
., Tüı=kiyenin en y~kışıklı 
erkeği kimdir?,, 

l\1Qsabaka kuponu 

N° 3 
CUMHURiYET iÇiN VE HALK iÇiN 

~' Türkiyenin eıı sevimli 
çocuğu kimdir?,, 

Müsabaka kuponu 
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'-=Hariciye vel{ili hu sahahlii ekspresle geliyor. 
Ce ~arif veldlllsi ! Barem ve bülce G • •• d •} 

llıal Hüsnü BeYin Heyeti vekile maaş azetemıze gon erı en 
f... vekalete kanununun 
ıtl)'hıi K . • ı ara~namesı son şeklini tesbit ve resım er ~ 
" der destır. intaç etti. • / 
-••f Beyin istifası I Encün 929 bütçesinin 

''"~ 'talebinin umumi yekununu · J 
rr.~" Drensiplne uyma 21B,529,98711raoıarek Uç .. zarfJında ,.,... 8 •1'1dan ileri geldi. t e .s bit et t: i • !!Ull 

~ 
C Ankara. 9 [Hususi] Ankara 9, [Hususi] 

tkg eına.1 Hüsnü bey bu sabah Hey' eti vekile Barem kanunu-
~,kfı!t.ale geldi. istasyonda Adliye nu intaç etti. Maliye vekili bir 

Ô' tarafından istikbal edildi. sualime cevaben: · 
p~~a ğleden sonra başvekil ismet - "Kanun layihası ve 
edil hazretleri tarafından kabul teferrttab hey'eti vekiJe. 
\'ek:İ ~eınal Hüsnü beyin maarif Harici'Jle veki_iE den çıkmıştır. Vekaletçe 
C)lrna~tine tayini çok kuvvetli hey'eti vekile tarafmda-.ı 
llı~tn~e bh;:~r;a;ıJ~~~~::.!~ki Tevfik Rüştü hey kabul edilen şekle göre 
kllet~ep bey, maarif umurunu ve· b } k tertip ve tanzim ediliyor,, 
dtn en ted fire memur edildiğin- ııgün ge ece dedi • . 
~alış bugün vekalete gelerek v~· ak!iilafil u·· stuJ· Bütçe encümeni 929 bütçesinin 
.t\i~hr. ~ masraf kısmmm tetkikatını biti-

h. ~ğun mfıteınnıim h.aı,.eket edecek rerek taba vermiştir. Bütçenin 
•ttalunı t V ıf umumi ye.kunu 218,529,987 lira. he • a a göre, as dır. Bfitçede Düyunu umumiyeye 

ın Yhı istifası ile netice- Heyeti murahhasamız 32,189,861, Sihhiye işlerine 

müsahakamıza 

iştirak 

edenlerin 

miktarı yü_z 

. kişidir! • • 
yır mı 

"lle h ankarada 5 ~Jc 11 eyeti vekile ınÜ· parlak bir surette 4,300,000 küsur, Maarife8,0 6,000 
S!.ıfLeratı gayet mühim t:eşyi edildi. Nafiaya, .33,4doo.ooo oooküsurl, lkti.. i ......... nuotUHUltl•H•HU••HHll ................................................... . 

"'•Qa} Cinevredeki tahdidi teslihat sat vekaletine eS.333, ira tah. : 
'h ar geçirmiştir. sıs edilmiştir. -A .s. ı" Söyleyiniz: Turkiyenin en ·ı· 
l' a f h konferansına iştiraki takarrür 

le} St ey ilk mektep~ eden hey'eti murahhasamız bu MI' F. ., k l v• 

) 

"'!; 

Süheyla hanım 

ti~.{ sanayi mekteple- sabahki ekspresle Ankaradan & ı .iJf 1~ ~ l ya ışık ı erkegı ve 1 

!:t~0~~:a::racl~::· !~?~ii:l~=~~a~:~ '"Tu®o"=:~ t ~.-~~~.~-=.~.~~!:_~~~~~!.:] 
httt a vekaletine mer- edecek.tir. Ekspres 

fSultuı ahmet, Sana)'l mektebi &obılı 
S.dullah & aparblilDıJ 

~İfl· L ~ulunan nümune Heyeti murahhasamız evvel-
llUe • • d W ce de yaıı::dığımız gibi, hariciye Ankara ekspresi, dünyamn 

Q~\' • rının e maar e vekili Tevfik Rüştü B., Askeri mü- en düzgün ve en rahat seya• 
M 11ni istemiştir. şavir Cevat paşa, riyaseti cümhur hat vasıtalarından biridir. Bu 

~iği ~sel~, bu suretle kabul edil- umumi katibi Tevtik B. ve ha- trenle giden bir yabancı, hele 
!ilen .~dırde, idarei hususiyelerin riciye vekaleti kalemi mahsus ve bir Fran8lz olursa , kendi 
tte~iy \&'asma ve vilayetlerin mer- şifre müdürlerinden miirekkeptir. memleketinin seyyar ahırla
~laeak ~~ulü i]e idaresine müncer Bern sefiri Münür B. heyetimize rmı hatırlayarak haya ve hi· 
~cy•,ti ır mahiyet arzettiğinden, Cinevrede iltihak edecektir. He- caphın kızarmalıdır. 
-...null \tekile, teşkilatı esasiye yetimiz doğruca Cinevreye gide- Bu, böyle olmakla beraber, 
taıııa ll ve fırkanın programı i]e rek konferansa iştirak edecek ve hen, hem giderken, hem de 
tadil~en olan esaslı bir prensibi konferans riyasetine tahdidi tes- dönerken yarı hasta olarak 
t'tif \' ~~vafakat etmiyerek, ma- lihat meselesi etrafında hükii- trenden çıktım : Seyahattan 
llıişu,.e lınin tekliflerini reddet- metimizin noktai nazarım ihtiva muztarıp olan. da yalnız hen 

V ' · eden raporu diğer devletler mu- değildim. Miitemadiyen elden 
'tllli:~f bhey, aksi fikirde ısrar rahhaslariyle birlikte tevdi ede- kaçın.ağa, masadan devrilme
llıekte e .u .mekteplerden Sanayi cektir. ğe çabalayan sar'aya tutulmuş 
Ce, h~ ~letının maarife raptı evel- Ankaradan gelen malumata tabaklar, f"ıncanlar, kadehler· 
~~rı y eu vekilece takarrür etmiş- göre, hükumetimizin raporu milli le yemek yemek, su içmek 
u~etj llıeselenin aldığı son şekil ve insani gayelere ve sulh hak- bir canhazhk, saat yediden iti
~di!~it ondan da sarfınazar kında beslediğimiz samimi ve ha- baı·en yatak odasına istihale 
latifası' ve Vasıf beyde geç vakıt kiki arzulara delil olacak bir şe· eden bir koupartımanda er• 

nı Vermiştir. kilde hazırlanmıştır. kenden gece Kıyafetine girip 
"Ankara, 9 (flususi] Heyeti murahhasamız konfe- dolaşık çarşaflara sarılmak 

\ '-'e l ranstan avdetinde Romayaya uğ- mecburiyeti anlaşılmaz bir iz· 
ılla ... illa Hüsnü beyin rayacak ve hariciye vekilimiz bu- brap, asap cihazını çılgın bir 
tti ~l'ıf vekaletine tayi- rada M. Musolini ile iki memle- hassasiyet içinde bırakan te
li-.. ~ararnamesi derdes- keti alakadar eden bir mülakatta kerlek ve dingil gürültüleri, 

,-, 't bulunacaklardır. tahta ve demir çatırtıları için· 
1~llı ~trın tastikı muh- Mevsuk bir habere göre, el- de nihayetsiz bir gecenin bir 
~· yevm Selinikte intihabat propa· türlü gelmeyen şafakını bek· 
)} •• ğandasıyla meşgul _olan Yunan lemek (Dante) cehenneminin 

Ü il İ S f İ C V a p baş vekili M. Venızelosta aynı mahkumlarına layık bir iş· 
tarihte Romaya gidecek ve Tev· keucedir. 

edilenler fik Rüştü bey ile M. Musolini ve Bu, şunu ispateder ki, gü· 
~ ~d M. Venizelos arasında mühim bir rültülü, rahatsız ve sür'atsız 

fi,,. ~Ye hanım ve diğer mev- mülakat vuku bulacaktır. şimendifeı· artık vaktı geçmiş, 
~~Ilı d~kkındaki tahkikata de· !iP @ maziye ait iptidai bir nakliye 
biitGphe U~ektedir. Dün de Rus Ankara, 9 [Hususi] vasıtasıdır ve yolcuya rahat 
il~ "e a.r.:sı sahibi Leon Bayanla Tahdidi teslihat konferansma uyku temin edemeven bütün 

Uçvap t•ka namında bir ruıv iştirak edcek olan heyeti müraha· sefer vasıtaları gilii, 0 da, er 
~ ~Pti 0 ~muşlardır. ~ samız, Tevfik Rüştü, katibi umumi geç yer yüzünden kalkmağa 
~ttiYat Yeluı evinde yapılan ta· Tevfik beylerle refakatlarmda mahkumdur. 

:trkuxn Intispet netice vermiş ve bulunan Numan Rufat, Kemal Uyku ihtiyacı, tegaddi ibti· 
~ tll •il~h( evinde muhtelif nevi- Aziz Suat beyler ekspresle ha- yacından üstündür. Büyük 
ı eteltti ar, fişenkler, ecnebi ga- rakei ettiler. Tevfik Rüştü ve bir hakim der ki: insan ce· 

W
~~ ..... llı~t.~.: bazı mühim evrak bu- Tevfik beyleri teşyi etmek için miyetinin teşekkülüne sebep, 
I~ meclis reisi Kazım paşa hazret· Uİ yku uyumak mecburiyetidir. 
~··K ................ ,.-:: .................. ~l lerile vekiller, meb'uslar, se.firler, lk adam uyurken diğer bir 

c ltılzd eçen musabaka· hariciye erkanı ve büyü~ ~ır ka: adamın uyanık kalması ve 

1 
itl:li~ it kazanan 500 kari· labalık istasyona gelmışti. T ~ş~~ onu beklemesi lizım gelmiş· 
lJl'&f ~ '1'ereeeğimiz 3000 ! pek samimi oldu. Tevfik Ruştü tir. İki adam arasında aktedi

l 'tı' lll ın h . . ; ve Tevfik beyler dostları ve ar· len ilk uyku mukavelesi, bil· 
1 hlll te .u tehf hedıyele-ı kadaşlarile tatlı tatlı musahabe iihare cemiyetin bütün bn ka· 
1 ~tıeın Vııine dun idare- ediyorlardı.Bu esnada son kanpana rışık teşkilatını doğurmuştur. 
l1ull 20iıde başlanmıştır. ve trenin hareket düd.üğü işidildi. Müstakbelin tekemmül et• 
ltı.iıe O kariinıiz idare· ı Tevfik Rüştü ve Tevfık beyler az miş süı-atli münakale vasıta• 
~i al @'elerek hediyeleri· kalsın treni kaçırıyorlardı. ları için konak yerleri büyök 

···• ... ~~~lnr<lır. Umumun . telaşı ve me~akı ara· şehirler o\aC'ak ve faraza Ame· 
..-,. ......... .. ,..'t_,,.._.. ........ ~t»• ....... U• 1 to. ınd'" f ('! !'."' - r t: ) 4 f • • 1 .A '- ~ - ,.,..., l-.lı .. !u 

Kariler yalnız beğendikleri 
resmi gönderecekler ... 

Nalın B. 
f Akfemsettin mahalleeinde 

Muammer B. 
fSürcya operetin:del 

Destereci zade M. Kamerettin B. 
(Kendisi bunıadadır) 

Müsabakamiz gün geçtikçe Bu gün fotoğraflarını 
daha büyük bir alaka ile takip neşrettil'n-miz karileri-
ediliyor. Günde 20,30 fotoğraf .. -e..._ 
almağa başladık. mizden ortada gördü-

Bir çok karilerimiz yazdıkları günüz genç, Süreya op-
mektuplarda tertip ettiğimiz bu 1 • d 1\...-
müsabakanın aileler arasında bü- reti artist erın en ·ı.u. 
yük bir alaka uyandırdığını bil· ammer beydir. 
diriyorlar. · b d · 

Bu günden itibaren "Türkiye- l\luaınmer ey aıma 
nin en yakışıklı erkeği kimdir?,. alkışlamuak saadetini 
müsabakasına iştirak eden kari· tatmış müstait bir ak
lerimizin fotoğraflarım üçer üçer to··rdur·· . .J}luammer he
neşretmeğe başlıyacağız. 

Bu suretle gönderilen bütün yiıı sağ tarafındaki f O• 
fotoğrafları derce imkan bul- toğraf Bursada ikamet 
cm'!!: çalışacagız. eden testereci zade ka-
dan kalkan bir seyyah, mute- merettiıı beye aittir. Di· 
harrik karanhklar içinde sar- · • Ak 
sıntilı uykular tanımadan, ğerı ıse şemsettin 
her akşam bir palasta yeme· mahallesinde oturan 
ğini yiyup uykusunu çekecek N ainı beydir. 
\'e yorulmamış. terütaze bir S l h 
çehreyle seyahatınm münte• er av anın içinde gör· 
hasına ayak.basacak. I ~ .... üğünüz resimde Sühey 

A !.".1~ ,...t l'!t~iin l•t !: r · ~ıı-~d-. r . 

Muammer hey fotoğ· 
rafının altına şunu yaz
mıştır. 

• - •· Sahneye çıktığım zamaa 
daıma genç kızlar tarafından al· 
~şlanıxıak Bao.deti, mazhariy• 
ti hana mnsabakanua iftiNk 
cesaretini verdi.,, 

Bazı karilerimiz gazetemizde 
çıkan fotoğrafların hepsini birden 
göndermek mecburiyetinde bulu· 
nup bulunmadıklannı soruyorlar. 
Karilerimiz neşrettiğimiz fotot· 
rcflardan yalnız beğendikleri üç 
kızla üç erkeğin birinci, İkinc! 
ve üçüncü diye işaret edip kupon .. 
lara leffederek göndermekle ik· 
tifa eyleyeceklerdir. 

Bu suretle "Türkiyenin en gü
zel erkeği ve en sevimli çocuğa 
kimdir?,, musabakalannda ha· 
kem vaziyetine geçen karilerimil 
aynı zamanda kuponları gönder
diklerinden dolayı 250 karie Ye• 
rilecek hediye musabaka~ına da 
tabiatıyla iştirak etır.iş olacak
!:ı. l !:. 
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...-. ...... ·~&.& ... ~~ .... ----r Abiden in etrafı 
• - Emirgandcı şerefmukım 
rif H in hazreti ri 

gerçekten hamiyetli bir zattır; 

devlete son derece sadıktır ... " 
Gençl!ğimde, bu sözü • mübıı· 

lağa etmiyorum • belki on bin 
Jefa duydum. 

Bu paşa hazr leri Mekke emi
ri tayin olunmuştu. Giderken, sa
ray balkı kendisinin ellerini, 
eteğini öptiller, ruhaniyetinden 
istimdat ettiler. Suratı klasik ev
liyay benziyordu. Salavat for -
mülleri dudaklarından eksilmi -
yordu. Ôteki, beriki: 

- Hazreti peygambeJ"in toru-
nu ... 

- N ri nebevi yüzüru:le pa 
lıyor ..• 

- Ne mubarek zat... 
- Tıpkı ceddi hazreti Ali ... 
- Beş vakitte bu zata dua 

etmek fan. .. 
Evliyanın dirisi olmaz, ölüsü 

olur. Bununla beraber Şeıif Hü
seyinel H imi hazretleri <:anlı 
bir evliya gibi karşıs.ına çdcanla· 
rın hörm 'ni celbediyıordu. 

Cihan harbi başladı. Perde 
çıld • Emir ha mlleri Ing'l~in 

iltifatına nail olJJu. ln,..ilzce ti
fatın dört, beş hin isterlin lir ı 
vermekle tezahı' ür ettiğini unut
mayalım. 

Hafidi rist ıletpen bi Küffar 
ord undan trkanı harp zabit
leri, top, tüff .:k ve "Fi\Jus,, alıp 
Halife ve 9 Jltan b şinci Meh· 
medin or" .ılann karşı geldi, 
nıüslum n lcanı döktü ve ehli 
salibin M ekkei mükerremede 
kurduklar~ tahta oturdu, bağdaş 
~rdu. -

: J-liccı ft n ıeliki (k ah) ve Emir 
ül mü·ıniniıt I Şöyle tasavvur edi
n~iz: 187! de Roma şehrinin 
Jt yan orci 1 tarafından zapb 

z rin , üçü cü Leon, balif 
Abdül Az' 'n y rdımı ile papa 

luyorl · Miralay Lawrence'in icat 
ıttiği bir kıral Kabede saltanat 
e imamet üri,\yer 1 

lngilir: Kıralı~n resmi elkabı 
şudur. 

"Din ve imanın hamisi,,. Hangi 
dm ? Şüphesiz hırfstiyan dini 
ve pratestan me ebi... işte bu 
hami islimıyeti de himaye edi
)'orl Bu sayede kiral Hüseyf 
c apları ıstavrouardan yapıl
mlf bir taht üzerinden osm nlı 
ordusunun mağlubiyetini seyre
..:Uyor. !sterlin, §iliq, peni, rupiye 
bol... 

Sulh kongrelerine murabba • 
la gönderip biçare Türk mille
tini ezmek için elinden ne gel
mtıse arda bır km mış. 

Müslüman noktasından tetkik 
elellm: 

Kıral Hüseyinden büyük bir 

Lewln sesi, kendisine, uzak
tan geliyormuş gibi bir tesir ya
f>i>'Ordu. Yalnız onun fevkalade 
müteheyyiç ve yaralı olduğunu bi
ldiriyordu ve sebebini de an
lıyorchı. 

- Yavrum, bir parça dinle ... 
b61e söylüyor v kendi ini hafif 
hafif o uyordu. Birdenbire ken
dini elinde menekşe renkli bir 
~ ile buldu. Yegane emin 
olduğu şey bu çantanın menkşe 
renginde olduğu idi. Üzerinde 
altından b zı işlemeler ve güzel 
bir kilit vardı . Düşünmeden 
çantayı açtı, incilere baktı ve 
Lew Frid ın bunların ken· 
dlsine bayram he iyesi olduğunu 
söylediğini duvdu. 

.. ı 
Kafir, bir cehennemlik, bir Müna- guze 
ftk, bir hain katli vacip bir cani ta- haline 
sav vur eder misiniz? Ey peygam-
ber, uyan da gör! 

bir bahçe 
konacak1 

ikinci perde: 
Galeyana gelen Necit emiri 

lbni Su'ut asker topluyor Mekke 
ve kdine üzerine muzaffer ne 
yürüyor ve Kıral Hüseyin kaçı· 
yor .•. Eyn el mefer? 

