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er 
Atinadan M. M. komisyonu 

mahnfiline gelen malumata göre, 
hükumetimizin muallak mübadele 
mesaili M. Venizelosun riyasetin· 

ı de teşekkül eden pir hey' et ta
rafından tetkik edilmektedir. Bu 
içtimalara şehrimizden giden yu
nan mübadele baş murahhası M. 
Diyamandopolos da iştirak et
mektedir. Son gelen bir habere 
göre, yunan hükumeti muall k 
mesailin toptan halli hakkındaki 
teklifimizi kabul etmi tir. M. 
Diyamondopolos bu hafta içinde 
talimatla gelerek doğru Ankaraya 
gidecektir. 
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Mübadele baş murahhasımız 
Gcmal Hüsnü bey de Ankaraya 
giderek müzakerata iştirak ede
cektir. 
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l\'Iona oda ansız 2- ''Türkiyenin en seviml· çocı ğu 
bir i tilal ol tı. kimdir,,? v Un verenı kongrasına iştirak ede~er 

t ı~tCtllle .. d l . ti "' oc .. muca e e .ceıı:ıy~ kabul edildi ve kongranın tazi· 
1 t&l sa~oı~unda senelık ıç- mabnı iblağ için reisi cümhur 

~ I~ lmıstir. hazretlerile, B ş vekil met 
a JttŞc:a Halk fırkası müfettişi paşa.ya telgraflar çekilmesi karar 
· ı::\>\> ı~asi paşa riyaset etmiş- altına alındı. 

b tu ole a merkez heyetinin ra- eni aza 
;1, ~lnınu tur. Raporde belli 
ab,~dil atak şu meselelerden Bundan sonra halk fırkası 

I ~ıd lllektedir: şubelerinin cemiyete yardım et-
~r'k are he t' d · . mel eri ve fırka azalarının cemi-
bıt u • bi yh 1 ptopagan 8 ışıne yete aza olmaları meselesi mev· 
d tııak rde emmiyet vermiş ve b h ld H kk ş 
rttt saksa ın temini için verem· zuu a s o u ve a ı inasi 
~~le \~nına çareleri için 10,000 paşa bu hususta sarfı gayret 
" '" 10 000 ·ı edeceğini vaat etti. • ltıuht ı·f ı ı fın tevLi etmiş 
~ı Ya e 1 mahaUere 4000 dıvar Bir Roz:et imali ve azaya tev-
~ SundPıştırrnıştır. zii tebklifi kabul edildi. Dr. Neş-
t an b k l k et O.sınan bey 15 sene cemiye-
~ Verem· ~ş a mem ~ etimiz- tin defterinde ismi muhafaza edil-

tı Sakır ın ıntişarı derecesinin mek şartiyle merhum Dr. Nafiz 
~ fiıir:n ırna çarelerini gösterir paşa namına 15 lira verdiğini 
t .. tt tcv~cudn getirmiş, 30000 
•Jcletd ıı etmiş ve yevmi ga- söyledi. kendisine teşekkür edildi. 
~· da. e verem mücadelesi et- Bir heyeti merkeziye 
l ~illiyet neşriyatta bulunmu1tur. lzmir ve Samsundaki verem 
•t "tre 111
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an ve. Ftlıran: mücadele cemiyetleriyle tevhidi 
ıtı·ı ltıiırıa b uca e e cemıye erı mesai edilmesi ve yeniden te
t ı.;t!l v ae ata girişmiş. Beyne- şekkül ederek şubelerin bir yer-

dtlllı~ veerern kongrasına iştirak den idaresi için bir heyeti mer
~ '1ı%i Propagand meselesin- keziye t~kili için Sihlıat veka
ltı: ('le. r:n bir hatve olmak üz- letine müracaat edilmesi tensip 

\ t:llıııa ~nıa~ yolu ) nnmile bir olundu. 
'tşrıne başlamışbr. Bu neki mesai 

h.. Sıı"d absisat az 
'q O{ an b Veremin meni intişarı için bu 
dı. lllit b· aşJ...a mücadelenin sene daha fazla propaganda ya
~~ittı r ır ne ioe vermesi için pılmasına, mecmuanın neşrine 
S:kat y arak için bir takım devam olunmasına, şehremaneti 
4d. ~&ad aQpı rnış, projeler hazır- k ı 
tıt "!) bunı ı tahsisntsızlık yüzü- tarafından açılaca o an verem 
· y ara · k" dispanserinin bu sene açılması 

~tı... at1112 ırn an bulunmamış- bb b l ı 
L ·"Qt ı:rcte :ı; Şehremini tarafında için teşe üsatta u unu masına, 
f~I~ ~tril~yup dispanserinin üst şehremaneti ile idarei hususiyele-
'14;ı~tte bış ve cemiyet burada rin muavenetinin teminine karar 

1Mır. it§layarak iyi neticeler verildi. n verenı igortası 
C:ern· Ozet ha ıJati Kongurada azadan bir zatın 

~~ l~ctı şehremaneti tarafın- içtimai ver m sigortası haklan
d a tiyJv s.ıhhiye vekaletinin daki izahatı dinlenildi. Bu hu
ht~ .soo j. Dıüvazenei umumiye· susta tetkikat yapılmasına karar 
\>t tli toı::a Verilmiştir. idare verildi. 
1 l'd "erilen b levziinden 1459 lirll Hakkı Şinasi paşa saat dört
~tı. • ..C11 b" alo ve müsamere.-· te kongrayı, idare hey' etine mu-

··ııı.t· ır kı rt •r. sm varidat temin vaffakıyet temenni ederek kap-
IQij~:_?liyetin .

11 
adı. 

<:~ttı· \lele ' rnı i ve merkezi ----------
~'d}>'etin ceıniyctinin teşkili ve Sihhat vekili dün 

Ankaraya gitti 
~41· 'rtı cerrı .menafii umumiyyeye 
~t 1 t tbb·~Yctler meyanına id· 

v~r · u ler·ı .. b · l:) .. trıı tir mus et netice-
Bir müddettcnberi şehrimizde 

Fransanm cenubunda küçücük 
bir prenslik vardır: Monakol Bo
rada geç. nlerdc ihtilale benze
yen bir hadise olmuş ve halk 
ay klanmışb. Bu hareket şöyle 
olmuş: Prens intihabatı talik et
miş, Monakolular bir meclisi 
müessesan tesis etmişler, yedi 
murahhas intihap edip prensin 
sarayına göndermişler. Prens buE 
murahhasları kabul etmemiş.Ertesi 
gün tekrar bir içtima ve hara
retli bir müzakereden sonra hepsi 
birden saraya yörümüşler. Fakat 
tam sarayın önünde, emniyeti 
umumiye müdürünün emri altın· 
daki jandarma kordonu ile kar· 
şılaşmışlar. 

Bunlar geçmek istemiş, ötekiler 
bırakmamış, nihayet halk kordonu 
yarmış emniyeti umumiye müdü· 
rünü de epey h1rpalamışlar, Bir 
jandarma havaya bir kaç el silih 
atmış ve ancak bir kiti oda ha· 
fifce yaralanma . Halle yaklaşın· 
ca sarayın kapıları kapanmış, 
ihtilalciler bu sefer kapılara da
yanınca pren 5 murahhası ka
bule mecbur olmuş ve intihaba
tın icrasına müsaade etmi§ .. Şim· 
di Monakolular pren lerinde.u hiç 
TT\emnun değil imişler. 

lt\itij~ ndkü k~" 
~hat aha bngrada merkez hey' 

1 nı iht· u hususta bir takım 
bulunan Sıhhat vekili Refik bey, ı Krnlm orayı ve oseııoğr 'i 
dün akşamki ekspresle Ankara ya uıüze i, nı:ıdui~ oııd::ı 

ıva d e en bu raporu gitmiştir. prcıu i mi 

Iwan Petrovich Prenses Ekfzabeth Rod La .i.~oope 
8 nisanda haşlamak 

üzre tertip ettiğimiz iki 
müsabakayı karilerimi· 

Dün son müsahaka-1 
zin büyiik bir alaka ile 
karşıladıklarını, aldığım· , 
~me~upb~anft~e-~-~----~~~~~~~~~~~~~, 

fonla sık sık sorulan sü
allerden anlıyoruz. Bu 

ur'ası çeki ız )J 

iki müsabaka için bugün 
de şu tafsilatı verelim: 

iki ayrı musahaka 
Karil;rimiz hu musaba

kalardan birine ve yahut 
heı· ikisine birden iştirak 
edebileceklerdir. "Tür
kiyenin en yakışıklı er
keği,, ile "kız veya erkek 
en sevimli çocuğu,, nu 
gene müsabakaya iştirak 
eden karilerimiz intihap 
edeceklerdir. 

Her iki mü abaka için 
8 Ti andan itibaren ayrı 
ayrı iki kupon dercede-
ğiz. A., ııi giinden itiba

Mal f .. u 11 sa.yıJmı~ 

Un idarebanemizde katibi adil ve karilerimiz r 

huzurunda kur'a çekilirken 
500 okuyucumuza tevzi edi- çekildi ve hediyelerimizin 

lecek 3000 lira kıymetindeki isabet ettiği fiş numroları bir 
cetvel halinde [tanzim edile-

hediyelerimiz için, dün idare· rek katibiadil tarafından L -

hanemizde, katibiadil ve kari· dik edildi. 
!erimiz müvacehesinde l'Ur'a /Mabadı 3 iincıi 1:a ım·:dal 
"-tm~~~:aısam~~~~~·u~~~·# 



t 

iyice anlıyorum : harp, felaket, 
mu:;ibet, meglubiyet her milleti 
mütenebbih edemiyor. Cihan har
b "nden sonra beşeriyet, ebedi
ıcn, ve yahut uzun müddet istira
..ate, yani sulha muhtaçhr. Fakat 
~ hakikatı anlayan var mı? Sulh 
~cvletler ar ında takarrür ec;e
bilmek iç.in, evel beevel, zihin! 
lerd,., ruhlarda kökleşmelidir. 

Bakınız, buna mukabil, yu
nanlı komşularımız neler ve neler 
yapıyorlar: 

Vaktile Drama taraflarında 
bulgarlara zulmetmekle meşhur 
·lir ı um p pazı vardı. Haşarı· 
lığı o derece ileri götürmüştü ki 
Bal ır.li dayanamadı, kendisini 
l\ akidonyadan çekti. Sonralan 
ve bilhassa işgalde bu metropo
lit ef cndiyi lzmirde buluyoruz. 
Bu zat, Yunan devletinin lzmir 
Türklerini mahvetmek için kul
landığı en mühim alettir. Papnz 
1zmiri ve izrnirlileri her kesten 
iyi biliyor. Enkizisyon devrinde, 
ispanyada, müslüman ve yahudi· 
lcri yoğaltmak için pnpazlar ne us
ul takip etmiş!erse, o da, tıpkı on
lar gibi ·r imha siyaseti, bu as
ra yakışmayacak bir usul takip 
ediyor. 

Bin kerre şlikür, Izmire şanlı 
askerimiz giriyor. O heyecan sı
rasında müslüman katili, Türk 
düşmanı diye her aile, her ev iç-: 
inde şöhret bulan, idaresi ile on 
binlerce can yakan bu papaz ef • 
cnL.i de katlediyor. "El ceza ınin 
cin il ameli,, Adı Hrisostomon 
( Alhn ğız ) olan zalim pspazn 
fzmir avamı "Hmzır - domuz" 
demişlerdi; Bu laknp bıle keşı
şin • halkmuz arasında b raktığ 
tesiri ö ter.m k itibari i e pe 
"llanalıdır ... 

Garbi Anadolu H risostomo
sun tavsiye i ile ateşe verildi. 
Yunan ürülerini gayrete getiren 
bu metropolittir. 

lskenderiye pnttiki Hirisosto
mos evliy lık payesi veriyormuş. 
Spiridon Lcverdos atlı biri bu 
"aziz,, in tercemeihalini yazmış. 
lnne makamında binlerce nusha
sı satılan bu eserin parası ile 
'"şehit,, p paz namına bir mukadd
ts heykel dikilecek. N dar yunan 
gazetesi var Hrisostomosu teb
~ilen ütunlar, 11bifeler dolusu Türk 
düşm nh & neşreiyorlar. Hrisos
tomo tıpkı Hazreti Isa gibi asıl
mış ... ikinci Me ihl Zavallı lsa 
aleyhisselam: Sen "düşmanları
nızı seviniz., demiştin. Kan Flök
mek enin dininde en menfur 
eydi. Halbuki sana (la teşbih) 
benı tilmek istenen kimse Tür-
1ciyeyi yakan, yıkan bir güruhun 
nıhnn b ı idi. Ümmetin o adamı 
an benzetmekle şeni tahkir 

ediyor. 
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Beryl telgrafı Lewe götürdü. 

O d okuduktan sonra başını 
salladı. 

- Belki de müşterilerinden 
birisi iç.in d ire hazırlatmıştır. 
y baneniu telef onla malumat 
veririm. 

Beryl odnsma çıktı. Ceksonu 
da, Frnnkı da unuttu ve beşinci 
defa olarak Leliye mektup yaz· 
nınıta koyuldu. Fakat gene yaza· 
m C1ı 

Mcgap 1ıe ger k istihbaratı, 
gerek satı ı ile çok mükemmel 
bir gazete idi. pazartesi günü 
muhteşem bir havadisle çıf..."bğı 
zaıııa..-uı, salı günü bu havadis unu· 
tuldu er. ~ -i ~ b-m b.,~k~ 

Yunan avamfirjpteri, matbu
atı, hatta uslu, akıllı rannettlğimiz 
devlet adamları bu cereyanı kö
rüklüyorlar.• Bu tahrike en ter
biyeli bir tabirle terbiyesizlik, 
edepsizlik deyebiliriz. 

Yunanlıların bu küstahlıklarına 
karşı türkler terbiyelerini muha
faza etmekle büyük bir asalet 
gösteriyorlar. Eğer biz vazifemizi 
yapmak icap etseydi Anadoluda 
yun n ordularının irtikap ettik
leri fcciaları yBzmak ve hiç bir 
mutalaa ilave etmeden neşretmek 
kafi gcJirdi. 

