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Fırka reisleri dün 
·toplandılar ! 

Büyük İngiliz şa- . . . . .. . 
iri şehrimizde intihabat faalıyeti uzerınde bazı 

Mr. lhan Masefield, kon
ferans vermek 

üzerP- Ankar;ıva i{İdivor 

kararlar ittihaz edildi .• 
Cürnhuriyet Halk fırkası vi

layet idare hey'eti, dün öğleden 
sonra saat 15,5 da, kaza ve na
hiye reislerinin iştirakile mü
him bir içtima aktedmiştir. Bu 
toplantıda müntehibi sani inti
habı ve fa;ıliyeti etrafında görü 

1 şülmüştür. Bu hususta mesai 
programına ait bazı mukarrerat 
ittihaz edilmiştir. İntihap cet· 
velleri bu a!<şam saat 6 da ma
hallelerden indirilecek kazalara 
teslim olunacaktır. Ondan son
ra beş gün kanuni mühlet gece
cektir.Müntehibisani intihabına 
sekiz nisan çarşamba günii saat 
7 de baslanaca'<tır. İntihap üç 
gün sürecek ve 10 nisan cıı 
günii ak amı gaat 6,5 da bitecek 

"' Br, 
dahilinde intihabat icra edilecek 
tir. Fırka da, bütün mesaisini, 
fırkacılık cephesinden, miinte
hiplerin reylerini kolayca isti
mal edebilmek yoluna sarfede 
cektir. Ayni zamanda İstanbu· 

!un çok münevver ve reyini is· 
ti mal zevkini alınış olan halkı. 

mızın da hemen kamilen bu in
tihaba iştirak ederek reylerini 
istimal edeceklerini ve bu suret 
le de mesaimizin teshil edilmiş 
olacağına eminiz." 

Liman şirkttlnln hey'tll umumiye içllmaı 

lstanbul limanının 
faaliyeti azalıyor! 

Şirketin k 'irı 30,360 liradan ibarettiı 
hisseda: la .ı yüzde 6 kar verilebilecek 
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r101 ~---ı Yıldız ve Meşrutiyet 
1 

, .. Tahsin Pa~anın H•tıratı 
Almanyaya karşı F ran- 't Almanya mektubu 1 A k d -~::::::==:;~ 

ıd "" . Top gibi patlayan n ara a bir cin 
Sanın a ıgı vazıyet bir haber.. Bir otelci cir-

Hariciye nazın vakayii sükan ile takip bua~!!:':.; =~uk t..'ı::i.... ~! baldızı _ . .ınet nöbeti geç1r· 

t k ı .. }d vermekle maruf olan bir kaçı ortaya ANKARA, 29 kendisini vur 
e me azım ge iğini söyliyerek Fran- atmıı olclular .. Avusturya ile Al- Dün burada b'r c' m ve - . 

1t!frilıa No : 18 

manya arasında iktısadi bir itilaf ak tu S k 1~ (T lefonla) -\yaralamış ve kcndı 
sanın manevi kuvvetlerinden bahsediyor tediliyormuı .. Bu itilaf neticesi O• r._ _ar .ote 1 s e ·ı intihar e 'Vf eşrutİyetİn i)anına t k dd •• !arak iki mOl'Dleket araoıncla bir i'.l::: Salıl:ı ~;..§f. ·nayet olmuş- ban~a.ı eb cina 

1 a a UID Avusturya - Almanya güm- ~ük ittihadı yaptlacakta .. Almanya ikasile baldızı Fıtn~hibi Ankaralı z~~nın, n~~1 ,;;.,. "" 

d 
•• l d • "d• ? rük itilafı meselesi etrafındaki ile Avuıturya araHnda hu haqi ıe sından ve ağz d i bir ~nnet sa- mupteliJ. cınııet nö 

Selaniğe hususi bir 
hey' et gönderiliyor 

e en gun er e vazıyet ne 1 1 neşriyat, tefsirat devam edi· kilde bir ıiyui birleşmenin önüne ın an-.. -. uretteırek yaptığı anla ı1 
B d d · k d 1 k 1 k &'eçmek için bqkaları tarlfından ne D f . · Ş ıy 

Abdülhamit bu mesele hak- 1 Hünka kocaman y ld s - yor .. u e ı o u arın _o ay o- kadar miln.iler çıkarılınıı olduiu kim e ıne bulundu '/ A ıkıı da pefdcrpey ve muhtelif ~ . , 1 ız ~ lay nıhayet bulmıyacagını tah- seye meçhul değildir. AlnanS'IJ ile • nkarada 
b 1 d 1 

,L be ~~ymda 0~~en ben ~şgal et~- min etmek zor deg"ildir. Avus- Avusturya Iİ•aai ıekilde ~rlea-:. Ankarada defı'ne bulu 
mem a.'.lr an ge en ·ua tıleri gı valzm uç odadan b ret b ' ·-.7 • • 1' a . ..ır turya ile Almanya arasındaki yorlar. Fakat dil ve harı ~irliği ile -
diger vesait ıile kontrol ettinne daıresı vardı. Daıma gecesı gun .. .. b t ı bu ı k ti · nan tepede 
g
- e lüzum <Tfamüs. olacak ki da- d" .. ._ d d' B d . gumruk duvarı kaldırılıyor. mer u o an meme e eı ıımdiye ANKARA 29 A o uru uura a geçer ı. u aıre H ·1ı:· l k b d kadar kanunlarını da birleşirmişler- haf • l k • · 
irei kitabetin resmi kanalı hari iki 'katlı -0lup yapıldı yapılalı e; 1 ı me~ e et t~ un an son dir. Bundan hotlanınıyanlıt- vardır. rıyat yapı acak.. a şam~an beri hava 
cinde b> de nim resmi ve hu- ikinci katı hiç kullanılmamıştı. ra ı~hal ve .1

1
hraç edılekn v

1
eya hit;- Faka~ ~ni 0!unam~yan bir ıey. .. . ANKARA, 29 (Teleftn) _Dev- ço~ sogumuştur. Ku 

susl vas;talara müracaat etmiş Zeminden bir buçuk metro ~sıt suretı ~. g~ece o .an ç b"l' Sıyası şekilde kbırdleşmek- kim Jet Demiryollarının Ank:ra istasyo- yaTgmaktadır. 
ve bu meyanda Selaniğe bir irtifaında olan alt katında bir bır maldan gumruk resmı alma- 1 ır ne zamana a ar - mkansız nunda yaptırmakta oldu'u b' jf J v 
hey'eti mahsusa gc:ı.derdiği gi- metıhal ve üç odadan ibaret 

0
_ mağı taahhüt et~işlerdi.r, Bu oluı,a b~ gayeyi d,~ğer aahııarda ol- toprağı Mamak köyü ci

0

annd:an:::r 0 Sa glDI 

b
i İz7et Pa'a vasıtasile Hus·· e- 1 b d · muahedeye Berlm ve Vıyanada •un 1"'."'n. e~ck !u.zumu aı1aşılmış· tepeden temin edilmektdir. Dün bu ANKARA, 29 A. 

~ ~ an , u aırenin bir pencereli br. .Ş~di ~yle ıkı memloket ara- tepede çalışan amelenin kazdı.klan aydan beri hüküm 
yiıı Hilmi Paııadan ve hususi odasında kendi imal ettiği kü- ~~ri~en isim gümrü~ ittihadı de sında ıııumruk hudutlarını kaldır· yerlerde otuz kırk kadt bakır musa 1 S 
şifre kalemi müdürü Esat Bey çülı: bir yazıhane, ortada büyü- gıldır de Alm~y~, ıle Avus.t~r~ mak imkanı elde ed.iliyor elemektir. bulunmuştur,' Amele b~arı cepf:::. tifo p ~e 1

. v~fa.ta se 
vası t::silc üçıindi orduda Şükrü cek bir masa mevcuttu. Mefrii- ya arasında gumruk şeraıtını ~undan bah e~en, b"'. ~R'ln ga•ete- ne atarken orada bulu1>Q fen memu- (Fıye.vn tıfoıt) 
Paşa~,an ~eyfi.yet~ sordurmuş- şatı Hereke kumaşından yapıl- , te~sil etme~ tarzında is!ml~r · ."1. Berenger I •• bu~un sade ıkh•adı bır keyfiyet ol ru görmüş ve paraları istemişse de nan tedabır sayesinde 
tu. Huseyın Hı lmı Paşa İzzet mış bir 1canape, iki ıkoltuk, bir verilmektedır. Bu muahedeıun bile tasvip edilmiyen böyle bir m;::!ıgıru lazıyor. Fak~t b. gazete amele vermemiştir. A~ üzeri a- muştur. Bu müddet . , . _ . . , . · A an • vuıturya ı:umriiı birliği- mele trenle dönerken ınoaete 6-nkara memurini h1 · 
Paşaya göndcrd:ği cevapta ye- 'de küçüle sandaliyeden ibaret akdınden evvel tarafeynın dıger proJenın tahakkukuna manı o!- nln, Fransa tarafından or~ya attl- istasyon komise ı·-;n Laber · 21 958 SI uye 

· 'l 1 · al' ._ d 1 1 1 · · · · hh d k · · · k' d · · 1 A r ıg c " vcrıı. • şahsa ti'f mın ı e ;ıc .emı nı ıınıat veyan dlup ayna falan Y'Oktu. Masa- C" et ere gırıştığı taa Ü at ma ,ıçın ım an aıresınde çalı- mıı o an . vnıpa b~'.liği filri ile bir miş ve bu paralar ameleden ~nmı _ tır 0 aşıs 
ed.iyo~u . kzet Paşa Hüseyin sının üzerinde Avrupanın bü- bakidir. Bir de diğer devletlerin şacagını kaydederek şu sözlerle t~zat teıkil etmek .~Yle duıun bila- hr. Bunların üzerinde kadures!- · 
Hılmı Paşanın bu cevabını ge- yük şehirlerinde çıkan haftalık bu itilafa dahil olması için kapı beyanatına nihayet vermiştir: '?• bu ?'aluada hızmet edceğini i- leri vardır. Mahiyeti tetkik ->nmak- Uşakta ka 
ti1 diği zaman ben huzurda bulu aylrk resimli ga.zeteler mecmu- daima açıktrı. "Şayet, mevkiiınde kalacak :r"~~ edı~~~F":"la .01~~k şuna da tadır. Mamaktalri tepenin içıie bir .. UŞŞAK, 29 (A. A. 

d S 
.. k " p d E 1 .ı.. l I b l d - .. 1 t. e, 1 -~l!r .ki diger devletler maden harabesinin izleri de görill- d 

nuyor um. . u ru aşa an - a ar ...,u unurdu, Fakat hangi devlet buna işti o ursam aş a ıgım bu teşebbu- de bu ııtıhada l§tırak için evet olu- müstür. AlakadarJor hafr' tba lı gun enberi kar yagı· y 
sa Beye geler. cevapta ise fil- Hünkar bunlara cok merak- rak eder? . sü iki alakadar milletin resmi' nacaklardrr-, Om•n için Fnnsa eğer 1 

yacaklarmdan mcz,kı'.ir ~~ı: b~ • 
h; kika öyle bir cereyan mev- lı idi. Abone mucibi~e mtmta- Bu mı.:ahedenin akdine aleyh- teahhütlerini ihlal etmek husu- bu"a "'""111•f bir vaziyet ar da ha- j;.ndarma konmuştur. ır Fransada diva 

t 
ld - kl t B l " d k' . tl . . rekete geçer., iyi bir 1 1 en o ,ug1:: sa ~~ış ı. u zama.n ge en mezkur gazetele- tar olanlar, yani başta Fransa sun a ı arzu ve nıye erın<le ıs- k•- ey ıapmıı 0 

• B' ı tı o"J;:.u" PAR1S, 28 A. A "b lk ed b · d .. · , · ımyac. ~. 1r avuKa n ... . , . c~.vc .. ı ı once gorm ım, ana n aıma takip ve tetkik eder olduğu halde umumi harbin ga- rar gostermemelennı temın et- l•teAlman matb t ı. meclısı masraf bu"t · 
muna~eb Esat B l tt b ·· d k ·ı · ' ua •nın u mese- ANKA · çesı ı.-'.·,• c , ey ~n. a ı, v.e azan mun er.eca. tını m.ü,ter.-

1 
lipleri tar:ıfındaıı ortaya sürü- me azını e ruhayete kadar ta- le etrfında ilk ya?d k"on ll'ıÜtal • RA 29 (Telefon) anbul dakı tetkikatın b't' . 

b 1 nar ceva .n m tnın d B 1 rd k. d - · I ··ı· ea k ı d s ı 
1 

ırm '.. u .. e .. , .'." e 1 e cıın ey ere teoume ettırı ı. len iddialara göre AvustuJ'Ya ar ıp e ecegım. arın u aaası .. Bundan arlaıılabili 3 '·u at arın an adık Muhta3.kalp Meclis reisi · . 
~or<lum, Şu,,ru Paşanın ceva?ı Kaç defa kefülisinden aynen I tık Almanya karşısında istiklal M. Briand'ın bu beya:ıatın- ~i. Fms~yı aaabiyete ıevkıtmemek •~ktesindcn dün burada vefa:tmiş- azayi Ma sm' .

1

ç.tı.ma 
ıhba, :atı .vakı':y~ teyıt ve tasdık şu sözleri işittim: ı· ve hakimiyetini kaybetmiştir. dan sonra meclis, hariciye büt- mıç~~t~bırlti bikir. 'ı~r~tte hari<et edil- tir. . • il teşkili iyıçin mıkiesıcl?~e 
rr:ı ııyetınde ı dı J • • k b · · ve em n 1 ıurette ıöz sö Polıs ta ı l ısın · Her resim ·bir fikirdir, Bir Çünkü bundan sonra Viyana hü çesmı a ul etmıştır. lerunetedir. Bu ümrük ti li'" r· Y il er davet edileceğind h 

O tarihe Selfınik valiliğinde res>m yüz sahifelik yazı ile ifa ı kilmeti Berlin'in muvafakati ol- Muıul petrolleri ~ki ~"'le~et iktı:adiy7.tı içiır ç!i,";:. ANKARA, 29 (Telefon) Gazi miştir. en a 
bulunan Rauf Paşadan da bir de olunamayacak siyasi vehis- maksızın diğer bir devletle her .. k . . ıdelı o,cag~ ~an gazeelerinin antep serkomiseri Hüseyin·ni B. ispanyada b' t 
tahrirat gelmişti. Ancak Rauf si manaları telkin eder. Onun hangi bir taahhüde girişemiye- B Muza ere bıttikten so~r~ M. tekı·~r~ege bılhaua ~ınmiyet Elaziz merkez memurluğunaanisa ır e 
Paşanın bu tahriratı başkitabet için ben tahriri münderecatla- cektir. de~nger'. ~us~! J?etrollennı Ak verdıkn n~kta. bu itilafa dil-er kom serkomiseri Necip B. lstantmer. MADRİT, 28 A,A, 
dairesi vasıta.sile gönderilmeyip rmdan ziyade resimlerinden is Filhakika mesela Avusturya 1 enızS s~hıline ın~ıredcek olan yo ıularınla. ll!r<b~lecekleri, httta Fran kez memurluğuna, Giresonckomi ral Burgette diktat" ]" 

_ . ff d ed · " L" • • • un unye topragın an geçece- aanın t •ttırlô beklendiği4ir. seri Hürrem B. Ankara meı me- hinde vaki dünk" or u 
her nedense kı:ı.:laragaııı marıfe ı a e enm. uukumetı başka bır devletle bır - · d d 1 . · . • H~rıalcle ~ mesele çok bahsedi- murluğuna, Sinop komiseri ail B, dan dola d u be 
tile tıikdim edilmişti. Kızlara- Hünkarın bazı defalar bu• ticaret muahedesi akdi için mü- gın en ° .ay.r memnumyetını len bır •eıeleııacaktır. Van merkez memurluğuna as 8 alık yı or u ve do 
ğası Abdülgani Ağanın bu gibi lunduğu iki daire daha vardır zakereye girişebilir. Fakat şu da eyan eı;nıştir. • , komiseri Muhiddin B. M~erk:; m ,em.e ~isliği vaz' 
islere tava~süt ettiği ve Rauf ki biri süferayı kabul ettiği unutulmamalı ki Almanya - A- .. PAR S, ,28 A. A. -. Avr.~pa lngi\iı. ıalıye nazırı me~urluf:uo• terfian tayin ımiş- affedılmişt~r. 
· uç· k" k .. ., d. - · b' F hukilmetlen arasında bır gum krclır MADRIT 28 A Paşanın A!bdülgani Ağaya mü- ıt oş u ıgerı ır ransız vusturya muahedesinin sclame- ,, . , ,, . . : LONDR 28 A A · · · • .A. 

nasebet ve irtibatı bulundug"u mimarına yaptırdığı küçük ma ti namına bu müzakerelerin Al- ruk ıt,tıhadı vucude getırılmesı ve na7TT'T Mnowr'l~n· ~u"t~a~- Ankaraya kar y,..ıı ralhBktlınurgette. 60 gün ag· 
b d 

· 'd' K" "k b ""'lfc esııe meşgul otan ve Avus h 1 ba .u ma dilmi 
malum idi. Abdülhamit huzur- ' eyn aU'esı ır. uçu rna eyn manya hükfünctının de bu mü- Al . · , . . azrr anmas. ait mesa•.ve Ş ANKARA, 29 (T ı f . e 'ştir. 

