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Abone ve llıın Ucretleri 

Gaıetemiıde çika.n yaıılarıa. lıukuku ınabfıadur 

Abone tartlıın 1 flaq tarifeaj 
tı·tır• H•rf9 fııol Salılfd• Stı111/m/ 

J A1lıtı 400 b a ia lnı:I • • 
, • 7$0 • il • 4ııdl • • 

11 • 1400 • 210Q , tncı • • 
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EDİRNE YOLlJ 

Cumhurıyet hükumetinin de
tıir yolu siyaseti, son günlerde 
\leni bir karar ve teşebbüs ile da
~a bezenmiştir, Edirneyi mün
!::ısıran türk toprağından geçen 
bir demir yolu ile vatanııı diğer 
'sıınıarına bağlamak. İlk başta 

'lıt11zii bir ehemmiyeti haiz gi
rı, görünen bu tesebbüs haddi 
'atında bütün Tr~kyayı, Istan

Osturya takınız (1) e karşz (3) sayile galip geldi ... 

ı!u ve netice ıtibarile Türk va
~.ıtnı çok yakından alakadar 
-<ler. Vatanın belkemigini teş
. ıJ eden mühim bir hattın gar 
;·~elti başı hiç şüphesiz Edirne· 
. ~. Buradan Erzruma ve sark 

duduna kadar uzanacak - yo-1 
tn Yalnız türk olması lazımdır. 
le bu büyük mefkUre de mev

'~u bahs teşebbüsle tahakkuk 
asına çıkmak üzredir. 

Bugünkü nesiı ic;inde Rume
<lt~iryollarında seyahat et 

·· olanlar, bu seyahatı daim, 

iki takım arasında maçtan eve/ merasım yapıtliı 

Galatasaray- ~sturya_ maçı 
Dün temiz bir maç yapıldı 

re {)erinde sızı duvarak yap· 
1;~,ı.:r.~:~e~e b~;,:f~~çı;.~; Osturya takımı 3 sayile galip geldi 
ıcycre'• ekm "e tahassürle 

_ lfa lı, kmak bu scyahatın ılk 1 
: vasfırı terkıl eder. Hazin 

·r • :ıI-in muhtelif devirleri 
·~':en gc~ıp gitmek bir it et 

Misafirlerimiz futbolun bütün incelikle
rini gö.'lternıişlerdir •• 

ı tc • · t kle beraberdi- saat tam 17.30 takımlar alkışlar arasında sahada. Ha 
tar:;~~ne r::1~ıara da yeis ve . k~m _!iamdl Emin Bey • 1 tltraten SÖ}'llyellm. Hamdi 

.. alet verir. Eğer memleketin B: dünku ldareslle memleketin en iyi hakemi olduğunu 
· eh~nden dıgerine geçmek bır defa daha gösterdi. 

~~e seyahat böyle bir ma- Ton O~turya takımında 
l[ . alırsa kalp sızılarına bu r ~ 
'1 a ılttisadi ve içtimai mahzur- Mutat merasim. Kaleyi Galatasaray intihap etti. Top 
ııı d~ ınunzam, olur. Edirne Osturyada: 
lıiılıye kadar işte böyle diken- - Osturya -

r ıstirap yolundan başka bir Gogl 
~-eğildi. 1 

~I ırnenin yeni yolu, türk 
\ıtularını evela bu izzeti nefsi 

vatan manzaralardan, yaban
.~ lıasmane bakışlard~n, son

ınemleket naklıyatının 

Graf Tandler 
Mok Regnar Gal 
Şnayder Rapan Slndelar 

Slzar Flrtel 

-Galatasaray

Rasim 
Burhan Valh 

Suphl Nihat Midhat 
Muslih Sadi Necdet 

Latif Rebi! 

Denizcilerimiz Asyanın uyanı'ı 
Müsamere ... 

----
Denizcilerimizin 

gösterdikleri intizam 
ve ('evihlik 

Heybeliadada Deniz lisesinde 
dlln senelik müsamere ''erilmiştfr. 
Müsamereye saat J 4 te istiklal 
marfı ve terbiye! bedeniye ile 
başlannııftır. Program sırası ile 
tatbik olunmuştur. 

Piramit 'e atlamalar, 100 
metro sürat k<i~su, •ırıkla 
yüksek atlama, yelken yarışı 
gUlle ve dlşk ıuma, 200 metro
koşu, boks ve gtıref , manialı 
koşu, halat çekm , 400 metro 
ııoş~. denizde 100 metro sUr'at, 
dcnfzd: r ilama numaraları, 
tek adım uzun atlama nurnara
fnrı, bavrak ) nr. " kürek yarışı, 
~andnly e kapm , ıoo meıroluk 
koşuya Yaşar, izzet, Haydar, 
Ali Bahaeddin 'Cf ndller iştirak 
etmi~tir. 

Brndan ~oıtre ka ~ananlara 
mUk&fullar tevzi olunmuştur. 

ı Badehu bütün talebenin iştiraki 
ile geçit resmi yapılmıf ve al
kışlamıştır. 

MUNtmerenin devamı mUdde
tince Deniz bandosu tarafından 
güzel parçalar çalınmıfhr. 

,l\1Uşamerede Bahriye erkanı, 

Jiınnastit ~enlitleri 
2 inci senelik 

bayram 
Dün (3) bin talebe 
ınuvaffak oldu ve 

Yeni Türkiye 
--

Sabık bir Hindli na
zırın dikkata şayan 

beyanatı .. 

Hlndlatanda Kifmlr mahra
calıgı sabık hariciye nazırı Slr 
Aiti, ( n Banı r; ,arkta icra et
tiği büytlk bir seyahattan ı;onra 
memleketimize de gelmiş ve 
Ankarayı ziyaretle tehrimizde 
de bir kaç glln kalmıştır. Ken
dişi dün Londrııya mllteveccl
hen burndan hareket etmiştir. 
Hareketinden evel intibaatını bir 
muharririmize şu suretle anlat
mı~tır: 

AsJanın ııyanma~ı ve 
muhte: f memleketlerin bu ha
rekete iştirakleri şnyanı dikkat 

• bir meseleilir. 
Akı:sayi şarktan Şıırkıkaribe 

alkışlandı doğru gelindikçe muhtelif Asya 
---.. memleketlerindeki halk tabaka• 

DUn lk ne_ "mııııstlk şen• klerf larıiıın gö,terdikleri hı.reketl 
Taksim staı o unda sabah saat, fark etmemek kabil degildir. Eski 
9,30 da yııı:ıım ş'.r. j 11.Juşukluk \e ~areketsizllk ye-

Jlmna•tik ~er.liğıne btııııbul r.n_e şimdi faalıyet \'C hareket 
Cumhuriyet, Eey zi Ati, Eren köy, kaım olmuştur. 
Ameli Hayat, Şişli Terakki, Yeni Tiirkiyenln inkişafı 
E,Y~P, Çamlıca, l(a~ı köy, Kan Yakın şarkta Türkiye tama-
~ıllı, Selçuk ve Nışantaşı kız mile asri olan bir idare tekli 
lıse ve <ırta mekteıtlerfle kabul etmi~ olup tarakkl huau-
kız muallim mektebi erkek sunda rehberlik etmektedir. 
lise ve orta mekteplerinden 
de Kabataş, Is tanbul, Gala
ıasaray, Feyziye,Şark, Kadıköy, 
UskOdar, Ameli ttayat, Şişli, 
Vefa, E)·up, Davut paşa, Geltn
bevl lstfkll\1, Daruşşefeka, Şem
sUlmek4tip mekteplerfle Erkek 
muallim mektebi iştirak etmiş
lerdir. Bay ram da 2000 i erkek 
ve 1000 i kız olmak Uzre .ıooo 
talebe bulunuyordu. 

li~cı bir devlete Ödemek mec 
~ etıncle kaldı~ı haraçtan 
a tacaktır. Bu asnn iktisa/1 Çok nazil{ ve hassastır. 

,1 ~ler arasındaki rakabet on-

Galatasaray mukabele ediyor 
ilk hücum Ostur)·ada. Biraz onra Galatasaray mukab le t 

diyor. Blr müddet iki taraf ta bariz bir hakimiyet temin eilemcdl, 
Vlyanalılar henüz yabancı bir hal gilsterl)'Orlar. Mamafi müdafaa
larının sağlam ayak ve kafa vuruşları, açıklarla hUcum tarzları 

Bandonun çaldığı istiklal 
arşından onra ~çnliklere ter

biyei bedeniJe mUfettlfl umumi· 
si Selim Sırrı Beyin bir nutklyle 
baslandı. SeHm Sırrı Bey ezcu. 

'l;ı ah.~ ziyade ekonomik sa
ı\i llıucadeleye teşvik etme
. t. Her suretle takviye et
·~~ Zaruretinde oldugumuz 

11 Yatnızın inkısafının ilk 
·.da iktisadivatının yukı;el-1 ,._ N 
:aı ak!ıye vasıtalarında 
..] arının 1<:e,- fi tesır ve mi.
't ~ltrine tabı kalan iKtı c
'1 1sc n ı~af şöyle dursun, 
:ı:n g.ır. cesaret "e teşeb
e ~ss;_Ja r ı kaybeder Ec' r

