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Ka akı bastı 
Istanbul müthiş bir karfırtınasının hükmü altında .. 

' 
l 
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-Vapurlar, frenler seferlerini 
yapamıy r. Tramvaylar, oto
mobiller flÜçlükle işliyebiliyor 

telttraf ınuhaberatı durdu •• 
• 

/A·i zct(Ja/lt cloızcıtctk öleli( 
M i il i u a g u r ı o r ı nı ı z ı i nı o n ı ara i it i c a ettiler 

~ Kar tipi i bugün de ya
rın da. devam edecek 

/j Atlahlan büyük bir tehlike 
1 
1 
1 
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Kış bir f el ak et halini aldı 
Ateşsiz ve ekmeksiz kalan bıçarelere 

1 . ~. y_ard~m edin 
Iı1alıal1mct Hımaveı
etfal gibi cenıiyet ~re 
Vereceğiniz beş on klı-
ı:uşla y~zl~rce. ~a':al_
Yı sevındırebılırsınız 
"h Va~ıt ,, kendisine bildirilen 

arnıyetli insanların isimlerini 
llıernnuniyetle neşreyleyecektir 

Dün İstanbul ~imdiye kadar 
hiç görmediği bir gün ya 

~adı. Birkaç gi.in C\ el yağan 
kardan sonra kışı' atlattığı· 
mızı tahmin cderkcıı iki gün 
eYcl ba)ıyan şimıtl. havası 

dün büsbütün hızını artura

rak endişebahş bir ;cklaldı. 
\C şehirde her şe)i altlist 
etti ve herkesi dondurdu. 

Ha va değiıti .• 
Evelki gece hararet (-3) c 

kadar dlişmiiş ve dün sabah 

çok sılµ bir poyrru4Ja yağan 
l.;ır şehir ve limandhi scyrii 
seferi müşkülata u ratrnıştır. 

tr4mvay da tılemiyordu 
Sabahleyin işlerine, dairele

rine gideceklerle t:kteplcri

ne gidecek mcktepıilcr, tram

''ayların patinaj yaparak iş

lememesi yi'zünckn saatlerce 
beklemişler ve birçok yerler

de yaya yürümek mecburi
yetinde kalmışlardır. 

tek vagonlarla nakliyat 

geceyi otellerde geçirntlşlcr

dir. 

Açık denizlerde 
Fırtına açık denUJerde bil· 

has.sa, Karadeniz, Marmara 
ve Akde!1isde çok şiddetli 
bir surette devam etmektedir. 
Ne beklenen vapurlar gelmiş
ler, ne de gidecekler gidebil
mişlerdir. 

Gelmiyen vapurlar: 
Akdeniz ve Kara denizden 

beklenen ve henüz gelmiyen 
vapurlar şunlardır: Oi!rilans, 
Luifcrsine. 
( Alt t<ıra!ı 2 inci sayılamızdadr J 

Ne yapalım? 

Gi.ilmeli mı, 
ağla~alı mı ? --

Rusumattan şikayetçi 
olanlar ~rasında 

Biz de varız 
Gazetemizin bir köşesin

de ekseriya iki satırlık bir 
haber görürsünüz. 

Falan yerde falan olmuş, 
filanca memur filan yere 
naklolunımış. 
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Troçki nerde ?-
-------- - -----

Geleıı haberler biril)İriııi 
tll tlll ll )'Ol' 

Bir telgrafa 
~öre bugün 
sehrimlze 
' 
gelnıcsi 

I:izım 
Sabık fu! 

ihtilal reislerin· 
den Troçkinin 
seyahati cidden 
çıkılmaz bir 
muamma halini 
almıştı. 

Büıiiıı AHopa 
efkarı umumi
yesini aldkadar 
eden bu mesele 
hakkında alınan 
haberler tama
mile birbirini 
nakzeder mahi-
yettedir. 

Troçkinin İstanbula:ın geçerek 

Almany~ya' gideceği ıe Be~lin 
cirnrında ihtiyarı ikamet edeceği 

bildirilmişti. Dün gelen bazı tel
graflar Troçkinin lstanbula mü

teveccihen Batumdan hareket 
ettiğini, diğer telgro.Harsa Mos -

kovaya müvasalauni bildiriyor. 
Şehrimizdeki ruş maha!ili bu 

mesele hakkında tam bir ademi 
ma!Omaı beyan ediyorlar. 

Troçkinin 29 kanunusanide 

Baıumdan hareket ettiğine inan

mak l~zım gelirse bugün şehri

mize muvasalaa beklenebilir. Fil

h•kika soı'yet seyri sefain kum

panyasının Krozniflot rnpuru ayın 

29 unda Baıumdan hareket et

miştir. Vapurun dun şehaimize 

muvasalau beklenmiş fakat gcl
mediğ'i gibi akıbeti hakkında hiç 

Bursada 
Muhakemeye 
devam edildi 

bir naber alınamamışar. 
Troçkiye dair dün aldıtım 

telgraflar şunlardır: 

Berlin, J ( A.A ) - Troç t 
kinin Almanyada ikamet: etmek 

niyetinde bulunduğuna ıhir ·ecneb 

menbalardan çıkan haberler bak 

kında resmi mahafil Alman mc • 
murlarının ne Moskovadan ne d 
M. Troçkiden hiç bir vize ulcbi 
almamış olduklarını beyan etmek• 
tedir. 

B<rlin, 2- Moskovadan gdeR 

bir telgrafa göre Troçki Turki• 

yeye müteveccihen ?.lloskovacbn 
hareket etmiştir. • Londra. 1 - Batumıfan tel • 

grafla bildirildiğine göre Troçl<i, 

29 kanunusanide bir rus vapurilo 
lstanlıula müteveccihen &ıumu 
terkeımişcir. 

• 

inkıta 

ti l\ış hiı· fel:'tket halini aldi. Doıı-
llı·aıı s • k ı 1 .. • k· , · 01;11 , J\amcı ayan ruzgar, 
•il Sİ' ı. r 1 'ı . · ek • ze uu ıe al\eli ateşzız ve 

lki Yaı;onlu tramvay ara
balarının tek olara'. işlemesi 
ye tramvayın uzun fa>ılalarla 
gelmesi tevekku[ mahallerin

de birçok karışıklı,;a ~ebep 
o muştur. 

Akram üstü 
Kar, fırtıııa hiç kc>ilıneden 

bütün gün deYam ctmi.ıı, bil

hassa dlin akşama doğru pek 
şiddetli bir hal almı~ur. 

Bilir misiniz bu iki satır
cık nasıl ve ne zahmetle 

alınır, kısırganılır, bilhassa 
bir kısım dairelerde sebepsiz 

~ere çıkarılan ne manilerden 
sonra verilir. 

Şahitlerin ifade
leri muhimdir 

Var mı, yok mu? 
Ankara, 2 (Yakıt) -

V unanhlarla cereyan 
eden m iizakeratınııı · 
kıtaı hakkında rcsoıi 

nıalıaf ilde ademinı:ıh( .. 
mat beyan ediliyor. 

lıa~leksiz olarak karşılayacaklari 
ırkıtnııyor mu '1 n· . . 

kıı .. ~r Yiraııeniıı buz gibi otfasmua aı;lrktarı aglayor, soğuktan lıay
ıııaİ,';, ~0<·uldarına ba karak göz yaşlarını içlerine akıta akıt anıellıl 

·llrı bekleşen analar, bahalar olduğunu dıışuıımnyormusurıuz 'I 
Yardım edin 1 ııw 

r·--~ııııı..;
1

.;;.Y;.:0~rı~ı~z ~: _,.!ze~rı~g~r~ıı~ı -~d~(·~ğ~i l~s~i ı~ri~z~;-~ı~ıı~ii~t~e~' ·~·tz~i~ bir bütçeniz, arı cak 
kcndi.ııize yetecek ka-

Yardım edin l 
B lir kaç gündcnberi kış, 

)\Jf' 
un dchşctilc •chri -. . 

lor1 g· mızc çöktti. !\ar fırtina-
, %k 'e 

"1r<Jı. lluç azıırıık don tarafı 
l•rc h 1• '-g~r, buzdan bır tcs -
k a tndc uf k . 
<ırkun tı lırı biçiyor ve 

S. ç naraı ı · •kakl:ır ara haı kırıyor. 
lıaı da nrıık ·· e gc'-" _ yurunmcz bir 

"'I. \ a~· k Yrrı1.:r<.1en aan ar, rüzg:ırın 

lıkçe, haıaknldır~ıkları ile birleş
k~Lırııe k ' ) uruı en kar taba -

\ , 3P:ınıyrr 
tniı· ;. 

aı lıu·· .. ıır harp içindc"ı"' 1'· b' tun k , •·· a ı· 
•duck .. uvı•ctkrini scfcrlıcr 
llu ıısıuıııuz, 

gun Yu .c çullnııdırdı. 
1 ıııı y1>1I • 1 
<it, lckıek a ış C)en \npur-
Olar;ık • .. 0 da pek seyrek 

blıtufen 
ırın hi tranııa~lar belki 

e. ki· ru,;, depolarından çıkamıya-
.'chrinı; . 

crı l . <ın hali malum. B· 
)Jr ruzg~r b' ıraz 

d.tJ; Y•~ın 1 ır tayfuna, şid-
d 6 ur ar azg 
muıor. il . · ın tufanlara 

'-- •ledıyesini b" ... k 
u~ u tc. 

sisata başlamaktan meneden fa
kir bütçeli bir şehirde hAlkın 
halini tasvire ne ltizum vari' 
Toprak kalini kar ıabakalarile 

orıiilü. işçiler, biraz da kuşlara 
benzerler. Onlar da gıdalarını 

toprak üstünde çırpınıp didine
rek toplarlar. 

En cılız lıütı·eli ailelere varın

caya kadar herkes elinden gelen 
yardımı esirgemezse kışın gayzına 

aramızdan hiç bir kurban ver
mış olmayız. ITalkıınızın hassa- · 
sıyetindeki asıl darabanın, biça

releri yalnız bırakmıyacağına 

imanımız var. Bu imanla dır ki 

onların günülıcrine hitap ediyor, 

daha doğrusu bu hitabı onların 

heyecanından bize geçmiş bir 

ilhamla bir ayna gibi gene ken
dilerine aksettiriyoruz. 

~ 

dar kazancı ııız var. 
Fakat bir ı:r .. ı da, ) :ırıııı 
lira da, hatla oıı kuruş 

ta veremez mi siniz? 
On kuruşu nrı·eye 

sarfetmiyorsunuz? 

Yardım edin! 

Hiialiahmer Himayei
etfal 'fopkapı fıkara 

perver gibi hayır nlİİ
esseleri var. lOnlar si
zin bu on kurusunu-

• 
zu cligerleri ile birleş-
tirerek, yiizlerce ha
yat kurtaracaklar, bin
lerce fakiri sevirnlire
ceklerdir. 

Yardım edin!· · 

. 'e tramvaylar nı.: otomo

biller ve ne de sair vesaiti 
nakliye muntazam i~liyc\ıil

mişlerdir, 

Tipinin yaptıkları 
Tipi halinde ynğan karın 

ri.ız~:lr tarafından <lağıolması 

caddelerde yaya yürümenyi 
imkanqzJaştırmış ve !'azı yer

knle •t:ı: bir kar olduğu halde 
rıizg~ra maruz kalan yerler 
bir metrodan fazla karla ör
tülmliştür. 

XH1kanların hali 
Karın bu şekilde. ) a~m:ısı 

)'iiziinden camckansız dükı\n
lardan eksuisi açılmam~ ve 
açık olanlar da mütemadiyen 

ellerindeki .'Liplirgekrlc kar -
lan temizlemişlerdir. 

Lim1Jnda 
Fırtına limanda daha fazla 

tesirini gösterıni~tir. 

Limanda bulunan blitiin 
vapurlar demirkrini taramı~lar 

fakat bir kazaya meydan 

verilmemiştir. 

Civar sevahil seferleri 

Kadıköy ve l3oğıı1.i<;i va
purları öğleden evci ara sıra 

işlemi~lcre de öğleden sonra 
Çok kesif olan tipi ytiz(indcn 
hiç bir tarafa vapu hareket 

~dememiş ve deniz a1ırı otu
·ranlar çok müşklil mevkide 

.. ka!fuışlar, bir çokları dün 

Bugün size bir havadisin 
hikayesini anlatacağız. 

Vak'a hakikidir ve birkaç. 

gün nd olmuştur.Dinleyin: 

* Bir muharririmiz ve gazete-
mizin fotografçısı bir kaçak
çılık meselesi hakkında tah
kikat yapmak üzre lst.ınbul 
Rüsumat Muhafaza lılüdür
lü~üne ı'nüracaat ederler. 

- Bir ıeyden malQmahm yok! 

Oradan kendilerine böyle 
bir vak' adan nıalLimattar ol
madıkLırı söylenir. 

Arkadaşlarımız İtlıalı\t ınü
dür[i Nimet Beye giderler 

ve kaçak bir malın resnııııı 
almak için müsaade isterler. 

Be1anat veremem, amirimden. 
mUaaade alın. 

( Alt taralı 3 üncü .. yır.da ] 

Burş:ı, 2 (Yakıt) - irtica 

nıaznunlarının muhakemele

rine dernm edildi. Bazı tes

kereler okundu. 

l lidayet ~·c bazı kimsele
rin divanı askeride alınan 

ifadekri okundu. Hidayet bun

da Kademin, Bursada parası, 

~iJ;\hı Ye büyük adamlardan 

azası olan bir teşYik kuli.ilıli 

bulunduğunu, buraya bir 
kere gittiğini, kendisine bir 

şey söylenmediğini söylüyor; 

Sait, Kademin cephaneligc 

gderek balık avı için bir 

bomba istediğtni ifade edi

yordu. 

Kadem inkar etti. Şahit 

Ahmet Beyin ifadesine göre, ' 

bir gün Sabri; Lı'ıdiye teşki

h\tt1ln bahsetmiş, LLİtfi de 

Ahmet Beye : "Neler oluyor 

da haberimiz yok, Cemal ku-

mandan olacakmı~ ! " demiş 

ve Ahmet Bey de me>ekyi 
Lutli vastasilc Ctmakkn tah

kik etmiş ye derhal poli<e 

haber vermi~tir. 

Lurfi inkar etti. 

Diğer şahitler· gelmemiş-

lcrdir. 

__.__ ·- --- --

Günün huıasası 

Dahilde 
Almanların Em-

den zırhlısı şubaun . 
onbirinde şehrimi~ 
ze gelecektir. 
[ Yazısı 3 üncü sayıfa:ztfa J 
lf Şubat maaşıt ev.. ' 
ziatına başlanılmış- i 
tır. 

• Ticaret odası 
kongresi ayın se~ 
kizinde toplana ~ 
caktır. 
[ Yazısı 4 üncü sayıfadoı J 

Haricte , 
Kış, Avrupada 
bilhassa Alman -
yada şiddetle hü
küm sürmektedir. 
* İspanyada isyan 
hadisesi münase-

150 hayvan boğuldu betile tevkif edi-
Aııkara, 2 ( A.A ) - Jpsala 

1 
!enlerin adedi kır

civarında leyezaıı olmuş, 150. ı!ı.ı kı bulmuştur. 
hayvan boğulmuştur. l --



Alemdar Mustafa paşa 

,-.-~. AY ffil ·~~~~~~~ 2.4 ~t~• 

ı:ıadı~ah ııanıazday·dı 

1ı ,~ar 

Fakat şehrimizdeki 
sıhhi müesselerin An

karaya nakli 
Bugün için mev~msi& 

[t'sunh b. · Ci lı\ ıım11.dadır 

V.a.puda.mnız limanlarda 
Seferde bulunan diger milli 

'xpurlnnn her biri i bir li
mana iltiç,ı ctın1~1crdir. An-

Beyler .Ağalar, delıjelli sadra.zaının öuüudt'l addolunuyor \ calya, rimrt Yapnrları Karl\-

safolnlli;Şlar padışahı bcklirorlardı =---ı lıigada,_ lzmir Y:ıpuru lzmirc 

Yeni Padişahımız ga7j ve 
cihat ile dü ananı memleket
ten çılrnnnak istiyor. Düş
manı tepelenmesi, memleket 
i5lcrinin duzelmcsi Yüzera, 
vukct:ı \ e i) nın itttifahına 
b.ığlıdır. 

Burada iuifak edip mem
leketi kurtaracak şeyleri söy
leşelim [ıJ.» 

Mecliste hazır bulunanlar 
Akından ustik ettiler. Akıl
bnna gelen tedbiri söyle
diler. 

Bir ittifak encdi yapıldı. 
Mecliste bulunanlar tarafın
dan imza edilmesine karar 
,-erildi. 

Bu senet a1u maddeden 
ibaret idi. Alemdar etrafında
kilerden başkasına danışma

dan vurup kırıcılığına mani 
o)acak fıkralan vardı (2]. 

Brıti'ın erkan ve Ayan scnet
kki taahhütlere riayet cmıcğe 
mecbur idiler. 

Bununla beraber, birinci 
madde Sultan Mahmudu 
ly~nlann himayesi altına alın
ım~çasına kuçültüyordu. 

Meşveret meclisi ( DcYlet 
a kcri) namı altında asker 
.)azılıp toplanmasına karar 
YCJdi. 

Meclis dağıldı. Istanbul 
ayanları bitibirlcrinc ziyafet 
vcrmi}·c beşladılar. 

Sadaret kethüdası Refik YC 

Defterdar Behiç Efendiler le 
n:is G. lip Efendi Alemdara 
a~ n ayrı ziyafetler \ rdilcr. 

Bu ziyafetlerde yabancı 
ay:ın ve hanedan tanışıp itti-
1. in l<m ·ctlcndiriyorlar<li. 

Tabii yalım~ l·cndi :ıral.ı

nnda bilişip tanışılması ola
mazdı. Asıl Padişah ile de 
tanışmak Jizımdı. 

uçuruldu. A~alar asl\crlcrini 
(Kahtane )hin iki yaka"ındaki 
da~ tepelerine kadar yay
dılar. Kendileri (Bahariyc)ye 
geldiler. Sadrazam Alemdar 
Mustafa Paşa ile şeyhi llt
mın yanında toplandılar. 

