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Zekat ve 

-TA.YARE 
Cemiyetine veriniz. 

yarın haşlanıy r. • • ------• y etı belediye intihabına 
~irlıada ictima 1.aoo.00011300 seyyah 
terilecek namizetlerin llra 
heı>si tesbit edildi. 
lN BAŞLANACAK OLAN 

l' l It A P 10 G 0 N D E V A M 

EDECEKTiR. 

k 'fırkasında dünkü içtima 

EmiD, Hultui ......... 
be)"ler. 

Yedek iza : lsmail, Nafiz, Ce· 
lil Feyyaz, Ali Kimi, doktor 
Galip Hakkı, doktor Ali Mazhar 
beY.!er. 

'Oaküdar - Asli iza: Celil, 
Cemil beyler doktor Hazım pqa, 
avukat ISmail Şevket, Necati, 
Vehbi beyler. 

Yedek aza: Rasim, Tevfik, 
awllat Muharrem Nail, tüccardan 
Şefik, doktor Ekrem, mimar Seyfi 
beyler. 

Adalar - Asli iza: Avni, 
Emin Ali, Mehmet Ali, Talit, 
Rauf, Vasfi Rafit beyler. 

Yedek iza: Sadettin, Rifat 
Kamil, Mehmet Ali, Fuai, izzet, 
Caifer beyler. 

8e-yoğlu. - Asli iza: Abdiı1ka
clir Ziya, Hasan Hulki. Hikmet 
pap, Muhiddin, Tevfik Amir, Sa
dettin Ferit bey!er, 

Yedek iza: Nail, Haşim Refet 
Edhem izzet, Abdürrezzak Şük 
Hekim bqı zade Muhiddin, Ali 
Rıdvan. 

Yeni köy - Asli ha: Hiila· 
meddin ~ Eczacı Necip, Se
ai, salihaddin Tevfik, eabak 
ehremini Tevfik beyler. 

Yedek aza: Nureddin Münşi 
Fuat Rauf, Yusuf, Ali, lıaıail, 
laa, Şeref beyler. .. .. • 

Kadıköy - ~lı ~: ~ 
Azmi, Emin, Halis, Reşıt, Rifat 
Müeyyet beyler. 

y edelc iza: cemal, mütekait 
binb;qı Cemal Nuri, Rıdvan, Zi· 
ya, lımail beyler. 

Anadolu hisarı - Aıli ka 
Abdurralıman Naci, Ihsan, Meh
met Ali, Sadi, selihaddin ~eyler. 

Yedek iza: lsmail, tlılmıet, 
Selilaaddin Saıni, Akif, Burban• 
ttin beyler. 

Bakır köy - Abdülkadir , 
1 rıu harbiye uıın Ali , Etı-ef, Hayri , Nqit' V...t, 
lllbık reiai cUmh ~eyl_er. Sai M 

· Yedek iza: Ekrem, t. U: 
stafa, lmadettia, E..t Rauf, Alı 
Riza bayler, 

Namizetlerin eberiai elki ce
miyeti belediye azalanchr. 

intihabata Cuma günü bqla
nacak ve 10 pnde itmam olu-
nacaktır. 

Sehremaneti ile iş bankası ara
sı~a uzun zamandanberi de
vam eden istikraz müzakeresi 
nehayet bir itilifla neticelenmiftir. 

it bankası Şehremanetine 
1,800,000 lira borç v_;re~e~. 
Emanet bu para ile Gazı ~~P: 
rllathıü yaptıracak ve şehn iki 
tarahndan birbirine raptedecek 
olan büyük Gui bulevannı da 
bitirecektir. 

~----

Sinyor Kauonika 
huğün 

izahat verecek 
Bu gün Beyoğlu beledi} 

binasında Taksim abide kom· 
yonu Fırka müfettişi Hakla Şinasi 
paşamn riyasetinde toplanacak ve 
sinyor Kanombnm vireceği iza
hatı dinleyecektir. 

Efer bu izabat kifi g&rülmez 
ve hey' eti fen niyenin vereceti ra
ı:.. o lizım gelen kanaab vermezse 
abidenin son taksiti tevkif olu· 
nacaktır. 

Gelen seyyahlardan bazıları 

Dün lstanbul tam manasıy 
ılır seyyah şehri manzaruı "al
mı,\ı. Oç büyük transatlantiğin 
getiiditi kadın, erkek 1000 ni 
mütecaviz seyyah ıehrin dört 
bir tarafım dolqblar. 

Bilhassa Beyoğlu caddesinde 
ötle lzeri adeta mururu uburu 
inkita uğrayordu. Seyyahlan 

· g e yemeği yemek iizre T CJ 

lıyan ve Perepalas oteline geti
ren sayısız otomobiller bütün 
yollan kapamııtı. 

Seyyahlann hepsi dun akşam 
Bahrisefide doğru haraket etmiş
lerdir. Mamafi bugün Kalikoarnıin 
vapuru ile şehrimize yeniden 480 
seyyah daha gelecektir. 

IST ANBUL DIŞI DAKI 
YUNAN EMLAKi 

Gayri mübadillere tevzi için ziraat 
bankasına verildi: 

Bir müddettenberi Ankarada karar vererek, bu hususta bazı 
bulunan mübadele bq murahha- tedabir ittihaz etmiştir. 
sımız Cemal Hüsnü bey dün av· Ezcümle lstanbul haricindeki 

Yunan eınliki tamamile zıraat 
det etmiştir. bankasına devredilmiftir. Bu em-

Ankaradan, Türk-Yunan mü- Wc bonolar ••ıtasile gayri 
zakeratı hakkında gelen mal'1mat, mübadillere tevzı eclilecetctir. 
evelce de yazdıtıı:nıaz gibi, mü- Sunun ıçln fimcliden hazırlıklara 
zakerabn elan tevekkuf devre • 

k blflanmışbr. 
Gazi Hazretlerinin gen~ · shade bulundujımu bildirme • Oiğ« taraftan Atinadan gelen 

!iğe hitabeleri evelce arat tedir. telgr&flarda hükUmetimizin Yu· 
h8rtlerile yamlmııtı. Bu Yunanlılar bili talimat belde- nan hükOm"ne mevcat meail 
levha ink.ilip müze8İne mektedirler. Yunanlılann tavik hakkmcla talariri teklifatta bu
.kaldırılacaktır. Türk harf· siyasetini, göaterdiiimiz bütün lundup haber veriliyordu. Sa· 
lerile yazılan yeni levha h\lanü niyete rapen terk etme- llhiyet'8r makamat bükUmetin 
ikmal edilmiştir, yakında dilini giren hük4met gayri mi- hiç bir teklifte bulumnadıtanı 
talik edilecektir. badillerin -.niyetini illilı etmete beyan etmc:lctedir. 

KARLARIN ERIMESIND N •a aN EVL R N M.M komİl)'OIN eftlce takar-
-iliiır.M~~;:;A~R~I ..:A;::.;:K::;,IY~O:::A~· ~~=~::::;;:---ıır-~~-'.'!!~,1 rür eltili veçhlle blpn ulDlllllİ 
"" bir içtima ektedeceldi. Yanan 

- Alo, neresi, tat\lhllY9 
boguıuvorumı lmdatl'·•· 

murahbaslanrwı talebi berine 
bu içtima Pazarteai aüaüne tehir 
edilmiştir. 

Ankarada balumm Yuna baş 
murahhuı M. Diyamandopolos 
Pazar paii tebftmize gelecek ve 
k • OD Pazartıesi " " içtima ed:t:. Bu i~miayo
nun pıbt Trakyaya nakli mese-
lesi göriitfilec.ektir. 

~S.I Bu gön de kar yağ 
ması muhteuıel 
Ruathaneden alc:btımız malt· 

mata gire bugün bava kapah ve 
> ağmurlu olacalct r 

1 
Kar yağması •ihtimali de mev-

cuttur. Rüzsrir simalden esecektir. 

KINCI iÇTiMA 
TiCARET ODASI 

KONGRASI 

ES AF BANKALARI 
AÇILACAK 

Ticaret oduı konjrUı elan 
ötleden ıonra odad~ toptm:aar.k 
mühim kararlar verdi. 

Konğra, rei• tarafmdan acal· 
dıktan aonra senayi encümepjıt. 
den gelen rapo okundu. 

Raporda aenayi kırediai bal
mak ve esnafın ibtiyaçlannı 

min etmek için Esnaf banlcalan 
ılmuı, ziraata ait mühim bazı 

• şebblslerde bulunulmuı talep 
ediltyor. 

Kongrada bu rapor uzun 
uzadıya tetkik ed·t ,. n aonıa 

ekseriyetle kabul c. 
Verilen karara göre bir takım 

esnaf bankaları açılarak müşkil 
vaziyette bulunan esnafa kredi 
temin edilmek ıuretile vaziyetleri 
kurtulacaktır. 

. Bundan sonra ticareti bah
riJllJe .. kredi rapqrlan ..... 

Bu nporda yatlı semilera 
kredi verilmemesi ve bu suretle 
Balın ticaret vasıtalanmızın eaki, 
püskü gemilerden terekküp ~ 
memesinin temini isteniyordu. 

Kongra bu raporu da kabul 
etti ve daha bazı ufak, tefek ka
rarlar ittihaz ediklikten 80Dl'&

içtimaa nehayet verileli. 

M. Troçkiye 
verilen 

teb'it emri 
Leor roçki kaklAnda ..,-et 

hiilrtımeı tara.fondan Udar fWlilen 

ta'iı emri
nin sureti
ni ( Deyli 
Eldaprel) ı· 
~ay

nm JUJfl'el· 
meldedir. T
ercen1Uini 

~· 
·LeonD-

avidoviç T· 
roçki yol· 
d.., ceza 
lcaaunanun 
58 iac:i m· 
Midesi m • Madara Troçld 
ucibinc ..,on zamulaıda aov· 
yet aley·:.inde iSJaalar çıkır.P 
ve sovyet kuwetine karta aillel· 
lih mukavemet hazaluulla ça
lışan ga)'ri bnani bir ,.._ tef· 
kll etmek t&rmi,te mfitteliemdir. 

Leon DawdYiç Ttuçkiaia Scw,et 
Cümhariyetleri tc>pnk ......... 
tardıaa dair emir iadar., olwamiııt 
tar. • 

7.abitai aiJUiYeniD 18 Bbıiacl 
K; tMlbli emri. 
~bu ..n ..,,,,, .,,,.. 

.,. ,. ......... ..,.,,.ı,tir: 
•7.abatai liyuiyeniD mealen 
~ ft ..... P'Jl'İ kamml 
olaa bu emri Birinci H-wm 
20 ipci pnü bana teblit edil
mi~r •• 
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Hi[b~hii; ve 'm~f e~ril< h~be~ıe!JHI Sı& Lal Her gün bir mes•eıe 

lransiz irlani 
Pek meşhur A1maa edibi Les- müterakki iki millet ile pek 

sing'in iki yüzuncü dewi senesi çok münasebette bulunmuşlardı: 
ta editiror; bu mütaasebetle Gemicilik dolayısı ile ltalyan
mr I...ôRd".a. mecmuasmda takri- larla ( Venedikliler, Cenevizler) 
ben şu mutalaıaya tesadüf ettim: ve harp, komşuluk itibariyle 

"Ledssing Fransız dram möel- Almanlar (yani nemseliler). Tu
liflerini pek yıiı"bek görmekle haf değil midir ki cennanbk 
beraber Almu gençluine bu türke hiç tesir etmedi! Türkçede 
üdebayı taklit etmemelerini tav· Almancadan müntekil ıki, üçten 
siye ederdi. R.eyİll<:e Fraasu.: üs- ziyade kelime yoktur. Italyancadan 
lubu Alman ziheiyetine uygun ise iki yüz kadar kelime geçti. 
gelmezmiş. Fransızlar klasikleri Demek ki mizaçta büyük bir 
meşk ittihaz etmede yanılmışlar· yakınlık yok ... 
dır. Lessing, meşbu-r La Eonta· Fransızcayı aldık: Fransızların 
ine'i bile geri bukwdu. Fikrince karikatürleri, şakaları, zevzeklik· 
ComeiUe, Raciee, Voltaire de leri bile mizaca uyğun geldi. 
kla.Mc kat'iyeti bulamamışlar.,, Yük .. k tab kaya bir miktar 

Bu fikrin doğruluğu v ya eğ- Fransız irfanı, adetleri aşlandı ... 
riliği hakkında. bil' şey SÖ} leye· Eğer mizaçta bir yakınlık olma
celc cleğilim; çiiRkü kendimde saydı, kabil değil, bu kültür 
o selilüyeti ve o kwveti görmü- dikiş tutmazdı. Bir tecrübe: bir 
y011Um, Lessiftg, vatandaşlarına 1 Fransız karikatüründeki M. Jean'ı 
ingUizlerin nüwııuıte itti-haz ed-M- Ahmet beye, Matmazel Jeanne'ı 
mesini tektif ediyor. Hakkı var Ayşe hanıma tahvil ediniz, üçte 
mt; yok mAil Bilmem. iki bu resim bize mltflis gelir. 

