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~er f!" tır ~ı. 
Milliyet hakkında 

'TapelaYJ• hadiaeleri mil· Milliyet hususunda hür· 
liyet mefhwmı baklanda aJa. riyetperverlikten ayrılılacak 
1ka •hipleriai tekrar dtllün· olursa nizaların ardı gelmez. -5-
me&e davet ediyor. Nitekim Makidonya bir yanar· Bu h1l8UIU bfr 

Ortada ayn ayrı isimlere dağ haline geldi. Sırp, Bul- Emanette lnhisarlarda 1 Adliyede Müteferrik ri'lerimiz bize 
mlik üç kavim var: Sırp, hır· gara:- Sırpsın! diyor. her halde kabili 
, ... alov•. iddia ediliyor ki Lehistan milliyetlerin kay. .Boş D u R AN ISVİÇREDEKI MEVKUFLARIN T AHLISIYE deyooeğim: Zira 
bu eeanaadana konuotuklan naştığı, daimi milcadelede bu· haeta]anmız va 
dil mahiyeti itibarile birmiş, lunddğuyerdir. RONTKEN FABRiKA TAHKiKATI MEMURLARI 
arada ki fut llhia mfil>a. c)vle halk kütleleri var ki aldıktan sonra 

=-..a- .:L __ _...__. ne .olduklanııı bilmiyorlar. Cenah JWlt& hestane9hıcle S T .. C .nb. ..dü .. lstanbulda ınleV edümiı olan· Tahlisiye idaresi rMmur ve lan kesilmı"au·ı. 
yenetıu..u Wftlll.. sene evel 10 l»in kusur lia sar- B h u un 1 ısan md u ru lar hakkında yeniden tahlalıal :ı 

r-1:. --- fRI\ .-ı .... b" Bu !!Ün aJman, yann lehli, bu e "et be • S rı z e f:c ~u mı1stahdiminine V!!rilecek ik- T b·r h • ~ - e"re U1i - ır: ..... file iç duvar ve döşemeleri kur· 1' )' • ~ ca a u yapıtac<faır. Mustantiktik{e veri· a ı er nevı 
hunlana hepli ıüu. gün ,,ktiçfık·rus,,, yann ,,bil· şuohı olmak uıre bir rontkeo tara~ından lsvıçrede a~ı ca · lecen meni mucıkeme kararı umle ramiye/er hakkındaki atide şahsın btlnyesine 

O halde bu 111; kavim bir ıaem ne!,, olanlar milyonlar- dairesi inp edilmitti. fabrika. hakkında f U ızabatı ait sebeplerden doloyi rett«lümi,ıir mıinderi' talimatnamenin '716-
millet te§ktl etmiyorlar mı! la.. Bu dairede Radyotermi, Diya· vermıştır. //tinci ceza riyaseti, tahkikatı.n üç riyete vaz'ı iaa VeA.'i.lleri ğişir. hnndan do 
Bunu kendileri bile bilnıi- Bir Fıkra: Çocuklujumda tenni ve Mir rontkonin ~tun . - Sarıca zad~ gru_punun mlletaniik tarafından yaprl111Dsını Heyetinin 19-12-1928 tarihli bu gibi hnsnsatta 
yorlar! Serezde Kara &Ölefeudi isınift· teda\'·ileri .Ya~ılacak~ı. bascahane müracaatını tetkik edıyoruz. dolru bulmaTTU/tıT. Tahkikat bir içtimaında tanip ı;e kabul kim muayeneeiıle 

? de bir sancak tercu·· manı vardı. ro.n.tken daıresıne bütUn bu ted~· Bu grup kendi hesapJarina bir müstantik tarafından yapılacak z t k . d ~ 
Milliyetin ölçüsü nedir. k u h ll lu ı-t fabrika a"acak, inhisar idare· ~·e ona. alJre ka"aname tan .. ·ı·m 0 unmu~ u.r: ma ıcap e er. 1"' 

B h d . . Ik . vıyı yapma zere er t r a a ~ " ı:. ,, 111 dde l rr ;.1,. le .. ;ç, 
Dil mi, din mi, menfaat mı, .u _şa ı.:;, ~ğirrnenın ye em ve malzeme getirilmişti. sidende tütün alacaktır. İdare· sdilecktir. da .ıfir'' ad k. l ~,, cu;e1_nnı r;,a· 818 bir hekimi 
ioıt~k miP .. lltek,, hüttiyet· gıbı şarka: şımale, cenube, gar Cemiyeti Belediye bu dairenin miz avnca Londrada da bir . Ew_alu tahkikiye ~u gün ıe.ı- e a ·ar 1 ve ıaa ıyet gös- ed 
pe"ederln lıulduiu ölçüdür. ba döndü, sırası ile karagözo- şefliğine Avrupadan bir mUtahas· siğara fabrikası açmağı dı1şü· kik edilerek. yalnız. bir "!ustantık teren idarei merkazive ile nım muayene 
& taktirde ırk ve dil, hatta pulo. karagözof, karagözoviç, sıs getirilmesine karar vermişti. nüyor. Bu hususta tetkikat UJ.rafından ımze edılecekUr. ıuabat ve meıki ııe ·fener -;ını rontkenle ID 
din nuara ahnmayac.ak mı? Karagozesko oldu! Hem rum- Rontken dairesine celbedilmek vapıyoruz. Londra fabrikası Mahkeme mevkuflar hakkı- i§aret gemisi memurin ııe eder. Ondan sonra 

ı-.ı. •edil L:-.1;..o hu-m·yet· ca. hem buJgarca, hem s1M\l's:ı istenen mütahassısler ayda 4, 5 · da 1 ·ıt ·· . _J_ ancak bu karar nameden müstalıdiminine iki mana nür, hastasının b ım .. 111.1',- - rr- b" 1. ..a,: ük k b" Ucret aynı ı.aman ngı ere mus '""' -.· 
h lah dil. B l ın ıra " ..... ı v se ır · d hılk - - .. ,_ k de hastalığın nat'Wll' oba&-·•--.. ölçüsü- em u ça, öz ı. u gar- . tedikl . . . ·ki 1 ı·y temlikelerine de .;ıırara gönde- sonra, ıcap e eu nıunu ııe- ıe.cavaa etmeme ııe sene ve 1 

ı~ ·-· '1-.... ıs erı ıçm mse ıe em or. . -. . u_ 
dar. 1rtmJ1, diliniz bir ite larda Greof (rum otlu) rum- Bu suretle 3 senedenberi rontken recektır. recekıır. uı,r defaya mah!w olmak aöre bir tedavi 
o~ oııa mecburen larda Vulgaridis (bulgar oğlu) dairesi kapalı gibi bir haldedir. Meb'~rla malakat: . ıirere mıikafatı r.aktiye 11e d ed Be b 
debilejpkl gibi isimlere sıklık tesadüf olu· Hutanede yalnız kUçUk biı ikramiye verilir. Ancak hayati ,P er. n u 

Hırvatların dili ve Irkı 81• nur. rontken aleti ile hastalar muayene CELA-L SA HIR BEYE GÖRE 1 tehlikeye kar!ı ~eı·kalô.de ~ . ~rdan bahsed 
rplarla bir. Memleketleri de Eğef bu me§knklerin mik· ediliyor. Emanet bu dairenin açıl· ıa.yı1gayret/,eri görıllenler bır !ilim 
u.:.:ı. T .ı.:_ ~ı-'en· :~--'--, tarları._ az ve kültürleri aen muım lemin için bir çare dUfU· •• ~ ... I". k d de ı:. _..ı Az• L-ri} • 
Ulııcpa. ~ uuu U'IAlllU• • ~z ITffiARILE EDEBİYATIMIZDA UC'Ja .. ay ın n mıwt~snaa~~· • • ız &a enm 
t i'9k,rl. tabiatım ayrı.. Bun· ise kuvvetli milletler oıılari DtlyorBalı. • • l v Môdde 2 - lfflV vanfe ·ıncı tavsıyem bO 

temsil ve hazmeder. ğı ıstı yor ar BUYUK BiR iNKiŞAF VUCUDA GE halinde k ğr 
Jar • y ua-lıv devletinden Likin miktar çok ve irfan YUkaek kaldırımda te~hir edi· • . azaya ı· ay~ me- vılma illetine m 
a~·ıılmak ilıiyorlar, ne de aırp· )', }', murın ve mı1ltahdımıne ve d d hal _ 'L• 
, _ _._ k u_ mütekimilse böyle bir millet !8 balık hakkında S~lııın Ahmet LDlulNE KANI DEblLIM.,, ve'°atı halinde aileaiM be~.·li • amı er nuu 
.uu. ayaa tLiıuc idare olun· demı"rden leblebidir yenmez, Sallı Ceza mahkemesı bu davayı ':!' • ~ ır hastaluklanna 
nAh --:~:_1__ r_,..-ek ' · d tak il Şeb lirayi tecar:lir etmemek ıJzere ı....... lllUU&l'IU. ~~ ten vutulmaı aıt oayayı ım· e remane· Mec:liıaeki edip, • .W -----.. biyat mUphede, tabau\11 ve mu· h 

(:aprqak bir mes'eie... · Yugosİav ve Avusturya iş· tine tevdi etmişti. Hima)ei ha\\S· zın adedi yedi~l. Mkisi buldu: Ba ilil>ar talladan kuvvet alır. Birinciler mükafatı naktiye itasi caiz· nnta 888188 gitm 
ilen ............. ;.,..-ı,, deni· 1 . bak l ·~·kbald nat Cemiyeti Şehremanetine yen· la (IXDAM) ı~n mebmlarla bir mili· için her aawden evvel "int.eme" dir. ıikçülerden' 

- ,..._, ,,.... .... .., en a ıın lınl e ne şe- b" b 1 C Juıt .. w yııpllba k.acUleriae edebi ..-ı 
len uuıra bir yer verilmesi- k"l J ak Bel ·ka b·1' ır mU?'lcaatta u unm ı~tur · f· 111e1eıe1er,. mütedıir nauııerek euııer hayat, ikincisı için çalıpnak il· MaJde 3 - Tarihi tastik- !Anlardan uzakb 

ı 8 ad ? çı nm 1 
• ne miyet di~ or ki ; sordum. zımdır. Bizde ikili dl! klfi dere- · "b b la b 

11e tarafdanm. Velev ırk ve dil ola« .. "" me .. LaktOr. SOn,,·e· "Balık ha a· ezı·"et rekı"yor, On ten ıtı aren mute er o n iş l ulırlar. Böyle 
"'6& ta ı ,, ~ Eddl) ııtımmıa 111 dargua •e kıtır cede yok: ların yerine, yazanl ı z · · b "k · Tı h 

lir olaun anu bulunmazsa ne- de de ayni hali görmekteyiz: hayvanlara merhamet etmesin deni-. akiıler uyandınptma tüPb• okuyanın sessiz bir anlaıması ne· lis~ ~ıatn~~e~uı tat _ı. ıne a · >}inde kalDU§ v 
dea Mr kaYim mukad~ratını Her. bet Suriye devletinde bilmey~n insanl~r zuall~ balığa ~edijim ı:.s edebi ı~lll•ka::ı;ne.· tic~i olarak, devam eden bir ko· d ıye muduı umumı.sı memur- tedavisinde güçl 
dileri ile birleftinin? ahali arapça konuşur- !ikin zulmedıy•>rlar. Rıca ~erız balığı m';1~.•11:ehiyatı::n• :;.:" •• .ı.u~~~?llay memnuniyet ve kolay töhret u.r. iyornz. 

&. -erikanm dilı· de, dinı· de "'l d.. ..1 ' l 1 bize teslim ediniz ' Balığın tekrar 2 - 'Jerceme, eelif re ıdapt•il ondan var. Hak1ki tenkit yok. ÇUnk ı. Kaymakamlar 
.n.w alevı er urzu er, metva ı ar, . ilk d "kti"s d" zarar .,, wuu .a..u 1 ı.: il b rd k enıze ·asın a 1 a 1 .e h4ıı1i1İDe taraital' olmak lazımdır? onun da muhtaç oldu~ fikir mal- arasında ••&ft.n inliliz erin" · e i ir. Fa at halis sunni araplar, hınstiyan mahzur nrsa biz fen dairesindr 3 - eUbt aııklfattar? zernesinden mahrumuz. Edebin 

tarih ile deniz bu iki anglo • maruntler. melkitler, orto• v~ balığa eziyet ,.e zarar verme· • - ierlMI& ...ı.. tımız da. her şuimiz gibi, hudut· Divadin keymakamz Hayri 
L ill t• kd.ğ · d d k J k d"l · · d bal • · }""r d · Swllerime ilk ceup 'treu )~.Di :.ıu · •191l m e ı ye ı erın en o ·s ar. v.s. en ı ennı aynı en J{ll ıt ıu e enz.,, larım1zı a,madı~ı içın kendi ken- Be\.•in brinci sını*la ll"dır . , el . bu bal .r. •• L. guldak. DN#ı~ c~lil Salıir ~y oldu. • '.! 6 An M iki u, 

&fınDJfhr. Eter Sırbıstalı ile millete men up addederler mi! Gec erı 1eın ~umasın• JtcltlıfT.. ..pwan. 1ııer , .... ., din id ~jP- Pliıonız. ....k.awno ka~o ~;..._ letie ~ 111 ~ 
Bırva&hk aruuıda da engin Hiç bir vakti. danthat hllkl da çôk ntiatsıt oJ'. (Kadın •• ·~ •iri) .. mıflarıyle ıe· . Bir kelime ile eıl~'•~:atımızın ne sınıfila Iğdır kaymakamı oeUir. Meml:t::!ıwı 
bir deniz bulunsavdı mes'ele Irak diye de bir millet yok: maktaSdıbr h. . .. d.. ,. ~~7_;.ıa:..!11:;:;iy~e 111!.:;!: :;k· halı hazırı, butun nevılenode, cı · Maksut B., Çanakkale Vila- nin ilk mubeuirleri olac:at 

• )0okuı. 1'eaank httvatlar kü- Ekseriıi şii, ekııllivet iÜDDi, 1 l)e. mu uru mdak.i anla H bmutİ)•&İ Jıaia fikirl• lızdır. . . . yetinin ml.inhal olan Ezine 'llektebin IOD sınıfında ok 
A1. Mr eblli li lardı bunlara tu" rklerı·, kurtleri, kel· Şe. ı.lffman. .eu Sıbhıy~ mud.u.ı rini fÖ}le ulatu. İstikbalı ne olarak? Bır kt-· • . raber Ankara mekteplerin 

Cwa yet o a ğe· . . . . . . muanm Zthnı be\·, le kal et sıcıl Hal• hanet mı istiyorsunuz benden· kaymakamlıgma sınıf ıle Za- apmakta ve imtihfnlarına 
ne ••• kahnazrb. Fakat sup d~ılen,ıı;11"yanilerı, ~?ile~ı. mUdt\tlGlbe tayin edilmiıtir. Edebiyatımızın l Memlekette irfan arttıkça, oku· ruşat kaymakamı Rauf Ctwit maktadır. 
kadar hırvat var. Temsil Ye te· saır hınstıyanları, henı • l!raılı, Emanet Hıfzıssıhha mUtehas· ve istikbali yanların zevkleri ,.e muhakeme· Reyin. tayinleri tastiki Atiye Beş sene evel yalım 
ıne~sül kahil degil. ve acemleri ila\:e ediniı. Milli ~ııı Nebil ber 2 seneden beri Milli h b d h leri tekemmul ettikoe yazanlar dı iktiran etmiştir. verecekleri ıarkılart çaJab 

- ava mı.z a, er sa· 1 • b k b . u~.·abUecek bir ti·-1. ...... 
Bu u~ bvma bi~it kaf- yet mefhurnu nerde kaldı? çok hasta oldu~u İ<'in • ·ehil beyin iş· hada olduAu gibi, edebiyatta da ~unun ıca ına uy~a mec unye· •iıttirmek aazusu ile--;:W. 