Bahariyeden Kahtaneyc 
gidilecek idi. Sultan Mal1-
mut geJmcmişti. 

Beyler, ağalar d~hşctli l 
sadrazamın huza.rund.t saf 
bağladılar: Padişahın gelme
sini bekliyorlardt 

Çok geçmcdi1 ikinci Mah
ııdun gelmekte oldu0>U 

gortıı ... _ 
Mahmut han bir sarny 

«kırlangıcına» binmiş idi. iki 
taraftaki askeri seyrcdcrektcn 
Kahrancyc doğru suzüf ü
yordü. 

İkinci Mahınut doğru 
«Çağlıyan» kasrına kitti. 

Ardından Alemdarla vü
kela \'C ayanlar K:ıhtanc 
deresine hareket ettiler. 

Maksatları Padişahın hu
zuruna çıkm~ku. Çai;hy.m 
köşkü önünden geriye dön-

mİ)·e mecbur oldular: 

-Pad1şalıın içcrdc namaz 
kddığmı ... 

( Dlcınedl .1 

[1] Samizadedcki nutuk hü -
Usanın bu günün türkçcsinc çe\·
rilmiş mealidir • Zaten "amizade 
de: 

1 «Alemdar kcndu una mahsus 

,l tabiratla idarei kelam eni» diror 
şu h:ılde kendi i kıltlplık ederek 
A\emdarın sözlcrinl tc1\c~ip 
pu11amıştır . 

1 
.. ['l~ Alemd:ınn hilsnü ni~ctini 

go tcrır. 

girmek iizcrc DcıJtan .\ 'an 

1 
feneri öniınde, Kara dcni7., 
Pol:1tancc.h\ Cumhuriyet Rizc-

J 
deki htiyuk lim:ındadırlar. 

nun kıılkac.1k GuJnihal 
'apunma hiç bir yolcu mii

Bakteıiyoloj\hıı.no: 

Şehrimizdeki telkihhane, bai
teriyolojihmıe ve buna müm:ı. 1 
sıhhi müesseselerin hükumet 
merkezimize na.klcdilecckleri 
~·:mlmıştı. Ta.lıkikntınııza n .. ı:ı· 
ran, Sıhhiye vekfılcti bu nnkil 
işine ötedcnbcri ~arıı.r \'ermiş 
lmluımıakta \ c ı u hu usun 
temini itin Ank8rada uirk~ç 

biııa da inşa ettirmektedir. 
Bu inşaat •ırnüz bitınecliğiıı

den nakil hakkındaki neşriyat 
şimdilik mevsimsiz addedilmek
tedir. Diğer taraffan söyleııd:
ne göre hangi müesseselerin 
n:ı.kloluııacağ1 da henüz k:ı.t'i 
surette tespıt edilmiş C'.!egildir. 

Yeni elçilerimiz 

Kim~r ayin ldil~i 
Aankara, 2 (Yakıt.)

Sahık zir.mı n kili ah-
ri beyin B\ikrcş, Yah
ya ~emal beyin Mad
rit, 1 lanhul n1 h'u. u 
Te' fik Kamil beyin dt' 

rncaat ctmemi:;-tir. 
Bir kayık bafmış 

Bnndırmud:ı Tahsin rci in ~ 
( Cc~ l:'mı bahrl) i.mindcl,i 
ka~ııtı f1rtm:ıd:111 batnıı~ mı

fusca zayıat olmnmı,ttr. 

Sakarxa ve His4rdadn 
, ~· haber 

Sck<trya \C 1lisnr bmin
dcl-i jki 'apurdan d ı henüz 
bir haber dm mi~tir 

Eir4fla muv4s4/4 
Futm , eh ardıt dn tcna 

tahıfüat ) apmı~tır. 
uUınkat ile mthrnknlc 

munkati olınu;- 'c bir çok 
yerlerde tclBı-a( muhalıcrc5i 

de durnıu~tur. 

.Şilcrc lİ klidurdan po ta 
~C\ kc lilcmcmi~tir. 

Telgraf işlemiyor 
~·rnuka<.bn i1~ri'i ite 'l'cl

graf mnhnh~ratı t.ımamcn 

durmu~ \ c Trib7.on, .... :ım un, 
Crcğli, hatları da inkıtaa ul!;
rnmıştır. Dıin Uur,.,:ı. ile de tcl
grtıf ımıbabcreşinc imk:ln ol
mamı~tır. 

Posta nakliyata. durdu 
Yapurlann hareket cdcmc

mc.1, po. mncdc birçok yer
lere ~ıit po~t:ı çantalannın 

hiıikmcsinc sebep olmu,tur. 

Y arşo' a ~ cfaretleriue 
tayinleri takarrur 'c . • 

Kartala kurt indi 
Kartala kar dôlayısllc bir 

kaç 1-.'l.ırt inmiş fuknt hnlk ta

rnfındnn kaçırılmı~l:ırdır. 

Donarak ölen ae var 

ali tasdike arzedilmi~tiı·. 
• 

(3] $ani?.ade s:ll'a)ı 
Cenıal llihmii bcviıı 

Padi,a- ~ 
.. \t.ina scfirliı!i de mu-

Kar vt soğUk ytiıundcn 

donruılatiht olmu~tur. J\:l~ı~ 

tant: ch·annda Tom~ i ... mintlc 
biri ülmii~ttir. ~ <lplun mtıa}tCne 

hiyc dühule tıit· tiirlü itminan •, 
cucmcdiklerinden diyor. hakkak gihidiı•. :ııcti<.:e:-indc soğuktan don -

~ ük-.clmi~ YÇ e-.ki 'aıı:.ir~tini mu

hafaza ccmişcir. 
Rüzgarın süraU 

Riizg·ar, dtin. aniyedc n~a
mi 27-28, n. gari I 8 metre 
_iiratle esmiştir. 

Rasalanenin tahmini bugün 
l(uvoelli poyrazla birlikte karlı 
tipi yapaca'/r:lır. 

Avrupa postası 
l~ırtına yüzünden e\ clki 

~iinkli ,\\ rupa pO:-t:ı,ilc, 

ck ... pre' (erke:. köyden be
riye gcleıncmi,tir. Diin ~ıbah 
h:m.:ket eden (24) numaralı 

katar da ancak Çatalca~ a ~dc
hilm), ye orada kalm1~nr. Tn:n 
yolunun açılması için mc\ kif
krdc buhman bilumum amele 
:ıaH~ ete geçerek uğrtışınnl.:mdır. 

Banliyo seferleri 
Hntm fırtınanın şiddetinden 

banli) o ef erleri bile nk,am 
- .. - den .,onrn t,ıtil 

Güçlükle aflahldı 
Dlin <ık;-.ım B:ıkırköylc Yc

,ilk<l~ am.-mcla feci bir hndi
;cnin 'ukuuna pek a;ı; knlmı\' 

ve muhakkak hir tehlike bin 
muşkulntla .ıtlntıl mı, tır. 'J'.ıh

kikatımli:a .göre <tk~am aat 
G d:ın • or.1 .. irkccldcn kalk"t!n 
hir tren lJahırköyc kndar mı~ 
~m~ı gıdcrck ') olculımnı hı
rak.1nış., mm Ye ilküyc gider
ken yarı yolda karlnnn hnt 
iir.erinc yıttılnHbt yiır.iindcn 

olduğu yerde ktrlmı\'tır. 
O !;ırada yc~ilküydcn kalkan 

diğer bir trı.:n de aynı • urctlc 
\c aym mc,.kidc durmuştur. 

Bu 'aıiyet yotc:ularm td•\ş 

,-c heyecanına ~chcp olınu~, 

bir miiddct sonra iki trenin 
yolcuları da çok elim şerait 

altında ,.e bin mii,klil•\tfo 
yc~ilköyc n:ıklooilmi~lcrdir. 

Trenler hcniiz kurtulma -
mı~tır . 

Anadolu hatbnda 
A n:ı.do!u demir ) oll:m 

hattı ;.;dcrlcrini munta7.:ım:lll 

yapmı~tır. 

o 
Savı fa 

. ······ı ~ ........................... ·-:1:1m:ııı• =-: ...... . 
~··-········ .. ····· ..... ·· .. ··· 
- Kuyru~ıu '"~il ~1 - Muharriri : Eşref -

_. ... . 
~ .. ,.,11.-. ........ ,..... 1 ') ...... ··········-::ıı .... . 
~···· •tr.1••1t••• .. •••r...... f.. ....... ••••••••••• 

Kıt•a. 

Ecel geldise perva eylemem kuyruklu yıldızdan, 
Buyursun hazırım rabbimde afvü merhamet çoktur· 
Fakat zcvcemle birlikte ölüm pek güç gelir, eyvah. 

Demek mahferde de ondan bcnimçün kurtuluı yokt~ 
j::\•et· karılarla beraber dünyada kalmak ta, birlikte gı 

mek te pek beladır. Bahusus benimld gibi yirmi b ş ' 
otuz senelik olurs.'l... r\\lıslfümınlıkt:ı karı :ılmak, bo}'ln1•~ 

! pek kolaydır,~ derler. Bu söz hüyiık bir hatadır. Bunlar tıtr 
1 defa :ı.lmdı mı bırakılamıyor. Ahiren ben bir tecrübede ınılıJIT• 
m:ı.k isledim ve hatta şöyle bir kıt'a d:ı. söyledim: 

Kıt'a 

Bilemem de'\'rİ teceddüt mü, tebeddül mü nedir, 
Komşular sivrisinekle deKişirler arıyı_ 

• Yerine taze getirdim yaparak tensikat, 
Kadronun haricine ben de çıkardım karıyı! 

Fakat bunlar lafla olmıyor; Ondc ehramı Mısır gibi dikiliP 
dnrımıkta ol:ııı \'İcdan bırakım}Or. En belası, alıv:tli !ıtcınil1 
harici miLadeınalma manız olınadıklarmdan mıdır, nedir, 
bilmem; \'ercm olup ta htrkıııdau e\·el gidenler müstcsıı• 
olmak ş:ırtilc kırkıı1ı geçiren domuz karılar ölmiyor, kocts ıııJI 
yaınııda bel;i olup ı,ah}·or. J lele b:rzılarının haccı mükerrtl' 
kabilinden on iki, on üç l.oca öldürdükleri vakidir. 5 ır.:ı)tsı 
savuştururs.ık iıışallab bizimki öyle olmaz. Şurada bir k rı 
f,oca fıkrası hattrını:ı geldi, raz.ıcağıın. 

Muhavere 
ı Bir kadının hali ihti· 

urda bulunan on ikinci 

Kadın - Ah, efendidl 
beni kime bırakıp tt 
gidiyorsun? 

kocasile muhaveresi şöyle Kocası _ On üçüııcO 
kaydedilmitlir: kocan olacak pcz ... e! 

Bu bapta eski J.-:ırılardan nefrete dtı.ir bin bir fıkı :ı tı:ıtırs 
geliyorsa da sö} lemcktc zcbam k:ıl ıaı oluyor. ! lele ctelt 
\ crcrek m:ılışcre ~itmek tasa v\llr:ıh fakiri lıelfı.J~ cdi} or, :n ı ılt 
atideki fıkrayt telkin ediyor. 

1 Fıkra 
Heri/in birisi şid- dan çıkacağı sırada 

defle hasla-. Adeia arap usula '/Jueı 
iJlflm yatağında ya- - Essel4m ale)'" 
tıyor gibi bir şey... lci1m! 
Gevezenin birisi ge
liyor, halbuki has
tanın dı,anda işi 
var, hastalığına rağ-

1 men dı~arıya çıkıp 
işini giirmek isliyor, 
misafirin gitmesini 
bekliyor. Misafir bi
IA l'flzum ikl MM 
çene çaldıktan son
ra giderken kapı-

karı~m temizlemek mümkün 

Deyince hane s8" 
hibi iradesini kayb" 
ederek: 

- Ay gene nal ge
l~orsıınt 

Df:mif. IJb.im ıuı· 
rıltul• malıjer yo
lnnd.t hdllmlz de 
b6)'le mi olaGakl 

{Denmı var) 

ı=ai<at, Anadolu ,.c Ru
mctiti :ıyana: 

dıl~·u a.nlu~ılınl"tır. Kayanlar 
r; ohn:umştır. Merhum Necati beyin kabrintt Şişlide Blıyiik <lC'redcn Riizgarm ,id<lctin<lcn, so- Bunun üzerine caddelere 

-Buyurun .ıraya.. ) urtiycrck gelen birinin don- kaklarm krı)ı;.tn olma.ı yuziin- sevkcdilcn ameleler geri çekil-

diğer eğlence yerlerine dt 
tesir etmiştir. Dün gece ~ · 
:ınsındn Elhamra sincnıa::-ırı~ 
filim çok kuvYetU ye giıı 
olduğu halde, ancak 25°' 
Melekte 100, Operada 4' 
"Seyirci bulunmuş, l.\lajik, ıslı 
ve Ekler sinemalan ge" 
seanslarını tatil mccburiyctW 
de kalmıştır. 

Dcmck faitlcsiz kalırdı -- . dul'u hukkmda hir haber rık- den dü,cnlcrin YC kay:ınların 
n " miştir. Bittabi yağan karlar da Bunhırd.m birinin de s:.traya mı.,~sa da tahkiki nuimkün lı:ıddu hc~abı yoktlır. Diin 

adım atnl.lk i temiyeccgi olamaım~tıt'. Numo. maniye cadde. inden caddelerde birikmiş, kalmıştır. 

' Ha\'a huğün de bu suretle ~up;Jıcsiz idi. Devam edecek geçen 15 - IG ya,larıda bir 
'/ devam ettiği takdirde, karlar 

f' k" s ra dcninc• çocuk nr•ığı kn,_·:mık vere yun U: :ı Y·· ~ . Düa aktam ruataneden .J gene olduğu gibi kalacaktır. 
t;,şralılarm gözleri önüne: aldığımız malumata göre hava dii~mı.i,. elinde p:ıJ.:ct h:ı.linde Kısıklı tramvayı 

t1Zchirlenip boAularak çu aerek bu gün ve aerek yarın ta~ıdığı iki düzine kadar mkı Diiıı öğleden sonra üsküdar-
\ atlar jçindc deryaya atılan bu vaziyetini muhafaza ede. :;-i,c~i tamamen p:ıraçalanmı~, dan Emanete telefon edilerek Aynı vaziyet barln.rdıt IJ 

görülmiiş, G~trdcn ve Maksiııı' 
pek az miişteri gelmiştir. 

adamlann hayalleri geliyor cektir • rakılar knrhırm içine k:ırı~- Kısıklı tramvayının seferlerini 
iJı.,,, Nekadar kar yagdı mı~tır. tatile mecbur olduğu bildiri! -

· b · Dün yai!;ım karın. iıtlfaıı ru?.- Karlar temizlenemedi ıııiştir. Kısıklıda, Çamllcaya 
Arada dcnn ir cmnıyct- k k yakın ~·erlerde dün öğle vakti Hitm~ B. ael~i 

---------~··~~-----
.. ·ı ·,)ı'I, V"rdı [ 2 ]. garın ~cii bir şc ilde c ere · da- Dün ~·ağan karlnrı temizle.. 
w ... • .. , kar yarım metroyu bulmuştur. 

En müna ip yer J\ahtant ~ıtrnaı;ı ~ üzündcn tc~bit edileme- ınck i~in sabahleyin Eınauel • al 
ılli. Şaban !l~ınm sckizintı .W~~~~==::==::_:_;::=::;•;;;.ımİİi~liıiim;;.i.-fl ı mi~tir. Beyoğluna 430, İstanbul t:ıra- sınem ar 
gunu Sultan Mahmudun Balıkc irlilcr merhum "ccati beyin ınua?..zez hnttra. ın ' Soğuğun derecesi fana da 570 amele çıkartmış, karaya giden birinci 

İstanbul miiddeiumuıı? 
Kenan Beyle birlikcc .~ 

(S:ıdab.ıd) a gic.\cceği haber .ıziz için kabrine bir çelenk vaz'ma karar , crmi~lc r,H. ı lararct diiıı. azamt nakı~ bir caddelerdeki lrnrları kaldırtma- Dün dece Jr 
6 azasından l Iikmet Bey, * l d Re mimil Balıkc:-.ir mlimc Hlerinin Anknracln merhum • ·ecati buçuk \C ac:g:ırl uon buçuktu. ğa kşebbüs etmiştir. F:ıkat • dı d 

cctJ 

3 
ın ı. 1 1 J& yapama rlmizc dönmü.tür. Dün 8 lst:mbul urlan dışında beyin kabrine çcfcnk koyarlaı ken yapılan mera imi Tazyik. ne kadar öğleden sonra t P 11in pf!k 'f . 

~ça:d:ır~~:t~ır~an~a~ya~1~1l:~tr~a~h~~~b~cr~lc~r~4g~ö~~t~cr~ın~c~k~tc~d~ir~.~~~==~~~~~~~~~~~~:E:;~~T~n7.~.y~ık~,~c'~e~lk~i~gc~c~ed~c~nb~·c~ri~~z~iy~ad~e~ş~id~d~et~le~n~m~cs~i~}~1~ız~üı~ıd~c~ll~2~~~~·:~ır~\·c~rı~·p~i~s~~~e~n~ın~la~r~a~'~'C~~)~1c~y~c~g~cl~m~iş~tl~·r.~~~-~.;# 
L ( Vakt ) in 3 ~u ha~ l B29 b~~rikası : 6f> llüsre' Nizami Bey tiııdeu haşka imza ~ok- ue mlihim, u~ t'le geç- uizc işleyen zehirli muhtemeldi. Kinı .~ 

karıs11ııu Şt'rriıu.lt'll hı. Fakat fotnğrafı mcz, ne nıiithiş hir dilleri tutulup kula- hırsa olsun asıl bü!'1~ 

Namuslu 
kokotlilr 

ıY/uhor·ru·i: llüse.'liu llulnni 
miiddet güzel bir zi
yafet 'e lı:n adis tella
Jlığ11ulau zevk alan 
tlillra· icin de tatlwa • 
bir .. crmaye oldu . 

