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NÜSHASI 5 KURUŞTUR ,_, e un n n rz...,..,ır n..., u .-wmu un'3 n n n - sa u' 

tlektrlkVergisi l Siyasi müsteşarlıklar ihdası 

BUGÜN 
2 ncl sabilede : 

1 Son vr harJcf haberlrr 
z- Pollıs t-abtrlerl 

3 ancll sahifede: 
\'ıld11 ıa;:a;;-yenld-en ki 
rıya verilecek 
Oümrlik vorld ııtı hakkın· 
dn ff"tkl lca t 

3 ls11• ı hul l.'.ama ~ıl ı ıler i 
nııı l cğitnl~·or? 

4 üncü sahifede: 
1 1-· eıek . haftanın yaZ:Jısı 
2 Tiyatro ha,·atı 
8 Homan · 
• ._ile '""" 

düsünülmektedir 
' . lstanbul Belediye Meclisi, iç

~rııa devresinin sonuncu cel~
l~nde elektrik ve hava gazı ıs
~ihlfilti üzerine bir vergi tarhı
~ karar verdi. Esas itibarile 
ıra:ı: kabul etmeyen, fakat 
zacık acele ile kabul edilen bu 
?rara göre, elektriğin beher 
ılovatından bir kuruş, hava ga 
1nın metre mikabmdan da on 
ara resim alınacaktır. 

Gazi Hazretlerinin maiyetindeki 1 Divanı haıp 1 Siyasi müsteşarlıklar 
A k d •• d ••) Reis Mustafa Paşanın 

müfettişler n araya on u er • lZMr:~ beJ;!~ah~p reiıi ihdası düşünülüyor 
B d b 

•• K d Af k h• Mustafa Pata fU beyanatta bulundu: 

üyük Reisin e ugun ?~Y~ an. yon ara ısara son;n:·~~;z~~k;cb~~etk. ~:!.~ i~: 
hareket etmelen ıhtımalı vardır ı rei. ö.rfiyenin daJı_a lıir hafta uzatılma 

sı ıyı oldu. Bu bir hafta zarfmda hiç 

Meclisin koridor musahabelerinde 
münakaşa edilen bir mesele de budur Halk için yeni vermek hoş 

'r şey değildir. Bu, doğru ol
akla beraber, şunu da hatırla
ak lazımdır ki, bir hükfunet 

eyahut şehir idaresi için yeni 
•ergi tarhetmek zaruretinde 
almak ta ayni derecede nahoş 
Ur. Fakat vergi nahoşluğu ka
lar da medeni hayatın bir za
rnrefd' 

1 

bir muhakeme kalmaz, hepsini bitiri 
' riz. 

Ehemmiyetli muhakeme kalma- ANKARA, 27 (Telefon - Cüm
mış gibidir. Cumarteıiye Manisa jan .. huriyet müe&1eıeaini takviye, müs-

1 darma kumandanı Kemal ve Mene· takil Türkiyenin refahını, terakki ve 
men hadisesi esnasında jandarma ku inkişafını temin maksadile birçok is
mandanı olan Fahri Bey ile askerle- lôhat kararlarının verileceği ve bir 
rin ve sabık kaymakam Cevdet Beyin çok tedbirlerin alınacağı şu sıralarda 
muhakemesine ba§lanacaktrr. ortaya atıl•n fikir ve mütalaaların 

. ı ır. 

lstanbul, şehri, eğer hüku
;et, meclisin kararını tadik e

erse, verdiği vergilere itave 
0l:nak üzere şimdi bir de elek· 
trık ve hava gazı vergisi vere

- ;ek. Öyle anlayoruz ki, şehir 

Divanı harbin muhakemeai de di· arasında, üzrrindı durmaya değer; 
ğerleri ıribi aleni olacaktır. Şimdiki makul ve kıymct1'1 , ri vardır ... 
halde mu~~kemelerin en mühimi bun 1 - Bizde siyasi müsteşar-
lar addcdıliyor. 1 ki 'hd · · · 
F k 

'k' ekt b ı arm ı ası bır ıhtıyaçtır. 
oça ayma amının m u u 
lZMIR 27 _ Divanı harpçe bir Meclisin .merdi~~· altı to_planma-

J- ~laresi çok mübrem bir ihtiya~ 
~r§ısında kalmasa, halka yem 

hır vergi yükü tahmil etmeği' Gazi Hz.nin nıaiytlindeki nı /etlişler, Rectp heyin ıi~asetınde nttlul ltlkiklt ini trsbit tc'~rlerken .. 

•eneye mabküm edilmit olan Foça larmda, ko_rıdor musahabelerınde mü 
kaymakamı Lütfi Bey kendisini mu- nalraşa edılrn meselelerden biri de 
hakeme etmit olan divanı harp reiı budur. Bu us~lün ih~a.sı bir taraftan 
vekili Ata Beye bir mektup gönder- devlet. makanızması ıçın faydalı ola
mi, olduğunu ve bu mektupta bir se cak .. dığe~. ı_araftan da eleman yetı 

mesıne buyuk yardımı dokunacak-

;asavvur etmezdi. Bilhassa e- ANKARA, 27 (Telefon) - len muhte~if me.saı! ve ~usu~a! tevakkuf ve tetkikatta buluna-
ektrik esasen hali hazırda ol- Reisicümhur Gazi Hz. nin refa· ı hakkmdakı netıceı tetkıklennı cakları tahmin edildigi cıhetle, 
~~ça ağır bir vergiye tabidir. katlerinde bulunan muhtelif ve- t~lif ve tevhit e~erek ~ufass:ıl ancak birkaç gün sonra Ankara 
tıkumet, elektrik sarfiyatın- kfilctler müfettişleri, bugün An bırer rapor tanzım etmışlerdır. ya avdet edeceklc d' G . Hz 

<la • 'b. · · M" M"f tf 1 b 1 't r ır. azı · 
. n yüzde on vergi aldıgı gı ı, karaya avdet etmışlerdır. u- u c ış er u rapor aı:ı, aı Konyada ikam ti · d 
~ırket te beher kilovat için aldı fettişler Konyada iken Kütah- oldukları vekaletlere takdım e- . e .. en esnasın a, 
g-~. 17,5 kuruş ücretin yüzde dör y metı'~su Recep Beyin riyase deccklerdir. Gazi Hz. nin bu A.nad~ludakı muşahede ve tet· 

n
: d?nü. belediyeye terketımekte- ı::ıde aktettikleri müteaddit iç- gün ~onyadan Afy~nk~rahisar kıklerı ha~kında. muf~ssal b!r 

dır kı, bu da dolayısile halkll\ timalarda Gazi Hz. nin Ana- la, Kırtahya ve Eskışehıre hare rapor tanzım etmışlerdır. Bu ra 
bJ ~e?in~en çıktığından elek~k doludaki ~etkik seyahatleri es~ ~~,;etmeleri muhtemeldi.r. Re· po~, ?L',-.umet i~in direktif vazi 

t~ti?Iaki yüzde on dört vergıye nasında, kendilerine havale edı ısıcumhur Hz. bu havalıde rle fcsını gorecektır. 
(. ahı demektir. 

iy Fakat fa!dr halkın tenvir vasıta· 
~ olan petrolün her memlekette da

_. a ağır bir vergiye tabi olduğu na· 
2arı itibare alınacak olursa, İstanbul 

a~ tibi büyük bir şehir için elektrik 
~ ~ergisini tabii görmek lazımdrr. An· 

tak Şehir Meclisi. bu elektrik rüsu-

1 u ... 
ı mumı 

müfettişlikler 
Hangi vilayetlerde 

teşkili mutasavverdir 

trr. ~· 

Bazı vekaletler vardır ki işleri cid -;;;;::_ -~ .~ 
den çoktur .. İktısat vekaleti buna bir 
misaldir. Ticaret ve ziraat gibi iki lşlui tn çoı. " ,,,.r!Jen iktısa/ 
şümullü ihtisas şubesini sinesinde bir Vtklli lnustafıı Ştrtf Bay 
leştircn bu vekalet koltuğunu işgal ehemmiyetli bir tarzda müraka 
eden vekilin bir tarafta makamında be eden kıymetli bir teşekkül 
diğer taraftan parlementoda -heyeti olabilir. 
umumiye, encümen ve koridorda· ve· y 
kfilet işlerini tedvir ve müdafaada ne . akm senelerin hadiselerine şöy-

le hır bakacak olursak, görürüz ki 
kadar yorulacağını tahmin mü•kül b"' 
tlcğildir. Halbuki vekiletlerin bi; de utçe encümenine intihap edilmiş o-
. • lan azaların çoğu vekllet müsteşar 

••yası müsteşarları olursa gerek ve- lıklarından, müdürü umumiliklerden 
kaletteki gerekse parlementodaki i~- Meclise gelmit meb'uslardır. Ve ge 
!er paylaşılmak suretile olduk,a za- ne görürüz ki bu zevat daima evvelce 
y'ıflar. Diğer taraftan siyasi müste- alakadar bulundukları veldlletin büt
şarlıklara intihap edilecek mukt'cdir 
zevat bu makamlarda görecekleri tec çesini tetkik vazifesini üzerine alımı 
ı ii be sa yesindc yarının vekilleri ol· lar. oOvekiletin raportörü olmuşlar-

dır. veklilctlerin vekili henüz de-
maya hazırlanırlar ... Ve kabine reis- ğ" · ışmemıştir. Ve müıtepnnm meb'uı 
!eri ondan sonra kabinelerine bir te· 
lem an ararken şimdiki kadar milşkü olmasında o vekil amil olmuştur. Böy 

le bir vaziyet karıısında raportörün 
lata uğramamı olurlar. ııe dereceye kadar eline verilen büt-

Filvaki cnc?menler ve kür~~ ve~ çeyi bitarafan# tetkik edebileceğini 
k te !elmek lçın, .e:tlcbllmck ıçın gü- tahmin mlişkül değildir. Onun i in 

1 bır merhale, bır basamaktır. d~ıfil midir kı b'.tç ·· · b ç 

ltıu hakkındaki kararını alelacele ver 
dığinden baz, noktalar·nazarı dikkati 
~Clbedememistir. Meseleyi tetkik •· 
tcok olan hükümetin bu noktaları 

llazan itibare alınası ıazundır 

ANKARA, 27 - Umumi mü 1 
fettişlikler ihtası meselesi tek
rar mevzuu bahsolmaya başla- ! 
rr.ıştır. 

JJ B" .. h"k. . b , u e encumenı u se 
Mustafa Paşa . - .. utun ıı u~et hızmet ne raportör uaulünil Ilga etmiş ve 

el
'k mah'-"-' kald lerıle mutenazır encumen olan Lütçelcr üzerindeki tetkikatı ancak 

Evvela elektrik tenvir vasıtası ol· 
duğu kadar da sanayide tahrik vası· 
tası olarak kullanılmaktadır. Beher 
.kiJovat üzerine bir kuruş vergi, İs
tanbul gibi sanayii inkişaf halinde 
bulunan bir şehrin sanayii için çok 
ağır bir yüktür. Sanayide kullanılan 
tlektriğin bu zamdan istisnası temen 

Kat'i karar Gazi Hz. nin An
karaya avdetlerinden sonra veri 
lecektir. Eger umumi müfetti§
ler teşkiline karar verilirse İs
tanbul, İzmir, Adana Trabzon 
Ankarada olmak üzere beş umu~ 
mi müfettişlik ihtas edilecek
tir. 

n ı Kunuyetten memnun ı· b ·· ·· · M /' · . ı · · · · • ka d ııı·ı· . b'ld' ·,ı·r utçe encumem ec ısm en ıle- ıcyetı umurnıycsıne yaptırabılınck 
gını y e ını ı ınnı ı . · · h ·· Lutfi Bey mektubun bir kısmına ri gelen meb'uslarından teşkil ıçın _ er vekAlete !uzum gördüğü •ıi· 

• · d '/ / 'd · B allerı sormuş ve cevaplan · t · aynen ıunu yumıftrr: 'Ben 11tersem e ı me ı ır. u suretle bütçe en . m 
18 emı · 

bütün kabahati evvelce tahkikatı yap ciiml'nİ hiik;ımrtin faalivetini tır. M d' 
mı' olan vali muavini Saip Beye yük· ec ı SADREDDiN 
letebilir ve jandarma kumandanı gi· 
bi ben de beraat kazanırdım. Fakat 
ben mertliğimi muhafaza ettim.,. 

ti sanayide kullanılan elektrik için 

Valilrin idari salahiyetleri 
layihası lliye ~ayandır. Esasen elektrik şirke- Ebbba muhadenet ce-1 

llcuz bir tarife tatbik ettiği cihetle, 
Yeni resim kilovat üzerinden alına- d ı d ANKARA, 27 - Valilerin 
•ak olursa, mevcut yüzde on dört· • eti u·· n top an ı idari salahiyetlcrine ait kanun 
ten maada daha yüzde yirmi bet ver- mıy meclise verilmiştir. Valiler vila-
gi alınacak demektir ki, bu kadar yetin en büyük amiri olarak ka-
ibr bir vergi İstanbulun bir •oua~ ki . , ,. , , bul edilmektedir. Valiler vilayet 

1 •••••• 1 

Yalan 
haber .. 

ınerkezi olarak inkişafına manidir. Cem;yet hasta sandı arı teşkılatı ıçın I t_eki .bütün v~kaıetıer .?1emurlni 
s d• d bb" t b l l uzerındeAdlıye ve Mudafaaimli 
anayi haricinde kullanılan elek- hu··ku"'met nez ın e teşe us e u unaca {•!iye müstesna olmak üzere, mu"- • 

trik mesele.;inde de nazarı itibare a· l 1ı 1 rakabe lıakkma malik olacaklar ıyeye 

Yarın muharriri ev
rakile Ad

tevdi edildi 
nacak noktalar vardır: Malumdur d et teavün onları icap ederse tevbih ve tek-' 

ki, elektrik şirketi, müşterilerine, sar Etibba.,ı:nuha en ve fiyatın mikdarına göre, bir kaç tarife cemiyeti heyeti umumiyesi ~fün <lir edeceklerdir. Kimsenin tehditle ifa-
tatbik etmektedir: Az elektrik sarfe· sabah Türkocağında J?r. Nıya~ Valiler ayni zamanda her ve- desi alınmış deg" ildir. 
dcnJer tam tarifeye tabidir. Bundan zi İsmet Beyin riyasetın?c .hafı kiilete karşı ayrıca mes'ul ola-
•onra derece derece nısıf ve rubu üc- bir itçima atetmiştir. Bu ıçtima· caklardır. Polis 
ret tarifeleri tatbik ediliyor. Tam ta. da fevkalade celse zabıtları bazı On beş seneden aşağı hizmeti müdürünün beyanah 
tireye tabi olan müşteriler beher ki· tashihlerle kabul edilmiştir. olan valiler üç sene, on beş sene . . . 
lovat için 

1
7 ,

5 
kuruş, rusıf tarifeye Merhum Dr. Şevki Beyin den fazla hizmeti olanlarise be , Yarın gazetesı muharrırı Er-

tabi olan müsteriler beher kilovat ailesine yardım sene. bilafasıla hizmetetayin edil t~ğr~l. Ş~mseddin Bey. gft~a po 
için 8,75 ku~ış, rubu tarifeye tabi Aidatını müntazarnan tasviye medıkleri takdirde haklarında !ıs bırıncı şubede tehdıtle ıfade 
olan müşteriler ise beher kilovat için etmedigı" için ailesine yardım e- tekaüt muamelesi yapılır s ialınarak . zabıt tutulduğunu 
4.37 5 kuruş e ektedirler Hüku k b D Memurlar hakkında, hu~uku iddia ediyordu. Dün gece, geç 
m . v rm · · dilmeyen Rontken ur anı r. a"mme davası aç.imasını Adliye vakit evinde telefonla aradığı-

. ehn yüzde on vergisini, yekiln üze· h ml k t rınd 
1 

Şevki B. mer umun me e e e p rs m"dü .. At' R B en a ındığından herkes siyyanen · şah · vekili emreder. Ayrıca vali de mız 0 1 
u ru 

1 ıza ey 
y~zde on vergi ve..:.,ektedir. Halbu- çok hizmet y~pm~ş b.ır sıyct men-.ur hakkında hukuku bu mesele hakkında bize şu ma-
ki, yeni resmin k'I .. . d olması hasebıle aılesıne cemıyet am- !Umatı verdi; 

ı ovat uzerın en a- . . . me davası açılmas ı müd-
lınması tasavvur edı'ld"' .. namına ehemınıyetlı bır muave- l Yalan va tıyd h d' . ıgıne gore, k' kl'f c ei umumi bu talebi kabul et- ·- .. . urma ava ıs 
ıo"'' tarıfeye tabi olanlarla msrf tari- net temini hakkında ı te 1 ın neşrettiğinclen dolayı Yarın mu 
feye tabi olanlar, ayrı ayn nı'sbetler- nı'sanda akti mukarrer olan. umu mezse vali Adliye vekiline mü- h .. E - 1 B . 'f ul racaat hakkını haizdir. amn rtugro eyın ı adesine 
de vergi vermek me.cburiyctinde ka- mi kongrede görü~~lm~sı. kab Dr. Niyazi l<nıet Bey müracaat lüzumu hasıl oldu. 
lacaklardır. Tam tarıfeli elektrik yilz edilerek zapta geçınlrniştir. ...:emiyet dosyasında bulun- Bütün Labıta memurları adli Ve ifadesi alınarak evrakile bir 
de altı, nısıf tarifeli elektrik te yüzde C . . ok kıymetli aza- mayan ve bazı mühim mesailde hususatta müddei umumilerin l'k "dd . • . . . emıyetın ç ki . . 1 . ·r ı te mu eıumumıliğe sevke-
~n ıki verecek. Rubu tarıfeye tabi 0 • d S 

1
• 'klı' Tevfı'k Beyin aranılan etıbba istatistiklerinin verece erı emır en 1 a ile mü d'ld' (Y ) · 'a kt . · tihl'ki · k . sın an e anı k 11 f · 1 • ı ı. arın ın ıddia ettiği gi-

. n ele rık ıs a ıse, ta rıben • • .. b t'le celse elde edilmesi için etıbba odasına e e tır er. b' d JI" d . . . b f d . anı vefatı munase e ı - ı orta a ne cebir, ne de herhan 
ıa:~ e yırmı beş n'.s ~ 10 e ve:gıye bır dakika tatil edilerek hatırası müracaat edilmesi ve şunların gi bir tazyik yoktur. Bu neşri ya 
nis;,.oı_acak dem'.'ktır • ~sascnd~o 14 tebcil olunmuş. ve muavenet sorulması kararlaştırılmıştır: Maaş tenkihatı tın, kendi kabahatlerini örtbas 
• . tınde vergı veren hır m:. e ~- sandığında müterakim paranın 1 - İstanbulda Türk hekim- etmek maksadile yapıldığını>. 
erıne daha % ıs ı"lave etmegı Şebır .1 · .. .. · t' 1 · 'k 2 G · .. .. ı l\t 0 aı esme tevdıı tekarrur etınış ır. erın mı tarı, - ayrı mus- B "t • t tk'k' ""' '~ Ptm,. .. nnım . 
Celisi de arzu etmese gerektir:' ç kkal . d ' B !im hekiml.r 3 - Askeri hekim u çen1n e ı l esna- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

lu liükUmetin bu elektrik resmi hak· . ank a b e ~vaı:n ~ ay~~ Jer 4 - Hükumet memuriyetin sında bir karar verilecek derecelerine göre l5 ve 25 lira 
ndaki noktai nazarını bilmiyoruz. mıç asa _asın a . Jan :ırma . - d 'b l an hek'mler 5 H olarak verihnekte olan mesken 

ll·ık· .. mandanlıgı emrındekı 90 !ıra e u un 1 
' - u- ANKARA 2~ B" b d 11 · · k ' ı d h · h ı ı - utçede ya e e ennın aldırılarak bir bu-

•ür " • iıkfunet bunu ma zur u go aa lı hekimlikle Erzurum ilk susi müesseselerde ücretle istih- ' · 
•aa . e •sasından reddeder. Fakat e- m ş . .. i li"i dam edilenler, 6 _Mesleklerini pılacak tasarrufat meyanında çu~ mi~~o~. lira ~asarruf temin 
b •tibnrile tasdika karar verilirse, mektep sıh~ıye d ~ufekt~ şl g tebdil eden hekimlerle hiç bir memm in maaşlarından yüzde edılecegı soylenıyor. 

u nokt 
1 

ünh' al olduguna aır va ı o an · · · - . B d d k'I '!' ı:ö • a arın nazarda tutularak ona m .. . b" .. yerde vazifedar olmayıp ta yal- on kesılıp kesılmeyecegı bütçe- un an maa a ve a etce, vı a 
re tadil' .. acaatlar uzerıne utun mes ' yetlerde altı ayd be · .. h ı nid· at yapılması şayanı temen· mur d'kk . 

