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BUGÜN " 
2 ne! sahifede 

ı \ ildirVe Me.,rı;uy;t 
l- Son ve harici haberler 

3 Uncil sahifede: 

rubıatıye için yapmıyor 
3- • Un satıtını Belediye kon

tro ı edecek. 
4- Dün iki deniz llaıa~ı 

dalla old111. 

NUSHASı-s-.CÜRUŞTUR 
MUhieii"ı --m-tfbAdele ko
mf5yonu, takdiri kıyme
te ha;ladı. 

,J f\fl'-h P"' "' " rıırn ı lıt Hini 

4 UaoU •alıH•dt: 
1- Felek 
'J - tllk~v,. 

-

Fransa - İtalya Meclis, son 
münasebah 

·çtimaını erşembeye aktedecek .. 
M.Meclisi son içtimaını 
26 martta yapacaktır 

IsmetPş. 
-- .... 11 •• 

Atina ve Peşteye 
ne zaman gidecek? 

Kurultay --
23 Nisanda mühim 
içtima akdedecek 

Türk-Yunan davaları 
tasfiye edilecek 

Meb'uslar 26 marttan sonra inti
hap dairelerine gideceklerdir 

. ANKARA, 17 (Telefon) -
Ismet Paşa ile Tevfik Rüştü 
Beyin Atina ve Peşte seyahat
lerinin tarihi ıakarrür etmiş gi
bidir. Atina seyahati eyli'ilün 
son haftasına tesadüf edecektir. 

ANKARA, 17 <Telefon) - Türk - Yunan ajanları binlerce da-
23 nisanda Kurultay fevkalade 1 k• . • . 
içtimaa davet olunacak ve Ocak 1 VanID ter ini esasJarIDI tesbıt ettiler 
hakkında karar verilecektir. O- r-
caklann halen 30,000 azası var
dır. Bu azalar talıiatile Halk fır-Peşteyi ziyaret ise teşriniev

velin ilk haftasında vaki olacak
tır. 

kasının a zası olacaktır. 

Ocağa ait bilumum emval ı 

İnhisar idaresi muhtelif me
nabiden aldığı referanslar üze
rine hareket etmeğe salahiyet
tardır. 

Yeni Romanımız 

YazMn: 

Bir kaç güne kadar 
başla yor. 

fırkaya devrolunocaktır. 1 

paya gittiler GRETA GARBO oın" dır. 
En çok satm alman pJlk çln 

Geçen gün şehrimize gelen Hint &bahleyin gözümü gezete- geneler şarkısıdır. ' 
milliyetpcrv~rlerindcn Dr •. Hacr Mu /er üzerinde açtım. "Cümhuri- Zevk ve kültür için n• iyi rtı-
hamAbdm~tlScflameHtulladh .. HaSn ılelarkadka yet,, in ilk sahifesinde "Mis 1 korlar kırıyoruz 
şt u ga ur an un emp on e s T'" k · • Ü •· •• • • 
presile tsviçr~ye hareket etmişlerdir. ur. ıye,, ~m Y .zun~u re~mı.: Gazeteler evveli kıravatları-

Hindistanda milli harekatta ehem 
miyctli bir mevkii olduğu söylenen 
ve Sirkeci garında şehrimizde mev
cut Hintlikr tarafından teşyi olunan 
Selametullah Han trenin hareketin
den evvel bir muharririmizc demi~tir 
ki: 

- Güzel Türkiyeden çok iyi ve 
unutulmaz intibalarla ayrılıyorıu. 

Ne ıktısadı, ne sıyası, ne ıçtı- nı, sonra yakalarım caketleri
ma~ hiç. bir işi-?Jiz! hiç bir gaze- ni, çıkararak içlen"nd• çırçıplal 
tenın ılk sahılesınde bu kadar olanlar artıyor: Bir kısmı is~ 
yer tut!mamıştır. henüz incir yapralı tutunmak-

Bir başkasında "Greta Gar- tadır. 
b~:· ile mülakat ..... !sve~li yıldız Müşterilerinin keyfini getir
Turklere hemen ogrenılecek de mek için düzgün sürmüş sahile 
r~n ve mühim sözler söylemiş- ler kırım kırım kırıtmaktadır. 
tır: Acaba şöyle bir polis kararı 

- Herhangi zerzevattan o- neşredemez miyiz: "Gazete/._ 
/ursa salataya bayılıum. Anço- rin kollan dirsekler/ne, göğüı
i~i d~ ?.ok. sev_erim ve nikotin- !eri boyunlarına kadar kapana
;;ız l'iitun ıçerım. . . cak ve etekleri topuklarına ka-
Baygın bakışlı bır resım, sa-, dar inecektir.,, 

hilenin ıistünden altına, bir et 
iştahı gibi akıyor. OKUYAN KÖYLÜ 

Gazeteler film kumpanyaları B' d 1 l d k . 1 'b'd' ır ostum an attı: tara ın an ıra anmış gı ı ır- E · d b' h. · 
/er: Hepsinde "Hollywood., vı~ e ır ızmet~ım var. 
d . ·ı · · b 1 b ld Daha bır sene evvel bahçem• ışı erımn aş arı, a ırları, . . . . . .. . 
dizleri, kollan, gözleri bütün ıyı bakan, he~ ışımı goren, ~ekıı 
b . "h .' .. .. adımda şehrı boylayan saglam 
ır teşrı , o kadar kı but'ün ·· b" hl'kl b' T .. k k" ııı' 

1 · · Al ld gur uz, a a ı ır ur vy genç erımız man yı ızının .. 'd· B' k k 
ğ F su ı ı. ır usuru varsa, o u-

yata mı, ransız yıldızının se- b ·ı d G 
dirini ve Amerikan yıldızının ;a ra~ma /~ ;eyo~ u. ece 

Hintli Stltimetııllalı llt arkada•ı köpeg" ini ezb d · ı · · ers erme yo a ım. u sene ço 
• . k k, d e.r .ebn.1~esım Ger~.m cuk zayıfladı, dalgınlaştı, yüzü 

gldulerktn çız~c~ a ar ıyı ı ıyor. ~z- gözü çöktü, alallamıı gibi bakı 
Türkler en ziyade sevdiğimiz millet lennı kapadıkları zaman. A.mta yor. Bir gün odasına inmiştim! 
tir. P~g(ın kokusunu, anası ımışler Baş ucunda Bıldırcın kolekslyo 

Bir gazetenin bana Loknav mib- gıbı duymaktadır~ar. .. nu gördüm. Çoculun tek Jru.çu. 
raceliğini izafe ettiğini hay- - lst'an_bul~ gıren Turk ku- runu düzelteyim derken bütün 
retle öğrendim . Ben mihrace mandam kımdıri' kıymetlerini öldürmüşüm 
veya hükümdar değilim. Lak- Suali karşısında kekeleyip Okum ya b' · d 

da b. k · ·ı d a zma ır gaye ,.. nav ır ço emırı er var ır. Fakat şaşıran mektep çocuğuna soru- ı·ı b' d B 
ben sadece Han Unvanını haiz bir . 1 • ır vasıta ır. U vasıta fi-

doktor ve memurum. nuz: F'J k d 1 d h . ğer yalnız bizim gazeteleri oku 
_ 1 m a ın arın an angı- ğ k 

1 Hem bili\ tefriki cinsü mezhep 1 • k h -1 · d 1 k · 1 ma a yarayaca sa, aydası za-
b .. .. H" 1.1 . k en ız, angı erı u , ım er, rarında 1 utun ınt ı erın ye pare bir kalp d .. . k il n az o ur. 
halinde Gandinin etrafında toplandı- pu ra sıı~er,_ ~uj u anmayan- • "' * 
ğı ve milli hareket ve cereyanın ha- lar hangılerıdır. Deminden beri her şeyi ye-
kim bulunduğu bu zam~nda artık Birden ona rakam sayar gi- . 

1 . nıden yapılacak, her şeyi ta-mihrace erın ne ehemmi}"<ti var?.. bi su gibi cevap vereceğine şüp 
İki .ıy sonra tekrar Tlirkiyeye ge he yoktur. mamlayacak, her işi yeniden öğ 

lerek Ankarayı ziyaret edeceğiz. renilecek ve öğretilecek Tür-
Türklerin terakkiyatı Hindistan- /NClR y APRAÖI kiyenin gazetelerinden bahS-'· 

da çok memnuniyetle karşılanmakta diyordum. Bugünkü matbuat11• 

dır.,, lyi istatistikler: Beş on se- büyük bir kısmı, baştan başa 
Selametullah ve Abdürgafur Han- neden beri Türk lstasiyonların · · k · f h / · 

far Hindistandaki milli hareketin çok ıymar ve ın ışa sa ası çındd 
hararetli t?raftarları olduklarını ıöy da en büyük kalababk/a teşyi k1Vranan bir memleketin reh
lemekle ber. her bu istiklal cidalinde olunan ve karşılanan yolcu gü- ber ve milqidi diye malrur 0 /. 

der'uhte ettikleri vazifeler hakkınd~ zellik müsabakası kadınıdır. maktan çekinmelidirler. 
ketumiyet mubafaza etmi9lerdir. En çok satan Jlazetp "Bıldır Falih RIFK.l 
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Yıldız ve Meşrutiyet .. Tahsin Pa1anın Hatıratı 

1eJrik.ı No 

Almanya imperatorunu 
Sultan nasıl karşıladı? 

j ti 
-~- - ----~-· r Fransa mektubu J Rus-Japon 

Yeni iti lafı nasıl 
kar,ılad ılar? ihtilafın halline 
Paris, Mart - Nihayet Fran 

sa ile İtalya anlaştı. İki devlet 
arasındaki bahri ihtilaf bir ne

Japon 
ayanı karar verdi 

ticeye bağlandı. 
Meselenin esası malfundur: TOKYO, 16 A.A. - Sovyet 

İtalya Fransa derecesinde hah !erle Japonya arasında Japonla
r) kuvvete malik olmak salahi- rın Sovyet sularında balık say
yetini isteyor. F•ansa bunu ka- detmeleri meselesine dair olarak 
bul etmeyor. İtalya ısrar edi- zuhur etmiş olan ihtiliifm halli 

Gazi Hz. Sovyet sefirini kabut etti 
Sovyet hükumeti ticaret~uahed. si münasebetile 

resmi bir tebliğ neşrett ~ •. 
yoc, Fransa da reddediyordu. yolunda şayanı dikkat b'.: terak- ANKARA l7 (A.A.) - Dün 16 nin teessüsü bidayetlerinde fi- vaziyetteki buhran arttıkça 

l. stı'kbal ı·çı'n Dolmabahçe rıhtımına İşte bu mesele gecen sene ki hasıl olmuştur. Ayan m!cli- martta Sovye~ büyük elçisi. Reisicüm len başlryan iki memleket müna Türk- Sovyet dostlugu" da dalı' bur Hazretlen tarafından kabul olun . . . . . _.ı. 
Londra bahri tahdidi - teslihat si, bu sabah hükumetten bu ihti muş ve Sovyetler ittihadı Reisicüm- s~batına. hır _şekıl vernuşt~~· İki mühim bir sulh vasıtası ollllP 

inmek mecburiyeti konferansında bir neticeye 'bağ- lafa sür'atle bir sureti hal bul- buru M.Kalenin'inMoskova muahede Cumhunyetın dostane munase- tadır. 

Abd ıh d 
lanamadığı gibi Faris ve Lon- masım talep eden bir karar su- sinin onuncu yıldönümü münasebeti batı •·e mütekabilen yaptıkları! 1925 tarihli Paris misa 

~ Ü ami i ne vehimlere düşürmüştü! dra arasında da ô zamandanbe- reti kabul etmiştir. le •~mimi dostluk hisleri hakkında muavenet her iki tarafın da em- bunun temdidine mütedair 
e ri halledilemedi. Nihayet şimdi Kabine, bu karar suretinin manı.,atta buıı:~~uştur: . .. . peryalistlerin tecavüzü ve dahili kanunuevvel 1929 prot~kolu 

,,Ü H b k İ .
1 

. • Moskova buyuk elçunız Huseyın . . h k l . . l . d h t . tı" h d ı , atıratunm n ısmınııt mu- ~niyet ıkesbetti. Padişahın etra- ngı terenın tavassutu ile bir neye delalet etmekte ve ne gibi Ragıp Bey dün Sovyetler ittihadı ır_tı.ca. are et erın~. ez~e erın e aye yenı caret mua e 

" 

R 

' ' ~( 

ı \ ' kaddemes!ııde Almanya Başve fmda bulunanlar dahi türlü tür ~eticeye bağlandı. Artık İtalya bir maksada matuf olduğunu tet Rcisicümhuru M. Kalenin tarafından bınncı derecede muessır olmuş- 1921 Moskova protokolun 
'. ',kili Prens (Bulow) un ahiren lü tefsirlerle vahimeyi geniş- ıle Fransa geçen sene aktedi- kik etmek üzre bugün bir celse kabul olunmuş ve Reisicümhur Haz- tur. Filhakika Ankara Türkiye- ki şerait:ininkişafından iba.r 
1 ,1 intisar etmis olan hatıratında !ettiler Bunun üzerine İzzet Pa len b~hrl tahdidi teslihat mua- akdetmiştir. retlc~i tarafn~~n samimi dostluk his si mücadeleden muzaffer çıkmış Türk • Sovyet ıı:nünasebat 

:ı . • • - . • . _ • hedesıne İştirak edebilecektir. Bu mesele, Sovyet ticaret lErını arzetmış.~ır._ . . . _ ve Sevres muahedesinden kur- Sovyetlerin harici münase . 

1 
bıze taalluk eden bazı cıhetler şa ve Nadır Aga mabeyın da- İki taraf.. t tın" d"l · .. ·· · · k k b ı · Moskova hukUmetı. bır teblıg tulmuştur. Dı"g"er taraftan mı·ıı• ri tarihinde en parlak sahı'fel '· ı • . . . _ • • • .. f d . ..a a ın er ı mış go- muşavırıne arşı vu u u an suı ı 

~ , hakkında bıldıklerımı yazacagı ı~es~e ve saır mürte ı aırele rünüyoc. İhtilafın ihtisasa taal- kast dolayısile günün meselesi neşretti Türkiyenin mevcudiyeti emper- den birini teşkil ettiğini bü 
" _rmı vadetmiştim. Muhterem rın ~st katlaırına, ~o~turuluyor, lfik eden fenni cihetini, alaka- olmuştur. . ~OSK~VA'._1.7 A.~. - Ha- yalist kuvvetlerin maverayı Kaf • b~r memnuniyetle söyleyebi 

1 
• • l (Milliyet) gazetesinde tercüme ge~ ta.rassı:t ettınlıyordu. 0 :- dar devletlerin elinde buluna- Bilhassa, japon hükumetinin rıcıy~ komıserligı ~u~k: Sov- kas hudutlarımıza ilerlemesini rız.,, 

~ , suretile neşredilen o kısım ha- ~lıgı_~~~ te.~~~. almıştı. ~emı- cak ton mikdan bir tarafa bıra Rus rublelerini ne fiatla satına- yet tıcaret.n:ıuah.edesı~~ ımzası bertaraf etmiş, Maverayi Kaf- Türkiye aefaretinde bir..-
< rtrratı okudum. İlk önce gözü- nın go~dugu ha~kındakı_tel- kılıp da bu itiliifm Paris ve Ro lacağmı tayin ve tesbit etmek h~k1';ında atıdekı teblıgı neşret- kasta mukabil ihtilfilcılara karşı mi kabul 

lmün önüne Abdülhamidin im- ~ı:afı en arze~?1ış oldugum ma arasmda eskidenberi uza- hususu mevzuu bahstir. mıştı.~: mücadelemizde muvaffakıyeti MOSKOVA 16 (A.A.) -
': perator (Wilhelm) i istikbal ıçın hakkımda ş_upheler ~'.tmış yan muhtelif meseleleri halle- 1925 tarihli Rus - Japon mu- Turk - S?vyet dostl~ ve buı·alarda Sovyet idaresinin gün Türkiye sefaretinde bir 

•• ı etmesi merasimine ait manza- ~· Berek;t ~e-~s~. çok surme- dip artık iki memleketin devam kavelenamesi mucibince Japon· ve kardeş.lık mt~~~~d~_sı- teessüsünü kolaylaştırmıştır. mi kabul yaprlmıştır. M. Litlf!' 
~ra geldi. Gerçi bunun bu batı- en gemı ~orun .u. ond~n son- lı ve pürüzsüz bir dostlukla mü !ar, Amour nehri sahilindı: ba- nın ~.nu~cu. ytldonumun- İki Cümhuriyet arasındaki dost noI, Karahan, Krestianski, ti' 

• , ratta bk yeri olmadığı zanne- ~a bo~~ ~uz~ ~ı.: ıfılay. ıle daşa- nasebetlerini takviye edecek le- hk saydeı:lilen mahaller icin her I de Tur:kıye ıle Sovye~ler ~- luk müsellah mücadeleden kur- caret komiser muavini Osersld 
J iidilir ve tarihe karışmış bir teş- gıya ı~ıldı. . b u ~~ aha ri söyleniyor. sene yapılmakta olan mü~ayede rasında tı~ret ve seyrısefaın tulduktan ve memleketlerini i- ticaret mümessili Kodorevişs a 
:ı 1 , rifat meselesinin ihyası ne fai- Y,olda ıken ımpera~r ıçın se- Fakat bn nikbinliğe i§tİrak lere iştirak etmek hakkına ma- muahedesı_ 1~~a . olunmuştur. mar mesaisine başladıktan son- harp meclisi azaları Budemııi. 
1
i

1 

ıde tevlit eder diye düşünenler lam ~op~~r.ı attlmaga başlam~ş: etmeyen Fransızlar az değildir. lik bulunmaktadı rlar. ~'.;ahedey~ T1:1_rkıl'.e tarafından ra da zayıflamamUltll'. Türkiye Mokleviç, Baranov, sıhhiye ~ 
1 

