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!:!lyadan ve Ronıanyadan talebe kafileleri geıo:ı 
tlesriyat buhranı Y A R 1 

~ var mı? 
~ 'f~:p J<:~dı; b-ey arkadaşımam inkilap için lazımken, ~sef 
l'f,~ ~rel Milİiyet refikimizde bu noktaya kafi derecede ehe
~'Jıh 0 Uıııağa alışbrmak için,, aımlyet verllmedi.Gazetcler kendi 
~~uı:n. v: ~pek haklı yaıı~~nı haller~ne terk~dildi. Şim.di,vasıta, 
~~ .,. ~ arkadaşımızm gc.r· uhdesme verilen vazıfeyı yapmak 
~~ın ev g?~~erdi2i tehlike, hi· imkanı madd~sine malik olma
"ldt-i be ~nttir. Filvaki Yakup yınca duruyor ve durmasından Italyanıri idari sis-
~ "'l''ilr(tn ~ediği gibi: zarar gören, neticede, bizzat ğene j 
ı.. tiyllçl nulletinde dim~i inkilap oluyor. tem.i tetkik edilecek 

müsahaliaya 
haşlıyoruz. 

i'tUiih= :tılff"n pek ~zdı .. Ha~ Fil~a~kı~ hususi m~jes~eler, dev- __ 
l.lltılln dan sonra hıçe ındı. lele, ıfanılıaye açıklarını kapat· • B k k h b ~ on a~alkı Babı Alide çıkan mak gibi malayütak biı- teklifte Ze~mp:şam ~~"t;hllly:u~:ka~~ ı·r ÇQ ffieV İ Sa }• }• 
~ ı...~ mecmuası idi. bulunamazlar. . h f 
~dıı~1 üy dört ay evetine Ancak harfler mkrlabında va- müate._,ı Hilmi bey bu 8 ta 
~ r-elırnıı, otuz hin baım.n zife almış ve ay !ardan beri bu içinde Italya ya hareket etmek k • ı • • 
~la1.,n1uı.~ .. ha!talı.k.L:'rın, _ay- işin mavaffkkıyeti i\in vatan\ bir üzre eve~i gün Ank.aradan şeb- arı erımız ve 
~t !!!Urum - ik h h f ı ı· ..ı ! ı rimize gelmişlerdir. .. ,_ l1t he .. u ı ıne, me eragat a gece ı gür.cüz ii ça ış-""i h şyuze düştü ve sahip- mış tabı ve neşir nıüesselerinin Hilmi bey dün vilayette ı 
p~t!.l~ tınlnrı b.ireı: birer ku- vaziyLtbri, şu ve ya bu ticaret vali Muhittin ve muavini Fazlı genç er 
"-. hk mecburıvelmde kaldı- 1 ın:· ess~sinin vaziyetile kabili kı· beylerle görüşmüştür. 
~lltn'tt~rühe de,•resin(le hir yi.!s olam~ı. Bu s<'.'bada bir mü- Hilmi bey muhtelif meseleler f f ı' 
~lel' d \'el'e.? gündelik gazet· essesenin kapnnma~lı harfl.:-ı inkı· bakkı~da b~ı .muharririmize şun- otogra arını 
"ltladıe ı·agbetten tlüşmeğe labı sahasmda bir siltıbn eLil- ları soyleıruşbr: 
lilrl ":,, . ,.. mesi d1.: ın~ktir . 11

- Jandarroe kumandanı Zeki , 

bir en 

tırıı h· 1nkiJabmın bütün ağırlı- ı Büyük Grlıin:n G i,ll.ane par- paşa ile "be~aber ~ir kaç günekad~r go• • ndermege başladı 
"f~til:ssetmis eski bir gazeteci kındaki veciz hitab~"'- . sefer~ Ita1yaya gıdeceğiz. ltalyan Dahı
Çok 

8
' bk u sözlerin ifade eylediği ber olan bu silah, inkılabın, fay- liye ve Jandarma teşkilabnı esaslı 

t~'rn çı ve acı ha.kikatı t~ı ik dası müccrr lJ bir s=l:-.hmı:-. Bu surette tetkik edeceğiz. Seyaha- • Kadına b&Yit vven erkek l 
\t\tıip ek. kabil değildir. Evet, kadar muvaffak olmuş bir aleti tımızır. ıe kadar devam edece- E k ki k 1.:. i l ( 
~tırı ~ddı~eceğimizden korkmak- kendi !ıaline bırakıp körletmekte, ğin. in bilmiyorym. Şimdi~e kadar n ya ışı } er eK. ve en Q~ Tl n1, ) "'li .1 dıa edebiliriz ki, 'büyük elbet ki, memleket için zarar It..ı!/adu bulunmamız lizım ge- ...:::. ·' ' · - -
~ttic~ lrıktla~ının .büyük külfeti, vardır. Bu gün tabı ve neşir mü- liyordk. Fakat yeni kanunlar- k d • ? 
~~tlint~e~ıce, bır aYU\: Türk esse.selen hususi müesseseler ha- tn Meclise gönderilmesi dolaya- çocuk ı· m ır 
·'1'llli~er1n1n zaif sırtına yük- linden çıkIDJŞtır. Babali cndde- ~ıçıir0le tesheı.yrahe~·me'~z~ecbbirun·my~ti~nddetete • 

&u .. 1• siade en küçük bir pedal ışle- uaa K au ... 
06tufl gu~, Ya kup Kadri beyin ten bir matbaanın ifa ettiği va- kaldık. !IP!ıi.-..!!!!!~-•••-liİI!._ 
~~ğ<: tddetile his ve ifade et· tani hizmet. devlet matbaasının Meclise sevk olunan milhim 
~hr,11 a\ıladığı okuma - yazma yaptığı vatani hizmetten daha kanunların başhcaları şunlardır: 

Ve L~kt' haddi zatında çok tabii az değildir. Bilakis, daha çoktur: 1 - Vilayetlerin idaresi ka00 

~ hi ~~en bir buhrandı. Buu· Çünkü o bolluk içindct bu yokluk nunut 2 - Belediye kanunu, 3-
~~tız.ç o_ır . f.ıvkaladelik görn1i- içiadt: çalıştyor. Dahiliye memurları kanunu. 
~vsbet Eluııızdeki rakamlar, bize Türk gazetecisi, hrf inkilabı Vilayetlerin idaresi kanunu ile 
~tılef surette gösteriyor ki, uğrunda her şeyini ortaya koy- Valilere vaııi selalıiyet verilmekte 
.~sktl rn . gazete ve mecmua mu,ş bir ile.riko1 neferidir. ve Devlet otoritesi takviye olun· 
~~cle a;1

0 
Uıt:r~ncle yaptı~1 tesir, intikal devri müddetince olsun maktadır. 

0ıabcr den fazla olmamıştır. ona muzahert gerektir. . Belediye kanununda belediye· 
~a~r· bundan eşı.ğı, yani ilk Halka yeni harfleri mi!fot mek- lere bilhassa umran hususunda 
L-~i~ darda her kesin beklediği teplerinden çok evvel ve daha çok vasi selihiyet verilmeli.edir. 
'lllkın ere~eyc düşmemesi, ancak iyi ökretmiş olan gazeteler, taoı Dahiliye memurları kanununda 
lt:ki 1/~knı haı·fleri benimsemek- ve neşir müesseseleri, Büyük ise memurların terfileri hakk.ında 
1% b·" ve tehalükiyle kabili Gazinin Gcilhane parkındaki veciz şayanı dikkat fasıllar vardır. 
~1 llu ıti~buvaffakıyet ne~cesidi~. hit~b~lerini. söyledikler! ge~ede~- Kadınlara intihap hakkı veri· 
b-:utlıa ' 1 ada, harflerm b1r ben,bırer mıllet mektebı halmdedır. lip verilmiyeceği hakkında yeni 
~!~et v • J.<:ızm::: buhranına sebe- O mektebe nekadar yardım edi- belediye kanununda bir mad~ 
ıa td~t ıği biç bir suretle ;d. yorsa, bu mektebe de o kadar yoktur. 

~~t ki 1 ben:ıC'z. Anca, bir buhran yardım etmesi devlet için farzdır. Kanunda Türk olanların ve 
l ij YUkı u, lıiunctin bütün yükü- Ali Naci şeraiti haiz bulunanların intihaba 
~ııı. 'lknınek vuiyetlnd~ oJan- llfOi!!!lillllla == : __ z 'im iştirak edebilecekleri kaydı var-
'bit{. fevkalade seneye ait Zelzele dır. 
~~~fetiere miltehammil ol- Adpazarı, 6 [A.A] Kadm ve erkek mevzuubabs· 
t~Ut. tından doğuyor. Vaziyet Bu gece saat bir buçukta ce- edilmemiştir. 
~ ~ f aı.e~cci, Lan inkilibm- nuptan şimale doğru on saniye .Poliı ve Jandarmanın tevhit 
ı~~ t\ ettt~ yüzde 50 olı::uyu· devam eden bir zelzele olmuştur, edılmesi hakkında hiç bir teşeb-
~ate rar kazanacağı zamana zayiat yoktur. bUs me\it.uubahs olmamıtbr. 

~ııı~"":,:~u~y'::!l..İ:"bı:h.~':. . - GONUNHADİSELERJ -- -.... --"--
~ ""ttiyat nence şu oluyor ki, 
~f~ sahasında bu suretle D-'i R dan ve Ital d L ~ltritı al~ı~ kalem sahipleri ke· ~ n omanya ya an ~~n-
~~~ıaru~ekt~i satfettikte~ so°:ra, 1 rimize talebe kafıleleri ge1·di 
qı°"Y~t ' ınkılapçı vaz.ifelerme 1 ~-- • 
G~\iyorlermek gibi elim bir hale 

. f:'u, ar. 
b~kili~kı, J!rünüşte bunda harf 
~1~ buhr n tai nazarından hiç 
~tli~'aiae:r 'ok. Falan efendinin 
tıı. okunı panmış; bu, halkın 
~f\t\i de;j•na, ne de yazmasına 
lt~tldinitt 1 

• Ancak, bugün falan 
h·oı ve ' Yarın filan efendinin 
il'~ nesir ·· ! . b" ı, t k ~ . muessese erı ırer 

kf YiQrn:~an_ınca, hallan akuma 
t4~'P gib·ıhtıyacıru tatmin edecek 
~ 'ltcti :· mecmua gibi vası· 
tlt"t~kti eker teker eksiliyO'i'>, ; 

Roman Novorro 

• mm s_aıı~vln~z 1 mnı' 
: "Turkıyenın en il 
1 yakıııklı erkeği I~ 

'-!~ d. ? n ıuuı ır. ,,, ! 

1 l - ~ IJ'lDdan itibaren yeni • 
mw;ahakamızın kuponlannı neşr 
•e aynizamanda re8imlerini gön· 
derecek tentm fotografb.rmı 
deroeclece!iL 

2- Lrller bu fotoP.aflardan 
•'J.'iUJdyenin en yakışı.ldı erkek,,i 
olank ve birinci. ikinci, iiçUncU 
diy~ ayırarak ü9 ~-~i beğene
cekler -ye topladıkları kupon
larla beraber bunlann fotograf. 
tarını _p1_:etemiıre göndererek 

1
5 

mukabilhıde numerolu bir fit • 
isteyeceklerdir. a:- •• Türkiyeniıı t:D yakıflkh 
erkeği. olarak 1 iıt~ kazanana 1 200 Ura, ikinciye Juu, ttç\1Dc\1ye 
50 lira nakdi mükafat takdim 1 

1 
edecelb, 

4-lCupon coplama~ ve. fo.tog
Y raf ~öudermek ııur~ule_ ~a- ! 
H ha iştirak eden karilen.ımzden • 
H 250 zata da muhtelif kıymette 
Si hediyeler ıevzi edece~. 1 
• 5- "Turkiyenin en yakı~ıkh P. H erkeği,, • teşkil edilee1ek bir ha~ n 
U nımlar komitası tarafından se- !' ll· ... • 

•ı it tab ~ 
d ll.ırı dtı 1 ve neşir mekanizma-
k~n llliit tnı~sı demek, muharrır- , 
lıı~~ bi~dttıbe kadar bütün çark-

ıttf" b en du d kt' 

I t çilecek Ye bu komita. karileri· c 

Mi---"= tal b Darülfu ... nund . -~ tind t mizin reylerini nazan dikkate 1 rnuır e e a çay zıywe e !: alacaknr. 
~velki gün gelen sırp talebesinden mada, dün de "Recel Ka.~ · U :- "~Ur1!iy:enin en J,~şı~ 

ıol,. vapuru ile köstenceden 200 Romanyalı ve Ombriya vapuru U Nioeği kimdirb? "ı m:ıuır 881 
r. 

ite d: 56 Italyan fa!ist talebesi ş_e~~ize gelmiştir. g 7an.ı.t:riİeri:!:t8ugund~n iti- İi 
Mısafir talebe Turk talebe bırlığı tarafından karşılanmışlardır. i5 haren fotografJannı ve adresle· y 

Mi~afirlere Darülfünun~a ~ir çay ziyafe~i ... ver!lmiştir. Bu .sur?tle ı"?ub !İ rini idaremize gönderebilirler. ~ 
teıif memlektt gOQÇlerı bır arada samuxu bır gün aeçırmışlerdir. !11111ıaı1mıQ1111111nn:111mcmcmnın11• 

'ih. a ın 'lk rması eme ır. 
~C\laıııı 1 aylarında bu inkilap 
,sı, y 10

• en keskin hale kon .. 
~rıt ::kv.devletçe Financier• 

ıye olunması gene 

Bir yavru 
iki, iiç gilndenherı 

ilin ettiğimiz musaha· 
kalarımıza yarından 
itibaren ba2'lıyoruz. Ka
rilerimiz y~rindan iti
baren neşredeceğimiz 
kuponlar la resimleı·i 
keserek saklayacaklar 
ve musabakanın hit -
mında çerçeveli yazıda 
bahsettiğimiz şekil ve 
şerait dair :sinde mat· 
baamıza gönderecekler
dir. Bu suretle karile
rimiz türkiyenin en ya· 
kışıklı erkeği ve en se
vimli çocuğu kim-

dir? ,,musabakalarım'ızda 
hem hakem vazifesini 
görecekler ve hem de 
kupon göndermek su
retile açtığımız bir üç
üncü musahakaya işti
rak etmiş bulunacak
lardır. Kupon gönderen 
karilerim.izden 250 ki· 
şiye muhtelif hediyeler 
tevzi edeceğiz. 

Diker taraftan bir çok karile-

Lilian ve Haneon 

r:
= sörlerlnlz 1 

"Türkiyenin en 
ı evimli çocuğu 

!! k. d. ? 
ım ır.,, 

1 - Y anndan ldbaren 
müsabakaya iştirak edecek kıs 
ve erkek çocuklann da g~nde-

• rilecek resimlf'.rini dercedeceğls. 
n 2 - Müsabakada kazaııaCak 
11 yavrulardan birinci 100, ikin· n ciye 50, üçüncüye [5 lira veri· 
:: lecektir. 
il 3 - Bu müsabakanın da 
:i kuponları ayn olarak dercedi· 
j5 lecektir, 
·==~==:::::-:•mı:ıı~:::::ı:::ıı::HW111:11111ıııe • ........................................ - ... --·ıı-!f 
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11 ii Yarın ~ 
== . ı iiIKDAM ın müsaba-ı 
!E E fi kası milnasebetiy le:j 
EiE •• 1 § 
~~ n guze ···I 
" 1 .. :; il Muharriri: j 
f; Celal Nuri ) 
1İı:n:a11D11mım:mnmc:mu:r.umm::ı:::! 
rimiz daha şimdiden fotoğraflan• 
nı ve adreslerini gönderere~ 
mus~bakamıza iştirak etmek ar· 
zusunu göstermişlerdir. Bilhassı 
musabaka muharrimize fotoğraf• 
larım ve çocuklarının resimlerin! 

