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•• uzere iki Fransı~ tayyarecisi, Hindi . Çiniye gitmek 
.geldiler, bugün Halebe gittiler - Dahiliye vekaleti, 

için y~ni bir kanun _ hazırlamıştır - Belediyelerde 

şehrimize 
memurları 
teftiş. 

.............. -. ... -.J-----------------------------·---------------------------------------------.-1111 Bir sayia 
Emanet sıhhiye 
müdürü isfif a 

mı etti? 

irakta adli kapitülasyon Bu nasıl ·iş? İlk 

' JE.~Il arı a.ca l1? Çindeki kıtlığın el 
Efgan kolları 

l!:uıancl • .. - .ı"t:;;:;ıı~ 
hhıyo müdü- l~ 
1'ii Neşet Os
llıao Iıoy hir 
lıaftadan be· 
l'l vaziresin~ 
IJohııemek .. 
l<ıdir. Hasta 
IJJduğu Siİ)'• 
leQea dok - 1 

lorwı evt• , e!iel Osman ., 
ltı gün Sıhlıivc vekiliııi 
l<ıwsılamak üz~re Havclar 
llaş~ya gitmesi ve °ayni 
!liin gene l::,;iniıı ba::,;ına 
IJelmeınesi hir takım dedi 
ı.oduların ını>ydan alma· 
~ına sebep olmu::,;tur. Ne
~nt Osman heyin hir nok
ta{ nazar ihlilill'ı vüzüıı
<len istifa ct.tl\ji ::,;i;ylen • 
1tıekfedir. llıı sayiaların 
asılsız olmalarını t~menni 
<ıderiz. 

A.ffedilen 
mahkum 

Bir katil mes' elesinden Si· 
llop hapisanesine gönderilen 
~ıs» seneye mahkum Mehmet 
lbrabimin bbbi muayene ne
licesmde hastalığı anlaşıldığın
dan cezasının bakiyesi affe
dilmiştir. 

MüNDERİCAT 
2- nci sahifemiule: 
Telgraf, Pofü lıahcrkrı , 

ve saırc. 

3- ncü sahifemizde: 
Cılnün tarihı , l\ari !-.Ullınu. 

Serseriliğımııı lıaıırJları 

YP saıı-t· 

i- nd1 sahifemizde: 
Bir avu~· liil, ~ıı:ın? 

5 - nd 5ahifemizde: 
Sinema mltunu. Dünya 

~Uunu, 

• 
lneiltere, bu yüzden 
Türk-İrak münasebe

tinin bozulaca~ı fikrinde 
Bağdatta o 

«E5siyase» ga
zetesine bildi
rildiğine göre, 
İngiltere hüku
meti İrak mes· 
'elesinden do
layı Akvam ce
miyetine bir 
nota ile mü
racaat etmiş

tir. Buamüra· 
catın sebebi, 
İrakın adli va
ziyetidir. 
İrakın vaziyetı ~ 

icabı olarak ; gillereııi11 mıiracaat elliği A.kvaııı cemiyeti 
1 

adli hususlarda bazı devletlerin ziyetler doğuracak olan bu 
tebaasına karşı istisnai mu - hale mani olmak, İrak adliye· 
amele yapılmaktadır. İngiliz, sini ıslah ve bazı İngiliz ha
F ransız, İtalyan, Japon, Ame- kimleri tayin edip bu istisnai 
rikan tab.ıası bunların arasın-
dadır. vaziyeti ortadan kaldırmakla 

kabil olabileceğini ileri sür
mektedir. 

Türkiye, Almanya, Çekoslo
vakya, İsviçre ve sair ·devlet
ler tabaası bundan hariç tutul

maktadır. İngiltere, verdiği 
notada böyle bir vaziyete mu
arız olduğunu, bu yüzden Tür
kiye ile İrak arasında müşkü
lat çıkacağını beyan etmek
tedir. 

iki taraf ıçin de nahoş va-

Belediyelerin 
teftişi 

Şehremaneti, her sene ol
duğu gib belediye dairelerinin 
teftişine başlamıştır. 

Tefti.şat bu sene Kadıköy 

ve Üsküdardan iptidar etmiş
tir. Teftiş heyetleri, sihhiye, 
muhasebe ve fen müfettiş
lerinden mürekkep olmak 
üzere üçer kişiliktir. 

ZekAi bey 
Müskürat inhisarı 

müdürü Zekai bey 
Ankaradan dönmüştür. 

umum 
bugün 

İngiltere, İrak maliyesinin 
İngiliz hakimler kullanılmasına 
tahammül edemiyeceği fikrin
dedir. Bu itibarla yapılacak 

teşkilatta, İngiliz hakimleri 
muavenette bulunacaklardır. 

Akvam meclisi, bu hususta 
henüz karar vermemiştir. 

Ziyan 
Bazı kadınların 

mantolarıııı 
kesiyorlar 

Tramvay ve tünelde kala
balık arasında genç kadın ve 
kızların yanlarına sokularak 
jilet usturalarile kürk ve man
tolarını kesenler hakkındır P. 
M.tine vuku bulan müteaddit 
şikayetler üzerine zabıtaca 
tahkikata başlanılmıştır. 

ftanisadan gelen 100 mahkum 
hapisaneye yerleştirildi 

Evelki gün Galatada Kara
köyden tramvaya binen bir 
hanımın da (500) liralık kıy
metli kürkü jiletle kesilmiştir. 
Zabıta, bu ziyankarlan şiddet
le aramaktadır. 

Vazife başında 
ölen memur aile

sine ikramiye 

~Vanisadan gelen ıııa/ıkıiııılar lıapisarıeyc sevkedilirkeıı 
tııııh an~adan İstanbula gönderilen mahkumlar, dün hapisanenin 

y!elıf. ~oğuşlanna yerleştirilmişlerdir. 
~ i ~ı kişıden ibaret olan ve Manisa hapisanesi istiap etmedi
ll'iitıJı.n mahkumiyet müddetlerini geçirmek üzere İstanbula 
llıt1ı1ı;C.rilen bu mahkumların en azı «2», en çoğu «15» seneye 

uııı bulunmaktadır. 

Vazife başında kalp sekte
sinden vefat eden polis me
m .ıru Şevki efendinin ailesine 
bir mia:tar ;kramiye verilmesi 
mukarrerdir. Şevki efendi otuz 
sekiz senelik bir meslek men
subudur. 

Coğrafyaya rağ
bet aı·tıyor mu? 

Darülfünun Edebiyat Fakül
Coğrafya zümresine bu sene 
28 efendi ve hanım devam et
mektedir. Geçen senelere nis
petle bu zümrenin bu seneki 
müdavimleri adedinin arttığı 
öğn;niim:ştir. 

zararı bize 
dokunuyor 

Un resmıntn tenezzülüne 
rağmen zahire borsasında un 
fiyatları düşm~mektedir. Ala· 
kadarlar buna sebep olarak 
Çindeki kıtlığı göstermekte, j 

bütün Amerikan unlarının hatta 
" diğer memleketler ihracatııun t 

oraya sevkoiunduğunu söyle- j 
mektedirler. 

Bu hadisenin sebeplerinden j 
birisi de gelen unların ekmek-

1 
lik un evsafını taşıınamalan, 

( ekstra ekstra ) olarak satıl -
malarıdır. 

Gene alakadarların ifade -
lerine göre ekmek fiyatları 
ancak memleketin yeni mah -
sulünün vaziyeti anlaşıldıktan 

sonra düşecektir. Alınan ha -
berlere nazaran Adanada 
mahsul çok iyidir. Konya ve 
dvanndan henüz malumat 
alınamamıştır. Vaziyet orada 
da aynı şekilde tezahür ederse 

ekmek fiyatlarının teliezzülü 
beklenebilir. 

Fazla yatırılan 
mahkum var mi? 

Üçüncu istintak hakimi Ha
san Fehmi, müddei umumi 
muavinlerinden Abdurrahman 
Şeref ve Tala! beyler dün tef
kifaneyi teftiş etmişlerdir. Tev-

. kifanede bul•ınan üç mahkiı
mun birer ikişer gün fazla 
yatmldıkları anlaşılmıştır. Key
fiyet ait oldukları ceza mües
siselerlnden sorulmuştur. 

• 

l11o·ilteı~eclc B 
Muhafazakarlar 
ekseriyeti kay

bediyorlar! 

} ı·ııl ıııfKLC meb'11sıı Mi:ı 
Ceııi Li 

Üç, dört gün eve!, İngilte· 
renin beş intihap dairesinde 
vuku bulan mücadele son de
rece ehemmiyeti haiz netice
ler vermiştir. Umumi intiha
batın hemen arifesinde vuku 
bulan bu beş intihabatta mu· 
hafazakarlar iki, amele bir, 
ahrar iki meb'us çıkarınışlar
dır. Halbuki daha evel bu 

t 
Nadir han, Beçe Sakiye 
fena bir cevap verdi, mü
~ demeler inkişaf ediyoli'" 

,\ıııwıııllalı /ıa;::retleriııl lııik.ıiıııel m('l'ke:i olan Kııııılilıcı:· 

Pl•::-avirdcn bildirJliyor: ılPıı ıızalda::,;nııya , ... ıııi!-
G('l<•n ıııalümala uüre, lelin lıaziıwsiııi d, ha zi -
J\.<ihile kar::,;ı J\.ral .\ıııa • ~alil' is:·aı· l'llllP:ıı:·fw da-
nııllah la!'afıkdaıı yapıl - vet t•lnıi::o, il('\<' Saki Iıu-
makla olan ttuu-ruz oaz • na ccvaıı ohıı·ak .\adil' 
ıı:ıı~·ki lu•al larartaı·laı·ı lıaııııı k; !ıiiılPl.i il.aı.w! -
ile teh:ıı· vad islnılı• sa kiıı !Fİ hını ya!I ıııa l'l I iı·nıl• ldl' 
lrnbilclcr ve Horla cilH'• •·c•, ap YPı·nıi ~I iı·. 

lindcnde :\adiı· han tara- .\ maııullah taı·al"ıııılaı>ı 
l'ından idare edilnH'klPlliı'. .\vruııaya sipaı·i::- Pıdllp ,·ı· 
..\aılir hanın Kı·al Ama - clycnn Ef!J;ına ıııın nsalat 
nullalıa kal'ŞI vazi~ t'll la· eılC'ıı hiı· ı:ok laıık H '· 

maııu•n bPlli değil is•• de lıaı·p malz<"ıtll'-"İ islifadı· 

Beı;e Sakiye karşı har<• • t>(lllf'nıiyeı·ı•I. hir lıultletlir 
kel<• lwraı· veı·diiji nııı • Zira bunların ıııaııp•to 
haldrnklır. Heı:c Saki lıuıı- ve saire flİhi hiı· ı·ok ı•sas-
tlaıı lıir miidıl<•t cn•I , ·a- lı kısımlaı·ı Pksil;t.ir. 1\.;i-

dir hanı Kıihil<' davcl •·l
ıııi~ Fakat ,\adir han hu 
dav(•t.i kabul etmedikten 
haslm Ho(:l' Sakiyi l\.ıihil-

bili' kar~ı ha':'lıyan taaı· -
ruzda, Ama ıı ullalı 111 i l<'ri 
kollart K<'lal ÜZ('l'İIH' yü
r ii ın ı•ld ı•d i rl<' r. 

Bir arada iki facia 

~--.ew~i ve elleıtın\ 
• 
iki eenç kadını nasıl 
ölüm kucaeına attı? 

Demirciden 
yazılıyor : Bu 
facia ne ro-
mandır, ne hi
kaye.. Facıa 
muhar ri rl eri -
nin eserlerin
de bile pek 
nadir tesadüf 
edilen bu acık
lı, hazin ve 
feci mevzu, 
bundan bir kaç gün eve! 
canlı, hakiki bir vak'a şeklin
de İzmirde cereyan etmiş, 
koca bir kaza halkı , karşı· 
sında , biiyük teessürler, 
dehşetler İçinde şaşırıp 
kalmışlardır. 

İzmirin Demirci kazasının 
Çanakçı köyünden Şerif isim
li ve evli birdelikanlı, ko
cası askerde bulunan Asiye 
isminde genç bir kadın ta
rafından sevil meye başlan· 
mış. Bir müddet bu iiti ev· 
li insan şurada burada , 

\ 
··~-·~~ 

-: . 

gizli gizli aşıkane bir hayat 
sürdükten sonra mes'eleyi 
köylü . farketmiş ve köyün 
içinde mutat dedikodular 
almış, yürümüştür. 