FlkK ftbi çeker. Bu fikr EA-1ence gazetelerimizin en büyük 
'---~ ~:~.:k!. Sultan Mahmut p h f b UOUt uup.ınu-u.au sermayesi arisin afi mat u-
11 clevftadeeberi gama açtlıyo- atıdw. Buaa mukabil bir Alman, 
J'1IZ ~ brııce gaı:p dem.ek Frwa Felemetık karikatürünü nakle 
deedtir, koyuhmm: iflas! 

Fnmsa,ı bilerek mi ~ itti- Mizah bu hususta mühim bir 
haz ettik? Tetkiklerime istinaden ölçüdür. V. Hugo, Lamartine 
söyleyeceğim ki Fransız irfanma Türkçede kolay anl~ılır; Byron, 
meclahiyetimiz bilerek değildir. Longfelow ise hiç anlaşılmaz. 
Gayri şuuridir. Yani Fransız, Fransanın bu kısım kültürü 
Alman, ltalyan, ingiliz irfanla- bizi çok cezbetti. Teknik kültür 
rını eledik, taradık ta neticede ise gayet yabancı geldi. Bu hu· 
franMZcayı akhk iddiam müdafaa susta kar mı ettik; ziyan mı? 
olunamaz. Kolay anlaşılamıyor. 

Bize en uyğun gden, mizaa-
F akat görüyorum ki serbes 

mıza en muvafık olan o mu idi? 
neşriyat, inzibatsız edebiyat has-

vaktin siyasileri -zannederim· bu ren Fransız kültürünün en hafif 
ciheti hiç düşiınmedı:ler. O halde 

cihetlerini alıyor. Fransız irfanı 
niçin Fransızca kabul edildi? bundan ibaret degildir. Ciddi 

Louis Philippe ve Napoleon kısma hiç yaklaşmıyoruz. Hele 
II1 ahitlerinde Fransa pek par- teknike iltifat ettiğimiz hiç yok 
laktı; Fransızca da salon, neza-
ket ve diplomasi dili idi. irfanın az çok kökleştiği bu 

FranSiz devlet edamlarının en günlerde bir az bu vahi edebi
büyük emeli lısan ve edebiyat- yattan vazgeçemeyiz mi? Fransaya 
larını dünyaya yaymakb. gidenler hep bu ilimleri tahsil 

Biz ihtiyarımızla fransızcayı ediyorlar. 
elde etmedik; bil'akis fransızca Fransızlann, tabirimi affedin, 
bize geldi. "sulu" mahsuhitHH, memleketi-

Asyaltlıktan henüz yeni çık- mizde amerikanism takip etti ... 
mak hevesinde bulunan müced- Mecmualar amerikan magazinle
ditler Ye SOIH'aları tanzimatçılar rine ne kadar benzerlerse o de
bu kiiltüriia diğeı-lerinden ziyade rece kar ediyorlar. · 
bünyene mUYafakatuu zerrece Kültürün bu kısmı kolaydır. 
düşüamediler. Zannederim ki artık bunlan hı· 

Nitekim, a,ını SCRderde Ja· rakmamn zamanı geldi. Hele 
biz~ ...:ı.,.i kuvvetli bir klasik poaya da garba açalmak istedi. nu xnr 

Ingilzlıeı-, Japonlara Fransızlar- tahsiıl görmeyenler için hafif kül
dan daha ziyade malumdu. Oa- tür morfin gibi öldürücüdür. 
lar da h.iç. bit' intıhap ıaüşkilatıoa Hafif ve "sulu" neşriyat bize 
uğ.....adaD llagiliz kültüriillÜ ka- kendi mazımizi unutturmak şöyle 
bil etdle.- dUNUD fraDStZ edebiyatının sağ· 

Acaba biz franMZCa yerine lam cihetlerini bile almağa mani 

almeaca öğrense idik daha iyi mi oldu. 
oludo? Deba z~e istifade eder Pek derin ilimlere, güç ede-
mi idile? Bu stia&e cewp vermek biyata ginniyorum; ta:klerin ken
çok giiçtm'. dilerine minnettar oldukları edip· 

Türkler, Osmanlı devrinde, leri, Th. Gautlriet,leri, P. l..oti'leri 

(iKDAM) uı edebi romanı : 45 

Kurltanlarl 
KEMALE 1 1 .. ŞOKRO 

DudaklarıRda uçan tebessüm- Çünkü gelen... lrfatHn nışanhsı 
ıer tatlı bir rü')lll görmekte oldu· Perihandı ... 
ğunu aalebyordu.. - Bir da1c1ka miisade.. Şimdi 

• • • • • • • geliyorum Perihan hamm .. 
- Süftey)i baaıml. Süheyla yatağmdan Rrladı .•. 

, • • • • • • lrfamn Dlf'llllısı böyle erkenden 
Kapı tekrar wroleta: RİÇİR gelmişh7 Ne istiyordu. 
- Sübeyla ltammL. 8uau kapıDtR aıbsanda olan 
Süheyla uykudan zoııla uyan- g-.ç kız bizzat anlattı. 

_ A __ 1_ ~.a.i-7 Sü"'-·la 
mışb, odasının kapısı yuruluyor.. nccte ~r-·- gçy 

Kendisine sesleniyorlar.da. Göz- hea-.. Bea- Bizi misafir odwn
lerini ll)'Uftunlrak mahmur bir da beldeyorum. .Aıımena tarafan-
ıesle sordu: dm .ize bir söylemek için 

- Kim o.. gönderildim. lr'ğleden sonraya 
- Süheyla h-..r .. Ba ne oy- kalsa idim belki sizi bulamaıclım. 

vııavette 
v il.ayet :meclisi azalığı 

Kaı-talda yaptlan intiiıapta Vi
laıyet eneümerri azalığına Maltepe 
belediye müdürü Selahettin bey 
intihap olunmuştur. 

Vilayet meclisi 
Umumi vilayet meclisi Maarif, 

Nafia, Ticaret, Ziraat encümenleri 
dün öğleden sonra içtima ederek 
geç vakta kadar meşgul olmuşlar· 
dır 

Emanette -
Belediye kütüphanesi 

Şehremaneti Istanbulda büyük 
bir Belediye kütüphanesi açmağa 
karar vermiştir. 

Kütüphane mümkün olduğu 
kadar zengin hır kitap kadrosuna 
"-ahip oJacaktu. 

Emanetin borçları 
şehremanetinin bütün borcu 

13 milyon lırayı tecavüz etmekte
dir. Bu borca 929 da milli banka 
vasıtasıyla lngiltereden ve bilahara 
perrier bankasından yapılan istik
razlar daahildir. 

Sevil kongrasına 
d~et edildik 

Sevilde toplanması takarrür 
eden Le\ nPlmilel ı:ıehirler ittihadı 
koagras{na lstanb~l şehremaneti 
de davet edilmiştir. Dahiliye veka
leti müsaade ettiği taktiı:de şehri
miz namına da bir murahhas gön-
derilecektir. 

Def ter dar ilk ta 
Kolektif şirketler 

Kokktif şirketlerin kazanç 
vergileri hakkında mecliece ka
bul edilen kanun defterdarlığa 
tebliğ edilmiş&. 

Kanuna nazaran kollektif şir
ketleı-iain 926-927 ve 928 senesi 
kazanç vergileri 341 senesi te
mettü vergisinin 3 misli alma
cakbr. 

929 senesi vergisi için bu şir· 
ketlarde beyanname ve plinço 
vermeğe mecburdur. 

lnlllsarlarda 
Behcet hey 

inhisar idaresinin yeni sene 

bile türkçeye çeviremedik... Buna 
mukabil P arisin zevzek gazete
lerinde ne kadar sudan hikaye 
varsa, lıepsi, postama gelmesi 
ile beraber bir aynaya akseder 
gibi bizim sahifelerimize müntekil 
oluyor. Bu itibarla fransızca öğ· 

bütçesi ile idareye ait bazı te
şebbüsatta bulunmak "üzere An
karaya gitmiş olan tütüa inhisu. 
u•umi müdürü Behçet bey bu 
gön şehrimtze avdet edecektir. 

Haıelerrllı 

Ingiliz sefiri 
Bir müddettenberi Ankarada 

bulunan lngiliz sefiri Sir Jorj Klark 
dün avdet etmiştir. 

lngiJiz sefiri on güne kadar 
mezunen Nise gidecektir. 

Fransız sefiri 
Bir aydan beıi mezunen Pariste 

bnlunmakta olan Fransız sefiri 
Kont dö Şambirun ayın on dör
dünde avdet edecektir. 

Hilaliahıner azalığı 
Elektrik, Tone1, Tramvay ve 

tesisatı elektirikiye şirketleri mus
tahtimin ve memurlarının Hilali
abmere iza kaydedilmeleri takar
rür etmiştir. 

~Iillet mekteplerinde 

kütlesini temsil eden azadan M. 

Yamamoto hir mürteci tarafın

dan öldürülmüştür. Katil kendi 

kendine polise teslim olmuştur, 

Eskı vesikalar- Brüksel 5 
[A.A] "Soire" gazetesi alman ha

zieei evrakma ait bazı vesikala· 

rm neşrine başlamıştır. Bugünkü 

nüshasında Alrnanyanın Lehey 

sefiri M. Rosen in b~vekil Von 

Hertling e 1918 senesi eylulunwn 

dokuzunda gönderdiği rapor mün

deriç bulunmaktadır. 

Frank kimdir? - BerliD, 5 

[ A.A ]- Salahiyettar mahafil 
"Frank,, ın miıtercim ve kıraat 

memuru sıfatiyle Almanyanın 

Brüksel orta elçiliğinde muavin 

olarak kullanıldığının doğru ol

duğunu beyan etmektedir. An

cak mumaileyhin yerine sefaret 

memurlanndan birinin tayinin~ 
imkan hasıl olur almaz Frank 

vazifesinden affedilmiş ve o ta· 

rihten itibaren orta elçilikte ça· 
Millet mekteplerinde imtihan- lışmamıştır. 

lara devam edilmektedir. Bu dev- =:=-::=========z=ııaı::=c= 

~~:,;!~~~~7ni :.~!~~:\:::~:~:. ııı~Uk Haberl•illl Imtıhanı muteakıp muvaffak o1an- E -
ların isimleri bir cedvelle maarif Sanayi sergisi-Sana· 
idaresine gönderilecektir. yı birliği tarafından bir sanayi sergi· 

Maarif idaresi muvaffak olan· si açılacağını yazmı§tık. birlik sergi 

]ara hfrer vesika verecektir. 

Aldığımız malumata göre Ga-
lata tarafında bulunan bir mektep 
maarif idaresine bir şikayette 
bulunmuşlardır. Şikayetin sebebi 
şudur: 

Mıntaka müfettişi mektebin 
müdürü olan bir musevi madamı 
yerine tevkil et1J1iştir. 
Madam da cesaret alarak muallim· 
lerin vazifelerine müdahale etmiş 
ve tklebenin imtihanlarını kendisi 

ı 

yapmıştır.Halbuki bu kadın türkce 
bilmemektedir. 

Moskova sefirimiz 
Odesaya işleyen vapurlar Ka

radenizdeki buzlardan dolayı 
Mart ayında ıeeferlerini tatil 
etmişlerdir. Yeni Moskova sefi-

rimiz Hüseyin Ragıp bey bu seb
eple Anupa ekspresiyle ve Be
rlin, varşova tarikiyle iki güne 
kadar Moskovaya hareket ede
cektir. 

Liman ve kibrit 
müdürleri 

Kibrit iabisan müdürii ile U-
man tahmil tahliye inltisarı mü
dürü dün Ankaradan şehıimize 
avdet etmişlerdir. 

hazırlıklaına baılamıştır. sergi Anka· 
racla yerli mallarını göstereu bir me· 

şher mahiyetinde olacaktı.r. SergiJeki 
eşya Ankaradan sonra Izmire nakl 

edilecek ve burada da teşhir edilecek· 

tir. Sergi riyasetini Istanhul meb'usu 
Süreyya paşa kabul edecektir. 

Ticaret talebesinin 
ıctlmaı - Ulumu aliyei ticari· 
ye mektebi talebleri ticaret odasında 
bir koogra akederek istikballerine ait 
mühim bazı hususatı müzakere etırıi
ılerdir. Bu hususta çalı§mak üzre 
Şeref Şehtene ve Osman beyler mu· 

rahhas intihap edilmişler, bundan son· 
ra yeni idare hey'etinin intihabina 
geçilmiş ve reis: Şeref Şehtene, Um· 
umi k.itip: Halil İbra.u m, veznedar: 
Şahap , muhuip : Avni, neşriyata: 
Kadri, lbrahim, Tahir, Hakkı. Spora 
Hüseyin, Mekmet beyler intihap edil 
mişlerdir. 

