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Kazanç ve veras::.;ergisi tadilab Rusyada ispanya M. Raşit B. '11,.ı o-~~~~~--

( s .. ,. brinci sahifede) ııeketİerde bulunanlar mc_n~ ve gay- E fi b' ı Kar•şık vaziyet Darülfünuna hücun1 ~~ili~ -
. . 'b' d . 1 . tarafından 1 ri monkul mallarm vergilcnnden bu tra 1 ır cevap a d d. 

c;kısı gı • ~ı~e en .. memleketlerde almdığ• sabit olan ve- • • • d. evam e ıyor edenlere cevap,eriyor B ı d t f"' , 
tahakkuk ettırıJecek ve kes1!e - raset ve intikal vergisinin tenzili C· iştirakinı bıldır ı d aro ar a as ıye 
cekti. . • sası kabul edilmiştir. Yeni projede . . _. . . . , MADRİD, 12 A;_A. - Ma - Darülfünunda ıalahat için hazırlık 0 

Veraset verg;sı itiraz için merci ikiye. ~ıkanlmıştır.. Avrupa bırlıgı tetkık komı~- nt te mevcut asken krtalardan lar yapılacaktır. Emanet bu işle ciddi 

k İster mükellef, istrr dı~er. bır şa~s yonu müzakeretcna davet edıl- büyük bir kısmının kışlalardan bir surette meşğul olmaktadır. Yal· 
nasıl ahnaca tarafından sahtekarlık ıkaı sur~tilc mesi münasebetite Sovyet Rus çıkmaslna müsaade edilmemek- nu: bu meseleye dair actahiyettar ze· Devlet hizmetinden çıkarılanla 

arhk avukat olamayacaklar ANKARA, 12 (Milliyet) - Dün· hazineden vergi kaçırılı:nası . ~ndc anın verdiği cevaptan dün bah tedir vatın fikir ve mütalcalacmdan istUa-
kü heyeti vekile i~timaında müzake· >•pılacak muamele tayın edilmış ve Y , . •. d I · t · . . . . de edilecektir. İslahat işi bir ihtisas 
re ve kabul edilen veraset ve intikal verginin beş kat istifaıa cihetine g_i· setmF.§tık, . ~na 0. u aıansı., a Radikal frr~sı, ıntılıaba~a .ış ve ilim meeelesi olduğundan her önü
vcrgisi tadilat• ile kazanç vergisi ka· dilmiJtir. Emvali gayri ~enkulenın rafından hıilasa edilen b~ ce~a_p tirak etrnemege karar vemuştır. ne gelen ileri geri söyleyemeyecek- ANKARA, 12 (Telefonla) -1 üncü maddelerine na7.aran 
ııunu tadilAtı bugün Mecliac takdim vergisi hini vefatta ~mvali mezbu~- ta Sovyet Rusyanın bugunku ı~ Cümhuriyetin iiarunın yddö- tir. _ Barolarda yeni biır tasfiye yap- killerin müvekkilleri hes 
cdilmi,tir. . den istifa olunan müsakkafat vergı- tısadi buhran hakkında kendı- " .. .. ebetile Cümhuriyet Darülfünun emini Muammer Raşit mak lüzumu mecli~ mahafilin· ikame ettikleri davada sui 

~cr:ı-act ve intikal vergisi tadılit ~ne _nazaran tahakkuk eden kıymet ne mahsus telakkileri olduğu =f~a~~:~ Madrid rıümune Bey son zamanlarda salahiyetsiz kim de hikiın bir kanaat halindedir. ye1!lc haıreketleri anlaşılırsa 
ı-roıcaındc merbut cababı muclbcyc ilzcnndcn alıruıcaktır. 'k ed"/ ek b cevapta de . . seter tarafından Darülfünun hakkın· Adli kiıl y f K 1 B hk' 
"o"rc 1926 acnesindcn beri vergileri Veraset ve ya vaaiyct tariki . il_e zı_ r 1 e. r u uzun hastahanesi önünde hır keçıt ye ve i usu ema sen para cezasına ma um _ k alı da söylenen ııöderc şiddetli bir cevap d b 1 . 1 l - · d"l' l 
miz meyanma &innit olan veraset ve mal sahı'bi olanlar beyaruıamclennı: nıyor ı: . . resmi icra edecekleri haber n- vererek diyor ki, e _ u mese eyı meşgu o maga ı ır er. .. 
intikal verem ve bu vergiye ait 3 in- ı - Türldyedc vefat eden bir k~ Maamafih, bu tcıakkil:rı .. b~ra.d" ması üzerine mezkUr hastahane _ Salliıiyettar zevattan makaa· deger bulmaktadır. 4 - Türle ceza kanunu 
san 1926 tarihli 2797 numaralı ka· sedcn tevarüs vukuunda vefat tan· inh etmek lllı:umsuz gibı gozükür. ·· .. "h' r kuvvetleri ılım darlilfilnun mefhumunu iyi kav· Diger taraftan devlet hizme- müteaddit maddelerinde a 
nunun birinci maddesi hükınil gayet hinden itı1ıarcn uamt 4 ay, Ancak. cihan sulhu ve bihassa Avru· ~mune m~ 1':'1 !>° ıs ramrş ilim adamlarıdır. Darülfünu· tinde istihdam edilmemelerine kat ve dava vekilleri hakk 
oenlf ve cbepaiyona ait maddesi ise z _ Memalild ccnebiycde v_ e~at c- pa s:ılhu, bu sulbü ihlıil e~mek teJ_ı· ıkame ed, ılınıştır. . . . k ld · bilm rıl 
;

0
n derece dar tutulmllf olduğundan dcnlerin vefatlarına ittıla tarihinden likesini gösteren sebepler u:ale edile Jaca da kurşuna dizılmış, o- nun ne deme 0 ugunu eye e- heyeti mahsusaca karar verilen meslleki hareketlerine müt 

tatbikatı fena neticeler ıc.;-ı.tir. itibaren uami 4 ay. rek umuml surette temin edilmedik- lan yu" 7.başı "Galan'm" annesi- ~1 ömri!"dde ~"ilccncbi hdariiaya·tınuu~~a~ lerin barolardan çıkarılması ve lik §iddetli ce:ı;ayi müeyyid 
_....., gormeıru~. anım nun 'k l . . d b hah tın ktad 

Bu verci kanunu medeniden evvel_ka 3 - Billbedel ~e~ hangi bir suret- çe Avrupa tesanü~~n_üı_ı iktısadl ve- nin ikametgahı civarında delfri- nımaınış kimselerin darülfünunu ten- vesı a arının ıs~ a~ı ve un- mevzuu . s o a rr .. 
~ ~dllmlf oldutundan bu .. vc~yc le v~ b~~ ın~\a~ scrve~ sair aahalarda te~·~ ıstihdaf ~n. yeler gezmektedir. kit etmesi ve ya onu ıslaha kalkış· dan sonra bu gıbılenn barolara 5 - Nıhayet bu meslekin 
aıt hukDmler bililıare mevkii menye- tesahup edildiği tarihten ıtibarcn hır mosainin herhangı hır muvaffakiyctı 'd k d' 'lmi ması kad;ır giilünç ve memleket he- alınmaması neticesine varan ba .rası adarleti tevzie memu:- m 
te giren kanunu! medeni hlllrümleri i- •> zarfında ita edeceklerdir · movzuu oolısola.mayacağt da bütüııl Huesca a urşuna ~zı ş sabına a'-1klt bir şey olamaz. Bu gibi ıoların resmi müessescılecden kemeler ve hakimler b.u:ı; 
le de lteaı ahenk bulunmamıJtıc. Veraset tarildlc intika.l eden cmva- a"kadar cı~·;etlcrce bedihi olmalıdır.! olan yüzbaşı "Fernandez'ın hatı b' · Tll k 

h' · "' j • • • söz~c~ darill~unu -~ ':°nctıce r madut bulunduğuna dair adli- da cereyan etmekliği iti 
Bu ııJııenlnıl~lilı: bilha~ ~~ ~e !in laymctinden ?'ütcvefbrun _ını Bazı menıh·kctlerde milll bütçelerin/ rasrnı tebcilen yapı~-~' :1Y1- Ununı kıymetaı.ı gMtcrilmelde kal- .. . . f . k ba al "'d ~~ı.. • bb" l l 

recelednde mırutan mutcvellit ~ vefatında tcrkctmlf o!duğtı vcsaıka yü~de kırkına ve ellisine kadar çıkan. ne takriben iki bin kışı ıştırak maz ayni umand:ı. münevver ~i· ye encuınenını te sır ararı y e ... e ~.sı teşe us er e 
ltaklamu vcrciyc sureti tabüye~dc müstenit ~u t~ olunacaktır. daimi tezyidi tcslibat ve bununla bir! etmistir. Kiliseden çıkıldığı sı- ncnl~rin de tetkik!ıi:ı:, tenkitleri ; ! ram eırtesi heyeti umumiyede best olarak yapılan sair mes 
sarih bir tearuz ve hakııalılrtevlit et Veraset tarildle intikal vulı:uunda te- tikte yürüyen v~ bütiln cihanda mü-1 d ·s . , 1 · b' hü iline karşı mübalatsızlıklarmı ort::1:ı müzakere.edilecektir. leı1le mukayese edilmeyeceği 
mcktedir rckc tahriri halinde takdiri kıymet di d "' b .. kü' .:.,,. ra a, uvarı "uvvet en ır - 1 1 h d'I . •• lı:k • . risl da _ .-ı tema Y"" eruueşen ugun -,-· . ed k niimayi<>ı-iler- kcyar kl, en l"VVe :sa e ı mcııı m· Encümen bn kararını esbabı şikirdsr. Avukat yapa 

Bu 'l'ergi kanunu vergı lı:anu~ ve yahut va er aramn ".'"~ıwc si huzursuzluk ile devletlerin dahili, cum ı~ra ere - = um gelen ~fr .. ~urdu~. 1~tc bu muçibe mazbatasında şu esasla mek için de mutlaka bir b 
da annıtmaor Uzun ı:elcn tertıp YC ten tc.karrür edecek bedel uzennden 'k d. b dı la la aynı zamanda den bır grupu dagıtıruştrr. Et- mahı•ırl:m goz onune getırcrek da- . . . kt . lm 1 b · 

uh L.., .. __ deh · 1mac1ı· ı -•-- ...__ Bu ...,_.atle ahnan 1 tısa ı 1 ran r C mh · " · ra ıstınat e .... ·-e edır muk""yet o aK mec un vuz u..,. UÇLcc:e aı.ıı 0 • 1' verg_ .....,..ca....... . _. . . vahimleşerek ~rtan iktısadi münafc-
1
raftan "yaııasrn Ü unyet nı rülfünun hakkınd,.ki müt-.kala.rın al· ,..,,..,.. · · - 1 

f~ inb~ resmin. h~ t'~ck ;~gid:..: n;:n;:;;amesı ::;:~ ret beynindeki kat'l mün.asebat bizzat dalan yükselmiştir. Bazı kimse- tındaki imzalarda evveli bir seliihi ·, 1 - Hakiınler kanununun ye kanunda musarrahtv.. Ba 
ihba~ ~.ycti~klfive:;:c~ et= .~ı;:,.yacaktu . 0 rç ve burjuva _iktşıBatçıların tah~ tasdilan !er tevkif edilmiştir. yeti ilmiye ııemmcsi ararım. İmzasızl dinci maddesine göre avukatlık ki inzibat meclislerinin avuk 

dilm 
ou;7~ bah .. ede il eladır. Bır taraftan muhtelif devletle· yazıların darülfünunlu •?~ilı_ıü tak.ın- mesleğine intisap eden'ler bu ılar arasından intihap ile ~eş 

c cınıt ve usus mucyy e · .. beti · · · il ti' k Rİ A B ması cfa ka_ n.aa ___ t bahş de_gildir. İlim: meslekle-'e g""ı'rdı'klerı' mu"d- ku··ı etmesi vP- bu meclislenn tahkim edilmemiş bulunduğundan ba Al' b nn "'.~n~s~ e~nı ıy .eş rm_e. v: MAD D, 12 A. · - aş- ası ı- ıu -.,. 
zı tıadiaelcrdc kanunun tatbikatı müş 1 ey her turlu ıktıSlldı teşrıkı mesaının. lu IIca caddelerde fevkalade iıızı- ~~:~:r;~~ ha:. t~~=~=:ü~:ı: detin rub'u hakimlik hakrndaki ~bbeden avuk~~lık mesleği 
kiillta utndJtı da va.kidir. Ve niha- • . • ~mlu eaı>sı olan su!~~ aralarında .ak bat tedbirleri alınmıştır. Yaya ası da ancak dediğim meclislerde te- kıdeme zam olunur. ıcrasmdan men ı rtıa.?5ur bul 

t bu vergi kanunu heyeti umumiye (Başı 1 ıncı sahifede) vıyc ctmrk arzu edıhrkcn dıgcr u- . r f zckkür edilmekle bir fayda temine- 2 - Ayni kanunun on dör- nanlar hakkında terfıh kay ;t itibarile hududu mükellefiyeti ta- grenin, digeri de bizim hazırlad!ğ.•·. raftan bu devletleri yekdiğcrinc kar- kaldınmlarr boyunc~ po_ıs e r~- der... düncü maddesinde yirmi sene kadar muhtelif cezalar vereb 
yı·n no ....... ·mdan .a. gayrı' vazıh ve ih- mız iki rapor var. Bunların_ her ıkisi şı çıkarmanın istihdaf edilemc.ye_ceği dt sıraJanmrşt0ır_. Suva_n polıs M Ra . • 

"'""' .... 1 f k k d h~I d d Darülfünun emini . ua. ınme~ . ~t bilfiil avukatilık edenlerin en mekle selihiyetli olması ve ı tilaflara acbebiyct verecek bir mahi· de stanbul~ . ır ·a no. taı nazarııı- de bedihidir. Keza, Avrupa ıttihadı memurları şenır a : ın e o- B be d 1 de d s 1in 

Y
eti haiz bulunmalrtadrr. Bütün bu dan ___ vaziyeb_ ru ızah ve. ıfade edecek·. muay. y_en b>r içtimai ve siyasi •.ist. c- !aşmaktadır. ey bu Y~~ ~· 1 

.=So 
1 
ıp · yüksek hakimlik sınıfı olan tem zibat meclisleri ka:arlarmın kal 1 B den bahsctmışti. Dunkü n posta . . lı _ . . • bi hk l.. · ı 

noksanları ilana! etmek ve kanunu mühım vesı ar o acai<tır: u ra~oı me ıstınat eden devletlere tahsısı e- Heldo gazetesine nazaran, " Darülfünun bir kıc.l.a bir askeri mek yız mahkemesı aza gına ıntı- susı r ma _eme usu u ~ e m 
kabili tatbik bir hale getirebilmek ar !arım fırka kırkl~r heyetin.de müz:· dilmeyip coğrafi noktai nazarından polis tarafından yapılan mem- tep değildir. Biz mc'mtckette Darülfil hap olunabilir. kemelerde itıra'.!:Cn tet~_ık ed 
zusu ile tadilat projesi hazırlanmııı- keresı esnasınd_:-_ ıcap eden ızahab a mevzuu l:ıahsoluyoraa mlinakaşa ne- . - b' k tal be ·- nun olduğuna inan:nryoruz ... diyor. 3 - Hukuk usulü muhake- mesi baroların resmi muesse 
tır. şifahen verecegız · b . ticeı1inde her hangi bir milletin mez- nuıyete ragmen alaırço d ~ - 1-~ Muammer Raşit Bey dün bir mu· meleri kanununun 422 ve 444- !erden sayılınasmı icap ettiri 

Yeni projede vergiden istinası tcs- Gazi Hz. nin seya atı kür ittihada iştirakinin tcbcddiil ed,... le müderrisler ar nu a ıtı a harririmizc bu hususta gülerek de-
bıt edilen intikaller şunlardır: Benim zannıma göre Gazi Hz. se· mcyecck olan coğrafi vaziyeti itibari ederek bu sabah hususi surette miştir iri: 

1 - Umumi ve hususi mülhak büt yahatlcrini ikmal edip Ank:ıraya av- ile kendiliğinden tPvellüt edeceği ka· tedrlsata başlamışlardır. Bu .. - Benim sözlerimi sui tclair et- Saracoğ·lu Şükrü Bey lsviçre ve Japonya il 
çelcrden i~are. edilen devlet ~üesse- detlcrind~n .. sonra fırka °:?kta_ı naza· bul olunmalıdır. Bu ittihatlar velev tedrisata heryerde devam edile- tiğindcn yazıları ben şaka telakki edi tamamen İyileşti aktedilen mukavele 1 e 
<ıatın~ vaki in_tikall~r ve kö_Yl~rı:' şah- rından b-~~~- meseleler .~z.ermde et- küçük bir kısnıile olsun bu coğrafi cektir. yorum. Çünlcii muharrir B. dünyada • . 
sıyetı manevıyclcnne vaki ıntikaller raflıca gofU!iilecek ve buytlk kongre birliğe dahil b;ılunan bütün devletle- , , hf li b' · t' hiç bir heyetin. biç bir cemiyetin ken ANKARA 12 (Mıllıyet) - ANKARA, lZ (Milliyet) 
vergiden mllstesnadrr. . ye hazırlık yap~ş olacrn•\ 

1 
ri de il;tiva Ptmeliclir. Bu mütaleala- :Atheneeb:.~ e '. 

1~ 1«Pı7"a 1ı dine mahsus bir disiplinden asla müs Sabık Maliye' vekili Saraç oğlu İsviçre hükfuneti ile akdü im 
2 - Hayri makaatlarla tcsıs olu- Bayram ertesı. te~ar stan ~ a av- rın hedahatına naz>ran bir camia için aktıne teşe us etmıştır. 0 ıs tağni olamayacağını ve disiplinsiz .. .. ·1 · d · fi edilen ticaret ve ikamet mu 

nan mücascsata ait intilıallcr, ibadet- dc~_ctmekliğim itlenn ~rada gostcrc- de bir devlet grupunun Avrupalık sr müdürü mahafel bnasına gele- hilrriyeti ke~ olamayacağını pek Şukrü Bey ~mı e ~- eı a ı- 1 . T" ki Cümh ri 
haneler, meccani hastahane, Dariiü· ccgı zaruretlere ~uallakur. Yalnız fatını iddfa etmesi garip ve kat'iyen rek hazırunu çekilip gitmeğe ala bilir. Her halde hürriyetin anuşi ye~ ~der~k. bugun ~ec_Iısın me- ~e esı ve u_r ye 

1 
_u 

cezc, cytamhancle~ b~ m_cy~dadır ... muhak~k olıon bır şey, varsa 1stan· anlasılmaz bir keyfiyettir. Sonra, mc davet etmiştir. İmtina ettikle- demek olmadığım bilmeyen kalma- saısıne ıştırak eunıştır. Saraç ıle Ja~nya ımper~tor ugu ar 
. ~ - Veraset tar~ld i!;e mtilral eden butla_ daıma yakından alakadar olarak seıa ·arıızisi Avrupa mcsahai sathiye· . d n lis müdür salonu tah- mıştır... oğlu Şükrü Bey meclise geldiği sın~ ım~alanan tucc~rdan. 

l:ıılumum ev eıyaıı ile furu ve kan ko- mcşı:ul olacağız. . . k yil d 4 5 •• +-kil nn e po f lin 'dare • • • • • kit he 'eti urmımiye müzakc- seynsefaın muk.avelesı tastık 
ca, ana babaya intikal eden menkul Farmakoloğ~ann bir müracaati sının an':" . z e · ve '.111 

··• liye ettirmiş ve mah e 1 • z va . y .. · · dilmek üzere meclise tevdi ed" 
emvalden beheri 300 lirayı geçmiycn Buı:ün farmakoloğlar cemiyeti ida- ed~n l.viçrenın ve hatti Y_ilzdc 1 ve meclisinin bütün azasını tevkif arO ağa rat ile meşguldu. Salo~ ~-
varis tıı.aclcri . re heyeti bize müracaat etti. Tcınu 3 un~ teka~ül ed_c~ N_o~eeın yalnız etmiştir. İdare meclisi, mesken ce arkadaşları çok sevmmışler miştir. 