[ 1\-fabadı 2 inci sayfaTTWZr}.a) 
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[Birinci say/adan mabad J 
gönderen zevatın resimlerini lef. 
ettikleri mektuplar müsabakanın 
uyandırdığı büyük alakayı göster
mek itibarile bilhr, .. ; y:-m 
dikkattirler. 

Bursadan, 1zmirden ve şehri
A da na • N us ayb iıı mizin bu muhtelif yerlerinden aıdı

ğımız mektuplarda, gelecek foto-

attının ınübaıvaasl-1 ğ~~f .ve ~uponları tnsnü ederek 
__ 'J Tuı klyenın en yakışıklı erkeğini 

Ankarada bir müddettenberi intihap ve ilan edecek olan ka
~~riciye vekili. !evfik Rüştü B. dınlardan mürekke he ' te j ti-
ıle Fransız aefm arasında cere- ~ k e , P ~ e . ş. 
yan eden müzakerat ehemmiyetli tmek nrzusuda gosterı lmış 
bır safhaya dahil olmuştur. bulunuyor· Bir kariimiz hey'e-

Üsküdar - Selimiye yolu 
Ü:;? üdar - ı...,sıklı tramvay şir

keti, Üsküdar - Selimiye • Hay
dardaşa tramvay hattının inşası
nı münakasaya vazetmişti. Bu 
münakasaya pek çok grup ve mü
esseseler iştirak etmiştir. 

Bunların sekizi ecnebidir. Şir
ket meclisi id~resi bugünlerde 
toplanarak teklifieri tetkik ede
cek ve bunlardan birini tercih 
eyleyecektir. 

sıhhatı umumiycye taalluk eden 
bu vaziyet hakkında Emanet ve 
Vilayetin mUdahalesini temenni 
etmişlerdir. 

mllb dalede 
M. Diyamandopulos 

bugün gelecek 

met nezdinde teşebbüsatta 
lunacaktır. 

Gelecek seyiihlar 
. ! ann Alezya vapurile şeh
rımıze 80, 9 Nisanda Mesajere 
vapurile 250 seyah gelecktir. 

Fener duhasınıu verine 
Karadeniz boğazı ha;icindeki 

fener dubası son fırtınalardan 
has~a uğramış ve tamir için 
Halıçe getirilmiştir. Dubanın 
yerine fener vazifesi görmek 
üzere Şefak vapuru tahsis olun
muştur. 

Kuduzdan tah 

l(enuıl beye: 
K udnz hastalığınıD 

hebi belli değildir. Sj 
cihazına musallat ol 
Gtineşten, ıeaktan 
müteessir olur. Fs 
le ler 1izerinde 25 -
gfln gibi uzun bir 
man davamr. Kud 
muş bay~Tanların sal 
lan vastasile geçer. 

Tarafeyn arasında muallak tin azalarını teşkil edecek olan 
olan ~e elelerin sureti h.alli hak- hanam efendilerden bir kısmının 

lk~~kd .. akı ti" Frnnsbı~ld'n?lkt~ı nazabrı ihtiyar olına .. ını talep etmektedir. 
ıu ume mıze ı ırı mış ve u 

~evildeıı dönen 
ınurahhaslanmız 

Bundan 15 gün evvel Atina
ya gitmiş olan M. M. Komisyo
nu reisi M. Rivos Viköna ile 
Yunan mubadele baş murahha
sı M. Diyamandopulos bugün 
şehrimize vdet edeceklerdir. 

Aldığımız malömata göre Yu
'1Bn baş murahhası hükumetimi .. 
zin muallak mubadcle me.seleleri 
etrafındaki teklifine karşı Yu· 
nan hOkOmetinin mukabil teklif. 

~erini hamil bulunmaktadır. Yu
nan b ş murahhası öbür gün An
kar ya giderek hükUmetinin ta
limabnı sefir M. Papaya vere
celiir. 

Lehistan sefiri gitti 
Lehistan sefiri M. Olsooski 

~ün mezunen memleketine gitmiş· 
br. Lehistan sefirine z!lybübeti 
müddetince müsteşar M. Kavra
niski maslahatgüzar olarak veka
let edecektir. 

Köpek, kedi, ku 
va tasile geçer. Vttcn 
mi krohun girdiği 

bey be ne kadar yakın 
tehlike de o kadar 
l'e hastalığın meyd 
çıkması da okadar 
kındır. Bu müddet 1 
gttnden 7 aya ks 
devam eder. ırma '1 
alarmda evela kö 
müşahede altına a 

,ıeselelerden bazılarının ana Bu zat diyor ~ i : 
hatları üzerinde itilaf hasıl ol- - "Bir erkeği yakışıklı göste-
mui'.ur. ren cihet ynlnız yüz ve renk de-

Müıakeratta tarafeyn murah-
haslan müh;m bir mesele ile ğildir. Hey'eti umumiyesi itibari-
knrsılaşmışlardır. O da şudur: - le bir erkek )8 yakışıklıdır, y 

Adana • Mersin - Nuseybin değildir. Madamki yakışıklı er
hatf mın hükümetimizce mübayaam. keği intih p hakkını kadınlara 

HükOmet, hudutlanmızm em
niyeti için bu hattı satın almağa 
karar vermiştir. 

veriyorsunnz, O halde eski ka
dınlarla yeni kadınların da çağı
rınız ki reylerde bir isabet ve bir 
tevazun hasıl olsun. genç ve ih
tiyarlardan mürekkep bir kadın 

hey' t;ti bu hususta daha selahi
yetle iş görecektir.,, 

ıSevildc toplanan şehirler ko
ngrasına iştirak eden Emanet 
murahhas1arı Parlse muvasalat 
ederek beledi tetkikata başla
dıkl rını dün Emanete bildirmiş
lerdir. 

Adalar e)ektirik şirketi 
Adalar elektrik ~irketi hey' eti 

umumiyesi 15 gün .sonra topla
nacnklır. 

11alit B. beraat etti 
Emanet komi erldrinden Halit 

B. De\'let Şur sında da beraat 
etmiştir. Yakında iadeten vazife· 
sine başlayacaktır. 

Göksu deresi 

Diğer taraftan hükümetimizin 
M. M. komisyonun göndere
ceği notanın bu hafta içinde 
vurudu beklenmektedir. Notamız 

gelince M. M. komisyonu bir 

içtima aktederek notadan heyeti 
umumiye haberdar edilecektir. 

M. Kavr niski dün akşam An
karaya gitmiştir. 

Sanyerde oturan kahveci 
Kadri dilo gece intihar kastile 
kendisini denize atmışsa da etraf
t~n yetişilerek kurtarılmıştır. 

Henüz 20 yaşında genç kah
vecinin bir aşk meselesi yüzün· 
den kendisini öldürmek istediği 
anlaşılmıştır. 

Bir çocuk ezildi. 

eğ er 1 O gUn içerisi 
kudurursa derhal 1 
ha:.;lamalıdır. Bu aşı ~ 
duza karşı muafi 
verirse de siz bir d 

. daha darölkelhe 
mütehassıs doktorun 
rini alınız. 

Hattı elyevm işleten Fransız 
şirketi ise hattın hükCımetimize 
satılma ma muhalefet etmekte
dir. Şirketin bu muhalifeti de 
şundan ileri geliyor. 1922 tari
hinde Fransızlarla aramızda ya
pılan Ankar itilafnamesinin ü
çüncu maddesinde şu kayt vardır: 

"Türklye B. t M. si hükümeti 
Pozanti ih Nuse)·bin arasındaki 
d mir yolunun parçasına ait im
tiy z ile Ad na vilayetinde inşa 
edilmiş bulunan bu hattın şu
h el erinin imtiyazını da beraber 
olarak, imtiy !lnra merbut ve bil .. 
has işlet.tneğe ve tüccari nakli

Bu kariimizin arzusunu da na
zarı itibara aldık. Kadınlar he-

yetinin genç ve fihti) ar hanım
efendilerden fintihap · ve teşkil 
edeceğiz. 

ersin~, karaya oturdu. 
Istanbulun en iyi mesirelerin

den birini teşkil eden Göksu " 
der si, menbaından gelen ça
murlarla dolmak ve bataklığa Seyri sefain idaresinin Ayva

lık hattına işleyen Mersin va

puru, Ayvalık limanının medha
lindc bir kaza geçirmiştir. Çok 

Bi iklet tamircisi Fethi dün 
bir motosikletle Fatih caddesin
den geçerken dikkatsizlik yüzün
den Salih isminde 8 yaşında bir 
çocuğn çarpmış ve zavallı yavru
yu ağır surette yaralamıştır. 

Şilede Ş. Hanım eı 
diye: Cevap postaya 
rildi. 

Aksarayda HüsnübC 
Erken bunama hak 
da malumat almak i Elhasıl musabal<amız memle

ketin h r t rafında umumi ve 

d rin bir alaka tevlit etmiş bulu-

kalbolmak t hlikesine maruzdur. 
Altmış bin lira tahsis .edilım!k 

) ata müteallik knffei hukuk müsa- nuyor. 
adat ve menfaatlnrı ile beraber 
Fransız hükumetinin irae edeçeği 
bir Fransız gurupuna devredil

suretile üzerine yeni bir köprü 
yapılmağa başlanan bu derenin 
bir mesire yeri halinden çıka-

mesini kabul eder.,, 
Maddenin bu sarahatına isti-

nat ederek bugün Adana - er-

Yarin Celal Nuri beyin "Gü
zel erkek,, serlevhalı çok şayanı 

dikkat bir makalesini neşrede. 
cegiz. 

rak hastalık yuvası bir pataklık 
halini iması yaklaşmıştır. 

Bu hnli nazarı dikkata afon 
Anadoluhisar ve Kandilli halkı 
müşterek bir 

sin hattını i~leten bu şirket, 
Ad na .. Mer in hattını hükOmete Cemi)reti 
devretmekten imtina eylemekte
ılir. Kalbuki, hükQmet 8. M. M. 
)inin Hayd rp - Bağdat hat
lırun sabo alının sı için verdiği 
karar hükmünü Uıtbik etmek za
ruretindedir. Diğ'er taraftan bu 
h ttı elyevm elinde bulunduran 
Fransız şirketi ahdi ahkam ve 
g22 itilfifmm maddesi dairesin
C!e bu h ttın imtiyazına tesa
hup etqıi olmayıp sadece işlet

"' az as 

mek hakkını h izdir. 
Hükümet, Adana-Mersin -Nu

seybin hattını mübayaa ile im· 
tiyaza ait bütün hukukun kendi
sine iadesi için nokt i nazarın
da pıueirdir. Hudutlarımızın em
niyet ve tekeffülü ile alakadar 
olan bu me '~lenin de er geç 1 e
himlze halledileceği muhakkak-
tır, 

Hat meselesine ait müzakerat 
daha bir müddet devam ed~
oe ·tir. Yalnız dün şehrimize Aıi

rndan gelen malumata gör,e 
F,ransız bükQmeti noktai nazarı-
mızı kabule temayül etmiştir. 

Edgar 

- Siz de geç kalmıştınız, hat
odamın içinde kalan mısır si-
rasmı dumanlarına bakılırsa 

galiba. M. Frank ta burada idi. 
- M. Frank ne deye buraya 

gelmesin? Neden ben de buraya 
lmayayım? 

Millie Trentin sesi hiddettle 
titriyordu. 

- Bir defa ben bu adamın 
katibimiyim, değilıniyim? Buraya 
gelirse ne gibi bir fena1ık tasav· 
vur edebiliyorsunuz? 

- Siz, Frank Suttonu ne za
mandan beri tanıyorsunuz? Kaç 
seneden beri? Her halde onun 
hi;-m ... rc... irdiğiniz zaman çok 
gi\zel bir kizdınız. 

Millie ayağa kalktı. Bem be
yaz kesilmişti, tıtriyordu. 

•• • • eneme ç n namz seçti e 

Cemi) eti belediyenin fırkada dünkü .içthnaı 

Cemiyeti belediye fırka grupu dün Halk fırkasında Hakkı Şina
si paşanın riyasetinde toplandı. Bu içtimada Cemiyeti belediye 

divanı riyaseti ile encümenler intihabatı için namzetler tefrik edil· 
di. Divanı riya ete gelince, birinci reisliğe Saaeddin Ferit Bey, ikin· 

ci rei liğe es bak şehremini Tevfik Bey namzet gösterildi. Bu hafta 
Cemiyeti belediye, emanette fevkalade bir içtima aktedecektir. 

ce 
- Ne demek istediğinizi açık 

söyleyin. 
Lelinin bu vgziyet karşısında 

kıh bile oynamadı. 
- Demek istiyorum ki, siz 

haf tada iki ak am onunla bura
da beıaber kalıyorsunuz, Böyle
beraber kalmak için de iş nok
tai nazardan bir sebep olduğu
nu hiç tc tahmin etmiyorum. 
Frankın da buraya niçin geldi
ğini biliyorum. Nişanlı bir ada .. 
mın kaiibesi ile höyle sık sık 
konuşmasına bir sebep varsa 
onu öyleyin. 

- Burcd değil de lokantada 
fal ... n mı görüşelim, diyorsunuz? 
Yok_a parklardan birinin sıruları 
llstünde mi? 

Leli gene hiç istifini bozmadı. 
- Ben kendimden değil, siz

den bah ediyorum. Ve sizin de 
iyilitiniz için söyliyorum. Ben 
Fr nk Suttonun hayatım bir z 
bilirim zannederim. Eğer şu ya· 
ııhanede akşamlan görüştüğü 
yegane kadın siz olduğunuzu zan· 
nediyorsanız ldantyorsunuz. 

Leli genç kızın bu sözlerden 
sonra üzerine atılacağını t :hmin 
etti. Millinin yözünde bütün ade· 
leler t kallus etmiş ve kızın çeh
resi tanınmayacak bir hale gir
mişti. 

- Yalan! diye bağırdı, Ya· 
lan! Benden başka hiç kimse 
yoktur. Hırsız herifi Bu sözleri 
sizi çamurdan, çirkeften, batak· 
lıktnn çıkardı diye mi söyliyor· 
sunuz? Utanmaz herifi 

Millie Trent bunları söyler
ken o k dar bağırdı ki, nefesi 
tutuldu. 

Leli dediki: 

dar bir geçit teşkil eden Ayva
lık boğazına girmek :üzere olan 
fı )ersin karaya oturmuş ve key-

fiyeti telsiz telgrafla idareye bil
dirilmiştir. Alemdar vapuru kaza 
mahaline gönderilmişse ele f, le-
rsin manavra yapmak suretile 
kendini kurtarm•ştır. 

Oturan vapur 
Geçenlerde Ayvalıkta karaya 

otıırduğunu yazdığımıl Tütün in
hisarına ait Sür'at vapuru Kal· 
· van zadelerin bir vapuru t -
rafından çekilerek ~·üzdürülmüş
tiir. 

Bir asker ya ~alandı 
Halit isminde bir asker dün 

Beşiktnşta tramvaydan atlarken 
düşmüş ve yaıaianmıştır. 

