkikatı lcra 
kılınacıktJıdo a!Akıdarlarm yevm 
ve saati mezkıllda mıhkeraede bızır 
balunmılın lüzumu ilıi• olunur. 

........ t~M~-U-"'4>_ .. _....... •• •r il •• ... -o• __ .......... -l>I,..__, 

! TüRKiYE iŞ BANKAS!_f 
fı .. -............~·---~4'1 ... ~j ...... ~--............. ---- • -ı 

. . 
~~·ı~r • ,•-.i.,1'+'-..q. ..... · 
~~; "'.,j-,.. ~ ~-,; ... ....~ . 

! r İstanbul belediyesi 
f ilanları .... 

lstanbul belediyesinden: Bedeli 
ke~fi 206 lira olan köprülü 
Ahmet paşa medresesinin kapı· 
sile bazı sıvalarının tamiri açık 
münakasaya konmuştur. Talip· 
lecin şarmame ve keşif evrakını 
görmek için hergün levazım 
müdürlüğüne münakasaya girmek 
için 15,5 lira muvakkat teminat 
akçelerile beraber ihale günü 
olan l 5·3-931 Pazar günü saat 
on beşe kadar encümeni dalmtye 
mUracaatlan. 

* * ... 
lstanbul belediyesinden: Üskü-

Bileci~ rakısı 1 

Sahip ve amili, mnhterem 
müşterilerinin mübarek bay

ramlannı tebrik eder. 

Büyükada 
Rakısı sahip ve amili, muh
terem müşterileriııiıı bay· 
ramlannı tebrik ile kesbi 

şeref eyler. 

ÜZÜM KIZii 
• 4 
4 

Pardesiileı 

Çocuk elbis• 

1 " 

13 " 
5 

" 

FOTO Süreyya 
Müe~esatı; muhterem müşterllerinlıı bayraınlarıııı tebrik eyler. 

Fotoğrafhane 9 dan 1 O a kadar açık ur. . -----•••••••••••••••••••••••• Foto Süreyya'nın 
darda k&in Mihrimah medresesi 
kiraya verilmek için açık mü
zayede ye kon muştur. Taliplerin 
şartnameyi görmek için hergün 
levazım müdürtüğüne müzeye
deyc girmek için 30 lira mu· 
vakkat teminat akçclerile bera· 
ber ihale günii olan 15.3. 93 ı 
pazar günü sa:ıt on beşe kadar 
enciımeni daimiye nıürıtcaatlan. 

rakıSI sahip ve imi.li mub- C 
terem müşterilerinin möba- : 

Kadın Berber Salonunu 
Ziyaret ediniz. 

* * * 
lstanbııl belediyesinden: San·· 

atlar mektebi talebesi için 2 ll'i 
takım fildakoz fanilt ve don 
pazarlıkla almacakur, Taliplerin 
28-2-931 cumartesi günü saat 
on beşe kadar levazım müdür
lüğüne gelmelerL 

* * .. 
Belediye vergi ve resim
lerile alakası olan mükel

rek bayramlarını kutlular. C Muktedir artist bir Matmazel idaresindedir. Beyoğlu lstik141 t 
L=~~--------' C Caddesinde 1 ünel yakınında ••••OO 

Rakı fabrikası 
Muhterem milşterilerinln mü
barek bayramlarını tebrik 
eyler. 

j. BEYKO 
Kürk Ticarethanesi 

Muhterem müşterilerinin bay
ramlarını tebrik eder. 

ı• INGiL~CE, FHAN~IZCA ıe ALMANCA DEHSLEBi ~ 
Yeni başlıyanlar ve ilerlemiş olanlar için 

dört aylık kurlar açıldı 
Amerikan Lisan ve Ticaret Dersaneleri: 

İstanbul şubesi:Sultanahmet Alemdar caddesi 
r 

No.23 Beyoğlu_şubesi:Meşrutiyet caddesi No.4 2l!LI • 
• Kayıt ıçın acele cdıaiz. ~--~ır1im 

Diplomalı eczacı aranı1or ı 

t 

leflerin nazara dikkatine: ı----------.ıı 

Yeşilköy cıvarında Halkalıda İstanbul Ziraat mektebinden ye-~ 
mek ve yatmak, mektepçe temin edilmek üzre mektebimiz ec· c 
zacı ve hafızı kütüplüğüne 1200 kuruş asli maaıta bir eczacı a 

aranmaktadır. Arzu edenlerin rahriren mezkı'.ir adrese müracaatlan. 1 İstanbul B<:lcdiyesiııden: Bele
diye vergi ve resimlerinden bir 

kısmı için umumi meclisçe veri
len ve ahiren gazatelerle ilin 
edilen taksit müddetleri hakkın
daki karara tevfikan tanzifat 

vergisi ve tenvirat resmi ile 
merakibi bahriye ve köpek rüsumu 
için ve zamlıırilc birlikte dört 
tak>itte istifası mukarrer bulunan 
vesaiti nakliye riisumundan (iç 
taksiti için mlikclleflere 28 şubat 

931 tarihine kadar miihlet itası 
tat.::arriır etmiştir. 930 mali senesi 
rahakkukatından borcu olup dıı. 

