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e mütevel iter hisap veı ecekler. . ispirto fiatlarıııı Dün de tekrar 

bu ticvaplarıııııı 

edilınesi 

ı~adar akşaına 

ıııulıteıııe dir. 

ikınal 

Müte ellileı~ 12 
evrakı 

T tavla yanğm nın t vf' sıı etmı'

ebep olanlar hakkında ıııbıtac:ı 
L-... _. ... i,k tıı d ..,nm ed'lmrktc<lı 

Ullndr Trrko kumpa., 
kili e i mUtC\elli he~ etinın ıl m 1 
vrulmü tur. 

Bu sebepten dun oğfodcn onra ruı 
\Clilerinindcn 12 ki i polis m · 

clıne celbcılıl rek, i!lİC'ııplarmn 
ıştır. 

Bunlar kiınlerdfr? 
Bunların nrn'!lndıı Pohmidis. \n· 
Panayoı, Mihnl, mimar Çofns, 

19~adis, Haçakis, To<loraki, \nas· 
efl"ndiltt \'ardır. 
Bu zevat etfai) eı e vaktıle rnalu· 
' rmi) erek ) angını kendi kendi

ne nd trmek iskmi !erdir. 
· ir,'apfa bu noktalar e 'ttihaz 

kı.lir Yensuı111 M wı-

1nal edilince 

1\1. Caetebıo 
\ apılaıı tahlı.ı 
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Aynı zaınanda kap· Geçen ı ctı Ul ad akı tindrn 11011 tmi tim. 4=iz 1'( 

pek miin tt r rlnsı1 nmı·darı 

anan eczanelerde nıüzakerat zabıtları lı ri bnna. bunwı u;crine ~u td 
!! nf ı Çek11n~ ::alımı ıimlt ludu-

görüşülecek. 11 eşr edile ·ek. ııdu. '"""": 
•·Fiu .. tciu, dau ourıı lıal:ı 

'"'t"bb l ı · · 1 • \ı~~m t.löm1 itruııt> inum~ or 
l pirto fj,atuırımn 130 kuru•lım 300 r ı :ı mu ı:ıc enet ccmı Nı • 1111 ""' 

~ f ? ~ ı· ~ 
kuru•a r,ıknrılmsk j9knilınt.' i lııeriııe urk ocııl}ındıı doktor 'fo et 04nııın mu un. < um u• • 
l·taııbııldııl, i ecT.ncılnr unUmll,dc!.i p:ı· lıe~ in ri) asllindt' tekrar toplamlı. ı;r. 11 İı im! /). ı i 11 lıir 'ara~ o 
1. r gUnü uğledeıı onrn Tıırk ocıı mlıı çenlrrde ~ npılaıı f, 'kıılndc celsrclckı dol.ımdım! 
toplanac:ıklıırdır. Bu içtimada ispirto ~C\ n~nt rn .mun:ıkn ııln~__mnt~untn ~ ıın· l· skı d1111 ,/,1111•11 giiıı<!~ti ı, 
fi atlıırının iliic fintlarınn te i cd<cc11.j 1 hır r!,ılde nk l'llı 1 'ıhcılc lıu drımıı I r _ l ı: . c•ııi f<m clirıı il 
l nkkınd:ıki mutalanlıır ;:;unl ul cektır. nol,ınla.rın bir lıuro ".rh.:liıııle tem. m rdir. t/111 mı ;ıiiıı tir: rliyor. 
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1 
n 11 o unmu~tur. " ... 
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ıırer. ı r 1 """! iıl ınnzuılı:ı rd"Jm; rııii m! l>c r etlr mn1ı1.<'mcden 
ir. 11;ıiııı:ı hır :ınt kndnr d \nın rt· 'ı arl.<'11 : /111ıı11nla lu•rlllH!r 

Otonıobill rin içincle 
n ı ı nıaralar 

Şimdi\e kadar otoroobildr e 
ııııutanlar binerken otomobilin nuına 
rasına bakmadıkları cilıetlc e1Valormın 
l ulunmacında gUç\iik çekıbnektc id 

~l'}'T'Ust't r merkezi nunınra. tal 
L .arın ıı bu ıı nl rdt t bdılı m ıı 

ht:tiyle otomobil numaruının ufa 
hır Je,ha ııekiinde otoıoobılın ıçind 
milfterinin tam kar11 ma konnıas n 
mecburi kılmıttır. Bu ıekild<' m\I ten 

l\1enıurlara 'erilen 
ikraınhe . 

ıgara /\ iğrdı /\açakçılığı 
\'aptığı için Seferoğlıma ait 
mlrik n bazrlnn safılm1 t e 
ıhbar ed lll rl! de lU bi1ı lıra 
ı kramive teı ::i cdi/mi§ti. 

lıi edi or11111 ki de 11<'11 \<'r<li. 
ini\ 11rm11 ... 

ll. •( lı 11 lc• \011lmnıw. 111 

( ıkri11r<' ·Gu/ilt .. ıln onu mııhn· 
~<'me P<i''" JH.ıpa::.lur <la haklı 
llll" t•e ıf<ı l <l Jıe11iİ- ~llflUUü 

,!elıncnıi§. 
Pr 111< hm m ·ı ır cim "/ 

(lnrn 
ii p1w eri em f'Z ••• 

Pur a da mrınakemel ııc bıodiği etomolıllin numara ını d:uıuıı 
1 dil la .1 n ıı rebilecektir. 

Son ~ımlerde Dilıanı muha
sebat ıekalet emrile 1 Prilen bu 
ikramiyeyi 1 ızP etmemi§ 1 ı 
ıkramiyelerin i ·tirdat edilmesi 
lazım gPleceğini bir tezkere 

Jlır noktmlıı ıswr etme/; 
i~ırı bıı ı tin •ı it lmlunmn'· 
/fr:mı. (),tar/ r µnçekt 11 sabit, .e\auı e en ınaznun rua Otomobil nunı:uıılım için §Oforlrr 

bazıları 011 bet gUn muhlet verilmi,tir. umar. 
• . lıwhalarının gece ve gUndılt e) k< 

) ııkumlu çerkes ~brı, ortada okunmut içiıı ~eni Je,halar cı;\d i gihı 
ısı c1ımhur olma/~ ~.si~) NI lsmaıl. arkada degil. otomobilin ıSığ ~anıur 
1agda on beş ~enelık mahkumlar· luP;u \1 tllndf' olacak v•· ~erden lıır 

ıl.e 1 ekaleır bildirmi§ re ı·cku· 
lettr divamn bu tcbli ğwı 
Jefıerdarbğa bildimıİ§tir. Di· 
ıanı muhasPbat. goTlflRrdiği 

kımıldamw Jıiı P.\. lnr nol.tn 
o/mu/ı ki mııı mı:uıen Arzın. 
'ı luıt 1-f.Ulll -irı cli11ıd J! t'eyn 
dıınmed 'Jİ i 1 / ı ' 1 mnlıi1~in ! 

dan GllkbaHakN C.mıal lmetto irtifada bulunaca'kttr. 

iş doktorları dün bir Y ıldızayeni 
müsamere verdiler bir talip 

tezkerede esbabı mucibe ola
tak ikramiye alanlann mem11r 
vlmaları ıtibarile ikramiyeye 
hakları olnıadıgım bildir· 

miltir. 

lnuli kli"nnttn l1tid<> ~ı IJit bir~e~. 
bir nokta mc , ıı ' o ı dır... Bu 
luılcle reı nı• Jmdaı ~u ı ,tası, ı ... 
o merıebt• ~ ı ı itici· r. 

'l1P lwr ı ııı N' ·,, ' 7'"1ın. 

YOL iNŞAATI 
TAlIKIKATI 

BiR SANDAi~ 
DE,RILDI 

--

l- ıUAuct. grupıııı mUmct illcriniı 
hıh ·tl('l'ini. :\far, o rr;t ılr lıiı mu· 

npm. thkl:u ın t tk "k 

lzmirden rniiba,·aat 

-- Aman, ne souk.. Dondum! 

-·Haline şükret.. ben ~·andım! 
AKBABA dan 

Divanr mulıa rbata g(Jre 
ml'murlar .'-'ejeroğluna ait 
emt'al ı'P emlrıki takip 1ıe 
l'aridatını tahsil etmişlerse 
1·azifelerini vapmışlardır. Bina 
enale} lı bu paranın istirdadı 
icap edi' or. 

Brahe .. ( 1511-r Jf ()) J. rı:n or· "Rn 
t n mü alıaiel nnıı- ıujidıı 
Fıla11 ~cı.. ı .ı .ı 1r fi
/mı tlt•Uilcli ı ıe ı lı • lm 
oliihi\ Pli mi rnkt111. llu iti.bari 

lnr mesf>l< diı. lıir 110!. tai na::ar
clır. Fil.ı. ı.. 'uı ute.ı günr in 
Ü;ıerindt 11 ol ut \ • 1 -undc:ı 
muhnkPm<' 'ıiriifııı k bizım i{uı 
kabildir ... 

Lırısr ı... • Jl. l'.1iı111ır 
1111.nrİ\f I ıi 111ıu.ıl 1 ıct lıer "~ 
i:nfidiı. irib 11 w11. ımlidiı. 1i)~zı
)flf. lıe ap. lıe.1dı.: <' lıile l>ö• let!ır. 
f aka_ı bir de umelq et. koladı/,; 
tarkı d( rsl rrl . 1ıf'lc> i 1frloi rlr .. s 

Diı:qnı muha5ebatm bu 
karanna göre diğer memur· 
lann da ikramiye aldıklan 
taktirde ikramiyeyi iade e.ıme· 
/eri lazımdır. 

lerd<' buna rim·et<' mahkumu:::. 
izcilerimiz ltal~aya nk tedri te ·J~irıstem. ntızarije-

1 
iui balı cı meı ::.11 ittilıaz edebilir 

mayısta gidecek er mi)i:" IJ11 .. /wı !"tıı ı lı ·1111, 11 lıiri 
halyan izcileriniıı geçen sene eh 'iik Pk f<'l <feci. rı 11<: mılar? 

rimize vvku bulan ziyaretleri eann n- 7'edris lK1şka, ali hikmet 
da ~ürd11kleri bUsnU kabulden mUlf'· ba§Jta. -C.i\ 
tııuis olan M. Mueolini cenapları 1000 ~llilliiliiiPi~-.,......-~~iiiiPiiiiii.--
Tnrk izcitini ltahaya dn,-et etmiı:ii Yeni Giimrük 
Tahlcibtımıza nuaren, izcilerimizin hı 
ıene may11 ayı içinde ltalya} a gitme taı·ifesi 
!eri mUkarterdir. 

Mekteplerde lı•r ft.a . . 'leni Gumruk tarıfe i mecli 
.... ını ı ı ııot . d '- · r ı 

aı.o talebe eeçil~e· ha . ı . e\ kedıln r U c r, ı cnı ısrııı 
.. e\a le ı§ünl" !\fil S •. 1 . • 1 

etfırilec:eklerdir. Seyrisefain idareıinin . ' t en~l ın ı y. ı-•ı. ~ ./n nuan 
Gulcemal ,,.pn h h h . dıkkata • ınmt$hr. rm ıarne ftAalto-

rwıu u ~~" atr ta Pli 28 . d _.ı,.-~ elaM'Iİ mubtemeld" sun m en nıbarcn tatbık cu.._..k· 
__ ır_.. tir. Bu tıırifl nin tatbiki erine, GUm 

Bir fransız muharriri ruk varidatın.ın n~ı~ Milyon lira faz) 
• ol caJı ıahmın edılıyor. 

Patı Pari.zıyen gautuinın mu· - -
fıarr_&rlerinrl~n Mifrvö Şalman bazı Aç ~CU klar için 

1 
rt.kr':"ı ırrn~ı ıçin .~larlm11t! Re~· Hilafı olımcr c;,:mı~ai.,15 Şu· 
ını~tır .. Çarmnb<1' a Ankara va gı· batw wpüı.nacak umumi kongre 
beccktır. in lıaaıruk/.ar ba§lamiP'" B' 

·:::.:::;::~liilii!Pilıilııimiii"*"...,liili!!'~~~~~i!liiııioi~~lfiil'fı!HôillEP~~i'IW_...-ı ..... -.!!lllm~~~--~ı.-.-.. --::-... ~ı:-lli9".::~_....ıift!'_,........,......,~i;@ll!!!!f!ilkongreck pi.ek sene sarfıııda 

iki
. roman tefJrı·ka'2ına gulaıu ı.·oc1'klura dala fazla mu· 

tır. 

C c ı;cnd ·ynpdmaı;ı t'ıt t aridolın 

NLARI 
ıeeyidi """tUbalı'"olncaktır. Hil4li 

ükrü,, beYin AŞK KURBA alı~ luua llon!!nkn biltnd 
~. 



I' ı\ • 1 

1 iğ(ı n m ·ı, im hır mak 1t -.ini 
mıkledere ·m. Orta vrup n 
Balkanlar haline geJd.ğıııd 1 

J ;h eden hu mak lenın hul · 
... 3 edilme"inde faid gordum. 

.,Orta lu rupa Ba kanla tı. 

Bu cnmlenin iki manası '.ır: 
Biri, yiiksek bir medeniyet~ 
-.alıip milletlerin, y hut millet 
J.:,.amının medeniyetçe oııI r· 

tlaıı geri olan devletlerin huk
rnu altına girme~idir. Hak k t
ta da boyle oldu. 

Digeri, orta Avrupa. İ\ 

itibarı ile muvazenesini gaip 
dli; nitekim cskidenberi Ba · 
kan devletleri muyaz ntd n 
uıahrum olmakla marufturlar. 

Balkanlarda hudutlar mu,.,. 
takar değildır 'e milletler ar.ı
ında cidal daimid"r. İşte bu 

~iyasi tezepzup butun orta A\· 
nıpaya bulaşmı~ oldu. 

Çekoslovakya cumhur ıd
i 1927 de bir nutkunda şu 
uzü sl')ylcmi ti: 

"HARPTEN SONRA TJ:
. EKKl LEDEN DE LETLER 
ONDAN E VELKlLERDEI\ 
DAHA AFİYETI'EDIRLER.., 

F..ğl'r Orta A\nıpa ğeıcek

ten Balkanlaştı i · bu iddi.t 
\ anlışdır-. 