1
,_., nız muayenehanesinde çalışan nin tetkiki neticesinde anlaşıla· . . . an n mun a 

ır. 1 ktaşların nazarı ı atı ce "". . . bif d ) bulunan ıki bıne yakın memuri-
e . f k go"ru"lmüstür (Devamı S ıncı aa e e caktır. Ankaradaki memurlara vete kims ta . dilin k . 

Ahmet şOKRO 
1 
dilmesı muv ı , · ' e yın e eyce tir . 

Dünkü 
ve 

maç çok 
heyecanlı 

hararetli 
oldu 

Kasımpaşa, Oalatasarayı epey şaşırttı 
- YazlSI 2 ne/ sahijemizdt -

Yıldız ve Meşrutiyet 

Tahsin Paşanın 
hatıratı 

Tahsin Paşanın hatıratını neşre yakında baş

layacağız. Abdülhamit devrinin ve Yıldız sara
yınm iç yüzünü bütün hakikatile ihtiva eden bu 
hatırat kari/erimiz tarafından büyük bir merak ve 
aliika ile takip olunmuştu. Bir aile feliiketinden 
dolayı muvakkatten teehhüre uğrayan bu hatırat 
şimdi Yıldız sarayının meşrutiyete tekaddüm e
den zamanlardaki esrarını, Abdülhamidin meş

r~tiyeti niçin ve nasıl iliin ettiğini, meşrutiyet ip
tıdalarında Hünkarın nasıl bir siyaset takip ey
lediğini ihtiva edecektir. En mevsuk maltlmata 
İstinat eden bu kısım hatıratın daha büyük bir ala
ka ile okunacalına eminiz. 
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\tlLLl\ ET ŞUKAT 1931 

HARiC~ HABE.RLER .. 
• 

Ka·dın yüzünden cerh Pariste toplanan konferans 
Buğday ihraç eden m~leketlerle, ithal eden 
memleketler arasında müzakere temini aranıyor 

Mm. Baylis'in Ankara- İsmail Hakkı B 
ya dair ihtisaslan --------

ANKARA, 27 (Telefon) - Yeniasır başmuharr :ri )ar 
Geçenlerde İstanbula gelmiş O· pasaport verilmedi 

: ' 

lan İngiliz gazetecilerinden ma-
l dam Baylis hükfimet merkezini İZMİR, 27 - Burada çı y 

1 

görmek ve bazı melıafili resmi- Hürriyet gazetesine göre ~nr 

B • ı 0 k • • 11 - ı 1 ı yemizle temas etmek üzere An· Asır gazetesini:ı. baş muha 

ır 1 .. JC}fl 1 ispanya nıektubu J ngı• tere karaya gelmiştir. İsmail Hakkı Bey bundan 
• · hafta evvel Vry· anaya gittıl · ------ 31 .__ ____ .....;.,_____ Ankara Palas otelinde otur-

M ht ' t t ft makta olan madam Ba:ylisi zi· üzere zabıtaya müracaat ede• ı.;. 
Avrupa • ·Jrı.· g~ ı'ne u arı ye ara ar p . . - . pasa t . te . h edense ,.., 

11.J t t l l yaret ederek intibaatını sordum. por ıs mış, em . lI 
} k h } k farı Ve yeni hükumet azar a l l mese esi Bana şu sözleri söyledi: rilmemiştir. Keyfiyet Dahilifc · 

esas 0 aca aztr 1 b.. .. d.. "- Ankara hakkındaki ihti- vekaletinden sorulmuştur. ·Ai b' 
Bir kaç günden beri Paristen Mardrid, -~ubat - İspan .. ya. UfU U "f ciheti, bura zabıtası tekzip etı'~ti·r 

d 1 ı b sasatımı henüz tamamile ı ade 
gelen telgraf haberleri orada a soı; ~aman arca · aş goste· • miştir. . B. 

h d ı d in b edecek vaziyette değilsem de roplanan bir konferans hakken- ren ~. ıse.e~ en ya ız . ura- İZMIR, 27 - Yeni Asır .... 
da malUmat veriyorlar. Bu kon d~ degıl, l~ançte ,de h.er nalde bu vahşi ve çrplak ve ayni za- hiplerinden Behzat Arif Bey e'~Yt 
lerans buğday lıakkrndadır. dı~ka.tı c.eıbc.tme.~t~tlır~ B:;_ren· manda muazzam ve muhteşem yevm Pariste tedavi edilm~ı.·L 

g uer k- b nesı çekık 1 abıı va olan yaylada böyle bir medeni y 
Buğday konferansımrı miivıke- . ' 1 

• • • '·. • olduğu söylenmektedir. Mu llcd 
ratı az ehemmiyetli değildir. O· zıyete, yanı yenı mtrha'bat yap memleket yaratılmış olacağını leyhin yakınlarda avdet edecıdi 
nun için biraz bundan bahset- tı.rı:rak._P~rlemen~oyu ~rkarmak hiç ümit etmiyordum. Ankara- ğini alakadarlar iddia etmişl~•c 
mek fazla olmaz. gıbı m. u. hım. vazıfelen .ba~ar- yı tahminin pek !;Ok fevkinde d. , 

r 

k b l kt d h t b . t kk" ır. ''a A 
23 

.. d F h . . ma! ıçın ı ır sene 0evve ı ı ar ve şayanı ayre ır era ı yo- ıı 
ym un e. c~nsa . arıcı: mevkiine gelen Berenguer ka· !unda buldum . ., Maamafih Behzat Arif Be rıh 

ye nazıcı M. Brıand rn rıyasetı ,.. . . "h b 1 d Ankarada ti"fo vak'aları İzmir ve İstanbuldan pasapO'~u·· 
Heyazıtta iki kişinin yaralaonıasına sebthiytl vertn otomobil ka • .ı .• 

Drütacezede kalorifer ateşçi· başından, arkadaşı Nüsret Ef. 
si İhsan dün saat 12 de metresi de ayağından yaralanmışlardır. 
Melahat ile birlikte Küçükpazar Şoförler yakalanmıştır. Tahki
o::addesinden geçmekte iken Kil· kat ıyapılmaktadır. 
çükpazarda Muradiye sokağın· Kesik baş 

alt da t l - b 1 •uınesı ıntı a at yapı ma an, ~ 
ı_n op anmaga aş ayan parlemento açılmadan '° mev· almadığı tahakkuk etmiştir. 

bugday konferansına 24 devle- lk"d kl • b 1 ANKARA, 27 (Telefonla)- maileyhin ya İstanbulda sak da 
tin murahhasları iştirak etmek 1 en uza aşmaga mec ur 0 

• Ankarada tifo hastalığının ilk dığı, yahut Fransız memurll 
tedir. Buğday meselesi ekmek muştur. görüldüğü tarihten itibaren tarafından kaçırılmış olduğtı~ 
meselesi olduğuna göre bu iç- Onun yerine gelecek ıkabi· 9000 denfazla kişiye aşı tatbik gazeteler yazıyorlar. 

da oturan ~ehinet önlerine ç~ Eskişehir adliyesi intihar ne-
mış .ve ~ıçagını çeker~k metresı ticesi mi, yoksa kasten mi öldü
Meliihatı, İhsanın elinden al- rüldüğü tesbit edilemeyen bir 
:nak istemiştir. Bunun üzerine kesik başr İstanbul Tıbbi adli 
Ihsan d~ tabancasını çıkararak müessesesine göndermiştir. 
Meh~e~ı ayağın~an yaralamış- Baş, bir kavanoz içinde muha
t!!". Hadıseye yetışen zabıta me- faza ahındadır. Ustura ile o ka
murları bunları yakalamıstır. dar muntazam kesilmiştir ki,. 

timaın mevzuu bahsettiği me- nenin teşkili vazifesini ve mes edilmistir. Mevcut dispanserler Hukuk mezunları ın 
selenin de ehemmiyeti a;ıikar- uliyetini kimse üzerine alma- aşr tatbikine yetişmediği için ye ~ 

dı. Çünkü 'Siyasi hııkalarm va· niden muvakkat bir dispanser cemiyeti tıı.i 
ziyeti her hangi bir teşriki me açclmıştır. Bundan başka seyyar ANKARA, 27 (Telefon) ~ 
sal imkanıı ı bırö!kmryor. Mr. Elynes gruplar teşkl edilmiştir. Şimdi- Hukuk mezunlan cemiyeti ~ 

Amiral Aznarın riyasetinde ye kadar 300 hasta görülmüş- re heyeti, atideki zevattan 
LONDRA, 26 (.AA) - A- k ı · · ve sabık Başvekil Ceneral Be· bi tür. şek ü etmıştır: Y 

vam kamarasında sorulan r su E b' .. h l · •f renguerin de harbiye nazırı sr- ene ı mute assıs ar Adliye müsteşarı Fent. ~c: 

f 
/ 

Geçimsizlik yüzünden hata bir karar verilmemiştir. ' 
Fatihde Drağmanda oturan Baş, Tıbbi adlide saklanarak Ü· 

Adalet H. zevci döşemeci Bür· zerinde ilmi tetkikat yapılacak· 

l b k b . ale cevap veren Dahiliye nazın ı· b' s J"h dd' 1"1 fatile dahil olduğu u a ıne ANKARA, 27 (TelAfon) _ cae ı me usu a a a ın, P 
M. Clynes meclisin meselenin ~ f ·· B h k H" · şeı \ hiç şüphesiz ıkralı ve krallığı K b · k ·· ·· .. esor a a, avu at amıt e 
heyeti umumiyesi hakkında bir a utaı anununu n uçuncu ket, profeso··r Sadrı· Maksud d 

müdafaa ve muhafaza gibi bir dd · · · "hd f · • · f karar verebilmesi için hükilme· ma esının ıstı a ettıgı sı at Müskirat inhisarı umum miid --l ı -
/
l ...-. I 

3 şubatta mektebe gitmek i-

(iaip kız 
iıaneddiıı Ef. ile geçinemeclikle- tır. · 
ri için bir müddetten beri ayn· 
yaşamakta imişler, Evvelki gün 
sokağa çıkan Adalet H. akşam 
üzeri geç vakit avdet ederken e

çin evinden çıkan ve b:r hafta 1 
sonra mektebe uğrayan ailesin- \ 
ce mktebe gelmediği anlaşılan 

-- vazifeyi deruhte etmiştir. Bu · · · !arın bilfiil Türk vatandaşları · ın 
bö

. l ı kl b ibe Aznar tin pek yakında pazar günlen sı rü Asım, Rüsumat mü~a\11 
y e o ma a eraı r · · tarl"afından islenmesine dair er · nema ve tıyatroların açılmasına - B ha ..,_ le 

ıkabinesi vaktile Primoda Rive· lan fıkrası, iktisat encümeninde a ıx;y r. müteallik bir kanun liiyihasr tev N" d · tı' 
rarun gittiği yola, yani hüku- tefsir edilmiş ve bu hükmün ızamname e cemıye n 
meti istediği idare zamanın, va di etmek niyetinde bulunduğu· menfaatleri kendilerine ait ol- yesi ı;öyJe tesbit edilmiştir: 

1 nu söylemiştir. M. Clynes, layi- .. T"" k "Hukuk mezunlarının meı v 
ziyetin müsait olmadığı söy e- hanın mevzuu hakkında fazla i- mamak uzere ve ur vatan- 1 k" b"l .1 . • 1 1 d'ri ve yaklaştığı sırada Bürhaned

din Ef, ile karşılaşmıştır. 
Bu karşılaşma üzerine kav· 

gaya tutuşmuşlardır. Biraz mü
nakaşadan sonra Bürhaneddin 
Ef. bıçağınr çekerek kansının 
üstünehücum etmiş ve yarala
mıştır. Takibat ve tetkikat yapıl 
maktadrr. 

Bir otomobil kazası 
Evvelki gece Beyazrtta ha· 

vuzun yanında bir otomobil ka
zası olmuş iki kişi yaralanmış· 
tır. Şehzadebaşı istikametine git 
mekte olan şoför Nurinin oto
mobili aksi cihetten gelen şoför 
Şeınııeddinin idaresindeki otomo 
hil ile karşılaşmış ve şiddetle 
carpışarak her ikisinin de ön 
tarafları parçalanmıştır. Sade· 
me tesirile, Nurinin otomibi· 
linde müşteri bulunan Alibey 
köylü bakkal Öıner Liitfi Ef. 

F ransa-Italya 
Müzakerabn yeni 

safhası 

PARİS, 26 (A.A) - M. Brl
md, deniz mü· _.-----ı!!! 
zakeratınm ·a 
na hatları hak· 
kında meb'u • 
san meclisi ha· 
riciye encüme· 
ni reisi M. Bon 
cour ile görüş· 
müştür. M. 
Henderson ile 
Alezender pa • 
zar günü Londra- Al. Boncour 

ya avdet etmeden evvel M. Bri
and ile görüşeceklerdir. 
PARİS, 26 (A.A) - M. Bo

ncour, meb'usan meclisi harici
ye encümeni azasından bazılan
na, bu sabah deniz itilafı hakkın 
da M. Briand ile görüşmüş ol
duğunu bildirmiştir. Muma
ileyh, müzakeratın bitmemiş ol
duğunu söylemiştir. M. Brian
rlın vermiş olduğu izahattan an 
!aşıldığına göre tonaj miktarı
nın tezyidine dair gazetelerde 
neşrolunan rakamlann doğru de 
ğildir. 

ispanyada bir hapis 
kararı 

BARCELONE, 26 (A.A) -
Leridadan bildirildiğine göre, 
cümhuriyet taraftarı muharrir
lerdeıı Ortega • Y • Gasset 6 ay 
hapse ve 1000 lira nal·di cezaya 
mahkum olmuştur. 

kızları Evantiya hali ortada yok , 
· B ·· b" ''·is iktidar daslarını talı"m maksadile çalı- e 1

• 
1 gı er1ının d.mvvet en .. ı t' 

nıyor. u gun · ı.""' zahat vermemişse de zannolun· ' 
mevki indeki hükilmetin mem· duğuna göre layiha mı:.halli me- şa~ ecnebileı:e ~a~il olmadığr- :f::::· v~r':n~~:ır a h~C::~ı::arC 
leketteki diğer fırkalarla ania- · ılın · t na karar verılmış.tır. Ancak bu k tl . . f . . k. f·' tur. Bir gençle birlikte meçhul 

bir semte gittiği anlaşılıyor. 1 

Fena bir ·şaka 
Merdiven köyünde oturan Os

man Beyin damadı Mehmet Ef. 

k munnce aç asına mezunıye . .b. , 
1 

H e ennın ,eyız ve ın ışa w 
şaraık parlementıo hayatına, ' a verilmeyen bazı yerlerde sinema ecn~bıle~ bu gı 1• san at ere e- memleket dahilinde nesir ve t z 
nunuesasinin yeniden tatıbik sa ve tiyatroların bir takım şerait yet, vekıle karanle ve muayyen . . 1 d , 
hasına gumesini temine çalış tahtında açılmasını istihdaf ede müddetle çalışabileceklerdir. mMımınekça.kışmadsı ır:,k· • 
mak mecburiyetinde olduğu an cektir. Nafıada tebeddülat e Si a a 1 ı şa~ 

bundan 23 gün evvel evlerinde- ..... ;;;;.. _ _, 
ki muhacir 19 yaşlarında Meh-

M. P.•nctt 

, laşrlryoı:': Bu günkü hükilmet Ahiren mahkemeler sinema ve ANKARA, 27 - Nafıa vekil. kinin idamı 
meınlekeıe l"ıer hangi bic tara· tiyatroların pazar günü açılması !eti memurları arasında bazı te- 1 
fm asayfşi ihlal etmesine İm· PUERTO, ( Meksika ) 2 

run gayri kanuni olduğuna ka· beddülat yapılması tekarrür et- (A A) İk" ki · dr 
kan verdıiyeceğini anlatmak is . - ı şa , üç şımen 

dır. Dünyada bir kısım memle- te~ken su iki vazife karşısında rar vermişlerdir. miştir. fer amelesinin kılıçla parçala· 
ketler var ki buğday istihsalin -;ı. · d mak suretile itlaf eylediklerİll' 
de hususi• bı'r laikiyeti haiz bu· bulunduı;unu da hissetmıyor e K ı ı G ı 

d ·1 t den kısaca muhakeme edildi~ 
lunuyor. ğildir: "Cortes., enı en mec· asımpaşa } ar a a a 

b' ten sonra federal askerler tarı:• 
Bir takım memleketler de lisleri yani ayan ve me usan 

1. l · · · • · t"ha ' fından idam edilmişlerdir. 
var ki yiyeceği ekmeği temin mec ıs erı ıçın umumı ın 1 

• ı 
için hariçten buğday getirme- 'batı yaptırmak, sonra da bele· sarayı epey şasırth ar tecck ol~n birinci devre şimdiye"' 
ğe mecburdur. Paris konferan- diye ve vilayetlerin meclisleri .!J dar en iyi dereceyi Kuleli ve HalıC' 
sının maksadı buğday satan için intihabatı yaptırmak oğlu muh3faza etmektedirler. Gelt 

B "k B k s 1 F b h cek hafta yapacakları maçta şaıtıP1 

memleketlerle buğday alan Fakat ispanyada hangi hü· eŞI taş, ey OZU - ; ener a çe yon taayyün edecektir. :su hafta 'f1 
memleketler arasında mühim '·funet iktidar mevlkiine gelirse plan maçlarda Halıcıoğlu uedil<I 
olduğu kadar bir anla~ma te- gelsin asla ihmal edemiyece· de İtalyanları 2-0 yendi küçük zabiti (6-0) Kuleli !leniz ıil' 
min etmektir. ği pek mühim bir mesele daha sini (3-0). Maltepe Askeri s~na'· 

F d
' k" , Avrupa birliği teşkili fikri vardır ki 0 da milll paranın is· (2-4) yendiler. Bilinci maç Gedil;) 

ransa a 1 tahkıkat 1 ortaya atıldıkta~ sonra Avrupa tikrarım temin keyfiyetidfr. Es- Dün Taksim stadyomunda Gala- kaleden çıkıp oyuna karışan Beykoz Halıcıoğlu arasında icra edılecei•-11 

medin boğazındaki atkıyı şaka 

olsun diye sşkmış ve fakat Meh 
met bundan fena halde mütees
sir olarak bayılmışur. Biraz son 
ra da kendine gelmiş ve bu ha
dise o zaman böylece kapanmış
tır. Fakat vak'anın üzerinden 
gün geçince Mehmedin boğazı 
şişmeğe başlamış ve nihayet bo 
ğaz, göğsünün üzerine kadar şi· 
şerek hayatı tehlikeye girmiştir. 
Mehmet Tıp fakültesinde tedavi 
altına alınmış ve hadise etrafın 
da tahkikata başlanmıştır. 

