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IMUSOLİNİ Dünya Güzelini lstanbulda Karşılamıya Hazırlık 

Gene aöylllyor 

Sulh emekleri 
Boşa gidecektir 

'' Saçlarını Erkekler gibi kesen gü
zeller onunla mukayese edilemez.,, 

Roma, 4 (Huıuai)- MiJAnoda 

çıkan (Popoloditaya)gazetesi M. Bir ecnebi gazeteci diyor ki : " lstanbulun bu makas 
Muıolini'nin uzun bir maka· J h 

lesini aqretmittir. Mu- yÜzÜ gÖrmemİŞ UZUD SaÇ 1 gÜze}İ akikaten güzeldir." 
ıolini bu makalesinde Dünya güzeli Keriman Hanı· 

Faıizmin tarihini mın Fransa aeyahatinden avdeti 
ve esaalannı izah yaklqbiı için lıtanbul ıehri na· 
ettikten tonra eli- mma onu kartılamak üzere ha· 
yor ki: zırbk yapılmağa bqlanmıttır. 

- insanlık kud- Halke'Yİ, Halk fırkası, Ticaret 
retine kıymet ve- oduı, Vilayet, Polia namına gü· 
ren ıey yalnız zel karıılahıak üzere bir heyet 
harptir. Ve gene tertip edilmittir. 
harbi cesurane ik- Heyet Keriman Hanımı hem 

tibam etmeği bilen yolda karırlıyacak, hem de 0 

milletlere aıa)et ve geldikten sonra yapılacak mera· 
necabet damgasını vu- ıimi bazırlıyacaktır. 

randa odur. Faıiım ebe- Komite dün ilk içtimaını ak· 
di b:r ıulbun ne faideli, 

Musolln10 e de mOmkOn oJdajana tetmit ve yapılacak merasimi gö· 
asla inanmaz. Fatizm cibanfllmul rütmüıtür. Heyet ıu zatlardan 
bir kar dqlik fikrine mulaaliftir. mürekkeptir: 
Faıizm mlltemeddin milletler ile Şehir ve vali namına: Hamit 
camia baliade yqar, fakat onları Bey. 
daima dikkat n teyakkuz ile ta· HalkeYi namına: Ticaret mek-
kip eder ve zevahire bakarak tebi müdüril Hümü Bey • 
aldanmak istemez. Faıizm za. Halk fırkası namına: Rülmet· 

halk kalabalığının tin Bey • 
oa müstenit Ticaret oduı namına: Suat 

-~infl:iijlfiifterlltfiil!ıilip;.•-ı-JS~ar~a~Oaman Bey. 
usir o!duğuna da inanmaz. De· a Demiryolları namına: 
mo' ras "fek1 n Krallardan azade Mühendis Osman Bey. 
bir ıdare • ıtemidir; bununla be· Poliı milcliriyeti n&mına: Be-
raber bu ıdare ıiıteminde sayıl· tinci ıube müdürü. 
maz derecede krallar vardır ki Bu komite dünkü içtimamda 
bun far bir lek zalim biiklimdar· loraliçenin karadan veya deniz
dan daha tabrıpkiı ve daha den ıeleceiine nazaran alınacak 

Üst b'tt' tertibatı görü•müttür. istikbale m e ı r . ., T 

Muso1ini bundan sonra maka· aidecek heyetleri bu. komite ıe
les ode bütün cihana ıamil bir çecektir. Anlqıldığına göre da
sulb tes s etme\< ) olunda sarfe· ha bir çok tetkilit iıtikbale he· 
dılecek emekler;n hep boşa gi- yetler göndermek niyetindedir. 
deceği ve hiç bir semere ver· Kat'i program ikinci içtimada 
miveceğini söv)em·ştir. teıbit olunacaktır. Komitenin i-

Bu da bir fikir değil mi ? 

Merkezi lstanbul olan 
ürk- Yunan Cumhuriyeti 

Bir müddettenberi Türkiye ile 
Yunan Cümhuriyetlerinin bazı 
noktalarda tevhidi ve bqün Jcuv. 
vetli rabıtalarla biribirine bajb 
olan iki komfu memleketin da
ha sıkı bu surette teırilri ·meaai.ai 
mevzuu babaolmaktadır. Bilhu
ıa Yunan ricalinin tekrar ettik
leri bu fikrin tatbik kabiliyetini 
ve rblimiz tarafından nasıl kar· 
ıılanacağım bilmi1oruz. .Ancak 
Avrupanm harbi umumiden ton• 

~AltADENİZ 

ra, harbi umumiden evvelki aa• 
rahat Ye bt'iyyetle devlet züın· 
relerine henüz aynlmadıiı fU 
tefevrit dewinde bu teıriki me
aai riYayetleri füpbeaiz ki çok 
manidardır. Biri On dört milyon 
diieri 6 milyon 200 bin nüfusa 
malik olan bu komıu cümburi· 
Jetlerin tefriki meaaiıi yirmi mil· 
yontuk bir devletle Avrupa müva· 
zeneaini bqtan bata deiiıtire-

[Alc tarafı ~ inci say1amazdaj 

Kerima11 Hanımın Spa'da abamı, yeni bir re•m1 
kinci içtimaı yarınki ıaiı günü Fakat bu hususta fazla tafıillt 
sabahı ıaat on buçukta aktedile- itasına kalkan gazetelerin aleyh-
cektir. te beyanı mütalea etmeleri calibi 

Dedikodu dikkattir. 
Bir Fransız gazetesi bu dzel

lik müaabakaaı neticesinin ev• 
velce malUın olduğunu hatta in
tihaptan evvel çıkan Belçika ga• 
zetelerinin intihap neticesini ha· 
ber vennit olduldamu yazıyor. 
Müaabaka heyeti bu iti bir kastı 
ticaretle yapbfı için her aene iti· 
ne ıelen tüzeli intihap ettiriyor. 
Hangiıinde daha çok kazanına 
ona elueri1eti temin ecliyonmq. 

Dünya pzellik müaabakuı 
gibi bütün dünyayı alikadar e
den bir hadisede bazı dedikodu· 
lann çıkmasına Ye intihap edilen 
güzel aleyhinde bazı iddiaların 
ıerdedilmemeıine imkin var mı? 
Vakıa bu intihap bizim memle· 
ketimiz kadar biç bir yeri alaka
dar etmemiıtir. Fransız gazete· 
)eri, lnıiliz gazeteleri bu intiha· 
bm neticesini küçük bir resim ve 
bir kaç aabr yazı ile karilerine 
biİdirmelde iktifa etmiılerdir. 

Vakıa güzellik müaabakalan
[ Alt wafı 5 ind IQfamızdaJ 
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Buda bir fikir 
Değil mi? 

(ilıttarafı ı nci sayıf amzıdaı 

cek bir mahiyet alacaktır. 
Habrlarda olacak ki, Yunan 

baıvekili Türkiye ile Yunanista
nm bugünkü ıeklinden daha baı
ka bir tarzı hal ile tefrikine ta
raftar olduğunu gizlememişti. 

Onun muhalifleri olan rical de 
ayni fikri ileri aürmektedirler. 
Daha iki üç gün evvel sabık bir 
Yunan recülü hükU.meti olan 
Plaatiras aynen şunları söylemiş
tir: 

-Takip edilmekte olan hari
ci siyaset memleket menfaatleri
nin icap ettirdiği siyasettir. Yu
nanistan ile büyük devletlerin 
hiç birisinin arası fena değildir. 
Komıu devletlerle olan münase
bata gelince: Bunlarla siyaseten 
iıtiraki mesai faydalı olacaktır. 
Bilhassa Türkiye ile evvelce i.m
zale.nan itilaflar haricinde ola
rak iki devlet arasında iktıaadi 
sahada gayet sıkı bir iıtirakin 

meydana gelmesi şayanı temen
nidir. Bu temenninin husulü iki 
memleketin siyasi sahada dahi 
İ§tiraklerini intaç eyliyecektir. 
Bu suretle de merkezi İstanbul 
olmak üzere iki taraflı bir cüm
huriyet teıekkül edecek ve bin
netice İstanbul tamamile serbest 
bir ıehir olacaktır.,, 
~era] Plastraaın fikirleri a

ra11nda bilha11a fstanbulun ser
best şehir olması teklif ve tasav
V'Jrundan hiç bir §ey anlıyama
dığımızı gizlemiyc lüzum gör
müyoruz. 

Takdiri kıymet 
Koınlsyonundan 
Şikayet 

Gı.yri mübadiller son günlerde 
yapılan intihapat neticeıinde ida
re . h~ye~erini değiştirmişler, 
yenı bır ıdare heyeti yaparak iş 
başına emniyet ettikleri ve ta.nı· 
dıklan kimseleri getirmişlerdi. 
intihabat mücadeleleri bir hayli 
hararetli ve çetin olmu,tu, ve ni
hayet istediklerine muvaffak olan 
gayri mübadiller rahat bir nefes 
alarak istikballerinden iimit•ar 
olmağa başlamıtlardı. Falcat ha
ber aldıgımıza göre, bu sefer de 
gayri mübadillerden bazıları, tak
dirikıymet komisyonunun bazı 
hOkOmleri karşısında yine büyük 
bir yue kapılmaktadırlar. 

Meseli, bazı gayri mübadiller, 
evvelce emliklerioe takdir edi
len kıymetleri, haklı bulmamakta 
ve itiraz etmektedirler. Bu itiraz
ları, mahallinde tetkika gande
rilen heyetler de tahkik ve teyit 
ettikleri halde, tak diri kıymet 
heyeti bizzat göodermit olduğu 
heyetlerin kararlarmı dioleme-
!Dekte eski verdiii hükümde 
ısrar etmektedir. Hatta, bir çok 
temyiz edilen kararlar bile, takdiri 
kıymet komisyonunca nazarı itibara 
abnmamaktad1r. Halbuki Anka
rada Maliye vekiletinde bulunan 
temyiz komisyonunda bizzat Mali
ye •ekili Yeya onun •ekili bulu
nuyor. Nud oluyor da, bu temyiz 
komisyonunun karannı, Maliye 
veklleti tarafman b yin edil mit o
lan lstanbuldaki takdiri kıymet 
komisyonu tatbik ve kabul et
miyor? 

Şüphesiz, bu gibi muameleleri, 
ıayri m6badiller, ıurayi devlete 
ıiklyet etseler, bu tanda hare
ket edenler meıul olur. Fakat 
gayri mllbadillerin artık ne ha
rekete ne de 11aa1rafa mecalleri 
lrıl1111111ifttt. 

Gayri mübadiller takdiri kıymet 
komiıyona, kendisinin bir takım 

::~:: 1 Telgral Baberlerı 
--...-------------Almanyada Esrarengiz Hadiseler Oluyor 

Hitler. Bavyera Alplarında olduğu resmen bildirildiği 
sırada, Berlinde siyasi müşavereler yaptı 1 

Nezl'lerln lideri, Alman başvekllllğlnl, dahlllye, mesai, iktısat 
nazırhklorını ve bunlardan başka Prusyanın idaresini 

eline almak için uğraşmaktadır 
Berlin, 7 (A. A.) - Pazartesi J ve reisicümhur mareşal Hinden- ı 

günü sabahından beri Hitlerle burgun son derece teveccüh ve 
jeneral von Şleyşer arasında mu itimadına mazhar bulunduğunu 
tavaasıtlar vaaıtasile vukubu - unutmamak icap eder. 
lan temaslardan sonra cuma gü Binaenaleyh jeneral von 
nü doğrudan doğruya mükale - Şleyşerin von Gayli feda etmek
meler başlamış ve bu mükaleme- ten imtina etmesi ve binnetice 
lere cumartesi gününe kadar de Nazilere bir iki nazırlık ve bil -
vam edilmiştir. hassa M. Gregor Straaser'e me -

Bu müzakereler, esrar ile mu sai nazırlığını teklif etmesi pek 
hattır, mesela cuma akıamı, müf muhtem~ldir. 
rit milliyetperverler reisi bera- Diğer taraftan M. von Papen 
berinde hücum kıtaatı kuman - baş vekaleti mu haf aza edecek -
rlam yüzbaıı Roehn bulunduğu tir. Nihayet M. Brüningin tek -
halde saat 19,15 le trenle Münih rar hariciye nazırlığını deruhte 
ten gelerek siyasi mütaviri M. edeceğine dair olan şayia da de 
Goehringin ikametgahına indiği vam etmektedir. 
zaman "Kara Ev,, Hitlerin o 
dakikada Bavyera alplerinde 
bulunmakta olduğunu resmi su -
rette bildiriyordu. 