.. iya et nokta::ıından Balkan 
~t>\ lPtlninı dıgerlerinden ayı

ran hususİ\'et nedir? 
Bu hu u iyet, her şe) den 

<'\'el. o de\ Jetlerin muvazene-
1zli~idir. Hiç bir Balkan d \ · 
iNİ hudutlarından memnun 
değil. Bunların her biri O · 
manb, Avw:turya, Mncar n 
lfos de\•letlcrimn zaıurıım ol 
ıı ak uzre ınü.lkuniı genı lc>t· 
mek C\ dasına du mu tu. Hu 
kadınla da kalmadı: her Bal-

.. 
karun gırdL 

\JllDll 

r 

o n ı trhP ı..ıri t"r 
jne t.ıl ii lıudut l<ı" 

ldir. ··}< rd .• ·1 
· B.mat.. \J ki don rmmı ikin i 
ıltdir.A 11..,tmya--\larari ... tan 

imparatorluğu zamanında bil<' 
aradaki n k km galan de\ !f'tin 
1 a~lıra g. ·ıe.,i idi. l akin o 
dci ı.rdc bth uk dc>vletlı>r h il· 

,
( 

Ne çahu er! 
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11 ·i~Z~~;~ti 
Göz yaşı 

M · Knrl<'r famind~ Mı 
Arti t tz(iz ra~Iarı ,. 

~ 1 Yf" inde v.engin olmuş. Bu q 
~ dm ahncrle rol ,raporken ayle 

eş~ed.e ~ir lı~gi!tere de Mil l ~~le r K ü vy ette 'Japonlar vej AmerikalıJ _
1 

~~ ·~.::::i~::.::. ""~"ru'" 
ntımayış ıntıhabat Meclısınde .Alın Ruslar arve"Ren,, j 

1 
Budapcşte .. 24 (A.A] Nevkastel, 24 (A.A] P.ıru. 25 fA.AJ .S.a. 

24 .C:-· ~) Paris, 24 {A..A.} Berlin. 2~ (A.A.J 

150 Kadar ı• i:Sız· Bir kaç ay sonra icra edile- ~ü_ti_ parizi. en gazetqi ak"':ım Geçen pazar gunu Salahiyettar ma.hafil Japonya \"qingtondan bildiritdi~ine gl:Sre 
:i k l . . tih b 'tleclisının yenWien teşkil ve tensik K •• . . t • • h" . A) an azasından M. Boralı hır mUlakat 

I P ı ' ~la o.~ u'?u1:°Y teşrıi ın a ::ıt olunaca~ ıayitısını tekzip etmektedir. UV) e arazısıne .ır ıle Rusya arasında siyast müna· esnasında Ren arazisinin surııtle tah· 
me e ar amento o yısıyle ıntıhabat mücadele· c akın yapan çetelerın sebatın ınkıtaa utradıtı hakkında liye~ine taraftar olduırnnu ve bu tahli· 

•• terinin kuşat resmini icra eden Irak buhranı Necitte Vahhabilerden . . . renın tamirat meselesinin hallini teshil 
inası on ünde nü. ~I. B::ı1.d4~n (~al~\\?D) bu ~kşa.m Lcmôr:ı. 21 [A.A.] • • rnemalıkı ecnebıyede devran eden eyleyeceğini söylemiştir. 

• t k k 2000 kı§'ılık lıır .ıçt1mada hır nu· Avam knm:ırası\'da Irak buhranı Ac~an. aşıretın.d~n şe· haberin maksadı mahu.~a mUs· . Londra. 24 [A.Al 
ayış e ve e me tuk irat tıtmi~ir. lln nutuk l ,\kkıuda mlıc:t nılekilt nazın M. A.nıc- vh ıbnı Hatlayının ta- ( tt" • • • lcl ... b Bu gün Avam kamarasında amele 

ı 
"k 

1
_ • 'd .. h h • en ~e mevn.msız o ııuunu tyan fırkasına me b. 1 d M v t • İ b• d b· mı ı·ofonlar \"C lıopar1or.u:r ıare ı en ıstıza .ta ulunmuetur. Muma· ft } ld C'S- l ,,. nsup me us ar an . e · e 1§ a e 111 e U· side Ne, kast~lin 15000 sel·e· ıle\"h Irak kııbitıesicin istifası sebE:bi ra ar an (\ ubu an a- e,·lemektedir. ~t. (wedgoodl hukumetin Alman arazi· 

nmuQlaı·d p ı· nı=si ve diğer beş şehrin atıali· uk~metin 1924 senesi de akdetmiş şılıyor. Maktul ve mec· 1 sının muuerıkıer ıara~ndan. işgal ue 
~ Ir • O IS . . . . B 1dugu a<:kf:ri ve .roııli muliıı\ eleler • 11 h • 1 k t l . mllnRJıebettar olarak bır tahkık ve te-

d
•} . . ... sı ~afından dınlen~lQtU". l akkında şimdhe kadar Inj;rilteri ilcıIU 1 ann epsı ra eı.: Almanya ıve Lituanya lifı beyn komİS•OllU teşkiline buyuk -----

en 1 erım dagıt-,~ehirle~e nu~uk telsu t~lefon1r 1ir itilaf elde edilememesi oldufunulaasından olup ölenle- . birehemmivetat~edip etmi~·ece~inı.sor· •• 
. . l ısal. edilmi!tır. M. Bald~n (Bııl oylemiş Te demiştir ki: ihtilafın baş· rin miktar ··rmi ki İ· Berli.n. 24 [A.A] lnıuıt~ .. Mumaile)h oniimlızdekı Ce - .ık ta kendl1erını tutamıyn· 

ve ışsız ame e·ıd~~-ıı:> hu nutkunda İngı~lZ se~n· ('8 mev~~u lrakın mahalli _kuvvetleri d .b l ) l ş Mareşal Hindenburg Lituanralı Z&• nevre ıçtımaında .hUkOmetin bu ~e~le rak onunla hf'raber btln&Ur, 
Ü •. ·' t k•fıyıının maruz hulunduoTU mu~· _up I~gılıı h~~ kUV\Ctlerı de;ıild'r. en 1 aret ve mecruh- bitan muralıhas heyetini kabul etuı,iştir. hakkı:d~ nası hır battl har~k~ 'ittihaz hüngür nğh)orlarn 1 .l\liıKu-

çunu ev l lkülutı telmih ederek bilhaı:o"r ınnetıce I(\,oi.112 hına kuvHtlerinin lrnn adedi bundan faz. .. . . edece ını de sormuştur. Harıcı)e mUs- ler işte bu nyf'd(' !!iıı oı. 
ı D • • • d . . ki n· ı,.,...,.. l uı.kl~§ta-il ası .meselesi hiç bir %Jllllllll 1 .ılılli mudafaa nazın .reneral Göerbun· teşnrı ~ör Loker Lampson verm"ı ol. y emıştır. Işsız a·ı emıştır : • ıze Acll9A eve cc orta, 9. atılın m hr. ...aclır. arın şerefi'le bir Ö"'le ziyafeti vermiştir· du~ CC\apta İngiliz JıUkunıeti ile al!i· muştur. d" . 
· 1 • . rekabet yapmıyan memleketler 111 ~ kadar .saır h!ıkOmctlerin muallak bu· Bu hovn ı l te9 
e e yenıden hır ae harpten heri bize rakip ke· l Ş G A L fi A C l ALA R l ~111 'unan mcs·eıeıerin ıasrı)esini mumı,un sonra ı ·:ı in bcu. . · ı,ı. 

ı k
•} J • f ailmicderdir • l\fovarfakı,·etimiz oldıı u kadartacil etmek anusnnda bu- k1ulrf"t, hu ha:ı.•at geldı. M. ay teş l ey emış ancak mas11uatmuzın cinısini mu· luııdukların! SÜ) leruiş ve dem~t'r ki: d~ml i ~~ı un fC7. .yaşuıdausıeae 

C §Chriıı büyük khafaza.
1
_ etmek

1 
ve ~u re1tftl>eht.e' ~: Y U P SU 1-' 1-ı ANDA HAL lfZ ı N m~·B;~,7.u~"~:::;i::;.~~c;;1~~ t;:ıı~;~ ~~nl'B:ı; ! nı• ~~~~r a~ıı:r!'ıaa: 

• ~ı 11.oymak a temın oluna ı· ' .l'\.. arazisinin iş_gnli rnes'elesi hal, kında sırtı 'c :· gelmesine imkla 

ddelerın de gez- lir . Yanılmaz hiç bir formül G oz u o N u N DE B J R FAC 1 A muıtefik devletler tarafınaan karar itti· v~rnıuhı;. Mis .knr!cr rol icabl • l d• Z b voktur . Müntehipler önümüzd,.. hlll.ldır. Son e, ıuı 8 ında Cen<'vr içti· a fa, aru;,ı: oreuı;ııa o.duktaa 9011e 
ş er ır . a ıta ir· . f d b ld . d maında b !hassa hu rneı1'elelere kor l ra b·ıim, wesela bilhassa .,.. 

• ı rdııç ımaeda u hY? ha .. ~ zı a. e fa:r.la aliika aö tenln • ..:. Al!i'·-dıı nim huklı ol:ırak milyoae. 

e dil 
• • • ya m ecek ır ukumet ın· ... u .... ır. ıuı nr l · . _..._ n ermı yenı - . . . . ş h. t ğ o h 1 ld l E . hu nmetl r bırind rnes'elenin tet~ iki o mamllWll bıç bu sebep Jval' 

d 
~ tıhap ~t~ek mecbunyetındedır· e l çocu u r anı zor a a ı ar ve rnıenı için de bir telifi beyıı \e tahkik komi· tur. ' 

D agıtmIŞ Ve bu ler. Hukumet hu ~aj eye lnpe· tesi teşkilini teklif eım·şıerdir. Ingim \ 

~ h I d 
28 

ratorluğnn muhtehf aksamı ara T? • ı • • d Oh • d • { • .
1 

hu ı. ımeti bu husu~Jarda bir itilaf elde .. • • • • 1 • • • ! • • J 
eıa Ufl ar 8ll smdaki ticaret mü.badeleleri C\ J.'} ısesıı1 e aıııs ıye va tız ettı er!. .. eJılm ı İlin ınUmkUn olduğu k:ıd r , 

• İ h k• .r. 1 · 1 bil •• · · ı · rnuuıherctte bulwıııcaktır. G } "ht• l 8 ti teV 11e a • sı ve e~ ve senayıımızı ııma• ' Paris, 25 1A. A) ellÇ eşen 1 1yar ar\ 
ve etmek ımrctile vasıl ofocağı Muf arriri: KEMALETTiN ŞUKilU 4 

mütalaasındanz. ,. M. Bııldvin Poti pııriziyen gazetesi Fon Ho§un Dün ~u nıektubu alda.kı l 
muhafazakar hilkumetin mavad· . - 26 - len ziyade ve utevekkil biri Orbanın annesine haber ver· M. ~ri)anı zi:aretten maksadı muta· • ."" Muh:'u.em efendim. p l . Ermanıler melun planlarının)J l . en m . . mislerdi ha&lilısler komısyonunun yakında vuku Ac\:7.lerw hır qıüddet evel 

aT amen toda Alsas dı gıdaiye~ e resim vazetme.ı·ccc· . craat ve tatbikatına derhal giriş· Hl k~ . halınde tekasuf ettik.len ~ Za . Ilı k dın d l . . bulacak içtimaı hnkkında M. Ştreırnıın gen~leşmek üzre Vornofun. 

l 
• bini tekrar etmiştir • tiler muhittı: va 8 e i gıbı soka· le yaptığı -son mukilemelerden M.Bri· gönderdiği ma);ıuundanatı j'a• 

..nı e S e es l · b. r h l d B Eyip... . ~a fı~ladı • Yavrusunu lngiliz po· yanı ht.berde.r etmek olduğunu tasrih p1ldı. Aradan zruınederim betı 
Parü, 24 {A.A} L d • B } . ı:zun ır ıste azır an ı. u Eyipte. ç1nar soh · nda 98 lıslerı ortasında ve bir ermenin in .eyli) or, 

IJu lllln ,Alscu Lo,..,,, sıyaaetı ey } ey e ~~t~nın ~tında fesat ~~" 851n1 pa:· nulJ\aralı evdeFabrilnnisa isminde ko lan arasında çırpımr gorUnce 
!wulaJci ıstizahlann m/Jzaltere ·ı fı n~~nın ?1°0u~:!n Hır 1

• gılız bir kadın ikamet ediyordu ) Urek parçalnyıcı bir fer) at ko· Peşte de bir müze 
ne ba§lanacak ı:e bu m/izakere· ...... k"" ~ t .e are aneıune gı . er: Bu !{adının r.e\'Ci ;nakka· pardı : t . 

bir çak celsekr devam ede· ye filU aıa - İşte ... dediler ttirk ede· l d hi l b ç d - O 1 r Oh ı Budepe§te, 24 [A:A) 
ir inde zulüm ':e i~ken e içi11<·e be ed_şell~ 0 mu~ t~z. aşı A nan Yav r: ·· r ~0• •• il Halkın bü) ıik ~Macar si) a· 

. Paris 24 [A AJ -- inle) en Erm ni cocukl:ırımıı ced· dCa)l ıı. d·.5o?u6rıı,d. ırı udç ynk:.ınk· - Aruncnecı·!,~ınne5ını gorm . si erinin hatıralannı 'ada 
, . D • 25(AA) r. b l dil . ı . el ~ı. ıgerı)" ıyaşın :ı ere o .••• ·1.. • •• ~1ellusan meclisı Alsas mes'e· r arıs, • • ı;e ~ \e u .u:ı ~ '.:ırı e\ eun :ı re-· avrusu ·ı E bü k' h't diye canhınıj ve masun bir ıesz.ıe olacak eşva ıle mulıım 

irtin müzcıkeresıne giri.c;miı:tir. B nl. Bu bmnaı lı •edir· daha tah· İ"İnde r ık; b~~ııhs~o.sta ın mukıt fen at koparmıstı sıya i devirlerden mrıntakıl 
ır ~~ [ "l l t ı \at rapı,oruz sırasıda tıçüncu ~ 18 ır ır " \aşama r • • • k. z · d aliıtlerden !'!· Grümbah (Grum· eyne 111 l e ay· lUrdli~cu • ve diğer . cedvellrid; idi. Oğlunu o sene ( Reş~diye ) Herkes ağla yor ~"ne~t~r. §<!) ~rt temaş~ e ~-

ı.) lmuhtanyet tarafiarlannırı "l "k b. l",.... al·tim d ~· mektebine vermişti. • bılmesı ıçın vucuda getmlmış 
•r.t4tuıı takbih etmiştir. Hatif yarecı l ır ze:ı tav- " İlke l~cte dız. 'k• 11· 1 Ilk .ra Eyip çarşısı işlenen ~e anla· olan parlamento mıızesinin 

