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ŞiMDi DE NEHiRLER 
ltAKYADA KOYLER 

SU ALTINDA! 

RlAR ERiYiNCE HER TA-. 

~ NEHiRLER TAŞMAGA 
BAŞLADI. 

ISTANDA iSE KARI NIRTIFAI 

Romada donan umun 
çeşmeler 

inhisar 
idaresinin 
. alhomu 

Tütiln inhisarı umumi mi.tı:.ılı ü 

Behçet bey ) · -......,--"'ı"'9"'""'1 
nn Ankaraya 
gidecektir. 

Behçet bey 
Ankarada inhi· 
sar idareıinin 
yeni sene büt
çesi etnfında 
hükUmetle te
mas edecek, ay· 
rıca hazırlanan 
albomları Reis: 
cgmhur hazret tJehçet B. 

teriyle vekiller .• ~yeti Pillarına 
taktim edecektir. 

Diğer taraftan Avrupaya gön· 
derilecek olan propağanda filmi 
,a.terilmek üzere Ankaraya fÖD• 
cMllm1ftir. 

T l\ŞMAGA . BAŞLADI~ 

t Bir yerden . VEKALETiN 

TEllLIGI 
Luzumsuz mertıamet 

Geçenlerde bir gazete fakir 
eaiplere yardım için, bilmem kim
lerin, bir iane pulu ihdas etmeji 
düşündnklerini yazıyordu . Bu 
garip haberin ne kadar doğru 
olduğunu bilmiyoruz. Fakat doğru 
olmamasını memleketin fikri şe
refi namma temeımi ediyoruz. 

Gerçi, Türk kaıilerinin adedi, 
şimdilik, hiç ~ir kalem sahibine 
yazı iJe servet temin ettirecek ha
ddi bulmamıştır. 

Fakat bu sayede Türk edebi
yatı adi bir alış veriş pazan 
haline düşmekten kurtulmuş ve 
fikir ve san'at, ideale meclup bir 
küçük zümre için ilahi bir mel' a
be halinde kalabilmiştir. ilahi 
mel'abe... işte hakiki san'atın 
tarifi 1 Sadakanın tevzi edileceği 
gün, şupheaiz, bu asil ve magrur 
zümreden hiç bir ferdin eli 
uzanmayacak ve para sahipsiz 
kalacaktır. 

Yazı sahasında şayet fakir ka· 
lanlar varsa, bunlar hiç bir işde 
kazanamadık.tan ekmek lokmasını 
edebiyatta bulmak vehmine diı· 
tenler ve, tabii, aldandddarmı gör· 
mekte gecikmeyenlerdir. Fakat 
bu gibiler için de sadakaya muh· 
taç kalmadan kazanmanın bir 
yolu var: Fındık Fatmanm hi-
kiyelerini yazsınlar. 

Edibe, sadaka dağıldığını İfİ
decek olan biltün dilenciler, az za. 
man içinde darülacezeden kaçarak 
edebiyatın kapısında ıskatçılar 
gibi toplanacaklardır. 

Böyle bir edebiyata da mem
leketin hiç bir ihtiyacı olmasa . 
gere ki 

\bmetHa~im .. 
Tashih - Evelki günkü yazı

mızda mevzuu baha ettiğimiz kita
bın i~mi hatalı çıkmıştır. Tekrar 

yazıyoruz: 

J~rôme 
60~ Latitude Nord 

. A. H. 
. -- ~~-==-=--=--=--===O<=-'==-==-

H. Ragip Bey 
hu giin 
gidiyor 

Yeni moskova sefirimiz • 
yin Rarıp b-.. 
bu gün Anka
raya hareket 
edecektir. 

Mumaileyh 

Ankarada bir 
hafta . kalarak 
iti mat aame aim 
alacak ve tehri

mi.z tarikiyl• 
Moakovaya ai· •• 
decektir. Ragıp B. 

S, Kleyto~ · 
Bir müddetteı.beri ıehrimizde 

bulunan Irak fevkalide komiser~ 
Sir Jilboret Kl~mn bq alqam 1 
tehrimizden hareket eden Home• j 
rik Yapuri)lit Hayfaya Jidecelctir. 

Bir yere! 
Rlk re 

- Tr&myayla gidemezain. 

- Otomobil'e gidemezsin. 

•· O halde yaya git. 

TESCiL :EDILMEYEN 

MÜLTECiLER 

IIEYETI VEKILENIN 

KAR"'ı\RI 

Hariçten memle;:kete gelen miı
lteciler hakkında Dahiliye veki 
leti bilumum viliyetlere bir emi
rname göndermiftir. 

Vatandaşlık kanunu mucibince 
kanunusani bire kadar ınuracaat 
etmiyenler valiler tarafından tes
cil edilmeyeceklerdir. 

Türk vatandaşlığı hakkını ka· 
zanmak iıteyen mülteciler hak 
kında badema heyeti vekile karar 
verecektir. 

DiL ENCÜMENi 
iÇTiMA ETTi. 

Ankar , 1 [Hm s j 
Türk s % ld.ta u 

memur dı l encumenı bugun lsta. 

buldan plen müderrialriD iıtira· 
kile içtima ederek lupbn hangi 

esaslara göre yazılacaj'ın.ı müza
kere ve teapit etti. Müderriıler
den ikiai bu gün hareket ettiler. 
Mütebakisi yarın ıidiyorlar. 

IRAN SEFARET 
KONAGI 

NAKLEDiLDi 

Iran sefiri Frugı hazretleri ile 

•efaret memurlanndan henüz git· 
meyenler dünkü trenle Ankaraya 

hareket etmitlerdir. 

Iran hariciye nezareti F rugı 
hazretlerinden Türkiye ile Iran · 

arumda aktedilecek ticaret mu· 

ahedeıi hakkında malOmat talep 

etmittir. Sefir hazretleri bu ma

lGınatı Ankaradan i&nderecektir. 
Bundan bqka Türk-Iran badudu 
miizakeratının da kısa bir zaman· 
da iknial edilme9İne çalııılacakbr. 

Müzakerata T elik Rüttii beyle 
Fruıı hazretleri bizzat idare 

Şarlo 

UÇJ\1EŞHU. 

A IERIK.UI 

ŞARLO; EDI
SONveFORD 

MARTIN IKISa 
DE ŞEHRiMiZE 
GELIYORLAll 

Aldıtımız mala.ata göre W. 
mfizdeki Mart a1ından itihaıea 
şehrimize mühim mıktarda sena 
ICafileleri gelecektir. Bu me,._ 
"Yuonteçeroa,. iamindeki Al
vapunyla ıehrimizi 1600 Alman 
seyyahı ziyaret ecleceiW)f. 

Martın ikinci gün:;m ele (Sa. 
marya) ismindeki 'itlpurla te1aft. 
mize AmerikarAıa en mefhur 
adamları ve mi~onerleri gelecek. 
tir. Bu vaF~rla gelecek mefhur 
Amerikahl.arm içinde Edisonun 
ve Şark Çaplinin (Şorlo) ve 
F ordun bulunacatı haber veril· 
mektedir . 

EVW:lki gön Homcrik vapwilc 
-- Yine gidemeuin~ gelen 450 Amerikalı ~yah dün ...... -------------------•1 şehrimizin muhtelif mahallerini 

edecektir. 

Ankarada ismet paşa hazrotlerlnın riyasetinde 
ıstılahların tespitj i~ Pdilen içlima 

... " ... ., 

gezmişler, bu meyanda eamileri 
ve aıüzeleri ziyaret etmiılerdir. 

Seyyahlar bugün lıkenderiyeye 
gideeeklerdir. 

Türkçeleştirilen İ !ö'iınler 
Ankara, 16 [Hususi] 

Bugün mecliste tetkilitı eea-
' siye encümeni toplanarak dabilt 

nizamnamede tadilat teklifini ml
zakere ve kabul etti. Yapılacak 
tadilit,hükumet teşkilibmn Türlc
çdeftirilen ilimlerine aittir. 

• I Yunanlılarla mtızakeraf 
Ankara, 18 [Husul] 

1 Türk-Yunan müzakeratına Ye-
1 niclea bqlanmıfbr. . ' 
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B'r 
l~el menkte, Doorıı 

denilen ufak bir asa.
hada,· şatonun birinde, 
on . ~1:1edenheri biri ya· 
sı yor. Bu zat tam yet· 
miş yaşına gelmiş. Bu 
nıiina ebette ihtiyarın 
iost1arı~ başlarında sa
bık Kıraİlar, r.eusler, 
f eııerallar olınak üzr 
Ooorn'a geldiler. 

Bun ara göre dünya
nın eıı h~yük adanıı, 
cu yüksek kah;Tamaııı. 

o yaşlı zattır. 
Dünya ınathuatı ise 

bu merasim m f &;;ıseb..:.ti 
ile o iht'iy.arı en çirk"n 
ve ötü sözlerle _yalnız 
tav if eğil, tel'in etti
ler: Tarihin en ):aınan 
canisi, Yah~isi, kat'li, 
kond çısı, hırs1zı, ça
pul u u, miinafikı, v. s., 
!'pir imi~ 

Biç bir ngiliz, Bel
ç a, Fransız gazetes · 

.. tur baş sütwıla-

a bu dili kuUaımla
~ı ... Qüttün, ~a tar -
nın bini bir paraya! 

Biltii · devletler top
lann ışlar, bunlaı·ııı en 
büyüğünü ba~vekUi o 
zatuı JJoııdra kul~siı iıı 
t e ine asılma ını tel~-
li et aka l r e 
tarafından aliışlanan hu 
Jikr ta bik oluuaı la-
ınış •.• 

ş·mdi b d ·i mania · 
Ah! Eyvah! diye bağı
r.ıyorJar, çağırıyorlar. 

mübarek, mq
adam -yahut di-

f!;e e göre- hu cani. 

~' g n 
yanın ve taı·ihin e .. 
çalç o nisi midir? Onu
da :r~nnetmem. Ne o; 
ne o! 

Kullanılan iki dil de 
ta~.ibin dili değidir. Biri 
dostlaı· n, ()teki düşmŞ)l· 
ların dilidir. 1,arilı i e 
hitaı:Q_f(.11,·. Lakin 1914·-

918 senelerinin tari
lıini yazacak ınüverrilı 
lıeı iiz oumam1ştır. 

Cihan harbinin ardı 
aluınıadı: Ren havzası 

hala -on fi'eneden beri· 
işğal altındadır. istikba-
lin n ii,·eı·rihi ancak 
ora ın tahlivesinrleıı son· . 
ra doğınak hal- un a-
izdir. 

Uınumi harp bir ki
şinin e ~ri olan az. Za
man biı· silzgeçtir. Dört· 

1 ~ 

sene}· ee en nemi de· 
vir bu süzeeçteıı (rcç
melidir ki ~filbe .. ınin ne 
oJ,hığunu aıd ya ını. La· 
kiu b ııçe ne l·atraınull· 
dır; nt" de <·ani. 

iiç 
Lr.~·e ilt•<•.di odalar Ha· 

ıı titaret odal,mn ın Jrı~ \ cd ilcl'd!·i 
C\ elet> ) azılmı~tı. Hn nıt'_! anda ı .-. 
tanLul mıntaka-.ı dalıaiıı<lt· Lufu· 
nan kmnı k tuard oda~ıııın da 
lag\edil re~ ıı w ldak. t;\.·arct od.ı· 
ına ilhakı i in tl ·.an·t r~ıüduri)e· 

tin ot' ik1i ... at ıı,;t•k, d iııP ) azılmı:;-tır. 

Aid("' l\Jt-ıııoir<• - Orta t.ıh· 
ild hulmıan talt heler içiıı 'lalını 

ve TP-rhiH ddiıe inrt> mntaha ...... ı._. , 
lara ~ apt ırılan \ idt- l\lemoire'iıı 
Dt•\ l<'t :\latlıa.ı""ınca talıına l>aoılan· 
mı tır. ~.""eriıı t.ıhı mart niha\ Min it 
lntmi~ ol caktır. 

Ticaret ı i.i iri uwuruililri 
lktısat \ kaleti Tıc.ııet Müdıri 
umuıui .. j S \1 ttın Af'\ in ..:;amt) i \C' 

\I t lin H ıııka-.ı ınL Jıı i umuıııili-
ğiııt· t \ iıı t. k.dı ı iir dmi:ı \ l' bqııu 

Son Alma~ int )J"ato- )am11-.tık. Hf'11117 s.ıdettin Bt-\ in 

ro · e Pı·usya. J ıralı \t·riıw Tic ' \ ıı ı· i llnıuı .r.- ·ı ı 
l lh l kimin t n ı lift·{ c·ırı ı •. ,,,un l'I· 

hu katil · imdir? 

j - · nci i e w. .. r-- • 
rn mi':'tir. 

Bu zat Alman milli·. Zabıtaya hal,aret - Kuprü 
·R:~ne.rverlerinhı iddia ii..,tündr palllli-.~ urı'ta '"aıaık~n bir 

st • ~ ~ ~ gih ·pürüz~·· z ,j.ı· zıthıtai he! 'dn ııı nıuruna lıaL1·, 
_..
1 

z ret edrıı Al hırrcthıırn)l dün hirinci 
ka\Jıram'.(lD mı il· .1an- "azn mahkeııw ınrh lıir ..ı' hap..,'IL 
,uetmem. Qylc . ~e (lii n- 1 :10 lira ce7.a' ı malıklırı• olnıu ... tur. 

':iltiyette 
~iektepler ihale edildi 

Dün içtima eden vilayet encü
meni beton anneden Y,apılacak 
11 mektebin ihalesini icra etmiş· 
ür-. t&tanbulda inşa edilecek mek
teplerin de proieleri bitirilmiştir. 

Ticaret mukavelenamesi 
Türkiye - lsviçre ticaret ve 

Seyri sefer mukavelenamesi dün 
lstanbul vil~etine gönderilmiştir. 

Vilayet bütçesi 
1 tanbul \illi~ etinin senelik bütçe· 

s.i tanzim \'e ikmal edilerek \'ali be· 
j,.. \ erilmiştir. 1 eni butçcnin şaysııı 

rlilü;at olnn ciheti maarif ile volar:ı aıt 
olan kısmıdir. . 

