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p ARA CANBAZLARI 

.. Makine medeniyetinin en bü
uk mahzurlarından biri de pa
aya ve sennayeye hudutsuz bir 
UVVet ve cazibe vermiş olması
ır. Büyük sınaat, büyük ka-

Dünkü maçın neticesi : ·Mısırlılar ' 1, Galatasaray O 
~~çlara, büyük kazançlar bü
~ s~faletlere yol açmıştır. İş 

k orenın, bir hizmet yapanın bir 
v ilı:ıç bekelemeğe tabii hakkı 1 

~~fır. F~kat herhalde nimet 
h~ ete go~e olmalıdır. Bugünkü 
1, Yat şeklınden herkesin kutu 
t?e~utunu kazanması bile çe
h~~ır meseledir. Her millette 
Şef 1.n ek~eri yeti gündelik mai
tı ııu terıun için bin türlü sıkın
hafCkrnektedir. Bu sebepten, 

orr- Ilı 1 hazırdaki hayatın en büyük 
ad~arn~ası içtimai ve iktisadi 

Jıi etın teminidir. 
ist~ra bir kuvvet bir imtiyaz 

(• n/ unun cemiyet içinde ancak 
lin~tehik~eı:ine bir nisbet dahi

; İşidi e tcmını en büyük bir adalet 
her r. Fakat maatteessüf bu 

eı ç zarnan .. k.. lını e İink.. mum un o yor. 
rıştı u Paranın bir de fesat ka
kuv ne~, ve ahlak bozucu bir 
tııi/~:1 .vardır. Para kendi haki
dan e ~n~ tesis için hiç bir vasrta
tder g n kalmaz. Her yere hulUI 
ekse~ · her nazara hoş görünür; 
ve yJ.a Şampanya ve kadınla 
berabe ut bunların hayallerile 
llıiyeti r gc~er ... ve nihayet ce
bir ga~ ?ır müsamahasından, 
buıar k et~nden istifade yolunu 
Ve Yo~ bın~erce kişinin istirap 
hak· .suUugu üzerinde kartal 