Muhacırlerden kira
Muhacir ve mUbadilerin ald.l'ldarı 

emvali metrüke hakktada Maliye 
Vekalti ıatibim bir emir göndermiştir. 
& elBl'e göu lskiıı dairesi tarafındaıa 

karar verilmeden e\ıel ki zamu içia 

muhacirlerden ecri misil suretiyle 
kira alınacaktır. Şimdiye kadar ınuha· 
cirlerden ecri misil aranmamakta idi. 

Y eDi gelen emir hiç bir karara 
istinat atmeyerek işgal edilmiş zamaa 
için ecri misil takdir ve tahsil edil· 
meeini amirdir. 

r~nmekt~n ziyan gör~k dey47e· ICOcUlc lelgr•llar 
ğım gelıyor. Halbuki fransız ar· 

Kibrit fabrıkaaı - Ki· 
brit inhısar tirketi mUdtirtl Arı.karaya 
gıtmi§tir. Sinapta ki fabrika hakkında 
görüşecektir. Htikilmetin bu fabrika
da ki makinaları alması muhtemeldir. 

fanı hu detildir, demiştim. Tokyoda suikast - Tokyo 
CELAL NURi 5 A.A Di et meclisinde halk 

tenbel yatakta kaldığım için ka· 
bahatlı benim. Şimdi beş daki· 
ka,a kadar giynir ve gelirim.' 
sizi çok bekletmem. 

- Telif etmeyin, itim acele 
değil, beklecim. 

Perih• uzaklaştı.. Süheyla 
da derin bir teessüre düştü. 

- Bu lwıeağlzı tema•en •ut· 
muttum... diye IBll'ıldaodt. lrfa· 
nm nışanh11 benden ne istiyor ? 
Bana ne s&yleyecek ? Yoksa lr· 
fanla aramda olan münasebetten 
tüpheleadi de bellden hisap mı 
sormağa geldi .. 

Süheylamn tüzel siması sert 
ve merhametsiz bir bil aldı. 

baki bea •. Arbk bqat ~ 
pek çok ilerledim. Geri dönip 
tekarar başlayamam. \laktim 
yok,. 

Süae,li b&yle düşüaerek siRir
li harak:etlerle giyinmeğe başladı. 
Rakibesinin yanına gidecekti. 
O.illa karşı karŞlfa gelecekti. 
Oadan güzel •. Hiç degilse OIMlll 

lcadar fizel görünmeli idi, & 
kıskançlık hissi içiade .,.... 
önünde daklkalaıca kaldı. Bir 
kaç defa saçlarını düzeltti ve bc.
du. Nehayet .. Yanın saat.,.. 
hazır olmuftu. 

Girer girmez gördüğü manzara 
İ8e bütün metanet Ye hatta hü
cum hazırlıklarını suya düşürecek 
bir •aazara aldL 

Perihan, misafir odama astl-
IDIŞ olaa Semibanın, daha bir gün 
evel kara topraklara gömülınlş 
zavallı .veremlı kızm fotoğrafı 
karşısında gözlerinden yaşlar bo-
f8B81'•k btçbsa btÇbıa ....... 
du. 

Sübeıyti bam • . -1 ,. lllÇIR, 11111111, 

H gibi bir maka ve azimle gel
diğini UDOttu. Heme. gmc; bu 
koştu. Om.. arkadqmm ölü-
münden dolayı dö,clüğü bu tee9-
lirden tesliyeye çalıştı. 

Perihan, elem şehilleri ara
sında kesik kesik Sübeyiira te
ıekkür ediyordu. 

kusu.. öyle oldu.. Size miaafir Onun için aaba'bleyia bir az erken 
geldim. geldim. Rahabtız .ettiğimden do-

Sühe· la bu sesi tanıdı. Kiılbi layı beni affediniz. 

- Hiç zahmet etmeaia .• dedi. 
Ben bakadar ızbrap çektikten 

sonra verdiğim karan bozmam. 
Yolumdan kendi kendine çekil
ain. Yoksa hiç acımadan çijner 
geçerim. 

O... gençti. unutabilmek ve 

Kalbi çatlayacak imiş ıibi çar
pıyordu. Perihanın kendiaindea 
hisap sormağa geldiğine oderece 
kanaat hasıl etmişti ki. maruz 
kalacağı hücumu maharetle def 
etmek için bütün metanetini top
ladı. Ne oluraa olacak: fakat ula.. 
asla ona merhamet etmeyecekti. 

Bu azimle Perihanın bekledi~i 
odanın kapııında.n girdi .. 

- Siz .. diyordu.. tatla, Dııi.itfilc 
mevcudiyetinule biçare Semiha 
için neler yapmadınız. ZavaDı ..,. 
kadaşım ölecetini biliyordu ~ 
inaafıız ecele yakasını kaptırma
dan birhafta evel bana yazdığı 

... canla çarpmağa başladı. - Estafurnllah.. asıl tenbel 
başka bir sevgili bulmak !'tin 
önünde daha çok vakti var. Hal· (Bitmedi) 

Sara~kt:a b .,. 
neler o ,~, -

Deri ve bilh 
zün beyaz kısJllJ, • 

maklar, sarılığın 
tine göre sanıaJI, 

k ürt, safı an, uıııollt 
şil san, esmer 
zeytuni renklere 
değişen renkler ab1"• 
za küçiik abdesdll 
gide ~afran ve,,. 
mızı esmer rengi 

N-ahız ağırlaşır; 

mıktarı 70 iken 
20 adedine kadar 

Ruhi sahada Y-~ı..-: 
luk, sıkıntı baş agı-":] 

baş dönmesi uf k 
luk, iştahsızlık. 
görme hilleri old'• 
yük abdestin refll1 
yazlaşır, k.abızhk 
Umumiyetle 88~ 
olan bir hastahktJI'• 
kılma usullerini 
yazarız. 

Lokman ti• , ____ ........ lt 

GayrimübS 
cemiyeti 

dün topiaJJ 
Gayri mübadiller 

idare heyeti dün ilcinc:İ 
lal beyin riyasetinde • • 
rek lstanbuldaki firari 

• 
Bayram namazı 
~zani 
sevali 
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misak M. Hoover Arnavut tahsin 