Nazi fırkasının asgari müta -
lebatının neden ibaret olduğu 
ıimdiden malumdur. Hitler, mu 
avinlerinin tazyikı altında ve 
von Şleyterle aktetmi~ olduğu 
meıhur misaka rağmen Almanya 
baıvekilliğini, dahiliye, meıai, 
iktısat nazırlıklarını ve bunlar -
dan başka Prusyanın idaresini 
eline almayı istemektedir. 

Nazilerin kendisine kartı 

ıiddetli bir cidale girifmiş ol -
dukları dahliye nazırı M. GayJ -
den kurtulmak için muhali müm
kün kılınıya uğraşacakları mu
hakkaktır. Fakat baron von Gay 
lin Brüningin istif asını intaç et -
mit olan son vakayi esnasında 

esaslı bir rol oynamış olduğunu 

Bfr gazetenin lhtar1 
BerJin, 7 (A. A.) - Büyük 

sanayi erbabının gazetesi olan 
"Allgemeine Zeitung,, müfrit 
milliyetperverleri Hitlerin şim 

diki ahvalden bilistifade "Roma 
üzerine yürüyüş,, ün yapılmış ol
duğu şeraite mümasil ferait al
tında harekete geçmesinin müm
kün olduğu fikrinde bulunmak
tan tnhzir etmektedir. 

Bu gazete diyor ki: "İfrat de 
recede heyecanlı olanlar, Al -
man ordusunun eski remzini ba
tJrmaınahdırta.... ldaret etmek 
için yalnız hararetli bir ruha de
ğe} ayni zamanda soğuk bir mu 
hakemeye de ihtiyaç vardır. 

Bombalar patllyor 1 
Berlin, 7 (A. A.) - Dün Ki

elde büyük bir mağazanın met
halinde bir bomba patlamıttır. 

Geceleyin methali kapamakta o 

lan demir parmaklık, parçalan -
dığı gibi büyük vitrinin camları 
da parçalanmıfhr. İnfilak, o ka
dar şiddetli olmuştur ki civarda
ki evlerin pencereleri de harap 
olmuftur. 

Evvelki gece Almanyamn 
muhtelif mahallerinde diğer bir 
çok suikast daha yapılmııtır. 

Siyasi ihtiras! 
Breslav, 7 (A. A.) - Vorwa 

erh, Silezyada kain Lozenon'da 
siyasi rakiplerinin kendisini inti
habat esnasında tünç cepheye ait 
bayrağı çekmekle ittiham ettik -
leri bir zabitin evinde çıkan bir 
yangın esnasında manidar bir 
hadise olmuştur. 

Yangını aöndürmiye davet e
dilen itfaiye efradı imdada ko! -
maktan istinkaf etmiıler ve evin 
ateıler içinde yanıp gitmesine 
karfı lakayt kalmışlardır. 

Vlranad11ki mUsademeler 

Viyana, 7 (A. A.) ..&-- Hüku-
metin icraatına karşı bethahane 
tenkitlere kalkı9an ecnebilerin 
hudut haricine çıkarılmasına da
ir olan son zabıta emirnamesine 
tevfikan Viyana ~liı5!ı Hitler ta 
raf tarı o!an"l'laıyo a rst .'T ages 
zeitung,, ile demokrat "Mittages 
Zeitung,, "Allgemeine Zeitung,, 
gazetelerini müsadere etmiştir. 

zikri geçen emirname ahka
mının tevıien tefsir edilmiş oldu 
ğu zannolunmaktadır, çünkü 
Allgemeine Zeitung, tamamen 
bir Avusturya gazetesidir. 

Kibrit Kralz meselesinde yeni ve miihi111 bir sal ha 

• 
Isveç Başvekili , Kreuger' den 
50,000 Dolarlık bir çek almış ! 

iş meydana çıkınca Başvekil istifaya mecbur oldu 
Stokholm, 7 (A.A) - Kreuger 

itl~rini tasfiyeye memur edilmiş 
olan idare adamlar., bir teblığ 
neıretmiştir. Bu tebliğlerine iÖ
re bu senenin kinunusani veya 
ıubat ayında Ncvyork'ta Kreu
ger'i görmü olan bir ıahıs tara
fından 50,000 dolarlık bir çek 
tanzim olunmut ve bu çekin 
natık olduj'u 13 şubatta tahsil 
edilmiştir. Fak at bu zevat, bera
berlerinde: hükumet erkinından 
birisi bulunduğu halde Baıveki 
M. t.kman'ı ziyaret ettikleri za-
man M. Ekman, bu parayı al
mış olduğunu in kir ettiği gibi 
bir çek Ozerinde isminin yazıl
mıı o!duiu iddiasını da kabul 
etmemittir. 

Ertesi günü baıvekil, parayı 
almıf ve fakat Kreuger'e bu hu
suıta bir şey söylemiyeccğini 
vadetmiı olduğu cihetle inkar 

bak sahiplerinin itlerini görmiye 
memur olduğunu unutmamalıdır. 
Cumhuriyet hnk6mcti, gayrimü· 
badillerin haklarını tammıı, bu 
hakların kendilerine verilmesi 
için birçok fedakirhklar yapa
rak onlan terfih emrini vermiıtir. 

etmiş bulunduğunu hikiye et
miştir. 

Halk fırkasının muhtelif or
sıaoları, çoktan bu parayı ıarf 
ve istihlak etmiş bulunuyorlar. 

M. Ekman'ın bizzat bu parayı 
iadeye amade olduğunu beyan 
ettiği söylenmektedir. 

Şimdiki halde hükumet erka
nı ahvali kırala arz ve izah et
meğe karar vermişlerdir. Hari
ciye nazırı ile diğer iki nazır, 
tayyare ile Kolmar'a gitmişlerdir. 

Kıral orada kendilerini kabul 
etmiştir. Hükllmdar ve nazırlar. 
müteakiben trenle Stokbolm'e 
dönmüşlerdir. Orada bugün baş
vekilin verdiği istifa kırat tara
fından kabul edilmiftir. 

ea,vekll istifa etti 
Stol<holim 7 (A.A) - BaşYe

kil M. Ekmen, istifa ~tmiştir. 
Maliye nazırı M. Hamrin, başve
kile halef olacek ve fakat mali· 
ye nazırhğını muhafaza edecek
tir. Baıvekilin siyasi olmıyan 
bir takım csbaptan dolayı isti
fa etmiı olduğu zannedilmekte
dir. 

Kıral müstafa başvekili dün 
saat 1 O da kabul etmişti. Bu 
müllkattan ıoora M. Ekmen da-

iresine ve bir saat sonra da ika
metgahına dönmüttür. 

M. Ekmen, sayfiyeye ıitmiıtir. 
Yarinki pazartcıi gilnü avdet ve 
istifasını intaç etmit olan esba
ba dair bir beyanname neşrede
cektir. 

Kabine düa Kıralın riyaseti 
altında ve bütlln nazırların hu
zurile bir içtima aktetmittir. iç
timada yalnız başvekil bulunma
mııhr. 

Mısır Rus 
Mümessilini 
istemiyor 

Londra, 5 (Husuıi) - Kabi
reden ğelen haberlere ğöre Mısır 
dahiliye nazırı ticaret komiseri 
Vorebief' e Ağuıtoıun yirmi be
şinden evvel Mısırı terk etmesini 
bildirmiştir. Çünkü Moskova mü· 
messilinin Mısırda ikametine ev
velce iki şartla müsaade verilmit· 
ti: Birinci şart Soviyet hüküme
tinin Mısırdan pamuk sahn al
ması, ikinci şart Verobief'ın 
şöförinin Mıs1r emniyeti umumiye 
idarsi tarafından tedarik edilmesi 
idi.Şimdiye. kadar bu şartların iki
side M. Verobief tarafından ifa 
edilmemiı olduğundan m111r bil-

Kıymetini 
Kaybed~n bir 
itilaf 

' Başınak:ılcmizdcn maba:ıt 
1 

olduğu bu itilafın hakiki 
yeti nedir? Bugün mefcut 

A'<vam cemiyeti Avrupa ..,e 
ketlerinın mu!ıtaç oldukları 
terek bazı ihtiyaçtan tel 
salahiyettar değil de onud 
cinde yeni bir beynelmilel 
lat uu vücude getirilmek e 
leri uyanmıştır? .. 

Her halde lngiliz· F ransıı it 
bu iki memleket arasında k 
bır uzlaşma şeklınde ıken bO 
lıu!usi bir maksat ye 111•. 
vardı.Fak at bu uzşla,m•Y.• . '

1 setleri ve menfaatleri birıbır 
ne tamamen zıt birçok de~f 
rinde iltihak etmiş o!ması " 
yeti değiştirdi, bu itilaf b 
anıaşılamaz siyasi bir teft 
halıne geldi. 

ltalyanın bize 
Vereceği kre 
Türk - ltalyan mUzak• 

yakında baıJıyor 
Ro uıt, 7 (A.A) - lımet 

Hazretlerıle Tevfik Rü~tü 
Roma seyahatleri esnasında 
ya tarafından Türkiyeye 
mesi kararlatlmlan kredinİO 
raitin tanzim için Türk - it 
milkalemah vakınds. başhya 

Halkı telaşa 
DUşUrenler 
h:mir, 7 (VAKiT) - Gec 

etrafı taşlamak suretiıe bir 
mahalle halkını telaşe dü{ 
Jerin fabrikator Hayrullah, 
t"ar.r .. -.-- .91., Mnuff~r old 
rı anlaşılmış ve vakalanmış\a 

lzmtr kurtuluş 
bayramı 

İzmir, 7 (V AKIT) - 9 
lul kurtulu§ bayramı fevk 
bir surette tes'it edilecektir· 
diden hazırlıklara baılandl 
Yarın Halkevinde bir içti 
pılarak hazırlık itleri göriit 
cektir . 

Asker olmıya ko 
kadınlar 

Boenosayres, 4 (Huı~t 
Yüzlerce kadın Assompsiyo 
zıask~r dairesine mllracaal 
rek kendilerinin silah altnı• 
malarını istemekte ve meoıl 
]erinin müdafaasına iştirı1' 
mek hakkını haiz olduklarılll 
!emektedir. 

V AKIT - Paraguay il• 
livya bükümetleri ara1111d• 
kaç gün evvel filen başby• 
harp devam etmekte ve 
madiyen askerler ailib al 
hnmaktadır. Yüzlerce kad 
suretle gönüllü olarak . 
iltihak etmek arzusunu ''~ 
meleri ve fılen harp mıot• 
gitmek için ısrar g&ıtef'. 
ıayanı dikkat bir hadiıedi'• 

Tütün kongreıi diln 
timamı aktelmiş, ayrılaO • 
men tarafından tanzim 
te olan yeni tütün kanu;' 
jesini tetkik etmiştir. 
encümenin şimdiye ka~arlı 
ladığı maddelerden bır 
aynen bir kısmmı tadil•0 

etmiştir. 1 
Encümen, bu gUn ge; 

lamp itine devam ed 1' 
bitirince kongre gene top 
tır. 





Fahri Pf. dan sömil.ldB 
• 

ARTViN 
Nafta Başmlhendls
llğlnden: 

Avusturyanın eski başvekift 
Dim aşkı , onun içinde (J) Artvin·Maradit fOU81DID 

5+000 kilometresinde 937.73 
lira bedeli kqifli ArtYin klprilal 

(2) 44+0"0 ldloaetreaiade 
5233.18 lira bedeli k9fiftiDeYia
kel k8prGa!J, 

· Saypel öldü 
sönmiyen bir ateşti •• 

ee 

Avostoryaya çok bDylk blzmetler 
olan sabık baevekll nasıl ıetlım 

Tıp lak81teslnln en eski mDderrlslerlnden 
olan merhum,son gtlntıne kadar ltrenmek (3) 59+000 kilometreainde 

973 lira bedeH kqifti Clakor 
klprOID, 

s.&ılc A...turya bapeklli 
Mominyor Se,.,.ı aldL Onan 
a&amile, Avrapaam en mDbim 
limalanmlu birili da kay• 

ve lğretmek gayeslle yaşamıştır 

....... P•W .... 

irtihalini teeuürle bildirdili· 
mis doktor Mehmet Falari PAf&• 
nm c:em• meruimi; dün yapıl· 
Jlllfbr. 
Tıp faldlltelinin en eeld mü· 

derrialerinden olan Meh ı et Fiıla 
ri papnm ama'IHİ, IUt on bir 
buçukta Cerrahpqa hattaneain • 
den birçok dodJian. talebeleri, 
ahıta mem-lan ft kolordu 
tarafından lhdwm ukerler .... hal............. ikile· 
1lt1a laWm' 1 • 

zı ille vakti Valide camiinde ta 
lmmıt, ıonra otomobille Eyüp 
aaJtana ıötürülerek, arttaki a· 
ile mezarbima ıömülmiiftür. 