a11.ıJisinin son bir kaç se 
~~~ti ,adi tarihi bu hakika

:- bır delılıdir. 
'r ki 1'rakyanm belkemigi 
~ 1 

• eden demıryollarını 
r· 11/

1rketir. ele bu hakikat 
lle e hi ra z tevakkuf etme
t;.ı suretle olursa olsun te
ır trııek zarureti vardır. 

'>IIarı '1er şeyden evel 
· !), ·'le, f at müesseseleri
tç{ir~ ollannın verimi an
~ t •L:!cl" mıntakaların ser-

' •t '<ı~~1·1ı il~ mütenasil?tir. 
':ı arım ısletmek sıya
~rj~ t•Yaseti kadar ve belki 
• ,__. < ~ııa mühim dir. Hü-

. '"1 . 
i q·kın bu sahada da gos-
'1~.ltat ve hassasiyet Tra 
~ ın ırıol!annın da daha 
· ~tı- erıııeket menfaatına is
~ '•I 
. le /\. teı'1iıı eyliyecektir. 
1 ıJe ~rupa seferlerinin ve 
t nu ~deniyet alemi yol

. 
1 ~t ;. tik merhalesi olan 
tiraııtuıeı Edirnenin en son 
"tık an da kurtulacağı za

Yak:.,·mıstır. 
~(j ZEKf MESUT "e ........ ....._ 

gittikçe açılacaklarıuı gösteriyor. 
Galatasara) bu vaziyetten istifade 

tatbik ediyor, hatta bir aralık ( Osturya 
likeli v azlyetlere dü~Urdüler. 

ederek canlı blr oyun 
kalecisini oldukça teh-

Osturyaıun hakimiyeti bariz bir şekil aldı 
Fakat nihayet (O•turya nın hakimiyeti bariz bir şekil aldı. 

Sağlcten sıkı bir şütU Rasim yerde göğüsledi. HUcumlar tevali 
ediyor. Nihayet yirmi beşinci dakikada Osturya soliçife Burhan 
mUştereken ilk gofu yaptılar. 

Akabinde Galatasarayın çok güzel bir hücumu Latifin on sekiz 
metreden enfes bir şum, kalecileri ancak ayağlle def'e mu,·affak 
olabildi. 

(Osturya) nın hücumları devam ediyor. Solaçıklarının attığı fev
kal4de bir kornerde top direğe çarptı ve hafif plase bir kafa 
d~rbesile ağlarıt takıldı. Yine akabinde Galatasarayın güzel bir 
hi! ~umu. Şadinin gol olabilecek bir şUtUnU kaleci Plonjonla yaka
ladı. Blr az sonra ilk devre 2-0 Galatasara)· ale)·hine neticelendi. 

ikinci devrenin .(Jekizinci dakikası 
ikinci de.v_re (Osturya) nın hakimfyetile başladı. Fakat sekizinci 

dakikadan ıtıbaren Galatasarayın Viyanalıları şaşırtan hakimiyeti 
ve hücumları, Mıısilhin yerinde ve güzel bir ortalayışı, Şadinin 
kurtulmaz bir şUtn ile Galatasaray 13 Uncu dakikada bir gol yaptı. 

GalatatJarayın ilk golundan sonra 
Bu golden sonra beş dakika Vlyanalılar paniği andıran bir hale 

düştlller. Gala!asarayın bu beş dakikalık tazyiki mükemmeldir. 
o derecedeki Yıyanalılar kalelerini tehlikeden UstUste korner yap
makla kurtardılar. 

Oyun bundan sonra Galatasarayın bir iki akınına mukabil hep 
Osturyalılar yaptıkları goldan ve kaçırdıkları fırsatlardan sonra 
'3-1 galibiyeti aldılar. 

Korner, favl, avt 
BUtnn oyunda Osturya aleyhine 5 korner, 4 bent, 10 lavı, 17 

avı, Calatasaray aleyhine 6 korner, 2 hent, 7 lavı, :ıs avt oldu. 

Osturyalılar nasıl oynadılar 
Ostury ahların hepsi mUkemmef futbolcu, fakat bilhassa nazarı 

dikkati celbedenler Tandler, Mok, Şnayder, Rapan, Slzardır. 
Galatasaraylılar Uç oyuncularından mahrum bir vaziyette blle lyl 
bir takım çıkardılar ve futbol san'atkilrları önUnde ümidin fev
kınde oynadılar. 

Osturyalıların diğer maçları 
Osturyalılar Bayramın ilk gUnU Fenerle kartılaşacaktır. Duo 

)·ortun olduğu için oynamadıiını söyleyen Şaferin de iltihakıyla 
çıkacak Osturya) kartısında fenerin Galatasaray kadar mukavim 
bir müdafaa yapacaklarını zannetmiyoruz. Yalnız temenni edellm ti 
muhaclmlcrl daha fazla sayı yapsınlar. 

Oyun nasıl oynandı? it"~ layıhasında 
"ıi.~llıeler ve 

~ ~~~ ıvezzileı· 
~ıc -rıı 
~ıı'lı1lı ~ 17 ( Milliyet) -
ı( 

1
t;e11 ereceıerlne ithal 

t Sııı ~adeıneter, mü
~1~ llıaaşıı •tıdadır. Bunlar 
~~ ~trearını alacaklar, 

1 Galatasarayın candan oynamasına ve oldukça iyi ve 
1 mukavim bir müdafaa yapmasına mukabil (Oaturya) 
nın galibiyetini gösteren 3-1 netlceıl bertaraf: iyi futbol 
seyr etmek isteyen meraklılara, futbolun inceliklerini 
görmek ve ötrenmek isteyen futbQlcularımıza ıeltp bu 
Vlyanah futbolcuları görünüz dersek en doıtru bir tavıl
yede bulunmuş oluruz. 

~ '' 1 ~r~ 1 1 faslına dahil , 
·~~~ r. 

ııı-.~ıııct 
,_.., ~ nıecıi~ı bu glln •o.. •nun 1 ·oıne b u ayıba ınıo 

Fiıtbolcuların biltlln incelikleri 
Osturyanın tarzı futbolun bll

tUo inceliklerini, bUtUn zevkini 
ihtiva ediyor, 

Mıisabakalar cs11as111da 
bir çok davetliler bulunmuştur. 
Denizcilerimizin gösterdikleri 
çniklik, sajtlamlık ve intizam 
çok takdire şayandır. Yalnız 
dUn Adalarda şiddetli yağmur 
yağdığı için proğrnmda bazı 
tadilllt yapılmak mecburiyeti 
hasıl olmuştur . , ..... ·-·-·-·-·-·~·c=ı·-·-·-·-·::c:nt• 

(~·~Mfliiy~eti.n ı 
1 Büyük Anketi 

Anket memleketin ht•r 
tarafmda bügiik uliika 

uyandırdı 

Gazinin en bUyUk eseri 
nedir? niçin? 

ı Haş muharrlrlmlz Siirt 

1 

meb'usu Mahmut beyin 
· mebuslardan darülfünun 

profesörlerinden ve edip-
. lerden sorduğu bu suale 
· cevaplar gelmeğe başla

mıştır. Anketin memleke
tin her tarafında büyük 
bir alaka uyandırdııtını 

,1aldııtımız mektuplardan an-,. 
İ[ hyoruz. )[ 
j[ Her eseri en bU)·Uk dinecek Ji 
j[ kadar bUyUk olan Gazinin l 

eserleri hakkında memleket 
mllnevverlerlnln verecekleri 
cevapları bUtlln mllh:t merak
la beklemektedir. 
Baş muharririmizin mek_ 
tubunu alan zeı•al ceı•ap
ıarını glJndermektedller 
fakat ismi u1111fulmuı 

tesadüfen mektubu eline 
alamamış ve yahut ken
disine mektup gazılma
nıış zevat ta ankete işti
rak edebilirler. 

lftlrak edecek zevat yarım 
sütunu tacavuz etmemek Uzre 
yazacaklan yazıyı haf mu
harririmizin adresine gönder
lldlrler. 

ı::ııcıı ..... OOllMl>ılll...,.,ııe-cdl 
Esaıen evelkl &'Dnkü yazı
mızda bir ıallblyet detll te
miz, zevkli ve muvaffak bir 
oyun bekledltlmlzl söylemlf
tlk. Oalataıaray bize istedi· 
tlmlzl fazlaslle vermiştir. 

le Şunları söylemiştir. 
Sir Albiyıın "Bu gün Türkiye Cumhuri

yet mekteplerinin ikinci jimnas-
tik şenliklerini yarıyoruz.Geçen Uzak şarkta da Japonya asri 
yıl bu şenliklere Anadoluda ve tarakkiyatı kabul etmiştir. 

Türkiye, A nupaya en yakın 
lstanbulde 7000 çocuk i'tirak olduğu için garp medeniyetinin 
etmişti, bu sene bu adet bir her şeklini almııktadır. 
misli artmıştır. Asyıının diğer memleketlerin-

' Şimdi şu me) dan da iki bini de yeni inkılap ruhu tecelli edi-
erkck ve bini kız olmak llzre y<ır sada her memleketin adet ve 

1 Uç bin TUrk yavru•u jimnastik hayat tarzı bir degildir. Mesela ı 
yapacak. yani bir beden orkes- Iran için muvafık olan te) Af-
trnsı çalacaktır. Onları mUtea- ganlstan için doğru olmayabilir. 
kip beden terbiyesi kursuna Fakat her milletin diğer mil-
devam eden kız ve erkek >ta- !etlerin terakki -e inkişaf yo-
jiyer muallimler )'edl ay!ık me· ıundakl mesaisini teveccühle 
sailerlnin neticesi olarak kazan- görmesi icap eder. l(endhıe 
dıkları bedeni kudreti göstere- mahsus bir terakki ve inkişaf 
ceklerdir. 

Gayemiz memlekete afiyelll, yolu takip eden TUrkiyenin 
nizamşinas, halOk.çnlı~kan TUrk Asy·ada dfger milletlerin bu 
vatandaşı )efiştirmektir.,, ugurdaki mesaisini teveccühle 

Bundan sonra Madmazel göreceği ümit edilir. Yeni TUr-
Nerman idaresinde olan bin kız klyenin Avrupa ile Asya ara-
talebe tarafından çok ahenktar sında pek ınüst e~na bir mevkii 
ve muntazam bir şekilde jim- vardır. 
nastlk )·apıldı. Çok alkışlandılar. ----··-~--

M. jam•onun verdiği kuma- Tıu•• .,,_J.. Vıınan 
ndaları erkek talebe çok sert ı ff - .ı l 
ve keskin bir surette yapıyor- "•" ••• --
!ardı. BUtlln mekteplerin lale- mu .. zakeratı 
besi muntazam ve gayet temiz 
kıyafetlerile göze çarpıyorlardı. 

Talebelerden sonra beden ter 
biyesi muallimleri karışık jimnas
tik hareketleri, atlamalar yap
tılar ve çok alkışlandılar. Gele
cek sene jimnastikler ok meyda
nında yapılacaktır. -·---
Yunanislan~a i~i fevlif 

Pangalos 
gene tevkif 

edildi 
Atına, 17 

(A.A.) Jene

ral Pımgalos 

ve J en era 1 
Nlder tevkif 

edilmiştir. ı'imgalı -------
Gralf zeppelin 

geri döndü 

.__..,. ... 
Bitaraf/arın iştira
kile Ankarada bir 

içtinıa yapıldı 

Ankaraya gitmiş olan 
Muhtelit milbadele komls-
yonu azası ve bitaraf reisi 
Hariciye vekilini ziyaret 
etmişlerdir. Müteakıben An
kara Palasta Hariciye veki
linin riyasetinde bir içtima 
aktolunmuştur. 

Bu içtimadan sonra Yu
nan sefiri Hariciye veklllnl 
ziyaret ederek görilşmüştür. 

Türk - Yunan müzakera
tının faal bir safhaya girdiği 
haber verilmektedir. 

DE\1,ET BA ~KASI 

Devlet bankası tesisi hakkında 
tetklkatla bulunan mUtehas

sıs M. MUllere Maliye VekAle
tinde bir daire tahsis olunmuştur. 

l\\. 11\Uller lhsal malOmat ls
temlt ve lazım gelen istatistik
ler tanzim olunarak verilmiştir. 

.J/ıye vı Aıli SuracoJ!lu Şti'T l 

· Kuponlar itilafna 
ıneriyete ~ir~i --Ankara, 17 /Jfilllyelj -

Kuponlar ltllilf11a11U!sl 11111-

l'iblnce ltllafname11in t;ıay
gün elliyi faiz mık/arını 
hamillerde11 güzde Jurh 
kabul ııe tediye edilen pa
rayı aldıkları taktirde lti
lilfname merlyete vazedil
miş addedileceğine naza-

ran ı~fallye ııekilletine gele 
malumata glJre hamlllercle 
giizde kırkından fazlası fa

izleri aldıklarına binaen ili
lilfname nıerigete glrmi~tir, 

Gazi çifliğin
de ziyafet 

Ankaradan gelen m 0-
mata göre Gazi Çlfllkinde 
inşaatı hitam bulan J\\ar
mara köşkünde bayramın 
birinde bütün sefirlere resmi 
ve büyük bir ziyafet verile
cektir. 

Ziyafet için hazırlıklar 
:yapılıyor. 1"ıırm:ıra havuzu 
etrafında vücuda getirilen 
park, dans, eğlence mahalli 
Ankara halkının Jhtl) acına 
tahsis olunacaktır. 

BUGÜN 
2 inci sahifemizde: 

1- 'ra.ı 11 ı·. 'r:ka.mız... fl·pedelenh 
Pa a 'c \ t!Stllld 

ı Atln.ı Ltubu 

r Son hatıcrıer, 

3 llncU sahifemizde: 

Dİ\or 

2 .A.nkaroıd açıl.n ıc ~ı 

4 Uncu sahifemizde: 

2 I'clel lla!: ııı:o 'azı~ 11 lıyacaktır, 

Blla tereddüt şöyleyeblllrlz ki 
lstanbula gelen ecnebi takımla
rı içinde (Oliturya) kadar (ama-

tör ) ce futbol oynayan bir 
profesyonel takım goJmedlk. 

3-1 netice&! Galatasaray 
için çok iyi ve hatta ümi
din fevkınde bir n eticedir. S. Galip 

Frledrlchsahafen, 16 (A.A) 
- MSaat 18 35,, Graff Zeppe
lln motörlerl iyi işlemediğin
d en dolayı rerl dönmüştür. 

Tetkikat daha bir kaç hafta 
devam edecektir. Bundan son
ra bankanın şekli hakkında 
esaslı karar verllecektlr. 

ı - llav raporu 1 
'--4~-R-nm_•_n_, _ıı_••_•)_•_.K_u_ı•_k_n_ıı_sr_ıı_rı~ 

• 1 ece ..... 



TEPEDELENLI ~ 
~~-A._Lt_P_~s .... A_vt_VA_s_tLl_Kl_U 

Hey yarabbi bu vesikaları 
• • •••• • • 

Ağa yumruklarını kafasına 
vurarak haykırdı. 

MillirellB lelrilası : 18 AYHAN • 

.... t171as tıeceleyerekten okumalJa başladı 
. Ağa kağrtlan .alıp ocak alevi-ı Rum~a.n. isyana teşvik ederse 
ı:e tutmu~tu. Ali Paşanın sadık kendisını kurtaracağını sanmış-
adamı sapsan kesilmişti. tı. 

Hey yarabbi! Sahiden İlya- Hatta iki sene evel Mayıs a-
ı.ın getirdiği vesikalarda "Filiki yında Toskalık ve Mora Rum
Eterya" Rum cemiyetinin dam- lanndan ileri gelenleri Yanya
gası vardı. İmza: İpsilanti idi. ya toplamıştı. Rumlar Ali Pa-
Şu ... Şu İpsilanti ... Rus Çan şaya Hıristiyan olmasını teklif 

Aleksandırm yaveri olup "Va- etmişlerdi. Ali Paşa Prevezeye 
gram" muharebesinde bir kolu- bile gitmişti. Orada İlyasın ge
ı·u kaybeden eski Eflak beyinin tirdiği mektupta imzası olan 
oğlu. • . Papa Rigopolo ile görüşüp uz-
Ağa bu adamın adını sanını laşmıştı. 

Ülyot. dağlarının roisi Marka Papa Rigopolo Rusyaya gi
B1:1ç~rıden kulaklar d~11:1B~ işi.t- dec~kti .. Orada «Filiki Eteriya» 
mı~:': Başkalarından ışıdıp dm cemıyetı merkeziylemüzakereye 
ledıgı de caba idi. girişecekti. Eğer Ruslar ve ce-

. A:ğa Yanya ileri gelenlerinin miyet, Arnavutlarla Rumların 
bıldıkleri kadar "Kaba Rumca" birleşerek büyük bir isyan çıkar 
okuyup yazıyordu. Elmasın malarma razı olursa Ali Paşaya 
}'azması krt okuması keskindi. bildirecekti. 
Ağanın elinde üç mühürlü Yanyadaki mecliste şu ka-

k~ğıt vardı. Birini yanma diz rar verilmişti: Toskalık ve Ti-
çöken Elmasa uzattı: salya Beyliği Tepedelenli ailesi 

- Oku ıunu •.. dedi. ne verilecekti. Rumlar da Karlı 
