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Yunan gazeteleri 
notanıı~ı 

f:f ganista~a iki 
gırecekmış! 

irden müsabakaya 
haşla.dık_. ~~ 

l\&t~ülcftnıctimiı yunanıstanla aramızda mevcut ihtilifın artık esash 
~ hallec:lihnesine karar vermiş bulunuyor. 

"-d -.e kat~ teklifatımızı ihtiva eden notamız yunan hükumeti tara-

ıran sefarethanesi 
bu haberl ~ekzip 

ediyor 

Btr Amerikan gaıdeai Ef• 
nilMtldaici ieyan bitmedifi tak
tirde lran ordulanmn Efganistanı 
istila etmek üzre harekete ~ 
ceğini yazıyor. Gazeteye uzaran 
batta ordunun laazırlanması içiıa 
Şah tarafwdan ordu 1?a~~danls
tına emir bile venluıi,ftir. Ba 
meaele etrafmda dün lran sefaret. 
baııeıindea malfimet talep ett~ 
Sefaret erkinından 00- zat bize 
şu isalıatı verdi. 

;n tetkik olunuyor. 
u~ıı başvekili M. Venizelos bu mesele etTafında yun~n 

" - f ngiliz menabiiadeo çı 
bu havac:Min hangi eaua istiuat 
ettiği meçhuldür. Yalnız matG. 
olan bir şey varsa oda bl>yle bir 
vaziyetin hakikatla alakadar Ol. 

muba- mavışıdır. 
~n - Efgan mibtasebabnda 

böyle hemen silihft müraçaat 
edilmuini icap ettirecek bir ger
ginlik mevcut defildir. 

Elgaa - lran münasebabnda 
muhtacı islih noktalar gerçi yCJ!k 
sayılamaz. Fakat bunların içinde 
hemen silaha müracaatı muclp 
olacak derecede ehemmiyetli o
lanlanudan haberimiz yoktur. 

Şuraaım tUn1l ederim lci da· 
hilt mücadeliti içinde prbman 
oır memlekete bu şekilde teca· 

J~c ı, vüz ettiğimizi işaa eduleria 
)eti 'tınurahbası M. Diyamandopolotla bizzat g6rtitNek son va :ı. maksadı itha ıarhah,anle deJildir. 
tiirıc Ukun uzadıya müzakere etmiftir. Yunan bqmUt"ahbası bir kaç 
lllcseıe •.dar lstanbula avdet ederek Ankaraya gidecek ve bu sefer 

Y• esaslı suıette halletmeğe çalışacaktır. Roma, 7 (A.A] 
f).. * • • Milan1 Triyeste, Lodi1 Moden 

~oQı~u nıulıtelit müLade!e 1 garbi Trakya hududu haricinde ve Bolonya şehirleri kar altında 
~öt\tt b)onu reisi M. "Rivas Vi- kain olan emlak takasa tabi olup bulunmaktad ..... ı_r. __ 
tl,tl -.ıevccsile beraber Atina- yuuaa hük(imetine intikal eder. Litvinoff yolda 
~tıtıı. ~ehr :mize geldi. V ak.aa Türkiyede kain rum ve yunan Varşova, 6 (A.A] 
' Yon r<·İsi liendisile gö- eınlıiki için atideki tekliflerde Cenevreye gidecek olan M: 
\'~İ)n bir muharririmize eon bulunulmuştur: Litvinoff yarın Varşovadan ge-
~lld et 'e müzakerat hak- / Mabadı 5 inci sayfamızda] çocektir. _ 
ıt'tatıa ~alumat sahibi olma- ~~~~.-ı • .,~~-~~ ... 
~ ' ~yleıııiştir. J 

~Yl~-:fı l\t. Rivasın bövle 
Gtlt 11 olmasın rağmen 

titan 'Ve Yunana ihtilillnı.n 
~ lb eveı halli için Atinada 
~~. e&eleyle mef8nl oldu· 

Dıt tfiphe yOktur. 
~ il~ blraftan Yuna• guete'edi rnetimizin verditi notayı 
~ >'Orlar. Gazetelere g6re 
'diy

0 
ıı ıu maddeleri ihtiva 

1 tnıuş: 
Y11rı,~ Mfislümanlar tarafından 
t'hi anda bırakılmıt bütün 
~"'' nıjnkltı, menkul emlak ve 
7~)'e 1 c mevduat ve emvali 
dıa-. J.t··l!lahsubu umumiye tabi
~t'-•nd ub.•dil Tlirk ve Rumlar 
._., it." a~. bütün huspsi ihtilaf-
~·lri=dL_umu':ie mucibin• 
()bulur 11U!\lru hal ve fu. 

2 . 
~bi ~ k 9 uncu beyannameye 
lh...~Ya r h t.haasına alt ve Garbi 
t~tll} ududu haricinde kiin 
ti llllak ""c gayri menkul bütün 
. ~t irırka emval Yunan hltkfune
"b~hkak1 l eder. Türle esbabı 

ılfi· •na · d 'ılı ti t h ıa e ediJmiş olup 
'1 .. lilc " t!:. işgallerinde bnlunan 
Utt~._.d umumi mahsubtan 
3 ır. 

t~ ...... G . 
~ bli faJca •rbt Trakyada kiin, 
kullUtr, a't t mOtagayyip miislü
~ biitij._ 1 menkul ve gayri mea-
'tı i,ıat:1ll_k ~ emval eJyevm 
lİ«ı la., ın .. e ınt.ifalarında bulu-

c intik~tesna Yunan hökume-
'I ....._ eder. 

"'~ rıı Garb~ T liternekk· 1 ~akyada etabli, 
ın Turklere ait fakat 

~merikan gazetelerinin verdiği malumata glJre fotoğraf 1 • 

görd6ği_inuz liu kadın, lspan) ol asılzadelerioden birinin kızı· 
dır. Sırf ze' kı iç.in cel!uhı Amerika) a geçerek dağlara çaknııt 
ve başına to~iadığı hır takım s~r crilf"rle ctkı) alığa başla· 
mıştlr. Arncrıkan zabıtası bir o c.~r gibi silah kullanan ye 
bir uvari gibi ata binen hu kadını tutmalta muvaffak ola· 

Müsabakalarımıza 

iştirak eden 

gençlerin 

f otograflarını 
b 1:1 g fi n 

neşrediyoruz. 
lleflk K-..1 'heJ 

En yakışıklı erl ek ve en se:ftm1 
· çocıık _kim<l · r ? 

w• slJrlerlnlz l ıan:" 
" Tür ki yenin en 1 
yakışıklı erkeği ı 

k 'md' ? ı ır." 
1 - Bugünden itibaren • 

muaabakam1.2ın kup<>nlarını ııc,r 
ft aynizamanda re81mlerini gön· 
dfm'n zevatın fotograflanııı 
de.c edjyoruz. 

2- Kariler bu roto~flndan 
"Tlir1uyenin eıı )ak.ışıklı erkek,.:il 
olsak ve birinci. ikinci, üçt1Dcli 
ctiy~ ayırarak Uç k~ beğene
ookler ve toplad~klan knpoD· 
larla beraber banlano fotograf· 
lanın ~azetemise göndererek 
mukabilliıde uumerolu bir fit 
iıteyecekladir. 

• ~ '' TOrkiyenin en yab,ıldı 
erkoli olarak 1 incilili banana 
~ lira. ikinciye 100. tiçüncuye • 
50 Ura nakdi m\1.kifat takdim 

ed4cctu_poo toplamak ve fotog· ı 
raf gönden:nek auretile intiha· 
ha i'tirak edea karilerimizden Ü 
250 Ula da muhtelif kıymette 1 
hediyeler teni edece&iz • 1 

5 - " TUrkir,enin en ) akışıkh 
erkeli.,, teŞkil edileook bir ha
aımlU' komitaaı w-afuıdaıı se
çilecek ve bu ,komiıa, ~eri
mizin reylerini nazarı dikkate 
ahıcak.nr. 

6- " TUrkireain en yakıııkh 
~ kimdir?,, muaabakuı 8 
Niun, 2anu ba,laucakur. 

7- Karilerimiz bugUnden iti· 
haren foto~aflarını ~·e adresle· 
rioi jdaremıze gönderebilirler. 1ı 

......... ımmma:·111-11u1:11mıimİ 
Bu günden itibaren 

karilerimiz tarafından 
hfiyük bir alaka ile ta
kip edilmekte olan "TO
rkiyenin en yakışıklı 
erkeği ve en sevimli 
900uğu kimdir,, milsa· 
bakamıza başladık. 

Bu giin ilk olmak 
fizere mosabakamızö İf
tiı-ak eden kttı·llerlml~ln 

' Poetabane memuru Kerem be •io 
kızı küçük uran 

fotoğrafını neşredi. 10 -

ruz. "Türkiyeııin en ya-

r-:vı s6rlerlnlz I 
il" Türkiyerıin er& 
sevimli çoculıı 

kimdir?,, 
l Bugünden itibMoM 

müsabakaya ifôrak edeoea Jm 
ve erkek ~arın ~go 
rilecek renmlerinı derced 

2 - Mliaabakada 
yıtflıllard.an birinciy~ :ıoo. iJda. 
oiye 50, üçiiadtye 25 lira Wlli
leCe.ktir. 

3 - Bu mUnhaü••• .. 
! kuponları ayrı olarak daıeecl> 
• lecektir, · 
:nnn111n:aınn11111: .. inn._ __ .. 

( 
Hediyeler yanndaıı 

itibaren teni 
ediliyor 

kışıklı erkeği kimdir,, Sou m .. abakamızda ooma-

müsabaka ıııa dahil olan, ralarma hediye isabet eden 
karilerimi~e bugün hedivelerla 

f otoğrafıııı görd üğüu İİZ :r tevzi edileceAJni yazmıfbk. Blil· 
kariimiz Süreya Ope- i huki dün akşom geç ~akta k..hr 
reti artistlerind~n Refik i çnh~ııdığı halde tevzi edeceii· 

: mi?. lıedı~eıerin ta8nifi mul· 
Kemal beydir. s e ef ikmal ohmamanuştır. Bi· 

Refik Kemal hey ope- 5 unenulc~yh f",Şyamn tasnif ille 
i hugtin de de' am · olunacak •• 

retİD bilha888 kadınlar 5 \( rm at ikiden itibaren ff!V• ı 
taratlndan alkışlanan 5 ziatu bn lano<!uktır. 
maruf bir artistidir. \: ............................................ - . ..J 

"Türkiyenin en Se\i· dığımız kuponlarla be. 
mli çocuğu kimdir? , raber bu fotoğraflarıda 
nıüsabakanııza iştirak saklayacaklar ve m'I\. 

fı sabakanın hitamında eden otoD-rafını gör-
d ügünüz yavru ise Istan- idaremize göuderecek-
bul postalı an esi m oha- , .,..ıe .. r.d.ir ... ilılliiliiiıiii..,. ..... .-. .. -
here memurlarından Vatikan ve Ruslar 
Mustafa erem heyin Roma, 6 [A.A) 
kızı uran hanımdır. Osaervatoro Romano iUıOt 

K ı tesi Soviyetlerin Vatikanbı ma. 
ari erimiz bugünden kilemeye giriştiklerini t~bip 

itibar n netrine bö~la- ediyor. 



2 

mthuuebett ile 

Şu senelerde güzellik yarışları 1 öyJedir. Bir kadmın cazibesi pir 
dünyımm her yerinde umum'ileşti. erkeğin ruhunda - yahut bir erke· 

Bu hadise asri bir ihtiyaca 
delalet ve tek bül ediyor. Bu ih
tiyaç nedir? Henüz bu ciheti 
felsefe noktasından tahlil etmek 
kabıl olamadı. Yalnız bu ihtiyacın 
varlığı kayde değer. 

(IKDAM) en yakışıklı erkek 
miı bakasını açınca binlerce ka· 
ri, yüzlerce güzel erkek, tabiri
mi affediniz, seferber oldular .... 
Demek ki Türk muhitinde de bu 
ihtiyaç kendini gösterdil 

Güzellik ölçüye geiir mi? Bu 
ebedi meseleden, geçende, bir 
makalemde uzun uzadıya bahset
miştim. Müsabaka bey' etlerinin 
eilerindeki terazi mcıddidir. Boy, 
bo , "' rl , h f' hk, te • süp, 
htta renk peki ölçUlebilir.Fakat 
düşiinelım, bir kadını bir erkeğe, 
bir erkeği birJ kaclına se~diren, 
acaba, bu riyazi ve hendesi tena
su p müdür? Şöyle farzediniz: 

Yirmi beş ressam, heykeltıraş, 
-air, bedi hocası, aktör, aktris, 
modist ve aaircden mürekkep 
ve bü bütün bitaraf bir encümen 
teşkil ediyoruz. Bunlar gilzelliğin 
vakijıklıkiın ne olduğunu veciz ve 
kat'i bir talimatname ile tespit 
ediyorlar. Memlekette ne kadar 
dilber kadm ve kız; yakışıklı 
oğlan varsa hepsi bu yanşa 
karışmış ... 

Netice: Türkiyenin en gilıel 
kadını Fatma hanımdır; en yakı
şıklı erkeği ise Ali beydir. Bunun
la beraber, gerçekten bu iki 
mahlQk memlektimizin en dilber
leri midir? Düşünelim, çokça 
düşünelim. 

Hendesi ~ıellik başka, cazibe 
bqka. SevıJen, en güzel kadın 
mıdır; en yakışıklı erkek midir? 

Evet, cazibe ..• 
Cazibe, bir fikre göre •güzel

likten de.ha güzel,, imiş. 

Güzel, lakin cazibesiz ... 
Her kadmın cazibesi her erice· 

le karşı bir tesir icra eder mi? 
itte en m · im it. 

Cuibesiz ıüzelllk, bir güzellik 
~dir ? Cuibe bir görüşte an
-.Wr mı ? Catlbe fotoğraf ade-
9-ne aksedebilir mi ? 

- Güzel, tikin sotuk. 
- Güzel değil, ama cana ya-..._ 
Her günktl mübahaselerde blJ 

)i hüküm ne kadar çok teker, 
Jt; eder 1 Bu hükümlerin büyil1cf 
manaları vardır. 

Hendeıi bir güzellik, her hal· 
4e taktir edilir; fakat sevilir mi? 
Bumlyorum. Latafeti doğuran 
cazibedir; cazibe ise ölçiiyc gel
•ez. Onun terazisi karşısındalci
ııhı kalbidir. Simalar ne derece 
Lir bb-ioe benzemezse kalpler de 

ız 

ğin bir kadında - bir makes bul
malıdır. 

Bu taktirde hendesi güzellik 
nisbi veiı.afi kalır. 

Güzelliğin taktiri de uzun bir 
iştir; ferde, millete, ırka, zamana, 
modaya göre ölçüler değişiyor. 

imdi, (iKDAM) ın teşebbüsün
den çıkacak netice türk mille
tinin, bu 1929 senesinde ne 
zevltte olduğunu gösterecektir. 

Fakat, unutmayalım, bu neti
ce de gayet ~fidir: Birinciliği 
elde eden yakışıklı genci, her 
hnlde, bazıları pek hoş görecek
ler, ona şık ol caklar, hatta 
perc tiş edecek} r; lakin bu ya
kışıkhl k diğ l\:rine tec:ir etme
yecek: - Evet, pek güzel ! deyip 
geçecekler. Bir takımının hayali 
de kın ak. 

Caz·ôenin kanunu yoktur. 
Her ke in hoşlandığı bir en

muzeç var. Bu temaytilün belki 
bir düsturu, sebepleri olmalıdır; 
fakat bunlar henüz keşfedilme
miştir. Bunan içindir ki eski ar
tistler aşkı kör olarak tasvir 
ederlerdi. 

Atık, çirkini de, huysuzu da 
sever. Etrafındakiler bUDa hay
retler ederler, batta kııarlar. 
Neden? Çünkü ~endi zevkleri 
onun zevkine uymaz. 

Yalnız güzel olmak ta kafi de
ğil; zeki, irfan, muamele, göste· 
riş noktalarından bu güzelliği sat
masını da bilmeli ... Latafetini sat-
imayı bilmeyen bir insanın güzeUi· 
ği denizdeki balık gibidir. Orta 
güzellikte, yahut açıktan açığa 
çirkin nece kadınlar vardır ki 
hünerleri, meharetleri sayesinde 
kendilerini pek pabMıya geçir
mişlerdir. Zeki M4}iğio yardım
cısıdu; belki balikldır. 

Söz saylemesini bilmez, fena 
giyinir bir afeti devran... Emin 
olunuz bir heyecaıı tevlit etme.ı. 
Bunun makQsu da doğrudur. 
Güzel olmayanda, ıüel olmak 
iradeti, emeli, iıteti hünerle, 
himmetle onu cazip bir hale ge
tirebilir. Bunun cmali var ve 
çoktur. Ahi Zeki ... 

Bir dereceye kadar, pek gü
zel olmayanlar, aevimli olmap 
çahfmakla maksatlanua nail olur
lar; gayet güzel oİanlar aruında 
ise kendilerini satmak ihtiyacın
da bulunmayanlar, ldbirliler ele 
mevcuttur ki bunlann sevimli ol
mak akıllanna gelmez. Çirkinler 
galip gelir, dilberler matlup olur. 

Güzelliğin türlü ıekilleri kay
dolunabilir. Müsabakalar buma 
tavzıh ediyor. Son derece me
raktayım : Bakalım (iKDAM) ın 
müsabakası Türk zevkinin hangi 

PK.DAM) ım tefrikası : 23 

~~OOe!lf! 
Edgar Wallace 

İU-f~l~menk çetesi ya Londrayı Gazeteyi bir tarafa bıraktı ve 
tmbtmişti, yahut etmek iizre idi. pençereden baktı, bplu Lary 
Bu haber nazarı dıkkabnı celbet- Grimin öldürüldüğü akşamki fibi 
ti. Son defa Park Lane da, düşes pcnçereden baktı. O sırada Mat
Orltonıa ait sekiz bin liralık bir mazel T rent içeriye girdi. Millie 
...,tanlık çalmmıştı. Trent yanın saat evvel odayı 

Gazete bu gerdanlığın seksen terkettiği halde değildi. öyle 
aenellk bir gerdanlık olduğunu munisleşmi9ti ki.. Genç kız Leliye 
pz!yordu. doğru yaklaştı : 

iki · h b d başmüfettic - Size karşı çok haşin dav-
ncı a er e, y d ded' be . .. .. 

Bar bal · ·ı şmekte oJd .. x..•nu ran ım, ı, nı mazur goru• 
a ın ıyı e ua'" .. B bah k yfi h' . b •tdirl d nuı. u sa e m ıç yenn-

1 B yo~ ku. k' .. . d de değil, olmadık şeylerden la-
u sır at va ası uzerın en 

ancak iki gün geçmişti. Fakat zıyorum. 
bu ıirk t hakkındn polise mü- Lakin siz de kızdırmak için 
racaat edilmi değildi. Gazeteye en olmaz şeyleri söyledlt1iz. 
gerd~ığ n bir de fotoğrafisi - Kabahat kimin .. 
dercedi ı. - Ôy e ama, kadınlar kar.a· 

.... _. .. ..., ...... 

Vilaret meclisi bir 
içtima aktederek 
kararlar verdi 

Polis Istanbulda 
bazı komünistleri 

tevkif etti. 

lstanbul polis müdür.iyeti 
mem'lrları evelki gece sehri .de 
bazı komÜ· .,,,,.... 
nistleri tev
kif ctm' 
rdir. 