Oila tair Halit Fahri bey,..,. 
merhumuıı bütün aileai efradı, 
Cenahpafa ,_•nesi aeıtabibi 
daldor R&ttü beyle •ttanedeki 
mı- clobJrlann, ....... ..... 
aap)amma tedaYi .... .-.ıa a&-
tenlilderi lhtiıaamclan fevkali 
de •ütehuaistirler. Kolordu • 
1i1m, ahıtamn ft diler mabmla 
rm ,a.terdilderl naaDt ve itti 
ntk ifadesi de kendilerini kecler
H atnlerinde lnr leleDi alakaaı • 
nm ifu•i olarak ~ ariltehu • 
..... iftir.llltla• ...... 
a»h, !Nalilı t " iltiıak ifade • 
leriae tetekkBr ecliJorlar. 

• • • 
llıı.._ Mehe w fUri pa• 

ta..1277 ....... letaaaWda 
......... Amu:ra ......... 
ı.a.ı SüleJmuı ı.,m otladar. 
lŞOO aewinde tıbhi,..._ birin 
ciliJde diplom•BD1 alm'I. llp • 

!aa mll•hlceda ...........ıı A.,. 

rapaJa tabaile ainderilmit, iki 
tene Almanyacla bahmmut,ı hıf
maıhba ..ı..aında ihtiw edin • 

1302 aeneainde latanbula dö 
nünce, doinadan dojrap bp fa 
külteaine müderria muavini ol • 
lllUf Ye aradan aekiz Mne pç • 
tikten eoma, müderria ölünce, 
kendiai müdenia olarak kir • 
ıüye ıetirilmiftlr. 28 aene bp 

lakülteainde müderrislik etmit 
f'e ba müddet sarfında Halblı 
ziraat, ecsaa, '-Jtar ..-ldaple
tinde de den olmbauttur. 

Metnıti1etin ilbmdan IOD

ra, müderrialiktetı çh;tmit, or

duda çalqmıya batlumt, enet • 
ce 1313 Yun n harbine ittirak 
eltili ıibi, ... tarilaı. .... ela 
Balkan --- ittirak etmit, ba 
harp eanumda aertabip ufatile 
baJunduiu l,koclrada yedi ha· 
çak ay Sırpların muhaaarumda 
kaim~, ıece ıündüz ıiper aiper 
dolqarak pyret ıöatermit*. 

Nihayet .lmiire kolordu MI' • 

tabibi o ...... bir ae• .clıi orada 
hizmet ..t.ek mirlivalıldaa teb 
üt edilmiftir. 

BiiJlll lmbi mnt.ld'p müta • 
reb illn olammca, ecnehi inali 
6DriDe latanbulda otarmak iate • 

(4) 60+000 kilometreaiade 
1881.82 lira bedeli kefilli Heba 
klprlaü, 

(5> 68+000 kilometraiude 
354.'6 bedeli kqifli llaraclit 
klprD.O, 

t6) ArtYİll-Ardıbaa fOMIİDia 
mebdeiDcle 6041, 72 lira bedeli 
ketifli Sotibar ld5prlld, 

(7) 2S+oo0 kilometresinde 
1223.18 lira bedeli ketifll 8erta 
klprBıll ki ce'mall 165~,97 Ura 
bedeli ketifli (7) adet k6prtlnD11 
bmirata 21 gDn mllldetle ve ka
palı zarf u•liyle m&nakaa1a 
konalmutlar. Şermti kanaai,eyi 
haiz taHplerin bedeli kqfin yllz
de yedi baçuja nilbetiade te
miut akçeleri ve teklif mektap
lan ile 15 Ajultoa 932 tarih ve 
paarteli gBnl ... t on bette 
Artm Nam komilyoaana mika· 
caatları ve tafaillt almak ilteyea
lerin Artvin Nafia Baımllbendia
lipe mtıracaatlan illa olunur. 

(3543) 

EGE seyahati 
lzmir Himayei Etfalinin tertip 

etmit olduiu lzm.ir- Pire - A· 
tina - Selinik ae,..hati Çaqam
ha sünii ifleden •ma bathJor. 
Vapar yolcalan G ... ntMmiift.. 
dan alacaktır. Çok temiz, mü• 

!»ola1or. 

............ ,..., 
1876 da cloimuı olaa ba zat, 

batla maa19ile bir halk çocuja 
idi, ve bir amele maballeainde 
bOylmGttlL Baylldljl muhit, 
onma liyMI fikirlerine telir ede
rek, keadİIİIÜD hariati1an. Soe
liat farka11na ıirmelİlıe 1ebep 
olmufla. M9~ Se7pel Ka

ehi ,. kafi' fuis•t.n 
mOcadeleleri içinde teşekknl etti. 

Taballiai 1895 de Vt1•• ill· 

a ve bu hususta senyor eypel sonra an ayni fa· 

Bunada ltıklar ukert liıe • her fedakirlık ihtiyar edilen ... kDlteye müderriı qlmqta. 

11.nde fı"zik ve kimya de-lerı· ah b" k Ôtedenberi Ye blltlla maaaalle • • y ate ır ço münevverlerimi· 
vermittir. Arabi, fariti, almanca, sin ve tüccarlanmmn iftirak et· entelektllel bir phai1et olan 
&anuzca bilen Fahri--~ ha. 1..a...... 

1 
Mouinyor Seypel, ıiyaaet al .. 

--. ...... 0 dala memaaai,etle ha· mine sirdiii zaman tam bir ma· 
Jabnm aonuna kadar~ ber • 1"'""fbr· Cemiyetin vatan- barrir Ye hatip o!arak kendini 
ve öiretmek p,.Ue PP'Plf, dqlarma bir llatfalık bl,.le ıtl- -aıterdL iktidar mevkim" e gel· 
hatta ,.... harli mrWifi Wr .. • ... 
rada, ~ ,..._.. •• L-... ı-. zel ve acm ft fa,.Alı bir ..,.. meden evvel bile bu zat, ude 

..... ,. _,.. hat imki.mnı temin etmit olman farka11nın detil. blltlln mecrı·a 
llllfbr. Kendiainia bir çok ilml. ciciden ta,..ıa teımktir. Yarm ~n mlllaim .. hı yeti idi. 1918 
fenni Ye eclehl merı..i ......... Qleye kadar eon mincaatlar 
Eaki tanda ıiir de yuarc1ı. • kabul -.ıneCektir. Bk d-t'"'" a. seyahati 
arada.,.. __ ~- -.;..!L! ~ - ~--

- ........- ....._ ı__.:._ -•~ ., ,_..:..ı u..; Tela...W.. _r,....,.lle blr-
harb• !-!-.ı LL ~ eJe lllÇIDIJ.....- 0 llU U• • ı,, IUllUIQe 1111r.. ..._., ~ ... AA..,,. U"9 _...... llareket edlrorl8r 
ıetirmittir. (~ ,. ~ War cm ..,...._.. ~ fiu.... ~dolU. konferanslar ver· 
aklan). (Maidari.lsallt) irim1., ıini karUerimm tafti7e ederiz. mek illere ı.1.-,elerden mOrek· 
rindeki tiyatro teftiiaelm Ma • kep 25 kitilik kafile, buslm aa· 
nakyaa efmMlt ... <Yat.__ Figüran Aranıyor at ,et11"8 Aataıp ... ,ar11. eaa
iamindeki terdimeai de Bürhanet "Bir Millet Uyanıyor. filmin- dır111a1a tidecelderdir. Seyahat· 
tin bey tarafından tem.O olm ~ de &,annhk etmek isteyen ile- te Baamrma • Babkeair, KDtab· 
11111flar. il, lm•Yetli ve boyla genelerin ,., Etlrifelair, A~ SIYU, 

Mehmet Falarl ....., ep8.7 bir Çaqamba ~aD ... t 11 de NI- Çuakın ,.,~ takip o1.bıealctır. 
miiddettenberi nllatmdı. Fasla pnteıı'nda VaH koaatı cadde- Talebe&,re .-ıclerria Muıtıfa 
tetebbü, fula -ı..L ana linde ( fpek Fılm J Stady0111Da Hakkı, fli•clt Saat, Haaan Re-

ı~.--. mine.atlan. tı.~ 
enel& Wr ah6Dil b;t.ettlnaif • •----------- .. ı. Mam•r oeyler refakat ede· 
ti. Bana ratmm. ~ .... al .... hamrlıJoriluı. Sonra lbilr c'ktir. 
b .... eneı &a ftzi1ette ._ ahi de d'"tleriDia aldlletine ui. Talebe bilifince eneleeken-
~ nlsahti iPD blM Wr • • radı. Etrafmı .-ıt••le ..PJor • dileriee tebliiat yapılmıt olan 

a. Fakat, ime ilim .... onun talebectea Necm~ Muttalfp, Ba-
haettht, Oıman, Faraıan, F etbi 

lcinde llnmiJU bir Metil O b· SeAI, 'Hamdi. SOleyman Ali, 
.tar ld, 72 ptıDCla lmmldaa·=ı Sıllhattın, Emin, Muatıfa. Arif, 
jacak hale ıeldlli ve butanede Abidin $eflır, Orhan. s.ta~ 
tedaYİIİDe lüzmn prtildqü aon lamaU Necati Beylerle Pedhh 
siialercle bile, içindeki IMa at,. Klmilt, Halde, Nllzbet, B'elki& 
elf+e weip: ~ birlikte Haaımlarıp bu,Un uat dlrtte 

Gatalotlandaki birlik bin.,.na 
her halde gelmeleri bıldıiilmek· 

Kendlai, api nmaada .. k tedir. 
iyi kalp&, tem. .icclanlt Wr in· H•tk bll9tal tetldlratl lçl'n 
laaclı. Ba itlllarla ahi&, .... ma· Bahkeall' •• cıvınnda halk 
•a.U. miilaim bir SIJi t8fki1 e. bilgi8i tetkHıatmda balaıneak 
.ı.r. o'an Mebnıaet Halit Bey ile ar-

Ona çok aeYeD ve ilk aan'at lradaflan Y alon tarikile Bar1a• 
L-----• elan alan .__ ya Sitmiflerdir. Oradan a.hke-
._,,.~annı on _,,._et . _.ı_1 reli K 
n d t Halit" Fahri L-- aare geçec.- e r. oDilenahiar 

09 
uma • • "°'8 

• ı mlkllrll Zi1a Bey de hlr balta 
...... ..... ........ ..... ...,. iltihik ..teaıl lir. 

ClmlmriJel illamclaa 
ım t1e abiaa ny·ue111111 
illi umanlar, kabiaad&GWJ 
lnriltiy• ...,... .... 
meYldiH rePfiadea 
l&ylediii Datukta, İm 
bbiaa•mn IODUDCDllDlrr 

kini mlattı. Oraya, 
.... bal11U8 bir rejİIDİll 
11111da 1irifWa deme 
daba kolay tekemmllbl 
.... d ... -taf oldımill• 
etti. Filhakika, ba lallk 
lralcbktaa IOllra ,. 

mel taflarma at...._. 
IİDCle o arda ve tekrar 
jime aYdetia en b818k laa 
cajmı iab et.aitti. 

Oamadm 10ara 
Seypel, p:etr•-- ta 
l&aa11 ve mayaffak olmqta. 
............ maalaedel• 
•m cemiyetinin aakU 
tiai temin etti. 

llon8nyor Saypel, 1924 
liade bir mi bale maras 

!ft iki klll'f'IDD ciferler" 
mestti r fftl'bG kaı tlltM&f 

ele ba,ak bir ilatiWe 
maı ft nlbayet 19'J9 da 
iatirabatı& çekileceğhii 
zaman, Monalayor Se 
defa bq -.ekil ol11111fla. 

Mouin"'° Se,.,.a 
tine b&Jllk hizmetler e 
Avuatur1aaın parçalanma 
çok defalar maaı olmaı 
yuet adamı idi. 

Zlr•retçllerl• mektarı ti 
luld• 

Yerh mıllar ae~ 
blylk bir hlabalık 
Iİy•ret edllmifdr. 

SersiJi dh akpma 
,..-et edeni.la yeke
._ bahaiifblıre 

..... bilb••• clla 
daa aoara blylk bir 
..... fhft &erıiyi ...... 
sebilmek İfİD bt1"9k 
mGfklUlt" t ... dlf e.t 
Ba sebeple aerıiDİll .lı• 
da gecikariflir. 