Yolların yalnız Xafıa vekaleti 
tarafından yapılacağı binaen aleyh 
lıer hangi bir taahhUde girişilmrmesi 
lazım gt>lt>~ gi hakkında bir iş:ır vaki 
olmadı~ından btit!,-eye yollar i~in dP 
tah i at kooulmu§lur. 

Eırc ette 
l:ıldız sara\ının duvarı 

• 
'ıktınlacak 

'\ ıldız snrayının Ortaköye giden 
tr.rnıu.' ı nrld ::ı u2erıne i~nbet ed n 
c1mnıım Jıir k ~nımın \'Jkıldı:- ı • C' 

~ :ı.ııu ~ı·k. 

nL\\(lrlJl J lkllDlaSI llZf>rJll{' tfB111• 

) ~ olları l.ap. nmı~ oldıığ ıudan 
tr ı J l • B iht ·'·· .. , <l. ı· j ... ('n.>t' .. • . . ' 
tı·<lır. Oradan ı ,i ııraha ile volı·ulnr 
rn·ı\ t ı.Rra\ ıııın UllUl'f' ka n; "P,ti· il· 

~ 

ı ·I ' oıı ru a Ortııl,o) <lctı a \ rı t ir 
lr ıı \, y ile J3 'he~ go1Uı t.lme t <l 

ı.i, ı rC't c l'miııununden, kal :ın 
bir ~ ~·l ·u 3 aktarma ilr Bebe~c ,.e 
2 ol.tnrm ıle el" ortal,uy gidel:.il· 
m ktt>ılir. 

Ihuııı n 1..ı• ı ı: h. ıt nl. n emanf't. 
llllC " ı h.ıL olar . olun oçılm ~ · 
ıı.ı ç 1 ~ını tır. Eın.ın ı \C 1n.1111\&) 

ı w 1 ,,j ınur.t r n çıılış..ır .. , 
un :. l.t c.üıetuıı uı.:ubılmi.~lcr· 
_ .. ıı l , b ı u .ıh tram' a> 

\lan ılı, em n t bu <lmnruı ~ıkıl 
m 1 \ ı s ~ ınını Ja. rnzn etin tehlıkeli 
olııııı"ıııtı lıiıwcu l11·ılııwılırt> <'n.Lir. 

Hf'lrdi~c kanunu tetkil-ı 
Hııl nmct~c ) ııi bit b ·ll."d've 

,Jnıır u haıırlanrl ••ı \ e lıu J, mıııun 
~ıır \ ı J 'lettı> "~ ,.,J tad lal\ uf:r . 
ılıg nı \ti ınıit k. 

1 d ilı) e \eke! ti, [,ununu nıccli" · 
t'd ~ını.:d,.ıı ı::ı.ı·l lıır.kcrı de ın nl· 

tin ııol,tai rınz.lrlnı ~renmegi tPrcilı 
etın,i~tiı. Kanun l ı~ ılıasL rlun t>hrir i· 
;,e •t:lnıı~ \f' ıcthık cdıl·rcl t'I 
iti} rıj lı· tı.ıı.lili l i11m _d rı lıu•ıı"' ar ı 

tt iti ıç ın Lir l omi rnn te~kil 
e.hlm .. ıa-. 

1-.01111 \on ~ hı• ııııııi 't 1 i 'Jıu. 
<.ı::ıııi et b lı tlıyt> rei i ~adtıt.lin l'nit 
qmumı. j m l'mtn \lı.ct'mi\ t"t Pf'iedii,·· 
t'den kimvnher \mPddin ·• fltnl':il, \'~. 
.tı R .. jt \e R..a~ıt he~lerdeıı mlut>k· 
1 ı p ulıır.,ı tlnı ı ~t· bıı~l<ıuı ı r. 

Ernant't !\! alivevi da\ a etti . . 
Jırıtl\ :Pi ~ i.,.hetltt rf<'n talı-:.ıl t>dı· 

•ı-n resmi eneHııin bir kı~ml dı 

F:m ntc: aittir. \lali~ e \Trkalcti Ema· 
netin hıssc~ini vermemiştir. 

Emauct Şurayı d orlete ruuracaat 
eder Mali ·c aleyhine dava ikame 
etroiştiı:.liu dınanın pazar günfı. mUra· 
fani aleniyesi ~ apılacaktır. Bunun 
için emanet umuru hukukıye müdU
riı Muhlis B.cumaya Ankarnya gide· 
cektiı:. 

Emanet memurları için 
Şehremaneti~ emanet memurlan 

için 5() maddelik bir memurin niza
mnamesi tenzim etmi~tir. l izamnnme 
beroyi tastık vekalete gonderilecektir. 

Sokak lavhaları 
Dahiliye vekaleti dün emanete 

gönderdiği bir tezkerede lstan· 
bul sokaklarının lavhasız olmasın· 
dan şikayette bulunmuş ve lav
halann sür'atle talikini emreyle
miştir. Sokakların isimleri bilin· 
mediği cihetle müşkülata tesadüf 
edilmesi bu Javhaların derhal 
taliki için harekete geçilmesine 
sebebiyet vermiştir. Emanet ce· 
miyeti belediyeden tahsisat iste
yerek lavhaları yaptıracaktır. 

fbmnlden mahkumiyet_ 
Ih mal ciı.rmii) !e maznwı bulunan 
Poli Rauf efendinin daYac:ı dün 
ikiııl'ı f't·za nıahkenıe--.inde hitam 
lıu!du. Iddiaya gorc;. Rauf efendi ih· 
mal 'Uzünden bir paltoyu ziyna ug· 
r. tnıa~la malı 1nı bulunmaktadır. 
I l Pti h.1kinı(· Hauf dendi' i. te<'il 

ilıuck lizerc 8 lira ao-ıı: <'eza' ı 
nal.ti)'~ malıklım evlt miş~ir. "' 

lki ifla~ kararı 
.. m.ıaltıı da. pnpaloğlu hanın· 

da kf. tcı Ibrahim hE·y ıınmında 
Lir .. at ili" «'•riiriilc rclf> kuma~ tica· 
l• tilı• i tig"l e en r·:ımc cİ\aıı 
r f<'nd n:mmıda hir Hkrar terzi.nin 
't'I" ' ı ~h 1rın.. ıJ..:inri ticar~t mnh. 
kernt' .ııeı· h.amr \'t ılmi ... tir. 

orsa. 
Diil1 \.fi n1p3nu'.\lP 

l.l'ıı l .~!it1a j ... tt: lin (80,75 
açılını~ 981.7.) k, pamı•ı , 980.3 
a ... agı gt-lı lİ"" ır. lı-. ıl...rJ7 ı Jnlnlı tah 
\ili <12.1 .') .ıçılrm..:, 92.15 k t} :rmı · ~ 
92.5 .lsa< ı gelmi ... tir. Dü\ u ıu mu
\ hlıidı· to.ln ili 216 73 .ıeılnıı& 

ıı O' 

21U; J.. ı annıı-. 2-16,5 ll"Jg1 g:d· 
mi 1 ir. 

Boı·--1 harir· rıdf' tüı k altım 

uz 'rindi" 81 J.5-fGO kuru7tan mu
.ınıdı· \.ı,.ılını-..tır. 

ü et'J rrik ,, . ......._._ 

Otoınohil pilakaları 
Yeni yazı ve Rakkamlarla yn· 

zdırılan Otomobil pilakalnrı ih
zar edilmiştir. Bugünlerde oto
mobillere tevzi edilecektir. 

I~kan ınudürli döni~.yor 
iskan müdürü umumisi Hacı 

Mehm t bey on beş güne kadar 
Ankaraya avdet e cektir. H cı 

ehmet b y şimdilik k adenize 
gibneld:en vsz geçmiştir. 

Tarik h deli 
i ır habere göre tarik bedeli 

naktisinin yarısını Nafia vekaleti 
alacaktır. 

Bu para yapılması takarrür 
eden yollara sarfedilecektir. 

lstanbulun ın~ hsulü 
lstanbul vilayetinin mahsulatı 

ziraiyesinin vilayet nufusunun 
ihtiyacına kafi gelip gelmediği 
iktisat vekaletinden sorulmuştu. 
Bu hususta ticaret müdüriyetince 
verilen cevapta vilayet nufusu 
ihtiyacınm ~o 15 mıktarına ancak 
kafi geldiği, noksan mahsul % 
17 TaraJ...')'a, % 80 Anadolu, 
% 15 memaliki ecnebiyeden 
temin edilmektedir. 

Bu sene % 20 Tarakya, % 10 
Anadolu ve % 17 memaliki ec
nebiyeden temin olunmuştur. 

Sivıi sinek mücac..ele i 
Verilen emir mucibince Mart 

birden itibaren Pendik ile Hay
darpaşa arasında ciddi bir su
rette Sivri sinek mücadelesine 
başlanacaktır. 

Sis k aln1ad ı 

.inıdr. idaresine ge en malü 
mata göre bir k[lç giınd~nberi 
karadenizde de\"m etmekte o an 
sis tam mile dağılmıs \e b:.itün 
ciV<Jr limanlara i tica eden va
purlar' yola çıkmışlardır. Sisten 
gelemeyen Abbasiye ve Bul a· 
riyc vapurları lima ıımıza muv • 
salat etn-; · "lerdir. 

Zongultla.k kömür 
nıade ı 

) apı1an bir · 
), ·ııunu ni u ında Zon uld 
m•r ma n' rinde 5 . .,, 
ilıra<' edılmı .. tır. 

Btğün b 

Ja Ere!-iinf' \apuru 

ııın lızerın<' Ph. par ... j 1 
'az ii'ırrıız Fran ı:ı banclıralı J l 
ın \npuru d• n r,el n ma'umat 

orta ın lan il ıvc a)rıl r h. t n 
b tmır.tır. 

On binlerce Jngiliz 11 a ı mı ta· 
rında zi~ n. nıku gelmi t r. 

\ınerika H.~firi 
Bir haftaclanheri Ankarada 

bulunan Ameri sefiri M Gruv 
bu gün şehrimize avdet ed c ktir. 

Bir Amerikan gazetesinden 
naklen M. Gruvun değiştirile
ceği şayi olmuşsa da bu haber 
doğru değildir. 

oruı 

isMnbulda tek tük kı 
vaka)arı görülmektedir. f3ıı 
bi çocuk hastalıkları ber 
kit görülebileceği için Jl1~ 
lede umumi bir tehlike 
kusu olmamakla beraber) 
'htıyatlı hareket ederek ~ 
hastası olan yerlere 
rı götürmemek lazıındıt· 

Baharlarda bilhassa ilk 
arda bu hastalık pek ço 

mi ·rop bedene girdikt~ 
gün sonra ateş ve 15 gıı0 

nra da dökmeler olur. @ 
ve burunda nezle, kıl~ 
gıcık, örperme, badeıncı 
de kızartı, dil4e pas, ateŞ 
ktıktan 5 gün sonrad' 
Mık dökmeleri belirir; > 

fazla olmak üzere fiie" 
her tar.afmda bu lekeler d 
lür; 6-7 inci günler ateş 
bir kaç gün sonra da ksbl 
lar knybolmağa başlar: b' 
ma gayet kolay oldu 
çocukları ayırmak lazı111 
kızamıklılardan başka 

aile çocukları bile has. ,ı ~ 
sında ve l 4gün onra ıtı' 
gitmemelidirler; odasıo.! 
havalandırmak, eşyayı fo 
buhariy dezenfekte e 
icap t•der. 

Lokı ı·'n Ilıı~ 

Tasra 
Rize orman Jstl 

Rize ormanlarının işi~ 
için vaz edilen serm~ye 

Ji~ayi teca~z etmekted~r.f 
hır kuç kılometre ötesıo0 

in ormanlar vardır. 

'n1ir<le fıkara} a ) t 
Izıpjrde HiJali ahnıet 

dan fıknraya kömür te' 
mektedir . .Şimdiye kadar~ 
Ikic::e~welık. Eşrefpnşa, 
o .. lu tar ... flarına tevziat Y9 

Tütün ahnn·ot 
Tütün ınhısarı mübal 

murfarı şimdiye kadar ~~ 
ve Foça havalisi~eıı S 
okka tüh.in almı~lardır ~ 
ata devam olunacaktır. 

I zıu ir< 1 (• ıu ·· thi . ~ 
m 1'd n iıthış karle.J'd 

~imdi de deh ~tli ynk11 

dır 
K11 ı çul u du: · taŞJ'l ~ 

ca t.ivarında b~zt bagJar 
da kalmışbr. 

Gerek ~iyen brJıırdstı 
1 nıgerek yamurkırd ıı b /. 
derecikler mahsull i b 
mektedir. Şehit r cıvıl1'1 
altında kalmı~ır. Y ~ lfl1'~13 

doluda yağmaktadır. 