Vilayet umumi meclisi dün 
içtima etti. O mraniyede bir dis
panser küşadı teklifi sihhıye encü
menine, kadıköyündeki Osmaniye 
mahallesinin fazla kalabahk olma· 
sı hasabile bir kısmının lbrahim 
ağa mahallesine raptı hakkındaki 
teklif te mülkiye encümenine 
havale edildi. 

l\1 uallimleriıı 

Polis mü· 
dürü Şerif 
bey bu tev· 

klf hakkında 
• şu izahatı 

mesken hedelı vermiıtir: 
Muallimlerin mesken bedelle- - "lstan-

rinin tezyidi hakkındaki maarif b~ldaki te~
müdiriyetinin tezkeresi bütçe kifa~ lz~ır 
ve maarif encümenlerine gön- dekı tevki-
d 'ld' · fatla alak.a-erı ı. 

Abideler için bütçeye tahsi- sı yoktur. 
sat konularak Emanete ynrdım Tevkifat he-
edilmesi teklifi kabul edildi. nüz gazete-
Necati B. caddesi lere abed~ 

cek bir saf-
Tophaneden Dolmababçeye 

kadar imtidat eden caddenin 
Mustafa Necati B. caddesi namı 
ile tevsimi hakkında Emanet nez
dinde temenniyatta bulunulmasına 
dair verilen takririn makamı 
Emanete arzına karar verildi. 

Süprüntü ve mezbaha bakaya
sından kübre yapılarak zürraın 
bund n istifadesi hakkındn v ... ri
len takrir de zıraat encümenine 
gönderildi ve içtimaa nihayet ve
rildi. 

ltalyaya gidecek hey'et 
Dahiliye müsteşarı Hilmi bey 

ile umum Jnndarma kumnndanı 
Zeki pş. dün lstımbul mulkiye 
milfettişlerini ziyaret ederek ltal
yayda yapacakları tetkikat bih-
km konuşrnuşlerdll'. 

Resmi muhürler 
Bütüı:. resmi dairelerin mü

hürleri yeknesek olacaktır. Mü· 
hürlerin nümuncsi dün baş veka
letten vilayetlere gönderilmiştir. 

cihetini tespit edecek. Cazibe, 
hu yarışta bahae mevzu teşkil 
ıetmiyor. Hendel'i, riyui teaa· 
ıüp.... yalnız bu nokta üıerinde 
çalışıyoruz. Amerikayı, Avrupayı 
velveleye veren bu ihtiyaç, bu 
zaruret · belki bu hastalık - bizde 
de baı gösterdi. Halk galeyanda. 
Vapurlarda, tramvaylarda ukin 
karilerin hemen müsabaka sütun· 
larına baktıklarını, ve, meseli 
harici aiyuete tealluk eden ha· 
vadialeri ihmal ettiklerini ıörü· 
yorum, ve buna içtimai zevke 
ait bir hadise gibi kaydediyorum. 

Ben de merak içindeyim. Tür· 
kün, orta Türk kariinin zevki ne
dir ? Kendi kendime ettiğim tav· 
sıye :- beş, on gün sabır. 

Celal Nnri 

ketleri bahsinde en lrilçük itiraz
lara bile tahemmül edemezler. 
Matmazel Beryl Stedman hak
kında söylediğim sözlerden dolayı 
affinizi rica ederim. Zannedirim, 
timdi gelecek, elbet ağıiniıdan 
bir şeyler kaçırmazsınız deyilmi? 

- Buraya mı geliyor ama da 
yaptınız? 

- Evet, M. F raak yazıhaneye 
gelmeai için kendisine telefon 
etti . 

Leli için bu son bir haberdi. 
Bir az da dütündü. Onu ıörme· 
meti vaat etmişti. Binaenaleyh 
Berylin de kendisinin bulundujıı 
bir daireye gitmesi men'edilmek 
llnmdı. 

- Mösyö Leli, dün akpm siz 
saat kaçta ıeldiniz ? Biz 011 bir 
buçuktan evvel gitmemiştik. 

- On ikiye çeyrek vardı. Ya· 
ni aiz gittikten beş dakıka ıonral 

- O vakıtta buraya ne yap
mnğ"a ge-Jainiz? Yoksa bir ran-

hada dahi Şerif bey 
değildir.Bu hususta ancak iki gün 
sonra Vilayetten malumat ala
bilirsiniz." 

Tevkif edilen komünistlerden 
Hüsnu, lsmail Hakkı, Mehmet, 
Veli Müddei umumilite teslim 
olunmuşlardır. Bunlar tütün ame
lesi arasında tahrikat yapmaktan 
maznun ~bulunuyorlar. 

Vilayetten dahi bu hususta 
,u maliimat verilmiştir:" 

- • Bizden lzmir Poli5 mü
dürlüğüne Niko, Hikmet isminde 
iki kışi istenmişti. Bunlar tevkif 
olunarak lzmire gönderilmişlerdir. 
Başkaca tevkifat yoktur . ,, 

Bc~liııde konıuni tler 
Ber .• 6 (A.A] 

Komünistler tarafından ya
pılan bazı içtimaların sonunda 
arbedeler ruhur etmiş, 15 kişi 

tevkif olunmuştur. 

pariste koınunistler 
Paris, 9 [A.A] 

Klişide komünistler tarafından 
yapılan bir içtimam sonunda 
zabıta 14 kişi tevkif etmiştir. 
Bunların arasında bir de cemiyeti 
be!idiye izası vardır. 

adllıede 
Tahkikat 

Kadriye hanım hak\e1ndaki tah
kikata devam olunmaktadır. Dün 
C9bak meb'uslardan Hüseyin 
Kadri, kır ude Ahmet Naci bey
lerle Upıum Sigorta şirketleri 
mulluibl Pardo, Tokatlıyan ıar
sonlanndan Yani, Leon Şemon 
ve daha bir kaç kışinin ifadesine 
müracaat olunmuştur. 

Tahkikatın aldığı şekil ve alı
nan ifadelerin gösterdiği lnzum 
üzerin~J:~s marifetile ~azı yer-
lerde riyat yapılmıştır. 

devu falan mıl Ah, ıakın kızma

yınız. 

- Tiyatrodan çıkmıştım, müs· 
tacel bazı işleri için ujTadım, ne· 
ye ıordunuz? 

- Hayır, ifte ş&yle bir sor· 
dum. 

Frank Suttonun zili çaldı ve 
genç kız cat1nldıj1 için çıkıp 
gitti. Tekrar ıeldiği zaman yanı 
bqında uzun boylu, zaif, kısa 
siyah biyıklı bir adam vardı. 
Nedense her memlekette sivil 
polialer duruşlan, ytırüyüı· 
leri ve fazladan konuşutlan ile 
derhal malOm olurlar. Hatta 
yalnız geyinişleri bile onlann 
hakiki hüviyetlerini ifşa etmeie 
lcifidir. 

Millie Trent: 

- Bu efendi .izinle görüşmek 
istiyor, dedi.~ Aynızamada da 
Frank Sutton iç.eriye girdi. 

- Leli1 dtdi bu zat hına 

- r- ~- -------- -~ W 

Yunu~ Emre iç·n 
darülfıinuııda bir 
ihtifal yapılacak. 

eski Türk şairlerinden Yunus 
Emre için 15 nisanda Darülfünu· 
nda büyük bir ihtifal yapılacak· 
br. Bu ihtifale memurlarla mual
limler ve lise tslebeleri ile da
rüfünunlu gençler iştirak edecek
tir. Köprülü zade Fuat B. §Birin 
hayatı hakkında bir konferans 
verecek sonra merhumun şiirler
inden bazıları okunacaktır 

Dellerdarllf 
Kadro harici olanlar 
Mazul ve ya kadro hnrici me

murlara. hususi müessesatta müs
tahtem de olsalar yine açıkta 
addedilerek mazuliyet maaşı ve· 
rilmemesi defterdarlığa bildiril
miştir. 

Mamafi memurin kanununun 
bu baptaki maddesi sarih oldu
ğundan bu memurlardan bazıla
rı maliye vekaletine ve olmadığı 
taktirde Şurayı devlete müraca· 
at edeceklerdir. 

Emanette -------
Üç aylık tarifeler 

Hava gazı şirketlerinin yeni üç 
aylık tarifelerinin tespiti için tet-
kikata başlanmıştır. · 

Elektrik tarife komisyonunun 
ne vakit toplanacağı henüz belli 
değildir. 

Ceıniyeti b lediye içtjn1 ·1 

Cemiyeti belediye gelecek pa
zartesi günü Muhittin beyin ri
yasetinde içtima edecek ve riya· 
et ve enaimenlerin .ia~nu 

icra edecektir. 

HUtelerrllf 
80 eyah geldi 

Fransız bandralı Elisyan vapu
rile dün 80 seyah gelmiştir. 12 
nisanda dahi Lçof vapurile 200 
seynh gelecektir. 

Tevere vapuru ğeldi 
Loyit tirycstino kumpanyası

nın Teodora vapuru yerine tah
sıı edilen Tevere vapuru dün lima
nımıza gelmiştir. Bu vapurda 
salı günü bir balo verilecektir. 

Sim arların imtihanı 
Gümrüklerde imtihan olacak 

simsarların salı günü imtihanla
nna başlanacaktır. 

Prens Alinin cesedi 
Avrupada vefat eden Mısır 

ailei kıraliainden Prens Ali Cev
herin cesedi dün Tevere vapuru 
ile şehrimize getirilmiştir. 

Prensin cesedi latanbulda bu
lunan validesinin lahdine defne
dilecektir. 

olmayacak bir ıey hikaye etti. 
Bu zat dediğim Valantin de 
Marılbon ... 

Yeni gelen: 
- Mösyö Leli, eğer müsaade 

ederseniz, ıize bir iki ıüal sor
mak istiyorum, dedi. 

Etrafına bakındı: 
Fakat şa genç madmazel bize 

müsaade ederler [zannederim. 
Mösyö Leli, hakkında bir şikayet 
vaki oldu, sizin mazideki meş
tuliyetleriniz hakkında bazı 
malOmatınıza müracaat edecejim. 

- Madam ki siz bir Polis 
taharri memurusunuz, o halde 
her ıeyi bilmeniz icap eder. 

- Park Lane da son defa 
vuku bulan gerdanlık sirkati 
hakkında tahkikatta bulundum. 
Bana Clediler ki, bu gerdanlık 
sizde imiş .. 

Le i c heı:len şöyle bir baktı: 
· • '!1 dedi. 

. ( . e '') 

Sivrisinek öldür 

Y. Asım beye: 

1 

ivri sineği tolıurn 
!inde iken öldürmek 
ha koJaydır. Su haz 
ferinin sularını her 
kiz aünde bir bo~ 
ınak uretile de bir 
tohumlar öldürttlebdi 
Yalnız hazneyi iyice 
altmah temizlemeli 

tekrar doldurulmad 
evvel iyice kuru 
terk etmelidir. Bot 
u tohumların iyice k 

• 
ruyup ölenlerini te 
için içeri ine u kol• 
hkla nufuz edebilen 
toprağa dökülmelidit 
Eger u kahtı Yarsa 
şaltılan suyu ık bir ele 
ten ve ya bezden geç 
mek uretile yenid 
kullanılabilir. Durgu' 
lıavızlarda su sath:ıo' 
mütemadiyen dalgal 
dırılması da suyun yt 
zünd.c tohumların y 
almarına mani olabi 
Sivri sinek tohumla 
yemekle g çincn k 
bagalar tatlı u balıkl 
rı bilhas a kırmızı 
hl Jartolıumları öldo 

Suda yetişen (Cha 
Foctida ) i m · veril 
ot ta sivri inek tohtıll' 
larınuı yetişnıesine ın 
olmaktadır. Bu ot k 
dl kendıne ) euş r. 
lardan başka ltalya 
Şantin1e ilacı denil 
bir mahlul vardır; o 
kullanılmaktadır. 

Petrol 'e katranı 1' 
rıştırarak her me 
murahbaına on beş 
timetre mikabı dökın 
lilzımdır. İlk petrolla-' 
ilk baharda yapılır ş~ 
di tam zamanıdır. 1" 
bahçnTan koYa~ı ve 
lilsti ksiz su tulumb _... 
ile yapıldığı gibi bir,.
nk ucuna petrollanoaıf 
paça,Ta sarmak ve ~ 
hut24saat petrolda k,.
nıış talaşı suyun üst 
döknıek faydalıdır. JJI' 
hklara bunun za 
yoktur. Sabit çukurl~ 
da i~ ilk bahardan iP:. 

haren soğuklara kad,ı 
her metre murabb.; 
bir bardak petrol 40* 
kttlıne i tavsiye 
mektedir. 

Bu takrirde; bu sene 
şiddetinden sebze babçel 
fidanlıkları mahvolduğu, 
rm yeni fidan yetiştirlDek 
tefecilerden faizle para alıP 
ştıldarı, hatta bazılarının erk 
lıktan büsbütün işlerini t 

tikJeri vazılmaktadır. 
Takrir sahipleri bunuJI . ,,, 

ziraat bankasının kefaleti 
selsile ile bahçavanlara ikr8". 
bulunmasını teklif edecekle i 
Bu takrir meclisin gelecek 

d
. ekt r. 

m nda mü .. akere e ı c 
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Çaugkayşek 

~~Ctlll Hankov, 6 {A.A) 
~ Çangkayşek dün sabah 
\U..-:Slc .!1dlği zam n bfiyUk hır 
~ llhi.ı f1lannıl§tır. Şehir çar-
'h ~asını almıştır. 
{ti 

l'kiye - Italya 
~'t ce • Roma, 6 [A.A) 
~ ~ Uc ltıll l'ide Türkiye cUmhu
~"-ll 

1 
Ya hükftmeti arasında 

~ ~?2.8 tarihinde Horonda 
t, ~~ tş olan bitaraflı , uz-
~ ~ııtad}i t viyc muahedesi 
~ 11 Protokolun tastikma 

