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Bütün hukuk ve adli meıe
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G lzmkde-·ı-· Zeplin geçmedi 
,.~z.ı Jıgzretle- Balonun başka bir yol takip 
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Mahkemeye mü acaat 
ediyorlar 

Refik bey 
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T eşkilab esasiye 

Kanununda tadilat 
yapılmadıkça ~?k. eykeli edere]{ döı1n1iiş 0Jn1ası 

j .. ~ llecek 111iilıteı11eldir Gümrll.klerde i~ takibin
den menedildiler 

Sıl1l1i·ve ' re){ili 
cliiıı scl{riı11ize 

geldi 
Kadınlar belediye intiha

batına iıtirak edemiyecekler 
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fıı diııesi eh-afında 
~=-Amerika 
~n tiddeti 

lonc1r aldadır 
Deyli M a, 26 ( A.A ) -
bıestle .ey\ Yazıyor: IMalonc 
Atrıerib h~kkında lngiliz -
attrrıakt n ıhtilafının şiddeti 
~ctclctj ~ır. Amerika ga
:i kap~ en hiç birinin ge-

afaa e~•nın davasını mü
Atrıcrilca eıne~i. manidardır. 
esası k liancıye nazareti f olay1 a~kçılık olmasından 

k
'Ye na!~l'lldiye kadar Ma-. c.cırer 1P ed·ı . 1 tarafından ta-

Sele}'i 
1

1~ış olan bu ıne-
\ e ıne l 

:ı in a mıştır. 
A.Irıc:r;ka~ton, 26 ( .\. \. ) -
1

1 
rafından ahu muhafızları 

, il) lt)nc) garkedilmiş olan 
r\ ll'eın· . k rı ctı _e ı ınin kaptanı 
... r le:uc <>oo dolar) nakdi 
' kı,i kn ~brb~ t hırakılmı~ur. 
tl ı arc b t da ' t olan mlıret-
ır" ılıtı tnu"akkatcn .:::erbc"t 
J~ n ı lardır. 

1 dra <> .. 
'. >tıa R<:,_: ... _<• .\. A.) lm-

Dün bu muazzam hava sefinesini 
görmek için meydanlarda, mürtefi 

noktalarda duranları yangın 
kulelerine tırmananlar oldu 

Gazele f otoğraçıları bayazıt kulesinL. ... 
Graf Zeplini kyhude yere · kklediler 

. - - . 
.Dün bütlin gun Jst:ınbullu-

ı-.r Yaldt '\akit gö1Jcrini hıı

Yay:ı kaldırarak ufkumuzdan 
geçmesi icap eden Kont 
Zeplin balonunu aradılar. 

Fakat iki günden beri bek
lenen bu muazzam ham gc-
mi~i kimsenin göziinc iliş

medi. 
:\Icraklılar yer yer ) liksek 

taraçnl:mı, meydnnlara top
J:ınarak beyhude ufukları 

gözlediler. 
l lana Beyazıt ve Grılata 

kulelerine çık:ınhır hile \ :ırdı. 
Zeplinin gelmeme ini muh

telif tarzlarda tef ir edenler 
Yardı. 

Dünkü teJgrartnrın i~:ıret 

ettiği istikamete göre Zep
linin hava ımıhalcf l•ti dola

cderck ybile yoJun u tebdil 
~ehrimize uğramadan geçmiş 

olması muhtemeldir. 
Filhakika aldıgmıız malU

mata göre Zeplin sm ari i 

Dün sabah Atinadan ıeçti 

~tinn, ?.7 ( \..\) - Carf 
Zeplin balônu saat yedide 
şehir iizcrinde uçmu~tur. 

Bir hadise . 
Dlin zeplinin İstanbul üze

rinden geçeceği rivayeti scbc
bile bir ecnebi mektebinde 
kiiçük bir hadise ol mu~ur. 

Bir sınıf ta sadahlcyin der c 
haşlanırken talebeler, dersi 
bırakıp taraçaya çıkarak zep
lini beklemek arzusunda bu
lunmu,Iar bunu muallimlerine 
söylcmi~ler, , u ca\ alıı almış
lardır: 

- Ben Zeplinin sc. i 
işitilince ~ııı yukarıya 
çıkarır, balonu gösteririm. 
Şimdi derse ba,lny:ılım ! 
[ Alttarah 2 inci tayif amızdadır l 
----~~·--~----

Edirnede Mimar Sinan 
için ihtifal yapılıyt.ır 
Mimar Koca Sinanın 

ölümünün 341 inci yıl dönü

takip edeceği yol hususunda mart pazar 
serbest bulunmaktadır. giinü Edir-

mü olan 31 

Sm·ari Ekncr Filbtin ıizc- / nede SeJi, 
rinden antetinde havanın miye camii 
Ynziyetine ~öre ya ( \nadolu avlusunda 

Diinkii niishamızda gdınnık 
komisyoncularından k"'.ırkının 

e\ el ki giinkU İıntihanc gir
mekten imtina ettiklerini 
yazmıştık. 

İmtihana girmiycn bu komis
yoncular dl°nden itibaren 
gümrüklerde iş takip etmek
ten menolunmo~larJı-. .l\omis
yoncul:ır<lan ikinci pnrnsinin 
imtihanlnn 9 ni nnda apıla

caknr. Yaptığımız tnhkik:ıta 
nazaran ehliyetnamclcri olan 
gümrük kQınisyoncuhırının 

ikinci dafa olar.ık hhtth:ma 
dnYat edilmelerinin c:li::bi 

~ndur: 

Ehliyctnameli olan komis
yonculardan b~l7.llnrıı1uı bu 
vazifenin ehli olmadıkları 
an!a,ıJmı~, bunların ta fİ) esine 
miidıiriycti umuıniyecc karar 
'erilmişdr. Bunun lİ7.crine bir 
komis) on tc~kil olunarak 
komisyoncular imtihana ça~ı
rılmışlardır. 

Dün de yazdı~mı:ı:' eçbilc 
i, ten menedilen komi yon
cular mahkemeye m"racaat 
edeceklerdir. 

Bitlis kaza oldu 
Vilayet merkezi 
Muıa naklediyor 
Ankara, 27 ( Vakıt ) - Bitlis 

vilayet merkezinin Muş xazasma 
nakli, Bitlisin J.iaza Jıaline ifrağı 
krrarlaşmıştır • 

Kimler vali olocok 

Vekil bey şimali Ame
riktJya yapacağı seya
hatın bir müddei sonra 
vukubulağını söyliyor 

S1hhiyc 'ekili Refik bey 
di.ın ~ıooh c.kc:pre ... Jc Ankara
dan şehrimize gclmi~tir. Yel<il 
bey IT:ı~·da~n~a jscasyo11unda 
''Hftyct crk•im, doktorlar Ye 
bir çok chibba:-ı tarafından 

lrnr~ılanmış TokarJiyan oteline 
inmiştir, 

R cfik bey scyahatı hak
krnda bjr muharririınizc atide
ki beyanatta lmlunmu~tur. 

" lstanbula gelişim sırf 
hususi i\lcrim jçindir. Z<tten 
bir kaç gün knlacağım. Şimali 
A ınerikaya bir tetkik saya
hnti yapncngım doğrudur. 

Yalnız seyahate dalın bir mlid
dct sonra cıkaca~m. Tarihi 
Ankaraya aYdetimden sonra 
tckarrur edecektir.» 

Ankara, 27 (Yakıt) -
Belediyeler kanunu Jayıhası

mn wCÇnlC \'C seçilme mad

delerindeki J,ayıt her Türk
tiır, erkek kelimesi yoktur. 

Ancak bütün kanunlarımız 

ahkılmıııın te.)dhltı esac:iye 

k ... nununa uygun olmnsı, teşki

Jau c asi) cmiıin bir madde
sinde sarahnten mevcut ol-

duğudan, te, kilatı esasiye 
k.ıdınlarm belcdive intihatına -. 
i;.tirak edecekleri ilave cdil
ml'<lcn ve kanun o yolda 
tadil olunmadan kadınlar in
tihap i~lcrine karı~amıyacak

lardır. 

~OOnahiye 

Gelecek sene teıkil 
edilecek 

.\nkara, 2? ( Yakıt) -
Yeni mali sene içinde yenidl·n 

ı 00 nahiye teşkili tekarriir 
ctmi:;otir. Bu te~kihit 930 sene
sine bmıkılmıştır. 

Aratit y afi 
Ankar•~ 27 ( Yakıt ) -

Tarif c komisiyo:m :ıra~it 

y:ıığna )'lizde 50 giimrük 
koznrnşnır. Bu suretle mem
lekete ithalinda fiau fazlrıhı

şacak Ye zeytin y:ığlanmızın 
sarfiyatı artacaktır. 

Yerli ]{u111a, kul1a11111alryız s • 

Fabrikalarımız inkişaf halinde 
İıtihsalitımız senevi 2 milyon 

metreyi geçiyor 
fabrikalanmız hakkında bir tetkik 

Feribot· 
Komisyonun dünkü 
içlimaında neler yaph? 

Haydarpaşa ile Sirkeci ara -

sında feribot nakliyatı yapılması 

için teıc'kkül eden komisyon 
dün de Sirlceciddti Şark demir 
yollan merkez binasında top -
lanmıştır . Dünkü içtimaa 
Ticareti bahriye müdürü Zeki , 

Deniz nakliyat ltomiseri HulClsl 
Haydarpap liman mutahassısı 

M. Domanya ve birçok mühen

disler i~tiralc etmiştir. Komisyon 
dün de letkıkatına devam edere· 
rek yeniden inşaat yapılacak 
olan yerleri teftiş etmiştir. 

Karada yapılacak olan inşaat 
için mühendisler tarafından bir 
harita tanzimi kararlaştırılmıştır. 

Bilahare yapılacak tetkikat bu 
harita üzerinde olacaktır . Bir 

hafta sonra da Haydarpaşaya 
gidilerek oradalci mevki tespit 
edilecektir. 

Resmimiz ~omsiyon a1.alannı 
dünkü tetkikatları esnasında 

gösteriyor. 

Gandii 
Yeniden tecziye edildi 

İcanbul • Blıkre~ - Pc:,tc) hat- bir ihtifal 
nnı yahut (Rodos - \tina - yapılacak-

B J ) 
tır. 

Sct\nik - elgrat - >c:;otc ........... ,,"" Bu ihti-
hnttını takip cdcccl,cir. t~~~=~;~ falde Ma-

Dalıi'.iye memurin k:mumt 
ö:?üıııüzdcki l:afb 111eclisteıı 

çıktc~ktır. Kanuıta göre, Mü! -
khc mezunları 2 seııe sitaj tö
receklerdir. Mektupçular, l<ay -
makamlar üçer sınıf üzerindedir. 
Mektupçu ve Kaypıakam ohm -
yanlar mülkiye müfettişi ohm -
yacaklardır . Valiler mülkiye 
müfettiş!erirdeıı, kaymakamlar
dan yapılabilecektir. Vı!ayctler 

idaresinde sıra; Vali, mektupçu, ~ 
birinci, ildnci, üçilncO sııııf 
kaymakam gelecektir. - - -ı-

Litvinof mi14kı 
• nknra, 27 ( \ ıtkıt ) -

1 larlıin milH siya$et aleti 

Fakat o bütün bunlara 
ı rağmen, miicadelesine 

devanı ediyor 

Dlin ~abnh !=inat ) edide arif mınta-
! . • • l . .. l l Slnımın büyük eacr· kası ıı1ı'ma-.-ıtuı:ı UZdlllC C gorııncn Ja O- lcrlnden Edirncdc Sc-

şeklinde kuJlanılma ı ıçın 
\Jo ... J..O\, ada imzalanan Lit\ i-mm :ık~~mıa k:ıd:ır \ehriınize ıımıyc camıı rı Kema-

lettin bey nof misakına j~tirakimizin tas -
helme~i ic..1p ederdi. Fakat Sinanın eserlerini, san'at ha- til i Jı\) ih:ısı heyeti' ckileden 
bndan ba:;-ka bir ihimal d,ıha kimiyctini anlatacak. mccli~e 'crilmi tir. 

'ardır. Buna güre b:ılomııı Gicesi .Türk ocağında Dahiliye ~-e-m--u-r-IArJ 
~ehrimizdcn geçme i elan R f O ~ 

Doktor ı at sman bey \ 1 C)~ , ,. k ) 
nıumkiindLir. . n ,arat., -• l a ıt -

venlccek, Selımıyenın mı- CCl\ cJi b<Nlmı-..ıır. y ıkında 

Dün Kalkütadan gelen 
bir telgraf Gandinin yem
den tecziı 
edildiğini 

bildiriyor . 
Hint Mil 

liyetperver· 
\erinin takip 

tın l .. ,ı ı k 
1 c ()ki anada t<ıbiiye-

1 l\ ına,ı~!:tı.ından bu mcc:eJc 

Balonun lstanbuld:ın gece tar~fından bı.r konf ra~s j D.ıhili) c mrnnırl:ıru in k1dc.1::. 

gcçıniycceği ınuhakk;ık oldu- l ~ 
) nare eri ve içi elektrikle D:ıhi iyi.! mcmurlnrına daH-ı-

ıttındaıı (İ:.;tanbul - Btikrc~ isti- d l k 0 
b tenvir c i ece tir. tılncdmr. 
kametini takip edeceği takdirde ----------------------

ettiği hattı 
hareket Av 
rupa men-
sucatının H-
indistanlılar 
tarafından 
istimal ini 

menetmek. 

Orta ~llıı1 ,. . 
1 clçi 1 • a~ın·rtond:ıki 

ı . 1 rn~ 1 1 tıgilız .glı olrıcaktır. 
1 r ttc t · scfirile c:ıkı bir 

\e cına t 
tı ctit de 'h ~ bulunacak 

tıı dikkati ı tılMın afh,ıla· 
c tak· 

j~ime~e1t eiii~'· 
crnu ı - -

r &ra t k ·t· satıı a sı ıe 
d J.. k ra '2.7 llCek 
kıt. f (Vaııt)-rdi 

~il . a \c eınJ5k' .. . me
l ııı ne . ı ııuılıye) e a t 

t Şııı ot r k 
nııştı V • .. a.fıJm:ısı 

ı ıır rın . . ekil/er heyeti 
r-ı 1 ıstıfau . 

111 ı ın 500 ~ ı ı \iıı bu 
ı lır:ı) a kadar 

t ' dala f zl 1 a o an-
ı ınu 1 e od ınck üzre r ra 
ıa kar rı nı ıa.; ede ile 

ştırınıştır. 

:;ehrimiıc bu ~abnh da gc-
Jcbilir. fakat bu takdirde 
balonun ~\dahır dcni1.i i.iz.:e
rindc 12 aat fa.1.la \akıt 

geçirme i icap e) leın1:ktcdir. 
Dtin bu htMı m aldığımız 

telgraflar ..,unlardır: 

Fridrihshafen, 26(A.A)- I 
Graf Zeplin balonu salı 
sabahı Girit üzerinde uç - / 
muş ve şark istikametinde 
yoluna devam etmiştir. 

Kudüs, 26(A.A)- Graf 
Zeplin balonu saat on ye
dide Hayfa üstiindc gözük
müştür. Balon Kudüs isti -
kametinde uçmakta idi. 
Ramleh telgraf istasyonuna 
balondan gönderilen bir 
telsizde zeplinin saat on l 
beşte geleceği bildiriliyor -
du.. Hava gayet güzeldir. 

Muhtelit encümen me aisine 
devam ediyor 

\ 

E:ıbak nazırlardnn l\Jnhnmt l\Iuhtnr Pa~ll ile • T,1 l 1 c• 
tıımanında, bir \ apur muba) aa .. ı dulııyısilc ) apıian kef Jet ~ 
tediyeden dolayı mes'ullerin divan Uli~ c se\klcti t ni 
tetkik eden muhtelit encümen mesaisine de~ ~m ctmcktt: lir. 
Resmimiz son içtim esnasında nlınmışur. 

Karamürsel Şirketinin açhğı yeni şapka fabrikasr 

Yerli ma11arımızm ve ku- fayda temin edecektir ki 
maşlarımızın kullanılması bu sayılamaz. 
için Türkocağının neşrettiği Bu sayılamıyacak kadar 
tamim iktsadi hayatımız mühim bir f, · · ·yı kazan-
için en büyük zaferden birini nak da güç 
teşkil edecek mühim bir bir şey de-
noktaya nazarı dikkati cclb- ğildir. Ken-
etmiş ve bu husustaki ecre- di elimiz-
.yanı bir kat dalı kuvvetlen- dedir. Belki 
dirmiş olması dolayısı ile biraz ve 
istihdaf ettiği ulvi gayenin birkaç. sene 
teminine doğru kıymetli bir için moda 
hamle olmuştur. kaprisle -

rin den Y e.rli mal kul1anmak , 
hududu pek 

umumi refahın doğumuna 
geniş olan 

büyümesine hizmet ede- Karamunel ,ırkeıı zarafette-
. cck kat'i bir zaruret haline Müd~~ ~.chmet lckkisindcn 
g,plmiştir , ve bunu kabul fedakarlık etmek lazım ge-
etmck bir büyük vatan borcu l<;cektir. Fakat buna muka
telakki edilmelidir. yerli bil kazanılacak şey okadar 

· mamulatı kullaumak okadar ]Alt11rııfı 4 uncü SC)famızdadır] 

l tir . Bu 

Hint mUI yctp rve ·• 
lcrlnin rct.I 

Gandl 

hareketin hedefi, Hindistar. 
pamuğunu alarak onu ora
ya mensucat şekli==ıde iade 
ederek Hintlilerin serveti 
ile işleyen ecnebi mensucat 
fabrikalarını körJetmek ve 
iflasa mahkum etmektir. 
Bunun için Gandi halkın 

yerli kumaşları ve evlerinde 
dokudukları gömlekleri kul
lanmalarını terviç etmekte 

ve halkı kullandıkları Av
rupa mensucatını yakmağa 
davet etmektedir. 