Kırnl Hüseyın: - Seyyidina, 
met lana, ey f ngiliz, nerdes · n? 

İngiliz: - Seni himaye etmek 
Necitlilerle uzlaşmaktan daha pa
halı. Mazur gör; seni bırakıyo
rum. Good byel 

- ln aniyet bu mu idi? 
- Siyasette insaniyet, mer-

hamet, sadakat, mukavele, mua
hede, vait olmaz. 

- insaf ya hu ... 
- Evet itiraf ederim, sen bi-

ze yardim ettin, bize alet oldun. 
Sana te ekkür ederiz. Seksen ya-
ma gelmişsin. Sana şahsan bir 

az yardım. edeceğiz. Bizim Ak 
denizde hnvas1 hoş, sıcak bir 
adamız var: Kıbns. Orada müs
lümanlar, camiler, tekkeler çok. 
S n öyda on liıa maaş ta veri
riz. Git, orada ölünceye değin 
otur, on liranı yel 

Boyn • bükük Err.ir el müminin 
on lirayı alıp kıbrısa gidiyor. 

Hilseyin, Kıbrıs mutasarrıfına: 
- Ya guvernör! Sizin elçiniz 

benim huzuruma her çıkışında 
her uşağıma on liradan fazla 
bahşiş verirdi... 

Mutasamf: - başmetpenahım, 
şevketli efendim, abır tevekkül, 
kan at. 

Büyük - Britanyanın muazzam 
müttefiki kıbrı ta üç odalı bir 
snr yı hümayuna yerleşir. Haremi 
yemek p · · rir; Küçük çocukları 

sokakta ıi~ oynarlar. 
On lir ile ne olur ? Şevketlu 

Kıral hazretleri ticarete başlar : 
El k" sibü habib ullah ! Zati şaha
nenin işlere giriştiğini duyan Hi
cazd ki nl caklıları Kıbnsa gelip 
paralarını isterler. 

- Bu borçlar benim değildir, 
saltanat makamınındır, Gidiniz, 
bu sen leri Kıral lbnl Su'uda 
ibr dJnlı. 

- Fa • t, şevketli efendimiz, 
giydiğiniz kundralar da saltanat 
akammın mı idi ? Onları tahtın 

değil, zati linlzln ayaklan giydi. 

Şurasını unutmayınız ki sabık 
kırat Hüseyinln bir oğlu, şimdiki 
halde Irak, öteki de Şeria devlet
lerinin p dişahıdır. 

Hüseyin hazretlerinin ticaret
haneleri iyi işler göremez. Son 
havadise göre Kıbrıs İngiliz 
mahkemesi Kıral haşmetlu bfinci 
Hüseyin hazretleri namındaki 

uU sabah ikmal 

ettim. 

Şimdi anlamağa başlayordu. 

- Her şeyi bu sabah ikmal 

ettin mi? "Yon.,un tevkifinden 

evci mi? 
- Evet, ben memnunum. Bu

ndan daha müsaif zaman ol· 
mn:[dı. 

Şaşkın bir halde: 
- Fakat her halde bu gün 

değil 1 dedi. 
Lew, her halde bu gün değil, 

mi? Siz bana cumartesi için söyle 
miştiniz. 

- Bu gün Bunun daha müna

sip olacağı fikrincleyim. 

Cümburiyet abidesinin etrafı
na yapılacak tezyinat pliinl rı 
ihzar dilmektedir. Abidenin et
rafın , aidenin şekline göre iki· 
er m tre arzında zarif bir ha.· 

vuz yapılacald:tr. Bu havza, abi· 
denin iki yanındaki mermer kur· 
nalard n su akacakbr. 

H vuzda elektirik tertibatı ve 
renkli fiskiycler bulunacakbr. 

Havuzun eteklerine yapılacak 
bahçenin planları tanzim edil· 
mekt dir. Tramvay şirketi Tak
im meydanına bu ay nihayeti 

yeni rayları ler§edecektir. 

Tramvay yolu açıldı. 
Şehremaneti Ortaköy tramvay 

yolunu açtırmış ve dünden iti· 
baren tramvay çift bat olarak iş
lemeğe başlamıştır. Yıkık duvarın 

tekrar tramvay yolunu kapatma
ması için molozların önüne tah· 
ta perde çekilmİ\Jtİ. Duvar, sa
hipleri tarahndan tedrici surette 
yıktmlmaktadır. 

Betonaj ameliyesı 
Kış mevsiminin bitmesi mü

nasebetiyle tramvay şirketi yol· 
Jarda gene betonaj ameliyesine 

baılamı ır. ilk dafa ol rak ta 
Dolma bahçe - Tophane yoluonu 
in asma başlamıştır. 

idhalat ve ihracat dükkancısmı 
tam 22 isterlin 10 ~ilin, 3 Penilik 
bir poliçasını Qdeyemediğinden 
dol yı iflas ettirmi tiri 

Dinen iflas, hamiyette iflas, 
siyasette iflas, harpte iflas, tica· 
rette iflas ... 

Yirmi ene eveline rücu ediyo
rum: Hüseyin paşa, Emirgandaki 
devlethanesinde. Bütün rical, ara
bın bu güzide seyyidinin karşı-

sında eğtliyor)arl Ne zannediyor
du, ne imiş? Herif riyakar, mü-

nafık, mfifıit rolünü ne gilzel oy
namıf •.. Bir de sonunu düşthıünüz. 
Ne elim bir akıbeti Türlce hainlik 

edenin onu budur. Devlet, fert .•• 
her kim mukaddes camiamıza 
bethah ise mahvolur: işte çarlık 
Rusynsının, Avusturya - Macaris
tan imparatorluğunun encamı. 
işte Balkan harbinin müsebbibi 

F erdinand. itte Anadolunun ha
riminde Yunan müstevlilerinin 
belirsiz mezarları. işte Kıral Hü
seyin paşanın saltanab ve men
fur şahsı. 

- Beter olsun l 

ceıaı "' ri 

Hoşa gitmeyen bir şeyden kur
tulmak isteyen liir adam gibi su
ratı a ılmıŞtı. Bir an içini büyük 
bir hiddetle dolu buldu. Sonra 
hakikatın yüzüne bakabilmek için 
nefsini cebre başladı. 

Jon Leli hapisde idi ... 

Demek sinek o idi. Çalınmış 
eşya yataA"ı, kendisine itimat 
eden adamlara ihanet eden o ... 
bunu böyle bilmek çok acı bir 
şeydi. Elini çekti. Lew kolundan 
tuttu. Tutmasa düşecekti. Çünkü 
ayaklarında duracak takat yoktu. 

- Pekala, dedi. Ne zaman 
isterseniz o zaman olsun! Bugün, 
yahut başka bir gün . 

Yemeğini getirdiler. Fakat bir 
oey yeyemedi. 

Lew bir şişe şa npanya 
açtırttı. Fakat o ancak bir yu
dum i~ebildi. Pek endişeli gö
rünen Frank geli e, hala müte· 
es .. ir olmasına rağmen bir par-

-- _\ 
•(:..~ 

• Lb& ·an 1-I. yanış 
ameliyattan mi 

··ıd··? o u. 
Vaz'ı hamil esnasında kendi· 

sine yanlı§ bir ameliyat yapıldığı 
için vefat eden Lomia hanım 

hadisesinin ğır ceza mahkeme· 

sine intikal etti~ malumdur. 
Muhakemeye dün öileden evel 

saat 17 de devam edildi. Ağır 

ceza salonuna, alakadarlardan mü

teşekkil kalabalık bir nmiin 
kitleaile dolmuştu. 

Dünkü celsede doktor Kenan 
Huip, Arif beylerle Saime hanı
mın zevci Cemal bey maznun 

uıevkıinde bwunuyorlar, müdeei 

makamını d vekil Sadi Riza bey 

itg 1 ediyordu. Kabile Müberra 
hanım gelmemişti. 

S di Rıza beyin talebi üzerine 

reis tarafından doktora bazı fenni 

ualler tevcih edildi . Verilen 

cevaplar bazı kısa müııakaşatı 

milcip oldu. 

Muhakeme bazı şahitlerin cel-
bi k r rile 22 · tan1iine talik 
edildi. 

m badef de 
Gayri mübadillere tevziat 

Tevziat komisyonu muavazaya 
dahil lmayan gayri mübadillere 
aK beyannameleri tatkiki devam 

etmektedir. 50 kişilik ikince Jis .. 
te de bir ilci gGne kadar hazırla
n rak tevzi ta başlanacaktır. 

H•arııı 
Mesleki tedı·isat 

mfitehasıslan 
i'J~es t: i tedrisat müfettişliği 

için Fransadan celbedilen Mösyö 
ve Madam Ruotle dün şehrimize 
gelmif ler ve hemen vazifelerine 
başlamışlardır. Maruf iki müte
hassıs bu zevç ve zevce dün 
Selçuk hatun ve Senayi mek
tebini teftiş etmişlerdir. 

ç.a kendi ine gelmişti. 
- Ne zaman olacak ? diye 

sordu. 

Kendi sükunetine hayret bile 
etmiyordu. 

izdivaç, ona, ölüm gibi, behe
mehal karşılanacak korkunç bir 
mahkumiyet gibi g· rünüyordu. 
izdivacın wunbildon belediye da
iresinde yapılması için her şeyi 
hazırlamış okluğu cevabını , 
verdi. Birdenbire, bu sözü daha 

evel ruyada duymuş gibi bir şey· 
ler hatırladı. 

O ruya ki, uyanır uyanmaz 
kendisini bir munakaşarun orta
sında bulmuştu. 

Mösyö Frıdınanm •Roils,, oto
biline bindiler ve on dakika son
ra kendini arkasında aklı bir 
adanun oturduğu bir gişenin 
önünde buldu. Bir kimse ahit
leri sordu. 

Lew, sabırsızca: 

Dün bir yankesici 

!yakalandı vehemerı 
mahkum oldu 

Dün adliye dairesinde çok 
garip bir hadise olmuştur: Aitıncı 
hukuk mahkemesi salonunda rü· 
yet edilen bir davayı dinleyen 

miin arasında çıkan bir gürültü 
Uzerine birdenbire dönmüşler 
ve t blig t mGclürü Mustafa Şev
ket beyin, garip kıyafetli bir ada 
mın bileğinden yakaladığını gö
rmüşlerdir. 

Hadise mahalline kalabalık 
toplanmış ve mes'ele anlaşılmış .. 
tır. 

Kalabalıtı yararak salona 
girmek isteyen Adliye tebligat 

müdürü Mustafa Şevket bey, 
yabancı bir çlin ceplerinde do
l ştığını sezmiş ve bu mütecaviz 
elin ahibini bileğinden yakala
mıştır. Bileğini kurtarmağa çalı

şan mUcrim, avucunda Şevket 
beyin saatmı tuttuğu için 
kababatını inkar edememiş ve he· 
men tutulan bir .zabıt varakasile 
mevcuden bu acemi yankesici 
müddei umumiliğe teslim oluri· 
muıtur. 

Mnddei umumitikçe evrala bi
rinci cezaya verilen yankesicinin 
muhakemesi derakap intaç olun
muş ve Necmettin ismindeki bu 
adamım sabıkalı olduğu nazan 
dikkata alınarak 6 aya mahkQm 
olunmuştur. 

RUsumatta _______ .....__ 

omisyonlar 
Gümrükte ehliyetname sahibi 

olan komisyoncular ar&Slnda bir 
imtihan yapılması takarrür etmiş
ti. Bu imtihanda alınacak netice
ler, yapılması mevzuu b s olan 
tasfiyeye esas olacaktı. 

ons er 
Taksimde in 

muhtemeldir. 
Konservatvar için Şeb 

ba§mda bina jo~ıudm va 
diği yaıılmı§tı. Şehrin eA1e 
itibarı ile merkezi sıkletini te~ 
eden Beyoğlu cihetinin yeni bi 
için tercih edildiğini evelce 
mıİtık .. kons.ervah arın taksi. 
em ak şırketıne :t ar>: da ın. 
knrarlaşmıştır. bidenin ksıf 
sında bir arsa satın alınması İ~ 
müzakerata başlanmıştır. 1 
binanın asri şekilde olması i 
Avrupa konscrvatvarlarınıo pU 
1arı tatbik edilmektedir. 

Kon~ervat var binasında sill 
nı a1 tiyatro, konferans. kotıl 
salonları bulunacaktır. . 

Ilayvan horsasın~ 
i are meclil1 • yem 

Hayvan borsası meclisi id• 
intihabab dün yapılmıştır. r" 
lQm olduğu üzere bu medis ,ıl 
larmın adedi sekizden dörde 
dirilmişti. Bu dört azanın ıkP 
bor a tarafından intihap olaııı' 
cak, diğer ikisi de vekaletçe 1 

çilecektir. 

Dün borsaca intihap edile~ 
iki azanın intihabı yapılnı_ıt ~ 
K ra Mustafa zade Ahmet b'Tİ 
Burhan bey ibrazı ekseriyet 
mişlerdir. 

reni Baro riyaseti 
Baro riyasetine bu defa 5' 

dettin Ferit beyin namzet gö.~ 
rilmiyeceği yazılmıştı. Söyletıı 

ğine göre Halk fırkası idare ~ 
eti reisi Emin Ali B. ın~ 
Baro riyasetine namzet g6st' 
lecektir. 

ltalyan sefiri gidiyor 
ltalya ıSef iri Sinvor Or$111i, 

rone yarın ttıczunen tn tt k 
gidecektir. 

Bu imtihanların icras1, görülen 
lüzum iizerine 24 nisana bırakıl- "Mersin,, vapuru taIJll~ 
mıştır. ediletV 

Bugünde gümrük komrsyon- Geçenlerde Ayvalık cı113tl 
cularından henüz imtihana girme· da karaya oturup limanunıll ~ 
miş bulunanlar imtihan edaecek- ti"' 
terdir. tirilen Mersin vapuru bazı ,?il' 

ı Utelerrllc 
Gelen vapurlar 

Mart ayında Akdeniz ve Ka
radenizden limanımıza 523 vapur 
gelmiştir. Bunların mecmu tonu 
1,078,625 dir. 

Bunlardan 270 i Karadenizden 
gelmiş, 176 si transit olarak Ak
denize geçmiş ve 103 ü Hmanı

mızla muamele yapmıştır. 253 ü 
Akdenizden geLmiş, bunlardan 
193 Ü transit olarak Karadenize 
geçmiştir. 114 dü de limanımızla 
muamele yapmıştır. 

- Şoförü getirini Dedi ve 
odadan çıktı. Otomobil meydan
da yoktu. 

Bir belediye çavuşu kapunuo 
önünde durmasına itiraz etmiş, 

oda, kenardaki sokağa çekilmişti. 
fakat bu sokakta, lMr tarafta gör
düğünü hayal meyal hahrladığı 
esmer ve siyah bıyıklı biri vardı. 

- Hey ... sen Tilman değil mi· 
sin? 

Yüzünde geniş bir tebesslfm 
beliren Tilman : 

- Filvaki1 ismim Tilman ... ce
vabını verdi. 

Lew koluna girdi ve : 
- Gel bak.alım ... Yi ... yiğeni· 

min evlenmesi için bir şahide ih
tiyacımız var. 

Nasıl? işine gelirmi? dedi. 
Tilman, memnun'yetle: 
- Pekala, cevabını verdi. 
Her ne 1 adar etrafı tetki ede· 

4!P. v:ıziv te bulunmavor id' c 

rat için buğün halice gire~ 

Vuku t 
Darp 

Anadolu Hisarında çob~ 
eden Arif aynı mahallede ; 
Selamiyi dövdtiğü için hakk' 
tahkikata başlanmıştır. 

Y eııd i n1ah gibi ef 
Kandillide Emvali metrtlkfşl' 

ait bir binada oturan Nüsret r. 1 
di mezkur evin camlar~rıı rı'~ 
kerek Hisardaki kendi evıne I-' 
lederken görülmüş ve yak• 
mıştır. 

bile, genç kıt müstakbel ~~ 
sının, memurunun bu merası 
hazır bulunmasından pekt 1111JI 
nun olmadığını hissetti ~e j 

mnnın namuskarlıği ha'kkın°' e 
d h · rei' hır fikri olmadığını er atı ~ ~ 

L w, sabırsızca ve can • 'J 
t .. t b. I k•P ı ı go eren ır nazar 
bakarak: 

- Çabuk olun! 
dedi. · . t 
Genç kıza öyle geldtk•~ ı) 

anda dahi, Lew Fre.dmanı 1°1 
linin odaya girmesinden 'k 
veca mani olmasından kor 
du. Yalnız bu düşünce g ttÇ 1 

da asabi bir gülüşe sebtP 

yordur. . . ,rı f' 
Merasim çabucak bitt~ '1l 

asim san ·i başlamadan d 
ve Betyl, titrek bir dl 
imza etti. A 'tık ~·mA: 
Fr ok Sutton o!mUi u. 



Kem.alettin şaltrü 

~tün milletler Sir Çemberlayn Bir Rus vapuru Yahudilerin ellerinden paralarını ala-
h~etli surette dün ltalyadan bütün mürettebah caklar mallarını soyacaklar ve 
be h_azı_rlanıyor Londraya döndü ile beraber bath to unu bi;den kapı dışarı edeceklerdi. 

Plll'is, 8 {A.Al MUano, 8 [A.Af p 
9" aarfuada 'nusız hah· Vana naaııadaki Ruı npuru 

konmak için terkeden dere bey
leri bu işte gene eli boş denecek 
bir husran mevkiinde kalmıılirdı. 

bir katliamın ana hatları üzerinde 
yörüyoruz ve bu meyanda da 
asırlarca uzayıp giden zulümlerin 
taustip perdesi altınu ğizleben 
haHki amillerini gene tarihi mi-

ıedi harp gemisi bir fırtına esnaımda Dalmeçya 
.... ,ra-».- • Sl,000 touhılC "Focb,. ıçıldanada batml§tır. 38 kişi olan 
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La meyandadır. tayfası mi'lıvolmuştur. Papasların bu kurnaz fitilleri 
aefahete düıkün ve züğilrt fran· 
sız asılıadelerinin üıerinde bek-

l'\ivyork, 7 [A.Al 
~ pweıiruD yu· Utrecht muahedesi 
Aıaerika htlkt\meti bu 

Asıl bava analan fesat bulup 
kaçm ardı . y l·aladıkları ise 
devede kulak kabilinden idi. · '-'ttika harp han ftloınba 

il 1l'f>ılaeak IOb ıisMm 700 
. e takviye ~tmeğe karar 

lıpanyol usuln 
1.t J Peril, 8 [A.A) 

.... "'."il_ .. ~ gueten Madrkteo 
..... ~or: Methur romancı 

....e Lİelın,, Cumarteti ak· • 
~ne verilen bir ziyafet 

tevkif edilmit ve hapte 
----r. Mumaileyh lapanya~ 

"1. ~ ıiyuetini tenkit 

FOfun damadı 

ltde yalnturlar 
~ F...m, 9 (A.A] 

&ale Uteri batlıyan yapıor 
•halla kader denm et· 

• Sabahleyin ban açslmtı 

m tetdaaı, 8 [A.A] 
Hükumet ealate Utrccbt muahe

desi hakkında tahkikat icrası 
talebini re\WetmişLir. 

lcnen tesiri yaptı. 