1au idare tarıı bir ittihat., Fe· ıüküt biı.de bövle zırıltılar lerini de tabık muavin ifa tdi. ıon asır birbirini kovalayan do· tıode kalaca~Jar diye du,~nUy~· Ziraat müşaviri ırpte. vatan çocuklarıntn 
.Jı d Al 1 yok . vordu. il >ktalarıyla doludur "Edebi· rum. Sahtenın hakıkı ve garıberur İktisat vekileti mraat mii· luklan istidat bir koo . .e11raaıı 
n~, ur.man ar ara· . eeı~1 • ş· d" "k" • "fı b. d . h" n nı n• . . • orijinal dise ıUrUlemeyece~i de· 
..J!-..l.- -" nl L ...ı_\.._ C.-1- ol w urı ım l ı l l&Zl e ır en ın l• \'atı Cedide nın cm parlak dev· . . -viri M. Oldenberg lzmire açacak mahi~ ettedir. 
~ 1-•-•a Wlllll -&lllıMll • lil etti~oden hem muavinliğe . . kil "ed 1900 1 1 vır elbette gelecektir. r- ., __ 

İlalde n1a F · e• • • • resuıı tef en yı ıy a • • • . . . uu ..e ~ 
~-.... 'o . r, ". ederuı· hirsabıkalının cina,·eıi hem de müt~husı~lı~ dı r ze· bugUnlln arasında ne kadar Yol Terceme mı, tefıf mı? gıtml§tir. . .edi genç mubtelü villy 
on,, tc'Alını tercih ettiler. . • ırat ta~ ın edılecektir. değiştirdik \e ne kıldar yol aldık'~ _ Terceme taraftarıyım. Ha M. Oldenbergm yanmda rin ve muallim aıek'-""'ıırlım 

Tarih ft melllfe lrklan ayı· Mc!fhur aalukalılardan Ça- G. ı r . Bunu uzun uzadıya tahlil etnıek ile vakm istikbal hemhuduttur . ecnebi mutahasıslar da vardır. muallimi olacaklar Ye 

aıyoı. Bilen bu iki lmil ( Ta- mur Abdı~l~adir dün gece ar- u cema ın tamırı istemem. Sualinizin hudutlarını Cih;o edebiyatının etki ve yen Tıbbi mühayaat ::!:'9u=~ =~ 
libla •Hnfe) arka ve dile ga· kadaşıSalıhıdört veri~debiçak Haliçte tamir ~dilmekte qmay~~' yalnız bugUoden .bah· ~ kitaplannı dilimiae geçirme~ Tetkikat ve tıbbi mfibayaat Btt gençler, buralarda 
u..ı... ile yaı-alamı tır. Zabıta Abdül· olan Gülcemal vapuru bir k(lç :ed.ecegı~. 1.s!ersenız . edebıyatı ıçın ne kadar uzun zamana muh- . . A • . l eri liyakata göre iki aene 
'"I'-' kadiri yakalamıştu. güne kadar Haliçten çıkacak soz ve oz,, dı~e teşrıh edere!< tacız. Bu hususta yanımızda}.. ıcın vrupaya gıtrnış o an u&>• ıö derileceklerd.ir. 

iter ,, lıtek,, lmiii bulun· De ki d ,.e lımir-lstEtnbul ekspres ıe· \ıukumlerimizi verebiliriz. Buna, Balkan milletlerinin kUtupanelt. Cerahpaşa hastanesi baş 
._ .. Wl fnimwıı deYlcti mev- n er ara8ln a eski nazariyatı edebiye kitapları riyle bizimkini mukaveae etsel doktoru Rilştü bev diin cehri· 

r- K · · d b. bk 1 ferlerine başlay·acaktır. 1 d" ı d ~At b d ? B ~ cut olmuc!ı. cnan ısrnm ;) ır !la a ı "Us up ve mana,. ıyor ar ı, ~ i a. ne. ~y.arız. .izim adlı sanl~ ~dip· mize avdet etmiştir. 
dün Beşikta§ta Bulgn tfttan Gülcemalin hir ay evel Soz itibariyle edebiyatımız, lenınızın belkı daha adını ışıtıne· B" k . . • 

AftSturyanm Almanya ile deposuna girerek denkler ara- bacalan <.·ıkarılmıştı: ahiren i ıtizamlı ve usullu bir tarzda ol· eliği ne kadar çol" şaheser bu mil· ır azamn ısımı 
hirl~mek "'meli fiddetlidir. sına saklanmıştır. Depo dek- bacnlan tamir edilerek iki gün masa bilt>, milli benliğini bulma· etlerin dillerine ne kadar çol~ degişt · 

DiL din, uk vlbi~ iatek te var. çisi kenanı yakalayarak poliae evel tekrar takılmı~tır. ~a doğru çok yol almı~tır. Dil, önce terceme edilmi,tir. Şark hrdudumuzda (Kı· 
Bu '119lyet bqHımda Avrupa ekseriya yazı)& kof bir heybet E\et, terceme ve namuslu ter· ld" ) ·ı (M d. ) 

lede teslim etıni t"r. GüleemaJin dahilinde mü· veren, Arap ve Acem sarıklarını ceme. Telifte ~aptığımı.ı gibi işin zı ~t" ı e . ura ıye ar~~-= Mv:etiD m:=: = Bir amele intihar etti him tadilat yapılmış ve kama· çıkarmıştır. Ya!anla okuvon ara• l<olayına ve çabu~na de~ . Rt dakı (Beyazıt aga) merkesınm 
Eyıpte Mola yokuşunda ralarda fevkalade tezyinat ,.e ıında yükselen yabancı l\elimele- aheserleri de çirkin ve gUIUn~ bazı yanlışlıklara dabep oldu

~ olmaıı hOrriyete tecavüz· oturan elektrik airketi amele- asri techizat vucüde getirilmiş· rin duvan yer yer çatlayıp yıkıl· bale geti~~e·k· ~~ • Bu ıuretlt ğundan "Çaldıran,, tesmi7eai 
dar. ~ f mışttr. Nazımda anız, nesirde seci yapılacakdıkkatlı hır terceme faa· takarür eımiştir. 

Zorı. temlD ve tecnisin sinden~ yaşlannda lzet dlin ır. c··ı l k ve butnn yasılarda tumturaklı ter· liyeti kendi dilimizin de vazıhlaş· .. _iilili!!_iiili _____ __ 
k di · · · 1 k u cerna \apurunun a· iDl · fı z1 '~-• · F ka · · ki b çoktan çti. M ·ı en sıııı tp e tavana asma .. . . . kipler tarihi birer unsur oluıu~· muına ve ~~~ etntesme yara· a .a U&l~~~ a t 11tenm e~ 

.zamanı ıe aarı suretile intihar etmiıtir. Ya· maralarının tezAıdı ıçın yanın· tur. Yeni Türk harflerinin kabul \ acaktır. Dılımıze guılel ve doğru telif sahıbmm &ana açacağı yen 

umumi müdürü 
929 bütçesi m -
hazır bulunmak 
aktam Ankaraya gi 

ve 

1'ıı ._ ilerWikteo ve mil· pılan taılıkikat neticesinde iz. daki Akdeniz vapurunun bır ve tatbikı bu yakın mazinin arta n~ledilmiş her şaheser, Turk be· uir ufuk, göstereceği yeni bi man· 
)ifet fikirleri bu mertebe te• zerin IJir sinir buhranı MD8· kı~ım levazımı sökülerek iJive kalmış perakende bamalannı da ynmin duvarında ili~ gelen ~ :ara, södeyece#i yeai bir SÖZ ol· 
bnGt etdtten IODIS temsilde sında intihar ettiti anlatılmıt- edilmittir. yazı dilinden çıkaracaktır. Ve eaa· rafa açılmış bil' yenı penceredir. ıun. Tekrar etmek ve ya saçm•lllA .. 
ian m\'iraeMt bu Ml'lll barm· tır. sen harf inkılibının bUyUk ehem· Bence ~~ gilDilD edeb.iyat Yatan• s?ylemek ~.in açilacak her •~lZll 
,._Yeec'ii uaullerdendir. Emden yolda miyetlerinden bir~i de bu tefkil perverligl budur. Yenı TUrk buf. bl1' uma kilit takılmuı taraftarı· 
.. le ..:ı..: hırv Liman tarifesi eder. · lerinin asaletini muhafaza için eyi yun· 

sırp ..;_ attan geri Liman tarifelerini tetkik •'Emden,, jsmindeki Al· Buna mukabil öz itibariyle tercemeye ebemmiy~t vermeliyiz. edebi mükafatlar 
N ailJ,.tt hum ula muvaffak 111111 krovazorünun y.kuıda edebil'atımııda büyük bir inkişaf Yeni nesil için yeni Türk harfle· - Bizde edebi mtiklfatlar 
9)amaz. ~-kqmiayonuo dQn toplan· &tanhula gelecetini ,..ınış· vlicude g~ldiiioe kani delilim. riyle hazırlanacak kUtUpanenin ihdasına taraftar mııınız? 

Be)çibda iki miJ)t unsur wa- ynmııtık. Bu huauata tık.Gelen malOmata &öN.Em· Bu kanaatimi, isterseniz, "daha edebiyat raflarında tefrika roman- - Uzun aman hocalık etllaı 
poyons: Fraawalarla Ala· aldJlllDil a:~Omata &öre ko- den Napoli limaDJna vasıl eyi., yi ve " daha glizel ,, i labır- }arının, çolde ~ etif!lliş bodur ça· Bu müddet zarfında biç bir çocu· 

misyon P_.; bayriye mm- ııalıkla beklemele atfedinil. Yeni lılar gibi hayatiyetten mahrum ihın çalıpnuını aferinle artırama· 
malar. Bu ikincilerin dili ta'la esumda buı tadilat icra olm'il!:. §Ür henüz ne kulakları klfi dere· eserlerin meş'um ,.e adi kalabalı· dun, tembelliğini de ceza ile azal· 
\HJJUad bir lisan değildir. Bu· etmiıtir. vaıörde 122 bahriye cede memnun edecek musikiyi, ğına yer vermemeliyiı • tamadtmSerb al meaoadir, 
mania beraber Belçikada pek Bu taeiJAt mucibince alb talebesi vardır. Kruvazör 22 ne de ruban ~~erine öı~~lini ~da~~Y~ ~uvaffakı ,.eti gUç, : Benles!e~~t· bınktıtınu 
pdcletll bir cereyan var: Ala· iske~ bir mmtaka addedilmi- kinunusaniye kadar Napolide verecek derinlıği Te genişbli bul· tehlıkelı bır ıştir. Bu gUeJUAU ye• zaman ilk yapaca~ PY kendi· 
.maular lisanı istiklallerinin §tİr. Evelce birinci mmtaka· kalacak, 11 Şubatta limanı· mamtfbr. Roman, . ytlrUdültt Y~· necek, bu tehl~~yi atlatacak im· me hiQ bir aual aonnamak:.r. CUn· 
aıuhaf'aP11 için çırpınıyorlar. nm ilkelesine seçmek için mıza gelecektir. Emden devri lun b{r kenarındekı tefrika edebi· klaı bulanlar ıçın ada.,tuyooa da k u her tev hakkında kendime 
Umwni bir dil olan fransmca. ikinci mmtaka bileti alınırdı ilAn se,._·ahatı v. apmaktadır, ı·atı uçuruııııırla bir keııarmdaki taraftarım • suallerimi somıut ve cevaplarını 

taklit bataklılınm arumda ._. Kıymetli bir telif, bana keıı· almışım. Bunlar arasında başkala· 
ıun nu!uzu altında kalmak bundan soııra altı iskele esas Bu .&eyahat 15 ay devam ede· delemektedir. Tiyatro emekliyor. di benliğimden bir köşe gostere- nna da söylenmesi fa, dah çok 
. .\ttOQıiyorlar. ittihaz edilaıiştir. cektir. Ve b1l gayet tabit neticedir. Ede· ce~ için, onu 1Uphesiz 4eı>ıiııdeıt ııev bulmıvonmı ... CELU. SAHiR ____ .__. ... ,.. 



