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Q_ünl{ü bayramlar hüyüli sevinçlerle tes'it edildi. 

iKi BÜYÜK 
BAYRAM BiR ARADA 

etJmt...bal ve büt6n memleket dün iki büyüle bayramı birden tes'it 
'- B.a münaHbetle gerek şehrimizde ve gerek diger şehirlerd~ 
~~ yapıldı. Ej'lenceler tertip edildi. Reisi Cümhur h~zretlen, 
'eki~ ve meclis reiıi paşalar dün Ankara palasta veralen m~
~ ile çocuk sarayında tertip edilen müsamere ve balolara teşnf 
~· Bütün mektepliler, çocuklar kırlara daA-ılarak akşama kadar 
'-=er, etlendiler, oynadılar. Fakat birde dünkü bayramda gh
-V-. oileıaomeyen oynayamayan bir takım çocuklar daha vardı 

'r ,, -
'\ııa "81c, baıı açık birer sefil gibi sürünen bu yavrular, dü;kü 

dan bir an bile istifade etmediler. 
C\..~ atıe üzeri Köprüden geçenlerin kalbi parçalandı. . . _ 

,-'Olrlobillerle ocaj'ın Tepe batı tiyatrosunda verdı~ ~~sa: 
~ıe giden yavrular geceleri köpekleri~ koyun koyuna kopru 
it; • Yatan zavallı, kimsesiz, himayesiz bır takım betbaht çocuk-

rttrafından gene köprü üzerinde karşılandılar. 
1-.. traiz gözlerile melul me161 otomobillerin içine bakan bu yavru• 

}i'd• bulumın!iırm kalplerini pa • ._,al adılar. B 
~ ele lsmail isminde olduğunu söyle~en ya-
~~hir yavru niçin oynamad ğını, bayram yap
~nı soran ihtiyar bir kadına : 

' ........ "Na~ıl oynayım, nasıl bayram yap~yım. Be
' anam, babam, evim, param yok kı ... ,, 

\ta~fln öğle vaktı köprü üzerinde geçen hu acı 
l~ ~bütün ~u m~h~ver~ye .~ahit olanların tfiy

'F~ ti~erttı ve hugur hungur a~lattı. 
l'tıl ilhakika çocuk bayramı günü,bu masum yav-
8() aıı. köprü altlarında köpeklerle koyun koyuna 

l'llıek kimi ağlatmaz ki? 
~ * • • 
~~tepliler Tak.simde tepliler ancak 12 ye dotru toplana 

o " in k bilmişler ve Taksimden hareket 
t t\ birde tep talebelerinin saat edebilmişlerdir. 
.~ı>lıuırn e 1 aksım meydanında Bahriye muzikası maanfin 

~-qPit ıdş'l bulunmaları evelce ·ı · t' Ell'd f -' e ı b emrine ven mış ı. ı en aua b\U en program ica atm-
Ulluyordu. Halbuki mek· [;.l!abad.ı 3 üncü sdyfadal 

Dfinkfi bayramın boynu bükük 
~--~--------------~-

_p o r c l • r 
Almanlar en 

aonra para 
veremiyeeeklerini 

bildirdiler 
GIOnlerdenberl devam 

adan müzakerat 
ınkıtaa u{lradı. 

Berlin, 22 [A.A] 

Raichstag iktısat encümenin
de ikf sat nazm Paris müıalcera
tının inkıtaa uğramamıı olduj'unu 
mamafi buna ratmen fazla nik
binliğe kapılmamak ıa~ım geldi
ğini, çünkü bir itilifıa ne zaman 
elde edilebileceğini tahminen ol· 
sun ıimdiden tayin etmek kabil 
olmadıtını beyan etmiştir. 

Paris 22 [A.A] 
M. Scbacht ile M. Y oung bu' 

gün uzun müddet görüşmüşler
dir. Bu mülakata biribirini taki
ben M tamp ile M. Mareau da 
iıtirak etmiştir. Bundan sonra 
M. &hachi M. Mareau ve mua
vinlenle husuıi surette görüşmüş
tür, Yarın yapılacak umumi içti
mada derhal bir rapor kaleme 
alınması me'eslcsine temas edi
lecektir. Raporun tanzimine 
Alman murahhasları da iştirak 
edecektir. 

Fransız heyeti murahha-
sası noktai nazarının müstenit 
olduğu esaslarda ısrar etmekte
dir. Bu esaslar şu veçhile telhis 
oiunabilir: 1 - Fransa Almanya
dan harp borçlarına mahsuben 
İngiltere e Amerikaya tediye 
ettiği meblağın muadilini almalı

dır. 2 - Fransa harpten müte
vellit basarat ve tamirat masari
finin bir kısmını kapatacak bir 
para almahdır. 

Çiııliler dün bü-· 
yük devletlere 
tebligat yaptı. 

Lundra, 23 (A.A) 

---
11evj'ı · ~ :· ştü 
beye Berlindel 
ziyafet ve ·ldi. 

Bertin, 22 [Hususi] 
Alman Hariciye nazın M. Ştre

zeman bu glin Tiirk hariciye na
zırı Tevfik Rüştü beyin şerefine 
bir ziyafet vermiştir. 

"fevfik Rültü bey yarın Rayhş
tağ rdsı M. Löbeye mis fir ola
caktır. M. Löbe, Rayhst ğı gez
dirdikten sonra, Tevfik Rüştü be
yin şerefine bir öğle ziyafeti ve
recektir. Akşam bqvckil M. Mili
ler bir ziyafet verecektir. 

- -;;;:iZ"' 

Müsabakamiz 
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1'renıer 

Diyarıhekir 
hattında 

beş istasiyon 
açıldı. 

Fevalpa•a-Dlyarıbeklr 
hattı bir kaç aya 
kadar bitiyor. 

Anadolunun muhtelif mahal
lerinde demir yollan İllfaabyla 
meşgul olan lıveç - Danimarka 
gurupu, cenup hattı üzerindeki 
:intub turi etmiıti. • Fevzi pa
şa ,. • • Diyaribekir ., hattı üze
rinde • 90., kilometroluk ray fer
şiyatı ikmal olunmuş ve bu hat 
üzerinde beş istaaiyonun küşat 
meruimi icra olunmuştur. Res
mi küşadı yapılan istasiyonlar: 
" Kömürler " , " Keçiler ,, , " El· 
oğlu ,, , " Körpü ağazı " ve " Pa
zarcık " namlarını taşımaktadır
lar. 

Fevzi paşa· Diyarıbekir hat
tının bir iki aya kadar tamamiy
le hitam bulacağı tahmin edil
me! t dir. 

Aı.-_lf! 
@®O~ 
··a3s ••••r .. 

Bundan dört beş sene evel 
Nazım Hikmet beyin alelaca· 
yip ğörüeün şiirini ilk aelim
layan ben olmuştum. O cesa
retim bir kalem sahibi ile ara. 
mda ağır bir ınünakqaya 
sebebiyet vermişti. 

Şimdi artık bu cec:arete il· 
zum yok. Bil'akis. 

Hatta işitiyoruz ki bazılan 
Nazım Hikmet beyin şiirini, 
Valantinonun zülfü, Duglaaın 
bıyığı, Jozefin bakerin rak11, 
paçalı pantalon, eter ve ko
kain n~Y'inden bir şey zanne
derek, bu ~encin hayranları 
llruında ilk &afta görüneme
mekten haylı telAf edlyorl.. 

Sihhatb ve faziletklr Na
zım Hikmet! Sen böyle aıılqd• 
mağa ve aevllmeğe b.yık mıy
dın? 

Nazım Hikmet beyin tlhi 
bazılanna göre, her ıeyden 
evel bir f"ık.ir tiirl mif. •Maki· 
nala§mak,. serlevhalı mam~ 
mede denildiği gibi, karnına 
bir türbin, knyruğana eiAe 
uskur takılmasını temennl et. 
mek bir fikir ise, her halde 
•835 1&br,. •imli mecmua-n 
biiyük gnzelliğini ha nevi flk. 
irlerin çeşnieinde aramamala. 
Makina henftz nakıs ve ya
vaş yavat tekemmlll etmekte 
olan bir insan eseridir. Ha
kina olmayı temenni edeeek 
yerde bir mııkına mübendlal 
olmayı istememek niçin? 

Mütefekkirin tetkikini eh
line bırakıp go ·~esi bOtün e.
ki şiirin topraklu ·mı kapayan 
şaire gelince: 

Şair, mühe) kel bir tekil 
Jzmirde bayram halinde eemanuı maviliğine 

. karşı durmuş, cidden tuba( 
lzmır, 23 [A.A] ı fakat ahengi cidden emsalsia 

Hakimiyeti mi.lliye bayramı b'r garip aletin tellerini söy. 
mün~s~bctile . şebır do'?.atılmış, letiyor. Bu y • n hildiğimia 
devam resmıye ve muessenat vczinlcrdcıı c e • ıl hu şarkı 
tatil edilmiştir. Gazeteler bu bay- d d • t!t ı' l d d 
ramı tes'it için sütuµlar tahsıs U} ugumu ıouı· ~1 ar an e-
etmişlerdir. Çocuk bayramı neş'e ğ~~' lıu li(;ı 1 s"jrin Lizd:- hu 
içer'sinde y pılmaktadır. Çocuk- ~unt" kadar lnıl ndığı h~ana 
lar kafıle ha'inde parkta gezin- ı henzc>m')o · ~az nı Hikmet 
mckte ve. sinemalardan istifade ı bey~ tn.I"'..:mı Iı.c d' i ·cat etnıe
etmektedmer. Vapur ve tram- medi, hu b.~·mdc i'r!e'!' şimd 
va~la~ ~ocuklann emrine tahsıs dün) ... mn her t .. afındn )ıizıh
f'dılmışt.~. Öyleden sonra muh- yor. ı .ızım Hi • let 1 ·, l 
teşenı bır çocuk alayı tertip edi- t l lC) JU 
lecek ve bunc bi.ı.üıa mektepler arz~ 0