Derebeyleri yahudileri kara 
gözleri için değil, küp küp altın· 
lan, kese kese frankları batın 

Karar Va.rı·Jemedi iç.in himaye ediyotlardı. 
~ Onları, paralarım aftnak ve 

Berlin, 8 [A.A] mallarını ıoymak suretile kapı 
Bıtve~l M. Mtıller ile hiaiplcr dışarı etmek p)am işlerine yara-

reisleri arteında vuku balın mtl· 1 d 
zakere iki aaıt devam etmiftir. yan bir P in ı. 
Biç bir karar ittibas edilmemiştir. Derhal onlar da yahudi aleyh
Hisipler Jarın toplanacaklar '°e tarlıtında kili e ile beraber ol
verecekleri kararı bqvekile bildi· dular.. Ve kiJi:;e ile beraber 
rereklerdir. Berl'uer Tageblatt harak te geçtiler. 

- , gazetesine nazaran bu mdukere Hımayeıız, isf natsız kalan 
Slr Çeiıberıayn bütçeye milteallık meı'eleler hak· yahudıler için Fransa toprakla. 

kında bir itillfa nsıl oldaıguau. 
Loadra, 8 (A.A] ancak siy•t m tktilaıun hlll de,am rından kendi kendilerini sürgün 

Sör Au J~n Cha laın bugiin etmek, yani kaçmaktan başka ltalyı ıenha~ndan avdet etmi~tir. ettiğini g' termi,tir. 
- çare kalmamııtı. 

40 kişi1ik tayare A' usturyada müsa· Naııl olsa zorla hudut harici 
LondNt 9 (A.AJ } J atılacaklardı. Hicret sureti ile 

.Handlay Paı" Jll\IUlldaki hava deme er o uyor hı'ç de·"'ilae eller'ınde avuçlarında mttnakalln '1rketi lnrlltere ·Hin· ~ 

Kurunu vustanın ilk devre
s" nde ve Avrupada yabudi 
aleyhtarlığı ve bu aleytarbğın 

kanlı tatbika şekli, ılk defa ola
rak bu şekilde ve Franıada haş
lamışbr. 

Yalınız yuda Alemi için hakiki 
ve çorap ~ökugu gibi devam ede
cek f lak t çanı daha çalmamış 
şeamet saatı daha gelmemışti. 

Musa mensuplar1 hakkında 
olan kini teznh i lİ şimdilik yal
nız Frnnsaya m nhasir ve mev
zii olarak ka dL 

Fakat haç ve kilise sureta sakit 
göı unen hali ile hakikatta hız 

alıyor ... düımanı can alacak nok
tasından ~ut ak için hazırlanı· 
yordu. 
. . . . . . . . . . . 

dietaıa_ ,ervili için 4fJ klJi aakled!· Viyana, 9 (A.A) kalan ae"eti kurtarırlardı. Ve 
cek bfr takım tayateld ılpan, A•uaturya façiıtleri ile 1<>syı- böyle yaptılar küp küp albnları Biz bu satırlarla ne fransanın 

etınt' u,·rri. çrede kar ı·f ada vı''*yet -hirlerind~ h d h d'l . 1 er aran .. r- derebeylerine kaptırmadan sıvış- hususi tari iı i, ne e ya u ı enn 

. . . . . . . . . . . 

m eademeler denm etmektedir. 1 f 1 
(\!~ mat., ....Wltereye, cenuba ve umumi tarihle ini mu assa an lAMIUI 8 n B tUD memlekette lderik U r ile -e· 

Bir tren br f!"on:\t,_ · aosyalieder .,..mda i&illf Jıu ulü Alamanya ya sıvıtmata başladı· yaıdıtımttı iddia etmiyoruz. 
.....,.. Btr kaç 10 yol~ lehinde bit' cereT• t re m et· lar. Yah11tli himayekirlıX.ını, yahu- Sadece tarihin sıne inde sm-eabnt~. Bler ile M~ ara1111«111 a 

sallerle ortaya d6kfiyu~ıı. 
Bu itibarla fraasa 4a aoara 

ne oldu, ne bitti, yah.diJer git
tıkleri yerde ne muam~ gördü
ler? Buflları bir derece mevzu· 
umuzdan hariç bırakarl'\k vakayii 
hulasatan geçeceğız. 

kaydedecej'imiz cihıtİet esetin 
canlı noktalarını takıp için lhım 
gelen umumi malümattarı ibaret 
olacaktır . 

. . . . . . . 
lngitterede yıhudiler aı 90lt 

bir refah içinde idıler. 
Taassup parma~nı daha bu

raya ıokmamıı ve lngilir heJkı 
yahudi zeka ve kurnaılıtıtım in· 
gilız iktısadiyatı üzerinde mllthit 
te' sinni daha anlayamamıştı Ala· 
manyada da rahattılar. 

ilk önce temamen 1erbett 
olarak arazı sahibi olmak, ._. 
atkirlık etmek hakları vardi. 
Fakat Alatnanyada baflay• de
rebeylik devri araziyi dete&e,-
1 re munhasır kıldığından yahu-o 
diler bu haklarıııdatı mdırmn 
edildıler. 

tlttr tepelerde br Jllllllf 
~U.tUr. Ba meftlmde 

~ "'8 "1Uıtema bir badiee 
~•ltedir. 

o f!IM--,,-..... ,,-.... -,-
inunual t munkati olmtı tut. tn~ktedir. di mallrına, yahudı servetine tan kanlı bir lekenin emsalsiz 
.;.;;~----------------~_... .... _.. __ ._..amm_..~..,...~...-~~~~~~~~ 

[Bitıtledi} 

NUbadele 
l:emal Hüsnil beyin 

yerine tayin 
edilecek zevata dair 

muhteJii haberle 

"Rra dün ankada 
---~--··toplanarak 

1etin bir senelik 
~~.aAl görOfôldil 

" hhıerın •on ••· 
~1a:•k f aallyetl 

ı memnuniyet ••ku deglldlr. 
aıt .. ,_ --x..ıcara, 9 [A.A] 
~hmer umumi kongreıi 
~'-t oia buçukta Cümhuri· 

fıKrkası salonunda top-
t.:_- "- • nfr!,.n e Trabzon meb'· 
-"' ~ uu Millet - medili 
~ ııan bey tarafından 
~ nisbi ekseriyet olduğu Pr•. Aalll11e --------

S• rl•afaının açıkgözlüQO 

Seyrı alo bey''eti idar~I dun fe"Vkalade bir içtıma akttet· 
mittir. üdürö Umumi Sadalleh bey haıta olma ına raimen ve· 
ne vaııf eıi ha ma ı lerek lçtinıaa riya.et etmittır. Sadullah hey 
cel!e i af.tıktan ıtonra demiştırki: 

- " luhterem efendiler. Bu giln Seyriıefaioln h•yatına taal· 
hik eden mühim bir meeeleyi mevzuu bahedecellz. Httlıfimet 
yeni gtidn·ük tarifeeine bir .. adde koymaftur. Bu maddeye g6re -

Son dakikada alınan 
blr habere gere 

Tevfik Kamil bay 
tayin etllllyC»r • 

Ankarada 
g8rt, maar 
edilen Ce
mal Hütnü 
beyden m
ünhal kalan 

l'.Jllı lcln M. M. ko-

gelen malUnıata 
ve kiletiae tayin-

. . 
-·-·--------i 
.. _ .. : ' 

' •t.•ı , ,_ ' 

..ı:., "'., ... . - .!" •• 

' .,. . . . ' laa sonra reis ve ikinci 
kitiR: plerin intihabına ge· 

• ıyaaete Büyük Millet 
.._1 ilet "•li Klzım paşa hamt-

Arnavut kıralı Ahmet l . . misyonund
K ay seri n g e ı n ı aki heyeti· 

''_:··~·•n·:,·· '. ·. ~!·.·,' 
' ... . * ,tt-> ~ ,. ' . ' J 

~~ 'W-· reis1ikl~re lstanbul 
~~Şinasi ve Eskişehir 
~ ~, lamad paşalar, katip
~ l'\arı meb•usu doktor 

ve Kocaeli meb,usu 
tr beyler intihap edil
, l<lzım paşa haıretleri 
""kanımı işgal ederek 

~ it i1ntihabından dolayı 
• arına teıekkür etmiı 
menin müzakerahna 

~ t!' r. Umumi merkez 
~ umumi mecUı tellcik 

· ı~A rapotJan kabul ve 
• "'.>U. btıtçemi tastik olun

Nııaınname mucibince 
•11rf9 Dileri intihap edilmek 
~.:. neticesi çıkarılmış 

ı.dan Çorum meb'usu 
~ 2dıparta meb'uau Mü-

llaet,• ime m b•usu Sakir, 
~ A•u Mahmut ve Al&et-

ol
tlaa beyler y~niden 

ı .. _-.uı11nuthlr. Merkezi 
~ 1::'811•dan Kabil büyük 
~i~t beyin vazifesi 

ltr!!.~'fa addolunarak 
~. 't~ti cümhur kitibi 
~ ... •:.:'6k bey intihap 
~~eçen ıene kuraklık 
~ yapılan 500 bin 

---~, taı..::-;lba ilaveten 250 bin 
~t verilmesi hakkın
~iı:.~i merkezin teklifi 
At; •ttir. Bu para Kırıe· 

'• -'.khkarahıaar, Ankara, 

~
~~lat ~f *Y, Eskiıehir. Nide, 

'C(t, t hlyetletine tevzi edil
. ) rrtüb Ufllluk v~ y~meklik 
"· llın ay~asına tahsıs edile

\ltnı merkezin teklifi 

Zogunun 
kız kardeşi Rahiye 

Romada 
Prenses Avrupanın 

eti gü••• kadını 
t•IAkltt •Cllllyor. 
Arnavutluk Kıralı Birinci ıo. l 

gonun kı:ıkardeşi Prenteı Rahiye 
manidar, güzel ıiyala gözleri, 
uzun lepiıka saçlarıyla tam bir 
Araavat güzelidir. 

Prenıes Rahiye lttanbulda 
d<>tmuş, çocukluk denetini ba
rada geçirmiıtir. Kendisi Türkçe, 
Amawtçadan mada lntilizce, 
Franaızca. Almanca lisanlanna 
bihakkın vakdtır. 

Aynı zamanda mahir bir ~u
sıkiınaı olan Prenıea Rahiye 
henüz yirmi dört yqmdadır • 
Elyevm Romada bulunmaktadır. 

veçbile Erıarum Hililiahmer 
teiıi Şerif beye fahri aza. unvanı 
verilmesi kabul edllmiftir. ban· 
dan IOnta milrabllMlar tarafından 
ıapılan teklifler o~nmoı ve 

.Relsicümbar ha!retlenle Blyük 
Millet meclisi reisi Khım, Bat
Yekil ismet, Bilyfik Erlriaı harbiye 
reiıi Fevzi paıalar hazara~• 
kongrenin tazimatını arz içın 
beı 1dffllk bir bey' etin diYaDı 
riyasetçe intihabı yapılmış ve 
umumi merkez Azalarına kon· 
grece beyanı taktirat ve teıekldlr 
edilmesi ve tetkik komisyonu 
baıt bulunan Nide meb'usu Galip, 
Gaziayintap meb'usu Remzi, 

kanunçıktıkt8n ıonra hariçten sat10 ahnffak yirmi seneden fazla 
kullanılmUJ v purlu l~in iki nıisili gümrtik •erileeektlr. Biliyor· 
tııonuz ki ıd .. r miz bir prensip met le 1 olmak 8~ asgari 50 
sene kullu ılmıt 'apur almak mechUl'lyetlni kabt\I etmit bulu
nuyor. M!tlum oldu~ ~·e~hile idaremiıln dalla bir çok eski vapur 
lara 'htl uı ardır. Metıelevi naB!ltaeelen müzakere etmek mec
hurlyeti~de) iz. 

Teklifimiz şudur: Derhal Aft11JMIYll bir hey'et 16ndermek, 
mevcut paramızla kanan çıkmad~ enet A....,. limanlarında 
her hanwt suretle itletilemiyerek .,_b-li balondvalaa ne üdar 
eeki, pftakil vapur vapur utta almaktir. 811 1Dretle itıira 
maamelHlni iktnal ederek bir aalali fazla ........ t: medea li
manımıza geHrec.,lfmlzi bu ;-aparlah Haliçteki ta•rilcaiuızda bo· 
Ylll' ve bir de kıt bahçe.t lllve ederek 'ftJffJl'e çıbnnz , 

Hey'etl idare Sadullah beylii tellllltni bhal etmlf ve derhal 
A uupnya bir heyet ı&ndermele brat •ermlftir. 

Seyrimefain ldai-en dtla Ati'llpalllll beW bafh llmanlanndaki 
aeaatalara berayı ihtiyat fO kısa telp-a& çekmfttlr. 

"Seyrİeewa idareel Tap11r alaeaktır. a kadar kadro harici 
çabrılm11 vapurumu& vana ieimleriai telpıatla bJldlt-hıb. Y ı
parların eski maldnalan111 ski •e ma•tı.alarııı bozUk, •.untan
aıa delik depk olmuı maldur tefkil etnıeır. Yalnız ha Yipurblna 
sliertelerinde kıt bahçeel yapıt.eak yer baluamaı •e tekaele
rininde boyanablleeek ,ekllde ollllAm tmibr. - E. M. 

Gireson meb'usu Kizım beyl.-in ile koagreye nihayet verilmittİr• 
vazifelerine devamlan tensip Merkezi umumiye ~f olu· 
olunmuştur. Kongre azalan ta• ma b:klifler arasında Hililiah· 
rafından vaki diter teklifleri• mer isminin kırmm aya tepdili ve 
nazan dikkate alınmak üzre Mayısın aon haftuinın Hilali· 
umumi merkeze tevdii tekarrür ahmer haftHı olarak kabulü 
ctmiı ve makamı riyuet tarafın· tekliflerini mütazammm iki teklif 
dan muvaffakiyetltr temennisi vardır. 

Prens es m:z riyase-

k tine selef' Viktorya ocasını Vasıl beyin 

b e 81 i y o r tayininin ta· 
karrür etti· 

Pren•e• Viktorya ği , Vas f 
Res•am•ık 

yapmaQa karar verdi beyin de bu 
vazifeyi ka· 

+.· .. l·~· .. ··- . r.· ı !' . 1; q. . ~ı 

·+! ... , . 1 . ' ' '·· ~ ~ 

, ' .. •\ 
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Nebit Bev 

Evelce K~yser Vılhelmin dör- bul ettiği 
düncü oğlunun kansı iken bil'a· haber veril
hara bo$anan Prenies Aleksan- mektedlr. 
dra Viktorya Rumanın şimdi Diğer bir rivayete gore hey e 
Nevyorkta bir resim stüdyosun- murabhasamız reisliğine ikinci 
da çallfıp hayatını fırçasıyle murahhas Nebil b1.:yin tayin ed
kazanıyor. ilmesi de muhtemelciir. Mamaft 

Son zamanlarda NeYJork an'- Nebil beyin Varşova sefaretin
at Galerisinde sula boya tablo- den ele bahsedıimektedır. 
lannı teıbir eden Prenses biiyük Alakadar mahafitclen teettlla 
bir muvaffakıyet kazanmıştı;. eden malumata göre ~ada 

Vaktiyle Kayserin ıeBni olan tekrar başlayan Türk. Yun,.a 
Prenses, Almanyada Ciimhuriye- mübadele müzakerabmn ba 
tin ilanından ıonra Arnold Ru-

Al b. · ıefcr kafi ve müsbet bir mann i1mindo bir man za ıti-
ni sevmiş, 1822 de Kayserin oğ- netice vereeefi anlaşılmaktadtr. 
hından bofinarak 1evdiğine var- iki hük6met ir.,ıncla muallak 
mıştır. mesail üzerinde itilif buıl oldu

Tahliye edildiler 
Madriı, 9 [A.A.] 

HtlkGmet aleyhinde propaganda 
yap.nııı ve İspanyanın siyuetini 
teakit etmiş olduklarından dolayi 
tevkif edilmiş olan avukat Lascaıı
ıeı ile muharrir Devalle İncalm 
ve ğene mubarrirlerde,. Duboiı 
ibu gece tııhlive edilmi lerdir. 

iu taktltde M.M. ~misjenunun 

elyevm u1ıdl!tln~ mevdu fnestil 
kiliailen ball~fddt baltaaacakbr. 

se 
An1cata, 9 [Husutf] 

Cemal Hiis.oo beyin 
yerine lstanbul mebusu 
Tevfik Kamil beyin ta
yini muhtemeldia. 

• 



Zeynel Bey 
Girit adumda harp olaı~ 

şiddetile benleft mdı. 
Dütmaa. IOD im dretlerint sar• 

fediyorı ~ berg&ı, tfirk çefi.. 
lerine yeni Wr zafer adımı atb-
nyorcht. 

Yirmi bet mm seaelerdcn
beri, laimo panlblan. humbara 
rümbGrdemeleri arasında yqa-
yan askerler artık etten ve ke
mikten detıt birer ıölçe tunç
tan bhraman olmQflanla. 

K-, atet, öl6m, vıı ıellyor· 
du serden sreçtilcre .. 

Errotlu er leventler, tek yum
'11kta cfatlar dmrea. tek 6fleyiı· 
le volkanlar söndüren, kendi 
Jtinf kendi giren birer Allah 
keailmiılerdi. 

Asırlaru gadre ve zulme ya· 
taklak eden Girit, ıimdi. gadri 
ve zGlmll kahredenlerin; özü mert, 
.aza• mert, gözü mert, leventler-
in çizmeleri altında idi. 

lf uzun aürmüftii. 
Çök bn d6kllm6ştfi. 
Yirmi beş yaşında Girit kıyı

larına Waf&lll&r, aıtılc, aksakallı 
birer pir olmutlardı. 

Adayı yer yer gölğelendiren 

zeytinlikler, uyısaz habayitite 
mezar bir ıuızlığın, senelerden· 
beri matemini tqıyorlardı. 

*@ 
Girit, Anadolu kıplannı za. 

...an r.uıan yapa eden, Akde
ais kıyılarmda yaşayan türk köy
lilaünü, zaman zaman katleden, 
Yakan, yıkan ve çalan bir hay
dutlutun banndığı yerdi. Bu hay
dut yuvuını taramak, türk le
•endillia kıhncma artık borçol
muştu. 