'JAPONLARLA MÜBADELE 1 SIRBISTANDA BiR VOLKAN BRITANYADA INGILIZ FiLOSU 
ÇINLILER MÜZAKERAT! ·DIKTATOLUK INDIF ADA MUTARIYET DA "FALERDE,, 

li 17 [A Al 17 B ~at 17 (A Aj Batav'i.·a, 17 [A.AJ Paris. 17 [A.G] Atina. 17 
Ber n, . Atiua, e ' . Kont Dantlav (D'andlau) ın intiha· K ı· b" . ·ı· f'l _ h d 1 h T 'Hk Ru hi B ile M. Pape ra· Diktatürluk iJare inin uzun müd· Krakatoa . nardag~ının 1·,ı b d \VCt ı ır ıngı ız ı usu· 

-- & y 8ll ge en a ~ a • tnın tas ikine ait mUuıkernt esna ını • . ':tane a . . . sında vuku bul:ın son ıııuliilı.atta Tlırk det devanı edece~i -•ö"cni\·Or. Ug!WC· 1 l d B . rıu "'arın Pıre,·e crelme rne 
1 1 Çinl 1 ha " .,, di+afan devam ctmeı\le< ir. 3 rıtan}a :lyanındaıı 1\I. Jonuri)e ıı J • :=- ~ herler Japon ar a ı er richa \ekili emli mc<>elesinin kıı· ı,iı. ı,en<lisini görmek Ltcyen 1.ıirırnç J' (J . ) h • • d"l 1 a· F"l . . T . . . k 1 - son -"4 saat ::arfı.rıda tal'tz"[. . nouuıer • cum uri) etpen er . So . ıntızar c ı me Ue ır. ı u 

d gerl'Tinligınw. art pan, ası ıçın uı kı\ enı ı ıı:;temc te o. mcL"usu knhul etmemi" Lunlnrn / ;:; • 1· 1 <l B . d arasın a 51. m- J ~ d d 1 ·ıa· ilm" . • rn ı•t er en• rıtan)a a muhtarİ}et limanda az kalacaktır. 
d 

.. b"ld' ugu :ıra n ık arını ıı ır ışti ebemınhet \'Erme\ iniz demi tir. bahir tezelzii.l!erlc mütcrafik. hıırekiitı olduğuna dair olan iddialar ,,., 
akta ol ugunu l ınnek· . Bu mu.ele. bir netice}e rapt:dil· litnııtis'andn. çtknn btlt~n oazete· Kl 1 t . J k d kt d ;of ub d 1 1 !:> 300 ı"ndı;/.':a ka)•dedı"lmı"ştı'r. .,.iddetle protosto etmi~lerdir. Bu 2C\at eınans;o ıas a 
t dir apOll ·uy·uetl · 1 en ı;onr. .,er m e.e mes e e· lt•rin butun muhabcratı resmen snnsi\r 'J' ı b e . j_ erJ !erinin ctkık \e mUzak rt:sıle halliue 1 d dı I d 'h '}"" ınem ektte yn ancı olan bir takım Pari~. 17 (A.A) 
Çinliler tarafından yağma çı11~1lacaktır. atına r. • , Spanya a l İl as ~imselerin Britıın~a~a Fransa ~leylıin· \l. J\:lemıın•o ( Clrmenrcau)nur 

edilmİ'1 olan imtı"yzlı Jap· Parlamentoda Cınde terhıs Madrit. 18 (t\.A) . c _he):ın~a~eler talık.. etmelerıne ı'~r. Jlıvali srlıhiyesi salüh kesbetmeı,ıe her· 
:ı ... . . . . ~ı ızhırı ınfıal e, lemı~ler \'l'i netıcc 1 • · 1 t ı· } · L <l' d !' 

On mıntıkasında tahaşsu .. 
1 

• t" l l . l'iıınken (Resmi) 18 (A.AJ ~lalıye na21r1 zararına hır ılıtılii~ 1 k . · . crnm o up nr ı ~ ııç ır en ış•' t \ ıı 
16 ıza l al ' r d'l . . 0 arıı all"şlar arastndıı Brıtıınjadn )1 ·me ı·t ·d· 

1 kfınunusanidcn beri i~tima et· ke~ıe ı mı~ \'e bu ihtilas ıle nazarct ht . h . l d • ll . r me' c ır. 

t 
• te Pario 17 {AA] ,. 1 da h' . . . .ı·ı . . mu arJ} et areketı o ma ı0ım \ e rı· e mı~ Ir. . . ınekte olan terhis koııferaugı Cınin me· memur ımn n ırı ııtılıam euı rrıı~tır. t . 1 la h J o 1 F Bı klem 'lı' 

~ıuırlar meeli4i isti1.ahlnrııı sıra r· , . 1 kü ~ . . d " d -d r. lhtil!i.s adilmi" olan meblag 21000 pe· anya ı rrn er şe) uen f'VC ran<:ı 1 1111 gı J 
. B' r cezı ıu m tın ın o ru an o ru, ıı .. olduklarını sli ·1 ·-ı d' Londrada ''lkdanı ,, 1 ·11n. muh fn,zn lllJ kar~r. \erın tır ın- kontrolu altında beş fırl,aya t:ıksim cctaya baliğ olmaktadır. ) emı~ er ır. P:ıı-i~. ] 7 [ 

nl'ncc rneb usan meclı ı 1 den sonrr dil k 1 1 1 1 tl · · .. 1.. 30 mı" Jyon bor'P "1 d • ah' e ece· o an as rnr tırne ennı ı 0 G t d"" F } • .';f ,~ nıan o• mu , ~vushırı·a t ı· iN G IL TERE D F ~~mai sit et ı :ıkkında mu:zakcrattn uin kişiye tenzil eden proı,rrıımt kıibül aze o ran mese esı Paricı, 17 [A.A İ\(~tine ğirmi-, .\kıslı kııdınla eden· 
unncaK:ttr},l • k etmiştir. Br program milli varidntın Arot, 17 [A.A) Sch:ıdetine mUrac:ıat edilmek U2rı ni -ıe mütnrf' de Frıınstz olmuş olan 

TEL S 1 Z L FR e og ııusa ·ı yüzde k,ı.rkını tP§kil eder· askeı-i mA· Dahiliye nazırı ":Uet dö Fran muıt· istintak hakimligine davet edilmiş olan \1. Dandla\· co·andlau) ın memuriyet 
Pnriı1, 17 [A.A] sarifin tenzilini de derpiş etmektedir. erilerini mildafaa etr ek için bir sendi· borsa sarrafı baron P. Ktımon (Pocqu· n tik cdilmi§tİr. Mum:ıilcyh 4-ll·2P 

M. Bri~ ıın (Briand) Kellog misnkı· Bu 'llrO!!ramtn icrasını kol:ı~la~tırmak k:ı teşJ,il etmiş olan Belçika tabasından emont) hakimin nezdine gitmemiştir le'a!;nğı Ren li~ anlı~ına intihap edil· 
Londra, 10 lı.linunuevel nın tastiki proj ini ınehusan meclisi- için Çin 6 mıtaı,a~ a taksim edileceı,. rahip Vonrek (Venreeclce) hnkkında Mumaileyh 30 mil) on kadar tahmin ui tir. 

Bıı glln l.ondranın .ve daha d~p;· ne te~di e) lcnü~tir. tir, Konferans a} rıizurnanda terlıb hudut h:uicine telıit kararı ittihaz et· olunan bir borç bırakarak kaçmı~tır. ~~;;..,,,;;o....,..,,;;;;;;;...,..o;;..,;;~.,,."io!' ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.,:. 
ruıu b~tlin ~ngilterenın en hU)Uk Vıı~igton, 17 [A. A] edilen askerlerin mukadd~r~tmt ta,in mi~tir. Bu tetLirin bu rahibin Gazet Btliviyava tüfek 
qlenceıı Telııa Telefondu~. . lngiliz sefiri M. Kelloga mllttcfil, eden planlarıda kaba! etmı§tır. dü frnn me9'c!esinbeki hattı hareket· • • 

lngilia T~laiıi neıriyat 'ır~etı gu_n hııknmetlcrin ~1. O\·en d. Yuıığ (Owen Tukyo, 18 (A.Al lcri dolayısile huknmeti \'e Fransız . ~Uneos ~\yres; 18 [A.A: 
den gUne cıha2larını ve tertıba~ını \e d. Yo ng) il~ .M. J.P. ~lorgunı tamirat Hariciye nazırı gllmrUk tarife"i adliyesini tenkit etmesi Uzerinc ittihaz ArJııntın hüktlmctı Santnfada Lıı 
bilhassa studyo~un.u o kadar .mukem· .ncs'elesinl halle ıııeııııır ola ınutalıas-ılıakkınd:ıki Çin-Jııoon ınuzakcratının edilmiş olduğu slıvlenmektcdir. Rahip Alman \'apurunda Boliviyap ızun<lcril 
mel ielah eyleJı k.i orta hallı sııııf n . . 1 . . 'l"f. . 1 l<l • L" "' k • '·t la 2000 t c k d g • • ıslar konııt1.: ine Amerikan üzası ıntı· ıır ıtı 11 a nıUncer o mu~ o ugunu ı •. ı enre gece arası Fransa~ ı terkedec· ıne"' e o n uıe ean ı~tn! mu 
l:ıaılıca ..bleucaı tetsız telefon koU· J' · · · d t · f 

• "'a • • • ı hap edilmi~ olm dıklarırıı bil<lirıni,tiı. ırmı§tır. cktır. ~a ere e mış ır. 
ıerlerı oldu. Eyıce hır cıhaz ha§lnu V . 17 (A A] 
~~ k~Z k•~~i J~~~I~ . aşıııct~, · ============~=========================== 

,, d' · · Sa• t 1. . H Amer ka, .t\\ u turl :ı, Sa\ İ\ ctB.us~ a. 111 ~ ~ l 11 :~n ;:~:n::;: :zan~~~iy~r~ ıııın ıuu B . tan, Hah ı tn~, Siyn~ -.e De.· J ş G A L F A c J ALA R J 
T ı . 1 r • ı. -d ıuıııı ' L ı 1 r ı' et rııı<len ibnret ' c . • e ,ız te cıon ne§rı) atının ne wı ar •·•·· ı d'b" h' d ı·ı d · m ml k~ Kc o mi~kınn Wlko~ı ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,~~~~~~~~• 

teı-a" ... ı C\ e ıgıne ır c ı e .:ır 

ketin So\~•ğiU d i mu:ızzam bi, aı men mm kat ctn :ı:l rd"r. Arn.- PARIS VE ATINADAN ERMENi 
l i 

,__ · k b' 'd utluk, P r , bıı, H tı, L brr 
a11 ul4W uı r cı ın:ı mm ı arc~ınt . 

ITALYANIN 
HARUNREŞIDI 

J 
~lt·o.hur in iliz muhnrrirı i Lad 

Drummond Hn\ \azıyor: Mo oliı 
omıın yazılınn~a seza bir mact'rap 

stlikte buluıımuı:tur. Dalın dogrıısl 

\1o~olini ancı. kiziııf'İ ns.nn HaruııRre 
idi olmuştur. t\lo,.olini Cmnpaoıı 

:ı nlisin<le innnılma\ncqk dcreceıl• 

ni i tiınnller oldu~unu ".:I\ ııı olar.ıl 

· .. itmi~ isede ı,endb,ine koıınat ·rnrı c 1 
d 

1 
'J' Paruın a ~ Porte 12:dcn ibaret la 

ar gemesı ır. di'!t!r ~celi IIJ ınlekctte ınualıeJe i VE RUMLARA TELGR ,l~FLAR nporlıır ıılam:ımı,.tır. Bu vazhet lrr 
Şimdi §İrket Portlım pinse ~~)d ta-tik ctıııi lcı·Jir. • ft ~sında !lfo ıılini bizzat t:ılıkiketta bu 

ruıına ııam )Ctıi biı lıınıı iu§a ettırı)Ol Ü y ınınnğa karar ,·crıni3 •·e Lir salı:ıl. 
Yeni bina vfüıat ye azamet cilıctimleı rınan r ngnn EVELC E HUDUT HARiCi EDILMIŞ KOMiTACI. 'ı•hdili kt\afot edip Forli şehrine giı 
Londrl\nın muhte~em binalariyle rekn· :\Jelburn,l 7[A. A) l ı · d ni~tir. ?ıfosolini kn ı\'e.en ve ükldlı 
bet ede:ektir. ~O kedem ~rsa ilzerinc \'iktoı)R c,aletinde ,ukua gelen 

lıtna edılmekte olnn bu bıruı tam ya· orman yangınlarının ıın him has:ırata LAR iLK 'TAPURLA TURT7 VATANINA 
ıım mil} ~n lııgıliz lirnsına mal ola· ebebi} et Hrmi§ okluğu sö.denmektc· 

1'-
caktır. Bıua kt)ınettar 10000 kaden dir. Bazı §elıirler \an tıı tehdidine ma·ı SALDIRMA"[( JÇJN YOLA ÇIKMlŞLARDI 
•nlı ıemin ederP.ktir. 1' eni l.ıinc •M ' ·n.lm··· ı . _ · d. - · .[ ''\ .. _, .... .. ~' e. u;ıgıı.nn ııı - ıne~ 

a.okuz ıtunda bulunacaktır. Bunlarua tinin tcbdıl etmesi sa · de k rtul· 
dört\1oden her biri ııiındiki Liuantr muflardi Fakat bir ç~ U::\'ler u harp 1 
tulu 4G ve anı 25 bdem olan en blı olmu tur • 
~l1k stunudur bunun iki nıi!li bUvUk AM,. ERT T.? L , 
lUfllnde olacaktır. ~ u~ A ILAR 

Muharriri: KEMALETTiN ŞUKRU 
- 19-

Donanmadan karava asker 

nrı dolıı§mış, hal'.<: arasına karı~mı 

'ıakknl, Pkmckçi, lıı>rber, mPmur, p · 
:ıs yclhrısıl her sınıfa mensup halk i 

.. ırıl mU.,.tUr. 

Mosolini kenJi kendine hafi' el ' 
:ıparak bütün fennlıklnrı kendi gli lı 
le görtilkten °onra Roma\ n a\ det e~ 

E>mi tir. l\tusolininin a\detini mııt -ip Forli ş J.ri bclt:dı~ esinin bü) il 

J 
Otonıobil kazası 
3.754 numerolu otomobil 

dün gece f;alatadan geçerken 
] 8 yaşında matmazel Estere 
çsrpnıış rn ehemmiyetli su· 
rtte yaralanmasına sebebiyet 
vermic:tir. 

k ndini denize attı 

F enerdP. oturan yağ tüccarı 
45 ya5lnrmda Kiryako Ef. iş· 
lerinin f.cna gitme$İ dolayı~ı 
ile .intihara karar vermiştir. 
Kirynko Ef. dün bu kararla 
Haliç şirketinin 4 numerolu 
vapuruna binmiştir. 
• Yapur Fener açıklarına ge

lince Kiryako efendi kaldınp 
kendisini denize atmı~ur. Bi
raz sonra meyu adam polis 
memuru "Hakkı. Halim ve 
hmail efendiler tarafından 
kurtarılmıştır. 

Feci bir vaka 
Diln gt'ce U!>küdarde feri 

bir \aka olınu~tur: ü3küdarda 
oturun hacı Hüseyin Paşanın 
gelini medilıa hamın bundan 
)ir ıııiıdddet C\ l Fatma ismin· 
de bir kadına 800 lira bor<; 
\ermi~tir. 