PARİS, 26 (A.A) _ Paı·la". kıtası u··zerı"ndeki memleketle- . l .ı... , tasarayla, Kasımpaşarun oyunu vardı (gol kipcri) ne yaptığı, ne yapacağı Halıcıoğlulular maçları 11 bicue icra 
ki idaren'n yanı a tı "->UÇUK se· Maç başlamadan bazı meraklılar Ga- beUi olmayan bir kurtarış sistemi ile dilecek zannile golmeyorlaı·. Gedilıl 

mento tahkikat komisyonu M. ı rin birbir/erile olan iktisadi mü ne süren Primo de Riveranm latasarayın yeni bir gol rekoru yapa çabaladı, durdu. küçük zabit takımı kaptanı çok 1"' 
M. Cherona vaki olan dostane nasebatını tetkik etmek zaruri istediği gibi memleketi idare cağını söyleyorlardı. Beykozlular kalecilerinin bu iti· yük bir nezaketle seremoni yaparl 
daveti hakkında izahat verdik- idi. işte bunun için Cenevrede etmesinin neticesi olarak bir ta· Oyun başlar başlamaz, meselenin yadruı kaybetmiş oyununa mukabil Halıcıoğlu oyuncularının (9) u f 
ten sonra M. Cheron, maliye na toplanıldı ve Cemiyeti Akva. kım haller vardır iki lbunlann ümit edildiği gibi çıkmayacağını Ga- açıklarında iyi idiler. linceye kadar bekleyor. HalıcıoğJui 

C 
. . latasaraylılar da anlamakta gecikme Dünkü oyunun en esaslı ve en !ar iyi oyuncularmdan Ziya Rıfattf 

zırı sıfatile ustrıcin tevkifini ma dalııl olmadıkları bahanesi- da ıslahı icap aediyor. Hülas diler. Kasımpaşa ~ok gayretli oynu- dikkati celbeden tarafı Beşiktaşın mahrum olarak oynayorlar ve her ı 
derpiş etmiş olduğunu ve fakat, le Avrupa birliği müzakeratm- hükumetin işi zordur. Diger ta- yordu. Her topa s~ri çıkışlarla atılan bulduğu yeni küçük sol açıktır . Eski devrede hakim oyundan sonra (6.D 
ciheti adliyeden almış olduğu da çağrılmamış olan Türkiye raftan Katalonya denilen hava Kasımpaşalılar sarı-kırmızılılara bir oyuncuların yerlerini dol4urınak üze galip geliyorlar. 
malfunat üzerine bundan vaz 1

1 
ve Rusyanm da ikt·.~ad1 müza- li ayrılmak istiyor. Buraya sistem dahilinde hücum etmek fırsa- re gençler üstüne dikilmiş olan göz· ikinci maç: - Kuleli • Deniz ııı 

geçmiş oldugun· u söylemiştir. kerata davet mecburiyeti hisse tını vermiyorlardı. Fazla ol.rak Ka· !erimiz, Beşiktaşın küçük sol açığın· si arasında yapıldı. Deniz lisesinin' 

M 
d"l . . lk d' k.k . . muhtariyet verilmesi için es~<i· sımpaşa oyuncuları Galatasaraymki- da istikbalin ümitli işaretlerini gör- letik kabiliyeti ziyade olmakla t>e'' 

j umaileyh, Oustric bankasında ı mıştır. tı,sa 1 tet 1 at ı~ın den lbir <le layiha hazrrlanmrş· !erden adetçe daha nefesli ve daha dü. her Kuleliler çok kuvvetli bir müd· 
gayet dikkatli taharri yat icrası· mayısta top'lamlacaktır. Bu ık- tı. Muhtariyet 'taraftarları bu çabuk idiler. Yalnız tecrübeleri ve Daha şimdiden, bazı dakikalarda faaya malik ve faik bir oyun oynu>'°j 
nı emretmiş olduğunu fakat bu tısadi tetkikat gibi buğday me· hükumetin teŞkilinde muzahe· top hakimiyetleri Galatasaraydan beynelınilel bir oyuncu vuzuhu ile lar. Neticede birinci devreyi (O.O 
taharriyatı şahsen ko~trol et· selesinin müz~keresi de Avru- ret ettiler ki ibu muzaheret ve· noksandı. oynayan bu küçük sol açık, çok güzel berabere bitiriyorlar. İkinci devred' 
menin kendine ait olmadığını pa birliği için miist~kbel müza rilecek muzaherete mukabildir Bu kıymet farkile devam eden ortalayışlar ve pek yerinde sürüglerle 3 gol yaparak kendilerini bekleytl 

k t / 1 k t k I t kt oyunda, Kasmıpaşa yapacağında mu- bize yarının milli takımında nasıl bir zafere kavuşuyorlar. 
söylemiştir. era a ıazır 1 eş 1 e me e- denebilir. vaffak olan bir takım halinde Galata oyun gösterebileceğinin müsveddesi- Üçüncü maç: - Maltepe • Asi« 

Belçikada Ölüler dir. sarayın bütün kcmbinezonunubozdu. ni yaptı. Bilhassa yaşına nazaran kız sanayi arasında yapıldı. Her iki il 
kı 1 Fakat bu müzakeratta da ;fıetltleketle~in itirazlanı1a -Üğrama· Futboldan ziyade bir top kovala· mayışı, sükunetini kaybetmeyigile kını şimdiye kadar ayni derece aı"'3 

ya 1 yor bir takım istisnalar gbzetilmek mıştır. yışı şekline gelen Galatasaray oyunu, bedeni istidadına şuur kabiliyetinin lar ve kuvvetleri de mütevazin io-
BRUXELLES, 26 (A.A) _ tedir. Mesela Rusyamn bug-day taraftarlar.nı bezdiren, sonuna kadar yardım edeceğini gösterdi. Oyun biraz sert olmakla berabl' 

İtalya murahhası, Roma konferan maçı seyrettirecek sabır bırakmayan Beşiktaş kulübüne rica ederiz: zevkle seyredildi. Birinci devreyi 2· 
Meclis, M. Vandervide tarafın· konferansına çağırılmaması bir sından evvel fazla müspet ve elestiki bir aksaklıkla iki devre devam etti. Ke§fettikleri bu çocuğu her maçta Aakeri sanayi, ikinci devreyi 3-0 ft(J 
dan ruznameye geçirilmesi tek- takım Avrupa matbuatrnca ten yetten mahrum kararlar kabul edil· Neti.ede, sıfıra karşı üç gol ile oynatarak kavurmasmlar.... tepe kazanarak oyunu (2·4) kaz~~ 
lif olunan ve ölülerin yakılması· kit edilmektedir. memesi icap ettiğini söylemiştir. Galatasaray kazandı. Atletizm şubesi iyi olan Betilrtaş dı. 
na mezuniyet veren projeyi 79 FARİS, 26 (A.A.) - Hububat Alman murahhası, cleıtikiyete Bu galibiyet adedi oyunun hakiki kulübü, bu küçüğe atletizm yaptıra· lzmı'rde futbol 
muhalif ve S müstenkif reye kar stoklarının sarfı komitesinde Yugos- malik ve deniz aşırı memleketlerce çereyanını katiyen ifade eden bir a· rak evvela vücud!inil kurtaraın. Ne 
şı 86 rey ile kabul etmiştir. beyan etmiştir. Mumaileyh, rüçhan kabili kabul bir şekil bulmak lüzu- det değildir. zaman olsa futbolda ondan istifade l 

C di meşgaleleri yanında bir takım siyasi u da İtalyan murahhasile hemfikir Futbol oyunundan ziyade koşu de edebilir. Esa;en küç~k Şerefin alir'at maç arı 
ese yakılmış olan ceneral meşgal~leri de olmak lazım geldiğini ~d~ğunu söylemiştir. recelerile ölçülebilecek o karışık O· ve adele münhanilerınin bazı kısımla İZMİR 27 (AA) _Bu .,;iO 

Bernheimin cenaze merasimin· b . . M .1 h yunda hakimiyet ekseri Kasımpaşada rında eksiği vardır. Bu halde bırakı· . . .. · · ı.:, 
de hazır bulunulmasını menet- eyan eınutşır.. b" ur;'a\ey 'trüç~an Lehli müşahit M. Sokolowski kaldı. Kasmıpaşalılarda kaleye kadar lıraa, mlitcmadi vadeden fakat hiç şehrımızde dort maç yapdırı•; 

esalds~a mu~~e1nıt . 't~ aArı eyet ara tar merkezi ve şarki Avrupa devletleri· sokulduktan sonra gol yapabilecek bir zaman vadettiği mertebeye çıka· tır. Birin maç Şarkspor ve BuC 
miş bulunan Manies Piskoposu- o ugunu soy emış ır. vus urya mu . . 1 . . f k "d t db" 1 b" 1 - ınahk"- ·k· · kıml d ı 1 
na karşı bir tevbih teşkil eden rahhası en ziyade mazharı müsaade ~ıınihvzıyet. erilınm evt awkt e 

1
ed .ır ez tec~übehveh süd"kubnet kio~aadydı1, dünldl mk a

1
yan ır oyuncu o maga wu ı ıncı ta an arasın a c1!ıJ' 

millet dd . . k d"I . h kkmd ıtt azını ıst zam e me e o ugunu netıce er al e u şe 1 e o mazdı. a ır. dilmiş ve sıfıra karşı iki ile v 
bu teklifi katolikler redderek ma esınm en ı erı a 8 .. J · · ı b" d İki d d B 'kt 11 ' tatbikini talep edebilecek olan bütün soy emıştır. ~a~ımp~şalı ar ır az a ~yun.~n evre sonu.n a eıı aş ı ar ca galip gelmiştir. AltınordU ı· 
aleyhte rey vermişlerdir. devletlerin muvafakati olmaksızın İıvı·rre murahhası, Roma konf~ teknığıne dıkkat ederlerse, dun gor- Beykozu 5-1 yendıler. le Ş k b. . . t k l rı 1 

C b,.. A 'k d v ·- d""ğ"' .. ti t"k kabT ti · · t ar spor ırıncı a ım a enu 1 merı a a rüçhan sisteminin kabul ve tesisine ransı i·~tima ettig-i zaman komitenin u umuz a e ı ı ıye erının se- Fenerbahçe 2 • talyanlar .ı;ı d . 1 'k' . aÇ' · • • . . ' . . . meresini gol adedilc almış olurlar .. . rasm a ıcra o unan ı ıncı ırı ihtilal imkan olmadıgını beyan etmıştır. rüçh~n es~s'.na m~stenıt bı~ ~ııenede Her halde dün Kasım lılar ok ~u.n ~adıköy stadında, Fener~b ta bire karşı ütile Altınordu gl 
Fransız murahhası, Avrupa dev· !er sıstemını tavsıye etmesı lazım ge . . pa.~ . ç çe bırıncı takımı İtalyan muhtelıtıle 

1
. . . .. .. ,,9r 

LAPAZ, 26 (A.A) _ Peru- !etlerinin Roma konferapsına mütte- leceğini söylemittir. m.uvaffakıyetlı bır oyun gostermışler bir eksersiz maçı yapmış ve Fener- 1P gelmıştır. ~u~c~ ma~ ~ ,,t 
hit bir cephe arzeder şekilde gelme- . . . . . dır. bahçe İtalyanları güçlükle sıfıra kar· şryaka spor kulubu ıle Gozterl 

dan bildirildiğine göre cenupta )erinin şayanı temenni olduğunu söy .. Reıs !"'-· F_rancoıs, . ~~ ~ım~~nın §ı iki gol ile yenmiştir. Gene Kadıköy birinci takımları arasında yııP~ 
bir alay isyan etmiştir. 3,000 mü lemi•tir Fransa rüçhan sistemi yolu ruçhan sıstemıne esas ıtı arıle ıtıraz Betiktaf yeni bir oyuncu ket· stadında Beylerbeyi takımı Tütonya t G"" t f k 1 bil "h • · • t · ld • ka d tın" f f . mış ır. oz epe sı ıra ars sella şahıs ihtilal hareketine na pek güçlükle gidebilir. Fakat, di· e memış 0 ugunu Y e ış ır. etmış yı 0-2 yenmiştir. · . . 'l fı· 

. ah - d 1 1 . b k .. 1.. . , . • . D"" . b" k 1 .1 .k F K le galıp gelmıştır. Altay ı e 
mıiz eret etmiştir. Bir çok ga- ger ev et erın aş a tur u hareket Bır talı komıte teşkil cdılmiştir. un yepyenı ır a ecı e Beşı · • . . · b · · · k j ıır~· 

t 1 · · · d"lm etmelerini pek ala kabul eder. Bu komite bir rapor tanzim edecek taş karşısına çıkan Beykozlular ı;;ol- mırspor ırıncı .. ta .. ım.~rı 1, 
ze e erın ıntışarı mene ı iş ve Esasen, Fransa, Romanya mısırla ve bu rapor Avrupa birliği hakkında )erin nısfını kalecilerinin beccrikıi•li Dün askeri yurtlar şampiyonası· srnda yapılan dorduncu ınaÇ·cl 
30 kadar zabit tevkif olunmuş· rı hakkında rüçhan sisteminin tecrü tetkikat> m<mur komisyoM verile-, ği yüzünden yediler. nın heyecanla takip edilen maçları- sıfıra karşı birle Altay galıP & 
tur. Vaziyet endişelidir. besini yapmıı ve bu baptadcniz aıırı ccktir Bazan bir miidafaa oyuncusu gil,i ! n• şahit oltluk. Rir iki hafta 10nra bi, miştir 

• 



üfelti-sler -gümrük varida_tı_n_ı _te ___ e_ı_y_o_r_a_ 
r;ledlgede Ekonomi ( Vllllgette 1 Dişçiler 

B y ld Gilmrilll V ·ı 1 iZ sarayı tı ergı er Onvan meselesinden 
:ri~ .. ~ ··dd tle varida çıkan ihtilaf hallediliyor d' ... ay lOsene mu e 

Ç~., kiraya verilecek Maliye müfettiıleri tet- Bakaya bırakılma- Dif tabiplerinin doktor ün-
w varunı istimal edip edemeyeceği 
y Yıldız gazinoau kapandıktall kikata memur edildi ması taminı edildi meselesimahkemekararilehaile 
a;Jınra saray müsteciri M. ~ Malip vcklleti ı:llınrtlk varidaU dilmek üzeredir. 

an·-~a ile mukavelesi feshed•Jmıı- wıı. ıon nne zarfında ~~ ve Muhtelif verırilerin zamanın· Etibba muhad~et ve teavün 
l·....,f: Pek.at belediye ile defter_dar- Jıasalrçılrlın men'i ~clennın aran- ·ı edilm~ esi üzerine cemiyeti reisi Niyazi İsmet, B. 
.. , .. ık af hallediJme uıuı için, ahlren Anadoluda teftiften da tahsı , em 
del'. ~uı.daki ihtil avdet eden Maliye müfetti,ıerini me Maliye vckaletınden Defterdar- demiştir ki: 
se ,lıİ§ti. . ledi- mur etmiftiı'. . Irklara bir emir gönderilmiştir. - Doktor, ünvanı ancak da-
"lif lieyeti vekile karanle be eBt. altı mllfetti§ten ibaret, bır ı.e Bu emirde tahakkuk eden vergi rülfünun şubelerinde doktora 

r 
1 

'f~ ile defterdarlık a;881Il~ re- yet kaçakçılılm csbab~, meni ney~ lerin süratle tahsili ve yeni sene imtihanı veren ve tez yapan da· 
· J1 bir mukavele tanzım edilmit- mütevakkıf oldufunu bilhassa antr~ b k a devrolunmaması bil· rülfünun mezunlarına verilebi-
e tir. po hıraızlıldanru tetkik ederek, netı- ye a ay .. 

B ·· ld ceyl bir raporla hükUmete bildirecek dirilmiştir. . . . . lir, . . . . 
> u mukaveleye gore yı IZ ııa !erdir. . .. Vergi tahsıliltı ıçın Maliıy_e Bıttabı Tıp fakültt:sınden ıne-

rr er,l'aJlt ve bahçesi 10 sene müddet- İstihbaratımıza göre Gümrükl~r memurları faaliyete geçmek Ü· zun olanlar da ancak doktora 
y ki:~ belediyeye kiralanacak, bele- umumi müdürü İhsan . R!fat ~yı~ zeredirler. imtihanına girdikten sonra dok- · 
~Ye bunun için defterdarlığa se bir iki gün evvel şehnmıze ge me

9
• M·ııA Har tor ünvarnru kullanabilir. Bu imf 

dec'll.ede iki bin lira verecektir. Bele de bu mesele alakadardır. ı ı yo tih h ·· . b 1 '"d" • anı enuz vermemış u unan 
işle-ı'Ye yıldız sarayı için verilecek Madenciler kongresı Vilayet inşaat progı;amına da Tıp fakültesi mezunları sadece 

tekli henüz kararlaştırmamıştır. . d .1 r birliği martın hil olup milli yollar meyanın~a hekimdir ve doktor ünvanmı ! 

Jstanbul cuma günleri nasıl eğleniyor? 

Yalancı bahara aldanmayın 1 
Kış, bu sene anlaşılan bütün hıncını sona saklamış. •. 

Cuma günü, haftanın biricik eğlence günüdür 
rahatça eğlenebilene aşkolsun ! 

amma 

Bef'~alnız bu sene sarayın bahçesi ı:~r~ye "'::~n~;/kongre yapacak bulundukları için esasen Naf~a kullanmaları doğru değildir, 1 

a~:ı. -~emizletecek, halkın tenez- ~a~d:~B: ':ngrede_";'Rde~cili~':ı! Vekaletince yapılacak olan hır Diş doktoru demek yanlıştır. 
'r. Ntuhune açacaktır. ki§afı ve himayesi ıçın h~ dır kısnn yolların programından çı- Diş tabibi denilmesi Iaznndır. -Erenköy taraflarında ağaç nu gidermek için cuma gününü nin kimseyi görecek hali yoıc." 
akli Duhuliye alınıp almmaması - baz temenniyatta bulunaca r . · k 1 huııusunda Nafıa veki . İ · . • 

Ur!
, da ayrıca düşünülecektir. 'Md iler nakliye tarifelerinın arı ması d . . . ' lar çıçek açmış... bekler. stanbulda ne kadar ış- Bu sırada, yaşlı bir Yahudi ma-
• - t ailinie~~rut ve mevaddı infilakiyc letinden .ın~sa_a e ıst~c;:ıne Hukuk faku""lteSİ - Kuzwn cemreler ne vakit çi, küçük esnaf, küçük büyük salar arasında dolaşmap baş-

ğuıı T erkos mukavelesi r::.ini~ indirilmesini ileri sürüyor- karar ven~ştır. Bu mu~a e ~- düşüyor? memur ve ne kadar mektepli lamıştı. Ben, bunu da evveli ko 
t tar. lındığı takdı~de yarını mıl!on iı- o·· t f "bl".. - Taze sarmısak çıkmış, varsa hepsi cumayı bir kaç gün kainci sanmıştmı. Meğer, bu-

ı Stanbui belediyesi Terkosun raya yakın bır tas.arruf has~l °:- or sını a ı agı gördünüz mli? evvelinden iple çeker. Hepsi de nun da kendine göre bir takını 
tlıUkavelesinin feshi için tekrar d T .. k B ı d ehır cı l'i f t Kastamonu a ur - lacaktır. u para ı e eş 1 - tetkı"k ed"l"yor - Geçen hafta, Büyükada o gün mutlaka eğlenmek az- marifetleri varmış. Çağırınca 

a la vekaletine müracaat e - varındaki diger yollar yaptın a- 1 l hınca hınç kalabalıkmış... mindedir. yanl'ma geldi. İşportasmı is-
n) ' tııiştir. ocağı binası caktır. Hukuk fakültesi son seneler - Kasaplarda yirmi okkalık _ . . _ . kemlenin üstüne koyarak ağzı. 
ti i~ Çimento fiatleri KASTAMONU 27 (A.A)-:- • zarfında en çok rağbet gören kuzular satılıyor. Eglenır ~1• egl~nmez m~? O nı kulağıma yaklaştırdı: 
n ı İstanbul belediyesi çimento- Banka aralığındrt yeni inşa __ edi- Aile isimlen fakültelerden biridir. Mev~ut Bütün bu sözlerin hülasası rası, ~eUkkıye baglı oldug~- - Çaki liznn mı? 