~ illetin ittihaz ettiği siyaset 
daimi sulha imkan bırnkmak için 
iımkun mertebe eski alacak 

defterini kapamaktır. 
Yunanlılar ise bunun taban 

tabana zıddını yapıyorlar. He
defleri tOrk ırkını yunan ırkına 
rakıp göstermektir. Bu devirde 
bu makule propagandaların der
hal bir zararı olmaz. Lakin bu 
neşriyat istikbali tehdit edebilir. 
Nitekim 1871 den sonra Fran
sızların Almanlar aleyhine :zihin· 
leri zehirlemeleri 1914 te Kürei
arzı ~arsacak bir harbi tevlit 
elmıştir. Fi'l" sulh ancak ruhlar
dn sükQnetin tekerrüründen son
ra hasıl olabilir. 

Yunanlılann bu Kahveh ne ve 
meyhane siyasetinden elde ede
cekleri nedir? Fnrzediniz ki Lo
verdos ve hempalan nifak t~ 
humlarını liiyıkı ile saçtılar. Ne
tic~? Acaba bunun sonunda Bi
zans imparatorluğunu mu iade 

edecekler? Bunlar gayet geri 
fikirlerdir; Politikada irticadır. 
Her zaman felaket tevlıt edebilir. 

Etabli ve gayri mübadiller iş
lerinde iki hükumet uzlaşamıyor. 
Bunun başlıca sebebi Mericin 
ötesinde basıl olan pek kötü 
zihniyettir. Eğer kafalar, Yuna
nistanda Hriso tomos efsaneleri 
ile tötsülenmese idi iki devlet 
arasında bir vifnk hasıl olabilirdi 
ve umumi sulh bundan müs· 
tefit olurdu. 

Garbi trakyadn 125,000 türk 
inliyor. N den? Çünkü gene Hri
so tomos efsaneleri ile işba ha
line gelen Yunanistan kendi va· 
tandnşı olan o biçarelere en fena 
nazarin b kıyorda ondan ... 

Yunan gazeteleri, yunan ileri 
gel nlcri millete türkiyenin ve 
türklerin pek yanlış bir tablosu
nu nrzetmektedirler. Batıl fikir
lerince türk bir müstevlidir; gelir, 
geçer. Medeniyete layık değildir. 
Er, geç gidecektir. Şark ise yu
nanın mülküdür. işte bu fikrin 
idamesi için bu efsanelere ehem
miyet veriliyor. 

Cinevrada ki MilJetler cemiyeti 
bir takım maddi ve ikinci, 
üçüncü derecede mühim işlerle 

ve dahn muhteşem bir havadisin 
iri harflerle dizilmiş erlavh lan 
görünUrdü. 

Fakat bu h vadisler arasında 
ziyade uğraşhğı da Sinek idi. 
Çünkü bu sinek herkesi merak
tan çıldırtan bu inek, öyle ko
layca ihmal edilecek bir mesele 
değildi .. 

GUn geçmezdi ki, gazetede 
Sinek için yazı bulunmasın. 

Sinek hakkındaki bu derece 
rarlı neşriyata en ziyade canı 

sıkılan Courrier de Po te gaze. 
ot inin sahibi M. Field idi: 

Joshuaya: 
- Bizi bu işte boyuna atladı

yorlar, derdi. Benim kadar bu 
i . de m h up oluyorsun. 

Borçlar 
Emanet, Türkiye milli ve Pe· 

riye bankaları ile cereyan eden 
müzakere neticelenmek üzredir. 

Şehremanetile hamiller vekil
leri arosındakı son temasta pren
sıp itibarile itilaf zemini elde edil
miştir. Ancak, borcun mık rı, 
faiz ve re'sülmallerin tesviyesi 
için hesaplara lüzum gürüldüğün
den şimdi hesap yapılmağa baş
lanmıştır. 

Bu hesaplar neticesinde bir 
anlaşma olursa taksitlerin te' di
yesi imkanı bulunacaktır. 

Dilenciler 
Son zam nlarda dilencilerden 

b zıları, şehıimize gelen ecnebi 
seyyahların peşlerine takılarak 
kendiler i izaç ediyorlar. 

Şehremaneti, dilencileri takibe 
me .. ur olanlara cami ve müzeleıi 
daimi kontrol etmelerini ve sey
yahlBl'ın rahatsız edilmemelerini 
emretmiştir. 

Bundan başka bir kısım dilen· 
cilerin de bilet alarak vapurlara 
girmekte ve vapurlann hareke
tinden .sonra faaliyetlerine devam 
etmektedirler. Emanet vapur 
idarelerine müracaat ederek bun· 
lara bilet verilmemesini istemiş, 
fakat bunun kabil olmayacağını 
anlamıştır. Bunun için memurlar, 
daima dolaşacaklardır. 

Ada çamlan 
Emıınet Ada çsmlarını evkaftan 

kiralama a lt:ırıır vermiş ve tarafeyn 
mutabık kalmışlsrdır. Bu huıustaki 
muknvtıle bir kaç gUne kadar imza· 
lana.caktır. 

Caddeler sulanacak 
Emanet bu sene yazın şehrin 

belli bıı§lt caddelerini tozun önüne 
gcçmel\. için ulamağa ve yıkıımağa 
karar vermiştir. Bunun için 'Seni 
aröıözlar mubayaa edilmektedir. 

Bentler 
oeutlerde bu sene su haylı faz· 

ladır. Her sene bu mevsimde l:Jent· 

umum} sulhün muhafazasına gay· 
ret edeceğine bir az da milletler 
arasında nifak ve şikak çıkar
mağ çahıan bu menhus propa· 
gandistlerin dillerPıi kesse daha 
iyi eder. 

Hele bu sırda dini bir nifak 
silfihı ittihaz etmek, Makidonya· 
da bir nhte S int gregoire uy
durmak, lzmir hnvali inde katli
amlar ebep olan bir metropo
lite evliya rütpesi tevcih etmek 
bize lip muharebelerini, Pierre 
l' hermite'leri, Enkizisiyon mah
kemelerini hatırlatıyor.Kalem sa· 
hiplerinin, iyuilerin, bu a ırda, 
böyle dini hissiyatla bir milleti 
körletmel ri ve onu beşeri kar
d şliği kırıcı bir yola sürükleme· 
)eri o millete dostluk değil bil'· 
akis düşmanlıktır. Yunanistan 
henüz medeniyete ihtida edemedi. 

CELAL NURi 

Joshun bu serzeniş karşısın· 
da içini çekiyor ve ceplerini yok· 
(ayarak bir sigara arıyor, bir 
tüzlü de bulamıyordu. Nihayet 
masada duran müdürün paketine 
el atttı ve bir sigara yaktı: 

- M~hcup oluyoruz hal dedi. 
- Bir az dc:ha gayret lazım. 

Şimdi Skotlamn Jorda git, b • 
müf etti le görüşmeğe çalış. 

Joshua gene içini çekti: 
- Bu adam kimse ile gö-

rüşmek istemiyor, dedi. 
Müdür bir gazeteyi arayarak: 
- Jf etYap1ıone deyor ki ... 
Joshua gözlerini kapadı ve sa· 

bur ne bekledi. 
- Bu gazeteye ehemmiyet 

verdiğinize teessüf ederim. Bu 
gazete bizim gibi genç muhbir· 
lere fena bir örnektir. 

- Sen P rslar, Klübünü ta· 
mr mısın? 

Joshua gözlerini açtı. 
- Tarumck ne demek? Ben 

lordeo u ııarfiyatı başlardı • Halbuki 
hu şeııe hcuüz su earfedilmedi~ri için 
bentler ve ana galeriler doludur. 
Bentlerdeki sular hazirandan evvel 
kuUanılmıyacaktır. 

· Viyanada itfaiyecilik 
Istaobul İtfayesinin islnhı için 

Viyana itfaiye mudur muavininin 
celbi için Emanet muhabereye de· 
vam cdi~or. 

Diğ r taraftıın Viyana Şehrema· 
neti, ora itfaiye teşkilitınd11 çalı§· 
mıık Uzere boradaki itfaiyeden, yata· 
cak yerleri Viyana Belediyesince 
temin edilmek üzere, efrat gonderil· 
mcsini teklif etmi~tir. 

Bunlar 6 ay mtid<letle Viyamı 
itfaiye gruplarında çalışacaklardır. 
Em net, bu teklifi esas itibarile mU· 
layim görmU~tUr. GUode adam baıı· 
na, bir buçuk lira yiyecek, içecek 
masrafıle efradın yetiştirilmesi mUm· 
kun olacaktır. 

Emanet ltfııi ye efradile beraber 
baıı grup amirlenni de gönderecek 
ve ilk gi<lenler avdet ettikten sonra 
yerlerine diğerleri izam ed kceluir. 
i\tuna' ebe suretile btttUn ltfaiye ef· 
radı Vi) tlDO itfaiyesinde staj glSrmUş 
olaeoklardır. 

Hu suretle Viyanah ınUtaba68lsın 
maiyetinde asri Ye fenni tekilde ça· 
litimasını bilen efrat bulunmu~ ola• 
caktır. 

İkinci şubede 
Polis mUdimyeti ikinci §tlbede 

b n re nyn ayrı d ·reler bu· 
lunmıyacak, bu dairelerde çalı§811 
memudııra ba ka başka işler verile· 
oekti. 

Bu anıda hırsızlık, dolandırıcılık 
karmanyolacılık gibi işlerde ihtisası 
olanltır birdenbire çıkan vıılt'alarda 
çalı§mak üzere her kısmın başme· 
muru emrinde h zır bulunacaklar, 
ihtisn ı olmıynnlar isa fotoğrafcılık 
'c pnrmak izi ubelariııde ihtisas 
edineceklerdir. 

Akaliyet ınekteplerinde 
Ecnebi ve akalliyet mekteple

rinin bazılarında Türkçe dersler
den geçemiyen talebe gene terfii 
sınıf ettirilmekte, yalnız Türkçe 
derslerde aşa~ı sınıflara devama 
mecbur tutulmaktadır. Bu halin, 
çocukların Türkçe derslerine 
ehemmiyet atfetmemelerini intaç 
etmekte bulunduğu anlaşılmış ve 
Türkçe derslerden iyi numara 
alamayanı nn terfii sınıf edeme
meleri takarrür etmiş, keyfiyet 
mekiep idarelerine tebliğ edil
miştir. 

Yeni halk kitapları 
Maarif vekaleti, tahsili iptidai 

dereceyi geçmeyenler için açık 
bir lisan ile yazılmış ticcari ve 
zirai halk kitapları bastırın ğa 
karar vermiştir. 

Bu kitaplar, halk terbiyesinde 
tecrübesi olan ve halkın ihtiyaç
larını yakından ali.kadar eden ik
tisatçılarımıza yazdınlacaktır. 

o klnptcnim. Orada iyi arkadaş
lar yok ama, iyi bira var. Neye 
ordunuz? 

- Birisi matbuat kulübünde 
söyliyordu. Buraya Londranm 
bütün külhanbeyleri devam ede: 
rmiş. Acaba şurada bir yoklama 
v ra tırma yapılsa diyorum. 

- Mer k etmeyin, ben ora
sını çoktan yokladım, çok tilki
leri konu tum ama, radığım 
tilkiyi bulamadım. Mamafi tilki 
ararken kaplanlara da rastgelme
dim değil. 

- Sen gene Baraballa görüş· 
meğe çalı ... 

Joshua müdilrün ihtarına rağ· 
men Baraballa görüşmeğe hiç te 
çalı madı. Ayakları onu Frank 
ıuttonun yazıhanesine sürükledi. 
Tillmanla görüşmek istiyordu. 

jushua bir şeye kanidi. Bara
bal, Tillmanın bildiği bir şeyi 
söyleyecek vaziyette değildi. 

O sabnh Leli yazıhane1 zi .. 

Bu kitaplar, Halk dershanele
rine tevzi edilecektir. 

HUtelerrll< 
Sivrisinek mücadelesi 
Kadıköy ve Haydarpaşa, Pen· 

dik ve Adalara kadar, sivrisinek 
mücadelesi yapılacağı yazılmıştı. 
Mücadele heyeti tarafından bu 
mıntaka dahilinde ki arazi sahib
lerine yapılan tebliğat müddeti 
bitmiştir. 

Bu haftadan itibaren müca
dele heyeti, mesaisine başlaya
caktır. 

Mücadele heyeti, sürfelerin 
imhası için her türlü malzemeyi 
hazırlamıştır. 

Mücadelenin Haziran niha-
yetine kadar ikmal edilmesine 
çalışılacak ve sivrisineklerin en 
faal ve balkı tazip eden mevsimi 
olan Temmuz ve Ağustos zar
fında k lm malanna gayret edi
lecektır. 

Talebe birliği kongrası 
Milli türk talebe birliği dün 

bir kongra aktetmiş ve yeni he
yeti idaresini intihap eylemiştir. 

200 seyyah daha 
Dün şehrimize ltalya bandıralı 

"Azyon vapunyla 200 seyah gel
miştir. 

Pazar günü de şehrimize "Lo
it Tiryestino" idaresinin "Tevera" 
vapuriyle bir miktar seyah gele .. 
cektir. 

Hüsrev •hey gitti 
Eve ki gün mezunen şehrimize 

gelen Sofya sefiri Hüsrev bey, 
dün akşamki ·ekspresle Ankaraya 
gitmiştir. 

Bulgar eyyahları ~eliyor 
Sofyada sefirimiz Hüsrev Be

in de azası bulunduğu Türk-Bu
lg r cemiyeti yakında icra edil
mek üzere Türkiyeye bir seya
hat tertip etmektedir. 

Bu seyahate meb'us, ilim ad
amı, tücc r, diplomat ve gaze
tecilerden mürekkep olmak üz
ere 30-40 müntehap zat iştirak 
edecektir. 

Doktorlar odası 
Sıhhat işleri vekaleti bir Dok

torlar odası teşkilini düşünmüş, 
bir de nizamname yapmıştı. Bu 
nizamname vekiller meclisi tara· 
fından tasdik edilerek vilnyetlere 
gönderilmiştir. 

Yeni nizamnameye göre her 
vilayette bir doktor odasından 
başka bir de doktor inzibat mec
lisi tesis edilecektir. 

Tetkik seyahatı 
Dahiliye vekaleti müsteşarı ile 

umum Jandarma kumandanı Zeki 
Paşa Ankar dan gelmişlerdir. 
Mumnileyhim mülkiye ve jnndar
ma teşkilatını tetkik için ltslyaya 
gideceklerdir. 

rerk n, Matmazel Millie Trent 
sordu: 

- M . Leli bugün elinizde 
snrğı yok. 

Sarğı yoktu, fakat bir yara 
yerinin kırmızı çizgisi görünü
yordu. 