:28 
\ 

amcamın yanına dönerdim. l ve ( sıkıntı ) olduğumu biliyor- nim de rüyalarim., ümitlerim vardı. ve istediğim halde kel1° 
tcrmedi. Kamurnna bit t 
namıvordum. Vakıa ol1

11 

göst;riyordum, ynnı0d9b 
bulunmaktan bjr raefretb 
yordum. Fakat... Aşkı ·ııı 
zulanmn ra<Ymeıı k.nJb1 

,, 

A 
• 

cam çek muhterem bir ilim 

1 

ad(lını idi. Beni severdi. Onun 
enycs'ln bir parça okudum, 
1 kyat IW~~mda az, fakat ciddi 

K:E 1 ı\ cı • natıın otdu. 

kabahati olma)an beni kohmıdan · Görüyor3Unuz )a lrf n bey.. r'akat. . ., günün birinde bu mu· 
tutup hı ımla babama do ru Daha kiiçüklugiimderı itibar.en htır hterem adam ölüverince o za
fırlattı: ke e, ha :ta anneme bile baf ol- ı man hayatta tcm~men yalınız ol-

- Al pi foi.. şimdiden tez.i maw a başlamıştım. Taliim, daha duğuınu anladım. vakıa bir an· 
yok, nereye is. rs n defol .. zatUl , doğrusu talisizlif!im ilk adım at· nem, bir babam vardı. Fakat 
benimi de iste<li";.'m hu .. diye ba- 1 tı~ım, yörümeğe ba ladığım gün- bu anne... kırkını geçmekte ol-
ğırdı.Zavallı ha.ham beni did; en n itibaren bana mus~lJat ol- m<'~ına rağmen hala ahlakını dü-
tuttu. Evden çıktı. muştu. Dudaklarım (anne!) keh- zeltmemiş, genç yaşının çılgınlık-

ihtiyar bir amcam vardı. Doğru ınesini talaffuz ederken korka larınn hal!\ doymamıştı, 
. Onun .y nına oıttik. Ben amca- kQrka büzülüyordu. Ben anne Babam .. , annemin ağzına ba-
~ın yarunda kaldım. Baba ıse dedikçe sert, sinirli bir ses: kan ve bütün iradesini bu bavayi 
annemle barıştı. Fakat b1r şart:al: - Anasız kal inşallah 1.. 1 kadına teslim eden adamın ise 
Eve ben gelmeyl cektim. Benim diye suratıma bağırırdı. Neh yet eyde hiç abemmiyeti yoktu. 
mevcudiyefim cnnemin rahatını u kelimeyi, her çocuğa başlı ba- işte amcamın vefatını milteakip 

· kaçırıyormuş... ına bir saadet teşkil eden (an· yedi senelik gaybubetten sonra 

Henüz se'.iz y:. ında id'm. ı ııc) hitabını da tJnutum. 

1 

ve mecburen ebeveynimin yanına 
a y ta bir çocu~tl ıosana, Amcamın yanında on be y • avdet ettiğim zaman boynum ye· 

~ a anryes ~ na ıl bır ) ~k şına kadar kaldım. Ara sıra ve ne eskisı, dpğduğum gün gibı 
mı . .ak ım. almı>:ordu. gider, a a '~ l rl J.;almadan 1 . '•külü idi. Buta~ş. bir ( sı,ğıntı ) 

' 

dum. Ben de her kız gibi hayatımı teş-
Bir gün annem: rik edeceği erkeğe hayalimde 
- Ben bunu besleyemem. Bü- bir mevki vernuş, günün birinde 

yüdü. Kazık kadar kız oldu. Ba· zevcim olocak aıdamı, hatta şekli
şının çaresine kendi baksın .. de-
d

. B ne vanncaya kadar ruhumd ve 
ı.. abam bir knç yere baş vur· d N h t b' k k . . dimağımda tespit etmiştim. Ka-
u. e aye ır er e terzısı ya- 1 k b' . nına dikişci olarak girdim !n~ran ço ter ıyelı; çok nazik, 

G 
. · asıl ve hakikaten güzel bir gençti. 

ünlin birinde terziye elbise Fakat asla benin hayalime yaklnş-
ynptırmak üzere şık bir genç miyordu. O,hütün nezaket ve asa
geldi. Bu genç, Kamurandı. ı etine. terbiye ve tahsiline rağmen 

Beni görmüş... Hoşuna gitmi- benim arzu ettiğim, ruhumda ve 
şim. Babamdan istetm\ş, Kamu- dımağımda hülyasını kurduğum 
ran istikbali yüksek bir hariciye genç değildi. 
memuru idi. E e 1i istemesini ba- Bütün bunları arıktan açıx.a 
bam büyük bir nimet telekld Y ~ babama söyledim. Dinlemedi. 
etti. Annem ise kendi doğurdu- _ Bu aclamı 
ğu evladının yükünden kurtula- Sevemem .. dedim. sevmiyorum ... 

ca~ına sevinmişti. Htç bana da- - Nikahta keramet vardır. 
nışmadıtar. Fikrimi sormadılar. Düğünden sonra seversin •• 
Sadece: . ,. . Cevabmı verdi. işte bu suretle 

- S~nı Kamuran beye verdık. çar ve naçar Kamuranla evlen-

' tJll' bulmayordu. Ka·murB 
derin bir muhabbet1e 

6r 
gördükce vicdaru~n ~1J 
idim. ~· 

Bu adamın abeşli ~ 
hararetli deraguşla rını! . 
etmek vazı em defnl 111' ... ·r ,> o~ 
vnzı e onu aldatma ğ'3ı 
söylemeğe, sevme< likİı:Jltı 

· diğim, sevemeyecei~İr11 bt 
ver gibi gözükme~te 
tti. Artık bir ün emelleri 
rü'ya ve hülyalarıını BY 
altına almış, 'unların be~ 
diyen veda etmiştiın· ~ 

Bu vazfyelt içinde, çe 

Dediler. On sekiz yaşında., dim. 
Kalbi hülyalara açılmış bir ge.nç Babamın 
kı:zd,m .,. her g nç hz gib1 be- l ki kerarr .t, 

tıraplan bir parça h' 
. . . . . ,.. beni tesliye edecek Y 
ifdıa tttığı nıkahta- 1 re görüyorc~ ru: AnJJ ~ 
o kadar bı:kledığim J ( 



·d~· ka unu 
r un kabu 

e • z . u eı11 ce -
onyada'Alman ·balo- yetin· n eşkili 

.. t .. n nu ısra Avrupayı telaşa verdi. 
edildi ----a. f\1 Ankara, 18 [A. A) 

1 N eh.i _ le taştı gide · y ecek Muharriri: KEMALEnlN şoKRo 

iili Nu' fd~lisi bu gün reis 
rettın At-

~ tapı rı beyin riyase· 
ılj h~1~~t. Un resminin 
ake..... dakı kanun layihası 

'\l \'e tid lllı~İlır! a eki şekilde kabul 
2 .,,_.L~ Madde: 1 10 mart 

• 'Cll'lQll tarif 
e lluJna e k nununun S:3 
. rıı~•sının v evvela fıkra
ı ~ı· er bugdayunu resmi 
loa 192

1 muhafaza olunarak 
~ 9 nıhayetine kadar 

1 ten ·ı , larifed Zt edilmiştir. Mez-
tti 4b en sonra icra vekilleri 

Rôreu ~esinı miktarını lü.zu
ııı~Uııd O kuruşa kadar tez-
~ Ur, 

h. dde: 2 - T" k' ·ı . ""Uahed • ur ıye ı e tıca· 
~ İtilafuı veya muvakkat 
ın~1 k aınesi akdetmemiş 
lıııu ·~ etlerd gelecek buğ-
llıtılıaı 46 tarife numarasın

l?er b l'Y..I 
' 1%lt}ez u~~ay,k1zılca buğ-

1 . \re kara buğday hak
S rıu:ısan 1927 tarihli ve 
. hGktxı .. a~alı kanunun emsale 
hey e~~~n tatbiki icra vekil

alu 1 
arariyle muvakkaten 

~ nabilir. 
adde·3 

11~ti t - bu kanunun hük· 
ls teşr~~ihinden muteberdir. 

llıe/nd~sani 1929 tarihine 
ı ır M li . llıesa· . · ec a cumaTtesı 

~ 1~ devam edecektir. 

lf hey Aııkarada 
'~it Ankara, 18 [Hususi] 

llıf}h' 

1
1 i \ U u 'e ... nLıl.. Mo.sko· 

. ıf Be"· l .. ' . . , l;}~' is J tıguu şcnrıım· 
"~ ~)ondu n. :M.. ıııeclioi 

~ıı~y P« a lınzretlcrile dahi· 
~ti e. lntıduf · ·ıı· f' l4c:l • uı tuı ı) c, na ıa 
~ ~ılı u"lar ve dostlan tara: 

At aııınışttr. , 
'~h ;--..__ _ 

llıut Muhta · 
Paşa 

ıne eles· 
~l!htf'ı· Ank ra, 18 (Hususi) 
hlh ıt en .. 

•tıt Muh cumen mart içinde 
~ baş) tar P şa meselesini 
~tıhta ayacaktır. Tahkikat 
llıası rnr bPaşanın buraya ca-
l u akk k • · C!de rn·· a tır. Bazıları 

~ıtıdacı ururu zaman olduğu 
~sı.ı •rtar .. • 
1 rı1 da bu • ~~zaı mes'ulıyet 
, a dı.ı~ nıururu zamanın 

''illiyet h zannediih•or. Mali 
~kı. Ususund .. 

dd ~ktı.r z· a 1se olmadığı 
·b,eti es~ ıra müruru zaman 

asında k ı· . 
Ilı ve B gere mecıısı 
l.ıhakiın· · M. Meclisine ge

lltı. karıu .. 
1 

adliyeye muraca
'4lir. 

1 
takibata tevessül 

aiı: 
gazet -:--

ı ecıye h~ykel 
"~bur rr Londrn l"" ! A. '] ,, ltı ~&.ıetc:l'i ' ı ~ı..~ 

da L· hatır~ lllrt " 'ortlıc· 
ır h 'ııını ·ı 

h , C:)ket d' 1.ı)a i, in l.on· 
{'gl}t , ~kılc ı'<'ktir, 

eı·e -
~ . allayi ._ergi i 
. ~lt:te toudr ı. 17 IA A) 

ltr 'aua . . 
~. ~ · llu 11 .? 1 ı:eı,_,ı i )arın 
! itı ette Ptc:llnaıwLcılc 'erim· 

lıuıuk .~ Ulı Gal ile :M. 
lta ~e)cccklcr<lir. 

l). ~e A ;-

• ll." oC1.!U1anva 
'il -. 1· 1 • 
ı lıtıtıa J\ İaıısı 1 a ıran. 17 [A.A] 

~ bıu tan ·ı A 'tı 1 ttt llakit . 1 e lnıanya 
hı.J.,ı: ''"lıeu . tı~aı-et ve daimi 

!ı ~tlll k e ının . \\lJQblt, e teuu-. lmzn edildi· 

te~. 
r. edıhni, ecel .. . ~ ... ,,.l . . ~ 
allı a \ıı~ l>aPllıt Paı-i~. J 7 1A.A1 

" ~tı "' d lı·ı nıaknmımn ce· 
""" \it ı ol " ~ httıı· 1 maı;ına ait bu· '" ,., n eri 

'l'Tıaı t d umumiyetle 
il lt', 

<\tin~. 17 [A.A] 
. Makedonya ve Trakyadaki feye

z.anhıı- lıir '°<·Jf,k,.ı ~c·' Hni alnı ktn· 
ılır. lfa-~rAt ırıi!voııJar:ı hnlit' olma· 
ktndır. azırlnrdtın iki i ıı alımda 
kaJrın verJ,,1·i ı1iırmct•c 11itmi tir. 

.. I"" t"' '-"' ' 

lJükumeı 11111n\ enet iı;iu t:ılıı:ı ·at 
ita <'t ıtıi~ıiı·. 

Pra!!da hh· vanuın 
v • t"' 

Pr:'lgn<'. 18 1 \.Aj 

Berlin, 17 [A.A] 
Lokal Anzeiger ~.ızNrsirıe n:ıza· 

r:.ın '· Graf Zepplin .• in :'\hs1rn doğ
ru frra elıne~i nrntasa,·,·er olan se· 
f ı>rin. lıir takını miicıkiilıitn tcsadiif 
Nm<'kl'' olclu~l :ıı:an~ıl"dilm<•ktcdir. 
Uu rnü~kiil:ltnı r;clu-bi .Bı rlin tara· 
f rnrlıuı 1..onclrada lıu lıw:ıu ::. lıakkıu· 
ıhı 'ııkıı lıtılıııı i tiıııznra lnl!ili;; 
hükı'.hıu•t inin hü' 11..' lıir "evalıatııı 
~ı·raiı i hnıra ıahtıml::ı mm ;f1k nl
~::ıynca::,rı u rı•t i11tf l' ""'.,, p yerHmi~ 
olm11c1dır. - . 

İranda hir a:--i 

'ladf'ni Fana -i ınii"'"cı<'cat1 im <ıa· 
halı ı;ıkaıı .ıiJrlt-tli bir yangıu ı'.<I· 

na~ında harap oluı~t.ur. Ha~arat 
on mil~on kuron ıahmiu cılilml'k· 
tedir. Tnlıraıı. 1 ~ [ .\.:\ ] 

Ilu\J=ı \jnn-.ı ,. il riıı r i.:lninclPu 
A.ınerika ile bir nınahcde 1 vlup hir m111Met < vd Bı lul'iı:,tan da~· 

Wa)ıiogıoıı. 18 f \.A] larına iltir'a <'tmi:. bulunan .. '.\lalunut., 
M. Kı--JJog Amerika il" ın~iltere hanın mutaarnı etti..rini bildirmektedir. 

ve diller l2 drvlet araı:ında mevad· 
ili mübaddirP- ticaretine karşı ruü· 
cadelc eden weıÜurlarının daha sıkı 
bir surette te~riki mesai ~tuıeleri 
maksadiyle bir ınualıede akdedil· 
miş olduğunu bildirmiştir. Plan hu 
mad~ı-lere ait kanunlar hilnfm" lıa· 
rPket eden ~mı hakkmda dol!ru· 
dan doğruya malumat ~e ı~lihlıa.rat 
teatisini nank huhınınaktadır. 

Kadın ın~h~n lar 
Lontlra • .18 lA.AJ 

Parlamet<ıtlı.ki 1 fırka ':'imdiye 
kadar 54 kadııım ııu.ı.nzetliğiui vaz· 
~tmi~tir. Bu namzetlerden 27 isi 
ameli' fırkn-ına. 19 ıı Jih<'raUı·re 8 i 
muhafazakar ftrka)a mensuptur. 

Cinsi. latife Jl}(}DiUJl müstakhPl 
meh'uslnrın vü:1.e btıliö olm~a~ı talı· 

min erlihnC'ktedir. 

Bir vapu1· daha battı 
!\!ar il_ a. 1 ~ [A.ı\l 

" ~ıa;oııga l L ., j,.mindl"ki 'apu· 
run kara) a oturdLı'-"U \ e batmak teh· 
likesine mnıw bulunduğu telsizle 
bil diril m i~tir. 