enıirna . . . 
meyı n~retmıştır. c .-tip salğını 

~~~ Cenewe. 6 [A.A] 
t~ ~ akvam hifzıssıba ko· 
'~ ~be na ında A'TUpada 
~~en at Yapan grip salğım· 

'il ~enıamiyle ge~iş ol· 

~··~yor., 
utehas ıslar 

d. ~ • ~ lltuaı u.nı Bcrlın~ 6 (A.A] 
., ,tbUtcl.. .. ~~~ bir celse nkte· 
ı.~ ;_ •irıı~r komite inin 
'4l)cı,~o.cq11ş r;i~· ölü bir noktay 
~~ c\ltn 1 g<trUnüyor. Sala· 
~lıı.ı tı taı-~D nıehafi.Ji Fran!IZ 

tdı,, "'Ql ea llldan gösterilen nik· 
JOr a sı~ ld • o u~u beyan 

You ----arda bomba 
'tıt41~ika lı "ako, 6 [A.AJ 
"-l:ııt~f olup U~O.ıneti kıtnauna 
{j~ ~dıı hır muddettenbcri 

l}tıltt ~ ~İ·i ~evkuf bulunmakta 
ııb~ ttı •. ~ tnn e . d . 
."'l '"tinde . ~eceği emıı--

tft\dt \tştllr. B· bır çok bomba bu
~ı llıL lt' Atııe .k d • • 

·~ "4111 biri n an evnyesı 
kur unla yaralan· 

• 

Kırat Boris 
teoekkiren eyabat .ı te 

olan Bulgar kırtllı Bori in AlD)an 
reisioüınhuru Bin.d nburgu ziyaret 
edece~i bildirilme tedit. Kıral 
Dorieio İtaly ·ı.ralı Emonu\'elirı 
kızıyla evlenece~i ve Almanyadan 
İtıılya)a ~cçcoeği öylcnmi ede 
hu h beri teyit P.don bir telgraf 
alınmamı tır. Anlaşılan Bulgar 
ku.ıılı daha bir müddet bekar 
kalmbğn ar r \ermiş bulunuyor. 

B ı lin. 6 [A.A] 
J,Jul ar kıı h B<1ris r isicüwhur 

Hindenburgu ziyaret edecektir. 

., mo a 

Kaplan derisi manto 
ngilterede 

h·rdenhire moda 
oluverdi. 

Bir manto bizim para 
il 10,000 liraya 

ancak çık biliyor. 

Bu seııe hıgiltereclc )aplan derisi 
mnotolar çok moda olnıu,. tur. Ingi
liz aricıtokrat kadınları anı ında şid
Jetle taammlım ed n l.ıu mantoları 
yaptırmak için Hindi tondn "ureti 
m hsu ad aralan kap) nların postla
rı kullıınılmnktad1r. 

J:i'oknt kUrl t nmaıniyle makbul 
olabilmek i~in lısttmJcki Sİ) oh kare 
lerin birbirine awmi dr.r rcd muva
zı olması şnrttır. Hnllmlci bu ~eraiti 
haiı deri ancnk s irmi kaplan içmd .. 
bir knplnndı:ı gorUlm 1 t dır. 

1 te yeni moda mnııtolnrın mtit· 
hiş pah~\Sl da lrnod n ileı i gelnıektc,'
dir. Fılhakikıı m l\bul bir kup) n de-
risi m nlo an 1000 · 1500 Ingiliz ı 
Lirssma tedarik cdılmekkdir. 

Türk parnqiyle 10000-15000 lira 
dile kolay! 

Taksitler meselesi 
Pnris, 6 [A.A] 

Mtitelın 1 lor l omitesinde t 
Schaclıt başlıca be 'rti mUrahlıasa
lann reisleriyle icr etti •i mtil~ · 
kadar hakkında izahat vermiştir. 
M. Schacbt im görUşmelere nit 
mütalenlıırını arkada Jarına bildir
miştir. Tak itler miktarı hakkında· 
ki m'\17ııkereye Puartesi gUnU 
başlan caktır. liıhiyettnr mehafil: 
son derecede ketum da\Tanmak· 

• 
ır 

lar a 
y: :ıamıyor ar. 

ParL, 7 (A.A l 
EX dsfor gn1ete i yazı) or: 
Frnıl a hil ·umeıi İtalya ile 

Fr n ın rı:ımı lıuluan 
hüııln mc •lel .rin halli için Afri· 
kadnki Fı aneu topr k e müsıem· 
Iı-·kclı'lri~ eit lıay ti menfaatfor 
mabfo~ ·alma ~a.rtiylc, krmalı 
muha k.. i'1a mi zakerata oiri~e c 
hnzır bul rım tadır. Çnt golü ve 
Fı'llıı snm -=nı.jr.cdc hhiz olduğu 
id ri \: idil t mcl~1clerinin müz, • 
kerat haricinde k iması tahiidir. 

Frnn a hü Omeıi memlek<'li 
dr:hilinde i ltnl an t cirlcrin n 
ticnıetiııc cu büvt\k teshirb g ı · 

ıermekten hiç hir vııkıt geri dur· 
madı !lnd n c"ck mün' İl ticari 
ureti tec;vıı ııin l>a,.ka hır ~ekle 
konulması hu usund daha geniş 
dovrantnağa mütemayil bulunmak
tadır. 

amdi heyin kızı 
\ iynna, 6 jA.A] • 

Yiyoua elçimiz Hamdi heyin 
büyük kızı bu sabah ''efnt etmiştir. 
.Malıafili Sİ}& İ)C ve fili}e tarafın
tlau tee urıe kıırşıl nan bu ziya 
mun ti) Je \ iyana matbuatı 
elçimiz Hamdi heyin kederjne 
ecmiıni bir urette iştirak etmek
tedir. 

1929 

ay n 

-22-

Görülmesi, yalnız görülmesi 
değil, tasavvuru bile insanın tüy· 
lerini 8rpertici b · r manzara : 

(Blois) şehrinin büyük kilise
sinin karşısındaki gen\ş meydana 
bütün hıristiyan halkı kan ter 
İçindi kakr,;ık kucak kucak çalı 
çırpı taşıyorlar. Meydancı ayrı 
ayn ve öbek halinde yığıyorlar. 

Hepsinin de simalarında kilisP
nin nşıladığı taassup ruhunun val -
şi bir sevinci okur yor. 

Ne olacak? 
Bnnu anlamak için ğene bu 

meydanın bir köşesinde kılıçlı 
ve bnltala halk kuwetleri muha
fazasında yerde sürünen, eli kolu 
bağlı inleyen insan yığınlar na 
bakmak kô.fi. 

Bu insan yığınları, bu eli kolu 
bağlı beşer sürüsü hep Isa mer..-
suplannın mağdurlarıdır, içlerinde 
neler ve kimler yok? kucağında 
iki cylık çocuğa süt emziren an· 
neden iki büklüm olmuş ve yürü
meğe takatı kalmamış ihtiyara, 

TO~ün ld re i bir prop g nd 

• 
\nıcriknn adliye i 'ıı ingtonun en nıntuı ~en inlerinden hiri 

olon i tcı· Bro\\ n He karı mı halkı tiltUn i9nwğc teşvik ettikleri 
için dörder ne hap e malı um etmi . fi ter Brm n ktlrı ı ile 
bir o İ)eteck> bulunur en nrkadaş1arın d nıi ki: 

'·Düuyadn en büyük zev ·ım signra içmektir. Bence sigara 
i mf>~ en in anlar luıyııtm nınun ını bilme) en in nlnrdır. '\ .nşn· 
ı.ııı ıgar ! ,. 

Zen •in Ameriknlııım karı ı dıı o ıradn U)tığn kr.lknrak 
oc 1111 ı fikrine j tirak ettiğini sö) 1 mi , c U ter Bro~ n gihi 

o d ~ n • ın ignrn di) c lınğırnıış ... 
1 tc hu 1ımli c Amerikan u<lli)esi turafıııdnn derhal takip edil· 

mi .' mil oııerlc knrı ı Amerikalı ' tonda tarı i •nre içme«c 
tc~\ ık ' binul't:ee Hıhntı umunıİ) uin hnleldnr olmn ınn çnlı -
11klarınd n dörder sene hap e ınohk nı ·~ilmi lcrdir. 

... lizim bittin inbi nr idare i bir propagaıuln filmi yopmı • Biı· 
tün J taubul ioern 1 rındn gö teriliyor, y ında 'rups inenı · 
lar ı da d •ö teril cek imi • Mc,·ıu u : 

. • - Bir kadııı tütün içmek jçin koca mel n o~ rılıp bir er e· 
rııım metre.si lu)or .• 

2 - Bir c;ı·kek bir tek sigaraya knı-ı unu, gözl rinin önünd 
bir bn k ıyln kucaklaşıp öpilşme ine n1ü ade edi)or. 

3 - 1 · kiiçilk yn' ı·u mektepten kuçıp gilndelikleri ile en ucuz 
dıı inden Lirer Jl ket sl"'nro nhyorl r ve teuluı hir kö ed kar ı· 
lıklı geç<'rek bir birlerlııin ) iizUne dunıun nvutU) orlur ... 

4 - Bir eııç kudm bh· yenice pnketi için koca ı e\ den cık· 
tıktım nra pencereden iç ri ndnm nlmnk zilletini kobül edi):.or. 

5 - En onr bir dnın özünün önünde oşılıı) in dudnk 
dudni!a i)pf en karı 1J11 yene icarı ıuın ıkı tar fmdnn verilen 
bir det ı • :re şeı efine affediyor .. 

ziz J. rilcr t ltün idaresi propa andıı lçtn Jşte hu filmi Ame 
rika a gönderi. or... E. • 
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A 
Muharriri : K61Wlettin Şükrü 

• • 
ırı 

j 

1 

Zengin • 
>ır 

• . ~ 

ıgı ız 

horc 
arısına ait 

ver iy ceğini 
ilan etti. 

Bu h dis ingilte ed 
büyük b r 
k evlit tti. 

lngiltrrenin mnruf fılm amiJJerin· 
den 'f' ı n ini rindrn \I. \iaurire 
:Elue~, M ... lz bel El oıu i nı"ndc ki 
me 1 ur ın ma ., ld zır ın kocn ıd r. 
Bu zat ;:;: nl r ı- zet 1 re 1 arı 
hakkında gnrıp bir ıl"n gondcrmiştir. 
Bu ıl-ııd di) or 1 i: 

" Beıı in m:ı ıı ill riud n l\I u 
rice ı:ıue~, ineına .'.ilcmınde "Mi 
17.nb l El on ,, n miyl ı tılıllr etıııi 
olan ze\ <'<'mm t•mrinfl J, • ı derecede 
nal.it para t h is etliğıın cilıet1t, mu· 
maileyhanııı bir rrluıa borcunu tnııı· 
m:ı\aca ımı bıl'unıum müccdıcrat. 
m~ıl.ı v J,adın ]C'\ azımı tuccnr 'e 
e mıfma il n cdniın ., 

\1. El C'I\' 117.t'l 1 rı ın O\ da 
400 lnj!ilız Lira ı tah is etmi tir.· 

Mi 1 1 om l ondranın j raf ve 
cf: h h) 1 mll t hır g\ı el kadın) • 

rıııd • l iridir. 

Fransa, tal ya 
Pari , 6 (A.A] 

"Jornnl,, gazete i or Chanıher
lain ile 1u oliııi nrnsında , uku 
hulım ınulfıkatm ferda ında ltalyn 
ilo Praıısa arn ındn Ur'atle bir 
itiliif hu ul nu temenni etmektedir. 

Pari 6 (4.. J 
Gaz t it r l rıkan bazı lınb rler 

hiliifma olarak aliilıi) cllar m hafıle 
tmzuran el) nn İtnhn ile cere)aD 
cd n miızakerf'lcr tabii ureıte de· 
'anı etmektedi F :-cm hiç bir 

' ni t,.klı tç bulunmamı~ur. 

3 

.. 
a ev er 

y dı. 
ıy r adı. 

yirmi yaşmdaki genç delikanlıdan 
on beş yaşındaki körpe genç· 
kıza kadar her çeşit yahudı halkı 
\ar. 

Bunlar, (çocuklarımızı yahudi
ler çalıyorlar ve iğneli fıçıya ata
rak kanlarını emiyorlar) ittihamı 
altında isyan eden Blois hıristi
yan halkının intikam vahşetlerine 
hedef olan Mus evlatlarıdır. 

Akıbetleri ne olacak? 
Bunu da anlamak için kilise 

m ydanı daki hazırlığa bakmak 
kafi. Bütün bu faaliyet, bu ta· 
şınan odunlar, çalı ve çırpılaı 
hep bı.: betbahtlar için. 

Ne yahudi sermayesinin kuvve 
ti ne derebeylerinin, Fransız 
asılzadelcrinin kendi menfaatları 
için yaptıkları, ğösterdikleri ya
hudi sahabetliği bu hıristiyan 

t.avassubu kurbanlarını arbk kilse
nin şaha kalkan kininden kurtara· 
maz. 

Tarih;n (1171) senesinde {Bl
ois mazlumlan) ismi ile kt..tydet· 
tiği bu ilk zulüm, ilk katliam 
işte bu suretle hazırlanıyordu. 

Akşama doğru bütün ihzarat 
bitmişti. 

Meydanda tam otuz bir çalı, 
çırpı ve odun kümesi yükseliyordu 

Ortada büyük bir ateş yakıl
mış ve bu ateşten etrafa kilisenin 
günlük kokusu saçılmıştı. 

Elleri haçlı sopalı papaslar 
indi dua1an ile haleka olmuş Çar
muha gerilen Isanın intikamını 
alacakları bu günü tes'it ederken 
çoluğu çocuğu ile biriken halk 
akşamın gurubu ve günün son 
ışıklarının önmesi ile beraber 
parlayacak olan intikam alevini 
seyre koşmuşlardı. 

Eli kolu bağlı olan kurbanlar 
kuvvetli cellat bilekleri ile sa· 
bahtanberi atıldıkları yerden 
kaldınldılar ve doğruca hazırla
nan çıralı odun yığınlarının üzer-
lerine götürülüp birer direko1t 
bağlandılar. 

Blois kilisesinin Laşpapası 

bir dini zafer duası okudu. 
Baldırı çıplak serseriler elle

rinde meşale, odun yığınlarına 
yaklalştılar. 

Bir an sonra otuz bir kümeden 
otuz bir alev fışkırdı. 

Ortalık adam akıllı kararmış, 
güneş gurup etmiş, gecenin zuh 
meti (Blois) üzerine çökmü tü. 

Çalı çırpı ve odun yığml . 
rından yükselen alevler ilise 
meydanına kızıl bir renge boyar· 
ken diri diri yakilan yahudilcrin 
can acısından yürekler paralayıcı 
feryadı coşkun hıristiyanların mu· 
zafferiyet ve kurtulu naralnn 
arasında gayip oluyordu. 

(Bitmedi) 

Tahdidi teslihat 
J .. ondra, 6 [A. 1 

Rö) ter ajan ının Washington 
dan h l r aldı~na göre ttıhdidi 

tc lihat ihzari komitesindeki Am ri· 
k mlırahlı larma bahri de,·letlerden 

her birine mua l)CD bir tonilato 
ınikuınmn tayin 'e te piti hakkın· 
dnki tt>klifin tekrar dermeyan 
cdilm i i~in talimat verilmi tir. 
Hei frlimhur l\f. Hoo\er Amerilun 
<lonanma ına ni belen diğer do· 
naum 1 nn hnrp kıyınetini tayin· 

t1eıı 'ı• mUttcbidei Amerika !i 
m mn ın edebilece lıir nıUvaze

nenio muhtelif donanmalar ara• 

ında t 'si için bu c as Uzerinde 
ıahdidatın icrn ındsn ibaret bir 
eureti te viJe iltizam etmekte • • 



Her 911n blı mes• 

illi m lraı c n 
Yer yüzünde kaç iman var? 
Bir kısnıı resmi rakkamlara. 

diğer kumu fenni tahminlere gö .. 
re en son ya~lan hesap şu ne .. 
tkeyi vermiştir: 

l Miliyar, 895 milyon! 

Bu yckfinun büyük bir yanlı~ 
olmadıtmı zannediyonım. 

Amcrik ve Okyanusya, Afri
kanm ortalan ve cenubu keşfe
dilmeden evel beni-beter bukadar 
çok değildi. Yeni ilimler, ez· 
cümle ~11dayı artırıcı ve sıhhatı 
lforuyuou ilimler, ilmin aan'aUa· 
ra tatbikı, nak iye vasıtaları in· 
sanları çoğalbkça çotaltb. Sal
im hastalıklann, kıtlıklann azal
:nası da yekunu kabarttı. Harp
lerin· ardı gelseydi, elbette beni
bcşctjn mıktan elli milyon kad r 
f8z1a olurdu. 

Demografi yani nufus ilmi ile 
uğraşanların ifadelerine göre, bu 
ent:lerdc nufus asla eksilmiyor; 

bil'akis P.ek çok artıyor. 
Avrupa kıt'asında tezayüt az; 

lakin diA"er kıt'alarda çok. Art
ma nispeti şu cedvelden anla· 
~labilir: 

Avrupada .. senede ve yüzde:l,1; 
Amcrikada: 2,2; 
4syada: 0,8 (en az); 
Mikada: 1,2; 
Okyanusyada: 3,3 (en çok). 
Eğer kıtlık, salgın, harp gibi 

ıetaketle.r olmazsa, alimlerin tah
mfulerine nazaren 1935te, yani 
altı sene sonra, insanlann mik· 
tarı iki· milyan 83 milyon geçe
cek! Hele yirminci asnn ortasın
da (1850) nufus iki buçuk mil
yara yaklaşacak (2,422,000,000)1. 

Mütahassıslar hesaplarını da .. 
ha . ilerlere götürmüşler. Asrın 
ortasında muhtelif memleketle
rin ahalisi şu yekunları bulacak 
(kavis içindeki rakamlar şim
diki nufustur; her rakam mil
yon ifade eder): 

Fransa 49(40); İniiltcre 61 
(45); Almanya 79 (61); ltalya 
50 (40) ... 

Türkiyenin, ozaman nüfusu ne 
1labilir? Maatteessüf nufuzumuz ne 
nispette arttığına dair elde mev
suk veya gayri mevsuk hiç bir 
rakam yok. Fakat artma mıkta
nnı arazisi çok, ahalisi az 
memleketlere kıyas edersek 25 
ıpilyon gibi bir tahminde buluna
hiliriz. 

.... Varsın hazreti Ademle ha
zreti Havvanın zürriyeti üresinf 
Asıl mesele Arz denilen kürenin, 
küçük yıldızın iki bucuk milyar 
insanı besleyip besleyemeyeceği
dir. Erbabını düşündüren nokta 
işte budur. 

ilim, fen, san'at durmuyor, 
nütemadiyen ilerliyor. Meşhur 
imyager M. Berthelot ~imyanın 

tarakkisinden pek ümitvardı; hap 
kadar bir gıda, bir damla bü· 
yüklügünde mayi ile, gelecekte, 
fennin insanları iaşe edeceğini 
farzediyordu. Belki uzak bir is
tikbalde bu netice elde edilir; 
l.ikin şimdiki halde beni-beşer 
nzkının tedariki için toprağa, zi
raata muhtaçtır. Acaba yer bu 
kadar insanı doyurabilir mi? Bu
na kimse ihtimal veremiyor. Gar
bi Avrupa çok sıkıştı: İngiltcrede 
l,400,000 amele işsizdir. 

Belçika fevkl8de daraldı. Ja
ponlara adaları kafi gelmiyor. 
Almanyada, ltalyada toprak az, 
insan fazla. Arazisi geniş olan 
memleketler muh.acir kabul edi
yorlardı. Onlar da kapılarını ört
tüler.Geçen senelere değin Ame
rika: Avrupatıın fazlasını olıyor
du. Lakin, nrtık, bu siyasete ni
hayet verdi. 

Mütahas ısların tahminlerine 
göre yakın bir zamanda, nüfusun 
artması yüzündeıı pek büyük ikti-

sadi buhranlar olacak. Büyük· 
Britanya. Belçika misilli şehirleri ressaı1 kalabalık ve çok ülkeler ahaliye 
yeyecek yetiştirmekte son derece 
güçlük çekecekler. Zirai mahsul
ler ihtiyaca yetişmiyor. Bunları 
müstemlekelerden getirtmeli. O 
halde hayat pahalılaşacak. 

Semithnaınını taşıyan bu ressamı~~~ 