, kbulunabili_rse. de _bunlaır devirler tr; 5unku ı~1:1erat~r~ gemısı Bahri tahdidi teslihat konfe- ·- ·- Buyük elçı Hııseyın Ragıp Bey v~. ~ovyet Rusya sulha doğru m~s~ Vladiı:n~rs~ halk icl _e 
c' , :ar:ısmdakı zıhmyet farklarını selam m~~zı~ıne gırmış ~uı1;1nu ransı 936 da toplanacaktır. Ge- Hin f j/fihadl v_e _Sovyetl~r tar:ıfm?a.n da Ha- yuıiırken diğer devletler siyasi mıserı meclısı ı<lare şef 
ı : t r ·~?~sten;ıeğe hizmet ettikleri yordu. Hun~ar_ k~m~~ı ıstıcal rek şimdiki Roma itiliifr, gerek '.1cıye koı;ııser ı:nuavını Karahan ve iktısadl mücadeleye devam e- Ke:ejertsof, şark işleri dairdi 
;l . · . ıçın nısyana karışmalanndan ı~e rı~°:111a ındı, ~:sa ırlere ye- geçen sene Londrada aktedilen H• t l • b • ımza etmışlerdir. derek yeni bir cihan harbınm şefı Bastakof ve harici tica.rel . 
. c :i _' 

1
ise bir ta.~afta mukayyet ve maz t:şeb'.~d:.' fakat 0 l~z~n;::~ te- bah.rl tahdidi teslilıat muahe- • l~ prens eri ır !3u mu~~ede 11 mar~ . 1927 hazrrhğile ve Sovyet Rusyaya k_<;>miserliokleri ile diğer dairelel l 

.ı 
1
but )Julunmaları elbette faide- laş yuzund_en Sa~~ a d"l e ~a- desı o zamana kadar yaşayacak ıçtıma akdettiler de ımza edılıp.19. _teşrınıevvel karşı yeni yeni teçavüzlerle ruesası hazır bulunmuşlardır. e 

_ ;ı ~ . bahştır. z~rlar gemıye. ~1 • me ı er, ıs- tır. ?ndan sonra deniz tahdidi İ 1~~0 da mer'ıy_etını kaybeden meşgul olmuşlardır. Ve halen Moskova büyük Elçisinin 
. ı İmperatorun İstanbula muva tıkbal merasımının bu kısmı teslihatında başka bir adım atı- DELH , 16_ A.A. - Son za- Turk - Sovyet tıcaret muahede- de meşgul oluyorlar Devletler beyanatı 

:. ı' ı lsalatı gu'"nü yaklaşmıştı İstik- noksan kaldı. Bu f~ayı y~z- lacaktır. manlarda Delhı'd~ ~oplanmış ?- si yerine kaim olmaktadır. Bu siyaseten ve iktısad~n L-endileri Türkiye büyük elçisi Hüsll t 
ı- t • maktan maksadım bır takım ış- F k t F hük' • . . lan prensler meclısının senelık · h d ·k· "k"t t af • · F" • R . =• ed ı · ı bal merasiminin fevkalade par- .. . · . a a ransa umetı şım- . . . .. . yem mua e e 1 1 a 1 ar va- ne tabı olarak devletler zümresi yın agıp Bey Tas aJansı tllı< 
l 1 '. . .lak her türlü tertibatın tam ve g_uzarların padısahta ~ehm~ ~ah dıye kadar hep şu iddiada bulu- ıçtımarnda ıspatı_ vucut e;mış tandaşlarının yekdiğeri arazisin ı teşkilini istihdaf ediyorlar. Tür messiline beyanatta bulunar az 
Wı!: .• mükemmel olmasını Hünkar rık e~ek ve bu suret el~~l a- n~yordu. Kara teslihatı ile de- bulunan pren~lerın husu~ı ~u- de ikameti meselesini hukukl lkiyeyi de bu kombinezona ithal demiştir ki: "Türk - Sovy e 

'. ~ ı.bilhassa emretmişti. Osmanlı ne hızı;ı~t etmekte ok d'~rı nız teslihatr biribirine sııkı su- rette ak~etmış oldukları ı~t~a şahsiyetler ve Türkiyedeki Sov- etmek emperyalistler tarafın- ticaret muahedenameainin il#. 
.ı · c padisahmınmi safiri hasülha- k.anaatını ~~andır_ar~k en 1 e- rett~ bağlıdır. Halbuki önümüz <l.a -~~~lmr p:e~sler meclı~ının yet ticaret mümessilliği ve şu- dan takip olunan beynelmilel zası iki dost ve komşu mernlr-
.• 

1 1
, Al İ rıne teveccuh ve ıltıfat celbey- dekı sene umumi tahdı"dı" tesı· onumuzdeki ıçtıma devresınde heleri reJ'imlerini bir memleket b" · t" .. 1 b" ket arasındak" d-~• - . ,_,_ e • • u o an manya mperatoru 

1 
k k dil 

1 
ı ı- H' f d • . . . ır sıyase ın mustace ır mese- ı .,,.uugun ınıu-

i '. 
1 

~msaline her vechile faik bir em~ ma ~al e Y~ an dyan ış h~t ~~feransr toplanacaktır. ın~, e eras,Yonu preı~.ı;ıpı?-ı, ·arazisindn diğerine emtia ihraç lesini teşkil etmektedir. Fakat şafı için yeni bil- y<i açmaktr b 
T . , - d t 1ı·· - .. r "d" mart.zatta u unma arın an ne Şımdı hır çok Fransızların en dahıli muhtarıyet ve malı ve ik- ve ithali transit ve seyrisefain Ank h"'k" . . dır Bu yeni faali ot h nı!ll e 'ı .'laı:z la eza urat gorı:ıb~ ı ısı. gibi neticeler tevellüt edebile- dişesi şudur ki 936 ya kad - tısadl hukuka ait teminatın vü- meselele;ini hal ve tesviye eyle- . art~ . u Tu"ı_nke~ı ~lmperyalıst 19Zl Moskovamuayhedsa. 8:' , .. ı ı • apı an program mucı ınce a - · · ·· k · B ar d . . sıyase ının ur ıye ı e Sovyet esının...,. 

t . ıı •:ırrazam ve bir çok nazırlar(Ha cegı?-ı gosterme tı~ .. u. g~yret F.r~s:'lnrn ?ir takrm taahhütle- cu u şartıle, t~svıp ~den ~e . mektcdir. Muahede en ziyade Rusyayı yekdiğerindena ırarak zasından beri mes'ut bir suret' 
• ı ! ' :·iciye Nazın bu meyanda da- keşlık. ~alnız b~. gıbı ıs~kbal re gırışmesı gel~c~k seneki kon prenslerden mqteşekkil hey etı ~zharı müsaad~ mil~e~ e~asma onlarr zayıf dü ürme -e ~e te in~iş.af ve terakkide devaısl 

1 jl r. 1ildi} İmperatoru hamil olacak m~r~sı~ınd~ ddegıl, de".l~t~n ~n f~ran.sa kuvvetlı hır surette iş- muralıhasaya bu bapta yu~ar· ıstınat etmektedır. İkı akıt ta- sureti d h k şl g h kl bu eden JJki memleket arasındaki 
: 'I l . ~erniyc gidecekler, Hünkar na- mühım ış~er:ın e de tesırını gos ,tırakıne mani olmıyacak mı- lak masa koı;ıfe~~sma ışt~ra~ raf yekdiğeri ticaretine karşı e a. a ~- ~y~a a arm-1 tarihi dostluğun ve samimi ınl 
·ı - .nma resmi selam ve ihtiramı termekte ıdı. dır? .. Fr:ansa hükumeti teslihat edecek olan Ingı~'.z ve Hıntlı bütün devletlere teşmil edilme- ~~1: g~lebılmeg~ ıstıhdaf eyl~di- zakeratm tarsini için çok serıı• 
ı ı, :fa edeceklerdi. Abdülhamit te * * * meselesınde böyle bir noktai murahh~~larla muza~eratta bu- diği takdirde memnuiyet ve tah İ gını gormektedır. Beynelmilel 1 reli alacağına kaniim.,, l?ı.e 

;ı <)olmabahçe rıhtımına inerek nazarı varken Roma müzakera- ~~ı;mak uze';:- ~ezunıyet ve ı:e: didata müracaat etmemeği taah B Ik h f 
~ •nisafirini oradan karşılayacak- Prens (Bulov) un hatıratın- tı esnasında ~endi noktai naza~ a e~ ver~. ır arar suretını hüt etmektedir. Sovsyet Rusya a a t 
·'J,,( ı. Ancak Dolmabahçe sarayı da Anadolu demiryolları hattr- rında:n fe~akarlık n:ı etti?. O tevdı etmegı tahtı karara almış- menşeleri Türkiye olan emtia- fi a ası 

; ,j; •,ıetameli olduğundan ve Hünkii na ait olan kısımları okurken h~lde İngılte~eden ısti~bal için !ardır. nm Batumdan transiti hususun ' • .,,. •' 
E, .a ı 'ın her türlü evhamı burada daha o vakit hu mesele hakkın b~r takır_n teı;ıınat ~lde etmiş mi Bazr muhafa;;akar prensler, da Türkiyenin malik olduğu Ati" na Sofy B .. k B 1 

.• ıJ ıoplandrğından vaktinden evvel da ";-k~dül~a~ide gönderilmiş dır? .. Bıttabı bu cı?etler bilin- bir Hint federasyonu vücude ge hakkı teyit etmekte, bundan 1 , a, U reş, e grat VC 
ı 1 rı ı )olmab h "d' d b k olan ı ı arızayı hatırladım. meyor. Fakat ahıren İngiliz tirmenin akıl ve ' biknıete muva- baska Sark vilayetlerinden gele T" k" l .d ~ 
li :- 'e k .at çeye Jı 1~~~\~ e. Bunların biri o devirde Mös- bahriye nazırının Avam Kama- frk ve nabehengam olup olmadı cek ve ~enşeleri Sovyet Rusya ırana lm er gı ecek r 
\1',r irm~ ıs ~m.ez ı. b u amı- yö Necip Paşa denmekle ma- rasında beyanatta bulunurken ğı hususunda şüpheler ızhar et- ile ticaret itilafn~melerine ma- • lar 
, < ::: ;:~nta~;!e::1~:s~~iı:~~=. 0~~~: ruf olan Ferik Necip Paşa tara- Roma.~a hi~ .k!msey: karşı bir. mişlerdir. lik memleketler olan emtianın Balkan haftası İçinde muhtelif hükfimet 
°: ,:: ı en vehimlerinin pek çocu ma- fmdan takdim edilmiş, diğeri !:'"uahhude gırış:lmen::ış ol_duğu- • transiti hakkım da Türkiyeye k J • 
;r -- lıasız idi. H~halde Veliahtin başmühendis Baron Herman ta he ı;;ı~an açıga "ksb~yledı. Bu Yunanıstanda arazi vermektedir. mer ez erıne 
ı,: 'kamet tm kt ld - b" r a ezatennı ınolmayan k M ah d T"" k" ·ı S t •d k h J .. ,
3 11 

• • e. e c 0 ugu _ır sa- rafından Viyanadaki sefirimize Fransızların zevkini ar•tırac k ayıyor u e e ur. ıye 1 
e ovye gı ece mura aas ar taayun etti 

,aya gıdıp orada uzun muddet .
1
. ·ı b' ' a . Rusya arasında seyrisefainin in 

-· 
1 1 

ak d h . verı ıp omm vasıtası e saraya ır şey olmadı. Hülasa Roma ATINA 16 A.A. - Leucada .a m son erece ve mıne do .. .
1 

. . B "t'l"f .. b . . . k kişafına hadim bir çok noktala-
f r •:unmuş olmalr ki karadan VI) gonderı mıştı. u mektuplar o- ~:ta .ı ~1Una~;. e~ıle -:~mnuni- adasındak~ ar;ı B" a~a~ı de- rı ihtiva etmektedir. Muahede 
ı'. - ~tenizden bir çok vesaitle terti- kunduktan sonra Almanların ız ar e ı ır .en ı tıyatı el- vam et~e te _ır .. ır ç~ asaba bir sene müddetle aktedilmiş o-
;_ ı ,r :,at alınmasını ve iınperatorun vaktile Anadolu demiryolu im- den bırakmayanlar çoktur. lar tahhye edılmışlerdır. • lup bir senenin hitanunda ilci 

ANKARA 17 (Telefonla) - Bal 
kan haftası içinde mühtelif hükilmet 
merkezlerine gidecek murahhasları
mız taayyün etti. 

Balkan ittihadı fikri etrafında pro 
paganda yapmak maksadile nisanın 

haftasmda bir Balkan haftası tertip 
edileceği malilmdur. Bu halta içinde 
Balkan memleketlerinin bilumum 
,:-ıerkezlerinde yapılacak içtimalarda 
Türkiyeyi temsil edecek olan murab 
baslar taayyün etmiştir. 

Necmeddin Sadık Beyle TicareC 
odası kitibiumwrusi Vehbi BeyJet da 
ve Semiha Hamın Belgrada gidecelı• 
!erdir. 

1 ,11 ,:emisi görününce tam vaktinde tiyazmı ne maksatla istihsal et Manevralarda hır taraftan biri feshetmezse kendi , Maliye N'Bzuı aleyhinde 
• ~:endisinin nh•ıma inebilmesi miş olduklan ve cüınhuriyet deniz kazası liğinden imtidat tıdecektir. Fe-
:ı t ;in der~a~ isaretler verilmesini hükfunetinin bugünkü şimendi Fransa-garbi Afrı"ka ve Fran CEBELÜTTARİK 16 AA sih halinde feshedildiği günden 

·1 •mretmıştı Artık büf" · ·· · · · "b d h 1 ,. 
1 . a unn ş h · k b . ıın ışı guç fer siyaseti ne kadar musip ve sa-Cenubi Amerika hava hatla - Bahri manevralar esnasın- ıtı aren a a a tı ay mer ıyette 

ı 1 . u , er es u ışe sarı mış- · 1 . k . 1 d W 1 Wh"tl . kalacaktır. Muahede tasdik olu-
·. ı 'ı Telgraflar ha'oerle b' 'b. . durendiş bir tedbir olduğu bir rını ış eten şır etın sermayesi- a a rus ve ı ey torpıto nacaktır. Muahedenı'n tasdı"kinı" 
• ı - 1 · • r ırı ırı- ni ted ·ı d b nk l h · l · ·· d · 1 · i i takip ediyor bu 1 , h · kat daha tezahür eder. Hele A- . arı< e en a a arın tatili mu np en musa eme etmış er-

:gr ;:akikası dakik~sın~ ar~un:f:~ nadolu hattının hükfimetc.e mü tedıyatı ?ükfunetin behmehal dir. Müsademe ~ıafif_ olmuştur. mübeyyin vesaik Ankarada taa
~ •' ~rzolunuyordu. Bir aralık em- ı' ele almag~ mecbur olac. ağı bir, Walrus e.hemmıyetsız bazı ha- ti edilecektir. Muahede Türkiye 
.ı1ı• , . k ~··· . •. .g . bayaa edilmiş olmasındaki isa- takım yem meselelen ortaya sarata uğramıştır. ile ?ov!.'e<t Rusya ~ra~ın?a iktı-
• ,JJ ,.ın t: CJd ~p ettıgıı:ıe daır hır bet bununla tamamen taayyüıı çıkarmıştır. Bu meselelerin Bi infi 'ak sadı munasebetlenn ınkişaf ve 
• llt ıelgra geldı, arzettım. Fakat etm' d kt" H'"kfi . . ühimi M r en r 1 

tevessüüne müsait bir esas kur-

Bu cümleden olmak üzere Atinada 
banka ve tir..aret muamelitı görüşü
leceği için oraya Nemli zade Mithat 
Beyle İş bankasından Süreyya Beyin 
gitmesi takarrür etmiştir. Belgratta 
fominizm ve amele meseleleri görü
şülecektir. 

Sofyada ziraat odalan teşkilill 
h~kkrnda bir içtima olacaktır. Mar
dın meb'usu Ali Riza, İktrsat vekileıl 
fen m~avirlerinden Aziz Beyler bıl 
içtimada Türkiyeyi teınail edeceklet· 
dir. 

Bükreşte darülfünun te:ıahürtıtl 
yapılacağından Hamdullalı Suphi 9' 
Sadri Maksud! Beyler Bükreıe gide
cekler, şehircilik ve ~ballt ldarelel' 
hakkında müzakerat cereyan edecelı 
olan Tiranda Falih Rıfkı ve Celal 
E•at Beyler Türkiyeyi temsil edecel 
!erdir. iı' ;arayda yüksek bir mevkiden . ı~ em~. ı.r.. u . metımı- ı:r1 . .a.ıye nazı~ı Flandin NEVYORK 16 A.A. - Alı- maktadır. Sovyet Rus anın 

! ı er.izi tarassuda memur edilen zın şınıendıter sıyasetıne arasr ın vazıyetı<lır. Flandın nezarete nan bir habere aöre ıs mart ta- T" k" .. d k" . Y . ,ı,- · • ' ' T 
1 

. . b gelmeden evvel 6 ha kli . "' ' İ ur ıye arazısın e ı tıcaretı B ki 
• y: zzet Paşa bu telgrafın hilafı- ra ı ışen er mazının u dosyala sirk . . ~-an~ . ~a.t rihinde saat 21 de Hors - sland Sovyet teşkiliitları tarafından U sene • ha •ı • 

, a olarak geminin henüz görün nndan bihaberdirler; esasen si- B- e~ınkın ~ukuk m~şa~ır~ ıdı. yakmında Viking vapurıında bir yapılacak yeni muahede a e- yvan Sergı en 
.. d'"" · . . İ • u şır et otedenben hukumet · f"t•k k 1 · • T ' s y ANKARA 17 (AA) 'g ile ıgını arzetmıştı. mperato- yasetle ugraşanlarımızın vuku- t ah . lı ın ı a vu ua ge mıştır. ayfa- sinde gerek Sovyet emtiasının .. • - Bu Uzunyayla sergisinin ikranıİ 

I
; f u istikbal için mürettep asker atı maziyeyi yakından ve men- d~n ~ bsısadt a ydor

1
du. M. Flan- lar gemiyi terk~trnişler ve ban- Tür ki yeye ihracı gerekse Tür- sene yarış ve ıslah encümeni ta vesi bu sene 6000 liraya iblag" e 

, . . .. .. . ın ın un an o ayı parlemen · l · ·· · d ·· ·· k f d -' ·:r ·emının gorundüğü haberi üze balarından takip etmelerindeki to tahkikat komisyonu huzuru- gız.1enn u_zrennkme !urume s~- kiye emtiasınm mi.ibayaası sa- ra m an hayvan sergi~eri için •ıilmiştir. Keza bu sene meınle 
• 

, · h k · ·ı -. . . 
1
.. 'h · bun .. . retı e sahıle çı ae-a teşebbus h ı ı d ·k· 1 ket ellı· bı" ı· a ··t · tah · ketimiz atlarının yetı'şti" ı ·ıı , ıne are et ettırı ecegı gıbı uzum ve ı tıyaç a mustenıt na çıkarılmasının sosyalistler 1 . 