,..,ı.nııyetini kurar 
.oır ın.. . · 

bir nıu .uteşebbıs sermayesi ile, 
cıt ihf .1 . eser k ıraı e, ortaya bır 

herh.;Y.ar'. v~ b~şeriyete, onun 
etnıek gı bır ıhtıyacını tatmin 
ın suretile h · Ukabir d ızmet ederse, 

~~~--~~~~~..:...;........;.~~~~:--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Dilnkil maçtan bir intiba 

Güzel ve ~araretli ~ir nıüsa~aka 
Ennadiyül'Ehli: 1, G. S.: O 

G. S. hakim bir oyun oynadı. Oyunun 
bitmesine 3 dakika kala ilk ve 

son gol yapıldı .. 
Dün Taksim Stadyomunda misafirlerin ikinci oyununu sey

rettik. Evvela misafirler, onları takiben de GalatasarayWar al
kışlar arasında sahaya çıktılar. Mısırlıların halka karşı Salı ~ 
kline müşabih tezahuratı, alkışlar, nutuklar v.s .... v.s .... Niha
yet oyuncular yerlerinde. Hakem Burhan Bey. 

TAKIMLAR lisizliğini gösteriyordu. Artık oyunun 
ENNADlYÜL'EHLlı bitmesine dört dakika vardı. Bu sı
Kaleci: Hamdi. rada ... 

HAKSIZ GOL 
Bu sırada taç atmak Galatasarayın 

hakkı iken bu hakkın "Ennadiyül' 
Ehli" ye verilmesi Galatasaraym ta
lisizliğini itmam etti. Misafirlerin sol 

'erelli ~ir ~atıra · ı Istanbulun 
. nüfusu 

Mıllet mektepleri 
mezunlarına 384065 bekar var 

hediyeler 
Gazi Hz.nin ihzarını 

Evli, çocuk, ihtiyar, 
kör ve topal mıkdarı 

emrettikleri kitap 927 :enes! :resdnievelinde ya?ıl~n 
umumı tahrırı nufus meme1eketımız

gakında basılacaktır de yalnız kaç kişi olduğunu değil, hu-

Reisicümhur hazretlerinin, Millet 
mektepleri mezunlarına tevzi edil
mek üzre ihzarını emir buyurdukları 
kitabın yakında tabına başlanacaktır. 
Kitabın başında Reisicümhur hazrot
lerinin bir fotoğrafileri ve fotoğrafın 
altında da •Millet Mektepleri Baş· 
muallimi Gazi Mustafa Kemal• Haz
retleri ibaresi bulunmaktadır. 

Diğer bir sahifesinde ise bu yük
sek ve şerefli hatıranın hediye edil
diği mezunun ismi ile, okuduğu Mil
let ~ektebinin ismi yazılı olacaktır. 

Kitap, Reisicüınhur Hazretlerinin 
Büyük nutııklannın gençliğe hitap 
eden kısımları ile tezyin edilmiştir ve 
ayrıca teşkilatı esasiye kanununu 
muhtevi bulunmaktadır. Devlet Mat
baası kitabın t•rtibatı ile meşgul ol
maktadır. Kitaptan bir kaç yüz bin 
nusha basılacaktır. 

Gerginliğin zail olmak 
üzre olduğu 

kanaat. mevcuttur 

dutlarımız dahilinde yaşayanların 
vaziyetlerini, muhtelif farkları da 
göstermiştir. Onun için cumhuriyet 
hükumetinin yaptırmağa muvaffak 
olduğu bu tahrir şimdiye kadar biz
de hiç yapılamamış tarzda fenni, o 
ilıni esaslar~. bilhassa memleketimi
zin ihtiyaçlanm anlamak itibarile 
mühim kaidelere istinat eden bir tah 
rir olmuştur. 

Bu sayede yalnız nüfus adedi de
ğil, yukarıda dediğimiz gibi hepimi
zin ne iş yaptığımız, iş ve fealiyet i
tibarile kesafet arzeden yerlerimiz 
ve daha buna benzeyen bir çok mal!l
mat ki bunları bize ancak fenni şe
kilde yapılan bir tahrir temin etmig
tir. 

NETiCELERE DAiR 
28 Teşrinievel 927 tahririnin mu

fassal neticelerini göstermek üzre İs
tatistik umum müdürlüğü büyük bir 
kitap vücude getirmiştir. Bunu açın
ca her vilayetin nüfus taksimatını, 
muhtelif farkları göz önüne getirebi
liyoruz. 

Mesela: - İstanbulda kaç bekar 
var acaba .. ? diye hatırınıza gelecek 
bir süalin cevabını burada bulabilir
siniz: 

BEf(AR VE EVLI ADEDi 

ı . intıta~an sonra 
Yunanlılar yeni· 
den düşünmeğe 

başladılar 

Garbi Trakya Tiirk

1 MilliJetin ~üJüi a tketi 
Gazinin en büyük 

eseri nedir? 
FAZIL AHMET B.İN 

CEVABI 
lerlle lstanbul Rum- ~.-.E-s-er_l_lJ_l_çü_l_m_e_z _ll_h_a_m_la_r_, 

[arının mübadelesi... ve ıehametlerden dokun

ATINA 25 (MiLLiYET) - İn
kıta oldu, Yunan gazeteleri bir takım 
şeyler yazdılar, fakat şimdi bu neşri
yata bir sükun geldi. llk his ve tesir 
geçtikten sonra artık siyasi mahafil
de de şimdi herkesin düşünmeye ba§
ladığı, ve tekrar bir yol bulmağı 
düşündüğü anlaşılıyor. Yeniden mü
zakerata girişmek yolu aranıyor. Fa
kat bu hususta ne gibi bir zemin bu
lunacaktır .. ? Bize kalırsa bunu bul
mak müşkül olacaktır. Bu gidi;le 
Yunan hükilmetinin hakeme müraca 
at etmek yolunu tutacağı anlaşılıyor. 
Lozan muahedesinin 44 üncü madde 
sine ve cemiyeti akvam misakının 16 
ıncı maddesine istinat ederek böyle 
bir teşebbüste bulunacağı anlaşılıyor. 

927 den beri hariciye nazırı M. Mi 
halakopulos hep böyle bir müracaat 
tasavvurundadır. Acabi buna nihayet 
bir gün karar verecekler mi? Fakat 
daha mühim olan bir cihet vardır ki 
o da Türkiyenin böyle bir şeyi kabul 
edip etmiyeceğidir. Faraza hakem 
her hangi bir karar verdiği takdirde 
Türkiyenin bunu kabul edeceğini 
hiç kimse temin edemez_ Bundan 
başka herkesi hayrete düşüren bir 
şey ortaya atıldı: Garbi Trakya Tür 
klerile İstanbul Rumlarının mübade
lesi meselesi 9karıldı. 

muı bir şeref neşidesldlr •• 

Fazıl Ahmet Bey 

le ıtıük:~ e pe~ Yiiksek olsa bi
dcnileın:z a\ gonnesine birşey 
ıcvkin d h nsanlara servet ve 
kazanııabe. 1 Udutsuz bir şekilde 

Müdafiler: Rasmi, Rifat. 
Muavinler: Sury, Rısk, Süleyman 
Muhacimler: Memduh, S. Huda, 
M. Huda, Muhtar, Zobeir. 
GALATASARAY: 
Kaleci: Rasım. açığı topu ortaladı, demarke bir vaz' ~' ~---.. ~~---·~·· 

iyette kalan sağaçıkları topu zaviye-

İstatistikten anlıyoruz ki şehrimiz 
deki bekarların adedi 384 bin 65 tir. 
Evliler de 319 bin 952 kişidir. Ma
mafi şu evlilik, bekarlık bahsini bi
tirmeden ilave edelim ki kocası öl
müş, yahut zevcesini ebediyen kay
betmek felaketine oğramış olanlar 
da ayrıdır. Bunlar, kadınlı, erkekli 
80 bin 862 adedini buluyorlar. 

Siyasi mahafilin, hükOmetin hep 
bu fikirde olduğu iddia ediliyor. Fa
kat buraya gelmiş olan Rumlar böyle 

Gazi Mustafa Kemal, milli izzeti
nefsi korkunç derecede keskin olan 
vatandaştır. Dünyada hiç bir şey 
ona, kendisini yetiştiren milletin kö
türüm, sünepe ve zelil olması kadar 
katil bir manzara göstermedi. İşte 
en büyük feyezanlardan daha yay
gın ve kudretli olan ilk feveranının 
lıcnce ruhi sebebi. Ancak bizim bir 
yanlışımız var; Çok defa bu yalçın 
ltudretin görünen ufuk üzerine çık
mış eserlerinden bahsediyoruz. Ve 
'Sanıyoruz ki onun ucu bucağı bu e
serlerin işaretlediği noktalarda bulu
nabilir. Halbuki hakikat hiç böyle de
ğil. Göklere doğru saklanan bir bom· 
babın fethetdiği mesafe yalnız hava 
içindemi mahbustur? 

""'! ı eccg"' . .. ,.n edilrtı . . 1 ımkanının te-
rucu arniıı:~~ı terakkinin doğu
vardır. Fakat dt;n sayanlar da 
8b~nun, bir i b.ır hava oyuncu
ır nıeyan ıntıyaz simsarının, 

cı v b' llUıı herhan . e. ır komisyoncu-
lc illi! gı hır kalem darbesi
hikıu J0nlar kazanmasındaki 
~ir ~ anlamak da müşküldür. 
en ıtıH~~an cemaat hayatının 
l'\ıht ~um mesuliyetlerini de
Sa!ı e edenlerin ve gece gündüz 
Ilı b~arın en basit ihtiyaçları
Se~~ te~in hususunda güçlük 
taftan ~':1 gtirülürken, diğer ta-
?llltı ışı gücü palaslarda dalka
h~ı~~ etmekten ibaret olan 
~b ganıarm büyük rakamlarla 
.ııe gi~h~ Yapmalarında içtimai 
ııur? 1 hır hizmet tasavvur olu-

!i· 
hcu/~ıtıet şöyle dursun bunların 
Ve aşlı meşguliyetleri fazilet 
Çu.11:.eşruiyetle mücadeledir. 
kork u 0nların anlamadıkları ve 
bud tukıan şeyler bunlardır. 
~ a~~nnda sahte bir tebes
hak' gozlerinde mütereddit bir 
bir ıtş, hareketlerinde yalancı 

csr · "ıır... 1ınıyet1e, on1an arkadan -.,,a • 
D<tta k f!,a çalışırlar. Havadan 
hu k azanmak itiyadında olan 
taııı <>ı1110r>olit ruhlu sınıfın va
tlır. ~tejiıni, milliyeti hep para
ll;ıad ~lar vatanın felaketini de, 
!' Ctın· d tkıe .. 1 e yalnız tufeyli ben-
\> e : 1~.in istismar ederler .... 
lUrıu ugun size türk dili ile bin 

J· ~atke Yavan komplimanlar ya
lre11k 

11
• Yamı arkalarını dönerek 

l'tıeııe~e tahkır etmt<kten çekin-
Ce • 

tıu111 llıaat ahlakı ve devlet ka
tı <ırn içf • 
at?ıın ımaı adalet ve fazilet 

lidir ~ bunlara aman vermeme
~lk ~ö ~~let hazinesinin uya-
1ktisad~u, bunların altüst ettiği 
Ça.ı-., 1 hayatın ·· l''kl · il -t-ışan guç u en e 
tııan .. • Ve bu vatanın her za-
~. 1Çın · · 
"ltj ol ıstınat noktalarından 
Y an ın .. ade utevazi esnaftan zi-
teıııe~~aslarda ve kulislerde 
ları ta: dolduran bu bazirgan
ht h .. ,_ı:? etmelidir. Cümhuri
!ı.. U"Utn • 
Uk.iı etı fazilet ve adalet 

k. ltletid. H' . . aıt;ı .. ır. ızmete ve ıstıh-
!Jı·· gore p .. 

u bud ara ... Halkın huk-
ı· Ur· 13· · 

ttı'" Yers ) '.. ın yer (hele hak-
et onde 0 bürü bakaı ; kıya

an kopar. 
ZEKİ MESUT 

Müdafi: Burhan, Vahi. 
Muavin: Suphi, Nihat, Mithat 
Muhacimler: Muslih, Şadli, Nec
det, Latif, Rebii. 
OYUNUN TARZI CEREYANI 

den kaleye soktu. Galatasarayın çok 
güzel ve daha hakim oyunundan ve 
sarfedilen çok yüksek gayretten son
ra oyunun bitmesine üç dakika kalan 
yapılan bu gol, misafirlere tamarri'" 

Stadyumda belki bila istisna her haksız bir galibiyet verdi. . 
kesi mütemadi bir heyecana düşüren y AZIK 
bu maç, İstanbulun ender gördüğü Galatasaray fena bir oyun oyo... 
güzel ve hararetli bir müsabaka ol- saydı bu haksız golün dünkü güzel 
du. İstanbul şampiyonu çok haklı bir maçı seyredenlerde tevlit ettiği tees
galibiyeti kaybetti. sürün belki de onda birini yarat-

Oyunun üçte ikisi Galatasacayın mazdı. 
faikıyeti ile üçte biri de mütevazın NASIL OYNADILAR? 
geçti. Misafirler ancak bir iki dakıka Galatasaraym gösterdiği oyun o ka 
süren üç dört akınları istisna edilir- d~r güzel ve fedakarane idi ki hiç 
se kat iyen faikiyet gösteremediler. bır oyuncusuna kusur hulmağa kale-
İlk devre Galatasaray müdafaaBinın mimiz varmaz. 

mükemmel oyunu kartısmda ve mu- Zira gördüğümüz bazı münferit 
hacimlerinin çok tehlikeli akınlarına hatalar bile, dünkü müsabakada Ga
rağmen sıfır sıfıra neticelendi. İkinci latasarayın lehine bir netice icap et
devrede ise Galatasaray çok daha gii tirirdi. Misafirlere gelince, yukarıda 
zel ve hakim oynadı. Hatta bir ara- da yazdıfnmz gibi Galatasaray gibi 
!ık misafirler tek kale vaz'iyetine düş bir hakimiyet gösteremediler. 
tU. Fakat ne faide ki bütün bu hakim S. G. 
oyuna rağmen ya direğe carpan mü- TERFİ MÜSABAKASI 
kemmel şiltler, ya kalenin sağ ve so- Mühim maçtan evci İstanbul Spor 
!undan geçen yahut ta Mısrr'larm - Süleymaniye arasında yapılan terfi 
kalecisinin eline gelen toplar Galata- müsabakası 2-1 İstanbul Spor lehi
saraym dün sayı çıkarabilmekteki ta- ne neticelendi, 

* * * 
Yazın ilk at koşusu 

0Ç0NC0 KOŞUDA 
Dördüncü koıu olan halis kan üç ve 

daha yükarı yaştaki lnııiliz at ve kısıralc
larma mahsus yarışa. Rahmi B. in Miatin
geti, Fuat B. in Rcjanı ve Celil B. in 
Kapyrinis iştirak etti ve sıkı bir koıudan 
sonra Kap&rini birinciliii, Miıtinget, 
ikincilii ve Rejan üçünctilüiü ald.L 

Son yarış dört yaomda hiç yarış kazan
mamış yerli Arap at ve kısıraklarma mah
sustu. Bu koşunu mesafesi 1200 metro, 
ikramiyeai 200 liraydi. Ko4uya 14 ha~&n 
iştirak etti. Çok heyecanlı bir koşudan 
sonra prens Halim beyin Sürusu birinci, 
Ahmet ağanın Rahmi beyin bindiii yaşa. 
rı ikinci ve yene prens Halim beyin Nebi
lesi üçüncü geldi. 
Yanşlara gelecek hafta devam edi1e

cektir, 

I 

Kocasından boşanmış, . yahut karı
sını boşamış olanlar da 9 bin 21 kişi
dir. 

ÇOCUKLAR, YAŞLILAR 
İstatistikte mühim olan bir cihet 

de yaş itibarile olan kısmıdır. Çün
kü memleketimizde çocuk ölümünün 
derecesini ancak bu rakkamJarla an
layacağız. Elimizde bu adetler bulun 
duktan sonra önümüzdeki 930 tahri
ri neticesile bunları miıkayese edebile 
ceğiz. 

İstatistikten anlıyoruz ki meseli 
memleketimizin İstanbul viliyeti da 

M. Mihalakopu/oJ 

Belli ki Gazi, duvarları nehayetsiz
liğe dayanır bir bur, ve medeni Tür
kiye yapısı kurmak idealindedir. 
Bütün zaferler ve inkılaplar bep o 
gaye ile günden güne daha yokanla
ra eriştirdiği millet ve medeniyet ça
tısının taşından, tuğlasından ibaret. 

bilinde 1 yaşmdıın küçük çocukların bir §Cyin aleyhindedirler. Yunan hü-
Ç/n ordusundan bir kıt'a miktarı 927 Teırlnievelinde 17,815 k!lmetinin bu hususta ne diyeceğini 

MOUKDEN 25 A A .,__ idi l ve 2 yaşındakiler 32 bin 235; öğrenmek meraklı bir fCY olacaktır. 

Süreksiz dünya varlığı içinde fa
nilikle eğlenen, bir çelmede ebediye
ti altına alan bu adam, asırlardan be
ri türke düşman olmuı mukadderatla 
döğü§tü ve onu yendi. Demek ki 
eseri, ölçülemez ilhamlar ve ıelıamet
lerden dokunmug bir ıeref ne§ideai
dir. 

. . •· • . · ·- • ..,..., 3 _ 6 yaşındakiler 55 bin 886, 7-12 Efkan umumiye böyle bir aebep
§ayıalar hilifına, Harbınde vuıyette d kil 63 bin 960· 13-19 ara- ten dolayı yeniden bir çolı Rumun 
fev!<a1Ade bir aüklin_hüküm allrmek- yaı~ : 18 "ı:"in 415 tir 2ô.-45 arasın- Yunanistana gelmes.ini istemiyor. 
t~dir. Mühim §Bh~retler, ınahıus ~bulunanlar 330 bin 698 46-60 Türk • Yunan münaaebatınm bugün 
bır surette gerııiııliğin zail olacağı a ındakiler 116 bin 919 d:U.. 61 ile girdiği vaziyete böyle bir mübadele 
mütalhsındadırlar. a7r0as d kil • • 41 548 dır. tercihe şayan görülüyor. Bir de ıu-