~ _ 
/ 

ld v '.! ıs e e ı ı vltz e ıtltr ı ı. cıa 1 b " k • · b · · di'1 bQ.D Jıatınar yapı mli o ı.ı· •
1 

k . d . d : 'lk h şı mayan u uıcıa karsısında hınç· ll§at re~mı u gıın ıcra e .ı· 
Mı.bul ııe teslim etmiı. fakat yarecı er 1nÜ af atı· ~ ~ res~~ar 1:) um .ı . am e_dc . . Za,alh kadın m işet buhranı .ırıkJarla snrsılı) ord~. mi§ tir. Parlamento mı ize encıi· 

'IHJrnn bu hatalı icraatmdar L a· B l 1'1 J uz c ı1 tu~ aıles~mn ellerın· :~ınde olduğundan gUçlUkle geçi· Kim11enin ağz ndan bir teksoz. meni en mıilıim ~iyasi vak'a· 
Al.sasın iıtifade etmi§ oldu· nı ey l ey eye~ en ~::;:ır~Dis~):aca tı. nıyofdu. . , 'ıir tek kelime bile çıkmı,·ordu. larzn /ilimler sayesinde, ve 

u s6s lemi§tir. MumaileJ /, p k 
1 

d d" 
1 

şte ermenıler ıll< facınya bu r>eslır kalbleri o derece ist.ilA et· mıimtaz ricali devlet nut11 J;. 
ıızlara mutlak bir tefevvul tavya fe istasyonu ':se ba~}a,:u ~l:;~iniz ı... ıem ll kadı~dand bnşl~dı]sr. } • . nişti. lartrım pfuJ\iar Üzerine hakki altı ay geçti. Dfin ~'l!:Cteı Ufo 

kılmak §arttle ıki lısarı isti· •• "" ıı: '~ tclefunu açar~k i T b un a aynFcah ve _ıu usı hır Bu matemli ve göz yaşlı sU· suretile muhafaza edilmesine bize ait bir fıkra (!iir im • 
. in zaruretınde israretmek SU· mukii:la'tını doktô'ı •t k ' tle . amı'rlil'nnengı ız za~ ~e fep. yo_ ktu. ab.ru~ınıs.a hanımı '\ütu hala çırpınan çocua.u kollan ve Pbedı·ıe.~ıı·n·zmesı·ne karar Acizlerine 8§1Yl tatW etl~n 

,_ _,_...:_ h . J ( ı a UV\e n ~... §U ernr ır tlirk ve za ıt aı esı oldugu da • 1 e ~ doktor hendenize alb a, zar· 
ıe ıu .. ı.u.ı.ne nı ayet tennı~mr. d., . . . . 

1 
di ırasın ıaptetnıege ça ııan erme· verilmiştir. Meb'usan meclisi· fında tanılınıracak dc.-:r '<!le 

l'rt.Brom (demokrat halkçı}Alsa Eknere ita evle1ni§ er ı. . .· . l rn ~ntıha~ etmı§ e.r .. ~ . ıini mUntekim sesi ih]!I etti. nin bu gü11kıi i.çtimaında reis değiştiğimi, 'ücudumdc ' H"· 
ın Fransayıdeffil kabı luga T • - Bazı kun.ı::elerm mur c tı lıçuk orhan, ıkındı ezanı O· E\'uhun dindar muhitini erme· il" s· z . 'e4 aözlerinıe ~·k damar il• · · . · [ıt,a· 1 t • p t "kha s·nı"n r sm ,unurken E ,. çar~ sını t . •• • 1. ıtva)' ( sıtvay) parlamcn· e bil bır takım Ulan ır.sullerU. ve ıyan U)'yarec1 e ermem arı ne 1 e J ) ıp i1 n or asın· il komıtacışının şu sozlen çınlattı: M • • d . d • rıma kan gel ijini ve Dl i• 

memnuniyet teı;lit ~tmi~ • arı lızerine bir talom turk evle· J~ ve ~Ikın ~üzü onunde erme· _ bu çocuk tllrk değil.,. er· to mu=csınm Un):~ e yega~e temadiven evlenmekten bahc 
hükumeti muahaze etmekle Fen·aren.ı 1928 sene· ·.nde ermeni çoouklannın cebren nı .patrık.hanesı memurları ve in· Tienidir onu zorla milletimiz<fen old~ğımu ehemmıyetle ~a~_t· ettiğimi söylil)Or. 

lllflı'-"<l~ slJylemi§ ıe fenalıtll. ılıl>onulmakta olduğu anlıışıJmı.· gılıı ıaLıtleri tsrafından yakalnn· ıtyırdınız ismi orhan değil ( h • ctmı§, ecdadının ve buyuk Şimdi zatı alilerini taei2 
:!laebileceffe mıııalaasını si lÇİJı dÜ1lJU1ll1ı €l1 ır. Si_zc l~ir liı:ote Sıo~deri~ orunı. dı. çoculı: korldnu~... nğlayordu ıis) <lir. Doğruca kiliseye v:ft~z er/rıtlannın lı.atıra.lan?a /ıör· etmB~~e:.:~:tsh~ıkkı!d:d~k 

lemi,ıir. ılf. Puvankare (Po • • • • Ju . ı~:;tenı~ mıi~ _crıcatı re.s~11 Halk §a!ırmı"l, bu harakete bir etmeJ'e, gotUrUyoruı.. 1 met eden bır mılletın asla tor tarafından mevzuu bab' 
ı) M. Brom.on muhtari}e ıvı tay·1·arecısı ola· ~ahı~ et~edir .. lngıhz ~dale.tınm mana verememi" · lngiliı polisleri ve ermeniler mahvolmayacğınr beyan eyle- edilen b.u . genr ihtiyarla lö-

_,_ . ./ ./ b ma, esme ıltica eden hır mıllete K ·· t hl k ha bili · · · t · ~ı · · 1
• • d k ~ ....,.,_ uvstlarma kar.~ fena · . .

11 
t' k ,:ı • U~ a ı or m otomo enne at rak et•ı p· m1.3 ır . . n 11zenırı ı.uşa ı mera· rütme ıstiyorum, fakat yer ni 

:ı· k "l "" l • • rmem mı e ıne arşı 'ar1,ıım ııı· " " · · d r d b ı ----~~ rapılmış olduJu sure- ra ı an e)' enııştzr. ni Lir \azıfeılir. Binaen ale}I Bır tLirk polisi yaklaştı. ÇOCU• ~n uzaklaşırlarl<en ÇOCUb'Wl anne· sımıne tes~ ı1 .c en.pa~la_men· i ml·cd:m. ' . 
ıddıasına kar§ı protesto • , nlf"p vukuunda ll)Uzaheret .goşte ~u tevkif etmeleriniı;ı aebehiıı :ıı Düşüp bayılmıştı. j to celselerı tatıl edılml§tır. bu bahtisar ıeıa:1. 

ı+sio!,· Puvarıkare bazı Alsa~ Bu karar Kınl!J·sjort. n. sordc. Kald.rılıp goturul~ü,ğü evinde sa· Y . A .k 
1
nerede bulabilirim.,, ? 

i . ın Fransa tarafındar. s . . . . ·ı Mürailik Ermeniler: oaha kadar enı merı a çt gerele mail ı;e gere!.. nzıt ıçın ı,el ı Gll. rev- .. . . . . . - Senin ü.Btlıne ne rnzife'. -: Orhan ... Orhan... kruvazörleri ISTANBUL u 
. 89 Zarda ıarfedilmış ve • • . ~örul~) ~rkı Ingılızler .keııdı· İnaiJiz olisleri var .• çek arabanı Dıye sayıkladı ve §&fak so· . ;, 

.. __ olcuı gayreti unutmala· ferden ıkı rey fazla· lerılnı te:şv:ı~ ıle tıaıırlanan bu fa. ı:. d ~il Polisin ren . ;·· .-.erken genlerini ebediyen hayata . ~aaın~~n, 25 
fA:A] ŞiRKETiNDEN 

W IMUJı te~üj etm. . •ıac s sankı aliikadar de11-iUermiş e er. . gı a ı. \ umda Ayan meclıaı haricıye encUmeni 
Mumaileyh Riltlenıp.ır.. . sz.ıvle ittihaz edi/nıi.~- gıbi vaziyet alıyorlşr v: ıozde Gw.u .karardı'. Derha! hır ~aka 91· ". reili M. Bo~ah hali huırda i)anda Tatavla ,antı~ e~da -~ • 
ıanııax . (Rıclırı) m ~ 7 iırf inc:ani bir m k tla . · ı · karabılecek hır haleti ruhiye bll· Ertesı sabah !2JU7.akere .edılmekte olan kruvazörler bulunmadığına ct.ir ıırket aleylıiucM 

" ~ısı oldu.bun • B. l "k 1 b. - . a sa ıngı iZ be ı· .. · . ..:ı tti ıııaaaına aıt kanuna kongnıınn b' r nlltkunu "Yll§asın u ve fır ır l leT 11' ıdalt!ti namına harkeet ediyorlar· tlln n ıği.rn ıım"• e · d letl . d . u . d . ıtara son gunlerde deve$D eden hilafı bao 
,..,,..,.n lm raıo ö Alman~ a, • ' dı. l s.i aücU aadcco entrika olaıı Fakat daha yirmi dört saat Ertesi gUn btitUn Eyup, göz .e1\ .. "°'ın .1enl akı. zenn ekı hukuk una kik.at pl\ ata karşı ı.taııbuJ Su ıirk• 
~...... P r• s ılerile b. . l ke • •• ~ "" . l l d il d aı uc:yne mı e anunun ~ cnid t r · . . : . . . old ·Nrı L_ .. la Ufr· 1nem e 4-rı aıt 1nu· bu millet her serde her h ta e\eli f!;Onderilmış o an polis mU· >aş arı arasın a zava 1 ka ının _;ı•• • • en e sırtı mUdın)etınce ıayıatl me:ıkGreyı .. 

U,ş••u fıaıır: tmı§Ur M n. ~ ~ . ' u u« b l'd ld k l k O cuıımeıını arzu etmekte oldu . k . d la k 11.zib' -"-·· 
,._ :r.. k .ı · · ru· d .

1 
daima bovle hareket ederd' düriyetinin Ba ıa ı en a ıgı emre cenaze namazım ı ar en rhan dair bir ıerh dercini t klü ~u~a retı atı) e e o a te uıe m9'0ollll• 

'"'re tıtıra tara,ıar, gazetele '-~~ tl "1-.rw l . ı. . d d'1Pi ta .. h l d E . k:ı:~-. d Oba . c etmı•tır. . ha 1 ol h Fı • ~ (l. ann lıu e · Fesadı hazırlar'. kurUlder ıte. atfen göq er te· mımı atır adı. a rmenı lü.IK;sın e nes u M. Boralı ba§lıca devletler· b h . nyet sı muştur. 
arpte~ ransayı mes'ul tut· • ""• • vik eder, batta ke~di VJl.Slt~ı ·l~ T • d ] l mi ile taftiz edilmiı ve ermeni ku\Vetleri hakkmda duman:~ h~ ~ı Filhakika 21·22 klnunwıani blitUa 
cliı'e~nde bul.un_m.alanna kar§ı dıgı tavyarelerınsey· tatbikine hile giri~ir, "Jıat y;pı· amım e yazı an ar yetimhan~ gönderilmifti. ::1e v:l~uiu en~iş~yi ~ık euret~e gün ve gicesi rarfında bUumwn ,_.... 

•n/ıal. eylemışıır. './ · lan iJin biç bir mcsulivetini ken· Bu tamimin, dleri, koUarı ve lBittmedi] .. k lieşnh cdılmış hır deniz hu· muslulr.lannda ıu m~vcut olduıa-
ah l ~-· ·laru,n eli ı;~ • d b w l .. u unun ıkdanına ha 1 t kt d' . . .~ J 00 yQK;Uı .~ ~enn e ıl'Qmayacak şekilde vicdanları ~ ayM muhteriy•b m e mıe ,. ır. mUdım et au tazytkını tahrir Te -.-

Beaarabyada isvan . . ıaahirane tertibat alırdı. goıUDUn öottnde t"anlandı: Muhterem kari, eden k&\t aletlerinın diyagram .-. 
" iJtthar m,adalyala Bu, IQğilterenin ezeli si,·aset [ ltilj.f ııabite memurlarına - Bu eseri bir roman gibi Ankara Palas !erile iBpata her uman amade .e ı. 

tertibatı pro~ıdJ1. O\lIJ bfy" idi. Bu· müdahelede ))ulunma~ın. Hatta okuma ! yazdığım v~ yaıacağım (ANKARA) ardır. Diger taraftan Şirket bil babda 
. Moık.ova, 24 [A.A.] telJCih eylemi§tir. g6.p de böyledir. Yarın yer>e bo~ · icap ed~ )'atd.ı.uı ~ wyn bUtü.o vak'alaı mabıulU hayal de· Blittın odalarda telel'oa, llcek efkln umumi~eyi tatmin ve tearir fl1" 

1'u •ı•naı Lehistan matpuatı tarafı le 9~tl.r. m'l~ ~rl&da lıic W- Yaka &il bakıkattır. Hatta ilimlere va· ıuyu, k.alöriferi vardır. lemek Uue ve teuhurtı hakikat igilı 
naklolun~n ve göya Sovyetlerin K.ondoktöre bakın! . · • · · • . . . . . . çıkarmayın ) rı'""ya kadar bakıkattır. Husuııi banyolu apartmanlar. bir tahllikat komiavonunun tetJLll • 

rab}ada bır kı)am ve ia)an ihza. Facıa bq}adJ TUrk poliJi auf Lıtanbul hti· ÇUnkU iıtanbuJun ~ördU~U Odaların tıatlari: 6-8.10 ve 12 lira yurulmasını men•ıup oldııiu Nafia V• 
~hta olduıdannı idda e}le- Belgrat, M fA.A] Ermeni Jl&trik.ba.oaısi memur· kQmetinin bu acsi ka?§ısında bir ve çektiği facıalar hayal vasıtası· <lır. Amerikan barı, orkatra, er Ule-ti celileainde• talep " İltirillll 