Türke, yirmi beç senedenberi 
Alsdenizin göbettnde kan dök
türen sebep itte buydu. 

Taramak.. Haydutları yuv a
lannda yakalamakl Ah.. Bu, ev-
•eli çok kolay iş zannedilmijti. 

Fakat, pn ıeçtikçe bu iş, gUç-
letmif, ridetmiı, güçleşmifti. 

Yer, Çok Nrpb. 
Düımanı içlerinde barındıran 

kaleler çok kudretli ve kahhardı. 
Bir adımlık .bir zafer, bin da-

marlık kanla ıulanıyordu. 
Ve,,, Türk levendi tam yirmi 

bet aene yürüdü; tam yirmi bet 
JleDe adım adım ilerledi; her adı-
mmı bin damarlılc lcanla sulayan 
Wr dev ıibi yürüdü. Yürüdü ve 
ilerledi. 

SfJ 
R ..... o dütmüt, Hanya dllf-

~mn dlrt hir tarafında mu
nffer tGrk donanması bikimdi. 
Hiç bir yerden, luaydutlara hiç 
bir yardım yapılamazdı. Bu im
kla t irk denizciıinia kdmcıylc 
panm paıça olmuştu. 

Girit, artık ıoa pnlerinr'yaşı
yonha. Akdenls kayılannı kana bo· 
,amaktan zevk alanlar içtikleri 
kam kumala hazırlanıyorlardı. 

Son bir bleleri kalmlfh. 
Kandiye .. 

Ve Kandiye, gün geçtikçe yıkı
hyor, sün geçtikçe ölüme yak
lqıyordu. 

Yirmi beş sene, cenk ede ede 
hu ıünü bekliyenler, artık önle
lerine geçilmez birer zafer ~ıkı 
olmutlardı. 

Top, aillle, kılnç, ok ve mızrak 
dinlemiyorlardı. 

Hele bqlanndaki adam •• 
Hele kumandanlan?. Ob o 

batlı başına bir kudretti. 
Herkes metrialere ııtmırken, 

her lpent, hücumdan hücuma 
kale anlerinde boy gösterirken 
o, bir defa olsun Iİpere tirme
mifti. 

Alh, yeıilli çadınnı kalenin 
en arp bürcü karşısına dikmif, 
top menzili içinde, gülle tehdit· 
leri altında oturı_rordu. 

Onun adına Zeynel bey der-
lerdi. Yüzünü çenberliyen akalı 
Giritte, Hanya ve Resmo kale
leri kartııında atartml§b. 

DDtman oau, türk askerleri 
kadar eyi tanıyordu. 

,.._eddm N..rf 

Senelerin bir biri fiatQne yıt
dıfı bir •Gril hadiseler Zeynel 
beyin hilYiye~~ Kandiye hay. 
d ........ beyialerine ad•••k•lla 
pe~ftlemifti. 

Artık l.k; bir ümitleri kalma
mlfb. Şimdi iflerini ywo bir 
tek arzu vardu 

Öyle de b6yle de ölecekler, 
esir oI.eaklar, mahvolacaldardı. 
Ab no olurdu, şu Zeynel beyi 
oilun 61dlrebilaelerdi 1 

leJDCI bey! 
l.cftlltlerin aksakalla be>i 

Zeynd.. Artık o biltün bir mu
zaff~etin ıemboli olmllfbı. 

. 'KUcliye toplannı fitilleyen 
klD, artık, yalnız bir tek hedef 
an)'.ordu: 

o .. 
Ve o, unki bütün kaleye, tek 

başına meydaia okuyordu. 
Her ıabah, ç.adınndan çıkıyor; 

kaleden atılan toplara metelik 
vermiyor, seccadesini kokulu ada 
çayı lan üzerine sererek namaz 
kılıyordu: 

Sabah, Ôğle, ikindi, Akşam 
ve YatlL. 

Sonra Kandiye kalesinin top 
ateıini teksif ettiği çadınna gi· 
riyor, ve uyuyordu .. 

• • 
Her hücum mubasere hattını 

darlaşhnyor; muhasara çenbe
rinin her darlan11ında çadır bir 
az dsba kaleye yaklaşıyordu. 

Nihayet, bir gün geldilci bu 
~.adır: ile .kale arasında ancak 
elli adımlık bir mesafe kaldı. 

• • 
27 Nisan .. Öğle üzeri .. 
Sadrazam KöprfiJü Fadıl Ah

met pa.şa lstanbuldan Girite he
nüz gelmişti. 

Sahilde donanmanın topları 
büyük turk vezirini ıelimlıyordu. 

Zeynel bey, çadınndan çıktı. 
Seccadesini yere ıerdi. 
Akdcnizi okşayan tatlı bir rüz-

gar aksakalını yelpazelerken yük· 
sek aeal~ tekbir aldı : 

- AIJabü ekber 1 
Ve.,, namaza başladL Bu anda 

Kaadiye toplannın gümbürde
dikleri duyuldu. Zeynel rükua 
vardı: 

O anda Kandiye toplannm 
tekrar gümbürdedikleri duyuldu. 
Ze)'!lel secdeye vardı .. Ve toplar 
dehhaı tehditlerle bir defadaba 
gümbürdediler .. 

iki mermi çadm altüst etti. 
On mermi topraklan metrislere 
doldurdu. Ve,,, bir mermi aksa
kallı Türk beyinin secdeye varan 
batına bir kanş yalan dliştü,. 

Metrialerde acı çığlıklar işi· 
dildi. 

Kandiye haydutlarının meaer
retlc uludukları duyuldu. 

Her kes Zeynel beyi öldü, şe
hit oldu zannetmişti. Fakat b'r 
saniye geşmeden her kes hayretle 
baka kaldı. Zeynel secdeden kal· 
lmııf, namazının ikinci .,ekibnı 
kılmata bqlamıştı. 

• • 
iki aaat sonra sadrazamla b-

111 karşıya otururken Zeynel çok 
derin düşüncerlere dalmış gözü
kilyordu. Fadıl Ahmet paşa 
sordu: 

- Bey neler düşünüyorsunuz? 
Acaba korku içindemisiniz? Ma
mafi korkmq olsanız bile bunu 
pek tabii görmek lazım .. 

Her kesin gözü birden ona 
dikilmişti. 

Zeynel bey hafifçe gülllmıe
yerelc cevap verdi: 

- Korku bize yaklaşmaz paşa. 
- Ey, o hilde bu daltınlatı-

ntz ne? 
- Toplar secdeye vannken 

patlamqlardı. Yanıma diifen 
mermi, beni aecdede bir dakıka 
daha fazla tutbı. 

Acaba namazım bozuldumu? 
Onu dtlfüniyordum •• 

@@ 
Bu hadiaeden iç gOn ıonra, 

Akdeniz haydutlarının Giritte 
barındığ'ı aon kale üzerinde türk 
bayrağı dalıalanmağa başlamııtı. 

Nlzamaddln Nazl4' 
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Yunaniler gibi 
hüsün alihest buldular. 

Heykeltraş Kolehel ''Amerika Venusü,, unvanlı bir he 
yapark Amerikan kadın vücudunuıı nekadar muhteşem oldu 

göstermiştir. Şimdi bütün güzel kadınl1r Kolebelin peşind 
Moria Korbel Amerikanın en maruf heykelbra- #IP-•;IÇ;:~~~;=~--;, 

tıdır. Cemahiri müttehidenin muhtelif yerlerinde · 

nefiı abideleri rekzedilen bu heykeltıraş yeni dünya 
aan' at ve hünerverlitinin en yUksek bir üstadı ad- 'f 

dediliyor. 
Korbelin asıl 

huausiyeti Eski 
Dün> a bediiya
tma mukabil bir 
Yeni Dünyabe
diiyab ibda et
meğe çahşması 
ve muvaffak ol
masıdır. Heyle· 
eltıraf Amerika 
kadınını uzun 
uzun etüt etmiş, 
Amerikan tipini, 
bittin hususiyet
leri ve incelik· 
leriyle tesbit ey
lemiştir. 

KorbeJin•Am
erikan Ve nüsü,, 
ismiyle vücuda 
retirdiği heykel 
Amerikan ka
dınında vücut 
güzelliğinin en 
mükemmel bir 
enmmecidir. 

.. Amerikan 
V eaüsü. kadını 
Yunanın ıaet
huru alem olan 
•MiJo Venüsu,, 
pkil ve vaziye-
tindedir.Onunla 
iyice mukayese 
edebilmek için, 
ealci heykelin 
hah hazırda ol-
du~ gibi ha· rini 
şıyla iki kolu 
kınk gibi gös
termif tir. 

Bu heykel şekil ve vaz'iyet itibarile kadinı • unanın ideal ı Dercettik ... Jz resimler • Amerika Venüsü ,, 
güzeline benziyorsa da vücudun nisbetleri itibarile ondan büsbü- dan ve arkadan göstermektedir. 

C ı g ar a y a Kör bir sinema seyircisi 
düşkün bir daha yüzünü 
Amefili~~~nker hı ~~~~=rligi bir artiste aşık 

olan Mis11 Frunces Yole cıgara tir bur sinema yıldız· 
kT · ) )arından Mis Bettv 

ya ı ığiy ' Bolfour için gtizei 
tihar etmi bır tarkı , apıJmış. 
Dünyanın du tır. Bu şarkı Miss 
bir tarafındaı Ree~es isminde kor 

yirmi iki vaeında 
getirttiği çeş bir kız tarafından 
çeşit tütün]- yapılmıetır. Bu kız 
eradeta bir e'yet gt\zel org ça· 
k olJ eksi yon tmı .. 

k'I d Mi98 Reeves her 
teş 1 e er. zaman bir arkada-

Miss Yo· şirle beraber sine· 
lenin bir ide- maya gider, ve ar-
ti vardın Cı- kadaşının verdiği 

~r ayı tam izahat sayesinde gör· 
mediiij filimi tak.ip 

r tiryakiye eder. Misa Reeves 
yakJ§8cak su- , Miss Bolfourun tem· 
reue bmat sa· • sil ettiAi iki filmi 

rıp içer ve ha· • . • _ 
zır cıgaraya el sü z.. Kr,ndisi cı-
pra yakmakta ( ıdar meleke 
sahibi olmuştun.... tütünü yalnız 
ilci parr.aağını kullanarak cıgara 

lbaline getirir. ----"Paderewski,,nin 
3milyonu 

Paris, 7 f A.A) 
BU~k piyano tistadı Paderewski 

Fran~ada verdili konserlerin baaı· 
lau olan 3 milyon frankı harp 
• .. 11 .. n n fnherr•l e!rıic:··r. 

• çok beyenm~ bu 
suretle meftunu ol· 
dui(u yıldız için bir 
şarkı yaparak ona 
karşı bir cemile 
goıtermek istemiştir. 

Mias Reeves Miss 
Bolfour ile olan ilk . 
mt11ikat1nı şöyle 

tasvir ediyor: .. 
- GUzel bir e . maaını elimlıı UstUnde hissettim. Tatlı bir ses bana 

hitap etti. Benim de tasavvur ettifrim temas ve ses tam bu idi.,, 
'•Şarkımı çaldım. Miss Bolfourun çok hoşuna gitti. Bundan sonra yapa· 

ca~ı filmin temsili esnasında bu şarkıyı ça]dıracagını vadetti. 
Miq R""'Ves altı nsındo iken Ş?t irdifti kıııl neticesinde kör olmuıtur. 

Hindist 
yene 

arbede] 
Lo~ 

Röyter ajansı Lahore 
edi)'or: MuslümanlarıP 
hiddetini celbetmif bir 
lifi olup katledilen ııı 
)un censze merasiJDi.I~., 
müılümanlarla mecuı~ 
bir arbede olmuştur. ~ 
lanmıştır. 

Arbede ancak poli.J.İ.O 
siyJe hitam bulmuştu!-

Meksikadakİ rk 
Nuvyo 

Meksika asilerioiıl 
reisicümhurları tayin tJ4 
ceneral Escobar uınu 
hım büyük Okyanus 
!etmiştir. M~ 

Asiler isyanın,..~~ 
da her taraftan ~ 

tinin ıssız mahalle~ 
}erdir. nd~ 

Tequcipalca (Ho rel 
Amerika tayYB dall 

ragua asileri tara~slı~ 
len arazide kiin ...=ı..ıeti 
bombardman et~~ 
büyük bir kısmını ktfd.İt.' 
leri rivayet edil~ l~ 
dar memurlar ıııes e 
mektedirJer. 
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Bk. 186 EIDlll Bil. den diğerine bir konakta gidile- işte evlerinde misafir kahnk fu•n ~ ,, I d J t.:t:: :: .! =- ,:- VAPOB nbımYOLU mez. Vasatta ( Hadro ) ismindeki isteditim Hadra beylerinde bu 
• ı uv .,. as an 1 • ÇEK Ş1r:.e1 :::: ~:- =-..mı n.os nahiyede l>ir gece beylere misa- noktayı nazardan tetkik için p. 

• ...., ......._. us ltdlaat .. 30 fir kaldıktan sonra ertesi gün mek emeline dütmfttdflm. 
t_taııb ---------- Lond. t 990. Amlter. n. ı.u .b.D.Y.oıe60 M.ıo itimat ,. kast olunan mahalle varılır. B n1 k 
q •• u_ ı:L l ik' M b N v ~n 111:.- 1 u arın pe ~.ıı.n cahil, L-. ~ .....__ ~ııuua aa m~ annın · ın- üaa akanın takım kısmına gı·r- w.~, o'W7 PNi..... - • • " 00 39 Şen Şeyh S "din h ·· be ~- -._ :"'"~ ba ı -... ek Parh&e. 12.56 Tir- .u. 3.48. • ....,._Bmsa 8-kaıt 81 ısyam en uz r· ba, gaddar, vahşi kimselerdir. 

1_~-- lf anaceaı pı sıra· m için beş veya beşten fazla Mn---It. S.8? .....,.... U6. ,_... s.wı Aucloba Aa. ı-1 taraf olmuştu; Licede yanıma ~ ~rada Hakimiyeti Mil- müaabıkla iştirak etmek pttır. Ber"'li:'-. 2.06 === 4.36 Trua .. ,. M.'7s ı.t. Umam. 25 Konya jandarnıa mektebinden En naziği, hile olsa, hem-.. 
....-ıım...."8baız t.arafından ortaya 6 - Müsabıklar on iki nisan Sofialev 67.87 Bakret ~~- MADEN ŞiRKETLERi yeni naklonulmuş Karamanlı bir lerin4 hukukutam, daha ~ 

lbıı.__- bir kupa için yeni bir tur.. cuma günfl saat 9,30 da Galata- Bribelh 3.52 HOlk .. ,. ıou ıw,..ıuına,.. ıuo Hava Pf 21 jandarma verdiler. O da, ben de insanlığın bütün manasın.daıa. b-
~ haıl•nmıım. Hakimiyeti saray kulübünde toplanacaklardır. Ginenet 2.54 Belpatdia ar.- =:-:.-- ~.::: ~ ~t.J :ı!·50 yol bilmiyorduk. Tarifle yola çık- zanmaktan, izzetinefis ta§•maktaa, 
'8t ~.turnuvuma Aukaranm 7 - Başten az veya beş ve JSTIDAZLAR TGrkklalr 22 ı-.. • .ı.ı.. 109 tık. Gittik, gittik. Jandarma pi· zevke ait ve ali değil, en adi f81• 

• """1Uk kulfilJCi İ§tirak etmek· ziyade suretiyle mfteabakaya İŞ· latik.dah. 93,25 { uos Terdp 1 Mermer T... 7 yade idi, fakat bu taşlı yerlerde leri tanımaktan mahrum eden 
' ' lduhafıı güçl, poçler bir• tirak edecek kulüplerin müsaba- Diiyuna. 216. 75 a .&'::0ı.i90> 1 

1 
Ta&.:~E!. ŞiRKETLER yayalık atlılığa her halde mürac· bu adamlara " iyi" denemerıli. 

R'~Atı. harbiye, AltUll Ordu, ka pn&.ne kadar her ıün mm· Dr." Yola 8.90 : i:= Temp ı ~dek.Aa. 50 :!i. ~ ı!:!: cahtı. Dar potikanın çakılları, Lakin, şayanı merhamet denehi· ;:11e taka merkezine tahriren müra- !:! ~ ıtot • 
1 .... ........._. .u .._:&-le '7.95 kayaları üzerinde yürümek at için lirdi. Çünkü ahlakın rikkat k• 

..,.1111:~,_"111 uvaya geçen hafta baş- ~:~t dıve ihban keyfiyet etmeleri 1902 TecWaaa&Aak. :;: ~ ~~ ~:i: ~:;:1'ı:,t;,:.; !: . pek zahmetli, suvan için pek yor- rem, merhamet, adalet gibi ruhla 
~ '9 ilk maçı en kuvvetli iki ..... m r. TAHViLAT ,.... ıo.a - ğunluldu olur. hasıl ettiği fazilet merılıalanm 

Muhafız Giicü jle gençler Voleybol maçlan Aaaaı. De& YolL 
12 

,._, (D.E.J '° IT.-ktat.AıL o..u.. ı.90 Liceden ayrıldıktan altı saat malik olmamak yüzünden insa-
)'apmıılardır. Ankarada Mmtaka Basket ve Voleydol ı T.-dJll-U-C.J '° a ,. f.F.G.J '3 =--~ ı ~· 6.