şubat sonuna kadar mensup ol
duğu şubeye müracaatla borcunu 
ödemlyenler hakkında belediye 

kanununun ( 112) nci maddesi 
tatbik ve tahakkuk eden resmin 
% ı O cezasile birlikte tahsil 
edileceıı;ı ilıl.n olunur. 

* * • 
Hafta tatili kanunundaki 
istisnalardan istifade eden 

lerin nazan dikkatine 
Hafta tatili kanunundaki istıs. 

nalardan istifade edenlerin 31 
mart 931 tarihine kadar mensup 
oldukları Belediye şubelerine 

OLiMP0~ 1 

GlZ~Z FlBBillSI 
Muhterem müşterilerinin 
bayramlannı tebrik ve sa 
adetlerini temenni eder. 

BINTiN 
Nasuh; 

Diş macununun 
ve sefa sürmesi 
ile kıl podrasını 
her yerde arayı
nız. 

-

müracaatla 3 nisan 930 tarihli 
Belediye kanununa Ye ahiren 
ildn edilen harç tarifesine tev
fikan ruhsat harcını tediye etme-
leri ve bu müddet zar-
fında harcı tediye etme-
yenlerin Belediye kanununun 
( ı ı 3) Uncu maddeıılnln ratblltı 

suretile bir mı.il harç cezasına 
tabi ıııııılacakları ilin olunur. 

•••••••••••••• ODEON 
1931 senesi yeni imla olunan plaklarden: 

MAHMURE H.\NIMlN 
Gül Fatma 

LA 202798 Kıvnlı: Ayşe kız 

SEMiHA HANIMIN 
LA 202802 Emine 

18 yaşındı 

BEDiA RIZA HANIMIN 
LA 202804 ıssız gecenin hatırası 

Sevdası henüz 

HA~'IZ SAADETTiN BEYiN 

4 
4 
414 
f 

• f 
ıt 

~ 
1 

LA 202806 H~zın ile geçd f 
Hıcaz gazel. stlztiyor ÇCfmi(l 

HAFIZ AHMET BEYiN ~ SARRIYr, HANlMIN 11 
LA 202807 Ben ~anı aşılı: mıyım LA 202808 1 lisarcıktın çıkarken r.i 

lşıe sıncmde Kirpiğine sürme çek .r 
•••••••••••• 

ODEON miimessili muhterem müşterilerinin Bavr:ımlarını 
tebrik eder. d 

•••••••••••••••••••••••••• 
• ••••••••••••••••••••••••• ! 

Ahter Terzihanesi 
Mobtcre• 111ilfterllertmizin bayr.mıaı bılular saadetler dileri.r.. 

• • • • Mmılııh~, oğlu Şeı-l;et ve Şuiki ...... 

.. 
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MJLLIYET PERŞEMBE l!t ŞUBAT 1931 

RiP arsı 9~~ .. A PiRiN BAYE 
/'""\ 

Zayıf ve iştihasız 
olanlara FOSF A ILI ŞARK MALT HULASASI kullanınız. 

eczanede sat 

BAYRAMLIK rualer rakımları, ırnyar 
emsali ve her yerden U(~UZ: ECZA DEPOSUNDA tramvay 

caddesi BAHÇEKAPI NO. 37 

Şairi izam 

ABDÜLHAK 
HAMİT 

Beyin refikai 
muhteremeleri 

Lüsüyeın 

ABDÜLHAK 
HAMİT H. 

BIOKS diş macu
nu hakkında fi
kir ve mütaleası 

Bu kibar ve münevver hanımın takdirab, 
BIOKS diş macununun yüksek kıymetini is
pat eden bir delil daha teşkil etmektedir. 
BloKS dit macunu son derece be
yaz, k6püklü ve gayet litiftir. 

• 

İktısat Vekaletinden: 

Col mbia 
GRAMOFONU 
Bulun~urnıak büjiik bir Saa~ettir. 

