
CtJMltUtliıılf•E'f iÇiN V« lllK"K J(:tff 

N!: : 11445 PAZARTESİ, 4 MART, 1919 Aotm; { ~~R: ~ ıi~lı.f TESIS TAR 181: 1894 ~ ANKARA CADDESi 
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Daily Mail in Nuyork muhabi

ri bildiriyor: ~ . ~ 
Mist~r H- ,, 

oover ın m- r· 
akamı riy· . 
Mete gel• a.w.ioWll"J·.,·.,;,ıı>;,"·.-C 

mesine Bl· 

üsadif olan 
gelecek p-
a zartesi gü· 
ni cereyan 
edecek ol-
an merasim 
bütün dii
nyaya 100 
telsiz istas
yonu taraf. ~ 
ından bild• .;:;;.::,;c;~.h,,;;.;a> 

NHronlka. nın Clalatadakl 
idarehane•• 

irilecek ve M. Hoover 
' 1 bu suretle mittehidei amerikanın 

anrdı. Bir .,._.ıar ~ıinde 
•kırmızı yumurta,. aerfavbUile bir 
makale netretmiş ve bu makalede 
türle hük6metine zulüm isnat et· 
mişti. Bunun üzerine gazetesi ka
pandı ve kendisi de Ankara istik
lal mahkemesince ilci aeoe hapse 
mahkum edildi. 

Bir sene· evvel cezasını bitire
rek çıkınca, tekrar "Proiya .. ga
zetesini çıkarmak istedi isec:\e, 
müsaade verilmedi: Başka bir P· 
zete imtiyazı almak istedi. Mah· 
ktlmiyeti oldutu için imtiyu ve· 
rilmedi. 

Bunun üzerine muvar.. 
tile "Hronilca,, yı neşre başlaaı. 
Gazetenin mes'ul müdürlüğünü 
de matmazel Elen isminde ram 
kızına verdi. Bu matmazel halen 
gazetenin mes'ul müdürldür. 

Oda kongrası 
Bu hafta içinde encümenler 

rapor1arını verdikleri taktirde tica· 
ret odası kongrası toplanacaktır. 
Kongr~ günü gpetslerle ilan .~; 
nacaktır. 

haricinde mukim milyonlarca lh· 
ali bu tarihi vak' aNn bütün aa· f•h--· d.Wk'8• -tık..,. ta· 
kibe muvd8k olacaklardır. Aynı 
zamanda Televizyon vuıtamyla 
dünyanın her tarafına bir çok re
simler netrolunacaktır. Tarihi 
alaya 20 bin kişi iştirak edecek· 
tir. Bir çok zuvvar dalı• şimdi· 
den Waıhingtona gelmekte ve bu-
raya biç olmazşa 100 bin seyir· 
cinin vüruduna intizar olunm&k
tadır. 

Bu gün sanayi enç9meni top· 
lanarak rapor1ar üzerinde tetkıkata 
devam olunacaktır. 

Havalann ıoğuk ve mütehaa · 
gitmesi yüzünden Avrupanın her 
tarahnda oldutıJ gibi latanbulda 
da _grip vardır. 

Bu hususta malQmabna mura· 
caat ettiğimiz Sihhıye m\i4ürii 
bir mubarririmize depıiştir ki : 

- "Grip Avrupanm bazı 1e· 
birlerinde oldutu gibi ı.tanbul
da salgın ve telılikeli bir hlllde 
delildir. 

Ancak mevsim dolayıaile baza 
kimseler iyi muhafaza edilme-

- mekten müte-.emt aotuk alım· 
lığından muztarip bulanmaktadsr· 
lar. Aldığım raporlar her hikle 
şehrin sihhabnda biç bir tehlike-
yi mucip vaziyet olmadıtuu göt
teriyor .,, 

Y ozgatta •elzele 
y •s.pt. 3 [A.A) 

Akdet madenin& dGn ... 
onalbda ticlcletli bir zelzele ol
IDUf harap bir ev yıkılDfbr. 
insanca aylat yoktur. 

Dünkü maıaamereden bir lntıba 

Güzel san'atlar akademİlinde, 
dün 4'7 inci devrei aenevisi müna• 
....,... merasim yapdch. 

Jiitiiı~ ...... - .,,,., 
• •- .. !..&:-L etti ...,.,.n muuınereye ...--. • 

ler. Akademinin geniş solonuau 
güzide bir davetli zümresi dol
durmgftu. lcürıiye ilk dafa mek-

tebin talebelinclen Zahide ban• 
geldi, kısa bir hitabe ile bamruna 
teseklcür etti. 

Bundan sQnra bu seae mima· 
ta 1 

Bu günde 
ııar varı . .... ,.,., 

Kar tipiai Akdeniz •e Kala· 
den.mele de hikmünü icra et· 
mektedil'. Belcferiea vipur1udan 
Lantus relmemittir. R.ecel Carol -geliaiıtir. 

Akdenizden Dalmaçya, Tre- i 
gontan, leripa, Raşit vapudan 
gelemedikleri gibi Semiramis 
aeç vakıt müşlcülitla gelmiftir. 
Bugün yana gelmelerine intiur 
olunan Ratterdam, Nevyork, Om
prea of Skotland aeyala vapurla 
nnm nerede oldukları mal\im 
detildir. 

Seyrisefainin Cümlwriyet va
purtı Trabzona müteveccihen yo
hma devam etıneldedir. Mersin 
vapuru A,..ı.kta. Nimet, Aatal· 
ya vapurlan Karablgadadular. 
.Min sabah Mudanyaya sicim 
Kocaeli vapanı Gemlite iltica 
etJDittir. Çanakkale vapura Kül· 
lüle limanıilclaıJdlr. 

Pertenbe gecesi bqlayan kar 
hıtınaaı, dün de biç durm.,Wan 
devam etti. Fasılasız yağan kar
lar, arlık bu ka~ilden sektelere 
.t.tmata baflayan tehir mlDalca
Wmı p.. iatizamPzhta ..trllde· 
eti. Ne tram•ylar ........... 
~ yarhill,or •• ele otomo
~iller kendilerinden 'beldue11 
laiımeti • ec1e1>Qiıom• 

l M~ ~ ıcıy,....dcı l 

rt pbeeinden me'zun olan 22 
gence diploma tevzi edildi. 
Diplomalan vali Muhittin bey 
. ~ ...... ~ ..... 

••• lleriai d• . 
Mü& ııldben bu senenin me

zuaı.n namına Sami efendi, 
güzel ye heyecanlı bir nutuk 
töyledi. 

Simi efendi, güzel 181l' atlar 
abdemisinin ilk mezunları ol
duklarım ve bununla iftihar ettik 
lerini, kül ve kerpiçten ibaret 

• 

blaıııvauaa...enk ve ziya verece
kleııiDi .;,ledi ve -nutkunu Necati 
bey ~n zİfaından 41-
tıe' ..arlerle bitirdi. 

"'Smai ellwliden Mara uaelcbltllıl 
• kademli bocaeı Vahit bey ile 

talim hey.eti namtna davetlilere ~ 
şekkür etti. Bunclaa llOlll'a mektep 
~idi, ve davetlilere .çay, .pn•• 
ikram edildi. 

Geceleyin de talebe ailesi _.. 
lcinı haur oldup halde bir.._ 
veril di ve sabaha kadw ejls'l• 

ÇARŞANBAYA AÇILACAX 
MEKTEBE QAZIRLIK. 

MEKTEBiN GA YESI iHTiSAS SAHI'11 
iŞÇi YETIŞTffiMEŞTIR. 

Hazırlanan bir der-ahan• ve 
mOclür l"alk &abrl Bey 

ı'laarif vekiletı ta, , .tından şe- iltiap eden üç oda hazırlı....,: 
hrimizde, bir teknik ve matbu· br. ilerde icap ettiği taktirde 
cılık mektebi açalacatını ,....... batlca odalar da tefrik edilecek· 
tık. Mektebin deYlet matbaallla- tir. Mektebin hey' eti talimiyelİ 
q. -1..-ı takarrür etmitti ve de tespit eclilmittir. 

clevlet matba ... ._da, ,.. ldfi (Mabadı ~ncü .taf. 



Devlet dairelerinin birinden olmalıdır. Eğer olmasa o iş çok 
· VilitJ1efle 

infisal etmiş bir iki memur top- tehlükelidir. 
!anıyorlar, ticaret etmek istiyor- Bundan başka iş karlı olmak 
lar. Onda dokuz, bu makule kim- şarttır. Eğer bankanm alacağı 
seler şu tarzda iş görmektedirler: faiz işin karından fazla ise o ti-

Zımni bir iddia: Biz muktedir carete girişmek çılgınlık olur ... 
ndamlarız; piyasadaki köhne tüc- Her yerde olduğu gibi, bu 
carlar ne bizden akılhdır, ne sırada, memleketimizde de faiz 
bitclen bec rikli. yüksektir. Ödünç para ile ticaret 

etmek güçtür. Bir iş yüzde elli 
Sermaye? En birinci serm ye kar bırakmalıdır ki bankalara 

lşlerhı c:iirüncemede bmı.kılma· 
ma91 akkında Dahilive Y~kaletin· 

" den I~tanbul viliyetine tebliğ cdi· 
len kamın bütün şuahata tamim 
olunmuştur. 

Aynı zamanda Vali bey bu em· 
rin biitün mfidiran tarafından im· 

edlimesini bildirmiştir 
eski münasbetler ve hat:ır'dır. yüzde yirmi faiz ve komisyon 
Zaten biı memuriyetten çekilir- verilebilsin. Emanetle 
ken bize yardım vadetmemişler Acaba Türkiyede böyle yağlı -
mi idi? .. işler çok mudur? Hiç zannetmi· Ahiue komisyonu 

Naktl sermaye? Adam seh del yorum. Mes' ele kredi buhranın
Milli bankalar milli tüccare •yar- dan ziyade cehil ve beceriksiz· 

dım etmekle mükelleftirler. Ken· 
dimize bir kaç bin liralık bir 

lik mes'elesidir. 
Her kes ticarete ablıyor; pek 

Abide komisyonu perşenbe gü· 
~ü içtima ederek Cümhuriyet abi· 
desi hakkında kat'i kararını vere· 
ccktır. 

azımız istihsalata abhyoruz. G • 
kredi açtırırız.,. Eğer vaktmda yet· karlı olan küçük san' atlar Komi yon evela, abidedeki sa-
senetleri &:ieyemezsek vadeyi hemen hemen mühmeldir. Aslo- knthk hakkında mütehassıslar ta· 
tecdit ettiririz. Üç, dört defadan lan istihsaldir, ticaret onun fer'i· 
sonra tecdit mümkün olmazsa: dir. istihsal olmalıdır ki onun 
YaŞasm diğer bankalar! mübadelesine lüzum görülsün! 

lptid i sermaye? Bir idarehane Ticaretimizi geniş mikyasta tuttuk. 
kiralamak, kağat, mrf, adres bas· Bazı tüccarlar çaresini buldular, 
tırmak için sermaye ? Ona da ihtiyaçtan ziyade mal getiri· 
Allah kerim.. Bizim hanımın yü· tiler ve neticede piyasamızı rezil 
züğü, küpesi, bileriği ne güne edecek derecede iflas ettiler. De-

mek ki memleketin bu mertebe 
duruyor? iş inkişaf ettikten sonra idhalita tahammülü yokmuş. 
ona daha alilannı alın%.. Bir Ticaretin bir mübadele vası· 
firma ihd edildi: Ahmet, Me- tası olduğu unutuluyor. Memle· 
hmet asri beyler komandit şirketi. ketimizde tüccardan, esnaftan zi· 

Yimıid bir ihtimal bu ticar· yade müstah ıl ve san' atkir gör
c-t hane iş görebilir. Fakat yirmide mek isterim. istihsal yoksa tüc
on dokuz ihtimal yeni tüccarlar car neyi alacak ve dışarıdan ge· 
~öyle vaveyla edecekler:- Ban· tirdiklerini kime satacak?. Orta
kaların görii çıksın! Kredi etmi· ı da bir müvazenesiılik var. lstih
yorlar ki ... $ankafar vazifrlerini ·salatı ehemmiyetsiz bir diyarda 
v.örm zler e biz zavallı tüccar ticarete büyiik yer vermek yol· 
ne y p ım? 1 cusu olmayan bir mahalle posta 

Kred' noktasından: mali mile· işletmeğe benzer. Seyrisefain ida-
resi baltada iki defa Cidde ve 

s<ıesele-rm aksılıy,ınden, titizliğin· Hüdeyde liman1anna posta işlet· 
d "l ~ .. yet umumidir. İnsaf ile sin. Bunun neticesi iflastır, 
dü ün 1ım; bankaların çok kus- Memlekette görülecek iş mi 
uru olmakla beraber, aceba tüc· yok? 165 bin kilometro terbiin· 
cnrımııda kabahat yok mudur; de bir vatan. En iptidai sanayie 
b ,,rılar usuJ ve kaidesine uygun ait eşyayı bile dışardan getirti-

rafından verilen bir raporu okuta· 
cak, sonra bu rapor muhteviyatına 
karşı M. Kanonikanın müdafaasını 
diııliyecektir. 

Müteakiben de lazım gelen ka
rarı verecektir. M. Kanonikanın 
kanaatı udur: Abidenin ikmal edi
lip anhn11aj yapılırken ve şehrimize 
gelirken bazı yer]eri çatlamıştır. 

fahalline vazedilirken de bir 
iki çatlaklık olmuştur. 

M. K.anonika bunları resmi 
kO§attan evel alçı ile kapatml§ ve 
öylece bırakmıştır. 

. imdi abidede çatlaklık vardır 
diye vuku bulan iddialar bundan 
neş'et etmiştir. 

Diğer taraftan miitahassıslar 
hu iddiayı kabul etmeyerek ahi· 
dede esaslı çatlaklıklar mevcut bu
lundtığunu nöylemektedirler. 

.Bütün bu cihetler perşenbe İç· 
timaıııtle anlaşılacaktır. 

Komişyonun reısı bulunan 
Hakkı Şinasi pş. Çarşanbaya şeh· 
rimire avdet edecektir. 