Bir intihar te~ebbü ü 
Üsküdardn Değirmen soka

ğındc oturnn S;ıdık efendinin la
zı Leyla hanını izinsiz sokağa 
çıktığından dolayı pederi tara
fından tektiı- edilmesinden mü
teessir olarak ekmek pıçağıle 
memesi üıt:l inden kendisini vur
mak suretile intihara teşebbüs , 
ctmi~tir. 1 

ve e 9 a· 

adresiıni İkdam idB 
lınnesinclen alırsınız, if 
tim al lıastanız başka b 
inir lıastalığına nıO 
teladır~bizzat görıncd~ 
hir Haç tertip etnıt 
imkan yoktur. f 

Lo man Ha 

akı Şinasi pıı;' 
h ıgü ı gidiyor, 

l paııya f iri gitti Biga muhacirlerinden bir ka-

Halk fırkası müfettişi f'IP 
Şinnsi p:ı a bugün AnknrDf' 
decek ve bir hafta sonra 8~ 
edecektir. Paşa Ankaradıı 
günü in'ikat edecek olan f1 
ahmer kongrasma iştirak ~ 
cektir. Bundan başka baro 
lisi. inzibat azaları ile ha\rll 
aseti için gösterilecek narniıİ 
hakkında fırka merkezi umu 
temas edecektir. Reis ve : 
lisi inzibat için tespit e e 
namzetler 25 nisanda iliiP 
lecek ve 25 nisanda intib' 

lspany sefiri M. Servert Fer- dm, dün Vilayet iskan dairesin
mandoz dün Ankaraya gitmiştir. de birden bire sancısı tutarak 
Mumaileyh Ankarada Jspanya doğurmuştur. 
il d 

Çocuğun doğmasına o ara
e aramız a münakit olup müd- hk yetişen Defterdarlık kapıcısı 

deti bitmek üzre bulunan ticaret Şerife hanım yal'dım e:tmiştir. 
mukavelesinin temdidi için hüku- Çocuk sağ salim dünyaya gel-

• ., tb Jd "l mişsede annesi korkudan tecen-
U O e o en genç nün etmiştir. Mamafi bu kadın 

Bir futbol maçı esna md Be- vaktiyle de dımağının tedavisi icra olunacaktır. ·ı 
şiktaş kulübünden Adilin ölümüne için hastc haneye sevkedilmişti. Bu defa Baro riyasetine f 
sebebiyet vermekle maznun olan Çocuğa vilayette ve iskan da- dilik reis Sadeddin Ferit b• 
A k .. · kt b' t 1 b iresinde doğduğu için Veliye .. . . . e h'

1 

erı snnayı me e ı a e e- sakine ismi verilmiş ve bakılmak ~~zet g?sterılmedığı ~ ıtıe 
inden Hüsamettin efendinin üzre Darülacezeye sevkolunmuş- l eh ıdare au.ı namzetlen b 'I 

muhakemesine bugün devam olu- tur. Kadın da hastahaneye kal- nınd"l da bulunmadığı 
nacaktır. ~ılmıştır. 1 alınmıştır.~ 

- Size bir şey söyliyeceğim, 
dedi, Fr nk Sutton güzel bir 
kızla evleniyor, yahut evlenece
kini zannediyor. Belki herkes te 
buna inanır. Eğer Berylin başına 
böyle bir felaket gelirse, siz de 
başka bir aşık ara ınız, keza 
ben del 

Tam o sırada Frank Sutton 
içeriye girdi. Gözleri her iki i 
üzerinde bir müddet dolaştı ve 
ralarında bir sahnenin geçtiğini 

anladı. 

Genç kıza dönerek: 
- Ne oluyor? dedi, gene ıi· 

nir mi? Leli ne var allah aşkına? 
Leli bir şey olmamış gibi 

omuzl rını ilkti. 

- Madam Trentin bu sabah 
üstünde abiyeti var! 

Trent bir şeyler ıöylemek i .. 
tedi, öyleyemedi, f kat hızla 
yörüdü ve kapıyı "şırak! 11 diye 
kap taral· dışarıya fırladı. 

Frank muztarip bir sesle de- si etmek niyetin eyim. B0~ı 
di ki: beraber y1.;ni teşkıl:.ta da lıı ! 

Dostum, Millie ile neye görıniyorum. Bir defa pJ5P'.tı? 
kavg mı ediyorsunuz? bit edince size de gö terı 

Dedim ki, eğer hakkım- Za\'nllı Millici "til 
daki hüsnü nazarı muhafaza Frank ellerini başına gds&/ 

tmek istiyorsa, geç vakıtlara ve hazin bir çehre ile 0 

k dar sizinle yazıhanede kalma- çıktı. 'Jl; tt 
sm. LeJi, mutat olarak işled. :1; 

Frank bir kahkaha salıverdi. tirine , gsze!deri alır ,,e d:rı f 
- Bunu dedinizse aşkolsun! le okurdu. Geçen fırtınD sll' 
- Sonra bir şey daha soy- zeteleri okum . sinirlerine dJ f 

ledim, belki doğru olmayabilir- net verdi, Zabıta vuku8tı11 ro~~ 
di, lakin hiddetle ağır şeyler yanı dikkat bir şeyler ··ııııı 
söyledi, ben de adam akıllı da- Fakat "kibar aleminde,, s; 11 
marına basbm. da nazarı dıkkatını celbe e 

Fakat Leli sonradan söylediği haber gördü. "ce\'~( 
ıeyi izah etmedi. O sırada Londrada ~~rt çetf 

Frank: rat irkati ile uğra an ~~~ 
- Canım, dedi, şu kızı rahat vardı. Halbuki, bu, go Si~ .f 

bırak. Bir defa kızdığı zaman Hakıkatta Oç çete vardı.beiecr 
çok çirkinleşiyor. Zavallı Milie, lemenk r1•tesi.. ki, son . 1 • Of 

y- ·ı· ıpl• 
yalnız bir iki kşam dcği~ her uyandıran sırkatın fa1 1 ·ı.;· " 
kş m burada bekliyor. ğerleride Anglo Amerika(~i1~ 

Evlendikten onra i terimi te\· 



kıra l ı,Suriye Zntirde ikinci Bulgar 
ahar koşusu da. B o r i s P r a g da arasında aşiretler· 

şatoları geziyor. birbirine girdiCl iikemmel oldu. 
l İzmiT. 5 {A.A] 

'rı hurış \'e islah euciimcni al:lBi-
0 u &e11elik 1lkbahar ikivci at 
. §tısu buJPi; . - ~~ • . -*' B' -ıııc· ~-il ıcaa cuuıınll-T. ı 

r/ .k~ üç yaşuıda . y~rli '\"e 
~ dişı ı.yıara mabıwı ıdi .. Mesa-
aJUıı ~~ metre olan bu koşuya 
İtnli ılı ~alil eiiendinin Durcluru 
ıtkt bır tllYI iştirak etmiş v~ 
n.ı 1 nıuayYeninde gelmlf· tir. İkinci 
-,ll d .. 
'1 k <>rt ve daha yukaıı y~ta ve 
1~ ~~~ya gelinciye kadnr kazan· 
eea 1"1llftliye yekUııu 500 lirayı 
ıst,ı~t etnıiş yer-li ve arap at ve 

lara malı8'ls idi. Mesafesi 
~lit illette olau. bu koşuya 7 at 
feı_ı~~ . etmiştir. Hafız Mehmet 

laııt 1~1n Mergubu birinci, M. 
"n~ırı Maşallahı ikinci, miralay 
j ~ heyin Haccacı üc;uncü gel· 

''lı~a:· Uçtıncii koşu üç ve daha 
at-ap ' Yaştaki yalı.uz halis kan 

Csa.~at . \"e kısraklara mahsus ve 
lt :81.1200 metre idi. Bu koşuya 
11 

• ıştı.rak ctmiı;ı, Celal heyin 
~:fg1!i.rıi birinci, iktisat vekili 
tıf 11 .Leyin Me&tiı.ıgeti ikinci, 

l:ıi~r beyın Pirimrolü üçUncU gel
tık~:· &tinci koşu 1 

dört ve daha 
te .k • Yaştaki ve yerli ve arap at 
~Oo • raklara mahsus idi. Mesafesi 
ltiratıetre olan bu koşuya 5 at 
ıe:i ~-t~i~r. Fikret he)in Karaca 

)"' ırıııcı, Balcı zade Hakkı 
h ~il Nasibi ikin<\ Mehmet beyin 

)anıı Uçtıncu gelmiştir. 

alpazanlarla 
mücadele 

.P Cenevre, 5 1A.A1 
k{;ııf aıartcsi g11nü beynelmilel bir 
'~ra erans aktedilecek:tir. Bu kon
~lc n.s. kalpazanlığa karşı nılıcade· 
t-tk·ı~ıt ınukavdename projesini 

lt;. edecektir. 

4-tııerikayı protesto 
l\a Nuyork, 5 [A.Al 

Prag~ .; rA.Al 
Mütenekkiren 1<twahal rtoH~ktc 

olan Bulgar kıralı B~ri~ Lain ;wa· 
tosunu gezmiştir. M. Mazarik hu· 
rada kıral şerefine bir zi~ afet 
Yermiştir. Buotfan sonra kıral şch
remanetinde Prag şehrt-mini tara
fından kabul edilmiştir. Çeko::ılovak 
gueteleri bu ziyaretin, İslivlarm 
mukareneti noktai nazarından,. haiz 
oldufo ehemmiyete dikkatı cel
betmektedir. 

Filihede zelzele 
Sofya, 5 [A.A] 

Geçen sene hareketi arzdan 
fevkalade müteessir olan Filil1ede 
yeniden bir hareketi arz olmuştur. 
Balk korku ve teli§ içind,...dir. 

Bulgar tazminatı 
Sofya, 5 [A.A] 

Bütün gazett:ler Bulgar tazminatı 
hakkında M. V cnizclotıun parla· 
mentodaki beyanatım uzun uzadı· 
ya tefsir ederek Bulgar tazıuinatı 
ile Yunan duyunu aruuııda her
hangi hir münasebet tcsitJinc imkan 
olmadığını ehcmnıiyctfo kaydedi
yorlar. ''La Bulgaric,, gazetesi Bul
gar tazminatının bir harp borcu 
olduğunu, halbuki Yanan duyunu· 
nuıı muhacerete taalluku achehi)le 
hukuku şnhsi) ~d n Lu1unduğunu 
yazıyor. 

Berlin, 6 fA.A] 
Miitenekklrcn seyahat eden Bul

gar kıralı Boris Derline geln.ı.iştir. 

Amerikade hir fırtına 
Ncwyork, 6 [A.A) 

Wisconsinde vuku bulan bir 
fırtınada 20 kişi telef ve 50 kişi 
me<'ruh olnıuslllr. futma 50 mil 
geniFliğind<· bir nhadıı tahrihatıııa 

d~' anı etmi~, ınezruatı 'c lıir çok 
çif ılikleri mahYetmiştir. Bu bina
lımfoıı biri ) ık1lıa-ken bir l.admla 
dört ~ocuk en.kaz uhmda kalımı,tır. 

~ili ... 5 [A.AJ 

Diruor ha\•afüinnı' \raı> a§iret· 
lcri ara ındaki nıUcncleleye <lair 
il'lc•n ımn bahcı·lcrt• gıJre münazaa 
Jrak nrazit'inde huluııan Şaıumer 
a~ircti ile Suriye arazisindeki Anze 
aşireti arasındadır. Suriye toprağına 
nıühim kuvvetle taarruz ettiklerin
den Anze uşirctinc yardım içiu 
Fransızlar tarcıfoıdan t'lkviye kıta
atı gonderilmiştir. Şammerlilerin 
püskurtuldilğü rivayet edilmektedir. 

Yaz saatı -Parie, 6 (A.A] 
Re~mi ceridede neşrolunan bir 

kararname·re aöre lnriltere. Belçi-. " ~ 
ka ve Felemenk ile hasıl olan 
itilaf UzerinP. 20 • 21 Nisan gı•cesi 
saat 23 te 'az saatine geçilecek, 
5 • 8 Tec;rini.;v\'el gecesi saat 24 tc 
kış santı başlıyacakur. 

ICüciJk telgraflar 
ledi ay grev ~ Paris, 5 (A.Af 

Şimali Fransada mensucat sPnnyii 
amel<>siııin yedi a~ d:.ın beri d,..vam 
eden grevi nihayet lmlrnu~tur. 

Bir wiralaym lınşındnıı ge
çenler - Aınan,5[A.Aj - Ma-.erayi 
J.:rden arap kun t:Ücriııe ı~umanda 
etmekte olan miralay .. Pcnke n ahi
ren Surİ) e huılu<lumın bir frao3ız 
k:.ırakolıı tarafıııdan işgal edildiği 
znnnil le dola makta olduğu kısmın
da lı<'de' il dıı eline dlişmU..tur. Mi
raln} Pcahe so. ulınu-: ve olümle 
tehdit t•dilnıiştir, fakat nihayet dost 
hir §<'\ h tarafındnıı hayalı hırhuıl
mı~ \'e bir fran~ız <levl'ivesiue te\ di . . 
edilnıi~tir. 

Bir tren kazası - flulı:re~, 5 
[A.AJ - Ki~iııef ek pre~i Boboı. ya. 
lnnLndl!.1-iJııJ' isı:u:.~o.ıula hattan çıh

nn tı r. 3 yoku \ ngonu de\ :ilmiştir. 
20 telef \e 60 lıadar yaralı \'ardır. 
Knr ve fırtına dolnyisıyle kurtarma 
umeliyesi gli~tılr. ~imdiye l adar en· 
1\az altıuduıılO c :;el yll.arılmıştı r. 

~ ~· nada hiıkumeti Washington· 
~li l Jiefirinc hariciye nazın M. 
~o~ 0 n'a verilmek üzre u.zun bir 
1ıı:1 . göndermiştir. Bu notada 
te~i 1~ bayrağını hamil 1maloııe 
d(lı lnin batırılmış olmasıııdan 

2ü R $' 

ayı Protestoda hulunulmaktaclır. 

~raıısız tayarecileri 
'F Saygon, 5 [A.A} 

fte . ransız tayarecilerden Bailly. 
lıig~~ensi ve Mar!ot Fransa ile 
h~ 1 ~ini arasında icrasına teşeb
lıa, ettıkleri 12000 kilomt:troluk 
l td~ seyabatını 11 günd~ bitirmiş-

h· 'l' vn . •Yareciler Fransaya döner 
t~~:ı nıcaafe rekorunu kırmaga 

> Ue niyetindedirler. 

Kellog Pariste 
~I Parie. 5 [A.A1 

hitj · Kellog ile refikası saat on 
S çe~.rek g~e Parise gdıni~lerdir. 

ll.riye hudut 
kumandanı 

S Kilis. 3 [A.A] 
~ll Ul'\yc Şimal kumandanı ceneral 
~o~· d~n buraya gelmiş, hudut 
l:Iaı ~ ernuiılc görüştilkten sonra 

e e dUnmUştür. 

~. llooverin fikri 
M Washington, 5 [A.A] 

tlidi • Iloo,·cr bahri teşkilatın tab· 
r'itıirı~e elesinin halli, harp genıile
sın1n \\\'\·etli ve bunların muayyen 
hıısuı~~ ayrdnıast hakkında itHaf 
dı 1 l) • tecelli edebilecer;i fikrin· 
l. ıt•lunc]ugunu beyan ı·lmi1;>tir. 

k tni 
00

'"cr Aham cemiyeti ihzari 
tıl k ~orıunnn bu meselenin halli· 
g, 11 °1 "'ki tıtncağını ümit cvleJi-

< C! ·ı~ -

1 

Bulgaristanda gizli j 

bir teşkilat 1 

vlcuda getirdiler ve 
yakalandılar 

Sofya, 5 (A.A] 
Geenlerde meydana çıkarı

lan gi:.t komün'st teşkilatı hak
kında )pılan tahkikat neticesin
de ma'4ıtları üçüncü enternas
yonalin mri altmda komünist 
şebekesin yeniden tesis etmek 
olan Moskva memurlarının ek
serisi ele ll"Çmiştir. Komünist 
tahrikatcılar Mart ayında 0.-ha-
niyede gizli bir konferans ak
tetmişlerdi. 