Siz bana bu eserin en güzel unsu
runu soruyorsunuz; 

İSMET PŞ. HZ. 
Başvekil İsmet Paşa Hazretleri 

dün Yakacığa gitmi§ler ve civarda 
tenezzuhte bulunmuılar, akşam üze
ri köşklerine avdet etmişlerdir. 
_Başvek~let müsteprı Kemal bey 

dün Pendıkte İamet P§. Hz. ni .ziya
ret etmiştir • 

Saffeti Ziya Beyin 
cenaze merasimi 

Evelki gece Yat Kulüpte vefat e
den teşrifat umum müdürü saffeti 
Ziya beyin cenazesi bugün saat 11 
de merasimi mahsusa ile Boyacıkö
yündeki yalılarından kaldırılarak Ru
meli Hisarındaki aile rnakberesine 
defnedilecektir, 

arasm a erınwı , 1. !im ki h' b" · 
71 den yukarı olanlarımız 16 bin nu söy ıye ıç ır gazete şıın-

547di diye kadar böyle bir mübadele fikri-

İtte hiç tereddüt etmeden cevap 
veriyorum : Onu yazan el. 

FAZIL AHMET 
OKUMA BiLMEYENLER ni gayri kabili kabul addetmemiştir. 

İstanbulda okumak yazmak bilme YUNAN EMLAKi Milliye ıubeleri tetkikat yaparak Irat! va-
b . Yunan emlakine vaziyet için allkadar ziye.ti tespit edeceklerdir. 

yenlerin 927 deki miktar 481 ın daireler tarafmdan icabeden hazırlıklara KOMiSYONUN BiNASI 
244 idi. Okuma bilenler de 313 bin devam edilmekte olup bir taraftanda Ta- Bu meyanda Muhtelif Komisyonun iı-
200 kişi idi. Harf inkıJS.bından sonra pu idaresi Maliye tubelerinden verilen tat eylediği Beyoflundaki binanın aahi
tabiidir ki okuma bilenlerin adedi cedveller mücibince Yunan emlikinin kıy- bi Mavrokordatonan da Yunanlı olmayrp 
arttıkça artmı.;:.tır. Bunu bize 930 tah metlerini tespit etmektedir. $imdiye lta- Rus oldutu iddia edilmektedir. Bu cihet 

7 dar fazla kıymette olan 27 büyük parça de Tapu Kaydile anlaıılacakt.ır. 
riri çok iyi gösterecektir. smllk tespit olunmuıtur. Bazı emlilıcin Tapu idaresi bir taraftan da Uı; milyon 

NE iŞ GÖRÜYORUZ? Yunanlı malı olup olmadıtmda tereddüde lira kcymetindelci mcktum firari emlikini 
Memleketimiz halkını gördükleri 1 ;d!!1ış~· !;ül;!d!;;ü;.iu;;:·· n:;;d;;ene.,;;;bu~ka;;;;:b:;;il!'!ı!!cm!!l!!!ik!!!!!!!!ba!!!ldc!!!!ın!!!da!!!!!te:;;•i!!P!!İt!!!etm~e~kt!!c!!di!!. r!!İ!.1!!!1!!!'!!!'!!!1!!!'!!!'!!!1!!!!! 

iş ve mensup oldukları meslek itiba-1' 

rile ayırmak çok faydalı olacaktı. İş- Bı· r asır h st 1 '-' 
~~J~'::~~:~tatistiklerden bunu da öğ- a a 1 gı 

ZiRAAT MI, SANAT MI? 
Yalnız İstanbul vilayeti dahilinde 

ziraatle meşgul olanlar 89 bin 517 
kişidir. Sınai işlerle oğraşanların a
dedi 52 bin 856; ticaret ile me§gul 
olanlar 70 bin 100 kişidir. 

Serbest işlerle meşgul olanlar 13 
bin 392 dir. 

MEMURLARIN ADEDi 
Yalnız İstanbuldaki memurların 

miktarı 13 bin 409 kişidir. Hakimler 
3 bin 396; Orduya mensup olanlar 
18 bin 917; Posta, telgraf ve telefon
da çalışanlar 4 bin 226; muhtelif it
lerde çalışanlar 35 bin 767 kişidir. 

DO(;DUCUMUZ YERLERE GÖRE 
Nüfus tahirinden memleketimizde bula

nan bir çok kimaelerin aslen burada dol
mamıı olduklarını da öirenlyoruz. Mesc· 
Ii İstanbuldaki nüfustan aslen burada 
doimuı olanların miktarı 731 bin 873 tür. 

Geçen gün kendisile görüştüğüm 
çekirdekten yetişme bir tüccara sor
dum: 
- Hakikaten, ticaret aleminde söyle
nildiği kadar hılt bir buhran var mı? 
Varsa bunun başlıca sebepleri nedir. 

Tüccar dedi ki: 
- Buhran vardır ve bu yıl, şiın

diye kadar gördüğümüz kötü yılla
rın en kötüsüdür. Sebeplere gelince 
hunlar çok ve karışıktır. Onun için 
size yalnız sebeplerin bir tanesinden 
bahssedeceğim ahlak11zlık. • • • Har
bi~umuml, ticaretin kenidine mahsus 
adap ve erkaruru kırdı geçirdi. Piya
aayı ipsiz sapsız bir takım vurğun
cularla, maceracılarla doldurdu. Her 
şey de ihtikar ve dalavere bir pren
sip haline girdi.> 

Alranistanda doimuı olanlar 141, Mısırlı Ahlaki ve manevi amillein ticaret 
430; İraldı 61; İranlı 4 bin 222; Suriyeli sahasında bile ne kadar mühim bir 
230; diiier memleketlerde doğanlar 5go; rol oynadığını inkllr etmek kabil de-

Almanyada 1,163; Arnavutlukta 1,352; dı d 
lnrilterede 642; Avusturyada 639; Bel- ğildir. Her hangi bir iktisa avanın 
çikada 109; Bulgaristanda 12 bin 889, mutlaka bir paikofogie tarafı da 
Franuda 1,131; Yunanistanda 16 bin 283; mevcuttur. Bizim burada mevzuu
Macariatanda 615; ltalyada 1,340; Lchis- bahı etmek istediğimiz mesele bu 
tanda 268. Romanyada 4,863 ;Rusyada değil belki umumiyetle hayatımızda 
9,929; Sırbıstanda S,796 dn". h' "ğ" · d d" · ·•· 

MALULiYET OZERINE ~settı ımu:. e ırgınhgın, rahasız-
M mi k . . d ki uht rf lıgın, muhtelıf buhran arazının en zi-

e e etımız e m eı ma- d ha "k k ld·"·. 
Jüller de rakkamlar ve istatistiklerle ya e ngı ayna tan ge ıgını araş-
gösterilmittir. Meseli İstanbulda tırmaktır. 
1,643; 2,164 sağır; 370 topal; 1,307 Bugün türlü türlü reziletlerin tcnef
çolak; 352 kanbur vardır. 5,477 de füs ettiğimiz havada toz gibi kayna
diğer muhtelif malüller vardır. dığını ve mesamatımızdan içereye dol 

Görülüyor ki 927 tahriri bize pek duğunu hissetmeyen kalmadı. Buna 
çok şeyler öğretmiştir. Önümüzdeki karşr, ya bulunduğu cemmiyette, ya 
tahririn neticesi de belli olunca her- kendi nefsinde mücadele kudretini 
halde çok lehimize olarak bir fark gö- bulana ise h~men hiç rasgelinmez.San 
receğiz. ki harbi-umuminin bıraktığı bütün 

levislere, mukadder şeylermiş gibi 
boyun iğip razi olmak yeni bir hayat 
düstürü haline girdi. 

Geçenlerde ahpaplarımdan biri 
kendi oğluma bazı nasihatlarda bu
lunmak istemi§, delikanlı umuzlarım 
silkmit, gülmüş: 

- Siz bize bakmayın biz «Je men 
fichist'iz>, demiş. 

Fransızça da «Je m'en fichist> 
hiç bir geye ehemmiyet vermey~n. 
herşeyle alay eden adam demeketir. 
Hakıkaten çocuk asrını iyi hisset
miş; bu lakırdı, yalnız bizim değil 
btiln dünya gençliğinin inandığı 
yegllne prensipin adıtır. 

Pek te hakları yok değil. Çünkü. 
harpten evelki nesillerin yetişdiği a
lem - buna §İmdiden eski dünya di
yebiliriz - hütiln ahlaki terbiyevi 
prensi~ıeri ile beraber, bÜyük bir a
fete ugrayarak, çoktü gitti. On do
ku~uncu asrın mahsulü, bütün o bc
ş~_rıret, adalet, v. s. v. s. düştüları, 
butun o manevi inzibat, o 3.fctin zu
huruna mani olamadı. insan ondo
kuz asırlık bir medeniyet tecrübesin
den sonra, gene taş ve mağara devri
nin mahluku olarak meydana çıktı. 

. O vakitten beri insanlar kendileri
nm bundan başka bir şey olmadıkla
rını, bundan başka bir şey olamıya
caklarını zannetmekte ve bu zan 
göre yaş~ma~tadırlar. Her yerde ~~r~ 
«ha~as» u.zerın~ müesses bir nevi e
d~bıyat, bır nevı san'at, hatta bir ne
vı felsefe. bu yeni zihniyeti, bu yeni 
hayat ve ınsan telakkisini tedvin edip 
duruyor 

Y/ı.K'JP :trATJP! 
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Onu affet.mek vebal olur! 
Zalim adam belasını bulsun .• 
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Şiddetli tertibat Mektepli/et 
müsabakası 
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lnrtlumuzu gezmek lazımdır 
~kseriya otom~b

1

lİI~ yapılan gezln
hlerin memlekete faydaları dokunur 
'l'rakgada şayanı tavslge bir çolı yerler 
111trdır • . TerkOIJ 111Jll1 gllzel ve eğlencelidir 

Dayinler meselesi 

Vllllgette 

Tapu i~aresin~e DüJUDU UllllllllİJU 

Eksik pullar tazmin halledildi 
tııı.l~ nedir?- Turiuı 1-ala- yerde bulunmaktadır. Arzu edenler • '} k • Ankarada Maliye Vekiletile düyu-
aıqj'1di memleketJeri n yalıuıcı lııtanbuldan alabilirler. Yolda ye- ettJfl ece tlf. nu umumiye Dainler vekilleri arasın-

Emanette 

İnşaattan sonra 
tecrübe yapıldı 

~ dahilinde ges• ıleridir. Bu melder iyi değildir. Soiulı: yemek, Tapu idaresinde Maliye pul milfet da cerey.uı eden müzakeratın iııkıtaa 
~ ekıeriya otomobille yapdmak- meyve ve arzu edenler bira prap, titleri muamele defterlerine yapıtti- uğradıtı ve bunun üzerine diler da- Şehremaneti Gölı:auda yaptırdığı 
rtıilı."' peJı: ehemmiyetli faydalar t<- iyi su ~eraber bulundurmalıdır .. Bu- rilan pulların enilı: olup olmadıfmı inle_ri de temsil eden lngiliz Dainler köpcünün temel kazıkları aağlam o-

i ~ktedir. zu katıyen unut~b. Tercihan tetkik etmektedirler. Alman malllma- vekil M. Vaytın Pariıe gittiği yazıl lup olmadığı anla§ılmalı: üne dün 
Qj ~.eli )'azın çok iatifadelidir. Ye- yann kalıp buz ııöturmek ~u~asıp ta nazaran muamele defterleri llaerin ~~' 1,!:lbulı:i Dakainlbeulr vc_ki!Jeanlrinin

1 
tecrübeler yapılınıt ve köprünün üze 

lt~rler manzaralar görlllür. Mcm olur. Ta~_lı:, çatal, bıÇa~, ortü, ve de ( 500) liraya yalan ekailı: pul ya· n ........ ,zarmıtzı ettıgı aşı . • . . . 
r ...... tannır. ~c lı:ifidk: ~ ve ı&kemle ma- pqtırıldığı gtlrülmilttür. Bu arann maktadır. Tahkikat meselenin ili şe- rınden aııırblı: geçirilmiştır. 

tıı;:'"liti.ii. yerlerde otelciler lokanta- hallınde tedank edılır. .. . meı'ul memurlara tazmin ettirilmesi kilde halledildiğini göstermektedir: • 
~bir çok yerli satıcıl.v para ka- Ye_mekte.n ."°!"'a ataç golııelenn- lbımgelmelı:tedir. Hükumet geçenlerde Düyunu umu MiJle'errlk H. 
~ •e böylelilı:le pek bicca olan de gıızel bir ıatırahat, ve saat d'5rde · miyc itilafnamesi mucibince . dainle- / 1 

'tica uyanır . doğru müstesna 1ı:umuıda bir ınneı Sabahki sis.. rin emrine borcumuza ait birinci tak- Tele'on yine bozuldu 
.,,._, ret ve maarif itibariyle de ve deniz banyosu tayanı tavsiyedir. aiti evvelki müterakim paradan ver- I' 
ıi:',!"ekete faydalan dokun~. Aha- Kumluk teınia, nihayetsiz ve ince- mif, ahiren ikinci taksiti de piyasa- Ankara telefon hattı sık sık bozul-
~C~ü açılır. dir. Karaburunda tahlisiye tertibatı Dt!nlz lt!nezzllhUne iftlralf dan 180,000 İngiliz lirası satın almak maktadır. Son zamanlarda hat hemen 
~-ııuı ahalisi için fimdililı: tu- ve fener görülmeye pyandır. Saat t!denler tlf!Cegl ııapurda suretilc tediye etmittir. hergiln birkaç saat bozuluyor. Dün 
iıi:?_ llleçhut &ibidir. Ne otomobilin altıya doğru yola çıkmalı. Avdette geflrdller.. Hüldlmetin itilafname mucibince de saat üçte bozulmuı ve geç vakte 
.iıi.ıl':>lllemteketler dolapn turbtleri- Terlı:os, Arnavut köyü Derbent Ra- . • dan borcunu günü gününe ödemeaine rağ kadar tamir edilmemiştir. Hattın bu 

kendi yurdumuzda cezen mı, ·ft Edirne kapı tarikini almab. Evellti ceee sabaha kar11 ~t" ııla men, İngiliz daiitler vekili Anlraraya suretle aılı: aılı: boaulması bu aart mu-
mebzuldur. Yolda cilzel manzaralar vardrr. Der- içeri do~ hileu?' e4ea_ keı~ . ~ glderlı:ea borcumuzun bu ııekilde de- habere vurtaaından istifadeyi ual-

,, 
2 

Yukarı Boğazın bu kısmında cuma 
günleri çok eğlenceli geçiyor 

Biltiln tepeler cıvıl cıvıl kaynaşıyor. Ağaç
ların altı bir ordu kararglJhını andırıyor 

. bende kadar yol boauktur. Derbent- tabalı:uı birdcııbıre . Boıu ıçını ve tiJ, p.ruiı: haaılatı bankaya yatrrıl- tıyor. Eaaah tamirat yapılmaıımı ali- Alt•11lıum Nhlllerfne bir Wllr 
~ ınüaaadeıılzlifi. ten ilerisi iyidir. Avdet 2 1/ 2 saat M_armarayd lı:up~1, ve~iu .!ı!tdi..n malı: auretile ödenmesi !hım ııelece- kadarlardan beklemek hakkımızdır. Yukarı Bog" azm aiin,..ten banyoyu birden yap--'--Bmı~ 

ııı. ek yerlerin alika uyandır- sürer. dlin aut ?lı:~a r ' - Cini beyuı etmittir. Hillı:Qmet verdi~ .___,.. .,..,. ... , 
Jkafı zelaabı: Ba lıir ııünJülı: yolculuiua -a- dalar •. Kadiköy ve Haydar Pata ııe- fi cevapta pek halı:h olarak, mabat SU DA KESİLDİ . gömlek giyinmiı kmah tepeleri bir banyo daha ilive edebfJiı111 

Ilı. ~t!& iatlratıat eababmın obnama- h bet lı:ifl arasında tabiın edillrae, fer!~':.' ydap.;::.':1"'ıtrr. ııeferler • . borçları ödemek oldupna ve para Dün lıtanbulan bir,.olı: mahallerinde sıcaktan halka halka duman Banlannm terli ve ıllak ~ 
ı...raıı•urlann birden zail otmaamı ot-bil ııaliibi olanlar için iki bu- ...... t . 0 . . n. ııonra ıntı- da hatta vaktinden evet tarafımız- • salıveren lekesiz gök denUin i- vücutlan üzerinde yaptlkJaıl-ı 
~ek olunalı: daha çok seneler çu1ı: Uç tin raddealndedlr. TerU.ta zama ,gı~tır. aıa ,.....iiııdcn '1ya~ elan verildiğine göre ortada mlinaka- terlı:os suyu keailmlttir. ki tarafında tunçtan birer kale göz banyosu. , , 
ı;;-ın inlıipfmdan mahrun lı:ab- n ya Kaı'aburunda bir ve ya bir lı:aç esef bır .~a~ a olmaaut y~ı.z skü- fB edilecek bir mesele olmadığını, MOBADELEYE TABl d .b. .., __ ., y . ""'" 

• lfer halde eVYeli turialerlm ha- cece lı:alınak, tı:amp kurmak, ava cit- dar . Kutubu. ~ra~ından tertıp oluna_n paranm ııelı:li tediyesi ve tarn itall uvan gı ı yu.._..yor. enı- ...... h uçlan ensesine dökül 
~lmeai lazımdır Bu spor mek clbi huııuılarm tanzimini turiıt deruztenezzübunu yapan vapur denı._z münhaaıran hükiunetimize teveccüh Şehrimizde _çı.~kta. 0!a!' nıınca mahalle önlerindeyiz. Bence mliş bir kadın hafı, gilı ~ 

~yukarild eJıaiİ.ıerin ta- terimiain intihabına "1rakma. üzerinde demirlemek mecburiyetin- eden bir it oldufunu bildinniftir pzd 1 eteletlrdbi~n bırılanın,~ıbldını!'...mllbala- hakiki Bağaziçi burasıdır. Bence mini bir kadın ayafı: ••• bomla~ 