• 
Her 1aı·.ıf ı ôöuüı) 

dulaşn11 rnarcr~ niha
yet Ole11hama a' det 
Ccl; • • • 

llüsı er NiL')n11 flev-
• 

le Şuhnaz kendilerini 
gazetelerde okudular. 
Iln karı koca tirenler
de 'ap~ırlarda halkın 
kendi aleyhl<)rindcki 
nıii~telızi hiikiim ve 
tef~irlcrini kulaklarile 
dtn'dnlnr·. ; Hirihiıile . 
acı ((ltlr bir lıavh a1ıf.I• 

• • 
tıhu· .. işte . okadaı·.~ 

tliinva verinlletı O\'Wt .. a ~()riiıwc g('tı<} kadm SP- ve~ika idi. caktır. » · ehemmiyet güudt'I'' ~ 
hi~rı.rc · adanı ... ~Ygili Yi(•ind ·n <;ılgın kalıka- ~lcktnbu a~dı. Şun- «1~ .. otografın, her gö- hediyede idi. Göıtl 
Sclmazilo yirmi dört lıalm·la lm)'kırınaga Iarı okudu: zc lıakikatı söyleyen ı·enin hüyiyetiutie de' 
;aaUen Cazİa dargın ha. ladı. Bu 30 X 24 « Hanmı EfeuJinıiz, hu ittihamname inden ğil. . ti~' 
duramazdı ki... hu n~- kıt:asında hir agrandis· «Aleyhinizde de' e - ne ~uretle istifada ede- «Pek yakın bir 15 ~~ 

· ı·ı · k ld ı il" ı·aıı etlo,ıı dodı' kotltılnr- <·e0111·1ıı·zı· ı)ek vaınn bir halde zuhur ede(i ıı ıwğı da gcçırı ı er.. man.. umsa a m·- ., fırsat bu foı.ogn1f'1'111 ~ehııaz, Afif lliLnii, rem l..utfı ile l)eı·ı·aıı dan cok ıuiiteessirirn. istikhaldo zuhur ede- de(' 
1 t 1 · ·ı 1, 

0

.. ·r 1 cek fırscnl size söyle- ne suretle istifa le' Enver ragıı• ve ..., oför ~faz umu wnıcn çırı 1u nmessı şaym arın deceginizi size sDt~ı 
Sevfot.tiu maceralarının ~!İl)lak ku(•ak kucaua başlıca naşirleri, t.ak - vcccktir.» k · ili ı· 1ıo' 
- • u c " 1 yecc tır.. ı' aa ı . 'I 
harice aki~lcrindcn çı- dudak dudağa tcsbit dinı ettiğim mukaYWl "Saadetinize ah\ka- cümle Şehnazın Jı~, 
kan ''clvclcler arasııı- ediyordu. c;elırcler, iizcriııde hayvani bircı· dar fakat bizzarure ·eıen dikkatini celi~~· 
da dinlcııirk •ıı hir lıit; bir şiiplıeye aca- şelırntle bİl'İhirine sa- gizli kalan bir peres- Pek yakın bir is''ıır 
giin posta ıniivezzii baya ı ıahal bırakını- rılnıış gördüğiiniiz hu tişk!lrımz olnıakla balı- halde ne olaeak~1! ~iı~ 
kendine hir ınekttı)>la yllcak hir netlik ve iki rezil mahlökıur. » tiynr» k ·~ . 1u1 ,; 

O 1 . Sar.Irk l1ı'r dosll11lllZ ca ull şeyı at1· mazruf bir fotoğraf vuzuhla asıllarına ınü- « n aı·ın reı ve uı- dosı uasıl biliyor [p' 
gelirdi. şabihti... ~rke~ katım karı nakabil bu reza- Bu gizli perestişkar bu bir hakikate .. 11'.id' 

Mektupta (sadık bir o iki sevda hasmınden let Yesikası sizin eli- ve sadık dostun Ser- Leuil bir söıuıu 
1 

dv~lonuz) nıiiplwmiyc- intikam alınak için · hn nizde oldukça aleyhi- meı Nadir obuası çok •-· 



- ~ C::ıvıla 

Ç Aaadoluda )' Casus Lorens 
Uçüz doğanlar ı Kimdir, nasıl yefit ·, neler 

lıırı;.ıcta yıld;n"t ıııa'ıallcsirdc L f ? 
ınuı .nı gü. cü l.Jzcyr ı icndiniıı Y d P ı • 
zc,·,si Rukıye flJııim bir k.z !) "Rahip Yalaber., den ---· 

;, 1~11
1;~ 11u takit~e" iki de erkek Al,al)e ,-0 lnıda bir a1{ııı 

.. · uzre uç çorıık birden 
ılııııra"a g 1 . . 1. \' 

· , en ıııış ır. avnılar111 / ı · " /, " 
\e aı· ı lf'(l/l {'O/Jlll<'ıılıırı c .. ·r'j/ ortııs111r u 0111 nııış >ıı-• •11c eriııiıı sılılı:ıtı yerindedir. .. 

İ2mirde balo /ritlll i/er/İl,<'fl kı/('ı/k bir ()s111111ılı kıın•etini 
İzmir, 1 1 A.A) - lhliıli 11ır1,!!,·/11jJ c.diıır·e Jrrıp/or kl'11rfi/erİ11İ ci/11111a 

A ııııcı·iı ı · 1 ıer sene mutat olan /ır.1/ı,·i111 sa11r/i/or h;,ııtısu I" 
· l un ı:cce borsa sara-

Yıııd, 1. ·ı - . 
·· erı ııııştır. S.ır.1;111 ba-

fova talıs,s edilip 111111ıteşcm 
ı,' sıırtttc l<zı·in edilen kıs-

.j.-

Çete harbinden muharebeye 

\"eni talıirednin pl:ııılarııı-ınnıda balo sabaha kadar 
d da .;eri 'c ziyan 'erici 1.:·~tc 

da dc~ildı. hecinlerinin >:Uttte 

otuz nıil ;;ur'atilc katetkr-:k, 

:o::a:;.ırnıt::' bir ,·aziycttc hlılu

naıı tabura hıiüiın etti. ~.it:ıl 

_•ıaııı etıııış, böylelikle emsal- unınıhırı ,ıııı olmaları itilıu-
sız bir gece ~eririlmi<tir. Aıı:;- 1 1 

. 1 ruıı .100 kiii'i ,,ehit cdilnıi~ 
ılolu g·ız t . "ı' ' rilc en nıü ıinı nıC\ ;ii ı,14t1 

1 
_() 

1 
.... 

1 1 
. 

nihayet hnlduı:u zammı tabu-

' c esı arafıııdaıı ~ılınan 1 1 1 1 · ~ ","ı ı e mu ıımnıat :mı-
futooı·arı . 'k" . c< iyorl;ırt ı. Bu ıarL' ,et :nııı 

" ' ·" ı ·ı sa,,( '.tııır.• ııılı- bal:ın eline 14ecnıHi ar:ııılar " zamanda nılıttcl'ikkrc hir t:ızi-
Şar v~ teı·zi edıleıı ııuslıalarıı:- i;e _rnlP11. iki za) iat ı L 'dı. 
ı yanci te~' ik oltıcak 'c ilıti 

; ·•_ gôriilıııiiş l'C şiddctfi alk.ş- , :HUr lıir tcreddut ibraz e-
t la takdir edilmi•tir. 13üyle-

1 1 ı ki · ' tkn kriıı ııi ıayet ,arar ı cr-
ı e 1%ıııir ıııatbual aleminde de ıııcleriııi temin cyli)·ecektir. 

bir lı·ıı,· . t • -ı • • eı ek~mıı atıldıgı 
lo'ıen ı·zı · · ıar edılıııişlır. 

ff ıan~a uoziyet 
Cenubi ;c- vasati 

Efeanhtan tama .. 
itlen Amanullah 
liı. ine itaat ediyor 

l.cındr.ı, ı ( l lusu'ı 
.\ fg:ıııı,t.ıııdan alınan haber

k \• sÜrc bütün (CllUbi \C 

'"
1 

•
111 l•ıg,ıni,ıan. 1\r.ıl .. \nıa-

ıı ıtı., · . 
· ııın < lllrınL ıt. at etmek 

~-Jir lır.ıl, l\aııd.ılı.ı , 1 kr.ıt 
.r.ılı .. \kzari,cril .. \knncnc 

\cfıirk ri dıafi,ı ı e lıir cok 
1 ıh·ıil r 
1 

· ıaraıınıLı•1 nıku bu-

·ln rı-.ı ı c ı r.ır uzerinc 
ı,"r ır 1 1 • • 1 . . d. ' ili iUl11Llltl iL .tr(."1111 

t alınt'lır. 
ı:r ... 1111' 1 ı· . "' sıanın nıu llc ti ıııcııı-

11-'•llkrdc\i . el ır ı c 1;oıN>
' 1• 1 rı 11,ıbıbull.ıh taııııııa

;111'hr ı-e lı,ınd.ılıa ile ıııu-
1 ılıcrn·c: b,ı,Ja'll .L J r. 

h,ilıikk ı·:ıgııı:ıgcrlik de-' . . ~ . 
ıııı cdı\'fır 11.ıtııhulLılıın 

;;11il'cti o;ok 111• ,f.iıldür. 
\,ı[ıjfdd;i L'O:ltl:bık \,l\'\'.\rc 

;I c 1 lındi,tana ıı:ıldcdilnıiş-
'rdir \I 1 . 1 . . ' 11la!1\ ,1 Hl ,[!l'l<.:tl 

• \ tıı:ın taba-;ıı~ın n,ı .Jindeıı 
\ >l ı \' ·ı . 1 

'. 
1 ngılt1.:r'-y~ t\..s\..f, ... ur 

' nıı tir. 

b ıı, ıt ıııü,'ııllı.ml.ırııı,Lın 
\

1 lıL·ı·cı "ızh·cıi teli.il. İcİıı 
f.,. . . 
"~11htaııa oitınd, ;sıı:ınis 

1 1 . ,.. • 
'c lngilıc -, b ııı,, ııı .. ı,k 

'" 11 -ııı•~ıir. .. 
Em den 

$ubatta limanımızda 
~Plıriıııiztı ı,:l'll·t·ı·~i 

I • \ f • • 
1 t• 1'<• ~ azılaıı alııı:ııı -
i1 ı·ıı 1 1 ~ıııtl<·ıı zıı·lılbı 
. •ılı·ıı ( 1 . . 

. ' Ilı 1) 1 IH'I :_..(llllll 

· 1·•aı 8 dP liıııaııııuıza 
1 

:ılı il ol:ı(•ak \ <' S<·liıııi
\ l'\ i 
', · ~t'f:ııııll\acah.ııı·. 
'·ıııı 11 .. • 

ııııııl'al ıp zırlılı 
,,, ·ıı•' , .. 

1
, ı:ı ali Be\ i, J,ol-

•ıı·( 11 1 • 
lı:ı.ı .. _ :ıııııtmdaıııııı, 

1 '~t· l'l\H~tlİllİ z'ı\·\-
f'f • ı ' ) . (_ 
.... ı·ılt·ı·<'ktiı'. El'h'~i 
"'''il tlt• f> 1 • , 1. ıa ınyr, ııH·k-
, (• ıtf (' S") . • . 

1 ·' ın ZJ\~\l't't (', ('('(•h.ıiı· ' 
Z, ı·lılı . ı· 

ı ınıaııııııızda ıi I' lıa f t·,ı 
kadaı· kala -<·:ı" t ıı· • 

Maac. : ·ıd· h" y .-erı ı 
1111 ıııeıı ı ·I h·ıı ııı ara f>ll-

, ıııa·ıs · • 
lıa·+ıı '' ·• 1 lt'\ zıatına 

· • tııııstıı· . . 

İ~te İnı;iliz ;er,eri,iııin hiu:ıt 

idar edcce~i "\ban iT • \kaha 
,cferlcri huııuıı için \..:ıra. l;ı~

tırıldı. ~ l .nrelb .. m:ıyi,iıı 

dı ık uzunda hir 'a\ uı; lıede\'l 

ile h:ırel;ct etti. :\laaıııafih ya

nındaki adamlar ara,1111.la ha~

lı ha~ına bir hiihık kıyımtir 

de nlan bir adam ardı. llu 
··ode \lnı Tay_ idi: Ud:ı dii 

yaiıııı ı;cçıııi~ olmakla ber:ı

hcr heniiz pek :<a;;l:ım htııı' e
li zail fakat ccııdi yapılı bir 

ad:ımdı. \laiyctindeki ·· llu

' CYha .. l:ır ı;ıılun L'l1 .~üz;de 

n ulıarirıİeri idi. Simdi) c: k:ı
dar ıın iıç defa ) :ır; 1:111111 ;. 

eli ile yecıııı> be~ \r-ıp iildur
nıii~ nlaıı ··ollc .. nıutlıi: hir 

haydut., ı e cııı,ali ırnnı.,lııık 

bır . cr,cri idj: 

Sı.:rglizc:;t pL·:;-indt' l~c ı~ar~ 

I..:ıdınlara kar>• hul'iik bir 

ııınil gii,terirdi. ( > ı a::ı kadar 

\ irmi -,;ekiz k:ıdııı alnı Hı . 

Bu ,ıf:ıtlarina il:hetc:n mu!!;a

lıt:ılı lıir natıka perdaz. turlı. 

ivıtlar ,ıkaran hir ıru·tdııd .. 

'c ...;ıizundt• durııı:t,1111 bilen 
l•ir ıııuttdik oldul',unu ~ii)' -

lcr,ek ·· Ode .. nin !''"'! hir 

adanı olduğ"untı :mlarım~ lıu

lı ıııııruz. '"I .o ren'.. lıı iy le lıi r 

'" ıtcdik ilt: her yert: •rl -
!ıilceck 'c onun y:ınıııda çıil 

haı atına teınanıeıı i-tiııa; 

peyda edecek ti. 

l .J.00 millik hir 

!,at'ını i'-·ap cctircn hu ~ı.. ı..·1·i·1 

~lutun mtı':'k .ililtını -:u·1 tLZtı 11 

ıc,rih ctnıiı·el:ei!;iz. ( ciıc·ıııeıııi 

ııir lwraret dahilinde ..:<:<: 

;:iiııduz ıne.,al'c almıl'!ır., açlık 

,·e >LN•zluk rdiki ıı: ın lıir 

tıl..ıın \!l:ııılara tl'"'lı .c.ıli 

ııırıltı. '"l lo\e~ta ı, ın 1ıı -

,'aki lıayrnıılar 'c hc•eekl~r 

on dal ikı rahat hı ~kınııoı-, 

lıeyl'l eri, •11111 u_. l 'lıakı:ııı 

J' tncd i ı ord ıı. ·· ;\ 1 a.ııı _ ı· ;.;ı • 

•11\il \ ınlıkl~ ı ?."'"'1:111, 1 ,file 

kat'i lıir ıardl'ttc hu' .ıııac:ıl.; 
r;ihi idi. ::;ekiz l.;cipn lıcrh;l\ a 

edikli, h:ıttııı n11.lıinı >irkhmt 

t.ılır;p olundu. 

Türkler kar~ıları da pcr

' a,ı:r. hir muh:ıcıııı lıult.:ıdu

'"llllll :ııı"ıpıı,• ırdı. llu ıııu:ı
" rız [hir yerde dı.ı"1ll)(lr. cep-

he tutıııı yor. taarriizc lliicar 

olunca daıJ,ıhp kaçıyordu. ·ı. c
<adiif c,eri olarak •· ı .c ırcıı;., 

'chedıı 'li\ aralara \l.1:111 al..ı

ıı• ı mll\:ıff:ıkırctlc y :ıp11 1-

ları .ırada _\Ta,ın:ı lıir Kafkas 

taburu ;;dıııi~ti. 'l'lırk kunı:ın

d:ınlıµ;ı ımıhinı hir fikri te

~hlıiis ıc azınık<\rlık µ;ü;te· 

rerck hu rnlıuru deniz btika

ınetiııdc seı ketti ,lııı >uretlc 

çupukuların -Akaba .. uzcrine 

rücatları iınLhN:r. I,:ıl ı yunlu. 

Fakat komaııd:ınlığın bu :u
ıııinc hede! -~ Lorcııs,, şedit 
bir ahulamdle muhıbcledc 
bulundu. ligiliz ca u IJitrnpları 
munaııa lık tabiy ye tabi 

tutuyordu. J' aburların arkasın-

llo~ 'ccl' kan:ıl kurtarılnıı.: lıu

lununırdu. \rapların akıncı 

ku, rcti lıir kaç ~lin ~s<1ıır:ı 

\ka!ıeye \tmlılar. U"ıı:ınlı 

ordu<uııuıı Bahri lhııe·rlc irti-

harı artık J.:c·,dnıhti. o-m ınlı 

kunı:ınd:mlıl!"ınd:ın yapa! ilt:

ceC-i tc::-chhu ... at;:t },ar~ı ktı\ \'l't 

'e' kı i~·iıı hir u,ullı:ıreh L de 

e·tii'mi,ti. l ':ıkat hu l'"Yrı 

llll ıır:v:ır nrnı;ı!fal;iy..:t bir 

takım ~ cııi lımli-cleriıı ıııe) 

daP:ı ~ıknı:Hnı icap ctnıi) ur· 
du. ll:ı~k:ı lıir tahiı·e·ı e le\,_ 

:--iil 1 uzuınu kar:::ı~ıııda bulunu· 

lıyordu. 

1 k·:ıil ı ceılidedcıı en ııı "· 
lıinı•ııi 

tl'krar 
ar:ıp kun ctlcriııiıı 

t,·l;,ifi Jıizunıu idi. 

1 ~ı\zın1 .l!'l:lı..·11 ~ey • Fn~ ..;;ıJ • 111 
kararg·ühıııı • \ knhc 1 yl' .~l'· 

tirın~k \'l' bu u~-.tılharckcyi 

d11gnıd:111 dne;nıy;t .\llcnl>ıııiıı 

ıııurak,ılıc'i altıPa knyııı:ı Ltı. 

l'akac )erif hu 'uretlc i'tik-

1:\line haki gt:tirilım·-ini ka

bul edecek mi idi~ \ııut \ c 

ıııahtlut dıi~tınc:eli ol:ın l\r:ıl 

1 liı-eı·iıı kibri !!;urunmu , bh

Lkti idtıre u::;rcıııa feda ulc

l'l'k rııi idi ? Bu nılıza) ... L ratı 

idarı.· c 'enin ıccharLti rnli~-

1-ul<itı ;ılledccekti: • l.or.:ıı" 
hl'ııı mahir 1 l'll1 de iki ~ u·ıiii 

idi. Btınu ilLTidc dı.. !!:il t\.·r· 
ıııh ,-e >alıtc 'teh!rallar t l'ni- ı 

...:~ ?Lnıi~tır. Btı ... ~ft.:r • l\a' irL'• 
ye lı:tkik:ıtİIJ bıt\'lik iıir k1'· 

ınııı1 ~aklanıak • 'e tit:.ınnl'

niıı cınniYctini ınuhal'a/.a • 
Llnıckk il,ti'a e\'led. 

