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~şiddetli 
hararet--13 tü! 

böyle devam. ed,rse Halicin 
.......... ün olduğu fikrindedir. 

yağması muhtemel! 

oğuklar ladı! 
nasıl 

arşılanacak. 
----M. PafJ!J talimat a/Jı ---~ 
Yunanlılarla müzakerat iki 

kısına ayrılmıştır 

iyui kısım hariciye vekilimizle Yuna ı 
sefiri arasında cereyan edecektir. 

la haftadan itibara TUrk · \ 
na mOzakeratı ikinci, faal ubuı· 
Da pım.ktedir. 

Yunan hükGmetinin m.-..ıe 
meseleleri etrafında mun .. bnla· 
rma bir kuıiye vaaıtuıyle pcler
digi talimatı fUDan aefiri M. ~ 
dfüı almıtbr. Yunan leiri M. Papa 
.bu biT ıki güa içinde hariciye •e· 
kilimili ziyaret ederek hllkfimeti 

:Akpa aut • 20 • ele de meejdİJede • bahs uka -...L-..1-
~ Atvari~· v ıabitaıuna mablUI bir DlD mevzuu n t eV1Wuua 
a&P )~i i eı ~ '" ~ ·12• kendisine verdigi talimattan haber· 
.... ltlink ~k •iz.ile zıydet .40 .. ır.ifilik du edecektir 
o~br. Çaqan.ı. ve Per l'Dbe gbllri · 
....,.,aa programa.- öttedea neı -... Yunan ce ahı nedir? 
................ s-eekleldir. Şa • . b0 nb dan 

• - lnbı a.tQ~·e .. _. .a.uaüe- yan ıtimat ır me a 
iia1ia .....,_ ~klet (Wı9 ~ ~ aJ4ı1&u:uz malumata gore Yunan 
iclilfoMtir. Şolfat ıs amni lbl dil· Ahılial hükGmeti bu talimatında emlik 
M&i Mr balo "'9Celdir. ____ 1 • daki ı_ .. _ • 

lllCIMNe ı etrafın 1011 noıuaı 

naıarmı bildirmektedir . 

Emlik meselesinde tez 

t.F va Httü. be> 
en ._ bir resmi 

muahed ı ve bir car~ mukaYel• 
dahildir. 

Teknik me eleleri 

BURS ADAKI 
MUH AKE ME 

~ 14 Şuh tilin 
itibaren 

uponları ınızı 

saklayınız. 
[ TafıiliJt 6 iııci 

sayıamuda} 

r\ hibamll 



y lnız 
dimağına da lir 

·'-'""·•"' ..... B"r 1-. aç . 

an gelen b'r v 
-Paşa 

nufusu ne kaear? 
- Iyı 

orad 
akl 

gaze 
du 
Kemal b y. 

- Ef 

yazın z .• 
Samih bey 
- Pi inç 

dığım bil 
zıldığını b 

Bir m' l f 
dilindeki 
deki m 
eder? 

umu yok? 
bir mQlmlc 

u cevabı vermiş: 
'ha yazıl
. kale ya-

z .. nii açan kendi 
l rdir. Başka dil

ç · iye bitap 

Keskin bir posta müdürü o de-
virde O d' r anna kaç 
yabancı tah ·n 
etmi'J ! 2, 

F arzedin z ki bu iki bin nusha-
yı dort b n yor. Otuz m'l-
yon ıçinde in ki ~nin ue 
ehemmiyet o r '/ 

Anupada T" 
nlerin çı 

hürriyetseve
gaz telerden 

v 
e ncak kırk, elli tanesi hudut

geçebiliyordu. 
BUtün millet uykuda idi. Bin 

kadar münevver ise, hamiyetle
rfm. z r memleket hak· 
Juru t edin cek mevkide 

iki tecrübe devresi geçirmiş 
ol k: Son d_rcce is+-ibdat; son 
de.. ce inz.ibatsızhk. .. 

Bu devreleri geç'rmek bir mi
l t ıçi fa· delidi. 

Gelecek temmuzda siyasi te
crübemizin yirmi birinci senesi 
on na v,.rc. 1 . Bu mUddette 

hürriyetin ve hüı ı-iyetsizliğin her 
tür Ü-ünü d nedik, talm ş olduk 

f k t crüb sen }erinde aldığı
tcrb" e cczı:i ve esaslı 

ri hareketleri 
c hal ın aşırmaması kabil 

k"t biı kç seııedir bi 1 
h ('a o ç' kin, kötu Izmir vak'ası
d"1 J sonra- amıneııin fıkrinde bir 
salah görüyoruz. ErKarl umumiye 
bir salim mecr3ya girdi. Ne Sul· 
tan H m · 'n morfini, ne de ınuh
tcli po'itikacı ve un ... ur P• rtileri
nin do~ ardugu anarşi. 

M' etin gözü makul ve mute
dil r ur tc<. ~.çıhyor. Dünya 
ceı y nla nı ta 'p dcbiliyor. 
La.k' n ters ve fena bir cereyana 
kapılmıyo . Bu devri Abdülhamı
din mor in' e muhteı'f politikacı-
arm anarş devirler: ile mukaye

se ediniz : Tam ve dürUst bir me· 
craya girdiğimiz anlaııhr. 

Celal ı ~uri 

1 i J.. ... ın •' 1 aurentic •• 

ıılı.ıl fJ • '" ., 

1 T.•, _. CJ.bftt11Mll, IQMa W t 8UNhtıiu t~e· 
,, l 11/\"ef.tf' Ilı 1 hırilıı hl'l"!ı"nn ~r" kı ~1 J rılı:aaıını 
•r ............ lllİİi-
'"1 n • 1 ~8 upnıt•· Lulfu pasa . ı• tın Lutfü 

Nabi. clerc İf !a(~t· hı-)P ~e\ırmı,. Luoıı 1brıız t-tmi~. 
DahiJi ,. VekAJeti, itfai) ~ bn· Mı.arif nıudliri) ah~in rıı\ueldtereıi 

Junau şehirJer~en hAriç Kar.a nahi- 'e eHaklu hareke! .ubıt ~vr~lmiış, cc· 
. . . . . f zn kımunnnun .{4 > ırı madt>sıne tevfi· 

\ r ırııı ıdarrı hu tH\ .-lrr tara m- ı k d' · h h · ı. ı . . . 11\ arı en " nrn ı r en~ 11p11 •. arar a. 
dnn talı ı at rrrılı-r k 1tfaı)t te kı·I ~fırlmı ttr. 
litlı yıpılmaı mı bifdirmi~ti.Her vi· j ki j fta ... 
layet ka1..a w· kfr•;ln için vapar.ağı 
ıtfaivPnin mıli!ıl olma!-ı liiz1m gelc.li
~ini l tnnl>ul 'plırPnrnıwtiıulrn r.:ot'

maktadır. 
1 tanlrn l \ ilft rti 1-.tanhul Kazn 

1 m 'ı;in Jıir itfai_ <' ı kil <'imi tir. 
itlai' eye ait ıııakinel<-rden 3 ara
z· z ı:>lırimiıe gPlıni .. tir. Diğer arn· 
z z 'r ınak in«"ler (k ) akında şclı· 
r"miıe ı.::d<'c ·k J;r. 

\ ila\ et itftıiH• lllltkiıwlerinılen 
lıir kıc:mını ('atal<'a. diğerini de Şi· 
lr 1-..azularma k"ı-1.İ eJeçcktir. 

\ ıl \et.iıııi.ıue ~aıanonııan \311· 

gınlnrı ~ık .. ,k oı~rııldıiğii l~in. bu 
itfoi, f'nin hih ük hir fnide tf'min et-
mP ... i lıeklC'ııhor. 

E111a1ıette 

Caddelerde tanıirat · 
Şf'hit ıçindeki raddı~ n~ soknk

larn\ tamiti jçin gt c;en ~ene Ema· 
net lmtçeı:irı<" 380 bin lira tah:-isst 
kom mı-:- 'e para lı!:>r beledi}e dai· 
rf'sinl" terıi t"'ı!Herek, mahalle ara· 
l:ırmcfoh.i ~ol :ık ''<' cRrideler tamir 
rJilnıiııtir. Hıı1lmki bir "l'Ill"' :1..arfın· 
ı.lu apıhm tccrnhc· im Ubuldeıı bi.1· 
\ uk lıir hn <fo P)oP eflıh11edıf!ini 

i pıt elti. 
lııS'aatın bı ıylc rnütefeırik lıil' 

suıtte apılması şehide eıııaslı bir 
inc:ıaata imkan bırakmamıştır. 

8m:ınl"t hr\·ptf f Pnni P•İ tnlıc:i

alm l ... ifa1e1 ... izligiıııleu Lah euerel... 
butce eııcli111enine müracaatta bu· 
Jnnmuştnr. Ancak. heveti f,.nniw• 
~rı~f'n s~ne olduğu gihi bu l'f'nrde 
ıuc ... ciit tatı-.i~atm lıc!cJ;rn daire· , 
)erine tak imi ·ıf'l im.nal ,.e tamırn· 
tın dairelerince yapılmac:ını ıİıu· 
yafık ~urmu~tür. Fen heyetinin 
f ikı ine Pnciımen dl" i~tirak etmi~· 

tir. 
Au . ~neden itibaren verilecek 

tahsisat il~ inşaat ve tamiratı mer· 
kez idare rderek \'P mütrferrik 
okak 'e caddeler yapılmaktan a 

bir kaç cadde tamir ~dil~c~ktir. 

Mahkenıeler 

isim müşabelırti 

Hl".f İkta§t:ı. trl 'e çivi fabrikuı 
sahibi Kr.vorl· Riterin ik inei ticaret 
ınalık mesiııcc ifl~inn lııikltmedilm~tir 

MRrpuçı.;ularda Boton hanında kii· 
at taciri Ku11m Tt-hrizinin ikince tica· 
rt'l malıkemr in<'t iflasına hlikmedil· 
rııi"tir. 

Mii,t~f errik. 
Et fiatları 

Et fiatları ğittikçe pahalan
maktadır. Bazı kasaplar ı•ti 130 
kuruştan c:atmaktadırlar. Bir l a-; 
gün eYel Sakarya rnpuru ile bin 
kadar koyun geldiği için et fıat· 
lan daha ~iyade pahftlanmamıştır. 
YenidPn mbv8redat olmazc:.a eti 
galibn 200 kuruşa tan ) eyecegiz. 

])eniz işleri 
Denjz işleri Mudürlügü te~isi 

hakkinda allkadar ,·ekilet mü· 
meseilleri 1arafından raporJar -.e· 
rilmic:ti. HPnUZ Vl'!rilmeyen Dahi· 
liye MümeQ~ili raporu ·da tktısat 
'ekiletine tewli edilmiştir. lkti· 
at \ ekaleti muhtelif raporlar1 

cem ednel laviha11ı He}eti \e
kile} e takdim P.decektir. Bu haha 
sonuna duğttı lii) ihnm Hı-~ eti 
\ek ile} f> takdimi muhteıneldıi·. 

Oda kongrası 
Tiearet odası kotıArası bu aym 

'irmi <l rdundt' topl:macnktır. 
Konğrada bahtı ve senai kı· 

rt>di mesele~i goriJşiilf"cPktir. 

Satılık Yunan vapurları 
Bazı Yunanlılar ellerind~ hu· 

lunan vapuı larJ Tiiı k 'npurcula· 
rına "at~ı tPklif elınektedir1r.r. 
Bu 'apurl:ırın Pko;;crj,. .. j C!.kİ \ (' cj. 

gorta kumpanyalarının ~i~orta et· 
mediği gemilerdir. 

Bir zahire taciri bu vapurlardan 
Lirini altı hin lngili?. lirasına satın 
nlmıştır. Vapurun.., tesellüm mua· 
meJec,i PirP. limımında )apılıyor. 

Sanayi ve maadin 
bank.asında 

Samı) i ye Maadin bankası 

müdürlüğün~ tayin edilen Skdettin 
bey bugi1n gelecektir. 

\ apuru il ~ lırımizt' gelt>n "cp)l1-
lar dun le- otomuLillerlc ~ehri ğez 

t n ak · n' Dıı\n edilf.'rı. :\IC'lımel Şe,·J..et bey 
• ..ıın ı ılerı av ı . 'd b" . K 1. . . 

ıc.mı ır nıtlır. ene ı~ının 3\ LI ,at 
Bir inekhanede sarbon .. 

• .ı 
dir. 

a h rı>kct <'lJ1H:;;lrr· j ibralı im pn)u nu1e .\li Şı 'ı,et lı") ile 
olan i~im mu~:ıl ehetinden icıtifudt. ede· 

T 

rek. hukuk fokiilte~iu<le ki mumaileyhe 
.AC' at bC) geldi ait §t'hadMııam<' l\n) dını i~tihsal \·e 

ı:ı in tdılen Ce\at lırv talıriflt: i tioıal etti~i iddin olunU\ ordu 
rın Ankarndan ehrimize admiı:tir. M~· Tahl,ikata nnzareıı, ;\f f'bmct Şe,·ket 

mail }lı ).ıkındu ıııııballi memuri etme ılcy. buJ,uJ, mezunu olduğwıu ispat 
nr et ed .t r. • iljin, fol;ı ite riyasetin~ mtıracatla kayt 

Unlalla A uauı efeuJi hıııiıı
de birinin inekhanesinde şarbon 
hastalığı haberi verildığinden. 

inekhaneyi karantina konulmuş
tur. 

Diğer taraftan Halkalı köyü 
sıgırlarında da şap hastalığı gö· 

rbanları 
- Fakat ... lrf an bey, ben size 

fena bir ıey söylt:nıedim ... 
- Sana ıus !.. Artık ldfil.. di

yorum .. anlamıyor musun? .. 

habını verdi. Fakat benim satılık 
ııe ahlakım var, ne de vicdanım! .• 

- Hakaretiniz size çok paha· 

lıya mil olacak... Ben... benim 

tibi bir sahibi nafUı ve .... 

söylemi t• 
şıyan bir 
Bu tablo 
racağım a 
ne güzel 
ni satın ald 
rseniz der 
ceğim. 

Bundan c 
zum pek fa 

h 

KEMALETil T ŞUKRU 

lda n fu-

t 

Gö l ri hidddten fozla açıl· 
.. it b 'r noktaya dıkilı l<al-

B oı·· r DC'J'lnl alını simasmda 
a t kail" ler peyda oluyor, 

hem bey z kesilmiş dudaklarınm 
tıtrediği hi"' edil'yordu. 

Arifin son sozleri üzerine fazla 
fahammul edemedi. 

Yerinden fırladı. Tırnaklarını 
etine batıracak bir şiddetle avu
çlarım sıktı. 

lht' ar bunagın üzerine yörü
dü. Bütiin kin ve gayrini kusan 
boguk bir hırıltı içinde: 

- Su!! sefili 
Diye bağırdı Arif bu b& fev· 

er2-ndan şnşmışb. N~ o1dutuflu 
anl64madan mırıldandı: 

- lrf an bey !. Deli mi oluyor
sunuz ? .. Y okaa bana hakaret et· 
tiğinizin farkında dcğiİmisini% ? 

- Namussuz, alçak, retil h~ 
rif !. Bir de hakaret ettiğimi soru
yorsun ... Senin gibi sefilleri tahkır 
etmek te bir tenczzüldiir. 

- Likin.. efendi ! Benim kim 
olduğumu eyi düşünün 1 

- Kim ve ne ohlUj\W'i tema
men anlaşıldı. Deminden l;eri he
zeyanlanna nasıl olup ta taham
mül gösrerdiğime hayret ediyo
rum. Hayabm4a bndlmi bu de
rece zapte lfHlktedir olabilece· 
ilmi biç Ulllit etmezdim. 

- Efendi!.. Beniıb mevklim1 

ıılif uzum, senetirn .. 
- Evet, nıevkiiııiı, tıtıfuzunus, 

'!uvetbü2 ıin ıefil teklifim· 
nize Dellİ alet ed.ecajiDiz ze-

irfan iradesini bilabntUn kayıp 
etti. Atelyenin kapısına koşup 
açarak seslendi : 

- Osman! .. 

Ve heme.ıı gelen hizmetcisine 
Arifi işaretle bafırarak emir ver
di: 

- Şu herifi derhil kapı dışarı 
et ... 

O...an ağa, efendiıinin emriai 
ifa için Afifi kolundan yakalayıp 
kapıya dofnt alBtiklerken ihtiyar 
ft bunak ~ık mttemacliyea 16y· 
~u: 

- &nim gibi mevki ve allful 
Uhibi bir adamı kowaak... kapı 
dlf&11 etmek ha 1 •. 

Seslet ptikce 'hafifledi ve ili-

ruldııgurıd.P.n Qıhbı. tedabiı dhnnu 
~ır Sen 

Süt gügüınleri '--') ''elinimetimiz, 
lnfi.u}ı eden (ıt ~irketinin İkÜ)PtİDIİZ me\ZUU 

Takbimdeki c:ut toplanma mahal· miz Eıuun t.. en çok 
lindcki ut. giığtiınleri cilin Istan- sen bin yaşa, sen .,.·ar ol. 
bu] ikinci ticaret mahkeme i Sen olmasan, Yaz 
tarafndan satılmıştır. }·olJarda tozdan ) ürüll 

Suri ve koıniserinin yeni diye biz kime çatarız? .• 
• be. anatl 1 S n obnaAı:m .Kı~ g 

. , ~ yoUardn buzdan vürüıı 
AdanııJn muute~ır ·) ou J\d:ınau d" J • 1 • J .. • ed 

refikımızın Şam muhabiri gaıetec:iııe ıye 1 z nme ıucum ............ .. 
atideki maliimntı \Crmi tir: Sen olma nn, yaıı"ıu çı 

Sal&hiyettar mnk m:ıtaı c:oııderc e effaı~e niçin ~t'Ç J"ald'1 'f 
ketumiyetlerini ruuh ı a etmelerine neden Su veı m ·rli, diye 
rağmen sızan me'fsuk hnberlcre naza· it.ime ate~ püsJcürüruz? .. 
ran son z..1~n~arda ~e~·k:ıJiide komiser . ~11 nııi~> u Bıı.n o ıle balı ıçtım da hulun· Sen olmasan Ekmee 
mi) an Su i o ~1eC'li i mu « i. anı namı- m uruıırlım, Su. un r mu-· .. .,.-, 
na kanunu e-a ıde ıcru) ı tddilat için '"''oııh .. ıbnrın ya ')-murund•11 

Cemil Mürdum \e Eta i Be.)lerle m l· kimi nıes~ul ederiz? •• 
zakeratta bulunmakta 1uiduğuna 1daır Hasılı~ Tevfik Fil{retid 
çıkarılan şayıalnrın as\ rn esas! o m • • • • . 
dığı salahi)ctdar kimseler tarafından l<lıği gıhı: 
bildinlmi~lir. ::ı ::ı 

Bu a \"la Geuıil Murdum \ e Eta i B.lir olur' 
Bevlerin -fi rutco gjdıp fı vk 1 de kom· 
seri r.iyaret etmclerinılen neret etmış· 
tir. 