Yeni heledi)-e azası ır surette çalışmıyorlar mı? ı yoruz. ı 
Ticnı i kabiliyet ve az - ""k Ev san' atları, tezgahlar bile 

y- t ld T b ıı·~· · dd Halk ftrkıısının nahiye ve kaza 
"' rmaye? Bunlar kendilerinde unu u u. en e ı5ımız 0 ra e· 

ye geldi ki her nerede ise piş· idaı e he ·etleri rei leri çarşanba 
ıne\ cul mu? Kredi nedir? Bunu mi ekmek ve filcan içinde çay günü fırka merk~zinde içtimua 
zannederim, çoğu bilmez. Kıredi, bile Avrupadan gelecek.,.. davet edilıni)erdir. 
Lir baı kanın tüccara vereceği , Bir az zahmet buyurunuz, 
srrmayı değildir. Eğer öyle ol- • Edirneden öteye, Bulgaristana 
saydi o ticareti banka kt>ndi geçiniz : memlekette yapılması 
eline alırdı... Kredi bir kolaylık· 1 mümkün hiç bir nesne yoktur 
tır; buıwn mekanizmasını şerhe· ki dışarıdan celbedilebilsin. Bul· 
delim: 1 garistan bize aba ve soğuk bez 

Ortada mües es bir fabrika idhal etmek istiyor. Bu teklif 
v.ar; bu fabrika mefruşat yapar. karşısında utanmalı, kızarmalıyız .. 

Bu içtimada yeni cemiyeti bele· 
diye azasının kati mahiyet iktisap 
edecek olan namzetleri son bir 
defa tetkik olunacaktır. 

Namizetler o akşam matbuata 
verHcektir. 

Surlardaki çatlaklar 
:vlas~ıuatını tüccarlara satar. Bu Fethi nwmalik yok, mali Bozduğan kemeri fü~ surlarda 
satış ekseriya veresiye 'olur. ~anaim yok, istikraz da yok 1 vukubuian çatlaklıklar mahalli 
Sattığına mukalıil fabrika k~ide- lk~isadiyata arka kapıdan giri· belediyelerce tetkik edilmektedir. 
ten doksan bir günliik bir hono yonız: iptida istihsal, ondan Çatlak yerlerdeki taşlar helediyc
nlır. Fabrika işıne devam etmek sonra ticaret... Biz ticareti istih- lerce yıktırılarak bir k111.a vukuuna 
veya daha fazla iş görmek için sale taktim etmekle arabayı meydan bırakılmamasına çalışıl· 
o senedi kırdırır. Bu suretle öküzelerin önüne geçirmiş olduk. maktadır. 
ınürssese issiz kalmaz va banka B nla bas't hak"k tl d f u r _ 1 1 a. ar ır; ~- 1 Hava gazı tarifesi 
'"'a ötekinin, birikinin-her dakika kat teessuf olunur kı bu bedı- ı 

. • eri alınması mümkiin olan-mev- hiyeleri bile henüz ekseriyeti- Hava _gazı ~irketler!nin. yeni ~iç 
u1.Antını 91 g'in için 'c;letir. ınız anlayamıyor. I ayhk tarıfelerı taıızım edılecektır. 

Bono ıdeten kaışılıJı CELAL NURi Bunun için Emanet Zonguldak~ 

1 
1 

KEMALETTI ŞCIKRO 

- Evet .. 
- Anlamıyorum ... 
Anlamıyor değil.. Pek güzel 

anlıyor.. Fakat anlamak işine 
gelmiyordu. 

Aralarında kısa bir müddet 
ükut hakim oldu. 

Sonra irfan, sesine bütün 
elem ve yalvarış kuvvetini vere
rek bağırdı ; 

- Siıheyla ... Seni seviyorum .. 
Anlamıyor pıusun ? .. 

Ru hıt ba bir hıçkırık cevap 
\ e;ıd". 

hl.. Sizi görmemeli idim .. 
: ~ rı' 1 ~rşı:aşmamalı idim .. 

~ mn ·özleti ar tk 
. B .... n stnt sc ... r\ı 1ım 

.......... ,.,ı. bı'l f ... -ı:- "T: 
ı' ... --"•-· 

1 beni sevi}orsun. Buna katiyetle 
eınininL, O halde .. , 

- Irf an bey! Benim zavallı 
kalbimle oynamaktan ne zevk 
alı) orsunuz? 

-.Ben kalbinle oynamıyorum. 
Yalnız.. Yalnız senin saadetini 
düşünüyurum Süheyla .. 
"Verdiğin kararın mantıksızhğı 

karşısına geçerek hayatını acı 
günlerden sıyanet etmek istiyo
rum, sana bir az evvel bUtün 
delilleri ile serbest, hür, hara• 
katında nıüste kıl olduğunu ispat 
etmedim mi? 

Faknt siz erbest deiil· 
siııizl 

Bu t!i.inıl • Il'fanm hararetlen
.! 

1 
-:ıe. ~ ...... ~ t~ ı.ize :nd~ l :JZ 

gibi bir duş te'siri yaptı. 
Süheyla bu sözleri asla bir 

hiicuın ve ya tariz maksadı ile 
söylememişti. O yalnız acı bir 
hakikata işaret etmek istemişti: 

- Nışanlınız var. Yakında 
evler ecek.. Bir yuva kuracak 
değil misiniz? 

irfan sarardı. Eğer ~cenin 
basan · a nlığı olmasa idi göz· 
lerindt Korkun'ç bir hiddet ıtığı~ 
nın çaktığı farkedilirdi. 

- Nışanlım ... Diye kekeledi ... 
f.'vet.. Bir nışnnlım var. Fakat 
d a onunla evlenmiş, bir yuva 
kUrmuş değilim. 

- Perihan sizi çok seviyor ... 
-Adam sen de .. Hem sevdiği 

ne ma'lüm? Sevse bile aşk o 
yaşta ki kızlann kalbinde hakiki 
ve ya devamlı izler bırakmaz.. 

Dogrusunu ister misin Süheyla? .. 
Kendi kendime pek çok defalar 
sordum. Perihanın yuva kuraca· 
ğ.nı 1 onunla günün bi.inde evle· 
J.t; e[:rni hiç d:hm kesmiyor. 

\J,ırt 1 , ıcı >) 

tan kömür fiatlarmı sormuştur. 
(,:C\ ap gcidikten sonra tarifeler 

te~pit edilecektir, 

~u varidatı 
Evkaf suları, \·aridatlarile he· 

rabcr, Emanete tevdi edilmi~ti. 

Vakıf ~ular, iki sene evel devre· 
dildiği halde, suların varidatı, 
Emant ile Evkaf arasındaki ihti· 
lıifuın dolayı son günlere ~adar 
verilmemişti. Bu ihtilaf hallediJ
diğinden artık su varidatı Emanete 
geçecektir. 

Ancak münhasıran suya taallllk 
eden vakıflarla diğer hususata 
miiteallık vakıfların tetkıka tı çok 
uzun siiriiyor. Çünki bu vakıfna· 
meler, eski bir lisan ile yazıldığı 
için tefrikı müşkülatı celbetmek· 
tcdir. 

Fidanlık 
Sehremaneti Yıldızda bir fidan-.. 

lık tesis etmişti. Bu sene soğuklar 
şiddetli:dernm ettiğinden fidanlar
dan çoğu çürümü~tür. Ancak came· 
ki1n1ar içinde yeti~tirilen fidanlar 
fazladır. Bu fidanlar arasında mey
vah ve meyvaı:;ız a~açlar vardır. 

Şehremaneti, ağaçların memle· 
ketimizde tekessürü için fidan ye
tiştirmege büyük bir ehemmiyet 
veriyor. Bu sene cam akanlık ta ye
tiştirilen fidanlar, havalar açar aç
maz ucuz bir fiat ile piyasaya çıka· 
rılarak satılacaktır. Bu fidanlar için
de çok nadide ağaçlar vardır. 

Dellerdarliltıa 

Menilıt şi~ketinden ceza 
Defterdarlık idaresi Menillt 

Fransız şirketi aleyhine takibata 
başlamışhr. 

Defterdarlık bu şirketten ha
ciz tarikiyle şimdilik 200,000 lira 
tahsil edecektir.Bilahara 200000 
lira daha almak üzre şirketin 
malına üracaat olunacaktır. 

Menilit şirketi aleyhine bu su· 
retle hareket edilmesine sebep ha
zineye ait olan borcunu saklaması· 
dır. 

Barut ve mevadı infilikıye 
inhisar idaresi muamelatını bu 
şirkete devrettikten sonra, şirket 
hazineye veril~esi lazım gelen 
kazanç vergisini tediye etmemiş· 
tir. Bir ihbar üzerine meseleden 
haber alan defterdarlık ife vaziyet 
etmi ve şirketin kazancını 400000 
lira tahmin ederek ona göre mu· 
ameleye başlamıştır. 

Müteferrik 
Bankalardaki Türkler 
Şehrimizde bulwıan bilumum 

ecnebi banka ve şirketlerine ticaret 
miidüriyetiııce bir tamim gönde
rilerek, mevcut memur 'e müı::ta
hdiminin r:ıaaş: mevki ve mezhep· 
lerini mU~ir bir listenin tanzim 

irfan sustu, Son sözleri genç 
kadının üzerinde garip bir tesir 
bıraktı. ikisi de sükilt ediyorlar
dı. ikisinin de nazarları dalgın ve 
masa üstünde bir yudum bile iç· 
ilmeden kalmış, buz gibi olmuş 
çay fincanlarına dikilmişti. 

Bir iki dakika öylece geçti. 
irfan başını kaldırdı. Yanında 
duran Süheylaya hayran hayran 
baktı. Akşamın kesafetini yırtan 
san elektrik ampullerinin gölgeli 
ziyası altında onu daha cazibeli, 
efsanevi bir güzelliğe burünmüş 
daha harikulade buldu. 

Tahammül edemedi. Her türlü 
ihtiyatı unuttu. Ani bir haraketle 
genç kadının ellerini tuttu. 

Ateş gibi yanan avuçlarını 
heyecandan ti'reyen parmakları 
arasında sıkarEk boğuk bir sesle: 

- Biz deliyiz Sühey'a.. dedi. 
Demin Gana felıefeden ruhiyat· 
tan, mantık ve kalp kuvvetler.in· 
den, yok daha bilmem nelerden 
b_hre~.r..kc= ~ıtkcı.;. .. :" e.J- .:--·cnsma 

mİ§tİr. 

Şimdİ)C kadar gelen fü;tdere , 
naıaran baııkahırJa '1 urk: umuru ' 
pek ziyade ihmal cı.lilı'liiltir. j 

lstaııLuld..ı bulwmıı t cnebi ban· 
ka ve şirketlerin adedi 120 dir. 
Bankalardan alınacak <'evaplar Ik· 
tisat V nkaletine gunderilecektir. 

Aferaş yalisi gitti 
Mülkiye müfettişi iken l\leraş 1 

valiliğine tayin olunan Ferrulıbey 
mP.muriyet mahalline doğru hare· 
ket etmiştir. 

Sivrisinek nıücadelesi 
Havaların fena gitnwsi dola~ı· 

siyle Pendik ile Haydarpa.,a ara· 
smda t-®ıl n :-ıiui&inek müca· 
uelesı m~vakknten tatil edilmiştir. 

Bir 
ha 

- 1 
Taksim şbidesinin iyi yapılma

dığı ve daha biı- kaç ay olmadan 
mermer aksamına ait taşların 
kopup düşmeğe başladığı hakkın
da gazetelerde vaki neşriyat üze· 
rine dün heykeluraş Kanonikadnn 
:ı:U mektubu aldık: 

"Müdür Bey, 

Son günlerde lstanbul gaze
teleri müteaddit defalar gerek 
şahsım, gerek taksim nbidesile 
meşğul olarak bu hususta yanlış 
malumat neşretmişlerdir. Binaen
alayh atideki hususatın gazete
nizle neşrini rica cder"m: 

lstanbula hiç )r ki se tara
hndan çat nim ksızın hüsnü niy
etimi ve taksim :ıbid si için 
istimal ettiğim mermerlerin cinsi 
hakkında mevcut düşüncelerin 
gayri varit olduğunu iı;bat için 
kendiliğimden geldim! 

mesele, alakadarların nazarı 
maddeletine tevdi edilmiş olduğu
ndan hakikata mukarın olmayan 
şayıaların gazetelerde hüsnü 
kabul görmemesi şükranı hıucip 

olacağı gibi gayet vazih olan bu 
mes' ele etrafında iltibaslara da 
meydan verilmemiş olacaktır. 

Mektubumun gördüğü hüsnü 
kabulden dolayı teşeKkürlerimi 
ve hürmetlerimi takdim ederim 

efendim." 
K non kc: 

Sa akai l1.,ıtr 
Ala Evsnt Edna 

• kuruş kuru~ kuruş 
Buğdaydan 33 30 26 
Arpadan 42 40 O 
Hurmadan 156 104 78 
Üzümden 156 130 104 

Diyanet işleri riyasetinin fet
vası mucibince· Sadukai Fıtrınzı 

• Uil 

"' 'a a ciğ r 
vazif ı i 

-2-
Kara ciğerin en ınli~ 

zifesi safra ifrazıdır. />.) 
manda kara ciğer kıuıda 
ker mıktarını da idare 
yediğimiz ke bonlu, ~ 
dü1malı maddelerin (u 
kerli şeyler) fazlasını ket\ 
de tutmak uretiylc {1 
keza alboıninin vucutta 
ğ-işikliklerini de idare ed,rt 

İşte bazı zamanlar ~ 
ğer iyi çalışa , azsa k~~ 
hi bozukluk olur, te~ki ~ 
~işir. Fakat bu sözler• U ~ 
ca sinirliler yene k~d :eıı 
l·araciğ-er hastalığı şuPffe 
ceklerdir. Fakat h 
d. L k .. ı.rıt e ıp o manı muşı-. 

1 
yete sokarlar, heki!ll 
sö1lerine itimat etsinle~ 

Biz bunlan karJ 
ehemmiyetini anlatınıJ: 
yazıyoruz! 