Bit 11 ıı 

Irak komiseri 
Sir Kleyton şehrir i

ze geliyor 
İııgiltt·rı·ııin lı·:ık l,o

mi ı't'İ .~iı· hlt·~ lo 11111 

İ~taıılıııl \P \nl ara 
taı·it.i.' lı• fraka µit ıı·k 
iiz<•I'<' Loııtlı·,ulaıı a
l'Pl,<1l l'ltigiııi a ·ıaı . hır 

<. • 

halıcı· 'l'aıııi:-;t i. • 
frak koıııi~eri lnıgi'ı ıı 

':11'111 ht'kll'llllll'klt·ıliı', 
• 
St'lıriıııizdt• a gün 1-.a-. . 
lal':ık 'e İngiliz gpfi-, 

ı·i\ it· hcı·:ılıl'ı' .\ıık: ı·a-• 
'a gidt•t·l'kl iı'. Siı· l\-. ' 

ley toıı ,\ııJ,aı·atla lıü-

kı'ııııet ril'aliıııizle "Ö-

rii~diiklt'ıı :-oııı·a 
fasiı ıt• l ıarekcl 
t'ChlİI'. 

, 
\<IZl

f"ıll'-

Moskova elçimiz 
11\osko\'a büyük elçiliğ'ınize 

tayin edilen Bükreş sefirimiz 
1 liiseyiıı Ragıp Beyin şub1t 15 

de şehrimize gelerek Aıık.ıraya 
gideccğ i lıaber alınınıştır. 

İzmir ıııeb'usluğuna intihap 
edilen \'C l\laarif vek[ılctinin 
uhdesine tevdii musaınıııcın bu

lunan Vasıf Beyin de bugüuler
de Moskovadan hareketi bekle
niliyor. 

Ney 1 

(; ii lı1 <'li if.ll ı. 
ağlaınaJı an1 ( 

Rusumattan şikayetçi 
olanlar arasında 

Biz de varız 
l f ~rı.ır.llı hırlntı .ıvır ıda 

:\iınd Jk) hu mlı''''ı,k
ııin anc.ıl; ba> nıi'ı,llır bcı· 
t cıra fı nd.111 Yeri le hilcccgini 

>üylcr. Ha,ııılıdür İbrahim 
Bc_ı. o aralık muharrir 'e 
l(ııngraf ınulıalıı ·i,.ıizc ilti

Jı,ık edcıı digcr rcf ikk.iıııı
zin ıııulı:ırirlcriııc g.ı:t.:t du

rü>t bir Lırzd:ı: 
" - ,\f\:s'ııl ıııcıııuru ı ;ır

dır. oıwa ınür,ıcr:ıt ediniz. ıı 

- me•'ul mcmurunıa tni.ıracaat edin1 

Diı·e ccrap \"erir. '.llathı:ıt 
ıııi'ııııc-;-;iJlcri bunun üzniııe 

H;hıııüdurirct işkriııi tc<h r 

için geluı h"' ııııı·clli~ bı:ı e 
ıııtır:ıc,ıatta bulunurlar. 

lBAŞHUFfTTiŞ 

- Hay hay! 

İ. 11 :ık l:ı ile ı 
iyi bir ~urctı<: 

g_ızctecileri 

l;.ılıul eder 
\'l' resi 111 alıııa 1 :ı rıııa ıııtı•;;ı,lc 
ı·t:rır. 

C.cızctccilcr rc,iın alıııaf; 

üzc:rc ııuııı .. ~.tlı :ınıh:ıı·;ı 

AMBAR 

- Efendim gazeteciler .. , 

,\ ınb,ır ıncıııuruna i. Hakkı 
He,· ı mü.-adckı ini öÖ\'lcrler. 
\kınıır cfen,fi' ,l;raı: İtlıa-
1.it ll:ı,ınuclıint "iınd fkyc: 

lla)ıııiıfctti' !lwahiın Bc~·c 
teldoııe eder, ııilurct rc,iııı 
alınıJııı,Nn.ı ıııi'":ı.k almak 

bbil nlıı :ız. 

-+c 
SuıırL. l lil"\\'t.: ıızuıı sü

rı:.:ck. " İıısal ! ;, dilerek ~ı! 
j,i kı-;cı l;csdim de bunu 

Cızcrkriıı~ aiıııniıı ,ıc.ıl.lar hı
lınıursa i;eliıııc, bir lı:ıı·adi-.iıı 
rerilıııLdigiııi .ıııl:nıııak için 

oıı kH·,ıdislik yeı- İşgai ctti

girni%tkıı doi:ıı ı g.ııc bize 

ı~ai .... ın. 

(:K~!.[(~!.(~?.i~::~~~!~P.(~!.~:J 
Keskinde eczahane 
Keskinde bir cczahJneııiıı 

bulundurulması kaııı:ıı icabı 

olan il:ıçları bulundurmadığı, 

halta bir reçet~yi hayali bir 

madde ile y.1fllığını anlayan 

üç doklöriin llir zabıt varakası 

bile tuttuğu, T\eskinden, gaze. 
temize bildiriliyor. 

Sıhhıye vekaleti İşi yerinden 

tele-rafla sorarsa yerinde bir 
İş olur. 

Bulgar ı11aliyesi 
-· Bulgar parası eski kıyınetinden "30" defa ııaybetmitlir -İk

tisadi muvazenedeki açık - "Leva .. nın "Kanuni istikrarı,, 
Milli bankada ecnebi kontrolunu kabulü 

nn~ ük lıaqı fclüke
tiıH' maı·uz kalaıı lı<'I' 

ınemh•ketle olduAu gi
Jıi ~ulgar ııara~ı da 

< • 

lıi 1 lı assa müıaı·<'kt-y i 
· ıııiiıı•akıp kı~ ıııet~:c• lıii
'iik lalıa'' iil:ita ıııaruz 
kaldı. E~k.it.i<'ıı biı· iıı
giliz linısı ((25,, I,ii~ııı· 

h•, a,a tf'h.ahi'rl t'lli~i . , 

lıMdt· <d H'.?'.? »ık «GG-l» 
ıe,a~a kadaı· l'ırlatlı. 

ııl D2 3» I<' ~aııja ıııii

tallih. ı~~kıııil ııı11amel<l

t111 :alııız (()!illi haııkıı 
rıı iıılıisarı altında 

huhıııaeağı hiı· kaıııııı

la h·~piı <•dildi. Buıulaıı 
ıııaıla hi'ıt<·t' ıııın azc-
11<'. iııııı 1<•ıııiııiıu' aza
ıııi ''<l\"l'f'1 ~:ll'foluııdu-,..., 
·•u uihi tii<·<·:u·i ıını' a~ ~ 

Zl'llel Iİll 

c·alı..;ıldı. 

tt•ıııiııiııP <'a 
İ~tt· hu tarih-. . 

ıcıı ~oıll';ıdır ki <de' a » 

ııııı istikraı·ı t'ıilisi ha~

l:ıtlı H' İıı~iliz lil'ası 
' 

"G IÜ» h1Hl Nrafıııtla 

~ahit hiı· .ykil altlı. 

11illi pnrarırıı hıı sc
kildı•ki ::-.ııkuıu kn-, 
ııu•ı i pek t:ılıii oltll'ak 
.. , .... ,a fiathıı·ııı iizcriıı-.. 
de iııik:blal' tı·,elit el-
ti. Zah·rı sukııtu t,n·-. ' 
ııH'I t'\ ı·akı ııakdin• 

miklaı:ıııı11 h•za\ iidi\ -
• 

yit• ıııiiteı·afıh. ohu·ah. 
Ü<'Hllll <'dip gidiy orıhı. 

un;: tt· tt·<hı' iilılt'ki 

para « 188 )) ıııily aı· 

!<•' a oldugu halt!(' soıı 

.l'IH'lt't'dP ( 4) ıııilyal' 
(( 100» 1ı1ih oııa l:llil-( ol-. ' 
<lu. .\' ıır zaıııaıı z:w-• 
fıııda ('S\ a fiathtı'I(( lOOı> .. 
ıl<'ıı ((:1000 .. ,. ı·ıktı. . ' 
Yaııi cı:ıo,, mi~il artı, 
' 

Para~ı ıızıııı hir fiili 
i~tikı·aı· dt•\ ı·t'~i g<•(•ir
<liklt•ıı soııra, Bnlı,:.ıri:--

• 
taıı !'oıı a; kınla hıı 

'aziyl'lt' artık c•kaııııııi" 
hil' ~<'kil 'ernwk. lii-
1.\llll '<' z:11·ııı·t'liııi tla-• 
lıa yakıııılaıı lıi~~t'lti 

't' lırnı<·n lıı·ııırıı hii
tiiıı ıliiııya d<•\ lf'tlı•ı·i
rıiıı ha:-ı Yuı·tlukl:11·1 <·a-. , 

ı•t•tl(•ıı ıııii:-;tağııi hala-, 
ıııı~arak «Slahili~atioıın 
istih.ı·azıııı l<•ıııiııe ı·alı~-, . 
tı. ZatPıı ıınn azrııı•ı 

tecari. t'~İ ılairııa ıııPııı
l<•kı•t al<'\ lıiıu- hir Hl'ık . . 
gfü;h•ı·eıı Htılgaı·istan 

friıı hııııhaıı ha~ka ı·a-. , , 

re 'oktu. • 
~l<'S<'l:\ \alnız 1!:128 • 

:--cıı<·~iııiıı ~on ~<'kiz a
yı ııazarı dik.kah• alı-• 
ınrsa ~iiı·iilür ki Bıılga
ı·i:,;tanın itlıal:ltı ilırü

ealından cı700)> ıııil

} on « le ya » fazladıı·. 

iste hu 'azh e.t ic>inde . . . 
bulunun Bulgaristan 
son ~iinlerde lıenı pa-

ra~ıııııı i~tih.raı·ıııı lt'

ıııiıı ('[ıtıt'k '(' ht'lll th• 
drıııiı· yollarında ı~lahat 
yapmak iı;iıı ";),, ıııil

'oıı İııgiliz liralık hir 
' L 

istil.raz ak.tini ıııiite-

ak ıp ı~lalıalı ıınl..diyrye 
ıııiitaallil.. rnuaıııı·l:iıı 

ikıııal t•Hi. 
Bulı,:aı· ı~lalıaıı ııak-

• 
dhı·~iııiıı 1<'111\ iz rdrıı 

• • 
ııoktalar; (i ~!illi naııh.a» 

sıaıii~iiııiiıı ll'<'didi \C 

milli paı·a kı,\ ııwtiııiıı 

\(' 'aziyetiııiıı h·spiıi 

~ekliııd(• Jıuhisa oluııa

hili ı·. IH\rl. hr~ sPııt·-
• 

ıl<'ıı lı<•ri i ngiliz liı'ası 
' 

ıdii'011 fe,a etı·afııula 

~ahiı lıiı· ~<-'kil aldığı . . 
iı·iıı ıslahatı ııakdİ\(•ııiıı . . 
hu ııoktadaıı ıııaııa~ı 

hu ~Pkile (<Kaınıııi11 biı· 
ıııalıiyet \ erııu•klrıı i
lım·t'l huhııınııı~tm·. 
~IilH haııl,aıı111 hiiıı

y t'~iııdı' yapılan ıslalıa
ıa J.!l'liııı·c buda: lıt•nıt•ıı 
lı!'llH'll hl'r IHt'llllPkl'l-
1(• ~ apılt.lığı '('~lıilı• ııa
kil sislPıııi11iıı cı (;ohl 
Staııdarıl ıı ı:·~:ısıııa is
tiııadı ~<'kliııtk ifade 
oluııa hilir. Bu ~i~tt·ııı. 
ıliiıı~a altııııııııı ya 
iıı.,iltt·ı·p bankası 'c r-
'alını .\ııwı·ika haııka-
ları kıı ~:ıl;wı ııda ııı u ha
f:ıza olıınaı·ak h<',·ııel-

• 
ınilt'I l<'diYatta hu al-

• 
tııılaı·ı tr msil eden 
k:l<rıt doh\ı·ııı 't''a k:i-,... . 
~ıı İııı.dliz lirasıııırı kul-. ' 

laııılııı:ı:-ıııa ıniiııt·er ol-
ıııaktadll'. 

"''' kii teıl:l\ iiltlı· hu
luıı.ııı Bulgar lt•ya~ıııın 
lıatl<•ıııa ~ i"ıztll' ;~:J.6 

ııi"P"' iııde Stt•rliıı 'c: a 
Hıılar kar!'ılı~ı huhıııa-. . 
<·aktır. E'rakı ııakdi
,.t•11i ıı alt ıııla lt'htlili ııe . 
gc·liııel' İııgiltcı·e, 
Fraıı a "' Alınaıı;atla 
hu tdıtlil k!'\fhcıial-

• • 
tııı !,iil<'.t' ili' 'ıık.u . 
h11lıııal-t:11l11'. Fak.at 
haııktıluı·darı hu talep
li' lıuluııalıilıııe!, ic;in 
a~gaı·i olanık I"'"- ıııii
lıi;ıı lıir y<'kı'ıııa haliğ 
ohw:ık ıııiktanla P\ rnkı 

ııal,tliy <' arzclıııck l:\
zıı111lır. 

Bıılgadar 1111 as!!ari 
' '-' 

nıihtarı «50,, lıiıı it>-
' a ol:ır:ık l<'~pil <'lrııi~-

krdir: ~u katlar ki Bııl
~aı· ~filli haııka~ı hu 
;ırza ıııuk.ahil «50» hin 
le' alık altın kiil<;c d<'
o kıyııwtte k<'ıgıt dohlr 
,,,~ .~ k<lgat İngiliz li
ı·ar;ı ~ermeye mf'chur
dıır. 

E' raki nakdiye il ıra-• 
cı .:elahiyeti tt•nııuuen 
Milli haıılıt ·a it bu-

t 

r&'CMll 
Loyit Corç! 

Cl'l;il :\ ııri ll. ho: ;;ur
'un. ıınıııı 'ak tile A
rap harflerilc hik 1'1-

·· g·ili/.cc-ini tak 
1 

. • • lit ederek 

. - ;ı' "'"""''·· ~ek-
"'"""" "'~ lindc yaznıa-

~ına rat!'ı11cn ben~ yeni h~Lrr

lekiıııizle hu mahut i,mi tek 

-ı.. ile ı .ızıyorunı. 

:'\e)»e ... _\k:hur bir ıtll:ım

daıı balı,e niyet ederken ga
rip hir teadi ile hir lıa:l,a 

~iihrl:'t.;üıra g;cı.;n1i y~yiın de 'l ;_ 
ziıme de\ .ını edeyim. < 

1.oyit C'orı; ... h;nıi hile her 
Turklin, hatta yalnız her Tiır-

kun de~il. her in,af ı e 'ic
daıı ,ahilıi insanın hatıra-

sında hir ürperme ı e ııcfrl't 

uyandıran bu adam, bu s:ı

tırl:ırın çıktı~ı c:;n:ıda ihti.

nıal ki c;anakkalcdeki ln~iliı 

mcz:ırlıkl:ırıııı ziyaret etnıi, 

YC - pek zayıf bir ihtimalle -

belki :,dıriıııizi de g<irnıu~ 

rılac:ıktır. 

O :ıdaııı, mutlaka o me

zarları }!iirnıclidi: çiınkii or:ı· 

d:ıki hr ıııez:ır ta~ı onun 

k:ınh , c lırıtUııı ;;:ın atınııı 

birer c·,ridir. 

Burayı da ı:iirnıelidi. Ç'ün 

l,ii inki'ız a,ku-iııiıı tlahıı er:ı 

ile ;!,irdı~i yerden ilk dafa 

çıkıııa~.ı mecbur edildi~ı ıııtı

cızc-i 1 t. ~dırin ,ahilk·riPdt· 

iııık<in .ıltıııa alııııııı,u. 

~ 

Belki torunudur! 

B
ır muhakeme zahıtl.t· 
rın1 <lkuyan l'ir tnnı 
dı~ıııı orada •yıızha~ı 

Tahir t ·adi Efendi• diye bir 

isme tc,;ıdiı[ ctıııi,. Ikına 

ı;clip >ıırdu: 

- 1'uı.um bu ,izi•ı Tahir 

:\adı ı:kııdi :ı,ker midir? 

- - l larır! dcdinı. \k~er 

adanıcagıı, bu i=-nıi .~i•runet·, 

hı1.im huı:ıın (i>tnt '<tnmı~ Ye, 

tabii, ~~ınılnıı:. Bu yiızda~ı, 

bd],i de ı •t.1dı11 torunudur. 

Cünkü ııı:ıluııı ,·a, turunl:ır:ı . . 
lıiiyuk hal.ala,-1'1 i'mini \er 

ıııck bizde c,ki bir adettir. 