." ~mı 'tuı-kçeleş .. irmı~~ 
. t' k d kt' bu ıkhm.1?1 t.oprulrm a tur•u .. ş ıra e ece ır . b' . ::ı 

ra ılmeş o!makla büyük bir 

.a.zmirde ki at 
yarışları çok 

heycanlı oluyor 
lımir, 22 [A.AJ 

yeniş a•riınizc!"r, 

nu Şİit-irı ( k • ine DftZ!ll'PD 

rüçhunı muh ·kka ~. .Eski 
den şıir bir t<·k <l ide E-Öl' 
lenircl ·. · • e! t'.\: 

bir tek 8 

hir orke f 
y 

( 

getirmi . Fa ı h M· ' in or 
ke tra, ynl ız m rş e' 1 nde.n 
bir takım he\ c , u ı hın alar 
çalıyor. · 

Röyteı ajansı Pekinden istih
bar ediyor: Hükumet bet büyük 
devlete ecnebilerin istifade et· ı 
mekte oldukl:ırı harici ezmem
lekct imtiyazının 1930 kinunaa
nisinden itibaren ilrasını talep \ 
etmek niyetinde bulundupnu 
bildirmiş ve alakadar devletler 
meseleyi tatlılıkla halle muvafa
kat etmedikleri takdirde bizzat 
icablllı icra edeceği tehdidini 
ilive etmiftir. 

Bu hafta yapılacak olan han
dikap koşu)aranm çok heyecanla 
olacağı tahr:ıin edilmek\edir. Vi
layet yarış ve islah encümen 
bu cuma koşacak saf kanlılara 
aşağıdaki sıkletleri tayin etmiştir 

Fridenav 56, Bananu 56 Bu." 
r cuk inorcst 57, Prim rol 58,' Miı

tenget 59, Kepgrin 63, 

.. ~e yazık ki, bu bakır alet
lt>r ıcint c ruh, bir keman t& 
linin titrek, uz k ve mahreıa 
eeaini duymu}or. 

Ahmet Haşim 
IJ11giln kNreti mllnderecatw ı 

1 mıt>bile yalnr~ ımmli Ailçük bir 
llarikanın 'futotra.fını dercooiyo· 

ru.a. l"alc~ılrlı erice/. nılıııol>Ok<1· 
ıma dahıl o ktıril ,.im 'sırı fo· 

"rafların. d c t .. n . 

Bozuk teraziler 
Osküdarda belediye zabıta 

memurları bakkaıların teraıileri
nl muayene etmişi ve bir çok • 
l rı cezalandırılmıştır. 

T h•h Evelkı günkfi yazı. 
as ı . mızda yanlış olaralt: 

.. Alangle,. Alangıle. ıuretin&. 
ve "oyunda,. yazılacakken ·~ 
inde yuılnıııtır. A. B 



Edgar 

- Şimdi kim bilir, nerdcdir, 
belki de kulübüne gitmiştir • 
Galiba parslar kulübü gibi bir 
şey. Fakat size oraya gitmenizi 
tavsiye etmem. 

Tahrir müdürü odadan çıktı, 
beş dakıka tagayyüp etti. T ckrar 
içeriye girerken: 

- Daha gelm"'rnİş efendim, 
fakat bır nz beklerseniz, nerde 
old .mu öğrenebilirsiniz. 

Beryl düşündü, Joshuanın na
zarında bir ehemmiyet vardı. Bu 
aB kendıs·ni Lelinin olduğu 
y · ·· b

0

ıirdi. Mamafi sordu: 
- feJersiniz, M. Joshuadan 

acaba 1 elinın nerde olduğunu 
tınlıniz nerede ol

. r musunuz? 
ı t (erde y zılan· 

' . TI um 

w ı ace 

M. Leli aile dostlarınızdan biri 
olacak. 

- Evet efendim. 
- Kefaletle tahliye edildi. 

Tahliye eden de baş müfettiş Bar· 
rabaldır. Nasıl olduda tahliye etti, 
biz şaşıyoruz. 

Tahrir müdürü, karşı ındaki 
kadının aile dostu olduğunu 
söylediği bir adnm için, son sözü 
söylerken ileri gitmiş olduğunu 
tahmin etti ve muhavere mevzu. 
unu değiştirdi. 

Beryl wordu: 
- Acaba otomobilimi sızın 

sokakta bir müddet bırakabilir 
miyim? 

- Elbette bırakabilirsiniz. 
Beryl kararını '.termişti. Oto· 

mobilini orada bıraktı ve kendi i 
de ir kira ok cbilinc bindi. 

- Parslar kulübüne çek 1 
Şoför kayretlc baktı: 
- Matmazel, parslar kulü· 

büne mi? Pek iyi! 
- Nerde olduğunu biliyor

musunpz? 
- Evet, nerde olduğunu da 

biliyorum, ne olduğunuda .. 
O kadar çok yağmur yağıyor· 

du ki, Beryl adeta iliklerine ka· 
dar ıslandı. Otomobil Kingwayi 
geçtikten sonra küçük bir soka-
ğa saptı. Islak camların arasın· 
dan Beryl ilci adamın koştuğunu 
gördü. Arkadan da keskin polis 
düdükleri işidildi. 

Beryl o zaman korktu. Taksi· 
nin kapısını açarak dışarıya fırla
dı ve şoföre: " Beni bekle! " de· 
dikten sonra dar sokağa sapb. 

Beryl parslar kulübünün ner· 
de lduğunu bilmiyordu. Yalnız 
bazı insanların kostuğunu gördü 
ve bir vak'a olduğunu anladı. 

O sırada birisi kolundan tuttu 
ve genç kızı çevirdi. Beryl Till· 
manı karşısında gördü. Sert bir 

.. 
' 

- Matmazel, nereye gidiyor· 
sunuz? 

Bery] aşkın şaşkın baktı: 
- Bilmiyorum, dedi. Bir fey 

oldu ki .. 
- Hem de çok iyi bir şey ol· 

du, fakat gitseydiniz daha iyi 
olurdu. 

iki polis koşarak geçtiler, bir 
az il~rde bir kapının önüne ka
labalık toplanmıştı. Sonra da biri 
avaz avaz bağırmağa başladı. 

Beryl yürüdü. Arkadan bağı· 
ran Tillmana ehemmiyet bile 
vermedi. Kalabalığa yaklaştı ve 
bağıran kadını gördü, iki polis 
kapıdan dışan çıkarıyorlardı. 
Beryl gözlerine inanamadı. 

Bu kadın Millie Trent idi, mü
temadiyen bağırıyor: 

- Katil, katil 1 diyordu. Öl
dü, Leli öldürdü. Öldüren Lelidir. 

Beryl bayğınlık geçirdi, Eğer 
Tillmanın kuvvetli kolları arka· 
dan gelip yetişmeseydi düşece· 
kti. 

Öldü ! 
(\ n ~ .? ~,.~...,! <; t,CT'. 

Beryl bir kaç saatlık eYli şim
di bir dul kadındı. Con Leli va
dini tutmuştu. 

-125-
Parslar külübunün ismi o za

man guetelerin zabıta sütunla
rında görünür. 

Eve1ce fÜphcli bir müessese 
olan bu yerin, bir senedir baş
ka öhreti vardır. 

Gençler, Londranın alt mahaJJe
lerini görmek isteyen m raklı 
kızları buraya getirirlerdi. Pars
lar kulübünde bir maııa kirala
nır ve sabahlara kadar cazbantla 
dansedilirdi. 

Bu nevi diğer kulüplt:r gib i, 
parlar da büyük bir binanm üst 
katında idi. 

Lokantasmdan ve balo salo
nundan başka davetliler için hu
susi odalarıda vardı. 

Kulübün reisi Anerley ve 
o u jim idi. Anerl"y başka iş· 
lerden vakrt bulamazsa, o~hı 
Jinı kulüp komitesine riyaset 
ederdi. 

f Bitr.ı 1i l 



iitlıiş bir tayfon 
•ponyada azim 
tahnDat yapb. 

Fırtına 
Madrit, 23 (A.A) 

~anın eeaobanda şiddeti· · 
:-....._ hlikfim afinnektedir. 

yangın 

lzmir, 23 (A.A] 
Gece Şadınan camii cıvarın· 

• '- lillbçı dikkinmd• yan· 
~ Ye on bir ufak dükün 
ıktaa .... IÖBCiiirülmüftür. 

irde yerli mallar 
lzmir 23 [A.A] 

•erli mallarmı koruma cemi· 
6nlmtbclekl C..ma günll öt· 

ewel Tlrlc ocatında hey'· 
...._iye halinde i~ima ede
lbeai proaramı etrafında 

:,._ka.ıaıtta hulunacaldlr. 

Bir itilaf 
... Ber~ 2S [A.A) 

~·- lla 'f'e rramJ. ldmyeri 
--.ı IQ_,n aruında bir idW 

ıe-.ıııeıa bildiriJmelLtedir. 

RAM BiR ARADA 
Reisicdmhur hazretlerile bajvekil ismet 

Tali yaver olunca ve meclis reisi Kazım paşa ar dün An· 
toprakl~ da. alhn karada ~ocuk balosunu teşrif ettiler 

kesılebilır · ·ea rün hilıimiJeti MilliJe ııı.. 
f 

..--. yramanm tebrik ederiz. Bia bl-

. 