_ d · ind d ıb azrl1anesi • . , turya - man ıtıraf proıesı hak :l "" e e onı Ev B 
da bulımdugı.un sır~da bu tahri ardıırcsıb e ~'st"~dey de 

0 
re- z~k~tr takıp etmesı v~ ona ış- kında mütaleası sorulan Fran- lamasına mıit olacalc erece- ~e .:1 

gün hemen bütün iri d - uğday konfe ratı açrn okumaklıgnnı emret- va unun u u tırakı lazım gelmektedır . . .. , . de iyileşmiş egışen hava vaziyeti Anka ye, e RO r . .,. • . · l' et l bul!llil du · sız komıtesı bu ıtılafm en zıya- · 1 varında da ıı •- ıe cı- MA 28 A A tı. Rauf Paşa tahrıratında: Se- sun 1 gaz e er ur · Avusturya'nm her ne suretle " . M. Snowı, bütçeyı ;e ecek ce b' ' zg.ula karııık rvetli- da i ti' ' • · -

1
• 'k fl ,, . Bunu aunca kaudedişimin se , de musaadeye mazhar mıllet mu N' f fıd •r yağmurun düt · · Ç ma etmekte olan anı tara . arttıd;a muteaddıt '--'b' k d.ı:-: . J imi. t _ olursa Almanya ıle bu tarzda amelesi hakkındakı' madd• . ısanın som tas: zar a. A- miştir. Bug" d b mesmı aç et- konferans b .. 

Maso c mıyel b l d - ""' ı en ısının res ı gaze e b' .. rük b' r·· .. d . ~nın 1 b zat •vd yağdı un e urada lf kar ı ugun rüçh 
b n e . 1 erı u :. ~~- lere verdiği ehemıniyeti gös- ır ~~m , . 'r ıgı vucu e getır- bugüne kadar hic bir kayit ve dv~\ ~ııı:ı,arzı.a dız b hm~- . feler hakkındaki tetkik ntı, u oemıyet er mens ınının --·~· mesı ılende dk çıkacak fırsatta şarta tabi olm k - t tb'ki k e 1 ecegı zaın a u - Avusturya se~. lvam etmiştir. Fransı~ma 

muhtelif milliyetlere mensup term<:>ıuır. Avusturya'mn siyaseten de Al- f' t' a. sızb.mha kı ey tadır, r ~ 
ld - hik' d' b ıye me mugayır ır are et teş M'' k f • • ı ~rından M. François 

o ugı.mu aye e ıyor, u (Devam edecek) many~y~ il~ihakma d~ğru. a,t~l- kil edip etmedig"ine karar ver- l!na alt kon e\nsı ıyıJeştı• birleştirilen binn' cı' ve ı' 
bapta uzun uzadıya tafsilat ve b 1 d t illi d ı izahat verıiyorıdu. Memlekette -.u11uHu111111111111• . m15 ır ı en a ım e ı e ı ı- mek hususunda Cemiyeti Ak- CENEVR, 28 A.A. - Yol- ANKARA . misyonların reisli"' e Fransız hava postalan yor. . . . vam irin bir vesile ve sebep teş-ı larda miinak.at meseleEi tet- dan berı· n·-' 

29 
A. A. · Üç edilmiştir. gın 

bir inkılap vücude getirmek, .. um h şekli idareyi tebdilr ve kanunu Fıansa harıcıye nazın M, kil etmesini telkin etmistir. kik ctnıckte bn ko~ıfers ec- nde ted . . une astquıe- Ş 'd T" k 
esasiyi ilan etmek hususunda PARİS, 28 A.A. - Hava se- Briand tarafından ayan meclisin · 1 nebi otımob !erinin tabutu- ~stury av~,e?ılmekte oJ1 A- .. am a ur 1 
bazı şüpheli hallerin Ruımelide ferleri hatlarının işletilmesinde de beyanatta bulunulmuştur. Almanyanın bir lacakları verg usulü halında- •napla~ ~edır: ~· Augustrraı ğe ~~:1Şetin neş~ettiği bir 
hissedilmeğe başlandığı da devam edilmesine müteallik o-

1 
PARİS, 28 A.A, - Hariciye mÜrac t J ki muka:elenn hey'eti mmi- hanede:a ;:' afıyet edereınas ye tabiiye~:iv~~ülh~katın 

bu tahriratta yazılı idi. Esasen l~. ve ayan ~eclisinden. ~elen 1 bütçesi maz~~ta,,mu~~rriri M. aa 1 yes~i 1 nüstı"•kif reye iGı 21 th bir ~~ mıştır. Müş?riıi- rr (2263) e ,baliğ oı:ıu~~. 
bu ndktayı üçüncü ordu müşiri layıhanın meb usan meclısmde- Berenger dunku muzakerede CENE~~E, 28 A.A. - Al-\ rey ıle vtyollara konacalıaret vücud da kazas! netıcein- dan (777) sı çiftçi, cı 26) 1 

İbrahim Paşa da evvelce yaz- ~i ~üzakeresi esnasında, hava ı v:ki ~~yanat:n~a; Avrup~d3: b!r· man~a hancı ye nazın ~1: '.Fon 1 lerin ~evlldi hakkında[~ ı~a- luğu h;l~e a pek agır yarlar 
66 

., memur, 63ü emıa1ı: sa 
ıruş, Selfuıiğe izam olunan hey' ışlen nazırı, Fransız hava pos- guınruklcr ıttıhadı proıcsının Curtıus 12 Martta Cemıyetı Ak ve!cııın hty'eti umumıynı 2rlmı B hastahaneye.ral-
et tarafından da bazı raporlar talan şirketinin biiançosunu ver Cenevre' de 4 hükumet tarafın- v~~ k.atibi umumiliğine gönde- müstenkif reye karşı 20 • ilea, s~1ık 1 aşında büyük bir Bir İrtihal 
gıelımişti. Ancak şifre müdiri E- miş oldu~unu bildirmiştir. 1 d~n harp usulüne müra~aat. aley dıgı bır 12zl:~red.e Mayısta tOJ:?· k?bul ettikten s?nra meı:4ne:ıı. Sa - ~;t'1~? ~nk v~~ık M "d , . 
sat Bey nezdinde mahfuz olan Mumaıleyh nazır, Fransa ve hinde yapılan beyanat ıle bır te- l~~cak Ce~~yetı ~kvam mecli- nihayet vermiştır. Kabul lentaraf fa prucuk kemgı ve U errıs H. Halı 
bu rapoııun münıderecatına anıt Brezilya hükı'.lmetleri tarafından zat teşkil eder gibi göründüğü- s!?1.n, tahdıdı t~slı~at muka~e!e ı:nuk,,voı.ı...ı.. aon • .,~htt Iar- alan ihb~:_galan. kınlıııştı. irtihal tf 
tali olamamıştım. alınacak muvakkat bir takım nü ve Almanyanın 1870 senesin layıhasının 37 ıncı maddesınıııjte glinü imza cdılecektir, ıt'" ? t ~tı neticesi ıç de- Darülfü t •. e 1 

tıa.ru meşrutiyete tekaddihn tedbirlerin bu hatları işletme i- den evvel Pnısya tarafından tat h~susi bT fı.~.?-51 m.ucibince, si- Surye'de sahte pa taı;;:ıe tehlikesi geçinıiştir. derrialerind':' H:·~~~ 
eden bu gun

" lenn· umwn'ı man- şine kat'i teşkilat yapılıncaya bik edilen mas ve temsil siyase- vıl tayyarecılıge daır maluma- v ld Hgı esna_srnda Baş,ekil çar olduğu hastalıktan ıkut 
1 tın · · · be lm'l 1 b. 'ti' çoga ı azretlenle H ' ralı: 'rt'hal r zarası cidden dikkat ve haşyeti kadar devam edilmesine imkan tine yeniden başlamak istediği neşn ıçın yne 1 e ır 1 

- r fik anciye Ve-
1 1 

ctmit oldufunu 
calip idi. hasıl etmesi muhtemel olduğu- hissini vermekte olduğunu söy- lafname hazırlanması hakkın- BE~UT, - Suriyede taklit·a·:v k'Rü~tü Bey ve c.iğer ha": aldık. 

nu beyanatına ilave etmiş ve de- lemistir da tetkikatta bulunmasını iste- lar Pçoglisalmab ya bal ,ı~ddıştırtl . _,,,.. . ~e ıle azaları ve sefirler bulu atbuatmıum da had· 
Abdülhamit için ahvalin ha

raretli tecelliyatı bugünlerde te
zahür edecekti, Bunu görüp 
hissetmemek, Yıldız Sarayının 
başı üstünde dolaşan haileyi 
sezmemek mümkün degildi. 
Böy'le zamanlarda hadiseyi so
ğuk kanlılıkla karşılayıp ona gö 
re en salim tedbirleri a1ma'k 
lftznn eden iken ne çare ki bü
tün Devri Hamidiye hakim o
lan vehim ve vesvese, bütün 
idarede meş'um tesirini göster 
miş olan jumalcılık bilafasıla 
işleyip duruyordu, 

İşin en müthiş ve müz'ici 
Abdülhamidin herkesten her 
şeyden tevehhümü ve itimat
sızlığı idi. 

Ruımeliden gelen haberler, 
heyecanlı talepler: Burada 
Sadrazam ve Vükelanın 'kaça
maklı surette vukubulan maru 
zatı, hususi bendegan tarafın
dan vukubulan ihbarat, ıbazı 
mühim sefaretlerin müphem 
manalı ihtaratı padişahın fıt· 
raten suizan ve vehm ile ma
lul olan dimağını eziyordu. Bu 
müessir esbap 10 temmuz ari
felerinde kendisinin mutat ha-

· . . o ununa 91 e e .......,..sını müte dd' n.an merhum Ankaralı 
miştir ki: "Her ne olursa olsun, M. Berenger, bugün mas ve mıştir. • olmakta ise de bir şey elde ede-eder k ha ıt defalar zi- §~yhizade ahfa.W:dan ol 1 
meclisinize teklif edilen layiha temsil edilmesi mevzuu bahso- Fransa' da hır grev mektedir. e atırmı sormuşlar hınde dotmu,, tahlilini f~ta 
hava seferlerinin Dakar'a kadar lan hükumetlerin merkezi Avru teşebbüsü Kalp paralar ile bakikilerini • kulı: mektebinde ikmal etmi 

lm 
, d · l l . , de tefrik edememektedir \stahanede göst ·ı Mektepten meruni . yapı asını temm e ecektır. pa mem eket ennden ıbaret oldu PARlS 28 AA _Fransa- y f R 't · · d · b. d' ı'hti" en en f<:v- Abdillham't haf' yetini ' ' • . . uıu eıı ı<mın " ır a ' marn neticesi . 1 ıyeleri tarafın 

gunu ve bunlarrn Berlın etrafın- nın şimal havalisinde çalışan elinde kalp yirmi beş kuruıluk bu y ı olarak kıbata maruz kaldı" d 
Gazelle du Franc d 1 lı ld - be ara ar ve ihtil~tl f' gm an A a top ~~asına ça şı ıgım maden amelesi birliği milli mec yakalanmııtır. Fakat bir netice cı ve mü .. . a ~.r ıı:ara ~uvaffak olmu§ ve Lo 

yan etmıştır. lisi kömür ocakları sahiplerinin mamıftır. (ned şarunıleyh dun :i~!~~ş.nk profesör (Mr. Br · N Y k't h d' en apartıman c.....,tiJe (Camb 'd 
M. Brıand, müzakereye karı- mümessilleri ile amele murah- ew- or a ya U ı ·r ına nak nunda 1 . . ", ge,, da k A . e sıneı tarkiye m . 

PARİS 28 A.A.- Gazette du şara .;, . -:usturya: Alman ik- tı:ıslan arasın?a esas _itibarile .. NE-YY?RK, ~8 A. A. -d J A. ta~n olunarak orada hem hu 
Franc meselesi dolayısile açılan tı.sadı ıtılaf pro1esı ha~~n:ı;da v~- hır ~!aşına hasıl oldugunu na- ~.uttehıdeı Amenkanın Yalı O U Jansı he- ::ye ta~s~, hem de tedriaat 
muhakeme.bitmiştir. Madam kı beya;ıatında, ~akayıı.~~k~.ı- ~~rı ıtibare alarak um~i grev nufusu so.n. 50 sene. zarfIIJ:İ • • d~, e~gti..':.!..~~z~ ~rüH 
Hanau, tecıle tabi olmamak üz- le derpış etmek ıcap ettıgmı soy ılanını muvakkaten tehır etme- 250,000 kişıden 4,5 mılyona ~rk m,\lff'll.'yl okumaır vetem;r,._ ·~Ul:"tf..i.~ · 
re 2 sene hapse ve 3000 frank !emiş ve demiştir ki: ğe karar vermiştir. Maden sahip ımştır. Hatta, yalnız Ne't)· Ya. nad 1 .K~.zetınek,üzer"ltendi•in• pr~ştu~: - ' 
nakdi cezaya, M. Lazare Bloch, "- Böyle olmakla beraber, leri mümessillerinin amele üc- şehrinde takriben 1,2""?u lltik. ti u;;" ~JanS'!""" &i tev~ih o\~~':uıunduğu ~6 se 
tecile tabi olmamak üzere 18 manevi nüfuz ve kuvveti asla retlerinde yüzd.: 1 O nisbetinde hudi bulunmakta r•·1 ııdıler.iıı. 8 Şİrket~ınıyesi b\ tngilte~ v• milliyetıne 
ay hapse ve 3000 frank nakdi haleldar olmamış olan Fransa, yapılmasını evvelce istemiş ol- tar Filistindeki a hakk ın 1930 s:n A- fınd~~~ ıecavUılere ~şı 
cezaya, gazetenin hukuk müşa- bu vak'a karşısında hissiz kal- dukları tenzilatın başvekil M. mislidir. 'aıl l'p lllı? kıp r:ııda idare n:ı ~ye ıa:zıtar\a ~~da(aı~ta ~kç~": 
viri ve dava vekili M. Hersant, mıyacaktır. Onun, bir takım te- Laval'in teklifi üzerine yüzde Yeni b;~i tı~' Sıırh (1( dik etf:;!rlarüe biJ~tak ıapta tngı\ı~c;;.v 
3000 frank nakdi cezaya mah- minat ve muvafık tedbirler al- altıya indirilmesini kabul ettik TAHRA~"İYetıe;~a Yenı:· bık azadş ıre ınecı/1!~~ sar neııreı:~:n~teakıp , 
kılın edilmişlerdir. M. de Cour- ması la:rnn gelir. Bu vak'anın leri zannolunmaktadır, Amele mızı şafak}rat nıaııınıat ak~lllda Cen:ıaı p an llliitek ~ ıdi} 14eşr;erek .ıııkata meb u 
ville ile M. Pierre Audibert be- asıl ehemmiyeti tatbikı.:ı.a başla ücretlerinden bir Nisanda evve- nin mütel< ı:~,,,Ye~eıı -;,e;z~r. n:ı; .kat'b.aşa ilet.~ ~t ~..,~~~;ve bi~ ~dd~t so1nra 

k 
ı • · · ı · · · l' ·· d 

1 
k çok taYara b"'Z ıd ~""'21 • V: ı ı 1f. "' .oanka ınw• \iğill'tayın o un raet azanmışlardır. m an mesaı ıştıra cı sıyasetıne a yuz e 4 ve ge ece Mayısın B • en) in karesi alt ' ahit n:ı.. atnit ve d sı •ebbender azesl bug 

Müddei şahsiler ~stedikleri zıt bir hareket tarzı ihtiyar edil 16 sında da yüzde 2 nispetinde ı.::.!.az,e, .. ediyor . .,.';tıdisiııe ~~- dayet '.. ııe~sisJerde 0 ktor J... 1'\e.rhuınutn;ğin uıelide 
. . . d d' .. ·1· sııut 1 "'Caz ~t ~.. re .A.ı n Et ·-· ı\<lllDe parayı ıadeten ~ac~klardır. Bmı mesın e .ır. . . • . tenzı at yapılaca~tır. da b~~ lıaz,,. nıalll Yave '}{e. "~UvaffaJr. ana ıın:ııın:ı e'.? lii~rtııııanların dJirdüncll 

dan başka kendılenne 1000 fr, M. Brıand, ıtılaf haben duyu ltalyalda hır yangın o~dugı,,t Yol lanıyornı lıYaya Inıştir. Beyleri iııtih ınudiilii \ald,~ıt~ıla::c:ŞI~r.~;:;;--; 
zarar ve ziyan ve~lecektir. !ur. duyulmaz, ya~trğı teşebbüs- ROMA, 28 A, A, _ Trente ~~r~';;:ra~ı:.~da telıJ;~!· 0fa:- ı\t ... ap eyJe. ~terde şefik 

Madam Hanau ıle M. Bloch, len hatırlatmıs Vıyana ve Ber- şehrinde büyük bir yangın çıka taı.! s .es, ı:ib;Y~tnıak •iy 1'.f[Jö Uglada le · 
mahkumiyet müddetlerini maz- !in hükfunet.l~~i~ ~u itil~fı,tehi- rak 7 ev yandığı, bir çocuğun rak ırs~~rlceıı g::t~diti:;, akşan:ı 1:.A., 29 (.A.. ili' ~v~ı 
nu~ bulundu~lan zaman zarfın- re davet ~ttıgını soylemıştır. kömür haline gelip öldüğü mez- seti~i da tele du~eretıiı, ~ar benJ:agaıı kar e A) :-Dün _ :lefterciaQe~ik Be 
da ıl:mal etmış olduklarmdan M. Bnand, esasen bütün dün kur şehirden "MESSAGERO" hadıs• drtrıız tır. Da -tJ'az bir Jı!1 hriınızi tek gametruk ~ 

