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~···· 
~!~~~ii]Rastaneyegöredevamedecek 
karŞıf, mcksız olarak 1 iki gündenberi baştıyan fıruna 

~;ı~k:ta:~::m1b~:';=:ı :::":;i:u~""~~;!:in~~~;:: Dün şehir felce utıramış dibi idi: Trenler, vapurlar 
luktan Y n a6 ıyan, so- : . . . . fj 6 
:::• ~:·;~.~~::~;:: i ;;;_"::kt~;.·:~.·:=":~:.~~~ tel11raf hatları po lar işlemedi·mektepler kapahldı 
beıc1cşe akıta mehU mahzun 1 )'uziınden l&tanbul cıheundekı 6 I I 
lınıu d ~ ~alar, babalar oldu- : aileler bile pek müşkülı\ta maruz 
't fİfünmüyormusunuz ? 1 kalmışlar, aile reislerinin evlerine 

Bt tlrdun edin 1 ! geç gelmeleri yüzünden telAşa 
~ liyoruz: zengin değilsiniz; : düşmüşlerdir. 
~ bir bütçeniz , ancak : Dün sabah fıruna dotayısile 
C1aız Yttecek kadar kızan- İ ne tramvay ve ne de otomobil 

Donan insanlar, karlara saplanan tireriler, kayalara çarpan 
vapurlar, batan kayık ve motorlar var 

,._ ~ • Fakat bir lira da. • 
ta tu lira da, hatta on kuruş : ve vapurlar işleyememişlerdir. r·.~~~;~~~~ry.,-;r:-r.;-7."J 
llt tlaeı mı siniz? On ku- : Halk b~ yüzden işlerine gidemc- fintlJlıi Rasatane 

~ltereye sarf etmiyorsrnuz? : mişlerdir. 
!~ edin! : Dün öğleden sonra, rtr:ımvay 
•Qllliahın • amelesi ve Şehremaneti amele-'l'Oftl._._ er Himayeietraı • 

tı.;;..-pı fıkara perver gibi : sinin yardimiylc tramvay yo11arı 

'17.iıı .:Uesscseleri var. Onlar : açılabilmiş ve bin müşkülatla 
lert 11 on kuruşunuzu diger- : tek tük arabalar işliyebilmiştir. 
lıtyq ek birleştirerek, yiı:derce ! Fakat tahrik edilen arabaların 
'-kırı urtaracaklar, binler11e • miktarı her zamankinin onda 
~ ScVindireceklerdir. •' 
1 , birinden daha azdL 
•"/;~ Celin [ : Fırunanın bu şekilde devamı 

L.._. akit• kendisı'de bildir"ıll : k ...,.... " • ve münakalinn esilmesl şehirde 
~ lnsuı~ın isimlerini : umumi bir durgunluğa sebep 

Yede neşreylecektir. : .. · k 
.. ........ ........ olmuşt~. Bu yuzdcn hır ço 
• A-1.: _ J_ dükAn vt mağazılar açılamaml'Şttr. 

~mer t•ırnna yüzünden evelki akşlh\ l 

IJI rç11 nır 
ııı.;~akl ~·· 

b!J 'Vllt kona1tnda 100 kl-

iÇdllla aktedilcrek Hil4-
t 

tıı.ıc aza kaydi hususunda 
efeler icra edimlştir. Bu 

--..~ 

·,ttltri Şehrinizin maruf şah-
11iıaı hazar bulunmuşlardır. 
t iıhnıere aza olmak sure

Jvdaaı etnıck, tam vaknnda-

~ ~ hayır işlemektir. Bu 

'1er llltltssese, aç çocuklara 

l e eknıck ve kömür, yanan

'şfı~"a teminin eden çok 

S 
tr teşekküldür. 

ıc.ıc 
ııı Odalarında terli camla-

}tedt 
11

kas.nda kar borasını 
ııı.t nler, açları, kömürsüzleri, 

'~tq Unutmamalıdırlar • 
ı~ rahat 'fc huzur, ancak 

ere , .. :ıı-; • d 
llliı o.u_,,nuz -. e e ece -

'"'d·- . }11~ - nıspetinde olmalıdır. 

tarı ere kaydedilen azanm 

111 
. (t 5,00o) ni bulmuştur. 
llter k' b ak11\d_ ı u rakam, pek 

-.... ikı .. 
i lılli ' uç, hatta beş, on 

~ 
bllrsada --esin:nlann muhake-
h devam edilıyor 

"Psa 2 (V Gecik,. . aku) -
aıın 1'1şt,ır» Maznuu-
e\1ah ınu hakeme sine 

••l editd· G \lllatd '• ayrimev-
li !sa~n ~ocabaşın ve-
üreı .Puskülsüz,Ap-
iıı, ~ ~e. gı\vur Ali
Üek}· rının yanında 
in •nıden koparmak 
·ili, p;ıı:. teklif eUikle
ia~ 18 ça~rdığını, 

n aldırn1adıl-

Y&Zifesindcn ayrtlanlar neaidn 

yokluğundan yaya yürümek mec

buriyetinde kalınJşJar ve Sirke

ciden Aksarayı ve ya Fatihe .an· 

cak bir buçuk saatte gidebilmiş· 

lerdir. 
Otomobiller dün fırsab gani

met bilerek taksi ile müşteri 

taşımamışlar, gelenlere müşterisi 

olduklarını SÖ) )emişler , fakat 

pazarlığa girişerek Sirkeciden 
Fatihe kadar ( 6 ) lira ücret 

almışlardır • 

ETIW binalanncla 

Evkafa alt mebani ve cami -

!erden bazılarının kiremitleri, 

kurtunlan açmuf, bu arada kül

livetfl mıktarda dıcam ktrılm1Şbr. 

E' kaf müfettişleri dün taraf taraf 

dolaşarak bu tabribab tespit et -

melde meşgul olmuşlardır. 

Sokaklar temizleniyor 

Emanet dün sal:ahtan itibaren 

lstanbul sokaklarına 1000 neza· 

f eti fenni) e amelesi ÇJkarıruşnr 

Bunlar 200 kişilik po!ltalara ay

rılarak tramvay hattı geçen 

cıddeleri temizlemeye başlamış

lardır. Mah:ıza buna rağmen l 
caddelerin temizlenmesi mümkün 

olmamıştır. Emanet her belediye 

dairesine emir vererek umumi 

yolların temizlettirilmesini, fırın

lara muvasalanın teminini bildir

miştir. 

lstanbul ciftrlnda 
Kış, eh ar kö) terde, bilhas-

mm•tıııı:::ı:ııııı•ıımıı• ııııııııım:: 

larnu ve bunu Şahit
pşile yüzbaşıya da söy
lediğini ve tahliye edi
len Cunllıurİ) et gazino
su sahibi Aliyi hapisa
nede Püskülsüze para 
verirken gördiignü süy-ı 
ledi. 

ikinci celsede gazi
noeti Ati dindlOOdi: Ali 

[ Alt tarafı 4 IACU s~amö:dadi ] 

Fukakapanır camlyafl 
. kömür tewzı etti 
Dliıı Feriköyü fuka-

ı·aperveı- cemiyeti 200 
fakire ( 15) er okkadan 
( 3200) okka kömür 
te' zi etmek · suretile 
cidden tanı ye.rinde bir 

muavenette hulunnıuş-
tur. Bundan ev el de 
nı ükerrer defalar ba
yramlarda n1uhtaçlare 

. kitap, kalem, elbise gibi 
zaruri meYat tevzii 
suretile hayır salıasın
da güzel eserler hı -
rakan cemiyet könıür 
te' ziine de' anı edecek-

Dün s2planJığı l(arlardan ~141 de lt.urtulara/e Sirlt«Jye gJel>ilen Rumeli laaliı trenkrindm biri tiı·. 
sa Bostancı, renköy, Beykoz, Ye- yangınlara karşı da liznn gelen 

şilköy gibi yerlerde umumi bayat tedbirleri almışnr. Bu cümleden 
temamen durmuş ve bir çok olmak üzre, Bakırköyc trenle 

evler kapalı kalllllfur. Gerek bu- itfa otomobilleri göedertlmiştir. 

Tramvaylar gür.lükk ikrilıyorltır 

ralara ve gerekse .Bo&uın yukarı 
kısımlarına kurt sürüleri inmiştir. 

Y angmlara kartı 
Emanet tehirde vaki olacak 

Zira Bakırköyle otomobil •' 
kapanmışnr. Bir yangın zuhurı nda 
Bakırköyle Yeşi(köye f:,tanbul 

etflfyesi gfdemiyecektir .. 

Son dakika 
Hıaar karaya oturdu 

Nerede bulunduğu hakkında 

hiçbir malumat alınamıyan 

Kal kav an zadelerin 1 lisar va

purunun Karaburunda karaya 

otun.tu~u haber alınmıştır. 

Kaybolan fener dubası 

Dunlü tevziatta Pau
galtı zabitei belediye 

konıiseri M. Behcet be-.. 
yin büyük hinunetleri 
sepkat etmiştir. 

Hvruuı~a kıı 
36 seneden beri 

böylesi Qörülmemit 
Berlin, 2 (A.A.) - Bir kaç 

günden b ri A) rupanın bir 
çok tarafında müstesna bir 

nnda bulunmuş ve orada dc-
surette ga} et şiddetli soğuklat 

Knraclcniz boğ<lZlndaki fener 

dubac:ı, f ırtmanın şiddetinden 

)\opmuş \ 'C kaybolmu~tu. 

Fener dnba:ıı :.\Iağara açıkla-

mirkdmiştir. 

Bakırköyde 

Şarl~ trenleri Y cşflköyJc 

Bnkırkiiy· ıtrıf~a m:ınevra 

) apmışsa dt Sirkeciye ~elmc
mi~lerdir. Bakırgöyle İstanbu-

hükümferm dır. ( Sileziya) da 
soguk tahtec:sıfır 33 santigrattır. 

(Prrıg) da soğuk tahtessıfır 24 

derecedir. Bu derece soğuk, 

rekor sene&i otan 1893 sene
sine nispetle 1,6 derece daha 
azdır. Kar fırtınatannm Vana-

Jun mmasalcsi temamcn ke- nistanı dahi ziyaret ettiği ve 
silmi~tir. 

fınnlardatı ekmek çıkrığı 
iç1rr Bakırköyde bu ytizden 
sıkıntı çekilmemişdr. 

Kar de.am ediyor 

AJ.:ropolisin karta mestur oldu
ğu bildiriliyor. 

Berlin, 2 ( A.A ) - Rusya

dan Almanyaya gelen soğuk 
dalgası mikyasülhararetin şid-

detle sukutuna bais olmuştur. 
Gece yansından sonra şaat Berlin civarında soğuk tahtessı-

(2)dc kar fırrınası durnıu~. a da fır 22 derecededir. 
bilahetc tekrar devam ba)a- Atina, 2 ( A.A ) - Memle-

7 metro kar 
Ankara, 3 (Vakıt) - lz

mit-1.tanbul ham üzerinde 
ba7.ı noktalarda 4 ila 7mctro 
arasında. kar oldugu bildtril • 
aıektedir. 

Ankara treni lzmi'te kadat 
~ehilmiş tir. 

ketin her tarafına mebzul su

rette kar y:ığmaktadır. Flornada 
hararet sıfırdan aşağı l 7 dere-

ceye düşmüştür. 

Londrada ttrip 
Londra, 2 ( A. A) - Grip 

salgını geçen hafta :zarfında 
Londrada 320 kişinin vefatına 

sebebiyet vermiştir. Hastaların 
adedi ba:zı hidema!i aldm !)ırat

~ktadır. Birçok fabrikalar bazı 
atelyelcrini kapaml§lardır, 

Hayalann bir kaç 
ttün bu sekide de· 
vam edecefini ha-

ber veriyor 

Rasalanetkn Jün gece alJı
lımız maltbnal benJeçhtaHJir. 

" Hava, heni& Wlk-
rannı muhll/a7.ll et
mektedir. Bag'/in riiz
gh fÜIUllden lmvelli 
poyr~ eşecek Juwa 
kapalı ve karlı ola-. 
caldır. 1lpi tlwaın 

edeceldlr. Jlırtına ba
gfJn tleı yannde ofa. 
C4khr. Bıı luw4llır en 
devamlı luwallınfır. 

Dlln rlb.gh Mnl:yede 
18 metro ş/Jratllt e$11. 

Batta 28 metroya Jc. 
dar çıkan rihgb ~· 
belerl kaydedildi. IY• 
nn irtifaı rtfzg.tnn 
şiddetinden iJlçlfle-
medl. ,, 

&1100 ftutlsa sı 

Dahilde 
Kışın şiddetli bir 

hal alması şehirde 
bir ekmek ve kö -
mür buhranını mu
cip olmıyacakbr . 
Şehremaneti kö -
m ürün okkasına 
8 kuruş nark koy
muştur. 

• Fınnlarda un 
kalmadığı ha 1 d e 
Emanet kendi ve
saitile fınnlara un 
gönderecektir • 
• Şehremaneti fa .. 

kirlere 10000 lira .. 
hk yardımda bulu .. 
nacaktır. 

Haricte 
' 

Avrupada kış kor .. 
kunç bir Şiddet gös 
termektedir (1894) 
ten beri bu kadar 
:aotuk olmadığı be .. 

ari ed"ıli or. 
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: TÜRK TARiHiNDE MEŞHUR VEZiRLER 
' ' Alemdar Mustafa raşfl 

-.,. Al HA ........ ~~~~~~ ... 2.> .. -
_11/erııc/(ır Jıenıeıı köşke gitti 
iro::.azın silr11ışorfarı gö::. açıp )'ıanuncı.va 

karlar kasn srırıp kuşatn·ern1işlerdi 

llaber almışlardı. 
Vukcl.'ıy;ı mah;u5 haynıe

lcn! gittiler. Orada bcklc
tlilcı;. ı 'eden sonr;ı, Çag
lıvand.ın hJbcr gdı:!i 

Alemdar YC şcyhislam 
köşke ı:,'t•ikr Arkalanndan 
'czirll!r llaı·ct edildi. 

Sıra iyanlara gelmişti : 
bo ,,ılım bunlar daı·de ka
Dct edıp köşk içine girecck
lct miydi? 

Rusçuk yaranmdan Rcf ik 
Efendi birkaç defa Siruzi 
hıııail Ik) le Kara Osman 
zadenin çadırlanna gidip ~d
di. Bir türlu l:endilerini da
,·ei edemedi. 