75 
sonra "Hadro,, ya varacaktık. Fa- lıkJarmın ili ve manevi ciheti• 

Sı fiıdıoı qkım)an arasında, h"J8tindea: kat yedi =t gittiğimiz halde hu· rini idrak etmek bunlara ....q 
lıtr ~ llaJa en kuvvetli namzet· 929 ıeneai Mılllaka Voleybol T } n A R E T B O R S A S J rayı tutamamıştık. Buralardaki olmuyordu. 
'l\ C :"9 yoktur ki M. Gücü f8l11Piyonuı 12 nioaa 929 c- (.,; saatlar bizim saatlara uymadığı Bunlar beteriyet için mmuı 
~~~ iİlidir. Bu iki takımın ,o.& i

9
tiaa edecektir. Grup cihetle Hadroya yedi saatta, sekiz kimselerdi: Onlar, kendi bıidi-

~ maç, eter turnuva bir birincilerinin Final müsabakası 9 Nisan 1929 saatta, sekiz buçuk saatta gelme· lerine derebeyi olmamışlardı. OD-
~ neticelenmeMe, hakiki Fencrbahçe Beşilctaı takımları rl'BALAT FlfıfD VE CEViZ ZAl'llB~ miı olmakta harukuladelik görme· ları bu mevkide tutan ffJY tdq. 

~ tıoatereoek bir ~ce uuuıcla aut tam on iki Glmıla ....., 
112 

T• &&Po. ..,... BUGDA!.,... miştim. sının bokukunıı hüktmelia -
11 .... ~:- _ Beyoğlu Amerikan kull\bü salo- ç..- ı v ... •QaMltlo 106 ç..ı1rr lLll y_..... Yol üzerinde Köy yoktu. Yal- maması, itisaf' görenlere kımnı· 
~ çok §8dit, aynı za- nanda yapılacağı teblit olunur. Al1IJI ı Sim" 160 Alfa ıa.ao ilmim 11.20 nız bir insana tesadüf ettik. O da }arının vat ettiğini vermemeai idi. 

.\L-- azauıl derecede heyecanlı Hakem: lıhami Bevdir. ~· 
15
88 ç....ı." ..._ iı N ~ !~ ~- 17• _ uzaktan bizi görünce kaçtı. Ses· y f M h ~ ·ile :L· 1 cak 'I ·- &- - ~ - lenda· bu"tün bütun" .~ .. ktii. Gun" eQ usu az ar 

~ 1a.ı takım, kar.anı a ,_.... us • KAP.. ...._....._ 1>111-. IA, "'" :t 

tııili ~turnuva üzerinde yapa· hacl· 1 ~ : • :=-'" = =ili -. .;. ,,._. !&~u'"stü~nlddee ı'dikiJ!z.baAsı!,.iştalerafımk birızpdaa· L el 
~;-111 bilerek son gayretini ---r- • .._.,... ıue. ıw.t : ....._ """ 1 A 
'~!' çalıtıp çaptlıyordu. ,.. ., iHRACAT BlııUal _. ıao. ..._ ~ P-lr ..._ .. bir dağ silsilesi, sol tarafımu.da il ... 
~ V&Q&yette hafif yapı yal· .....,. Toa =11 ııaö. 8dliı • :=-wm. tqlıklı bir arui vardL • 
~ biriDci devre nihayetinde Milyonerin yatına ~ : = . .. ~ .. P.. HUBUBAT Karanlık epeyce koyulduğu Bir muhasip iş -anyor 
-.ı..~ bire tiddetlenmit ve mü· r..ı,. 826 Ça..ı PMJ»d - ..uır.• Sa.Pa. uman tmıkta bazı ışıklar ~ömıiif· Maliye ve banka mahaebel• 
·~. devam imkiaım bırak- ateş Nolımt 69 r AV DERiSi KMte ••• s....a tfik. Hadroya geldik san un. Bir rinde ve piyasada mand iki bü-
• ~. - Geçenlerde ,, Gemahiri m\ittahi· ~ 16" ~ kP .. .,.,.. ltaa-!AFYON il sucuğu andıran ve gecenin zulmeti yük tüccari müesaeaede muh4aaip-
:~yeti de ., uhil kolculan içki kaçakcıbAı y.,. YAJ"ıA.QI _._ ,.._ içinde kavağa benzettiğim bir agaç· lik yapbm. Müsait -raitle '-·--...... ._. · ·ı · · la ba _.... lığın garbından geçerek kasabanın ·..- ~--

ıı.,.·,_~ =l"'Mm i •a- 1·~~ iz &g11~aııi top • k ya ...ı .. .....:..lebilin'm. G•~~- __ ., ~~ ~til " ••t9" Daha M ~ ep.. .. ~ enarınd~ _g\rıiik. ~ tesadüf \.uf .,... ..... _ _._,,. 

~ IUre ' e 11 la evaın ma.ı... ı,;, aahil nıuJıaraza geıııW • ~ ~ -~ ._ JeD ...ılannda ~ miı•ııııı 
~-Beylerbeği :::.ı:'.r hadiseıo daha meydan 11ı;ç1K~"ôrtJ;jif 11 :;ı.~t;ı~~e::;~ )>i~ı::e::ı::: 
~-.C.nıa gflnB ikiaci kiline Geçen Cumartesi gecesi bir kol- açıldı , karanlığın içinde beyaz bildirmelerini rica eylerim: 
L...~ cu gemili Nevyoı'k 1imanı metba- ikdam ğazeteai mühterem 8u akfpam donlu bir adam göründü. Ondan Haydar pqada Rasim ,..a 

• "-ı_-: • en mGhimi, Beyler- Hnde Httrriyet heykeli civarında M. heyeti tahririyesineı ah ile · l d --.I u~ ~ öuhak .... 1 b · ıv.,,. -.Y• öğrendik ki burası Hondof ismin- m a sı ye etirm.n ~· 
~ ? m Ut, -t;Ae 1 Firh ilminde Nevyorklu bir milyo- Efendim. ' d deai34 numarada Y .....i Wi• t.L..,~ · lbim ıtadyomunda ya· neriıı husus\ yatı üzerine mitralyÖI A ... ..-. , Şaırepany•" c.ıu. ,,_.,. e bir köymüş ve Hadroy.a yanm -·· 
;~?. İkinci küme maçları· ateıi açmışlardır. Bunun üzerine 7 nisan 929 Pazar glinkU nüsha· saatlık bir yermiş .. Yanımıza yak· nopulo apartmanı 4 adi bt 
'ıi :.... ~ te<>kil eden g..,.; J'lla yanaımış, mueelllh gemi· - dijrdUncU aabifeaiııdo Meyve kalı- ""'*"" 'z.t'l ._. )aştığı zaman, ak sakalından ihti· Fahri 

'I ~ il ı...... 5. n1 zımallıA"t Ue ittiğal edenlerclen biri~ lltlekie ' ,,. F.dallerl -. vereceği netice, bu kil· c er yatı --,tan •Pe• aramııpar, yar olduğunu anladığımız bu adam, Marangozlar ..._J milyonere de: nin karamUrıelde köylilerden batı- ~ 1 Boluır Neıldeleri.,. H d d 
k'":-111,_..nm netioeeini tah· , __ K"ti'b' d'l dil bo land a royu sor uğumuz zaman: H-rangoz, dNl-amacı, ._...._ 
.,,.. ._ - Atetimizden iyi kurtuldunuz! .1&1".uıl a ıa 1 sene e rç ı· 8141 

"6' ...... '""" 
ır.:__ ~- fikir verecek dere- diyerek alay etmişlerdir. rarak bu paranında bir kısmını öde- SenlG aletler *'111

• - Nif saat. .. demişti. Nif saat tezgihcı, tornacı, parmaldıkca, 
-llllet1i olacaktır. Mr. Firh btırriyet abidesinin gol· mediğinden ve bu husustan dolay• Aat Slaemrda 1 M..ıa Bari Canu ,,._,. ama .. gece vaktı yolu çıkanp Had- sepetcı, cilicı emafının maıan• 

IContri Iıtanbul ğesi altında maruz kaldığı bu taar· köylttlerin §ikAyetlerine tesadllf et· ı .s...1or B.,... roya varmak kolay bir iş degildi, gt>zlar cemiyetine mm-.eaatla 
L!~-ciliği• ruzdan dolayı tikiyette bulunmllf, tilinden ve nazan dikkati celp zım· .,_L_._ ben ise bütün bir nahiyenin ara- kayt1-..: .. ı· yapbnnalan ..:..:..1.-:_ 

"- uıruı k d' . . ha tlar r......,_ 1 ,.,,,,,,.., - .......... ~... ..~ .. ~··•-- karısının ve en ıaının ya ı nında Pertev imuaile neşir edilen zisine, emlakine, hayvanatına, in· l b k ed 1 r...r,.,;;:' Atletidm heyetinden: tehlikede kaldığından lıalıaelmiftir. bir fıkıa görttldıı, Mumaileyh Pertev i!ııııu 1<1yleyeo rcrnmai!eyb pertııv sanlarma taaarrııf eden ve lıurıılar· en ir tez er e ri<:a o ......... 
~A-...1 Uia edilditi veçhile Nevyork matbuatı muhafut t~ efendi, borcun katibiadil ıenedine efendinin, iaim tasrıb etmediılti tak- da dillere desıan olan Hadro bey- "'DcQlf ..... _.._._ 

1-a~elci 12 niaan 929 cuma kilitının takip ettiği şiddetli usul ..- lenn' t'n konaklarında mı·a .. fiır olma· ft · lj ... _... 
al hi d t U küri merbut oldu&unu ıöyliyor. O halde dirde iddiu1aın bir hulasklrlık ma· .... 

t 
edilecektir. ey n e a e~ p s yormU§. dil kltibia · huzurunda alacağını tema· hiyetinde kalacqı pek tabüdir. 11 çok istiyordum. 

~
Pi* '~Mezlcar mGsabakalara Meclisi bombaladdar men aldığını söyleyen bir adamın t _ Bu derebeylerinden meb'us da qbu tasrıbnanenin ayni slltunda 

depolU &aönden yeni Delbı," s [A.A] sonradan bu paranın bir kısmını çıkmı~tı. Bunlardan kibar, centil-
L-& _ a. al d d · d neşrini rica eder ve bilvesile takdimi 

11 

--Ok m .. rhtı arka· Röyter ajansı bildiriyor: Tepi! ma ım emesı ne ereceye kadar men, civanmert olanlan r.nktu, 
d 1 b 1 

hürmet eylerim efendim. .-
Hüniyet tepe- mecliste ticaret cemiyetlerine ait oRru o a i ecegi cayi teemmuldtr~ batta münevverleri de vardı .. Şi· 

caddeye çıkılıp ora· mtııakerat esnasında htikllınet eıra- Kabzımallar Cemiyetine merbut kah- 9 nisan 929 irden, musikiden anlayanlar da 
e.Lı_ ~- Şifledea de tram- !arına iki bomba atılınııtır. Mecliste zımal Esnafını böyle kUçtiklüklerden Unuan 1ıahınaollar eeıaqeli gördüm. 
_ --..s&llai a._ı.ı• ' n ·-L-ım• çok kalabalık vardı. Sıralardan 11çi1 tenzih ederim. K.uilH unaunaUi 

mKJDe tlllU parça parça olmut ve otunnlardaa Beyoğlunda sakız ağacında oldu· Fuat Ben "Avineli Klmil,, isminde 
nehayet bulacak· ç<>IU ~\r auıette yaralanmııtır. Ya· bir derebeyi i§idiyordum. Ona 

t ralınanlar anamda meclisin malı)'e Bu AQamban ltlb•ren dair kuJaiıma te}en her şey, bu 
~ ._ ..... bıka71 bitiren birin- mtifaviri sir Georp Schuster ve PERA SİNEMA DA adamın uılı, merhametsiz bir 

ı: . •olilcbacıye- iki, Gçüncnye. bUat merked komite&iıiin kltip ve kimse olduğuna bende bir kanaat 
' ---ak mttrabhut M. Ray vardır. Poliı e@ur _r&_~ _ ~ NİBLOlitJN eseri 

a 
• here pavan ven· derli81 biiıayı ıaımıı ve hnır bulu- ŞEı:·ı'ANI RAKKASE "'lıoltf.ııllll vardı. Halbuki onu gördüğüm 

fi::"- P• nau eflıası araııııpır. iki kişmm Ş.k h.yatına şit biast ve .bey~ı uman pfırmıtbm• 
~ utrlaciden befinciye kadar 'berinde bomba .""~~ter~ hu- film mUmesPlleri Bizim gibi giyinmiş; eezdan, 
~ kro. kontri birincisi ve lunmug ve tevkif edilmiflerdir. DA GREY veKLAYV BR()~ sömen anlar, dans eder, bedii 

lçtmeGaü dlrdüncüsü p ta k tm• de yrıc:a2lcı•mhlc komedi ve v.ARYEt! resimlerden koloksiyon yapar, 
..., _ _.,

9 
b' =-· ma.l-•.,. 08 na e b b Avrupayı bilir, Fransızca söyler _,,.... ..- ~,,- r-:- rogrammda fevlcalide taktirler• ,.ahar t,..., om a olan bir adımın Avineli Klmil oldu-

~ 11_. laalabüa ilk bitiren beş Nuyork. 8 [A.A] KA THLEEN ZAMMIT ve tuna inanmak istememiıtim. 
~~ puvanı mecmuu Bir poa ldareeiı'lde tlstU Albant FIDY GRUBE Bu adamı okad2'1" müsait bul-
-es ~ laaı&be da latanbul "alin H. Roeevelte hitabe• yazıl· lfaıraflıınnc:lan yeni numaralar, ek· dum ki: 

lıı. ~ birincili DDft· - Jılr bm içiade lıir lıoııolıe Jıo. Bsılntri"ik danslar. Loca ve numerolu - için derebeylik yaparsın. 
'lecekti lvnam9tw. koltukların evelden tedariki. a birader ?. demeğe cesaret ettim. 

~ 1ıaıe'; ....;ı· laıılu IhtiW ordusu ı'"R"A ... M ... O .... N ............ I eana •erciiti cevap pek tıktı; Aıı..~ ~ :..&a..-L edebilir. .... __ m.._ 8 (A.A] Z ayi - 1Cırkl11eli aalteri pberiadea onu aynen naklediyorum: 
--~ ..._~ . ..,._.. -.uuu.... aldattm Ye EyUpnhaD aakedik ıaber B babad ~ 9cl ~ az müaabalda Bir ihtiW ord\1111 vtıcuda ~ lbıden k&yt olunmııt Tezılail teaıteremle N OV, A Pi - u an kalma bir san'at· 
~ -aw. en laalGb&n idmana- me.k mak.udiyle ıetekkfll etllllf Nıafu cuzdanmu arı ettim ylQİlild ..._ tlı. 
~e ~-!-an amumt netice- olan pli bir cemiyetin 21 lall •lacatmıduı bıtkmtl 7ottur. B & L. .&.ineli Kamil B. illve etmitdı 
-...-L:~den 1.. .. -!n.oı:ye b.l-- tnldf edil•iP· Eylp IUltan ldlçitk kSJde - Bu mekruh 8111•1 ....... _.. q..._ .. ___ ~l - u..- Mtıhim miktarda silah ve ihti· ----· B l R 8111 ea ı ·~ Yı ~dılclan takdirde lllcnvane yazılar mosadere olun• No 16 mu~m 319 ~ugu-u • .i medikçe. vaz geçemiyeeelil. 

• Bogulan tayareciler - Madiit, 
9 [A.AJ - lspaayol tay~ 
C..ula ve Taulerin Orau ••hili,ade 
bilık.cıler tarafından bulwuuı aq1arı 
ispanyaya getirilecektir. * iktisadi memleketin hududa· 
rı - Washington, 9 [A.A] - Ame
rika hariciye nazın M. Stimaon ile 
harbiye nazırı M. Good Yektik« 
hududundadır. 

* Kalpaıanlara kaqı - c..n. 
re, 9 [A.A] - Kalpazanhluı öalDil 
almap matuf beynelmilel mm ... 
lenin tasdiki makaediyle içtimea. Ü• 
vet edilen diplomatlar konferaaıı 
açılmıştır. Konferansta 25 deThıt 
temsil edilmektedir. 

* Liberallerin programı- LciHla 
6 [A.Al- intihabat mUcadetmi mi· 
nasebetiyle M. Uoyd g~ libeıal 
fırkuı reislerine hitaben fırka ~ 
ramı hakkında bir heyamwae ll8fl' 
etmiıtir. 

• Mahrukat konferauı - LclıiMl
ra, 9 [A.A] - Sonbahaıda ı-m.st.. 
içtima etmit olan lııeyneılmilel ...... 
rukat konferamı bir rapor aepd 
mi§tir. 811 rapordan anlıt•ld .... 
göre kUrrei anda inunlanQ Mlla 
35 bin aene ihtiyaçlanua klfl P.t
eek mikmda madm k6mörll " 
petrol vardır • 

• Alman kabbıell - ... ' 
(A.A} - BlltOe Mkkuıda •IHll 
6rkalar aruında bir uıdapıa ..W 
IMılundaAu ioin koaliayoa kdrialll. 
tqkili temin edildi~ l&Dlleclilmtitiıt-



,, 

Seri, metin ve purüzsuz adım· 
Jarla yürüdüğümüz inkı\fıp yolun
da bir lahza arkamıza bakacak 
olsak mazinin bizden, n"syan gibi 
uzak a ığını görece iz .. 

Bir kaç sene içinde, mesahe 
mikya!rlanyla ölçülmeye k dar 
arbmızd kalan o tarihlerin sisli 
tabalcalan r ınd , devir devir 
kadın müstehascleri var: 

Çok eskilere gitmeğe lüzum 
yok, işte otuz ı::ene evelki kadınl 
Sultan devrinin hadım; muta
assıp şeyhülislam katunu, cahil 
feha esiresil.. Erkek karşı mda 
korku, hicap ve zilletten titreyen 
ba -Sclz m hluk, bir erkek kemi
ğinden yaradıldığına, yeaane m··. 

afat o rnk beklediği m h ile · dr 
W\'Arh c~nnetin, erinin ayağı alt 
ia olduğun iman etmişti; elbette 
eıkekten korkacaktı. Bu cahil ve 
esir kadın ge e ancak erkek 
önlinde zem bir hicap his edebi· 
lirdi, çünkü erkek iltifatı ona yal· 
nız dişiliğini ihtar edebilmi ti. 
Kadın, bu hususta, l elmır, ve h· · 
lır bir mata, tebire elverişli ehti 
bir küm s hayv nı, eskiyince 
bir kö eyl! atılan cinsi bir oyun
o&ldan ika bir ey değildi. 
Cemiyet, kamın, urf ve an'ane 
onu, tillete d · ürmüştü, kaşık 
dO,maııı, eksik etek, sırtta n· 
bur.. ibi öz t m illeri o za n· 
ki kadı içtim i evkiini pek 
bariz terir. 

işte, on sene evvelki mcşrutı
yet kad ; bir mücrim gibi yü
zün ~ · nikabı kaldırıp kaldırma· 
makta mütcıeddit, kendi b nli
fıine t ınas et ekten ürken, var
l~ın idmkten aciz bir mahlukl. 
'Yüıtinün pc · mag uş · y et 
oyualannda, ce il ve taassup he
yOllsını kudurt n bir bahane, 
ete · in deri "' ve kıs lığı mU..ıtti 
f cıtvalan~ tahdit edilen, özde, 
dilli bir meb.ek, sokaklardasopa ve 
tiilrilril ma maruz kalan 
bir av hycb •• 

Bu gün, bunların çoğu yıışı-

YOl'1 Ctlmhuriyetin b<tl havasın· 
da nefeti amrak, iı rr'ık h kkı-
na örmet görerek 

ı ~bul icra d5İrC6Uldwı: 1ıbri Nignr 
umın. Minaı v lııdı Kiyork.tan borç 

aWıtı mebalıgı maluma mu.kahil birinci 

deıecedo ipotek irtıe erlediği Uektıdı.rda 
9ace He!!l& hlltun rnahıılle!inin Çe~ e 

me,dnn ~olmd · cedit 34, 36 No ' 

ta!d.ma ~ıVJTcıit>a yalı kahvesi 11amile 
uıanı.f kaydea bir el emı iyekditeri ne 

geçlllr bir kUÇ(lh iti dtt k borcun ve· 

~en 6olıı.. ihalei e ~ı yesiniıı 
yapdmaatyçıau otm.. gl1n mqddetle tmuza. 

~ kcıtmlm!lflGt". Hududu: 5q tarafı 
~ Tevfik f§. ı• arkuı :soliğ beyin 