'Bu ziyaretin şah i oldu u soyleni· 
3 or. Fakftt icrn Pttiğim t hl ikat bu 
ziyaretin şabı:i bir 2iyarctten ibaret 
olmadı~ın\. g stermiştir.· 

Ru 111 ret t: rı sı d ı l t) kanu 
ııu esııst,inin mdili \'e M el· i mtie· 
ssi~anm tadili \e bu ~ ızden h ... aıl olıuı 
ibtilafat m vıuu bshsolmuş \"e fovktı.l&· 
d.- komi~er nemi tir ki: . 

F'r r de' 1 tl r L · r o • 

1 
nıuabeJ !erle ha bnmı ol<l wıd ıı hu· 
l ukun lıir cllzuml n bile fora t edı>me 
'c lıu ulıudu duvelıy ) 1 \ l \ k m 11 

cıl uu lbedecek bir kan m c J inin 
meı,kıı mniyett- vaz'ınn r a go ... tere· 
wez .. 

Fransa Cemiy~\i akvamdan aldığı 
•e ınuhafaıasın~ taahhüt ettı19 manda· 

c olaca. işimiz berbıd 
Sen olmasan, muhpir 

dissfa, muharrir we 
:resı;;am ermaye iz ve g 
münderecat ız l<alır! .. 

Ey ~eliniıııetimi7..,. se 
şıkayetimiz, a.neHuu za 
Emanet.. Sen çol' ya"' 

\ n'-n, seıı 'ar ol, 
wntbuotın biricik 

ısın. Ouun içindir .ki, 
mevzusuz alan muharıf' 
lemine, her me -zusnz 
ressanı fırçasına emredi 

Vur abalıya ! .. 

Yusuf 
terlık \ a:r.ı t" ınden lu arlık ......,...,,.,~~~;.E~~!l:@i!!i'ill._~ 

yapamaz. 

Mandaterliği ihlal edecek kanunu 
P~a,inin al l madde i mutla a hazf o· 
lunmuh \ hır :oıaddeı m lr ıle 
Fıansıt n nd t rlii;i ıt raf olunm lı 
'c dığer hır madde ile de · rndiye ka· 
dıır bu memleket ıçin lı.un eı teşrii) e te isatın ıkmali ılc burnnın ru ıc 
01e~ besin d tanı an r r r n ıpk ı hnle ıfra ı ı ın hazırı d proJ .o~" 
k:Jbul olunmalıdır. met tarafından t tıkine çal ıa~ 

Bu ı .. ut i he) anattan a.1la)ılmıştır 
ki: Müsyü Ponso suriyeliler ile aşağı 
yukarı bir uyuşmak siyasetı takip et· 
miyecek \ e aldığı talimat <l:ıiresindc 
hareket edecekfrr. 

Çakır Vahan 
I 

Be) o~lu Panğaltt ve Şı lı 
bir milddettenberi apıl.an h -~ 
faili olarak Ç.akır \ ahan natrıJllll"' 

Aldığım di: er . bir . habert g ıre hır ubıkalı ya .a}ı c'e verrJll~ 
fevkalade komıserlık sıya i fırkalar adam bundan bır kaç sene e.,J 
murahhaslarını bu hnftn zarfınd:ı içti· sarayda lmkknl ı aramanlı 
maa davet edec k ve Suriye meclisi· bin lirayı a an para ve rnilc:f~ 
nin halli husu uııd:ıl..i proar m nı,izah ·15· bin lir 1ı' drahmılerini ÇI el 
eJece t.ll'. mottirle Roımuna\n firar ederlL 

-- - lanmı§, •4• sene hapse mııbk.UJJI 

Mapishaneden firar 
lzmir haph~hrınesinden iki mnh· 

kum kaçmı:!tır. lhmalinden dol· 
8} ı garbiyan uri ağanın tevkif 
ohmacagı zanedilivor . 

Ankara treni 
Ankara trPni dun iki saat tenhhUrle 

~elm~tir. 

hayet şiddetle kapanan sokak 
kapııı ile büsbütün kesildi. 

• • 
irfan şimdi atelyesinde, dişleri 

birbirine kilitlenmiş, kesik kesik 
soluyordu. Beyninde basıl olan 
oğultular hali dinmemişti. Masa
nm ilıtündeki surahiden bardaga 
bir az su koyup içti. Bir parça 
siikftnet buldu. Koltuğuna otura
rak diitilnmeğe başladı. 

Niçin bukadar asabileşmişf? 

Neden irade ve şuuruna ha
kim olamamıştı. 

Hiç şüphesiz ihtiyar bunağın 
teklifi haysiyet şikend'. Böyle 
olmakla beraber o teklifi sadece 
ret etmekle iktifa edebilirdi.,. 

Hiddetlenmek ... asabilqmek 
ve bunların neticeai olarak ta ad· 
amcağızı tahkir ebnek!... 

Bünlara ne lu.ıum vardı? Eger 
Osman ağa herifi vaktile dışarı 
atmamıı olsa idi elinden bir ka· 
za da çıkabilirdi? 

Dır 

edil n 

Gül cemal 

Azdaha katil bile ola~ 
Niçin ? . J/11 
Daha sonra nasıl ~ 

irfan gibi çabuk hiddeti""' Al 

buk asabileşen bir adsd' 
sözlerini nihayete kad,t 
bilmişti? ,,, 

Genç ressam ancak 
brlaya b1liyordu. ~ 

Hayır.. ihtiyar buna~~ı 
ririui temamen dinleıOİf 
Nermini metres olara~ _Jı 

duyunca gözleri ÖJJ(illl"' 

k"dının hayali bntnıı ~ 
şaşaası ile canlanmış, ~e 1 
lahza karşısındaki b11~b• 
kollan arasında görOt 11 
bu ib.timAl ile kendinde' 
ti. .~Mi 

Nermin gıôi bir~-" 
ve Arif ıibi bir buuı-· ıı 
müstekreh, ma'tuh btıP' 
ve bir arada!.. 

Bu ne n' spetsi.ı -1e 
btr manıara olurdu! 
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iş al f acıalarz 

Al\f ER iKALILAR 1 

15 I<RUV AZUR 1 

YAPACAKLAR! 

M. PONSONU 
SURIYEDE 

YENi ICRAAI'I 

[Birinci nyfadan mabad) 
Bu lı m hrin mzibatı hem de ge· 

~nlerin b:ıstıklnn ~ crlerı görmemeleri 
itibarile ehemmh ctı lıaızdir, 

Elektr.ik oirketi dunden itibaren Ema· 
netin göRterdi~i )Crlerdeki elektrik fenerle
rini tıımire ba-lamıştır. Dtııı Beyo~lunda 
25, 1 tanbul cihetinde de 35 lamba tamir 

lngilizleı· öı· 
ihanet çenheı~i 

başlı bir 
kurdular 

Muharriri: KEl\IALETTIN ŞUKRU 

-
eli~ ~e l.lll!terdanı ~?~ra, 7 (A.AJ Vaşington. 7 [A.AJ 
tJJI~ tc tık ve Alnı dan bildınliyor: Fele- 15 -ruvazörün ve bfr ta} 01rc ge· dJJ ~~ep bir an hankalarindan mü· misinin in ,a ını derp~ eden bnbri 

llliltor:ı iki grup Türk biikümetine 5 proje mümessiller meclisi tarafından 
1~1 li ~ til:.rıı tek~ı ;in lngiliz liralık bir ı\yaaın icra etmi olduğu 1adillt dai. 
e ~lktadır~ e bulunmak imkanı- resinde kahfil edilrni tir. Proje imza 
e A. _ ~. edilmek üzre M. "Coolidge,. e tak· 

~tinada b" . . dim edilecektir. 
ır ıçtıma ---

·u ~ita retaı • IAtina, 7 (A.A] Vatik.aıı ve M. Mussolini 
etin 1• ~ erlnın ve eski baş ve· R 7 [A \ ] 

U _. .. trıı d 0m1. ' ·' • 
lllcthı y ın a M. Venizelos hU· .. Vatikan" ile Italyan lıukUmcti, bir itilaf 
~lldakj~ 0~0al~vyon10 teklifleri aktetmişlerdir. ltilfifnamc M. Mu!SolUıi ile 

Uk lçtirtıı<fa ınutalaatını teşrih etmiş- KardinııJ Gasparrı tarafından iıma edile· 
O.nıctiQ • hulnnanlann cümlesi cektir. 

81fasetiııi lastik etmiştir. 

. Bir ti Atina, 7 (A.A] 
btt İÇtj ytroda aktetmiş oldukları 

t '-hip ~ada ınuhtetit temayüllere 
r lı' lllGsad an konıünistler arasında 

r eıne ı 0 elver 0 muştur. Bir çokları 
latdır. ı'l~~a~ ve sopa kullanrnış

tette y ışı ağır 30 kişi de hafif 
1111 te is aralunnııştir. Polis sükCi· 

etmiştir. 

M.ü°t;hassıslar 
Aıuteı. Berlin, 7 (A.AJ 

~· ı ua•e111l • 1Y c M . atın 1şe ba~laması do-
tr:ı • 61Ier knbiuesi, münakaJli 

l8f{ 
c tatrn1 

• lıusu unda ısrar eyle-
at '\'~...._.en ınevkiini muhafazaya 

-(,QJŞtir. 

n a"Yera aleyhine 
Oaııru llerlin, 8 [A.A] 
~i rr/e rı~nn nıemnrlora ünvon 
erı doı:rıuı) etine rinyet etnıedi
l'-ıpa Yi Ba,yf'rn hükumeti alcy
~, l'lltorluk mahkemesinde Lir 

e tevdi etmiştir. 
01lıh ayda kargaşalık 

illi~ BQmhay, 8 (A.A] 
ltı ho

14 
\ lann hitam buJncağı 

t:(fj>'or rtkmı.,tır. A.rhedeler de
l' ' 6 Mecusi katledilmişti. 

ıt\>illof protokolu 
~lı lotı}'a Oval, 8 [A.A1 
İt" 1%11 le hUkOmeti Litvinof pro· 
t~.ıe g lıi tan ''e Romanya ile 

1ttit Şubatta imzalamali'a karar . ~ 

Londrs. 7, [A.A.J 
Papa, bu gUn Vatikan ile lıal)a hükü 

meti anısında aktolunan bir itilaf neticcc;inde 
cismani bir kuneti haiz bir hükUmcmr 
olmuştur. Bu, katolik kilise i tarihinin yanın 
esırdan fazla bir znrruından vani son cismani 
hilklimdıır olan dokuzuncu. Pie nin saltana· 
tından beri kıı)detmi oldu~ en mUhim 
vak 'ad r. Yeni muahede mucibince Papa 
Vatiknnda ve yakınındaki dar bir kısım 
ıırıwde mUııtakil bir hükUmdar olacaktır. 

Roma, 7 (A.A] 
Vatikan ile ftalya arasında akdolunan 

itnAfname iktisadi hukukun bütlın ltahada 
hemen tatbikini natık bulunmakta \'e btittln 
istisnaiyet eri, inıtiraılan ortadan kaldır· 
ıruık adır. Papaya verilecek. olan tazminat 
mıktarı iki milyar olarak tespit edilmiştir. 
Arazi tebeddulu &ıint-Pierre kilisesinin 
arasındaki bır keçidiO: Vatikana terkinden 
ibnrenir. 

ltalya hUkOmeti netdinde Papnh~ın 
bir sefaret he)'eti "ie Papalık nezdinde de 
resmJ bir sefaret hc7'eti bulunacaktır. 

Paris, 7 [ ı\ .A] 
Fransız mahafili Papa ile Italya ara· 

sında akdolunan itilafın Papanın hukuku 
hilkUmranisini tamamen muhafaza etmekte 
olduğu ve kilisenin beynelmilel noktai na· 
zardan istiklAlini artıracağı fikrinde bu
lunmııkttıdır. 

Gedizin tathiri 
Maııis:ı, 7 (Hususi) 

Gediz Nehrinin kı~ın ta ar$ eraz.i.) i 
tahrip etmekde bulunduğu nazaridikkata 
alınarak Naiia ve Zırnat fen memurla· 
rından mürekkep bir lıe\"et tarafından 
mahallerinde tetkikat yapılmış, mı §terelt 
raporlar ıktisat Yeluılctine gi:ınderilmiştir. 

Gedizin tathiri 18000. 1İrli)8 mUte,·ek· 
kıfür 

Almanyada '~ ikda1n,, 

Be}TUt. 7 lA.A] 
rransız fevkalade komiseri M. 

Ponsot uriye miiessLan nıecliı:ıini 
gayri ıııuan en bir 2aınana kadnr ce
bir etmiştir. Sebebi mecli in idari 
'eknleti haiz de, lcıin mükellefiyetle· 
rine ait maddeyi knnunu esasi) e 
ithal etmekten imtina etmesidir. 

l\ianisada Grip 
Manisa 7 fHusnsi) 

Şehrimizde lı:ıJ lı z:ıınandır dc\8m et
mekte olan Grip b:ıstnlığı eski şiddetini 
gay betmiş tir. 

ispanyada 
Paris, 8 [A.A) 

Le Jeumal gazete i .Madritten istıhbıır 
ediyor: 

M. Guerra karn,a çıkarılmıştır. Mad. 
rite göturUlerelt yakında orada muhn. 
keme cdilccektiri 

icra ve ıflas kanunu 
nnkara, 8 [A.AJ 

Adlive vekaletince ihzar olunan 
icra ve. ifliis kanunu layihası heyeti 
vekile den meclise sevk edilmiştir. 

INGILTEREDE • 

BiR GRiP 
SALGINI VAR 

Londra, 7 [A.A] 
lngilterede hüküm sürme\.."te olan 

grip salgını son haf ta zarfında art
mıştır. Vefiyatın miktarı Londra ile 
sair bü}iik şehirlerde evf'lki haftaya 
nazaran iki mislidir. E' elki hnfıa 
ölenlerin miktarı 321 iken son hafta
da ölenlerin miktarı 952 ye Laliğ 

olmuştur. 

i Arap Cemal 
Adana bnpıc:hane inden bir kaç guıı 

eve) l1;1anbula Arap Cemal r.tlı e~ki bir 
sabıkalı gunderilmi~tir. Bu adam, IstanhQI 
hapıshanesinden firar etmiş 'e lıir çok 
aranmı;ı isede bir turlu ızine tesaduf edile· 
memiştti. 

Arap Gemal firanndan sonra Adana, n 
kaçmış. orada dıı rahat dunnamış, bir ~vi 
soyarken yakayı ele vermi ve .a, sene 
hapse mahı Qm edilmiiitir. mUddı.:tlni bura· 
da ge~irecektir • 

Pariste "lKDA:Af,, 

1 edilmiştir. 
Soknk içerlerinde tamir arabafarı girmedik 

leri için buralardaki lambalıır bilibare tamir 
edilecektir. 

Üsküdar-l .. ısıklı hattı 

-40-
Tevfik paşanın istifası üzerine 

bir kısım mahafil hürriyeti itilafın 
re'sikara gelmesini muhakkak ad-

Kar \e fırtına doln)isiyle üsküdar-kıs· 
klı tramvav hattı da ancak Çamltcada millet debnişlerdi. O derecede ki Sadık 
bahçecinc kadar i!!li~ ordu. beyin sndarat alayı için hazırbk-

fa elki gnn UskUdar Beledi~ e dairesile lara bile başlanmışb. 
tramVB) §irketi :)'ulunu temir.lemi~ ,.e hat, I l l 
K ki k d · 1 b'I · t. ngi iz er de bunu memul etti-

ıs l)a a ar ış C\C ı mı§ ır. 

Ramide lSÖ koyon dondu kleri için yüzbaşı Benet o sabah 

R 
· 

1 
• • d L 

1
.r ki 1 ·ı 1 erkenden fırka merkezine gelmiş 

amı ,arı} csın e muııtc ı mse ere aı . • 
150 koyun soguklıırm şıddetile ölmlı§tJr. ve son talırnatı verm1şb. 
Kara göıniilen tirenler Fakat öğleye .. doğru çıkan bir 

Balıkesirden yazılıyor : şayıa, bu suyu gormeden paçala-
Bir kaç gtınden beri de,·am eden kar n sıvayanları telaşa düşürdq. Bu 

tipisi bUlUn ~ilii) ··t dahilicde mUnakallitın şayıa şu idi: 
inkıtaını mucip olmuştur. Bir çok yerler· S d t S l"h 
d 

.k. . f __ ,... - e are a ı paşaya ve-
c kar ı ı Uç metro irtı ama \'aruıall.la· 

dır. Hc.t boyundaki ) arma'arda ıse be- rilmiş 1.. 
metro) u nıUtecavız kar vardır. fündırma· ltilafcılar ateş püskürüyorlardı. 
dan lzmirc giden "ie onunde ku,·etli bir Senelerdenberi ittihatcılarla hep 
l..nr küreği bulunan posta tireni Lura· b . . .. 
dan hareketinden sonra • Ycniköy • u post kavgası ıçın mucadele 
yamalarında kara saplanmı~ ve ı,almı§tır, etmişler .. menfalarda sürünmüş
Tiren buradan gönderilen imdat katarile lerdi. Şimdi arlık tam eski sıkın
giiç beln kurtartlanık Balikesire getiril- blann acısını çıkaracakları ittiha
miştir. İzmir posta tireni de Somadan tcılardan sonra bir azda onlar va· 
sonra milzaıakada kal'lltŞ her iki mtite· 
kabil katarların seyrU seferi bir gün 
tatil edilmi5tir. 