Gandinin bu daveti her 
yerde icabetle karşılanı
yor. Onun ziyaret ettiği 

her şehirde yığın yığın 



' 

Yazan 

AYHAN 

il Ji[taı~e/ce b11Jıurı~):rorsıın.u,z 
Bunda il.usların 111ari;:,e to17;il döknıeleri 

kardı. da var nıulır ?. 
-99---Bu makbuz 29 kanunusani 

tJrihini ihti\ a ediyordu, :ıdi 
Beı: 

- pa a h~retlerinin mü
sellem olan hmniyetlcrinc an 
SJmim te clJ,ur oluı Jr. 
.Mahsuscn arzı ihtiram cyf yip 
mübarek ellerini öperim. 
Gelibolu ha\ .tlisindc \'aziyet 
nnsıl? 

Di) c sordu. Rıza Beyin en 
mühim ' azifderindcn biri de 
sera ker R:u f Pa~:ının yaptlğt 
kötulul leri sayıp doker.ek 
memleketin maruz kakhgı 
fela!~eti anlatmah."tl: 

- Bey Efendi Hazretleri 
- dedi - dil man « Eneze » 
y filaşn. 1fır ar.ıftan mütareke 
ofdugtı ilTbar edilmedi. 

- .Mütaref\e on gün cvel 
J:'dlmcdc imza edilmiştir. 

- Fakat merhamet buyu
runuz. Ruslar mütemadiyen 
ilerliyorlar. 

- mfftarcke mucibince iş -
gal ettne1eri lazım g.clen 
noktaları tutmaları tabii değil 
midir? 

- Efendim; mütarekede 
Rusların • Mariz , kôrfczinc 
torpil dökmeleri kaydi da \'ar 
mıdır? Af buyurunuz, kulu
nnz yeni geldim. 

- Bu nasıl şey, aman bi
rader 1~fondi? Bir yanlışınız 
olınnsm? 

- 'Bey Efendi gözlerimizle 
her saat göruyoruz maalesef 
lmmand.m Sulcyman paşa 
hazretlerine mutareke imza -•..............................................• 
mensucat halk taraf mdan 
yakılmaktadır. Gandi 4 
martta Kalkütaye vuku 

bulan ziyaretinde halka 
ayni şeyi yaptırmış, polisin 

müdahalesi bir faide ver
memiş, halk ecnebi men
sucatından yığınları yak
nJtş, kül etmiştir. 

Dün bu hususta aldığımız 
telgraf şudur: 

Kalküta, 27 ( A.A ) -
Milliyetperverler lideri Gan
di 4 martta icra edilmiş 
ve birçok kargaşalıklar tev
lit eylemiş olan numayiş 
esnasında Kalkütanm umu
mi parkında bir ecnebi 
kumaşı yıgınını at~lemiş 
olduğundan bir rupic cazai 
nakdiye mahkum olmuştur. 
Ancak bu ceza itibari olup 
mumaileyh bu paray: ver
miyecektir. 

sına dair Resmi ,-e hususi 
haber d:ıhi gelmedi . 

v . t 
- ı :ı ... garıp şey . 
Sadi Bey elindel~i mektubu 

c1.:bine koymıya mecbur ol
nnııştu. Bu r:n'"Cr Rrza Bey 
yn delinin hiri olınalıydt, ya
hut SO) ledigini fark edip 
anlamiyan bir adam {)lacaku. 

Maraş mcb'usunun hakkı 
vardı. Si'ılcy-man paşa ile 
sera ker a:rasmdnki gelmiş 

geçmişleri bilmiyordu. bil -
medigi için de aklı pek ziya
de başında olan yaver Rıza 

beyin • dfraneligine • bük -
mctmişti . Sadi Efendi tek -
arn etti: 

- Ne buyum_yorsunuz ya
vct Jky? Kulaklatauıa inan 
edemi) eccgim geliyor. 
-Alı! Bey Efcnd~ mer

kezi saltanatta bulund·Ağunuz 
haWe şu mesai1c ademi yu .. 

kuf iyetinize hayret etmeme 
müsaadelerini niyaz ederim . 
Arzcuiğim maaıcscf hakikattir. 
Hatta, her ihtimale karşı 

Slıleyıvan plş::ımn isrediği iki 
zırhlı sefine dıthi gönderil -
memiŞtir, 

.Mütareke oldu diye zatt 

aliferi \'C rüfckayt muhtcre · 
melcri lstanbulda ınüsterihane 
Yakıt g çirirkcn nlluh etmesin 
bir gün anzızın duşmanın 

Çanal,1\llc boğazını k~patrp 

iki tarafını İ~g:.ıl ettig-ini haber 
:.ılaca1 · ınız. 

Rıza Bey S:ıdi Efc.nfü jle 

),onuşurkcn arl.:.ıdnn bir ses 
işidildi: 

- Aman llcy birader, Ya

tan namına izahat Yermcnizi 
rica cdiyonım . 

Bu araya giren zat Sdanik 
mcb'usu Mustafa Bevdi. ,,, 

Sadi Beyin ynnuıa gelirken 
r•n er Rız.-ı .Beyin soyledik
Jcrini bir bir işitmişti. 

Sokularak: 
- Kerem edip devam bu

yurun. Şimdi Süleyman paşa 
müdafaa \"asıtalanndan haki -
katen mahrum mudur ? 

- Hakikat tamamen talı -
m!n buyurctuğumıı gibidir 
Efendim. 

- Pcl-i; l,cndileri mütarc-
1-eyc rağmen duşınanın ilcr
liyc'-cği J,ana:ıtindc midirler? 

Namuslu 
kokotlar 

./ • ..: .: ; • • l •,' I •ti• 1\ ~ • 1 : 

.. ~/ulıarrwi: 11-iiseyin llal11ni 
Yauı. .. , ya'\3 .• rengi- gençJiğine, güzelli~inc 

nin ·oldoğuna, güzle- meduptu. Tera' etin 
ı·irıin etrafı e. mcr hale- muhnfazası hfrcok hıf-

• 
Jerle ~errildiğine, çeh- zı"' ıha kaidelct'ine ri-
ı·e...i --pyu çrkilmi.. ha- ayctkarlıkla kahil ola-
yat bir m yya ınanza- cağım bilil'di . Dirkac 
rn mı aJmağa ba.)a- ak..,am bir ıraya uy: 
dıgma c1ikk:ıl etti teh't~a ku..,uz kalmamaya,lıaz
dii )ti. ını bati yemeklerle 

O luwşcyden zi~·adc ıuid~ doldurınamıya, 

Ne demeKmiş t 
Ağıiyofera ke
limesinin ma-
nası anl~ldi 

Hronika gazetesinin Türklük 
ale}ıhindeki neşriyat maddesin
d~ı muhakemesi ağır cezaya 
intikal etri, M'kl<ınıızJa kullan
dığı ağriyotern kelimesinin valr 
şet manasına gelôiği darülfünun 
müdcrrislerint!len Fazıl Nazmi 

Bey tarafından tespit edilmişti, 

gazetenin mes'ul müdürü Ma
dam Eleni bu tercümeye itiraz 
.etmişti. lzmirde bir Jmı:i lzmir 
gazetelerinden bidne gfuldcı:di
ği bir mektupta. eliyor ki: 

·- istaııbul Rnın patrikanesi 
tahriratı Türkiye lıaşkatibi ,.e 
fener Rtım mektebi Türkçe 
muallimi Yanko Hlorcs tara-
fında.n neşrolunan cı:T'urkç-Rum

ca kamusu Osmani:ıı nin ikinci 

cildınin 1932inci sayıfasında bu 
kelime cı: vahşet.» diye tercüme 
edilmekte, muhtelif kaide ve 
vaziyetlerdeki manalar.mı göste-

ren· JO :!lisal zikrolunmaktadır. 

Mezkur liiğat 1899 tarihinde 
Maarif nazraı:etinin 22 safer 
SI3 ve 7 Ağustos 31l ta-r.ihli 

ruhsatıı.ııuesile lstanbulda neşrp
Iunmuş ve lımir metrepolidi 
Filoteoya hediye edilmiştir. 

Bilemeyiz ar.tık buna ne de,. 

meli? 

Doğum 

Avck:ıt Ahmet Cevdet 
Leyin eYclki giin bir erkek 

evladı diiny:ıya gelmi~tir. 

Ana 'e lmbasıru tebr,ik eder 

yavrnyn saadetler temenni 

eyleriz. 

Mart 

Son haberler 
Valilerin salahiyeti 

aitler adli)re işleriı1i de teftiş 
ve 111iirakal)e edecckJcr 

~- -~ Her hangi mr memura işten el çektirebilecekler 
lliikara, 27 (Vakıt) - Vilayetlerin idaresi için yapılan 

layiha bir hafta sonra kanuniyet kesbcdecektir. Yeni 
layiha eskisine göre birçok yenilikleri ihtiva etmektedir. 
Valilerin salfilıiyetleri hayli genişletilmiştir. Valiler devle
tin v.e bütün vekaletlerin mümessilidır. Adliye işlerinde 
ya\nız mahkemeler istiklalini muhafaza etmekte, idari 
hus\ıslarda teftiş ve miirakabe valilere verjlmektedir. 
Ayrıca adli işlerdeki geçikmelerden dolayı müddei 
umumilerden izahat istemek hakkı valilere verilmiştir. 

Maarif işlerinde inha hakkı maarif eminlerine, tasdik 
hakkı valilere aittir.. 

Layıhada biri lstanbulda, biri de fzmirde iki valf mua
Yinliği kabul olunmuştur. Aynca merkez kaymakamları 
·da ihdas edilmiştir. T.ahrirat müdürlerine mektupçu de
nilmektedir. 

Wlayet idare meclislerine kaza hakkı verilme;ktedir. 
V.&liler her hangi bir. memln'.a işten el çektirebilecektir. 
Kanun neşri tarihinden mut.e.be:rdir. 

Bttkaria uınran 
Grupla uyuşuldu 

Tr~y :içiD ra7 fertiyatına 
ı; .. ıanmak üz-edir. 

Ankara, 27 fı/ alut)- An
kara elektrikli tramvay me
selesinde tamamen uyuşul

ı 
muıfıir. 

M .. ŞnM' ttelnai.yor 
Ankara, 27 ( Vaklt ) - Almatı 

de.vtet bankası müdürü M .. Şair. 
tın Ankaraya geleceği haberleri 

yaniıştta. 

Çocuk nıarıtı 
Mima}·ei etfaJ cemiyeti çocuk 

marşının güftesini tespit etmiş

tir. 
C_emi)-et hunun bestelenmesi 

jcin bcstckarl&mmızın aliıka ve 
himmetlerini beklemektedir. 

Marş şudur: 

Tlidr çıecuk1an! r--1ı: çoc•klarıl 

Göaler ileri!: b.fl&r !JUUI ! 

Y arınld la.yat, ,..n ufakları ı 
Herıe1 alzlllCilr Tirle çoeulda-,ı! 

* 

Bu işe talip olan grup 
mesken buhranını ortadan 
1Caldırmak. ve nufusu şehrin 
muayyen yerlerin teksif için 
geniş arazi alacaJq buralar
da ev ve apartman yapa
rak nakliyattan kazan) elde 
-etıriiye çalışacakbr'. Grup, 
projesini vali beye vcrıniş

---Y-:ı-tm_a_s_ır-ev•e•l!(-i 1--~ ı. tir. Mukavelenin imzasını 
Çoc.aldu -ız, •al.MI malıdır 

Ulu apcm bisrr clalıdu 

Yardım ıönnell, bakılmalıdır 

Öz:ü aletli TG& çoCuldıua. VAKiT 
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Dünkü giin Beya-
zıt meydanında en
zarı ammede birçok 
evrakı nakliye ih -
rah olumnaştur .. 

* Ef ganisian em iri 

mütea'kıp Taş Han - lstas

yo~ Taş Han - Yeni şehir
Çan0 Kaya - Saman pazarı 
aralarında işe başlıyaca~r. 

İlk meldep hocaları 
Arikara, 27 (Yakıt) - flk 

tedrisat tahsisatının hususi 
bütçelerden umumi bütçeye 
naklinden vazgeçilmiştir. 
Bugünkü vaziyet devam 
edeeektir. 
------~-

lepliı oecme~i 
Yahup Ban tarafın
dan İngiliz binba ,., 
~ılarından Kuvag -
narı neZdine gön -
derilen Efgan me -
murunuu hareketi [ Csı tnrJfı birinci sayfamızda : 

mf'iielu:blnrane ol- Derse ba,lnnılmış, aradan 
dıığuruhn İngllh _ on U:ıkika geçmeden mu-

aHim motor sesini :mdıran 
lerin ~era.itl sıılhi -

bir se ı~ıtmış, kulak yelerinin kabul o -
kabartmı~. sesin devam ctti

lunması ıupheU gö-
rilnii.pormaş. Bin _ gini forkctmiş, gö7Jcrinı pcn-
disian valisi Uhora cereye çcdrmi,, talebeler: 
azimet eylemiş ve (geçiyor mı.ı Efendim?) diye 

icabı halinde K&büi sonnu . .f nrchr. 
isiilA etmek üzere Lakin, sesin birden bire 

1 

Ceneral Bravın li _ kesildiğini farl\cdcn munllim, 

vası Ccl8LsbatUJ te- 1 şiiphclenmi~, der e cıc,·:ım 
cemmu eylemekte etmiştir. 
imiş. Bu sırada ta1ebc1crin Ya-

-----------• ıiyctini takibi de ihmal et-

i"ızliııtiil<'ı·deıı , fazla 
yorğuuluklardan k(W-

... 

ıuıya ugı·a~ı) ordu .• 
Uin~wııale' h k-0kai11in ., 

tahı·ihaıına mnkaYemet 
edcıneYeu hiinv~jniıı . . 
bu . eri telıaYliHinde11 

ürktn .. zaten mlirrnse
hetlcri esl\idikt;c ~ akıp 
Cemalin deliliklel'i ta
hammiil edilmez de.-e-
<'eyc Yarıyor, kaduı 

ı11ultuhheur.ki doyğun
lnğnnu istiğnak:\l'lık
larile belli ettikcc a~ı-

.. 'ıı: 

kının <lli. künlü~ii kıs-.. . 
kanch~ı artn·ordu. .. ...... . 

Gene ])if' kokain zer-
kiude erkek di.)yc si>y
lc dedi: 

- J lamm hen ha ... sa~ 
hir adamım 

- '])<);;il~in dt•me-, :""! ... 

dim ki .• 
- Has. nslı~ım kıs-

c. 

kaıu;lıktan geliyor .. 
- Kı ·knnçhğa nıa

IJnl ~örmiyorum ki 
c.,.; • 

- Kı~kan~lığa ıırn-
lıal "fi termemeire ıı ii-_ t" ~ t-, 

raşı) o on ama hen gö-
riiyorum ıslU'aptan bi
tiyorum .. 

• 
- Ne gör ii yol'" ii n? 
- Gördiiğiim haki-

kat sudur: en benim . 
değilsın ... 

- Ya kimininı? 
- Başkalarımn .•. 
- kinı o lıaskaları? .• • 

* 
Çocakta. hakkı, luthl ya~ 

Haldana tapan çocuja ta!)an. 

Ey k&lbı çarpan! accdeye kapan, 

Ce~ ~ Tiisk çocukları. 

* Y ardıraıız zocuk. caıuız melektir 

Bakımlı çocuk, demir bilektir 

Çoculı: •ev,ıaı Türke dUc.ldlr 

Y qaını büyük Tilrk çocukLuJ 

Türk çocııldan! TiMc çoeuldari? 

Cö.aler llerll b.tlar :yukar •1 

Yann!d hayat, yurt uf.Jdarı. 

HertCJ' •lıiodir Türk çoeıJdard 

Aka Gündüz 

irtihal 

Polis miidür mua\ ini 1 Wsnii 
beyin d~·ı ı r\url B. irtthal 

ctmi, tir. C\:nazcsi s:ıat ı 1 de: 
Kadiküyiindc ycklcgirıncnin 
deki evine.len kaldırılacaktır. .. ,, ............................................ _ 
mh·ormuş. Ses, bir anılık 

p;cne duyulmuş Ye mmıllim 
bunun talebelerden biri tar:ı
fınd:ın motor suretile y<lpı

dığmı anlamış, o talcb("yi 
tec:pit YC tecziye ctmi~tir. 

- Er' (1 1:'t kocan. 
- Tultar :<·v scııin 

" . 
ltatıı·m ı<;ııı ko<'aını 

lıavatıından ııasıl terk 
• 

e<.Jtıh:tiı·im '! koeanım 

beni sendrn l\ısknn
maıra hnkkı olahifir. 
Fakat se11in onu kıs

karıman eok glilliue " ,_ .. 
Ye haksız olur. 

- Kı kanmak bir 
lıistir. Hakla mantıkla 
değildir .. 

- Kocam hayatından 
• 

nasıl tarh edeccğiııi 
sonra sana t ·i-;-Icrim .. 
şinıdi ötekilere gele

lim .. 
- Ötc1\ilcr kimler? 
- Sen benden evvel 

Savıf• 

~ .~· .-:::::::::::::::::::.... ~ ...... 

K l .. 1. 0 1 z ,o-u sırıa-o eranuı nıustcC' ı 11..111n z o ef 
da idi lzıııirde bir kalır•aııe&e Eşr İ b!'~ 
bir kaç o rkaclaşı olıtnn uşla r; so 1 ~i 

. ediyorlarilı. E.yref; elindeki gazete) 
{nraklı, şu {Lı(rıy·ı söyledi: 

K1t'a 
. • azıJ'otı 

Bikmem doğeıı mu evrakı havadıs Y ~· 
Kolera mihr.obu bıL .... larda oJur.nıu! ;tef! 
Viikel& döktü kademhaneleı:,e ger'ı doket? 
Anların üstüne bilmem ki etibba ne 

~ ~50~~~~~~~~~~=~~~~~~ 11ıılllll $ 
>= - ili ıııılllllll" l ...... ~ .......... VA'K1'1 1 

~ Miihim haberlerin hulôsoJJ 1 

! + Vi13yetl<r'.n idaresi·~· • Daq:ane.de ;:. i 
~ :~anun layıhası bir hafta dairelere ait nsta~.' 
~ sama meclisten çıkacaktır. arın yapılmasına f 
~ Yeni kanun valilere geniş mıştlJ'.. . ·~ı,.ri J 
.:_= salahiy:etler: vermektedir. .A. y ı ait Y 1 v etim eıe ~· 
~ + Ankarada elektrikli tasfiye eden adliye 1'0:jtİ· 
~ tramvay ve apartıman yap· yunu, işini mayısta 
~ nıak için müracaat eden ' '" · _ ıece~t-..r. 