Melbour.uı•. 18 [A.A] 
" KanO\vra ,. vapuru <liin ke::ıif 

bir sis' esnasında Wil-un burnuınm 
yedi wil garbında kfiiıı Cclf t adası 
aalıillcl'inıle k .. m~ a umrmuştur. 
Ta) fo He y uleular ı.ıhli" edildikten 
bir az ı.onra 'apur >üz hin İngiliz 
lirası kı}mt .iıı<le talıuıiıı (•ılilen ha· 
mulcsiyle batmıştır. 

YunanhJar ve ırplar 
. Bt lgrıule. 17 l A.A l 

Harici} e nazırı 'ı uıuıni::ıtttnla Yu· 
go lın ya urnsnıdu ı.ıll'ıllak lrnlunan 
ikti:.a<li mı ddı r h .. I.l.ıııdu tam lıir 
ıtilaf lıu~ulu nıuhnkkalc olduğunu 
beyan etmi~tir. a11r lıu itilafa ~İm· 
diden habll olıııu~ 11 ıznrı~ I" ha~,t.~ı· 
aı da ilihe eylemictir. 

Tunlb br~i 'eiial t 
'I uııtı", 17 iA.AI 

Tunus he) i ·~ıdı ~1uhmut· Leye 
vf'liaht umnıımı H•rmi .tir. 

El(al iyet 
~ ektepleriııe 

ya ·dı n 
lstanbul maarif emar.eL-i vaz'i

yeti maliyesi müsait olmayan 
t Rum, Ermeni \ e Musevi m~k

teplerine yardıma karar vermış
tir. Bunlara 100 · 300 lira arasnı
da nakti muave-neı le ı~ulunulmak-
tadır.Bu mektepleı>c;len yardıma mu
htaç olanların maanFce bir liste
si ihzar edilerek vekalete tak
tim edilmişi.ir. 

Vekalet Ziraat bankası vası· 
tası ile mekteplere havale yol
lamaktadır. 

.. n de iki kişi istic
Ya l edildi 

Mevkuflar hakkındaki tahkı
kata dün de devam edilmiştir. 
Tahkıkatın d:ıha nekadar devam 
edeceği malum değildir. Dün 
öğleden evel de iki kişi davet 
edilerek malUmatlarına muracaat 
edilmiştir. 

Istintak hakimi Hikmet bey 
oğledeıı sonra evrak. iizerinde 
tetkikat yapmakla vaktt ge irmiş 
ve geç vaktn kadar tevkıfhanede 
meşgul olmu§tur. 

Bir refikıınızın, Y e.niden tev
kifat yapılacağı hakkında verdigi 
malumat dogru değildir. ...-- ~- ., .~..........._. 

Ilı rli!Lt',?, j.Jt- c \ ı ,..,;ı: !\. 1 ı 
"'ıiıı!it Rt "'" : H< kııtl<"m dw lıarcw 

ııic,.ı"'ı c· ,.it nı ~ or. 
AJbnnıraı•n 

OJ•t•nc!ıı 
ıı .. ktı• 

: il •tın\ini mu .. ~ıknl .. rı 
: r.ıhi rnın l.ızı 
: \ rnı l!ir~r u 

Maji tcı : :.Jacar Rnpsodm 
Atı; •:irt'ı•ııııln : 1-'tri Un!. 'kn 
Alı mclarda : 1 ııklond lkniz nıuhue\>('b 

Ct"nuhi kutupta hir h<'~if 
I oı•clra. 17 l A. \I 

Ft•rnlıda : 'nrılc) •·nııbıı.z llt')t ti 
H' f İlim. IUl7 

DAJ7ETLER 
Krı~if Gl•org \ ı \in . Gnılıaiı l"ra-

. zi"iniıı h ıt".ı)a mrrııut olımırlı·- nı '' 
hıfndıuı bir ~oı:... :.w iıkr" a~ rılmı-; 
t-.ıh.!ru udal.ır<luu ih.ırı t .ıuium.ur-uııu 
teh) ıo t:) lt>ııı i!i oMu ... uıı,lun ı't'nuhi 
k11tup mı ntal\H ı hnı ıt;:ı ... ıııcl.ı m uhim 
tsshıhat ya;> l ıc::ıtır. 

Bcrliııde bir kaza 
Bcrliıı 18 l \..\] 

Bir ham gazı J,aımıı patl:ıyımık 
binlerce kılogr.mı a~ırJ.ğıııdu tn~ 'ı· 
malzemyi iıtc) e lıcri~ c tırl:ıtıııı~, bin· 
!erce caınm hınlına~ınn clwp olııııı .. · 
lur. Altı ki~i l\.ll;ll' sıır(·llt' ya r&l:rn· 
mıştıl'. 

Priıno dö RiYera 
Mndrid, 17 [ ,A] 

?ti. Primo <lö Rinra nın göya 
i tifa euiginP dair ecnebi memba· 
lardnn şa)i olan haber tekzip olu· 
n1t\'or. 

&ım:oııxm:mmıt:ımmm:;:ac;:ıc~~:m:!llı~ 

Gih ercin anıatörlcrine 
C11\c.reiıı l\uluhuıldc.rı: Gföereinle 

nlai adar lıt v ' lı·mırnl::ırın 22. Şub~ıt 
<)29 ('uma ımı "~at l 1 te llarhi) e 
mı "td,indP . npıl.ıuı[\ l,!11\rn·iıılik ir· 
tinıa.nn tc ,rit it ri r<.>ra olııııur. ' 

\rz (.lı>nlrr kuli.ıbc azaknyt 
oJunahilirlcr. Cemi) l'tC' kayt olunanlara 
glı \er<' İn tr\ ti t•dilereJ, tir. 

Bir am.ıtur {;ll\ erciııli~i tesisisi 
için lazım olan1 mnliimnt reı:imlerilc 
hirlit\te verilrc<'ktir. 

lera katiplikleri 
lstunhul nııHldei umımıiliğindf'n: 

\dli~ ı:: tııcsle!, :'\1elıtC'lıi iern .• ulı<'~İııılen 
ınC'ztın '" memurin l\ımıınıınun 1 nci 
maddesin.)f" muharrer şeraiti haiz 
olanlardan lstanhul İ<'ra {lairesindc 
muuhnl l.ıulunan l>itnbetlerc tayin 
edilmek io;tcyenlcrin \'esaild r,.smiye· 
ıcrilc bnnrzuhııl eııcıı nıcni adliye ka· 
lemine muracaatları !uzumu ilun 
~lınu.ıt'~ 

-50-= 1 
Merkezi umumi kadrosu yapıldı. 

Heyeti idaresi teşekkületti. Sait 
molla tabi başta olmak üzere 
ayandan Hoca Vasfi, Leon bey· 
Sadettin bey ve daha bir takım 
itilafiyon idare heyetine intihap 
edildiler. Şubelere reisler 
tayin olundu, Fatihte, Ak"a
rayda, Kasımpaşada, Şehre· 
mininde velhasıl muhtelif mmta
kalarda açılan şubelerin üzerine 
[Ingiiiz muhipleri cemiyeti... şu
besi..) Ja,•haları asıldı. 

Şube reislrtine otuz lira maaş 
ve yırmişer lira miiteferrika ma
srafı tahsis edildi. 

Merkezi uınumiyede (Muzaffer) 
isminde biri katibi umumi oldu. 

İhanet moda~n 
Ingiliz muhipleri cemiyeti için 

bir hüviyet vesıkası numunesi 
yapıldı. 

lngiJizler bunu da tasvibettiler. 
Yalnız tasvibetmekle de kalmadı
lar, bütün !ngiliz, Fransız ve İtal
yan zcıbıta merkezlerine ta'mim 
gönderdiler. lngiliz muhipleri ce· 
miyetinin vesikasını hamil olan
lara azami teshilat göstermele-
rini emrettiler, 

Bu hüv•yet ''arakası tıpkı (lese 
pase)ler gibi bir pasaport. hük
miinde idi. 

Kart postal hacminde olan bu 
vesikaların baş tarafının sağında 
f ürk, soluna lngiliz bayrağı res
f!ledilmişti. Rengi açık kırmızı idi. 
Ustünde, sahibinin fotugrafı ile 
beraber Sasit mollanın imzasını, 
cemiyetin mührünü taşıyan şu sa
brlar vardı. 

"Fotografisi balaya ilsak edil
miş olan... l c\'in cemiyetimizde 
mukayet olduğ;mu mııbeyin vesi
kadır .. 11 

Bunlar derhal piyasaya, mela
net ve habaset pazarına çıkarıldı. 

Tiirk polisi ile muaraza eden
ler, vergilerini vermek istemeyen• 
lar, velhasıl Türk oldukları halde 
hükümet ve Türklük aleyhinde 
harekete geçmek gayesini güden
ler ısıkıştıkları zaman hemen ce
plerinden vesikalarını çıkarıp gö-
steriyorlardı. 

Bu ... o zaman en kuvvetli iha
net modası olmuştu .. 

Ingilizler ıı1f'n1n un 
( lng:1iz muhipleri cemiyeti ) 

hü •iyct vnra rn~ının te'min eyle
diOi bu nerbestiyet ve selahiyeti 
gör<>n hürriyetı ıtilaf mensubini· 
niıı hemen hemen yüzde sekseni 
bu cemmiyete girdilei. 

Ingilizler çok memnundular. 
Giinden güne mevcudu kabaran 
cemiyetleri kuvvet buluyordu. 
Bu vaziyet karşısında budalaca 
ümitlere düştüler. 

Mollanın kredisi gittikçe yiik
seliyor, sefarethaneden sızdırdığı 
paranın mıktan da günbegün ar
tıyordu. Herifin keyfine payan 
yoktu. 

Bu cemiyetin teşekkiilü pek 

tabii ş atafatb izahat ile Londraya 
bildirildi. 

Ingiliz gazeteleri hariciye a.e
zaretlerinden aldıkları direktif· 
lerle bu haberi şu yolda neşret· 
tiler. 

[lslanbul halkı btnnbulım in· 
giliz himaye veya idaresi altında 
kalmasmı isteyorlar ı·c bu mak.ı;at 
için bir cemiyet tc§l:il ettiler. Bin
lerce im.:ab mazbatalarla her gün 
sefarefaM.yt> ml°irncatlar 1•ak1 ol
mal~tadrr .. / 

:Fran. ızlar tt~h1 ta 
Bu neşriyat avrupada çok f e

na bir te'sir yarattı. İst11nbulun 
üzerinde lngilizlcrin olduğu kadar 
Frausı7Jarm da haris gözleri var
dı; Londra matbuatının sanki: 

- Biz işimizi gördük,. Istan
bul artık bizimdir. 

Der gibi mağrur neşriyatı. Fran
sanın eteklerini tutuşturdu. 

Bu ne demekti? Ben nasıl o
lurda Türklerin kendi başlarına 
ve sırf lngilizlerin himayesini 
talep maksadı ile böyle bir işe 
girişmeyeceklerini yakinen bilen 
Fransız siyasileri bu işte bir da
lavere ve bu dalaverede de ln
giliz parmağı olduğunu anlamak· 
ta hiç müşkilat çekmediler. 

Istanbuldaki Fransız mümes
siline Paristcn acı telgraflar yağ
mnğa başladı Fransa, şarka gön-
derdiği bütün siyasi ve askeri 
kuvvetlerine hitaben bar bar ba-
gırıyordu: 

1Qtanhulc1n lngilizlerin faa· 
livetine kar~ı seyirci mi lı:alı

yorsu nuz ... 

Entrik.ava kar~ı entrika . 
Ist~nbuldaki Fransızlar ( lngi

liz muhipleri cemiyeti) nin te
şekkülüne Parisin atfettiği kadar 
ehemmiyet vermiyorlardı. Çiinkü 
işin içinde dönen fırıldağı ve 
meselenin mahiyetini biliyorlardı. 
Bilhassa Sait Molla hakkında 
etraflı malumat alınıtilardı. 

Paristen gelen telgraflar üze
rine bu teşekkül hakkında tafsi
latla cevap verdiler. 

Fakat Fransa hükümt'ti bir 
kere kuşkullanmıştı. Bu gibi iş
lerde miisamahayı hiç kabul 
etmiyordu. 

ister yalan, ister doğru, ne 
lorusa olsun madaınki Ingilizler 
bir plan çevirmişlerdi. ?u. plan 
karşısında Fransızlar seyırcıkala-

mazlardı. 
Istanbul Fransız mlimessilliği 

bu sefer daha acı ve kat'i bir 
telgraf aldı. 

[Madamki lngiliz~rr l~tmzbu_lda 
enfirika 'l'C dalavere ıle bır cemzyct 
teşkil f'ttiler. siz dr d~rlwl ayni 
siliılıı Jwllarıarak rn bılmukabcle 
bir (Fransız muhipleri cemiyeti) 
teşkil ediniz, .. ] 

(Bitmedi) 

İstafilina fabrikasının 

Me;-;lıur YAPI JCAK Rakı. · ı 
· çkilerin en 1efisidir 

F ermeııi kilise i sokağı 

'"Bı,.J:lk Cntal i\aı::ılı.. ve suirf' sofra 
r-4 ' ;r- ' ~ 1 ~· takımlarınızı satın alırlrnn rnt ıyen 

sivahfonmaynn ve (l'ümüş tnkımlurı 
"verine l'iuinı ~lan ınc~lıur 

(Kİ..ARFELD ALPAKA) nıal'l~aeııı· 
dan başl~a nıurJ~n vermemelerine 
dikkat ediniz, · _ _ 
Her yerde l\LARFEL]) ·ALPAKA marka ını i teyinb:. 
'J'ıırkiYe i iu '.\ cgaııe dipo7Jterle .. i: J. Şpri~er ve Amon 

lstaıibul Ha ırcılarda 'ie<lina h~u :No.2·4 

.... 
3 

• .1 h jA T ) ·ı 
OtomoLil ınüsademe&i 

Dün yene Galata ~aüeiilıat ~ 
iki otomobil birbirile mü..•d-"' .. 
etmişhr. 

Mfi~adP,DJC neticesinde her l;i " 
araba da kısmen par~nlanmıelarm' : ... 