Nihayet günün birinde 
bu iki sevda vurgunu köy
lü tarafından cürmü meş
hut halinde yakalanınca 
köyün içi altüst olmuş, işi 

haber alan Şerifin kansı saçı
nı başını yolarak sokağa 
fırlamış, askerdeki kocasının 

üzerine gönlünü başkasına 

kaptıran Asiye ise hıcabından 
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Rakılar 
Gene gizli suret

te yapr:makta 
devan1 ediyor 
Beyo~lunua Aynalıçeşmede 

(Kulut; c ;) apartımanında So
fok!ir n oturduğu dairede gizli 
bir rakı fabrikası ile külliyetli 
m'.ktarda kaçak sigara kağıdı 
bulunduğu haber alınmış dün 
bıı daire taharri edilerek 
(150) kiloluk bir rakı kazanı, 
(100) kilo kaçak rakı ve 
kony:ik. iki çuval kaçak siga· 
ra kiiğıdı müsı:.dere edilmiş, 
Sofoitli müddei umum!liğe tes-

i 
lim edilmiş!ir. 
2- Kasıırp:ı•ada Bedrec!din 

mahallesinde Musevi Avramın 
hanesinde de gizli bir rakı 
fabrikasile (1000) kilo "b e, 
(50) kilo r:ıkı, anidol ve saire 
yakalanmıştır. 

talin de 
hastalanmış 

~lorning Post gaze- I 
tcsine l~igadan bildi- ı 
rildiğine göre Rus 1 

sovyet konıiserler hey
eti reisi mösvö Stalin • 
asabi hastalıktan ınu-
stariptir. i\lös .,'Ü Stali
nin hastalığı bir kaç 
a. danberi <lcvaın et
m€ktedir. Stalinin do
stları, koı11iscrler rei
sinin bir kaç av istira-• 
hat ctınc ita vsivcsinde 
hıılunn1w;ılardı r. 

İkti(lar 111evkiin<len 
uzakla!;'ıldığı zaına n hı
tulu nan ha-,talığı an
dıran bu rahatsızlığın ~ 

Bugün kaç maç 
yapılacaktır? 
Bugün vasi bir spor faali

yeti vardır. Bwıu kır koşusu 
ve futbol olarak gösterebillriz. 
Koşu Rober kollej mektebi ci
vannda bir kaç kulübe men· 
sup atletlerimiz tarafından 
yapılacak, futbol da Taksim 
stadyomunda yapılacak üç 
maçla Beykoz s<:hasında yapı· 
lacak bir maçtan terekküp 
edecektir. 

Taksim stadında Galatasa· 
ray • F enerbahçe küçükleri, 
Galatasaray • Rum muhteliti 
ile Beşlıd:aş ta diğer bir ta· 
kımla karşılaş ca ·!ardır. 

Beykoz da kendi sahasında 
Vefa ile bir müsabaka yapa
caktır. Biitün bu hazırlıklar 

um olduğu üz e gelecek 
cuma günü baş!ıyacak lik 
m ç!arının ikinci devresi için
dir. 

Bu maçların ilki Galatasa· 
ray· Beşiktaş maçıdır ki şam· 
piyona üzerinde en ziyade 
tesir edecek bir maçtır. Bunda 
Galatasaray kazanırsa şampi· 
yonluğa yüzde 90 yaklaşacak, 
kaybederse şampiyonluk üç 
takım arasında müsavi addo
lunur bir mesafe teşkil ede
cektir. 

Bu münasebetle gerek Ga
latasaray gerek Beşikt~lılar 

bu m çı kazanmak için azami 
çalışmıya bar ı:mışlardır. 

Bunun içindir ki hazırlık ma
hiyetindeki bugünkü maçlar 
bizim için çok dikkate şayan 
olacaktır. 

929 kros kontri 
• s önhul birin-

cili v i - • 1 1 uzun ·ıırnıe-;ı ço <: 

1 l I
. 1 Atletizm heyetinden: 12-4 

ınu ıtcınc ' ır. ' 929 cuma günü saat onda 

yerlert: geçc.cek hale gelmiş, 1 Şişli tramvay deposu önünde 
ne yapacağını şaşı rm ~ , haşlamak ve katolik mezarlığı 
düştüğü bu müthiş azaplı gir· arkasından Hıiriyet tepesine 
daptan kurtulmak ümidi ile gideıı caddeye çıkılıp oradan 1 
köylünün harekatını şikayet Şi .. liye ve Şişliden d~ tramvay 
için Demirci kazasındaki hül{i)- 1 caddesini takiben Taksim 
met merkezinin yolunu tut- St dyomu ör. ad bitwek üze· 
muştur. re (resmi bir kros kcntı-i İs-

Fakat köyden bir az açıl· t.ınbul ş !!lpiyonası) tertip 
dıktan sonra uğradığı yes · n , edilmiştir. 
elemin, ıstırabın şiddeti altın- 1-. Müsabakııyı ikmal eden 
da ezilen yüreği fazla gitme- bu:nciye bir, ikinciye iki, Ü· 

sine mani olmuş, gönlünü, ~ic- çüuc""ye üç. . Olm~k üzere 
danını kavuran ateş birden puv:ln verilecektir. , 
başına sıçramı , genç yaşında 2-. Birincıden beşinciye ka-
bu yüzden kaybolan mar.evi dar Istanbul 929 kros kontri 

Odada 
Son istifaların· 
hakiki sebebi 

nedir! 

• 

Son günlerde, Ticaret oda
sında erkandan bazıları isti
fa etti. Bu istifaların hakiki 
sebepleri nelerdir? Bu hususta 
şayanı dikkat bazı malümat 
aldık. 

Kaydedelim ki, oda katibi 
umumi i Vehbi, şube M. !erin
den Vahit ve Mehmet Ali 
Nısfet B. !erin istifaları, yek· 
diğerile münasebettardır. İşte 
öğrendiklerimiz: 

İstifalar, Vehbi B. le oda 
reUcrinden Hamdi B. arasın
daki ihtila~an ileri gelmiştit. 

'Şahsi olmaktan ziy&de pren
sipler etrafındaki hu ihtilafatta 

Hamdi B. İn yalnız kalmadığı an· 
laşılmaktadır. Bwıa mukabil 
Vahit ve Mehmet Ali Nısfet 
B. !er de Vehbi B. le bera· 
berdirler. 

İhtilafat esasta Ticaret oda
sında müntahap olanlardan 
bir kısımla makamları ytiksek 
te -0.sa maaşlı bulunan erkandan 
hıızılnn arasında idi, bu iti
bari mesele, müntahap • me· 
mur mes'elesi mahiyetindedir. 

Ticaret odasında memur 
sınıfı, günün muayyen saatle· 
rinde çalışmak mecburiyetin· 
dedir. Müntahap o1on oda 
meclisi ise 15 günde bir lop· 
laııır. 

Katibi umumi de dahil, bü
tün memurlar sabahın 9,5 un· 
dan itibaren vazife b~şında 
bulunmazsa, mesela bir fahı • 
nmın tasdiki muamelesi gecikir. 
Mutlaka dosye, sicil, evrak 
memurundan şube şefine ve 
kitibi umumisine kadar }ıer 
memurun saati mesaı clahif fude 
vazife bcışında bulunmaları 
lazımdır. 

Memur vaziyetinde ,olan 
erkana göre, odanın vazifesi, 
kırtasi muamelattan z ya de, 
iktisadi her hadiseyi ıfulel· 
vuku sezmek ve hükümde 
lazım gelen tedabiri arzdmk
tir. Bu itibarla, şeflcriıı her 
hangi bir miiblm mel.deyi 
birkaç gün telkjl< etmııleri 

için vakte ihtiyaçlllJ"l vardır. 
Bu vakit te, mes'ul vaziyet

teki memurlara, maaşlan kü
çük te olsa, uht{ !erine ve· 
rılen i lı:rde ın ela "mıa s -
lahiyeti.ıi vcrc.rek bu ııretle 
kırtas.yr ciliği de ortadan kji,I· 
dınnak kabili •emindir. 

ı :ı muka ") mür. ı>lıaplar· 
dan, ·daha dogrusu reislerden 
bazı"ı, yüksek makamlarda 
bulunsalar da bütiin memur-
ların sabahtan akşama kadar 
vazife başından ayrılmamalarını benligi ile beraber vücudunu da unvanile birer madalya veri· 

yök etmek için belindeki ala- lecektir. ı istemektedirler. 

ca kuşağını çıkarıp oradaki 3- Müsabakayı ilk bitiren 
gürgen ağaçlaThıdan birine puvaru en az beş idmancırun 
takmış, s..:ınra kuşağın ilmi- mensup olduğu kulübe de İs-
ğini boynuna geçirerc:k yirmi tan bul 929 kros kontri şampiyo· 
dört saat süren bütün o dünya nu unvanile bir kupa verile· 
kabusuna karşı ebe:liyen göz- cektir. 
lerini kapatmıştır. Lakin fecaat 4- Müsabakaya iştirak ede
bununla bitmemiş, ve asıl fa. J cek kul<ipleı-in müsabık adedi 
cıanın daha acıklı olan ikinci tahdit edilmiştir; binaenaleyh 
perdesi bundan sonra baş - her kulüp istediği mikdar mü-
lamıştır: sabıkla iştirak edebilir. 
Kocasmın kendisine ihane- 5- Kulüpler müsabıklarının 

tini bir türlü hazmedemiyen isimlerini nihayet 1 O nisan 
Şerifin genç karısı da kocasını 1 akşamına kadar Eminönü Rıh
hLikü!llı:te şikayet için aynı gün tım han No 8 İstanbul Atleti
Denıırcı kazasına doğru yol- ı 
lanmış, bir haylı yürümüş zm heyeti namına alelusul 
ve bir saat kadar sonra ı göndermeleri lazımdır. 
rakibesinin asılı olduğu ağacın 

1 
6- Müsabıklar yarış günü 

karşısına gelince bir adım 9 30 d G J kul 
1 

, a a atasaray übün-
daha atamıyarak orada kendini de toplanııcaklardır. 
kaybetmiş, o da kuşağını 
çözöp kendisini Asiyenin ya
nına asmıştır. 

Neden sonra oradan geçen 
köylüler, yan yana asıbt!Ş 
bu iki genç kadının bahar 
rilzgarı ile hafif hafif sallan
dı!ciamu görmüşler, vazi;·diıı 
debşeti, fecaati karşısır.da 
... m ft pcri.pın, işi hükCım.e
te lıeber vermi~!rrciir. Bu vW:
dcn D~ci :.a.ç gün<lür ~dc
ta mıtte"Jıdc giLid!r. 

İrtihal 
Vali vekili ve Şehremini 

Muhittin beyin hemşireleri 

hamın efenei bir müddettir 
müptela oldukları hastalıktan 
kurtulamıyarak dün gece Bü
yükadadaki ,hanelerinde vefat 
etmişlerdir. Cenazeleri yann 
kaldınlacakt!r. Muhittin beye 
ve ailesi efradına beyanı tazi
yd ederi~. 

er- oırı, ouıuı ı'-'• ...... 

Memur vaziyetinde bulunan 
erkana ait işlerden mümkün 
olanları esaslı tetkikat, netice
sinde hazırlandığı halde bazı 
müntahaplann « filim iş bun
lardan daha mühimdir!» şek· 
!inde mütalaa ileri sürdükleri 
vaki olmuştur. 

Müntahaplann bu vaziyeti, 
hem cari işleri, hem de mü· 
him etütleri, maaşla müstah
bem memurlardan mürekkep 
olan odanın büro kısmından 

beklediklerini gösterdiği gibi 
bazı zehaplar .hasil etmiştir. 

Ecnebi Ticaret odalannda 
gündelik işler haricinde, esı:.slı 
tetkik ve letebbuları, mün
tahaplardan mürekkep encü
menler yapar; odalann ihtisas 
şubeleri şefleri de bu encü· 
menlerde bulunur. 

Bizim odamızda, böyle en
cümenler yok, olsa bile mah
duttur. Bu şeraitle her işi oda 
şubeleri düşünecek, başaracak 

ve 15 günde bir toplanan 
müntahaplardan mürekkep oda 
meclisine mal etmek üzere pi
şirip kurtaracaktır. 

Gündelik işler arasında 

kendisinden İstenen bu bir 
taraflı mesaidir ki, son istifa
ları mucip olmuştur. 

2tayyare 
Dün geldi, bu

' ğün Halebe gi
diyorlar 

lstanbul, 29 ( A. A.) - Pa
ris- Hindiçini seyahatı hava
iyesini yapmakta olan Fransız 
tayyarecileri Bailly ve Regi
nensi. dün akşam şehrimize 
gelmişlerdir . 