polis nıüdürü o 
~~~----------~~~ 

l'"~~ Ankara, 6 [Huswi] ahedesinin dördüncü maddesinde 

lQ,·Bul.gar .bitaraflık, bH- hakem muahedesi akdi na

~desi '\le hakem mua- ·zarı itibara alınmıştır, Bugün 

h.l'iei hnsün., saat beşte imzalanan vesika üç sene evvel 

n~ n.Ye Vekaletinde Tev- akdedilmiş olan muahedenin şa
~~-l. Üştü beyle hulgar (ll' :M yani memnuniyet bir zeylinden 
i~at · Pavlof arasında ibarettir. 

sehtt~ntnış ve hu müna
taau e dostane nutuklar 

ediıltli~ı· ~ ır. 

'tiirk Ankara 5 (A.A] 
~ ve h!:lgar bitarafltk uzlaş
"llıtı~t m muahedesini hü-
81112, narnvıa bugün imza eden 
lan bL sefiri M. Pavlof vuku bu-
d " ttıhl-L ola a· ~t esnasında Ana-
btıhırı~ansına atideki beyanatta 

'1- .. Uftur: 
' .... ı. 

hJ "' ·e ·ı ~a l g ı e Bulgaristan arası-

Yeni muahede ahkamı cemiyeti 

akvamın emniyet komitesi tarafın

dan hazırlanmış olan hakem mu
ahedelerinden mrrlhemdir. Bir kaç 
ay evel başlayan müzakerat Tev-

fik Rüştü beyefendinin mutedil ve 
itilafperverane hisieri sayesinde 

eyi neticeye varmıştır. Tür~dye ile 
Bulgaristan arasında mevcut dost
luk bağlarını kuvvetlendiren yeni 

muahede iki komşu memleket mü
nasebatmda yeni bir safha açacak 
ve balkanlarda sulh için kıymet
li bir amil olacaktır. 

llcle -tte~~şr~i evel 1925 tarihi
'( ~nıış olan dostluk mu-

anan yerler K a h i re d e 
Zarar gör~nlere r ezahurat için 
er,11 ~ 1 l bı"ı kanun '41< veri iyor. 

Kahire, 5 ( \.A) 
Röyter aJansı hilılirivor: \ afd 

hrkasmın son .zamaniard; kral Fu
ada meşruti hükumet m;uliinc :w 
det edilıne~i talebiııi mutazammın 
istidalar \ermek sureıilc faali~ rtini 
artırmış olmaQına r~nıen vaziyet 
s9kiudir. _,. · 

lJiilc.... Ankaro, 6 [Hususi] 

fil\~ ~e iskan edi
~lll et !lrikzedelere iş
"-liJti tikleri evleı·in te
llttıı ~e . mütedair ka
tLı_~" liyıhası, meclisin 
~Ye ı· c.(alıire, 5 (A.A) 
~llb--J ve ma ıve en-t_ ~le Hiikümet ali mı>ktf'pler talebe· 
l\~}t~· rinden çikarak ::.ini siya .. i uıeLi.ı elle nuınayişlere 
~~il l ~ınumiyeye sev- i~tiı·akc mecbur ei.ıııeğc çalı~nnların 
~ · lltiştir. Layihaya 3 ay hnpse ı:n:ıhkfmı edilc·ı·eklerini 
"'~ 9'>n natık bir karnın tanzim etmiştir. 

Yet:~ ~ mayıs niha- "TER 
v{tii'e kadar rum em- ı. LI l\fAMULA Ti 
L llıet k • d h Ankara, 6 [A.A] 
~~,,-..... ru esın en ti· ~~ ... ~ Türk ocakları merkezi hey' eti 
a~ . nıütegayyip eş- azalan bugünkü içtimalarında ev

ı~._ lı ~ evlere nakledi. !erinde ve Üzerlerinde kullana

~~ atikzedelere teff iz cakları eşyanın yer]i mamulatın
t-e lı-lllelesini yaptırnıış dan olmasma karar vermiş! rdir. 
~ J ~ Merkez hey' eti azası bunu yek-

' i~ •~hl.akta olanla- digerine karşı taahhüt etmekle 
~a Jt eyler borçlan- beraber bütün Türk ocaklarına 
ti( 

0
tnu.nuna göre tenı- gön<lerdikleri tamim ile ocakla n ... u....n~caktır. 1 ~I~ aynı harekete jktifa etmele-

~ali l~Yiha dii~man is- rını ve bulundukları uınhitte yerli 
hal)( gol"ınüs vil{iyetl~r ·eşyanın revacı için çalışmayı ke'n· 
~~,_1llln kıs~ ~ · dilerine en kutsi bir vatan borcu 
ı..~ lt~nd mı azamını t 1 b"ld" · b ld ~ q ar ed ••h" anıma. arını 1 ırmtş ve U )O a 
A layUı l en mu ım sarf edecekleri gayret ve mesa-
'\ll.Jt _!! ır. iden merkez hey' etinin muntaza 

ata helediv~ man haberdar etmelerini rica 
., etmistir. 
intihabatı 

"a ~ ıiind Ankara, t (A.A] 
l't} ıq e..ı. ~ enberi hararetle de-

lııq· ~n Ak 
ab:~·1Yei h l n. ara cemiyeti u-
l,~ hita~ et ye intihabatı bu 
~-"'~. ttlu ulınuş, başta Mil-
~. L · rehbe · . . .. h 
ı:ı. fı.1 "'~retl . rı reısı cum ur 
b~ . ~rr~ bulunduğu halde 
bu~'kilı Is 181 reisi Kazım ve 
111~ \rekin~et paşa hazeratile 
b, h . ltıeb'u ~ ve Ankarada bu
hutG ~ olan 8 a: ve hakkı intiha
fıtL-rı re"le . ~ın küsur ·vatandaş 
~sı ;, rını C" h ltıı1ı l'l&ıaazetı . um uriyet halk 

lltdır erı lehine kullan· . 
1~ttıi-=---

tde yaamur 
~ c, eı 
~arı Ce Yarı lzmir 6 [A.A) 
~~ ş1~dRlrtur bnd~n itibaren ya
~ıl,t etini ugun !!leye doğ· 
sq~cleki b· arttrrnış ve sehir da~ 

a ~t . ır çok h . . 
ı. l 'ttl lllıştir T ma allerı sular 
ıtatat ar hast ğ uran ve bayrak-

1 durın ı ından tren muna
Uştur. 

·------

Yunanistanda grev 
Atina, 5 [A.A] 

Eleusis grevcileri bir takım 
lesi3atı tahribe teşebbüs etmiş
lerdir. Polis müdahele etmiştir, 
grevcilerden ikisi telef ve beşi 
mecruh olmuştur, 

Atina. 5 [A.A] 
Eleusis dl~ poii5 ile grevciler 

arasında bir musademe olmuş ve 
polislerden iki kişi ve grevciler· 
den de yedi kişi yaralanmış, iki 
kişi ölmüştür. Amele murahhas
larını kabul eden M. Venizelos 
gerek mesainin gerek sermayen

in mudafaası hükumetin vazifesi 
olduğunu şirketlere amelenin 
matalel: atını kabul etmelerini ta
vsiye edeceğini ve mamafi ne 
suretle oinrsa olsun asayişin ih-
13.line kat'iyen müsaede edilmi
yeceğini bildirmiştir. 

Dün 
'ele 

vazifeyi 
al d i. 
J,oJHJra. 5 (A.A) 

washingtondan bildirili) or: 1'\I. 

Hoover bu sabah heniiz rİ)aseti 
ciimhıır uaİrt'Sİ ıııemuriarı gelm • 
den C\ el eaat 9 da İ!:t• i a~lamıştır. 

l\i, Hoo' er hemen ilk günün 
Amerikan hududuna doğru ilerle
mekte olan !\Iek .. ika ihtilali mese· 
le.-.i ile karşılaşrnı..:tır. Bir lıafta ka· 
dar Jalıa makamında kalacak olan 
)1. Kellog erkenden ~I. Hooveriıı 
nezdine gelmiş ve miişarüuileyhe 
ilk mücavir devllctte zuhur etmi' 
olan ihtilul muvacehesinde Arneri: 
kaıım ne ~ibi hattı hareket ittihaz 
edece~ini gö~terıııi:;-tit· . 

Londra, 5 (A.A) 
İneiliz gazetelerinin müslilıan~ 

edası ingillı'redc çok eyi bir tesir 
bırakmış '>laıı M. TI oover.iu nutku 
gayet müsait nıutaliiat :-erdetmekte
dir 

Londra. 5 (A.A) 
DaiJy Mail Pari?ıkll istihbar 

t'diyor: 
Fransız gazNdı>ri )1. Hoov •rin 

nutku hakkında Jıemı·n hemen lıiı: 
bir mutatia serd<.'tmeuıektı:dir. Yal· 
lll7. Gau!oi gazcteo;i \J. Jloovt>rin 
h<'yanatınm Amerikanın Ct"ncuc 
ve Lecarno mi,.ak1a1"1 na i, tirak ih· 
timaıi hakkında A' nıpada hala 
beslemekte olan Jı:·" allere son da· 
rbayı indirmiş olduğunu )azmak
tatlır 

Bedin, 5 (A,A) 
Yo,,si.;;ehe Zeitung, Anıc'ri!...amn 

etrafını bir zırh gilıi ihata etmi~ 
olan gümrük manialarııım ~aldml· 
nıası sureti) le .M. Hooverin mef kii· 
reciliğinin hakikate tahavvül ede· 
bileceğini. )'azınaktadır. 

l\lekıoika, 5 (A.A) 
Resmen hildiril<liğinC' göre İs\ an 

etmiş olan grigoba knvrni muhafa· 
zası te~Iim olmu~tur. HilkW,\J# J!.y· 
tün a<ılCeri nıenahiini scfcı·i}P.r et· 
miştir. Asi riiesasımn biitiin en,, al 
ve eınlfıki ınu.,aclcn• l'dileccktir. 
Ccne:-al Calle~ şimalC' yapıla" k ~e
frr hakkında hazırlıkta hulunuyor. 
Ccneral :ılmazan 'erakruz lıHklıİıw· 
ti clahilindc J,ıılnu::uı asileri tt·Jılıe 
m<'ınur cdilı ·i•tir. ~.un ıli•.a!: cift. 
ôl<>rinden 1 biıı ki:-i il-il<>:.,. karşı 
nıiıl'adcle<lc hulumuak iizre silab 
ahma_ alın mal, mı t, lep etmi,lcr-

' dir. !s~anm · c:e}wlıi köylüler ile 
:ınıele .:ırar;ımdaki ihtilaf ve gecim
sizliktcn<lir • Bir kn \'et \ erakruz 
iizcrine 'e 10 bin ki~i de :-"O~arn 
iizcrine yi.iriiFeektir. 

Taarruz 
N uyork , 6 (A.A) 

l\Ieksikanın şimalinden gelen 
lıaherlPfC gure asilere kumanda 
etlen Ceneral FranciEco l\lanzonun 
bahı i muhiti kebir IJO) unca taarru
za geçliği rivn)ct olunıırnktadir. 

Hiikumet kıtaatmm tak'i'" miif
rezel~ri gdinceye kıdar. asilerin 
ileri. h~r~~eıini durdunnnğa c_:alıştı
ğı Lıllmtlıyor. Ilükiinıctiıı tertıp 
etti~i phtnm a"ilc:ri \ cracruzd:m 
koğınak \ e hu "Uretie ihtiyat kuv
w~ılcri silah ve ıniihimmat çıkarı
labilecek lıir liman temin etmek 
ol lu~u :m!a.şıh) or. Bu e;;ınada asi
lerin rnplu lıir halde bulundukları 
~wınl istikametinde ciddi Lir ileri 
hareketi ) apılmıy al'aktır. 

Ebüık8sim-

' . 
KEMALETTiN ŞDKRCI 

-65-
Bir akşam .• 

Bir akşam Tahsin, her zaman
ki gibi uydurma bir raporla bir 
türk canı yakmak, bir türk oca
ğı söndürmek için ingiliz istihba
rat dairesine girdi. 

Melanet vazifesini görecek, 
sonra da kinı bilir hangi rezil 
muhitlerde gayrı tabii iptilasını 

teskin edici vasıtalar peşinde 
koşacaktı. 

- Seni kapiten (Senet) gör
mek istiyor. 

dediler. Tahsinde şafak attı. 
Benet niçin görmek istiyordu. 

Yoksa yolnıu vereceklerdi? 
6in bir ümitle kapılandığı bu 

fc'\at yuvasından kovulacak mı idi? 

Nühim bir mesele 

(Benet) in yanına bu korkular 
ıçinde çıktı. 

arnavutiuk tahtın 
termek ve bunun 
sureti ilci işi Be 
lstanbul amavutl 
nettin leh ine rey 

(Benet) e bu 
?in lira verilmiş 
Ingiliz casusu T 
seleyi müzakere 
pek çabuk anlaşt 
tanbuldaki arna 
BürhaneUin lehi 
sevkedilecek ve 
rilen elli bin lira 
lacaktı. Hatta ic 
mühürle. e uydu 
bile yapılac<ıktı. 

(Benet) elli bi 
Fakat T ahsinin 
diği gibi haıake 
Istanbul polis m 
cekti. · Ingiliz istihbarat şefi, pek gü

ze! tanıdığı muhatabını ih~i.as 

1

. Bu karar ve 
dolu kurnaz bir bakışla süzdük- ertesi gün de la 
ten soııra: Tahsinin poH. 

- Tahsin ... dedi. Bu akşam 1 manında yapmış 
seninie beraber mühim bir mesele rülmemiş rezrık 
müzakere edeceğiz.. Saat dokuz- lince bütün taf 
da buraya geL Beraber çıkarız. gım .. IııgH'z (Be 

Tahsin geniş bir nefes aldı. tetkikederken b 
Aynı zamanda da sevinçten ağzı un herifle alaka 
kulaklarına varıyol'du. Nasıl var-

1

, buracıkta kaydet 
masın... Benet gibi istihbaratın -- -

en kuvetli.. En mühim bir rüknü ı v D! 
kendisin.i çok mühim bir meselede j I iM 
mahremı yapıyordu... ~m""""''....._. 

Vbki ma,nsın<la 

Saat dokuzda Benet ve Tah
sin buluştular. Dcgruca taksim
deki mahut batakhaneye gittiler. 
Burada, saatlarca konuştular ... 
Müzakere ettiler. Ne konuştular? 
Ne görüşlüler.. Bunu bize bila
hareki hadisat gösLerdi. 

Bu müzakerenin ertesi günü 