Frans~ büt·ül 
borçlannı tediye 

edecektir . 
Bar· le • Duc 2% [A.A] 

Borçlar ve tamirat m el.:lerin
dcm bahseden M. Poinc.re 1''raa· 
IADID borçlu 11fatile büttia taalıhlit· 
lerine aadık kalmıt oldupnu ve 
harir.e olan horçlarnub taklitlerini 
Tadeleri grldikçe ödeme.li daima 
temin eylemif haluadu~uııa beyan 
etmi,tir. Mumaileyh IOSltne de
nmla demiştir ki: '"Bmmeaalcyh 
Fraaunın ealnk .Uttefiklerine 
olu borçlanın tdemet ça MiDi 
kendi ~ uıhlll etmekte 
....-•-wk ......... - .• 
mlltelaallllafta meanieiam e'1''ade 
aufetklru" bir ıuıeti h.ıle iktinm 
eclecelini tlmit ediyorduk. Mune
...af Almanlar bu ümidi hayale 
•~"vil ettiler. 

MatbMoa (Onterio), 22 [A.A] 
.A.ıuililri diaamide atu bir 
~ 111f altın depolan 1'ulmuş 
ve 12 bin İn!!'il" l"rl' 1 tm ~• r 

Alman toprağı 
Glukov, 22 [A.A) 

Dom"nyonlar nazın ~M. Amery 1 
bugtin aöyledigi bir natukta İngll 
t,.renİD harici ıiyaıctind~n bah&etti 
ği sırada de~ie~ir ki:. -.~vrupad!' 
tamamile tabu hır vazıyetıa yenı· 
den teenüıU ancak ecnebi k taatıo 
Alman toprağıııı işgale .niLa~~t 
vermeıivle mlimklln olabılır • .Miıt· 
kulitla mali oJan bu mesel~ 
ınUttefıklerin birıbirine ol o borç· 
lan ve tamirat meıelelerhıe 
inhilil kabul ~tmez sulette bağlıdır. 

Birbirlerini 
yiyorlar 

New}ork:, 22 \A.Al 
Şantuna eyaleti tWrilinde Çe

fudan gelen bir telınfa nuaran 
jeneral Luyaçf'!nyenin kunetleri 
dıın gece yapttklan bir httcum 
netiet:aint!e maretal Çaopunçangın 
btaatını blıyfı bir hezimete ut· 
ntmıttır· Mare~bn her törl\1 •vt 
-ye rapttan mahn>m olo ve buıuru 
için bir tehlike ıetkil edea ~ bıa 
kifilik bir onluyu trrkede ek 
Dayrene ~ ri"Yayet olunuyor. 

Venizelos kazanıycr 
Atina, 23 ~I 

!yan indbehetuıda Ve1 zd ı 
tarafta lan 1ı. ubalifler l 6 au ık 
temİD etıı iflerdir. Uç au'ı hak· 
bndald ara neticeei a azzuh 
evlemif' ; ... 

tüa Türkiye çocukJan büyük lııtr 
sevinç içindeyiz. Bu miibank ..... 
kimiyet gününde çomk.._ tla 
hakimiyetini kahul tttiiiniz · · 
ıiz:e aynca tqekkür ederiz.• ICl8 

U8'Qmi lcitip lstanbul T~ 
Sevim hJ:ı: Wr 

nıW 
Burllaıttla 

...,.. rk \>caldanaın bir baftalak 
reisi ile katibi umumı.i çocuk. 
lann hisaiyahnı iblat ..için ... 
vali beyle Hakkı Şinasi papJI 
1iyaret -etmiflerdir. Fabt Mr 

Ocağa vazıyet eden reis, mu a ebeci ve katip ·sini de bulamadıklan için W. 
talık unvanlannı taşlyan bıw 

[linci sayfadan mabat] tarikile Fatihe gitmiıler ve oradc. larını barakmlflarclır. 
otomobil işgal eden mek epliler dTagıu:. rlmkı~ iardır. Dfua Türk ocatı ~ 
kafilesi en önde bando o dutu cağında Tepebaşı tiyatrosunda verilm 
h ld '~, lıane • Köprtı • Sirkeci Dün başl ) an çocuk haftasının mtlsamere çok zevkli autts. 
t~kiyle, vı "yet u önün.e. gelm!ş- devamı müddeti ce Türk ocağmul Saat ikide bir manzume İlllld 
Jerdir. Vali bey muavımyle hır- çocukları ida e ine tevdi edi- etmek auretile ballanan ba al
likte çocukhn kapının onllnde leceğin· y zmıştık. samereyi seyir için 1repebqı tiyat-
selamlamış ve laıfile Halk Fırka!• Cocuklar dün saat birde rosunun bütün iıkemle, kol ... 
binasına gelmiı, çocuklardan !11~- Türle ocatına gelmişler, kitibi ve localannı hıncaluaç clolcluna 

kkep bir hey t anı tebnkat utnumi Fethi beyden ocak müh· bir kalabalı~ ıelmifti. Nanı ı 
~~nıek üzere Hakkı Şinası paşayı rünü tesellüm etmişlerdir. ler söylenmiş, lıveç ve Çin dau
ziyaret etmek iatem1ştir. Pap Bu bir hafta zarfında Türk lan renkli ziyalar albnda muaf· 
fırkada olm hğından yeti. C~v- ocaA'ı çocuklar tarafında mutlak fakiyetle oynanmlfbr. Bin.-
det verim bey istikbal etmıştir. bir iıtiklil ile idare olunacakbr. Çin dan11 ile zeybek OJW çok 

~ h ftal k si b haf alkııluunlfbr. 
1 Cevdet erim bey, çocukları Dün, hır a ı rei e ir • Perde aralanncla çalu teMr 
şekel' ve ıta ikram e~m~k ~u- tahk katibi umumi vazaifine olun· bandom takdire mazhar oı....-
ret'le iz % etm"ı ve demı1tir kı: Feyı . ane.ttin bey ile, Mekteplerin bu miiumse İfİ8 

ınlaw-iyet, çocuklara Sev· h n 1' h P olunmuı· ciddea feclakirhlda lluırln t• 
büy aymet veriyor. Mille- lardır. lan, elbise ve muhtelif layafet-
tiD i ıi yarın eline alacak Bir hafta ık idare bey'eti ilk )erdeki mu•affakıyetlerdea ula-
genç m r>l!lerin ~uvaffak ol- iş olmak n, e Reiıicumbar haz- ıılmakta idi. Küçlk oeakhlana 
masu temeu edenm.,. retlerine~ Başvekil ismet, . M~i~ dünkü müsamerede perdikleri 

Fırkadan çık'"ıktan sonra yene reisi Kazım paıalarla Himaıyeı muvaffakıyet büyüklere ıapta ve-

1 
b·ııe ·ıne binen çocuklar, etfal riyasetine atideki telgrafı recek derecede idi. 

otamo 1 1 · l d" K d k" O '-~..ı _ _...._,..! -.. bandoyu takib~== ~ai'!~ Y yo !__ '""lış er ır: a ı oy ve s"iiu.nwu .. 
1 ~- • ·-.. --- .....,. mektep talebeleri de civar tena-

Fakir çocuklara .rnrdıTfı züh mahallerine aitmifler ve 
eğlenmişlerdir. 

IC•dıo poll• 
ln8ilizler kadın 

Taharri 
memurlan kulla· 

myorlar 

Himay · 
Romanyayiı güzel 

bir seyahat hazırl yor 
KimHIİs ve 

aç çocaklara 
muvenette k
lunmak maksa
dıyla, Himayei 
etfal · cemiyeti. 
tarafındm, bir) 
teaezzüb tertip 
edilmiftir. 

Kurban bay
ruada üç yüz 
kiti, Gülcemal 
vapunyla Bük
ret şehrine gö
türtllecek ve 

Hırsısıar kadın taharri b 
1 ndan çok ayramın sonun-

m;:'.!'u~~rıarmı•· cu gtlnü avdet 
- edilecektir. Ce· 

Mütahede kuwetine malik ol- miyet bu seya
duldarmı iddia eden rnç kızlara habn laazırlıtına 
u~ bir meslek. ~ daha "mdiden başla· 
a cb Detektiv denılea aYil •• fi R 

l •k l mlf ve oman-
mur u b" 

Londra polis mektebinde 15 Y~ ya ır memur 
edenberi muallimlik eden ıöllclererek ora• th Keney bu hususta diyor ki : ca lizun gelen 
:_ • BüyGk dükkinlarda ,a1>ı· bamhldan ikmal 

lan "kleftecilıkn lere kartı S:.ç ettirmiıtir. Seyahlana11-.ın Bükrqte kilacaklan otel 
kızlan iatihtam egneği düşün flm. Romanya hüldlmeti umma ba den sa~ ka~ar devam .etmek 
Umumf malilmatlanan yolda~ı~! seyahat itleriyle meşpl olmap. tlzre guude bar balo Yenl~k, 
iyi buldum. Oukkln • daektifliti Romanya umum matbuat müdü· 21 Mayıa .abah saat 6 da Kmten
liaklanda izahat verdım. rü Oien Filoti melDUI' edilmiftir. ceye vanlacak, 8 de· husui trenle 

Bir aı Japon ~~ ~ettim. M. ~ılotinin tqebbüaü üzerine Blilcrete baraket edilecek, o iÜD 
On derste her ,eyı ötı:-nıyorfar. oteller, otomobiller ae~hlan- öyleden aoara Darülfünun, ae
KendiJerini muallem l>ir memur m111 tenzilitlı fiatlarla kabul ede- nayii nefise akademisi gezilecek, 
refakatiDda dükklnlara yolladım cekler ve müzeler ve air gö- 22 de ukeri müze ile Karol camisi 
ameli mrette •tai g6rdüler. rülecek yerleri de bill ücnt gezi. ziyaret edıleeektlr. Sonra sefirimiz 

Dükkia tarassutlannda kaclm ilebilecektir. Sabri B. taraf, dan saat 15 ten 20 
kullanmak daha çok muvahktir. Vapur .v~ ~ ücreti .!>İ!İ~ ye kadar devam edecek olan çay 

Çünkü '1d'!: yerlerde kadından hiç aınıf 60, ılcincı nıf 45, uçunca ziyafetinde bulunu mak üzere sefa. 
ıüplıe e . iyor ve mazada dolaşan aımf 35 ~i~cbr. e.tldan3 batı:!'--.. rethanemae oidilecek, gece 
hıl'llzı m~eriden tefrik butusua.da ..,,,.hata ,..a.:-1. edenler c " B •~ lecek __ m. --ı- , ..... ..._ ~ . . ükret operasında Yeri 
barikuli e bir kabiliyete ......- ya •••ucak ~ • 11bbilia- IUftreJe lf6rM ecllleeek, 23 
bulunuyorlar.. de 1eyahat m&dcletince yemek M haraket olu-

• Senede yaJpız Load""'8 otel,. gezme paruı vermeyecek· ayıkta ~j8 de Gülcemal 
4000 İngiliz liralık büyük mata- lerdirG.~•----• vapu•• "" maVI• ~. lcaJ. kaca1c ve 24 
za aarkati oluyor. Buna lca111 un;c..... • .. '-" J- M d edil 
lazlann kıymetine müracaattan saat 17 de Ga'ats nh ı ' n avısta tehnmıze av e e-
b11tlc ç re I,. 