Jla · İk t e- len Türkocağı binasının kuşat .. ahri derslerin Darülfünun müdavım- udur. dan bır şey denemez amma, bır . . 
:!{ır ıtat~rh koymak içın tısa li v t mi dün gece 400 ü mütecaviz Bundan dort sene evvel, t !erine tedris edilebilmesi için üç ş - Bahar yaklaşıyor• çoklarının yeni başlayan haf.ta - Yok! dedım, ıst~m~m. .. 
• . etınden çimentonun ma ye res . h d ı-.. tır ri nüfus yapılırken her şahsın lilc b" "'dd k k .. • ... lık çalışma hayatına biraz da- Yahudı, kıs kıs güldü: 

, prt fıatini sormuştu. Vekalet bu ta- gencın uzurul\ a yapıu~ · . b .1 . · 1 ·nin sene ır mu et pe ısa go- Ayıyı avlamadan postunu A b ki 
Şe' leL d·-· Ocak Gazinin gösterdiği yolda isminın aşına aı e bısıhm eln rülmektedir. Binaenaleyh Hu- satına• derler meg"er ne dog"ru ha yorgun olarak girdiğine hiç B'-t m!'.__ub~-i' yamanobı.eyta ... 

0 ue henüz bir cevap verme ıgın . ld - k ulması mevzuu a so muş- · • .. h l'd' ır ara.-.-. a ... yorsun, ır 
s~d den çimentoya narh konulma- yürümeğe azmetmiş o u~n- t~n Aldığnnız malilmata göre o ~~k f~k~~t~i~e bir sıı:ııf daha sözmüş. Bizde bir kaç günden- şup e etmerı;e; ~· rafından yruyorsun çıplak bir 
u tııaktadır. dan bund~ son.:a .. esaslı ~~ ıye vahlt tatbik edileme en bu şek- ılavesı ~u~_unulmekte~•'.· beri bir taknn yalancı tezahür- .. . artist ... Merak edip uzattığı ça-

Belediye cezaları te geçecektır. But~ mua.. II'lU lin imdi mevkii file y konulması ~a~unu? m~afılınde de lere aldana~k. kara kışın postu Dın:ı ge:e bı~ kaç ":hbapl~ ~ kıyı elime aldnn. Bir köşesisı.o 
ocağa kaydolunmaga karar ver .. ş . A . . . h 1 bu fıkir ekserıyetı kazanmakta- nu satıvermıstık. gılı bır eglentı yerınde ıdik. kü "k b" 1 k 1 bakıl 

. Zabıtai belediye talimatname- mi terdir. ıçın hır layiha proJeSı azır an- dır. ' Burası, bir bar mı idi? Görilnü çu ır ?P onu muş . ~ 
81ne muhal,if hareketlerinden ~ E h ttı maktad_ır._ . . . . . Aldığımız malfunata nazaran Sanıyorduk ki, havalar hep şe nazaran evet!.. Bir kwnara- c~ çıplak &:ıır ıkadın resmi gölÜ-
\>e Yere tükürmk, tramvaya asıl Sıvas- rzurum . a İ~tatıstı~. müdiinl-'.~' um~- bu mesele üzerinde tetkikat ya- böyle ılık gidecek. Meğer, kış ne mi idi? Görünüşe nazaran luyor. . ff . ind 
!11ak, sokağa çirkef atmak ve sa için bir teklıf yesı bunu l_u~~mlu gomıektedir. pılmaktadır, Eger muvafık gö- bütün hıncını sonuna saklamış. gene evet!.. Bir fuhuşhane mi _Y7hudı muza enyet: en e-
ıre gibi hareketlerde bulunanlar- . E _ 1932 senesı ıçınde yapılacak talı rülürse gelecek seneden itibaren Güdük ay, bu sefer, hakikaten idi? Görünüşe nazaran gene e- mın. , 
dan görülenlerin tecziyelerine ANKARA, 27 - ~v.a~ - ;

0 
riri nüfustan e~el bu hususta bu şeklin tatbiki muhteıneldir. tepeden indi. Havaların birden vet!.. O halde bu yer nasıl bir . b ğNa~ De{e eordu, çaki-

devam edilmekte ve bu kabil ce- zurum hattını >'.apm . ıçın bir karar verilmi§ olacaktır. bire ne kaıdar soğuduğuna diık- yerdi? .. Ben, anlamadmn ki si- yı e en me 
ıaıar doğrudan doğruya ka~a- milyon liralık hır teklif~~ bul~- Dahiliye vekaleti meclis!en K.ib 't f b "k B lt kat etmediniz mi? İnsan, adeta ze layıklıca anlatabileyim: Da- Başımı sallayarak: 
ltaınhkiarca tahsil edilmektedir. nan Alman grupunun mumessıl- geri alınan nüfus kanunu layiha n a n ası a a oturduğu yerde çivi ıkesiyor !.. racık koridorlardan geçilen ge- - Yok, dedim, benim işinu 
Ilelediy eriyaseti, beled~ye şu- leri 10 maı:~a Ankaray~ gele- smı bir çok tadilit~ yeniden ha limanında yapılacak Vakıa, tükürsen buz tutacak, nişçe bir salonda, taraf taraf yaramaz!.. . • 

a- beterine bir tamim göndererek cekler ve hukfunetle muzakere- zırlamaktadır. Liyıhanın bu se- Kibrit şirketi maliye vekileti- dediğimiz günlerde değiliz am masalar kurulmuş. Bir takım - Oyleysan ıskambıl kiğıd' 
taliınatnamenin tatbikinde ka.nu ye başlayacaklardır. ne meclise verilmesi muhtemel- le son temasından sonra Balta ma, herhalde hatırı sayılır de- masalar var ki, Üzerlerinde hat vereyim... . 
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n_~sani nihayetine kadar ne ~ibi K.. ·· d balan dir. • • • limanında bir fabrika yapmayı recede soğuk olduğunu da iti- ta bir bardak sudan ba~ka h~r - Hayır, onu da ıstemem •• 
cutiimlerle kaçkişinin teczıye opru u Denızde yenı hır kabul etmiştir. Şirket fabrika.ya rafa mecburuz. şey var... Mezeler, çeşıt çeşıt, Yahudi hayretle yüzüme balı 
olunduktan hakkında birer liste Belediye tarafından Balatta kaza yok ait makine ve cliger eşyaları ge- Yolda gide~ke_n .hepimiz~e i~kiler, şişe şişe!.. S?.n~a !f~e tıktan sonra: 
istemiştir. Şubeler bu listeleri köprü dubalarnun tamiri için te· . .. . . .. tinniştir. bir hızlanma, hır ılerı atılma ıh b~r takım ~a~~ar gorurs.unuz - Anlamadan, dedi, senin 
gönderdikten sonra bu huııusta sis olunan atelyede. şimdil'.e ka- İkı gundenben hava. b_ıraz .. su Fakat oradaki erazi evkafa ait ti yacı var. Adeta, koşar adım kı, e~afını ıkı uç kadına bır e~- burada ne işin var? 
bir istatistik neşrolunacaktır. dar dört duba tamır edil~rek kfuıet bulmuş, karadenızı altust olduğundan şirketle evkaf ara- yürüyoruz. Eller, paltonun ce. kek ısabet edecek surette bır Doğnııııunu ararsanız, onu 

s·ı"h 1 1 yerleri~~ k~~UŞ ve yenıd~n eden fırt~a dunnuştur. . smda ufak bir ihtilaf çıkmıştır. binde, başyakanm içine gömül s~~ ~~seler ~l~ış,.~urmadan ben de anlanaımştnn. Yahudi, 
ı a a bna a ınan tamir ıçın ıki duba daha kızaga Kaydedilenlerden başka ,rem Bu ihtilaf halledilir edilmez in- müş, burun ve kulaklar kıpkır yıyıp ıçıyor, gulup soyleyorlar. bu sözile beni ikaz etmiı oldu. 

memurlar çekilmiştir. bir kaza yoktur. Ylalnız Kılyos şaata başlanacaktır. Fabrikanın mızı, önümden rüzgıi.r gibi ge- Üzerinde bir bardak su dahi . . . 
Belediye memurlarından si- .dd' B A k önlerinde karaya oturan Alm~ 932 temmuzuna kadar ilcmali ç•p gidenlere bakıyorum da so ıbulunmayan masalarda oturan- ~okaın tltyakiler.ıni dilftiik-

lah altına alınanlar hakkında da Muhı _ın · n araya bandıralı Serez vapuru. _h~~z şarttır. ğuğım insana çeviklik veren lara gelince: Bunlar, pek mah- len dalgalı tlemden ay~
nıaaş kanununun tatbik edilme- gıtmeyecek kurtardamamıştır. Tahlısı ıçın Güzel san'atler birliği hassasına bir _kere dah:ı inanı- Zl;111• pek çelimsiz, ıpek durgun ~~k, sa:rın~ş. dot:ıı ol.~lan ~: 
sine karar verilmiş, keyfiyet ala Dünkü akşam gazetelerinden çalışılmaktadır. , •• d . yorum. Efendım?. Nedır o yaz ıkımselere benzeyorlar. Çenele- kü~emek ıçın hır golge gibı 
ltadarlara tebliğ olunmuştur. b ılarr belediyeye ait işleri ta· hey eb ı aresı günlerinin uyuşturucu rehave- rini de hemen de bıçak açına- sessızce dışarı çıktım. 

• k: eın:ek üzere belediye reisi Türk o canı -·Güzel san'atler. bi~li~i _reis~i- ti? Öyle saatl~r o~u~ ıki, adeta yor, denilebilir. M. s. 
Sanayi mekteplen Muhiddin B_. in ik.i g_ üne kadar U' g_ıne Namık_ İs~aıl,. ıkın~•. re_ ıs- nefes almağa iişenırız. 

- ak 1 - Al~ dd k~ b O halde buraya niçin gelmiş- 1 ·1· A •k 
Maarif vekaleti sanayi mek- Ankaraya gıdı:cegıru.>'.azm .. ta· 1931 bütçesi Ankaraya ıgne.~?1ar ae İ ın, :ıtı ı u- Ne ise, kışm bunca zahmet- ler' Pineklemek i in mi? Zan- ngı iZ ve merı an 

tepleri hakkında tetkikatla meş- dırlar. Halbukı kendisıne mura- muı:nıiıgıne aktor ·-Galıp, mu- !erine karşı bu kadarcık bir fay ~ İşte birfsi cebinden sefirleri Mısırda .. 
ğuldür. Sanayi mekteplerinin vi ca~t e_tti~z {!u~~= Be"~e~ gönderildi :S;PM:~i;e~~;f:;:1:~ha~ey~~: dasile olsun teselli bulalım ba- ~~ç~:av~ b_ir şişe çıkard~. Bu İZMİR 27 (Hususi) _ İngi. 
!ayetlerden müteşekkıl mıntaka ha erın as 1 0 a g s İstanbul Türkocağı idare ve b 

0 
· ri !.. kuçuk mavı şışede ne oldugwıu liz sefiri M. Klark Amerikan 

mektepleri olması mukarrrdir. ıniştir. m1·ıuşbl:ırdır.dBub~erkşoenm eye bır- * * * . . ' Ş mürakaba heyetlerile yedek aza- 1 t ınasın a ır ser ve bir .. . . soylemeğe . h~cet mı var. u sefiri Mr. Grev bugiin Angona 
!ardan mürekkep bir komisyon temsil verilecektir. - Cum~ gunlerı, benı_m ~anımı meşhur en.fıye. 'Beyaz, pul pul, vapuru ile Mısıra gittiler. Kon-

l~E ~).'. 
L-E~~[ T. T ~ ocağın 1931 bütçesini tanzim et Çocuk haftası sıkan bır şey varsa, hıç bır yer- kokusuz bır toz!.. solosları teşyi etti. 

miş ve tasdik edilmek üzere An- de layikile eğlenmek ihtimali 
karada umumi merkez heyetine Himayei ~t~al cemiyeti, ço- olmayışıdır. Niçin mi? Dedi- . Şişe ortaya çı~ın~a. sa~ elle-
göndenniştir. İstanbul ocağının cuk haftası ıçın hazrrlrkiarına niz. Durun anlatayım; Efen- rın başpannaklarıl~ ıkinc~ par- Beyazıt bekleme yeri 

Vırlına dalga/arı Zonguldak yeni varidat ve masraf bütçesi başlamıştır. Bu se~eki çocuk. dim, bir kere eğlenmek, yahut m~kları arasmdakı kavıs der- Tramvay şirketi tarafından 
L' ı 15 000 lira olarak tesbit edilmiş haftası geçen senekınden daha sadece vakit geçirmek için uğ- h:ı çukurlaştı':'1dı ve bu_r~ya Beyazrtta yapdmasına karar ve-

ta 48 metreyi balda tir'. şümullü bir programla hazırlanı radığmız yerleri bir sürü ya- bırer tutam enfıye yerle~t~~:- rilen üzeri kapalı bekleme ma-
Dernek iki senede bir toplana yor. Hafta başlayın~:ı üç gün bancılaria dolmuş görürsünüz. ~~~ ~eme~. bıu:ınlara totüriil- hallinin nerede İn§allı muvafık 

. . • ca - i in bu sene oktur. bütün merkezier?e bırer çocuk " . . u~ .u. en ıye, ınsanr a sırtma- olacağı belediıyeden sorulmuş-
ZONGULDAK 26 _ Üç j ze.teaı~d~ ç~kan. ve A1ydıafndan çekild gOı ç _ . b"":t . d 1. balosu verilecektır. · - Mesela bır krraataneye gı dıgı ıçın etrafında oturanların tur Ş"rk t buradan m··"telif 

• . mış gıbı goaterılen te gr ın uy ur· cagın yenı u çesın e ısan ı . .. kil 1 . .. d d'kk · • lb O · 1 e • 4.u 

gündenberi burada şiddetli b~r ma olduğu anlatılnt•ıtır. dersleri, kütüphane ve konfe- 1 Sıhhat işleri - 1 dıp,_ 
0 g~n. gaz~te eJı ~o~ ;.n ~z~ ; ~tın~ c~tme~. n hatların geçmekte olduğunu dü· 

fırtına hüküm sürüyordu. Da - Aydm Dr. Ethem.Y,a~aaf ~Y böy ranslar tahsisatı aynen ipka e - • - geçır~e • •ste~enız, er 8 ır ~rı en en aş a se g rme- şünerek yeri tayinde tereddüt et 
ga kırana çarpan dalgalar 48 le bir telgraf çekmedıgını ~e ımzaaını dilmiştir. Tifo aşısı tat bık ediliyor kaç f~zulı k~rı peyda olur. Ga- dı. . . . . . . miştir. Belediyece tetkikat ya-
metre kadar yükselerek tepede- ta!ıyan bu. teliıraftan ?"'1~tı ol~~ .. . . . zetey1 ıensen~_?:e~, om~z başınız . Yanın saatin ıçı~d~, . bınncı ılınaktadır. Bekleme yerinini, 
k. f h"" d" l rdı Fa dıgını lzırur gazetelenne gilnderdiğı Q kt çay zı"yafeti Son gunlerde şehrımızde tı- dan, belkemıgınız hizasından şışe boşalımş sıra ıkıncı ... işe- P k F tih k Aksara . 

ı enere ucum e ıyor a · . ek 1 b'ld" · ti ca a f , ·· .. 1 k . • • r gere a , gere y cı-
kat bugündn itibaren fırtına din bır m .tup a ı '"".'' r. ~ vak ~ıa.~ı. goı:ı me tedır. S:h 1 tepenizden ayrı ayrı bir çok ye gelmişti. Bir taknn esrarerı- hetine işleyen arabalanbekl n 
meg-e başlam t lzmırde muhtelıt takımlar Geçenlerde Ankaraya giden hı ye mudurıyetı bu hususta la· gözler sizinle beraber okwnağa giz adamların sık sık içeri gi- 1 la . tlf d d b"l eyekl 

ış ır. la d'b" M Ki . F 1 tedabiri lm 1 K yo cu rm ıs a e e e ı ece e-Sun'i telkih başlıyor maç rı Fransız e ı L • • • ot _ar~r zım ge _en . . a ış.tıı·. baş ar. ızıp ta gazeteyi eliniz rip, ~özlerin~ kesti~dikleri kim ri bir şekilde inşası düşünülmek 
Karacabey hara51nda ıs mart ve IZMIR rT - _ latanbul fu~~l .he- dün sabah şehrımıze gelmıştır.. Heybelıadada hır tıfo vak ası den bırakıncaya kadar lıu mü- selerın kulagma lıır şeyler fı- tedir 

15 nisanda sun'i telkih kursu açıla- yetil~ yapıla~ "barbır anla( 1?'a 1 u:;~n~ İstanbul Türkocağmda şerefine zuhur etmiş ?~rhal haber veri- talca birliği devam eder. Sonra sıldadığını merak edenler var- Y~r tesbit 
kt 17 nısandan ıb en zınır, • u' . . f . 'l k . le k s· ayetını mened" . t d lA . . h b l" ı..: ...... 1 k ~dilince inşaata ca ır. b k • . .. Ankara muhtelitleri burada karıdaı hır çay zııya etı ven ece tır. . re ır ı~ı e a- mese a bır sınemaya gidecek sa,_ a er vere _ıın ''"'. ... un ar o- başlanacaktır. 
Vebayı a arı ıle mucadele mal klardır. bır alınmıştır. Heybelı adada olsanız mutlaka oyun başlama kaın kaçakçrlıgmm ıcra vasıta-

KARA 27 K . s· an yapaca T" k w d l t k b""t'" kt lere t'f ' 1 d ·---------··-· AN • .. - aysen - •v~•· Abd"'lkadi Kemali dayak yemit ur ocagın a a a ur a u un me ep . 1 o aşısı ya dan bir saat evvel içeri girmiş ları, perakende satıcı arı ır. r 
Erzunım havalısındedabakailr! veba ıle F? • Abrdu""lkadir Kemalinin An konser pıldığı gibi beledıye şehrimiz- bulunmalısınız Aksi halde pa Fakat tuhaf değil mi? Öyle y • k 
hı.. d 1 için nıevcu aveten 20 ırarı ' d k" b k 1 d · · - h 
bau':_r e deaha mücadele aahaaına gön- takyada Türkiye aleY_hinde bulun~~: e ı azı me tep ere e :ıfo aşr rasınx ödediğiniz halde oyunu kolay kolay yakalanmayorlar enı çı 
d Y.