~--.genç fütür·sı san'atkarlarla a ... 

lay etmek için yaptığı "A ylr 
1 

ev not hananes tüdey ~ ism-, 
Her yerde köylerden şehirlere 

doğru bir akın var. Amerikada 
bile böyle bir muhacereti istatis
tikler kaydediyor. Eğer bu cere
yan durdurulamazsa iş fena. 
Küreiarzın yetjştirdiği mahsulat 
insan1ara kifayet edemeyecek, 
müvazene bozulacak. İşte bu se
beb., mebnidir ki Amerika, mu
hacereti - dışardan Amerikaya 
insan gelmesini - hemen hemen 
yasak etti. 

indeki tablosuyla 
. bir harika ya

rattı. r· 

Faşist ftalya ise bütün mem
leketi köy lıayabna sevketmeği 
siyasetinin bir umdcsi olmak üz
re ilin etmiştir. 

-~)~ 
Biz kendi işimize .bakalım. 

Nufusumuz seyrek, toprağımız Ress m 2 ard• 
mebzul. Japonyayı, lngiltereyi, n Smit:h kuv .. 
Belçikayı tehdit eden bu mes'elc v tlll ve p rlak 
bizim için yoktur. inşallah geniş bir çift göze ve 
arazimizi liyıkı ile ekecek ve imar 9!EJ"!ş bir e' 
edecek olursak mahsulümüz bizi mahktir. 
iaşe ve idare etmek şöyle dursun, 
hatta sıkışan yerlere de gıdai 
mevat gönderebiliriz. Demek ki 
i~ bizim için bcrakistir.Biz cenu
bi Amerika, cenubi Afrika, Ok
yanusya gibi bir istikbal memle-
ketiyiz. Her vakit fazla nufusa 
muhtaç olduğumuzu söylüyoruz. 
Memleket henü:r: istediğimiz gibi 
imar ve zenginlik kaynaklanmız 
hakkı ile istismar edilmedi. 

Başvekil ismet paşa, Malat
yada söyledikleri nutukta bu 
ciheti sarih bir şurette ifade 
ettiler. Bizim için hava boş. Her 
halde, iktisadiyatımızı bir avru
palı kafası ile tanzim edince Gar
bın nufus buhranından zarar 
görmek şöyle dursun, istifade 
bile ederi:ı:. 

İngil~ered'.e yenen ekmek, et, 
ynğ, pirinç, v. s., dünyanın öbür 
ucuudan, Kanadadan, Avustu
ralyadan geliyor. 

(T ees.,llfle kaydedelim ki son 
buhranda biz de oralardan gıdai 
mevat getirttik.) Halbuki biz is
tihsalatınıızı bir az sıkıştıracak 

ve çoğaltacak olursak Garİ> ta 
Kürreiarzın sonuna kadar git· 
meğe hacet görmeden gelip iste
diğini bizden alır. 

Kuvvetli, büyük, zcnğin, mü· 
reffeh bir memleket ve bir mil
let olmak için ellerimizde her 
vasıta var. 

CELAL NURi 

Sadullah bey rahatsız 
Seyrisefain U. müdürü Sadul

lah bey dün akşam Ankaraya 
gidecekti. Rahatsız bulunduğun
dan azimetini tehir etmiştir. 

ve ilan tarif esi 
Abone ücretleri 

Uç aylık Altı a~lık Senelik 
Dahil : 5 9 l7 lira 
Hariç için : 9 16 a3 
Adres tebdili için 15 kunlj gönde· 

rilmeli. 

crellerl 
utund eantiml 
rfndıı 25 kuru~ 

Be)nd 50 .. 
DördUncU c 80 c 

UçUncü 120 c 

lktnCl 200 .. 
Banka vo mUessesııtı l\Jaliyo ilAnlıırı 

hu ust tarife)e tabidir. Ticaret mUd· 
Uri~ etinın, irk etlerin tascili hnkkınd· 
aki illiolnrile katibi adillikler \ e ano
nim irketler ilanları, snntimi otuz 
1'uruştur .• De\air iOe mUess tı res
mh e ilinları Turk mektepleri ve nsarı 
mUnte~ire ilnnlln santimi > irmi 
kuıu;tur. 

aeeıııı•~••eeıeeıeoeııeıe 

San'at aleminde Bol~evikliğe 
benzer bir çı~ır açmış olan Fütü
rist san'atkarlar, telaş ve heyecan 
içinde .. , Fütürism semasında do· 
ğan bir kuyruklu yıldızın pa.ı. 
laklığı karşısında gözleri ka
maşmış, nutukları tutulmuş, cihan 
san'atında yeni bir dehanın ku
dümünü selamlıyorlar. Pavel 
Yerdonoviç. 

Düne kadar biç dir şey ifade 
etmeyen bu isim, bugün her şey 
ifade ediyor, bir din, bir kitap 
yerine geçiyor ..• Pavel Yerdono
,;ç fiitUristlere taş çıkartacak 
kadar fütilrist, dadaistlerin kabı
na varamıyacakları derecede 
dadaist, kübistlere parmak ısır
tacak mertebede kübisttir. Bar· 
cusi, Strobovski, Duccha, Stone 
gibi müfrit ressamlar onun attığı 
bile olmazlar! 

Kimdir? Nereden gelmiştir? 

Hangi meçhul üstadın fırça
sından feyzalmıştır? 

Bütün bu kadar gürültüye se
bep olan, Nevyorkta açılan yeni 
san'at sergisinde teşhir edilen 
"Vecit" isminde bir tablodur. 
Şimdi karilerimize derhal, bu 
tablonun dercettiğimiz müstnnsah 
suretine bakmalarını ta .. ·siye ede
riz; bu resim, mekalemizi isti
fade ile okuyabilmeleri için kendi
lerini fütürism hak.kında lazım 
olan fikri verebilir. 

Yalnız şunuda unutmamak la-
zımdır ki bu resim Fütürism san' a· 
tının meçhul dahisi mahut Yerdo
noviçin kariha ve fırçasından 
çıkmaK itibariyle bu nev'in "eks
tra ekstra" bir nümunesidir. 

Pariste çıkan "Doğru ve gü
zel Mecmuası" diyorki: 

"Sükunsuz bir mizaca ve bü
yük bir istiklale malik olan Pavel 
Yerdonoviç her kesin gittiği yolu 
takip etmekle kalmamıştır. 

O yükseklere çıkmağı, icap 
ederse, derinliklere nüfuz etmeği 
tercih ediyor. Ruhu sarhoşluk 
içinde mestoluyor, kendisi bir 
mutekifin, istırapsiz ifade edi
lemiyen can çekişme azaplarını 
çekiyor. Pavel Y erdanoviç kim· 
dir? n 

Laypzikte çıkan " Asrın yeni 
Ruhu" ismindeki gazete Yerde· 
novıçm genç bir Romanyalı 
olduğunu baber veriyor. 

Gazeteler bu meçhul dahinin 
fotograflarmı basıyorlar. Hayreti 
San'atlarm ruhi jstirapları foto-
ğı:efta bile belli oluyorf... 

Bunun üzerine I!luhtelif mem
leketlerde çıken san'at mecmua-

lan Yerdnnoviçin hayab hak· 
kında malumat veriyorlar. Genç 
artist memleketinde sefil ve pe· 
rişan yaşıyor, san' abm takdir 
edecek kimse çıkıp kendine el 
uzatmıyor, açlıktan ölecek rad
deye geliyor. O zaman Amerika
ya gidiyor. Ne yazık ki tali ora· 
da da yüzüne gülmiyor. 

Bu büyük dahi nihayet kırta· 
siyecili§"e tenezzül ediyor. Pavel 
şimdi kalıforniyada imiş, kendi
si bel~i de müteverrimmişl 

Pariste çıkan ''Revue Monda
ine" esrarengiz Y erdanoviç bak
kmda bir çok takdiramiz sözler 
s8ylcdikten sonra: 

"insan hayatının facia ve muz
hikesi onu merak içinde bırakı
yor ve kendisi resimlerinde ruhu
nu bu aksülamelini pek canlı bir 
surette tasvir ediyor.,, Diyor. 

Gazeteler bu büyük Fütürist 
dahiyi methte yarış ederken Pavel 
cenapları da bir kaç şaheser daha 
meydana koymuş. Bunun üzeri
ne fütürist ressemlar bir içtima 
aktcdip bu mütevazi üstadın Ka
liforniyadaki inzivagahına bir 
hey'eti mahsusa izamına karar 
vermişler. Hey'et intihap edil· 
miş ve müstakıl Ressamların hür-
metlerini üstada iblağ etmek üze· 
re yola çıkmışlar. 

Kaliforniyaya gidince aradık
ları adreste karşılarına Mr. Smith 
isminde bir edebiyat muallimi 
çıkmış! 

Hey'et reisi: " - üstadı muh
terem Pavel Y erdonoviçle müşer· 
ref olnıak istiyoruz ... " 

Mr. Smith: " • Buyurunuz. Ara· 
dığınız adam beniml..n 

Acaip şeyi.. Vah zavallı üstat .. 
Bu muhafazakar muhitte "Smith,, 
namı müstearı altında yaşamağa 
mecbur olmuş!.. 

Hey' et azası, şapkaları elle
rinde, içeri girmi~ler. Mr. Smith 
baklayı bir an evel ağzınden çı· 
karmakta istical ediyor: 

" - Efendiler, diyor, sızm 

anlayacağınız Yerdonoviç isminde 
bir kimse yoktur. Yerdonoviç 
benimi Dikkatini~i bu kadar 
celbeden resimler benim eserim
dir. Fakat ben ne san'atkarım, 
ne de ressnml Resim yapmcıyı 
mahalle bakkalının çırağı naka
dar bilirse ben de okadar bilirim! 
Tablolarımda hiç bir fikir yoktur; 
hepsi serapa saçmadır, hezeyan
dır! Anladınız mı? 

Mr. Smithin bu sözlerini teva
zu ve istihzaya hamleden hey' eti 
mahsusa azası gülümsemişler! Mr. 
smith devam etmiş: 

• - Efendim, zevcem hünerli rueydana çıktı 1 AnladtW 
bir portre ressamıdır. Fütürism yoksa daha anlatayım 'Lfll? 
namı altında ortaya çıkanlan Bunun üzerine Fütürist 
saçma şeyler her kesi bu kadar samlar hey'eti reisi gayet 
meşgul ettiği halde, karımın cid- bir tavurla bir iki öksürmÜŞı 
den san' atkarane olan eserlerin· başlamış: 
den hiç bahsedilmemesi fena bal- -"Pavel Yerdonoviç!"Sffe 
de sinirime dokanıyordu. Bir namı müstearı albnda hih 
gün karımdan bir resim beziyle nizi saklamanızı istilzaJıJ 
bir fırça istedim. sebep her ne ise, bizce ttl 

"Nasıl bez? Nasıl ffırça?,, di- remdirl 
ye sordu. Nasıl olursa .olsun de-
dim. Rasgele bir kaç. tulum da [Hayret sırası bu seftf 
l:>oya aldım. Bir saai kadar meş- t.aıafa gelırl ] Şa'hc-... •1 

gul olup becere bildiğim kadar müstehZiyane bir tarzda t 
bir vahşi kadın resmi yaptım. niz dehanızın hususiyetiyle 
Ağzına alabildiğine muz doldur- ahenktir. Anlıyoruz, Mr. ) 
muş, b!r demet muzu da havaya noviç, anlıyoruz!,, 
kaldırmış bir vahşi kadın!... Ar- Zavallı Mr. Smith reisitı 
kasına da, fütürist resimler de sözlerini işiderek bogulms rJ 
gsrdüğüm tarzda. sine gelmiş. Saatlarca söıl: 

sözüm yabana l - bir hur· hakikat olduğunu anlatınıW 
ma ağacı bir de ölü kafası yaptım. hşmış, nufuskağıdmı göst 
Oldu size bir fütürist tablo 1... Fırça, boya getirerek önle 
Bunun ismini evvela - meşhur resim yapmış. 
bir piyasa şarkısının ara name- Fütüristlerden biri korl." 
sinden alarak - yes, we have ka söze karışmış : 
no bananas to • day 1,, O ;% 

- " stat, haddim 0It.ıı9ı 
[Evet, bugün bizde muz yok] 

· · 1 d k karşımızda yaphğımız bu 
1 sonra ışın a ayı mey ana çı ar "ilham,, ismini vereceğim 

korkosuyla bundan vaz geçip 
"Vecit,, ismini taktım." terem Üstat!" . ~ 

işte sizi ve kafadarlarımzı ay- Siz meçhul ve kutsi ~ır dı 
larca meşgul eden mahut tablo tin elindeki aletsiniz. Şı~$ r 
bu suretle vücuda geldi! Anla- lıyorum ki siz bunun farkıtl. 
dınız mı? ğilsinizl Bu haliniz kadrill~ 

Fütüristler fena fena birbirle- k d"h Zat ıı 11 

at a a arttırır. e ·b• 
rine bakm~lar ve bir türlü an- dahiler kudretlerinden b1&' 
famağa kail olmamışlar. Dahinin dirler. Siz bir dahisiniıl 
bu yolda idarei kelam edişinde renk! Ne insicamsızlıkf ... t 1 

kim bilir ne mana vardır?!.. Bunun üzerine bey' et 0 ~ 
Ressam SmitJ. devam etmiş: daha fazla rahatsız etmeJt'le , 
"-Bizim mahut •Vecit., tab- kalkmışlar, Smithin bütiİO ~ 

losunun Fütürist sergisinde 1500 lerine ragmen işin alaydsd.0 
dolar mükafatla taltif edilmesi bir şey olmadığını anlaı119 ·stl 
doğrusu beni çok şaşırttı. Ne şarı çıkmışlar. Ah bu fütiitJ 
yalan söyleyeyim bu kadarına ıee...e...._......,~~iiiiiii~iiJiiil~ 
tahmin etmemiştim 1 

Bundan cüret alarak bir de 
"Perestiş" tablosu yaptım. Alas
kada bir direk önüne çömelmiş 
bir kadın bir yılana karşı dua 
edi_yoı ... 

Doğrusunu ister misiniz? Ben 
gene Hattı üstüva civarında vahşi 
bir kadın İstiyordum. Fakat bo
yalara yalnış intihap etmişim. Res
min zemini kar gibi oldu. 

Bunun üzerine - resim bezini 
ziyan olmasın diye • kadının 
üzerine bir az esbap giydirdim. 
Bu suretle kadın cenuptan şi
male geçiverdi. Baktım bir çok 
boş yer kaldı. Haydi oraya da 
bir yılan re~rti yapayım dedim. 
İşte "Perestiş" tablosu da böyle 

Bir kaza 6 [~ LondrB1 
• j 

Nuyorktnn Sunday V ' 
gazetesine bildirildiğ'İJ1e 

9 
Pari namındaki 34 bin 46 

Fransız transatlantiği ke 
l ı . 

sis esnasında Brool ) 
rınela çamur sığlığına ot~ıı 

Gemiyi yüzdürmek h 

ı taamın sarfetliği bütün 

akim kaldıktan başk · c ı 
smda gemi çamura d 1ıa. 

ti nt• sap ımrnışlır. Transa 
tarmnk için 15 çataoa 

rilmiştir. Vapurd.. 1 

vartlır 
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baoı!!1 nıaçtunna bu Oıme günti 
~ l'l'lası mukarrer iken hava-
~ "ltnllfttı olması dolarywile 
~ ~rtv' .. Beştktı~ ye Sfl'ieyımı· 
~~ " Vera ına9larmuı yapılama-
~ ~u.r • ıJk 1118'91ar1na 
~ edümemit olmakla 
~ lllınlaka ittbol heyetinin 
~ 118 tlıarip efdRi filrietüM rıa
~C° ltıenıt oampifana ma9larma 
-~ hattsıwıq ftemektir~ 

heyeti bir karar ittihaz edecektir. 
Fakat verilecek kaı-arın bir an 
evet ittihuile idmanoalara tebligat 
ifası icap eder. 

Voleybol @ampıyona~ı 
Ietanbut mıntakaeı Voleybol 

birinciliğinin fınal maçı geçen 
cuma yapılacaktıı. Fakat, yazd.ıği· 
ımz vçhile vaziyeti keyfi bır şe
ltilde idare eden mıntaka voleybol 
heyetinin karaku~i biY kararile 
bu final m89J bu haftaya talik 
edildi. Fakat bu maçın bu hafta 
da tehir edilmesi ihtimalinden hah· 
sedilmektedir. Filhakika hu hafta 
Galatasaray -· Be~iktaş maçının 
icrası e~ri vaki olıırsa böyle bir 
tehir •• idarecilerin zihniyetine 
göre· çok mümkündür. 

Kır koşusu 

~ vubıa ffBlMı tıtddı- hadisesin· 
~tb..~ra ~ yelli bir meae!e 
lat~~ &.ı hafta yapuıwak maç-
1.arta llOtba hanıileridir f 8il'inoi 
Caıa Yapılması icap eden Be§iktq· 
trıaç}tas~y, Vefa • Süleymaniye 
d~v:r:tı . tehir edilmif sayılarak 
~t l'lıbayetıne mi talık oluna
tıııı ~t: _Yoksa lik maÇlarmın he
~a ~lamadan tehire uğraması 
be\ıe~ dikkata alınarak fikistüıii Galatasaray - Beşiktaş maçı 
~Ya b urnunıiyesHe bir hafta son- dolayışile talik edilen kır koşusu 
lecek .1rakılmasımı muvafık görü- galıha : tıpkı voleybol ~ampiyona· 

tır? sı gibi . bu hana da yapılamaya-

ditin~itinci ihtimalin kabulü tak- caktır. Çünkü, tehire sebep olan 
~oı \re bu hafta Fenerbahçe . Hey- Galatasaray · Be~iktaş maçuuıı bu 
YaM e Harbiye . Kuleli maçının hafta yapılması muhtemeldir. 

beye:~as1 lazımdır. Eğer fikistür Bilardo şampiyonası 
~iikı Utnurniyesile talik olunursa Bir bilardo şampiyonası yapıl
leynı ta~ · Galatasara), Vefa - Sü- ması ihtimalindeu geçenlerde bah-

~ntye maçları icra edilecektir. :oetm i:. tik. Is tihbaratımıza nazaran 

J,~ Şı~ndıye kadar kabul ve tat- yakmda gayri resmi mahiyette o' 
Cala~ıleu esa::ıa na:uı.rnn Beşiktaı_i- mak üzre böyle bir şampiyona ya
llıani a aray uıa1:tmın Vefa . Süle} • pılacaktır. Bu ~aınpİ) una iki kısım 
te }e lllüsabakasile birlikte dev- olarak yapılacak Vt' tecrübeli. eı,ki 
~it. <ı~~na tP-hiri !iizım gP,}mekte- bilardocular ayrı, gençler de ayrı 
............. !!~ usta mıntaka futbol olarak karşıla~acaklardır. 
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A.ı ı 
l'llcıııyadanl 
t'tlektup 1 

ı 

Buhran ve 
kabirı.a. 

~ i 
Berlin 10 .Mart 1929 

~ll.k~~~~hyaJaki siyasi fırkaların 
~"'dı: r \ narşı hücumları son gtin· 

t v11/l alıtştı. M. ~1uller müşlrnl 
~ô.l'e~? ette bulunu} or. Cünıhur rel,;i 
~~ uı· liındeuhurg dalii mevcut 
tı.ıle a.ta gulebe edemi\ or. Bu :)t:· 

'ttırıd rtıU~arUnileyhin cÜmlıur ri\ ıt· 
tı ltla,h ıı ~ek.iteceği de :;av i oı du. B::ı.
(:Uırı1ıll;l1~·le nıure~al hin<lenburğu.ı 
rar 'etnı?'a 1::tinden çe .. ihneğe ka
~t. 1 ul<luğuda lıe:an edilmek-