Neden sonra Sirozi İsmail 
Beye açıldı. İsmail Bey asla 
tcrcdJüt etmedi; gitmeğe 
hazırbndı, 

İsmail Beyi gören Kara 
O,ıııan zade de Refik Efen
dinin ardına dü~tü. 

Çağlıyan kasrına gittiler. 
Sirozinin silllışurlan gö7. 
a~ın ymmıııcıya kadar kasrı 
ı;:ırıp kuşativcrmişlcrdi. [ ı] 
Hatta: « Haylıce takarrLbe 
sur'atıı cyleyenlcrde görüldü. 

Sultan , lahınut yalnız 
lsmail Beye söz söyledi : 

- Sirozi Bey haylı guzel 
askerin varmış .. 

Dedi. A yanlara hançer 
hil'at ve saire hediye edildi; 
hep birden Ç.ağlıyan kasnndan 
çıkular. Alemdarın otağına 
gittikr. 

Alemdar da, iıyanlara ayrı 
ayrı lıil'atlar giydirdi. 

Kilıtanc cemiyeti tatlılıkla 
cla;:ııldı. Padişah, Yczirlcri ve 
ly.ınlar arasındaki clbir!i~i 
lıuvvcıkndirınlş olJıı. 

Üç gun sonra Babı Alide 
kkrar mccli · kuruldu. Devlet 
nizamına çckidüzcn \'Cri!mck 
i~in ı o bdJr yezirin rütp~
lcri rdedildi. [ ı] 

Şaban ayıııın on dörduncü 
guniı de, k:tdı Abdurrahman 
pa .ı gelip yetişti. 

Alund.ır ilı; gun sonra 
Abdurrahman paşayı Babı • !iye 
d.ıvct etti. K,ıdı paşayı 
:ı~·ladı, ikranılard.ı bulundu. 
ı\n,ulolu s~raskcrliı!İni verdi. 

Ayrıw :ıyaııJ;ır ve ülcına 
,B.ırı .ıli e çagrıldılar; ittifak 
senedini be~·aza çd;tirllilcr. 
Kadı Abdurrahman paşaya 

cı.ıhi imza cttlrcc klcrdi. 
• \·nede l>aşt.ı Alemdar, 

olmak üzre yirmi bir ı·czir 
,.l ;İ\';Jn ınfılıür ha ular. 

T,i dik edilmek için saraya 
sultın Malınıuda yolladılar; 
ı;Lncdın ~slı sarayda hünk~rııı 

yanıııda kalacak sureti Babı . 
aliye i;ıde edilecekti. 

Senet sara :a gitti Sultan 
Malımuda takdim edildi. 

Sultan :-.ıahmut seı cdi 
müzakereye kodu. Ho.:a ı 
Sclırcınini İbrahim Efendi 
iıe baş çukadar Ömer ağa 
ile istişare etti. [3] 

- Bu senetteki şerait 

sizin istiklalinize dokunur, 
tasdik etmek çaresizdir; 
ilerudc çaresine bakılır .. 

Cevabını verdiler. 
Senet hakikaten korkulup 

cnlli~e edilecek gibi idi : 
Birinci meddcsi sultan 

:\tıhmudu adeta iyanların 
hinüycleri altında yaşıyan 
bir aciz ad.ım yerine koyu
yorllU. (4] 

DörJuncü madde • sultJn 
Mahmudun korku ve en
dişesini arııırmaga kafi idi: 

cc Padişahın emirleri s.ıda
rct tarafından» tatbik edile
cek, sadrazam, yani: Alem
darın emir ı·c nehyi padişahın 

emri gibi telakki olunacaku.[5] 
Alemdarda, ayanlara karşı 

rneg'ul idi. 
Padişaha karşı de~ildi .. 
Sultan Mahmuda: 
- Sizin istikl!ılinze doku

nur .. 
Dedikleri maddelerin en 

mühimmi beşinci madde 
okı gerekti. 

Çünkü bu madde ile: 
«Sallıiyctlai anıçlan içinde 
tutan ~yanlar büyükten 
küçüge doğru biribirlcrinin 
kefili oluyorlar, ölduktcn 
sonra da lıancdanlannın «ba
kasını» temin ediyorlardı. 

ittifak haricinde bir hara
hti ı::örülıniycn hcrh;ıngi 
bir ayana (( dl!l'lcti aliye )) 
,·e «taşralarda ı·üzcrası 

taarruz ye ihanet edemiyc
cckti. » 

Açıkçası Türkiye hıçük 
dere beyliklere ayrıbcnk 
hepsi ittifak scnedile bir 
mcrkc1.e b:ığhınac;ıktı.ıı 

İşte sultan ~!alınıut bu 
senetten urkmhştü. 

Hassatcıı Akmd.ır~ brşı 
dehşetli bir kin bağladı. 

L:ıkiıı endi de tao;dik etmek 
mecburiyetinde kaldı. 

Alemdarın istediıti olmuştu: 
Butün rıyan \'C hanedan 
mühürlü bir senetle başlarını 

bagl.ımışlardı; senedi, padişah ta 
usdik etmiş idi: 

Artık icraata geçilmek 
zamanı çatmıştı. Yeni a-;kcrl 
tcşkiLit başlı yacaktı. Akııı
darın niyeti bozuk idi; elin-

t Vakt ) in 5 Şubat 1929 tefrikası : 66 
................... -

amus u 
o kotlar 

' . . i: . .. ' . - :,,,. . • 

,'111/ıarı·ıri: lliise!/İn llalımi 
p:<'l'l"k iiyle gerek biiyle 
ol:oıı SPlıııaz hu . üz-• 
leriıı snrrııula bir sehrp, 
Jıi' ıııct dii~iiııdii.. Bu • 
foıograftnn , zııbıırn 
i arı'l olunan fır~at • 
l'liaiıda i. ıifade etınrk 
iizı·e ıııuk:n \a\I itiııa • 
ilP ,\ .. ıtl.wa ~araı. k • 
dnlalıma kilitlt'lli ve 

kocasına bundan hic 
• 

balıseınıcdi ... 
Bir kac ııiin ı•eeti • 

- ~J ~ • 

Şelıııaz hamın gizli 
do ·ttan bir ınektup 
daha aldı. Bu defa bir 
fotoğraf yoktu. Fakat 
ıııe ktupta ı ama mi le 
nıi.ilıiııı hir ihbar vardı. 
Perraıı ve Necibe 

~ebremini M&biddin Reyin ~eyanatı --lmunet ı n~irler ( 1~ J ~in lira tn~sis etti 
leuziıt Hilôliabmer tarafından ya~ılıcok 

Otomobil ücretlerine yüzde ( 50) zam yapıldı - Kömür 
(8) kuruştan fazlaya sahlmıyacak - Bakırköy eeçidini 
açmağa çalışan 4 amele dondu - Emanetin tedbirleri 

dırcmini \'C Yali Yckili J'i.\m,lriııı,'8)~ıırıı~tan fazla-
' , Iuhittin Tiey dıın <ant ııçc ya sıtılınaması İ)in emir ı·er-

1 ı ·' ·. 1 olmtı · dı'm. ~'urıınlura emanetin knc Jr yi ııı·ette me~gu ~-

hundan ;o.nra Emanete gide- kanır<'ılıli!rile \in .cvkettiri-
rck ittihaz edilen tcdabiri yoruı. 
,ozdcn geçirmi~ ye lazım -..clıirdc k:\li derecede un 

gelen bat.ı yeni tcdahir itti- Yardır. Şehir lı:ıricindcki fu-
haz ctmi,tir. :.\luhittiıı Bey runlara' !(dince buralara tiren, 
dun yopılııhilen i~lcr hakkın- J..amyon \ c digQr vc;;ait iı-
da bir ınuharrirlmLıc şu lıc· liycmctll,.;i için lıaıka ~arekrc 
yanatta lıulunınıı,tur: tel'c.;iıl,. ettik. 
· - Kar ve fırtınaya kar&ı .\J cl1 13akırköye deniz 
eklen gelen tedbirleri a\mıya \'a:<ıta;,ile un şel'kcttircce.~iz, 

çalışıyoruz. Schirde riYayct edil· l'oli.<e emir yer.dim, limandan 
di~i b'İlıi bir ekmek, bir odun huyu - bit romokor temin 
kümiir buhranı yoktur. Bize edilecek ve lıu Yasıta ile Ba-
lıu Jıusıı. m hiç bir ~ikı\yct J,ırko 'İımin taş iskele. ine un 
vaki olmamı~tır. fakat lıiı sc\'k'C lilct:ektir. :.\lahaza Ye-
lıu !ıll.!usta li\7.ıııı elen tcd- şilki.>,Ytıll (20) Bakır~iiyiin(2) 
birleri almaktan farP;i dc~iliz. p;iiııluk unu Yardır. . 

······································l·d····:· .. • )3untlnn mada, (r,J"Unr .. 1\ı~ 
deki senedin ikinci mac esme 

Bı,'J !an ba~ka Fatih ve ı\ksa

rayda tran11 ay yolunu açmak 
için çalı;an tranıı ay ~irhtine 
yardım için amele yolladık. 

Tak imde kara saplanan oto
mobilleri kurtarmak için yar
dım ettik . :\i~aııta~ıııdan 

':\laçkaya dönen dünyol a~

zini açtırdık, kum döktlirdtik. 

Yangın için tedabir 
Yoll~rııı kapanıp ı,alnıa>ı 

lıir yaıının, tchlıkcsinc kar~ı 

>ıkı tedbirler ittihazını zanırl 

kılını tır. 

Blıtdn ufaiyc gruplarında 

( 15) er ki~ilik amck postaları 
oHadık. Bunlar icabı halinde 

yol aça caklarclır. 

Dün (12) yerde pngın 

olmu~ \'C hcp>i sôııtHiriilmu~-

tur. 

................ --........................... :::::::::'ft 

~ .. K.üYru'tl"ü"'""'Yi'i'~ 1 l ~ 
- Muharriri : E!}T'cf _, J 

.. , ......... ı: .... ı···... 16 .. ···ı:····:ı!!:::::· ········· .... ... ...... .... ... 

Kıt'a 
Olmıı ey kuyrukluyıldız bö>•le istiğnafuruş, 

Bir nazar kıl bizdeki ayinei hürriyyete. 

Gel d< Allah aşkına icrayı teh.rayin için, 

Kuyruğun takı zafer olsun bu mülkü millete! 
'd 'e'i 11 tüştal:ana lıir suretle kııyrukluıııuz için atideki ncşı e. · 

söyledik: 

Kıt'a 

Bizi bilmez Flamaryon amma, 

Yerdeki yıldıza kartı kameriz! 
Uğrayıp ta bizi öldürmez isen, 

Kuyruğundan tutarız da çekeriz! 

kıt'a 

Bizi kurtar metelikıizlikten, 

Sanki açlık bize oldu cınbız. 

Arzı çarpıp bizi öldürmez isen, 

Çekeriz kuyruğunu ey yıldız! 

Kıt'a 

Mcrhametsizıin, mU.rüvvetaizain ey kuyruklu sen, 

Bir nihayet vermedin hi.li. benim fel'yadıma .. 

Cümleden evvel cemalullalıı görmek isterim, 

Lütfen ey kuyrukluyıldız gel yelit. imdadıma ... 
(Devamı var) . 

- - ~~ 

-Tesa-diif ıııii? 
. kl sıkıı traını'aı• 1ıaıtında bir iki Fukaraya yardım 

dayanarak ycniçcrı 0~a. arını e·ır Tu"rk taleb· e bı·rıı·ırı· · l 1 ld k arba tııhriki inıkt\nıııı temin J\ısın bir fcl,\k"t şeklini r. k1ımikn orta< an ;a ırnıa · . , . T utankamenin mezarıııl 
açan lorttan sonra 

karısı da öldü! 

istiyordu. için oraya amale yolladım. almaq dolayisik lakirlcr için teşekkül etti 
hazır :ıpn'ar htanbulda Bundan nıakzadımız yolcu az oha da maavenctte bulun- Dresden de 7-1-929 tarihinde 

b 1 d .. . '· ııakliı1lkll eyci un :clkidir. m.·ıı·ı kararl,·ıstırchk ,.e btı lıtı- Dnsdcıı türk talcbeliğiııi müş-ikcn işe aş amaj;ı tı)unuu. . 
Oto Ob'l t 'f ' ı l' 1 ı k tereken alakadar ed~ıi lıusus-Ycniçerilcr itiıaz cd~nıivc- ffi 1 arı 9SIR8 zam rn; iniç 10 )in ıra ta ı>i etti-. 

C•'kl"ı·llı', Bu para hil:\liahmcr emrinde- larda talebe heyetinin birlik , , Buııl;ıı'dan mada diğer mü- k 
''cııı· ( dc··lct asl,·er'ı ) dir. Onun teskik\tıııdan i>- halinde temsilini temin etme· ı • hiıiı bir hu.us için de ;karar · 

k 1 tifade edilecek: )·arın da iti - ve kendi ımılıiliııde Türklüğü aleyhine dedi ·odu yap.ııı ar Yerdik. O da otomobil mcs'-
l · d'I kt' ve Türkiyeyi tanıtmıya çalışmak 

bile «hain addedilip ıııüttc- clcsidir. Otomobil licrctle- Jaren tel'zı c ı ece· ır. gayesi ile bir « Türk talebe 
fikan tedip oluııacaklardı.[6] riııin yiik ckligi husu unda Matbuat balosu birliği » teşeki<ül etmiştir. 