. Elmasa uzatılaII kağrt tam eli ve Morada mümtaz bir eya

bı r buçuk sene evci yazılmıştı. Jet idaresi kuracaklardı. 
Bunda İpsilantinin ismi yoktu. Fakat yeni Arnavutluk Bey
" Papa Rıgopolo" imzasını taşı- liğinin nezareti altına girecek
yo~d~. Tezkere 20 Eylül 1820 lerdi. Bütün bunlar için Ali Pa
tanhınde yazılmıştı. şa yedi milyon be~ yüz bin ku-

Elmas heceliyerekten oku- ruş isyan masrafı verecekti. 
maya başladı. Rumlara dağrtacağı silah, cep-

"Ali Paşa gömülü mtice- hane bu hesaptan ayrı idi. 
ilan edilidi. Paşa öldürülünceye Neticede anla amamışlardı. 
l·:-ıdar hayli zaman geçecektir. Ama Rumlar her yanda topu 
I ırsat kaçınlmamalı. Düşmanın! tüfeği patlata komuşlardı. 
L rnyak eve) mahvına çalışma- Şimdi Ali Pa a gailesinden 
eıır." . böylece istifadeye kalkışıyor12r 

Alı Paşanın gömülü müce- dı. 
. ıerleriyle paralannın yerini İlyasın getiri'> ellerine tes 

lıılen (Manto) adlı Rumu öl- hm ettiği mektuplardan tek ı:.~r 
c .;,.tmüştür. Paşanın Yanya ka-ı tanesi Elmasla Ağayı «Ecinni» 
1 inde külliyetl.i zahires~ v~: i carpmışa döndürmüştü. 
dır. Yanında <lort beş bın kışı Y'a!.. Demek bilmiyerek 
bulunuyor ... " Rumlara hizmet ediyorlardı öy 

«Yan yayı muhasara eden Os- le mi? Kim bilir öteki kağıtlar
manh kumandanlan arasında da neler vardı? Neler vazılıvdı? 
geçimsizlik vardır. Yanya tara- . bitmedi 
fındaki Yunan kaptanları itti- • ı " • • 
fak ederek Osmanlı askerleri ,...ganll!l~ftnda 
üzerine hücum edecek olularsa Rus hududuna 
hem harbi kazanırlar, hem de 
Ali Paşayı kurtarırlar. Ve Ali tecavüz 
Paşanın yardımı ile baska bü- faymis (Time$ in Rlga muhabiri 
yiik hizmetler de görebiÜrler .. » bildiriyor; 

Elmasın kaba Rumcası ile Sovvet kızıl ordusu kıt••tı Afga. 
heceliyerekten okuduğu tezke- nın Türkistandan Rus Türki>tanına 
re burada bitiyordu. Ağa yum- tecavüz eden akıncılara bir çok za
ruklannı kafasına vurarak hay- vlaı verilmekle beraber akıncılann 
kırdı: Sovyeı erazl<ine ıaarr~ılırı devam 

edivor. 
- Desene Ali Paşa bunun Düşembeden varit olan mal~maıa 

icin Kosta Boçariyi rehin aldı. nazaran akın lbrahlm isminde biri 
Onun için trunu Hüşeyin Paşa- tarafından tertip olunmuştur. 
yı «Sülyotlara» rehin yolladı. .. lbrahim. 1924 <ene inden ı 926 
Ah, ah! sene!ine kadar Rus Türkisı.anında 

İlyas alt yanını tamamladı: Sovyet k ıvvetlerile çarpı<mış ve 
- Dinle Ağa ..• Bu mektup sonradan \fganlsıana ildca n·'emiştir. 

20 Eylülde yazrlmış. Hüseyin lbrahımlıı arkldaşla:ından F ey· 
Pasa Tesrinisani ayının 12 inci zullah on gün evet 400 Basmacı 
gecesi M urto Çaliyi alıp «Sühı Yani baskıncı - ile Sovyeı arazisine 
a ~itmedi mi? girmiş ise de bir türlü ele geçme-

- Tamam. Tamam. . üç miştir 
gı.i.n eve! «Slil» Paşa geldi. Pa- Rovter ajansının slmla muhabiri 
sayla görüştü. Para, kebe götiır de şu malumatı verıyur: 
dü İki gün sonra. , . J{Abil cmlrt n mına Abdurrahım 

Bu sefer Elmas dogruldu: tarafından Afgan Ttırkbtanınm mer-
kezi lleraan zapıolunduğıı muslti'ane 

- Kaptan ıNoti Boç.ari» gel-cl' · rivayet olunuyor !ezan şerif ~enrı 
1• Rehın getırdi. Hüseyin Pa- Amanulldun kumandınlınndan Cu 

şa ile gece kayıklarla Aya Ni- 1 , • "l ı ı ı d d f • 1m " an tl'a ın an mu a aa 
kol ya geçtil r. • · Mi'ıri, ben olunuY'ır ise de şahlr kAbil emırlnin 
Selim Sami Ft'him Çami göle i kuvvetleri tarafından muhasara olun· 
kadar geçirdik. . Demek bu; muştur Şehrin surlan kesilmtstir. 
mektup üzerine Paşa geldi an- Son gelen lıaberlere naıann 
!aştr. . Gazne hlll KAbU emlrtnln kuvvetleri 

- İlyas: Elli iki gün içinde elindedir. Amanullah hanın karargA· 
olup bitti bu işler. . dedi. Evet hının Mukurda bulunduğ unnolu-
hakikat böyle idi. Ali Paşa nuyor. 

MlLLiYL'l 

HARİÇTEN F'r•--·-
llacakh ~evletler 
Mütahassıslar 

Almanların teklif 
lerini tetkik 

ediyorlar 
Pari11, 16 (A.A) . Alacaklı 

devletler mütehassısları bu gün 
ötleden sonra M. Schachtın 

ileri sOrdüıtü atideki ihtlraı:t 

kayıtlar hakkında tetklkatta bu
lııamutlardır. 

ı Şarta muatl;ık borçların 

2 ıene müddetle teclll imkanı, 

2 - Aynen teslimat kablllye· 
tinin azalması takdirinde Al
manyaııın beynemilel tediyat 
bankaııı meclisine müracaatına 

mUsaadebabş olacak olan sıya
net maddeal, 

3 - Malt ve iktisadi Dawes 
kotrollannın ilgası, 

Bilhassa Alman şömendöferlerl 
taahhüdatına alt teminatın refi 
mes'elhlnln mllzakore edileceği 
~annolunmaktadır. Atacakhlar 
yarın bUtlln ihtirazı kayıtları 
tetkik edeceklerdir, Eğer bir 
ltltaf lm"!\oı bulunursa mütehas
sıslar umumi raporun rakamlarını 
müzakere edeceklerdir. Ancak 
ondan sonra takeltlerln ve bey
netmllel bankaya alt ,temettUlerln 
tevzii hususile lştlgal edtlecekttr. 

Gazetelerin fikri 
P&rlı, 16 (A.A.)-Temps ga

zetesi mütehassıslar konferansı 
mOnasebettyte diyor ki: "Müte
haBSısların lflerlnln esas ltlba
rilı teknik olan cihetini sUkQn 
içinde tamamlamalan ve her 
tUrlll hUsnU niyet! felce uğra

tacak olan mUnakatalarla ealy
lerlnln bozulmama•• son derece 
arzuya ,ayandır. sıyanet, de\"· 
!etler mee'uAyetlerl Uzerlerlne 
aldıkları zaman,hukukuna tesa: 
hup edecektir. 

Matın ıazetesl M. Schacbtın 
baı:ı borçların bir kısmının iki 
~ene müddetle teclllne dair 
olan ilk lhtlrazt kaydı hakkında 
diyor ki : Alacaklılar Almanya
da hazine mes'elesl mevcut 
olmadığı ve dahilde tedlyatın 

tatili adet haricinde olduğu 

suretinde cevap vereceklerdir. 
Slysnet maddesi hakkında da 
sözün Amerlkaya ait olduğu 
şeklinde cevap verilecektir. Al
man şömendölerterl üzerindeki 
haczin kaldırılmasına gelince 
daint~r bu rehinin tamamen 
ortadan kalkmasına razı olma
zlar Ancak bazı uzlaşmalar 

olabilir. 
-···~···· .. -- --

..._ı..u.ulill'.yndn. 

Cemiyeti Akvam hey'
etine M, Streseman 

riyaset edecek 

Balon geri 
dönerken 

Cemiyeti ak~am hay'etl 
Bertin, 16 (A. A.) - Yakında 

Madritte toplanacak otan cem
iyeti akvam meclisine iştirak 

edecek Atman murahhas heyeti 
2 Haziranda hareket edecektlr. 
M. Stresemann heyete riyaset 
edecek Von Schubert iştirak: 
etmtyecektlr, Mumaileyh Mısır 
kralını kabul için Berlinde ka
lacaktır. 

Parls, 16 (A.A) Graff Zep-
elln balonu saat 14, 30 da 
Barcelone ve saat 17 de Sarag
osse üzerinde uçmuştur. 

Dahili istikraz 
Berlln, l!i (A. A.) Relcb~rat 

500 Milyon marklık dahili lstlk:
razın akdini tasvip etmlttlr. 

Bertin, 17 lA.A Gazette dö 
Vosun Graff Zeppetln balonu 

yolcuları arasında bulunan muha
biri balondakiler arasında fütur 
hüküm sürmekte olduğunu bil
diriyor. 

Friedrichshafen, 17 ( A.A) -
Saat l 30 da Graff Zeppetlıı ba
ıoiıundan şııyle bir telsiz alın
mıştır: 

"Bouches-bu-rhone nun cenu
bunda ve oraya seksen mil me
aafedcylz. MIRtlral rüzgarı do
laylslyle gayet yavat llerlllyo· 
ruz •• 

Yugoslavgada feyezan 

Belgrat, l 7 ( A.A) - Feye
zanlnr Karagöyevaç ta azim hasar
lara sıbeblydt vermlşdr. Ekinler 
mahvolmuş bir köprü ile birçok 
evleri ıııı.r göttirmU.tUr. 
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ALDIGIMIZ 
y..._ ............. .. 
•• 
Umitsizlik! . 

Artık nikbin 
görünmüyorlar 

1 

Atına, il (Mllllyt) - Te~flk 
RUftU Bey Avrupa seyahatından) 
lstanbula avdet etmeden evet 
buradaki siyası mahalllde bir 
nikbinlik havası esip duruyuor. 
Türk-Yunan mllzakeratının pek 
müsait bir safhaya gireceği 
Umlt ediliyordu. Hatta bazı ga
zetelerde iddia edlltyordu ki 
Tevfik RUştıı Bey Roma seyahati 
esnasında Ankara müzakeratını 
arlık intaç ederek TUrk·Yunan 
mUnasebatını karıştıran bir ta
kım muallak mesatll halletmek 
lüzumuna kanaat getirmiş bulu
nuyordu. 

Bu gazeteler daha ileri gide
rek bllsbUIUn nikbin görünmekte 
ve bu meselelerin halli bir kaç 
gUntUk bir iş olup neticede itl
ıafın hemen hasıl oluvereceğini 
bile yazıyorlardı. HUiasa Tevfik 
RUştU beyin Ankaraya avdeti 
için geçecek zaman hesap edi
liyor, artık: iki tar11I arasındaki 
mesaltln halli zamanı geldiği 
söyleniyordu. 

Fakat şimdi botun vaziyet 
değişti. Gazeteler şimdi hep bir 
ağızdan haykırıp duruyorlar: 

-Etabll olan Rumların evlen
meleri menedlllyor. Yunan em
lakinin musadereslne devam 
edlllyor. Rumlarııı bazı meslek 
ve san'atlarda çatışmatan men· 
ediliyor • itilaf hssıt olması 
istenmiyor •• 

işte şu son günlerde ıtazete
lerln hep bir ağızdan yazdıkta
n iddialar bu kabil şeylerdir. 

Atlna gazetelerinde neşredilen 
bir takım haberlere göre Vuna
nıstan dalı:! salahiyettar mahalll 
artık nikbin olmaktan uzaktır . 
Türk-Yunan mllzakeratının bir 
netlceye varmasından ümidi 
kesmişlerdir. 

Bunu yazan Atına gazetesi 
şunu da il Ave ediyor: Bu Umlt
slzllk Romada da hissedilmiştir• 
Roma mahaflli de Türk- Yunan 
mD.zakeratının petlcesi hakkında 
ümitsizdir. J 
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HABERLER 
Inpll•ere~ 

lnti~a~attan sonra ----Hariciye nazırı 
fırkası kazanırsa 

mevkiinden 
ayrılmıyacak 

Blrmlgham, 16 ( A.A. ) -
Burada bir nutuk irat etmiş 

olan Sor Austen Chamberlaln 
muhafzakarıar intihabat netice
sinde tekrar iktidar mevkilne 
gelirlerse yeni parlamentonun 
devamı müddetince hariciye 
nazırlığını muhafaza etmesini 
Mösyö Baldwlnln kendisinden 
talep etmiş olduğunu beyan ve 
bu talebi kııbut ettiğini ııave 

etmiştir. 

Kimler kabineye girecek? 
Londra, 16 (A. A.) Oatıy 

Mail gazetesi M. Baldwln mu
hafazakllrlar iktidar mevktlnde 
klldıktarı takdirde teşkil ede
ceği kabinede kendilerine nazır
lık teklif etmiş olduğu zevatın 

cevaplarını aldığını yazıyor. Tica
ret nezaretinin /YI. \Valter Gul-

nesse, ziraat nezaretinin M.Eyrea 
Monreıte teklif edilmiş olduğu 
zannedlllyor. M. Churcehtllln 
maliye nezaretinde kalacağı 

söyleniyor. 
M.Nevllle Chamberlalnln mils

temlekat ve domlnyonlar nazırı, 
Sör Phillp Cuntlfle Listerin har
biye nazırı,Sör Samuet Hore un 
Hindistan ve Sör Lamlng \\'ort· 
hlngton Evansın dahlllye nazırı 

olacakları rivayet olunuyor. Sör 
\\"illam joynson Hlcks ite Ha
mer M.Amery nln vaziyetleri 
meşkQktur. 

ittihaz edilen bu tedbirin alın
masıdır, 

Bu makalenin muharriri olan 
Matmazel Slefanopoti etabtt ve
slkaaı almıyan Rumlann izdiva
cına mUmaneat edildiğini, bun
ların vesikalarını verecek olan 
Mübadele komslyonunun ise 
toplanmadığını yazarak bundan 
da bizim hey'etlml:ı:I mes'ul tut
mak istiyor . 

Messager gazetesi Yunan ha· 
rlclye nezarellnin gazetesidir. 
Bu neşriyatı görünce insana 
hemen şu sUali sormak arzusu 

Hükônıelin Bahri siparisleri 
•••••• • 

Jtalyan grubuna ihale 
Siparişler yirmi ay zarfında teslim edilecek 

Ankara, 17 (Milliyet) - HllhOmetln bazı Bahriye sıpa· 
rlşatına dair açtığı milnakasaya iştirak eden lnğlllz, fraıı· 
sız ve ltalyan gruplarından ltalyan grubunun teklffatl 
mllsalt göriilerek mezkOr gruba ihale edilmiştir. 

ltalyan grubu siparişleri 20 ay zarfında ikmal ve tesııııı1 

taahhüt etmektedir. 

ln~ara~a ilk ~a~ar at ko~uları 
1,200 metrolik koşuda ismet paşa haZ"' 

ret/erinin (Olgu) su birinci geldi 
Ankara, 17 ( Milliyet ) ltk bahar at yarışlarının birincisi 

buglln yapılmıştır . Yarıtmahalinde Meclis reisi ve Bafve~ll 
paşalar hazeratite vekiller hazır bulunmutlardır. 

1000 metroluk koşuda Osman efendinin Ceylanı, 1200 metroıu• 
koşuda lsmet paşa hazretlerinin olgoau, l,600 metroluk koşud• 
lbrahim efendinin atı, 1800 metrotukkoşuda iktisat veklll R•hıll1 

Beyin mlstengetl, yerli ve arap At ve kısraklarına mahsus ı,~ 
metroluk koşuda da Fikret beyin karacabeği birinci gelmişlerdir-, 

Ankarada jimnastik talimler• 
Ankara, l 7{Millyet)- Kiz ve erkek mektepleri jimnastik tatilli' 

leri parlak olmuştur • Talebeler talimler esnasında ça• 
alkışlanmışlardır. 

~~akta iki ~ela zelzele ol~u 
Zagıat yoktur. Yalnız bir (Pin duvarı yıkıldı 

Uşak, 17 (A.A) - Bu gece saat 23 de ~iddetll Ye saat oçıı 
halif olmak üzre iki defa zelzele olmuştur. Bir evin <lıvan yıkıl· 
mışnr. Başka zayiat yoktur. 

Af ve tecil kanunundan isti ... 
