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$ehir dChşef içinde:-kiJr-devam ediyor 
l-Javanın açılmasın

dan ümit yok! 
-------· -

Cenazeler evlerde kaldı 
Ilalk: firınlüra Jıiic11ın eclivor 

.J 

Dükanlar kapalı, ahşveriş durdu 
DahiH:;e Vekaleti vaziyeti ıormuş, halka azami muavenette 

l t~ . , ' . . . . bulunulmasını bildirmiştir .. . . . 
Jc~, • nbulun , mdıvc ·adur r ı 1t ;;iırmcdıl(ı >e ya;aınadıp;ı fırtı•ıa \t! kar dun de hutun 
lı ,c \C k •kLn ;lıM.Jc de\ anı ctmi~tir. ı::, ·dki µ;un oldu~ıı g;ilıi diiıı de >chırdeki bütün 
as\! clı r • ırgun uğunu mı: ',ıfaza ctnıhtir. 

Tramvaylar ne yaptılar? 

.,er Traınvaylar dun <Jbalı ta hlieycnıcmi ;, ~irket butun amek,;inin ellerine kiirek kazma 
i ~rck yol.arı açnrma~a ugra~nıı~tır. Buna nıgnıcn iiglcyc kadar hiç dir tara[ca tramvaylar 
rı., u duru~t işlcyemcmişlcrdir. ,\çılan yoll:ır ~iddetli poyrazla yağan kardan tekrar kapan-

ııı~tır. 

Sokakların hali 
Diin irtifai bir metroya baliğ olan kar rnkak ve caddcrde miinır ve ubunı da inkitaa 

~ratr->ış ye TUZji.lra m:ıruz olan ederin kapılarını hiç göstermeyecek şekilde kapamış ve 

,; ;:~k ı~c.nccr~lerin mıı~ab~kları karla örCülmli~tür. Bir çok _yerlerde. fırtınanın de~şe~d~n 
1 

ç dcnılmı~, pcnccrckrııı camları kırılnıı~tır. Şchrcnıancu amcksı motorlarla kopnınun 
11ı-a k r 

1 a dırınılarını sulayarak karları tcmizlcmhlcr fakat gene donmuş ve hu ameliyat 
a'·da<ı·· k-ı ' • '· · .umı~tır. 

Seyrüsefer merkezi ne diyor 

1 
Scyriisckr merkezinin otıımolıillcrin fazla para alırlarken hiç bir Seyrliscfer memurunun 

u u:-ı'ıJdıgı hakkındaki neşri yam, baş memur lhsan 13. bir Hıııharririınizc demiştir ki: 

1 - - \fcrkezin mevcudu 38 ki~idir. Bu mevcutla her tarafa koşmak imkansızdır. Tekrar 
e·ct.. diyorum ki, herkes S(lkak ortasında durup şoförle mlir:ıkı~a etmesin. Bir lira yerine 

tchne dcrh;ıl \"Cr ı·ı v..: nuınar:ısı~ı alarak o dakikada sr ' ' ·der m.rkczini haberdar etsin. 

, 1 Tl'lınrvayltruı yoi açılıyor 

ı lalıcrdar ettij!;i saatten i
tı b:ıren 4 zaat zarfında fazla 
nrmi~ olduğu para kendisine 
iade cdılmezse gazı;.tclcri halk 
sıitunl.ırı açıktır, ~ik:\yct cde
hılir. Elv..:rir ki yere,cklcri 
bu haber sıhhatli olsun, otrı
mobilin numarası doj!;nı 

nlın:'ın .. , . 
Cenazeler kaldırılamadı 

llirçok yerlerde ölen cena
zeler, tipi \C fırtınanın hu 
~ckildc devamı yliziindcn 
kaldırı!Jınanııştır ve talıutfar 

içinde . ederde bckkmcktc- . 

diri er. 
E, ]erden mezarlığa nakıl için 

rıı: ~ıncfe ve ne de ccnaxe 
u:ı zcye otomobili .Zincirli ·~~ ' •iif l tct •iki r1· mki.ı 'ô o:makt:ıdır. 1 [att:ı l•· 

c' n ık~i z;drnı c nı ' oh'ur u yerde krr:ı "ıplanı~ı~ 

:::.::::::: ~-~~~~lar kapalı, alışveriş durdu 
....... , .. -;••••••• .. •••••••••••••••ı .. •ı•••••••••••• .. •••••·-••••••n••• .. ••u ....... -................. ·············-··-··········· .. ··--. 

' k b" Yardım edin! j"i 
ış ır f ·I k . 1 • ruzgtr '· ' 1 et halıri aldı. Donduran so~uk, kamçılayan ·ı : h , 1':3T "' i br< ::n . sızc hu fclikeıi ateşsiz olarak karşılayanları 

:( !lir .1>or rnu'/ 1 
: k vır Jnenin b 1 H ır,n çoC\ı .• uz g: i oda<ında açl,:tan oğln·an, soi(ukcan bay-

ı l lllah>.un btk;:r~na bakarak güz y~şlorını içlerine_ akı.ta akıta meltll, 
! ş n analar babalar oldugunu aduşunmıyormusunuz?. ! 
: lıilivır Yardım edin! · 1ı 
! ke'dinize uz·, zengin, değildsiniz; mütevaıi bir bütçeniz, ancak d 
· r ) e1ccek k d ! l ' a da, lı:ıtta a .r kazancınız ,-ar. Fakat bir lira da, yarım 
: cını ars on kuruş ta \eremez mi siniz1 On kuruş nereye 
ı unu2? 

~ liuaııh Yardım edin! 
· b "' m<r 11 l 1 haıır m"" <m:ıycıet!a\ Tapkapı ukara pervcr cemiyetleri 
L ler· uesSeseler· . ) . . . 
: 1 ı ılc lıirl . 1 \ar ( nlar >ızın bu on kuruşunuzıı dı-
' <irı eştırcrek .· 1 h k ; scv-ııdircc kJ . • ) lU erce ayat unnraeaklar, binlerce 
• c erdır 

.'. Is~ but h Yardım edin! 
ji ) rı bm · k l 
,:, 

0 k~ruş t<) ışır eti Galot:l şubesi memurları arolarında .. 
· err P ıyar k ·· 

.... 
0 etınişkrdir. Bu a _gazetemiz vasıtası ile HUAJiahmcrc !! 