Alemdar ile Rusçuk yaranı bazı ,ikiyctlcre muttali olduk. -· - b Birlik herhangi bir hususta, 
işi etraflı tutmuşlardı. K . ..a<cn vaziyet göz önündedir, JfeJ"eti terli İ)'C bilhassa ilim vadisinde Ders-

Beş gün içinde tertibat sckrlcrde azami mü~kulilt toplandı denden malumat istiyen her 
alındı. Kadı Anadolud;ın \'ar. 25 şc yakın otomobil lllatbuat balo>ıınu mükcmıne· türkü tenvire hazır oldu~unu 
IsaııbuLı gelirken cc tüfekçi taksimde tepelerine kadar li ·etini temin için dün heyeti bildirmektedir • Bunun için 
nefcratııı diye hile ile kanı p;ömülii kamışlardır. Oto- ıcrtihiye azalarından bir kısmı aşağıdaki adrese müracaat 

k l . . Türkuvazda toplanmışlardır. ı\ıa- 1 · ı 
yazdıı"tı taze as ·eri es •ı nızamı mobil t:ık<a iicrctlcriııe )'iizdc edilmcs rıca o unuyor: 

!ardan bir kısmı karca ı geleme- NAZiF KA y A 
cedit kışlası olan Üsküdarda (50) zadima muyakkaten mü- mişlor.diı:..natbunı balosu senenin H...... DRESDEN 27 
«Sdinıiyeıı kışlasına yerleş- sade ettik. Bu urctlc cvclcc en ıı;iizcl balosu olacaktır. Berohard.,, .. ,.,60 

tirmişti. Neticeyi bekliyordu. ıoo kuru, olarak tediye edil- ı..::~:::.:;;..:;::S;;;;;.;:..;:;::.::,;,;,;;;.;__.....: __ }_}_'_V~. -.:-~.------
Evvela bir«umuru cilıadiyeıı mek lılzım g'Clcn bir ücret ~,' ehrİn gTlZC ıgı JÇlll 

nezareti teşkil edildi. (7] (150) kuru~ olarak vcrikcck- Bazen yıkmak ta yapm~k kadar faydalı olur 
nazırlık def tcrJar Behiç Efen- tir. 
diye \'erildi. 

[1] lsmail Beye suikat crli!e
ccj\bi zannettiklerinden olacak!. 

[2] ~aban l 2'-23 pazar. 
P: Cevdet P. 'ehrcmini İbra

rahim Efendiyi 7.ikrcnnez. (. lus
tafa P.) İbrahim Efendi ile de 
i;ıişnre etti .. " diynr. 

[-11 "... Şcvketnıaap Efendi
mizin gı;rek zau ı lümayun· 
larıno ıe gerek mülk \'C kuncti 
ialtanatı scni~·ye ve cvamir ve 

m.ırazıı aliyelcrinin muhafazasına 

\'e fesat ve ihanetten yikaycsine 
umumen taahüt \'e tekeffül 
cdüp .... 

[6: İttifak senedi ikinci mad
deden: 

( ... Ve ocaklar tarafından 

itiraz ve muhalefet olunursa 
cümlemiz alelumum d.ıı·acı olup 
alel, ittifak tc'dip ... ) 

Şikayet ediniz 
Eğer p;erck şolürlcrdcn, 

p;crek kümiircı.ilcrdcn tayin 
edilen nispetten fazla para 
i>tiycn olursa bunbrı derhal 
. cyrü. eler ye znlıitci belediye 
mcykilerinc ihbar etmek la
zımdır. 

Yollar 
Yollara gelince, bunun için 

de eklen geldiği derecede 
çalı~ılı)'Or. Fabt karın ye ti
pinin lilyenkati dcYamı bütiin 
yapıl311 i~kri ayni dakil 
yapılmamı,a dündiirüyoı 

Bakırküyiinde bir geçit • 
dır ki gorüıımcz bir hale 
gclmiştır. Bunu açtırmak için 
amele iolladım, 1 O dakikada 
donlü dondu! bunları hasta· 
ne ·e yolladık. 

manet son seneler zarfında 

1 • rın ııüzelleşıncsi, tevsii için 
clıeııımlyctli istimlaki! yapmak
ta, bir takım hartp binaları 

hedmederek yerlerinde mükem
mel caddeler açmaktadır. 

caddesini açmak için < 

dükanları istinıllk etmiş, 

Berlin, 2 (A.A)- LoııdraJ ~ 
bildirilıyor: Tutaııkaııwıiıı ıııt' 
zarıııın kaşifi olup rııcılJI'' 
meydana çıkanlnıasıııı müteak1P 
lücetcıı vdat eden Lord orıı· 
von mı zevcesi Ladi CarınVO~ 
dahi Yelal eylemiştir. 

Zelzele 
Moskova, 2-(A.A)- l\lerfıet1 

Asyada muhiti merkezisi 'f•ci· 
limanda bulunan şiddetli blf 
zelzele hissedilmiştir. rnr çok 
binalar çatlamış ve bir çok kW 
!er }1kılmtŞnr. 

Brük'°l• 2-(A.A)· l\luhiti ıncr· 
'<ezisi lrında olduğu soı·lcne0 

ık.i hareketi ırz kaydolunmuştuf· 

Yarım asır evelki 

VAKiT 
4 ş..ı.oı 1819 111-------_ ______,,,. 

A merikab ma~il me1hur 
( &IJJar Plson V es/on ) narrt 
ı:af bu ker• İnfilta-eve ı<Jrul 
edip 1 ()()() sODI mülemtıJiytJI 

1000 mil gol yllrüm<k we 

( Sir Con Esti/ ) nam tJJlfJJr<ıl 
rnarlfdik 500 lira ı,tram/;,'• için 
bir mukaııek a/cdelmiflir. 

Mumaileyh gü.zerıaJıınJa 
bulunan ,ahir!.de eUi nutuk 
Irat edecekmı1. Üç gazel• 
muhbiri ~e sair meralr}ılor 

araba ;/e mumalleyhe refoJcal 
edeçelılermlı. Mumatlevh Jıayfi 
ıeyirciler hu/unJuiu ha!Je 
Londra borsa -~ındtJ11 ı,Jlıı 
seyalıaU fGrilı<.slne bedetmiı. [n 23 ~aban ı 22J- ı 808 

(Bitmedi) \"e ameliyatı tatil ettirdik. 
Bu cümleden olmak iızre, 

Emanet Bayzılta Mürekkepçiler 

ınış \'e sonra burada şclıriıı '" 
güzel caddelerinden bıri halini 
alan Mürekkepçiler caddesini 
a;ınıştır. Bu suretle, Bayzıt 

belediye daiusi de meydana 
çıkmıştır. Cadde çok mamur bir 
manzaı'a arzetıııcktedir. !._ ________ _ 

hanımlar haftada hir 
kaç giin ve ekseriyetle 
Jlerşenıhe ye pazartesi 
günleri se\ gilileri llur
reL11 Lutfi Ye Yusuf 
Nihat bevlcrle lıcra-• 
her Küçük ı)azarda 

~Ialıirc atlı birdul ka
dının evine kapandık
ları tenıin oluııuvor 

• 
ve bu hususi randevu-
haneye arka sokakta
ki asıl kapısıııdaıı haş
ka cadde de kuru kav
veci ve sucııva bitisik • • 
manav <lükanından 

girildiği de ınufassalan 
tarif olunuyordu. 

• 
Fotoğrf Yesika~ıııdan 

sonra cürünı ıııalıalli-

nin bö,·Ie noktası ııo-
• 

klasına bir sarahatla 
la)ini Şehnazı se' i ııç 
giikleııine u~urdn • 
Şimdi Pcrraııla llur -
rc•ın Lulfi ayucuııun 

iı·iıı<lt' gibi idi Ye za-. " 
ıııaıı olsa onları ~laz-

hım l h i Bey gilıi ya
rı 'alı~i hir kocanın 
intikam clile lıir haile 
'ak'ası sı•kliııde malı-• 
\'cttir<-hili rd i 

Şelıııaz ilamın tah
nıiniıı<l1:' aldaııınaııııstı. 
Bu mt~k t ıı plarııı gi.zli 
nıiiı•etti))i sadık dost 
Sclmel Nadirden baş
ka~ı dc~ildi. Şiiplıe 
götiirınez lıir bedahet-, 

le nazarı saıııilcriııde 

tebeyyiin ettikten son-• • 
ra nıa'f u gi\riilcceğin-
dcn cıııiııinı. Siıııdilik • 
naııı ve hiivivetinıi 

' 
gizlemek ızt1rarında-

:y11n. Bu ııdan hic hi r 
• • 
sii1ılıe 'c eııdiscye dib-. . .. . 
memeniz istirham c
dPt'İm. Açık alın 'e 
bih·iik bir if tilıarla 
nıiibarf'k elinizi sık.
ıııaga gcl<liğinı giin, 
hıı lınsuslak.i mazare
ti ınin büyüklü ğii ııii 
:ııılıy:waksıııız.... Za1i 

• 
maddeye gelelim. Zc\
ceyi iffet veı;imeleri 

llanınıcföııdi aleyhi ııdc 
çıkarılan işaauan mü-

sari ley haııııı ismeti as-• • 
la saibedar olamaz. 
Ciinkii hep bu dedi-, 
kolluları, icin iftira ve 
isııatlardaı} başka bir 
şey değildir ..• 

c< Bu iftiralar lıangi 

ve ııc gibi bir kin Ye 
garezin sevkile sızı

yor. Bu deııaetlf'rin 
i'aili aru ha-yatlaıı ınıı
arra kara \-icdaıılı bir 
kadındır. Şelıııaz Hus
rcY ııaııııııı cirkefleı·de • 
siirii\ en bir malılük ... 

iffe
0

tsizlcr iffete hasım 
olurlar.. Bu namus
cüda kadın ze\ ceyi 
isınctinizdeıı ne istiyor? 

• 
bu esraı·a · ıamaıııile 
vakıfım. 

- ...--'.~I ----

Bu hususta zati aliıı 1 • 
zi tenvir etmeyi bil' 
vicdan borcu bilirinı· 

Cesaretimin lıüsııü ııı

yetinıe bağı. laıınıasııı1 

tekrar riea ederi nı. 
~clınaz, zeycei j:;

ıııetpeııalıl••ri Pcrl':ıır 

llaıııııı efeııdiııin •ı"' 
vcla ıııüstcsııa lıiisııii 
llllllll, 'C Sllllİ\('11 :ıf;l' 

f<'tteki lek<'s•z, )·iist..sr~ 
siilıı·p Li ıı i er kPmP ıı ıt' ı.-
• • 
tcdir. SalisPıı bir ii~ii1 1' 
eii yak'a 111Prkııııw11 1 i 1 '. 
ZC\ C('llİZ lıaı 11111 <•fı•ııdl 
alcyhiııtlcki gayzu lı• 1' 
scdiııi testide ~wlı1'1' 

• 
olıuu~tur . 



-
ti°i~rıiifır, 

Son e eri! 

K~ç RÜndtır vatanımın hu
dutıarı~daıı çok uzaklar
da kopan hir gi'ıritltiiı ü 

derin ı · c erııı dinliyorum. Rus 

\ e iaı::ılız af.ınslarıııdan satır 
a.ır takip dlikçe ıztırabıın 
arıyor. 

Diinkli telgraflar, [fgandaki 
ı! t litlcıienn, Kabili yağmaya 
ba~kıdıklaıını bildiri)"ordu. İh-
tilal ve \" - . .1 . agıııa... işte tarı ıın 
hüı- 1 ıın ıaksıl kıyamlarınııı plfiıı-
wsıı budıır. 

Bir kere şu iki lıaft 'ık \'l!

kııatın filmirl hayalinizin ger
k'n rıerdesfne aksctliriııiz. R'ri-
birıni l' - 1 . ogaz ıyaıı kardeoılcrııı 

ctrıfındaki seyircileri gôriiyor
tnıı<ıınıız> Billıassa onl~ra dikkat 
etıneı· · · . 

ısıııız. /a\·aııı f.fganın a!eş 
\·e j , · ' ıııııaııla kapalı semasına 
"1r dekor nar.ırilc bakan \'C 

ı.ııvıJanr. l'angınını ışık zaııııc
cıen!cri orada göreceksiniz. Bıı 
kı~kır.ıl lı.dleı i bir maskeli balo 
~alınesıııc çevirmişler, dudak
ıar nda pis kokulu pipolar, 
ıııasıını seyircileı gibi duruyor-

1"'· fllr ünkü ~eyirciler, diiııkü 
a .ti;ı·ıe•dir 

f 1 •ı'yı elden ridcıı diıı içııı, 
rıpnr·n ... • ,n ıı~·"ııs için isyan bay-
rak! · armı aç•nışlardı? l faniya 
:nıııctııı şer eti, halkın hakkı ııa
ınına çı ·ı 

• • 1 ~ ıa sarılınışlardr? Bu 
ıııı inki!'' ıırdusumııı }"aklaş-

tı• ıııı - . . . ""b" 
lioı ı·· - .onırıcc ılk ışlerı "a ı-

· ı:ma<ı .ıhıyor! Ne kalıra-
tT>a . 
· '1 ılıtıliılciicr değil mi? 

/ . --
·3·eıı nu ~erseri iıaYdtıtlan.l.1n 

llP b klrı h·ı· d" -l • • d ıc ı ır e Baş arı ustun-
e rn:ışJüı yarını asırdan beri 
d~~ l' . 1 < ıı ıran kılıçlarıııın şını -
'J\lleriııi de mi ı;ormiiyorlar-
Cfı? 1\enui vatanları etrafında 
' rpışııı iki ınilletiıı karılı ilıti
raz/arıııı olsun r;örmİ)"enlerden 
ııe !avda beklenir? Loreııs "İbi 
~Jci'-- . • o 
. 1 cısus \"C serscrı!(rın rıe-
~trde sürüklenen kalahalı;;mı .. . 
'ın . 
. ' ııısaıı sayar ve kim onlara 

bır SÜ; -d • • u en <ıyrı bır gozlc bakar? 

f·:l'ct trced<.lüdün diişıııaııı 
ÇC' hır ~\ · .ı 1 · i · 
{ .. · · •:kaucles !ari ın sa u-

e•ınct · e ı..~ı.,. •ı PC\' amberle 
1 1era1ı • 
f tt • onlar için bir nekbet 
. •fı b 1 

aş aııııştır. Efgan da hu 
ı, ih11 kt 1 en kurtulamadı. fakat 
l'<ccıe-
r ' ne kadJr ~•ırer? ve ya-

J/arııı !ahii nııırii nedir? Bir 
CUt 
1. ~ııra iıl!rriyet ve i~tiklal 
-a.hr:ıın-ı 1 

ı ' n arıııın altın ırızrnk-
arıııct;ı 
1 • 11 fışkıran ışıklarla anim-· ~w r . 
ı·ı • .' fı;an semaları da bıı 

t.Q.._ıı • 
· n:ısıbiııi alar.ıi·br. 