S. S - Tayyareciler bu 
sabah onda Halebe hareket 
etmişlerdir. 

Ma'Zinin yadigörlan 
Roma, 28 (A.A.)- Tribuna 

gazetesine nazaran kurutul
makta olan cmi gölünda ilk 
olarak bir Roma kadırgası 
meydıına çıkmıştır. 

Bu unan asker 
cesetleri 

Roma, 28 (A.A.) - (Fnao· 
da Metaure) nehrinin eski ya· 
tağında koltukları altında bi
rer boş vazo tutmakta olan 
(140) iskelet bulunmuştur. 

Bunların Asdrubalin askerle
ri olduğu farzedilmektedir. Bu 
keşif ( Metanre ) muharebesi· 
nin mahalli vukuunu tesbite 
med~r olacnkhr. 

ingiltere-Rusya 
Moskova, 28 (A.A ) - iz~ 

vestiya gazetesi, İngiliz hey· 
eti murahhasasının seyahatinin 
muhafazakar kabinenin siya· 
seti dolayısile inkıtaa ug· n· 

r 1 • yan ngiliz • Sovyet münase-
batının yeniden tesisi husu
sunda mühim ve ameli bir 
teşebbüs olduğunu yazmakta
dır. 

Heyet onnal esaslara isti
nat ettiği takdirde aradaki 
m ~ "'.rnsebatın ne derece 
ın f edeceğini tevsik 

ecf. .L tir. Heyet Sovyet 
h".!:ı. etinin beş senelik 
milli iktisadi inkişaf ve ithalat 
programını tetldk etmekte ol-

1 duğu bir sırada gelmiştir. 

İngilterede ~: 
Nuhdf dzdkarldr Tı·am vayda 
ekseriyeti kdy... .. · .. b d. .1 1 Dun gece mut-

e ıyorıdr. h . b . h d. 
'I. 1 inci sahifeden mabat ı ış ır o ıse 

beş dairenin bütün meb'uslan 
muhafazakardı. Bu netice, 
İngiltere efkan umumiyesinde 
azim bir tehavvül vukuunu 
ifade ediyor· 

Bu son intihabatta dairelerin 
birinde amele fırkasının nam· 
zedi, 24 yaşında bir kızdı. 

Mis Ceni Li namındaki bu 
genç kız, eskiden beri muha
fazakıirlığile maruf olan bir 
muhitte bir İngiliz lorduna 
galip gelmiştir. 

Ömr·· e amelelikten başka 
bir iş yapmıyan ve azami 
kazancı haftada 3 İngiliz 
lirasından ibaret bir adamın 
kızı olan Mis Li, hukuk tahsi· 
lini ikmal etmiştir. 

Mis Li , muhafazaki'ırlann 
namzedi olan Lort Skona kar· 
şı kahir bir ekseriyet kazan· 
dıktan başka, ahrarın namzedi 
olan bir kadını da son derece 
elim bir vaziyete düşürmüştür. 

Diğer iki intihap dairesinde 
Loit Corcun namzetleri ka

. zanmış bulunuyorlar. 
Bu neticeler önünde şimdiki 

İngiliz hükumetinin mütezelzil 
bir vaziyette olduğu "anlaşılı· 
yor. Bir taraftan da amelenin 
ümidi son derece artmış ol· 
duğu gibi ahrar da bellerini 
doğrultacaklannı zannetmiye 
başla!rt!şlardır. Netekim Loit 
Corç, iki namzedini tebrik 
ederken, muhafazakarlar hü
kümetiııin itibardan düştüğünü 
ve efkarı umıımiyenin lehlerine 
döndüğünü söylemiştir. 

Kiril kaveası 
Vefada Darülhadis mahalle· 

sinde 12 numaralı evin muhte
lif katlarında oturan Haydar 
Hamz:a, Süle man, Fahrettin 
efendiler arasında kira mese· 
lesinden. kavga çıkmış, dört 
kiracı birbirlerini güzelce döv· 
miişlerdir. 

Tutu an bacil 
Y eşilköyde Şevketi ye ma· 

hallesinde balcı İbrabi mbeyin 
köşkünün bacası tutuşmuş, 
söndünilmüştür. 

oluyordu 
Dün gece T opaneden geç· 

mekte olan Beşiktaş - Fatih 
hattında jşliyen tramvay ara· 
basında bir hadise olmuştur : 

T opanede duran bu tram· 
vaya şehrimizde misafireten 
bulunan Amerika gemisi ef· 
radından üçü binmiştir. 

Bu gibi askeri misafirler• 
den tramvay parası alınmadı· 
ğı için 1000 numaralı biletçi 
Hüsamettin efendi de misafir 
askerlere bilet kesmemiştir. 

O sırada tramvayda bulunan 
bir zat biletçiyi çağırmış, ne
den bilet kesmediğini sormuş• 
tur; verilen cevap bu zab 
fena halde kızdırmış olacak 
ki bir hayli münakaşa olmuş, 
neticede zabıta işe vaziyet et· 
miştir. 

A raksi nerede? 
Gedikpaşada oturan tellal 

Haçikin kızı Araksi, sinemaya 
gitmek meselesinden babasile 
kavga etmiş, evden çıkmış, 
bir daha görünmemiştir. Aran· 
rr a 'rtadır. 

Beşiktaşta bir 
hırsızlık 

Beşiktaşta Serence bey yo
kuşunda 2 numaralı Hidayet 
hanımın evine dün gece meç· 
hul bir hırsız girmiş, kıymet• 

li eşyalar çalarak kaçmıştır. 

Bu da höşkası 
Kasımpaşada İplikçi cadde• 

sinde tramvay biletçisi Salih 
efendinin evine "11,, yaşında 
Tevfik isminde küçük bir 
hırsız girın" , evdeki çocukla· 
rın elbisesini çalarken yaka
lanmıştır. 

Ayağı kırılan 
salıcı 

Dahiliye memur
ları kanunu 

Ank"lr • 24 (H.M.) - Dahi- ı. Gelen seyyahlar 

Kasım isminde çukulata 
satan bir çocuk dün akşaıD 
köprü ilzerinde (3-758) numa• 
ralı oto'l!obilin altında kalm!fı 
sol bacağı kınlmışbr. 

Şofö· Cemal r~anmıştır• !iye 'iekalcti, ml'murin kanunu · Bugün, içinde ••5ıO» seyyah 
mucihince kendi memurları 1 bulunan « Lorentik » ismindeki 
hakkında bir kanun layıhaı:ı gemi r ı:nammıza gdmiştir. 
hazırlamış ve Billçe encüme· 
nince kabul edilmiş, meclis 
heyeti umumiyesine sevkedil
miştir. Bu kanuna nazaren 
badema bir seneden ibaret 
olan staj müddeti iki seneye 
iblağ olunmuştur. 

Ceza usulü mu
hakeme kanunu 

Ankara: (A.A) - Ceza u
sulü muhakemeleri hakkında 
Adliye vekaletince ihzar edi
len kanun layıhası ve encümen 
mazbatası Büyük Millet meclisi 
heyeti nmumiyesine sevkedil
miş bulunmaktadır. 

Yeni ceza usulü muhake
meleri kannnu Alman usulü 
cezaiye kanunundan alınmıştır. 
Kanunun ihzarında Alman 
usulü muhakematı cezaiye 
kanunundaki esaslar tamıı

men muhafaza edilmiş olup 
ancak ihtiyacımızın icapet· 
tirdiği bazı ilaveler konuldu
ğu gibi teşkilatımıza uyınıyan 
bazı mevat ta zaruri olarak 
terkedllmiştir. 

Kanunda ceza mahkemele -
rinin vazife ve salahiyetTeri 
vazıh ve ihtilafı bais olınıya -
cak surette tasrih kılınmış ve 
hukuku amme davalannın açıl
ması hususunda cümburiyet 
müddei umumilerinevasi takdir 
hakkı verilmiştir. 

Buna nazaran Adliye veka
letinin emrinden gayri husus
larda bir suçun ikaına ne sv
rctle olursa olsun muttali olan 

müddei umumiler o vak"a hak· 
kında hazırlık tahkikatı deni
len bir tahkikatı icra ettik· 
ten sonra hasıl edecekleri ka
naata göre hukuku amme da
vası açarlar. 

Yeni kanun bir suç.un işlen
mesinden soru a adli vazifeleri 
ifa eden zabıta makam ve 
memurlarile Cümburiyet müd
dei umumilerinin vazifelerine 
müteallik münasebetleri ta· 
mamen halletmektedir. 

Vali, kaymakam ve nahiye 
müdürlerinin hükumet mümes
sili olması hasebile haklarında 
takibat icrasının memurin 
muhakemat kanununa tabi 
bulunması kaydı ipka edilmiş 
polis müdürlerile jandarma 
kumandanları ve amir mevki
inde bulunan polis ve 
Jandarma mensuplan hakkın
da müddei umumiler hakinıler 
kanununa göre takibatta bulu
nacaklardır. kanımun esasları
na göre müstantikler ya!nız 
tahkikat icra ve vakıa hak
kındaki delilleri cemedecektir. 
Men'i muhakeme hakkında 
karar hakiminin ittihazı karar 
etmesi hakimlerde aranılan 
bitaraflık vaziyetinin pek vasi 
bir . tekilde tatbikini temine 
matuf bulunmaktadır . 

Yeni kanu!lda temyiz mah· 
kemesi huzurunda ağır hiıpsi 
müstelzim hususatta miivaC'ebe 
usulü kabul edilmiştir ki bu
na göre müvaceheye malıke
mei temyiz re'sen lüzum göre
bilecPgi gibi maznun dahi 
bunu talep edebilec~ktir. 

onıi .. ıı cülere 
tebelle bir 
dol dırıcı 

Üsküdarda Ali paşa sokağıll" 
da oturan mütekait Yusuf 
efendiye dün eşkali maluııı 

birisi müracaat ederek ucnı 
kömür satacağını söylemiif ve 
getireceği kömürler içil> 
nakliye parası olmak üzere 
(1 O) lirasını alarak firar etıniştit 
yapılan tahkikatta bu meçhul 
adamın iki saat eve! iskele 
başında kömürcü Ahmedio de' 
«200» okka kömürünü dolaJI' 
dırdığı anla~ılmtır . 

" U sküdar fırka 
binası 

• 
Bugün Şehremaneti 

tarafından Üskiidard~ 
in. a ettirilmis olııfl . . 
Ciiınhuriyet Halk fıı'" 
kası kaza rnerkeziııİ11 
resn1i küşadı yapılıı" 
caktır. Bir çok zc,-ııt 
da yet ediln1işlerdir. 
---------~· 

Ercüment beyiJJ 
refikaları ~ra 

Matbuat un;um ıniidıı t 

Ercüment Ekrem beyin vef ~t 
d fikal 

.,. "bd,,)I 
e en re an nıın ı nı~ ,1J 
ile defnedilmiştir. Cenabı h 
rahmet ihsan !:uyursun. 
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Ispil·to işi 

Asılsızdır/ar I 
Ajans ta haber

lerimizi teyit 
ediyor 

Yakında ecza
cıların lehinde 

hallediliyor 
Eczacılar cen1iveti 

bugün Beyoğlu Halk 
fırkasında İçtima ede
re!· kendilerine ait 
ınesaili tetkik edecek
tir. Bugünkü içtimada 
ispirto n1°selesi de 
ınüzakere edilecektir. 
Bu is için Ankarava 

Ankara, 2tl (A.A.) - Haki
miyeti Milliye gazetesi: 

"Bir şayia ,, serlavhasile neş
rettiği bir fıkrada diyor ki : 

Biı- k ç zamc.,dan beri bir 
lo 'Sa oyunu yapmak istiyen 
bir takım bedhahlar hüküme
tin seferberlik yapacağı hak
kında gülünç ve asılsız ş~yıa· 
lar çıkarllllilardır. 

Zabıta şayiacıların izleri 
İiteriodedir. Hakimiyeti Milliye 
böyle şayialan tekzip etmeyi 
bile faidesiz bulmakla beraber 
Türkiye siyaset havasının ta
llıanıen bulutsuz ve berrak 
olduğunu söylemek için bunu 
fırsat bilmiştir. » 

ibrit şirketi dün sene>f!I 
mutat içtimaını yapmıştır. 

Planço tetkik ve kabul edil-
llıiştir. Hükümetle şirketin 
\laziyeti hakkında cereyan 
eden müzakere heuüz bitme
tniştir. Eğer iınlaşılırsa Sinop
laki fabrikanın başka bir 
Yerde yapılması muhtemeldir. 
lalim ve terbiye heyeti aza-

sından Rıdvan Nafiz bey 
heyeti teftişiye riyastine tayin 
edilmiştir. 