Lokman 

Bir ist:ifa - 'fice.ttl 
sana~ ı şubesi mudUrU Vahi~ 
etmiştır. Bu iııtifa\·a sebe~,d 
hin defterdarlık hukuk Jll!W 

ta vin edilmesidir. 
• Vahit beyden inhilul ~ 

şube::ıine antr<'polnr katib1 

Galip Bahtiyar beyin uıyitı 
muhtemeldir. ti, 

Sanay bar'll' ıJiıl 
üdürü - Sanayı ırııı' (P' 
mUdurluğune tayin edilefl 
diri umumi · Sad{-ttin bef r 
gelerl\ vatifesı e bnşltfll1•Ô( 

G n köf11 b~ 
Zoııgnldal\ hauasınd:ın ,ıı ~ 
18 npurln 36,890 ton J; "J 
edilmi tir.Bu komtlrlerdetl ·oe 
Pitı" UOO tonu .Mersı , 
ıniş ınl.Jtebııkısı ııelaiınııe 
tır. / 

Bir vef -ser~ 
lavuz Kaprtıınlnrındnn .Abd stl 
di e' C'l ki ak snı Cad~bO e' 

hnnesinde seki.ti kalb~ ) 
etmistir. / : 

H .. k.... 11el( u 11me v J 

hankas ndaJJ 
' ·n lira i tı 

Devlet Haznesi ael~ 
kası aleyhine ı so.CJO?k' 
dava açmıştır. BelçJ ·~ 
mefouh kibrit şirketi ,ı 
olduğundan şirkete fl fl 
borçlan tesviye etJJl' 

gelmektedir. 
Şiıketin Hazineye 0 

liradan fa11a borcu }3t 
nazaran bu paranııı e5 
kası tarafından tedi' 



~ lahay,,, 2 [A.A) 
ile ae~teleri ~udibn 
~ ol ka arasında akte
~ ~~ ıauahedenin 
g.,..~ 1-a. eı 'Ve ikinci i&ll'f!t· 

l...L~ ~ilhim noktalar 
~n dolayi ( Ut· 

leL..._ ~ )l ad ) gasete&İDİD 
L.~'Wllf .. ~ter e çektili 

el~ ybi -.rettili 
~1tı'1teta:!:p ohuacbğını 
~~ •nıa ltfar komHyo
~ ilQ k ~e olma&a davet 
..._~ n~l'~ır-Yon ikinci ıu· 

~"'q\p edij ~il.an hWaaanın 
' dıetni de tahkik 

t 
~. Ue Jıeı ~rükset, 3 [A.A] 

· İddia td?ka arasıada ak· 
il olctnau ilen muabedenin 

· ~ 'İtae 
4 

ıannolunan M. 
• ~~ lnst~rdam sur'at 
• .&;llCU.hı· sırada tevkif edil-

~L:~ kaı-şılanıaıı.a aelen 
~ ""' ol e ~ ...:_~ 0nnıuştur. 

&111 il~- · Brüksel, 3 1 A A] .. ~ n~•ııü· "· 
'teg1~ \Jleıind tiç':abı 4 saat 
c~ ~Qf e hıazat tasni 

,. ..... '-un eylemiştir. 1.;e-
1...: b te\'kifi ~ 
.ı.:. _ qehıe . an bean 
... ~ ~ hıdayette sahte 