4 - Mikta.rı yüz lirayı geçmeyen ettik._ ?cmiyetlcr~n tarzı tc;ıekkülü, A.-rupadaki araZlsı bu~n Avr~ 1ı::ıt masuniyetini ihlal ettiği iddia- • Amerikada bulunan ~tiyar ve İsmet ~aşa ot~du~u _rerden Ticaret mukavelesi 
,e teaçilc tabı olmayan menkul he· mesaısı ve gayclcrı etrafında uzun u- a11nm hemen hemen yuzde 45 ını teş .1 r üd"' 1 h" d ş'ki Zaro ağa hakkında Amerık.a ga- sabık maliye vekiline iltifat et- ANKARA, 12 (Telefonla) 
1iycler, udakalar, tcberrular,. zadıya konuftuk. Ecı:acıhğın memle- kil eden ve Fransa Belçika, Roman- sı e po ıs m ur a ey ın e ı . eteleri ari ari ler _ mi e anında er östermi _ Yunanistanla aktedilen tica: 

S - KOt" diplomatiğc mensup :ıc- kette tcrıtklri ve inkişafı, ecza mevadı ya, Yugoslavya, Holanda, İsveç, Da- yette bulunmuştur. iz g P g P şey yaz . § v .. Y.. Y ~ ~ 
•at mütekabiliyet şartilc bu vergiden nın istihzarını istihdaf eden esaslar nimarka ve Norveçin mecmu mesahdi maktadırlar. Bu me~anda Nev- t~. ~ukru Beyle kondorda go- ve seyrisefain mukavelesin 
müstesnadırlar. üzerinde görüştük. Bu cemiyetin me sathiyelerinin iki mislini tecavüz e- - york Herald gazetesı Zaro ağa ruştüm. tatbiki hakkında layiha ile k 
. _6 - Ammenin emniyet ve s.elimeti saisini milli prensipler noktai nazann den Sovyet Rl!sya gibi bir devletin çok yalandan aL'ikadar ettiği için mi aleyhine kansının burada mah- Hastalığı esnasında kendisi- dastro ve tahrir kanun liyiha 
ıçın bayatlarmı feda eden askeı- ve dan müsqit gördük Talepleri ve te- k b 1.. 1 • h' de bulunduklarını ve- münnsip olmayacağı sarahatle işaret kemeye müracaat ederek Arne- ne alaka göstermiş olan gazete- ruznamaye alrnmıştrr. 
;andanna efradının varislerinden ver mennileri hakkında Ankarada teşel>- .a u u a ey ın h 'ki . . - k edilmiştir. Bu fikir, komisyo,rnn he- rı'kaya azimetinden beri bir tek terle dostlarına >esekkur" ve hür Adi' • l · 
... alınma acakt b" tt b 1 • ~ahut mevzuu ba scttı erını gorme . . . f d k bul d'J -~ > ıye tayın erı 
b y ır. usa a u un3cag:ı,, , yeti umumıyesı tara ın an a e ı d l b'l .. d d' .. · d · 1 · · 'bl' M'll' · 

tkametgfilu Türkiyede bulunan bir Ankarada müstacel olarak alaka· ayni derecede gariptir. d'"' k~· , S t R .. o ar ı e gon enne ıgın en Şl· met erımı ı agrna ı ıyetın 
ıgı ta ,.ırne • ovye usya mumes· k' . ld - · · · ANKARA 12 (Telefon) 

şahıstan- gerek veraset dolayW!e, ve dar olacağuruz işlerden biri•i olan Sovyet Ru3ya tarafından alman sillerini doiTrudan doğruya ve birinci ayet etmış o ugıın_u yazıyor, tevassutunu rıca etmıştır. • 
gerek sair auretlerle digcr eşhasa in- talebe yurdu işidir. Binanın keşfi 23 davetnamenin 5"dır olduğu teşkila· derecede aÔkad:ır eden meseleleri ve bu münasebetle bir mülakat Üt t"k k" Adliyede yeniden bazı tebedd' 
tika~ ~den b~cümle emvaH~ vergi ile bin Hray~ _yapılm!'}tır: Bu keşfi mü- tı~ ismine _rağme~ A,rupa_ .devletleri- müzakereden menedecek olan komis- 1 neşrediyor. Bu havadis üzerine Oma l ma lDe lit yapılmıştır.Bu meyanda A 
teklıfı gaye ı~az ~dılmıştı~: ~~laaı.mıllıye vekaletı_ne tevdı edece- ı nın umumt bır ı_ttıh•d: degıl. de _Avru yonun mesaisine iştirak etmiş bulu- Zaro ağa gazete muhabirine söz\ 'tb }" b kkı ) "' 'h !!:: kara müddeiumumi baş ~uav 
.. Ancak _vcrgıde ~ukerrerlıg~ sebe-, gız; _Bır en evvel tamırata ba~laııma-1 pa kıt•as' dahılın_de . yek?ıger~d·~ nacaktır. Sovyct hükümeti yukarda ete. l a 1 a ayı a. 1 ni Sami B. Gaziayıntap miıdd 
~ıyet vcnlmcm•k uzer~ ecnebı mcm-' sı ıçın tcşebbıısa•ta bulıınncagt> . hukuki ve yahut ~ıyası ve.'çtımaı ala zikrolunan ~seı_eı::r hakkında ~o~is 1 • " _ ANKARA, 12 (Milliyet) _ umumiliğine, diğer muavin N 

katarla ayrılan ıki memlcKet grupu yon celse len hanemde her hangı ıza-' - Ben İstabuldan ayrılır i B .. h .. k. . M r t B D' bek' haki 

F ord yeni bir satış mağazası açtı 
tesisi ~evzu.u ":'h• ise m~ı_asavver hatı elde ct~enin ~-ümkün o_lmayacal ken kanma bin türk kuruşu_ ~ı-. _ugu;ı __ u_ umetın e: ı~e ev- ~ · ıyan . ır ce~ai Hasa 
teşrıki mesaılcrmde bu teşkılata men ğmı ve komı.;yon ıçm de ıarih cevap raktım. Bu da asgari kendisını ı d~. ettıgı b~r kan~ . layıh~a lıgıne,_ Ankara_ ıcr~ reıs , 
sup iki tarnfa ?a mils~~i ve ~uadilı !ar vermr,iı: _ıx-ıki de müşkül olac:ı- iki ay idareye kafidir." Demiş gore. Tu~kıye dahılıne otomatik F_eh~_ı_ B. Eskışehır ~_uku~ ha 
hukukun temın edılip edılme-. •ı İ'.•nı n»"n ıtıb•re olarak Avrupa ıt- . . makıne ıthal etmek ve bunları kimligıne, Uşşak muddeıum 

! 1 ycceği su•li varit olmaktadır. Avru- tihad~ ~et~k _komisyonunun gel~ce.k ı ımış .. _ _ şehir ve beldelerde yol, meydan, misi Hayrettin B. Ankara ba 
pa ittihadı tetkik komisyonun karar j ~esaısm.e ışbrakc ':'rar -:ermıştır, Dı.ger taraf_tan Zaro aga~ park ve bahceler gibi annneye muavinliğine, Şurayi Devlet 
suretinde mezkiir komisyonun cihan .IIaamafih Sovyet h~mctı şayaw beledıyece venlmekte olan uc- t h . 1 ruri"u yerlerde sehir za mülizimlerinden Sabri Bey 

Ford'un Taksimde açılan yeııi salış mataLusı 

Dün Talaıimde yeni inşa e- zaaı küşat edilmiş ve bu müna
dilen binasmda İstanbul hinter- sebetle davetlilere çay pasta ik
lantmm Ford Otomobilleri acen ram ve Ford otomobillerinin 
tası Oto Motör Ticaret Türk son tekeınmiillitına ait bir film 
Anonim Şirketinin satı§ nıağa- gösterilmiştir. 

iktısadi buhranını tetkike karar verdij arzu izahatı alıp ta komısyonu ve ko- ret katedilrnis ise de kaydı ter-1 a Sl~ .
0 u ~ :. . . _ . . . l d' 

I"" beyan olunmaktadır. Komisyonun, misyon dahilinde do.veli yapan tara· k' ed'lmi d, -·le!· ~t tl meclısı ve encumenlerce muna- mua_v~ge tayın edı~ er ıı:-. 
ı;· f · ti · · b' t tlrilı: edin ın 1 ş egı ır. ucre e · .. "1 k ktala t 1 E-1• hi hukuk '-"'-'mı Gali faaliyetini bu meseleye mi hasretmek• ın ruyc ennı ınat r ccye .. htl , od _ da sıp goru ece no ra ve o e , ..... ışe r ıldlU 

; emelinde olduğu. yoksa her hangi bir ı ~~ kadar komisy?"u ~'.i"tak_bcl ~esa- ı musta . em . ~gun n maaşı- mağaza gibi hususi emlikin sa- B. Ankara icra reisliğine Ad~
( anda faaliyeti sahasına başka mesele ısıne karşı alacagı kat_ı vazı~ mn- jnm veni~~ imkin yo~tu~. hi lerinin crzas la österecekle ye müfettişlerinden Fahret 
ter ithal ctm~k hakkım da mı muhafa bafaza t'dı:r. Sovyct hukihn.,tı lıu ka- Fakat tarihi hır adam oldugu ı- . P ıy g • B t . 1 . üd' .. 1 .. - .. e sa 

'ttih ed ko So~'- · rd • d · d - n mahallere koyup kendi nam . za ış erı m ur ugun • za ettiği ve bu takdirde de bu mese- rarı_ ı . az er .n '''':''nn ya 'ıçın av etın en sonra muracaat • bık Ki-· h'k' · S · B · r 
lelerin müzakeresi Avrupa devletleri-! mı il~ cihanulh sulhım~ ve ~·~~sa Avih- · eylediği takdirde tekrar hizmete ve hesabına ııletmtf ek m~nh~ı- 'nlig~ - . aeurutayın' aıpedilıne~"leıcr 

. b' .__ rupa a unun tnsınınc uo..,.~ tcvc ran Hinıayei E al cernıyetıne muavı gın .., • 
nın ır grupuna mı. yo""" mecmuu . 1 '"! le h t" 1- ...._blı- .. alınacaktır dir . . . o unauı e« er uru ~ uauı mu • · ıa-ı- Cemi._.;" bu 
na llU aıt olduğu ~yfiyctlen bu mc- ff k' . hadim olmak . d . r:~'R~~ aıı o ...... u.. ,.~~ ma- . • r· 
tinden &nlafılmayor. Bu mc~le, ttıbii :.:.~~Ulbem olmU§tur ~ aı; kineleri kumar ve baht oyunla- Masunıyet re ı 
dir. Çünkil, tetkik ko~yoıı.unun ~ü hükiimeti ayni zamanda F~nau :;'~ En güzel ve faydalı bayr.ın nna benziyen her hangi bir şe- ANKARA,.12 (Tcdefonla) 
zakcratr e_snasıı_ı~a. ko~~yoaun .. bır tırasmm nazari olarak b.bul ettiği ~ h_.:insi . l:umbııf;ldn-. Çocu- kil ve tertip için kullanmasr İsparta meb"usu İbrahim Beyi 
ııovyct m!imeıısilinm önünde mıuake devletlerin bildmiyeti ve hakubn ~ . ak ıa-·~ Şi cı·r . .. . . . r· bak 
resi münasip olmayacak mesclclc · .. . !11 ğunuzu hem seveodirirslnlz, !lıı yas o "'""'"'·""" ııer ıa- teşını masunıyetımn re ı -
de mevzuu babsetme«e hakkı olacarg-

1

1 mdi~e v~~-~ ~d J<:lllhatcttti~~ tem de l'.lsamım alı•tınrsınız. ~ tasyonlaımda bilet dağıtmak i- kında meclise gelen Başveki _ ., ., r ,.."'1illC uzerın e ve uu· v ~ • ...,,_,__, • k ·1· · 
mütalcası eerdolunmu.1. fakat bıı me- zat ırki bir grupa kal'JI çıkmayacağı T" ı.· I Bank ;sı çın mevzu otomawuıı:;ne otoma- ilet tezkeresı, teş ı atı esası 
celclcrin Sovy_•t.~us~yr kat'iyen alıi hakkındaki fikre dP istinat etmekte- ~~~,J;,~.,;~ tik hesap makineleri bu kanun Ye adliye encümenlerine hava 
kadar ctmedıgı ıçın mı, yoksa bilakis dir. ' hükümden hari olacakttr. le edi · 'r. 

--- --- -- - . ---- ·- - ,-- ,_ -

[:::::I::!~~~~~~~~!~~J
.~!~~::1:::::1 rada çalrşan ılaık,k-omÜnist hültir. Yalnız Lord Ponsonby'nin deleye rağmen, Rusya ile bir ·ya Ye°ttalyanm tek'lifi üzerin 

H ftal k s· ,. 1 l kfuneti tarafından en feci şera- cevabı şayanı dikkattir: Şimdi- anlaşma zemini Avrupa Birliği bir'liğe davet ediliyor. Fakat d' :tt ~~ }Yası~ ~~~ i~. a~tıı:d~ mecburi çalışma usu- li_k Rusya. aleyhine harekete ge kongreBi?~.~~· ~~ vet teklifine_ İn~lizler ?e mii 
---------------------- !un~ tabı tutulmaktadır. Bu, e- cilmemesıne ta,raftar olan bu ya, bu bıcligın mesa•sıne qtı- zaheret etmışlerdıt'. Yanı davt' 

İktısadt buhranın ta~yiki Avjıeri zaman evvela bu me- jBelçika:ldar aleme dünyanın en saB_rctten1başhk.aRbir şdaney dbe~i:ldirl. Lord, harbi umumiden evvel rak için vuku bulan daveti ka- tin arkasında Rusyanm takir 
u • 1 ınaena ey us ya ıır ma C h"k' ·1 t "tiz l.beral b l · · Kabul · ... be l'k "k d" g 

rupa ve Amerikada mütezayit selenin insani bir tarafını a-ı zalim bir milleti olc:.:ak tanıtı!- ı ak · ı · 'me · mahsul" _ar u umetı e ngı ı u et:miştir. notasının ettıgı ş sene 1 1 tısa 1 pro _ 
a m esır erın saı u h"k" . . 1 - h b' h'"~ 1ki .. M · 1 · d k L bioe sekilde hissedHdikçe Rusya .rarlar. Brı insani taraf bu'lun- dı. Ta ki İngilizlerle al1'.1astılar. nü satın almaktır Rusya 1 u umetının dost ugımu atır- ır u ..... sası evve gun osko ranun netıce cınn en en ço ın 

ile i'.ııücadele hazrrlık~ma da duktan sonra siyasetlerine isti- Ve propaganda da ondan ~nra satmak ta sar.et ·makin y~ md a !atmış. Rusyanın Çarlık idare- vadan bildirilmiştir. Notada ev teessir olan devletler vardır 
Öy · e esın en A B" 1 h 'k di h dl g~ ve~li~or. . le _gö~üy~r kamet veren amil, bu insani hitam buldu. başka bir şey olmayan sistemi sindek_i_ ~";Zİyetini neden tenkit veJ! ~us~anm . w?pa dev~eti ın~e~a ey . ı tısa ~ a 

~ı, rakm ıs~~~ sıyası faalı- düşünce imiş gibi bunun etra- !ngilizl~in Bulgar mazalimi takviye. e~mektir. İngiltere, etmedigını Durham pesk~~ telikki edilmek ı~tenılmemesuıe teşmkı mesaıye çalışıla.«:a:gı aıı 
} e~ı Rusya r.e muca~_ele .mese- fmda propaganda yaparlar ve hakkındaki yaygaralZı~ı da bu Rusya ıle tıcaret yapıp ta para s~nd":'1 ~';1§· .:>o:ıra . butun hayret ~er_~ edılm_e';cte ~e .son !aşılzyo~. Fakat bu te~kı ~~ 
l~sı etrafr:ıda temer~ c:<lecek- ondan sonra da siyasetin tatbi- nevidendi. Sonra Eımeni mi:llc- kazanacak diye, (150) milyon bır mi11etı esır, hükiimetı de e- ra da bırlıgın mesaısıne ıştırak ıye zemın bulmak hay'lı muşko 
tı~-.. Amerik:ı. g:ız.etelennın, İn- kına başlarlar. Harbi umumi- tinin mukadderatı hakkındaki Rus esirinin bu hayatlarını ida- sareti idame e<len teşkilat telik edileceği bildirilrnektedir. Fa- dür. Çünkü Rusya, kabul ettiğ 
gılız gaz~lennı~ ve Fransiz den evvel, lastik sanayide isti· alikanın arkasında gizli olan mesine yardım edemez. ki etmenin manasız olduğunu kat Rusya şimdiye kadar neler iktısadi sistemle dünyanın di 
g_~zetelennın ne~_::ıyat~a:ı buna ~ ediln_ıeğe başlanmca, İ_n~i- maksat bu idL Harbi umumiye İşte İngiliz Lordlar kamara- it~ve etmiş: F~k~t İngiliz ef- ya!'ıl~ğrndan. ~abeırdar olma: ger devletlerinden ayrılmakta 
&uphe bırakmadıgı gıbı, hafta lızler Afrıkada ehernmıyetli !as' girmekten maksat demokrasi sında cereyan eden müzakere- karı umumıyesının Rusya aley dıgı cıhet!le, bırlık hakkmdakı dır. Rus yada ticaret serbest ol 
~r.::~ı Lordlar kamarasın:da c~~,ti~ ziraati ol~n b~zı Belçika olduğuna .. inanmayan İngiliz nin ve söylenen sözlerin hüla- h_~ne hazırlanına~~a .. olduğuna ~~ai kara:mı ancak mesaisinelmadığı gibi, hariçle ticari tt 
c~an eden entere:~n b:ır :n~ mustemlekelenne ~oz koymuş- yoktuı:. ~ımdi de R_usyay? _kar- sası budur. Her zaman crlduğu şuphe yoktur. _Butun matbuat ı~tırak e_ttıkten sonra vere~~k- masl~r da yalnız hükumet v9. 
ı~kere de bunu .,osterme.~-.. ·!::rdı. Derhal im mutemlekeler- şı aynı sıyaset tatbık edılıyor. gibi tabii papaslar da müzake· Ponsonby'den zıyade aleyhtar tır. Yanı Rusyanın menafııne sıtasıle yapılmaktadır. Yaıı 
·Jır. . . . , . . . . deki yerli. ha!l:ın muk<ıdderatı- Lordlar kamarasındaki miiza- reye karışmıştır. Daırham pes- olan nokt:ıi nazarları müdafaa muga~~: bir k:ırar v_er!lmek is- Rusya büyük bir anonim şirke' 

Ir?g~ız dıp om:ısı~ının ga.np na lwqı bır a 1aka uyandı. Bun- kereden d~ tebe~\ür ettiğine gö koposu, papaslara mahsus lisan ctmektedır. tenıldıgı takdırde bırhkten ayrı gibi, istihsal etmekte ve bu is 
u~:ıl!erı . v~;-~L·: Sıyas::tlerme !.ar ha~k:•:da reva görülen me- re, İnr,i!Lı iddiası şudur: Bütün ile Rusyad:ı!:i feca~•i anlatnus ~ ':' ':' lacaı. elemektir. tihsalini harice satmaktadtf 
'ı~:h:ıngı bır ıst.'.:a-~et vere-~e!:-j:::ılimtle:ı :ızun uzun b:ıh~edildi. Rıısya esir vaziyetindedir. Bu- ve Ru~ sistcmi:'i t:ıkbih etmi:: bti!:b:ıib v;ıclettiği bıı miic:ı Rusya, rnallımclur ki, Alman Hariçten miibav:tatın ela :ıy 

' 
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Z.Odası -----
Bahçevanlık ve 

tavukçuluk 

"" ..................................... _ , ••••••••u•••..,.••••· ••••••••••O••-,._. 