Bunu i~iten Ht:beyin pa~a
nııı Mustafll 1 ey dün ~er·· 
Mediha h:mımı ziyaretle hıı 
hareketin dogru olmadığından 
para::ıını oteye heriyc ::ıtım:
nınsından bahsetmiştir. 

Mu~tafo be\· ak'i çeYaJ 

:ılınca tabanca~ını r1karmı~ 
Mediha hnınıın ü-.tüne 
dnkuz el ateş etmişdır 

Bunlarda ba§kıı Lir de ımper stil • 
l)olu olacaktır. Dretnotltınn fe\kln VE SON MISAK 
!tki gayet cesim harp gernilpı·inesupe. 
!rttno denildiği gıbi m:ılum \'e mc' 
cut ıtııılyalann fe, kımteı, i !iılUd' ol r 
•euper attld~ o•deniliyor. Super stııd~ o· 
bun ittifaı bın:ımn tı~ kntını i,.!!5l edt 
cek •e geni~ligi 40CO kndem olacal,t•ı 
Bu studyo tam 1000 musik·~·nas ,, 
diger car.'ntkiirı ibtıllp edcbilec~ı.ti. 

~ıkanlmadı. · 

Filo amırah ertesi gün hii· 
klınıet!c telrnlsa ge~ti. 

Fransız~ İngiliz, Itnlyan ~e
furethaneleri erkanı da gclmi. 
ler. sefaretaneler açılmış, as· 
keri hey" etler buralarda çalış· 
mağa başlamıştı. 

Hu polısler niçin geJmi~· 
lerdi? .. ne yapacaklardı? 

Türk polislerinin artık ne 
\'azifelAri ka1 mıştı? 

Küstahlık başladı 

l ~ ı, umum memurları nılolunmu • 
ur. Foılide Fnşist fırkasının 2000 ki· 
i c bııli:T :ıırn~mdmı 1800 kişinin k 
•tlcri terkiıı etlilıııi~tir. :\IQ::ıoliııiniı 

Çıkan kurşunlardan beşi Me· 
dıha hanıma, dört dane--i de 
pa~anın torunu 4 ya~lnrınrla 
Fatmaya isabet etmtştir. MN·· 
ruhların i~isinin de hayatıdan 
iiınıt voktur. Carlı kaçmıştır. 

Vapurda vefat 

Bu stud ~oda toplnnııc.nk g \nidc 
'an'atk8rların terennilm 'c t. ımni ecir 
ct'k parçaların ne kadar muhteş mol:ı 
caıı tasavvur olunsun. 

5tud~ olar wı dııireleri lıarıcl nUrl 1 
tıılertfon tecrit cdilmi" oln• aktır. B:ıır 
nın merkezi bir Kul j!ıbi olac k ' 
ıtudyolar bir biri Uzerine , erle tiril 
cektir. Kulenin Juyıırları gayet kalıı 
elacııktır. 

Her SU.ili\ oııuu inıizar, 

nıuheı;diq. ilan, i tirna 'e ınakf's ı.l ıi 
l.ri olacuktır. 

Binada sekiz pro'in; altı inıiz 
bir lcahtll, bir dram asri sı Ud o ı 
c;laca ktır, 

Vdha•ıl 1931 sene inde ikm; 
edilecek bu bina LUllln ı ibantn olnıas 

'bile Avrupanın en mUkemm 1 ' 
'tll\l.Uaalll tolaiz netri) at 
olacaktu. 

Fuhuı ile mUradc-1. _ tn 
fuhşi) ata karşı btı uk hir m cn<lrl 

"batır lanı or ' "eni kanunlıır tanzin 
edili) or. 

u il 

Fransız ve Jngiliz askeri 
hey· etlerinin refakatlarına 
Tiirk zabitanı ve me "ınurları 
ta'yin edildi. 

Diişman. elindeki miitare· 
ke name muccbincc lstanbul
daki n\rıes::ıesatı a_kerivevi. 
cepbanclerin, tersaneni~ t~s: 
linıi 'e muhafoza altına alm
ma.:ı talebinde bulundu. 

Ilk iş olarak milletin silah 
ve cepl·ane ine vazı~ et etmeği 
dı'ı~ mmı1:,lerdi. 

~er } er işgal 

1 
Zeytin burnu, ahır kapı, 

'e diğer bazı mnlrnllerdek i 
a-.keri mi'ıes::rselcrimizi Frnn· 
-.ızlar, Haliçteki terı.ane ile 
kara agnç ii:.-ekaııesini Iııgiliz
crin bahrıye askerleri \ asıtası 
ile nıuhafa1aya aklılar. 

Bu. ilk ı nce şekli bir rne· 
, 'nı ha in<lc ,.oldu. Hiç bir 
ı ... di .. t çıkııuı<Tı. 

~elli idiki d0§-.ıan, vaıiyeti 
DtıtuDLılen çare vo kanunların rıı n o nlayıııcaya kudar kurnazt:a 

hu fuh~i e.t rncs ele inde dıılıi knd 1 :ı_ erkek ara•ın<la mü a' at 1 i ı· 
0 

~ lını akct etmcğc karar ver mi§· 
aıcı " Yni ton.l7[A.\J · 
c.akUr. Şimdi) e kadar talubııt fuhu tır. 
yolunu tutaıı kadınlara mUnb ı;ır ıd Uei icuınhur !\f. Koliç llk giinle.::ıiıı halk üıeıinde 
Buı d:ın sonra bkckleıede te ınıl f'd Kellog m· al.mm tasti!\ına bıraktığı tc'sir evi bir te'şir 
lecektir. yani sokakta cra~ ı ful ı d . 
maksadi le erkekleri davet td"n ka air ge1 J1 'e~ihr.ya hu gCr olmuştu. Hiç bir taşkınlığa 
dın ne ceı.aya ~arpılırsa kndınlıın dııl M. K<'lioğn Ha' r şehri ta- meydan verilmiyordu. Hatta 
a\nı maksatla davet rden erk k dal rafından t ~tim edilmiş hu ciddiyet karşısında karşı 
b~ ceza ile tcczi c ed lecektir. şeı olan alt f 1 1 · ,·aka l d b' ın ~a em e nnza . yaygaracı arı a ır az 
dava•ında cezai nnkti \erilecek 'e tr etmiştir ~inın· J d" 
~errUrU halinde l alnız hapi.s ceıa•ı • ış er ı. 
•>in olunacaktır. • Zahiteri sükun 

Artık miitarekenamenin tat 
bıkatına fi'len girişilmiş de· 
mekti. 

Harp mı\nasebeti ile sene· 
lerdenberi kısmen kapalı ve 
kı~men iaşe ne1.aıyıti namına 
erzak anbarı olarak kullanı· 
lan gümriik depolerı açıldı. 

A vrupadan artık yolcu 'e 
tfıccar malı -.erbe::;c;e gdelıilc· 
cekti. 

Rum ve Erm<'nilcr 

Böyle düşünen yardakçı 
alayı rıhtımdan vapurdakilere 
mütemadiyen bagırıyorlardı: 

lıir icrnatı derbııl Itııh anın her 1arııfi 
ıı ~a) i oluıımu§tıır. V icdanılıırı pcl 

rahat ulma) an memurlar her arı l\fuQo 
tininin r.ulıur edeceğine intimr edere! 
"'Ol et endişe içinde bulunuyorlar. 

- Haydi.. ne duruyorsu· 
nuz?. ne heklivor::;unuz? çık· Refi kararları 
:sanızya? Ali kıırnr he, •eti riyn etinden: 1 

Vatan toprağından ko\ ulan mirin i galini muteakip C nnk ı, ı . 
d "k .1 d k 1 \ e bilahare Bur aıJa bulunun 

\ ~pur .'.ll • .::ıer:scrı er e çı ·ma"' ıltilıal,ı müteakip. m un rı tel-r 

ıçın can atıyorlardı.. Uzun, Çanak knle) c geler ı, mUcndelei mı 
sivri ve sivah sakallı, altin o{) li)enin neluıycti{le kadnr bir ılal 

ı ·· ı·l" · } . tl b. . ı:ı. kıt'asma O'itlct etmeme ind n dola\ ı 
ıı\. u. men ıu "ura ı n eı· n 1 . t' 1 2r: F ı 

Rum ve Ermeniler ilk "'Oi- l ursa ı ~ e ı ma ısusa ınu1 ., , l 
1 nıeni,Haçatoryan, e iııe mcşiı a 9 tnrilıli kanunun birınci madde ir 

cu rnpurunun gelmesini sal.11r· çantasını alarak ilerledi. tevfiknnnispetiaskeri'e ikatedilm· oln 

sızlıkla lıekle~iyorlardı. Bu herif, avdet eden firari· al.ıık ahra topçu 'ılı b:ı§ı ı Hnrı Ş 
Çiinkii evelil lstanbul<lan ki efendinin kumnndanlıkt:ın \nki olun 

1 ler ve kovulinuşlar jçindc en da\'cte ıcabet etıni~ er k nıucadeli mil· 
hudut haricine atı mış bLitün dı· .:lı·. en azılı ı'dı'. d Ça 1 ı 

• 11' , !he sonuna ı,n ar ıuık ı,n ede ka 
komiteci erkanı. mel'un te~· k ki <lı~ı tahakkuk e~ !emekte i dr, 1n i· 
kilatlarının rüesası hep bu Vapurun parınn ·Jı. arından 

T k 
rıhtımda kaışı çıkanlara erme· liz 'c Yunanlılarla t ması olmama ı 

ilk vapurla iir · vatanına , e nmali milli~ eye muhalif harek·tı 
saldıracaklarını Paris ve Ati· nice seslendi: hakkında bir ihbarın ademi nıkuunu 
nadan Istanbu 1da ki kafadar· -· Otomobil hazırını. am ı milli)e ııle} lıinc1e bulundu u 

H h H d
. \l.aruıatmı \ermemektl oldu umL 

larına telgrafla haber vermiş· - er. şey azır.. ay ı he) ·eti mahsusca mumaUe~ h hakltını.l 
lerdi. en ... beklıyoruz... l"erilmit olan 12 nUmerolu kararın 

Nıhayet beklenen hu iJk Haçatoryan azamet ve gu· ıebd·lli· ile ~ıın~nun i~ın~i . maJ:Ie i 
vapur Marsilyadan geldi. rıhtı rurla merdiven başına douru mucıbı~ce nıabetı ask.crı:e .ının katına 

ı:ı mUttefıkan karar verılmıstır. 
ma yanaştı. yürüdü. Orada duran karşı· Ali karar heyeti 

Giimrüğün ünü Rum,Ermcni lıklı Türk polislerine bir na· İngiliz muhipleri cemiyetine dahil 

ve Yahudi sürüleri ile dulmu. zarı tenezzül bile atfetmeden. vldu undan dolayı dC'vlct hi1ml'1 ' 

d d 1 k '- ·ı k be · mtıe c atım1ı ademi i tıhılaının:t 
"tu. Ellerin e men i eri, gü· ~ap ·asını m c çı ·artp rayı h ... he) eti ma susaca karat'- , erilmi olan 
vertedekilerle tanıdık olsun ııezaket selam vermeden geç· Adli~e b3ş mufeui~lerin~en AbdUlkc· 

olmasın selamlaşıyorlar ,.e ınek istedi. rim h~yin, o zanıan Adli)e mu tcşarı 
çılğınbri esvnç içinde yayga· F k bulunmu~ olan Sait mollanın tecıl\1.ı· 

1 d a at... 7.Unden siynnet ga) CSİ)lC diğer bir 
ra koparıyor ar 1• arkadaşı tarafından İngiliz mulıipl ri 

D. l t sı'k l h ·ı Fakat bu küstah ermeni· ıp oma ve a arını amı . . . . . . cemiyetine ka)dettirildiği ,ekendi ı· 

Bu sabah çengelküyOnderı 
hareket eden 73 numerolu 
Şiıket hayriye vapuru köprü· 
ve vakla~ırkeu yolculardan . " . 
biri kalp sektesinden düşilı, 

'efat etmiştr. 
Poli~ ve deniz sıhhıye me 

murları bunun üzerine vapor 
volcularmı 15 dakıka müddc 
di~arrya çıkarmamışlardır. 

Bovle alelade hir hadise 
\ i'ızlınden bir \ apur halkın 
dı arıy.1 ~ıknnnaınak doğru 

bir hareket <legildir. Mercii· 
nin nazarı dikkatini celbedc-

Eş) al arı karı .. tırırkeıı 

~ 
c -~ 

ll:ıvdur isminde bir.adam 
dun g ·re Kum kapıda bir""" 
gi.1mi .. , öte beri çalarken yakı 
lanmı tır. , _______ _ 

Ankara Palas. 
(ANKARA) 

B ıtUrı oı.lalarda telefon. sıcJlc 
SU) u, kaloriferi ,ardır. 

Hu u ı b:ın)Olu apartmanlar. Bunlnrt p:ırlıımento ·a tavshe eden Baö-dattakı türk eı;;irJcri A k h k h' . 
he)'et cla11ilire nazırının te•kil eyledi· O "' nca · yene er ·es za ın 
ği koını \ on;'ur. .. H:ırbı l nıuıııi esirleri bakornsın· siikı1nun muvakkat olduğunu 

olanlar birer, ikişer vapurdan nın ıkı kolu bırden çelık men· ııin böyle si\:ısi cemi,·et \e ,·aı.i)ctlrı
çıktılar. gene gibi dört elin tazyıkı \den mliteha§t bıı'unduğu ve harcklitr 

lf d k Jd e kulakl d millive tarnftarı, seche sahibi bir 
Müteakıben sekiz Tiirk polie a _ın a .8 . ~ v . . ar~~ı 8 ıneıu

0

ur oldugu şa)anı· itimat bir c.;ok 
O daları" fıatlnri: 6-8·10 \ e 12 Hra 
J rr. A merılrnn barı. orkeıtra, t'r 
el• ve kncldınlara mahsus perıı 

J, fu' al onu, çama§trhane, garıı • 
teni ,J,UtUphane, )ataklı ngonla · 

. J' on i.ı;ırıı erk< k ve kadın fn,.,ilte- ılım olup Bnıı-d tt~ı kulan !ürk e•irlel'i· lıise<liyor ... , düşmanın, bilahe· 
r~nı.rı en ıııunıf s.ınalııı uıdaıı milteşek· nin nıcınlel,et.ı~ıuc cc lıınc nıu~vcn('t re dolu dizgin saldırmak için 
kıldır. Bun ıınn ııra ında dahilire N olmak üzre Hılıılıalınıer ınerlrnzı unıu. . . 
z•tınıı z , si Lud l!icJ,ı:;, Mıs kelle uisı Barı dut Elçıliğimiıe l enitler Lııı i;iımd ıden hız oldığını anla· 
n ~lawwı Miller \ardır. ' fi.irk lirası &önderıni.tir. yordu. 

me'ınuru geldi. Diirdü vapu· Turk polısının cıddı. kat ı ve 2c,ııtın ~clıii.dcti sarilıalaridc telıııkkul{ 
run içine girdb Diger dlırdii amirane hitabı cınladt: e, lemi a olnıaT!ıı he~ eti. malı~nsamn 
de merdiven başında ahzi me\. _ Pasaport!... ';'·JQ numnrnlt mazbatocındakı muma· 

B 
ilt? h Abdülkerim l C\ e ait kararın 

ki ettiler.. ( itmedi) rehne muttefilcan !tarar 'erılmi~ıir. 
ırketinin ncentolı~ı. 1 
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AFRiKA ORM.A.NLA.RINDA VA!!§..1.·CANAVAR AVLARI: 7 -. !ZONCUtDA"KTAIDit-ENCU}1 
a • r. · ı ı - ~ · m • • m r BAZI IÇIN 

Afnka ortaiında senelerce dolaşmış hır Fransız avcusu·. MÜŞAHEDELER TALIMATN 
nun müthiş ve heyecanlı maceraları 

Karargahınıız filleri vurduğumuz yere naklettik. Zaten usul de böyledir. Çü.nkü 
vurı1lan bir fili kilometrelerce ıızakta bulıınaı1 kararğaha nakletme!( miimkiin değildir. 
Bir filin ik.i tam tuttuğu hisaba katılırsa htı usulün dogruluğu anlaşılır. Bizde 
arargahınıızı fillerin Tanına getirdik ve bir müddet için istirahata koyulduk. 