~ ~'tiııde :~uk teşkilinna 
~~~ ~ Fakat böyle 
lh ~ hır gllzeteci ile 

"'-
1 
dQlflııd~ ~i!ade kirlı 

~ere~ h •çın fıkria· 
' 

11 
gazeteci ile 

~ ";etetel'iBr;ksel, 3 [A.A} 
lllb .. ";: ... 1laa .1 rank Beine-
• ~ ıe . 

" "''- ~ llıtıka Bel~ıka ara· s"· ıe.~ı \'eleı aekeri· 
.. , ~ 1"1 b · eden veaaıbu 

~~'te ı' bu.~:-~ tasni eyledi
bı~ tt ele~ 1_ tpten evel 
-~~'8ın.ı_ 11..:teu gayri iki 
~ ~~~i tıtı~ilcuda getirilen 
~. ı~l'afttıa tane ittihaz et-

~lttı l'll~•eld bulunduğunu 
it~ llthıe e. çıkan Jour· 

~,-:" llın IDUIBDDt 
-·~ b' . 

M. Hoover 
Kabinesini teskil 

etti 
Waıbington, 2 [k..A:] 

Reisicöw.lwr l\I. H~,·er kabi· 
Deiini atideki zenuaıı mürf'.kkep 
olarak tetkil etmiştir. 

M. Stim~n Hariciye uazin, M. 
Androw Mollon Malire nazın, M. 
Rn Wilbur Dahiliye nazın, M. Ja· - . 
mes Good Harbiye DUU'J, 1\1. Wil, 
üam 'Mitclıcl A<llivc IMWl'J, M. 
W alter Brovvn Po~ta ve telgraf 
nazırı, M. Charles Adams Bahriye 
nazırı, M. lamcs Davis Mesai na· 
.zın, M. Anhur Hyde Zıraat nazırı. 
Ticaret nazaretine henüz kinıse ta· 
yin olunmamıştır· 

Washingto.o, 3 [A.A] 
Şikagolu · mister A. Robert Pa

terson LeID4>et '~.Qt kabinenin ti· 
caret nuaretiııe. tayin olunduğu 
\·e bu suretle kabinenin ikmel 
edilditi bildiriliyor. 

Alman huhraw 
Berlin, 2 {A.A] 

BatVekil .M. Mnller R~isi cumhur 
Hindenburga verdiği raporda parla· 
mento azasından mürekkep 'le daha 
genit bir esas~ mllsienit hir hUkdmet 
teşkili için sarfetti~ Pmeklt'ri izah 
etmiş ve kabinede tadilat icrasının 
halen imkansız bulunduğunu tt"şrih 
eylemiştir. Raporda netice olarak 
şimdi ki hlikumetin iktidar mevkiinde 
kalması teklif olunmaktadır. Reisi 
cumhur rapor muhteviyatını tasvip 
eimittir. 

İçki ye karşı 
\ 1ashington, 2 lA.A] 

M. Koliç men'i mttsakirat kanunu 
hilifında hareket edenler için daha 
şiddetli cezalar tayin evleyen bir ka· 
nun layihası imaa etmittir. Capın 
azami haddi bet sene hapis Ye on 
bin dolar olmak Uzre tespit edilmittir. 

Siyasi bir katil 
BeJgrat, 2 [A.A] 

, Parida ki
1 

araavut sefirinin kaaili 
olıup tahliyeNoi muteakıp bir amavut 
pasaportu ile arnavutlu~a doomel~ 
üzre ~koelokyadan gelm~te olan 
• Vouciteraa • treııde revolverle öldu· 
rUlmll!tlir. Cenubi sıruitanda bir de
vir seyahati yapmak Uzre aynı trene 
binmiı olan dahili~ e m Ufettiı1erinden 
biri de maktul düşmu~, hir gPnç as· 
ker ağır surette yaralamı!Iİr. Di~M 
bir asker hafif surette me<'ruh olmu· 
§tur. iki kiti tevkif ~diloıişıir. 

Rus sahilinde balıkcıhk 
Loadra, 3 )A.A] 

Rusya sahilleri boyuaca mevcud 
balık yatakları İngiltereye sipariş 
edilen mayinlerle tahtı muhafazaya 
alınacaktır. 

Bu mayinlerin İngiliz balkcı ge· 
milerinio sık sık uğradıkları sıılarade 
dök.nlüp dökl\lmeyecekleri takdirde 
İngiliz menaf iiuiu himayesi içi o ingi· 
ltere hükumetince ne gib tedabir iti· 
kaz olunacağına dair !vam kamara· 
sında bu glialer de haciye nazırına 
bir sual irat olunacatir. 

Leh harpiye bütcesi 
\'nrşova, 2 [A.A] 

Maretal M. Pilsudeki ı'iyanda har· 
l.ıiye bUtcesinin mllzakere:,İ esnasında 
yeni butce de memleketin müdafaa· 
tıııa tahsis edilen paraın 814 milyon 
zloıiden ibaret oldu~nu so~ lemiş ve 
demiştir ki: 

·Bu gtinkü kambiyoya nazaran 
1924 harbiye bUtcesi 1 Milyar 200 
milyon ziloti idi. iki erkam arasında 
ki fark harbiye bUtcesini ne kadar 
tenkis ettigimizi gösttriı'. Bu miktar· 
dan bir kamı da kanı harbi)·eve 
tahsis edilmittir ki bu para bilhasaa 
Lehistanda tevssU eden casusluk te2' 
kilat1aa karşı kulanılmal~tadır. 

ve bu gueteeide metkUJ varakayı 
mabut Utrecht gazeteıinf' satuğını 
ve bu guetenin de metninde ~ 
tashihat icra etti&ini ydlfor. Heı· 
ne itıicvabı e111a1ın<Y aynen fU 
s6zl~ri sö,·lerniıttir : .. Bu \'esikayı 
utıo alan· adamı kafe .. e ko)dWD. 
y aptıllm teY adi bir Jol:ıuclır.cı· . . 

3 
---·-----~ 

1, •• 1 Faclalarl 1 
iZ 

ltalyanlar 
Aiti senede iki 
milyon arttilar 

Roma, 3 [A.A] 

Vatani bir 
çenberi 

ihane·c 
sardi. Kar1le 

KEMALETTiN ŞOKRD 
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500 Okuyucumu

za takdim edecetiJniz ·3000 
lira kıymetinde Illuhtelifı.edi
yelermize ait kuponlann 1 
inci ini bugün derç.ediyoru. 
Musabakamıza iştirak ıçm 
topymması lazım gelen kupon 
miktarı, evelki musabaka.mJ 

Resmi istatistiğe naza· 
ran İtalya ahalisi son altı 
sene zarfında iki milyon 
raddesinde artmıs ve ı;im· .. .. 
di 40,796,000 nufusa ha· 
liğ olmuştur. 

Edirne vilayet ınecliı;i . 
Edirne 3 T A.A] 

Hu gtiu 'ila) etittıiz umumi mec· 
}iı;i açıhnıstır. 

'frak' ade kar . 
Frlirne. 3 !A.A] 

Trak~ ade iki günden bt>ri 1\ar fı
rtınaları hllküm sllrmel,tedir. Bu atin 

·1stanbul ve Avrupa postaları gelme· 
miştirr 

Papalık ve ruslar 
B<'rlin, 2 [A.A] 

Koolnish ' olk·sıcitung ~azete:>inc 
nazar3n papalı!\ makamj ile Rusya 
arasında akdi muıaı::a\\ er J,on!,or<lato 
lıı~ iha&ı Berliııde ki pnpa 'el\ iline 
teHÜ olunmuştur. Lahıha111n metni 
gizli tutulmaktadır. 

Ispan~da bir tevkif 
~in lrit, 3 IA.A] 

ValtinC' garııizonu l\ıım:ırdaııı ce· 
neral Gionıa tı ')\it e'lilıniştir. 

x wwwı rrr 

Bir nokta 
Muhterem okuyucularımın be

ni affetmelerini rica ederim. Çü
nkü bu İngiliz casususunun çok iğ· 
renç, çok feci ve tüyleı- örper
tici, en soğuk kanlı insatım bile is
yana sevkedici vahşetlerinden ba
hsetmeğe kalemim varmıyor. 

Mesele haddi zatında iğrenç 

o'dugu kadar yalnız nezahet de
ğil, insanlık hududunun da hari
cindedir. 

(Senet) in hüviyetini tetkik 
eden ve bu adamın ue mal 
olduğunu bilmeyenlere anlatırken 
bu noktayı da yazmak lazımdır. 

Fakat ben ğene yazırayacağım. 

(Denet) in casusları!. 

(lngilizce dersane~i) nden ve 
bu dersane bozuntusunun iğrenç
likler"nden hah sederken bir ci
heti söylemeden geçemeyeceğim. 

Demiştik ki E . ., S... beyler 
ve L... efendi, Benete zevlt sim
sarlıgı yapnrkcn gerek nüfuz ve 
gerekse mevki ve memuriyetle
rinin verdiği geniş salahiyetle bir 
çok mahafil ile temasa ge.çerler 
ve ınuhafil genç kızlarını Taksim
deki batakhaneye sürüklerler. iş
te böyle ve bu suretle buraya 
getirilen kızlar arasında Ferit 

hükumeti ve hürriyeti itilaf fır· 
kası erkanının kızları, kadınları 
mensupları da bulunurdu. 

Batakhanenin iğrenç eşiğin
den içeri girerek burada iffet 
ve haysiyetlerini bırakan bu ka
dınların başka bir "3Zifeleri de 
vardır : Casusluk.. 

Soylu ~op]u bir ih:tn<'t 

Evet.. Benet .. bir taşla iki kuş 
vurmak için bir taraftan vatan 
hainlerinin kızları, kanları ile 
eğlenirken diğer taı af tan on
lara ayda yüz elli 1ir3 maas 
mukabilinde casusluk ettirirdi. 

Bu kadınlar, ikametgahları 
muhitinde, mel'un vazifelerini 
gizleyerek komşuları, tanıdıkları, 
ahbapları ile tema a gelirler, 
ağız ararlar ve duyduklarını, 
işittiklerini yemeden içmeden 
hemen (Bcnet) e yetiştirirler. 

Baba arı, kocaları, abeyleri 
bir taraftan hükUmet başında 
bin tür ü ihanetle,..le vatana dar
ba.lar vururlarken kıılan, kızkar
daşları, karıları da onJardan aşa· 
ğı kalmamak için alçaklık yarı
şına girişirler. 

işte memleketten kovduğumuz 
yadigarların soylu soplu ihanet· 
lerle işgal esnasında oynadıkları 
acı rollar... [Bitmedi] 

da olduğu gibi, 30 taneden 
ibarettir. 

Bu suretle 30 uncu 'kupon 
Martın 15 inci Cuma gÜ'8Ü ÇI· 

kacak nüshamızda neşroia&a· 
cak ve Martın 16incı Cumv· 
tesinden itibaren 1 O gün mÜı
ddctle idaremizde kuponların 
alınarak mükabilinde muaaba· 
kaya dahil olacak numarala 
fişlerin itasına bqlaıacaktır .. 

Kuponların idaremize t ... 
limi için 1 O gün müddCll: koy
mak suretile taşradaki ka,ıler· 
mizin de ınusabakaya i~ 
temin edilmiş olacakbr. 

Fişlerin tevziinden sonra 
ilin edeceğimiz gün, kitibia~ 
ve arzu eden kariler hu 
runda kur'a çekilecek ve kaza. 
nan 500 kariimizin fiş nume- 1 
roları gazetemizle neşredilerek 
kazandıkları hediyeler hemen 
kendilerine taktim edilecektir. 
Evelcede yazdığimız gibi: 

Matbaacılık 
& 

2 

22 G;;;a; 2 il.o/ Elle± L Et US as 

Bu hediyelerr11izden biri, 
kıymetli bir altın saattır •• Bir. 
kariimiz güzel bir oda t•kwm 
kazanacaktır. Bu iki hediy~ 

{Birinci sayfadan mabad J 

Mektep müdürlüğü vekaletine, 
devlet matbaaaı nı6dürü Faik 

Bugün de kar var! 
den mada muhtelif kariimiıze 
işlerine yarayacak ve kıymetli 

Sabri öey tayin edilmittir. Şehrin her taralmı &rten kar 
Teknik ve matbaacılık dersi· tabakaları, nakliyat vasıtalarına 

ne Londra matbaacılık mekte- hudutsuz maniler çıkarıyordu . 
binde ikmali tahsil eden Hamdi Karın şehir içinde his olunan 
Emin bey, Çinkograf dersleri mu- mazarratları, mülhakatta kendi· 
allimliğine Viyanede ikmali tahsil ni daha kuvvetle göstermek· 
eden Ali Riza bey, diger derslerede tedir. Mesela merkeze yalnız 
Devlet Matbasında 'ötedenberi şosalarla merbut olan civar 

l!l!!"!"!!'!'!!l!''!l!l!!!"!!rmı:o--~ I '<öyler, yolların temamen kar

Hamdi Emin 
a. 

Ali Rıza 
a. 

larla kapanmış olması dolayisile 

1 

adeta tecrit edilmiş bir vaziyete 

girmişlerdir. 

Yene kurt belAsi 
Etraftan gelen haberler, kurt 

sürülerinin merkezlere yakan çif· 
lik ve köylerin civarına kadar in· 
diklerini göstermektedir.Anado
lu hisarı civarındaki Kavacık çi· 
çifliği etrafında bir kaç kurt gör· 
düğünü bir çoban söylemiştir. Ha· 
lbu ki mezkur çiflik Anadolu 
hisarına azami 15-20 dakikalık 

ihtisaslarından istifade edillen 
. bir mesafededir. Beykoza merbut 

zevat tayin edilmişlerdir. 
Teknik ve matbaacılık mekte- köylerden bir çoğunun muiıaka-

b. Of t L't r· k' l lesi kesilmiştir. Karla mahsur kö· 
ı, se , ı o, ıpo ma ına an 

Ç yler de zaruri ihtiyaçlara taalluk 
kurslarıyla inkograf, tertip ve eden mevat kısmen temin edilmiş 
taşhih kurslarını ihtiva etmek- bullunmaktadır. Son kar fırtınaları 
tedir • 

dolayisile tetbirli davranmak 
Tertip ve tashih kurslarının 

mecburiyetini gören köylüler 
müddeti altı aydır. Bu şubeye 
alınacak talebenin mutlaka orta ihtiyatlı bulunmuşlardır. 
mektep mezunu olması lazımdır. Battan başa kar kitleleriyle 

Aynı zamanda bu şube mü- örtülen bu havalide münferit 
davimleri her eltı ayda bir im· vasıtalarla nakliyat yapmak çok 
Hhana tabi tutulacak ve muvaffak tehlikelidir. Çünkü tenha hava· 

·ı l d' ı lide aç kurt sürüleri dolaşmakta o an ara ıp oma verilecektir. 
Dlger subeler olduğu muhakkaktır. .. 

Diğer şubelere alınacak talebe 
için menşe ve yaş na:zan itibara 
alınmayacak ve her talip girebi· 
lecektir . 

Mektebin gayeşi, ihtisas sahibi 
işçi yetiştirmektir. 

Bu. cümleden olarak mektepte 
tabı makinalarının bütün sistem· 
leri ve renkli tab' ın bütün incelik· 
leri gösterilecektir. 

Ameln dartler 
~. kt p.e n z ·1 el r ude;ı 

b~ ka am!l a!:l r de \;ardı:. 

Aynı zamaada leknik YC matba
acılık kurslarından başka talebe-. 
nin umumi bilgisini artırmak için 
iktisadi matbaacılık, lisan, edebi
yat, yurt bilgisi gibi dersler de 
:vardtr. 

Tashih kursundan başka diğer 
kunlann müddeti iki senedir. 

Her den haftada iki dafa ol
mak tlue 1aat betten 10nra ba· 
ı'ay2cakttr. 

r.. ~ktebin rasrı1i- l "Şl!dı ça"afı· 
ba ~ nn yapt ~c~ tu1 

1 ınci sayfadan mabat/ 

7r11m1111J1lar 
Mütemadiyen temizlenmesine j 

rakmen devamlı yağan kar dola
yısıyla caddeler çok berbat bir 1 
haldedir. Tramvay servisleri çok 
müşkülatla ve daima tek arabalar· 
la yapılmaktadır. Takc;imde işle
yen otomobillerin biıyük bir kıs· 
mı garajdan çıkmamıstır. Mamafi 
dün bir otomobil bunranı hisse· 
dilme miştir. 

1ren1Ar 

ve Jiateaitıi yakinda · 
neşredecegimiz bir çok hedi
yeler taktim olunacaktır. 

Bu hediyeler musababnın 
hitammdan evel: 

r~zdi bale 
mag&zasında ve diter yerier 
teşhir olunacaktır. 

Vulcual 
Avrupa Ekspres ve konvan- Bir yanke9icl t:ututdU 

siyoneli dün de gelmemiştir. 
Trenler üç günden beri sıra· Alıraham i::ıınUıdeki mııhar 

sıyla Çatalca, Kabakça ve Çer- 'ankPsici dün bir adamı sobba 
kesköyünde kalmışlardır. ~O)ar~en ) akalanmıştır. 

Anadolu hattında bütün tiren· BIR DÜKKAN SOYULDU -
rer küçük teahhürlerle işlemişler- Me' le\ ihane caddesindeki bak· 

dir. Ankara ve konya trenleri yarım kal İbrahim efendinin dün sece 
saatlık rötarlarla gelmişlerdir. dükkanı SO) ulmuştur. 

Diğer taraftan Çatalcada kar- IKl 'ABlKALI YAKALMiDI _ 
Iarın arasına saplanarak kalan kemal 'e ı~mail namındaki meş· 
trenlerdeki yolcular için dün hur sabıkalılar dün polis tarafındaa 
civardan erzak sevkedilmştir. yakalanmı~lardır. 

Dün akşam vilayete gelen bir Dt NKG \ A GIN BAŞLANGI· 
telgrafa nazaran yolcuların aç kal· ÇLARI- 1-· Bakırköyünde oturan 
ması tehlükesi bertaraf edilmiştir. giiJ ... üın hanımm evinden yaagın 

Kazalar çıkını ve derhal söndüriilm~qttir. 
Şişlideki Necip bey yağ fahri- 2 - Taksimde Ferit beyin 

kasının dün birdenbire çatısı çök- apartmanı tutuşmuş fakat söndürül
müş ve altında kalan iki kişi ağır müştür. 
surette yaralanmıştir! 3 _ Marpuçculardeki AJ1811 

Bundan başka Buğazda da 
bir mavuna batmıştır. hırdavat mağazasından aıeş çıkmıı 

Hava bugUn nasll fakat teves ü etmeden s00düriiı
muşı-0r. . 

Rasathaneden aldığımız malu- 4 _ Kadıköyünd oturan Rn,-
mata göre hava bugün de aynı tü beyin evi tütU§ılDU§ fakat-tuıtuş· 
şekilde devam edecektir. . masıle cıömaeei bir ollllU§tw'. 
Ma~fi havada iyiliğe doğru ~wı_.. ____ lllll!lll _____ ,_ 

bir meyil mevcuttur. 

Esnaf cemny et~erinde 
Ekmekci, simitci, burekci tat· 

lıcı, değirmenci esnafı bu güı: Ga-
Jatada havyar hanındaki dairede 
toplanarak heyeti idare intihapla· 
rını } apacaklarttr. 

Seyyahlar 
Evelki gün umar) a vapuru ile 

şelniın~e g len senahlar, dün 
::.s.be.b H ) fa :ı hareket etmişle~r. 

' 

Muessif irtihal 
Mtıtelcaidini askeriyeden IWllUl 

miralayı Ca'fer beyefeadi dün~ 
irtihali rları beka eylem.ittir. Bu • 
hah saat 10 da cenazeai befiktaşta 
tramvay caddesinde paşa mahalle.in· 
deki (1) numurolu hanesinden kal· 
dırılarak oyle namazı Befiktattaki 
Sinan pap camimde badeleda Maç• 

ı kadaki mt'tfeni ebediaine naldedil• 
cektir. Ailei muhteremesine beyanı 
ta' ı et olunur. 



d 
- Son rken brletimi 

aldım. Do!u dizgin ko§turn; vag<>
nu ına henüz ayağımı 

ba llllJbm ki tires de haraket 
etf. Bir • r'4 ktım .. 

-Ala. 
- E a, şöyle bir gGZ gez-

dırdim. K elerden b • ·ne 
y landım. Ten a idi.. Vagonda 
b · ben rdım; iki de ya ncı 

erke . Tirenin gürültüsünü bas-
bir ; saçriia sapan şey-

eı bahsediyorlardı. Gazetemi 
ardım. Okumağa başladım. 
-Aıaa. .. 
- endin · datdırmışım galiba. 

ozletimi gazeteden ayırıpta pen· 
chşar~ya bakbğım zaman 

....... ~!M.""""ya yaklaşmıştık. Va
tıklım tıklım dolu idi. 

oe öreyim ? Karşımda, 
karşımda bir dünya 

gur.elı otua l)tOI' mu ? 
-Al1 .. 
- Az ka ın küçük dili i 
t caktım. O gö:r.eler.. O ağız, 
ı u.run, o enda .. 
- Ata .. 
- O kad zarif giyin işti ki. 
r ı .an ister inanma, vallah, bir 

n ık oldum! Derhal elimi 
attım, paketimi çıkardım, 

ig yaktım. Az sonra Hay· 
pa istasyonunun merdiven-

'rı üz rinde idik. 

- Diı~ arkasına! 