-- ~ t ıruıı ıııı11uııı1111 
\ ıı1111111ıı11ıııuııııı1 11111 ııııııııuııı'F 

t eıtull' h · eırileli"il 
tlıı1111111ııı11 §: 

C • ıuuınııııu111ııııı11 1111ıııtıııı 1111 ıınıııf,; 
tıııyetı b 1 

e eıliyc toplanamadı 
f'ıııı . -

.. ' lt~·p( hPledİ\ (' d-
ltrı l 1 • 
1 -·-

0 tı aııa<·akıı. Sanı 
') .j ;;.\ 1 

l'i' "allaı· arı<'ak 
ı 8 ·ı~· 
2;ı 'k '.''. loplaııalıilıııi 
.. , 

1 ~ 1 olıııa ... ı l:'ızıııı 
:-.( h·ıı • -
11· 1 h~cı·ı\ "' lıa:-ıl 

•lllı·· l - . 
ı ·ı· "t ıgıııdaıı l'<'İ" '<'-
"' ı S· · - . ı 1 , ''' 1 1t·1tııı FPrit B. 

11 
\ l"lll • · , 

ı 1 ·ı ,\l,\\ ı ~aloıı·ı 
'•\et ı · ' 
ıııııı . 1"<,('t·eı. lı:l\ alarm 

••• l'lı•t 
ıı·ıkı· '•· 'P!'aiıi 

• 1\ ı•ııiıı . ı· 
lıı(' ... ' .. I~ 1\ Cll}(' -

~ı Vt ·· • 
ı·ı· · 1 " 111'dc:ı :ız·ıl·ı ,, gl'I .. ' -
1 '•ııi. l'lllCdİği:ıi SÜ\-

. s 'e . t' • 
k·ı 1•• '<.: ırııaın lı:ı-• • )11' •• 

dı- gııııp bıı·ak ıl-
ıııı rı·br-

11,, < '.. 1
". <'lıni~ıiı'. 

ı·ı hızctdı~i t·ı'<lı· \ «• ... ' l 1\ -

1• ·' 11'-.ıtııılıa .,·· ·· I' ·•ıııı ı--tmıı ıo-
ncakı ır. 

cız 
VAKiT 4 Şudat = --

Kış, umumi hayatı felce uğ~ 
Dairelerde kimse yoktu!· 

' Tali ıı1ua,r ıı11 rıe cli,·or 
• 

Aman efendim, bu kara karşı tedbir mi alınır? Henüz 
böyle birıey keıfedilmemiıtir ! .. 

l\ı~ın uzıııı zamandan beri 
ı;oriılnıeıııi~ bir hal alnıa>ı res
mi dairelerde de tesirini ~s
krıııi~, birçok memurlar mc
riyımıcclcrinc p;clcmcmhlcrdir. 

Vilayette 
\il;\ yet \ e ıilılyecc miilhak 

de\ airin ıııiihim bir kı,ınııı

d:ı da bir tatil p;ünll manza
rası !(iirııl ııyordu. .\ lcnıurların 
lıir k• mı ı;cimL~ni,tir. E;habl 
mcsalihten de hittalıi eser 
ıoknı. Bir muharriıııiz ak~a

nıa du_Qru .. cndcrattan olarak 
yalnız C\ ıııiiracaacı;ılarıııdan 

::zade kalan ıali ııı. Fazlı 

Beyle lıarnya dair ı;iirii~nıü~

tiir. 
Bu konıı ;ma hidayette çok 

Iıo~ bir mccı-;ıdan ı;cçmi~ \·e 
kara har~ı ııc p;ilıi tedııbir a
lındıi(ıııı sonra · muharririmizc 

Fazlı Be~ p;iikn:k: 
- \ııı:ın dcndiııı, hu kara 

kar~ı tedbir nıi alınır. ı lcııii1. 

lıii~·ie bir ~c~· ke~fcdilmi~ de -
-'·ildir! Bdki bizden ,onra ~e-
~ . 
lccek olanlar hürle lıir çare 
bulurlar! deıııi~tir. l'ilbal,ib 
!,arın düııkii ~iddeti ıntl\ ııcc

hc<inde buna çm~ bulmak, 
tcdlıir almak ihtiıııııli ıwk<ız 

olan bir ~eydi. 
Adliyede 

J.;1~111 hirdenbin: ,iddctlen
mc;i .\dliye dairesinde de 
re-irini ı;foterıııi • diırı deniz 
a~ırı 'e uzak ycrkrde oturıın 

hal.inılcr \ e ıncmıırlar, v:ızi

[deri ha;ına i(clCmemi~!erdir. 
f.;uz,µ;uı11:ııkta oturan ıııiıd

dd ıımıınıl Kenan Bey de 
0cknıiycnlcr an~'ıııd:ıdır. ,... . 

Riıyct edecek d:ıl':ıları bu
ILuıan ıııalıkcnıclcrin heyet
leri ııok<a-ı. blmrş, diinkıi 

li;tcdo.; da\ ahırı buluııınıy::n 

ınalıkenıckrin hakimlerinden 
'azifdcri !ıa,ıııa ,µ;clclıilcnlcrle 
ıınk anlar doklarıılınu~, hu 
>eiıcpteıı mtıl'akcım:kr lıiraz 

l!,CÇ ba~lamı~tır. 

ı:;;a,-eıı ela\ acıLırl:ı eh ·a 

edilenlerden, pek ço~u nıah

ko.:nıeı·e .. ~kmcdikkdndcn he-. ,... 
men lıııtiııı daı·;ı/;ır ba k& 
p;une bırakılıyordu._ 

\ lahkeıııc lıuzıırunda, dl!n 
nııılıakcnıckri < ldu~ııdan ha
berleri lıulıımlıı~ıı lı:ılde, ha
zır lıuluııaııııyanl:ırııı ıııııha

kemc'i ı;:ı~ uplarıııd:ı icra o
lıırıın:ı'llı,, ~ah·aii ha' <1fyc.. 

mazeret ına\;aııııııda k'ıhııl 

edilerek, J.:cndileriııe Yeniden 
tcbli!tat )Hl ılıııa;ı kararla;
tırılnıı· tır. 

\i(ır ceza mahhPıc,iııin 

µ:eni~ :--aioununu ı~ıtnıak 

ıııiıınkun olnıadı~ıııdan 

mllhakeı~c ıniizııJ.:crc uda
<ında cereyan ctıııi~,;r. Bu, 
<c'flclcnkn beri ilk tkfıı Ynki 
olmaktadır. 

!\ar, nıahkcnıc >alrııılanıu 

doldurnıı sınıılerin >ayı-ını da 
hayli aımltmı;tır. 

.\le. el,\ a~ır cczn muhake
me rüyet cderkeıı, odacla iiç 
l!;azcte ınuharriııdcn hr~k:ı 

,-ami yoktıı. 

Bazı J;iın-dcr ek koridor
lardaki kalüriferkrin pnıııa 

toplaıınıı,l~r, ellerini lıorularıı 
de~direrck Mnma~a çalı~

ını-lanlır. 

Emanetin kalöriferi 
Dün ;alıah Enıanctın lrn

lıirikı"iııin lıcınısıı p:ıtlamı~tır. 

ücrhııl bonıııun tamirine hl~
lanılını?, ii::le ~onu tumirat 
;knıal edilmi;tir. Fakat bu 
defa da k:ıli\ri!criıı kazanı 
buz tuttııguııJruı bir miid,lct 

tc onunla mc:'.tttıl olunınu::, 

hıNlı cllin Emanette kal\irikr 
yakılaıııanıı,tır. Bunun llzcrin~ . . ' 
miıdiirlcr, mıınıeyyizlcri, ka-
lem kıltipicrini, kendi odal:ı

rında birer nıani(nl crnfıııda 

topla mı~lardır. ------
ftınet ve tıiınür 

Buhran mevzulia
his degildir 

lkıazıt \ıclcdiyc nıl!diirii 

J\adri B. c!ıin :ahalı odun 
\ e kiimiirc:üleri tdti?C ı;ıknıı~ 

\C odunla küıııiirüıı ıııelızul 

olduıtıııııı, kiiıminin 8, 8,.5 
kuru~a ,;atıklıgını teshir ctıııi~
tir. 

\lahaza şehrin bir çok ,;cıııt
krinde mahrukat bulıııımadıp,ı, 
lıuiuıl:'a bile pek pahalı satıl

dıp,ı iddia edilmektedir. 

Ekmek buhranı 
E\ clki µ;ece elektrik cere

yıııın kc.si}me'i dolayı<ilc ha· 
ınıır yoıı;orıııa makineleri i?
liyemt:mi~, lıirı;ok fırınlar 

Eıııant:tc mıiracaat ederek 
ekmek çıkaramadıklarını sii

yliyerck ne yapmak l;\zını 

!(Cldip;ini >'< ırmu)lardı r. 
l•:ıııanct hamur ın;ıkiıwlcri 

i~lcyinccyt: kadar elle rn~11-

nılıııa;ını bildirmi?tir. llu ıne
selc lıalblilinc:cye kadar il..i 
ıiç a.~ız cl;ıııek çıl arılanıanıı~ 

halk nk<aııı Li,rli ekmeksiz 
kaiını 1 tır. F;ık:ıt gece, htiyen
icr ekmek tcdacil~ L"Clcbil
nıi~lcrdir. 

.\[alinza ~knıck huhranı 

dün de l.ıa~ .~fotcnıi~tir. Bıı
mın sdıdıi halk ckmcbiz 
kalmama!. i'in iktiyatlı hare
ket L·derck lıir okka yerine 
iki iiç okka almak 'teıııelc

ıindcn ileri p; ·lmektedir. 
J\ar rırtına:'l iki ti\: g:lın 

daha dcı anı ettip;i t:ıkdırch: 

f'ırınalarııı uıl:'ul. k:ılm;ı;ıd'ın 

endi~t: edilmektedir. 
l~nıaııtt lııımııı için li\ztııı 

,p;dcn tc·dalıi ri atını :ttr. L" ıı
"uzlıık tan ,ik~) et eden fırın

lara kanııconla, kıım)ıın :'e\ · 
kc<li 1 cn1e<h~i l<rkdirlıirdc, 

tranı\ ayla 11?1 ~<>ntkrikcektir. 

Posta ve 
telgraf 

Ankaradan başka 
her yerle muhabe

rat kesildi 
Fırtına. ıııeııılcl,etiıı her tJ

ra[ı ile tel~ 1Ta[ nıııhalıcrntı \ e 
po.sta ıııun:ık:ıh\tını ıııkıtaa 

n)J;aratnıı~tır. 4\ankaradan l)a~
ka lıi~ lıir yerle tdgraf ıııu

halıclratı olın:ııııı,tır . 
llıı hat ta ara,ıra ke,ilıııi<-

' 
tir. Tdµ;ra[ane 'eril ·n telgraf-
ları, nı~;ııliyet kabul etme
mek surctik alnıakt.:ıdır. 

lliiüiıı .\nadnlu ile muha
hcratın kc,ilıııesi ile orada da 
deh~l'tli fırtınaların lıııkiiın 

~ürdiiX·iı ıınhısılııı;ıktadır. 
~ ' 

A nupa ye ~air ecnclıl 

mt:ınlcketkrlc tclµ;r,ıT ıııtıha

beratı <Kü,tcııec) \'C (Ude;a) 
tariki le ) apılnıaktadır. Td
graf:ınmin r:ıdyo;ıı >ahi! 
ha>ta gemileri ile hali tcnıa;
t.:ıdır. 

Aynı ı~ınıııııda ~erek Ana-
dolu n: ı;~rek,e Şehir dahilinde 

ne po,-tu ı;elnıi~ Ye ne de 
[>(HU ıerilmi~tir. lkyoğluna 

bile ,eıkcdilcn po>ta geri 
gelnıi~tir. 

Trenler 
Katarlar karlar 

altında 
Fırı ııınııııı ı es irile k

al'laı'.. \ uadolu tı·cn 'o-, 
luııun hir <'Ok kısınıla-, 
rıııı en•lki giin örttii-
ğiinden b:nı kazalaı· 
' 
kav<h•tlilmisıir. . . 

.\' r l c 1-: im <·unı:ırtcsi 
giinii saat 3 le Pendik-• 
teıı kalkaıı ~ oleıı lt'Pni 
'Jallepe ile kartal <U'a
sıııdaki kı:-:ıında lıiri

krn kesil' kar 'ığıınııa . . 
saplaımıı~, del'lıul bir 
inıdat k.alaı·ı tahrik et
li ri lt-rek 2 5 k i~ideıı i
lıarel huluııaıı yoleu
silt> kııı·tarılıııı~lıl'. 

Biraz soııra hu kı!'ı

ıııdaki karlaı·ı atınak 
iizı·c \ola eıkan biı· a-

• • 
meli\ at nıakinesi de • 
gcııe hurada karlarııı 
altında kalınıs, miilN\-, 
kıht•ıı bu tla 15 anwl<•-
sil<' ht•raht•ı· ~lallt'p<'~ e 
gel i ril nıi ~ı i ı·. 

l~<'l'<'k .Hılı-nlaı· gc
ı·ekse anıeldt·r ~c<·t•) i 
.\lalı<•pe .ista!'~ oın111da 
~eci rnıislPrdi r. ' " . 
Buıılar diin sahalı 

saat 5 lnwukıa imdat 
trrııiııı· hiıı~li ri l<wrk 

il 

Yola <·ıJ..:aı·ılıııı laı-, fakat . . " 

hu scfcı· tl<· inıdaı trc-
ııi (liir.tcp<' ilı• Fcıl('r

Yolu arasındaki kaı· .. 
~ ığııııııa saplnıııııı~ııı·. 

Bu sırada kazazrdl' 
aııırlt• \f:' \olı·uhu· ı·ok . " 
koı·knııı~l:ı r '<' ha) lı 
lır\ Peaıı 0ı•t•iı·ıııisl<'I' -. ;--. .. " 
diı·. 

Biı· ıııiiddt'I sonra l'<·
l:lkt>l1,ı•tlel<'ı· iıııdat 11'('

ııınm lll<'l'dİ\ <•ıılt•ı·ilc 

'agonlardaıı alı ııııııshH' . ' 

'<' Y:\\ a olarak hin . ' 

nıfo. külı'ılla Ft•ııı•ı·, o-, . 
lıımı ııt'IPhilıııislı•rdiı·. . ' 

Şark hattında 

l>iiıı YP!'ilkii~lt• İs
i, 11h11l :lJ':ısıııda tı·cn 
İ!'Iİ\ı'rııt•dii"'rj gihi ,\,_ 

.. .. ;""I t 

nı patlaıı da lıi~biı' 

tı'<'n ~t-lcınrıııi~ıir. 
E\ piki ırfüı H' "('('(' 

~ ""' 
lı:ıı·<·kl'l ı•clcıı kaıarlaı· 

~ ollaı·ıla !,aı', ... apla111p 
kalıııı~lanlır. E' Piki 
grı•t• saat 'cılidc lıa-. . 
ı·ckPl l'dl'ıı :?-! numa
ralı kaıar Y l'!'ilkiiv . . 
bta. ~·oınıııa ilOO nıct-

ı·o ıııesafedc kaı·a şap

laıımı~ı ır. 
' 

Bu tı·<•ııin imtladıııa 

gi\ııdcrilcıı tren de ıhı-• 
ha ilpı·i gidt•ıııpnıistiı·. 