Çatalca ve Küçükçekmece 
taraflarında çekirge gö

tiildüğünden miicadele terti
batı alınmıştır. 
Diin toplanan Hilaliahmer 

merkez heyeti idare hey
etini intihap etmi~r. Reisliğe 
Ali paşa, ikinci reisi" ğe sıh ıı
Ye mü ürü Ali Riza bey in
tihap edilmiştir. 

nevre tahditi teslihat kon-
feransma iştiraki tekarrür 

tdeu hariciye vekilimiz 5 ni
'aııda İsviçreye hareket ede
tektir. M ütarekede, cinayet iş

liyen bazı Fransız ne
~rlerini vurduğundan dolayı 

iivyan zindanına nakledilen 
Polisimiz Cemil efendi bu 
l>a:ıartesi istanbula avdet et
lııektedir. 
Dün Heybeli deniz lisesinde 

merasım yapılmış ve do
lı;ınnıaya iltihak eden 47 gence 
diploınalan verilmiştir. 
Sanayi mektebinde gece 
d san' at dersleri bir nisan-
a başlıyacakbr. ' 

Gazi hazretleri dün Ankara 
dahilinde birgezinti yap

llıışlardır . 

'tcıgraf iflcrinin 
tanzimi 

l.ı ~ rabzon, Erzurum, Sivas , 
~~tya, Diyarhekir, Adana, 
;:ıtanıonu vilayetlerile telgraf 
lt~beresinin daha intizamla 
~ıni için birer bük maki
Ilı ve dörder muhabere me
~~ gönderilmesi takarrür 

' 1111 t' ...... ş ır. 

cbize dair 
ııı-~laııhul radyosunun evveli 
~i u İslerini tebrik ebnek bir 
tat~ borcudur. Filhakika 
>ııt l avrupada bilhassa Balkan 
ııı~ııı adasında bulunan hükü
ttd Crd~n en eve! bir Türle 
~t(0 ıstasyoounun faaliyeie 
tııı~C:i _Türklük nokta! naza-

[.' ıftihara layıktır. 
~lı!ıı •kat henüz iki yaşında 
':oıı ban Radyo Şirketimizin 
llıı:ııı ~aır.ı!1':11arda epey dedi ko-tJ;11 ışıttik ve işitmekteyiz. 

Vali maliyesinin pek iyi 

. . 
giden heyet, Sıhhiye 
vel·ili Refik B. ile 
olan teınaslarına dair 
izahat verecektir. 
Sıhhiye vekaleti, ce

zacıların ispirto hak
kındaki ınetalibini 
haklı bulınaktadır. 
İstihbaratımıza na

zaı-:111, Sıhhive vekili 
• 

bey, bu n1eseleyi An-
karada iken i\lüskirat 
inhisar idaresi nıüdü
rü Zekai B. ile görüş
ınüştür. Eczacıların 
ispirto nleselesi bir, 
iki güne kadar lehle
rinde halledik~cektir. 

Diş tabipleri 
bugün topla

nıyorlar 
Bugün diş tabipleri bir 

heyeti umumiye içtimaı akte
decel<lerdir. Bu içtimada, ge
çenlercle Ankaraya giden 
cemiyet reisi ile katibi umu
mi tarafından alaylı dişçiler 
hakkında yapılan teşebbüsata 
dair heyeti umumiyeye rnalü
mat verilecektir. 

Sıhhiye vekaleti, alaylı diş
çilerin imtihanlarında ycisuz
luk olduğu hakkındaki iddia
lara dair Tıp fakültesi ile te
mas edilmesi; on beş sene 
dişçilik yapmış ve müstakillen 
kabine idare etm:ş olduklan
na dair bazı ehliyetsizlere 
vesika verilerek bunlann im
tihana girmelerine yol açıldığı 
hakkındaki iddialara gelince, 
bu vesikaları da diş doktor
ları vermiş olduklan cihetle 
bu doktorlann evvela kendi 
aralarında halli mesele etme
leri lüzumunu bildirdiği cihetle 
bugünkü içtimaın pek hara
retli olacağı tahmin edilmek
tedir. 

Teşekkür 
Küçük kızım Lemanın vefa

tı dolayısile taziye ve teselli 
lutfunda bulunan akraba ve 
taallükata ve ahpaplarıınıza 
gazeteniz vaastasile arzı te
şekkür olunur. 

Kavalalı Böklü zade 
Hasan Tahsin 

oimadığı istihbar edilmekte 
olunan İstanbul Radiyo §İrkeii 
biraz da abone ve samilerinin 
arzularına göre hareket etmek 
ve fikirlerini dinlemek mec
bur· yetindedir. 

Aksi takdirde kendisi mu
tazamr olur. Hiç bir Türk 
tasavvur edilemez ki bir Türk 
müessesesi olan Radyo şirketi
nin infisah ve iflasını arzu et
sin. Şirketin bugünkü vazi
yetini saklamak ve ya iyi bir 
vaziyette bulunduğunu söyle
mek hiç doğru değildir. 

• 
Son ~aa. 

Serser)Ji&lnıln 
HATIRALAAI 

Korktuğum tehlike.~ 
Aclılıtcııı ölıııek telı/İA1esi IJ<ısı-

j ~ 

nıa ~·rtı:l .<Jr ıılıı ilf İr 
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Ut"'iıwi 'e allııwı !JÜnii. 
nasıl IJt'ı;irıliıJiıııi hir lıı•n 

h ir de .\ilah lıiliı'. Uereo -
kPt 'ersiı IJfiııdüzh•rl l,p. 
nar pm·ld:ırıla 'ı• hu park
laı·ııı kaim laflan kiiııw -
h•ı·i arasın l:ı saklı k lll'• 

ı• •lı>r iizeriıı Je ıı. ı..u I,ı•s
llrııwk nıfmıl•üıı.. l\lfını-
1.iin aııııı uözii aı:ık hnrı•-
1.ı•t c tıııck Yı' alili. dav -
raıını:•k ~aı·till' ... 

\ ol,sa aı:ıkta l<almak 
ııa iııle ) ,11.ılı •.. 

·~ııı•n mi·~ 

c;üıu<ü hu kabil malıal
leriıı nıalırı•nı ııııılıitleri -
nı~ dii~kiin nit'<' fı,ıkı ,u. 
ridt• ıl İlll'l' Hll'. 

llan!Jİ tal'lan Jd"ıLUPsiııiıı 
l•esaf'Plinl' Jıurnıınnzıı ıı

zatsaııız ııı ıllal. l•ue.ıl, 

l•ucaj}a gelıııi~ lıir dl'l 
ile karsılasır-.mız. ı:vin -• • 
dPn, aıııwsiııiıı dizi dilıiıı-
den im •an uenı; luzlar 
dükk<\rnlan ııalroııuıı wi
zü iinüıuh•n fır .. at h!ılııı• 
sın,aıı delikaıılıl<u· Jıeı• 
huralard.ı, böyle Jnıyl u 
)·erlPı·dc sarnı·ı, dolaş 
ohırl: ı·. \'ı• i~l<' Jı r ıı hu 
y<'rl<'rin Jiıv:ıııla ve da! ıa 
hilıııt'ın ne koloıhrının 

lıcııiiz lazc•liıJ!ni nııip ı•t -

lümhuriyet 1 

abidesine celenk , 
Bugün saat ıı 11 » de 

Aınerikan hahrivelile
ri tarafından 1~aksim
dcki Gazi heykeline 
n1erasin1i nıahsusa ile 
bir çelenk konulnıuş-

' tur. Bu ak~aın da 
Aıniral tarafından 
kruvazörde bir ziyafet 
veri lecckti r. 

Hayvanlann 
tedavisi. 

İstanbul Himayei 
hayvanat cemiyeti, 
fakir oldukları tebey
yün eden kin1selcrin 
hasta hayvanlarını üc
retsiz olarak tedavi 
etn1iye karar vermiş
tir. Cenıiyet bize gön
derdiği bir teskerede, 
fakirlerin hasta hay
vanlarını cen1iyetin 
hastanesine gönderme
lerini hilirnıektedir. 

B .. tün samimiyetimle arzu 
ediyon•m ki bu türk şirketini 
kendisi de dahil olduğu halde 

el birliğile bugünkü mevki- I 
inden kurtaralım ve Türk rad
yosunun sesini bütlin dü:ıyaya 
işittirınekte devam edelim . 
Şimdi hu husustaki fikirlerimi 
arzedeyim: 

1 - Şirketin işittiğime na
zara.'l ekserisi İstanbulda ol
mak üzere ( 3-4) bin abonesi 
varmış , yani senevi abone
lerden ( 30 - 40 ) hin lira 
varidab var demektir ki bu 
para ile hatta bugünkü 
radyo programı bile başa
nlamıyacağın:ı eminim . 

dunun için evvela bu abone 
miktannı tezyit etmek yani 
şirketi p:ıra yüzünden müşkül 

lllf'llli:i lı:n a sı İl'irnlı> uy
kuya ~alıyordum. Bu ko
J,ul.;r ılaıııarln rııııı lı ı l'haç-

11\ or ,.ı- :w tanık kt•ıuli-- . 
ı i al'lıa amh.ırıııtlıı sanır 
f'Pln asııwa hana ı·ii~ .ılaı· 
IJÜl'ti Ürİİ)'Ol't l U. 

Allıııı·ı uiiııii al;:;;aııı 
Ü liı ... 

.\rlık ı·aıımm lak Pili. 
Hu ·asaıııak mı itli. Hal 
uihi \rlı·üıııııel.:. 

Hııı•;ı:-.ı ovlı• hiı· ııwıııll'
kı•i l,i ılt•flil i1ıs;111a ııwı·
lı.ıııwl l'ılip l>iı• lolilıı:ı 

l'kıııı•k H'l' llll'I,, aı:lıkl ·ın 
)·ıl.ılı(I yolılu can ı;cld,:sc
nit. ..,it.i 11üı·t>n!cr iıııtladı
nıza ıw1t•cı•I• yerde a..-lık
taıı lıir ndanı öliirkl'n 
son aııt!e l,aliıi nasıl ı:aı·

par, ııasıi son ıu•ft•.,iııi 

n•ı·iı· ıli~ ·p lt•tTühe talıta
sııı:ı Hl .. ıtırlar. 

İslt• hıırası 1 üylt• Cl'Ua-• . 
lıcl lıir ~-t·r. Ye Jıı•ııı bu-
rada hı rkı•sin mashara. ı 

oLır ık iih•cPklinı. Bu ıliı

süııC I' hiis hi~lün lih lt•ri-. . 
mi iiql<'rlli. Esasl'ıı nıiı!P 
hoş ıılıııı ca tlinıau p<'k 
dolu olııı. z. işte lıu ilii 
t.ıı•aflı iıo~hık ll'siı·i :ıllııı
ı l a kaı·•u·, İııı n•ı•ılim. İııli
lıaı· <•ılı>rPktinı. 

1 Jl:ıhaıli Yar ) 

Çini atelyesi ne 
zaman açılıy r? 

Sanavii nefise a ka-
"' dem isinde açılacak 

olan çını atel~e~in in 
(fcnıiı· a!{sa1111 1\ \·r~!-
p~ı(1an gelnıiştir. Atel
venin tahta aksan11 da -
bitnıek üzeredir. Atel-
venin küsat rcsnıi b'r - . 
iki haf taya kadar 
yap,Jacaktır. 

Sivri sinek 
mücadele~i 

Haydarpaşa - Pendik 
arasında sivri sinek 
nıücadelesi yapılmak
tadır. Bir aydan beri 
devaın eden mücadele 
iyi neticeler vernıiştir. 
Mücadele heyetinde 
bir reis, iki doktor, 
((16» sıhhiye nıemuru 

ve bir çok anıele mev
cuttur. Mücadele bir 
kaç sene devaın ede
cektir. 

bir mevkide bırakmamak la
zımdır. Fakat biç kimseye: 

« Geliniz , telsiz telefona 
abone yazılmız » denemez. 
Şirket kendisini, kendi mühim 
vasıtasile · propaganda etmeli, 
reklam etmeli ve halka kendi
sini sevdirmiye çalışmalıdır ki 
herkes mecburi bir vaziyette 
evine birer tane ahize alsın. 

2 - İtiraf etmelidir ki telsiz 
telefon şirketimiz her akşam 
her günkü programını tekrar 
etmekten başka bir şey yap
mıyor. Telsiz telefonda ayni 
şeyi her gece tekrar tekrar 
dinlemekten İse bir gramofon 
satın almak daha müreccahtır. 