Durur muyum? Derhal .. 

en f n ' b ~her inmiştik, 
) ... " .• ı.lar yanı başında yürü· 

v pu a girerken etrafı beraber 
adık; knmat nın kapısında 

o kadar sıkışbrdılar ki kucak 
Gldı1 

·• 

- . laa .. Bırakma pe~ini ! 
Bırakır mıyım ? Kürklü ma-

f>ll .,, i ı-.oklıyarak ka-
ldım. oiı kenaıa ili"i-

r ı mal 
uruı n uyum? Tam 
t im. Goı.ıerımi k<n .. ıv 

ık tın. ve ... 
- Ne ata.. Ne alaaa 1 
- Ve, sigaramı söndürerek 

ceb'mc attım. Paketimden 
ıt ig-ara çıkararak tellen

ı.. Şımdi o, güzellig:ııin 
ıhti amiyle nazarlarımın 

· di.Şimdi onun güzelliklerini, 
c kı bir tiryaki telczziizü ile emi
yordum. 

Hay ya ayasın 1 
Vapur hareket etti, Kızku

lesinı boru rken bacakla, mı 
birbiri ustüne attı. Ama öyle 
b·r ttı ki, bittim .. 

lannın, büyük mavi ~ÖL· 
leri ile sarı saçlarının karşısında 
yanmış tutuşmuştum. Yalnız ben 
mi ya? Bütün vapuıcdakilerde.Her 
esin gözleri ona dikilmişti. F4i1-
at, dikkat ettim o, valnız bana 

b kıyordu. 
..... Ali .. 
-- Derken köprüye yanaştık. 

B n arbk kararımı verrnistim. 
O rey giderse ben de oraya 

•• 
sigara yakbm. Ve... yanaştım 
yanına. 

- Hay yaşayasın! Çıkar şap-
kanı! Bas selamı! Geç koluna! 

- Bak onu yapamadım işte. 
- Niçin? 
- Tam elimi şapkama atmış-

bm ki birden tıraşçının biri ile 
karşılaştım. Herif galiba kendi
sine selam verdiğimi zannetmiş· 
ti; koluma geçti, bir tıraşa baş
ladı ki değme gitsin! Yakamı 
elinden kurtarıncaya kadar akla 
karayı seçtim. 

- Eeeey.. Kız ne oldu? Ka
çırdın mı? 

- Ne diyorsun canım? Hiç 
kaçınrmıyım? Gö2üm onda .. 
Tıraşçıyı yüz üstü bıraktım, 
arkasından koştum, ruahallebici 
ile börekçinin arasında bir geçit 
vard1r. 

- Evet, haliç iskelesine çıkar. 
-Hah,,,işte oraya saptı ... Ben 

de arkasından. Sola sapti, haliç 
iskelesine dağru yürudü. Ben de 
arkasından. Ki şeye yaklaştı.Ben de. 
Biletaldı. Ben de. Vapura girdi. 
Ben de ... 

- Geç karşısına! 

- Dururmuyuml Yine tam 
karşısına geçtim. Gazetesini açtı. 
Ben de. 

• 
Bu sözleri bana söyleyen eski 

arkadaşlarımdan biri idi. Buraya 
gelince durdu. Cebinden pake
tini çıkararak bir saattanberi İç· 
tiği sigaraların kimbilir bir kaçın
cısını daha yaktı ve devam etti: 

- \'emişi geçtik, Kasımpaşaya 
geldik. ÇıkmadL Fenere geldik, 
çıkmadı, Halıcıoğluna geldik, çık
madı. Hiç,,, yerinden kımıldanmı· 
yordu bile. Ayvansaray 1 Hasköy! 
Balat 1 Vapur, iskelenin birinden 
kalkıyor, birine varıyor, yolcular 
cıkıyor,ve yolcular giriyordu.0,göz

erini gazetesine dikmiş, put gibi 
urıyordy. 

- Olur a.; bc!ki dalın uzak bir 
iskeleye çılfacaktı 1 Belki Eyibe ... 
Belki Defterdara ... 

- Hakkın var.. Öyle oldu. 
Eyibe çıktı. 

- Sen de çık. 

-Tabii .. Ve,düştüın arkasına .. 
Kar yağıyor, rüzgar esiyordu. 
Eyip camiinin içinden geçti. ~en 
de. Çarşıdan geçti. Ben de. Öyle 
hızlı yörüyordu ki onu gözden 
kaybetmemek için çok güçlük 
çekiyordum. Derken kuytu bir 
sokasrın kö .. t. .. ini d:.;ncı el. kırmızı 
boyalı bir evin kapusunu çaldı. 

- Eeeey? .. 
- Kapu açıldı, ve kapu açılır 

I açılmaz kadın, arkasına bakmaga 
lüzum görmeden içeriye daldı. 

- Sonra .. 
- Sonrası .. Kapuyu tekrar ka-

padılar. 

- Ya scıt? Sen ne oldun? 

- Ben mi ne oldum? ne 
olacağım? Sokağın ortasında 
kalı\ rdim ... 

Niz n'leddin Nazif 
iri cektim. Elimden kurtulmasma • -----;;.....;ia-.,..._..,.....__.......,,:,...,....~~~ 

·n yoktu. Bu kadar güzel bir 
mı agyara bırakmazdım. Yine 

kakışa ve kucak kucağa 
i k{'lleye çıktık. Orada bir kitpaçı 
(. dır. 

foll'm. 

O d n bir gazete aldı. 
, dım. Bu sırada göz 

aktım, mavi göz. 
inde muhteris 
u. 

.Y c: yanına l 
n? D rhal.. 

v Ilı 

]• atih o~k(•rlıl. dniı esinden: ihtiyat 
znditanrnclan icro cdilmeldc olan i~lıu 
ubat n\>ı \ oidonıa ındn hilunınm f' İ· 

\.İt Hel:iın ·. F ·z,1cı • 1'.inn al\ar, Di,. 
lırk iıııi 'c l 1a.} ıarlurııı ı1.,Jıj ihamct 
etmekte olılu ~Jorı mnntıl,adak.i a l\er· 
hk ulıC'·eıiuı· ıuı.rncaatları ka) tlarıuı 
ifa \e teuliı demeleri • 1076 • nu· 
mnrtılı ıhtiHıt ı:ıbitlPri \I' ilıti\nl ns· 
!,eri rıJ(•murlan ı.nı uııu .ıhl.amındao 
olmol,Jn ol ... uretle ırıurnrıuıtlan \e 
ıl)tlrac:ıtla },a~·tlarım .) aptırnın~ arılar 

I lı nd 
11 

rr. < l'Zaı~ eı kıınurıi) e• 
ır r ..ıı .. .., uııaı.aı.ı ı • 

DNYA HADi 
l1oan>1a Kiralinda J1eiı 

Annes· in ces ile 
bir gece bas basa. .. .. 
Ordu. cenaze lcln bir ıoo arabası 

vermwor. 

Kıral Alfons hayatının en buh
ranlı bir d~vresini geçiriyor. 

canı gönülden sevdiği annesi 
Kıraliçe Marıya Kristinanın 6 
Şubatta vefatı, Kıralı derin bir 
ye'se atmışbr. Alfons bütün dev· 
ri saltanatında, annesinin yalnız 
tek bir kerre sözünü dinleme· 
miş ve 1876 meşrutiyetine sadık 
kalacağı hakkındaki yeminini 
nakzederek 1923 te askeri dik
tatörlüğe zahir olmuştu. 

Böyle olmakla beraber Kıra
tiçe oğlunun icraatına hiç bir 
suretle müdahale ve muhalefette 
bulunmamıştı. 

Topçu kıtaatmm iştirakiyle 
vuku bulan son kıyam • ki askeri 
mahiyette bir isyan olmaktan 
ziyade hürriyetperverane bir 
hareketti • üzerine Kıraliçe son 
derece müteessir olmuş ve bu 
teessürü sihhati üzerinde muzir 
tesirler icra etmekten hali kal
mamıştı. 

Kıraliçe öldü ve meyus oğlu 
geceleyin yetişebildiği zaman 
annesinin ancak cesedini kollan~ 

da sıkabildi. Bu feci dakikalar Al
fonsun hayatında ilk defa olarak 
sinirlerini hurdehaş etti. 

Cesedin ailei kıraliye azası 
tarafından techiz edilmesi yolun
daki eski adete riayet edilmesi 
hususunda israr etti. Kıratın 
16 yaşındaki kızı manzaranın 

fecaatine dayanamayarak bayılır 
gibi oldu. Alfons bütün gece 
cesetle yalnız kalıp düşündü \ e 
düa etti; naşın tahnit edilmesine 
ve fotografı alınmasına itiraz etti. 

Topçu kıt'tı isyan hahndc ol- ı 
duğu için cenaze kıraliçenin arzu- '\ 
su veçhile top arabasında nakle- l 
dilemedi. 

Cenazesinin son arzusunu ye
rine getirmek için ordusundan 
bir top arabası alamamak karala 
pek fena tesir etti. Dokuz gün 
sarayına kapandı. Aile efradın· 
dan hiç biri dışarı ç1kmağa me· 
zun değiidi. Bu inziva kıralı küs
kün bir hale getirdi. Etrafında
kiler, diğer Burbon kıralların 
mala! oldukları hat nörasteni me
tine uğramasından korkmağa ba
sladılar. 

Endişe içinde kabın Jeneral 

Mamafi vaziyet sarih değidir. 
Vaziyetin anahtarı Kıralm elin
dedir, Kıralın v82iyeti de perişan 
olduğu için neticenin ne olaca· 
ğını tayin mUmkün değildir. 

Lia dö putı 
Londrada 
Sinemanın en sevimli yıldızla 

nndan Liya dö putti Hohvuttan 
kaçıp Londraya gelmiş, bütün 
Londıra gazetelrini kendisile meş· 
gul etmiştir. Bu münasebetle ıüzel 
Liyanm "Deyli Meyi" gazetesine 
yazdığı bir mekaleyi nakled.iyorw: 

Size şaşılacak bir şey söyleye
y!m. Holıvutt dünyanın en sakin 
ve sessiz yerlerinden biridir. 

Herkes zanneder ki Holivut 
neş'eden yana Puise taş çıkarır 
ve gece hayahnın çılgın dağdaga· 
sı bu cihetten eski Pompeiyi 
ve Babili ~ölgede bırakır. Halb· 
uki gece saat ondan sonra Holi
vut küçük bir kız kadar sessizdir. 

Holıvutta bayat son derece 
tekellüften azadedir. Gecelerin 
sükUnetine mukabil gündüz ha-
yatı hayli eğlencelidir. 

Meseli deniz kostümü üzerine 
bir gemici fanelaaı, bir de ge
mici pantolonu giyip bu kıyafetle 
hususi kulüplerdeki üstü açık 
yüzme havuzlarından birine git
mek hiç ayıplanmaz. 

Sonra bir çok kızlar da, be· 
.... · m yaptığım gibi tenis oynarlar. 

Kaliforniyada bulunduğum za-
manlar daima NevyoriN özlerdim; 

lnglllrede 

1928 salgini 
bin kisi öl -------

lngiliz gazetelerinin verdikleri lngiltere ve adalannda 
malOmata göre lngilterede hükUm 140,000 kişi ölmüştiİJ'• 
sürmekte olan grip salgını son Hamdolsun şitddet!i 
zamanlarda korkunç bir şekil a\.. beraber hastalık menıl 
mış ve 1918,1922 senelerinin bü- de mevcut olduğund:, 
yük salgınlanyle bov ölç.üşmeğe ede halka yapılan sı 
batlamışbr. yı karilerimize ane · 

Geçen hafta başlıca ehirlerde Vücüdun muka-·---
kaydolunan vefiyat 1243 ü bul· tırmak için gayet iyi ta 
muştur. Geçen haftalarda vefiyat beden idmanları yap 
miktarı 967 ve 652 imiş. havalı odalarda otur 

Yalnız Londra da bu haha hafif ve sıcak bir ID 

363 kişi ölmüştür. Hakimlerin mahliille yıkamak, ını 
hasta düşmeleri yüzünden bir ve burundan girdiği içid 
çok mahkemeler kapalı kalmış- ları temiz tutmak 
tır. yıkanılırken kulaklara 

Doktonar, hastababcıları iş· nun diğer aksamma 
ten baş alamamaktadırlar. laştırmaktan ihtiraz 

Ingiltere salg:ınında hastalık Hasta odadan ve 
zatürree-, bronşitle ihtilat etmekte, mamalı, mümkün .-.r..

bazen klllak hattalılclanna sebep lanyla teması kesmelr 
olmaktadır. başkalarının yakınında 

Vefiyat itibarile bu salgın 518 ve öksünnekten şid 
salgına yaklaşmıştır, O sene melidir. 

··-··-----··--..--------·· -···-·-·····- -w ... ....-................ . 

Tunadan ıst:anbula ğelen buzl 
Tunadaki manzarası 

···························\ i BOASA : 
'·························.: 3 mart 929 

NAKITLER 
l lngliz 986.50 IO Len BnL 
1 Dolar 202. 1 l<'lorio 

20 Fra.F. 158°50 20 ~ar.Çek. 
20 Lir.-tl 212.50 2~ n:U. 
20 Drabmt 52.50 ıo PNnk Bel. 

l a.ybf •· 48.25 1 Pnf'ta 
l A'uııt. Si. 28.2~ 20 F. Jayeç. 

20 l f") Rıt1.11. :Z.C .12.50 
ÇEK 

Lond. St. 987.50 Anuı~r. n. 
Nw.Y. 0.49.12.50 Prağ kur. 

80. 
ı:w.2s 

22.25 
71.:lS 

118.25 
31.25 

118. 

1.22.50 

Alhamrııd:ı 

Opcnıdıa 

llcklf" 

Majll.:ıo 

1 erıılıdıı 

Prims dö Rivera Ktralı sıksık' Lia 
' 

dö pu1:i 
ziyaret ediyordu. 

P • fı 12 57 \'htana ·ı. 
Londrada arı rs. · M~dridpır. 

!\tilano it. 9.38 \ nrto'MJo 

16.57.50 
3.49.GO 
3.18 
4.38 

Nihnyet Kıral Alfons Jenerala 
ciddi bir lisanla hitap ederek 
son harekette mcthatdar siyasi 
ve askeri rical hakkında affıumu
mi ilanını arı.u ettiğini ve Dikta
törlük esaslarının tahdit ve taksiri 
muvafık ol~cağını söyledi. Kıral 
bunları anasının hatırasına hür
metten yapmak istiyordu. 

Jeneral Primo bu teklif karşı
sında fena halde endişeye düş· 
tü, çünkü daha pek az evci, 
memleketi kurmak için şid~ 
detli tedbiri ·rin her zamandan 
fazla lazım olduğunu ilim ~tmişti. 

Bunun için kıralda istifasının 
.kabulünü rica etti. Kıral bittabi 
bunu yapamazdı, çünkü böyle 
bir hareket Diktatörlük tarafın· 
dan teşebbüs ... dilen ıslahatı ve 
yakında açılacak olan beynel
milel sergiyi felce uğratabilirdi. 

Bunun için kıral jenerala Tem· 
kin ve basiret tavsiyesinde bu· 
lundu. Jenerala karşı olan itima· 
ının bakdi olduğunu, ancak an
nesinin hatırasına hürmetten bazı 
ahtarane tedbirler ittihazını arzu 

1 ettigini sÖ} led i. 

Nevyorkun kozmopolit hav· 
bana Avrupa payıtahtlarını ha
tırlattığı için çok hoşuma gider
di. 

Kaliforniyadaki en mes'ut za· 
manım tayyarecilik öğrendiğim 
zamanlardır. 

Aylarca dersler aldım ve 
hüsnü tali eseri olarak yalnız bir 
ufak ka:za ile kurtuldum. 

Şimdi arkamdan gelecek olan 
küçük lngiliz makinemi merakla 
bekliyorum.. Bir gün Dempsey
Tiiney maçını görmek için Holı
vuttan Şikagoya gitmiştim. Çün· 
kü boksu dünyada her şcydea 
fazla severim. 

' Cı an eserler 
HESI1\1L AY 

) eni hnıflerin tatbiki glınilndenberi 
1,:ıkmn) nıı .RE;Sİl\lL~ Y bu!.iun tek· 
rar ne'i:reJıld ı. Ye111 harflerın mec· 
mualnrımızda 'npabilt•ceği ihkilübı 
gormf>k istiyenlcr REStMLİ AY m 
bu nüshasını mutlal· almalıdırlar. 
Resimli A ın bu veni ~ekli her iti· 
barla bize· hir Avrupa mecmuasını 
hatırlatmaktadır. Bilbaasa bu nUshada 
bUtll.n duııya\a Türk muııilti ini Ce· 
mal Ile~it be~ itı hayatı rnrdır. 
Fiatı ) inP \ ırrnı Le:~ kuruştur. 

lM"lin m. 2.07 Atinıadrnh. 
Sofia lev. 68. Bakrr.;z 
Brtikselh 3.53 wknr. 
Ginevref. 2.55 Beııırat din 

Borsa kanunu 

38.10 
24.87..50 

ıoıs 

27.8.'j 

Borsa hanunu işini takip el· 
mek üzere bir müddetlır. Ankara· 
da bulunan kambiyo hor~ac::ı b:ı.ş· 
katibi Hasan bey avdet etmi:tır. 

Bor·a kanunu cnciimPnlcrdcn 
çıkmı~tır, yakında heyeti umumi
ye) e arzcdileccktir. 

Bu itibarla kanunun çıkıua ma 
intzarcıı ielıir edilen intihslıat hay· 
ram crtt- i icra c>dileePktır. 

İstifalar 
Bur ... a accntalarından Bohor 

büyük ,.p 

SIR 

Karni . 
uu't l(• Lor l a< 

kıl...1 inıPİ~ . p 
ncantanın (l .lı .. t f 



P' 8a'Jlramtla lutbol 

8 
•nerbahçe, Galata-
4'1"ay, Besiktas kar-.. .. 

sııasiyorlar - .. . 
. latanLuI ,, A 

. t 8tfah ·· mnht~Htinin iz·· 
~ tının akim kalması üze-

81 ihti~:~a bir Turnuva yapıl· 
. !lall'l tı lı ıne.,-zuu bahs o1m8':a 

ba)Tamda da lstanbulun muhtelif 
takımlarının yakın ~ehirleri ziya
ret etmeleri için muhaberat celjan 
etmekte idi. Son günlerde havanın 
mütemadiyrn frna gitmekte olma-•t istlaie~ ta.~an·ıır miitead

haı §ekli . r geçirdikten ~onra 
l'ılı1ınde nı alnıış Ye alakadarlar 

?.a\anrn l!zttn gelen mukaveleler 

sı dola) ısilf' bu ziyaretlerden feragat 
edilnıietir. 

~ ıştır. 
Bir tavzih 

'ahuı d' d;ı e ı1Pn ~lt'" oöre fla,·. 
it tu~apılacal,. futbol~ faaliyeti 
lep il' uva 6$&sı üzerine ve dört 
• asında icra edilecek değil· 

~Ytalllın ·ık .. .. Be "k ""'"1llb ı ganu :;-ı ·ta~: 
~Yla ~k nıuhteliti G·alatasarav 
~6 a~ılaşaı'ak. Bavramm · gu.nu d • "'llh e Calatasara\:: Be-
~"liti F f'nerbahçey~ kar-
İ~ ktır. 

cak ıaaçlarm, U?.un za. 
hcı·i i}i hiı- futbol ınu

ı le laa. yretmektcıı ınuhruın 

~ ~bul. sp.:.ı ıııeraklılanıu 
S.yl'arn CCğı .~~plıesız<lir. 
k ınaça 1r; Lırınr.i gi.inti , cıpılu· 
llltteliı '. n Lnh4'1 : f3,•:;ıiJ. .. t.1ı 
h tıııı. 
tell\eldır iiU \iekıldc ~ıkmaı:ıı 

1\ Onn 
M. il dri rr·i nü 

~ Şt~ ~t Sudi Rüştü 
ru Zeki Eikri Ec:rcf 

-~Ql oldu~çu ~Y\ eV.~W 
1 ril '"ttıı~ı·l tc.: liı. T..ıkımın ı,l. 

tt ahll1yetiııi art rmak i~in 
• '' 1 hep ı; lil tt. - e ı, r ha· J 
aıt ol ı:: ı 

• ııt.t ur a · 1 i ant ırenman 
it 'J.' 1 ınukult'ı'ıılir. 

li Ul'tı tl\ a 
~ "Ytaan . • 

9t: Cata faalıy~ti yı:dıuz Feıı~r· 
l. t'11lın k '4l&elre,: Uc~ikta;:; tııkım 

lacak U.. ~ti4ılaşınasına münhasır 
[)~ \J, l<li .. 

trı 1 'ier ~ f . 
~ ttnı 1 a tan bir haşka gurup 
lqı-. • Vr "' ]'} . • ) • k t ·••na e-a ı Hmn ıır upa 

h tıı.u,a tı nlukurrn olan hir 
"il\' ertıı) 1·1 . . ctya hi t>< ı mı ... tu.. Bu tur-

..., t1nci \ "k· . ~ ~., ııp 1-kt c ~ ıncı güiııelere 
J a~lar Ba llllttt ı tira~ ~e~liı'. 
('~ltr, Y•·tının ikinci güllü yapı· 

%, espit eo;ı 
a)'a S. "R f'sı.asa göre bu tur-
t, n 'üleynıani\ ı~. J;.tanbul 

• ' i 11' rl · · 
('l ~\ k ''\ ı t.ıkı nlnrııH.bn 

Şell) • J t 7. \ (' \ ,ı <l k ı. ı llıuh ı •· nın a iştira 
llitler t<'h1 ldir. 

Atlctaın antrerıurii her Abra
ham hakl..mda baı1 müUilaatı havi 
ve :'atJet Enis~, imzalı bir mek· 
tubu geçenlerde ne:sretmiştik. Ga· 
latasarayh atlet Enis be)den aldı· 
gımız Jıir mektupta iltiba:::a mahal 
kalmamak üzer<" hu imzanııı kemli· 
sine ait olmadığının ilanı rica edil
mektedir. 

Baskethul 
Senelerden beri lstanbul şanı· 

piyonJtiğunu muhafaza eden Robet 
kulej hasketbul takımı cuma günü 
Beyoğlu Amerikan külübütıün 
hasketbul takımına :.2°-24 .. avı ile 
ınağlup of mu~tur. 

T i 

1 

-
iter ~ aı·asında 

~aınd oldtı~u gibi bı.ı 
~~~~-----------