~:ı:..... hamıyetlı Jnsanlari takdir ederiz. h 
--.. ::::a··~··- .iıi •• ·--.ı-.:::ı:::=:::::::::ı:::.::..-:::=r.:ca.nmnmı • 

' 

Yıkılan binalar 
Ku<ınıpa~ada Biiyük Piyata 

ı ,ına~ sokağında bir kııllilıe 

(\kt:darda Lmraniyede bir 
ve fı tııı.111111 ~idtktiıııkn 

yıkılnıı~lardır. '\ufu>ça zaıiat 
ohnaını~ tır. 

Bakırköy yolunda 
Dün Emanet nezafeti fenniye 

nıııdurl" :\Jel met Ali B. 2110 

amele ile birlikte BaJ,ır koy 
yolum açnı;ıga gitmi~tir. Bı n
lar Tren yolunu 20 metro 
açmışlnı>a da daha fazla ;ı 
miinık ın olmamış YC avdete 
ın ç dıur olmu~Jardır. Fırtına 

.le' anı ettiği takdirde Bakır 

.;,ı yle lstanbul arasında tren 
tahriki kabil olmıyacaktır. 

Hata tren idaresinde 
Geçen sene Nafıa vek;\lcti 

Şark demir yollan idaresine 

bir kar temizleme makinesi 
almasını bildirmişsede demir 
)Olları idaresi, lstanbul kar 
memleketi değildir, diyerek 
makine getirtmemiştir. 

Tren yolunu açmak va
zifo•i Şehremanetinin değil, 

şark d..:mir yolları idaresinin
dir. 

Bakırköy yolunun açılama
masından tevellüt edecek bii
tiin mes"uliyet tren idaresine 
ait olmak lazımdır. 

Yol açmak için 
Erenköy, Göztcpe, Fener 

ve civarı yollan karla ödül-

• 
• • ----· 

Halk ekmeksiz kalmak endişesile fırınlara hücum ediyor 

Bursadaki muhakeme 
Dun iddian.r:ıme okundu 

Cemal ve dikıci İsmail başta olmak 
üzre 11 nıaznunun mücrimiyetleri, 
diğerlerinin beraeti falep edildi 

eur•a mahkeme•i müddelumumbl 

Seyfettin Bey 
Bursa, 4 (\akıt) - .\Juha: 

kemeye ·saat ( 14) .ı~ de\ anı 
edildi ve ı\lüddciumumi uzun 
iddianame<ini okudu. ~alon her 
cclscdan ziyade kal'\balıktı. İddia· 
namede ıaklilıi hu ·Qmct cür · 
munün mi.i$C\ \ik vı..· ınüreaip· 
lcrindcn olmak iQbarile Le
ma!, dikici l>nıail, Sabri, ser 
gardiyan K~nıil, \-.rkcs Ka
demin mücrimiyctleri Yetim 
Laz Ali, E,· Jiıa hoca, batak· 
çı :\khm t, Kocabaş<'~lu l lü• 

Son dakika: 
'Dün gece geç ı•akte 

kadar hava eski şid
detini muhal aza edi
yor ve kar f Mılas'ız 
yağıyordu. 

·-··••••••••••••••••••••e•llllllUllUlllllUI 
dLiğiinden haııliyö trenini 
i~liycmemcktcdirlcr. flu gün 
bu hattın nçılıııa<ı için ınik

darı kufi a;kerlc nezafeti 
fenniye amelesi Fcneryoluna 
,;cykcdikccktir. 

Telgraflar 
Bazı yerlerle mulıabcrat 

temin cdilmi~lir. Jrabzon 
ve Samsun gayrı muntazam
dır. Edremit, ,\yvalık, Çanak
kale havail:inc hiç tel yok
tur. Rumeli ciheti de Çatal

cadan ilerisi kcil mi1tir. 

İzmir hattı açık fakat çok 
mahmuldur. Zira bur:ısı Av- · 
rupa muhaberatını temin et
mektedir. fluraya çekilecek 
binlerce telgraf vardı{. A vru
pa ile olan muhabcrnt radyo 
il.e yapılmaktatır. An]\nra va

vapuru dün de gclmemişlir. 

serin, ittifaka dahil bulunmak 
cürmünden miicrümiyctlcrine, La,.; 

hoca, Ilüse)"in. iki tahsildar :\Ius
t:ıfa Osman, l lidayeı, Sait onba
~ı. firari Alimanında cürümden 
haberleri olduğu halde >uiniyccle 

hükumeti haberdar etmedikleri 
nokt:ısından mücrimiyetlcri ı·e 

diğerlerinin beraeti talep cdıli
yordu. 

;\ l uddeiunı ıımi. iddiancnıcnin 

mukaddemesinde hadisenin Bur
.ada geçmesıni teessürle karşı

Jandı~-ını beyan ve birdaha teker
rür t.:tmemesinin teminden sonra., 

Cıımhuriyedn en mütck3mil idare 
o • ığunu mufasga!an izah ederek 
(amalin ser gardiyan Kamili 
elde ettikten sonra firar etme
mesinin ~cbcbini Cemalin kuv

nyi millyc esnasında tcşki!At 

yaparak kumanhan oldu~unu, 

o vakit temiıı ttıiği niifuzdan 
cc s:ırcr a.1:ırak ceşkiJatı r:-;asiyc\ c 

nıG.·tcnit h11kılmcıi dev i rm~ 

için bir ihıil:il cemiyeti teşkil 

cctiğini, buna çcrkcs Sabriye 

tcŞYik etıiğıni iddia etıi. :\lah
kcme müdafaa i\in perşemhcı c 

tali>ı edildi. 

Rasotone ~iyor~i: 
Hava bugün de 
şiddetini muha
faza edecektir 

Dün gece yükselmek isıiida

dını gösteren tazyik ıckrar diiş

miye başl.ımı~tır llugun hutiin 

p;üu düşkün kalmakıa dovam 

etmiştir. Taııık (756)dır. Ruzg:l

rın dün gece süratı saniyede 16 

metroya kadar diışmiiştlir. 

Dün gece azami süratı 25 

metroya kadar çıknıışur. Ilaro

ret azamı -2, a;gari -6 derecedir. 