Btr sana1•1ıar 
Duğlasm oğlu çok 

meşhur 
bir sinama aktörü 

oldu 
Yakında t;larıo il• 
beraber bir fllm 

çevlrecekl•r. 

Amerikanın meşhur sporcu ve 
akrobat ıinema artisti Duglu 
F aerbanka gene oglunu kendi gibi 
artist olarak yetiştirmif ve genç 
çocuk ilk oynadıtı fimlerde büyük 
bir muvaffakıyet göstermiştir. 

Son çevirdiği • Stella Dalhu,. 
ismindeki filmde adeta babana 
yakın bir ehliyet göatermif, ba
bası Duglasla anası • Mary P".k· 
for,, du istikbal için biyük ümit· 
lere düşürmüftBr. 

Duglaı zadenin bu mavaffa
layeti derhal nazarı dikkati cel· 
betmif, daha fimdid• genç 
sin~ma artistine bazı zengin 
8inema kumpanyalan tarah ndan 
teldifatta bulunulmuştur. 

Duglasan otlu yetiımiş, serpil. 
mit bir gençtir. Babası oğlunun 
henüz liyıla veçhile teşekkül 
etmeden ıiaemaya girmesini 
iatememif, ve yetişinceye kadar 
beldetmiftir. 

Büyük bir artistin otlu olmak 
bir ğenç için hem iyi, hem feaadır. 
Me.eli genç aktör bir az fala 
kendini b~enmiştir. Delibnbam 
yaianda Şarlo ·te bir film çevi· 

. ' 

Ankara 2: [A.A) 
~ba~ .. ....-... 

her ~ela oldal- ıtM .. 
rimizde dahi ~ H9İllçle telM 
eclilmiftir. Otledea evel çocak 
aarayından otomobillerle ..... 
eden çocuk murahhaalan reİIİe 
cümhur hazretleriyle b6yük millet 

meclisi reisi KimD, baPekil lmtll 
erkim barbiyei umumiye reİIİ Feva 
paşalar bazerabnıa kltklerl 
önünde ~ezalauratta b~ 
ve millet meydanına aYdetle kea
dilerine intizar eden alaya ilti
hak etmitlerdir. ÔDlerinde ...m
lca oJduju halde ballaa .......... 
arpında hareket eden alay, _. 
epnde muhtelif çocuk tem-5-
bnı ihtiva eden \Steriz I....._ 

annı tatıyordu. AJay ....... 
neti 6nünde durmDf ft bir çocuk 
tarafından vali ve telaremiaiae 
hitapta balunu)mUf, m~ 
dahi mukabele ederek tebit ~ 
cuk babası llfatiyle çoculclan ok
pmışbr. Şehremini kendilİDe 
verilen bir çocuk hediyellne 
mukabil şehir namma kenclile
rine bir albn kalem hediye et· 
mittir. Alay müteakiben çocuk 
sarayına gelmif, orada dahi bS 
efendi ile cemiyet reiai doktor 
Fuat bey tarafından nutllld. 
irat edilmiftir. Bmıdu IODra 
~klar aaraya kabul edilerek 
kendilerine muhtelif oyuncaklar 
verilmiı, şeker, pasta ikram edil
miştir. Ôtleden aonra ...-. 
palasta bir çocuk balom verl
miı ve reisicüm bur bazretlerile 
B. M. M. reisi Kiam, bltvekil 
ismet paşa hazerab ve laeyeti .., 
kile izaaı hazır bulun__.. Ha
kimiyeti milliye pzete.i ....... 
dan lıimayei etfal cemiyili = 'a= 
•bna konulu kupa iki ...,..._ 
beri kulüpler arMmcla ,.,.._ 
!DüsabakaJm: neti~~~ 
ımalib harbıye kullbi wnu-,-
lcazanılaufbr. Ankara, 2S [AA) 

Ba2üneo&wak '-~ ..... 
tetile HiMYı • titfal cemipli ~ ·:,. palan bir 

~..........,..tertip eclildt
tir. Reisi Ciimlaar Gazi ..-
Kemal hazretleri ile Mec•• reill 
Klnm, Bat wekil ismet p111lar 
Hl. ....... laanrlan ile .. 
reflendirmitler, miwiminiler _. 
vinç ve saadet içinde glzel bir 

· d0

r. 
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vlnı 
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Şüpheleniyor-

En es i erk da ım olan Cev-
de ba ri söylerken müte-

gülüyor, mütemadiyen 
tnrıiiiVirudu. 

znn zamandanberi gör
D.. işim yoktu. Yazı 

ında :nbel tenbel 
es iyor, ge · iyordu . 

•• 
altm taslam ben2er. Kanuoı 
alta bogday yığınına benzer. iki 
memelerin bir çift ikiz ceylan y • 
vrusu gibidir. Başının saçları er
guvan gibibir. Ben senin kakül· 
lerine bendoldum. 

Ey mahpubt'ml Ey lezayiz kıtzıl 
Sen ne kadar güzel, ne k dar şi
rinsin.. Kametin burma ağacın , 
ve memelerin salkımlara benzer. 

Dedim ki hurma ağacına çıkn
ymı, onun dallarına yapışayım, 
ve memelerini üzüm salkımları 
gibi .. 

CP-vdet bureya gelince durdu. 
Ben hayretle dmliyordum: 
~ Eeeeyl - dedim - sonrası .. 

Devam etsen el 
- Nenin devamı ayol! Bu 

kepazeliği işittikten sonra insanda 
tahammül mü kalır? 

- Ne yaptın? 
- Ne yapacağımf Bir tek· 

Ciha 1ı en 

• r s 
' •• de a u 

Sinema alemine yeni bir yıl
dız iltihak etti. Meksikanın meç
hul bir köşesinde çiçek &atma la 
ha}atını kazanrnağa çalışan bu 
kız, şimdi dünyanın en zengin bir 
kadınıdır, ismi " Velez ,, dir. 

BUtün dünya sinemacılarıyla 
sinema meraklılarının nazarı dik
katini celbeden bu artistin şah
sıyeti dudakları arasında teba-
rüz etmektedir. Zarif iki dudağı 
arasındaki parlak dişlerini hafif
ce göstererek gülen bu artisti 
işte bu gülü üdür ki bütün dün· 

güzel gulen kadını, 
Me ikalıdır. 

g·· zel gü Ü)rorm ş ki, bir 
görenler eııdisine meftuıı 

uyor armış. 

18 Ni an 1 
Yunan hükumetı ika ha 

dan beri Turklere ait a hm, sa 
icar, isticar, rehin gibı muam 
lerin yapılmasını men etti. Ki 
adillere bu hususta tamim g 
derildi. Bu emir Garbi Tra 
Türkleri iizerinde pek fena 
elim bir tesir husule getı 
G rbi Trakya Tilrklennden h 
sinin neşe ini kaçırdı. 1' .. ti 
adillere verilen bu P-m:"İn tat 
kına başlanması Garbı Tra 
Türklerinin artık hayattan unııt 
kalmadığını göstermektedir. 

Artık T ilr · çiftçi tarlası 
esnaf dükkanına sahıo bulun 
)Or. Garbi Trakya Turkleri mu 
cert siyaseti yüzünden esas 

serm yesindin dortte üçim.u ka 
etmışti. Şimdi bu emir verılhl 
burad ki Türkler için umit ve 
fah ciheti hemen hiç kalma 
Bankaların Türk kôylüye ve e 
nafa yaptığı kredi d!ıhı kesi iyo 

Ha oldukça güzekii. Bilmem 
nasıl oldu 1 Bir:denbire onu ha
tırladım. içi ek, onunl görUş-

mede kapuyu kırdım, odadan 
içeriye daldım .. 

-Eeeey ... 
, yayı kendine meftun etmiştir. 

Gabi Trakya köylüleri ar 
eında tütün eken vt: hayatı . 
maişetini bu suretli;; telll1 

eden pek çok aile vardı 
Bunların miktarlan yüz binl 
baliğ olur. Yunan hükQmeti 
verdiği bu emir üzerine ban 
lar krediyi kesince, Türk tUtÜ 
cüler artık tütün ekmek ve bu 
retle geçinmek hakkından msb 
rum kalmış oluy 1 . B ·yt 
karşısında mürabahacılar f aliye 
geçecekler, Türk tütüncülerd 
alabilenler yüzde yüzelli gibi pe 
fahiş bir faizle para tedarik ed 

k . , b' b' "\.t" td . u n ı. ha 1-~ ç o u. 
De;baJ yerimd~n fırladım. Şap 
kamı ka.fama geçirir geçirmez, 
onu ilk çıkan otomobile at
i dı • Orı <! kik sonra, dostu
mun baba yadigarı köşkünde, ye
ni yeni y ~ren geniş düzlüklere 
nazır bir alkon üzerinde karşı 
karşıya, b ş başa vermiş bulunu
yorduk. 