~BAYRAM"'. 
- b H ii perşeın eye n 
ıı :: :· __ .,._ ... 

mesine dün devam edildi 
ıi :: il Ramazanı ıerifin 26 ncı :: 
g &ününe muaadif 14 Şubat ij 

Çetenin icra aleti olan Ahmet, İsmetin Ahmedi sergisinin esasları h 1931 Cumartesi g~nii ~k~ ~ 
k · k İ h" • d v • • f • !i tamı (Pazar gecesı) ley,eı :: 

vurma ıster en bra ımı vur ugunu ıtira etti İstanbul ziraat odası idare b ce'.ilei kadir 19 Şubat 1931 ~ 
hey'eti dün fevkalade içtima e- g Perşembe günü de Bayram !! 
derek Mayıs ortalarında İstan- ii olduğu latanbul müftili- !i 
bulda açılacak olan birinci ilk- ij ğinden tebliğ edilmittir. H 
bahar bahçevanlık ve tavukçu- i; !i 
luk sergisi etrafında bazı karar- ,F: Bayram namazı g 
ı~ar ittihaz eylemiştir. Sergiye j·u·! Saat Dakika ı.·İ 
1 b l · Ezani 1 39 1 stan u zıraat odası ve civarile Ü Vasati 

7 
i. 

yakm vilayetlerde mevcut bü- / :. 27 ~ 
tün bahçıvanlık müessescleri, çi- , · Sadakai htır H 
çek, sebze, meyvacılık, fide ve Ali Orta Edna a 
fidan yetiştiren bahçe sahipleri, Buğday 16 13 12 1 
bahçe meraklıları. bahçıvan, çi- ı : Arpa 16 13 ı 1 J 
çekçi, fidancı ve çiçek mağazası; Üzüm 156 117 78 
sahipleri, bahçrvan muallimleri- Hurma 182 104 78 
le bahçe mübendiıleri, resmi a:t:S'' 1 :.:=::::::.-=::::::::::. 
müesseseleri idare eden bahçe ce~ti_r. Ye~ h~iiz .tesbit edilme
müdürleri, hususi bahçelerde, mıştır. M~_ıp bı~ yer bulun'!
konak ve köşklerde çalışan ame caktır. Sergının planlan ve nı- • 
li bahçıvanlar, bahçe mahswa- z~amesi hazırlanmıştır. Ser
tına ait tablolar resmeden rcs- gıye dahil olacaklardan ücret a
samlarla heykeltraşlar, sanayi lmmayacağı gibi iyi mal teşhir 
nefise birliği, çiçek, sebze, fi- edenlere nakdi mükafat, madal
dan, tohum soğan, kimyevi güb ya ve diploma verilecektir. 
re, bahçe alat ve edevat ve ma- Bir muhtara işten 
kinalarile böceklere karşı illiç 1 • • • 
satan müesseseler, tavuk, tavıı- e çektinldı 
şan, her nevi kuş, av ve süs ve Çatalcanın Ana~ köyü muh-
çoban köpekleri yetiştireiıler, tan Münir Ef. nin sui istimali 

! tavukçuluğa ait alat ve edevat görüldüğüpdm kendisine işten 
satanlar sergiye davet edilecek el çektirilmiş ve tabu muhake-
lerdir. Sergi üç gün devam ede- meye alınmıştır. 

. ~·1<r -- afmd erilen bir hesaba gö- man hükfuneti meclisin bu defa dirdikten sonra Alman yanın nmdan büsbütün vazgeçmemek dC intihabat yapılacak ve 15 kottan ne derecemüteessİI" ola
: lls~ın e yapm~d!r. Rus teba- «' F:n;da bugün 350,000 iş- ki açılışmd.a ~er z~andan .. d~- tahdidi ~eıfüh~t ~eselesine kar le beraber, bunun t?diline ça- Martta İspanyol meclisi açıla- cağı maltim değildir. Belki de 

.. ılııun han~le t_~caın ~'!sta b~ r~, d .BUll1ardan maada bir ha kuvvetlı bır vazıyette goru- şı alacagı vazıyetm bu konfe- !lışacakttr. Esasen bır müddet- caktır. bu boykotun ne derece mües · 
u· bıııti ;:x mum~~ de~ıldfetı· H. :ı var :a ancak vakitlerinin nüyor. Şurası muhakkaktır ki, ransm neticesinde belli olacağı ten beri Almanya bunun için ef F k . 'h ba uh J'f f ol~cağma tabi ollacak Eger i~~ 

t~ba 
1 
u~lya, t ıger evkt erın b' ykıon -~da çaJıa,.bi!kn amele geçen yazm yap:dan intihabat- nı söylemiştir. Eger konferans kan ve zemini haZlll'lamakta i- k 1 a .at .mktı a ta m. a 

1
k ır- habata muhal.fle · '.dd' . 

. a an e emas etme e ve ır s....... ..- . . S )' ·ır etp l · . . . . d. ş· d. 1• ad' . . . a ar ıstıra etmcmege arar , ı nn ı ıa ettı 
~Caorette rakabetten istifade et- vardır ki, bunlar da l'.a:X bı~dsız takuvv°:iı: :ıteı:ı~stı: t:;;fır :~ bır netıced.ye ıkdtı<ranl ...,etınez~e! ~I c~-k ~1:t·ı1apd:;nbteklıelmı ıeç~nl~ttla vermişİerdiır. Buna da sebep, in ği gibi kimse iştirak etmeyecek 
~•ckt d' dem kf Kanunusanının ı a- manya ıger ev eıaeı- gıbı sı- ı azım . . . ··n· k lktık ah · 'rak d k.l • 

rı
(i :e e ır. e ır. da · · rk dilderi zamandan daha kuvvet- • d . dır tıhabatın ıdareı o ıye a - se, vey ut ışti e eoe enn 

b
. u, Rusyaya ticaret sahasında yetindenberi Fransa ışsız 1 lid. Almanyada Hitlerist ef- lahlanmak hususun :ıkı hakkı- · • • • tan sonra pek erken yapılması mikdaı\ gülünç derecede cüz'i 

r. _. f 'k· kt d' F.lh eem· eti Akvam- ır. nı muhafaza edecektır Yan· Al as itik aı ıyet verme e ır. ı ~ artmaktadır. ıy k 
1 

sanesi iflas etıneyorsa da zayıf b k f t · 1 İspanyada meırrutl idareye av ve teşkilat yapmak için kendile olacaksa, o halde intihabat ta 
fara bu .iki sis~em arasındakı da işsizliğe ait bu ra am = layor. ma~ya u on ~~ans a~ sonra det için adım atrlmışbr. Perimo rine fırsat verilmemesidir. Fil- gülünç ollabilir. Bu şerait altm-

n ~u ktan ıleri geltyo~. ~akatkne okunması Fra~?ak .. hFa::rısız Alman Başvekili Brüning te ~letsllıhlat ~~sele:.tıı:sdteedıgeyr dev- de Rivera'dan beri devam eden hakika idarei örfiye devam et- da Berenguer'in vaziyeti tabii 
Si sya kend' · stemını ter et- karsılanmıştır. Çun u . . 1 d . e eır e musava 1 yor. oung ·k b f k la t k ·ı • 

i
L.. llıeğ h 1 sı d' d h .. k-. f . imdiye kadar ef- kuvvetlı bır dev et a amı vazı- 1• )' . Al b idareye nihayet verilmiş her ta- tı çe, u ır a rm eş 1 at yap zayıf olacaktır. Fakat intihaba-

leı:ıAe nazırdır. Ne de ıi!er el~ k~ ume ını;ı şd bu meseleyi yetinde belirmek9:diır. Brüning p anınab~ke. 'f!~e,k. mdanh~aı· du- raftan idarei örfiye ve sansür malan mevzuu bahis değildi. 1- ta k"""'I boykot müessir olamaz 
. ~r -"'Usya f caret sıstem - an umumıye en . . .. nun tat ı mı ım an a ı ın e d · örf' h f - ~ ı Ilı kabul ede~~rlı r. İte teşriki gi.Zlediği anlaşılmaktadır. Fran sö.zl~rile_ ve faa.lı~tıle .gosteı-- görme or. Fakat buna ra-men kalkı1?'1ştır. Malilmd_ur ki 19.23 ~reı ıye g~çen ata ka1k- sa, bu haddi zati.nde hükumet 

besaiyi m·· ~-·ıı : 1 ş okta da sız gazeteleri şimdi kendilerine mıştır ki, m_eclıssız da~ı olsa, Aırna: hüktimcti planı ;ırtıp senesınde yapılan hır darbe ıle tıgma _ve me.~Iıs t~ 15 Martta a- fırkasınm kuvvetine de dellilet e 
l tıdur. uş u ı an n mahsus telliş ve heyecan içinde A!lma.n:ı.:ayı ıdare etmege karar atmak tasavurunda değildir. Perimo diktatör olmuştu. Son- çıla~a~na gore, bır a~ z:utmda deceğinden hükumet istirahati 

* * * bu mesele ile meşgul olmakta- vermıştır. . . . . ra geçen sene Primo de Rivera ~e~kılat yapm~k ve ıntıhabata kalple memleketi idarede de-
Digcr dırlar · Curtius'un nutkunun en şaya tt:arıcıye Na~"?' ta.~dıd~ çekildi ve yerine şimdiki Beren ıştırak etmek lazımdır. Muhalif vam edebfür. Binaenaleyh hü-

g~e, issi~~;aftan son haberlere . * * * nı dikkat noktası, gelecek ta.h- teSlıhat meselesıne ~ıt .soz~erı guer hükfuneti ge:ldi. yeni hü- fırkalar bu kadar kısa zamanda ktımetin hattt hareketini ve ay-
bır safha ık ~ran~ada da ha~ ' n ada meclis açıldı. didi teslihat k_o~eransma aıt- ne kadar. ehemmıyet~ı .. ıse, ktimet diktatörlüğ.ü_ ilga etmek bunu başarama~ac.aklannı an- ni zamanda da kuvvetini anla-
~· şiınJ.a gınnege· başlamış Mm.a y B kilden sonra tir. Alman Harıcıye Nazın, tah ~o~g- planı hakkmdakı ıozle- le beraber, meşruta tdareyi iade ladı~larınd~ ınt~habata boy- mak için intihabatı beklemek IA 
'lttısad• ıye kadar Fransa bu Başvekıl ~e .. aş~e . . N didi teslihat konferansının ge- n manıdardır. Bundan şu mana etmemişti. Diktatörlükle tabii kot ılan etmışlerdır. zımd r a 
ltıiyeti 1 ,.dertten masundu. Ce- da e~vel~ı gun. arıcı~le a~~~ lecek sene içtima edeceğini bil- çıkıyor ki, Almanya YounJ pla hal arasında ·bir vaziyet idi. Şim Hükumet fırkasınm bu boy-

1 

• Ahmet ŞÜKRÜ 
~kvama Fransızlar ta- Curtıus nutuk ırat ettı er. 
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MILLIYJ~T CUı\IA 13 ŞUBAT 1931 

Fikir, ~iz;ah, -~J,~ Edebiyat:, Sa.ıoı'at ................................... ......._..,...,_ nu..-.v-.az-.r:.rw•u ~~·.,...,.. =~--~ 

~-•ıı·;~~·t -Ykıoo bitirmedim amma ar- --..-ı--.-kt-l_S_a_d_t_b ..... _a_h_l_S_l_e_r_~.~ı --.- ... 1111111111Jlllll~ıını~l~1111111111111İııı ... 1 Bugün l~LllAMRA sinemasına 
~Jll\J-Jt, Jl.lt' .J' ~ sanın senedini evde unutmu- Ağlarcuını glilmek isterseniz 1 gidip 

şum! B h d d ' OPERA sinemasına E MARCELLE Cl-IANTAL Asrın umdesl "Milliyet" tir Gülüştük ... Ben de ona ıu · u ran evam e 1• yor • 1 ve MAXUDIAN 
13 ŞUBAT 1931 ufak ~i.k~yeyi anl~tt~: . gidips~d~~~m;~:~mili tarafından temsil edilen 

t:>AREHANE - Ankara cadde.I - Ikı Yahudı Nuyorka 1?.'- Y. ulid I D Nt ddl Ali tarafından temsil edilen 
No: 100 Telanıt aclreai: Milliyet. ı .. mişler ve oranın 45 katlı en bu- azan : ın err s r. 1:ı11me n i sı 
ıanbul. yük bir oteline gitmişler. Cinsi- ıBuhran bitecek mi? Çok ya-1

1 

bir ziraat memleketi olduğiın- i V İ Y A N A . . . . i 
Telefon numaralarıı yetleri icabı her şeyin ucuzunu kındıa hayır! Dünyada fazla dan dolayıdır ki Türk:iyed~ buh §! ~ 

lstanbul 24311 - 24312 - 24313 aradıktan gibi odanın da ucuzu- stok mal 'vıar, kolay azalmıyor. ran garptaki kadall' hıssedillme- il! Şarkılar Memleketi i 
ABONE ÜCRETLERl nu aradıklarından tam 42 inci 18 mi:lıyon işsiz var, iştira ka- yor. Türkiyenin esaslı ihracatı: i (Wien .. Do Sıadt f'er Lieder) İ filmini görünüz. 

o Türkiye için Hariç için katta 3 dolara bir oda tutmuş- biliyeti artmıyor. Buhran de- 54 milyon lira tütün ~ sözlü, şarlrılı ve muzikalı ilk filme ~ hiveten: l"OX halihazır dünya 
3 ayiığt 400 kurut 800 lnınıı tar, eşyalarını bırakmışlar ve <vam edeoektıir. 15 milyon lira üzüm lii! ılınan büyüle komediyi .görünüz. il! havadisleri ile SAlNT - GRANl-

D~KTOB~N S 1881 

GLORYA 
Bugün bu akşam ve yarın 

yalnız matinelerde 

BÜYÜK 
HOKKABAZ 

ile 

MİL TON 

Bedavacılar 

ŞAH 1 
6 " 750 ,, 1400 .. şehri gezmeye çıkmışlar.Nüyor Bımdan Tür\kiye ne kadar 10 milyon lira fındık ~ Türkçe ve Frnnsızca mUkllcmeler ~ ER MARY - ANNE ve RAM0-

12 " ı_4_o_o__.,__ .. __ 27'."' " kun görülecek yerlerini şöyle müteessirdir? Çok mıu? az mı? 6 miilyon 1/ıra yumurta ~ film üzerindedir. il! NA nam Fransızca sözlü ve şarkılı GLORY A' da 
aıı~e: _evrak g~r~,.::r~ı:nı:u, bir dolaştıktan ve yiyip içtikten Bir bakışa, Türkiyenin buh- 5 milyon lira incir i İlaveten: Flip Kurbağa! bir Skeçte 1 .. ---------·mi! 

u eti geçen nus . • sonra gece saat bire doğru ote· randan çok müteessir olması la 5 milyon lira afyon ~ , ~ Saat 10,45 te tenzilatlı matine Bu gün ETUAL sinemasında 
tur. Gazete •e matbaaya aıt •ti• le gelmi~ ve asanso"re bı'nmı'şler znn'<iır. = = •••••••••••Dii ( Comcdı'c "'rans•;se ) den 
itin "°'iidiriyete müracaat edilir. A .. ~be . . k d ' Ziraat memleketleri sanayi 95 

9 Bugün saat I0,1 /2 matinesinin i .. · L' ~ 
Gazetemiz il&nlann meı'uliyetinl Ysahansd~rl şıncı .. at_ı:a unnvakuş ... memleketlerine nazaran ıbuh- 1 nmumı diihuliyesi 35 kuruştm. ~~ Bugun W/#///#///#. 1 N o R E ı D G D lı' 

kabul etmez. ık f u ı ebr ab~~sorcuyal te - Dır ki ihracatımızın yarıdan ll.iiiİİ11ıınıunııı•.u. 1•~11111111111 ~ ALEMDAR D 
u un se e ınt sormuş ar, ve ran~an dalı~ müteessirdir._ Se- fazlasıdır. Bundan başka iJı:inci "lilııuııım-lllllllllJllnııı ~ 

Bugünkü hava gece yarışından sonra asansö- lb~ sanayı '.11~eketlennde derece ihracatımızı teşkil eden •,.·_=::=;ı::m:::::m: · ... ::"·-"'-"'":""""·™,....ıı=:l•!.i! ,~ sı"nemasında V E ~ 
1
• L H A J A L 

rün beşinci kata kadar işlediğini tru. _:>t, kartel, gı):>ı monc:ıpol ~~- beheri beş milyon lira kıymetin 1 A 1 
Dün en fazla hararet 5 enaz -1 dı. k l" 1 .. 1 f tl 

öğrenmişler. 20 dolar verip 0 ı at an .. var, m_ amu _ . ıa ennın den az 15 nevi ziraat mahsufü =:.·===:·: .'!. ~ .. EMİBLüyükyveAd•Nht J~rNtlııGS 
Bugün ruzgdr yıldız ve bava katta gecelemek işlerine gelme- ıfazla duşmesıne manı oluyor- vardır. -Kuşyemi, ıketen tohu-· ~' . tamamen l'ransızca sözlü mükem· 

!.!!P.1lı ve varın kar ihtimali vardır. miş. İçlerinden biri ötekine de- lar. mu ve saire- Bütün ihracatımı ·ı 1 i mel filminde 

' iaeı 
miş ki: Halbııki ziraat memleketle- zm yüzde 87 sini tutan bu 21 '._:!.. T R o· il K A ! ~ FLORANS VlDOR . ll~v~tenr : ~ kısımlık kahkahalı 

.. IC. - Aldırma, ben sana hikaye- rind~ ibıöyle teşk_ila~~ y~,ma~ nevi ziraat mahsulünün ne ci- 1 ~ LEVIS STON komik 
Ul L:-t}ar ~ıabıldıgıne duşebı h 'h . d . . d'J :: ~ ve 1 !er anlatırım, yavaş yavaş çıka- s. ,.... ı - - an ı tıyacı ve ne e •§tıta e ı !i :§1 Bu gün birinci matine saat 13 te 

nz" farkın~ bile varmayı~.. 'liyor. . . • .. . me kabfüyeti çok düşm11miştir. jj il ~ ile birlikte ~temsil ettikleri R -
Kızılcıklı ~e~~U-~.! Öyle yapmışlar, 41 inci kata So~ ~han fı.atlcn şoyledır: Türkiyeni:ı ziraa~ meml~kcti i~ 1914 senesinden evelki l·ı: ~T l ~ 11 l N AV l 

Türklerin yetıştırdıgı buy_u~ geldikleri zaman hik3ıyeyi an- Z~~aı nebatı rı:~dd~le~?e fıat olmasına ragmcn dıger zıraat :: R ç· l !: ~ IJ 8 8 
~-=:1::111:::::: ==== 
GLAXO· 

ı 

de bun.dan bir kaç gun evve - Yahu, yarım saattir sana . traı .. a,yvanı m~ f'.. e .. e yı memleketlennden bıle az ı: şarkılar ve danslarile :: ~ . 1 Z .. h .. dd 1 rd . . ' · :: ı: ı~ seslı, sozlu ve şarkılı fılmı. 
pehlivanlar nes_Enin so_n_ ferdini latan ötekine sormuş.. !er yu_ z~c 40-60 d_uşmuştur. memleketleri kadar hatt: sana ii usya ve ıngene er, !! ~ · . .. .. . . 11 

kaybettik. Bu adam Kızılcıklı tuhaf . tuhaf hikayeler anlattım fıatlar yuzde 20-30 duşmuş~r. buhrandan müteessir olması bu !i !! ~ . Rusyanı~ Çarlık devnye· Bütün dünyanın 
en mükemmel sütü 
olmakla maruf 

· 'd' G • M t h dd lenn . .. . =i Moskova :: 1 sının zengın ve muhte11em 
' Mahmut pehlivan ı ı: azet~- hiç gülmedin? Diğeri şu cevabı . ensuca .. ' am ma -~ .. -. sebeptendır. Y o~a T1;1rkıye .s~ i! • .1·ı i dekorları arasında cereyan 
< , • 1 ıerden aldrğımız malumata go- vermiş= de fıatıer yuzde 50-10 duşmuş- de pamuk, yapagı, bugday gıbı :: D J R ı 'ı ~ eden ve taassup ve istıbııa- ~ 

: . 14 re Mahmut pehli_van_ bir hafta - Şimdi ben sana iki kelime tür. ~:Yş~~ v~aiea:1t~~~e~dyh~~\ae:~ ll ı~K IHTIRI~ ji ~ :::ın Phe:ık~!i g::;:ğ~d~ş:.:~~=: ~ 1 l ı ~ad~r evve~ Eskışehi~de ve~~~ söyleyeceğim, bak senin söyle- Hallbuki: .. !! '! ~ !er hasebile ihtılll.I ederek ~ : ıı, ~tmış. Yan• gazetelerın veırdıgı diklerine benziyor mu? Katıla- Saınayi maddelerinde çubuk mı b~ maddele~d~n terekkup et g !ı ~ saraya hücumları tasvir eden ~ 
ı . Y i ualumata göre bir kaç zaman çaksın gülmekten. demir ~on asgari fi.attan an- seydı buhran hızı de kavurur- !i l! ~ muazzam filim. ~ 

' 1 , b' .. t nil g d •• il il •• ~ 1 ~ • 

(NOUVELLE 

ZELANDE) 

l 

1 ı !Vve yaptıgı ır gureş e ye - - Nedir, söyle bakalım! k .. d .. d" .. .. u. il ' :.: ~ l:hcten: Pate Jurnal halihazır ~ı · b 1 h ı ca yu:ıı e uç uşmuştur. ~ l?. 
l , hğine müteessir o up as~a an- _ Odanın anahtarım aşağı- Bugün kambiyo müşkülatı- Q 1. R g ~ sesti dunya havadisleri. ~ südile imal edilmiş-
t :ig ı uış ve bir daha ifakat bulama- da unuttum! FELEK Sanayi maddelerinde dökme mız yoksa, iştira kabiliyetimiz :İ il ~ GUndUz: ı, 3, 5, 7. gece9 1·2 te ~ 

,oııuış. Bana kalırsa Mahmut peh- demir son asgari fiattan ancak garptaki kadar düşmemişse, ih l: fllG TPH (fi I il ~---~~,~~~-~ tir. 