ı buldan L- • d de kalını• m"•terilerini ancak dün D ini • · e eye rum ruuı 0 Uo;w .ut • • B bun b"rbi • ,.._~ mubaldıaktır. atan ucnzın epoawıu ta- .. 7' . . a erın evvela bunu kabul etmek im M .1 h. . . . gaz, ağaz.. . u tam mana- arasıra ı nne o kadar kasıp 

~·....,.. JOllar _t9tanbulda pek manıen doldurmak lbımdır. Yolda aabah çıkarabılmıttır. istemedikleri. fakat nihayet mesele- 1' ~ıtır. u~ı ey ın Vll!yetını sile ancak buradan doya doya yor ki gördüğünüz, ba• ım dır 
-..~0tonıobil sahipleri- ve meralı:Warı ancak Hadun köyünde benzin bulu- '• "" •' nin noktai nazarımız dahilinde halle- ~"..tkid~. edenüfMubaüdedale ko1!'1m1•yonu -s -~- y. ittlu . 1 Bo bil ' M.aarl"*e dildi"' •ft••·-•-- t acn ısıne n uı c z nı verı eme- seyr edebiliyorswıuz. Yenima- ayak mıdu- pek fark edemiyor-. l..:..-:· •cııne g .. en yer er - na ır. !.!, •• --,.uıuı ır. · ka · · B ad ~ ve Fluryadır. Tabit bundan Oelecek yazıda İstanbul - Silivri, !>ü~unu ~umiye Türk ~ter sıne rar vermııtır. halleden sonra Kavak ..• Bütün swıuz. u eta baıt dönmeai. 
.;-tın. Esasen yol tasa olduiun- yolunu yazaca.ğ~z·J • , A vrupadaki talebe ve~le~ın~ 'Malıye müatepn Ali Rı_za TOHUMLUK TEVZİ EDİLECEK tepeler civtl civıl kaynaşıyor. göz kararması gibi bir hal .. 
~~k bitiyor. Bu ııerait oto- -.,, l Jı ı~ I . ki B. ~ m~ihabından ve mumaileyhin İktısat Vekaleti, Adana çiftçileri- Ağaçların · altı kalabalık bir or- Kıyıda dolaşırken bir de ncı 
~il~ğin kendilerine bahfCttiği ırıem e e ıe ev enmıyece er P_arıse ip~eceğinden bahşedilmekte- ne tevzi olunmak üzre Kıbrıstan du karagahını andırıyo. Hele göreyim, bizim eııki gazeteci 
~ ımtiyazlardan mahrum kal- SANAT MEKTEPLERi Maarif vekaleti Avrupada tahsilde dır. Bu ıt~barl~ olsa olsa Ali Rıza B. 4000 ton tohumluk buğday getirmek- iskele civarindaki gazinolarda- arkadaşlarından bir zat sırt üs-

a· dırlar. İzmir Maarı'f emı· nıı·g-ı·, Sanatlar bulunan _talebeye bir tamim göndere- namzet gosterılecektir. tedir. Süne ismindeki haşerenin bu b. k b k B halk t •· k 1ann . . . . .. ,_, -ır çok it adamlarımız alım Atım ır te oş yer yo . u u, um ıçıne gınnış, goz-
~- lllClllleket dahiline ııla bir ııi- mekteplerindelci vaziyetin daha iyi- rek tahsıl hayatında .b~h~na_n ~leUe- ~ı1!!J!J· buğdaylara zarar veremediği anla- yiyor içiyor ve arada bir pek leri tıpkı hamamın kumasında 
,i;"lelme faaliyeti gıı.termemekte- teımesi ve sanat tahsilinin daha iyi nin evlenemeyeceklerını bıldırmıştır. . , .. ·. • .~j şılmıştır. coşkunları aşka gelip nara bile gözüne sabun kaçmış bir ad"'"' 
'"" semereler vermesi için kendi noktai TEFTiŞTEN AVDET = =.. .. -·• 

lleL• nazarını havı· olmak u" zre bir rapor- Sam. sun_,_ Sıva• •. Tokat ... Y. ozgat.. BİR GAZ VAPURU atıyorlar. Vapuru rakı kadeh- gibi kapalı, debelenip duruyor, 
.... L "'ediğinıiz, aradığımız asfalt ve - b' f ••.,.ton hazırlamıştır. Rapor bir iki güne ka- Kırşehır ~ayetlerı. m~.arıhnı _teftıt Rom isminde gaz hamuleli bir lerile selamlayıp avazları çık- ır tara tan da ötesine berisine, 
tiııotar .~eler, lüks oteller asri ka- dar vekalete gönderilecektir. eden . Maarıf umum~ mufettışlerı_nd_en I TUFU/dum •' Fransız balık gemisi limanımıza gel- trg- 1 kadar "Şa ! Şa Şa !" diye ba- kumla masaj yapıyor: 
~ •• ;-_ ....... ane manzaralar ise kendi t . . "k B d H Al be 1 şehrımıze t" j • · :-:""lllize lir kül lik zmirde kurslara ıştıra etmek e rı ve asan 1 Y er . . . . mıştır. g· ıran kendinden geçmişler de - Ne o yahu, hayrola? Sen. 
Olur r-~--,-e fula miı§ peaent üzre millhakatta muallim kafileleri gelmişlerdir. Tcftişatın netıcesını bır - d " '!J 
ı.v.:..::~-rde bir it gezintW do- 1 kal b'ld. ki d ' Fakat ne bırakla ECZACILARIN KONGRESİ başka ... Yolumuza devam edi- a eta kuma gömülmüşsün! 
L_"t.::-, __ r_ la bir çok ... yam dikkat halci- gelmiştir. Maarif eminliği bu mu- rapora~ ~~ec~---"r ır. v , S . 
"" ..,.. "-• .- allimlerin muallim mektebinde iba- HiZMETi DEVLETTE d k l Eczacılar cemiyetinin dün akti yoruz Anadolu yakasının harap esımi işidince hayretle göz-
1·-n '""'Um ve buralara alakadar- ne e ur.·eun B · ba b 1 k d b' · 1 · · al ;" na.zan dikkatini celbetmek is- telerine karar vermittir. iSTiHDAM y ••• mukarrer olan kongresı zı sebep- ta ya arı a.rşısm a ta ıatın ennı ov ayarak baktı: 

* • • İşgal esnasında fransızlar tarafın - Evvelki gece Üsküdar Polis mer- !erden dolayı tehir edilmiştir. vücude getirdiği bu yanın - Vaziyet mükemmel değil 
illa. :'t.\l)A ŞAYANI TAVSiYE Halepten ~ir.ar etmek su;e.tiyle hu- dan Kilis maliye müfredat katipliği: kezine elile arkasını tutarak ve inli- Kongre 15 gün sonra toplanacak- «köy» wı yeni adına Altmkum mi? Ne yapalım a kardeş, "bizi 
En ~ YERLER YARDIR. dutla~ımıza ıltıca eyleye'.' ı!rl Fransız ne tayin kılındığından dolayı hey' eti ye inliye bir tahıs gelmiştir. Zabita tır. Yeni heyeti idare teşekkül eder diyorlar, Altınkum, Altınkum ... bir go"men yok mu'." dı'ye bar-

a ~ . d bir b b' aaken hudut mUfrezelerımız tarafın- mahsusaca hidematı devlette ademi memurlarının sualine ancak: etmez bilhassa kapatılan eczaneler 
z etraflıca .:;;;'. e~ çını ır elan tevkif edilmişti. Haklarmda ya- istihd~.nına karar verilmiş olan Ki- " _ Vurdular !" ve depolar mes'elesile meşgul ola- Beyaz kum döşeli zemini çiğne- bar bağırdık. Aldıran olmadı, 
L- Teıiro. ~~ pılan tahkikatta bıı ilı:iFransız inasker lis maliye tahsildarı İamail Hakkı e- Cevabile mukabele etmiı ve göz caktır. yerek geçtik. Sağında Altın- Biz de mezarımızı böyle kendi-
~n-...... ..!.~ ;~ hareket. lilı:ten firardan bat

1 
kadikbliteri~~~-~ fendi. . . yaJlan dökerek inlemeğe devam et- Bazı depoların tıbbi mustahzaratı kum, solunda Altıntaş lavhası miz kazıyoruz . 

• 4.0P Kapı _ k. ,.._.._ _Hepi lıudutlanmua ıe me --:- 336 seneomde Osrnanıyede açılan mittir. perakende olarak sattıkları ve lı:apa- asılı iskelede birisi memura sor B .. 1 k _._ 
~ malumu olan~,::.. 3 lı:ilo- dllmdan ne~:=•• . Cetirilmlf cidali milli üzerine hey•eti hüldlmetle Acil müdavatı yapılmak üzre vu- tılan eczanelerin de kısmen gizli WlU soy er en yanınutı. ay. 

osu çolı: bocJık. alı mrafl bıe oc- ". Fr;aıuıuı. neaıne teılim birlilıjte Osmaniyeyi terkle Bahçe ka rulduğunu gösterdiği yere elbisesi reçete yapmakta de'\'BDt etikleri hu- du: ni ameliyeyi yapmakla mqgult 
'-dır. Kü ük çekmecede taş k'5prü edilmişlerdır. Asker lı:açaklan İza&!r- zasına çekilditi halde bilihare hükii çıkarılarak bakılmışsada kan ve bere susunda cemiyet Sıhhiye Velı:ileti - Altmkumu anladık ama bu kıvrak bir Rua kadınını göetcri· 
~ken ç nüfus tezkerelerini bera- den hareke~. ede~ ~kor. vapuru ıle meti milliyeden aynlaralı: Franaız iş- izine tesadüf olunamamıştır. Bunun nezdinde teşebbüste bulunacaktır. Altıntaş ne oluyor? yordu. 1ıte kadınlı erkekli biır 

bulundurmak ve jandarmalara Fransaya gonderılmışlerdır. gali altında bulunan Osmaniyeye av üzerine kendisine ne ile vurulduğu , • , • Efendim, o da hemen şura- kafile, birdirbir oynu}l'Ol'laıı 
~ttnek elzemdir. Yalnız Türkler . DENiZ ~~I .. det ve memuriyet kabul etmesinden sorulmuş "sopa ile" cevabım vermiş, Dahıhye vekıh crkta bir gazino imiş. İskelede- Kırmızı mayolu bir i"""' lu-. 
uoı )'old cid bil' I G . U r İzmırde Konak ıskelesınden yuz- dolayı - bey'eti mahausaca - hidematı bir şeyi olmadıgı kendine temin edi- --. -. 
te '<:ne~~ e üır ,:;· a~~· m s ım lerce metre mesafe açıkta bir deniz devlette ademi istihdamına karar ve- lince dilinin bağı çözülerek başına DIYARBEKİR, 26 (A.A.) Dahi- ki lahva halka gazinonwı isti- sekiz on k.ifiyi üstünden-~ 
ı.!:,Pru 1 =~:u:c:" yo~ a~ ~~· mun- kazaaıd~lmu19, ~alı:aht derhakul yetı1 'tilerek rilmiş olan Osn1lıniye sabık ~ndık geleni şöylece aırlatmııtır: tiye velı:ill Şbalilı:riilı:Kaya ~e1y v.!_maiye- kametini göstermek için konul- tığı halde nazik bir deliJwınh 
,...._ dir. Yokuş batlayınca sağ ta- au{ı~ke ui~a~ en~ya_tı rtu muş ve emini Fettah oğullarından Emın e- - Ben memurum. EYime hep bu ti Mardine ra et etmı9 er....-. muş. Biraz yürüdüm yürüme- nm sıkletine tahammül ede:pıi-

.,. ilk toprak yola aapmab. Bu yol te 
0

1 k ılı:e e h J~rj,· Ilı: li 1 fendi . zaman dönerim. Biraz evel Dolap ao- dirn, satıcılar etrafımı aldı: yerek yıkıldı ve hemen oracık-
e şosayla birteıir. Bir vadiye . Ç d ay çıyı ~~ 1~~~ ı°n z- İşgal zamanında Fran11zlar tara- kağından geçiyordum. Arkama müt- BiR OFOROKçO • -Macunun böylesi. • • ta ikisi de kumlara yuvam.ıdı-

l''.i'Jl çdabnca bir noktadan Büyük mıbilrbe ogr~dd gel en g~ arı~ v_e fmdan Kiliate polis memurl~ğ~na ta- hiş bir sopa indi, vuranı görmedim, Koıkada aakin <>aman efendi i,.. lar 
~ece &ölü görünmeye batJar. Bu assad şı et ~ esekn rkauzga:ı~ e~;- yin ed~etıinde_n dolayı hey etı. '?ah- sokağın birine sapıp savuıtu. Düşüp minde biri üfürükçülük yaparken za- -Havayı değiıtiriyor efen- d .bPek mecalsiz görünü)«lllar 
fil'- &üzet bir manzaradır. Bu nokta- ra~na . aya.n:ımıyara.. . ~ evn - susaca hıdematı ~evl~tte ademı ıstıh bayılmışım , kimseden şüphelenmiyo- bıta tarafından çilrmü mefhut halin- dirn, nanelidirl ı, ir müddet ayağa kallr>M>•t 
ıt:.7.._ğa sapan yolu almalı Böylece mış ve Uç kişı suya duşmüştür. aKyık da1J1U1a karar verılmit olan ICiliali rum. de yakalan-,.tır. Osman efendi Ak- _ En küçüğü' kankınmzı dılar ve öyle yan sarhas.. bir· 
-ıru H d k.. .. 1 · çdann auda cabalamakta olduğu k~r- Okkaı efendi mahtumu Mehmet Fu- K -... :-wr ~dıma ~~ .. oxun\~an ır. nl lı: pdaı;ı görUlmüş, bunun üzerine Kara- at efendi. den~~~sine "iyi ama bir şeyin yok'' sarayda oturan Leman hanımın evi- karpuz var karpuz. . . birlerine sarılarak yattılar. Bi-
~ .. ..ı . il~·~un e ır for;,,u u taı merkezinden ve aair mahallerden İllll esnasında G. Antep mahke- _ Ben de var demiyorum, içime ne. ı:itınlt, istikbalinden_ ~be~ ve.re- -Değirmenderenin, Degir- ~m ark~daş bu hali m~s-
lıııl.,; ııe ~t 1 ten sonra er 8 yo- sandallar tahrik edilmiştir. me başkitabetine tayin kılmmasında11 bir korku girdi!. . . cegınden lıahaederelı: milhım bır hU- menderenin. . . Yuksekteki ga- sıcane hır müddet 1eyrettikte11ı 

lııtanbçı lr.K km t Bu sırada Uşak vapuru da Karataş dolayı Hey' eti mahsusaca hidematı Diyen bu a~---n her neden•· o talık geçirmek üzre olduğunu söyle- . d ~ ba 1 d d l a...\. sonra . 
., u . Çe ece yarım saa · k ı · ı;n,. "-1 d h ı .. 'hd ..... ~ - mi•tir. Bu safdil hanımda hastalıg· a ~ıno, ag ~arın a .. O ~:ı""nen • "'- ç .____ B ç•·'--- •• e esme ge...._,..e po ... er er a va- devlette ademı ıstı amma karar v~- gece eYhaın ;~;nde oldug" u anl•••lmış • k n n b han 1 At-.le barut derler .......... 

w,..., .. e......,ce - . .,......,ce 9ırtı puru kaza mahalline tahrik etmişler- ritmi• olan Mera• aza mülazimi Ah- ..,..... -r tutulmam!ık için Oaman efendiye beş ışı ya a ır gonnuş yo - -. . ...,. • ..,,....., 
·-;,1111 aaat d' U la b • • ve yanına bİt' polis terfik edilerek e- lira vererek kendini okutmu•tur. Os- cu gibi insanın içine rahatlık dedı, _ıslak barut ta nasıl 1§0 ya 

... Ç ...;. H don lı:" b' ır vapur s rat uraya varmış ve met Niyazi efendi. vin. e gönderilmiştir. Mamafi yolda • im lflt: e ece sırtı a oy ır denize inairdiği sandalla üçünün de Anadoluya vaki olan davete icabet bir eczahaneye uğramayı da ihmal man efendi paraları alrp evden çıkar- veriyor. :Merdivenleri ağır ağır rar bi em! 
!!adım lı:" T k b' t ü hayatim kurtarmıştır. etmemesinden dolayı hey•eti mahau- etmemi! ve meçhul bir el tarafmdan ken poliıler ta~afından tutulmuştur. trnnanryorum. Glifıiştilk. O banyosuna de-
~ oy er 08 ır saa 9 rer: lZMlRDE YERLi ~LI . . aaca ·nisbet; askeriyesi katedilmiş o- mü_th_iş bir sopanın indirildig"ini iddia Haklundan takıbat yapılmaktadır. Mızıka çılg- ın bir dana hava- vam etti. !!en ~düm. Desken,_ 

IJ
~nlar orta ıUrat hesabiyla Yerli malları koruma cemıyetının tan M"I k • b k b' "' ada yın eski k .ı.. .. lar 

uaba itinalı ve yollarda eflene- ıeneh1< kongresinde İzmirde bir ser- il' 1 u ·g':ı:s ı::;-ı ~y~~~ ::uı ';:~ ettig, yeri sarmak üzre sarğıbezi , ET MOTORUNDA sı çalıyor ve bir kaç ağır başlı o sır . . e ar a._ • 
llidiline İatanbulclan Terlııoaa . a ım erm n y a ı- pamuk ve saire almıttır. aile masalarına dinıekkrini da- dan bınne daha rasl,.-..vnn. 

niha dö saat . t U gl açılması kararlaştınlmı' ve cemı- ni lamail beyla haklarındaki kararın Mezbahanın et nakline mahsuı ? y d h -..-..., •• ..,. 
"'e 

90 
Ykil~t rt d, er. mum yetçe taı:un gelen muameleye tevea- ref'ine Ali lı:arar heyetince karar ve- SARHO~LUK BU .•• ! motörü evelki günHasköyde tamir edi yamış biralarını içiyorlar. Daha mı· anın a . • ~m~n ~~tll 

1' .. ~etro var r. .oı edihiıitQ. Serıinin bu sene açd- rilmittir. lirken bir gaz lambası petJamıt ve iki sene eveline kadar burası ahbap oluverdıgımız bır za~ 