Ka!kandelenli arnavut Tahsin İs
tanbul polis müdürü olmuş ve 
(Benet) de lngiliz hükumetini tam 
elli bin lira kafese koymuştu. 
bakımz nasıl? .. 

işin iç yüzü 

T absın istihbarat teşkilatına 
nctsıl çattı.. E·"ela kısaca bunu 
söyleyelim. Çünkü işin iç yüzü 
ile alakadardır. 

istihbarat teşkilatmda yalnız 
Rumlar, ErmE>niler ı yoktı• Bi, 
çok da Arnavutlar çalışıyordu . 

(lngiliz polis muavini) ismini 
ta~ıyan bu amavutlar hep Tahsin 
tarafından, kendi gibi karanlık 
ruhlu habis1er meyanından seçil
mİitİ. işte Tahsinin ilk ihanet 
vazifesı buradan başlar. lngıliz· 
ler bu herifi Istanbuldaki arna
vullar üzerinde nüfuz sahibi zan
netmekte idiler. Çünkü Tahsin 
büyük bir kurnazlıkla kenaini 

Bir et: 
Sahıknlı takı ı 

kiiçiil--. pnzarda l 
nından bir okka 
lanmıştır. 

MADı\l\UN 

Hirbto i ... miıH.if' 
gece C\iıw git.n 

~farinin kolund 
rak kaçmış { kat, 
) akalan mı::.: tır. 

DÜNKf l 
1 ~ Gala adaki 

dan ) angın çıkı 

Jürülnıü~tür. 

2 - r,nini'ın 

il efendinin dük 
söndürül mü ;tiir. 

;\ - Kara 
eden Yn uf beyi 
çıkmışc:ada c:ünd 

IK! H!RSI 
Zabıta memur] 

lım ık.ılılard 

ıncdi bir sacbın 
ıne~hut halinde 

BiR KAR 
Bozdoğan keme 
ve Fevzi ismin 
neme sen bJk 

,.... ı ı hüyle tanit mıştı. 
Casus u : etmekle maznun ku-

ma d · v I K 'f O sırada f ngilterenin Amavut-

cağım., clerkeı 
çıkarorak bir 
muşlardır. 

INTIHAil TE 
müdüriyeti bi 
larından Hana 
leden sonra P 

n an og u asımın evfik hak-
k d k. l k k luk üzerinde bazı ihtirasları var-
ın a ı ta ı i ·ata devam edil-

mektedir. dı. Arnavutlur tacı adeta dcvle-
Casusluk tahkikatını dördüncü tler arasında mlinazaalı bir as

mustantık Salih bey idare etmek- kıya konulmuştu. Buraya Fransız
tedir. Bahriyeye ait esrarı ifşa lar, [bı.lyaıılar, lngilizler ayrı ay
etme.kle maznun bulunan Kasımı I rı ve ~en~:lcrine ı~ıensup Li: kı
T evfık elyevm gayri muvakkat 1 ral.. hır r rens tayın etmek ıste-
tevkik müzekeresiyle mevkuf yorlardı· 
bulunuyor. Kasım Tevfik poliste- lngilizler evela lngiltre kıralı 
ki ifadesini inkar etmekte israr hanedanından bir Prens namizet 
ediyor. gostermck için çalıştılar. Fakat 

Bunun için kolis memurların- ileri gidemediler. ltalyanların mu-
L- halefeti ile karşıla~~ tar. Bundan 

desthanesinde 
banca ile vur 
ra teşebbüs e 

Yalnız tab 
sırada Hamdi 
rediğinden k 
bet etmiş ve 

bir Jacıa ile 
~ 1• 



Heybeli ada.. 
Çam limanı nC121r küçücük 

bir gazinocun ta:-açasındayJz .. 
O, ay a cOOruy<>r. :Ben, ipek 

şilteli. geniş bir hasırlı koltuğa 
yaslan otur~rum. 

Gece •• 
Deni7.İ kırpıştwan hafif bir lo

dos, etrafa baygın bir çam ko
kusu s ·yoı .. 

Ay, bir köy evinin çardağına 
bin mumlu 

bi-r fener gibi,,, 
gökte ... 

* * 
Bu adam benim dostumdur. 
Severim .. 
Sever •• 
Sevişiriz. 

Aramızda ayrı ğayrı yoktur. 
O, ne yaparsa ben bilirım. Be
nim her yaptığım şey, onun ka
fasında, muha'kkak, zaman zaman 
canlanan li'rr hatıradır. 

Ço ·tan beri görüşmemi{;tik. 
Ben, işlerimin peşinde taaa,,, "Ge
ban" kazasının "Tahir,, nahiye
sine kadar uzayan bir seyahat 
yapmıştım. O, lstanbulda Heybeli 
adanın tenha çamhldarı arasında 
yapa yalnız <ka mtştı. 

Ben d<iha dün sabah Haydar
paşada tlrenden inmiştim. Evime 
ğidüp e · · yüzümü yıkadıktan 
sonr iik işim, ada vapuruna dal
mak oimuştu. 

Oturduğu köŞkün bahçesine 
girdiğim zaman, onu annesi ile 
kol kota dolaşlr btılmuştum. Beni 
gördükleri anda ikisi de öyle se
vinmişler, öyle sev.inmişlerdi ki.. 

* * ..• işte dündenberi misafirleri 
id"m. 

Akşam üzeri birlikte tuı·a çık
mış, sagğa solda dolaşmış, öte
de beride eğle m!ştik. 

O benden üç yaş küçüktü. 
Bana "ağabey,, derdi. 

D.tkkat ettim; gözlerinde, göz
lerinin o her an -bin bir neşe il.e 
kıvı 'Cl bebe\derinde ele
mli bir bulut vardı. 

Ve,., sordum: 

• 
- Demek paran var?. 
- Elbette .. 
-O ha1de? 
Rasimin dudaklarında garip 

bir gülömserne belirdi, boş is
kemlelerden'birine, ata biner gibi 
yerleşirken: 

- Ağabeyi -dedi-- Mademki 
ıısrar ediyorsun.. Söyleyeyim: 
Benim her şeyim var.. Yalnız 
bir şeyim yok., Kafam .. 

-Ne dedin? 
- Ne diyeceğim? Kafam yok 

dedim.. Anladın mı? Kafam 
yoook!. 
· Hayretle baka kalmıştım. A

caba hafif tertip, bizim d()st ka
çırıyor muydu? Yoksa kaçıracağı 
kadar kaçırmıştı da ben mi far
kında değildim? 

O, gözlerini gözlerime dikmiş 
bana bakıyor, fakat galiba beni 
görmiyordu. Ve,,, göğsüne iğne 

dayanmış bir gıramofon pilağı gi
bi söylenmeğe başladı : 

- Bak anlatayım. Geçen sene 
tam bu aylarda idi .. Sen burada 
yoktun.. Haaa! Şimdi iyi hatırla

dım. Senin Ankaraya hareketin
den tam iki hafta sonra idi. Ada, 

günden güne güzelleşiyor, tur yolla 
nnı dolduran güzeller çoğaldıkça 
çoğalıyordu. 

Rasim bir dakıka durdu. 
Göllcı j, i ~i..,arasınm halka 

halka havaya yükselen dumanla
rına daldırarak bir parça düşün
dü. Sonra dalğın dalğın devam 
etti: 

- Şafak gazinosunu biliyor
sunya.. Bahriye mektebinin has
tane kapusu önünden gecerek, 
şoseye çıkmıştım. Dalğın dalğın 
yörüyordum.. Gozinonun yıkık 
bahce dıvarları yanından geçer
ken birde ne göreyim? 

[Sonu yarın] 
Nizameddin Nazif 

•• • • D a • a s: ıı ı:s 11 ı;ıı illl m 11 11 ıuı~ 
l!ı •• .. 

Uç « i! hir nrada : 

(A lA l)A VU ' ! 
111 

Çıkıyor! : 
ai• ll!l ll!lfl • m H! 0: 

I'" arısıııı uidtirclü. Ol riida 
Hiç.,.,, cevap hile vermedi. Yanı intihar tti - lzmirde Fettah 

başımda, adHnlarmı adımlarıma m· hali inde Mahmut ağa soka-

--Rasim! Neyin var? Hasta
mısm? 

uyd'ill'arak, sessiz sedasız yörüdü. gında 11 numaralı hanede mu-
Kim b

0

lir neler düşüni} ordu ? kim Geri tütün kumpanyası me-
Onu düşünceleri ile baş başa hı- murlarından Mehmet Hulusi efen-
rakmağı doğru buldum. 1 di, zevcesi Esma hanımla geçin-

* * . memektcdir. Aradaki imtizaçsız-
Az sonr~ benim ayaklarım, '.k son günlerde fazlalaşmış ve 

adımlar.mı benimkilere uyduran karı koc.t dün gece gene kavga 
onun ayaklanni, Çamlınıanmın etmiştir. Bir aralık Hulusi efendi 
bu küçücük gazmosuna sürük- hizmetciye : 
lemiş bulunıyordu. - Sen odana çık yat 1 

Ben, iki saattanberi dolaşa Demis ve hizmetci çekildikten 
dolaşa yorulmuştum. Gazinonup sonr!ı tabrıncasını çekip zevcesini 
taraçasına çıkar çıkmaz hasır öldürmüştür. Bundan sonra soka
koltuklardan birini çektim; otur- ğa fırlayan katil koca kiiçük kö
dum. prü üstünde aynı t ... banca ile in-

A 1 lın tabakamdan bir siga
ra kendim aldım, bir adet te 
ona lütfettim; ve,,, yine altından 
mamul olan benzinli çakmağımla 
siğarasını yakarken, yolda ce
vapsız kalan sualimi tekrarladım: 

- Rasim 1 Neyin var? Hasta
mı ın? 

Ellerini bem beyaz ve tığ gi
bi ütülü pantalonunun ceplerine 
dnldırarak, taraça üzerinde bir 
aşa ı bır yukan dolaşmağa baş
lad. 

rnk 

k 

)ol tı, dolaştı, dolaştı .. 

n sonra yanıma yaklaşa-
1<1 "r g"bi mırıldandı; 

t " ~.... değilim. Bilakis, o 
h., 3 ve kuvvetliyim kil. 

bu durgunluğa sebep 
yol.? 

param olmasn.-

tihar etmiştir. 
lzınirdc· Grip - lzmirde grlp 

has1alıgı pek çok hafiflemiştir. 
Hilaliahmerin grip mücadelesi; 
hastalıgın hafiflemesine binaen 
perşenbe günü bitmiştir. 

1 Hilaliahmer mücadele te~kila-
tma 2000 den fazla müracaat vu-
ku bulmuştur. Bunların 500ünün 
grip ihtilatı olduğu anlaşılmıştır. 

Hilahahmer mücadele tcskilatı 
hasta fakirlere gıda ve kömür de 
tevzi etmiştir. 

Torbalı hnrekctzedclcri -
Torbalı felaketzedeleriden he
nüz para almamış olanlara tev
ziat yapmak ve bazı talepleri ma-
hallinde tetkik etmek üzre Kır· 
mızı ay cemiyeti Izmir Yalisi 
Kazım paşanın tahtı riyasetinde 
olmak üzre Torbalıya hareket 
edecektir. Hey' ete Fırka mute
medi Salih \'e cemiyet reisi bev-
lerin de refakaı. etmesi mukarerdir. 

J 

aı 
o> 

eu akşam 
DJrülbrcl "dl' : On ikinci o 

1'0{İl Boy de : l\O} it<'ri bülbülleri \"'e Hofız 

Allııımroda 

HÜs"yin saz heyeti 
: ~chrıız t 

Oııf'rnıla : ~ıraz G'ilii 
il• k:e : Son Emri 

l\lojikte : M:ısom Kurb:ınlor 
Aeri Sinemada ; D. Taban B.bac:ık Bahri eli 
Alrımlnrdı& 
h·rnbdıı 

• D 
il 

-:-. 1 

Dublin, 5 [A.A] 

lrlandada içtimai usul ve ni
zami tahdit eden cinayetler ve 

sui kastlar hakkında reis M. 

Gosgrave in beyanatı üzerine 40 
kadar genç tevkif edilmiştir. Bu-

nların evlerinde hır çok tahar

ri) at yapı~mıştır. 

ı~ ev 
esa 

u 

Ticarethanesinden tedarik edebilirsiniz. 

Birinci nevi k maşlar, itina ı içiııt ~ 
C z erinde k i fia l a dan o}O 20 tenzilli 

l(EŞIDELER IIER AYIN 11. NDEDİR. 

2 nci keşide 11 Mart 

Büyük ikramiye: 35, 00 liradır. 
Bu keşidedc 3,900 numara kazanacaktır. 

PİYANI(O MÜDÜRLüCüNDEN: 
6 rırı tertibin 1 nci ı,e~idc indeki buyuk ikrami) eler a~ağıdaki yerlere dUgmUgtür: . 

1 - 30,000 l ira knuınan 18,iOO numnrolı biletin 6 parçası lstnnbulda, birer parçası (İzmir), (Kon~ a) vilii) eti d h 

de (lfodım} da "e iki parçnsı }ani 1·5 bileti (Samsun) da, 

2 - 18,000 Lira kazanan 41,734 nuıruırnh biletin birer parçası (Ankara), (Akhisıır). (Mersin), (İzmir). (oderııi.' 
\c 5 parçası Istanbuldııdır. 

3 - 15,000 Lira kauınnıı 15,398 numaralı biletın birer parçası, (Kaş), (İzmir), 2 parçası 1-5 bileti (Adana) dıı, 4 

çıısı lııtnnbuldıı. iki parçası letnnbulda bayiler tarf1ndan catılama},P inde edilmiştir. 
1 - 12,000 lira ka1ıınan 49,037 numaralı biletin birer parçası, (Ankara), ( ~lenemen) Tırabzonda ( M ~ 

parÇ35ı lstanhuda; bir paçası satılamayıp bayıler tarafından iade edilmiştir. 

5 - 10,000 lirıı knznnau 41,709 numaralı biletin birer parçası, (Ankara), (Akhisar) , (Mersin) , ( ödeınie)ı (lıtı'I r 
5 parçası' da btanbuldadır. 

t 



o 
lir luoslfonıeri J1•PlliJ1or 