fade edeceklere nasihat 

An kara, l 7 ( !\!illiyet ) Tıcll kanununun meriyctc geçmesi ııı~ 
rine Ankara hapishanesine giden müddei umumi, kanundan isılf3d 

··eden mevkuf Ye mahkumlara nasihatlerde bulunmuştur. 

ltalya Kralı Radosa gidiyor 
Fethiye, 17 ( A. A. ) - !tal ya Kıralı ayın ı g unud• R•~ 

adasına gelecektir. Kral Radosta on gün kadar kalacak, lstııı~6 
ve Leryes adalaını ziyaret edecektir. 

Sabık Avusturya baş vekili geliyor 
Viyana, f 7 ( A. A ) - Sabık Haş vekil ve hırlstiyan SoiY~ 

fırksının reisi Salpel tariklle Tllrklycye müteveccihen hareket erııı1şıf 
Bu ğazete ı libi'l.F diyor, ~im

resmi bir ıazete olan Mes"a -
ıter de her vak itki mahut tabi -
yestnl kullanaril'k' Tllrk hUkOme
tlnl tenkit ediyor. Buna sebep
de şudur: Türk kllkOmetl pek 
haklı olarak ve bir takım karı
şıklıklara mani olmak Uzre 
mübadele komsiyonundan etabtl 
vesikası atmamış olan Rumların 
lzdh·nçlannı menetmiştir. 

geliyor. iki memleket arasında - - - - A 
itilaf husulü için çalışılırken - lLANLAR - ~ , 

:::a;.df~zeteıerının bu ne,rı - Malfılini askeriyeye muavenet hey'etind~~· 
Ayan meclisi açıldı ı ıey"eti umumiye ftzalı~na mensup aırı ııarp m:ıııl!ü :ıış ·n• 
Atına, 16 (A.A) - Ayan mec- dördüncü derece maluliyeti haiz azalık inhllal ettiği cihetle yerıı5 

liıi merasimi mahsusa ile açıl- diğer birinin intihabı için mezkur derecede harp ınalılllerinin pel 
mıştır. Aza tahlif edil mittir. i\layıs t 929 cumartesi günü saat l 2 de Veznecilerdeki mu~"c 

Başta bıı Messager olduğu 
halde A tina gazetelerinin canını 
sıkan şey bi~lm tarafımızdan 

pek mııvnfık bir tedbir olarnk 

M. Coundouriotis in milli meclJ. h . d . 
sin 20 Mnyısta akdedilecek cel- l ı ey,etı aırcslnde hulıınmalan ll\7.vnu ilfo 

se•lnde COmhur reisliğine intl
bı muhnkkak gUrUlmektedlr . 

IL\l L-\,l 
_mm ___ _ 

Köhne kağıt, Mukavva, 
Ambalaj kağıtları ve siga
ra püskülleri müzayedesi: 

Tütün inhisarı umum müdürlüğünden: 
Cihall fabrikasında bir sene zarfında birikecek olan kağıt ve 

mukavva kırpıntıları ile sigara k~ğıtlarından çıkan püskülleri ve 
hurda ambalaj kağıtlnrı bir sene müddetle müzayedeye konulmuş
tur. Talipltrin '2S/fiı929 tarihinde saat 10,30 da Galatada müba
yaat komisyonunda bulunmaları. 

Müstamel 3 kamyon 
müzayedesi: 

Tütün inhisarı umum müdürlüğünden: 
ldartyc ait kultanılmış 3 adet Ber!iye kamyonu satılacaktır, 

Talip olanların her gün görmek üzre müracaatları ve 2sfs/::29 
cumartesi günıl ı;ııat on otuzda Galatada mübayaat komisyonunda 
bulunmaları. 

Bu sıcak günlerde hafif bir f&pka giymek lazımdır! 
Bunun için Galatada ANGELQS RUSOS 

Keraköyde klln mefhur 
Şapka ticarethanesi; ye!'I vUrUt eden Vlyana
nın HABIG fabrikası mamuU!ıtından ZEFiR 
sapkalarını görmek Uzere muhterem mu,. 
terllerlnl davet e rer. 

' 

Jö Z H P HU L 1 B E S K O Mi S Y O N T 1 C lR ET H AN E 11 
YAPRAK TÜTÜN SATIŞI 

Emanet tahvilat için avans şerait µ;ayet musaiıtir 
llamburg: Rathaustr. 27 - Drcsden: Pcrmoser Strasse 1 O il ·- ' Vilayet daimi encsümenindeJl· 

Kırk çeşmede Gazenfer ağa medresesi 
Çarşuyu kebirde yağlıkçılarda 48/ 16 No dükkAn 
Mercanda Çandarlı lbrahlm plllja medresesi 
Zeyrekte Haydar medresesi 
Kosksda Çoban çavuş medresesi 
Sandal bedesteni kapısında 12 No dükkAn 
Sultan Ahmet şehit '\1ehmet paşa medreseıl 29 p· 
Balı\da muharrer emlak icara verllmek üzre 2 Haziran 'f~lll'I'~~ 

zar günll saat on bire kadar mlizayedeye konulmuştur. 

~·~ ~ ~ iL AB iN iZ 1 N 
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AGAZASINDJ\ 

AL 



.... •cıııı.o.· .. 

aııa içkiden 
so nra ... . -....____.., __ _ 

(370)eser 
teşhir edildi 

:s kapı çal .ınk ' 
(~liden bir adam 
İ.ildürüldü 

Sergi geçen seneye 
nispetle çok 

zengindir ---Ankara, l ~ l\lilliyet / ( ;uzd 
•an"atlar Birlıği. \nkaroda altıncı 
r sim sergisinı açıı. J fakimivrti mii· 
Iı e meydanına ı>a.kan ~.ıde \'C mü· 
tC\'<17.1 hir hinad.i tsrihf bir kıymeti 

haiz fırka bina:ı.ının snlonunda h:ızır· 
lanın sergi. geçen seneye nispetle 
çok daha zengindir. 7.en~m diyonım. 
Ru kelimeden yılnır. tablo adedinin 
çokluğu anlaşılmasın. Bu çnkluk için 
de kar11<ını geçip dakikalarca seyre 
dilmel;e deıter c<crler de nrdır. Sergi 
tertip hey'eti hu sene bir jüri teşkil 

ederek sergiye k•ır.mak ürere kendi· 
sine tevdi edilen t•blolın tasfiyeye 
tabi tuımagı lüzum giırmemı, .-e 
her ı:elen eseri kobul ederek, Jüri 
sal!hiyetini scr~ı\·i gezecek merıklıl•· 
ra terketmiştir !\unun içındir ki 
sergi salonunun dunrlmnJJ vüzüne 
bıkmak bile i>temlrecep;imi' ·çarpuk 
çorçevclerle su;lenmlş tnpal tıbl"lar 

nr. s.ıonı !(irmeden eıel koridord• 
solunu7.a tesadüf eden bir l1.1rp 
~ahnc~ini gf;~aermek istiyen eser, hu 
:">&nıt kırikatürlctindl'n hir numune· 
dir 

-- -o--

llıırdt• lıir rrahacı dun 
n 1\ ır1ıı;umrııktc Cam

~~nda ıiıU olarak 1 u
'1. 

t~ın 
•U rcti cereyanına 

1 lal it o ak~am bir mey
fazfaca içmVi, sonra 

"e\·· •ne 0 -itmcyc ba,famış. .it'. :"! • .. 

, ·hane ;,okaıtına gelince 

u· J numaralı e>in kapı

'11~~~~1/anııederek çal-

~~lu~an Ye J lal it ism:n
>ırı ılc kardc,i Şukru 

iti , 
arı klmil hemen dışa-

. •rfıır \ c kngaya baş 
~tı ~avıı;allalit iillinci\·c 
aııı <:<liror. 

•e . 
ı Yın cc·~t zabıta tara-
'Ulıır.nıu.; \C tahkikatı 

' t. " 

~q . -
fakçı/arla 

lfıiisademe 
•t~ •' C.umrük ııiıhct~i 

1 ı-
q r~ıdePİ I. br,p;azın. 

~'ıtı . k ld ıruıı l;J''TIC tc o ı-
ırt.1ı.J . . · ı \·c Jandarmanın da 

kaçakçı l!ı""ı- ve Şc\ -
krılıluıtıı nnl,ı;ılnn lıu 

ıf .dilcref.. i~iııdcki 
llıı ıdL"rc l·dilnıiştr 

:-an 1 ıiraz s<1nra bir 
"'' ''"{ , ' 11 ·rck takip edtlmij 
llır 1ıııh11fuza memur 
•çııı ~tanlı•. 
lık;ı >ele 0 .ırcn kar-ak-,.. :-. ,,, 
ıları deniz~ atftnık 

~~·1 \ urmu~lar ve ker· 
\'l11,Jardır 

ııı.,--lı 
if't darbesi 

•ta~t·ı i'. h t · 1' 
~in ' .u l u a~a 11111.· 

1 
1
'-• ııturnn 1 lıtke 

:C: V;t~ııHJııki f..11.1 ;\fc. 
' 1~•kta oynKrhıı l•L" 1 

•lıft 
lı 11 . ıgıı ;ınla~ılanııyaıı 

1 adanı çarpım~ 'ı: 
11~,, 1 

~,l l.l :\11 ınu 11i1nl:c ~lla,, 
IJ~tır. 

~I 
llırıın paraları 
~'~r . . l'ı ' ıınıır r ti() lırası 
il '. . 

ı "'iL" ık sıırctlle ça· . lıır. 
•l yaııı..e,ıcıyl ara-

'• --~~I -
·~ " :ıoo llra11ı gitti 

~ r llit. ıı . 
ı ile . ınanıra~ı .\rap 
· S•rı Ihsan cvdki 
ıır,,,· 

, .. li '~de \lusrala l ltı · 
i'rnindc hirinın 

tıreıı 
'ıırı 1 c .ıno llrn"•ıı 

h : ır. 1 la' brında ta· 
ı •ta lır. 
·~it~ 

tı \~ 
J1 

111ra kavga 
~ııı. ltp~~arı nıla oturan o . 
· · 'ilde,. \hıııet. ferit 
"cJ" r:ı~ı iı;nıi,ler fııkat 

ı:n . ' ' 
Ctir 'C k.' lı;K ederek 

1 lhnıedl }Rralıı 
~-,t~ 

ltp'" 
(J. 91Jh .\oyuldu 

•• ,,, 1 ' 
~ , Ar, •kı kapalı '; lrs1 ., • 

.. ){ırcrck tunı;· 
Yıldı 1 

' ı pıırııııklı;("ı· 

r'\azmi Zira B. scrg-ı\e <•n c~crle 
i~tira:... etmiştir l~u cscr•erin :ır~c;ı 1.i1 

çok ı .... lj'."leri \3.r' 

!'-ıımi H. <leııilehilir ı.i ..;cr~İ)c en 
kı~ metiı tilhlovu t~nun ctnıi~tir. \q 
karad;t ·raba han d~re,,.iıü tna1 tı?.:c

rinde tesüit cd..:n hu C."ler, merah. ı 

lan om."de d1k" alarc< duıJcr" •k 
kadar c:uılı 'e nıurnff•k•ır 

Ş·:1·k.ı il r lacı lıa\ ""' caıııii l 

Süleyınani)e camiı) i~ımli tahlol11:-ın 

dan •aık• (<.; Jh\CI hanı ı 11111 meth.ı 

1iın ~o.;teren t:' ı·i ılc .,ı.:r.ı., i tez, 1 

ctn1~:-r . 
l l:ılil pa~ının .st·rgilte l<JO() :-;ı,:ıı-ı.

.-.lnJI! \ apttltı lıı 1ıaturınortu 'c. 
) etli yeni c:ierı '"'" 1\ııkarı Kırı .. 1111 

ke .. !cin v~ hırç- 1 rı.:ııkleri ile t·ıuılan 

d11.ın t.ı\hlo'u ken.Ji .. inln ınuYaffa'.ı

}"Ct1er,nc illve o1unac•k h•r ~il..;ile 

daha rqkll etldı; ir 
\li Jliza l\cvin t11hhıl1:ını ...,:.\ı>n~ın 

muhtelif kıı 1 tkrınde k,.ı,1111.l• huloııl. 
1.ıhll 

h:cıH.li-tine ın\h,H:'ı idl\rl ile :-.:ın;ıt 

kArlotrın ~e-yhi. ~ı..·r.~iye 1 ıu :--l'ne sltt 
e:-ıc1 kaıandırmı"tır. 

(~eııç !"lln~tk?tr i'!lınık l-tm11il1n 
a.vı lı_ ... ı mü,tc .. ıııt hir r .. ~r (.'ıplak 

kadın ttütlcrindı: ııe knv\"etll fır\'.ıt 
darht!leri; ne Uitlllıklı 1.İ\ıt l\ilküntü 
!eri \tr. 

ltuhl K. f{ünür1 en ruhlu mc ... "cl~ 
,.,inı tual üıe-rjndt" canfantlırmıt(a 

çllı>mı~ ••rı:-iyt hırf inkı!Jlıını dair 
hılyük bir eser h17.ırlımı 1 ıır· l\ir 
lebldıid dükHnın,1ı ~., lımhhı 
altınl14 veni hadlere \·ılı~an lthlehl· 

rilcri !(05teriyor. 
\'•Ilı lbrıhim hir 'tnilik ı:ıı•ter· 

di. IJııı.,riT. \'t! ç11rl~tnn tıthlolann<la 

~t:rht..• .. t bir re.,im u ... u\Unün canlı 

mtı\ıffakıvederine ~ıhit (•lduk. 
Melek Celil H. eıuı ve •üsii ile 

s~natkılrlıJttnı hir defa daha go:->tcrdl 
l'<ıhomaıı heyin e;crltri ı·ok ht~e 
nildi. Hllha ... ~11. ıı:ıtürınortlı:ri \~ r!'il 

tt!5tİ. ma\'İ yazo İ\i çalt~ılını~ e="crler 
1 likmet heı in T:ıhakh.ne dcre,ı, 

l larhi\C "ılrtlıırnda ıık~ıın. Kı:-ıınpa~a 
dtre-i tablolanndı renkler ne k•dıı 
l(UZd dı~ıtılmı;. 1 la,an \ ecih lıeıın 
her .,ene tcrıkkı iılt:rinc: tc .. <1dlit" 
t:dıyoruz 

1\ı.r;olt Şefik 'crıı;ide ~ent renkli 
ye rna"rur hayragını açmı~. St:"n~·i~·r 

on eserle İ';'tirıı.k eth~t. hu !(ctıç .-,ınıc

Uıın t•hlıılannı hir çok yerli 'e cc 
nchi ınerıklılırııı anlı~ıtn nazarl'lrı 

takltirler serptı. 
st!r,tdc re ... iın, 

:..ın'ıdıta ai( üç 
hevkel 'c tc~1.,·ını 

tir. \ t!tmi~ c~er 

te~ht!' Cltilmiştir. 

tlt-jdi Sadr"tfin 

Viliigette 
Mülhahatta ziraat 

\'ili\ cc ıiraat ıııudıırhctlnc 
!!;den ı~ılOnıat11 ı;ilre \'ilAyetimiz 
mıılhıkatına nafı yııp;nıurlar ya~
mı~tır Köyliı \ ,. ba~nlMr hundan 
ı;ok istifade etnıı~lenlir 

lskln ı,ıeri 
1. kıln .ııııuml ıı 'iılıirıı J fHCI 

\kh ı.t Hey 'urram ertesi \n 
k R\H ıııtleı.:e·.t'-. l lttcı \ltlııııct 

lln, 'Ugunkr tdfiı komi;ı·ııııu 

'\tın wı ~ bıılunaLal.u . 

\iif"u.~ '1iidiirii 

\ ılu ıııı·· ll"- "'1·ıdt -u bir ll) 
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4,280 bakkaldan 
"168,, i kadındır 

Bakkallar cemiyetinin yaptığı 

bir i'tatistij!;e nazaran lstanbulda 
4,28<ı bakkal vardır ve bunların 
168 i kadındır. Bakalların 172 ~ i 
Türkt;ir. 

Tahlisiye işleri i('in 
B;r l Joll:ınd:ı ~utubı. tılılisiye i~

lcri yapmal\ üzr~ ~ehrimizc gclmi~tir. 
l!u grup llcniz ti...:Jrct mudiriyctine 
rniır.tc3.3.t etmiştir. 

İnhisar idarelerl11iıı şekli 
Şeker ye petrol inhisarl.ırı 

miıdürü 1 lüsnü Bey l\1aliyc ,-e
kAlctindcn d.ıyct edllcrek Anka-
raya gitmiştir. 

Tütun inhisar umum nıiıdurü Behçet 
Ye kibrit inlıiı:ar müdürii Tahir 
Kevkcp Beyler de Ankaratlı hu
lunnıaktadırlu. 

lnhisar 
kalctin<le 
idarelerin 

müdürleri M~liye Ye· 

bir içtima yaparak 
miı-taklıel 'nz· retini 

giirii~ecekl erdir 

İııkılap milz.Ysi hazırlıgı 

Fakai bu gelen 
"B . . ayram,, ısr.:in-

de bir dolandı-
• • lCI ımıs ... 

' 
Mersinin Araplar köyünde 

seferberlikte Araplar köyünden 
Ahmet oğlu Bayram isminde bi
risi askere gider. Askerlikte ve
fat ederek köyüne avdet ede
mez. Kıt'ası bura nüfusunu ha
berdar eder ve vefatından do
layı nüfustan kaydini terkin e
derler. Bu adamcağızın Arap- 1 
lar köyünde bir refikası ve bir 
kız çocuğu kalır. . Vapur~, tren~e! tramv~yda, 
Seferberlik, işgal hadiseleri ve sınema, tıyatro gıbı ?mumı ma-
milli mücadele seneleri geçer. hallerde, etrafımdakıl~rle meş
Bundan tam altı ay evelisi Ah- gul olmasını pek severım. Bu sa 
met oğlu Bayrama müşabih bi- hah :rapu~~ ü~t ~övertesinde 
ı·isi Mersinin Arablar köyüne ge keı:d~e _munasıp bır y~r b~lun
lerck askerde vefat ettiği bildi- ~ ılk ışını etrafnndakılen tet
rilen Bayramın kendisi olduğu- kık e~ek oldu. Yanımda ~irisi 
ııu ve kaydin sehven vürut "et- vardı kt .adeta kalabalık hır cc
miş olmasından bahisle elyevm maata lutap eder gibi bağıra 
berhayat bulunduğunu söleye- haykır~ konuşıyordu. Bu zat 
~ek bütün köylüyü sevindirir. Muse~r. vatandaşlarımızdan ol-

Fakat kaç arabacı ile pazar
lığa girişmişsek hiç biri ile uyu
şamadık. Kimi: 

- Hayvanlarnn yokuşa gel
mez! 

Dedi, kimisi: 
- Beyim, siz ne diyorsunuz, 