Kadaklı ~au.hmer 
1erp .kom"aeri Naamı 
m8racaat Nlerek ~ 
1etim cocald•r meafea 
bracağı mllaamere ipl 
ıet1.1ld1tecek hedıyeJer 
l;a talebi mavala~ tfı 
Nuri B. ıeraiye ııtirak 
...... 1ere.. ba ...,... 
JardnD etmelerini ta 
neticede top»~oaa 
lliabaaer cemiyelieio 
faza olma~ar. 



Dünya Güzelini lstanbulda Karşılamıya Hazırlık 
Jıı Avru d --------------------------------------------V ı Pa a tertip eden ba«-ta 

a ef · · d ~ . ısının eki zat ile kü" •. k b" 
Şırkettir. B .. . çu ır 

unlar guzellerı teşhir 

medi. Gezinti, spor, at yarışları, 
danslar intihap günü bıçakla kc· 
silir gibi kesildi. 

~~PM ~ turerı ' . ekslka, Venzoella, Kostarlka gDzellerl bir sofraua 
td 

1
1 

e hır hayli istifade temin intihap öğleden sonra saat 
ltı er er Ve hunun için de her beşte yapılacaktır. Otelde dola· 

2 eın)eketten tedarik edilen bir ·şan misler, birbirlerine tesadüf 
lıete v ·ı · · ·1· b' k"ld lah atltası e maksatlarını ettıklerı zaman sezı ır ır şe ı e 

)' t~ı leınine alırlar. Ancak he· birbirlerini görmemezlikten geli· 
ti~·~~vrupa ve Amerikadan ge· yorlar. Annelerile, akrabalarile 
Uı lı.ln güzel kızlar için hakem meşgul oluyorlar. 
erınde ·· · · O ı· h ı·· b b 1 · iht• muessır olabıleceg"'ine te ın o u, er er er ve manı· 
urıı r •" 

"· ... a 'Vermiyoruz. 
uıger b" F 

l\eri ır ransız gazetesi de 
•İDa lll~n Hanımın mütemadiyen 

"' ra Jrf .... • l . tibi b :r ıgını yazmıştır. şm ga· 
ilt ~ gazete Türk güzelinin si
buı a 1!rınesine terkettiği odada 
letj Unan sigara uçlarını delil gös
l~Y~r ve .Türk kızlarının yatak
ler· l'l .. a hıle sigara içtiklerini i-

1 &ur·· t! Uyor. 

oldu~nun ne kadar garezkarane 
l>i\d Cu ıneydandadır. Ve Avru· 

&. b" l'ii ki ır kısım insanların 
~/ eri hala tasavvur ettikleri 

oı t kt 
\\t~ı ~ı~a .. a ne derece ısrar 
S erını gosterir. 

::'.~a intihap ııünü 
~ıı Yuk bir Macar mecmuası· 
~ı.tha~~~da intihapta bulunan 
)~ ırı §u şayanı dikkat ma· 

batı veriyor: 
OeJ "k 

hit Çı ada, 3 haf talı le zengin 
l'ttı:ı~og.ranı. • Öyle zengin ve 
butu 

1 hır program ki, insanın 
t\lhi~ hayatı böyle bir program 
lli11 etmekle geçerse cğlence
'J>o.,ne olduğunu unutur: Dans, 
~J at Yarışları, seyahat .. Bütün 
)\il~ insanın kendi istediğini 
tik. •Yacak kadar çok ve deği-

• 
llu .. 

dott b~ç hafa içinde, dünyanın 
ltıı 2 ır tarafından seçilerek ge· 
~·. ~ genç ve güzel kızla tanış· 
'°\da epsiJe, hemen hemen, ha
'tl~§tl} n "e sudan bahsettik. Ko
bİl-iıi~tnız, Allaha çok şükür, hiç 

ede· ........ s· . l • 
~deri zın kazanmanızı temenni · c ll'ı. 

ihi h· 
r Yola, bir mecra •a gir-

Rus gUzelt 
.lrcülerle dolup boşalıyor •• Her· 

keste saklanamıyan bir heyecan 
var; ama herkeste .. Hele gazete· 
ciler heyecanlarını hiç saklamı· 

yorlar. 
Fakat, şurnsı muhakkak ki, bü

tün Spa'da yalnız rahat bir tek 
adam vardır. O da müsabakayı 
tertip eden Mösyö Moris dö Va
lef •. O, rahatça oturup kalkıyor; 
rahat kalkıp dolaşıyor. Progra
mın muntazam bir şekilde tatbik 
edilmesine bakıyor. 

intihaptan evvel kadın güzelliği 
hakkında büyük ihtısas sahibi 
meşhur bir hakemle konuşuyor· 

dum; bana dedi ki: 
- Bu müsabaka gibi muhte

şem bir nfüsabaka daha yapılma· 
mıştır. Avrupanın ve Amerika· 
nın bütün güzelleri burada .• 
Hem kııvvctle iddia edebilirim 

gülüşlü kadın 1 
Y:ızıı.n : 

Mor is 

Löblan 

~öa:r 
Arsen LUpenin yeni bir macerası 

Tefrı.-1 \10: 12 

0 Raul ··ıd··. l -..... li , gu u. . 
t bj"> ayxr, dedi, yalnız bu ış· 

\> ... ıat 
ttdi~ ~eşeul olmıya karar 

d~., ·r:..: zıra, ortaya, şimdiye kn 
~U -celd· .... 
~li ıgım sarışınların en 
........ çıktı .. 

~ıı. l\iösyö A ı·ı O t 
~ ~tlıet • zatı a ı erme za ı 

l ıtıtet)P~nnhilerj kıraliça Olga 
t"ı erın.i 

i\ti\h·ı· n mevcudiyetini ha 
l tr -· . 

-..... b .. dYım? 
"ı,ı uor<>Gt. . 
~İtı ~elit • .8 •rı kıraliçcı:;ı bana 
d·~ \' tg Undan sonra benim i 

1 
t S l'oksa Antonin namı 

~tı arı l<l" , 
t\>v l lı ara!.. Meseleyi bir 

alletınenı lazım. Val· 

teks efendi ne istiyor? 
Markinin sırrı nedir? iri 

Polün metresi denilen ka· 
dm bu gün birdenbire neye or • 
taya çıktı? İşte sana halledile • 
cek bir sürü meseleler. 

- iri Polün metresi de kim? 

- Bırak şimdi bunu, anlıya· 
mazsm .. 

N • 1 ?f - eyı an ıyamam ..... 
- Benim yanımda oynadığın 

rolün manasını, işin iç yüzünü .. 
Kurvil mırıldandı: 
- Bunu hakikaten 

mayı tercih ederim .• 
anlama-

ki en güzel kadınlar •• 
Ben bir şey söylemiyorum. 

Yalnız hükmü dinliyorum. 
:r. ••• :(. 

Banyolar otelinin kapısına 

lüks otomobiller dayandı. Bunlar 
güzelleri getiriyor. Fakat, bu 
güzelleri, içeriye almak o kadar 
kolay bir iş olmıyacak. 

Otel kapısının eşiği binlerce 
meraklılarla dolu. Polisler, evve • 
la kordonla, nezaketle yol açma· 
ya çalışırlarken muvaffak ola· 
madıklarını görünce işi zorluğa 
bindiriyorlar. 
İntihap saat altıda başladı. Mo· 

ris dö Valef Amerikan güzelle· 
rini birer birer takdim ediyor. 
Evvela Brezilya güzeli lda Te 
leş dö Menejeş'ten başladı; Ve· 
nezüella güzeli Petima'da bitir· 

\ d' 1 ı. 

Bundan sonra Avrupa güzelle· 
ri alfabe sırasile gelmeğe başla· 
dılar. 

Birinci olarak Alman güzeli 
çıktı. 1lk dolaşışta büyük bir mu
vaffakıyet kazandı. 

Macar güzeli onuncudur. Rei
sin önünde gidip geliyor. Biraz 
solgun. Evvela çok ciddi. Fakat 
fena bir tesir bıraktığını anla
yınca gülmeğe başlıyor. Utanma 
ve heyecan hemen geçiyor. 

Saz benizli Macar güzelinin 
rengi pembeleşiyor. Moris dö 
Valef muvaffakıyeti tasdik eder 
gibi başını sallıyor. 

Bulunanlar: ....... :ti" 
- Hakikaten güzel. 
Diyorlar. Bundan ~onra sahne· 

ye çıkan İtalyandı. Reis masa· 
sı etrafında iki defa dolaştırıyor. 
Şimdi Yugoslav güzeli .• Vreme 
gazetesinin seçip gönderdiği gü
zel Olga Goriş kadın inceliğile 
dolaşıyor. Şuh Belgratlınm mu· 
vaffakıyeti dakikadan dakikaya 
yükseliyor. Belçika gazetecileri 
telefona koşuyorlar: Bütün ümit 
Yugoslav güzelindedir !,, diyor
lar. 

Fakat bu haber mevsimsizdir. 
Türk güzeli vardır. Türk güzeli 
sonuncu yani 18 incidir. 

Keriman Halis Hanım daha ilk 
dakikada saçlarile büyük bir a· 
laka uyandırdı. Zaten, lstanbu· 
lun bu makas yüzü görmemiş u· 
zun saçlı güzeli hakikaten güzel
dir. Saçlarını erkekler gibi" ke· 
sen güzellerle mukayese edile· 
mez. 

Reisin bu gür ve siyah saçlara 
takılan gözleri güçlükle ayrıldı. 
Güzel vücudunda dolaştı, ince el· 
lerinden mevzun ayaklarına in· 
di. Bu bebek kadının intihapta 
bir yer bulmasını istiyor gibiydi. 

.. • * 
Misler, hakem huzuruna beşer 

beşer r.relm~P,e basladılar. Bunla-

Mösyö Raul kaşlarını çattı ve 
sert bir sesle: 

- Hakikat asla bir insanı 
korkutmamalıdır .• Benim kim ol 
duğumu biliyor musun bakalım? 

- Hayır! 
- Ben Arsen Lüpenim. 
Kurvil kıpırdamadı bile. Bel 

ki içinden bu itirafın lüzumsuz • 
luğunu düşünüyordu. Fakat, hiç 
bir itiraf ne kadar acı olursa ol· 
sun, onun nazarında mösyö Rnu 
la karşı duyduğu merbutiyet ve 
minnettarlık hislerini küçültüp a 
zaltamazdı. Raul devam etti: 

- Marki d'Erlemont işine de 
tıpkı öteki işler gibi atıldım, ya· 
ni işin ne olduğunu bilmeden, 
sadece elime geçen küçük bir iz 
üzerinden yürüyerek, şansıma 

güvenerek atıldım. istihbarat me· 
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Ankarada büyük bir havuz halkın 

yüzmesi ·çili aç lmıştır 

Evvelki cumartesi AnkaraCla 
oüyük bir havuz halka yüzme ye 
ri olarak açılmıştır. 

Karadeniz havuzu,, çiftilkten 
şehre doğru uzıyan büyük ağaç• 
lama sahasını sulamak için ya • 
pılmış olan 7,500 tonluk muaz· 
zam bir havuzdur. Havuzun de· 
rinliği 2,20 metredir. Çiftlik ida· 
resi zirai işler için yapılan bu bü 
yük hawuzdan, Ankaralıların 

bir yüzme havuzu şeklinde İstifa 
de etmelerine karar vermiş ve la 
zımgelen tertibatı yaptırmıştı. 

Evvelki gün Karadeniz ilk defa 
umumi yüzmeye açılıyordu. 

Saat ona doğru bir iki aile ve 
iki üç heveskardan başka hnvu • 
zun içinde kimse yoktu. Saat on 
dörde doğru şehirden büyük bir 
akın başladı. Renk renk mayolu 
gençler, çabucak soyunuyor ve 
havuza atılıyorlardı. 

En meraklı kısım yüzme bil • 
miyenler için ayrılmış olan 1.40 
derinlikteki ıskarab Azak deni
zi kısmında idi. Henüz ömründe 
hiç denize girmemiş ve hatta de 
niz görmemiş Orta Anadolu ço· 
cukları bu havuzun içinde su ile 
boğuşup duruyorlardı. 

Anneler, onun yanındaki 60 
santim derinliğindeki kısma ço • 
cuklarım sokmıya uğraşıyorlar, 
onları suya alıştırmak için çaba

lıyorlardı. 

,/ 

Saat on beşte yüzenleri sey • 
redcnlerle beraber Karadenizin 
etrafında mübalağasız bir kaç bin 

kişi vardı. 

rm içinden büyük mukayeseler 
ve gizli fısıltılarla birer tanesi 
ayrıldı. Neticede 6 güzel birbir· 
lerile çarpışacaklardı. 