! ·~~~;:: ~~1~i;:~t~~z;:~ ~~:;i Mektepliler ınüsaha~ası yü~~=l~~:!~~~r.mamulatın ~~~!:~;r s!k:;iı~:~:~;se~~~ i_;ı,= UIJ l b ~ uWa i !!!~ Bugün MELEK sinemasında l);:===süi:;,:::==5;;;~ 
•e ür. Cünkü bütün büyük pehli- son asgari fiattan ancak yüzde ra ve iş saha'larımızda grurptaki .·ı HANS SCHETTOw ." ( Coroedie Franai9e ) den 

' h · T "h" k MARCELL"' ROMEE Cumadan maada her gün dahili ·n: 1anlar gibi onun da şüp esız arı ı arar 2-10 düşmüştür. ümitsiz haller yoksa, ıbütün bun :: i' o!. 

. aı calbi yorgun idi. 55 yaş gibi 90 ıncı haftanın 5 inciliğini Türkiye ziraat memleketi ol- lan şaz vaziyetimize medyu- ıı HELENE STEELS ii Bir aşk mektubu hastalan Alemdar Sıhhat yurdunda 
!:. ılı ıispeten genç bir çağda ölüşü Pertevniyal lisesinden 352 İh- duğu için buhrandan çok müte· nuz. g tarafınd:ın temsi! edilen RUSCA ij tamamen Fransızca sözlü merak- _te_d_ı_vl_cd_e_r. ________ _ 
1 ~ ıyrıca teessürü mucip olan mer san Sabri Bey kazanmrştır. Ya- essir olması lazım iken nasıl o- Lakin dikkat etmeliyiz! Bu ll sesli ve şarkılı mükemmel film g aver filmini Andree Roanne ve Isıınbul Asliye Mahkemesi Birinci 
f 

111 ıum, bizde eşi yetişmemiş de- zısı şudur·. füyor da Garp derecesinde buh- vaziyet bizi bir sıcak - tatlı re il D ı• R g Hukuk Dalresiaden: •• Gabriel Cabrio lle temsil etmek-
• ecede serbest güreş ustası idi. 90 ıncı haftanın en mühim ranı duymuyoruz. Bu enteresan havete garketmemelidir. Düşün :ı ll Davacı lstanbul Evkaf MUdür!Uğil 

< ıii=~una zamime olarak kuvvetli haberini, divanı harbın verdıo·i meselenin izahı şudur: meliyiz ki, ral iplerimiz artıyor. !! B JAROFF' g tedl;İftvcten : tarafından dava olunan Aksaray'da 
i uıı.e çok çevı'k bı'r adamdı. 1932 " T" .. b' ı. ı d k'I :: una un :: FOX .JUR-.AL s hı! 'd v · k kt 13 ı r- - idam kararlarının infazı teşkil Ziraat memleketleri arasın- utun ır ~o"- yer e·r e e ı me- !i !! haliham dünya havadi•lcri. 0 ar a em so • a numero " 
• -

1 enesi Amerikada yapılacak O- etmektedir. da farklar vardır. Ziraat mem- ğe başlandı. falya, Rusya, Al-ı H büyük Çingene orkes- fi Bugün saat ll de hanede sakin iken halen ıtr.ametg4hı 
ı ~l 'Lınpiyatl.~~~ .?ir se~best güreş Vatandaşlar, bundan bir bu- leketleri var ki çıkardığı ham manya bu meyandadır, Bütün lj trası iştirak edecektir § mechul Hilmi Bey aleyhine açılan 

ı akımı gotu:uıI?~sı. ve bu takı- çuk ay evvel Menemende vukua $,ark tütünleri dolayısile muta- l! . :-.·ı tenzilatlı matine. alacak davasından dolayı mumailey-
•. alliml · M hm t madde, ihtiyacı ve satılma ka- İ y k d hin ilcametg• hının m.·çbul!•et! hıso 

un mu ıgımn a u gelen ve fedakar bir muallim ve bT . 1 11 . . zarnr olacaktır. Fındık span- :: arın a şam an ; Saat 2 1-2 matine- " , -
ld -ehlivana vedrilmesi düşünülü- zabit vekil' . . !im h d f ı ı:ı:-etı aza mış mamu ı:rı~ ı- yada İtalyada mütemadiyen rs g itibaren 1 bile olbapıald davı arzuhali ve dı-
ji ordu. Merhum vefatile Türk . . ımızın e . ~e a e 1 maılme yarar. Mensucat gıbı. O 1 h 'd·ı· O .. b"' .. k ;: sı'nde .. Karago" z. vayı gazete ile lllnen tebllg kılın-

ıle netıcelenen kanlı ırtıca hare · · - k • 'b' a e 1 ıyor. zum, uyu ser- :: Gt~HJl'd 5 n "h pehl' nla nesline haf nun ıçın pamu • yapagı gı ı 1 1 . . 1 . l . .. a ı: dığı halde mahkeme g41nü olan ·2-
1 an ıva n ı- k.e. tin __ i urtu_ tmad_ılar. Kubilay ö- mensucat imaline yarayan ham maye ere, te~ız şetaıt e ış en_ı föı::::::m::: ı:mı:::m 931 tarihinde ispatı vücut etmedl· 

;ie 1, ıe çekmiştir. Allah rahmet ey- yor Y ukardaki 6 esaslı malı 
lumu ıle daıma yaşayacak dd. 1 · f' 1 k d" ·· · - ~ı·nden bı'ttal•p H. U·, M. IC. nan ,ye! ma e erın ıat arı ço uşmuş ll . . . .. .. d b h " 
olan bir mefkı1reye inkıilap t" v b ddel · ka su erımızın uçun en a set- MA JIK SIN!i:MASINDA 402· inci maddesine teYllkın hakkında 

Tuhaf hikaye! etti. Bu mefkilre ile mahmul o- 1;1r. e u ma _en çı ran tik. Digerlerini de zikredebiH- ,. Norvcç'te dramatik bir fiad.i••·· .,1·ILTON, SlLLS ve 
.. . . zııraat memleketlerı de çok za- . Kutbu Şimal!ye balonla bir sev· ıv. gıyap kararı ver!lerek devamı muhı-

' Beykozda bir dostum var lan her vatandaş, murtecılerın rardadır nz. DOROTHY MACKAILL kemenin 27·1!·931 salı günü sut 
' d k" ··d ld' · · ş h ld b' d h il · · kiyat l:lalonıın buzlar arasında fı eçen e opru e rasge ım ... hır an evvel tecziyesine sabırsız Diger taraftan o"yle zı'raat u a e ız e ma su erımı .. ·: . . . 14 e talik edilmiş olduğondan mu-

f h · · • · · .. ledi · ı h 1· · B" ük' muthı• ıştıalı buz kıranlar ve kı· f d t m ·ı dı'len yıı te ter aneye gıttıgını soy . !ıkla muntazır oldu .Menemen memleketleri var ki bunun ak- zı ıs a etme ıyız. uy serma ' · . tara ın an e St e maileyhin yevm ve saati mezkQrda 
• d d · · d b' · ' ·ı 1 1 ı· t f' zaklarla vuku bulan taharrıyat... L l . ·d; enım e ora a ışım var ı, ır- dıvanıharbının muhakeme ve sidir. Yani çıkardıkları ham ye ı e ça ışma ıyrn, ma tye . yıt ; R , · , , iDAMDAN KURTU MUŞ mahkemeye ge mediği ve itiraz etme· 

0 kte çıktıll: ... Yolda bana anlat- tecziye ettiği mel'unlar işte,bun madde, ihtiyacı çok azalma- lamruz~. k.~smalı~;ız.Garp, Turk J~fe J TıSTıKS!DeJD3SIDID mükemmel sözlli filmini ce- diği takdirde bir daha mahkemeye 
1 1 ğına nazaran bir arsa işi için tardır. . yan satılmak kabiliyeti çok mahsul unu almaga mecburdur Y H kabul edilemeyeceği tebllp; makamına 
•eı idiyormuş .. Rehin mi edecek- Ovam hanp tarafından hak- düş:neyen mamullerin imaline ~an~ilc atı~ ~a:lır_sa~. bugü?kü JEANEJTE MAC DONALD Lmaşa etmekle hoş bir Cuma kılın olmak üzre UAn olunur. 
' ı.iş, rehin mi çözecekmiş, pek ıarında idam kararı verilen mel- yaıiar: Sigara, çukulata gibi. Bu ınhıs~r-~ .~a~_kıyetımtzı tehlike- ile bugün irae edeceği J.;Lin ii geçirirsiniz. f İstanbul belediyesi 
nü atınmda değil. unann biri infazından evvel ve- sebepten tütün, fındık gibi mad ye duşururuz. p " V l N G fi o l ' 

Ben göreceğim adamı gör- fat etmiş, di~e: iki~i~n ceza- deleri çıkaran memleketler en Efüette ~ir gün cihan buhr~- J ı 8 U 8 -V A L 1 D ı;; LE R '-L ilanları 
- iikten sonra tekrar buluştuk ve Si B.M. Meclısınce ıkışer sene az zarar edenlerdir. m bıtecektır. Fakat o zamancı- Çocuklarınızı ~··~···~·········~" -· ··~· ... _ ......... oJ ·inin olduğu kaleme gittik.. bapse çevrilmiş ve mütebaki İşte Türkiye ikinci neviden han inki~afı ve yer yüzüıı,ün 8 ,. 8 K A o 1 N lstanbul belediyesinden: Beher 
il [emur sordu: 28 inin idam kararı tasdik edil- mislini gürrnediği cihan reka- . bir validenin fedakarlığını arşın murabbaına 40 lira kıy-
- - Efendim ne istiyorsunuz? miştir. de başlarHl:I ipe vermişlerdir. beti başlayacaktır. Bıı rekabet- ' - görmek üzre met taktir olunan Ga!atada Arap 
~r eykozlu arkadaş elini cebine Sehpaya getirileceği esna- Kubulay, ölümü ile, daima ya te sür'atli, temiz, ucuz ma!l ve- sesli ve şarkılı filmin anasırı ·ASRİ SİNEMAYA camii mahallesinde Kürkçübaşı 
ıo :tı ve bir şey aradıktan sonra da her nasılsa firar eden ve ta- şayacak olan bir mefkureye in- ıren kazanacak, vermeyen altta bunlardır. götürüp ( BELl.t:: 8~~NETT) ve caddesinde 22,12 arşın murab-
.ıa emura: kfüine şiddet ve ehemmiyetle kılap etti,, dedik. Evet. Kubilay kalacaktır. Bu ihtimali na.zarı llAveten: MICKEY HOUSE tara- bat 7 numaralı Kulei zemin 

d · \o1CTOR !\le. LAGI J~N tarafından t - Hiç efendim, rahatsız ol- devam o1unan ve nihayet bir aıma yaşayacaktır. dikkate alması iktiza eden lından TAŞLı\NMJŞ E\' mahalli pazarlıkla satılacaktır. 
H remilledilffi 

ır. tayın! gün ıkendisini ıbekleyen cezaya er sene Kubilay gününde Türk ziraat ve ihracat alemi, • • • • • • • • • • • •ı T ·-"~··~~--~--f aliplerin şartnameyi görmek 
90 ana da: çanptınlması mnıhakkak olan lbumefkilrehız alırken, ayni za. şimdiden gelecek rekabetin po- Haşiye: saat 101/2 ma- l RUHUM ANNEM 

. - Haydi çıkalım! dedi .. Çrk- idam kaçağı müstesna olmak ü- manda mürteciler de lanetle litikasmı ve teskilatını hazırla- . . . ' • . ?.~"~ .. ·~·~ .. ~ ...... ~.~ .. -~. için her gün pazarlık için 23-
rı k, ben sordum: zere - diğer 27 mürteci Me- ancı:acaktır. Şeref Kubilaya ve malı ve işe başlamalıdır. Zka, 1 tınesının dühulıyesı ı ı filmini gösteriniz. 2-93 l pazartesi günü saat 15 
ır: - Neden çıkıyoruz? İşini bi- nemende sünbül! ıbir havanın onun mefkurecilerine, lanet ve cihan kıvranıyor, ve biz nisblj 35 kuruştur. lla\'eten : Zengin v•ryete kadar levazım müdürlü~üııemü· 
8 rdin mi? hüküm sürdüğü tarihi bir ece- husran onlaıra!.,. bir sükun içindeyiz!. • mımeroları '.'!""llllra

1111
c

1111
a

1111
at!ll!la

1111
r!ll!l.llll"!!llll"!!llll"!!llll"!!llll'!!llll"!!llll"!!llll"!!llll"!! 

~ Milliyetin edebi romanı: 111- -- 1 sokacak, geniş, ferah bir nefes 1 gülüyor, · \ Ve .. Sözünü tamamladr.; j - Burası benim doya doya\ bir kaldırışla kadehini havalan. 
alacaktım! 1 - Senin içişin bana vız gelir - Yok yavrucuğum senin için rakı içtiğim yerdir. Küçüktür, dırdı ve ... Yüzünü buruşturma-

Ooh bu nefes ... Buna ne ka- paşam!.. söyiemedim. Sen, hiç kalıbının dumanlıdır,müşterileri orta hal dan içti! .. 
d~r ihtiyacım vaırdr. Hele b~-ı Deye deye ben de kadehimi ad~ı değilsin. Şeker gibisin. 'ii_ ad~~lardıır am~a, hepsi se- Aradan bir saat geçmesine, 
gun, bu akşam, bu gece! .. İçı..; havalandırıyor, Ben msan sarrafıyımdır! vımlıdır, candan ınsanlardır. bir çok kadehler dolup iboşal-
me biriken bütün ağulu kini, sa 1 - Dik bakalım.... Dudaklarımı bü'ktüm: Onun ne kadaır sarhoş oldu- masma rağmen halii. bu hissin 
bahtan beri göğsümü daraltan! Deyordum. Benim, bu içişi- - İstersen bana da söyle. ğunu bildiğim, gördüğüm için, tesiri altında idi. 
istirap yumrusunu erip götü- me hayretle bakıyor, her: Ne çıkar?.. k·endimi tutamadan söyledim: En son: 

ur 

recek; her şey bu bit şinngamn - Çın .. Çın!.. Fakat, morfini alışım haki- - Daha mı içeceksin?. - İstersen bana da söyle ne 
vereceği uyuşuklukla sinklerim Deyişte, hayretini yeneme- katen hayret verici bir halde ol- Cevap veriyordu: k ' çı ar ... 
de sinecek, boğulacak, yok ola• yerek, ilave ediyordu: du. Daha, meyhanenin kapısın- - Ben içtikçe açılırım... Diyişimden epeyce alınmış ol 

IJ,·dim. - İki papel... l cakt!. - Sen yaman şeymişsin be dan içeriye gwer girmez: Dinlcmeyordum bile. Çanta- malı ki arada geçen iki saniye-
- Neresi o?.. * * * Ve.· Ben ferahlayacaktım.. çan? .. Morfin, sonra da bu ka- - Burası nasıl yer?. mı masanın üzerine koymuş, lik sükut vakfesinden sonıra ilk 
- Sen gel benimle .. Nene la- Eczacının elinden morfin tüp Ah .. O Nedim -Bey Nazmi! dar rakı. Aşkolsun billahi .. Ben - Müşterileri kimler?. sağa sola bakınarak şl)l"ıngayı söz olarak: 
m?.. lerini darı darına kaptım. Ve.. * ·* * böylelerine ıbayıhnm!.. - Servisi ne !biçim? hazırlayordum. Tüpü kırmamla _ Birer tane daha ... 

ı - . . . . Biır gecelik taruşığıma, bekledi- Beni ilk önce Galatasa:rayın Ona sordum: Filan diye düşiinmeden göz hemencecik, kızgın, ateşli, do-
- . Diyerek kadehini kaldırdı ve 

, Ve .. Boynumu şöyle kırıp gınin en irişilmezine varan bir arka sokaklarında dar, ·kuytu, - Hiç morfin aldın mı?.. !erimi onun gözlerine dikmiş, yulmaz bir ihtirasla kalçama sordu: 
ı izlerinin icine baktım. Karan- insanın zevkile: basık meyhanelerden birisine 1 Bön bön yüzüme baktı: hiç bir şeye bakmadan: · · · götürmem biır oldu. O susmuş, _ Sen kimsin Allahmı seve~-

• tta, 0 sarhoş halile bu bakışı- D ~aydi yürü canım... götürdü. Kalabalıktı. - Hayır. Kendimi alıştırma- - Nereye oturacağız?. dikkatle, gözlerini şaşkın şaş- sen. Daha senin gibisine hiç 
ı ın farkına vardı mı, varmadı eddım. B~şım dönüyor, he- - Burası, · benim mey ha- 1 dım. . Dedim. Biır şey söylemeden km açarak beni seyrediyordu. rastlamamıştım. Adın ne? .. 

yecan an tıtreyor, bir saniye nem!... '\ Ve .. Ilave etti: yıkıla yiktla . ilerledi, salonun Şırıngayı yapar yapmaz, aırka-
ı ıy~~;r~rum? .. Fakat, itaat- evvel tüpün birisini kırıp da- Deyor ve .. Her ll'akı kadehini - Kullananlardan da pek en dibinde boş bir masaya otur- sında.n da susuz, mezesiz büyük Bu sualine cevap vermeden: 

.. .. . . marlarıma akıtmak için sabl'I'· kaldırışında: . hoşlanmam. . du. Ve: bir duble rakıyı ağzıma boşalt- - Çok içiyoruz. Sonra, sar-
Yururken kafamın ıçınde tek sızlanıyordum. Onun para ver- - İç be can iç! ... Korkma. Hemen atıldım: - Buyrun Pasam efendim.. tım: ' hoş olacaksın! .. 
r şey va~dı: 1 rı;~sini ~ile ~ekl~meden ?'ürü- Biz'. b.u~un!a büyüdük. Rakı be- - Benden de hoşlanmaQ.ın Diyen garsona, yüksek sesle: - Ooooh... Dedim. Bu sözüm üzerinde 
- Morfın.. dum. Eger, ımkan bulabılsey- denın şıfası, ruhun gıdasıdır ..... mı?.. - Yorgi rakı getir.. İşte, o zaman: de duırdu. Yüziime baktı, baktı: 
Ve.· Kolumda taşıdığım ada 

1 
dim, hemencecik, orada, kapı- Deye 'kadehini uzatıyordu. 1 Bir saniye durakladı Dedi. Sonıra bana kısaca an- - Aşkolsun!.. --= Korkma -.bir şey olmam. 

ın tek ifadesi vardı: , nın içinde iğneyi kaba etlerime Ben iŞin alayındaydım. · Onal · - · Pot kırdık galiba?.. ıattı:· Dedi, kendisi de bana benzer. '. Bi m · 
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ı 1 ~& haftanın filimleri ı 
.......... ~•!_...._;::.::...;;::;;:;.::. ...................... --. .................... --

MA J İ K: iDAMDAN KUR- tarafından çevrilmiş olan., 
TULMUŞ (Perşembeden be- BÜYÜK HOKKABAZ 
ri) Filmi geçiyor. Büyük hokka 

GLORYA: BEDAVACILA- baz filmi bir Amerikan filmidir 
RIN ŞAHI - BÜY_ÜK HO~- ve bir hokkabazın sevgilisile o
KABAZ (Cumartesınden ben) hn maceralarını hikaye eder. 

MELEK: BiR AŞK MEK- . Bundan başka bu siı:emada 
TUBU (Çarşambadan beri) bırkaç hafta evvel geçmış olan 

:\1 lf .LIYET <X':\L\ J .1 Si 11 .~T r or ı 

OPERA: ViYANA ŞARKI- BEDAVACILARIN ŞAHI 
LAR MEMLEKETi (Çarşam- İsmindeki film de ilave ola
badan beri) orak geçmektedir. Bu filmi ma
ARTİSTİK: PiYAN KODA ruf Fransız artisti Milton çevir

BiR KADIN (Çarşambadan be miştir. Bu film şimdiye kadar 
ri) geçmiş olan tuhaf filmlerin bi- . 

ELHAMRA: DOKTORUN rincilerindendir. 
SIRRI (Pazartesinden beri) Melek: 
Majik 

Bu hafta Majik'te 
Melekte geçen ve 

Ji"ransez artistlerinden 

"D ><torun sırrı fi/miııden 

evde gördüğü kadınla tanıtmak zah·j Opt'rB '' ŞARLONUN SON FiLMi 

. '--\,i.14' ... ~ .. ,ı.,ı ıur ı · ı ·ı• • 
' . ••t't'(1Jı 1 1 . . .. ,, 'r, " .. ' ı l.\ '1,.,1 l ı .. 