M. L tvınofwa tek.Jıflerine ~çaydan beri yolculara kloroforin "rı. iDglliı 11bitleri ile İ§e gtrı')· mıeai piçiaia hakaretini muka· na luzum kalmayacak kadar ge- kek ve kadınlara matı.us pmı e) lemiıtir · 
ından ::ı. muhaaım olan ~hafıl koldaıuu para ve 91yalarım çalmakta tiler. ı>eleai.ı bıraktı . niştir. Dik.kat ve intibahla oku ve kArsalonu. çamaıırhane, gara Ş rke& ilerude lli'7.um gördUftl td-
~. )a aulm.ıı olduju beyan oları bil yatnh ..,_ ~11kWrll ti'-: ilk darbeyi vurmak için inti Boynu bilknk Ye luınndan ı10utma.fj teniüUtuphane, yataklı vagonla dirde veaaıt lwıwıi.)~e teveulll • 

ya;f riilmithrc ~P ~ui ıp~& - ~ri.oı aılay,,ua.1'. lW!ıkJ'fı • K.Ş ıirkt'tının acentalı~. ceJı.ti.r. Cöaderilmi,air 
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ada el erce 
• ~--.:l..:.. ..... _ -=-- - - ·-.ı-_ ~---=-· -------:_-.-_ -.-:.. ... --:- - - ·~.......::._~......:,-R~~f-:--~-A~-~-__....-. ............... ~.] j 

~4, İkinçi karum I9.a9 
AKiTLER •r U N E L 

av s1ınun 

AVLARI 

aşmış bir 
mace ı= 

J lngiliı 9.91.ŞO ~O Uretlı, 2l3.50.
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!!l Aro.ı. !:it. .29, .ı.ı JJıuaı· :o:;j ı~. hruıl:IL!f. 13.50 1 Milli Ikti••t ~·- Ed. k · ı d J, 
20 LeyRum.2.ı..37,50 20 Fr.n Bel. llS.: Mogla ItibarimlUi Ticaret -re-u;;i Bı. • ırne ·apı taraf arın a Dil en<'İ o g(ın 8" 

~~ lı:~~nBnl. ~· 2~ ~::2ı~':eç. 8~iI;. Omıanli Bk. Esnar Bk. münferit ve mütevazı ah;;ap dar çah~tı. ertec.i gii 

. . .. 
I 

üthiş 1lir vazi.yet hasıl olmuştu. Göz erimle takip 
ediyorun1, üç aslan kükreyerek bize dogra ge ·yordu. 

·O Fr:ınk Fr. 160,· ı Iecirli~ı.- "..... \APOR DEl\fffiYOLU bir ev rnr .. Bahr""sinin bir ke· ti. aelmedi. 
C E K ~irketi Ha) riyo ~ "Crular ~- .... 

.. -reırıetü,, ıı Tnrkiye milli 17.Slı narında sepzcler yetişi\_ror • Halbuki ha!!çed 
, uonc.!rn ~tr. 993 50 ıp~ kurnn .,16.42.50 HaJiç vaporlaril,53 ittihat milli 30. -
Nrviyorko • ..ıs.11ı.2:; \ıyıınıı :ilın" S-46.75 An.D."ı.01060 2z.9: hlmat milU otesinde beri~inde de bir kaç bir haftalık i~ \ard 

Ti ALJJ.1i ıf[Z TUF'D7\"T'T7LERDEf Porisfr . .. 12.48.50 J.~ııdridrf'r .• , 2.QS ,. ., ololOO , Şark 10,75 Z 
-..::::::r::!.t:~••m. L1. 1"1. Ll, 1~ •• «!2:ıı:ı~mmmE:ili:~ Milqno ı.. 9a2::0 Vntonr.loti"4.34.75• Mudanya-Bur&a Bo:ılinrt ıo.ıs meyve agacı.. aYa!h saf adafll 

fü.•yflnm.,, 2.04.'75 Atina cu:h." .R';' S:tm$UD &bil Anadolu Aııon. 17, Dok d b . AJ k dı 
Sofin lel'tl., 67,87.SO Bukrc:201.,..24.62,50 Tramvay 85 l&t. Umum 25, UZ ay ır U yem e\·e - ışmış tl 

Bnıksclh.,. B.50·7511\tnskvaçer... 1048 lADEN SiRK.ETLERi taşınan Ahmet aga, mahal· beterdir, hiç dilenci 
S"l 11 h d (30'!>)1k • l • d • . f b d ·ı I Am•ter.(f.,. l .21.SO Belgratdin.,.27.67.50 lll K d 1550 H 27 } 1 ı a ı ar CL.-ZT ır. " ·atıyet e fayzn € €1111· ':l§te.... UTQ a ..• 0 n1etf Cnfüc fr. ,, 2.53.25 A:ef'.:n ç:8!,;:139:ıol s:ıı ~mettü) s:5o eye geldi geleJi kendisini tP.TI \°ı!Z geçermi~ 

n· maralı tufegimi hazırla·ı , d }T l l .. . "' .0 v . , . TSTJKRAZLAR Bakırk~y Çim. 14,501 Kadıköy eu 25, çok se\'dirnıiş bir adamdı. 
d l .. l la b. ,')OT ll111. a nzz: 10• U .... e1....... l. QVQ,Ş )UVQ§ r ti'- 'd 903~~ 1 

ı 903 T~rt· 1 Türk kömür 22. Izmırmezlıaha 109, ım. göz erımız e ars nı ı· · ·. F ımuı ıı. · '" •P .'f-mer Tn... 7, kendin"' ııvrrun b" k b' 
... · t .1: ldırtacak r- murtusu bana )~aralan- ·yaldaşnnz,, ıtıraf ede- Diiiu.mı :nn. 221.2~ !; 191°~01s905 1 ·' ~ .... · • o ır ansı, ır 
..,zm araıa sa a • ı . [ • b z · J Dcmır \olu 9.0.1 § 1908 Tertip 1 DIGER SIRKETI.ER de yetişmi~ og}u ile, şc•hza-
kada<ı:lan tafap edivoruz. mzş oldug"'ıt11ll gösteri- )'lnl ıt U l"nUZ lm la• 902 KilmrUkler < 1908 " 1 1Pt.Tnt.An.Su.4S.SOMil. binı l'ıleır 11.511 de ha~ındakı" bı"r ı._Ç du.'kkt:. 

~ J =ı Rihtim. dok. Antr. :Mehm. Balcl 7,Sf ~ b.ö " 
Ş "ıphe 1tok• tehlı"ke•vfe "'1l

00

Z d Z .. "' k l t•ada 0 keslf Otlar ara• 1903 ~aidimal:ıi ı9o9 it. de#irmenci. 41,25 Mutt!lbit Ermi! 6 nın ı'radı')o geçı"ııı"ı·dı·. " . -: , .,. , ·' yor u. J.\. ll.J'TU gu n ll ~a • .. . 1~05 Tccbiını,iAıl:. 1909 Şelırcmıı.neı Şıı.rk ınerk CC%!1 5.70 Traldıı oekcr 13 '-
'}'UZC gelınce bu bekleme anı d ı.. .. . l sın da ve olmek ıizereı 1913 .. bı. Kaaaplari 27.15 Tel latamboul 30,80 Fakir fukaraya yardımı da, 

k "th" n· D h t b h ırara". uzer11ne sa - TAnvıuT R"'ii ıı.GoNepron ı.9 ah 11 d k 
ÇO mu lŞ T. e şe • e e· d b 7 z · l b • la Turl: tut Aıı. • 1 

2
.65 lD a e C ·azandığı umumi 

nz .t..al tehlı·ke olmasından lrmasznı €tr lVOr• 0 an lT as nzn yanı lnsdolu Dmr. Yoll., 2 ., (D.E.] Duban Tnrk • Omnliom h bb k 
~l d Ad l .ld 'b d l 1 'lut!A.B.C.}48;25 3 .. (l·.G.) Şark Değirm. s.;s,Karamunal 6.7:i mu a eti uvvetlendiren amil· 

ileri gelmez, çünkü aslan·• um. am arım er· aşzn a o matrtansa BORSASI Ierdendi. 
lar, bizi görlince, bizden de hal agaçlara çıkarak başka yerde olmağı ter- TICAR~~ Güneşli bir gün öğle üzeri 
:dyade korkarlar. etra_f1.. araştırmaüa ba- cih ederim. Bu kuvetli 24• !kıncı kanun 1929 perişan kıyafetli bir odam ka-

h d l dıl B" rı b l h l k · et:GDAY YAPAGI pıyı çaldı. Ahmet agn açtı . 
Fakat eyecan şun an ş a ı ar. lT şey u a- o murtu arı pe eyz L um,ıc 4 kiyycriıı:ı. k.16p.10 u.k.16p.10 .Anka.ra kiy. az. J:. 103p. lı: . 103 p Zaten bu kapn_'l günde be~ 

ileri geliyor ki, atacoğ·m kur• ma'VıTlCU Cana-varın izi• bili'\fQrdum onları bir ~zılca '' " " Adana Baı kir. oı " " P·, k. I'· ~ 
l • • • d k · '.I '.I ' "ı unter " " •• p. " P· FINDIK VE CE' lZ defa çalan hiç bir dilencinin 

sun ta ll ta·vın e ece ·tir. nı· f kıb b l d l d r ./'. b • k d h Sert 3 •• 5 ,, " 18 p.00 18 p.00 Kııhuklı Fındık lr.iieei ar.. k52p. k. S2p. . . . d b. ~ . h .., a e aş a ı ar eve aJ a, ır ·ere a a ev· Dör.me ,. .. .. .. 
80 

ıc 80 boş döndüğü yoktur ki.. 
ıçmzz en ınnrn G)'Oı•nG f k . . . •• •Bızılcama. ,, ,, ,. p .• ,. p. içceriz ,, ,. P· P. 

mal olmavacagı"' nı kim temin ape azkan vardısonra elce ışztmzş t:e tesadul'. Kert ın: tı.1 .. ,, 11,p.s2 ,,17 p.22 • ..ı;~ k..
152 

.. k 
1390 

Ahmet aganın hiç bir dilen· 
.1 • '.}. Romıınıa " " " " P• t.Watnı Eki!trn kiıeaı az. ap, • • All h . 1 .d d'}' 

edebilir? daha çoı·kanİzlerİgôrfi/ den bir mucize olarak MHlgıırisl.&n· ., ,, ,, Ekietra ., ., ,,1.~0Jp.k.126 .!ıye •• a versın.,, emeğe l 1 
:ıcıır tave Birinci yumuıak ., " .. p.k. d İ . u 

Çikallo 11eRodzani cana· meğebaşladıbu.sıkvekes kurtulmuştum. Bunun uard Winter : 1iu~~E 2:; 
18 lO ~ki:~i ıert ,. : : ~;~ ~:~n~:ord~~n::ı~~ar~=l~~;~~i-

ı·arlarm geri.6inden görıin· if otlararasına girmekte içindir ki bin bir i lıti-1 
ça,&r ı.ı,iesi ııl'.L. 15P· ıo. ıı•· 1"15P 7 ~=~~ : :: .. " boş donmezdi. Bu gelen dilen~ 

duler Bu suretle arslanlar k dd .. d · ·z . le . . Arpa " •· 13 ,.22 "ı~'Jp.12 \~ Ke~k .. " " • • d d H h 
1
. · . . ço tere ut e 1yor- yat ı e goz nmz aça- ~Jısır .. ·· 12 .. 2o ·· P. • Pll!p:ıl .. ,. .. .. .. cıyı e sa\•ma ı. atta. a ıne 

onlarla bızım aramızda kal- • . h' . \ular .. " .. • ., P· AV nEnısı k 
1 dılar yapdııJmı i§aret üzeri- dwn.Bzrdenbıre25 nıet- rakk, ·ulalı·dlar11n1 dzlı·e- ~ı:~~:~:umu: ·: 12.,oo sıp.oo ~~=·a ı.i:eei :Z. k6ooo !:" ~ ~~~·a[:ı~n!~ .. e~~;·ekaa ed\!~~;: 

ne. Cikallo ve Rodzani, ted- ro uzakta kanbonbenin re. en ön e ) 'll1"U1He- N:::ne. .. n .. ,, Tilki .. " .. 

I
B ru1 " " P· Kunduz s:ıoo" 4800 vermek 1-.teyordu. 

h "rsi::ce. hı::lı. ~ızlı konuJa• bir agacın le[Jesinden ğe başlad11n. B~lııce ,. " .. : p. , 'fa,,ao " .. " ".. - Geç şu bagçeııin bir ke· 

rak. otl.ann ıçıne daldılar. bagırdığını duyduk: / Bitnıedi J susonı ı i)e i •:~tun.\.:, ııs. k. p. Buf.<lny 6~Tll~.AT narma otur, sanı ~ıcak bir 

Aradan üçglingeçti . 
nwı ıan<lenı evJerin 
ne dadanan §Ik hır l 
taca derdestedildiğın r 
yazıyorbrdı. Alunt 
i~ticvap için. adli\" ' 
zurnan. bu şık be,·i o 
dü. Dıkkatle baktı. 
baktı: 

- \Hah, Allah. b 
zum ısırıyor ama.dh't 

Sonra birden bir 
- Yahu, bu sdııı' f 

bahçeyi belleıneğc gt 
ci değil mi? 