Havalarm bozu~u~undan memleket· 
dahilinde muamcl tı tucariye durmu~ 
J?İbidir. 

Vapurlar 
Dun hava solfuk olmasına rağmen 

açık bulunduju İL"in 5e\'ıthili mUtecavire 
upurlan muntazam işlediler. 

Mamgnl) ada kara} a dU~ttığUıı\ı pzdı
gıınız ttal) a haııdıralı • Albııru~ a • vapnru 
el!n tahlis edılmemiştir. 

Karedcnizden gelmelerine intizar edilen 
Dı) ana ve Aspcıı> a vapnrları dun de gel· 
meıni . .,lerdir . 

fa elki gUn gaz hıımuleııi ile Akdenize 
hareket eden Ho'ımdn bandıralı Baront 
Dırah rnpuru birinci çarhçı mm Çanak. 
kalede r,ov rtede gezerken ba agı kırılmı~· 
tır. 'apur dun tekr. r limanımıza avdet 
ctıni§ 'e çarhcıvı ha tııhane)e çıkarmı§tır· 

"Dıl ı knmden'zdcn bir kaç vapur "iC 

kli tenceden de Ruman) a \apuru gelmi tir. 
Karadcııiıdc fırtın" elan de' am et· 

mrktedır. 

Rasathane raporu 

tanı haraç mezat satacakları sıra
da bir Ferit paşa ortaya çıkıyor 
ve emelleri altüst oluyordu. 

Bütün planlar ne güzel, ne mü
kemmel hazırlanmıştı. lngilizlerle 
ne güzel uyuşmuş'ar, anlaşmısla-

rdı. 
alih paşanın sadareti tahak-

kuk edince soluğu lngiliz sefaret
anesin'de aldılar ve: 
şimdi ne ynpacağıı? 
dediler. 

(Benet) melunu bu haris insa
nlara şu (direkff) i verdi: 

- Ferit paşa ile anlaşın ve 
sonra Salih paş3 kabinesini devi
rin. Başka çareniz yok .. 

F ırkn erkanı derhal bir içtima 
aktetliler. Evet başka çareleri 
yoktu. Hemen o gece balta lima
nına bir hey' eti murahhasa gönd
erildi. Ra athaneden aldıgımız malumata göre 

dün taı:)ikı ncsimı saat ıs te 769, saat 19 <lıı Ferid;n esasen istediği bu idi. 
yene 769 idL RlıZflir cimalden mutııvas ıt Evela Hürriyeti itilafc.ıları el-
bir !iicldctle esmi ir. RüzgArın azami suratı 
eani)ede ıı mctıo a çıkmıştır. Derccei hnr· de etmek, oı larla uyuşur gibi gö· 

Pa11)'a ~--
kraliçesini taziye 

tll "1rtıall Madrit, 7 (A.A} 

1 
"cfatı ile~. i cumhuru valide i-, t!;' hit ınuna ehetiyle ispanya 
• taziyet telgrafı gonder-

Gazetecilik Almanyaııın 
enstitüleri harp borçla 

aret azami n:ıkts 8, ıu:gari nakıs 10 dır. Bu rünmek, sonra bütün idareyi ke
gun hn\a kıcomen hnpalı olacaktır, Hafif bir ndi eline alarak fırkayı atlatmak. 
poyraz esec ktir. Bugun kar serpmesi de lngıv 'lizler feridin maksadını te• 
muhtem ldir. 

Sus«ırhkta kar mamen b'ldikleri için bir taraftan 
ö Sıq;ırhk. 8 [A.A 1 ihtiras ateşi i e yanan fırkayı, di-

bir haftadan beri devam eden ğer taraftan da Feridi avuçlan 
kar ikı metro)u bulmuştur. Köyl~· içine almışlardı. O suretle ki ha· 

Pal'} ---
anıentoda Alsas 

~ch•u8811 Paris, 7 [A.A l 
"ıı tQc llili b nıeclisi bu glln de Al 

S tQ eıttıi t' akkındaki muzakerata 
lth· ~ ır. 

ıst ----anda affı umumi 
t 

.. lll lraI 6 ı.~ Bclwnt, 7 [A.Al 
~~ ettıuti.ni ~nuuusanideıı evel. krnl J;. etnıi e, Jet ıı.lc) hinde cürüm 

~ lt ~u!ıi olan. e,lıas hakkında -1 ~gi]t--.::mesi imzala· 

tJJ P: .\ erenin borcu 
J. Ch"•ttı katrı Londra, 7 [A.A] 

ııl ~ı l:tı~~chuı J°r~sında maliye nazırı 
f ~ ~arıı:ıı tıgdterenin milli borç· 

it:._. •OOo dn $oı. 31 kiinunuevddc 
... ~ ... ıı · ~n 'L 
~ d <iıt lıl'. !"\ f l nret bu}undUi';UllU 

rq~ 'alı1 lı u usa n zaran lm mık-
lıed· ıua ı-o ı· 6 u· il", ' ltQ ş ıııg 

İtın '!:---__ 
tSl tere h k 

lı:ı. an u 
~ lı r hank Lo~dra, ' (A.A] 
~ 0 S,S a ı ı koı.to füıtını 

ltı çıknrnıı<:tır. 
g ı • t~~ b Ne,\ york, 7 [A.Al 

~
.. o 4 r:o n ın . k . • .t\ >il t u 0 ın ıs onto nıs-

j_,el ~ ey tt:let}) a ~0 5,50 a çıkannası 

~ h tltl te, ı· 0 borsasında h.. ··k 
ll' ıt etnı· . uyu 

,,lı ll.' -~tır. 

Q ·ı tollıorkör battı 
ttı ta llatrıın c.cnevre, 8 [A.A] 

ıJ ttı dnkı romorkö h'I eru e o.f ed r sa ı 
~\:.lıl6l ~ulld 1 e batmıştır. Bir 

a l.i.i öl: bnk üzre bulunan 
ulunınuştur. 

Lcipzig, SO 1. k. 1929 
Umumi harpten beri Alın an, adn gazetc

rilik en,.tittlsU bulunduğunu bili) ordum. 
Berlindeki enstitııru evclce ğczmiştirn. Mü· 
nih, Ha) delber~, Lavipziğde dahi gazetecilik 
cnstitiJsll bulundu "•unu i itıni tim. La ripziğ· 
de buluıunaklı~ımdnn i•tıfııdc ederek bu 
enstituj i gezdım. En•titüdeki profesörler 
\"e talebe hakkında bım malumat aldım. 

Gazetecilik en titü Unda )Bpılan tcdri· 
~tta, g:ııetecili~in trıLiı ilimler arasına gir· 
me.,ine çalışmaktır. Almam anın zikretti. 
7 m şehirlerinde ) apıl.:ın tcdrısatta gazete· 
cilik esasen bir ilim haline getirilmiş 
bulunu) or. Almnnyada yetiştirilen gazeteci· 
!erin, ga ı rctcilik ilmini tahsil edenlerden 
murekkep olduğu anlaliılır fikrinde) im. 

Umumt harpte bu 4 cnstitUnUn :ıçılma
sına sebep, Alman}a ile harp eden mUt· 
tefikler mathOfitına kr.r§ı Alman gazetccı· 
!erini trmamen mtıcelıhez bulundurmak 
1çindi. 

Almıııı~ anm mnumı harpten ınagluben 
kurtulına~ından sonrada bu en UtUlerc yene 
ehemmiyet \erilmi hr. 

Ald i iın ma]Oın:ıln namran lngiltercde 
dalıi az te ili n titiilerı fazlacadır. Gııze
t ci olmak iste,> en genç! re en titU !erde 
gazetecılik Umi tedris olu n} or. Fransada 
bu gibi cnıtitUlere tcsadllf edilwcdigi beylin 
olunuyor. 

Amerikndaki enstitUerın Almanya \'e 

Inğiltercdekinden daha mUhim olduğuna 

anladım. Amcrikadaki enstitülerde 'etl~

tir·ıen g yreteilere. t:")H.~ı..ı.l~ ı .. ..... 
kısımlanda öğretilmektedir. Meseli mizan. 
pay~ reportay, idare i~leri ve saire ğihi· 

Aynı zamanda muhabirlikten tiyatro ten· 

kitlerine kadar gıızeteeiliğin her safhasınını 

Amerikadaki enstitulerde ~edris edildiği· 

ııi iSpııdim 

29 1-K 1929 
lcrle irtibat kesilmi tir. Tiren işlenıı· f k 'd li · 1 · 
,

0
r. fırtına dc,nm Ptm<>ktcdir. ngi tara i tı ara ge rse ış erme 

Daw•s ilümınn ~üre ~lman~anın Borçla· 
rını ~·eniden tanzim ve tenz.ilüt )apacak olıın 
mütehassıslar he> eti henuz toplnnmadı. Roy· 
şbnnk mUdUrU M. Schadıt tarfınd ... n Paricte 

ı 
~ yarardı. d e il içtimalar fırka merkezind n 

l Balta l'manına, F eridin yalısına 
yııpılan mUkfilemc!erden H' milzııkerelcrden e 
müsbr.t bir netice zuhur ctmedıği ruılaşıl· I e eı-- nakledildi. 

Vatanın can çekişen cesedi üz-
maktadır. A1oskuı:a., 8 /A.AJ 

Amerika hilkQmetinin, Alman borçlann· Kabilden gelen ha-
dan ıcnziliıt yapılma!• için ğösterdi:?i TI "' 
1?1\}retin akim bırakılınnsı için \Cni bi her ere azaran, l.~a· 
p!iin ~azırlanJığı )eni bır teklif y~pıldıj!ı" bı•ıe Qll altı kı•ıometre 
sqı lcnıyor. Bu teklif nimresmi bir tarzda 

Amerikadan bildirilmiştir. mesafede muharebe 
Zikrettiğim teklife ait malı)mat ı::udur: 

lııp:iltere hükümeti. Fransa hu~ome· haşlamıştır. 
tinin fikrine muzaheret ediyor, Almanvsnın 

horçlıırını DnH?s plfinına tevfikan tedi)e Vasıf bey bekleniyor 
etm~ni. tentiluı ~ apıhruımasın ı istiror. Dö t Un evel Moskovadan hareket 
Amcrıka 1 UkOmetinin 'c mai, es"nin ten· "tt'~ b~ld' ~I ~nbık Moskova sefiri Va· 
·ı~t l b' b ·r '" le.• 1 ırı en .... . . zı ıı ta c ıne knr~ı u sebeble yeni birtek'ı sıf be dil de beklendi,bri halde §ehnmıze 

ortaya attılar. Ameriknnında bunda mukabil "im Y. t' n "'un-. le' hin bugün mu\'asaln· 
h l ı nd o emı,. ır. ıu ·~· • 

la
arp'I' or~1 !rı n tc1~nziliit. japma.,tnı istijor· tına intizar cdilm .. ktedir. 
r. cnzıuıt ynpı ma ı ıstenen harp borç· - • 

a.n rranaa. ıngiıtere ite umumi harpteki Bu nasıl terbıye . 
dığer mutte~klerin borçlandır. BugUn ni~antıış Harbi)e caddesınde'. 

. Bu t~klıfi Amerika hUkfimetinin ,·e başında Hıı)) kul (High ebool) here~ıı 
malıyeshıın kabul etıni) ecegi anlaşılmak· bulunnn bir genç gelip geçen kadınlan 
tadır, Bu gibi t klifleı e\elccde yapıldığı kar topuna tutuyordu. Buna maruz kalıruı.· 
lıfılde Amerika hükümetince ret ile kar· mak için )Olumu degiştirmek istedim. 
ılanmııtı. Fakat sapacak bir sokak yoktu. O ande 

Frnnsızlann meh un ve zebun bir Al· başımn buyuk bir top geldi. 
.._ · • Bu ,.aka' i teessüfle gören bir kaç efe 

man~ll}"l ımr§ılnrında ğonnek istemesıne ndi durdul~r. Bu gence lıeni taniyop tant· 
mukabil Amerikalılarda borçlu bir Fransa madıgtnı sordum. Mazent talep edeceği yerde 

' " \' .ıı. • l'rl 'nrlar linde hazırladığı ikinci bir tapo gösterı-rek 
MUtahassıelar komıs\Ontnın ıçtunaından kafayb ·h hey tanıyorum• dedi. Bir Polı· 

ewel çıkan hu mü~kOlatın Almanyadıı inld se teslim için geri.döndüm. kendiside be> 
sar, IIl8li te iktisadı mahiifilde limitsizlik. raber geldi; Polisi görünce kaçtı. 
hu"ule getirdiği, gelen haberlerden anla~ıl· Lut~n söyle) iniz, bir kadın yalnız 
maktadır. Frans:ı • Ingiltere teklifeıının aokata çıkarnamıı? Ve Hay skul gençlenne 
Amerika h'UkCimeti \'e mali mahııfıli uzeriııde kadınlaro. karıı bu' suret e btırmctımi tel· 
iı:ıfial buıwe ,~irı.!iiidc aıılaoılıyor. kin cdlliror. 

. ·-

erinde analarının mirasını daha 
saglığında paylaşan namkör ev
latlar gibi bu haris şahsiyetler 

uyuştular. 

Salih paşa kabinesini Hürriye
ti itilafcılari stifaya mecbur ede
celder, Ferit sadrazam olacak ve 
kabineye de Uç dört itilafcı nazır 
alınacakb. ,. 

Ferit, bu üç dört nazırı nasıl 
olsa bir gün atlatacağını düşüne
rek uyuşmuş, itilafcılarda F eridi 
günün ·birinde atlatmak Umidi 
ile anlaşmışlardı. 

Her iki taraf ta bir birine kata 
kulli oynamak gayesini takip edi
yorlardL 

Her kes kendi ihtirasırun tat
minini düşünüyor. 

Sarayı da, damadı da, fırkası
da bir an için memleket, vatan 
millet ile alakadar olmayorlardı. 

ltilafcılar Balta limanında ver
miş olduklan karar mucibince 
Salih paşa ~ükumeti aleyhine 
hücuma geçtiler. Ellerinde (Sa
bah) ve (Alemdar) gibi iki gaze
teleri vardı. Bunlar hemen her 

gün hükumeti müşkil vaıiyete 
sokacak neşriyata koyoldular. 

Salih paşanın çekilmesi lıııi· 
lizlerce de matlup olduğundan, on
lar da sebepli sebepsiz Babaliyi 
tazyika başladılar. 

Diğer taraftan valıteltin bot 
dunnayor. Feridin artık reiai ki
ra gelmeğe razı olması merine 
sadaret möhrünü Salih paşadan 
almak için bahaneler arayordu. 

Bir taraftan saray, diğer tara
ftan Hürriyet itilaf fırkası ile fD. 
gilizlerin hücum ve tazyiklan al· 
bnda kalan Salih paşa ise bllt& 
bu mamalara bfiyük bir azuale 
gögüs geriyor, eline aldığı mem
leket menafüni devrin müsaedeai 
derecesinde müdafaaya çalıtıyo .. 
rdu. 

Nehayet bu mclnnet işini yene 
lngiliz fırıldağı çevirdi. Fakat iti· 
liif fırkasının yardımı ile • .! 

Bir gUn lngilizler, Fransa ve 
Italya fevkalade komiserlerinüa 
de imzasını taşıyan mUşterek bir 
notayı Babı aliye verdiler. 

Bu notanın münderecab şun
dan ibaretti : 

«lstanbuldaki itilAf devletleri
n 'n ve mütareke şnrtlannm temin 
selamet ve tatmini içni her vechi 
ati hususabn mevkiı tatbike vazı 
talep olunur. 

Harp miisebbipleri olan ittihat 
fırkası erkanı ve nım, ermeni te
hcirinde alakadar zevabn tahtı 
tevkife alınması inzibat işlerine 
resmen itilaf devletleri tarafından 
vaz'yet edilerek Türle polisinin 
(Maksvel) in emri idaresine veri· 
lmesi...» 

Düveli itiJafiye bu notayı Teri
rken başka bir plan daha çevir· 
miştik. onlarca matlup filan ve ya 
fa an fırkanın, şahsın re'siklra 
geçmesi değil, teşekkül edecek 
her hangi bir hükumetin kendile
rine alet olması idi. Nota da talep 
ettikleri hususah eğer Salih pqa 
hükümeti kabul ederse maksat 
hasıl olmuş demekti . 

Fakat, düşmanların bu noktaı 
n zarlan arzulan gibi iıetice ver. 

medi. 
Salih paşa, notayı alır almaz 

hemen meclisi vllkfılayı fevkall· 
de olarak içfmaa davet ettı. 
( ültimatum) mahiyetindeki bu 
notoya ( Türkiya umum dahili
yesine karışmanın mütareke ıart· 
larına muhalif oldugundan bah· 
sedilmek suretile cevabi ret itse) 
kararlaşbnldı . 

Salih paşa millet işleri ile bır 
az alakadar son lstaubl bil· 
kumetin"n son cevabım biı· 
zat kendisi lngiliz murahhaaı 
( Hutson ) a verdikten SOAra 

otomobiline atlayarak sarayı 
gitti ve kabinenin istifanamesi ilt 
beraber sadarat möhrünn Vahte-
ttine verdı. (Bitmedi) 

i.\iontaj fabrikasının eşyas 
Top::ıne de montaj fabrikası açacak olı 

Fort fabrika ının mUme ili Liman §İrk(! 
müdUrU Hamdı be' i ziyaret etmiş. fabrika~ 
ait nakliyatta tenlilatlı tnrife tatbilunı talc 
ve rica etmiştir. Liman şirketince. nakliyı 
enı>de 20000 tondan fnzla oldugu taktin' 

k ıçtlk hır tım7.il1it ,apıl:ıcaktır. 