}\ ) eni . 
1\ Üttis 

0 
u kabıneyi ticaret nazm ~I. 

ti'- in 
1 
° 'e yalıutte :\1. Şı.uıuvan 

11b.eiı.ted~~k1J edece~ioe ihtimal ve
ttt,1 ır. Hariciye nazıaı M. ~t-
llıeai ih:dt !eni l\nl>incyi te~kil et· 
b #t)Qı trıal1rıden balı. olunmaktadır. 
t "1tt,ııı;11Ya dahilinuc>ld iktisadi 
~~ihtsi r,_ harici si\ 3 etteki muvaf. 

l 
hrahı thkler vazi \"etin bu derece 

l:ı •• l 'h . 
ltı4~1tır, SU! aya girmı;sine llehep 

~ lktıaatJ· 
• 1llr·r 1 

1 hulıranın izale~i iı:in M. 
•t <aLi 

tıere VP nasının yaptığı tedbirler 
l\t hnerni~tir. 

Ilı trıcıııv 
.ı DiL· ·anın dı·mir liumur ku-
'llı ı:ı•uı sa . . ' ' 
~ ltlu~ f(b n~) ı fobı il,alıınn<la işler 
,:

1de Lu.ı 1 ıdır. Ru yuzden i 5lz bir at ·1 ilitı Uııa_ıı, ıoefakı iı,·inde J,altın 
C;ı ~\or. llunu~ıarı nıiı\(mlnra haliµ' 
\t: l , bı gıl ı huhrnnlı ı umumi ti· 

ır, rırıetı"t' ıııııumı lt·-ir elmeb.· 

(tı bi~er 
lı. 'ilfııık· taraftuıı lıarici ~iyı"•eu ... ı, i 

Ilı 1 l-1 zl ·, 1 L ı tnf'\l'lll ıt!rll'.lll rı 
~<ıı 1 it tı: 
~. ıı ı 

) 

daki ınUı.akerelerin son günlerde al
dığ'ı şeldl Umi<li takvi,:ı e edecek bir 
nıahi~ ette de~rildir. M. Mullerin ka
binaı;ınııı i-=tinat ettiği ı.ı>l Ct>nah par· 
tileri )erine sa~ cenalıııı. ınuh:ıfnza
kirlar n, millh ctperver' ıin rnzivete 
hii' im olac:> ları'ldJn dıı b:ıhı::edil

nw: tcdir. 

Çıplak kadın rebinıleri 
Beyoğlundaki Folo franscnin 

cameki::Dlnda bazı \tplnk kadın 
fotoğraf ve tab!o!arı teşhir olun
maktadır. Vukubuie1n bir ihbar 
üzerine bu tablolar tetk·k olun
mak üıre müddeiumumiliğe ge
tirilmişti,., 

Çırçıplak teşhir olunaı. bu re 
simlerin sanatkfır .• nc bir kıymeti 
olmadığı ve müşteri celp etmek 
gayesile vitrine koyu~dugu iddia 
olunmaktadır. Kevfiyet tetkik 
olunacak ve eserlerde mugayiri 
ar ve haya bir şekil görülecek 
olursa Foto Franse sahibi hak
kında takibata başlanacaktır. 

Profesör Zi nğer g;f\-ldi 
Ş ker hastalığı ve ihtilfitt b 

haH mda bazı konfcrnnslar vt>r
me • üzr~ şehrimize da\.'C1. olunan 
Av_,.uryalı profesör "Zinğer .. 
dün gelmiştir. Profesör Zinğe< 
Şe'a:.t hastalığı lın',.kmda tetki
katı ı e Leyne'.nıi!el şöhret ka
zanmış alim1l'• dr ııdir. 

Venizc1o:::ı ~e1anikte 
A tina, 6 !A.A] 

Ayan intihabatı ınünasebetıle 
M. Venizeıos Seıanige gilmi=itir. 
Orada bir nutuk c-oylc rct-:hr. 

29 Mart: 1929 

Edirnenin Bulgarlardan kur
tuluıunun sem~i devriyesi Edirne~ 
de nasıl tes'it edildi? Bu hususta 
Türk.iyenin Edirneden başka vi
.layetlerind-e neşredilen gazete

l6r ne tarzda neşriyatta bulundu
lar ? Bi1miyorum. Ancak Türk 
gazeteleriDde ve Türkiye umumt 
efkanııda Bulgarlar dosluk ve 
mubadenet dairesinde yaşamak 
için mevcut arzulardaD yapılan 
neşriyattan haberdar oluyoruz. 
Türkiyede, Bulgarlarla dost yaşa
mak için, iki millet arasmda 
nefret ve husumet hislerini uyan
dıracak, k8rükleyecek harekattan 
içtinap olunmaktadır. 

Buna mukabil Bulgar gazeto
leri ve Bulgaristandaki bazı 
zümreler, teşekküller yangını kö-
rükliyorlar, daha doğrusu ortada 
hiç bir yangın yokken yangın 
çıkarmağa, Bulgar milletine Türk .. 
ler aleyhine nefret ve ~us~et 
hisleri, Trakyayı Zapt ıle ılhak 
fikirleri aşılıyorlar. Nöyyi mua~ 
heclesile siJihlarından bile tecrit 
edilmiş olan Bulgar milletine 
emperyalizm fikirleri telkm ey
liyorlar, büyük Bulgaristan söz .. 
leri te1aar olunuyor. Trakya 
komitesi isminde bir teşkilat va
rdır. Bu teşkilibn neşrettiği hu
susi bir gazetede mevcuttur. Bu 
komitenin erkanı ve azası her 
gün yeni bir hezeyanda bulu
nuyor, Şarki Trakyayı ilhak 
etmek bulyasını sayıklar, heze-
yanını tekrar eyler. 

Sırplar, Yunan makedonyasın
daki Bulgarlar mahvedilirken, 
Rumanya Dobricesindeki Bulgar
lara yaşamak hakkı bile çok gö
rülürken, Şarki T rakyadan bahse
dilmesi garabetle değil, cinnetle 
tavsif edilmişdir. Sarki Trak
yadan Bulgar akafliyeti bile 
mevcut eeğildir. Sonra Türkiye
de zulmedilen bir Bulgar bile 
yoktur. Mesela: 

"Slovon gazetesinde yazılan 
hezeyannameden bazı kısımları 
Bulgar gazetelerindeki mezkur 
hezeyanları bir numune olmak 
üzre zikir edeyim. Bu gazetede, 
"Edirne muzafferiyetinin devri 
senevisi,, unvanile neşredilen bir 
makalede deniliyorki : 

- " Bulgar ordusunun büyük 
zaferindenberi 16 sene geçti. O 
zaman Edirne kahramanlarına 

vazifelerimizi tamamen yapama
dık. Edirne kahramanlarının 

ruhları Bulgar gençligmc v~ m:l
letiııc, en iyi bir atiye doğru ha· 
reket etmeğe malul hedefleri gös
termc-ktedir. Ve saire ... ,, 

Bu gibi nLşriyatı hezeyandnn 
ve cinnetten baska bir teırzda 
tavsif etmek en doğru bir hare-
kettir. Zgovor hükumetinin M. 
Çankofun kabinesinin, Türk-Bul
gar dostluğuna, mis.:kma rağmen 
bu gibi hezeyanların tevalisir:e 
müsamahada ve müsaadede bu
lunm:lsımı ayrıca hayret e. ':ı. 
mektedir. 

Be~inci u;;-1ay1r 

Aynah 'etmede oturan 15 ya
ııodaki K~o. evolki geoe evine dıi
nerken m~hul bir al!sm tarafından 
suetalt 9akı ile yaralamı§tır. 

Kravat hırsızları 
Yeni camide Karliik ve Mınahi 

efendilerin düJtkiinında ku'hdura 
çaldıkları anla~ılan Ahmet ve Hüse
yin ismindeki iki hıraı:ıı, Marpuççu· 
larda kravatcı Aronuı dUkkanından
da kravat oa}arken yakalanmıtlardn. 

Alacak yüzünden kayga 

~ 
... ~. " 

Mtthendis Agartof, Avukat lete· 
fan, kltip Ni§&n araeında bir alacak 
l' UZUnden kavga olmuş, birbirlerini 
dÖVmtiolerdir. 

Garsona laf atmış 
Taksimde oturan Hamdi namın· 

daki bir serhoş, Kaaımpa~da Mus· 
tafanuı kahvesine gitmiş, garsona 
laf atmış, kahveci tMustafada hidde· 
tinden tabancasını Hamdiye teşhir 
eylemiştir. 

intihar teşebbüsü 

' pronım L" 
ı::y,., ı al,~:ıııı ııı ın:ı ,~aıl! t! .-t'.1· 

di .. ıııı dı•ııiı t ııı Yıı!'l,-.f 1-ı;rh• h11 ,. 
' 

tır, )ttst~f l~ HiŞ ııdıı Q)ııp, ::t·\tır 

satıcıdır. ıs lırııılıuı ibaret :.etına' e

irıi kcn p ettiğin Jen intihara te~Ptı· 

btı-.. etmi~tir. 

Et bır:;ızı 
1 Ptnal i~ıninde birıci t, laıu o 

bir ı u al n dli kanından el , •. lar ~ıı 
yal\alnııııı :tır. 

720 lira~, aşıınn.~lar 
Sirkt:cide lıtı!uııan An ad olu ote· 

linde oturaıı n rıdıN lsm· ilh 725 
liı ·a~ı vuııkr>sicileı- 4 ırnlırıd:ırı çahıı· 

m ş, \r. p ~:llıri ilf' Mıırat ;.,;11i11rlr i 
\ .ınl e:.iı'ilf'r talınrri t:ıiil ıııf'!ı tı-'l.iİr. 

:F a~ak ko!~ainlcr 
Be, o~lun la Anru!,ılu lokant~:.ı 

nhibi i\1. Torna halık ın<la ko ıı .ı 

kaçnl\cılı-:: ı yııpıııul, ıne~cic·"''. ııı · l 

htl;ıııatu ı,,.~Janm ~lı. 
B ııı ru::-ıırırnl ınc•m•ı l Tlll" 'a 

l, ıc·:\111· ılıkta al:il\adnr oldukları znıı· 
nile talılıil\ata b "i'laııııu~tır. 

B:ııı rtı~unıat ıneınu rlarırıın l!P· 

ÇPnlercle yaptıkları kavgımın bu 1 

IPn olıiu~u ;.IJ.) lt•nınek t~d ir. 

e' 

a 

Lille, 6 [A J' f 
Bir çok ecnebinin de istirak 

i b şinci beynelmilel panayır 
111ştır. ---
ariste bir içtima 

Pari~, 6 tA.Al 
1\1. Hriaııd Rc•ıııam ·ı lıaridy~ 

tıazın 1. l\1 İrt•ııe"c·o il~· HomanYa· 
um Pari .:efiri M. f)i\amandivi 
'f' 1.oudra :!~firi !\1. 'I iı u le km u 
öğle• ~ f'Tııc•ğinc alııko\ ııııı;-LUJ". 

Gazetecilerin içtimaı 
Pariı.. 7 {A.Al 

Beynelmilel gazct~ciler fede
l'a"' onu komit~si nazetc cileı·e ait 
bir hayFiyet di vırnı lhtnıuna karar 
'nmiştir. E,·Jul irtiuı:mıd:ı bn 
teckilfı\ uı tı-frrrırc.ıtl t1'5pİt 'c tan· 
7İ' ,,,,.l rı 1 •ır 

Me§hur lngiliz muharriresi 

r+ll~ l~ ·~--, t t"'I 

Karanlık bir sokak 
Biıliw sakak 2ifiri karauWwr. 

" Iran m?kte~i oıWne bir &ece lut
fen gelinız1 ~olousu pek 90k olao 
ho aokoJı gqrüniiz o vakıt Gözüme 
ınamrsırı\z. Ben mtitekait bir binba· 
~l1D maaşını yet~oe~i halde f!6· 

ce ijten dönen kadınları acıyu~ 
eviaıİll önUlle bir Lıurıba )aktmı fa· 
kat altı ay da)'6114bildim. Lamba)'l 

bu gece san.dttıdtim lutfen be soka· 
Aa elli ~k hjr laDJ,,ba astırmak 
sowtle ~km dua.&ın.ı alınız ef~di.qJ. 

Dlidariye ~P Sinn N 82 
A. Şe5Jt 

Bir bardak su parası 
Beledi>'• eyi sulara narh koydu. 

Baraağı 30 para.dan satılacak. Bit 
bardak su i~en btr mti§teri 30 para 
yerdi~ zaman sucular itil"~ ediyor· 
lar. 40 para istiyorlar. l\ıllişteri 40 
para veriooe sucıs lD parayı iade 
etmiyor. Şehremanetinin a'8kade:r 
meoıurlap ise bmıanle ~ hiç 
metgul olmiyorlar., 

Karlle.riıılıden: 
Kemal 

Birahaneler teftiş edilmeli 
Bir müddet evvel Beyoğlunda 

blrb lrahaneye gitmiftim.Getirilen 
meı:&lerdeo şüphelendim. Zabıtai 
belediye m.muru aradım. Mu
ayene etUNcektim. Fakat bir 
türlü tesadüf edemedim. 

Geçen sene Beyoğlundaki pos
tane civannda bir birahanede 
artsk meze verildiği anlaşddığın· 
dan ceza yazılmııtı. Demekki 
belediye memurları sık sık teftiş 
etmelidir. 

Beyoklu taksim tarlabaşı cad
desinde sakin Ziya 

Esnafdan alınan ücretler 
Esnaf cemiyetlerine kayt ol

mak ta mühim bir mesele oldu. 
Bir zeınanlar mecburiyet olma
dığı söylendi. 

Epice bir müddet geçtikten 
sonra yeniden mecllurıyet vaze
dildi. Bazı cemiyetler var ki efra
dma faydalı olurlar. Bazıları da 
var ki esnaftan muhtelif tarzda 
para toplarlar. Alınan paralcrr 
ne olur? Bunu esnaf bilmez. Ben 
bir ekmek yapan ameleyim. Bi
zim cemiyetimiz amelenin hak
kını müdafaaya çalışıyor. Esasen 

cemiyete ufak bir ücrette veri
yoruz. Fakat çalıştıgım fırın sa· 
hiplerinden ekserisi kendi cemi
yetlerinden şikayet etmektedir· 
ler. Bakkallardanda bu gibi şi
kayetleri i_eitiyorum. Bu sebeple 
esnaf cemi) etlerine ka) t olmsk 
meselesi bu günkü keşmeke~ 
halden, vaziyetten kurtanlmalıdır. 

Ekmek yapıcı amelesindcn VP. 

karilerinizden Hasan 

Kt.>prü t ıh~H lm·lan 
KtsprüJen g çe"ken tahsildar

ların para almak için çok dikka -
li bulunduklarmı görmekteyim . 
Sabahtan gördüğ·üm bir .a Jj •• 

darı akşam yeue vörünce bun~ 
:aun bö) 1 s ...... t •• r t Lı} ::ıf. u \,
rinde <lu. t::' 'arn.a l.:ıyrcı ctmek-
t yim Al·c:am ,..ördüw i" bir l h 
:.i'dan d~ g cc · sı defa' ı ~~ 

• ördüm. Biı i .. inden :- reıam . 
'.>aha im.dar br~ . e. ın· . r ' 

• 1·agrnen aldıkl~rı m:rns ve m tic
i ret pek c;ztlıı. Tez\ t c ı':-ı si 

icap eder. 
K<!r ic.rinizdcn l :-

Lokan ,darda ihti f ,· 

"Af oda: 

Son zamanlar Puiste ~ 
moda nlan 

Dar elbiseicr 

[Birinci sayfadan mabad/ 
1 - Mübadele edilmit ıtu_. 

lara ait blitün gayri menk& 
menkul emlak ve emval ile .._.. 

duat ve eşyayı ticariye umumi 
mahsuba tabidir. 

2 - lstanbulbududu ~ 
de kiin ve yunan tabauına .. 
bütün Jayri menkul ve JDeDk1i 
ler mahsuba dahil ve tabidir. 

3 - 9 uncu beyann~1 

tabi yenl Tm1c tabliyetind• i'
luna'ii ve 18 'f.eşrirtievel ıgıjj 
taribmden evel Türkiyeden ,;,,. 
miş bulunan Rumlara ait bütü11 
gayri menkulit ve menkulat inabılı 
suba tabidir .. 

4 - Etabli, fakat firart Rırm9 
\ara ait menkul ve gayri menkul 
emlak ve emval takasa dahilidir. 

5 - Istanbulda etabli mevcaıt 
ve mütemekkin bütün R~lanı 
lstanbul hududu haricinde kii• 
menkul ve gayri merıkul eml~ 
ve emval mahsuba rabidir. 

Mahsubu umumideı. müstesna 
olanlar şunlardır: 

1 - Garbj Tra .yada etabll 
mü~lümanıamım Garbi Mrakya 
dahilindl 1 

2 -lstnnbulda etabli Rumla• 
rının l"tr.ııbul hududu dahilinde; 

3 - Y t•':lan tebaasımn lstaD• 
bul mınt:-k-;:;sı dahilinde buluaan 
eır ı. ki m ... 1 supt n harfotir. 

Tcvfi'· Rü~lii bey atideki me .. 
tcı m'n ~eklil.c- c b:.ıiunnruştur. 

1 - Y •nan tebaasınm Istan• 
t 

. j 
•l ' c .,;ı ı· "'ı - .. ile, 

C.:rbi Tral-..) .d .. 10 kadG· l:lh· 

ınin tdilcn Turk tabaasınm ı.;:ız·ı· 
' t di' ı·~ < n,laki ınahsupt.ın fs. 
h. nq Nl: m;şlir. 

2 ... rkiv{ hiikümeti. d~·evm 
Ist: i : .a l:-ult nan rumla1 . mü• 
b~. ı , h~ ·~rı cl< hi in-:!c. bu .. 
' .. 

Vaz') 
• n a-ab ~ı cek• 

_d" li emla: .. ı ia· 
< t.: ı u n . ıı "~ f yeden sonn1 
ı n eaı e<.: 1 .tir. 

Lokantalardaki yemek fiathrı Yunan ınenabiinden a'ınan 
insanın her gün nazarı dH·katirıi bu maıü•natın ne deR.ceye 
celb ediyor. L. a.tadrki L~kanta- kadar doRr uoldu~unu tahkik içia 
cılar Jaı\ onda dokuzu Arnavut 1 Türk he, 'eti murahhasası Teill 
ve rum lokanta'aı ıdır. A "m , e- ' C 1 Hr · b ~ caat 

ekler bu lokantalard b"J - · : .... 1 ema ısnu eye m~ra . 
~ . a ır bm ettik. Ba~murahhasımtz dıyorkı: 
hıç uymayan fıatlarla veriliyoı. ,, . . 
Lokantacının keyfine tabidir. 70_ - Ben yazılan şekalde bir 
80 kuruşla bir adam öğle yeme- nota vermedim. Yunan menba
ğini ancak yeyebilir. larmdan verilen malumat he• 

Şehremaneti ihtikarla müca- yanlış. hem de eksiktir. Alınacak 
dele edemiyorsa, hiç olmazsa Lo· cevaptan sonra teklifatımızın soa 
kantalara sabit JJir yemek tarifesi şekli hakkında ma umat verile-
kovaqıaımı? ~ cet tir., 'lU 



ıın bitti, nisan geldi; daba 1 lerle beslenen hasis emeller uy2-
Ank ra o~ınnda baharın 1 nıyor. 

~ hir m' jdec' i görukmcc.li. Bu tebeddül belki iktisadi 
Vakıa meclisin serinde ve sn- mecburiyetlerden ileri geliyor. 

'111 bir k ç meraklının ılık salon- r kat, ne de olsa in an, safvetin, 
ıannda r nl Ii gö7.lerinı erl·enden n on ilti gfıhı olan köyden 
açmı sümbü r, leylaklar ve de vebaya uğramış gibi dehşetle 
laleler var. Feı-.at bu beş on kaçışı önünde, şimdi ancak hatı· 
aksı rbütün b · r dünyanın ç ·çek r ı kr!.lan bütün o eski ve güzel 
mevıimine h zırlandı ı bir zama· şey] rin arkasından duyduğu esef 
nd Koca bir sehrin renğe ve 'c tcessü ü duyuyor. 
kokuy o n · yakını gidernıcğc Bir dostum anlattı: lsmet paşa 
tabii kAfi d r rı.~ h ndeki meydana bakan 

Anka'!' mn bir tek kusuru var: evimin önünden her sabah odun 
tsbiat ~ ç uyan·) O?'. O kudar ki 1 ym·1ü rncrl eplerile köylü ltafile
daha ~ çl r çiçekleı meden Ad- leri geçer. 

1 1~ l 

1 in · 993. 20 l...eTa &nl. 

Tramyay 84-. 751 htambıı) Sa 
Riht. DOk. Aut. 

28..50 Kadllı.öy Su Ereğllllladq 
l Do nr 202.50 ı Flonu 

20 Fre.F. 158. 75 20 ,;:Çek. 
80. HIS E SENEDA1,l 

20 Liretl 213 ~ Dtn&r 
20 Dnlmd 52.GO 90 Fn:U: Bel. 

l Ray m. 8.Sf> l Peseta 
1 A t. 28.50 F la 

20 Ley Rum. 2'1.12 20 ' Tep. 

ÇEK 

120.25 
22.25 
7J.SO 

118. 
81.50 

'182. 

Lond. St. 989. ı A • fL l.22 