K rı nı tanırdım. Evvelki 
sene t nışmışlar, geçen sene 
evlenmi lerdi. Uzun boylu, sarı
şın, mavi gözlü, levent .. bir ha
tundu. Onu bir d~fa ç:orcnler, 
bin sene ya~asalar yıne ruyaların
da başka bir hayal göremezlerdi. 
O kadar güzel, o kadar tatlı ve 
bilhnssa pek baygın bakışlıydı. 
Ben onun izdivacında en kıymet
li davetli addedilmiştim. Belediye 
dairesindeki nikah def terini en 
başta imz eden şa hit ben 
olmuştum. 

Herkes ve herkesle beraber 
bendeleri bu çiftinn uzun zaman 

sevişeceklerini tahmin etmiş tim: 
Fakat Cevdetin bir senedenberı 
işitmediğim sesi, " bismillah!" 
der demez lıiyanetlerden, kıskanç· 
lıklardan bahsetmişti . 

H yret etmiş, donakalmışbm. 
Ve o devam etti ... Gülümsi

yere göz kırparak ilave etti: 
- Nende o eski kadın! O, 

her kese hürmet telkin eden 
büyük dınl Onu şimdi görsen .. 
V ilah tanıy azsın • 

D yanamadım. Sordum: 
- Kendi gözünle gördün mü? 
- Hayır.. Fakat tahmin edi-

yorum ki bir a ıkı var .. 
- Zaıanediyorum ki sen berbat 

bir veh kurban oluyorsun ... 
Seviyorsu .•. Kıskançsın ve kıs
kan~lık gözlerini bürüY,~~· .. . . 

Ce9det bir an duşunur gıbı 
oldu. So ra yine gülümseye • 
rek g&z kırparak söylendi: 

'- Kıskançlık! Belki.. Fakat 
vehim? Hayır... Çünkü bir gece 
gözlerimle göremediğim bazı şe• 
o/leri kulaklarımla işittim .. 

- Ne deyorsun? 
- Vallahi, billahi işittim. işi-

ttim ve,,, notettim .• 
- Hayret .. 
Dostum bir kelime söylemek

sizin koltuğundan kalktı. Salona 
girdi. 

Küçücük bir çekmeceden, ufa· 
cık bir defter alarak, yanıma 
döndü. 

- işte dedi. işittiklerimi kay
dettiğim defter bu.. Bir akşa.m 
komşulardan birinde pokere gıt
miştim. Gece yarısından sonra 
ko ke dönmüştüm. Salondan ge-
çerken, onun yatak odasında bir 
mırı annıa duydum. Buyük bir 
merakl anahtnr deligine gözü· 
mil ydurdum. Fakat bir şey gö
r m dı 1. De ı ı .ıı ı~lardı. Ku
lak kab rttım. V c n0tettim. Oku-

m. Dikkat t. 
okudu: 

dol 

- Dalar daim z üzerine atıl-
dım .. 

-Kimin? 
- Ki in olacak? Kanının .. 
- Ya öbürü? Öbürü ne ol-

muştu? 
- Öbürü de kim? 
- Canım rakibin işte .. 
Bu lafları karına söyleyen her

gele ... 
Cevdet gözklrparak gülftmsedi. 
- Maalesefi • dedi - Onu yaka· 

layamamıştım. Çünkü odasında 
karımı yapa yalnız bulmuştum .. 
Kit p olırnyordu. 

- Kitap mı? 
- Evet .. 
- Ve o hiddetle kitabı kavrar 

kavramaz yere attım, ayaklarımla 
çiğnedim, çiğnedim, çi~e~i~. 
Bu bir (kitabı mukaddes] cıldıydı. 

Nz meddin Nazf 

(*] Bu ayetler "ahtı atik,: ı~ 
a ağniyetül ağani,, sinde yedıncı 
bapta münderiçtir. 

Hır~ız kadın 
Sirkecide Demir kapıda otu

ran Ayşe, ayna hanede oturan 
Hediye hanımın 3 adet altın 
lirasını çalmıştır. 

Zevcesinden avrıhnca . 
Samatyada malcı ahallesin-

de oturan Ali ef. zevcesinin ken· 
disini terk etmesinden müteessi
ren hamil olduğu tabancayı sol 
ve sağ memeleri üzerine ııkarak 
terki hayat etmiştir. 

Yanan köseleler 
Galata.da Bereket zade ma

hallesinde Yusufyan hanının üst 
katında Makalos efendiye ait 
kösele fabrikasında yangın çık
mış ve köselelerin bir kısmı yan
dıktan sonra söndürülmüştür. 

Otoıııobil kazası 
Tepe başında bir tramvaya 

tlamak isteyen Hasan Fahri ef. 
1-360 No otomobilin sademesine 
maruz kalarak ağır sutette yara
lanmış ve tedavi için zükür has
tanesine kaldırılmıştır. 

Bir hır ız )akalandı 
Şehremininde Aydın kethuda 

mahallesinde Emine han1m evde 
yokken Mehmet çavuş namında 
bir şahıs eve girerek eşyaları sır
kat edeceği esnada zabıtaca ya
kalanmıştır. 

Sanı at} ada yangın 
Samatyada karanlık yalı so

kağında hamal Vartanın evinden 
yangın çıkmış ve yalmz bu ev 
yandıktan sonra söndürlllmüştür. 

Bır çocuk çineııdi 
Şoför izzetin idaresindeki 1-

323 N. otomobil Beyoğlunda 
Kasım isminde ki beş yaşında 
ir çocu a çnrparak ·~ralamıştır. 

Sahnede şimdiye kadar gillüş
leriyle temayüz den "Jou jilb r.,, 
ve "Vilma banki,, namlarında iki 
artisti meksikalı "Velez" gölgede 
bırakmıştır. 

Bütün sinema kumpanyala· 
rınm tesahup etme iıtediği bu 
artist sinemaya inti ap etmeden 
evel barlarda çiçek satmakla 
geçinen bir kı:cdı. Bir gün sine-
macılardan biri bir barda bu 
kıza tesadüf edince gülüşü 
ve vaz'u tavrı nazarı dikkatini 
celbetmiş ve kendisini davet et· 
miştir. Çiçekci kız bu daveti ma· 
almemnuniye kabul etmiş ve si· 
neıı.ıaya intisap ederek azz manda 
sinema yıldızları meyanına dahil 

-olmuştur. 
Meksikalı "Velez" bugün sine

ma tyesinde ve gülüşüyle 3 ayda 
300 000 İngiliz lirasa toplamıştır. 

Zİ e • 
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1 - Görülen lüzum üzerine, Macar, Sırp, Hartvinter, 
Miksetdorom, Rozafe, Trakya ve saire mallarından Isatnbulda 
mevcut ve ya hariçten getirilecek yemekliye elverişli (600,000) 
kilo boğday kapalı zari usulile mnbayaa edilecektir. 

2 - 1rakya 11.1alları yüzde ~ .analizle diğer mallar tip 
üzerinedir. 

3 - Maların çuvalları Hilaliahmen tarafından verilecek 
ve mütaahhit malları çuvallara doldurup, her çuvalı nUmunesi 
merkezimizde mevcut sicimden bedeli kendisine ait olmak 
üzere mübayaa ederek sağlam bir surette dikmeyi ve Hay
darpaşa vagon ve ya anbara kad r vaki olacak bilcümle 
masarifi kabul etmeyi taahhüt edecektir, 

4 - Mallar peyderpey teslim edilecek ve cemiyet teslim 
müddetinin temdit ve takairine mezun olacaktır. 

5 - Malların evsafmca tahaddüs edecek anafü. farkı 
borsa arbitrajile halledilecektir. 

6 - Hilaliahmer menşe itibarile cins ve miktannı tayinde 
serbestir. 

7 - İtasına talip olanlar beşer kilo numune ve % 10 
teminat akçası ve ya muteber bir banka kefaletnamesile 
teahhüt edecekleri malları nihayet kaç güne kadar teslim 
edeceklerini de tasrih eylemek suretile 29 Nisan 929 pazarte
si günü saat bir buçuğa kadar lstanbul Hilaliahmer merke
zine müracaat/etmelidirler. 

8 - Her teslim alınan partinin bedeli lstanbul Ticaret 
ve zahire bo~sasının olbapdtak talimatnamesine tevfikan Türk 
lirası olarak nakten ve defaten lstacbul Hilaliahmer merke
zinde te viye edilecektir. 

9 - En muvafık şerait teklif eden, tekliflerinin merkezi 
umumice kabulünü teminen üç gün sonra cevap verilecektir. 

10- Mem liki ecnebiyeden bu hususta vürut edecek buğ
day gümrük resminden maaf olduğundan teklif sahiplerinin 
talep edecekleri bedelde bu ciheti nazarı dikkate almalan 
lazımdır. 

11- lhalei kat'iyedeıa sonra keyfiyet lstanbul ticaret ve 
zahire borsasmda k yt ve tescil ettirileceği gibi Hilaliahmer 
cemiyntinin olbapta ki t limatnamesi mucibince bilcümle masa
rifi müteahhide ait olmak üzere mukavele tanzım ve katibiadile 
tasdik ettirilecek ve teklif sahipleri teklifnamelerinde şeraiti 
mezkiırenin l:abul edildiğini tasrih edeceklerdir . 