' ·' - ·-•--- va ve hatta Almanya tarafından gazetesine bildirilmiştir »;~afu yanu ... _ attJasıirrıg.fcra Çok k~e geti1'lrıiş ınuııakemeleine ya 
• ~0v yor. · t.ııdır. düştüğü- dev.~m edile~ktir. B 

lllııJıiıkeınede bulu 

meselesi 



MiLLiYET PAZARTESi 30 .MART '1>31 
il 

Rus S-ı•stemi tütün ~ piyasamızı kıı·miı-eı-sonetibb~kongresin; 
~~~~~~~~~~~::::::_::..::=.-=---;--;;::::~;:-~~:-~-;iiiiiiiiiii~~~~~~~iiiiif~iiiiiiiiiiF-iii~;--;:;;;:::;;:~-~.....;' kabul ettiği formül üzerin - Maarl/t• 1 Vilagett~ d~lmiştir. Rus Dumpingi ve Darülfünun Hıfzıssıhha~es_ı, _A_d_an_a:_ıı_dız_b_ak_ka_liy_es_i • .._.ı 

tii• fü• nlen·mı·z.. , ' Ankarada ilk önce Meclis dün sabah - - : ) e ." ... 
Hukuk ve Tıp z b h k f l Sanayi st. ı h. U ,. M .. d .... Behçet fakültesi açılacak.. .• a ıtaya a aret • top andı müddeti b. en JS8r muml U UfU - 1 Haber aldıjunua göre Maarif Ve Hıfzıssıhha meclisi dün sa-

B 
• b b lrlloti Anbrada yeni bir DarUlfUnun 1 hah Vali muavini Fazlı Beyin 

eyın eyana tMiai hakkında ı.uvvetıı bir ta••vvu- Haddi olmayarak ne kadar riyasetinde toplanmıştır. 
.•· -L-t..ı • k ıaytılıla lhrat odf.. ra ıııallkdr· Bu içtimada hususi komisyo 

..,;.ıitiln inhisarı umumi mU.dllrll olan milt-11 0 
ini zürram e- Bu habel' fatanbul Darülfllnunu rakı ı"çermJ•Ş ?. .; nun verem hastahanesi ve ve-

Ankarada Mim tasarruf " 
cemiyeti tarafından tertip edile 
&iye iştirak müddeti dün bitm 

Sergi komiseri Danlı B. yar 
karaya hareket edecektir. ·t~et B. Rus Dampin&inin tesirleri lebllec:elrtb'· Bunun tem muhitinde gayet memnUıtlyetle kartı remlilere yapılacak muavenet 

dığcr tütün İ§leri baklanda ıu ma- !indedir. . et-l•tinlMH. iyi Jpımıftır. 
ıatr vermi§tir: z _ tyi cins tütün Y -;,. itlınme Yeni Darillfllnun Uııı. edllditl Mesele, adi bir sarhoıluktan iba- ouunuz. Halam, yaraaı duruor .• On meselesi görüşülmüştür. İçtima 
- Karadeniz aahlllerindelı:I tütün ınailada ga.-ler ayn takdlr4o hail hazırda Ankarada mev- ret delil. lıin içinde ıilah teıhiri dan sonra bizi alıp karakol karakol dan sonra Fazlı Bey gazetecile-
. r~nmda Rus dumpincinin kısmen Udlr. . t11tllnlerl cut Hukuk mektebi faklllteye kalbe- var, zabıtaya hakaret var. Ha11lı gezdirdiler. Çiğ yememiıim ki kar- - re müzakere edilen hususat hak 
ıırı olmuttur. ıv:ıs Erbaa.''~ N~l aranır• dllecektir. Trp falrilltetıi de ilk eYVel var, var, var.. nım ağnsın?. Lakin va hayfa işler kında henüz bir karar verilmedi 

Daniş B. 9 mayısa kadar Ar 
da kaldıktan sonra Peşte sergiauı 
ki Türk paviyonunu tertip ve tan 
etmek üzere Peıteye gidecektir. 

Ruslar eon zamanlarda Alman pi- böyle yctiftlrlldığlnde: , mUmldln teala edilecek fakülteler meyanmda- Maznuna soruldu: düpedüz karrıtı.. ğini söylemiştir. 
as~a ~il':'.su. 30 kuruttan +-s mil· Fi tlerl de rakiplere art dı • - Sarhoı olmuşsun, silah çekmit - Silahı sen atm•t•ın deyi ense-

Ankara sanayi nümune serg· 
70 fabrika iştirak etmiştir. 

Trikotajcılar encÜ:"' ..n _ kılo tutun ihraç etınitlerdir Hal m:rtebc ucwdatınalıdır. d ki r. B ld• aın, zabıtaya hakaret etmiısin!. idiler. - Yunus Vehbi Bey 
~bunların kilosu bir lira olın.ak il Tüccar da z11rraın. ~alitın a Muammer ey ge 1 Ma,nun uçarı bir ermeni ıive- - Siz yanlıısınız dedi iıek kime 
1 ı. iyillil muhafazalı• etm•:;::.;

11 
denk ba Buı meseleler hakkında Ve- ıile anlattı: dillleteceğiz?. Tak buraya kadar gel Beyoğlu merkez memurlu-

Fakat stokları bitıni§ olduğunu ve 3 _Tütün m ve maktadır. Bu klletle temas etmek üzere bir hafta - lreiz Bey, sorayım zatınıza.· mi~ik. ğundan alman Yunus Vehbi B. 
:•:na~e_yh bu ihracatın devam etmi !inde ambarlarda ya!'d tütün detiı- evvel Ankaraya giden Darülfünun ~- Azbuçuk kef olduksa kabahat etmi- Mahkeme :ıahitlerin celbi için kal hakkındaki karar gelmiş ve su-

Sanayi birliğinde trikotajc il .... 
cümeni dün bir içtima yaparak 
atlarına ait mı/sahabede bulunm 

Begını zannediyorum. sayede tllcca .. r aleyhınheın· e ıskarta - • mlnı· Muammer Ratit B. dün •ehrirni tik. Oturmuı, içeorduk. • Ama İçli· dı . . Y ud ı ~- • '" d 0 · retı 1;endisine bildirilmiştır. u 
r· . apeşte sergisinde Tllrk tütün tirınek ve zurra a ekyalkar daha ziya ze avdet etmiftir. ,.ım e ne ki? ç kadeh var yok. N h b 
ını teşhir etmek üzre hazırlık ya- dilmek mahzurları • Hattim olmıyarak yüzdiremi bende· 1 asrattın oc:a eraet nus Vehbi Bey muhakeme edi-
oruz. de itimatla it yapdmrş olur. ---.--.. ---------..,. ~z,. irakr deyi içmem, terbet deyi etti lecektir. 
~ergiye hediyelik nümunelik ve 4 _Ecnebi memleketle~d~ rfn~i. LKÜçUk haberl~r ıçenm. Neyıe oraları ilizim değil. 

1

01~ sigaralar göndereceğiz. ok ehemmiyet vermeliyız. .. Kazinoda içeoraak bir silah patladı. 
unranın her tarafında tütün de- ma çd . dahilde ve hariçte mum- K t"f ·ı•k Amcam bağırdı: 

100 Türk tütünleri akla gelmekte- ~;n i 0::~:
1 

yapıyor, ali ?'ehaf~~ t~nll O Opera 1 Çl l - Zo Yervant, yaı·alanmı:ısın oğ-
.. il~ itibarla mahreçleri arttırmak ilitlı cigaralar gönderıyor. ar - • t• !um?. 
'kuı deö-ildir. z··nmeden ecnebi memleketlerde ~ah- Cemıye 1 - Sen amcanla beraber mi rakı 
B b şu k. ·ı de dığer · • .u iş bizimle beraber tütün zürra rikalar açtırıyoruz. 1 1 er. . a Aldığnruz maHlmata nazaran An- ıçersin?. 

< t ·· k .. f" ı ını aram - A 
1 
Utcarının elindedir. .. fabrikaların Tur tu un er karada kuvvetli teşkil§tı olan koope- - mca dedimse, sahici amca de 

U - R:a~akçılığı kaldırmak mum- !arını mucip olacaktır . ., ratifçiler cemiyeti tesis edilecektir. ğil. · Gülünçlük olsun deyi amca de-
ıı olursa, şimdi nüfus başına so_o İ§te bizim bulduğun_ıuz çareler!,. Bu cemiyetin tesisine Darülfünun riz. 

•anı olan tütün istihlaki laakal hır Behçet B. bir Amerikan g~upu- - ön ayak olacak ve ilmi müzahereti - Demek •en •ilah çekmedin?. 

Nasrattin Ho,..'\ gazetesinin geçen 
1028 senesi temmuzunda Konyadaki 
kuraklık vesilesile yaptığı ne,riyat 
Türklüğü tahkir mahiyetinde görü· 
lerek gazetenin Manisada bulunan 
mes'ul müdürü lsmail Hakkı Bey a
lehyinde bir dava açılmıştı. Dava A· 
ğırceza mahkeme•inde görülüyordu. 

Hilaliahmerde ictima 

Hilaliahmer merkez hey'eti 
dün akşam toplanmıştır. Yakın 
da kongre toplanacağından lıüt 
çe müzakere edilmiştir. 

Mekteplerde himaye 

lardrr 

Mübayaa( (ff[ 
dün tt 

Mübayaacılar b, 
sı dün bir içtima } 

Bu içtimada birı 
ği programa ait 1111116 
zerinde görüşlllm~ \ 

Ticaret 

Bar 
Ticaret ve Sa~ 

\~nıuı:niyesi lıugün 

• 1 

I 

uç.uk kiloya cıkacaktır. Bu takdirde nun 1·nhisar idaresine müracaatı ha. k- altına alacaktır. - lreiz Bey, biz orda kafayı çeke 
•hısa . - ·ı ki B 0 d r ıdaresi senede 20 mı yon - k da ademi malumat beyan etmı§- - Darülfünun muhitinde bu cemiye oruıı:. ır e ayriyeten silô.h çekelim? 
ldan fazla tütün alacak, senelik İl· ın tin memleket için çok müsmir olaca- - Zabıtaya da hakaret etmedin 
salatın 25 _ 3n milyondan ibaret tir. ğ1 kanaati hakimdir. Profesörlerimiz öyle mi?. 

Dünkü celsede maznunlar "Eski 
hamam eski tas,. "Biz ne iıek gene 
oyuz,, "Sözüm tok ama doğrudur 
ya,, serli.vbalı yazılaı·ı İ.ntibah maksa 
dile yazdıklarını söylediler. Mahl<e-. 
me icabını dü,ünel'ek yapılan neıri
yatta Türklüğü tahkir mahiyeti gör· 
mediğinden mezkur gazete mes'ul 
müdürünün beraetine karar verdi. 

Mekteplerde himaye hey'et
leri teşkili hakkrndaki Maarif 
Vekaletinin talimatnamesi üze
rine Üsküdar 34, Beyoğlu 11, 
İstanbul onuncu mekteplerinde 
bu hey'etler te~kil olunmuştur. 
On birinci mektepte müsamere 
verilmiş ve fakir talebe için yir
mi beş lira hasılat temin olun
muştur. 

Fırı ijk ( b 
'>on zama B ·~- Stan U 

hariç pıyasaı. at~m .J • - h bu hususta ilk ihzarata başlamışlar- - Yok efendim. . Biz hır çıkara-

h 
8 d • eton dır. Esaaen evvelce Darülfünun tara cak adam değiliz. Aslına bakarsan e ır e yenı ve fmdan bir iktisat cemiyeti tesisi dü· yaralanan biziz!. Parmağımı göre-

şünlilmekte idi. Bu yeni fikri daha 

binalar inşa ediliyor musi~~:~~::~;~rına kayıt B~Eledkiymedeek 
ADANA 28 - Büyük halaskar 

M k şehrimizi teşriflerinde bütün muallim 

n Çok i"nşaat Cı"hangı·.r, a.ç a ve lerin Türkocağına niçin kaydolun· 

Fransız müderris 

Etfal hastanesini pek 

mükerr>,..., .. ı buldu 
ınadıklarını sormutlar ve muallimle-

h 1 d 
dır rin Türk ocağına aza kaydolunma· 

Aksaray ci et erın e ıarı lüzumuna işaret buyurmu,ıardı. 
Büyük Reisin iıaret ve irşadına im • 
tiıalen kaydolunmamı' bulunan mu· 
allimler peyderpey Ocağa kaydolun

S [ . . evler teşkil etmektedir. 
~ eıı.eıerdenberi devanı .eden .. v~ za- yet~;OO ev yanan Fatihte inşaat sey 
n >anıan bir afet şeklıne burunen . 

ang, l ! tanbu- rektrr. d' 
~ narın külettiği ahşap s V fa Kurtuluş, Ahme ıye yangın 

11 'Yerinde, şimdi taştan ve beton.., 1 einde bir inşaat yoktur 
n binalarla yeni bir §ehir kurulu- yerter at sahipleri, yangm haritaları 
• nşa k b . 

na tevfikan hareket etıne mec urı-
~on zamanlarda şehirdeki inş~at 

~lıYcti dikkate sayan bir tezayut 
St -ernıc ktedir. 
"i angın yerlerinin bir an evvel ha 

tatar d gerek 
1 

ını çıkarmak yolun a. 
Cdiye harita subesi gerekse ka

astro dairesi mÜ.şterek bir mesai V'C 

lıtıırnalı bir faaliyetle çalışmaktadır•. 

ti. dedir Her inşaat yapacak ola· 
yeıı l .. h. 
na. inşaata başlarken l'.e yeLn~ bealrı-

t besi göstermektedır. enı e-• şu . k. . 
diye kanunu ınucibince ınşaat argır 
dir. Ahşap döşemelı ~partımanlar_a 

.. ade edilmemektedır. İnşaatın ır rnusa . . 
tifaı da kontrol edılmektedır. 

Maamafih. 93 tarihli ebni~e ka-
şimdiki ihtiyacata tekabul ede· 

327 t b Jdaki nunu ı· b ·· kü ka .. tarihindenberi stan u memektedir. Mese a: . u_gun .. - -
' _ıg_tııların ve dolayısile yangın yer- nun binaların asgarı ıı:tıfaını gostere 

~ın adedi 79 dur Sadece İstanbul' . Elli metrelik bır caddede tek B · 1 . ·n· mıyor. 
lı eyoğlundaki yangın yer erını katlı ev yapılıyor. 
d~•t 350-400 hektar kadar_ t~tmakj Yeni Mecliste müzakere edilecek 
l r. Belediye harita şubesının har l yeni ebniye kanununda bunlar 
arını .k . ··h·m yan· o an k 

ın ı mal ettiğı en mu 1 nazan itibara alınaca tır. 
,rerleri şunlardır: Bu" tün hüsnü niyete rağmen şeh-
<"at'h Vefa • "rii 

maya başlamışlardır. --..... -
Bir teşebbüs 

Türk - Bulgar birliğinin 
teşebbüsü •• 

Merkezi Sofyada olan Türk -Bul
gar birliği Balkan milletleri arasında 
ticari ve sınai sahada da tesanüt ve 
münasebeti temin için çok güzel bir 
teşebbüse girişmiştir. 

Cemiyet Şarki Trakyada mesela 
Edirnede Türk ve Bulgar erbabı ti
caret ve sanayiinin iştirakile senede 
bir veya iki sergi tertip edilebilmesi 
ni temine çalışmaktadır. 

Bu sergiye Yunanlılar da iştirak 
etmek fikrindedirler. 

Türk - Bulgar birliği bu mesele ü 
zerinde işlemektedir. -----

El ile değil, makine 
ile yuğrulacak 

El ve ayak ile hamur yogurarak ! 
ekmek imalinin men'i için belediye 
bazı tedbirler düşünmekte idi. Encü
meni daimi bu husustaki tetkikatını 
bitirmiş ve zabıtai bel,,..'--e J<anunu- 1 

nun 364 üncü maddesu ı şu şekilde ' 
tadil etmiştir: 

" 

Dr. Pr. Gorı~-t·rot 

Halon elektrik cereyanı geçmekte 
olan mahallerde bulunan fırınJarda 
t..!lekrik ile müteharrik hamur yoğu-. 
ran makine kullanmak mecburidir. 
Elektrik cereyanı olup t::t henüz ha-

1 

mur makinesi koymryan fırınlar altı r 
ay zarfında koymak mecburiyetinde-
dirler. 1 Şehrimizde tet1-i'•at yapmak 

Elektrik cereyanı mevcut olmı- ta olan Fransız .-;rofe~örü Dr. 
yan mahalle~deki _fırınları. da, o ma- Gougerot dün ral,~h saat onda 
halde elektrık tesıs edıldıkten sonra . . , 1 • • • 

bu mecburiyeti ifa ile mükelleftirler. Şışlı Etfal .rnsta.ı:>!ıesını zıya
Bundan başka blitün fırınlar iki ret etmiştir. 

sene içinde eleyici, kesici makineler M. Gouo-erot he: tarafını tet
istimal etmesi temin ?lunacaktır.Bun kik ettiği bu Iıastc1ıanemizi çok 
1ar yapıl~adrkça ye.nıd_en fırın açıl- - .. 1. ı bu",llc s ve o-ayet iyi 
masrna musaade cdılmıyecektir mu "' rr. me ~ o 

Ult ı ve Çırçır. Aksaray, . a~ rin kadastro muamelatı ag~r yu -
İr an~hrnet, İsakpaşa, Balat, cu.:ı mektedir. 340 senesindenberı d~vam 
h' Cıbannüma, Kurtuluş, üskü ar den kadastro faaliyeti netıcesınde Poyrazdan 

Altı ay sonra İstanbul · hal· intibalarla ayrılmıştır... . 
lodosa kının yediği ekmek et ve ayakla de- M. Gougerot muteakıben 

ğil makine ile t•miz bir surette yoğ- Fransız hastahanesini gezmiş 
rulmuş olacaktır. ve orada şerefine verilen zıya

llledi S e · G Ul • Ho B" _ye, arıyer. ki ancak dokuz mahallenın, ey nı: 
rs Utun bu yazdığımız yed~rd~ ca a Alemdar. Hobyar, Çelebıoğ
lı aların çaplan ekseriyet ıtıbarıle 1 p Afu~ddin Molla Ali, Binbirdirek, 
a tınııştır. Çapları henüz alınmıyan· Eu . . n Nişane• mahallelerinin 
r, ki ah. leri bu mırsına . M. 

ad rnsesi olmıyan ve s ıp k dastrosu yapılabilmiştir. ımarçe 
; b.ul~nmıyanlardır. . _. . ı:bi Ahıçelebi mahalleleri de derdes-

•t alabıyettar bir zatın verdıgı ız~- .. k· ldir 
• a g·· Cih gır tıı ma . O ,,. J' a ore, en kesif inşaat an K d stro yapılırken 20 ın ıra 
ll!tn yerindedir. it ~ıya metinde em!ak meydana çı-

• 0 Phane, Fındıklı da dahil oldu· • 10 

U~ ~alde, 1300 ev yanan Cihangirde karıKlmdıştıtr. müdürü, kadastro işleri 
ı:urı .. . d . t ya a as ro kt d. 

11 yuzde ZS nisbetın e ınşruı_ . h kk d şunları söyleme e ır: 
. ";;§tır. Cihangirdeki mebanını~ a ;,~.adiye kadar ancak 9 mahal
i~ e. 95 i betonarme ve kısmı mu~ 

1 
-:- kı~astrosunun yapılabilmesi, 

'"ltlı a d enın a .. kül' "tt l partıman ır. • .. muamelatta karşılaşılan muş a an 
..... 11~aatın ikinci derecede tekas~f .. t llitir "imdi takip edilen U· 
~[t.ıı:. 1 nı k Ak yangın yerı-. mu eve · ':i . b' 
İr,6 ınta a saray f sulden başka, Vekaletçe yem ır ta· 

B . . .. d 20 rik irae edilinceye kadar kadastro 
İt Ura.da inşaatın nısbetı yuz e ı ıatı ayni sistemdP yürüyecek-
() · Ebniye inşaatı, Aksarayın, e~ ınuame 
ı. Laleli taraflarındadır. Ve eksen tir . ., 

IMEtr1LE~E1.TM~. 
LA d ı n:~~~~!!!!~!!!!!!! 
T okat'ta bir hadise 

Hava bugün nasıl 
olacak 

Havaların soğukluğu dün de 
devam etti. Soğuk damlalı bir 
yağmur, muhtelif fasılalarla yağ 

dı. 
Rasathanenin tesbitine göre 

dün azami hararet 5 asgari sı
fır olmuştur. Dün sabah yağan 
yağmurun miktarı 18 milimetre 

dir. 
Kandilli rasathanesi, bugün 

rüzgarm ekseriyetle lodostar 
eseceğini, havıımn kapalı olaca
ğını bildirmektedir. 

Soğurl:, şiddetini kaybetmiş
tir. Rasathane, havaların tedri
cen düzelmekte olduğunu, bina
enaleyh korkuya mahal olmadı
ğını temin etm~ktedir. 

Şoförler 

Ekmek narhı 
Belediye nark komisyonu dü:ı 

içtima ederek ekmek fiatini tesbit e
miştir. Son zamanlarda fazla buğday 