Köylü ve a~leyi verğileri ver
mekten imtina ve komünistler 
ıçın iktidar nvkiini isteme,.:e 
teşvik eden talı ·cuyane rısa!e
ler teV7.İ ederek "Jropagandada 1 
bulunuyorlard~. ~ 'bıtayı aidat
mak için tahrık~•c r propagan-
dalarına içki a!eyhir~ mücadele 
süsünü veriyoilardı. kişi tevkif 
olunmuştur. . 
Meksika hudl\unda 

Washhıgto r'. [A.A] . s· O) 
Bahriye nnzarctı ına huku-

~,.__. 1 
ll\ie cylenıi:itir. 

j(·Graııdi Lehistanda 

nıeti dahilinde lıulnnan Mck· 
sika a ilt·riııin Lu tarafla ric'at 
etme~i uzt•riac tehlike ka'ında 
kalan Amcrikalılnr di~er ecn.1cri 
korumak için Topolobanpo la· 
nına bir torpido mulırıui :;,~ r
mişıir. Diğer taraft~n a~ilcr ,it 
bir çok tayare Aıncrıkun ıdarc.~ 
tabi Nako şehrine mtikt>r:re 
bomba attığmdun luıri.c~} e nazar 
Amerika topra~ı dahilıne ?oı~·. 
atmaktan tevakki etıuclcrı ıç 
a1.1ilcrc yeniden ilıtaratta hulun 
masını hariciye nezaretinden tale 

Varşon, 5 [A.Al 
doğru İıalva hariciye 

t • tırl 'kl • 
' ı ' . Grandi ~1. Zaleski· 
1 !. ı;~n kn • Horna)a ~aıuuıs 

\ ı ... ıı zi . • • .. • 
':ıretı mele •y}l'ıuek uzre 

\ ı' a •el rek iki ·.,tın kalacak 
• \1,4 \ '. ·ı t'.' • 

) Ilı 'l " l 1 c !)ozc:ıı ı,chrini zı-
edeccktir. rimiştir. 

çirkin kadın 

Pul"istc IJiı· ı~aclın g~eteci 
ile bir al.tör tliicllo etmişler. 
Erk(>k,ha 
smımn h· 
ir kıuhn 

oı.lu ğuııu 

düışün ~r • 
~ı .. t:ıban· 
cnyı ha· 
vava bo~
alt.m1ş. ~ 

Bum: ru· · 
ukahil k
adın fac 

· huyiik bir so/!uk kanlılıkla 
tahnucayı kaldırmış namlusu
nu ''rkeğin tanı kalbine doğ· 
ı·u ç 'irnıi~. ~oıırn lııı&mıuı 
ifüHirmcğe l.uı·nr H·rcn bir 
mıker gibi lıii.> r bir dikkatle 
niş:ın ulıı, hemen tetiği 
çekmi;;ı. Kurı:ı•İıı aktörün tam 
kalp n!thi) esi~ıe ieabet ederek 
zavullı adamı a~ır tıurotte ya· 
r:ıfom1_. Neha}ct kan ar iı;
iııdc yere ) unu·lonan aktör 
giiı,:Hikle kolunu kaldırsrak 
kızın elini tutmuş: 

- Artık beni affediyorsun 
değil mi? deınis. 

Bu filırada dl!clloda şahit 
olarak huhuıanlar dikkat et· 
mişler: Kızm gözlerinde bir 
damla yaş bile belirmemis!. 

Husoııuı tam kalbinden 
vuran bu kız tabancayı ~ahit· 
lcre uzatırken elemi~ ki: 

-··Gözlerimde ) a~ aradığı-
mzı hisscdizoı um. Fakat gö
zlerim hövle adi bir adam 
için vazarn;:ıya('..sktır. Ona ,.m. 

TARIIf-fTE YA UDi J(ATLIAMI 
)luharriri: Kenıalettin~ükrü 

. 

'
6 Yahudiler çocu larımızı çalıyorlar, 

iğneli fıçıya atıyorlar!~, 
--ı.-

Hnistiyan çocuklarının kanı ... 
iğneli fıçı !. 
Bu ittihamlar cahil ve taassu

bun derin, karanlık kuyusu içine 
dolmuş halkı ayaklandırmak için 
kafi bir sebepti. 

Fransızlar, topraklarına sığınmış 
bütün Yayudilerde, hiristiyan ka
nma susamış birer -çocuk katili, 
çocuk hırsızı heyulası gördüler. 
Çocuk babaları, evlat anaları 
senelerce evvel rahat" döşeğinde 
ölmüş yavrularının ölümünü şim
di hep yahudilere atfediyorlardı. 
Üç yaşındaki Paul iki oene evvel 
gırtlak vereminden ölmüş. 

- Sebep? 
- Biçareye bu hastaltğı ya-

hudilcr aşılamış 1 
Arman bağçedeki ku)::uya dü-

şüyor ve ölüyor. 
- Neden? 
- Yahudiler kuyuya atmışlar. 
Jozef ağaçtan düşmüş! 
- Bahane? 
- Yahudiler. 
Bu lı.a düşmanları ruhları, af

son ve büyüleri ile de hıristiyan
lığa musallat olmuşlar .. 

Hatta Henriyet isminde bir 
genç kadın ölü bir çocuk do
ğunıyor. 

- Gene yahudiler sebep. 
Yahudi afsonu, Yahudi şeytanı 

genç hamilenin karnma girmiş 
ve bir İsa evladım daha hayata 
gözünü açmadan ana rahminde 
oldürmüşl 

Karı kocasmdan ayrılmış: 
sebep? 

- Yahudiler .. 
iki kişi birbirini vurmuş •. 
- Sebep? 
- Y ahuctiler .• 

Yakıtsız yağmur yağmış, gu
ncş açmış, fırtına olmuş. 

Sebep? 
- Hep gene ve daima Yahu

diler. 

Her ai)e reisi, her evlat anası 
yavrusunu bir giin yahudilerin 
kapacağım ve kanını emmek, 
içmek için iğneli fıçıya atacağı 
endişesi içinde kilise papas-
larının etrafına toplandılar . 
Artık cahil hıristiyan taassubuna 
salibin kundağa .ı:;okulmuştu. 

Bu ateşiıi için için yandığı, 
haçlı kazanın kaynadığı bir sıra-
da yeni bir hadise daha oldu. 

(Blois) nın sırf yahudilerle mes
kun mahallelerinden birinde ala
cak verecek meselesinden dolayı 
bir yahudi karısı ile bir hıristiyan 
kadını kavğa ettiler. 

Hıristıyan kadınının yanındaki 
çocuğu bu dil kavğasından kork
tu, avazı çıktığı kadar bağırmağa, 
ağlamağa başladı. 

Çocuğun feryadını işiden hı
ı istiyanlar: 

- Vay.. Yahudiler bir kilise 
evladını daha öldürmek isti-
yorlar .. 

Diye ayaklandılar. Kavga 
eden kadın ise hasmından inti
kam almak için kavganın sebe-
bini tahrif ederek: 

- Evet.. Dedi. Yahudiler 
yavrumu zorla elimden alıyordu. 

Eğer siz hemen yetişmemiş 

l köpürtmeğe, kudurtmağa kiftı 
geldi. 

Denebilir ki bütün (Blois) haJ. 
kı yahudi mahallesine hücum 
etti. 

Evlatlarımızın intikamı!. ' 
Hıristiyanlığın intikamı. ' 
lsanın intikamı sesleri ae- · 

maya yükseliyor, kadını, erkeği, 
çoluğu çocugu ile ayaklanan . 
kilise halkt, başlarında incilden 
ayellctr okuyan papaslar oid~p 
halde Yahudi mahallesine, Ya
hudi halkı üzerine saldınyorlarclı. J 

Artık ilk işaret, ilk ,katliam ve 
kin işareti verilmişti. _. 

(Bitmedi) 
' . 

Eskişehirde "iKDAM" 

300 cocuga 
J1emelt 

1-4-929 
Bııradcı en mli!'lmİr. en pyaaı 

şukran faaliye.ti ıosteren nıüesaeıa· 
tı içtimaiy yemizden en baştaki ( ru .. 
mayei ctfal ) cemiydidir. Cemiyetitl \ 
ba~nıda bulunan ~ılıhiye mUdUrll 
doktor Nnzmi Le~· efendi, ytıksek 
lıir tıb 'e ilim adamı olmakla be· 
raber, yllk::;ek bir kudreti idariyesio 
de 'ardır. Ollşm n istilası. kuraklık 
ve erbabı tıcarctile zenginlerinin yal· 
nız kendilerini duşluıür olmaların
dan: maalesef refah yuzu gomıeyen 
bir muhitte bu kıymett~ bir şahsiy• 
yctiıı mevcudiyyeti başlı başına bir . 
J,u, \ etfir. Geycn . ene tcsisedilen d.İI· 
panserin, her ttrrlii mutehassıs etıh· 
baya maJil, olmasından fazla olarak 
h:ı:.talara iladarını <la meccanen ver• 
me i, hatta Ankara \'e Istanbulun 
hile mazhar olnmadıgı bir hususiyet 
ol a gerektir. Bu sene frıranın ku• 
raklığı lıar~ı!juıda ancak \ı~· yüz aza· 
)B marn, olan Hima_ ci ctfalin Uj) 
ytiı mektep çocuğuna öğle vakıtları 

olsaidiniz şimdi biçare evladım 
iğneli fıçının dibinde can vere
cekli s.ıcak nohut, ınercimekş fasulya, et 

Bu hadise ve bu iftira esasen \ e tnılı olarak muğaddi ) emek tev· 
fikirleri, kafaları bu kabil efsane- zii i ~ hlı\ lik bir Pseri himmettir 

'e memld\
0

etc ç..ok kıymetli bir hiz· 
Jerle dolu ve taşkın hıristiyanları meııir. ) nlnız bu sene lıu J{abil hi· 

~~!!!!;;;i!!•-~~s; s,~-.,,~~......,~~.,..~ prs 2 Jenıcıta 1\oyl ·riınizd<'n elıserisiniıı 

Kadri e H. ıııaaleo:ef f .. zlaca ihth acı ohiuğu V&• 

in o! mtu:. Hu aJanı bf.!llİ Ü}· 
le feci bir tarzda tahkir etti 
ki ınc.•zanndu bile ac.ımı~acak 
ve affetmi) e~ei!im!,, 

Biliyor musunuz gateci ka
dına sanırulan bu mıuızzam 
hakaret ne imiş? Sudece şu: 

Aktör bir giio ona: 
- Sen hir unıac1 kadur 

i;ırkiusin demiş ... . . . . . . . . . . . 
Ne zamana kaldık! 

Atinada bir kaç giin e\ ,·el 
şa :ım dikkat bir l10di<ıe olm· 
uş: Kırklık hir .kadın 17 )B· 

şındal~i uşıkını elimlcn a!ucaklur 
l'_J di'e d&· 

ğ,n kald
ırını~ .l\f. 
ek tcpli 
~ oc uğu 
kırklık 

haclı n ı n 

elinden 
knrtarm· 
ak için 

dağ, dağ 

dola şan 

~unun jandarmaları hiç bir 
iz hulnmğn ıııuvaffuk olama· 
dan donruck me<·hurh etinde 
k:.ılmı~lnr.. · 

ZUvalh çocuk şimdi kim 
lıilir hangi ormanda, hangi 
aµacın nltmda aç l almış bir 
ann ı~urdun pençesine düşnıtış 
gibi ııe iztiı·uı> çekiyor. 

Her şey hntu·a gelirdi am• 
ma bir olnpta bir kadmıu 
qkıya gibi dağa adam kaldı· 
racaib hatıra gelmezdi. 

Y arebhi? ne zamana kal-
dık- - E. M 

.. 

M .. stantik Hiknıet B. 
diin Yatkuluhe 

giderek tahkikata 
devam etti. 

Kadriye hammla diğer mev. 

kuflar hakkmdaki tahkikat tabii 

mecrasını takip etmektedir. Müs

tantık Hikmet bey Perşenbe 

akşamı Biiytik Adaya Yatkulübe 

gitmiş ve bnzı isticvabatta bu

lunmuştur. Cuma akşamına kadar 
devam eden bu isticvabat esna

sında kulüp müdür ve müstah
demininin ifadelerine müracaat 

edilmiştir. 

Yatkulüpte yapılan tahkikatın 

Kadriye hanımın, Gazi hazretle

ri tarafından kabul edilmek üze
re evelce yaptığı müracaatla ala
kadar olduğu tahmin olunmak-

tadır. 

Hikmet bey, dün de isticva
batına devam etmiştir. Dün ifa-

, de'eri alınanlar arasında esbak 
Balikesir meb'usu Hüseyin Kadri, 
Büyük adalt Sait beylerle Maç
ka palas kapıcılarından Mevlüt 
ağa isminde bir adam bulunmak
tadır. 

Tahkikatın son aldığı şekil 

meselenin yakmda mahkemeye 

intikal edecek bir safhaya dahil 

olması imkanını ortadan kaldır .. 
mat- tadır. Son iki gün içinde 

celbedilen zavabn verdiği ifade· 
lerle icra edilen müvaceheler tah

kikatın yeni bir şekil almasını 
mucip olmuştur. 

- n 

kı murst·natlarda.n aıila~ılmakta isede 
cenıh etin istıtaatl yoktur. 'Mubt.ere~ 
cemi~ et ~mdi ~banda yapılacak bı.r 
lıaftıılıJ, ı·oculı lıın rıımı içia hazır
lanmaktadır. Senede: bir lira aidati 
olan azalık ir-in Eskişehir baBunın 
nazarı dil\ktUini cr.llıi bir vazife te-
lnl\kı edt'riın. Esl\i~Phir ı:..rihi ıMal*e· 
mci Tcm}iz, lleHıiri a kerİ) ye, mW• 
1,in "c:i mebzul 'c hayJi ticarı olau 
hir ıııemlel.et,. Himayei .,.tftıl cemi• 
~etinin snden• ik yüz nnısı olması• 
:ıcınucal, e\ dir. Bu centi) elin hide
matına i,tirÜk, hcrke::ı iı.-~n bir ,·atan 
borcudur. 

·::· Bu sellf' Turl\ ocar9 yeni he
yeti idare inini irıtihnp < dt.'-'.'keıı, ma• 
;ılmı mnuııİ\ e hn mı tli ,Z(oı;·ctın vü.cu· 
dundan i tı'faıle.\ 

0

İ ilımul etı.'ledi. Ri· 
, as<'tı• ~ılıhi.) c ıntıdiırlı dulw;ır Naz• 
İni he intilınp ediJıııis i"cde i~leri• 
nin roJduı;;undan l\alıul etlememiftir. 
'ı eı'Iİ heyet Malıkcmei Temyizden 
Alfl azmi. ağ'ır ecza rei~i Nail, U
tib'ihdil Halit. muallim Cemal, zir.aa& 
bankn::;ı mudüru ~e,ket, müfettiı 
Muhittin, operator ~Ukrıı beylerden 
mureld\eııtir H' kıymet \'e ehliyetleri 
elbette herl,e,,ee itiraf edilen bu 
mu!ıLcrem hf"\ etin, bir, i!,i seneden• 
~>en de'inınetfcn soııuHiıh'Ü yeni Ye 
ılmı fanlı) etlerle zı vu!~mdıracağına ' 
Lıi) ul ... hir itimat vardır. 

A. Ayni Ali 
'~~~~~~~----.~~7pzdı-.• ..... 

~·••c••••••••••••••••••••••\ 

i Davetler 1• ••••••••••••••••••••••••••• 
A.rna ut tabii\ etinde 

· olaoJara 
i\m:n t.u, Konsolato:mndan: Ar· 

nnvut tel:nınsından ol:ınlurm ikamet 
tezkereleri yeni tlırl\ce horufatla tebo 
dil <') lem,..k Uzerc l~hkiımeti Cu~· 
huriVtce mmaklrnt hır mııddet ta) ıa 
\e 

0

iliın bu\'urulmuı; oldubıundaD 
Kon olatomuzdun e~ld tlirkçe huru
fatla tnlıii.> ei \'ercl\.u~ını almış ve se
m'"İ , mııt eylemi~ olanların hemen 
Kou~olııtoınuzu mtıracaatlacı !Uzumu 
bc)aD olunur. 