Bir daha b:ıkıı . 1ç 
\ allahi de o. bil 

dedi. 
Hemen tc~e·üın 

Bu işin içinde 
ama, dur bakalım, d 

, O anda idi ki, 0li~ aslan bfr.
1 

Ku}~ cnıı " ., n P· ~.:ndRr ÇOrJ 
3 

verı:;inlcr. dedi. 

derı otlanrı ıçmderı, açık'( Memleket hadiseleri ) Prens Seyfettin Bohııdin nı. ~~~~~. ns,.2300 ~~~~~e 4~:; ıu';al Dilenci "Allah omlirler ver· - Yahu müstnıı 
sahaya .fırladılar t)P başln- • • ld ? ~~::ireli r ::2000: : 1900 }~~~kk 63 nai: l)iıı., le karışıl .. içeriye daldı. dedi, hen bir ECrdd~ 
nm gurıiltünılrı geldiği ta- Rusyadan gelen ışı ne o u. 1'1FTIK y~;:ıı. 160 •• Çorbaya da istekle ka~ık atti. lendim, müsaade c ıtl 

lstintak için sır.:ı 
gelmişti. Edirnekapı 
tahkikatı bir haft;.-ı 
bir adım bile ilerler' 

rafa çevirdiler... Gecen bir Prcn:i Seyfettin davasının Mtcrrda Kı.r·~"; 1t.2so ·· " !?:iO llIR \Cc\1" Herifin bu kadar aç oldu~u· tnyım.. Geçen gjjn b 
it-i saniye zarfında kendile- bazı ktışlar ·Meclisi Dnlat• :ianıi verilen ' 'e Kral !~t:.11 •• ~~~· ~220 270 1 ~~~!~• ~~ :,urn~a;!~ilc. Jf3~:1 

nu 
0

0\)rcn Ahmet aga bir ktıp'-' ta bir dilenci gelmişti. ()t 
Fuadin riyasetinde içtima eden bir ;;,;.,.,.,.;;..,;;~;;;;;;;;;.~=~~~~~..,._...=.,..,,...,,..~ ~ 

rini Çabucak tedkik ettim: nevi miihkeme he~ eti tarafındruı bir yemek verdi. ha met olsun deye 
rn f!eride, yani bi::c <'n ya- ~-- nuddettenberi tetkik edildiği malum· TA Ş R A -J AB R L _Yavrum, sen büyle di· \"ermiştim, Bu dileıı 
1.-ın olarak. bir dişi aslan lur. Haber aldığımı7.a gı.irc bu he~ et lcneccğ ne çalışsan a ! çalıştı. bir daha gelJ1'1 

d thiten dıı,nnın redJine ' e nafoknnın * 17.rnir cifi tr ,l ri - Rir kur .. adtm katmıcı H' kıı~lıı lrnptsınd r J'" h mez ralınt kazanr. C z·ardr. en ön e :\'ene bir difiii ed d 1 d ~· - aç \·ere a~ 'urdum, ,.. 
aslan görüntiyordu, ortada 
~·clcçi kabannı§. arr::ım aç· 
m r. di§lerini f!.ÖSleren bir 
~ ... /·el;: aslan görünüyordu. 
llcr üçü de bütün ralıatsız 
c~ilen aslanlar gibi görli
ldıiyorlardı ...• 

iye c ilmcmcsine ve 
1
rrn inde ora a rı.ıı C\ el Iım ir akktrık tf irntın:ı l n çnr~t) a çıknır tır. Ç..:ır dn ..ıb lı fnrıı l J d 

.endilerince \'a i un holunnıı Prenc: olnn bir hozukluktnn dola\l elektı ikli nd::ı"n te~kif <'dilmek ic:tenilmi i~ d beybaba İS vok.. ilenci hiç çalışır Jill· 
'1ehmet Aliye teQliıninc> karar \er· tranı\m·lar i )Pınc:.mi ti. Arı1.a\ı bul· ın:ıı;lup d ,c ı.orkmu. bır \D.7İ)ett - lşmi yok? arayan iş !Jul· değil fakat demin jatl 
ni~tir. Ilı.ı ııoktad.J istin:ıt etfikltri rn:ık ü;ere <'H Jıcı 3 ,.. ıu ilk ~ upıl:m ılııbildlı'.;im: giımilitır mha' tt ı.est : amnzmı hiç? bmaya eli kelepçeli l 
·sasa gelince, goya Prense Istnnbuldıı ke,..iftc iukıtaın ıkı ı;uıı dernın edece· c.ıddecmd"' Leblebici Kırı, rğJt 1 _ Bulur ama vermczlc>r.. yerinde bir adam ~ 
?j i bakılmııma kta oldu~urıu ileri ~Ur· ~ ~nnedilmi ıJı. fal<at c:irket m(ıhe· I O ı 1 rı ef fü1inin dı kkaı ına t;irrıu.1 l ti 
.nckte<lirlcr. Bu rc:t kt.TBrı uzrine ulc· ~disleri ıuıın tnlıuıri,ntl:ı inkıt..ıı tevlit DuJ...l.ii~da •' c mn iinı p!!rc:ıla>·r.n l)f Sizin şu bahçede bellenc.cek Bu adam tıpkı o di e 
dcnber.i Pren"e knrııı ha}ırlıahnnc lıir eden amili bulmu 1.zırdır ı,~r~a.k d \ • 1 bit' i, ı .. ıık ~e /'kt;r \'Cr çok. Valluhi bogaz toklu- zivor. 
allil;a göstermiş 2e\at nezdinde )8ptıgı. Ilma gazı, yııl ut !;ti \"f' y:ı olo· bır?ın~c ka.rıstı~ıştır. n"v uın s.:ıbı • o zaman talıkıkt' 
ıwz tnlıkikatın \ erdihri netice fU ol· matik telefon irketh:ri amf'lel<'rin en ) etı~mış ve de'e~ ı aLırnlc l:P ın·n111 ı .!Ulla çalı~ırmı. 

, ~ b:n.irılc Grip Gı ip ha t Ah t d.. u di.ı ken· ra;)1 birden bire def Gözleıimlc fJ.ıkip ecli;·o· muştur: biri 1a\ ~ arc sincrruıs1 urk:ı•ında zemın· . . me aga ll~ n . 
V • · • . Innırde sa1guı hclınde lıuklıru suru • • . l · b" d h d } ]d k. di 1 u d - ası ol:ın Prens Mehmet Ali Pren~ de hnfrnnt ~aparkro kaıına ılc elek· 11 d' F k t b 

1 
t . , 

1 1 1 
dısı df' ba ı<'evı ır az a a an an aşı ı ·ı. rum: §te... ~l~~ ogrU ge• S fı . . d . r • • • • k } , ' e ır. 'a ·a U ld." :ı 1;. 1 • :l'U il r . • • , . b 'I}l 

l) e~ ettinın kar e ı oğlu oldu u ve ,·ası trık §ırl.etının ı o .. u R\'Urmt• ,\e:ze. ettıfa 'nl,ıtt:ı oldu'l-u bı idd ti d ızene koymak fıkrındP ıdı. , met aganın alıçe_ı 
liyorlar. oğrudan doğruya sıfatım da haiz bulunduğu halde, ne delenme .. ini mucıp olmuştur. ~IUrurt degıldir. A L . 'd k a· L b d ı b" 'k' Üll 
d ğil, fakat bizi solda bıra· aban ördeğini vuran Prens Seyfettini Londmda ıruıhbu.,, Lu· z.nmnnla borudan su f! rmiş, ııiha~ et . I1 7ıımtınlıırda rk §iddetli ''{: • ma u l§l e en ı a~arına ğe eğı , ır ı ·ı g . 
liacak surette geliyorlar. ı Musa oğlu Apan lund~u ıınd arayıp sormuş, ne de, e\elki gUn şidetli bit "l.ontnk,, ):tp- m'!d.b:ıfif ~mette, \C ota sebep vcnr( İ'::itiyordu. kinden: çeye gömülen meŞ 11 

mütaaddit defa!ar lstnnbula gelmesine mak suretile tcsıratım güstcrnıi§tir. kt Bir çok evlerde blıtUn ev ha - Ne olur, bir fakirin de aranıağa gelmiş .. 
Adamlarıma: " kı· Ayın onuncu Perşenbe gü· ragm:n, u~desı~c terettüp eden nizamr @ lzmirde bir deve giıreşi - uç h .. ta ):ıtmnkt dırlar. l\Jıımnfi talınff karnı dovsun dedi \'C" 

1 ıldamayınız! ... · <'lnri· ' nü Küyceg_i:: ~tı.zasımn .Dala· ve \'~c~anı \f'zmftcn hiç birini ifa et· gl n e,·el lmıirde ta} \!;re cemi) etinin b:ı):ımı~tır. ıın~ınlı,..ın sim~ etini m d'l . . ·r h' b' . 
h (Ak t ) meın_ ı .1ır. De il vazife ifa ttrııd:, sv .. tertip cttiı-;i dcu· r:urE5lı ri yapnıı~tır. için trıımn~ ı.arla ı.ahvelcrd{' ,.c sin :. rncrnın ~ ıne ır çapa, ır . d" D. . l man na ıyesırıın ça aş ı d ~ ı . ı ·' dl ı 1 k k k d lll Ver l11l lŞl QS ana e_n. 1.;,m.e g.urc ... Kıttn kendisini zi)aret Kı!i'.lanın geniş saha ındn )ııpılan hu nın nrua ! .. ıır e_r n .nacn t.ır: . . • "li f<" • ver 1.: 

• · /\·ar,·esı'nclen Mu~a o~lu Aı1a•ı ı lfı ı. ı h '°' Dılnlı lsk"lesı Ok li ı~kelr k " ..., '' 'u etını uı e ı tıynr etmemiştir. Prensi gıırqler çok heyeranlı ol muştur. . l:.,. • • " - 1 1 ~ • - Havdı ha ·alım, sen §U 
ili§rneden geçmesi ne ava çıkarak bir di§i yabani Londrndan kurtıı.rup \lltanına getiren Deve sahiplerıDC' muhtC'lif mllkfi· ı son §ıddc_ılı .. fır~ınalıır?n lı~rot t• b. l b d ··u .. 

validesi babalı 1 F ·d r fı I . .1 . . uğramı'itır. Dıkılı Lıman ıdar<'~ı ha · tara tan aş a, en e o uı musaade ettim ve erke- ördek -ıurmU§lUr. Bu iirde1.Tin -. . .. crı un p:ışayıı gc ın al ar 'en m .tır. rnt miktarını ait oldui!u mak n.ı 1 l t Dun gece Takııirndt 
i onunda sıırho oları ' 

l\larikc namında 1b. i 
m s "elesindcn bir biri le 

'"" re, ner ke ın g~rduı(u uzere. bu ze\at. Ba,a tlSO) ortn\n 000) ,.e ayağa dirmi~tir. tara t 11••• 
ifi boynundan 1lZSan ayağında bulunan alaminyun Prencıe karın c~dd_rıı lıima ·ekiirıın,.. bir p.:ı (75) lira \erilnıi11tir. Yerilen malumata nazaran Huı !\1J~üllah dilnciyc! hem de 

.~ 1.· 1 l/· d (O·l .Mo kı.aD) tıvru h:ır,ekdt>f lhtı)arınd.ırı hirıı.ıı f.ırı Hclvacılnr hu Jııdc D1:ni~indr\C· ııi;ede hora halinde karn\el fırt 1 nr ga)·retJe "alışı1·or. a 'arak atef:: ettinz. ulT tıa \Q a §ll H 33Ji o ınarııış ar ır, . . d ~· 
:f Diğer taraftan duaı 111 luı) rete 5ıne m:ı lup olan dne bt un §ıddetılc hu kum sürmekte ır. lizerlerioi ~ ırtmış!.sr çt 

ınu):ırdır. Z:ıb1tnr:ı tıcr Tufeği.mi omuzı11ndan yazılar gömlmlİ§tÜr. şayan bir ciheti §Udur ki, mahut Pr-

. d" d d j lki sene eve/ yerıe Dala· .nses Şivekar, biçare Prens SC)fottinin 
lll zrme en Ve U~U1l j manda kartala b~nzeyen bir Utün feliiketlcrinin müsebbibi olmn· 

ıimaması Sa)'esın de ku-: öldıirülmıiş re ayağmda ~ına rağmen bu dıı\·aya Uçtmcu hnsım 

kaltınmıştır. 
Ahmet aganın başına üç 1~0 

Marika ka' v gündür bir felaket gclmi~ıi. • 

Sinemanın en büyük iki artisti 

ve ElVll\f 1 LIN ~ olarak girmiş ve nafoko bile veriJmc· 
canavarın yıkılmadığı"' ·Riga· yazılı bir halka bulun· rnesi noktasınd::ı en zhn<le israr eden d k b 1 

k d' · ı · önümüz e -j çarşan a a csanu lll gördüm. Bunun iize- muştur. Burada buyle ayakla· ·en ,~, o mu§tur. 1 ~ .. 

JAK KATLEN Bir hafta eve), mahallenin D:ıns yerlerine .clc'• 
etmi) eceltsİn• dh c ı-ı 1 

lıu tenha köşesinde, tam da kı~an Kalroncu kullnğılı:t 

. b lt ruulııki lı alkalc.mla rH.i~a· Bu )eni \aziyct knr~ı~ın<la bu MELE ( 
"ille 0'\fllltllUU Q lTlQ '- i~in ne llC1İce \ereceği lınkıkaterı 11 

.. • .~ .. • ıl1oskova) yazılı muhtelif ~erak ed~le~ek garip Lir ke) fı.) et ha· .l. 
goksibnın ııst ta.rrı,.fuıa kuşlar vurulması Rusyadan ııne gelmı§tır_. __ _ 

SiNEMASINDA 
bahçe dm arının dibinde bir gPçen ali.fl:ım l\1nrikanı0 d 
adamı öl<li'ırmiişlerJi. Gazete· gelmediğini gönnü~. bııtl 1 
ler vurulan adamı, henüz kim dü§erek zabitaya mıırııc 

0 
l isan alaralr- ikinci kur- gelen kuşlamı daima Dala- Borcunu istenıiş 
§lllllt attım, kenara at- man nahiyesi yolunu. takip Dc.ikmccilcrdc oturan \'esile hanı· 

'kl · · · kt d. ]/ · nın Remez.ıın isminde bir ndamclo.n i5I /ayarak dolu tüfekler• ettı • erını gusterme • e ır. rı kuruş alacağı 'arını§. Ycsile lıanlnı 
den birini aldım. As- sene evel öldürül.en kuşun dun bu para) ı istemek Uıere Remaz:ı. 

aya{,'lndaki halka o zaman nın dlikkaııına gitmi§tir. 

l · • J Hemczan 75 kuru u \' erınek iste arz 1Ztl raptaız ıomur~ kaymakamlık ı·asıtasıyk ma· mC)iDce Vesile hanım derhal yerinden· 

donarak yanındakileri! lıallirıe gö11derilmi§tir. Bu fırlamı mangalda duran kızgın maşa· 
1. e de l .. ,ı_.. yı h ptıf,'1 gibi ./'Az:,, dİ) e lJorduııuıı 

bn1·alıer otla1·111 'trası.11.- nerr vuru an urw:gı, 
t· ı.' ~üzi.l ne "Okmı ııtur . Rcmııznnın lıııli 

ı. ld ayağındaki halkayı g(Jren fenadir. 
d ~·ayuo ll. köylüler derhal nahiye mlidü-

llit; te 111emnı11z de rıine getirmi§lcrdir. Bn halka· Sirkat 
d te• '·ı·kata med l /· .. alilı efendi isminde bir ta\ .. tk t Çiinhü: eı:elc a '" ar oma\ • n· 

l. J J l 1• c. .:i i Emintlnti polis merkezine mUm· 
· • uzerc wyma ram U.\ taraJın· caatl:ı SirkC'Cide Uzun Köprü otelinde (jl-ı ıçitn UO /11 U1U 

dan mahallirıe götıder ıLecekt zr . .55 lira çaldırdığıııı so~ lcmi~tir. l 
11 kzırsz 111u isabc: - ı 

.. S 3 saııdılr rakı Kundura hırs zı nİ!i: f iın. an: ~ 
~ Dun geı.e Sirkecide kunduracı İs· 

İ ncİ /, Lll"§llnlli Sırkcçide Adapazarı bnt.kali esi ilin dukkinırm k rsız f?İrmiş ve 30 

ı 

1 
ıft i ka"pin çalııı ka\m ,. '· lab ta 

"c:alu)t etti~;ı, fı\dao ._a ınnı•~tır 1 1 l rıyor. 