Vurula ·ı n~sıl parç. anır! 

( 

n bacakları birer birer 
arın üzerinde sürii.klerler. 

ç nra kanımın. derisi ıula.nt 

b r şekilde açılır. Deri ve ka
" •ı açıldıktan sonra bağırsa-

ar dışarıya çıkarılır. Bağır
!aar çok ağır olduklan için 

b ameliye hayli güçtür. Bu 
r anzara insanın tuhafına 

li) or. Sanki çocuklar top-
/ mamışlar, kocaman bir 

' tığın üstünde oynaşıyor
Beti Blavt her kesin seYdiği bir sinema artistidir. lşte . Ciırer, kalp ve kara cig"'er · 

0 hususi hayatından bir levha •. 
ıl arıldıktan sonra, filin ===-====-==-=-=-=====-====="""""===-:::s::ı::=-===== 

1 r m tıpkı bir mağara ~bi· edecek tir. Temsillerin bu tun programı 

) i. Bu mağaraya on kiŞi gi· Yarından İtibaren tiyatro ki~e&ine talik edilmi,tir. Suva· 

r- •. k n içinde bu mağarada FR \~SIZ TIY ATROSUNDA reler tam eaat 21.15 te ba~la~ acaktır. 

l l B r. l Mekteplilere mahsus 23 kanunusani 
c ı~ yor ar. aş ta noparı ır. HUGET DCFLOS MORIS ESKAJID . . . 

.. .. • çar~anba günu saat 16.30 da verılecek 
l undan sonra butün gayret· ve JORj LAFO~ un i~tirakile tem:::ille· • . k k k b'l 

r.-ı· · ı · ,ç • u • usu3ı matıneye ız ve er ·e · ı uınurn 
ı ıu ır tara1 ma çenrmege rine ba~layoılar. Ilk temsil olarak 1 b u· 1 · · t' k d b'l • . . ta e e ve mua ım erı ı~ ıra e e ı ece· 

ınlıa ır kalır. Çeınldı mı, );ICOLLE et :s:\ \ERTU Feliks l\:an· ktir. '.\Iadam Huget L'A'.\IIT fRlTS 
ı ameli"e tekrar baslar. deranın en g!Szel komedi~i. Hu!!'et Du . . . kt 

J ~ - pıye~ını oyna\·aca · ır. 

rzt on birden seki:e kadar flonun gi~eceği tuvaletler bedu~ i pener Hamiş: \1uallim \:e talebenin hu-
< 1 1 ı pde11 bu mıişkil işten hanım t>fendilımn cnzı:ırı taktirini celL· , iy<'t vnraknlarının il.ımt meC'buridir • . 

Beyni en küçük hayvan 

TiYATRO. Sl 

Bu akşaTT' 
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[Birinci eayfadan mabat[ 

Emanullah ban .. 
Vo"Le)rbol turnuvası Bu genç ve çok kıymetli adamın 

ismi cAmenullah han• dır. 

M A G L u p mad;tmnnııllah hnn• neler. neler ynp ATEŞ TAKIMI HIÇ 
LMADAN TURNUVA 

Efganistanm ba;ma geçer geçmez 
B } R J N. ille İ§İ Efganistanın mUstekil. bur \"e 

medeniyete suBllmış insanlnrıo diyen 
hulunduğunu ilnn etmel~ oldu \"e bir 

'ordu ~aptı. cısı OLDU 
Beyoğlu Amerikan kulübü 1 iht' d k z· b" k Medeniyete dogru .. . dü ıva e en uvvet ı ır teşe · 0 k d F.""' •11 •• tarafından tertıp e en voley· k - - . zamana n ar ıgan mı etının - b k lan a- . uldur. Galatasaraya gelıcc. kanını emen şeyhleri \e derebeylerini 

(bol _musa a ad ' un a):nı Kabataşı mağlup etmek sureti· ezdi, kndınm hur olduttunu illin etti, 
kulüp salonun a Ateş 'lie Ka- le Ateşin karşısında dömi fi· memleketine tn)) ııreler aldı, Efgan 
bataş takımlan arasındavan- z k z A Gal şehirlerini bir birine demir yoUarı 

l l 
. J r na e a mıştr. teş · atasa· ıle baulama-a rahatı 

ılan Jina maçıy a netıcelen· da G " ı:; ,. ,.. • . ld M" b ı. ray maçın alat~aray Anuranın muhtelif memleketleri. 
mı§ o u. usa analar, baştan abandone ederek mağlup oldu. ne ve bilhassa ·Ti.irk h e•ye bir cok 

baş~ heyecan ve alaka ile Finale Ateş. Kabata kaimi. . ~ız ,.e eri.ek tnleb~ gund:rdi: 2e,ces 
takıp olunuyordu. Bilh~sa ~ _ § § tlc beraber uzun bır tetkı& se)ahaıı· 

fin
al 'akl t . Zardı. lıfamafi buı~n ma~lan: na çıktı. Amıp:ının her uırııfında 

") 0-§ ıkça ve netıce nı kazanan Ateşın vazıyetı, '1u, Uk takdirlerle kar§ılandı. Askeri, 

tebelliir etmeğe bU§layınca, Galat~araya bir mağlubiveti ıe~ni, 2.irai, ilmt bir çok muesseseler 

maçlann etrafında biriken olan Kabataşa nczaran d~ha 'i) aret etti. 
hararet ve alaka da tekô.sıif çok emindi. ~iha) et üç ny e~·el memle~etine 
etme;ç.e b z t "1 , I' • D A u nı) et ve §U karar ıle avdet eıtı: 

" 5 • aş amış ı. .ıf amaı ı, ün, merikan kulübünde, Efganistıın Türkiye gibi hur, murtakil 

mıısabakalann tarzı cereyanı· hakPm lı1. Grodetskinin idare· \e medeni bir Anupa de,leti h:ıline 
nı dikkatle t~k~p. edenler, sinde, bu çok ehemmiyetli 

0~~k. • 

turn_uvada ~ehn;n';Zın e~ kzıv- maçı yapmak için kar§llaşan Turkıyeye 
vet!ı teş~~kutle~nı temsıl eden iki rakibin takımlan ö ·le benzeyecei'S'İz 
ekıpler ıçınde bılhassa "Ateş,, ·a·. ş ) . o • l ı. \le derhal işe girişmi§ti. En•clce 

namı altında turnuvaya gırcn. Ateş - Bedi [kaptan) Yu· ·Kabil· de yUzü peçeli dolaşan zevce· 
Fenerbahçe oyunculannın netı· sul' lsm t S d" A.,.. ı' ,r. ~ini tıpkı bir n\Tupalı kadın gibi ge:z· 

k 
~1· ld k J• e' a ı, Mız. ut;ı. d' b lad od daha ceye en uvveuı namzet o u ·. K ba Jb h . · ı. ınne e :ış ı, r uyu mUke· · a tm: - ra ım (Kap· ı b' L ı k k · · ı Zannı gôrüyorlardı. : . . mme ır a e co mıı ıçın mUtc ıatı ı 

Üı dô t di l tan), Sadı. Edıp, Jhsan, Vıl· elbettirdi. Ukin duşmaT\ uyumayor· 
~ _ ç· r .. sene r ):apz a~ dan, Osman. du. ~ıu tak il w~ ku\"\etli bir Efgnni . 

butun resmı ve gayn resmı llk d A . uınm bir gUn Hindistanı tehdit edebı 
müsabakal.a~da temayüz eden ... , .evre, teşın mah~u.s lecek bir kudret olnbilece~iııden kor· 
Fenerbahçeli voleybolcıiler, faı_kı~etı altında 12-15 bıttı. anlar 'nrdı.Salalıhetlrri tahdit edilcıı 
Ateş namı altında girdikl,eri lkıncı devrede Ateşin t,efeı;ııu· a~iret ·be) !eri, menfnatları kurlenen 

b t d d 1 1 
.. 
1 

ku daha kuvvetle hi.ssolunu· şehler derhül halkı a)aklnndtrdılar. 
u umuva a a ıa ı raten T k •· ·ı· ı · d b" • d N k" b d d 11' 1 şar ... ,. a)et crımız e ır wman· 

ateş gi.bi oynayarak na zan ) or u. ete ım u cvre e 'ar patlak 'eren i ~an gıbi bir irtica 

dikkatı celbe muvaffak oldu- Ateş takımının 15 puvanına başgvsterdi. 
lar. Ateş takımının biitün kar§l, Kabataşlılar arıcak 4 * * 
rakipleri yenmek surctile fina· puvan yapabildiler. Emnnullnh hıın bir sani)C dü§ün· 

la l A k 
mcdi. Efgan milletinin zencirlerini 

yak aştığı. sırada karı:ısında teş ta •ımı bu suretle hak· :t koparmaktnn h:ı~kn emeli olmayan 

iki kuvvetli rakip vardı : Ka- kı olan birinciliği almış oldu. ı;cnç htikfımdnr zerre kndnr teredduı 
bataş, GalatMaray.. Tebrik ederiz. Yapıl.an tasnife tmedi. Şehlerin, derebe ·lcr:nin. 

Kabata§ takımı. Be§ikta§ nazaran Kaabta~ ikinci ı·e Ga· o~ndar çok ~n?lnra \ "C fedakfırlıklıırn 
ku1ıibünün voleybolcülerini latasaray da uçJncı1dür. mal olmuş hır ıstıklal. \{' h ırri\cti gö1 orc vre kati tmel rı w oz , umama· 

Jı. Bir kardaı muhar besini iste· 
nege kabal et i. İki a} danbcr 
bütUn dun~ ıı gazeteleri hu karda• 

SON MiSAK MiS GLAYÇ 
Ankara, 18 [A.A] .:a~gıısının · tafsılüti~ le doludur. 

Gellog misakının tastikı· firminci amn Efgan hudutlıırınıı 
na ait kanun layı hası B.M.M. okutabilen bir iki medeni~ et :ı:er· 
hariciye encıimeninden tas· esini kapu dıcan dmrk için tı)akln· 
viben gccmiştir ve ınecli ıan, bıı§tnn b.:ı~:ı cahil bütUn bir ıı=ürl 
heyeti umumiycsinin ruzna· 1.arq ~d:ı ~~anullalı, tnm bir ı,nhro· 
mei müzakeratına dahil bu nan, h~ hlir~ı)ct 'e istiklal kalırama· 
lunmaktadır. 01 oldub:ınu 1 pat etti. Kılıneııu çel>ti. 

·n·eln hır a\·uç tarafıarlariyle heraber, 

Ankara _hastahanesi onra tek başına Efgan istik.lalini. Ef. 
•ım hurrieıini mtıdıı.faa C\ ledi. 

Mis Glayç 
Manşı yüzerek iki defa geçen 

lngiliz kadın yi.ızgeçi Mis Glayç. 
.IUıel bir kadın olmamakla 

Necati beyin 1·efatı mlinase· 
betüe Gireson mebusu Tank bey 
tarafından verilen sual takririne 
Sıhhıye nekili Refik bey ceı:ap 
venni§ti. 

. Bu. münasebetle meclıste mü· 
~ım bır müzakere cereyan etmış· 
tır. µ,eJik bey. f\ccatı be~ ın te· 
daı~ı~dc hata olmadıdmı bernn 
etmı§tır. • 

Ankaradan gelen bir telgraf· 
11ame~e göre Refik bey be~ ana· 
tında §lt sözleri söylemi§tir. 

"Ankarada yeni bir lıastane 
yapılmı§tır, burası i'in cc11cbi 
miitehassı lar celbedileccktir . ., 

Hırsız hizınetçi 

beraber, şöhreti alemi tutmuş bir 

kadındır. Şiwdi herkes biliyor ki, 

Şöhret senetten de, gUzelliktcn 
de UstUn bir cydir. Biııaenalc~ h 
rnan.,1 ge en ,e Septc boL?azını 

ge nıe· d l" I .. ge e çalışan bu km" et ı Beşiktnşta oturan Irfoıı iı:;· 
ngılız kııına ı~cndisi gibi ka\ l mindc CT('IlÇ bir hizmetçi ha· 

sporcu İngiliz zenginlerinden bir nınnna ~it 200 lirayı çalarak 
~oklan talip olmu§tur. kaçmıştır ' 

' Scipion J?ozlerini yavaş ~'a\ aş 
Vildere dikti. Agır ngır elinı u· 

SERGOZEŞTJ,ER ROMANI: 35 

KJZJL KORSAN \zattı. Vildcr de elini uzattı, Scipi· 
on bu eli duclnklnrına ııottlrdu. 