Çocu · hastahaneye a ırılmıştır 

Bir şeyhin intihan 
Osküdarda salacakta mesdut 

yemek yemez dergahı sabık şe-

y i 65 yaşların a ala ettin ef. 
m~btela olduğu rahatsızlıktan 
kurtulamamasından mütessiren 
hir kuşakla kendini asarak inti
har etmiştir. 

bileceklerdir. 
Diğer zürraın vaziyeti de bof 

ledir. Bu hususta ittihaz edılece~ 
bir tetbir tasavvur edilm'yor. 

Ancak Yunan hükumctiııiıı 
verdiği mezkOr emri nakz ede' 
cek yeni bit emir vermesı b 
feci vaziyeti ref edebilir. _

1 
t 

Çiçekcı kızın talii günden 
güne inkişaf etmekte ve her taraf
tan izdivaç teklif eden binlerce J 
mektuplar almaktadır. 

T. C. Hükumetinin ve muhteı• 
mübadele komi yonunun teşelr 
büsatta bulunması bekleniyott 

ırbi Trakya Türkleri bizı't 
Yunan hükumetine mürac t 

etmeği dahi düşünüyorl r. 

ır· ........... ;; ;· ....• 
'·······~····· •••• K •••• J 

Konferan 

kşam 

perşenhe: iki 
çiçek hiı- böcek 

Şehzadeba~ında l tik.lal lise in~ 
hugiln ( Çar aınb ) ant yırmicı• 
Muhendis me t bi a1ı ı muallimle' 
tinden S:ılih Murat bey tnrafınd5' 
( Fi kte ıara ıynt) m v ulu fj! 
konferans .., erilecek tir. H rke .. eJe' 
bilir. Alhamrada : Rus aşkı 

:Kalp hırsızı ve koen 
harbe giderken 

İk1 kırmızı gül 

ALMANY ADA FRANKFuef 
DARÜLFÜNUNU MUALLlt.f' 

LERINDEN PROFÖSôR 
DOKTOR B. BIELING ihtiras kurbanı 

a: l\.afc:ı-antaıı 
Sarı zanbak 

Seroloji 'c D..ı lır ol ı lemind b 

yük himmetleri sehketmi ol n ve •~ 
tamandıı Le\ rrku nde k n Y. G b rt' 
sanıı) ii kim\ ev he m e sinın f eıJ l\iarkıtı 

nıudiranıı dan bulun n pro r \C d~ 
tor (BidingJ in a nihn ne aoğt' 
şehrimizi zİ)ıuet edece i hah alınDl §tıl 

Bu Alman aliminin I t nb lu · ~ 
tinden C\el Belgrnt v Atına dar lf ııılll' 
!ar ile tıbbı oetnı}etl rd bır konfor~ 
erlsi \erce ktir. 

Bu akşam 
OPERA Si E~A I 
tam saat 9.1-2 d 'iki 
kt}mettar filmd o 
mürekkep Lh) uk 
programım takdım 

ed~ktir. 

RAMON U'AHO 
H~ RENE ADOHE 

tnrnl1armdnn 
KALP Hıns1zı 

modern aşk dramı. 
Ayrıcn JORE JES· 
SELve PA1"'İ RUT 

111.l.ER 
tarafla rındnn 

KOHEN HARBE GiDERKEN 
Büylık komcdı dram. Programın uzunluğu mllnnseb tıJ,.,. 

9.1·2 başlayacaktır. 
Loca ve numaralı mevkilerin evelden tcds.rilu tav 1'' 

. 
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ahriye Merkez hast· n si 

[Oü~ t~lb>a a D 

.. .A.~edri 
Kadıköy: altıyol ağzı 

' ~ .. ·;;··-······;···· ... -..... , ... ,t;•i•C.:•e····c:c:··;;iet::i ........ r .................. .. . ... ,. . .... , , ........ , .............................. . 



·~e~'!-, -~~~ •••tasar• • 1Ja.a1ı 
leltlllıftl aUattı. 

~ .................... 
,, T...- il Tmiljt mlUI 

1.21. ............ ı.ss ltOat ,. 
ı:. Aa.D.Y. elo • ..._. • 

.. .. " 1'8 39 Şak 
1.19. ....,..... .....rt 
4.16 ...... Süll ........... it& 
& ~1 78.75 &t. Uaam. 
K.17. 

tMI MA.DEN ŞDUCETLERI 
27.88. 8alyaKana1. J...f..G Ba.a pa 27 

Araı.a Çllllm. 14.11 " ,. (teme&.I s.so 
......., ,. 14.18 ~· 15 
1'1rk_klmilr 22 ............. 109 

Sermayesi : Tediye ediJmi§ 
4,000,000 Liradır 

Umumi Müdürlülc 

NKA 
Şubeler: 

Ankara Adana AytHJllk 
htarJJJd TrapııMrı Zonğuldttk 
Burso Bahk6SİT KfFf.,-l 
lzmir Gireıbn Mersin 
Sam&ıuı Edumiı 

Miisait n11ıamelat, Kuıobaralar Ka&atar 

.... 28&19 a ırlı "ı 1 DIGD ŞIRKETIER vakıf Akarlar. müdürlürlütb en: ~ · 94.25 { lt,Q Tertip l lfertiler T• 1 d = b BM .! J!.~ s;; :... :;;=: ·~:: MOZA YEDEYE V AZOLUNACAK EMLAK 
tMI ,.....,.AM. 4'IJtl • t-k-"- S.70 Tı.kia teke ıs Helbeliadada bil7 k ıuuetu' eaide.uada 10 No maa bdlce......, 

1111.Ln p'nl 27.lS Tel........,.. sı Heybeliadada arka sokakta 30 No .._. 
TA.lfVILA7 9e)l 9,75 N.,._ Babi llide lala H 1reddin mahal e in4 7 

A•• ilıl .,._ Yt(IL ı ı Tel'tlp 18.ILI 40 ="~ =... ~= Süleymanıyede elmarıU malıtlliısiııde medr 
ı .,...., .B.C.] • t:8 ,. &r.G.J u Nna '7.35 m bi. 

.Qorsas~) 
1929 

FIND. Vf: CEViZ ZA.BIRE BUGDA.Y 
lta.Pa. lta.P8. kPa· 

Süleymani ede Şe eddin molla gpruı ma l de imaret aokapıdalDiıf ..... 
Bayazıtta aekbarıbaıı Yakııp ağa ınahılkliud _.....,,.... ......... 
Tahtakalada Rüstem paşa mahalle iaie mahkeme aoblında 12 CJ d~ 
Küçükpazarda hoca ayndd aı.ulJerı,iııde a .uu )&pllJI& iStbıl'z4' ~ • 

sebzecilerde 153 No d kklnlar 
Hoca paıada karakı H yin çelebi maball iude dar ade aı.... cad•wh+ 

11 No dük.kin 
Mahmut papda tarakçılarda 35 ve 3!).S5 No d k.kinlaı 
Çe berlı tatta a ik Ali .pata nı&ball411ia&le çiljqlrler UIUMla 1 ~ dtlkkh 
Kumkapıda ta ati suleyman ağıl m7.d....,.de çepıe ~ 41 
Gedik pqada dıvanı Ilı mahallesinde eokalmda 76 No dllkklıı 
Bayuitta tuMk.etbme taldıada 93-l'J e 1014 • .. "W.l1r 

1 
..ı...w._...·;;,'" as 

16.11 Y-.U 
Kame. .... 
Sert 

Unkapuı cıvarmıık papaa ısadA m•'9tllrnde ıe rek cadd..mde 20 • 28 No fw. 
kında odayı IPÜ t mil dikkiıı 

Şehremini cnarında d · abdal m ....... da p U c.ID.Q~• 1_"81 ..... .'.:'. il ,. 
... . 
- BU Ekle. Eki& 

" Eklatra 
Bll'laolJlll& 

Blrhael • 
Wnd 

..... U~el 
" Rumol 
" Kepek .. 

603 Çıanl P...,.ı -
,, AY DBNSl 

21 Niaan 

Cbaal Kllııt fiyatı Oml 

Aaiari Asmlat 
A'.de& K. P. K. P. 
'1 44 44 kıu4 

258 S9 60 J)q 
~ ..... 
.karayaka 

61 sa 51 Kum 
Keçi 

119 18 - 81 ~ 1 ıs - 15 
9 17 - 22 ....... 

Dlame 
Yam..Umala 
Sen 
Roma. 
Balprlttaa 
~ ...... 
Hart wloter 

lT.10 

Ka.Pa. 
BUllUBAT 

Ka.Pa. 

Okka ftatı 

Aapri Aaami 
K. P. K. P. - 1§ 
116 13Ş 
116 115 

...,... 
90 ıss 
75 100 
57 78 
75 85 
Sol 70 

Kasım pa ada se ıd alı çel bi mablll••de mandıra o 
Beeikı ta va ur isk.elesipde 21-23 o dbkkiıı 
Çakmak ar e banmda bırinei kemerde 9 v" mescid tahtında ~ ilüa-

ci Uat ıtatda 93 No odalar 
UZQP. çarftda y,av&§Cfi tahin mahalleeiade cami sokatril4a .U .a,.,.. k.ÜllM 
Mahmut paşada da a hatUtı mat. ~ hama• .._. 7ı 
BefUIUI kn.nhıııı .up al& maball sinde HtiUl pqa Mlıwıa kap& _.,. • 

ninde çe me ma~alli 

--~ ... -~~ tık&Jwt" ~ 



Seyri sefain 
.... - ' - "t'r. \•• 

Merkez Acentesı : Galata 
Köprü h8§ındn. Beyoğlu 2362 

Şube Acente.sı: Mahmudive 
hauı alhnda. Istanhol 2740 

Y eikenCİ Vapuriart 

Karadeniz Lftks , e Sur'at posuısı 

VATA 
VAPURU 

~1N Çarşanha 
Günü akşamı Sirkeci rıhtı

mından hareketle doğru Zon
guldak, İnebolu, Samsun, Ordu. 
Giresun, Trabzon, Sürmene, ve 

Rizeye gidecektir, 

Dikkat : İsmet Paşa 
Lüks ve seri vapuru pek 

yakında lstnnbul · lzmir sefer
lerine başlayacaktır. 