( 

Gala nıusaıneresi olarak irae edilecek olan 
gayet ıııüe sir sahnelerle kuv' etli ve 

dramatik bir nıevzua malik 

(ABUS 
(Lö Vertij) 

filıninde eıı büyük mahareti saıı'at· 

kaı·anelerini izhar etmektedirler 

; ' '· i .... :ı··~ . . 

LINA ÇANGifJ ESIRES 

oldukları anlaşılmayan bir kaç On dört gün e 
şerir tarafından takip edilerek. On dort gun evel ' 

oracıkta pıçakla bogazlandığını mır~unalıırın üzerindrll J. 
maktulün de, elindeki meşin boğulan 20 ~a!;IarındS \ 

Htisernin cesedi dı.:11 
bir çantada epeyce para taşı· k:ıre~ında bulunmu~ıııt· 
<lığını, çantanın yerınde yeller yene edilnlf•k üzro ır 
csdiğine göre, cinayetin bu miitir. 1~ 
paraya göz koyanlar tarafın· Kanalizasyoıı çt 
dan yapıldığına şüphe olma· da 

0

bırslı 
dığım yazıyorlardı. Duu gece dört 1:ti"i~ 

Gece uykusunda ne Ahmet bir hırsız knn1p:ın)a 1 ı1 
aga, ne karısı, ne oglu bir şe) rmdaki kanalizıısyoıı ~ııs 
duvmamıslardı. Fakat zabıta mi§ler 'le ne ıuıdır ~ 

J .. re}: 1 

ve adliye böyle düşünmediği l:ıstik, tuwruı, kii ·~ 
kaçnuşlnrdır. Znbi~ bı 

icin hepsini de isticvap etmış. lıırı ynknlamı tır. ıtlı 
KARJ.1EN BONJ BERN AR GOÇKE tarafından hatta oglunu muvakkat ıntize· Ç l 

1 
Jll 

l d l hi f 1 kkere ile tevkif bile etmişti. a ın·adı bit 
F evka a e heyecan :ı müt . ş i im hın b felt:k Miliyta isınıP c 'ır' 

A et aga u ö etten son- 5. k .d d' t bibi ~ , 

G ı k h f OPERADA d d h li il' ecı e ı a bif e ece a ta . ra fukaraya yar ımını a ay dlikklinuıaginnİV veı 
Yi!~a:m~~am•mım.:wreıını~m8'lliiiiE•lil••IQıj artırmıştı. çalarken ynkalanını~tır 



Dün maç yap lmadı! 

5 
~ 

!Antakya da bir hadise[ ~· ,,IK.DAM .,iN iLK TEDRl A1' KURSU !Sa 

Lisedeki Türk talebe milli şarklarla ~arilerimiz iç.in tarih, ~ografy 
mektebi terkettiler. 

lısan derslerınden mürekkep 
faydalı tedrisat kursu. 

Dil . 
Konu h ğumm: dile TI. RK<,1. 

derler. Butun İnganlar ayni dili 
konuşm87Jar. Her milleliıı hır 
dılı olur. Bir milleti ger'nden 
ayıran başlıca fark dilidir. 

Arap. arapça; ingiliY., inği· 
lişce sövledi~ gibı. tıırk tP 
turkçe ~oyler. 

Tı ıı k ye cı ım huriveti vatan· 
daşlarmın dili tiırkçedir. Fakat 
her tnrk, her tı ırkçe konuşan 
hu memleketin ahalisinden 
d~ldir. 14.000,000 t\lrk VR· 

tandaşmdan başka asağıda 
sayacağımız yerlerde de turk 
ler vardır. 

1 - ): unani tanda Garbı 
TarakyaJa (l>0.000); Bulgaı ı· 
~ınnda ( l .ııııkona yakın ) · 
Y U{!;O~lav\'nda (ytmm milvnnn 
\akın); Romııııv ada (300,000) · 
Kıbrıs, Radns, lstankı v ::ufa· 
farında (100,000) · :::;nıivı:>h•' 

{Antakya, 1 keııdemn); lrnkta 
(Mu ul. Krrkuk). 

Buralar Eski Osmanlı im· 
paratorlugundau a~ rıldı. ha
hımin bizden ırk. iliı tarı~ 
llde~ din, v. s., itiba.rıle hiç 
farklan yoktur. 

Bu eski Osmanlılardan ha · 
ka daha bir \-'Ok verlerde turk· 
ler sakindir; bunlaıın dillerin· 
de bizimkinden ufak 

0 

lıir fark 
vardır. Bwıa LAHI FARKI 
derler.. Lakin dil hep birdir. 
hep tiırk~ir. 

Bizim lihnimize en ) akın 
olanlar Kınm ve Azerba\•can 
turkçe )eridir. 

Azerbaycan ikidir: l ·• Sov
vet ittihadı dahilindeki ciim
huriyet; 2 •• lran Azerbaycanı. 

Eski Rusyanm ortasından 
ti Siberyaya kadar Şimal türk 
leri sakindir. Bunlara bazen 
tatar derler. 

Türki tanda ark türkçe · 
konu!!ulor ( A ıl Turkistan, 
Buhara, Hıvı, Çin, Turkiı;ıtanı, 
Efpnmfimali. v. s.) 

Dognı tahminlere göre 

altınıs mılyon ins mm ı:ına dili 
üZ dili turkçedır. 

Mesafe. tarıh hu dilleri bir 
biriııdeıı "117.İ('e anrmıshr. 

Bu farklar edebh·atın iler
leme~i i)e ort elan blkacaktn 

t~tanhtJM, koımsulan tiirk· 
çe reı:;ıni imla~ a esa olmutluı 

TarihH 
F~ki mı ... ırhl ır 1 ir inıtnıı 

ı ıJduktl'n onra ruhunun cete· 
dine tekrar ı-İrı:ce!ı(me kuvveti 
ınanırlardı. oldııkten sonra 
insanlaan OSIRIS nam allah 
muhakPnı · eJer 'e fenalarm 
1 uhunn. hir ~of, f'Zİ\'etlerden 
~nra ondfirur. iyilerinkin 
i .. ,. aok ııııd<' aklaı mı§. 

'11 ırlılnr. lı ınuıı icin cen 
zelerı MUM\ \ Pderlerad 
Mtm valar lı n 'ruttur. 

l\IE Fi... FtR· A \ IT.ARl 
Bunlar altı lıin Qt>ne eve] 

\U Fl~ elin• mfıkPmmel bi 
pa\ ıtaht kurdular, etrafına 
f't>c.hPl!Pr ~ ılar. (Bu ceJ., 1 
Jeı imdi hH r 11 H utlur.) Dı
rıl~rm !\ehrnu 'akın hır verde 
.iı ı lııl .. r ka aba 
ı ısa ı ttiln. Oı ada yapılan 
ıı~ EHH ~ l 1 l , ttimizi 
ı dµ tdn. 

K.t OP:."I heremı ( herem, 
t hrem n mi (r ni) 11~ metre 
y ik~khğUıdf'dir. 

' u 1 ı~ıı Ol J) IH mük'a-
1 ındn tavl t '""il ·. gayf!t 
J.>:Uzel 't' heudesı hır urette 
kf'silm ' el 1 ıi... ta§lar· 
elan maı ml,lur. Hn ta~ bir 
hiriııe bağlıdır . uç ayda 
hir df'~İ n rk ı ızr" \"UZ bin 
( l 00,000 ) inı;:an. otuz sene 
muJJctll' lıu lı remin yapıl
masında "ahc:tt Rtt ı1melenhı 
lıir kısmı ta ocaklannda tat 
rıkarırdı. Bu c klnr uzakta, 

ilin saA ahiljnde idi. O •· 
ınan deıniryolu, \ ınç ve llİI 
\ac:ıtal ır bilinmPdiğinden bin 
]erce amelf'. ocaktan inpat 
mahalJınc l~a<l.ır kaya parça 
larını elden ele naklederlerdi 
Bir uçtan obt ır uça kadar iJa. 
sandan bir k tar (tren) yap
mışlardı. 

Mı~rm 'n diki payitahtı 
olan Fi k~hır<'ı ın pt>k yakı 
nında bulunan hu ehram ba 
ile mulıafoz ı edilmiş, umem 
ıtayamnı . boznlmnmıştır. 8'ı 

'!tl'Plll!-.!!l!!l!!!!m!m!l!~!"""!'~-~~..,..~..,.------~~tı~, !!'!'!!ifl!!!!as!!!!· m!!ed!l!!inl!!c!!le!9B!in•ti!!!!h!!!!ar!!P.'!el!tt~ı.mK•a•nl!!ıl!!!ı!'!l!!l!!!l!l!'!B!!'!!u!!!!!!!!ma!!!!!'!!k~satla~k .. ıtam~!!ldan1!!91!•m•eı-u9"!· !'l!!sık!!!l!!!l!menl!!!!!!d•il!!llinl!!!i-pla!!!11e•nne.-11ı!l!öt•Urd!!l!l'l!!!ll·l!P'!k!!urd!l!!!!"'ukl~ar'll!ı!!!ll!!!be!'!'!!!!'rlar!'!!"l!b•a .. ge•o•ç-v•e•~l!!lü!'·I i leri ekseriyetle esirlere P 
hıl .aten çok hasaı ve nazik bir niyet alarak e.ell Mektikaya pt· ğuae dikkat etmİf. zel lufon kızlar çoktur. :Bu kız. clCırlıı leıdi. Biçar esirler• 

Bir kutuptan ötekine uza· 
nan büyuk dairelerdir. Bun· 

a ad l ta idi. Kocasının olumu tim. Alice, beraberlerinde ptti~ Poliı mttdlirli Altban bu ma· ların İ7. bırakmadan kn\ bol n kırhar altında çalııırlardı 
uzerint> o da cesedin üzerine ~ ı· zengin Mektikah tacirin iıminide cera) ı dinlt"dikt~D aonra: kıılar olmaları çok muhtemeldir. E lf olan hır in88D, insan te
k.ıldı ve ibtikandan öldu. Bu fa· \ermişti. Mektuptaki adiele mtı· - Sil yalınız deiibiniı lali- Bu dallarda bu7llk maden aalup· IAkki ~lilmez, tıpkı bayvat 

Jean de la Bire ·dan on bet glln sonra Pariıe racaat ettim. Orada beni eveJI bir ba, bir arkadqınız, yahut himet· leriDin içleri kız dolu haremleri muamelesine giriftar olmdu. 
geldım. Dogruca niŞAnlım1ı11 evine deli yerine koydWar. Aradılm çİDİı de beraber delil mi? bile vardır. Hullıa kır. kncırmrkı...,_._._....,.,.. ____ _ 

Daglar l ıralı! 
~fekslkada Sierra Madre "' . _ T ı,sı~en p k 1 U\ 11 d r. ıttim. Or da kemali hayretle ... böyle bir kızı biç tanımadıkları· _ oda bir Parialidir oaunda baralarda adettir fve Mektika za. d 

u ..... muazzam da~lann arka b· B na ok na7İ.k bır m e 1 1 h re xl m ki. Alıce e\ i \P. e~) ayı Dl Bövlediler,bır fıranıız mürebbi- bqıuda benim gibi bir f~latet var bituı da bunlarla me~~ olmaz! Muğla a sovuklal 
raf'm dU§un Boleou kasa u n 

0 
edece m i bılJir . or. S ı ı· ab klılara bırakarak Pari&i ter· y•i al~ piyetleri olmadiğını 0 da nipnlıtlnı arayor Meklika•I Şantal hiç ses çıkarmadan MU#la. 24 [AJ 

mUdUrU,odasın~a oturu)urdu. ) oruuı efe dım. F k t lıt'r den k~tmii··. ~erede oldupu anlaya• da ilive ettiler •. ~ korkunç ya getirilmek ttze!'f' fa~ clöpnber dinledi. Şimdi ~ayet buyuk mUf• şiddetlı •nklar hukıtm 11mllıa 
bo)lu , ma\'1 gozlu • rt e\el izd 11 a k 1ı n ı ı 'e .. e· bılmek ~çın sap sola bet vurauna. bir bakıkat zilmimde canlaudı. olarak ahnmıt. lkilatla ~arıılalacatına aklıemutti dir bet altı gGDdea ben malla kı 

• , ) zu Mç gillm ) en h refi 
2 

r n bur , a r 11 ~ ek~t'- Bır gUn buradan kısa bir AcaJ>aAlieevi birtuz.ga dtııtlrdtller _ Efe . . el"rpclM Pohı müdUru devam etti: ~"" ed r. Ş~ı lapa lapa kar yıla 
dır. -e pl n izme ge meaıgınıze mektup aldım. Alice, hindili va· Juçırdılar ıııı? Acaba Meklikaya pldili adim me ~ - Sonra Madre dallannda ktlıchr. edneki tuYUk ~rillmemit ele 
Hizmetcisl pd ya girdi 'e \emin edınl%? punın hareketiııdeıı bit eaat evel seleli mi? l)eıba1 muavenetini reca fabt k~!-= jaDdlrma· çok kınetli bir aaılndegia uaıti eededır. 

rt. uzattı. PJli mı duru Ka • _ Yemin eder 1• )~~ordu. ZeDtgin bir meksikalı için, fra111ıı konı~losup gittim. larımız maatMllUf 0 kadar iyi it ~ard~ib~10• ~maden oca· Ankara lilivet 
t G n! . - Şimdı ıoyle)ınir. aılede mürebbiyeliği kaba! etm1f O da, Mektib polıı nı&duru M. göremivorlar. Bu acı hak .. ab iti· k' . d ı~r. Kimi. ~ır knl J 