:-.::::::::~:ı:::::::m::::::::::::::::::::.:;, 

luııaı·:ıkt 11'. St·ı·ıııay t'~İ 

(( 500 " ıııilyoıı l(•\a 
olarak le~pit cdilcıı 

)filli haııha lcnıanwıı 

hu~ıı.·i lıiı· ~irkt'I ıııa

lıi\ t>t ııule hu lııııacak. 
• 

'r. fakat ha 11 ka ıı ııı hi-
riııt'i '<' ikiııd diı·ek
ıüklt·ı·i aıwaı... ıııillt·t 

nl('t'li~iııiıı nıın al'aka
tilc dddstiı·ilt•lıilı• -

L • 

cektir. 
Alıııaıı;a, Ldıisıarı, 

Y uııaııi~taıı ~ <' .\ ı·ıı:ı
' ııtluk milli haııkala
rıııtla olduğu 'et'ilılıı . , 

((Jlulgar milli Uaııka~ııı 
da ceıwhi kontıll'olu 

kabul t'dilıııi~liı'. 11Ct•ııı
İ\ eti .\k Hllll» tarafıııdaıı . 
gÜ~ICl'İIPl'(•h_ lıiikı'lllll'l 

tarafıııdaıı ta' iıı ('dilı·-
• 

<'<'"- olan "' \alıııız i~-• 
ti~aı·ı ı·r'y i olaıı hir 
« l't•ııııi mi'ı~aYİl'>ı ııu·ı·

lisi idare il'! iıııaltu·mıla 
• 

hazır lnıluııaeak 'c 
bazan 'erdigi l'f·~ ile 
bazı ıııukarrceralı lt·lıiı 

edelıile<'ektir. 
Cemal Ziya 
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\'e ı adar arzu olııııurdu 

1 i. \' ır ·ıki dini umumi, har-
hin krd:ı;ında yazdııtını ~u 

daimi hir 1 ıt":ıyı ktndinc 
mcr, ı ~ ittihaz et;in: 
Eyi niyetlilere sulhü selam ! 

Ulu ıne,,/alann ervahına da 
sulhü selam l 

Ruzü mahşerdeki nek,bctlilere 
sulhıi selam ! 

Günah erbabına da sulhü selam! 
Sürünen lokmasıza sulhü selam! 
Yalnız yolda gidw derbedere 

. ,ulhü selam l 

Dilenen lıırkasıza .mlhıi .selcim! 

~en•i laizı y'ycn bikadere sul
hü .selam! 

f. a J ı 

K,,_i/ ·n 

Öksüze, 

11 ~u ku a wlhü .selam! 
canlı ağaç dallarına 

sulhü .selcim! 

kurbana, mağlüpoluşa 

sulhü selam! 

Kalhi hain olana, cahile de 
.mlhü .<eldml 

Belki nadim olaca~; k,afi/e de 
sulhü selam! 

Adam edatlanna sulhü .<elam( 

l lcyhat k•, lıir takım ~e· 

rd dJ~kunu katilkr i;imlcri 
·,ter \'ılhdm ol n ı,tcr Pu 
ıınkare obun, daima keneli• 

fcr'rın '"la i~cir;ık etmcd..k
kri kanlı harpler tahayyul 
edccddcr Kt drc.:ti fatıra i·ı· 

ınl ~ cinay.ıtına bedel ceza
landırmak için bunları cınd-

1 -hdc mı.,·aflak Clli\'or. \'e 

~,,:rck g~ılipltrin, ~lrek nıaı!;· 

Juplawı kaı nayıp mal-Yoldu· 
j',11 mıithi~ kaw~>r1lar hu ull! 

j!.dİI or. 13akınız h rhıunıt.ıni· 

n lrtaraf mL \ -ı.,. ·k · •ıdcıı 
~l •bc" (Joyc" dcırt 'cnelik 
rruazz:ım cı,lalin akil eti hak-
kı'ld:t n· •l bir lıihlnçn 

zim edi) or: 

tf.111 

r <l r 6 ~cne~i tc~rin~aııh.indc 
(Rı men Rolan) ın .\' rupanın 
cinaı etlerine dair yazıh~ı ~u 

layemut >.ıtırları . dinleyiniz. 
( ı 1100 - ı '101 'enci erinde 

yapılan Çiı' ;c.:feri ile :\hını;ıır
ya kıt"alarını kı;r.armadan, 

urn•ımadan hatırına ~etirccek 

hır miıtc•ııcddin rn«n \'ur 
eder mi~iniz) () cidal de ,\ i

man imparatoru a;kcrlcriııc 

tim.al olarak (,\tila) yı gib
tcriyordıı. < \!edeni ·et!) in 
nıtıttcfik a>kcrlı:ri kcııdi tc
mcddllnlcrinc ni,pctlc çok 
l•ki 'e çok n.k-ek olan bir 
tc:ncddll'~ a;aıını v;ıh~i (rnn
da lan hanctc dti•urecek . , 
bir dch~ctk tahrip ettiler. 
\\ rııpa, i;kcncc çeken ~arki 
\ \ nıpa milletlerine, phudi
kre, Lehlilerc, Finl:ımlyalılara 
ne yarılım etti ? Teknır can
lanmak. ~ehrahı tekamülde 
ı cılalmak bf rc.:n Tiırki) eye 
c,·ine ııc mua\cncttc bulun
du? Bıında'l tılJ .ene mı,J..ad
deın ( (,'in) , ( llint) ten 
ı.;elcn afyonun zehrinden 
kurtalmak btedi : lki harpta 

ınaglııpulduktan ;onra, lnı.;iltcrc· 
tazYtkına kar't boyun cYmc-. . . . 
ye medıur oldu. ~öylenildi

ıtinl! bakılır-a 1 fint kumpa -
nya-ı '·Çin_ L' ithal ctti~i a[
\·cınla hir a,ınla 1 r milyar 
altın kaz:ınmşır. 

l latta bu ~unkıi "Çin .. on 
>~ne c;dalda bulunarak a[yonun 

katil c.:lindc.:n kurtarıl<lı~ı halde 
hrııpanın en nılİtcmcddin 

millc.:ttinin zdıirdliktcn !ara

l(<lt ctmc-i için cfk<lri um.ı

mi~ enin µ:aley.ınına llizuııı !l;l)
n ldu. l"akat huna ~a;acak 

ne \ .ır? .hnıpada ;;, k hlı

kLlmctlcr \ar ki bizzat hndi 
milletlerini zchirliyerek o ><i

yede ya~•ııııaktan 'az ge~nıc
mi~lt rdir 

nıuneJi 

l H~~i~Ht ~illi 
H üfet1elliler yangını 
geç haber vermiştir 

- --
Terkos boruların-

da su yoktu 
Halıcı· ald ı ğr nııza ~ö

re,Polis nıiiduı·iyeti Ta
t<:\\ I ~ yangıııı tahkikat
ı na ait fczlckey i ikınal
ctnwk iizt' rcdir. Fez
lekede yangııı faci ası 

baştan ıı i lıajctc kadar 
Jı iilfü:m oluıımakta yaıı-

• 
gin geef'si Terkos bo
rularıııda sabaha ka
dar su olınadığı ' e 
ııı iitc ' Pili hey' etinin 
yaııgım geç lıalıe r 
yerdi~i zi kroluıııııa kta-
, ' 
dır. 

Terkos şirketi hakkında 
Bahil iyc 'ek~ilc ti Ter-

• 
kos şiı·J..eıi lıakkıııda 

Eıııaıu•ıtcn malı'ııııat YC 

izahat i sf(•nıiş, hu iza
l ıa ı 'ck:iletc hildirilmis-• 
ti I'. --Husul istihlak vergisinde tadi'at 

ll11s11"i isti lı l:IJ.. 'ı•r
gisiniıı ıad il Pdilcel'g-i 
Jı aJ..kıııdaJ.. i lı a l H'I' le
~ it Pdi lıııek l Pd iı·. Bu 
tadil :iı n ııaımrarı hu 
'ergi ih• al:\l..;u l aı· olan 

' 
ıııtılı telif ıııi i l':;,,.deı· 'c 
t.' ~l<' ııte nıalıall t>ı'i sı -, 
ııı flara ı aksinw ı l ikl't>k 
' e Yt• ı·ği iradı ıı:ayarı 

' . ' 
~afi ii zeri ııde ıı ah ııa 
eaklı r. 

Hazin bir irtihal 

"llüylık ı;:ızett·. ı üdJru /.eki 
\cn1al hl'\İn kuçuk kardL~i \ ... 

kl:ri !'in:ıri ıncktt:hi .;on ~ınıı 

wlcbe>inde·ı İJ,,an Cemal Be) 
iki ~cnı:dcnhrri ını.iptt.:~:\ tıkluıt.u 

ha~talıkuın \'Ha hulan11) arıık irti
hal ctmi::-tir. 

18 ya,l;ırında olan ~enç dün 
arkad~l:ırının hüxun 'c tl..:t:~.-.ürü 

leri içinde l"eriküy mazarlı~ına 
gömi.ilmiiş üir. . \Ilah r:ıhınet 

eılcsin. 

·•,\iman ticaret fik •u J..i 
mc ın~l oldu? in11.ilterc.:yc. 
.'ı ''lıan mu>tunlik;\tırı kim 
:ıldı? lngiltcrc. Sarka, pct· 
rc'lar .. k;m \ :ıziyct ettı? İn

•i'tcrc .\JrıaP t.ıznıin~tınııı 

e lt n akçe<' nc:rcye ;'ilh) or? 
lngiltcre~c. Ya Frar-a)a ne 
..,,ır? .\)dtı 1 ir l'a,mla: Loyt 

Corcuıı l- 0 ')a tahk'rkri. im.ır 

~ .... ,,.ııı ı .... ılş ·~ h"iı;u·ııııh";·ı;
11
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Junı;~ak h .. :alıder; l•edcl•i1. 
lnıak , . ılc butun "ll/.a nı. 

:ı~iltcrc ile altı a.ır harbet· 
tiı. 1\Lı a1 tı a ı claki z y ı ,1. 

FHTII/. ln~i tt.:fl: lll' te .. 1ki nıL
'1İ l'l

1
Lfl'k na; zafLr ! c ıln1a

t!'l.~ UZ\. ·:ıc Ctti~inıiz Zı)al. 

dan dul'dur. ı:>te paz .. rlık 
bır de !\°lıhınç oJ,Juk ... 

Bi/c b.""hct t:dt:n ~ey I .~72 
5cnc,iııdc .. \·aı>- ııı ouyk· 

d. i ıcı ki na) eyi kkrardan 
ilmrc.:ttir: Fran.ız tarlaku~u, 

Pru:<) a kartalı \<! İnh.;Jiz pa· 
ra'ınd:ın hangi>i karalara \ l! 
ıltnizlc.:rc hakim olacak·? l ky· 
hat mc,de pek a;ikanhr. 
'"Par,,.. denize "kartııl. k:ıraya 
J.akiın ıılacakl:ır: Za\'allı tarla 
ktNıııa g-clincc iitıneJ..ten baj· 
ka n;ı,ihi cılmıyacaktır.~ 

)' eııi fili111 Tirn r<'i o(lasL 
İstanbu l manzaraları 
baharda cekilecek 
1-tanlıul m:; aratırırın fil

.~eçı.:n hafta nıc çckilc.:rek 

l~ın:ını.:r crk~1nına .~c, .. tcriltli~i, 

yaztl"ııitı. Filmi çe\ irw ~ir

kct Emanet<: yeni bir filim 

için teklif atta huluıımu~ 'c 

filmin >cnanyo,unu Em:ıııc.:tin 

ihz~r etme,ini lıildirm;~ti . 

lıu manzara filminin 
olnıa~ı hl/.ını g:clccc~·i 

hakkında fikrine mliracaat 

cdilnıtk uzrc ~:ıııa\İİ nefise 

mcktc.:lıi nnıallinılcrimlcn \'a

hit il. I::ınancte d:11 et edil -

mi~tir . \ rahi t B . yapılacak 

filim h•ıkkıııd:ıizahat \Crnıi~

tir. reni !ilimin ç~kilmc;inc 

ilkbaharda ha~lmıc:ıktır. --

Kongra ayın sekizinde 
toplanacak 

Ticaret odası kongrası ayııı 

sekizinde aktedifecektir. Kongra 
!ıazırlıklarıııa ba~lanıııl§tır. 

Oda ticareti bahriye şubesi 

kongra için « Ticareti bahriye 
kredisi \'e sanayi kredisi • 
hakkında yeni bir rapor hazır
lamaktadır, Azalardan iki zatte 
ayrı birer rapor hazırlayacak

lardır. Jl l ıııtıka ticaret odaları 

kongrası da şubat ııilıayctiııde 
toplanacaktır . 

Ticaret müdiiriiyeti ınınıiıka 

ticaret odalarına gönderdiği 
bir tamimde kongralarııı • 20 » 

şubata kadar hitam buldıırul

masıııı bildirdirınişti r. ·---Cemiyeti belediye 
Cemiyeti belediye buı:ıın 

toplanacaktır. ----

, 
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başla nıış, ordu birbirinC' karı ş 11ıı ş tı 

:::: 

!~~! .. ... 
!iii 

.\lıime«ilcsi 

Polanegri .. 

- 74 - :::
1
• ,·akında .;: 
ı - r Tcbriz şehrinde yeni emirler 

beklcmeğe baıladık. Ancak 
l\.Iarıın 18 inci Çarşamba ~ünti 

beklenen emirler ~eldi 'c ;eni· 
den Kahaj!;a gitmek icap etti. 
1\larcın 19 uncu Pcr~ı.:ınbc A:i.inü 

hareket ettik Tebrizin şimalin

dcn geçen bir çok daA >ihilclc· 
rini geçtikten [><ınr:t bahçeler 'e 
köl'icrlc <lıllu bir \a<lİ\c \ardık. 

Burada üzüm ba~ları mebzul
dü:çünkü iklim >On derece mu
tedildir. Üzümden ba>ka diğer 
mcyrnların hep•i de çoktur . 

Ara; nehri bu 1<1didc akıyor. 

Bur:ıd:ı c h::ıuırıız t:ıın dorr glin 

dcyanı ~tL .Bu tl<in ~ün ~eçtik

ten sonra büyUk oya.Jara muya ... 

sdet ctıik. Buradaki ehli mu>te
kirtlir Ye >ayıları çoktur. 

Bu ha\'alide pirinç mebzul bir 
surette yetişmekte. Bu m;ıh>ul 

biitun bu lılkclerc kifarct cımek
tedir. Gerçi hu yeri, rdc orpa 

w l·ıı~dıv yttişmiyor, fakat pi -
rinç ııbdnr mcbzuldur kı. ntlara 
bile birinç 'eriliyor l'rcn< O -
mcrin ortlu>tı çadırlarını burada 
kurmuşcu. ~farcın 25 inc.:i c..·ar -

ş.amha ıunu 
01'3.tarlar ar:ı .. ından 

geçerek il<rilirnrduk. 
Prcn Ömerin JkamcıırAhı 

10-1:2 !cr·ah mc<nfctlc idi. 
1·.:un Hlll hulun<luj!;u ~-t.:rc 

doD.fU ;!İdi otkc11 o}tı;11U7.3. Ç:kan 

hir kaç ki .. i Prcn:;in karargillıın

da hıiı uk hir patırtı koptu~umı, 

onun i~·in :1\dct ı.:tınl.:nin daha 

iyi olacal!;ın >ii ·lcdilcr. 
llıı patırtıı11ıı 'lbcbini 

nıok 1>1cdik. llizc Tinıur 

anı ... 
tır<lu-

larıııın ha\kumandanı nl:.n ("han 
Şahın. T'ruı; (lıııerc kar,ı bir 

~ui ka~t terrıp ı:dı:rı.:k onu ol 

düTml'k f.-tcdigini. hunun lizcriııc 

f>rcn:-: Ömerin onun katli için 

emir \erıli~ini >ıi ltdiler. Cihan 
Sahın J.damları i ... run ccmişlı.:r 'c 
!'ren; Omerin a>kcrlcrilc dii~iiş

nıcAe h~ l•mı,lardı . llıınun İİ7.c

rinc !'ren' Ömer Kur nehrini 
ı:eçerek koprii 'e ;andallal'ı lıa

urmı~nr. 1-fi\: l1ir kiınsc ne oJa

caı::ını hilmf\nrdu. lliitiin a;kerkr 
ıcıeı \'iıj l'C ıhtil;\J ıçinde idi. 

llu ımılılın:ııı aldıktan .::onra 

biz ... cfirlı.:r he\·c·Li bir 1111..~H 

kuruı l:. \ e ~len t.lhkık etmek 
uzl"r :1Lrih:nıı.:~l' k'lr'lr '1.:rJih.. 

Bunn uz1.:rinc ·11, m.ırt pcr~L"ınhc 

~~nli Pr~n:' Önıcrin lıtıh,nLluP,:u 
hü\·uk k::ırar~:tha mu' ,ı-.alt:t 

cctik. onun cmirh:rini t<:lrıkki 

etmek üzcrt• bekledik. Prcn,iıı 

hizi l{ahul cı.ını:~ini ısccdik. 

J· akaı hlııiın cırdu~:lh 

dt:l'ccc mu C\"\ c.~ hir vı.ızİ\ t.:lt1..: 

idi. Cclenlcrlc ı:;ıdenlerin hc-alıı 

rnktu. iliz lıcklirnrken Caı:;oıwy

ı.ırın biri l'ren> Ömer tarafından 
ı anımıza geldi. l'rcn>in çok meş· 
gul nlduğ"unu bizi kabul edcıni 

yccc~·ini. onu İ\'.İn ' l 'ı.:brixc a\ • 

detll! ı.:nıirJcrini hcklı.:memi;d rica 

crciı:,·ini. ihci~ :ı~·1;tr1111ızın temini 

için kendi,inın bize refakat ede
ccj!;ini >öyledi. Biz de atlanmıta 

binerek Tcbriz ~olunu tuttuk. 

Bu sıralarda Prens Ömer 1'ıır 
nehrinin cenulıuhundaki oı alanla 
idi: yanında 45000 den fazla atlı 
rnrdİ. Ômcrin di~cr a,ktrkri 
baska merkezlerde idiler. 

!!!! Alhamra sinemasında !!· .... .. 
:::: ...... f':"I••••··· .. ••••••••• .. .............................................. ................... : • .-••: • L:J:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. 

Timur buralarda Baylal(an n:ı· 

mında hir şehrin in~a,.ını l'mrı:t 

mi~ \e hur:t}a 20.000 nlifus 

gün<lcrmi~ti. 

Ömcrl• lıarbe gırı:-cn Cihan 
Şah 'finlurun hemşire zadc~i idi. 

Ömer onun katlini emrı.:unişti. 
1 lal bu ki Cihan ~ah Tatar ordu· 
Ja.rının en ~atvct1i reblcrindcn 

biri idi. Timurun 'akın akraba· 
sından oldu~n için her ke; ona 
hürmı.:t cdi\_-ordu. ( 'ihan ~.·ahın .. 