1 
d" y· -. k d a ar n a ı ı meın e arasın- n ır yr mu ecavız sı- r mesı _ 

1
.. • . . ey emış er ır. ırmı a ar telef d k" ..: t , 1- · f "k ed"l · · A k ı de pek büyu'"k am• ı·ı ol t ı• 

- unkar da bu haberı müteakıp tır. tarafından talep olunacaaı söy h b 
1 

d _ .. 
1 

. a ı ..-.care muame atının tezyı- sat te n ~ mıs·tır. n ara, s ' ana yar• 
, (B" . . . "' ve mecru u un ugu soy em- d' · k' h. ı ı k B 1 1 , ları tekrar yapılacaktır B ya· 

.t' , araydan çıkıp Dolmabahçeye ıtmedi) lenıyor .. Dııı:er.bır rivayete göre yor. İçinde bir doktor ve bir has ı ım anı .. ası o aca trr. u tanbEu, zmirBUzunya~la, Ad~- rışla.rın en mühimleri An:ara, 
~- \1ecekti. İzzet Paşanın telgraf son kabıne ıç<tımaında nazırlar- tabakıcı bulunan bir gemi vak'a 1!1uahe~el -ı;durk_ -k~ovyf et dostl?- na, rzurum. ursa, Dıyarbekır B. 1 i 1 b l 

1 b . . k . dan bir kaçı Flandine istifa t . gunun ı erı e ın ışa ını temın K kl r K K ursa, zm r ve stan ulda o ~ 
{ a erını te zıp eden maruzatı m .. t . . e - mahallıne gönderilmiştir. ve mer'iyette bulunan dig"er mu ır. ar~ ı, onya, ars, Sıvas caktrr. Yarışlar için 300 bin lirB 

1 
.. k. 'h . d "k d' . . M k d" f • • esını avsıye etmışlerse de K .. b v f . sergılerı açrlacaktır kı 'k · el un ar_ın zı nın e en ısının ısır re ı onsıyesı maliye nazırı bunu kabul etm _ U a cogra ya cemı- ahedeler ile iki memleket ara- · ya ya n 

1 ramıye aynlmışur. 
t_ı alan bır haberle vaktinden ev- tahvilleri miştir. Hükumetin bütçeyi e_ yetinin madalyası sındaki münasebatın derinleş- D · l 

ı c , el J?o~ı:ı.abahçe_Ye indirilmek KAHİRE 16 A.A. _ Yüzde karmak i~n parlemento karş~~ HAVANA 16 (A.A.) _ Kü ~esi hususund~ sağlam bir esas aın er hükumetitimizle müzakereye 
karar verdiler c 1 ;tenıldıgı,, vahımesini uyan- 3 faizli ve ikramiyeli Mısır kre- na ç~kacaı;-ı şu sır_?-da bu yüzden ba coğrafya cemiyetinin altın ıhdas etmektedir. . 

,r :ırdı. Dolmabahçe, asker, bü- di fonsiye tahvillerinin bugün- devrı~esıne efkarı umumiye madalyası, deniz sathındaki su- Sovyet matbuatı ne dıyor? 
.r :in bunlar onun nazarında en kü çekilişinde: muhalıf bulunmaktadır. !arla deniz derinliklerindeki su- .. MOSKOV A, l 6 A.A. -
:ı• kuıı · · · · · 1 d . Turk - Sovyet dostluk muahe-

. or ç şeylerdı. Kımbılır bel- 1886 senesınde çıkarılmış talı ar arasın akı hararet farkların- d . . ld"" .. .. d 
0 . ·11 d 

253 1 
d · "f d k .. . esının onuncu yı onumun en 

ı de bu asker kuvetile kendisi- vı er en , 90 numaralı 50 M S d , . an ıstı a e etme usulu ıle e- b h d İ . . 
'( ı i hal' ve Dolmabahçed h · bin 1903 senesinde çıkarı:lmı§ • now en e amelıyat lektrik kuvveti istihsal etmek a ~~ en zv~stı)'.adgaze~.esı bu-

' derek oradak· v r hte ahpıs tahvillerden 782,875 numara 50 yapıldı maksadile Matanzaz limanında ~u. unya va:_ıyehtı~. e m1usteksna 

ı as e e ısteyen erın hır ta- h .
11 

d 
5 

· · · 1. ..b 1 . . a ı e ıyor. zvestıya ıyor ı • 
:~. tm k . 1 e 1

1
a . ı ~a ta bin 1911 senesinde çıkarılmış LONDRA 16 (AA) _ M icra etmiş olduğu muvaffakıyet ·l~kskır. yadı:an ıtr a ~se od_ara k~e 

b 
ı ta vı er en 3 6,262 numara 50 • Snowden'e yapılan cerrahi ame ı tecru e erınden dolayı Fran- "M k h d . · 

vvuru oldu<iunu da düs ·· b" · . ı . - • · · os ·ova mua e esı emperya-
i . .. . . . " ,_ un- ın altın frank ıkramıye kazan- lıye muvaffakiyetle neticelen- ! sız alımlerınden M. Claude'da r 1 k A d 1 h 
. _1llş, olabılırdı. Derhal iş ehem- mıslardır. 1 mistir ı verilmistir. 

1
.st ere arşı 1

'.a, 
0 ~ _arek;-' · nın ve Ankara mıllı hukumeti-

"'' .... 
~ . 

• • 

ANKARA 18 (Telefonla) - Pa-ı maında hükümetler kuponlar mescit 
riste~ gelen nim ~esml bi~ ~abere. g~ sini halletmek için tekrar müzaker" 
re duyunu umumıye meclisı, son ıçtı ye karar vermiştir. 

Türkiye - Çekoslavakya 
. AN.~AR~ 17. (~.A.) - Tür gün saat 17 de Hariciye vekalo 

kıye cu~huny.etı ıle Çekoslo- tinde Tevfik Rü tü B f ndil• 
vakya cumhurıyeti arasında ak ş ey e 
tedilen adli tesviye, hakem ve Çekoslovak sefiri M. Kober ta· 
uzlaşma mukavelenameııi bu rafından imza edilmiştir. 

ser 
tiz 

1 

ınu 
iht' 
dır . 



.. 
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MiLLiYET 

111n 11ı d~ııl"Mll/lyel" tir 

• I) 18 MART 1931 l ı: · 1~REHANE - Ankara caclde.ı Tehlikeye düşen bir saadet 

• • 

b T elwraf adreoi: MiUiyet, fo. 
•I. 

Telefen aumarala't• 
24311 - 24312 - 24313 

Bir kadın tarafmduı. sevil- - Fakat, dc<li, ziyanı yok .. 
mek bdki bir saadettir. LW<in Evli olmanız mani değil.. 
bir gün gelir ki bu 11aadet çok Bu acaba benim seııeler-

A.BON E ÜCRETLERi. . sürmez. Fakat devam ettiğt :m den beri ılıayalimin bir köşesin-
. Türkiye için Hariç ıçın man zarfında bundan duydu- de bilmeyen• büyüttüğüm ka-

~ •Yııft 400 ı.uruı ıoo ı.unıt gumuz saadeti nasıl tarif edebi- dın mıydı .. ? 0mın tesiri altında 
ak· .. 

1
:;: ",. ı;~!ı ",. li~z .. ? .. E'.~lenmeden evvel be- kalmamak mümkün değildi. Ka 
---- mm dıüşunceın böyle idi. Seve- dm ilave etti: 

Gelen evrak geri verilmeıı rek itıd' • . . B . d k lkl iiddeti ıeçm niiıbal•• ıo kurut ıvaç etmegı ısterdim. Fa 1 - enım e • ocam var .. 
W· Gazete •• matba•J'• ııit iti., kat ıbelıki de izdivaçtan sonra Sanki ~unu söylemdl istiyor 

Jl~ miidiriyet• miiracaat edDu. bu muhabbetin devam etmeye- du: 

la 
•uJi...-...:...ı ceğini bilmeyordum. La"kı"n ı·z- - Fakat ne mani var .. ? 

~sı azetemis ilin na me• ~ 1' ul etmez. divaç ıböyle olmadı. Sevdiğim Zevcem bana hiç sada'katsız 
;•------------·· ıbir .kızı değil, bilmediğim bir kı hık etmemişti. Buna emindim .. 

tıl Bugünkü hava zr aldım. Aramızda yalnız ha- Şimdi ben ona hiyanet edeoek-

~f, ur en fa zla harnm ~ enaJ. fi yat arkadaşlığI teessüs etti. tirnO. k d .,,_ d f -• Aşk ve muhab1:>et değil. Jkn · a ınla ıl'l< e a tanıştıgım 
·eı!ı. llu~iin rıızıılr poyr11. ve zevcenıle mesut deneceok bir zaman bana ·karnı böyle açıktan 
; 1" h ıı l 11 t l ıı. hayat sül'ITiekle beraber ·her hal açığa hakim olduğunu söyleme U·lF - de içimdeki a~ arzusu ölmemiş sine hayret etmekle beraber 

ti. Fakat beni korkutan şey bu kendimde ona mukavemet için 
· ELE arzunun bir gün bir kaza, bir fe kuvvet bulamayordum. Bu be-
~----==.::ı~-=:....-::;.:ı~.. Jaket gibi meydana çıkarak kim nim belki hiç görmediğim ka

ıo G ·· d"k b' " •t 1 ,bilir hangi kadının karşısında dmlardandı. .ı U U tr Uffil • beni bırakacağı ihtimaliydi. İn- Son derece kendisinden em;n 
1 _Allah cümleye afiyet ihsan sana !ıastalık veren zehirli bir uyandırdığı tesirin kuvvetin
i t ın ! Alay etmek istense cid- takım maddeler vardır ki den şüphesi olmayan bir ka
. n zengin bir mevzu! f Anlaıya- bunları içerken mukavemet e- dm .. Bir erkeği tamamile nüfuz 
chadınız mı? Efendim; Hanım dilmez biz zevk ile kullanırız. ve tesiri altına alabilen bir ka-

l mşirelerimiz belediye intiha- bunların aleyhinde bulunmak dm. 
cı a karıştıktan sonra gözlerini için ne kadar şey söylense az- İki gün sonra gidip kendisi
a .eb'usluğa dıkmişlerdi. Vakıa dır. Fakat bir de müptelalarına ni ziyaret edecektim. Bu iki 
:: zünü meb'usluğa diken yal- sorunuz .. Zavallılar ne şiddetli günü nasıl geçireceğimi bilmi-

z onlar değildiler, amma onlar bir _itiyadın kurbanıdırlar .. ! yordum. Fakat nihayet oraya 
ıl~ bira;-: acele ümide düşmüş- Işte ben de bunun ileride ve gideceğim gün geldi. Bilmeyo
: ler. Son o-ünlerde hanımlann receği zevk mukabilinde beni rum, zevceme karşı gizli bir 

cb'us ola~ıyacağı tahakkuk ne kadar hcıdbaht edeceğini <bil cürüm işlemiş bir mücrim gföi 
ince bu ümit suya düştü, da- miyor değ.ildim. Zevcem hiç harekatımda bir kararsızlık var 

ha doğrusu crüdük kaldı ... Nas- fliphesiz çddıras.iya sevdiğim dı. Zevcem buna dikkat mi edi-
tettin Hoca" Temırlenge ayva bir kadın değildi. Bunun böyle yordu, yoksa kadınların aldan
~Cdiye etmek istemiş te karııı.ı olmasına imkan da göriinmü- mayan hislerile bir 5ey mi anla-

azgeçirtmiş ve incir götürmüş. }"Ordu. Fakat ·ben bu kad~la mışu? .. 
eıurrlenk alay etmek için incir mesuttum. Saadet.. FJı:~rıya Bana: 
' birer birer kafasına atrnrs... biz bulllU uzaklarda arayonız. - Bugün nereye gidecek-

OCa her incir kafasına geldlk- Halbuki saa~eti . bu~ iç~~ sin.? 
Ç "Harndolsun !" denni!f ... Se- ıo kadar uzaga gıtmegıı ne lu- Diye sorduğu zaman hemen 

bi de malfim ... Y1a incir yeri- zum vardır .. ? Bir şeyin daha iyi cevap veremedim. Yahut bana 
e ayva getirmis olsaydr. Kafa- olmasını istemekten vazgeçiniz öyle geldi. Zevcem bunu tabii 

ne olurdu. .. · saadeti buldunuz demektir ... ! bir sesle sormuştu. Faıkat be-
Ben de ;ükrediyorum ... Ya . F~kat bütün bu muhakeınele- nim her gün nereye gittiğimi 

·~dın olaydım da ümidim gü- ~.hır taraf_a brraktı~tan sonra pek iyi bildiği için bana böyle 
ilk kalsaydı.. soylenmesı 1§.zım bır şey var bir sual sorduğunu hiç hatırla-

K d h t ) 1 •ki o da herkesin kendini •bekle- mayordum. Kadının yüzüne dik 
a e a a~ ar• . yen akıbeti er geç bulacağıdır. katle baktmı. Ne kadar masum 

Geçende Beyoglunun b~r Benim maceram da böyle ol- bir çehre .. Soııra benim bu ka
eyhanesinde şarkı okuyan bır du: Bir gün tarıı§tıgım bir ka- dınNı. geçirdiğim samimi ve 
anıma, orada rakı içmekte olan dm benim evli olduğumu öğre- mesut hayata kasteden kadını 
ır diğer hanım kadeh atmış... nince hayret etti. Bu gözlerinin düsündüm. Ne müthis fark .. 

1 
Erkekler kadınlara söz söy- ce hayret etti. Bu gözlerinin Be~ kararımı verdim: . 

ese "laf attı" diye hemen kanu emrine mukavemet edilmeyen - Hiç. dedim, bir yere gittne 
ri a. teslim ediyoruz .. Halbuki be- kadınlardandı. Bu kuvvetine e- yecegim. Sonra seninle gezme 

1 
~e onlar birbirine çanak çöm- ınin olarak bana: ğe gideriz ... 

e atıyorlar... Aman iftira at
;nasınlar da ne atarlarsa atsın irtihal 
ar! ! üariilbedayi kıltip Ye ın ıte· 

nıedi Şükriı Beyin refi ka'ı 1 la 
Adada oturup Beyazıttan nım ehin vefat etmi~tir. < 'cııa

mektup gönderen erbabı ze,i Cerrahp~a ha,tanc,indcn 
kalemden yankesici kaldırılarak L'sküdardıı Knraca· 

* * * 

... K. C. Bey ahmette :ıilc makberinc ddn 
d 1• 1.ektubunuzu aldım. Yakın-a gorüşürüz. edilıni~tir. Kederdlde ail.,iııe be· 

.__ FELEK yam tazi)tt eyleriz. 

Vefat 

Ailesine taziyet Mektonı ı''ıeıı, nın"sabakası saltanatı - yıkmasiıe- başlayan 1 b~ r bu dostluk 1926_ Paris muahed~ ı 
[) sile inkişaf etmış ve Karahan cakıır. 
oahri tahdidi teslihat m Ankarayı Tevfik Rüştü Be- c<t.ri1.. 

~chir helcdıy"i mufetri~leriıı· 
den \e hc:>"eti fenniye azasından 
mühendis \'elik Hey vcf•t etmlşnr. 
llu µ;i.ın sut ondı fücnköyiinde 
(bın•n Paşa köşkünden lı:aldırılı· 

11 
.. 95 inci haftanın 4 üncülü~ü- yin Moskovayı ziyaretlerinden ··-----------
11 Galatasaray lisesinden 69 nu sonra, bu gün de - bu mukavc 

llıarair Sedat Memduh Bey ka- le ile - gayesine irişmiş addo
~anmıştır. yazısı şudur: luna bilecek bir vaziyet iktisap 

Türkiye İş Bankasından: 

b .H:aftanın en mühim habe-rini eylemiştir. 
1ı:?~e'.milel mevkiimizin ha~~ Büyük devletler Londra bah 

hır ıfadesini teskil eden ıkı ri tahdidi teslihat konferansı
S~rlevh;ı altında· toplayabili- mn gayesini tahakkuka çalışa
tız: rak, bizim de müzahir olmamız 
, l - Rusya ile imzalanan bah sulhçuluğumuzun tabif tezahu

fi tahdidi tesliha mukavelesi: ratındanclır. 
l<omşu devletle akdettiğimiz bu 2 - Avrupa birliğine iştira-
~Uahede cok geniş bir manayı kimiz: . . . . 
1htiva eden kıymetli bir vesika- Ma!Umdur kı bu fı~ı~ ılk de
dır. fa olarak Fransa Harıcıye Na-

Mukavelenin ihtiva cttiti e- zın M, Briand tarafından orta
llasatı bilhassa şu üç nokatda ya atıln11ştı. Verilen_ cevap!~: 
temerküz ettirebiliriz; da Almanya, Yunanıstıın gıbı 

A Her iki taraf ,6 ay evvel· A~rupa siyasetinin merk,ez_i_ s~ 
rl~n haber vermeksizin Karade- !etini taşıyan devl.et~e'., _Turkı-
111l ve bitişik denizlerdeki harp ye ve Rusyanın bırlı~ı?ı me~~ 
liernilerini takviye etmeyecek- isine iş~rake davetlerını~ tabı~ 
ler. olacağı fikrini izhar etmıilerd:. 