14 ~ ~pla uyuşulmuş!.ur. "to"'". 
-g .A. İmtihana g:nniyen (a Kadın avukat ~ 

v Şü'k.Ufe Planım da t 
'§ komisyonculardan kırkı I 
~ dün gümrüklerde iş takip olunmuştur. 
~ etmekten menolunmuşl.:ır- ~: 
~dır. . 
f + Yunan başmurahha- . }ıBdiseJI · 
~ sı Diyamandoplos bu gün Batınla~ ge~ Aıneır } 
~ Atinaya gidecekti:-. etra_fıı:d_:ıkL f ngı.lız et ~e" ( 
: .A. 0 .. l' k l d 1 ka ıhlılalının şıdd ,;. 
~ v ~n va ı, o or u betti~ i bildirili or. Attı f 
~ ve bahrıye kumandanları kal 

1 
g 

1
. dy buıuoaD ~ 

= R J A 'k k ·· ı arın e m e .. -hail ' 

~ rüne giderek visamiral ·~~~~!a '&~_m ccf~· 
g o ey men an ruvazo-. [ L- • üre~ ' 

- O . . d . . Keiaıcue taıuıye. ı g aytme ıa eı zıyaret et-
1 

d' ;. 
: . 1 d' er ır. 
§ mış er ır. • . ıere , = ,..... G d" .. aytş a t0t Topkapı müzesinde v an ı nuın. . )rtr ~ 
~ yaz ortasına doğru harem s~bebiyet :erdiği. ıç~o ·r. 
~ dairesinden yeni bir kısım nıden tcczıyc edılınıİ1 e!· 

f açılacaktır. Silah müzesi .A. Çindo sima! J,:u\fll ...,. = .,,. ~ taıv ' J de hazırlanm~ktadır: lcri milliyctper~der çefo 
- ~ Çcmbcrlıtaştakı son- fından terkedılen . 
~ daj işine nisanda başlana- şehrini zabtetmişlerdır· filo 
= ·r Re ~ caktır. + Sıhhiye vckı 1 \dİ· 
~ + Son scn.el~rdc Hi- bey dün Ankarada~ g~· 
g podrumun ycrını bulmak Şehrimizde üç giın 
~ için hafriyat yapan Kassen ktı .. 
§ bu sene gelmiyeccktir. ca .A;.r.z 

1
. b I ntJ dtıtı 

:: v epın ao ~ 
~ ~Geç.en sene surların k kad ebriıtl 
~ kara kısımını tetkik eden a ·şama. . ar ş 58palı l 
~ Liçman heyeti, bu sene gelınemıştır. Bu Jdit· 1 
~ de deniz kısmında te~i- muv.asa~a~ı. muhterne: ıJŞıı' ı 
g kat yapacaktır. + Batli5ın kaza, M "'1' 
~ tQt Cağaloğlunda bulu- vilayet haline ifrağı te l 
~ nan asan atika bulunduğu rür etmiştir. . 1cııı' l 
~ yerde bırakılacaktır. Çu- + Litvinof J1llsakiller J 
~ kurlar kapatılmaktadır. iştirak layıhası . ,,e ~ 1 

~ + Teşkilata esasiye ka- heyetinden mecbse { 

~ nunu tadil edilmedikçe rilmiştir. . o11" i 
~ kadınların intihap işlerine -O- Tarife köı11•5Y etli \ l karışamıyacağı anlaşılmış- a~.aşı~. yağina yü~~e i 
~ tır. gumruk koymuştu 11111uıı1"' 
.::: ııııı11ııı• 1 

:;ıılillll 1ıııını111111ıııııı11111ıııııııu 111uıınııu 1 ııll••ıııı 1 ııııııııııı 1111ıuıılllllllııııııııııııuuıı1 

~il 
. ıııd:l 

hirkae .. \uıanlar·ın ko- Bcvin iııtıkH 111 dCll 
.. k . k .... . . se•• . 

yuııhu·ında yalmış~ım. or · tugu ı<;ıll cfcııcl' 
- .\yıptrr bö~ le sü~-- kacmı~.. Hanını 11 •• ~ . " ,.0~tt 

h'm~.. hcrnm şakaHl . 
1 

li,ıe 
Ben saua h nelen ev- Dinleyiniz hen . J ·~tl' 

• ·· erııı c Yel koynunda kaç ka- hissci şayrn uı ('111 •• 

1 ı ı .... d ·~ıcıı> c 111 yatırmış o ongunu ruhnuş ~C'I ::ı l!"." 
1 

.. 111.• 
'> 1 c·ı"~ oı·uyoJ' muyum. )Ulmz heuinı o :~,c.·:ılı11ı 

- Alı ke.kc ·orsan ., . 
aıılayol' mu 00· • 

r.ok ıncmııun olnrtlunı . 
.. he nim! ~c" 
Cürı kii kı ... kanelık mn- 1 • , ... ı 11 ıı 

u - - Siuıoı ~c..l ,.ı la:. bbctt.t•n gcliı·.. Bcui .. ., 
ııin dcil:il 111iyun· 

lwııim sc11i se' medi- v • 
_ J)rcril~lll··· 

ğim için klskanc·hk ~ . urı·· 
duymazsın. Souin" a- - Aldaıuyoı !"." ,t)" 

m~nlurının frinde bir - Hen al~ıu1
11

1~1
1

:;1ııl' .. l ı n ( 1 

Hurrem l.ıutfi ,·~wmı .. rum sen Jell • JlC' 

1 ~ ı. 1 .. tı•""r1•!'.c.1 ,-orsuıı lı' ... ''' l~\1:-t vir >İrinizi sevi- t!a t:ı u']-'. , •1 ... 

O ..... 1 )'t'-tll\~ • 
yormuşsnııuz •• ee- uimlc o aıı 11 ' '1 .tıl'ecl•> 

b. k 'l.J l l'' . (S• ın ası n az um n·ı , 
• 



,...:l Sayıla VAKiT ''R :\fart 

Hari -i 
Haberler 

~~t~ ıemi YDH~I 
© DRHİL'DE © ur ın alone,.. 

B u kr-lime Anı~rik~ 
sularında Amerika
lılar tarafından b ı-

• 
11
"'Upa" transatlanitiği dcn;zc 1 

inıneden mahvaldu 

l laınhır~. '.!Ci ( , •\ ) .. ~ ~ ."\... , 

ı ' or,~- Dl'tıt<clıı: - l .ıonl 
•ı.ınl" - " 1 
1,1 

anı a ına ~it olan ye t 
'ôcvn · 

ı ' kzg,\hın111 rıhtım- l 
. 1 'Hl . 1 

llllt c İti~aau ikınal 
11 r-ıck · ~ uzrc hui:lnan '" ~\ y ~ 

'''"il r ·· .. nan11ndaki illUa1.zaın 
~ 1Ha·ıt·1 

1. ' 1' alı glinli sdıahı 
Hr \'l:_lJıı • • • 
'c ~ 11 1 ı 0 ctıce,ındc hemen 

ııı:ıın ·ıı 1 
r,~Ak . ' ıarap olımı~tur. 
. et nıalı:ılliııc \'Cli•mi·' 

'ı:ın 1· . " , 
l 'ııra Ye deniz itfaiye 

tl\'\ Ctl ' 
l!iı crıııııı mu~terck mcsa-

aı · e:ı dıırduramamı< ve 
'~ıı ' ·' gın .. 1 ,ıd d . op; eden rnnra dahi 

•tle dcY:ını etmi~tir. C:c
n1111ı1' 
~ ' kmamcn zıyaından 
>tL•ıluv . ,. .. . . - ııı. \ ıınku ~ımdıden 

ıı..a 
1 i:ı Yatmag-a b:ı~lam17tır. 
•. ır ~O milrnn mark tah-
"' ~ 1 • 
1. · 0 unııyor. Eu felaketin 
ı:r I· i 
. 'llnt akçı clilc Yukua <'cl-

lııı,. <ıl '=' 
. '. · 01 •1>ınd:ııı kuHtl<: 'liplıc 

clıJıJ Or. ' 

Misafir eemi 
Bugün zabitl<?rimiz tarafın

da:ı ziy:ır•:t edilecdo. 

Akşam n1isafirlere 
Mecidiyede ziyafet 

çekiliyor 
Dtin sabalı •·ali Mu!ıiltioı B. 

lımaııımızda bulunan Raley 
Amerikan krö• '7iırünc giderek 

Visamiral Daytine ziyaretini iade 
etmiş:ir . Kolordu kumandanı 

Şükı ü Naili paıa ve donanma 

kumandanı da iadei ziyarette 

bulunmuşlardır . Ziyaretçiler 

lcrövazörden top endalııı suretile 
•elamlanmışlardır . 

Dün ak~am Amerika sclarel 
konağında kröralör •üvrrisi ve 

zabitanı ~erdine bir çay ziyafeti 

verilmi~Lir. 

1 _ı ıaın\ıurg, 27 ( A .. \ ) -
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1, gece 1.ııhur ye şiddetle 
1 aın · ı .. . Ct en j'<llll\'tnl rnndı:r-

nı ··1..: 
ınuı-;ıffak olmıı :tur. 

Cinde vaziyet 

Nisanın dördüne kadar lıma· 

nınıızda kalacak olan Raley 

krövazörü içiu yapılacak merasim 
ve ziyafetlerin proğamı tespit 

edilnıi~lir. Bu sahalı türk zabi

tanından mürekkep bir grup 
Raely kröva1.örünü zıyaret cde.:-

lektir. Bu akşam saat 8 de Meci

diye krövazörümuzde amerikan 
bahriyelileri şer.-fine bir ziya
fet Yerilecek ve nutuklar söy
lenecektir. yarın Raley kruva

zöründe bahriyclilerimiz şere

fine mukabil bir ziyafet veri-

Şillıa\ 
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l>srverleri maglub etU 
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PiJad lftiçii'!:_ Haberle__r 
•lfiya civarında bir infilak 

( .ı ıladt![i\ a, 2r, (A. A.) -,, '~· . 
ı. ' 111 n lı::ırutane;inin lıir 
•r ık. 

~ 1 · ıcta takriben 1500 
•lııRr . . . . 

~'" .· ıııı nıtrot•h,crın ınfıl,lk 
'"'tir ı•· ııı ' · >tr anıelc- tdcf ol-

lt~tıır. lı [i\:\k tızak mc>ak
• cıı llııyuJ..,,,, ye 40 kiio 
·•Ictr • 
l;ıllel~· r'~sakdc lıuh.naıı Fi
" ' '~ada lıir Ç<•k eylerin 

<ııları 1 ....... ... \ı.ılmı~tLr. -l-Ia1iıı -b- - .--:-j·· --
lvıa b · ır o um 

trc;: l U'lt ıımum müdürü 
4lllcnt Ek B . 

tcfik -rem eyın 
ası v b k na, e es a hariciye 

•trı Ab'd· 
runu F . 1 ın Paşanın to-
~aıııa l crıha Hanını uzun 
kıt 1 n ardan beri vakıt va-

•:endis· · 
nıerh ını nıuztarip eden 

arnet · b' lan k sız ır hastalık-
~Öl[ı; ~r~ulamıyaı-ak hayata 

rıııı yumd 
- Cenazesi bu. .. 'k 
~Zeri Ş. . ugun ı indi 
elan k :şlı Sıhhat yurdun-
n a dırılacaktır. 
uacıhbd fo. d . a er en duydu-

ked cl~ııı teessürle ( Va kıt) 
er ı .1 .. 

"ı· k aı csmın acısına .., ıra. ed 
er. 

leceklir. 

Cumactesl günü bahriye 
zabiılerımiz ve pazartesi gunu 
bahriye mel..ıebi talebesi kruva
zörü ziy.ı.rct edeceklerdir . 

Pazartesi ögleyin gemide 

hükumet erkiinımıda s~fir şe

refine bir ziyafet Yerılecektir. 

ayni günün g~cesi Amtrika 

sefiri tar<,fınd•n sefaret kona

ğında amiral ş~rclıne büyük 
bir balo verilecektir. 

Gündüz amiral ve maiyeti er

kanı bahriye mekı.:himizi ziya

ret edeceklerdir 3 ni,anda ge

mide mükellef bir Yeda ziyafe

ti Yerilecek ve kurva1.ör 4 ni
sanda Akdenize müte\'eccihcn 

lir>nımızı terked~cektir. .. 
Sütlerin muayenesi 

Emanet hala süt muaye

ne yerlerini açamamıştır. 

Muayı'nc yerlerine tayin 
edilen doktorların kadrosu 

henüz Sıhhiye Vekaletince 

tasdik edilmemiştir. Eu iti
barla muayene yerlerinin 

açılması !daha bir müddet 
gecikecektir. Diğ·er taraftan 
halk sütlNin muayenesiz 

satılmasından haklı olarak 

şikayet etmektedir. Sütler 

hali hazır<la açık güğüm

lerde satılmaktadır. Ema
net zabılai bckdiye me

murlaıı marifetilc bu açık 
güğümlerden niinıuneler a

larak tahlil ettirmektedir. 
Emanet son şikayetler 

üzerine muayenelerini sık
laştırnııştır. 

En1anetle tramvay şir
ketinin arası açık 
Yıkılan Ortaköy duvarı 

Emanetle tramvay şirketi-

nin arasını açmıştır. 

Emanet duvar molozları
nın şirketçe, şirket de Ema

netçc kaldırılmasını iste
mekte, molozlar da yerinde 

durmaktadır. Bu ihtilaf yü
zünden Bebek hattında tek 

hat işlemektedir. 

Emanet meseleyi halle
derek ikinci hattı açmak 

ıçın şirketle müzakereye 
girmiştir. 

Telsiz telefon 
r elsiz telefon şirketi müdürü 

Hamdi bey firkete ait b~zı 
mesailiıı halli için dün Ankaraya 
gitmiştir. 

Müzeler ve hafriyat --
'fopkapıdaki harem dairesi ve 
silAh müzesi nezaman açılacak 
Çemberlitaştaki sondaj başlıyor - Kassen, bu 

sene gelmiyor - Liçman heyeti surlarda genel 
tetkikat yapacak -- Silah müzesi mütahassısı . 

da gelecek -- - -
lstanbul asan atika mü. alan d:ınimark::ılı mütahassıs 

zeleri müdür muavını ve nisanda işe başlıyacaktır. 
Topkapı sarayı müzesi mü- Burada asarı atika çıkar -
dürü Tahsin Bey, kendisile mak için hafriyat yapılması 
görüşen muharririınize mü- mevzuubahs değildir. Bu, 

ze ve hafriyat işleri hak- sonra düşünülec<:k şeydir. 
kında şu izahatı vermiştir: Evvela sondaj netice~;, 

- Topkapı müzesının burada asarı atika bulunup 
şimdiye kadar açılan daire- bulunmadığı tespit edile -
!erine zanıimcten harem ccktir. Sondaj, daha ziyade 

tarafından bir kısının daha buranın eski vaziyeti hak -
kında bir fikir alınmak açılması için çalışıyoruz. 

Hareminin evvela mimari : üzere yapılacaktır. 
itibarile kıymeti en yüksek ı· Son senelerde Hipodro-

1 'h ı · · - 1 mun mevkiini tayôn maksa-o an cı et crını açacagız. • 
Fakat bunun ne zaman 1 dile Sultan Ahm t meyda

mümkün olacağı şimdiden 1 nında ve ci,·arında hafriyat 
kestirilemez. yazın orta _ 1 yapan Mister Kasscn ve 

sına doğru imkan hasıl l riyasetindeki heyet, bu 
olması muhtemeldir. sene gelemiyecektir. 

. Geçen sene surların ka-
lzmitte birkaç ay evvel 

ra kısmı üzerinde tetkikat 
bulunan heykeller, hava!ar 

yapan Professör Uçmanın 
müsait gitmediğinden henüz 

bu sene de surların deniz 
şehrimize getirilem"miştir; 

kısmı üzerinde tetkikat ya-
yakında getirilebileceğini 

parak lstanbul surları üze
ümit ediyorum. 

rindeki tetkikatını ihmal 
Hafriyat faaliyetine ge- etmek üzere gelınesi ihti-

lince, Çağaloğlunda (içtihat) mali kuvvetlidir. Bir de 
matbaası önünde çıkan Topkapı sarayında açılma-
sütun ve başlıkları tetkik sı düşünülen silah müzesi-
ettik. Bunların nakli müş_- · · ı nin tanzımı işile meşgu 
kül olduğundan şimdiki olmak üzere mütehassıs 
halde bulundukları yerde Professör Şcoklayn gele-

bırakılmasına karar verildi. cektir. Silah müzesinde 

Açılan çukurların kapatıla muhtelif devirlere ait kıy-
bileceği şehremanetine bil- meti haiz 'türlütürlü silah 
dirilmiştir. vardır. Bu müzenin ne 

Çemberlitaşta sondaj zaman açılabilccef;i belli 

yapmak Üzere müsaade değilclir. 
-~~----._ .... .-..~~~ 

Darpanemizde 

lldıt.1111 i~l<'ri 
Galata rıhtımı 
genişletilecek 

Halice rıhtım ya11ılacak 
isıarıbııl rıhtım şirketinin lıü

l<Lınıelle lıalli icaı> eden bazı 

nıualliıl; nıe,;ı,Jelcr için ,\nkara

da d c•:a ııı eden müzakerat dc
V3111 etmeı.tedir. Bu hıı>tıs!a 

teşkil olunan komisyon !-azı 

nıa:ldeler tespit etmiştir Buna 

ııazar111 Malice bir nhtıııı inşa 

edilecek ve Galata rıhtımdan Sa
lı pnarıııa kadar uzatılacaktır. 