' • "ı. !) ' 

"Morion Davies,, in yeni fil- ropranoru ve "Collen Moor"un 
minin ismi (Bu uslu bir çocuk- kardeşi olan- "Grace Moore ,, 
tur) -Olacaktır. (Bir kadımnahlakı) filminde oy 

* * * nıyacaktır. 

AMERIKADA 
· "Paramount,. un müdürii 

"Jeanne Helbling,, (23. K. (Adolph Zukor) un kızı olan 
Evvel) de "Maurice Cermon,, (Mildred Zukor) kocası olup 
ile evlenmiştir. "M G M · ·ı · · * * * . . . .,ın ı tıncı müdürü bu 

lunan (Arthur M. Loev)den 
"Mary Pikford,, ve Reginald ' boşanacaktır. 

Denııy" "Tyalar" ın idare * * * 
si altında çevirdikleri (Kiki) 
filmini bitirmişlerdir. (Jeanette Mac Donald), "Re 

ginald Denny,, ile yaptığı son 
filmini bitirince, üç film yap
mak üzere (Fog) ile bir kontu
rat yapacaktır. 

* * • 
Bir bilanço 

,. 
~ 

- Geçen sene zarfında Nev 
York sinemaları 390 yeni film * * * 

"Laura La Plante,, (Russel 

metini bile ihtiyar etrniyerek yalntz j 1 
kadının teeuüründe· mütehatsis olu Opera sinemasında bu hafta Şarlonu~ üç senedir_ h~zır a~ 1 

dığı (Şehrın ışıkları) ısmındekı 
yor .• Lilyan tekrar kendi evine avdet Almanca sözlü ve şarkılı film nihayet piyasaya çıknıak 
ve çekmecedeki mektupla elmasları . 
.hn.ı.: iatiyoraa da çekmeceyi kapalı Vılyena tarkılar memleketi üzeredir. Bu film bazı gürültü-
buluyor . isminde bir eser aeçmektedir. lü kısımlar müstesna olmak ü-

0 akfUI' Lllyanın koca11run davet· E h "' zere tamamen sessizdir. Ancak 
ser şu ve şendir Mevzuu k b' m.,..; vardır. Bunlar meyanında dok- · muzika ısmını esasen ır mu-

tor Bravn da bulunuyor · şöyle hülasa edilebilir. sikişinas olan Şarlo kendisi ter 
Doktor Bravn henüz Lilyan salo- tip etmiştir. 

na ırelmeden o günkü kazayı bütün Viyenanm bir küçük sokağın 
tafsililtile anlatıyor fakat Lilyan'ın da bir muzikacı dükkam var. Bu Şarlo yaptığı filmi kendi he
anuzın salona girmesi üzerine dok- dükkanı idare eden Steffi ismin sabına gösterecektir. Bunun i
tor fena bi~ vazi~ette kalıyor. Dokto deki kızdır ve dükkan da babası cin Nev-Yorkta maruf bir ti-
run an!attıgı vak anın tarzı cereyanı . . yatroyu üç ay müddetle kirala· 
_,_ . d L'I im 1 na aıttır. Kız terzi Pepi'yi sever- Ş b b' 'nd b 1 ç ...... eceaın e ı yanın e as arını . . . . mıştır. u atın ın e aş ıya-

bulmuı olan kocada şüphe tevlit edi- setle ıkısının de fakir oluşu ev- cak olan bu film için bir tek dü 
yorsa da Doktorun dirayeti sayesin- lenmelerine mani teşkil etmekte , huliyc tayin etmiştir: 250frank 
de Lilyan çekmecede bıraktığı mek- ve babaları razı olmamaktadır. Bu fiatle 1,200,000 İngiliz lira- j 
tubu koca11nın okumasına meydan bı Kızın babası, bir huvarda kasa- :;, hasılat yapacağın ı düşünü- "Bedaı•acıların şahı., fllmmd ,1 

rakmadan ortadan kaldırıyor .... Veba göz koymüştür, amma 0 a- lyoı::_.Bu paray; yalnız Amerika' .. . . 

[ 

- _ gost~~ışlerdı. 1~29 da bu_ adet Mark)ın id~resi altında (Yalnız 
384 ıdı. Demek kı: ufak bır ta- kadınlar) namında bir film çevi 

, rakki var. 1928 de ise 314 film recektir. Buradaki partneri (E-

"Viyana şarkılar memleketi., /ilminden 

Mackai:ll, Milton Silis tarafla .. ! Romee ile Gabriel Gaborio, An
rından çevrilmi~ olan: dre Roan taraflarından çeviril-

1 DAMDAN KURTULMUŞ miş olan: 
FiJmi geçm~ktedir. Bu film BiR AŞX MEKTUBU 

müheyyiç ve merakı averdir. ismindeki maruf filmi geçir-
Artistler muvaffak dlmuşlar- mektedir. Bu film sinema ale-
dır. minde bir hayli hareketi mucip 

Filmin mevzuu: olmuş mühim bir eserdirr. Ese-
Bir gü~l dansöz midyoner a- rin mevzuu şudur: 

şıkını kıskançlıkila öldürür ve Kocası tarafından ihmal edil 
bir dostu vasıtasile gemi ile ka miş olan bir kadın eski sevgill
çar. Kadın pek şuhtur. Gemi sini evine davet ederek onunla 
mürettebatmı teshir eder. Git- tekrar iadei münasebet arzu edi 
tikleri adanın valisini teshirr e- yor. Lakin bir Çinli metresi o
der. Günün birinde bir polis ge lan eski aşık bu teklifi redde
lir ve kadını tıevkif ederek va- diyor. Fevkalade nevmit olan 

' I 

-- .ı kadın da eski aşıkım Ol'dürüyor, 
, ı mahkemede beraet etmek üze
ı' re iken ölen adamın metresi o-

laa Çlnli kadın katil kadının 
göndermiş olduğu bir mektup
la kendisini tehdit ediyor. U-
zWl maceralardan sonra katil 
kadın kurtUluyor ve ihmalci ko . .. , 
ca da hatasını anlayarak bir dal 
h k "hmal etmemeğe ka "/d.ınıdan kıırtulııııış., /ilminden 

a arı.smı 1 yuvasını yıkmasına ramak kalan biri dam işin alayındadır. Nihayet 1 dan alacaktır. lngıltere için ha-
rar verıyor. k d b s •tl t kr . k 1 .. d 11' . • . k _ . . . a ın u ur, e e ar evınc avu- iki gencin sabrı tükenmeye baş- . sı~atın yuz e e ısını ısteme t~-

E/ha mra: şuyor..... ı lar müştereken bir piyango bi- dır. Buna nazaran 500,000 İngı-
Arlis/ İ k . 1 t: al 1 K ın bab d k 1iz lirası kazanması muhtemel-

E/hamrada sevimli ve güzel ] e ı ır ar. ız ası a a-
Fransız aktrisi Marcelle Chan- Bu hafta Artistik sinemasın-' sapla birlikte bir bilet alır. Pi- dir. 
tal, EJlmire Vantier, Jean Bra- da maruf Amerikalı artist Jea- t yango çekilir ve büyük ikrami- * * .* . . 
din tarafla~mdan çevrilmi~ o- nette Mac Donald'ın çevirdiği ye kasapla kızın babasına çıkar.. Vazıı s~hne "Dı~ıtı;~ .. . 

'lan· L . ' . . .. .. voskey,, nın yapacagı Muddeı 
1 • a.,ın ertesı gunu gazeteler yan. . . 'dd' · f ' I · .. f. DOKTORUN SIRRI Piyangoda bir kadın • ı umumının ı ıanamesı,, ı mı-
. , . . .. . . lışlık oldugunu ve asıl kazanan ' ni şu artistler temsil edecekler-

Ismınde guzel bır fılm geç- · · d .. 1 k t B ı . Art' 1 k f ısının e guze eser geçme te- numarayı yazar ar. u numero dir · MarceJole Chantal Fer-
mektedır. ıst er ço muva - 1 • • • • • • ' 

fak olmaktadırlar. Esasen mev dır._ B~ fılm sayanı dıkkat olup genclerın ~umarası~ır ve bu su-ınand Fobre, Elmire Vantier ve 
zu enteresandır, film hareket razıotır. retle zengın ve mesut olurlar. doktor Jaquet. 

l gösterilmişti. Geçen senenin en verett Horton) du~. 

1 

şayanı dikkat filmleri olmak ü- • * * 
zere ( Nev York Taymis) gaze 22 K. sani 1931 -
tesi şunları sayıyor: (UfA) "İki Dünya" "Cennet 

yolu" •'Efendilikten uşaklığa" 
Bird kutbu cenubidc, garp cep filmlerinin genç san'atkarı 

hesinde tebeddül yoktur, Ana (Henri Garat) yı bir sene müd
Kristi, seyahatin sonu, Tom Sa 
vir. Fransız filmleri içinde (Pa 
ris damları altında) filmini zik 
rcdiyor. 

* * * 
Şehvetin daveti 

Ramon Nuvarro Şehvetin 
daveti ismindeki filmin Fransız 
ça ve İspanyolcaııını yapmakla 
meşguldür. 

* * * 
Lehistan da 

- Lehistanda Amerika ve 
Alman filmlerine karşı boykot 
yapılmakta ve yalnız Fransız 

detle angaje etmiştir. 

* * * 
(Universal) "1931-1932" se

nesinde yapacağı filmler için 
(18) milyon dolar koymuştur. 
"450" milyon frank kadar eden 
bu meblağ geçen senekinden 
"75" milyon fazladır. 

1 

' i 

lidir. 1 

· 'İdanıdaıı kurlıılmıış., jllmindı r 

ııura bindiriır. Nev Yorka gider 
ken yolda vapur batar ve iki ki
şi kurtulup bir mercan adasına 
clü~er. Bu iki kişiden biri polis 
diğeri katil kadındır. Bu adada 
bu iki kisi uzun ve meşakkatli 
'.ıir hayat- geçirdikten sonra: po 
lis kadını Nev Yorka götürme
gc muvafak olur, muhakeme e
dilir ve idama mahkum olursa 
<la affolmmr ve ikisi ev !enirler. 

()/orya 
1 Bu hafta Glory;ı sinemasın
cla maruf Avusturyalı artist ve 
Vazıı sahne Erich Von Strohein 

' 

.. · Mevzuu şudur: 
Madam Gardner kıskanç tabiatlı ! 

iıılr koca ile cehennemi bir hayat ya
l j fayordu. 
ı Bir müaamerede Madam Gardnerj 
'Jan Kolman isminde bir delikanlı ile 
tanıtıyor ... Ve ıeviıiyorlar. Fakat 
delikanlı Mı11rda vazileclar bulundu
ğu bir tirketten vazifesi batma hare
ket için emir alıyor. 

Tam delikanlının hareket edeceği 

akıam, Lilyanla koca11 ara11nda ge· 

çen yeni bir münakaıa kadını evinden 
büsbütün soğuttuğundan kadın koca 
sına bir mektup yazıyor ve elmaslae 
rı ile mekLubu kocasının çekmecesine 
bırakarak soluğu ıevgiliıinin evinde a 
lıyor. Artık beraber Mısıra harekete 
karar venniılerdfr .... Yalnız istasyo-
na gitmek için bir otomobil çevinne
ğe giden Jan bir kamyon tarafından 
çiğnenerek bir doktor refakatinde eve 

. ·ı· 1 getırı ıyor. 

Jan"ın naşına refakat eden d_l:•~· • 
"Pıvangoda ~!r ~ııa:ıı., Jı1ın111du1 

filmleri geçirilmektedir. 

* * * 
(Andre Luguet) nin vaz'ı 

sahne ettiği "Şen olalım., filmi
nin Fransızcasını"Lily Damita" 
çevirecektir. 

• * • 

(Lya de Putti) "Fransada 
yapılmış" nam filminin ademi 
muvaffakiyeti karşısında adet:ı 
hasta düşmüştür. 

"K" V'd ' ' ıng ı or,,un vaz ısahne e· 
deceği (Süzan Leno" nun Aza
met ve tedennisi) filmini 
'Greta Garbo" temsi•l edecektir 
Bu eser (David Grahan Phi~ 
llipp) in bir romanından adepte 
edilmiştir. 

* * * r 
"Paramount" şirketi (Mar-' 

lene Dietrich) e şubatın sonuna 
kadar mezuniyet vermiştir. San•I 
atkar bu müddette (Almanya) ' 
ya gidecektir. 

* * * * * • 
(Eric Von Ştrvhein) "Kör "Paramount" Jeannettc Ma. 

kocalar,, filmini heır vaz'ı sah- Donald) "Maurice Chevalier' 
ne hem de temsil edecektir. in gelecek scı ı' i filminde oyna 

r (Nev York)un "Metropoli ması i.çin (Fox)dan ariyeten ol 
ı tan., operasının çok me~lıur bir mağa teşebbüs etmiştir. 
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Son celse 'I Küçük haberler 1 ~~YRiSEF . .\i. 

(Başı birinci sayfada) Muhakemeye cumartesi de- (Ba§ı birinci sayfada) gün artan muhabbet ve mcrbu- Maden mühendialeri Merkez acentı:!IG•lı : ı kü ı 

Balıkesirlilerin ilk isticvaplan yapıldı Türk - Yunan muahedesi tasdik edildi 

hitlerin ifadelerile ııntaıUmiştir. vam edilecektir. .. ye kadar tıpkılarını tasdik bu- tiyct tezahüratıla gösteren ınil- Ticaret kongresi bitti; Avnıpaya sönderilecek Başı il. 2362 Şuıı , Ace nte• 

Bu hareketleri dini alet ittihaz MENEMEN, 12 A.A. -. Or- yurduğwıuz diğer komşuları- ]etimizin efkan umumiyesindc madenlerimizin lktıaat vekileti maden ve fen h• Sirkeci Mıihiird" zade ha·:. 
ederek halkı hükumet aleyhine fi Divanı harp ınahkemesı bu- mızla aktedilen muahedeler e- ve matbuatımızda kuvvetli ve di yetindeki aenç nriihencliılenlen lıazı. 2740 

tahrik mahiyetinde görülmüş- gün öğleden son~ A:3t ~ 5 te sasmdadır. Ancak bu muahc- bariztasvip makesi bulmuıtur. ihmal edildiği söylen :=::::: .ı;::~~L.:)'11 eı.::deıı •--=ız-m_i_r_s_ü_r_'a_t_J_)O_s_t_a~ 
tür. İnhisar memurlarından İh- Miralay Ata Be~ ny~ctınde denin Tiim"kiye-Yunanistan için Hülha arkadaşlarım, büyük Ticaret odası kongresi dün eon cel Nokaan za llf,.:'..m . 
pn Dahiliye vekilinin Balıkesi- toplanmış ve Abdulhakim efen- olduğu kadar B~kanlar ve Ak- lrom!Jumuz Sovyet Rusyasi ile ııeeiıU aktederek mesaiaini bitirmlt- le . . 
~ ;eftif için geldiğinde "voyvo di ve arka~a ait ka~ deniz ve hatti bütünAvrupa için başlayan ve sonra Asyada İran- tir. Kongrey~ Kara ~u~tafa zade A~u;:e 12 ~·:.:Oifeato. 
yuha" diye bağırdiğı . keçeci tefhim ctmıştır. Karar surctı hususi bir ehemmiyeti . vardır. la ve Efganla ve Avrupada di- A1:,:t ~ "!~:1.:r:ı::;;nayi mil- da yazdı .,;yadan noksan n-
Mehmet Beyin şahadctıle anla- şudur: .. . Bir de dos!uk muahedcsıne mer ğer büyük komşumuz ltalya ile fetti§lerinden Bürhaneddin Bey tara h.ur eden etY• için muamele ......P. 
·ılmış hareketi kanunu cezanin M~ı;ıunlardan A~ulhakım . but olduğunu arzettiğim deı:Wı ve Bulgaristanla, Macaristanla fından tanzim edi1mit olan milli sana ~. aı_."!11 do~. o~clıiı ııüm-
~66 ncı maddesinin üçüncü fik- Efendının İstanbula hicretın~e 1 kuvvetleri hususundaki proto- akdedilmiş olan dostluk ve bita yi siyaaeti ve programı Jıaklondaki riiklere ~ edil!Dlfb~-. . 
-asinc muvafık görülmüştür. hükfunctçc uhtcsine tevdi edı- kolu itibarile de ayn bir husu- raflık muahedeleri silaelcsini ik rall<?~ ~~':°~r, ra~ ~ ıı:ı- An~enor Kolonatı gclmı!or 
· t · ş·· · 1 t kk · kan 'nden · · Öt be · da. . .. nayıımızın m~-fı çarelen gösteril- Millı takmıonm çalı§tırmalı: uzere Maznunlardan brahım urun en e e:ı:ı unun neşrı sıyetı vardır. eden n. ım.a mal eden bu muahcdcnin mus- mektedir. ~ davet edilen Çek futbolcuou uzun in-
'Mustafa, Abdullah, Abdul~ ~nra faalıyette bulundurı:ııa~- çoğadan bir gayretle takip ettı- taceliyctle müzakere ve tasdiki- Raporda madenlerimiz h•klnmla tizarlardan 10Dra gelmeyeceiini ım
i:<'eyzi Emin Vedat ~ Yehbı gı v~ yalnız İ~anbul camılcnn- ğimiz sulh ve karşılıklı dostluk ni iııtirham edeririı. Bu muahc- da izahat verilmekte olduğundan bu

1 
dir.~ıW:: Fut':'<'l f~yonu. ~olo-

i3eylerde Arnavut Cemalin ha- de bilhassa E)yıp ve Beyazıt ca- yapmak isteyenlerle dost1uk ve deler vadisinde bwıJardan başka münasebetle madenci Sadri Enver B. ~ .•Y.e ııonde~en 500 lıranm ıatirda-
L.ekctlerinc tevafuk etmekte o- milerinde resmi müsaadesile eli- herkesle iyi geçinme siyaseti- ve muhteviyatı itibarile biraz söz ~I"?'· Sadri Enver Bey, .ma- .cın te19bbiioatta balannnııtur. 
· · 63 ' · le - kil"tta bu · · · ku etl" b' · İ . kd di denciligımız haltkmda mufassal ıza- Atılı olmıyanlar ''arı kanunu eczanın 1 ncu nı vaız r yaptlğı, teş a - mızın yenı ve vv ı ır esen farklı olarak spanya ıle a e hat . tir' _._d cili'ğimiz' • ·ok . 'hd ed·ım· k . . . .<..•'----- d' l dı- tahkikattan 1 bu muahed . bir h . . hA vennış • ....., en m ç ıatı am ı ıyece naddcsinin 1 ncı ıuu-...,.....,, ı- uruna gı cereyanı 

1 
o an cnın uausı- len bıtaraflık ve uzlaşma ve a- ihmal edildiğini izah etmiştir. eMııeli Sıhhi içtimai elıi-

Ç maznun Servetin 159 ncu anlaşılımştır. Akhisardan kcn-: yeti de §Udur ki, senellcrden be- kem muahedemizi Almanya ve bzde Avrupadalrl madenlere nisbetle leti u.:.~ kan:::::e:.:mıa_ 
lelaletile 185 nci maddeye ve disile irtibatı ~lan Ha!ız Hasan ri münasebatımız birçok anlaşa Lıviçre ile aramızda mevcut uz- Bl!dımanı daha ~k .. olan. Ju;on_ı ~den ne ait tamimlere devam ediyor • Bu 
bsanmda 166 nci maddenin ii- ve Ahmet Raşıt ve Liz Mus~ mamazlıklarla ve zaman za- Iaşma ve hikeın muahedesini ve l~n ve ~den. ko?'u~l~~ ıyı ifle- tamimlerdeıı birinde mükerreren a
:Wıdl fıkrasına tevfıkan Mene- tafa efendilerin merbutiyctlcn man hafif ve ya ağır ihtitafllarla meclisleri tarafından tasdiki ~· netıcesı Y';"'unden memle- ıılandıklannı veıikalarla iıpat ede. 
· d d' • ak · .. · Abdül · b" devi l · tik. . ketlmize lliyıkı vechıle faydalar te- meyeıılerin devlet, lıelediye hizmetle nen Divanı harbinda duruşma- e s_ır ııu ~:>'.ıt uzcı:ınc . geçen ır ~ .e g~ beklenilmekte olan Fransa ıle min edememektedir. Sadri Enver Be- rinde, ainuml, huouıi müeueaelerde 

:.arı yapılmak üzere haklannda hakim Efendinın vaı~~ennd~ Maceralan her ikı taıraf hiikii- imza ettiğimiz bitaraflık uzlaş- yin verdiği izahata göre krom made- aatihdlım weya mektep)-. blıaJ eılil
~=k•tuı çlmevn• ~ aldık'3;" .in~badan mllteha~ metinin eski şekli gi~i ~rk~- ma ve hikem muahedesini zik- .ni ih~c~tında b~ vakit c~an .Pi:rasa mey_,ıderi ltildiriliyor. 

lıi1diri1iyordu Reia olup gizli bir maksat ve teşkıla- za atarak ve artık mıHı hüku- rctmcliyim. Çekoslovakya ile sı.na haki~ oldugu halde şrm~ı cihan Swamlar kaç ay 
._ • • L--A ~...:'-~- olmadıgı" 1 · · la · k" kom- • pıyasası ihracatına nazaran ihnıcatı- L • .e.. __ edi'---'-Pap mamgnpın ietlC- ta ve ..... ""'. ........ ~~ met erını. ya~~ o .. n 1. ı . de başlayan uzlaşm3: ve hakem mız yüzde üç buçuk niııbetindedir. -~~. ._ 

ıap etti · ve ~ettın ve Halit Turhan c- şu ~vl~ bugunku v~ ıstık~a- muahedesi nilizakeresi nihayet- Ytınanistanın kromları bize mabetle ~ " iflimmi ~· ı wlıl • 
. c:ı-..: ......_ -ı.tıycıır? ~ mektu~ da bu~ le aıt hakiki me~f~~e.n~den ıl- lenmiştir. Bugün mevzuumuz o- kalitesi daha dun olduğu halde bl%im leti istimal _mlılılotleri & ay olıın!' 