FEJS' l?ıl O RE CO O PER Bergul wbi l ollnrı (,ııtılaştı \C' 

~ zencinin başı dtı')tu. olmLı ... tlı. 
Korsan nazarlarını ngır ngtr Arl,a taraftan hayd~tlar ha· 

etmfındnkilerin Uzcnndc doln'"'tır- gırdılnr: 
J .Dudalilan biı şev sodemekivin - olUy d · t d' "le · cmze a ın, ın rı 

O) nadı . Fakat mudahelcden sarfı· de ipe ... 
nazar ederek papaza dundu, So· Direğe tal,ılan ve ucu ilmik· 
\Uk ı . d 1 .. F'" nr tarz a : enen ıpı ındınu bogaıına geçir· 

- \ nzifenizi ~ apınız! dedi. diler. 
~ onrn, ho\ le bir manzara va Fid : 

tnhnrnmul edemi yen mUrebbi ve iıe - G6zlerim kapansın beni 
~ el,ıldi. • d ' ondan sonra enize atarsınız, de· 

Bu esnada pnpaz, boguşmadn di . 
agır U'"rtle ~ar lanan ve gittil\çc Ro~ssignol haykırdı : 

Ac:ilcr Kabili zaptettiler, genç hlı· 
ümdann 'en iden ) aptığı Darulaman 

Ş"hrini tahrip ettiler._ !'\iha) et Ema. 
mullah tahtım ,.e acını terke mecbuı 
oldu. 

• • 
Diyorlar ki. Efgan ihtililli :KırnliÇt 

;urennnın pr e ini kaldırma ındıııı 
ka, ruık alını~tır. Buna iruınınak içiı 

ıı bir mecu i hintli. )ili uıtıı bir E gan 
dilencisi olmak lürundır . 

Hakiknt şudıırı 
Bu is\an mAdistanı daha uzun 

m ddet ellerindr esir tutm:ık nh etinde 
bulnnan A uupıılı gafillerin e~eridir. 

·c olursa ol un, Em:ınullııh hnn 
yirminci n rm Ortn A )ndo ' F-nm ı • ıı; 

lı ) ık 1 ir inkil&p"ı"t ol::ıra!, tnrilı 
irecektır, 

Bü~ tik Lir inkil:ipçı.. E\ct .. Çun· 
ku tnrilı, esirlerine hUrrİ) eti L:ırlıaçl::ı 
kabul ettirm e ralı ırkcn tacını 'e 
tnhtırıı feda eden Enınııulla b lınnın 
~nhsın<ln buldu. 

2 ıf) n Scip onun 'Mınıı gitti. - Bitirin artık ~unun işini ! 
- '\ \TUm, d di , artık son O sırada papazın sesi duyul·\ 

ı. du : · 

öğr~nenler ıçın 
beş alf ahe dersi 

f 
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1 o 
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- Durun,, durun ! GUnahın1 O vakıt murebbiyenin aih-
çıkartayım. ninden bir şimıek geçti: - 26 -

1 

Fidin açılan göksünde dö' · - O~lum! dedi, oğlumu bul· 
mcden bir cumle görilndli : dum .. Allnh aşkına o~umu bana Kızıl korsanın akıbeti 

Lion • Ha' en bağışlayın! 
' Papaz sordu : Za Ilı k d d' · ı " . . ? 'ıı a ın ıı üıtu yere Ertesi sabah güneş doğduğu 

- Bu Lınn • Haveıı,, nedır. çoktü Bir dakıka • · · · d b" l · d b k - rtık oteki dünHmın ,o. • . ' . A gemının ıçın e :ı:aman, ır gün eve kın en aş ı& 
· • oenn hır sUkut hnııl ld b" . . luna hazırlanan bir adama bbyle . . o u. ır manıarayı tenvır ettı. 

bir sual sorulmaz. Fakut ıntık:ım daha muthi~ Ufukta uzun bir çizgi, kara· 
O !ötrada mt\rehbiyenin ~e j olmuştu. Haydutlar yavaş yavaı ya ~akın olduklarını nnlntıyordu. 

duyuldu : damarlıınndaki vah§etin kaynama· " Danphin ,, 'c '· Dnrd ~ o 
Bana da sövlemeı misiniz? Ra hn.,ladı~ını tekrar · hi11ettiler. yana ruı.gira tabi, dalgnlnre kapıl· 
- Sukunet • Lulunuz Madam Birbirlerine baktılar. Her bnlde nıış sehile dogru gidı orl rdu. 

"Linn • Haven,, dostlarımdan biri· bir şeyler yapacaklardı. Likio, Denizin savletıne ka ı mu· 
, niu çifliğidir . Bu oradan kalını . bctbaht anne kadar sap sarı kesi· kabele edebilmek i in, gcınılerde-

Mttrebbiye Wildere dogru len korsanın beyacand titreyen ki hararat tamir edilmi ,ti. Korsan 
atılarak: . sesi duyuldu: bütUn gece, geminin arJ,a tarafın• 
.. - Yoku bu, gemınin iımi· - Dağılın! Benim ldm oldu· da dolaşmış durm~tu. Roderigue 

mıdır? r...- bil" · · Em · · d" 1 · 1 l k • · r • • •-G . . . . e.uuu ırsınız. nım m eyın. kovu mama· ıçm neıı smı zap..,.. 
emı ıamı mı? liaj ır, Ma· Sizden ne istediğimi yarın ötre· derek yavatça konan ' la..tı. 

damı. neceluiııizl ( Bıtmedi J 



\ 

---

>Zengin bir millet! < 

Nevyorl borsasında Biziın memlel{etimizde mlel(et son derece fakir idi. 

o kadar çok alış veriş olu- ise istihsalat miktarı res- Amerika bir İngiliz miiste· 

yormuş ki mühayacılar işe men bir milyar lira olmak mlekesi iken çok zügiirtUi. 

yetişemiyoı·laı·ınış ! 
\ 

Hüliô.met hiı·, iki, iiç, 

milyon dolaı· üzeı·iııden 

oı·. a ı anıelesi ı·üsumu 

lıyoı· ... 

Bu ı ıü asehetle Ame-

rikada ' sıl olaıı ref ahi -
• 

yet ve s vet üzeı·ine rak

amla a müs~ııit uzun bir 

malcale okudum. 

Resmi hesaplara, kaz

anç vergisi esaslarına göı·e 

Anıeıikada herf er din unı-

hissesi 
,.. 

umı 

üzre tahmin edilmektedir. istiklalden sonra ise servet 

Bu m·tyarı umumi nufusa fışkırdı.. Bizim de istiklali

taksim edersek elli lira nıiz yeuidir; Bizim meınle-

1{ etimizde yenidir;menbaları· 
. 

mız henüz bal(irdır. Ayni 

istikbale namzet olmamızı 

teınenııi edelim. 

B t 1;. enı1 ·ye de ha

kkınıiz vaı~dır. Çü kü 

memlel(etinıizin heııuz 

işlenmemiş toprak arıTü

rl{iin azıok:ar ]Ji]eği i e 

bu ıneınle ~eti gü fı11 ])i· 

rinde Aıneı~i ra seviyesiı1i 
kadar bir harici l{ısmet 

çıl(artabilecel' hiı~ lıazi
k:.arşısında kalırız ki beş 

1927 sen.es' de 155 ister- inkiliz li~ası demektir! nedir. Yalnız hepimize 
lin, yani 1550 Türk lira- bir vazife düşllyor; çalış-

. Bir Türl{ ile bir Ameri-

sı imiş. Unutmayınız ki hu kalının senelik varidatı 

hesapta memedeki çocuk- arasında tam 1500 lira 
larla, hiç iş göı~meyen ih- var. 

mak,çalışmak, durmadan 

çalışmak! 

Hiç şüphe yoli ki, hu 

tiyarlar, kadınlar, koca ka- Bununla beraber me'yus sayede, dünyanın en mes'

rılar, sakatlar da dahil- o ı11ayalım. Aınrril(a devleti ut hiı· milleti olınamağa 

diı·. teşel(l(fil ettiği vakit o me- namzediz. 
,. \ • .- .. \..._,. • • • t • "''.' . : ~ '. •• •• ~t . , .... -\. ' ...... ,,, • ~ -~ .. 4:~:ı;_;~· ·_ . <·' 
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MERAKLI DUNYA HADiSATI 
TURKISTANI RUSIDE TECEDDUT HAREKETi 

lttytk bir lngiliı mecmuası yazı)oı : -~-:--:-----..:...----------------. 
Bu "8 cihanda urileıtirmek için 1 

• bttJD, kavvetin 10vyet hBkO.meti 
oJdaiı tuphetildir. Geride kalmıt hUkO· 
metleriis halkma makine TC iktisadiyat 
femdi baba uhUı kabul ettirilmigtir. 
Sni1et RuayuıyJa Ingiliz idaresi usuJ. 
leri MP>ııdaki fark birinin rehberlik. 
ve digerinio sevk ve siırmek olmısın· 
dadır. Çunkü Ingiliz idare~i yerlilerin 
:+ıltlba~ e) i şe~ !erin cUmlesini 
ımubafaa eyledifi halde l\fo~kovanın 
komiMılerl eri. fena \"I' I' • \ l'ni ne 
!\'arll hepsmi kökünden ımakta 

e h'lirri,-t umma idareyi 
ren kabul ettirını ı lıakikatı 

:t.w. .-ettir. 
Metell Türkl t ı ı llusinin mer-

eıi Tatkent ıehri f O\) et nufuzu altın· 
ıUratle Avrupanın mibanild mede

i)eti altı.na &innektedir. 
Ef!k,i ıehrin kapusuna reklolunan 

kı zafer miın:ır'i 'asıtasıyle prupaga-
da yapmak makSıldına matuftur. 

V•ktiyle bir erkek için kadın yü· 
nu gl>l11lek mümkun olmadı~ı halde 
~ı n Taşkent gençleri tenezzlıb yer· 

~rine kızlar ile birlikte gidiyor ve 
•lrlik.te etleniyor. 

Taıkentte genç ~e ihtiyar, erkek 
\ t' kadın birlikte halk mekteplerinde 
oı..uyup yazıyor. 

Vaktile evde kapalı tutulan 6zbek· 
Ww w lb diltiı makbıuiyle iı 
rapıyor v• bunu kendi eliyle piyaaaya 

üy.or. 
S. derecede mııbafazakir olan 

q~eat erk.ek ve udmlart Bol~evik 
· demyesiode 10k.aklara dukulup 
~ 1ellmlıyor. 

Beclm tırpdann en buna çadırı. 
lada bde kldm telsiz makinesini biuat 
idare ederek telaiz konseri dinliyor. 

Ahiren te'ıis olunan tali ziraat me
kteplerinde yetişen bir genç ziraat 
miltebultll babası ıhakamında olan 
kbelLlere son sistem ziraat aletl~ıinio 

Mtbl'•liııi gu tcı hor. 
~!'l~i!!ii!i!i!-~• ... 

Kırgızlar 

'l Kadın sutunu ) 
/ Kadın ruhen ı ·, 
· sanatkardır 1 

Yalnız musiki, resim, şiir gibi : 
talim \'e terbiyeye ntUhtiç istidat·! 
)arda değiJ, kadın fıtratan bir! 
sanatkardır. Renk, ziya, * ahenk 
,adın ruhunda daha samimi, daha 
.ıe~·ecanlı bir muhatap bulur, his. 
iİyatı ve fikri hiç itina görmemiş 
cUçtik bir el, ekseriyetle bir elbise 
giyiminde, hir oda tanziminde 
vezin ve kafiyeler inşat eder, yö
rilytişü, tavru hsrekatı, süz sö} le· 
yişi, vucUdUnü saran ipek, tul ve 
dantellerin feşa feşiyle ince ve 
gUzel bir musil(İ besteler, renk \'e 
ıiyHnın en nükteli oyunları kadın 
göderinde teressUm ·eder. 

Halbuki, bir çok erkekler 
alelade renkleri tefrikten acizdir, 
temiz ve muntazam giyinmeği, 
gUzel ve süslü bir oda ve yatağı, 
şiirli ve renğin bir muhiti, erkeğe 
teminden kadınlar, erkek, gllzel
lik namına btitUn zevklerini kadı· 
na medyundur. Bir bekir nakadar 
ihtimali olursa olsun bir az peri· 
fU, bir az derbederdir. 

KöyUnUn billur ırmaklarıyle, 
yemyeşil ovalarında serazat yaşa
ınağa alışmış olan bir köylu ka
dı~ dar ve çamurlu sokakların 
arasındaki müreffeh bir evde 
hizmetçilik edemez, her dakika 
dilber köyünü özler durur, ayni 
köyden bir erkek, muzlim bir 
izbede gecelerini geÇirerek gUn· 
clUderi memnuniyetle hamallığı· 

BUTUN ALEM 

Isviçrede 

.. 

ISVIÇREDE TOPLAND1 

ISVIÇREDE KIŞ· EC.LENCELERI= 
BUYUK BiR ZEVK VE NEŞE 

iÇiNDE GEÇiYOR 

kış eğlenceleri 
nı yapar. I ·ı Al F h"' ·· 

Bedayie kartı fıtratan mec· ngı tere, manya ve ransanın utun kibarları lsviçrede top· 
'~.hol~n. k~dının, resim, musiki, anmıştır. Dazr taş se'\vah ile dolmuştur. 
!fllr gıbı guzel sanatlarda rüçhan, l " .. • · 
tefevvuk ve ~öhreti erke.le b1~· Patina1· ve ski ve bob kıza~ı sporlan aiını~ '.Türümü~tür. Gartit.. 

Ttıfra 
Cinayetler Minıari vasıtasıyle n(iıuayışlerde propagaı 

maması lAzımdı, baJbukı_. muaiki· Eı :..- :ı: ~ 

, 1 1~ bir Şuhert, bir Mozaı-, resimde tir ki memleketlerinde yu .. zleri pek aülmeyen lngilizler lsviçree 
bır Velaıkez, bir Rasmbrand, tJ • ' 

Konyanın Karaaslan Köyün· [Tahtın iizerinde Tatarca propaganda cümleleri vardır] 
~ tfWmıet oi}u Mehmedi oldu·' 

ayni köyden Huseyin oğk l •m:;a;;;ll!i~U--~~~.:; 
Adliyeye vsilmit* t 

k.onyanın MalM ~ 
ehmet ollu Mustafa Camiicedit 

mahalleıinden Sttlel man oğlu 
Mehmedi öldllrmti şttir. Katil Ad· 
liyeye verilmi~tir. 

Malatyada bir kişi yaralan
•tftır. Faili Adliyeye verilmiştir. 

lnebolunun Tızmana ko~ Un·1 
de,. Azize aekiz aylık Gayri meş· 
ru çocu~u bıçakla öldurmuşıur. 
Mezbure Adliye} e verilmiştir. 