13 Yeni ve ecnebi tezgahları- Bunun üzerine Akvam Meclı
lla harp gemisi sipariş etmeye- since teşkil edilen komisyon tet 
tekler. kikatında ayni neticeye varmış 
ıı- C Bu den izlerde bulunap do ve her iki hükfunete davetname 
dı:ır,alarının simdiki nisbetini !er gönderilmiştir. 
arttıracal 

1 
·h . b' tedbir Ahiren, hükumetimizin ceva 

;, ' • < 1er angı ır .. .. . . 
r ;·1'."Yacaklar. Bıt suretle Kara hını g?r~yoru_z. _B_u_ cevapta ış
L 11lzı 11 bıı .. 

1 
.. . t kosu mu tiarak•mıı bıldırılıyor. Bunu, 

ıı f gun m ısa ll • l b' · l " aza ed · 
1 

. . sulhçulugııınuza can ı ır mısa 
13 

ı mıs olu) or. • · fb ·1 u &İle 11 .. mukav~le Sovyet Rusya . teşkil eylenıesı ı ı arı e ~e~n _ 
~ıı1 i CumJıurivet Türkisinin ara niyetle kaydederk:nf Turk;dye 
\. '<ıki s · - • - .. · da\·etı·n,le hıc hır evkala e· 
•ıe v :ın1ıını clostlugu -şup nın · ' · .• 

, ok h _ ·-•-··=-·- Arı; .. nr Iif:in bulunmadıe·ınr ıl.ıve etmek 

J fi \lart 9.11 pazartP<İ µ;ümi 
ıkı~m [i eri Banhnılzın 1-iralık 
ırn,aJar dairesi medMlinde bir 
miktar p;1ra bulunnıUlj olduRun
dan sahıbinin Bınkanııı hukuk 
nıii~Jvir!ip;inc mtiraı.:aıtı llAn 

olunur. 

lk)'otlunda Pcrapıl11 oıelinde 
mukiın iken ely••• ikıaıergliı 
111eçhul olan Şüller ~:ı. 

( çuncıi lora Memurl°'und•n: 
AH• Me<lihı llınımın kira hede

linden BeyoAlu Dordıincti :\oıerli· 
~i•Cc nıusıdd•k 1 K.o"cl l.!40 tarih 
,e 1~134 numar.:1lı icar ınukA\·eh:· 
nllınesi nıuı.:ilıincc /liİııunctinızdc mat· 
hıhu olan hin 'l'iirk lir:ııtınuı hac11. 
yolılc tahsili halrkınd<ı val<! Ukip 
talebi üzerine tırıfır1lZ3 giınderilcn 
'bdenıe emrı zahrın;1 'erilen nıcşru
hllll nıczkur mahalde olmadığınız 
ye elyeı,. rn ikamet~ahıııııın meçhul 

bulundutıı ~iJ,tt•ilme;ln• bioacn 
ilılnen ıeblı~ıt if1<1na korar \'eril· 
mi•tir. Tarihi llılııdaıı itibaren bir 1) 

1ırftndı ınilracaulla bir itirı;ı: dermt'· 
,·an ctnH:Z 'e ını takip eden 8 gtin 
;~inde de \ıorcu eda ,.c,a horca le· 

terek ıwı1 vt .. 11ıre !!li:-.terıneısenı:t 

g1 ,- 1 hınııdı rouaınl'lci icrıive~ c de
vım olunıu~ı mczktlr odeıne emri 
nin ıelıli~i ıı,.l<aınına aım olnıal: 
il.1.r:rt ilin olunur. 

• •• • ••• .... -
ÇARŞAMBA il-\ ~!ART 1991 

Ferah sinemada ,-- . -

Ş A f A K ''• ·~,fi~ ne d• •cı!ıidür; Fıkaı sts,iz bir ı•h,·;cnlır. ~' cm ;ılJ ,ı. rınıa 
.lı:ırılıçcsı JANET G.\ \ ı OR " CE<lHGES O'll~ll·:\ •ı . .tından Bu gece ölıim puisi ve ya

ban bol (2 film) tiyatro Hcr
mine hanım konseri , arın ak
şam komik ·aşit Bey. 

A f A K \leşhur rq ıö F. W, \il ' RNAL 'nun hırikalar hrnl. 1 ı r. 
A F A K YARI'>; AKŞA:\10!\N iıiho ren: _\SRI Si . 'EMAll \ rnk i ın edi l<., 

A f A K FOX FIL\I CORPORA rJON"un ;ftpcrprodöksıonudpr. -r-- t -- -·--··-·-··---: ······~····· ---L----.. ·~-~~~!?._u].~e)ediye~.J.!~a.!!-.. t SAMARl>Jl H --:~.-~ı>~. ıu.:r ıın ~:· rı 
T akse Otomobilleri Talimatnamesi FRANSIZ TlY A TR OSUNDA 

llıı akJ•m <aat 21,.}0 ı. ,on dda ıılara~ 

Karo.eri (Drıccı) m.ırkalı (A 1492) No. ndti renkte kö· 
r k 'ıyalı., renkte çamurlııklarla altına i~abet eden aksamı made
niye keza Sİ)ah renktt olacaktır. Cımların alt kı.mında motor 
nihayetinden itibaren iki yan tarıBa arkayı ihata etmek uzre '" 
d~lı.lar'. (dört buçuk) - ~4'S ı santimetre cb'adında lı iri siıah \C 

hırı )'ıne Kynı m~rkanın (B 1301 ) "\o. tnhini renkte olnıah ıızre 
~amın ari tcrdp edilıni~ mıırablıalanlan mı ı tc~ekkil cem'an (9) ,:ın· 
tımctre genişli~iııde bir bordür olacaktır. 

:.! - Utonıobiller (lındole) nl:ıcak ve şoförle mıışteri arası 
camla kapanmış bulunacaktır. ~olörle mıi~terının muhaberesini 
temin için bu camın şoför wralındaki kısmı siirn.eli olacaktır. 
Pencerelerd~ açılıp kapanına tertibatı temin edilmiş hıdunacakrır. 
Arkasına (24 12) santimetre eb'adındı cam k nnHcakıır. Ru cam 
~lı'adına yıııde virnıi beş derece~i:ıdl' bir fark ~ayan ı kabuldıır. 
~ofnr mahallinde yalnı" şoför için ntııraı:ak mahal bulunacak ve 
burad:ın :ırtan yer ınıi~tcri baıı;ajma mah>LI> olarak bırakılacak -.e 
burada her ne seb(pJe oh.r•~ ol<uıı hiç kımse otuıamnacakur. 

,l - Camla~ kilmilen tTripllek) ııe"inden olacal "; kapol arın 
mandııllaıı emnıyet tcrtibatilc 'lliicchh 7. olacaktır. 

. 4 . ~chir dahilinde ylmiyiış nizamı saf( taraf ohlugıı cihetle 
dırck<ıynn behemehal sol tarRfta bulunacaktır. 

:; - Utomobillerin döjenıcleıi ınarokt-M veya mt,ma-.\i mc\:H 

t:ın imal edilmi~ olacal w mutlak >ıırettc iiurlerinde ll \ lk reııkt•' 
kete kılıf lııılunacaktır. 

Jlıı keten iirtlile- ık >ık yıkııııarak çol temiz olacakrır. 
b Tak'c oıomobıllerindP rnrifcıe c>as olarak ( 12,5) kilo 

lıcrzin ile asgari yiız kilometrn mes;ıfe k:ıt' ı kabul edilmiş oldu· 
~undan arabaların cHalı \ıuna te\lik edih-ccktir. hıt.la bemin 
i<tihlAk. eden taksi ôabiblerinin bu noktadan tarifr e-••ına itiraz
lan kat'lven mesmu olmıvacııktır. 

:' - Radyatörlerin ön. cepheleri nuınara pilAkasındnn maada 
hi,- hir şeyle lşıı;al edilmiyccek ve rad~·arör kapaklarında miizey
yeııaıa dair bir ' CJ bulunmayıp sade \'C düı kapak olacakrır. 

8 - Rlyevm tBk<ide çahşmakta olan oıcımoblllu ft).~2 senesi 
k&nunusanisınin ilk giinii işbu talimatnamenin birinci madde. i 
mııcilıince tamamen hvyanıııış olacaktır. Aksi takdirde takside 
çalı~malan men edilecektir. 

9 - Yeniden \'eya nıuadelcn taksiye çıkarılacak olan yekna· 
sak taksi modellerindeki o.omobillcrin taksimetresi hariçten soför 
mahallinin sa~ tarafında ön siper cıımı biza~ında ve marşpiyer 
yukar,ında ve i~·ararı muşcriııin oturdu~u mahalden tamamen ra
hatça gönılebilc ek yükseklikte oJaca'ı<ur. Tal-simetreler ti~t tara

fından tch in cJi!cı:ektir. 
10 - E\\cke takoıde çalı~ıpta dve~m J!:&raıda nıeuuk hıra· 

kılınış veya lst· ~!ıııldıın g-aı ri beldelerden numara alıprı mahalll 
tak>isindc hu talimatnamenin neşri tarihine kadar ç:ılı~an otomo· 
billerden lstanbul taksisinde çalışmak için numara almak leteyen
ler ve yahut 19 Eyllil 1930 t•rihiııd~n cHel mı.ibnyaa edildiği 
scyriiıef~r merkeıinde mu>cccel olan huou'l otmobiller fcnntn 
istimale salih hıılunmak ı·e yalnıL. hoyı ahk~mına riayet edilmek 
şartilc 19.11 sene>i nilıayetine kadar t:ık~lve ı;ıkarılabllirlcr. Anrılı: 
boyanın nıiıkcınmeliyetl sabit olanludı J <ı.J ı ~en"ine kadar al

nız bordiirler lktilıı edilebilir. 
l l - 'liiccddeten spariş cdllmi~ olan Ye mülki)eti be}•ınna

me ile scyriisefer merkezince kaydedilmi~ olan otonıohiller mem
leketimize ı1elnıi~ veya her hangi bir mania ebelılle hcniız ıı;elmcmi~ 
o)anların >ipari~leri 19 ~yliildcn C\ ı el olduğu \t~aiki re,nıiye 
ile müslıct olan otomohiller dıthi ıımıncu madde ahkamına t~bi 

olacaklırdır 
12 - - Her otomııbilde hem kUbon 'e kemde korne bulu-

P;tl':ıktır. 
ı .J işbu talimatnamenin tedricen ve taınıımilc tatbiki için 

1 \lJJ sene~i nihayetine kadar ıniıhl<L 'ferilmi;tir. füı miıdd~t zar
[ında i~lıu rnlimacnamenin biltbauuı ıııeı adı htr ned otnmnhillcr 

i1-11: tatbik edilmi~ bulunacaktır. 
- 14. - Otomobillerin ön tRraf t:ımponu uzeriııe hamule kor 

mak memnudur. 
15 llJ R)lıil •l.10 tarihli ıı;azc td~rlc illn edilen l IJ ınad 

yerine i~lıu tali delik )Ckna<ak t:ık'i oınmnhilıeri ıalim:ıtnaıııcsi 
m:ttııamc kHim olınu~tur. 

16 l~bu talimatname hillhnda h:trt'kcti 
b~kdivenin sıııeti tcç:tiytııi hıkkındaJ..i kanun 

olunurlar. 

* * * 

~·orlıleııler ı:raimi 

mm:ihiııce ttcziye 

ı~tanlıul lle!ediycsiııdcn: lkticli kqfi 11.1 Jil'A :ı~ kuru~ olan 
Aksaray da cellat çc~me,indc~ i mccraııın tamiri a~ı k müııalıasaya 
konmuştur. Taliplerin ~artn:lınt' 'e kciji! euakını görmek için h.er 
guıı levazım mudurlugfuıc nıünaka,a\ a girmek için r 6 lira nıu

' ak kat ı_:ıninat al.ı;elerile herııber ihale giıııii olan ı Q-3·1111 per
,;e•ııht gunu ,aa, onhe<c kadar enl'uıneııl dainıiye ıniiracııatları. 

• • • 
;'lli~:ıııta~ında çın;ır 'c m•ktcp sokakları tesviyei rurabiyevt', 

ou ~.:ddct p•rke \C . pıı ade kaldırımı ameliptı bedeli keşfi nİan 
2~tı-ı.-ı..56 lira uzen~den kapalı .111rf Lısulile ıniin:ıkasaya uıoııın· 

nm;tıır. t~te hu ,11nclıy:ıt 9.~ l maı l 19 perşembe ı.:ünu > ıl&t ı,;; de 
il~al.: olıın~c.ı~ınd:ın t:ıliplc ri n ehliyeti fenni yeye veııikalarmı dipo· 
zıtn ak\·e,ı ıııaklıuzu v.: nnı-addak 'iartııamcı i m\lhtevi teklif zari' 
hınnı ıııezknr güııdc· saat J S c kadftr 1 tınbııl Hdeıliyesi Daimi 
cnclııneııinc tenli e\ kıneleri ilin ollmur. Bu İ•e ınah us olarak 
fen i~lcri mıidiriyctiııdeıı hilhaua alııımı~ ehliyeti fı:•ıni ·e \'r>ika
'ıııı teklifine rılıt~llniycn t.ılipler nıl!'ıakasa~ a kahııl cdilmcı en•lı: 

!erdir. 
• • • 

f,tanlıııl brlcdi-ycsindı:ıı: knı cdilmLkte nlım kanalizıı. yon ame
liyatı dolayı,iJc t 1 mart ~31 tarilıınden ıııbarcn Sule)maniH 
caddesi ile Kapı:.ın pa~a catldesi •lra-rna müsaclH Tak vimbıın~ Qlld· 
de-ı ~ı.mıııın hilcıiıııle \.c,aiLi nakli}'•~~ l.ıpalı hulanıcajı il&ıı !Hıı-

nur 
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Muhtelit mübadele komisyonu, takdiri kıymete basladı 
iade edilmeyecek 
emlakin kıymetleri 

Muhtelit komisyonca tesbit ediliyor, 
işlerin tesrii için 

bitarafların teklifleri kabul edilecek 

' 
Cuma tatili İki deniz kazası 1 Ekonomi 

Berberlerin hafta tatili Karaya düşen ?e~i -un sa tıŞJ 
yapmaları b } } Yunan vapuru ımış.. ··-

ruhsatiye için değildir Bir kadının, e a ı Karadenizde Rumeli Kara- Belediye tarafınd 
Cuma tatiline taraftar her- burunda bir vapurun karaya o- k l • 

berlerin adedi gün geçtikce ço- dostundan çektı•kJerı· turduğunu tahlisiye istasyonu ontro edi~ece 
falıyor. bildirmişti. Aldığımız malfunata naz 

İlk hafta ayn kalarak tatil ~.u vapurun i.si~ v~ bandır~-) Ticaret borsasında un alını 
yapmayan berberler de nihayet sı dun anlaşrlabilmıştır. Gemı • satımı muamelatı yeni bir 
eberiyete uymak mecburiyetini "Reis Bey! Kaç eve taşınmışım sebep Yunan bandıralı 7,000 tonluk girecektir. 

Muhtelit mıibadele koıııisyo- nan hükiı~etle~ne verilecek ce hissetmişler ve cuma günleri Anderyassa vapurudur. Hamu- Yeni tağşiş kanunu muci 
nu dördüncü bürosu dün bitaraf vabm kat 1 şeklı hazırlanacak- dükkinlannı kapamağa başla- o oldu. Namusumu davacıyım .. " lesi de buğdaydır. Anderyassa ce o-ıda maddeleri ticare. 
delege M. Rivasın riyasetinde tır. . . m11Iardır. . . dün geç vakite kadar kurtarıla- kon~rolu şehir Belediye! 
toplanmıştır. Bıtaraf delegel~r dün de bu Cemiyet, cuma tatilinin ka- _ İste boyle efendim haziretle-ı yı açma dı, üstelik ba~ırıp gagırı:ıaı.:~ mamıştır. terk edilmiştir. Bu itibarla .. 