Ankara Palas 
(ANKARA) 

BUtUnodalarrla telefon. sıcak suyu, 
kalbriferi vardır. 

H u~ust banyoluapartmanlar. 

Odaların fiatlari: 6-8-10 ve 12 Ura 
dır. Amerikan barı, orkestra. erkek 

ve kadınlara mahsus penıkir .. ıonu. 

çama§trhanc. gara teniz. kUtUphane, 
yataklı "iB"ımlş şirketinin acentalığı. .... ................. . 
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BiR GECE DORT ASLAN bir tiınel Yahııdi hikayeleri 
(ARARGAHI IZA GELDi 25 KAnunu ani 1929 

iki haftadan beri lııı:ıılız rfkftr111m uıuı 
yeeiain me§gul olduaıı en muhim me "ele 
Marıı twıelidir. Cu mc 'ele yeni lıir §"'' de· 
~ildir. Yalnız:\ eni <•lan ciheti hu mec·('ıeH~ 
!İngilı.ı efkarı urnunıiH~~inin ''e hilha!Sa 

0

a· 
na~ i erbabının çnk :ılill<:ı J!fiqtermrııidir. 
!" kirlr.n l\lnnc; tunrli hir hukıinıet mc~"cleı.i 
idi. Huknmet de huna yalnız memleketin 
mil<~afaası noktasmd:ıu bakı\ ordu. ııimdi isr 
Mauş tuncli bir jkti•aılı ınu;'ıık alınu,,ıuı. 
Fihaki tuuel bazı muhiın miktarda anıcJe, ı 
ııgııl t dncrk dejtildir. l..ikıu diğer taraftan 
r&), potriL vagon, çiınf'nto \e aır m:ılziıııc 
rmaı edecek fnbrikal,ar,ı ve hu snvr.ılr 011 

binlerce nmelc\,. iş temin edilecektir. 

Muharriri: EDUARD FOA 

.KIJpekler gelince hepsi· nca biı- de üstelik doldurulacak 
rıi de ulerin pe§ine saldım·. boş mideler hasıl olmu~tu. Karar 
li'akat köpekler kan koku- verdim. köpekleri defedeccğim. 
. ~undan ne biçim bir mah- Zaten içlerinden iki i beni bu 

zahmetten kurtarmışlardı. Çünkiı 
/ukun pe§ine saldırılnıak b" · · h" ab h ·h·~ t . • • • ırını, ır s a J uya sızca ne-
ıstedıklerını anlayınca,kuy· birden su içerken timsah vcdi. 
ruklanııı kıstılar ve bir yere ()teki de çeçe denilen sinrk ı sı· 
lamzldanmadılar.Ne lıadar nliları yüzünden geberdi. 

ugraştıksa hiç bir fay dası Bir al\~"111, vaz geçtiği mir 

Sazlar arasında bir aslan 
tınadı. l\Tilıayet sabırsız-! fil avından dönfüte l1en ve adam-

ı d b . b. · l Sll a lı:ırını bilmediğimiz bir verde o· 
an zm, lT lTl QT la ' turuyordul\. lluralnrda 3\ meh-

oraczkta hepsini de gebert- ıulclÜ . J" nrarg:,lı kurmak is etli

mek istedim. Bir şey dü§ün- f wiz bir su biriliinti~iuin yanın
dük ve kônekleri ülü asla- d~. bir çok aslan ~leri. g~ıdiH\-

r . . K .. Bır tuzak l\urınak 1stedıın. fakat 

1 ~sizlik meselesi lngilız hııyatı iJ,tı • 
dij esini ve lngltere hazinei Je,;lcıini pc' 
ı gal edi) ar. 

işte 'Man,. tlıneli bu cihetten bürll'k 
ehemmiyet kcsbe) lem~:ir. Ingiltere reisi 
nuzzarı Baldcvin l\laııı,ı tuneli tasavvuru 
hakkınlın ciddi \'C şumullü tetltikat icra 
cttirece~ini avam kamarasına \adeylemi~tir. 

Mcnş denizi 11 neli ıresele ide nıccğ 1

1 
o Jmak son lngiliı reisı rıuzzarları için 

det dun mu tı..r. l.Ll ·n eııelce 1 eyan 
e'1cdı~imız 'ecihle d:ı ma n e<:c' rin nckeı i 

l ,c Lahri cilıctlrrine eh hı neı ,·eriliy<.r 
ve hl L a dol ) ı tı..ııel proıe i . ııln z 
lo"'il ı lnpcr torluğu oııu mUdafu ı.onıitc. İne 
lı .. ..,ııle olun \Oıdu. 

1QQ7 tanhınde rrisi nuu.ar Sir Gamıı
: il &ıını.:rnı:ın, 191 1 t•ııcsı ıptida \h. 

kuit . 1920 de 1\lr. Lolıozd Gcorgl t ' 
1914 dalıı \Ir. Ruııccj ~1acdorald '1 ıış 
tunelı projesini mezk(lr kamite)C t ı..·. 

1 ettııın ~t•. Amele hukOıneti reisı n.ı r 
\ .ı ı ı n 1 nı f r .a ıı.(, lc::ıi ~ ııpnı1> k 
ıeth.ıkı i in Lord Bal(ı.ir . :ıııı. \ ı ıılı, 'r. 
Llo)d C rge ve \1r. Bald,ini dahi tetkik. 
komitesır:e davet e' lemiqti. 

l:kin komıte ·• prrj Jı:> nal.ahili in. 
kur Lir unc;uru tehi c bu lumlu~unu • be
~ n Jcre,, r ddi uh tini iltıı.ıın f'}leı ıı ·tıı 

B lde\in d.ıbi tunrl pr• j ini f h 
mes·ıesi ,:ıpınadığındnn Liberal \e A le 
fırknlan lıdcrlerini tetkik he\' tiue Ju,et 
e~ lcmi~tir. · 

Bu defo me~eleııin mııdnfaa cihetinden 

nın yanına getırdzk · O· ıyorgmıdum. Dmıyauın biıtun as-
pekler korktular ve havla- lrniarını uylrnm için feda eder

arak ka ma ... a ba ladılar. ! dim. Geceyi geçirecek bir yer 
Y . Ç ~ § bulduk. Adamlarım karm:gahm 

elen mahzurlan aıatmı-.tt. Çuııku ka\ ı'u· 

nıieri \e uzun mcuıilli topcılık son J re. 
cede inki~nf C) lcdiğinckn lııgiltcrenir c rı • p 
"ahil!l'rinin ve Londrımın mildafnıısının ,~· 
ıyeti de artık dnr Man, ,ıcuı.d. ka.li hır m ıui 
aarrLz değıldır, Fraı auıu (Ca.:ıi.:.) !il ı ı · 
, erle tirikcek f!llVC't u~•ııı ıı ,,r illi to l rıı Bır kaç gun so11ra yaıalı etraf mi ''e' irnıerre U"''"afiırleırl\cn 

l :ı. "' r ~ bir parsın arliasına sa dı~rı- elli metre kııdar un kta bir an lnrıliz ~hil.ini ': 1 undr ıvı mık• ıı.ıııcl ır-

kö ı~ı re e kov~m bulduk . Bn mahluklar ette. dog('bılectğı, .ımrLı m un.ııı..lu l 
mız zaman pe er ) n . 42 hk alınan to~l "l' ı .. ı r r i.lııw· 
korktular. Gecelcvin karar. (Terci rı < .-] 8 7 :-rcı.z oldukJa· ·,ıe s.'\bittir. lfa·ro lıir r11 1 ·o l.ı ıı 

.... hın t f ·h. ] nndc.n 'E'rlilrr gı nı •n bitmesini mabr na karşı M ,,~ o· ıi inin l ı 
ga e ra ına ya ır as an, · A t' ı ı . beklerler. Karnı •'<ıhı kurduk, ge- .J)ffif' 

1 
).

0 
{ur. . . ' 

Yahut ta başka hır VJf{JCl • t" .. • • \aktı)lC İngılı:t.ı r ) l1 tl 11 11 r'~et 
. . . · . ce oldu. at<\lerı de yaktık uç kışı karkmlurdı. Jfattn bir ,::ın an im pr j ·u 

mahluk geldi lDI, }ıay}anıaJ" }Jalı toplama]\ için tutam tutan ctd için ~11 pnrip t·ı alı ll l' de " "'cı il. 
şöyle dursun, lıepsi de bir ke· liuru otlarla J\m ana {!ittiler . Ben ıni~ti: Mnnli tlınf'li dC'n~ir )Olu ~r~nleri '~s:ı· 

b 1.. J J in. k d ']' h ·ı l' · . asıd<' ııepalı kı,afltı)lc lıı.ılıı .:: .. lı ıne nara üzü uyor arc J. uenıe I c aın arı \a ,.c ( ı~er ıkı ~u clecek dtİ 'man askeri ı ~ıemı ( Do\('ı ) i 
ki bunlar mulıafazc:ıya da ya· haııı:ılı ilf' krırargahtn )\aldım. ııptederek lnr..tltcre s:ıhılıue ~ crJr,.mi ol:ı· 
ramıyorlardı 0 halde hiı>. bir Bu sıında <lı~ardun ngaca vuru- I.ıilır. • . . ' ~ 1 1. L ı . :ı ı · n· ln! .. rrın \'(' K<'llar.- mı akları \C Ct:ııı· "f d . l .... k l d an Jır a la fıC ı uuyu uu ı . k 1 .1. n .· • • . d Sti a eye ım \an a nııyor u. . . . etı n ·mm ııgı 17. f'ı"ar uınuını)ec:ı uzerm e 

zım hal nYcuları henuz nvdet ırull un istil rnrır.n <lnir derin intil ııhırnl,tı 
Hulasa yaralı aslanı bir türlü etrni~ti ki, baltı,ya } Clllcven 5 s ·andan sennh kı)af t')le duşman askerinin 

}mlamadık. SıJ\ otların arasmda lerin hiJ,nıetiııi · anludıl,~ A. lan- gctec~i ,ahmi .n~ııı, zai~ ~lm~§tur. . 
tehlikeli bir taharriye rağmen hiç l ı. . . r\ aıış tııuc ınııı lr ~ılıılrr n hoquna pi· 
b. T k . . . k . nr gc t~ 01 • nıi ıı lir ciltti \arra o dıı Fran ızlarm 
ır şey... a ·ıp ettığımız ·aıı iZ· Ya dürt ya h"~ tnıw ... [\mu tu d n iıı a ınıı i tirsı, f'dcnırk isthorlar 

le.rinin boUuguna rağmen asla ~·cpraldarın · 1 zeri~ < C' mlımlnrı· I ,e lngiliı.l1?re muenvl lıissei tıı-;arruf s.-ıbıhi 
nııı bir kenara )rıkılıp ölmeyişi ı , z han 

1
• 1•1·) .1 1 A lulunm k arzu unu gu trri orlar. Ingıli ler 

nı a ı :. ı oru u • · rasıı a c- 1 · · d ld - ·b· b u 
~ayanı hayretti. Bir gazali kaybet· . d. 1· d'l . \(." !I kana ı şırh.ttm ,. o u~u ~ı ı Ut n 

• ? . l\en ~ ."en ı erıne mul..:1' ere et·' hı· C' cnedanmn kt!ndi ellerınde olmac:ını 
mek, neyse ne· Fakat hır aslanı tiklennı anlatan homurtu larım tC'ı 'lT. 
kaybetmek acı şeydi. da duyuyorduk. l uıırli.., ı l1nıh olıın~ı mac:nriii in~ai) e: ·· · ı sine el.nce 60,COO, OCO ıle }( C.CCO.CCO IP-h'l 

Kopekler ışe yaramayınca ay· [Bitmedi} ız lirnsı tnl min olunu~or. Ttiı el b'ıtiği 
-=- aman l C'r , acur un 16 şilin )ini bi ım 

ldarei inhisariye ınan1ulatu:ıı]an •nmı 8 ekiz ımı ı.ıcıetle t 1 muı..elkj 
reıı:lc dalgıı 'fC denıı. mh ... ı 1.ltğı ' -rmc si· 

Yarım l\iioluk in In it ı ı n Froıısa\a ) al ut oh n geçe· 

Konyak (150) Kuruş ( Üzümden mamul ) (35) l\.Ul'UŞ~ lec 1 fnhnin olunu ar. a 

Ntılan ufak şişeleri ·vardır. ' Telsiz telefon şirketinde 
Muhtelif mnrknlı olup A \:rapa mamuliitıdır. Tr iı telefon §İrketi;i~ ~e) 'eti umu~i· 

L •k•• ş· · (150) } (-50) J 1 d yesi 9 "'ubnıtn Ankarada ıçtıma cdecektır. 
1 or ..• ışesı \uruştaıı ~ \Uru5n ia ur l ı~timaiı şirketin nizamnamesinde ba1.ı tadi· 

Şampanya ·- Şişesi (600) . (700 lat yapdnuısı ve ser~aye~·nin tezyit e~ilmesi 
Viski ••• şişesi ( 4-00) c (700) ııkkında karar verilmeeı muhtemeldır. 

Yane;ın tahkıkatı 
uom -·· 
Votka·-· 

(300) kuruş Polis ikin~ linbe mud.iri} eti Tatavla 

(100) kuruştan (200) kuruşa kadar yangmı hakkındaki tahkıkatını ikmal ve 
evrakı ciheti adliye} e te\·di etmi~tir. Poli.!ıin 

Şarap - • (75) (300) tahkıkatı neticesinde }angının büyümesin· 

Avrupa Konyakları .•• şişesi (100) kuruştan (150) den Aya Sarandi lı.ilise~i hey'eti mutevdli 
ye i mes'ul addedilmektedir. 

kurpşa kadar. Yangının zuhurundan da evinden yangın 
ispirto ve ispirtolu içkiler ··- İnhi 8l'J idaresi Galata çıkan bakkal Yani ile bu evin digcr sakİll· 

l1;ri mes'ul addedilmcktcdirler. 
rıhtımında kefeli zade hanı altında küşat etmiş olduğa otı5 T rkos kumpan~a~ı mudurilr .ırketirı 
mağazasında ( yerli ye A '\Tupa ) içkilerini yukarıdaki diğer bazı erkanı dıı, tcrkos musluklarında 

su bulundurmamakla maznundurlar. 
fiatlarla satmağa başlamıştır. Evrakın nıuddci umumi tarafından doğ· 

Toptan alanlara (%10) yüzde on tenzilat )apılır. rudan do§:ruya mahkemele sevkedilınesi 
ihtirruıli olduğu gibi tnhkıkat hakimine 

Dun ~aat 10 radn~l~ndde Ka
diköyünden kopruye glip iskelevc 
yana mak ıızerP hul~ımm evricıf'
fain idaresinin hevhP}i \'apuru t<ı· 
tavlada tolumbacı kog§unda sakin 
1-3 ya§lsrında halıkcı rsıavrinin 
sandalı vaporla iPkde ara .. mda ka-
lank elinden mecruh olmu~htr. 
Istavrı beyoğlu zukür hastanesinr 
kaldmlmı~tır . 

Bir Kaçakcı 
Galata rıhtımnda gayet garip 

bir kaçakc1lık gcırülmüştür. Ame
le Ahmet hınıfnde biri vapurlardan 
birine girmiş bir sandık çayı dı şa· 

t J b. . (lııh• 
Salaınon Asker am çuva ın ırınc rıı 

..;; rken ç1nra]da.rı, titre1', 
Gayri müsllın krin d~ a:t· kar hir ses geldi: . 

kere alındıkları meşrutıye- .. V 11 h. billahi 
· "Ik 1 · d K a 8 1

' t1n ı giın erın e, .. u~gun- çuvalda Patates yar, çJ 
cukhı Salammı da Kur a~mı Paşa hazretleri!. 
çekmiş, Edirneye gitmi~ti. 

* * * Sabahları a<'enıi efradı 
taJiıııe çıkaran Ahmet ça- 1 s Pat ) 
vuş, bir gHn, Salamonun ta· ~lişoıı, bir giiJJ , , 
hurda olmadığını gördfi.. Ha yimaçiye rMt geldi~ 

Ertesi gtin, dikkat etti, -- IUaşalla, 1\'.laşall• 
gene yoktu. yle iki direm bir ç 

Daha ertesi gün, tekrar ne.rden yeliyorsun be 
dikkat etti '\'C aene olmadı- maçi ? •• 
brını görünce, eline bir sopa ··Çok buyuk ziY 
alıp Salamonu aramağa baş- yeliyorum.. . 
ladı.. ·· Çok buyuk bit 

Ahmet çavuş, Kışlanın fetten ·mi yeliyor suııf,. 
btttttn odalarını birer birer lahaşkına ! .. 
dolaştı .. Salamon yoktu. •• Y ozun köroitııP 

rıya çıknrmak ıst~miştir. Kaçakcı Ahmet çavuş birer hi- Mışonaçi i·· . _ .. "1 
cmelinı:- ıııtırnffah. olrl1'1k için pal- rer aptesthaneleri Karyola ·· E.. Naeıl, ~ 

' ki . di? to-.unun icin i ça) in doldurmu~ hır. altlarını aradı •. Salamoıı yo- me er var mıy • •. • 
Fakat bir _aat evel vapura ?..aif ktu.. ··Ne soylemezsi' 

girmişken . .;:onra '-İ~man hir vazi- Ahmet "BVUQ.- mntfag"ı, ya.vrum.. Bu_ tun· ÇS 
rette olduğu hcrkec:in nazarı d k- ~ :."> ki k ki 1 

Hamamı 1:rözden geçirdi... P_ıç,a ar, ·aşı · ara katini ce b~tmi~tir. Riısümat ıne- ...., d 
1 • Al a· . . Salaınon 'roktu.. ı ... mur arı ıme ııı uzerını aramış· 

Jar. paltonun içini e bir sandığı dol· O za~an, Ahmer çavuş ·· Altundan mi f .. 
duracak kad u çay bulmuşlardır. erzak anbarına girdi ve baş- he kuzum!.. . . 

200 <lirlıeın gümüş tan ba~a gizli duran uıı, pa· d d: Valahi, bıllahi 
kapalı ~arşıda ku) unıcu Par- ta fos, fasnlya, nohut çuYal· an ı ... 

