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BİR MÜLAHAZA 
J\]illetlerin münasebatında akıl, 

ıııan tık ve adalet hakim değildir. 

F.ğer öyle olsaydı behemehal 
olacaklardı ki, hepsinin 

nfaatlan birbirlerini boğazla

ınakca değil, bilakis birbirlerine 
yardım etmektedir. 

IST ANBUL MAHSUR BlR SEHlRE BENZEDİ 
. . ' . . , . 

Vaziyette hiç bir vehamet yoktur 
~--=~~~~~~~~.;_,~~-····~~--~~~~~~~-'-~~-

Dünyayı yıkan ihtilallerin, ba

rplcrin ruhi sebepleri budur. Bu
gün Af!!;anistanda bir ihtilal var. 

Yenilik istiycnlcrle kokmuş bata

klık!. <' an çıkmak i~temcyen es
kiler ~rnda. bir _miicadelc açıl· 

dı. l!ıı • , al, mutlaka teceddüt 
taraftarlarının galebesik nihayet 

hıılacak. Çünkü tcribin kanunu, 

tarihin adaleti budur. Fakat ada
lete ulaşmak için zavall ı insan
lar neden ;) kadar dolaşık, arızalı 

yollarda yiiriimeğe mecbur kalı

yorlar? Acaba hem dahili hem 
hqrici tabrikilttan koptuğu riva
yet olunan hu ihtilali ikaa, fail
lerin adalet hissi mani.olmadı mı? 
Bu tarzda döşiınmelr, ·yeni h~ 

ve tabiatın kanununu bilmemek
ten ileri geliyor. 

Kar altında kalan üç trenden birinin yolcuları kurtarıldı... Ekmeksiz kalan Göz
tepe -.-re Feneryolu halkına mua".enet için bugün yol açtırılmaya çalışıla~ak 
Ankara ile münakaliitın temini için Izmite vapur gönderilecektir- Adalar, Bakırkoy, 

Bostancıya un gönderilebilmiştir 

UMUMl 

İstanblt. v.~~!:T bi) .· 
şehir vaziyetinde !' 

bulunuyor 

Zamanımızda siyasi hi , at, 

siyasi ihtirasat iptidai devirlerde 

cari olan şekillerini değiştirmedi. 

Beynelmilel münasebatta yalnız 

kuvvet ve muvazene düsturları 

hakimdir. Esasen tabiat ta ııdaletl 

tanımaz; hak nedir bilmez. Hak 
ne vakıt mevcuttur? Artık bil

miycn kalmadı. Kuvvet ile beraber 

olmaJıkça hakkın viicudu kabul 

e<lilmiyor. Ne medeni ne de 
insani miilahazalar bugiinkü in

sanları başka türlü düşünmeğe 

sevkctmektcd!r. F.sasen kuvvet 

kendini hissettirdikten sonra 
ekseriya hakkı aramağa bile 

hacet kalmaz. O, kendiliğinden 

gelir. 
Tarihin ve politikanın hudut

b"UZ misalleri bize öğretti ki, 

aynı kudrette bulunmıyan il.i 

devlet arasında adalet ve hak 
mefhumlarının biç bir rolii yok
tur. Kuvvetliye iruat mecburidir. 

Ya7.ık ki bugünkü insanlar, kuv
vete · dayanarak zaiilere haksız 

arzularını kabul ettirmekten çe
Jtinmiyorlar ve bundan dolayı da 
utanmıyorlar. ~Ben kuvvetliyim., 

diyenlere ka~: ( Ben de haklı

yım) demek daima istihfaikil.r 

tebessümleri davet ediyor. Bir 
garp hakiminin dediği gibi: "za
manımızda hak denilen şey, 

mevcut olan ve temadi eden 

kuvvetten ibarettir. 

Tiirk gençliği bu hakikati 
yicdani ve akli bir mürakabe 

ile daima göz önünde bulundu

ıursa inkılabın, cümhuriyctin ken-

disine açtığı say ve mücadele 
yolenda nasıl bir beyecan ve 

faaliyet ile hazırlanmağa mecbllr 

oldu jtııııu kolaylıkla hissedebilir. 

Mahmut 
SHrt ~J cb'us u 

Loyit Corc şehrimize 
gelmiyor 

Çanakkalcyc gelmesi bekle

nen Loyit Corcun yatı henür. mey

danda yoknır. Yalnız y atın Ç11· 
nak kaleden doğrudan doltfuya 

fskeııdcriyeyc gidecei!;i Ye f, tanbula 
gelmeyecelti haber alın· ur. 

Trenler l9lemlyor. Mu
habere munkatldlr 
FIRTINA DEVAM EDiYOR 

Kar tipisi dün de ayni 
şiddetle devam etti. E

velkl gün biraz hafiflemiş olan 
poyraz dün sabahtan itibaren 
teknr ş..lddetleomlş. sokakta 

ylrilyebUmek, fel'kallde mOş
ktlleşmıştlr. 

"DOŞEN H~TSIZ HESAPSIZ 

· Sokaklardan bir türlü kal
dır'ılamayan karlar basıla 
basıla gayet kaypak bir şe
kil aldığı gibi düşenlerin 
haddı hesabı yoktu. Tram
vaylar pek seyrek fasılarla 
seyrettttı gibi tek tük işle

yen otomobil şoförleri de ga
yet yüksek ücretler istedik
lerinden ve bir kısım halk 
da evlerinden çıkmadıkla
rından sokaklar caddeler 
ıssız ve tenha manzarasını 
dün de muhafaza etmiştir. 

VAPURLARIN SEFERLERi 

Dün de yine Adalara gt. 
dip gelnlememlş Kadıköy, Us
küdar ve Boğaz içi seferle
ri de ancak pek uzun fasıla
larla ve büyük müşkülatla 

noksan bir surette yapılabil
miştir. 

DAiRELER VE MEKTEPLER BOŞ 

Bu sebeplerden dolayı 

dün devalrl hükllmete gelen 
memufların, derslerine devam 
eden talebelerin miktarı pek 
azdı. Zaten işlerini takip için 
müracaat eden esbabı mesa
llhln miktarı parmakla sayı
lacak derecede azdır. 

TRENiN YOLCULAR! KURTULDU 

Anadolu ve Rumeli hat
tında dün hiç bir tren lşll
yememlştlr. Çatalca ile Ka
bakça arasında karlar ara
sında kalan üç trenden bi

rinin yolcuları köylüler tara
fından kurtarılmıştır. Bakır
köy ve Yeşllkllyle münakale 
Dün de tesis ve temin edl
lememlştfr. 

ANKARA TRENi 

Ankara trenine gelince 
dün de gelemediği gibi An
kara postası anca~ ızmlte 

kadar gelerek orada kalmış
tır. Bu vaziyet karşısında 
Buradan da Anadoluya hiç 
bir katar tahriki mümkün 
olmamıştır. 

Andolu hattını açmak için 
sarf edlJen bütün gayretler 
tabiatın bu coşkunluğu kar
şısında akim kalmıştır. 