L~kranın en dchakar trajcdiycni Pol \"egncr ile cazip <'ineın• 
yıldızı ı\lari .Jon<on elycı m 

Asri sinemada 
İrac edilmekte olan hali hazırın en bürük re en heyecanlı 

bir dramını mu~:ı\"\Cl" 

Ktıtup f·aciası 
Filmimle em<al;iz mlizaffcriycılcre nail olmaktaJırJar. 

ı;ondcrcc vasi crazi:-·i ol<luj!;lından 
etbaı. a\·enc,i pek çoktu. Tinıur, i:ı::ı::m::m: ::::::::: ::::::::m:: : :::::: :g/ l'j'l lij1O1 Al 'Kl r.;ı ~j fi 

- ~ ÜnlımUzdeki l'cr~cnhc ak$arnı ;; ~ ~ ~ 13!.1 
torunu Prens Onıcri c;arlıi c;r.111 • 
umumi valili~inc carin etıi~i H MHJ'it sinenıasın~a ıı !i ~,~.~~:~~~;~-~~;;: urhn lan • 
z~_man (~ih~n $ahı ona Yal'dtm(.'I n ii ii Opera.: Kn~en ,.e Kelli Büyuk hltr 
gondermışa. . . ıı • :: il pcşınde 

1.. Bıtnıcdı İ f! ;: Melek : l\<ıiJUS • ·.~ ••••• .. •• ••••••••• il ı: :! Majik : :\lillctin Ruhu ~ı • •• • .• •• 9 • ASTA -LUKS 1 · \ g !$ Auô ' 1'uıııp laciN , 

!••i İRMİK MAKARNA Si l• •! il' -, . ,~~~~ ıı •=::F;;~h::~j~~~=~d~::· 
• ••••••••• ••••••••• e • // : : ., : : lı g Serenat ve çılgınlıgıTI 
: \ST .\ L1 .. rKS : !I g bahsı -ayrıca 
: J. "- ;;.'-\.• L : =ı i! Mükemmel variyete ,1 . : I' :: :::r.::::ı::IHI :::::::::::::::: :::=:::::::=:::: 
: ı\h~lrn~ıı,~<t :t\.ı_ııcribııın en : ! Joh n H il Darütt~li.m s.alonunda arzuyu~ 
: bırıncı ırmığımkn yapıl- : i Ba rrymo re :: ı; ıımumı ıızerıııe bu akşaın ıı 
i mıştır. Bütün Anupa : !1 Dolores Cos te llo !1 !~ Orta oyunıt ~ 
: 111.tk~trnaların.t n1ürecı.:ah Ye : :! ~ . ii :L........... . ......................... ·::::r D AJ J A o :: l::n rarlak e,,rlcrı olan : .............. :c: ......................... . 

: Bir defa tcL;ube her \akit : ~~'l'" """"""lı•••••"""l'l"'•"•ı••• ••• .. •••:ı ııapso . . ... ........... . ................. ··········· 
• kuHanm:ık için l\.Afidir. : • • • ••••• •••••••• ••••• ••• 
• · · ı)· 1. ··ı \' • • Her yerlle arayınız • • arı~ nırıu' nz.ı.,ın<. c:n 1.:r-.a\ • • • • • ••• • • •• ••• • •••••• • • • .;:ıra,.·ının ihti ... ,nı11ına kadar bıl' • • • ı·ı .. ı· . . . • • • • 
•••• ti"tı"ill ı \ c :-ınaı lC'.-1:-;at •• • • • • 

: ,e i)lctmc T .. \. ~· : : kadının en lı:ı r 'kuhide : 
eeeaaaee e aee eeeea• u m:ll'fl".i .~I.... a 

Şehzade başı Mil/el liyalrosunda : : 
h ~ubat (,.'arşaınha ı,rünü ak- • İşte ilnüıniizdı.:ki ('ar~aınh:\ • 

şaını (\;mal Sahir B, ,.e ~abık : akşanııııdan itih:lrcn : 

IJurülbedayi >anatk;\n y a<:ır '-:e- : Melei sı·neınnsın~H : zih H. mü~anıcrc:::.i~ (~()z\ a~kı.rım • • 
• • • 

faci:ı .3 perde \rapı·a dcgil mi... ; : 

'l'epı.:hn-.L 

'l"iy<tll"O • 
,unda bu 
akşam 

ŞEHREMANETi 

~~ ~ ~ 
1111 komedi l perde. • İrac edilecek olan IJroıi l.i> • 

-....,.--:-~--:--:--:---:-:---1 • • 21 .JO da 
Beyoğlu birinci ha~u~ mahkeme- : ile \nıonco .\lnrenn nun tem- : 

11111111 1 sinden: Akapinin Beyoğhında ! :->ili bi naziri : 

Itır soka<I ıııda 18 nuıııarn ı ha - : M d d" n d : z f s h 1 
tihsal eylediği 7 mayıs 918 ta - • : 8 ı:ıblo 
nede ~ııiiırdıç u . aleyhine ıs - ~ HuHın uO rOnı~HullrUn : 

1 
a er ar oş arı 

riJıli Jılikiiın ınuınai_JcyJ!in ikanı~t- : Bir ın~h.:cr:ı ... ı : 'ırindbı.:r~<.h.:n tı.:rcümc c"~ı.: l 
ofılııııııı ıneçhulıyetı hasebıle : Filmimle •·iirccc~iniz şc\ fer. • . I'. · 1 f 
~ · · ... · · · "' .., • ı\•'m"ıl"il'ıl".ii'eli·rılııiıı ııiiiiiı111iiı1 mİİİI••-~ tebliğ edıhnedıgınden iarılıı 1l::ın- =••••••• •• "'"'•• .. •••••••• 11 

dan ıtibarcn bir malı zarfında 
ınıımaikylı lara!ıııdan lıitkiiııı 

nırzkiır temyizi dava cdilıııcdiğl 

!.1kdirde hükmün k. s~i kaliyct 
edeceği ılaıı olunur. 

1 Damla 1 
P C' rt c v , __ S_e,_y_r-is_e_f.'"!'a-ı-.n---= 1 

... S ... ad-ık ~za"!""da-bır-aô~er':"'"ıer-va~ 
Karadeniz esans1 

\ lendilinizi lıir 

hafta muattar 
kılar. 

Teşekkür 
Rahmeti rahmana kaı·u>an 

hcn1~ircn1in l.'.cnazc nlcra~i

ınine i~tiJak eden 'e lıu ıcsi
le ile bizzat \'C tahriren hc
~aııı taziyet lt'ıtfunda bulunan 
zcı tı ıııuhtcreınnc arzı te· 
~ckkıırat eylerim: 
htanlıu l ]kinci Tiı:aact malı· 

kcmc;i rei;i \uri. 

Trabzon postası \rw·tazaın ıe Lüks po~t:ı~' 
( . \ ·1\\1{ ·\) ıapııru -1 • 

1 n O" nu" \3j>Urtl şubat paz;_1rtt~İ [~ dr ( ;;.ıl;_na 
nhun11nd.:ın hart:kı:tlc Z11nJ,?;uld.ık. 3 ~uh:ıl 
İnt:hulu, Sinop. San·ı:- ııı. Ünye. ~ 8 Z H r p;ünü akşanıı Sir"' 

1 · kt.:ci nhtımınd:ıfl Ftıt:-'a, ()rdu. ( ;;rl· . ...:011. ~rrn lZon. 
• 1 

Rize, J lopaya gidecek \C dü- hareketle Zonguldaf;, lncb.,.t'• 
nü~rc Paz:ır i~kt.:Jc ... ill· Hi.1.c. ()f. ~aın~lın, ( ~irc~cJn, 'l'rr..hzon \l 

Sürnıcııc, ·r rahzun • Polathanc, Jlizc i:-;kclcl ı.: rinc azimet \·r 1 
Tirebolu. Girc<on, ( lrdıı, Fat,a J 

"".!.et c.·dec.ck.·tir... . •. ,. Sanı,un • ~iııop İ ndınluya J af>ıl:lt ı çııı Sırkecıdc .\les ,ı d 1 
u~rıyac.:oıktır. hanı altında t:">k i l.oic 'J'riyc..; 

1 l :ırcket günii }iik kaimi ıino dairesi, Telefon: bwnbıı 1 

<•lunınnz. 
~1.J.l __., 

Mersin sür'at postası 

Düzce hukuk hakimliğindtn : 

Zayi ikramiyeii 

Tayyare piyanko b i iet!erı 
ı :ıı;cr Fnın>ız ınillc.:ıi 'dil 

mti,ıdıitlcrc , \ iı:dan;ıt 

ıni1>tcmliJ..lı:rc, zaHleri ezen 
hunhar ·ıiran., hıra lıaziçc 

üstat Fehim şerefine Çôpler dôkülmeyince küyıi ınckı i hududu 

( .\1.\ 11\IUT 'l~\'l\T I' \\ \ 
Y:tplll'U :) ~uh;.ıt ::.;ılı 12 dı.: (;afati.l 
rıht ı mınd:ın Jıarck ... llc İ xırıir. 
Kiillük, Fethiye, .\ nıal\a, .\l ;i· 
ive. :\ Jcr:sine p;idt:1.~ck \"\; ·r a;
l;cu • • \ nnmor \ l:iiyc .\ ntnha. 
l'lnikc. l•°cthh·c. ll;,do;. Bml
r uın. J,lillLik izınirt.: ugrıyarak 
~clccc.:kıir. 

Galata köprü başmdaıı ycı 11 

lmakı:ı de\ anı cdcr,c "Kar
ma.. ııın insı! ız adaletine 
nıanıı: k:ılaı:aktır. Ba;kalarıııa 

nr yaptı he rıda aını 
mıaındeyi f;'iirl!ccktir. 

llu !\'Ün _\, ruıxı kıht.ı, ha,. 
t:ılıklara, ırkı asl';ırın istih\sı na 

H hutlin felaketlere nıaruzdıır. 
('unkıi .\ nupnııın pptıjtı ci-

0~\·dlcrin ce14ı;ız blması 

imk;\n<JZdL 

Sahne san'atkarla-
rıııııı piri üstat .\lı

mct Felıinıin 52 iıwi 
seıwsi miiııa~cbe lile 
(< Dariilb(•da, İ >ı tarafın-

• 
tlan sercfinc Pazaı·tc ::;i • 
ak~anıı '.-rileeek nı11-
samerı~ lı~n atlaıı dolayı 
Dayranı crlesiııc lclıir 
olunmu~tur. 

( 'iiplcrin denize düklilnıe•i 
ınuka\clcsi, müteahhit yazifc
sini yapmadı. ıııd:ın fc,hcdilc
ccl.ti r. 

Matbuahn t 

28Şubatta 
1 Yalnız Türk ve ı , 
ecnebi davetlilerine 

1 
mahsus ı · 

aile balosu 

JSC) 

Şarkı 1 Hi>eyin oglu Tahir, Carhı Kliçuk lıcy 
'crcsc;induı Kazım hey Şimali 1 la,an :ıj);lı ı Ta. 
hir ı·e \ hnıc.:t oğl u O;man ı.: C ullizar ta rl al:ı rı. 

Ccnulıu mera ilt: ınahtut :<ekiz diiıı(inı tarla: 

\ ııkanla k<i) \e mnkı ve hududu yazılı tarlanın tc;çili 
IJiizcc.:niıı maııııını ki;yıindcn koca 1 la;an op;lullarından .\l us
tafa cı~lu Yu-uf nkili Yu;uf /.ıya bey tarafı nda n 

talep edilmektedir bi r i tira;r.ı ol,ı nların lıi r buçuk ay içinde 
mahkeme\ e hil dirındcri l ;'ı.z ınıd ır. .\luhakcıııc günü 17-3-29 
Pa~r S 1 O ,ı u r ilan olunur. 

i]cl.ıı 
:ı _Shıı !'azar Anıalra pos 

t1•t rnpılnıarnı;3kL1r. · 

Tepeha~nıd a 
~anzdizc lliralıant.illlle 

Baküs 
ıo türlü mezeyle 

-• 80 Kuruıtur. -• 

rıo:ıtalıaııe sı rasıııda p iyaıı•" 
ınüdiriyetiııe kadar ıııc~ •. fc 

dalıil i ndc ikrami)·cli piy;ıı:P' 
biletler i zayi edıhniştır. zaı1 

edilen biletlerin üzerinde ••1
5' 

met ikramiye verilmi~tır• d<1111• 
1 

. [ tJ 
ga~ı ıııevcııttur . lcr kıtıt 

bildleri hııldu be ya pıy3ıı'' 
1 ıııüdiriyctinc ve y~lıut Galat~ ,!; 

• ı·· \ldııııet Ali paşı hanında 

mt! bny i liğiııe teı.liın et ııı ~fct' 
rica olunur. Biletle ri getir<'' 

z:ıtta meııı~ıu ıı edikcekt:r 



• 

. 
·i I• 
" 

• 
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(Vaki)ın millet m kfepleri sayı/ası .J 
(: ..... ,!.! •• ~.~.l!.~ .. ~.•.·.·.· .• ·.·K········i··············A·.•.ii.· ... ·A·.·.·.111 .... T ........ 111.1!1.~ •• ~.~.11.ıııı.~ ... ~.111.• •• !.1.~.IE.11!.•.· •• :·:-·{·:.········ ..... !l.······=.:= .. ·.·.·.•.i!l .. l!l ...... 11.:: •• zıil!llill.~~i.iıwıı:ı.~.11!!0~.~ .. !!lr~.~.ç.:;ı.~m~·~-~.~ .. ;ı.~.ll!.Çl.~ •• ll.!11.ıı;.1:.i •• ~.!ll.~u~·ll·~·z~.~ . ._..~.ıııı~llJl •• ~.~.11.llJl •• llll.!l.ll.• •• ~··;ı····._.·.··· ··.·; 

•• •••• •• 
K·~;·k·;~ç··k·~~~ .. ii~·-~~·· ·~·;~-· ................ ~·y·~····ı;·~;·~i'~·~:·~·;·~·~···-~·~·~·~;········· .. 

kadın hikılyesi bazılarınıız sarıyız? 
l ll•ukü .. ,hanııadaa mabadJ 

~lllıdan akıenı yanına gelen 
den evel dairesine HH'dı. Hey ha
remin kapılarını tlt;ıp odadan İ<;P-

'1t1lıkaıılı ·ı b" .. ı. ğ \!: ı e ır gun ava Çll\ll, ın- riye giı·dikte karısını penerrenin 
~ •. ~11~.rkuınun parınağmda sizin J önüne oturmuş kendi işite rnc~-

J llzu "il ııt", b b" .. .. k l 
1 

, ti ıze enzer ır yuzu o - gul rrördi.i ye kendisine asırı mu-
,,~ ti ' 

ıguııu asla memul etmediğimden Jıabbet nisarıl'Sİ ibraz ed<'n•k: 
~\t'l'ha del'k 1 ·ı · ı· b" ··ır · r . < ı anı ı e gız ı ır u ıe- - Affedersin sultanım. Bu giin 
1
•
111

z nıi var diye bir vcs\ese ge- gene senin günahına gir<linı. I>h c 
~ıı·ıliııı d d' . · e ı. vak'ayı aııh\lınca karıın: 

'Karısı kemalı taaccüple: - ...\.ıııan he~·im, iıısaıı iıısaııa 
h - Aınan beyim, insan insana benzemez ıııi? Hem bcııiııı ıııalı
~ıııiyorda yiizüt. yiiziiğc bcııze- bus lmlunduğmıı dairemden lıa-

nııız ııı·ı.ı . 11 cevabını verdı. rice cıknıaıııa imkan , arııııdır. flıı 
Du \·ukuat Üzerinden bir eyyanı günl~rde İse bir talıanımiils11z Jıa

r~likten sonrJ delikanlı bir gün yata sırf aşkınız için rıza göslcı·
l'yi kendi hanesine ziyafete da- n1enı yeııııi~·orıııuş gibi bcııden 

Vfll el ' 
tı. I ice musahebetten son- şuplıe <'dip günahıma girııwuiz 

rn laanı çıkıp bey sofaya otur- sık sık vuku lıuhıyor. Di~c ııi~az 
~~ıkta ııe baksın! kendi karısı da- ederek ağlaıııağa başladı. H<'y ise 
~· her vakıt giydiği elbiseden baş- bu !';(izlerden sonra· ıanıamcıı ka-
~ biı• elbise ile kapıdan içeriye rısımn sadakatine inandı. .\ı·adan 