Bıı koıni•yoııda hazır bulunan 
rıUıın şirteıi ..,üdürü ı\\. l(o

noJ Aııkaradan avdet etmiştir. 

Komisyonca tespit edilen bu 
maddeler B. ı\\. M. sinin tas

dikıııa arzedilecektir. 

Elektirik tarifesi 
Yeni elekırik tarife komisyonu 

2 ııi>anda toplanacaktır. Komis

yon ııb.an, mayıs, haziran için 

tarife yapacaktır . 

Vilayet hakkında rapor 
Vıiiiyclin umumi ahvali 

hakkında bir rapor hazırlan

maktadır. Bu rapor ikmal edil
dıkten sonra Dahiliye vekaletine 

gönderilecektir. 

Emanette daktilo 
Yeni harflerin tatbikine baş

laııalıdan beri Emanete (300) 
hanım daktiloluk için müracaat 

etmiştir. Halbuki Emanet bütçe
sinde daktilolara ait ayrıca 

tahsi, at yoktur. Her dairede katıp
likler inhilAI ettiği zaman buraya 
daktilolar katip sıfatile tayin 
edilmkıedir. Bu itibarla dakti
loluk için yapılan müracaatlar 

kabul edilmemektedir. Eğer 

şiddetli ihtiyaç hasıl olursa 

emanet bütçesine daktilolar için 
tahsisat konacaktır. 

Muhtelit muhake
melerde 

Türk - lıalyan mahkemesi dün 

7 dava hakkıda karar teAıim 

etmi~tir. Klman Sori Kent is-

y . f ı· } d ,. d . l mind~ki bir İta!yanın hükomeelll aa ıyet sa 1asın a resmı aıre ere timiz aleyhinde açtığı emvali 

mahsus kristal lavhalar yapılmaktadır gayri menkule davası reddedilmiş, 
-----· Madam Estellanın emvalı men-

Bunlardan başka madalyelcr basıldı. 
Yakında ınühürle hazırlanacakh· 
Yeni mesklıkata ait 

bronz ve nikel pulların 

darbından sonra bazı ma

dalyelerin basılması ile 
meşugl bulunan Darpa
nemide son zamanda yeni 
bir faaliyet sa hası açıl

mıştır. 

Yeni faaliyet s:ıhasında, 
kristal lavhaların yapılması 
ıçın çalışılmaktadır. Bu 

kristal lavhalar, dairelerde, 

müesseselerde, odaları, muh-
telif kısımları gösteren 

lavhalardır. 

parışı ıçın bir müracaat 
vaki olmuştur. Darpane
mizdeki yeni faaliyet saha

sının mühim varidat temin 
edeceği anlaşılmaktadır. 

Bundan başka Darpane
de yeni harflerle resmi mü

hürlerin yapılmasına da 

yakında başlanacaktır. 

kule davası hakkında da selii· 

hiyet koran verilnıişiir. 
Diğer davalar hakkında fıra 

kararları verilmiştir. 

Avrupadan dönen 
talebemiz 

ficaret odası tarahndan 
Liyon ticaret mtktebine ikmal 

tahsil için gönderilen talabe
lerden Fuat Efendi üç sene 

tahsil ederek diplomasını almıı 

dün şehrimi2.e avdet elınişlir. 

Diyamandopulos 
gidiyor 

Yunan mubadele başrr.urah

İınsı M. Diyamandopulos bugün 

Aıinaya müteveccihen hareket 

edecektir. Yunan murahho<ına 
mü~arir M. Mamapulos da re
!akat edecektir. M. Diyaınan

doplos Atinada hükumdine 
muhadde müzakeratı hakkında 

malumat verecektir . Mumaileyhin 

Cam üzerinde yaldızla 
tespit edilen yazılar, Türk 

san'atkarları tarafından ya

zılmakta ve tespit edilmek

tedir. Gerek yazıda, gerek 

bunların yaldızla cam üze

rinde tespitinde Avrupada 

yapılanlar kadar muvaffa

kiyet gösterilmiştir. 

9 Eylül sergisine mah
sus madalyelerin imali bit- , 
mis, bunlar teslim e<lilmiş-. . 

yeni talimatla on güne kadar 
avdeti muhtemeldir. 

Ticaret odası kongresi 
Hariçte tanesi üç buçuk 

liradan aşağı yapı lmıyan 
bu lavhalar, Darpancmizde 

180 kuruşa yapılmakta<lır. 

Şimdiye kadar Maliye 

vakaleti hesabına 1500 den 

ziyade lavha vücuda getiril

miş, gönderilmiştir. Diğer 

resmi daireler de sipariş 
vermek üzeredirler. Husu

si müesseseler tarafından 
da siparişler vardır. Dün 
askeı'I müze müdürlüğü ta
rafından da 100 lavha ·si-

tir. 

Ticaret odasıda 
Ticaret odası sanayi ışlerine 

ehemmiyet verilmediği sanayı 
erbabının mulıtdil veoilderle 
şikayetlerini mucip olmuıtu. 

Oda idare heycli son ictinıa

ında bu lıusu'u müzakere et

miş, yapılacak yeni teşkilat 

ef>naslnda sanayi ve ticaret 

kısımlarmın tefrik edierek her 

iki ~ubeye aynı derecede ehm

miyet verilmesjııi ltararlaştır

mıştır. 

lstanbul Ticaret müdüriyeti 

nnntakası dahilinde bulunan 

Ticaret odaları murahhaslarının 

i§tirakile aktedilecek kongresinin 

içtima günü 1 5 nisan olarak 

tespit edilmiitir. Kongre nızııa
mesini lstanhul limanı ve Tür

kıyede şirketçilik mevzuları teşkil 

elmektedır. 

Toplanamadılar 
Dün Türk oı:a~ında akıeJil

me.i mukarrer gayri mübadiller 

l kongresi ekseriyet olınadıııı için 

yapılamamııtır. 

Bir sual!. 
Berlindeki ilim mücss ~ iesinin 

öğrenmek istediği Şt"}' •• 

Berlini.ı ılıın ı; üt: ::-cscleri H.lt:n 
biri alıircn polis nıüdiiri yclinc 

bir ıııcklııp göndererek p3ra 

ıııııkabilııı ·:k lıeıııciııs!ı·rıle mlı

msebdte btılun~n •er' ek fal'l
şcler, h:ıJ;J.;ında b· zı sııalicr 

sormaktadır. 

J\aııunlara konacak ccn l.·r 

etrafında tetkikat yaptıgıııı bil -

diren nı üesscseniıı ınektu hıı ııda 

bu mevzu etrafında ıniitaaudil 

s~allcri ihtiva etıııektcdir. l 'oli:; 
müdürlüğü 

wrccektir. 
icap eden cc,·abı 

F oş için ruhani ayin 
Dün fran;a >darctinin ~en 

Lui kli>c,inclc mütndfu nıa

rc~:ıl Fo~uıı btirahaıi ruhu 
için bir ruhani ayin yapıl

mı~tır. :\ler:ı>inıc sefir 11. 
Dü~ambrön riya,:ı;t ctmi~ •·c 
ltaly:ı sefiri ~I. Or>ini, Ame
ri\;a c>firl 1\1. Crm·, lldçika 
sefiri 11.Lcckkr ,.c dil(cr >da

rctlcr erkanı Ye pek çok 

ecnebiler hazır bulıınmu,

lardır. 

Fransız sefiri 
Fran,ız sdiri \]. Dü.:ıın

hron ehin '.\lar~al l 'o~ iç'r. 
,·apılan ayinden sonra .\nkn

ray•~ hareket ctnıi::tir. 

Liman şirketinde 
Liman şirketi he;eti uınumıye 

içtimaı cumartesi günü toplana
calctır. içtimada yeni m~cli<ı 
idare intihabatı yapılacak, faalıyet 
raporları okunacaktır. 

Vilayet meclisi 
Vilayet umumi mecli•i dün 

toplanarak müzakerelerine de

vam etmi~tir. Sayım ve ka1anç 
vergileri munzam kesirleri 
ni~betlcrinin tayini, idar<"i husu4 

sıyeye ait munzam kesirlcrle 

maarif kesri ıııunzamları ni•
hctlcrinin tayini keyfiyctı bütçe 

enhünırnine havale edilıııiıtir. 
Sıli>Ti kazasında umumi mec

lis :ı.lalığına Asım Beyin inli· 
hap olunduğuna ııtıla ha.ıl 

cdilmi~lir. Bund•n rnnra Nafia 
ve lıüıçe encümenleri me,ai
lerine devam etmiştir. 

Vilayet meclisi pazar günü 

saat 1 4 ,30 da tekrar toplana

caktır. 

Güvercin amatörleri 
toplanıyor 

Gıiv~rcin amatörleri 29 
mart 1929 cuma günü saat 
14 te Harbiye nıektehinde 

toplanarak idare hr yeli intihabı 

ve gü,·ercin almak btcy"n aza

ların ve amatörlerin kaydi ile 

me~~ul olacaktır. 

tırıl'!n lngiliz vapurunun 

adı<lır ve " bı'n yalııızıın • 

demektir. Rivayete gör" 
bu gemi kaçak içki - ho1 

l Amerika burası gibi dı·i:i l , 
orada bütün içkiler kaçak-

! 

ı 
1 

tır- götürüyormuş. 

- Dur! dt"ınişler, d•ır-
manıış; batırmı~lar. Bu ~·;"• 

ıııiııin batırılışı ilk yazılclı

ğı gün köşede bucakla 
kalmıştı, sonra ikinci sayı
faya geçti. Nihayet birinci 
sayıfaya girdi. Bu mesel.

acaba Amerika ile İngilk
re arasında bir harbe sc

b<'p olur mu? deniyor. 

Fahreltin Kerimin kula~ı 

çınlasın, içki yüzünden 
yalnız tek tek adamlar 

boğulmıyor, gemiler de 

batıyormuş. 
Hatla gene ayni sebep 

- Allah korusun - belki iki 
millt'li biri birine dü~iir(ir
mii~. 

Gönül diler ki ( İ' m ah
nc) gemisi gene tek haşınıı. 
yalnız kalsın. Yoksa hadi -

sat onun yanına bi~.;:okla -

rını gönderecek olursd 

felakettir. 
lf. 

Zepline dair! 

B
eıı bu satırlan ya -
zarkcn bir türlu 
gclcmiyen bahar, 

bir llirlli çıkııııyaıı eski za
man maa~ları gibi, bı-kle -
diğiıniz Zeplin, !ıeniiz gd
mcmişti. 

İkı gündtir onu bc!diyen
lcrin boyunları, mutlakı 

ağrımıştır. Belki bu satır -
lan siz okurken o kocaınaıı 

lıava sefinesi gdip gcçıni'
tir. 

Bu sabah herkesin zep

lini btklediği bir sırad:ı 
Türkiyede uzun zaman bu

lunmuş neşeli bir Alman 
diyordu ki: 

- Eski uımanlarda bir 
Osmanlı sultanı kaptan Pa

şasını çağırtmış: 

- Haydi gemilerini top

la, Malta adasını zaptetl 

demiş. 
Kaptan Paşa dön mi' ş, 

dolaşmış: geri dönmiiş. Sul· 
tan sormuş: 

- Ne yaptın?, 

Kaptan '_Paş3nın cevabı 

şu: 

- Malta yok olmuş; 
aradık aradık; bulamadık! 

İhtimal bizim zeplin d~ 
lstanbulu bulamadı, geçtı, 
gitti; Almanyada sorduklan 

zaman kaptan Paşa gibi 
cevap verecektir: 

lstanbul yok! 

Hazırlanan tarife ~ . ,, 1. 
1332 senesinde tanzim edı- 'f"(Jtu/lfİıt. 

len gümrük tarifesini yeni lıaıı.an ( I 
tanzim etmrğe memur konıisyon jliiiiiiii;;;;;iiiiiö;;;,;;;;;;;;;İİİİİÖ _____ İİİİİİİ!! 

Ankaıadaki me.aisine de,·amMen-.lek~thabereıcr~ 
eımdktedir. Bir beraat kararı 

Komi•yon yakında ı·azifesini 
biıirerek layihae>mı meclise tak
dim edecektir. 

Mecli>in bu devr"sinde mü-
1.akere edilerek kesbi kanuniyet 

dme•i çok muhtemel olan 

yeni tarife malı ve hami re

simlerden ibaret olmak üzre iki 

mühim esası ihtiva etmekıedir, 

E,ki tarifen tatbik olunurken 
eşyanın takdir edilmi~ kıymetin
den yüzde 14 alınırken yeni 

tarifede bu miktar yüzde 20 ye 

çıkacakıır. bu hesap, alclumuın 
eşyada olmayıp, bazılarında dal-ıa 

az, uazılarında daha fazla ol•

caktır. 

Y eııi lıapbaııc ,'<ıpı
lacak mı '! 

İznıirdc 
Ltıhaflye ın:t~<lzalar ını ~ig- ırt 

parıırnı.ı llıııanıı ka$leıı ı:ı~ııı ı' -
in maz·aın \'czir zaıle Abl -
kadir \'e daıııadı ll\cl:ınd det;. 
diltriıı İzmir ~ğır ctzı ın.ıbke

ı:ıeoimk dcı :tııı edcıı ıııııh~· e
ı~clcri ı:eçeıı giin iıı11ın bı • . 

mıış, berae !erine karer ver•.

ıııişlir. ~l~zıaıııl"r biyük bir 

şevin\ içerisimlc ııı:ıl:l;enıe ~~

loıııııııı ıtrketınişler ,.e dosthrı 

I laraı:nJan tebrik edilmişlerdir. 

ı ··;ı~~~:i;··i;~i~~;;,~ı:·t~<l;;:········ .. ••••• 

1 i ct1:ıuulda yeni bir hapis.ın• 

1 
inş"'ı hokkındaki bir suale kar

i, ıı bunun henüz t :ı.ıauvur halind·· 
bulundugunıı söyl"miştir. Hapi· 

Hapisaneler umumi müdürü 

Mahmut Nedim Bey, ~dıiri-
1 

san ti erin idaresi husu.unda L. tı 
tadıliıt yapılac,ığı ri\ayeı edd· 
mckkdir. 
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1 
-= -· Skapaflov~a .... -~n·ı ( ADLİYEDE ) Y~rli turna~ tullannıalıyız 
Alman donanması kendı kendısu~1 jl • • tt "ıarnrı blriocı .anı .. mıııdadır ı 

AfrT.ı ıi <it .ti11i..dı'iı~-
yP'tÜ ı d nı :! Şehremininde 
Deniz aptal mahaJlc.~ade Bö
rekçi ,;okağında J6 numaralı 

56 da 8 hi»c>i mahlt\l arsa

nın hb,ei mahlıllc>inin !Uzumu 

tefe,·nır.u ınahalle,;i hcy'eti 

ilıtiyariye'i vasıtasile icra 

kılınan tcbliğawı hi,;sedaıfar

dan bazılarının mahalli ika

metleri malıinı olmadığı cihetle 

tebligat icra cdilememi~tir. 

mezkCır arsanın hissedarlarının 

tarihi ilandan itibaren üç ay 

zarfında bizzat veya bilvasıta 

nasıl bahrdı? 1 y etımlere aıt beligdir ki biz .bunun kar-
Muhnrıiri: Amiral Fon Röyer Mütercimi: M. Gayur şısında bu fedaka" rlıg" 1 du··. İşlerin tasfiye&i bitiyor "'. - Sll ~--- .~ - 1 • Eytam sandıj!,1 i~lerinin rns- şünmekten uzak kalacağız. 

l~s (lre t iı I i /\, g·z ı ı l le /'l fiyesi ile nıe;gul olan komis- Bu münasebetle yerli ku-
---- ___ ---- __ ____ yon, adliye daire,inde m[id- maşlarımız fabrikalarımız ve 

in/~·Ji:::. k.ıunaıulanlığı A.lnıan geıni/Prinin 
arasuıdrı sandalla 1111'inakalr1tz bile 111en<'

diyor ve dcni:::.e i11e11 sandallara ateş 
edil111esiııi e111rcdi;·ordıı -Aynı z;mıanJa yapılan 1 

prn:~'tomnı bildirilmesi için 
1
1 

!.lıııan baş Luınandanlıgma bir 
tclgr.ıf ;;ondcrildi. Tahriri 
J 'rotcsto gemiler batırılkcn 
Lıybolduğu cih~tlc telgrafın 
:'1ct'lini hır;ıya Lkr.:c,liyorum: 

" İngilız ba~ kum.ındanlığı 
2 ı ;cşrinbani tarihilllk bütün 
:\iııı;ııı sdaiııi üzcriııdcki 
baııLlırAınn u,:ulü mer:ısıııı 
ile indirilmesini ,.e badema 
1'il.imüs;1,1,k bJmlır.ı çekil -

nh:nıcsini cııırcımi~tir. Buna 
n •ıkahil hrnıLn protc to et -
ııııı. Biz ııım-;ıkk.ıtcn si!.ilıuıı 
h, ·it .:dilıııişiz. ~lüt.ın.:ke 

Şc«.ıiti bitaraf liıııaııJ.ırl.ı, düş

man limanLırıın avni lchikki 
Llıııcttcdir. !\asıl bitaraf li • 
ııı.ınl.ırda bandıra indirilmezse 

dü<ıııaıı limanlarında da indi
ıilıııcıııderi icap eder. İngiliz 
b,ıs kun1:ıııd.ınlığt nnılıascma

t ·ı yalım: talik cdildi[;ini ve 

hali harbin ht:ııüz mevcut 
c,ldugumı beyan ederek pro

h:-tonıu. reddetti. Bir İngiliz 
iiııı:ııııııda bulunan diışın;m 
;!t.:mih:ri ııczaı\!t altııııl.1 bu
'mıdukça bandıra çclmıeleriııc 
nıü,aadc cdilmczmi~. Bu 
noktai nazara iştirak cdeıııc

diın . )) 

\"ı'ıruduımızun akş.ııııı İn
giliz f ilo;unun ikinci hınıan
,Lıııı Amiral i\laddcn crldnı 
tı.ırbiyc rebi Komodor .\!o

Ce'i bir~;ıç zabit ve \l.rcü • 
ııı.ıııı .\mira! gemime gön
<lcrdi. Bu zat bana Alınan 

v.ıpurları hakkında 
talimatı tebliıj etti: 

a - .\Iakinekrin 

.-:irJcki 

dcrccd 
istimali, zcncirlcrin uzunluğu 
« Firz of Forz ıı da sandalla -
rnı hartketi, gc.;e konulacak 

ı~ıld,ır, telsiz tdegrafnı istima
li, İngiliz genıikri ik müba
ı~ch.: cdikcel; işarctkr ve 
rostJ haldmJLla , 

b -- Rd 'i teçhizatın tah
kiki hakkındı, 2 ı teşriııisaııidc 
kısa bir tahkikat ve 22 de 
kat'i tahkikat icra cdikcektir. 

ingiliz Aıniralı bu talimatı 
muhtelif p:cmikrc tebliği der
uhte ctti . Atideki muhtelif 
mıl ıt Komodor Hocö ile 
aramızda karargir oldu: 

r - Filoda girip gibi hiç
l'ir sari hastalık yoktu . Has
taLır İngiliz hastane ğ-ınisine 
ııaldcdilıııcdcn mukaddem İıı
,:iliz amiralına kösterilc.:cktir. 