Bu içtimada yeni formül mu- cevabın esaslarını ıhzar etm~k nuniyet keabetmesi için maka- rim. Bu adam, bana korku yapıyor. başladı . Polisi.~'.. bek.çı geldı .. 1lcimı~ı Karadenizde fırtına hafifle- den beri borsa ile Belediye 
d d·ı J l im l d B un Nereye ııidiyorum, onumda sıkıyor. de kar>kola goturduler. Bemm ~aka mi tı'r . • . 

cibince mütekabilen ia e e ı e- e meşgu 0 
Uf ar rr. ug dar makamat nezdinde teşebbü- Sonram her gece savros geliyor ka- da alakam olmadığını anlayınca ıfade ŞB · . k 

1 
İt 

1 
sındakı tezat tagşış kanun 

miyecek emlakin takdiri kıymet üçün~U büro t?P_lanac~k ve son sata girişmiştir. pida ... Bagiriyor, çagiriyor. Agnayor mi alıp serbest bıraktılar. . . urgaza gıtme te 0 an a - sarahati ile ortadan zail ala 
, , muamelesine başlanmıştır. etablı meselesını tetkık edecek- Cemiyet mahafilinde, bir sunuz 0 ki soylemek i•tedim?.. Diğer bir şahit ise polislorı ıtham ' yan bandı.ralı R~manara vapu~ tır. Borsada, yalnız satrlığa 
; 1 M. Rivas içtimaı müteakip tir. , .. . . . . . gazetenin, berberlerin cuma ta- Kısık ve çatlak bir sesi vardı. Al- ediyordu.: .. .. . da Safra! ıskelesınde karaya duş zedilen unlann fiatleri tesbit 

Türk başmurahhası Tevfik K~- Gayrı mubadıllerınu:1 ıstıh- tili yapmalarından maksat bel~ nma bağladılı siyah kordeliyi eliled - kB~ 1;;'~a~.01~n o~u':'d~~k g"?;- mi: !de iki saat sonra kurtarıl- dilecek, fakat unların tağşişe 
·1 B ''{ b hh kaklarını mahallen tesbıt etmek d' h · · k k düzelterek devam etti: yor u · cı ır erya ışı · - mıştır hh• . al!Qk d . ..., ·ı mı . ve unan aşmura ası .. . . . ıye ru satıyesı vermeme şe - _ Kas eve ta•inmisim hepsi 0 si tamdım. Arkadaşlara: · . sı ı şeraıte ta e en cı~ 

M. Fokas ile görüşmüştür. Bu u~e;e teşkil edılen ~kı~le~d~n !indeki neşriyat reddedilmekte- sebep oldu. Sikarmislar!. Namusumu - Yahu .. Bu bizim Hüseyinin G~~e Kraadenızde Do~alan tinin kontrolu Belediyeye b~ 
. ı mulakatlarda Türk ve Yunan Gırıt ve adalar hey'etı dun ıstıh dir Bu hususta besberler cemi- davaziyim. sesine benzi/or. dedim. İki gün son mev~ıınde Kunduz dere agzm- kılacaktır. 

hükumetlerinin tebligatı veçhile zar atını biti~r~k Yunanistana ye~i reisi şunları söyleyor: _ Kapınızı zorlayor mu? ra zava:lıyı yüzü gö~ü şişmiş bi~ hal da bır Alman vapuru karaya o- Bugüne kadar bu iki vazi 
azami altı ay zarfında komisyon hareket,etmıştır. . .. "- Cemiyetin cuma tatilini - Malista, Beyfendim hazretle- de gorunce dayak yıyen o olduguna turmuşsada kurtarılmıştır. d B laboratuarları t 

H M h 1 bad 1 · l O l • 1 r şüphem kalmadı . . e orsa 
< 1 daki işleri bitirmek için lazım . ey et u te ıt mu e .e temine uğraşması, esnafın bele- ~. ~o:t:~o:,;ah:ıı: ~~ t:ıu~~ıyo Maznun, ayağa kalkmıştı. Palto- İzmırde de bır vapur karaya ıediyordu .• Son senelerde te 

gelen müstacel tedbirler mev- k~~ıs~onundan İ~met, . Gayn- diye ruhsatiyesi vermemesi için _ Sizi mahalleden kim çıkarıyor, sunun yan beline kadar yırtılan yaka . .. oturdu . eden bu laboratuarlar İst 
zuu bahsolmuştur. 1'.1ubad~.llerde·n· Alı A_zmı ve Ma- değildir. Berber esnafı da niha- poliBler mi? sını gösterdi: Evvellcı gun İtalyadan İzmır~ gel borsası vasrtasile satdan İs 

İki taraf hey'eti murahhasa- lıl'.~ mume:ısılı Sezaı Beylerden yet bir insandır. Haftada bir - Evet efendimu .. Hani ki şika- - Şu halime bakın efendim .. A mekte ofan İtalya bamiı;ralı ~lf'.!'ero bul ve. Anadolu unlarını fenni 
• ' 'ı lan işlerin tesrü zımnında bita- murekkeptır. gün istirahat etmek ihtiyacını et edip malle.. o zaman polisler leyhime şahitliğe gelenler beni kara namındakı vapur; Yenıkale onunde . • l b' 

~ana diyorlar: Sikazaksın !. Ben na- kolda evire çevire döven kimseler- mühim bir kazaya uğr~ıştır,. vapu- kımyev~ m~"?'ene ere ta ı tu rafların lüzum gösterdikleri bil Garbi Trakya hey'eti de ni- duyarlar. Sonra, esnaf dükkft.nı- ş h d ı · · k b ı tm .. t af k s en delınmlıtır dı Yenı tag•ış kanunu bu v 
muzlı bir kadin .. Ayıp yapıyor, sok dir.... a a et erını ah.u .e em .. runİonl adr ı ı md "k" ld. "' f . . d ~ !arak Beled' 

·; ı tün tedbtrleri kabul edecekleri san iptidasında hareket edecek- nı temizlemek için zamana muh . Muhakeme diğer şa ıtlerın dave- ta ya an ma en yu u o uı;u eyı borsa an a ı 
b ayıp yapıyor... h ld h k d Alf 

tir. taçtır. Haftada bir gün ona U Şahitleri dinlemeğe sıra gelmisti. tine kaldı. a e are et e en ıyero v~puru vermiştir. Belediye ile Boraa anlaşılmıştır. 

ı' Komisyon hey'eti umumiye-
1 , \ si cumartesi toplanacaktır. Bu 

< • • , içtimada iki hükumetin müşte
rek tebligatı üzerine ittihaz edi
lecek tedbirler tesbit edilecek ve 
komisyon namına Türk ve Yu-

Gayri mübadiller cemiyeti zamanı vermenin şehir halkının Evvela bekçi dinlendi: · Koridora çıkınca davacı kadın İzmire ~üneş battıktan sonra gırmek rasındaki bu taksimiamal 
ikinci reisi Celal B. hükfunetle sıhhati üzerin&~ mühim ehem- - Efendme söyliyem, bu efendü hiddetle ağzından bi~ söz k.açırd~: . zar~etint; k~ın;ıştıÖ Und ·mek 1 hakkak ki çok iyi neticeler 
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tın k e bono te z' tr · t' d aha bu karının eviine sarkıntılık ecl· - Hepisi yalanzı .. O kı şahıthlc ~ce em a e nkal en gkeç k . 
temas e e v v ıa - mıye ı var ır. yi Her gece kapıdan atarlar, baca- gdmisler hepsi yalanzi!.. aske~bı. memnu mıntab 

1
ard _anudnu ce tır. 

nın tesriini temin eylemek üze- Cemiyet, cuma tatilini teşvik d ' . . . B' h be ·ı .. 1 mucı ınce memnu u un ugun an Dün toplanan Ticaret bo 
. an gırıymış. ıze a r ı ettu er. Müdafaa şahitliği yapanlardan d . . y 'k 

1 
d 

re dün Ankaraya hareket etmiş ederken, her şeyden evvel bu cı- Baktık ki dayanmış, Camları kırıyı.. bir "t bu sözü işitince hemen geri vb~purun lurması ıçın em a e en sı meclisi idaresi bu mesel 
t . h 1 . d" .. kted' İlk haf K l . d'k "t" d"k y ld - ır top atı mıştır. .. k . k .... ır. et en uşunme ır. - o una gır ı . go ur u . o a, ag- dönüp orad• bulunanlardan adres v .. . . 11 ·ı muza ere etrnıı ve anun .... 

ljitlOOll# M 
·iki zavallı balıkçı 
Marmarada boğuldu 

talar' verilen umumi tatil kara- zmı bozdu Bi dedügu-"nü gomaclı. t ı · b ı d apurun suvarısı yarım yo a ı er . • . kild B 
1 

d' 
· .. .. op amaga aş a 1

• !iyen vapuru tevkif ve şamandırlar emrettıgı şe e e e ıye , 
rına rağmen cuma tatili yapma- - Neler soyluyordu? _ Duydunuz ya söylediğini ... Ba d ge•ir e ek · · a a dü t-rik' mesaiye karar verilınİf - Efendime diyem, Madamın yıl arasın an ' m m • ıçın y n - -~ 1 ı . . • . ..-
yan esnaf ta yavaş yavaş bu b .. ki . . . . . hırhızlar kalım yalancı şahit kimmiş. Sizin e- men kırdınnca umumı harp esnasın- tir dare mechsı bu teşriki il" 

b 1 a,ı çorc erını yyışınız, , f d. . . . , "'. f d' lı1 f d d d b ı l k · ~ noktaları idrak etmeğe aş amrş edepsüzler .. Neblrm daha neler? en ım ısmınız. "ız e en ı, t en a a .~ra. a a~rı ~mş o an vapu~ en a sai şeklinin esasatını tesbit ,.. 
t T b" 1. 1 d be b d" resinizi söyler misiniz? zı uzerınc bınmış ve vapurun ön ta· . • ır. - a ıı po ıs er e ra er ı.. f d 

1
. • t' mıştır 

Ş, d' .. 1 . d"kk. H z , b ı•fl r 1 d' M. SALAHADDiN ta ı e ınmış ır. T . Od d ım ı, cuma gun en U a-
1
- e.. ati u a arı po ıs ere 1 Vapurdaki maden hamulesinden İcaret asın a bU' 

nını kapatmayacakıann adedi Y ... Açık neşrı"yat yapan bir k"'?' şat .ii:Zcr.ın~ tahıye edilmiş gu""nkü müzakereler 
çok azalmıştır. Geri kalan esna- Bundan sonra müdafaa ~ahitleri ve İzmıre getırılmıttır. ...M 
fın da ergeç kendiliklerinden, dinlendi. Bunlard•n biri Madamı ta- gazeteler Ticaret Odası meclisi bul' ... 

, 1 .. h · di ,, nır II'ısınız suoline karşı dedi ki: saat 14,5 ta bı'r ı'çtı'ma yapa·-"' umuma uyaca ~ arı şup esız r. S "'l ş··k ·· B c-- Tanırım, efendim ... Evine gi- Açık neşriyat yapan Piliç, Çap- aracog U U rU ey 
Berberler cemiyeti tarafın- der eğlenirdik. Bu efendiyi bir za- kın kız ve Bıldırcın gazeteleri aley- tır. 

P 1 d 1 k dan bu cuma günü Şişhane yo- manlar dost tutmuıtu. Sonra araları hindeki tahkikata dördüncü istintak Sabık Maliye vekili Saraı:-oğ- Oda meclisinin ruznamesi fil 
I ı arça anmış San a ın en azını kuşundaki "Jale bahçesi" salo- açılınca kapı dıprı etti. Uzatmaya- dairesince devam edilmektedir. Ga- lu Şükrü Bey dün konsorsıyo- dur: 
( İ b b" b Jd nı.nda, berberlik san'atinin muh yım Reis Bey .. O akşam da gene be- zetc me•ı_ıl müd.ürlerinin bu~ün sor- ma gelerek konsorsiyorn erkani- Borsa idare hey'etince tesbil ı '.' : ir ecne 1 vapuru U U telif mevzuları üzerinde konfe- raberdik. Kadın bunu görünce kapı- guya çekilmelerı muhtemeldır. le temas etmiştir. edilen buğday beyannamesi zafY 
( 1 · M da 'iri ki . 1 k k d .1 dal k rans verilecektir. , • eut • nndaki ahkimı muharrereniıl 1 ı; Son günlerde acmara ı ~ı- ını eser en estere ı e ı tutma - .. h . Vlllluette r H d kkınd oorsr 
'l 1 . ·ııin ölümü ile neticelenen bir faciajta olan Yani ismindeki çocuğun par- Konferanslar mut.e assı~ kım Belediyede ava sogu" u Odaca tastiki ha a 

'vuku bulmu,tur. maklarını da doğramıştır. Yani zü- seler tarafından venlecektır. A _ nm tezkeresi, matbaacılar ve~ 

~ ban~~~,~~;~:;:~~~en~~~~e:::'ı~! kur hastanesine kaldırılmıştır. lar!~~feransın mevzulan şun- vans Haliç şirketi Dün hararet 5 =~~~::ai:tl~~!~~:u ve; 

) ı Ye kısmen parçalanmıt bir sand • .ı intihara teşebbüs Erkek berberi kadın berbe- dereceye düştü poru, bonolara vazedilen imza-
''buımut. bağlayıp getirmittir. · .k.. " k' · M""lk" ··t k "tl · e Beledı"ye hı·ssesı0nı0n ten ·ı b·ı d -"· ! { Polis bu huausta derhal tahkikata Akbıyıktao Kapıağası sokağında n, manı ur, masaJ, ma ıyaJ, pe- U ıye mu e aı erın - Evvelki akşam soğumağa !ara ait teamiı ecne ı er en il" 

,J; ıll>atJamış, sandalın Oaküdarda oturan c-turan amele Feyzi karısı ile kavga dikür. de avans verilecek zil edilmesini istiyor ba§layan hava dün daha ziyade nan gemilerin gümrük resmin: 
r ;:. iki ldtiye ait olduğunu tesbit etmiş- ~t~iş, bun.dan ?'üteessir~n ken~ini Bütün berber esnafı serbest- d . h den muafiyeti halckmda deni' 
' . ı ' tir. Bu iki lriJi Osküdarda Ali Fakih oldurm~k ıstem:ş. çakı .'le b~~gını çe konferansları dinleyebilecek- Mülkiye mütekaitlerine de Haber aldığımıza göre Ha- soğumuş ve ereceı araret ticareti komisyonu raporu, 

mahallcııinde oturan Ali Ağanın oğlu kesmıştır. Yarası tehlkeli değıldır. 1 di cüzdanları gelinceye kadar a- !iç vapur şirketi ve~lete müra- beşe kadar dütmüştür. Kandilli Tür!< gemilerinin ecnebiye satıl 
~ ıı Mustafa ile gene o civarda oturan ı - Yenikapıda orta sokakta o- er r. 'lmesi Maliye vekale- caat ederek J;On zamandaki mali rasathanesinden aldığnnız ma- kınd ki kar ( 
ı • -

1 

R'f vans verı . . . . hakk d lA-- h • d h maması hak a arın re ,• ·'Hacı ı attır. turan yazmacı Nubarın nı•anhsı A- A t' d ·ı~yete bildı'n'ltnı'"tı·r. vazıyetı umumıyesı. ın a wuatta avarun sogumaSt a a 
• 

1 ı bu ' " t" f ın en vı... ~ ine dair deniz ticareti komisyo-':r Haci Rifatla Mustafa ndan tam gavni Nubann kendisi ile hoç geşin- Sn ıya rO T bl" d r· .. 1683 numarahıbir rapor vermiştir. Yapdan tet fazla artmıyacak, fakat bu vazi-
< ı.ı . 7 ııün evvel enkazı bulunup getirilen memesinden müteessir olmı.;ş, ten- e ıg ŞU U • • • k · 1 d di · b' ka .. d d k nu raporu. 

n 'bu sandalla balığa çıkmıılar, O tün- türdiyot çerek kendisini öldürmek is • • • • kanunun 63 üncü maddesi met- hkika~ta şı~ etın l'.~. cu ~ e ıı:~ >:et RU: 5 gun evam e ece - Vapurlara ihrakiye olaralı 
,. '.den bu güne kadar avdet etmemişler- temiş, yetişilmi•. Haseki hastanesine Şımdıye kadar ıhale edıl nı'ne nazaran her hangi bir ve- a:ylı tena uıı. ettı6ı an aşı a - tır. üzgar mutavassıt poyraz .

1 
d k" .. 

1 
. 'n su· 

'' ' d A b k 1 kt · d b 'dd t ven en ma en omur enru dir. Sandalın parçalanmış olarak bu- kaldmlmıttır. • • b b" ? kalete mensup ve her ne şekilde ta D'.. yrr ır ayıt o m~ası- esme e ıae e u gece Şl e - . . d ki t klil 
< ,- ~ ~unmasından denizde bir facianın ce- memesının se e 1 ne olursa olsun tekaüdü icra edile- na ra~me~ raP?run maalind~n lenmeıi muhtemel görülmekte- retı sevkı hak.km a e. 