arpanın okkası 18 diye bizi azar 
ladı. Hasdı, ne onların istediği 
parayı biz verdık, ne de biziı,-ı 

teklif ettiğimiz paraya onlar. 
Kandı. Ayak üstünde beklen
mez ya. . . Çarşıdaki sıra kah
\•elerin birine girdik. Çayların 
son yudumunu bitirirken demin 
verdiğimiz fiatı beğenıniyen ara 

Asıl Bayramın zevcesi, koca- mail ıdı. Vakıa konuştuğu dil 
sının vefat haberi üzerine başka Fransızca. · ·. Fransızc~ ama 
birisi ile teehhül etmiştir. Sahte 11 ~ yapalım kı lıareke~lerı yahu
Bayram bu kadını hanesine da- dıce. Sade hareketlen de degil, 
vet et:nis sede kadın crelmedi- kolunun yanından aynmadıgı .., ___ .. ________ _ 

bacı kapıdan başını uzattı: 
- Bir buçuk kağit verin de 

sizi götüreyim. 
- Bir buçuk kağit mi? Hele, 

hele, in bakalım ... 
- Bitmişi bir kağit olur. He

rife «çek arabayı ... • delllek 
müınkundü ama Cuma gunu 
bundan daha aşağıya götürecek 
babayiğiti hu\amtyacaktık. 

- Peki dedik, ama hızlı git
miyeceksin. Arabada sallana
rak giderken arkadaşım anlatı-
yor: · 

- Vapur iskeleye yana~ınca 
nah, burunları havadadır. Mü;;
teriye selam bile verme7.ler 
Sonra yolcular çıkıp her b:; 

~i?lide (,oz lnzretkriniıı ikamet· 
gAhında :ıçıi:ıcah: ul:ın inkıl!p nliJzc~i 

i~·in vc;,;aik t pl..ı.nmekta<lır. ~\ILJzc 

k<ımı .. yonu ic:a:l t.:Jcn \er· en.len c;;ı:r 
le i,rı.;ni~tir ... \iı.L·cnir" ku$:ı<lr lıu 
C:,crled"" tJnl.1nn~:ı:-.1 \'ı; ta-tnHirc 
h;ı~lıdı. 

1 gindea b~ska bir kadınla evle- küçük nevale sepeti, beyaz pan- Emanette 
nir. Bir müddet sonra müteveffa talonun altından sırıtan koyu 
'babasının-uüya- mirasım arama yeşil çorabr, sinsi sinsi gülüşü, lentler~e ~ok su var ga baslar. b her scy, yahudiliğini ifşa ediyor. 

yerli yeri'le dağılınca «gel go· 
türelim !» derler. 

Arabayı ilerde küçük bir hah 
çenin Öj1ünde durdurduk: 

H11lk birliği ko11.\eri 
1 hl!. llirlııtı Dcn'cıti tar:ıfııı

daıı lı:ıyrnnıd.m ,. ııır:ı Tabını 

lıalı~öindc hir hıııı;er \ ı:nk~Lk 
tir. ilet koıı.c·rJl" yalnız lı:ılk tıır

k.ıkri çalır:ı~;ıktır. 

Rılılım şirkefi11ln kaznııcı 

ltıhtıııı ~irk,uııııı ""ı yapnıtı 

aylık pi lan;• 1<u1u ıı:v.ır;ırı ı :ır, 

ılntı X.'i hin 'is.ı lir:ı l .1 kuru: 
tur. 

R.~mıf cemiyetleri i11ilhahı 
Esnaf cerniretl~riıult·ıı ı.:-. hit cJi

lerılcrin iJ:ır~ hty'cti iııti'ı;ıplın d, .. 
\",1111 .ı..·unckcı.:<lir. Bayranı<l.ın ~·ınr.1 

koıui-..yı>ncular. h;1ınaıncıl1r. teııiler 

ve ~ıır~·:ını:ıLırın 

r•kıır. 
ıntilutpl:ıı ı ya:11Ll 

Konyada olı11y11p yayma 
h<ım• dıhtli11<k· .\!illet nıel.:ep· 

' lerinlıt ikinci tlc\ resinin hit:unı ınu-

nı~ebetile \"c:rill!n nııllırn~'.a na:~ıırın 

bu ÜC\TC .. H1undı1 ~Ufl.\".ıttl:t ( !5, 
bin \alandı~ imtihana ~irıni~tir. 

( 9) Eyliil .*terğisi 
l!ı.tlsat vekllctr lzmlrde her 

sene tı Eylltlde açılan serg"inin 
bu ve gelecek seneler açılmayqı 
193! ~encslnde açılnıa<nıa karar 
vermiştir. 

Bu karar lzmlr Ticaret odasına 
tebliğ edimlştlr. 9 EylUI ~ergisi 

o vakit beynelmilel bir hale ko
nacak ve aergi h.kkında vasi 
mikyasta rekl•nı yapılacaktır. 

Kadriye H. meselesi 
Kadriye H. rüfek sı hakkın

daki tahkikat tiımamlle bitmiş
tir. Bu baptaki evrak mahke
meye tevdi olunmak üzre bu 
gün Müddei umumllfg-e verile
cektir. 

Aygırlardan istifade 
htanhul ll•ı·tar nıııclurİlrıi 

tarafımlan ÇatKkaya ~iıııtlcrilcn 

:ıy,:-ır!adan istifade cdıltlioı;i :ırılıı

~ılmt~tLr. 

Bundan lıa~ka mu:c·1'~''t' me· 

mıırlar tıırıtfıııdm '"\·ilen hK) • 
ı anlnra idi<; aıııcii)c'i cat,ıik 

tdilm•ktedir. 
Bu ayın \ irınbin,!cn iti haren 

de in ckkrı: tlıberkiilin tatlıik 

L'tlikrfk nrcınli 11ldu~ıı aııl~<t· 
' !anlar iıltliirlıkc:cktir ----··----Poznan panayırı 

1 elıbtanır l'ozııaıı ;elıriPtk 

her ..,l.·r~ oldu.:.u ~ıhi ~nı ~cıH .. l~ ... 
l'ir --cr~ı Ll\"l mı~tır. 

Veda müsameresi 
.\•kert sanatlıtr mektebinin 

bu seneki mcıunları tarafından 
ayın 18-rn ~ecesi bir veda mtı
anıeresl 'eritecektir. 

Kal~n bir mıktar para ile ko- ~ar'irsında ot~ran yolcuya ge- 1 

yun ve saireaen hissesi musitıe- lınce: .. . Yazın resmeler 
sini teınaınen alır ve hatta mü- Ha. bakm bu zatın u.zerınde 1 ,... , 
teveffa Bayramın kızını da.ken- nı~sacleni~.1~. bi.raz dunnak icaııısuSUZ kalmıyacak 
di kızı imiş gibi -evne alır. e~lıyoı:- Goı unu~e na7.aran ken· __ _ 

Bulursak iyisinden lıir kaç 
marul alup suyun başında yiye
cel:tik. Bahcevan eli hos dönü.a-
ce sorduk: · 

Aradan beş altı ay geçtikten d~ lıalıııde bır adamdır. Bütün .~,hrcnıancti l\cııtlcrind~ hu 
sonra köylünün aklı basına "e- bır haftanın yorgunluğunu al- scııd,i ~id,ktli kı~ esn:ı-ında ıılıın 
lir, lıir süphe üzerine t~hkikat i mak.için şöyle Boğaz içine doğ- h:htrııtı , c hılnıclcrıkl.i \'.atlıık

' yaparlar, netice itibariyle Bay- ru l~ır cevelan yapmak niyetin- !arı t.ıınir rttirnıi~tlr. 
ramın kendi köy!üleri olan Ah- d~dır. B?l bol cıgara içişine ha- llıı •ene lkntlenlc s,ıhr lİt).•T 
met oğlu Bayraıtı'1 Btıi'ıayıp İz- k.ılırsa bıraz sıkıntılıdır. Ben i- ,;crcleriıı hu nıevsiıııiııı.: mz.qrnn 

1 mirin Seydiköyün<l~ı Tevfik c;ımden bu tahlilleri yaparken faz'.ı,lır. 
oğlu Bayram o1du 'tt'meydana vapur da Ortaköye gelmişti. \11:,~ut 'ıı t:ısarrufl ı kullanı 
Çıl-•r • Kimse inmedi. Fakat bir çok lııııılarnktır. . .... . ıtıı 

Bunun üzerin~ koyun ihtiyar kimseler hindi. Bunlardan hir ) a1.11ı halkm '"'ıı~ kıılmama,ı 

'

he}" eti !ıukümete müracaat ede kaç tanesi de bizim sır~ya. m~- İ\·in kuru ı;e;ıııder tıırııir ul"lc 
rek aldatıldıklarını ve mesele-' sallat oldular: Yas elbısesı gı- ce\ıir. 
nin mahiyetini haber verirler. yen bir madam, üç çocuklu bir 
Zabıta işe vaziyetle merkumıı adam ve koynu koltuğu sepet
derde5t eder. !erle dolu sarışın bir kadın ..•. 

lklıfsnrdH iş ba11kası 
I? ~l:ııı~a .. : 11~rnın11. h,;rı tctkiknttı 

lnılunn1111l tıJ':r~ \khi .... ı ~ t l.İd~·n I~ 
h:ın~a .. ının lı•rıir ~tıhL· .. ı ılinci ınli 
c.lurü '\e ... liın lıL\ ot\"<lct ctıni':'tir. 

ltap11runıı urnurnl ınlidürlu~c 
J{U!ldı:rcçcktir ı~ hıııka:--;ltııı \\ı.hi:--:tr· 
<lı lLt hir ?tılı..: kü-ıat l" h:n1L"•İ <;nk 
rn u l ı ~ ~·:n-.; 1 gorulın -:k tl"<li r . 

Ticaret oda.u ba ıı ka.~ı 
lr.ınir ikti ... ıJı !111., ı~ ı .. ınU.ı 

ınarı:ut .!5 lİL'arcr o·iıt-.ı, lı.r o<lııLtr 
h;ııı! ... a:-1 t;!'-:i .. i i.;l:ı -18 hlıı llra t·ıh;i..; 
ctrni.;-lı:rdır. H·.ı pur:ı ... HHc\.j \"C rnı,. 

btıı h.inka-..;ına. \"l'ril~i:L'ktir 

-~·....-.-

Maarifte 
H \ 'ı H \ \J T Til.i 

l\1ektepler yarından 
itibaren tatildir 

PaL&rl~~i l(":lnü l(urbun Bay
ranıı olduğundan Pazar ~,·in!ln
den itibaren blltUn m<.ıttpler 
bir haiıa müddetle ıa:ıı edlle
cekllr. 

Şehir yalı mektepleri 
1-taııtııı. \':ttı nıcktqılcriııııı 

tdci~i '·tpılnıakcaılır. ) ıın Pıd.. 
tı:pkriııılcıı ikbıııin lıi;).ı edilL"l'e.~i 

~()\ lı.:niyor:-'a d:l hu hu-..L -..r;t lıı:nliz 

hir karnr 'ı:ri!n1ı:rni;:otır. 

Jf. Lisesi letıezıiihii 
\kktepler lıayranııııa ,le\ :ıııı 

ı ,ıunn1akradır. Pcr~eırthı..· ı,!,lİnu de 
\111,e\ i 1 .i>c;i taldı1:,1 llıiy,ik 

dcrey<: ı;idrrck c~knıni;knlir. 
l:cııııede Turk ıııualliııılcn de 
hııiuıın1u~lttr \"c yük:--l·k i'ınıf lii 
lclı~-ı ik lkııtlerc ~idilerı:k l\ı:ın 

lcr 'c hıanhul 'uıılrı hakkında 
izah al \ crıııı~lenlir 

il \ 1..\R 

llcı · ığlu f,rikU! cadJesı ııumar1 
50 ( :t:rirtti~i «n :-;on l';ırıi 1 nt1 

Jeli ri11i gnrrı1c\. Uzrt: her ;:nr. 

og:lcJc:n ;,ıutr:ı muhtereın nıü~[C 

rilcrini <lJ\"t:tlc ı..e~hi ~ rt"f e; .:r 

Fiıtlar :~ıv<t cl\'in~lıJıı 

... ...... ' ı tu 

Fransı;cca konuşan zat, bu yeni 
gelenlere yer kaptınnamak iı:;in 
biraz daha yayıldı. Üç çocuklu 
baba, pek nazik bir adama ben-
2'emi yordu: 

- Yahu .... azçekilin be ... 
diye köpürdü. Bu bo. . . bizde 
para verdik. Sonra etrafına dö
nerek: 

- Değil mi ama? diye sordu. 
Yahudi, dudakları arasından bir 
«Sapristi» savurdu. Yeni gelen 
yolcu bunu işidince gözlerini 
açarak bağırdı: 

- Pis diye kime diyorsun? 
Yahudi Fransızca homurd:ın

tlı : 
- Me, kel betiz .. . 
- Kel sensin ülan .. . 
Ayağa kalktı ve yay gibi ge-

l ri le:1 koluna gayet geniş bir dai
re çizdirerek Yahudiyi hirpala
mak istedi. Fakat derhal mani 
old'.ılar. Yahudi işin ~akaya ta
hammülü olmadığını anlayınca 
lafı üirkçeye çe,·irdi: 

- Niçin kiziyorsun? 
- Kizmaz mıym1 ya. . Söy-

lcdiğ ini bir kere de kulağın isit
sin ... 

- Ben sana demedi hir ~ey .. 
Öteki de yatışmıştı: 
- Öyleyse ben de sana deme

dım, bir şey ... 
Çocukların birini sağma, bi

rini soluna, ötekini de kucağına 
alarak yerleşti. Böylece bila ha
dise Sarıyere kadar geldik. İske 
leye çıkınca «acaba bir tanıdık 
zuhur eder mi?» diye etrafı a
raştırırken çok sevdiğim eski 
bir me1<tep arkadaşıma raslama
yım mı? 

- A~kolsun yahu. haber de 
vernıezsin. . . İnsan hiç olmaz
sa bir güne velinden .. . 

Güldüm: 
- Sanki be.ı bugün buraya 

geleceğimi hiliyormuydum' 1 
- Neyse. bu seferlik böyle 

olsun . . Köprüye ·aklasmıs-
tık, sordu: 

- Sen ~imdi sulara filan git
mek istersin, 

- Ha, şunu hileydın ..• 

Mezbalıa satıı salo11u 
l\ııruap,aç ıııalı:ılı:ısında ) apıl

nıakııı olan s;tı~ "ılonu ;\l?;th· 

tıht~ lıi tccek tir. 
~:ıtıj s•lonıınun tl>t katı nıc· 

nıurlar daire ... i 41}1cHktır. 

1 l:ı~ \"anlar mczhalıada kesil 
dikten "mr& ha\ at hatla s:ıtı~ 
'alonıın:ı ııaklulıınHCal. ve lııır.ıl& 
':ıtıl~caktır 

~·ıtıj >alı>mınun }Knında so~uk 
lı:t\ıt drp<HI ııırdır. !\alan l'tlcr 
dcp11,l:ı mııh~fau edıleL·cktir 

Buz gapılıııor 
ı·:ıınııı:tin Krnıa~~çt:ıki lılı1. 

fahrik,ı;ına •lav..: ettitti ~eni ce-i 
sat yakıllliK feali~·cce fı.,,l~rncaf..tır. 

) L"llİ npıl~ıı buyuk h:n u:ı: 
ycvnıi~ L' '1.i tılll huı ihr:tı.; L'dı: 
hi'ı·cck hir \'ü:-;'attcdir. 

llıı ,urı:tlc fahrikı r,ki ak· 
~:ıın ot hcr~the!r günde yı:crni~ l 1 l'~ 
toıı lıuz \·ıl..arttbilecektir. 

Talısi ilcretleri 
şoförler 

ve 

llu '" n ıptid:ı.ıııdaıı heri 
r:ık-i ııı:rc·tkriııin a~ılıııa iı~t\arı 
\;trı yarı~;l rt.·111.ıl cdilıni~cir. 
· Fakııı lıazı ~11fiirler lul;\ hu 
kar:tr:t ri~tvct c:tn1cnıı.:ktc \'e Üt.'· 

ren t'kı.ı ~ibi t:rnı :ılın:ıktadır
l:ı r 

;:odırcnı:ıneti hıı kabil şofiir
lrrı :iddctlc cczal!nılırttcıkrır. -----
Pa~aJılı~a kar,ı nıücauele .. ._.,... __ . -

Hayat pahalılığı hakkındaCem
iyetl belediye azasından 

bazıları tarafından hazırlanaıı 
takrir bu günlerde Fırka grubu 
riyasetine verllmek üzeredir. 

Bu takrirde Fırkaya mensup 
azanın toplanarak bu mesele 
etrafında ıörOşüldllkten sonra 
Cemiyet! beledlyenln fevkalılde 
bir içtlıııaa davet olunması ve 
hayat pahalıhtı hakkında ciddi 
tedbirler alınması teklif olun
ır..a 'itadır. 

J::sasen Emanet de son gün
ler de bu işle ciddi suretle 
me~gul Ol'llata başlamıştır. 

iktisat müdüriyeti d~ tetklks t 
yapmaktadır. Netice(• bir rapor 
taozhn edilecektir. Bu rapor da 
cemiyeti belediyenin fevkallldo 
içtlmaında m!lnalr.aşa edlleeekti·. 

- Marul yok mu? 
- Efendim, bu seııe marul 

arama, marullar hepi üşüdu .•. 
Gülüştük: 
- Marul da üşür mü iınis? •. 
Bahçevan co1c ciddi göru

0

nü-
yordu: 

- İnsanlar dondu cl:ı maml 
üşümüş, çoh mu? 

Hunkar suyuna çıkan yo!m
şu emekleyerek tırmanan liis
man bir hanım takatı kesil~rc:, 
sesleniyor: 

- Hu ... Faize! kızını han
dise a~ağı yuvarlanacağım. Se
vabınıLa tutuversenize! 

Faize kız, hannn nineyi kolun 
dan tutup hessa yussa çıkan 
dursun, biz de ağır ail;ır bayın 
tırmandık. 

Yukarda meşhur havuzun ha· 
şı imdiden dolmuştu. Ağaçlar 
arasına dağılarak saklanbaç oy
nayan irili ufaklı kızların, balık 
gibi birbirlerinin ellerinden sry· 
cılarak şuraya buraya kaçışma· 
lan a.ı: zevkli bir temasa deoifdı. .. . ~ 

Otede başka bir grup ta korcbe 
oymına dalmıştı. Ehe olan ha
tuncag ır., ağaç karaltılarını in
san zannederek kafasını şuray:ı 
buraya vurdukça <>tekiler deli 
gibi gülüyorlar. Osırada bir ta· 
nesine elile dokundu. Bir agız
dan haykınstılar · . . 

- Fahire ebe! Fahire ebe ... 