Avrupa istasyonlannda 
meınlel·etlerinin üstat musi
kişin~cl n tarafından çalı-

\! a j) t1ı·c·1ılaı--
Fazla gemi inşa 
edilmesinden 
şikayetçidirler 
Avrupa vapurcuları arasın

da, geçenlerde, Baltık denizi 
sahilindeki bir şehirde bir 
kongre aktedilmiştir . 

1 

Sahife ;) 

Gençlere bir iş! 
- Dün bi~im gazete de 

okudun mu ? Eren köyiinde 
bir hanımın ağaclara o!an 
muhabbetinden ve çam or
manı yetfr~tirm kte olduğun
dan balısediliyordu. 

Konferans katibi umumili
ği, cereyan eden müzakerat 
hülasasını berayı malümat 
hükümetimize de bildirmiştir. ' 
Bu hü asaların tetkikinden 
anlaş_ıldığına göre, Avrupa 
vapurcuları, günden güne yeni 
yeni ticaret gemileri inşa edil
mekte olmasından pek ciddi 
surette müşteki bulunmakta
dırlar. 

- Evet okudum ve içimden 
böyle nezih. faydalı sevgilerin 
dansı cümlemızin başına de
dim! 

- Vay dc!nek, ağaç mu
habbeti send de var ha! 

- Hem pek çok ! Bence 
Bahar ve yaz demek ağaç ele
mektir, İstanbul kirlanndki 
ağaçlan kaldınnda bakın, ne 
baharın manası kalır, ııe 
yazm! 

- Evelden bu ağaç muhab
beti, az çok herkes e varmış; 
son zamanda bu güzel his, 
bizde neden böyle sönmüş? 

Bwılar, tonaj miktarı arttıkça 
mPvo:ut vapurların nakletmekte 
oldukları hamule nisbetinin 
ozadıgını, bu suretle kazanç
larının müteessir olduğunu 
ileri sürmüşlerdir, mevcut to
najın ihtiyaca belağan mabe
lağ kafi bulunduğunu iddia 
etmişlerdir. Avrapa vopurcu
lıınnın tonaj miktannın artma
sıdan şikayetlerine mukabil 
bizde vaziyet tamamen 
berakistir. 

Filhakika bugünkü tonajımız, 
kabotaj nakliyatını temin 
etmek!e ber:ıber ticareti bah
riyemizin inkişafı lüzumu ve 
yeni vapurlara ihtiyacımız ol
duk-u da şüphesizdir. 

uO ağ·a çıplak 
fı1·l,yan ka

dııılar 
Kadıl:öyünde Ağabey hama

nı:?ldan clün bir yangın çıkmış, 
hamamın bir kısmı yandıktan 

sonra söndürülm~tür. Yangın 

esnasında han.amda bulunan 
kadınlar telaşla çıplak bir 

halde so ağa fırlamışlar ve 

b;;iırmıya başlamışlardır. ka

d nlar güç halle teskin edile
bilmiş1er ve evlerine gönde

rilmişlerdir. 

Bu münasebetle dün K:ıdı· 
köyül!de pazar yolu çarş:sı 

görülecek bir manzara arz
ediyordu. 

Terhiyei bedeniye 
nümayişi 

l\layısın .; inde Tak
sin1 sitadvun1unda va-- . 
pılaca k olan terbiyei 
bedeniye nünıayişi için 
şinıdiden bir program 
tespit cdilnıektedir. 

Dün İstanbul lise ve 
orta nıektep muallim
leri progran1 hakkın
da görüşmek üzere 
Çapadaki terbiyei be
deniye kursunda bir 
İçtinıa aktetn1işlerdir. 

nan eserler, bilhassa paz..r 
akşamlan ekseri istasyonlarda 
tiyatrolar, operetler, cazlar ve 
saireyi işittikçe, bizim istas
yonla aradaki farkı hisettikçe 
cidden miiteessir oluyorum. 

Bu husustaki fikirlerimi mii
teakip nüshada bildireceğim. 

Necdet 
~ 

Lağımdan şikiyet 
Polis müdürlüğü caddesinde 

ve eski Hariciye murahhaslığı 
binası karşısındaki hanenin 
lağımı patlamış, aşağı doğru 
akıp gidiyor. Hele koku ora -
daki haneler halkının sıhhatini 
ciddi surette tehdit ediyor. 
Şehremanetinin nazarı dil,ka -
tini celbederiz efendim. 

Mczkür mahalle sakinleri 

* 

- A! sorduğun şeye bald 
Şimdi bizde sönen yalınız 

ağaç muhabbeti midir? 
Bugün ortada sönen ve 

sönmiye yüz t tan ne muhab
betler var ki kaybolan ağaç 
muhabbeti bunlara nisbelen 
devede kulak kalır. Mesela 

aile nıul abbeti, arkadaş mu
habbeti gibi! 

- Ya nkşamcıların çilınğfr 
scfra~ı muhabbeti ne radde
lerde? 

- Gazetelerde her gün 
o~orsun, sofralar akşamdan 
gine muhabbet sofrası diye 
kuruluyor, fakat gece yansıııa 
doğru çınga..Ia bitiyor . 

- Desene ki , piyasada bu 
kadar muhabbet kınzı varken 
bizim burada bahsettiğimiz 
ağaç muhabbetini kim okur, 
kim dinler ? Ağaç yerine, ye
şiUlk yerine , gölge yerine 
şimdi herkes Yaz günü rast 
gelen yere sekiz on tane ala
calı buiacalı şemsire dikip 
yaz sefasını, bunlann altında 
sürdürüyor. 

- Evet ama, gittikçe çıp
lakl~an İstanbul kırlarına ye
niden ağaç dikilmez ve br, 
hal böyle devam ederse beş 
on sene sonra yaz günleri bu
ralara şelhsiye değil koca 
koca Apti Paşa çadırlan kur
salar gene hayretmez. Onun 
için her kesin aklı varsa hazır 
mevsimidir, gidip İstambul 
lorlanna birer fidan diksinler, 
yoksa gelecek sene, öbür se
ne kırlarda serin ve şirin göl
ğesine yanlayıp masumane 
sevişecek ağaç bulamıyacak· 
!ar! 

- Senin oğlana söyle d~ 
bari bir ağaç ta o dilesin! 

- Bırak şu haylazı, o sadr 
benim ocağıma incir dikme· 
sini bilir! 

* * SP 

Jzayan cevap 
lu•>-la icrasına is

tanbul icrası vasıtasile 
nıatlubuınun tahsili 
için vazılan ve nıüker
rcreıi te'kit edilen tes
kerelere sekiz ayı nıü
tecaviz zanı~n anberi 
cevap yerilmiyor. Son 
te'kit ((f~" kanunusani 
tarihine e (:!lı'.!6) nunıa
ra ile göndcri)mİ!;'ljr. 
1\<lliye vekaleti celile
siniri' nazarı dikkatinin 
celbcdilnıcsini rica 
ederinı efendim. 

Yordaıı AyanoJtlu 
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hatla fc .. tıın adcce 
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ctıue5.İ halinde nüf u
zıu n erelnA ·ce
ğin' d~ .. ünryıiı .. \'e bu 
vesileden bilistifade 
İstanbu1dan gelen ka
ğıtları okutnıamayı, 
meydanlıkta müçtemi 
olan ahaliye kendi 
kuvvetinin İstanbula 
da faik olduğunu gös
termeyi kurnıuştu. 
Payitahtın orduları

nı kaçıran Pazvan oğ
ltına kendisinin galebe 
ettiğini Vali paşa ağ
zile İstanbula yazdır
n1aktan maksadı da 
<levlet ricalini vehnıe 
düŞürmek, korkut
maktı. İstanbul bü
yükleri, Pazvan oğlu
nu n1ağlup e.:len bir 
adanıdan elbette ür
kcceklerdi. 
Şu planın mabadini 

t.atbik etmek, Rusçuk 
nuntakasının istiklali
ni ilan eylemek için 
şin1di vesile arıyordu. 
Pazvan oğlunun gali
bi, Rusçuğun halaska
rı kendisi olduğunu 
ileri sürerek Vali pa
şaya yapılmış olduğu
na hükmettiği iltifatı, 
taltifatı, - halkın mu
vacehesinde - reddede
cek, gelen kağıtları 
okutmıyacak, İstanbu
lun n1emurunu koğa
cak, Vali paşaya cla 
hu münasebetle yol 
verecekti. 
·Bayraktar, ayan haz

retlerinin yanında bu 
'll.Ülahazaları dinliyor ve 
dudaklarını ısırıycrdu. 
İstanbulur. kuvruklu 

• 
bir yak ... na kolayca . . . 
ınanınasına ıçın ıçın 

şaşarken Ağanın da 
Pazvan oğlu gibi 

.. .. ., . 
ynzun en ptç . 'ı a nu-
ya azır}atınıasırıc an 
~c ehh::is eli oı'd . 
u iı;;leci. ve bu· ğidi!;'

lerin sonunu 110 .• gör-
lÜ\"or re ürkıivo du. 

L~ifrin, "ferscı'ı. :·ii oğ
lana karşı la ve ne:11n 
bir şey .'öyliyemiyor
du. lferifin azıni gibi 
kuvveti de yanıandı. 
Bütün Rusçuk o daki
kada onun ağzına 
bakıyor, binlerce mü
sellah insan - yakn1ak, 
yıkn1ak ve öldünnek 
için - onun tek bir 
işaretini bekliyordu. 
Şimdi ortada, Zihni
yar için ağlıyan, inli
yen sarhoş aşık değil, 
isyana hazırlanan zeki 
kavi ve pervasız bir 
ava vardı, Rusçuğun 
şöhretli ve azan1etli 
ayanı, oturduğu köşe
de büyük bir ordu 
gibi heybetli görünü
yordu. 

Nihayet Valinin gön
derdiği ln\ğıtlar gel
ınişti. İsmail ağa 
adamlarından birine: 

- Oku bakalım-dedi
İ stanbul efendileri 
neler vun1urtlan11slar? 

• (Mcbadi var) 

Berber dükkanı
nı yakanlar. 

Beyoğlundu İstikliil cadd
sinde berber dükkanını, si
gorta parasına tamaan, yak
mıya teşebbüs eden, berber 
Dimitri ile kalfası Koç.:mun 
muhakemeleri Istanbul agor 
ceza mahkemesinde !kmal 
edilmiş, Koçonun bet"aetine 
Dimitrinin üç buçuk sene 
müddetle ağır hapsine karar 
verilmiştir. 

Amelenin a~aca\!ı 
l\1ütareke senesinde 

açılarak geçenlerde 
faaliyetini tatil eden 
Beşiktaşta iskele civa
rındaki çivi fabrika
sında çalışan Türk 
amelenin bir kısmı 
yevmiye istihkakları
nın kendilerine veril
nıe<liği icldiasile nlah
keıneyc müracaata 
karar verınişleı·dir. 

larmış . 
Miı;al isterseniz şu vak'a 

zikredil:!bi!ir: 
Bir Fraı-.sız hakimi, bun an 

t::ın 26 sene eve! evlen:niş. 

adam g<.nç ve yakışıklı, ka
risı da nderece kıskançmış. 

O derece de ki ta mahke
meye ka ar gelerek hocasıla 

kısltauçlik gavgalrı yaparmış. 

Adam, bu baş belası kadın
dan ayrılmaya karar vermiş. 
Dava açmış ve o gün bugün 
tam 26 senede bir talak ka
rarı alamamış. 

Bu hadiseden bahsedn Jur
nal g-azetesi diyor ki: Şu 

anlaşılıyor ki bu kadın bu 
hakimden daha hukukçu imiş. 
Davanın 26 sene sürüklenme
si bundan başka ne ile ifade 
edebilir? 

İş ban 'ası n1üdürü 
İş bankası umum müdürü 

Celal bey bugünkü ekspresle 
Ankaradan şehrimize gelmiştir. 
Bankaya ait işler için yakında 
Avrupaya gidecektir. 

Mahmudiye 
o ten 

. Elektrik ve terkosla mü
cehhez nezafet ve taharetile 
müşterilerinin mazhan tak
diri olan otelimize bu defa 
müceddeden banyo mahallile 
tek yataklı odalar inşa edil
miştir. Binaenaleyh aile ika
metine de son derece elve
rişlidir. Ehven ücretle abon
man kaydedilir. Rahabnı ve 
istirahabnı arzu eden zevatı 
kiramın teşrifleri kendi 
menfaatları iktizasındandır. 