Bir palto kavuası 
K 

eı 

araağaçta bir fabrikada il• 
l~n motorcu Mustafa ile m3QlB. 
go?.ı>ED\·er hir palto mesele.si. ~\ 
birhirilA kın-ga eder~k yekd~ ~ ;... 
ct>..rhetmh·l erdir. .. 

O da yapar~a .. 
.. :' 

Şehremaneti \'atidat ıoiimeyyi- ~ 
ıi F e-rmh efendi f'\ clki gece Şeha&
de ha~ında"i Millet t~yatro~u.ııJa , 
ırnmmatı b~J<>diye~·" muhalif olanıiı 
cıgam i!:ti~ind<'n hakkmd~ alelw
sııl zahitarn bnııni mıUtm<'le i.Gra· 
~ına h3~]anını) ır. 

Bir admn intihar <·tti . -
~inir lrn.:tnhr~ma ınüptf'lft ~ 

i~minrle bir ~ıh1c; <liin beynine~· 
kur~ıın cıbmk k<'nrli ini i·ld~ 
miic:t iir. 

) arıgiıı hrı .lan~ıçları : ~ 
1 • Knrlrkı ... ·nııt~<· i"amct e~n 

Karlri efi"ııı]iniıı C'\'İrvlf'n dii!l ge~e 
ynnınn ~ıkını~ı::~l <fo. rlrrh:ıl yeti;i· 
Jerek sön<liiriilıni.i~ı iir. • ,4 

2 - Kih:ükpn;:,ırda otu~a-r.~ 
muhtar deni~ Pft·n· linin c•\ indt'n 
<le '<Ul"lll rıkmı'- hi.~t t•·.,·c>ı:o::ii 

• l'°' - • 

etmr:ıjıw nu•nlrııı \ l':-'in1 ~l. ·n ı ın· 

diiriil'fii!';tlir. · · f 
:~ - Son :-;Eı:lt gazetrfii hey 'f'ti 

tahriri\ t> miidiir mua\·iui Kadri be
yin yiik~ı·k k. khrımdaki ~·azthano
'ind<·ıı ~'alH?:m -;ıkıın~ 'e cktrıKte bil 
.-:ok kitapları \andıktan _onra fıW.l· ~ 
diiriilmii .tuı·. 

-:;,~~~~~r,;.r. 
1860 ~~n\!~indc- mües~es 

C L\TAD~ 
LAZZ ~ Fi At~h.0 

~'.l '\HDl r:t~LARI 
IAGAZALARI IDA 

Nefis el i~lemeleri, kadınlara 
nıahsus çamaşır ,.e c:haz 

takım\erı 

U.. ızkı ıl:a lml..ıı , !ırlı. inııi~inıleıı: ~; • 
ni ... t>fr·nıii tııı .. ıı 'ıı.ı. ı ı;\..ııc'.~ ... Ju İc;:ı.ii· 

\(' ifr f.i•:r 1 ·1' ·1.l:ı : • t efernf.iı 
alı- lıiı,. i' • ,. ,. .. ı,.,Jil'i tlt91rii1i 
kıl\ ı <l:\\:t ını • H'. :ıı mn\ ak<:me&İ,llde 
ıl.uwıı tt-lıli:,.111.'\ ı ı 1• ıı n'°ıııı;>• n w.iıtldei 
nff' .• lı lı:.ı.... ı• i:ı Jll\111' ..... aııuı. itıibu ,iil · 
iliineı• • 1ı•· ",. b· ·ı ' • ,.rnri ~·: 
h:\l.eı ,,. C) :\km "-" ·al ;,. rııı sut & 
hire r k t,ıl ı ı ı~ ı : ı>:.. ı ~e\-mİ 

ııırı 11111 ın .ı .i e• l ı .. )•ı ıli'ği tek· 

ıiıolc !:!-' .J ı ı • ı .;
1

.. '"' aın \'e 
lr tar ( '"I ı\• ="i , t·, ı. o~nı!k ÜZ!l'• 
1 ,. t t-rrt • 'l if' iJ,. ı 1 ı· ~·lıınıu. -----. ~- ---~ 
l• " . · 1 r : • ı ı,- · . · 1 · t : Mırr. 
· Jı<; • ı ~iri\• •İni' nir •ılııp ı ~ku<larda 

poli• merı.ı•ı• ı .. r ,., • •·' .t t~bma 

ııı:ıhJllııııl' ıı.ı•\(' ı ı l'i. 1ir ı .ı· .ıı !! t 
ujj ı.nı''"ri. uı S'i rıdıı\'"'f' r ııhr ('.titi ,.. . . 
ınikt. ı 1JJ1l:ı \;;ı • lıı.i ııl • <•~ 11111 ve j 

,,.ıı,.hr lıt'\111.iıı 'e ~ ır .. ,~ n 2;~ Ş@at 

1)29 tıırılııı ,. mu 3ıln ( unıaı ıe~i ""''Q 
ı;a .. l omlı 'ı- keza Tak iııı ı;iıt topl.a~ 

ma ın:-1 • '':ı <1• lııı ı 1 ı '. 1:ı ~ile · gi~ 
ı;umlr,.; ınulıLl')if lıo~ıla lıakU' b 
\C ınotı•r '' t,.kı•• \ e dcıııirden ' :wa· 
mnl ~ııt dı·poltlr. H' ımı \, iıı • 'e ':.ıiıu. 
n~ ho~ ı.: .1. ltnd .. J, rı ı; ~.ıl~Iİ) a · ,. 
ın. •n H' ı ·ı ~ ,,»·r lr,r,, t::.~:ıı H' ~'ir, 

•:,. 2i·" 11() P • ..... -· '°!l~t onda 
•e 1-t rı~ ıl ~aı.a-ar,:ın hanında .3.ll 
rnmcrı) ı d rf'd nıe' ı;ut a.,ize bi.?; 

\e Auıerİi'liO ıı.&tuw 

lı nt \e ~azıııı:ı.ı c \e koltı.1> '*:e .ın· 
<lali)<' \C .. ıı..n, • :.':ı • ;;n~~i' 
ve e,.yayi cair~ 27·2-929 Çar .ana. ~ 
aat cıııdıı m:ıh4Ut:rindo Ltlulllıi&y e . 
funıbt edilece~iııden ı .. Iir 01uılarm b) 

olunan ~Un \C ~ııtlerde :. anın bulu11.· 
dunu m:ır:ıll,.r li'! lıu.ır hıılıımuları illa. 

c 
olunur. 

Ha'a~ı urnlıil olan ıııahallexa 
fena kokulan müselle:r mark'4 

"l. İZOl..,,istiınali ile izale ve '1e~ . 

fekte edilir. 

K iralık hane. Fatihte ırtmvay cwld~, 
de itimat ta,·are kitcsi fcl·tiadckt 

odalı, bany~. cl~trik ve tc.ılıı.om m.li .• 

hez 14 oumerolu terııçalı hıı.nt ~rabt. , 
İttisalinde fcyıullııh U5ı<l)a muraraat, 
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Mukaddes lrena 

CJJller sedire ya tı ve ya- lyetit. Lakin lrena duşmanlaı m-
r Y•klat~ yalın kıhncını . dan daha zeki ve cessurdu. 
"1, kaldırd& ve terasanın B'leğinde kuvvet bulur ca han· 
öşesine fırlatb atb. çerledi. Zehirleyebildikçe zehir-

Tok bir ses çıktı. ledi. Hançere zırh, zehire pan-
Gı.i,ı 1 kadın korkak bir silkin- zehir bulanlarsa sadef göğsü 
le uyandı. üzeri de olmeyi cana minnet bil-

Erkek kudurmuş bir aç kurt diler. 
~n iızerine ,tıldı. M'hay t b"r gün lren, bütün 

K dının dudaklarına kadar Şarkı Rom ya önünde dız çöktü
en urkek bir haykırış, pos hı- ren hır azize oldu. 

n arasında boguldu. Kaim onun hançerlerine 
a lı agzı azgın bir keue gibi erine panzehir bulan-
el frenin g rdanını, memele- lard ndı. lren onu elde etmek 
çıplak omuz rını yapışa ya- için ona kendısini vermekten 
o a t , do aştı ve emdi. 1 b a çare bulamamıştı. 

On k dısini vermiş; fakat 
* * onu yat k odas a aldığı gün kal-

Bu a ı B"zans ceneralla- bini S a dk arı ucunda 
an Safrinostu. Vazifesi hud bu m ti 
ınd değil, İrenanm yatağında Ar k B ans ona o Safrinosa 
koynundaydı: e irdi. Bu adam n ıstemişse al-
Uzuıı öpü melerd n muhte- m tı. Diı manlarmı öldürtmüştü, 
bir iki kıvrı ış, burgula ı ve ke di saltanabnı öldürmuştü, ra
lenişten sonra Safr"nos goz- kiplenni öldürtmüştü. Şimdi de 
lrene dikerek ciddi ve k - o lunu o d rtmek istiyordu. 

1 e 1 nayı kolundan çekerek 
da ıl · rume ı b n n içindi. 

1 kadın a i bir ir i ı 
telerde do ru du. Yarı 

n '"YB" korkak ba rdı: 
f -a Ne? Hali mı fikrini d 
··rmedin? Hata mı onun ölü

·yorsun? 

Evet ruhumun hükumda
i fikrimi değişörmedım. 

ODUD olümünü iabyorum. 
tim~ i~, aşkımız içın, 

atımp s lameti için onun 
lazımdır. 

ok hakim bır sesle hay-

-Olabilir .. Lakin o ölecek-
.. nkü onun ölmes · ni isteyen 

'aıt 
V!Jı,.. sanki Bizansın hakıld 

h"kumden oymuş gibi; sanki 
u uenel dudaklarını istediği 

i e japışbnp emdiği kadın, 
:y nasız bir cariyesi 

·, gibi kolunu uzattı; frenin 
eğini yakaladı ve çeke çeke, 
ukleye sürükleye ileriledi, 

kıl ncını aldı, perdeyi geçti .• 
Ve ikisi birden gözden uzak. 
tılar. 

• * 
Bupn bqında taç Bizansta 
~t süren fren, kuytu nia

e n lı nesli belirsiz evlat
b" ydı. Bir gün fmpe

Kopronım,, abnın gemleri-
b, m ytlak kulubeai önun
bsmış ve freni terkisine bin

b d nnez sarayına götür
muıtu". O g8n sonra Bizans asıl

deleri onun veliahb "Leon,, ile 
d' cını tes'ide davet edilmiş
dL Ko ronim bu hadiseyi mü
k p gözlerini yummuş, ve tam 

e sonra, imperatorluk tah-
otu an tacidar zeva e kı~ 
~ ... -.zlık neti c ınde olü-

Bot kalan tahta varis lrenin 
cik otlu be inci Kostantindi: 

ı na o ıapatı.rüft edinceye 
M.ar bir nailiei ~idtanat intihap 
taek istedı. Ve Bizansta bir 
ua ytu mı-hallelerin çamurlu 

d n dev irilen Ir nin 
örüldü. 

İrem bu güz l gecede üzen 
azap b dandı 

Bu gece Bizans tahtının genç 
varisi yqayan insanlar defterin• 
den silinecektı. 

• • 
Zarif somaki sütunlarla süslü 

bir oda. Kenarda küçük bir aba
nos sehpa, üzerinde gümüş kapb 
bir 1 cil.. Ve bir kandil. 

Ses yok .. 
Yalnız kabus ar içinde buna

lan bir insan horultusu. 
Kar nlıklar arasmcle lrenin 

vücudu belirdi. Safronisle bera
ber uyuyan adama yaklaşblar. 

Aşık hükümdar anayı ıeriye 
itti. 

Kandilia iali ziyası, mozaikli 
tavanda bir kılmç göliesi çizdi . 

Genç irisi Öir erkek vücudu 
can havllle yattığı yerden zıpla
ladı. Zıpladı ve sırtüstü yere yu· 
varlandı. __ _ 

Safronis kanla kılıncı elinde 
lrenin beline sanldı. 

Kandilin isli ziyası albnda iki 
gölg nin sarmaşdolq kanh şilte
lere w:andıkları görüldü. 

* • 
Tam beş sene sonra bir sabah 

Eloter sarayı önünde kapalı bir 
sediye durdu. 

Dört beş hassa neferi, lrenin 
yatak odasına daldılar. Ozenne 
abldılar; ellerini bailadılar, ne 
oldujunu anlamuına meydan 
vermeden (kendisini büyük bir 
çuvala soktular. 

Bu çuval üç aaat sonra büyük 
ada manastırlarından birİDİD av
lusunda, uzun sakallı keşişlerin 
onunde açıldı; lren tahtan indiril
miş ve halefi tarafından bu ma• 
nastırda hapsedilmesi emredil· 
mişti. 

Bu halef a ıkı Safronisten baş
kası değildi. 

• • 
Zeyr k ca ıının avlusunda bir 

mezar vard ki rikah seyah-
lar omunde o ti baş ej'erler 

Bu m B auta tam )llrdi-
üç sene, hançer ve zehire 
S&D;em olmuı hır hüsne medfendır. 

Şarkr Romanın atk, hançer 
ve · iliheai uiae lrea bura-
da ya 

Ye"s, kin ve gayz içinde, kav
İulf gellerüp gıden 6u 
kaflliı, Bizau tarihinde silinmez, 
unutulmaz izler bırakmış bir de

ş~r. 
rir. iadıkçı Vuilissa .. , 

Nazif 

r 

AJi'R.JKADA CANAVAR AVLARI 

• • Afril{a da av permısı 
• • ve nızamnamesı 

Mnhariri: EDUARD l,OA 
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Bir mıntıkada avculuğa karar 
verdigimiz zaman, her gölün ke
narında birer tuzak kurardık. Ek
seriya göl kenarlarında bulduğu
muz karıncalıklarda tuzak kurar~ 
dık. Burada kurduğumuz tuzağın 
etrafını dikenli çitlerle çevirirdik. 

Bir gün kurduğumuz bir tuza
ğın kenarında bekleyorduk. Bir 
aslan su içmeğe geldi. Aslanın 
su içişi hoş bir manzaradır. 