VAPURLARA GELiNCE 

Dün Köstenceden bin müş
kilatla gelebllen Abbaslye 
vapuru müstesna olmak üz
re Ak ve Karadenlzden hiç 
bir vapur gelememiştir. Va
purlar muhtelif limanlarda 
fırtınanın dinmesini bekli
yorlar. Muhaberat da mun
katldlr. 

~~~~~~~~~~~ Ankara teli müstes i -
~ Kar dolaylsile tev- ~ na ır 
~ ı t laylkiyle yapıla- ~ tınadan kırılan teller bir 
~ z ad ğ d n a zete- ~ türlü t_amir edilememiştir. Vel-
~ m1a bı ınU a algtı h" ~ hasıl lstanbul şehri üç gün-
~~ m z ug n sa •· ~ . b' h h" 

f d . - ~ denberı ıı· ma sur şe ır 
!Si e ır. l§ • d b ı • ~~1111 g~~~~~~'\iı~ vazlyetın e u onuyor. 

Dün fstanbulun bir kısım uzak yerleri ekmeksiz kdl(/ı ve aralara 
her türlü vesaitten istifade edilerek ıın glJndtrildi 

. . ..-== -

Dahiliye Vekilinin alakası 
Vekil B. vilAyetten mütemadiyen malumat 
istiyor. Halka Azami. muavenet gösterilmesi 

için Valiye emir verildi 
Fırtın• dUn bUWn flddeU,le devam etmesine 

r•Omen lehUlhamt denizde yeni he,. hal'lgl bir 
kaza vukuun• dair ne Uman ne de Tahllslye 
ldar.alerlne. hiç bir haber verllmemı,ur. Kara
JB dUflUklerlnl dUn yazdıjımız Rhone, Tomak 
ve Hısar vaporlarınınl tabiisine çalı,ılıyOr. 

BiR EV , BiR KUL0BE ÇÖl(T(). 

· Fırtınadan bir çok evlerin kiremitleri , tahta perdeleri uç
makla beraber nufusca zayiatı mucip olmamıştır • 

Yalnı:ı: <lsküdarda Omranlye ·mahalleslnde bir evle l(aQımpaşada 
bir 'kulübe karlann ağırlığlna ve rüzgann şiddetine dayanamaya
rak çökmüş fakat içinde oturanlara bir şey olmam.lftır. 

UZAK YERLERE UN GÖNDERiLiYOR 

Emanet bilha-sa şehirlere muvasalası çekilen uzak ve ucra 
yerlere un ve erzak sevki tedablrinl ittihaz ile meşgul bu· 

luuuyor. 
Dlln öğle üzeri Bostancıya mötorle un sevkedllıııf.ştir. Beykoz 

şirket vapurlyle, •Bakırlı:öyüne de deniz tarlkıyle O cuval ud gön
derilmiştir. Bu gün de yüz çuval gönderilecektir. 

DAHiLiYE VEKALETiNiN ALAKA VE EMRi 

D ahiliye Vekaleti lstanbulun son vazlyetlle şiddetle alakadar 
olmaktadır. Vekalet, Şehremaneti ve Vilayetten günde bir 

kaç defa izahat istemektedir. 
Muhittin Bey dün, yapılan muavenet ve vaziyet halı:lı:ında bir 

rapor tanzim ederek telgrafla göndermiştir. 
Vekalet her tür!U muavenetin sür'atle icrasını teklden bildirmiş· 

tir. Eman~ t tahsis ettiği ıo,000 liranın bizzat acezeye sarfı için 
belediye müdürlerine emir vermiştir. Bu para lbtlyaca tekablll 
etmezse Emanet ikinci bir muavenet yapacaktır. 

POLISCE ALINAN TEDBiRLER 

ooııs Müdürü Şerif bey dün Valiyi ziyaret ederek Pollsce 
r alınan tedablr hakkrnda izahat ver.nılştlr. Şerif bey bir mu -

harrlrimize demiştir ki: 
"- Polis vazif esini tamamen yapmaktadır. Merkezleri bizzat gezerek 

devam.. cedıııılkrlııi .tetkik ettim. Hiç bir memıır vazifesi başından ayrıl
mamaktadır. Mahalllitta dolaşan devriyelerin vesaiti ve malzemesi 
ikmal edilmiştir ., 

FENERYOLU VE GÖZTEPE EKMEKSiZMi? -
Feneryolu ile Göztepe arasındaki mahalleler dan sabahtan 

itibaren mllteaddit yerlerden [ Ekmeksiz kaldık) diye lstf· 
mdat etmişlerdir. Bunun üzerine hemen bu civara amele kolları 
sevkedllmiş, fakat mütemadi bir surette çalışılmasına rağmen, dUn 
akşama kadar yolları açarak bu kar mahsurlarına ekmek snk:ıne 
imkan bulunamamıştır. Bu gün cibeti askeriyenin muavcnetiyle 
elı:mek sevkı imkanı muhakkak bulunacakhr. 

Bağdat Demir yolları dUu sabah Haydarpaşadan kar temiz· 
leme makinesini hareket ettirmiş , makine ancak Feneryoluna 
giderek orada kara saplıınıp kalmıştır . 

Dün de Bakırköy otomobil yolunun açılmasına teşebbüs edll· 
mlştfr. Ne:ı:aleti fenniye müdUrll yanına 200 amele .alarak yola 
çıkmış fakat 10 metre kadar açıldıktan sonra daha ileri gitmenin 
lmkAnı olmadığı anlaşılarak geri dönmüşlercllr. 

ŞARK DEMiR VOLLARININ MESULIYETI 

Şehremaneti, Bakır ve Yeşllköyle muvasalanı .. temln edileme
mesinin yegane mes'ulU olarak Şark şımendatarlerl idare-

sini göstermektedir. Emanet geçen sene şirketi k•r ıııaldnaeı al· 
masını icbar etmiş, fakat bu talep şirketçe, •lıtanbul tar memleketi 
değildir.• cllye reddedilmiştir. Bu neticeye· son vaziyetten 
tevellüt eden mes'ııllyet doğrudan doğruya şirkete terettüp etmek
tedir . 

iKi AYLIK ERZAK VARDIR 

Emanetçe yapılan tetkikata göre nefsi Istanbulda tam iki 
aylık istok un vardır . Blnaenaleyh halkın fırınlara teha-

cümü fazla bir tela' eseridir . 
Şehremaneti eldeki bütlln vesaiti icabında fırınlara un sevki 

içiu teksif etmiştir . 
FIRINLARA HALKIN TEHACÜMO FAzLA 

Buna rağmen dün sabah halk hnnlara hücOm ederek ihti
yaçlarından fazla ekmek aldıkları için hafif bir buhran 

olmuştur. 
Zabıtai Belediye memurları her tarafı dolaşarak ihtikar yapıl· 

mamasına dikkat etmektedir. 
Odun ve kömür meselesinde endişe edilecek . bir hal yoktur. 

istanbulun kı şl ık odun i htiy acı 500,000 çekidlr. Halen şebrlmlzde 
gerek evlerde ve gerekse mahrukat depolarında bu mıktara çok 
yakın odun vardır. Beşiktaş, Kabataş, Samatya ve sair mahalle· 
)erdeki depolarda kUlliyetli miktarda odun ve kömör vardır. 
Yalnız fiatlara bir az zam yakılmıştı. 

l .. \J ::llı:ıdı üt:iinch :;ahifenin afrrn cı \e )tdinci .-.l it unl;.ınnda) 

VALİNİN 
BEYANATI -. . .. 

ENDİŞEYE . MAHAL 
YOK TEDABİR ALlN-

DI VE ALINIYOR 
Bir buçuk aylık ekmek 
vardır, ve her f&Y iyi 

vaziyettedir 
. Vali Vekili ve Şehremini Muhid
din bey, dün sabah Viltyete gelmiş 
ve akşam geç vakıa kadar kış ıeda· 
biri ile meşgul olmuştur. 

Muhiddin bey, alınan ıedabir 
hakkında ,u beyanatta bulunmuştur : 
· • - Kış kllrfısmdo icap edtn 
her torla tedabir alınmıştır ve 
ahnıyor. . . 
BakırköyUnt imdat lokomotifi ıle 

olarak 30 çuval un sevkolunmuştur. 
Bostanci ve Erenk/Jyüne de 90 
çuval un gonderildi. Kınalı Adada 
un kalmadıtından Büyük ve Bur
goz adalarından vapurla un gön
derilmiştir. 

Kolordu JOO asker verdi. Bunlar 
amele ile birlikte Erenkiiyılnde 

Bafdat caddesini açıyorlar. Er~n
kiiyünde Tahsin paşa mahatlesıne 
bu surette yol açılmış ve ekmek 
ile dider havayici zaruriye gönde
rilmiş, ahaliye tevzi olunmuştur. 

Emanetin yardımı olan 10,000 
liranın sarfına baş/anmıştır. Bıı 
hususta sarfiyat yapılması ve muh
taçlara yardım ea itmesinl Belediye 
müdürlerine bildirdim; mııavenete 
başlandı. Müşkül vaziyette bulıınaif 
varsa bildirsin, derhal muavenet 
tdilecektir. 
Size, hepimizin yüreğini sevindi

ren bir haber vereyim: iki gün 
eve/ Edimeden gelmekte olaıı tren 
Çatalca ile Kabakça orasında dal! 
başında karlar altında kalmıştı . 
Şimdi haber geldi: Kabakça köy
lüleri büyilk bir fedaklirlıkla yol 
açarak tren yolcularını feci bir 
akıbetten kurtarmışlardır. Yolcular 
klimilen Kabakça köyüne naklolıı
narok misafir edilmiştir, nüfusca 
bir zoyıot yoktur . 

Şehrin bazı uzak taropar!nda
ki fırın/om Emanet naklıyesıle un 
sevkolunuyor • 

Tekrar ediyorum ki şehir
de bir buçuk aylık un var
dır ve ekmeksiz kalmak 
tehlikesi yoktur. Binaenaleyh 
muhterem halkın böyle bir 
endişeye düşmemesi lazım

dır. 
Şehirde diğer bavayid zaruriye de 

mevcuttur ı;e ihtikAra da meydan 
verilmiyecektir. 

ihtiyaca k:lfi miktarda koyon, sığır 

vardır. Suhulet olmak üzre Mezbc
hadan eı nak liyatını serbest bı raktık. 

HulAsa ldzım gelen her şey yapılı 
yor ve hiç bır taraftan mühim hir 
şikı\yeı almadım. 

Bir kadına muavenet 
Topkapıda Leman hanım isminde bir 
kadın Muhiddin Beye telgraf çekerek 
küçük bir ·memur ailesi olduğunu Ye 
üç çocuıı;uyl e açlıktan kıvrandığını 
bildirm iştir. Muhiddin bey bu aileye 
sür'atle 10 lira Yerilmcsini emretmiş
tir. 

Bir arabacı kaylp 
Dün Eyipıc arabasilc beraber 

Haşim isminde bir arabacı arabasilc 
beraber kaybolmuştur. Edirne kapı 
tarafında aranmışsada Jlaşim bulu-
namamtŞtır. 

Rasathane diyor ki .. 
- Kara kış hakkında Kan

dilli Rasathenesi11den afdıgımız 
malz'imat şudur : 

Kar ııc tipi devamediyor; lıava 
istikrarını muhafaza cıii• rır 
Haı•anırı açılacağına dıur bır 

'emare yoktur. Bu gün de ru -
gar şiddetle deı•anı cdeı cl.1ır , 
Kar l'l' tipi de deı •am ı•decck . 

Mme Klark 
Tatavla harikzede
leri için Hilaliahmer 
1,500 lira gönderdi 

Şimdiye kadar 8,000 
lira toplandı 

Hllaliahmer Tatavla ha
rıkzedelerine yeniek tevzlfne 
dün nihayet vermiştir . 

· lngllfz sefiresi H11allah
mere bir memur göndererek 
harlkzedelere ne suretle yar
dım edebllecetlnl sormuştur. 
Cemiyet verdiği cevapta 200 
battaniye ile 2000 okka kll
müre ihtiyaç olduğunu bll
dln.1lştfr. 

Sefire dün cemiyete 1500 
lira göndermiştir. 

Cemiyette şimdiye kadar 
teberrilatUe beraber 8000 
lira toplanmıftır. 

Hilaliahmer 
7 Şubatta aza 

kaydedilecek 
Gramofonlarla da kon

ser varllecekl 

7 Şubat HfJIJJahmer gllnDne 
hazırlık olmak llzere Vail tona· 
ğ'ında bir içtima yapılıruttır. 

lctimaa davet edilen 90 :zat 
zevcelerlle beraber butunmuş

lardlr. Neticede bu Jıey'et muh· 
telif ğrııplara ayrılm"tır. Bu 
gruplar 7 Şubat günü cemiyete 
aza tayt edeceklerdir. 

Hlllllahmere bir gramofon 
mlleıısesesl mllracaatla 7 şubat 
HJJIJlahmer gününde gramofon· 
la bir konser vermek için mil· 
sade lst.ımlştir. Bu müesslıeye 

bOtlln hasılatı Hlllllahmere alt 
olmak üzn; 2000 bilet için mO
sade verilmiştir. Bu gramofon· 
lar son siQtemdir ve diyafram
lan ı saat mütemadiyen çal -
maktadır. DUn cemiyet merke
zinde tecrübe yapılmıştır. Şeh
rimiz slnemalarıııdan bazıları da 
cemiyete mUracaatla o gUn ce
miyet hesabına çalışacalı:lannı 
bllcllnnlşlerdir. 

Su tesisatı 
t•ı 

Bir Alman grubunun 
hükumete teklifleri 

Ankara, 4 CMlllfyet) Şeb
rln su tesisatını ikmal ve 
işletmek üzere hükOmete 
müracaat eden Alman guru
bu altmış senelik bir imtiyaz 
istemektedir. 

Şirket sariedeceğl bir bu
çuk milyon Uranın ve yüz
de onaltı faizinin on beş 
senede itfasını tekllfeylemek 
tedlr. Buna mukabil halen 
şehrin su tesisatını idare 