Nw.Y. 0.49 Praj kıır. 16.!12 
Pari fr~. 12.56 \'iyana eiL 3.48. 
"" 'f J 9.38 rldpsc S.26. 
••u ano t. Val'fOvıulo 4Jl6 
B r in m. 2.0 At!Dadrah. S7.91 

Sofi lev 67 .87 n ın~ 2+.a1. 
Brt'tk el b 3.53 l\Jo va ç. lOM 
Ginevı-cf. 2,54 BelFııtdlo 21.so. 

I iSTiKRAZLAR 

ı, bank 1 H.'5, tllli lk6Mt Bk. 
Miigla itibar. 'ncareı "'" eanyi 
Oımanll Bk. 1S6 E af Bk. 

VAPOR DEl\llRYOLU 

Sirketl Bııfri10 
• 't eh: 

B g vııf>o:tlıır. 
Aıı.0. Y. oıo 60 
.. .. " 100 

d n,._.8UJ'8a 
Jl S.hil 

18.50 Sigonalar 
1 l Tıu-kiye milli 
1.SS lttl.hat ., 

24.10 ltJ.mat • 
89 Sak 

Boikart 
la An. 

84.. 75 ht. Umnm. 

MADEN ŞiRKETLERi 

17.05 
80 

J7 
25 

Ualya Kııraııy. 
n'ırtn Çlmnn. 

14.60 Hava pıtı 27 

&kukl;y " 
TiirkkGmür 

SS.60 ., ., (temet.J 8.50 
i ı.so K.dik8y 11 2S 
22 hmır mczhhn 109 

M(!f'lller Totı 7 

28 Mart 1929 
.Martın 27 inci Pazartesi günü 

Yunan milJi brıyramla.rmdan birisi 
tez'it edilmişti. Aynı günde sela 
nikt oldukca mühim bir hadis~ 
zuhur etti. ltalyanların işgnl ve 
ilhak etmi olduklan 12 dadan 
mürekkep bir grup dahi bu 
mllna ebetle tezahürat yapanlar 
arasında bulunuyordu. Italyanın 
Selanik konsolocıunun, bu hareket 
nazarı dikkatini celp etmi.., Çünkü 
12 Adalılardan mürekkep grupun 
ellerinde küçük bayraklar bulunu· 
yormuş. Bu hayrakl nn üzerine 
12 Aadanm Ital}aya ilhakını pro· 
testo ve Yunanistana iadesini ta
lep eden kelimeler yazılmış. Bit· 
tabi bir takım tezahüratta otmuş. 
Işte. halyanın Selanik konsolosu 

annd n y .. z se zeleri, Iznıird n Buclar bir kaç merkebin yü· 
sar rmış buğday baş kları geli- künü sattıktan Eonra bizim mey· 
)Orl Şimdilk, tab otm bu b.ir ~ .. na dôncrler. Orada herkesin 
nz s kay benzeyen "Ye hıç g z · önünde yüklü merkeplerin 
şüph; iz yayla ikliminden ileri odunu boş olanlara taksim edilir. 
gelen ci1vesine rızn göstermekten B:ıkarsınız üç yükü, azlığı an1aşıl· 
başka ç~ııe )Okl ıa n içıu odunlar çapraz kon-

J tik dnh 93,251 J 1903 Tcrtlp 1 • • ... 1904 .. l 
Düyunu. 216. 75 ~ 1901-190> 
Dr. olu 8.90 ~ 11908 Tertlp ı 
19tl2 Güııırüklu ı~~~ • l 

DlGER ŞiRKETLER 
bt. Tut. An. u <lO.SO il. bira le,. 

tloıdok./Uı. lehm.Balcl 

hu hadLe kar~ısında seyirci kalma· 
n.uo mış, valiye, polise, belediye riya· 
7

•
50 

setine icap eden müracaatlarda 

Zira, • Anknrada çiçek yetiş- muş aıtı yük yapmışlar! 
mez kan ı henüz sarsılmadı. Bu hileye bile bile bir kaç 19 

k h · • ku b 1 d h Anadola Dem. YoD. 12 Te:rllp (D.F.J 40 &ken yetiştirme evcsı ıse defn r an o an ostum em 
1 

Terıi.? (All.C.I 
40 3 

• [F.G.J 
43 herkes aksine inandıktan sonra kızıyor, hem de bir filozof edası 

l 903 SnhHnıı:.hl 119<19 ,..e rf'mAlll'l 
190!? 1 eclıizati AJık. 1913 

TAHViLAT 

uyanabilir. ile: 
Bununla beraber Ankarada - Odunun okasını 10 kuruşa TiCARET 

{ıa. d · ('ilci 4.2 fou.a.h Er.mı. 
~ark mcrk ~· S.70 TPakla ıeku 
ht. pbri .. 1.ıs TcJ. I ıambul 
llqi lt>.20 Neptım 
tarlı; Cırt.~ Qm:ııllıaa 
t~~ e Kaammaı 

BORSASI 

1.')., 
13 
81 

1.90 
6.7S 

lkacın ve çıçekin Osman zade getiriyorlar; fakat zavallı köylii 
.hmdi B. gibi büyük bir dostu ne yapsın? Diyordu. Bir merkep 7 Nisan 1929 

d k ümitsizli:Te mahal yllkünü ikiye balüp ne kazanıyor. 
yoktur. Hnmdi B. küçucük. b~ğ: 100-150 kuruş, de.ğilmi? Halbuki Buğday 22 Ton 

iTHALAT FJND. VE CEViZ 

b . k il A k :1A Ça clAr 1 Yugon Fındık frL çeslndc üttm çıçe nev erını ray en ya m orman """ 'Ç' • Sim " 
v ti tirdikten ve kendisi numune 1 günlüktür; üç günlük yoldan geli- Arpa .2 r." 

1 
Badem içi 

# Fssulye 88 ..,u,a U , 
ol uktnn sonra dostlarını bahçe 1 yor. üç günde de dönüyor. ohat ss .. -
yapmağn teşvik ediyor: Bu kadar zahmete katlanan 

olacak, 500 lira mas- biçarelerin yaptıkları muum hile 
rafla güzel bir bahçe vücuda ile ellerine geçen bir kaç kuruşu 

Fındık :l3 
TJ!tik 28 
Yapa4J 85 

IBRACAT 

.. .. 

., Ek.Jıtnı 
Birinci yum. 
Dlriııd ıcrt tirebilirsiniz. çok görmemeli. 

H .. t . d t 'b' . Bu~dııy fte başl yani r daha yarı yolda er ıı_ıu~ en, os um . gı ı ID· Çavdıır 
- Ton ikinci • 

Uçüncü 
" nunıo.t 

Ku.Pa. 
106 

160 

Kıı.Pa. 

1400. 
1275. 
ısso. 

1320. 

1180. 

ZA.IDRE BUGDAY 

Ça dar 
Arpa 

l Dla1' 
Ş.eten tohum 
Fuulyo 
Mercimek 
No aı 
BlirGloc 
Bııldıı 

XtLPa. 
ıs.2ıı 1:'nmtqak 
18.20 ıulca 

11\. linter 
9.80 

45 
D<iııme 

Yoma§akm-11 
Sert 
Roma. 
Bulgamtan 
Alman 
Hu,t Wın. 

K .P •. 

17,20 

17.25 

TiFTiK 
HUBUB T b iki. .. mislini sarfedip 1 s fJı değildır. O halde kım haklı? Arpa 

n U9 ~ H'l . ff t .. t . • F ul o ~~~. t ed'ınce 0 ezeli npc:esi ı eyı a e meyen muş erı mı, r 9~1e , , -v d bil - Nohut 

.. ,, Kepek -
S2fl Ç 1 PD.lpal - Aakanı 
60 :"

1 

1 Av DERiSi Kaatamann 

Kn.Po. 
StıHJD 

h kahkahalarıla gülüvor. yoksa bu kurak sene e tun FınıW. ve ıne ur J • • h .. x.; ü b 1•7 Ku.Pa. Koııya Kut;rt:m.1 25 

· d hiç kiJllse nadim maı eti şe re getirece6 • ç eş 'f.d'bk 
e e b '"l l k .. 1" ··? hpatı YAP GI AFYON 

tlJri başlayan bitiriyor ve şeye ag ı o an oy u mu 

ı uyor~ ler de taklide üze-· Biıyük felaketler ferdi ahlak 
ı an goren d ks . fi . l 
nlyOtl r. Bu gidişle şehrin mühim üzerin e e erıya men tesır er 

b . 1 uphe yok, iki üç sene yap r. Acaba kuraklık ve açlık 
ır ' ş T .. k k" 1" .. U hl kı b i6md bUylik bir çiçek bahçesi ur oy usun n a a m oza-

halini lacak. cak mı? 
O vnkta kadar, bilhassa bu 

aylarda nkaraya g tirilecek veya 
pd rilec en iyi hediye güzel 
bir iç.ek boketi olac ktırl 

imayei etfal cemiyetinin ha· 
ındı mutevazı bir sessizlikle 

çalı .. an Dr. Fuat B., bütilo 
memleketi harekete getirecek 

B yılan hikayes;: Anladınız, ve halkı tam bir hafta se
değil i? maaş kantınundan vinçli hi lerle ayakta tutacak 

h setmek istiyorum. muazzam bir hadise hazırlıyor:: 
kl sen dir hep aynı hikaye1 Çocuk bayramı ve Çocuk haf-

B\ıyül,t küçük bütün memurlar tası! 
bir tesbih gibi geceli gündüzlü Gerek çocuk bayı:amının, ge-
oau çekiyor1 r: Geldi, gitti, gide- rek çocuk hafta mm programlan, 
c ıktı. çıkıyor, çıkacak! Bazı- küçük yavruları bütün bir h fta 
lan da, söz aramızda, k nunun ı peri rnasallnrmın harikuladelik

.. ne çıkacağın inanmıyorlar. leri içinde gaşyedecek bir zen
at kab hat kimde? Me- ginliktedir. 

~~r ioin iyi, e slı ve hayırlı Tasavvur ediniz: sinemalar be· 
lr ıey düşündüğünden dolayı 1 dava; tramvaylar, otobü ler be
h~ette mi? Elbette bayır! O dava; oyuncaklar, şekerler, çu
halde"~ ku1atalar bedava... Her gün bir 

O halde ·abahatı işin kendi- eğlence, bir gezinti, h ~r akşam 
ind aramalı. Bin bir rütbede, bir müsamere ... Hele nisanın 22 

bir derecede memur var. i günü lslanbuldan ve Konya-
kendisini düşünüyor, her- d gelecek yavruları Ankara 

kes : ndisi ıde fazla bir h • istasyonunda bekliyen mazhariyet 
r~yor. 
Mu lliml r nyn list ye ve ayrı 

dere eye tcl>i olmak ıc-tiyorlar, 
mühendisler fazla oluak ihtisas 
ficr ti lmak hevesinde. Bunlara: 

- Sefirin, askerin, hakimin, 
lllkiye memurunun ve hükumet 

doktorunun ihtisası ihtisas de

~ mi? 
Denilse ne cevap verebilirler? 
Do~su bu çapraşık işin 

IÇfnden herkesi meuımıo ederek 
çıkmak kolay değildi • 

Ben memur ol('arn edi - l<o
duya ve her gün çık~ ıtılan tiirlü 

yıalara kulnld rımı kapar,kanu .. 
nun mecli en çıkmasını beklerim. 
Üzülme t i ·n başka çare 

var mı? 

pek çok büyük ve yaşlı insanların 
haklı gıptalarırıa sebep olacak. 

Zira, O gün gelecek küçükler 
trenden iner inmez başvekil 
paşanın munis ve sevimli yüzüyle 
karşılaşacaklar ve tatlı süzlerini 
dini eyeceklerd i r. 

Çocuk ana babaları için de ha
kıki bir bayram te,. kil eden ço
cuk bayrmının ve haftasının bü· 
tün gayesi, çocuğa cemiyet içinde 
layık olduğu mevkıi vermekten, 
onun sıhhatına, terbiyesine ait 
vazifeleri milletin vicdanında 
me ur bir hale getirilmekten 
ibarettir. 

Bu gaye tahnkkuk ettiği gün, 
30 milyonluk yarinkı kalabalık ve 
zengin Tiırkiyenin yüze gülüm· 
seyen hayali elle tutulur bir ha· 
kıkat olacaktır 1 

Dr. Fuat B. in sayi meşkur 

o un. Ali Süreyya 

" u.Pa. .. 

\, ernıayesi: Tediye edilmiş 
4,000,000 Liradır 

Umumi Müdürlük 

Ankara Adana Ayıaul~ 

Zonğuldaı 

Kayseri 
Mersili. 

lsta.nbul Trapzu:on 
Bursa Balıkesır 
l:ımir Giresorı 
Samsurı Edermit 

f ii ait mmımelnt., Kumbaralar Kcsalnr 

Tarihi t csisi 1888 
Sı•rmcıyrsi 30.(i{)().000 I'nınk 

Tl•mamrn t'cdi,>e cdilmi~ 
Menezi idıııesi lstanbul 

tclefun lıe)oglu : 
4070, 4071, 40i2. 4073. 40i4 

lstambul 2381, 2382 
Ttırkiyedki ~:~eri . 

17mir. Samsun. A ~cnıın .......... 
Bahri Sefit 

1er kezi 
Aınstedram 

Galııtndıı l<tlrnköy hani dairei nuıhsu da 
teldon Be}oğlu 3711 · 5 Merke 
ıostarı i ittiaalinde Allalcmci han ' 
elefon Ista mhul 569 hernevi Banka 
uamellltı \e cmni7et knsal!rı kan 

l atanbul icra dairesinden : MalıkOm bih 
de\ inden dola) ı mahcuz ve furuhtu 

rnuk~rıer ( Schuber SaJıer J markalı alck· 
ı ri · 1 ı,ıtebarrik iki e.d~ o p maki· 

ne 0·4-9:9 tnrıbine aıU•adif Çarşamba 

cc ~taıılıııl 2842~8ı':I 

Banka ınuanıelatı 
ve kasal r icarı 

Kiralık liargir hane ve dükkôn 
Abdllllıamidi eni vakfı mUtevelli 

kaym:ıkamlığından: 
Be ikıa~ta akaretlerde 18, 64 nUmrolu 

haı:ı~lcrle 7, 15, 23, 28, 32, mUkcrrcr 32 
ntimrolu dilkkli.l:ır bilnıilzaycde icar edi· 
leccğinden ehri halin )irmi altıncı Salı 
gllnUndea itibaren l inni gün oıUddetle 
aleııi mll~) edeye uz edilml§tir talip 
olanların ve daha ziyade malQmat almak 
isıc, enlerin Niııının on yedinci Çarşanba 
günU sııııt on uçc ka<lar mıılııılli nıeı110r0 
de 54 nllnırolu mute\ elli kıı) mııkamlığı. 

na yevmi mezkurun saat on il~Unden on 
be,ıne kadar Çenberli tnıta lstanbul Ev. 
kaf ml.ıdirl) etinde idare encümenine 
mUracııat etmeleri. 

~nü &aıt 10 dan 12 'e kadar Ha.sırcılar
da (30) No dU~kln önUnde bilıolıza.}ede 
fnruhı olunacağından talip olanlann } e' m 
'!C 'aliU nıczk~dn mahslhnde hımr bu. 
lunmsl.:ırı iiln olunur 

bulunulmuş, tezahürat yapan grup 
arasında 12 Adalıların çıkanlması 
talep edilmiş. Italya konsolosu· 
nun bu talebi nihayet terviç edil
mi§, te?..ahürat yapan halk arasın· 
dan 12 Adalılar gıkarılm~tır. İ~te 
bu hadise Atinada bir tnk>m siyasi 
vakayıa sebep oldu.lki meb'us hükO 
metten istizahda bulundu. M. Veni· 
zelos cevap venli. Yunan garet~ 
leri bu husu ta sütunlarca makale
ler yazdılar, tafsilat verdiler. Siya
si fırkalardan bilhassa hükumete 
muhalif olanlar mecliste uzun 
münakaşalara sebep oldular. Italya 
konso1o unun bu hareketini ve 
onra polisin 12 Adalıları nüma
yişten menetmesi protc to eden· 

"22 sene evel öyle 
bir sey olmustu ... ,, .. 

Amerikada Mıssuri Cümhuri
yeti dahilinde seynt Luis şehrin· 
de, tababet aleminde misli gö
rülmemiş bir vak'a olmuştur. 

Bir kaza neticesinde başından 
mecruh ol n bir zenciyi hekimler 
Röntğen şuaıyle muayene et· 
mişler. 

Şua kafaya tevcih edilince 
Doktorların ağzı hayretten açık 
kalmış. Zencinin başında koca 
bir revolver kurşunu durup du-
ruyor! . 

Sorulan suale zenci, gülerek 
şu cevabı vermiştir: 

- Ha, ha .. Öyle bir şey 
olacak... Bundan yirmi iki sene 
evel korumla aramız.da bir sızıltı(!) 
çıkmıştı da.. O zaman karım ka
fam bir kurşun sıkmıştı!. .. 

İskan i Jeri 
iskan işlerine nazaret eden 

müfettişlerden Müfit, Hakkı, Der
viş, Rifat beyler dün Dahiliy 
müsteşarı Hilmi beye iskan iş
leri hakkında izahat v mişlerdir, 

'IJflt Boyda 

Albamrada 

Opendıt 

1 
ı S"ııda l'acıalan 

ı Şampanya wı 011l'n Vızııati 

ı Zqfi &,er 
ı iJLün Fedaileri 
t Bahar Nmld lcrl ııo 

Sema atqltı7 ~inde 

Aut Slnemada ı Mata llarl Cama I>aruüa 

Alemdarda ı Semalar Hlil.inıi 

F...Jıda ı Ark ugurunda katil, 

Düıs taban baMlı bacak 

ve llokltab~. 

Jere kar ~ı M. V enizelo be 
bulundu. Mecliste yapılan 
larn cevap verdi. M. \ cnizt: 
verdiği cevabın hulasası şudu( 

- '·Yunan hiikt1meti, 1 
ile mevcut do tane nıüna 
tab·iye etmek fikrindedir· 
sebeple 12 Adalıların yaptıl 
tezahürat menedilmi§tir.,, 

I tal ya ile Yunanistan artı!' 
akt ~e imza edilmiş olan bir 
luk muahedesi vardır. Son 
larda Yunan • ) ugo lavya 
metleri arasında imzalanan 
kollar, do tluk muahede ide 
cuttur. Italvanın Balkan si) 
aleyhine Yunan ve Yugosla~ 
birleşmiş oldukları, Atina ve 
grattaki mahafilden ekseri 
tekrar olunıyordu. Yunan b 
met malıafili bu cihetleri ft 
herleri tn tik tmiyordu. Bô~t 
zemanda ltalya il yeni bir ib 
çıkarmamak için Venizelos b 
metinin hasiretkArane 
ettiği söyleniyor. 

12 Adalılardan mürekkel' 
mayi§cilerin Sellinikteki teP 
ratlarının:men'ine bu yüzdeıı 
verildiği beyan olunuyor. suıı 
beraber müfrit milliyetpe~ 
taşkın YunanWar mahafilinde 
nizelos hükumetinin hareketi 
kit ve infial izhar ol\mıma~ 
Mi!tevnsıt ve çalıean halk · · 
ise hu gibi taşkınlıklardan ve 
nanistanı müsellah ibtila.flaı1 f 
rükliyebilecek hareketlerden 

etmektedir. 

Mnruf nmerikalı kaşif Sit 
bert Wilkins Bahri muncemitfe' # 
Vl orko nvdet etmiş ve kutup _ -"' 
zine tahtelbahirle bir eyahet i'" 
na hazırlanma •a başlamıştır. I 

Şayet bir tahtelbahir t~ ~ 
b'İ takdirde kaşif bu ta a~-J 
yaz mevkii file koyacaktır. 1' ı;! 
Denizinin ke~fi bir ayde hiııiJJl 1 
cak, bu Sa) ede denizin derinli~ 1 
recei harareti, akıntıların şid~et; 
i ti ·ameli hakkında çok muhiOl 
lOmnt elde edilecektir. 

Willdn be\ anatındn: 
- Bu sernhet nlimen icrll .

0 Jebilir; fikrimce ta yare se~ abetl 
daha emındır.• demiştir. ~ 

Kutup denızinin tahte d 
keşfi hundan onbe ~ en evel ıs 
nUlmUştü. Fa at \\ilkin önce Jj 
re s vaheti kra mı ihtiyata 
mu\' fık hulmıı t ır. 

p 
Knliforniyada Everley şe~~ 

de bir kadın "havai poli~ıt '-1' 
zifesine tayin edilmiştir. asrı 
dınm böyle bir i e memur,Jci / 
mesi düny da ilk dafa V 

maktadır. ·fe5' 
Havai kadın polisin vıııı fi~· 

seri bir tayarc ile şehir uı'61 
de dolnşm k ve kanunun f:,1$1 

de ettiği ıadden fazla k f e': 
tayareleri kovalayıp tev 1 

ınektir. 

iuhim içtiınala~/t-~ 