ıı reyan ettiği, bu iki kişinin rakip ol- Başparmağı kopmuş cek olan memurlara tekaüt mu- beled.ıye .hısse91 olan. . has.r.latı dir. Daha 15 gün hava bu suret Türk sularında çalışan. gemıle-
1 tlutu sandalın fırtınanın tiddetine da Belediyenin yaptıracağı aııri f d k d 

1 
.. t h ·ı · d kt' rin her limanda karantıne m\IS" 

• r yanamayaralc devrildiği ve Hacı Ri- Galatada Kemeraltı sokağında ı'nşaattan hal hamam konserva amelesinin ikmaline kadar ma- gak>'.n. sa ıye 'liUz7hrın. ~ 1 yuzd'le e mu e avvı gı .ece ır. melesine tutulmaması hakkınd• 
·ı'- ,ıatıa Mustafanın bog"uldug"u tahmin Çerkisini fırınında müstahdem Mişon . ' . ..'. . . aşsı.z kalmamaları irin dairele- se ızın .tenzı cı etı ıma e 1-

r t t tro proJeS ıçm yem " Spor deniz ticareti komisyonu rapo-• 1 ııdilmektedir. Polis bu hususta tahki dün sabah hamur makinesine elini uar ve ıya · - rı'm'n ı'şarı u"zen'ne peşin m'""' mektedır. . .. . . · ,, . ...ı 
r d b b' · k tle "ra --< ru. Ticareti bahriyemızne gay•· -',ı 1 kata ba,lamıştır. kaptırmış, baş parmağı lcopmu'itur. en azı ecne ı şır e r mu - kabul edilmiş olduğu hal- Bu vazıyet uzennde beledıye k } 

I' caat etmiştir. Belediye bu mü- edsası ·ı k bu kab·ıı peşı'n ma- şirketin mali vaziye:tini derhal Cuma gün Ü maç ar kanuni rekabet hakkında rapo~. 
' C hl K l Y b 1 1 tk'k k r.· e ven ece İstanbulda açılmış ve açılaca~ ~ r. er .er - avga ar angın aş angıcı racaat arı te ı etme te .ır. l . betini tayin eden mes . tetkike başlamıştır. Vekalet bu 20-3-931 Cuma günü icra edi-
- 1 d . . _ Belediye erkanından bir zat aş arın ms 1 h b 1 d' · fk · · olan sergilerde sattş muameleSI l. . 1 - Eeyoğlunda Çukurcuma a o- Çarşı ıçınde Varakçı sokagınd.ı . h . . . kuz maddenin muhtelif fıkrala- ~usta .e e ıye~ın 1 .nnı so_r- lecek lik maçları: hakkında ihtisas koınisvonıı rıı-
1 'turan Kosti genç zevcesi Katinayı terzi Onniğio dükkanından dün sa- bu h.us~st8: bır mu arrırımıze d memurlara verilecek peşin dugu vakıt, beledıye hastl ettı- İkın' cı· kum" e, Kadtlco"yünde 

u ı k .... d b' k d t k rın a • poru ve ticaret raportörlüğünilO 1 a 11aa nç ı yuzun en ır avga esna- bah saat 7 de yangın çıkmış, dükkan emış ır. ~: . . • miktarı meslrut bırakılmış 
1 
ği kanaau bildirecektir. Beledi- Beylerbeyi_ Kurtuluş Saat ıı, mutaleası ve idare hev'eti kara-ı- ıUııda başın~an yaralamıştır. kısmen yandığı halde yetişen itfaiye - Asrı ınşaat ıçm asgan beş ~aaş · · ·ye kendine düşen hissenin azal- N · B 

2 Beşık >~ta oturan kaptan f d d ·ı 1. 'h · ld • ıee de madde metnının umumı- Hakem ecmı ey rı. kazanr verO'isi hakkında ya-'.g , ~ . ' . . tara m an sön ilrülmüşti.:r. Yangı- mı yon ıraya ı tıyaç o ugu an - 'f d h"kın" 'h 
1 

di ttlmamasmı istemektedir. " "' 
' jBahtıyar ıl~ ar~adaşı Recep evvelkı nın nasıl çıktığı tahkik edilmektedir. laşılmaktadır. Şimdiye kadar yet 1 ade e en u .u. ı ~a .e •• Kasımpap. - Ku~kapı 12,45, pılan anket ve tetkikat netayici• 
r ıece bir ü~ret meselesinden dolayıl .. t d b' k . 1 ti lemiyeceğinden tefsırı cıhetıne Muvakkat butçe Hakem Necmı Bey. ne dair rapor müzakere ve tet-i•l 'ıoför İhsanı dövmüşlerdir. H l k y k l muracaa e en ır ço şır te er . 1 H k 
~ı · 3 - Küçük Ayasofyada oturan a- ırsız ı - an esicili { le uyuşamayışımızın sebebi bu- gitmek muktazı bu urunuştur. • Belediye daimi encümeni beş Tötünya - Eyip 12,45, a em kik ~dilecektir. 
İlt )•abacı Hüseyin ile oğlu Cemili ı - Ziba sokağında Hasan Nuri dur. Belediye bütçesinde bu işe Tekaiit kanununun ~mumı 1 aylık muvakkat bütçe üzerinde- Müsyü Simo. Hayvan Borsasında 
1 ~aralamışlardır. Efendinin evi~_e h'.rsı~ girmiş, kur- tahsis edilecek on para yoktur. hükümlerine n~zaran. mulki :'.'e ki tetki!tatını ikmal etmiştir. Birinci küme Taksimde: İntihap 
ı 4 - Hzır isminde bir adam karısı şun boruları sokmuştur. Bütçe "surcharge" bir haldedir. bir fark gözetılmemış oldugu 1 Bütçe bir iki güne kadar tabedi İstanbulspor - Beykoz saat 12, 
ı~ :.em.an hanımı Ali sminde diğer bir ı K ı M ka • d · ık· 1 d t · Hal•em Sait Salahattin B. Hayvan borsası yeni meclisi · y ,· ıdamla konuturken görmü•, bıçakla ~ urtu uşta . ac~r_ 80

. gın !' Biz yeni bir şekil buldu'< ve şir- cihetle mıi 1 memur ar .an e- lecektır. k 
• f'.lenının parasını lstıratı ısmınde bı- k 1 d b •kl'f d' . kaüdü icra edilenlere tekaüt Vefa - Beşiktaş 13,45, Hakem idare intihabatı yarın yaprlaca 

:> \linin üstüne hücum etmiş, Ali de rı çalmış, fakat yakalanmıştır et ere e unu t.;, ı e ıyoruz. , . . al' k d p t d b •• k- S . S l"h tt' Be tır. Sütlücedeki Hayvan borsa-
;g -lızıra 3 el ıiliıh ıtmış. polisler yetiş . · .. İnşaat icin belediye hiç para ver muamelesının 1km ıne - a ar OS ane e ugun U aıt a a a ın Y· 

1 • 'k' · 'd ı 1 t 3 - Nevbahar maballesınde ko- . .. . ensu oldug-u daı're- ı"mtı"hanlar Galatasaray Fenerbahçe saat sında yaprlacak olan intihap sa-"'''· ı ısıı:ı .0 ya ~a amı~ ır. mürcü !smailin evine hırsız girmi• mıyecek ve beş mılyonluk bor- memurun m . P .. . . -

l 5 - Sıshde I•.chtap apartmıanın- ., h . · 'd ·ı .. nın' 1·şarı u"zenne mutekaıt zabıt 15,45. at 10,5 tan 13,5 a kadar da-. • · para ve eşya çalmıştır. cunu ta sısı varı at suretı e o-
:r la otu'"n Ferhunde hanımın odası- . . İ 'km .1 1 isilli memuriyet maaşı em- Posta idaresinin İstanbulda- • vam edecektir. 

\m camlarım NPSim isminde bira- 4 - Evvelce Karakoyde Abdullah deyecektır. nşaat ı al edı - er.m .. . . . k' h 
1 1 

ki · · Zahire borsaları ıçin Ih t 
ıa lam kırmıştır. Efendi lokantasında garsonluk eden dikten sonra getireceği varidat, s:ıiı has~lın~ uçte bı~lerınm. pe- 1 mü.n a memur u ar ıçın aç- d.. _ .. 

1 
k .

1 
raca eşyamızın 

6 - Kurtuluşta Kadmkayar soka R~ce~ dü~ gece . l?kant~ya .girerek yapan şirkete ait olacak ve biz şın tesvıye91 ve tesvıye edtlen tığı imtihan bugün yapılacak- UŞUnU en Şe 1 nakliye Ücreti 
t\ . \ında oturan sıvacı Andirya ayni so ~ısafır edılmesını ıste.mış._ mısafır e- bundan hiç para almayacağız. maaşlar hakkınd~. da 30 numa- Ur. İmtihana girrneğe dün ak- ANKARA, ı 7 _ İzmir, 
:Ş \:akta oturan Madam Ehtimyayı mek d1 ılmışd. fakatk:'"'b~leyın gıderken lo- Masraf ve faizi ödendikten rah umumi tebligın '<ayıt ve şama kadar 180 kiıti talip olmuş Mersin, Samsun, Ankara, İstan 

up yazarak ölümle tehdit etmiştir. <anta an se ız lira ıle garson Meh- k' 'd b' . 'k 1 d mahsube müteallik muamele i- tur. Halbuki postada yalnız se- bul zahire borsalarının vacidat-
7 - Kurtuluşta Kırsokakta otu- medin şapka ve paltosunu calmıştır. sonra 1 varı .at ıze ıntı a e e • kiz münhal vardır. 

el an Madam Artit borcunu veremedi- - cek.. fası lazımdır." • • • !arının azalması üzerine düçar 
( ,i için Hüseyin isminde bir adam Feci bir otomobil Y'alruz bu ödenme müddeti- Metruk emlak Talıhlı hır turşucu oldukları mali buhran İktısat 
. arafından dövülmüş, başından yara- nin kaç sene süreceği tabii şiın- İZMİR 17 - 35 bin lira ikrami- •ekiletinin nazarı dikkatini celp 
~ 'ınmıştır. kazası diden tesbit edilemez. Bu şerait Mülga metruk emlak müdiri yenin onda biri turşucu "Şamoel., etmiştir. Bu borsaların zahire 

8 - Galatada Karadeniz biraha- 0 .. .. •1 d B le mutabık kalaca~ımız şirketle yetinin dosyalarının Defterdar- Efendiye çıkmıttır. Şamoel sevincin- borsaları halinden çıkartlarak 
r esinde Yusuf ile Rizeli Veysel pilak un og e en sonra eyazıt- d h 1 1 k .6 b 

1 
lıg" a devir muamelesi bitmiştir. den yerinde duramamaktadır. Şa~oel alelfımum Ticaret borsaları ha-

r ırmak :nes<lesind•n bir birlerini ta çok feci bir otomobil kazası er a an aşara ınşaata aş a- Yaıef parayı bankaya yatıracagım . . . . .. .. .. 
övmüş1erair. olmuş, Çarşı Kapıdan sür'atle trlacaktır. Yeniden müracaat e- ve gene turşuculuk edeceğini söyle- ime getınlmesı duşunulmekte-

9 - Galat~d~ Şeftali. sokağında geçmekte olan şoför Ahmedin den şirketlerin teklifleri tetkik Italya sefiri gitti mektedir. dir. 
~ı:,'0:1~~%,:•~ı~.':~:,~:~r. dostu bıt idaresindeki otomobil hüviyeti edilmektedir." İtalya sefiri Barone Aloizi Adliye teftiş heyeti reisi Maarif müfettişleri 
'ç ~ , kl meçhul bir şahsı çiğnemiştir. 300 -5-· h r Pompeo dün mezunen Romaya Bir müddetten beri İstanbul Şehrimizde bulunmakta olan 
' OCUJUI\ parma .arını Mecruh ifadeye gayri muktedir eyy' ~e ıyor hareket etmiştir. Adliyesinde tetkikat yapmakla Maarif vekaleti müfettişi umu-

kazaen doğramış bir halde Cerrahpaşa hastahane Siyerokordova transatlantik Sefir cenapları İtalyada bir meşgul olan teftiş hey'eti reisi mileri dün bir içtima yaparak 
Venişehirde oturıın Edvart efendi sine nakk:lilmiş, şoför Ahmet vapurule cuma günü şehrimize ay kadar kaldıktan sonra mem- Selim Nafiz Bey, yarrn Ankara- mekteplerin umumi vaziyeti et-
kkinınm bahçeoındeki a~acm da· yakalanmıştır (300) seyyah gelecektir. leketimize avdet edecektir. ya avdet edecektir. rafında ıörüşmüşlerdir. 

.. 

Ticaret odası ihracat eşyamt· 
zm navlun ücretleri hakkında 
tetkikata başlamıştır. Oda bü
tün ticaret odalarından bazı su
aller sormuştur. Bu sualler me
yanında ihraç eşyamızın istih· 
sal masrafları miktarı ve istih
sal mahallinden ihraç iskelesine 
gidinceye kadar ki masrafları 
derecesi sorulmaktadır. 

Mefsuh reji şirketi 
Mefsuh reji tütün şrketi hcyeıl 

umumiyesi evvelki gün toplanacaktL 
Fakat şirketin idare meclisi reisi ft1, 
Veylden gelmesi beklenen telgrafıll 
teahhura uğraması ii~erine içtima 31 
marta kahmftır • 

[{ 
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ta 
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~!!!!!!!!!!!!!!'!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!.l!!!!""'!..-o'!!!~~- '"'!!"'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!~~Lo:r:d~Cec:c::iil~'in~ço:k~l~'k tısa dt 
lstanbul nüfusunun mühim beyanab • konferans .. tti 

MAlll' 

azaldıg"' 1 tebeyyun e • Cec~l,o~u~;,,~~iALfberal ~= Cenevrede ilk i~ti-
• o • . bünde irat etmiş olduğu bir hi- maını akdettı 

. •kuvvetle ümit edilmektedir. tabedc beynelmilel vaziyetin ted 
(Başt birinci sahıfede) . . . ık k? . 0 lalı bulmakta oldu CENEVRE 16 A.A. - Dev· 

!asıp n .. f Ad dın· 1• tesbit etıne Kaç muntehıbı sanı ç aca · rıcı surette sa . . M .1 letler arasında bilmüzakere ka-
u us a e uki . · d 1600 • be etmışttr umaı e-

dikleri anla ılmıştır. Halb .. Bu ~e şe_hnmız ~n.. . gunu ~~ . : • ko- rarlaştırtlacak iktisadi bir hare. 
bu vatand l~ın hepsinin n~- müntehibi sanı çıkacagı umıt e- yh, tahdıdi teslih~t _ıhzarıl .h ket icrası hakkında tetkikat ic
fus cüzdan~rı vardır. Şehrin!- dilmektedir. Şimdiye kad~~ ya- miııyonu~~n me~a:n:a::f~~n rasına memur üçüncü konferans 

ltfC 

iPLiK 
BEZ 

Avrupa malından daha 

SAGLAM daha UCUZ 
Rükilsuı ( \'.ıter) 
Kıvrak (Ekbtrı) 
Katlı (Reıor) 

Düz çizgili rankli, ince kalın 

Bezler Perdeler yazı mah· 
sus Elbi>elllt ve sair bezler 

·ind b .b. noksanlar oldugu ptlan hesaplar İstanbul nufusu- .ederek mutehass s A açılmıştır Konferans nazari o-
' e u gı ı d d yazıl aku .•. . .. . tanz" edilmiş olan planın tes- . • H - ili 
gibi mülhak kazalar a a .. nun ten s ettıgını goster~m.ş- . ım . . d h bü .. k,larak mart 1930 tarihli ticarı er türlü çabukluk ve kolaylık göster· ·r 
mamıs vatandaşlara tesaduf e- tir. Bunun sebepleri muhteliftır. lıhatın .tah?ı~mde~ . a a. yuli mukavelenamenin mer'iiyet ZİRAAT BANKASI ADANA 

ıplikleri imal olıınur. 

. - bir netice ıstıhsalını yanı tes - kii" , . . . b" dılmiştir. nkiıı" . üınkün kılaca- mev ne vaz ı tarihını tes ıt ~·e 
Kaç meb'ua çıbcak? hatm te ~nı. m .. h 1 ihtimal bu hususun tertıini icin MENSUCAT FABRİKASI . .. h lla ne oldu? • . g"mı söylernıştır. Mute assıs ar . . . • • , 

SEYR SEFA 
Merkez ıcentı:111 Galata kil 

8&f' B. 2362 Şube Acentesi 
Sirkeci Mühilrdır zade hını 
2740 

Trabzon İkinci 
(Karadeniz ) vapuru 

Mart perşembe akşamı Galat 
dan lnebolu, Sinop, Samsu 
Ünve, Fac:ıı, Ordu, Gire~u 
Trabzon, Ri;ı;e, Hopa'ya kalk 
cak, dönüşte pazar, Rize, Of 
Sürmene Trabzon, Polaıhan 

Tirebolu, Giresun, Ordu, Fat 
Ünye, , amsun, Sirop, lnebol 
7.ongulda~ uğrayacaktır. Bır koy a Şehrimizin meb'us adedi he- 1.1 'kta ve adedı·- ıştırak ve muvafakatlerı lazımı' 

B 1 . t d nl . -· yalnıztesııatmı r . . . . . p t k t (67) Ad Geçen sene u gar~s a~. a nüz kat'i surette belli degilse_ . ğil" a ni zamanda bu testi- olan memleketlerm bır lıstesııu os a u usu ana 
memleketimize gelen bır mu~~- de 15 olacağı çok kuvvetli bır nı de • y l ld - nu da he- tanzim edecektir. Almanya ve eıxxx:~::ıoı<>OO=O:Oı<X f) ><XX:>ıC=<::""-0():():0-Qııı::O 
cir zümresi Kartal kazasında uç imkan olarak kabul edilmekte- hatın neye mal~ k~g~ dan tah- Fransrz mümessilleri, hükQınet
ag' adar çiftliği·'e yerleşerek bu- dir Bu takdirde geçen intihap- saba kat.mış 0 

1
u dar nb .. ··k b" !erinin mukavelenameyi yakııı-

Mersin postas 
(ANTALYA) vapuru 2 

Mart cııma 10 da Galata 
dan Çanakkale, lzıalr, Killlil 
Bodrum,Rados,Fttbiyt, Anıal 
AlAly&, Mersin'• kalk.aca 
dönüşt& Tışucu, Anamo 

' · · · · · · didi teslihat yo un a uyu ır 
rada bir koy ınşa ve tesıs etmış- tan bir eksik meb'us çrkannrı o-

1 
d da tasdik etm'!leri muhtemel bu 

!erdir. Fakat bu köy tesis edile- lacağız. adım atmış ar ır. lunduğunu beyan etmişlerdir. 
li bir sene olduğundan henüz Müntehibi sani intihabına 1 b G l k •· .. Avusturya murahhası evvelce 
burada ihtiyar hey'eti teşkit edil nisanda başlanabileceği tem~ Cenu i a omur dermeyan etmiş olduğu ihtirazı 
memiştir. Bu defa bu yeni kö- edilmektedir. Müntehibi sanı ın amelesi kayıtlan tekrar .~ tıniştir. Avus-
yün sakinlerinin de hiç birinin tihabı beş gün devam. edecek. ve CARDİFF 16 A.A. - Ha- turya bu mukavelemım~niıı an-
isimleri cetvele yazılmadığı an- kanun mucibince nahıye.nahı?.'e kem mahkemesinin ahiren itti- cak beynelmilel taahhütlerı ma 
!aşılmıştır. yapılacaktır.Bir n~iyenın mun haz etmiş olduğu ücretlerin ten- kul bir şekle irca idildikten son 