1 
kt d" Mücadele mmtakası ğu için mükemmel bır dayak yedıgı Düıı saat on beşte İstanbul sı yapmaktadır. Beyoglunda ayakta seyretmeg-e mecbur o- da ... 

en me e ır. 1 b"ld" il" - d R f Y k B Al ı· · d t"f · · r . 1.•. T bzon baytar müdürü skenderundan ı ır ıyor. Türkocagın a au e ta e- man ısesıne e ı o aşısı tat Iursunuz. Bir pastacıda bir fin- Zaten bın yakalansa, yerini Anafartalar kumandan 
eıs ıgıne ra · · S "k h I' · d d lu · · 1 d l B b"k d"l · · B b" 1 

Ethem Bey tayin edilmıtlır. ö e ava ısın e ~ . yiıı nyasetı a tın a ça ışan ey ı e ı mıştır. azı ecne ı ve can süt içeyim deseniz kalaba- derhal on kişi alıyor. Kokain MUST FA KEMA 
A k d fuh la mücadele Kuıadaaı ve Söke .~av~ısıne ya: 11erbeyi musiki heyeti tarafından ekaliyet mektepleri de maarife Irktan sıra size gelincey' e kadar kaçakçılığı bu.. Karii zanaat... A L 

n ara a uş · rım saat devam eden auratlı dolu yag k k ·· 1 b' k · ·· at d k 1 b il QfAk t 
1 B ra Polis mü- br Eki 

1 
k "t . im 

1 
alatur a ço guze ır onser manetıne muraca e ere aşı açlıg-ınız geçer Hiç bir yere gi An ayorsunuz ya, urasının ı:ıa- e m " a 

ANKARA 2 - u mıı . n er ço mu eessır o u . . . im k ·· bel d' · · - İ 
diiriyeti Ankarada fuhuşla mücadele tur. Cellal gölü tekrar yükselmeğe venlmıştır. . yapı a u~ere e _ıye dok- remeyip caddede piyasa etme- srl bır yer oldugunu? şte ~u 
:ve pek zi ade ehemmiyet vermekte- baılamıştır. Gene bir kısım arazi ıu Üstat İsmaıl Hakkı B. merhu torlar~n~ musaade edıp etmeye ği tercih edecek olsanız, iki a- masada oturanlarda herkesin Renkli haritalarla 
d'.r. _Şinıd{ye kadar YD:miY• ya~laş~n altında ~~ıtır. .. mun nefis eserl~~d~ bazısı ~ekler~nı sor_muşlaııdır. Maarif dımda bir şaşkının birile göğüs gözü önünde, ku~aklarına oturt 
R_12lı e1r hakkında takıbata geçılml!- Tutun mubaayatr . . da terennüm edılmıştır. ıdaresı maarıf ?oktorlarına yap göğüse çarpışmaktan başına tuklan otuz beşlik bir kadına 
~· Bu evlerde yakalanan kadınlar Tütün inhiıa~ı y~nda lz~r pıy~ Yıakında ocakta Hudadat Şa- tırmak mecburı olmadığını, be. hal gelir yüz kızartacak hareketler ya-
•tanbula gönderilec<ktir. sasında külliy~tli miktarda tutun mu bir Hanrm tarafından da bir lediye tabiplerine de müsaade Düşününüz ki bütün şehir pıyorlar. Fakat herkes kendi 

af b e-'--ektır. Hazırlıklara baılan . . k . d'l · b"ld" 'j ·.,..· . • . . ' . . Dnlot matbaa11 ıaıı, 9ubealnde 
araa UÇ'o san konsen venlece tır. e ı mesı ı ırı mı.,.ır. halkı, bır haftanın yorgunluğu lŞıle o kadar meşgul kı, kımse- .. ••••••••-•.wiıll 

Fiatı : ı lira 
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F i kir, 

Darülbedayiin son oyunu, alışılmış bir vodvil 
mevzuu Üzerinde işlenmiş bir grotesk 

mahiyetindedir. 

ile beraber temsil etti~ film: 

Geceleyın sokaktaki tesadüf 
--.YALAN 

r ABOMB O'CRETLERl 
r, 

G Tlb:klye için Hariç içiır 
B llJ'İljıı 400 lıurut 800 kurut . .. 

Jl 
il " uo .. 1400 .. 

1 ti .. ı.- • 2700 • 

-Fransızcadan-

Bayramı mütaakip eski sis- geçen oyunculara da bir kere ol K t N -·'''tt nim evime mi?. ~ ... dedı·, buna 
temine dönen Darülbedayi Na- sun sahne üzerinde kendi asıl ız 0 g·ece aç ı. e Va'ıu en 

beri sığındığı daracık odaya imkan yok .. Benim evim yok.. 
bi Zeki Bey in "9 kişi kendi is- benliklerini temsil ettirmek hoş girdiği zaman soğuktan ve tit- _ O halde benim evime gi-
minde" atlı bir oyunu ile yeni bir fikirdir. Eserin aslını cazibe- reyen ellerini ısıtacak bir ateş deriz .. 

\lnıanca. ı..c l,..ran::ıı;.ı:;..·J lı~nıa.nnda. 

birden gösterilecel< 

~ENNrT Y~LI 
Bu akşanı saat 2 ı ,ao d:ı 

FllANSJZ nYATROSUNDA 
SAMARDJf YU. 'AN OPERET 
HEYETi rarafmd~n birinci defa 
olanJı 
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haftasını açtı. Nabi Zeki Bey Iendiren ve rağbete mazhar kı:- bulamamıştı. Her taraftan ken-,,,J_ ·-L ri ·ı · di k d h A ı d b'lh b :.ı·k Genç adam muvafakat ceva-un.... wr- ge fftı mea şun ye a ar ep imanca o- an a ı assa u yennı ve dini saran bu safalet ve mahru 
Miiddeti - mballll' ıo km-. yun1a ki · · ~ h ı k ı k · bı bekliyordu. Kız çok güzeldi. 

•-w- r na etmış genç bır na- oş u o sa gere tır. mivetin acısını bu gece daha zi G 
in. CO...... .... -tt.u.:ra eJt iti- k"Idi B s· · b h · , enç adam bu geçenin tesadü-
z..,_ _,,..,_._,__ -=----• --"''-, ı r. u son eserin Almanca ızı u ta mıne sevkeden se- yade hissediyordu. Yiyecek bir fü 
""' ....,_ .. ,....,. -- _..... aslmr bilmiyoruz. Fakat ismi, e- beplerden biri de eserin mevzu- d k N 1 ? ··nü, fırsatını !kaçırmak istem-

G , • na.ı a -'ali)'eti..i şey e yo tu. e yapma ı. · · · yordu. İsrar etmeğe başlamış-
serin aslı hakkında insana şöy- unda bundan başka hiç bir yeni Gittikçe hissedilen ac .. lrg'r sus- F k k 

ı kabul - tL a at ız beklemediği bir 
le bir zan veriyor: lik olmamasıdır. Filhakika zen- turmak için rare ararken soka- k 

~ mu1 avemet göstererek: 
Bugünkü hava Bir tiyatronun alışkın müel- gin büyükanneden para çekmek ğa çrkmağa karar verdi. Artık 

lifi · d b" · · · k d' · ala · l' - imlıan yok, dedi, imkan erın en ın, o tıyatronun ıçın en mı y ncr·~tan ev ı ve titreyen adnn.Jarla, kat'i bir yu·· -
Olin eıı fazla hararet !I ena:r. O di • - k B 1 Fl·t 'd başlıca oyunculannı nürnune e- çocuk babasr gösteren genç kül rüyu"sle gidiyordu. yo · · r.,,.. e gı emem · · 
Bugilıı mzglr lqdos vt hava - O 
buluda. dinerek onlarrn temayüllerine, haninin hikayesi cok defa yaz:!- Vckit ep2y ilerlemişti. Niha • arl:usu tatmin edilmemiş ;:::===========:;: itiyatlarına göre bir vodvil yaz- mıştır. İnsan bunu gözü kapalı yet kaldırımın üzerinde bekler bir erkek hitldetile: 

( OREI VON DER 
TAl'\lKSTELLE) 

nııuazzım v~ mükemmel film mü
na1ebttile tertip edilen müsıbı

kada Yerilec•k mük4fatlar ,meya
nında: 

150 lira kıymetinde bir fetog
r1f makinesi bir gnmofon ve 

MELEK veya ELB1MBi 
Sinem.tarı için LOCA VKY A 
KOLTUK knrneleri vardır. 

_
-----------· cuların şahıslan olduğu için e- dakikada büyükanne çıkagelir; yaklaştr. ma devam ederken sokakta ni _. • 4 

• 
4 4 

• • • • • • 

:. L Haftanın yazısı ı mrş; ilham membar bizzat oyun tasavvur eckr; en umulmadık ·ken geçen bir erkeğin yanma - O ·halde, dedi, ben yolu-

rd k. h d · 1d' ' iki lisandan hangisini tercih ; l. ' • Bı"zı"m sınıf se e ı şa ıslara da aynr atlan erhal bir zevce, bir de çocuk - Bana, dedi, bir şey ver- çın yanıma ge ın r.. . 1 J 
' · d · · ' k · · · · ediyorsunuz? ve niçin? 

ıı.ı, vernnş. te anki Iaznn gelir; bunları te- me ıstemez mısımz? . . _ Ben açtım. Şimdi karnı- _ 
l Vakıa, insarun okuduğu mek Ömürleri başka insan!arr şa- darik ve bütün tenakuzları telif Bu genç bir erkekti. Kıyafe mı doyuı-dum. Teşekkür ediyo- 1 

: .~~ tep ile yaptığı iş arasında şim- hıslannda temessül ettirmekle etmek için bin bir eziyet çeki- ti de muntazam görünüyordu. rum. Fakat iyilik ettiğin bir ka !!'il-••••••••••• 
. (' \ di artık münasebet bulmak çok lir; halk ta kah, kah, kah, gü- Böyle ikecdisinden yardım dmdan bu yolda istifade etme- AL AZAR Sjoeınası 1~a 

ı' güçleşti amma, gene abşkrnJık lomat olmak istedi. Hariciyeye Ier.... talep edilmesinden hayret eder ği düşünmesen daha iyi olmaz 
ı~ 'tan olacak, sırası gelince birbi- intisap etti, eder etmez ömrü Şu tahminimizde aldanmryor- gibi kızın yüzüne baktı: mı?. . BAGDAT HIRSIZI 

l rimize hangi mekten+" okudu- vefa etmedi İspan,,oldan öldü.. <ak, bo"yle bı'r esen'n adaptas- I - Tuba_ f şey!.. Ben •den sa- J '. ,lrı .,- M " ~ - Erkek bir şey söylemedi. DCGLAS FA RBANKS'in 1 

YASU ~ANBl'l 
Y annlı:i Pazar günü saat 
te birinci matine olarak 

YASU ISTANBOL 
lkiaci mıtin<ı saat l 8 de 

M A R 1 l' Z A 
Pek yakında Mösyö Filiplcfü 

şerefine büyük pla mti••mereel 
olarak 

P L r p \ ı· 

Asri Sinemada 
Bugün n yarın •aat 16,I ·~ 

matlnelerınde 

Bl°YÜK \"ARYET~: Proıı,ı-amı 

Akıllı Maymunlar 
büyük e~lence numero 'e 
:\SSO ,. JANA \leşlrnr 

'n ,.n c:!t:r 

' f ğmnuzu sorarız. Ben bunu bir - ünasebetli ölüm!. yonu büsbütün oriJ'inal bir tarz- ı tlaka mı .ıs_tıyorsunuz?.. ,şaheserinin ti 
· 1 ı o" l \ Kızın sesindeki heyecan ve sa- iti ı bA:-. .\ıl'H:\~ı~H:ı 
'
1 1

.,. 1 kryınetten ziyade bir hatıra ola - ümün münasebetlisi da olmak ı'cap ederdı'. Burada Der ~ıbı durd_ u. Fakat kız . · . · · · YENI KOPYASI 1- 13 · b 
·~ 1 .. mımıyet onu ınüteessır etınıştı. :\1üderri< ,iımüröııarı e\ln u 

, ır ,rak telfilclci ettiğim için söyle- olur mAnu?. Alay etme alemle, nakil adeta müellifleşmeli, ese- hemen ılave ettı: Yavaşça krzın cebine bir bank- 12 safha, 12 kısım birden mühim eserinin •Şirketier mulıascbesı 
"'T mesini ve dinlemesini severim. - lat, anlat!. ri yenı'den ve ı'sı'mlenn· 1• kullana- . - H. ayır, ben sizden sadaka kısmı" çıka. ıoo kuruştur 
~ Geçenlerde birkaç arkadaş - ınle!. Bir Hafrz Srtkı cağı yerli oyunculara uydura- i ıstemıyoru_m... •••••••••• +•••······· . g D' not koymak istedi. Lakin o: ı·. 

Be ıı 1 bir yerde oturuyorduk. Nasılsa vardı .. Adliyeye mübaşir oldu .. rak vücuda getirmeli idi Çünkü. Bunu soylerken karşrsında ~-~ay_rr~ ~edi! ~u. gece bana ı• TTIH ı· LLI 
ı le' ı laf bu vadiye döküldü. Laflar Sonra da ayag-ma bir hastalrk d k' 1 .1 d .1· 1 ki erkeğin vıcin ve ahlak zatını ettıgınız ıyılık kafıdır. ADI M ' ) oyun a ı ro ı e a ı ven en san- . . . . 1 n§ ı ıla bizde nehirler gibi tesadüfen geldi, topal oldu, galiba tekaüt atkar arasında bir münasebet ısıtıhfaf eder b~r bakış~'.1 bakı- Almadı. Onun bu halini gören 
\ iı§, ı vadilere döküldüğü için ne ve- ettiler. yok ise, 0 adın verilmesinde de Y?!'Clu. Faıkat bır şey soyleme- ! genç adam kendi ~artını vere- i T' .. k . . k . 
~ kib · sile ile oralara düştüğümüzü - Vah vah.. hır chemm· t k l M 1• dı. Er;ı:ek onun sadaka olaral: rek: Uf sıgorta SIT etl 
1 • y E ıye a maz. ese a . d' - . . 1 h , . <~ • • tıatırlamayorum. elnız herke- - e ne çare kad~rin önüne İske de · d . para ısteme ıgmı an amrş em - Hiç olmazsa dedi bunu 
ı r J ı lin okuduğu sınıftaki arkadaş- geçilmez ... Karagöz Ismail der b" -~- ~ıye. en g;,ıen . zengın de lüzumundan fazla anlamış- saklayınız. Bir gu"~ laz~ -Olur- i Harik ve hayat üzerine aigorta muamelesi icra eyleriz. 

ı uyuı.a .. nenın adı Halıde anne . n· . , · s· J h lk • i ü · · · h 'd' . iP · :arından büyük adam çıkıp çık ler bir çocuk vardı .. 31 mart vak 1 ,_1 "M 'd ,, 
1 

tı. uırlıkte oturup .ı{Onuşmak ı- sa bana müracaat edersiniz... ıgorta arı a ıç n m saıt şeraıtı avı ır. 
1 c d oma,. a acı e anne o mak b k k d"" · M k • "d • Ga. 1 , ı .r. l nadığıru sonıştururken bana asın a patırdıya gitti.. arnsı::ı<la ne fark kalır? B fark · .a n_ıa. tan tere uut etme~- - Pekey.. Teşekikür ede- er ezı ı aresı: atada Unyon Hanında 
ı; ) fa ayni suali tevcih ettiler.. - Hak rahmet eyliye!. olsa olsa Halide Hanım ; rolü t~. B~~lıket ot~:t ~o;~:ı;a~~- nm · · ı Acentası bulunmayan şehirlerde acenta aranmaktapır. 
ı Nı': ' , Sınıf arkadaşlığı, malfun ya - !'i'.1.~~yle öl~ye hürn?et ile kendi ası! şahsiyeti veya sah Bçı:yü~ ~~:ı~kgç~ k:f:ba~ıkıbi~ Y~ Ayrıldılar. Kız barındığı kü- ••••04'0 .. Telefon: &yotfu-2003 ···~·~' 

ar ı ili mekteplerde olmaz. Oralar- etrnesını ogren .. Bır San Hiısa n~de he d _ A , çüJı: soğuk odasına geldiği za-
. \)e· I ,la -bizim zamammızda- talebe meddin vardı ... İyi çocuktu. Be "" r. zama.~.oyna ıgı,_ve a- re girdiler, Karşı karşıya otur- rnan kırık aynasına baktr. Ken 
'g,a~ çinde değil birbirini tanıma- lediyeye tanzifat onbaşısı oldu. deta bemmseclıgı rol nev 1 ara- duldan ~ınan genç adam ona dini çok güzel buluyordu: 

1 1 ilXl' ran hatta hocasıru tanımayan- Amma içkiden dayanamadı ve- s~nda pek ~rkı ve herkesçe ma- ne ic;eceğl:pi sordu. Krz acı bir _ Şimdiye kadar bu güzel-
i b'I d C" k" 1 .. f t tt" B' H" dd' d h lum bır munasebet bulunması tebe~. su·;ınlo .· d d d' f k .._ ta•f 
1 

ar ı e var ı. , un u ya ge ır a e ı... ır usame ın a. a ~ L liği satma ım, e ı, a' at ·uu 

1 
ld\ ı •a gelmez, birlikte oturmazlar. vardı. Hiç unutmam iki defa ile mümkün olur. - Ben ,mi dedi benim mi- mukavemet ne vakta •kadar de-
cC·· ııiuhtelif yerlerden, gelmişler- üstüste tifoya tu:tu1du. birşcy ~u iti~ar ile yalnız Hazim. dem içki deıiil, yi;ecek bir şey vaın edece? .. 

ı•ı i ıa ~,. 1 lir. Aralarında semt, itiyat, va olmadıydr, şimdi Adliyede ar- Beyıı;ı .r~lu şahs~ı:ıa uy~uş, yanı istiyor. Onun için biraz sütle Genç adamın verdiği kartın 
fi atı" 1 'rtai nakliye giıbi bağlar yok- zuhalci. kendısını meslegınde şohretlen- bir kaç çörek olsa daha iyi · · üzerindekı ismi, hüviyeti hala 

r ·is~;' ·ur. Onun için sınıf arkadaşını - Enfes! diren hususiyetlerden bir kısmı- - Ben de acııktım. Onun i- okumamıştı. Kartı okumadan 
y<a , : . :!adi mektebinde yani şimdiki - Dur bakalım daha!. Bir ?ı göstenniştir. Diğer rollerde çin ben de bir şeyler yesem fe- yırttı. 