Bu gı~~enı ·ıd da . t - ı:aft"ıma gelen felaketi lu· 'e hana verdifQ ı zU tteri alarak. Brannere mttracaat etti. Tabani· raf ederlaı. Demir Jul battıladan lı ımdırı embe1r ~ ~.~-~: kongrası 
ı n ar emnı~e U09 ·ı . · b· .. 'ad '&hani at eticelin- mı? artık ·t ve Pli.., __._ ... ~ :\ııUra. 25 (A. 

n eden bir d 1 anlı idi. saca anlatayım: aı esınm u~d&iı fe!netten .~ yat... b y 0 
• bir u meJrllfhDll ötesı hakimleridirler. Muthi§ 1ervetleri, 

M Şan ız muıiniz? ki da b . bir artık uaak. bır memlekette ihtiya• de, fılvakı altı ~ eve!, efk.lli meobul bir IJemdir.Bu mechul el· mUkellef k leri ardır Curohari tt ('nJ11. firwuna ..U. 

o ur • ır ransız· ızı sev ve ıeverım. bir &anm kızı Meklik Numi vatfaki ...-
n 

1 
n. lamı Alice Lauıetdır.lki Sine ~ordu. geaç-'d .• ~.ıu.nyıa da•· rine kada muaellab dolaıırlar. ae bir teY t.ilmea 1 HalUlmel ida ... _ u ~)'ili ~ ~et L....ı..-

ya gc:ı l:iııi ur--WA anı blfın Aralarındaki ibdlaflan halli . • .._ -"·-=-· . b' t.:D 111r hbaku ., m-••ftf' ......-
·~ v ıabatım. Tonkeode kaldıktan sonra, av· Bu mektup kısalığına ragmeo bir çın rtll -. kı~UMI Alamı ır 1 a. •• kldpAeria iatihablıMll 

Meksikadan detimcle evlenecektik. Fakat bana ümit verdi. Bir kere kendi- mutabide ~yen adam ftl'- at!JOd ilatiyaçları yoktur. Çopnuo ~u~ cu-rivor • Aruın ,:_ ~ua,e1 b etlDin ,.- ec•"t 
~ m vdtrtimden bır •) eYel, bu aile- sine ınullkı olduktlll ~ onu mı,. °. ~qm her. ~ biftlen Nllltı ha1duduktur. Bu 88bep~ ıPddetli. •Y~ patlak veren bi· .it repon otamak~...,. 

n n bqına bir felaket geldi. Mr. el rar al r, Fnruıaya t nr ' Rol n ' m trene bınm1ş)er. Hatta talanlave kıı ~ PÇJD&r· maki pbi bir memlekeMe, mmbi edu.At. lif melllm llfrik oluıııMı 
Laalet bonada bir ıpekülas\ on divaç ederiz, de e d o bi memmu pnç kııın IOD lıer. Madre daglanDda .W.1•111 ..netleri y~ keRmç> Wr !oap 1• a ....,,.. 

1 • en b eervetini • bet *' oldailml ft tft d°" tarafından "1• ... 
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yeı ıe_ iyi ' re faydalıydı.. ,. ıe ca ve kafasız 
- .......... at av avlanıak, yeye- • iııs aı" · ·afı dan yapıl· 

c e}r ıııa ~ güç ü. ~ ve çaı şa a .. , yapan ar 
nıek İJ7İ hiı" gı a e aç k ö iller; çalış· 

· i, insanı tol{ tutuyo .. ve mayan aı·, tenhe er saray
kuvvetlendiriyoı"du; fakat larda zevk ve sefa süı .. dft· 
çi surınek, ekin ekmek, ler. . 
bir kaç ay beklemek, son· Yer y •• zü en büyük san· 
·a hu ekiııi biçme , elde at eserlerini işte bu de,rirde 
e i ece ~ hu.gdayı öğütmek gördü. Bu devre lcısaca Ştl 
ve ni ıayet oııdan lıaınur idı vere iliriz: 
yapmak lazım geliyordu. "insanların hayvanca ya· 

Eeeh.. Doğrusu.. Bu da şa ıkları, hayvanca çalıştık· 
o dukca güç bir şeydi. Iarı, ve hayvanca öldükleri 

Zeki insanlaı· hiitu~' ıı hu d · evır .. ,, 
·-., leı·i Jıaşkalaı·ına gördür-

me ,, ve biitün bu. fayda
aı·daıı otuı·duklaı~ı yerde 

hisse almak çaı"eleı .. ine baş 
vu.ı·dulaı·. 

l(iınisi l{abile reisi oldu, 
.ı i ııisi hüyüleı· yaparak, 
kelıaııetler göstererek birer 

r öşe J e çeliilmeııin, ~abat 
}7aşamanın çaı·esini huldu-
ar. işte l7"aı·ııaktaki, Lük

so ·daki )Jüyiik mahetleı1t, 

es i Mısır, eski Roma~ın, 
Yunanistanın, Hindin ve 
Iranın ınuhteşem saray-

O giiıı erden beri yiizler· 
ce sene er geçti. Şimdi biz, 
yirı11iııci asırda yaşayoruz. 
Artık insan eli, ne kendisini ne 
de kendsine benzeyen her 

· hangi hi:İ- diğerinin esiri de· 
ğildir. Çünkü ''lnsaıı,, yeni 

. bir esir yaratınıştıı·: 

'' AKINA,, 
Artık. toprağı delik deşik 

eden saban blr 1nakinedir; ar· 
tıl~ 111 ağaranı11 yerini tutan ev 
bir nıakinadır; ekmeği yapan 
fiıru1ı, harbı yapan top, ta
yyare, zırhlı, tank, şehirkri bir· 
biriııe rapteden de11ıir atlar birer 
makinadz.r. , 

Çünkü "A dem,, oğlu a~fık 
insan gibi doğuyor, insan flıi 
yaşıyor, ve ölmeyor ... 

1 

Yirminci asır, "insanı,, 

insan eden asırdır ... 
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MERAJ(LJ DUNYA HADiSATI 
CiHAN SUR'AT YARIŞLARINA BAŞLANIYOR. 

arışlara iştirak edecek otomobiller 
saatte 400 kilometre yapacaklar 

!tt'at cihan yarışları havaya mUn· müddet xaL:ı:.mı~tır. ı ·Alttn ok.• tellbiye o1uun bı>. l>t n 
detilclir. Karada dahi otomobil Camphelle şa.Dlpiyon olduktan bilin p9iai. laJOO lqiliz linua Q ~l 

cihan atır'at yarııluı yapılıyor • bir kaç hafta sonra M. Ray K.eecl i9- olnnıtıat. 
.Bu rantlar hemen hemen Ingiliz· mindeki ;Amerikalı _daha fazla ılir~at Diieırltıailia 'Mh'ık pmpi.yonu kap· 
ile AaıerilLalılara munhuırdır. yaparak. cıhan şampır'ODo olmufhU'. tan Com.p bel .. sıue bird .. ,ani .. Mavi 
Karada ilk cihan ı11r'at pmpiyonu Şimdi sabık iki lngili2 pmpiyonu Kut .. ilDilili ~ip gaye bfttli b 

t SegraTe r:ıammdaki lngiliz .:zabi· rekoru Amerikalıda almH için du~ otomobil llt 'Ol!Dall Afrikaya ı~ 
AZl!UD.lftlo yanın iki muhtelif mahallinde >-arıaa ~ulıl Afrib 'h&k.aa.iti Ulbi'I bur: 

Segrav saatta 200 milden fazla hazırlanıyor. ' DunUDlurk mil tilMliDde brulınq bL 
t terain e. lemişti. LA.kin bir az Binbaşı segrene Hatta 280 mil ilk. bir gölün gayet ıılüt O-. yataftm 

kaptan Camphelli ismindekı sur at )apabüecek bir yarıa ototnobil otomobil )antlna tahsis etmiıtir. 
bir lııgiliz zabiti yeni bir rekor imal ettirerek Amerıkada Florida ti· Herik.i otomobilin ee"Dayı a.eyirdt 

tamplyonluta kaı.anmııtı . Lıı., hih ceziresiodelci E~ tona koımel sah· yaptığı esnayi seyirde mUthi~ hararet 
cilwa rekoru Ingiliderde çok rasına gitmiftir ... Golden ::Arrav> yani bU2 parçale"ile bhfifolıtau) or 

ebe birliği balosu DEVLET ~IATBAASl 
Millt Türk tt;labe hirliğ_~ MuDuRLuGuNDEN: 

ndan evelki akşam bır MüSELLESAT 
verilmi/, balo nezahet t•e Darülfünun Fen fakUlteqi mUder· 

lainin çakluğu dalayz· rislerinden 
le pek mükemmel olmu§tur. ;;, Ali rar 

Muallim kitabı 
J. iBtı : 490 kuruş 

YENI NEŞRiYAT 
Ali Canip 

EDEBiYAT 
(4) neti cilzil çıkn 

(25) lmnl§ 

Halit Fahri 
EDEBİ KIRAAT NUMU.· 

NELERi 
Lise \'e orta mekteplerin UçUncU 
ve Muallim mekteplerinin dördün· 

cu ıınıf ına mah~wı 
Birinci cuzU çıktı. 

Fiatı: (20) kuru§ 

Pivasada 
rağbet bul· 
muş ayaklı 

'8 aya.ktı.z 
Pastırma, 

jambon, ~lam kesme makina· 
latımU: gelmi§tit'. 

Umumi bepo ve acentalığı 
lstaııbW balık paaar yağcı 
sokak No 4 Penskevaidis bira 

._..~._Me4.-.._. derler Tl. Iat. ~l 

26 K.S. Cumartesi 929 
9-t Daklb 

!9 Ol JJlaturka mı.ilri 'M;).ıı 

20 5fl F.Mılırn "" ıaJwilat konbiyo 
u• nukut borsan habt!rlt>rı 

!!l 00 ~r: 

(l) Akermon : Siiir Saha· 

-,i,-ım 

l !!) Alııur : ile,.;;,. llfalMt 
(S) Arıal; • lint : Doru 
Honpı,ı,ca 

Sadık zade 
iraderler vapur! 

KARA.DE iz 
1\IUNTAZAM VE LiJKS 

POSTASI 

ARSLAN 
P apunı27 kanunusani 

PAZAR ::" 19,:: 

htııfıın dan hare'ket 
( Zönguldak , lnebolu 

...,...-un , Gi:reson, Tı.rab
on ve RUıe iakelelerin 
imet ve antet edecektir 

Taflilat iqinSirk ecid 
• esadet hi!ııo albnda,ftk 

id Triestino dairesi 
elefon : htanbul 21 

seyri sef ain 

Bozca ada 

Trabzon birinci 
postası 

(Cumhuriyat) vaparn28Klnunıı 
• Paıartesi 12 de G9ID nhlı 

... md.ım baraketJe Jnelda, Sam 
ıGiresoıı, Trahıon, ... R 

ya tidecek. \·e dönUete Pma 
>k.t-lesiyle Riu-, Sürmene, Trah· 
on, Görele, Gireson, Ordu. Un· 

Y~ Samsua, LıeboJu, Zonguldat 
uğrayacaktır. Hareket gtınu ytik 
lınmaz. -Mersin sr' at postası 

(KONYA) ~apuru 29 
Klnunumıi Salıl2 de ga 
lata rıhtımından hareketle 
İzmir: Antalva, AJaiye, 
Mersine gideck ve1'qucu, 
AnamorAlaive Antalya, 

lzmire uğrayarak gelecekttl 

Antalya pastası 
(İNEBOLU) ..,-apurıı 21 Unu 

I 20,000 LiRALIK BIR KÖPEK 

Bazı kadınlarda köpek 
nahahheti bir marazdn 

• 

fMILYONER Bm 
HIRSIZ KIZ 

Bil kız dftnvaımıı ea mtıt1mr •e 
tehlikeli hıl'Slzlanndu biridir. Ge-

l n gün kend111ini ..,.. .uı, .. alt 
merik&b ile evleamiftiı. 

u!aai IJ>8W' 10 da ,galata nbtı
mından hareketle, lımir, KfiUü.k 
Bodrum, Radoa, Fethire Fmik 
Antalyaya gidecek ,e mezkil 
i.skelwle birlikte Dal"80, M 
maris, Sakız, Çanakble, Gelibo 
mı uğra"arktir . 

Resmini gördülflnü;; bu kadın, Mis Tomson aç glin sonra ı ... 
Mis Tom...ııon nammda genç b~r peffeni bulup getiren bir amele, ( 
duldur. Geçenlerde yanuu.14tı bv 20000 1. ,/h hh::• tm' 

dakika avırmadıtı K.Jpe/ini kay· 
, ıra ı•enne1;• taa "" e ı 

)ama gitmiş gelmemlt 
Ali karar heyeti rl1uetiDd• 

.\nadoJaya tayin edilmiı oldut- lallılll 
nezıuaen Şama giderek la.u.e\ 

beımif ~e bundan. mtlteeuiren tıe bu taahhüdünü bir hafta sonra \rabiyeniu fırka erkim harbiye rlJ9t 
etiai UW n orada lfa,m.dt 
~ylemesind• Ulaya Blll9 beJtd 
nah1UUtnca 25 ey llll 339 tariWi ... 

hasta olarak yatata düşmiişıür. ifa etmi§tir. 

.. ~K~R~EM MOUSON 

• 

GENÇLiK VE GUZELLIGIN BEKASINI 
TE'MIN EDER. 

. ' • . >. ~ ; .. ,: .. 'Jl~~;~J-~·;·. ,. ,":.·· _: . , 

ALTINCI BOY DK 
1.ci loo§ide 11 Şubattadır 

iKRAMİYELER: Lira 

MÜKAFAT: 

50.000 
18.000 
15.000 • 
12.000 
10.000 

10.000 

LÜTFEN DIKK 4T EDiNiZ: 
Bu seneki Tayyare piyankosu ıimdiye kadarkilerin 

zenginidir: ÇUnki: 
1- 10.000 Ura ve daha yukarı bl~k ikramiyeler geçen 

sene yalnıt "8,, tane idi. Bu eene -S,.Ur. İsabet ihtimali yüzde 
67 llJltlnlfbt. 

2- l1MlJM iKRAMiYE ADEDi: geçen seneki ke9ldelerde 
yalnız "2.ôöö,, idi. Bu sene tamı 643.900,, dtlr. Umum isabet 
ihtimali de taDU yüzde 95 (yani iki misU) attnııştıı:-. 