' 
Dakikalarca sürer. Vurmak 

için de hiç isticale lüzum yoktur. 
Projektörün düğmesini çevirdim. 
Bir ışık huzmesi içinde aslan 
manzarası görülecek bir şeydir. 

Seyrede ede silahın namlusu
nu tevcih ettim, manzarayı daha 
uzun müddet seyretmek için a e
şi en son dakikaya bıraktım. 

Nih&)'et ulan suyunu içti, gitme
ğe hazırlandı. Artık daha fazla 
be leyemezdim, tetiğe dokundum. 
Kesik gürlemeler arasında asla
nm yere yuvarlandığını gördük. 
Ay göründü. Bir kaç gazal su 

iç e e geldiler. Fakat ko kunç 
mahlukun cıvarda bulundugwıu 

hissettiler ki, geldikleri gibi kaç
blar. 

Gece bili hadise geçti. Yaralı 
aslan yerde kıvranıyor, ara sıra 
iııleyor. ı.lemesi de gürlemekten 
farksız. 

Güneş doğduğu zaman yeri
mizden çıktık. Dikkatle bir kü
çük ataca dotnı ilerleyoruz. 

Kambomlık yirmi metre kadar 
ilerde bir çalılığın içinde )'Atan 
aslanı gösterdi. Hayvanın yalnız 
ayakları ve kuyruğu görü , ) or
du. Kıpırdayan bir şey yok. Hiç 
ses çıkarmayarak kemali ihti
mamla aslana on metre kadar 
yaklaştım. G6ksüne baktım, inip 
kalkmıyor. 

Daha yaklaştım, kan içinde 
yatan yelesi dolğun, muhteşem 
hayvanın önünde bir müddet 

temaşaya daldım. 
Tabii bu güzel ve son avu da 

karargaha götürdük. 

Bir kaç senedenberi, Afrikada 
Avrupalıların idaresi albnda bu
lunan yerlerde av için bazı niza
mat vazedilmiştir. Bunlar hakkın
da da malumat vereyim. 

Şarki Ingiliz Afrikasında gazal 
avu için permi, senede bir lngi
liz lirası. Kerkedan, fil ve zürafa 
avı senede 25 lngiliz lirası. Bu 
havalide fil azdır. Daha cenupta 
fil, Kcrkedan ve zürafe avu me
mnudur. Fil az olduğu için bu 
kanunun ehemmiyeti de yoktun. 

Şarki Portekiz Afrikasında fil 
için senede 500 frank. Merkezi 
lngiliz Afrikasmda şarktaki tarife. 

Capta fil avu memnudur! Bu
ralardaki filleri hük6met himaye 
e~ekteclir. Buna ratmen bura· 
larda laayvan azdır. Permi de çok 
pahalıdır. 1 O dan yüz lngiliz lin· 
sına kadar! Kongoda fil avu per
misi SOO frank! 

Bitti 

oo.ıı11a BAYRAM MÜNASEBETİLE ++ 
% 30 Kar etmek ister misiniz? 

lstanbulda Eminönürıde köprü mevkiinde 13 nüınerolu 
binanın birinci kaJında 

lNGİLİZ PAZARINI 
Ziyaret ediniz. Hazır ve ısmarlama her renkte empermeablize 

gabardin pardesülerle İngiliz biçimi ( Trinç - Kot ) lann 
müntallap çeşitlerirıi bulaoaksıaız. İmaliyesi itmahdır 

OıılM•NMlt Satış toptan ve perakendedir. Oıl!IMllM!lllıılllıııll~ 

.. -
• Zemin kat· 

Defterdarlık ilanları 

ilan 
Mahallen Sokagı 
HeyMli .U Maout\r 

TakliHt ve Müıtemelltı 

O..i 
Haae 

Odwa kbıUrlük kuyu samıg •Vllİ llalaçe- harap ~ltk. 
Birinci kat· Uç oda bir kiler odası ·mermer taıhk· mathab. 
İkinci kat- Dört oda bir sofa -bir hail. 
Uçüacü kat· Yarım çatı arası -ufak iki oda. 
Bedelinin nı fı pqin ve nııfı diğeri ihale tarihinden bir 1e11e ~. 

olunmak ve ihale bedelinin tamaaıınıa tabailiae kadar hazine namma 
ipotekli olmak ıartile ballda muharrer hanenin mltlk.h eti 9 Şabll 
itibaren müzayedeye vaz edilmiı oldutundan talip olanlaruı 28 Şub&t 929 
"aat on dortte Adalar malmlidürlüguade mute§ekk.il komisyona mma~ 

* * Satılık Ankaz 
Be) kozda tokat ko§kü yanında avcular köşkU denilen kıamm metr6k 

has ahır bahçesinde metrük duvar ankazı, hedmiye muarifi mU§teriye ait 
tile, muhammen bedeli 230 lira milf.a)ede 10 mart 9'29 da Defterdarbkta 

Fındıklıda M. M. vekileti mubayaat 
komisyonundan: 

B ursa ve channdaki kıtaatın kilerlerinde bulunup eatılmMı 
müı.al edesi evelce ilan kılınan sade yağlarına talip çıJuıuuhlUICll~ 

929 tarihinde sah günu saat on bqte ayn a) n prtııamelerle ve 
edilecektir. Taliplerin -te'miaatlarile Buruda aekeri satın alma Jto 
tine müracaatları iliD olunur. 

G ülhaoe hastahanesi için :zarar \e ziyanı 'e farkı fwı ifayi teahb'* 
miıteabhıt nam ve hesabma olmak üzere 500 ton kırıple k.6111 

suretile icra kılınacaktır. l'aıarhgı 23-2-929 Cumartesi gtiııU saat 14 ili 
mektebi )emek.haneleri onuııdek.i pazarlık. mahallinde )&pılacaktır. T 
name için komis3onwnuza mlirac.aat olunması ve iştirak içinde ~ 
de hazır bulunmalan ilin olunur. 
1\ ç demir hankar ıalınacaktır kapalı r.arf uaulile m\laık•uya k~o.-.
U 20-2-929 tarihine ml1sadif çarpnba gllnll IUl OD döıttedir ttliphtıJıt 
ve ke,fi ve projaıioi görmek. üzre her gün ~karada •tın alılna 
iştir4k. içinde vakti maayyendea evvel teklif ve teminat 
mkoiıyoo riyuetine makbuz mukabilinde vermeleri. 
F enni ahır inpeı kapalı zarf UIUlile manakuaya konalmııttur. 

929 Paar g\inü saat on dörttedir. Şmume, k.etif, weniti fenuiye, 
i zre her gün Ankara levazım 98tuı alma komisyOlluna Ye m•uw"-y• 
vakti mua3 yeniııdeo evYel te'miut ve tek.lif mektuplemaı makbuz ıa · • 
komiayoau mezkt\r nyuetilıe vermeleri. 

Üçüncü kolordu mübayaat kom.i8yon 

C iheti ... 11.siyeye elveritli olmaya bayftD&t her ...._ .. _..,.. 'fC 

leri üaküclarda at paaruıda heyet bmnuımda mllla7edei .ı.ni7e U. 
karrer bulundugundao talip olan1ann mezkur gtiDlercle ytilde yedi bUÇlllL 
çelerile .. k.ur heyete a:ıunaatları • 

F arkı f iatı taalıüdllntı ifa edeme1ea mlitealıbide ait olaıa_k ~ oa 
yllz aekseo bir .. kilo .de ,.ıı puerbkla •tlheyaa edilecektir. e 

21 tubat 929 tarihioe mu.dif peraeııbe &Uali aat OD dört te icra 
liplerin şartoamelindc yazılı olan fekilcle ki te'minatlarile kolDİa·Yoll•9' 
talonuoda buat bulumnalm il&o olunur. 

F arkı f iatı taahüdünü ifa edeme,en mliteahbicle ait elmak üzre ma 
adet Faytonun paarlıkla mtibayawı tekarrtlr etmittir. Jı.ıe.i 21 

ribioe mUaadif peqenbe guaii saat oa dört te yapılacakbr. Talipleria 
yazılı oJu t*ilde ki te'DIİD&tlarile koaıiayooumuz mW.ıhu ..lcımmda 
malan ilin ohulur. 

Bergama Belediyesinden: 
BerlllU Belediyesi FJ.k.trik Mo&oru için l\lıumu o1aıa '500 

1500 kiloeu ibale7i muteakip on gUa wfıada diler klmıı ek Mıtc 
ve biDbetyUz kilo teslim edilmek prtile 2D glD mMMtle aı..& 
konmuıtur. Talip olanlarm 1-3-929 tarilaiDe kadar Beıpma IWediyfllİM 
UID olmlur. 

BflYÜK EŞYA 
PİYANKOSU 

Ocakları Merkez heyetinin ( 50,000) liralık 

ikramiyeyi ihtiva eden hu piyankosunda 
kıymettar eşyalar vardır. ' 

Hasılatı inşaatı bitmek üzere olan ve Ankaramızın en zarif ve en güzel binalanndan 
lunan Türk Ocakları Merkez heyeti binasının mefnıpt ve tesisatına sarf edilmek ~ Meık• 
eçen sene olduğu gibi, bu senede zengin bir eşya piyaııkosu tertih etıpİ§tir. iy4 oda 
e~c ~) bin lira tahsis edilmiştir. Bu sene ki ikramiyeler kemmiyet ve-byfiy · 

nin ikramiyelerinden çok daha kıymettardır. Merkez heyeti bilhassa ~li f4 rev:acuu, 
· çin ikramiyelerin kısmı aumını yerli mamulatından intihap eylem· 
000-2500 lira ~ymetinde pırlanta pandatif ve küpeler, beheri b. . .... · ~- 

ahlan, platin erkek ve kadın saatları, salon takımlan, elmmr~f'Tif1ilZtUU1 

arça nadide halı seccade, Hereke battaniyeleri, Berekenin ipe~•us:urı. 
amulitından zarif bavullar, evrak çantalan, Esirgeme Dem 

n zarif ve en nadide el i§lerinden ikiyüz • parça etYa vardır 
(lOOO)dir. 

Merkez Heyetinin bu piyankosu §İmdiye kadar Türkiyede tertip edi lmif 811 
zenginidir. tkramiyeler büyük bir zevk ve hüsnü tabiatla intihap edilfÜl*h • . 



llAFTADA 
l!_esap! 

liec.w.ı,e 
tar, Hanım sabah-

'll adan yumurta ile 
._L.., __ tı eder. Fakat yeni ı 

hizmetçi de aksi 
~an kay-aar 
-~ attımı bir da
lfUa. llıak bilmez. 

"ye Yet geçen guu. Nec
e ilanını yu,.urtaJarı 
~11 gl~i görünce fe· 
ile e lıidd;ııendi. Hiz-
1" _.~1-•rak: 

- Ha yw cicim, hu dere· 
den geçeriz, evvela ben 
atlar ••• 

BiR 

•• Sem de geçirmek için 
uyulı orta yerine .. 

N 

•. Bir taş ko) arım "'e •• 

5 

MiZA ' 
Hanım - Saçıma takacatıa 

gülü buldun mu? • 

Hizmetçi - Gülii buldum, 
ama saçınızı bulamadım!.. 

Hatıra 
Hantm - Mu.ıdı ı 

•• l&lanmadan geçersin1 . gördüm, kimdi o? 
Hizmetçi - Benim haberim 

yok, .. ıa hiınnıet9i ......... 
cakt 

........ -.ı._ '4ledi, sen ae tAf F4•S~Ml9ııölöllli~a"t &Wiiiiii!!eı~~L~&~ı-ııı!l!l!!!!!!~~·~~~~--~---------il!IMl----imllillii!li9•ii11!i1--illiillliııiiıiiliBıııllıliiliiliim.._._iimillilliiliıoiiii~~il!i!!!;;;m;~~;m;ı;ililil!iie!ö!iı!iii1iMiiliiıi!iiiiliAi.-ıl~~~illil ... liımmm! .......... 

4 11 
felaiılt Sana kaç 
~ ettiar. Wr yu-

.:- ek için ttç 
~ &Uda barakmak 

~ - Ben4.e öy· 
ltl ya Hamfendi ... 

'1lnıurt.a vardı· onun 
Qn iekJz dııkika bı .. 

-

Mişonaçinin ikizi ! 
.. ı çi t,ir gün ıtjlayaYak 

kaincıe gelmiş. Ahbapları 1ier

tmıt1ar: 
- Hayrolswı, be mişon.. Ne 

var? 
- Sonna be kuzum. benin 

karisi Raşel iki oğlan doğurdu, 
auıa birisi ol. ü ... 

- Oyle İSO! ağlama mişonaçi, 
madam ki bir tanesi sağdır ... 

Mişonaçi ağlay.arak -0evap 
vermiş: 

- Bırak be kuzum... Birisi 
salS- ama be 'nki oldü !!. .. 

Zeı.i.ıane 
Anne - Kocanın ceketiadelci 

düğmeler sallanıyor, galiba iyi 
dikilmemif.. 

Kız - Ya- Sağ olsun hiç -iyi 
dikiş dilceme&l 

Geçmişe mazi1 

ğ~ r.ade gelip bize mek

ıa~t türedi kafi izafet 

- lmetin karısı hakkında ki 
fikriniz ned'r? 

- Peri masalı gibi güze1 1 
- Evel zaman içinde cleğil 

mi?! 

... , 
..:ıf'lnıe verdiğin kızak dersi bu mu? Sana bunun 

.... il Para veriyormu? 
ayı~ et'endim, hu cabadan .• 

~)'oAI UlllNliil~llUlt Pek mühim ilan ~111111 ll!lllllllllllllllllll!ıll!llUID' 
~--~llda lsttldil cadde~inde 356 nümerol\ı T. MURIADİS -
~~ ıs '1lagazaıı Ça~amba 20 Şubat tarihinden itibaren ve ~ 
--.&ittla Rihı_ için maırazasında me.vcut bütün mallar.ı hakiki 

1
= 

Yalli. yüzde 15 ila yiizde 25 noksauivle taktim eder. _ 

.\Jtknı, AVRUPA \ E YERLİ MALLARI == 
~··-· resrni, h. l!!E ~ Pa t §e ır, ve spor kunduraları, çocuk ayakkaplıırı liosonıar, il 

11 oflalar. ,.~ sair, lıir daha ele geçme_y eceh. olan im fırsattan =: 

IJi~I- İstit8d., rdiniv. ~HlllJll!IJlllllllllllllJl.-1' 
kkat ediniz!! 