2 - cı Köln ıı lı;;fif kru -
.ızörü henüz gelmemişti ye 

Jıa,aratııım dcn:cesi hakkında 
hiçbir nıaliıınat yoktu. 

3 - Bandıra in,füilıııcsi 

nırinc br]ı şifahi bir pro -

tcstoda lıulııııuldu. Koıııo -

,~ıır IToccs ccv ,ıbcn İngili;: 
b.ı} kum,ıııdaıılıgının bu em
rine asl.i rnl-ıf olnıadrğı c.:: -
' abilc ıııul,nbcle etti . 

rııan haber verıııcldiı;>iın icap 
ettiğini söykdi. Onunla ,&ö
rCı~ınct;c lüzum yoktu . 

Sandalların hareketleri lıak
loııdaki t;ıliıııat glıııilcr ara -
sın,la ıııüııakah\tı imkansız 

bırnkıyordu. Denize hiçbir 
sandal inLlirilemiyccekti. \' e
rilen emre rağmen denize 
indirilen sandalbr üzerine 
ateş edilc.:ckti . Henüz cnın 
alıııa:nış olan bir torpidoda 
bövle bir bat!isc oldtı . İngi
liz. anıiralı bir tahkikat açtı; 
gece geç vakıt hadisenin 
ı.ınzzuh etmiş Ye düzelmiş 

olchığrnıu bana bildirdi. 
22 ı.:şriııismıi,!c gemilerin 

nıuavrnı.:si icra olulllhı. in
giliz- komisyonl:ırı bir takım 
ıabit, küçük z1bit \'C cfrattan 
ıııürcl;kcpti . Bunlar şüphesiz 
ıııürabıba cdccckh:ri gcıııilc
nıı mensup olduğu sınıflar 
mürettebatı idi .• \iman mü
retkbatımn güYcrtede top· 
lanıııaları, toplardan uzak dur
maları, bütün kompartiıııan 

ve odal.ırın açık olması, ge
milerin pl.\nıııın, nıürctt~batııı 
rnziyctiııin, terdım;ın ,-e 
rchberkrin mıktarına ait lis
tı.:ııiıı hazır olması lııgilizkr.:c 
cıım:Jilıııi5ti . 

T cçlıizat rcf"i hakkındaki 
tetkikat s0ıı ,lcrc.:c dikkatle 
yapıl,iı . .\ksd.l depolardaki 
kömür h:rd;lc karı~tmf,lı; 
! ıülıimınat anbarLırıllLlakı 
;111 bari :ırı11Llak i 2 sa :1 J ıklar aı,ı lcl ı. 
İngilizlerin asla cmııivcı gös· 
terııı<>Lliklcri re tcdıizat ref'
inıle lıilc kırı~tırLlıgımıza kani 
oldukları mulıi.kbıktı. 

Gemileri bütU:ı sil:ılı!.ımı.lan 
tecrit cdeceginıizc ıııaııaıııı -
yorlardı. Fabt sefineler o 
derece b05altılnııştı ki itiraz 
cde.:ck hiçbir nokta bulama
ılılar. Topçu atc~ine ait aletler 
\'C ,kamal.ır olsun, torpilkr 
olsun çıkarılıııışıı. iııgilizler 
mülıimınatııııızııı ınüb:ııı. 

ıuclliği hakkında hayret gös
tcrınektcn kendilerini alama
dılar. Bubapta bir Aını.:riblı 

zabitin dalı<t sonraki bir zi -
yarı.:ti esnasında cc Baycrıı ıı 

süvarisine söylediği şu söz -
ini kayd~dı:yiııı: • filonuzuıı 
lngiltneyc karşı ne mühim 
sil.ilı olduğunu bilmiyordu -
ııuz. Eğer bilmiş olsaydınız, 

ye i:.ıifade t:1s1:ydiııiz, işler 

d~ğişccckti. Hiçbir İngiliz 
gcmısı sizin gcnıilcrinize ve 
balıusus • Baycrıı • c benzi . ı 
yemez. • 

(Bilmedi ) 

ısı D.ıriıtlalim salomında 111 

tfer pazar günü akş~ını 

MEDDAH SURURi 
J ler salı günü akşamı 

ORTA OYUNU 
Her perşembe akşamı ve 

cııın1 günü gece.i 

.__ iNCE SAZ -•il 

.~ - • \çık deniz filosu baş 
Luıııantlaıııııın mektupları tcY- 1" 

Emrazı dahilıye 

VEREM 
di edildi , Hcrbir geminin ve göğü• hastalıkları müıahmısı 

ım h.ıfazası i~in raporda gos- 'Doktor 
•cnkn nıürdtcb.ıt ııııkıarının I..! } • J Jabif) 
labulü lwkl.ııııh isr.tr cttim. ye (l}) <-

1 l ·ı Aya•olya Yerebatan Hacı Süley-) Sev; eL ı c.:cgiıııiz bi-
r .. r.ıf liııwıl:ırııı nereleri ol -
.lııı_.ınu <ordu•ıı . Bu bapta 
n,;liı111,ıı olııı.ıdığı .:ebabı 

L rilıli . 

I> İııgi!iz amir.ılı l;cııdisi 
ı ... ktttıut:n1~k i· tcdiginı za -

m:ın apartımanında cumartesi, pazar· 

le.i, çorşamba ve perıembe. Tel. lst. 
3035 

Deyin ilmühAberi 
Alır satar Ye mahsı::l yapanın. 

:\laksudiye hau 35 Deni~. 

deiumumi Kenan Beyin riya- senevi istihsalatımız hakkın-
seti altında me,aisinc dcrnm da tetkikatta bulunduk. 
etmektedir. 

l~ler, •On safhasına gelmiş
tir. Sandığa ait bulunan ~ey

ler, Emh\k ve l~ytam banka
sıııa dcvrolunınaktaclıı-. 

Tasfiye i-i mayıs orıa,ıııa 

kadar bitecektir. 

Şüküfe Hanım da yemin etti 
Kadın a' u~atlardan :\'igar 

Hanımın baro ıııcclbi huzu
runda ni;mnınaıncyc tcdikan 
yemin ettiğini yazmı~tık. 

Dün de anıkatlık nılı:<at

ııaıne:ıi .\dli ye vekaletinden 
gelen Şüklıfc l lanım tahlif 
edilnıi~ıir. 

Bedia, Ciizidc ve Beyhan 
Ilanıınların tahlifi daha cn•cl 
icra olunmuştu. Bu suretle 
J,;ı:ınbul barosundaki büılin 
kadın anıkatların tahlifi bit
nıi~tir. 

Baroya üç yeni nıliracaat 

vaki olmu~tur. Yeni anıkat

Jık namzetleri, Lütfü AH, 
l folit Arif, ı 'aliz Beylerdir. 
Takdimnamclcri J;h·haya ta
lik olunmu~tur. 

321 .. 3.ız tevellütlü
leri dAvct 

Üsküdar askerlıi( dairesinden: 
Üsküdar askerlik dairesine bağ
lı askerlik şubelerinde mukay
yet ve mukim ve henüz celp 
ve sevkedilmiyen 321 ve 322 
tenllütlü ve mezkur tevellütlü
lerlc muamele gören sair te
vellütlü efradın 15- nisan- 929 
tarihinde mahalli ınüretlepleri

ne sevkedileceklerindeıı mez
kur giiııde şübelerine müraca
atları ,.e müracaat etıııiyenler 

haşkıııda ahkamı kanuııirenin 
tatbik edileceği. 
-~~--~~--

Ocaktaki çocuk sergili 
Türk ocağından: Ocağımı.t ço

cuk haftasının başlangıcı olan 
23 nisanda bir çocuk sergisi a
çacaktır. Bu sergisin İstanbulun 
bütün anneleri tarafından ziya
ret edilmesi temin edilıııeğe ça
lışılacaktır. Sergide çocukların 

odaları, gıdaları, oyuncakları, 

J,astalıkları ve bütün sıhhi ve 
içtimai levazıınalı teşhir oluna
caktır. Çocuklara müteallik 
gıda, elbise, yatak takımı, o
yuncak ve sair lcvazııııatını ser
gide teşhir etmek istiyeııleriıı 

bilahare kendilerine iade olun
mak üzre nihayet 10 nisan 929 
tarihine kadar Türkocağı mü
düriyetine bir makbuz mukabi
linde teslim etmeleri rica olu
nur. 

r ooorruooıno·] 
.. Mektupları 

Marangozlar 
Hangi esnafı aralrına 

alıyorlar 
Marangozlar cemiyetinden : 

Ticaret müdüriyetinden emir ve 
tebligatı üzerine Sepetçi, Kutucu, 
Tezgahçı , Tornacı esnafının 
marangozlar cemiyetine girmeleri 
mecburi olduiunu müracat ede • 
cek tahsildarımıı.a derhal kayıt
larını yaptırmaları ehemmiyetle 

ilan olunur. 

TESCKKÜR 
Sevgili rnldemi7. \fımlı 

merhum l lü'ı.:) in Galip paşa 

haremi Ruiyalis hanımın nı

kuu veiat111a binaen gerek 
cenaze mern,iminc liitfcn iş

tirak buyuran ve gerek tcl
µ,raf, telefon ve mektupla 
taziyet lüc!unda bulunan kaffe 
dostlarımıza ayrı ayrı edayı 

te~ekkiirc teC'>Lirlcrimiz mani 
olduğundan cl.ınıleyc al~ni 

te~ckkiıratınıızııı iblı\ğına mu
teber gazetenizi taHit cylcrz. 
\Icrlıum Hüstyin Galip p:ı~a 
ailc'i namına 1.criıııc.i Kerime 
l laınit. 

Rakam" üzerine malumat 

vermeden eve! bu tetkiki
mızın iftihara değer bir 
netice verdiğini işaret ede

bilir ve diyebiliriz ki gerek 
yünlü gerek ipekli kumaş 

imalatında fabrikalarımız ta- müracaat etmedikleri takdirde 
mamile muvaffak olmuşlar

dır. 

Bu hJ.ısusta, Karamürsel 
mensucat şirketinin müdü

rü Mehmet Ali beyin ver
dikleri izahatten çok istifa
de ettik. 

Yerli mallar iki sınıfa 
ayrılabilmektedir. Birisi ka
ba kumaşlar ve şayaklardır. 

Yerli yapağı ile yapılan 
bu kumaşlar kısmen askeri 
kumaş olarak yapılıyor. 

Mühim bir kısmı da Ana -
doluda halk tarafından 
memnuniyetle kullanılıyor. 

Bu mamulatın nefaseti ve 
muvaffakıyeti karşısında e

velce piyasada sarfolunan 
Bulgar ve Avusturya şayak
ları artık piyasamıza gel
memektedir. Bu kısım is

tihsalat da memleket ihti
yacını tatmine kafi gelmek
tedir. 

Diğer kısım ince kumaş· 
!ardır. Bunlar da kantite 
ve kalite itibarile günden 
güne inkişaf halindedir. 

Mehmet Ali Bey "bu in
kişafı Türk ocakları teşkila
tına medyun ve minnetta
rız,, diyor ve işaret ediyor 
ki; ince kumaşlanmıida da 
Avrupa kumaşları zarafeti· 
ni temin etmek rağbet 
karşısında güç değildir. 

Bunun için tezkiıh degiş
mez, yalnız bir iki müte
hassıs ve desenli kumaşlar 
için de bir iki desinatör 
getirilir. 

Yukarda rağbetin arttığını 
söylemiştik. Bunun içindir 

ki 2 sene eve! 20 tezgahı 
olan Karamürsel şirketi bu 
adedi (40)a iblag etmiş ve 

(60) yapmak için tertibat 
alnıiştır. Diğer fabrikalar da 
bariz bir tevessü halinde
dir. 

İstihsal miktarı 
Kumaş imal eden fabri

kalaeımızın mühimleri şun

lardır: Karamürsel şirketi 
sanayi ve maadin bankası

ait Hereke ve defterdar 
fabrikaları Süreya Paşa fab

rikası, lzmiree şark halı 
kumpanyasının fabrikası. 

[Bunların senevi istihsal ye

kunu [ tabii vaziyette ] 
1,850,000 metreye baliğ 
olmaktadır. 

burada bulunan hissedarına 

teffiz cdilccegi ilan olunur. 

lstanbul icra dairesinden: Fehi
me H. hali hayatında Mehmet 
Remzi Beyden istikraz eylediği 

2500 liraya mukabil vefaen 
mefrıığ olup Sait Beye dair ve 
temlik olunan tezgalıcılarda 

HOsam bey mahallesinde zeyrek 
caddesinde üçüncü çıkmazda 

atik 40 ve cedit 8 numaralı 

maa bahçe bir bap hane bil
vekale ve bil'asale Ali Edip B. 
borcu tesviye etmediğinden do· 
layı ilıalei evveliyesinin icrası 

için 39 gün müddetle müzaye
deye koımlmuştur. 

Hududu ; crphesi tarik sağ 
tarafı Kamile H. ın arsası sol 
tarafı mülga İstanbul kadısı ve 

hemşiresi hane arsası ve bazen 
Hayriye H. ııı hanesi arkası 

Naci:,'! H. Mustafa Ef. 
haneleri ile mahdut ikiyüz alt
mış buçuk arşın terbiinde ara
ziden tahminen yüz elli altı ar
şın üzerine ınebna bodrum ka
tından mada dört hattan ibaret 
zemin katı kagir yaııgııı duvar
lı haricen tahta kaplamalı bazı 

cihetleri muhtacı tamirdir. 
11\üşleıııilatı; bir bodrum o

dun ve kömürlük mahalli zeıııi
ınini çini taşlık gömülü su kü
pü zemini çini mutfak incir a· 
ğaçlarıııı muhtevi emme basına 
!renk tulumbalı kuyu iki aralık 
iki büyük sofa bir kısıııı yükliı 

ve dolaplı altı büyük oda iki 
odası cihaımümada bir sofa ve 
tarafiyininde ç~tı araları olup 
mezkCır sofadan zemini çinko 
döşeli balkona çıkılır odaların 

biri yağlı her tarafa naıareti 

fevi<a!adeli ve elektirik tesisatlı 

ve malzenıei inşaiyesi birinci 
derecededir. Kıymeti muhanı

minesi 7280 liradır. Fazla taf
silat 926-4742 nıımaralı dosya
dadır, miiracat olunabilir. Mü
zayede l staııbul icra dairesi 
müzayede şubesinde 2-5--920 ta
rihinde saat 14 den 16 ya ka
dar icra kılınacaktır. Talip o

lanların kıymeti ınuhamıııinesi

ııin yüzde onu ııisbctiııde pey 
akçesini vezneye teslim ve biz
zat veya bilvekfıle müracaat ey
lemeleri il.111 olıııııır. 

ı Damla 1 
PERTEV 

Esansı 
Mendilinizi biı· 

Karamürşel şirketi ahiren haf ta muattar 
bir de şapka fabrikası aç- 1 kılar. 
mştır. istihsal miktarı sene- --------,•••.ı:S 
vi yarım milyon metreye recektir. Metingin (5) ma-
yaklaşan ipekli kumaşları- yısta yapılması düşünülınek-
miz hakkında edindiğimiz tedir. 
ma!Umatı da yarın verece-
ğiz. 

Yerli kumaş ve talebemiz 
Yerli kumaş cereyanı. 

büyük memnuniyetle aldı

ğımız habere göre talebe
miz tarafıııdrn hararetle 
karşılanmış ve bu hususta 
faaliyette bulunulması ka
rarlaştırılmıştır. 

Bu faaliyet arasında bir 
mcting akti hususu da var

dır. Talebe birliği bu hu
susta müsade almak ıçın 
Ankaraya bir heyet gönde-

Talebe birliğinin senelik 

kongresi (5) nisanda yapı

lacaktır. Meting meselesinin 

kongrede hararetle mevzuu 

bahsedileceği tabii görül
mektedir. 

Talebe birliği reisi Ferruh 

bey dün ticaret odasına gide

rek memleketimizde imal edi
len yerli kumaş, mevadı 

iptidaiye ve fabrikalar hak
kında ma!Umat istemiştir. 

Oda lazım gelen mrluınatı 
verecektir. 

'. .. ~~: stnema '"'·. . ~ 
-r( ~~--~ 

-c o __ oo oo o oo oo [i] oo ~ ===-
' 

1 
Darülbedayideı 4 Melekte: 1 

Aynaroz kadısı Ölüm ledayi1eri ( , 

O Elhamrada: Majikte: l..ı 
Sema aıeıler içinde ve b.l,.ı 1 1 1 Şampanya neıideleri 

O 
Operadaı il Asride: ( 
Zafı beıer ,. Matahari ~ 

O ODU ::~ 
ŞEHREMANETi FERAH S!NEMAD~~ 

m 
Vo/ga- Volga. 14 kısım ı.' -

Tepebaıı 
Tiyatro • 
ıunda bu 

~ dünyanın en meşhur hokJı.a . 
Melidis Matine 14,5 ~ 

c· 
Süreyya opreti 29 Marl , 

akşam saat 
21,30 da 1111 

Aynaroz kadısı 
Komedi 6 tablo 

ma günü gündüz maline ııt 
3,30 da Kadikay Hale tigD 

sundo Kumrular operet 3 ~ 
Nevarl Hanım ve Cemal 

Beyin işlirakilt 
Orkesiro M. Kap~ 

29 Mart Nasit Rey tenısilh'rı, 
' . t Cuma akşamı saat 21, 30 da Komik Şevki Bey birlıkıe b~ 

Muhani.rı : Müaahip udc Celil B. 