Adres 
Sultan Mahmut türbesinde 

Telefon: 3402 

Gcılata<laıı geçnıcıniş .. 
25-3-929 tarihli nüshanızda 

« Bu da ne » serlavhası altında 
gümriiğümüzde 18744 numara 
5 3, 929 tarihli beyanname ile 
ve noksan resim verilmek su
retile geçirildiği bir kariinizce 
ihba! edilmiş olan nujollerin 
muamelesi müdüriyetimizde icra 
kılınmamış olduğu ve mezkfır 
numaralı beyannamenin muhte
viyatı bir sandık pamuk men
sucat olup bunun da ru:ıumu 

lazımesi istifa edilmiş bulun
duğu bittetkik anlaşılmıştır. 

Keyfiyetin tashih buyurul
masını rica ederim efeadim. 

Galata ith:ılat gümrüğü 
m"diirü 

t!!lı:.t 

r---::,,.r-~/-;---
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-:M~:~Affi=IRı;f--=~~~~111 1 rakının 1ançer de a-

c ptığı ustura ezasını 
• M.TUfflWJ gideren~ediği için baş-

-JJ7-

Hani, ınanırsın, içti- ken ~likrohi yanaştı . 
ğim alkol değil, sözüm Lebalep dolu olan 
ona, cennetin nektarı- kendi kadehini Hurre
dıd [Kevser manasına J nıin ağzına boşalttı ve: 

Hurren1, genış bir - Kocanı böyle isti-
iptisamı gurur içinde yor! 
mırıldandı: Kavli acibile - meze 

- Hazfettim, hazzet- yerıne - dudaklarını 
tim! izzetpenahın ağzına 

Ve kendisi de elini yapıştırdı. Bu ıslak ve 
kadehe uzatmak istcı·- boyalı 111 ze, keskin 

katip 'beyin çehresinde 
acı bir buruşukluk 
teressüm etnıişti. Alü
meyiz Ef. nıüstehzi 
bir sesle: 

- Madam! - dedi -
dudağınızın tadı bizin1 
arkadaşı bayıltacak. 
Lutf en bir parça pas
tırnıa veriniz. 
Hurreın, bu nıüdaha:. 

leyi minnettarane ka
bul etti, ve mümeyize 
bir nigtıhı te')eld·ür 

U.ib<!r BllLI uo·ı .ın 

(iEI JN OPV AGI 
filiminde ihraz ettiği muvaf-

fakiyetlere binaen 

1\LH. ~RA Sineması 
talep ve arıuyu umumi üze
rine bu filim bu hafta dahi 

BETIİ BALruRUN 
en e z.arif t< ;nsili 

:A :ı ./\.NYA 

gayet nvvetli ir dram, 
muazzam bir mlin, o.kın 
ulvi bir :şıiridir. 'Bii filim 
MELE sıneması tarafından 

tertip olu \n 4 F1LİM fü
Sf).BAKASININ B Cİ
Sİ olduğundan, kişeden alı
nan 1 numaralı bilet MU
HAFAZA olunmaiıdır. 

Sincın:ı Ye tiyatrolar 

/)arı
0

İl/(f/i111 srılonıındr 
Bugün gündüz ve gece 

İNCESAZ 

Şehremaueti 
DARÜLBEDA 'ı'İ temsilleri 

31 mart pazar akşamı 
Şehzadebaş~ Millet tiyatrosu 

ihtiyar bir san'atkar için 

TEYZE HANIM 
' Vodvil 3 perde 

Naşit bey tarafından 

KARNAVAL ÇİÇEKLERi 
2 perde 

ŞEHREMANETi BU AKSAM 

~ ~ ~" 
\ıı;,\I 
ıııımı 

bugün - ti ~ 

saa': 1 , O dı 

AY'AROZ 
KkDISı 
KoM 0 li 
6 tablo 

Muharriri: 
Müsahipzade Celal hey 

Ve bu akş:ım saat 21,30 da 
Darı'ilbedayiin 

15 inci 
senei devriyesini tes'it ıçın 

Vali vekili ve Şehremini 
Muhittin beyefendinin 

him:ıyeltrinde büyük bir 
müsamere verilecektir. 

------------
Şehadetname tevzii 
Be~iktaş Makruhyan mekte

binden: Mektebimiz M. mek
tebi dersanesi mezunlarının 
( 2 ) nisan salı günü akşamı 
saat ( 20) de şehadetnameleri 
merasimle verileceğinden ha
nım ve beylerin mektepte ha
zır bulunmaları ilan olununr. 

İrtihal 
Kıymetli doktorlarımızdan 

Reşit şükrü ve Galata posta
nesi memurlarından Ö:ner 
beylerin dayısı mütekaidini 
askeriyeden İbrahim bey irtihal 
etmiştir. Cenazesi ,. ara ce Ah
met mezarlığına e'tnedilmiş
tir. Allh 'rahmet eyles::.ı. 

<tarak: 
- Evet, evet! -dc\.'i

biraz nu:ze veriniz! 
Bu emri bal rz ha

nın1lardan biri infaza 
ınüsaraat etti. Lakin, 
sunulan pastırma, he
nüz Hurremin ağzında 
iken yedi kızlardan 
biri ikinci, diğeri de 
üçüncü kadehi izzet-
enahın boğazına ak

ıtmışlardı. Vahan Ef. 
göz işaretile bu hare~ 
katı idare e<livor ve 
her kadehin v·erilmesi 
anın<1a tuhaf bir 

30 1'lan 

Büyük şah eser 

SEMA.LAR i 
13 Büyük kısım tekmili bir !efada 

Ayrıca ? 1 ->:ıs"--. ı' · r..mik 

meşhur sinema yıldızı 

v~.!:'~ '-'~~~!] GLORiA SV A ~iSONun 
~ ~ ser.e~;k temsili 

ZAF!BEŞER r aynca şarlonu.ı gliHin-;iü !~omedisi 
ŞA.l~LO i\1.-\KİNİST 

saat 14.\ ve 161
• matinelerile su· 

varede büyük varyete programı 
C. "Pençof kumpanyası tarafından 

J\krobat;k ve eksantri • n •maralar 

Antaııa postası 
( ANAFARTA) vapuru 

31 Mart Pazar lOda Galata 
nhbmından hareketle [İzmir, 
Küllük , Bodrum , Rados , 
Fethiye, Finike, Antalya] ya 
gidecek ve dönüşte mezkı"ır 
iskelelerle birlikte [Dalyan, 
Marmaris, Sakız, Çanakkale, 
Gelibolu ) ya uğrayacaktır. 

GalaLa köprü başında 

merkez acentesi. Beyoğlu 

23fi2 

Haatalzade Tayyar vapurları 
AYVALIK - İZMİR postası 

Tayyar 
vapuru 

31 Mart 

PAZAR 
günü ~aat 17 de Sirkeci rih· 
tımından hareketle (Gelibolu, 
Çam:kkale ve körfez tarikile 
Ayvalık, Dikili ve İzmir ) e 
azimet ve avdet edecektir. 

Yük ve yolcu için Emin· 
önü Reşadiye caddesi Rıhtıın 
hanındaki idarehanesine mii· 
racaat. Tel. İstanbul 1977 

Yolcu bileti vapurda da 
verilir. Mes'adet hanı a!tınde da· 

irei mahsusııda §Ube acentesi l l lm•11m:ımm1ılıı!ı_mi __ _, I 
İstanbul 2 7 40 Çocuk balosı 

SOÇETA. İTALYANA 
Dl SERVİTS MARİTTİMİ 
(İZEO) va

puru 30 Mart 
Cumartesi [Na
poli , Marsilya 
ve Cenova ] ya 
gidecektir . 
(BRAZİLE) vapuru 2 Nisan 

Salı 18 de ( Sitmar Levant 
Ekepres ) oiarak [Pire, Napoli, 
Marsilya ve Cenova l ya 
gidecektir. 

(ALBANO) vapuru 3 Nisan 
Çarşamba [ Burgzz , Yama , 
Köstence, Odesa, N<>vorosiski, 
Batum ve Trabzon] a gide
cektir. 

Tafsilat için Gafata merkez 
rıhtım hanında umumi acente
sine müı·acaat. Tel. Beyoğlu 

771-772 ve ya Beyoğlunda 

Pera palas altında Natta Nas
yonal Türkiş turist ecensiye 
T elefsıı Beyoğlu 3599 ve ya 
TokaUiyan karşısında beynel
milel yataklı vagon kumpan
yasına Tel. Beyoğlu 2330 ve 
yaliut İstanbulda Enimönünde 
Izmir sokağında 8 numarada 
acente vekiıine müracaat. 
Tel. İstanbul 774 

ahengi mtıttaritle sö
yleniyordu: 

- Rütbeth1 efendi
nıiz, kendi şerefleri için 
içiyorlar! 

Yedi kadının sundu
gu yedi kadehle her 
1.:adehi müteakıp Mik
rohinin yapıştırdığı bu
sei nürmet, bizim baş
katip efendiyi sermest 
edip bıı akmıştı. Kendi 
şerefi nan1ına bu eza
ya tahammül etmekle 
beraber artık takatı 
kalmamış, midesinde 
alevler vüz göstermiş-

Türk Ocağından: Çocu:> 
haftasının 26 nisan cuma güniii 
çocuk balosuna hasredilmişti!· 
O gün çocuklar Türk ocağın· 
da bir balo tertip edecekler· 
dir. Saat 15 - 19 za kadat 
devam edecek olan bu balo• 
ya 6 - 12 'ya~ındaki çocuğunuP 
refakatinde aileden yalını% 
bir büyiik iştirak edebilecektir· 

Salonun arzu edildiği şekil' 
de milsait olmamsı hasebile 
intizamı muhafa etmek içİP 
bu baloya mahsus davetiyeler 
ihzar olunmuştur. 

Bu davetiyeler Türk ocıı.i' 
müdüriyetine müracaatla nİ' 
~ayet 10 nisan 1929 tarihİlle 
kadar tedarik edilebilir. 

Ondan sonraki müracaatl:ıf 
maatteessilf isaf olunmıyacai" 
tır. 

Kirolık hane 
Sırn Enver eczanesi karşı• 

sında 14 nümerolu 5 oda~ 
terkos, elektrik, ve banyo il.e 
mücehhez hane kiralıktır. fttı" 
salinde Feyzullah efendi>"' 
müracaat. 
~------~--_./ 

Memur aranıyor 
İstanbul bankasından: Mulı'I' 

sebede istihdam edilm~k uzere 
bilmüsabaka iki memur alııı:J' 
cağından talip olanlann Mııb' 
mut paşada Abut efendi b:ı' 
nında İstanbul bankasına ı:nli' 
racaat etmeleri. 

ti. Binaenaleyh, s0? 
Jıl' numaranın <la kade 

. b . f ·1 .ı.ıt' nı -ce rı ne s ı e- ) ·ıe 
tul<tan sonra, el• 
Mikrohiyi geri itti: 

- Biraz durun y~•~r. 
-dedi- nefesim tükefl' 

ıt' 
Çalıp oynan1adan ş 1 
racıkta sızmaını ıl1 
istiyorsunuz? ~ 

Mikrohi ile Vahaııtd 
bu söz üzerine te~JJ 
ettikleri nazar, ad~j( 
celi hatla yazılmış 
«evet!» gibiydi. 

Mabadi ..,'IJ! 

vırlar, tuvaletler- 1 oır_ı~, _o_ıı_ıt_ı_ı _• _•_•_"_~_~_-_·_- _rLl·-::_-::_-:::_:::~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~--~~~~~~~~~----~'"'""'----... -=::::11 ... 
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MASI 
dızı 

iONun 

'ER 
!:omedisi 

~İST 
.erile su· 

rap urları 
postası 

~yar 

eci rih· 
elibo]u, 
tar ikile 

İzmir) e 
ecektir. 

'n Emin· 
iRıhtıın 

•sine mü· 
ul 1977 
urda da 

osı 

Çoculı 
ma günii; 
dilmiştir· 

k ocağın· 

• ecekler· 
a kadar 
bu balo• 
ocuğunuJl 

yalıoıı 

bilecektir· 
iği şekil' 
hasebile 
ek içİO 

ve tiyeler 

atla nİ' 
tarihine 

ilir. 
racaatl:ıf 

ıyacalı' 

ne 
si karşı• 
5 odalı 
anyo ae 
tır. itti• 
efendi}" 

ıyor 
an: Mu!ı'f' 
~k uıet' 
ur alın:J' 

n Mıı.lı' 
endi bll' 
ına ıııil' 

i~O Mart 

DUı T\' ADA OLUP BİTEN 
V AKALAR DAN İNTİBALAR 

bu cesarete 
Sirzeırza aıtist!eri arasında 
~o/-t, ıızcıhir canıbazlat oar 

Ilı 'mi g<irıınee hiç şüp
bt• i1. . i1. dı• bizim IJİhi 
lıu iş" im~ ret edl•epJ,, uş
~olsuıı diyet•ı>l,siııiz. ( Iccl
( .i • U{J<'t ) isminde bir 
· ııı<'ııı.ı ..ırlisr hir nün si
;•l•ıııa ark.1<111 hırı ile lılr 
1•.•lı c giri. mi,.. ·Yoldan 
Stıı·alle neçl•n lıiı• oloıııo• 

irşapka 
Pakat mümkün 
olabildigi kadar 

korkunc , 
'ft.esmi ilk görünce derhal 

lıuııun korkunclugu neresinde, 
llelı: ala güzel ve çok yakış
llıış bir şapka diyeceksiniz. 