< • 

Yolı-ular trt•ıulen iıwı·ek 

yf'silköye katlar kal'lar . ' . 
iei ııd<> yii rii ııı iislcrd i r. ' . . 

Y e~i lködcıı gelecek 
olan 25 ınııııaralı tren 
de lıcııiiz karlaı· altında 

Mekteplerde tetrisat 
Dıırclu, fa] ~at l(1ş tatili )rol(itır 

Eyip orta mektep talebesi kardan evlerine dönemeyince 

geceyi mektepte ğeçirdiler 

Fırtıııaııın \'e karın tehlikeli 
'aziycti ~ehrinıizdeki ilk ıc 

orta mcktt:plcnkn hemen 
henıem hep,inde tedri,atı fel

ce ıı~rnnıı~tır. 

Cumartesi ı;;uıııı birkaç 
mektepte, talebe \ c mııalıinı
icrin yazifelcrine gclcmenıe;i 

yiızlindcıı ders y;ıpılaıııa

ın1~tır. 

I>iıu lııı Yaziyct uımınıl bir 
~t:kil almı~tır. ( ;crck ınıı:ılliııı
lerden g·erek,e rnldıeckıı 

ııılihiın bir kısmı dün nıt:k

tcplcrinc gidcnıcdiklcri iıfo 

der' yapılmak imk,\nı bittabi 

ha>1I olaıııaını~tır. 

Orta mekteplerde 

T:ıhkikatımıza na;wraıı, 

E)ip, Jk,ikta~. Kandili J,ız, 

Çamlıca kız Ye ,. cfa orta 

ıncktcplcrile ,\meli l !~yat 

nıcktqıleriııdc, Ercııköy kız 

fbc,iııde kı,meıı lıocalar.ııı 

kısmende ralc:lıeniıı clc\·aııı 

edenıeıne,i yuzlindcıı rcdri,at 
rapı! nıaıııı~tı r. 

l\uıılartlan lıa,ka, ~d~uk 

hatun kız 'an·aılar mcktc
hiııc dun ancak 22 talc-

................................................. 
h ul ı ı ııın ak.tatlı ı·. 

Oiiıı istas\ onlaı·daıı . . 
"<'len tdırraflanln lıaı-:""'ı ~ 

lııı hiı· eok 'crlcriııiıı 
" . 

'e hillı:ı~sa ~c~iılcl'iıı 
i kbl'I' hıwuk met ı·o 

' . 
karla i\rliilıııfo; ohhı~u 

' . 
hildirilıııi~tir. Bu :ll'a-
da hazı ıııaka~<·ı kulii-

• 
bdl'ri ıaıııanıcn vıkıl-

• 
1111~1 ıı·. 

Oiiıı saat hiı· lnwnk-, 
ta lıaı·ekl'l ı·cisi ~I. .\ıı

ıoıııaı·i iki 111iift>lti~le 

hPralwı· lıatıı teftis !'1-• 
ııwk iizeı·p İstaııı}nıldan 
lınrek<•t ctnıi~, hiıı ıııii

!'kiihltla nııcak saaı be-, 

stt• Yc ... ilkii «~ \UI'ahil-. . . 
misıiı·. ~aal altıda Y esil-, . 
kii~ de kalaıı tı·t•ııiıı hiı· 
kısıııı Y Ptlikull'YC ka-

• 
ılar g<•tiı"ilıııbtiı·. < , 

.\lpııll11, Coı·hı, C:t•ı·

kP!'kiiy 'P ~.:atalt'a ilt• 
l\:ıhakı·a arasıııda ka-, 
laıı kataı·laı·ı krn·taı·-

ıııı~a gi(kıı ~ift loko
ıııotifli iıııdal tr<'nlt·ı·i 

dt· knrlaı·a . aplanııı ı~
ltı r \C Pl'aıı k1ll'l:11•1-
laıııa1111slal'<lll". 

' 
l\:ıhak<;:ıdaıı, ka1,az<•

dı• kaıal'laı·a gitııwk 

is ı i vı·ıı İİ(' a ili<' le . " 

v:wı 'olda ı,al'l:wın al-
• • 
tında kalınıl'lar H' hir 
eok 
• 

• 
ıl'lılikch·ı· "<' -:"" 

•·iı·diktcıı soııı·a ~iic . . 
gpı·iyc düııehilmi~lt'ı'-

diı'. llulüsa hu hatta 
ıııiiııak:\l:it föler 11g
ı·aııııs hiı· lrnl<lcdir. 

' 
Anadolu lıattıııda da 

.\nkara \e Konya 
• 

tı·<·n leri hara ket ede-
ıueınislerdir. • 

be ile bir mııalliııı gclnıio. 

üi!;lcyc kadar der; ıerilmi,;, 

mllteakiht:ıı raldıe c\ lcriııc 

uüıı<lerilmbtir. !\eza :ii,anta,ı 
~ . 
kız orta mcktelıilc han-
bul erkek, Kabara: l'rkck, 
btanbııl kız li;e;inck diin 
bazı >ınırlarda ancak hitkaç 
der; yapılabilnıi~ iiıtie ı.izcri 

tatil yapılmak mecburiyeti 
lıa;ıl nlnıu,tur. Yalnız Da,·ut
pa;:ı orta mcktcbimlc tedri;:ır 
tanı \ :ıpılnıı.~tır. 

İlk mekteplerde 
Dıııı >,ehrinıizdcki ilk 

ıııcktcplcrden bir kaçında pek 
az talebe ıc mııallim lıulu

ııahilıııi~. mühim bir kı,mııı

da i;e kim>c bulıınıııaını:tır. 

Hinııctice dıııı ilk ıııcktcplcr
dc ek tcdri;at muattal kal-
nıı~ttr. 

Bu ciiınlcdcn olarak dün 
htbtbl ıııektcpicden pcl, ~·ııı 

ğııııda da der' ~ apılnıaıııı~lır. 
Bir muta/da 

Ru \ aziyct kar,1;111cla mn-. . 
aarif crkünın fikrini ii~rcıı

nh:k i-tedik. .\laarif emaııctiıı
tlc '1bkar hir maanf rııknii 

lıizc ~u ın · ahlyı • cnletıni~
tir· 

--:\ fcl,replerin kı-nıı az:ı

ınıııda tcdrısıt yapılamanıal -
tadır. 

l\u rnzh·et lıittalıi kı~ın \ e 
karın 'idtktiııtlcıı ileri n'cl-' ~ 

ıııcJ,tcdir . . \lckteplcri resmen 
tatil etıııil dc~iliz, ea-eıı bu
ıı:ı kanunen imkilrı da yoktur. 
(,'unku ııi7.aııınanıedc. ki; nıc\ -
'İmiııclc nıektcpkriıı tatil 
ı.luıım·•,ıııa dair sarih lıir 

kayt n. 'ıaddi ~iddct ~ ı\ktur. 

Y,ı! ız yaıJn hararet d1.:\ rc;i 
fayka,;,ıfır :Hi dcreccL·\·i "-c-. . 
~·cc'e ilk ıııcktcpk-ri ı tatil 
ecli klıilc.:cklcri ıı 'zam nanıcclı.: 
ınu-1rralıPr. 

Bu da bir nırıcera 

L~ ipteki muhtelit tırt:ı 

ıncktcbı taldıe,iııdc•ı bi~ kb· 
mı L'\ eli ~L'11 bir hı, 111acc

rıı-1 ya~anıı~lanlır. 
ll~rcııdiı;imize ı.;ıire . ml'k

tcp t:ılclıc inden C50ı kıtlır 

kız ,.L' erl ... ck et ıı1:ıct\.: i ~t nu 
ııı-.kT ''C' lml~IC'". ı~Lır J hlic 
\ apı:riarıııın i.:liy~nıeıııe-i )"\;· 
z; ,nckn 11urlar ak :anı e\ \e

rine d/inPM ıııi,lcnlir. '..\kktcp 
mı uurıı d,dı:ıl c:i\ :mlan ya
tak. yorc,~n YL' yiyecek teda
rik ,cıercl, bu t•lclıc:nin ia,e 
\ c ih:ıtc-ir-1 temin ım.' :ıHıık 

c'·nu"~ c.l .. ,n ~~tılah t~ l.\:1..:rinc 

~<.>ı.,d1:rnıi~tir. 

Vapurlar 
Limana ne bir gemi 

geldi, ne de bir 
gemi ~itti 

ı"ımııanın llcııiılcnlcl,i tah
ribatına ~L'lincc: 

Ih •ı .\lendirc:k da' ilimle 
\na lcıhı de ııir wıllamı:ı. :ıit 

Ba~ lat i: .. in1li ınu~ ·vlrkulnıll~ .. 
tur. 

Karanı,ırsclde ııı:ıdaııcı .\fa. 
Lut lıcyir (Dere aıtzı} namın

daki ıııotiini kanıya ntıır

mu~tur. 

Cerck ""'"ıtlcnizdcn Ye 
p;cn:be tlit!;cr yerlcrden lıck

lcncn ıapıırbr lıcnıiz ;,(clme
n1i~tir. 

."cfaiııi milliy iltica ettik
leri linı:ıııhırda hc:klcnıcktedir
lcr. ~c~ ri cf:ıiııin l\larmara 

'upunı G mllktc hcklcıııcktc
dir. ,\,ya rnpun.ı d:ı J,cza 
Gcınlihcdir .• \nıatrn. l'iinıet 

Karalıigadadır. lımir \'nptın 

ttı 
Donanlar 

Bir çok kimseler 
hastaneye kaldırıldı 

IHin fırtın~ı \e ~oğıık 
'iiziiııdeıı selıir dahi· • • 
liııde gitnwk bteycıı-

L < 

leı· donmak ıclılik.e!'İ-

ııe ınaruz kalmıslaı·dır. 
' 

Bak.ırk.iiy gc ~idi ııi 
a<'mak idıı Emanetin • • 
güııdcrdigi anwl('d<'n 
dürdü soguktaıı doıı

muş '(' lıaslaıu•yc kal
dıı·ıl nııslardıı·. 

Sa r~lY hıı r ııuıı da l..i 
giimrük · l..ıılrılH.':-indc 
'azife giircn nnılıafa1,a 
ıııeıııtıı·u .\lusıafa Efoıı

di dün üğlc 'ak ti kulü
boıle aıı:-oızııı iilmiistiir. 

Üliimiin sebebi· aıı
la~ılnıak llZ('I'(' ('(':-'('( 

morga giiııdcrilnıİ!'lİr. 
< .. • 

Bu ani iilüıııiiıı soj:tuk-
ların siddetiııdcn ileri 

' 
gclmi ... olına.·ı ihtimali . . 
ahi kadarla ı· ı ara fı ııdaıı 
ku' '<'ile lıeyaıı ı•(lil-

• 
Jll('k.f<•dil'. 
600 de Keçi dondu 

~<·lıir lı:ll'ieiııdc, fır-

lıııaııııı ~ aptı~ı lıa::.aral 
Ye zayiat hakkımla 

' 
lwııiiz nıiispPl nıalı'ı

mat alııımuamı~tır. 

Yalııız )falııııut lıcy 
• 

lü ı·iye~iııdc hir daın 

ciikıııiis ye hiı· <'Ok 
• • 

iil-_iiz iilıııi'ı~tiir. Ceıw 

a~ ııı kii~ de (600) keı;i 
ııwrada kalıııı!', k.ur-, 
ıarılıııal:wı iı·in 'olta-

• • 
naıı -l:0-50 t,işi ~itlt•-

mİ\ l'rrk g<•ı·i diiıııııiis-
• • 

ti"ır. Ztnallı ke~ill'riıı 

akihcıi ıııcelıuldiir. . . ....................................... ·-···-
( 'anakkalcden l!,CÇnıij 'c 
ileri p;ith:nı~mi~tir. Ciımhııri · 

yt:t ıc Karadeniz 'apıırlan 

Saımund;ın ileride scfcrlerınc 

ıııuntazmıı tlc\ aın ctnı 1 tc 
dirler, lıııııa ııa1.arnıı tipinin 
.·:ı.ıısuııdan lm tar:ı[c~ uldıı,:t• 

:mla~ın1akt:ıdır. 

llıı gıııı kalkacak olan .\11. 
kara 'apLtrıı l•:ırekctiııi ham 
lllU ;ıit nidııi!:ll takdirde: j)Lr
:-'L'tTih~ ~lınti ,-Jpaı::1ktır . . . . . 

Dun fırtına dola\ı ide 
lh1urıda•ı lııç hir 'upıır lı ırc

kct cd~ı,l:nıi~tir. 

11 kır 'ahurıından lı:il;l 

bir hahcr :ılı•ımamı~tır. 
Dun Tonıp i-nıimkki bir 

Rıı, 'aptını da Rıı<y·adaıı ,. 
lıü en tipi dnJayı,;ilc llo.~"r 

~irıncl;: için cpcyic:e mu~kıı

hlt çekıııi~ \ c llol!;aza girdim 
zannederek Şile eh arı• da 

bulunan İn ada«la knraya dıi~ 
ıııli~tuc. Kaza nı:ıhalline f.;ıla

Hll. \"C talılİ-İ)" gitıni~· tk 
fırt•ııa Ye tipi ) ıızıiııdeıı ya
na::-anıaını~tır. 

Sevalıili müiecavirede 
Sc\ ahili ınut~cairc \ :ıpur

ları dun ıl~lcyc ],atlar hi.,: 

isi i \' ~ııı er.ı bl l'nl i r. . - ' 
Üğieden sonra arasıra fırsat 

buldukça i~knıişler fakat kap
tanın i leıliği iskelede kal:ııı;ı-

!ardır. 

Şirketi lıa;Tiye dün sahalı 

fiazı seferler yapmıştır. fak<ıt 

burada da tipini ıı müsaadesizliği 

yüzünden seferler l<ısınen ta!il 
edilmiş, kı,ıııen de gayrı mu
ayyen ıaınaıılarda yapılıııışlır. 