0~uva galatasarayli 
t 40 a tlet gir ecek. 

ı.._.-lrın Caı 
~il Şi 

1
. atasarayh atletler tara "- Bayramdan sonra ilk hafta 

~ k: 1 
ve Ga'kltasaray ara!::ın- zarfında lik maçlarına haşlanması 

fa..! etli futt.~~~usu yapılacnktır. muhakkak gibidir. Yak1nda tupla-
~ tttaa.· ~Unıüz Nihat beyin nacakfutbol hev"eti içtimamda bu 
tw.:~1 ''N· h J b~~ 1 at spor,, mağaza ı hususta bir karar 'erilecektir. 

~ k,,..._:•ya konan bir kopa, Bir istifa 
~il.et galibine rnev'uttur. 

.::; enı81(°r,, kopası kususunun 
bir ~e nazaran şayanı dik-
' ıyeti vardll'. 
· h.ft.~ her sene Martın 

"'-~· yaptlacak 'e ko
~ kıymettar hatırayı 

• &.. elinek şerefiae nail ola-
lı kaı\ 5e&elti. ~oşuya Galata
"kıı. atlet ıştırak edecektir. 
"kı halinde )apılacak ve 
· lll dört atletle teşekkül 

iiıt ~a1atasaray atletleri 
'-ir ade haiz bulunduk-

:;.,e ebeamıi1et.i kaybet-
il ~ faaliyetle çalı~ıyorlar. 
~ ınukabili olmak üzere 

· . elde bwlunduracak.ları 

Mınteka hey "eti merke1.iye~i 

aza ından Aptullah B. al ireu istifa 1 
rtmi tir. Aptullah B. Şimdiye ka
dar teşkilatın gerek fenni 'e gerek 
idari aksamında vazifeler almış ve 
hü~nü hizmet etmiş bir prensip 
adamıdır. Mumailey hin son gün
lerdeki dedikodılardan ınütee~si

ren çekil~i muhakkaktır. 

.t\tletizaı hozırltğı 
Feeerbahçe atletizim kaptanh

ltndaB aklığııııız varakada BJlkan 
tıurnu.-asına hazırlanmak üzere 
Fenerli M-letlerin Cuma sabahı ku-
lüpte hulunaıalan 'e atletizm iint
renurü her Ahrahan ında lutfen 
teşrifleri rica edilmektedir. 

Z ' TI m x 

't.~u maçlar 1111: BORSA Jlll 
'. iL.~ ~ft IBU6&.İt olursa 
siı ~*-. raulMelitiailı bir 
if.~ndan bahsetmiş-
~ alacağı şekil bu ilıti-

lefeti :Ylflatınıştır. Eğer mu
lıer • Bet~ lail olursa gerek 
tek c 1 iktaş mulıtelitinin ve 

~s:•' atasaray takımının hafta 
h · &abada gozükıneleri muh-llilar . 

de a!l • 
~ ~nıpıyenaSI 

bi~ seae ev~el Beyoğlu-

6 mart: 929 

NAKiTLER 
1 Jnstiz 986.50 20 Leva BaL 
1 Dolar 202.25 l J.lorin 

20 Frs.F. 158.50 20 Kar. ç,.k. 
20 Lireti 212.50 1 zı.oti 

20 Dınar 
IO Drebai S2.SD 20 Fr nk 0,.1 

l 8-yht -. 48.25 ı Pezet'll 
l Avu t. Si. 28.:iO 20 f h\ 

20 Ley RllDL 24.12 50 . eç. 

ÇEK 
l.ıond. St. 988.5'0 Aıuter. n. 
Nw.Y, 0.49.06.25 PraJ kur. 
ParİfJ f1'8. l 2.57 'iyana eil. 

Milanolt. 9.37 1\1.sd iılpz 
Val'fO aalf> 

Berliu m. 2.06 Atlua<lraıa. 

2825 
80. 

H.0.25 
22.25 
71.50 

1rn. 
32.jO 

7d0. 

l.22.25 
)6. 2.50 

3.4-b.75 

3.21.50 
.37.Jj 
s.ıo 

Havzada 

Havzada 
tiıatro 

5-2-929 
Bu giıu1~rde ·Annrlolu h('~ eti 

temsili~ esi • namıuda Lır tuluat ( onı
pa11yas ı tnredi. 

iç Anadoluyu baştan başa dola
şan bu kompan~ a mua) yen bir sınıf 
halkce pek merguptur. 

) dlnız bu ın•fı ekı:;eri~·etle sar
hoşların te§kıl ettii~mi ılive edevim! 

Galiba bu , tıksek sanatUrların 
anlaşılmaz, inc~lil\lerin<" ııufuz edıl -
bilm...si için sarhoş olmak iliz nı 
geli) or! 

Mamafi, kumpanya halinden nıU
şte i d ğildir. Zıra kiseleri her nn 
ılolmaktadır. Fakat bazı ufak tefe!\ 
hadıseler olaıuyor değil.. 

Bir kaç gün evel Lachkte oldukça 
ra,,.bet g0ren b tem lıc,·t"tı se' ir
cilerini pek mahzuz ed n •Kom ali' 
çıfte tellisini mü.kerreren O) nadıl ları 
halde tekrarlanması ı rar edilir de: 
\akıt gc>çti"'..tindcn başl\a bir oyuna 
ba ladılar. Bundan mUtees ir olan bir 
kaç sarhos kabadayı hemen biçaldarı 
çekerek Sahaeye atlamıq}arsa da daha 
açık göz davranan temsıl heyeti aza
larını bulaman11ıjlaıdır. Bittabi jan
darma derhd \aziC im hpmış; mU· 
te<" vizler' derdestle Havza hap ha· 

Meccanen 
el-diğer I erini 

emeğini alma
dan ıniil olduğu 
fiatla icra ettiği 
hiç kimseyemeç
hul değildir. _ 

~ın••••••••••••••••••••ıı Tf9 •ııııı •••••••••••••••••••• 1111' 

PİYANKO MüDuRLUGÜNDE 
Uç santim uzunluğunda ve paket 

h !inde olmak, behl'r pak tt 500 adet 

bulunmak ere 3,5 milyon toplu i ne 
mubayaa oh.na ··mdan ita. a talip olan

Jarıa Martın 11inci pazart i un pi. an o 

mUdUrlUğunde m te k il mu a;> aat ko

mi8) onµna muracaat eylemeleri ilan lunıır. 

Şark ~1alet Hülasaôı 

l)evredilecek ihtra beratı: 

. 4 şampıyonaer yapıl-

'1 ~ \l'upada sportlll ki ymeti 
.,_~ tiırı~laraJc. tanılan hilardo-

Sofia lcv. 68. Buk ,. 

Brükecl b 3.53 1\loılı.'a ç. 

Gine' ref. 2.:i5 BclgrııtJııı 

2l.3i.:>O t 
10 3 

'Nebati mevadı yahut uzvima

ıiyetlcki m.1h-.1 ı·tı hilama kılma
a n, h ı ı nıa lı el am Jiy ,. hak

ıııda onbt n · mi.ı Jet) 26 '.'\ i

ij1 lstanbulda oldukça 
k lllı&ıtıesipler vardır. Geçen 
~~i bilardistleri ayarın

-._ -da .. 1r Fuat ve bir Hasan B. 
ı.._~~ >~sek tebtik sahipleri 
i~ ~ılsebile hu günün geuç-

~"'lerı ~unıa yak-uı bir istidat 
it. utmak imkansız değil-

' '-
1
hbtt bir itil. atımıza nazaran yakın-

~ 'do şampiyonası yapıl
~....,_,, İcra u ~a~s olmaktadır. Bu 

1 :.~ '1lka edıl~rse hiç ~vphe yok
~ lal- tevlıt ed ccktir. 

~~·-
:' i1'c ~91arıaa Bayramı takip 

ııl't... "4l'Jla gii ·· l 1 1 ~ ""IC lll h nu a anı ma ı 

Li' fu~rneldir. Bu hu usta 
q t ~ bıuh ı. he) eti rzasmdan 
~ırl rinıı den birıne 

-~~ 
~ 

lar 

Jı. 

-i'.112.50 

Ha>1van Borsası 
5-3-929 

Ki 
Cinsi Adet Asgari 

K. P. 
Azami 

K. P. 

43] 46 56 

]05 110 

Kıvırcık 

Dağliç 
Karaman 
Kara) aka 
Kuzu 
Keçi 
Sı wır 

76 
53 

150 
3 

29 50 
14 -
22 

29 50 
30 

Dana 30 

Ha•eki kadınlar hastanesi Cilı 
ve Firen · Hekimi 

Ceva 
Tıirbe de Eski Htlu ı al mer 
binası. 1 el: lstam. ,.2622 

Llrall ı 
Bakerfit şatosunn hükümran 

amiri bir külçe gibi yıkıldı. 
Sert ses tekrar duyuldu: 
- Cevap veri 
Zaif bir ses: 
- Benimi dedi. 
- Gardnerl 
- Buradayım! 
Ayni sert ses süvarilere emir 

verdi: 
- Haydi hep beraber yola! .. 
Ortada araba, etrafında su-

varilcr, kafile yola çıktı. 

- 18-
Şatonun akıbeU 

Harding ile Gardnerin tevkifi 
at nun peL ynkinind oln ştu. 
Dağlar "ıralının adamları bu 

derdımi 

n 1929 tarihine ve '567 numero 

taht111da Sanayi müdirı) 0 tinben 
lıir kıt'a ihtir berotı i tihsal kılın-

ya Jıc: nlaaın 2.. Ben < b nım, da-
vn. ının içind, çok ~eH! ~im be, az ınıştır. Bu knre mezkur ihtira fu-
:ıl allı bir t kuı rnrJı. '-ız \ur'.ın ruht 'e ya icara veni c !'Tinden 

okurHn .. lrn • O) i tira ına ~ya· t'caJına talip olan 
mın evicı gctn 3i 
ci:. a_.o um. J:; ze\ atın 1 tanbnlda, Y n · p slal ane 

a 1 ~a, d•nız, kendime arkasında Aşır e endi Kiıtuphan 
ağlud m. okai'rında Tiiakiy e Han No. 19-22 

KAZIM e mukim \ekili 1 tok efendi) 
~--•••&11•••••' müraca ... ı e) lcmrleri. 

ılanatı 

vak' adan derhal haberdar oldu
lar. ilk evel arabacı bağırdı: 

- Efendinizi tevkif ettiler. 
O zaman şrıtonun içi bir ka

rışlı. llk hayret zamanı geçip te 
araba da süvariler arasında uzak
laşınca, haydutlar şatoyu yağma
ya kq uldular. 

Ah, eğer F erkinsi bir bulsa· 
lardı, herifin boğazını sıkıp para
ların nerede saklı olduğunu so
racaklardı, 

Fakat bu emek te beyhude 
olacaktı. Çünkü Hardingin bü
tün paralan o suretle, ecnebı ba· 
nkalarntın kasasında mahfuz bu
lunuyordu. 

Eşyaya aldırış eden yoktur. 
Fakat şatonun mahzenleri şarap
larla, salonları genç kızlarla, 
dolu ıdi. Herifler sirk salonunda 
hemen masaları kurduıar ve se
fahat batladı. Kasalar kırıldı, 
tampanyalar açıldı . Hepsi de da· 
ğlar kıralı m e~i:cı.cri i c key e 
l:. ... şla ılar. 

IClralllı dUlılıan 
Ha9eki Muııtafo a \ f ıa aıt Bah 

kapuauada Çiçek paıa .,.da mckt p t lıt ı.

da ktir \1 aumeralı dukkinın ıhale ı 

cumarte i günune temd t 

edilCı. .aanlann l e'fmi mez· 

kurda eaat ou dödle Istanbul E'fkaf mU· 

duri. eti idare encUmenioe mllr.-.t eyle· 

meleri ılaıı olu ur. 

Birden birisi bağırdı: 
- Anna nerde? 
Anna meclise dahil değildi. 

Michelin polisler Tarafından alı
nıp götürülmesine çok meyus 
olmuştu. 

Ali'-e in dairesine kadar koş
tu, fakat Alice orada değildi. 

O zaman kapıya indi ve bir 
az ilerde Hardingın tevkif edil
diğini gözlerile gprdü. 

Bu tevkif Annasına Michelini 
bağışlama yordu. 

Genç kız, şatonun geniş mer
divenlerine oturdu ve başını elle
rinin araaına aldı ve ağlamağa 
başladı. 

Hizmetçilerin reislerinden bi
ri bağırdı: 

- Ey, Anna, orada ne • u
ruyorsun? 

Adam kızın yaama yaklaştı ve 
Annayı kuvvetli kollannın arası-
na nJarak cırpınışlanna ve ferya
dına v en alıp got · 

B ... r ismindekı bu a 1e 

••• ~~~ ................. . 
K i 

tahzaratı kim~ evivesi ve teferrua 
w • 

Em.alsiz ciusten ve dainıa menınuni)et bahştırlar. 

Her Nrde salllir. 
Alaminüt fotoğraf almak için 

f ~~~,~er~ ~~ .. ~ ~e :=::.kartpostalları• 
............................. 
Hadımkôy askeri satın alma kom!Syonundan: 

Hadımk.oyünde t ulunan Mustahkem me~kıi kıtatı ıçi.n pıruıç aleıai ve Sığı 

eii kapalı zarf usulile münak8.91l\ a konmu~tur. Ihaleılerı 9 Mart 929 Cwuarıe:; 
gUuti saat 15 da ..lhdımkey aton alma komi onunda ' ıl cakt r. Şartnameleri 

görmek İste\ enler K 3 Satın alma komi onuna 'e nıunaka a iıtir!k edeceklerin d 

mua "'n omis on ımuı.a ıntıra :ıatlan. 

Ucuz yatak sahibi olmak istcrmisiniz? 
lstanbulda Çakmakçılarda Çeşme sokağındaki Kuş Tüyü fab 

rikasına koşunuz yüz\i ile yastık iki lira, yüzü ile şilte onbeş lira, 
yorgan onbeş lira, kilo ita 125 kuruştan başlar. Tüylere mahsus ku
maşlarımız ehven fiatlarla satılmaktadır. Telefo.1 lstanbul302 7 

Balya-1 aı·a) dın t\f adenleri Türk Anonim Şirketi 
HEY'ETİ UMUMİYEi 1''EVKALADE 

Ticart-t kan munun 361 nci maddesi ve nizamoameı dahilinm 24 Vıacu 
maddı> İ) le mevaddı muteakibeei ahkiuuM tevfikan &l~a-Karaydw Maciea
leri I'urk: Anonim Şirketiniıı hi98edarao hey' eti umumil e i: 

"Şirket sermayesinin tezyirli bakı.uda :\1ecliei 