geldiğinden nark on para eksiği ile 
; kuruş on para oJarak tesbit edilm:t 
tir. Fırancalaya da yirmi para eksi
ği ilo 13 kunıs n'rk tesbit edilmi~tir. 

Doğru değil.. 
\fısır kralının vaiidesi 

lstanbuia gelmiyor 

fette bulunmuştur. 
Fransız profesörü kendisine 

Sıhhiye vekiileti m.mına refakat 
eden Dr. N aşit B.;:yle birlikte 
saat on beş buçukta Evkaf mü
zesini gezmiştir. 

Profesör bugün hava açtığı 
takdirde Bursaya gidecek ve o
radan Yalovaya da geçerek kap
lıcalaıı görecektir. 

M. Gougerot Bursadan avdet 
ettikten sonra "frenginin içti
mai tedabiri tah offüziyesi, hak
kmdi! D::rülfü:-.::r.d::: gay!t mü

Gazetenin biri Mısır kralı hiın bir konferans verecektir. 
Fuat H~. ı:ıin validelerin.in_ nisan 1 Profesör seyahat intibaları 
h şehnmıze geleceklerını yaz- için: "Türkiye seyahatimden 
.111Ş,tı. Mısır konsolosu Abdur- co''. memnunum, cok mutehassi
rahma~ Hak~ı B. ~unun doğ·ru ;iı · Zaten çok iyi tanıdığım 
?~madıgıı:ı ~oylemış ve şunları Ti ·;deri şimdi ,faha ziyade se-
ılave etmıştır: vi' orum" ! demiştir. 

- Zaten kral Hz. nin valide- - · 
!eri vefat etmişlerdir. Binaena- Kubilay abidesi 
leyh böyle bir seyahat bittabi ANKARA, 29 (Telefonla) - Ku-

burg piyasasııd!~as1ayrıy 
setli rekabet e . rım 
~iheti yalnız s~ır •. t,in_ .... >4 
dıklarına benzı a~e Tu 
lıariç piyasalar'~ fın 
altında satılmali, fındıjı· 
ları memleketimift~ 

Yeni mesai saati 40 şilinlik fındıki! ~ •• 
. . . . 1 fark oldıı.ğu.ud.a.u r-:' 

. Daıreler ıçın tesbıt olunan ye- kolaylaşmaktadır. 
nı mesai saatı çarşamba günün- Ticaret Odası bu ... 
den itibaren tatbik olunacaktır. sat Vekaletine bildim: 

- ı Yun1urta ihra• 
Kuduz! ! Ticaret Odası dün b(' 'i~ 

Hahambaşının zevce

sini ve kızını 
kuduz kedi ısırdı 

! ta tacirlerine bir tamımlf1"S 

1 
Oda hu tam:minde P"'"' 

, yetınden itilaren ~
olunacak yulilllrt., 1' -\ 

iskelesi mühr .. 
bildir , 

, "'"'.,,. 
r 

Haham ba~ı Bccerano efen- ~ni 
din'.'ı kızı Raş~I hanımla _ · aıı- 1 
nesı ve teyzesı ve hizmetçileri 
l:Lıduz ~i.i :ıesi dolayısile tedavi 

I ultına alı ı ı:şlardır. Ra~el H;; 
111111 şun! ~öyleıniştır: 1 

- Bizi i·udtız bir köpeğin ısıç..,;: ,. 
dığı doğru değildir. ' · 

Mesele şundan ibarettir: 
Evimiıde bulunan şüphe 

bir kı.:diııin ölmesi üzerine hast . 
haneye müracaat ettik. Hasta
hanede her ihtimal nazarı dik
kate alınarak kuduz olmak teh
likesine maruz kalmamaklığı-

' ... ,, ... 
··~ ~' 

An kar 

sonra Ati~ 
ve Atinada, 

receğim. ~ l!.'t ıı 
mız irin ihtiyaten tedaviye lü- ,.. -::' I!.' 

• Türk edebiı 0-'/ Ql 
zum görüldü. Kedinin kuduz ol- -.-' .,. ""-..., C'"-~ 
duğu malum değildir." Bu husust,, --s~ .. , <i~~. 

Devlet Bankası 1~0 ·~j," : .. ::··' 
, '9" . 

Hisse kaydi devamNtşawn,i~~ 
ediyor; ...,

1 

---~ 
müdür k~m olacak? · 

ANKARA 29 - Devlet Banka.11. k A f ti 
na. ~er taraftan hiose ~aydine. demav ,,. a a ı 
edilıyor. Esasen 15 mı1yon lıra ser-
mayeden bakiyeye knlan bir buçuk ınamen def 
ınilyoıı lirAlık hi0<e de temin edilmiş- k l d 
ti o mey~~ 

r. Nisan nihayetlerine doğru hiaae- Bu el<-~~ 
dar müesseseler, hİ<$&Cferİ ITI.iklarına VC ef1' 
göre, Mer..li~i idare i.zasını seçecekler k • ı • 
dir. Müt~ı~o mee~s'. idare topla- çe 1 ıyo 
narak mudırı umumı ıle muavını 1 
M~li~~ vekale.ti.~e inha edilecektir .. ıkUf8Slft8 iştirak 
Mudırı umumılıge Saracoğlu Şükrü , k b I 
ve muavinliğine Ziraat Bankası u- • Um ara 8 iniz. 
mum müdür muavini Salihaddin B. 
!erin namzet ıösterilmeleri muhte
meldir. 

Meı·kez ihraç bankasının mayıı ip
tidasuıda faaliyete geçmeıi mukarrer 
gibidir. Devlet Bankaar, ziraat Ban
kasının bulunduğu binaya yerlqecek 
tir. 

,,.· 
şt.prl'I!'!>. . Jaha ı 

olanlar ~ardır. °"Sl 
Maamafih bun"-u-.1 

ir sarhoş, poii~i"y~raladı, kendisi 
de vuruldu ve öldü ! 

intihap yapamadılar, 
tekra~ edilecek •• 

mevzuu bahsolamaz." bil ~Y abidesi için tesbit edilen beyan· 
Anlaşıldığına göre, mevzuu nane bugün neşredilecektir. Beyan· Bu ol·a·-cak mı?. 

Evvelki gün başlanan Şoförler et bahs haber sabık Mısır hidivi nt "',.~dHe, tFebetrruk··~1ı_,ı bütün mhe11mıe_ket-

!ere mensup olduğu

kilerl.:. mukayese .etı kJ 
fık gönnüyOl"um. ~ e 

Son asır şairlerinden ~ 
de beğendiklerim İngilizU 

Siegfried Sasson, B. Yeats, 

iyeti idare heyeti intihabatına dü.- Abb H·ı i aşanrn rd . e.. . . :. eş ı at'.nın ma a erınde 9 ~e saat on aıtıya kadar devam edil- . as 1 m . P va 1 esı- m~ asıp gorecekıerı şekiı ve surette Ankara ya saatte 
miştir. runb 

1 
her sen~ ıdcrası m

1
utat İstan-

1 
vü- de getirecekleri heyetlerin top- gidebilecek miyiz? 

°l'OKA 

1 

F b · B ler mahkemeye Fakat bu saate kadar ancak 3-400 U seyahatın en ga attır. !ar· ısı esası kabul_, edilmiş ve topla-
T, - Hacı Mehmet iımin· isi avukat e mı ey na , par h ta İ Yataklı vagonlar şirketi ikı' e ı.· d. kisi rey atmııtır. . ·. anın er gun mun zaman ' 

1 i ~· sarhof elinde tabanca ile çar- verilmiıler ır. 1 • Bu vaziyet karşıs:nda ekscrıy<. ye i bütçe Bankası şubelerine tevdii kararlaştı- sene zarfında Haydarpaşa _ An-
• $.•nd.e sarkıntılık yaparken Rıza Yedı" yaralı var· · ·ı ı ı / rılmı•tır k d · ı ı ha·sıı olmadığından ıntı ıap me sıı. • • · ara arasın a ış eyen ekspres 
,' 

1•nunde bir polis memuru karım ZONGULDAK _ Devrek fO- ANKARA, 29 (Telefonla) - Ma- İş Bankası, abide heyetinin fahri 1 
•ç ıka ._ k 1 • kaz dd dı·lmiştir vagon arım vagonlidan vakon ~1 t ra,. arakola 11elmeıini iöy e- .., ... e-'-de feeı· bı·r otomobil a- a e · · · h · · ; ı· V k"I t• yeni meclisin · t• ve·· ıedarlıg"ın de uhte etmi•t· ~ t ıı uz • -- Şoförlerin yenı ıdare eyetı ıçt.- ıye e a e ı, ıç ımaı , . ı r • ır. bl.. h ·1 d 

• 11 ••.Sarhoş, derhal memurıın üze-
1 

olmuıtur. Devrek'i vilayet mer- b dan on beş giın sonra tekrn· yaklaştığı cihetle yeni bütçe etrafın- Abidenin şekli ve nasıl yapılacağı . oyc ta Vl e ecektir. Vagonli 
•elıat~ş etıniye baılamııtır: Rıza k:,,.ine bağlıyan bu ıosenin iki ta~ı maı un da tetkikat yapmaktadır. Yeni Mec- hal.kında abide komisyonu ayrıca ıle vagon-blö arasındaki fark va-

afifç 1 t Polis me ·ı · ld un v~~n~ıl;•~c•~k~t~ır~.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ gut l ktı bl .. k e yara anmıı ır. .. derin uçurumlarla çevrı mıf o ug ! l'I ,iste, eV.,l:J..ı Jı...dJ ~ lt:.ı " . .ı.ıunıarı ınu meş o aca r. gon o ompartıınanlannın iki 
·~.mukabele etmiı, Hacı Meh- - dan otomobil bunlardan birine yu· • yaralanmıştır. .. " -akere edilecek. müteakıben yeni 150 -~-h- ld• şer değil bir kişilik olmasıdır. 

olrnüttür. varlanarak parçalanmıştır. Otomo· Yeniden okuma ogre_n_enl:r. •ütçe encümeni, 9Jl bütçesi.,; tetkik seyya ge 1 Maamafih son zamanlarda 
Mahkemeye verildiler bilin çukura düşmesile husule gele? MUCLA, 27 _ Bu sen• vılaye.tım" Jecektir. Dün Franoız bandıralı Patria va- l ci 
';>ANA, 28 - iflas eden Ağaza- sadme o k;ıdar şidde~i olmuşıur kı dahilindeki Millet "'ekteplerıııdc M ''iye Vek.'•' ti. h:•inn ayına puru ile :.'ıriınize 150 Amerikalı, la kapı an tecrübelerden sonra An _. !'<!sln cum• gunıi salıah saat 
\ıesele•inden sabık Adana hu· direksiyonun kolu !of".r Muharrem 4029 ı.;şi okuyarak çıkmışt":. kaBun-. •ah_s:ısdolba~ak 91 ~0 bü

1
tçaekski t be~asba!1ı panSyol ve İnıriliz seyyahı gelmiştir. ~raya 18 saat yerine 9 saatte , v C:al.ı;,1 la rn,,. dihinde 8 numa 

Ma.:imlerinden ve sı·ndik azasın- Efendinin karnından bs:ırerrlek ~'.kml -~ş )ardan 2262 si eı !,ek, 1767 sı dın. dahılın e ır ay'·' rm v ' ır u ~yyablar,_!!~~~~~\<}';a't'JıtıJr..ır:""'e ın«nek kabi' ~· .. "" .. - • ı, • htl,d !.a~ Efendinin Polony 
Ş f d b ka ı Yo cu o muş ı r ' "" Arslan 1 lnnıııda 1-S ı•um1ır•l .. rda • .__ ·ı L • lı · tır o ör en aş < dır _ hazır•"-"' ·. .. " 1·u··r•'.-e llan :'l_'o. 1"·22 de mukı·m · "" 1 oo d d 1 su··t10·· 5 "''mı ı e muhase.,eı ususıye . . u··zere yedı· kı•i de . ı .kt' d " mu baya· t ko ..,, . o - IZAKfNQ ARDITT ge en c~ a et amız ık 

-..a.~~~--~~---....:....~~~...ı.-ıı...-....ılıalil.!W;ı;lill!~~!!.!::!!!~!':..:::::.ı.;:.::.~~~~~....ı~·~n~u~.~u"~'~ı~ıı~LıK!,_u~ı~J~e:ı~:>~·e~:l~r~ı~ı~ı~sa:.'.:'.:ı~ı:c_:::,::;:.::a.:..;~·:..J~v~e~ki~U~l1~-'~'~··!1~:··lr~o~K~"!f~.fe~n~d~i!!c~.!!'~o"~~-~~~:!::..~~~~~~~~~~1..!..~~;;._!;!,;!:_~::!.;,~~_j~ alıca ine! ''tılae ıi;tır. lıtey~• 
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.. Tahsin .:. '/\ kurtarmış ve istiklale kavuştur tekrar görUndU... N•h t' · 1 muştu. İkinc. i B. M. M. ise in- Amerikınıu, FilAdelfiya şehrinden ı aye 
1 kılipk.irane hamlelerile, sene- Franrn~ın PiK dil MiDi tel;lz ı•t•« 

• lerden beri Şark ufkuna bakan vonuna Ktlrn bir ıel~lta en "'n • 
En son Fransızca 

sözlü filminde .. «?"/> 

S l Ankara adde<i 
pı1rui: Millı:r•t, t .. 

..ıfon tutmU"alanı 

·- 2431Z - 24313 

Türk alemini, inandırıcı bir delı l 8tı~ scne~lndc gönlnen meı 

K k k b h ı • k 1 G rba · d' hur LEl\SEL kuvruk .ı )'lldızının 
Ocaslna arşı a a at J uvvet e a çevır ı. 19 •ı . · k ö-'' d""'tt •• B h f ·- "dd . b.t ·•arı gecc&ı ıc rar r; ,.,n u, u a ta teşnı mu etı ı en . . . . 1 . b d 

F d 3 · · .. B M M d · k I - h bıldınlmektrdJr. \ •ktıle u yıl wn 
· ransızca an - un~u · · · e ın ı ap. am rüyeti bir çok dedi kodulan mucip 

_ . lelerıle yapılan hareketlen, ol- olnıu< bazıları küre! ırzın hu ~ıl· 
Kocaya varmadan evvel aş- le en zıyade anamın babamın gunlaştırdı d " d .... 

• " ·· .. · "b ·ı 1 d ·· 1 b" ·· _ . . :. . . .. . ızın kuyruğu ara"ıı an .ıı;eçece&.nı, 

1 
kın ne okiugunu duşunu?;'or- ıtı_ a:ı ~_o u~~r .. u - 0~ e ır u Şımdı Turk mılletı, muhım bu7.ıları ıse. trsiri tahtında büJllk bir 

NE ÜCRE.TLERl. . dum. Romanlarda okudugum mıtsıılıge duştum kı artık bu. bir içtimai zaruret karşısında h3rp uhca"'ını irldia etmişlerdi. Te· 
Türkiye 1\ 1" Harıç ıçuıı maceTalann tesiri altında aş!u adamla yaşamağa tahammül ı dır: Cihanı tehdit eden ve bize s•.düfiln ın~ yok'• ,·ıldızın tesirile mi 
~00 kuru, 800 kurut Q k d - . . h h r 1 . . , . 

7 SO .. 1100 .. b~n. ele . hem~_n her .. ~e~ç .. ıı e emey~e.gı~ı er a .•m e de çarnaçar sıra yet eden ıktrsa bılinemc1.1e de yıldııın l\•ybul>etmden 
1400 .. 2711:: .. gıbı derın derın duşunurdum. anlatır gıbıydım. Halbukı b~ j di buhranı izale veya tadit et- dört ay soor• 18~0 l"raı ·•·Aimaava 
_ - • - - Belki saatlarca süreıı hülyalar- adam fenamıydı.? Hayır .. Ben~ mek. harbi ııan edlldı 

ı eı rak geri \•erilmez dan sonra kendime geldiğim za çok sevi)"ordu. Her arzum yen Türk milleti hakiki refaha ŞimJilik Gene•'" cıı.ıılei k-.>ke 
ti seçen nüshalar 10 ~"'' man acı bir şüphe ile karşılaşır- n~ geliyordu. Fazla .olarak hem iktısadİ)•attaki ' bu muvaffakı- biresı dahilinde bulunan u:ı,:>t·:ı, 

kı H matbaaya ait ııl• I dım: . • guzel hem genç hır adamdı. yetile kavuşacaktır. İşte mayıs kuyruklu n!dızı arıdan ::>,000,00.ı 

Ttrcih ertlğlnlz bütün anı.tleri 

Sözlü filmlerin nasıl çevrıldlğioı 

Artısderin •tudvoiardı hayatim ile e~lcr.celerlni ~oıınek 

lllrv. dah• bekle inl7. 
<'ınümü,dclti <;arşambı akşamı 

i teraıisintı? 

ART1S'F1K SİNEMASINDA 
BÜYÜK iHTiRAS 

( DIE CR\) .. L Slo:H. 'SL1 CHT ) filminde görur;unt!Z. 
isimleri funlJrdı:; LIA.' HAlD, ANNY Ol'iDRA, UL llAGOVER 
OLG.o\ T'OIEKOVA, CA"vllLLA llORN, CO: 'RAD VF.IDT, 

HARRY LIEDKY, .J.\CK TllEVOR vesairt .. iyete müracaat edilir. _ ~akı.k.atte de ?ş~ bu ka- ~~n onun en ~um sayılacak iptidalarmda toplanacak ve bü- .ıloıncın ~"k bulunmı~tadır. 
ilemiz ilinlann mea'uliyet;nl dar guzel mr şey mıdır? a_ıyatlarma bıle muh.a~efet e- yük mürşidin tarihi işaretile bu :ıoo,ııcı~ •ılometro uzunluğund~ ~u· 

tmez. Sonra kocaya vardım. Ge- dıyordum. O da bu ıt1.yatlar- husustaki mesaisini tesbit ede- lunan .uyru~ıı ze"Jrlı . ve ıcncllu-rı 
;:::o:ww9e9eoee~.,,.,~ 

k 

ne a kı dü§ündüm. Anam·ı·n .. ba- dan, arzul~rdan va~ geçıyordu. cek olan B. M. M. nin faaliyet g•.yri .kabi.I uk,il.ırlıo"ılc gııılerd<n 
~i;·de bcr t!ehava bamın.evı.ndeyken bunu duş~n- Fakat benım ~aptıgım şey ı;a~ sahası .. ! mure~<cptır .. · . . 
susi va:;; talı,:; rnız ı s mezınıydım.? Kocanım evıne sızlrktı. Benımle pek samımı \ ıldızın t,ıkıp tttıgı !ol bu defo 
ve bu meya porız ve geld;kten sonra <la gene aşkı olmak isteyen kocamı gitgide Bilmecemiz ARZ, \l:\RS ve AY' ı mniann• 
hey'eti ınal düsünüyoroum. Demek ki ıkoca kendimden uzaklaştırdım. hemaıı mU\'a7.i beıızl\or 
bi izzet P mı. sevmeyor değildim. Fakat Şimdi o bana yabancı ve fena 1 ! 1 -4 li 11 1 il 9 1 O 1 l l'ezrnın bize bu kadar ya•ından 

•••••••••••••• Ff:N.\ YA karşı iYi 
SAD.\KATSIZLIGE karşı SADAKAT 
lııe şımdi\·c kadar görülmemlı ve 

J'.~k çok beğenilecek 

~"'BÜYUK RESMi GEÇİT yin HiJmi ben aşkı düşünmekten başka gelen bir adam oldu. Fakat ka 1'.TI l MÜ R L E N!K . 1 ge~oeck olan bu zainntn bize ne 
şifre kale bir saadet duyuyordum ki bu bahat kımde ?... ~ L I 11 = .\ J , j-a ~ F l te lrlrri ol. cakur?.. rıııilmilzıleki filmi~ ı IT'eızua budur. 
vıısıtasilc U(i lsaaôdetı kocamı sevmekle bu- A L J M NI , .·""' R,-;, llkbolıanu par ak gecelerinde &ozl• Amçrikı'da P.D.C. film mues· 

d ' f f M kt ı ·ı ~ 1 UI! &~. · 1 1 ı k l b l FK;;I'l sese ' tarafından tutlp edilen tııü· Paşa an ~ey kuş luyordum.ıe. (iııP l er muis~o a.~.'uSI ı· v -_ T ._ı_, c A,~ı E 1 T . : gorile ll ece o an u h ,· 'ı . ,· - <alıakıda, bu film havan lsı'dan 
tu. Hüseyın • , Geıl" kadın "eneler"e sonra _ . ktı\'ruklu nldızı hiıe ivl '>er er m 

3 ° ~ ı E T ;ın M ı N 1 o~- R · · · 1 •onrı ıkınci ol:ırık 11>nll cdllmlftlr. Paşaya göqda bir ta· İtekrar görüştüğii eski arkada§ı • ' •"· gc;irivor?. Yok' h"'ni nc""1
" e 

min ile <ıd.tılacakmış .. ıı na işte böyle söylüyordu. O da B M M • t t•ı· -;:::- A .- A N ~' EIK bUyük talın" •ı:ıı mı~. A&A.A. •••••••• . rd • l. • Dlll a l l • S .-j "J. 7 " A Pi . N A 1 1 .1•1 - .,...,. ... • •• ı Ni~an Çar~amba ak,jamı 
edıyo. u. yumurta, bir genç kadındı. Dinledikten •I .:"> ı / "' ,... 'ioıı ze ze ''"· 11 1

''' "arını. ' 11 O İN • 
Hilmı Pa~·~:teşhir c<\i- j sonra dedi Jci: 97 nci hafta ikinciliğini ı~e T z f!1 Y -- AIK -1 p .. ıranl.ırdı Hul;ı;arl,t•n ı·e <cnuhi ~ ELHAMRA S EMASINDA 
tiıdiği z-,-;. 'oizde ye'' 11 - Kendini iyice tahlil ettin Pertevniyalden İrfan Yavuz B. 'iM. ı. NI/\ R E iı&'IRIA l!Jl 1 Auııpav• dü,•n -;ırııııtırak knrları • go•:erllc~ek ,\J \il' c H R 1 T 1 A N s· in 
nuyordı~./'y göstere- l mi? .. Birisini sevmiş olmaya- kazanmıştıı. Yazısı .~u~lur: ı • ,\ L il .P, A T ı E ıi-IO. N hıı"" mı h•mleımelıt. 1 ler halde 
SJ• Bey~_,'1"1 dikkati· sm? . B.u ha .. ftanın e.n muh. ı.m ha .. be_-. 

11 
... ' '-•• ,-R ,,._ ,-p . .,..1

1 
_ L -E 1 p fennı m•lıofil<k. \'ehilha,-a mektep· 