.,,..._ • ...,._ · kilde bir merbutıyetten tevellüt ham alarak ve bınbırımıze sa- lan muahedcye müteallik bir taf ihracatımız Ywıaniııtana niabetle bl- kaı..ı ~ ~.tafi ~ lıir 
p. Vehbi~·~: '1. ·-·gene tahkikat~ m~h~ mimi dostluk elini nzatara~ ya- silitı daha millet vekillerinin hu le düşliktür. Nakli~e ma.~ ve rii-. ;::....~ ~.~ 
P.~~ beWmm Yahya. Ba me ııefahatile tebeyyün etmiştir. pılmıt dlınasıdır. Bu noktaı na zurunda arzctmeliyim İhzari ~ mad~ uzerinde - let lııer Yiliyetin.,. oermnJan lıuz ılo

ı ~~ dedi. ~ Ş~ Hafu Hallan ve ~. ~t zardan b~ .muahede dos~ Yu tahdidi teslihat komi~yonunun ::.~h~;::Y~;e:ı"':e.:;.... riim- lap~~ nmWaaa etmelerini lıil-
! rJuuun iaticvabmda ~ ~- ve Ih Mustafa Efendilcriıı tan- nan ~ı_ıncıye .. na.z~m . :~'lıllet içtimaı münasebetile Cencvreye Sadri Enver Bey bu hususta tqeb- dlı-.tir. • • 

I t 1 te Haya•ıınr,da firlra if1erine ka- kata mensup olduklan ve mem- Meclisındc soyledıgı gıbı l.o- gitmiştim. Yunan Hariciye nazı: büsatta bulunulmaBiru teklif etti Teasilatlı tarife 
JırlftliDm ~ ~?~.bati leketlerinde naqi tarikatini tev kamo muhadc.si.ndcn ?eri, ~v_- n muhteremi dostum M. Miha· Nazmi Nuri Ber. ~ . aldı. Ecer P~ a6 i. ılın itilıu• Dmet 
ı., :el olarak 90Yleyeyım ki Di~ ııi ve ihyaya çalqtıklan hakkın- rapa diplomasısınde bır ınıslı lakopulos ile orada buluşmak ve m~ekette ~yon ınld~~~ ~ ec e;ı:: ~ili~: .!:k8 ..i!:: 
111 •arbin riyuetle mUnaeebeti da da kanaata kifi.ddiil bulun- beııüz. daha yapılmamış olan muallak i~ı....:-:..:ft esasından nsaeltbi aermaf. yetı""'m .. gtelmesiııieli ısbyorel- cıek& - • • •--' akideleri- . . · +L • f daki !i"'~· -~~· mua ıye er gos erm ve evv - • 

i Yı :ı«>ktar ve eızm m,.-"'--L Di maınştır. Diğer maznun Şera- bir cserdır. ~ tara . arasın halli için bir çare görüşüp bula- emirde muamele vergisinin kaldınl- Paket sümrü;tmde 1 i ~izle elAka!!I olama• now - fettin Efendinin pederim diye muallik iflenn hallinden son- rak hiikfunctimize teklif etmek maamı söyledi. bıhkibt 
~ 1 b lUll barp bugün siz Balıkair ve bitap eden mektubunun hünne- ra yapıldığı için ve muhtevİ)"B· daha evvelce muhabere ile ka- Bir aza da klğıtçılılt ııanayiinden Paket aBıı iiaiucle ıiıfriilitla it 

!ğ 1 ~vaJieinde nelqi tarikatiDiıı CD te matuf olduğu ha!dnndaki id- tı için bilhassa her iki tarafca rarlaşmıştı. Cenevrede müşarü- bahaetti; ~e~eltetimizde !Uım olan aö~ ":8" ~ ....., ..,:i. 
~ 'Ilı yl8l bir 1ISV1I olduğu hcrkesce diaaı ..,..,,. ... kabul görülmüştür. bu muahedenin şumul ve mana nil yh h • b" klinikt h .. mevııdı ıptidaiye ~lızuJ_ olduğunu .ve yat iberine m • ....& e tııtaılıllolold.lıa-1 

, ı lra 1 doJaa.. ..-ı- . . . 'ba e , uauaı ır e enuz bundan dolayı lı:igıtçılıgın milataı• - ta lı-tla ıtır. 
;ı 'lal iıalGm ~ ve ~ "': . • Diğer mamun ~alit _Turhan smı ~taki mılla!Jma .. ıtı tedavide oldqğunu öğrencim. eli inldpf olduğunu söyledi. Basün 640 aey,ah seli 

~·ı-!' ~:~~~ .. ~ tarika~n inki: Beye gelince, Abdiılhakim Efen rbaıle ve ıl_rikit~f d~.mu::: Hastahanede ziyaretimi kabul Verdiği izahata göre kağıt iç~ ae 8ugia Vayt Sterlin k 74!';
11 

ıe ~ uw .............. azamı ~ diye pek mubaliğakarane yazdı tının ıD ~mat~ no - etti. nede al~ milyon liramız. harice git- • m• nıp 34,3&8 toahık il ım ilı 
ıı:~ ,~ ve ~ ~esı al~ ğı mektuptaki devri _ üftade fa- ııından bu mua.hed~. Lokar- Ameliyat olah aradan daha çok "'.ektedı~. Ve lttğıt sarfiyatı ~en vapara ile 840 aey)'lllı ....._ 
il :a gis6. dini bir cemıyet teşkili- kir _ tabirinin devri hazıra müna no muahedelenden ilende oldu geçmemigti. Gene öyle iken uzun u- ~· çogalnıaktadır. !Ju ~t kiğıt fab gelecektir. C-teei gini e'q u 
c 1e çalıamaktan geri durmadığı sebeti olmayı·p kendisini kastet- ğu fikir ve kanaatine de tama- za~ gene iflerimizden ~.ac;ttik rikı:' açıl~-~klif .~fi . riUd" ~t 18. de Hayfa, " lu~dai1e " 

• --""~ ladi b · 'l · · k ed · B muahe ve bir an evvel lııugiln taııclildnı la- porun m™ eren .., gö " dia- timt.nlara aframak - telı-= l~~~'! !>ifbarile!"'r'"":': evde bu: tiği ve kız talebeler hakkındaki md ı eLoıştırada İ erımt.P u ile M. tirham ettiğimi muahedeye varmak ve oda meclisine havale cihmdu. rimiden lım-ebt edıoekladir. 
rl11&11•...,. ıti lltZlll • izahatmı bir kanaat meselesin- e. zan smc aşa · · ha bühalettilr. B UWr.atmm Ruznamedeld madde ve rapo.rlarm 

. drat işlerindeki alikaniz dere- den ibaret olduğu ve mektubun Y !ıüeloa aı:asmda ~şlayan -:-ıe ~ ~ gifaldıtek~ metti. Soma m~alter~ bittiği ei~etle kongre ?'~- Bir kararın feshi 

(Cümburiyet) vapuru ı 

şubat pazar 14,30 da Galat 
nhamından kalkuak lzmlr" 

decelı: ve lzmir'denSA 

günü 14,30 da kalkarak çar 
şamba sabahı ıı:elecektir. 

SOÇETA IT.~L YAN 
Dl S.ERvtST ' .'ARmMt 

TERESA SKi-
AFJNO vapuru 
14 şubat cu· 

martesi (Napoll, 
Marsilya ve Ce· 
nova ) ya ıı;ide
cektir. 

' . 
ALBANJA vapuru ! 6 ~uba 

pazartai ( Burgaz. Köatence v 
Vama) ye gidecektir. 

BRASILE vapuru l7 ~uba 
lllı ( Sitmu Levant .t:ksprcs 
oJard; ( Pi~ Napoü, Marsily 
"te Genova) ya gidecektir. 

TaWüc lçlıı Gıdatada merkez 
ahtım lıanıııclı umumi acante
lbıe müracaat . Tel: · P.cyoglu 
771 - 772 'ft yı Beyogıuntla 
Perapalas akında Natta Nasy<>' 
uJ Türkiş turist ıcenalye 
Teldon 8ey0llu 1599 ve ya 
Tobthyan karşısında ~nelmil• 
yataklı vaıun kumpanyasıua 
Tel: Beyo&lu 2830 ve yahuı 
lstanbulda Eıninöntinde lzmr 
1e>ka1Jnda 8 Numarada acente 
yeldJine mllracut. 

Tel. lstanbııl 776 

SADIK.ZADE BiRADERLER 
VAPURLAR! 

L\RADENIZ MUNTAZA!\I 
VR LÜKS POSTASI 

İnönü :ııııini bilmek isteriz. Bu sual da· (bu fakir nefsi müslürnan ıki tın"llfca dikkat ve ıbram ile bir iki '°ı:Y=Eya gidildi. t- aaısme hitam veril~ Kongrede ıtti- ANKARA .12 (Te!lef:on••) _ 
• übim' • bir • ki edil · tin. t•ces· talyanm ULA-- • • ... hu olunan tememu kararlan oda ta- ~ "" • •ruru p gllııil 1 ·eezrınn iizcrinde m te- ederek elinden kurtulmanın ça- ta .P. en aıyase ne 1 1 

• """'.:t rew -· rafından ait old~ ve11$1et ma- Umumi harpte düşman devlet- ıs Şubat azar ,_ Akşamı 
_ı_. yaptı. Ayağa~: . resi, acaba bu iyiliği kim yapar, v~ iki ~om§U arasm~ aç~:u1 ye :,u"'?.~+.Hp !;h':fı.e:::'::: ltamlara takdim olunacİıktır .'fe deri tarafmdan Osmanlı tabü- saat ıs de Sirkeci ı:ıııtımın-

'iı Pap hazretıı:n•. ben fuka 11"' bu alimin desti esaretinden fa- nı de~ ~~şey v~ .. en ır D?"u Blll1..
0 

böyle m ... _ede aitti esa11 tekar yetine giren milletlerin c;ocukla dan Jlarelietle dotnı ·Zongal-
i sine kanpırami§tim. So~ Aza- kiri. kw-tann) cümlesinin kendi kaddimesıdir.. Buyuk Meclis, rür etti. o vaklt'b.ı muıahedelerln im- D kr t So al n hakkında 1331 senl!sindc ve- dalı, laebola, Ayancık, Sam · 
:ıanda S. C. fırkası teşkili tına telikkisine ait bulunduğu ve bu muahedeyı ka~ul ve tas?it.: zaaınm üçlü mii"yıiba ikiter mi alt- emo a ve sy rilen kararın feshi hakkında hü nıı, Ordu, Giresun, Polatban 

d ..ıül oldum. Fakat hiç bir kim- bunda devlet teşkilatına matuf etmekae yalnız iki ~omş~ mille dedilmeai mütal~ edildi • Yunanla- demokrat kUınctin meclise bir tezkeresi rabzon, SDrmene ve Rize isk 
· enin ınılbünden geldiği bir şah fena bir fikir ve maksat görül- tin dostluğunu ternın ~ 01- tanla aramız~ muallik .ifler he!'~ fırkalan nizamnamesi geldL !erine azimet veaym iskeleler 

t 
üı yaptığı fenal!klarla ali~ mediği ve tarikata intisabı ve makla ~ya~ aym zaman- ;1~.ı:1 ~:ıa!:ki~lma=~ .. . Tiftik keçilerinden uğrayarak avdet edecekdr. 
ıacağı iddia ledilemez. Kiınae zikir yapması hususu kendi ncf da her iki devletin bu!.undukları §imdi de aynile ııöyleyeceğim. Yuna- ANKARA, 12 - .Cümhun- • 

1 
Yllt, yolcu içi• Slrlıedd• 

·~)bııvnm eeyyiati ile alAkad•r ıinc munhasir görüldüğü ve ~zmmtaka~dabirsu~hu ko~ niıtanla her i§imizi hallederek cıo.. ~~Halk fır~ .teşkilA it bey'c-. resım ~~e':ı~~·~~~!~~~ accıata· 
mu. Babam ve bazı arkadaş- muallimler kongresine ait müta ga ~yanı~ .. ~~uneyı Y tl~iu kuvvetle teü etmek ister~ tinin karan ~enne vı'upadaki ANKARA, 12 (~ellefonla) - T." lıt : 2194 
n zikrederlerken ben onlara lcalarm divanı harbi alikadar nclmilel ilemın onunc koymuş dıger !-raftan Roma ile de kuvvetli ~kuvvetli demokrat ve. sos- Yozgat meb'usu Sülleyman Sır- •------ıiıiıııiiiııiııiiiiiıiıiıl 

tlletdim· Fakat ba onlan tez- edecek husuaatta bulunmadığı bulunacaktır. Bu mua~ed~ye dostlugun m:0~~ doğruya ~ yıal demokrat fırkaları nızımı- n Bey, tiftik keçilerinden alı-
İt-ı/. ve tahkir için değildir. Ben mektubun tetkik ve tahlilinden kııa-şı ci~n efkin_wnumı~csı ta ::ı":i'e ebllm:: ~ce:Z::;:wıld, =~ name .ve~~~ terdi- nan ;vergin.in tadiline dair ~~eli 8 .~akide ·ne bilmıctkinm pnlaşılrnıştır. Binaenaleyh, Ab- raf~dan ızhar edllen .. alaka ve relt giderken ve gerek orada mahabe me ~ştır. ~~yet ~~ sc bir .tcklıf ~~u VC"!1'itır. 

, iman bir dervifin. sulbünden. dülhakim, Hafız İhsan, Ahmet tebrilıller bunu açık gostennez- re ile huküOmet arasında ikişer iltiıt:r fırkası nızamnamesının tadilin- Maliye hey eti teftişıye 
o myaya gelmekle dervit ohnu. 1:1~~·t ı.a M :Ua Şerafcttin mi?. bu ~~~lerin akti ~sam kuruldu .. de bunlardan istifade edilecek- re·ısı· 
1 r: . _ ___._ •-ır1 

• z us • . . . ,,.__ d ki Mutealdben Rcııpa ıle Ankara ara- ti 
i Reis~: ve Halit Turhan efcndilcnn be- Herkesın malı.wıU ur mua smda ve Roma Ue Atina araBlllda ltu r. · 
L - Ba1ıkeııirde pek yakm za- raetlerine ve diğer maznun Hü- hcdeyc varmakokadar kolay ve ruldu. Müteakiben Roma ile Ankara 1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!1 Malıye vekfileti teftiş heyeti 

.. ;anda geçeıı bazı vekayi pede- seyin Fehmi efendinin 27 Rama çabuk obtwnıftır. Daima Bü- arasında ve Romıdle Atina arasında edilmiş olan bu muahedelerin ıreisi Adil Bey d~ öğleden ev; 
ıizin derviflik dolayısile halk zan 347 tarihli Hasan Hilmi e- yük Reisimizin gösterdiği ve karar mucibince muahedeler yapıldı.. gizli bir tarafı olmadığm izaha vel.tı:ors8ya gellmı§ borsak~

t:erinde hisıl ettiği bozuk nü- fen<liye yazdığı mektup mündc- Büyük Mccliain tasvip ettiği ve Millet ı;neclislerinin tasdiklerine i~ lüzum odmasa gerektir. Ayni sen ıle N~ah Esat Beyı .zı-

1 .ız kendiırine göırterileD yükack ricatt tarikata teşvik mahiyetin İsmet Paşanm Lozanda açtığı ~ C:- ~~.dantaon;:-.~ ~uao~ zamanda imza edilmiş olan tica yaret.etmıştır. . .• 
Fl:Jatiyet neticıeei Bize ~ tıe- de olduğundan ve tarihi itibari- yolda yürüyen hariciyenin iki ın:: ~ci:Cz~ ~- G~~~ ;ı ret ve ikamet mukavelesine ge ~~ Bey ~ komıserlıği 
cciihkAr bulunduklarını ve u- le tekkelerin eeddinc dair olan komşu · devletin hükfunctleri a- naplan Ankara ile Atina araBindaki lince: Bu işlerde kabul ve takip daıreaındc bır muddet meşgul 
~ bir ipretinizin halk tarafın kanunun nqrinden sonra yazıl- rasında arzettiğiın gibi Lozan- mua~il:işl~in ~a.ıli için i~erin ~·- edinen umumi prensiplere uy- ohnuşturM. H 
;dl taavip edildiğini göatemıiş dığmdan hareketine aygım 'olan da başlayan yeni ve temiz hava şık cihetlenne gıntJ~yerek gayet ~ıta gun olarak yapılmış olan bu mu • anssens 
•• Halkın size olan itimadin- 677 numaralı kanunun birinciliçinde iki taraf eflı:an umumiye ':ne ; 110'":" ~r tan:alti taım:ı kavelenin de tasvip ve tasdiki- İstanbul elektrik, tramvay ve 
ırı iftihar duyabilininis yalnız fıkruma tevfikan bir sene hap- sinin inkişafıru takip ederek ve ~i fuaı h~ı:4" ~hk).ı a::u~- nize iktiran edeceğini ümit ede hava gazi şirketleri müdürli M. 
~le bliyük klidreti ne Sutttle sile 75 lira ağır cczayi naktile komşu hükfımetin hariciyesile larile beraber ltaıyan:ıiı· ~k nazigll- miyorur.ı. Böylece iki dost dev Hansscns, heyeti vekile karari-

§G. ~edebildiğiniz Vt: eberisi ca- cezaJandınhna!!I ve Halit Tur- elele vererek yedi senede bu mcr !'e v~ ~eh.hirane olan ta~assutlan. let a~s~da.ki i~~adi münasc- le C::ümburi!et me_rkez ~ası 
• l o1mı hoca ve tarikat menını- han efendinin mektepler hakkın haleye varmıştır. Karşılıklı mü- •ılenmızın. bmuı ~v;v~ı. netıcelenmeaı betle~ın ınki~ı ıç!-fl d_!: muva- teaıs heyetı aza!lıgma taym o
" ve cahil olma halkı ıınımua. dald haleti -L' • • Maarif temadi ve sebatlı bir sayi ve gay n~~ faydalı ve mtiessır .0~uştur. Bu fık bir ycıla gınlmış, olacaktır. hmmuıtur. 
• . . , •uw.yeınnm . . munaaebetle muahırdenm ımaası g!P- Muh · ·u·ıı Vekili · C • • akv 
lnlen:e nasıl emnıme tabi bu- Vekiletine bi1diıilmeııiıı müt- retiD esen olan bu muahede bu nii ttaıyanm hiilı:Uı:net reisine telgraf . ter~ -ı et en, emıyeti ama g8n-
ıLU)urdağmıus vebımlara"laıhr tefibn kanr verildi. W!1Ul idare ve istihzarlann ve ıa ve büyült elç4lıi& vaaıtasile İtalya ış~ her. v.akit ye her hususla: ol- d •1 k alA 
!ram. bükthneı." diye baiJrtmak MENEMEN 12 AA _ J>i.. daimi izahlarm sayesinde Yuna Hariciye nazırına da teşekkür ettim. dugu gıbi bu işte de heT§CYı ve en ece m umat 