ı ılee < 1 abirle orta tahsilde aramalıdır. Ömer mes'ut vard. Garip bir ıse oyuncular kendi isimleri ye- na olmayacak · · - O adama bir daha müraça 
,i iş n: ı ıen de bu mil~za ile düşüne ç~uk._ Fr~nsızca filan da bilir- rine başka isimler de taşısalar Kız bir taraftan sütle çöre- at imkanı da mahvolsun .. 
;, ecı ; ek cevap verdım: dı. Sag ehle Fransızca yazar, olabilecek kadar aleladelik var- ği yel"ken diğer taTaftan da sor-

• 'tıF :ı 1 : • :-- Ben Üsküdar miilkiye ida sol elile .1:ürkçe.. Deni~e pek drr. • .. ;;. . du: irtihali müessif 
A ı e: ı' ı ısınden başahadetname mezu meraklı ıdı. Haftada bir defa Eger boy~e yapılaca.,ı~'. tı- - Ben pek öyle arsız kıza Girit Kandiye ~~rafından, cı-

lktısadi müesseseler mü
bayaat komisyonundan: 

Eren köy Asma fidanlıkları müdüriyetince ınübayaa~ma lüzu er. 
göriilen dikenli tel, demir kazık ve malzeme! sairaai pazarlık ıu

retile ıııiibayaa edileceğinden talip olanların şartnameyi görme?: 
için her glin ve pazarlığa iştirak için de 4 mart 93 l çarşamb.1 

giin li ı<aat 14 te lktısadi müesıeseler mübayaat komisyomın! mll· 
racaatlari i!An olunur· 

,nlnıL ı' um ... Bizim sınıfta büyük a- denize düşer, sandal devrilir, yatromuzun ıç ha.yatına g.ırıle- benzemiyorum değil mi?.. f 
ı k h 1 ah d k B'l~ki ek · b' •- bak camaati islılmiye rdıi mer- ı· bul b 1 d 1 1 ~· ··- j ·ı ı am olarak bir ben yetiştim. filan falan. ·Nihayet balıkcr ol- re şa ıs arı 5 1 en endı oy- - ı "' s P . cazıp ır .,,ız- stan e e iyesi İ an an · r ı ı 1 , uncu! 1 lan b' vii sın hum doktor Pertev B-;ıyin zev- _..._._....,,.... ___ • ________ .....,.....,_.._. __ ,....,, .... ~ ...... -ı 

1 a · ·e· ı. liğer arkadaşların ne oldukta- du.. ~r .~ o ır e~er cu- · · ~ ·----•• 

1
. u~ · l ı i nı size sayayım .. Bir kere içi- - Oh!. Bu iyi .• , de getırilmış olsa ":e guzel olur- Yiyeceklerini yemişlerdi cesi ve Bilecik mcb'usu Asaf 
• a: , ıizde iki tanesi daha son sınıfa - İşte bunlar .. Bizim arka- du ! Bu tasavvur bıze o kadar Artık oradan kalkıp gitmek za- Beyin teyze,i, Avrupa Türk tale-
e;ıt <: ı elmeden adam vurarak küreğe daşlar ... Ha! Az kaldı unutuyor ~oş. geliyo~ ~i _tiyatr~. müellifle- manı geldiğini anlatmak iste- bel eri müfettişi umumisi Tevflkin 
anı; 

1 

ıahkum oldu. Biri tabanca ile, dum ... Bir Halit vardı, çalışkan r~~ızden bınnın t;crube . et~e- ~~i~ir tavıırla genç adam de- zevcesi Kise Hanımın büyük 
n ı teki bıçakla.. Siyasf münaka- bir çocuk... Mektepten çıktık- sını olsun temennı etmek ıstıyo- valdeleri ve lzmirde Resne fo· 

ihıı- ~ 1 1 ı neticesi değil, işte çocukluk .. tan sonra evlendi, barklandı. ruz. .. . - Şimdi nereye gitmemizi tografhanesi sahibi Rahmi zade 
e:ıa , ı ~ - Amma kıyak sınıf! Lakin günün birinde öğrendik "9 ~.u. ~ut~~~ h~ıJ ,,tut~lur~a istersin?.. Benim e.vime mi, Bahaeddin. Üsküdarda Ali Ali 
al} ıı ~ - Ya! Daha var! Bir Hayn ki; çocukcağız erkekliğini kay- d ı_şlıd en. ı ıdsm~nd e :yı hır yoksa senin evine mi?.. ve Vasıf Beylerin kay in valdeleri 

ger , ·
1 

; ırdı... Komiser muavini oldu. betmiş, hadım olmuş!.. vo vı en zıya e a eta hır gro- O güldü, Sonra: 
1 k ı k l'kk' B · ;~e mı·? Be ,·ı·· ı«tanbul Estern telgrafhıme· af · J ı irmi senedir komiser muavi- - Eyvah... te~ o _ara te a ı etmek daha - eınım evu.. · · · - • -

1 .. ~ i 1, ben böyle sebatkar çocuk - Ya! munasıp olur zannındayız. Çün- sinde molla zade Ekmel Beyin 
g~ı,. )rnıedim.. - Ba§ka yok mu?. kü vak'ayı teşkil eden tesadüf- gösterdiği muvaffakıyet derece valdeleri Zeynep Hanım iki ay-
ı;;· 1 ~ 1 

- MUkenımel! - Vallahi hatırıma geknler ler, bir vodvil için bile çok gö- sinde sayılmak müşküldür. Me- dan beri miibtell olduğu hasta-
1 '] ı: • - Sonra bir Cevdet vardı. bunlar.. rülecek derecededir. sela kirli çıkın büyük annenin lıktan kurtulamayarak dün saat 
~:c ı ı . ransada ziraat tahail etti, am- - Öyle ise birader, senin E~erin üs!Ubuna gelince "Ec, Anadolu içinde bir yerden gel- ı 1 40 da Kadıköy ünde Moda 
~ _ıı a şimdi Kitanede depo me, kendini büyük adam göstermen dadımın yuvasına huzur ve sü- mesi daha iyi olurdu. Çünkü ne caddesinde Rummekteblittisalinde 

Pazarlıkla hortum alınacak 

lst~nbul itfaiyesi için lüzumu olan altı bin muro hortum pazar
lıkla ı>atın alınacaktır. Talip olanlar ~rtnameyi görmek için her 
giin levazım müdürlüğüne, pıızarlığıı girmek içinde marnn be~inci 

perşembe glinü saat l 5 e kadar daiml encümene müracaat etme
lidirler, pazarlığ~ girmek için 855 lira teminat makbuzu getirmek 
~artar 

Türkiye tıp encümenin., 
den: t e 1 ı 'uıudur. de yerden göğe kadar hakkrn ~~getiren peri!"

4
hitabr gibi ta- kıyafeti, ne de hareketleri İsken Z .. h 1 kagında 19 numaralı 

;d~l: r; - Ala var .. Sizin sınıf, 8llllf değilmiş, bıilıkten çıkan bir iki aykın cürn deri yeli Mısır zengin kadınına iku a ·~~ d . Ilı 1 "l iştir Encümenimizin bu defakl heyeti omlhniye içtimaı ı ıııart P•' 
ll'I'l r - Efendim, bil' Zekii vardı. kaza beli yeri imiş .. Sen hemen le müstesna tutulursa, mükale- beftzemiyordu. Bazı mükaleme- ametg ~n 11~ 3 e, em · 
~ r' i ezacı idi. rütbniai refettilerM kendine mukayyet ol da arka- me dili iyi muhafaza edilrn.iştir. lerde de atlanmış cümleler kula- Cenazesı bug~n on -~şte kal- ur günü l 3,80 da Tıp Fakültesi blrinçl dershanesinde yapılacak-

. ! . ir Feridun vardı, fimdi patis- dqlann gibi bir akııbete uğra- diyebiliriz. ğa carpmasaydı, her zamanki i- fünlarak medfenı ebedısıne nalıl nr, Arzu eden edbbı teşrif edebilirler. Ruzname bcn·echl atldir. 
1 

1 1 t sattyor .. : . ma !.. . . Oyunun temsı1i böyle v~?- ti?; muhafaza edildi diyebilir- edilecektir ... Köp~üden Kadıkö- 1 - Morbas et lnvaliditu lattogenl: Haoıdl Suat 

;l 
· ı , -Çok ıyı.. - Anıın... vıl ve grotesk oyunlarda Darul- dik. yüne on uç ellı beşte vapur 2 - Tüberkülozun akrlf iedavilinla Plrrıl!lliceC:Wmie'ye dair: 
1 1 - Evet; bir Sadi vardı. Dip FELEK bcdayi temsil hey'etinin daima 1. NECMİ vardır. Ali atı rahmet eyleye Akif Şakir. 

r. 
1
: Milligdin u/ebf nmanı: 124 ----·ne öldükten sonra tekrar ne Bel Demedi mi?.. Emirgandan oalıilar, ?ir saniye b~ P~~s y~ azabına büyifklük te- razill, guurlu vicdan saltasma 

bı • , kis, ne de bu insan olmamalıy- ve Cahidin kolları arasından çe Belkıiysın, salondaki Belkıysın, eellısı ile :Jı:atlaıısmılar. mutekit yüksek ruh asaleti ola 
Yi(:; ı · [ dım. Emine düs,ünmiyordu, bü- kiljp çıkardan kız Gene Emir- metres Belkiysin, Türkiyenin Hele ·ben ki, maıkinıenin dur- caıktır. Yoksa, insanlann hay-
irr< ı tün hisleri felce uğramıştı, ganda ömrünün sonuna gelmiş, en güzel kadını Belkiysin, şeh· anası ile değil durduruıJması ile ·vanlardan ne farkı olur?. 

1 yaşayışı hakkında fikri yoktu, hasta bir kahbe halinde can çe vet ilahı Belkiysin, Taksim, ölçtüğüm ıbu tıöngün hayatmı- Hayvanlar da doğuyorlar, ölif 
e ~ ne ıstırap ne neşe hiç bir şey duy kişe çekiş eölürken yer yilrun- Şişli Kadılköy, Moda evlerinde da mesulleroe behemahal ceza yor1arl Faıkat, ben bir ha"vıın 

ek'a ·l· " mayor, tesadüflere kendisini e- de hiç !kimsenin rahatı bozul- ki B~lkiıysin, küçük Parisli Bel- istiyor, beni öldürenlerin de ö- olmak istemeyorum. 
ec ki t sir biliyordu!. Fakat bu Belkis, mayacak, hiç kimsenin yüzü bi kiysin ve en son Krlburnunun Iümünü istiyorum. Her hüküm - Hayat ıbudur !. 
~ r- Elem JZZET Emirganlı Belkis, şimdiki Bel- le buruşmayacak mı? .. Demek, Belkiysinin arkasından bir göz mutlaka ma:hkeıneden çıkmaz. Diyenler yalan söylüyorlir 
:ıt · k' ·· "kl d·~· ben öleçeğim, bile kırptlmayacaJk.. Öyle mi?.. Hakim ve kanunun çerçeve- - Ezerek yaşamak, yaşaya 
•n v ,· i - İntihar ettiler!... ı şey düşünmeden, hiç bir neda- ıs su~ ... en ııp ı_ıçurumun_d_ib_in p k 1 · · b"" · b k k ı d ı - d k d il - aşa yaşayai:a ... şte ibu fena!. si cemıyetın unyesındeki u ne ra ezme ... 
ı!l · ı · Diyonız. intihar, en bedbaht met duymadan, hiç bir mes'ul e ve 0 um ~şıgın e en ısı e Ben sürüneceğim: Ben isteyorum ki: 'Vi oiirıüm'leri ıkoendi daır ıhududu Dejenere:ııin folsefe ve hüv-
gedt i r en bedbin olanın ölümüdür. aramadan son nefesimi de Kıl- b~r~~~r mes uller de arıyor, .ge- - Nedim Bey Nazmi gü'le- _ Yaşamak için yaşamaık, içine stğıdırı!bi1ecek kadar ge- viyetidir, ki, ona ileri ahlak, iıı 
o<0 ' 't - Kayıtsiz ve .. puslasız yaşa bumunda gündoğdu Eminenin çb~rdıgı .~~a~. safhala~ını .. bırer cek... kendisi için yaşamak lazım.. niş değillerdir. Cemiyetin ve in san ahlakı, inzrbatcı ve cemi-
e- ık.. yatağında vere<:ek, gözlerimi 1'.er goz on_ıme. getırebılıyor!. Ben felç getirip yatağımm Di.....,bilen ıkadm eraeç başı- sanı. lann lk_~r-lerind ... e. illetli yetçi ahlak ta: 

liı; 1 ·; 1 D:ı bundan başka ne?. Arada güneşe kapayıp gide>tektirn. Hal İçı ve dış_ı şımdı sefaletle, baht için krvranaoağırn, na gel~cn neticey-e katlana- lbıa:er ur ıgibı açılıp lbiiyıuyen ve - Hayvan hüviyeti! 
öı D 11 ı 1 saf eyi uzatmak ve kısaltmak buki, o beni ikaz etti, o Emirgan s~~~la bırleşen bu hay:tm gö- _ Rııdvan Bey hatu11.amaya- raık gözlerini yumaııken, salgın zehirlerini bünyeden b_~n Diyor. Dejenere mond, düşÜJI 
!:. : n avrı ne var? .. Ben de böyle it Belki.se, bu hüviyete Gündoğ ~nuş~ parlak, ~~ta t~pıru caık!. _ Yaşamalk için ölıdürmeık yeye taşırıp aşılayan bu muc- med~ yaşayanlai"a, menfaati-

·~ • ·1 f pIP :;ım. Kendimi yavaf\ yürü- du Emineyi öldürttü. Ve .. Ben ~ .. z ,az:nda butun ~ah Ben mezara gideceğim!... lazım!. ırimleri talkip edecek müddei u- çin yaşayanlara, ihtiras için ya 
1 

·· •• ; n bir ölüm celladının kolları şimdi bu katlin neşesi yerine bütun me~ ~!ıyet .Y~ hır tek Yirmi s~e;nin başından sonuna Diyen sürü de hiç olmaıısa: mumt de, ıha.kim de gene anca'k şayanilara muıhit ve eleman ve-
rn ı ·,asma vermisim!, Ve .. Bir gün cılız parmaklarımdan kalbime ?aşın .mı .ıdı: ·· ı:ıç bır kol onu kadar etrafımda pervaneler gi- _ Biz öldürdük.: bu cemiyetin ve bu insanların ren kaynaktır. Hayvanlığnı, 

rnovalı ressam karşıma çık- akan ağır bir günahın dem ve rs ıtrnedı mı, ~ıç bır baş ona: ibı dolaşan çeşit çeşit aşıklarım, Demelrini bilsin, bir ölünün suurunda tes11üs edecek inzıbat hayvan dü11üncesizFi>iııin. hay, 
' · ş olmasaydı ihtimal hiç bir tırabım .hissediyorum. Ben Emi - liaydı!.. perestişkarlaı-nn gülüp oynaya arkasmdan ıbk saniye gözlerini Çı, cemiyetçi, ileri benl.ik ve te (Bitmedi) 

~-:__:_L--------~--------------------~--------' 
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l Ml~habir mektuplari.· J 

Giresun nasıl bir yer ve 
halkı neler isteyor? 

Hususi bütçeden maaş alan muallimler 
hala haremden istifade edemeyorlar 

'.\lIL , 

Etibba muhadenet cemiyeti Deniz işleri 
(Baş tarafı birinci sahifada) hakkında nazan dikkatin celbe-

Türk hekimlerin mikt:::rları, bun dilmesi tekarrür etmiştir. Cemi- lngiliz - İtalyan ntu
lardan odaya mukayyet bulunan } et azalarının ekserisinin içti-
ların isim, adres ve vazifeleri. ~alara -••clmemeleri ve lakayt rahhasları 

Paris beynelmilel etıbba lıır vazıyet almaları dünkü icti- d .. 
cemiyetine iştirak rnada acı şikayetleri mucip 'oı- arasın a muzakerat 

Pariste beynelmilel etıbba ce muştur. -
miyeti namındaki teşekküle 32 Niyazi İsmet Beyin beyanatı I~OMA 27 (A.A.) - İngiliz 
memleket hekimleri dahil olduk Niyazi İsmet B. sunları söy- ve Italyan mutahassıslan saat 
!arı ve bir çok istifadeler temin !emiştir: 9 / 15 te toplanmışlar M. Hen
ettikleri halde Türk hekimleri- - Burada siyasetten b:ıstemi derson ile M. Grandi de saat 10 
nin henüz girmemeleri itirnzları yonız, dedikodu yapmayoruz, sa d~. göriı_şmüşlerdir. Mülakatın 
mucip olmuştur. dece memleketlerin dertlerini: n~h~:ct.ınde .~.' Gran~:, M. Mu-

Neticede bu teşekkülün sigor j ve meslektaşların menafiini Lo- ssolı.H ıle gorusn;~ştur. 
ta sandığı işile alakadar olınası nuşuyoruz. Alakas!zlık neden?. uB( .... ı(Mu8ncttJıı nBaf, 
ve.he~~lerin ~'!?~?alinde gir: :f'.ah.reddiıı Kerim Bey_ Ay- Sovyet-lran dostluk mu 
melerı ıcap ettıgı ıçın umumı lık ıçtıma fazladır, lüzumsuz- ahedesinin y 'd ·· ·· ·· 
kongrede görüsülmek üzere bir dur. manas,~rlıı·. Bunu:ı icin a-

1 
onumu 

rapor hazırlanması idare heyeti- lehindeyim. Doktorlaı· çok-yor- M<?SKOY A_ ~7 (A.A.) -

Bllnıecemlz 

ne havale olunmuştur. Beynelmi gundurlar. Cuma günü istiraha 1 Ta~ aJansı bıldı_rıycr: Gazeteler 
lel cemiyete senevi 8-10 lira ai- te mecbur olan meo,lektaşları-'. So_ yet - Iran ?ı~araflı~ ~e dost 
datla girmek kabil olmasma mu- mız gelmemekte h ki d ı N · -ı· !tık mualıedesının ve ıkı mem- • ı 

d 
a 1 ır ar. ı le ket ar s d · • · • - - -

kabil vefat ed~n azaların aile- san a toplanacak olan l:ongredc .: . a m a sıyası ve tı.ca.~ı ~ J 
!erine !O 000 !ıra kadar para ve- bu mesele h:ıll<>dq r · ·t" munascbatın tekrar teessusu- f - ·-Si ' 1 f - . mc ı, u; ıma- 'lÜn onp·ıcn y ld" .. .. .. - - !!! .. -!-~ 
rilmesi istifadeli görülmüştür. ar en azla i!<i ayda bir ~!malt- · ; ... '. ı onumu .. munase , 

Gerek bu mesele ve gerek si- dır. lı~tıle ıLı memleket munaseba- ..-- -

g
orta sandıg-mın hali hazırla te- Bu husustal·ı· ·ıct' · ·· tı hakkında hararetli makaleler '~11-~· • • ıcesız mwıa- azın l· <l 1 

lifi imkansız olan maddelerinin kaşaları müteakip Ecyoı!lu cm- y, İ a .ta. ır. . . . . 1' - 1--1- .!!,--
tadili için Niyazi İsmet, Fethi, . razı zührevi ye tabibi Sc;ket Sa- , S zvestıY.a _gaze.tesı clıyor kı: 11 -. _ -,--, -r:::;:-I• 

Girtsumla ilk "ındık ihracı mOna•ebetllt m•ra-'m yapılıyor Neşat Osman Nazım Hamdi ve di Bey azalıifa '·ab ı ı , k' '. 
0

--:ret lıukumetı mevcudiyeti llltl ,, • • .. ' . . ., · - u o uııara. l lllfi ıfl· rrfııi.!~rl . 't'b k 
Nami Beylerden mürekkep bir ıçtımaa nihayet ·ı · t' . • . ., "· <!<l ı ı aren şar ltu!J ii . 

Bugu··n cu k JA ıA t k t.... kac lan bı"r çok verı mıs ır. · sıyasetın'ı.' ..,~ · · ı • ma ar apa apa tur. 8 e..,ye çı ı komisyon teşkil edilmistir - ı "- , ~nı prensıp er ta- Soldan sağa· ~~gıyor! C"?ğleye do~ru .. be~a~ tüccar mallan meyda:ı~arda ka işsiz doktorlar me~el~i ı hakkuk e.ui~meğ.e başlamıştır. ı - Eski Yunan filozofu (
6

). Du 
.. r tabakaı berf sehrın uzerını Iıyor ve ancak onda bın depoya 

0 
.. k" . t" da. . d kt Küçiih habPrler j Sovyet hukumetı bu ınisakla manlık {4). 

orttii! IBen tesrinİerde Bayburt- giriyor! Sokakta yağmur altın-
1 

un ul ıç. ıma ıştsız 
1
° ~~ R d . İran milletinin haklarını tahdit'' 

2 
- Şans (5). Bozulmak (5)-

ta k , all da .. "k ar mese esı gene aze enmış, a yo ı· ·ı J ı .. ·· h d . 3 tnsa ı 
f 

ar görmüş ve şiddetli kar da kalan m ar n guınru ar- . ny, ıaoı e en ıutıı 1 mua e elcrı feshet .. - n ann maymun ol<luğu-ırtına'larr'l (Artivin) de arka- d d 
1 

kt d 
1 

hem hekımler ve hem <le halk Dahiliye v•kiıle•· h 1 mek suret;ıe Car h"k' . d nu .soylcven adam (6). Yuva {
4
) }' 

1 

. ıye .va;asmı a. am~ a ır. için faideli olan hasta kasaları radyo kanu ı: · .ınc~ .amanaııj · : u. ~°11~.tın en 4-·Başrna bir (M) eline · ı 
a )rakarak artık sahıllerde ya- 800 bın lıra senevı varıdatı o- d ki k"l" dilmişf n •Y•ha,ı Mecfüe sevke-. mıras kalan sıy:netı.ıı ııga et- olur (3). Yeni (

3
) Ruh g(

33
) c ma ıa ve b 

1 
k şk 

0
. 