Karın irtıfaını tespit etmek müm

kün olmamışur. Bugün rozg:lr 

şimalden kuvvetli olarak sescck 
ve kar tipisi devam cdccktir. 

Vaıiyetin i>tikrarmı muhafaza 
etmesi havaların yarın da,öbürgön 

de aynı şekilde devamı devamı 

ihtimalıni kuvvedeşüriyor. 

• 
ispanyada isyan 

Yeniden patlak ver • 
ı 

Mevkuf bulunon eski boıvekili kurtar .. 
mak için asilerin yapht}ı teşebbüs yeni

rlen kan dökülmesine sebep oldu .• 

la1Jt.n1n önüne Eıe~m-:tc ç'lıt-ın 
Primo dö Rivera ceneral/erle ber r 

Paris, 3 (A.A) - Le jurnal başvr'.ıl Sanc ez G c rr ı l r-
gazelc< ı l\\.lLlr,ttcıı i lilılıar cdi- !armak • re u r r f 11 

yôr: Nim rrsmi bir tcblığde ıaııılaıı t ~et hiis 7 , 11 

pazar r,üııü sabahı Vılance da 
bir ilılil.11 lrnrcketi zıılıur 

ctn1iş oJdug -·ı hıld irıni~,ir. 

iiükfııııd bu hareketi ıncrlıa

mctsizcesiııe bastırıırnJa kar.ır 

vermıştir. Cenrral San - ]urjo 

sa lalıiı eti ~ .iıııilryi haız olarak 
VaLıııcea gitmiştir. Mınııilcy

hiıı bildirdiğine wzaraıı asıler 

kıpırdanın ı·ac:ık bir alc gdı
rilnıişlir. Mevkuf lıııl·ı~.ın <Ski 

dôkülnıe • ıııııcı ı ııır 

Hu v •i • et de ı c • i 
mah ... t..,e ı\1. (Juc · 11 J .. 
Jırınen ~ " kıııunfı ı · t • 

Şiddetli lıır saı <>r .k c lt-

lec' l;.ır. 
Val .. nsl1aya fond 1 rı c n- l 

ll' Llrid, 3 ( A. \. ) - 1 ;ı 

sal'. ,,Jt dul •ıı ' ıı ı 
• vu ılrıı ııiııı rt~nıi ı l 1 i ıı! 

r 1 

Günün hulasası 
D;h!"ı~.l~d~e---ll·a-ricte 

. J'. 
l 

ıJı Kar, bir gün evel
ki şiddetle devam 
etmektedir. Nakil 
vasıtaları şehir da
hilinde fasılalı ve 
müşkülatlı olarak 
işlemektedir. Şe-

hir haricinde muva
sala münkatidir. 

. : 
' Bir kaç cenaze kı-

şın şiddeti~den gö
mülemeyip evlerde 
kalmıştır. 
[ Tafsilat fırtına ve kara 

ait yazıdadır. ] 
----------. 

' 
Efganda vazıyet 1 

1 asilerin tamamen 
aleyhine dönmüş

tür.Kabil anarşi için

dedir. Habibullah l'I 
şehrin civarına ka-

, 1 

dar gelen Kral l 
kuvvetlerine muka
bele edemiyecek 
bir vaziyettedir. 

• • 

[ Bu husustaki haberler -
(5) inci sahilemizdcdir, 



Şoförler 
A1rmrtar Musf{lja pb a ,,, 

I~i azıtt1l~n· ~-- .... AY HA ~----~~~~---=--=.,.. 26 ~--ıı• 

· u 1 taı ı I alııı1 tıt 1 rndarın 
r{~ddetti teklifini 

Otomobile binerken le (:U u ata ren~inde •• j 
nu~~;:~y::ayı . ffer:Jeııe ~· ~t~e tiİfH Ol J lllilYURP. liralı~ ıer mi 
Soförlcr oku ı r, t da G lr 1 Hl ISH~~r8H~ 80 ıtı denle car~ ~ulnıHllYlt. 1 

Öf e taraftan Alemdarın hatırını kır
maktan çekindi, ikisi ortasını buldu, ve •. 

~ . . ---~~~ 

hal:\ tuttur ı bildik\.rini nlr .ı- , ti _ ansızlık ve nakliye ücretinin fazlab~ıl 
a de\ anı ea·, o '·ır. T ıl, le in 6 yar muhabirimiz Zonguldaktao yu. 

·--~-'-
Sultan '?\l.ıhmut ittifak 
ncdindcn url\up l uşl\ul n

elini iı;"n J ınd.mn h:ni 
tt' ifindLn b" t ... \ i l\orl tu.( ı ] 

1 cniçaili iı1 1 ~ \ cdi 11'l i 

dondu.hlarind n d:.l1 ... c uı. ... . p.i~-.. .... ----~-----------..----
1 f ı . . 1 ı · ) 

b 

mul im idi. demek Isı bulun )\.nnilrn 

l u: 
c~Jit » adını 

.\k ııJ ır 'c Ruındi a 1 erinin 
din~ d C p g<.:çmc i dı..:ınd"ti. 

1 f .ıll t.;l\i ittifak senedinden 
(,on .1, sultJn M ıhmut \ ... ni
çu ..ci t ım i ti} ( rJµ. 

~r.t d ikr, ıudi ahın n-
1 rn bubdınp fil rini çdn i -
kr idi. 2] 

Suh.ı 1 Mahmut Ah..m 
tt. lif mi m ıl nim eki Jc 

az a para httı) or ır. ır.t 

ko~d n T·ık ime J dır 5 iı ı ' 
u<.:rtt • maktu ırl r. I lemde t 

p ru7.ı p in m lan mu ... k-

ri) i iç ri 1m m 1 c dır! ır. --
Lı ılıı ) . 

ilf şu ııı.ıl 1 t \ .eı ilmiştir. L
P 11)·•1 1 iıkfm ti ~lı ış oldu u 
miil im l abcr r ııetıc i olarak 
C~n r ) ( S n-Jurjo) ya zil \C 

rıasp 1 u usunda ' si s ıaı ; et 

detti; ıl i ) u;d k ) ptı: Paı ·s, 4 {A.A) _ Le Jm rn ı 
Bir t ı f t< n 11\.:dt:: t 