eml....._ ~ taTai'ı m de e koııu!an 
emtttlfn S9 bııçuk arşın ıerbımde wuh· 

taeı lemir' nbtımı ve ,.deniz ceph · keza 

tuikia mtint6'huı olan 40 argın tcrbıin· 

cfıe ..ıbtacı lSDUI' ~ ribtim ile mahdut 

•et.mm.. lM ar~ıu murab mda • ki 

J11f11ıa t..,ah abpp -.e yrı m c rol lkı 

t., ~ kepenkleri gayn 

•• -.ı. ~CG'e camlan kmk buyuk 

dJMcUw- ~ *"fı ap peykele 11 tı 

W. !Mit ,es lio kıyr:ıu.'ll muharnınıneli· 
6 daha faz\a ı.ualilımt 929 285 No do · 
ıMUMleda iılteyenler İstanbul icra daıre· 
ti lllOIA,.,de ubesine muracaat idebı· ... 

ı,...ma ta ·p olanlar kıymeti mu. 

... l elinbı fti2dC ODU Di&betinde pey 

-~ ıeWmi er.ne ı e\cri v L3 
mayaa 929 tarihinde t l den 16 sa 

ua. iı..lei evverm apı!aca~ n ml11· 
~ bbr.at J6 bıl ek&le hBZ!r pu· 
1-1 n l1tn o ur. 

Jlelsoğtıkl u renğ· 
olanların n:ızan dıkkatine 

Dr. Iİorhoroni 

= 

• 

' m ciz ye benzeyen bir istihaleyi 
· drak ederek yaşıyor. 

Artık, kanunlarımız kadın, er· 
Y k arasındaki imtiyaz farklarını 
ıl a e i, :kadın bir kaç eneden 
beri, mihri müeccele satın alınan 

"hri müc elle &okağa atılacak· 
bir m ta değildir. 

Cemiyette ve ailede bir kan
bur 1 bir kaşık düşmam, bir 
eksik etek olmaktan kurtul
muştur. Fabrikalar, müesseselerde 
kadın eli ve lmdın fılainin kud
reti de kendini hissettiriyor , 
artık erkek, kadına ancak bir 

rk daşt müsavi hukuka malik 
bir yoldaş sıfatı ile bitap ede
bi· or .. 

E velce sokak1arda mektepli 
kııl ra sopa sallayan, küfürlü 
tül iırükl\;r püsküren S itan dev-
rinin k dınla.n şimdi Cümhnriyet 
mekteplerinde torunlarıyla bera-
ber, aynı ırada ders okuyorlar!.. 
Artık sokaklarda, kttdınlann pe· 

Evinizi ve 
ıhhatinizi 

l\1ayi şeklinde i 

ile muhafaza ediniz 
s 

Sinek, sivri sinek, tahta ku-
rusu, pire, b•t "e saire bütün 

böcekleri iınha eder. 

··ro SUN kat'i tesir; 
yüzde (100) dür 
kokusu sıhhi ve 

güzeldir. 

ş 

I · ralık dükkan 
Şebremanetinden: Sebre hali içinde 498 

rinde 1, 2, 7 bususi numaralı barakabr ve 
6, S, 4 hususi numaralı barakalar gene mezkür rn 
36, 38, 124, 34, 32, 30~ 28, 1-2, 1 - l umarab bankalar 
halinde numaralı kahvehane ve mezkur mahalde 
kulübesi yanında 98 numaralı baraka kiraya verilmek 
ayrı ayn açık müzayedeye konmuştur. 2-5-929 tarihinede j 
olacaktır. Taliplerin şaı1nameyi görmek için her gün müıa 
girmek için mezkur tarihte levazım müdürlüğüne gelmeleri· 

@ @ @ 
.. ehremanetinden: 

Metromurabbaı: 

Sahası 

Oiilgerzade mahalle inin kirbacılar 24 78 caddesinde 204 .. o ' 
Mani ah Mehmetpaşa mahallesinde 72 0 129 o arsa yanında ' 
Kıztaşı civanndn fu tafa bey ma- 319 
lıall inde 882 ~o 

Klztaşı eh arında fu tafa bey ma- 2B3,4.5 
halle inde 48 No 
Kıztaşı civarında lu tafa bey ma- 265,73 
halJesinde 46 No 

Çırçır yangın yerinde yukarda yazılı eman!JI mali 
satılmak için ayrı ayrı kapalı zarfla müzayedeye konlD 
Taliplerin şartname almak için her gün levazım müd 
ne gelmeleri teklif mektuplarını da iha\e günü olan l 
çarşanha günü saat on beşe kadar mezkur müdürl 
vermeleri. 

şinden, tango, tango 1.. diye taş 
fırlatan çocuklar, bugün ihtiyar, 
kadınJann kollarını tutarak, Cüm· 
huriyet feyzini isareden mektep 
merdivenlerine çıkarıyorlar .. işte, ı 
Cümhuriyetin, zabıtasız, vaizsiz 
içden k ynayan ve bfiyük gönül
lerinden ilham alan yüksek ve asil 
terbiyesi ... 

,000 kilo Avrupa kınnabı mübityaası 

Bulun bu f yizler~en so.,ra 
az'z başvekilimizin, kadınlığımız 
için yüksek tal kı ve temenni
erine s mimi bir yer verdikleri 
kıymetli nutuklarmı okuyup ta 
co m m k kabıimiyd·r? ... 

Ulu Gazil Harpte namus, 
şeref ve hayatını kurtardığın 
·ı ürk kadınını inkılap yolun
d da en öne kattın, onu, ceh
lin, taassubun ha,in ayakları 
lbndan ç kip l-urtardım. Ona, 

mede iyet ve insanlık haklarını 
verdin,. 

Nihayetokuttun ve yazdırt· 
tınl.. Üzerimizde öyle btiyük, öyle 
hudutsuz h klann var ki, bu ul•i 
emegm nrşısmda minnet ve şü
kran hisleri nakadar aciz ve ifa
de~iz k h~or 1 .. - N. M. 

ı• c~ c•••a G•a••••••••) 

\ •....• ~'!'.~~-~~'!,~ ..•.. 
<ö nskerlik ıubesinden: 322 

do umlılar 15 nisan 929da sevk 
olun caklarfudan milrcttebata dahil 
oldp olmadıklarını anlamak UZre 
ub mize mensup bu do!rumluların 

yevmi meı urda muracaatf.rı. Bedeli 
na ·tı verer.eklerin de 15 nisana ka· 
d r bedelleriııi yatırmaları ı!An 
olunur. 

i dil !il l" t!i ınUdUrlUijynd~: Da· 
rUlfl.ınun mUd rr' lerinden Ihrehim 

Hakkı Bev tarafından Şehzeıde}laştn· 
da n lt hiınizin konferans salonunda 
Çnr~mbıı gtlnu saat 20 de Coğrııfiya 
hakkmd bır l onferans -.ezilecektir. 
Her t ~}~bilir. 

il t Tür' talebe birJiS'inden: 
12 ısan C'1ma günü aat 

10 da TUrk ocağı 1 tanbul merke· 
tinde kongrn toplnnaca~ındaa iza 
cemıyet murahaslarının teşrifleri. 

l ..... "a·o·r:rE .. 
e ililn tarifesi 

Abone ücretleri 
Uç aylı Ahı a lık eoelik 
J)ııh{J : s 9 l7 lira 
H ri~ ı n : 9 16 sa 
Adre6 Ddili iç.in 15 lrunıJ t,;nde

rilm li. 

eanliıııi 
25 k.ttruı 

50 

• 80 
ç nctl Jal 

llunci 200 • 
Bnnk ve mt1~ Maliye i..lJnfarı 

hasıısJ tarife}e tabidir. 'l~caret mUd· 
riTetinhı.. ırk !erin tııscılı hakhnd· 

a\d llAntarılc 'k!tıbi ndillikler Te ano
ili11 lan, santimi otuz 

k. " m ~b rea-
. e Ü lan, TUrk mf"kttpleri ve a ıırı 

re ı !in nılnıJ 1 ır.p:p 

Tütiin inhisarı umumi müdülôğttnden: 
5000 kilo~u 15 .Mayıs 929 \'C 5000 kilo u 15 Haziran 929 tarihinde Azapkapı anbarında 

te lim edilmek §artile 10,000 ilo Avrupa Kınnabı pazarlık retile ahu cağından itaya talip 
o!anlarm numuneyi görmek Üzre her gıın müracaatları ve ve,•mi mtına asa olan 17- isaıı-929 

atrihinde aat 10,30 da Galata da mühayaat komi .. yonunda 0 7,5 teminatı mu' kk telerilc bulunmaları 

T "rklye iş 
Bc:ı.:n.ka~i 

Sermayesi : Tediye edilmiş 
4,000,000 Liradır 

Müdürlük 

Şubeler: 
Ankara Adana Ayvalık 

?Aınğuldak 

Kay~erl 
Mersin 

lstanbuS Trapuzon 
Bursa Bolıkesir 
lzmtr Gire&on 
Samsun Edermit 

Müsait mnamelnt, Kumbaralar Ka a.lar 

Serma •esi 30.000.000 Frank 
Tcmnmeu t'edi}C edilmi:ı 
Merkı-ı;i idaresi 1 uınbul 

telefun be oglu : 

• 
070, 4071, 4072, 4073, 4074 

1 t:ımbul 2381 2382 

i Turki)edki ,u~lcri 
1 mir. anır.ılı, 6dana, fenıln . .. •••••••• 

' •'' ....... ) ... 
lı.,eJemeıık Bahri Scfit 

Bankası 

Merkezi 
Amstedram 

Galat.da karaköy hani dairei mahsusad 
elefoo Beyoğlu 371 l ~ 5 Merk 

taneai ittisalinde Allatemoi ban 
teld'on 1 a mhul 5f:I} bernevi Ban k.a 

llmıuamelltı ıve emniyet kuallin icarı 

1 atıwbuJ İMl daıreırlnclen: Bir borcun 
istı(uı için m 1ıcuz H aatdllla!t makar· 

rtt oda takımı we bal tlıkUd.arda bat 
paıarında 17 ı:ıisan 929 Ça.r§amba gOnU 
aaat l l buÇ"Ukta uulııcaıtından talipl~iu 
orada bulunacak memuruna ınüracastlon 
iliıı olwıur. 

~öyçe 
Tarihi te'aisi 1322 

Merkezi idare Berliu 
Telef on De;> o@u 247.248-984,985 

L'() is:cırıbı.ıl 2842.7-843 

Banka muamelatı 
ve kasal r icarı 

S ultanarnet be inci sulh mahkeiiiC=" 
sinden: Unknpam cıvarında Salıh 

pa a mahalle inde mukim ihen \ efat 
eden Hatçe Ulfet hıınıının terekesine 
mehkemece vaziyet edilmiştir. Mute· 
veffa mezburenin namına mul\ayyet 
35505 numaralı şirketi hayrıy hisse 
senedi zayi olmuş tirlteti mezkOre 
ziyaından di~er bir nushasını ita 
edece~inden zuhurunda hUkmU ol· 
mayaca~ı ilan olunur. 

Belediye reisi 
8'-lcdl~ elerin oa:r.an dikkatine: 
Ema} e mebani numaralan 25, Gah ... 

nize numarJlar kabartma 9, sokak ıa,ba· 

ları gahenıze 45 kuru!fS makine ile boya
narak imal edılmekte ve &Ur'atle gönde

rilme tedır. 

Sirkeci teneke eaç fabrika11 

Türk umumi tiyatro anoniın şirketi: 
T1irk umumi ıiyatro anonim şirketi 6 isan tarihli kararı muci· 

hince, 1926 senesi temettu bakayaeı ve 1927 Benesı temettuna mahsu1 
ben biuedarana beher hisse için 100 kuruş 15 Nisan 1929 dan itiba· 
ren her Satı günü saat 15·16 ya kadar Beyoğlunda Y e:şil okuğıııda lS 
numarada şirketin merkez idaresinde tediye edileceği ilan olunur. 

J)JKKA T; Hi edara ia e edilmek şıırıile 2 numaralı kupon dsrnga· 

Talebe el kitapları erisi: 

HENDESE 
Birinci kitap 10 kuruş 

ikinci « 7,S « 

Üçüncü « 7 ,5 « 

..JEOL.OJI 
10 kuruş 

Fl VOLO.JI 
10 kuruş 

HAYVANAT 
lOkuruş 

i u1mektep için ........................•........ , ................... . 

1 

Maarif vekiletince• muallim· ı· 
lerden mürekkep bir heyete 

............ ~.::~:! .. ~~~~~~~!~.~: ............ ! 
Müracaat mahalli: 

DEVLET MATBAASI 
Satış yeri. 

TREPARSOL 
Frenginin yeni ilacıdır. 

Bap olarak dahilen alınır 

ve şoroaııga ye-
rine kaim oUu 
Ecza}:ıanelerde arayınız Deposu: 

ASAN '.ECZA DEPOSU dur. 

B e~ o~lu beşinci sulh hukuk mah· 
kemesi icra hakimliğindrn: Jak 

Hatem efendi ile Mihal efendiniu 
pyieo mutasarrıf oldukları i\"e iıalei 
uyuu zımnında furuhtu mukarnr 

FriktiyUnde kahtane caddesinde 18 
numamarada kirgir Uç )tat Uzerinc 
dört oda mutbah ve ukasında bir 
mı ktar bcıb)e ~e derununda elekti
rik: ve &erkoz tesisatı ve mUştemilltı 

saireyi havi sekaenbet metre yetmi§bct 
santim terbiinde arsa o.zerine mebni 
ve mahiye otuz lira bedeli icara mer· 
but ve Uç bin lira kiymeti mubam· 
mineli hane mUzayedeye vaıedilerek 
iki bin lira üzerinden talihi uhdetin· 
de ihalei evveliyesi icra kıhnmı~ .ve 
tarihi ilandan itibaren on beş gllo 
muddetle ihalei katiyeai.nin icra&t 
mukarrer bulunmu§ oldu~undan 
yUıde beş ıaftlmile talip olanların 
kiymeti muhau1minesinin ~ üzde 
onunu pey akçası o1arak mu tasha· 
ben yirmi be ni an 929 Perşenbe 

gl\nU Y.e\a1i ant on beşte IBeyo~lu 
Eulh mahkemeci icras na 928··2556 
mımaral ıahtındi\ ml.lracaat etn;ııı>· 

mu§tur. 

Me%k.6r J l, l3 numaralı •ıtf 
mabel talımiııen 731 metro tcrb.'iııdl 
sadan 208 met~v muhtacı AAIPir 

bina :ve •7S meııo mllRP~ ~ 
eımdıın mürekkep bahçe ve d J 
b rap ah ap mutfak, 24 ~, 
att olup kumen ltU araziye ~ 

yedeyc gayrı dahil ç~medir. 

Mtı,ıemilltı M~anoa caddtlİP' ~ 
harem ,,.e selimlık kaplan lı-
miole Uç katlı tahtmd, .:kcpMlı.'li ti. 
romlu dilkkin şimdi <ıdıa ~ ...... ~ 

iki ,küp merdiven alttan biti ,J 
hohı;esiııde diferi barem dair~ ,ti 
tulumbalı Jtuyıılu mııtfak dild' I 
bUyilk bahçedoclir, iPi1 .... """..,.
laplı ild gusulhaneli yedi oda * 
bir salon tavan arası b6ytik bir -'., 

aralık mahallerini \"e saireyl ._,.- / 

çede elli kadar me)'Y& ~ /. 
agacı urdır. Mezk6r baneaiD 

iki hissesi mUzayedeye k.~ 
numaralı ~akıf bah.çe de~ d,o'fll 1' 
setli :mahfuz aısıf mAtWe ~ 
cut biıı ekteD dört ~ 

-tonoz mahzea ve i»ir aıilUlr ;ta# 
\-aniır, 

ct1 Mehmet Ye dainıi beJ.edi1• 

HUMli et Fmıa ha S-8 "'-~ 
sı, Def teri!ar Aguı B. vereeekıd 
leri ve Fatih, Nipncı ve ~ 

sobiıJe ınahdut, Beıı i~ ~ 

kı>-meti r~i 11m liradar ~ / 
cı CelDlll ti. ,dip ~lfl- ,,,.u" ~ 
kindir. Men.er ~ _., ~ 
daha ziyade malOmat ~ --~ 

htue1ere musip k1ymetl 111~' 
niıı yuzd, onu nlspetiade pe1 ~ 

927-4675 evrak numara.11111 ~ 
nıtirayede tubeGnc milr~ • 'tll 
.. ış.o.<»11 loribiado - .. ~/ 
biriDci u.Ieli ,.~ ~~ 

Z ayi: O.ktidar .W -~~· ~ den al.mı.§ otct.Jum 
riyemi zayettim. Ye&ıiliDi 
dau etkisinin bUkmU yoı~ıur· 

306 Dol'f~!°~ıJ 
r t - . 



. ... . . . 
udyük Tayyare pi~ankosu keşi

eler her ayın 11 nde dir. 

l.9..nco keşlf;le 11 Nisan 929 

•avcK iKRAMIVE 
40,000 Liradır 

Ayrıca: 

l.1rellk lkram1yeter ve 

10,00C! 
t.tra1ık bir :nükA.t'at. 

Bu keşided e cem'an : 3 900 
numara kazanacak 

v'l'a.lı.k. h~rıeler 
-'k akıf akarlar müdürlüğünden: 
~ cıvarında Şirmcrd ~\"U§ maballesin<ie Arpa manav aokağnld& 10 No. ha.ne 
\'" ~ııada Kalendemane mahallesinde C!.mıi ~erif sougında 4-7 . o. hane 

' h.ıı. e Camcı aU mıı1ıa11esinde tramnv caddesinde mektep mahalli 

~e. ba~ındn M;mar ayas mahallesinde Ye~il tekke sokatuıda 2 No. 

~:f~~~vannda KfıLip ma.slihaddio IDAhallesinde mektep sokafıoda 2 No. 
~'iamekte~l 
~ebl Kau .bat mahallealııde Bala tekkeai ao~ında 27 No. Sadık 

~ ~ papda S.nc:ak.tar ihay·.reddin tekkeşi s~a bAne · ıile meanıta hanesi 
~._. Be,tsid ce4id ,mahallesinde Sadiye dergAhıDU& acllmlı~ tuau 

~ ~~e Duucl pap caddcainde J.2.14 'o bektaıı ~ 
-~ f-.u malaalleliiinde Cı«al otlu ) oku uııda mcJÇit ~tdaaliadt l No. oda 
t...-: llllaeı 
ilt.~ K.ıa Nı.aiuuet kaptan mahallesiode Kıulımehnıet .ç~w ıoka,lında 

l Kiralık diikkanlar 
~i h.vlmur la 56;90 ve 96-47 ve 46-102 o. dUkkialar 

... ~ ~da ~eı$ci .so~nda 22-24 No. Juk~n 
~ ~eller t;,ı\·ar dn Hacı mustafa ağa mahallesinde 'f~cutar caddesiade 

~ Orbaoiye c dıicsindc mektep t~unda 9-2 No. dük.kin 
~~· O.ıbaoıje .caddesinde mektep tahtında 354 No dukk.ln 
"'S::ında lr&mHI) caddesinde 46-38 No. düklı;An 
~ ~r ClddNia.de c.ui ittiaaliıade 18 No. dükkla 

\' 4lla Kahvehane sokaJında 14 "<' 4 ve Kazazlar eokafıoda 16 ve 27 ve 
lt ~le IOkakta M ve Kalcılarda 90 'f>C Ka•;af'Jarda 7 ve Hacı memiı tokat~ 
~,01ancılar kapımıda 11 ve Çadırcılarda 31 No. dUkkAnlar 
'ili '1 cıvannda Katip ma•lthaddin mal allesind" Cerrah paşa caddeıiode 
~ '-'k.tebi ı.Wında 58-7' No. dükkan 1''-.C. :p&p maballe Ye caddcsınde 451-393 No. dUlı.Un 
'~ ılruı.•ay ıeaddeahıde i-2 :o.·e 11 ve 15 No dükkln 
~· Rum memet p&,§8 mahallesinde Çeşme meydanı caddeainde 2 Ye 4 

\ ~ ........ 1 dUkklnlar 
~ ~ Selimıye mahatlesinde kavak iskelesinde 19, '21, 23, 25 numaralı 

~in 
' ~eti .C.ede melıalleUöe 92 numaralı mapza 
~ ~Uıayede: 4 Niean 929 tarihinden '1:l Niaao 929 Cumartesi günü ıaat on 

~~~er emlik kfrava vorilec.fönden mııuıedeıe .... ı-nııu. Talip-
ılL~ e olan B<>ll ~UnUu 6alt on dHrt buruğuna kadar ~rtnameyi okumak 

UVakkate ıta ederek milr.ayedeye i~tirak etmek llae !ataııbul Evkaf 
'-._ ""'- YJ.kıf akarlar mödürlq.11-Uııe mUracaatl&n jlin olunur. 
~ ~~-nılııtemtlMtı bakkındıı malümat alaıak · te enler bu maddet ıwfında 

:-.ı.ıı. lllUnıc:a.aı ederek ecrı misü ıapo .. lan•ıı görebili:ler. 