1 
.. .. _ .. b' ıb" ve san ı arı teş ı atının mem- ır. mis vı> . . 1 d' . · . a ıara avuşmu en ı- an gumrugun ır ınası ve am 

1 
k . . .

1
. 
1 

h 
1 

h' M'll" b'd . . · aynı zaınanc a ıgcr dev 5 - Not" (2). Bayat değil (4) 
rt.su· :l . k 

1 
k 

1 
k B' k def .. e etımıze teşmı ı e ve a ey ın ı .ı a ı e erin tarıiri lctl .1 . · ,.

1 
. 1 . 

6 
y . · l • .l' a te.;.rarkışa ya a anma bar arı yo tur. ır aç a mu d h tl" .. k 

1 
E k f b.. . • • <'' c aKtem mış o uıı Irana . -:-- ol (2). Bır erkek ismi (4). 

1~lln r.;4 hcf oldu! Burada ilk nakasaya da konmuş ise de ma ,e arare 1 iuna aşa ar cere~ tami~ ~in ~ı;coı~d~ _hayratı!' ihy~ veı zarar veren bütiin ı:mkavelelerij Gcnışlık (2). . d_c:f~ kar yJğJığıı:ı \'e kış mev- alesef yapılamamıştır! } an etmış ve ş kanunu ehemmı me,•cııttur. B~ ~k lırahk bı~talısısat, de kaldmm~tı~ Moskova ınisa- N 7 - Topraga ekılen ~ey (4).r ~'lltınin ı-r!·e·1 geldiğini söyledi 13 - Umumhaneler var ~ken yeti~ me~~uu bahsolm~şt~r. . ı nın milli abideler in:arda~ Lı_: .kısmı- kının akti akab:ndr. iranı bir in ot: (Z)Yet (Z) lt~r. ~e'.ı d_emek ~ci iki defa serma~eler kontrol altında idi! N ıyazı ~s~et B. dem.ışt~.r kı: f 1 düşünülmek~edir. a ve amınne •ar giliz ıı-üstem.lel~e~i haline ko- 9 - Cüzdan ( 5). y cnmiş ( 
5

) 
ı~ V<' ıkı cle~a da .ıahar gör- $imdi ıse umumhaneler kalktı· - Her1tesın ufak bır ucretle Polıs mektebi yan 1919 tarıhlı Iran - İngiliz ıo - Büyük (3). Merkezi hükü-ıııuş olacaeım !... ğından köşe bucak her tarafta iştirak edeb:leceği hasta kasala Polis mektebinin t d . tı it • mu:ıhcdesi de -fesholunmuştur. etimiz (6) ı 

karhaneler açılmıştır. Gençlik rı teşkilatı için teşebbüsatta bu- dan bir seneye iblağ :d~~~ş~. 1 

ay Bu çok manida'rdır. Moskova 
11 

- Araya, fenalık sok~ıak ( S). 
zührevi hastalıkların tehdidi al lunmanın tam sırasıdır. Çünkü Muallimler koo t'f' 1 misakile tesis olunan misak saB maayna bır 1(E)( 3g)clırsc mutehassıs 

l 

· ' pcra ı ı . d İ nasına ı;c ır . 
tındadrr ve sirayet te baş amış- Iş kanunu meclisten çıkmak ü- Şehrimizde b 1 ilimi yesm e ran 1920 de kapitülas- Yukardan asag· ı: 

Geç k l '1"1 kl""b"' d d' H . • k d. u unan mua er 1 nl ·ı . • e .en a şan:' 1ı a · u un e trr! . . z~.r~. ır.' . asta kasaları teşkilatı _en ı arala~ında ~ir kooperatif teşki Y.O ar.ın .'. g~sm: ~e giımrük ta 1 - ~ahrisefit (77). Garaz {3). 
~ llçleıl!e hasbıhal ederken bazı 14 - Çarşıdaki Sultan Selım butun ışçı çalıştıran müessese- ime teşebbuı etmıılerdir. r~felerı hurrıyetını elde etmiş- 2 - Şımşek (4) Şirayet cdcn(4) ;stırhamları olduğunu söyledi- camisi, yerine bir otel yapıl- !erde yapılması için kanuna bir V - --- ~- tır. . 

3 

- _lfrazatımızdan biri (5). Af. 
er ve gazctemize bunların ya- mak maksadile yıkılmış ise de madde ilave edilmelidir. erem nakatanesi için Amerika Reisicüınhu- rıka4da lııMr ~ehhibrb<

3

>· 7•lınas · ı·ı B de · d' k d b' 
1 

•• - u a et eyle (3) Geç de mı roca et ı er. en şım ıye a ar ır şey yapıma- Bu teşkilat İş kanununda na- munas'ıp b" runun vetosu ğil {5). • 

Halkın tememıiyatı 

Cumartesi 28 ~ubal 1931 

5. Kv. ISTANBUL (Poılahan"' 
1200 m. ' 

18 : Craınoro •• 
20 Darütta.liml muıilıri hey'eti 4.aı"a 

fından alaturka kon s•"· 

35 Kv. BERLIN - KONIGSYUS· 
TERHAVZEN (1635) m. 

2.0.SO: Şairin aaati, Friecle H. Kratz• 
k~ndi eserlerinde• oku,.or. 

21 : Laypaiıten nakcn: Konaer. 
22,10: Kabare temsili, Kar Blumau ide 

reıile. Mütealubell 11Erfurt., ta.o 
nald .. : C..abaad. Ondan ıon.ra 
Berlinde Mityanikit orlıceıtraaı· 
nın danı havalan. 

14 Kv. VARŞOVA (1441) m 
20,30: Gran10Eon. 
21 ı A.keri kollferana. 
21,30: Orkeıtra konseri. 
23 : Le!Dberaterı naklen. mÜMbabe. 
23.20: Kla.ai.k koe.ıer. 
24 : Caa. 

20 Kv. LENINGRAD (1000) m. 
ZO ı Bir OPfl'• ••T• operet teırni&&. 
23 l• •onra lıı:onfaraaı. 

20 Kv. MOSKOVA {720) m. 
!l : Konıer. 

23 Kv. BUDAPEŞTE (550) ,... 
18,40: uDe&Ö Sorba., Si&a'ftı talumııaın 

konıwt 
1,40: Bruno Walter ıdareılnde filor· 

monik konıer . 
• 22,05~ Bt-19. V enı.el refakati le aacla ltoa 

seri. 
23,15: Opera orkesll'&ıu tarafuulan ve 

"Hubet-t Laur•" U. Md.a. iıtiralıı.t 
kile bü7ük konıer. Mütealuben 
Da.101 Kiı taknnıoıa Siıan ha. 
va lan. 

20 Kv ViYANA (516) m. 
21,05: T!:e~ amele$i nH~nfaatine konıo?r, 

buyuk va,.na lıtonı•r ıalonuu· 
dan naklen Profe•Ör Kari Fürih 
~dar~ıile ve oper• muranniyeıc 
l\.taraa Cerbrt ittlrakile. 

Takrıbrn 22,30: Haberler. Takriben 
22,40: Gu•tav Mako orkeıtra· 
ıının Ambaıodör otelind•a. na" 
len opcr•l va elanı havaları. 

Takrıbrn 23,15: Burr Tiyatı-oıundan 
naklen. 

8,5 Kv. MILANO - Torino 500 uı. 
20,30: Hafif musiki. Mutene••i lır.on· 

ser. 
21,45: ·riyatro binaıındao naklen hır 

operet temıili. lıtirahat\er•le 
kou(eranı vemüıahabe1er. Mv.· 
teakıbea lıı:onıer. 

75 Kv. ROMA (441) m. 
18 : Orlr.ıtra refalr.atlle ıada konıeri. 
20,30: o., ..... 

arzula · ' f d g-·m vade k h b h ı· d k" lna d · 'rını ıs a e ece ı - yara ara e a ın e mez ur zarı dikl,ate alınırsa ameleden C ıaı M h 5 - Şömendöfer ( 4). Familya 
n erek söylediklerini şu suretle cami idame edilmekte bulun- başlaya;ak memlekette umumi h e . hu k tar Bey verem neka VAŞİNGTON, 26 (A.A) - (4). Ot eyledim: muştoc b' 'hti 1 li . l k h etanesı a lunda şunları söyle Beklenildiği gibi Reisicühur M. 6 - Bir ku ismi {S). 2ı,4S: o .... binutndan naklen temıil 

1 - Hususi muhasebe ile be- 15 ~Çarşıda dükkanlar tas- ır 1 yaç ıa nı ~ aca ~e er mi,~tir: Hoover sabık muhariplere veri-
7 

- Diken al~t (4). lıtirahatlerd• koafer•••· 

ll~diye;'::r klüplere yardım etme nif olunmamıstır. Mesela bir maBhalldede ylapılahbıllkmecektırh. . l - Verem nakatanesi anyor lecek tazminata müteallik olup : ~ :.,~g~~~k' ({35)). YBeyatz (2)5. 11--ııııiıiiiiiiiiiiiiiiıiiiııilm;;.;m.-lill! ıdiı•l (b 

1 
d . d 'f · _ un aya nız a ve ekim ar Yazınız tıp fa'·u··ıt · 1 .. ·ıı ı· · · • · ara an ( ) A I""' El ki 'k . er uırn ıen e tervıç e e marn atura magazası yanında- I . -'l I .. . . d . . b . ' " esı stan- mumessı er mec ısı ıle ayan 10 - Ölü (6) Bü ük (3) nıe 1 e rı tım gençliğe bir az yardrm la- bir kasap dükkanı açrlmıştIT! der~ d~gı 'kıukhumetın ed::fa- ul t?rafu:ıa, mesela Düyunu u- meclisi tarafından kabul edil- ıı - Aşikar ~!ara~ (6). Bir ince 

21ltı.dır). 16 - Bir fındık laburatuvan- esı 0. aca. ~ asta san.. an ~umı~e bı~asına pekala geçebi- miş olan kanun lilyihasına kar- kumaş (4). 

2 - Sehir dahilinde bir fut- na şiddetle ihtiyaç vardır. Va- k~vv.etılel bıı ~o~ ~ıh~a~ muess~- ~rj Muderrıs hocalardan evvel şı veto hakkını istimal e .... 'lliş- r~~~lllll~.------?oı sah~sı yapılmalıdır. Futbol kit vakit fındıklara arız olan ~e:rı~{1d~caf1 ıçın.~ hıY.ehveka- af~ın menf~ati vardır ve bu me tir. Bu haber mümessiller mecli SEYR)SEF AIN 
1 ~İn kamyonlarla şehrin hari- hastalıklara bakmak ve köylü le ~ 'le ~· ıye :r ve ı ;-eı usu-

11
.a. 

11 umumıy~, bunu iktiza et- sine bildirilir bidirilınez meclis, 
Ctntkki meydanlıklara gidil- re fındık mütehassısları vasıta- sı~ ~l ır J0 :asra k~r-dan kur :~~.' Bı'. ~kdırde bo~~lacak tıp kanun lilyihasını muhafaza et- Merkez ae<nta:" Galat• küpril 
l!tektedir. Bu ise masrafı r:ıucip sile ameli tedrisat yaprlmak la t~ d caH ar bır. u h~~~-1 at _saye- ultes.'. bınası da. guneşe kar- meğe karar vermiştir. Meclis, ll•şı 8. 2J61 Şube Aeentell : Oln1aktadrı. Çmartlık mevkiinde zymdrr. sın e .. am .urgta ~. umetın em şı en m~kemmel hır verem na- bu kararı ittihaz edebilir. Çünkü Sirkeci MObıirJır r.ade hanı 1 
ki mezarlığa ıo senedenberi ö- 17 - Köyl~rdeki kumar ve r~zı~uhre~de .teş_kıl.atı ~alkınış- ~atanesı olmak evsafıne malik kanu.n liiyihası lehiıide her iki 1 __ 

27

::

40 
_________ _ 

lu göınülmedeiğinden burasının kahvehanelerı kapatmak ve ~ r. . uma e ıle ışçılenn sıhhat tır.!! • meclıste elde edilen ekseriyet r· 1 t 
futbol meydanı yapılmasını ri- köylülerimiz tembelliğe alışmış ~ş1ennde .sermayeda:. ve patron: T urk1ye-ÇakosJovakya çok kuvvetti ve kanunun neşri i- ıre .. s enderı' Vft 1 
ca ederiz. olduk~arından zorla bunları ça- arla vazıyet v~ munasebetlen ticaret muahed . çin muktazi olan iki sülüs rey- U J 3-Çocı.rklar için bir bahçe vü lışmağa sevk~ylemek v~ mese- vuzuh kesbetmış. ~lacaktır. Bu, Türki e. . esı den fazladır. Reisicümhurun ve t ı 
Cude getirilmesi. (Bu da çok la ta ıbunlara tuglaoılık, çımento 1 u~un;un :ıh~atı ı~ın çok ehe~- imzalana: tk ~e~l·~;1::~ya ~_rasında tosu da anca1> kanunun neşrini nos gsı ıımdır) culuk. ha~ıcılık, yaptıı:n~k, pa- · mıyetı haızdır. Zıra . aı:1elenın hedesi Meclisin t~sdikinc s:~~n m~a· talikten başka bir mahiyette de- p U 

4 _Orta mektebin çatısı her tates ektırmek çarelerını bul- ~~~t~ s~ndıklarından ıstıfade et- -· •• edıtdı. ğildir. (IZ!\llR ) ya· $ } '\alı· 
Sene tamir edildig-i halde gene malıdır. Bıı havalinin toprag-ı tıgını g .. oren halk ara .. srnda da bu Peruda ısyan -------------- a ı · 

kk ll t 
puru :l Mart ıoda 

akmaktadır! Bıı çatı tehlikeli ol kiremit ve tuğla için pek ınüsa- t~şe u _er t~a~um ~decek- . L MA 26 .A.A) - Perunuıı Haliç iskelelerınd< m1Zbut 404 
du.>undan mektebin bir uün ka ittir. Keşap civarında çimento tır. Hekırnlenn ıstıfadesı deve- şım~ mıntakasında kilin p· adcı kayın varil tahıo ı ile 48 adet Galata'dan kalkarak çar'i'imba ., ., d k 1 k k b'li d d' d · · ıura- ·· ıo d ·abahı I·• · · b p • Panması da muhtemeldir. madeni keşfedilmiş ve bir mü- e u a a ı n e ır!. .a ıkı piyade alayı isyan et . . gurg n ı eı mc>e kere,ı>si t60 ' <.mıre per~em c ireye 

Binaenaleyh böyle bir hale badi! imtiyazını almıştır. İşe .Hıfzr~uhha kanunu tır .. sAileri tenkil için Gaıı: ~llo kekik otu ıc 160 ad•t kavın cumartesi sabahı lskenderiye'ye ınaruz kalmamak için ne yapıl gitmiy'1nlerden işsizlik vergisi Dıger bır aza da umumi hıf- deı:ıız tarikile hükumet kuvv:: araho dingili 200 kilo meşe kömÜrü Yaracııktır. lskcnderiye'den Pa· 
tnak lazımsa yapılmalıdır. de alınmalıdır! zıssıhha kanunu çıkalı epeyce len sevkedilmistir. Peru'nun . 

0 ·•1• 9.ıı peqemh: günü ihale edil· zartesi 15te 1-alkacak Çarşamba 
5 - 22,000 ı:•a sarfı'le yapı- 18 - Giresonda bazıları çiko- zam .. an. olduğu ha_ıcı.e hala bazı malindeki isyanı idare eden Mı'rş-ı m,k üzere müzayedeye çıkarılmıştır. p· • 

1 

u k . muhim dd 1 b' 1 V izahat almak lsıeyen llllplerin orman ıre ye uğrayarak Perşembe 
an Gazi mektebinin çatısı da lata fabrikası a_çma ısteyo. rlar .. ~-a .e e .. rının tat ık edil a ay aldeigheis:as olup fırka lstanbul'a g··lecekttr. } f b k ed 1 k [ müdıriyetine n ycnnü mezkOrda • 
t~hlikeler göstermektedir. Az mış ! Burada ç~o ata a rı ası m ıg~ 1 ,erı sure.'.e : . rn~andanın gaybubeti esnasın- saat üç buçukıa defterdarlık bina· 
bır kar yağsa ~atı çökecek diye değil çuval fabrıkası açmalıdır! - Hukumet muessesesı olan da ısyan bayrağını açmıştır sondaki ihale koml~yonuna miıracaot· 
ıııektep tatil ve tahliye olun- Malfundur ki !ındıklar çuvall~r ve 10,00? ~m~les.i mevcut bu- Mem~eketin cenup mıntakasın~ lorı. 
maktadır. !~ sevk?lunduı:undan bunlar ı- lunan Tutun ~nhı~. id~~esi ta- el~ asılere karşı ileri hare1teti bu 

6 _Hususi' muhasebe mual- çın ven~ mılyonlar Avrupa sarru~tan ~hıslc ışçılerı ıçin kii gun başlamıştır. Hükumet _ 
!imlere geçen Hazkandan itiba ya gitmektedir! fi tabıp temın etmezse digerleri dık bir süvari alayı asilerine sa 
ren .barem mucibince maaş ve- 19 - Köy .. k.~dınları çalışır ne yaparlar?.. . zilerini is~ikşaf etmek üzer::::~ 
r~mıyor, çünkü sekiz aydanbe- kocaları sırtustu ~ata~~ar. Za- K:aı;ıwıu tamamen tatbık edil reket etmıştir. 
rı cedveller gelmemiştir! ~allı kadınlar ş_ehiıre sut ve yo- ~~!~dır. Ha~ta kasası teşkilatı 

Ilı o.Oi 

Hafız Cemal 
7 - Hastanenin binası fena gurt ve arkalarile de odun ge- hukumet muessesatına ve me

v; ga_yıri müsait olduğundan vi- ı:-erek satarlar v~. ~dıklan pa- murlara. da. teşmil edilmelidir. 
lay~m şanına layık bir hasta- rarla kocalarına tutun ve rakı Ayda yırrnı beşer kuruş verile- ! 
ne ınsast lazımdır. taşırlar! rek memleketin sıhhati muhafa-ı Dahili ha.:alıkiar teda,ıhan< i 

8 - Memlekette umumı· hela' işte ben muhterem Gireson za edilmiş olur!. d I l cuma an maod.ı iter gOn u~lcd;n 

ar o madığmdan halk hamama gençlerinin vatan ve miHet sev Neticede Niyazi İsmet Beyin >onra saat :ı den 4 de kadar 
taşınınaktadırlar bu helalar a- gilerile çarpan k..'l.lplerinden ka teklifi veçhile memlektin çalı- k<k. kadın , • çocukların dııhil~r~ I' 
cilen yapı1malıdırlar. pan arzu ve di:leklerini 19 mad- şan unsurlaril sermayedarlar ve ha>talıklarını IJivan}olunda 118 

9 - Klüpler hayır müessese de de hülasa ettim ve gazete- hekimler için müşterek menafii ı numaralı husu;1 kabine,lnde tc· 

!eri addedilerek meccanen elek- miz ha~ında gösterdikleri şid olan hasta sandıklan teşkiliitı-İi•'llı.iiviıi iı'iiicleliriı. ıİ'fmd~cllfomq~J~;t;•n~l~ııı~l:_.;2.1~9~8~ 
trik cereyanı verilmelidir. detti alakaya teşekkürler eyle- na ehemmiyet verilmesi ve bir ı · 