1 
• • 

na ın dukkcinınu hıfoız girmiş ve lanna elindeki sopa ile vur· ·• Naftle ye:mııı . ' 200 dırh1..m gumüş çalarak kaçınış- mağa başladı... ınanmam ••• ·ııı•~ 
tır. Alınıet çavuş sopaııin O zaman, Hayı 

['" · l k b' k ' · h" ı·t .,,e J: ar ~eınız er ren ır -aza çuvaldan çıkardığı sese göre nı ce ıne 80" .u -.; 

] 

hükmünü veriyordu: p~nl alt~ndan hır ~ 

""' . lG " . .. Un!.. ·• Nasıl inanınaı# 
,~~t. (/10 Fasulya!.. pıçak, hır kaşık çık 

~""- \~ İ -· Nohut!.. 

(
• . ;/ Derken, dindeki değnek 

w L 

~ Bin sene evel 

Fransanın cenuhumdJ 
basl~lara dair malum9t 

Italyan tabaaı:sından Canyımo 
i minde bir adam dün Galatada 
Rıhtım ~irkı•tinin garajinın üstiin· 
deki karları temizlerken ayağı kay· 
mış •1 metre irtifacfan yere düşm iış 
tür. Ganyonun hayatı tehlikededir. 

Iki yangın 
1 - Diin Nuru Osmaniyede 

bir iştial vukua gelmiş ve 5 kişi ha
fifçe yaralanımi, bCıyıık bir diikkan 
eşyasi ile hirl:kte kamilan yanmış· 
tır. 

Nuru Oc:maniyacle Vezir hanı 
altında Lakkalık eden. Necati efen
di <lfln <lfıkkanındaki benzin varil i· 
ni aç.aı kcn birdenbire benzinler 
ateş almıştır. 

iştial pek ani ve şiddetli olmuş 
ve dükkanda bulunan dört müşte
ri ile Necati efendi ellerinden ve 
yüzlerinden yanmışlardır. Dükkan 
ve içindekı eşyalar tamamile yan
dıktan sonra harik söndülülmüş-

Bin sene ev el balina saydı 
l :ırn. .• \l upa<la (Rısque) namında garip bir ırk vardır. ~ ı • ~ 

Biska~a körfezi sahilinde ya~a orlar. Banyolariyle me,.hur Fransnd:ı ı B b 
ve ~imalı lspanyadaki ·san Sebastian §ehirleri Basque memleketine M ~.J 
kidenberi Avrupanın balina balığı sa) dile me~~ul miletleri. Basqu~ iar ıle 

11 
,, 

Basque lara bu san'atı öğreten halk Ner•İclerdir. Nerviçlerin ve Basul~o' 
lina saydiyle meııgul oldukları bin sene evelki tarihlerde mukayyetir. t 
cileri gayet cesur olup Kristof Kalomb dan 100 sene cvel Amerika' ı ı-e; 
ve (Sent Lenrance) nehrine kadar gitmiılerdir. ·ıı. 

Vaktiyle balına saydı gayet karlı bir §e>dı. Avrupa da petrol ,.e ele"tı• 
zaman saraylar ve kiliseler balina yagtyla tenvir olunurdu. Balinadan Ç~ 
madde misk gibi kokulu olduğundan ttrıyatta kullanılır ve siklcti rniı- t ~ 
satılırdı. Şimdi ise b~lina saydı. kirh bir ıey defildir. Şimdi BasbnelC'~ ~ 
bulunmuştur. Bu reMmlerde balına bahgın rı ba§ı ayı ve domuz aeklinde t 

tür. •••••••••••••••••••••••••••• 
:RASPUTINin hayatını musawer: 

Yapılan tahkikat neticesinde • re RUS /,,.paratoriranrun bi.uat • 

bu dükkanın 10,000 liraya sigor- :gördüğü yegane hakiki film: 
talı olduğu anlaşılmı§tır, :RASPUTININ MUAŞIKALARI: 

2 - Dün gece Nişan taşında f filmidir• İ 
Ahmet bey sokağında oturan Talit •. imparatoriça rolinde: .• 

DlYANA KAREN 
beyin ~vinden yangın çıkmışsada : Virubova rolinde: : 
derhal yetişiJerek söndürülmüatür. : NATALI LISENKO : 

Eyipte bir hadise 
1
: l'rens Yu•upof rolimf t': ! 

JAK TREYOR e 
Dün gece Eyipte Hasan ve Hü- : Ve Raapotin rolinde : 

Bu akşavı..,,,, 
Dariillıedayicle : Mııh•Y'Yel 1 
Nqlt Be,de : -.oW 
Alhamrada ı V o4;.... ,c "'1ı 

DiJCPcfJI' 
Operada : Kin 'r il ~ "'/ 

Melektr : MacbJll d~ 
••Jlke. = n~.ı-r A 
Aut 15bıaınada : ScmJıı r.,,. 
Alemci.uda ı Fa~oo , 

beti ..JiJ • 
F•Nhta : z .. ım:ıer '='' I :················· ' seyiıı isminde iki arkadaş Şoför : NlKOLA. MALINKOF : 

Şükrü ü fena halde dövmü 1 d' •••••••••••••••••••••••••••• 
ımıııııııııııııııııııııııııııııııııı~ıııııııııııı1ı ııı.ıııınıııııııııııııııııı& Y ş er ır. ~ıııııııııııuııııııııuıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııınıııııııııııııılli4 
ınv AN MOSJUKİNEI ölünı ve doğum istatistiki §İV AN MOSJUKİN~ 

evdi ihtimali de vardır. :F A.HIŞENI~ , : ·e• 
i Dilber A~ 
!GRETA GAJlO 2. 2. 929 tarihinde Eski§elıir ~e Darıca kıtalitına ait 5000 kilo kUp 'e toı c· ın i İstatistik mfidiriyeti umumiyeei hare· =: • 

kerinc tıılip zuhur Ptmediğinden bir hııftn müddetle temdit edilerelt 11-2-929 =ÇA filN· YA VE.l\..l § klih nufuau iı'ar eden aylık ölüm ve do- ÇARJN y A VEfil = 
tarihinde saat 13,50 de ihalesi ıcrn kılınaeagından taliplerin te'minat akı,:elerile komü;- § fg ğum vukuatını muntazaman tespit için te· · 2 

;ona muraca.atlar• • 5ilHIM!illPlllll!lll'.!llHll' 'll' lllllllıllll'lllllllllllllflllllllll'llllrr?. dabir :ılıruıktadtr. 1 ffilllllllllllllllllllllfillllıllllllllUlllJllllllllUllllllUllUllllUllllllllU!ra 
Son ıenısili 
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Firdevsinin mezari 

"B.abli .!rleti.n,, de okudum: 
]randa meşhur şair Firdevsi 

,,Emden,, le Maç 

için bir mezar yapılıyor. Bu mezar 
milli encümen tarafından intihap 
edilen mı1hendis Tahir ::ade Behzat 
bey tarafından yapılacaktır. :Afezar 

Alman Takımıyla maç 
Tusi senkide en kiymetli ta§tan 
yapılacaktır. 

Türkiyede ki Firdevsi gi~~ b~
yük şairler de Türk ocağı marifetıle 
mezar yaptırılmasını nazan dıkkata 
ııaz P.Vlerim. 

· lstanbuld 

yapılacak mı? 
tsteyen ,, E ~ bir maç yapmak 1 
•0nra §ebri nı en takımı. üç gün ı 

Bu Dıiıde bulunacaktır. 
\•a cuı:na gu~ .. E ' Pllıak nu mdenin maç 
ettiın 

1
· • arzu ettiği tarihe tesadüf 

~ ç1no .. 
fllış deznekt~Urnüzde vakıt kalma-
de dcvaı:n ır. Havaların karlı~ekil· 
~htitrı'1Uıi etınesi, bu maçın icra€ı 
1h~lc ka UZaklaıtırıyorsa da, her 
etinin htıı rsı mıntaka futbol hey 
fık ol\lr rlıklı bulunması muva 

liaıhııLP> Enı 
ş~laşacağı,,., .. denin kimle kar-
dit. Alnı henUz muayyen de~
k\ılo~0:n talununın '' Toton;a., 
sı !Jıllhteııı takımıyle karşılaşma-
!'lttıhuı el oldlJiu gibi, maçın 
1ctrı1 ~ tnuhtelitlerinden birile 
l'tlt telaL~~vYetli bir ihtimal ola-

"" ~1 olunabilir. . l:,ltldeıı. 
~1Yade b' &ıı yapacağı maç, daha 
ıatil..J ır ~ d . . . ~f . ~-.vpagan a gayesını 

tile orı ~e göre, futbol itiha
~rduneü sınıfa mensup 

olan Totonya takımıvla yapılacak .Ankar~ .. caddes~nde .U:miyet 
h. .f. d. d ı' k11tuphanes1. sahıbı 

~açın ır mana ı a e e emeyece- Hüsevin 
ğı muhakkaktır. Böyle bir maç, · 
hatta stadyum duhuliyesi meccani Yokuşlarda karlar 
hile olsa seyirci celbedemez ve rı.tercan yokuşu m i§lek bir 
Emdenin nefis han dosu konserini caddedir. Bu caddf'den hem ener
stadyum dıvarlarına dinletmek ken, hem çıkarken müşkülat. var. 
mecburiyetinde kalır. Toplanan karlar buz tutmuş. Bazı. 

Vaziyetin bir an fwel tespit dükancılar, dukiinlanmn önlerini 
temizliyorlar. Fakat bunun gelip 

olunması f.aidesiz clegildir. geçenlere fa; dası fazla değil. 
Basketbol maçları şehremaneti amelesinin bu yoldaki 

karlanda temizlemesi için nazan 
dikkatı celp etmenizi rica ederim. 

Dün' Beyo~Iu Amerikan kulü
bünde Turııuva şampiyonası seri
sine devanı olunmuştur. 

En mülıim maç,Robert kollejin 
yeni yıldız takımı arasında yapı]

mıttır. 

Maç çok zeyk li ve lıeyecanh 
o]muş., :ı:ıeticede Robert kollej takı
mı ufak bir farkla galip gelmiştir. 

Amerikan mektebi · Senbenu
va maçında Senbenuva takımı ga
lip gelmiştir. 

Çar~ıyı1lehir esoafı:nduı 
\.hııH•t 

Bu da bir fikir 
Balolara gidince smokin ve 

frak iksası mecburiyeti rardır. Ben 
bir kuç defa arkadaşlarla baloya 
gitmek istedim .. Fakat srııo/(in ve 
frak tedarik rdemedik. Balolara 
sivah elbise kfif i addedilmeli, 
smokin ve fraka lüzu_m kalmamf!-lı.. 

Kocamu~tlıla p:ı:ada k:mleıı. 
nizden : Hüsou 

l\. Isvi,çrede kar duası 

arı az gören lsviçreliler 
kal" duasına çıkıyorlar 

Paltosuz gezenler 
Bu karlı ı:e fırtanalz havada 

çaketle gezen. palto !!iymiyen 
genç, orta yaşlı ve ihtiyar insan
lara ekseriyetle tesadüf etmekte
yim. Acaba bunlarırı palto alacak 
paralan mı yoktur.? Her halde 
bövle olacak. Palto ile gezenler 
ne~lc. grip gibi hastalıklara tutu
luyorlar. Çakdle gezen.Zer hasta 
olmuyorlar mı ? Doktorlann iza
hat ve cerap t'tmrıelerini rica 

n -r 

eylerim. 
Kuınkap1da ~akin karileri 

nizden : Ce•;det 

Kasnııp~ şa ve yagnıur 
Fazla ,·ag11111r vap-ınca Kasım· 

paşa rlıulisi nıdı~e ı·derler. Son 
t.dlnfrnll' ~·ap:ruı jazıa karlar her 
kesi ılıişıiııdı/r ili. Kar yağınca 
işler sekteye uğradı. l.m karlar ne 
zaman ı;c nasıl kalkacak deyerek 
dı1§ünenler çaktur. Kasımpaşa 
ehaUsi dp, şu suretle düşünüyor. 
kuı·vetli bir lodos. o/urda taplanan 
karlar sıiratle erimeğe başlarsa ... 
O zaman evlerimizi su basacak. 

4 Karı az bulan kar sporcuları 
te b i~ ~ Selıremaneti buvLP bir ihtimali 

Müstakbel harplere hazırlık 

Al\1ERIKALILAR BiR 
BALONLAR 

ÇOK TAYYARE 
YAPIY08LAR. 

~:.....-. ..-.-r~ 

TASIYAN ... 

Amerikada imal edilen ·yeni kahilisevk balonlardan biri 
Ingiltere ile Amerika arasında teslihat rekabeti kruvazörlere münhası rJ 

değildir. Hava kuvvetleri ve bahusus kabilisevk askeri ve bahri balonlar inşa~ı 
hakkında ınüthiş bir rekabet vardır. Cihanın müstakbel silahı have gemiler• 
ridir. İcat ve para kuvvetinde diinyaya faik olan Amerikalılar kabilisev~ 
balon cihetinden dahi fevkalade tertibat vücuda getirmişlerdir. 

Ezcümle en Jeni Amerikan kahilisevk balonu ayni zamanda Tavare' 
sefinei .. ha~:ai~:esidir. Donanm~.ı~~ın Tayare ge~il~rinin e~emiyeti pek büyük ... 
tür. Çunku hır donanmanın gozu kulağı .. en muthış vasıtaı taarruz ve müdafa 
ası tayare geınileridir. Hatta v·aşigtoıı bahri konferansında tayare gemilerinin: 
tahdidine diğer gemilerden ziyade ehemmiyet verilmiştir. 

Şiındiye kadar ~iç bir .nıillet tayare sefinei haYaiyesinin vücuda ge~ 
nıesini düşünmemiştır. Anıerikanın askeri kahilisevk balonları "LosAııueles t~ 
üç misli daha büyük olacaktır. e " 

'~Los _l\ngelos?' Amerikanın n1cy~ut kabi~ise~rk. haloıılar~nın en b~yüğo. ol~ 
Alman)ada Amerıkalılar hesabına ıma] edilmıştır. Amerıkan bahrıyesine aıt 
olacak bu yeni kahilisevk balonlar ikidir. Her birinin gaz hacını 6,500,000 ka~ 
dem ıuikahıdır. Her biri he§ tayareyi hamil olacaktır. Tayareler Balonun ~ 
zarfının ön tarafında hususi mahallerde ınuhafaza olunacaktır.Bu tayareler en) 
kuvvetli harp tayarelerinden olacak ve düşmanın kabilisevk balonlarına vJ 
tayarelerine ve gemilerine hücunı edecek ve lüzumu halinde istikşafta buluna 
caktır. Balonların mudafaa silahı tayareden ibaret olmayacaktır. 

Her birinin üzerinde on ikişer mitralyoz bulunacaktır. ~fitralyozlar bet 
canipten gelecek taarruza müdafaa edebilecek bir vaziyyette yerleştirilmiş ola~ 
tır. İngilizler de gayet çisim iki kabilise\·k balon inşa ettiriyorlar. Lakin huni~ 
hacımları beşer milyon kadem mikabı olacağından Amerikalılarınkinden çoki 
küçüktürler. 

iyi ve kuvvetli bir hafızaya malik 
1929 Nisanında 

UNİKA-TALMONE 

olmak 

Çikolatasının etiketleri müsabakasını hatırlamak demektir. 

Nefis ve leziz sütlü Unika • Talmone çikolatası her yerde satılır. 