~ ur ccnerall tevkif etti 

Gaı..ıt ine M dritten i tı ;b~rın 
ı ' c ının dLf.ı açıl t U1 p r.ı 'e ( çc) ııazaren Ceneral ([ s,m Jttrjo l> 

l<ıy ıfotl ri duı~tin 'e bir- almı\ :.ı alı5mış olJnl mn 
•• J \'afa.nce a mm ar-elet ıeder d-

b ıin"n a \ ni ol .ıl.ıı; mcnfaJtl:ırım ı.wzcttiğini bo -
J ·~ mez i1emcn Genemi o.Castro 

Efr.n b:ı.c ld.mn:ı aba terdi. 
Gıroua vi azletmış polıtık;ıcil~rı 

dızlık 'e phut tozluk gcçı- Ote taraf tan Alcmd.mn tevkıf eylemiş ve gazetecılcrc 
re · , b ~lann:ı ( şoblr:ı ) lutırmı l ırm.ıkt.ın çekindi; icra edıle<:egi e\elce bildirHmiş 
h'i c~dni. Bir kı-;ını bu şoba- iJ..j..,j ort.ısmı buldu: olan un:unıi Ôre\'irı akamete ı 
rahnn üstüne « .. ·erki i » - « ... Bu ey:um mub:ı- ımhkuın olmuş oldugunu beyaıı 1 
.ıl saracal\tı, bir kısım da, rekcdc [3] bunca ibadull.ıhın etmiştir. 

(1 M:ı 1ribi ) al l·ull:ın:ıcaJm. bird n nzkJ nıun k:ıt olun- t.Jvv•ktııat btr ratidclel vmumUik 

Zoıı. • ;!,.!tta ~ m, oto o il ve ornbalsrın hatta ti ıendif .. .rln geçtijl 

cg..uıe bUyuk aıtde 

Mc le il"n edildi; bjr çok m ına riza aôskrmc\İp ... » Madrid. 3 ( A.A) - Kral ile 
o Ceneral « Ri\era« af'ftstndacer- ,1~~~~~~~~~~~~~~~ ~t.nçkr «scicb~m) yazıldd.ır. arzubrı ile alufc cs.1ıni J-:ıgıt- yan ~d n iki 6:ıatJik mülakatın ., 

« Sekbanı cedit » oçağt larını getirenlere grımrük Jııtamında Ceııeral ga?.etccilere 
:ıg,1lığı sabtk }'Cıl.İçeri kcthü- :idar.elerinden istihl,al,lannm şu teyanatta butuımıuştur. 
di1.,ı Sulcyınrın ağaye yerildi. y4n verilme ini irade etti. «Kral bir \Ok emirnameler 

Yen; efrada z:ıbit bulmakta Gctim1iy nlcriıı c amilcıi im1.afamıştır. BııııJardan biri 
nuçluk çekilmedi. Selimi «ileride» cldter<len silinecekti. da.lıili}'e nezaretine tabi hıısusi 
n bir müddei nmuınilik ınnkaını-
Salİ zamanında t.1liın gören Sultan Mahımıdun y:t\·aş nııı ilıdasınn dairdir. Muvak-
~ ki a kcıdcn binb şı, yüz- yavaş Alemdara kırşı \ aziyct kat m:ılıi)•ctte bulunan bu ma-
~ ı~t crboluk, ınfılazim 'c :ılnı:ıga b.ışl.ıdığı hi edili- kail} mcnsubini :ışkeriyeye \'e-
ÇJ \ u far tt:tbı il, edikli. yordu. sivil ere ait 111es'clc1erdc 7.ahite 

Yeni yaıılan neferler ikiye F .ıkat bir iki gunluk mu- ile memurini askenye arrsında 
l.lk im edildi; birkı mı Seli- amele Alemdarın yerden pek sıkı münasebet vücude gc-

k 1 .J ( 'fi' • j .I 1 ll ld tir~~tir, Hft ilıiye. B :ım ua C\'Cnt ÇI ıgı goğc cau:ır l.l 1 O uğunu Vatanperver\er blrlltınden latifede •• 

kışJaların:ı gondcrfüli. i~pat eni. Madrit, 3 (A. A.) - .J<ralııı 
Kimseler tığı.zl:ırını açıp J.:.llcı imle fuzuli nlufc e a- imzaııını havi diğer bir eınir-

Bir maden ocllfıouı methali 

~halisinin (Kara elmas )1 cm- !erile gözüııiiıı öııüııdcıı kaybol u. 
lekeli) diye yadettiklert 7.oıı- filhakika Zonguldakın dahili 
ğ\llaaRta bir hafta mişafir k~I- ve Jıarici ınanıaralarıııııı bir-
dJm. birinden tamamen nyrı şeyler 

Topraklarının alt ııdtı milyon" olduğuna küçük bir gezintiden 
tar saklı)' an \'e havasında riiz- sonra kani oldum. Çamur \'C 

gar )erine kömür tozu esen kömürle karışık, mülevves bir 
bu zengin şehrin yegfüıe husu- halde bulunan Zonguldak yolla· 
siyeti kömürden ibarettir. rında yürümek adeta hususi bir 

Zqn~l ldaj(ı b iın gibi ilk "lftiS':ıs •c hüriUe b:ıglı bır iş-
defa ziyaret ve bahusus (;\•velfl t;r. )j1p111 sµtl'k bir gezinti
uzaktan temaşa edenler, ikl ....ivri den sonra aynaya baktığım zaman 
burunun arasıııda kısmen toplu, kendimi adeta güç tamdım. Vii-

idrrıı edemediler. misi ol. nlar gumrüge müra- namede vatanperverler birlik- kısmen dağınık bir ~ıalde sıra- ıüın, gözüm kömür kuyularııı-
Alemdar ''C yaranı yeni- c.ı.ıt ettiler. !erinden rıazaret ve istihbarat lanmış beyaz binaları, şurada da çalışan amele çehrelerinden 