eden şirket de bir milyon 
Jlralık tesisat yapmağı ve 
paranın 8. senede itfasını 

teklif eyllyecektfr. 

Ankara - lstanbul 
lzmıt vapuru gBnderl

lacek 
Ankara treni lzmlte kadar 

gelebilmekte fakat karlar mani 
olduğundan posta gelememekte 
idi . 

lstanbula gelmek üzre Kara 
denizde bulunan Troçkl Ankara 
Rus sefaretinde mi duracak ? 

NE1 ZEMAN 
GELİYOR? 

Troçkinin Ankarada 
oturması muhte

meldir 
Rusyada 16,000 kişi mi 

tevkif edildi? 
Menfi bulunduğu Siberyadım 

mıılıafaza altında Moskovaya 
getlrllen Sovlyet Rusyanın sa
bık hariciye komlserl Troçklniıı 
lstanbula hareket ettiğine dair 
malumat gelmemiştir. 

Bazı haberlere gııre Troçkl 
l Krasnlflot ) namındaki Rus 
-vapuruyla fehrlmlze gelecektt, 

Tahkikatımıza .nazaran [ Kra 
snlflot) vapuru elyevm Kara
denizde buluamaktadır. Vapu
nııı battığına dair çıkan riva
yetler şehrimiz alakadar mah: 
ııtıııııde teeyyüt etmemi~tir • Bu 
haberin lrva sahilinde karaya 
düşen Tomsk vapurundan galat 
olması muh temeldlr. 

Fırtına ve tipi yüzünden bir 
limana iltica etmesi mııhtemel 
olan Krasnillot vapurunun , 
fırtına sükOn bulduğu takdirde 
yarın limanımıza gelme~ine inti
zar edilmektedir • 

Troçklnln bu vapurda bulun
duğu söylenmektedir • 

Nerede oturacak 
Berlln, 2-Moskovadan bildl

rlllyor : Tllrklye Cumhuriyeti 
Troçkinln Tilrklyede ikamet 
etmesine müsaade etmemiştir. 

Yalnız sabık komiserin An· 
lı:arada RllB sefaret binasında 
ikamet etmesine ve sokağa 
çıktıkça kendisine sefaret me
murlanndan biri ile bir Türk 
polis memurun refakat etmesi· 
nl fart ittihaz etmiştfr. 

Londra, 2 - Deyll telgraf 
gazeteafnln beyanına göre son 
hafta zarfında Troçkl taraftar
lanndan 1600 kişi 4 kafile ha
linde Slberyaya nefyedllmlştir. 

Hint istiklali 
Loadra, 4 (A.A.) - Rango

on dan blldfrlldlğlne cöre Blr
man etrah Slmoa Komleyonuna 
bir rapor vermlflerdlr. Efraf bu 
raporunda Blrmlenln ldart nolı:
tal nazardan lffndlstandan ay
nJmasına temamen muha!H ol
dııklannı beyan etmektedir. 

2 lnci sahifemizde : 
1- Berilin nıelıubu 
2- .. \lı.ıni."t.ı.o da ~rın 'at.i~· ı.:ı 
~l- Son hJ.bcrlcr 

3 üncü sahifeml;ı:de: 

ı- Es rarı cngiı bir n1 ubaL:.erne 
2- Hıni ıstılahJar konıJsyoı:ıu 

-

3- Yenı levhalar ta>hlh cdllccck 

4 llncü Sahifemizde: 
r- liava raporu 
~- Velektcn rh·ay et 
;} ....... . \~lcri b.ıhi · 
4 Hikıl~·c , ro n1.ı n, 'L.Jrik.r•ür 

5inci sahifemizde 
!Jalk mckıcp lcrinc dcYam edeıı 

ler için kola y " ' eğlenceli ~azı l ar. -

Ankara • lstanbul postasının 
temini için buradan lzm"te ka • 
dar vapur tahrik edilecektir. 
Bu vapur Ankaraya gitmek Is· 
teyenleri lzmite kadar götürecek 
buradun 'da trenle An karaya 
kadar gideceklerdir. Ayni 
suretle Ankaradan gelen pos
tada bu suretle temin edilecek
tir, Bu hususta Seyri Sefain 
idaresi ile mutabık kalınmı şhr. 

Ancak bu posta baı;a müsait 
oldugu takti rde )' &pılaca ktı r. 

_ .. __ 1] 
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Berlinde Lessing gf~nü 
gün bizim de her layik insanın 
hevkeli karştsısında bovun 

....... ' 
Bir 

. . 
eg;memı~ mukadderdir 

Scrlin 25 K.sani 19l!Y(l\\illiyet 
.'l\e~hur Alman şair ve mOAek
kidi Losslnıin dotduğunun iki 
yü..:Uncll soaosl ·mftaaalbetile 
8crltn ve AlmH)Anın bl,ltlln 
şehirlerinde fnkallde mtrasim 
yapılaııttır • 

Lcııılngto yllzleret heykeli 
karft~uıda böyllk bir münevver 
ldtleat yır aldı ve yafadığı za
man kadri bllfemeyH bu ylk
sek adamın huı:ııruada vun ile 
ite ylı: blaleree be~ etfldl. 

Hiç ~Upllı yok ki LcMl•r 
hem Hrının ve b- de buCf.
ntln en yüksek mllntklddldir. 

ı 72Q senesi ik1ncl klnunııaıın 
yinni lklııci &ünü dllnyaya ka
dem basan Gotthold Ephralın 
L~lnc, bir rahip evledıdır. 

Lesslng lıahlyet Ilı tahsile 
başlayarak sonraları işi tlbba 
çevirmiş fakat temaşa muharrir 
ve münekkitliktcki istidadıaı 
his ederek bu sahada çalışmata 
koyulmuştur. 

Lcssinı, tenkit için yaradıl

mış bir insudı. Çok kuvvetti 
kalemi zcmanıaın en atefln 
muharrirlerini bile korkutmnf
tur. 

Lesıingin şiir istidadı çok 
yllkıekti. Urlk şllrtennln ek111-
risinl ıençllelnde yazmlfhr. ince 

latifeleri ile çok kuvvetli ve ciddi 
yazıları kaflıla,tınnca, Lesslngı 
has olan hassasiyet derhal ıtözo 
çarpar. 

Lesılng 17~1 senesinde öl
mOştur. Bir çok edebi lisanla-

rma ~akıttı. 

·'~eşhur eserleri ara&ıada 

• Nathan der wei~• • ve mok
hıpları var. 

Asarını, öldllktett sonra bi-
raderi Hfre dev.,. etmiştir. 

Alman ıdel>lyatuıda çok mühi .. 
mevki• mallk ola11 bu aaar lıir 
çok dcraıar tabedıtmı,ıir. 

ı,te bu dahl•ln dotum cüall 
büUln Alman ıençliğ'I çalkandı. 

8arllndc Tlercarteadeki hıykıll 
llnUnde llüyUk meralim yapıldı, 
autıılı:lar söylendi, om11n ylksek 
nıhuaa 1 Urahat temenni edildi. 

Btrlla lleiedlyeal ve •ulıtcllf 
edip malıfellerl Lculnıe layllı: 

çllHklerte heykelimi donattılar. 

• • • 
Türk Milletinle yetiftlrdltf 

yUlı:sek şahsiyeti..- , şimdiye 

kadar yalan: mektetı kltapla
nnda ya,adı . 

Onları tanımak hakkı mllA- , 
ha.siren o sıralara oturabilea 
'ençlere mahsustu • Halbu ki 
Avnıpa lıUyüklerlnln her parkta, 
her meydanda birer lıeykell var. 

Halk tarthlarlal olı:uınak bü
yüklülderinl tanımalı: için kitap 
aymaya lüzum görıneı;. Bizde 
yeııl başlayan bu hayata ne 
kadar memnıııt oluyoru:ı:. işte 
vataııın çok yilksek bir evladı
nın heykelllı batladık. Vatanda 
her layık olanı• laeykeli kartı

sanda bat ~ellilccıth•iı: 
muhakkaktır. 

K. ÖMER 

MÜTEFERRİK HARİCİ 
HABERLER 

~ Bir yaaıın csnuında- ~ti>lyell!ritıın muh~r~,,~ alımda 

Prıı;;. 4 .\. \ <.'eko-IMal. bulımdurnukcadı 
•ei,i eıımhımınun ilı:aıııtı:ah• hır yını:u• * GREV VE KARIŞIKLIK 
ncıia,ınde lı:umcn harıp ıılmu~r. 

• Pecl bll'f8y- ı•rot" :l (<\.ı\)- Londra, 4 (ı\.A.I Soylan 
adasında Kolombo da bir 

llreucn ~clmek.tc ıılan lmın bıodırllı 
haftadan borl devam eden 1 )fütor ı ıpııru llmıom meıhalindc 

hatml'!ır. 111ı,a1 ar nıuıettebıtı tramvay ırevl münasebetiyle 
ıe~~il "'"" 2:1 li,._ I al<p ~otiir karışıklıklar olmuş, polls baş 
mu>tur. müfettişinin zevcesi yaralan-

* Gene bir hadise Hom· mıttır. 

l ar. ı \ .. \ ı Hir küprunıin * VAPUR YÜZDÜRÜLDÜ 

in,-ı-ı ıntıııa.,cbetıylc kurhaıı edil· Londra, 3 (A.A.I • Alde bour

ıııek ı.izcrc !lir ıakıın ~ucuk.lann gh" açıklarında karaya otu

,aldınlmı; otJu~una Wıir Jeı eraıı ran Gorth Castle vapuru dün 
ı.dcn hir haber uzerint· Karoda yüzdürülmüştür. 

ıla lıir takını karıcıışalıklnr olınuıı * SAN'ATLAR SERGiSi 
'c hı .:-ıı:ıda hir \<•!... kim-der ınt:c- - Belgrat, J (A.AI lngfllz 

nıtı du;mıı>tur. san'atlar sergisi bugün ma-

* l\ir ~rcı H·ı:ııhıı.y. -ı arif nazırının huzurlle Bel-
! \. \ ı Kir demir volu kum- gratta açılmıştır. lnglllı: se

nan~ :ı•ı aı~ı ye,,i ~mde.i ıcıeı· ilin flrl M. Konnard ile sefirler 
eımi>tir \lıı;elldh Polilcr tlip;er hey'etl merasime lıttlrak et-

dcmir \'(ıhı kumpnnlarınm mlştl.r. 
_:_....----=ıı--iıı----

1 LA :u A. ıt -ı••-----
Mersin Nafia baş mühen-

disliğinden: 
·rırwı \dııııı ynltıııliıı Tır-w.ıao iıı!ı.•w _.: lı · 8tK liilrnncuolın 

.ıra.>ıııdatı Sou ın utı ~ _014 lilometroluk mıhılde Uiıl 1414 oıoıro 
mıı..·ar m 1 ili ıııctru 1111\/ ınlmı~ tqın nakli ile ::;ıh• ınfutı ır~tl 
lirıı ( ~ur hedeli lOftllo 1 <ı t•nuno...,nl ~ ıırilılnd•n iıl!N.rtn hj>ah 
•.ırf ~ 11~10 ınuıııılr.uau konul•Uftltr. 

l - .\ltinıılr vı · ra · ovle cccUeoın 1• hi ,ır · l<NJ1uı ,\1ıilıeııdi.

'o vı bu tabii n.ıt memuru UCihdAm cyleıeceklecini ıeruil;J ınutclm-e ıfe. 
\e ,., ihaleden ~ ·n e nl 'ı ıı Kı~ \lühondi;li~ne i.-ııar oılemclrri 
l~zınıılır 

.ı llunıU.ı)'I dahil olıc•klu ~ttif be<lcliııiıı yiir.de )"Clli huçug-u 
•lı:1 l.llltl lirılık teml1111 ık~c•i " vı kı>meti nıuhırrere-,i iır.erinden iotik 

r.w <lıhlli ııh,illni munw ı ve ilı.ıalıt kanunwoun yedine. madde ine. terfi· 
k•n \"iliret emnnc \11111 llaııkılaıdın itine &tırmıılın ve ~endilcıini 
'l'ic•...,t ( ldalırındın lıirinde mukıy, et lıulunmılın lizımdır. 

~ Teklif m<ttuplannın miııayoJ •• münıkı•ı ve ihılıt ~ııumııntlık. 
trnf dııtrhinık l•lı oluııma.ı te \eı·mı ihıfe olın lfı olıat il~ tıırıhine 
rıu .. adif ( 'ıtmırte.i ıı;ointi •llt on iliito kıdıır l•'.nı:Limem daimıi ,-ilh-ete t« rli 
L"\~ılu1~:ıi Rlefruttur. 

.' \meliyıt altt nda İlm•ın c<lile"ek \e lıcdeli ı.le ırni ınıuider 
zııı ında l cnlecclı:tlr. 

'·' Sırtnıme \"C l'\TıL:ı h.t:~fİ\"C \"C rol hı.t"lııut. far.la ınalt'ırn:ıt ~ı:n.,k 

'" ~lirııleriıı \frr,ıu '\(afi• fü~ lliil1eııılisliğin ıııurAcutl•n. 

Galata sahili sihiyE MErk
zinden: 

1 fa'tdarpa{<l ~rıt.ı i tilıÜ )C 1 fıl 1t 1 ı,: .. ·rıin ~."\ l.;;ılcrn trz.ıı..ı n1lıtcne\-\İ;t ile 
1t5 ~alem l·:Cz i "T'ıhi~ \it ... i oılcnı mtinaka· .1 urctifc ınuh:ı~:tl cdHece~ınden 

\C\ mı ınun:akı:-.1 1. uhat t•!'J tı.ırıhıııc n1u .. .ıdif p:tıar ~ ınü .;.1ar ( .J olar~tk 
te--pit edihni tır l alipfcrin "'· rtname 'c lii:tcleri alm:tk Ü7erc htr ~ün ınez. 

h" r lı-ınlı• ·" ıu.r · mcmıırlu~ıına ı e ınun,ı:~<.1 gllniı de c.,ı.r..d• Kora 
ı\lıı>llf•ı»: •<•kaf;ıo<la CnlotA »hili siluyc merhT.i munıf lıımi- ı ıonun• 
oıı rat·:uıdın ılin ,ı onu. 

'1U.t .1Yf!'I'. tua~L tt29 
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Kralın emri 

Kral bir bevanname . 
neşretti 

AJrga:n..1.•&-d.a 

SON VAZIYET 
YA<'°;MA DEVAM 

.EDlYOR 
\'_\Zl\'1-:T l\RAI, 11 \/,IU:TL~:R.i-

Başvekilin beyenatı "''' · u:ı ıL 'Dl·:DıR 
ve ye~! . .!aziyet Berlln~3(A.A) _ pe-

Madrlt, 3 (A.A.) - Kral 'averden blldlrlllyor: 
ile Ceneral "de Rlveran ara- lngillz tayyareleriyle 
·ında cereyan eden :iki saat- . Kalblleden ecneql sefa
ı k mülakatın hitamında retleri mensublnl KA

Ceneral raıetecllore şu beya- bllde karl,ıkltğın ve 
natta bulunmuştur: anar.inin her •aat art-

Krat bir çok ernımıımeter ımıu- tığını haber veriyorlar 
!1111119/ır. Rımlıırıian biri ılafrltiye· Bundan dolavı evlerin 