Kamı, balık eti vücuduna nisbe
ten fazlaca dolgun bir hanım or
taya gelerek gözünü bağlattı. 

Fakat, bir kenardan tazelerin 
oynunu seyr eden bir hanım, 

ebeye yaklaşarak bir şeyler sö
yledi. Pek tesirli bir söz olmalı 
ki ebe, ebelikten vaz geçti ve 
gözünü çözerek bir köşeye çe
kildi. Arkadaşım kulağıma e
ğildi: 

- Hanım hem ebe, hem de 
galiba gebe. . . dedi. 

Çok geçmeden ut tıngırttlan 
gelmege haşlamıştı. Ötede ke
baplar pişiyor, salatalar doğra· 
nıyordu. Havuzun buz gibi su
yuna sarkıtılan rakı şişecikleri 

buğulu buğulu çıkarılarak birer 
birer sofralara dagıtılmıstı. 
Nerdeyse cıvıyanların sesi du
yulacaktı. Çatlak bir gramofon, 
eski bir şarkıya başlamıştı: 

c:Çok mesireleri de gezdim, 

İlle Sarırar. ah Sarı~·ar !. , > 

Biz <le gelcligimiz yolclan va· 
punı kaçırmak telası ile gözii
r.üz arkada kalarak tozlu yolun 
Ustü ıd~ lı~kliyen ar.:ıbalanfan 
h;rine vakln•tık · 

- Çek, dedik, iskeleye'. •. , 
Tsta:'bul halkr. sulara yeni ye 

ni döküJme~·e haslamıstr. 
M. S. 
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BUGONKÜ HAVA 

kendime geldim. Al- etrafıma 
toplanmıı bana bakıyorlar. Süp 
hanellah l elin yaııkeaiciaini ya
kalamak, dövmek, kaçırmak, 
kovalamak ve tekrar yakalamak 
ne üatüme vazife idi. Lakin bir 
kere ok yaydan çıkmı,tı. Herif 
elimde lakin: 

ğine ufak btr delil göetcr- ına
nalım. 

Güldü: 
- Delil mi iııtiyorsunus, He

rif, (Enfili cıgara içiyor yahu .. 
Kulak Misafiri 

Halk •lltllnil 
Dlin en aı .. hararet 114, en az _ Bu adam beni bile ıebep ECNEBİ ŞİRKETLERİ VE 

1 ~ dl. Bugiln r~zgAr muhtelif dövdü! diye tlklyet etae cevap TÜRKLER 
• ı<ıtk.ameılerden mutedil ol.erek ~·· veremezdim, çünkü aaıl alaka- Bir okuyeumuz yauyor: 

Kılr. dar olan Haet efendi ortada yok Muhterem gazetenizde ecnebi ban-
Huva •ı bulududor. tu. Hey allahım sıkıntıdan ter- ı.. ve §irketlerinin Türk memurla-

H f - E.I ne yapacaksan yap) hllabllk hakkındaki alakayı, bu hu-1 3 
lemeye batladım, herif te: rına kartı gösterdikleri likaydi ve 

a tanın yazısı 1 tarzında yüaüme bakıyordu. llJata cidden vekıfane yazılarınızı 
Tun o 11ra, allahtan olacak Ha- lı:emaliminnet vuevkle okuyoru•. 

Dedi ki / ' c~ efendiyi karııdan rörmez mi Bu tirketlerdeki gayri Türk me
yım? Hemen ardından batırma murların TUrklere ve Türk ıktıea-

0 SÖYLEDİ, BEN ya batladım. Beni rörünce 0 da diyatına vurdukları darbelerden bir 
DİNLEDİM kaçmak iıtemez mi? Elimde kaç tanesini müBaadenirle Myaca-

- Bir ıün Bo~azclan ıeH· yanke&ici kottum, bereket ver- ğım: 
yordum, altı Hattır dere okut- ıln H k 1 1 1 k 1.- Türk memurları Yunanlılar .. .. .>- h k k aoı a Of ar a oıamıyor. 
~~k y~~unuen mu a eme a· Onu d. tuttuk. 
bı~ıy:::;ı. muva~a1 ten uka/bet

1
:: _Nereye yahu?! ael balca-

mıt (111 ve - gm ... r na ..., ı- ı 

ıdim. Vapur köprüye ,.idi, ber _· Canım benden ne iatiyor
keale beraber ben de danaadmı au•? 
ve halk lcütlMina karıttmı. Biz- _ Nedemek ne iatiyonum? 
de vap11rd.n çıkma bir nevi be- Bu herifi senin için tepeledim ! 
laya rirmedir. Eler tahammül Sennıı: ne '1e yarar. Hadi yüru 
etmeueniz. Çankü ltiç sıkılma- bakalım! 
dan aizi kenara çekip önünüze ilk noktaya, oradan Emin ö-
geçenler, merdivenden inerken nü merk~zine. Sordular. 
.., .. ntalonunuzu çığneyenler ve _ One o! 
.:ıindeki yağlı tenekeyi üstünüz- derken kOlf>'iıer yankesiciyi gör 
de temizleyeneler berzaman var dü. 

ve hempaları tarafından liyakatıiz, 
cahil göeteriliyorlar. 2.- Direktor
lara o hiı verillyorki aözde Türklere 
ınühim iş verilecek olunuraa bunlar 
dahili esrarı ellerinde bir siLi.... gi
bi kullanırlar. 3.- B•nkalardaki 
kambiyo. l•tihbarat. muhaberat ve
Yir şubeler Yunanlı ve kozmopolit 
Yunanlıların ellerinde olursa mem-

dır, onun için ya her kesten _Vay! Bu herif yine işe çık-
ıonra çıkmalı, yahut bunlara ta tı mı? Alin kapı altına! namına Türkiye ahvalini çok berbat 
hammiil etmeli. O aün aoele bir Meter tuttu~m herif sabıka- gö•termek vaııfeimilliyesi karşısın
itim olduğundan ilk çıkan kafi- lı meıhur bir yankesici ıınıı. dadır. 
leye karıttıın ve ağır ağır bir ce Merkezde Hacı ile yıınyana bir dadır 5.- Emin oiunuzki dei!il yal
naııe al.,.ı ayağile çıkmaya bat- sıraya oturduk, beklemeye ha~- ıruz Rumlar. Ermeniler bile Turkle-

lekette Türk tacirleri neye krediye 
malik değildir? ıuali sorulmamalı

dır. 4.- Memlekete ne için ecnebi 
ıermaveıj gelmivor denmemeli 
çünkü istihbarat ve muhaberat şube· 
teri şefleri her vesilt ile Yunanlılık 

ladık, klSpriide üst üate Y&naf· ladık. Hacı söyleniyorch: rln alevhinde<lirler. 
mıt blr kaç vapur vardr. Ben - Nekadar da acele itim var 
dalım dalgın yürürken önüm- dı.Hay efendi, iıin mi yok!Hem 
de bir mukaYemet hlHettiuı. kendini hem beni buraya bağ
Onümde tık, temiz giyinmit bir !adın? Yoksa zatınız Taharri 

SAMİ 

YENİ NEŞRİYAT - -
adam bir tUrttl tlerllamıyordu. mialn? 
P 1 l<taTibnl liman şirketi umum mü· 

ek açık (ÖZ o maman:ıa rağ- Cevap vermedim, kalktım, H dürü Ahmet ımdl Beı ( lstanbul 
men teaadtlfen gördüm ki şık Komi•ere·. ı ı ., l .iınanı, n; mi ~ mit ıim bir eser neş-

lstanbul limanı 

Esrarengiz aşık 
Yazan: Mııdam Bo1e de Bovuar 

• · • 'Matına;:el Mars, parma- Bır kaç sene sonra Baron dö 
ğmdaki nefis yüzüğü göstere- B*** beni bir maskeli baloya 
rek: davet etti. Parisin büttin kibar 

. - Size bu yüzüğün hikayesi- sınıfı davetli idi. Balonun nuru-
na anlatayım! dedi. nu ve ihtişamını tarif edemiyece 

18.. senesinde «Brüeis ve ğim. Sabaha kadar, şampanya 
Palapra» isimli komedide Mat- seller gibi aktı. 
mazel Boval rolunu oynuyor- Sabaha karşı, balodan çık
dum. Rol icabı, pannağnna çok mak üzre iken bir el, kolumdan 

M I .. L YETiN EGLENCELE 

Bu g-ankli )CDI bilınecemlz 

kıymetli bir yü2\ik takmam ıa- tuttu. Soldan sata: 
znndı. İlk temsilde, rejisör par- Ürktüm. Muniı bir ses: 1 _ Pıra mukabili ovun (5) Yukardan •fefı : ~ 
mağıma aahte ta~lı bir yöziik - Korkma evladım! dedi: Kopek (2ı ı _ Dişi ı hr an b 

taktı, temııll verildi. Baktım. Karşımda yüzü mas- 2 Eski bir Türk cengA"n(5 datı (I! . 
İkinci temsilde, tam sahneye keli ııık bir domino duruyordu. Bir ünvan (ll, 2 • Musiki aleıı 12) cı 

çıkacağım zaman, odamalık Zarif endamlı, güzel beyaz elli 3 . "ida (2) Onı (3 G<i<ün usıü (8) 
bir kadife kutu getirdiler. ç- bir erkek olduğunu anladım. 4 Atı (.1) l lamımda su dö· 3 - !'\ota (21 ıxılguP ı 
tım. Bir müddet sessiz durduk. Ni kültn şey ' .l ' 4 - Teldon parol•'1 · 

Hayretten gözlerim dört a- hayet sordu: :1 :\ydınlık (4) (in> (4) mukabele (!!) 
çtldı. Kutuda nefis bir yüzükle, - Bruei~ Palaprenm temsi- 9 - U~unun aJı:9I (4) Ayı yu- 5 - 1 lal~s (41 Geq<,iJI 
bir kart vardı. !ini hatırlıyor musunuz? \191 (2) 6 - Bir yomı~ ~4 

1 
Kartı okudum: - Elbette, unudabillr miy- 7 Çocuğu olmayan (5) 7 Oıurm•k (.;' l ı 
«Matmazel Bovalın panna- elim? 8 - Hus suvarisi (5) Yerinde (2) r 

ğmdaki yüzük ne ona layıktır, - Teşekkür ederim! .. (Eli- atır olan ş•: (8~ 8 - lhmezaTI namııı 
ne ele size. Bu yüzüğü kabul e- mi hararetle sıktı) Hiç olmazsa Q - Gi>rülen şey (2) Soğuğun (2, l~ 

· H d" Ö ak•i (~) 9 - Kuranda bir <ur<. dinız. e ıyemin hiç bir gizli bu hatırayı saklamışsınız ( - -··iiii•iiiiiiiiiiiio-iiiilllİiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiııiiiiiiıOio-~ 
maksadı yoktur. Sırf sanatkara bürü?_ ka.Y?~ld,u değil mi? Mü- - ILANL'\R -----"'.:'; 
\·erilmiş bir hatıradır. Hediye- teess· mısınız' 111111 
yi gönderen, ömrünün sonuna «Öbürü» yü~üktü. ~'\\llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllll , 
kadar kendini tanıtmıyacaktır.» . - Evet dedim, çok müteessi-.~ PARfS LONDRA, Bl1~RLİN \rt,; 
İmza yoktu. Yüzüğü, evela, fım. ı= ' 

her ne olursa olsun iade etmeğe Elimi gene hararet ve şefkat- 3 ROMA OAN SONRA 
karar verdim. Fakat kime iade le sıktı. Sonra eğildi, dudakla- = \ 
edecektim? .. Sahneye çıkma- rmı elime dokundurdu, öptü. 5 JSTANBULA ı· LK DEfJ 
mm zamanı gelmi~ti ... Birden- O an, ne olduğumu bilmiyonım. _ 
bire yü.ıüğü parmağıma taktnn Kendimi adeta kaybettim. . . = OL .ARAK 
\e rolümü oynadım. Doğruld;.ı, bir an bakıştık. = ~ 

Oyun de\ anı ettiği müddetçe, Maskenin altında parlayan göz- ::: J' 
gö:!lerim seyircilerden ayrılma- !erini gördüm: ::: KIRK KAZAKTAN MÜREKJ(t: 
dı. Yüzüğii göndereni teşhise «Namuslu bir adam, hayatı § 

Odama girdiğim zaman hiz- lıdır ... Ben size kendimi tanıt- E2 
metçim: mamağa söz venni,tim. Sözü- -

adam hemen yanında yürüyen - Biz daha nekadar bekliye- retmlıur. Gayet nelia bir şekilde 
fblnl sanklı bir hacı efendinin ce"ı"z?. k .. ri · ı· ı k K papye oşe uze ne re!tm ı o arı 
cebini karıştırıyor. Bunu görilr - Acelen ne? ba<ılmı~ ol•n bu «rr. liman me<ele-

çalı~tım, muvaffak olamadım. pahasına da olsa, söziinü tutma - DONM~ŞKHUAR ZVEAHKAKLİKAI Fİ 

- Madam, dedi. bu yüzüğlin mü tutacağnn ... » dedi ve u- = 
1 

taşı sahtedir muhakk:ık. zaklasu. S 
- Neden? Bir. an oluduğum yerde kal- _ Hey'eti muganniyc91 

görmez beynim attı. Bir yanke- - Yahu ben aizin heıabınıza sinin büıiin •afıhaunı sade bir li<an-
sici ifayı vaz:fe ederken hiç rast adam tuttum timdi burada müc la izah ttmektedlr . \luharririnln 
eeldiniz mi? Aman efendim İn• rim gibi beklıyoruz. 
san bir ulFin kesiliyor her feyi Komiıer bir memura: 
unutuyor, her türlü miilahaza ıi - Ali efendi al §Unun ifade-
liniyor. Uzatmıyalım, ben yan- aini de kafa ağrıtmaaın! dedi, 
kesiciyi görünce yaradana sığı- ifademi verdim ve kendimden 
nıp bir tane çaktım, ne: es aldır utanarak çıktım. 

imza.ını ta~ıvın mukaddemede hizde 
llm•n işlerinin ne i\i!I hozuk gittlll 

1e!Ahiretdor hir lis•nla anlatılm•k••dır. 
Vıpurlann na<ıl doldurulup bo<ıltıl· 

dığı. bu ~unkü liman tesisat ve 
ve;aitinln nelerden ibaret olduğu ve 
saire halılcında kıvmetli malumat mtv· madan bir aha, bir tane daha, Şimdi yc.akeaici dediler mi 

t k k l. .ı · • h cut olan bu .,erde "Yeni lim•n- m ar ı ene ımuen geçmışun e- bucak bucak kaçarım! 
rif ayağımnı altında yatıyordu. FELEK 
Nekadar dövdüğUmü bilmiyo
rum, bir de etrafıma baktım ki 
kimse kalmamıf. Ben bu şafkın 
lık devresınde iken herif kaçmaz 
mı? Artık iyiden iyiye vaz'iyete 
bağlanmış idim, b:rini yere se
recek kadar dövdükten sonra 
kaçırmak racona mugayirdi, 
hemen arkasından fırladım, bi
letci bilet i temedi, merdivenle
ri ikişer ikişer çıktım, köprü üs
tünde bir kaç kişi herifin gitti
ği i•tikameti gösterdiler ardın
dan ko,tum, zaten pek uzağa 
gidememişti, seyİrttim ve ense
ledim. isin tuhafi herif ağzını 
açıp ta: 

- Yahu ben sana ne yaptım 
ki böyle ba~ıma beli keaildin? 
demiyordu. Y •kaarua yapıştım. 

Geeel ! gel bakalım b..ıra
ya ! Nereye kaçıyorsun? 

Herifte •es ~ada yok. Kılık 
kıyafet itibarile yankesici ben
den on defa daha tık. Ben heri
fin yaka11na yapıtmış dorurken 

KULA illi 
lılllAI 

Enalll cıgara ... 
A ·' ~şl;:rdan biri vardır. 

Gaş •ı. olmakla tanınmış-

tır . ..,," araım.ı:da ismi geçiyor
du. :t.avalltyı enine boyuna çe
kiştirdiler. Daha doğrusu -çekiş 
tirenlerin içinde ben de oldu
ğum için- çekiştirdik. 

Ekseriyet, §U kanaatte idi: 
- Piı:ı tilik müsabakası açıl

sa mutlaka birinciliği alır .... 
Ekseriyetin bu mutalaasına 

iştirak etmiyen tek bir kişi var
dı; 

- İnanmam diyordu, bu ka
dar pinti bir adam değildir o ... 

Kendisini ikna için bir çok 
misaller getirmek icap etti. 

Fakat o, dediğinde musirdi: 
- Siz Ha~ant tammayorsu

nuz I 
Öyley~e, dedik , cömertli-

nerede yapılmn<ı ,.e llm•nlarımızın 

nasıl idare edilme.•İ icap eıtlıtl me.<· 
eleleri de hirer bahl• olarak tetkik 
edilmiştir. 

Bundan başka !imanımızla her 
1.0mac rekabe• halinde olan (Pire) 
lim•nı hakkında dı geçen <ene 1 famdl 
bey tarafından y•pumış olon tetkik 
•evahatındaki neticeler bir f&sıl teşkil 
etmiştir. 

!~~erin ~< nunda litr.Pln işile meş

gul olan re,.mi \'t husu:;i müc:sese
lerlc nlınan rüsum \'e licretler ve 