Haliç vapıırhrı da keza öğ

leden sonra teklük · emifierıtır. 
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' 1 
Şe_,,tanın eli altında 

'-ene ı.le , ,1un tır -
[~)HI~ -icf --

- -~i" ~ J San' at mekteplerimiz için ye· 
ni bir talimatname hazırlandı ı:l'"~~'~n,;--- - "i:~ı~ıı ilet hakkı mahfuzdur M. Ştrezman 

Rtt.1 ın Dranat Tagor diyor ki: Kelloe misakı hakkındaAlman
dı·r11ıın 111erlı•ı11>·('fİ krırlıl\·ra kokvuor. O 1 yaya affolunan dedikoduları 
İflııta <'1·/eı/iği lllİ//<'{/erİ )"(Jkar; )·o/unda tekzip ediyor 

durıflı insrınlrın nıa/ıı•prfer. --- - ~ -Berlin, 2 [ A.A. ] - Harbi ehemmiyet atfetmekte hiç bir 

«,\\r pa ~ tcn·ycei d.tV

k• ~L' k•t J\ kokuyor., Bu 
. oz ... ri l 'J.lll l lazıranında 
1o \ J darul n -·md:ıki bir 
kvr cran <ntl:ı mc~hur 1 lint 
d ımi • l'ahimlrnnat l'ac;or, 
siivlcr::i-tir. O ihata cttigi 
milletk ri yakı yur. ( ;alibanc 
harakctiııc muLt\Tmct eden 
ak' aıııı mahvetliynr .. \\nıpa 
med~niı eti bir \amyam mc
dcnİ"vctidir. Zai[i tazyik eder 
ve onun zararına zcnı,rinit.:~ir. 

1 kr tarnfa kıskan~lık husu
met >açar. 

Ömındcki sııhada bo~luk 
yaratır. ilmi bir medeniyettir. 
Fakat bc~crl dcgildir. Kudrdi 
bL1üin ıııesabıni ,·q~ane zen

p;inlc~mck p;aF'ine at[cttij!;in
dcdir. \' atanpercstlik susü 
altında vcrdi~i süzdc hul[c

der. 1 laya ctmck,izin riyadan 
mürekkep a~larıııı ı;erer. O 
kabile tapar vc onun namına 

muazzam abideler kurar. flu 
halin ebediyen dnam etmi
yecejt ni ~imdiduı bilı\tcrcd

düt sii\·Iiyebili,iz. 

Evet hrupalılr ! i~idiyor
musunuz? Bu devam etmiyc
ccktir. , · e o kulaklarınızı mı 

tıkıynr,ıınuz? Hir defa vh:da
~ıınızın sedasını dinleseniz 

kendi kendimize bir sonı~tu

ralım. Kom~ulanma bııtlin 

kabahatler atfedip te omuzla
rımda yllkiı attıl tarını zann
edenler g;hi } :ıpnııy .ılım. 

Bu gunlin f.:1,lhtinde hc:
pimizin hi"vi ı ai·thr. Kimi
miz lıarckıltınıızla kimimiz 

tafımızla buna i;tirak ediyoruz. . . 
Kabahati en az olanlar zar 
f;Ü<tcn:nkr tk~ld r. flir kısmı 
reha\ etten naımıs],;ir kinı;c

kr hicaptan rc-ik;\rdaki kor
kaklar hodbinlikten Ye bcd
binlihcn, matbuat cehaletten 

Ycya redaettcn dnlaYi susu
yorlar; haydut tiynctlilcr men
faatinden ba,ka bir ~ey dü

şünmiyor, miıttdikkr im ha 
vazifesinde oltlukları sah;[ 
an'anclcre kurlı;ın r1luyurlar; 

münevverler kemli fikirle
rini mahzı hakikat sanarak 
ondan r,ıcu'dan ise mil-

yonlan:a halkı mahı ede -
TL-k haklı çık ma!';ı mıırccc:ııh 

p;iirlinırlar; din adamlaro si

yasetin ;amlakı;ı olmaktan 
b:~kıı bir ~ev tlti~iinmiyorlar; 

yol giistcrecckkr ,üniyii tat

hir kaydi ile imha ediyorlar; 
zaı nilı ,llrii kiırii kürüne bir 

,cıfulup;a kapılını~tır. içimizde 
kabahatli olııııy an 'ar mı t 

l\:ıtil Ye harap edilen .\ \ ru
paııııı kanından hcpiınz nıcs"

ul dq;il ıııiyi,;? 1 lcrkcs !,;ıba-

hatini ı;ürerck rnıııirinc c;alı~sın. 

BJ yolda acdc edelim, a-:de. 

, \•ıl .hrııpanın zarar gür
dui!;iı nokta hür olmamao>ın

t!atlır. \lilletkrin sedası bol!;u
lu yor Tarihi cihanda \'C bii

yiık e;arct de\ re,i, bu deY
rctlir. \ \ rupaııııı bir nısfı 

diger ııısfını hürriyet ~erdine 
tazip ediyor. llu müondelc 
ic;in .hnıpanın iki nıs[ıda 

hürriyetinden vazgec;mi~tir. 

Bo~ yere :ıb·amın iradesin

den hah-edilinır. ,\ham sah-. ' 
siyct itibarile artık mc\cut 
tlc~ildirl , 

Bir kunıe siya,iyatçı, bir 
il..i iilçck ~a/.~tcd akYanı 

naııııııa mütal;\a ~·ürütmek 

hakkını kcmlilcrinth.: göru
) or:.ır. l l;ıllıuki l'Lc;bir hakları 
yolmır. Onlar yalnız kendi 

~abı,il.rını tem-il ediyorlar. 

kanım harici addeden Kellog menfaati yoktut. 13.ışka suretle 

:\ lıllct! ,ıcaba bu kmpyos 

si) .ı- ilerdcn hangisi millet 

m~. mLs;ili olarak kendilerini 
ortaya at:ılıilirlcr~ 

l lali haz:rda ht,kiinı >Ür~n 

harbi kim tc\ ki! etle bilir? 
Bir defa gemi azıya almı$ ca

nav;ırları kim tekrar zincir
liycbilir? l !atta onları salıve

ren mürebbiler bile buna 

mııkıcdır dcftiltlirlcr. l laydc 

medeniyet! keyfince kan dök. 

Fakat, on milyonca kadavrayı 

yere sererek kana doyduktan 

snnr;ı, sarho~Itıı;undan a),Jın

ca, kendini toplamıyacak mı

sın!'. Kizbü riya libasından te

cerrut etmi~ sefaletin kar~ısın
da utanmıyacak mı"n?. 

( Bitmedi) 

Adliyede 1 
Bir zimmet davası 

İstanhul a~ır ccıa mahkemesi, 
,l,2 l 7 lira 7.immetine geçirdiğ'i 

noktrnndna muhakeme cttij!;i 
:>eyyar maliye tah-.il memuru ı\h

mct .\luhrar Efendinin muhake
sini dün hitirıniştir. 

Kendisinin cürmü aUıycn sir

kat mahiı etinde g<irülmüş. üç ay 

hap;inc , altı ay memuriyetten 

nahrumıyctinc karar verilmi;ıir. 

:\lüddetiııi me\kufon ikmttl eıti · 
~inden serbest bırakılmıştır. 

Göze taş atan 

Atujl;ı taşla Koço çocu~un gü
zünden malllliycıinc sebep ol -

rnakla ·naznuu on sekiz ya~tnda 
Sarafin Ynr~inin muhakcmc;inc 

ar;ır cc1,ıda ba· lanm~ıır. \ luha -
keme de\ anı etmektedir. 

Sirkatten mahküm 
Sı.:ropc i:smindc bir maznun~ 

dün tµ;ır ccz:ıd:ı hırsızlıktan dürt 

ay, Iirmi p;üıı hapıc mahktlm 
olmu~tur. 

misakıııa ait kanım layihasının 

Rayilıştagda ilk kıraatina ait 
müzakerat hariciye nazıri M. 
Strezınan (Strescmamı) ın ati
deki nutku ile açılmıştır. Bir 
Fransız Amerikan sulh misakı 

fikrinin Ameşika hükfımetinin 

teşebbüs ve kararile büthn 
dünyaya ait ve şamil bir misa-. 
ka tahavvül ettiği haber alınır 
alınmaz Alman kükOnıeti bu 
kadisenin ehemmiye.t ve şuıııu

lini idrak etmiştir. 

Bu hadisenin Almanya için 
büyük ve muzaal bir ehemmi-
yeti vardır. Cihan harbinin 
hitamından ber.i halline muhtelif 
suretlerde teşet büs edilmiş olan 
beynelmilel bir sulh idaresi 
tesisi meselesine bu defa son 
senelerin diğer sulh teminatla
nndan müstakil olan tamamen 
yeni bir şekilde vaz'ıyet edilmiş 

ve bu şekil gayeye vasıl olmak 
için iptidai ve cihanşümul bir 
esas ihdas eylemiştir. Sonra bir 
hadfre daha vaki oldu ki bu da 
Almanya için fevkalade mühim 
olan evelki sulh teminatlarına 

iştirak etmemiş bulunan ve 
bilhassa Cemiyeti akvam azasın
dan olmayan deniz aşırı büyiık 

ve kuvvetli bir devletin bu 
meseleye müdahale etmesidir. 

Almanyaııın bu teşebbüs kar
şısında alacağı vaziyet hakkında 
asla tereddüt edilmezdi. Müsel
lah ihtilfıfları bertaraf etmek ve 
devle!Ier arasındaki yekdiğerine 
zıt noktai nazarları muslihane 
bir surette telif etmeği temin 
<ylenırğe çalışan Amerikan mi
sakının ihtiva etmekte olduğu 

iki büyük fikir hakkıııda bunla
rın Alman harici siyasetinin 
esasları olduğu bihakkin ve 
samimiyetle söylenebilirdi . Bu 
sebebe mebni Alınan hükümeti 
Amerikan projesini hiçbir kayt 
ve şart ileri sürmeden kabul 
etmekte tereddüt eylememiştir. 

Almaıı hükumeti bu suretle 
hareket ederken bu projenin 
mevkii meriyete girmesinin 
ınevcu beynelmilel mukavele
lere v~ bilhassa Cemiyeti akvam 

1-::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:-I ve Lok a rıı o ın isa k la r i 1 e tezat 

( __ n_a_v_e_t_ı_e_ı-__ J teşkil etmiyeceginc, bilakis bu 
_ _ mukavelelerin esasi fikirlerini 

İstanbul müddei umumili-
ğindcn: Bila mezuniyet terki 
vazife ederek istanbula gelen 
ve adresi meçhul bulunan 
Çorum hukuk hakimi S.ıbir 

Beyin derhal mahalli memuri
yetine avdet etmesi ISzımdır. 

§ fatih askerlik dairesine 
ınerbut şubeler maııtıkasıııda 

bulunan ihtiyat zabit ve ihtiyat 
askeri memur ve meıısuplala

rıııın 929 senesine mahsus yok
lamalarına ı Şubatta başlanıl

mıştır. Şubat gayesinde nihayet 
verilecektir. 

Z~bitan ve memurinin vesaik 
ve hüviyet ciızdanlarile men
sup oldukları şubelere bizzat 
veya bilvasıta müracaatları ve 
bu ıııuddetin hitamına kadar 
müracaat etıııiycnler haklarıııda 
1076 No. kanunun onuncu 
maddesindeki ahkamı cezaiye
nin tatbik olunacağı Fatih as
kerlik dairesinden bildirilmek
tedir. 

Kimdir? 
Fransanın en güzel kı

.ıı infilutp edildi 
Pans, 2 (A.A) - Jerınen La

bort fransanm en gfızel kadını 

ilan olunmu§lur. 

takviye eyliyeceğiııe kani bulu
nuyordu. 

Şunu sriyleyebilirim ki Al
manya bu sfır'atli ve azimli 
cevabile ve sonradan takip et
miş olduğu hattı kareketle Paris 
ıııisakınııı '..!7-8-28 tarihinde mu
tantan surette iınzalaıııııasıııı 

temine hizmet etmiştir, fakat 
imzaya t..ıkaddüııı eden müza
kerat esnasında dercei tesiri 
noktai nazarından misaka hü

cum edilmiş olduğu >ıır~ıinde 

ötede beride söyleren siizleri 
reddedebilirrın ve Hddctıııek 

mecburiyetindeyim. 
Bilak:s bu müzakerat ai5ka

dar devletlerin Ameriloaıı tek
lifini yalnız bir numayiş hare
keti telakki etmemeleri l[ızını 

geldiğini belki büyük neticeler 
tevlit edecek mahiyette bir 
vesika addetmeleri icap eltiğini 
ispateder. 

Narzıı· bundan sonra 1\1.(Bri
and) Briyaıım Pariste imza 
esnasında misakın ehemmiyetine 
dair olan sözlerini hatırlatmış 

ve şu suretle sözfıııe devanı 

etmiştir: « Almanya Fransız 

haricıye nazırının bu sözleri 
ile misaka atfetmiş olduğu 

ehemmiyetten daha az bir 

hareket e ce"k olunsa şu ve 
ya bu siyasi sebepten dolayı 

bu vesikayı kıymetlen düşür-

nıekte menfaati olan cereyan
ları takviye etmekten başka 

bir şey yapmış olmayız.• 

Berlin, 2 (A.A.)- Raylıiştag 

meclisinde Kellog misakının 

müzakeresi esnasında .M. Ştre
zeman söz alarak fraıısanııı 

takdir ettiği misaka Alınanya

nın daha dun bir kıymet ver
mekte hiç bir sebep ve menfa
ati olmadığını söyledikten sonra 
demiştiı" ki : .Misak bir vat ve 
beynelmilel nizam adli ve hu
kinin müstakbel inkişafı için 
bir esas olabilir. Harpten iera
ğata elzem olan bir lahika gibi 
mevcut ve hudusıı muhtemel 
niza ve ihtilafları adilane ve 
muslihane bir surette hallede
bilecek imkan ve kabiliyetler 
bulmak Jazıındır. 

Bursa nıa~~enıesi 
[Üsttarafı bırinci sayıfanıızda] 

Piiskiilsiizc para' erme
d!ğini söyledi. Malıeıne 
diger şahitler i~in talik 
edild. 

• 
Idd·aname 
Bugün mü okunacakbr. 