- Bu sabah çıkardım. Size 
kasanın anahtar)annı vereyim mi? 

Umumiyetle her sabah genç 
kız, bazı defterleri almak için 
Leliden kasanın anahtarlarını is
terdi. Fakat o sabah Lelinin 
süaline: 

- Hayır, istemiyorum, dedi. 
Leli hayret içinde kaldı. Bir 

müddet kendi masa arında hiç 
ses çıkarmaksızın çalıştılar. Millie 
Trent bir aralık sordu: 

- Düğüne gidecek misiniz? 
Leli başını kaldırdı: 
- Hangi düğln? Frank S1 t

tonun düğünü mü? Zannetıı -
yorum. 

- Dt:..-ct edilci~iı~i idi' 

Kaba kulak saıgıf1 

Sal~rın ha alıklardııJJ 
dır, mikrobu henüz k 
edilmemiştir. Ağız '~ 
burun akıntısı vasıtııBl' 
e bulaşır, tükrük be~ 
şişer, hatta bu şişıtıt' 
den ev el bile bula, tJJ' 
tehlikesi vardır. Bulıı·· 
ına hastalar konuşllr 
ken, öksürürken, sk~1 

rırken etı·afa saçtıklııtl 
danılacıklar ve , ahttf 
onlara dokunm~ş · ııısd· 
delerle olur. En 7jyııde 
5-25 yaş arasında g& 
rfilür soğuk sebebife 
çoğahr, bir defa ıııil1' 
lan bir ' &ha ) ak8

' 

anmaz, mikr p bedetlr 
girdikten 7 -30 gun so11 

ra hastalık meydanB çı· 
kar, hu gibi hastaJtıı1 
derhal tecrit etmeli 16

' 

ni etraftan uzaklaştır 
malıdır• Ağızlarını 1~ 
sık gargara ettirıııeVı 
tamamile iyi olmsdıt0 
mektebe gitmesine JJlo· 
saııde etmemelidir. 

Lko n H 1'1 

irlide bit 
hadise oldll 

Adana 5 [t.J0S0~ 
Kadirlide kaza jandarın• I 

mandam, tahsil memu~, ;ııs'd 
veznedan, oradaki oteb ~ 
ma muhafazası albna 
içeriye girmişler ve kazaya g 
tiyatro kızlarını oynatmışlo,.Jı 

Halle toplanmış, gelen '~~J'ı 
kam ve müddei umumi "Y' 
deye içeriye sokulmamıştır· Jk1 

Muı"" 

avalar soğuÔ'~ 
Uli gUndUr Istanbul gu11eC~ 

valnrdan sonra tekrar kış ~ 
girdi. Paltolarını çıkarmağıı. );~ 
nnnlar tekrar sobalarını Y' ,v., 
mecbur oldular. Gelen telf§. 
;bakılır a A vrupamn bir çol! ~I' 
rinP. kar bile yağmıştır. Ş <f'>:f 
gelen bir Ob'Uk dalgası ft ~/ 
geçerek bize kadar geldi. Tel'f 
gore, duo Berlinde har ret ~ I 
aşağı 8 e dtlşmU_tUr. Js,·eçte 
vcçte 25 dir. .p.1 

Bclgrat ve Sofyada keJ' ~,r 
tır. Havalarda bu seneki t;B {bJ~ 
ıtrııtsızhk r,ori1lıncmi§tir· Jlıısıı t.'u 
den \'erilen malumata gö~~f 
bugUn de dcğişmiyecek ve 
tcbeddUl edecektir . 

Ticaret müzeS1 ~,t 
Ticaret odası ile Tica:et te'~ 

tebinde mevcut müzelerı~1 ed 
di i?n bir komisyon A 
cektir. 

·stıbl' 
Kadının sesinde bir 

1 ~ 
şcmmesi vardı. Leli geB?f ' 
gözlerinin içine baktı· d 

1 il 
. e ' kndmlnr, keyfleri yerın e(liltıl 

dığı ı.amanlar, tahamıniil lcİ (ı 
mahluklar olurlar. Halbll 0ıal. b" t Trent hadit ve a~a 1cllJ• Pb 
zaman daha güzelleşıyor fet1ıı 
sakin zamanlarında da 
kız değildi. l re ~ 

- Bu sabah bir şeY jdu? 
dınız galiba? Gene fl~ ?ftlt' P 

- Siz~en bir az ıl~Ö),fe ~ 
olmak içın, ara sıra el">'ot· ,e 
şeye kızmak lazım g dı giÔ' 
sizden sadece düğÜO e 11! 

misiniz diye sordum ·. t efC 
- Beni böyle ceın1Ye f, 

davet etmeıler.. M fr611"1 ı1 ~ 
- o halde ben . . olldt ı' 

reyim, size de davetıye g bıl 
- Bana sorarsa~ıı, 

mete lüzum yok denJ11· 
- Neye? ysııb" 
- Ben dün akşam, 

ye geç geldim. [Bitttl 
-&na ne? 
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IAMI 
lUuharriri: Kemalettin Şiilirii 

··u,,.;:.-.,, ... . . , -.· .. 

1
riardan sonra Milli kuvvetler Ingiliz - Sovyet 

et!hr· Ingilterede çind~ ~uh~ıılıları ~üna~eb~ t~n ın Ey salibe tapanlar! Aklınızı başınıza alın! 
nh~ yaph puskurttuler ıadesıne aogru Çocu larınızın kanını emiyorlar ! 

ı gih" Londra, 4 [A.A] Hnnkcou, 4 [A.A) Mo k°'a. 3 JA.A] 
ı o~~llfıan ' aihnurlann ne- Hwaugpci mmtnkncınn kıınıandn JJİt\ inor, lııgiliz Enna) i hryetinin 

de il b erhy k.~ntluğu dahi· ctmektt· ol, n Bankcou grupunun nafiz ~za mdan h.ııılanm kahnl 
~lıtı1ştı

0 ~ Yak10ında bir set kumandam 1onkiu ıuilli} cıpcrver· Ptn i tir. H<"yet komiteci bir tcbli~ 
Utetl~ Bb1lerce ton su ıniithiş lcrinin tarafına ge1tmiş \'<' hu sn- Jıc r<'clerek be\ etle Ut\'ioofuıı sf'r-
ho~: şe riıı kain bulunduğu retle hükumet kuVYctleriniu Han· be tçe \'C ga)İ-İ re mi urettt· ild 
kol~~ doğnı atılmakta, a~aç- keou kuvvetlerinin mudafan hattıuı mcmlC'kct arn rna tesısı lazım 
p gö en çıkarmakta, kaya arı yarmak.lannı temin etmiştir. Han· ikti adi Us Ullıarckr. imkanım mii-
ı &u ~llrnıcktedir. Şehrin a,ağı keou kun etleri ric·nt halindedir. nakıışa ettiğini bildirmiştir. Halle· 
1 ~ tında kalmıştır. Bir çok Hankcou şehrinde panik hüküm dilmemiş me r.lclcrin tesviye i 

t lın·~·e evler sulnr tarafından 1 l k ı ..:ı hususundn 8cıJmıız maniler bulıın· 
tur, uştur. Yedi kiı:i mc"·danda ıuirmcktctlir. mtiyaz ı mıııta u araa ~ 

..- " bir ~ok mülteciler telıaciim etmek· madığmdan her iki taraf hemfikir· 
tedir. Örfi idare• ilnn edilmi tir. <lir. Utviııof yakında Cencvrcye 

Londra.. 4 lA.Al hareket edect'{rioden heveti alaka
dar eden meseleler hakkında ~ö--

lek .k 81 ada kanlı Röyter bildiriyor: Hlikumet rii~mck üzre c]e, Jet lıanknsı reisi 

h h kuYvctleri uırafından taki}> edil-m U aı·e e ruektc olan Wuhnn kıtaatı Hnnkc· Pitakof tıı);n edilmiştir. bir 
J.:ır t Mek iko. 5 [A.A] 

bı orma civarında rukus gelen 
<" rbe ınuharebede asilerin bin 

rı r Şyliı mecruh vermiş ol· 
ıuo0) ın:n bildiriliyor. Fcdeml· 

r r•r alrnışlardır. Yaraları 
t re\ ; n? 300 mecruh trenle 

ııp d~~:ı hastanelere nakJedil
'dıı 1."5er tnccruhlnr dn Torrc
f.!e{1 edilmektedir. Gencnrde-

ıı 1 ai e:n lıa_bcrler asilerin Sina· 
tı.blan ~ul!ncan i tahliye ı>tıni~ 
lnıı 8 ıstıknmetinde çekilmiş 

nı hildinnektedir. 'h ,,.-':::'----
Eleht cevabım 

ou ya doğru çekilmektedir. Mağlup 
ı...,taatın girme ine mani olmak 
için Hankeou un bir çok mahalle· 
sinde barikatlar vlicude getirilmiş
tir. Asnyişin muhafazaı;ı için shil 
bir komis)On teşkil edilmiştir. 
Siaıdiye kadar yaf!ma vııkuuııa 
aair hiç hir haber ) ol-. tur. ~l.'lıirdr 
karıı:ıkhk nım·cut olduğu son 
saatte haber alınmıştır. Diğer ta· 
raftan Wuhan kıtantıııın intizam 
dairesinde bekilmcl.te ol(luğu bil· 
dil'ilmektedir. 

ltalyada bir yangın 
Milaııo. 5 IA.A] 

Bir yanvn Dome~c ka aba
cmda 25 e\'ı tahrip etmıştir. Tele-
fat yoktur. 

Alman kabinesinde 
Ilerlin, 4 tA.A] 

Milletler nıeclisi 
Madritte toplanıyor 

Ccne,Tc. 4 (A.Al 
Cemiyeti ak\ nm meclisinin 

öniimıızdeki içtima dC'\Tesinin ta· 
rihi JO Haziran olarak tespit edil· 
mi~tir. lçtima Madritte al,toluna· 
C'aktır. Meclisin akallİ\ etler ıne5e· 
lesini tetkike memur olan komi · 
yon11 hu tarihten dört glın evvel 
fodritte toplanacaktır. 

Balfour çekiliyor 
J .. ondra, 4 (A.A] 

Mü yö Balfor un ·aşının ileri
Jcmiş olmasına binaen, geJecck ay 
Parlamentonun fe hinden F.onra 
si) a i hayattan çekilchcgi bildiri!· 
ıucktcdir. 

~enz vefat etti 
Koali yonda nlnkadar olan fır· 

kalara men up Reichstag mel>'usları 
Salı günii için Bedinde içtimaa 
davet edilmişlerdir. Bu kc} fİ) et, Bcrlio, 4 {A.A] 
hükumet koali yon una 'e lıaliha· lcşhur Cltonıobil amili Kari 
:t.ırdaki kabinenin ya~,nda takviye· Bc111,, 81 ynşıoda olduğu halde 
sine ait mtizakcrata yeniden gıri- vefat etmiştir. 
şilece{:i uretinde ıefsfr edilmektedir. ----

• lspanyol tayarecileri 
Stresema n Berlınde Bueno Avre • 4 fA.A] 

Berlin, 4 (A.A] lspanyol tnynrecileri Je us del 
l\fo~yö ~trc cmann bu gece grand poder namındaki ttıynrcleriyle 

Bedin<> avdet atmi tir. bura)& gelmi)erdir. 
& 
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Korkunç Haç kabusu, yahudiler 

üzerine saldırmak için kanat çır
pan hıris~iyanlık kuşu bu sefer 
yuda alemi üzerinde istediği gi-
bi hükilm sürecek, kilisenin kuv
veti Sinagogun antrikaiarı ile 
çarpışacaktı. 

Antrika dedik. Çünkü yuda 
mensupları artık işi bu sahaya 
dökmüşlerdi. 

Elde ne kendilerine ait toprak
ları ne de haklarını müdafaa 
edecek bir hükumetleri vardı. 
Bu vaziyet karşısında çabala-
nırken bütün düşüncelerini an
trika, dalavere teşkil ederdi. 

Beş parasız, sefil, perişan ve 
uryan A··rupaya gelen Musa 
evlatları, Kudüs sürgünleri Fran
sız derebeylerinin emri altına 
köle gibi girmişlerdi. 

Onlardaki fırıldak kabiiiyeti 
ve mazlum tavrı altında maddi 
menfaat gayesi ile çok geçme
den köle olarak kapılandıkları 
yerin hakimi oluvermişlerdi. 

Para ellerinde idi. Memleke
tin bütün asılzadeleri hep ya-
hudi murabahacılarına, faizcile
rine borçlu idiler. 

İşte Fransız kilisesi bu va~'i
yet içinde yahudile ve karşı mü-
cadele açtı . 

Sina~og, evcla kilisenen bu 
hucum hazırltgına karşı ehemiyet 
vermedi. 

Fransadn en nüfuzlu prensleri, 
senyörlerı para kuveti ile avuç
ları içine almışlardı. 

Halk ise bu derebeylerine 
tabi birer sürüden başka bir ~ey 
.değildi. · Binaenaleyh derebey
leri elde etmek halkı elde etmek 
demekti. 

Bunu düşünen yahudiler Kili
senin propağandasına ehemmi-
yet vermediler. 

Bilakis bu biri birer vilayette ı 
hükumran o~an Fransız senyör
lerine daha ziyade sokuldular. 

Kimi alacaklarınm vadelerini 
temdit etti. 

Kimi yeniden para ıkraz etti. 
Böylece yerlerinden kımıldabla
mayacaklarına emin oldular. 

Fakat Kilisenin siyah entarili 
beli tesbihli papasları hücum 
edecekleri yahudi kümesinin 
bu kurnazlığme vakıftılar. 

Anlar biliyorlardı ki, halk de
rebeylerinin ve derebeyleri de 
yuda faizcilerinin elinde esirdir. 

Halkı yahudiler aleyhine sev-
ketmek için senyörlerin, derebey
lerin nüfuzlarından J...'tlvvetli bir 
sebep, bir amil bulmak lazım. 

Kilise bu sebebi, bu amili de 
buldu. Dahn doğrusu tesadüf ki
liseye yardım etti. 

Fransanm (Blois) şehri kilise
si başpapası ( Antoin) ın ye
di yaşında ve ( Bernard ) ismin· 
de bir oğlu vardı. 

Bu çocuk giinün birinde gaip 
oldu. Bir hafta sonra da şehir 
haricinde ölmüş cesedi bulundu. 