trkos &<-lü ve. ~!varı '?n derece ma vaktnua aeçtiği nazan itibara .,. •-- H 'eti · · _. __ • Bir sarhoı evvelki alı:pm, köprü- makinist Mehmet efendi ehemmiyet- ç....-ıplaktL Ne gölge veren tek benim için: 

•e eğlencelıdir Vası orman- 1 k • "''...,..... il)' nyuetin-. den Boğaziçine giden son vapurda -,. , Y""1 r ~aııında cirin- a. ınara ~asavvur gelecek seneye ta- üıküdarda kısıklıda Çamlıca alem gürültü çıkarmış ve yolcuların heye- li aurette yaralanllllJbr. bir ağaç ne de nefes alacak bir - Aman, dedi, dikkat g.aze.. 
· lı:a~~oca bir göl, Şehri- lılı:AeDd~~ı!tlto\ BiR dl:tı .No. I} hanede m~kim olup hey' cana dü9mesine sebep ohnuftlır. MOTOSiKLETLi BEY dam altı ... Ben görmeyeli bir ~ed~ Y.a. resmi?tizi ~örüriiz, y 

t
au gönderen tesisat hep orada- ..., , '' . t'FPRÜ1CÇ(~ :mı.zeyüı_ııu,:::ı~ ~yldımt ~ul~n Jan Bu adam yanında bir çocuk bir de Mehmet iaminde biri evelki gün kaç yerde üzeri örtülü yerler, ısmımızı • .•. !kı "Anr• ler Al;. 

• tısan bunlan ııörüp te Istanbu- Adanada baıı safdil kadınları ha- rma z-9ı ı_gm_ ~ te .... t Y'.-1- kadm olduiu halde önüne gelene: k K lim k d la 1- · · gü l b' k" k l tınkumda ""yle ya 1 &.>.:. · 
Cden şimdikinin üç dört ıniıli ve nesine kabul ederek kendilerine auf İzzet efendi bını Hasan ~ezkur -Seni berbat ederim, benim va- ınotosi Jetle arag rü te o tır- ça gr ıçın ze ır oş yapı - . ·r pmış ar, uuı:. 
tazam b' tt ııevk edil- gaipten berber vermek, muhabbet adreste bulunamamıştır. Yem adre- zifem terbiyesizlere ders vermektir! ken Adalet ve Leman isminde iki ha- mış. iki sıralı dışbudak ağaçları yle etmışler diye bir veriştiril'. 
'ğine ııa:;..:u~er~ su nuabaıı yazmak, çalınan eşya ve nu- sinin hey'etimize bildirmesi. Sözlerile çatmış ve nihayet vapu- nıma çarpmış ve ikisini de mühim su- dikilmiş, denize karşı örme ha- se karışmam.·· İki "Arif" lq. 

ole 'l'trkosta bir iki aaat tevakkufa lı:utl~~!nı bulma_k gibi hünerler gös- run üst güvertesinde aynı suretle rette yaralamıştır. sır masalar yerleştirilmiş, hası- hemen oracıkta denize girdilel'. 
ı.Jtr. C81de sandalla bir gezinti ka- terdıgınden basısle par~lar~ı dolan- ve tabJncasını çekerek köy içinde si- tehdi~tta bulu~d~ğu bir zata üstelik ŞOFORON MARiFETi Iı bir çok yenilikler var. Aşag· ı- Arkadaşın. bera~rindelı:i es, 
~r 1 dıran Tarau~ ka da tu lalı atmağa kalkmıştır. Fakat köy ~av de tm .. d Iıit .. araya çok gidip gelen o ursa . • P~~u cıva.r~ o - bekçiai Abdullah ağa kendisine mil- "j, ~· e ı,.ır. . . . . Şoför Nevzatin idaresindeki oto· da plaj kısmı da gittikçe güzel- ~er zat, cı den çok hoşsohbet 
~'iuteıebbisin bir motlir peyda e- ran ve bır çok mua~ear ısiml~r ta- manaat etmek iıtemİftir. Bundan .ol.ısl~r_ v_e :!'.?lc~lac bırbırıne ııren mobil evelki gün Şebzadeba,ından ge !eşiyor. Evet oraya da mutla- bır adammış, SOS>qnup dokü 
tıı.:;IP tahmin olunabilir. Terlı:oa şir- şıyan Erznıınlu Tahp tazı Ehf n•- bu ılci kifiyı guçlukle ayırllllJlardır. çerken Afife hanım isminde bit ka-
~in Teckos teşkilatı ve fabrika mı d~ğ~ri. Ze,yne_p oldıığunu söyle- muğber olan Hüseyinle kardqi İbra yak'a ha~Jı:ı_n heyecana dütmesini dına çarparak başından yaralamıttır. ka uzanmak lazım. Biraz yor- nüp meydana çıkınca: 

l
ii:"lltlrü müatesna bir misafirperver- nen ufurulı:çu bır kadın teraaaudat ~'. tabancalarını çekerek bekçinin. ıntaç ettiğınden kavgacının Polis gunluk aldıktansonra aşağı i- - İyi ama dedi, J'ler kes bu 

.,e nezaket göstermek itiyadında- neticesinde cürmü. me,hut halinde uzf ennbı; ateşe ettbaşl~~ldşl~rdır. ~eldkü~ı merkezine sevkine mecburiyet hasıl KÖR HASAN ARKADAŞINI niyorum. Burası vakıa kum- raya vücudwıu siyahlatmak~ 
. Fa1ı . . . d . k ele vermıştır. ena ır vazıy e ,... ıgını ve o - olmuştur . ' . A L..o. b. ~ nlı:anın gezılmesın e, tesısa- ya ayı. ..d.. . i d hl • . , rüleceğini anlayınca 0 da tabancam- YARALADI dan yana Filurya kadar zengin ç~n gelir. ca,,. ız ne iç~n.ge 

'

Cece katmak isteyenlere ıirketin Polıs mu urıyet n e nı ıatı- ka'--1 · · Gala tada hamal kör Hasanla kah- d " l F k h dık' Sonra yıne k d 
t -- lıalmak '~yenler ..;..ı,.....ı- cvabında fakir ve kimaesiz bulun- m çekerek mu .. "." e .e. tmıttır. A. ttı. ğı ÇILDIRAN ,,. •vıKÇI egı . a at mu akkak ki su- · en llll 

1 ....,., - ,.. ~~· ku la da ,_,_ H b d """ veci İbrahim arasında bir alacak yü- 1 d 

~ 
evte-'-de oda ve atalı: bile ik- du"undan falcılık yapmak auretile rtun r .n ,....,, u~~ıne, .. ıra . e lar burada daha temiz. Günes marna 1• • - Y & Abd ilah b t tm t H Kayılı:çi Rizeli Ramaaan illllİnde zünden kavga çikarak büylimüt. ne- • 
ed· 1 k _, __ ,. · tini temin ettiğini ve eğer fal- u a ısa e e ış ır. uaeyın b' · t te pek o kadar tesıc' li deg· ı'l. - Biz de galiba iki ı.-~·'" b' ıyor ar. Anca u ....... ırperver- maıtc . bi daha aldıcı yaradan müteessiren derhal ve- ın e•velki gece Ortalı:öyde lı:ayığı ticede lı:ör Hasan bıçakla brahimi --...... 
r l:ıttıftur Terkosa tabiatla te- cılık kanunen memnu ıse r f . · Abd ilah i lı: 1 d içinde birdenbire çıldırmı• ve Bakır- ağır sürette muhtelif yerlerinden Plajda çalışan bir genç diyor muş olmağa geliyoruz. 
etın ğ · kika . b 'b' ı.terle katiyen iştigal etmi- at etmıştlr. u sa o un an k~ d • B od 
here..:,.~ ya _ava. .tet . ta gı- u g~. 1 • 'ııa lemiıtir yaralanmıttır. Mahalli zabıtall tahki- uy te avihanesine nakledilrnittir. yaralamıştır. ki: any an sonnı teklif etti 

•ui . t~ımaltudnst Şırkinir~e!"' n.~zaill- ye~~f;~kı!naa tu~lan zabıt vara- kata batlallllftır Belı:~i tahtı tevkife ~ - Efendim, burası tuhaftır, ler: 
ot:~ 18 ı en çe • con ı · · · ı b' J'kt alınllllftu. iPSiZ ~ • ••ILl ,- M aUI ' Şu ad t b.l b kl" !i\j' _ederdi ki aradaki evlerden bi· ~11 ~e e"'.'alı:ı tahk~kıye~ e. 1~ ı e BiR TALEBE KIZIN BlKRINI Aftm N TECAVOZO ' u m bir yıldız çıkar, kumlan oldu- .- .r a.o on:ıo .ı e ıyoı: 
1'i; _ş•rket ücret mukabili yolculara cıhetı adlıyeye teılım edılmiıtır. IZALI!'. ETT1LER Şoför Taceddin ile metrcai Marika Oo'ktor Hafız Cemal ğu gibi denize sürükler. Sonra Bırer ş~şe bı_r.a ~çtıkten son 
~· edebilsin. . . _ . MENEMENDE BiR CiNAYET . Yeni Foçada "!r vak·a olmuştur. evelki gün Kadiköy vapur iskelesin- batı esince kumlar tertemiz yı- otomobılle donelım. 

tı\·aıı raev~u~n~ da ~~ıyenl!' aynı Menemenin Seyre~ lı:ö>'!in~e .. f~ı Foçalı Cemal beym ~ 16 . yafUı~ deb "ı,"1:';:':ke'.' l"nlanna meşhur ilahili, sinir ve ÇO uk has- kanmış olarak eski yerine ge- Bir hııyli toz yutmaktan 
d 1 mısafırperverlıgı tetkika ta· bir cinayet otmuı. bır kişı oldurul- H . . . hanım otomobille İzmıre gelır· sa 

1 
a n ıpuz Kimli yalı:la"'- talıkları mutJha:;sı<ı lir... k. ır. Halbuki çok gidip gelen o- müş bir kiti de yaralanmıştır. ken Gediz nehrini geçtiği sırada 5 rak Marikaya tecavüz etmek istemiş çe ındim, yoksa devrilı:ıt k~ 

~ t k~rabıı~un~ da müteııe~hisl~r Malı:tiil, ayni köyden mükerrer sa- kişin.in. t~~rruzuna uğr~nııştır. ve bu tecavüzü reddetmek iateyen Cumadan mada herglin saat Altınkumda da Filurya gibi myonun feci macerasını 
'~ ve ılı:i üç odab otelcik vü- bılı:alılardan .Mehmet Ali otlu Hüae- Mıdıllilı Muammer ıle Süleyman, ~~~~~:~ bıçak ~ekmiş isede yaka- ( 14_ 16) ya kadar L>lvanyolun- güneşten muhafaza için küçük hatırladun, ısrar derecesine va:. 

Ö 1 etırebil!~l~r. . yindir. Mumaileyh, Menemende mey Limi, .~a~ ve Halil tabancalarla o- daki kabinesinde ve Cumartesı,· ~pet şemsiyeler, etrafı tenteli ran bu teklifi kabule caare 
~? e Yemeıı:ını Terk~tan zı>'.ade hanede kafayı tütsliledikten sonra tomobılı çevırerek .. J:I· · · .. h~ ceb- = 1 F k b · 1 d d · F k Al 
lld. ~urunun fenerdıbınde han.ku- köyüne gitmekte iken yolda ön. üne ren almışlar ve. go.tu. r.muşlerdır .. M. u- El:IPLE VOLF ARASINDA Salı günleri ( Rami) de (9-12) Y.er er var •. :" at u şemsıye e- e eme ım. a ~t, tınkımı:.. 
vıı...' "''•el b ,._ d b k 1 Ga._tacla makln'at v tf il E · · nn altına ıltıca edenler pek az. dan saat 4 vapunle dönmek n 
~-~ "1ı:w manzara terası ,..erm e çıkan bir deveci ile kavga etmıı ve ammer, kızın ı nru ıza e etmııtır. •• ı o e Y'P ıs- raddelerinde hasta kahul eder. H h h . • ·-·r 
"- tayan tavıiyedir. Yoleululı: -i ı:ICYeciyi dövdülı:ten baflı:a gine yold.ı Jandarma mufrezcai vak'a failleri- minde biri arasında kavıa -çıkını! emen erkes kumlara uzan- azın oluyor, tasavvur edem~ 
" ~•Pılınaaı liznn yemek haaırblı:la iki seyyar ııatıcıyıda diklmüttlir. ai yalı:al•Gllftır. H ... hanım; latan- Voli btçalda Eyibi başından yarala- Telefon: Isıaııbul 2398 . mış sırtını ~eşe vermiş, hem siniz? .• , , 

lıtulmamalı. Taze elaaelı: her • .ırlıot bundan ııonra köyllne varmıt 1 bul llu Liadi taldbetlıldea idi. ınqtır. deniz, hem güneş, hem 1'um üç 



l.k.A.ye -
Kütü~ 

Tramvayda yer bulamazsın I 
• lı. çr it harareı en az 

18 d r c ıC:. \ e -iı ~u~ askeri rasat · · • · Onun da bir çok kişinin idi •..• 
m, e ~e nız:ıran !ı\ıgiln hava a ıi oldugu gibi, hayat hoşuna gitti Ayşe, evinde yemeic pişiriyor 

üt<ha~vil uk O da hayatan hoşlandı. Evlen- çocuklarının sciküğünü dikiyor, 
ıııt~ kçe macak.tır. di. kocasının yoksuzluğunu teselli 

- İzdivacı, ilansız ve debdebe- ediyordu. 
[;C [ Ha tanın 4 1 siz oldu. Düğününde pmpanya Şehriban, ayda bin lirayı so-

yazısı içilmedi, cazbant çalınmadı, fa- kağa atıyor, sonra hayat paha-
,cr • kat kocasını mesut etti. lıbimdan şikayet ediyordu. 

NERELİDİRLER Kan koca mesut oldular. Bir gün AY§e isyan etti. Te-
~ _ Sabahlar hayır olıun A- Arkadaşlar, onun için: miz kalbinin, lekesiz, saf sami-

} jOP aga! nasılım bakalım? - Mükemel bir kadın! diyor mi feryadiyle, efkarı umumiYe-
Bqyle hatırını sorduğum yat- )ardı. ye haykırdı: 

Al h ve tip"k ermeniyi çocukluium- Efkan umumiye: - Çektiğim bu azap yeti.ş-
k darıberi tanınm, hoıgü, tuhaf - Vazifesini yapıyor! dedi. mez mi? .. Bunca yoksulluğa 
al ve hafif ruhlu bir adamdır. En Kocası: tahammül ettim. Ben de insa-
bıı büyük zevkı öt kin rikine - Tam kadınmış! hükmünü mm. Benim de hayatta bir na-
ul "takılmak" old iu için onu da verdi. sibim var. 
so rahat bırakmazlar, herkea ona Fakat hiç kimae: ne gaz~t~- Bu nasibim hep hüsran, hep 

~ l'E t k · t tt .._ l'f !erde balo ve çay zıya tlennın yoksulluk mu olacak? .. Kaba a a ma u er e a 111 • a m h d' . . h · l . • 
ar muhakkak cevabım ava ısını yayan . mu arrır er, batım aile ocagına sadık kal-
tö A - d"" ne de barların dedikodularını ya mamda mı> Ne olur bana da 
l
.1 rop araya rasg ıgım yer . f A . . ·. ' . 

· d · b" L L pan kibar aını , onun, yşenın bıraz nur bıraıı: aydınlık bıraz la cıvar a ıazıaomıu ır ııuınve • . • d 1 ' • 
iai. Ben oraya vardığım zaman ısmını an~~ 1 ar. . varlı kverin. . 

b
e: Agop ağanın etrafını bir hayli Ayşe, mutevazı ~~r el~d~kic;ıtu~ Efkan umumıye kahkahayle 

d t Ot d d . ruyor, tramvayın, tune ın ı ncı güldü· a am sarmış ı. ur um ve m- k.. b" . d · . 
sıı !emeğe başladım. Agop aia bir mev ııne ınıror u. . . . . - Kız senin kımin var? 
a Nasrettin hoca hikayesi nakle- . Fa~at Şehrı_ban hanımefendı- - Kocam var, çocuklarım var 
ııt diyordu. Hikaye bittiği zaman nın, bı~erce lıralık e~m~sı var- yuvam var. .. 

•ordum: dı ... Bır zamanlar, ıçki alem- Tam bu esnada meydana Şeh 
_ Agop ağa• Nasrettin ho- lerindc göbek çalkaladığmı u- riban çıktı. Şehriban göründü. 
· · b"- T·· kl.e t·· kı·· de- nutmuş, bu halini bütün efkarı Ayşenin sesini susturdular. n ca ıçın u; ur r, ur ur . 'b' 

riz Rumlar da Istrati lioca der- umumıycye unutturmuş gı ı, o- Şehribanı kar dadılar. . . Ayşe 
ler. ve rum olduğunu iddia eder- tomobilerde ~eziyordu. Kocası- tokat yemiş bir ah~retlik gibi, 
ler Acaba siz Ermeniler de nı mesut etmıyor, boynuzluyor- köşede elpençe dıvan durdu, 

; e~eni olduğunu söyler misi- du. s?n;a ~ı~tı'.. '. Boynu bükük gel 
nı niz? Ayşe, Istanbulun yan gezle diğı gıbı gıttı. 
p _ Hayır! dedi; Nurettin bakmağa tenezzül etmeyen yu- • • 

·r hoca değil ama Napolyon erme- vasının kadınıydı, Şehriban, ba- Şehriban, Stütbeyker otomo-
eı nidir. Asıl ismi Topalyandır. loların, ziyafetlerin, eğlencele- biline kurulmuş uzaklaşırken 
a yakın zamanda bir akrabaıı var- rin yıldızıydı. AyşeYi gördüm; tevakkuf ma-

d S t d Resi msergilerine Şehribanın h 1. d t b ki" d , ı ama ya a.. . ld a ın e ramvay e ıyor u ... 
ir D k 1 · · T 1 portresı ası ı. Ak ·ı·k d" f b -. eme aıı ıımı opa yan Ad 1 •. 1 d Ş h 'b sı ı , tesa u uya, tram-
e E l'ki k d T a p ıJ arın a e n anın d h d 1 . d - vet, a n ne a ar o- . k'ld" vaylar a ep o u geçıyor u. 
ev palyan varsa şimdi Napolyonun resmı çe 1 ı. * * * 
er hısımı değildir. Gazeteler Şehribanın tuvalet- Ünlü, aziz oku yanım! Sakın 
ar - Peki ama bu adam için lerinde.nbahsettiler. Ayşeye acıma. Merhamet da-