"~ l.. 
lar 

' "'ctn•~ Rii. 1 olrnak ·~aı:\erin deva••• 
P~ ~l ıçın, deHıal Hardin-
~t na ....... "a&al? Yapışmak lazımdı. 

~ T~trnaıel d 
~ oCnirn d' edi, sizin da· 
~ "haşa avamdır. Sonuna 

....... ~lıu <:atını. icap ederse 
1' eıeı:. kadar gideceğim. 

ur ederim l\a-17_. 
aıll"1tee ~~·ı Wllhı~a 

p b. tareaı--ı 
A .. _- 1\tıfini "'le yalnız, ne 

4it "IQe is 
11 farkında de~ildi. 

~~bit Pt 
1 

a '1 ısı iie lıeraber 
lt\L. ansızın t· f 

t C> L~ tdild'lt ?~ ıs tar::ı m· 
C . ~daı-.. 1 lerını bilfyordu. 

klrall ı 
:Alioenin odUISla çıktı. Fakat genç 
kız orada yoktu. 

Nereye gitmişti? 
Alice, ne olursa olsun içine 

düştligü bu çıkmazdan kurtulmaga 
karar vermişti. 

Hardingin kendisini çalgınca 
sevdiğini de anlamıştı. Bir gün 
büriyetini kaz:aamak için bu çıl
gııtca aşktan neye istifade etme• 
meli idi? 

Htrdinıin Clairesinin üıt katta 
oldugumı biliyordU- Ani bir ~a: 
rarla dairesinden çıktı. lstedığı 
yer~ gitmeğe kimsenin mani ol
mıy•caiını da billyordu. 

HardiAa koltut'loa gömUlmtıı, 

l\1 1 t l o l) 

Türkiye iş 
Ba.rı.kE:t.~i 

Sermayesi: Tediye cdilıniş 
4,000,000 Liradır 

Umumi Müdürlük 

Şubeler: 
An,kara Adir.na 
lstanbul T rapuzon 

Ayvalık 
Zonğuldak 

Kayseri 
1l1ersin 

Bursa Balıkesir 
lzmir Gire son 
Samsun Edermit 

Miisait muamelat. Kumbaralar Kasalar 

Vakif akarlar mudur
lügünden: 

füılıçc k:ıpuda dördüncü rnkıf han tahtıııda \e Ü::ımanlı banka::ımın 
isticarmda bulunan 66-17 No magaza. 

Di.irdünrü vakıf han tahtında ve Feleınek banka~mın j.;ticarında olan 
4 ''e dahilde 9 No maklup iki mağa?.a. 
Diırdüncii vakıf han tahtında Ye Kcımerçi\ala İtah•ana banka:;ınm 
i~ticarında 1 No mağaza. • · 

• 
Dördüncü Yakıf han tahtında.~ ve 4 ve 15-16 numaralı mağazalar. 
Dordüncü vakıf hanm asma katında 8·1 ~o o<la. 

Dı rrliiu ii 'ıakıf h nın birinci katında lOve 14H• 17 ve20 ve ikinci 
katında '7 'e 8 \ '21 \ c 23,24,25 \ e 26 numaralı odalar. 

Aktiaray cıvarında Oruç gilzi mahallt>sinde kiıprülü ::.okağında 11 
numaralı hane. 
Mahmut paşada~ f'"il direk b.1kka! "okağında 9-20 numaralı diikkihı. 
l zım çarşıda diıkmeriler Cadde~ind~ 69 o diikk.m. 
Çarşıda Sahaflarda 22 ve Çadırcılarda 121·] 2.'3 No dükkanlar. 
Yirmi giin müddetle ilan edilen halada muharrPr rmlakin pazal'hk 

surc>tite: kiraya verilme~ine encümeni idarece J...ar.ır \ erilmi:;- ol<ltığıı .bıı 1 

taliplerin Martın altıncı Çarşamba günü saat oıı durt huçukğa kadar 
şartnamesinin suretini almak ve teminat mm ak kate ita ederek ınüza· 
vedP.ye i~tirak etmek üzre Jştanbul mkaf miidim~ Ptindr \·akıf aktn lar 
müdiırlügünc muracaatbrı ·ıan olunu 

Tilrk Kömiir Madenleri Anoııinı ~irketinden: 
Tur1 ... Kı mur Mndı•rı!Pr Au11nim Şirkt"ti hi,.,~edarnıı nııı t numulllt>J,i 23 

~i ·.ııı L'.)29 tarihine mıı!!;adif Per::enlw !!llDll saat oııbe .. tı• C,.ılııtada Kttra 
\lu:.ıtafa p,.. Cadde::ıinde 0Hıgım~ an han ııda \ain şir!,drn merke:d ıdınesindr> 
, ukubulac ak içtimaı ad ide lıaz r bnlunınulıırı rica olunur. 

R uznamci ııı lı:ı:ıkerat 

l ) Meclisi itlare raporunun ]draati, 

2) Murakip raporunun kıraati, 

3 ) 31 Kit Evvel 1928 tarihine ait bilançonun I.ırnııt ve tasdikiyle mı-c· 

lisi idare azasının ibrası, ' 
4) ~leclisi idare azaları hakkı hu:zurlarının tayini. 

5 ) ) eniden murakip intihaLiy1e tahsisatının tayini. 

6) Ticaret b.anununun 32,3 uncı.l maıl e i mucihinc ıııf'cli...i iJ re azaln· 
rınııı ~erek J,cndi \e gerel.sc c'~hası .;ali"" namlarına lıinat \•' lıilrn~ıta 
:,ıirl\etle icrayı muameleye mezun kılınnıa~ı. 
Gerek asaleten \e ıerekse \'ekilateıı he,eti umumi~·eye i,tirnl, eriebilınek 

j, in hi;;sedarnnın laalı:al 20 his~f've malık olmaları ve hiest> senedatını 
n iha\ et 15 Nisan 1929 tari bine }~adar -.irketin :\lerkrzi idaresine tc~ <li 
f'tın~leri lb.nndır. • 

t++++•••• ..... , ........ ,.< ... >+ .. > 
=~ LASTiKÇİ HÜSEYİN IIÜSN(T VE ŞERİKİ ::: 
1 ~ 
~ı• Muhterem müşterilerimizin bayramlık şapka .. 
.... 1 d ••• ..... ve \un uralarını son modaya muvafık ve ehven ~. 

•! •)•)•!• flatlarla ihzar eyeldiğimizi arzeyleriz. •><*:••:•~• 
Alice içeriye girdi ve Harding, 

göılori kamaşarak yerinden dog
ruld u. Genç kız-

- Rahatsız olmayınız efen· 
dim, dedi, hala yorğun görünü· 
yorsun uz. 

Ve haydudun bir az yakınına 
oturdu. 

Aşk insanı kör edermiş. Har
ding de Alice in oynayacağı ro
lun kendisine nakadar pahalıya 
mal olacağını anlıyamamıştı. 

Alice bu rolü yaparken, be· 
rifin boynuna sıçrayıp, onu boğ· 
mamak için kendini ~ zapte• 
diyordu. 

Halbuki öteki kendisini dün
yanın en bahtiyar adamı hissedi· 
yordu. Çirkin ruhunda ümit git· 
tikçe canlanıyordu. 

Altınının şahane kuvvetine son 
derece itimat eden Hardinr şöy-

Ve bu hisle içini nikabili ta· 
rif bir ga,yü mesti istila ediyor· 
du. 

- Oh, Alice, siz çok, hem 

çok güzelsiniz. 
Alice birdenbire durdu: Sap· 

sarı kesilmişti. Salonun nehaye· 
tinde tunçtan bir göl perisi hey
keli vardı. Fakat ocağın kapağı 
hafifce kalkmış ve açılan delik· 
ten Gardnerin başı görünmüştü. 
Bir nazar fırlatbktan sonra çekildi. 

Harding bir şeyler görmiyordu • 
Arkasını ocağa dönmüş vaziyette 
idi. Zaten Alice nin halindeki 
tahavvülden kehdini kaybedecek 
dereceye gelmişti. 

Alice kendini derhal topladı: 
-Ben hapishaneme gidiyornm, 

mamafi sizi yalnız bırakmamağa 
çalışının, dedi. 

.,.. Oh, haptıhaneniz mi? Ne 
fena bir kelime! · 

~-... - •· 

URONŞIT Hl (, Z 
İtin hakiki 

f{l_ l 

LZLl:Sl 

GUDRON GUYO 
İçiniz. Biitün müG;talw.f>.ratıu iiı 
menek!iıe, yt~<;il Vf" kırmızı renkli 
!erinde { M A t S O F RE R E 
rue Jacop Mo. 19 ] adresi ytı. 

---------------~----------~-------------~--~~-ı 
YE.~1 ::\E:;ıRl 'ı AT 

Resimli, haritalı 

Büyük kamus 
ta bohmacaktır. 
ilk kitap bir k~ güne kadar 

neşre baı1lanacaktır. (BlJYOK KA· 
MUS) resimleri '",. haritıln itibarile 
en giız,.f kamustur. 

G e~e ~!iye hulıturu bakiwliginden: 
oglu Es adrn harbı umumide 334 ~ene· 

sindi' Kafkas rephf'i ha.rbın<la ;:ebiden 

Yefatının bilmnhakemc hulcmc raptı hak· 

kında mumaile, h E._c;a"t efendi validesi 
Gebzenin Kuçilkme.ı::çit mahallesinde sa· 

kin,. Sıdıkn hanım 'tarafından iUloe olu -

nan dau ı zerine mumaile, h f..s•at efendi

nin ask er olup hn' ııt ve mematıııın ve 
mahalli ikametjriihının m~hu] lNlurıduğu 

mahalle hl", eti ıbth arh) el!'inden muta ilim 

'ı: haber ınıımlericatından nla"ılmakla 

hukuı, ıısı mıılıal, meleri knntlnnnun 

1 ı2nri ınaıJde<ıi mucibince illiuen tebligat 

ifasına karar \ eriJw,ş \ e bııbaptak.i muha· 

kPme 25 mart 429 tarihıne mUsadif pazar· 

!l'..,i bunu at l4 de tlllık t>d'lrnW Y'"'TD 
tP saaıı ınezküıdı bizznt \e ahut >ekili 
re•mi gl•ndcrrnedi~i taktirde~ aben icra· 
~ ı nıuhakf'mi' olunacağı malam olmak 
uzcr illin kt" fi et ı lunııı 

ın iİR VE P ARiS SERGi • 
LERlNDE BÜYÜK MOKA
F AT VE ALTIN MADAL
y A İHRAZ EDEN MARUF 

IDEAJ~ 
KONSER\ LARINI 

Hı-rı, •. ._, lııJa ... ı .... ı a (PH'İlı eti ·r. 
\Ie:lıuı doktor Zngc>riu takip 
<'ttii!,İ ıı ul ı ı rı ... ur · imallPri. 
h li t 1 ııl rinın n ul. faza, ıı 
tt-miıı ,..Jt>ı. 