çerili[ri bu biitl)n la~veqip Bunl.mn içinde sahaflar vesaiti olarak istifade edilmesi burada ylıksclen havai hatları f:ırksız bir hale gelmişti. Vaka 
or1al le yerden kaldırmak ~cylıi Emin Efendi atlı zatın derpiş edilmektedir. Bundan \'e fabrika bacalarım mu:ızzaıtı burada atılan her adımd:ı ya 
j tçdilcr. clindt: iki bin akçelik csııınl başka gnt;eteJer de hncimleriııin Kömür yığııılarım gördükten kömür \'eyahut kömüre :ıit bir 

on altıda birini nim resmi tcb-zlltcn ''c.nircri :ılufdcri "\' rıl\ml"ll. l·~ 1 · f • ve sıks.ık işidilen tren seslerini şe}'e tesadüf olunuyor. , ,, ı- "' \' ı ıg erm ve c k:ın umumi)•eyc 
, c gedik :ıtar gibi ötcl,ine Birk.ıç günde 3 üz bin hitaben rıcşrolunac:ık be}'anıı::.- dinledikten sonra makine senllrti lier tesadüf edilen j3lııs ya 
berikine satılı~ordu. akçe ka;ı:anıldıitt nnlvşıldı. melerin derci i(in hükumetin çok ıniiterekkt ve ihrac:ı.lt mü- kömilr aınelesidir \'eya kömürle 

Du surctlç bir çok :ıçık [lJ Yaylı lmamt clc~azması: emrine hazır bulundurm.ıi!a him yek!ınlara Mtiğ ol:ın bir alakadar biridir. Bütün ves:ıiti 
~ozlcr otıırdu}darı yerden ultan 1ahmut Alcmdıırıı.: mecbur tutulmaktadır· Avrtt,pa :ı§Clırlııin küçfık bir ııü- nakliye gece gündüz lıarılharıl 
bir işe yar.mı:ıdan :-ılufc D:ık lııln.d Bundan evet amcanı Yarım asır evelki munesi l}arşısmda buluııdukla· kümlır taşımakla meşgul . , . 
\ekiyorlardı. l\Jurat edip tamdm cımck iize. VA KIT rıından asla şüphe etmezler. Zonguld:ıkta istHai bir halde 

re) ken başıma bunca fcl:ıket Yüksek duvarlı bir ıncmiirc--
Bunlar.1 para nrmck '\'it- idi d dl 5 Şubat 1879 luluııan bu kömür mevzuu - ge e : "in aölgesi arkasında müşalıe· 

vı1 ·tı Alcıııdar ş• ·ı J>Ciırl~tz"ı d" Al d f; "' etrafında basit bir fikir \'erebil-
•• K • " t "' cm ar: Kira araboltm tahrir ııe de edilen gemi bncaları bııra-
tcıni:zlcmck i tcdi. Ocnk - e\kctll Efendim yedi oca- bun/Qra birer Je nıımara 1.1azo- daki hareket ve cnıılılıxa ııit ıııek için şu .misali zikredelim: 
ta"fh·c edilirken dol.l\ i ile ğın cümlesi senet temhir ettiler en sarih bir delil addedilebilir, Bir haftadan heri de\'amlı 

J ; i d" lunduğu gıbi 10 dal?.ika için 
ycni\erilil~ o t.td.m J,allmıış 'c ı; Fal\ıı.t çok sert bir ha\'ada olarak }'ağan kara rağmen 

[2] ( Endurunı Iluma)unca iki sağ okço, 20 dakika için 
ol.1cnktı. uaptırd."11 J.:nraya kadar telılı"kelı" vollnr bı"r la"lıza bile bevaz bı"r el aland:tn ocaklunun) (celp \'O üç, yarım saaJ için dört, üç ~ " " ~ ' J 

Alemdar: yeniçeri kışlala- Taltifi mtiltcsem olduğundan".) ~yrek saat için allı sağ akça \'e ndetn mucizevt bir seynhnt- renk alamadı. Bütün sokaklar-
rınd,tlıi ihtiy.ırl.ırl.1 l.ulluk [3] ( Remer.an) a)ınn giril- ve bir saal için ~z iuruş tan ve beher <tanesi bir çocuk linki karların rengi ha!A çiko-
ndcrlcrini ve lrnr:ı kullukçu- mek uırc iken demek istiyor. yumnıL':u cesametindeki kar lata gibi i~·ahımsı ve ac:ıip f i'1t ıJaZolunup bugun yarm ı. 
l.ırı bırakmak niyetinde idi. Alemdıırd:ı C eynmı mübareke) parçalarının tokadını bütün bir haldedir, hatta limanı kap-

ı bilmemek tühmctl altına girmiş tehremandi '4rafınJan resmen 
Alemdar k.mırı su tan oliyor ?!, ıltJn cJileuAi mumudur. şiddefılc asabında hissettikten lıyan kesif su tabakası bile 
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Kunu~ıu Jll~ız 
- Muharriri : 'Eşref - • 

...,,,.......................... 17 .... ···-······· .. ·--·· ......................... ...... ~··········· .. ··-···· 
'Diz bn laıyruklu yıldız için söz sykıneğe doyamıyoruz. nıı 

ne sehr~r bfr beları seın:ıvi imiş nnlay:ımndık. Çiinkü şanı 
c lilindc işte bir de şöyle bir ş:ı kı söyledik: 

Şarki 
Gezme ey kuyruklu yıldız derbeder, 
Muntazır teşrifine yerde beşer 

Alemi bn1adan et artık sefer 
Muntazır teşrifine yerde beıer. 

* Kuyruğunla arzn eyle iltifat 

K1lrftnızdıı titresin dursun hayat 

Sen buyur ynnııın kül olsun kainat 

Muntazır tcşrlfine yerde befer. 

* 
Ol mübarek kouynığu ıe:r, serteser 
Eylesin varsın deli dünya hazer 

Sen buyur, Allahtandır h yrü şer 
Muntazır teşrifine yerde beşer. 

, ç•ga kadar bir mürekkep ko
yoluğundad ır. Bana anlattıkla

rıııa ıınzanm Jımaııdaki suyıın 

rengi ısenenin on iki arında 

aynı halde ).alırmış ... 
fakat craklarda çalış ıı 

binlerce ameleden ınadn (13) 

bin ııufusa m:ı.Jilc olan bu şeh
rin medarı maişeti olan ve 
seheri 000,-000} ton J.:ö:r.ür 
ihraç etmek suretile. her sene 
laakal on milyon liralık mühıın 

bir sen•etin memlekete girme
sini temin eden Zoııguldağı, 

her ııoktasırıda l·ömür \'eya 
kömüre nit bir .şey bulunma
sından dolayı tenkit değil takdir 
etmek ıazımdır. 