Acente ve depoziteri: TOMASELLİ. 
Galata küçük Millet han No 22 
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1 
z~arıdanberi A.vrupada l kı~ın lıörle ulma~ı <'ell(ıLİ .ti ı ru111 ·, 

0

uızarz dikkata · a/aruk şimdiden 
İt l'I CQ ;·cıgsv'LÇrede kış hafif geçerek leketleri için büsiill felüket nlrrıu~ıı.r. te.t'&ir/P.r aldı 1111 ? 
ıt. $i'1ıal· rna.sı lngiliz, Alman ı;e !J;.içreliler krş için ga) P.t hazırlıklı bu· Ku ıınpaşıııla sakin i 
/tırıin. 1e' ı•e garbi. Avrupa memle- 1 !nnurorlar. T!P.r arolxı ,.,.. otomobıl sa- llhnmi mız mektuplara. telgraflara cevap • ~tafilina fabrilrnsmrn ~ 
ı. ~·4.s edi l§ spor mcraklılarmt adeta hibinin bır kızu,<Y-ı vardır. itfa ı·ekıf· G · ;ıelmiyor. Bilenlerin ı.'t> haberi 
«4 ve Yordu.. Bu sene tr.tşın. so- mi_H'n ı.ı:.aifı otmiranlr11·111 lı r l~işifilı· Yaıp arayorunı olrınlamı ver-
1tlrıt1 d karı bol ol . . J.· kızakları r nr lır. 'Ski .. de ıi/P11 rı) ak Kandilli helediv,, memurlrınrı· 
~t llQ edi)'or ması ıçm •1~ spor· kı:agı her licstr dii:inalurladtr. · mel<'T · · iıısmıiyet namma rıca 

r1e erı §idde . du. Bu se11c11ın ha· Bu lıu::ırlıgın ih:mıı; ııporcu sey· dan Salahattm efendıden 5-6 
tq ı· tlı olma•ı I · l "l · · l l l l / l l ı ••· !. ıı· · a~ dm beri habnr nlt1Tnı\•orz1:>-. Bzı r•yh•riıı ır . " snçre ı er ıçm ya ı arm ıo ıo /Jl' 11 t ,, sn ·re l'rl • ' - Bıırı;a nı:ıarif müduri} eti 
l\()k """: nınıet ulmuştur. halbuki biisllitiin menuıım ,.., l ·mı~•ir. sebeple merak içindcvh:: Ya:.dığı· meruurlarıodae: Cevat 

~ 1 Harbivc mektebi 
~ perd~ indi ve canavarlarla gen<' kızların Hardinl! dedi~ !arın talii vardı. Çünkü kovbaylar ba- mfid irliiğünden: 

D 
vz k l , ara~ ııda ~?~ ~i ı,abilı mürur bir hail - Doktor. ıuvım okadar sıcak ol- yılanı hastahaneye kaldırıyorlardı. 1929 Şubat hida etind 'N' b' . • 

ag ar ıra 'I husule getırdı.. Locada oturanlar son madığına dikkat ;ttin mi'? Hardingin davetlileri bu manzara- haftasına kadar Harb· enk ısnııb. dın ırmoı 
ille derecede eğJenıvodardı. Herkes Osvel . dan bir türlU bıkıp usanmıyorlardı. . . . ıye me te ın e talebe 

t lfaltıJt.tt . . Hardingi tebrik ediyordu, Yer v}tzünde -Elbette efendım. . Nihayet eğlence bitti. Bu eğlence kavıı edı~~cektır 
&as a ıkı I. . ı. h" J l · ··· I f' . J • - 1 

!!1
1-'n geçen defa bır kadını d b Ik d ·· s· k. Şeraıtı anlnm k u r b ld b et ~t ecl"} genç kız sıkı sıkı aslan göriindü. Asl uıbr e' e ·ı. g ız ~a· O) e ıır OrıJma 1l~ır i bir Sıırdanapa! d U111.ı e e i ört saat sUrmuştU. ır ·ın . a zre stan u a ulullall 

a~ ... , 1 lllekle h b . . . . . 
1 1

. .J d ı k J' . . . . a am akkıllı yakmıtıtk. lambaları söndU ~nçlenn nekerlik ~uhelerile Harbiye mo& .. 
""etin· era er bırbırlenne maıttırnn elektırık zna arı \ar Hınua :.'lı\a yo tıı. •akat hepsı bıtmııa dcl';ı"ldi betbaht kız· b , Ub 1 anl ' • . H r :.: 0 • B . "zler Alice: te i tedrisat ~ubesiae, Taşradaki gençlerinde 
11.hbetıe h' atınışlar ve dnin bir durdular. Zavallı dımsıızlf•r birbirlerine . orr ıııg <lavctli lcrine J eni yeui sürp· l u esra~engız so . d kıvrandık- z Ilı A- lthirl . rızler hazırlamı!'.tJ · arın nasıl hır azap ıçıD e - Zavallı kızlar. dedi. ava kız· en yakın askerlik şubesi \'c kalemlerine iti 
'"Qlla 

8
,.k erıne ba~lanmışlardı. sokuldular. Çalınan rnlse kızların Ya· , :.; • ]arını j h k"'Ej idi. lar ve namussuz haydutlar. zumu muracatı. 
~ adaş Koyboylar ıı · d k" k za a w. İq' Sus! d d" ının kulağına eğildi: veylası karı~tı. Jki ı,apı <laha açıldı ve k tl 1 1 

e erın e .1 argılarla Sanki yangın aundiirUvorlannı§ gi- Sonra genç ku mtithi~ bir korku· -------------
~ h e ı gu· l d b .. 1 il . ur arı. ars an arı ,·erlerın~ sürdüler . 1· d h ld Od b" J h' k'b t . T . lltadll 

1 
' ru lli etme, kimse o zaman iki kaplan, a il ~orunL u. \ı \·e zavallı kız)" · k 

1 
bi, bir takım adamlar ol erin e or· ya kapı ı. a oy e ır a ·ı e e mı ayare pıyanko 

() o dulh. . d c.ırın nnca o zaman akı · . b - .. ır k ? ~ tadan b· 1:; 14rnı•·ıu bilmivor. pars, dört avı , t' ~·arım rlıızme ka ar· ları lıaşlarıııa geldi. tumlar, kıılerın üzermc azen sog~ ugrayaca ·tı. müdürlü O.ünden• 
ııey ır buçuk saat kadar sah· ık . ba1ende kavnar su sıkıyorlardı. Hardingin davetlileri nihayet loca- " • 

ı •~L tettil da ayı m<'ydana ç ·tı. Fakat b kl d - 'l,·ı bıraktılar. Heyecanlı manzaralardan (500,000) tane aza taahhüt verakası vo 
~i er Ca 1 ır ço ar. ın. a korkunun Zavallı kı:zlar bu duşun altında .J 

P etti. · n 1 tahlolur birbiri· Bu havvanlnr ıavallı l'1zların ÜZ<!· verdiği aksül:ımelle b h sonra, bu efendiler karınlarının acıktı· {50) tanede müfettitlik talinatnamasi bastm-
. lfatd'ı rine hUı;uın etmediler .. Fnk11t burtınla· l sınır u ranı baş· şaşıryor. kıvranıyor.. bını llnladılar. Mubte11em sofra kurul- lacaktır .• talip olacaklann pey akçel...o ile 
l? .ı rıg b' amış ve zavallılar tekallular içinde · . . ~ 

1 
:; ..... 

"'Uduk. ltdenbire l'r~ altın rı taze. saf kan ve et k oknı:-u ı.lu) ma- ~·erlerde kıvranı vorlardı. d Locadaki seyircil~r. de keyıflenn· muş bir ) emek sa onun~ geçtiler. Şa· beraber ıubatın on ıkinci eah glınU aat on 

~~ dlıtdtı.] .. ~OtUrdu. Ayni :agzmıannnd" kız· ·ga başladı. H nl k . 1 ~n kahkahalarla güluluyorlardı. fakı sökUakncteJe ka~ar ;-.1ıce betbaht kız· beııte piyaoko ıoudurlügUnde mııteıekkU 
·~~ ... , ı; k'l .. u ar ucak anaralc dışarıya çıka Hak"k t Osvel Harding dünyada arın uz an uzaea ıcryatlarıvla ıztı· _ . 
ıı..ı, tt bit e 1 iıı·gi<leceklerdi fakat Ve kızlar Har dinge yalvarmağ rıl~ılrları haldP. ~ayhaları uzaktan bile kimaen:uı· 1 8

8kl,ına oelmeyen ııeyler yapı- rap içinde kıvrandı durdu. • mııba,aat komıayonuna mi\racaatlan. 
"-''e ·ı ~alae b ' b ı 1 d • :s I k" x.1 Pi d İtı h· ı e bitlJ· aşladı. Genç kızlar başladılar. Seyirciler kızların u ya · ge ıyor u. yordu. ç ·ı Vt'J e&&ence devam ediyordu. yanko mu Uri' eti binasinin alt katında 

lıi~ L lt latn" •derine baktılar ve her varısların·ı, tazallümleriııi, enin ve fi. Harding· K l k k b da Ertesi sabah Gardner Dağl~r kıra· yaptırılacak olan takriben (1500). kilo demır 
• 1tal.ı ... la haç .. H a· • ıı ar, hazan pe sou , aıan l t ... kl d 1 1 

tlt, 1.te kapah rnuğa başladı, çılgın ganlarını zevl;le dinlerlnken, ar ıng· - Haydi bakalım doktor, dedi. ve çok ııcak su banyosu altında peripn ının ya 
8.gına Y~ aş_tt 0 

ap ann ~eher kilosu imal \e )"eriııe kon 
ll kapılara hucunı etti· de guluyordu. K_idder zavallı kızlan tedaviye ıittİ· bir bale gelmişlerdir. Ne kadar kaç1&· tı. G~:J":~~g ç~:r~~k~~~ıl~yk.u;~:~~':J~: u~k dah~ old~u halde. yirmi be~ guruıtaı 

ltıı hi~ kol'kunu Canavarlar nerde i~e kızların Uzer· Bır az sonra geldi. lar bulundukları yerde bir tUrlü hor· Kont Ramon ise hiç g:yum~mıştı :~bl~deınnd~d~. Tenzil_ etmek uıteyenJ;~ 
'tıı ,~1~1\1121 n sebebi ne idi? Iki }erine atılacaklardı. Kurtlar hazırlan· - Mühim bir hasta yok! dedi. tumların biaman taarruzundau kurtula· ve sabah erkenden, bir yazifeve me- § tın on ık.ıncı salı gunu saat on bet 

Q\ \'e ~~rlenıeler işittiler. iki. mışlardı, ayni zamanda ve şimşek su- Kidder ,-.,zivet hakkında izahat ve• mıyorlardı, mur ettibri bir adum .ı ts\sıyesi. üıerine mUbayaat lı.oınieyonuna mll.racaatlan ilb 
kapılardan ikı büyUk ratile demir parmaklık halinde bir rirken., Lllgırma!!,a başladılar. Kimi dtiftU, kimi bayıldı, bayılan· ata binip gitmişti. [Bitmedi] olunur 

İçkilerin en eflsidir 
Enbrika ı: Galata Fermeni kilisesi sol\oğı N.: 31·33 
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1. l.ııgliz 9H2.50 ~ L•'-• Hııl. 
J Dolar 201 .50 l Flprin 

20 1''n.1''. 158.50 20 IW" (.f'k, 

20 ıiretl 212.50 1 Zloıı 
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'lü~la Jtihar. 
Osmoli Hk. 

l 3.65 Mllli Ikt1ut Bk. 
Tirar!lt \'f' ıanyl 

F.ınaf Bk. 
1 A m4t. Si. 2Ş 20 F I 

241 1.ey Rum, 2,.12 ' l\'t"Ç. 

ÇEK 
l.ond. ~t. 984.50 l .\.uıtt<'r. rı . 
~\\. ~ or.k l9.25 · Praj kur. 

Pariı fut. 12.61 Yiyuaa aiJ. 

M'l 1 9 41 iUadriclpeı: ı ano t. • y 
1 

Berlin nı. 2.08 A:i=.ı~ 

:ıı 

VA.POR DE1'1IRYOLU 

Şll'kıJi Jl4JTif# 18.501 &ı,ortalar 
., Tt'mdn 11 Tnrl>hf' milli 

l.2:?.7."> Halit \Rporlar. l.53 l1lihat ... 

16.60 Au.D.Y. olo 60 22.-to ı lilmat ,, 
3."9.15 ,. .. " 100 37 Şark 
:J.09.:;o ~udany•Buraa 1 Bozkurt 
4.38.':":l SamfUD S.kU Anadolu .\n. 

* .._,.._._...._. A • .4. AA..._.._,._,,..._ 4'ı.. A 

1~~0;~; Fakir 
~ *.,...,.. v·~ "V -. 

• llıı gıııı ::<eflc ~112.m:ık ~e.cburi;etinde,ıı ı ıad ın~ ına ba::;lnn 'ığı \C bu ı;-' 
43·

50 kı değil yalnız Kastamouının; Turk hudut· .,eçe 1 luı , &ene ~cinde P.• 
lariyJc çorçiveleneo hutun vilayetlere mer- s:ırf edildiği halde bir tUrlli 

but kazaların en yok.9ul ye fakiri Gidedir. Cide·Daday ıosasına esac: olacak . 

Şark. ~imal ve cenup huduttan dairen m:ıclar hu gun gayri kabili murur bit, 

nfnk tepelerle çevrilen \C garhıde eahile muştur. Şa~ et bu ~-ol inf& odi}ıılit 
müntehi bulunan. takriben on kilometre Cide hiç olmazsa Istanbııl ile 
murabbalık düz bir ~ahadeki ka•aba merkezi; ce diğer kazalar arasmda »•Pıı' 

· Tabii letafeti \"e s:ıf hu-asiyle Karadenir.in nakalat merkezi olur, ıou ~ıreıle 
)7,:;0 " 
:rn ~iiphe~i1. en ~iizel bir iskelcidir. '\'halkıda bu gUnkü elim haleıM 

Toprağındaki kabiliyeti inbaliyenin mey· Çtinkil Cidenin tabii Jiın&01 ft 
10.75 
ıo.ıs vacılrk. bilhassa elmacılık ,·e zeytincilik için bu'ı 1nebolud:ın daha yat11' 
J7 ~ok mUsait bnlunmnstna rağmen bu i§lere tl\car1 nol;:atı nıwm vınivcti iktİ 
:?i heman hi!; ehemmi u·t \ ernmemi tir Kaza elıvenivet lıacebil~ hn İim3 ds 

balkı dtscrİ) etle mhır zer ederl ·r 'i bunu· eıt' •cek:, bu vesile ile hem "~ 

38.28 TraUl,A) R.) Lor. Umnm. 

~~:~·;,o M \OEN ŞiRKETLERi 1 · l · · · t• Sofia lt''. 68.12 Bukı-e •• Ik en yaz zar ı a \ nın sa onu ıç n seve seve \S ı-
f d Bruk ellı :l.54 )fo-.t;.u ı:r. 

yapbğı ·ı · b .. yük' müsabakanın a e edeceği ve her kesin ihtiya- GineHcf~ 'l .... Rrtırrııtılin 27.tli.:;o J Bııl.•a Ka.raay. 14.25' Hau ı-:•zı 2< 
yerler. Fakat bilhassa <ıahile mUcın ir bulu· h t 
nan ~·erlerdeki kth·lerin te~ekkulatt tabii. e .:iilmiıı hemde hıılk de a ~ 
itibari)'le çok ar~ı olması ve §n itibarla rnşmu§ olacaktı... Biraz da ~o Arıılan Çimım. rn.25 ., ., (ıemrL) 3.50 

Bakırkö~ ., l4-.S() K•dikıiy Su 2.~ 
kariler tarafından mazhar o duğu çları düşünülerek alınmış daha - .. »> 1 • 

ok b"yük etten oe a t yü lerce hediye taktim olumıcak- l~'flKH \ZI.AR 
'l'iirJ.: lı.;öınifr 22 bmır 1Rnblıa 109 eri mah~ul almıımnmım ,.uzunden kli luı un kc indc>.n lıahsedelim; 

nıühim bir kısmı senenin ına~?lesef uçte iki·· ) ukarJa .11.usahnnın düz 
sin.in mı!;ır k "lalıı.ğındatı mamul wıu yeme· ıld h .._~..ıt 

~ ap ı~ını yazmıotık. u saı--
klc geçinirler. ~ 

l\lr.rıııN· Tıı~ı 7 

DIGER ŞiRKETLER 
ak ve « da > ı t .. l ·p br. 3uıı a · n listesini yakmda ne- l:;iik.dulı. 90.62 f ıCJO.j 'Jnıip ı 

ııyu cular · çin bu g zeteyi dalıa redeceğiz. Şimdilik bu hediyeler ·I llih t!nn. 223.75 ~ 19~toı."i 9o; 1 

..,.· ·ı .1 I ile., Şubabn meyanında: Elbiseler kunduralar Or. 1 oln 8.80 ~ { l908 Tertip ı .ca .. ıp ~ < arzu u ' 1902 C" "L:J = l90R ,. ı 
14 inci .. · muzdeH p r"'.:.nbe ru k h cvazım, gramofonlar, plak- 1903 s~';;~~..{ır 1909 

ht. 'I'uı. An. Sıı 
llihttmduk. Au. 
ltt. ıleğirıul'P<-t 
~UJ'k ru<'rken11 
hr. J(ııiUıılttri 
.Reji 

4.'"50 .l\lil. bira M"ı· 
)lebm. Bil.iri 

H .ı:iO Muttah Er111is 
3.70 Trilia 'feker 

2i.1S 'lel.htıunbul 
11.05 Nept!ıu 

ıı.so orta rer-.nde eski bir tnrı 
7.50 Taksimatı mUlkiye itibari:rlP j uz kırk bulun n binal.ırdan muteşekkıl; 
' gu}e ayrılmış olan Cide kazasındaki nufus ıerın ara.sında Cicenin beş 011 

13 heyeti ıncct uıı.o;t kırk bindir ve hu cufusun fa L d ıJJI u K ır çarşıeı var ır. çarı ,ı,; 

ı d k k k k ı 1909 Ş<"hı·ruııutı-t 
1 nd n i 'büren, ramazan b..,yra- ar ı iş rna inaJarı, e1e tri ütü· 1902 T..,..ı,i,.ıııi A•k. 1913 ,, 
mın ~ .., y . oır musabal a leri, sofra takımları, çay ve kahve TAU\'ILAT 30 dörtte biri yani on hini resmi kuyudat dan Dadny u~na mülaki olaıı ı.-
Y Pma w a kar r vermistir. Mn a servisleri, vazolar, zabitana mah· 

AllflÜOlu llcın. \ oU. j ::! ter lif' (µ.ı,;,ı 41 
baka, v lce ya t ğımız musaba- s e~ya ve sporculara yarayacae ı Tl'Tıiı• l t.B.c.ı 1!l.~~ :l ıı·.t •. J 47 

kala a oldugu gibi gayet b it k e ya \ardır. 1 

Turlı: ıuı • .411. 
nulıao fı&.rlf. 
Şark lleğlrıo 

1 
Pmniioıı 

l..ııranuırııııl 
8.05. 

1.90 muclhint'~ firen!!iye müptela dır ki bu mUt· ı ~· 
1 ·90 hi~ marmn hu-harnlide ki fecl tahribatına relik bir ~ol geçer ki bu yo sel 
6.75 d~kilmı~ uıunt~m ağa~l:my~o g~·~ 

qmil olanlar meyanında da en ziy~de ·Açlık• hır Lw\.ır \aıı ctı gv_terır: BtP'"' J 

Ll·r şekı'lde tertip edilmiş ve bil- lk . . . dan:. karılerme,14 subat pe-
h ssa Anadoluda bulunan Karı- b .. . l · · · k d . f d d bil l . . rşcn e gumı, gazete erııu o u u-
n~IZI. • 

1 ti ki~ e . e bmke lerını ktan sonra, kuponlan kesip sak· 
tcmın ıçm es müsa a .a ann j l l . d K ·ı 

d•w• d l d · ti'fade olun- ama arını tav .. ıye e er. arı er ver ıgı ers er en ıs b .. b k . . Ak . · b k M bak ası 1 u musa a aya ı~tıra · ıçın aş a 
~ştur:b = amızın es hic bir külfet ve ya fedakirhk 

şun an 1 are : k · ı . ihtiyarına mecbur değildirler. 

bulunmaktadır. Zira hastalar ,·ücudun muh· - . 