Başpapasm oğlunun ölümü 
yahudiler aleyhinde halkı tahrik 
için kuvvetli bir bahane idi. 

Hemen ogün bütün şehrin kilise 
çanları çın çın öterek halkı iç-
timaa davet ettiler. 

Kürsülere çıkan papaslar snf 
halkı akşama kadar zehirlediler. 

- Ey Isa evlatları!. dediler, 
daha ne zamana, ne ana kadar 
mukaddes dinimizin bir lekesi 
olan yahudilcri doyuracağız. Biz 
onlara acıdık. Yerimizde, yurdu
muwa sığınacak bir bucak 
verdik. 

Fakat onlar her fırsatta bize 
kilise ve dınimize hücum ediyor
lar. Onlara daha fazla acırsak 
lsa nın hiddetini üzerimize cel-

bedeceğimize emin olmalıyız. Ya
hudiler allahın ogluna yaptıldan 
alçaklığı şimdi bütün Isa mensup 
)arına tatbik etmek istiyorlar. 
Onların dini.rinde hiristiyan öl· 
dürmek mübah, hiristiyan çocuk· 
larının kanlarını içmek sevapbr. 

Biçare yavrucak yahudi kinine 
hedef olmuştur. Eğer aklınızı ba
şınıza roplamaz ve derhal hare

kete geçmezseniz, bütün çocukla• 
rınızın kanını onlar sülük gibi 
emeceklerdir. 

Bu uydurma ve yalan isnat iş
te bu suretle ve ilk defa olarak 
Fransanın (Blois) şehrinde ve 
papaslar tarafındaa meydana 
atıldı. 

Yahudi katliamı tarihinde yer 
tutan mühim sebeplerden biri 
de işte bu 11suretle vücut bulmuı 
oldu. 

Mabut ( iğneli fıçı ) efsanesi 
İşte bundan ve buradan kalmış, 
asırların yüklediği ittihamlarla 
bugüne kadar gelmiştir. 

(Bitmedi) 

Vulcual 
İntihar t şebbü leri 
24 saatta biri kız olmak üzere 

dört kişi intihara teşebbüs etmiı· 
lersede kurtarılmışlardır. 

1 - Taksimde Hüseyin ağa 
mahallesinde Ananik sokağında 
oturan Yunan tabaasmdan E~ 
sti sinir rahatsızlığının geçme
mesinden mütessiren bir şişe ke· 
zzap içmiş, Bayğın bir halde ha
stahaneye kaldırılmıştır. 

Hediı azana ltaıi erimi 
2 - Gazlı çeşmede Abbu 

ağanın kahvesinde yatıp kalkan 
debbağ fabrikası amelesinden 
Hüseyin bir şişe tentürdiyot iç
miş, Ermeni hastahanes:ne kal
dırıbnıştır. 

''u1" Pari , 5 [A.A] 

1 
i t ıııeı;ıslnr komircsinin dün· 

• ıaı h tı 11 ~l nkkındn tcfsirntta 
. 1 ;'ı nteu gazetesi henUz bir 

l •n 2a' olmadığını ancak ger
l>ar,ıl olduı:,runu ynzmaktadır. 

,! d ... 
1

1 
"e Pöti Jurnal gazete· 

.. ıı·ı "'ln e · 1~Liııı· rın dun akpm nispi 
1 lth ık izhar ctmış ol<lukla· 

• il etmektedir. 

•ttıo 
ll komisyonu 

dönüyor 
~~lılahllt ıcni delhi, ·1 [A.A] 
t /t! llııtkn . tevsi ve teşmilini 

• t tkik adıle Ilindistandn vazi· 
•1rı ~ 011 e ıııcmur olan Simon 

~ tf l o% lllesaisini ikmal etmiş
tı:ıııll J ~il • öııUmiızdeki bafta 
~ktit, 1nd1standan müfarakat 

~ ---
• kellog hasta 

Pıt~iı \(} .. Londra. 5 [A.A} 
•lıt 110Utba KeHog, Aıne.rikadan 
~ı oldu gt.Jmiştir. Fakat soğuk 
'tıdi~e~uoddan yataktadır. ' azi· l) Y Ji Cğildir. 

ttğa bıdırılanlar 
' "cnı :\teksiko, 5 IA.A] 

l"ı nıı ~f e şaldl~r tarafından 
il llılıb an lnı;i liz .,. e Anıerikan 
ı,lıt, endi ileri serbest bre· 

tll} -
Skoka vardılar· 

c ıı 1~ t B~ngkok: 4 [A.A] 
'ıı · ııyar cıleri Bnill) \ c 
dir'.' Akyap tan lıurn)a gel· 

tllte --d 
l'e e yangınlar 

ıı l\· 
~t~tıutın a , Loııdra, 5 (A.A] l ll~la j0rı!, Şubat ''e Mart 

ltııu h gıltercde yangınların 
baljıı.asar 3 500,000 İnciliz 

ne olnıuştur. Bu miltar 
arı ")'ııı aylardn vukua 

t.._ l 1 itı.in n hemen iki mi lidir. 
1~1dır, sebebi havanın ku-

r 1 inci sayfadan mabat 1 
Her isteyen kariimiz ida

rehanemize kadar zahmet 
edip, bu listeyi görebilir. 

Kur' ada kazanan 500 karii-
mizdcn 250 sinin ve hediyelerini 
fiş numaralarm bu gün derce· 
diyoruz. Mütebaki 250 nu· 
marayı da, yarın neşredecek 
ve pazartesiden itibaren he
diyelerimizin tevziatına ba~la-
yıcagız. 

Hediye kazanı:ın 500 karii
mizden 250 sinin fiş numara· 
ları ile mukal>ilinde kazandık
ları hediyeler şunlardır: 

1 Zarif bir prırdcsll 
7 ) ünlu bir b::ıtt::ıui'i' 

24 Di~ ıııncunu 
5.1 • .bun lis 
511 Sabun odo kolon 
(f) Krem moson 
71 Ş~pkn 
76 La'ıınta 
80 D . fırçası 
87 \ apur w\• r 

126 Snhun nıkcıı 11 

128 Bir Kı•l\at 
134 Ynrım dılılıııe ı, lnr. r·ı.c .. :ıı 
150 ı:: .. buıı nıoı.;oıı 
151 Bir pil urtıl 
160 Bir ,_,oruı, cllıi 
161 Bir suıı"er 
168 Bir erke!. foıirıı 
18 ı Sabun npollo 
205 ık bir ı:. çorabı 
222 ~ahun :ıpollo 
221 Kıpnetli bir Ç:ıy t:ıliımı 
239 l3i r l:n nn la 
2U &ıbun li 
2SO ~ııbun odo kolon 
26t lıun lUl.lıs 
283 Zr.rif bir entari 
284 S3bıın nıkcnson 
291 Bir çocul;. elbise i 
243 Şık bir j:ırtiyn 
29:1 Zarif podrn kutu~u 
29t) 1ııeldi hoı un ını~ndiU 
311 Snbun tkeıı un 
fü6 Snbu:ı .•rJ 
363 \iç mctrdık bir p:ırçn ı.umaş 
373 ~ahun pi: er ı)pak 
375 i'..arif lıır baş örtüsü 
400 Bir bruııon 
4-06 Bir diş patı 
420 Bir lın ton 
422 Zo.rif bir baş fırtllı 
430 Sabun npollo 
439 Bir a)na 
444 Diş fırçası 
464 Sabun l~ 
468 Bir tra§ kala 
482 Sabun lis 

1 

487 Sa hın pi. rr opak 
5 ... (> S.ı un pi, u kokusu 
511~nhınpi r 
~l !?aınpu,an mo on 
562 Bir arıt ııı 
569 Rir d" fırcnEı 
S8l1 ::>ahun Jıİ er op:ı.k 
S92 Bır ıı kli meııdıl 
608 Zarif lıir J,r.dı.ı çornL. 
615 Bir ımtin 
629 Bir kn nı tli <'tcl,lik 
635 Sabun Apollo 
64-0 Bır pıke orlll 
617 7.ııril bir rntnri 
650 ~ bu pollo 
670 SaLun alken uıı 
67G Yarım d UzUne mendil 
681 Di. fırçası 
690 Giliserin 
70.t Sabun lis 
71 l Pll"kUlll\ h:ıı; l:irtu~ıi 
723 Bır şnpkn • 
728 Ş.ımpu,·an mo on 
763 /~rif hir entari 
767 Bir em İ) e 
776 Bir ~en ıye • 
783 Zarif lıir kndın ı;ornLı 
788 Bir i'OCUk dfıi İ 
795 !:i bun ınc on 
819 i'..arif hir knılın çomlıı 
$.W Rir 11\m<'tli 1 adın çautas! 
~!8 Kı mt>tli bir .. enısi~e 
.h2 ~rem mo on 
s.;7 hun mo oıı 
862 salıuıı c.pollıı 
8 )3 1 rl1 fırt;a"I 
BM Hır. ntır 
1'65 ıl;ıırı luk 
878 Diş fırça~ı 
Bll S:ıhun 1ı 
909 z. rif 1 "r k:ıdın çor 
917 Sık lıır 1·. çorabı 
'l' . .J.ı ş \ Lır ı.:. ' ornLı 
<>3!; i~ir oı uk elbi ec:.i 
9:4 ::xıbıın pİ\er 1 ukusuz 
r B r Tfl\Bl 

919 Znrif lı r ı~.ıdın çantası 
Q50 Bır) ııntiu 
()53 B r ntin 
988 Bir ., ~ııı iye 

1012 Cıli erin 
ıo:a ' 1 un pher kol,u1u 
10"6 Sık lıir jnrtİ)cr 
l CHO f>i.., fır~a ı 
l~ Sat.un pher opnk 
1051 lpekli mendil 
1083 Bir pike urlu 
1089 Salıun l\fosun 
1095 Gılıseriu 
1099 Podm kutusu 
1115 Sabun npallo 
1122 Kıyrnetlı bir şemsiye 
1126 Bir cmsiye 
1127 Bir ) elek 
1132 Kı) metlı bir au kadehi 
1134 Zarif lıir kadın çorabı 
l 136 l.arif bir ka<lın çorabı 
1138 Zarif bir eteklik 
1142 Bir ike ortü 

1152 Bir su takımı 
llul Kıymcıli lıir lrndın Çnnıncı 
1 ır2 . "nbun npollo 
l 181 i' ... 'lrif bir ~eııu 
1192 Soıbuu SMJ 
l 93 Bir t'm .. İ\ e 
1221 Sn.hun ntkl.'uson 
1229 Zımf !tadın ~rabı 
1232 Kırnıetli bir su kııdehi 
l~ Ilir pıjııına 
126ü Di fır· Qı 
1272 ::--:ılıun '\lo on 
128-! i'.urıf bır kv·tum 
1297 f:nlıun pi} t-r roı: 
!303 Dı fırçnsı 
l32i Bir fanila 
]330 Bir şcnısi)C 
1336 Bir fanilı:ı 
1342 Diş fır~ı 
1 ~J4(ı ııhun lis 
13..~7 Şsnıpuıın moeon 
1368 S:.bun piyer 1·oj 
1371 5nbuu moııoıı 
J.n7 Jıp ıra sabunu 
1383 Jip ır • sah ıııu 
l 103 Bir ını kabı 
1408 Cıli erın 
ı ıu Bir §eınsi)e 
1420 Ilır gcm~>e 
l L8 lıı; rnetrelık bir ~rçıı L. 
1438 Krem imon 
l448 Krem 
l r·s Jip lr lı ıııu 
l lfı2 Bir ş ı l'>İ)C 
1 loü Bir t rke, fotiııi 
l l70 Kr m imon 
14-73 Krt>ın mo on 
1 l9~ Sabun opııl, 
J lll ı al mı 1110 on 
3106 l:.inhun lUks 
3113 Eı tııri 
3117 hlitrc 
31~0 'nlıun mo oıı 
.~ıw Knm~tli §ClDRiye 
31. 2 3 1 •tro bir paq;:ı kuınnş 
3139 • 1 un mo on 
31Ş4 Tra fırça~ı 
3fo5 Jip 1ırıı sabunu 
:H58 1-2 düzın"e knh\c fincanı 
3171 Podrn kutu u 
:3178 Diş fırçası 
3183 bun udu kolun. 
31&1 \ ıctroluk pnrça kumn 
:"il93 Jip 1'raş S :hunu 
3191 \tlnlu bnttauiye 
3205 Askı 
32 1) Di~ fırçası 
3215 Po<lra ıııo on 
3216 Şaınpu\au ıııoscın 
3~32 A)no. 
32.~5 Kıvınctli emai)e 
32~2 &lıun ıınrJ 
3251 Bir) ntin 
3257 Krem mo.oa 
3263 E. çorabı 
8285 Sabun moso11 
S297 Kra\at 
3299 Sabun moson 
3409 Diş kırça ı 

1 

3-1 l ı crn~rrin 
3112 Hır nııtin 
3' 19 18 p:ırı;a Çil) ıaı~ımı 
3-1.!.~ Bir nııtin 
3 ı27 Lu\ltntn 
3132 :.::ıpl,a 
3437 t... ~ornhı 
M57 r. çorabı 
346 l 'ahun ıh er kokulu 
3474 E. Fotıui' 
3479 Di~ rıı unu 
34<)1 Lınanta 
3., O • Lıııı s:ırj 
4107 ,ı 
4115. un Jı'N kokulu 
4118 t.ılı rııı 

4133 PoJrn mo on 
4145 Şenı iye 
4160 )' uulıı bııttani) e 
4lo7 SııLun pi) "r o pak 
4178 E. ç r:ıhı 
4183 Kra'f t 
4 l 91 1)j fırçııt:ı 
S:"Ou • abuıı muson 
5508 l li fırÇ,Q ı 
5il8 ) nhı J ıttaniye 
5519 Bır fıuııla 
JJ'.-l:l lpc ,Jı lıo\ un mendili 
55 9 Zarıf cntııri 
5544 J:ırtİ) rr 
5s.ı5 Diş p.,IJ 
551i9 Bir. ııı tın 
556-1 bun mo on 
s·w Ifü)•ıntin 
5567 S:ıbun mo ot). 
5571 Zıırif ko t ım 

5574 Sabun mo on 
5~3 Baston 
.)58ı J. rtİ)Cr 
5·90 E. fotıııi 
561~ abun s:ırj 
:i6 1 Di fır a ı 
56-tO • ııhun piyer 
5653 Çoruk c .bi esi 
565 ı \ purıuıtur 

5680 Yarım dllzUne rneı.dil 
5681 Bir 111rmsı)C 
6422 Jir traı1 sabunu 
642.t\ l'ü kull ı ha örtüsU 
(; ı Bu,u, h:ıtt nı~e 
(; -ı ll . faıııl:ı 
t~:ffi5 • 
6131 S3huıı SU'j 
6489 B1r pil-.c örtu 
o492 Ynrıın duzine ka\cc fincau: 
6'19ı ~nmpmnn ıno:ton 
651-> Krem moson 
6521 ııbun atkineon 
6531 :;ıemsiye 

6550 Sofra tıılnmı 
6564 Şampu\an moson 
6569 lpekli bovun mendili 
6575 BU~ Uk battaniye 
6624 Sabun atkinsou 
(1(;!19 Diş macunu 

3 - Faik isminde 35 yaşıbda 
bir amele Tepebaşı tramvay bek· 
leme yerinde bir şişe tentürdi· 
yot içmiş, hastaneye kaldırıl· 
mışbr. 