1tarareli11r !ahi hıırnsi hir tnitddti ' 
11m111nilik ıncıkammm ihdrısııta da- bir çoOu içinde otura-
irdlr. Muvakkat mahiyette hutı111111ı nlar tahkim edllmlftlr. 
1111 111ak11nı Hltn ·ulıitti ıı6kenyeye DOkklnlar kapanmıfbr 
ı·e siı•i//m· ait 111eselelurte zalıilr kettik ve açhk tevesau 
ile memurini rugmft ııra•ıı111tı peı.:. ediyor • Hablbullahın 
sıkı n11irıastfırt ı-ıtcırda {!efirmeklir. seferberlik emrine lca-

Madrlt, .ı ı A.A.) kralın 
lm.ıasmı havi dlter bir emir- bet edllmemlttlr. Ave-
namede vatanperverler blı·- nesi 188 çahp çarptık-
ilklerinden nazaret ve lstlh- tarı •trayı ahp da§la-
barat \asaıtl olarak istifade ra çeklllyorlar. KAbllln 
edilmesi derpiş edilmektedir. sayfiye mahalli olan 
Bundan ba,ka gazeteler de (prağman)a yatiten AH 
hacimlerinin on altıda birini Ahmedln KAblle girer-
nim resmi tebllıtlerln ve et- ken az mukavemete 
karı umıunlyeye hitaben tesadüf edeceOI tah-
neşrolunacak be)·annamele- min olunuyor. 
rin derci için hüktlmetin Oeyll Meyli yazıyor : 
emrine haı:ır bulundurmeıta Afganistan da vaziyet o kadar 
mecbur tutulmaktadır. tehlikeli bir şekil almıştır ki Hint 

hGlulmett huduttan hiç bir -•-
Sellhlyet vel'lldl blnlıı Alcantsta11a girmesine 

Madrll. 3 ı A.A) - Bu sabah müsaade etmiyor • Afıtanistana 
saat dörtte matbuata verilen ıtitmelc için pasporı verilmesi 
nim resmi bir tebllf; ile fU ma- tatil edllmi(<tir . 
IOmat vcrilmlftlr. ispanya hll - Hindistan hariciye nazırı Sir 
kOJneti almış oldugu mahlm Denyes Beray Pe~avere ı\fga 
haberler neticesi olarak Ceneral niıtan hududundan 30 mil mesa-
(Saıı-jurjo) ya azil ve nasp fede ve Hayber keçidlaln met-
hususunda vasi sall.hlyel vere-- halinde bulunuyor. Ulzunıu ha-
rele Valcoslyaya gllnderllml~tlr. tinde ı\fganlıtandaki umum in-

lhtll•I n••ll oldu? gillz ve Hlnllller de xerl alına-
Parls, 3 (A A.1 Le jur- cakhr. 

nal caıetesl Madrltten lstlh- Haydut çetesi reisi olup ken-
bar ediyor . Nim resmi bir dislnin Afcanlstan Emiri illa 
toblltde Pazar ırilnli sabahı eden Habibullah 11anıı dlterle 
V alance da bir lhtllAI hare- Baha Saka 'imdi kendisini bO-
ketJ zuhur etmiş oldutunu yalr tehlikede ıttrüyor. 
blldlrmlftfr. Hüktlmet bu ha- l<:Ablldekl lnıtııı sefiri Sir 
roketi morh.a m etıl zcoslne F.-ancis Hftmphr1sı l<lblld ... 
bastınnata karar vermlştl.r. alıp selamete çılı:artlmalıdır. 

Baha Sakinin hlllı:ftmetlaln 
Ceneral S.an-Jurjo sallhlyetl bir iki hafta, hatta bir iki glla 
kimlloyl haiz olarak Yalan- içinde nihayet bulması muhtemel 
ceya &'itmiştir. oldutundan KAbilde bir lnıfllz 

Mumalleyhln bildlrdlğine kalmasının artık büyük bir teb -
nazaren asiler kıpırdanama- ilke oldugu bir çok tarafta 
yacak bir hale getirilmiştir. beyan olunuyor. 
Mevkuf bulunan oskl başve- Filvaki llliilu .-elsi ile İugi-
kll Sanchez Guerra yı kur- liz sefirinin arası eyidir. Lılkin 

Baha sukut eylediği taktirde 
tarmak ilzre asller tarafın- vaziyetin ne olacal(ı malılm de-
dan yapılan teşebbüs biraz: ıtlldlr. 
kan dökülmesini mucip ol- --~ ·-· • 
mu,tur. Bu vaziyet dolayı- !!_al.yada 

slle ili mahkeme M. Guerra '\'eni rets kim? 
hakkında hemen hükmünü 
verecektir. Şiddetli bir san
sör tatbik edllecektir. 

Madrlt, 4 (A.A.) - Kralın 
imzasını havi olarak neşre
dilen emirnameler usulü 
idareye muhalif olan bütün 
memurların azli ve tebdil 
hakkını hükumete vermekte 
ve vatanperverler blrllklorl
ne nim resmi bir mahiyet 
bahşe1lemektodlr. Bu blrllk
lerln başında bulunanlar azil 
ve tebdil hakkını ancak 
hükılmct hah; olacaktır. ...... .--iii:i••• -Heyecan ve memnu-

niyetsizlik ---Londra,.ı (A.A.) - • Sunday 
ıı .. otı • {;a:ı:ttesi ııabık l{ayıerln 

< Potsdanı • sarayındaki en 
gOıı:el lavlıalıtrdan altısını clzllce 
ve 500 bin lac11i:ı: llra~t muk.abl
llnde satnıtf oldutunu lf,a etıne
ktedlr. Bu 'haber ı\lmıİnyada 
büyOk bir ho~nutsuztuk tevlit 
etmi,tir . 

• Tı:vkif eılileR komllnistler
llcrlin , 4 r .'\.:\. ı Poli.. ıunumi 

nlı.ına~ i}l<:rin ınen·i l..ararın:ı h.ar;-t 
prntc.;aı~ a t...alkt~n-u~ tıl3n l.:oınüni!-t 
p;ruplırmı dılt'tmi;tır .. \mele mahıl 

lelcrin<lc ıı1ü..:adL-ınc lcr olınu~ ve bir 
ljUl.. ki-::i ınccrul dii?ıniJ~tür. ~8 ko 
111 uni .. l tc' lif l•lunn11ı~tur. 

~ BU DERECESi GoRÜLME
MIŞTiR . Berlin, 3 (A.ı\) -
-o.uıy Mail. in Viyana muhabiri 
orta Avrupada haftanın sonuıı
de husule gelen soğukların 1871 
senesinden beri görOlmemiş de
recede şiddetti olduğunu bildir
ntiftir. 

Roma, 4 ( A.A.) Ceneral 
Bonzonl hasta ve mUstfi Cene-
ral Oualtlclni nin yerine umnm 
erkln1 harbiye reisllgine tayin 
edllmiştir. 

• Soğuk dalgası - lıahaıuu 
muhtelif ı erlerinde yeni loir >ogıık 

dıf~;ı hükümrcmıa olu)of 
20 OFAU'CE A.ŞA.01 R091a 

4. (A.A) - Soğulı: bir lı:at daha 
artmıştır. Trenten eyaletinde 
hararet sıfırdan afat• 20 dere
ceye dllfmUft8r. Göller ve lrma
ktar doıımuttnr. ---Çinde ölenler var 

{ .lıııngh:ıi, 4 (A.ı\) Suguk 
dul~:ıst hiı ,,,ı, l,i~iniıı iilunıııne 

"4:bebi) et ,-erını.:ıtir. 1 Jıırnıım 
nıuhAleleti 'ılıilılekl nııı!1•kll1Att 

µ;iı\·lc~tirnıd;te 'c !!'emil er hıızl~ı· 

ar~,wıfa hcııJilcr·ıı~ yol :ı\ılıil

ıııel;te nıü~l,ufııt \ckınc~teılir. 

('hi nıırnnı:cac • lim;rnı taHM•ııcıı 

doııımı~ ı olııp . whiltkn I '.' mil 
me<afofc kaıbr iıııtiıfat eılen hlr 
><:t tı:~l..il ctoıckcc<lir. 

• •• 
Ecnebilerin nakil 
Londra , 4 (A.A. -"l(llyler,. 

Ajansı bildiriyor : 
iki tayyare dün l(ılbildea bir 

takım ecnebileri getirmiştir • 
Bunlardan üçll Almandır. PiŞa
verden istihb11r edildigine giire 
mecburi olarak Afganistan top
rağına inmiş olan iki lnglllz 
tayyareqi hakkında memnuniyet 
bah, malümat ıclmiştir , -·-Iran hariciye nazırı 

Tahran, 4 (A.A) - lran ha
rici)'e nazırı Mirza Seyyit EbUl
kaının birden bire vefat etmf~tlr. 

JFr••••da 

-İmzalandı 
Romanya para~1nın 

istikrarı için 
70 milyon dolarlık 

tahsilat 
Paris. J (A.A.) - Roman

ya mall}e nazırı M. Popovl
çl ile Fransız maliye nazırı 

M. CheronRomanya parasının 
istikrar ettlrllmesl ve Roman- ' 
yada iktisadi vaz iy etin 
takviyesi için akdolunan 
ltflıifnameyi imza etmişl-

erdir. Bu muamele ka-
bual edllecok yeni para 
için bir esas hazırlamak ve 
demlryDllarınm yeniden inşa-
sını temin eylemek maksa
dlyle bir istikraz: akdine te
allük etmektedir. Bu ltllaf 
mucibince Parls Londra ve 
Vaşington piyasalarında te
davt11 mevkllne 72 milyon 
dolarlık tahvilat çıkarılacak-1 
tır. 

• Bir kabul resmi - l'arh. ,ı 

,\ .. \ - Fransıt rei•icumhunı \1. 
l>oumerı;e hu -alıah 1 )aniınarka kr• 
lım kılıul c} leınışrir. 

• Kim kazandı > - l'ari•. ı. \. \.) · 
- Putc:u1_~ _ dıurci intihıhiyc:-:indc 

icra <ılunan intihapta kotnünı~t ntim

Yedi kar.snını~tır 
Teftl\IC ıfdlyor l'ırı> .. ı 

\ \, ) \lace1sl J--nınthct 1 n,. ı><=· 
re; tcfti~lt· hu\unıı1a.l iiın: hu ı;ün 

C~c~:ı \ ire harckt:t etmi~ir"" 

l'.1ri~. 4 \ . \ , l.e Jıoıını•I 
ı;a1.ı.:tc~iniıı \l<tdrittc:rı brihb11rıtıa 

tııt.:trcıı ("c rıcrı.I ""San Jurjo,. \ alcnce a 
ınu\ aselct cdtr etmez hemen ( •Cftc

ral _(;a .. nıı ( 'ir:'.'Oa ~i :ııletnu~ poh· 
rik•cılaıı ıcı·kif eylemiş ıe g~ıeted 

lcre icr~ edilece~i evclce hildirilmi~ 
ofııı umuıni ( ırt\'İ.R akıınecc mahkum 
olmuş olıluj!!ııaıı beyan ctmi\'tir. 

.. M. Polncare - !'ıtri,, 4(ı\.A.) 

\1. l'nincare nımarte•i l[Üniı söy
lemi~ nlduıtıı nunık hakl;;ıııda 
..\imanların -erdettilderi ınlitalaat 

iizerinc ::renlden i:r.ahattı hulun
mıı~ re ;\lmanranm hariçteki 
pmpal!'~ııdıt tc~kllitıııın hıicce>ini 

t<.~kit eden CıSO mil)·nn fr:ınk 

hakkmılıı taf,ilat 'crmi~tir. 

DaJ.ğa.r7ad.a 

Mevaddı infilakiye 

.,aı-1so~::!faberler~ 
--Karlar bugün kaldırılacak 

Ankarada bir aylık un ve 
buğday vardır 

Ankara, 4 [ Miliyet J Bugun ne Haydarpasadan tiren ıeldı • 
ae de Ankara tireni lzmitteıı reçebildi. Volduki kariımn yarın 
lı:aldırılması muhtemeldir. 

An karada şehria ihtiyacına klft ıelecek mikdarda 1>tok nn 'e 
bugday vardır. Trensl:ı:likten buhran ihtimali yoktur. 

Kral Amanullahtn büyük oğlu 
lkrliıı, 4 ( \ .. \. l l'ari,tcn ahict "tınekte ulan \nıKnullııh" 

bııyıık o!tlu l·linımctı.ll:ıh dun llcrliııc mı.\ ao;:dat .:t,1l~tı . Kcrlıntk 

bir bç ~iin k:ıkhkt.~ıı '"ıını \lıı,~ovııaı g;ideccktu-. 

lneboluda firtına devam edivor -lııchnlıı • .ı (. \lilliı•et ) - R1r lufta c\ el ha~tarım kaJ fmm110A 
dc,:ım ediyor • 

İLAÇ TARİFESİ YAPILIYOR 
Eczacılar ihtiyaçları olan ispirtoyu 

nereden alacaklar~ 
:inkarı. 4 / 'l<lilli~et) '>ıhhive vekaleti ile temas için ıı;cl.m 

cı:zacılar ı:t·mi\'eti nııırahtu,ları \l!kil heyıl~ıı i>pirtıınun cskisı l{İlıi 

1 .ıo kıını~ıan •utılm;t.;ı için ':ıat alnıı~ları1ır. ~A:11t,lar i<pirt• ıv11 
'ıhhiye mudıırivetkriııdeıı alac"kl.mlır. 

J::mniyeti -ııi btim:ıl eden .:ı:z:ıcılar 

yapıl~caktır. fluı.: tarif~ı 'ckdlcttc hir 
edilmektedir Ttirl.. <lıi,ıiırul't-dvıye'i 

cdile.:cktir 

hakkınıJıı ,idıJetli tahklkac 
krımi>vnn trtrııfıııdan te,ııic 

h:11irnndrtn ltıhrtren catlıık 

Üstat Abdülhakhamit <77> yaşında 
\ nkara • .ı ( Hillyct) lstı.ınbul nu:h'ıı,ıu ıı-tat ;\hdulhak 

J l~ıııiL ~e:dcııdi yarm (:•7) ya~ın~ y;in:n:ktir. 

Hususi iaşe postaları 
.\nkara 4 ( \.A.'\ 

Yeni tertip 

MUkifat: 
Lütfen Dikkat ed•nlz: 
Ku ııencki Tayvart: pirnnkıı-u 

zeııguıidir.Çıınlrn: 
~cıfyıt 4 l \ .. \.) - llulµ;ıır :ııaıı>ı 

lıil<lırıyor; tı~zı c.:nclıl jtazctelcri 
( '{·rn:ı i-ra \ rınundıı nıe\'addı in
Tilı\kİ\ c bulundup;unu nıznıakt:ıılır. 
lıu ir;alat her han~i hir tahrip 
tc,dıhuyll'.' ahkıd~r dc14ildir llu 
hapta yapılan tahl-ik:ıt ıııcHıdı 
iıırilakiycnin ltı"i fahrı!;:ı,ıııa ait 
oldu~uıııı 'I'.' ıııczkür fahri Lanın 
,mal ilıti~ a~·lıırda kııllıınnı:ıı.. iixrt· 
ıııuntttzaman mc' a<ld1 infil;ıkiıe 

alıııııl. rıltluğıınu lc>pit ctıni~tır. 

Fak;ıt -~ir etiheıler :tlcında p