Bursa, 3 ( Vakıı) -
~lalıkeıne aksama ka -. . 
dar müdafaa şahithwini 
diıılt•di. 

İkin<'İ celsede istic
' aplarıııe dcyanı etlildi
lcıı 40 sahit mazııuu-• 
hwın lehlerine şehadet 
t>lliler. • lddianame11iıı 
JUrııı saat ı.ı te oku
nması mııhh'ıııcldir. .... 

Lorens 
• 
Ineilterede 

Esrarengi.ı adam mem
leketinin topraklarına 
gene esrarengiz bir 
şekilde ayak bastı 
Bcrlin, 2 (;\. \ - Loııdradan 

bildiriliyor: ı, ,raren~iı .\liralay 
( Lorcns namı diğerle tay ·are 
makini-ti se"'· > İngilıereye mii
,·a:-:.aıtt csna~ında donanmaya ait 

stimboıla vapurundan alelacele 
karaya smıııi!;ından kendini bek
li;cn halk inki;ari haralc uj!;ra • 
mı~tır. 

Fransız sefiri 

Lejiyon donör nişaniyle 
taltif edildi 

Paris, 2 ( J\. A. ) - Resmi 
ceride zirde isimleri gösterilen 
zevata (Lejiyon donör) nişanının 

f Koıııandör Şövalye rütbesi l'e
f rildığirti yazıyor: 

f Ankara sefiri Cont dô Chaın-

1 bruıı; Etlirr.e konsolosu 1\1. 
ı Pııcch; lstanbııl konsolosluğu 

tercümanı ı\\ . Graulle; Sel:\ııik 

bankasııın btanbul şubesi mü

dürü ı\\. Legr:ıin, lstaııbulda 

pastör hastanesinde ı\ 1. lsoard. 

ftıaniston~o 
ısler ~itlitte ~arışıyor 

Amanullah han Kandaharı 
hükumet merkezi yaptığıdı 

ilan etli 
Bertin, 2 - (A.A) - Loııd

radan alınan bir tel.:Jrafa göre 
Gilzai kabilesi reisi Şozüttin 

~fganistandaki karışıklıktan is
tifade ederek kendisini cenup 
vilayetleri emiri ilan etmitir. 

Amanullah hazretlerinin ta
raftarı olan Düranis kabileleri
nin ileri gelrnleri Kabilde tev
kil olunmuştur. Bunların bütün 
emvali ve emlaki müsadere 
edilmiştir. Diğer taraftan Afgan 
orta elçisi Jı.maııullahııı küku
ınet merkezini ıııuvaakaten Kan
deharda tesis eylemiş olduğun

dan 111. Utvinofu rEsınen haber
dar eylemiştir. 

Londra , 2 ( A.A ) - «Da
gy Mail > in Lahor muhabiri 
bildiriyor; 

İki İngiliz askeri tahlisiye 
tayyaresi Kabildeki İngiliz sefa· 
retine mensup 20 hintliyi cu -
martesi Peşavere getirmiştir. 

Kendi kendim Efganistan emiri 
ilan eden J-labibullahın Kabil 
şehrini rakibi olan rüesadan 
Ali Ahmet cana terkeyleıneğe 

hazırhııdığı söyleniyor. 

Berlin, 2 (A.A.)- Paristen 
bildiriliyor: •Jurnal» ın istihba
rına nazaren Amanullahın en 
büyük oğlu Par iste bulunan 
H idayetullah pederinin daveti 
üzerine Moskova tarikile Efga
nistana gitmek üzre trene ra
kip olmuştur. Mumaileyh yol
da Ber)ine uğrayıp burada bir 
kaç gün kalmak tasavvurunda
dır. 

~ 

Rusrlar 

~I. V. btt talimatnameyi alaka .... 
darlara göı1dercrel( fi.kirleriı1İ 

sord tı. 
~Iaarif vek,\lcti "San'atl:ır kun·etli temel teşkil edelıik· 

mektepleri~ için yeni bir ni- c~k tarzda o1:utulacaktır. 
zam name Ye bir de yeni :\lesi ek! sınıflar, ağaç i;lcri, 
müfredat proğramı vücuda demir i~leri ye elektrikçilik 
getirmi~, miitah\aları alınmak gnıplarıııa ayrılahileccklcrdir 
üzre maarif cmilerinc ve Ağaç i~lcri grupu: ınaran· 

mektep müdürlerine gön - gozluk; mobilyacılık, aralı~· 

derilmi~tir. lstanlıul >an"atler cılık, .,mai modelcilik şubelc· 
mektebi müdur[i mütah\ana- rini ihtirn etmekte; deınir 
mcsini yazarak maarif emin- işleri gunıpu: bina ve anıb:ı 
liğinc göndermi>tir. :\[aaril çilingirliği, kiiçük in~aat, ,o· 
eminliği bunu, kendi miitala- bacılık, demir ye bakır, 

alarile beraber vek;\lete ir>la kalıpçılık ve dökmedli" 
edecektir. kısımlarına ayrılmaktadır. 

Öğrendiğimize göre yeni F.:lcktirikçilik grupu da • 
talimatname, eskiden meYcut alelumum elektrik ;anayiini 
olmıyan bir çok e>asları ihti- muhteYidir. 

va etmektedir. Bu gruplar mahalli ihtiyaca 
Talimatnamenin ilk kısım- güre mektebin talim ve ida· 

lan san'at mekteplerinin ](<1- re heyeti tarafından ra;\'İP 
yelcrini, nevilerini, ders te~- maarif vekı\lctince de tasdi]; 
kilatını, san·at zlimrelcrini Ye 1 t olunduktan sonra açılabilir c • 
kabul şartlarını, diğer kmm- Saıı'at mektebine ilk tah,ilinl 
lan da idare tarzlarını tespit bitirmiş olanlar mibabaka il~ 
etmektedir. kabul edilirler. 

Birinci maddede: •San 'at ı· San"at mekteplerinde ley 1 

mekteplerinin [avesi memle-
'" 0 meccani, leyli iicretli ve, ne-

kcttc bir san.atı ehliyet ve hari mccani, olmak üzre İl~ 
ihti:<asla icra edebilecek gene;- nevi talebe bulunr. 
Icr yetiştirmektir., denilmek- ,'\izaınnamen.in di"cr nıad' 
tedir. " 

deleri idari cihetleri tc;pil 
Diğer maddelere göre, '11· 

• etmektedir. n'at mektepleri: San'at mek-
:ı!• tebi, ve " 'l'eknikum " ye i\lektcp müdürü ile nıu 

" San ·ac muallim mektebi " liııılerin, fabrika ve atcl) .. 
olmak üzre üç nevidir. ~eflcriııin vazi!c YC sclalıiyc~· 

Bunların mezunlarına da !eri tadat olunmakta, nıli"311 

"ehliyetli i~çi., ~ teknikçi " ve ıamanlarda talebenin hariÇ1
' 

~san.at muallimL namı ,·e- ki fabrika 'c müe,,eseıcr• 
rilmektedir. sıbık götürülmelerine har•

1 

Sen'at m~kteplcri, ikbi ih- edilmektedir. 
. . . ı c.' 1 k )" . l" h .,.d zarı ve tiçiı mes eıiı o ma · cıu ta ımatnaıne e) 

üzre be~ sınıftır. ihzari sınıf- umumiyesi itibarile, bu v:ııl' 
hırda umumi malumat ders- de nıtispet hir mesai pr 
lcri talebenin bilgilerini tak- gramı takip olunduğunu ~c 

Amanullah Hz. !erinin 1 -;v~i)~·e;, :;";:;c::;;n;1e;s;lc;l...ı;· :;d;c;rs;le;rc;· :;;;te;;rı;;n;;ck;;·t;;ed;;i;;;;r.:;:;;;;;;;;;/.1 1 -
galebesinden pek [ Karileırimizin. mektupları 

memunlar ,---------------------------------~ :\loskoYa, 3 (A. \) - Aına-

mıllah hanın istifasıııı geri 
aldı!(ı ve merkezi Kandcharda 
olmak üzere bir milli hüku
met teşkil ettigiııe mütedair 
Soyyct hükumetine vaki olan 
resmi Erp;an tcbligimlcn bah
seden İzYestiya J(azetesi hu 
haberin Sovyet efk:\rı unıu

miyesincc fnkalade memnu
niyetle kar~ılanacağını ,;öylc
dikten sonrn diyor ki: SnY
yct ıııiidekkiklcri eski Efp;a
nistan ile yeni J~dgani>tan 

arasında açılan miicadclcnin 
en rnhim dcnclcrindc bile 
Efgabtamla milli, terekkiper
ver, müttehit \ e mibtakil bir 
dedet tcşeUüliine hiç bir 
kun etin mani olmuyacagıııı 

)!;Ürüyorlardı. Efganistan mür
tecileri ve onları hariçten 
himaye etlcnler darnyı kay

betnıi~Jerdir. hiç ~liphe yok 
ki Kandchar hiikılmcti K;\hile 
avdet için daha çok mcvanii 
bertaraf etmek mccbııriyctin
tledir. fakat ımicadelc mukad
der neticesine varacaimr. 
Efgan milleti doo>t Ye dti5-
manlannın han~i tarafta oldu
ı;ıınu hu ııılıcadelenin netice
:;inde daha iyi anlıyacaktır. 

Asinin marifeti 
'\foskma, 2 <.A .. \)-.\lınan 

malumata nazaran Kt\biltlc 
te\ kif olunanlar meyanında 

Am:ınııll;ıh hanın ıhrupa sey
yahati c>na>ında kentlisine 

vck;\lct eden ..\lehmct Ali han 
bulnmaktadır . ..\le\ kııflara i~

kencelcr yapılını~tır. Beha 
Saki siyasi muarızlarının em
\ al ,.c emlakine vaıiyct et
miştir. 

Torbalı felak:etzccleleri 
kendilerinin unutul~amalannı istiyotl6' , 

Size şu mektubu yazmak uzre !arda çoluk çocuj!;umuzla c,11 , 

bütün kö\_ lülcr toplandık: kalbi- altında ateşler içinde ,·andık· . . ~ 

mizin yaralarını neşterliven elle· şın bütün şiddetile hiiklim 'µ 
rin anık kırılması için feryadı- dü~ü bu sırada i<e >oğuklar 
mızı delaletinizle ismaa karar inim inim inlirnnız. . JI 
yerdik Fel:lkeı zamanına kadar bıt 

lllı Torbalı kaza,. ahalisi kendi halimizde yaşırnr. ı crıti,: 
rimiık ianelcrimizi rcrh·11r. 

f?;CÇcn ~ene maronın .l 1 inci ~t.inü · r1' 
de aıçok mcmlckctimiıe hi 

zclıele fel~ketiııe uj';radık. Barın- <· ~~ 
cımi\·e çnlışırnrduk... ·'"",. 

dıj';ımız yuyaJarımczdan birçoğu 11r . olsa da şimdi ~izin bir mu 1- _J 
Jıkıldı. lçimiıde ölenler yarala· -1"' 

riniz, fakat ıı;azcteci uya J!1' 
nanlar oldu. Cümlemiz ahü figan 

>Jfatile değil bir seyvah • 
içinde iken Allah razı nlsuıı , · h ~ı p;clse de, halimiıi \e • 
İzmir Ilil;\lahıner ecmhcti imda- k d ya ın aıı görse ... 
dımıza yetişti, yaralarımczı >ardı, İ>tanbulda TataYla d<P' 

1 1 r 1 . . b d f<l:I gönlümüzü a < ı, son a ıızım u mahallede çıkan yangın :ı . r 
. ~( 

felaketimizden mtiıee><ir olarak görenlere yardım etmek ,.
1
r 

kG !~~ başta büyü · ,azimiı okluj!;u halde bazı ecnebilerin para rop" ıl' 

hamiyet erbahı ianeler verdi. rını gazetenizde okuduk · ıP 

Günlerce. haftalarca, arları:a kim olur<a olsun zaıııaPJı 
bekledik, elimizdeki yemeklik olmak şanile insancasına ~af 
zahirelerimi7.i, çift hananlarımı1.1 !arını yap>ııı lar ! 
sattık, bazılarımıı \.·liıde kırk, Yanık yürekle yazdı~"''' 

r . . ,JJ• 
k ı.:ryatnamcmııı ,.e on a. . .ı, elli kuruş faizle para isti raz ., 

ederek mümkün oldu~u kadar elim bir halde inli\·en tıı 
•u feci halimiıi arza dciM« 

ederimizi tamire <aYaşıık. llizlere ' .. tai•' 
acıyan İl.mir matbuatı ile İzmirin seniz hem bir hakkı "'"',<ı« 

miş, hem de millete hıtll 
f lilafü\hmer cemh·cıi keyfiyeti .ı 

!unmuş olursunuz. ., rr 
Ankarada l lihiliahmcr umumi Torbah kazan ve civarı ~111'1 

merkezine bildirdiler, on ny son- ketz.edcleri narrun• 1 
Mustafa Mesla~ 

ra biıim için toplanan .l00.000 ... :. 

~il:;~;,a ı~:f~~, t~::~~:: :~~ ,':·: r r::ı<ü;r:r<ier 1 
mi~tcr. :· 1 · 

·ı.: -
Bunun üzerine yirmi gün cYel Scnçclik plano ıniil19 ' .• 1~0 

Be,_·eoiflupnda R39 I eının~· sekiz on küye bir miktar para n 

verdiler. 
lla\aların >oğuk ye yağışlı 

·"ıl''' olma>ı ve küylere geçit ıcrme- Kürk ticaretbanc>ı 
hlC~i )"ÜZÜnden tC\'%iatt ı·ar11n f" tJ3f tenzilıl.tlı ıa 
bır.ık~lar. Yazın sıcak zaman- liiı-llUI 
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Eski masallar: 
, 

bir sual sorulabileceöini 
zanneder misiniz ? 

ekinsiz Sarayda üç gece 
d,~•:ec yatağa ~ir(•r~e? boy~ın1.uzun,. s~lba~leyiı_l ka_lklı~ıınız zanım.ltlaı~ 

ıa kısa olabıle<'eğıııı belkı bılmezsrnız, oy le ıse sıze lıaber veı·clırıı kı 
)ecel · n ('~·ın hoyıımuz, sabahki boyumuzdan pek az ıniklarda kısmlır. 

11111111 selJcbi şudur: 
Arknııızda birihiriııe ı?ecmis halkalardan n1iirekkep bir sırt keınil!iııiı 

Yard . ..., • " • . • 

.\hhas hıı sofratkl iviee • 
Gene ınum tutaıı t•li takip 
odaya ~il'di. 