TiCARET BORSASI 
ta~ bulunduğu gıdayı alamamakta ve şu sene e\cline kadlr billıııo,;.ı kış 111 
suretle hastalıkla hiç olmazsa hünyev'i mu· d:ı ~okaklardan geçmelfc iın1' ~ 

fakat Cideniıı 'enç, "!!lı•katı ~ kaYemetP. kadir bnlunıımamaktadrrlar. Ge- " ~ 1ı 
beledi re reisi Fethi hev bu~., 

çen sene kaza merkezinde bir hastahane )ekGnu bin beş ) uz lıralık beJeu-ı;. 
v&rdı. Fakat meclisi nmumi Gide de bir ı-Jalı siyle kahiJ olduğu kadar 1:t ,,. 

hastahanenin mevcudiyetini lüıum&l2 telakki etti. halkın içtiği tuzlu kuYJI ,o,-
etmiş olacak ki. bu sene bunun vücudunudn tJ'. 

BUGDAY fa)dıı gürmedi ı;e kapayarak firengi mUcn· Bunuda göz önüne alaa iTHALAT FIND. \'E <..:E\'IZI 
Kıı.P•. 

::ıiniFın.tıl.: l ıo. ı C:ıı>rtlıtr 
61 Ton 

B S11but 
-> .1929 

ZAHiRE 
1'u.Pa. Bu!ılay 

ÇaHlar l - l tt " art e ı · * * 
{ n 50 ~ın r Krırilu İ111İ:(! l'ı'rt'f't?ğimiz Arpn 

)ayraffilll ol- lllUhtefif fıecfİ,'t'PferdetL bazdart ~::~~r 
!!OO 

K:ılıuk ., :;:-ı, ~ı·p" 
f~ (~_.,iz ~';'. 'lı.aır 

ıs. Ynmn!f:ık 
l:i. ;~o Kızıı .. a 
\:~. 10 Siiıater 

ı;;r.rt 

Ku. Prı. dele te~kil!itı yaptı. GUya bu teşkilc1 mu. halka Taş delen ayanoda saf ye 
cibinre iki doktor v~ ik; sibiyc memurun su ıçirmek için kasabanın be§ k~ 
dan mute-.·kk.il Lir bt';~t \tlcude g"le. ~arkmdaki ·GurcU> gtiyilnde b 

,, cek. ve bu heyet kv) ko;· dolaşarak ha taJıırı suyu, \'İlayet hutçesine konulau b~ 
lJ ~ 'nlaf 

., 
Y'J 

il ll l· ŞUT lardır. j FııulıL: ., 
,. .. ı.;ı.ı.Pa, 

133tl. 
liHQ. 
1220. 

Keı~n tohum 
f':ı,.ul) ı· 

Uı•rcl.mP.k 

~ohlat 

Börülce 
Baki• 

Dönnır 
li. !?:> tte<hi edecekti. halbu1,i s1;;nrnin uçte tk.iııi liranın gönderilmesine rağmen ve bil'd' . ~ 

ıreçtiği halde şimdiyP kadar ~ alnız bir mu1.aharet görmeden şehre getif 21. Yurou-ak malı f' -~1 
mennır gelmi~ 'c hu ela r;rl,ada~lar~ıın Cide: çarfI, sındaki µf~k. bit ıff" 

Sert 
34 ıs. yünıtlnrrna intizaun s:ıde ayağına gden betondan inıa olunan gUzel ve 11~ l . / l k. r ifıik ıef e 1 1· , C'lll iyp. ,ne ı ı §emsiye.si, at ·ı. \apa$:ı ·1 

f.kie.tr:ı 

IHRAC\T 
Kirine~> ıını. 

Birinci ~f'ı·ı .. 
Rom.:ı. 9·10 l 8 . .2.> )411 

hastalara illiç tatbi.lana başlamıştır. işte uza bu su fı~kmnakta ve yapı · ..a \ ~Ie. taktim edecektjr. lsofıa takmll. ı~adır P/direrıi.galoj. 
.f 

1 
.. bot, pantufla, çocuk elbise.~i. hos· 

2 - Bu mu". hn a) :1 tum, kadm Jele~ı. yurı çorap, pi· ~7!~~:· 
"ı•a f' <'Hl • ir. m 1 baston bntmıi t>. marm ör· \tpft 

) 

.. 
Ton Ud~~l 

U~cü 
Razmol 
Kep<!li. 
PtipaJ 

., Bulaarlltıuı ., b fi", 

1 

l\lacar ta'" · n Karadcoizin in~M denmeğe lay1k bir te. taksim aleth·eaıtaiilı ile her fert -~-it 
Nııl'd Wiu. 18, SO ıek1'Ullltı tabiiye :ı.rz eden Cidenin sıhht, içmektedir vuıj eti maliye ııı~. 

HÇBUBl\T ictirrıai \C iktiMdi hali.. taktirde bu su Yalıya inecek. 0 

., 
,. TlFTTK ., 

.. l°İil İu l)a:l' CC et-eki ~II fiü.Li, ÇU)" hıkımı, yiirı 1,·ocuk.ftsla· htt\ll)e 

)Ütün zahnıet, 14 şubat rn. iskarpin, şoso11, §uplw, palto. ;,:~:~ 
rşcn )e mı ıiıuden iti- Uuııamba, k.ız (ıtiıftJnı. kadın çoı a· Tıftıl.: 

J, ll en D eee[rİ!U • z ı bı.~·m jauile,6/'işilik rnfta takımı. Yaıın· ı 

" 

:ı:'\ 

.. h:..ır~hfr Kıı. Pıı. Ku. l'a. 1'.~ı izJer;n 1 yl)ldarı madut saymazsak nvler ile Cide iskelesinde gelip 
" Smam Cidede .,ol vardrr devemeviz. 308 eene· bu sudan iç~ceklerdir. - OZ D AV DERiSi Boluwu 

.. 1 
Hııl Zrrdeva 

Sıuı•nr 
Tilki 
~nndıız 
'l'ın ş.:ın 

Kn. t>a, A11~ar:ı 

YU'AGI 
(,000. 

'' . " Ku9yemi 

AFYON 
1'11. Pa. 

Zenci modası " 

...., l 12 '1s lik sofra tal .. ırm.trr.ı~ takımı, i\':anzıı 

\n\.:ara 

1'ıı. f'ıı. Çıkıutı 
ıo:ı. Ak. .. elıiı· 

Orhnn rli 

., 
,. 
., . tonl l'l t playıp ::al '· b '.) m mendili. ka~kol. k(!dm çcm-, 

nak~n i1~ett ~ UlO· ıı~~z.~a~.Af~~rl\S. ~~~·~=~=~-~,~~~s~·~-~~.~~~~~~46~~~~~·.~a~;~j~f~-~-~~~·~~~~~·~3~ 

nlar toplaı d ktan vei a Hu lıediyelf>rrien maıfo. 11i('/'- Istanbul Tran1vay sirke-ti cvkat tarifesi 
Şimdi Afri iada da ye 

bir moda çıktı. (•deceği ız ın&h ut nıik- ~im icalıma göre. kari/erimizi 1929 lie11esi şubatın,; n iuci ~·iiuünderı itibaren 
tura baliğ o du ktan sonra ezhercihet memnun edecek dalın llAMAZAN SERViSi 
kariler hunlar sıray' bir çak herli_yeler de ııyırmamış 
koyarak idaıemizt• tesli- değiliz. 
u edecekler ve 1 kahi- 1 
ıiııde numcı ol bı:r · aÜ· 
a'·aklardır 
3- ü b {aya bu fi· 

~ıer dahi o caktır. .. 
4-Aııadoludaki kari· 

nusahakaya te
eri i i~· 

ıuin i cin uzak ınahal-
lerdc b nla ·cin hi-
le, jf" ~ ~ö d~ ·eh·ı-
nıck i · kafi vskıt hıra· 
kılaca tır. 

5- ele:r · n iz ıo-.ta-

ı .ız.1 JwrilerimizJmı aldığı· 
mız mektuplarda. yeni mfü:ı~beka· 
nıızda koyacağımız kopordrınu. 

·yfu aı l\as11ulaki yozılrıw Jıafol 

getirmemesi arzu olunmaktadır. 

Aoleksiyorı _vapa.11 karilerimiz için 
koponlarımızı {!azete mrindrrira 

i 1 l et ·, · f· 11 "'.i ye11 l ·, 
ere kovac-aif1"'... 

attan· iti ha .. 

u uiu ı < ar ıf n UAaza-
l. rından a ın ış olu m- Alman~6da buhran 
ii" a h "tamuı an Berlin, [ \.Aj 
evel o m, ğ za arda ha)- lm ı r..ıtorluk 'al,ine i \"on 
1 uı naz ı temasasına ar- Guerard m i:;tlia·ından mtiteHllit 
:,,,olun l ktır. .. vaziyeti tetkik etmi~tir. Kahine 

hali hazırdaki hükumeti muhafaza· 
6 - 500 kariimizetak- ya karar vermiştir. Bı:ı 'ekil hu 

tim ec ece ""'*miz 3000 he kar.ııı ı. ~\i ctmistir. Htıi irıırn· 
' d"yeden bir tane~i gayet lıur ırı rc:?a1 Hindcııhurg \on Gu. 

kı)rınctli bir altın saattıı·! erard ııı ı:.tifo::.mı kabul t•tmiş ve 
miınakalat nn.areti vekaletini po::.· 

Bundan ha~ka bir kari- ta n zırma H' arazii ıne~gule ne1.a-
nıizc ço gli~el 'e zari r tı -.Pkfiletiui po~ta nazırına \e 
hi o a takımı hediye ol- arazii meııgule nezaretini de keza 
ınacaktır. Bu iki bedi- \ckiileten dahıli} e nazırına tevdi 

'ede b~ u L • · ne·· bir etmi tir. 

ıyn1c ı ed·)e ·n i m 
.... bir 8f rpriz olmak 
ilzre, kar le mize, sonra 

. ,~ .... n o c tır. · 

Kral hala hasta 
Lomirıı, 7 (A.A] 

Ingiltere Kralının ıshvııli eihbiyei!ı batt 
surette sallih kesbetweıuedtr. M •aıafi ııeka 
h~t devresı hentiz baiilac.naınıillr. ~çkahet 

• • • • • • • • • de\Tesınin Kralın ··Boı:ftwr' a denız ker.arına 
n:ıklind.n oora ba.,iayabılecr..=ı umıt edil· 

Bu~un "'rdan ma'da, her nıelı:.tedır. 

,._. 

----------
il ıtlu t 

J O Şiş1i-Tüuel 

1 J TataYla·Tüuel 

12 Harl>iYe-Fatilı 

1- 'I, • · s· k · .:> ~h.~ıın- u· ccı 

18 Tak~inı-Fa1 ih 

1 q 
1 ratavla·Ht"' a~ıt 

22 Bebek·Eminönii 

35 Beşikaş .. Fatilt' 

Hareket .Fasıla l' ! 1 .ı·i ~011 
lt;;rekl'l lıarı• ket 

ıS.11lidrq··Tilu~lt 
\1'ii.r.ıelden·-Şifl.iye 

{·rata,!Aduı-Tilııel~ Tilneldq~Tıı1avlays 

{Har\ılyedon··Fetihe F:ıtihdeıı··Hnbi\ ,.~ e 

:ıu 

3 <> 
9 

/falı.airnıll'n··SirL:.eo;i\ e 5 8 
\Sirkeciden ·fııuime 10 

j'.!Ytııçkıı.clan··Br. v ıı:ıı a 
\~c~ a.;ı .tın· laclı:.ıyıı 

O' aksim len·· Fııtilıe 
il ııtihttn··1ııuiıııe 

ı l'atl\ lıı<lan -Be Yazıta 
\Reyuıttıın .. Tatavlaya 

ıı""ıku ilın-"eb~" 
l:le.2ilta§tan-Erıı.i115nwıc 

Delıebm-·EmUıöııUQ~ 

i.10 
16.'.? ı 

15 

6.12 
13 

8 
16 

6,% 1 !'!4,12 
i,(12 Zt,30 

20.50 
21.31} 

6. 9 
b.l \1 

7.10 
7.3~ 

7.QO 
7.47 

7,Hı 
8.~1.! 

7.00 
7.50 

(ı.IH 

6,2::! 
IJ.30 
(,>,41 

23,SO 
24,0 

:U9 
2,44 

20,05 
20,SO 

J,52 
?.41 

19,IJJ 
ı~.1ıi 

21.0l 
:.ı1,51 

'
F.ıııia llnundeıı-Bııbetıe 
Behokıen-T<.r• kön 
kaıtku) de.ıı··BeMic 

4~ 2i'..1i 

21,47 
ı:.~ı 

:!Ml 

( ı ı ktaa-Betikia, 

{Uı ı,kü yden··Ah:ıraya il8uaydaQ"Orıaküye 

J' htnki; J Jen··fıııih,. 
\1' ııırlW.0-0rkki ! e 

{
Bqikllflan-Fati.h,. 
Fatu.teı:ı-Btti'.k.~a 

10 
21 

26 

7,9 
ti 

23.0l 

6.39 
Q,3S 

20,52 
21.'1;{ 

7.00 
1.~1.ı 

1.25 
!!.11 

: 1.46 
l,4S 

1.2:; 
ı, 1 ~ 

~ 1Ak111raydan··Top.lupıya 6.111 
Jll""'" 'l'opup1dan-Sirkeııife 6 6.33 '1,50 r Sirk---TopliapıJ• 9 7,09 1,26 
. 32 Topkaın-Sirkeei ıŞchiıeuıi!l.İ11dtıı··Berpıta 24 20,16 ı.eo 

lle) ~U.n-~_... 22 :Z0,58 J,12 

t t -

~ t'epbpı~Abuay• 2,92 

r,1;1J l\~~y-.. r~kPre i 6,12 Zenciıerae yeni bir saç m ,dası L • .afl 
C"D Y~~ye ıe 6,U 24.50 ~ 
O- Sirkeoidtn-Y~fe 27 7,1' l,30 Jllotla Auru.pa. kaduılanna mahsıu b41lan ala.<; ka.bu/uno ., 6' 
fJ. 33 Yedikule·Sirkeei S.matfMu-Beyurta 25 !O.S4 l.M de/ildir. Afrikanın en vahıeı abat yer· uzablma.n ~tetknben adettı~ 
~· Bay1&1.ttQ..Sematy•:r• 21,19 l,J9 lmıuk bile kadın modaya merbuttur. baıa saçlar ~rlllerelt ~~~ b" 
fll Yerli~~•··Aka•raY• 1,07 Zaman .zaman moda cknişiyor. Bir za· dendır. l~ bu tuvald P-.-

• · - manbir iaLile lrıadınlaruun bQ.I tuvaleti rika ~üzellerinin modalaridit· 

iSPiRTO VE iSPiRTOLU iÇKiLER = ~~ul A.fı:p ~;:clil~İ~ Seylandaki isY~1 
Ugıuw ıııiditrl~den: holdf ~nradarı btıfka bir kabi~n Go10~ 

. . ---"--~- .. ı. __ 17 __ ı.ı: :ı.:.- tu.oa.leti ragbet buluyor. Bu /On clahıli Golomb oda aUkftn te~U• ı.o 
ldarenw kamyonlarla bır &ene rar~ v-.\1.bula\;(la WllU&fltı ...... .Afrikada anci kaaınlar arcuında bQ.1 tramvaylar. grev ilin etlDll o 

tarihiııden virmi gün ıonra ihale edilmek üzere kapalı zaıf uulile tıwalednde numune olan kabiu Kong" ite baılamaaı ıuretiyle faalh~t~ı.ı~ 
.. k •. k uimu,tur Tali..!.rin umum müdOrlüıllrilD ticaret do M,.m7bettu k.abüesinin lıadmlandır. Muaademeler esnasında aıa.ıttı.ı.J 

muna asa~ a on . ın-- e ~ oculc *" beı .Litiıı.iıl c:eaedi bil& hadtte 11 

o:ı.ıbe~ine müracaatları. M11 ka~'" ~zlcvırı lıliç4/c ' :r .. , v' v • .. 



''ll(DAM,,ın Kıraat SaY. ası 
Kömftr azalıyor, fakat bizde var! 

Bu kaı· kıyamette Istan
hullular bir az pahalı kömür 
aldılar ama, hamdolsun, kö
mürsüz kalmadılar. Fakat biz 

maden kömüründen bahse
deceğiz. 

Bu gün bütün dünya bir 
kömür buhranı karşısında 
bulunuyor. En ziyade kömür 
çıkaran memleketler Ingil
tere ve Belçikadır. 

Fakat eskiden bir çok va .. 
purlar kömür yakarlardı, 
şimdi bunların yerine gaz ya· 
kan vapurlar k~m oluyor. 
Demek ki, bu gidişle petrol, 

kömürün y~rine kaim olacak! 

Bu kömür meselesi ile 
biz de son derece alakadar 
bulunuyoruz. Çünkii kömür 
havzalarımız var. Yarın, o bir 
gün kömür istihsalatımız ar
tacak. Bu gün bu havzanın 
genişliğine ragmen çıkardı· 

ğınıız kömür çok azdır. De· 
ınek oluyor ki, dünyanın ih· 

tiyac gösterdiği bir meta üze· 
rine bizim mevkiimiz çok iyi 
olacaktır 

Bu gün limanlar yapılmış, 

sevk1~at ve istihsalat mun· 
lazam değil. Kendi memle-

ketimizde biz bile lngiliz kö
mürü kullanıyoruz. 

Be]çika kıra]ı Alber bun

dan dört beş ay evel,hirma· 
den mühendisi mektebinin 
küşat resmini icra ederken 
bir nutuk söylemiş ve bazı 
tavsıyelerde bulunmuştu. 

Deyordu ki: "Kömür yerden 
çıkanlırken pek ziyade zayi .. 
ata ugrayor. Bundan başka 
iyi temizlenmedi~ içib, '~Ka· 

• • 
lori,, denilen harur kuvetım 
de bir hayli kaybediyor. Hal· 
buki buna ınani olaca fen· 

• 
ni çareler Yardır.,, 

Kıral kömürü gittikce aza. 
an uıemleketinin fen adamla· 
rına ve gen~ mühendislerine 
bu tav iyelerde bulunuyor. 