pılınııkt;t Ôlan hu ir~lat ııııkli) c 
ml'.'mUrunıın ~ııpheleri uzerinıı 

mıi•adere edilmbtir. 

1 - t().(XX)l.irıı ve dıılıa yıık:an hııyıik ikranıiyeler l(~cn ~ 
· •cnl! ı alnız-3.tam: idi.ilu .·ene ··5"tir.l•abet•11 67artmhtır. 

2 Umum ikramiye adedi: Cc\'en >tneki kc- --: 
~ ıiddcrdc ) ~lnı~ ··ı,cm.. idı. llıı sene tam "3.9CX),dur. ~ 
~ Umum i uhet ilıııınıli de tanı;•. ,,;;(. yAni ili nıi•lı)artnıı~tır. _ 
= 3- lyanko yUzUnden zengin oanların --

adedi bu sene geçen senanın tam iki · i 

J>lastirasın ayan 
azaltjtı 

\rina, ol ( \.ı\. ; . .\wııı 
ııjan ·i bildirirur: Cıı.eteler Jet1cral 
l'lıt"lırA•ın a~an 1;<.ııtııtmıı intihabı 

tıaJ..kmıl~ l'cııizelo·• ile muhalefet 
fırklll'i rci. 1 C :aldıırls ıırıstııdM 

tcıUi ctli!en mektupları n~rct· 
ıncktc{!ir. 

\ 'eııizelo.• '"" ıııtktıılllınd;ı hi~ 
hir cumluırı•ctpcn·cr fır'•H rcİ•(ıtln 
ı ıı~u den ıınr~ t;ıki p c·ılilen 

,;~~'eti hirnııeti ı:ııani)c olarak 
tdekki etmcdiginı n• btı 'iyı

,;ctl idı :·c c<lcıı ric~liıı ıncınlchti 

hikrd, fcbhte 'iıriil;.luliklcr i;ıc 

bil ulıııadı~tı.ı ) ;1;1nı:ıl 1·1ılır. 
• 

'flsizle resim 
, ,. ııı.lro, r \. \ . , "°"" llll'l-

l'Clt'r i~iın:ılinı ıniimt..iın ktl!Ul 'tııi 

lıir c-ilıA7. <~ve-mık ~ <IRkibı!. f:o1\C! 

\!1.ih Tıoıowııfiln nakli 'c o.hr.ı ~ahi! 

olnıu., .. tur. '.;iıtı(lhl' katlar hu u:nıclı· 

\l'\ · ifil 1.:tı11t·l h;in iLi --1~1t :-.ırfı 

l::t:.cır l.!·clı\ ,rdı. -Vasıf Bor geli)or 
~ıoskova, .ı ( A.A. - Va~ıf 

Bey lıaraket etıniştlr. 

iıfıiıımiillı~ıiiac~i· t mı! 
Devlet demir yolları ve lim-

anları Umuıni İdaresinden: 
( ;- ) \det aliınaııta•y<ın kv.aıu ınunaka>UI 1 1 ısıut 9~<1 l'ıv.ıı.r

tc:-ı g;ünü 'aııt (11!) de .\nkarııda Umumi idare hlnuinda icrı eı.1 .. e! 
ccktir .. 11ıına~as~ \d i1ıirııl. edeceklerin teklif ıncktuplannı vıı ( 1650) 
liralık teminııtı muvakkatelerinl yevmi mezlı:Ordc Mat (t:i,JJO) .. 

kad~r lfmuml idare ~•"" i l~ri ııııidürliıp,ııe vermeleri Jt1:und r. 
T~liplcr miin:ıkrt->11 ~ı~namelcrinl ( 1 :;o) kurıı• ıııukıthllcnde \nk-: 
raılıı nı:ıl1emr dairt.,.ınden., f layd~r Pa~tlc muhıwn11 krınıı~ırnoıından 
wd:ıril; edebilirler. 

İstanbul Posta ve telgaf 
Baş Müdüriyetinden: 

i.. ı; yiıı: elli lıc~ ıdct ınuhtı:llf eh,attıı telj(af direıı;t kapalı ıııarl 
u,ulile miinaka•K ~ ıı \ azedilm4tir. ,\liimıka.ıı on iki :;;oh11t <ı~<ı tırı
hindt: •a:tt on diirttc ) apıla~~ı.tır. Tdliplcr teldlfııamderllc yii:ı'.de 
n~di huı;uk ııi•lıctiııdckl teıııinatı ıı>o<'ıli dairc,ındc mcmhur .carl ıleru
;ıindc nıuan en "1atta haı> rnıı<liıtiYettc mut~eldtl koıni>yoııa 
tcı·ıli etmeleri \ c ><1'tnameyi ııılrını:-k Ye almak · tiyeıılerin her ~ın 

na~ \lııdııriıtt kail-mine mı.iraı.:ııııı nlebilccckleri il!n ntunur . 

Deniz mübayaat komisyo
nundan: 

l.JhlJO~J ıııcLrc ht L n-. lclr,rıf teli 
11~ adı...t dcnuı P·•trel 
l 12 • W~dırnt 
~·on .. cı,atı mıı ..... Hnun 
'..!fO • Jiı1c;u1 ic,."in . ~plımı \"e ~ın1un 

ı;"ı .. ı•ore1cn liııcan 

l kniz km .rtleri ihthacı iı·in ı-ul arda var.•lı malT.eatede.ı tel~af tele 
ı:ılip whıırctmtdl~i \C demir ıutrelltr •• saırcıe teklif edilen f!ııfır (lifi 

~iiriilnıUş oldu~ınd.tn 6 ~ııh&t 'l't<ı tarJıine m!IEıdlf ç. r~ıııha ..,it 14 ye ı:ç t" 
tekrar ınlinaka•.-ı icra cdilecl'~inden İtl.'ın• ıali(l olınl•nn vcvm ve nlı:tı 
mezkılrde Kı.ımpa141d1. Deniı mllhayHt knmi•' omını munc:utlıtL 



.. 

e 

• • 

I! •• J 

.MfLI l 'ı 1 T 

·t 

ek1teol<:;r f il 

1..: n ı. 

r. 
. ,!ı 

1 

, 

f 
l 

en j v 
tır. ınuraLaatlar. 

r .. 1':• ,.. ' • 
BAT l92Y. 

, 

" 
ul 

u 

li y ra 
1' 

n 

o 

t 

41 

T 

9 



.r, o•••an 
keı 'l)'I ~den lramroy aro/Jo/o .. )lliUi ,..Af nnr/11 )'fni bir /11lrtı11 j'flku!tır 

,Dr;rfu oldu: Emin Onünden 
OİllİJ'Orlor, iondüldtJr i/ıtar 
edıj•or : 

rıpılcrt ıuw!ırık. mr;kun mJh.ıllrre 

cw atını·arı ~odar me wıl~rı n /ıır 
kı mını incimıı rnkuıtile /cıybeder· 

fer. Souklardın d lıyı gece i tirnb3t· 
lın Japkilı ı apılamaı. Jn,ı~lnnrı re ucu~ 

l '13 '( 1 <ı'2<J 

BUGÜNKÜ HA \r A 
Dünkii nzami hararcı 2, asgan tı, 

ılır Tazviki nesimi iiişkündür, 7~6 

- Sirkecıye kadar, ileri 
gitmez.' 

-Ordan geri dönecekde/!il
mi? 

hıp·111ların ld:ırelcrinde ıki m;<Ji 
:t.ahmec YC güı;1uk ba_., gfJ ~lerir 

Hu Fehepltrden dolayı fırka ve 
daha hüyuk birliklerin harckeı vr 
muharebeleri <lutm•P,-ıı, büyük kıuılar 

konaklara girnıep:e. ~iperlerini ~tnis· 
letmt e mecbur olurlar, fakat bu 
~•)'dıp;ımız mıtıLuriar hem dost \'e 
hemde düşman için mevcut oldıık
lınndan aşagıdı sıralanaC3k hazır
lıkları vakıile yapmış olan milletler 
karda kışta düşmanlarına karşı üstün· 
lük tide ederler; 

Enayi 

drrccC'. 
Rıizt!rın sur'ııl bir az hıfillemiı 

tir. rnr at! ı gar! 16, uaml 24 hır. 

Kano miktın tesblt nlunamımı$tır. 
Fakat hızı ·erltrde iki metroyu 

- Eı et, oma orcıva kadar 
bilet? 

J,?eçmişrir. 

Canım aldırma ! Gine 
buradadon geçecek de/il miyiz? 

- Öyle şey olur mu yahu? 
:· 'ÜN~ÜKLERIMIZ 1 - Olur sen işine baki Kar 

f yagdı da böyle oldu ... 

lstanbul Oç gllndenberl mOt· 
biş bir afetin pençesinde zebu!l
dur. Vapurlar, trenler tşleml

yor. Tramvay nakllyah ıtınUn 
birkaç saatine inhisar etmiftlr. 
Otomobil ve taksiye ancak ba
yat tehlikesi pahasına binilebi
liyor. Ekser sokaklar ayakla 
bile geçilemez bir bale geldi 
Şehrin bayah bllsbutun felce 
uğradı. 

Şehremini ve Vali vekili Mu· 
bittin Beyin dOnkU gazetelerde 
çıkan beyanatı emnlyetbabştır • 
Muhittin Bey şehirde kafi mik
tar un bulunduğunn , ekmeksiz 
ve kömürsüz kalmak tehlikesi 
olmadığını söylemiştir • Bu 
cihetten endişeye mahal yoktur. 
Fakat ağır da olsa bir kar 
yağar yağmaz unsuzluk ve 
ekmekslzlJ ı. tehlikesinin bclrmesl, 
şehir teşkilatının zafıru gösteri 
yor. lstanbul için fevkalAde 
olan bu vaziyet Şlmalf, Garbi 
ve vasati Avrupa, hatta bazı 

Balkan şehirleri için pek tabil
dir. Bizde Uç gilnbenberl yagan 
kar, Avrupa şehirlerinde hafta
lar, hatta aylarca devam eder 
de umumi hayat zerre kadar 
haleldar olmaz. 

MedeniJetln bir tarifi, insa
nın tabiat üzerine hakimiyeti 
onu kendi arzu ve iradesine 
ram etmesidir. Bu tarife göre 
lstaobul -tam manaslyle medeni 
bir şehir addedilmez. ÇUnkU Uç 
gUnlUk mücadeleden sonra halk 
mağlubiyeti kabul ederek çekil
miş ve meydanı tabiata terket
mlşttr. 

Sokalı:lana, dal relerlıı, dUk
lı:lnların, slocmalann her nevi 
lf ve eylence yerlerinin tenha 
aıan:ıarası bu maglnbiyetin bir 
ifadesid'r. 

FELEK 
Kar ve .... ratı ı ·- -

Şöyle etrafıma baktım . kar 
tesirile olan bir çok şey glJ
züme çarptı. 

* Beyoglu caddesinde sırtı 
kuvvetli terbiyesi zaif dişili 

erkekli bır takım kar kuşları 
gelen geçeni ıoe bilhassa simit
çi, gaz, le miiıı, z::ii gibi fakir 
fukarayı kar topuna tutuyorlar. 
Bunlardan birisi genç bir si
mitçinin camını kırmış, o da 
onun şapkasını almış, işe polis 
müdahale etmişti. Karın bütün 
ılilnyado neş'e ile karşılaşma
sma sebep olan bin türlü 
rylencesi içinde elimizde bir 
kar topu var, onu da oyna
masını bilmez alemi izrar 
ederiz. Ben kar olsam böyle 
yere yagmam ! 

*Emin Önüne f!elen ve Sır-

.!\ı1illivctin tefrikası 8 . . -•• 

Bu açık göz mılşferilerin 

ekserisi bir birlerine • Baron!. 
ve • Sinyor! • hitabında bu
lunuyorlar. 

* Mektepler resmen tatil 
degi/.. Yalnıı cıvarda oturan 
bir iki talebe ile spor yapmak 
için gelen bir iki hocadan 
başka kimseler yokmuş. Buna 
da kapalı denmez . Esasen 
karlı ve fırtınalı günlerde ta
lehe • zihni ewd " olur. 

* Yumurta sorduk dün altı 
kuruş iken bu gün 9 kıırıışa 
çıkardılar. 

- Canım bir gıinde 
elli üste kayar mı ? 
sordum. 

yüzde 
Diye 

..: Beyim , sen şunu al da 
daha iti/ etme! Dedi! Tavuk
lar hesabına yapılan bu yu
murtacı tehtidine ne dersiniz ? 
Kar yagdı da böyle oldu ! 

* Diyorlar ki rıizgar/arın 
tesirile Adcılar, Modaya doğru 
at!ır ağır yürüyormuş. Ne mü
neccim , ne de eyyam reisiyiz, 
lıikin bunda bir yanlışlık oldu
gu bedihi. .Modaya doffru -
o/fır at!ır degil - sür'atle giden 
• Adalar ~ deffil • Kadınlar ". 

* Dün iki kişi karın bal 
oldugu bir yerden geçiyorlardı. 
Birisi, sabık bir gazeteci olan 
di~rlne dedi : 
• - Yahu, hadi şuraya yata
lım da boyumuzun (J/cüsünı1 
alalım I 

- Ben bir def'a kaydım 
~·e bsyumun ölçüsünü aldım ! 
Bir daha denemem I 

FELEK 

ASKER1 BAHıS 
Kar ve Kiş 

Askerlik hayahnda 
Kış mevsimi Çltıptı bu yıl olduğa 

gibi günlerce ıı;ökten karlar indiği 

e damlan, bakçeleri, kırlın, bayırları 
ve d.ığlan kalın ve ık örtüstinün 
alana aldığı zaman : Çifçi bereket 
ümidile se>inir, sportmen de k11.ak 
kl\ mal<, kar topu oynamak heyecanile 
~ihımser. Askerler dr ( Türk asktr
leri) uzun b3rp senrlerindc Kafkas
·.nın, Karpatlann karU bnrp J(İlnlc

rini hanrlıı ,.~ coşarlar. 

Vakıa pek ınbii bir şeydir. ki 
kann d~mesi harbin zaten pek çok 
olan güçlüklerinin üzerine yeni \'e 
mühim hir unsur daha katmış olur. 
ı\hıharipleriıı tetik çeken parmaklan, 
tüfek tuwı elleri işlem<ı olur. Yü 
rüyıışlerde his edilen yorg)nlıık 

rouktan ve )'Ürüyüse mani olan yü 
muşık ve kaygın kar ıabakusındaıı 

dola ·ı tahammül edilmez bir hAI alır. 

1'ııburlar •. alav)ar \'e hatta lırkal«r 

ŞUPHE 
- Selami izzet -

- Kapıyı aç, bende gireccgirn. j turülen bir mahkCım hal va tavrı 
Sacidenin yanakları kızardı, vardı, kendisinden geç~ti. 

gözlerinin içi kızardı, alru kızar

dı, yalnız ~kakları sarardı. Hafif
\:C c endeledi Yutkundu: bir şey 
ı:öylcmek istedi ve kekeledi: 

- Buradan pdelim Muhsin •. 
Otele b>ideliın, Nına her şeyi söy
liyecejtim 

Bunu >-Oy !edikten ,onra haşı 
onüne düştü, beli bıiküldiı liz
krl titredi._ ERer kocası nıtma

saydı yere düşecekti. 

\fuhsin wur>uz hir hamlt ile 
karısının koluna girdi. Kö~cde 

duran ııraba.:ıya işaret ctri. el• 

c!deyi bindirdı. 

Otele ıı.eldiler 

Saddcck. idam ..chpn<ınıı ı;ô 