idarenin bir te lıfı hakkında ittihaıı karar,. 

zımnında gelecek Ni an a\ nın 6 ıncı Cumartesi gı•nU saat on ~de şirketin 
Galata da . f erk ez Rıhtım hanında kain merkezi idareeiı Je sureti fı \ J..alided 
içtiınaa davet olunur. 

Ticar t kanununun 385 ınci maddesi mwcibiace, mıktarı re ler bil 
t 1 tıt malık olunan hiss l r n i tarına musavi olduğundan, alıuz bır hiss 
a ıibı olanlar dahi <lığ rlerı mıstillU. muukerata i~tırak ve rey ~ 

l akl n \ardır. 

l;ıbu ı timad biz nt ve ya bihek le lııaz r bulunmağı arzu eden hisse 
daran Ticaret kanununun 371 incı meddc::ıi mucibince malı oldukları sene 
dntı yevmi i ti maden la. kal bir hafta evel lctunbulda irk etin ıuerlt 1i idare-

PARI D te o ağ·nd 3nuınarada "BANKdi PARI E DE PEY BA. 
O PP\RI & DESPAYPS B.\S) banka ıııa tevdı etmeleri laz ı mdır 

m umnın ı.m hı edaran dulıub~ varakaları ita de-
ce 'c ı tı d ha ı r ulunamayacaklara dahi icap eden \ e!.a.letoame aumu· 
ııelerinı talep! r nde emırlerine amade bulunduracaktır. 

hi t>dar ı d n h rbiri hey' eti umumi\ eve dahil · r ir t t .. ·1 il e~c. 
1 ilir. Hi s en tının tevdi olundı y•una da r m at mali~ e taraf ndan 
muta vesikalar i tiınaı umumide hazır bulunma { uzere mevdu hiS.ie senedatı 
ibı kabul olun caktır. 

27 mart 1929 tarihinde içtimaa davet edilmiş o1an he~ 'eti umumi~ ei 
adiye içın te di edil mis olan h · ı. senedatı. istirdat edilmiş olmaüıgı tak-

rd . ı bu fe,kaliidt- i tinıa ıçm mut her olacaktır 

NEZLf~ 
ÖKSÜRÜK 

GUDI{ON GÜYO 
İçiniz, 1 t ı mÜStahzeratı üzerinde 

menekşe , ) eşil ve kırmızı renkli 

etiketlerin de [MiasonFRERE Pari 

Rue Jaoop No 16] adresi ) aztlıdır 

yapıp yapıp ·Annaya malik olm
ak istiyordu. Anaa o hal içinde 
eline geçritiği alevli puİıcu Bak
kerin üstüne döktü. Bakker yanı
klarından bağırmağa başladL 

O da hiddetinden alevli bir 
puncu, Annanın üstüne atmak 
istedi. Fakat ıztırabmdan istedi

ğini yapamadı. 
yanan mayi paravanalarından 

birini tutuşturmuşhı. Sarhoşlar
dan birisi de ateşi söndürmeğe 
heves etmıyorlardı. 

Herkes yakayı kurtarmağa 
baktı. 

Atet boyalardan ve perdeler
den gıda alarak, derh l büyüdü. 
Bakerfitin bir cenahı tutuşmağa 
başladı. 

Şafak, ornıanlann ortasında 
böyle bir manzarayı tenvir etti. 
Herkes parasını ve kıymetli et
yasm1 kurtarmak için odalanna 
fırladı kurt rdı rını kurtar nlar 
; ıı ıçı ato un 

ıa der bi e 

Döyçe Vryam Bani • 
Tarihi te'lthi 1822 

M k i i e Berin 
Telef on B ~l r 1.'l-984,985 

t'e İstanbul 2842.284.~ 

Banka muamelatı 
ve ka~aı r ican 

birer kuleleri kapladı. Yangı 
hisseden vahşi hayvanlar ort 
lığa ayrı bir velvele verdile 
Aynı zamanda da müthiş bir iı. 
filak duyuldu. En büyük ku 
sarsıklı ve yıkıldı, arkaamda 
geniş bir alev göründü. 

Artik şato mevcut deiild 
Hizmetçiler atlan çoktan çllca 
mışlardı. Bazı lan kızları alıp g ·· 

türmek istiyorlardı O sarada bir's .. 
varı müfrezesinin nal sesleri d 
yuldu. 

Dört atla göründü. Bu sfivari 
lerden birisi bağırdı: 

- Kimse yerinden 

masm! 
Bn emri veren, kınıayı mu 

tazama zabitlerinden biri idi. 
linde de ilk mukavemette a 
etmek ilzre tabancasını tutuyor 

Arkadan elli kadar süvarı 
mıtralyozlu bir otomobil geldi. 

içinde adliye kalemi mahs 
müdüni Pierre ve Mekıikod 
Fran z n o o u ' 

n Cl 
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KEŞİDE TARİ 
30 :ı ZİR.AI 929 

8 iLETLER: 
l,iRADIR ___ _... ____________ ----

IJ sa ilanı · 
r·················································~ 
: Fındıklıda M. M. vekaleti nıuhayaat 

1 f komisvonundan: 
.....•................... : ............................. ~ 

( 1000
- ) K omisyonda me\·cut şekil ve şerıııti mucibince mermilerile beraber ıl 

. adet tazyıkı hava tUfelcleri aleni ınunakasaya konmuştur. Ihaleııi 9 ~1 • 
' Cumartesi günı.l saat on beşte komisyonurrıuzJa yııprlacrkttr. Taliplerin 'fe 

k d~ d 1 1 larile birlikte 1.amad iha!e<le komis' onumuzda lı .unmaları ilan olunur. 

ürk Ocakl rı er ez heye iı i 50,000) , liı·a ık 

parça ikramiyeyi ihtiva e en l 11. piyanl~osuııda 1'0 na 1 e ' I 1 ~tiyac:atı askeriye için beş bin liıalık fılııma kapalı zarfla munakasaya kO~:~ 
Y ' . ıhalesı 9 Mart 929 Cumartesi gilml s:ınt on dlirHe komi~ ·onumuzda "ııp 1-

talıp olanların numuneleri ~örmek ve: şartname almak üzre komsivon\lınut3 
ı·antları ve mUnakasa5 a i,,tirak edecek !erinde teklifnanıelerini zama~ı ıhaledell ıyme ta ~ eşyalar va ·dır. 

Hasılatı inşaatı bitmek üzece olan ve Ankaraınızııı en zarif Ye en güzel binalarından birisi hu· 
hınan Türk Ocakları Merkeı hey~ti hinci5ınn1 ınefru~at ve tesisatına sarf edilmek üzere .Nierkez heyeti 
;geçen sene olduğu gibi, hu sene-d~ zengin bir eş~ a piyankosu tertip etmiştir. Bu piyankoda ikrami· · 

·/yeye (56) bin lira tahsis edilmiştir. Bu sene ki ikramiyeler kemmiyet ve keyfiyet itibarile geçen sene-
10.itı ikra ·~elerinden çok daha kıymettardır. l\lerkez heyeti biUıassa yerli eşyanıızın revacını temin 

1içiıı ikrinniyelerin kısmı azamını yerli manıulatından intihap eylemiştir. Lüks otomobiller ve beheri 
!2000-2500 lira kıynıetınd pırlanta pandatif ve küpeJer, beheri biner lira kıymetinde büylik salon 

~ ıları, platin erkek ve kadın saatlan, ~a!on takımları, eln1a~ yüzükler, ipek ~eccadeler .. 80 
-'•·ırl7>~rça nadide halı seccade, Hereke battaniyeleri, Herekeniıı ipek yastıkları yedi fabrika1artmızın 
rını~amulatıııdau zarif bavullar, evrak çantaları, Esirgenıe Derneğile Hilal Ahmer anat evlerinin 

zaırif ve en nadide el işlerinden ikiyüz parça e§ya vardır İkramiyelerin ınecmüu miktarı 
)!dir. 
Merkez H evetiRin hu 

" 
piyankosu şiındiye kadar Türkiyede tertip edilmiş PŞya piyankolarının 

renginidir. İkramiyeler büyük bir zevk ve hüsnü tabiatla intihap edilmiştir. 1 

t:""- --.; - . • -

Seyri sef ain 

TRABZO lKtrrCİ 
POSTASI 

( ANK:ARA ) vapuru 7 mat 
Perşenbe akşamı Galata rıhtı

mından lıar.ekede Zonguldak, 
İnebolu, Sinop. Samsun, Ünye, 
Fatsa, ordu. Gireson, Trabzon, 
Rize, Hopaya gidecek \e clünüş
te Pazar i kt•le ile Rize, Of, 
Sürmene, Trabzon. Polathane, 
Tirebulu, Gireson. Ordu, Fat a, 
Samsun, Sinop, lneboluya 
ugra yacaktır. 

---
İzmir sur'at postası 

( İzmir ) vapuru 8 Mart 
cuma 12 de Galata rıhtitmın
ıdan lmrc.ketle cumarte~i 10 da 
lzmire gidecek 'e pazar 13 de 
lzınirden harketle paz~rtesi 
gelecektir . vapurda mükem· 
mel bir orkestra ve ~zhant 

mevcutlıw:. 

Bozea A-da 

D C) nindeıı dofo~ ı mahcuz bir adet 1 
)edi )&şlarında kır renkte vki.ız 9 

Mart 929 Cumartesi saat 14 de Fatih at 

pazarında bilmUzayede funıut edilece~i 

ilin olunur. 

tanbul ıcrasından: Bayoglunda ı,aup 

Mustafa çelebi mnhallesinia di~er tel· 
grııf okagıada kigir li,19;\o.iki bııp hane 

kuçe oilu Aram beyin borcundan dola) ı 

otuz gUn müddetle icra kılınan muza.yede· 
sinde her iki hane Liıı elli;er lir:ı bedel· 

le talibi uhdesine birinci ihaleleri ) apıla· 
rak: ihalei ı, ti,:..:s; i~in tekrar oıı beş gün 
mııuı~ edeye konulmu~tur • 17 ?\o J ne 

hududu:. 'ecıp p:ı,a Lalı~ i ~erü,rn tfendi 

hanesi 19 No hane Ye telgraf sor.ngi) le 

mahdut uç yuz s~ksen altı arşın terhiin<le 
araziden elli ekiz arşın hanenin üııüııdr 

çakıl tıışlık mahal iki ~ ız ~ irmi iki ar'.lın 
bina ve yUz altı ıırfJn Lahçedir. '.lthı-.:terr. İ· 

liitı: Zemin katı kısmen tonoz 'e maltıı 

olup diğer kısımları nim kügirdir. u t kat· 

ta alı,ap kısım 'ardır. Mermer ta~lık be~ 
sofa on iki oda. odun 'e könıUrLık bir 
kiler uç hela tukın balı rn salırıııı;:lı Jo

laplı fireıık sol.ıu ocaklı mutLak bahı,eılt· 

tulumbalı ku) u tnvıms.z ı;tıtı altı. u deposu, 

tarasa, tavanları kısmen ) ağlı hoynlı 

lı:alemkiir Ye sıvalıdır. Terkos \C elektirik 

tertibntile mUcelılıe;· on )edi L~n on lira 

knmeti mulımnı<"nC'liJir 19 Ko Jı~ne hu· 

dudu: Duzo[;lu han ve l alıresı ve bazen 

Neni H. lı:me ve hahçe"i H~ L,en H"ııı 

H bahçe i H' Sen içrn ef. lı:ıııec:i ~e 17 

No hane \ I' ~ol ilt rı.11ıduttıır. l\ ! ı>'fllıa ı: 

altı ) tı1. rk'lf'n dol, uz ıır~ın 111 nı.iu,.rı ) ı t· 

Motörü 
lzmir Fabrikası içirı 175 ila 200 Beygirlık bir dizel lUutDrü il<"' 

bir salternatür alınacaktır. itaya talip o/arılar 2.5 ft!c.ırt 929 paıartPsi 
gliıııl saat JU.30za kadar tekliflerini Gulatada llllibayaat komisyonuna 

tevdi etmeleri ı't' fazla izahat içirı idara ıiçüncü şube müdii.rlıigı'ine 
rmiracatları. ................................................................. , .....................................•.. D• •• ~•~m~~•••wau~n••D"•••~au~~~~ "•~••••M••Rn•••an ................. , .................. a:•·································································· 
:u:DEVL.ET MATBAASi . . müdür,üg~nden tı :a. 

: 11: :11: ~ 

mnMLA 
:•ı 

lLıY~ATül~i 
~=~ 6 ıncı ve sonu 
i ~ FiJ1atı 1 

cu cüzü çılttı 
ur .......................................................................................................... 

•B••~~•••••••••••m•m•••eaaam••• •~~ r.•••u•••••••D•• .......................................................................................................... 
Vakıf akar]ar nıiidürlügiinden: 

:•: :•: ••• :.: 
:•: :c: 
:•: ··: 

Halıçekapıda diır<liincü \a'kıf banın tahtında ve Amerikan ekispre!' 
Bankasmm i-.ticarırı<la Lulnnan ( 11,70 ve 12-72 ve 1 H-74) numaralı 

mağazalar ile altındaki lıodurumlar kupalı zaı f usulile müzavı>deve vaz 
J • 

edilerek müzayede müddeti ( 2 · i\fort • 929) tarihinde hitam bulmuş 

i ede ye\•ıni lllP,7.kurde Amerikan Ekspres Banka_ı tarafından teklif olu
ıı n i'> >ne\ i ( 12.000 ) lira bedeli muhammeni olan ( 15.600 ) liradan 