! ık ve wlthiyetiııi -ve 'ba ~ venı baıbı iid1 ~ bu- nistan da bütün siyasi fırkaların BiWıare. R~mayı zi~r~de tifahl her tarafını arzettim. Yeni Tür- Cemiyeti Akvama göııderil-
kesan Uinim iç ylllnü m gün aı.Jedaı evvel Mustafa Pa- ittifakla tasvibine mazhar oldu- o~rak hil8lyatmu tU"Jt ~ve fİm- kiyenin harici siyasetinde yeni mek üzre İktıaat Vekileti tara-

. . - 1 - 'bi emlek . • de d b'" dı de huzurunuzda bu hakıkatı yad- b• me hatl •-- b hed fmdan muh ..... 'f ___ , _ _._L! ,__ 
iateris. -"'" ri=aetinde -.•--dı. d- gu gı m etımız e u- et ğ' ·ı bili. :ı ka"·-•- • r c Ol4ll u mua e ...., """""""' ............. :s-- 1 _ -.-11111 me ı vazı e ı rım ar ....,...r. h kk d k .. d. mik · · 1 
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!!!!~~!!!!!!.. yüzbln · 
eletl en ofıılı: 

tllylen: kadar cbtınlmlfbr. Türlı:lye 
'felı:Ui : Yeni pclltlhane : 

PEHLiVAN ZADE SAlT 

HIZ IR 
Yangın söndürme makineleri 
Salıtbl: Hallı, Galata ıRJ Olm
rlk caddtsl SaPa Han No 7-8 

Telefon & o(/lu 1.JJ1 
Mamm: dia mevldinde Fuat Bey bulunu yük reislerinin ctrafmda sarsıl- Bu muhadc taldikimza ikti- .a m a. ararımzı vcrmenızı ı. ~ve. §Craıtı, amc ~ yev 

Pap Hs. 1eri ~ haDa yordu. Mazmmlerdan bir inamı, maz bir vahdet yaptığını her ran edince Tiiırkiyenin bütün nca e_derı~.,, nnyeleri, geçınme ~tllen, et-- Haliç iakelelerlnde lllUbııt 404 
;ıpma toplayıp ~ aJtmda geçen Belediye intihalıetı ma- kOIDfularile bu vadideki muahe Müteaki~ Saffet (Erzin.. Y.anm toptan fiatlen hakk""!a eclet DJlll varil ta'bwı ile 48 ıdet 
~ Halkı hük6met a1ey- Slllda dini ilet ittihaz ıederek Feyzi, inhisar memurlarından de silsilesi tamun .olmmuş ola c:uı> Hamdi (~~u~) ~eıy)e.. tic~ ?<'aamdan nıa!Omat ıa- gOrseıı ıo adet meşe lı:erescesl 160 
ne tahrik etmedim, Belediye halkı hük&net aleyhine tahrik Zeynel Abidin oğlu İhsan, Us- caktır. Yuııaniııtaıun henüz böy nn ~un~ m~liyetine 9': tenınıştır. lı:llo lıetılı: Cila ve 160 adet lı:ıyıa 
iti Hafız Necati Beyi halk is- ve teşvik, bir kısmı ·da hükfimet küplü Ali Cemal ve mevkuf Sil- le bir muahede ile bir tek kom- teJ'Ci!1an müzak~resı hakkmdaki ~l'&l1!~--------. .. ba dingili IOO illo DICfe IAleilrtl 
llliyordu. Reis Paşa mazn1111a in §Bhsiyeti maneviyesini talı- leymaıı oğlu kahveci Servet Bey §USU kalmJltır. O da acamızea ~ !'8bul edilerek ~elere 1 Tayyare cemiyetinin ~!9!!er':'=ed=~=::~m~cı:~ 
ki ve yeni zihniyet hakkında kir cürümlerile maznun bulun- ve Efendiler maznun olarak bu- kerıdiııile b6yle bir muahede ile geçilmi§ ve muahede ile merbu- b b dı"' b iz h ı 1ı: •-· ı ı · 
ıaller sordu. Maznun: muşlardır. İlk İbrahim Süruri liınuyorlarçlı. bağlı bulunduğumuz Bu~gcı:ös- tu p~tokol, 185 rey ittifakla as r gı ey~nna- m~cı:!ı;.::ıe -::•;e:.:~ er:.;:~~ 
•<Paşam ben İstanbulda has- Beyin isticvabına başlandı. Mah Tcrvldf "iltietep eclilen tandır ki, bu iki kOIDfumuzun tasdık olunmu§tur. me ve defterlen kul- IUt üç buçukla defterdarlık blna-

e yatarken ~dan bi- kemeye öğleden sonra saat 14 kbme yok da arasmda mua!Wı: işlerinin Münakaşa edilen bir anınız. sındakl ihale komi"'onunı müracaat· 
· öldU, bunun cenazcsı sedye· otuzda devam edilecektir. Dün bir alqam gazetesi :t. her iki tarafın menfaatlerine A ~.u.u~~~~~~i lan. 
kondu. Ertesi gün bir hadım MENEMEN, 12 A.A. - Ba- tanbulda yeniden yedi kitinin uygun bir hal tarzı btilarak böy layıha =========.::=:==......:.::__ ________ _ 
ası ?l~ü ona mutantan c~ lıkesirdekilerin bugün öğleden tahtı isticvaba almdığını yu- ıe bir muahede ile bağlann•alan ANKA~ 12 (Telefonla) - Hilaliahmer merkezi umumisinden: 
asımı yapıldı. Bendcnız bu sonra devam edeceğini bildirdi- mış ise de bu haberin aslı yok- m haklannda beslediğimiz sa- Mecliste İkttsat vekfilcti sana-

· yete m~ari~_paşam. Ba- ğiın mahkeme~eri cwnartesiye tur. Ne~~~~ ~ilmiı mimi do8'!1u~~ ve sulh yi müdüri umumiliğinde bir lla" fl sahı.plerı•fl}•fl nazarı 
belediye reısıne de bun- kalmıftır. Bugün öğleden sonra ve ne de isticvap edılmittır. muhabbetimizin 1cabmdan ola- Türk mütehassısın ücretle is-

'Uı muarizim bendeniz buraya AbdUllıakim efen<li grupwıa ait Hüaeyiıı Adalara mı kaçmıı rak her vesile ile temenni et- tihdamı hakkındaki kanun U- d 
~adam dcğilidiın, çok karar tefhim edilecektir. Bugtin İZMİR, 11 - İdam 6rarisl mekten kendimi alamıyorum. yihasınm müzakeresinde İktı- ı·kkatı•ne 
ütecssi.~, reis niçin sizi ~ Bah~lilere ait mahkemede HüeeyiD'in ecnebl edalara .kaç- Ve bunu söylemekle gerek ~?111 sat vekilinden sonra kürsüye 
ya getınrken mevkufen getir- gayrimevkuf olarak sabık mcb'- mış olmaaı kuvvetle tahmine- ıulammza kaqı ve gerek dun- Ziya Gevher ve Aydm meb'usu 

• • Mammı tqekkiir ecf&. us Vehbi Şeyh Halil İbrahim dilmelırtectir. yaya kartı hük&netimizin ta- Tahsin Beyler gelm!Jler ve li
~ ~ . bem''"'i• SUruri ve kaıdeti 1!fustafa ve Firari vaktile ~ ça- kip ~eği siyasetin ana .hat- 1İhayı tenkit ~tlerdir. Heye 
eti tıAlrimeye tarizde bWaD.- .Abdullah, avukat tll'D8il Hakin vUfluğu ve lıaçaltçılık )ıaptığl ~bir defa daha arzebnı!J o- ti. umwniye İktısiıt vekilinhr i-

•. ~; bmıu aldin!'.? ~ Em_!n !edat, arzuhalci için bu havaliyi çok iyi tanımak J m. · · 

Ramazan bayramında çıkacak 1-lilaliahıncr gazetesine ilin-Ver
mek lsteyenleriıı Ankara caddesinde ls•anbul lllnat O..._ 
eına müracııat eylemeri. · 
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• ULUYIT cmt 13 

ZAMAN TCZA l)EPOgONDA 
~ ' ) 

, . ~ - - ii' .· ": - . . ----------·· 

Mütekaidin, eytam ve ~neb• memleketlere Tayyare piyangosu 
Dünkü keşidede şu numaralara 

ikramiye isabet etmiştir 

giden tQccar ve 

eramil yoklamalan seyyahlara 
Bankı lt111ıroirah 

ile. L. No L. No. L. l'lo. L l'lo. L Ne. ICIOOL 
3 so ;27 3000 96 30 118060 30 3111 200 328 IO 

S5 80 944 30 200 30 189 UlO 590 30 400 
57 30 946 30 155 ıoo w 10 no 100 405 IO 

300 30 408 30 796 30 630 IO 
ıso ao 1001a :ıoo 100 4M 100 ım 30 1os ao 
260 30 ı 47 30 381 30 Sll 30 1196 30 44051 30 
506 30 192 ıoo ;: 38 saa 100 ,. 200 162 ıoo 
5b7 : = ı: W> IO 7411 100 1161 100 201 8000 
~~ 80 937 • 193 10 857 ao JnM uıo 229 30 
718 10 1158 100 791 J0 •7 • 4ft IO 234 ı:: 
959 ao 963 - MS IO tM IO iM IGO t66 
~ IOll~ ~ m ıoo ~ IO ~ ao - IO 
1106 IO tı 30 IOOllJ IO 961 ı• - SllOO MI 30 

ı ıı • 3t4 ao 106 ao ttıos • ..., ıoo m ııo 
3 • 478 - 118 10 136 10 171• 1000 551 1080 
~ 10 614 lOOO U!J IO iN IO 18' UIOO ~ ::: 
369 10 MO 30 lliO 100 301 a 169 IO _. 4.s 1D 626 ., 411 IO 311 IO 306 IO IOI 30 
Sil 30 701 1000 S79 180 651 a IOI 100 = ~ 
551 10 lf:1T 1000 611 100 6IO • ~I 30

11 6tO IGOO 
• • 1148 ao m ., m 1GOO .... 
783 30 IWB 30 7VO IO 7U 100 - IO = ı: 
m ao 75 ao 913 • "' u00ıo -: : •• ıoo 

11>74 38 110 21110 911 IO 9M l -... 30 
Zil 30 268 30 ltl711 IO 997 IO 4111 39 °...., 
~ 5 211'1 30 118 30 ._1 ,. saı ıoo 111 ıe: 

292 10 307 ID l&i 30 1! : = : :.: 100. 
at.7 • m ıoo iM ao ...,.. 100 113 
458 "' 4915 30 H7 ID 4t7 .!OD 8'6 4SOl5 ıcıo 
563 lOO 4!16 ıoo MI 30 464 • ~I IOOIO ı•• 30 
375 ıot 643 ao 4113 1009 m ıoo .. ... 
&rn • Mı ıoo 518 ıoo m ao 916 • 11+ '° 
719 .. 772 30 !S28 30 651 ı.- ~ ııoooo = : 
752 30 394 8G ft!I 30 6ta ICIOO " 
762 100 13178 30 600 30 811 100 ~ ':: :: -: 
78 ı 30 189 30 61: 30 874 : 57!1 30 460ll9 100 

3~~ 30 ~ : = ~ = ıoo 684 30 202 ıoo 
ı:ı& :: 388 100 862 30 81134 100 930 30 ~ = 
212 30 410 30 918 30 Z:1100: -ı: : 320 100 

;: 30 = : ne': : 26-6 !00 (2 - 325 30 :oo 545 30 84 30 171 100 M 80 355 100 
:ı~ =: 116 30 no 30 • iOO 144 ıoo : .: 
38i 30 737 30 312 30 S73 100 117941 ~ 558 ICIO 

Maat ı•hiplerinin ve 
mahallit heyeti ihti-

• • • yanyesmın nazan 
djldcüine= .......... _ . ., __ 

h ••• WJja' • ne L,......_ 

aımlm mut .ı. lıil6m
....... jclh .,... " enmi
lia ...... ,W.'I• tarlfat 
Uirei + mart tJl rcıkfa.. 
w·hn icra Mileeellk. 

1 - Yoklw • 11=e''t 
ıs pbat 9st ....- ,w 
lı.fhy•ak ..ım ... cllds-
eclec:ek. bu ı dlrt .... ... 
" yetimlere At .... .. 
tebltlere h • •'ıııeldi•. v .. 
lam merb& pi r+k ... 
... bclm .. ---. ,.. 
le••lan laf ' vlmr. 

ıs .. bat m ,....., 11 
p1ıat 931 -. 22 plıat m 
pazar, 24 .... 931 ........ 
brlwemllllll .... .,.,-.. 
leria ve lıelum ftkil w 
vuilerinhı. 

16 fllbat tsl .......-. 18 
pbat 931 .... , ..... 23 ... 
bat 931 puartui. 25 .... 
931 çaı ı • askeri .,. 
m8lki tekalltlerta " b ' 
n11 vekil ve n=! illia. 

2 - Bu ...... irılnza-
398 30 7 45 100 ll46 100 177 30 - 5119 10 
:;-,s 30 751 30 358 80 494 30 204 : 617 ıcıoo mada artık plı'ı C6 JıMa-
6:;fı 30 756 ıoo 408 ıoe 5611 ao : 100 688 30 ... ,. devam erP DJlp ...., 
614 39 773 100 512 30 '8: 1: • 14» 7lt 80 tevziine .,.... _,. kadar 
701 100 779 100 651 IO ~l. 80 411 10 819 1000 
706 1000 8t3 30 867 M 

714 
IO l10 IOO an 30 ınerkelde yapabıcakbr. Ba 

720 30 860 30 938 30 00 Mil IO M6 30 ı 'ddet urf.a yo,Ukı.-m 
760 IO 14018 30 Mi 80 ~ :oo 648 100 9IM 80 ynptw Lna anılsn •• 
786 llO 73 30 981> 1GO IO 1167 10 984 IO 
9iö ıoo 88 ıooo uoı• •: -r,: ııo 819 IOO 41166 ao cek, yapbrmaaul olanlum 

ol05( IOO ıao 100 16 ?- 111 lllt 171i IO 181 80 Joklama' ı w - I' n -, 
103 111t 141 IOG a ._ 115 ıeoe 97t 100 Mil llO .__,_.._ı ı....r.. 
107 lOO ı• 18 = ı: llO 10 •!Ol9 1008 ftl • ...,..___ _.... __ ,.. 
• 30 I07 IOD 3e 1311 iOO "7 1D 191 30 adda. 
Mi a: = : = 30 tc18 IO H 30 4lt 30 3- Deftiri .....ı,e Ye = ao 314 100 448 IC)O 408 30 91 i08 480 30 ' l; dı 'rtd• elW.. 
3il8 I09 a&l '° sn 1000 418 30 .. iOO ~ : -•,hır• ipnt 1 n l it 
ffll - S:S9 3lt S86 .. IOI 80 ... • ....... - L-L·- .. ..11:1 .. 1 ,.., 
496 30 40ll 1000 ... ~ 9ft • - ..... - -- .- , •• ·-

• "1 3000 07J şc; 111 ICl8 il' IO !111 IO 6/' ,. a • .. , ... lıll-
~ 30 ..... 7'1 -.=: : = .:...ı: : ,..... ... ., .. ........ 
923 • 487 IOO 111 80 Ult 30 1174 100 ıoa 30 • ırW ı ' ' ' 'len 

5123 100 512 100 = I= ll6 30 613 30 146 IGO dııfrectea a._,;kta olduktan 
149 lOO 614 ~ 971 illo l47 100 648 iOO l44 100 = 1: ~:~ 100 HOl9 ao 269 ~ : ~: :: 1: 1cret Y•J• manflaruıa derut.-
a:ıo 1000 782 30 : 1~ ~ 100 616 lOO 478 80 clilıı:tlı' .::::.•.,._ ..... 
as4 ııo 993 ıoo 547 80 1118 ao 560 ao 
O't9 100 15003 100 66 ı:' 809 IO fft95 30 771 30 4 - hmlhsberler tekwil 
, 48 :\() 6 30 21• o <HlA lJO ft7 iOQO 804 80 L-..el IU:-.ı &.-L-..J.._ 

•:ıoı~so~ı~;.~ıoo~~-~-~~ 
589 100 iOS 30 11311 "" 876 100 878 30 855 30 temhir •" Hk, mllhlirler 
624 30 235 200 421 8o lll8 100 432 80 915 100 pyet ob-Mh hamlmlf ba-
~ 30 ~ ~ ~ lo ~ 80 m 30 ~ IO 
722 100 346 100 1171 '° 97 4 200 495 30 996 80 
730 so 358 ıoo m • "' 30 • ao 48148 ıoo 
782 10 880 ıooo ın 80 84083 30 611 ao 190 ao 
1136 30 16024 30 00 1"4 30 6114 • M8 30 
850 200 1311 80 9ll I tlO 30 619 10 310 IO 
878 ıoo 114 ıoo ~ 1: 246 100 713 ao aa1 ıcıo 

fiOIS IO 219 30 1114 ao soa 100 715 toO 867 100 
18 110 238 100 339 30 797 10 389 IO 

ti4 30 335 100 tS8 80 IO 480t6 1080 415 IGO 
Hıt 30 394 30 681 1: := 00 ıtt • ..s ao 
371 1000 oMCi 30 187 5611 130 177 100 679 30 
419 100 SOi SO lm 100 615 30 19' 30 775 lllO 

Qo1 IO S05 80 3!M IO 208 100 1118 1• 162 IO 
551 30 119) 10 ll99 80 8SI09 100 UI 100 974 IO 
634 1000 Mil IO 485 a 1ft 10 tli!J -
Mil IO ee • • ao "8 ıoo m ıno 
658 - .., 100 ft7 30 

Onu deraruş edecek mı? 
Hayır! 

r 

lanac:akt.r. Heyeti ...,.,.,... 
Dİa mlllallrleri IDealllp bulan
cluklan kaza kayaıakam ftJS 
nahiye mlldtirleri tıırafmdaa 
resmi miihllrle tudik edile
cektir. 

5 - Heyeti lhtt,aıiye yok· 
.._ '=llh±ea" b., .... 
de. -· Yefat ftf& t T 
.aç edenlerin • Jıi ..... 
ab glall glhıllne ye en aıeri 
•aata ile W oıe lıiWirecek· 
lerdir. 

6 - Y'""' • molell, 
..lııilıİ .... Wt•l'L lıllat 1 
www 'L ,., , , .. ,.. DIW 
..... malllft ........ 
lana ~ »•lıır 
w.k Ye N&flarm ' ' 
ipn ldmi .. vkil eUilderille 
cWr JOkl•• tlhıtuiae 
AJiitll mr•uhat walı ek 
liri ._,.... ecliLıtelı ıh;. 
ı.- ••••hatta..WW_.. ............. ..,. ..... 

ftJ&hat ... ol .. jr .... 
ed.1m ıHe beralaer .. ır-• • b 

tlıdıi mıvamla ·•wılerl p 
lıeriluıktir. lı,ı,. r ınvt 
lzeriae chlanlara ipret edis 
le •ii .............. iinck .. 
srrh içi& haıh r j' 'ha
... pth ıie maluıl JUlctur. 

7 - Tqrada 1 • 1 ta 
yoklam11mı bulıw' ja _. 
haldea ııhderenleria , .... 
dikleri ilmGbaber matlalıa 
mahalll idare heı etiıtce ele 
..... eAııif olaaıldlr. 
1- Yetim ve ....,.. 

,ıı.lerincle tekaltCetfa. • 
te' 't ı• ,.... ,etim 
ft dallarm yoklııwsr alma· 
-. 

9 - Her l&lallıi r r 
;ı• .. h • o ' .._ .. 
ı. •ndk ... -.1ırı 
A- !\ı • 1ıf •• ... ............. -
8-Raat 1eaedi 
c - ..... lıllbroni 
Baladn ,e.terllen lı11111At 

ft venaiktea birisi nokua 
alnnlara ,..., an m•mebti 
~-- • ...ın . ~· ........... ııa"7 .-emı1ewsm-

den beyhude fere tulae pes 

murta..- - ve izclilıaam 
ınpW lılrakılmamaaı rica olus 

~:: : : : ::: : MUdanya - Horsa 
na ıoo aıt • :: ı: oaOYOW T. A. ŞIUE1I ı lllflerlmlıl &fıılemet pır1 ._..._ = ~ = 1: iDi ıoo Hlıııeılane k,.ıl umml~lli Al •ı' P'I ..ıa llllFlrf .. 
IOl ao 120m • • ıoe ıs .._ ı•ı ,... llFli - _ --. ..... • • • ...... 

talyana 
Sermayesi 700,000, )00 

(ihtiyat akçesi: 
580,000,000 Liret) 

TrsvellerJ (Sayy.ı'ıı a 
cekleri) ~ 

Lire•, frank, lnıiiiı lirı ıı 
\"&ya c!olan fr:a ., cılar:llc 

sahlan lıu çekler • y.ısnıia 
1181'8f9 ııi"miı paranı ıı b
mali emniyetla laJr ,., lıet 
zaman iııteneni~ ıtunvuııı 
her ıaralmda, ,Srde, otel· 
!erde. Vllpl.ırlarda. trenlerde 
lıu çekleri en kılçllk letliyat 
9a rıakit makamm lı kllı
yblda illimal e.:ie'Jilir.>iııi<. 
Trnellerı çekl~ri haki'd 
l&)ıibiııdea lıa,O kiınseııiıı 

kulıııwaa~ bir flkildJ 
leitİJI TR İlılal edıhn!,tiı ·. 