Çuuıranın Ç.ukurkavak koyu 

1 bekçisi Arap alı oalıı Hü.seyini 
oldu.ren Burçaklı koyünden hacı ı 
Mustafa o~u Mehmet ve iki ar-ı 
kadqı Adliyeye verilmiıtir. 

,iirde bir Rasin, bir Ruso dere· süruru neşatta diğer milletlerin seyvahlanıu kat kat geçmişlerdir. 
cesine yUkailmiı kadın isimleri, • • 
rkeklere nazaranlı\& ~isin· Dişli demiryolların trt;nleri dağlar~ıı yaylalarına seyyahları çıkar 

de k.alır.. Acaba "ttıi.:iQiiftifali· • • O b"ll h.l k kl il h" ] vetaizli~n aebep ve men19yJ mağa yetı şemıyor. tomo l er le ıza ar e tec 1Z O UDIDU§tUr 

nedir? J Bunlar tekerlek ile değil, devri daim JincirleriyJe hareket ediyor. 
FERDA 

IADOLPHE MANJOU NUN YENİ 
BORŞA FIATLARI IB'DA ETJ'IGI FiLM 

17, ikinci kanun 1929 

NAKfl'LER TUN E 1. 

Tramvay 85 1 Iataııabul Su 43·50 
BJhL, Dolı:, Azıt. &eill Miden 
1'aııtik0, Su 

BJSSE SENEDATI 
it bankaai . 13.50 1 Milll Ikti1at Bk. 
Mtıgla Itibarimilll Ticaret ve ıwı:yi B• 
Oemanll m. Enıaf Bk. 

V APOB DElllRYOLU 

ı IaaUJa 996.75 20 Unıdt. aıs. 
1 Dolar 205. 20 Kur. Çek. JIO. 

20 Dnılmıi 51,. ı ç......,. -·-
1 Raylıf m. .-,50 1 Zlon .U. 

21 Avuat. St. 28,50 20 Dinar 11· 
20 LeyRumı.U.37,50 O fl'llD Bel. JU. 
O Len Bıd. ıf.50 l P..aa .u.zs 
1 Florin a. JG F. meç. 78& 

20 Fnuak Fr. l6J, 1 Mecidiye -··-
Şirketi Hayriye Siıortalar 

,. "TemetO.. 11 TW'kiye milli 17 .St. 
Lon4ıa Su. SiM 71 Pnc kuron" lf,3S. Balig qpoduil,ii luiM& milli 30. 

0.48, 50, Vıyaııa ıilia., 3.'5, Aıı.D.Y. o(060 22,95 itimi& milli 

c 1 K 
Giresuna tabi Bulanca lto.,Undel 

Emiııe atlı bir kadının kızı mU terekenl 
bir bahçe) e hip imişler. Emine kaz · I 
nm bahçed1:n oJwı keetifini görUnce 
haıillik. damarlan kabumıı ve balta~ ı 
kapma kwııı yere Nrmif. 

. " ıa.41. Madrid ~ ... J.96-SO ., .. oıo 100 , Şut 20,1:; 
• MUuo L,.. 9,28 VUfOvaloti,. 4.32.'75 Maı:laaJa·Bana BoKıart 10,15 

TaQkenette bı•r kadın metı•ngı• Berlla m.,. 2.M. Atilla drab . ., M.75 Saıımm s.hil Anadolu Anoıa. 17, 

Sovuklar 
Memleketimizde hemen h~ tarafta 

IO\ uk. ziyadeleşmiıtir. 14 KAnunusani 

tarihinde iktisat Vek!leti Mcteorololi 
•nstitUıU tarafından alınan ve negredı-
-ftl •h•ali bavatye raporunda Edirne. 

4lpullu havalieind"' 1 r yagmaktndır. 
~!arda derecei h traret nakıs 3 il8 

derece araaındad r. 

b Menıleketimizin difer taraflarında 
r yoktur: Yalınız §İmdiye kadar 

nadır olarat k 1 . edilmi 'YU ua ge m ve Umıt 
~•n bir ter Tana o da Rizede 

hareretm tabte111fıra duımesidir. Eğer 
bu derece d~ am ed rse ve ert . gtt 
• h l

. esı n 
e a\a güneş ı devam edene R" d 

.. . 1. on1 '· '·-- ıze e
•1 ım uwaı-.uı zan.r gtlrq,eainden 
ltnrkulmaktadı.r. 

~ıunafi bu l a\alideki liınonluıtla
rııı j abani limon :ığaçlanna atılı 
bulunma•ı ) abani 1 monlann eovufa 
daha faıla mutehıımmil olmasuııute 
hauıs ıuı uıiliterih etmektedir. 

İhtiyat zabitlerinin 
haı.·cıralıı 

Tahtı ıilaba alınacak ihtİ) at zabi
leri ile aa~ri memurların harcırahı 
hakkında 'iila' ete tebli"at ' apılını§tır. 
T · ata naı.ar..ıı badcın3 ilım at 
lab.ı:deri ile ihth at askeı1 memurlar 
bakkindaki 16 haziran 1927 tarih ve 
1076 numaralı kanunun 19 numarala 
mıaddeıi m rtbince bızm te çağrılacak 
ihti at v m rl noa a) n o muva-
ı f b . r ı harcırah 'ierileçe>titr.1 

':t Sot1aı.,..,_ 67,11.SO B~IOl..,.H.75.00 Tramfty 85 ltt. Umam 25, -----------------lliiililiiliiiiiii&i;;'liiiliiiiili!liililR!lla& Bruluel b.,. 1.4945 .Moıbaçer • ., JOl4 MADEll llRKETLEBI 

C:APADA TERBIYEI BEDENiYE 
Amıter. fi,.. J.20.75 Belsraı din.,. 27.55. Bal,.. JWu,dınl5,SO Hava paı 27, 
Cnevre fr. " •.S!. Anlan Çlmeııto 38,05 .. ,,(tetııettil] 3,50 

JSTJKJlilLAR Btkırköy Çim. 14.SO Kadıküy w !5, 

I 
Türk kömür 22. lzmir mezbaha l 09, 

lldkrulda. 87.11 E- 908 T•tip 1 Mermer T8fı 7• 
!C 1904 ,. 1 
c:1 1901-1905 DJGER SIRKETLD 
~ l 190ll Tertip 1 lııt. Tlıt. An. Su. 48. Mil. bira Metr. ıı.so 
il 1908 ,. l Ribtim. dok. Aııtr. Mebm. Balci 7,50 

1909 it. değirmenci. 41,25 Muttabit Ermil 6 
1909 ~bremuet Şark merk ecu 5.70 Trakia ıeker 13 
1913 ,. Iat. Kaaaplari !?7.lS Tel. latamboal 30,80 

TA.JIVll.A.T Reji ll.60 Neptun 1.90 
Turk tut An. • Omaüom 2.6S 

l Anadolu Dem. YoU., 2 " {D.l 1 Duha Turk a?S ıw..unaı 6.75 1 Ten lAJJ.C.}IUS S ., (F.G.J Şerk J>eiinıl. 

TiCARET BORSASI 
17, /tinci kanun 1929 

BUGDAY YAPAGI 
'I uumpk • kiyyesi.., k. p. u.k. P. Sıva. lr.ly. az. k. p. k. ·P· 
Kııılca 17,18 ,. ,. "16,30 16,SC> Atlana Bq kir. " ., ., p. k. p. 
Sunter ,, " İ'f ~ ., P· FINDK VE CEViZ 
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" " AFYON 
Dirıı. Köld1a u. .. llOO" 
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TiFTiK 

')'vri tli"81 ~e u. le. " 
Jbhu " "" 
n a \ enııelti " ,. 180,. 

.. p. Çndar 

::iıe .... 1800 Nolaat 
• FWık .. Tifdk 

Yapajı 

• .. 1 Faault• .. ıso Fnıch 

n 
66 .. 
11 r•• .. 
" Hal • 

" lllJlACAT 
32 ton Tiftik. .. \a 

--

Bal 

da oda başı Panayotun ikamet· bev tarafından verilen tak$ 
gahmda, Kas1mpaşıda Dere· üz~rine komisyonda yçılali 
hovunda İhsan efendinin ha- mOıakere neticesinde, nub• 
ne~inde kaçak rakı yapıldığı batın beher tonunden .20 
haber alınmış ve kıi:an, oipre kUIUI nakliye ücretinin t.emdli 
ve rakı bulunmuştur. k ra ·ğir olmuştur. 
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seyri sef ain 
ANTALYA 

POSTASI 
(ÇANAKKALA)Vapııru20kftnu· 

nusani pazar 10 da Galılta nht1· 
ınından hareketle, İzmir, Küllük, 
Bodrum, Rado., Fethiye Finike, 
Antalyaya gidecek ve dönütt 
mezkür ilkelelerle birlikte Andifli, 
Kaltmnki, Sakız, Çanakkale, Ge
lıboluya utrayark gelecektir. 

Mersin sür~at postası 
( MAHMlJ1. ~EVKET 

PŞA) vapuru j·~ Kanunu 
sani Salı 12 de galata rıhtı 
nundan har"'ketle İzmir. 
Antalya. ı\Jaiye, l\;Jersine 

gideck 'e- Ti.:lşucu: Ana!Ilor 
Alaiye, Antalya1 İzmire uğ
ravarak gziecektir. 

----~lmll!!!llll!!!I ......... ~ ...... 

Sadık zade 
Biraderler vapurları 

KARA DENiZ 
MUNTAZAM VE L(ıK~ 

POSTASI 
Muhalefeti hava lıasebile han:· 
ti teehhur eden : 

J'apur 20kıi· 
arya 71ll/Z ~nni 

Pazar 
ım 1111 u lıart>L:eılt> (ZongulJıtk, Iı:r 

ıııoı. "'anı•tUl, Onlu, ı:irrHr. 
tir tf"lll'. Rize 'e Hop<') 

r ni ~ ı:rn!et 1.d1.cd.tir. 1 
Jaı <in Sir.L..rciıll'I J\TNP.tlı t 

. ı• ı, ı • ..-ıki J oıl Tfiestino ıh 

don : }Hanbnl 21:!,!...~ 

Galata<la • Karakö·vde 
Fuıun itisalinde lıfıin 

.. 
Büyük elbise fabrikasını 
7·yarct ediniz, En şik 

-~ 

ALTINCI 
1.ci keşide 

İKR.AMİ.YELER: 

MÜKJFAT: 

11 

.ıımoıl• -i . 

BOY {JI( 
Şubattadır 
Lira 
30.000 
18.000 
15.000 
12.000 
10.000 

10.000 

L o·r.FE lV DIKK AT EDlNlZ: 
Bu ıseneki Tayyare 

zenginidir: Çünki : 
piyankosu şimdiye kadarkilerin 

1- 10.000 Lira ve daha yukarı büyi~k ikramiyeler geçen 
i ~ene yalnız ''3,, tane idi. Bu sene "5,,tir. lsabet ihtimali yüzde 

67 aı tnnştır. 
2 l M iKHAl\1İYE ADEDİ: 

Eınvali ınetruke 
" ıı ti ına nllc i ~o\ağı mımr:ı 
l'opl,npıı lrnrııhııli Çt'~me 20-5 
L~ııgad:ı ktlrl,çü ba,.ı ) <'nimuhalle 15 
";!ritapu n' cı be~ pa--ıırmncL 3 

çı;,mazı 

pastırınacı~ı· m:ı~ı 5 
ç:ıkırağa yıımıkikıı a 10 

nevi 
hane 

icarimuhammeni senevi lira 
60 
78 

c 60 

• 89 
c 48 

~emmasmsmmmmmmm~~mmrnınını::ıG 

i Hır1so Veloni fr 
1.:1 l 

i Bankası p 

1 Ro ~en nnunim sirl\cti 
1 c il Ü .. 

Mer1\czi : Bükrcş 
Tamonv n teııviye edil mi, 
Sermaye 35,000,000 ley 

--··- __:_~..:..:..;...._,____-'-""-"~'·~~~ ~~~ =o=_ - J 

1 Dana munakasası : Ptırist.e ··ıKJJ: 
P d·t. d--''li ih 1 19 . . j POINK .. l\R~ ~ tıı.. f!e?UJ!l ...... l!t ıar1nc au; re s h .. ırını danım ı.nukueleei feöhe -

dilen müteahhit hesabımı kapah zarf usulile ihale edilmek tııere tekrar muna- l\ıf f 'CJ 
kasaya konmuıtur. Taliplerin §arlnamesini gi.ırmeJ, uzere hergün, münııkatia).. 'J.i.. _J' '-" 

i~tirak için de 23.1-1929 ~ar~mba gUnü teminatı muvakkatelerini niha,·e 
onikiye kadar Defterdarhkta müesse~atı ziraiye muhasibi mesullllğUne bitte~·d 
.,aat onbe§te Mübayaat komisyonuna müracaatları. 

Pek kıymettar bir yazı makinesi 

Bu makine daktilolara en zivade eh·iri~li ve kullanıl-. "' 
ması kolay olması için uzun zamandanheri ihtisas 
peyda etmiş fabrika1arda ibtiyacati asriyeye göre sureti 
hususiyede imal edilmiştir. 

Bütün teferrüatı kolaylıkla muayene edilebilir3 

kurdelası büyük Lir suhuletle değiş~irilir 
[M AP] : hem ele hafif, hem de kat 'iven 

patırtısız bir makinedir. Yazı · 
hattı tamaınen görülür. 

[l\IAP] dimek. suhulet. zerafet ve metanet dimcktir. 
[MAP] makineleri Türkiye umumi acentesi olan 
GRAND LlBRERİ MONDIAL kütüphanesinde teşhir 

edilmektedir. Her zaman gidip görülebilir. 

12 kanuns1111 

P:ıı iı;tf'ki l{ıtzeteler \"C 51,.: 

feller bu gilnl~rde . Poincıtl"'' 
:netinin vaziveti ile fazl'IC8 
'Jlıyorlar. Siy~si fırkalar er 
rnento dalı.ilinde ve haı :cirıd 
nin \"aziyeti hak.kında m1n· 

mı.izal~ erelerle me:guldilrler. 
'ilaf, ciddi ve kati değildir,rnı 

istinat ettiği fırkalar erkıırıı 
dır. Siyasi mahafilden ,.erilt 

mattan ihtilafın esaslarına ait 
fıkir elde edilemeyor. Fakat 
yeni olmadığı bir müddetteıı 
vam ettiği anla~ılıyor. 