lim"n rarif~lert ve limıı.nımı;ı:ın faa
liyetine •it en doğru veni istatistikler 
mevcuttur. llu k"ım bllh.,~a liman 
tılerilc alika<lar her ke• için her 
zaman muracaat edliecek kıymetli 

ma 10matı lhti\8 etmektedir. Eser bir 
lira mukabilinde Lima~ şirketi kişe

Jcn, de \'e bc'h başlı kutilphınelerdc 

satılm•t• haşlamışıır. 

* * * 
Leyla ile .een~n e;asalı 

Bu ~uzel halk masalı çok iyi 
resimlerle nefis bir surette tab

olunup ~·ıktı. Okuyunuz! 

; - tnsana mcchuı bir aşık dım, sonra elimi, öptüğü yeri MELK sı· EMASINDA 
1 

hövle k•vmf'tli hedive gönder- öpmek üzre dudaklarıma götür- ;;;;;;; N 
mez. Eğer ta~ sahici ise, nıtıhak düm: Yüzük, çalınıp da buluna- = vb 
kak bir k ııı;ıcu göndr.nniştir, mayan yiizük pannağnndaydı ... ;;;;;;; 28 ve 24 Mayı<ta BÜYÜK GALA Sl.ı"VAllESI olar•k 
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r,elin nara~ım isteyecektir. M. Marsa dedim ki: = programlı ıki konser verecektir. ~,eti' 
- Şu halde tasın sahte olma-. - Adamın kim olduğunu öğre- = •anıt ve musiki aleminde btivilk bir hıdı•e tefkıl eden bu kO 

sını temennı ederim! 1 nemedin mi? § ıaf•ilAtı yakında neşrcdilecektir. llllll 
Ertesi gün, yüzüğü göster- ..• -.. H~~r. · · Ne yazık ki yü- mfllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

dim. Otuz bin frank fiat koydu- zugun dılı yok. 
!ar. .. İçime korku girdi. Sahi- Güldüm: •Dr. lh•"" .t 
~i .~elip parasını isteyecek diye - Deli misin sen? Eğer elmas Bugünkli yannki ve Cumarte<I Öksüru•• k ı;ttJf",ııt 
o<lnrn p:ıtbyordu. larımızın dili olsaydı halimiz Pazar günleri .,- . 4• 

Günler, aylar, seneler geçti ııtye varırdı? ASR'İ' SİNEMADA ÖksUrUk v• knetf==Jrll 
M a•maztl Marsın iti· 1 1 f c .. C'I 

ğEsrarengiz aşrknn~n kim oludu-1 raflarından nakleden Snat 1 fı 1-2 matinesinde meşhur -.: f~açtır 4 ~! 
unu öğrenemedım. Yüzüğü SELAM! İZZET Türk dın•ö7.iı • l'f"jl 

çekmecemde saklıyordum. Par- Doktor A K lJ 1 

m· ğıma takamıyordum. Bu yü- Jrtihaller Q E 8 l l U M E T · · · · ıeriyle 
zük bende emaneten duruyor- O R Jl Eleırtırık makıne 09ııl, 
muş gibi bir hissim vardı. Bir Esbak e•vapcı Safvet B. dün Be- luGu, idrar darlığı, .P' .ııı ~ı 

. . . in daneları Aynı zamanda 1 ıOb tldar bel klı~i • 
gu··n gelip o !ri alacaklarmış veh yazıtta Muhasseaatı zatıye ıdare11 , ve gev,e ~ • . ~ , 

b Blok•, birer kutu Brillo \'t birer det .ı 
miyle gu .. nler geriyordu. ittisalinde Sa it efendi apartırnanın- 1 giyi a!jrıaı:z tedavi 6rıd "' :r 

~ p•k•t sen 'en tevzi edllecekıır a ~ 
Bir gün Komedi-Fransez ar- da müptela oldu~u h~ıtahktan ve- ! Börekoi fırını sırafl 

tistlcrinden birindeydim. Anne- fat etmiıtir ccnaıeıi bugiln saat on 
min ahpaplanndan biri bütün el ikide kaldıralacak ve Üsküdarde 
ma~larımın çalmdığmı haber Karaca Ahmette aile kabriıtanlna 
verdi. · defn edilecektir. 

-·····,·-····--·····ı .. ·········ı·--.. ····-u H . . H b d ğ ·············-·-··••U ............. ·········-·-
r;ıyd:~~z~~et~;ı~~t :e ~:h:r. i! GalalasaraJ~Fener~ab~e ı11 nyattan sonra, eımaslanm bu- ji 

1
• 

lundu. ı!Hava mecmuasının. 
ı· ~ Yalnız. esrarengiz avıkımın !! 72 inci sayısında 1 -· d . . .. .. k d , .......................... -·-···-···ı:ı········ .. gon crdığı yu.zu mey ana çık ............ - ...... ~~ .. ~·~:·· • ·····--

madı. Hırsızlar, el altmdan çal- Ply11ngo mudurluğundcn: 
d ki ı ı iidd · Tayyare cemiyeti sevk nıüdür-1: .~rı ~ mas an . m eı umu- JOğü küçük Kınacıyan hanından ;ana· 
mılige ıade etmışler, fakat o sarysn hanının birinci katına nakl 
yüzüğii vermemişlerdi. etmiftir 

ittihadıMilli 
Türk sigorta şirketi eıe5!~ 

arik ve hayat üzerine sigorta n1_uıırt1 0,.11! 

icra eyleriz. Sigortaları haJk içın rJ1 ı ~ 
şeraiti havidir 11LJ:ı ı 

1 .. r..Jııfll ~·1 

Merkezi daresi: Galatada Unyon ı:~ 11111 ,.ıı 1 

ı·ıw <:I ıılıuınıııııyıııı ş<•hlrl<'rıle ıtı·ı•ııt<' ıır• 

• Telefon : Beyoğlu - 2003 · 
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Paran-ızı israf etmeyiniz. -Tecrübe . ediniz. aldanmayınız. Yarı yarıya daha ucuz ve 
aha müessir şişesi 50 tenekesi 75 ve pompası 75 kuruşa Flidayı tercih ediniz. 
lida Avrupada birinciliği kazanmış ve Fransa HükOmeti tastik eylemıştir. 
LiDA ismine ve markasına dikkat ediniz. Flid_a tahta kurusu pire sinek ve 
Ütün haşaratı yumurtalarile kat'iyyen imha eder e HASAN CZA DEPOSU . 

KUMASLAR 
' Beyoklunda lsttklA.I caddesinde 

kARLMAN MAGAZALA RININ 
İPEKLİLER DAİRESİNDE 

~il dO" SU cı T11maıııen ipekli, çamatır ıçın 
U U ıayot iyi cins uıetroııu 350 ve 

'U~ili inal ~ö sua ta::::::. 'ı::::o::"'uk 
~il ~ö soa eınprııne Son mo~:tr:::cnlerde 
'•Jtıııi empn'me Yazlık roplar için soa moda v aı u ve müntahap desenlerde 
r~ ınetroıu 4211. 400, 3711 ve 

ve~ ~Ö'İD emnrinıe :~:t~~apm~::e.~:r:: Y I' metrosu 625, !150 ve 
·':"-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ il oınnrı'uıe Ropıuk, tamamın tabu 1pek11 

lı~ın' ~; soa Eıunrım7':.;:~;;;: ;;~ .. 
1 

I' metroıu 
'-n e 1 1j1 • Taıııaınea ipekli, zenııtn 11p oa en ıınınrııne çeşltlor son moda desen. 

I' lor metrosu 1150 ve 

ftra Tamamen ipekli, rop U ve mantolar için 

600 
450 
900 

~llın L1 1 • tersi :;::•:eart• maatolar u r an azı için ctızel ve m'.tbtellf roak-

ı ... J" ::::m~=~~= ipekli pık 675 "1p unon çok ve (lttol renklerde 
ıııetroııu 

ropluk, muhtcllf 
desenlerde çok 
enli, metrosu 

yazlık roplar 
için müstesna 
fiaı metrosu 

kosıum ıayvörler 
için en mukemmel 
cins metrosu 

Manroluk son 
moda kuma~ 
metrosu 

yıkanabilir cins 
son moda d.,en
lerde metrosu 

yazlık roplar için gayet 
mükemmel desenlerde 
metrosu 150 , 140 ve 

tefrit•! için en 
son moda met· 
rosu 

., MAYIS AYI ZARFINDA 
ı,111 ~~lık mantolat", roplar ve fapka modeller! 
llıı'11 kinci katta cazip ve flk bir m••h•r aqıl-,.. 

i..u.ıı.Jl..LU..Uu.I(~' r:.ICfiJ.~· -·· - - - - y EL K EN c i s 1 y iı se ini n~.:-
v AP URLARI mıııp~~~llllJl!~~-

Layık olduğu rağbeti ve teveccühü 
Pek kısa bir zaman zarfında fazlasiyle gören 

Türk perçin 1VIürekkebi 
Bu mes'ut idraki temin eden 
aziz müşterilerine şükran ve minnetlerini arzeyler: 

Her yerde ve daima 
- PERÇiN 

-
«İşlerimde vasi mikyasta bir inkişaf 

imkamnı hissetmekteyim)> 
m 

' ) 

YEVMİ IŞLERINlzlN 
BiR KISMININ MECCA· 
NEN iFA EDİLMESİNi 

KABUL EDINlı 

Tüccarmısınıı? Şevrole 
acentası tesllmahnızı-mec· 
canen ifaya teşebbüs ede
cektir 1 Kamyonla nakllyal 
i~Jeri gören bir müessese 
sahibim isiniz? Şev role acen· 
tası sizin için - meccani 
nakliyat teşebbUsllnde bu· 

;:::;:;....,,---'-:::::;;;:; ......,,,,., S9"'"i 1 una co k b r. Y ükll ve yo 1 u 
biuat kendiniz intihar, tdl· 
niz ve bu Qteccanl ecri\• 
benin yevmi işleriniıin blı
kısmınm ifası suretiyle sa· 
pılmasını kabul ediniz. işte 
o zaman bir Şevrole kam· 
yonunun sizin için ne mil• 
lılm bir strmaye olduğunu 
takdir edeceksiniz. 

Kamyon nakliyatı müteahhidi bu yeni 
AL Ti-SİLİNDİRLİ Şevrole kamyonu ile 

karlarının artacağına kanidir 
•Ancak bir h ftadaııberi malik bulundu§um yeııl allı-ıllindirli Şev

role kamyonıımıııı kiymeti. bllte_crübe sabit olmuıtur. Eıkl Ş,eorolemtn 
aııcak iiç ıtferde yapabi/dı§I hı:ıııell yeui Şeuroleııı yalnız ıki seferde . ı 
yap.mıı ue oltkil;riıı~ ~ıa:arw daha ıtr_I icra edi/ıniıtlr. O gaytl laartli Nazi- •• hırılabitir eıuanın ıehlik.,; 
llt ıklısad/ oldugu gıbı ııranıl haıııule11ı de pek kolaylıkla taıwıııtır. Bu •• eerl na-llyah ı Ş.vrol•nln ııırl>r.tılAde 

suretle nıüsta~·be/ iıltrim içıa yeni sahalar açılmıpır, auıpansıuonu eau••ind• lıaınulentı u•J· 
· lann •ırıınhlartndan vilı:a~e uııt t.rıl • 

mahnt• h•'ç bir gancı rırara mıruı ttıı. 
tıııdan lfi edllıııif olur, 

sür'atlerr ve altı slllndirll mo-Bu şehadet, yeni Şevrole sa· 
hlplerlnln arabaları hakkın

da serdettikleri takdirkar mü· 
tal4atı ifade eder. 

Yeni kamyonlar bütün mem· 
leket dahilinde ekserisi esasen 
eskı Şevroleyl kullanmış, iş
lerinin büyük bir nispette in
kişafı bu kuvvetli kamyonun 
sür'atine, az masrafla idare 
edllebilmeslne ve zarafetine 
medyun olduklarını anlamış 
olan sabırsız müşterileri tara
fından satın alınmaktadır. Bu 
yeni modelin daha bilyük 

törleri sayesinde daha fazla .. 
yük almak kablliyetlerl ltiba- rl artar, otobus sahiplerinin 
rlyle işlerine daha vasi mik· yolcuları ziyadeleşir, nakliyat 
yasta bir inkişaf temin ede· müesseseleri, nakliyatı daha 
cei)ine kanidirler. sür'atle yaparlar, bütün bun• 

Eskisinden dalıa ıari/ Jar hep yeni Şevrole kamyonu 

Tüccarlar, altı ııilindirll Şev- sayesinde temin ~dllir. Oene
role gibi zarif bir kamyona ral Motorsun malı prensipleri 
malikiyetln, müş_terllerl nez· mucibince, bedelini tediye et
dindeki nufuz ve· itibarları tlğlniz müddetçe ne suretle 
üzerinde ·~rayı tesirden hali kamyondan istifade edebile· 
kalmıyacagını takdir ederler. cejjlnlz hakkııidaacentanızdan 

Artık tüccarların siparişi~ tafsllAt isteyiniz. 

ŞEVROLE KAl\1YONLARI - Qeneral Motoııs ~famulatı 

Istanbul emvali metrüke ilAnatı 
Semd Mahalle•! Sokağı No Nevi Kıymeti muhımmene,;i lira 
Kadıköy Caferağı Bahariye oaJde•I 87 maa bahçe kAglr apartman I0,000 sekiz ıakıittı 

MtiştemilAtı: Zemin katiyle dört kat ve üç daireden ibarettir zemin im iki büyüle oda bir muıbık vı bir 
halA ve çamaşırlık. Birinci dairesi üç oda bir mutbak bir kller ve bir hail il ve 3 Uncti dılrelerl dörder oda 
birer kiler birer muıbak ve birer hail her dairenin odunluk ve kömürlü~ bahçededir havı gazı ve kumpanya 
suyu tertibatı vardır. 

BılAda evsafı mulıarrer apartmanın bedeli sekiz taksitte tediye edilmek ilzre 10,000 Ura bedeli muhammen 
Ilı ve kapa'lı zarf usulile !IO/:f/029 tırlhlne milsadlf çarşamba günü saat 15 de müuyedesl mukarrerdir. ııllplırin 
bedeli mulwıımenin yüzdı yedi buçuğu hesabile teminat akçeleri ve ya muteber Banka mektupluiylo emvalJ ....... 

IZIDl·r ,0 .. r'al poslası l\lerkez Acentası; Gıtııa köprc • 
o başında. Beyoğlu 2Jfi2 Şube 

1 'k İ ıcenıesı: \lahmudive ilanı almdı 
·~.~ ve smetpaşa vapuru lstanbul 27.ıü . 

19 Pazar ~üııu saat 
\layıs tam 1 !'i tc 

Galata ~:~·:ı~~~lzmıre 
hareket edecektir. 

TafsilAt için Sirkecide yelken· 
ci hanında kAin. acentasına mü

racaat. Tel. lstanbul 15 f 5 
ve Galatada :\lerke1. rıhtım 

hanında Cellpidi ve Stafilopati 
acantalıgma müracaat telefon 
Beyoğlu 854 

KEFELIZADE HAMDI 
VAPORLARI 

Kara Deniz Postas 
HİLAL 

vapuru PAZAR 
19 l\1ayıs 

günü akşamı Sirkeci rıhtımından 
hareketle ( Zonguldak. lnebolu, 
Gerze, Samsun, Ordu, Glreson, 
Tirebolu, Gurele Vakfıkebir, 
Trabzon, iske lelerine azimet ve 
Fatsa ve Ünyeye oğrayarak avdet 
edecektir. Yi!k ve yolcu için Sir
kecide yen! handa 1 numrolu 
acentesine müracaat. Telefon: 
lstanbul 3105 

SADIK ZADE BİRADER
LER VAPURLART 

KARA DEi\IZ 
.MU!';TAZAM \' E LÜS)l 

POSTASI 

Sakarya 
vapuru 

19 Mayıs pazar 
günii akşamı Sirkeci rıhtı
mmdaıı hareketle ( Zongul -
dak. fnebolıı, Sinop,Samsıırı, 
Urdıı, Kiresoıı, Trabzon, 

Surmene ve Hıze iskelelerine 
azııneı ve avdet edecektir. 

T a[~iUıt için ~ırkecide Mes. 
adet lıanı altında acentalı

ğına muracaat . Tı>lef'ln '.! 
lsıanmbııl 2134 1 

:\AIM \ .~PL'RLARI 

lzmir postası 
Seri, lüks ve muntazam olan 

ADNAN ~;?r~~" 
20 inci PAZARTESİ 

günü 16 da Galatı nhtımından hare· 
kcde ( lzmire) ve Çarşamba gUnU 

TRABZON BiRiNCi POSUll 
' Rcşitpaşa ) vapuru 20 

mayıs Pazartesi 12 de Gnlata 
rıhtımından hareketle İnebolu, 
Samsun, Glreson, Trabzon, Rize 
Hopaya gidecek ve dönuşk, 
Pazar iskelesiyle Rize, 'iirmcne 
Trabzon, Görele , Cireson, 
Ordu, Cnye, Samsun, İnebolu, 
Zonguldağa uğrayarak gelecek
lir. Hareket günü yük kabul 
olunmaz. 

Bozcada poslası 
(Gelibolu) vapuru 18 J\layıs 

Cumartesi 1 7 de idare rıht

mından hareketle Gelibolu 
1..Apseki Çanakkale lmroz lfoz. 
cadaya gidecek ve Çanakkale 
Lapseki Geliboluya ul';ra)'arak 
gelecektir. 
~~~~~~~~~~-~ 