\r ergiler hakkında 
konferans 

'fllık oca~ndan: Defterdar Şef"ı.it 
Beyfend1 tarafından bu akşam. $1l&t 2~de 
Türl ocağında konferans werılectktir. 
Herkes eelebilir • 



Adil Füı.ı.z bey ticarethanesi· 
nin i •ni yoluna koymuş, ara 
sıra g r defterlere bakar, işlere 
şijyle bir nazaret eder, icap 
eden mirleri verdikten sonra çı· 

'11«lienıır. işlerde mükemmel 
• i~itı, Adil, Fintt bey de, 

ane inde çalışanlar d&, 
mem du. 

Adil Firuz bey elli yaşlarında ve 
öyl d görünen bir adamdı. 

S çları bir r birer dökülmek· 
le beraber göulU de pek taze idi. 
Ya mı daima snl<lardı. 

Bir defa insanın parası bol, 
gönlü de taze olduktan sonra, 
yapıl k az şey mi vardır. Adil 
Firuz bey evli olmasa, yaşı 
elli i bwmasa, belki akla gelme
di şeyler y. pardı. Bin bir gece 
ması4) nnd n nazireler icat ed~
bilirdi. F t evlilik başa helal 
O yaliıtz bu işin bir çaresini bu
labilmi$Ei. Kansın Bomonti taraf
ı rmda muhteşem bir apartman 
tl\tmuıtu , Ar suıda T aksim,sf e 

me1:r iııe tuttu~ annana gider 
gdirdi. 

F ~t metr i Fofo bart.i kan· 
ından pekte güı:e1 d~dL hı-
n1ar tuh f m ıtaldardll\. k di 

nah ~ olm 
bak aıhı.r ~ eom su un 
meyvaı .gi;z koYJ.trlar. 

Ad Firuz e öyle! Gü-
zelim kan ı dururken, bir de 

tutmuş, metresine de 
rtman döşemişti. 
z b y, e11i yaşına 
tı pes penbe oru· 
~ft ir hayatı ida-

ebıldi · i9iu kendisini me ' -
dedi}'ot. o bilde gider-

dın da pençe eski
ikıy<>nlu. 
nti<:ie, biride :fak-

e • i; r ün karşılaşmak 
ihtimali d yoktu. Bu cihetten de 
mem ve IQ •· terihti. 

Fakat w k\icük şey hazan 
m til hudu\ıuz saadetlerini 

d felce u ratabilir. 
Adil Eiııııun tiçine bir gün 

11ir girdi: Fofo kendisini 

aldabyor. 

l 
Şüöhe bir 

kim 
kurttur ki, maaza

i\1i"Jıe girmesin , 
bi ar. Artı\: Adil 

yahn penbeliği za
il olmuştu. B katarını kendisin-
den dah mes'ut görmeğe başla
dı. 

Atkadaşl rındnn Ali Refikin 
~nlini ve tavrım pek beğeniyor· 
du. Ali Refik komisyonculuk 
ederdi. 'qşnr, terler, bir şey ya
pamaz, fakat bir gün de yaptığı 
tutar ve aldığı komisyonla ale-

Fakat ertesi gün saat onda, 
hırslzlama apartın na geldi, k · 
pıyı gıcırtısız açtı, yatak od ın 
mücavir lona girdi. 

lçerde Fofo birisi ile konuşu
yordu. Hem de bir erkekle .• Ku· 
lok kabarttı, Ali Refiğin sesi .• 
vay çapkın vay! 

Vakıa gözleri bir şey görmü· 
yordu, lakin hakıkatı anlamak 
için bütün kuvvetini kulaklarına 
verdi. 

fşittlği şeyler zan ve tahmini· 
nin fevkınde Cıktı. F ofo diyordu
ki: 

- B na bak Refik. Mademki 
öyle istiyorsun. Bomontiye git, 
gitme, ona karışmam. Ama gö
zünü aç, bir gün Firuza yakala
nır an rezil olursun, 

Refik te güzel güzel şu cevabı 
verdi: 

- Merak etme, ben bomon· 
tiye Firuz, buraya, senin yanına 
geldiği zaman gidiyorum, 

O zaman zavallı Firuz yalnız 
metresinin değiJ, üstelik karısı

ın da ihanet ~1Aini öğrendi. 
Aynı zama da da çocukluk, 

mektep ve askerlik arkadaşının 
o den eskisi gibi sık sık görü· 
nmedi~nin sırrını da anlayıverdi. 

iş arayoruın 
Türkç ve Fransızca daktilo ile 

süratle yazı yazo.r ve ıerci\me 

edçrim. Ticar thanelerden ve şir
ketlerden her hangisinde lüzum 
var n çalışabilirim. Her ay 45-50 
lira ara mda iicr tl çah~mayı 

kabul ederim. lhti)acı olan1arııı 
,u adrese bir mektopla bildirme· 
lerini rica eylerim. 

Galata: Per enbc pazar Ar len 
h n yanında ekmek yapıcılar ce
miy f'ti umumi katipliği vasıta ile 

Burhanettin 

Tramvayda yankesiciler 
Bilha a akşamları tramvay 

arnbalarıuın yQlcul rla dolu oldu
ğu zeman1nrda yanke icilerin iıü· 
cumlnrı fazhılal?l} or. 3.4 defo bu 
yanke iciler pantolonumun ceple· 
rini yokladılar. Halbuki aredıkla· 
rını bulamadılar . ulculardaıı 
biri i, "onlarda geçinecekler, ne 
yap ınlar,. gibi sozler arfetti. Bu 
gibi eşhn anlaşılan jş bulama· 
dıklarmdaıı yaııke icilik yapiyor· 
Jar. Anadolu şiirnendüfer hatlarına 
çaJışmağa gönderilmeleri icap 
eder. 

• arj}erini;:den 
Cemal 

ibtikarla miicadeJe 
1 :manet erk·nmdan biri bir kaç 

min içine girerdi. Bu mühim gün e\el lıe)an tta bulundu, gaze. 
ad nı Ahmet Firuz beyin h~m tel erden biri i hu he) analı ne re· 
çocuKluk, hem mektep, hem de tti. Buz t dı)orki: 
nakeıiik arkadaşı idi. Bu Slfat· _ '' Emenetin pahalılıkla \e 
larla tal;ii en yakın dostu. Dos- ihtikar miı adel ine inıkôn \Ok· 
tu o!duM• için de hem Bomonti- t " .5u ur.,, 
deki, hem Taksimdeki apartmana E a en ihtik:ir \e pahalılık her 
gidip geliyor. gün f~zlnlaşıyo~, demek ki Şehre. 

Adil Firuz bey, bir kaç za· ı~aı~etı bu HlZl) et kar~ısıncla e· 
d Al. R f·r.· k d" · · }m;ı ·alacaktır. Oh ide halk p . man ır ı e ı~ın ·en ısını d.J .. . . . . . halı gıda meva •ıı atan dukkiiıı-

ıhmal ettiğinı fat~edıyo.rdu. Evel- 1 rılara, pahulı ) emek atan lokaıı· 
ce Fofon~ evıne gıtse, oda talara boykot )Bpmalı. kendi der· 
oray gelır, ma a arkadaşlığı ı dine ) eııe kendi çare bulmalıdır. 
eder, neş'esi ile meclisi eğlen- Kurilf'rinizden Zha 
dirirdi. Şimdi rttk gelmez ve 
görünmez olmu tu. Geliyordu 
ama, Firuz bey orada iken değil.. 

Adil Firuz bey, kendisini 
öyle kolay kolay kafese giren 
adaml rdan saymazdı: 

Meseleyi ten\•İr etmeğe karar 
verdi. 

Dünyada en basit hileler en 
i}i olanlarıdır. Buna şüphe yok. 
Adıl Firuz bey de bir ckşam F O· 

f ya, ertesi gün knrısı He Eren
k · ~de bir akrnbnsınt ziyaret gı
d 0ği için, gem _c ~ini SÔ}• 

J j \,. l>~ı,,n n H-' 

Bir O)ğuncu 
l\le)'\ a kal zemalh.ğı ile işti· 

gal edenlerden lıiri i kredi yapa· 
cağını ()) lr) erek karaıniirc:el ci· 
\'m ındaki ktiyliilerden ekseri İn· 
den genetler nJmı'$. }JU netleri 
de k tibındillikte ta tik ettirmi , 
lı llıuki köylü} r birer miktar 
pnra rnriip U t tı:ırafını vermemiş. 
K rıımiır f>! tarafına hir i,.ırn için 
gittiğim zaman bir çok ;ik )et· 
cilere tes düf ettıın , hallerine 
cıdııcı. azarı dıkkati celp et· 

menızı r C) Jerim. 
B rılur.Ja ·akız aı:racıııda ;;". 

kiu ~ arilerimzdt'n ))erte\: 

e ı bir 
ınklraza 
ldlyor. 

Milyonlarca nufusa ~lik bü
yük Avrupa şehirlerinde mtırur 
ve ubur os'el · sık sak tazele· 
nen bir bahistir. Son zamanlar
da bu bahi lngiliz ve Alm n 
matbuatında ğene hararetle mü
nekaşa edilmek be lanmıştır. 

Tutulan istatistiklere göre,asri 
nakıl vnsltalarının beşeriyeti ted· 
rici bir surette ifna etmekte ol· 
duğunu sarahatıın gösteriyor. 

Bu hal karşısında yaya ge
zenlere hakkı hayat temini 
me 'elesi büyük şehir belediye· 
lerini iddetle işgal etmcğe baş· 
lamıştır. 

Bu cümleden olmak üuc son 
zamanlarda Lôndra ~okakl rmd 
mürur ve uburun islabı esbabına 
tevessül edilmiş ve bu maksatla 
Nevyork ,mürur ve ubur müfet· 

tişinin Lôndraya celbi düşünül· 

müştür. 

Diğer taraftan Almanyada 50 .. 

kak kazalarının şayanı dikkat 
derecede, sıklaşması üzerine, 

nüfusa taalluk eden husus

larda çok ha sas olan Alman· 

lar, bu kazalara karşı milli bir 

seferberlik ilan etmişler; bir ha· 

fta müddetle bütün Almanyada 
piyadelerin selômeti oamına itti· 

hazı lazım gelen tedbirler hak

kında konferan lar tertip, içtima

lar uktctmişlerdir. 

"Kazaların men~i haftası,. zar

fında Alman m kteplerind 1çq

cuklara mürur ve ubur fşaret
leri hakkında dersler verilmi~tir. 

. .!..- .• • ... ·,;; - r:. 

'7000 kız 
açtı. 

Gcven sene Newyorkta 7000 
kız il ona§"uıı tefte.edip kaçmı.ş· 
tır. · "Tegayyilp,, hadiselerinin hiç 
bir zaman ve hiç bir memleket
te bu rnddeyi bulduğu ıörillme
mi§tir. 

Kaçan kızların vasati ya ı on 
üçtür. Aile çkınları y ının bu 
kadar lç ldığı d şimdiye ka· 
dar vakı değildir. 

TagayyUp hadiıelerinin 90tal
ması otomobillerin artmasına ve 
gazete ütünlan vasıtasıyla kızların 
uıak yakın bir çok kimselerle 
haberleşmesinin imkan dahiline 
girmiş olmasına atfedilmektedir. 

Ailelerinin fazla takayyütle· 
rinden bizar olan, aile geçimsiz· 
liğinden veya zaruretten bun lan 
ızlar bir otomobile atlayıp ko-

layu ortadan kayboluyorlarmış. 
11 Tagayyüp dalgası ,. biıe ka

dar gelirse vay halimizef 

Bir damla 
ıu irlin 

Monako prenaliki kendisine 
göre çok h yecanlı siyasi (1) 

vak'alara sahne oluyor ... 
Prens aleyhinde bazı nüma

yişlere teşebbüs eden ba:zı eşhas 
Polis tar f mdan dağıtılmak ıa
tenllmiş. 

Kalabalık çoğalınca Polis ha; 
vaya silah ntmağa mecbur ol· 
muş. Mamafi bu esnada Polis 
müdürü yaralanmış. 

Bu ~ak'a ufacık Monakonun 
akin hava ında bir ihtilal raşe
dalgalandırmış! 

Bir damla suda fırtına! 

b ,..., 

Lon
dranıu 
en meş-

hur rakk • 
sesi Mis ..Pi
lekton esrar .. 
engiz bir surette 
ortadan kaybolmuş· 
tur. ~Londra zabıtası 
Londranın en gizli köşe
lerini aradı~ı halde lngiliz-

lerin bu meşhur rakkasesini bul-
mağa muvaffak olamamıştır • 
Ancak Mis Pilektonun bir gec6 
tıyatrodan çıkarken dört beş gen 
tarafından bir otomobile konularak 
meçhul bir emte götürüldüğü tesbit 

Son hediye müsabakamız için cuma günü idarehanemizde keşide ~dilen kur' da kazanmış olan 500 kariimizden 250 zata ait filp 
numaraları ile kazandıkları hediyeleri dün derc~tmiştik. Bugün de mütebaki 250 kariimizin kazan~ıklan h diyelerle numnr~ 
berveçhiati dercediyoruz. Hediyelerimiz pa1.artesiden itibaren idarehnnemizde tevzi edilecektir: 

<ı652 DiJ fırt ı 
6659 Enıııri 
6700 Sabun pi)er k.eıl,ulu 
Ul06 ~abuu nıo uu 
8109 Sem i)e 
8112 Jarti) ~r 
8152 ~~hun 1 
8165 Entnrı 
8169 Sı.bun IJİ)t"r roz 
8172 lı k rpııı 
81 i9 Dit fı rya 
8184 Sabun ia 
8185 ~luo mı on 
8190 Ba toıı 
8191 Fnnili 
Ul95 Sn hun pi) er opak 
8601 bun anıkin on 
8614 xapka 
8621 ın ıye 
8625 i-2 DnzUııi:' mendil 
8626 l_pekli bu) urı mendili 
8634 SaLuu lİi 
8647 Podr kututıu \ 
8656 apkıt 
8665 lİeykel 
eôSS 1reklı boyun meudili 
8801 Kadın çantuı 
8803 ' bun mon on 
8807 abun li 
8809 o nı takımı 
8817 Askı 
8824 Entari 
8825 D~ fırı,'U!ı 
8826 Di9 patı 
8828 Sabun li 
832<) Snbun luka 
88.'SO Zarif l!U kııdehi 
884.1 Sabun pi> er opolt 
0053 E. çornb 
68S4 Gili.serin 
8861 Krem moson 
8869 E. çorabı 
8876 bun atkineon 
8877 1-2 duıine mendil 
8880 Diş fırçatıı 
8892 Sııbuo &tkİlli 
8896 Sunger 
9202 Tnı~ kam 
9212 Sabun moııon 
9218 Sabun nde kolon 
9219 Sabun apollu 
9286 Ba tou 
9:l88 Kı> metli su lı;adebi 
9244 Krem mo on 
6251 Sabun moson 
9256 Krem mc on 
926$ Dı~ f r~a ı 
9281 bun J, 
9285 

9466 Bır pike uı1U 
9'ı73 GıJıse iv 
Y482 E. 1 k.ırpini 
9:185 Ço u el hi i 
~Pike örtıı 
~502 Sabun ııpollo 
9526 Senuıiye 
9529 fmı takımı 
95S8 Sabun mo on 
9';>54 &bun . 
9557 Gıliscrin t] 
9568 Sabun ııtkineon 
9573 Sftbuıı monson 
~1576 iskarpin 
9.583 Sabun moson 
9606 Grnvat 
9609 Sabun apollo 
9615 Bir ulu 

~
16 'Bir çocuk elbisesi 
28 Sabun lUks 
29 Bir çocuk elbisesi 

9617 Sabun athinson 
96-56 ~bun mown 
9671 Sabun piyar 
9674 Bir fijema 
9698 Zari hir kadın forabı 
9701 DiıJ f ırtuı 
9705 Blr baston 
9700 Y nm dUıUne mODdil 
9756 ahun oson 
9772 Bir diı mııcaau 
'1176 Sabun W"j 
9791 Sabun piyer 
9906 !}lj l'ırça111 
9914 Sabun odekolon 
9923 Zarif bir kadın çorııbı 
9929 bun serj 
99.54 Podra moson 
.9962 Sabun a pc;>llo 
99()6 Krem DlOSOn 
ma bun lis 
9981 Zarif bir kadıu çorabı 
9964 3 ctro parça kumaı 
9988 Bir pike Urtil 
9989 Bir top patiska 