Dimağı durmuştu. müfekkirP~i 

işlemiyordu. işlese bile ne dü~line 
bilirdi. Bir an gözlerini açtı, 

etrafına baktı. llak:ikao gördu. 
Bu vaziyetten kurtumısı için 

ancak bir mucize yaratması Jazım
dL Buna da imkAn yoktu. Mucize 
yarıınlan asır çoktan geçmişti 

1-lakikat hıitıin çıplaklıgıyla mey
dandaydı. 

\'1uh!;,in ne yapacalmf 
O iyi, muni1'. nazile., kihar 

ııdam hu yaziyct karşısmda her 
zamanki yunıu:;;aklı~nı muhafaza 
edebilecek miydit. 

1 !ayır. 
Ynn gözle karısına hakn _ 

1- Ordı:larm kışlık elbisesini 
hazır bulundurmak: ( , "eler bası· 
n:ı: sı~ak yün çamasir~ çorap, kalın 
kapın, kar p;öıdıijtü. >u geçmez ıvak 
kabı ) 

2- Kışa ve kara mahsus talim 
ve terbiye: A\·ak kıraklarila yürüyüş 
ve iıınnn. Ayak k11.aklarila tcchiz 
edilen dağ kıtalan günde bO·~O t.ilo 
mrtro iderler. Hunlar küçiik kıtalar 

ve keşif kollan halinde, kışın dii« 
man ccı ,he!=inin arnsındtt h:1!'? 1 

olnn boş:uklardan m.fuz ederek "e 
Y"hut yonlardun dolaş~r.k dü~man 
ordusunun l{trilemcsinc vt memle· 
ktıin içino •okulurlar. Dü;manı 
ke;federltr, küçuk baskınlar }•parlar 
( süvari ftihi ), esir alırlar, düşman 
ıtıcmlekerine dehşet , açarlar. 

\nlaşılıyorki knFlı mevsimde bü\'ük 
ordulann ,.e kolordulann hareket ve 
muharebeleri duruyor ama küçük 
kıtalann faaliyeti bilakis artİ\'Or. 
Ta\·}3reler kqiflerine devam ederler. 
Tavyareler muharebe iniş meydanh· 
rına kolayca inebilmek için tekerlek 
\erine kızakln teçhir. edilirler . 

:ı - Gizleme mesrl°'i ehemmiyet 
kazanır. Her taraf karla örtüldü~n
deıı ııöbet, k~i( ve devriıe lıizmeıine 
mc'lllur neferler beyaz paıi~kadaıı 

yapıimı~ kar elbisesi ~\'erler. Toplııruı , 

m'kinalı tüfeklerin \'e dijl;er ~ö<ıeril

mek istenmeyen muh•rcbc vnsııııla

nnın u~rleri dahi buylt örtülür. 

• • • 
- Kurt dumanlı havayı sever ~ 

derler. Cessıır askerler de karlı, bo
ralı, tipili havalırdan hoşlanırlar. 

Çünkü böyle hAvalanla !'Örulmeksizır 
düşmanın burnunun dibine kadar 
riulmak mümkündür. Vatanlarını 

zalim duşmanlara karşı müdafaa 
\3zifesini dcruhdc edecek olan btik
balin türk gençler~ bö ·le havnlarda 
• Yaşasın Türkiye ! • scslerile düş
manlar üzerine aulacaklardır . 

Cinoglu 

SIHHi . 
BiLDi 

TESHiN 
\1:ınj';al teshin >asııalarinin en 

tehlikelisidir. Kömür temamile yanmış 
i~e üstündtn llıan mnı alevler bir 
semmikaıildir. bazi evlerde sabaha 
ha;m bulunsun diye manğalın dihine 
rlleme lı:ömür yerleşdirirlerlıi buda 
ıehlikeden hali degildir; manğıl 

istimaline mecburiyet halindt kömürün 
pek eyi yanmış olmasına dikkat olun
malı ve yatak odasında kullanmama
lıdır. 

kaloru(er buyuk ve kagir binalarda 
kullanılan en mükemmel bir vasııai 

ıe;hindir; sıcakhava. sıcak su, sıc•k 

<U buhannı divar aralanndakl borıı

lard•n ıı;eçmekden ibaret olnn bü 
usıılı teshin küçük ve ahşap binalara 
gelmez r:Jektrik sobalanda mü,afık 

çe temiz suhüleıli isede asabi ol•nlar 
sobava yanm metreden yakın bulun
mamalıdırlar. 

ıı.ıı z. 
D.rMuhlttln 

J - \lııhsini;· -~akakları atıyordu. 
Damarları şişmişti Cözlcri yerin
den ııyrılmışn. 

\luhsin Kana susayan hir cel
lada, bir katile benziyordu. 

Bu haldeki adamdan merha
met ummak heybudeydL. 

Sacide, bir an hakikao idrak 
ettikten sonra fecaao tamaıniyle 

kavradı, ve bu kavrayı~ bir an 
uyanan müfekkiresini gene felce 
uğrattı. Gôzleri meçhul bir nok
taya saplandı, dudaklan takallus 
etti... Beyni durdu. 

\luhsinin baleti ruhi)esi de 
S.cideninkinden pek farkh dej(il 
dir .• 

Onun da beyni i~lemiyordu. 
ı) da kice u~mı~ gibiydi. O 
da perişandı. 

Dü~iinemiyor, hi • bir ~C) e 
karar 'eremiyor. Dü~unmek. k~
rar 'ermek istemiyordu. 

\· olmu nı? • 'ı: oluyordur_ 
Ne olacako? .• -iı.;.in avdet etmi~ti'/ 
Ni~in geline• dogru kansırun 

'· 

Bu çok eski bır h~tıradır .. 
Aziz Anat'oltımıızım kiiçük 1 ir 
ırmak kenarındaki ~irin hir ı.., -
yıme l!,"idiyordum. lrıra!(ı l·ir 
s,ılla geçmek lazımdı. Ben l!."eldi
ltim zaman baktım, s:ılıi biri bin
mi~. öbiır sahile co~nı .idiyor. 
(;anını sıkıldı. Sinirli oldtığL m 
için htkkmqi hiç >e' mcm. 
Suyun başında duran >evimli, 
hön çehreli bir ihıiyar asabik~
tiğimi anladı: 

Biraz sonra sal J':Cri, ıı;elir, 
cclli, hck sabret. ben 'eni );lÇİ· 
ririm. Salcı benim. 

Salcı ~em;en, neden 'alla he-
rnlıcr ptmiyorsun'I 

- Kalbiındc sızı var, yorul
ma/ta ıı;dnıiyorı·m. l larn bii) le 
sıcak ok!unıuydu, acdesi olan
ları lıırakıyorum yalnız ı;cçsinler. 

Peki ama ;;alı kim :!;Cri 
ı;ctiriyor . 

- Bu tnraf:ı ı;den 

- Ya biitlin ı:,iin 

ilk mti~teri. 

kim;;e gd-
mcz.,e? , 

- Olmaz öyle ~ey, olsa hile 
nadir olur. 

- Bu nadir olan 
taraftan öbur tarafa 
meyecı:k dc!l"tk? 

- Evet 

ıı;iınde, bu 
kimse geç-

r- Peki nma ya j1;eçmck is

teyenin acele pir işi varsa? 
O zaman, ta ötelerde, 

sazların içinde bir yerde başka 
hir sal vardır, onunla geçer. 
Bu salı 15 sene evel köy ağası, 

tuhaf bir mesele ıi:lerine yap
nrdıydı. 

- Nedir bu mesele? 
- llele jtelde anlatayıın 

Gi?ncş tepemize vuruyor. Ena
yinin evine girelim. 

Adam biraz öteddti ku-
hıbı:ye doRru yüri dü. 

- Ena)inin evi de nedir? 
- - Benim evimdir .. Ama be-

nim evim olduğu için enayinin 
evi demeyo.rlnr; henden evel 
oturan masum bir çocuktu ... 
Yani enayi idi. 

Kulubenin tek oda.<ına girdim. 
Enayinin evi burası mı1 

- Evct,kendi evin gibi otur. 
- te~ckkür ederim... Şimdi 

~u hikı1ycyi anlat bakayım. 
Bundan 15 sene erci bu· 

tada kendi halinde bir oğlan· 

cağız vardı. Bu çocuk l<öyün 
ap;asının kızına a~ık oldu ... 

odasına girmemişti! .'oieden karı:: ~

sını takip etmişti?. Sacideyi ya· 
kalııdıj(ı ev neydi? .. 

Bilmiyordu, bilmek i~temiyor
du ... 

KarNnın oda<.ına girdiği za
man ilk gördütü şey, masanın 
iistünde duran fotoğraf oldu. 

Bu. kendi resmiydi.. 
Resmi aldı, çerçevesinden 

'öktii, çıkardı, parçaladı, sonra 
kansının önünde bir heykel gibi 
durdu: 

Şimdi söyle bakalım. 

..,e,i hoj\uktu. fakat kudurmuş. 

bir inilti b>ibi çıktı. 

S.cide de lıaı;u blr lnlldyle 
)alvardı: 

Kuzum yııvM~ konu} .. 
Daha utanmadan yıv as 

hcınu~ ıl;yor,un ha? 
Kuıuın hağırmH. yan oda

da l.ıabam \'ar •. Duymasın. 
\luh.>tin ,esini vava~latmadı. 

Sadece dedi ki: 
- Öylev,e b<nim O<Uıma geL 

" 
•" 

Ama ha~pa da dilber şeydi 

ha.. Bütün köy halkı ona aşıktı_ 

l.iiüin köy lıalkı lnayi miydi de
mc .. Yalnız enayi kıza rnlip oldu. 
E iıısa[ be! .. Kucıı köy agası bir 
rnki parçasına kız vermezdi yal .. 
\ermedi de. 

Gi.ınıin hirinde duyduk ki, 
köy aı;a;;ının dilber kızını, ırgat 

başının \ıj;lu alıyor_ 

Ba~ladı mı efendim ondan 
sonra her gıin ırA·at ba~ının oğlu 

s:ıla binip ırmaıtı ıı;eçmeye. Irmağı 
geçiyor ve her gün yavuklusuna 
~idiynrdu. 

Sakı da 
ya vııklu,una 
~:nayi... 

kimdi'/ Yavukluyu 
kim ulıı,,nrıyordu? 

,\ ma enayi sahiden enayi idi 
ha!.. 1 lcrke;; ona yiiziine karşı 

enayi derdi. 

Yarnklunun bu her günki 
~cphatı hiçare yavuklu ıçııı 

lıir azap oluyordu. Sanki ırgat 

başının o~lu sala binince ona 
alay eder gibi: 

- Çek bakalım ennyi.- beni 
gu '<' gilimc ula~tırd<t, onu ;;enin 
)'erine ben kucaklayıp öpeyim, 
derdi. 

ı•:nayiye, ırkat başının oğlu. 

lıöylc diyormuş ı;ibi ıı;eldi. 

Nihayet diiğün dernekten 
sonra. 'ıra p,crde~c Aeldi.. Güvey 
tarafı hep bu taraftıı eylendiler. 
Yatsıya doğru su ba~ına geldiler. 
Fakat mey<landa ne sal vardı, 

Jıc de enayi.. Belki ötelere git
mı~tır deye ha beklediler, 
h:ıbire beklediler... Saatlar geçti .. 
Gelin tarah suyun öbür ucuna 
toplandı, güvey tarafı ~u~·un bu 
uctındıı kıvrandı. Çare yoknı, 
enayiyi beklemek lA:ı:ımdı... 

Üç beş sant ı:onra suyun ii•
tiinde lıir karaltı peyda oldu ... 
F:nayi salla l!."eliyordu ... 

Enayi 'alla ıı;eldi, ama kıyıya 
yanaşmadı, ~uyun orta yerinde 
durdu, . intikam alıyormu~ gibi 
kahkahayı.ı güldü, ve salını 

ırmaj!;ın nJ..ışına kapıp koy.erdi.. 
su gibi akıp ğitti, kManlıklarda 

kayboldu ... 
Suyun bu yama\:ından t:rkck

kr küfretti, ıibiir taraftan kadın
lar lanet okudu ... Amn göYey ıı;er

del(e giremedi.., 
Sabaha kar~ı, bilmem hangi 

bucaktan bir ı;:ıl tedarik ettiler 
buı..aman içinde de kö · 

Odana mı~ 
~acide .' 'ntlel~di, ~kaklarmı 

sıktı 1 11.'ıthl bir hamleyle. 'açla.
rını arkaya doğru itti . 

Aceba ihanet etmediğine ko
casıl)J inandırabilecek miydi?. 

Bunu iinıit etmişti. Fnkat \1ulı-
~in: 

- Öyleyse benim odama gel 1 
deyince bu ümidi kınldı. 

Oda~ı! 

:\tuhsin ne vakıttan heri ada· 
daydı? Ne vakıttan beri aceba 
onu tarassut ediyordu? 

FAzla düşünemedi. Bir klılçe 

halinde '\'eTc llli~tlı, siıriincrek 

'1uh!'ine yaklaıjtı 3) 111, !arına ka 
pandı. Dizlerin! nkşavarak \ :ıl
varmaj:ta basladı. 

\cı hana \ 1 uh,in !... Hıma 

merhameı et. Sana pcrc.tı, ~di

yorum \lııh,in. ~nlıyor musun: 
havatımclıı bir ıondi~m \':tr'a 
o da cn ... in. 

Senı hir ·m e\ mckı~ıı rıırig 

ohrıadım. lnso haıı• ;\luh>in.Bul 

~lu emn> 

JON P 

Filmi <ıniimüzdeki ,, 

MAu .... 

ır.:::=-• ittihadıMilli .. 
T ürk sigorta şirl<eti 

arik ve hayat üzerine sigorta muanıel 
icra eyleriz. Sigortaları halk için m· 

şeraiti havidir 
Merkezi İdaresi: Gala tada Ünyon Hanı 
A.-<'ııı<'>;i ıılınınmay:ın .. hlrll-rdc lll'<'nl<' ıırıınııı~ 
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DEFTERDARLIK İLAN 
'•ıılık h:ö~k \ c Dağ \lıhalli u>kiıdarda hacc 11.sna hatun 

h:uıy;ııncuk caddesinde atik 2~ cedit 8h - ı!ıı 'o eırafı dh arl• 
üç masura ıaılı suyu muhtc\·i dajt m•h•llilc 7 o<.la. 2 salon " 
nunda bilinci kattı 2 oda ile 1 nrnbalık l"C fe, kınde ~ oda ve 
S3ircli köşk bedtli dtfaırn ,·eıilmek şartilc ve kapalı zarf ıısuiil< 

Taliplrr 1350 lira tcminaı mnkbuılarik teklif n.ımelcrin 19 $ 
tarihine kadar lsıanbııl dtfıerı.larhl!lnda mliıc<ekkil komi<>~•na ve 

Ağız kanseri ve yaraları 
esrar engiz sari bir htı 