· 1 , .ı· P ""\ 0 · .!!... lilet 1r3 .. : da *u tei.ılikeh h:ı,JJls 
h .. k ·'""""" :nüsabakaııı - Hayır... Gayet iyi biliyo- rı, hiç şuphe c<lilmez ın, 3 uncu 1 
cı t o~ ... .ı: · lar... Ka- rum ım hiç bir a«i!kmı yok ve B. M. M. nin - teşrii faaliyeti- i111M•f'•.,i:sl11 •I • • ı ;~·ç., 1 h I dil / n1ühiln uıüı..ı.l-.ı.:rc v1.: ınlinaka,,;Janı. 

cev?t.::'°1.r;,'ispinos gi- yoktur .. Ben yalnız 31$kı sevi- ne -- Meclis Reisi Kazım Paşa ı•ltli sebep olaeal-t! 

bi'münJ .f1'cti tarafın yordum. Bir kadın aş.kında al- nın mühim nutkuyla hitam ve 1 ! il 4 • il ;' •• Jtı r ı.•--------... ~ DAS SCHIKSAL DER RENATE LANGEN 
bil5.ha,!f1~anbu.lun en' danabilir. Fakat aşkta aldan- rerek tarihe intikal etmesidi. ~A\lı\RUJI 'l ::..A · t ll'i·.ifo1 > . 4 
gönlürif'~e.;ekmif, maz deyordum. İşte böyle a!)kı Gazi Hz. nin memleket dahi- ı ı~:\ ı ı ı Dünyanın kritiklerine göre (SENİ SEVDiM ) • 
ihba;atı :l!e o11ıam bu seven hülyalarımı besleye- !inde icra buyurdukları tetkik l R.\i\~IZ rl\ \'l'Hu:-.l,'l,J)A d l d b fil l ~ 
nıah;""ıde öten ho- rum. Bir kad1n kocava varabi- seyahatlerinin neticesi olarak Hu •h•m -a:ı ::'1.3() t• •On filminin fevkinde ir. Hariku a e ir . m o an 

c lir, kocasına sadı:k kalabilir, fa Meclis intihabatı tecdide ka- .: •• .,;."" '> " MONTE CAR .. LO ,, .Yu. temaşa .. etmek için 9 
b l:t.. 1 I . kat gene kızlık hülyalarını mu rar verdikten tali derecede e- a \ \ 'il il \li'.1,,\< 1 IHI· ·ı ô d f d d ~· 
~!11ı.,,. .• ~ esı hafaza e~e.r. . hemmiyeti haiz bulnuyor. \ arıııki sırı .~., .~. ~ son 3 gun en ısti a e e ıınz. • 
pJ'ltır ı içımizde ya- Sonra ilave. ett~:. .. .. Bu münasebetle Meclis Reisi l l'K•ıl"\l'KILIATll<O ı·~~.~l\l:'ı • • •••• • ••• •••~•IM••••~•IM•M••••IM•MI•._•• 
dairesı izi kııllanma- , - İşte bemm ı tırafım. Goru Kazım Paşa Millet Kürsüsün- I keı ,,·ınl r ,J ıu w ı • dt • ,,, "' 1 
h 

Rı E yorsun ki yalnız ak! sevecek de tarihe intikal eden bu mec- , --;w- _ -
1
-::- -- 1 'm~ •••• AA AA • _ 0 ,..,.,...,.,...,,..._,..._,..._,..._,....,,,....,,,......,......~, 

er ne.. mı, mıe 'h • ı bi k b · !isin dört senelrk içtima devre- ~ '<• --~-------,--tile takdim 'larımı. ı tıyasr· a':~~ . rf ıbza 1 enzıyko- ı " - - ..,- • - ( " 
_ Abdülganı rum .. ım<•ı ttıra ta u unma sı sinin faaliyetini hulasa eden 11 _ • .....: 1~ ~-":1_· __ 

1
.., ·-

1 
Sc•lı '" ı rkıh muazımı ~ ~ t ~ H ~ N N EM ı' 

gası · "la, ras san geldi veciz bir nutuk irad etti: ı bı·r •• , .. fılmı· ol·ıı . 1 c tava~süt en • .,- . d • .. ' .. ıı 
~er Abdülgani Ağ Öbürü biraz düşündü. Sonra Muhterem Meclis Reisi; 1'r.9 k /.tin n·'1ı'llz KARA TABUR " 
a~a::~ ve irtibatı buli.erek: "Yanlış bir <;ok tahrikatrn tesi- · SOLDAN SACA , .. r.ııı .... 1 ,,esli ve ~.ırı..ı:ı rı.m. 

nase • · \ B · · · f d d. ri altında tcsmim edilmek iste 1 - Zaman (2). Kuru ot (5) No-malfun idi. Abdülhamıt • .enını ıtıra ım :ı:ıı, e ı, ta (2 ). rv1AJfK sinemasında i'arı,li ) ıldız F l 1" 1 ])' \) R S A \ ve 
11 .'ı. R O 1. O \1 ll R A YtarAfın<lın 

d bulundug·um sırada bu 1tı kadar kısa degil.. nilen efkarı umumiyemizin ha-
a k'k' ·r d · · h k t'' t 2 - E•ki tarihi bir göl (3). ı ı ı ı ı ı k ı• 
tı aç[p Okumaklığımı ünkü senin söilerinden an- 1 1 1 a esmı vuzıı ve a ıye ıüttin •ı.sn ı· '" ""' .,;o· 1 •· ;)·ı-u· nıu'<lcki l'cr>cnıbe ak,amı ra , 1 b · · • · · 1 3 - Bey~z (2). Ayakta durmok . • , , 

f Rauf Paşa tahriratıncinna göre kocandan şika- e tes it ıçın mebusların ıntı- (S) Nobl (2). kıd<r ı·diıu.r, ve gmm<k Ozrc 

1 
I I 1\ ~ I \ t:. '1. .\ '"i l N I> A 

l~ik taraflarında miite~ecek bir nokta bulama- babını yenileştirmek kararını 4 - Noktalı (5). Biı· maa, kanu- knı•11rııyor l U"',....,,,....,,,....,,,,.....,,.....,...... ..................... ..,,,..._ O 
Mason cemiyeleri bul~. vermekle, Büyük Meclisin, mil nu (5). nu,·uk ıı "':ıffakiırt! '-''-''-''-''-''-''-'._...._.......,._..,, 

biE t K h k Jetin itimadını bir kat daha da- 5 - Mania (5). Halk ( • 1 
ntı, bu oemiyetler mensu ·1~e .. ocaNmefı ler occka B' lak (3) 8o ( ) 
muhteıü mı·.11'çe-yı"r". -cı ıv. orum. aza, ne • vet ettiğini söyledikten sonra, 6 - ır - ap . stan 3 . 1,ıınlıul ~lıl.k·m"ı ••lıı. c Birmc• nı11u111111ıu1111111111111111111111ıı. ..ıı1111111uı11111nıoıu111111111111u ........ ı u·..n·~ 1 A il (5) B. (4) ...... 0·"1 •I •••••••• ,,., ••••••••••••• , ••••• ııııtı,.. ...................................... . 

1 l Srk Meclisin bu dört sene içinde - mc cı· · ır meyvn · .-: •• 
olduğunu hi iliinc .. 8 - Korku (5). Ticaret dıircs·Hien: •• N AD o 8=. u :: ı,apta uzunu · 1 

- Fakat benim ıkocaın öyle al~ığı .mühi'? tedbirl~rin ~ok 9 - Ulıim (2). Anahtarın arka- GalMidı :\gopvan lı•nıodı Hıns :: A~ ~ D D 55 
ı:- }'1at veııi· olmadı. Senin kocan seni mes'- musmır n.~ıclel~r-.ll~ogurdugku- d&!• (5). Uzak nidaaı (2). l·'r,ınk ve ştriki Deuız Humbold SS ;:5 

ar ·" · 'il' 111 k"' sta ut edebiliyor. Benimki iı;e bil- n ı ve ezcum e m,.ı. ı parayı o 10 - Bir meyva (3). :: :: 
"' ...,- - ö k N il E k k (2) 01'" .. 1 •. (5) mıkıııa ,ır,cıi •·ekili l~t.mhul ._,J,. SJGORT .!\ ŞJ R t{ E'f { •• .., o s ~ ·! ~ akis beni •bedbaht etti. Fakat 

1 

r~m~ an~u. nun ımar v~ a- - r e u ıı:om eı• . :: :: 
·• "'-~ fi ff k ti Nota (2) kıı-c hanında Avukat i,m.ıil Agllı •• •• J! g ~~ :>; 1"s sözü kısa kesmcık mecburiye- a ~ıyas~~:~ . m~va a ıye e YUKARDAN AŞACI :: c: 
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1 
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.!P'~ "l' ,..lı'!f~b·>OU.a tindeyim. Dünyada iyi koca o- .. tatbık edıldıgını; bır çok vatan- ı- Bir vnaıtai nakliye (5) . Ma-1 ı,.,ıin Mahkem~ıc uki m!iracaaıında :: Tllrklye lf Bıınkası tarafında'1 teşkil edllml,tlr :: 
h. ,1· ~'l'ii ı Gbaş J"1bildiği gibi fena koca da ola- sızlarm teşviklerile patlak ve- iyet (5). mın·ekkilinin hamili bulundu~ıı Tiir- :: Yaııgıa • Hayat • Nakliye • l(au • Otomobll • mea'ullyetl $i 
.._ ısst ?;,ı . I' r yazılı idir ren Ağrı hadisesinin, Cümhu- 2 _ Tefe'ül (7). kiy• S•ırişefain idar<,ı tarafından :: m•llye ~ı .. ortal•rını kabul eder. :: 
uU ' . ı/ . . k h' I l . h 1 B k (5) :: " .:•:t b t'~ .1 J.çüncü ordundan tabii ne var?. Benim rıyetın a ır rnvvet erı ve a - 3 - a '' · muta " Kanideniz l'apurıı ile (;ire· :: Adre•: 4 Lncll Vakıl han 19ta't'J 11 •• 

İ~ra."21;. vaşa da ev~elcmı loocarnın fenalrğında 1 kın bu rejim~ k~r~~.~~an s~rs~l- : = ~:.. "'<~~~ ~~;·Anadolu dil- ~unı >tvk edilecek olan 1180 klln ~~ Telefon: lllanb11I - :Bı Teı,ral: tmttya& as 
mrs, Svt.ııiğe izam o wl, _onun fena oluşunda be- :~az _emnıy~t en, ~ umetıı: a beri (5). ıiklttind• il 11ndılı: derununda me~· 11··111111n11111111uuı11111u11uı•uıı. ..ıııt1111111111111111111111111111111111··· 

t tarafından da bazı hısseme tli.ısen kabahatte- sırett sayesınde akım kaldıgını 6 _Bir ıtılr veren şey (3). lilı:ır· cut motfü ıe ıeterrnatıua aiı .i-1!·<131 111111111111111111111ın11u1111uoıP" '1111111111111111111111111111111111111 
~lmiştL Ancak şifre IT 1 ~·~ ~o~ Menemen irticai hadise- dı (3). tarib ve t47J numaralı konşim•nto Kıdıkö) 1 nci Ş. 11· 1 hk:mli Zonır;uLılt .\>!iye Mıhkeme~Inden: 

t Bey nezdinde malı Nasıl biı kabahat.? \sının ıse bu memlekette artık 7 - Kapı efiği (5). Eıir kadın (5 li,ıdcıı: z ld y 1 
b
sau raporun mündcreca BiT kadmlar bunu bilme- her h.angi bir irtica!. hareketin 8 - Temizlik (7). zayi edildiğinden lptaliııc karar ·1•· Müddei Şabau Ef. tar.fından .on~u •tın · ,,fthat Pll4• nıı ••l· 

d _ h k d 9 _ Bir erkek ismi (5). 11 talep edilmesi (iztrinc me,kOr , . il 1 1ı· . lesinde mukim l(onıalı Mebın~t 
t·al'ı olaınaınıstım. taazzı e emeyecegı a ın a zevce-. ; aıme anımı ey ınc ı •.•. 

B · · 10 - Beli (7) konşiıııcnı<ınun kimin \Cdinde is• ld dı•· bh.. lh" Ferit Re>.· tıralındaıı lıum Hayrive 
11~ m • 1 en kocamdan saadet bekle- mılletiınızdeki seviyci medeni- 1 · n>e •)' • 8 1 teşe uoıu •u ıvc , 
anı 11 - ıimler (5). Gönlünün arzu- ı d d 1 "L b 

ed bu gu.
. ,. yordum deg· ılmi? Halbuki dü- . yeyi izhara kafi ve kuvvetli bir 4 .5 gün zarfında mahkcmeH ibra '"·a,ın ıın ° avı ••ıimeıgd ının Hanım al•yhlne ibme oluaa bof&ll-

en •u ile ( 4). m••lılm olnıaoıa~ı hasebilc mechu· 
ciddcfl"'I şüruneliyiz ki benim kocam da 1 delil olduğunu; yeni haberlerin ııııa ıe ibrar. edilmediıı.ı takdirde IİJetinc hmaen ilintn tebligat ifı- rnı davaıının gı,.ben c;ıı:i aııhake· 

za~~\di l ı benden saadet bckleyordu. Halı bütün dünya irfan tarihinde Ferah sinemada ıııl eılileceli IUzumuıııın ı:ıvıc- 1ına kırar ,·erilıı1tş olduıundın tayin • !ındc \'erilen gıyıp ı.uuının Ut· 
ca ıp .. . . . ·""\ ben daha ilk ande koca- Türklüğe şerefli bir sahife tah- l\u ~ece 1'\a~it bey kumpınv•-• ıorll" illııt:ıa mahkemen kırar \'cr!lmit kılınan 26-4-931 pa1 .. r günü ~Hl ilde nen Ctbli~nc ... mubıkcmenia 9.4. 

Ab~ülha1fıt ıçı:; a. hayalimdeki meğe benze sis ettiğini kayrt ve iı;aret etti- ııu~hlr çin~,ııt!tr ( Asso · Jaııı J olduı;undaıı Türk tkam kamınunun 1.:ıdıko' Sulh ikinci hukuk mıbke· 9.11 pcrfcınbe «iJnU a&at 14 dr 
raretli tecel ıya~ı uydiğini anlaymca - bu izdivaç !er. 1 ierımoe haı.ıın koııseıi 'ealtı kitilik ma<ldei malıau,uın~ tedikan ilıla roesind' hı zır buhınma•ı Jil7.0m11 ıılikını ku" vorildi~I tebliğ mıka-
zahür edec~k~ ıJ ·amın zengin olması hasebi- Birinci B. M. M. memleke-, f..cntu"ı i,ıbı .ıucmı, varyete. olunur. IIAnen ıcbliff olunur. mın .. him olıtıılc D>Te il!n olunu 
hissetmeme, ı ·. __ ... _ . _ _ . . . . ... ·--·- ... _ .. _ . _ __ .. __ _ _ ı 

başı üstünde dolaş BizdC<n daha c;<>k ağlayanı yarattığı mısraların içine gö- ! - Hakkınız var, dedi. Hem j - Bu 6abah deniz ne kadar 1 halkasından kurtaramadım . 
sezmeım«71( mümk~ _ . . _ gözler kar~ısında göz yaııımı- mülen kıvılcımlar . . Benden 1 günler o kadar uzun ki.. Uyu- güzel, dedim. 

1 
- İyi, hatırlayabiliyor musu-

B;·,.~öıı~·-~~,,~~r;~~m-~ zı sildiğimiz gibi, ancak bizden sonra her gönlün -elemini sus mak için öğleden sonra bol bol j - Biraz kürclk çekelim mi, nuz, dedim. 
. - - , • ::' - ~- ,._ iii daha çok inleyen sesler, elem- turacak, dindirecek bir ıztırapla vakıt kalıyor. Füsun Hamın?.. Güldü ve çdk tabii bir şekil-

lerimizi, hıç.kınklanmızı bir an parlıyacaklar .. Bu son ümit, ıbu Karşı· karşıya otunnuştuk. - Çok iyi olur. Hem uyu- de cevap verdi: 
için dindirebilir. son teselli de olmasa, sair hah- Onunla yalnız kalmaktan sıkı- yanları, bu sabah gezintisine - Unutmamıştım ki .. 

N T h · Bana güzel bir şöhret geti- tiyar olm- mu?. lryor, aramızdaki samimiyetsiz- imrendinniş olurunz. Gözlerim yalının eski pan· 
' . ur a sın ren mısralarım, ıztıraplarmı Mum yavaş, yavaş sönerken !iği manasız buluyordum. Aı- 1 Yalının kiiçük iskelesinden jurlarındayken: 

ôariP bir komedi ta ettiği bir bahtiyarlıktır. Fa- haY'krrdığı zaman ağlayan göz- kendimi yatağımın sıcaiı: kuca- manyadan geldi altı ay ol- beyaz sandala atladık. Kürek- - Pek gürültülü bir sehır-A' ı bir facia_d~ fa~- ika bu sevgi ve bahtiyarlık n~ j !eri kunıtabiliyor. Şiirlerim, ğına çektim, mum söndü, göz- muştu. Srk sık, görüşmemize !er mi bana biraz sert geldi? den döndünüz de.. Co~uklu-
Hemen butun şıır- kadar ıztıraplar pahasına gelı-. gönlümün ıztırapları içnde eri- !erimi kapadım. rağmen onun küçüklük sa- yoksa kollarım mı kuvvetsizdi, ğumuzun hatıralarını, samimi-

lı ic;n vazdıgım bal- yor. j yen parçalarıdır. Füsunun defterinden: mimiyetini unutmak yeni ta- bilmeyorum. yetini bana kavqetmişsiniz gi 
- ~Y! .. 1 Kendi gö~l~üıı derdi olma-

1 

Gözlerim gece masasının üs- Sabahleyin beni ilk selamlı-! nışmış insanlarrıı resmiyetini - Ben çekemiyecegim Fah- bi geldi. 
eyden &~~b.\ 1 s:ı. ba_şka .gonu 1 ~e~e nasıl tesel- tünde bitmek üzere olan muma yan Fahri Celiil oldu. Bahçe- icat etınsine sinivleniyordum. ri Bey, dedim. Çok kı«dıgım sükfıııetilc gc 

ş ılığı idi. lı verır, h:r ~n ı~ıı:ı ı.ztırapları- ilişti. Demek bir mum eriyip deydi, denize karşı bir şezlonga· Başkalarının yanında bu res- - Sizi yalnu, götürelıi!iriın ne güldü: 
sı Rııımeliden nı na~ıl dındı~ebılırdım. bitecek kadar zaman geçmiş! .. uzanmıştı. Beni görünce kalk- miyet bana o kadar soğuk dedi. - Füsun Hanım bugün bira. 
heyecanlı tal İnsan derdıne yabancı oldu- Kendi hayatımla bu damla .. tı; açık yakalı, beyaz gömleği gelmiyorduJbelki hepsile böyle Yavaş yavaş bizim eski ya- zulüm yapma.k istiyor, dedıi. 
Sadrazam ve ~gu bir insana şifa verir mi? dama) eriyen 1şrk arasında öyle nin yüzüne ilave ettiği :jen, ka- konuştuğu için; fakat yalnız lmın önünden geçiyorduk. İçim Sonra yalının balkonuna' 

klı surettt Bana öyle geliyor ki ıztıra- hir yakınlrk buldum ki .. Nasıl yıtsız bir mana vardı: kaldığlmız zamanlar "Füsun de garip bir hüzün belirdi. karak iliive etti: 
1:~r hususi {hbı anlamayan insan şair ola- bir mum erimeden ışık vermez- - Gün aydın, Füsun Hanım. Hanrm, siz,, diye hitap ederken - Ah sevgili yalı! dedim. - Acaba siz hatirlıy 
~an' vukubula:maz .. Ve her şairin gönlünde se ben de ıztırap çekmeden ken - Gün aydın, daha hiç kim- vaziyetini tahamül edemiyecc ' En güzel günlerim sende geç- sunuz? Bir gün orad<' {.,-. "'<e 
mühim sefarettı bir düğüm vardır. •· di icimde erime<len k;;ıranhk ve se kalıkmadı mı?. ·ğim kadar sun'i buluyonım. Kil ti.. ken Nazarım beıbeğir _,,, ~.f .,,.1 .. manalı ihtaratı Her gönlün ı.t.tJra•bını bir an tesellisiz gönüllere ışık veremi- - Hayır. Dün aksamki geç çüklük arkadaşlığımrz süratle ı Gözleri, uzak bir hatıraya a- na ip bağlamış, de- ~.;~" <! ~~;B 
raten suizan ve 1direcek kudrette bir şiir, na- ı y<>rum; mum bitince !~ığı da bi- ı yatmanın acısını çıkarıyorlar çevrilen bir film gibi gözleri-· çıhr gibi oldu: mıştrm. Zavallı ~;;..~· e' 
lul olan dimağını 11;;, 1 ~niil<!..m\;l:ıh2 muı~a- ı t .. .-.;ı.rl'ıBeıı de bir giin bu mum galiba.. imin önünden gecince içimde 1 - Sahi, dedi, küçükken bu- lamı(lti ki •• OnU • " 1 ı 

· esbap 10 temmuz ari- nun buıun u~ıart ldı ... k·l-~--d·- \ M. Hrıano, "~"~s. ı.~l- ....... ~)' -~ı, ..,,_. ·hr· h:r i\"-1 hf.Jirdi. v-·n .. olursa ol- ada ne ltıı<lar oynam~tık siz d" tıen;mıe üç gnı 
muessır d ·ı ı tmıs o u arın an f d gazetesıne ı:ıııoır .. r.~.... - · • · 
f 1 •11<le kendisinin mutat ha- a 1 :ma e • .. va ve hatta Almanya tara ın an - • 
c~ı:rı .. . , , 1-1-.... 1 ..... ,._ 
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hastalarına ''HASAN,, GLUTEN 
---- - ~ --

E~mek .ve gevreklerin_i Beynelmilel- son etibb;-kon;;esinin 
dıyabetik olanlara gıda olarak kabul ettiği formül üzerine 

istihzar edilmiştir. 
İzmirde: M. Margonato ve A. Dannon ecza deposu, Samsun: Kamer eczanesi, Adana: ıldız bakl.afiyesi. 