E FES! ~J:(KhMMEL 
SlHHl ! 

U•• kııd:ır lıuhuk. lıakıınlı..,indeıı: :;;eııılıa 

uh a 1 nınıırı \damı l ı fabrik::ıt ır '-'::ı· 

\ ım bı> :ıle\ lıiı ik l· 

ıne e,lediği bu unın:ı ıl:n. ıı n !-ı,nhı'lı 

eı·n an f'<lrn ınuh 1 mt' inclı> bittalep ka· 
ııun medeninin 932 nri madde~i muribin· 
cc hiı ıı ı.arfıı dn m 1 eınle lıin evine 

m det ı:tıneı;inin ıl tıır n::ı '" ihtarı ' ki n 

il inen İf'rll n rar \ r lmı old • ı ıı · 

-Tam zamanında geliyorum, 
dedi. 

Hardingin mes'ut ve münba
sit çehresi karardı. Gardnerin 
kendiıine fena bir hat>er getir· 
dii'ini anlamıştı. 

- Neye böyle hem gizli, hem 
de bomba gibi geliyorsun? 

- Mahvolduk ta ondan! 
- Anlat bakayım, bu tehli-

ke de neymiş? 
- Anlatacağım. Fakat siz 

delisiniz. Hem de bağlanacak 
deli. Bütün felaketlere sebep 
olan bu kızı seviyorsunuz. 

Harding itiraz etmek istedi. 
- Siz buraya gelen iki heri

fin te~kif~nden sonra her şeyi 
olup bıtmı~ farzediyorsunuz. 

- Bu adamları bıraktılar mı? 
- Hayır, planımızda iyi mu· 

vaffak olduk l Anarşist mecmu· 
alan zaten Bolton .zabıtasının 
şü~besini u andırmı ti. Santal 

l"lir~1=~fii~=ır11 
Tamira 

Elektrik şirketi 
Aliitı elektrikiy 

küçük tamir 
Ill 

di~erlerini 
eıneğini al 
daıı mftl oldu 
fiatla icra et 
hiç kimseyem 

_ bul değildir. 

~ıtt······-
1\lIKT ARl 
~Adı-ot 

2850 Kılo \dana pamuğu 

1000 ~det Yerli ,nn bıı.tfmly 

~ • fl'"" r. pike kar la 
1700 Merre 1,50 metre 

'Vat&k yüzti 

4000 
1500 • 

patiska 

Lh•eler mtibay=-t 
~onundan: 

~alntaSJn1' li e&\rıl' mu lhcık 

için mubarn:ısı tilkarur edf'lll 

f:'m aı lıalfirln muharrer ctya 
d rt munakasa lıtaimeeiade 

~raıt riAıcibiDcc Martın 17 · 
n saaı üJJ altadııı rhuleeı ıcn 

ı r • k va)ı :rarf u ulu ıl ııı 

ouulm ı,tııı. T.tlrpleriııın şeraiti 

ı n l .a) ııı~ uu 1 r.ıeeııdeki 
itııbt1ııı·· 'r !Pklifnanı lı>rin t'e\ 

ı dr 7 50 ni (M'tind,. tı-minat 

ile lıir!iltf" ınuanen saatta komi 
ınuracaııtları. 

B <'Volrlu Birinci silh Hukuk 
ı;ındcıı: \nJon Kllsap..,an 

u küdarda. Ağa hamamında 7·8 . 
hemı:1ire i Bekıf' hammır. hane 

l,iın A z tıin Tahir • fondi al•'' 

t ııir k ı ı l llın.ınıt· <'l~e\ 

kİhinin m~ı hnl tıulıındu'11D 
me~i ımne barmudp t.alep . 

111 utlJetlı ı lıuıc ıı t ı hıcat İcra 

\erilmi olmakla muhakkenwsin 
• 

bulundı ı-u 25 Mart 1929 pa1.ar 

.-ant onhirıiı' ıııtıclılaı lı>' hin 1 i 

ıarnfindım lıir ',.ı ili ınu"a J,W 
nıedi~i tal tir<IP mtthakkemeni 

ru\ "et Jt'c~i ılıin olunur. 

Ü ku<lar lıukul.. bakımlı ınJ 
1 aıııuı ıar.ı nJaıı be) ku u 

ri\esindı ıkin Recep efendi 
ikamt' nlıınaıı f p ıi nikiilı n:n 

mi m lnkl"mf" i ı lı· mı deı 

mf'diğııHlf'!n bak kındıı. aı, ap 
'e ilanen ıeblijtine karar ver' 

mUhakeınr> l L~ ~i~an 92<) cum 

14 dt: talık t'd lınik o!duıunda 

~hin ~ c\ mi we-1.kürda ıualıke 

ma:ıı ak tlıald • ı;;ı~ ıb ııdt ını 

1 

.devam 'Ye ta dilecdi ilin 

G eb:ı:e ae.Lh e hukuk baki 
Eskihi~ar karh esinde muk 

oğlu Mustafa a~nm Calatada 

nında 6 numrolu yazıbınıede 

mahalli ıkam~lerı meı;-hul ol 

nuııun 142 ıuu uıaJıie.sı lüi 

kan halUarmd ı ı lihwıı tebli:ı; 

karar ' enlen ) i rnu hı :ad 
Kemal ve Mustafa c f<'ııdı!Prin 
lıakemt",ı u in mua . c n olan 2 

t:ırilıın ı usa lıf Çarşanhıı 

14 te G rı ahk ı lıv 

,ının ·I 
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ÜYÜI( TA A E ·.ANKOSU 
Seyri safain KEŞIDEI.ıER HER A;yfN ll. NDEDİR 

2 ııci k-eşi 11 Ma:rt 

Büyük ikramiye:.-35,()()8 liradır. 
Bu keşidede 3,900 numara Jiazaııaenktır. 

~As 
sa ilini r": 1 

) 
r···~ .......................................................... ~ 
$ Fındıklıda M. 1\ıl. vekileti ~uba yaat 
i komisyonundan: " 
............................................................. 
J stnnhul yollama meduri,ı; eti emrinde bulunan Cıır'et romorkı,tü için ~ 

kıı:ı..'lnın p87.arlık surctile ilııılesiniu icrası 28 Şubat 929 tarihinde 
bulun~~ isede talip zuhur etmediğinden pnzarlık 4 1art 929 tsribin.e 'f 
Pauıtesı guoü saat on dört buçukta icra edilmek tizre te'hir edilnıişur· 
şartnamesiııi koınisyoııda görebilirler, paıarlıga iııtirak etmek !steycnJerde 
mede muharrer tarzda t~,min:ıt yqtırarak komisyonda hazır bulunmaları iliill 

DEVLET MATBAASI müdürlüğünden: 

Fransız Edebiyatı 1 
I stanbıd Biri.nci ticaret mahkeme

sinden:J.lfüf lis Hascn iN! Kaswr-

yanu şürekasından Kasıoryana 

efendinirı Kuzguncukta icadiye 

Ş ıırtna~inde_ yazılı olan miktarda muhabere için bronz tel pazarlıkla eııtı 11 

caktll'. ılıalesı 6 mart <J29 çarşamba gUnU SU3t on dörttUr itiiya talip olıınllt1" 
namesini görmek Uzre her gütl ,·e pazarlığa iştirak edeceklerin l e\·m ve zarııJll 
den evvel komisyona muracaatları ilan olunur. 
B ur.sa ve ~varındaki. kHaatın kilerlerinde bulunup satılması lizıın r;tr 

postası 

{.tfİIEilft.>U};.yqumı s ... ıruırt· Sah :ı.2 
~ıatı:ı~IUllm•dan hareketle hmir 

ANTO O IS raddesinde 96 numQralı bir hane
;ıirı bilmiizayede fnı.J.ıu mahkemece 
karargir olmuştur. lşbu hane97,30 
metre murabbaında bahçe ve ar· 
sası bir bodrum katı ve iki kattan 
ibaret ve kagir ve tuğladan inşa 
olunmuştur. Beş oda bir mutbak 
bir hala ve iki sofayı mulıtevülir. 
Kiymeti mulıamminesi 3194 lira 

Nakili : Reşat Nııri 
On birincı asırdan on beşinci asır sonuna kadar yetişen Fra· 

sız şair, edip ve 91Ütefekkirlerinin en müntahip eserlerinden alın
mış parç..aları ihtiva eder. 

Fiatı 50 kuruştur. 

kın· 
İsta bul otomobil Türk anonhn Şirketinden: 

Ti taıfffiı.Je \'C 258-278 

sanyi ımRtüriyetinden 

seae mtkldetle bic ihtira beratı 

ı. Bu kere meı.k.fir ih· 
ti.ta 1: foruiwt l-eya ican verileceğinden 

iftira-~ arme.-~oien- zevat1n 

Ni.anın dordüncu Perşembe günü saat '' 3 •• te şirketin aleliide surette 
umumi 

0

hey'etmin içtimaı mukarrer bulunduğundan vekaleten ve ya asaleten 
laakal on hisseye malik bulunan hissedaranın i~ timadan bir hafta evvel 
malik bulundukinrı :hisse senetlerinin mevdu bulunduğu banka mektubunun 
şirket mubasebeciliğine tevdi ve duhuliye varakaları almaları ve içtima gU.· 
nünde Taksimde Stadyum arkasında " Otomobil \ "O Makinist mektebini ,, 
teşrifleri rica oluwır. 

Ruznamei müzakerat: 

50 kuruştur. 2200 lirada ihaleyi eve· 
liyesı icra edilmişzir. )haleyi kat· 
iyesi 6 mart 929 Çarşanba saat 
14dir. talip olanlar yüzde on pey 
akçesile vevmi mezkürda ]starı.bul· 
da Sultan Ahmeıte adliye binası 
içinde birinci ticaret mahkemesin
de ]üj komser beye müracaat etme· 
Zeri ilan olunur· 

l - Meclisi :idare l'e murakıp raporunun tetkiki 
l.aıan 'hi peeta ~ 

Aşir sukafı Türkiye 
liaırnıda ~· · 22 n da mukim 2 - Bilançonun tasdik ve meclisi idarenin ibrası 

~ mtbacaat eylıemcleri. 
3 - MlistAfa meclisi idare azalarının verlerine intihap olunan ,·eni aza· 

nın tasdiki memuriyetleri. - • 

····~····················································· Vakifa arlarmudur-! Defterdarlık ilanları ! 
~·~····················································' 1 
"'ATILIK MERMER VE DUVAR TAŞLARI 

··gunden: 
~ l:iahçesinde mevcut moloz ve mezmer tn~lardan istinat duvarının 

tamiriee ~ 1563 ~y·eti fenniye bırafuıdan irae edilecek mahalle mil§teri 
tarafından istifa edilmek ve mUtebaki alınacak ttı§ların naklindeıo sonra kalacak 
kUçtik Uli Te ire yene mU~teri tarafından tathir ve harice nakl olunmak şartiyle 
~ Dl9l dimi taşlaria 33.900 metro mikübı muhtelif şelı.il ,.e cbıtdda 

ınenner "" '\!., ~ -hela taşlan sat ılıktır (binanın garp cihetinde işlenmiş 
ta lan ' · ir~•mıtb!l.DllW!n bedeli 1778 liradır, mlizayede 24mart1929 tarihinde 
dcfıerdathk.ta -;apılacm.t1r • .(442) , " 

SATILIK A KAZ 
Ortnkl'}.d~ Qıfte saraylar kar.çl.!!lnda. harap bina, muhammen bedeli 23940 kuruş 

aıuza):ede 24 mart 19'29 da Defterdarlıkta ladıl:ıcaktır. (11 · 

SATILIK ANKAZ 
Oolma.bahçede saray karşısında sekbnnlnr ke>VU§U, ınuhıırumrn bedeli 201 lira 

54 kuruı, n~·edc 24 ıwı.rt 1929 da Defterdarlıkta ~ npılaralıtır. ( 409 ) 

Kl E'' VE BAHÇE 
Beıkozda Yalıköyönde sıınmn 8 döni.ım dış bahçesi))!' su deposu denilen k8gir 2 

wdalı v, 3 seııe~muddetle, enelik kirn ı 60 lira mU~)ede 24 mart 1929 da Dl'fter· 
darlıkta "',ııpHacal:tır. (4 ) 

SATILIK EV 
Be~da ~ mab:ıllesiu" atik çınarlı cedit çeşme sokağındn N. 48-25. muhıımmen 

bedeli(68~ı~;r, bedclt.4·tak.sittt verilece"kt.ir, mU1.ay.ede 25 mart 1929 da Defterdar· 
Jıı..-ıo.11;.~nr.-it1449) 

SATIL K EŞYA 
Mlliye • · anbarında mevcut kol uk mase kok kbınUrU çiruf u mazayık tA:ilar 

ve.:sfiletmubamme~bedeli· 492 lira, mUzaycde 3 nisan 1929 da Defterdarlıkta )llpı· 
laca .. tr. (276) 

·KtRALI GAZİNO 
Be ·k.ozda bUyUk .ça~ırda dere kenarında senelik kirası iO lira. mtızayede 3 nisan 

1929 efterdarhkta yapılacaktır. ( 255) 

KIRALI :r DÜKKAN 
~lunda•Sıhbıye müze!i altında M2 o senelik kirası 199 lira. mll:z:ayed,. 

temdiderı S nisan 1929 Defterdarhka yapılacaktır. (29) 

KiRALIK DÜ Aı 
Tepbaneff Feyzj.ye.mektebinin yanmamııı kı mına müsndif 396 'o kirası 72 lira 

ınU:za,ede 3 man 1929 da Defterdarlıkta >apılncaktır. (275) 

KİRALIK DÜKKAN 
Tophanede Feyzi~e mektebinin yanmamı§ kısmına mu,adif 392 ,\, ; kirıısı 7:1. 

lira, rtltlzayede 27 3 nis:ında Jefterdarhkta ~·apılacuktır. ( 273) 

SATILIK OTO~IOBIL 
J ndaıma kumandanlığına ait, iki ki ilik fiat markalı, muhammen bedeli 800 lirn, 

nıUrzayedc 3 ni n 1929 da defterdarlıkta }apılacaktır. (272) 

KİRALI . MESİRE 
fener bahçe mesiresi, ~eneliği 600 Jira ile pey altıuda, mUUıyede 3 nisanda 

Defterdarlıkta 3 npılacaktır. ( 260 ) 

SATILIK KURŞUN 
Kiihtanede ça;tli-yan IW~kU havzuoda 200-20 okka miktanuda, nıii.ıııyede 3 nisan 

1929 da O'"f.terdarlıktıı ) ıı11daeaktır. (2:>) 

SATILIK VAPUR 
Çanakkalcde Kepaz feneri yanında kııra)·a oturau amasya vapuru pazarlık suretilc 

:atılaraktır, mulıamnıen bedeli 21375 lira, ihalesi 3 11isarı 1929 da DefterJarlıkta 
)apılncaktır. ( 352 ) 

f . 