Brezilyada Pemamlıuko ,ehri eıilıhası, aP:ızlarında ya 
bir çok hastaların muracaan kar~Nnda hayrette kalmı: 

kaç ay zarfında bu hasıahp;a rniihtcl~ ol.ınlar o kada - ç 

ki sari bir mahiyet kesp cımi~rir. Bu hasıalı~ın mcn~ci 

uzun tetkikat ve tetehhuatta bulunmuşlar Ye nih~yet Rio 
haktcrioloji hanesi, Bunun hıfzıssıhha kavaidi daire,inde imal 
diş fırçalarının istimalinden ileri l(cldip;ini h.-ktmi~tir 

Binaenaleyh istimal edilecek di~ firçasının intih<llwıd;ı 

dikkat ve ifr"ı h\zımdır. Her halde biolojik n: fen ııcıkıai o 
son derece hi ve temiz olan BIOX diş fıaçal:ırını tav>i) 
görüyoruz. Zira işbu fırçalar imal olundukları ande par 
kAğıda sarılarak lüh bir kutu denıniinde 'azedilir. Kılları 
uzun ve dayanıklı olduğu için seri \C mukcmmel bir 
temin derler. 

Ajlızın en mükemmel muzadı taııffiinü olan ve biitüO 
okzijen !'B.yesindc istihzar olunan ycıı;1ne diş macunu ol 
diş macununu d:ı her gün muntazcmen !<timal ediniz. 

macard . . 
Bapso ısı 
aıtasırun Istanbukla ııçan kuşa 

borçlu olduğo, bütün malının 

haczedilece~ duyuldu ... Irgat başı 

oğlunu vermekten vaz P;eçti. .. 

Enayi tam intikam almış oldu., 

düğün demek boıuldıı ... 

- Ya enayi 'I 
- Onun bir daha yüzünü 

ıı;örcn olmadı.- Salı ta uzaklarda., 

sazların ara~ında buldular." Bunun 

Uzerinc yeni köy ağa,ı başka 

bir sal daha yapnrdı. 
- Giden sııl ıı;eri gelmiyor, 

hari heni öbiiriyle ııeçir. 
Geçiremem: çüriıktur o ı 

Seltimi izzet 

yanından ayırma.,~eni hayatından 
uzaklaştırma.. Beni utma. sana., 
hlzmetçiHk etmeye razıyım \fııh

!'İfı ..• 

nır an •ustu, ,\lııh. in Cevap 
wrmcdi. ~adde denm etti. 

- inanmıyor mu~ıın Mırlı~int. 

~eni sevdiğime, ,ama Perestiş 

cttijtimc inanmıyor musun '! .. 

Senden ayrılır~am yaşa) amam, 
ı;cn~iz • amamın imkanı yoktur. 

ARlıyor, hıçkırıyor. yıizunıi 
ııöziınıi tırmalayıp saçlarını yolıı
y•>r. üstıinıi b:ı~ını yırnyıırdu. 

:\rnk SO:!. ·öylcnıİYnr. ıtırtla
ttınd:ı boğuk hırıltılar diıjtumJe. 
niyonlu. ııdada can çclti~cn. son 
nefe~ini vı-reıı bin \ar ,.anne

dilirdi 
l<cndinden ıı.cçmi,şti. 

Fakat buna rnj!;nıen c'inı 

yük~eltmiyur. hı~kırklarını ıuı

ma M ·alış"·or, inilti<ini kc ·iyor, 
baiıa-ı olup biteni i~itmc~dni 

dt·vc eliıl"n J<deni yııpı~ortlu.. 

SOGUGU~ 
RÜTU BETI 
VE TOZUN 
rahatsiılıklınıı 
tndlııld Yibfe 

VALD 
PASTiLLERi 

VALDA 
lımlnl l•tJJH Jı 
cleraoiiod• talep• 

Lise er ıniihaya;ıt k 
nıınılaıı: 

229 l lira '..14 kuru, hcd 
GaJ3ıa;ara~ List·,j pan-iv 
ve tımirıtt ~uhs.tın J 7 

gimiı aaı on yedide ih 
kılınmak ü•re bp•lı urf 
münakasava konulm ·sn•r 
ı..craiti an lan1;ık u7.n 

l .1 .. cı0indekt kt.ınnsvon kita 
racaatlnn ıllıı olunur. 

'ihayct tahammiil 
GerilC'n a ahı blrdenhi 
~etli, biiıtın vi.kudu tiıred 
yere yuvarlandı ,.e kım 

Gayri ;uuri bir iki ı 

·onrn h~reketsiz kaldı. 

* 
;\lulısiıı kısa bir an, 

ğını saşırmıs hir vaziyeti 

Sonrıı 'kan mı tuttu. 
ı;oydu, çırçıplak bir halı 

~a yaurdt. 
Saddc biraz •8 ki 

J)alj(ın ·yarıyordu. 

\luh.,in biraz geriledi, 
nmin pcrdL>Sine dayanı 

tan kar1'1mı, karı>1nın •ul 
nıkl;ırın:ı. renk~iz dııd 
haktı. 

:actdenın saçl~rı ılarnı 

Bıı ılarmadat:ın •:ıçl 
renk ız dudaklar. hu 
çehc . luhjnnı iı:11att' 

>t'\ ıli~ ~ı:vlcr<li.. \luhsi~ 

tti 
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MilliıeJin halka m hsus satlilesi 

la rı l.i~- ;~li ycıuedi. 
H·ığaz1çi ,;e Kadıköy 

v~· pudarı hir iki sefer 
yapabildiler. ·rran1-
\'H vlnr ütede beride 
k<!İ·a saplanarak pek 
ga yrınıuntazaın sefer
ler ~apınışlardır. 

veceklerini birden al-• 
mak istediler, fırınla~ 
nn önü kalabalık oldu. 

Kartal, Maltep~ gi
bi yerlere kurtlar indi. 

Henıen hu fırtına 
yakında din'4İn, yok.sa 
bir felaket halini alı-

ı\lemurlardan çoğu. yor. 
~-=,..-..~~----,--~~ Neyi bekllyor ? Kahraman olmak lazımı 

- Yahu lıt>ın oto- Kadın erkek bir ara-
n1ohilin1 çalındı diyo- da eğlenildi~i sırada 
rsuıı. Heııı de ellerini Laınia hanım dedi ki: 
kaYusturnıııs ot uru- - Ben ancak bir kah-, . 
yorsun. ( lidip polise ranıanla evleneceğim! 
müı·acaat <:tscne ! Yanı başında oturan 

- (:alan adanı ta- Kudret hey, arkadaşı
bi tanınnıaınası için 
yeniden hoya \•acak. nın kulağına eğildi: 
Bovcısın da ter · teıniz - E.<ınsen onunla ev
ete" geçireyiın diye lenmek i~·in hir kahra-
bckliyorun1. ınan olınıık l:\zını. 

Bakalım bulabilecek misiniz? 

14 -

Yeni okuyanlara lazım ilk 
kelimeler *l 

Bahçevan, Camcı, BakkaJ 
Şapkacı, Çiliı1gir, Dıvarcı-: 
Sarraf, Se1nerci, Terzi, l'e-

au avcı iki arkada,ını ka)"ltCtmlş arıyor, .. ız de ı _Degir'?cnci sokakta, falı.at gelenler oau rıırc· nekeçı· Do·· şemecı· Rağ·cı 
yardım edin, !tulun 1 mıyor, sız bulup cösterlo 1 . ' ' • 
__ _. __ T_U_H_A_F_F"4._IK .... R_A_L_A_R _____ Saatcı. · 

istasyonda 1 sız mı,aatrenlzml? 1 Kendin mı 1ıyıyorsun? Mimar. Mühendis, 
Ahnıet Bey Mehnıet' Birisi t:"skinıis olan Bir taktın ahlakt Doktor, Ça1g1cı, Ressam. 

Disci. , 

1
. BeyJe hirlikte Anka- setresi g-ürünn;eınek nasihatlar Ya7.at·a k 

ra)·a o-idiyortanh. ·rren · · b. Muallı·m Hoca Banker Tu·· c t-t ıçın yaz günü kaput havatııu kazanan ır , , -
istasvonların birinde • giyiyordu. Bir nıeclis- nıuharrire terzinin K · S 
durduğu zaınan Ah~net te bunun sebebini sor- biri: Car, . OffilSYOllCU, atlCl: 
Bey tanıdıkJann an dular. H lk d·x-· . Al S t B F t birine rasgeldi: . a a ver l5tnız ıcı, ene ' ono, a ura 

·rarudıJtı sordu: - Biraz naınizacun nasihatları siz niçin Defterı"kebı"ı·, Kasa. 
- r asılsınııı, ivisiniz da ondan! Divince ha- yerine getirmiyorsu-

inşallah. • · nuz? l)i,·ince ınuhar-
zu· bulunanlardan bi-- Çon ~ilkür... . nr : 

1 • ) Hunları giiıeke olı:urııa ya ı;alı21u ııııuıumı bılm ı.iiti
tııY k~lımel&ı vır. hı\yüklffl'iniıe, l:\mdıklannır.a ııorun 

- Hanını, çoluk çocuk... rı: - Ya sen yaptığın 
- Onlar da iyidirler. Kt•n<liniz nıi ? elbiselerin h c jl sini 
Dütt .. t ! . dedi tren naınızaçsınız yoksa se- kendin ıni giyiyorsun? 

kalktı- Mehnıet Bev t · · ~ . denıı"ş. · renı7. nıı ! deınıs 
de hayret içinde kaldı. ' Oda kUçUkmUf 
Çünkü Ahınet Bey ne Otelde Hanın1 (hizmetçiye> 

evliydi ne de çoluğu ı;o- Beyiın iste sİl'.e Baksana kız burada 
cuğu vardı. bir oda. . . Kendinizi bu havada hiç J:.! de-

-Yahu herif seni tıpkı eviniıde zanne-. ı·ece hararetle oturu-
evli ve çoluklu çocuklu deceksini7. I tur ınu? Su sohava 
zannediyor sen de hiç _ ı\ılıaıı 

1
•
1
• .... e<le- 1 . t · • 

bozınadın ? • ~ lır az <K un at. 
- Varsın ır.annetsin, riın başka hir oda Hizınetçi, - ı\n1an 

şurada durduğuınuz verin. Evin1e pek ben ctendin1 oda zaten 811 karda, fırtınada evde 

iki dakika içinde herifle .zerse an IY.tn karını küçük, fazla sıcaklıJtA lıııir şey uaııttum • fakat derttaı 
ne uırnttııtumu hahrlıyamıyo-

boğaz hoX-a7.a nu gele- da karşın1a çıkar llive dayananıaz <liye kor- rıım • 

k 
6 - Öyleyıe nıuhaklı:alı: lıafı-

-Yahu bluıetçllertme kabll 
detil rafadu yumurta plflrmeyi 

ötretemedlıll, lıep katı p(flrtyortar 
Benimkller katı yamurta 

pifocolı: kadar durıııadaa kaç.
yarlar ya 1 ce tin1. korkarını. kuyorunı. zaıu unutmus~undur. 

' . - ·- ~ - - - - - - 4 

•}lı- Radi um '"l~raş bıçakları hakkında müşterilerimize mühim bir izah: 
"'s""'p_e_c-ıa-lc-m-en-t""'a-~-rıq_u_e_e_p-ou-,.'"' l'icarethane111İz sekiz senedenheri 'fürkiyet.le :-.at:na.kta olduğu \'e alanıeti frırikası da ticaret haneıniz ııaınına Spl!.ciakrııent ıı~rıquee pc.u• 

Eta~lısst'ınent Lampe f\adiıım nıüseccel hulunan Radiunı 'fraş hıı,·akhırının piyasada taklitleri n1eYcut olduğu hir çok defalar il<\n elıni~ ve Etalılıssf~ıır lampl!. f\adiıı"' 
O Q Ü hıçaklartnuzın üzerine Fransızca (Radiun1 lanıhası ticarethanesi için inıal cdilnıi,tir) ibaresini taklitlerinden tefrik O 0 O 
Staml>ou.l- Gal4ta. ıçın yazınıştık. Ahii.·en eski ba~·iiıniz Piyer Pirİnlvan elendi tarafindan Radiun1 traş hıçakları hakkında Stıım'1oul-Galat.. 

gazetelere ilan ntrilınekte olduğunu haher alınaklığ'ını;z ÜZt:"rİne n1uınaileyhin il:t.nında zikrettiği ınüşteriJe~inin 
birinin ınağzasında Birinci ceza nıahkeınesi tarafından ınüsadere edilen hıçaklann bilcüınle alc'uneti taıuaıncn biziın bıçaklara ınü~thıh olduğu Ye hatta bıçakların 
üzerinde dahi Fransızca (lıadiun1lan1bası ticarethane~i için imal edilıniştir) iharesi bLtlun<luğu hayr~tle görülnıüştür. Yalnız hıçaklrın kutuları üzerindeki bevzi 
:ıltın ıTnktc ,·c üzerinde Ra<liuın isn1i nıuharrer bulunan hendiyeler hiziın bıçakların hendi~·cleı·ine benzenlen1ektcdir. Rinaherin nıuhteren1 mü!:'terilerimizin ga~·e"tle 
n1i.iteyakız. l~ulunnıalar~nı ve yahanc! ellerden. bıçak alnıan~alarını ehen1n1iyetl~ tavsiye e~leriz. -~ira hu lak!i~_hı~akl~trı sa~~nlar l~akkında kanunen (azını ğ·elen 
ınuanıe\eyı ıcra edecegız. Bu hapt.."l fazla ınaJuınat alınak ısteyenler doğruca tu:arethaneınız<.· nuıracaat cdehılıı leı · :81ıın1 e~as Radıun1 ustura hıçaklarunı7a gelince 

pek yakın hir zanıanda frıbrikanuzda itnal edilerek hu habttt dahi ayrıca gaT.etelerle ılan crhlecektir. 

MİLLİYETİN EYLENCELERİ I 

B ı gilnkü yeni bllmecemlı: Dünkü bllmecemlda 
Soldmn sata : halledllmlf şekli 

l \'ahıi ha)\111 ( ~) 
" ,\otn ':!) • 1 idı ( :! ) 
.ı <."•lı,ın;I- \ .ı \ 
+ 'iu (\lı \ınıul•ıncıı-up (IJ 

8 - \yı Y"'"'' (l!J Nrna l ~) 
q zc,kii sefa (7) 

Yukardan •şatı: 
:ı - <"•mhızlık -.pılan ~·r ~~) 
4 llir nrvi hıılıubıt (~ı 

~ \ c;aiıi n.ıUiycden biri (~) 
o - 'l'ımamlanııh (~) 7 C.'i~ne <mri hıt.ır ( l! ) ttir 
~ - i likiı·e 'iı:;ı<ı (I!) 

Sahihi ıılduj!;unuY. -•ı .!\ l! (;tir&lıatelmeh (<I) 

lstanbul Ticareti bah
riye müdüriyetinden: 

Kıırttdeııız Bo~•zı haricindeki Fcııor <lub:ısmııı mev~iindeıı hoııuı~·ıı U.hri
l'Ina ilı\n olunur. 

1 

Radium Lambası ticarethanesi 
~~~~"~~:-ı·,--------;;:---------------'i"::::======-