3-PIY ANKO Y"OzONDEN ZENGiN OLANLARIN ADEDi BU 
SENE GEÇEN SENENiN TAM IKt MiSLİNE ÇIKACAJCTIR. 

nun'llD birinel maddesi ...,...W• 
ııİlpCi MUrl,.-i kateclilmif ..... 
(IDt ltMp W.bql11 Supbi beyia Ş... 
~ "' aıaddeti mesuııiyedal .,. 
o;irdiji ve Ş&mda blikamed ......,... 
Jen memwiyet kabul •1'9dlll talllll 
k uk. ey lemektd İlede ba el'll ~ 
ıun betinci aaddeeine temu .,ı.. 
uekte o&dutudan heyeti ""'b a 
al'llfından mumaileyh balı.luuda • 
ilmif olan 53 numaralı Jwam 
lefinei maddeye teptdiylıe ..alt 
nıadde mucibince Diiped ukm,.I. 
nin katma eu.iyede bar ftlll. 
mip. 

10 Ecnebi muallim 
Maarif nklleri; llt&nbul, ....

Kon\ a. Kastamooi Ye diier vilaytıd9o 
lerde açılmtt ve ya açılacak ol&ll ... 
le'lf mektepleri için Amıpadaa mA9 
lıut1 muallim celbine kara Tmzaitd, 

Sefaretimiz marifetile bua llmllJılll. 
larla mukaveleler ak.tetmifti Bu allta

lıaaaialardan ·10· u ıelırimi.e gıelm9-
tir. .BwıJardaa .5 .. i İltaobul .2 .. ti 
İzmir, Kutamonide çalttmü. um 
emir almıtlardır. 

Diier mtltahatllar da br Uıf gt11ae 
kadar gelecel(lerdir. 'Bunlardan tı.· 

J ~ gidecekleri nıe'k.teplerde iallbat 
1 ıcnı edecekler •e mudıırllllr. • ,.,.. 
c:ak1araır. • 

V enezuellada zelzele 
ParU, 24 [ ıiJI} 

iJlenu.ıuelUı oYr4 elçiülfnİll 6'•· 
dcrdiUi bir ıashi1ı meklıılıuıula Ü· 
mar.a fel4kttinin yalnıı 60 kilinin 
telefine ve bin kcular ilUOnı~ 

mecruJıivsi1w .-,, oldu/11 bil· 
dirilmektedir. 

Liyon beledi) e reisliği 
Paris, 24 / A.A] 

Sabo/& (laıet~erinirı biri.M.Heryc 
( Herriyot) nun Lı) on beledi~ e 
ri~ asetı 1 azifesinin tecdıdJni rai4p 
etmiyeceti.ni haber ııeriyor. M. 
jH•ıyo (Herrivot) verdili bu lıtı· 
11adisırı mes'uÜ\ mni me:lcür ıa· 

zete)e ıerkeıııtÜıı ve icap ettil' 
ıamaıı buna uv6p ~/inı br 

Fenni M E . 
SUnnetçi • mıll 

Katiyen acııız ıUnnet yapıl~ 
Betiktaı Musdan Nazif ban No 1 
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Sermayesi: Tediye edilıniş 
4,000,000 Liradır 

Umumi Müdürlük 

N 
Şubeleri 

Ankara Adana An"alik 
Zonğuldak 

Aayseri 
\itersin 

lstanbul Trapıızon 
Bursa Balıkesir 

lzmir Gire son 
Samsun Edermit 

lüsait muamel t, Kumbaralar Ka~nlar 

uyçe Oryanı. Bank 
Tarihi te~ isi 1322 

Merkezi idııre Berliıı 
'elqf orı. lky<>8lu 247,248·984.985 

"' istanbul 2842-.2849 
Banka muamelatı 
ve kasalar ican 

Felemenk Bahri Sefit 
Bankası 

Merkezi 

ı •••••••••••• $0 • 
: Selanik Banka i e 

! Tarihi t'e!isi 1888 ! 
: Sermayesi 00.000.000 Frank : 
: Temamen t"ed.iye edilmi~ • 
• Merkeıi idare&i Ir.anbul : • • telefon beyoglu : : 

4070, 4071, 4072, 4073. 4074 • • letambul 2381, 2832 : 
: Turkiyedeki ubeleri : 

ı 
i lzmir, Samsun, Adana, Mere: : 

••••••c••••••• • •• •• 
1 

Cu 

A tı silindirliler 

lkincikannn 2o lJ_gL 

şa ı OVE L 
otomobilleri 

D VE 

(OVERLAND WHIP ETh) şiındiye kadar en 
dünyanın 

pa1ıalı otoınobil erin in 
en ucuz altı s·lindirli o unan inşaat prensiplerini haiz ve 

. 
ll (. 

Amstepr am 
• da l>araköy lımıi dairei 

mahsusada telefon Beyoğlu 

ıll·- lstaınbulda bahçe k.apu 

1 4!!~-. Doktor ~~~ 
Haseki kadınlar hastanesi Dünyanın her köşesinde şöhret kazanmış ve sahibinin sadık en 

'vhıppetin bilumuın havasını 

otoın 

bir ar ad 
Cilt ve Firengi He~dmi 1 tanınmış olan dört silindirli Overland • 

canı ve 

illtı \'C emni7et kualirı 
fran 

Cevat Kerim obil mühendisliğinin bir şah eseridir. 
Türbe de Eski Hiffi)i ahmer .Altı silindirli OVERLAND VHIPPET otomobili '\t~ksek tazvıklı bir ıno 
bin ası. Tel: lstam. 2622 J J 

(Bahit) madeni ile dökülınüş bronsdan mamul yedi yataklı bir krak nıili (ğ 
yataklar ve ğerekse kılavuz mili, piston kolu yatakları yüksek tazyikli yağ 
kanalları vasıtasile daiına yağlaıımaktadır.) Dôrt tekerlekte ğeniş ebatta firen 
ları ve uzun on ve arka makasları velhasıl fennin bilumum tekeınmulatın 
edeu aksamı ve karöserisinin nazarı okşayan zarif ve şık hututu ile en p 

ek kıymettar bir yazı makinesi 

ı ma ,iue (1aı,t,Jolara en ziyade elvirişli ve kullanıl· 
ı kolav olmn'\ı için uzun zamandanberi ihtisas 

Ptnıi fabrikalarda ihtiyacati asriyeye göre sureti 
· rde imal edilmiştir. 
ı un teferrLiatı kolaylıkla muayene edilebilir, 

kurdelem büyük bir suhuletle değiştirilir 
[M AP] : hem ele hafif, hem de kat'iyen 

patırtısız bir mainedi r. Yazı 
hattı tamamen görüliir. 

[ IAPJ dinıek, suhulet, zerafet ve metanet dimeluir. 
l'1AP1 makineleri Türkiye umumi acentesi olan 
<.;RAND L1BRER1 MONDIAL kütüphanesinde teşhir 

edilmel{tedir. Her zaman gidip görülebilir. 

evlet Matbaası mudürluğünden 
Eski harflerle yazılmıj mıisveddclcri yanlı§sız olarak yaz

mak yeni yazıya çevirererek ve ayni ::amanda yazı makinesile 

esent otomobileiyi tatmin edecek bir otomobildir. 

AND ' 7E GHANDLER Otomobilleri 

Türki);e aceııtası "' uınumı 

•• 

ORAK TİCARET VE SENA Yl EVl 
Telefon: rat e Yazmak kabiliyetinde iki daktilo hanım matbaaya GALAT ADA : Şark hanı 

u ac ktrr. Tahsilinin derecesi yüksek olanlar t'Cbir mıiesse. ,---İhl:::::::---7.;fı=:::--::;.~.b ~-==~~--ı;;.;.~~:;;:-~::::;::::--:~;;ı~;iiiiiiiimiiiiıiiiiiiiiiiiiiiiiiiliuiiı~~iil 
/· . olıık ederek tecrübe g•innti§ bulunanlar tercih edi· alllUr ta tası ll1U ayaası • • Erkeğin vücudum •::: 1 

. l alip olanlar arasında bir mlisabaka açılar.aktır. Mü· T ·· t. · • h • ... d.. l •• .., ... d ! güzelleştiren ! B I o X 
·aya girmek istevenlerin vesikalannı hamilen matbaaya u unın ısarı umum mu ur ugun en • ı· 
aatla ~imlerini kavdettirmelcri. Cibali fabrikası için 43 metro mik'abımuhtelif eb'atta 900 :ROUŞŞELKE1\1ER : 
,. • • • · • adet ihlamur tahtası pazarlıkla alınacağından talip olanlann • • 

ekatıbı askerıye muhayaat koınısyonundauı cb'atı oğrenmek üzere her gün müracaatlan ve 30-1·929 Çar· : Bedeninizi 

.._..._~-----------·-------__.;• - şarıba trlinü saat onda mübayaat komisyonzında bulum.alan. ;inceltir ,.e 
a tar mektebi hayvanatı için alınacak [8595] kilo rrpanın paı.arlık 1 •otomatik bir 

nunde talibi zuhur etmediğinden tekrar pazarlığı 21 ikinci kııuun Fındıklıda l\i. JU. veka et muhayaati :masaj tesiri· 
0 a t 14 te yapılacaktır. Tuliplerin hıırbiyı> mektebinde komİS) o kOIDİSYOilUlldan :le 7A) iflatir. 

racnııt e\ lemeleri ilin olunur. •Hususi tnz. 
· X'.Ekerl iht{) nç için hl:~ dı \ utermi cıhaZ ve maJzemesile 22 k:rem '' 

w •yik ve triko-kol ordu mühayaat komisyonundan alüt 'ie edevntı tıhhi)e pazarlıkla alınacaktır. pamrlığın ihalesi 28- ikinci " 
L-OE&eo-=""-·-------------~ .... ------ıııkfinun· 929 pazartesi gunu saat on be te komı , onumrızda yapılacaktır. Talip· ... unun sonde 

'hır 'e Darıca kıt'atının ıbti) acı olıın 2384ü kilo gaz ~ ıı ınırı lerin şartname~ i komis}onumuzda görmeleri •c puarhh. günüde §artuamede :rece nlcstik.i· 
kıinun 929 tarihinde kapalı zarfla mUnakn ası neticesinde venlen )azılı ol:n sek.ildeki teminatlıı~ile ~nıır bulunmal~rı ~li!1. olunur. !yeti ve ön 

ul ,.;,unden mcı. ılrUlmiktar gaz ~ a~ı bir 8 , zarfında pıtuır ıhla } tonbul ) otlama modurn·etı mer kıp hahrıyesı ıçın on be§ ton moto-I ~t af: 
-c " nT, 'J b• d • . ar ının ga• -· d 1. 1 ,_ · · · k b . nn Y"bı ı e ın örty\lz yetmiş be~ kılo gaz yagmın pa1nrlıkla alınma· • 

e ın en ta ıp o anıAnn .,.ernıtı gorme üzere er giln temınnt ı takan ur etmiştır :ızarlığın ih:ılesı 'llIIIİ dokuz ikinci kiinun 929 salı gtinu ;vet muka • 
1 d m mnıuıt komi,.--,,onuna m rıı tarı nn.t on durtte ic~ ~ctleccktir ~l pleriıı şartnamesinin ko~ıs}onvmuz~a j?ormc- •"im olması itib ri)le arzu olun·: 

en ve pazarlığa ı tırilk etmek lilte,enlcrde şartn:ımedekı tııl-ıdıı tcmınntı ,atı- "dur:-tı kndar t 1 b'lm . · 
} • • Ü b rarak komİS) Qn uıünakıısa salonunda hazır bulunmaları illin olunur. • ... U7.a 

1 a ı esı sa~ e e 
e ıpı m ayaası B ergama 'e Kıniktaki kıtatın ihtiyacı için knpalt zarflıı mun k&sa)R =sinde her tarafı temamen dog 

• 11 • • • • d ·· ı •• .., #• d kunulup ilan kılman ekmek ve kuru oı ve samana talip çıkmadığı· erultur. " 
1 'il ~ısaı: l umum IDU Uf ugun en odan mUnokua 27 kilnunusani 929 tnrihine kadar temdit edilmiştir. Taliple· • (RUOŞŞEL) kemerini gi\'iniz: 

baş müdtirlLiğu irin 10000 >[İlo yerli mal;, bel ipi rin Edremit askeri milba) aı komi )Onuna muracn:ıt ıırı. :sizi gençleştirecek, vücudunu : 

b • t da . . l' l l Z ir nah, :ıinde )Optirıl:ıctıı· binalar kapali zarf ueulile Ankarnda leva ezu vumuptacak ve şıklaştırae 
t e mu a) aa o unacağın n ıta) a ta ıp O an a- zun saun alına komisyonunc.1 mllnnl asına konulmu,tur ihalesi 161 · · · · 

k ·· h · ~ l ·3().1 92 · · ecakttr. Musavver tarifemızı ıstc ,. . vrme · uzere er gun muracaat an 1ı:e · ubat 929 tarihine m q:ldif cumıırtl"•i .,uııü t on <lörtt dir. K fi ve ~ti· • . " • 
1 1 

. 1 . . . . . • e~ınız. .ı me satı m.a ıa ı uıu 
ulu .. yaat komu~'onunda saat onda bulun· nnıvesı ,.e resmı Ye şnrtnııme ını f!. rml"k llzrc h le 1stanbııl atın alma b 1 b • b 1 b 1 d 

- J ıı u "Sl unan eyoğ un n 
omis. onuna mUracntlnrı '" mıln k c:ıı n i 1ır 'r r 1,. '· ktı rr.lm\ nindeıı tUnel m"'v · ind<'. 
'd teklif mekt b mi nı \ ra a \ ım tıu n ma ı,omi oıı rı~ n·J ., JJlo e·ı 

et"" m kh t mu ahı ınrlı> ·erm 1 "\ U n ., 

Diş fırçaları 
iolojik ve fen noktai naza· 
ından en temiz fır~ıılardır. ımii~M~ 
Cinsleri mükemmeldir. 

Her yerde 45 kuruş fiatla satılır~=~~:::;;.~ 

Okzijen sayesinde istihzar olunall 
diş ınacununu da kuJlanınıZ 

al(ıf akarlar mil 
·· ğ··nden 
Bahçe knpudn tramvay cndddsinde kliin ta§ banın od' 

veciliği \C .. cdi parçadan ibare.t dukan ve caınaı- ~1 
hnmidi e cattdesindc 23·25 'o dUkfin Mahmut paş:ıda e39 
35.39 No dukfin Çakmnkcılarda \elde bıını U!t katında ırı 
odnlıır i c tahtındaki ınatbab. Gedik pnşnda cami ıerif oka h ıı 
Fenerde ahdi ubaşı mnhıılJesinde cami tnhtmda 4 Mo d 
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