28-1·931 tarihinde kapalı 

zarf u,uJilc müzayedeye konan 
Gedizin Karapınar ormanına 

zuhur eden tulibin teklif ettiği 

bedel iktisat vckAletince battı 

!Ayık ;:liriilmcdiğindcn ı ;;.3. 93 1 
pazar );Ütllİ saııt 1;; de ihalesi 
icra edilmek lizre yeniden ka. 
p:ılı za~f . ıı:;ulilc müzayedeye 
'" z :dılmı~tır. Taliplerin şeraiti 
s:ıhıka vechile teklif mekt 1 . up a-
rılt> yevmi mczkürda Kütahya 
orman müdiriyetinde müteşekkil 
komisyon riya etine mliracaat 
eylemeleri ilAn olunur 

10 - Merkez ve köylerde ku dim. Binaenaleyh bu temenni- madde halinde İş kanununa it
ll1a•r ve işret salgın bir halde- yatın biır kısmı merkezi hüku- hal ve ilave olunmasnu temin 
dir! Köylüler 3 ay çalışırlar 9 mete ve bir kısmı da vilavete etmek üzere sıhhiye ve iktısat 
ay zevk ve sefahetle yaşarlar. taalluk eylediğinden icrayı ica- vekaletlerine müracaat olunma
l(adrnları ipekten elbisede yek- b~ tehir edilmeyeceği şüphesiz- sı kararlaştırılmıştır. 
dığerile ya•rış yaparlar! Çünkü dır. R.K. -Burada siyasetten bahsetmi 
zahmetsizce elde edilM fuidık A -• •duub• 'yt I k zıssıhha kanununda 50 amele is-

Mi L L i,Y ET 
MATBAASI 

ınahsulü vardır. VTUJ!& a a ar 1 tihdam eden müesseselerin bir 
l t - Köylüler işret, kumar tahsıl edecekler tabip kullanmaları tasrih edil-

\e fuhşiyata müptela oldukla- İktıaat vekiı.leti hesabına muhtelif diği halde daha fazla işçisi olan 
tından borçlarını vermeyorlar memleketlerde zlr~at. ve baytarlı~ yerlerin kaç tabip bulunduracak 
ve alacak! 1 h""kA t tahsıl •.dece~ elendılerın muamelelerı !arı tesbit edilmediğinden bu ci-

Avrupadan getirdiği Tahta Hurufatla BOyllk davar 
y . Afiş.terli( yapar. Her müesseseye elverişlidir 

i\l 
enı senenın azanç Defterleri oefls surette ba~ılmı•tır 

ı C'l:mua, gazete, cvrnk lı f ' • ı mat ua, atura, mektupluk kılt,a 

,.ırı. l~nrn'izit t:ıb·ını deruhte eder 
Telefon lst 3911 • 2·3 Kitap kıs.mı kapı ı arına da u ume bitmiştır. Bır haftaya kadar Avrupa- · · · · - · · ı 

d 
sın, gösteriyorlar ve "git 'd eklerdir Baytarlık tahsili hetın hır nısbet dahılıııde tayını 

ava ya gı ec • · · d bb.. b 1 j 1
2 

et,'. deyorlar ! için 20 martta yeniden müsabaka a· ıçın e te~e ~satta. .u unu~ma-
-B.- ·· r.. inamız vok çılacaktır. sı ve İnhısar ıdaresınm vazıveti -

1 

lzmir sür'at nostası 
(Cumhuriyet)• npuru 1 

mart pazar 14,30 da Galata 
rıhumından kalkarak lzmlr'e 
gidecek ve çar~amba sabahı 

gelecektir. 
Vapurda 

orkestra ve 
tur. 

mükemmel bir 
cazbant mevcut-

Takriben be~ yüz metre 
mlkAp çıralı çırası.z ve me~e 
kütükleri ile gürgen ıhlamur 
ve karaağaç hatıllarının mü· 
bayaası kapalı zarf usulile 
münakasaya konulmuştur. Şart· 
nameyi levazım miıdiriyetlne 

müracaatla gören talipler işbu 
kerestenin ister lıcvetl umu· 
miyesine ister yalnız bir kıs· 

:nının' itasına da talip olabl· 
lirler. Kapalı zarflar 1 O mart 
1931 . alı gunlı saat on yedi
ye kadar yüzde on nisbetin
de teminat akçelerile beraber 
levazım müdlrlyetine tevdı 

olunması ve bu tarihten >On· 
ra vukubulacak mürac1atler 
ile teminat akçesi.z tekliflerin 
hiç bir hükmU olmayacag-ı 
ilan olunur. 

Mart 1931 

Münderecat 
1- Kudreti elektrikiyenin 

ziyaya tahvili 
2- Tenviratın asri tema

yülah ( L. Gillet) 
3- Mütenevvia: Büyük bir 

geminin mutfağı, gece 
sporu, bir tavuk küme
sinin sun'i tenvirine ait 
bilanço, korkunç rak
kamlar, iki referan _ 

dum. I 
4- Yüz sene uyku, ( Ro

bert Dieudo~ne) 
5- M~a~ sahifesi (Henriot) 
6- Turkıye güzellik kıra

liçesi ve saire. 
Elektri' Şirketinin mu

addit kıraat memurlarından 
veya Metro Hanındaki da
irei mahsusUtndan Ameli 
Elektriği isteyiniz. 

• Dr. FAHRETTIN Iı.'ERl.:ıt 
Seyahatten avdetle hastalarını 

- kabule başlamı~tır 

~ .. ıema - Tiyatr.o _ı 
Is. B. Darolbedayi 

temelllerl 
IStm-lflDl1UI Bu akıam 

~I illi ~ '~' :·;: :• 

vardır. 

1111 \'odvil 

1 1111 1 3 ~:iri~; 
Nabi Zeki il 

llllllll 
Hu u1am 

umum bilet
lerde tenzilat 

Altı yaşından aıa~ı çocuklar 
tiyatroya kabul edilmez. 

Gl'e her gün sut 13 tın ltib 1 

ren açı kıır. 

Fer ah sinemada 
• Bu gece• halk gc<.:csi komt;,. 

Karakoz 1 lıiscyin bey tcmsillen 
\C sinema meccani kiymt'tt r 
hedivekr kolrnk 2;; lcıırıı• 



' t 

• 1 

1 

, • 1 
1 1 
1 1 t 
1 1 

: 1 

1 ! 

i 
• 1 - . 
; 

1 
ı 

\ 
il 
1 

~i 

' : ı 

' ( 1 1 

: 1 1 t 

• ! 
1 

1 1 j 

i 1 
11 1 

( 1 

l 1 i 1 

aı •ı 
< •• , 

' ı' 
ı. t 
~ 1 , ı 

' . 
u · 
i . l 

~ ıİ 
1 1 
;. J 
> 
n 
1 
el r 
l ı l 

• 1 
I' 1 
r; 

r, 
r iC 
• 
1 1 ı . 
1 ı. 

ı · ! 1 1 ı 

l 

< ' 

1. : ı 
t 1 ~ 

l 
. 1 

ı 1 
ı 

' .. 
l 

--
Cl.\l IRTJ:si ~üBAT l\IJI 

ısmarlama kostümlere ihtiyac kalmadı 
Çünkü; Galata'da Karaköy'de börekçi fırını sırasındaki büyük mahallebicinin üstünde kain 

• Büyük Elbise 
Fabrikası 

KaffYyen ısmarlamadan farksız, en mükemmel ve en şık ınglfiz kumaşıa-rmdari en son 
modaya muvafık ve kemali itina ile imal edllmi.ş hazır elbiseleri her keseye elverlşll 

flatlarla muhterem halkın enzarı istifadesine arzediyor. 

- Balıkyağından daha 
iyi ve alınması daha 

kolaydır 
Doktorlar; Emulliyon Skoı kuvvet 

turubunun bılıkyıgtndan llç dalı da· 
ha kuvvetli ve daha 61hhi olduğunu 
bilfül iapat eımlşlcrdlr. Terkibinde 
•inirleri besle.en ve kemikleri <ağlam 
laştıran Hypophosphiı) in mevcudi 
yeti F.mubiyon Skot'u fakrüddcm, 
kuvvetsizlik z3fı umumi gibi ahvalde 
pek mükemmel bir fUr~bu teşkil eder. 

'oneçyn :\lorina balıkya~ının en zen· 
gin \itaminlcri Skot tertibinde münd:· 
mlçtir. Bu vitaminler tuz ile berab,r 

, $ı•m. kemikle~, beyaz ditler ve uzun bir hayat temin eder. Çocuklar 
·opükhl Emulsıyon Skoı,u sev." snc içerler n btiyükler kolay hazmini 

takdir cJerler. Sıhhat ve kuvver için h ıkiki 

_ ~mulsiyon Skot 1 Uzennde ısr.a.r ettiğin~z .takdirde verdiğiniz para- , 
nın mukabılı kıymetını elde etmiş olursunuz. .................................... 
Tütün inhisarı Umumi 

Müdürlüğünderı: 
idaremiz ıçin paı:arlıkla 10,000 metre markalık yerli bezi sa· 

tın alınacakur. Taliplerin ihale günü olan 4 mart 93 l çarşamba 
gunu ne kadar 'l umunemizi görmek ıizre Gala tada mübayaat ko· 
mı yonuna muracaatları. 

-
... ADEMi iKTiDARA KARŞI04\lt0e 

GLANDOKRATiN 
Meşhur Sıcinıch ve Brown • Scckard'ın miihim ketlidir. 

Zaman ceza deposu. llahçebpı 37, lsı.nbul 

Kutusu 200 kuruştur. C:OOOOOOO ,. 
' Dünyanın en hısaas ve en dakik saati olup 

15 sene için taahhütlüdür. 
1929 senesi Bırselon meşherinde birinciliği 

kıunmıştır. 

l'ldlan• ehvcnlycti ve saatlerin zarafeti 
bilhasaa dlğer markalann fevkindedir. 

Türkiye için umumi vekili: 

V AHE OTOCIY AN - Istanbul, Sultan Hamam, 32 No. 

Ur. A. Kutiel 
Cllt, frengi, Belaoğukluğu ve 

ademi iktidar muayene ve.elel<trik 
tcdavlhanesL Karıköy Börekçi !ımıı 
sıraoınds No. 34 

Dr. HORHORUN1 
Belsofukluıtu Frengi ademi iktidar 
tedavihan sı. BeyoJtlu 1 okıtlıyan ya
nında .\lckt•p mi.ak :15 Tel J 152 

Dr. Taşçiyan 
Helso~ukluJtu ve Frengi ıcdavi· 

hanesi. Eminönü \linasyan eczanesi 
karşı sok1ğınd1 . "o . .J. 

BbJuK Tllllff 
PİYA GOSU 

AOrıyan yerinize bir 

ALLCOCK'S PLASTER 

yakısını tatbik ediniz • 

Muhakkak aurette hırare1 ve teselli tevlit 
eden tayanı hayret esmer yakıdır. Kuvvet 
ve tesiri o derece bQyQkdOr ki derhal tedavi 
•• en t•d1t ıarıyı ıerlen teıkln ıdıP • 
Allcock's Plaster yakıaı sair mQmaall lllç· 
lara faiktir. Zira tatbik edlldlill bOtOn za. 
tnan zarfında tesirini ifa ıder. lumbago, 
Siyatik, Romatizma, Arka •Orıları, ÔksO· 
rOk vı Nezle onun tıılrlnı kartı k•· 
••tyyen mukavemet edemez. 

ALtCO( S 
POROUS PLASTERi 

Her ecı.anıde aatııır. 

Acentaıarı~ J. BERT A Co. 
Po•ta kutuıu ı 233 Caıaıa, l•tanbul 

Sirkecide Ankara caddesinde 

M~~~L OTELi 

Dr. IHSAN SAMI 

Gonokok aşısı 
Belsoğukluğu ve lbtlUltlanna 

~ kartı pek tcslrll ve taze aşıdır. 
2. Cİ keşide 11 ıVJ.art Dln.nyolu Sultan Mahmut tllrbul 

1 )31 dedir. ıu:==> No.ısı 

- , :. . . , . ~S-i , . · ::- .. .,.. ·; ' ·~ ~;- .. ·. ,. 

MUSiKiDEN ANLAYANLAR 

TELEFUKEN RADYOSUNU 

1t:RCIH EDER&Ell.; 

CDNKD 

Sesin temiz ve hakiki 

olması ancak TE1FUNKEN 
ahize ve oparlörile 

mUmkUndUr 

BOURLA BiRADERLER ve Ş•• 

Müfettiş namzetliği 
müsabakası 

' 
Türkiye Ziraat Bankasından: 
5/nisan/931 pazargünü sabahı Ankara veİstanbul Ziraat 

bankalarında saat 9 <la acılacak müsabaka ile 15 müfettiş namze
di alınacaktır. Muvaffak ~!anlara başlangıçta 120 lira aylık ile se· 
yahat ve teftişlerde yol masraflarından başka 6 lira yevmiye ve-, 
rilir. 

İştirak için evvel emirde İktısat veya Hukuk fakültelerin· 
den ve yahut ulumu aliyei ticariye veya mülkiye mekteplerinden 
birinin mezunu veyahut son sınıf müdavimi olmak lazımdır. Di· 
ğer fakülte \reya yüksek mektep mezunlarının mali müesseseler· 
de en az iki sene hizmet görmüş bulunanlarr da müsabakaya 
dahil olabilirler. 

Talipler Ankara, İstanbul ve İzmir Ziraat Bankalarından a· 
lacaklan şartnamede yazılı vesikalarla birlikte nihayet 31 mart 
931 akşamına kadar Ankarada teftiş hey'eti Müdürlüğüne biz. 
zat veya mektupla müracaat etmiş bulunmalıdırlar. 

--ızınir Maarif ü~~rlü~ün~en: 
. 1 ·nen. d · l>t:ısyon c:ıddtsindc kılin natamam mektebin ikmali 

in~ası 1 tı-2 11.ı I tarihinden ıtibaren yirmi gün müddetle ve kapalı 

zarf mul le miıııakasaya konulmuştur. ln;asına talip olanların keşif· 

name, Proje, fcrınt şartname ve münakasa kaiıncsini görmek üzere 
hcrgiin lzmir, Ankara, lstanbul Maarif mLirl~rlüklcrine ve münaka
:ıy:ı iştirak etmek iizcre de 8·3·931 pazar günü lzmir vi!Ayetl 

daimi encümenine müracaatları. 

Kitap tab'ı 
Yüksek baytar mektebi rektörlü

ğünden: 
• • Yüksek baytar mektebi ıçin tap ettirilecek emrazı hariciye ve 

teşrihi feres kitapları münakasayı aleniye ıuret:le 11 mart 931 
çarşamba günü saat 14 de ayrı avn ihaleleri icra kılınacağından 

talip olanların şeraitini görmek ve yemi ihalede de defterdarlıkta 
müessesatı iktisadiye mubayaa komisynuna müraca:ıllarL 

~ 

Tarla farelerinin 
ölümü 

Mahsulünüzü kurtarmak 

BAYER 
fabrikasının 

ZELiO 
tanelerini kullanınız. Büyük ecune
lerde ve ecza depolannda bulunur. 

C Fröhlich, Sultan Hamanı-Ken
dros Han 6 lmnbul. 

IJevrcdi!ecek ihtira b,.,au 

Bira kcipük mayası hakkındı 30 
Mart 1921 tırlh ve 3184 numara 
ıahandı IS sene müddetle S!nai 
müdüriyetinden bir kıt'a ihtira bcraa 
isıihsal kılınmışa. Ru lterre mızkOr 
ihtira fruht veya icar< verileceğin
den iştira'1na veya isıicarını talip 
olan ••vatın i•tanbul yeni postahane 
arkasında Aşir Erendi kütüphanesi 
caddesinde Türklye Han No 18·22de 
mukim vekili H. W. !STOK Efen• 
diye müracaat etmeleri. 

Devredilecek ihtira beraa 
Bira Köpük l\layosı hakkındı 30 

mm 1921 tarih ve 3185 numara 
tahtında on btf sene müddetle 
Sinli mUdürlyetlnden bir kıt'a ihtira 
beraa istihsal edllmişd. Bu kerrr 
mezkOr ihtira fruhı veya icarı veri• 
leceğinden lştirıs111 veya lsticanna 
talip olan zevatın lsıanbul Yeni pos· 
tıhane arkasında Aşir elendi lı:ütüp• 

hne5I caddesinde Türkiye Han No 
18-22 de mukim vekili H. W. !S
TOK Efendiye müracaat etmelerL 

I 

- • 
Iktısat Vekaletinden: 

Ankarada inşa edilmekte olan 
Zirai ve Baytari enstitülerinin ka
lorifer tesisatı hakkında ve 5-9-
13-17 şubat 931 tarihlerinde Cüm· 1 

huriyet, Milliyet, Akşam ve Ha
kimiyetimilliye gazetelerile neş
rettirilen ilanda beyan olunan bu 
tesisata ait muhammen bedeli o
lan (170,000) yüz yetmiş bin lira- , 
nın dercedilmemiş olmasına bi
naen alakadarların bu mikdar 
Üzerinden 0/0 7,5 teminatlarile bir
likte ve yevmi ihale olan 12 mart 
931 tarihinde saat 16 da Iktısat 
Vekaleti Ziraat Müsteşarlığı kıs
niında müteşekkil inşaat komis
yonuna müracaatları lüzumu ilan 
olunur. 

• • li: . ·'• .• ,, :, 

Ernlak ve Eytarn Banl{asınd[lll 
1.,aksitle Satılık Emlak 

lstanbul, Beyoğlunda Zincirli" 
ktıyıtda kasır ittisalinde ve Sil"" 
randi çiftliği namile maruf arh'Z 

müştemilatile birlikte ve sen~' ı 
taksitle satılık:tır. ihale 2 rnart 93~ 
pazartesi günü Ankarada Bank 
idare meclisi huzurile yapılacak" 
tır. Teminat 1500 lirad1r. Bu htı" 
susta tafsilat isteyenler Istanbui 
lzmir şubf'lerimize veya lJmuı 
uıüdürlük Emlak idaresine mii 
racaat edebilirler. 

Tütün inhisarı Umum 
Müdürlüğünden: 

İdaremiz için 5,000 kilo .siklop çemberi alınacaktır. Talipleri' 
2 mart 93 1 pazartesi günü >aat 10,30 da Gala tada mvb·~ ' 
komisyonuna müracaatlarL .......... --......................... ~ 1 Dev~t Demir yollan idaresi ilanları 

Seylabın Şark hatundaki tillıribau hasebile seyrü sefer inkıı" 
ugradı.ğından 23 şubat 931 tarilılnde icra edileceği i!An oıun.ıf' 
bandaj münakasası ll mart 931 pazartesi gününe tehir edilmişti!· 

• • • Jd 
Konya - Yenice hattı üzerinde Hacıkm istasyonu cıv8jınd• 

taş ocaklarından çıkarılacak 8000 M3 balast kapılı zarfla .nun' 
bsaya konmuştur. dl 

Miinakasa 16 mart 931 pazartesi günü saat 15 te Ankar• 
devlet demlryolları idaresinde yapılaca~nr. ~ 

Münakasaya iştirak edeceklerin tek.lıf mektuplarını ve muv~ 
kat teminatlarını aynı günde saat 14,30 a kadar komisyon katli" 
liğine vermeleri ltzımdır. P 

Talipler münakasa şartnamelerini ikişer lira mukabilinde An1'~ 
da, Haydarpaşada ve Konyadı idare veznelerinden tedarik e ' 
bilirler. ~ 

Mes'ul müiiüi: -BürhsnedıJİ-
• 