+ 

KEŞİDE E 1 1 BiLETLER 
Z!!!!M s~2 •va Dıvan11osu :ı. u .. adır 

Türk Ocakları Merkez Heyetinin Tertip 
ettiği Büyük Eşya piyankosu ikramiyeleri 

Cins 

alı '.J29 modeli Z7 katalog Notu beş klş! ijı,.d~ 9toµı<mfü 
929 " Şevrole otomobH\ 

pantantif 

küpe 

-:;alon halısı 

pantantif 

çift kapaklı erkek saat! 

" 

Adet 

l 
l 

l 

~ 

1 
2 

l 

f'iyat 

500Q 

~SOQ 
2200 

185~ 

Yeldin 
LİRA K. · 
f>OO<} 

~ 
~00 

3700 

1800 

600 

1000 
400 

2500 

Tafsilat için Sirkecide Yel- , 
kenci Hanında kain acentcsı- ı 
na müracaat. Tel. Istanbul ısıs I 

Kadın kol saatı 

lakımı 

seccade 

10 
10 
2 

20 

900 

600 

500 

4-00 

250 

200 

1000 

250 
100 
10 

]5 

20 

25 

30 
10 

20 
25 

2000 

2000 

f>Ol'O 
~ 
8000 Belediye reisi 

B61cdiye'hırin nnuın dikk.-ıtine : 
Rmaye mebani numaralari 25, Gc.lrn· 

nize nUD.l3talar kabartma 9, sokak lavha· 

lan galvcnize 4:> kuruşa makine ile boya· 
:ıarak imal edılmekte ve sUr'atle gönde· 

rilmektedir. 

Sirkeı-i teneke saç fahrikBE 

15 sene teminatlı 

dakika şaşmaz 

SİN GER 
saatlerini kullanınız 

Fenni göıltıklerin her nev'i 
Depoı;u : lstanbul koprti başında 

GRAMATOPOLO biraderler 

Doktor A. KUTiYEL 
r- Elektirik rnüin~yle belsoDuk· 
IUôu, idi'ar darlığı, prostat, ade..ııiik· 
,Gdar 1e bel gevşekliği, cm He firen· 
IDİJI ağrısız tıllavi &Jer . Karaköyde 
ISörekci fırant srrasmı!n No 34 • Y-

1 stanbul Biliye mahkemesi üçııncu 

hukuk dnirffinden: Ferah hanımın 

zevci ikametgtıhi meçhul Osman efendi 

aleyhine ikame ettiği boşaı:ım!l davasının 

icrıı kılınan tahkıkabnda mumaileyhin 

832 tarihinde tahtı silfıhıı alınarnk kıtai 

nskerieino sevk odildi~i ve bir daha av· 

det otmecli:i ve hnyat ve mematı meçhul 

bulundu~u aclaşılmış olmakla sureti 

gnybubetioden malumatı olanların bir 

sene zarfında mahkemeyi haberdar etme· 

leri lüzumun3 karar 'ierilmitl olduğunden 
ilJn olunur. 

A dnl:ır sulh mahkemesinden: Terekesi· 
nin tnsf ıj esi dolıı} ısıyle satılma::;ı 

mukarrer Gedikpa~ada Bnü paşa cadde

einıfo 11·13 nUDUlralı hanede ki ev eş3 a· 

sının 29 Nisan 929 pazartesi gUnü saat 

10 alenen müzayedesine bıışlanac:ıfgı iliin 
olunur. 

1 s•anbul icra 'airesinden : Kumkapıda 
~m on sokağında 14 ııumarnlı hanede 

mukim iken el.) cvı:n ikametgiihlıırı meç

hul bulumn mutveffo Kn"par ağımın 

mahdwnları Yervant ve Onnik ve l.eri· 

mcsi S \"l\ni H. ve efendilere : Haçik 
Aartinyan efendinin murisir.iz mıiteo;effa 

Kaspar ajfP. z.immetinde hali ha,atında 

matlubu hulunau 400 liranın tahsiJi bak· 

kında vercacflne iwfeten valideniz. Ar· 

men terzilyan aleyhine mabkemei asli) e 

birinci ticaret daiıe!inı1eıı 400 liran n 22 
Mart 92:/ tarihinden itibaren mafaiz ve 

1090 kuraı masarifi muhakeme tahsiline 

dair isiihııal eylediAi 10 Temmuz 927 

tarih ve 227 - 534 numaralı ilim berayi 

infaz dai~mize tevdi edilmi§ olbapta tn.n· 
r:im hılınan ihbarnnmelerden biril'i vali· 

deniz Arınım terzilyan hanıma tebliğ 

edilmig ictde sirin ikametgahınızın meç

huli~ ctı hascbile tebliğ edilemedi~inden 

ili;nen tebligat icrasına karar verilmigtir. 

Tarihi ilandan itibaren nihayet bir buçuk 

ay :zarfında daireye milrncaatla tesv1yei
din ('tmedi"'iniz veye tehiri icrıı.yi mucip 

hir dh ecl'niniz olmndı~ı taktirde icraya 

devam olunacağı malumunuz olmak ve 

tcsv iyeidı>yin ;ııbarnarn"<ıi makamına l;a. 

im olmak üzre ılinen tebliği ke~ fiyet 
olunur. 

battaniyesı 

" ,, 

" ,, 

" " 
" 

fantazi ipekli yııstığı 

" " ,, 
" ,, 

" " " 
" ,, ,, 

" 
Hereke kumaşından yastık 

" " " 
Herekenin ipekli mendili 

Beykoz Fabrikası mamulatından bavul 

" 

" " 
" ,, 

" " 
" " 

" " 

" " 

" mektep çanıcıc:ı 

" eğer takımı 

" evrak çantaaı 
,, 

" " 
" " " 

80 

50 

50 

30 

20 

10 
10 
10 
10 
5 

5 

5 
200 

20 
20 

50 
5 
5 

20 
50 

. Esirgeme Demegile Hilalilıamer sanat evininin Şömen dli tab], 231 

ipekli bluz. yastık, çay takımı, masa örtüsü, ipekli konhiııezon, 
e~arp, çamaşır takımı gibı nefis eşyahm 
Zarif bir oya 1 

El işi bir obııjur 1 

Hu~ehln 1 

İki parça ceviz sıgara kutusu,dokuz parça işlemeli fildişi hanım siga- 22 

ra tabaka ıle on bir adet gümüş mineli erkek ve kadın sigara tabakaları 
İçerisi Türk tipi minyatürlerle işlemeli biıyük paravana l 

İki küçilk paravana 2 

Gayet musanna çerçeveli 1 ı ,ı·j · 

Hattat Nori efendi tarafm<lan broınla yazılım§ levha 

" " c; 

" " ,, 

c. " " 

" " " 
Küt.ılıya çinisı 50 

" " 

" " 
" 

50 
40 

60 

" 

" 

" ... 
SrıllLllll 

" 
" 

" 

c. " 
" " 
" " 

'· " 
tulünde vazo 

" kavanoz 

arzında tabak 

tuhinde vazp 

" 
" 
,, 

" 

Öksürenlere Katranı Hakkı Ekrem 

Sipahi Ocağından: 

2 

l 

l 

1 

1 

1 
6 

7 

10 
3 çift -1000 

30 
25 

20 
3 

50 

30 

5 

100 
50 
20 
10 

20 
25 
25 

400 
200 

200 
50 
50 

50 

50 

25 
25 

10 
60 

500 

750 

600 

500 
300 

100 
200 
250 

150 
125 
100 
600 

1000 

600 

250 
soo , 
250 

400 

500 
3178 

20 
25 
25 

450 

400 
400 
400 
50 

50 

50 

50 

25 
150 
71 

100 
180 

\ 
Nisanın 26 ncı Cuma günü saat 14 te Ocakta konkur ve Atlı 

eğlenceler yapılacağından azayı muhteremenin teşrifleri rica olunur. Istanbul Etibba Muha-

Gümrükler muhafaza müdürlüğtinden: 
Dokuz kalem kereste malzemesi müna1casai aleniyeye konmuş· 

tur. Münakasa kanunundaki şeraiti haiz olan taliplerin münakasa gü

nünden evel şartnamesine ittila husulinden sonra münakasa günü 

olan 4-5-929 Cumartesi günü saat 14 de depozito akçelerile muha· 
foza müdürlü~linde ki komisyona müraceatla.rı. 

denet ve teavün 
cemiyetinden : 

Önümüzdeki Cuma günü se• 
nelik kongra aktedileceğinden 
saat on buçukta azayı kiramın 
behemihııl Türk Ocağına teşrif
leri rica o· unur. 

Aslteri mUna
, ~ /tasa il•nlaıi: 
1 f.~ .... F;~d:idı:i;·M. ·ii:~;k·ii;ti·. ;~;;~:i;:-· 
J komisyonundan: 
~~-~~-,··--~~-·························- ................................... ~ Q rdu i~ yerli mamulatı olarak 120000 metre bOJ renkte elbisolik kuznq ka 

ı:ırf uıulilo satın Rlınac.sktır. İhaleai 8. 5. 929 gilnü sut 14 tlir. Ş&rtname 
DUIDUncaini SÖreccklor her gıin \'C muoakau:ya ittirak. edecek talipler ye-Ymi ilaaled 
munyyen 1aatta:ı evvel teklif ve tcminatlarile birlikte merkez sntın 2lma komi•YOO 
11a gelmeleri. 