12108 Bir iskarpuı 
121 lS Bir heykel 
12125 ?.arif bir bat örttısU 
12127 Sabun lUk• 
12129 ... alııın ııaıj 
12143 7..nrif bir nskı 
12!54 Bir ıemsi)e 
12160 Bir pijama 
12164 Sabun lis 

.12170 Sabun piyer opak 
12177 Sabun lia 
12181 bun far.I 
12191 Kıymet i 6ır ~emıiye 
12197 Ssbunu pirer upak 
12201 Biıyantin 
12213 • • 
12226 • • 
12229 ahun pi er 
12"2~0 ::sabun arj 
12'' ~ ':ıbı 1 1 

122·14 • bun 11tkin on 
122W Bir erke!, folini 
11255 Za.rif bir kndm ~ntası 
12266 Sabun sarj 
l 22Cı8 Sabun ruo on 
122i0 ŞampuHın moson 
12284 Znrif bir kı 
12286 Dit macunu 
12295 Di fırtaııı 
12296 Bir pike örtU 
12307 Di~ fırtası 
12310 l..avnnta 
12314 Pil!kllllU bıı§ öıtttsU 
12315 )·ıınlu b11tt11niye 
12317 Fanil!l 
12322 Oda takımı 
12324 bun moson 
12354 bun lüks 
12358 .Erkek fotini 
12363 bun atkin on 
12395 Cocuk elbisesi 
12873 Bıryımtw 
12378 Podra moson 
12385 Dit macunu 
12397 Top patiska 

12514 Altın at 
12515 Heykel 
12522 Giliscrio • 
125Sl ~tal kııeıftaltımı 
12544 Sabun atlüeon 
12547 S bun ~:ıoa 
12558 Sabun li 

' 12562 E. çor 
12570 Top ptska 
l2ô83 Kıı:ııef ~cm~iı. 
12590 Ka<h' çerahı 
12591 Ent11 
12599 ~ ~]b~i 
12600 Kuıetlı bır &Ofrn takımı 
12612 fi taLı 
12621 .9 fırÇ& ı 
12637 ·= fır ı 
12643 enısıJe 
!264AdU~Uk batta 
ı~ılLttln 
126S Podra nıoson 
126' iskarpin 
ı2t1. Şemsiye 
1~2 ~bun lis 
ıJ73 r~rdosu 
1)79 Jartiyer 
i684 bun liı 

.2685 cıbun ır.uj 
I26BŞ Traş ta ımı 
1269<> bun pi)er 
12~99 ~iş fırçası 
12!01 Kinetli em,iye 
12,!15 !J>ekli bOyun mendili 
12115 l'op pati ka 
l 2i20 K. ~orabı 
ır21 \unlu bttanhe 



Bu mevsim içinde 

cok ecnebi takımlar 
ltrimize gelecel<ler. 
~ karh, fırtınalı hava_ları [ 
bıraktık. Eğer mevsıme 
feykalide sayılacak müş

~ıdfif ı etmezsek bundan 
her nevi spora müsait bir 
malikiz. Çok sıcak mev· 
dar devamı tabii olan bu 
tli havadan istifade ede-

Mısırlılar - İki Mısır takımı 
şehrimize gelmek için teklifte 
bulunmaktadır. Bunlardan biri 
"ArsenaJ.. takımıdır . Ar _enal 
Mısırın çok maruf ekiplerinden 
biridir. Bu takım Mısır sefareti 
vasıtasıyle ıuayıs'a gelmek için 
müracaat etmiştir. 

t.... "· ·"' t•: Y'~··-: • ' ....-- .. rq. •• 

\ Sinek, Tahta Kurusu, Güve, 
Pire ve hüyök haşaratı ve 
yumurtalarını kat'iyen öldü
riir. Leke yapmaz, tesiri kat'i 

ve kokusu latiftir. 
Şişesi 50 -Tenekesi 7 5 ve 
Pompası 75 kuruştur. 

~lar asına dikkat ediuiz. Hasan Ecza de osu 

1 Damla 

Pertev. 
esansı 

Mendilinizi bir ...... -. 
muattar kılar. 

İLAN 
Ist.nnbnl ticareti dahiliye gümrlig-Ooöıı 

4744.4923.5710 nllıu:rulu 5 wı 19.1·929 
ve 17·2·299 tarihli MAKBUZ İan •yipti 
h\1kmU yoktur. 

IHSANİYE AJmARI 

1 sıanbul asliye :birinci hukuk ımhke· 
metinden : İlinı ifllsına kaıar 'f'edlen 

&kırklı" Şiılaıın çiftUAinde mukim 9'ltetl 

Halit be, tarafından kongordato lmkkın· 

dski teklif esbabı matlup tarafından 
kabul edilmedi~aden mUtfüi mumaileyh 

hakkında lnyon karan verilmif ohnAllla 
J O Nisan 929 Çarıamha gUnU Unyoa 

ııendlklcri ta~ in olunmak uzera eahaht 
matlubun malıkemede muteşekkil ıauc 

heyetine rnurac.aalları illn olunur. 
n en başında futbolcular 
, Devamlı karlar dolayısile 
1Cap eden lik maçlarının 

Gelmek isteyen Mısır takım
larından ikincisi maruf Mısır sam
pyonu "Nasyonal,, takımıdır: İç
lerinde Muhtar gibi beynelmilel 
şöhrete malik oyuncular da bu
lunan bu takım Mısır miir fut
bol ekipne yedi oyuncu vermek
tedir. Mısır Kralı Fuat bu kulü
bün reisidir. 

·~~······· .................... ~ ................. -..-. .. ...... 
i Defterdarlık ilanları i . .................... . + w· G .. S . devıeıinin hitamından so

hotcularımız mutlak bir 
teçirdiler. Bu atıl geçen 
rı • pek uzun olmamasına 

;t t 
~ ............................................................. . 

SATILIK DE İZDEN DOLMA .~RSA 
ı ıener ottage ,~ anatorıum 

• w i e n, xvııı 
"müesses nisbetlere, ku-

'barile yapılmış tasniflere 

Fenerbakçe kulubüne müra
caat eden Nasyoııal kulüp, te
mmuzda gelmek arzu,:,unu izhar 
etmektedir. Bu teklifin kabul ve 
intacı çok mümkündür. 

G lata<la ı\rap camü nıahallesiııın eski Yaik.apaıı1 iskeleaiudeki o 24. 138 
:ıriın 7 parmab., ıu•ıhamrnen bedeli 362.! !ita 80 kuruş bedı>li 8 .enede alınıH·aktır. 
muıa\edP. 2'.! i\isan 929 .ia deft,,rdarlıkta. ~:ıpılııcnktır. (36i} 

İ Dahili ve kalp hastalığı tedavisi için birinci sınıf müessesedir. 
• Fennin en son metotları ile şeker hastalığının tedavisi 

P teainni uzatan bir tebed-
s ettiği düşünülürse atalet 

umumi vaziyet üzerin· 

KİRALIK BOSTAN 
Tcıphapı ~raJı dahilinde cephanelik a.r11.,ında bamvaoç&tı nııuıile ınaruf tahminen 

8 duııılmdlir. K rası 110 lira. icar mili!d-;ti llç ıısnedir Müzayede temcliaen l4ı Niwı 
929 ılıı deft,•rrlarlıkta, (315 

+ ve zaiflanmak için tedabir ve ilaçlar teşhis ve tedavi için 
İ modern tesisat. ............................ 

le ullü tesiri anlaşılabilir. 
• t havalar ve yeni mev

ti ~a'ber futbol sahasında 
başladı. 

Hungarya - Bu macar şam· 
pıyon takımının gelmesi ihtima
linden bahsetmiştik. Bu hususta 
kat'i şekil yakında tespit edile
cektir. 

I\.ATHAı EDl2 DERE BOYU . EYİR ~1AHALLİ 
KAlIVE OCAKLARI Evkaf möciörlUQUnden: 

h ~ında başlayan ve bayramı 
r~tn haftada intaç edilen 

serisi yeni başlayan 
ilk mmıarasını teşkil 

Gradyanski - Şehrimize ev
elce bir defa daha geimiş 
bulunan Gradyanski takımı üç 
maç yapmak için gelmek üzre 
müracaat etmiştir. Teklif tetkik 
olunmaktadır. 

Bunlardan mada daha bir çok 
takımlar gelmek için müracaatta 

1 Ma)J 9:29 tşrıbinden te!!lriui e\el nibaveline kaclar kira~a verilecektir, 11.ira.sı 
892 lıradır. fllze;>t'cl•' 21 Nı·~n 929 el~ defterduılıkta yııp.lacalttır. (551) 

} İRALIK O'I'LAK YERİ 
A~ wga ~ ıı !iti merhul&tınılau htinyetJ,. Ne11lişa.h m ha ilesinde BliTbtı!dere mev· 

kıinde 38 <lunüın. gayrı mezru eraz.i, muhammen bedeli 190 lira muıa~ede temdideu 
14 nt~"-n 1929 da n fterdıtrlıktıı 301) 

KİRALIK l\ılER"'A 

Guraba hastahanesinde me' cut apeks sisteminde ınüc:tame,1 rônt· 
ken makinasmın ltınrliden icra ~dilen müzayedesinde fazla bedel lle 
talip zuhur etmcdiğiuden nisanın on üçüncü cumartesi günü saat 
on lıe:ııte pazarlıkla ihalı:;si icra edileceğinden talip olanların şeraiti 
anlamak üzre her gün levazım idaresine ihale gününde idare encil
menine müracaatları. 

ınaçlanı hükmen başla-
11nmakla beraber, ilk 

1't teşkil eden Galatasaray
' ve Süleymaniye - Vefa 

Jwl!',2J::gjf~!; a -= ar w::a;zs 

Sılııhılıırıığada Gllmıl~ su~ ıı ıncr'a~1 nl.\uıilc marııt tahminen bin donum, mnham· 
meıı LedeH J 15 Ji a, icıır ııııııl<leti llç .. eneuir, rııı u~ ede temditten 17 ııİ$8ll 1929 da 
Detterrlıır:ıl,ta (302) 

Vilayet eııcümeni daimisinden: 
,y. 

Nurıı osmaniyNle 3. 5, 7 '.\o dükkan ile beş hap oda 

' KİRALIK S.E Y iR :r.ıIAHALIJ Ebu ...... uut l·addesinde 15 numurah matbaa 
., 11-13 ,, ktlarının tehir edilmiş 

aı dolayısile filen hare
gelmiş değiliz. 

De lerhe)i 6'11.ı.p ~l\arındıı cHelce ı~ta;·roz çaım elyevm cyir mahalli, kira.,ı 
10 lirn. nlllZil}et!ı: teır<lıdrn 14 '.'\i an 1°29 rla neftt"rdr.dıkta {;.\21\ı ArnaYut kö) ünde 28-69 ,, hane 

SATifJ KA~ift .F; 
,, 20-33 ,, 

fi muvakkat bir inkıta 
~hulü lazım ğelen bu tehir 
\i başlayan bir faaliyetin 

1 hakkında bir endişe 
Olarak kabul etmek doğro 

Seyri sef ain 
.16-43 ,, " i atihte Ma isah .Menıet paşa ıoaha!le:ıiuide Refahi e okAğınila ( 'ı.t pazan ıne)da

nı )ııl:ııııııda numara yeni .~2 eski 16 ındı:edıfot kii:::!ır hane muhtacı taınir deifildir. 
Rir oda ve half. ı ve hır ta~lığı \ıırdır. lçindc k ~ ?.ol demir haş do~ra· 
macı lt>ıgahı \nrdır. Mulıanırnen kı wı•tı bin liraıhr .. enede 120 lira ı<'ar gt!Iİmı• kte 

,. " 
24-49 ., " . ' ., 2H47 ., ,, 

i\h~rkez. Acente~ı : Galata 
Kuprü ha§ında. Beyoğlu 2362 

ŞulJe Act;ııtesı: I\IalunudiyP, 

29·6? " " 
dir. tuxa~ rllı' :. ısau l<>~IQ ıarihlııd~ J)eft(rdarlıkla. 591 

" ~2-61 .• " " ' 34-57 ., ,, 
~"atilıtc lıahri cfit tetümmeisamiye medrese i 

~ girdiğimiz mevsimde ham altınrla. lstaı1lıııl 2740 
Jandarma imalathanesi müdilrliiğiinden: 
Deş hitı lalı.ım duna~ır kapalı zarf usulile mubayaa edilecektir mü

nakasa 27 Nısc.w 929 (~umııdesi günü ~aat on da l tanlmlda gedikpa~a
da jaııdarm~ı imalfilhanc inılc icra edilı:-c~ktir :;artmıme imaiiHhanede 
tevzi olunur teklifııanumin tarzı imlası şartnamede mün<lerçtir. 

,, ayak medresesi 

~ 1~ğımız futbol faaliyeti J\ı!ERSİN ·sOR'AT 
~k nıaçlarma inhisar ede- POSTASI 

Nuru cıc:maniyedt' vezir handa 45 re 6 numaralı odalar 
llulılcla muharrer ı~nılaki hususiye icare müzayede 'müddetleri 7 

ni-:an 929 Pazar günü saat un bire kadar temdit edilmijtir. Talip· ldir. Bir çok ecnebi fut-
llıları şehrimize gelmek (KON'ı: A) vapuru q ni ... aq 
hlüsait teklifler derme- salı 12 de Galata rıhtınım<lan 

lerin encümeni daimiye müracaatları. 

Galata İthalat Güıurüğü Müdüriyetinden: 
• 

cktedirler. içlerinde mer· haraketle İzmir. Antalya, Ali- Evkaf unııım müdürlüğünden: 
l'tupanın maruf profesyo- iye, [er ine gidecek ve dö- Kay erid )tıptırılncak olan otelin inşaatı ~craiti atiye dairesinde 
ınlarandan bir kaçı da ııüşte Ta:ucu, Anamor, Alaiye, yt'nidi•n. kupalı larf u ulile iki ay müddetle munaka~a)u vazedilmiştir. 