. Bunlardan da dört tanesi seçil-

di: 
ı - Danimarka, 
2 - ispanya, 
3 - Yugoslavya, 
4 - Türkiye. 
Büyük bir heyecan. • 
Dört devlet maçı ancak daha 

d .. b" 1 t" varım sal\t k ar sure "'~P ç r. 

murlarım, bana, marki d'Erle • 
montun satolarmı satışının, kü • 
tüphanesinin en nadide e:;erleri • 

ni piyasaya çıkarışının, yüksek 
muhit nezdinde hayretle karşı -
landıuım bildirmişlerdi. Husu:;i 
istihbaratıma nazaran, markinin 

büyük babası bütün dünyayı do
la~.mış, Hindistanda müthiş bir 

se;vet keznnarak Fran .. aya bir 
k:ıc defa milyarder olarak dön • 

: ölünce bütün servetini, miı~, 

markinin annesine bırakmıştı. 
Bütün bu servet ne olmuştu? Bu 
nu markinin yediği zannoluna· 
bilirdi. Fakat tesadüfün elime 
geçirdiği bir vesika bana mühim 
bir iz verdi. Bu vesika. yarı yn tıl 
mış bir mektuptu ve altmcla mar 

- Devam Edecek -

---

J Kumla örtlilmüş Lir kısımaa 
güneş banyosu yapanlar, yıldız 

şeklinde toplananlar, ehramlar 
kuran sporcularla hatırımda ka • 
lan Floryadan çok daha ca.J'Jı ve 
şen bir manzara hasıl olmuştu. 1 

Büyük havuzun atlama tahta 
sının yanında iyi yüzme bilenle· 
rin kalabalığı vardı. Buradan a· 
muden atlıyanlarm neşesi, iyi at 
lıyamıyanların buruşan suratları 

görülecek şeydi. 
Ekserisi ecnebilerden olmak 

üzere birçok yüzücü harumlann 
güzel mayoları ile dolaşmaları 

bilhassa nazarı dikkati celbedi • 
yordu. 

Nihayet öyle bir zaman oldu 
ki, ne soyunma yerleri ve ne de 
gölgelikler kafi geldi. Bütün bu 
güzel manzara içinde henüz ma• 
yo almamış olanların beyaz kısa 
pantalonlarla dolaşması insanı 
sıkıyordu. Çiftlik idaresi bunun 
için -tedbir aldı. Bundan ıonra 
mayosuz kimsenin havuza ve 
plaja girmesini menetmiye karar 
verdi. 

Su çok güzel ve tam ılıktı. 
Bir kere giren sekiz on defa gir· 
meden havuzun kenarından ayrı· 
Iamıyordu. Havuzun bir kenarı· 
nı kaplıyan seyircilerin de safa. 
sına diyecek yoktu. 

Ankarada bu eğlenceli ve ne· 
şeli deniz günü tam on dokuza ka 
dar devam etti. Kimse havuzdan 
çıkmak istemiyor, akşamın serin 
liğinde yüzmiye devam etmek 
istiyordu. 

Hakem heyeti yüksek sesle mü

zakere ediyorlar. Reis gürültüyü 
zorla kesebildi. 

Türk Güzeli 932 senesi için 

Dünya Güzeli intihap edilmiştir. 
reisin önüne getirildiği zaman 

saat tam 5,5 tu. 

Dünya Güzeli 932 senesi için 
Türk güzeli intihap edilmiştir. 

Mağnezyomu yaktım, bu man· 
Zarayı plaka tesbit ettim. Saati· 

me baktığım zaman Paris ekspre 
sinin hareketine 7 dakika vardı. 

Mis Türkiyenin elini öptüm. 
Bana büyük bir samimiyetle: 

- Orövuar .• Diyor. 

- Gene görüşelim, diyorum. 
- Nerede? 
-Belki Haliç kenarında. Mu-

hakkak orada bulunacağım ..• 

PAALSANDOR 
Yunan gUzel!ik Kraliçesinin 

tekzibi 

Atina, 7 (A. A.) - Atina a· 
jansı bildiriyor: 

Yunan güzellik kıraliçesi "E· 
lef tron Vima,, gazetesine gönder 
diği bir mektupta Türk güzellik 

kıraliçesinin dünya güzeli intiha 

hı dolayısile hatır kıracak hiç 
bir söz söyiemediijini bildirmekte 

ve kendisine atfolunan beyanab 

kat'i olarak tekzip etmektedir. 
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Bayiil f ' ! , ____ Takvim --,- Mahkeme 

HlkAye i. Gece içinde saadet .1 N·~:en: 1. Pazartesi Sah Eyüp icra memuııuıundan: 
1 . : : 8 Alustos 9 Alusto•

1 
Fen~rde Apti Subaıı mahalle· 

ve 

• - 1 •••• .. •• 11_. ·--··---------.......... : ••• _ ...... -: S Rebi.ahir 6 Rebi. eh r 
sinde Fener caddesinde 6 ve 8 1 

Alqamdanberi yajmur yajı• 

yordu. Aiır bir ıece idi. EYierin 
alü cephelerini, yer yer, ulak 
kaldırımlara ıenit bir kırmızı le
ke 1apan otel kapılannm üaerin
deki leYhalarm ıicldetli ziyası 
aydmlatyordu. Kızlar bekleti· 
yorlardı. 

Birdenbire, aokaiın batından 
"Nale,, otelinin praonu ıiirün· 

dü. yanında iki poliı Yardı. Hız
lı hızlı yürüyorlardı. Garıon, ön 
ce çok kotmUf olacaktı ki, aolg. 
yordu. Rutladı;ı adamlar, bir 
an durup bakıyorlar, bazıları dö· 
nüp pqlerine takılıyordu. Kızlar 
encliteli bakınıyorlardı. Herhal
de haYadis iyi değildi. 

Nale otelinin önüne kalaba
lık toplandı. Poliıler biriken hal
ka: 

- Haydi, diye baiırdılar, iıi
nize ıidiniz. 

Fakat otel ıabibi kadın derhal 
atılmıt bir feyler anlatıyor •••• an
latıyordu. Gareon bili soluyor· 
du. Elektrik ziyası ripolen ile bo
y&nlDlf koridorda •eçen bu sah· 
neyi aydın)abyordu. On iki nu
maralı odada bir adam ölmiiftü. 
Hiç bir ıeye dokunmamıtlardı. 
Bir ıaat evvel bir kadınla bera
ber ıelmitti. Bu kadın tamdık 
lcızlardan biriıi dejildi. Hatta, 
hafif ve eğlence kadınlarından 
hiriıine de benzemiyordu. Son
ra.... Kadın ıörünmeden gitmit· 
ti. 

Adam iyi ıiyinmifti. K11a bir 
müddet için bir oda iatemif, pa

raamı ı~ Yermitti... ltİIDM 
~ f!1 tluıamaıfb. 

Bir saat sonra, garson, ba9ka 
mütteriler İçin ıormuıtu: 

- 12 numara bot mu? 
Otel aahibeai odanın botabp 

l»Dtalmadıiını anlamak üzere si· 
elince, kapıyı açık bulmut ve o
dada •••.• 

- Geliniz de ıörünüz poliı 
efendi! 

Dıtarda, yaimakta deYam e
den yafmur albnda hadiıe hak
kında fikirler beyan ediliyordu. 
Sokatm bir ucundan düdük aes
leri duyuluyor, bir kaldmmdan 
bir kaldırıma konQfUluyordu. 

Odaya, önden, otel sahibi ka
dm airdi. Arkadan polialer. Son
ra da, hili rahat nefea alamıyan 
ıanon ıeliyordu. Elektrik ziya· 
aı tavandan bol bir ıurette iniyor, 
bütün tef erruab, kırmızı zeminli 
çiçekli dUTarb odayı aydmlab· 
yorda. LlYaltonun yanında nlik 
bir haYb aallanıyordu. Demir 
karyolanın üzerine abb bir lat
la battaniyesi, lekeli bir Ç&l"fafın 
bir lmmnu açıkta bıralmuttı. 
Yırtık putık bir halı... Kirik hir 
İlkemle, odanın mobilyeıini ta
mamlıyordu. Yerde, hareketsiz 
bir ıarette uzanDHf yatan ada
mın sözleri, ba aefil dekor üze· 
rine kapanımfb. Yüzünün ifade 
ettiii mana korkunçtu. Garip bir 
aültit dudaklarını çarpıtmıfb. Bu 
Jfbde hem memnuniyet, hem de 
korku ve heyecan manası Yardı. 
Fekat feci bir teY···· Otel sahibi 

kadm bu manzaraya tahammül GOD dolUfU 5,03 5,04 
8 ve mOkerrer 8 ve mOkerrer edemedi, sallandı. GUn tıatııı 19.18 IQ,16 

Sabah nanıuı 3,32 3,34 numerolarla murakkam bir bap 
Poliıler odayı bir tetkik ettiler. ott• • 12,20 12,19 hanenin ve tabbnda vaki Uç bap 

içlerinden biriıi, elile yerde ya - hdııdl • ı 6. ı 3 ı 6, ı 2 dOkklmn temama yedi bin lira 
tan adama dokundu ve 11Çradı: Akf&lll • 1918 19,16 kıymet taktir edilip kıymeti mu· 

- Vay canına! .• Daha ölme- Yatm • 21,04 21,02 kCire &zerinde EyDp ıulb mab· 
mit··· Çabuk hastaneye kaldıra- tma.ır • 3 05 s ,07 kemesi icraamdan açık arthrma 

Yllm seçen l 212 213 ıuretile ıablacaiıbr. 
lım... GllDler' J S 23 

atıı ıutnamesi aploı 
Garson bir taksi aramaja kot· Yıım blaD l ı 52 ısı sah pG diYanbanere talik edi· 

tu. Adam, hareketsiz duruyor ve a11nıert J • Jecektir. 3 evlOI tarihinde mOu· 
bpkı ölüye benziyordu. Fakat Lı-- --•• d'f t • ..a ı t 14 d 

ı HAVA - Dtin sıcaklık ızamr 2::\. 1 camu esa •·• ıu en kalbi çarpıyordu. yi ıiyiniıi po- 16 ya kadar açak artbrma aure-
liılere hürmet telkin ediyordu. asgari 15 derece olarak tesbit edilmiştir. l k Artt . . le 

liu~iın rüzgılr porr3Zdan mütehavvil tile satı aca br. ırma ıtbra 
- Herhalde mühim bir adam sür'atle esecek, hava ekscrhctle açık İçin yOzde 10 teminat akçesi 

olsa l'erek, dikkat edelim. olacaktır abnır. Satıı petin para iledir. 

E Ad k RADYO J Materakim verm, tanzifat, vakıf - vet.... ama. yazı • 

1 
•· k h 

icare1i ve telllJiye emil sa ip-
• "" • .. -------Bugiin leri hiaelerine g6re onlara aiyit· 

Bütün bunları haaatneye çağı· 1 'TANlfül. - 18 den 19 za ı.ıdar tir. Heldarı tapo siciUerinden 
rlldıa.- zaman anlattılar Adam O'ramofo:ı. 19,SO dan 20.30 a kadar :'\e- k 

..... • " sahip olmadılcJ..a ipotekli alaca • ··1 • 1 akl b be h" b' ıihc Hanım Yesari Asım Ueyin iştirakılc \O 0 memıı 0 m a era r ıç ır o d •· lılırla dı'aer allkadarluın irtifak saz. 20.~ an 21 e l.:adar ı.uar .. e t, • 
hareket yapamıyor, kıpırdanamı· 21 den 22 \e kadar Safi~e Hanımın iş· hakkı 11biplerine iJID tarihinden 
yordu. Bütün cepleri boftu. Cüz- tirakile saz, 22 den 22,30 a kadar or· itibaren yirmi pn içinde evrakı 
danı yoktu. keı,tra. mOıpitelerile bildirmeleri llzlm-

Artık herkes hüviyetini tahkik \ IYANA <:ı:-.2 mı - 12,30 kon- d1r. Aksi halde baklan tapo Iİ· 
ser - 13 40 plak - 18 plak - 18,!0 

imkimmn olmadıiına karar ve- konser - 22 orkestra - 23,4-0 konser. cilJerile upit olmayanlar sahı 
receği bir sırada, yele.inin ıizli Bul\RES (394 2 mı - 13 plak - bedelinin payla1ma11ndan hariç 
bir cebinde küçük bir defter bu- 14 plak 16 orkestra - 19,10 or"C6· kabrlu, 

tra - 2(ı40 plak - 21 keman ~e pi· Al.ak d J • ifJ.ıt-lundu. Defterin içi okunınnracak • a ar arın ıcra ve .. 
-J yıno konseri - 21,40 konser - 22J:i 9 dd b k 

derecede küçük ve fena bir yazı öans kanunun 11 uncu ma eai il • 
ile dolu idi. Birinci sahifesinde ROMA (441.2 m) - 13.30 plak - mDne pre tevfikan hareket et· 
bir .kart vizit vardı. Bu, benim 18 30 şarkı - 21 plak - 22 15 musiki meleri ve daha faala maltmat 

23 Cigan mu"'i'-ısi 1 k · • 1 • 931 663 kartımdı. Kartın üzerine bu def- a ma 11byen ena • nu· 
Bl!OA P~:ş n: 550,5 m) - 10 1 ~ d 

terin bana verilm-·ı· y• ••lmıfb. h maroJa memuriyetimiz e mevcut .... - poli~ orkcsmr~ı - 13,05 konser alala\· 
Bunun için alelacele beni ça- ka orkestrası - 18 <;igan orkestrası :... dosyaya miracaatlan illa olu• 

iırmıtlardı. Defteri verdiler. Bak- 19 30 salon orkestrası - 20 30 plak - nur. (3570J 
22 cerenat - 22,30 Çigan orkcı,tra ı. 

tım. Hiç tanıdıimı bir yazı deiil- OSLO llO'il.4 mı - 19,30 ~eman 
di. Defteri de bir yerde, hiç bir 
dostumda ıörmemiıtim. Belki, 
kendiıni tanınm diye, bu meç

hul adamın yanına çıktım. Fakat 
hana t•mamile yabancı bir a-
:S ... .. ., ' - - - •• --··-· --., -~- .-r··· ·: ... -~~ .. 
-. apllaCak yeılne le)", Kiiçük • 
defterin içindeki yazılan oku· 
mağa çalıtmaktı. Binaenaleyh, 

defteri alarak eve döndüm. 