32 k.al~.rndon ibaret (Mira, ~e:3ha §eridi, perğcr takımı. cedvel, vatm.o k&~dı 
gibi) alııt ve ede\'ntı tersımıye kapalı zaafla muruıkasaya konmU§lur iha1e8i 

Nl~an 929 perıenbe gUntt saat on dörtte komisyonumuzda yapılacaktır §4rtnameyi 
mnlı: ''o numuneleri görmek isteyenlerin komiayonuınur.a mUrncaatlart • 
J 3 kelem keıcr, testere, masa, çivi ve saire ihalesi 274929 cumartesi 14 te, 

· kalem renkli kalem ve milrekepler. kalem ve saire 2i-4-929 cumartesi 15 t' 
Harbiye dairesi olçme k.ıt&Atı için cins ve miktarlan şartnımresinde y1rılı buiunan ol 

me .malzemesi ayrı ayn şartnanıderle ve kapalı ufla hiıalarında yazılı tarihlerde i 
lerı yapılacaktır gartnamosini almak ve numunelerini görmek ve tik.liflerini veıtfJO' 
isteyenlerin komisyonumuza müracaatları, 
ff arbiye dairesi ihtiyecı içiu keçi kılı aleni münakn&a)a konmuştur ihalesi 9 1"' 

yıs 929 pcrşenbe gUnU Eaat 15, 30 komisynnmuzda yapılacaktır talinlt!:in ıartıı'" 
me suretini komioyonumuıdıın n.lmllları ve ı,ıartnamedeki tarzda teminatlarile koodl° 
yona müracaatları. 

H arbiye dairesi ihtiyacı için ca~ torba81 için keten beı.i aleni munakaseya ıtorıol' 
muştur ihalesi 9 Mayıs 929 Pc~embe gllnU saat 15 te komisyonumuzda yapı!.

caktır. Taliplerin şartname suretini komisyonumuzdan nlmalarr ve fartnamedeki ;,,
te'minatlarile komisyona muracruıtlan. 
S amsundn bulunan ve bulundurulacak olan I< ıt'atı ve mUessesntı askeri) enin ibtir". 

01 için 1 Ha7.iran 929 tarihinden itibaren bir sanelik odun, sığır ' 'e koyun etler' 
kapalı zarf usulile Srunsunda askeri satın alma komisyonu turnf'ından munaka!!I • 
konmuştur. İh!ıleleri 5 Mayıs 929 par.ar gilnU ımat 15 te ihalesi yapılt.ıcakt1r. Şartı>" 
melerini mezkCir komisyondan almalan ve teklifoamelerini vermeleri iliin olunur. 
200 tane karyola ile 100 tane battaniye ayrı ayrı fartnamelerle ve paıarlı-.Jf 

alınacaktır. İhalesi 25-Nisan·l929 Perşembe gUnU smıt 15 te ve battanı~ 
]erinde saat 15,30 da ynpılacııktır taliplerin eartname ve nlımunelerini komisyoıı" 
muzda görmeleri 'ie ihale santında teminatlarile gelmeleri. 

A skeri ihti~ aç için imali tehir edilen Uç yilz ambalaj sandığının ıhalesi 24-Ni~ 
929 Çar§nmba gUnü saat 15,30 yapılmak lizre pazarlığa konmuotur taJipl~ 

~artnc;me ve numunesini komisyonda görmeleri ve gartnamedcki tarzda teminattaril' 
koıııisvoııda hazır bulunmaları iltin olunur. 

f Üçüncü kolordu satınalma komisyonundan 
................................... 
İ stihkiim taburına garaj inşası ve gUlhane hastahanesinin dahiliye ve bevliye kı.-

binasınm tamiri pa1..arlıkla mUnakas:ıya konınu~tuı. lhale.s.i 24 Nisan 929 çatar~ 
ha gUnU saat on dörtten itibaren komisyonumuz münakasa ea)onunda yapılacakD" 
Tal plerin şartname sureti musaddakalarını komisyonumuzdan alm:ılan ,.e yevmi fi 
saat munyycnei ihalede şartnamede yazılı olan §ekildc ki te'minatlarile koaıiJY,_ 
milnnlı.asa salonunda hazır hulnnmalart ilan olunur. 

Çorludaki kıtaat ihtiyacı için altı bin kilo merccmek aleni münakasaya konmuıl-" 
ibulesi 2 ma) ıs 929 tarihine mUsadü perşembe gUnü saat on dörtte komisyonuııs-' 

munaklU'a salonunda ) apılncaktır. 1nliplerin gartname sureti musaddakalartnt y~ 
kuruş m.ıkabili'ld<! komisvonumuzdan almalan ve ye,•m ve saat ınuayyenei ibBleır 
şarlıınnıedc yazılı ol:ıo ~ekıldeki teminatlarile komisyonumuzda hazır bulunmaları i!JI 
olunu,r. .......... ~······································· J. •• !!.~~~t!~İ.:~~~~~:. satınalma komisyonundan 

300 • adet ) erli bezden yatak çar§afı 
150 - • Karyola [beylıer istaııdart markası] 
2400 • Kilo yalak vUnU 
220 - adet yun ru;ttani e 
Maltepe Pi) nde mektebi için balada cins ve :nıktarı mubarr.er 4 kalem eıya •1 

ayrı 4 şartname \c numuneleri veçhile ve munakasai aleniye euretile ihaleleri 23 '! 
san • 929 salı giınil saat 14 de icrası il&n edilmiı isede yevmi mezkQrun )CVmi 
hasebile de\'airin tatiline tesıduf etti~i anlaı,ıılmakla munakasalnrın ferdası gtınU c 
24 - nisan • 929 çarşamba gUnU saat 14 de icra ktlınacaıı cihetle taliplerin harbi 
mektebi yemekhaneleri önilndeki munakaaa mahallinde baıız bulunmalan illn olOll 

+ • 
7200 kilo Saman Haydarpaşa hastahanesine 

}().')() • ~.fok~ıun } Halıcı o~lu Jiııeeinin 
500 • Şchnyc 

Znrnr "- ııynn ve farkı fiatı ifayı teahhUt etmeyen mliteahhitleri nam "" b~ 
o.anık balada cinsi ve malın.ileri muharrer Uç kalem mevattan saman bir ve ~ 
iki kalemde bir olmak Uzere iki şartnamede olarak pazarlıkla sahn alıua~ ...... 
Paı.arlıklan 27 Nısan 929 cumıırtesi glinU &&at 14 te Harbiye mektebi yemek.h.r.O 
önUnde ki paı.nrlık mahallinde icra kılınacaktır. taliplerin iarlnamoleri için k01P~ 
numııza murace.atları 'e iotink. içhı de paıarlık mahallinde hazır bulunulauıeı 
oluuur. 

arp akademisi hayvanatı için şarln~mcsi dahilinde aleni munakaea ıuretile 61~ 
Kilo vcrli taze ttmr otu ınubnyı:.a edilecektir. İtruıına talibi olanlann 7 • 5 • 

tarihinde Saat 14 te m'..ıaakasaya işti .ıkları ilD.n olunur. ,/ 

D l d . 11 ve ıı· manları umumi ev et emıryo ar idaresind"' 
Devlet Demiryollan ürerinde, lstanbul cihetinden Anadolu dah · 

gidecek yolculara, bilet satmak bagajlannı berayı sevk U!sellüTfJ 
dahilden gelecek yolculann bagajlarını lstanbulda teslim ve O 

zamanda mesaajeri paket nakliyatile iştiğal etmek üzre, y 
vagon kumpanya&ı tarafından Galatada köprü başında sureti 
susada bir acenta tesis edümiştir. ~ 

Arzu. eden volcular, teshilô.t olmak üzre açilan ve 20 ~,.I 
1929 tarihinde~ itibaren işe ba§!ayacak olan bu acentadan üti!"' 

• edelı:/cceklerdi.r. .~ 
Fazla tafsilat almak isteyenlı•r istasiyonlarımua ve ! ataklı ~ 

acentalarına müracaat cdebilirkr. __./ 

Jandarma imalathauf~si müdürlüğünden: ~ 
15488 tak1m ktglık Elbise ve 7000 jandarma serpuı ve 7000 çift dolak ~ 

uırf u5ulıle imal edile::eltir mUnakasa 14.5.929 Sah gttatı sut 14 te Istanbuld~ 
1
-,, 

paşada jandarma imalathanesinde icra eclileoek.tir. Şartname imalithanede tevıı 0 

teklifnamenin tar~• iml!eı 'ıırtnamede ınUnderiçtir. / 

Müzayedeye \'azolunan Emlak 
W AKiF AKARLAR MÜDÜRLÜGÜNDEN: ~ 
Ba~e kapıda dördüncü vak f hanın birin~ katında 27 tt 

ve 39 ve ikinci katında 13 ve 15 ve 19 ve 20 numaralı odoJIJ' 9 
Müddeti müzayede: 18 Nisan 929 tarihinden 11 Mayıs 

Cumartesi günü saat on dört buçuğa kadar ıı6'. 
Balada muharrer emlak kiraya verüeceği,nden müzayedere J6t' 

olunmuştur. Taliplerin yevmi ihale ol.an son günün !aat "'; j1' 
buçuğuna kadar şartnameyi okumak ve teminatı mu~akk~~rıl 
ederek müzayedeye iştirak etmek üzre Istanbul Evkaf mzıdiir 
vakıf akarlar mlldürliiğıine müracaatları ilan olunur. ıer .~ 

Evsaf ve/mü§temilô.tı hakkında malumat almak uıeve~ tfJİ' 
müddet zarfında müzayede odasına müracaat ederek ecrı ~ 
raporlarını görebili.rler. ~( 

·z , '' • ' Mes;ı:j mUdirl:. ESA f ~Arh 