96Çuval kırmızı toz biber 

Lbu ecnebiler kısmen teş- Antal~ 8 • Jzınir uğra) arak 1 - Munakn ny~i:;ıtirnk edecek olan müteahhitlerin mühendislik 
""llben de maruf lstanbul gelecektir. \'f' mimarlık kanunu mu ~ibince diplomaları musaddak olmaları ye yahut 
~ile re'sen müracaat et- TRABZON BİRİNCİ inşaatın her tiirlii ıne-.'uliycti kanuniv~ H: idarive ve fonnive~ini kabul 
lt H .. k lı ~e ifa eyle} ı.rek ı_.e7_kur ITilHHld:ık ve::-aikı hamil .diplomalı n1ühendi ile 
· enuz ar ası a nma- l'lO~TASI 

Baliea mıktarı muharrer kırmızı toz bibcdn beher kilorana on iki Miıııı 
resmi glımrıık ve otuz kuruş ıstihlük resmi müşterisine ait olmak ttz:re beher 
kilo~u f'lli :>anliın talibi uhdesindedir. Daha fazla:>ına talip olacakluın ?(isınmı 
9 ııcu Salı glınü <...,alııtR satı§ komisyonuna nııiracııııtlnrı. 

teL1'fl d k b ı ...; bilumum m·.ıamelatta mü~tereken mes'ul olmak üzre te~riki mesai 
~· er en şayanı a u l - . ı-anbııl ı"cra 1airesind~n: Da\İt SalmO· rı. 1 etme eri me~rııttur. "" u 

• <:. " 3 tanesi terviç edil· (REŞ T PAŞA) vapuru 8 2 1' · 1 ııa efendininHaci pa~ zade Remzi ~Y 
'Ç - emmatı muv,ıkkate tı·kHf cdi en fiatln yiiııi~ yedi buçuğudur. 
~~ ıntacı kuvvei karibeye Nisan pazartesi 12 de Gala- _, O l I I zimmetinde matlubu olan <ın allı bin 
4 • :) - ;;u u veçhi 11 t,mzim ve im a olunacak zarflar (;'3-6-929) Per 

t. ta rıhtımından hareketle ine- lir.anın mı leiz 'e ıııaıınrif temini 1Jm· 
._, lll h kk k k' bolu, Samsan, Gireson, Trab• ~cnl~~ giinü saat onlıe;ıtc K.a •-.eri E, kuf idare~indc a~ılacak ve en az fiat nıııda mıı.bcuz 'l:e furuhtıı multarrer lıulu· 
· u a a tır ı, onu· teklıi eden zat..ı ıneıkür iiat muteJil lıulunduğu takdirde müdirİyP.ti a l d h · zon, Rize ve Hopaya gide- - nan ,e deruııunda iki ma a iki ~ndalyıı 

~d Yar a, atta teşrın- k d . p · ı l uınumiyenin ta~dikine talıkan ilıalr, olunacaktır, tekHUer<le mukabil ar bı·r çok ecneb"ı ta- ce ve onüşte aznr ı ~e e- l bir ufok dolap "e iki simit ,e bir 

S T b ~art< erme\aı1 edilemez. ae siyle Rize, ürmene, r'!. zon parııkeıa \(.' iki el feneri 'e bir de, .. 
Yretmek fırsatına malik G o d u 4 "I' ı· l 1 r: 1 t {. ·ı t · h · 'h ı k ·t· it B Görele, ireson, r u, nye, . . - a ıp 0 an arın ıaz a a ~ı a ve ıza at ı:;tı ı;.a etme ve şeraı ı ridııiın \t' Lır •ıız oba ı drnıi kuls.ç 

~· unlarm içinde hiç Samson, İnebolu, Zonpuldağa 1 nnı}eyı anlamak ve proje Vf". teferruatını almak üzre ehliyeti fenni}e· lııılat ,e Liı pirinç Jeuidıı.im ,e ,iJın· 
~~nelmilel maç yoktur. uğrayarak gelecektir. !erini mii~ ir mu addak ·H~ ika ile ·beraber her gün ı~tanbul ve Kayı:,er.i dir,iz tıir kvlıııe: \iııç 'e hirbi kırık 

ı tnilli futbol takımımı- k k b l E\kaf ıniidiirliiklerine \ı~ ı\nkarada EYkaf umum müdüdüa.ü inşaat ve lıiri,i "tıglaın ıloııaıını ız ikı direk 'e 
ı 8 I h Hareket günü yü a u " hir mene.ene \e kaıan borulan 'e Lir 

urette is a ve tensi- tamirat rnüdürlüğiine müracaatları. ~ tv l ohmn az. clemir penane ve uç sitemgiç ve bir 
rrı ve hiç bir beynel· , iııç ,.e il, i de-ıııiı· luııha Lir nıualuı, 'e 

ai kabul edilmemesi ta- Ayvalık ::;iir'at postası l8tanbul Liman işleri inhisarı 'fürk anonim hurda dir irgaı \t' iıd ... uz elli kiloluk 
• t lllittir. ~(MAHMARA)' apuı u9 J\i an k nartiz Jcıniri \r. hir ııdmir aleti demiri 

tal__ l ko Şİr eti idare IDCCliSİ rİV&Setinden: \'C lı.ilit 7.İnC'İr \e ıkı )llZtlıane \e bir 

l ıum ar gelece ' Salı J 7 de Sirkeci rıhtımın· .1 
l'tıek · . • . 21 _Nisan 929 tarihinde topl_anaca&ı evelce ilin edil.en demir baca 'e Uç tel ıhılap 'e iki yüz 

ıçın t kl'f d dan hareketle Gelil>olıı Çannk- f k ı- e ı · r e ı ermeyan m a udt• nınumi lıev'et ruznaınesıne , ak.i olan talep üzerıne ellı lıı>)~r _km·"~_ıinde ıir ıerpı! makine 
'l aretsında en ziyade ter- kale Küçiık.ktı)U Edremit Bt~r- iiçüncü \e di.lrtlün<"ü"madde olarak Zİl'deki iki maddenin daha 'e iki donkt ve hır •ntrcfigal bır erpanp. 

d~.eleri muhtemel olanlar hani;c A)\alığa gidecek \·c d_o· Have edildig"'i Han olunur. mali.iııe ve ild pirinç pusula mahfazası 
nıiste mezkür LkeJeJerle hır· L • • 1 hp ... · L-•-at.. " 3 - Şirket dahili nizamnamesinin otuz beşinci maddesinin tadili. '" ııir :rnnrıC posu 

1 ~e 881 
,.e 

1
•

1 .uwm 
~r - Bu maruf Avus- likte Altunolıığa uğra~arak ASLI TADiL TEKLİFİ tencere ,e lıir lıuyuk kaik tabak ,e bit 

"'a tnının Kurban bayramın- ~elecektir. &y·· d y . d duk. dulabi "{' bir ıı:lgraf .3Chpas:ı sök.iil· 
·•ı ,.. Lelibolu için ) alnız ) oku c uz e on meclisi idare azasına iız e beş meclisi idare azasına ., Yapm k ·· h . . y ınU nokFan dUmen ma\dna ı ve saire, i 
si nı k 8 uzre şe rımıze almır ük ıılıımıaz. üzde beş müdiran ve memurine Yüzde sekiz müdiran ve memurine · e.J U atrerdir. Bu hususta nıuhtrYi '"~ dıırt ; lız toıılıık ( A~ valık) 
~en k t SI 4 - Meclisi idare azasının hakkı huzur miktarının tespiti. nam ,apurun ikinci mlmı)edesi 'isanm 

on urat imza edil- BARTIN Jilk \;:POSTA o M ltı şılrat rman ve erazii vakfiye . 17 inci Çarşanbu t;inıü qabahleyin saat 
ltor t k Eleı·trlklt! ıııttcchhr..: mu tıı.ıam kamara d ondun on ikiye knılar icra ktlınacatından 

11'11.. . a ımının şehrimize tarı ve miverıe wılcularııııı nıah uı müfer· ayim ora~ı erazisinden kanh çeşme e vaki Yirmi be:> dönüm tarla 1 1 '"Si 1 l ". · 8 'l d k · talip o an arın Uç ) Uz ı,ırk clort lira ruo~· 
'lir, D·· a e ade bir hadise rahmahnlld· A d \'ap~ru ı e erununda büyük bir samanlık büyü ve kiiçi.ik iki ahır iki bap oda r• un f ri haiz y ı n :-.iı~lll L" h a!,çesilc her gUn ! tanlıul krn tbireııine 

BAL YA KARAYDIN MADEN· 
LERİ TÜRK ANONİM ŞİRKE 

Ti HİSSEDARANJ A İLAN 
ı 6 l'\iı;an 1929 tarihinde in'ikadı 

nnı~aner olan hey'eti umumiyeyi 
fe\kaliide i in te~di edilen hisse ıe
ııeüatl mıktarı, matlup otan mıktar1 
asgariye vasil olmadığı cihetle, mec· 
Ji i idare hwedaran hey'eti wnu· 
nıiyesini işbu • isanın 24 neti çar
şamba gunu ~aat 15 te şirketin Ga· 
l~tada, Merkez Rıhtım hanında kiin 
merkezi idaresinde içtima ruznamei 
müzakcratı mesaili hakkında mUza· 
kere etmek Uzere ikinci defa olarak: 
içtimaa davet eder . 

Ruınamei muzakerat: 

•Şirket sermayesinin teıyidi hak· 
kında mecli i idarenin bir teklifi 
hakkında ittihazı karar•. Kanunu 
ticaret ve nizaınnamei dahili ahki· 
mınca işbu ikinci içtimada temsil 
edilen his e mıktarı ne olursa olswı 
icra edileı;ek muzakeral muteber 
olacaktır. 

Tarihi meık unla sureti adi yede 
al,ti içtima edecek olan he~ 'eti umu· 
miye için mevdu hisse seuedatı, işbu 
içtima için dahi muteber olacaktır. 

~1eclisi idare 

~ b ya utbol kr ı ş ır mutfak bir aııbar (929 - Eylül) ni ayetine kada1· ı' ""r edilmek üzre k u t k a 1 a- p . uıınu" -aut l 7cfo :,,irl.t·ciden • • ...... 'e e\ ·atı ıucıkurde \nııurun bulundul'iu 
a tm} b' ı·k t • " d k } e eund.ıı.o on bei gün C\eİ askeri vesi· et.,.l a ır ı te istan· azar eSl0

harP-ketle (Ere~li. Zoıı muzaye eye onu muştur. (Haliç) feıı,.ri charrnda Bu'"ar kı·1·1 ..... ·, f k' · · tt· ~., tııekt d J 'E """° ltamlı nu uıı tez ıremı zayı e un ~e-
ltıı ~ e ir ki bu futbol gldıı'k,Bar.ia, Ama9ra, K unıca ıilc, < ıde) i\1 üıa) ede .. i (10· .~ isan • 929) Çargan la giinü saat on be~;_ kadardır. t nde Yaporda lıazır bulunan memunı 
t Rorrnek b l ie~.elelerıne nimet vt 8 ,det edecektir. 'l' 1. l l I I l E k i' .. d. . . d . 'd 11' inı alacağımdan eııkisinia hukmU olma· 
ır.: .J u suret e kabil a ıp o an arın tan JU .v a nıu ınyelın e orman \ e ar:ızı ı a- Ha Rifııt be.\ e milrac:ıat edılmA~1• ilan ~erzıekf Fazla tafsiıat iç'n Eminumi Rıhtım han ""' dıiı ilin olunur. 
-~~--ır.;... --------L-:UDUill&IJIL>.&...mJW,Çaat. Telefon: 2684 re:ine muracaat etmeleri. olunur. 1322 tevellUthı Ha~uıı veledi İi.r&il 

~~=--.L.""-'-----'--'-~-ı-~~~~~~~------~--~----=---~----L-~~.....ı....~~~~~~~---'ı.:.ıl!.--_,L __ __:::::....:::.:..==.:.::....::.:.:..=....:...:_:..::....__:.:.~~~__J 



Nefis HBlep yeGları 
Hallı '"e aefıe Halep yağlan ™' sütten ıızdtnlDUf ve 

. • tufiye edilmit tere yajlan daiıp mevcufl'1'· 
ı : ailanmmn mahlut olJılığuna iib< ' 
~ileıtlere 500 u,.. lld-11111\fe wırecflii: · 

Asma altı No. 22 Ferecullah ve lakeader 
~raderler telefoa. lı. 158.Ş 

kiralık hEa:rıeler 
Vakıf Akarlar müdürlüğünden: 
Çmhrlitq ı:ıvamıda MoUafeaari nıalıalleııinde Boy~ .ukaAınl'la 3-5 No. buıe 
c;-Mıliıaı cıvanuda Mo11afenari ~h.U~e -i lahaıiWı 1-~ No. b.
~e Çınar caddetıisıde Yeni 301 eoutıaa 1 ve 2 n 3 ve Şeh1tUk 

lll,aimda 4 ve 5 \'e 6 'e 1 'e 9 No. haneler · 
Patabahçcsiııde Çınar caddesinde :i mnnarah oteliu aıb cihet ıl&i.reti 
Beykoada atik ~uae ceclid Cami !ı<>k~mJa 2 Ye 4 cedid nuilıaralı ... .., ..... 

Kiralık dükkanlar 
Paaplbda !'mu meıarl&tı br4~ında 105 o. iki oda maa dUkkin 
llp,hlıllt c:ıvarında Nallı mmcid mahaUesUıde Aziziye caddesin4e SS.16 No. dii6kaa 

= pqada Hacıku~Uli. cami i tahtında 4. ve 6 ·o. dukktDlar 
de I(qıkçılar caddesıude 9 No. dükkan 

(Sqida ~cılarda 17 No. duWn 
1.e1rekde Ferhad ... m*lleiiııde Zeyrek caddeeiode l • Nu. dü.kln 
~!IDJ cavan11da Ylllbf paf&da Haaeki cacldaiade mektep tabtmda 25 'te 23 

Aa. tt._k.uaı.r 
Ahara~ <1nt.1ııda Çakır + maballainde Davud p&i& iak.eie&Uıde ~kıep 

cabcı,,da 21-27 o. dbkklo 
E,.ubdıa üunii A.ebir mahaYe&iade Kavaflar eok&jtada fcvkınde odaları mtıttemfl 

1 No. clük'kia 

... 

Arn~ııd kli} UJe Tıamvr.r cacldeeinde 42-38 No. dükkln 
Rumelibiwıada <)etme 1&utıada cami ahıada 1 No. dükllln 

Kiı alık arsa ve barakalar 

El atik A"-,ye cedid bGlııxi Mhl>'+ 14 No, ı..-. 
Q;dmmaet pap mablıllt1iacle ta~ cadae.mtlf 13 No. ba~ 
İ>raWm pqayı atik -.mııe.inft "-ıb)ll ..... No ..... 

F ~tikali pqa rubüleiinde Nurosmaiye ~Cliade anacla lılrab 
~ 111ı11v"•iııde 6' No. Jaı-alrtl ... mu hualla ve tehTıs.tı 

)iade: *olaman yuliı mata.ı-.c1e ı>.ı-a ClddeliDcle 13 No. baıaldL 

,,_iJt.)cM~ \'Mttf' pef*la T'Opbpı ~inde oel'De iıtialiade 116 No. mu 

• SetimiYe maballelirıtle Hamam ~ıak 66 No. metrata ._. Nrak.a 
~. Hacıbeeaa 1-atwa .maha!leG&ade İmaret çtlreepnda beraka 

Kiralık nıandıra mahalli 
L"<c!I -'S"da S.ficl ali ~ebi -muGlilMie ,....._ ~Ulmda 29-46 o. 
~~ 

-{Gralik ayazma ıtıahalli 
H~ö1de Tuqth. maballelinde A,_.. ffkli~ t9 Net. ayazma mahalli 
ıİDddeti müzayede: i Nisan 929 ~hinden 29 ~ m Puarteıi gitatl IUt 
~ hçuia kad.r 
lwada maharrer emlik. kitaltk elup ldah.. pterl!a bed~U«1e falip1eri 

.. , .. · Wr. r~men idareee Wr hafta mıcWede •M .-..yedeleriM bnr 
Y.,tilıiaittir. fuJMile talip oknliı .. &tl .lila .uat .. cWıt ...ö.&aN•ıtt kadar Ittubul 
~ lll&adiriyetinde vakıf abrm a.üdörl~ ...aı m••vı illa ohuıur. 

Bv.af ve mliıtem.ifıtı hakkında lbllümat alma tat.yenler bU muddeı arfuıda 
mllayed.e o"uma müracaat edcıM ecri llllail ra,.._., gircıibilirhır. 

'--... ~·----------------------------------------------

1500 metro mik'abi 
kereste mü.bagaasi 
~ inhisan umumi müdfirlöğünden: 
Slmıua faluikuı için 1500 metro dk'abı malıtelif eb'atta keru

te paı:irldC aıretile aliaacatuıdan tamamam " ya bir kwnmı itaya 
talip o&aaı.rm % 7 temiatlarile 13/41929 Cumartesi ıtlnü uat 
lo,30 da Galatada mübayaat komisyonunda bulammalan Ye yevmi 

maki1re kadar eb'adı atrenmek üııre mezkOr komisyona müracaatları. 