* Erd!lideıı baslıran ve Aınas-
rada ııilıarct bulan uzun bir 
hattın rtrafında mütemerkiz kö

mür ha,·sasmm merkez ve mah
reci Zonguldaktır. Zongldağın 

senevi köıniir ihracatı {S00,000-
1000,000) ton nra:;ııtdadır. Ayrıca 
Ereğli dahi ihracat yapmatadır. 

fakat kc)ınür havzasının bu 
ihracatı normal bir miktar de
ğildir. Madenlerin ihtiva etliği 

servet ve kabiyet çok mii~it 

ve şayanı nıeınnnnlyet bir lıal • 
dedir, fakat fazla istilıs:ılat ve 
sarfiyat için şehir mühil]l bir 
kaç ihtiyaç karşısında bulunmak
tadır. \'c bu ihtiyaçların en b:ış.-
lıcası liman mes~lesi, daha doğ
rusu lımaıısızlık derdidir. 

Zonguldağın tabii limanı 

bugün herhangi bir rüz~ardaıı 

müteessir olacak bir halde hu
lunınaktadır. Bir Fransız şirJ.:~ 

tinin tahtı imtiyazında buluıı:ııı 

( 150 ) metrodan ibaret ve 

ancak kfıçük hacımlı üç vapuı u 
barındırabilen dalga kıran bu 
mühim ihracat iskelesinin ihti
yacına hiçbir zaman klfi gel· 
memektedir. 

Zira hamule almak için lima
na gelen vapurların günlerce 
sıra beklemeleri ve biraz sert 
havalarda iltica. edecek bir li· 

( Devamı var ) 

a\'det z ruretiui h selın rı 

bi ıııiı ıiın Sfbep sık Hk !.< ırı r 

ıhmcatım sektc)e dü;;ar c.tıııck· 
tedir. 

Lim:mııı lıu Yazi} eti ı :ılilİ'e 
fiatları iiz rine dahi te ~r ctıııc· 

ktedir. lstaııbula en f. zla l 2 s ~t 
( 120 nıil ) ın~safed bulur 1 

Zongııldakta. m:ıldh e i er ti to 1 

haşın:ı. 3 lir:utır ld bu ü ret 
kömür fiyatları üzer ndc çok 
bir fark ~usule getirmektedir. 

H.1lbuki ihr:tc:ltımn ) ar sırt 
dan daha az bir miktarı ıncnı

lckelimiz de s:ırf ve istitılfıl< e
dilen ve y:ırısıııdan fazlrsı R(l' 
manya, Yunanistan gibi ecııetıi 
tiınanl:ınna sevkedilen körıırır· 
!erimizin rekabetini temin içit\ 

fi atları ucuzlatmak ve bunt111 
için de liman meselesini h1fet• 

mek lazımdır. 

Alfik:ıdarlann teminatını 
nazaran ha\l.a küçü · bir 
himmetle bugiinkü ilıracat1 ıı1 

·•e-
15akal beş misline ıblağ edebi f 
cek ve Türk kömürlerini tıarıc 

pi}•asalarda layık olduğu ıncrtt"' 
bci taktire isal edecektir. fakııt 
söylediğimiz gibi her şe den 
evet liman meselesini h:ılictnıt: 
ve müemmen bir hale koYıt11 

lnzımdır. 

• 
13000 nufusa malik oJdtığır 

ı· 
nu söylediğim Zon!! ul tak şe 

• • 1 aıJTı:ı~' 
rıııııı yarısı o U) up ) • ·r 
öğrenmiştir. Oeıı ç ve fa1I ı:ıı 
Vali olaıı Akif B. halkın tedfl' 

Jıf· sile bizzat alAkadar o ma ta 

Zoııguldağın en bü} ük 11°~1: 
sanı, burda hır gece 1ıı>' 1 
ulmamasıdır. Akşaınd n scırır, 
bir kısım evlerine dığ r kıffl 
gece gündüz çalışan kömür ~1 ; 
yuta rıııa çekilen halktan sO"r 