02 tarih kitpları Korsikahdır der- Şe_?nban, Yıl~ızda, ~~arb~Y marlarm kalktı da, mutlaka a-

lat ler? nadıgı zaman, bır gece e eş ın cırnak istiyorsan, Şehribana acı. 

'
·e _·_ Ne Koraı'kalıdır ne bı"r•ey ı. li_ra kaybetmişti. Kendine. iki bin 

T Çünki Ayşeye daima acıyacak-
d:ı bal gibi Samatyalıdır, babaıile lira borç verecek zengın bul- lar bulunacaktır, fakat kimsenin 
hil balığa çıkmıtlar, bir büyük fır- muş~u. • . k aklına Şehibana acımak gelmi-
pe tnıa olmuş, oraya dütmiitler. Bı~ ~r:yı, S~n.banm aş ın- yecektir. 
A Zeten "Bonapart" adım soram dan ıntı ar etmıştı. SELAM! İZZET 
b" takmışlardır. iiiiŞ;:;,,e;;h;,;n.;,;'b;,;;a~n;;.;, ;;ii-Ş:.;,iş~lı,i,;,·ru;;.·noiii:g:;ii:ıiii;. z;i;be~bii;ci:ğıi;;;. ~;;.-:-~~~~~=~-~---=~-=- ~~-
k: -Agop ağa, demek ki se~ MLILIYETIN EGLENCELERt 

ep -aıethur adamların nerelı 
d lduklarını bilirsin? 

- Eh! oldukça! 
- Amerikayı ke§feden Kris-

g tof Kolomb nerelidir? 
'a - O Karamanlıdır! asıl adı 
rı Hrıstostur. Amerikayı ketfet-

eden evvel Portakal (Porte
• ) taraflarına gitmiş, orada 
i İyi gitmemi§ İse Amerikaya 

gitmiştir. 
- iyi ama Karamandan ge
ki çıkmaz, bu nasıl olmu§ ta 

emici olmut? 
- Yanında Kumkapılı bir 

e eni uşağı var imit ! ağnadın 
vmdi? 

- Menşur Capoo kumandan 
Toğoyu bildin? işte o adam için 
Çerkes olduğunu söylerler. 

- Almanın eski kıralı Kay
er, Kayserilidir. Büyük ana11 

türkçe görütürmüş. 
- Bir büyük Fransız dokto

ru var, timdi sağ değil ya! fakat 
utün dünya tamr, Paıtör. Sen 
adamı tanıyor musun? 

Dünkll bllmecemlzln 
halledllmlş şekli 
SOLDAN SACA: 

1.- Şiddetli nezle ( 9) 
2.- Nida (Z) 

3.- Miııafir (9) 
4.- Gözlerin güzelliğini tavsif (3) 
5.- Rabıt edati (2) 
6.- Para ııarfetmek (6) 
7.- Köpek gerdanl~ğı (5) 
8.- Koyun yavrusu ( 4) 

~İndirmek i6l 

• 
Bu gllnkü yeni 

bilmecemiz 
YUKARDAN AŞACI: 

1.- Çocuğa memeden ıüt ver-
mek (9 ) 

2.- Ekınek yapılan madde (2) 
3.-. Faidesi olmayan (9) 
4.- Bir musiki aletı (2) 
S.- Huzur (5) 
6.- Bunamak (4) Nota (2 ) 

7.- İyi söz söyleyen (5) Musi
ki ( 3) 
~9 ·-:-_BUvlik (41 }{aybolmak (4) 

Uu} ukı;nc Alk bahçesinde 

ittihadı Milli 
T ü k sigorta şirketi 

Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi 
icra eyleriz. Sigortalan halk için müsait 

şeraiti havidir 2 
~lerkezi İdaresi: Gala tada Ünyon Hanındadır 
Aı•ııı ,.ı<i ııbu ınrııayan ıı;l'lılrlı•rıle acente ıu·aııı :llı.lf\" r 

Telefon : Beyo~\u - 2003 

Emniyet Sandığı em
lak müzayedesi 

MUzayed• 
bedeli 
Lira 

115 

Kat'i karar ilanı 
lkıaz 

nunıarıaı 

Muhunıtın cins ' nn ·ue mtv 
mütıemilAn 

Borçlunun iunl 
14~75 Kısımpllıdı Süruri mahellosinde ıılk mtYlevihant ve 

cedit Gizlice<vliyı sokağında atik 86 ve cedit 42 numa
ralı yilz on aıfın aru üzerinde altındı bodrumu muhtevı 
ahşap üç kıttan ibaret Ye birinci katında hir oda, hir 
sofa. bir muıfak ve ikinci üç oda, bir >ofa, blı sandık 
oda!ı. üçüncü katında iki oda. bir sofayı ye otuz arşın 
hahçni hni bir hanenin ıamamı Didar fl 

ı 112!1 Anıdolu hi'lnnda C'.ökrn mıhall.,inde eslu gökıu ve 
. eni \,ıru '"kalında eski 7 milhrrer n yeni 44 nu

• • • 

"Portıımörl l·. T .. P I VER 

. ~ ...... 

FETICt1E ' CE 

l:T·PIVER 
P.a.R ıS 

A. Ş. ' 

.. 
ESANS 

LOSYON 

lataııbul 

Tel, Be:roaııı 3044 

TALEBELER ve• AfL.ELERE İLlN • • • 
Ecnebi lisanları tedrisatında matebasaıs olan 

BERLİTZ MEKTEBİ 
BUtün yaz açık olup, ve milteralılri ıalebe için yeni kurtlar vacude 

• getirmek •ureılyle tatillerden laıifıde ettirir. 
işbu kur&lar atideki lisanlarda şimdiden başlamışnr. 
Fransızca, İngilizce, AlmanCa, ve ltalyanca 111 Hazirandan 
15 ,A.ğustosa kadar 

YAZ TARİFESİ 

ıao 

;tlı doksan iki arşın ar" üzerinde altı kArglr il!rii 
ılı ap olmalı uue bir buçuk kattan ibaret üç oda. bir 
,,ındık oda>1. iki sofa. bir mutiak heş )" Ül retmiş beş artın 

bahçt\1 had harap bir hanenin tamamı Refi re l l .\bmet el j~::::::::::~~~:;~::::::::::::::::~~~;;;;;;;;;~~~~~~;:;:;;~ · 
1~211 Ay\'a nıyda Hocaali mahallesinde Hamım sokağında NiHAYET 

,;ki 54, 54 mükerrer maklup ve yeni 54 numaralı alımış 

150 

1500 

9180 

ı ~o 

2525 

yedi arşın ar.a üzerinde kArgir iki kanın ibaret iiç oda, ÇIKTI 
iki l<üçulı s1>ia ve on üç arşın hahçeyi hni bir hanenin 
ıamaroı Avşe Tıflı H. Fotoğraf meraklı-

15993 Eyipte Cezri kalımpaşa mahall rnnde 'akışlar soka~ındı lannın yeni tab'ını 
· ı ı b ·· aylardan beri sa-eski "· i' Vt yeni 5 numan ı a ımış ~ ar~ın arsa uze- bırsızlıkla bekle-

rinde kArırir bir icattan ibareı üzeri tahta U tüne çim nto dikleri 
il >' kaplanmış zemini toprak ve hariç ve dahil dıvarlan t ı· ·~ b • • 
malı bir dükkanın tamamı Ali E-. 08 aOlı DODla~OSJftJD 

16709 Galatada yokuzade mahallesinde eski ve yeni Dilek -oka- memleketimizde ıo-
ğındı eski 8. 10, 12. 3 numaralı ,.e yeni l , 3 numar•lı yO.r.veımiş rülmemif bir nefa-

arşın arsı üzerinde biri kigir üç kattın ibar<t dört oda sette matbu 16 sa• 
Uç sofa bir mutbık, b\r kuyu digeri keza üç kattan hlfe ve 550 resimli 
ibaret alnnda bir sofa. bir kuyu ye müşterek kırk arşın FOTOC.RAF 
kadar aralı~ı hıvl muhtacı tamir iki hanenin ıamamı. SİNEMA ve 1 . · ureıtin, Is mail Hakkı. :.ıahmut Cevat, Hurrşit. ·ahit, 
Fatma Semiha, ve Ane Sabiha ve Ayşe :\lediha il lar KATALOÔU 

17051 ( ~ktidarda 1 lacıhesna haıun mahalleslnde Paşalimam bu giln çıktı 
caddesinde eski 128,131 ve yeni 49, 49-1, 42 numa· \lüptediler için en 
ralı ikisi liç bin altı yiiz dok,an arşın arsa Oztrindc sadesinden en merak -
kA~r hir katlı diğeri üç yüz ~·lrmi arşın &r>a üzerinde 1ı amatörlere mahsus 
ahşap d<pO digeri on altı ar~ın ar>a üzerinde kAgir bir en mükemmeline ka-
oda ve yedi ı ilz arşın bahçeyi ye üç bin ild yüz kırk dar her nevi maklna· 
ar,ından ibaret dağ mahallinin tamamL ismet Sadiye larla b!l'cümle tefer

ruatı muhtevldir. 
\C Zekiıe ,.e Hadice Hanımlar lbrahim 'ahit il. 

17417 Qalııtı Kocaalı mahallesinde Demirci sokae;ında ıı ve 25 kuru~l uk posta 
yeni 23 numaralı altmış altı arşın arsa üzerinde kll!lr pulu mukabilinde 
jki kattan ·barcı iki oda. ufak blr mfa ve oruz i i ır<ın önderilir. ilk ip.ı 
bahçeyi havi Aliağa ve fatma, :\lakbule Hanımlar. rı~te bu meblAg fa-

19831 (,alalada Kemamkeş Kara Mıstala mahallesinde Gümrük turadan indi-
sokağında eokl 66 ye yeni 48 numaralı yetmiş bir arşın riliı:. 
arsa üzerinde kAgir dört kattın ibaret üç oda, bir kor!- SELA Nf K 
dor, bir muııak ve daraçayı bayi bir dükkdnın ıamamı Boamaııtesi 

Yukarda cıns Ye ne\ ile me\ki Ye müşıemelatı yazılı emltk hizalarında · D 
Evycniyos veledi Simon 1 p l (~y~ 1 

gösterilen hcdellerle talipleri üzerinde olup 29,7,929 tarihine mu. adli pazar- llBOlJL 8 
tesi günü s.at on boçuktın itibaren müzayedeye mubışeret olunank saat Köprüb~ı 

on altıda kat"i kararlarının çekilmesi mukarrer bulunduğundan talip olanların lstanbul 
mezkQr günde .. ndık ıdare;ine saat on altıya kadar müracaat eylemeleri Tllrklyenln en bllyllk fotoğraf 
"e on altıdan onra vuku bulacak müracaatların kabul edilmiyeceği ve ve sinema ticarethanesi 
mezkOr emllke evelcc talip olanlann kaı'i karar esnasında hazır bulunmadık YENi PEK Çt)K 
lan , .. başka talip zuhur eyledij!;İ rakdirde Pvelki ıaliplerin keffiyet etmiş- çeşitlerimiz gclmi~tir. 
addolunacaklnn !Uzumu il~n olunur. 

1 

Beyojl;lunda Ttinel kurbünde 

HAYDEN 
Mağazalarında; bllOmıım 

azlık etya flatıannda tea1E1la 
Pamulı:lıı kumaflardan man
tahap çeşitler erkek kestam. 
lert için lnctllz kıımatlan ku 
ponlınnda bOyDk tenzilat. 

G 
Her hu.u~tı ılzi memnun edece 

yeg!ne y121 mılcineıldlr. 

Bir memurumuzun nezdinlzt 
gelerek llzım olan ıafslllıı nrmes' 
için telefon etmelcllğiniz ktlidir. 

TOrkiyt umum mi1mtssili 
BOURLA BiRADERLER ve 

ŞÜREKASI 
Galatada voyvoda caddesi , 'o 
36-42 Telefon: Beyoitlu 

3354 - 8358 
Trabzon ıcentalı&ı: Hacı Harun 

zade Faik ve mahtumlan 

Enılak ve e1taın ~ankası lstan~uı ,u~esin~oo 
Pazarl!kla kiralık emlak : 

Enıniyel san~ııı ınu~ürlOlün~en : 

!'..-as No sı 

35 

:\leYkli ve Cinsi Bedeli icar 
Lira 

901 Dolmahahçe caddesinde 9 1 1 No lu 
kok kömurü imalathanesi arsası 

Tophanede Bogazkesende kışla altında 

4 numaralı ıltikkan 

204 

Balada muhM•• r cm!Ak pazarlıkla kiraya verileccp;irıden talip
lcri'l 31 7 cı2ıı rarih ıne mu-adi! çar~amha gimü ~aat on altıda şu
bemize muracaat cı 1rmclcd. 

Galata ithalAt güınrüğü n1üdüriyetir.den: - Bilirim. Babamdan İ!itmi
im. Bu da Kayserilidir. Adı 
.ııtunde (Pastırmacı oğlu) son

dan "Pastör" dedin, ne dedin? 
> adar kalmış. Lakin ermeni

r, değildir, bilmem! 

- Onun için Acemdir dor
laraa inanırım .. 

Agop ağayı bıraksam tarihin 
bütün töhretlerini tarka ıetire
cekti. 

Eşyanın cinsi Adet Nev'i 

Hafız Mustafa Ef.nin 5769 ikraz numaralı deyin senedi mu
cibince Emniyet Sandığından ist\kraz eylediği meblağ mu.\labi
linde sandık namına merhun bulunan Edirnekapısında kariye 
Atikalipaşa mahallesinde Büyükbahçe sokağında eski 28 ve 
yeni 50 numaralı ve 80 arşın arsa üzerine mebni ahşap iki kat
tan ibaret 6 oda, bir sofa, salon, bir mutfak, bir kuyu, 18 arşın 
bahçe ve müştemilatı saireyi havi bir hanenin tamamı vadesi hi
tamında borcun verilmemesinden dolayı satılığa çıkarılarak 810 
lira bedel ile müşterisi namına kat'i karan çekilmiş iken bu ke
re yüzde on zam ile başka bir müşteri çıkarak müzayede bedelini 
910 liraya iblağ eylemiş olınası cihetile mezkôr hanenin 29-7-29 
tarihine müsadif önümüzdeki pazartesi günü tekrar son müza
yedesinin icrası ve muamelesinin ikmali mukarrer bulunduğun
dan talip olanların mezkur günde nihayet saat on altıya kadar 
Sandık idaresinde hazır bulunmaları lüzumu ilan olunur. 

nkılap tİ\ nıro!ll ;chir tiyatrosu Şekerli toz kakao 205 Kap 

ve • l:ıı k Dar ı lbcdayi -anatkarları Kuruçeşme antreposunda bulunan bilasahip eşyanın balada Umum etıbbayı baytari ye bey efendilere 

- Piyer Lotiye ne denin? Felek 

1 r' ktc bı.. a~. m (\; ızler Selami işaret edilen şekerli toz kakaonun memaliki ecnebiyeye sevke- 29 Temmuz 929 Pazartesi gUoU tam saat on altıda Alhamra 
luet beyın Vodı il 3 perde dilmek üzre transit suretile mahallinde 4-8-929 tarihinde satı- aioemasında Hayvan hastalıklarlle tedavileri hakkında gösterllecek 
aynca ince o;aı konserı. lacaktır. filime ettbbayi baytarlye bey efendiler davetlidirler. 

Deniz yine köpüklü mÜ? Gök-nem var ama zavallıcık ince birı·· Seninle- (Vidin) e... Aga neler-buluyor ki .• nolacak, ni- çok anhyonım-çapk•n abla! 

K 1 Z 
yine mavi mi? Sabahın renkle- dilim tere yağlı ekmeği zor bi- bey ..•...••••...... şey, ne deceğiz bilmem .. hem şey .. Vu Şimdi şimdi sizi anlıyorum 
ri yine Boğaziçine yağmur gibi tiriyor, çöp gibi, beni nasıl em- diyecektim? Avcılar geı;ıror. ral. . . . . . . . . . Istanbul kızları! 
mi yağıyor? Kotranın beyaz ka- zirip büyütmüş bilemem. Her Türkü söylüyorlar: Öyle bağırıyorlar ki ne yazaca- deniz diye diye .. Aman' deni:ıı 

iJ 1~ nadr şı'<iyor mu? Hasan ag·a yi- gu··n manikür yapzyorum Ban- Avcılar! Yaman avc:far! ğırnı şaşırıyorum Öyle işim de d" d' b kırl d k. Yazan · AKA. G NDıJZ ~ · · S · ıye ıye u ar a uruyor • 
. . • . . • . . ne pos bıyıklarına macun sürü- yoyu bırakmıyorurrı. Cimnastik öyleyia yarimi görenler varmı varki .. İş dedim de aklıma gel- muyum yoksa! hayır hayır p. 

SEVILDEN ÇAPKIN KIZA ılenmden bır çıftı gıydırdım, az Yor mu> Cicim Ali güzellesti muntazam Dün kırk sekiz a- Bacılar, bacilar! Nazlı bacrlar di Istanbuldan aldığını butün b 1 b · ' · · 
1

1 

Ç k bı k 1 ·· • ka d · k · · ' · ~ · . nar aş arım enım, mavı su ar ap ın a a, a sm guveyın rşısın a ıs ar mi? Hala çirkinse ona göre öy- dnndan bir, elli adımdan bir, i- Nszlımra saçraı örenler var mr. ahbap fotografları ile siisl·yec~ . . 
1 

E' b" . p 
1 .h vıınlar bala döndü. Üzüm- pinlerden düşe yazdı. . le bir kız buldum ki cicim Aliyi ki çil palazı vurdum. Çil dedim * * * ğim. Süs dedim de aklıma gel- ıızın ° .•un. g.er ızım ına_r ~

ı: beneklendi. Kekliklerin izini Bü~n kızla~a, ni".elere yem görünce peri padişahının küçük de aklıma geldi, Hayret bey ba- Avcılar! Atımyın, turnam nazlıdır di. İşlenmiş Denizli bezinden ~ı~ızıl ıaterae?ız .ben de sızın 
• esleri kovalıyor. Avcılar harflen be lettım. Nıneler gur- oğlu kadar güzel zannedecek. na bir çil kebabı tarif etmişti, u Gül kokan dudağı al kirazlıdır bir oda döşeyorum. Istanbulda ~ .g~ ~r~ı.z~ ıstenm. Am.a. hep 

k · ı· .. ·· l" 'd' 1 b t k' - 11 ktu H 1 h f · ·• · · · · A 1 ı - .. .. hb bırıbınmızı ıstesek daha ıyı ol-
! r u soy ı .r e soY ıye .~' .. ıyor ar e e ı ogu aı:ına me P yazı- : a • ~ e endı annemın a- huttum, yıne bıldirırse me~nun vcı _arı. Af'.~'-~ ~ i .~azlıdır aldıgım . but~'.1 . a a.~ foto_g- maz mı a a abla? 