Acı.ı v!la,.ıl Kıırnlrllı lıuarıı 
DIO K-ntı ..Wyrsl cı.ıım.cıe Pos 
omw='• mncM 2M69 parça d: 
Çllll breıııesi kııpek zarf urıılile 
26-l·WI dee I~ 30 lflo miid· 
dede 25·i1 9.1l uıtlıfne kadar •iiz 
•'*'9 • ' I' t • .. laf. 
silk almot ve şen'd milııayccıe,t 
ve teremlcrlıa eb'• •e balcıHrlerı _, .................... .... 
rol tı Anbra4a ormu ıddidtlli 
-ıııl) he ve 151111bııl ~ 

-~-,... 
lede fllıpr.ilr Aılma - rlıl
dytHıcle •tllcşeUil i!ılle toıııltfo
ııaa ııılaıcadlll ftll olunur. 

HaRv lllı:ek!eriııcle ıııubııc 30 
adet kayın ktr.-ıle 60 ..ıec byııı 
dııWıı - tlo ...... tlçell 4 
ldec töbar Kllttderl •e 120 adcı 
tı;öl:nar 11 ader çam tereıtesl 5 çelı 
kaJID odunu 90 ader tlılamnr ktru• 
lil9l 500 kilo meşe kömürü ve 15 
ader karllllıl& terestul il · !t • 931 
pazer günll ihale eckh t illere 

muzayeJne çokanlmııtıı !.Alı.at 11-
malı: fttt' en ıallpleria - lıatmU· 
dlllytılıte ve ve9Cl tklede de 
D f e 1rrlıt bl0 • "1 lııı!e ko 1 

... )"ODUftA ... ''' q' , , L 

Denedllec lı: 1ııtrıı beratı 
"Metbu JFlıııt llllıf6t .. ddeledn 

w:ya başka zıel .. ~yum 

ıılasın.& * •• r .... ımetı~ 
lw" +\j - ~ .. •fidüri,. 
li ıuınnıllyHiıııfat illlkll edilllllş 

olaa 7 Mart t927 illi] ve sı• •· 
_... iWll -- Mh s• lıu 
.... .... lıııa& " ,.ııut ıc.a ···= • dce w*tl May. ..... 
...... ,... lldar ... -... ,.. -·ı l IYIFl 
l'olıaae ırtnmda ... lferdl Ds 

,.. • - .. .... • il .. Şiıtıııle ........ ..,.. Glıııı&. -- "' - ...... .. ......1 1 1 - 1 l t ' 
916 30 tt!t IO tıl6 IO llsda Knlolle ..+•r+ M..... _... w ....... rf d ..a w "l IM9 ...... W'Wo it .. _ 
3'17 ltt 111 30 lil JQ rola ._ ı Hllllllllr cfıılı d , ol ıs -' "...._, lllllll tim ~ ••• tellllıılıır. uma 

11 ıırl Clddellıde Tıııtf,e flıa 
No ..... • rü1rı vcııı e. w.. 
lll'OK il IJW -el L 

•ıt - .., ao • ao • ............. - ,,. ....,_ d!f t t • ·- Lme. '"' •ıı . -.. - ..... IO e& ııı •"' ııp qw ....... ·- - -· , ,.-- " ı fai.di ı ve 1903 ta· !! IO • ~ ,.- J90 ..... 1 b ıeı ıpm tr .._ Mide .... .,.,,. 1 .,....._. ıs ı,ı ... ı srtr' ,.._._. rM "MISlll TABYIL!'l'I mn 
- 100 - - ..... ~ ...... ....... .........._ .. .-Je.tt ..... . ..... s- 30 ..... 100 S1I 30 -•" - -MOZAllU~ -- - .. 1 .. k ' en m - ..__ "" _._ th!k ' ı ... _, .. ,..., • .- 'nn ılı .. 111111 .... --te - -.- ,... __ ,,. 
584 39 .. 30 - au_,__ . . . -- eı.. ............ .. 1 - • , -· ""ona _, ao .. _ ....... ,...._ JJ.. .......... ...- .. 1 ...... •- ı i -
S8S 30 347 38 -· 1- "'- _.. ve e - ....... ...._ •• ... olw ı lılll ft ifııa *' Osemlı Benkw Galaıa mcır· li8t • •16 80 416 100 raporlln....... -- , __ , 
67t • 481 ao 554 IOllO t- 1918 ...- tar ... _. ır.ıı,rer. .............. - w ,,,,_ dltlel'I "* "' keıılle Y-k:aaı\ vı: BeJ011u 
707 • 451 39 591 IO llllafıı ile ıııı· gam• ruılltl. 1ıııt- ı• n.Mlılr.._ ........ 1 1 _..... ;d zWa. 1116 w iMi ca-
76t ... 416 ao 66i ıoo • ,.., ..... ....._ ....ıJa lıln(I .... _._,, o11a M _..... .. ......... "°...,,,, -. ıM " a flllll TAS 
'84 614 30 G7'J 30 .,- -- - - ' L ...,. - ....- -. ı, 

8008 30 558 19 11a so -·tıpteriııd• i.IM~ .w- ., e.-., ,...,, AS_.._,.. dimi,. .. -• • 1ı1r ..rn na.411,, ııı. ı m1rı 1981 btl-
ss 100 659 IOG 719 llO t 1 nlana ycNdııe dlltrl • ,n ..... .... '* lııllplk ..... ......... toyuau w rotJ- ' ! aı~ detlnıle lıııp ... aıdtyesl lllıl· 
.... ao 133 ao m ıoo .., " .... ,, ........ ..,ıaı. ı ... n1n1 .. , , •••11• ''· 1a:ıı1ne tnqı ıwk e1nen fd'llde 
ıoı 80 789 ao 773. ao 4- 111C111 , ... .._. ıı- ur srr *•"• R.PAltAoot Yeni v.... ._ t.ı ıl• sf&ol1F etmhe alı! ''ıtı ._ 
135 30 858 IO 83ll 80 3 .. a •• .n aıddeledne llrilblı ıı..r... -L~~t ..... L....J-_ ..__ 

1176 ıoo uıoıı 80 w an1un -- ıa,ıaı içıa ... - - -ı-
aos 3011 • • • -·~ • .._, 
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Çok ~, l\'ell japoayall ................................ 
..-. • lıc ,.._ es il' • 

f • lvl'I 2 R ... L~ ..... A,.O.Knqı )S

- •s••ral'I on117': wı•s•..t lllallıntı •• ıw ..... , ...................... . 
............. ttpkr tosrtslntı• 

ev etDemiryo an 
idaresi lllnları 

Devlet demlryollan ve llmtnlın u111&1111l idarclinden: 
Cuma günlcd ttqdlrpqa•dao lıarekrt eden +M--604 No. • 

katarlara ve palKClli güaletl IWep"tıaı tınıekct eden 603-20 
No. lu katıırfln llhe ecllmebe olsa fllakla ngeıı ve yem M 
furgoııuıı fi.Mil wllı.lnıhn itibaren blduıldıll muh1erem •· 
liye i&n eı-. 

• • • 
Devlet demlryollln ve -11....ı.n wıııl idar dndta: 
Btledk, &ıılt8f anudakt llqdcıalı t6priillllliiıi llUlld tia

JZlle IS-M31 tııdUae ıallnadlf came &iiail 4 w 8 NoJu AdsM 
blnlanıııu:m ,.ıım HaJdarpqa-,AdllJe-Hııt&aa• eı dı ., 
riile&r edccıeklcrl ft AdllJC • f"1t Lfr • ArilijO ....... ••JC(lı·(~ 
~d -W NW tlınll,. ... allaıır. .... 

Haj'dnqıqn dealrtollar _.,.. alıtlidiill le• 
td.eıııb: için ııhmc:1lc olFll (91) ... wl .. ... 

16-11,JI purnea .......... la' c ........... il 
w • •r wt ' c1na u.- bdlr ldrJreo 1sc .,. h-.:, puu1ıJl~I 
arz oluna mel cdca Dü="fti Y.-"zsd iClp eclea met- Df 
nfn ntiamnllc fıılD bwıı!ler ftl -esi alma• , • ı• elr 
llfann kabul edllmeyeccgı ilin olunur. 

Markası 
Adres 
J. w 
Bil! 
M-•S 
Bill 
H. T. 
Bili 
CM. 
946 
943 
948 
810 
824 
185 
L8t 

Numara 
1428,30 

Bili .. 
869,870 

Bili .. .. 
41981-1 
504l 
80t4 
5046 
138 
242 
ısı 
fll 

Kilo 
178 
•ı 
48 

7,l50 
6 

49 
0.700 

S06 

..... 
M.aıı:d!l ,,.. L:ı. --

.. ,, 1.<D ~ pcmt · r • 
Ham .. 11 Galftlllııll S('fl 
~ C. llM iT.tat fpık rY 

• .. ıı • r Hır --· " tı M Aı.11• ı. t dllll 
- llll MI ç.. .... 
.. • "' Dlwlr .... 
• • tO Fcqılf caaı 

T. T. V. L Muf*!m ffl Y I cra ..,. .. 
it. L. ... ıto ,... *'-
Bal1da muharrer ti blem ..,a •ı rhd illııılat ~=t~ 

dlrlyeti .... k::aılsjW •d 1 

1 ..... ... 
llt!lac:atı ilin olunur. 

Pazarlıkla iç çamaşın mübay Al....... r' .... '!&1'11 le 
Yedi blcm pın1t11•1 ve •re 119 tll tariWae wiılllllli 

IU gfinii mı 14. p .... nıübaJ71 edllecebir. TiDplerhl 
name w •I ıı' ıs1 &il t im OllnlOt m,, t de 
melı:ebe ft ' 7 1 '7 "** eılı 1 Lıria .... .., 1 • ... .. 
ler • > ıôı "t'•• tıı:vdi ~ teı ·s= auY81cksu • 
-• Ma'lm ,_. w mll -*6nln •bet* a1111ekkl 

444 1000 182 30 11ıos ao ... ,.:C .::--~ .. 1ıuır 1>u111111· ,.-.. -'1ıa1-.. - .. -c1-..,-;. .. ;;;;.~-

:: ~ :: ı: :~ : ıııı-t .... ~ --:"'.·: ıtt'! • MI; ...,. ••• ohıp lstanbul ı·thala"t gu·· mru·· "' 844 so 389 .ao ne' • • ·-- "'" • ,..,. sa• ı ı ·• = ... tır l!!ıo 1
: :g ıoo i97 • 30 Oll a1ı11,- ı..ııt ::.ıbuıılıı:tı1C .ı.ı Daç ......... .,. _... 

91!! 30 371 ıoo :~ : c:-...: ... .::. ı• •• ı1ıır. ..... 1 , ' .. •.. '. • mu·· du·· rlugu·· .,_ •• nden·. 

al JGll• .. huı ı miiraClldrn. 

~ ao ~ ao 503 30 ı.wabul'da 0 _.. , t•nt, E L ••• r 1 ı ıı 11 • ıı 
44 

1:! !8g 
1~ 5()6 30 Plril'te 0...- B ıh~a, 'tJae:'. v 1 T • 1 •ı 1 tn C161e-~5 30 518 30 s22 ıoo ber IOkflıwl• '· •11t:ıe1<1c ._. me.: ... ısı kilo ioce ı._ 

l@a 30 525 30 111ıO 30 ıriyel aeq lelhlınl. Aaseııiyemeıı ........ - ... ellıtr 3t ldcc bot dcrlir lçı 
ft6 30 531 30 581 30 toka~ 95. .._ • '1! &la w - lllkl· •ltdı ealııarrer tlıl kalem eff• lııtaabul ıthalac m•ndıtıt.:.ı = ao 988 30 688 too Drdan matamuıdaclır. Mad• suyu babrelJeri temizler. ~llllla ııta .._ illa ohıaıırs 
l'l6 JO lllJ ao 639 30000 ffbu Bab e 'ıfıdm lllıııl:re ı .. .,_ Wı•* koıniqonu tnrafınclan 14· 1·9 ı carlh\nde- bila,üzıı.Jfte' 
,_ IO Hl 30 940 30L~~~~~~M~ecıl:•:M~kllr::.::e~_.:::.:::::~~:....__.~.;..;.:,_,.:_~.....:.......:.~~~...._....,::....:...:.~.Jii.ı:ıi.J~...ıo,ı.:...1!!!W~.::....:.:.....ı~ ................... ,_.....;.,.,,,..._,.,_ __ ~~....__;,.....l.L.:::.lıi .._.~-.:::....= IO 19rHO llB QQ2 100 
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••••••••••••••••••••••••••• i Er~r?mrm~b~!u~e ~.~!~~f m!~~İ~!rı Atuf : 

i Beyin bu mUhim eseri bugUn çıktı. Muallim mekteplerine ~ 
ders kitabı, bUtUn muallimlere ve maarif menaııplarını iyi 
bir rehber otacaktır. Bu kitabın tanesi 75 ciltlisi 100 kııruştur. 

c Tabiat hlklyelerl 
• lngllizce aslından açık bir lisanla tercilme edilmiş olan 
• bu kitabın birinci kısmı çıktı. 811 kitap, çocuklara bUtUn ta-
• biat ve eşya derslerini, mevalmlere, aylara &Gre blkAye ve 
~ masal tarzında 6ğreten nette bir eserdir. Mualllmlere birer 
• rehberdir. Her çocuk babası almalıdır. Her ay bir kitap çıka· 
• caktır. Her kitapta 12 hikaye vardır. Reslmlldlr. 25 kuruştur. 

Yeni ilmihal Halit takvimi 
4 Bu kitap, berkesin oka· 
< yabileceği bir sadelikte ya
< zılmıştır. Taassup ve eski 
... zihniyetten eser yoktUJ'. 

En doğru, en nefis tak- ., 
vlmdlr. Evkatı fer'lyeyl muh· • 
tcvldlr, muhtırası vardır • • 
Sonunda yeni kltaplann listesi • 
vardır. ciltsiz IO cildi 20 I{, :~ Tanesi Hi kuruştur. 

< Mektep temsilleri 
( 
( 
( 

Reşat Nuri Beyin (Fellket karşısında, GOz dağı, Eski borç) 
isimli Uç tanesi bir arada piyesi ile ( Ümit mektebinde ) 
piyesi \'e ( Bir kır eğlencesi ) komedisi çıktı. tanesi 20 K. 

: Garp cephesinde yeni bir şey yok! 
• Dünyanın en meşhur eseri olup bütün dUnya lisanlarına i 
• tercüme edllerek 6,573,000 tane basılıp satılan bu kitap çıktı • 
• Mevcudu bitmek ~zeredir. Taaesı 150, clltlisl 175 kuruştur. 

" Muallim Ahmet Halit kitaphanesi" 

... BAYRAMLIK~-
Kostümler 
Pılıolar 

Pırdeıöler 

Çocuk elbiseleri 

10 lira 
11 • 
13 • 
5 • 

KAZMiRCi 
ALİ RIZA MÜESSESA Ti 

lstanbul Jandarma imalathane müdürlüğünden: 
1- 5000- 7000 ı atak ve 10000-13000 yastık kılıh mamul olarak satın 

alınmak üzre kapalı zarfla münakasaya konulmuşıur. 
2- Münalrnsanın ihAlesi 23 fUbaı 931 parartesi günü saaı 14 te yapı• 

lacaitur. 
3- Kılıfhk bez nilıııunesı ebat ve evsaf ve şartnamesi imılAtbaneden 

verllir. 
4- Mezk~r mıkıarda wımul kılıfiann itasına talip olanlar ıeklif mek

ıupian ve teminatı muvakkatelerlle beraber imalathanede müteşekkil lı:omis· 
yona milracaatlan ilil.n olunur. 

Tüt~n in~isarı umumi uıü~irligin~eo; 
Karadeniz havzasındaki Akçeşehir, Ereğli, Bartın, Amasra, Ku· 

ruca Şile, Gide, Zonguldak veMarmara'da Şilivri iskelelerine senevf 
tahminen 200-300 ton nakliyatımızın pazarlıkla ihalesi mukarrer
dir. Taliplerin l 00 lira teminatlarınını hamilen 25-2 981 çar
şamba saat 10 da Galata'da Mübayaat komisyonuna müracaatlarL 

Tülün in~isarı Dınnıni Miidürluıon~en: 
Cibali fabrikasına testim ve mahalline vawlunacağı evvelce 

ilan olunan yük asansörünün şartnamesi değiştirilmiş ve ihalesi 
23- Şubat · 931 Pnz1rtesi glinune talik edilmiştir. Taliplerin ye
ni :;artnamayi (;,ıJ:ıta'da mlibayaat komisyonundan almalarL 

r 

PiRi 
HAKiKİ MUSiKiDEN ANLAYANLAR 

TELEFUKEN RADYOSUNU 
,J/EllCIH /ED/ER&l:ll 

CDNKD 
Sesfit temiz ve halıllıl 

olması ancak f/El.FUNICEN 
ahize ve oparllirlle 

mümkündür. 
.. 

absolue · 

l~ana pamuk ısla~ı istas1onu ınü~irli~in~en: 
Adananın Taşçı karyesinde k~Jn pamuk ıslahı istasyonunda bir to

hum anbarı ve mezkur istasyonun ziraat mektebi cıvarında bu
lunan şubesinde bir çır çır ve birde tetkik laboratuarı ln~a etti
rilecektir. 27188 lira bedeli keşifli olan işbu binalar 25-2 931 çar· 
şamba günü saat (14) de ziraat dairesini kapalı zarf usulile ihale 
edileceğinden taliplerin şartname ve plı\nları görmek üzre her 
gün öğleden sonra ziraat mektebi yanındaki pamuk istasyonu 
mııtemedlğine müracaatları ilAn olunur. 

pertevniyal Vakfından: 
Şişlide lzzeı Paşa sokağında V ı· 

ilde aparıımanıoın l, 2, 5, 8, 12 No. 
dalrelm kiraya verilmek üzre yirmi 
giln müddetle müzayedeye konul
muotur. Taliplerin mnzıyedc gUnü 
olarak tayin edilen fubatın 24 Uncu 
salı günü Hat onbeşc kadar lstanbul 
Evkaf mildliriyetinde Pertevnlyal 
Vakfı idaresine veyı idare encüme
nau•ı mürcaat eylı .ııeleri 

. 

'• -• ••• • • 
1 ~· • 

•• • "''l!j;a !:2• 
....... /);!. ~ --

' + --
~~ ......... 

•Taşra siparişleri 
kabul edilir. Top
tan ve perakende 

satılır. 
DEPOSU: Yeni Postane kar

şısındaki caddede No. 20 Tel
graf adresi Depo Istanbul 

Telef on Ist. 62 

llJon Nalia ~a, ınüben~isli~in~en: 
Afyon - Dinar - Isparta yolunun ( 20585 ) lira bedeli keşifli 

ı 12+000-ı ıs+ı 15 ki "arası tamiratı,, 29-1-931 den itibaren 
20 gün müddetle ve r 7-2·93 I tarihinde saat 15 de ihale edilmek 
üzre kapalı zarf usulile münakasaya konuldu. 

1 - Ehliyet vesikası almak veya kaydedilmek için münakasa 
şeraiti umumiyesinin 1 inci ve ikinci maddelerinde vazılı vesaikın 

münakasa gününden lftakal 8 gün evvel vrnlyet Baş mühendisli· 
gine iraesL 

2 - Münakasa tafsilatile şarmameler sureti musaddakalannııı 
vilAyet Nafia Baş mühendisliğinden alınabileceği. 

3 - Münakasaye iştirak edeceklerin münakasa ve ihale kanıı· 

nile şartnameler ve teferrliatı dairesinde hazırlayacakları tekti f 
mektuplarını l 7-2-931 T. de saat 15 den evvel vilayet encümeni 
riyasetine vermeleri ve ihalenin vilayetdaimt encümeninde icra 
kılınacağL 

4 - Müteahhit fen memuru iş hususunda müteahhit dereı.:• 

sinde mes"ul olacağından mukavelenameye müteahhitle berabe' 
imza etmesi lazım l(Cl<lil(i ih\n o'uıın•. 

Mes'ül müdür: biirhaneddıfl 