~~~~~~P-o~l-~-.-d-ük~k~i~n~b-n-n~~&-a-ns-.z~-Y~u-n_a_n~ih~ti~ın~&~~~~~E~fektrı·i; sobası ı·~e 
ATİNA 26 - Estia gazetesi •••••••• 1\. 1'. 

açılmasına yardım- Fransa •hükUıneti tarafından ec ı 
mı etti? ~~~~~~1:~~~ ;~:ı~ ~ mükemmel teshin 

1 
yiikıseltileceğinıe dair olan tebli 

(Başı birinci sahifede) gatını ileri sürerek mevcut ti -

du 
.. n .. .. dülckaruaruıı acmalannI caret muahedesinin feshini bir 

• • ~? . tir · zaruret addetmeıktedir. 
bir htrSlZ çeteSJDı b ınnıV şı· 8· . be at Bu .fesih Fransızların tebli-

a ı · yın yan 1 tın lk '-' "'·-b l ' b.l 
Berberlerdenbir heyet dün sabah g~ .laadda:-!,1.lm'uır mu'.'4; e ezı 1 

-

Yakalamıştır.. r ve belediye reisi Muhiddin Beyi mısı =ı emelıdır. aten 
va 1 F hl'-· hük' Om . ziyaret ederek vaziyetleri hakkında ransız teı ıgı Yunan , e-

h 
. linin cinayetı izahat vermişlerdir. Muhi~tin B. ida· tini dostane lbir tarzda müzaJke 

Polis ıkinci şube müdiriyeti Ba rıye . . kele ga· re heyetinin istifasını gen almalarını reye davet ederek muayyen bir 
;.,.isilik '\'er.i hir hırsız cetesi Evvelki ak§aJD l{a~ıköY; bahri· tavsiye etmiştir. Muhiddin B._ ıı.:rber miktar şarabın bu münasebet· 

ı · · • f . da ioret etme t.e 0 O kü'd rlı !erin zorla ıstifaya mecbur edıldikle· 1 . . . . 
1a meydana cı':armış ve e ra- zı~sunınil ~--uf aasanla .• .. da . b kk ndaki ne•riyat ile guya polis e yem zemaımden ıstısnasını 

ını k · C f d eli na e ...... 1 k •. n.un en n a 1 
• • d fh" d' ,_ ·· Ya atamıştır .• ete e ra ın- İıasan arasında sarh.oş u i;bnyeli memurlarının cebren dükklinlarını aç a te . ım e ıyordu. Yunan u_u· 

an biri Zemzem isminde bir k a çık:nllŞ 9 e nctıcedeH ııanı ya· tırdıklarına dair şu beyanatta bulun -k&netı bu daveti kabul etmış, 
·adı d 1 . d Nazını) avg O lciidarlı a . .. • . h · n ır. Diğer en e a Hasan bicakla s muştur. . . ve yenı muzakerat ıçııı mura• -
7ado isminde iki sabıkalıdır. ralamıştır. • .. .. - ~u memleketın h~~utlan.dah~- •haslarını tayin etmistir. 
tapı.an taiıkikatta Zemzemin Ç b k so"'ndıiruldu !inde kimse kanun lıarıcmde bıç bırl Maamafih şuras nı da tasdik a U ük· mecburiyete sevkedilenıez. Bir polis . . 