ŞaYanı h. 
Y et rüzellikin ancak CREM PERTEV ile 

idame ve temini .kabildir. 

Kalem eczarı tıbbiyf' 
· t bhı ihtı \ ac1 içuı pazarlıkla 20 ıubat 929 tarımba 

t · Şartnam !Sini görmek iQteyenterin her gttn ve 
de ~lfQpaşeda Den.a mubayaat koDUl\'ODUD& mun 

Eh, işte zengin olacaksın, daha ne istiyorsun . 
.•• Yalnız yatmak. 

ldarei inhisariye ıııamulatından: 
Yarım kiloluk 

Konyak (150) Kuruş ( zümden mamul) (35) kuruşa 
satılan ufak şişeleri vardır. 

Muhtelif marlialı olup Avrupa mamulatıdır. 
Likör ··• Şişesi (150) kuruştan (550) kuruşa kadar 

Şampanya - Şişesi (600) .. (700) 
Viski ·•• şişesi (400) c (700) c 

yom ·-· . (300) kuru 

Votka •·· < (100) kuruştan (200) kuruşa kadar 

Şarap - (75) (300) 
Avrupa Kon. arı ~i ı (100) kuru tan (150) 

kuru a kadar. 
ISpirto \: e ispirtolu içkiler ... İnhisarı idaresi Galata 

rıtımında kefeli zad~ hanı altında küşat etmiş olduğu satı§ 
mağazasında ( Y erlı ve Avrupa ) içkilerini yukarıdaki 
fiatlarla satnınlra ha lanı1 tır 

Toptan alanlara ( 0 
0 ] Ô) . vü de on t nzil"t ) apı lır. 

Hakiki 

''Aspirin 

------

komprimeleri 
bakımı bir bardak su 
~fude ne kadar kol~ v V6 

ne kadar çabuk hal 1 o
l u r. Bu suret1e alındlğı 
takdirde malnm olan şa.· 

1aw hayret teıiri ziyadeleşir . 

Dalma llrrml•I ••nderoll• ve 
1la,a" aallblnl taa~t 11 .. llıi 
......... ., ASPİRİN ••• ,. 

rlm•l•rlnl 181a~lnlz • 

Muska 

Hacı Bektaş kullanndan Der
v ·ş Mehmet, bütün cihanı dolaş
mış kalender bir ihtiyardı. 

Dünya yüzünde onun tanıma
dığı yalnız bir yer vardı: Hamam! 

Derviş Mehmcdin su ile başı 
hoş değildi. Mamafi, insan daima 
korktuğu şeye uğrar. Bir gün 
baba erenler bir cilt hastalığına 
tutuldu ve doktor mutlaka 

hamama gitmesini söyledi. 

® ~ 

Hamamdan çıkan derviş Meh
met, dostlarına şöyle ıikayet edi· 
yordu: 

- Gerçi sıcak su vücudüme 
iyi geldi. Amma, gel gelelim ki 
baba yadigarı bir muskam va .:ıı, 
yıkanırken onu çaldırcl ıld 

'@ 

Aradan beş sene geçmişti. 

Erkek •· Demek; 
öyle mi? 

Derviş Mehmet tekrar ..,.& 
haatahğa tutuldu ve dokur ı..-e 
hamama gidip yıkanmas1111 tav· 
siye etti. 

®© 
Hamamdan 'Çıkan Oetvil tMh 

met bu sefer dostJarıtıa ~
beyanı memnuniyet etliywrdü: 

- Hamama glttifim iyi olttu, 
bizim baba yadigarı "tllulbyı 
buldum ... 

Dostları hayretle tonlular: 
- Nasıl olur caaım, b.ef .-e 

vel gaip etti~n bir 191,bel _. 
sonra pae ayaı rde • ..._. 
mu? .• 

Derviş Mehmet gülümseyerek 
cevap verdi : 

- Ayol. muskayı hamamda 
değil, göml ğimin içind tınutllau
şum. So}'l uunca meydana Ç1ı.l.. 

' • 

Kadın-· Ne yapa}ım? Sözüniiz o kadar hararetli 
idi ki, aramızdaki buzlar eridi. 

Nefa etile. maruf ,M•w•-.-~--

1STAF1 L J NA 
Markalı Rakımızı bundan bü\ Je 

Türk "ÜZÜM" Rakı~ı 
!\amile takdim edeccgiz 

Galatada: Ermeni kilise sokağı 31 · 33 
T I: o"lu 2772 

Evkaf ı11iidüriyeti11(len: 
kilo einsi. . 

1200 Zeytin vağı 
2500 Fasulye 
300 Sade~ agı 
100 Gnz 

Fıl~ıtra :_ma tlerııır lıııum ı olan balada ınu1ıarrl'r dort kalem eruk aleni "'"*'• 
eaya ,.~ 1 mart ın ı r glin saat <ı ı be t.e ıbaleili ~ n .ed\lfceğil' 

den talıp o a !ar n eru l a lıımaı ... ua:e JP\azun 'dar iıı. ~e ıha gunude ı<lşre encll
menine muracaatları. 

~lektep ııışaatı münakasası: 
--..,,.....,. _______ -...,.;; ________ . Gireson vilayeti muhasebei hus118i.ye 

Evkaf Müdüriyetinden! müdüriyetindent 
Şeb a(I le\azıııı ambarı ile fıskudarda Ahmedije imaretinde meı;cut mUsta· Muha~ebei husuııi}eje ait viliyet merkezide KtJe Camii ittisalia.d~ 11~ ija 2' 

mel '..\ün ve ot minder, Jallhk, zeytin yat fıçı t, koltuk, sandal. a, ıternei ku_ruş bedelı k ~şifli natamam Mektep biııast 15 nıart 929 günU SMl on be4te ihaleli İCll 
seyyar m11tbak «rabalerı, <lokme 10ba. hurda demir, hurda bakır ve huna edilmek ii~ ıki ay ınU~ 'l:e .kapalı zarf uaulile mUQ1qea11 temdit ~·Talil 
mü.maSil burda eş a ayrı ay~ı ~leni . a:ı~ edey.e va edilerek Şubatın y~i olanların daıredc mevcut olan ve §&rtaameaini görduıuen aonra y\iıcle yedi bu9Q& teiliW 
Çarşanha .günıi 11111t n bette ılıalesı ıcra di t r. Talip olanların ıeraıti ~uv kkat akçe ı a Banka m tubile kt\nıetin kabul et>iloccfi eaham ve tah• 
anla lak u r 1 aı:ım d .ne ve e a ı g rnı le ıçın de her gün oAle kadar latb t lıtnamelerinı muste hı ben en Umenı vıla) ete ve ya muhasebei huauai yeye müa 
J\'~.k\lt uıUar memur u lanua murac:aatları aatları. 
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KEŞlpELER HER AYIN 11. NDEDİR 
(l) Babçekapıda dtırduncıi vakıf bnn tnhunda ( 11-70 \e 12·72 ve 13-74 numaralı 

m111.alar ile tahtmdak i bodurumları mti§temil olup Ekispres bankasının tahtı iHicannda 
b~lunan dairr 22 Mart ?29 tarihinde 931 senesi Ma)'" ga~ esine kadnr kiraya verilece· 
~ındco kapalı zarf usuhyle Şubatın )Cdiuci günUndcn :\>fartıo ikinci <:umıırteııi giınü 
saat ondört buçu~a kadar müzayedeye konulmuotur. 2 nci .. e§ide 11 Mart 

Büyük ikramiye: 35,000 liradır. 
(2) 1nliplcr miizayt:de ve munakasa ve ıhallit kanununun onuncu maddesi m· 

cibincc ~e~lifna~elerini bir zarf derununa \az \e temhir ve tizerlerin,. isimleriylu 
öhretıennı tahrır ederek mezkur memhur zarif ( 2570) lira ınıktarındaki tcminatıe 
muvakkate makpuz ilmuhaberi \e~a a~ nı mık tarı nahk bank kefaletnamesile diaer 
mühtlrlu bir ı.arf derununa vaz edilect'k 'e mazrufun ılzerine tek lif namenin bu 
ınalıallin talep ve isticarınıı ait olduğu i~aret olunacaktır. 

Bu ke§idede 3,900 numara kazanacaktır. 

1 · isan -929 tarihinde icras· mukarrer 
Maliyı müfettiş ınuavinliği musabakasına 

ait şeraitiduhul 
U mu umumiyei Maliye müfettiş muavinliği için 1 - Nisan - 929 

tarihinde Istanbulda ve Ankarada bir musabaka imtihanı küşat edile· 
.. e tir. 

l -T1lrk olm 
2 - Mekatibi aliyeden birinden mezuun olmak 
3 _ Sinni yirmi dörtden dun ve otuzdan efzun olmamak 
4 - amzetler tarihi ilandan itibaren 25 -Mart · 929 tarihine 

k r Ankarada Maliye Vekaleti teftiş heyeti riyasetine ba istida 
müracaat edeoekler ve verecekleri istidalara berveçhi ati evrak ve 
vesaikin birer sureti musaddakalannı rapt eyleyeceklerdir. 

1 - nufus tezkeresi 
2 - Tercümei hal varakası 
8 - Hizmeti muvazzafai askeriye ile mükellef bulunmadıklarına 

dc.ir;mensııp oldukları ahzı asker şubesinden alınacak vesikai resmiye. 

4 - Şahadetname 
5 - İkametgahlarının adresi 

İmtebana mubaşeretten ak.tem talipler bir muayenei sıhıyeye 
tnbi tutulacaklardır. şeraiti lazimeyi haiz olanlar tahriri ve şifahi 
olınrık: üzre iki defada icra kılınacak musabakaya iştirak edecektir. 
Evelce yapılan musabakada bir dafa iştirak ile muvaffak olmayanlar 
maru7.Zikir §eraiti haiz oldukları taktirde icra olunacak işbu musaba· 
kayn iştirak hakkına maliktirler. 

l Nisan 929 tarihinde icra kılınacak olan birinci tahriri kısmı Anka· 
ra ve Istanbulda ve tahrirde muvaffak olanların ikinci şifahi kısmı 
Ankarada icra kılınacaktır. Tahriride mufak o1amayanlar şifahiye 
kabul edilmezler. 

Musabakada muvaffak olanlar 3000 kuruş maaşla müfettiş muavin· 
liğine tayin olunacaklar ve maaşlarınban mada seyyahatlarinde sarf 
edecekleri hakiki seyyabat masrafile ayrıca 360 kuruş yövıniye ala-

caklardır. 
Müfettiş muavinliğine kabul tarihinden itibaren bir müfettiş refa-

k tinde sitaj gördükten ve üç sene muavinlikle kaldıktan onra bir 
ehliyet imtihanına tabi tutulacaklar ve iş bu imtihanda da muvaffak 
olanlar dört bin kuruş maaşla dördüncü sınıf Maliye müfettişliğine 
terfi olun rak ikmali tecrübe ve mümare e zımmında akalli bir $.ene 
mtiddetle A:vrupaya izam edileceklerdir. 

vru da.o avdet eden müfettişler hey'eti teftişiyede ekalli beş 
ü.ddetle ifayi vazife etmeke mecburdurlar. Bu muddet hita
e~el hey'eten inillk etmek isteyen müfettişler Avrupadan 

lm. d l zaman zarfinda hazinece kendilerine snrf edilen meba· 
li(?Jı İı }ete bulundukları her senei kamile için yüzde yirmısı 
bittcmil bakiyy "ni hazineye bir guna itiraza mahal kalmaksızın 
iade edeceklerine dair Maliye vekaleti celilesine katibi adilden 

u ddak bir kefalet name ita e}leyeceklerdir. 
, İm~hım poroğramı ve saire hakkında teftiş hey'etinben malı'.l· 
t alına bilir. 

imtihan Poroğı·amı 
1 - 1aliye ve İktisat ilimleri hakkında umumi malumat 
2 _ İstikrazlar ve muhtelif şekilleri, porçlarm itfası, tal vili ve 

•hidi usulleri Türl;ye ( Düyünu umumiye~i) halkında malumat 
3 _ Vergilerin tarhında takip edilmesi lazım g~len umumi ka· 

eler bila vasıta ve bilvasıta vergiler, ~ermay e 'e ırat üzerine mev
vergiler, v bunlardan her birinin faide 'C> m.ıl zurları 
4 - Menkul olmiynn emvalin tasarrüfuna ait kanuni mah.ımat 
5 - Türkiyede bugün tatbik edilmekte o1..ın ve gi ve re imln 

ile bunl rın ta:rhi, cibayeti, tahsil usulleri ve }apılmaı:;ı lazım gc.tn 

kanuni takibat 
6 - muhasebei umumiye kanunu ve bubaptal<.i mütalat, hütce ve 

taht oldığı esasi kaideler, mali sene ve dm; reı hesabi~ c, masarifin 
tediye ve itası ve mürakabesı usulleri ile Tiırkiyede bu h ı:ıusta 
mevzu kanunlar 

7 - Mali usuli defteri, Kaza, Vilayet mal kalemlerinin muamelatı 
hesabiyeleri ile Posta ve Telgraf ve rüsümat u uli he~ab;yeıeri 

8 - kanuni malumat, Hukuki idare Huk~k ve ceza usulü muha· 
·emeleri hakkında umumi ve mücmel malumat 

9 - Basit ve mürekkep faiz hesaplar, nisbet ve tenasüp ·kaide-
leri, silsilei adediye ve hendesiye. satih ve hacim mesahaları, yeni 

mıkyas ve vezin usulleri 
10 _ Usuli defteri. basit ve muzaaf usuller hakkında umumi 

aıalumat 
11 - Tarihi mali ve Coğrafiye, Türkiyenin tabii, idari, iktisa-

• 
di coğrafiı;t 

12 - Türkçe ve Fransızca kitabet ( 1umara itasında Fransızca: 
den mada İngilizce, Almanca ve İtalyancaya vukuf' ve malumat dahi 

ayrıca nazarı dikka ta ahnaeaktır ) 

(3) Muza~ ededen nkdcm teminatı mmnkkatı uretinde ve ikinci madde mucİ· 
binrt' ita kılınacak mıktar bndelihale on gun ıarfında müddeti icara ait mıktar 

halr· üzerinden teminatı ·knt'iye.) e ibluğ olunııc4ktır. 