Istanbul Rusumu Saydiye müdürlügüııden: 
~l-929 tarihinde üç seneliği müzayedeye konulan &:ilme ciftnD• 

daki Me;q,, Arda, Tunca Nehirlerlle gollerinin Rıısumu saydiyeai Maliye 
vekildi cel~aiııin emri ahiri ile bir senelik olmak üıere 21-8-92<) 
tarihİllden 20-4!-929 tarihine kadar bir ay müddetle yeniden mti7.ayedeye 
'• edilmiı oldupıidan talip elaiıların Eôime varidat idareaiDe müracaat 
eyleaıe~ri ilan olunur. 

Afivonkarahisar vilayeti maarif •iiclflrlqtbulea 

Öinar kazasında inşa olunacak beş dershaneli mektep biauı 
kapalı zari usulile Nianm 14 iiDcii günü saat 15 te ihale olnpmak 
üzre münalcuaya vazolmımuttur. Taliplerin prtname ve Pr<>ielerini 
rörmek üzre viliyet encllmeni Daimiıiae müracaat olwımua ilia 
eluaur. 

· Vakıf Akarlar müdürlüğünden: 
Pazarlıkla kiraye verilecek emlak 

Bahçe kapıda dürdtincü vakıf hanın asma katında 8-1 No. peıı· 
ce1esiz oda ve birinci kaunda 27 ve 28 ve 29 ve 39 ve ikinci katın· 
da 19 ve 20 ve 27 ve 28 tJe 29 ve 30 ve 31 ve 32 ve 34 numa· 
ralı odalar 

Ortakfıyde Büyıik ayazma cadcksim:le 6 numaralı diJkkan 
.Mıitldet : 17 Ni3an 929 Çarıarnbıı günü saat on diirt ""'"'" kadar, 
l i rnıi gun mliddetle ili.in edikn balada rrıuhan.er emlôkin pamı-

lı/. la J,iraya verilrzPsine Encümeni idarece karar verilmi§tir. Talipler 
ş tut!meyi okumak t e teminat ita ederek icara ait talepkrini dermi-
'an e) lem'Ck ıçirı lsıanbul Evkaf mlidiriyetinde vak'f akarlar müdür· 
/'iğli.ne vıamcaatlci.rı 'ilan olunur. 

Eı· <lf r.'P muştl' ıılii.tr ha/$ında malümat almak iıteyenler mü:tı• 
y:.le <.ıciaşındakı ec" m.ısıl raparwı" okuyabüirlu. 

KOLİNOS dişlerinizi~ diş otlerinizf ve 
ağzımza temizler. Kolinosu vOcuda 

getiren terkibat ağızdaki tehlikeli nn
kropları imha eder. oı, agnlarına dif 
etlerinin şif~dc gibi rahatsıdiklanna 
mani olur, J(olinosu kuru bir fırça Qze-
rine koyarak dişlerinir:de tecrübe edi'ıiiı . 
apınizın nasıf temizlenip ferablaodigfnı ti 
hıssedeceksiniz. "' 

KOLYNOS 
DENTAL CREAM 

u.._~TGrlıtfye için dıpoıiterh MAURICE FARAGGI 
~ Bılyotlu, Venedik ~ lhnbta Pa .. apanı111Ut 

Vakıf Akarlar müdürlütünden: 
Müzayedeye vazolunan apertiman 

daireleri ile haneler 

Kiralık haneler 
Vakıf Akralar müdürlügünden: 
Beyollada ~ llWltda ~ mahalıeNde Telpaf •ı.tuada 11-15 w 13-19 

Te lbiı -.asada 21 •e 2S Te AWuUah IOkapıda 18 nmuah ....._ 

Be1CJilada ~ batan -htllainde Deni sokqmda 1l-28 il~ llaae 

Beyctluııda HUseyiD ağa maballesi.ıade İrmek. sokaimda 19 awuralı hUle 

Kiralık mağaza Ve diikknilar 
Bahçe kapda Hubyar maballesUıde Bamidiye caddeeiade feftıade iki odarı 

maıtemil 21 nwuralı dllkkln 

Galatada Kemanket ma.ballesinde Çömlekci sobtmda M atik 16-18 cedit nı 
14-20 nwaaralı mataalar 

Galatacla Bereket ude maballainh Yükaek kıldırımda 53 Dumanlı 41llln 
Galıdılda Kemaaltet kar.ı muatafa pqa mahallesi.Dde Yer akı caaW htlnde 

63 No. dükkio 

Galatada J'emenkq kara mutafa pata lllflMJleeiDde Yeni iebir tc>Mfıada 40 
No. dnklla .. 

G.Jatada Aıap camili mahallesinde Atmaea aoutmda 
0

6-4 No. dlkk.la 

Topbuaede Tuatım maballesiDde Yem çaqt eadd.bade 1'4-138 No, ... 

Kaı~ EaaiD camili mabalJdsiDde Samancı ııobimda 4S Ti 45 
ıu.uı~ralı dttUlolar 

Huköyde Keçeci piri mahallesinde cami ittiaalmde 5 No. clükklra 

Çaqıkaplda tramvay caddesinde 80 D~ dökUD 

Çapla Sahaflar sobjuıda 59-57 ve Hacı nıemif aokaiJ.nda 11-9 ve 7Q ,.. 
PıııkUlcilerde 4 ve Gelincik sokafıuda 24 Ye ç.dınıılarda 123-63 ve 51-49, SM6 
ıaaıuaralı dttnlınlar 

ÇArtlda Ap sokapada Sl.S3 ve Stpahı •Jraimda 22 Te Veaüet baaı .. u. 
tında 14-~ " 1.emıecilerde 36 ve llei9 10kqmda 34.-39 ye Pualdllıat&I_. 17 v. 
Tak.yecilerde 103, 105, 107 ve Parçacılarda 20 Dumanlı dUkUalar 

Çarpda Şerif ala aoh&ledt l2ıi No. d-, 
Kiralık oda maa garaj 

Beyoiluoda Hiiee) in aJa mahalletmde <Ami aokatmda 7.9 lluma.rab mu oda pra 

Kiralık hmıe 

-

Asf<erf mana· 
lı•aa ilanları: 

PllllGlltbflla M. M. vek8leti satiualma 
ltomisyonundan: 

l u ve bet deki ~ ~ için kapalı ..,tJ, i1&D ta kv,nı ot ve~: ihale lilnihıde tali~. tt~~ll. old~ 1 eei. 
,a;ı::k Ur.re mltuuaa temdıt edilra.ittır. T&liflUilı 

.... ÜDÜl10U ..,... ............. 

}0 Nilla 919 ~ &btl Mat 14 te puarhkla nmpara ve bileti 
OllU*a ...W. " ....C bakkmda atniti öpeamek iılre ıimdidea ........... ~ ............ tJ ç adıet beAcın 1au1pr hlpaı munahu pdaame.aioe merbut k.et(i ve t 

1eti "° projeei 11111cildııct kapalı :mf UIUli1e mUaakasaya konmU§tm. 
:W ,Ciau 929 tarilaiıle möeadif Çarpmba saat oodachı. Taliplerin mevauı 
,anı.tek here Ankerada leTA&llll aatm alma kOmİt) oowıa her gün m 
teaiıd:rki ınıdclelerde mbderlç terait dahilinde teklif ve teminat mektup 
w IMt aua110Ddea e"1 mak.bua aullabillııdc miU\\r koaüa~·oa J:iyuetiao 
•lll';.1h1Qa iftirak e&meler.i. 

l - Tlliplerin IMi1ıi ~et olmaları •e bebemebal şveıo. m · 
111olhie ,.mdikıtriai idat edecek Wllikı reeaü7e ve .. kbuıe.; kOlllİIJ 
«ıCılleled ••meler • 

2 - 661 N. ...,.._ püln•h• ve iJıa11t Da-. ıJ'hMm• m11balif 
IWD idlıate alrinmz 
y •lteMr• b'1Jtlk erkini harbiye biDuı inptı mllnakua .-uıameaille 

bt6 ve eeraiti f'eımiyeai 'fe projeai maıelbüıce kapab zarf uulik mit 
ıcow,....._ ihale gUnll 11 Niluı 929 tarihine mlladif P«ıembe g\lntl saat 
'l'allplarm mevcut e..ıa:n görmek ttzere Aııkamda lnu.ım 11tm alma koms 
&ıf1n mUwllaı " AfllJdlki maddeleıde miiDderiç ıoıait dıbiliıade &eJi.lif v 
llıekt~ıaıD yevaa ve eaat mlll{yeaclesı evel makbuz mukabillııdt meıAOJ 1' 
riyuetiae tcwd1 ile mlipa'k uaya iftirlk etmeleri. 

l- TalipJeriıa 8lhilN .-ıüyet olmalar> \'e behemebal evvelce muı:auil 
tada getirdJklerini ilplt ec1ecek veeaik ıeamiye ve makbule1i komil:ı ona 
lai )a,ıwhr. 

. ~ 661 N. atıaıede ve mu•u• vo iba1at lwumu ahklmına muhalif 
DUan ilihara abama• 

}0 Adet motGta1dec kapidı zarfla a:uıhayaa edileceii,ııdeıı evelce komiay 
ve katalok. tevdi eden taliplerin 7evıni pwe oı. 27-4-9'ı9 Cumartesi 

15 tm aTel '*lif ve t&miDatlu ile Ankara MiUf Moclafaa merkes atıo .ı.. ,....a ....... 
E ııiDe '" &17amiçta bulaomı kıtaatuı ihtiyacı olu IJiır eti kapsil zarfla mu 

koaulmuttuı iba'-i elbıede Mkm atın alma komİl)'onunda 24 N' 
Qııawmmı. cUnU ...ı 16 da J8P'W•ktır. ŞartaameleriDi görmek \e teki 
.,..,..k Wi,.aıleriıı ~r koaıieJ.oqa muncutlen illa olunur. 
A nbra büyük erkiaı barhiye m•bauı için bir adat tabi makinHl ile 

moter UJaalı urf uaulile milulwa7a koamqtur. ihalesi 29 Niean 929 
glntl aut 14 te k.tımiafonumuzda yaplacaktır. Taliplerin prtname ııaretini ~ 
llMll almalan ve katalofllllu görmeleri ve teklifD&melerrini prtıaamecleki tanda 
k.omiayOD ri~e vermeleri ilin olunur. 

Bakı• klyüade Wnd '-hftkalanıMla hııııtlata harbi + ı••bul •*'•••ma koaı.yoaundaa: + 
1500 Jdlo s.le Yalı 

- • 7AJtİD fail 
.... "1at ft tmkdul 7-1ı .iki b!em Yal mflaakuaya konnlmuftur . 

fw.llrl ' .,.. 9"9 ~ .. lolıv-lrtJZa Taffpl •• •ıı...a1t1 
Ur dade lllt 1' de koıni&JOD& mlirettMWrk • •• JD. Kilo &ba 

l500 • llt'bmıya f'adlJeli 
800 • Pi.ring 
50 • ç., 

1500 • Meıebaelıi 
1500 • Nohat 
1500 • Bulgur 
1000 • Raıakı tlzlml 
300 c irmik 
700 c Bo.elye '° Çelli f>daa 

BalldJ cinı ve mıkıarlan )'uW enak n Jlllbnakr4 möosk a•ya JL~ 
l•ileleri ayn ayrı " 4 Mayıı 9ll9 Cummtesi ,U.tl icra lnhnaeaktır. '11111 
tennmtlvUe mesk8r gUade .U 10 da komilyoaa mtıncaatJan. 
.•••.................•........................ , ....... 
( .. ~~:~.~~?.~~. ~~:!~!n.:':.~.~~?'.~?.~ 
F ark f'iats taahhüdünü ifa edemeyen müteahhide ait olmak tızre )'irmi aiti-" 

di ytaı al&mıı sekiz Jü1o elleme aıete kömlh'tl paarlık a1IJetile mubayaa 
tir, Puarhfıll ihalelİ 7 DİIUı ~ tarihine müaadif palU gtlatl IUt OD dörUf 
J~"'Rı&• mamal;.aııa ııalo.Duııda yap>lataktır. Taliplerin prtıwneaiui gurmelotl J 
Ti 8lah muayyeaei ihalede prtnamede yuılı oma tekildeki f~minatlarılc 
ır•ma bam buluuaalan ilin oluuar. 

Koca Mmtafa pap ubrlik ıubeai binuile tq kıılaıiın tamiratı ayn ;:..a 
yaptmlacaktır. Puarbgm ihaleli 8 Nisan 929 taribin• mu.lif 

aut OD d6rue icra edılecektir. Taliplerin pıtnametini gtirmeleri ve ~ 
ollll p).ifMk.i teaıiaatlanle komiayoıuımıaıı m\ioalaaa ..WDunlla hazır ~ 
Ula ohmur. _.. 

K ol ordu kd'atı ihtiyacı İçUll yirmi yedi büı iki yUı kilo dort kaleJD ~ 
bplib mf llmlile mnnabNya koomattur. İbaleai 30 Niwı 929 Salı_~ 

oa 41ad&e komiaya11umuı uıuaakala uloawada yapılacakttr. Taliplerin ~ 
imlladdaUlanaı Jtomiayoaumuw1an almaları ve teklifnamelerini f'rbWDede 
bWaiU tanda imla vo ihur ile prmamede yazıb bulunan ıokf.e ve ye,.,.., 
aua11eaei ibaleiell mukaddem mak.buı mukabilinde komitfost riyuetiae 
iJID olımar. J 

Mekıttibi askeryie satmalma komisy:~~di1 
H aydar pata butabanesi içiıı 6 tabutda olararak. 8840 adet )'UIDurta f 

••• .-............ 11 .ı ... 929 peqeabe ........ ::.:; 
mektebi J8mekbaııeleri önlbadeki puarbk meNIJi.,Je icra kılinacaktır· 
l&t1name içiu komilyommıa mtlncaatlaı n iftirak: içinde paaarhk 
bulnnm .. ı ilin olaııur. 

500 adet kaput HahCJOila liaeti için 
4i895 kilo s... Harp eUdemili hayvnaµiçin • 141 

mrer Ye ziyan ve farkı fıatı ifayl teabUt etmeyen mllteahitlet• .dl! 
hwhu w ayn ayn ~rde olaıU ballda ciDs \e mıkdıaı ve 
~ iki kalem mevat p&llll'hlda mm.,.. olunacaktır, Pazarhkları 11 
Peqembe pU saat 15 te Haıbiye mektebi yemekhaneleri öaiilıde~ 
mahallinde icra kıllDACaktır. Talipleıia pıtuame&eri içiD kOllÜJC1G1118_. 
loWe paznlık mahallinde bam buhmmuı i1ID olmuır. ~ 

Asma altında Çelebi 
auıaralı barı 

otlu alledililı ıaalWleainde Çavut batı toUitDda 12 1 

Jandarma imalathanesi mödürlugönden: 
MUddeti muayede: 1 Nilan 929 tarlhindll\ 14 Nisan 929 ç.q.aaı.. gUnU •t 

OD dtiıt buçuf a kadaı-. 
Balada muharrer emllk kiraye verilecelhıdeıı mUZll edeye vuolunmuıtur. Mpa 

1"rin ynmi ihale olan on gttnUn saat on dört buçuiuaa l•adar prtname) i okumak ,.. 
teminatı munkkate ita ederek mUzayedeye iıtirak etmek bre lltaDbW i.uf 
milchlıltıiirıde Ya.tıf ak.rlar mUdürlitlilDe mUracutJıa illıı olmıur. 

E.ı '" m!iftemilln hakkuada 1naltbnat l1iaak btet"ealer b1l mtlddet IUfmda 
... 1 • ... ll\lracfut İÖk'e1' - milil ~ İlnMJlrı.t. 

18 ili 20 bin metre k11lık elbiselik kumaş kapalı zarf _usul, 
baya edilecekti~ müiıakasa 2:1 Nisan 929 CWWlrtesi gfillü sS!itd 
,ıwil>ulda gedikpapda jandarma imallthapçsin4e icra ::ı'uı: 
~e imalithanede tevzi QlQDur tekUfnaıne,Wiu tarzı ;.A 
~ münderçtir. 

t.m•.ı- mldiri: ESAT ~ 