4 - Üsküdarda Selami Ali 
efendi mahallesinde Değirmen 
sokağında oturan vatman Sadık 
efendinin kızı 15 yaşında Fatma 
Leyla hanım babasından izinsiz 
sokağa çıkmış eve dönünce, bir 
haylı tekdir işitmi;tir . 

Fatma hanım tekdirden fazla 
müteessir olmuş, eline geçirdlfi 
ekmek bıçağını sol memesi me
rine saplamıştır. Çenç kız tedavi 
edilmektedir . 

Sarbo un parası 
Üsküdarda Osman dede so· 

kağında oturan kasap kamil faz
la rakı içmiş. meyhaned~n çıkıp 
evine giderken yolda balıkçı Arif 
tarafından cebindeki 97 lirası ça· 
lınmıştır. 

Hırsızlar 
Büyük f çarşıda Kirkorun dük

kanına giren Hüsamettin, Oıkü
darda icadiyede Nevcivan ha· 

1 
nımm evine giren Hasip dün 
gece yakalanmıştır. 

··-----···-----·· .. 
Ankara oalas 

(A KARA} 

l>ıltUnodalarda telefon, sıcak suyu, 
kalörifcri \'al'dtr. 

Husust banyoluapartmlllllar. 

Odalıı.rın fıatlari: &8-10 ve 12 lira 

dıı Amerikan barı, orkeı1tra, ultmt 
ve kadınlara mahsus f6klr salonu. 
ç:ı1IU~trhane.. gnra ccnır.. nk.Uttıpba.Dıe 
yııtaklı \~onla şııketinin acentalı~. -



Ali Naınnn bey dairede be
raber çalıft.ığı arkadaşlarının her 
hafta aralannda kararlaştırarak, 
Jstanbuhm bir köşesinde eğlen
ıiilderiııi gördükce kendi kendine 
iıer za düşünür: 

- V ·, bekfirhk sultanlık-
mış. gençlere bak, haft sı 
geçmeden · iilemden aleme koşu-
yorlar. ,..__ 

Ali Numan hani pek otuz otuz 
be~ini ·de a~l:ın değildi binaen
aleyh" genç sayılırdı. Arkadaşları: 

- Numan sen de gelsene! 
,Jedikleri zaman zavallı adamı 
orperme alırdı. 

Bir knnsı vardı ki ; maazallah 
Fena kadın değil1 hem çok gü
zel kadın.. Bir tabiatı var ki, çe
kilmiyor. Kıskanç mı k1s~nçl 

Her gece muhakkak cep· 
!erini yoldar, paralarını sayar, 
bir az geç kalsa kıyametleri 

koparır. 
Karısının yanında sigara içmek 

bile ynsak. Kazara bir sinemaya 
Q'İtseler, yolda veya sinemada 
hele bir kadına dikkatlice bak
sın çimdik hazırdır. Perdedeki 
iilim yıldızını bile kocasının 
gözlerinden kıskanır. 

işler böyle iken, günün birin
de bir telgraf geldi: Karısının 
yegiiae teyzesi ağır hasta .. Arada 
miras meselesi var. Numanın ka-
ısı celc h zırlandı ve teyzesine 

giderken de bin türli\ tavsiyeler .. 
Kocasından radık kalacağına 

y minler ve çok p~ra s~rfet: 
me} ec •ğine vaatlar aldı, gozlerı 

Yaşlı çıl ıp gilti . 

Kadının hem de ~ok meşgul 
olduğu ve zaman zaman başını 
omzuna dayadığı blr erkekte 
beraberdi .. Taliin ~şeametine kız
dı. Hasibin yazıhanesine gitti. 
Baktı ki daktiloya yol verilmiş ... 

- Bu iş programla da olma
yor, dedi. 

O can .sıkıntısı için de kansını 
düşünmeğe başladı. Bir kadın 
sevmese kıskanç olmaz, diye dü
şündü. Hillas on beş günlük 
serbest hayatı içinde, evinde ken
di pişirdiği rafadan yumurtadan, 
fasulya piyazından başka bir şey 
yemek imkanını bulamadı. Ah, 
karısı ne güzel de yemek yapı
yordu. 

Boş mutfağa hasretle bakmak
tan başka elinden bir şey gel
miyordu. Bir kaç defa lokantada 
yedi, beş gün mide ağrısından 
kurtulamadı. Karısı bugünler zar
fında mütemadiyen mektuplar 
gönderiyor ve boyuna nasıbatla
.nnı tekrarlıyordu. Yeminini unut
ma, vadini unutma ... 

Nihayet on beş gün bitti. ka
nsından bir telgraf: "Oh,, ertesi 
gün geliyor! . ., 

Ali Numan istasıyonda treni 
bekliyordu • Evlendiği günden 
beri görmediği eski bir dostu 
ile karşılaştı.ı 

Tanıştılar görüştüler. 
Ali Numan bey sordu: 
- Tircnde birisini mi bekli

yorsun? 
- Onun gibi bir şey .. Fakat 

gelip gelmediğini öğreneceğim, 

ondan sonra da görünmeden 
,. ğ Alı • uman kzrısnı trene oın· savuşacn ım. 

dirdi · en sonra şö~le geniş bir - O de ne demek? 
nefes ldı: "Oh." Şimdi lstan- - Efendim, anlatayım. Ben 

ıar 

Avam kamarasında 
arasında bir 

meb'us 
mesele 

kadınlar 

eb'us kadınlar öpüşüyorlarmıŞ. Bu kadarla kalsa bir 
şey "~~i ~a -at .... 

fngilterede Avamkamarasında 
meb'us kadınların çoğalması üze· 
rine, dahili nızamnameye temas 
eden ve Meclis Reisini müşkül 
mevkide bırakan bazı vaziyetler 
hasıl olmağa başlamıştır. 

Şimdiye kadar meb'uslar mec
lis binası dahilinde birbirlerine 
tesadüf ettikleri zaman başla 
selam verirler, el sıkııırlar, hasılı 
selamlaşır) rdı. Halbuki mecliste 
kadın azanın adedi çoğalalıdan
beri meb'us kadınlar birbirlerini 
karşı cinslerine has bir samimi
yet göstermekte ve bu samimiyet 
daire.sinde öpüşmektedirler! 

Şimdiye kadar meb'uslar hiç 
dekil e meclis binası dahilinde 
öpüşmezlerdi. Bu hareketin da
hili · nizamnameye ne dereceye 
kadar muvafık olduğu bir.mes' ele 
diri ı 

Mü kilit yalnız bu kadarla kalsa ~~;::;:;;~~=~~~~~~ 
iyi.. iki meb'us kadının birbirilc 
öpüşmesi bir dereceye kadar hoş 
görülebilir . Fakat mecliste iki 
tane de kan koca meb'u! vardır. 

Geçenlerde uzunca bir seya
hat münasebetile Londradan ep· 
eyi bir müddet uzak kalan sos
yalist meb'usu Doktor Dalton 
avdetinde doğruca Avam kama
ra ına gelmiş, kendi gibi bir me-

b'us olan zevcesi Mrs. Daltona m\ı
lakı olmuştur. 

Hnsretzede karı koca bir biri

Mi .J nnie LE 

zaman tatlı tatlı konuşup den, ... 
mişler. Nihayet doktor Dalton 
ayağa kalkarken, çok zamandan 
beri özlediki karısını, her ikisi
nin de haiz oldukları meb'usluk 
sıfatma rağmen, öpüşmüştür !... 

Böyle samimi bir karı koca 
muhabbeti her kes tarafından 
hoş örülebilir. Fakat bu muhab
bet tezahürüne Avam kamarası 
sahne olabilir mi ? 

ne kavuşunca meclisin arka sıra- ı Doktor Daltonun busesi bü
larından birine çekilmişler, uzun tün meb'uslarca gcrülmemiş, fa. 

kat bazı keskin nazarlı meb'us
ların da gözünden kaçmamışbr. 

Bu gidişle Meclis Reisi yakında 
öpüşmenin dahili nizamnamede 
yeri olup olmadığı sualine ma
ruz kalmaktan korkuyormuş ... 
Çünkü mes'ele daha şimdiden 
bazı muhafazakar meb'uslar ara
sında dedi koduyu mucip olu
yormuşl 

lngiliı: Parlamentosu dahili ni
zamnamesi meb'uaların ef'al ve 
harakitını hayli takyit etmiştir. 

Meb'uslar Meclis binası dahi· 
linde bir çok şeyler yapmazlar. 

Mesela bir meb'us Parlamen
toda ıapkaaile oturabilir. Fakat 
şapkası başında dolaşamaz. Ka
dın meb'uslar bu kaideden ister 
istemez istisna edilmişlerdir. 

Bund n mada meb'uslar Me
cli.ste gazete okuyamazlar, cıga• 
ra içemezler, ceketlerini çıkarıp 

ömlekle oturamazlar. 

Bu kadar sıkı kavaide tabi 
u

1unan bir mecliste kadınların 
birbirile öpüşmesi, kan kocanın 
yckdiğerine karşı aynı şekilde 
muhabbet izhar etmeleri c iz 
mi dir? değil midir? 

Şayet buna cevaz verilmezse 
Avamkamarasımn kadın azası, 
bilhassa yeni intihap edilen 24 
y ındaki ateşin meb'us Mis 
Jennic, öpüşme gibi en tabii bir 
haktan mahrum edilmelerine 
nasıl muvafakat edeceklerdir? 

işte bir mes'ele daha! ---

bulun manzar sı birden bire evli bir kadınla tanışmıştım. 
degışı i.,ti. Renkler yerine gelmiş, Beyoğlundn s1k sık görürdüm, 
.e~adüf etti~i kadınlar daha ziyade neyse bir gün buluştuk. Fakat 
giiz lleşrnişti.. böyle kaçamak bir gün karın 

İçinden: "On beş gün bekar- doyurmuyor. On beş gün bera- haberle 
Irk, on beş gün ultanlıkl,, dedi. ber oturalım dedik. Buna bir -;..;;,.-.;ıır..;;;;.--....;;;.;--.... - f 

ı Istarıbuldıı lıir sergi - Bir ı-Ew Hi bir program azım, çare de bulduk, Karının Izmitte [ J ı·ııcı· sa\ fadan mabat] h d · 

bu kısa ftrsattan azami istifade bir teyzesi varmış, orada Yahya 1 1 ] ki d mak ni \•etindedir. iktisat \
0
ekiiletine J ransız grupu ~e ir e bir sergı ac· 

b ren de ıniisabakaya Q"İre ı kupon arı ~op ıyaca ar ır. " etmeli.. isminde bir arkadaşım var,· ir . ~ 
3 

M"" b k h"t d mUrncant edilmiştir. 
k • · · · • · - usa a anın ı amın a ilk gün daire arkadaşlarına mektup yazdım, içince bir telgraf ar 1 l~~Zlll rf"Sllllll~ V~ ~e- gerek "yakışıklı erkek,,, g:re~ * KanadaJı milyoner - Bir kaç 

müjde)i verdi. müsveddesi koydum. Yahya bu ııe ınusnb:ııkaya ı~t?r~k "sevimli çocuk,, lardan 1 mcı, gUndUr şehrimizde bulunan KanadaJı 
Ô b d · 1 b I k d l k milyQner Rey, Sofl·aya gitmi~tir. - yle ise u gece sen eyız müsveddeıi lstan u a, .arının için ~()ıı eri ece ~ yavru- 2 incı, 3 üncü olarak intihap et- Millet mekteplerinde _ Vilii· 

- Obette.. adresine ç kti: Amnn teyzen a~ı~ ıu·nı fotoğraflarını 11 ~le tiklcıini resimleri, kuponlar ve )et dahilindeki millet mekteplerine 
O gece dôrt beş arkadaş ug- hasta, çabuk gel.! N~sı~ oyun ıyı ha. layaca•rız. adreslerile beraber idarehanemize tle~·nın deıılcriıı mil~dnıı l'iız bine 

n adık bar bırakmadılar ve Ali değil mi Kerı Jznııtc gıdı yorum de- • "' t"l gönderecekler ve mukabilinde lıaJiğ ol mu tur. Du mil:darm 40 000 
~um n sab doğru sarhoş evi- ye evden çıktı, buluştuk, Büyük- I t a e ıec numaralı bir fiş alacaklardır. llen fozJn 1 ıırnp harflerini bilmeyen-
ııe döndü. dere de 011 beş giin ömür sürdiik. , ____ ;;;...._--.--~-- 4 - Türkiyenin en yakışıklı lerdir. Şimdiye kadar 30,000 kişiye 

Ertesi gu .. n ö~le Uzeri ağzı kuru- b (a•·ileı·inıiz hu kuno!J.. erkeği olarak birinciliği kawnana ~ahadetnarm• verilrni~tir. ~ E, Püyükr!creden uraya .,_ 
muş ve p rişnn bir halde yataktan ar)a foto,ıratları sakla· 200 lira, ikinciye 100 lira, üçiin- • Bir torpil gonıldil - Kara 

tiren yok ki bekliyorsun. · cüye 50 lira nakdi mükafat denizde ( GUrele) onlerinde serseri kalktı. Kendi kendine: _ Efendim, karının kocası vacaklar 'e hunları ıuü.. takdim edeceğiz. L ·ı d f d"ld·~· d k 
_ Böyle bekarlık olmaz, dedi, k 1 b l ..._ . . d .1 k l .