~nanıere ~atranı H~kkt S~l'ftfl'I 
FRANKYAN HANI 

~KİRALIKTIR 
flcia Fermcnecilcr sokagında Şirketi bayriye biauı itais.Iiıule 

S Katlı ve ~ cepheli 
~ICJ..t }, R E N K Y A N B A N l 
.i.a.~' •etüecektir. Her turlu esbabı i!tirahati cami olan tıu mü· 
~~ ;-, .neuere. müeaesati idare7e ve ticariye)·e gayet dve· 
....._ ~t te er Jc.ua beheri Uç vaai odalt iki ,kıaım mevcut olup ayrıca 
~ --~ı ve bir kıstındu diğerine muvaselç kabiliyeti vardır. 
~~IS r aem 4eair.e hem -caddeye nazır iki cepheli e kendi 
~. ~ ve iıkelesi havi VASI MAC.AZA dahi kiraya veril.e· 

Fıreokvao ıhanına mUnıcaat olunması. Tel. Dev~. 8080 

......... _····---·--·-.. ,. ............................................ -.... ~ 
Emvali metruke ilanları 1 .... : 

··------·U•l•l-•a--1u._.a .. m1•1aa ..... aaMaWlllaHllH .. l9Wl-l'"""ltt• 

"1d.ttm Sokefı No NeYi l.an 
Lira Ş 

i'AikGy Ayanikola Köybaşı 195 Gazino 20 Şehri 
\iteyı Yenigeltir 169·151Dükklu 12 • 

Bttlbul dere 7.72 Mapıa lD • 
Bagdat cadde.i498 DükkA.ıı 96 Seaevi 

:-.~~ Ali •· Sarraf 4 Haue 8' • 
~ Vapur iskele.R 41 72 c 

~lcaıni Fener 27S.240Dtikk&n 150 • 
Jtiıılik 8 Hane 96 • 
~ Caddesi 4549 mu dtikkln oda 120 • 
~.....,p&§a Oton efendi 27 Hane 240 • 
N • • 29 DlikklD 60 • 

1~ Cadd ' 9 Hane 40 • 
~ ~;:"_ ıı.ı:;cci karJMebmct Fen:1.caddMI 7°19 Dök.kin 270 • 
il.~ Uvadya • 18 Hane 72 • 

~~-~Ilı.~ n:'uharrer emllkin 29. 4. 929 tarihine ml1sadif Pasarteai gUnU 1Ut 
~ len mukarrerdir taliplerin Emvali metnake icar komiayoııwıa 

Emlak ve Eytam Ban <asından: 

Ad el. Llrall lcı,L 
&s ' lı-1eukii Bedt'H ican Lira 

138 Büyukadada Nizamda fer oğlu köşkleri 1500 
ruımiyle nıaruf ıiç bap 1<61k. 

BaJô<Ja m~er l)CJıkkr bir .e~ Adt~ık ve pazarlıkla icara 
rapkdileetğ "mkn taliplerın Şubemiu ınrlrik<JıOt erle,,U!leri~ 

-rmiak ve Eytam Bankası fstaİıhul 
şubesi müdürlüğünden: 
Esas o Mevkii &deli ic.an sencvisi 

Lira 
96 2 Galatada Sirkeci iskelesinde mezbaha müfettiıliği 

mi·· temjlAtından 4 numaralı d6kkin. 
22 B "çinde Mesarburnu gazinos~. ıoo 
24 Şiş ide İzzet paşa çifliği dahilinde 7 numaralı Tuğla 290 

furunu. 
81 Kadıköyünde Kuşdilinde dere kenarında 18 ve 18-1 750 

numaralı arsa. 
144 Çırpıcıda 669 d6nümden müfrez 10 dönüm tarla 100 
144· Çtrpıcıda seyir mahalli ve ma oda kahvehane 55 

Amliik '>le Eytam Ba_nkasına ait balada muharrer emvali birer 
senelik bedeli icarı şeraiti atiye ile miiz1lyedeye çıkarılmıştır. 

i - Müzayede müddeti 24 Nisan 929 Çarşanöa gününe kadar 
olup ih~le muamelec:;i )evmi mezkftrda saat on altıda icra olunacaktır. 

2 - Bedeli icar ilk takjti ihaleyi müteakik verilmek üzere üçer 
aylık müsavi taksitle tediye olunacakttr. 

3 - .Müzayedeye işnrak etmek arzusunda bulunanlar Bahçekapıda 
Emlak ve Eytam Bankası lstanbul şubesine müracaat eylemeleri. 

Halis Hale" ıaglaıi, 
Mide hast.alığındaa korunmak için yalnız "Halep yağı,, kullanınız 

Sütten mamuldur, ve sızdınlınıştır. 
Y ağlar~mmn mahlut olduğunu ispat edene 

500 lira ikramiy veereceğW. 
Asma altı, No. 22, Ferecullah ve İskende'r 

Braderler. Telefon: le: 1585 

Gümrükler muhafaza miidirliğinden: 
7 Numaralı Motöra vazzedilecek az müstamel bir makine ile gü· 

verte ak amının cfiz'i tamiratı aleni mfüıakasaya k ... ulmu~lur. Müna· 
kas~ ve ihalat kanunu~daki ş:raiti. haiz olan taliplerin miidiri!etimiz
dekı şartname ve keşıfnaınestne ıttUa husullinden sonra münakasa 
günü olan 20-4929 Cumartesi günü saat 14 te depozito akçe ile mu· 
lıafaza müdiriyetindeki komisyoı:ıa müracaatları. 

Emlak ve Eytam B'ankasında~ 
Satılık çayır otu 

Çırpıcıda Kahvehane ittisaliade tahminen 200 döuü~ mıkdarında 
çapr ot mahsulu biçtirme \'e toplama masarifi mü~terisine ait olmak 
üzre 22 Nisan 929 tarihinde bllmüzayede satılacaktır. Talip olanların 
yevmi mezkftrda saat on altıda l]ankamıza müracaat etmeleri. 

M üz'iç ökeOrQklerl en 
çabo.k iyi eden &9 . . 

• 

Krezival 

DENiZ L1SES1 l\fÜD1RL1GiNDEN: 
He} Leliadada l.airı Deniz Lisesi bu -ene Haziranının birinci günün

den itibaren aşağıda i §artlarla talebe kabul edecektir. 
1-Lise VEI orta mekteplerin Sinci sınıfını ikmal eden ve ya o sınıfın 

tekmil d?r lc~nden imtihana talip oJanJar (Yaş 15,16) 
2-Lıselerm 9uncu sınıfını ikmal eden ve ya o sınıfm tekmil ders• 

!erinden imtihana talip olanlar (Yaş 16,20) 
3-Liselerin lOuncu sınıfını ikmal eden ev ya oımıfm tekmil ders· 

lerinden imtihana talip olanlar (Yııı 17.21) 
Müracaat usulü : Liae müdürlüğüne bir istida verilir ve buna atide-

ki evrak raptedilir. 
1 - Fotoğraflı nufuc; tezkeresi yahut musaddak sureti. 
2 - Acı şahadetnamesi (bir seneliği geçınem~) 
3 - ezuıı olduğu ve ya tahsil ettigi mektebin fotoğraflı şaha

detname v y,a tw diknaınesj. 
4 - Ai esinin ve kendisinin lıilsnü halini milbeyyin mahnlli hükii· 

metinin fotoğraflı ilmühaberi. 
5 - Mek be kabul olunduğu halde her türlü kavaıııin \'e talimatı 

aynen riayet edeceğine dair velisinin ve kendisinin teahhüt senetleri. 
6 - EYJI olmadığı ve tahsilini terketmek ister e ve zabit olma dan 

evlenirse mektep masarifini tamamen tediye edeceğime dair velilİllin 
klitip adilce musaddak senedi. 

7 - 4 adet vesika fotoğrafı . 
t.n;,J.Jl rnildı:leti Haziranın 15 şine kadardır 

raınan 

nkara .n 

zade hanı 
ddesinde 
lt ....... _a ... = 

Bu kere ) eni oolliolunaıı 1'üı·kçe hurufatla 
thaamızda ga~ f:"t nefiz urett 

İ§l ri ~apılnıaktadır Ezcüınle i aretlıaııelere 
mahsus fatura, bono~ çek uıektupluk kaat vıe 
zaı·f, kart ad:re , davetiye kartdövizitler maden 
ve lastik üzerine mhiir ve darnğalar imal 
edilmektedir 

Bilha sa doktCJrlara malı~u~ 1 r,çıete kağıdı bın adedi iki 
buçuk liraya, ve mektepliler (çım JOO adet kar.düvizit nefü 
kağıtlara ! ıatbu olmak lizrP i:i J•unı a yapılnıaktadır 

Ta .. radan vuku bulacak ıpari ler geı·ek 
fiyat ve gerek nefaset h .usunda müşterileri 
meınııun ed ?ek ıo-ııı·ette imfıl ve serian irsal 
olunmaktadır. 

Ve ınuhteLif ren uzerinde 
etıketler .. 

btanbul Yatı mektepleri mubayaa komisyonundan: 
Gazipn u Yı.tı mektebinde hi.r kıt'a keşifnamui mucibince yapılacak b.p 1adill& 

kapalı ;arf tL"'lllile m nakasaya konuJmuııur. İhaleli 254-929 peqeobe ~ &aaı l6 
da Ortaköyde Gazıpa,.a Yatı mektebi mUdürlUk dairee.wde ıacca edilecektiı. T~ 
ydıde 7 buçuk nlıbetindeki muvakkat teminatlarını Fındıklıda Gtııel !!Zlnatlu akade-
mi.sinde ük!ck m kteplcr muhasebesine le'ıdi ıle makbuzunu ıeklif adi Qe 
koymalıdırlar. Toklıflcr perşe be gUnU saat on be§ buçuğa kadar komisyon r~ 
\'erilmelidir. Şartname. keŞifnıune her g n Ortaköyde Gazipaea }ah me1rlebiade 
görlilehilir . 

Orıııan ve Arazii vakfiye M. 
Burgazadasında (Kalpazank.aya, Halik, Kalog~r) ve KıuMıa~

(ÇakıQ me,kiindeki çiroz kurutma yerleri ayrı ayrı icara ~erilecektir. 
Müzayede i (13- i an-929) Cumaıte i günii aat onbeşe Wardır. 

Talip olanların Istıınbul E'kııf müdüriyetinde Onnan ve Arazi daire&ine 
müracaat etmelni. 

1929 llkbaharmm büyük sürpriıi,ni 
Golatada Karaköyde \' ozvoda okajı kartuımda 

KSELSIO 
Büyük <'lbıse fabrib.sı, tarafından takdim olunacaktu. 

Müntalıap f"§itleı imizi görmeden lıiç bir mübaıyaaUa bulun11~ 
Bey efendilere çocuklara mahsus 

Son moda bi~imlcrde ve teminatlı cinsten ıuuhtelif lngiliı ve 
faotaY.i kumaşlardan 

K t •· } , ve spor 15 liradan os um eı ko.tümlcrj itibara 
Meşhur MA IDKL BER Cı.narkah ve en mükemmel 

gabardindeo her ıreokte 

Pardegu'· let• ve müDiehap çe~itlerde 25 · _U.radan 
o Trençotlar ıtibar~n 

liJinmı efendilerle genç kızlara mahsus 
en on moda ve her renkte müntahap ~e~tlerde ga,bardin 

M t ı ve Kasha 15 1/ 2liraclan an O ar Trençkotlar • itibar.en 
Ôlçü üzerine ismarlama için hususi dai~ 

'l'EDİYATTA BÜYÜK TESBILA1' 

Enıniyet andığı Müdirliğinden: 
Emine Faıl~a H. mın ·14514· ıkraz ııumaralJ deyn senedi mucibiın.co f1!ai .,, 

eandığtnden ü ıluu ('flediği meblağ mukabilinde Sandık namaı:ı merhan ~uhuau 
Cıı~aloğlunda Kapah furun Cezri Kasımpa a maha~esinde tolla fc~ri 1i01r.almd.a 
eski mUkerrer ve ~eni 28 numaralı mcıkür hanenın bir kısmı 90 diger to.mı IS 
arım arsa üıenne mebni birinci kısmı. alapp fiç .•kuıei i Ur~ir öç buçuk kattan ibare. 

Uçer oda, ikiıer sofa, bir m~k,. bır kuy~, bır sarnıç., 38. u~m bahçe .,. •ttıtt-M 
Jltı ıairevi ba'iİ iki)e mUııkasim hır hanenm tamamı ''adC$l bitammd.a bonaa yfi 
meıneainden dolayı sattlıia çıkanlarak 8905 füa bedel ile mUıteriai ....._ kdl 11,a
rarı çekilmiı iken bukerre ylhde on 1&111 ile ba ka l.ıir muıteıisi ı;1karak mtmi• 
bedelini 4296 lira) a ibll\ğ eylemiş olmaaı ciheti le mezkOr hauenio 13 • 4- 929 a.vDıı.e 
mllsadl.f Qn\lınilzdcki cunı::ırtesi gUnil tekrar ıon ı ıl1.ayede11inin icrası ve nıuame~ba 
ikmab mukarrer bulunduğundan talip olanların mczkfir günde nıhayet eaat pn altıya 
kadar Sandık id8re!:inde hazır bulunmalan lüzumu ıl!a olunu. 

Gaip aranıyor 1 Müe sesan sıhhıye müba. 
Bunda~ beş ne evvel btaobulda yaattkomİSfODU riyasetindea: 

asker iken gaip olan falkaralı Hüseyin Bakı~köyde kain emrazı akliye 
o~lu ~ref .,e b·raderi Alat>ddinin hayat ve a~abıye ha lahaneJiniıı infq.ta 
ve mcmatlarını ve la bulunduklan ma· bitmiş olan Çamaşırhane bina"U 
halleri bılenlerln insani)et 1WJ11Da ata· konulac.ak buharla müteharrik 
~ıdaki adrese malumat .. ermeleri rica ala~ı ede\•atın tanzim edilen olhap
olunur. Mall\.arada Hacı ebhat mahalle- takı şartnamesi veçhile ve f3 

ımde SUleymao oglu Ali risan 929 Salı giıniı saat onbcote 

T 
eluıUt ınıaşımın 33680 numaı:olu ~uz- kapalı zarf usulile ihale edihP.k 
danımı tatbik ınubrltJDlc r.ayı ettım. üzere münakasaya konulmll§tfir. 

Yf'.niiini alaca11mdao hUkrnU yoktur. Bu baptaki armameyj rJ>rmelı. 
Mütekait yüzbqı: Adem ve fazla izahat almak istayi:ııı.riıı 

mezkfu- komitıyona müraoaatlan. 

B 
eyoğlu dördılocU Sulh hukuk mah
kemc•inden: Galaıada Tophanede kad-

riler ) oırnıunda 104 numerolu haned ... 

ikamet etmekte iken 24 Şubat 1929 ıt&· 
nhinde vefat etmesı <Uzttsne terek<:s:ine q. 

r.iyct olunan bed tant Ali GuJıun efendi· 
nin mezkOr h&nede me\cut eşyayı met-

rukesi bilmU:r.ayedc furubt cdileceginden 
talip olanlann ,cvmi mll.za~~de olan 15 
aiaaD 1929 paart,.ei saat 9 da mahallindel 
}uU'Jr bulunmalarJ 1Uzüml1 ilan olunur, 

T ebUt maaaımıu 22820 numarola cuz· 
danımı tatbıJ... mUhUrUmle ıı:ayi ettiın. 

"leııiıini alac&gımdan hukmu ~oktur. 
Yusuf SaLri 

J stanbul İcra dsıresınden: Bır deyaia 
ad · lediye.ı•d• doiayı ~ " 

fur btu mukarrer oiao bir Jet 3-879 
numara mukay et F.ort ntomobili l" 
4.929 tarihine mUsadif Paar giinu saat 
.9. dan .ıı. e kadar A>asofyada binbir 
direkte Hacıferbat mahaDeande 'J:1 auma
ralı garaj tsntnde ye ·5· ÇHal çtm.to 
Te .5. çu,..ı alp ve ·5 çuval 11~ 
ve •2• dama~ keuap ve ·100• kilo 
l&r'l tos bo)a .:;o. Jtilo .>etil boya aynı 
gl.lD ve .tarihte sut 0 12° deıı bire kadv 
Galatada Eaki g\lı..rtilt sokaiında •4ı. 
numaralı mafuamn ISnUnde bilmtbayect. 
furut edileceliJıden talip ol&ıılar mabaJ. 
linci• ham bulunmaları illn olunur. 