Bu, alelide, bet kurutluk bir 
defterdi. Şüphesiz, meçhul adam 
onu sokaktan, ilk rasgeldiii sa
be1dan alarak içine bayabnı yaz

mııtı. Alelekıer, habrat defter· 
leri, daha ilk sahifede biter. Bu, 
öyle delildi. incecik, kargacık 
burıacık yUilarla dolu idi. Bir 
çok satır aralarına ilaveler yazıl
mıtb. 

Herhalde bu yazıları sökmek 
pek ıüç olacaktı. Fakat bunu 
muhakkak okuyacaktım. Baıka 
çare de yoktu. Derhal odama çe-

kilerek, rahat bir koltuia otur· 
dum, eırarenıiz adamm bana 
tevdi etmek iıtediii ıeyleri oku
maia baıladım. 

1 

Defterde tunlar yazılı idi: 
(Sonu 11Grın) 

f, L 0 M 1 
Y enfteblr qnfından merhum Ali ~:

f endinln kerimesi ve Y eniıehirli merhum 
Neıet Beyin zncesi Peşte sabık konso· 
tosu Hasan Kemalettin, Hariciye vekaleri 
siyasi müdürlerinden Rauf Hayri, sabık 
Hmburg bııkonaolosu Fahretdn tlavri 
Beylerin ve bem,ıreleri Hayriye Hanımın 
teyzeleri t'ıtmı Hanım vefat etmiştir 

Cenazesi bu«iln ölf eden evvel Kadıkö· 
yünde Ce\i?.likte basırcıbışı soklğında 
48 numırıb bıneden kıldınlarak Kıracı
ıhmede dcfnedilecekdr. Ailesine ıazil et 
beyan eyleriz. 

l.onseri - 21 ~onser - 23,15 pi~ıno 
konseri. 

VAR 
14,35 pin 
plak -
musiki 

PA DIWN11&1~~;,ı 
- "KÔ~ 

mı - 7 jimnastik - ;-- 15 mu iki -
13 plak l 5 konc:er - 17,SO konser 
22 orKestrı - 2J 4-0 konser 

Yana 
VI\ ANA (517,2) - 13 konser -

13,40 plak - 15 konser - 16,20 mu· 
siki - 18 J.onser - 20 40 konser -
22,4S dans - ~3,30 cu. 

ROM:\ (441.2 m) - 13,30 plak -
14 musiki - Jr.,30 konser - 1 S.4.i 
konser - 21 plak - 21,-30 opereL 

BUDAPEŞTt: (550 5 m) - 1015 
askerr konser - 13 05 kensı:r - 17 
plak - 19 orkestra konseri - 20.~ 

Macar bıvalın - 22 azbınt - 22,.10 
Çigan orkesttası. 

BüKREŞ (3942 m) - 13 plak -
!4 plak - 18 Romen musikisi - 19,10 
musilıl - 2040 plak - 21 orkestra -
21.45 şarı.ı - 2~.0S orke cra. 

VARŞOVA (1411 m) -13.45 plak 
14.35 plak - 16,10 plak - 16,40 
plık - 18 musiki - 1920 dans -
21 lıonser - 22 konser - 23 dans -
23,SO dans 

PARIS <1445.,8 m) - 1945 tiyıtro-
20 haber - 21.30 haber - 21 30 ko· 
modi baleL 

KÖNIGVüSTER 11AV7.EN 11635 
m) - "! jimnıstik - 7,15 1.onser -
I 3 konser - 15 konser - 16 konser-
17.30 konser - 19 pnıno - 21,30 
senfonik kon,er - ?~ 45 konser. 

itizar 
"Roı ·uar,, t~frfkamız maddt imkAn· 

sızhk dolıvısile buırün dercedilmedt. O
ku} uculırımızdan ozür dileriz. 

Parasız muayene 
Kadıköy Türk f ulcar aper\'er cemh·eti 

idare he) elinden : Cemiyet merkez dis
p•nstrfne ilılntın Yeldefirmenlnde cüm· 
buriyet halk fırkası ocak binası dahilinde 
bir dispanser açılmıştır 

Rakırkoy Sulh mahkemesinden: 
BakırklJUade kartal tepede 

ıefa sokak 12 numarala llaaede 
mukıme Hatice hanımın matuhe 
olmali huebile 30 temmaı 932 oo ... de meıburenin hacrine 

in·•-~· 
vasi tayinine karar verilmiı ol· 
duju kanun medeninin 360 aci 
maddeıi mucibince ilan oluDur. 

(3569) 
-----~----------~~~-

lıtanb ul aıliye mabkemeıi Bi-
rinci Hukuk dairem Ticaret kıa
mından: 

lsranbulda Çakmakçılarda (9) No. lu 
mağazada hazır elbiseci Armenık mı· 

denun ef nin lstınbul lcıa dairesi itiru 
merci ine \ ukubulan muracaan üzerine 
alıcaı.Jılan~ la atdeyledldi konkur<fatonun 
tasdiki miltaltasını hı,·i lktnd illAs me· 
murlu11Jnun 4 8 932 tarih ve n 18 742 
No. lu raporu ile evrakı müteallikaSI le· 
ra ve iOAı: kınununtin <?87 inci maddesi 
mucibince mahkemeye tevdi !.ılınmış ve 
bu bapta karar ittihazı 17·8 932 tarlbine 
müsadif çarşamba günü saat (14) de 
muayyen bulunmuş oldufondan mıddei 
mezkQre hükmüne te\·flııan ıltkıduımn 

ve konkordato} a itirazda bulunanlar yevm 
ve vakti mezkılrda SuJtanahmette klin 
Adliye sarayında lstanbul mıhkemei as
liye birinci Hukuk daheıln~e isbıb vü· 
cut eylemeleri ilAn olunur. 

lıtanbul Beıioci icra Memur
lujundan: 

Mahcuz ve parayı çevrilmesine kırar 
verilen hane eşya91 13 8 932 tınh cu· 
mırtesl günü sut 14 den itibaren Kı· 

sımpaşa lkdreuin mahallesinde lubut 
sokak (70) No lu dükktn önünde bi· 
rincl ıntırması ~ apılacıktır. 'l'aliplerin 
müracaatlın ilAn olunur. 3571 

(12 umumi hısıılıklar (Or. Hilmi 8.), 
çarşamba saat 1 1 12 kulak. bol•z. burun 
(Or. Mü.errem F.min 8.), pcısembe saat 
11 ı 2 umumt \"e kadın haatahklan IDr. 
1-,erarı \'e kabile i'\azh H.), cuma !'llt 
J I · 12 dıhlU ve sinir hı~tılıkJın (Dr. 
Esıt Raşit 8) 

Erzurum P. T. Bat Müdürlütünden: 
Şehri 819 lira Abıkab haftada iki aeferli yazın otomobil 

lapa hapaala nakletmek Ye Karak&leye kadar 480 Karak&eden 
ileri 320 kilo tapmak yazan iki kamyonet klfln ıtlzerglktaki 
yedi memilbaMde cemaa 50 beygir bulundurmak tartile Haıan
..... ile S., .. t arua poata .Orlclll&tn 22 caride ihalesi icra 
edllmek lllse Huaakale'de mOaakuaya koaulmut oldutu illa o1.... (3914J 

isimlerini 'e fahri hiımetlerlni şlık· 
ranla kıydeuigiml7. muhterem doktor 
Beyler ışağıda yazdı saatlerde mürıC11t 

edecek hastaları parasız tedavi edecekler 
ve muhtaç olanlann ilicları yaptırılıcak· 
ur. 

illede• aonra muaf••• _ ... ,. 
Cumartesi saat J 4- 15 idrar hastalık 

lan ( 0:-. KAzım 8.). paaır ıaat 14 15 
umumi hıstalıkllt' (Dr Sımoil B. \ pa· 
zanesi lllt 17. J 8 kulak, ooı•z. burun 
ı0r. Halit 8.), salı qat 14-15 diş ve 
•tt~ h11tahı.lın CDr. Kltapcıyan 8 ı. çar· 
şamba saat 14 1 S umumr hastalı , lar 1 Dr 
Zeki 81, perşembe saat 14· l 5 umumt 
hastalıklar (Or. lbrabim Şevki B). 

lllleden evvel muarene 
aaatlerl 

Cumınesi saat 1 1 -12 umumi hasta· 
lıklır ıOr. Saltızun B.). pazar saat 11. 12 
umumi hısıılıkl~r (Or. Perah)a R.). pa· 
zınesi saat 1I·12 umumi ve kadın hu
tahkları (Or. Abrabam 8.), salı aaat J I · 

icra llblan 

Ereaklylnde Baadat 
linde Kepeakçi Vartan el 
k6fklinde mukim ikea 
ikametrtbı meçhul Şui1e 

lstanbul 4 üncü icra mem 
dan . 

Hayim Marçilli Efen • 
mayıa 338 tarihinde Be,otlll 
dairesince İltillru erlemit 
ğanuz ıekiz yk lira,. 
Yafaen mefrui bulunan 
ytınde birinci k111111 Huklf 
desinde eski 11 No. a. bil 
tulanm ılldtla hi•eai icr• 
nan mOıayedei aleniye 
ıinde iki y&ı elli lirada 
uhdeline ibalei kat'iyesi 
lıomq oldupoclaa Ye ika 
hınwn meçbuliyetlae bia•"* 
ihbamame tarafımza tebll 
memİf oldajunclaa iç "" 
fında bilriu takrir Ye~ 
takdirde muamelei teac:PT. 
ifuı hakkında tapa • 
if'an keyfiyet eclilecetl 
gOnlBk son ihbarname 
kaim olmak ve 926-6300 
numaruile ke1fl1et iJAD 

Fatih lcraauulan: · _.:tıııi! 
Ali Kemal Bey ile Ali B~ 

Ahmet Ferit Efendilerle ve 
Hanım ve HüanU ve Yani J 
ve :Mahlülat Hare.inin ~ 
aarnf olduklan Koca M 
caddesinde 226 No.lu bostall 
Mermerde kltip Mualaha4-
halle8i:ncle Kuru Sebil ~-...,. 
ve 28-1 No. bin ikişer ytiı f 
metl mubammineli bo8taa .. 
11uretile şuyuutl izalesine k' 
rilnıit olduiuadaa biriad 
ifa kıhnmıt ve ilrind a..hıı91'1!""' 
lül 932 tarihine mtislulif 
sünil saat 16 aa Fatih Salil 
da satılacaktır. Tapuca 
gayri milseceel hak saJtfp1 
ay zarfl'nda müracaatla 
te8bit ettirmeleri aksi -
ri mtl9ffcel hak aldpleri 
daa bari~ tutulacak1P'. 
ittirak edenler bedeli • 
5 gOn zarf anda vermeleri ,. 
Akai takdirde farkı fiyat 
ziyan kendilerilldea bili il J 
nacaktır. 928--MO .... ~ 
eaatla ,erek şar._..1' 
talip olanlann yiizde 9ll .-1'.. 
le beraber Fatih Sull 1 
racaat etmeleri uta ol 
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Görll•e•I• 
PARLAK BiR MUVAFFAKIYET! 
BeyQğlunda BAKER -
Mevsim Sonu Eşyayi Mütebakiye ve Fırsatları 
k~nıaflssabık btttUn lst11obul halkını müstefit etmektedir. 