1 
d h" ir torpı e te a lı e ı ıgıo en ·ey• 

muhalrnk şu as n ıgın ıçın e a la anın u aının a l• 5 - Türkiycnin en sevimli ço- fırl't Istaııbul Liman ve Ticareti Bn· c...·ız )'anİıc: yol tutturduk: Bu sultan O d 1 •t t · k .. .. l • ··du · 
1 

· bild' · ı · 
u v bekliyor. a zmı rcnınc rinci, · inci ve "içuııcu cugu olarak birinciligi kazanan ııraye mu rıyct enne ırı mı , lık ti ~il, bu ahmaklık 1 b k · · b hah tuzlaya • •• 100 ı· "ki · 50 ı·ıra imhası iı-in tedlıir alınını tır. 0 

inme ıçın, u sa kaydı.le ·(ıareınıze gon- yavruya ıra, ı ncıye , ... Bir def , kom unun taraçasın- l ği Bir ayda yangınlar - Geç.en 
d b. k gitmişti. . . er cel le't' ... dı" r. üçüncüye 20 ira \'erece z. 1 b l . d 83 

da stk sık gör üğü ve ır ·aç O sırada lzmit trenı geldı. ı 6 - Çocukların yaşı 5 ile 10 mart nymJn stan u ıçin e yan· defa d iltif tm nail olduğu biz- «ıısalJaka e«lenceli ol· d 
1 

k gın oJmu.tur. Numanın eski arkadaşı: J. • • • • arasın a o aca tır. 
metçi kız var. b h d _Ben koca .. mı ilerde bir du«n kadar da, ıstiladel 7 - Kupon toplamak ve fo. ni neşriy~ Bu biri Sonrn her sa a ai- d ı · -

1 )•anlı,.lık olmasın deye şöyle uzak- ı biı· ~c dide tc.rtİJl e iınn • tograf göndermek suretile inti- Resnıli Av ıeye giderken tramvayda rasge • .. ~ , l · d J 
1 tan go··m1ek istıyorum. o kndar ... 1 tı·r. Bir ( ef a "YakIŞli{ l hnba iştirak eden karilerimız en 1 dig· i ismi çhul bir matmaze k d .

1 
Türkiyede Avrupa mecmua a-

var: bu iki! {)aha sonra arkadaşı Tren yolcuları inmeğe başla- 'erkek . ıniisubakasına gi- 250 zata da, kur'a ·eşi esı e rı derecesinde mükemmel mecmua 
Hasibin yazıhanesinde manidar dılar. K~r.ını~. aşık_/ bir vagon ripte '~aza nan iiç karii- muhtelif hediyeler takdim ede- çıkabileceğini görmek isteyenlere 
gözler le bir kaç defa ba~ıştığı pençeresını gosterdt: • l "S • } • . k ccğiz. bu gün çıkan Resimli Ay mec-
daktilo kız var: Bu üç! Üçünü - işte şu kadın! dedi, Alla- mız e, evım ı çocu " 8 - Her iki müsabakanın bi- muasını tavsiye edebiliriz. Resi-
b.ırden )'akalamk için kollan sıv- h smarladık ben cızlamı çe- ıniisabakasına dahıl olan rinci, ikinci ve üçüncüleri, teşkil l A . h fi 

1 
k 

' ı a 
1 

' u·· ç ''avru nal ti mükafat edilecek bir hanımlar komitesi mi Y yem ar ere çı an en amalı, hem de sür nt e... kiyorum. 1 d k nefis mecmuadır. Bu nushamızda 
Ertes·1 gece caddede giderken, Ahmet Numan gösterilen ka- alacakları gı"bi , hunlaı·ı tarafın an seçilecek ve hu omi- l 

k } te karilerimizin reylerini naz.arı Baybıl Hnvzun çocuklarımızı na ı 
önünden eke seke giden bir ha- dına baktı. Ne görsün, ·arısı intihap suretile üsa la· dikkat alacaktır. zehirlemekte olduğunu ve fikir 

tuncağuı r sgeldi. Ve iki dakika degil mi? kada r y hak "llll kazan- 9 _ Kari'erimiz bu günden hayntımızın kimlerin elinde oldu-
sonra birleştiler. Evde bir sahne! nıak i•--fn kuponlarımızı itibaren fotograflarını ve adres- ğu hakkında ayanı dikkat iki Evde korkacak kimse de yok. - Ne o bey efendi bu surat.. 'j 

1 
d 

? o t }Jlamış olan karileri· }erini idaremize gönderebilirler. maka e var ır. "ttil Ben geldim deve dcg·il mi· n ===rr.==== ==r:::w.====== ve gı er. .. J • 1 250 k" . d ~ Yalnız ertesi sabah Numan goz- beş gün burada yemedik halt IlllZ< en ışıye e ~ ~~--.-------~~:'-....... ...---
lerini açınca, kadını çoktan uç- bırakmamışsın. Hani ettiğin ye- uınh telif 1 ıyınette şık Ye • 
muş buldu. Bir şüphe üzerine min, hani verdiğin vaat... zarıf hediyeler takdiııı 
~üzd nını yokladı. Şuphe hakıka- Bir lnkırdı tufanı ki Numan edeceğiz. 
ta yol açarmış.. cüzdanın içini kendisini sokaga dar attı: 
tam takır buldu.. - Allahım, dedi, hakıkaten 

Bu d olmadı. bekarlık sultanlıkmış! 
O gün bir iki sant taraçayı 1 

fa~ sut etti. A · i gibi ne gelen 
var, ne gideni 

m\ ayda ğene k ıı gördü. 
Fok t bu Eefer ~·alı, z değil ··· 

·:<- Ordunun Esenli lıvyUndcn 
lehmet kızını c bren lıaçıran \e 

kol 1 orucu!lurıu yaıalıynn .Ahurcuk 
k tJ\ l ııden Halil o ··tu ı mer \"C srl.tı
d "ı ı ı ,ı\tllı~ C) c 'er lnıi • rdır. 

ü .. abaka 
şaraiti basıttir. 
1 - S·nisanda her müsnbaka 

için birer kupon ve iki müsabaka 
için birer fotograf dercedeceğiz. 

2 - Knriler bu fotografJarla 

Tuvalet 
Podra ı 

Amerikada Kolombus şehrin' 
de bir eksefoncunun karısı 
garip bir sebepten dolayı bo:B 
ndan ayrılmışhr. Seksefoncu · 
nsına dudaklarını öptürmüyorın 

Mahkemede bu hareketinin s 
'bcbi sorulması üzerine seksefo 
cu: 

- Mazurum! demiş. Kar 
dudaklarımı öperse, dudakla~ , 
mm şekli bozulur; bu suretle ~ 
mu ikişina olmak itibarile i 
balim mahvolur! 

Bu haklı ve m.ımi (1) izah• 
karşısında muhakeme telaka b 
km etmiştir. 

Howard Ryan isminde do~ 
yaşında bir erkek çocuk Arrırl" 
ka da "Genç çıgar tiryakili ~ 
pıyonluğu,, na namizet olmuştııf' 

Tütüne karşı müthiş bir ipti 
olan bu yaramaz, cigaraya 
yşında başlamıştır. Şimdi !~e 
yaşında bulunan Howerd giill 
iki üç yaprak cigarası, bir p ~~ 
cigar içmekte, bununla keyfi el 
yerine getirmediği iç.in aytl 
tütün çiA"nemektedir. 

Bu bacaksız tiryakiye ne bıl' 
yorulur? 

Ta§rada 
+: Zelzele - Afyona tıı 

Şuhut nahiyesinde zelzeled blf 
~ kaç ahırın duvarları çatlamıŞ 

yıkı!mı. tır. ~ 
* lzmirdeki tevkifat -: tf 

mirde tevkif edilen komünıs~il' 
hakkındaki ahkikata devam e ~ 
mektedir. Y niden üç kişi teV 
edilmiştir. . w 

Bu mesele hakkında şehrı~ ~ 
de tevkif edilen bir kiQİ fzııııf 
gönderilmiştir. Bu adamın ı 
Nikolidir. 

1 
~ 

.-.:. Katil koca - lstanbU t •• e 
Süleyman isminde birisi ibafl}\· 
eden zevcesi Ncylüfer hanıfll1 

dan..ıda mahkeme salonunda • 
beş yerinden vurarak öldürllktt' 
tür. Katil muhakeme ediln1c . 
dir. Fakat bir defa da Tıbb" ııt. 
lide muayene için şehrimize g 
rilecektir. 

·:<· Boh·adinin Co::u 1 
Apdil oğlu Haeanı ılo 
kB •den iki ki

111
i Adliy ) c \ 

]erdir. 

} etleri d,. ıınl 

Alltl't 1 llrl ıl r dDlıİ l 1 

) nrlıır, ltnn ıılar \'C bı 1 

bulunanlar herhalde Kİ?\) l 
ıınıbmı içmelidır' r. 11 

t µr. 

t 

1 
~ 

1 



Galatasaray - Beşlkt:aş 

lif( maclari 
dan tehir 

lama
·ıdi 

nüıı h 
\ &lanın yağmurlu olma-ı, ederel , maçı talik etti. Böyle ida · 
tebit nı:tın~ .ilk başladığı hafta recilerin elinde O} uncak kalan 

Dtı lnıesını mucip oldu. sporculara acımamak kabil ol-
l~ ga:ı bir hafta çok muntazam mtıyor. 
k devam eden havanın tam ® ® 

~llrlaçlarına ha~lamı~ağı gün Kır koşusu yapıhnı yor 
l~ ae~ası ispat ediyor ki galiba Istnnbul k1r ku~usu birinciliği· 
~ ik~ ~ şampiyona maçları- nfa hu gün icra edileceğini yazmı~-

~A-'alı mukadder olmayacak. tık. Fakat Bu gün yapılacak Gafa
ilir~ı.ktq ·- CaJatasaray maçı tacınray - Be ikta§ maçı dolayısiJe 
~iledihneklc, miiteamil olduğu bu kuşunun 15 "i ana, yeni gele· 
"akı~, bu müsabaka en sona cek haftnya tehiri münasip görül· 
( tenı rrııi oluyor, Lik maçlannın müştiir. Çünkil Beşiktaşlı koşucu
tltta atını te§kil eden Beşiktaş· fordan b ııfarı futbol tak mmda 1 
~, ta li.r~y maçı, vereceği netice oynamaktadırlar. 
lı>ltrı llıpıyona ihtimali etrafında Vefa -Süleyn1a11iye 
~lt '; bulutları bir az dağıta- Yarın yapılacak lik maçların· 
· ~ · aht kı met, yene her şe- dan biri de Vefa •• Süleymnniye 
~e78Pberniyet içinde cereyan müşabaka::ııdır. Vefa \C Siileyma· 

G §eklinde imiş ! niye takımları, bu günki tasnife 
~~saray - Be ikta~ moçinın. nazaran, birinci kiime kuliiplerin 
~lld ıç §Üpbcsiı Gaiatasaraym en gerisiııdedirler. Pu~nn ıtibarıle • 
trıı..ış~ ve Jleşikt:ıt1n aleyhinde müsavi \ati} ette bulunan bu iki 

' ur. Beşiktaş bu gün tema· tnkımın yapncak.ları maç iki ta
'-l!Qı tnt'ornı bir vaziyettedir. Bu kundan birınin fail: \•nziyete geç· 
~lll daha kuvvetli bir şekil mesini intaç edeccktır. Gecen lik 
~~ahi! değildir. Halbuki maçlarında, yapılan mit~~hakayı 1 

'ld~ ayın idmansız bir halde Süleymaniye kazanmıştı. son nıactn sabit olınuştur. Beykoz . kolej 
n İttifa ayın arada geçen fasıla· Bu p;Un k ı)l j sabn::ıındu Be}-'•tt de etmesi çok kabil iken kozltı ko' Aj takımı ara "ındu bir 

' ~, hasminı en zayıf 2ama· ı ı B ı ~ı.ttı· .. Yakalamak fm:ıntmı kn\bt;t- futbol ma_ı }apı <'-1 .. tır. C' .oz-

. ~ 

ISTANBULDA GALATADA 

JUll)İUM 
Lambası Ticarethanesine 

MAHSUS OLMAK UZRE 

İM.AL 1DiL.MiŞ DlR 

İşbu hakiki RADfUM tıraş bıçaklanmızm burada imaH için lazım gelen makinelerle Isveç çeliklerinin hazır olup yakın 
bir zamanda imalata başlanacağı evvelce ilan ettik isede bazı sebeplere mebni biraz daha gecikeceğimizden muvakkaten ve 
ihtiyaten muhterem müşterilerimizin ihtiyacını temin maksadiy]e vaktilc Avrupada büyük bir fabrikaya RADIUM bıçaklanmı:z· 
dan bir mıktar sipariş etmiş idik. Bu defa işbu RADIUM bıçaklarımızın vürudunu alenen işbu ilanımız ile bildiriyoruz. Her 
ne kadar cinsi eskilerinden çok üstün ve fiatı dahi nispeten fazla isede muhterem müşterilerimizin gösterdikleri rağbete 
karşı bir fedakarlık ölmak üzre fiatına zammedilmedikten maada hatta ilerude burada kendi fabrikamızda imal edipte tenzilatlı 
fiatla satacağımız bıçaklann fiatına yakın bir fiatla satmağa karar verdik. Sabıkı veçbile işbu RADIUM bıçaklarımızın üzerin-
deki Fransızça ibareyi baladaki gibi istimal ettik. Fakat on ve yüz adetlik paketlerin üzerindeki ince kağıdın cinsini değiştirerek 
yüz adetlik paketlerin üzerindeki sabık arapça ile olan ibareyi diğerlerinden tefrik için balada irae olunduğu gibi latin hurufatiyle 
ve kirmızı mürekkep ile tabettirdik. işbu hakiki RADIUM bıçaklanmııda baladaki üç markayı aramalıdır. Bunlan havi olmayan 
ve RADİUM namile sablan bıçaklar kamilen taklittir. Her kimin yedinde bulur isek derhal musadere ettirerek haklarında 
lazım gelen muameleye tavassul edeceğimizi elenen ilan ederiz. Muhterem müşterilerimizin bu bapta gayetle mutakayyız bulun-
maları kendi menfaatları için ehemmiyetle tavsiye ederiz. 