Fran~anıu dahilde \"C !>~ 
)'eti son haftalerda eYi bir 
Je~ ildir. Pa.halılık ~Un ııeçı 
l;ıla~ıy or. Bilhıı~sa orta sııııf 
şciler, hatta kö> liller arasınd• 

sustaki şikayetlerin tevali ettlt 
cıılmaktadır. Sent etien ve Su 
valisinde 50 binden fazla ınııd 
lesi grev ilan etmişlerdi. S 
haftalardan beri devam etı1lt 
'!tin geı;;tiaçe tevessU etmekte 

Harici "iyaset itibarilcde f 
emni. etli bir vazi) ette bul~ 
beyan edilmektedir. Balkanlat 

~ .. mm mevki ve nufuztntn ıırl 

!';ar:>ılmış ve zedelenmiş oldu n 
yan eden fırka rilesıısınırı 
fazlalastı. 

Csyeı dufrank mescleqi 
retalf't haıli~e,;i Fransa gaı 

. hemen her gUrı bir kaç sUtunı 

J 7 k 
1 

ediHır. milli bloka dalıil olan 

• • ol ••• • • .. - - • .. • • • • • 

r a ı akarlar miid- f~k:.~:.~::=·:::n~;:ı:·:r:· 
mi~ enin bir mlıddet için te•lt ... ... l • • lııo( • • d reğini ileri süril orlar. bunlara 

Ur Ugun en <liğ~r rü~'a, puvankare kabin 
kutıle mıUi blokın inhilale d' 
'ın<lan endişelerini idıar<laıı g 

Bejo~lun<la J-lii~C\~ıı a~a malıııfü sin<le Jenİ ,-:clıir cadJı'ı,İııdc ;)6 num.lı ~ı 1.1. orlar. bunların fikirleri · 
dul~kün, Çenberli ta~ta Tramvay eadJesinık 16-10 numaralı Jııkkan ıek mecliste kabinenin itiıJJ 

Çarliuda kaznzlar sokall;ıuda 35 No ıliikkfııı .tl,ll'll{!:I kuv\·etle muhtemel 11 ııı 
Balada muharrer emliik kiraya \erilcceğindf'n Kanunusaninin ) ediııl'İ ı:ı 

gıinün<len otuzuncu Çar;anba giini.i saat on dôrt buçu~a kadar müı.aj edcyt• . ~u ~uretl~ P_uvanliar~ 
konulmu§tur taliplerin mezkur :Bllte kadar ~artnamenin suretini almak Ye m_ıllı bloi<.ın. !'11lıılaldeıı Hk 
teminatı muvakkate ita ederek mi.iza\ edne i"tirak etmek ıızre İstanbul evkaf \ ıne mevkımı muhafaza ed 
mildüriyetine 'akıf aı,ar müdiirlüğü~e n~i'ra~aatları ilan olunur Yugeslav~adaki son b 

rfp::ır• umumiye ehemiyetl~ 'il -BEDAVA TıRAŞ 
· l tı"'mılavyada vahdetı 

mn balkanlardaki 

ıstınatgahmı gaip ed 
olunrruıktııdır 

Erkek• 

p, rde~ulari 

edime 
kapu 

14 l L" fati h 
2 ıra l lıocalıa~ rettin kllçli ~ 

karaman 
33 maoda §ehri 20 

!:] 
!i! 
..:.1 
B 
a 
~ 
8 Ibtıvaı akça : l 9,000,000 ley 
8 
~bilcüm le banka muamleat 

Ankarada Balık Pazarında Kazmirciler mağazasının 
Paris Usuli ''Lüks tuvalet salonunda,, mağazadan beş 
liralık mal alanlara bir tıraşlık karne hediye edilir. 

Ala tı zirai ye r 

Bazı Avrupa aliitı ziraiye ( 

8 i liı: 

} O 1 L:ra 

Ço uk 

\.1 uşambala_ ı 5 ~ lira 

*,,.,,. 
Hanını efendiler 
LUTFE~ ( 1. l 1 T.:.l\ ~Z: 
Her re11kfe en münte

lıap muş ambalanmı 
gelmi§tir f ia tları kati yen 
rekabet ka buletmez, 

Ilcr renkte ipekti! 31 Liradan 
MUŞAMBA11 R 2itibaren 

Gabardin 131 Liradan 
PARDESCLER 2 itibaren 
K Urkle mtizenen velur dö len 

l\lANTOLAR 15!.. L~rada 
2 ıtıbaren 

İngiliz biç iminde kumaş lardaıı 

PARDE"ULER 141 _L_in:daı ::; !r ıtıbartn 

1 
Y.ıjm•ır \'d~ dıuı vakit Istaııbula 

160000 
i nılıtec~\iz zevat 
EKSELSİOR 

l\I rkatıEMPERMEA-
. LİZE PARDE-
lİLAR giyerler.· 

1-ar§t 'ıi<'udıı hıi~niı wıı· 
licn ~ e~:lııt<' ınu~ambac.1 ır, 

SETJSIOR E\IPER· 
lı1EASİLİZE 

• 1-..ek 'e kadıulaı a nıah 
..,.ı, et n1iikcmıııd ve 
ıııu~aınbular, pm.·dcsü
p~ htlbr, kostüınlcl' ve 

ıı oıi n nıüntclınp c,:e:;it1e
' cuttm·. Telefon; 

RF.'l'.OGLU : 35"03 

spkapu h:ıyeıit meyhane 8 hane 
dUl:kun 

sene\-i 
« 

100 
30 

I,urgaı hır ıJ~ta me~arlıl( 5-16 ha•le • 150 
bıı \ l\:ııJa l:arakol 27 " 100 
kadıkuy aıferaila J7mir 41 c 600 

_Bal:ida C\safı muharrer emlak şnaiti rr neresi veçhi le icare rapt e.lilmes 
çın 23-1-929 tarihine mu-adif ~·ar;:aıııba günU ihnleleri icra idilmek üzre 
llJuzaycdcye , .az edilmi~tir ıa1 • ·, emvali m"tr k.e icra il.OmİS\'Önunıı 
ııı uracaatlart . • 

j Fındıklıda l\1. M. Yek- et mubayaati -ı 
komisyonundan 
ı-----,------D ört depo ı~i~' k&palı ~ınt uc:ulile münakasaya konulmu,tur. 2 şu· 

bat 929 tarıhıne ınusadif cumartesi günü saat on dörttedir. Talidle
rin ~ertnamc ve ke~f ve pılam gormek Uzre her gl\n Ankarada merke.z satın 

alma h.omisyonuna müracaatları münakasaya i~tirak edeceklerin yevın ve saat 
•nuanenden evel tek.lif ve te'minat mektuplanntn makbuz mukabilinde 
Ankarada mezkılr komisyon riyasetine vermeleri. 

'yedinci kol ordu muhayaat komsiyonundanl 

Kilo Cinsi Teminat muvakkata ihale giiD.ü 
22620 Nohut 679 lira 5-2-929 salı günü 

~ ile iş igal eder. 
l.'l 
8 Cafota murtteb.ıııd wkah 
ı::ı 
ı:ı crmaaı han 
lilSaı::ımmmromrom~ı::ıse~erommemmm 

Felemenk Bahri Setlı 
Bankası 

~1erkezi 

Amsterdam 
Galatada karaköy hani dairei 

mahsusada telefon Beyoğlu 

3711·5 lstambulda bahçe kapu 

dördüncü Vakif han telefon 
lstamhul 569 hernevi Banka 
muamelatı ve emniyet kasaları 

icıı.rr 

Doktor <ıım!~~ 
' 

Haseki kadınlaı: hastanesi 

Cilt ve Firengi Hekimi • 
55680 Kuru fasuly:ı 1462 sıuıt 
19120 Kuru üzüm 345 ~ 10 Cevat l(erinı 

l • K - O · ve Fır. 17. idar~sı için balada cins ve mikdarile teminat ve ! 
1 

1 

ihale günü ~ azılı ~ç kalem erzak kap<lJı ~rf u~ulile münakasaya kunuJmuştur. : Tı'lrbe de Eski Rilô.li ahmer \ 
2 - sao.tı ıha leden evel alelusul tııhplenn miıracaatlan ilan olunur. l Jb · ,.,, l· 1· t 262'0 ı 

•• .. .. • ! ınas1. .1. e . s am. .c. 1 

IDorduııcu kol ordu mühayaat komis youundan _ 

E s~iseh~r kıtatı~ııı 14000 kilo bulğuile 9900 kilo pirince 9-1·929 tari. I !Dıırç.e. Or..r??t Bankı 1 

hınde ıcra kılınan aleni münal~asasındn talip zuhur etmedi!!i.ndeıı 1 1 arilıı te 8181 1322 
?üinal,~ea kanunu ml!cib~c<: pazarlıkla. ıniibayaa~ ı 21-1-929 pazartesi' gunli ~1erkezi idare Berliu , 
ıcra l~ılın:ırağıı~dım talıplerın ~arlııatn"' ı görmı:k ıizere her giin ve pey sür· 1Tel<>fon Beyoğlu 247.2'18-984,985

1 

mel-. ıste~ cnlerın venni me~'ıunin koınis\ ona miiracaııtlartnı . . · t b ı "84? 281" t e t$ <111 u ~ - • - .) 
1 

Banka muamelatı 1 

ve kasalar icarı 

6 tıraşlık karneler 100 kuru§tur 

Evkaf müdüriyetinden: 
Hayratı şerife için muba)aa olunacak muhtelif mum kuvvetinde ampu 

26-12-928) tarihinden itibaren ·, irmi gün müddetle (19-1.929) tarihi olar 
umartesi günü ihale edilmek. uzre aleni munakasa)·a vaz edılmiştir. 

Taliplerin her gUn saat on dörtten sonra Evkaf inşaat hey'eti fenniyesine 
e ihale günU de encümeni idareye müracaatları. 

Mühim ve muvakkat tenzilat 
1928 senesinin nihayeti münasebeti ile elimizde bu

. lunan mahdut mikdarda 1928 modeli ŞEVROI. .. E Tenez
züh otomobillerini hakiki fiatlarmdan (100) Dolar noks 
anına yani (990) Dolara arzediyoruz. 

Mevsimin ademi müsadesi dolayisiyle mezkur oto· 
mobilleri bir mikdar depozito mukabilinde Mart nihaye
tine kadar fazla bir üı::ret talep etmeksizin saklayacuğımızı 
taahüt ederiz . 

İlk baharda otomobil almk arzu edenlerin bu mühim fı
rsattan istifade ederek mıkdarı pek mahdut olan yeni v 
ucuz bir otomobil almak üzre derhal müracaat etmeleri

ni tavsiye ederiz . 
LE VİS HEK ve ŞERİl(İ 

Amerikan garajı-Paııgaltı P. 1(. 

tarafından hUkllmetinize ıı1 

edilerek musait şeraitle aJ41l 
teklif edildiğini ve bu teklif İti 
ldçe tetkik edilmekte oldu~ıı 

mı:atık. İstihbaratımıza nazarııll 
hen.Uz bitmemiitİr. Yapılan tt 
be~ milyon dolarlık :ıruıkintı 

'llup bedelinin be§ sened tedİ1' 
nesi şeklindedir. _/ 

Emrazı dahiliye 

VERE 
Doktor 

ŞEKİP HAJ3l 
Ayasofya Yerebataıı Jl' 

leyman apa rtrnanında Cu 

Pazarte;i, Çaqarnha \"e pe 
Tel. lst. 303.5 

Abone 
Uçııylı!.: Altı a~lık J' 

Dahil : ;. 9 ~ 
Hariç için : 9 16 / 
Adrea tebdili ıçin 15 kuru' gond , 

Ilan ücreticJ'' 
Tek siitımda snrıt1 

Altıncı sayfada 
Beşinci 

DördUncU • 
uçıinctı 

Iıı:inci 

2~"' ·' • 50 
so 

120 , 
200 

Emliik ve Eytam 
.Bankası Umum 
ılliidürlüğUndan: 

Tercüıne dairesi Bavtar ınektebi Alisi •••••••••••••••••••••••• • • • t • s l ·ı B k . • Yeni harfler rektorluğ·und t.ı ll Ban!w ıc müessesl1 ·, : e anı { an ası : !iye ilıi11ları hussus~.J tt 
: Tarihi t'esisi 1888 : Arnp h:ırflcrilc yazılı biicüınk i\lcktcbimiziıı mcvl,ii mıinakasıı.du tabidir. Ticaret 1~ı:o 1 cı 
: Serıntt\•csi · :30.000.000 Franl\. : kitap, makale, layılmlnr, istid'nlıır w oJup heı.Uz ihalesi icra kdınama) an nin §irketleriu tnscılr .ı.~ 
• , • Eı: t v• • Temanıcn ' t'eıli) e rJilnıi~ • • sair en doğru \'e seri şekilde makine ' ·ı.ak Eltmek Et Sebze ınC'l•ılliltı hay- l aki ilônlarvla /;a ı ., 
: Meı-krzi idaresi lstaııhul : ile yeni harflere ııaklcclilir. vaniyesi 23 Kfiııunusımi Çar~amL:ı li!der ve ~noniT1l l' t 

Bankaml.7.a ait emlakin Ankarada Hatip ç.aymda eski Kozma fabrikast aliiı : tclcf,nn bc)oglu : : Tü k d Al F giluü badezzevıil ~at iki de ayrı ayıt danları santimi otı:~ ı: · · ı,., ·ı b b ı) · ·ı • d • • r çe en manca ransızca ve . ~"e:> '!"' muştemı .. ıı ı e era er -··~ı ı para ı e kapalı zarfla mii;r..ııyc eye konmuştur r • 4070, 4071, 4072, 4073, 4074 • ihnl ı · · k ı 17 d ı · tur. Deı:oir ve mle"" 
Iha le 28 ikinci Unun 92() naı..nrt" i gün üdiır. Al:cı ol:ınlaı (2250) liralık tenı ;: : Jct.",.mhıı l 2381, 2832 : bu lisım lımlan Türkçeye tercümeler e en ıcra 1 macacın an a.ıp . .1 ~ l ~ /;, 1f. yapclır. ol:ınlartn ycvmii moıkuı-da mües~e~atı m:ve ı uıı an, tur . , ı 
nat Yf'recelderdir. Teklif ,,..l.tupL'\rımn ilıalP rrıı"ıi" ~·ct işınck üzere teahhütlii : 1'ürki}'Cdekı ".,nbeleri : ı~ri v o a mli•ıte:.'' obrnı.. >eriln ı-ci icap Cll r'. I :ıtnb!.ll, İzmir H• 
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