Siz de bu müstesna ve hakiki fırsatların son günlerinden istifadeye koşunuz. 

HAYDEN mağazalarının 

Yenı teaı . 
• eyledllımlz mefru,at dairemizi zlraret ediniz. Sizi allkadar edecektir. 

Bursa Nafıa Başmühendisliğinden 
60568 lir 88 k . . 3-f..soo 8 uruş ketıf bedeh Bursa - Mudanya yolunun 
6491-~9 +000 kilometrolaı ı arasında 10905 ; 

'+oOO O lıra 85 kuruı kf şif bedelli Bursa - Karacabey yolunun 
2642 -~

4+100 kilometroları arasında 15540; 
28() k.1

3 Jıra keşif bedelli Bursa-Gemlik yo'uoun 13 f-000-20 + 
len b.1 ~:etroları arasmda 7335 metrelik kısımların esaslı tamir· 
iı.batır~ ~e . ve keşif ve şartnamelerinde muharrer tarifat ve 

1 •ıresınde, kapalı :ıarf usulile münakasaya konmuıtur. 
bede; Fenni fartname ve keşif sureti musaddakaları iki lira 

2 _ IJJ.ukabiJinde Nafıa dairesinden alınacaktır. 
llltlli V •bale. 28·8·932 pazar günü saat on altıda Bursa Encü-

3 ıliyetınde icra ediiecektir. 

da - Teklif zarfları, müzayede, münkkasa ve ihalit kanunun
~c:~•zılı tarifaı dairesinde tanzim edilerek ihale saatından evvel 

IJJene takdim edilecekt~r. 
llb:e - ~alipler, şimdiye kadar taahhüdatta bulunmuş iseler der
'lı.ait et~ıt oldukları taahhütlerini hüsnü suretle ve gününde ifa 
""d ulunduklarına ve % 7,5 buçuk teminatı muvakkateden 
b"k • 2SOOO yirmi beş bin lirayı havi hükumetçe muteber bir 
"1ıt ~ kefaleti veya o miktar üzerinden noterden musaddak ve 
dıj; e er ~ali kefalet veya· emvali gayri menkulenin ipotek edil· 
ı, .. , ile daır vesaiki encümeni vilayete ibraz eylemeğe mecburdur· 

s - . . 
d,11 d •tın mes'uliyeti fenniyesi diplomalı bir mübendi• tarafın 
ftıt truhte edileceğine •e iş mahallerinde ayrıca dip!omalı bir 
te,b~·~muru ~u!~nacağına göre noterden mu•addalc mUbendi~in 
liji utnames .nı ıhale gllnünden 8 gUn evvel Nafıa Başmnhendıs 

6
11

e k~ydettirmeleri Jazımdır. 
" tit - •~otek edilecek em Yali gavri menkule ahar Vilarette is 
d'&a ~etın Endlmeni daimis'r c •:, edilecek kıymet üzer.n ) :r~a Vııayeti namına takr . ..!rek ipotek yapılacaktır. 
lip b ışbu taahhüt ihale tar:hinden itibaren 18 ayda ikmal edi 

8 ~~.Ji üç senede muhtelif taksitlerde verilecektir. 

Ceın . ışbu tamiratın keşifnameleri berayı tetkik Nafıa Vekl'eti 
~i~•ıne takdim edilmiş o!up 2'erek aynen ve gerek tadilen 

g buyurulduğu takdirde ana göre ihalesi icra edılecektir. 
-ı11a,k. ~eşifname ve fenni şartname hakkında fazla malumat 
' ııtryenlerin Nafıa Dairesine müracaat eylemeleri iktiza 

'~-
----------~~---------------

Askeri fabrikalar IUln ları 
~lo)---------------------------~------l 270o 

Sıtır eti ' 
Ekmek I Baruthanede Muhaf.ız bölüğil için ''oo ~ 

1So0 t!~n ~ Tophanede Askeri Sanayi mektebi için 

._~~~fız bölüğü ile Askeri Sanı.yi mektebi için balada mu· 
~tlea?rt kalem erzak almacaktır. Şartnameleri görmek için her 
22 .. ~ 1 

ve pertembe günleri ve oüuakasaya girmek için de 
~tos · 932 pazartesi saat 14 te eski Salıpazarında Askeri 
~eti 11 )ollamasında satınalma komisyonuna mllracaat eyle-

• (3424) 

~~· • p. 

~t :lc•larımız ihtiyacı için Do- vafık çıkarlar arasında nümune 
'1~ ' ~ Pttağnezit satın alınacak- esas ittihaz olunmak fartile mü
~ lco •~delere ait evsaf satın nakasa yapı'acakhr. Fabrikaları
'-1... · e."h:Yonunda mevcuttur. mızın daimi ihtiyacındaa olan bu 
.... ~'-J . nıah olanlar teslim dd 

1 
._ d '-ı.L:" 11 er . meva ın mem eKet abilinden L~"a .. • 1 

• ıatasyondan itibaren d 
.~ "-• da te ariki gayemiz olduğundan ta-
~ e b•d 

1 
remize ait o'mak liplerin Ağualos nihayetine ka-

~-ter~, •Yeten meccanen onar dar nümunelerini hangi istasyon. 
~Ctlder •e lcmk fabrika- da vereceklerini l!mum müdür
...... ~ te bu nilmuneler üzerine lüğümüze bildirmeleri ilin o!u-

cr&beler yapılarak mu- nur. (3870> 

vkaf Md. ilanları 
Kıymeti mubammenesi 

Lira 
lı~d 35 
l 15 ~ •r Rum Mehmet paşa mahallesinde çeıme meydanında 
~ ~,IGı .. 193 lı dGkkinın temel taşları hariç olmak üzere enkazı 
'"1~ta11ıca2 cumartesi günil saat on beşe kadat pazarlık sure
~. ~br. Taliplerin pey akçelerile beraber lıtanbul Evkaf 

111aaanda Mablülat kalemine müracaatları ilin o'unur. 
(3899) 

Mağazaları 

MEVSiM SONU 
SATIŞI 

O/o 10 
O/O 20 

1 O/o 30 
iTENziLAT 

SEVRISEFAIN 
Mcr~ c1.I idaresi Gahıta koprül.ı:ışı B 2623 

Şulıc .\, Sirkeci Muhurdnr zade ilan 22640 

lzmlr • Pire • lskenderiye 
postası 

(lzmir) 9 Ağustos Sah 11 de. 

Trabzon postası 
(Ankara) 10 Ağustos Çar

ıamba 18 de. Gidişte Zongu!
dağa da uğrayacaktır. 

lzmlr • Mersin postası 
(Anafarta) 10 Ağustos Çar

tamba 1 O da Galata rıhtımın
dan kalkarlar. (3859) 

·:·················ı···························· ... ·····:ı·· u················· ····························-······ .. 

il S11SM&ı9 
:i KARA DENıZ POSTASI ii 

IİERZURUM~ 
" -
t!
1
: s Af:~~. Pazartesi ;~ 

İi günü akşamı Sirkeci'den hare- il 
ii ketle (Zonguldak, Inebolu, li 
ii Sams•Jn, Ordu, G iresun, Trab- ij 
ij z~n. Sü~mene ve Rize ) ye li 
!i gıdecektır. :: 
ii Fazla tafsillt ıçın Sirkeci i! 
H Yelkenci Hanındaki acentalı- H 
ii ğına müracaat. Tel: 21515 ji 
ii:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ı:::::i 

Askerlik işleri 
Beyoğlu askerlik ıu:,esi re:s

liğinden: 
Beyoğlu askerlik şubesinde yerli ve 

yabancı 324 (dahil) doğumlulara kadar 
ve bu doğumlula ı la muameleye tabi as
keri tam ehliyetnamrli lise ve muııdill 
l ükstk ve ali mektepler mezunlarının 
cvlül 932 blda\etinde Se\ k edileceklerine 
n~zaran hcm;n şubemize ka \'ıtlannın 
tcsbitl için müracutlan. • 

Kadın ve doium hastalıklar-, -
Mütehassısı 
Doktor 

Hüıeyin Naıit 

1 1 
Türbe, eıki Hililiahmer binası 

____ ~ 10 Tel. ~622 _J 

3. K. Sa. l. Ko. dan 1 
Maniaa'daki alım satım komisyonu a,ağıda miktar Ye ihale 

tarihleri ve mevkii yazılı senelik kuru ot kapa'ı zarfla mfinaka· 
sadadır. Şartnamenin bir sureti komisyond& dır. Taliplerin Takti 
muayyeninde Manisa'da alım sahm komisyonuna müracaatları. 

Sureti ihale 
Kapalı zarf 

Aleni münakasa 

Aleni müaakaaa 

Saat 
15,30 

15,30 

15,30 

• 

ihale tarihi 
15-8-932 
pa:ıarteai 

17-8-932 
çarşamba 

16·8·932 
salı 

"" • 

(585) (3544) 
Mevkii miktar 

Manisa 192188 

Uşak 114975 

Kasaba 82532 

Ezinedeki kıtaat ihtiyacı ıçın cins ve miktar ve ihale tarih· 
l~ri yazıla mevaddı ia~e kapalı zarf usuli ile münakasaya koa
muştur. Taliplerin şartnameleri görmek üzere her gün münaka
saya iıtirak edeceklerin muayyen gün ve saatlerde Ezine aske
ri satınalma Kom. na müracaatları (623) 13734) 

Cins Miktarı ihale tatihi 
Sade yağı 16000 24·8·932 Çarşamba 
Un 450000 24·8 932 Çarşamba 

Saati 
12 
2 

Sığır eti ] 52000 25· 8· 932 Perşembe 
Arpa 650000 25 8· 932 Perşf.mbe 

12 
2 
4 Kuru ot 480000 25·8·932 Perşembe 

Yerli fabrikalar mamulatından 
(5,000) adet yün battaniye kapalı 
zarfla münakasaya l<onmuştur. 

ihalesi 1 g Ağus. 932 tarihine 
müsadif perıembe günü saat 
15 te- yapılacaktır. Taliplerin 
fartname ve nümuneleri görmek 
üzere her gün Ankara sa. Al. 
Kom. na müracaatları ve müna
kasaya iştirak edtceklerin o 
glln ve saatinden evvel teklif ve 
teminat nıektuplarının makbuz 
mukabilinde Ankara merkez sa
tınalma Kom. Ra.ne tevdi eyle
meleri. (586) (3545) 

• • • 
Yerli fabrikalar mamulltından 

(325,000) metre çamaıırlık bez 
kapalı zarfla münakasaya kon
muştur. lhalasi 25·8·932 tarihi-

ne müsadif per~embe günü saat 
l S te yapılacaktır. Taliplerin 
şartname ve nUmuntsioi görmek 
üzere her gUD Ankara merkez 
SA. AL. KOM. na mDracaatlan 
ve nıfinakasaya iştirak edecek
lerin o gün ve ıaatioden evvel 
teklif ve teminat mektuplarının 

makbuz mukabilinde mezkflr 
KOM. Rı. te•di eylemeleri. 

(587) (3546) 

• • • 
Yerli fabrikalar mamulltından 

(28000) edet ylln battaniye ka-

palı zarfla münakasaya konmuı· 
tur ihalesi 21 - Ağustos - 932 
tarihine mDaadif Pazar gtınü 
saat 15 te yapı!caktır. Taliplerin 
şartname ve nOmunesini görmek 
(zere her ıün Ankara Merkez 
Sa. Al. Kom. na muracaatları 
ve münal,a1:aya iştirAk edecek
lerin o gün ve aaatinden evvel 
teklif ve teminat mektuplarının 

makbı: z mukabilinde mezkür 
k _ m. Rs. ne tevdi eylemeleri. 

(589) (3548) 

Yerli fabrikalar mamu1itından 
(325,000) metre çamaıırJık bez 
kapah zarfla münakasaya kon-
muştur. lbaleıi 23 • 8 - 932 tari
hine müsadif Sah günü aaat tS 
le yaptlacaktır. Taliplerin şart-
name ve nümunesini görmek 
üzere her gün Ankara merkez 
sabo alma kom. na muracaatları 
ve münakasaya iştirak edecek
lerin o gün ve saatinden enel 
teklif ve teminat mekt\Jplarının 
makbuz mukabilinde mezkur 
Kam. riyasetine tevdi eyleme
leri. <590) (3549) 

• • • 
K. O. ya merbut lut'alann ih

tiyacı olan 400 bin kiJo un ka
palı zarfla mUnakauya konmu19 
tur. ihalesi 20-8-932 Cumartesi 
iünü saat 11 de yapılacaktır. 
~artnamesini almak iıteyenlerin 
her gün ve mOoakaaaya itlirak 
edeceklerin de vakti muayyeninde 
teminat ve teklif mektuplarile 
komisyonumuza mDracaatlan. 