Darül~dayiin 15 inci senei Şehzade ba~ında Millet uyatr J 
devriyesini tcsit ıçın Vali « yere batan sarayı esra". _• f 
-' 1 komedi 4 perde Cuma gunu ::..; 

ve.o:i i ve Şehremini Muhittin 5 P". düz « Kızıl konan • dram 
Beyefendinin himayelerinde l bl D D yel• ta o ans ueı var;/ 
Darül~dayi san' atkiirları ve 

ı nıatı' konservatuvar muallimleri ta- Pek yakıuda eski Hat 1 ~ 
rafından büyük bir müsamere sunda ilk defa BA Y ADj 

verilecektir Süreyya ama/ör heydi tarafı 

·············································-··· ······-·-·················::::·~ ,····ı····················-···················-··'·····················--····: ..... ::::.::::::::::~:::::~::;:::::::;:::::::::::::::::1:::::::::::::::::::::::::::-···· ' 
• ı;:: 

ım MUHiT m 
~ . - ~ ~ r 
:;:: ~ 

llil ~==-=::~~~::~~~~:~:~~::~~!!.:::::::=~ ~ 
l·ııı !ı GÖZ DAGI; Salon ve mektep temsili i.i ~ 
1:: •• . :~. 
'iıE !! REŞAT NURi ii i 
ı... ı:.: ..... .-.·-···- .. ·--··:ı---11·····---···· .. ·-:: •:· .... ···-·--······=··===Hft·-·-·- ...... ıı._ ..................... "" ••- I~~ iiii mr.r.a=:ıı:::ı:=::::::cam:s::ı--=:MX1111::ı:::m=c:u::-.:ı=ır.-r.:ıı .. :: :~. 

·m ii KARAGÖZ: Üç renkli iki sahife: 1! ili 
illin . •ı 
"I !! Muharriri: OSMAN CEMAL Rssamı: MÜNiF FEHl!'ll !l ~ 
~·- .. ······~, •' i::: ::::tc:cı:ıu::rnnı: :r:::ı:ı:ıuıı=:a::r.:ımsa: :: :::::ı::::::::: :::cı:: :::~:: ••• ••• .. . ,: 

lfü 5 lıikaye ıniiknddit ve miılene\'Vi makaleler, yiiıu ı· 
·:: t • 

1
1!1 mütecaviz resim, elbise kalıbı Vs. Vs... ..~ 
·~::-··········-············-··-······································· ···············::: ::·:· =•••••••••••••••••••••••••ı•••••-•••••••••••••••••••ı•••••••••• •••••••••••u••• •••• •••--!••'••' .............................. ··:··········--·········~· ..................................... : .. •• ...... EJ;:·;;;·-;;İ;~;·· ,;;~·İıİe~·;~~;,:~··········EJ;~;,;İ··~~l~~~···-;;~İık.eme.': · 

den: Edreınidin kapuci ba~ı den: Edremit ,ı\ guıl\·a n:ıh. 
. . , . -. .. 1,n 

mahallesinden ıniitC\ affa efe ''CSının f•,ıı ,,·cc ı koyııil' 
J " _,;· 

l!ırahiın oğlu :\hı stafa efendi 
tarafından Edremit haıinci 

maliyesi aleyhine ikame olu
nan tc>cili tapu davasının 

iı.:ra kılınan nıuhakcmc,;indc 

miit!dci k:ıpucı ba~ıQda celı

he,i tarik zemini koca ağa 

oğlu l!ırahiın yc'<ırı pirııcci 

h.ıcı J lliscyin cfcmli arka" 
balcıoglu hacı zc,·cr'i hane 
!erile ıııalıdut ve pcıleriııin 

yirmi iki sene mukaddem 
kaztaı:;lıoğlu Recep zc\'l:c,i 
ayi~cLlcn haricen i~tira eyle
diği \: e bila niza tasarrufııııda 
iken yefatilc vcrese,;i bulunan 
zevcesi Ganime ile kerime
leri Fatıma ile Şlikniyc ve 
oğlu bulunın<1'ı h:ı,ehilc kcn
dhinc intikali J;\zıııı gcluı 

mı.:zkı'ır hane tapuda mııris · 
!eri naının.ı nıul.ayyet olıııa

t!ığından kendi namlarına 

tapuya te>eilini tah:p cylc
'rncktc olduµ;ııııdan ijLıı hane 
ile al<tha'ı olan YC ta"ıı-ruf 

iddia.-inda buluıwııl:ırın )'C\ mi 
ıııulıakcınc al;ın •) .\lart 921) 

cıınıartc.>i µ,iinüm!cn ıırnkad

dcm Edremit hukuk nrnhke-
nıc ... inc 
liizuıııı 

tedikan 

nıuraı..:aat 

kararı ·mahkemeye 
ilan olunur: 

SOGUGUN 
RÜTUBETIN 
VE TOZUN 
rah&tsfılıklarından 

kftodlolzf viksye tein 

VALDA 
PASTIU.ERİ 
ıaııınat edlnl• 

8\itüo cc-;;,;; ve tcı~ 
depoharıoda 

••tlla:-. 
VALDA 

ıımlef tışıy•ll lıutular 
der11dade tıltp edl ıılı 

Ali kula oglu lJlisc) in t.ı 

fından ha:lind maliye ;ıl<' 
hine ikame ıılunaıı ıc;dl ı;· 

·ıı'l .. pu da\·a;;ının ıııuhakcnıt''1 

.. 1 1 . 1 . J . • tl1J1Jı~ 
nıul L cı ;aıwc crının . n 
ıne\ l,ii:ıde ~ark;~n abdLı!l:• 

1 \ I· ~im:ılcn deli .\hmct ve ;n · 

·~· il tarlaları garh~ıı Koca r,, r 
ccnubcn çayla mahdut M

1 

1 . -· 1 ·ı b 11·ı· Jjf l onum tara ı c ay;ıt ·" 
hudmlıınt!a bpcı ı;cçııı<· 
mev!Jindc ~arken ;\Jiıııuil 

}lL~fl 
garbcn :\lchnıet \'C ccıııı 

1 
hacı ,\J u"ı sima len çır' t 
'.\lchıııct nıal,krilc ııı;ıh<h. 

.•ıl 
keza dôrc diinlim ve ) ' 
Kcrkili nıcvkiim!c sark:ı ll tJ 

rik garbcn kan ;\li ccno; 
ben çakal o,ınan ~irıı•11 ';. 
;\ [u,;ıafa ile mahdut tıır 

cenıan dokuz dônliııı c:ırl'11 · 
· · ı b · r •' yırn1L sene. en crı ta~arrtı · 

İcdiAi halde tapuda ınıı~:t)' 
ı:ı~1· 

yet olınat!ığmdan i~bll 

\'aklc hakkı ta,;arnıf it!Lfi.ı· 
ı h -ı~' sıııda ıulmı:ınl.ırm mu · 

.. .. 1 >8 ·c ıı·'o 
ıııc .~unu o an ~ n1:11 'll· 

1 .. .• 1 11 oınl, 
p'r~cnı ıc ıı;ıııııınc en ı · 
dem Edremit lıııkuk ııı:ılı~' 
nıc,ine ıııiir:ıc.ı:ıt cylcll'' 

· rk''ı 
nı:ıhkcmc J.::ırarıııa tc' 1 

il:\n olııııur. _.,./ 

Satılık arsa .. 
ı"cs• Bostancıda Bağdat ca' · 

11 

de IJir ıarJfı dcııiz kenarı .• 
kt:ı.rı• 

(9000) arşın ınlirabbaı ııı .. •: 
• ,., ı.!!k\. 

da fabrıl;.ı ve antrepo '" . 1• 

yapılmasına müsait iki kıt'.ı: , 
. . t J'c;;ınu sa bır ay zJrfıııJn S:'?. ı ... :> J\J 

• 1 ·ıs.ı:ıl 
!alıp ol;ıııların ;er t~ııı. \· 
18 arasında Oabtada oıııer . 

S ı11:1r;1v 
bit lıanmda 3- 1 11

'.
1 . '.,, ,., 

lıali ta,fiycde bulııııan fııı s· . . ı:ı 

noniııı şirketi ıııüteşcbbı>• c, 
·· ·ac·ıot fi ye ıııeııııırlarıııa ıııııı • · · 

ıııeleri ilruı ollllıur. 



e - a ı--- !!4--.. 
tpor. 
Yarınki futbol Yarım kalan tcşebb-. s 

~--------------

t Kartal 
.. .. .,.,...._;.ittchi~ Jfon.s~~,-e , rikaları) 

· .in yüzü m tccaviz muhtelif kooserve 
v.' e( den ıp,.ıa<la hu sl ve eni techizatı sayesinde 

memleketiıvi~<le ilk defa oforak yalnız fabrikamız 

tarafından • iaı:ıl edilen ve Avrupa müstahzeratına 
· rekabet edecek bir nefasette olan : 

Dublı.ı Konso.ol?e Tomates Salçasmı 

·nNfUIVS QA 

ISWOlld 'IW3lDI NOWIS :ııtpvd 
•.J<ıı(A~ ;1.\wıı.o.. mıpaua[ltJtıı uıreJ;ıi•q .... vapuJpJp3 
µısa) ~~ug.I <ıı.\ aı•~J \U1J•~tµZUJUr, al\ tuuırpıoi 
-ıunq 'iuı11uQ.An,8q U1JZ1J.\ 'uowıs ~J)I •Jı.ın~;ıptı:ı 
... u ıqıJ o>JJP•lf aA .111e1ıBA:xt 'ıorinwn.A-~.u.ıqlcn.pul 
'J<ıı[ı<ııq JPff'J '.lJllfµWJ.nw J.L(d ıwız'ı .11q uı3ı wz'f;uqnw 
Vtıi9'Q, lUJl;IA'C.ll:l 01A. ıuı.1111 .. -:l)B •ıuı~n0tı8') u~nq uıpu~ 

(NOl<'llS 31<'1'.;!l::>) 
C:ı.lata.bray Rum muhtelitilc 

oynuyor 
y 

f·· ıırın "ldukça heyecanlı 
-ılıol faalıveUııe şahi} 1 , 
İl. 1 o~ 

Behrımuhiü Atlasiyi f!eçmiyc kalkcşaıı 
54Dd4l İn~iliercye n~ıl döndü 1 

l ::=:'.\-~lu;:h::t~eı::-e!~~n::.~:·,:::tc::.r:.;:il;cr .. iı.:.:nı::·ı~ç::::.::;t:::a;:.Y$.:.:i;,::ye:.:...ed::;:.c;::riz::;.~B!!;il;:. u~oı:::.;um;::;::::;;ı tıı..I o W:;.. Y J s 'l ,.ı; Y '...,. U U 
" ., txıkkaliye mağazalarında sa_tılır .• , " • ' ' " " .:a o n = u•ıo.ı1ı• a:>a.ı.~p •~ a"' .ıenenuı a1A1.11ıısu•~ 
Dizel motoru makinistlik kursu ~·:iP - •• cı.-.-, ... , .... w •'ı'"'"' ıuıı,\a ..Pı }'mbq "IPlı:> 

lll t.adJ'lllll y 

1 .rı de [! 1 b . .. L d 
ı.. " er tyl eanasın a 

ta ı · pı, •ası mukarrer elan bu 

""1ç. r şayanı dikkat olacaktır . 

ikinci devre dersleri 6 Nisan 929 da başlar. 
·Jzahat alınali ve kaydolunmak btiycnlerin Galata Voy

voda caddesinde Ba~dat haçında iiçlineü katta kurs iJar ine 

müra.caatlcri. • 

Emniyet Sandığl müd .. 
löğünden: 
lkraz Ko. İsmi 

169773 Bir altın bilezik saati bir altın saat maa 

Emniyet Sandığı 
müdürlüğünden 

:.\lüzayede ikraz merhunatın medyuııun 

bedeli numarası cisni ismi 
235 3505 Kadırgachı Bostanali mahallesinde K,\tip 

sinan caddesinde eski 14, 14 mükcrr~r 

ve yeni 20, 22 numaralı iki lıar.~ı.i'l 

Tak.in.de yapılacak il:i maç 

C,.ı•la:nay • F enarbahçe kü -

ç-;r ri ara:ıındadır. Küçüklt!riD 

l.UCınıındı her iki tarafın birinci 

takımında müteaddit defolar 

oynamıı olonlurı da bu!unduğu 
için Yapılacak ır.a-; ehemmiyetli 
bir l i''-k 

köstek' dirhem bir gümü~ çanta Hüseyin Tahsin B. -li5 
18-1228 Bir tift pırlanta kol dliğmısi bir gök ya-

. !.;ut ) ilzü~ bir ı,!mii~ tab.aka İb(ah.iı:n Der ·ı,ş_ B. 

tar:ınmı Zühtü Riza B. 
12726 Kadıköründc· Tuğlaeıbaşı mııballc;;inde 

eski 30, 30 ve yen: 1 7, 17 numaralı 
e "" ·;ye layıktır. 

ikinci nı:ıç Galatasarayla 

Rı:ııı nuıhteht takımı arasııı· 
dad,, Cdecek haita başlaması 
mubr,.•r olaıı tık m--1--ıınn 

İogilfa kaptau.lanndan biri buudan bir bu

cuk av uıııkaddeıu sandalla Ilahrımulıili Atla-• • 

l 83404 lki {>!ıl.anta.Iı yüzük bir t~ı aok an iki 
roza yüzük bir ta<,ı noban bir roza bile-'. -
zik bk ~oza p.andan if b. parçe:ıt uoksan 

•iki altın kalem biri elma;lı İbrahim Derviş B. 
1199 Ilir pırlanta ye bir roza takt~ yüziik 

bahçeli iki lıanenin tamanu Fatma Scııiha B. 
12752 Ayvansarayd.ı Atik i\lustafapı~a mahal-

lesinde Pazarcı sokağında eski 1 1 YC 

yeni 9 numaralı bir hanenin tamamı 
Hüsniye, :\lükerrem, Didar, Seniye Siilıret 

ilk """" llıilsabaka.ı Beşiktaş-Galaıa-
Silray araMnda olduğu için 

G..ıaıa:,araym Rumlaıla }"lpa

~ı bu nıe.ça f'hmuoiyet re
tilebıür. 

siyi geçıııok he,·esine cliişmüş '" bu bapla hi 
balıs*l do girişnıiştia·. Sandal Lo.ıulradmı ayrıl

dıktan soııra bir ay geçtiği lıaldo kendisinden 

halı<-r alınam:)Juış ve hayatından arlık ümit 
kesilıııisti. 

Fatma Hacer H. 40 
"' çift roza küpe (iç gümü~ ayna r;;ııile " 

Ilaıuı:ularla Refik, '.\khmet B. 
12809 Knsımpaşada Yahyakcthuda mahalle-

2041 
3861 ,,o çift r-01.a kü})\\ Osman B. 
4241 Dört ahın bilczi.k 350 dirheQt gümüş Behice ll. 

sinde Sipahi funınu s.okağında eski 55 
Ye yon! 65 numaralı bahçeli bir hane 

5 t 56 İl\i roza yüzük bir liralık zinet alttıu iki ~HS 
altın bilezik 9,5 dirhem Şü'riye H. 

Iladiye H , Yusuf D. 
ı:,H41 Asadolu hisarında Göksu mahallesinde 

B.rkr~ salıasında da Bey. 
~oztular B.,ylerbeyi ı.akımile 
~ılaşacal.br. 

• 
Uııııd~ n birkaç gün ey,·el bir İspanyol g('-

ıni i Kaııary:ı adalanndan [ 400 l uıil ıncsafe

de sprgiizc~ıci katllamıı sandalını bulmu .. ı·a

kipleriniıı sağ oldukları ancak 1,ıir lıafuı.dw ağız-. 

lanna tek bir lokıua yiyecek koymaılıkkH'ı 

göı·ülıuüşlilr. Sauclahn İngiltercye anletind•· 

nasıl karşılandığını gösteriyor. 

612-+ Biı; ,rpı ku$ iğn Seher H 
l"4 4 Bir roz arma ~ 
8120 Bir çift ro7.a küpe, 
8628 Bir ':~ şal iğ 

"qcr Il. d?O 
bir roza iğne Hacer il 

9213 
1093.+ 

11 i9.+ 
121t7 
12916 

Bir, rQıll yüzük 
Bir alnıı saat, bir altın şııtlen, 
bilezik (ucu ııoksan) 
On bin dokııı: dirhem gümiiş 
Dir altın saat maa köstek 
iki pırİa~ra t~ktaş yiizUk 

r roziı Piti ı bi fw.ı 

dirb.ern ~ilmll~-

Hatice l\luhibbe ıı ~ 
Ke ·ser f1. 

bir incili 
f~tıı;ıa U. 

305 
fatma , cllih:ı il 

llakat Il 
Esat B. 

145 
1. 

14502 İr alon s~t, \lir pırlant tcı.: a 

Hasan Efendi sokağında 7 numaralı bir 
wneniıı ta111amı. Bekir F.f. Ayşe H . 