Talebe el B«llaol rı serisi 

5 JEOLOJI 
10 .-.ı·u~ 

Tür 
l 

e Ziraat 
anl<asın 

5 

6HENDESE 1 

- Y enidcıı a ınacak ınüfettiş naınzetleri için ilanla 
tesbit olunan 1 Niı:;an 1929 tarihi son müracaat 
günüdür. Bu tarihten sora yapılacak talepler naza-1 inci kitap 

mektepler . . 
ıçın 

10 kuruş 

~tll llll•tllt•lllllH 'llll•llllllUIMI r'l••ııa• lll'IU•&11111111111111111111111111111111118111111 ,, .. ,. •: 

1 Maarif Vekaletince Muallimlerden mürekkep ~ . . 
İ bir heyete telif ettirilmiştir. ~ 
L ........ ,,c. • ..................................................................................... : 

, Iüracant mnlınlli: 

DE LET AiATBAASI 

Müzayedeye vazolunan emlak 

rı itibara ahnınayacaktır. Müöahaka in1tilıanları 7 
i'"'an 1929 da t\nkaradaıı ha ka lstaııhul ve iz. 

ınirde de yapılacaktır. .. 
r·········••n••··········· ................... u .......................................................... , 

Mi OPERAFON? c 

r Er T iÜl(

YE 1 

• 

Depo u Sultan 
l)ikraııvan an 

llanıam 
o 21 ~ 

• ~. ; lulnr crpt en 1 •t BL l<ırJ eyı ta-
{)le ı.. _ kımı ıf dıı t r · r. ... r ek- o ı 
ıYQO] şampiyonası ik bir k..ıdro 11~ ~i,,n:1 , k~ıkları 

. - ..J 
• • • 'il .ıaatl•••ı• ıaı l113Pa:•aawaıa• •l"Caı•ıa1•a•11••alaıa1•a••tA•••a1a1aa1a .. eaa•a1aaaae11a11ffHI 

1\ üzayedeye vazolunan pstacı dükkanı 
t~ltı~b~ı voleybol şampi~onıı- içın 2-b rubeı J...ı'mı_.l .. ıoı. \ .... 
~ ali dün icra edilel.:ek-ti. kmla~an J en rh Lçt' m 1~1 do1a
~ ~adar t~kilat, mutat ka· } ısilc Be) ko..luJar haıırlanmakta· 
TÜnılerindeıı birini ista'"_ dırlar. 

B
Rl(IYE Z~ AAT 

t _ANKASIN AI .. 
en: 

1 

tiq ~tııden alınacak m 'ıfetf ~ ı amzetlcri 
1tj~lanıa t sbit olunan (1) i an 19~9 
~ son ıuüracaat günüdur. Bu tarıh .. 
ıe SOııra yapılacak talepler ıazar itiba-

1 ( 7 )lı~ınayacaktır. Miisahaka · mtihanları ı ı.asa 
~h ı:ıısan 1929 da Ankaradan başka ---

ll.I ve lzınirde de yapılacaktır. 

l'~ 
lll'kiye e 

31 ırı Anonim Şirl{etinden 
~h bia~~ 929 Pazar günü alelade senelik içtimaa davet edilmiş 
~~ tihtu ar~n hey' ti umumiyesinde nisabı müzakere hasıl o~m~
~~ t1.tt\d611 h' ıçtim nın 21 Nisan 929 pazar gününe talik edıl~uış 

ttf-ı rn •ssedaranın yevmi mezkurda saat 14 de Ankarada hıma. 
ttkezi umumisi salonunda hazır bulunmaları ilan olunur. 

l T • •• k t ~ ....... 19 ı. 1 uzııameı muza cra : 
-...... lg~8 ıcnesi m~clisi idare ve murakıp raporlarmı0; ~raatı, 

3 8 8 _!enesi bilanço, karu zarar hesaplarının tetkıkı ve 928 
i ....... Ji0e1~ı. temettüü hakkında karar ittihazı, 

-..... y cc_ ısı idarenin ibrası, 
S la cnıden intihap edilecek azaların intihabı ve hakkı huzur-

r~ 't':'~ il""":~ • • . l j ıt :: ' • =""'.!:r!fil~~~~ra:~~ 

N<e"ıfa~ H@ ®iP) Y©l~ ~lro 
H .ı· 't- ne fi H \ eı> vafihırı ih· Üttf'n ızdırılnuş 'e • ı:-ı 

a hye edılnıi~ tere ynğları dninrn mf\' cuUur. 

l a/ğlannuzuı 111ablıtt olduğunu isbat 
edebileulere 500 lira ikraıni')'·e 1)erecPğiz. 

Asma altı No. 22 Ferccullah ve iskender fü 

~~~·-~;:C'J: x !;:.;:;~~4L!!-~1~~: !~2 s;s -=x~~ı-x;.- Pt~# J 
Lo. d Ek lres hattında mübim tekeınmülat 

J.,tanb ıl ıl Auupa ara mda Pn doğru ve en eri bahrı mm•asa
layı temi 1 e en (Lo}d Ek~pre .. ) hattının (Loyd Tristino) tarafından 11 

i, n 9'19 er .. nL giıııünden itıbaren iki perrnneli TE\ ERE lük 
yolcu vapurunu , e Ma)IS ayı zarfında_d~hi Liı) ük STELLA D'1TAL1 A 
rnpurunu J Jctıne)C. bn layacıığmdan ı tıhbar t"cli)oruz. 

Gayet büyük hacımda olan bu iki vapurun 1 tarıhuln uğrayun 
vapurların en Jiik;:. ve en "'erileri olduğuna §ilphe ) oktuı. Geni§ &alon
lnrından mcıcla barı1 sineması, jimna tik ·aloııu ve mükemmel bir 
orke trası olan bu vapurların yolcuları en lbU) ük ot Herde bile aranı· 
lan bütün konforu bulacaklardır. Şura ı daha unutulmamalı ki L-0yd 
Triestinonun aşçılarının dünyanın en meııhurları olması bir an'ane ha· 
line gehni~tir. Müşterilere bahşettiği hu kadar i tifodelcre rağmen §İr· 
ket seyahat ticr tini hi ~olunur derecede tenzile kadar \ ermi~tir. Şeh-
rimizin en kibar mehafiiine m~nsup oJon l.ıo)d Trie tinonuıı mü)erile· ....._ ı92nın tespiti, 

9 <;ne.:ıi için murakıp ifltihabı ve ücretinin tespiti. - rinin bu , l.f"tmr: latı takdirle hr!1l 'acal"Inrınıl n ıniniz. 

ve tahtında furun ve bodrum 
\a f arlar nüdürlüğünden: 

"" rd,. M-38 numaralı pa!tacı 

ı :m Q;..9 Çar~ıııuba gUnU saat 

olunur. 
ı 1 bu muddet zarfında 

~ 11-26 f \ 1 1929 

1 
· 1 m uınul ' lı ) ııelmill'l J 928 '-ell ... iııde 31 memlekete 

ait il 15 ıiir ,r,e ".ıııat fır i tirak ctrni tır. 

:!,O O, )0 kişi zi rarct etnıiştir 
i * Ey satıcılar! dünyanın dört köşesinden gelecek milyonlarca 
11. m üc.t rilerle temasa geleceksiniz. 
1 J-..y mubayaacılar1 Müstahsalatın mühim aksamı için en son 
ı ı tekcmmUlat ve icatları ile her acins numunelik eşya bulacaksınız. 

1 
Her tlirlii tnfsilat için müracnnt mahalli: ( lstanbul Şambr 

dö komcrs Fran ez cemiyetine, 41 Knbrishın .... okak Beyoğlu) 
~}r:;.ı:;;:&:::.~~~. il:' ;;r: • l. - l' :E :;l;: - -

~.,..-: .=.J.: ---~ ~- --

Bil"unnbn E ·naf ve Esnaf Ceın·vet1erine: 
"' Istiınhul Ticaret 111iidiriyetiııdcn: 

l - Esnafın E ıınf cemh •' ı rı t L ı ol l nJ n"ııtlan ıtibarilo 
mCD"UP olırol rı 1 zırı (!elen ceın.İ) ctt kMt e<lılmi bu un 'ar n t dıdi ka tlan ,e 
hiç kn) t Jılııt mh ol.; la ın kil~ tlıı.rı içın l ır a n ı lıl t ' ılını tir 

2 J ı ı ld t :a.rfu d wur.ac:uıt ed ııl,.rdeıı n l ed lnıi 1 rin ka~ di)ye teah-
hud:ıtı ,. bri\c \C nırellcn c miyete kar,.ı u!nn e ki horçı ı c""mİ)ctlcr tarafından 
kut'İ\CI aınnılm:l\ıırnk. )C i kı:ı~ t edılrc kler mı ılli imdılik ancak cilzdıın bedelile 
0 cemi~ etin ıııuımn:ıım:sinde ) u ılı teahlıUdat Lcdrilcrı ahııucııktır. 

3 J il f C nı"j t} rı, C.Cffil,!ıCt)erın ku\ l edılnı dil.Jcrine \ ıf o}duk.lerı C4DııfıD 
i mi riııi ı Lııı:ıi ~ ı· m nmrl:ırına bildırec ki rdır. 

4 \1uayeı i ıhl ı, e~ e tuLi obn c nııfııı mıın~ eııcl ri e kiden oldu~u gibi CC· 

mi\ Nlerden al calibrı IHh i) et H:nıkal n uıcrine kn t oluıı caktır. 
:; - Uıl'ıımunı c'onfın ıleride ecza onn rn,.k uz e lıl'meıı ccmhetlerine mUra 

c.'.latla ıca, t olunmnla ı ta" i <' ~ • ilan olunur. · 

Dc,Tedilt·cek ihtira b~ratı 

c ara ıtr '· hı m mn ıl me\" ddı 

p:ıketlcı ek itin al t hnkkınd on be1' 

ene muddctle 2 t\ u t 927 tatih 

\e ;j ıl numara telıtıııda ~ana:ı ı mudurİ· 

yetındon bır lnt'n ıhtira lıerntı istihsal 

kılınmı~lır. Bu kerrEI mezkur ihtira funıbt 

Ye ~a i ara \erıl c melen iştıro ına ' 

~· İfhN ına talip lan ze\ıı.hn 1 tanbul 

\eni po taba ne or ası A ır cf mdi kitap

hnne okağıııda Tılrki) e Han o 19-22 de 

mul.ım ~ekili 1 to · .efendi c tnUT&CtUtt 

cl:nl. 

1tie .. esatı ıhlııye müha
) aat koıni . ·onu Ri) ase
tinden: 

Bakır Ö) de kain emrazı akliye 
\C a bi)C Ha t hanesinin inşaatı 
lıitnıi~ olnn ç=ıın ırhane binasına 
J..onulncak buharla müteharrik 
ulat ve ede' ntın tıınzıın edilen 
olbaptnki ~artnaınesi veçhile ve 
23 ı n 1929 alı g mu saat on 
lıe:ıtc kapalı 1.nrf u ulilc ih e 
edilmek üzere munakasava konul .. 
ınu tur. Bu b3ptakı ı;artnameyi 
gormek ve f: z)n izah t almak 
i teyenlerin mezkur komis)on:ı 
nıurecaı:ıtları. _ 
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lemşömul 
arka 

1erkez A entesı . &.lata 
"ôprü başında. Beyoğlu 2362 
Şube Aceııtesı: fabroudiye 

ham ahında. Istanbul 2740 -
An tal. a postası 

(Çanakale) vapuru 7 Nisan 
paıar 1 O da Galata nhbmın
dan hareketle İzmir, Küllük, 
Bodrum, Rados, Fethiye, Fini
ke, Antalyaya gidecek ve dö
~üşte mezkur iskelelerle birlik
te Andifli, Kalkan, sakız, 
Çanakkale, Geliboluya uğra· 
yarak gelecektir. 

Bozca Ada 

postsı 
(GELiBOLU) 1"apuru 6Nisar 

umarte$i 17 da idare nhtımından 
hareketkeelibolıı,Lapseki,Çanakkale 
mroz. Bozcaadaya, gidecek ııe 

~~are Lapseki, Celiboluya otraya 
ok gelecektir -----TRABZON BİRİNCİ 

POSTASI 
(REŞiT PAŞA) vapuru 8 

Nisan pazartesi 12 de Gala
ta nhbmından hareketle ine
bolu, Samson, Gireson, T rab
zon, Rize ve Hopaya gide
cek ve dönüşte Pazar iskele
siyle Rfae, Sürmene, Trabzon 
Görele, Gireson, Ordu, Ünye, 
Samson, lnebolu, Zonguldağa 
uğrayarak gelecektir. 

, Hareket günü yük kabul 
' ~ 

o?unmaz. 

IMERS -SüR'AT • 
' POSTASI 

(KO YA) vapuru 9 nisan 
ı alı 18 de Galata rıhtımından 
harakctle İzmir, Anta1ya. Ala· 

' .iye, Mersine gidecek ve dö
nüşte Tnşucıı, Anamor, Alaiye, 
Antalya , lzmire uğrayarak 
gelecektir. 

Kiralık kahve ocakları. 
Kaclıköyü •• Haydarpaşa 

' foda·Kalamı§ Adalar· Anado· 
lu hududuna i leyen vaporla
rm kahve ocakJan ~artııame
sinde yazıtı :ıerait mucibince 
bi.r seneliğini (1000) lira fiatla 
i teyen vardır. Kat'i ihalesi 
13-4-929 tarihinde yapılacak
tır.... Müzayedeye girmek i{;in o 
gnn saat 16 da levazım müdür
lü ·ıne gelmeleri. 

( tanbuldıı asmıı altında canbazi)e lıa-
nuıdıı S numnroh odada mukim ve 

Almıın yada &lnatory omda 1917 senesinde 
vefat eden Esir 2ı1de Tahir Tayyar efen· 
dinin tere>.eaiue mahkemece •;ariyet edıl· 
miıtir. MOte\cffayı muınııileybin mira:.· 
lannın ııfatlıırını knytbeyan zımnında 
tarihi illndan itibaren nıbayet ü~ ny zar· 
fıuda alacak ,.e borçlarının dahi alncak 
~·e bgrçlurını kayt zımnında tarihi ilan· 
·lan itibııren nihayet bir ay :zarfında - Ul· 
ıan Ahmet ullı mahkemesi he~inci hu· 
tuk dairesine muracaatla ka > t ettirme
leri lOzwnu iliin olunur. 
mmmmmmm~me.teıS8em~memmmeemse~s 

il Bakteriyolog m 
il • l!l 

FA Dr Ihsan Sami ~ 

ı Bakteri) oloji laboratuvari 1 
Pek dakik kan tahlılatr ~ d Vauennan ıeamülü) kUreyvat tadadı, ı; 

~ tifo~ e ısıtma lıastaliklar1 tc~hisi, idrar ~ 
'V balgnm, cernhat tahlilrıti. Ultra miknu· !! 
ı kopi ile frengi ıalıanisi. Divan)olundaİB 
~.Sultan Malunut t\lrbesi.kargL;ındar 1 
m Telefon lı. 981 ciJ 
mmsemmmmmmmmmmmı::ımmmermmıımmsmm 

Z a) i <~ilzdan - Sultan hamamı ile 
Marpuçcular arasında derununda 16 

lira ile Eyip otnkcıbr Ahmet Çelebi ima· 
met 'c mUettinli~iııe ııit iki vaz.ife cüzdanı 
'e Hnliç 'apuı u abonemanı nıuhte\'i cüz
Jauımı 7Jll i ,.ttinı bulanın iş Bank~ı 
mulınbcrat ie\k ıı:emuru Fethi beye 
geı.rdi· ı taktırde bedi\ c \ireceğimi ak i 
tal tırde h l-ınu o!madı~ı. 

t:~ ııı Otnkcılar Ahmet Çelebı imamı 
Buse,rUı Hucu 

t ;umarte·i J K D 

sahl<u e 
CK 

ur Ocakları Merkez Heyetinin Terti 
......... ~ttiği Büyük Eşya piyankosu ikramiyeler· 

!litin , " ası 1 ,, 4 .a.,, 
Cins Adet fiynt 

Kapalı 9.29 modeli 27 katalog Nolu beş ~işi Bui~ o\qmo~~i 

' 929 " Şevrole otomobili 
1 

• '-

Pırlanta pantantif 

" küpe 

Büyük salon halısı 

Yüzük 

Pırlanta pan~\ltif 

"' Pilitin çift kapaklı eı:k.ek saatl 

" Kadın k.ol iaatı 

salon lakı.mı 

İpek seccade 

Halı seccade •""' 
l \! 

Hereke battaniyeli 
ı, ,, 

" " 
"' " 
~ " 

He;eken~n f!l~ta\.i ipe~ y4stılt 
" ,. 
" 
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" • 

Her~ke 1Cümaş1ndan yastık 

" " 
mendili 

" 

Beykoz Fabrikası m~mulatındaıı bavul 
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Dernegile Hilllihamer &anıt evininin Şöınen ~ tabl. 231 

ipekli bluz. yastık, çay takımı, masa örtillü, ipekli konbineeoıı, 

eşarp, çamaşır takımı gibı nefis eşyalan 

Zarif bir oya l 

El işi bir obajur 1 

Hurdebin l 

İki parça ceviz sıgara kutusu,dokuz parça işlemeli fildi§i hanun siga· 22 

ra tnbakasıle on bir adet gümüş mineli erkek ve kadm ıigara tabakaları 

İçerisi Türk tipi minyatürlerle iilemeli büyük. paravana 

İki kügük peranna 

Gayet musanna çerçe·veli minyatür 

Hattat 1uri efendi tarafından bronzla ymlmiı levba 

" " 
" " 
" " 
" " " 

Kütahya çinisı 50 
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Yekfın 
LİRA K. 

5000 

2500 
2200 

3700 

1800 
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400 

2500 
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0000 
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1500 • J_ ' b • Türkiye i Bankasından : 
metro mlK a ı Jelgüo Faik Hanım Bankamız ncıdin· 

deki tuarruf sandıtı helllbına ait 11588 

k t ••b • numaralı cUzdamııt 25 Mart 929 tarihinde eres e mu aııaası •yeuııit oldufundan yenisi verilccegi 
'.::# cihetle eskilinin h'1kmU kalmadığı illin 

Tütün inhisarı umumi müdürl~ünden: _oıu-ııu_r·-----~-
Samsun fabrikaaıiçin 1500 metro mik.abı muhtelif eb'atta keres· Doktor A. kutiyel 

te pazarlık auretHe alınacağından tamamını ve ya bir kısmını itaya rı " . 'k .. • 
1 

• 
1 

L_,_ kl 
• .. ~e,.tir' 'Dll•ıne en) e ~ıaoRu u;.ru , 

talip olanların % 7 .~eminatlarile. 13/4/929 Cumarteaı gilnu aaa~ idrar dailıiı. prosıat, ademliktidar. ,.e bel 
10130 da Galatada mubayaat komııyonunJa bulunmaları ve yevmı / 'evıekliii ... ilt ile firengiyi ağrııız tedavi 

mczknre kadar eb'adı öğrenmek üzre me.zktlr komisyona müracaatları. edcr.eK3rakl.iyde Bı:srekci fınııı ıırasmda.34 

Aslterl mun• 
#tasa ilBnlaıi: 