Kartal kaymakamının vazi- tehipleri diğer nahıyede rey ve- kisi kararından mütevellit va- \ra tasdik edecektir. Fransız mu 
yeti bildinnesi üzerine dün ak- remiyeceklerdir. him vaziyet hakkında müzake- 'rahhası, Fransaıun 1930 tarihin 

Finike, Andilli, Kalkan, Kıı~ad 
Çanakkale, Gelibolıı'ya d 
u~rayacııktır. 

yük alınmaz. 
şam geç vakite kadar mezkur ratta buı'unmak üzere c~nubt den beri mukavelename ahka--

köyde bir cetvel yapılarak inti- Namzetler teabit edildi Gal kömür madenleri amelesi mına riayet etmiş olduğunu ve Ası·pl•fi - k"enan TAViL ZADE VAPURLARI 
hap haklnnı haiz erkek nüfus Müntchibi sani namzetleri murahhasları bir konferans ak- fakat iktisadi buhranın şiddeti !"-

Muntazam Ayvalık Postae kamilen kaydedilmişti.r. Yalnız Halk fırkası tarafından kamilen detmişlerdir. Birçok kömür ına artmış olduğu cihetle hiçbir_'<~- ~ Cela"' ffi 

l Al:imette Çanakkale i,:i 

burada hey'eti ihtiyarı}"·e· olma- tesbit edilmiştir. Bu namzetler denleri amdesi murahhasların- yıt ve şart dermeyan etme.ksızın Sıhtııye Yck~letl Celilesinin mhsatı resmi- J 
la 1 yü en f ·· b k ı d k ye~ile imal edilen bu kompirmeler :lığından üç ağaç r . m. . her nahiyenin nü us v~ mun~e- dan bir protesto grevi ilam le- j u mu ave enameyi tas ı et- G N vapuru perşem 

vakın bir köye raptcdılınişttr. hibi evveline göre tefnk edile- hinde karar vermelerini istemiş- 1 ~eenın muvafık olup oımayaca Baş ağrısı, rip, ezle akşamı saat , 
cektir. H~l~ın ~o~ayca.ve kii~i- !erse de murahhaslar bunu t~- ı gı hususunda_ endişeler hasıl ol- deSirkeclden hareketle Gelibrı\ Noksanların ikmaline 

çalışılıyor 

Bütün bu noksanların birkaç 
gün icinde ikmaline sür'atle ça
lı ılacaktır. Noksanlar ikmal e
dilince hey'eti teftişiye J_raza ve 
kazaları teşkil ed~n nahıy~. ve 
her nahiyeyi terkıp eden koy ve 
nahallel~ri nüfuslarile beraber 
tesbi t edecek fırka da kat'i ne
ticeyi oradan alacaktır. 

len ~~e ıştırakı~ı te~n -~debıl- vip etmemişler ve icabında hiı- ı ~uş ~ulunduguııu beran .et~TllŞ- ve Sogw uk algınlıgw ının 
mek ıçın her nahıyenın vusat ve kumet marifetile bitarafane tah I tı.r. Bınaenaleyh, Fransa ıktısa_- Çanakkale , Küçükkuyu, Altı 
zaruretine göre müteaddit rey kikat icrasına taraftar oldukla- dıyatının ıslahı hususunda bır En birinci ilacıdır. oluk, Edremit, Burhaniye 
sandıkları yaptırılacaktır. rını beyan etmişlerdir. Bu tah- ~akım teshilata mazhar olmak K kl 1 -...,v=-=;-::-ı---:---d-.a-:-ı.-m--:l,;------:.::-, ~~ Ayvalığa ll7.inırt ve avdet edece 

S~d~klaı: sabit o~aca~m~an kikatın hedefi, sanayi erbabının ıster, Estonya, Lehistan ve Ro: lf are İ İ ayeti eOCU- Yolcu bileti vapurda da veri 
y_erlerı ş;m?ıden. ~esbıt edtlmış- ne miktar ücret tediye edebile- lmanya murahha~ları d~ nokt.aı ı ffielll.ll d<•n·. Adres . Yemişte Tavılz:a 
tır. Hey etı teftışıye de sandık cekleri no'.ttasıru tesbit etmek o- nazarlarını teşrıh etmışlerdır. 
memur Ve ka'tiplenn· i tayı'n et- lacaktır. Heme kadar maden Bunu müteakt"p reı"s, mukavele- h B biraderler telefon lstanbul 221 Bedeli kc~[L (5lı08) lira 8-t ktırujt:ın ibRret Pıııar İsar - urgaz 
miştir. amelesi hemen hemen müttefi- nameyi tasdik etmiş olan 12 dev yolunun ı 7 t .ı. O ı 8 t :rno kilometreleri ara~ına r;etirilecek ı 170 -Y1!11~•1••••~•11'4 

İntihabat es~asın_da zaruri kan grev ilanına taraftar bulun- ı 1et murahhaslarından bu ~~~1-a- metre mikap ta~ '.!2 mart 9:1 ı tarihine kadar getirilmek ve elkenci vapurları 
mas~afla~~ tahsıs edılecek ol~n makta iseler de baştakiler buna 1 velename~ı m~r'iyet mev c ıne ı , 'ısan •ı3 l tarihine müsaı.lif (,,'ar,umba g ıııii saat on beşte ihale Karadeniz po3tas1 
t~hsısa_t ıçın Anit:ır~daıı henuz şiddetle muhalefet etmektedir- koymak ~ıy~tınde ol~p. olma- edilmek uzrc k~palı zarf usulile munaklbaya konmu~ıur. Taliple- Samsun nMpo

1

rrtu ıs 
b11 emır gelmemıştır. ler. İçtima akşama kadar de-I dıklarını ıstıfsar etmıştır .. Mu- rin şartname ve ke~ifnameslni görmek •c pey sürmek üzre Kırk-

vam etmiş olduğu halde hiç bir 1 rahhaslardan bazıları menfı su- Jarcli daimi encumenine müracaatları il \n olunur. Ç A R Ş A M B A 

Rakama istinat edecek kat'! 
'leticenin bu akşam alınması 

Türkiyenin en uzun (iülhane tıbbi karar ittihaz edilmemiştir. ~ett~ ceva? vermişlerdir, Bun~n T 1 h• u " gttau aktımı 18 do Sirkeci nhu. 
boylu askeri müsamereleri uzerıne reıs mukavelenamenın u·. tu•. n n ıs arı m· umı mındın hır<ketle ( Zonguldak. 

Amerı'kanın ı"kraz bir kısun kayıt ve =rtlara tabi M"l Gülhane senelik müsamere- :r- lnebolıı, Samsun, Ordu, Giresun, 
ANKARA, 

17 
- Büyük 

1 
- lerinin sekizincisi muallim Na- tt •w • l olarak mer'iyet mevkiinc vaz'ı M d ı v d Trabzon, Sürmene va Rize) isft,. 

let Meclisi muhafaza alayına 2 Ş · . · · 1 d e ıgı para ar teklifinde bulunmuştur u• • u• • f u" • gu•• n en·. lelerine azimet ve avdet ede 
metro 15 santim boyunda bir ~un akir ~ın rıyasetı atın a VAŞİNGTON, 16 A.A. - - .: cekıi~ 
ne'cı· getı.rilm:stir. Neferin a- ınıkat etmışİtır. Ticaret nezaretine nazaran Ame - M uzadı taaffün ... 

31 
ı ·· k.. ·r 

1 
u s 

· , dı 1 - Dr hsan Rıfat B. Bron- . · d o 1 37,5 vagon k~gıt TC karton için 9-,1~9 paza.rtC" gun. ıı mu- ı ı 'r içi• lrkeclJı Yılkancı fakları 40 santime yaı:;n r; şik tazide ·himaye tedavisi, 2 _ rıka 1:?1"~ından ı 93o !sene~ el ''LYS L naknsada tli~carın verdiği fiyatlar haddı llyık gorı.lmenıııur. Bu lıınında Ula ıcenteılnt miln· 
Bunun icin ayakkapları . usu~ı / Dr Amil B. İnsulin ve glikoz ecneb~ mılletlere yapı an ra- sebeple mezkt\r le' :ızınıın 25·3·93 I çarşamtıa günu kapalı zarfla r11~ Tel htınbul lSlS 
bir ~-"lıp yaptırmak suretıle ı- · , 1 ka . . 1 zat mıktan 862,200,000 dolara » k k •pıl•caktır 

~ serumunun «a p mu vvısı o a- . • . f . te rar rr una asıu r.. " • 
11ıa1 cc!ilmiştir. . . . . rak istimali 3 - Dr. Ziya B. balıg ol~uşturt. ·ı f ( alametı arıka) Al FA• LAVAL 

V h ·atabılmesı ıçın • . Bu mıktar ngı tere tara ın- . . 
1
. . 

e •a atça >' k Mastoidit zigomatıque, 4 - Mu 'kr 
300 

.
1 

müstahzannın ısuına ~ sızlerl 
de kendişinc ayrıca 2 buçu lr ı Şükrü Emin B Cihazı ha- dan yapılan ı azattan mı • ı G R İ p 
tnctroya ya'-ın uzun bir karyola a ın . h d · 1 ... 5 _ ı yon dolar fazladır. Bu fazlalık 
1 '· zımın hali azır ra yo OJısı, İn· il tere tarafından cenubi A-ı T f F 
sınarlanmıştır. Dr Hayri B Gözde gom mevzu/ g. h l'f h'"k" ti ve Ü 
• d · · · rnerıkanm mu te ı u ume e-h mir ticaret o asının ve vak'alr hakkında te?.lıgat.ta rine ikrazatta bulunulmuş olına 1 

bir kararı bulu~muşl~r ve 6 -(B M~de~ıs) sına rağmen hasıl olmuş olmak 
Tevfık Salım Paşa · · ·. "fbarile değildir. i 

İZ MİR 17 (AA ) - 1930 se- haklanda bir konferans vennı~ 1 Dı • "t"I Afı 1 • I, 

· · · d kları 'k · d , enız ı ı a mese esı nesı zarfı (nda bulun u . ve bu ;;ı$ının verem vı ayesın e- 1 
tnenıJeketlerin ahvali iktı~adı-. ki vüksek kıymetini izah ederek etrafında 
:Vesi zirai, ticari, sınai vaz ıyetı ıne'mleketimizde bu a_şının ta~- LONDRA 16 (A.A.) - İn-

ha<ıalıklarından vikaye eder 
Taklitlerinden sakınınız. 

abrikatörleri: Schülk 

ve Mayer A. G. 
Haınburg 

Yegane Türkiye acen

tası: S. Jacoel 

Mahtumları 

ve piyasaları hakkında m~nt~: , bikının çok geç .~"":dıg~ ve bır gilterenin teklifi üzerine bu ayın 
1 ıaın rapor gönderen Berluı bu an evvel şumullu bır şelulde tat 119 unda Londrada İngiliz - Fran 

Yük ~lçilliği ile ~erlin, Br~lı:seı~ bikata geç!In:ıesinin lüzumunun sız. İtalyan itila~ının nih~I şek
lVı:arstlya ve Tıryeste tı~are isaret etmıştır. . . !ini tespit ve tanzım etmege me-
llıümessilliklerine v~ aynı za- 7 _ Dr. Şükrii B. n~hı~eı ~a- mur mütehassısların içtimaı i- iıııı:m:ım::ı::m::mssmı::z:ııııııımıalll!li 
tı;tanda Berlin Türk tıcaret ~a miyeden çıkarılan ~dir bı~. cıs- çirı lazım gelen tertibat alınmak As!rı Atlka meraklılarına 

f,taııbul 

sıle İskenderiye, Barselon •• T_ır- mi ecnebi göstermış ~e mun.a- üzeredir. Hatıralarda olduğu ıl\Ustesnıı bir fırsat 
)'este. Sofya, Fiılibe, Selaııık, kasata müderris Tevfık .Salım veçhile geçen hafta bu itilafna- htanbul hir!ncı ifli< meıfıurfu 
B~lgrat, Kalas, Midilıli ve Ru- l 1Jaş, a, muallim S~reyya Hıdaye~ j menin ahkamı neşrolunduğu za gundan: 
nı.ıye konsolosluklarına ~eşek· Abdülkadir, Sanı Yaver, L?tfı man bu metnin bilahare müza- l\liıflı,bır~ırk('[e ait olup va,.'ıyet 
k · · · tıcaret B h tt e1.lilmi~ olar: 1!'.< in ~t ve 17 inci a5ra 

ur edilmesi ı;ehrimız Kemal Hüseyin, ur. ane 
1~ 1 kere edilecek olan nihai itilafın ait Çın, Japon. \ ivana, ltalya, Rı.s 

Odasınca tahtı karara ~lı~ış Beylerle Dr. İhsan Rifat Sa~ih bir esasından başka bir şey ol- ve Frınsı~ Sever mamulatından moh· 
"e bu husus İktısat vekiletıne ve Nami Beyler iştirak etmış- matlığı beyan edilmişti. tclıf otkll ve ce>amette 30 adot kıy· 
Yaztlmıştır. !erdir. Amerika ve Japonya hiikU- mcıta< v:zolarb Ayvızof>ki, \"olltof, 
l? k A K;;-arasında metlerinin müzakerata iştirak- Doro~of nımınd•ki rrssamlano yedi 
l'l..Ontes Robilan An a- :vam . 1 l • leri ümit edilmektedir. Amerika kııa n•"' ya~lı bora tabloları vı !'ll 

'tti Hınt ve Çın mese e en ayanından M. Duighte Morrow di~indeıı mern~I Albiım ve Biyeli 
raya gı LONDRA 16 (A. A) - ~- un Amerikan noktai nnzannı i- ve daha h.ııı mıdide eHa i~bu mar-

Geçenlerde şehrimize ~elen vam Kamarasında ~011;11an bır zah etmek üzere Londraya gele- tın 12 neı perşembe ~iınündrn itiba· 
kadın gazeteci ve Amerikada suale cevap veren Hı_ndis~ .u- ceği temin ediliyor. ren iki halt• mudJ•ıl• htanbul ~'3n 
nı"'nteşir 35 gazeteye mensup muru nazırı silahsız ıtaatsızlik- dal hedc;ı.ınında $ehremeıı ti müza-
R:ontes di iren Robilan dün ak- ten dolayı hapsedilmiş olan e~-

1 
S' T" t 1 yrde >ıt0nu· ca ncBnlar·ııda teşhlr 

§am Ankaraya hareket etmişılr. !hastan şimdiye kadar 14 bin _ki- ınema • ıya ro _ edilecek H mır~ 2h cı per,erolıe 
b ak Imış oldugu gunu s•at hiıde -ıahalli m< .. ıirde 

• şinin serbest. ı~· ı - İs. B. Darülbedayi bilmuza d tla ·ağından ıalıplcrııı 
Tıp talebe kongresı nubeyan etrnıştır. .• t •111 rl simdi,lcn .nez• •r e rn" 2ı)a•ı·t et 

H d rson sorulan dıger em 
Darülfünun Tıp Fakültesi M. en e . d k" hariç llu akşam melcı vo yevııı mcz ~rde • ındal 

talebe cemiyetinden: bir suale c~va~n Çın e 1

1 ·ne ILEJllJBJ ast bedesteninde hazır bulunmalırı ilan 
19 Mrat perşembe günü sa- memleket ımtıyazı mese es; ~ ~ 21,30 da olunur. 

at 17 de Türk Ocağı salonunda ait olarak cereyan ~e=~:r:tı: ~IR. ~KJ,30ç: İhtira ilanı 
ft:vlı::ala'de kongremizi aktedece- müzakeratın, bu . muz.. d . ~mye ı . P· 
'• •f• • 1 " Ak mahi tinın musaa esı azın. • lerkezden teb"ıt sdıleeek ka l:ıınizden azanın teşrı ı rıca o u lmugla ye ld • Franç 1\Jonlır h k 
nur I nisbetinde, ilerlemekte o ugu-

1 

1 Tercüme cJen lıp bağlaması • a «ında istihsal 
· nu fakat hali hazırda bu husus A. Gazanlerll. olunan 15·5·1929 tarih ve 784 nu· 

hakkında sarih beyanatta bulu- illi ve mernlıı ihılra beratı bu defa mevkii 

Japonya diyetinin namayacag· ını söylemiştir. ~•=•An~.' file konmak üzre ahcrc devrü ferağ 
f ı • ve)• icar cdileceğındcn talip olan 

feshi isteniliyor.. Buğday kon eransı 11111111 l'irandello !arın Galatada <,'ınlli Rıhtım ilanın 
1' Zabıta ve Fransa Tercüıneedcn: da Robert ferrıy• mılmcaadan il4ıı 

tar 0KYO 16 A.A. --:-: ate PARİS 16 A.A. - Kabine M, Fuır Bey olanur. 
tıı afından yapılan mumane artta 'Roma'da toplanacak Ru ıkş•m üniformalı ıabt;anı --------
&nıen amele fırkası sol cenahı 26 M "da konferansmda biletlerde ırnzil:lt vardır. Or. HQRHQRLJNJ 

~b1ensup 350 meb'us zorla ~aş 
1 
o}an bu!m~ı edecek olan mu Gı,e her «tin saat ı .ıcın itibaren 

I( 
1 M. Hama" uchi'nin evıne ı Fransayı · tmiştir Mu- açıkur. . 

r~~~ek "Burjuv~lar diyetinin" , rahhasları ~ayın e M F;ançois Alu yaıınd~n aşa ı çocu,Jar u-
t\:ır ır_ıi mutazammın bir kararı rahhas h~y ete · ktir ymııy& kabul edilmez. 

eti tevdi etmişlerdir. Poncet rıyaset edece · 

llebogukluğu Jlr .. ngı ademi iktidır 
te wıhane i. i'eı ,ığl·· ·ı okaılıpıı ya· 
ııı:ıJ 1 ,\lck ep o~a< JS Tol 3152 

Kaymak makineleri 
Hllkılı Ziraat Mektebi Alisinde tecrübesi yapıl· 

mış ve MÜKEMMEL tabirini hıvi raporunu 
haiz olmuştur. 