••• 
(S94) (3)89) 

Yerli fabrikalar mamulıtıadan 
(135,000) metre aıtarlık bez ka
palı zarfla münakasaya konmuı
tur. ihalesi 27 • 8 - 932 tarihiae 
müsadif Cumartesi günü uat 
15 te yapılacaktır. Taliplerin 
tartoame ve nOmuneaini gZSrmek 
üzere her gün Ankara Merkez 
Sa. AL. Kom. aa muracaatları 
ve milnakasaya itlirik edecekle
rin o giln ve saatınden enel 
teklif ve teminat muktuplannın 
makbuz mukabılinde mezkür 
L: om. Ra. ne leYdi eylemeleri. 

(S88J (3547) 
• • • 

Hava kıaah için 500 ton tay
yare ve 100 ton ajv benzin 
münakasaya konmuıtur. lbaleıi 
31 - 8 • 932 çarıamba gllDI ıaat 
14 tür. Şartnamesini almak iıti
ycnlerin her gün komisyonumuza 
ve münakaaaya iıtirak edecek· 
lerin de vakti muayyeninde An-
kara' da Hava alım aabm komi• 
yonuna müracaatları. 64S) (3911) 

Deniz Satınalma komisyonundan: 
1000 çift ateşci Hundurası: Açık mOoakasa11 31- Aiuıtos· 932 

Çarşamba günü saat 11 de 
10000 Mehe Amerikan bezi: Açık müoalcasası 31·Ağuslos 932 

Çarşamba günü saat 14 de 
10000 Adet ateşci peçetes·: Açık münakasaaı 31-Ağuıtoı-932 

Çarşamba günü saat 15 de 

Deniz Kuvvetleri ihtiyacı için yukarıda yaz. lı malzemenin hiza
larında gösterilen tarihlerde münakas251 icra kı'ınacağından şart
namelerini görmek isteyenlerin her gün ve vermeğe talip olacak· 

ların da milnakasa gün ve saatlerinde muvakkat teminat makbuı
larile birlikte Kasımpaşa'da Deniz Levazım Satın alma Komis
yonuna muracaatları. (3901) 

inkılap Liseleri Talebelerine 
inkılap Liseleri Müdürlüğünden: 

Bakalorya irr t hanlarına girecek olan talebelerimizin Ağustosun 
dokuzuncu Sah sabahı saat doku:ı=da mektepte bu!uoma!ara. 
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Se~gid e Muvaffakıyet 
2 

Necip Bey Itriyat fabrikası müstahzaratı en 
ecnebilerin rağbetini kazanmıştır. 

yüksek ailelerin ve bilhassa 

Kolonyaları, kremleri, sabunları, rujları, tıraş kremi, biryanlini, diş macunları, podrası, esansları, Avrupa müstahzaratına fııik olduğunu müttefikan kabul 

--=· • Kütahya Çini Fabrikası ==a 
Galatasaray yerli mallar sergis indeki meşberini mutlaka 

ziyaret ediniz. Vazolar, çay fincanları ve saksılar 
Avrupa mah mükemmelıyetindedir. 

Satış şubesi 

lstanbul Büyükçarşı Çuhacı Han soka~ı numara 12 

-
Devlet Demiryolları ilanları 

395 adet bandajın kapalı zarf ~e takas kaydı ile münakasası 
19 Eylül 1932 pazartesi günü saat 15 te idare binasında yapıla
caktır. 

Fazla tafsi lit Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde beşer li
raya satılan şartnamelerde v::ızı hdır. (3853 

Bir sene zarfında Derince limanına gelecek malzemenin Tah
mil ve tahliyesinin kapalı zarfla münalrnsası Ankarada idare 
merkezinde 20 Ağustos 923 cumartesi günü saat 15 yapılacak
tır. 

Tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde beşer "liraya 
sablmakta olan şartnamelerde yazılıdır. (3678) 

lsmarlam 

ır;;~; AKITın I 

~~~s~u. ~~!~lan 
Acele sabhk - Rumclikavak 

feneri od.! sahilde 15 dönüm ıır~zi 4 odalı 
hnnesile 45(J ve menba sulu JO dbnüm 
I 50 ve 8 sönüm 100 lira sir.ecidc Paris 
otelinde müldzım Abidin beye 

Celal Argona eczahanesi müs· • 
tahzaratındandır ve emsali ara· 
smda fevkalade tesirah itiba· 
rile bütün Türkiyede mzban 

takdir olmuştur 
Diş, baş ve romatizma ağrılan 

NEVROZiN'le 
tedavi edilir. 

Celal Argon eczahanesi asrı· 
mızm terakkiyatına uygun bir 

şekilde tesis olunmuştur. 

Adapazarı Bez Fabrikası 
Sipahi oğlu Hamit 

Çay ve yemek Takımlare. 

•

Karyola örtUleri. 
t:Sluz ve çamatŞ1rhk bezlerl. 

Avrupa malından daha muvaffak 
ve hesaplı yerli malıdır, 

19' Sergideki · meşherinl ziyaret ediniz ! 

ıstanbul Belediyesi ilanları 

Satılmak üzere mezat idaresı eşya şubesine getirileP 
kıymeti muhammenesini bulmadığından dolayı satılmıyon 
No. da kayıtlı bır dolap ve 905 No. da mukayyet karyola 
ilan tarihinden itibaren on beş gün zarfınc!a kaldırılmadığı t 
dirde ale'usul bilmüzayede satılacağı ilan olunur (3917) 

Satılık Otomobil 
Eminönü malmüdürlüğünden: Garip· T esadii 

gömlekler ~-Uğur Gişesi~ 
14 Ve 16 Tayyare piyangosunun tarihi 

Galatada inhisarlar Umum Mü
dürlüğü garajında mahfuz Fiat 
marl<alı ve 1679 No. lı müstamel 
bir ::ıdet taksi otomobili beş yüz 
111 .. ı.uhammen kıymet üzerin
den 22 Ağustos 932 pazartesi 
günü saat 14 te acık arttırma 

usulile satılacaktır. Taliplerin yüz
de yedi buçuk nisbetinde pey 
akçelerile satış komisyonuna mü· 
racaatlan. (3729) 

Daima talili biletler (lJ 
gişesindedir. Hiç kazanma 
diyenlere, biletlerini Yerli 
lar Sergisi müzik köşkü al 
da veya divan yolunda fi 
ağa camii ittisalindeki O. 
gişesinden almalarını tad1 

ederim. 

, 

I • d tesisi olan altı senedenberi 
ıra an daima büyük ikramiyelerile Istanbul Mınf aka San' at Mekte itiba1 en binlerce ki~s~yi zengin 

etmıştır. Müdürlüğünden: 

, 

( l\1:ırbcı i~lenmiş 
ol u.,u ha de ) 

Pijamalar : 28 li1 adan itibaren 
IPEKIŞ'Jn B. 8. markalı kravatları 
80 kuruştan 700 kuruşa kadar 

• • • - _ _, • , • 4ı ... r . 

~ 

ROBERT KOLEC-• 
Kolec kısmı - Mühendis kısmı 

Sanayi kurları. 
Her perşembe ve cuma günü saat 9 ifa 12 arasında kayıt 

muamelesi yapılır. 

Adres: Cağaloğlunda Kapah 
turun kartı .. nda numara 42 

Sahibi: Omeır ~n ~ n 
Telefon 20342 

Yerli mallar sergisindeki meş
here de uğrayınız. • 

• 
ELiTE 

Yerlimallar Sergisin
de en Fazla rağbete 

MAZHAR OLAN 

Çikolatadır. 

Kızlltoprak 

Aile Tiyatrosu 

Talebe kayt ve kabulüne başlanmıştır. 
932 pazar günü saat 17 de bitecektir. 

1 - Leyli meccanilik için lstanbul Vilayeti nüfusunda 
yıtlı olmak. 

2 - ilk mektep mezunu bulunmak ve 15 yaşından yu~ 
bulunmamak. 

3 - Mektepte talim edilen mesleklerde çalışabilecek sıb 
ve bünyede olduğu mektep doktorunun raporile sabit olacalı• 

4 - ilk mektepte okunan derslerden yapılacak müsab 
imtihanında mektebe alınacak talebe adedi arasma girebi!rııelı 

Fazla tafsilat için mektep idaresine müracaat edilmesi. ( 

Zayi Tasdikname 
Mülga i<ac!aköyü Sultanisinden 

almış olduğum tasdiknameyi za
yi eylediğimden hükmü olmadı
ğım ilin eyleri'!l· 

No: 648 Hasan Fehmi 

Dok lor 

Hafız Cemal 

Bir hÜikai ilıliı 
Yirmi dirhem benzinle yaoi; 
para ile beş saat 250 '°' 

kuvvetinde ışık: ı,ı: 
Müteııddit lambalar, fenerler, oci~ıı 
her biri birer şaheserdir. Yerli !\ 
sergisindeki meşheri ziyaret etıııe 

Karagöz 1 füsevin Be>· kumpanyası hisst 
ve nezih temsiller, danslar, cazip varyete 
numaralan. duetolar ,·c saire duhuliye 

Dahili Hastahklar Mütehassısı 
Cumadan maada her gün öğleden 

sonra saat (2.30 dan 5 e kadar lstan· 
bulda Dh·anyolunda US numaralı hu 

-ımıııl susi kabinesinde dahili hastalıkları 

15 kuruş. 

Dr. Ihsan Sami 

Gonokok aşısı 

Menfaatiniz iktizasındandır~ 
M;.mcldl ve FabrlkaUf d> 

Galııtada Perşembe paz:ırıl'I 
Ticaret l lnnınd• 

Mehmet &adi -.----
Belsoğukluğu \'e ihtilAtlanna kıırşı 
pek tesirli ve taze aşıdır. Divanyolu 

.. Sultan Mahmut türbesi r\o. 189 

--VAlllT-
Adre•= lstanbul Ankara caddesi 

Vakıt yurdu. 
Telefon: Yazı ışleri 2.4379 ve 

2.7 832idare 2.4370 

Posta kutusu : 46. 
Telgraf: Jstanbul Va kıt 

Aiiön e şartları: 
ı .i tı 12 Aylık 

Oıılıilde 150 400 750 1400 Kuru~ 
Hariçte - E'OO 14:10 2i00 

1 lin sartlarsmız: -------H..sml 1 hısusı 
Satın 1 O 1\ş 12,50 Kş 
Sııntimı 20 ~ 25 

KUçUk ilin şartlarımız: 
ı -z .} 4 1-10 IJe lalı 

30 50 t>5 75 100 Kuruş 
A - Abonelerlmızin her üç aylı · 

lığı için bir defa mı:ccanenılir. 
B - 4 saun geçen ildnlıınn fazla 
Satın için :i kuruş zammolunur 

muayene ve tedn\i eder. Telefon: ls· tanbul • (2.22.398) . 

Pendik Serom 
ğünden: 

Kilo 
60,000 Saman 
75,000 Arpa 
10,000 Ot 

---ıu ... , 
Laboratuvarı Müdür 

Pendik bakteriyolojihanei baytari 

200,000-150,000 Saman 
120,000- 100,000 Arpa Pendik Sel'om . 

Pendik bakteriyoloj ihanei baytari ve Serom darllliıtı _, 
müesseseleri tarafından mübayaası tekarrür eden yukarda 
ve miktarları gösterilen arpa, saman ve ot kapalı zarf ot 
münakasaya vazolunmuştur. 28 Aiustos 932 tarihine ıııD 
pazar giinü saat 14 te ihalesi icra kılınacağından şartoaııı; 
görmek istiyeoler her gün müessese müdirıyeti ile Yüksek . 
tepler Muh~sebeciliğine ve vermeğe talip olanların ye"'°~ı 
saati mezhurda Fındıklıda Güzel san'atlar akademisinde yO 
mektepler muhasebeciliğinde müteşekkil mübayaat korııisY00 
müracaat eylemeleri. (3906) 

, . Ankara caddesinde 
11 Kiralık Odalar "'1 

'iııll--•v•A1111K1111'1•T•M-A•'ı•, B•A•A•s1111·ı--..ıı~ Orhanbey hanında - Görmek ve kiralamak için VA 
Sahibi: Mehmet .Asım. Umumi "4lt yurduna müracaat. 
Neşriyat müdürü: Fikret Adil 