tDr· şehir pek ıssız ve ses iz kıılı st' 
Burada geceleri fırtı aııı11 

''1 ( 
sinden başka birşey işitılerrı11 

Nurullah NaflJ M ıhnıud.ı arzı;ttirdi. (Dıtmcdl sonra bu güzellik biitün tesir· sahilden bir kaç yfız metro 
~~~a~~~~~~~~ii!iiiiiit!!~~Eii~~~~=:;=e~~~~~~~~~~3~==;:::=:===:~~~~~~~!=:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-:,1 1i 

{Vat )in 5 ubaL : 67 ~ızlığmda hulmınnı~ ve reva şayialal'la ailemi.. J~hetli ~aadctle uıiif- kendisini. kurt.arama- gozu hem.it~, "" 
~)' - 1 1 . k ı. 1 ı ·ı ır-111 

N 1 
bu zelihluo tcmnyiiliine zin su~ l \C srm<lclini tehir bir dostunuz. nnş \'C karı~ı a ey un- k!;l\aruyor ar 'ı 11 · u kat'iyen ınukahcle gil- ihh\lc uğı·aşan ejderin ~lazlum l11\'i Bey de bir kaç ta imzasız ı. ~·ıı 

~ m u s ı·cmemi~tir .. c_~iinkii llrn· dilini isle size lıaher Scrmet Na<lirin sal<l;- mektup alınca hemen Ht)rkesiu, hfırkr·', 
'-1111 ~ ' . · ıYözlirıe batıyoruz .•. '~', rem JJntfi hc~1 mctnncii , erdim. ~Ie~clenin ash ~ı bu oltanın yemine J tanbula dönmüştü. ..., . .. 

k 
' · / il ı yaı)saın kabahat, <'111

1

1

1
, 

1( t 1 
ahlakla muua. it' cidden fü:h arzettiğiıı urot- tutuldu. O ciflikte iken u ıasin adam zev- fı 

" ~ ."'et olu~'or .. He.\' c·fo· 

O O il r nadir hilkatte bil• len ibarettir .. nu zeh.. L.,işlidcki llammların ecsi Perrannla hir iki •7 •7 l 
di siz bari hu dcdıf\ 

gençtir.» rin tc"'irinc ım·şı kuJ.. aşk nıaeeı·uhır~na daiı· dalaştı. Kadın ağlac.lı dulara lmk.mıy_uli1~1·f~ « rgradığı miitcvali lmıilacak llanzehri ... im- .. ,,,azetelcrin ailelere. a- lı ı rcıula5tı. Cinsine ı 
J'1ulla1·rıri: llüseyin Ralnni 

lltuTom l~ntfi be) c- chchini alimullah 
f••ndiniu ku·im('t'İ afi- )UZIHI)U !iiıkılıyorun. 
frlt'ri Hr~hle hnnımla Şehnazın Jıesabina yiizii 
uarnıctliği ih\n (\dilme- klpku·nıızı olmadmı bir 
. i ( ki hu elhak tch- i1r··an bunu ~azamaz 
~·ik.c ~eza bir hüsnü }~f ·udiıu ~ c)u;u~ llu -
ın~ıhapt11•. )_ "" re\', lıe. apsiz oynu.)a-
.Şehn, zı duuagım ca.. ~·ı ura ınch• Hurı·eın 

y~_ı· ca~ ır ~ akaeak · birt; l.Aıtfi be) erendi) e de 
iztiralm dtişiirmiiştilr. göuül diişürcmk l1a) a-

" t • 

~ • " bana inaıuııız .. o ıı n i 
ye nmhakknr .:et lf'rlc di iz hulacaksmız .• it yalnız ilk harf işa- nHt h sus şiretliklerle sitlm·<leu evci h c ··, 
okur sc' dasilc heraht·ı· Keyfiyet ihmal gHtiir- retlcrile yazmış olduk- suyun üstüne çıknııya d' 1 . y ·ı k111. 
llt.i.,hiitiin alt•' ltHw,rı • ı ·ı ı ı <l ın eynuz.. f~Ş• t~' • - ınez hit ııczakeltcdir.» ları alayh, te mı •li sii- uğraşarak a ey ıiu c- na"a ,,iden hen ,)cl"-
kinı selınnzı ne vaıl- J> ı 1 k k" ·r ı ]'] ö ı ;:, " lıı'I' ,. • « >C~mHtlınm c •em.. tun arı o ·umuş, zev- ·ı ı t.ıra arı . ş ye linl. Kilyos kuın~fl 
t.ığını ne yapa«a•,ıuı ıtıiyct, c. amimiyetine er.si aleyhine pek va- ı·eddeLmek istedi: · .... ·tiJ11•• 
bilınez bir nıccnun ha- ı d :ı ı ı ı· ·ı ı k ı., f d · ı giden hen de~ı 14'' itimaı a t)t"ııa tc ı ı- zı ı mana ar çı arına- - !ı en ım, tep ben değilim .• beıı ,' 

1 lino getirıniş, c·ım.eün kenin faale~i c·aı·t• in~ nıakla beraber hakik.atı hunlar d ü şıuan işi 1 "'ih•l' 
ilk hamlelerile P(~rı·au ~ı ı · · ı ,ıı<lırır 1""3"' haller, ri... d ·· ·· ·· k" ğilinı.. ben <. ( g ı~· le\~ ~tr '") m·ıı nı:l~ı- u K.... u .. nıan.soıu.. ııuseye Oteki iddialardan ıW 
ha mm efoncliye. aldır- n1 istirhaın 'e arzı ''ayetler önünde gizli fenahk etnıedim. •.,a- biriniu faili ben d~r 
ınaya ba lannştır.» tıii~nıcl• yleı·im efen- bir rahat ızhğın ıztı- kat Memin gözüne di- liın .• şu ciheti ~ c• 
«~imdiye kad:ıı· na-· <lintiz..ı» · ı·a hı na .düş ınek ten ken oldunı. Her kesin Cll1' 01 

' . 
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. Bevaz tehlike L 
\ 11 '"11s·ı! I\ · 

1 . ,. '• eı az ı urnılıırttı 
ııııu.. .. . . 
. Conıcrtlı.~ıle yerlere 

'C"CIJ k " 
. ann hlr tehlike haline 

Devam edebilen talebe mev
cuda nazaran ancak yüzde 

15 kadardır 
~c •ı:e<>iııi k. l 
1. ı. ·' ını t:ı ııniıı ederdi1 

.. _:.:_:hu h " .. 
\ ' 11 ,,ıııı hır 'al;ıadır 

.ıJ.tilc"Jı .. ," ·ı· j '-.••% :-\C\g11_ adı 