Antalya postası 
, ınebolu) vapuru 1 <l l\1ayı' 

Pazar 1 O da Galata rıhtımından 
hareketle lzmir Küllük Bodrum• 
Rıdos Fethiye flnike Antalyay 
gidecek ve dönüşte mczkOr 
iskelelerle birlikte Andiflli kal 
kan Sakız Çanakkale Gell • 
boluya uğrayacaktır. 

izmir . Mersin 31r'ıl r&slası 
(Konya) vapuru 2 I :\layıs 

Salı 12 de Galata rıhtımından 
hareketle İzmir, Antalya, Arniyc 
:\lersine gidecek ve Tıışucu 

Anamor, Al~lye, Antalya, lzm\. 
re ugrayarak gelecektir. 

Şartnamesinde yaıılı evsaf 
mucibince otuz bir kalem \lal 
zcmei kırtasiyenin kafi ihale i 
3 Haziran 191: J tarihinde icrn 
kılınacap;ından tallplerh o gıın 
saat 16 da levazım ıııudur

luği.ne mLiracaatlarL 

Sablıt hurda demirler : 
Tersane Fabrikasıle havuz

larda birikmiş 250 ton kadar 
hurda demir satılacaktır. Kati 
ihalcsl 1 Ha1.iran 'J2'l tarihin
de yapılacağından müayedeyc 
girmek isteyenlerin o kLn saat 
16 da Levazım m..ıduritığl n. 
gelmeleri 

lzmlrden Iıtanbulı hareket eder. İşçi aranıyor 
Galatı Glimrük karş11ında Site 

~·rınsez hanında 12 numarada Umu· Cenubi Anadolu maden Türk 
mi ıcıntalrğına müracaat Telefon 
Beyogfo: 1041 Anonim şirketinin, Fethiyedeki 

madenlerinde çalışmak üzre, a
Bartın lüks ve sliratpoataaı tideki işçilere ihtiyaç vardrr: 

Elektrikle mitc~hhez muntazam İnşa ve montaj tesviyecisi. 
kamaraları ve güverte yolcularına Hanomak traktör ıöförü. Ben· 
rııalısus müferrah Tü ki zol ve öl motörleri için Birinci 
mahalleri haiz r ye suıd makine tesviyecisi dülger 

vapuru Pazar ve divarcı. Taliplerin son çalış-
19 l\layıs tıklan mahalden aldıkları hüs-

nü hizmet vesi.kası, nufus tezke saat 17 de Sirkeciden hareketle 
resi, pulisce musaddak hlisnli 

'Ereğli, zorııuldak, Bartın, Amas- şahadet ilmilhabcrleriyle 19 Ma 
ra, Kuruca Şile, Cide) iskelelerine yıı 929 akşamına kadar şirketin 
azimet ve· avdet edecektir. Sirkecide 4 üncü Vakıf Hanının 

Fazla tafsUAt için Emlnönli 4 üncü katındaki 28/29 nume
Rıhtım han 2 numaraya müracaat rolu yazıhanesine müracaatları 

Telefon : 2684 Wln olunur. 

Balıkesir Eencümeni daimi· 
sinden: 

Balya. Bayrdmiç yolu için Atideki evsah havi bir ttaktor ile 
bir yol kazma ve teav!ye maklnası kapalı zarf usullhı miibayaa 
edilecejtinden talip olanların l\!ayl$ın 19 uncu Pazar günü saat 15 şe 
kadar Balı.kesir vllAyet Encümenine müracaatları ilAn olunur. 

1 - Tıraktör 20 lla 60 beygir kuvvetinde otoşenl tertibatın 
haiz ve benzinle müteharrik olacaktır. 

'i - Tesviye ve kazmak makinesi 12 kalemlik kiirek tertihatlleı 

mUcehebez ve kazma tertibatı 7 dişil olacaktır. 

3 - Teıvlye ve hafir makinası tekerlekleri eyllebll!r tertibatlı 

vı •JDl umanda heodclt hain l~ IUuıJielen tertibatı olacaktır . 

• • . ...... 



BİNRÖZ 
BiR RESİM 

--

Mekteplller spor şonllk{er dün .1111bah Taksim ıta~omunda y11pılmı~ır. 2000 erkek ve 1000 kız talebe hep bir arada ve muntazam bir fekllde IBUhtelll beden hareket lerl Y•PRHşlardıf· 
Talebemh ve mualUnılerl çok alkı"lan mıttır. Şenlikte Vlltyet ve Maarif erKlnı ve bir çek daveti! zevat bulunmuft11r 

1 

l 

• 

'ün Heybeli Adada deniz il esinin sene! k müsameresi parlak bir surette verllml~r. Dün Taksim Stadyomunda Avıtur•-a takımlle Galatasaraylılar arasıRda yapılan 

Devlet ~emir yolları ve liınanıarı ı~arei uınu
ıniyesio~en : 

15-5- 929 tarihine müsadif Çar~amba gunundeıı itibaren \lalrepc 
ile Be- tancı ara,-ında ( Ktiçtik yalı) namlle bir durak açılacaktır. 

Banlı}<> tarifesindeki katarlardan 17/21 37!41 14:1/vc 22;26 JI' 
40 'c 4 ı No katarların me.ıkôr durakta birer dakika tevakkulla 
yoku alacağı muhterem halka l!An elunur_ 

p::::::._ SERi YOLCULUK ~mıı:91 
§§ Aero-Ekspres ltalyan anonim şirketitnin §§ .... --
.:: l la ıaJa ıkl defa hareket eden posta ıavareler! ( e seyahat ediniz. ;: 

~§ lsıınbuldan Arlnıya li saatte ve Aıinadan Bromlizı;-e 4 saate gidilir. ~§ 
:~Je,ki cayin \C ıwll postal mektup nakli için Lovıd Tiryestinonun Bey :: 

~- ·--: <>ğlunda Calatasaray !le Mumlıanrdeki yolcu ıdar<hanelcıine mLraca&t :: 
: :: ... olunmas . .S.:. 

ii::::m:::::ı::::: ... Telefon Hcyoğlu 2490-2127 ~llllllllllllll:U:Iİi 
Ankaraya giden Muhtelit mubadele komisyonu azalarının Tevfik R~tü beyi zlyaretlerı 1 