OOKTOKUNUZ ~ Bel ağrısı çüncükolordu 
Sixe d.ifecektır ki 'TiıH ınint ,-ı\·rıı 

auzu ltlftkil< ı.11C11L ıue. .t( ı c '"ita· 
mini fada hir -ııttiir. C!l ,:\K.'0' YC 

dı.amiııi çok lllCI ıJı 11111Kirrc-<l•ıı 

nıuıru '~ mıol~atlı l•r ıııNını "d"' 
dfr. l~ır bımıııı içiııdırki hıı· çı•k ıh• 

""'"" ço.:ui.iawu ~lıl;..ıı il& l lerltt. 
\ u nmozı rerd>il~ti<ıig <1• m!ikr· 
ınmcl ııı.lıdır. Faıf• uf ,ilılt i\·iıı 
ıcıımeleri lıulunın ( f. \. \nal ,·o 

~ Sirıtik ağrıları ilanatt 
) •Kolordu kıwtı llıtiııt.ı., i9in •ek" 
] ilin loilu barhunı·ı fuuhNI pıtY.crlık 
) •urodlc nıübı•·u edlle<.-ebir. l'a•ırl•· 
) jtın ihıı .. ı (1 ;"11>11"" ıııritıinc ID<İ· 

) Blldlf~ .-ı-ı• icra e4i· 
l ''''"'• •-• .,, 1·yı 1.... -• L ·•I Jecekıir. Taliplerin şartname •« nıa 

'\AN ....,..,., t Rll•- 9'U.tl't'• Oll& t.,_ t ] nıun.,;ini gönn..tet'I •·o (ftirali. için dt 
"'- rc•m te lflltı rnua 'Te!'ld ihıledc 
uu· ........ Yer.ııı komi,yunuınuıda htl'.lr bulunmilan. 

• 

liWrr\:1 ... t liınit· ı (' mucıcut pil ta 
J:i:utu:.u 15t.nl ıı1 fı~ 

~--

ı:ıibba mıılıadın t 'e Turnıı Cemiıetin

den- Ku Per,emlıe ıık~umı Hriktd. L>l~n h;ı 

loınıız muiıalc!eti h~\ a ılolA)'l<İle i{Ari ahire 

' ' Spirosal ,, mahrüıü ... 

~ .ğrıları dtrhal t..ı..m ed.ı-. 

İstanbul İthalat 
• 1 Müdüriyetinden: ~o=-~:::;J=t::--d-:-~~.~~~l~l~~~~~.~.~~~~ ı ... ıaıj:,lı lrhalat c.t11nru;t.ü dm d ~i hc,·cti tc-ttt~•\'.e c\Jı..:ı zcı"ınıı c 

Gümrüğü dıığln tehir ellilml~tir. 

ev e emıryo arı ve ıman- ""~eııea~ \ ınııiılı ~'.! ıncırc llllll'lhhı mu mul;:ı\·\"a ıntqamnıanm fcrti 
" , ile üç ı<ltı hcf.frın >1n<laha H ı 1 adcı Haı Se1'9tı " ü~ adcı P•>(ll< 

ları umumı ıdaresinden• nıu,.ycılc \C müo•kı-a kanununun IS ind mıdJe,i nıucibıncc pazırlıkl• 
• muha) .ıil \ c 10111 cttınleccA"ıııc..lt=n hı• o1aol•nn olhapulı ~irt1uın1e,,.ini 

llıntorııaf• ıc lleriııcc liıııanlmndıki •ntrqınlara _.zcdileck "''"'ı.n !:"<•fmek \t\llli mliııakası ıarin edilen fi 2-9::!'1 tarihint mü,adif çırşamb.ı 
alınacak lıc..:retlerc nıah_. .. tlı.. t.ılınak \"t:: l .l Q~ıJ Larihin<l~n itihıreo cathik edil ı:;ünlı .... un cın di•rttt: de ınuJiırU} e L:k:~ t.:omis\·oı:ı:ı. müncaıtlarr 
nıcb. üzere ( 100+ ) numaralı mlJ\ai-kıt fe. kıleıle hir •ııtrrpozıj uırifc,i Türkiye cuınhurlyett Tütün inhisarı lstanbul baş 
ihdas t'<lilıuiştir. müdüriyetinden: Varın da han fırtınalı olur "e ttitiınciı dukkAn-

l:'ıv.I• malumat :Uıııak ıe ı·a bu tarifeden redarit.. cuı.ck btcıcnler i.ıa· Jurı kapalı bulunursa mııracut edrcek ehaliyc depolarımızdan 
syonfar ıe anbadAr müdtirHMtrlnc 11\ücacot ttm~lidlrlır. L'mıım1 JclıKe oerılccnde surctlle mıınullt ,-•rtlm.est memtulara tehlll!; cdilın'-th. 

Z.\Yl 
\lull{:ı. ikind reeli! mClfotti~ı 

doı in~ al~yının hirinci tahur 
ikinci hiilüli. miilılzJm >ıtnhi ~ehit 
l lhkkı dendi mal,ıtumıı .'\li , u:ını 
efendi nKmınA Fatih ~ulı~>indcıı 

l +281! lira ııuıneroııile alın;ıkta 
olduıtum ınaa~ nı~.dani mi ;ıayi 

Lykdinı. Yeni,-ini çü.arncagınıdaıı 
hiikmü olmadıguıı illıı ederim 
Fatihte . ·ı'icncııd;ı l'ırın >ııkııl(ııı 

da ;ı mımerolıı hAııedc 'a,i} c-ı 
Fitııal. 

( >pcrıtor 

HALİL "'"EZAİ 
BASUR MEMELER{ 
Fbıul 'c sırıcalırı ıtme(j \ :ııtJı ımc· 

liı ll'Jt. cl<ktıiklc tetlnd '~ hilcüm(c 

aıuclı~ati kra eder, Op;lcılcn "'"ıı .. 
l)i•~n yolu Acı l lafl'IJ.111 . ıı. \!fi 



~ 

ŞEHiR. MEMLEKa VE HARiÇTEKi VEKA Yli GÖSTEREN RESİMLER 

, 

• 

• • 
• • • 

Bir kaç günedn beri devam eden kar S<>koklart tcmamiyle kaplamıştir. Karlar erimek şöyle 
dursun günden güne irtifaını artırmaktadır. 

Yerler kaydıgı için her gün yüzlerce kişi düş
mektedir. Bastancılar bunu firsat adderek so
kaklarda ucuz fiatlarla bastan satn1aktadırlar 

Son kar dolayısile şehrin bir çok yerlerinde ekmek ve et nedreti 
başlamıştır.· Bunun üzerine öküz arabaları ile un ve otomobillerle 
et nakJedinıcğe başlamıştır. 

~~~RPertusin Şurubu 
Cıhazı ıenelfUsl rahatsızlılı.lan ve bilhassa botmaca, ölı.sUrUrU 

müzmin ve hat boronflt nefes darlığına en mUesslr bir deva 
olarak etibbaca tavsiye olunmaktadır. 

BUtun eczahane ve ecza depolannda buluaur. 

F. TEŞNER 
potstamda eczayı Tıbbiye ve mUstahzaratı kimyevlye fabrikası 

-~~~§1§~1+1~• 
.. Tüccar ve Banka memuru .. 

olmak için 
Beyoglunda Kabristan sokağında Amerikan sefa-

% rethanesı yanında, Amerika n lisan ve ticaret ~ 
dershanesine müracaat, Program meccanen verili r. 

Emanet köprüdeki karlan düu temizletmiştir, kaldırımların karları 
temizlenmiştir. Ameleler de caddelerc_lc halka yol açmaktadırlar. 
Fakat bütün bunlara rağmen kar mütemadiyen yagmaktadır. -:-

,\t üdürü: Agop Pakradunl. 

:Oltii-o~r. m ı+u+ı "~ 
l\ar, :tile sahiplerine endı.ıe ve çocuklara nc·z ~ rıc ırdi. ('uı.:uk l ar J..:ır t•JDll < ı\'lanıak. J." ı z.ık 1 aYm" k \ r ı. nr ı 
~aklt eçir;n rlar e\ lerı f ıı ' ıa' \'deri mü ait ıları , le it hftr tnpu o ııamıı l .l'lır. 

8eyrıs P f ff ı n 
Ayvalıksür'at postat ı 

('.\l~:RSI:\) vapuru ~ Şuhac 
Salı 1 7 de Sirkeci rıhtımınd n~ 

hareketle Gelibolu, ~'anakkak, 
Kiiçtıkkuyu, ~~lrcmit, llurha
niye, Ayvalıjl;a ~decck ve 
dönıi~lc mez.kı'ır iskelelerle bir

likte Altunol u~a ujl;ra)acaktır: 

Gelibolu için yalnız yoku 

alınır, yuk alınma/_ 

T rahznn i~ i nci postası 
( A ~KAHA ) Y: qoııı ıı 

7-2-929 Pff..,mıhı~ :ıks: ııııı 

Galata rıhtırııı;ulan lıaı :ı·kı·l e 
zoıııı ıı luak, l ıwlıofıı, siııo j>. 
Saınsıııı, f1 rıw, l"aı-a. ( lr
du, r.11\,,•nıı , Tı:ılızıııı , 
Rize, 1 l opa~~\ ııi ıle;»)k Ye 
döııii~te Pazar is kı>lı•sıv '~ 
Tiizc, Of. Sii rmrnc, Tralıznıı, 
Polathaıııı, Timhol ıı . <:im
son, Ord ıı, Faı~. Sanısıın, 
S!nop. 1nebolıı ya ıı j!ra ~'flrak 
ıı-e'erekti r. 

İLAN 
5 Şubat Sah gü niı Mcr:;in 

Sür'at Postası muhalefeti hav~· 

dan yapılmayacaknr. 

ilan 
5 Şbıt Salı A yvalık Sür'at 

postıı sı mu halefeti havadan 

yapılmayacaktır. 

Galatı koprü başındı merkez 
· acentesi Beyoğlu 2562 mesadeı 
hıını altında hususi dai rede 420 
şube acrnıe lstanbul. 

• 
< . ... . ~ • • 

ji KİRALIK SAYFİYE· 
it lSTENfYOR 
~ Derhal kiralanmak Uzre ! 
l( Boğaz içinin Balta limanı, l 
)[ Emirgan, Boyacıklly, Kireç • l 
I burnu ve Kcfellköy tarafla - l 
lf nada dört beş dalı...ıak b' 
ii Myftyo ara1r1ycı.t.. yet ~ 
" zetestacıe .Nail beye :munıı:ııat 1 olunmaııdır. • ;; 

O :t=::-:-:>e-T:tef1 =: O 5 m:• 
DOKTOR 

İZZET KAMİL 
Emrazı ciJdi ye, Frengi, yeni ve 

t$ki belsoğukluğunu e,asfı tedavi 
eder. llıhçe Kapı, Şekerci J lacillckir 
karşısındaki aarumanda 2den O,Sğ• 
ladar. 