Yedek parçaları daima 

mevcuttur. 
Turt.ıve acentalııtı: 

lstınlıul. Cnl•Ln l\1•hmudiye C•ddesi No fı 1 

İhtira ilanı 
• Uzuıı ~e dar parçaları m r

kezden tıb1t 5uretile kalıba dnkınek 
makinesi • hakkında ls:lh>0l olun ı 
17 T: Sani 1929 t•rlh •• 817 nu· 
merolu ihtira beratı bu defa mc,·kli 
file konmak üzre ahere devril fer.• 
veya icar odileccğlnden talip olan 
lann Galnta"da Çınill Rıbum Hı, ın
da Robert Ferrh e mürıcaaılan ılA ı 
olunur. 

Çocuğunu Seven Anne, Onun 
istikbalini Düşünen 

Bir 

~/$;/lı 

alarak Kumbara 
Çocuğunuzu 

[Türkiye 

Annedir! 

Sevindiriniz 

Iş Ban~~ı 1 
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23 Martta karileri için büyük bir 
piyango tertip etmiştir 

Bu piyangoda kazanacak numerolara çok zengin ve 
mütenevvi eşya ve nakit tevzi . olunacaktır. Kazanan 

numeroların alacakları eşya şunlardır: 

Birinciye 
ikinciye 
Üçüncüye 
Dördüncüye 
Beşinciye 
Altıncıya 

: Bir radyo makinesi 
: Bir dikiş makinesi 
: Bir yazı makinesi 
: ( 150 ) lira nakit 
: ( 50 ) " " 
: Bir tam tertip üç tayyare 

piyango bileti 
Yedinciden onuncuya kadar : ( 25 ) er lira 
Onbirinciden otuzuncuya kadar : Muhtelif erkek ve kadın · 

eşyası 

Ayrıca elli kişiye (5) er lira 
• 

Piyango miıdiriyetiııdeıı : 
Numune~eri veçihle 3,000,000 

kaj(ı t rozet ile :3,040,000 adet 
iğne tap ve mubayaa edUece
ğinden taba ve itaya talip ola
cakların 18·3-9.3 l çarşamba 
µ;ün[i aleni pazarlık saretile mü
nakasaları icra edileceğinden 

yevmi mezk1'lrda pey akçaları 

He birlikte Piyango müdürlü· 
ğiinde müte~ekkil tayyare mu· 
bayaa komisyonuna müracaatlarL 

Piyango nıiidiriyetinden: 

Tab ettirilecek olan 6,000 
:ıdet 25 veraklı defterlerin pa
zarlıkla icra edilen mOnakasa· 
sında beher adedi için verilen 
fiat haddi lıyıkmda Görülme
diğinden 18-3-931 çarşamba 

günü saat 15 ıe münakasaya 
devam olunacalmdan talip ola
cakların yevmi mezkt\rda pi
yango müdürlüğünde müteşek· 

idi tayyare mübıyaat komisyo· 
nuna gelmeleri ilan olunur. 

Kulak, Boğaz, Burun mııtahassıs 

IDr. ~~~~:.n ~.:~ 
~öğleden sonra 

Dr. A. Kutiel 
Cilt, Frengi, Bclsoğukluğu ve 

ademi iktidar muayene ve elektrik 
ıedavihanesl. Karıköy Börekçi fırnıı 
sırasında No. 34 

lSTANBUL VİLAYETİ _ __ 1 
DEFTERDARLIK ILANL~ 

Silivri Malmüdürlüğünden: 

Hayvan Borsası intihap 
hey' etinden: 

İki senelik müddetini dolduran Borsa idare 
hey' etinin. yerine 19 Mart 931 perşembe günü 
yenisi intihap edileceğinden Borsaya mukayyet 
abone ve mübayaacılann o gün saat 10 dan 13 e 
kadar reylerini vermek üzre Borsa merkezinde 
hazır bulunmalan rica olunur. 

Tokat vilayeti jandarma kumandanlığından: 
Alenl münakasa ile mübay~a edilca:k ıeleloıı malzeme.inin miktar ve ~eraitiııi h:ıvi listedir 

·c ., 
e 
6 
~ 
::ı 
8 

" "O ... 
cı::ı 

Lira K. 
1700 

600 

200 

200 
200 

25 
8 

25 
6 
3 

;ı3 

80 
500 
450 

85 
40 

~ .,,, 
·ı: ı:: 

·-"O 

" "O 
"'1 

:! t .. ... .<l J;d - ... ~ ~ cı::ı 

~ 

u ..::: ., 
cı::ı 

Kilo L K. Adet L. h.. Cinsi 
10000 17 

500 40 

100 2.5 

3000 

~00 

h.tO 
ıoo 

4 

4 

4 
6 

20 
Üç milimetre kutrunda çifte galvenlzll tel. 
Sekiz santim irtifa'ında porselen fincan ve demiri. 
Yüksek amparajlı laklanşe pili (cam kavanoz kömur ve zenk oıııııl 
üzere tekmil takım. 

99 derece halis nışadır 

İkili paretoner. 
2:1 Kuru pil: Telefon m&kinaları için. 

Volto metre 
Tuz küklirt: Fincanların demirlerine teshiri içiıL 

1 25 Kavuçuklu kısanç 
75 Burku: Sekizli filcan demiri için 

5 50 Palakka takımı: Kurbacıklan çift olacak. 
40 2 Mıkrofon levhası : Muhtelif büyükliikte. 

4 125 Beşli santıral: Sirnans marka 
10 45 ( Marn telefonu) ,, dört manyatolu 

Seyyar telefon: ~ ..., Vızıltılı ve ınanyatolu. 
100 gram Gırafü: 50 grami muhtelif bü,üklükte bila ve (50) 

4155 Yeklln kö~eli. 
Yelnız dört bin yüz elli beş liradır. 

llan glinü perşembe 26-2-931 
ihale günü Çar~amba 

18-a·931 saat: 14 

1 -· 

t -

3-

4 

1 

(Şartname) 
Mülıa' :ıası rakarrlir eden cins ve miktarı yuk,ırda yazılı (16) kalem telefon ve mııl1.tD1t~ 
18-,l6J 1 tarihine tesadüf eden çarşamba glinii zevali saat ( 14) de ihaki kat'iye>i j;r• 

kılınmak üzere 26 - 2 - 931 tarihinden itibaren ( 20 ) gün müddetle aleni müııakasaYı 
vazedilmiştir. 

Tesbit edilen markadan nıübayııa edilecek işbu (16) kalem telefon ve malzemesi telgrsl 
ve telefon fen memurları taraflarından bilmuayene tesbit edilen markadaki tdcfon ve111JI· 
zemcnin taklitleri olmadığına dair mumaileybim tarafından verilecek rapor üzerine tesıııı 
alınacek ve badebu badeli def' aten Tokat malsandığından tediye olunacaktır. 

Münakasaya iştirak edecek talipler malzemenin bedeli muhammen olan (4155) liraoıı 
% yedi buçuk Pisbetir:ıde pey akçesi itaya mecburdurlar tekili edilen fiatlır hatn layı~ 
göTüldtıl!;ii ve ihalei kat'lyesi icra kılındıktan sonra % yedi buçuk pev 2kçesi itih~re" 
azam! % 15 şeiblAğ edilecektir. 
Telefon ve malzemesi tarihi ihaleden ve mukavelenin akdi tarihinden bir ay zariınJl 
Tokat vilAyeti J. kumandanlığının göstereceği mahalle teslim etmeye m::cburdur. 
Mtinakasadan mütevellit bilumum ilAn masrafları, tellı\liye ve sair rüsum ve tekalif kamil<n 
müteahhide aittir. 

. . :"";r:: .:· .. :.:: • ~ ~\ :..:·' ...... • 
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Emvali metrukeden olup Si- ı metli aI'Sa iskıele dvarıında Bu
livrinin Fatih mahallesirıde Zü bur oğlu Manoldan metruk 66 
ür meılm:ebi Sokağında altı mer ebvap 228 ıhesapta 100 lira ıkıy
mer andundan metruk 36 dwap metli ıharaıp kahvehanenin ve 
ve 74 hesapta 30 lira kıymetli Silivrinin Kondaklı Çcşnede 
bir. oda~ hane, ~paşa rnaJhal Toros ağa firari biraderiyle 
lesınde ıskele cıvamıda Ange- müştere'k Ömer ağa çi.f.tliği !ku 
'osdiramaniden me~k 53 eb- yular yolunda 24 dönüm tarla
~ap 2?2 lhesapta 150 lıra !kıymet nm dörtte l:!ir hissesi ve teyzesi 
li _magaza el'Yevın hane mahal- EJvlembiyeden metruk kÜyular 
leı mezıkfirede Mumhane soka- da 6 d' ' .. t ı ıf hl - · 1 . onum ar anın rus s-gmda Ta.şu vans erı Neıktar- . . 
d ~-.•- 38 bv 78 h _ sesı yın.e mezbureden metruk 
an mcu = e arp esaıp Yalı l da 2 d" .. l 

ta 50 lira ıkıymetli harap dük- Y~ un . . onum tar anın 
, - · hali · d .. nı6ı:f ıhıssesı yıne mezıbure<len 

T U B K lif E C UM 8 D B İl ETİ MERKEZ 81NK4S1 
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~an musevı ma esın e zu-
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r ;a 

.1 t l 

kfir mektebi soka.ğmda Hacı 1- metrilk Beıkçi ~ped~ 10 dö1'.~ 
saık oğlu Avram El!ka.zadan tarlanın nısıf ıhissesı peden u
metruk 29 ebvap ı 72 hesapta 20 zerinde ~~yyet Kaldırım lba 

11 li 
li ~ - •. 

1: 1 i' 

11 üra kıııymetli harap bir odalı ha ş~da 3 ~onum tarlanın nısıf 
ne mahalle ve mevkii meZkfire hiBsesi yıne meııkumdan meıt
:ie Nesim oğlu Mişoodan met- ıük Feti !köy yolunda 20 dönüm 
ruk 27 - 2 ebvap 138 hesapta tarlanın rusııf hissesi Toros 
150 lira 'kıymetli ıhaııaıp hane Hamparsom üzerinde kaldırım 
tahtmda dükkan Hacı Pervane başında 9 dönüm tarlanın üçte 
nahallesinde ıkı&a •köprüde İs- ikisinin bedeli mı.rkarrerleri iıha 
tanbul y;olunda Evlambiyos O- leyi miiıteaıkıp peşinen ve defa
deseften metruk 8 ebvap 4 lhe- ten tediye olunmak şartile ve 
>apta 150 lira kıymetli düı!Ckan Kapan önünde 15 No. Avram 
~libey mahallesinde Kapaınö- Fırangodan metruk 900 lira 
ıü~de Yanako zevcesinden met kıy.metli maa depo dükkan ve 
• '< 23 eb".aıp 144 heııa~ ~00 li İskele civarında Niıkola!ki Hi
ra kıymetınd~ harap dukkan ve ristodiliden metruk 39 ebvap 
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"''~11 meıJkurede kalfa oğlu 221 ıhesa ta 510 lira kı t li 
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f.eofilostan metruk 29 ehvap . ;p - ym ~ 
t47 hesapta 80 lira krymetinde Iı:argır harap magaza. Yemenı
~-- _, .. ,_,_,,_ _.kum ellerde kunduracı Artınden met , ..... a.p uU~ı gene m,., . - , . .. 
jan metruk mevkii meıJkfirde ruk 50 No 505 lıra !kıymetli dU!k 
~s ebvap 145 hesaıpta 250 lira kanın takarrür edecek bedelle
'<ıymetinde dükkan gene mer- ri dört senede ve dört ıt:alksitte 
'nımdan metruk mevıkü mez- ve biriınci taksiti ihaleyi müte
curda 27 ebvaıp 146 >hesapta 100 akip nalkten verilmek şaııtile 
ira kıymetinde bir bap dü~an 661 numaralı müzayede ve tha

,; ':; ı.f /İne mahallei mezkurede ve ka- Iat kanununa tevfikan 1 mart 
•. 

1 
•i pan önıünde ıkfuikçü Apustoldan 931 tarihinden 21 mart 931 tari

' lı' i netruk 20 ebvap 162 hesapta hine ika.dar yirmi gün müddetle ; j:~ l' lOO lira •kıymetli harap dü!dkan müzayedeye vaz olunmuştur. 
11 -naıhallei mezkurede Asını ça- Talip olanların yüzde yedi bu-

ı ' ruş sokağında 5 - 7 numaralı çuk dipozitolarını Silivri mal
~ · - · =eni köylü •hacı totlorkızlan sandığına teslim ile şeraiti mü 
1 iY ıı 'laz~ ve Dor~ten metruık 25 li- zayededen malUma.t almalk üze 

' ' ·a •kıymetli hane aıısası kale be re müddeti ihaleden evvel yani 
'g ! leni cıvarında ıkipti Sarandi-, cumartesi günü vasaıtı saat on-
1 ~' ·Jen metruk on.beş lira kıymetli beş buçuıktaın evvel Silivri mal
~T r.

1
i iıane arsası yine mevkii mezkfı- müdiriyetinde müteşekkil satış 

"ede 35 ebvap 100 h~ta Ök- komisyonuna müracaat etımele 
;a t .;tiz Agoptan metruk 30 lica kıy ri ilan olunur: 
1\ . 
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r·~iye kadar emsali piyasa . .ı LÖ ü mem.? 

'. İki Defa Anasonla İnbikten Çekilnliş 
FEVKALADE 

Rlll BIM~NTi 
LHzrt n rayihası gıyeı neflı, terkibi 

!evkallde sif 

Rekabet imkanı yoktur 
Bir tecrübe kUidir. Her yerde arayınız. 

KARON Alman Kitaphanesi 
· Beyoğlu Tünel meydanında523, -

Devletimizin 
Mali 

En Büyük 
Müessesesi 

• 

Milli ve 

' 

PARANIZIN VATIRILACAGI EN EMiN VE KARLI YER 

15 Nisana Kadar Devam Etmek Uzere Yerli Ve 
Ecnebi Büyük Bankaların Gişelerinde Umum 

• 

Hisse Kaydi Muamelesi Açılmıştır. IstifadeEdiniz. 

" r-..rı.ı.J:. . • o-. • ••• : ?!' -~ 

Müfettiş namzetliği 
müsabakası 

1'ürkiye Ziraat Bankasından: 
5 / nisan/ 93 ı pazargünü saba1u Ankara ve İstanbul Ziraat 

bankalarında saat 9 <la açılacak müsabaka ile 15 müfettiş namze
di alınacaktır. Muvaffak olanlara başlangıçta 120 lira aylık ile se
yahat ve teftişlerde yol masraflarından başka 6 lira yevmiye ve
riliı·. 

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

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

Türkiye Sanayi ve Maadin Bankasından: 
Bankamız Cümhuriyet Merkez Bankasına hisse 

kaydı ınuamelcsiııc başhımıştır. Kayıt muamelesi 15-4·93 r tarihine 
kadar slircceğind~ıı bu kıymetli ıııiicss~seyc hissedar olmak fırsa· 

tını ka\:ır;naınak için Jıcınaıı gişelerimize ıniiracaat eylemeleri lü
zumu nı>1h1ercm ınti~tcrilerimi;dıı ıı:mırı itlllalarıııa :ırzoluııur. 

[ -ı Devlet Demir yollan idaresi ilanlar 1 .. ................................ .. 
3000 ton yerli çimento kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 
Münakasa 3(1 - S · 93 l pazartesi gün (1 saat 15 de Ankara da 

Devlet Demlryolları idaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat 
tenılnatlarını ayni günde saat 14,30 a kadar münakasa komisyonu 
katipliğine vermeleri lAzımdır. 

Talipler münakasa şaıtnımelerlnl 5 beş llra mukablllnde An· 
karada ve Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebllirltr. 

• •• 
Muhtelif boya ve boya yaRları: 

Kapalı zarfla Münakasaya konmuştur. MUnııkısa 13-4·931 pa
zartesi günü saat 15 te Ankara'dı devlet demiryollan idaresinde 
yapılacaktır. Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını 

ve muvakkat teminatlarını aynı günde saat 14,30 a kadar müna
kasa komisyonu kAtipliğine vermeleri lll.zımdır. Talipler münakıısa 

şartnamelerini beş lira mukııbilinde Ankara'da ve Haydatpaşa'da 
idare veznelerinden tedarik edebilirler, 

• • • 
Devlet demiryolları ve limanları umumi idaresinden: 
Bilecik-Karaköy arasındaki Beydemir köprüsünün tamiri dola

yısile 19-3-981 tarihine müsıdlf perşembe günü 4 ve 5 No. lı 

kararlarımız yalnız Haydarpaşa-Ariflye-Haydarpaşa arasında styrü
seEer edecekleri ve Arlfiye - Eskişchir-Arifiye lirasında seyrüsefer 
etnıevccekleri muhterem ehıliye ü~n olunur . 

fabrikasının 

ZELiO 
.I' 

tanelerini kullanınız. Bü,·ük ceı· 
!erde ve ecza depolan~da bulu".'> 

C Fröhlich, Sultan llamaııı·~ 
dros Han 6 lstanbul _,,,/ 

t• 
Zayii 641 sicil numerolu ar\( 

cılık ebliyemamemi gaip etıilll', ~ 
nisini alacağımdan zayiin hV 
yoktur. ~:~ 

Beşikte ' l latap iskelesi ırı 
' Tursun )ı 

Mes'ul mildıir: BiirMtnrıJılı 
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