• • 

karıııııı 

<•dcrek 
dovunlu • 

• 
siislii hir 

i!'leıııeli hir ,·atak duruvoı•thı. Sovundu, 'a-
~ • • 1-· • 

tağııı iistiinde gürdiiğii ip<'k geceliği giydi. 
Yatıp sabaha kadar rahatça uyudu. Sadalı el 
tekı·ar gi\riindii . .l 11 • nu halkalar arasında ınce bır takım kıkırdaklar vardır. Ihı 

tkırdakların vazifesi hareket esnasında kemiklerin incinmesine maııi 
0lıııaktır. 
, Saaıh·rce ayakta duran bir vücudun ağırlığı hu kıkırdakları daha 
~· ~:sı hir hale koyabilir. Bu yüzden boy lıafif<;e kısalır. Gece yatakta 
ı. ~ıı·alıat esııasıııda bu kıkırdaklar tekrar boylarına diinerlcr. Sırt ke-

- .\fC'riıı <lC'likaıılı, sen çok erssur.;uıı drdi. 
"' Şimdi~ e kadar hiı; hir kimse heııi takip ede

rek hurına kadaı· ~irnıeye cesaret edemedi. . ~ . 

rnıt•iı . . k k' J 1 . 
l 

l'ı ıı gererler. Bu sayede bız de sabah te · rar es · ı >oyumuza ge mı~ 
<> nruz 
~ 

Seyrisefain 
Trabzon ikinci postası 

~~:52!!Lll (ANKAlL\) vapuru 7 Şubat :;: perşembe akşamı Galata 
. il! rıhtımından hareketle Zongul· 

S d dak, lnebolu, Sinop, Samsun, ev a pazarı Ünye, Fat<a, Ordu, Gire-on, 
l' Trabzon, Rizcve gidecek 'e 

·Ilı al iz bir ~hc:cr icra edilen ~:ir ticareti >ahııesiııde donüşte Pazar hkclcsile Rize, 
l' ırlur n · l<l 1 ·· ı • Of, Sürmene, Trabzon, Gire-c lC) anıııda bulunım ,;ıncma yı If. arının en guzc 
n rnUtnna ·t .. 1 <l 1 B "ili 'D ti h 1 k" !'On, Ordu, ı~at$a, Samsun, ' sı ıu en anı o an ı ov a ı Yan ır ·ı 

u Sinop, lnclıoluya u~rıyaraktr. 
ı. "u şaheser: Per~embe ak~amındun itibaren 

·rı1 ""-Srt sinemada iı'aesiııe ha lanacaktır Ayvalık sür1at postası Bir sene İspanyada biiylik hir kıtlık olıııuş-
'ı::i!ii!l:-· • 1i ,. c i\1cı-,in ) yapuru s Şubat tu. Köyliilı•r is ye yi\:ecek bulmak irin sehir-

~
:ı • ·=~·...... s l 17 d ~· k . h ... j • ... ~ • . ···=·································-·-·····-········································· . aı e ~-ıır~ccl r1 tt- l · · l ,1· •> 1 · · d Al 1 · · •· .. ::::::::m::::::::ı:m:::::m:::ı::::::m::::::::::::::::::::::::m::::::::::::::: ere 1 nmı (' l'u ı. ull 11 arın ı C'lll e ) )<IS ısın l 11-

ll.:.t·~.i A .... Ş ...... k ........ d ....... , ... l ... e ...... n ...... C ..... ;l···ı ... e ...... r .... l~······ .. ···1=.l=l=.!=. Ç~~,~~~caıe. h~~~i~~~~uı~~eı~~;~~ de genç ·e. •riizel bir delik~u1h Yardı. 
"' .. mit, Burhaniye, pnlıj!;a gide- Abbasın anııcsi babası kendisinin kiiclik 

ı:•. ·::· c_·clc 'c diinltştc mezkOr iskele- • 
r:ı Mümc<>ilcsi : .. : ~-:ısında iilnıu" s ,.e .tbl>:ıs biı• <.~iflik salıı·l>inı· n ·11ı p ı • :::: lcrle birlikte Alıınolu"• uğn- , , .ı. , , 
~~ o anegrı H~l yacaktır. • yanında hüyiiıniiştii. Kıtlık geliıwc efendisi de 
t•;1 k d r... Gelibolu için yolcu alınır, 
11lı A 1 ya ·ın a mı · k 1 ac. ve issiz .kalnııs, A bbasa ~.·ol 'erme'. c mec-ı··· h • d "1" Aü a ııımaı. , , 
ı~ı:::ı·.... anıra Sinemasın a il! - Me-rs-in -sü-r'at_p_ost-as-ı -• bur olmuştu. 

··ıı::::::=:ıı:ı:: ..... !i!""'ll""'IC""""'"""'"'"'""'""'"""''""'""''""""'""'"'""'""'""''..!::: ( ,\:\'/\FARTA ) vapuru Abbas çiflikten çıktı, dağ, tepe aşlı, niha~·et 
····:::::ı:::::::..::::.::::::::::::::::a::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: s şubat S:ııı 12 de Galata Greııata şelı ri 11e gPldi. Başı ı ıı soktlrn k Jıi~ lli r 

'f'cp L jr.;ıB lij1 O IAI f'i(l r;'l IAllMI rıhtımından hareketle İzmir, J 1 d S 1 ] • d 1 .,, c.,.,ı ~EHREMANETI ~ ~ ~ w ). ·(•r nı ama ı. •• e ırin ııraz ısarısııH a eski 'ıyaır " & ... Küllıik, Fethiye, Antalya, Al~- • 
''nda ~. ~ ~ ~ 1 ii Duülbeda~ıd., 7;arcr sarho~ları ii i'e, , !ersine nidccek ve Taş- bir Sara:\. Jll Jıaı·aheicl'İ iC,İllC ,!!İr<li YC !!el'C,,'İ 

u~ · :: Elhamra: \ olı.:-a·' olxa •• J n "' v 
<tın Sine; lii Oper., Koben ,-eJrclli llüyük l;ltr il ucu. Anaıııor, Al~iye, Antalya, orada geçirdi. ryumak için gi\z(cl'İllİ kapar 
lı akŞJıııı :: pe<tndc :l llnikc, Fcıhi,·c. Rados, Bod-

ı il Melek: Kabus i: rıım. Küllük lzınire uğrıyarak kapamaz, OlllllZll Üstiintfc ngır bir S('~ <lu~ dtı. 
21 ,1~atda 1 11 il Mojlk' t-1\lletin Ruhu !! gclcctl:ıir. Gözlerini aMı onızmıda bir ('{ ~iirdii. 
a1nı1. ii AırJ ı Kutup faciası ji .. ~ 

, 11i.,:1mu. 1111 ii:::::::ı::::::::::::::::::::::::::m:·::::::• ilaı1 Bu elin parmakları arasında bir nnıın ~·anı-
.• erıe 

~:~csluscre 111111111 Asrın (iOOO) l\lctre tente bezinin yordu. Alıhaş giiziinü açar aı;nıaz el nıunıla 
müteka- ihalei kat'iycsi 16 Şubat 929 lwraber JÜriiıneye. haşladı .• \bhas ınumun zi-

lialk d mı'! Foto Cıımartcsl günü~e ıcmdit edil- t k" d k ·· .. d" ın uşmanı '··asını a lf) e ere · ':uru u. dij!;i ih\n olunur. .ı 

il s Perde jlİYes vesinema Harabelerin altında bü,·iik bir sara'a ırirdi. 
•nr·k f maki· " .J o 

F.' rsenden nakili; neleri -~-- .. Burada bin tiirlii yi"eeekle dolu bir sofra 
·.rtu~ul l\Juh in Heşhur şair " 

Eğer iit; gcc<' hu ~atakta, ha~ına ııc gelirse 
"elsiıı, s~ıhrC'der yatarsan hem esir bir ııadi!'ah ;.., ~ . 
l.ızıııı kıırıaı·nııs hem de saltanata ernıi::- olıırsuıı. . . 

))celi .• \bhas hlZI kurtarmak İ<'İll lıC'r SC'ye 
• • • 

!'azı idi. O aksanı sofrada tekrar karnı111 do-, 

yurdu, yatağa girdi. Grre yarısı odanın kapı

ları açıldı. Ellerinde sopa olduğu lıalde bir
kae adanı İC'C'ri ı?irtli. 

~ ~ ~~ 

Ruıılar Abhası 'iicudunda saglaın kemik 
kalmıyıncaya kadar diiğdiilcr. Sabah olunca 
el tekrar göl'iindii Abbasa sihirli bir ta.kını ila
clarla \ iyeeek getirdi. 
.. .. • f 

' hhı" ih\çların tesirile iyileşti. ikinci gece 
"'cııe a~ m adamlar geldiler, Abbası gene di.iğ

dülcr. Fakat Abbas davaj::,rı yiyor lıiç sesini 
cıkarmıyordu. 
• • 

Ert<'si s·ahah el g<'ne ona sihil'li ilacı getirdi. 
Ü~iiııeii geec bu adamların atlığı dayak daha 
ıııiitlıi~ti. Fakat ,\bbas geııe sesini çıkaramadı. 
O sahalı el göriiıınıcdi. Abdas sabırsızlıkla eli 
bekliyordu • 

• 

Dcrk<'n odanın kapısı açıldı, içrriye gayet 
dilber bir kız girdi. Abbasın Yticuduııa sihirli 
bir su siirdii .. \hbasııı hiç bir şeyi kalmadı. 

Kalkıp giyindi, gof aya gitti. Giizel kız orada 
kPndisiııi bekliyordu. Beraberce yemeği yedi
ll•r. Kız o .kadar güzeldi ki Abbas <imrüııde 
bii~ le dil her bir kız giirnıenıişti. Gözlıwini kız
dan ayırmıyordu: . . 

- Eminim ki !!'İz hir İspanyol kızı değilsiniz. 
nedi. 
-Hayır, dedi, bC'n Fas sultanının kızıyım. r ancak "arılı. 

~~~h~nema~ R~l ~r~in eserleri ~D-D-zc_e_h~u~_u_k_h-~k-im-1-~--in-de_n_:-~--~-~~~~~~~~~-~_mı_-_l_ 
~ih ve çılgınlığm B. De· l\oı·ü l\!eıkii ı lududu k 
UQ ııı Yu arda körü ve hududu ,_·azılı tarlanın tesçili Düzcenin Kral . 

......... ~ .. -•. eının-ıayrıca posundl a- skı· harflerle ô..,.. •• " ır. .,,, t.' $arkı Sarı Ahmet oğlu S•it ''c llabil oğlu 

rı ria·:ı:.ı::::ı :ı ..... ~. variyete dır. •· ~' ,...· N pınarı köyünden l\lustafa oğlu İ<a vekili l\1ehmet Ali B. tarafından 
riiıt ı · ....... :,:..... ................ b ld } d ""r.- !!. =- Ahmet , şimnli dere, garbı Aziz. oğlu Saban , ı llıtı a ırn 1 ................... :ı: tan u a K't h . ktı - , " 

ı
! uıni Ü 8:'1 onunda arzuyu i! Asmaaltı 1 ap a ın e ÇI ~ o .n""' cenubu :\Tehmet oğlu ı !asandan j,,ya geçen tarla talep edilmektedir. Bir itirnzı olanların bir buçuk ay içlnde mahke-
1 Q zerıne bu akşam i! ı;; ~ :; .ğ. 
1 rt .. ya ı d 1 z Tevzi yeri: (\T akıt yurdu) ;;'.. ~ >;" ile mahdut 8 dünüm tarla: meyt bildirmeleri ldzımdır, muhakeme günü 17 - 3 - 929 pa31lr ·~at 
i:... Cl ouunu ii h Fı' f k =- t\ ::ı ~·::ıı:ı-.;:., • J ~ an. ıa ı 125 uruş (i ~ ı O dur ildn olunur. -

' ' ~ı.:ı:.::ı.-:ı::ı:ı 1•• .. ••··-1••!: • - -----..- 28;:; - ' -.. .. . ............ . 
---------------··-·---------------------------------------------------------------

Radium Tıraş bıçakla;ı hakkında müşterilerimize mühim bir izah 
Sp . Ticarethanemiz sekiz senedenberi Türkiyede satmakta olduğu ve alameti farikası da tica-Etabİcıa cment a~rıquee pour 

1~semen.t Lampe f\adı\ım rethanemiz namına müseccel bulunan Radium Tıraş bıçaklarının piyasada taklitleri mevcut 
O O C olduğu bir çok defalar ilan etmiş ve bıçaklarımızın üzerine Fransızca (Radium lambası tica-
Sta1111>oul- ~al.ata rethanesi için imal edilmiştir) ibaresini taklitlerinden tefrik için yazmıztık. Ahiren eski bayii-

Specialement ııbrıquee p<:>ur 
Etablıssement Lampe J\adiıım 

o o o 
st .. mboul- Galata 

ttı miz Piyer Pirimyan efendi tarafından Radium tıraş bıçakları hakkında gazetelere ilan veril-

ttı~~t~ olduğunu haber almaklığımız üzerine mumaileyhin ilanında zikrettiği müşterilerinin birinin mağazasında birinci ceza mahkemesi tarafından 
Pası~· ere edilen bıçakların bilcümle alatemi tamamen bizim bıçaklara müşebih olduğu ve hatta bıçakların üzerinde dahi Fransızca (Radium lam
Radiu ıc~ret~anesi için imal edilm!ştir> ibaresi bulunduğu hayretle görülmüştür. Yalnız bıçakların kutuları üzerindeki beyzi altın renkte ve üzerinde 
~akıı ~ ısmı muharrer bulunan bendiyı·ler bizim bıçakların bendiyelerine benzememektedir. Benaberin muhterem müşterilerimizin gayetle müte
~clen ulunnıalarını ve yabancı ellerden bıçak almamalarını ehemmiyetle tavsıye .vleriz. Zira bu taklit bıçaklerı satanlar hakkında kanunen l~zım 

diu tn.uanıeleyi icra edeceğiz. Bu bapta fözla malumat almak isteyenler ağoruca ticarethanemize müracaat edebilirler. Bizim esas 
tn ustura bıçaaklanza gelince pe yakın bir zamannda fabrikamızda imal edilerek bu bapta dahi aynca gazetelerle ilön edilecektir. 

ı. 

Radium Lambası ticarethanesi 
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