Seyri sef ain 
Merkez Acentesı : Galata 

Köpıil baeında. Beyoğlu 2362 
Şube Acentesı: Mahmudiye 

ham altında. lstanbul 2740 

TRABZON İKİNCi 
POSTASI 

(KARADENZ) vapuı u 11 
Nisan Perşenbe akşamı Galata 
rıhtımından hareketle Zongul
dak, İnebolu, Sinop, Samsun, 
Ünye, Fatsa, ordu, Gireson, 
Trabzon, Rizeye gidecek ve Of, 
Trabzon, Polatbane, Gireson. 
Ordu, Fatsa, Samsun, Sinop, 
lneboluya ugrayarak gelecektir. 

lzmir sur'at postası 
(GULCEMAL)vapurul2Nisnn 

cwna 14,30 da Galata rıhtiımı· 
ndan hareketle cumartesi saba
bahı hmire gidecek ve pazar 
14,30 da 1zmirden hareketle 
pazart~ sabahı gelecektir. 

vapurda mükemmel bir or
kestra Te cazbant mevcuttur. 

Doktor A. KUTiYEL 
Elektirik makine1eriy1e be1soQuk· 

. u, ld~ar darhöı, prostat, ademiik· 
ildar 11 bel gevşekliği, elit ile firen· 
'iJI aOrısız ~avl eder • KarnkHyde 
ı8arekol fınm sırasında N• 3 • 

Ademi iktidar 
VE BEL Gb VŞEKLlCI ,E 

En müessir deva Seroin haplandır. 
Deposu lstanbul Sirkecide 1 ken
deriye oteli ittisalinde Ali Riza 

eczaneaidir. Taşraya 150 kuruş pos· 
ta iJe gönderilir. lzmirde CC'lll ae· 
polannda ve Irgat pazarında ki ec-

1,anede bulunur. 

} tanbul icra dairesinden: Kuz~n-
culıta yeni 6okakta atik 13 No 

madam Esteryanın Sepon Civanytrnn 
olan bol"CUndan dolayı indelmüut· 
)ide iki bin iki yfu elli lita. bedelle 
talibi uhdetinde isede bedel mezkOr 
haddi layikinde g~rUlemediğindcn 
mtııayide bir ay müddetle temdit 
edilmietir. Hududu: cephesi tariııi am, 
tarafeynı Hayim Baha ve şUrekô.sı
nııı hanesi, arkası Efrayim Bf'nycmin 
anasiyle mahdut yUz on iki buçuk 
111110 terbilnde araziden yliz altı ar· 

tın mtırabbn apartman, nıUteLakısi 
arkada de }alıktır . Mttştemil tı, 
bodrum katından mada üç katta 
sofa ikisi şahnişli ve ikisi bal· 

konJu ve bir kısmı dolaplı sekiz 
oda O.o eof a Uç heln zemini 
ve ocaktan elvan çini mermer 
yalaklı ve sabit kazanlı maa tefer· 
ruat terkos muııluklu muntazamen 
a.o matbnb, sofada ytik merdiven 
altwdn dol p sokak pencereler-i bu· 
luaan odun •;e kömUrlUk, merdi\ en 
ha§larındaki ualıklar camnkanla 
mUhe zhaziccn kllgir muceddet olup 
derdounda Baulto ve Jak Kohen 
n medywıe madam F.ater mukim· 
dir, daha fazla malOmııt 928 · l 0608 
oumaralı dosyasındadır, i~tirasına 
talip olanlar kıymeti mubammene i 
olan dı>rt bin liranın ytızde onu nis• 
betinde pey akça mı teslimi vezne 
etmeleri ve 15-5-1929 tarihinde at 
OD altıya kadar mUzayide şubesinde 

lhalei kat'iyesi yapılacağından mU:.· 
terlleriıı tarihi mezkOrde hazır bu· 
lunmaları ildn olunur. 

Zayi - 35-·36 senesinde Vefa lise
ainden alm1~ oldu~m ta::.diknamemi 
uyi eylediğimi ilan ederim. 

Sll Rahmi 

f atubvl uliye mahkemesi Oçlincti hu· 
kuk dairesinden: Mttddeiyc Nazmiye 

hammm mnddealeyh Anadolu Kanlında 
Do ııak mahallesinde ha:.nam sokaifında 

18 No in hanede mukim muammer bey 
bini Burhan efendinin aleyhine açtı ı 

bo anma davuınm icra kılınmakta olan 

tahkikatında Muammer beyin ikametgıl· 

hmm meçhul olmasından layiai iptidaiye 

alelusul iJAnen teblig edilerek mtıddeti 

zarfında cevap vermediğinden bittıılcp 

hakkında gi) ap lwarı bilittihaz bit ay 

mUddctle ildneo teblıjfine karar verilmi§ 

olmnkla tahkikatın brak.ıldı~ı 14 Mayıs 
güuU at l hazır bulwıması ve ya vekil 

.. öndermesi il n olunur • 

' 
ürk Ocal( ar erl\:ez 

ettiği Büyük Eşya ·ya 
Cins 

Kapalı 929 modeli 'Zl katalog Notu beş kişi Buik otom() . ıı 

" 929 " Şevrole otomobili 

Pırlanta pantantif 

" küpe 

salon halısr 

Pırlanta pantantif 

Piliitin ç.ift kapaklı erkek saatı 

" Kadın kol ı,aatı 

salon lakımı 

İpek seccade 

Hah seccade 

Hercke battaniyesi 

" 
,, 

" 
" " 
" " 

fantazi ipekli yd tığı 

" " " " 
" " " " 

" 'c ,, 
HerCke kumaşından yastık 

" " 
Herekcnin ipekli mendili 

, Be}koz Fabrikası mamu!fitmdan lıavul 
,, 

" 
" 
" 

" " 
" " 

" 

" " 
" mektep çanı 

" eğer takımı 

" evruk çan tanı 

" " 
4'' " 

n 
a 

Adet Fiyat 

1 5000 
1 2500 
1 2200 
2 18.50 

2 
] 

2 

1 
10 
10 

2 

20 

80 

50 

50 

30 
20 

10 

10 

10 
10 
5 
5 
5 

200 
20 

20 

50 

5 
5 

20 

50 

900 

600 

500 

400 

250 

200 

1000 
250 

100 
10 
15 
20 

25 

30 
10 
20 
25 
30 
25 
20 

3 

50 
30 

5 

100 
50 

20 

10 

Liradır 

Yekun 
LİRA 
5000 

2500 

2200 

3700 

1800 
600 

J.000 
400 

2500 
2000 

2000 
5000 

8000 

500 
1"!50 

600 

500 

300 
100 

200 
250 

150 
125 
100 
600 

1000 
600 

2:-0 

500 

250 

400 
500 

Esirgeme Dernegile Hilaliluımer sannt evmının Şömcn dö tabi, 231 - 3178 
• 

ipekli bluz, yastık, çay takımı, masa örtüsü, ipekli koııbinezon, 
eşarp, çam:ışır takımı gibı nefis eşyaları 
Zarjf bir oya 1 20 

25 
25 

20 

25 
25 

El işi bir obajur 1 
1 

!ki parça ceviz sıgar kutu u,dokuz parçn işlemeli fildişi hanım cıga· 22 4.50 

rn tabakasıle on bir adet gümüş mineli erkek le kadın sigara tabakaları 

İçerisi 1ürk tipi miııyatürlerle işlemeli bijyük paravana 

iki küçük paravana 

Gayet musanna çerçeveli minyatilr 

Hattat Nuri efendi tarafından bronzla yazılmış levha 

" " 
,, " 

" " 
" " 

" " 
" " 

" 

•' 

" 
" 
50 

50 

40 

60 

" 

·' 
c. 

" 
santim 

" 

" 
" 

" 
., " 
" " 
" " 

tulünde vazo 

" kavanoz 

anında tabak 

tuli.inde vazo 

" 

" 
,, 

Türkiye ~filli İthalat ve ihracat 
Anonim Şirketinden 

31 Mart 929 Pazar günü alelade senelik içtimaa davet edilmiş 
olan bissedaran heyeti umumiyesinde nisabı müzakere hasıl olma
dığı cihetle içtimanın 21 Nisan 929 pazar gününe talik edilmiş 
olduğundan hissedaraoın yevmi mezkurda saat 14te Ankarada bima· 
yei etfal merkezi umumisi salonunda hazır bulunmalan ilin olunur· 

Ruznamei müzakerat: 
1 - 1928 senesi meclisi idare ve murakıp raporlarının kıraatı, 
2 - 1929 senesi bilanço, karu zarar hesaplarının tetkıkı ve 928 

senesi temettüü hakkında le.arar ittihazı, 
3 - Medisi idarenin ibrası, 
4 - Yeniden intihap edilecek azaların intihabı ve hakkı buzur

lannın tespiti, 
5 - 1929 s .. nPctl ir•n nı•ı•'l'•·ın ,,. .. a .... ı,, " Ü<'r"'~n:,, t"'cı"";+; • 
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15 sene teminatlı 

dakika şaşmaz 

Sİ GER. 
saatlerini kullanınız 

Fenni go;:lUklerin her nev'i 
Depo u : lstnnbul kl>prll başında 

GHAMATOPOLO biraderler 

.. •::::::: Dokt:or -····ı···· .. ~··· ...• 
• • • ! Haseki k4.dınlar hastanesi Cilt il 

l
f ve Fırengi Hekimi !! 
iCev t er P ~ ~ 

fi Turbe de Eski Hilali ahmer l~ 
:: binası. Tel,: lstam. 2622 :: .. .. . :· 

• • 

~············~················~······ ............. 
ı Fındıklıda M. l\f4 ve aleti satınalma 
• : komisyonundan: 
• .................................................. l~ 

}3 kalem keser, testere, masa, çivi 'e ire ihalesi 274929 cumartesi 
kalem renkli kalem ve mUrek.epler, k lem ve uire 274929 cuınsrt 

Hnrbiye dairesi ölçıne kıtaatı için rina ve miktarları §llrtnamesinde yazılı bulu 
me malzemesi ayrı ayn şartruunclerle vo kapalı mfla hizıılannda ruılı tarihle 
leri yapılacaktır fartnamesini almak \'C numunelerini görmek ve tiltliflerin.İ 
i teyenlerin komi.,yonumuza müracaatları, 
32 kalemden ibaret (.lira, mes:ıhıı ocridi, pcrğcr takımı, cedvel, vatnan 

gıbi) alat \e ede\'Otı tersimi~e kap lı :zaı:ıfla munnknsaya korunu tut 

NiMn 929 per enb~ gUnU saat on dörtte komisyonumuzda ynpılacaktır e rt 
~ve numuneleri görmek iste~ enlerin komisyonuml128 mUracaııtlan. 

25 tnn .. nobetci mu~ambıısı paıarlıklıı alınacn tır ikalesi lS.4-929 PU-!rt 
t 14 te yapıhcakur. Taliplerin rtnamcsini \C mu,şamba psrça n 

komİ!}onumuulıı gbrmeleri \e ihale gUnilnde teminatl rile komisyonunıuı:ı g 
•••••••••••••••••••••• 
f Mekatihi askeryie satınalma komisyonunda 
~-·································••.+••········· ... 2500 kilo Ytın l 

370 • Pamuk f Maltepe li esi için 
800 metre yerli beı • 

3000 kile Pamuk Halıcıo~hı fi esı için 
HJlı.da c.m,, \C oıı!,tarlarıl nınlı:ıllcn ı uh::ırr r malzeme 6~Tı a n • 

nunıımelcn veçhile ve aleni suretlr mUn:ıkasr.) n könulmuştur. lhı deleri 11. 
Perşenbe gUntı saat U de Harbiv e mtıktcbi , eaıekhaneleri önUndeki fıı: 
mahııUwde icra kılınacaktır Talip)erin rtn mt" 'c numuneleri için k omı:: 
ve igtirıık ıtindc m na :ı. ın nlline mUrar.aat e hnzır b ılunmnlan ıl n ol 

• * * 300 rulet Yerli hez<len y tak tarşafı 
150 Knr olu [heyker ıstand!lrt marka} 

2400 kılo Yataklık ~ n 
220 adet ) ün battan\) [Fesbane fabrikası lnalı] 
Pısııdc mektebi için balı1dn cins ~c miktan muharrer 4 ltııJ'"m ~)a • 

ı aıırtnamedc \C nunıuııcde ol:ırnk aleni uretle munakasnya konmu~nt· 
23· ison-929 Salı gUnl\ saat 14 de Harbi) c mektebi ~emek haneleri önUnde~ 
knsıı mnhnllınde icra ltılınncnlttır. 'I'alipl rin şartname \'e numuneleri içİP ., 
nuınuı:a mürn•.!llatları \ e i tirnk içinde milnakasa mııhııllimle hazır Jı 
illin olunur. 
t· ... ~ ............ ~. -~·~ (\_ ..................... ~ 

L~?~~::~.!:~l:!~~.1!..~~~~alma komisyonund 
}i-, uıdıklıda kolordu kanırgAhı çııt1S1nın bermucibi keşf tamiri kııp:llı r;arf 

mUuak:asa)tı konmu:tur. İhal · 25 Ni n 929 tarihine mllsadif perg 
at on dörtte kemis,>enumu.z mUnakB!r tonunda ~aJı bcaktır. Taliplerin 

sureti musaddakalannı ) inni kuru~ mukabilinde komi yonumuzdan alınaW1 
lifnonıelerini şartnamede muharrer olduğu tnrıdn iınlü ve ibı.:ır ile ıarınaıncdt 
bulanan sekilde ve ~ e' m ve t mna yenei ihaleden mukaddem makbuz lll 
de komis1 on ri) asetine ,·ermeleri ilan olunur. 
G UmUş sı.. hh uıbane inde!s.i b zı mahallerin p:uarlıkla tamiri takarrUt 

Pazarlığın ihalesi 13 ni.:.an 929 tarihine mUstıdif cumartesi gUnü saat °' 
iern c ' ~\tir. Taliplenn §artnamesini gonneleri ve l C\'ID ve saat muayyen" 
~rtn:ımede yazılı olan şekildeki tcmiııaılıuile komi yonumuz mUnııkasa eıılotı 
zır lıulunmalart iliin <;}unur. 

Çorludtıki kıtaat ihtiyacı için altı bin kilo mercemek aleni mUnakasııya 1' 
ıhııl i 2 IM)l!! 929 tarihine mllsadıf prr§embe gUnil &ıı.ııl on dörtte koıtıif 

mUn:ıkıısa s.Jonunda l npılacnktır. 1'alıplerirı onrıoame sureti musaddakaltı'ııı' 
kuruş mukabilinde komisı onnmuı:dnn nlm:ılan ve ) evm ' saat muııyy 11 

§8rtnnme<le ynztlı olan §ekıldckı temin ılnrile komis"onumuzda hııZlr bulun 
olunur. 

1·········~···'~,,~~\ •.. , ··~··· ··~·· ........... 
l~.~~:::~:~:.:::'.~.:.~::::.:~~:sO 
K npalı ıarf usalıle me\·ku müıınk ya konulan •Tav• hiruısıoı"l 16 .3 

tnlip :zuhur ctıucdığind1:n yeniden bır hafta temdit edilmişti. yevmi UJll~ 
3.929 da yene talip :zuhur ~ımeı.liitiııı.lcn mllnnkasa kanununun maddei ~ 
hince 23 • 3 · 929 tarihinden itibnren bir ay znrfın<la pıwırhkla ihnle!i ictS 
ğıııdaıı taliplerin tem;nııt ııkçelerile komisyona mUracaatları. 

ı----~:::-:-~:;·~:::;;~undan 
i .............................................. ~ ............ .... 
} tanhul milli mUdafaa vekületi Deniz fabrikaları umum mUdUrl •UndeJJ! 

rikııbn dahilinde yapılacak binanın in~t kapalı zarf usulilc ınunaı> 
edil~c ınden taliplerin }C rıni ı1''11c olan 114-29 tarıbinden mukaddem 
g mı ok \Jzi're mtidUri.{etımiz Lc\"nznn 'e nıU baynl!.t lrnmis onuna her gUn ııı 

Jandarma İm latlıııne ınden: 
Adet MUnaka.sa mmanlat' 
30: 39000 - Metre k1şlık elbiselik kumaş 30 - 4 - '19 
16: 18000 - Kaputluk 30 - 4 - 29 
O: 16338 - Yazlık elbiselik 1 - 5 - 29 
O: 15000 - Çift Kundura 1 - 5 - 29 
O : 7500 - Adet Yiln b:ıttani~ e 2 - 5 - 29 { 

B llldnki be§ kalem e~rn kapalı zarf nsulile mubayaa edilecektir. I 
G nll \C saatlan baldda muharrer olduğu veçhile lstanbulda Gedık~~dıt 

1 
lmalil.thancsinde icra edilecektir ~ rtunme lmnl tbanede tevzi olunur te~ 
tanı im1Ası vartnamede mUnderiçtir. 

Müzayedeye vazolunan emlak 
VA IF AKARLAR l\IÜDÜRLÜGÜNDf; l, 
Bahçe kapıda Do:-ddncU nk1f hanın birinci katında 10 ve 14 'fO 

~ e ikinci katında 21 ve ~ 24, 25 numaralı odalar 11 
Moddeti mUmyede: 29 Mart 929 tarihinden 22 Nisan Pamrtesi gtıo 

Jört buçuğa kadar. 1ıst 
Balftdn muharrer eml8.k kirayı: verllecegınden müzayedeye vazoluntr1t1..ı 

terin )evmi ıhale olan son gUnUn tatı.t on dört buçuğuna kadar prtnaın°ı~( 
ve teminatı muvakkata ita ederek mllıayedeyc iştirak etmek Uzn, .lstanbul 
dılrlUğUnde vakıf akarlar müdurlüğUoe mUrocnatları ilin olunur 

Evsaf ve milştemiltıtı bnkkında malamat almıık tateyenler bı. 
mnıayede odasına mUrncruıt ederek ecri misıl raporlannı görebilirler. 

Dişleri nıuhajaza etrnek hayatı kurtarfl 
Otuz seot 

tarzı istibzarıod' 
faset ve kudr.efb 
yesindt:n naşı 

memnuniyetle ~ 
ettiği pe aJ 

Dis mac, 
veya Pe~ 
Dis tO 

. e Bu maksadı tenııo 

Mes'ul mudiri: ESAT MA 