a puflaya don~_rorlar. Y.orlar .ama kıme !.azdıkl.arını yagı hala sızlıyor mu? olurum. Hayret bey dcdım de Gonlumun gulunu durenler varmı? rafları ıle suslıyecegım. Süs P § .. • • 

ı kı.srağm~ın tayı oy~.e şı- s?yl~ınıyorlar. On dert çeşıt kır Gcçmedise Yaban abat kap- aklnna geldi, saçlan, sakalı ha- Çeşmenin başında matrasına dedim de aklıma geldi, Bo- Uzaktan tufek seslerı gelıyor. 
ardı kı merdıvenlen dorder çıçegı tohumu hazırladım. Sak- lıcalarına gitsin. (Emek evi) n- la bembeyaz ım? 3açlan dedim su koyan Salih bey gillerin Vu- ğaz içi. . . Evet, süs diyince Karşı yamaçta davar yayılı-
rder çıkıyor ve odamın kapı- sılara ek. Ben salonlarınızda so deki maviş kızın düğiinü ne za- de aklıma geldi, söyleyim ama ral bey seslendi: aklıma Boğaziçi geliyor, top- yor. 
,..da bır avu, kuru üzüm ye- lacaktım, belki onlar açar, ya- man olacak, yaz bana, ona eski darılma, kestirdiğin saçlarımı u - Sevil! Sevil! Ağan bizim- rağm, ağacın, havanın ve renk Karnım kahvaltıya, gönlüm 
~en gitm yor. Kanar)'.a?1~n 1 şar. Anka:a.da art.ık. kullanıl- hesap işi bir sofra takımı gön- zatmağa başladnn. Yine iki l?- le: Sen de .gelmiyecek mi~.in? süsü d.emek ~oğaz ~emek.. sana açtı. N~sıl ?lsa '!?1di biraz 
~. de cıvc.ıv çıkardı, bınnııı. maz olan ıkı tekerlı bır hasıra- dereceğim. Üskiidardaki bebe- le arkama bırakayım da gor. Gıtsem teklıfe ne hacet? Tufe- Deru. Denız. Denız. Ah de- ekmek peynır yıyecegım, fakat 
' ters pürs, hiç sevmedim! raba getirttim, doru kısrağr ko- leri emziren koca memeli siitni Doğrusunu ister misin 11blam? ği alınca giderim işte! Ama öy- niz ! Mavi deniz, yeşil deniz, senin gözlerini, senin aeıini,se-
a bö~lel~ri güz~l _ötermiş de-j şuyoruz:.! peşimize ~ayı ~~~lı- ne yine bir oturuş~~ yanm ten- Ka?m deme~. saçde~e~. Ama leı;i değil, ma~~at tafetmek, ko- mor ?eniz: pembe den.~z ... bi~ ~in ·~~ünü ve hep aeni ne vakit , 
er .. Çıftlık be~çısı~ı~ kız~nı,. yor, bag ye.narını sızın Buyuk- cere makarnayı gogdeye atıyor kesık saç dunyada ıkı kadına n~şmak. Bu gunl~~de.~ık sık be ren~lı dt!~z v~ ~eyıı~ k~puklu ıçecegım? 
e dı , yul.:;ek okçelı ıskarpın- dere caddesı sanıyorum. mu? Benim de burada bir silt ni yakışıyor: nımle konuşmak ıçıı:ı oYle bcha- denı:z.. Şımdı şımdı sem dah:ı. Bitmedi 

• 
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Daha ağır yükler için vücuda 
getirilen bu kamyonlar aynı 

zamanda daha sür'atlidirler. 
-

E:ınırı llt rayanı (tlmat olan bu kamyon, bugün altı sl/lndlrlf motörü 

•u!lestııdt her zamandan Jlyade işlerinizin inkişafını lemin eder. 

Vıı.,fn lua~Oc/O .,,&a&'"®" &trl: 
Oaı pıdaline ıi.ddethct baıddıdı 
anda ~arbı'..iratörı (•ıl& b(,. miktarda 
bınıtn püı'-ürtın 11ınl ~IP\f '"l•m· 
6aııaır ki 6• da hm~ona ~lldlrım 
gibi harıllıle gelmtıll\f t>_ı •1("' ,,... 
mınd• itlerin lttııfeli ihbanlt ı\ıt 
tarafa ıoh...Zıbilmeı( ve •ruah 1101· 
tardın gtçmeıini UUllım ıdıft ltı• 
llmıt tınııında-i fıılı l•vıkltu/ 
ıım•ntırındın tıu"'ltj/ ıtmııinf tı· 
miu tdtr. 

s ::k •t ldareıı buıuıt blr ıraba ta- ettlRt eOrülilr. Bu kamyonun temin ecle
Yt k: koJıy olan bu kamyonlar, ıımcıı- blleceRI fevk&Jtde bfzmellerdeo ııtılade 
bızın~ıcı..r 1 tlerın teve11Qilne bu derece tçlo ııecılııııeylnlı, 
•Or•ıtıı •tııııı olıo ukl Şevroleclen dıbı 
lıtıı1de'u:•hı bilyülı bıcımıı •• daha 

tıc.ııetııııer. 
ş.v,01t 1 

n her fObulncle tnccarlır, ba 
ııye6 ıtd 1' neler yıpılıblleceRlnl, onııo 
ıtııtr l ' ne ıurcue daha bilyilk ılpa• 
ıınınn:~ın ve kamyon ııe nakliyat lşle-
41Jcıı~ın~ı dıhı bQyQk bir aür'ıtlt icra e-

ŞEVROLE 

KAMYONU 
~Ormoııer ve tlkdlr etmişlerdir. 

Oı k k •ukaladt bir /kllıat 
1 Z.y ldCuıeUVVttının vt rerek ıUı'ıtlnln 
ııııı 111 rıRrnen yeni Şevrolenın tah· 
1irde, ;lkt•tı nazaıı fi ibare alındığı tak· 

• Gınrol Motors 
Mamuf{ı/ı 

modelden oıba aı benzin sarf 

OT VE SAMA~ 1\1 ÜTEAHHİTLERiNiN 
\

7E ÇİF1'ÇiLERfN NAZARI DİKKATİNJi~ · 
Meşhur LANZ F ABRIKASININ traktörle müteharrik 

ve yevmiye yirmi ili otuz ton ot ve ya saman prese eden 

BAL YE PRESELERİı~ekt~~re nı~T!r HARMAN MAKİNELER! 
8Alış ."t\AHALLI: lstanbul Sirkeci Mlthat Paşa Han Ahmet Rilştü zade Mehmet Hayri 

~~:--~~~~------:--~~-:"":'"~~~~~~~ 
63evıet lleıniryoUarı ve limanları umumi idaresinden: 

t'rld( 6 adet meşe traverıln kapalı zarfla münak-:Sas'. 1 1 Ağustos 191!9 Pazar günil saat 16 da An
. 1. Devlet dcmiryollan binasında malzeme daıresınde yapılacaktır. 

ıs,30 una.ka.saya Lıtirak edeceklerin telr!if mektuplarını ve muvakkat teminatlarını aynı günde saat 
·ı· ~ kadar umum! müdilrlük kalemine vermeler! lıl.zımdır. 

~p~~: ınünakasa şartnamelerini 2 lira mukabilinde Ankarada Maliye dairesinde, lstanbulda Hay
~sından tedarik ..deblllrler. 

YEDiNCi BÜYÜK 

TAYYARE PiYANG~~U 
l. Ci KEŞİDE 11 AÔUSTOS'f ADIR 

Buyuk ikramiye: 
30,000 liradır 

Ayrıca : 
18,000 
15,000 
12,000 
10,000 Liaalık ikramiyeler 
10,000 ve,, Bir ınükafat 
~cm'an - J,900 • numara kazanacakur. 

Prevantaryom müdürlüğün. 
d-: 

Haydarpapda Valide Bağında 
p~eva1?'tory~mun binası çatısının ta· 
dılen ınıaaıla harict sıva ve badanaıu 
proje ve keşfi mucibince kapalı zarf 
usulile münakasaya konulmuş veTem 
muzun 29 uncu Pazartesi gilnü saat 
on beşte ihaleainin icraaı mukarrer 
bulunmuştur. Taliplerin yüzde yedi 
buçuk teminat olarak Fmdıklıda gü
zel sanatlar akademiıi yanında me
ldtibi aliye muhasipliği vezneıine 
tevdi ederek teklif mektuplarını ma
halli mezkilrda yevmi ihale olan Pa
zartesi günü saat on dört buçuğa ka
dar komisyonu mahauauna vermeleri 
ve mahallinde tetkikatta bulunmak 
ve şeraiti saireaini anlamak üzere 
müesseseye her gün müracaat ede
bilecekleri ilan olunur. 

SADIK ZADE BiHADER- ı 
LER VAPURLARI 

KARA DE 'iZ 
MUl\TAZAM VE LÜS}l 

POST AS 1 
ISTANBUL-YESİLKÖYDE, Hava gedikli küçük zabit maki- s 

nist mektebinin kaydıkabul şaraiti zirdedir. a karya 

Bava Ge~ikli ID~ük Zabit Ma~nisl metle~ 
nıü~iriJetin~en: 

8eyrf ıefnin 
Merkez Acenıı<ı; Galatı köpril 

qııındı . Beyoğlu 2.362 Şube 

acente51: Mahmudiye ilanı altıtda 
l<t>nh·ıl 2740 

Tll!ıltO 1 Eifü~i PDSTl~I Mezkur evsaf ve şaraiti haiz bulunanların istida ve vesaiki la-
zime ile 929 senesi Ağustosunun birinci gününden itibaren Yeşil- vııpıırıı pazar 
k .. d k 28 Temmuz oy e me tep müdüriyetine müracaat eylemleri lazımgelir. 

(Karade11/z1 va:ıuru 29 
Temmuz Pnz.ırte i 1 :! t'e Galata 
nhtı-nından !>ar k~tle lneboh· 
Sa ' Gir o~, fra!ız ın, Rız 
ll -ıa, a gldecc ve d ın ,' , 

Pazar k le 'ylc R ze, • 'llc-_ 

Tra zo:ı , ( ir~k , Gır on , 
Ordu, l 'lye, m un, ncb<: lu, 

Istanbul haricinde bulunupta vaziyetleri şaraiti duhule tevafuk gün ı ak <1'11, Sırkac.ı nhlı-
eden talipler dahi birinci maddede zikredilen vesaiki mektep mü- mıı•dan 1 ırı•kelıtı ( Zongnl-
dtiriyetine isal ile alacaktan cevaba göre hareket eylemeleri icap dak. İı rbo u, S!'lop,:Saın un, 
eder. z Ur ı, r ıre rı, Tr bzon, 

1 
- ŞARA1T: Sıırın ııe ve Hıze i k ııleriıı A - Türk olmak. 

ı B -Taliplerin orta mektep (Lise sekizinci sınıf) tahsilini ik- az • ve aYdPt l'dl'cektır. 
mal etmiş ve asgari onaltı yaşını bitirmiş ve azami yirmi yaşında 7 a t ıçin • ıı keci lo 'fos. 
olma'an Jazımdrr. (Orta mektep tahsilini ikmal edenlerle orta a fol 1 am alt•ndı are•ıhlı-
mektep eıJi • nden yüksek tahsil göreni.er imtihansız olarak ka- ğın~ m ıra a~l . Telefon: 

Z0r TUi ağa ,,. ) fo ce 

1 
~ul edilirler. Şehit, MalUI, askeriye sanatkar evJatlarile ecnebi di- • tın'l l.ııl 2134 lıne vakıf olanlar tercih edilir. Mektep kadrosu orta mektep tah- ı Uıııı;oa~::ı:t:::zıilliiKlliO'llEli.:::::ı:::aBıa!l 

tir. lla·cket guu } kabul 
c '"lm!Z. 

Antaıya po ası silini ikmal edenlerle dolmadığı takdirde orta mektep tahsilinden 
dun tahsil görenlerden müsabab ile alınır. 

C - Tamüssıhha bulunmak. (hastahane heyeti sıhhiye raporu 
lazımdır. 

D - Ahlakı mazbut olmak ve hiç bir cürümle maznun veya 
mahkfun olmamak. 

E - Mektebe kabul edilecek talipler gedikli küçük zabitler 
hakkındaki 1001 numaralı kanun mucibince muamele görürler. 
(mektebi muvaffakıyyetle ikmal edenler hava kıtaat ve müesse
satmda altı sene müddetle ifayı vazife edeceklerini katibi adilden 
musaddak senedi meşrutla taahhüt edeceklerdir). 

2 - Müddeti tahsil iki senedir. 
3 - Kaydıkabul 10 Ey!Ul 929 tarihine kadar devam edeceğin

den ondan sonraki müracaatlar makbul olamaz. 
4 - Derslere Eylül onbeşinde başlanır. 

f stan~ul Tuz in~isarı ~a~ ıııü~ürlü~ün~en: 
li! Haziran 929 tarihinde kapalı zarfla ihalesi ilAn edilen akde

nlz kara deniz ve marmara havuzlan tuz nakliyatı için taliplerin 
teklifleri muvafık görillmemiş ve pazarlıkla yapılan münakasada 
dahi teklif edilen fiatlar haddı layık bulunmamış oldul(undan mez
kôr nakliyat 5 Al(ustos 929 pazartesi günü saat 16 da ihalesi icra 
edllmck üzre kapalı zarfla yeniden münaka<;&ya konulmuştur. Talip· 
!erin karadeniz için 9 bin akdeniz için 4500 ve marmara için 4220 ı 
liralık tcminatlarile Ankarada tuz lnhi"1n umuml müdürlüğüne 
müracaatları ilan olunur. 

a.:ıxx:x::xxxxrx)e(xxxxxrxxıxxxa 

~ ROBERT KOLEC t~ 
~ l(olec kısmı - Ali Mühendis kısmı- ~~ 

1 
~ Sanayi kursları ~ 

, ~ Her pcr~emlıc ve cuma gıinü 9 dan 12 ye kadar miiracaat ~ 
• ••••nx:x :x:ı:YX)(ı• • • • ........... •x..x.a 
············~· 

Devlet ~emiryulları ve liınanları umumi rnaresin~en : 
On dokuz .kalem kağıt ve karton münaka,ası 9 Eylül 929 Pa· 

zartesi günü saat 16 da Ankaradıı Devlet denıiryollan binası :\1al
zeme dairesinde yapılacaktır. münakasaya iştirak edeceklerin teklif 
mektu!)larını ve muvakkat teminatlarını aynı günde saat 15,30 a 
kadar umumi müdürhik kalemine vermeleri !Azımdır. Talipler müna
kasa şartnamelerini iki lira mukabilinde Ankarada ;\lıılzeme daire
sinden, Iatanbulda llaydarpa~a mağazasından tedarik edebilirler. 

••••• Mücellit presi aranıyor 
Bllylllı: eb'atta bir mOcelllt presine lüzum vardır satmak 

lsteyeoterln idare mOdirlyetine müracaatları. 

.... ~ ....... QQ~ ....... 

Ka~ lı zari usulile tümür ınuna~asası 
ili licarel ınetle~i nıu~a1aal konıis1onun~an; 

Mektep için mub:ıyaası muktezi 110 ıon kıriple maden kömürü 
5 Ajtustos 929 tarihine miisadif Pazartesi gunü saat on dört bu
çükta ihalesi icra olunmak uzre kapalı zarf usulile munakasııya 
konulmuştur. Taliplerin evsaf ve şeraiti saircsini öğrenmek için Pa
zartesi, Per~embe gilnleri mektep idaresine mtiracaatları,münakasaya 
~tirak için de yüzde yedi buçuk nispetinde tcminau muvakkate
lerini Defterdarlık binası dahilinde Müessesau Ticariye ve ziraiye 
muhasibi mesullüğüne yaurarak alacakları makbuz ile vesaiki saf. 
reyi muhtevi teklif mektuplarını ihale saatinden eve! mt>kteptı 
müteşekkil komisyonumuza tevdi eylemeleri. 

DcYlel ~emirJollan Ye limanları uıııoıııi i~aresin~eo: 
Pek demir köprüsünün yeniden inşası ve eski köprünün sökill

mesi kapalı zarf usuWe mUnaksaya konmuştur. 

Hacı Yakup Zade Ve Şeriki 
Vapur Acantahğından , 

karad eniz ~t~~.;epostası 1 

G vapuru erze 28 temmuzpazar 
akşamı saat ıı.ıtıda Sirkeci 

rıhtımından haraketle ( Zongul· 
dak, lnebolu, Gerze, Samsun, 
Ordn, Glreson, Vakfıkebir, Tra
bzon, Rize. Mapavrf ) iskelele
rine azimet ve avdet edecektir. 

Vapurun birinci ve ikinci sınıf 
mükemmel ve muntazam IUlı:s 
kamaraları olduğu gibi kamara 
yolcularına mah•us ehven llatla 
nefis yemekler vardır. Tafsilat 
için SlrkecldeYalı l{Oşkô cadde
sinde l{OçOlı: l{ırzade Hanındaki 
acantasına müracaatları. 

( KONYA ) vapuru 28 
Temmuz Pazar gu"!li saat 
IOdaGalata nhumından 

hareketle lzmlr Güllük Bodrum 
Rados Fethiye Finike .'\ntalyaya 
gidecek ve dönilşte mczkOr 
iskelelerle . blrllkte Andifli 
Kalkan, Sakız, Çanakkale, 
Gellboluya u~rayarak gelecektır 

Hozcaa~a poslası 
(Gelibolu) vapuru 27 Temmuz 
Cumartesi l 7 de idare nbtı

mmdan hareketle Gellbolu 
LApseki Çanakkale lmroz Boz
cadaya gidecek ve Çanıı.kkale 

Upsekl Gellboluya uğrayarak 

-~·Yellfi'l~-enllll!lci-Ya-~u-ırlıı-ar-ı .. , 1"'ge'-:-1i~-:-~;-::'tlle--:'rsin-sn~rn1:--p--:-osıa-sı -• 

bınir 381'al poslaSI (CUNHUR1YET)vapuru 80 

t Temmuz salı 12 de Galata 
smet paşa rıhtımından hareketle Çarşam-

Lüks 
e seri 

vapuru28 1temmuz pazar 
giinu tam saat l 5 te Galata 

• 
rıhtımın- j f hare
uando)(ru zm re ket 

edecektir. 
Tafsi!At için Sirkecide Yel· 

kencl Hnnında k!in acanta-
:ına muracaat. 

Tel. lstanbul 1515 

ba sabahı lzmire ve akşamı 
lzmirden hareketle Antalya , 
Aıaiye, !\!ersine gidecek ve 
dönüşte Ta~ucu, Anamor, Aıa-

1 iye, Antalya, lzrnlre ug-raynrak 
e.ecektir. 

• DOKTOR 

iZZET KAMiL 
\"e Galatada merkez rıh- Yeni \'C eski belsoğukluğu, rm-

tım hanında Çelebidi ve Sata· razı cildiye ve frenır;i elektrik ve sair 
en son ve·aiti fenniye ile tedavi eder. 

filopati acantalığına ml)racaat Bahçekapı şekerci ilacı Bekır 
Telefon Beyoğlu 854 k&QJsındaki apartm•nda 1-1 I! dan 