dun gurlilmekle Encümeni idarece pazarlık urrtilf• kiraya verilme ine 
kctrar v ·rildiginde:n taliplerjn fortın onatlttncı Cumartr::.i günü saat on 
dıırt buçuğ,1 kadar ~rtııa.ın~) i okumak ve ti'minatı nıuvakkate ita ede. 
n•k İ<'ara ait talı•pleri11i <lcrm ) .m eylemek iizcrt> l::.tanlnıl Evkıf )Hi<lii· 
ri~e:tinılt· \ akıf Akarlar Miidiirlii~riine murarnatlurı i]föı olıınur. 

ı nııq ht"~ Jıııçuk nr~ııı çakıl t.1~lık ili ~ ııı ·······································••2••········································································· pos ıs 
(CELlllOI~U) Vapııru6 ~far 

( umarte~ 17 da /dFıre nlıtırnından 
harekeıle.Gelibolu ,Uıpseki,Çana kka le 
lmroz, Bo::caadaya. gidrcek ıe Çn 
ııakka/e ... Lapseki, Gelıboluya o/raya 
rak gelecektir 

Antai~ra po;:ta. ı 
(ÇA~AKKAU;) 'tapuru 10n'art Pazar 

10 da Galata rıhtımından hareketle hmi 
Küllük, Bodrum. R&:los. Fethi~e, 
F"nikc, Antalya)• gidecek v~ dönuşte 
mezkOr M•elelerle bırlikıe Andifli, 
'Kalkan, Sakı7., Çanak kale, Odibo
lu> a uj?rn) acaktır. 

İLAN 
) üz sek en metro mik 'ahı 

muhtelif cins ve t>batta kere.::ıte. 
yüz adet paroçul mlinaka~a ile 

. alınacaktır. Kafi ihale i (25-
Mart-929) tarihinde icra kılına
ruğınd:ın taliplerin o gün sa"t 
1) te le\ azım ınii<lürHiği.uıe 

nıürnraatlen. 

Do.{.to" A. 
• 1 •o ,~•, 

l t. :ı. 

•• t 1 •• 

kutivel 
ol 

) l'lrni~ l·r~ lıı '.111' ııı .111 v•ıı.in kntı ı,ıc:.. 

ııı n tonoz \ tı :nı:ıı ollu di-, r uksamı· 

ntm kugi ·dir 111. kırk11r. ar ııı n:-ka halı"" 
'e iki ) ı z on il<' mır ıh!. ı nrar;ıı:ıfo clİ\ıırı 

11111111 ıı nn l ı 1 ~·<lir. l.rmin kcıındıı. çini 
ı,oridor üzerinclı' hirhclıi İk iodıın 'c kom.lr

li\k hır kıl r bir nr 1 k tulum! alı salırın" 

bir muhıık 'c bahçml"' tuluınhıılı kıhu 

üç tekne ·H· lıJne alııııcla çakıl tıı,..lı:.n 
kapusu olan ıır lık ibi n.+al '(' lı tün-

dl'ki he~ J,aıta on oda hiri te\anlı iki 
cntı arası ikı lını•\ o mıılı12lli lıır kiler 

bir helıt beş sofa, mt>rmer ta lık. u~ dın

lık ıııahıılli J,:ıpu 'c penC'"r"ler )ıl{lı 

boyalıdır :yirmi lıin ) ı.tz otuz lira ı,i} mcti 

mulıaınıneneliJir 17 !\o. lınııede Tahsin 

bey 'e 19 \o. hanede 'il. Kare: l\lıller 

sakindir. Fazla malumat 92?-5791 dosya. 
dadır ~ Uzde lıı.:ier zamla tııliplerin b.i \. 

ıneti muhammenclerinia ~ uzde onu nis-

betinde ııe'' ııkça0ını tesıinıi v 'Zne etme

- lrri 'e 2:1· '\-9_ 9 tıırihinde s::nt 15 e !,adar 
"hal i kat'i). < leri 'npıla a~ı ılıi.n olunur. 

-S u t.ına•ım t sulh hıı uk ıcrıı ı •d:ın : 
lfü deyind<'n dola) ı uıahcuz \e furuh. 

ıu mııkıırrer 4 aclet eccad,. 1921) Pıfar

tınııı 13 ncU Cnr!anba gucU s:ıııt 14 ele 

lk o~lund:ı Pank it dıı r. didi ı o okağı.1° 

da 131 n ıınaralı hanedı• bılıııııza. de 

... ru ıt edil•<'•. ı. • • tslİfi ..-,1 ıı arın 'e' m 

lı:ıın 1 n 11 :ıc-1.. ıı ı ıı n. n 
ıı 

: 
Emvali ınetrukc ilfınları ~ 

·············································••c:••·······························lı&•••······························: 
emti Mıılıallc•i 8ol;a·ı 

Boğa içı ) eııını:ılı .. lle 

c ·Kilise 

c 

B:ılııt Il:ıcı lı;n Kemer altı 
Bup kada Yalı Macar 

\ks.ıra\' Killip Kasım Karakol 
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Halioa evsafı muharrer emlakinl2-3-929 tarihine mUsadif -slı gUnü saat 15de temdi· 
dl"n mUza;. edeleri mukarrerJır. Taliplerin eoı\'ali metruke icar komisyc.nuna muracaat 
eylenıeleri. 

Kadıköy 

Buyukad:ı 

Burğaza<la 

He~ hcliııd.ı 
Uzun çarşı 

füı\'o~lu 

Mahalle~i 

Cııferai:ea 

Karanfil 

Sukağı ?can 
s 

komiS)Ona \ermderi. 

O rdu için asgari 1250 kilo gre. yağt ile 1666 kilo b:ı.lık yağı ay~ı tıl~ 
namelerle aleni mUnakasaya konmu~ıur. ihaleleri 10-3.929 pazar gı1ıı 

yağınm saat 14 de ve balık yağının saat 15 de) yapılacaktır. Taliplerin g 

lrrini komis~ onumuzdau almalan ve ihale gün\l te'minatlarile konıİ5}'01111 

ınurocaatları. 

l 000 adet '<ilense kapalı zarf usnlile mUnalrnsaya konmuitur ihale guııu 
929 ~umartesi saat on beşdir taliplerin ~artname "e nuınunesııı 1 

mek Uzre her gün mUnak.asa~ a iştirak edeceklerin o gün o ~aatten e\'el 
\'C teminat mektuplarını Ankarada levazım satın alma komisyonuna te,·di eyle 

D i~ arlıekirde 20 adet kabil nakil baraka inşa ettirilecektir taliplerin ~eraiti fe lıl 
sini giJrmek: Uzere 20 Mart Çarşanlıa gilnUne kadar teklifleri.ııi lıa'Ya ınuste,a! 

mUracaatları il!n olunur. 
r mık Ye Bergııımıdaki kıtatın ihtiyacı olan ve kapalı zarfla munaka 

kılınan ekmek, kuru ot 'e s.'.lmunn talid çı'knındı~ınc!an 10 mart 9'J9 
tcsi guııUnde ihale-i ~ apılmıı.k Uzrc munakasa temdit edilmiştir taliplerıD 
mitte a~keri atın alma komis~ onuna muracaatları. 

A skeri ihti}aÇ için altını~ metro zemin muşambası ve yUz cıeksen mukaV\°11 Flı 
lıı ıılınaenktır. Pazarlı~ın ihalesi 9 Mart 929 Cumartesi gilnU ~t on durt !l 

komi yonumuzda ) apılacaktır taliplerin numune ve şartname ini komisyonda~ 
leri 'e şartnamede yazılı olan şekildeki teminatları le hazır bulunmaları ilan ° 
E dermit ve ch·arındaki kıtantın kilerlerinde bulunup s:atılacagı ilin kılın~ 

ya~ına ih3le gUnünde talip çıkmadığından kapalı uırfla mUzayede~i 24 1\ f' 

pazar ğUnlıne talikan temdit edilmi§tir. Talip olanların Edremitte askeri satıll 
komisyonuna mııracaatları ilan olunur. _,ıf 
................................................................. ! 

f_.~~~~~i.~:~~~!!~.~.~~~!:~~~.~~~i.s!:~~.~~~~ 
I:.ı alıeıoğlu Jıse i için 3200 adet enginar, 3000 b.ilo .taze bakla. 3000 kilo tıııe 

.-:1. kabağı, 1000 kilo semizotu, 1000 kilo taze bezelye, 1000 kilo ıç bezelye· 
demet dereotu, 1000 demet ma~dnnoz, 2000 demet taze SU\'8n, 2000 adet J> 

s:ılata, 2000 demet marul bir ~artnamede aleni olarak aleni uretle mun:ıkasar• 
mu~tur. 1halesi 27-\lart-929 Çarşanba gunu saat 14 de Harbi)e mektebi )eıueklı• 
onilndeki mlinakasa m:ıhallind" icra kılınacaktır. Taliplerin şartname için l\O 
numuza muracaatlan ve i~tirak içinde munaka ıı mahallinde hazır bulunul 
olunur. 

G Ullıane hastah:ınesi için 200 kilo tereya~ı pazarlıkla mübayan olunncaktıt·l' 
7 9 \lıırt 929 Cumartesi gUnU Mat on dürt de Hıırbive mektebi ) eıneJ,;bP 

önlındeki paı.arlık mahallinde icra kıluıacaktır. Taliplerin şartname için ko!Jl 
müracııatları ve i~tirak içinrle paıarlı ınalıallinde hazır bulunmaları ilan olunur· 

1l,f ekutibi a;ıkeriyenin şartnamesinde muharrer mahallere taksiın edilmek ." 
1' 14100 aJ.et enginar ile 13000 kilo semi:ı:otu bir şartnamede olarak alenı ; 
ıniinakasaya konmuştur. ihalesi 27-Mart-929 Çarşanba gUnU saat 14,5 da ~· 
mektebi "emeklıaneleri ünilndeki mUnal:asa mahallinde icra kılınacaktır. fş 1 

~artname ·i için komi"-yona mUracaaıları 'e iştirak içinde münakasa m:ıhaUirıdc 
lıulunnıil!!rı lllln olıınur, 

G tılhanP. ha•t:ıhanesi için 800 kilo kuru llzüm pıwırlık suretile mubayaıı oııı; 
7 ur. Pazalı~ı 9.3.929 Cumartesi gilnil aat 14 de Harbiye mek tehi ~ eıneklı, 

uııundeki pazarlık mahallinde icrıı kılınacaktır. Taliplerin §artnııme için kolll ol 
muza mura<'aatları ve i§tirak içinde pauırlılt mahallinde hazır bulunmaları üan 

ff arbiye mektebi için 100 ton Kiriple KümlırUnUn munakasasında talibi 
etmediğinden pazarlıkla mubayaa oluııocaktır. Pazarlığı 9-.3-.Q29 Cumıır~eS~ 

sanı 1 i,5 dıı Harbiye mektebi ~emek haneleri önilndeki pnznrlık ınahailııı h 

kılınacaktır. Tııliplerin şıırtn:ırne İ\'in komi yonumuza mııracaaıları ve İ§tira\i. 
pazarlık nıııhnlliııde hazır lıulımrııası illin uluntır. d 

M :ıltrpe Jise ... i için milt:ıııhit naınina yııpılnn pııurlığınJııki fiat gali gtırUl.; 
<len tekrar pazıırlığı 7 Mart 929 pedl'nbe günu saat 15 de icra ıuı.ııış 

Taliplerin llnrLi)f' mektebi unilndeki pazarlık mahallinde h~azır bulunaıalıt1 
olunur. .......... ~ .......... ~ .................... . 

1 i Bnkn· köyünde barut fabrikalarında imalatı harbiye 
: ~ ıstnmbul ınubaynatkomisyonundan: a09 ~ 
t ..... .-ı. ............................................ o 
.- 600 pııkct Tok:ı p:ıı rlıkla alınıırııktır. Pazarlık günu 10 rn:ırt 929 p:ızıır . 
I ınliplerine tenıiııatları ile mezkur gunde Ankarada ıııerkez satın ıılma koıll1~' 
mlir:ıca:ıtları. ~ --m-.. --ka-afl 

Afyon karahisar Maarif müdiiriyetinden: ~ 

Dinar kazasında inşa olunacak beş dershaneli mektep biıt8s~ 
palı zarf usulile münakasaya verilmiştir. Taliplerin prsje ve.:

1
js 

fenniyeyi görmek üzere Afyon karahisar •ilôyeti encümeni:•• / 
müracaatları ilana olunur. ~ --

el<f •• • 
ınsa ı 

Ali orınan mektebi rektorluğundall: 
Mel\tP.binıizin dört aylık erzak ve levazımı kapalı zarf u-=ulile ~ 111 

ya konulmuştur. T ~tirak için ) e\ mi ilıale ulan 20 mart 929 tnrih 1 rıe1 t 
dif Çar~aııda ~unU saat 15 te Defterdarlık bina ı dalıilinJe ıııüesse_,:ıt 
riye ve ziraiye komisyonuna gelmeleri •• 

Türkiye Ziraat Bankası Müfettiş 
Namzetleri Müsabakası 

1 Nisan 1929 tarihinde yapılaoak olan imtihanla 15 müfe~tiş ; 19
1 

alınacaktır. İmtihanlarda ınurnffok olanlara ba,.lan~tçta 150 hrD. e ı 
seyahat ve tefti~lerde yol masrafından a) rı olarak 5 lira ye\ Jlll) 

lecektir. 

Muf Pttiş namzetleri stajlarını bitirdikten sonra mufot!i:;:li ~ { 1 ı 
vererek m tlfotti:ı olacaklardır. 1mti hanlarda ve teftililerde fo\ kal ~ \ rı.J~ 
fakiyet gusterenlerden ecnebi lisanı bilenler bir sehe muddetk / 

gunderileceklerdir. ~-
btıJ1 

için Ankara dn ıııcS Talip olanlar kabul ~artlarını ö~renmek 

tı-ftiş Mudurllığune, bulundukları yer<lckı Ziraat 
beyannameyi doldurarak gundermek ve ya bizzat 
rast edebilirler . - ,. . ......... - ..._ 

ilankalarınd:ın. ·J~ 1" 
verme!~ sOretı} 