Paris,~2 

M. Selıacht ile M. M ~~( 
Frasa bankası müdilrü il~ 11~ 
reau ve M. Parmenti~r ~ ~ 
müddet görüşmlişlerdır. bh'~~· 
devletler hey' eti müra tOY'" 
reisleri saat on beşte 
nacaktır. 



nıni~ei san ıQı e :ılôk 
mlıza~edesi 

875 

221 

e 

14910 

Ka~ aı-ar ilanı 
lı<raz merhwtatın cins 'e nev'ile me\'kiı \'C mUttCllliltitı 
ti\ BorGh\uuo isıni 

1154 'Be§ikta~ta Ahbmı ağa ınnlınllcsilıdt' HnMn pt!şa d,.rrsi 
ıo ~ında tski 12 ve ~eni 29 No. teksen aı§ın ~rsa 
Uzdlnde ah§ap iki kaıuın ibaret dtin oda, Lir sofu, Lir 

k ...a yeur.i, at ın bahçeyi havi Larap hil' h:uı nin 
taxı~iıı Falına pa!dze H. vası.ın Ahmet Salahnüin E. 

11454 P~nde lncirköyllnd• atik Sultıniye ve cefüt 
Ycniyôl ıokn~ında eski 60 mCik~r ve e.:ıl 14 r'o. 
doksan areın Arön Uzenndc sh n i'ki kattan ib:ır~t bcıı 
oda bir sofa, bir mntfak bir kn.> u e nlıı ) Uı. on 
~ iluni hir lınnenfn tmncıım A~ı alımet Ef. 

12018 SUleymapiyede Ssrıbayant 11U1.bııll 'nele Cnmii eril 
eoka'1nan eski 3 ve yeni 5, 7 ·o. iki üz etli ar~ın 
arııa Uzerinde nb~p Uç kattan ibaret selAınlık kısmı 
d8rt odn bir sofa harçm kıQ.ını altı oda, üç ofa, lı~ p 
bir mutfak ve be§ )'Uz otuz dört arŞın b:ıiı~~ i hn'\11 

barem ve !!cl8.ı:nlıklı hıı.rop bir luıncnin tamtımı 
., Ahmet Mnhittin B. 

12009 Beylerbo) inde vapur i kelesi ,.e Arnbacr.lnr ı.;oknfQndn 
eski 13, 15, 15, 2, 4. 6 ve yeni 2, 4, 6. 8 No. b!ri Uç 
yUz bttız dtsrt at~ın ani:ı Olerlnde nh ııp Uç 'kıı tan 
ibaret on iki oda, iki softı. ıkı mutfak 'e altında dort 
dUkkA.nı ve diğeri yüz ou ar ın arsn uıerinde ah§:ıp 
iki kattan ibattt Uç oda, hır ofa, bır uıutfak, bir 
kuyn n yetmiş altı ıı.r~ın bahçe> i havi iki banooiıı 
tamamı Zl'!ıra il. 

12619 Yeni camide Çelebi oğlu Hoc Aliietlin ımballc iude 
Asma altı sokağında e ki l, 3 \e ) ni 5, 7 • 'o. altın e 
Oç ~ın üzerinde kiirgir birer kattan ibaret iki mt:ğa· 
tıtnın tamamı Ayee Sıdıka R. 

13086 Çubukluda Rifat pıı§a m:ıhallesinde \c ~oka~ındn eskı 
ve yeni 26 No yüz on ar~ın arıı.a Uzerinde yıırım kn ı 
kirgir blr kah ah~p olmak Uue bir lıuçuk kattna 
ibaret tiç oda, bir eofo, bir mutfak '\e dok an arşm 

' bahçeyi havi bir hanenin taDlnmı Mustnfn ı;.ınış 
18504 Çengel Mytı.ndc mukaddema mezarlık elyevm Bakırcı 

meı sokağında eski 19 ve yeni 18 • o yetmiş ekiz 
arı1n 1tt.13 Uzerinde ab§np Uç kattan il>:ıret he? otla, 
iki sofa, bir mutfak, bir kuyu ve elli iki ar~m n:ıb. · 
)'.İ he.\i eskfoe bir hanenin tamamı Mehmet Hıkr.ıet B. 

ı36f5 ~apıda Hacı il? as mahıılleslode hal kal oknğında 
l ve yeni 6 o altını§ dört ıır n arsa llzericdc 

li:.G.ıgir bir kattım ibaret bir oda, bir •ofayı ruwi bir 
bıuicnin tamamı fnir Ef. 

1S993 b".ı_pıe Cezri Ka.sıınpap maballcsind otakçılar ol~agın· 
da· eski S. 7 ,.e yeni 5 ·o altmış be. arşın ar a U:~· 
rlaf1' tfirgir bir katt8Jl ibar t üzeri tahta Ustüne çi· 
ıftento ilo kaplanını zemini tnprak ve hariç ve dahil 
am~rb.n ınasız bir dUldtiiııııı lnm mı Ali Ef. 

16709 Galııtadıı :yolcuz.ııde mahnllesıı.de e ki 'H' ) cnı Dibek 
'bkırğında eski 8, 10, 12, 3 ve )eni 1, 3 No yüz ) et· 
mi~ P.~ın ar.oa U2erinde biri kCır{'İr U1 kalla:ı . ibıtret 
tb't oda, ttç sofa bir mutlak, hır ku~ u dırijerı keza 

Uç kattan ibaret altı oda, bir sofa, bil' kll\ u V<' nılı~lf.'· 
rck brk a?'§tn kadar arolıgı havı mulıtnrı tamir 1ki 
ban nin tamamı Nurittin lsın:ııl Haı.ı~ı, Mehmet Üt· 
'i~ Hüseyi~ N6\it Fatma &ınihn \t A~ e Mediha ' 

rArse bib Hanımlar 
l~S Sllleym&nlye de Dc;e oğlu ohanndo Dt.:mirtsş nınhnll· 

ainde Paçacı eokalında e ki 14,16 ve ~ f.'ııi 18, :ZO o 
altmış üzerinde dıı.raçıı ile kirgir durt buçuk 
katı.an ibaret altı sda Uç sofn ;e altuıda bir diıkk&nı 
bavi bir hanenin tamamı Abdullah ,.e Ali efendiler 

17058 B iktatt& Kapıtan İbrahim ıığıı 111ahallcsinde Köçe 
oğla sokağında eski ve leni 2 ~o istUıınam mahali 
tıç yttz ve camııkfuı mahııli Uç ) l.ız otuz sı.-kiz arşından 
ibaret alım ve erkekler tarafı 13 kurnalı \C lıir bllyllk 

• mermer ıqlık tarafında iki knth 'e alt lıatı durt ve 
ttst katı k.eta dört oda soyunma mahalini ve kuJmlar 
tarafı dahi aynı tQksimatı ve 862 arşın bahçeyi hn\·i 
kUçUk. hamam namile maruf iki inama mUnkasım bir 
bamaIWn tamamı Halil B. 

l7417 Balntta Hoca.ali mahslle inde Deaıirci sokağında e ki 
11 ve yeni 28 No altmış altı ar ın rsa llzennde 
klrgir iki kattan ibaret iki oda, bir ufak sofa ve 
otuz iki ar~m bnhçel i ba\•l lıir bancnııı tamamı. 

Ali ağa 'e htma Mıı.klıule hanımlar 

17373 lyipsııltandt Hocaali mnballesinde Ba~ kal bOknğında 
i S,5 ve yeni 5,7 No doksan üç nr§lD ara Uzerınde 

ah~ap iki kattan ibaret llç 'Oda, bir ofa ,.e adi tahta· 
perde ile tefrik edilmi~ bir dU~kG.nı ve dtıkkRn içinde 
k.uyu>u ve etrafı gn~rl mahdut doks:ııı ~ edi arşın 
bnbçeyi havi bir hanenin uıınamı. 

Fende, Emine Mediha ltnnımlorla Mehmet Nufi, 
HUseyin Nazif ve Hruıan efendiler 

17391 BeyOğlunda Bedrettin mahallesinde > üDiyol caddesinde 
eski 19 ve yeni 17 No altmı~ nr nı nrsıı llzerinde 
kP.pr iki kattan ibaret iki odn biri ufak olmak \ııre 
ikı aofa, ufak hır mutfağı hım bir hanenin tamam J. 

Remzi nna 
17492 UskUdarda Selimhe mahalk inde harem i krlr-i 

sokağında eski 9 ·,e yeni 13, 15, 'l7 o biri ,-uz 
Gekseıı sekiz arşın arsa Uısrinde s.Jııap· llç bur..ulı: 
knlton ibaret on oda, lıir sofıı. bir muti k, brr ~armç 
bh bostan kuyul!U olmak uır.c ıki ltıı) "' ~ \'e bm 
yilz yetmi~ arşın lı31ı~.e~ ı hım ~ıarap 'c ~ıger ~ lı~ 
altmış nr§ın are:ı llzPrinde ıı~ş~p hır ~attan ıbaret ıl\ı 
od yı mUutemit olnıalt uzrc ıkı hnncnın tıım3mı. 

l ııtmıı Nuci' e htıJıı m 
17854. Kandillide mezarlık. sokağında c~ı,i 15 'c ) l'nİ o !'\o 

iki yüz seksen arşıu ursa uz.erinde nlıv~P. uç katı~ 
ibaret iki..ııi zemin katmdn ruetrult ve ıı:ıtıınale gayrı 
Salih bir halde olmak lıırcı onbc§ odıı. lıir gof a ve 
barlı;te harap iki u§ak odasını 'e ) Uz nltmıfı heş 
arşın arsada bir mut~ k ,e lııırnp iki abı~ı .ve bi~ 
kuyo ve dört bin ilç yllz lcırk be ar~tn snınyı havı 
bir kliıjk.Un tıımatnL Zahide hanım 

17979 Koca Muatafap:ııada Alifi kıh ınnhall inde Çukurçe~m~ 
so nnda eski 8 mlikerrer v~ )CDİ 12 o yüz )ırmı 
arpn arsa 111.erinde ahşap iki k ttan ibaret dort oda 
iki ıofa ve yirmi a11ın Ozcrindc bır mut a ı ve ~ lız 

l ~ elli ar ı bahçe, i hın i bir hanenin tam mı. • 
~,il ~da Hacı Hafız lebmPt ~. E. 

b. t;U:Jc tali 1~ ve. ncvilo merki \'C mu,§tcmil tJ )117.lh eınJnk lıiı.aların~a göstenlen 
~ll:ıc ~taıı fti rı lbcrı~de olup 20 'isan 929 tnrilıint'! mlı :ıdıf Cumartcsı gUn~ snat 
t~tlttini ten fnll7.a)edeye mUlıa~cret oluunrnk &ııal un altıda (l•l~·ınrti mu· 
\~~ il lllip ~vuı eılediği takdirde) knti kıırnrltırınııı lte~id:si ıııuknrrer. bulun· 
~ '~etntıle.ı; . nU'nu meakOr gUndc saat on altıya kadar Sdadık ldnr.esıne ıu~: 
\ 1(, Ctrıl4k'c on altıdıın sonra vuku bulacak ınürocnatlnnu kalıul edılmeyecegı 
~ İllip 0 evelce talip olanlarm kat1 karar eenasuıdn hazır bulundukları ve 

ıı ilan ~~hur C)lediRi takdirde evelki taliplerin ltefiyct etmi~ addoluuacsklan l' \J!Unur. 

a"", . 
f<~ıxı~ ~re pıyanko müdürlüğünden: 
~-il ı{'' .~cçhilc 100 Adet tayyare iane kutusu imal ettirileceğinden imslc tdip 

1.!tUnde. :n 929 perşenhe ısanu saat 15 :e pey akçelermi hamilen piyruıgo 
tc ek.kil mUbayaat komit)l-O:tııın& muracaadarı ilbn ok.nur. 

i I~ i \ \.i, ' . ı 

'Y edıkule haric:-inde uç ve Katlıçe~me civannd bir ki cem'an dort 
kıt'a mezarlığın otlaıı s:ıtılacaktır. 

Müzayede i (l-Mtı)l -929) Çarşanba günü saat onbeşe kadardır. 
Talip olanlaıın l tnnbu) E\kaf müdiriyetinde orman'\' arım idare

sine mUracaat rlıneleri. 
4'• • • •• 

Üsküdurda Bülbül dere inde vaki mezarlığın otları ~atıJacaktır. 
Müzayede i (1·1\fa)ı ·929) Çarşanba günü saat on beşe kadardır. 
Talip olnıılarm Jstanbul E,·kaf müdiriyetinde orman Ye arazi idare-

sine müracaat etmeleri. 
~. •.. . .. 

~ . 
Merkez efendile dedeler mezarlığının otları satılacaktır. 
.1üzayede i {1- fo) ıs-929) Çarşanba günü saat on beşe kadardır. 
Talip olanların I tanbul Evkaf müdiriyetinde orman ,.e arazi idare-

sine muracaat etmeleri. 

Elbiselerin, kumaşlnrın 
ve yünlülerin en ince dikiş 
yerlerine saklanırlar ve yu· 
murtalannı yaparlar. 

Pencereleri ve kapuyu 
kapayınız ve dolaplannızla 
sandıklarınızı açarak güve
leri bol bir 

ağmuruııa tuhn1ı.z. ı1un tc iri 

l C}') . inek, ivri sinek, 
" ( » ) ire güve,ta a ru· 

...._. 0, s , ,.e sair haşarata 
~ karş ka 'i ô dü Ü· 

cüdür. 

te ialisi e e 
M ktel:.ımiıide Di!!tufa ın 1hmrına mahsw hır m~lı ntlı ıe 1'1 

• • 

usulUC"" m ınnkn .ı\a k ınmu tur. Ke~ıı \e §&rtnamc ıııı nn,.k u rr t lıplcrın lwr 
gUıı ijl$ "}, k dar Hcl\ dnrpa.ad:ı ıne ... tep reli.turlu~ ne ve muna, işurak içinde 
~ euni ibnle bulunan 1 O "\i an 19.!Q Çarşamba ı giinu ~t on ih.1)1' it dar teımnııtı 
muvtkkatnlannı drfterdarhk lıinasırıda nı e~ es.\tı :ziruİ> e muh ihi me!i

0

ulı11ğılul' 
bndettevdi saat on dtırtde mnl Or muhas•plik d:ıırt>sinde mltbımuıt komis~ onuna 
gelmeleri. 

I ba ns ın:ı 1 wın g..r ılen l.it .,.e <'ile\ lı f ııııi e k h ı.arf usulılr nıuna.ka· 
~a k<ıııniu tur. 1 nlıp•erin rtn ı n ini gbrn:'cl~ llu:re hl'r gUn v l H' kadar Ha)dar-

pı sad:ı m"k t p v rek lorlı ~une mnııl:.ıı!D) n ı tırak ıı;u de ) \mı ıhale bulnnan 10 
'\luınu 192J Çıır~amba ı ııu :ıt o iki)e kadıır teıniıı tın U\ kkatAlnrım dcftf.'rdarlık 
l:.lııaQınd mu •c-ııatı ıi i~ e nıuhn ihi m 'ullll ne ba lcıte~dı sııııt on lıe te mt>lkur 
mııhu"iplik cinin '>;nde nıııb:l\ oat konı:•n onunıı "elm,.leri. 

SiNiR HEK1M1 
ŞÜK .. H" Z 

HASEKt VE CERRAHPAŞA 
HASTANELERi ÜTEHASSISI 

esi 

•!• (• ~ 
Bogn:-: içindt> cniko}de vaki şüheda mezarlı~rmm otları satılacaktır. 

Muzayedc i (l) Map 929) Çar:?anba günü aat on beşe kadardır tufip 
olanların lstaııLul Evkaf müdiriyetinde orman :·e arazi idar~sine müra
cant etmeleri. 

<• ~·· (• Bcşiktaşta koy içinde Abbas ağa mukallesinde aşıklar mezarlığının 
odaları atılacaktır. ınüza)edesi ( 1 Mayıs 929) Çarşnnba günü «mat 
on beşe kadardır, talip o) anların I tanbul Evkaf mlidirlyetinde orman 
ve arazi. idare ine müracnnt etmeleri. 

'üı .. kiye 
Anonim 

alat ve hracat 
Şirketinden 

31 Mart 929 Pazar günü alelade senelik içtimaa davet edilmiş 
olan hissedaran heyeti umumiyesinde nisabı müzakere hasıl olına· 
dığı cihetle içtimanın 21 Nisan 929 pazar gününe talık edilmfı 
olduğundan hisscdaranın yevmi mezkiirda saat 14te Ankar da hima
yei etfal merkezi umumisi salonunda hazır blllunmalan ilan o1unur, 

Ruzııamei miizakerat: 
1 - 1928 senesi meclisi idare ve murakıp raporlarının kıraab, 
2 - 192~ senesi bilanço, kanı zartır hesaplannm tetkıla ve·92İ 

senesi temettüü hakkında karar ittihazı, 
3 - Meclisi idarenin ibrası, 
4 - Yeniden intihap edilecek azaların intihabı ve hakkı hu.ıUr-

larmın tespiti, 
5 - 1929 senesi için murakıp intihabı ve ücretinin te pıti. 

\TiJayet encünıeni aimisinden: 
Ak~nrnyda hn ckide bayrampa,.a mektebi 
l• atıhdc tabhann mçdrcsesi 
Paııgaltıdu 7 numaralı hane 

'· s '· '· 
Şehıııde ba~ında ankaravi ismail efendi medresesi 

'" darü]hadis busnevi " 
Bf' iktaşta ~ nlik dede mahallesinde O mnn ağa mektebi 
Zt.., rekt Hnmit efendi medre si 

• 
Çar uyu kebirde 70 numaralı dükkan 
füm~ mıt cnddesinde 19 numaralı hane 
DnkmecılE>rde Süle) maniye sani medresesi 

rnan1t köyiindr 12-25 mumaralı hane 
Balada muharrn emlak icara verilmek üzere 28 Nlöan 929 

tnrilıinr kadar müzayedeye konulmuştur taliplerin yevmi mezkntae 
onbire kadan müracaatları. 

Galatada Fermeneciler 
caddesinde Şirketi hayriye 
binası ittisalindeki 100-102 

, n 
iki cepheli ve aynı z, manda 
sahilde bulunan üç katlı bu 
mükemmel bina asri bilu

istirahati lazımeyi 
muhtevidir. ldarehaneler, 
şirketler ve bilcümle mües
sesab tüccariyeye fevkalade 
elverişlidir. 

1 stanbul icra daircaindcn : Omt.a Uyde 
KAtolik kilisesi rkasındn ki Jicmkta 

=1tiiin olup Astel") annı uhdesi:nde btı1mw 
atik IS ,e mükerrer 13 cedit Sl No ik! 
b3p hanenin tevsii intiltnlli oı.-lf bluea 

'ef aen f eragdan dola1ı ihalei CTI'eliyosi 
nin icrnsiçin otu.ı gUn müddet! mmay• 
d ye konulmu tur. Hududu tarik Umat 
Mişon, ) uvnıı. Ali, yOtğl efendileı1e Rq• 

.. darına ·ma atha-, 
n ı ın ·· dü lu J-tinde:n: 

Ucr kntta iM ·1 ımdnn 

i.ic;er odalı doirderi amil· 
dir. pı ınılnr )ckdiğerinc 
mm·a!>alc} i temin ecler bir 
tıurctte hu u i tertibatı 'ar
(1 u·. A)nı zamnuda hem 
denize iıem cnddcye nazır 
iki cepheli 'e kendi ine 

de H. ~n menkullerile mah4ı.ıt 103' 
ar§ın lerbiinde arsadan Ozerlndc 33 cedi' 
No bulunan lııı.ne tahminen .173. &1111 
nrsa Ur.erine ah np ve haraptır. Di#er ha
ne • 100• ar§ın \iurine ahşap ve mubtaoı 
tamirdir. Bahçe tlerdl"II mUrckk.cptir. 
Etrafında kı m o yıkılmış dı ;ar bir kapı 
he-§ ağaç urdır. 3S No lınhçc tanıfından 
zemin malta taşlik hmıp, mutfak kömltr· 
lüle bel!i diğ i merdiven Uı:eri.ııde bir 
oda 'ardır. Birinci kalın camları kmk 
cam klhıla iki)e &)nlmı§ sofı üzerinde 

iki oda bir nr hk Uzerindr. bir oda ufak 
mutfak Lır 1 elli, ikinci katta bir araJık 

• 
ıra ı 

·ıl nnştır • • • 
lıcr )erde otılır ••••• 

G Ugürt kar~ esinden igeıı bundan ak· 
dem ~erat eden Sarı oğlu cinnet 

zev~ ci Aıimenin ır o lu Hasııııuı 
te \'İ ei umuru için bir lMI na p \'C ta· 

~ini ehem 'e elt.cm ıhruığlıı hUsnUhol ve 
istikameıile ııuınıf 'it' uifeyi \esa~eti 
her 'eçlııle ifa~a muktedir lıulunduğu 
kar,> ci rr t'li ilıtiyeriye•foin ilmllbabe· 
rinden anlnşılno karyeden Sıırı oğlu 
MehJlıediu \nc;ı naıı:p ve tn~ininr: Jmmr 
'erildi. 

Dr. IHKA 

G N GO 
SAMİ 
AŞISI 

Belsoğukluğu ve ibtilatatma 
karşı pek tesirli ve taze aşıdır. 
Diva'lyolu Sultan mnhmuttür-

1 

besi kerşı ında No. 189 

l· Ilı hin nıetrc minder kılıflık hezı 
l<npah zarf usulile mulıa)nıı edilecektir 
nııhıakn n 28 '\ı ıı 92fl Pazar gJufı saat 