~~~!!!'!~~~~~~~~~!6~1/~2~yı_k_ııı._r __ ~-·-

Enıla~ ve e~anı bantası Jstanbul ,ubesio~en 
Satılık hane 

Esas numarası Mevkii No: Cinsi Teminat mikdarı 
Lira 

92 Büyükadada yalı mahal- 8 Hane 125 
le.inde topuz sokağında 

Balada evsafı muharrer hane bilmüzayede satılacağından tallplerln 
ihale günü olan 5/8/29 tarihine müsadif Pazartesi gtinil saat on 
altıda Şubemize müracaat eylemelerL 

lslan~ul sı~~al ve i~linıai ınuaYenel ıııü~ürlü~üo~en ; 
Çorum sıhhat ve lçtlmat muavenet mlidürlüğil için numune ve 

münakasa kaimeslnde muharrer şeraite tevfikan mtlbayea edilecek 
asgart 40 Azami 60 kilo mavi renkli kinin kompirimc'l 23 Haziran 
929 tarihinden itibaren ilci ay müddetle mevkii münakasaya arz 
edilmiştir. Münakasaya iştirak edeceklerın şartnameyi görmke ve 
daha ziyade tafsilat almak üzre Çorum uhhat ve muavenet mü
dürlüğilne müracaat eylemeleri ilAn olunur 

DeYlel ~eınirJolları ve liıııanlaarı uıııuıııi i~aresin~en : 
Ankara deposunda kömilr tahmil ve tahliye Ameliyesi miinaka 

sası 17 Agustos 929 Cumartesi günü saat 15,30 da An.karada Dev
let demiryollan binası Malzeme dairesinde yapılacaktır. 

Münakuaya iştirak edeceklerin telr.lif mektuplarmı ve muvakkat 
teminatlarını aynı günde saat 15 e kadar umumi miıdııriük kak
mine vermeleri IAzımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini bir lira mukabillne Ankarada 

Malzeme dairesinde, lstanbulda Haydarpaşa mağazasından tedarik 
edebilirler. 

Münakasa 7 eylill cumartesi gilnil saat ı O da Ankarada Devlet 
demiryollan binasında yapılacaktır. Münakasaya iştirak edeceklerin 
teklif mektuplarını ve muvakkat teminatlarını ııynı günde saat 15, 
30 a kadar umuınt müdürlük kalemine vermeleri l!zımdır. Talipler 
münakasa şarttıamelerinl ı O lira mukabilinde Ankıırada malzeme 
dairesinde, lstanbulda Haydarpaşa mağazasından tedarik edebilirler. 

~~~--~~-~---~-·~-~~~--~~~ 

Bolu nıaaril ~n~nrın~on~en 
Düzce kazası merkezinde yedinci dp altı dersaneli plln numunesine 

tevfikan baflanılup natamam kalan ilk mektep binasının ikmali inşaatı 81911 
lira 81 kuruş bedelli keşifname mucibince ve kapalı zarf usuliyle ve 920 
senesi ıgustos ayının üçüncü cumartesi günü saat onbeştc ihalesi icra kılın

mU: üzre yirmi gün müddetle münakuadadır. Talip o1anlenn ,eraid ıuıla
malı: üzre lstanbulda lstanbul maarif müdürlüğilne ve Boluda vlllyet encüme
nine müracaat eylemelerL 

Deniz salınalına koıııis1onun~ao 
1500 ton rekompoae maden kömürü kapalı zarfla ihalesi 29 

Temmuz tarihine müsda!f pazartesi saat 14 te Deniz kuvvetleri 
ihtiyacı için bin beş yüz ton kömUr kapalı zarf usullle münaka
saya konmuştur. Şartnamesini görm11k isteyenlerin her gün itasına 
talip bulunanların da yukarıda yazılı güo ve saatta Kasımpaşada 
Deniz satınalma k.oınliyonuna müracaatları. 

Doktor Kokolatos 1 
Emrazı dahiliye (Göğüs, kal1>9 

mide hastalıklan tabibi muıehassıs~ 

Beyoğlunda .. tauıacında 3ll saat 14-1 

Maaril ve~aleün~en 
San'at melcteplerimiz için mü

dürlerle atölye şeflerine ihtiyaç 
vardır. Şefler her ameli mesaide 
hemde t~knoloji ve mesleki re
sim derslerinde ihtisas sahibi 
olacaklardır. 

Taliplerin türk san'at mektep
leri şahadetnamesinin yahutY- A 
rupa mekteplerinde ( teknisyen 
veya En jenlyör ) vesikasını hamil 
olmaları şartur. 

Talipler ve fazla tafsilat almak 
isteyenler yük.sek tedrisat daire· 
sine müracaat etmelidir. 

iLAN 
Zonguldak Vlliyetinin Safran

bolu kazasında vaki kırık devlet 
ormanından ~enevl 4997,YOO • 

metro mikAp gayri mamul Ka 

yın eşcarı kat ve ihraç edilmek 

üzre beher metro mikabı 320 

kuruştan 1 O senelik rnlkdan ka

palı zarf usulile 15}71929 tarı. 

hinden 15J8)929 tarihine kadar 

müzayedeye vazedilmi~cir. 

Talip . olanların ve şeraiti mii

zayedeyi anlamak isteycnlt'rin 

Ankarada Orman ~liidüriyctiuıııu

miyesile lstanbul, Zonı,'"lıldak Or

man b~ müdüriyetlerine mlira 

caatları ilan olunur. 15 71929 
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Dlln Mısırlı Ennadlytıleblt ve Galatasaray arasında bir futbol 
naçı yapıldı vo 1 - O Mı~ırlılar ıalip geldi. 

1><:x> Matbaacılara ilan -4::_ <'X 
Zonguldakta Yüksek maden mühendlsi mektebine muktezi 

ve 19-6·91!9 tarihinde münakasaya konulan kitap tabiyesi 
mi.inakasası 20-7-929 tarihinden itibaren bir mah daha tem

dit edilmiştir. 
Taliplerin Istanbulda Şehremaneti karşısında mıntaka 

maden mühendisliğine ve Zonguldakta mektep mi.idilrlüğüne 
müracaat etmeleri i!An olunur. 

SU ŞERAİTİ ILANI 
DİY ARBEKİR BELEDİYESİNDEN: 

OIYARBEKlR 3 kilometre mesafeden font borularla akıtılacak ham
rcvat suyunun evvelce i!An edilen (195000) lira bedeli keşfi tesisatın 
ihalesi 10 Ağustos 929 t~rihine kadar temdit edilmiştir. Mür.akasa kapalı 
zari usuliyle ve münakasa kanununa tevfikan olacaktır. Şekil ve sureti 

tedıye ve verilecek temioat da ahiren münakasa kaimesinde tasrih edil
miş olduğundan taliplerin projeler için Diyarbckir belebiyesine veyahut 
Ankara ve lsıanbul Şehremanetleri hey'eıi fenniyesine müracaatları ve 
yevmi ihalede Divarbekirde bulunmak üzre zarf ve teminatlarını belediye 
rivast.:tİne itR \'ey~ irsal etmeleri İl~n olunur. 

l~~~~==~~~~c·~----· __ .,. Kinıyaker --• •. ,.....,.""'""-. 
Doktorlarınıza sorunuz: 

Dr. Cevat Tahsin BİOLACTYL 
Su, L'.n, Yag, S:ıhun, idrar, 
Kan, Kazurat, :\kni ve sairc-

nin ıahlil:\tı yapılır. 

Divan Yolu Hiçki Yurdu altında 

Telefon lst.ınbul 1.1.37 

\Tide ve bar,aklardaki taham

mür ve tcscmmiimli temizler 
ISllA!.LERI ve SAı'\CJl.,\ll 1 

def'cder 

IJNSiNE 
;Milliyet 

BiN S()Z 
BlRRESİM 

-·........----• 
• 

Kadriye hanımın iıuııl·c'e ırahko'tle~lne devam edllmottodlr. Bu roelm ıon colso e1naeında l(adrlyo 
hanını vo ı11fekasır.ın ~allt, rln lstlcvablarım dlnloylflerlol göstermektedir (FOTO: IZMJR. SALiH) 1 

Dllıı vellefondldo latanbnl yu at yarışlarının birincisi yar· 
!Resmimiz babsı mllftorok ııııtorlşl oenasında alınmıştır. 

''KONTİNANTAL,, 
'astı klarlaln eavk va idare emniyeti pro

.ı~ıı 11 n tevafuk va mutab akalı va çarkvarl 
dlfl~ı-lla lan 11 adllmlfllr. 
.!.w <•fil yal a1111 zamanda motör kuvvatl
l· ı ta ın ı n ı '1 v !I m Utesavlyen tavzllnl mu
~ i ,ı oluı-. "KD NTINANTAL,, ıastlklerlla dö
n Um noktaları va kayar yollarda emniyet
! a aayr edlllr. 

TUrklyo için umumi vekllh lstanbulı:f ı 
Banclbare hanında 

GÜST AV ve KAN 
Telefon lstanbul 1191 

Metharh Taksim SOSA mağazası 

1 

' 1 

I~ .. 1 DEFTERDARLlı<'1'ıLANA11 
10 lira maaşlı memuriyete talip ola~1' 

T • • k • ı Bf k Münhal bulunan tO lira maaşlı nleıuur~i Ur ıye ş an asının laakAI ilk mektep tahsilini bitirmiş olanlv r 
22 yaşını ikmal etmiş ve askerlikle alakalıı.a 
kat etmiş olanlar imtihan edilerek alınıı'' Hamiline ait hissesenetlerinin lardır. kabul edilebilmek için ayrıca yapılı~; 

k 

tahkikatın matluba muvafık olması lazıCl1' ,ı 

kayıt mu .. ddetı• 10 AgWI ustos 929 İmtihana i ağustos 929 Perşembe günıJ ;~ ! 
10 da başlanacak ve taliplerin adedine ~ 

tarı.hı·nde bı'tecektı·r. Hı·sse- diger günlerdede devam edebilecektir. ııı 
Talipler her gün 9 dan 11 re kadar ve,1,. ı. 

b • h k d h kk darlık dördüncü şube müdiriyetine miil·~,ıı· darlar u tarı e a ar a 1 edebilirle~ ıpüracaat esnasında mel~tep ~ p 
detnamesını 4x6 ebadında ! fotuğrafını v 

rüçhanlarından istifade ede-ı kerlik vesikasını hamil olmak şarttır:__;.--'., 

bil iri er . A~~~!~ ,!~J~.oı!~~~~~~~!M!e~.~,~~~~~, 
gün müddetle münakasaya konulmuştur. Aji;ustosun on ikinC~Jr.' · 
günli saat on altıda zarfların açılması muknrrcrdir.:\Jczk<lr., r< ' 
iştirak etmek arzu edenlerin pilAn ve şartnamesini görmek uı< , 
hususi kalem müdürlüğüne ııı iracaat etmeleri, ___..::-'f J~ 

MES'UL MUDUR: BÜRHANE'f 