132.+ 1 Heğbeliadada kürkçti sokağında 3 nu-
m:ı\a.lı bir hanenin tamamL l\laryam ScrpuhH 1 

13395 Aııallolu hişarında Göksu mahallesinde 
Kuyu sokağında 33 nurıı.arah hanenin 
~ınamı. llcc\iye IJ. 

13551 Kasımpa<ada Kurtçclcbi mahallesinde 
Şeyh sokaıtıııda eski 7 ve yeni 9 nu-
maralı bahçeli bir hanenin tamamı. 

Zübeyde, Peyker, \'a.fiye, Ilürmii7. IJanımlar 
13926 Boyacı köyliıı<le ::\lckten sola~ıııda eski 

63 Ye ıeni 95 numaralı bir hanenin 

GÖRÜLMEMİŞ YARIŞ ;g11e.<I, bir elmaslı kol dü~ .ı,35 
parça Ane lL 

tamamı. Ha ~ice il. 
ı 3956 llasköyde Keçeci piri mahallcsind~ Cı

mijşeril sok:ı~ında eki 15, yeni ı 5, 
13 numar~h bir .ırsayı nıu~tcmil bah-

l .+888 325 dirhem ·iqı Ilcdife Jl 
! 5007• Bir toza tcktaş yüzük bir altın saat bir altın 

bil zil< bir alıııı il(ne l>U' ıltm yaıı m al- 55 
yon 3 altın s,ikke lıret 1 I. 

çeli bir hanenin tamamı !\azmi B. 
13972 Kasınıpaşad;ı Seyidaliçclcbi mahallesinde 

:.\Jantlıracı sokağında eski 5 ye yeni 9 
1606-l Bir altın kordun 3 ,5 dirhcıu Kazif Sur B. 
16838 }ki ahın sa:ıt bir altın kö tek 1 5 dirhem Ali Rıza B. 
16265 Bir çift roza küpe Ilatice H 
16292 
16889 

Bir altm yüwk Emiıııcı "esime Il. 
' Bir ro7.a pandantit 'Lılısirı B. 

ı 692 ı Bir çik roıa küpe alıları ztimrüt bir altın 

195 

numaralı bir hanenin t:ımanıı 

Ilafız Mustafa i\luhittin Ye Ay~c Fevziye il. 
14089 Kapandakikte Hoca 1 la!ilaıtar mahnl

lcsindc Atlanıata~ı rnka~ııHla eski 28 
Ye yeni 35 numaralı lıir hanenin ta-

T tahzoo ikin~i posta>ı 
(ClJMı 'U · 

saat Fatma l 1. 
120 

ı i ı 6() Bir ~!tın saat maa anahtar Fahrettin B. 

m:ınu !\Ichmct İzzet Ef. 
143 l 5 l\adıköyiinde Osnıana!!;a mahallesinde 

Sö»ütHiçcşıne sokağında eski 170, yeni 
Bir çift roza kupl· Mehmet Celalettin B. 
Bir altın bilclik 3 dirhem hmail ll. 

p 'ı RIYET}vapuru28Mart 
''!Cıııbc d ııl.ıamı Galata nhıımın. 
oıı ~lr•lıc~ Zeaıı~k. lnebolu, 

~o;ı, 3.ıın.un, Üa:ı:~. F oba, Ordu. 
"••u~ T -L 

l;-225 
1~355 

1 ~ -136 Bir ,.elmaslı saat tlıir tnşı noksan) bir altın 
185 

ko~t m 26 dirhem Şöhret lJ. 

320, 320 - 1 numaralı bir diikkan ile 
bi< hanenin tamamı 

1456 l Kiiçükayasöfyada Camii~crif soka)tımla 

ı 4 numaralı bahçeli bir hanenin tama-

Arif B. 

17579 Bir roza ku~ · iğne üç roza yüzük bir çift 
mı Yusuf Ziyacttin B. Ra>iınc II. 

Riolt • •~on. Rize, Hopaya İngiltcreıle şimdiye kadar görlilo1emiş h:ı 
lıle ~ '• dönu~ Pazar iı.lıele. 
ı ıe, 01, Sıimıene, Trab

on, p 1 0 athane, Görele, Gire
!Ub Q d 

yarış Ynku bulmuştur. Yestmister mektebinin 

eski talclıclcı·i miiesseseıla yaplıkl:u·ı bir toplantı, 

csııasıııda talebelik hatıralarını ilıva etmek mak-

roza J.ijpe bir rozn pandantif bir ahırı bile-
zik saati Ila;an D. 625 I 4817 Kadiköyiinde C~!cral(a mahallesinde 

P~ştımalci ye duyanlilıi soka~ında eski 
l mükerrer ye yeni 45 numaralı bir i..baıu' u • Fatsa, Samsun, Sınop 

Y• ua_royaralc gelecektir. 

(Ct;~ınir s~ıaı postası 
C1zııı., CEMAL) ,-apuru 29 Mart 
~ h l4JO de Galata nhtımın
lı~, ., leı.-IQ Cumarteoi ..bahı 

"'"'• ıd da j g t<:ek \C Pazar 14,30 
7l>ıırd h ~eleç•kt en arcketle Pazarte>1 

\• ~. 
kc.1, Urda mültemmel bir Or

a ve C b az ant mevcuttur. 

• 

sadi ile aralarında çocuklar gilıi yarışııııga 

k.aarar vernıislerdir. • 

Sakallı, lın·ıklı, hor biri mühim bir ııw,ki sa-
• 

lıiplcri k::ırarlarıııı derhal tatbika ~ir:şert>k :-ilirnlir 

~apkaları, nıiisanıere elbiseleri il koşnııya 

ı 76 ı 2 Bir çift ro1.a kLipe bir altın kordon 21 
dirhrm I liisniyc !!. 

l 76 I 6 Bir çile roza hüpc iki roza ,_-üziik Saime 11. 
17829 Bir pırlantalı gerdanlık dört roa:ı iğne bir 

17830 

pırlant:ılı yiiz(ik bir çift pırlantalı kol diiğ

nıesi bir clma'lı saat maa şatbı iiç altın 

bilezik bir :ıltın kordon bir altm gerdanlık 
;-5 dirhem !tzizc JI. 
Doku1. mbkal inci Emine Sdıcr il. 

Yukarda isif11!cri muharrer zevat m[icc\lıcr;ıt mukabilinde 
Emniyet sandığından btikr~z etmiş oldukları ıııebaliği vade-

"" Artalya Posta 31 sinde tcclirc etmemelerine mebni hini htikraztia t:ıyin olunan 
·"~AFAR ;kanıctgaiıİarına ihoarııamc gündcrilmi~ be de bulıınanıadıkla-

1 ıaslaıııısla rd ıı·. . . 
~.,., 10" TA) >apuru 31 mart 1 · l ~ () 
l d rından tarihi ih\m an ıti ıarcıı . 1 ~ n-(in zarfında tcdivci 
ıa.,t . ~ Galata nhtınıından 1 " 

!{ o~~ 1<nıir, Küllük, Bodrum, ll~o:·=k=s=u=··:r:e::n;l;e;r;;e;;;K=a;t;r;a;;n~ı=H;;a;k;;k;ı~E~k~r;e:m;~ dcyıı veya tcçdidi nıu:ınıclc e)·lcnıcdikleri takdirde nıcrhuııatı 
~ç~ <lhiye, Fınikc, Antalyayn il \ nıczkurcniıı lii!miizavcdc ~atılaca.~ı il;\n olunur. 

~· L,:~~~!~:.~~:~::- UFUK BİÇKİ DiKiş MEKTEBİ -.,1;;;;'"":.:ü:-c""""'c,....a_r_a_n_ın--n-a_z_a_r_ı_ 
"'lı•y~.ı.Ç•naUalc, Celıboluı~ /l\üJdcti tal·sil üç ve altı aydır. Kayde ~evam ediliyor. d kk 

-....:..:; t•lecelcıir Maariften nıus~ddak diploma verir. Asrın en mü keme! nıctod.ı i atine 
ı takip edı·r. Vezııecilcrdc Sabuncu han sokak numara 7 

NEZLEı ........ , ....................... , .......... l ....... 
1
................................................ İstanbul Tirar<'l r·e Sraıa,ı-i odası To-

·ı······ ············ ........................ -···· ··········-··:···········--·················ı·· fiil~lift U" U ~:·;=·;,.;!. ::::..·:::::::::::::~:lıG:l:.::~~::ı:,·:ı::l:l:: :ı:::-b.:.ı·.,ıııl·ı:ıı:ı::ı:ı:ı:ı:ı::~;,'ı::ı:ı:z::T:m::::::::::ıı:ı: ===ı:;:·:! P a 11 e an barı 11 dru1: 
Ul\UU il J - - J - f\'elce i!Un olunduğu· veçhıle Topane anlıarıııın talıliycsi 
B~ONŞİT l!!İ Beyoğlunda istiklal caddesinde Postahane karşısında ! 1,~l lüzumu üzerin~ Kuruçcşnıe rıhtım antrepcsuna nakli kar.ırgir 
ll_oı:az nezlesi füj . 148 numaralı ! :: olan anbar eşyası için İstanbul Ticaret ve Sanayi odası Topaııe 

lçin hakiki i,:!
1
:
1
:=,: BAZA R, Ç E J( O SLOVAK l:!:l:l··. anbarı idaresi Asigoraçiyoni cenerali sigorta nı üessesesile bir 

nakliyat sigortası akdetmiştir. 
-,.....-ur~l .. 'I' .. ~7:.~~ ım Tiı•art>lılanesinin en nıiikl'ınnıel lıumaş- !!!! Poliça eşyapın kaıni!en ziyana ( Avaries partculiers) tarzındaki 

!,i,jl
1 

larılan ınanıul gayet şık !.ii:.= hasarına da şamil olui> naklolunan bir parça azami ( beş yiiz . .. , .:.. . .... K t•• } d .. J '1" lira ) esas üzerine sigorta ettirmiştir. 
ijıı os um er_ , par esu er ve :i:: iı!I !ı!= Anbarda me\·,ut mJ!larııı mahiyeti maliım olmadığı gibi 

!j!i panf o}onlarını 1=!~ faturaları da mevcüt bulunmadığına göre işbu ~ıynıet wreti 
l:lı .. 1 , __ I y : :ı umuıniytde ''a&ati olaqık tespit edilmiştir • .Anbardaki mallar içinde 
n·= görmeden mu myaaua mi unmıymız. lizde i !f' bulunan ıaiıa ~ıyıneti haiz eşya mevcüt bulunduğu takdirde 

!Hl 20 tenzilıitW.n istifade ediniz. I i alilıadıraııın daha fazlasına sigorta ettirınelari meııfaatlan iktiza-
ınmmı--ıu ·:ı!.itmmtlı: JHtıttı;, llllü:'UH :: sından· bulundu' ll-u ı·ı•u olıınur, · --··=-· ••••11-·•··--··- ... ==.:.::a: .::ı.: •• ::=- d 

G:ttdro~ G ... 
• lçu, ı bt uyo 
;ı, r ,·1J' tün ınü tahzeratı 
~ r nıc •. k... .1 · l:ıı~ 1 "'' Ye~ı ve 
r' re.ıkli 1-
»\ai~on l·Rr e ıketl~rln de 

No ı G J 4d :RP. l'aris rue ı~cop 
rcsı Y~zılıdır. 

• 

hanenin tamamı. Liıtfiye 1 L 

565 I .+92 l Ercnküylinde kozyataği sokağında 42.43 
numaralı bir kö~kün tamamı. l\lust:ıfa Hilmi P~ 

495 1 5072 Gedikpa~ada Bostanali mahallesinde 
Gedik paşa caddcsintk cski9J,'l3mükerrcr 
ve yeni 105.ıo;- numarnlı bir dükkan 
ile bahçeli bir hanenin tamamı. 1 latic~ .'\edime 1 T. 

:?;-5 15159 Bpy;ıcı köyünde Reşit P~~a mahallc>imk 
ınc\,.tep sob~ınd:ı c>\.i 1 mlikcrrer 
ve yeni 8J.R.1,87 mı maralı bir diikk:lnı 
nı[i<tcmil lıir lı:ıııc Ilafizc JI. 

' 200 15 f 88 Be~ikta~ta Yeni ıııtt'ı.1lkdc şcrbethanc 
sobğıııda 35 numaralı bir hanenin 
tanrnnıı. :\khmet Sait il. Jlamduııc II. 

Yukarda ikraz nuıııarabrı yazılı cııılak vadc:>i lııtaıııınd:ı 

tcdiyd deyn edilmemesi has1:bik (altmış bir) ~[in nıiiddctlc 

satılı~a çıkarıldı~ından talip olanların ve fazla tafsilat almak 
bteyenlcrin sandık satış amirliğine mliracaJt cyk:ııckri 

hizunıu il:\n olunur. 

r lstanbul Vilayeti Defterdarlığı ilanatı 
Adalar malmüdürlüğünden: 

Rcfat Kamhi demlinin harp kaı~ııçlan Ycrp,bim\cn bor
cu olan 29665 lira 80 kunı;uıı temini istifası zıırınında Bı.

ylik adada Ser\'i sokagında 5 numaralı kö~klin yedide hr 
hi>Scsi 18 mart 1929 tarihinden itibaren yirmi bir giın 

müddetle mlizaycdcye yazcdilnıii olduğundan talip olanların 

;- nban 929 pazar gunü saat l-l tc Adaldr idaresi hcy\·tiııe 

müracaatları ilan olunur. 

• • Satılık dükkan - Çar~ıda sahaflar caddesinde (~2 :\o:ı 
muhammen bedeli 1000 lira, bedeli ddaten, müzayede• 30 
mart 19~9 ıl• defterdarlıkta yapılacaktır. 
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• I [[I ~ ŞARTLAR!: 
j ~ Tı rL iyede Jlarlctc 

ı l Kuruş huru5 
ı A' lıCı sıı ooo 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün haklan mahfuzdur 
Gazeteye ~ondtrilccck nıclaupların ~ccinc 

· idare lÇinse (idare. yazıya ait.e (\azı) 
jc:ı.rctl \.onahmıhJır ,_ 

~ • '400 600 
ı6 

2 
• 
• 

<!O 
HOO 

Baulmıy~n mektup1ann lade•tnclen, k11mnU· 
' ma.kaddere•iz mektuplara lr.onu1mut paraların 
kaybolmaı:ından ,.c illn1arı't mü.nderiAhndan 

lıdare mesut deflldir. ' 

Borsalar 
ı= 

ı 
ı 

Jr f, ı 

JloJ;ır 

l\ııkut 
Jır ~ı 

:o )"uııan ı!ır~lııni 

J:;,: lı~n::n h 
A'\ııılııry:l ~ilini 

~o ı 'Y noııı;ıııya 

ı 

l 

!.O LC'' a Hulr~r 
l Ff Jrn;t'nk ı lorinl 
:o fı·~ufız frarıgı 
~o }IHl)ôlll lir('tİ 

:ZO kııron Çı·ho ~ ~Jov~'k.ya 

(<'I'\0\,;f:tı c ~O\'iy("t :. 
Zt·l<ıti c l.c>ld tan > 

!.0 Hin r • Yoız:oslavya t 

l 

:o l'o)\ika r an~ı 
ı 1 'r ı.rla lt:J'~H ) a 

::o )FTİÇro fi ol g. 
1 ~fCC' tliJC 

Cek 
• 

J.onJr1 uzcr oc 1,ir fn~lllz 1irası kur·1~ 
?\f'-' ·c..ı-k 1 Tuık lirası ılolar 
l'c1rj.-t frank 
'lil:ıııo 'irct 
ncrJ n ınark 

~orya 

Hı·uk!itf'I 
• 

Ami~te!'daıu .. 
• 

• 

]('\";t 

}ıt' lh.1 
florın 

fraıık Cine,· re 
l'r•ı; • • ktN"(Ul 

• ~ilin Y l)"~Uf3 

)1allrıt 

'·a! ~01·a 
A,;.ıa 

Bükn ş 
Pe.Jgıı-at 

• • }'('Zı~lil 

• 
• 

• 
• 

• .ıc J<lti 
• <llrahmi 

:O ley 
TUı-k Hı·a~ı 

'f aiı viller 
ı~1:krat' dahili • ,·a 0lcli !. 
ntılunu rnu,:ıhitlo 
ll\r:ııııl)cli tlcnüryoltı 

hru-1 
Jınar 

fıt Hlıııl tJ":ırn\ay tirı.rti 
Rılılnn Dok ,.o 4..._rıtir<'po 

lttaııbul aııonim ~u şirketi 

Hisse senetleri 
l~ lanka~ı 
O nıalllı Lauhatııı 

27 Mart 

AÇ!_hh 

a9' 1 00 
~r3 2s oo 

52 Sl 50 
48 5000 
28 ,o 00 
:ı4 12 ~o 
:2'1 SO t'O 
en co 
158 1soo 
2ıs 00 
ı20 25 

0000 
22 25 
71 50 

113 ;)() 00 
32 50 

782 0) 

!'92 ,,,., 

o 48 93 75 
12 51.50 
9 3401 
2 06,00 

67 75.00 
3 2"","'0 
1 71,75 
:1 !'"4 00 

ti G,'50 
9 4l ,7 5 
3 21 50 
4 35,50 

31 91 
24 37,5n 
n nso 

• ı4 

ı36 

2500 
OJOO 

85 

25 

9~ı:> 
203 25 00 

51 62 5. 
(8 53.M 
:""8 f0 
24 12 50 
28 ~000 

80 00 
ısa •500 
2ı3 1)0 
120 25 

0000 
22 25 
11 s:> 

Jf 3 00 
32 50 

782 00 

P92 1, 
048 87,~0 

ı2 :.;ıoo 

9 33 53 
2 05 1 5 

67 111.0 :> 
3 25100 

2 1,75 
2 53,7 5 
ıs 4~ 1so 
3 41: 0 
3 2.1,'ZS 
4 3525 

3l 91 
=4 3150 
27 3 7,SU 

92 25 00 
~25 50 00 
8 85 

ı4 

Ticaret ve zahire borsası 
f' tlor Ticaret lorta~ı k.:ıtil·~m.,,un_ı41l~ig;...l t .. rarınıtan vrriln)iıı:ir. 

Okk.a:tı 

i 
Az<1nıt .A';;ar\ 
K. l'. K. ı·. 

rııeday % Çavdarlı 
lrım.mok oo oo cc O? 