(N) de 1 tımlıııldn ızedikpaıudıı. JandRrma 
lmaıtıtbnııcainıle icnı edilecektir şartname 
lmnlithanede ten:i olunur teklifnamenin 
tarzı imlası §nrtnnmede mUnderiçtir. 
-~~--~~~~~~~~~~~ S ultan Ahmet sulh icrasından: Galatada 

Ni ıın taşch an h:ınında 2.3.4 numaralı 
>azıhnnelerde ~ukim iktn el) evm ikamet· 
gühi meçhul tutfin tUccorı Htm fa liya ta· 

de Muzaffer be> e. 
Menteş K~avi efendi)e borcunuz hu· 

lıinan 100 liraJı mali fadz 'c ma..<;:mf 
i ral;c 1 bu ikinci ıhb 'r1141menin tnrib 
ıı rinden itibaren fi~ glın 1.arfındn daire· 
d icral ıı t vh e ctmdi"ınn: takdirde 
mahcuz c } ıınılın bilnılı1ııyide furulıı 
olunaca)tı ilıiıı olunur. 

' mnh'-u rılıt1nıı 'c i kcleyi 
luh i 'ıısi bir ına~rnzası dahi 
'nrdır. 

Tafsilat için Galatada 
Frenkyan hanına müracaat 

Telefon Beynoğlu 3080 

...... '.,E HIL-'f ...... 
- - . • NTEŞ KASAVı • 
: I tımbul, Crl'ıl bey han To 33 : 
:Peı;iuen hiç bir para vl'rilmek izin: 
:vf.RESIYE HER NEVi EŞYA• 
• T T • :s A A E. E: 
• • •Maruf lllllP'&7..alnrından ,.a ı-: 
• •• tamızln tcnıin olunur ... ; 

B orçıan dola\l furuhtı tnkarrur eden 
komodin a.,na kon ol sehpn ,.e yazı· 

haııc 13-4-929 tarilıine mmadif olan Cu· 
marte i gUoU s:ıat onbe te amavutk<l) Un· 
de cami avlu unda bilmUzn) ede furubt 

edile 'nden talip !anların bulunacak 
memuı: n mura aatları ılün olunur. 

iııeriııdc iki O'!a ~okak tnrafı zemin krl

lı bir sofa Uzı-rinde bir oda helii. Çatıdnıı 
manda ak mda yUk dolap \-ardır. Albn• 
da mahzen '\'llrdır. Afik Borçlu. Nusret, 

'.lfhcr H. Ma1ıılto mU•tccirdlrler· Sl No 
lı:ıne temini ta§ hclıı)•t havi mutfak :temin 
katı mahzen, Birinci kat bir eoiiı ü:teriıı· 

de bmnde > ük bulunan iki oda. Çatı 
nrn ı -.ekparc bir odadır. Nazife H. zevc 
Pakindir. iki bnncnio tamamı .ıaoo~ lire 
kıl ınctı mulıamminelidir. fcı:kQr hi lı> 
rı almak i tevcnler ve dnlıa vysde mata. 
m t i teyenlc'r kıymetin yllzde onu pey 

kCC!i 'c 928-312 numıını alarak mti?.A· 

f'd~ ı:uh~ııine mUracaat etm leri YC 

,a, ıs 929 ııırıhinde t on bese k dat 
ihalcı f'\velı~c i icra lulınacağı ilaıı o\~ 

mır. 

Ooktor"A. KUTiYEL 
Elek.lirik makin eriyle elsoğuk..1 

uğu, idrar darlığı, prcstat, ademiik~ 
tidar ve 1 g v kliği, cilt ile fıren
giyl ğnsıı avı eder • KenkOJdtı 
Bırrekci fırını sırasınd N° 34 • ı • 
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Merkez Acentcsı : Gulatu 
Köprü başında. Beyoğlu 2362 

· Şuhe Acentesi: Mnhınudiye 
~m altında. lstanbul 27 40 

1''17R tSOR'AT 
POSTASI 

( O 'YA) vapuru 9 nisan 
~aJc l2 de Gahıta rıntımından 
harnketJe İzmir, Antalya, Aln
İ)e1 Mer:ıine gidecek ve dö
nüşte Ta§Ucu, Annmo1·, Alaiye, 
Atıtaly.a , lewire uğrayarok 
gelecdktir. 

A)·valık sür'at postası 
(MARMARA)vapurtı9 ı i an 
ı 17 de Sirkeci rıhtımın

dan hareketle Gelibolu Çanak-
- Daha tıtı!Jflll bit' hdılı51et - /Jtıfıo·ıttrif bır ıel>ıt 

airli Arabanın kabiliyeti kale Küçukkuyu Edremit Bur
haniye Ayvalı a gidecek ve dö
nüşte mezk"'\ir i keJelerle bir- otomobilcileri bile en ıııüşkü ılesen~ 
likte Ahunoluğa UğTaynrak 
ğeleoekti,r . 

hayrete dii§ürüyor 
Gelibolu için yalnız yolcu 

"1uıtr alınmaz. 

Deniz hamamları 

oıe kes:~. batiin Bolek sahipleri • r: · şo· 
iförler ••• lıer tUr1ü otomobll kullan mı~ 
Q}an meraklı amatörler ••• HERKES •.• 
'19'ı9 modeJI yeni Bulcklerln zarafet ve 
tnUmtu haeıaları hakkında hemfiktrdlrler. 

ve baş dnnrlürilcD bir sor' t elde eder. 
Benzin sarfiyatı 1 e eski modelleriD ay• 
nitlir. En müskUlpesent otomobilciler bi· 
le bu arabanın ıldi~ne hayran oh:oak· 
tadır. · 

Bostancı yeni kariye sahilinde 
eniz ha ıp mlnra inşaauıa talip 

ol ann Ni nuı yirmi altıncı 

Ht.ç_ bir otomobil. bo sene Bulcldn eı .. 
ettiği ınuvaffckiyetlere eri me.z. di· 

~orJer. 

. 
. Bu bOyOb kabHiyetinc. mülhit ıQr'at 
~e atikl~lne rnğmen yeni Bulcld kullan· 
mak son derece kolaylaşmıştır. Tecrübe 
ttmlf olen1nra nazaren. ister kalabalık 
caddeltrde ister uzun yollarda olsun bu 
erabffe kullanmak iç.in hiç gayr.et oarf 
etme e lüzum yoktw-. 

cuma ffinii ihalei katiyesi icra 
olun cakınd n her cuma günü ye
ni kariye heyeti ihtiyariyesine 
müracaattan · ilan olunur. 

1929 Bulck modelinin, bu aene oto· 
obll aleminde ,·ncude getirilen en mn

emmel bir eser olduğunu llAve edl· 
·orlar t .. , 

...., . 1'1°/0 lalıı' fıulo M• in: J 

rJSa9 modeli Buieklerin mc uı· tepeden 
ıupaph moU5rU eskisine nl pe lle 17 •/0 
daha fazla kuvvet elde eder. Ve hu kuv • 

....~"'"''~'--' 

Siz de tecrübe edloiz ••• Buick ecen~ 

.... -.~u~;;p Doktor 

~:ımtı· kadıabr batuesi Cilt 
ve Fi.rengi Hekimi 

vet ve kabiliyet vites de
RiııUrmeyi azamı derecede 
kola_ylashrmıatrr. Parlak 
blr hıılaaına ile sayet lath 

talın teerObe i~ln emrinize amadedir. 
MeşherJerinl te~ne gayet elvirişU te· 

diye tarzl rım. ve fob• 

B U I C rika hataııoa ktı~ı bir 
senelik garanti usulünü 
sorunuz • - ,r ,...._ f ,_ ~· .. -

OENERAL MOTORS MAMULATJr 
1ütbe Eski. Hl/4li. ahmer ,,. • .. .c. '. .~ 

""-- .......,_ .. 
buuuı. Tek lstam. 26.22 4).T.T.A.Ş. OtorM>bU TicateH Turk Anonim Şirketi, Beyoğlund•,: Tok tbyan bt~ttındıı. Tet. Qe10Jıa ~8 

• • 
•• • \J umum m ug·unaen. 

Kiralık apartman daireleri 
Bc,oılunda Kltip mustafa çelebi mahallesinde Koçuk parmak kapı cinek 

Çlkllltt1ncla 6-13 nunızırelı apartnu.nıo hirillci ve beşinci 'ie'. altıncı katları 
Taksim cı\'U'lnda Sormagir mahalle ve caddesinde Sl.SS numaralı apartmanın 

1'1ttncı katı 

Kiralık haneler 
Ferikl)1lnde Sakız a_&acı 50 atik 75"77 ve 18-15 nwnnrnlı h.'lne •;e abu-

,, FeriköJUnde Rum kiliseii arka aokağ.ında 32-12 ve Aye.zma ve Akasya soka~ın· 
41-14 nuıwırUı h.ıı.nelcr 

Bcaik ta Şenlik dede mııhııllesinde Yeuiyol sokağın& 39 ve 41 numaralı" 
haneler· 

tsktıd&rda İbsan.iye mchalleshı~ Çiçekçi sokaıındn 4-6 numaralı hane 

· Kiralık odalar 
l anc,;"1tıd fı.. · r"'..arlığ ı kar~wndl. 115 _pumaralı iki oda bir mutfak 
T · · cıwruıda t ıruz ara mahAllcslndc Finu a:ll aımii tahtmda ~ nama· 

Talı e & Hııraçç.i hanı derunUnde 1 No. oda 
~da Kui~tı hıınmın üst k tında at num!.ralı oda 

kçılarda K~ıkçı hıırunın dst katında 13 numaralı oda 
fe.rOAnda T:ıfreıl&r <:add mde İm:ımeli hıının Ust k tında 10 mmıarab oda 

Uikn'daida· ıtace·hesna hatun m:ıhalleslndc KW1un1u medirese sokağında Mihri 
·ah imaieti dahilinde iki oda 

Kiralık dükkanlar , !1i Pucı \iletilerde 13 \'e Huırcılarda 5 \"C 6 ve Alcmşah sokağında 6 ve 
eraçt.c e 4 \'e Hnoı memiı wkağlndıı 22 ve Yanlıkcılards 97-127 Ye Gelincik 

• .. .,k n 25 ve 2.8 ve 30 \"e Sahaflarda 95 \e Kazazlarda SS ve Fesciler caddesinde 
ı XJ ve Çadırcı!ardıı 4842 ve 44-50 ~o 60-54 ve 70.66 ve 80 ve 141 numaralı 
, dukkinlsr 

Çaııada BeclestcDdo eajda ikinci iia 4647 numaralı dolap kanadı 6nU 

Kir4k kahve ve bahçe 
Kale kapl!lnda Şehsuvar bey mnhall "nde Karanfil okn~ında 846 ·arşın arsa 

ve kahffhane 
Oıki!darda Murad reis malınll~iode Silnhdar a~a bahçesi so~ındıı 56 num.ııralı 
bab~e kahvehane 

Kiralık set mahalli 
Ho •nz.ıçıııJ<' Kireç bumunda iki t\dct aet mnhıılli 

1Uddeti wuı.a.yede: 27 Mart m tarihinden 20 Nisııo 929 Cumartesi gUnü saat 
• on J&rt buçuRa kadar 

Balnda rı:ıuharrer cuiliık kiraye ,enleoeğindeo milınyadeye, \'azolwımu!itur. Talip
lerin yevmi ihale olan sdn gUnUo sUat ou dört buç~lt\ına kadar §Artııameyi okumak 
ve ıcıniu tı muvakl>ate ita ederek :tnilzaycdeye i§ürilk etmek tıne Istanbul E\·kaf 

1 nıUdurlbğünde nkıf akarlar mUdürlil ilne mUracaatJıırı iüıı olunur. 
fasaf ve mil§temilitı hak.kuıda malüınııt lmak isteyenler bu mUddet zarfıoda 

uı )ede od ına mılr aıat ederek ecri misil raporlarını görebilirler. 

. 0 osta ve te graf evazım m ·· düriyetinden: 
· l - ' csaiti nakliyede kuJlanılmak üZre ınübayaa edilecek olan 

6,000-10,000 kilo benzin kııpnlı zarf usulile müııaka aya vazzeditmiştir. 
2- 28 Nisan 929 tarihine müsadif Pa1,ar günü ihales! icra k1lına

c:ığından taliplerin şartname almak için ~imdiden münakasaya iştirak 
içiıı de mezl-Ur tanhte ve saat oe döaue Istanbulda B. 1. levazım 

~ müdüriy~ mübayaat komisyonuna müracaatları/ , 

~üçük ayasofya medresesi bina ı 
t\.fnavut "köyünde 7-9 numaralı hane 

'
7ilaye ·encümeni daiınisinden: 

Baladn muharrer emlük icnre verilmek üzere 8 Mayıs 929 tari
hine kadar müza} edeve konulmuştur Uıliplerin yevmi mezkürde sat 
6nbire kadar encümene müracaatları. 

Ankara ca desinde 
raman zade lıanı altında No 

Bu kere yeni celholunan Türkçe hurufatla 
1\fatbaannzda gayet nefiz surette her nevi tap 
işleri yapılmaktadır. Ezcümle ticarethanelere 
mahsus fatura, bono, çek, mektupluk kaat ve 
zarf, kart adres, davetiye kartdövizitler maden 
ve lastik üzerine ınhür va damğalar imal 
edilmektedir 

BiUıassa doktorlara mahsus reçete kağıdı bin adedi iki 
buçuk liraya, ve mektepliler içun 100 adet kardövizit nefis 
kağıtlara matbu olmak ıızre 75 kuru~a yapılmakUıdır. 

Taşradan vuku bulacak sıparişler gerek 
fiyat ve gerek nefaset hususunda müşterileri 
memnun edecek sw·ette imal ve serian irsal 
lunmaktadır. 

Ve nıuh elif en · er uzerinde 
etiketler. 

VEÇHiN TARAVETi IÇiN 

VALNDZ iKi ŞEV 

1 - KREM PERTEV 

2 - PERTEV PODRASI 
BU MÜSTAHZARAT: senelerin cilde 

yaptığı tahribab izale edip güzelliği tez
yit eder. Yaram asra kaıip bir ınüddett n 
beri imal olunan Krem pertevin memaliki 
garbiyede bile emsalinin imaline muvaf • 
fakiyet hasıl olmamış müstahzanmazın 
mükemmeliyetine bürhanı kat'idir. 

--~--------~~~~------ -----.....;.~----------~----· 

Hali ve nefis Halep yağları ile ütten sızdırılmış ve 
ta fiye edilmiş tere yağlan daima mevcuttur. 

Yağlarımızın nıa1ılut olduğunu isbat 
edebüenlere 500 üra ilrramiye vereceği,z. 

Asma altı No. 22 Ferecullah ve lskender 
Biraderler telefon: Is. 1585 

~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~t.ıi:~ 

~ ............................................................. . 
• Fındıklıda M. . vekaleti satına1ma • i komisyonundan: 
f ........................................................ --.-~ 
A leni m unakassylıı alıuacakl45 adet telgraf diregine talip çıkmadı~ıodan 

pazarıesi gi,ınıl sa.:ıı 14 tc pımırhld:ı alınacaktır ıaliplerm teminatlarile ınu 
K np lı zarflıı mlınnknsa~ ıı konulup Anltaradn 6 Ni!ao 9'.29 da ihale edile 

kılınan bce demir hangara \erilen fıat gali görüldi1gıindcn Z1 ·is:ı.n 
onda pazarlıkla ihale edilecektir. Talipll"rin AııkaraJa :M. M. V. satın alnu 
DUlla murncaatluı il!u olunur. 

~ . ı 
............................................................... . 

Bnk~r köyünde barut fabrikalarında imalatı harbı~ 
ı ıs!ambul atmaimn komisyonundan: 
t..... ............................................... .... M C\'Cut rtnaıne ve resim mucibince 7600 paket Toka muba)nası knp:l 

mUnalwayn konulmuştur. İhalesi 15 Haziran 929 cumıırtesi gUnı.l saat oıı 
Anknradn mezkQr satın alma komisyonunda yııpılacnktır. şartname.sini gurmcl\ 
lf'rin kunıisyooumlUA müracaatları. \'e mUuakasaya İ§lİrak etmek isle}enlerı 
natlıırını hıwi teklif mektuplarını yernıi muayyenın<le b:ılilda mezkür konıi!>)O: 
eylcmelerj. 

6000 kilo kadar Hanım 81.0t m\Lıayede ib S!ltıl:ıcaktır. ihalesi 8 M 
Ç'.arııımba günll saııt 14 te icra kılınacaktır. Tnlip!erin tcminııtları 

ber komisyona mllracantları, 
ilimtihıın tebeyyün edecek iktidarına göre yevmiye verilmek uıre idart' 
İki birinci sınıf tesviyeci iki birinci mnıf tornacı,·e ihtiync ''ardır. ı 

:ve ikı ile birlikte Ankarada Askeri fabrikalar umum mİı.dUrlUğilne lelnnbuldJ 
ask.crl san'atlar mektebi mUdürlö~ilne mUracaııtlan .. , ••....•..................................... ~··· .... 
J Üçüncü kolordu sa ınalma komisyonu dıt . ........................................................ . 
K oca Mu lafa pa~a a.kerlik. §ubesi biııtıeile ta~ kıulaoın tamiratı ayrı ayrı rs: 

yaptırılacaktır. Pazıırhgın ihalesi 8 Nisan 929 tarihine mUE:ıdif pazıırt 
saat on dörtte icra ed leccktir. Taliplerin §artnomesini gornıelcri \'C §ıırtnarrırd 

Jılan oekildeki temiııat\arılc komİll)OnUmuz mUnııkasa salonunda h:ızu bulıll' 
illin olunur. 

.. 
1 

40, o iradır 
Ayrica: 
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Lir ilk blı- mUkA at. 

t Bu keşi ede cem'an: 3,900 
~ numara kazanacak 
'~:!.....~ ... ~ .................. , .... ,.~uruı•tUHU .. ~,~ 'M4~~·.11_-;~ l~»F.;;f;~~"H~+.'m~~~ı&"7'litl1..iıi.""' .... ~-~l~a:W'i•'P 

Emlak ve Eytam Bank 
umum m · rlügündeO 

~ 
Mevkii ve evsafı mahsusası zirde ıııuharrer bir parça 111 

satışı müzayedeye konmuştur: . . . ıs·~ 
1 - müzayede kapalı zarf usulu ıledır. llıalc 22 Nısan 929 

de banka idare meclisi huzuriyle icra edilecektir. Talip 0Iaııl3~ 
gösterilen mikdarda teminat iraesine mecbur olup bu teminat ''11 

1 
teklif mektuplariyle beraber makbuz mukabilinde bizzat ve ) 8~ıl:1'· 
meclisine yetişmek üzere taahhütlü olarak po-taya tevdi edere 

2 - İhale bedeli ihaleyimüteakip peşin olarak alınır. 
3 - Talip olanların Istanbul ve ya İzmir şubelerimize . ~c ,r. 

merkez Emlak müdürlUğüne müracaatla mufassal şartname~ııız~ıı~ 
etmeleri ve müzayedeye iştirak halinde bir nüshasını bir lırtl 
linde alıp imı.a ve teklif mektuplarına raptetıneleri icap eder. f; 
Umumi No Mevkii Nev'i, hududu teıniııııt ~ 

145 Boğaz ici, Beylerbeyi KUğir, Abranosyan antrep0=>
0 

Bostancı başa sokağı ve müştemilatı Deniz kena~: 
da ve rıhtımı vardır.3540z1 

kiiğir antrepo ile 4625 zirtı 
ma arsa dağ mahalli 

Emlak ve 
Banl<asin a 

Satılık Bina 
• • 

Esas No .Mevkii Temiı1 • ~fi 
147 Hocapaşa mahllesinde Camii şerif sokağında atı~ 

22 ceditl5 numaralı kagir daire atik Maliye şubeSl utttf'1 
Balada meyki ve evsafı muharrer bina satılmak üzere 1~uıırJ1 

vazedilmiş ve 29 Nisan 929 tarihinde ihalesi mukarrer ~ut111z;ı 
duğundan taliplerin yevmi mezkurda aat on altıda banka 
cant eylemeleri. ~ f 

Me 'ul müdiri: ESAf rJJA 