Jıilin üzerinden allıyaca· 
(jıııı iddia elmiş ve bu 
ldıllasıııı ,ıa nöstcrmlş. 

J\l'siııı, lıu ı•aınlıaz artls· 
tin {)Plw sinem ·ı arlistle
rlııdeıı ( .\nita J'ej ) l'C 
( llal>el Tarres ) in r{ıkip 
oldukları otomobilin üze
rlnılPn nasıl atladığını 
nfısterml'kt cdir. 

Son Saat 

lstanbul vilayeti defterdarıııı ııanıaH 

SATILIK EŞYA , İstanbul polis müdüriyeti cle.pouıda mıtv· 
cat 2 adet kaputl.P 92 çift kuadUN, mulı.amtDl!P bedeli 190 
liradır. Mtızayede 3l mart 1929 da defterdarlıkta yçılacalmr. 

<42_;)KİRALIK KAHVEClLIK MAHLLI, Gala~- yot.lu Nlmu 
dahlliııde. kira.u 420 lira, müzayede 10 Nisan ım da defter
darlıkta yapdacaktır (185) 
* KİRALIK DÜKKAN: Tophanede mektep altında 441 No 

kiruı 60 lira, müzayede 10 nisan 1929 da defterdarlıkta ya
pdacaktır. (180) * KiRALIK DÜKKAN: Tophanede mektep altında 4a5 No 
kirası 72 lira, müzayede 10 nisan 1929 da defterdarlıkta ya· 
pılacaktir. (179) 

lf KİRALIK DÜKKAN. Tophanede mektep altında 429No, 
kirası 84 lira, müzayede 10 nisan 1929 da defterdarlıkta 
yapılacakbr. (178) 

lf KİRALIK DÜKKAN. Tophanede mektep altında odası da 
vardır. 421 No kirası 50 lira 10 kuruştur, müzayede 10 nisan 
1929 da defterdarlıkta yap.!lacaktır. (177) 

Jf SATILIK ARSA : Usküdarda Selimiyede kışla cadde
sinde 97-57 No bedeli defaten verilecektir, muhammen bedeli 
240 lira, mtlıayede pazarlık suretile 1 Nisan 1929 da defter-
darlıkta yıı.pılacaktır, (149) • ·-·----

Kira 1 ık ve satılık köşk 
Erenköyünde Suadiye hat boyunda nezareti kimileyi havi 

dokuz oda ve iki di:inüm bahçesi ve derununda iki kuyu bu
lunan (45) numaralı kö,k satılık ve kiralıktu-. Görmek ve faz
la malüınat almak isteyenler ittisalindeki köşke müracaat eyle
meleri. 

DEVLET MATBAASI MÜDÜRLÜGÜNDEN: 

Bir memur aranıyor 
l\iatbaanuzda gayrıınan1ul eşya an1dar me

murluğu açıktır. ~laaşı aslisi yirmi liradır. 
Ayrıca sene nihayetinde kazançtan ikramiye 
verilir. Memur olmak sıfatını haiz olan kimse
ler aramnda evelce matbaa levazım işlerinde 
çalışmış olanlar tercih edilecektir. Talip olanla
rın hergün öğleden sonra saat 4 ile 5 arasında 
müdüriyete müracaat etmeleri ve vesaiki lazı
meYİ beraber getirn1eleri. 

İlk bahar mevsimini eğlenceli ge- @ 
çirmek ve ha nı daima m a- ~ 
faza etmeek isterseniz Çarşıkapıda · 

tramvay durak mahallinde --· 
89-95 numaralı 

SAHiBİNiN SESi 
Mağazasında meşhur Sahibinin Sesi gramofon ve plaklannı 
ve kodak fotograf makinasını alınız. Müsait şeraitle Devö

loppman ve a~andisman ve kopi yapılır. 

Evkaf müdürlüğünden: 
Bursanın altıparmak caddesinde , J?uharla müteharrik un 

""l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!f, ' değirmeniyle derununda bulunan makineler ve mezkur caddeye 

·ı ı a" n nazır kagir hane ve altındaki üç dtikkAn ve ayrıca amele 
odaları ve odunluk ve bahçenin mülkiyeti; ihhle bedelinin rubu 

Fakat bir az dikkaUi bakın. 
11.t baş ıgın <"anlı bir yılan 
~ü oldugunu görünce 
ieııe güzel demekte devam 
tder misiniz? 

peşin ve mütebakisi beş senede ve beş müsavi taksitte istifa .,.. .. k" z· t 8 k d olunmak ve işbu taksitler için ınezkiır mahaller evkaf umum 
1 ur ıye ıraa an asın an: müdürlüğü namına birinci derecede ve birinci sırada ipotek 
Yeniden alınacak müfettiş namzetleri için ilanla tesbit olu
~ (1) nisan 1929 tarihi, son müracant günüdür. Bu tarihten 
~0tıra yapılacak talepler nazarı itibara alınmıyacaktır. Müsa-
aka imtihanları (7) nisan 1929 da Ankarai:lan başka İstanbul 
~ İtınirde de yapılacaktır. 

yapılmak ve tediyat münhasiren nakten olmak ve ihalei kafi
yesi Ev. U. müdürlüğünden istizan edilmek kayit ve şartlarile 
kapalı zarfla 10-3-929 tarihinden itibaren müzayedeye çıkarıl
mıştır talip olanların 661 numaralı müzayede kanunu mucibince 
2250 liralık teminatı müstashiben 4-4-929 perıeınbe günü saat 
onbeşe kadar Bursa evkaf idaresine müracaat eylemeleri. 

F' atih sulh icra dairesinden: 
h,air deynin temini istifası 
""lllltnda mahcuz iki adet 
~ arabası mahı halin 3-4-
ll# ~ çarcamba günü saat 
lljbırde at pazarında füruht 
~llacağı ilan olunur. 

kREDİTO 
Her nevi eşya 
Müsait şeraitle 

VERESİYE 
il. venyor. 
~oğlu Tünel pasajı No 7 

~,İstanbul birinci ticaret mah-
llıesiııden: 

11q A.lııııet Nihri beyin Galata 
)\d~a\'yar hanı içinde Patrik
b'1~ hanında 5,6 numeroda 
'1'l-lı ~1 zade Hüsamettin bey 
•,d 11le ikame eylediği da
lc!ıı~ll dolayı müddeialeyhe 
~111

1&atın ikametgahının mec'd 0!ıııası dolayısile yapıla
·~11tı mübaşiri tarafından 
~~il Şerhten anlaşılmıştır. 
~ k: ilanen tebligat ifası
lıı~dd . tar verilmiş olmakla 
l,tı:l eıaıeyhin tarihi ilanın 
~asılldan itibaren iki ay 
tık llda ın" • 1 .• "'llu alı:ıı uracaat etmesı u· 
~'ıı i takdirde hakkında 
~ ili karan ittihaz olunaca• 

il olunur. 

SATİE 
VE TEZGAHLARI MOTORLAR 

Veresiye size takdim eder. 
Beyoğlu Tünel meydanı 

$AFAK Çayı rü~iF 
lfbu müsabeka 12 Nisan Cuma günü saat 9-12 ye kadar Beyoğlunda 
Tepebaşında ASRI sinemada icra edilecek ve bir gün sonra depoda 
hediyelerin tevziine başlanacaktır. Deposu: İstanbulda Ketencilerde Nn 11 

....ı:+'i~o 

(Norma Şerer) 
sinema yıldızlarının 

(Edison) udıır 

..ıevimli ve güzel (Norma Şerer) sinema yıldızlarının (Edi
ıon) udur. 

O kaciınların ev ve tuvalet işlerini kolaylaştıracak bir çok 
şeyler yapmıştır. 

Sanatkann son icadından bahsedelim. Bu, portatif bir tuva· 
Iet masasıdır. İskemlesi de dahil olmak üzere, istenirse, kapa
tılıp katlanmakta, küçücük bir sandık olmaktadır. 

Amerikan mecmuaları bunun çok beğenildiğini yazmaktadır
lar. Resmimiz san'atkarı yeni şekil tuvalet masasının başında 

ğös•eriyor. 

Sinema operatörlüğü zannedildiği kadar kolay ve zahmetsi1 
bir iş değildir. Yalnız makinenin kolunu çevirmekten ibarettir, 
denen bu iş büyük bir ihtisas ve meharete mütevakkıf bulun· 
makla beraber ayni zamanda üzüntüsü ve yorgunluğu ile de 
tahammülfersa bir şekil alır. Resme bakınız. Gördüğünüz 

operatörler bu vaziyette üç dört metrelik bir filim parçası için 
tam altı saat çalışmışlardır. 

Ri~art Bartelın
es de evlendi 

Amerikadaki maruf sinema 
aktörlerinden ( Rişart Barte

lmes ) evlenmiş ve karısı ile 
bir balayı seyahatine , çıkmış
br. Onlar gibi yeni evlenen 
(Florcm Vidor) ve musikişinas 
(Yoşa Hayfetz) de halaylarını 
geçirmekte, beraber seyahat 
etmektedirler. 

ŞAYET 

• 1 Kere 
PERTEV DİŞ MACUNU 
İstimal etmiş iseniz takdirde 

edersiniz ki ne diş etlerlnizde 
iltihap ve kanamak v<! ne de 
dişlerinizde gerek sigara ve 
gerekse suveri saire ile tahas
sul eden sarılıklardan eser 
kalmamıştır. Bundan maada 
( PERTEV DİŞ MACUNU ) 
diğer macunlar gibi ~UR.ŞUN 
tehlikesi arzetmez. ZiRA Per
tev diş macunu kalay tüpler 
derununda ihzar edilmektedir. 

0

Pertevniyal vakfından: 
Şişlide İzzet paşa sokağında 

kain Valde apartımaıımda 9 
ve 12 numaralı daireleri yirmi 
glin müddetle müzayedeye 
vazedilmiştir. Yevmi müzayede 
olarak 10 Nisan Çarşamba 
günü tayin edilmiş olduğundan 
taliplerin yevmi mezkiırda saat 
on beşe kadar İstanbul evkaf 
müdüriyetinde Pertevniyal vak· 
h idaresine ve ye encüıaene 
müracaat etmeleri. 

• 



CUMARTESİ 

30 
MART 

1929 
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Emniyet sandığı emlak 
m·üzayedesi 

mlızayedc l..ı}·ıneti 

bedeli mu. •i 

180 433 

l(at'! l{arar ih\ııı 
ikraz n ıcrhun:ı.tııı cı nsl ' c nc,-ilc nıc, · lii 

N. \ • uıll~te'nil.ıtı 

7240 Mevlevihane kapısında Katip 
Murat mahallesinde Katip Mu
rat camii şerifi sokağında eski 
14 mükerrer ve yeni 37 nu
maralı yüz arşın arsa üzerine 
mebni ahşap iki kattan :ba~et 
dört oda, bir sofa, bir mutfak 
ve altı yliz yetmiş dört arşın 
bahçeyi havi harapça bir ha-

Borçlunun ismi 

nenin tamamı. Cemil E. ve Zehra H. 
5020 11205 10939 Erenköyünde Sahrayıcedit ma

hallesinde İstasyon sokağında 
biri iki yüz yetmiş yedi arşın 

arsa üzerinde bir katı kargir 
digerleri ahşap olmak üzere üç 
buçuk kattan ibaret on altı oda, 
iki sofa, bir mutfak. diğ~ri 
yüz elliheş arşın arsa üzerinde 
ahşap bir kattan dört oda, bir 
sofa, bir kuyu ve iki yüz arşın 
arsa üzerinde kagir birer kattan 
ibaret üç dükkanı ve yedi 
dönüm yüz altmış sekiz ar,;ın 
bahçeyi havi iki hane~in 
tamamı. 