~~~~~··•-..••·,--·~~·.....,.·•~A••~~~··••• ... 
: F..ıwiıklıd.u. M. M. vekaleti s~tınabna 
i komisyouundan: 
~·····~···..-·········-~··········~···· ........ .-.. ........ 
Ş affa( minı>alc ilıaJeşi 3 nişan 929 ı:arşamba aaat 14 tc 

Qç kalem tahta • 3 929 • • 15 te 
İbtiyacat alikerjye için cins. mılctar Hı ev64fı artııamelerinde yazılı ve me..-cut ıı 
!le ve §eldlleri Uzcrlne iiinıleri ~ obrıda )ıı:z.ılı ıruılttoıei fennh e &) rı afTl 
'le ;·c kapalı zarfla tn1.1nakıu"ıva konmu tur. 1tıalclcri bal4da hir.ala.rında yaııb _J/ 
,.~ sa.:ıtlardn komisyonumuz m.uneknsa salonunda ~apılacaktır, 'Taliplerin şart~İ 
~ ınru kur111luk pul mukabilndc komisyonumuzdan ıılmaları \'e tcklifnamelerı!ll 
ihaleden mukadde111 komisyon riyasetine ''crmelcıi illin olunur. 'I 
H arita .. postaıarı için ao tane :zabit r.adırı kapalı 1..arfıa alınacakur. ~ 

.ı Nı~n 929 pa.7artesi gUnU eaat 14 de }·apılacaktır; Taliplerin nuırı 
1 

komıs)onumuzda gürmeleri Ye §&rtnamesini komisyonumuzdan almaları -re 
gUnUnde te'minatlarilc hazır bulunmalarL ~ 

r·~~···························· ....... ············~ , 
.. ~:?~~~.~~!~~~:! .. s.~!ı.~~!:!1.~. ~?~~s!.~:!~~ 
F ark fiatı taahhüdUnü ifa edemeyen mUteahhtde ait olmak tizre yirmi altı b~ 

di yUz altmı§ sekiz kilo elleme me,.e kümurU pazarlık suretile mubayaa ed '
tir. PaıarlıAın ihalesi i niı:an 929 tarihine miisadif pazar gUnU saat on dörtte it 
yonumuz munakasa salonunda yapılacaktır. Taliplerin prtnamesini görmeleri~ 
ve &aah muayyenei ihalede 14rtnamede yazılı olan gekildeki temiııatlanle k 
nummda hazır bulunmaları ilin olunur. 

K ırk ton sıkletinde ki levazımat Askeriyenin Bostancı iskelesinden Ba~ı bU~ ~ 
kol ordu Jeposına pazarlık suretile nakli takarrür etmi~tir. ihalesi 7 ?ıfati 

tarihine mUsadif pazıır glınü saat on dört te koınisyorıumuı munakasa salopull~ 
pılecaktır. 1'aliplerin §artnameyi komisyonumazda görmeleri ve yevm ve saat dl I 
ııei ihalede prtname de yazılı olan §ekilde ki teminatlarda komİJyon münaka" 
nunda hazır bulunmnlan illin <ılunur. _,./ 

Kiralık sahilhane 
Vakıf Akarlar müdürlüğünden: 

Sarı yerde Yeni mallede Paıarbaşında miras yedi sokağında 109·50 No. sshilJı"' 
KtRAUKl APARTMAN DAİRELER f.; 

Bcyoğlunda Kuloğlu mahallesinde ağa lııımamı caddesinde UçUncU ,11kı 
2 ,.e 3 ve 4 ve 7 ve 9 numaralı daireleri 

KiRALIK DOKKANLAR 

Beyoflurtd• Kuloj!lu mahalleo!ndo Ağa hamam• cadd,.!ndo Uçlincll •d 
tahttnda 59-1 numaralı dUkkln ,.e hamn arka cihetinde 38 numaralı kapı d ~ 

Bey oğlunda Huseyin ağa mahallesinde mis sokağında 3-84 ve 84. 7 No. 
Beyoğlunda Hüseyin ağa mahallesinde Abanoz sokağında 21 No. dukkd':~ 
BeyoJhmda Kamer hatun mahallesinde Hamal baıı caddesinde 2 'o. 
Pangahıda Ç.ayır sokağında 53 atik 63-1 cedit numaralı dUkkln 
Pangaltıda Fransız mezarhğı kar§ııında 111 ve 107 ııumaralı dükkinbr 

KiRALIK BODRillıU R 
Deyoğlundn Huscyin n~ıı ma1ıatlesinde Caddei kebirde apartman t..ııbtınds ;;il 
Galatada Hacı ama mahallesinde ŞehitMemet paşa camii tahtında 6 o. 
Tophanede Sefer kih"'a mahallesinde ve cadde inde iki bab bodrum / 
Müddeti müzayede. 25 Mart 929 tarihinden 17 Nis:ın 929 Çarşamba g P -1 

on dört buçuğa kadar. r. ~ 
&lida muharrer emlik kiraya ,·erilecegitıdcn mUzayedeye nıolunmu~IJJ ,,.,. 

lerin yevmi ihale olan ıon gunun saat on dört buçufuoa kadar şartııauıeyı J 1 
ve teminatı nıu\'akkata ita ederek mUzayedeye i~tirak etmek 11ırc ltıtanbul E,1' / 
dUrlUğUnde vııl~ıf akarlar müdUrlU~Une mUracaatları iliin olunur, ~ 

Evesf 'e mU,.tcmiliitı hakkında malrımat almak ısteyenler bu müddet 
müzayede odasına milracaat .:derek ecri misil raporlarını ~rebilirler. 

Kiralık haneler 
Vakıf Akarlar müdürlüğünden: 
Beyof;Junda Asmalı mescid mahnUeıinde Vcnedik sokağında 12-22 'o. ~' 
Beyo~lunda Huseyin ağa ınahalleeinde feridiye caddesinde 74-76 No. hıl' 
Galatada Ber~ket 2ade mahallesinde ZUrafıı sokağında 1~24 Nu. hane . -' 
Calatada Sultanhaıezid mahallesinde Yenişehir sokağında 42 No. baoC ı\ol" 
KadıköyUnde Osman a~a mahcllesindl' Hasırcı başı cpddesinde 1-3:2, J .9 1 .ıj 
KadıköyUnde Cafer ağa mahallesinde Yeni sokakta 132·20 No. hane ııı•JıY. 
KdıktiyUnde Osman ağa mahalleırinde mektep sokağında 4 No. mekteP zıı.lıJ ~ 
l.lıkUdarda Selimiye mahallesinde Dauardibi soltağmda 2 No. hanenin ~ell 

Kiralık medhal ve f ev kında odal9~ 
Bahçe kapıda Yeni postahane caddesmde 46-62 numaralı medhal fe,·:ı.ı.tıde 

Kiralık dükkalar d 
Balık puannda Ahıçdebi ıruıballesinde Yumurtacılar candesinde 2s;::° d 
Uzunçarvıda Saman viran e\·el mahalle ve caddesinde 32 No. mna , :r 
U:runçar~ıda Beııaz cedit mahallesinde Tuuntllll' caddc_indc 296-125 

tahtında 198-127 ve SQ0.129 No dllkk&nlar ıo5 
I.aksim civarınd Firuz ağa mahallesinde Sırasen•iler caddesinde ~ 

No. tM\tkAnlar , ~t ı-f 
Beyoğlunda Şalı ltolu ınalı~Uesinde ) Uk.aek kaldırın:da 524_-46~ \~ı.ıttl'il 

ıokakta 10 ve Şelısuvar maballesınıle BUyllk hendek sokae:ında 5:> r-:cı· d ~ı-&tt j 
Galatada Arap camii mahallesinde l\1ahmudi) e caddesinde 141 l\o. ~ ~4 
Tophane chvında rıruz ağa mahallesinde Kadiriler )Okuşuuda l vef>ı11~ı:'~ 

caddesinde 3-3 ve Kılıç ali mahallesinde Medrese sokağında ~10 \C • de ?0 

mahallesinde Boğaz kesen caddesinde 134 ve SUheyiJ bey mahallesin 
caddesinde 1·3 ve mektep tahtında 420422 No iki bap dUk&Iln!sr . de l 

Kabataıta ömer arni efendi mahallesinde Dolınahahçe t'addesııı d 

No. tkd~yUnde c.afer ~mahallesinde Bayezid kübyn camisi tahtında i!ı.ı.;ı \ 
KadıktsyUnde Omwı ağa mahallesinde Mektep &okağında 2 ve 

caddesinde 2·302 No. aUkk.lnla.r 

Kiralık gazino ve kahve 
Pa~babçes.iııde Çınar caddesinde 1 r\o. gazino 
A)asofsai kebir camii havlusunda 1 ~o. kah•ıehııne • 

Kiralık pazar kayığı iskelesı ~·' ,, / fialık paıannda Ahicelefü mahallcıinde Yat iskelesinde kanııcı p ~ 
iskelesi esi t,UPU 

MUddcti mUzayede: :n Mart 929 tarihinden 22 Nisan pıuzı,rt fı . ~~ 
dôrt buçuğa kadar. Juııın\I: . 

Balll.<f a muharrer emlak kiraya verilece~inden mUı.a~ ede) e ,.azo oaııle~ 1 
1 

~ 
lerin yevmi ihale olan &on gUnUn saat on don buçuf,'llna k1:1dar ııart Jstııı:ıbıJ 
ve teminatı muvakkate ita ederek müza~ edeye i tinık etmek uıre .,1-
wudurlu~unde vakıf Akarlar mUdltrlUfUne mUracaatları ilin olunur. ııındde1 

fa-saf \'e mu~temilii.tı hak'kmd:ı malOmat almak isteyenl~r. ~ .ı 
mııza:1 ede odasına muracaat ederek ecri misil raporlarını görebılırl • }\4ArJ~ 

Mes'ul müdiri: ESAT 