1 Kız,ıca 00-00 oo.oo 
:,:; ıılrr C0-00 0000 

0000 
0000 
0000 

i<ert 2·04 18 20 ıBC5 

l>vıının OO-Ol Oll ou CIO o.:ı 
!" ert ıııalılul o~o OJ.Oô 0000 

-ZAlllRELER-

-UN- 1 
ÇııvaJı 1.ilo(/;u 
Ektıtra eiislra 00 1360 ı 2 oo. 
El•i!fr~ • 1275 
Bfrinci ıumımk O<J ı 373 
Uirinci tcı·t • 
ıidnci 

A • ı:. .. ırn 

r .ııvı.l:ır 
\. ııa 

1\1 ısır 
~·uıar 

~n~u;.)e 

·910 
ı30l 

1400 
0000 
5000 

ıeoo 

1300 
1300 
0000 
S600 

Zl'r<lcYa 
ı San~ar 

1 ilk! 
hL!JJuz 

-HUBUBAT-
ooo.J o:ıoo 

oo :n oo.oo 
ç fınoH 
kabulı.lu 

IC900 
5520 

Muaıa vilayetinden: 
.Mu~b l la~tahaııcsir.e il:ive olunacak pavyonun inşaatı yirmi 

iıç bin dc:·t yüz altmış dohı lira beJd ile münakasadedir. 

T:ı' ·ı.er:n ıııür!\kas:ı kanGnu ınııcibıııce tcıııinatlarile birli~te 

t· k ıfna .. derınt '.!O ııi an 929 günıi satt on dorde kaJar ınakanıı 
\ i • ıe'.! nomlernıe'cri ve şart-ıameyı alnıak için ı\lıığla mııhascbei 
hu ı. • nıüuiri; c tine mür1c:ıat eylemeleri ilan olunur. 

.. 1 rtl;t . 111 :!S lforl 1'J29 tefrikası : S 

Kadının hiddetle bakışı 
•Cones,, i "Roçester,, san

ôğı içindı. Bu bakışın se
bebi şüpl.t'sİz bir gün ev

velki hadıse idi. Sarhoş 
sarhoş avciet mes'elesi ... 

Belki de "Cones,, in bi!e

n.cdi~i bir takım sebepler 
dal:a vardı. 

Maamafih "Cones,,, bü

tiin bütünt> emin olmuyor

du. İçinde kasv.:t vardı; 
l:cndind<!n memnun değildi. 

Her şeyden evvel şu evdrn 

çıkmak istiyor, fakat ihti

yatlı hn:rekctin lüzumunu 
aalıyordu. Masaya evvelden 

ko!'muş olan temiz bir çai 
takımı önüne oturdu. Bunu 

şüphesız kendi için hazır
li:!mışlardı. 

lvfasada bir boş zarf b.1-
mıştı. "Co;ıes,, zarfın üs
~ündc aşağıdaki satırları 

okudu: 

lOa Karlton Hyuz T•re71 

London S. W 

Bu satırlar asabi bir kadın 
eli ile yazılmıştı. ( Cones ) 

nihayet nerede olduğunu 
öğrenmiş bulunuyordu. (}(la 

Karlton Hyuz Terreys ) in 
küçük yemek odasında idi. 

Fakat bildiği bu kadarla 
kalıyordu. 

Ae<ıba Lcdi Vcnesya 

Budbork karısı, yani "eş,,
inin karısı mı idi. BU dü
şiincc onu bir dakika afal

lattı. Bir hizmetçinin yanın-
ı da durduğunu bıic fark

etnıe. 

Hizmetçi Lordun ne arzu 
et~iğini soruyordu. Diğer 

bir hizmetçi de bir takım 
soğuk yemekleri bir tepsi 

üstünde teklif ediyordu. 
"Cones. nihayet dalgınlı-

28 Mart 
1929 

- HER GÜN ÇIKAR TÜRK GAZETESi - T~ Tabı 
6 Sayıra 

• Türkiye ziraat bankası mü-
fettiş namzetleri müsabakası 

1- l'iisan - 1929 tarihinde yapılacak olan imtahanla 15 
müfettiş namzedi olınacıl-:tır. İıntahanlardo muvnffak olanlar 
başlangıçta 120 lira aylık ile seyahat ,-e teftişlerde yol masra -
fındon ayrı olarak 5 lira yeı·miye ı-cril;cektir. 

l\lüfeııiş namzetleri mj!arını bitirdikten sonro 
imtahanı 1ererek mufetti? olaeaklarıLr. İmtahanbrda ve teftiş -
lerdc [nkaladc muvnffakiyet gösterenlerden ecne\ıi lisanı 
bilenler bir sene mCddetlc Avrupaya gönJerileccklcrdir. 

Talip olanlar kabul şanlarını öğrenmek için Ankarada 
bankanın teJtiş müdürlüğüne dulunbukları yerdeki ziraat 
bankalarınd;ın alacakları beyannameyi doldurarak göndermek 
veya bizzat vermek surctilc müracaat edebilirler. 

inşaat münakasası 
Baytar mektebi alisi rek

torluğundan: 
Mektebimizde D:stufalin ihzarına nuhsus bir ameliyathane 

inşası kapalı zarf usnlile miınakasaya konmuştur. Keşif ve 
şartnamesini görmek üzre taliplerııı her gün öğleye kadar l laydar 
paşada mektep rcktörlıığune ve münakasaya iştirak içinde yevmi 
ilıale bulu:ıan 10 Nisan 1929 Çarşamba günü saat on ikiye 
kadar teminatı nıuvakkaielerini Defterdarlık biııarında mücssesatı 
zıraıye muhasibi mcs'üllüğüne badettevdi saat on dörtte 
mezkür muhasiplik dairesinde nıübayaat konıiyununa gelmeleri. 

tOt tOt tOt 
Alat ve edevatı fenniye 

munakasası 
Mubayaasına liızum görülen alat ve edevatı fenniye kapalı 

zarf usulile muııakasaya konmuştur. Taliplerin şartnamesini 
görmek üzre her gün öğleye kadar Haydar paşana mekteıJ 
rektör!Mğune ve münakasaya iştirak içinde yevmi ihale bulunan 
10 Misan 1929 Çarşamba günü saat on ikiye kacar teminatı 
ınuvakkatelcrinı Dfterdarlık binasıııda müessatı ziraıyye muhasibi 
mesüllfıfüne badcttevdi saat on beşte mezkiır muhasiplik 
dairasinde ınubayaat komisyunuııa gelmeleri. 

BÜYÜK TAYYARE 
piyankosu 

Keşideler her ayın 
11 indedir 

3 inci keşide ıı Nisan 1929 

BÜYÜK İKRAMİYE 
40,000 liradır 

.A YfilC.\ : 
20,000 
15,000 
12,000 
10,000 

Lirahk ikramiyeler ve 
10,000 

Lirahk bir mükafat 
KEŞİDE DE CE~I' A~ ·3,900 BU 

numara kazanacaktır 

ğından ayılarak dedi ki: 
- Bir omelet getiriniz .. 
- Maylort çay mı ıçer-

ler, kahve mi? 
- Kahve isterim. 

Makine gibi hareket ede
rek dir francala kesti. ô -
nune tutulan kaptan yağ 

aldı. Daha ilk lokmayı 

yiyeceği sırada sabahlayın 

yatakta görmüş olduğu 

peskapos kılıklı şahıs içeri 

girdi. 

_::oncs) bu adamın adı -
ııırı Mister ( Çörç ) oldu -
gunu oda uşağı ile konu -
şurken öğrenmişti. 

Mister Çörç sağ elinde 
mektLp dolu bir sepet sol 

elinde ise bir demet gaze
te getiriyordu. ( Cones ) 

gazetelerin ismini gözden 
geçirdi: Taymis, Deyli Tel
graf, Morning Post, Deyli 

Meyi, Deyli Ekspres, Deyli 
Kronik!, Deyli Niyuz. 

Mister Çörç gazeteleri 
masanın yanına bu iş için 
konmuş bir küçük masa 
üstüne bıraktı; mektup 
sepetini de yemek masası 
üzerinde efendisinin sol ta
rafına koydu. 

Sonra masayı toplamıya 
memur uşağın kimbilir 
nasıl bir kusurunu görmüş 
olacak ki, ona karşı ho
murdanarak dışarı çıktı. 

"Cones,, sepetteki mek
tuplardan en üsttekinin üze
rinde yazılı adresi okudu: 

M. lö Kont d6 Ro(eater 
Karltaa Hiyuı: terey• 

London S. W 

Nihayet kendisini bu ga
rip hadiseye sürükliyen 
adamın adını öğrenmiş bu
lunuyordu. Artık ( Roçes -
ter ) in onu kendi yerine 
gönderdiği tahakkuk edi -
yordu. 

I 
Türk mekteplerile faydalı eserUn 
ilanlarında o/o 20 tenzilat yapılır 

ı Büyük ve ya. bir çok def3 için verilen Hlolarl.;ı 
hususi mahiyetteki ilinlann ücreU 

idare ile L:ararlaştınlır. 

Cazetemlxe h.utust tl5.ıı kahu.1 ecl~:Ti y•: 
H. S. lL lllnat aceateıt. 

İstanbul emvali metruke müdiriyeti ilcnatı 
N. Nevi tlissesi Kımeti nıuhanınıeıı:sı 

atik cedit maa bahçe tamam 4500 sekiz taksitte 
Semti Mahallesi Sokağı 

Beyoğlu Pangaltı Ccdidiye 
148 166 kargir hane .. 

Müştemilatı: Bodrm katında bir oda, bir ınutbak odunluk ve kömürlük. İkinci kat bir sofa ıla 
büyük oda bir hala. Üçüncü katta bir sofa ve dört oja ve bir hala. Dördüncü tara_ça 
kısmında iki oda ve bir büyük taraça ve ıııutbak ve mıktan kafi bahçeyi Jıavidı:· 

Bedeli sekiz sene ve müsavi taksitte trdiye olunmak üzre balada e\'Sa!ı muharrer Jıaııenın 
nıülkiı·eti 4500 lira bedeli muhammeııe ile müzayedeye konulmuştur. 6-4-929 tarihine nıü~adıf 
cümartcsi günü saat 15 le müzayedesi mukarrerdir. Taliplerin yüzde yedi buçuk hesabile 337 

buçuk lira teminat akçelerini malsandığrııa teslim ederek makiıuzları veya muteber banka ınck
tuplarile yevmi ınezHırda emvali mctrüke satış komisyonuna müracaat eylemeleri. 

= --= ==-

Semti Ma·lı~llesı Sok'.iğı No.=""" Nevı = = '.carı lira Scnevı 
Kadıköy Caferağa Sakızağacı 55-12 Hane 480 " 
Heybeliada Manastır 17-19 » 312 " 
Uzunçarşı Riıstempaşa Balkapanı altı 28 Mağaza 72 " 
Galata Hoca Ali Lüleci lıeudek 51 Kıirgir hane 65 Şelıri 
Beyoğlu Tatnvla Papazoğlu 15 Hane 10 • 

" Tımtıııı Ada 5-1 Birahanede mevcut 26 kalem eşya 70 • 
Balada evsafı muharrer eıııltıkiıı icara raptedilmek üzre 2- 4 - 929 tarihine nıüsadif salı günü 

saat 15 de temdiden müzayedeleri mukarrerdir. Taliplerin Emvali metruke icar komisyonuna 
müracaat eylemeleri. 

= Pangaltıda &bi~l=s=o=k=ag=;,=n=d=a-6 N;;l:-ban~~ eşyayi beytiye 9--1'.929 tariloiı:e nıiisadif 
salı günü saat 11 de ınahallen bilınüLayede satılacaktır. Taliplerin ıııalıalli satıs konıisı onuna 
muracaat eylemeleri. 

Düzce hukuk hakimliğinden: 

Du.tccnin Efteni ! lacı ii
lcyman bey köyünde] F;.ıik 
karısı Lütfiye ye kızı Ziibcy

de vekilleri Asım bey ile 
karyeden Elhas oğlu Ru~tii 

ye IJtır~it oğlu Ferhat 'c 
Hüseyin km Zcrvcşan ara
sında cari zarar ye ziyan 
dav;ısından dolayı Ferhat 
namına yapılan davetiye va
rakası karye;imlc olmadığı 

ikametgahının meçhul oldu
ğundan bahsile iade kılıııdı

~ımlan yirmi gün mıiddctlc 
ilanen tebligat ifasına karar 
yerilmiş muhakeme günü 20 
nisan 929 cumartesi öaat 

ona talik olup ycvmli mcz
kurdc Düzce asliye hukuk 
ınalıkcnıcsinc gdmcniı aksi 
halde danı ba ·it u,ultı mu
hakemeye talıi olduğundan 

gıyap kararının tebliğ Cllil

mi rccc~i ilan olunur 
-·~--~ 

( Cones )in sabahki tah
mini doğru çıkıyor demekti . 

Maamafi h işin böylece 
tahakkuku onu teskin ede
ceği yerde içinde başka 
bir kaygu uyandrrdı. ilk 
defa olarak bir tuzağa 

düşürüldüğünü hissediyor -
du. ( Roçcster ) in yaptığı 
şakanın artık zevki kalmı -
yordu. Vaziyet gittikçe cid
dileşiyordu. 

"Roçester 11 bu ana ka
dar avdet etmiş olmalı idi. 
Bu aptalcasına dalavereye 
nihayet vermek ıçın ne 
bekliyordu? Neye konağı
na dönmiyordu? Yoksa 
başına bir felaket mi gel
mişti. Acaba tevkif mı 
edilmişti? 

."Cones,, mektuplara eli
ni sürmedi. Nazarı dikkatı 
celbetmemege ve bir lngi
liz ası!?.adesi i ib i hreket 

.. . .... ... ....... . . 
Eyüp şulh mahkemesinden : dair gıyaıı kararının bir ııııslıası 

Peııerde Abdi subaşıııda iskele malıkeıııe divanhanesine talık 
caddesinde dört ııuınaralı dük- kılındığı gibi evrak sureti d~fıı 
kanın kabili taksim ise taksimi ilim keyfivet olunur. 
değil ise şüyuun izaksi için • _ 

muddei İspiroııın muddeialeyhim :92~~\(. _..,..J'A .J92.' 
fenerde dört numaralı sütçfı ,j, 11\Ji:':~y-

dükkfüııda mukim bulunan Ma- J1'Aı\JJl'l~ı\ ~ 
danı EJeni ve Nuşa ve Paııdcli ~· ~. 
ve Biagoy ve V.:sil ve Sultana 
ve i\ladanı Anastasya ve Madanıbf . 
Paraşkeva aleyhlerine ikame i j Şevval 16 Burç: Harr.il ' 
eylediği davanın gıyaben icra ' ·\yın do~u.u r.;ır.;ı ,\pn :»ııı• 
kılman muhakemesinde tayin · 20,31 L.!JL!J 7. l4 

kılınan günde ispat vücut et- ı Rer.şembe 

C,'aylaklann gelmesi ., __ _ 
Namaz vakıtları 

medikierinden ve ikametgahla- 1 

rınında nıechiil bulunmasından 

nasi haklarındaki gıyap kara
rınııı iltııen icrasma karar 
verilmiş ve yövıııü muhakeme 
28 nisan 929 pazar günü saat 
11 de tayin kılınmış olduğundan 
muddet ve vakti ınezklırde 

hazır bulunmaları ve yalıut 

tarallarındaıı musaddak bir ve-

S.be.h Öil• İldrıd• Alq:am v .. uı Lnı•\ı. 

l j!·5o 12.1~5,51 ıB.30_20,oı 4,10 

ı Bu gün doğanlara isim: 
: Erkek: Kıı: 

kil ı:öndermeleri aksi takdirde 
iddia edilen dcavi ikrar ve 
kabul addile haklarında nıu~
ıncıei kanuniye ifa kılınacağına 

1 Erdoğan Bihter 
-

Günün nasihat : 
i\i,i St"ı)1.ına çtkcr ----

--

Bu günkü hava 
RüzgJr hari! ha .. açıkur 

-

Muharriri: J'err• Strd.pııl 

etmeğe çalışıyordu. En bü
yük emeli şu uşak dolu 
muhitten yakayı sıyırmaktı. 
Zihni hep bunun çaresini 
aramakla meşgul olduğu 
halde kendisine ikram edi
len omleti yedi, ve kah
vesini içti . 

Kahvealtısını bitirdikten 
sonra ayağa kalktı. Dışarı 

çıkacağı sırada mektuplar 
hatırına geldi. Onların o
rada olması yeni bir gü,,_. 
lüğe yol açıyordu. Eğer 
onlara el sürmeden çekilip 
giderse üzerine şüpheyi 

davet edecekti.. Mektupla
rın hepsini aldı ve elinde 
tutarak uşağın açtığı yemek 
odası kapısından çıktı. 

Tesadüfi olarak avluda 
kimı;e yoktu. Yalnız zırhlı 
şövalye heykellerinin göl
geleri gözüküyordu. Şu 
menhus mektupları bıraka
cak bir oda b ulsa, sonrıı 

bir zil bulup çalarak, gele
cek uşaktan bir şapka i5· 
tese ... İşte bu anda eO 
lazım olan iki iş bunlardı· 

"Cones 11 yemek odasın•0 

karşısındaki hir kapıyı ııç· 

tı ve içeri girdi. Burıı5 1 

yarı kütüpanıı, yarı is od~· 
sı şeklini andıran güzel bır 
yerdi. Odada hafif bir ıu· 
tün kokusu yayılmıştı. Yer· 
de Türk halıları serili id_: 

·;ıı~ 
Koltuklar danıaska Y' . 
idi . Pencere lıizasıııdı:kı 
büyük bir, yazıhane üstliO' 
de birçok kag",ıt!ar, ıarf1dqr. 

. I' 
telgraf formülleri vardı'. 
ğcr bir köşede bir raf _Js; 

.. d d b. . end:fe tun e e ır ş:nı · 
cndikatörü )'arış salnanıesı 

' le• 
ve büyük meşhur kiırı5' 

. Jr•Sı 
rin ve mücsseselcrın a ' v· 
bulunan bir "Bol en_:· ı~ıede 
cuttu. Şöminenin ustuP 

pipolar duruyordu. 
1 ( Jlimıedi 