ı<ır"rek yanına ottırıııa", ıı1ı· 1. Bey b" ·· d<l · d 1·1 ı ı · .. ,. ır nıu et geçıp e ı"aıı ı )il' guıı 
•ııı'lbuı·e . .. .. f ., . 1 
ı\e · yı go1·1111c • ı:a~ırıp lhl'lll- >ryiıı lnız11runa çıkarak düğiinü-

n Şoyle bir lıesap gcı:irdi: ııii ııwıııleketiııdc yapıııak üzere 

- Camın hu kadın beııiın k:ı- be~ in rnih•ad<1sini ııi)az etli. Bun-
ı·ı ııı dı 1 A " d ) k l )' . r, ı..akın harcındeıı ı;ıkı JI hu- .an ıa~ a ayrıca )eyin, nişanlı-

~~~'\ ııasıl geldi? Denll'k ki geçen sıııı görerek ııasilıelte lmluunıa
~tııık\i .. - ı. 'b" 1 k .ı l t . <l . 11· 
b yuzul\. ~· ı Hı auııı c a ıı sıın a rıea e ı 

"" t L ,, 

._ 
11 1nı karıma bcıızcycıı bir ka- Bey ise derhal delikanlıya i te-

1111ldw. 
<ligi izıı i 'ert'rek nişnnlısıııa da 

l•'•~kaı bu te\ ile kalbt'n asla ıııut- dedi ki: 
ıı1:ıio l . 1 
dı .o amayıp delıkaıılıya «Buka- - şte ıırtık siz hiribiriııizle 

1 ıı kııııdir» diye sual f'tli. Deli- nikah olmak iizre gidiyoı·sunuz. 
l\il ıı fı: • 

Giireyim seııi kızım sakııı gönllinü 
. - Efendim, bu kadııı bende- hu delikaıılıdnn baska kimsev .. e 

ı ıı· . • 
1 

ıı r• hişanhsıdır. Sizi bu gün ita- kaptırıı ııyasırı . 
'"ıııe d · d k · 1 · O d 1 b 
1• ... avetnıı em · ı se >ep ıse ı· mı kız , e delikaıı ı aı·a a-

!Oı un l . . ·~· . kd" d " eıısıp cllıgınız ta ır e o-
ıııı 1 'k 1 

<li 11 ah ~trıwındir. ccHıhını \f'I'-
. ney: 

s· -- Pek al:\ oğlum, ı;rnin nıiiua-

larn binerek iskeleye indiler ve 
• 

oradan bir gemiye rakiben uzak 
di}m·lnra doAru glizdcn ııilıaıı 

oldular. . ıp .. 
il:" Sordüı;tiiııü bt•ıı de münasip Ilcy ak aııı olup lıarcnıe gel-
'10''iiri'ıııı dh Prek nikaha razı ol- dikte kuı·ısıııı <'\de hulanıavınca 
1 ııg . . 
l · tnıu il:\ıı eni. Fak.ai bir tiirlii nkh haşıııdaıı gitti 'c ne vartaya. ( •·ı·tıı 
•11 ıen ralıaı cdcıııcdiğiııdeıı tn- diişınü~ ol<lu~unu aııladı. Çifaide 
1 ııı ıı . . 
•1, orıasııılla hır 'l'sıle bulu1l 
1 .ı l'ıl ı 

il:, ( 1 \c k.aı·ıı;ıııı «iiı'ıııck iizcre R11 'ak'a İİ7.<1 l'iHc hcv aklını '.l.ayi 
t l'(l r" ._ .. 

':ık, ıııe Şilap <'iti. Karısı dahi ol- edip ıııiidılt'lİ iiıııriinii pcri~an bir 

ld kuş kaf csll'ıı u<_:muş \ e gitmiştı. 

l ellıh : ı•:ı·ı·iııi dei!i~tircrck lwv-1 hald<' tmı:ll'aned<' ı.H•eirdi. D •, • • '""' ,, 

J<.,~;ice hukuk lı.akimliğinceı: Kiralık imalöthanc 
~it ı · ııı ,•,·k ıi hı ı dı:du 

'l"lıılu 
du ~ya nı ~arkı ,\hnıct oğlu J lli>tıii tarht>ı. Şi-

mali dere. Carbı Ye ccınılıu tarik ile 
mahdut iiç döntlnı tarla \ c ii zcriııdc 

> bir lıap hane. 
a r· ına ~arkı tarikiaııı. Şimali 1 loca Yakup 

o~lu Ahmet Ye ..\lchnıct. Carlıı ka

dim hendek cenubu Salih ojtltı Ah

met ile mahdut 30 döııllın tarla: 
ciıııalık ,arkı ilacı D:ı\"ut :.:adc ..\hı,,cafa 

• Efendiden 

istiııyede deniı kenarında kain 

muattal inıaltıthaııe kiralıktır. 

Küçük sınai müessese için pek 

elverişli depo için dahi kabili 

istinıaldir. . 
Oalatada Voyvoda sokağında 

Agopy:uı lıaıııııda Bomonti şir

keti müdüriyetine müracaat. 

Renklerimizin deQişmesine sebep nedir ? 
Bir iıısaııııı ye~a bir hayyanııı derisini hir 

ıııikı~ıskopla ıetkik rdeı·sek güriirüz ki cilt dc
ıligiıııiz şey tabaka tabaka lıirleşnıiş bir takım 
k iici ı k 1ı nerelerden yapılıııışııı·. 

Bu lnwı·elrı· ara.,.ıııda reıık 'rı .. eı 
• 

biı· rııa<ldc vardır. 

· i~te bu ınaddeııiıı <;okluğu 'e ya azlığı insa
ııııı reıırriııi ttnin eder. Beyaz \e su·ı~ııı kiııı -

~ ._ . " 
.;eleı·ıl<' bu reııkli madde gav et az<lır,esmerl<'rde . - . 
İ !'e ı•ok.tııı· . 

• 
Cildinde hu rengi 'ercıı madde <_'ok olan 

kiıııı;eler esııwr, :tz olanlar sarışıııdırlar. Bn 
ıııadlleııiıı az Ye ya t;oli.luğoııa güre cildin ren~ 
ği de değişir. 

Tırnaklarımız neye yarar? 
Saclarda tırnakhw ~ibi faidcsi kolay gül'Ülll'n 

• 
şe~ lcrdeıı de~ildiı'.na~ıııızdaki sat,: neye yarnr1 
Başımızdan maada' ücudumıızda da l.ılleı· 'aı·· 
ıhr. Bu kıllaı·ın frtidesi nediı·. 

Sar 'e kıl vücudumuzu soğuk \e sıcaktan 
k.oı·m;1ak i<;in tabialln yaplığı bir hiına~ e 
''asıtasıdır. nctckim soğuk memleketlerde ya
sı\ an iıısanlnr eok kıllı olurlar. 
~ . . 

İlk in~aıılara bakılırsa cok kıllı oldukları • 
--..ıl"il .görliliir. Elbisenin henüz nıevcut olmadığı 

zaıuanlar bu kılların faidesini hil' tllişi.iııımü'.I.. flu rriin medeni insanlar bin bir çe it elbise 
giyiyor. Onuıı i~in hize al'Lık kıl okadar ıııiiril gi\riinmcz. Fakat ha) 'anlara dikkat ederseniz 

saç ve kıhıı faidesini kolaylıkla anlarsıııız. 

* * * 
1 1 
• • * * * 

Bugünkü jimnastiğin 
gayesi nedir? 

Almanyada tahsilde bulunan kız1arımız 
Selına ve Azade Selinı Sırrt lf aııımlar 

görd/;kferiııi si::.e aıllat1.y·orlar· 

o 

_ .ı - l\lcktelıiniıde çok ec· 
nch i Yat mıdırt 

.. 
reuir t 

Dcr;lcri ııiz nelerde n iba· 

!i - :llektebimizin , .c ıı;ördü· 

ğiinüz terbiyenin gayesi nedir~ 

6 - J;rnnbula ne zaınnn dll· 
neccksiniz ve döndü~ünüz zaın:ın 
ne yapoc;ıksınızr 

Selma ,.e Azade Selim Sırrı 
ilonımlortn cc,·aplnrına gcçmc7.· 
den evci tcşı.:kkür l'<icri ı: 

Efcndinı; 

.. On altı "'dır de ı·om cıti;;i

miz ı\nna l leriman mektebinde, 
ı:ıh ; il müddeti iki ><nedir. Tale
be olarak yaşlan 18 le 30 ara;ı, 
lise mezunu kızbr alınır. 

tarzı hayatımızdan alma hareket· 
ler kutlanır, Talebenin o andeki 
hal ve ihtiyacauna uymağa çalı~ır. 
Mesel! muhtelif tarzda koşmak, 

atlamak, yuvarlanmak gibi hare

ketlerdir . 

Bu terbiyenin gayesi: 

Bu günkil insan filen çok 
mahmuldür. Bedeni fikir , .• rubu 
arasında normal bir muyazene 

yoktur. llu muvazensizliği ikiye 
ıyıtıyoru~: 

1. Bedent mahlyed: Fazla in· 

kışai bulan (organ) lara .karşı 

(adete, nefes, ve sinir gibi or. 

ganların ikmali) , 

lI. Ruhi mahiyeti 

Bunu da ikiye ayırıı· oruz: 

1. Kedini kabiliyetsiz görmek, 

n bedenen kifi derecede gü· 
zel görünmek, gibi hlskrdlr ki 

hll"aketlerin hür ve tabii olma· 

sına manidir. 

2. Korkaklık (mcselA düşmek, 

çırpmak, atlarken takılmak gibi) 

Demek jimnastiğin mak;adı, 

eneli; bir tarafın ihmali ve di· 

ğer ta.rafın [azla inkişafı arasında 

muvazeneyi bulmak ve diğer 

tııraft:ın bu ruhi manileri azalt· 

makıır . 

2. Dünkü maniler insanı '·ücü· 

dunun hareketlerine karşı em

niyetsizliğe sevk eder, bunun da 
nericesi. fikir ve beden arasın .. 

daki t•bii rabıtayı uyuşturması· 

dır. 

••ıııa ~~~ı~ik ·'~~~~ ~~;~;d'~;~tl~~:~~ı:ı~~l~aı~:; -fsrne-feı·;nhuresş.se7rrlerı· .. J 

Alman1ada A tna HentH a "'"kt .. l..i.,d"' tahsilde bulunan Selma •e Azad• 
S.tl• et Ha.ne :ı:ılar 

l o.::=:::::::::::=::.:::=:::::=:::=::.:o f-~terbirc>i üatadı :-.clım llcrhalcle onların ,·erdikleri 

Bcrllndc beden tcrbhcsile 
uAra:'4n mektepler, hüktlmeıtcn 
maddi muavenet gormezlcr. llü· 
ktlınetin. yegane yardımı, nıcktc· 
bin nrdij•;i diplomayı ta·di~ 
etmesidir. Jlu mekteplerde ecnebı 
pek azdır. 

Bu hissi uyandırmak, beden, 
ruh, , .• fikir arasında bir ahenk 

vücuda getirmek bizim yaptığı· 

mız jimnastiğin ga)'esidir. kel 1 lasuıı oğlu .\hmct ile nıahchıt ) 

ne . Vukarda k . iiç dönüm tarla: 
nın o,· Ye 1 . h d h k ıc1\·i11 b . · nıc\ '' \C u udu yazılı tarl:ıhır ve a· 
nıısı o U7.cctıitı \1 1 ' · .. 1 . skı• hArfle ı l • "Uhiııı j un~ur u kovundcn Caııı;ot op;lu >maıl ... r e 
~ltq e Ve h K r .. 

ı·arıı ıl '<c Nogay k zı oşa ı~ \e Alacak ojtlıı 1 lalil karıı;ı Kitap halinde çıkn 
i '· 

1 aıı lale . ·H~ısı l laysas \ckllleri \lehmct Ali H. rn-
ı .. ıde P Cdılın°kt • ı· · · •· 'l' vzı" erô· (Yakıt yurd ) ı~ llınlı]r. ' cur. ıtırıızı olanl:ınn ~)it bnçuk a)' c · Y. ~ 11 

<·J" cın~rc 1 'J ı· c r k ·.g Jlıııar . ıı t ırnıdcri lazımdır. i\luhakcmiı • g-iinü riafı 125 uz-uş 
saat on d · ı ·• lolj:;::::=:::::=::.:::=:::::=::::::=:::::: ur. ı ı.n Oluııur. , ı• 

' ' w # 

f ""' >J\ .:. • 
' 

:;ııTı Beyi ı\.lıranyada tah,ilde cevıplll" hakikate daha vıkın 
bulunan kı) metli kılları Selma ı c olacakcır. 
.\zadeden malumat almak için Lütürk;ir lıcm~irclcr >aalleri· 
ziyaret <:tn1işrik. 13u 7.iy:ı.ict on mizi ccYrıp:-:ız hirakmaçhlar. J)ün-

gön kndar evci yapılmısn. llizi kü posta ile surdu~urıiuz. rnallc· 
ııeşuş bir çehre ile kahul deden rin cevaplarını aldık. 
üstat onlara dair ;urdu!(umuz !:iuollerimlı şunlardıtn ibarcnt 

1 - !\Tckte;>imiz ne kadr 
>lıallere yalnı" şıl cümle ile 
ınukahclc cttl. T.:tmandn ikmal rc.Hlir iı: • 

Adreslerini verc,im, sualle· 2 - l\lekıelıimiz gibi müe;-
rini:r.i doğrudnn dog

0

ruya kendi- se.;clerc hıikılmet tarafıdan · 
ferine wrun&. l' r,lım edılir m . #-- ___,. 

:llektcbinıizdc okunan dcl'slcr: 
:\azarr .\naıonic. Physiologie, 

Nefes, jimnastik 1107.riycti ve 
l\lüzik · 

\ındi: Beden· terbiyesi, ses 
tr.:r~iyc~i, rc :; im, S}XlT, ,·c nı:.:"aje. 

Uçllncü ı:cme>tcrden itibaren de 
tıtbikot dcNeri nrdır. 

:\tckt~p1erimizin gayc~i : 

mz:m jimnlltljtiıni 1. ohk hı ; 
rekcıler taıııınaı. l kr günkli 

Biz şimdi burada üçüncü sc • 

mesıeri lıitirmekteyiz. Eylül 

nihoyetindc irnuhanımızı ,·erip 

birinct te~rindc tekrar İstanbul& 
döneceğiz. C\iyctimiz bir mües • 

sese açıp hu.>u,l surette çalı~ • 

moktır. 

s; ve A. Selim Sırn 



l 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
.'.BO.:\E Şj.llTL!ı.Rl1 ;resimlerin bütün haklan mahfuzdur 

Tıi~ki ·el:e llarlçtc · G:J7.ctcyc ~öndcrilccct" mek.tu~ların ~zerine 
K . K " ı ıdare içlnse ldarc • yazıya au~c (.\azı ) 

uru> uru. harctl konulmalıdır 
ı Aylıtı ıso 000 - - . 
• l 400 800 Ba~ıtmı~ an mektupların l:ıde~indcn. kıymcu 

6 • -. ~ mukaddere,iı. mektuplara konulmuş paraların 
'7'3 ı.ı~o 

ı-ı • 1400 2;-00 kaybolma5ıadan ve ililnların munderecauodan ! 
• idare mesul değildir. 

•--

Borsalar 2 Şubat 1929 
--ıı 

= 

1\ ukut 
Jngi iz: liraın 

ı Dolar 
20 Yugan lırabml 

l R ylı•ru .. rk 
1 A vıı t urya ı. ınl 
~O tey Roıuanya 
20 l.eu Bıılgaı• 
1 Fe'C'nıeı flıırial 
~O Fruıısız fran;,ı 
2 llJly:nı Jirt · i 
20 kurlııı Çek.o • ~lovakya 
J Çr.l'l·orıcls c ~oviyct • 
1 l Jcıti • I ~bıcı.tan • 
:.!O Vlu;ıl' • Yogo la\'ya ı 
20 HPlçika fr;tngl 
ı Pi' ıf'ht Jspanya 
20 J vır·rr fraııgı 

1 MeciJil• 

Çek 
Londra uıerinc bir Jnglliz lir.ısı kuru, 
~·e,york l Tur!< Hra!"ı dolar 
l'aris • • • frank 
~Jilano • • lirPt 
Brrlin • • 
~ofya • • 
Driıkseı • • 
.Ami~lerda111tı • 
Cinevro • • 
Prag • • 
\'iyaııa 

Madril 
• 
• 

• 
• 

Var~ova • • 
.Atina • • 
llükrrş 20 ley 

• 
• 
• 

mark 
leva 

be ika 
• florin 

frank 
• kuron 
• EiJiTl 
• pezeta 
• Zf')Oli 
• dirahmi 

krıı• 

Belgıral Tüı-k lirası dinar 

Tahviller 
l>tikr.• dahlli c nJeli • 
Dli.}'UTIU muvahide 
Jkrami.}'eli demiryoJu 

tsıanbul tramvay •irkeCi 
Rıhtım Dok ,.c Antirepo 
Jstanbnl anonim su şirketi 

Hisse senetleri 
iş banka ı 

Osmanlı bankası 

= 

J.ç;rd,-
ı 

9841 50 
202 50 00 

S2 50 00 
~8 2500 
~9 O'l t)0 
24 25 00 
:9 t>J o 
8•) 00 
158 75 00 
2ıa 00 
119 00 

0000 
22 00 
70 ti O 

113 00 00 
32 25 

780 00 

986 50 
049 12 50 

12 57 50 
8 380) 
2 0675 

68 0 0 00 
3 ııs so 
1 ?2 6'> 
2 5 2 
ı6 65 C)() 

3 ( 9 00 
3 07 00 
4 3800 

38 10 
24 5~00 

21 ıso 

8 0 50 00 
224 5 0 00 

• 8 8 (1 

• 25 

• 

• ı s 60 
ıse 00 

r ~ap:nıdı 

1 

t 

984 ,50 
202 50 00 

52 '~ooo 
~8 25,00 
~9 00 
24 18 75 
29 5000 
r~ 1 oo 
ısa 175 JO 
2ı3 00 
119 00 

0000 
22 
70 

113 
32 

180 

986 
0,49 

ı2 

8 
l 

61 

OG 
50 
00 
25 
00 

50 
12,'SO 
5700 

38o0 
( 6 50 
87 50 

s 53.50 
ı 

1
22,so 

2 5 5 2 5 
.. 65 00 
s 48 75 
3 0800 
4 38.00 

.. ıo 
2 4 43 75 
27 87.50 

9 0 2 05 
224 7 5 00 
8 80 

ı s 5 5 
00 

Ticaret ve zahire borsası 
flatlar Titaret hoNa~ı kat!bnmumtli~~fınjf:u veriJmi~tir. 

Okkası 

Azami A•garl 
K. P. K. P. 

-UN-

=3 Şubat \929 = 
Tütün inhisarı müdüriyeti 

umumiyesinden: 
Kilıı 

• 
J 50:000 Taşuva 
J.50~ Jlll r sa 
1.'iO:OOO İzmir 
ı öOJlOO l~dirnc 

lıOO:OOO yekun . 
Baladaki medş !erin hepsinden veya bir kı mından l'tanbul anhar-

larında mamul 'e p;aı ri mamul vapıok tüt~,lcrı bulunan Tlice:ırın 
ıncn~c, mahsul ~cncsi, tütünler mamul i:-:e tarzl imal:lunı, ntv ıyat 
ta:-"nifatını, hnr nevin ve kilo miktarlarını, hanhi depolarda bulun· 
dl';unu mübc)')'İn bir ecdycl yaparak teklif mektuplarına rapten 
1929 ~encsi şubatının ycc.linci pt:r~cnbc p;ünü SJ3t on altı buçıığı 

kadar kapalı zarf u•ulilc Galawda Tütün inhi,arı müdüriyet. umu