Bizim istikbalimizde de hu 
siyah altının büyük bir rolü 
olacak! En son ve fenni şarait 
altında çalışarak gömülü duran 
bu serveti cıkaracagız. 

Iogilterenin kömüre verdi
ği ehemmiyet şudur ki, veliaht 
babas• agır hasta olduğu halde 
kömür madenleri havalisine 
gitti. Bizde kömür bahsinde 
fenne göre dogru gitmeğe mec.ı 
buruz. Cıhanm bu sahadaki 
buhranını adım adım takıp 
etmekteyiz. 

"! ... )-

!1!Hf!..~ede 
Kitabı vakıJ .. 

.1 

an muharrire 
lngiliz roman muharireleriıı4ea Mla 

Radel ffe Hallın aon )87dtga m roma 
7.abıre tararıodan ahlab umumiyeye mugayir 
add lunarak top anqııı ve bu: bukWıı 'Yeril· 
mesi ıçin Londradaki Bobo Street polie 
mahir. m~ıne verılmıııir. ~iro _., 
t r•trrı, roman, bikl) o YO ber ~ -.er 
toplanmıı ise bu muamele mubarririml \ 
eee~mla 11 ehi e hre 1 o maktan ı.tka bir 
net ce verm m ıtir. ÇOnkll eaerin un' ı '" 

o taı nuanndan bir çok I?! 

u. Miı llall dilıi eaeriDlıı 

meye tevdi"nden memnun olm11\fılr· 1 
lngilız muharmesi pek çabuk aıkı.ri ha 
le u~rar: Polis mabk~ ~ IJ!kim Sır 

Chartrea Biron eeeria Deride •• • 
den mudafaaıoa imklD kalmam•~ • 
1 11nin ateıle yakılmuıl!A bUk- U-. 
ve bu hWı.ilm derhal ~ ohınmu-

Başka yerlerde 
Türk gazetele.ıi 

il v 

Waşin,_.. 8 
"i'eder lreıte'I e hoerd.. ...,_. 

011 maksadiyle i tikraz akdini nı• 
tedil kle sokma için bir ihtr ..ı 
J'llUlll milseakip be.men bil' ilW' 
n~tmiştir. Bu İA tatiıti'e uaraa 
W.ffmba f?ilnü niba yet bultıD ... 
sbnunda "Reaerve {e\lr.ral" llMW»1• 

mensup olan ba14kal"" ~ --': 
y.-cmna 569 milyon dolar ikn8 
miştir. Pu rakam 'bır rekordar.~ 
hafta ik.r-.t yel•CUIU 110 _,-
dola• idi.. 



seyı;i s~f ain 

Bozca ada 
pos tıs 

(GELİBOLU) Vapuru 9 §Uua 
cumartesi 16 da idare nhtımından 
lwreketleGelibolu,Lapseki,Çanakkal 
m~oz, Bozcaada) a, gidecek ı:e Ça 

nakkale Lapseki, Geliboluya offeaya 
rak gelecekti,r 

----
TRABZON BİRİNCİ 

POSTASI 
(REŞ1T PAŞA) vııpu,ru 11 tubat p:ı 

esi 12 de Galata rılaımmdao hare 

'tetle Inebolu Samsun Gireson Trnbzor 

Rize Hopaya gide ek vC' dontlşte Pazaı 
iıkeleei) le Rize Surmene Trabzon Gore 
e Gireson Ordu Unve Samsun ine 

lu Zonguldafa oğ~y aca.ktır. Hareke 

U ylk kabul olunmaz. 

Antalya postsı 
AFARTA vapuru 10 şui:>at pazar lC 
G.lata rıhtımından lıaı:~tle 1zmir 

illlük Bodrum. Rados, F~ e, Finik 
talyaya gidecek ve döntıote me 

1 itlı:elelerle beraber Anditli, Kal an 

Çanakkale, Geliboluya uğrayl 1 

Mersin sur'at posatsı 
(MAHMUTŞEVKET PAŞA) 

vapuru l2Şubat Salıl2de galata 
nhtımmdan hareketle İzmir, An 
talya Ala.iye Mersine gidecek ve 
dönü~te Taşucu AnamorAlaiye 
AntıJlya İzmire uğrayarak gele 
cektir. 

AD .LER 
YAZI MAKiN SI 
(ADLER) 11. ufki rufat 

tipi imtiazi mun.h~ iren AD
LER yazı maki nasına mah
sus bir hususiyettir. 

Arzu bulunduğu Jrndarçol' 
kopyalar sıkarılabilir. İlel

ebet dawuı:ır. 
tık yazı mal<inası, 1898 

aenesinde ADLER fabrikası 
tarafından imal olunmuştur. 
Bütün dünyada 360000 ma
kina eatılmıştır. Türkiye 
vekili umumiliği: Istanbul, 
Galata voyvoda han No 7-
10. Po9ta kutusu, Galata 447 

Anadolu vilayatı için eyi 
acentalıklar ve seyyar me
murlar aranıyor. 

............ te4te4~~~· ... 

Vakit gaib etmemek için 
Pazarlığın verdiği usanç ve 

gaypettirdiği zanıan hasehile ma
ğazamızın umum dairelerinde 1 
Şubattan itibaren 

Maktu fiat 
Usul,iınü tatbika başlandığını 

ahalii muhteremenin enzarı ıtlaına 
vazolu nur 

Kadın ve erkeklere mahsus 
yfı yün İngiliz kumaşlarımızın fe. 
vkaladeliğini ve katiyen rakabet 
kabul etmez ehven fiatlarını takdir 

rden muhterem mtişterilerimiz bu 
uc:ulu de kendi lehlerine yeni bir 
menfaat telakkı edeceklerini şüp· 
he etmcyoruz. Galatada Karakoy
de Topcular caddesinde Bebek 
'l tam vay lan tevakkuf mahlinde 

53 numerolu Tayihnıan ing
i]iz kumaşları Ticaretha' . 
nesı. 

Doktor A. Kutiyel 
Elektirik makineleriyle belsoğukluğu. 

i:lrar dar.ı~ı, prosı.at. ademiiktidar, ve beJ. 
ı: \ e .li •i \e sertın, ··ilt ile fircngı3 i 

rı ı t J..ı\ ı c~r. K · tıkb.) de Borckci 
ı.. ~· 

ALTINCI BÜYÜK 
1.ci keşide 11 Şubattadır 

İKRAMİYELER: Lira 
30.000 
18.000 
15.000 
12.000 
10.000 

MÜKAFAT: 
10.000 

LÜTFEN DlKK 4.T EDiNiZ: 
Bu seneki Tayyare piyankosu şimdiye kadarkil~rin en zenginidir: Çünki 
1- 10.000 Lira ve daha yukarı büyük ikramiyeler geçen sene yalnız 

"3,, tane idi. Bu sene "5,,tir. İsabet ihtimali yüzde 67 artmıştır. 
2 - UMUM İKRAMİYE ADEDİ: geçen seneki k~idelerde yalnız 

"2.000,, idi. Bu sene tam: "3.900,, dür. Umum isabet ihtimali de t...ın: 
yüzde 95 (yani iki misli) artmıştır. 

3 - PİYANKO YÜZÜNDEN ZENGİN OLANLARIN ADEDİ BU SENE 
GEÇEN SENENİN TAM İKİ l\IİSLİNE ÇIKACAKTIR. 

~~-, ' • : -- ı'. 
~ 1 ·~ • 

. . . . . . .. 
. 

. . . ·.-~-r; .. : ~1: r· . . . ·( · . ·· .. i -
ı'· •• • ' • ... ' • lı. • .............. 
Türkiye iş Bankası 
Serınayes· : Tediye edilıniş 

4,000~000 Liradır 

U11ıu11ıi Müdürlük 

ANKARA 
Şubeler~ 

Ankara 
lstanbul 
Bursa 
lzmir 

Adana 
Trap uz on 
Balıkesir 
Gireson 

Samsun Edermit 

Ayvalık 
Zonğuldak 
Kayseri 
Mersin 

MUsaıt muamelat, Kumbaralar Kasafar 

~ • • •u ~., ' •rf 

• 

~DiKKAT 1 
Uğurlu sabık (Malfıl Gaziler 1 

kışcsi) ndeu Üç adet tayare piyan· 
Felemenk Bahri Sefit 

Bankası 
ko bileti alan mlı~terilerine bir 
adet gazi sigarası ikram eder. Ga-
lata Karaköy Eski horsa hanı ka
pusunda tütoncfı d~ıkkilnı. -

IAsT A-LüKSI 
iRMİK MAKARN~ 

STA-LÜKS 
Makarnası Amerikanın en 

birinci irmiğinden yapıl

mıştır. Bl'ıti'ın Avrupa 

makarnaların 

miiraccahtır. 

DAHA UCUZIJUR 
Bir daf a tecrübe her t-a1rı 
kullmımak için kfıfidir 

Her yerde aru ınız 

İktisadi \c sinai tesisat 

ve işletme T. A. Ş 

Merkezi 
Amstedraın 

Galatada karaltöy hani dairei mnhsusada 
telefon Beyoğlu 3711-5 Istambulda 
bahçe kapu dördüncü Vakif han 
telefo:ı l•tnmhul 569 hemevi Banka 
ımınmelôtı ve emniyet kasaları icarı 

- l)işlerimin halaskarı 

Selanik Bankasi i 
Tarihi t'esisi 1888 

Sermayesi 30.000.000 Frank 
Temamen t'ediye edilmiı • 

Merkezi idaresi Istanbul 

telefun beyoglu : 
4070, 4071, 4072, 4073, 4074 

i Istambul 2381, 2832 
Türkiyedeki ~ubeleri 

lzmir, Samsun, Adana, Mersin ı .............. 
''t Döyçe Oryant Bank"': . 

Tarihi te'sisi 1322 
Merkezi idare Berliu 

Telef on Beyotlu 247,248-984,985 

t.'e iatanbul 21J42,2843 

Banka muamelatı 
ve kasalar icarı 

- - -

Doktor 
Haseki kadınlar halltanesi Cilt 

ve Fire.ngi Hekimi 

Cevat Kerim 
Türbe de E$ki Hilali ahmer 
binası. Tel: lstam. 2622 

Abone 
ve ilan tarif esi 
Abone ücretleri 

Oç aylık, Altı aylık, Senelik 
Dahili 5 9 17 lira 
Har1'için: 9 16 33 • 

Adres tebdili için 15 kuru~ gönderi 
elıneli. 

ilan ücretleri 
Tek sütunda santimi 
Altıncı sayfada 25 kurUf 
Beşinci 5'.J • 
Dördiincii • 80 • 
Uçüncü • 120 • 
ikinci • 200 
Banka ve mUesse!Sh Maliye ilAnları 

huısusi tarife\•e tabidir. Ticaret mlid 
Urtyetinin şirketlerin te~cili hakkmd· 

aki ilanlarıyla kltibi adillikler ve an· 
onim şirketler ilinları, santimi otuz 
kuru~tur. Devair ve müesse5atı resmiv1' 
iliinları. Türk mektepleri ve asan ro"u. 

ntegire iliinlan !!llntimiirmi kuruştu , ı 

········••tı 

Vakıf al{ar[ ar 
mdürlüğünde 

haoe 
Bogaziçinde anıııvut köyünde vezir koık U sokaAında 2 mu maralı boitlll 

Mahmut paşada yeıil direk bakkal eokağuıda 20 No dttkln 
Çarıu civarmda 121-123 No dükln 
Çar§uda yorgancilarda hacı memiı sokağında 13 No d\1klıı 
~uda sahaflarda bedestan kapısında 22 No dükln 
Uzun çarıu ba~mda dökmeciler caddesinde (f} No dUkin 
Galatada §ehit mehmet paıa mahallesinde UstüpcUlcr caddesinde 
Erenküyünde kazask.er mahallesinde baif baıi sokağında 6 No dl1kb 
Bauk paı.annda yarım han denınunda 25 No kahve mahalli 
Eyupta iskele caddesinde 21 No dUkin 
Mahmut pa§&da lr.UrkçU hanı derwıunda 2 No kapı mahalli 

Ballida muharrer emllk k.irava verileceğinden Kanunu saninin yirmi ikinci giiD 
Şubatın on UçUnc\1 çar~amba gıhı11 saat on dört buçula kadar mUr.ayedeye 1'o0 .,,ı 
~liplerin mezkGr yevm ve saate lı:adar §IU't· nmenin turetini alma~ ve teminatı ıııo 
ıta ederek m\tmyedeye i§tiral{ tmek Uzere İtt&obul evkaf mUdiriyetinde ,,.tf 
mtıdUrl.ilOne milracatlan illin olunur. 

Vakıf akarlar müdürl' 
günden·: 

Ramazanı ıerif e mahsus olmak Uzre bayazıt cami ıerifi avlusundaki et:fld 
v~leceğinden Klnuııuaninin yirmi . ikinci glinUnden Şubatın on uçunc -

gunune kadar mtlmyedeye konulmu~r. Taliplerin yevmi mezkürun saat 
buçuauna kadar İstanbul &.·kaf müdüriyetinde Vakıf akarlar mudUrlil~iıne Jll 
ilin olUDur. 

Tütün inhisarı umıı 
müdürlüğünden: 

(Dik) markalı (3000) kilo knlın maden :Yağı pazarlık suretile alınaca#tn~ 
alip olanların numuneyi görmek lızere nıüracaatlan ve 13·2·929 tarihinde 
omisyonunda eıuıt on<ia bulunmaları. 

Antrasit sobalarında son tekemmülat 
Blçikanın meşhur (Nestor Martin) fahri· 

kası mamulatı son sistem kok sobaları gel
miştir. 

Bu sobalar gayfit iktisadi ve kat'jyen 
gaz kaçırmazlar ve 50 ila .300 metro mik a-

' 
hındaki hacını ısıtırlar. Antrasit gibi kok 
da yakarlar. Sağlamlığı ve mükemmelen 
işlemesi teminatlı ve yerine vaz'ı ve Antra· 
sit tedariki miiesseınizce teahhüt olunur. 

Her türli.ı yedek ak.,am da bulunur. Is- ~-, --
tanbulda liamidiye türbesinde 17 numaralı - - r1~ • 

Zamgoçyan müessesesi Tel. Ist. 72. Arikarada: E~emenli Beh1 

ticaretanesi. 

Bakır köyünde barut fabrikalarında imalau harbiY6 

-0- ıstambul muhayaat komısyonundan: + 
M utıtelif mıktar, cins ve ebatta ,.e mevcut şartnamesi ,·echle Bileği 'f.e 

taşlan mubayaaı kapalı zarf usuliyle münakasaya konulmuitur. lbaletı 
salı günU icra kılınacaktır. Taliplerin teminatlarını hni mektupların ~ 
gUnde saat 14 de Ankarada mubayaat komisyonuna vermeleri v · §ıtrtnaııı'" 
mek iQteyenlerin komisyonumuza mUracs'.ltları. 

Fındıklıda M. M. vekaleti nıuhayaat 
komisyonundan: 

-' H nrbiye tıbı}e ve ba~ tar mektebleri için 1325 çift dahili potin kapııh 
Jile münakasaya konmu§tur. ihalesi on bir şubat 929 par.artesi • 111 ~ 

dörtte komisyonumuzda yapılacaktır taliplerin şartnamı- surctWi komic oıı 
!arı ve teklifnamelerini şarlnamedeki tarzda ihzar ile koıniı;~ oıı riyru_;dıı.ıcı 
ilin olunur. 

1 htiyacatı askeriye için mUstacelen Avrupa mamulatı matbaa hurufstile. J! 
ve kasa satın alınacaktır. Cins ve mıktarı 'e nevileri komi..,,onUJJI 

uttur. Hazır malı olanlarin 9.2.929 cumartesi gUnıl -saat on beşte 11 
muba,·aa edilmek Uzre tal plerin komİS\ onumuza mılracaatları illin olull . . 

Mekatibi askeriye n1ubayaat ltomisyonund•" 
. .,, 

TaahhndünU ifa etme) en muh:ahhidi nam ve hesabına Harbi) e mek.tebılt 
kilo mangal kömUrtl 9 kAn ınusani 929 cumartesi günü saat 14 de puarlı1' 
olunacaktır. Taliplerin ıartnameaıni gbrmek ve pazarlığa i§tirak etmek ~ 
mektebinde komityonumu.ıa milracaatlan ilin olunur. 

+ •!• ·> 
500 adet ylin fanila maltepe lisesi için 

1000 kilo kafBr peyniri harbiye mektebi için .,.S 
Balada mahalJerile miktar ve cinsleri yazılı 2 kalem, ~ iln fanila '°e. ~O ~ 

ayn ayrı 2 şartnamede olarak aleni suretle mUbavaıı olunacııktır. Jhak111 i'_. 
pazar günü fanilanın eaat 14 te ve peynirin •nat 14,30 te barbiyı mektebı ,eli ıı 
önündeki münakasa mahallinde icra olunacaktır. Taliplerin jMloanıc \C farı' 
içiu komisyonum111-'\ ve iıtirak içinde münakasa mabaliDe müracaat \'C haıır 
ilin olunur. 

• • • 
102500 Kilo yUıde yirmi beti ile beraber arpa topçu atıf M· 

255 Kilo baytar mektebiniıı. Sabun. 
500 Ton k.iriple kiimürti gttlbane hutabaaeei. 
4 77 Çeki odun topçu attt mektebi. 

bitler 
Zarar ve ziyan 'Ye farkı fıat ifayı teahnt etmeyen mutaa . e " 

heMbma olarak ballda cins ve miktarları yazılı 4 kalem mevat İ'Jt l 
mubayaa olunacaktır. ~azarlığt 11 · 2 • .929 pazart.eti gUnlt sıracıile. -;: 1 
15 te Harbiye mektebı ye~~k.hanel~rı önündekı pa~~ık ~·~tho P' , 
caı.tır. Taliplerin tartname ıçın komııyonumuza ,r;: ııtırtk ıçıode 
halline muracaat \"e hazır bulunmalıırı illn olunur. 

)1üdüri:es""'!!ll!ul'!!!!:!!!!!'B!'!!'U!'!R~.li!'!l'~A.N~f; l 