1 
.. , 

'?h~acılık yapmak suretile gir- rıhtımında cııya ~ . memurunun bir berbedn evine gide- etmek ıcabeder kı Yunan huku 
lı.. 1 · · · · Haydarpaşa O · irketının · b' d' 1 b gı ev erın vazıyetını tetkik e- .. !arak ha -1ı duran aut ş al da rek zorla dükklinını açtırmağa icbar metı ır taraıtaıı ken ı <a a-
ler.~k arkadaşlarmın i~ini kolay 1

1
u
1
° 1 gmavunasrnın baş tıne•· ettiği şeklindeki şayialar hakikaten hati olmadığı halde bir sene-

~ ~ numara ı ,11cınış ve • • . . 'k" · 1 t · · bil . 1 ~. tı;mal-ta olduğu tesbit edil· ki sobadan dün yan~ın' buk sön vakı ıse, şı ayet etsın er, ~mıru · den ben tek cepheli kalmış o an 
. d . trrıiŞ ıse de ço dirsinler derhal kanuni takibat yap- hed - 1 k b' ıştır. Bu çete u;..un zaman an yalara sırayet e · mua: eye baglı ka ara , ır 

le ·i bir çek diiM:5.n ve ev soy- düriılmüştür. lar 1 ttray~ • _.. taraftan da yeni müzakerata 

İstanbul ve ANKARA büyllk bakkaliye mağazalarında, 
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~ş ve çal.dıkl~rı eşyaları ~iri Camian da kır~~~sınaüin Yunan_ Bulgar iptidar ed~~zd'. .. ,Yun~nistan 
~f::ı iliğerı Eyıpte olmak uzre Şoför Mebınetle muav Ik' a1<1am •. her hangı hır ıtılafa vasıl o-
ı evde saklamışlardır. Polisçe idare ettiği otomobil e';,ğe: bir o- munasebatı · labilmeık için bir seneyi müte-

'u evler aranmış çalınan eşya- Kalyoncudan geçcrk.enın· ~arakola da ATI. NA 26 _ c·· h . ....,. . caviz bir müddetten beri dosta-
I E ~ 

4) ' - b'l ptıkları ıç "b o um uny~."ı b. • . 
rdan bir çog·u elde edilmiştir. tomo 1 e ~ar d. İıundan mug ·~ 1• h"ı.' t ta af p . ne ır tarzda sarfı mesaı etmış 
,, vet edılmışler ır. k et ettık e ve ı.=uıne r tarı atrıs ga F f k d. 
'•Cye ınrnsup daha bir kaç ki-

1 
f. 1 r polıslere ha "'r ve . y B 1 .. ve ransa tara ından en ı şa-, - an şo or e 1 rını krrtnış zetesı unan - u gar munase· ı ·· ·ı k ı ·ı·ta 

nevcut o!duğu tahmin edildi- · ·b· karakolun cam 3 • • rap arma gosterı ece tes.ıı a 
t. ·<'en bu h•ısus ta ayrıca araş- ;·.;~.:erini yırtn11şlardıld ldı •• lbatı ha~k.'.11da S?.f~a. matb~- muk!"bil bazı tavi?.at teıni;tı~i 
r ·ınnı<taılır. Hastaneye ka ırı aıısltında go:.uıen rn~J.ayım neşrıya te~k~a amade ol~uğun~ bild~r 
"ld k k B .kt tl Bayatpazarında eİ tı ve ezcumle Mır ve Preporetz mıştır. Muahedenın feslıı zemı-

ızını nçıraca mış . eş~:ıt; olan .Feride lij ~ 0;'kHj gazeteleri tarafından son gün- ni temizlemiş ve her iki tarafı 

• Metro Han, Tünel meydanı, Beyoğlu, Elel'trik Evi lstanbul ~ 
Muvakkithane caddesi No. 83 Kadıköy - Ş'rketi Hayriye ~.., 
'"~C.0<~~~6~ iskelesi No, 10 Üs <Üdar "~~~~e>~>•~~~~~4 

~at. ~canın Kaleıçi mohallesindel ~~r~~~· beygirle geç:ktıa;r~dan ve }erde iki meımleket mün:aseba- da dos~ane. ve samimi m~z~~e: 
'• oır kız kaçır;na vaıc·ası olmuş! ağanm hayvanı ça.~;,, }eride II ın tının dostane ve samimi bir iti rat netıcesınde faydalı bır_ ıtila 

' kolundan yar~lr·ur. e olup ha'tane- d . . edecelk .. fa vasıl olacak ir mevl'ıne çı-
'< .lır, li Faik, gene Naslic muba- yarası eheırmıyet ıc ma a ıstınat surette du kannıştır 

' ı tır d 1 · l'' · ·· rntlen NallJ •. 1t oğl<ı Ömcrin da· ye kald;rı uıış · ıkıyor U ze mesı ıı_~undan bah~eden Aynı mesele hakkında neşri-
. ı d,r. Yangın Ç hal!esinde o· makalelerını memnunıyetle yatta bulunan Kıraliyet taraf-

ı ı-mbey nıa k ~ d k ed. 
1 

·'>kat Faik, Ömerin küçük kızı Eyipte. s 3 .
1 
·rden os:nanla . a· Kay; etme t ır. tarı ve muhalif Eleniki gazete· 

k•ndi beldızı olan Semiha ya göz turan malulHgar:,.:', evvelki gece aıle· Patris de yor ki: "Bulgar si hük&netin fesih teşebbüsü 
oylll . ymbiraderı 8 kavgaya tutuş ·· · hed 

11 
uş olacak kı, on yedı yaşında • b' beuten dolayı dadaki ma'lft>uatının bu hareketini çOk nu tasvıp ederek bu mua e-

·~ L 1 k • k . v' ır se ' atık Osman o . F af d 'h r u nzı acırmaga arar vermış lardrr. Bir ar b'raderinin us takdir ederiz çu''nkü her iki nuı zaten ransa tar m an ı· 
•r muş a kayın 1 ı ' 1'1 ed•t · 

1 

m.ınga!: ""?mcd isabet ettirememiş- memleketin menfaatine muva- a ı mış olduğunu derme- i 
>la Faık. bu husus için kayınbiraderi tüne a·~! ıs: at~şler bir yan~ın .çı- fı1k ld • 'b' . . . , yan etmektedir. Gene muha1if 

t. 1'iusretı d~ kandırmıştır. ·tir. Dok.üle ·kcn sondurülmll§tür. 0 ugu g~ ı aradakı ~htilaf- Proia gazetesi ayni mealde neş-
J i':vvelki gün Faik, evde kimsenin karmak u:r: ı kıldı ! lan hal teşelJbüsiinde bulunan- riyatta bulunmaktadır. 
.u 1tınınadrğı zamanda Nusret vasıta· Bır ev yı . il ları da mesailerinde teşci ede-
le . .,.ğınurlann tesır e k :..· af 

1 
b eve girmq ve baldızı Semihayı Son yağ;"' .ı:· de Samiye ve Ayte I re .... ı tar m menafii aliyesini 
'~n kaç<rmak istemiştir. Hasköy caad;"~ar: dort odadan iba- temin edecek bir teşriki mesai 

i Senıihı. bağırmış, mümanea~ et· H !arın o~;:.. es.se•ı köhne o\du~uj yi ıkolaylaştıracak mahiyette- Merkez acento:sı t.aı.ıı küprii 

0 
Şt:r. Bunun üzerine Faik Jı:ızr a-. re ahşaPk. gıln çökmUŞ ve tamamile d. Baş. 8. 2J6l Şube Acentesi : 

ıır · · evvel 1 d de k®se bu ır. S J d [ ca yaralıyarak kaçmış ise de son ıçıkını-••tır O esna a ev b' k 1- . irkecl lılUhilr ar ıa haııı 
'da~ ' yı .. ~. . <l nüfusça ır aza o. .. ·--- 2740 

· yao<alanmıştır. Junmadığtr an ..c:.:..:.::..----

Sarhoş şoför nıam·ştır. l l kurtardı Dire (s'1011derı·Je 
ııu!~fö~ Etem evvelki g~ce .. "".rboş Sa.n1~~r~!e:ninde outr.an Çe· C:: ( ( " !bl U 
, oU alde Unkapanı koprusündeıı Ey•P . Mehmet isnıinde hır genç N ( IZ\llR) va· s J ıod Çeı-!:en, köprünün tamir edilmek 1 mişgezcklı efatı'l• kendine kalan mi- = ,-.. ,. a ı a , n v ' 111 ~ puru 31 Mart Ga · 
tre t~lıtalarınrn kaldırıldığı a;ık babasını cası Mahmut ağa tarafından :;!,. 3: ır " .•. j rasın anı . d üteessir olarak "' lata' dan kalkarnk çar am:.ıa 

ı ,ere geldıgı zaman sarhoşlukla spcd'•mesın en m Ik' .. ID .,.. 1 b '"'• .. . . ga · ka venniş ve evve ı gım • ,.. <abahı zmir e pcr~cm c Pire'yc 
L Slnı gormemış ve denıze yuvar· intihara ı:ar .. 1.. · 'skelesinden de· ... nı 1 ı n"'ak hl'k . - b'r üzerı Sut uce 1 ~ ~ -ı cumartesi sabahı sl cnderiı·c'v. e 
1, · te ı .esme maruz kaldıgı 1 akşam da etraftan yeti~en san 111 '~ ::ır;" 

1 
'ada etraftan yetişenler tarafından nize atılmış_:;ından kurtarılmıştır. .:t - (') varacaktır. lskcııdcri'{e'deıı Pa 
lıttarılmıştır. · 1 dakılar tar N !!!. zartesi ! Ste knlkaca Ç'aışamlıa ' 

Pi Acentalık tesisi r :ı Pire'yedc uıı;.~v~ra Pcr~,;ıılıc l. 
tede serbest mı~t~ka ANKARA 2s (Telefon! -::" l~tı- ~ " ~ lstanbul'a gelecekti~. 
<\TlNA 26 _ Tes'kili ıkı se- kJ\I ti (1931) tenesı butçe•ıne ~ ~ ğ: Ü 

le evel takarrür ed;n Pire ser- ;'!e~İ.ı.:nri)c, ~ü.k~c~ te bi~er tb· ;- rJ' ,~ AYVALIK S . R' AT J 
~est ınıntakası Myaıstan itiba- sadi acentelik 1""'51 ıçın tahmat o- ~ §. POST ASI 
ı:n faaliyete b'lşlıyacaktır. 'lı'.'e· yacaktır. - -·- - r - c 

1 

SEYRISEF AiN 

1 mart taTihine kadar $ 

liralık nıevduab bu'uıınn 

bütlin kumbara sahipler' 
kuraya iştirak etliri!ecelctir 

um ara 
ler 

~ıı teşkiliit esasen çok rn. üh~~ Yunan talebe S ~ (Menin ) vapuru 31 :\lart 
• an p· ını .. _.. salı günü 17 de Sirkeciden 
:eıts· ıre ticareti bahnyes • ANKARA 29 (Telefonla) - Ni- a ....... Gelibolu Çanakkale l\lİ<'llk· 41 000 L 
:q ~ ederek Yunanistan111.:1• d İstaob~la gelecek Yunan Da· • '-" • 1 ~ ~ ~ • 
. tetı noktai nazarm~an .. tuc· :~~un -talebesinin bu seyahatle- :;:; kuyu• Edremit• Burh1ıııye • 1 D LI LI LI Ira ükafatiı 
';"lara, malların ~kten rini Anlı:z~ya kad:ır te~dit edecek· ,.., Ayvalııfa !;alk«cak, düntiı:e • 
karılması, işlenmesı ve antre- !eri söylenıyor .. ~u ta.kdı~~e Ankara Alrınolu~.ı da ıı~rayacaktır. 931 ilk K 

10lara vazolunması hususunda Hukuk rr.ektobının mısafırı olacak·· ı 1 
~ektk büyük hizmetler ifa ede- !ardır. 

1 
___.---- _ _ •• _ ·- ·--- ~--. 

ra.sı 
·e ir C n 26 bin metre mu· l ·ı· l ı 1 b--1 - . · ı · f 
'<lbb · emah d olan büyu .. !: hut Amerikadan gelen ve Şark : S ö.Ouu c p·:Jıues: ! a .ıarı -aımesa asrn a . . 11 ... hı lt.,..._.. ....... - .... ·""··~•, ... •·----~- ... -·-· .. J ___ .- .... --... • .... -·-.....--· 
1ilııga · saati bitmiştir. Sim· rnemlcıketlerıne aıt o ( ııgıı .a ·, 
liıki hrınld ın, . trepolar • in- de simdiyekadar GJrb1 Avrupa A. lli,ar Yeni ın,ıhulk lia ıtlılli ;uk•i(ıııda 3+ uncu mektebe 

isand~_ Ank~ rada çekiliyor 
~ ~eşt".~ıevvel. 931 ikinci kurasına iştirak 
H;ın sız de şımdiden bir kumbara ahnız. 

a e yenı an - · ı · pı · · · iasr, ıha , tesisat vücuda limanlarında transıt ~n ya:. ait eskı sıı.ı, soba, koltuk, harita ve s.ıire gibı c~y:ı muıaycdc 
:etirilmzı . smaı best mmtaka- lan e;ya için büyüık bıı: transıt ile mahallinde satılacaktır. Almak isteyenlerin 5-4·93 I paıar glinıi 
.. _ esı ve ser · . 1 • tahtnın olun- k ·· ,...., en mükemm ı ve en müte-

1
merkezı o acagı. · 

1
• saat 13 de nıcz ör mah.ıldc bulunacak 11cı .. uruna muracııatları. 

laıkk' e k d F'lhakıka nak ıyat 
' ı vesaitle techizi hususları ma ta ır. 1 ı k bü· * * * 

·Ctl<:ik olunmaktadır. Hatları üzerinde yarfpı aca bu Tophane Karabaş mahallesinin Çubukçular nıdc,,indt.! k:lin n·- 1. "k t sarruftan sa ı nazar lıanııger taraftan A!kdeni~. •: yu a. ed erek antrepo ve metruk mezarlıkta buluMn ta~lar 5.4.931 pızar gı•Pu saat 1 fi tc 
tı ~rı arasında en bırıncı eşya ~ır .. e g h starında di- pazarlıkla ihale edileceği ilan olunur. 
::ıi~vkı'-lef'<ien birini işgal eden ~erek ışçılik lim~~~armdan hiç • • • 
oak e ımanının bu serbest mm- ger Avro~~ k as olmayacak Sokaklara takılan levhalarla bııı:ılara, dıikl"ııı ve mar,.ızalarıı )·U: sayesinde ve az zamanda >birile ıkabılı ' ıy b' tarifeden talik olunan numara plaka!Jrının güzelce muhafaıa cdilım•si lüzu· 
J'itıı as~a_ pirinç, kahve,, şeker ~e~eoede eh::ı~rd~. muna dair Belediye z:tbıtası talimatnamesine miistakillcn bir mad-

gi!bı Aksayışarıktan ve ya- ıstıfade edec de ilıh-c edilmiştir işbu levha ve pl:lkaları tahrip ctknler hskkın 
da kanuni takibat yapı:acağı il<in olunur. 

MiLLiVETI Pazarlı~la canıe~an nıüna~asası 
lstanbul ziraat mektebi müdürlü-

Ut>cracvt IJo ... ,,. · f 

HALiL SEZAi 
BASUR MEMELERi Elektrikle 
Ve cerrahi h•stalıkları m• ı ·ho<sı • 
1 fann yolu Doktıır Emhı • ı ~kak. 

l\o O, 2 

Devr eJilecelc ihtira beratı 

*~e"ati ITIC\'ldl yı'ıut llZYf M:t 

hiyctt.:K• mahsul:ltt bilAm:ı kı:m.1~•· 

mahsus muadtlcl amelı>r,. hoki.mda 
on beş ıene ıniidderle 26 Nisan J9 !7 
tarih ve - ıumıra l ıı tında S:ına\ i MATBAASI "' •• d ııü.ı:liırı\ t 1cn hir kıt' ı ı .c ı heraıı 

gun en: ı;dı> ı Lıı "'""' 
B~deli keşfi ı<tı-l lirn 66 kuru~tan ibaret nlan cnmekaııın 1 BJ kNc m ,k.)r ıhııra fruhı Avrupadan getirdiği Tnbta Hurufatla Büyllk duvar 

Af . 
1 

• Her muesscseyc el vcrislidlr. 
·~ erı yapar. · 

Yeni senenin l{azanç Defterleri nefti ımr~tte basılmıştır. 
l\Itcınua, gazete, C\ rakı matbua, fatura, mektupluk kaı,a 

r k.·ıt·t\ iıit cab'ını deruhte eder. 
z:ır, 

b 
· · t ı -ı te ihalc>İ icra vcy• icar• vulccc~. ıden ı,ira<ına 

Nis1n 93 l tarı ıiııe mu;a tlif çarşam a gunu ' 88 
\'ey• İ'"' mna ıalıo olııı 7.CYJ!ın 

kılı:ım·ık uzr~ münak~saya \azedilrıi,tir. 'J:ıı' p:,·ı,ı'. şaaiti müna: btanlıul \eni l n,, ır..ııc ar ı ın,ı. 

k
"Sa\'l ıı·.ııamak ı'<'in her "ıin, mimakasayıı ~.tirak ıçııı .. de ye~mı Aıır U.:ı.ı:, i.un.,.:mıcsi c.JJ >ınde • • " b Türkiye 11111 :\o. 1&22 de mukim 

ihal;Lle Udtcrdarlık binasında mJe:;sc~ltı ikmadiyc mu aya:ıt ko· vekili il.\\'. l.'TOK ı·:rendiye murı· 

1 Tiirkige iş Bankası 1 

l'R 1 ın ıııu!Aı 

"r Qi1n JAJ rı .~8n ııAo ı Uıiıuı,, ı ıU b U 
:\lazor n rnan~:ıl köm"ru Ue 
mutdı&ruk ga)ct ,,"a.k, .kııs ıdt 
H f, ti hl·< tıJrlÜ td,,ıbctlCI'\ 
aridir Tcdiyatta reohilat. 1 !er za· 
m:ın teslime :ınıaded• 1'afoi1At 

için Laiatada ptr,eıııb. pAt'lrllıd.ı 
Ar•l<ın 1 lanında 1·5 mıınaralarda 
IZAKINO ARDITTı 

3 N'ls1n curıı.ı günu a' 3.h &at JOd.1. 
r..,' •. la Hi•or dihınJc 8 numsrıdı 
!ar> çi ı..~ E!rndınin l'cılonyad n / 
gelen 2~ :ıdl't dJnıtı 1 ık sudıi. ıi' 

al 1c;1 in 1.: c:~ t 1':r lıtC)"e'' 

Telefon lst 3911 • 2·3 !{itap ltısmı -- .. uo, ,,..ır nııliısı .ıseyler tavın e"ıl . t' n mısır. 1 gunu tesbit~e"'tm..,..,.is ... :~v.ı.e"t=ak
0

'a"'i'-a...!.m_ış-"'"-j tur. -"rıın 
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Büyük Tayyare 
Piyangosu . 