1 
En meşhur artistlerin en mü-

.MAGıt MOtl k . f •• t h kJ ...... - emme ve mun a ap şar ı arını 

COLUMBİA 
PLAKLARINDA 
dinlemek de büyük bir zevktir. 

1 

~~Jul TllllBE 
PİYANGOSU 

• 
2. ci keşide 11 Mart 

10°1 ,-lp.rlir 

Satııık ~czane 
Beyoğlunun en işlek ve mühim 

bir mevkiinde bulunan bir eczane 
1 saulıktır~ Taliplerin SISA ecza 

deposuna müracaılarL 

b. Erkek lan' at 

miiiiiiiiiıi.iiıi iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Iktısat V ekaletinedn: 
·Ankara Ziraat mektebi arazi

sinde çulltık köpriisii ııa~ salıi
linde i11şa edilecek olan 29~ 751,60 
lira bedeli keşfi bultınan tohınu 
ıslahı binası inşası bir talil)i11e 

1 ihale edilmek iizere kapalı zarf 
usuliJe 1-.3-931 tarihiııe kadar 
yirı11i bir giin müddetle rnüna
kasayn çıkarılmıştır. Evrakı feı1-
niye ··i ve projesi vekalet muha
sebesine ,-erilecek 5 lira ınuka
hilinde telsiz telgraf civarında Ankara Meteoroloji Enstitüsü 

için mübayaa olunacak 2 7 kalem 
rasat alatı 10/2/931 tarihinden 
3/3/931 tarihine kadar 21 gün 
müddetle ve kapalı zarf usulile 
İnevkii münakasaya çıkarılmıştır. 
lhalei kat'iyesi 3 mart 931 tarihi
ne müsadif salı günü saat 15 te Mektebi mü~Orl810B~en; 
• k l kt Ş rt A k 1 1929- l 930 ders yılı rnczun
ıcra ı ınaca ır. ~ ~ame.. n a- ::;;;a~1111:rnı!'t11n~~,;~""ar~~ııı~~~X 

enstitüler inşaatındaki hey'eti 
fenniye tarafindan verilmekte
dir. Zarflar 1 nıart 931 tarihinde 
pazar günü saat 15te Iktısat ve
k:aleti Ziraat 111iisteşarlığ1 kıs
mında komisyon tarafından kü-

1 şat olunacağı ilan ol tın ur. 

rada lktısat Vekaletı mubayaa ~mmck uzrc, , ~clnıdcri. 

komisyon~ riyasetinde ve Istan- =ı~=:H=ı'· i ı=R=ıı 
buldan talıp olacaklann da Istan- :ı Yangın söndürme makineleri ıı 
bul Ziraat Başmüdürlüg" ünden ii Sahibi: Ha~is, Galata e~lıi _Güm- Q 

Hıl rflk caddesı Sı" ı Ha11 •' o 7-8 !! 
almaları. -!:Lefon 8:1.oii'u 1..: 17 :: 

Bayramınızı tebrik 
ve 

-----1 s p arta iplik F ahrikasından; 
lspartan ın Zanbaklı mevkiindc yapılacak elektrik fabrikasına 

bel dibinden gntirilecek su barkına ait güzergahının tayininde 
matlup olan irtifa nazarı itab~e alınarak mevcut makinenin işleme 

kudreti temin edilecektir. Bu su barkı güzergahına ait p!An ve 

profil ile takip ve tahrik tedabir cetvelleri ve imaltn sınalyeslle 

m~kin e dairesinin keşif ve reaimlcrinin tanziminde mevcut maki
nenin mahalline vaziyyeıl dahi nazarı itibare alınarak evrakı keş· 
fiyenin üç niisha olarak tanzim edildikten sonra işbu projelerin 
su işleri müdüriyeti umumiyesinden tasdiki müteahhidine ait ola-

Bu 
Veni teknik, dişlere aerlan ve PARLA VAN BiR BEY AZLIK v 

Dltleri serian ve tıımamen tamlzle- KOLYNOS kullannıağa bati 
mek ve beyazlatmak için ancak bir tınız 3 gün zarfında dişleriniz 
çare va~dır Uzun zımındanberl diş beyaz olacak, ve diş etleriniz 
tabipler! tarafı?dan tavsiye .ve K<?· behışecek ve ı&zınızda serinleıl 
l.YNO~ s3yesın.d~ tekemmül ıtmıt llılf bir ıaıellk hJsaedeceksinl:t. 
lı:um fırça ıcknıtı tatbik ctmelı:tedlr. 
Bunun için yanm santimlik KOLYNOS KOLYNOS ağza alındı~ı ı 
die mıcunanu kuru bir fırça ile leziz ve muzıdı tıalfüa bir lr. 
gllnde iki defa kullanınız. haline lnkıllp •e ağzın her delik 

l.ekelenml(', urarmış ve çürilmUe boşla~una nüfuz ederek mükem 
dişlerle die erlerin mevcudi)ctl ağu len temizler ve bütün mikrop 
itina edilmediğine deltletılr. öldürör. 