135 307 10940 Beykozda Kavakdere cad~e-
slnde eski 112 ve yeni 104 
No. doksan arşın arsa üzerin
de ahşap üç kattan üç oda 
iki sofa, bir mutfak ve yetmiş 
arşın bahçeyi havi harap bir 
hanenin tamamı 

310 585 13085 Beşiktaşta Abbasağa mahalle-
sinde Veliefendi sokağında es
ki 9 mükerrer ve yeni 3 No. 
doksan arşın arsa üzerinde 
kfırgir iki kattan ibaret ve 
üstünde odayı havi ahırın 

İsmet H. 

Bodos Ef. 

' 

tamamı Naciye H. 
130 358 13570 Kasımpaşada Camiikebir ma-

hallesinde tabakhane kapısı 

caddesinde eski ve: yeni 6 
No. doksan arşın arsa üzerin
de ahşap iki kattan ibaret 
altında, bir sofa, bir mutfak 
ve yüz altmı:ş üç arşııı bah
çeyi havi eskice bir hanenin 
tamamı Reşide H. ve Hayreettin Ef. 

29S 589 14274 Hasköyde kiremitçi Ahmet 
çelebi Parmakkapı sokağında 
eski 4 mükerrer ve veni 10 
No. doksan arsın arsa ·üzerin
de kargir üÇ kattan ibaret 
üç oda, bir sofa, bir mutfak 
ve elli arşın bahçeyi havi 
bir hanenin tamamı 

Salih Ef. ve Adviye H. 
645 1209 14514 Çağaloğlunda Cezrikasımpaşa 

mahallesinde Molla feneri soka
ğında eski 6 mükerrer ve yeni 
28 No. bir kısnu doks3n arşın 
arsa üzerinde ahşap üç kattan 
ibar;,t iiç oda , iki sofa , bir 
mutfak \'e diğer kısımı kargir 
üç buçuk kattan ibaret iiç oda, 
iki sofa, bir kuyu ve bir sarnıcı 
havi ilci kısma münkasem ve 
otuz sekiz arşın bahçeyi havi 
hır hanenin tamamı EMine Faika H. 

95 712 14645 Unkapa111nda Yavuz ersinan ma-
hallesinde Leblebici sokağında 
eski 10 ve yeni 12 No. elli 
arşın arsa üzerinde kargir iki 
kattau ibaret üç oda, bir sofa, 
bir mutfak altında dükl:anı ve 
yirmi sekiz arşın bahçeyi havi 
bir hanenin t:rnarnı İbrahim Ef. 

145 280 14669 Baliitta Koca Ali mahallesinde 
Demirci sokağında eski 26 ve 
yeni 30 N. altmış arşın arsa 
üzerinde maa bodnı:n kiirdr 

~ 

iki buçuk kattan ibaret dört 
oda, bir ııofa, mutfak, bir ku-
yu ve kırk" arşın bahçeyi havi Hayrettin E. 
bir hanenin tamamı. ve Safinaz H. 

B60 900 14930 Kandilli Ayazına sokağında 
eski ve yeni 7 N. yüz altmış 
arşın üzerinde ahşap iki kat
tan ibaret beş oda, bir sofa, 
bir mutfak, bir kuyu ve sekiz Boğos Yal
yüz kırk arşın bahçeyi havi bir dızcıyan ve 

75 355 
hanenin tamami Selim Ef.lcrle Astine H. 

15243 Balatta Hacı İsa mahallesinde 
Hacı Musa çıkmazı sokağında 

on llil 
4 N. yüz on sekiz arşın 

arsa üzerinde ah:p.p üç kattan 
ibaret altı oda, bir sofa, bir 
mutfak ve seksen bir arşın 
bahçeyi havi bir hanenin tamamı Şabver H. 

115 297 15252 Anadoluhisarında Göksü mahal-
lesinde eski Göksü ve kuyu so
kağında eski 7 mükerrer ve yeni 
44N. 92 arşın arsa üzerinde altı 
kfırgir üstü ahşap olmak üzere 
bir buçuk kattan ibaret üç 
oda, bir sandık odası, iki sofa, 
bir mutfak, beş yüz yetmı1 beş 
arşın bahçeyi havi harapça bir Vasfiye H. 
hanenin tamamı V. Ahmet ağa 

130 248 15271 Ayvansarayda hocaali mahal-
lesinde hamam sokağındll eski 
54, 54 No. atmış yedi arşın 
arsa üzerinde ka~gir iki kattan 
ibarel üç oda, iki küçük sofa 
ve on üç arşın bahçeyi havi 
bir hanenin tamamı Ayşe Tıflı H. 

160 560 15704 Galatada Yolcuzade mahalle-
sinde kartopu çıkmazında eski 
7 ve yeni 7,7-1 numaralı yüz 
arşın Arsa üzerinde ahşap iki 
kattan ibaret üç oda, bir sofa 
bir mutfak ve yirmi arşın kadar 
bahçeyi havi harapça bir ha-
nenin tamamı Hüseyin Ef. 

6700 16065 16873 Beyoğlunda Kamerbatun ma - · 

• 

hallesincİe Enliyokuş ve Çukur 
sokakta eski 22,20 mükerrer 
ve 22 mükerrer ve yeni 26, 
55-57 No. yüz elli üç arşın 
arsa üzerinde Enliyokuş cihe
tinden · kargir beş ve çukur 
sokaktan altı kattan ibaret 
ve altında iki dükkanı miişte

mil ve birinci daire dört ve 2 
3, 4 ılaireler beşer oda ve bi
rer sofayı ve 5 daire üç oda 
ve bir çamaşırlığı ve bir kori
dor ve birer mutfağı ve beş 
daireyi ve elektrik 9e terkos 
tertibatını ve ır.üştemiliitı sa• 
ireyi havi bir apartımanm 
tamamı. Fatma H. 

9180 31813 17051 Üsküdarda Hacı Hesna hatun 
mahallesinde Paşalimanı cad
ıkııinae eski 128, 131, ve ye
ni 49, 49·1 42 numaralı üç bin 
altı yüz doksan arşın arsa üze
rinde iki adet kargir birer katı 
depo ile üç yüz yirmi arşın 

üzerinde ahşap depo ve on al
tı arşın üzerinde karğir bir o
dayı ve yedi yüz arşın bahçeli 
üç bin iki yüz kırk dokuz ar
şından ibaret dağ mahallinin 
tamamı İsmet Sadiye, 
z~kiye ve Hatice H. ve İbrahim Halil B. 

655 3574 18347 Kadıkoyünde Rasimpaşa ma
hallesinde eski Haydarpaşa ye
ni Uzun Hafız sokağında eski 
60 mükerrer ve yeni 48 numa
ralı yüz yirmi arşın arsa üze
rinde karğir üç buçuk kattan 
ibaret yedi oda, üç sofa, bir 
mutfak, bir müşterek kuyu ve 
hamamı yüz on üç arşın bahçe-

• yi havi bir hanenin tamamı Mevhibe H. 
Yukarda cins ve nev'ile mevki ve müştemilatı yazılı emlak 

hizalarında gösterilen bedellerle talipleri üzerinde olup 3 nisan 
929 tarihine müsadif Çarşamba günü saat on buçuktan itibaren 
müzayedeye mübaşeret olunarak saat on beş buçukta kıymeti 
muhammenelerini tecavüz eylediği takdirde kat'i kararının 
keşidesi mukarrer bulunduğundan talip olanların mezkür günde 
saat on beş buçuğa kadar Sandık idaresine müracaat eylemeleri 
ve on beş buçuktan sonra vuku bulacak müracaatların kabul 
edilemiyeceği ve mezkür emlake evelce talip olanların kat'i 
karar esnasında hazır bulunmadıkları ve başka talip zuhur 
eylediği takdirde evelki taliplerin keffi yedetmiş addolunacak -
!arı lüzumu iliin olunur. · 
----- ---- '- -

• • 
ilaçlarınızı Babçekapıda Salih Necati eczanesinde 

ihzar ettiriniz. Reçeteleriniz taze ede-
viye ile, ciddi bir dikkat ve istikametle yapılır. Dakik idrar 
tahlili 165 kuruştur. 

Hall.S Balık y'agv I Bahçekapıda Salih Necati ec-
zanesinde taze birinci morina 

halık yağının kiloluk şişeleri 90 kuruştur. Mağşuşiyetini ispat 
edene bin lira var. 

Üsküdarhlara müjde Çocuk gıdaları em· 
zik, pantalon mu

şamba, göğüslük, şiringa lastiği, Cam şirinğa, lastik sonda, de
rece gibi bilcümle eşyayı sıhhiye ile krem, diş macunu, podra, 
kolonya, esans gibi tuvalet eşyaları · cular sokağında yeni ıtrı-
yat ve levazımı tıbbiye ına~;ız~'m ucuzca tedarik edilir. 

Telefon: 
YAZI İŞLERt 

ls . 1202 
iDARE İŞLERİ 

k 3872 

lVJevsim munasebetile 

F t f ait her cins cam, filim, kart o o gr a a kağıt, kru:ton, album, maki-
na ve saır eşyalanmız gel-

miş ve gayet ehven fiatlarla 
İstanbulda, Bahçekapı tramvay durak mahallinde: 

Kopernik Haçaduryan 
Fotograf malzeme deposunda satılmaktadır. 

Mekteplilere mahsus !~eitcet!! 
veren fotograf makinaları 

YALNIZ 2 l liradır 
Taşra mekteplilerine lazım gelen izahat derhal verilir 
DİKKAT: Geçen sene görmüş olduğııniuz rağbetten 

dolayı bu sene dahi mağzamızdan alınan filim ve camla
rın banyoları (Developpemant) meccanen yapmakta devam 
edilmektedir. 

Öksürenlere Katranı Hakkı Ekrem - ___ ,...,, 
Devlet demir yolları ve limanları 
um umi idaı·esinden: 

Mu!ltazaman devam mecburiyeti olan mekteplere devaııı 
~den talebeye mahsus olmak ve balen tatbik edilmekte olası 
2 numaralı yolcu tarifesinin yerine kaim olmak üzere 10 
numaralı muvakkat fevkalade bir yolcu tarifesi ihdas edilmiş 
ve 1 mayıs 929 tarihinden itibaren tatbik edilmesi takarrur 
etmiştir. Fazla malümat almak ve mezkür tarifeden tedaril< 
etmek isteyenler İstasyon ve ya ambarlar müdürlüklerine 
müracaat etmelidirler. 

• 

devrelerinde 
bulunan genç kızlarin 

sıhlt111.ı iÇiıı 

ARSENOFEH~TOS 
on miikemmel mukavvi 
dir. 
Eczanelerle ecza depo

iaıinda satılır. 

istikbal arayan-
lara fırsat! 

Muktedir bir İngiliz mual
lim yeni açılan İNGİLİZÇE 
akşam kurslarına ehven şartlarla 
talebe kabulüne başlamıştır. 
FRANSIZÇA lisan; TÜRKÇE 
TİCARET ve Türkçe İngilizçe 
v~ Fransızça DAKTİLOGRA
FI dersleri devam etmektedir. 

Çarşıkapı, Medrese sokağı 
No 1 Y. Mi C. A. Binasında 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

-ion Surıtiıı iluıı tarife;;ı 
Kuruş 

• 
6ıncı sahifede santimi 25 
Sinci « (( 50 
4üncü (( (( 80 
3üncü (( (( 120 
2nci (( (( 200 
1 ;nci (( (( 400 -
re!g ra f: İ:;tanhul sa~ı1 
i1an muhtev:yatına diklcat 

)!unmakla beraber bu husust~ 
mes'uliyet kabul edilmez. 

Gazetemizde intişar ec!c:l 
h';tün ya-.ıların hakkı 

ı.ıahfuzdur. ../ 

Abone s<ı rtları 
Vilayetler için:. Senelik 17Ç~ 
altı aylık 900, iiç aylık f; 
kuruştur. Ecnebi memlek'..!t· 
ler için: Senelik 3000, altı 

aylık 1600, üç aylık 
900 kuruştur _./ 

Şevval 18 1347 __... 
- Trı l.Tiııı 21 
Güneş 5,54 Akşam 18. 

9 
Oğlc 12,20 Yatsı 19 5 
ikindi 15,50 imsak 4.lı.,. 

1 , Amerikan Lisan ve Ticaret 'J' 
dershanesine mürac"at ediniz. J Mes'ul miiciiir: !;c;tinı JUJIJI 

vır:la~-1tUU)\~'a~l~e~t~e~rr-:...L!b~ı~r~ı~, ~o~n~1~l~ıı~ı=c:ı~1~"-u_~ __ · ~·~-~~-~:~_~_-_-_-_-:_-:::__· _~~~~~~-_:_~~~~--~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~-"-.~ 
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