mh·e'-indc mütc~ckkil )aparak tütün ınüba)alt koınis~·onuna tc,·di 
eylemeleri. mcktupb kayduşart ilan etmek;izin tütlinlain bchçr 
kilosuna uit nihai liati ~ö;tcrıneleri il:ln olunur. 

büyük 

Tayyare piyankosu 
Yeni tertip 

-~ 

1 ci Keşide 1 1 

İKRA'\Tİ YELER 

ı;,.;ı l-1ÜKAFA'f: 
>
LÜTFE.'\! DiKKAT F:Dİ'.\iZ 

Yeni p ldn 

1 

Bu seneki tayyare piyankosu şimdiye kadarkilerin en zen-
~dir: Çünkü: 

1 - 10,000 lira 'e daha yukarı büyük ikramiyeler geçen 
sene yalnız ( 3) tane idi. Bu sene ( 5 ) tir. İsabet ihtimali 
'!. 67 arcmış~r . 

2 - U:\'TU\1 İKRAMiYE ADEDi: Geçen seneki keşide
lerde yalnız ( 2,000 ) idi. l:lu sene tam: ( 3,900) dür. Umum 
isabet ihtimali de tam: 'lo 95 ( yani iki misli ) arımışor. 

3 - Piyanko yüzünden zengin olanların adedi bu sene 
geçen <enekinin tam iki misline çıkacak~r. 

Devlet Damiryo:ıarı ve Liman ·arı ümumı idaresinden : 
Aankarada Malzeme dairesinden, Ilaydarpaşada mübayaa komis

yonundan vagonet demir aksamı münakasa şartnamesi alanların 

mezkur mahallere mürıca•tla izahatlı şeraiti lenniyclcrini de almaları 
ilan olunur. 

Buğday %Çavdarlı 

Yuma•ak 00 00 CO OO t>0.00 
Kııılca CO 00 00 ,00 O • 00 
Siınter 00-00 00 00 00 00 

1
SPrt 4·7 17 3 0 17,27 
Döıınıo 00-00 oo oo 00,00 
S-ı·t mahlul 0-00 oo 00 00,00 

Çuvalı ktlo'u 
Eki:;ıtra C'kistra oo 
Eki~tra 

Birinci yumusak oıı 
Dirinci •erl 
1kinci oooo 0000 

§ j[ '1~ürkiy~-
TiFTi1< - Sermar esi tediye edilmiş 4000000 

Ankara 000,00 000,00 

Atı<·l•i• 000,00 000,00 ı liradır Umumi Müdürlük ' -ZAHiRELER-i 
Ça\'dar 
Arpa 
Mı ır 

Yular 

15 00 
ı320 

ı2 ıs 

0000 

Yapagı ou. Y""" 000,00 ooo,ool, Ankara 
-AV DERISi-

Zerd•va tım 0000,00 0000,00 Şubelerı· .. 12 ıs 

00,00 San~ar 0000,00 0000,00 
4520 45.20 

-HUBUBAT-

Tilki • 2350.00 235:>,00 
KuııJua • 0000,00 0000,()G A~KAHA ADANA AYVALIK 

KAYSERİ 
~IERSlN 

lsuoam 00,0 0 
oo.oo 

-FI ·oıK- İSTAl\'BlJL TRARZON 
Jç tınılık ooo oo ooa oo ı ı 
c.,.tiı:i ı;sn_ ı.s20 İZ~IİH GİRESON' 

t:;.....;.--..--. ........ --------------............ =-................ --.~ 
Ku yemi 

B k k .. l .. d .. 1 .. .,.. d SAMSUN EDRE}IİT 
a ır oy ma mu ur ugun en: l Müsait muamelat , kumbaralar 
Cevizlik mahallasinin Banyolar sokağında Rus tebaasından Mı- \a. MU 

gırdiç Boğosof zevcesi Madam Araksiden metruk kargir üç kattan ~~~ın1~ 
jl.aret ve dokuz odayı J.avi müceddet bir bap hane 17-1-929 tari- v·ı A •• ' d • ' ' d 
hın en G-2-929 tarihine müsadif çarşamba güııü saat on altıya kadar ] ayet ellCllffiClll aJillJ Slfl ell: 
müzayedeye vazedilmiş olmakla talip olanların bedeli muhammeni 
ola·ı 3500 liranı ı yüzde 7,50 teminat akçesini alarak Bakırköy 
mnlmüJüriyetiııde müteşekkil satış komisJonuna müracaatları. 

Tekirdağ vilayeti daimi encümeninden: 
Jfusmi idare tarafından mübayaa olunacak 10 ile 12 res damızlık 

kara :ıgır buv..,.ı 15-1-929 tarihinden 12-2-929 tarihine kador 
28 gün müddetle münakasai aleniyeye vaz edilmi tir 

Şartnamesini görmek isteyenlerin daimi encümen kalemine 

mctraeaıları ve yevmi ihale olan 12 Şubat 929 salı günü saat 15 de 
Daim! Encümede hazıı .mlunmalnrı il:ln olunur. 

( Vakt ) ııı 3 Şubat 19~9 Tefrikası: 72 --- --- ,.._.,,... ...... _---. 

)lııharriri: 

Aloris Löblrin 
Bir taraftan da dul u Ru

sükn " in bah,ctmiş olduğu 

eski feneri :ıraşurıyordu. llk 
tahkikau neticesinde " Can· 
knrvil" şatosunu ihata eden 
orman dahilinde aruk kul
lanılmıyan e<ki bir fenerin 

menudiyctini öğrenmişti. Dul 
"Rı.:oolcn,in "Lilban,cla o
tc rdu)tuna nazaran fenerin 
lıu eh arda olması icap edi

yordu. Onun için ilk ak>;am
dıın t:ıh:ırriyatını bu noktaya 
gi:tıirmiiştü. 

filhakika bu tahmininde 

1.fut.-·rejrni: 

Alelınıet Gayur 
yanılmıyordu. • Tankarvcl • 
~atosunda bir metruk fener 
olduğunu ve bu fenerin anah
tarının • Rusiikn • valideye 
teslim edilmiş olup, kadının 

her perşembe günü oraya 
geldiğini öğrenmek kendisine 
her şeyi ihata için kafi gel
di: Hir gece fenere kadar 
giderek kapısını açabilecek 
anahtarları tedarik eclebilcli. 

.\lcçhul ~ahsın "Rusülcn" 
valdc ile görü,mek üzre ge
leceği ğünc iki gün kalmıştı, 
"Rusölcn. valde hastalığın-

Çatalca kazasının izzettin, dağ yenice rarfa, Tursun köy 
Çakmaklı, Bo~derc Beykoz kszasinın Buzhane, l:loyoğlu ka
zasının Pctnahor Şilc kazasının Teke, Ağva, Erenler nahivc 
ve köylerinde in>a cttırilccek olan on bir mektebin kc~!i ve 
şartnameleri mucibince inşası 929 senesi şubatının on yeclin
d günü sıat on birde bedeli haddi layik görüldüğü 

takdirde ihalcri icra kılınmak üzre kapali zarf usulile toptan 
yeya ayrı ayrı münakasaya konmuştur. Zarflar saat on bire 
kadar enclimcn ba~kitabctinc tevdi edilecektir bu baptaki 
resim ve keşml!r idarei hususiye levazım memurluğundan a
lınabilir. 

dan dolayı o kimseye haber 
göndererek rantkvuya gelme
mesini haber vermcmis ola· 

' caktı. 1 !er şey yoltıncla gidi· 
yor demekti. ~Raul~ mev'idi 

miilakatta bulunac:ık ve kaana
atince bundan çok istifade 
edecekti. 

Bu düşünce onu teskin etti. 
Haftalardan beri dimağını 

işğal eden mesele yene fikri
ni kaplamışu. Aatık esrarı 

meydana koymak için bir 
güçhik kalmamış demekti. 

Hiç bir şeyi tesacliife 
l·ırakmak istemiyordu. Birglin 
c\ d randevu mahallini ziyaret 

etti ve perşembe günli bir 
<0 at mukaddem seri adımlarla 

J. u.ıkarvil~ ormanını geçti; 
ııımaffakiyet elde edeceğine 

emindi. Bundan dolayı büyük 
bir haz ve gurur duyuyordu. 

Parktan ayrı olan bu or
manların bir kısmı • Sen • 
nehrine kadar uzanır. Ye 

• falez> !eri örter. Orta yer
deki bu dört yol ağzından 

yollar ayrılır. bunlardan biri 
geçitler ve ani meyiller ,·a· 
sıtasiyle denize doğru uzanan 
bir dile gider, dilin iizcrinde 
eski fener yarı gönilLir bir 
hakll! yük,clir. l lafta içinde 
burada kimseler bulunmaz. 
pazar günu nadiren bazı 

yolcular p.eçcr 
Eğer fenerin ustündchi tc· 

raçaya çıkılacak olursa, Tan
karvil kanalı ve •Sen• neh
rinin m:tn~ub1 ızcrinc ııa ret 

güzel hiı '" '-"' atfolunabi!ir 

Türk mekteplerile faydalı eserlin 
ilanlarında o/ o 20 teuilat yapılır 

Büyük Ye y~ bir çok defa için verilen il.1nlarla 
kususi mahlyetcck.i ilanların ücreti 

idare ile kararlaştırılır • 

1LJK TARiFESi: 

Şa.tın Kuru» 
0·8 inci sayfada · ı 2,su 

1 ; : ;ğ 
2 ~ • 100 
l .. .. -~:ıo 

9azetemize hu•u•i U&n kabul eden Jer J 

H. S. H. Ui.nat acenteıl • 1

, J-8 inci sayl:td.ı }w 
resmi i!J.olar 

T 

S M So No Nevi İcar;seııevi 
Üsküdar Yenimahalle Andonavi 20 ev 180 lira 
Kadıköy nJ1 O« um Muhtara 60 » 360 • 
Mercan Saman viran ev\'el Dökmeciler 33 dük:iıı 84 • 
Bakırköy Sakızağcı 'faş han caddesi 19'.! ev 84 • 

,, ,, ,, » JOO " 72 • 
» ;ıı /> J) 100-1 » 8-t ' 

Kadıköy R::.sımpaşn Birinci 31 dük;iıı 36 • 
Büyük ada Karanfil fısık 36 ev 14·4 • 

Balfida evsafı muharrer eııılilkin şerait mukarreresi veçhile bir sene müddetle icnra nı+ 
oluınak üzere 14-2-929 tarihLe müsadif perşenbe günü saat 15 de müzayedesi nıukarrcrdır 
taliplerin Emvali metruke icra kumsiyomına miiracat eylemeleri . 

Düzce hakimliğinden : 

Köyü .\lcYkii lluduclu 

tıı 
c.. "' o;>;" - ~ ., "' 8 N 

"' "" ~ ı=: 
::ı 

~arkı \'usu[ karısı 1 Jaya, ~imali koca Yusuf 
veresesi, garbı gonca oğlu ..\Ichmet mahdumu 
fhi~eyin, cenubu İbrahim oğlu İlyas ile mahnut 
8 dönüm tarla 

Şarkı gonca oğlu ..\Ichmet o~lu l ILiscyin ve 
ibrabim , ~imali Ömer ağa tarlaları , garbı ve 
cenubu tarik ile mahdut 7 dönüm tarla 

284 
Yukarda köyü ve hududu ya4llı iki tarlanın 

tcsçili Düzcenin Gündolaması köyünden Sangır oJtlu l\Iustafa 

karısı Recep kızı Ayşe vekili l\I. Ali B. tarafından talep 

eclilmektcclir, itirazı olanların bir buçuk ay içinde mahkc -

meye bildirmeleri lazımdır, muhakeme günu 17 -3-929 saat 
1 O dur, ilan olunur. 

Beyoğlu Tapu ve Kadas
tro baş memurluğundan: ~~dehıt~ 
lıçali paşa ve Sultan Beyazıt mahallelerinde Sirkeci ve Kireç 

kapısı ve Kara Mustafa Paşa sokaklarında 2,3,4,27 müker

rer, J 3,18,20,22,24,26,28 numaralarla murakkam lchlliyc ve 

Erzrum hanı namile maruf iki bap hanın talep olunan 

tahdit ve ifraz haritasının tersim kılınan krokili beyanname

sinde nerede bulundukları meçhul olduğu heyeti mahalliyece 

tasdik kılınan hem hudut hakkı, İbrahim, Tahir, Apclullatif, 

Efendilerle Fatma ve fcrhancle ve Cemal Ef. veresclcri ve 

~ürkıllarının bir itirazları varsa tarihi ilandan itibaren be~gün 

zar_fında vesaiki mutebere ile müracaat eylemediklcri takdir· 

de mezkur haritanın ita kılınacağı ilan olunur. 

Düzçe hukuk hakimliğinden: 
Mevkii Hududu 

Akçeşehir Şarkı Eyüp oğlu Eyüp. Şimali Kırca oğlu Mehmetten 
civarın da Çacanııı Ali Osınana geçen tarla. Garbı tarla. Cenubu 

Çatalköprü tarik ve Eyüp oğlu 'Eyüp ile madud 6 dönüm tarla. 
- Kalafat-Şarkı dere. Şimali Ali B. oğlu Ömerden İbrahim 

oğlu Şükrüye geçen tarla. Garbı tarik. Cenubu 
Bekirden Hoca zade Aliye geçen tarla ile mahdut 
9 dönüm tarla. 

Şrakı Hoca zade Hasan. Şimali tarik. Garbı tarik. 
Cerubu Ali B. oğlu Öıııerden İbrahim oğlu Şükrüye 
geçen tarla ile mahdu_t 8 dönüm tarla. 

,. Şarkı tarik. Garbı terzi Emir Ali oğlu Sefer ve Emir 
Hacı Ali oğlu Ali. Şimali terzi Emir Ali oğlu Sefer. 
Cenubu Osman oğlu Halim ile mahdut 4 dönüm tarla 

" Şarkı Hacı zade Ali. Şimali tarik ve Emır hacı oğlu 
Hasan. Garbı Uzun oğlu Mehmetten İsm~ile geçen 
tarla. Cenubu Yapmacık oğlu Mustafa çavuş ile 
mahdut 16 dönüm tarla. 

Yukarda mevki ve hududu yazılı beş kıt'a tarlanın tesçili Ak
çeşehiriıı Balatlı köyünden Topal bayraktar oğlu hacı Mehmedin 
kızı Ayşe ve diğer müteveffiye kızı feridenin kızı Emine tarafından 
talep edilmektedir. Bir itirazı olanların bir buçvk ay içinde 
mahkemeye bildirmeleri Jazımdır Muhakeme günü 20 - 2 - 929 
çarşanbadır. İlan oluııunr. 

«ADLER,, 
Yazı makinesi 
(Adldfo ufki hurufaı ıiı~ 1 

mtia.zı münha<eren Adler y~ıı 
makinesine mahsus bir fı11;t1 · 

si yettir. t 
Arzu olunduğu kad:ır çvk t 

kopyalar çıkarılabilir. İlefdıcl 
dayanır. 

İlk yazı makinesi ( s<ı8 l 
senesinde ADLER fabrik-'1 

tarafından imal olunmuşwr 
Bütün dünyada 36000(1 l 

makine satılmı~ıır. 

Türkiye vekili umumilığ 1 

İ stanbul, Galata \'orvcı.da fıjO 
Ko 7-20, Posta kutusu, Galatı 

447. 

Anadolu vil~yti içill il 
.\centalıklar re seryar mcaııır 

lararanıyor. 

İLAN 
!Ia;ik ve Nakliyat BALK,~~ 

Nasyonal sigorta şirketini~ 
Türkiye müdiriyeti yazıh;1 11C' ı 
!eri fstanbulda Sirkecide l\k\' 
adet hanı karşısında Kırl'ı,11 
hanına nakledilmi:ştir. 

oQt 
E. Bİ\" AS ve Şürckı\.>ı >i· 

. k . h .:·1 gorta ve ıs -onto ucaret an 1 
lstanbulda Sirkecide Mc,,.:ıd•1 

hanı karşısında Kırzadc 1ı~nv 
na nakledilmiştir. 

. oQt 
E. Bl\' AS ve Şürekıt>ı ,g 

N. clö TOLEDO, Komi,;yo•'· 
idhalftt-ihracat. emanet tir.l· 

rcthane'i lstanbulda sirkccid' 
.:ır 

l\1esadet hanı karşısında '' 
zade hanına nakledilmişti~ 

Tokal hu}ı:u lt_ mahkemesi/!~ I 
Tokadın hacı Mehmet llcf 1 
mahalle>inden Kavaklı ô~ıı 

Fakat. alt kısmı naklettiğimiz 
hadisatın vukua geldiği sırada 

yeşil otlarla sarılmıştı. 

denin ağ'zınclan cebren alınan ih\neıı ifasına 

Zemin katında iki pencc· 
reli vasicc bir oda v:ırdı bu
rada iki sandalye duruyordu; 
pencereler kara tarafından 

ısırgan ve yabani otlarla dolu 
bir kiiçük bahçeye nazır idi
ler. "Raul~ kaleye yaklaştı~ı 
sırada seyrini yavaşlattı. Mü
him hadiseler vukua gclcce
ğini hissediyordu. Yalnız bir 
şahısla karşılaşarak harikald
de bir sırra vukuf peyda et
nıı ide İ< bitmiyecekti aynı 

zamanda duşmanla son bir 

müsaraaya girişilerek o tama
men maglup edilecekti. 

Bu cllişman ise Kalyastro 
idi; Kalyastro, "Rusölcn. val-

ifadeye vakıftı, maglUbiyetc 
riza göstermiyccck, elindeki 
hatsız taharri vasıtalarından 
istifade ederek feneri ara~tı-
racaktı. Bulmuş olmastda kat'-

1 
__________ ... 

iyen mcmiildü. Şu halde facı

nın son perdesi oynanacak 
elemekti. "Raul~ nılistehziya

nc mırıldanıyordu: 

-Dur bakalım belki ran
devuda oda bulunur ... Ovakıt 
kendisini görlirlim ve ikimiz A 

ele galebenin neşvcsi ile bir- 1, , 

birimizin kolları arasına dü
şeriz 1 

Şaban23 [!) Burç : o:lı 

•Raul• üzerinde şişe kırık
ları gömülmüş bir alçak di
vara merbut köhne maniadan 
geçerek küçük bahçeye girdi. 

(BllmeJi) 

Erkek. 

•, Konar 
'1 

Pazar 
Münasip isirn 

1 

ı 