Vmumf deposu R FA~AGGI Veni Volto Han lstanbul 

-·· lktısat Vekaletinden: 
Ankara' da inşa edilmekte olan 

Ziraat ve Baytari enstitüleri 
62,201,30 lira bedeli keşfi bulu
nan elektrik tesisatı talibine ihale 
edilmek üzere kapalı zarf usulile 
münakasaya çıkanlmıştır. Müd
deti münakasa 2 mart 931 tari
hine kadar yirmir bir gündür. Ev
rakı fenniyesi ve projesi Vekalet 
muhasebesine verilecek 25 lira 
mukabilinde telsiz telgraf cıv' a
rın da enstitüler inşaatındaki hey
eti fenniye tarafından verilmek
tedir. Zarflar 2mart931 tarihinde 
pazartesi günü saat 15 te lktısat 
Vekaleti Ziraat müsteşarlığı kıs
mında komisyon tarafından küşat 
olunacağı ilan olunur. 

Taliplerin ihale günü muayyen sa
atten evvel şartnamede yazılı olan 
teminah muvakkateleri ile birlikte 
lktısat Vekaleti mübayaa komisyo
nuna müracaat etmeleri ilan olunur. 

caknr. ]l!!!!!'--mlfl-lmll!!!!!!! ___ ll!ll ___ l!!l!!!lll9-• 

Tediyann yüzde kırkı zemin üzerinde ameliyann ikmalini Dev et Demı·ryolları 

• Istarıbul Gümrükleri 
baş müdürlüğünden: 

Gümrilder için 23-2-931 tarihinde münakaaaı aleniye 
suretiyle otomatik bauas terazi ahnaca~dan taliplerin bu 
baptaki şeraite ittili huıuliyle beraber yevmi meıkfırda 
saat ondörtte evrakı liıimeyi mültaabiben bq müdürlükteki 

müteakıp ve yüzde altmışı mussaddak evrakın zemine tatbikında 

tediye edilecektir. 1 d 1 i 1 a_ 1 işbu münakasaya iştirak edenler su işlerine alt chliyetnamele- ares an arı 
rlle Isparta iplik fabrikasına müracaatları ve mahallinde tahmin 
edilecek bedeli mubammenesine göre yüzde 7 buçuk depozltola
nnın !tasının meşrut bulunduğu ilAn olunur. 

-· Şımdiye kadar e-6 piyasada ılSrllmemİf 
iki Defa Anasonla lnbikten Çekilmiş 

FEVKALADE 

Muhtelif yerli mua, Dosya dolabı, yazıhane ve sandalyeler 
kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 

Mönsk ... 9·8-981 puanesi gfhıü saat 15 de Ankarada Dev· 
Jet Deınlryollsn ldıreıılnde yapılacaknr. 

Müııakuayı işdrık edeceklerin teklif mektuplannı ve mu vak kıt 
tcmlnatlanm ayni günde saat 14,30 a kadar .Ankarıda münakasa 
komisyonu k&tiplll!ne vermeleri lazımdır. 

Talipler münsk... şartnımelerinl 8 üç llrıı mukabUIRde An· 
karada ve Haydarpaf&da idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

• • • 
1 komisyona mliracaatları. Blll BOIOITI 9 Mart 931 tarihinde • yapılacatı i!Aıı olunan fonr bonı ve 

tefcrruab münakasıısı., şartnamedeki liste ve fenni şartlar deyi~ti
rilmiş oldulıJndan 6 Nisan 931 pazartesi gününe talik edllmi~ttir. 
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Cüzel ses müsabakasında yükHk muvıffıkiyetler kazanın 

Safiye, Hatice ve Mahmure 
Hanımları M ~ L E N ft ~ J'~a dinle.ye. - rakısilc eğlenmenizi tavsiye 
her ;ıkc:am • cek">ınız. ederim. ------------------·-------·•! 

·EGLENCE 

, 
Lezzet n raylhuı p7eı neflı, tlrklbl 

fnUllde 11f 

Rekabet imkanı yoktur 
Bir tecrübe kA!idlr. Her yerde arayınız. 

Şartnameleri almış olanların yeni liste ve fenni şartları almak 
üzere Ankara ve Haydırpaşada idare veznelerine ınlirncaatları i'lD 
olunur. 
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