1 J~~~-=~~;.ljd:J~L:i~W (4) 1alipler muza)edcnin ye\m \C s:ıat icra!ındnn mukaddem i§bu zarfı bir 
1:= mııkpuz mukabilinde Encıimeni id~c Riyn~etine tevdi edecektir. 

seyri sef ain 
(5) Talipfer Vakıf akarlar MiidUrli.iğilne nıurncaatla umumi şartnamenin bir 

suretini alacaklardır. Dahili müzayede olanlar tarafından i~bu !iartnnme ahkii.mı mün· 
dericesi tamamen kabul ve ziri illl7.A kılınarak balada birinci maddede muharrer 
eklifnamc ile birlikte memhur ı.arf derununda mezkOr şartnameninde itası lazımdır. 

Ayvalık sür'at postası 
(MERSiN) vapuru 19 şu· 

·bat Salı 17 de Sirkeci rıhtımın
dan hareketle Gelibolu Çanak
kale Küçükkuyu Edremit Bur· 
haniye Ayvalığa gidecek ve do· 
nu~te mezkur iskelelerle bera
ber Altunoluğa uğrayacaktır. 
Gelibolu için yalnız yolcu alınır 
yük alınmaz. 

ABZON IKINC 
POSTASI 

(Karadeniz) vapuru 21 şubat pergembe 
akşıımı Galata rıhtımından hareketle 
Zoı:guldak lnebolu Sinop Samsun 
Unyc Fatsa Ordu Gireson Trabzon 
Rize Hopava gidecek: ve donilşte 

Pazar iskeleshle beraber Rize Of Sur· 
mene Trabzon Polathane Trebolu Gi· 
reson Ordu Fatsa Samsun Sinop İne· 
bolum uğra,acaktır. 

Ankara Polis müdürlü
gunden: 

Ankara Polis resmi memurları için 

numuesi veçhile mubayia olunacak (2:>6) 

kat cak<>t ma pnntalon elbise 5 • 2 · 929 

tarihine kadar kapalı zarf ucıulile (20) 

gUn müddetle 01evkii mıinnka..~ya ko

nulınuştur. Pey akçası olan (480) lira 

ile teklif mektuplarının Ankarnda Policı 
mtidUrı) l'tinın ve ) C\ mi ihale olan 25. 

2-929 Pa1ıırtesi gunU saat (16) da Polit, 
muduri) etine getinneleri 'e ııeraiti m.l· 

nakasa 'e numune) i gormek iste~enlr· 
rin Polis müdüriyetine müracaatlan ilan 
olunur. 

Ankara Polis ınüdürlü
ğüııden: 

Ankara polis memurlan için numune

si 'eçhile müb3~ na ve imil olunacak 
(280) çif c fotin :>-2-929 tarihinden 25·2· 
929 tarihine ı,adar ) imıi glln ınıiddet· 

le munakasni aleni) C.) e vuz olunmuştur. 

) c\-mİ ihale olan 25-2-929 pauırte i gılnü 

saat on heşte Polis müdUriyetinde muti!· 

şekkil komi.!yonda icra kılınacağından 

uılip olanların §Crnili mUnakasayi \e 

numune ini gurmck lızre Anknra Polis 

mUd ıı h etir t' murnr •ları iliin olunur. 

l lanbul icra daireQincıen: Zulru ağruım 
Cemal be~ den borç aldığı ı Uz beş lıra} a 

m •k t.>il \ efarn mefru Bostancıda ı enıma· 

il d 2166-2197 ı o bir k ta tarla ın· 

delmuıa ede } irmi lira bc:.delle uılıbı uh· 

d iı.e ıhalcı e\'\elh CJı b licra ihalei kat' 

i) in n on be gün mUzaı edeı e konul· 

ıru tur. Hududu knrakolhane m. • 

halle i de~ ırmeo tarild \'e Ardıç 

uglu tarlaQı ve tarik He mahdut bir 

donum vuz altmış zirndır. Tarla hali· 

dir. Ki~ nıeti muhnınmeııebi yuz elli 
lıradır )'\izde beş uımln talip olanlar 

\C dalın ziı adc malOrnat almak iste· 

~enler kiymeti muhammenesinin ı uzde 

onu ni betinde pey akçesini ve 929 • 
5589 dosı n No. mustashiben muza~ ede 
ubesine müracaat etmeleri ı;e 9 Mnrt 

920 tarihinde ı;aat on altı} a kadar ' 

ihalei kafiyesi icra kılınacağı ilün 

olunur. 

stanbnl uçUncü hukuk mahkepıesin· 

den : Harikliyanm kocası Y orgi efen· 

~mrnmmmmmmmmrnsmrnmmsmmmmernmmmmmımmmmaımmmmmm~ 'oee eeeeeeemeeeeeeee eeGeeee·eeeeeeeeeeec ••e ••••••••s••••••••••••••••·•••••••••ooc 
~mt:WJmm~m11DmGJms~mm~mmmmmmmmmmmmmmmmm~~mmmmm~ 

Bu•~ iLAN 
liil GECE SAN'AT MEKTEBİ ~ii~ s• s m••I r;;ıeec;ı m•• 
m::~ Sultanahmette kain San'at mektebinde geceleri E1ektrik ~:: 
~==~ Motorc~luk, Tesviyecilik, Marangozluk, Mobılyacılık, (fesi· m::.;ı 
ınr::ı~~ satı sıhhıye. Kurşunculuk, Kalirüfercilik, Sobacılık, Banyo Eı~~fil 
m em EJ••El 
ın::~ ve ı:;u tesisatı) Terzilik, Döşemecilik San' atlan meccanen ~::~ 
ın••ı:ı .. ,, tı"l kt" Eieem ı:ımı:ıs Oı:,re ece ır . mmmı:;ı 

Cil• El ş 't l 'T"' k ı k 2 • 16 d . 11' m••EJ m::ın eraı : . ur o ma . . asgarı yaşın an azamı e ı m·:ın 

ın::~ yaşına kadar bulunmamak .3. ögretilecek san'atlara az bi- ~:·m 
m::ın len ve ya hiç bilmeyenler kabul edilecek ve bu san'atlara ı::~ 
~::ın ait resim teknoloji ile Türkçe ve hesap öğretilecektir -4- m::ın 
m••m Gl••ı::ı 
~:!~ Talip olanlar şubatın yirmi beşine kadar mektep müdüri· ın!!m 

yetine müracaatları , 

Mf. V. 

MATB ACILIK 
MEKTEBİ 

• 
İSTANBUL 
DEVLET 
MATBAASI 
DAHiLiNDE 

A Ç 1 L l\f 1 Ş T 1 R 

KURSLAR 
TE~TİP 
TASHİH 
'1'1POÖRAFI 
LİTOGRAFİ 
TECLİT 
ÇİNKOCRAFİ 

GİRMEK ŞARTLARI 
TASHİH Kursuna: Orta mek
tep mezunJarı. 

ÇİNKOGRAFİ Kur una: Orta 
mekteple san'at mektepleri 
mezunları. 

TERTJP, TİPO, LİTO, TECI.İT 
Kurslarına: Yaş ve menşe 
aranılmaksızın her talip alı
nacaktır. 

K.A ~İT: 
HER OÜN SA.AT J& ı 1::1" 

DEVLET l\J.A '1'13 '\.ASINDA 

DEYLET ~1ATBAASI l\füdürlüğünden: 

eşriyat 
ÇOCUGUN PISIKOLOJISI 

• 
enı 

Ve 

TECRUBİ PEDAGOJi 
Claparide den mütercimi Hüseyin Cahit Bey 

Fiyatı 155 kuruş 

TURK EDEBiYATI TARiHi 
1\füellifi K~rülü zade Mehmet Fuat Bey 

ft'iyatı 150 kuruş 

MUFASSAL TURK TARiHi 
Beşinci kitap 

Müllef i M. Şemsettin 

Fiyatı 150 kuruş 

Bergama Belediyesinden: iralık hak al dükkanı 
Bakır köy bez fabrikasından: 

Fahriknnuz dahılınde ki bakkal dukkônının konturnt mUddeti hitam buldu~undan 

1 rara lcnlmei uzcre talip olan arın eraıti liz.ime) i anlamak Uzere Bakırköy bez 
( b · i) etine muracaatlan. 

· di aleyhine ikame eylediği ' bo§anına 

davasının icra kılınan tahkikatında ika· 

metgnhı meçhul olan mumaileyh mua· 

yen günde gelmediğinden hakkında 

ittihaz kılınan gıyap karannın on bea 

gün müddetle ilanen tebliğıne ve tah· 

kikatm 3 Mart 1929 Pazar gUnU saat 

ıa.30 talikıne karar ,·erilmekle ilJln 

olunur. 

İtfaiye motopompu için lüzumu olan 25 atmosfere mukavim 200 metre tullinde 
hC2 Hortum 20 gün mllddetle aleni mllnakasaya konuldufundan talip olanların 
teminatlrile birlikte 1-3-929 tarihine kadar Bergama belediyesine aıliracaatları 

iliıı olunur. 

1 
~ ----·-·-· -~ 

Ş ebremanetinden: &JıçtY 
Arpa ·1laı· QaddeWıdı; 4 

Euıanet ınali ılıikUn Mı.)'u;929 
yetine ı.aıJar kirayı 'l:erilmek iÇ111 
lı ıarfln nıııza) ede}<' konruuftlll· 

'fuliplerin şartname almak titre 
gUn ı ,.vazı m m b d u rl tiğılne gef aıeler' 
teklif Mek tuplannı da ıo.s.929 p ,_ 
gunil saat on beşe k::ıdar .ınntOr 
dUrlille \ermeleri 

-------~ 

ADLEB 
YAZI MAKiN.AS!~ 

(ADLER) ın ufki bofll V' 
tipi imtiazi munhasiren ~ s?r 
ELR yazı maki nasına ııı 
sus bir hususiyettir. ~ 

Arzu bulunduğu kada4°~ 
Jiopyalar çıkarılabilir. 1 e 

ebet dayanır. tJj 
İlk yazı makinası, 1 

·ı;~ 
senesinde ADLER fabtl , 
tarafından imal olunıno;~ 

Bütün dünyada 36000o ·(f 
kina satılmıştır. TiJrlV 
vekili umumiliği: lstaııl> ,, 

N' Galata voyvoda han ° tf' 
10. Posta kutusu, Galata 

Anadolu vilayatı içio ;, 
acentahklar ve seyyar 

murlar aranıyor. 

Kiralık kagir hane ve d~ 
Abdulhamidi sani vakıf ıııt 

kaymaknmlığm?an: Bqiktaeta ~ 
lerde 14, 19, 55, 71 numaralı g 
7, 15. 23, 27, 28, 32 mükertd' ~ 
numaralı dük klinlar bilmuıaYe&e 
edileceğinden şehrihalin otuıuııcıl 
şamha günUnde11 itibaren yiJ11'

1 

müddetle n!eni mU:ı:ayeJcye '~ 
mivtir. Talip olanların , e dllh• 

malamat almak isteyenlerin ~ 

yirminci çarınmba günil saat 
kadar mahalli mezkGrda 54 P 

mütevelli kaymakamlığına ve ye# 
~e 

kurun saat on UçUuden on bef 0 
«?nb~li taşta Istanbul evkaf f1' eri, 
tmde 1dare encümenine muracaat 

Kiralık düld~iill ,; 
karo deni§ a~a e\lı.ııfı .~ 

Bakır köyünde camiye muttasıl 12,ct 
kUçük dükklin pamrlık ureıile (j!J 
ceğinden talip olanlarıo 2 Mat' > J 
\"akı{ mütevellisine yahut mthJ A 
idare ine muracaat eylemeleri~ j' 

E mniyet sandı~ı mudurluğU 11~ ~dit 
darpa§n tıp fakültesi h•d~ &e ı 

efendi tarafindan S..S..-928 tarih1ıı A 
edilen mebaliğa mukabil verıle~ ~ ~ 
bonoyı zayi eylediği ihbar ettı t ~ l 
yiinden yenisi verileceği cihtıle,J ~ 
uonu~ zuhuruncıı bu kumu ı:._ )d :a, 

ilan olunu~f,•i 

1 stanbu1 Asliye mahkemesı dvrd ~ f()~ 
. . 1 .1 L' ter1 Jl 

kuk daıre ınden: maı ~ · fi 
leri Fatn a ve hz ye \'e Şah"cf ~~
İhsan Ne ımı Beye izafettll 

8 ı;ı 
met Fevzi beyin evvelce lJo O~ 
.Mustafa çelebi mahallesinde .,, 

sokağında ki hanesinde ıııu~' 
binti Kigork aleyhine itt•~~cııı' ed' ,ı .. · 
tescili kayt ve tapo sen 1 tıJ 

tedair davanın icra kılınan ~., 
meıburcnin ikamcg3hi b~ıır' J 
olmasına mebni tebligat ıfs ·cf' 
anlaşılmıı olduğundan iLlntP .

1

~1 
tebligata rağmen yevmi ıab;1 

vUcut etmediğinden bakklll; d• 
ran verilerek kararı meı1' ft 
müddetle il6nen tebligine ~ · f6. 
kikatın 28 Mart 929 pe~~d~ 
14ı de talikine karar verillll'1 t 

yevmi mezkOrde i!pata ,-ucıı1 
luzuaıu ilanı tebli~ olunur. 

ti~ 
Doktor A. 1'01.1 

Elektirik makineJerlyle .. ~V. 
idrar darlılı. prostat. ad:"' ;ıe 

'1
evıekl~i T!' senan. c 

1,,ııfd' 
aruıı. tcd&vı eder. Kara• 
IMD~ 8U'&l1Ddl\. 84 tt1 
Mea'ul müdürü: Burh911e 