3. üncü Keşide 11 Nisan 1931 dedir. 

Büyük ikramiye 
100 ,000 liradır. 

Avrıca: 
I 

40,000, 
10,000, 

15,000, 
8,000, 

Liralık ikramiy~ 

ve 30,000 
LirahJ{ bir mükafat vardır .. 

il 
Alat ve eczayıkimyevi-
ye ve sebze munakasası 

Yüksek Deniz Ticaret mek- ceklerin İstanbul İktısadi Mües 
:ebi Müdürlüğünden: 

187 kalem eczayı kimyeviye 
,e 54 kalen> kiuıya alau ve mek 
tebirı 931 mayı.:: gayesine kadar 
ihtiyacı olan 18 kalem yaş seb
te 2-4-931 tarihine müsadif 
Perşembe günü saat 13 te ihale
l~ri icra edilme!r üzere ayrı ayrr 

seseler muhasebeciliğine tevdi 
edecekleri teminatı muvakkata 
makbuzunu hamilen yevm ve 
saatı mezkUrda mektepte müte
şekkil komisyonu mahsusuna 
müracaatları. 

Tashili: 9 mart 931 tarihli 

ır:.inakasaı aleniyeye v;;.ı:olun- nüshamızda intişar eden yukar 
nıı&tur. Taliplerin şartnameleri daki ila~ ihale tarihi 2-4-931 
g::nnek üzere Ortaköy cad"e- alacalı: ı.ken sehven 2-5-931 ola

r=re • « 

J ~···~··~··· ...... ·~·~··· 
1C _a ___ z-ib-ed-ar_R_e-nk-le--'-r. ---. D-a-ha_G_e-ni-s ~ .-D-ah_a_U_z-un 1f BEJNELHMiLEL ~O~dlPEST. SERGiSi 

1 eyetı ı aresı 

PEK ucuz FİATTA EN FAZLA KIYMET 

10RKIVEDEKI BA VILER • ,. 
LfWIS HECK •• ŞÜREKASI, Ame
rikan Oaraj ( Pıngaltı 1 IST ANBUL· 

(
. KIRM17.I VILDIZ M ÜESSESESI , 

MERSiN - R. E. TURELl Halim 

\ 

Ata Ç<ıriıso 11-13/ZM/R - MÜFTU 
ZADE ME:HMET HAYRI ve ALI 
VELi MEHMET ALI BEYLER OA· 
ZIA YINTAP· ALOI KAÇDJ ZADE 

( RÜŞTÜ \IEOENH.RI SAMSUN-
KUMRU ZADE DiLBER MEHMET 

\

• Ye ERZURUMLU ZADE AHMET 
BEVLl'.R TRABZON - HANiF 
ZADE BIRADERLtR ANKARA

\ BAKKAl BASI ZADE NURi Bf:V, 

(
KONYA - TÜRK TEALi şlRKETI 
ANTAl.YA - iMAM ZADE Ad 

( 
KAMiL ve MAHDUMLAR! lmım
!ltfu Han KA YSERI • AHAD ZADE 
lHSAN •• KASAP ALI ZADE I~ 
MAiL BEYLER, KASTAMONf! ' 

I 93 I Modeli yeni Chevrolet Sedan her vcchile 
bıiyük bitr otomobildir. On ve arka tekerlek 
göbeklen arasındaki tul geçen seneki model
lere nazaran iki pus daha uzundur. Döşeme 
ve ıefrişatın nadideliği, potrcllerin, yayların, _ve 
frenler ile çamurh'.ıkların daha ziyade mukavım 
bulunduğu derhal nümayan olmakdadır. Fişer 
Karoserisinin etrafını muhat olan dilfcrıp hutut 
bu yeni sedan 'ın görünüşüne ayrıca bir letafet 
bahş etmekdedır. Bu harükulade otomobılı te
maşa ederek bununla bir gezintide bulunnnu~. 
Bu yeni Maruf Sınıf Chevrolet'nın her bır 
teferrüatını etrafila muayene ederek bıiyle ucuz 
~ir fıaııa en fazla kıymetin ne suretle arzedilmis 

'-ıJJundugunu bizzat keşf edıniz. 

GENERAL MOTORS NEAR E AST S. A. 

Türkiyenin biitiin tüccar ve erbabı sanavli 
• 9 ilA 18 Mayıs 1931 de dev,..m edecek 
• MACAHISTA'.\:[N SANAYi VE TICARET :ıe hciRi zıy.1rct · · :,.ur:ıke 

4 daveı eder 
• Emtianın gümrükten serbest idbıli vize mısuili olmaksızın hu· n 

duttan serbestçe müruru· Seyahat ucurınn Jı büyük tenzilAt. (Tak-ıin 
• riben "1.40) lıütün bu fevaidin remini için ıergl ruhsıtnemeleri ninlı: 

tasdik ücreti 150 knruştur. .. 
izahat ve ruhsatnameler fahri mümessiller bulanın Galata Çinillnlı.u 

~ Rıhtım Han "INTERCONTINENTALE. S. A. T. den alın a caktır. 
•• Telefon: B.O. 1294/ ı 295 

••• ••••••••••••••••••••oc~~ ı:ıal 
az 
ti lur~ur Nmıa Başoıüben~isli~in~en: ıir 

Burdur kasabasının bir kısmının tenviri için mevcut evrı.~r 
keşfiye ve projelere nazaran bir adet ( Dizel motör ), bir afi' 
( Alternatör ) ve tevziat taplosu ile te!erruau (25537) lira be ·' 

. \ muhammen ile 28-3-931 tarihinden itibaren 27-4-931 tarihı·ağ 
kadar o•uz gün müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya vı e 
edilmiştir. az 

l - Zarflar 931 senesi Nisanının yirmi yedinci pAzartesi gü 
saat tıım on beşe kadar kabul oiunacakar. · b 

2 - isim ve mıkdarlan evrakı keşflyede münderiç bulu~e 
levazımatı elektrlklye; elektrik mühendisleri ve VilAyet Naha l·et 
iresi tarafından bilmuayene maruf fabrikaların markalarını m i, 
revi olduğuna dair mumaileyhim tarafından verilecek rapor üz et 
ne teslim alınacak ve badehu bedelinden ( 10000 ) lirası dtfa i 
Burc'ur belediye veznesinden tediye edilecek ve mütebakı ( 155 aıı: 
lirası için de 932 senesinin iptidasında tesviye edilmek üzre rılar 
teahhidinc belediye akarauna ait ipotek mektubu ita kılınac:l'as 
ve tediyaata da bittabi münakasa tenzilau nazırı iti hare alınacah ır. 

3 - Münnkasaya iştirak eyleyecek olan taliplerin kudreti ıır•<ıl 
liyesi ile bu gibi işleri ilaya iktidarlarını mliş'ir vesikalarını ıı 
kamı vi!Ayete ve Jevazımau elektrikiye bedeli muha11.tmeni o a~ 

ı (25537) liranın yüzde yedi buçuk nisbetlnde olan ( 1915) ıı:~ 
pey akçesini veya banka teminat mektubunu Burdur beled1 n 
riyasetine itaya -ve ihaleyi müteakıp te yüzde on beşe ibl'ıe1 
mecburdurlar. !İl 

ıinde kain mektep Müdürlüğü- rak tertip edilmiş olduğundan ------------------
r.e ve cnünakasaya iştirak ede- tashlh olunur. 

4 - Levazımatı elekcrikiyeyi müteahhidi mukavelnln akdi t• 
rihinden itibaren iki ay zarhnda Vilayetin göstereceği malı 3tın 
teslim etmeye mecburdur. lın 

5 - Münakasaya ait evrakı keşfiye ve proıelerin sureti !illeri 
saddakaları takım halinde Vi!Ayet Nafıa dairesinden yirmi beş ~~k 
mukabilinde taliplere verilecektir, . ış 

6 - Münakasadan mütevellit bilumum ilılnat, dellallye tel\t.re 

Müskirat inhisarı İstan
bul ı~aşmüdiriyetinden: 

Kaçak ınusk.i, r nal..lederken derdest ol.unup elyevm Balat'ta 
Osman Nur: Efendinin kayıkhanesinde tahtı muhafazada bulunan 
>ir motör bi taka ve üç sandal hey'eti hazırnsilc 27-3-931 ta
::1i:.den i•;baren on beş gü, müddetle ıncvkıi müzayedeye ko-
nulmu~tur. 

Talip rılan:~rın zikrolunan vesaiti nakliyeyi mahallinde gördük
ten son r:ı pey sdrmek ve şeraiti müzayedeyi anlamak üzr.e Kaba
ldŞ'ta Müskirat inhisarı lstanbul başt,Udiriyeti muhasebe şubesin;" 
miiraC•atları il.i.n dunur. 

1,ahlisiye umum 
dürlüğünden: 

•• mu-

Kumaşı dairede mahfuz ve meınhur numunesine tevfikan lda• 
renin g~sterecegi fabrikadan alınmak şartile müstahdemin için 
2ıJO Jl.i 2GO takım yazlık elbise il!! dairedeki mahfuz nümunesine 
tev ıılcan imal edilmek üzre ıynJ miktarda potin imali aleni su· 
rette münakasaya konulmuştur, Elbiselerin 4 Nisan 931 tarihin~ 
müsadlf cumartesi günü saat 11 de ve potinlerin dahi .aynı gün
de saat 14 tc ihaleleri icra kılınacağından taliplerin bu baptaki 
şartnameleri görmek üzre Galatada rıhum caddesindeki idarei 
merkcziye,·c müracaatları. 

-· • Artık Elbiselerinizi terziye ısmarlamaya lüzum yok 
Ç ün kli: Galata'da Karaköy'de bör,kçi fırını ııri salindekl b üvük 

mahallt>hicinir' 

• 
1 

düyük Elbise Fabrikası 
Erkek ve çocuklara mahsus en mükemmel ku
maşlardan en son modaya muvafık ve kusursuz 

olarak imal edilmiş 

Kostüm ve Pardesülerin 
Müntahap çeşitlerini emnnıze amade bulundurmaktadır. Hanımları mabsuı 

mıntolar, pardesüler ve trençkotların zarif çeşltl<rl dahi vardır. 

MeşhurCHARLES SE:MON L TD.fabrikasının 

20000 adet 

şık ve her renkte gijbardin 

PA R DES ÜL ER I 
gelmiş ve t9,l /2 liraya satılmağa başlamı~tır. 

ve sair rüsum kAmilen müteahhidine ait olacakur. ~p 
7 - FRzla izahat almak lsteyenlı-r Burdur belediye rlyasetf~· . 

~:rı müracaat eyleyeceklerdir. f'~ 

1 Devlet Demiryollan idaresi ilanlar ~f 
Devlet Demiryolları Umumi idaresinden: İi . 

)lın 
Milll lknsat ve Tasarruf Cemiyeti tarahndan 9 Nisan aı 

tarihinde Ankara'da açılacak olan ikinci Milli Senay! Nürof a 
Sergisinde teşhir edilmek üzere Ankara hattile doğrudan ilı:ls\a 
olan Devlet Oemiryolları lstasiyonlanndan ve Fevzipaşa • Mala.ip 
hattı istesiyonları~dan ~kara'ya gönderilecek. ve sergide _teıt~ .. 
edildikten sonra ıade edilecek eşyaya ve sergıye eşya geare< ~t 
mal sahiplerine nakliye ücretü"ıden yüzde elli tcnzllat yıpılaca~~bi 

Tenzi!At müddeti azimet lçin 20 mart 931 • 20 nisan 9 ıiz~ 
avdet için 20 nisan 931 - 5 may11 931 dir. ll:ıev 

Fazla tafsllılt için istasiyonları müracaat edilmelidir. illa, 
• • • h 

Devlet demiryolları ve Umanlın umuml idaresinden: "ıle 
Bilecik • Karaköy arasındaki Beydemlr köprüsünün tamiri tiip 

layısile 2. 4. 931 tarihine müsadi! perşembe günü 4 ve 3 Nobire 
katarları mız Haydarpaşa· Arifiye-Eskişehir-Arifiye-Haydarpaşa arasılara 
seyrüseler edecekleri ve Ariliye arasında ııeyrüsefer etmeyeceJı.:~c · 
muhterem ahalive llAn olunur. ~ 

fi Ai'ıi1~Ei!'.;~-: 
~/S\l\~ SUPLEKS - PLATiN ise ir. 
~ yirminci asrın bir şaheseridir. 

Istanbul Sıhhi müesse- ' 
seler m·übayaat komis- • 

_ .... TF.DIYATTA BÜYÜK TESHILAT ~ ~~~'®"#~~,~~~~,~~~!!J~~~d :ı:i 
Mes'ul müdür: Bürhane 

1 .. \ . 1l ... .;~ . . 

TÜRK İYE ~ÜMHURİYETİ MERKEZ BANKASI 

il s 
>' 
eci 
l!ş 

a 
ldu 
Ilı yon undan: 

Bakırköyde kAin akliye ve asabiye hastanesinde :J numara ı 
pavyonda yaptırılacak 3408 lira 40 kuruş bedeli keşifli tamirat 
ve tadilat olbaptaki kcşifname ve şartnamesi veçhile ve 14 Ni
san 931 ıalı günü saaat 16 dı aleni münakasa suretlle ihalesi 
icra edilecektir. 

Bu baptaki şartname ve keşllnamelcri görmek lstlyenlerin :n.ez
~lır komisyona mliracaatları il!n olunur. 

~~-:-~~~~~~~~~~~~ 

Dr. HORHORUN1 1 Or. A. Kutlel 
Belsofoklufu - Frengi ıdcml il<tidu 
ıe<lıvihın ·ıL Btyoğlo 1·otatlıyan yı

Mnındaektep solı:ak 3 e5 T. 31521 

Devredilecek ihtira boran 
"Tıhrlk ve idare edilen bir elek· 

ıılk clbuının. idare eden clbauı 
u za.ren zamuı itibarile tevhit hare
.ki n için usul ve veuıı. hakkında 
olan bir ihtira beratı talebi için Is
taııbul Vlllyeı celilesine 15 Mayıs 

1929 tarlblndı takdim olunup 7211 
numero ile mukayyet mtiracaıt üze· 
rindeki hukuk bu kere veyahut icara 
verileceğinden mezkiır lhıirayı -saıın 
almak veya istiçar eımek arzusandı 

bulunan ıevaıın Jsııınbul Yeni pos
ııbanc arka,.nda Aşır Efendi kütüp
hanesi catlJe;inde Türkiye ban No. 
18-22 de mukım vekili il W. !STOK 
Efendiye ınürac•at etmeler~ 

Cil~ Frengi, Belsoğuldofo ve 
ıdcml iktidar maıyeno ve elektrik 
ıedavihanesi. Karıköy Börekçi fırnıı 
sırasında No. 34 

Pertevniyal Vakfından: 
Şitli' de izzet Paşa sokağında 

Valide aparıımanının 1,2,5,8,12 No . 
dalrelerlle EmidönOn'de Valide hını 
derununda 13-14 No. mağaza birer 
sene ve yine mezkör handa 7 No. 
oda ile 9 No. odalardan müteşekkil 

daire üçe • ıene müddetle müzaye· 
eyed konulmuştur. Kira ile tutm•k 
lsıeyenlcrin yevmi müzayede ol•ıı 
Nisanın 14 üncü salı günıi 

saat onbeşe kadar lstanbul Evkal 
müdüriy"tinde Pcmvniyal idaresinr 
veya idar~ encümenine mücacaat 
e'\:l•rneleri" 

lC!\..'.l ı.U.'lıt.. '.h."'.ll\ ... .1.,;:ııa..u.a::o..o. ···-•-"' -- 1 

Devletimizin 
Mali 

En Büyük 
Müessesesi 

Milli ve 
Ube 
tif 

tın. 
risti 
~Öre 
~diln 
~ir s: 
pek 

ese 
at lı 
~ehil 
elecl 

PARANIZIN.YATIRILACAGI EN EMiN VE KARLI YER ~.i~ 
• 

Ecnebi Umu 