Feslıa~ne .l\len ucat Türk Anonim Şirketinden: 
Dcftcrdardn vnki fo;Jıane fabrikasında mu teriler tarafından getiıile

crk ppakl:.mn tatlıiri icra edileceğinden fazla tafsilat almak ve yapak 
'1katım:I.. arzu ... urıd:ı bulunan muhterem tüccar ve müesseselerle erbabı 
au.ı. iin ı:; Mart 929 tarihine ı~ndar feshane fabrikasında ~irket roerke· 

ziıı\ murac:ıntfo:-ı llızumu illıı olunur, 

Kınalı adada çınar caddesinde 12 No hane. 
Balık pazarında taşçılar caddesinde 191-103 No dükkan. 
Balık pazarında Nevfidan camisi tahtında 71 No diikkan. 
Tahta kalede Papaz oğlu sokağında 22 No dükkan. 
Tahta kalade lıalkapanı lıam oda başılık ve kahveciliği. 
Nuruesmaniye caddesinde han tahtında 29 No dükkan. 
Nuruosmaniyc caddeJnôe ~~45 No diiJ..."kan. 
Gedikpaşada camii :.erif sokağında 62-63 No dükkan. 
Veznecilerde tramvay caddesinde 82-96 No dükkan. 
Eyüpte camii kehir mahallesinde hafaflar sokağında l No dük.kan. 
Kaba taşta tramvay caddesinde 193-201 No dükkan. • 
Fındıkhda molla çelebi mahallesinde 24 No arsa. 
Orta kvyde hüyük ayazma caddesinde 6 No dükkan. 
Balada muharrer emlak kiraya veri1ecginden şubatın yirmi altmcı 

giiniinden Mnrtın yirminci çarşamba ~ününe kadar mü1.aycdeye konul
muştur. taliplerin yevmi mezkfiruıı saat on diirt buçu&rıına kadar fartna· 
~n~nin ~urctini almak ve teminatı muvakkate ita ederek müzayedeye 
ıştırak etmek iizre btanbul evkaf müdürivetinde vakıf akarlar müdür-
1ügüne müracaatları ilan olunur. • 

Evsaf ve mü:.temilatları hakkında malumat almak istevenler müza
yede odasına müracaat ederek icar raporlarını görebilirler: 

Yerli mamulatından: 
Krep Dö Şin-Krep Da-

mur - Krep -lorjit: -
Krep birman 

Gibi ipC"kli kumaşlar ve lıeJiycJik 
:ipekli mendiller \'e llarka ait bilcümle .. . 
eşyayı tezyınıye. 

Brode cihaz ve çama~ır taktmlnrı 
üzerine sipariş kabul edilir. Merkezi 
1stanb:.ıl l\lnhmut paşa başında ayna· 

cılar ~o 7. 9. 1] Telefon lstnnbul 2017, şubesi Beyoğlu tUnel başında 
:\'o 376, Telefon: Beyoğlu 7. 

Mahliilatı vakfiye müdüriyetinden: 
Kıymeti muhamnıinesi 

Um 
800 

Bedeli müzayedesi 
Lira 
680 

Galatada Camii cedit mahallesinde kurşunlu han iist katta (5)nu· 
maralı odanın bedeli müzayedesi haddi Jiiy1kmda gürülmeyerek bir 
hafta müddetle temdidi müzayedesine karar Yerilmiş olduğundan talip 
olanlar kıymeti muhamminenin yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey akçe· 
)erile (9 Mart 929} Cumartesi günü saat on dörde kadar l\fahlu1at mü· 
düriyetine müracaatları. 

Türkiye Ziraat Bankası Müfettiş 
Namzetleri Mü ahakası 

l Nisan 1929 tarihinde yapılacak olan imtihanla 15 miıfettiş namzedi 
alınacnktır. imtihanlarda muvaffak olanlara başlanğıçta l 50 Jira aylık ile 
seyahat ve tefti§lerde yol ma~rafından ayrı olarak 5 lira yevmiye veri· 
recektir. 

Müfettiş namzetleri stajlarını bitirdikten sonra mlifettişlik imtihanı 
vererel~ mufettiş olacak1atdır. İmtihanlarda ve teftL.)erde feykalade muvaf· 
fakiye.t gösterenlerden ecnebi lisanı bilenler bir sene müddetle Avrupaya 
gonderileceklerdir. 

Talip olanlar knbOl ~artlarını öğrenmek için Ankara da bankanın 
teftiş MtıdUrJüğtine, bulundukları yerdeki Ziraat Bankalarından alacakları 
beyanname} i doldurarak göndermek ve ya bizzat vermek s\iretiyle mUrıı· 
caat edebilirler. 

mi.lıayedesı eveke ılan krlıııan sade ya~lanna talip çıkmadıgmd:ın 
92? tarihinde salı günü saat on beşte ayn ayrı ıartnrunelerle ve pnzarlıt>Iıı 
edilecektir. Taliplerin te·miootlarile Bursa.da a eri eatın alma komisyonıı 
tine nıUracaatları ilan olunur. 

A sker için alınacak 1700 çifl yUn eldivene paz.arlık gUnUnde talip ıııt 
memi\l olduğundan pazarlıkla ihalesi 4 mart 1929 pamrtesi günli sı;ıt 14 

pılmak Uzre tal.ık ediJ.ıniştir taliplerin şartname ,.e numunesini koinisyonıJlll 
görmeleri ve ihale gUnünde temioatl:ırilc hszır bulunınalan. 

Zarar ve 2iyarı ,.e farkı fiatı ifayi teahUtetmeyen mtiteahhidi nam ,.e hesabın' 
üzere İstanbul kedikli kUçU~ zabit mektebi için 333 çeki Od~n pazarlı~ ~ ııı" 

olunacaktır. Paurlıg;ı 27-2-929 çarşamh:ı gUnU saat 14.5 da Harbıye mektebı ,e ~ 
neleri ünündeki pamrlık mahallinde icra kılınacaktır. Taliplerin şartname içitı 
~ onumu:za ve iştirak içinde pazarlık: mahalline müracaat ,.e hazır bulunul, 
olunur. 

y erl.i mam~~ında~ 40000 metro yazl~k haki elblielik bez kapalı ~usul.ile ~ 
edılecektır ıhalesı 18-3-929 pazartesı saat 14,SO tur. gartname.smı görmek. ,_: 

gün ,.e taliplerin ihale gunU eaatı muayendeo evvel temınat ,.e taklif mektupıariJe 
ra<la merkez satın alma komis;. ununa muracaatları. 1 
200 çift nakliye koşum takımı kapalı :zarf usulile mUnak.asaya konmuştur·. 

gUnü 23-3-929 Cumartesi saat on beştedir. taliplerin şartname ,·e nuıt1 
görmek Uzere her gı.ın ,.e mUnakasaya İ§tİrak edeceklerin o gUn o saatte te~ 
teminat mektuplnrile Ankarada ]e,·aıım satın alma komisyonuna tevdi eylenıel 
R iynseti Cumhur musika ,.e orkestire efendileri için yerli mamuliitından ~ 

takım jııkct detay aleni muuııkasa usulile Ankarnda mubn)aa edilecektir· 
6 mart 929 gUnU saat 14, 5 dir. şartname ve numunesini görmek ve munak~1 
tirak etmek isteyenlerin temin:ıtlıırile beraber ihaleden en·el Ankarada l\f. ?ı • 
alma komisysnuna mtiracaatlım. _/ 

:···~·············································· ......... ~ 
ı.~:?.~~-~-~~!~.~~~-.~~j~~!~:!~.~-~?::~!.~~-~?.~ 
F ındıklıda milli müdafaa komisyonu binasın<laki mev('ut kalorifer ~ıı.ıtl~ 

ihalesi 6 ;\fnrt 929 tarihine müsadif Ç-arşamba glinü saat on dörde talık 
1 

tir. Taliplerin §ıırtnamesini görmeleri ve ihale vaktında komisyonumuz nıUtl 
salonunda ha1Jr bulunmaları ilAn olunur. 

F arkı f'ıatı taahhUdiinU ifa edemi.ren mUtcahhide ait olmak Uzere ll718 Jtil~ 
cimek pazarlıkla mubayaa edilecektir. Pazarlı~ın ihalesi 9 Mart 929 1 

mUsadif Cumartesi günU saat on dı.irtte '1t1ptlacaktır. Taliplerin ~rtname ~e 
nesini gı.irmeleri ve iştirak etmek içinde \'alm mwıyyende komisyonumuıd• 
malan il!n olunur. .,..,/ 

:················································· i Dördüncü kol ordu mübayaat komisyonundaıı: 
• I t ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~f 
E ski§ehir kıtatmın ihtiyacı olan l 7i00 küoO pirine kapalı ı.arf usulile ınuoıı1' 

da talibi zuhur etmediginJen 13·2·929 tarihinden itibaren bir ay zarfında il 
!ıkla mubayaa edileceginden taliplerin. ~aiti görmek Uzre her gUn pef • 
isteyenlerin te·minat ak.çelcrile Eskişehir mUbayaat komisyonuna milracaııtlıır•;~ K ol ordu karargah binasının ~lorüferle teshini için yapılac:ık: kalorüfer te 

fen ve snnat mliduriyeti umumiyyesi tarafından tanzim kılınan şartnamesi I~ 
dıı Fıııdıklıdıı milli mlld,.fna \"ekaleti mUbayalit komisyonunda K. 4. irtibat ııJll' 
nezdinde bermucibi şartname mezkur knlorüfcri inşaya talip olanlann şart . 
gördukten sonra teklifıeriniıı doj;'TUca Eskieehirde 4. K. O. Mubayailt ı;.oı:ll · 
riyasetiOP. bildirmeleri. • 

E &ki~ehir kıtaatıoa ait 17000 kilo kuru fasulya bir ay zarfında ~ 
munakas:ırıı vazedilmiş bu mUddet zarfında talip zuhur etmediği cihetle 1i 

eyyamı resmiye ve tatiliye mUstcsna olmak Uzre talip olanlar her gUn ve )"'~~~ 
1 

olan 20.3-929 çar§amba gunu saat ( 14) de kapalı zarflariyle Komsiyona ısıil·-J6 
.............................................................. 

{ ... ~~~~~~~~-~:~~-~-~~~~!~~~~~~~!::~~~ 
T opçu atış mektebi ile ölçme taburlanoda mcycut 10 adet musin hayv.atı r ... 

tay mUıayc<le ıouretile ve pazarlıkla satılacaktır. Taliplerin 6-3-929 çstŞ'? 
saat 9 d:ın 12 ye kadar Fatih at pazarında hazır bulunarak mevcut ıneınut / 
r.ıUtcşekkil komiSjon muvaceh~ınde ınUzsyedeye iştirak etmeleri illln olun~· i1 F en tatbikat mektebi gUve.rcinleri iı;in munnkasai aleniye suretüe illin ed~~ 

12 kalem yemin ıhale gUnunde talibi zuhur etmediğiııden paıarlıld:ı pıe~;J 
nacaktır. Paı.nr!ığı 7-3-929 perşembe gUnU saat 14,5 ta Harbiye mektebi )·enı. oP 

1 önUndcki pazarlık mnhalinde icra kılınacaktır. Taliplerin şartname için kontı-~. 
za müracaat ' 'e iştirak içinde P2zarlık mahalirıde hazır bulunmaları illin olııJl 
~ ...................... , .. ,, ..... 
• ! Deniz mühayaat komisyonundan / 
l ............. , .. ,,,, ............................ .,....,.. 

1350 ton Rekompoze kömUr 
500 • Lavamarin kömUrii ~~" 

M. M. V, Deniz kuvetleri ihtiyacı için }Uzumu gUr.tilen kümlirlerin ka~ ·cfl Y. 

mart 929 tarılıiııe miisadif paıarteıi gUnU saat 14 de talibi uhte.lllde ibale.:1 'ııı~ 
nacağından §attnamesini görmek i teyenlerin her gün ve (vermek i.steyeoterı0 

gUn ve) sll3tta KasımpıışR<la Deniz mUbayaat komiay011una mUracmıtları. 

Evl<al müdiiriıetind~! 
Bursanın Altıparmak cadde~inae buharla müteharrik ııııı 

9
(.1 

ile caddeye nazır kagir bir bap hane ve tahtında üç dükkiiD ~e oıJ 
amele odaları, odunluk ve bahçe bilcümle müşt~milatı dah•.1 ıı.~ 
halde bedelin rub'u peşin ve mütebakisi. beş sene ye beş müss\;.

1 ~ 
verilmek üzere kapalı zarf usulile müzayedeye çıkarıldığmdall ıs 1K11 

lann bedeli muhamminesi olan otuz bin liranın yüzde yedi ht~ÇtJ\~ 
betinde teminatı muvakknte akçelerile (18 Mart 929; tnrih1ne 
Bursa Evkaf ldare~ine miiracaat eylemeleri. , 

Vakıf akarlar müdürlügünde~~ 
Bahçe kak~da dördüncü vakıf hanın birinci katında 1 °~,e 

oda şehri kırk lira bedel ile talibi uhdesindedir. encümeni idsrfıl~ 
hafta müddetle temdit müzayedesine karar verilmiş old~&ands0ff'1 ~g 
tahp olanların martın altıncı Çarşamba günü saat on dört bu~~~cs'' 
Istanbul evkaf müdüriyetinde vakıf akar1ar miidürlügüne :rnur 
ilan olunur. 

t =-·- .. 
Mes'ul müdiri : ESA T 