' Jntlı ını ı -.. 1 . " 1 . ""'t n.ıı hır k:ıtı 1 

~ 1 ıı lıa!ı-ctnıck., ı · 
1,.1, , · acı ıır ~ey. 

l •I de 'l . ı h, 
l • Zll.:11\ 1Yuı1Ct kcı 
'"" t;ı·ı l . ı 1. ) .ın 1ır hal 'al'!la-
•ı ır ( 1 
1 · •n:ı ' 1111) anın hal nıe\ -

' •1ıttla ııl ı ı· · ı..u,tan :'Onra l'ctıinı 
:-lı Lıtunı . _ · 
• 11l)l yarar? lıısıııl:ır 

><ı,kın 1ı· ı . . . . . . 
ır •.ır.11 >ızlıl; ıı;ındc 

cı krınc· k 
1 :ıpaıııp J..:ılıııı:a. 

c. htt 11 n 1 ı ıcy UL mı karlıı rıız.,.·ın 
•aldı. '·'' · 

l\oq h · 1 
• . ' >C ırı e ne lıir çı:J..iç 
~L ı. ~c · i· , ·r nı.t .t g;urultu:->u 'ar. 

.ıtıl edilen lıutıın in· ıatın 
s ·,~iıU, - -.• 
I· gı U•tııııde ı·alıııt. J..ar-
·lr ··~ ı r 1 . ' u lll'ıır, >adı: tipiler 
L~ idu.-1 l' k 

1
, ~ ıı;. ·ıruııa lıi,ı·uk ı ı.: 

il ' 1 f-,1' >:ın'atkir rıılı<1 
... 11· t· . 

1,, - aııı.ta çalı>ıyor ı:, et 
'<ilııt''·ı . • 

1 
• •.ıı ıı:nı lıut:.ııı a.ıı 

' .Uhc·1 c•,.ın l 

' 
· • l c 'l'ar:ttıı:ı kı11 -t . 

.:r ' " ı··ıı· . · ı 1 ı ... · • uıa t.:rnıı..; 1 ıt a 4 

' ıt lıir ... ·. • ~, " . 
ılır •111 .ttJ.ar. hah ıııımar· 

1 
' ncıı ııy nıalarl:ı \ıir dıı

ır r 1 
1, "11 ' c lıiııbir çiçek i<
•I• r 1· • ! ' 
1· ' '" i d"ihl'lerlc llll'\· '·ll l<trtla k" . . \' uı;uk küçiik cöller 

.. •ıratl\ "T ı·. 
ala . · · '"•C \ıa~ları ııda 

\ ıp h·ıtlı ~cykdkr hile 
\ ır (' . · ıcr' 1 1 çı on arın c.-t•:ti<>i 
ıı. ·ız 1· " 

tk · ı;ırı.,ıktır; fakat lıerlıtıl· 
iı' " rıınızııı ibdaı "Kü\ıizııı, 

"'ht, rı · Yr ı. crı;ıden k:ılır yeri 
.. 11\. • 

" ·'ctı,~ı tiiııellcriıı dlizgliıılli-
~ ı.ıu ıı·(; 

1 Jl· ·' ren er, hayrctleriııd~ıı 
"rrı:ıkl·ır . . ' ını ı-ırırlar. !)eııre 

nanı 

1\1-.111 'r karın koı·-, 
kııııı· siddt.•ti lıer SP\ -.. ~ ' .. . 
dı' oldugu gihi, ııwk-

ı.•pkrdı• de l('siı•iııi 

gi·ı~lcı·ınckle h<'ı·dc · 

Yanıdır. 1 >iiıı tft' ~··lıl'i
ıııizılPki ıııt•k 1 <•pl('l'ill, 

l ıı• ııwıı lw ps i ııd(' ,nııı ıı

tazaııı ll'tlı•isal ~ap

ııı:ık nıiiıııkiiıı olnıııa

ıııı~lır. 
' 
Yaplığıuıız lalıkikata 

;.!i'tt1
(', ~·,ı·rk (~\('iki ~iiıı, 

!-!ı·ı·ı•k1w diin ıııekl<'p· 

kı·i111• !!idehilNı talelw, 
• 

aıH"nk 'iiıde 011 hcsiııi . , 

hulahilınistiı· .. \ Ylll su-, . 
ı·c•ılc mualli111l ı·dcıı ıl.<' 

fll'k ı; o ğ ıı HIZİfl'lt'Iİ 

ha:-;ına !!:itleıııenıiskr-, . ' 

diı·. 

Bu 'rızi) <•f. kaı·sı:-;ııHla . . 
dt'ı·skriıı iııtizaıııı da 
biuabi lıal<'ltlnı· olmuş-

tııı·. Buııa rai!;ıııcıı ıııa-• 
aı·if iılart>si, ııiza11111a-

ııwdt scı·alıal olmadı-

gıııı ileri siirpı·ek 11•ıl

ı·i~atı ı·t>sııwıı tat il <'I.· 

meınektPdir. llmnıııla 

heı·alu.•ı·, ııkıl\ :.wak uıı-
• ~ «! tıydiııı. J,t;ınhıılurı 

ııal'z, · sııı·larııı h11luııı11anıası 
ilı 1 · 'lY<ııııını, ıııutlaJ..a pııa 

'" c,\erdinı! yi'ııiiıHl<'ll tı•ıiı'İ. al hil-
1.ıct . • J 

11"'1 >11 "Ida lıura,t:ı r;ı>la- fiil talil Nlilıııi~ ll'· 
t . rııanzat~lıır da "ır ki ııwktİI' .. 
] 1 11

1

: 
0~1nrkı J,ar"l:ı-ıııea rıı· 

P 11 urpcrdi:).ini dııı u\·or. Hi"ııı 'ilk. nıckh'plt'I'· 
•ııtun ı ı. ı . . 1 1 . 1 . . 

), 1 '""' ııı:ır kapalı. ~,._ l ı•ıı 111' ııı·ı ınııııtazaııı 
· ltl '-= l . ' 

• 
1
1 ilıtilai '• .ılıahıııııı I · 

lt'l ı'ısaı '· aııaıııaıııı~t ıı·. ~'kil!. 1' _lılikc,i, dar::ın J..~pa-
. • ı Bilha:-0:-;a sl'iıı'<' ('İ' aı· ıkı ," ıtır. l'ırııılarııı iınlln- , 

b· ·: .a-~ıı, nııılıal.ı:ı,:ıcı J..alıı- \(' aC'ık.lık \('J'lcı·de 
li\ t·ı . • • 

"rtt · 111 -:ıııın ıı.:lımi•ıi lııılııııau ilk ııwkıt•ıılt•ı· 
ıı-ı ror K . 

lı.ı;k•; · orkun~ı lıır J..:ır 1.. I I ı 1 
"'ılır~ıııu uı;r:ıdık. T4'i. ııcfc; ( llll ıoın Hl~ ... a ııır~-
tıı 1 ıur, rıtz .. ,\rlar "vrun- tıı•. Ezeiiııılt~ lüuılıea 

C% l,"" • :-. ,.., 
. lıçıar g'\ıi \ıa-ııııızııı Gi\ı((·ııc ilk nwklPjl· 

tı•nde 
~:ıı·ılınıcı ~'"rulm·pr illah 1 IPl'İııe dr 11 lıi:; hir ıa-

ınız 01~'L n! ] IPIH' ~elııu•ıni~tİı'. 
~'b.J,~ , l •iğ('r 111('kl<'plrı·r 

- 'V~ l gı•lı•ıı cuz'l ıal<•ıle ıl<' 

l~irne Postası yolcuları ~urtarıl~ı1ar 
\r ;ıi Bey, müşkül ~evkide kalanlara 

Cthaı yardım edileceğini söyliyor 

Belediye daireleri fıka~ya yardıma başladılar 
\:ıli llcı· 1 · ... 1 1 

hit tun ,:.J:i\t:tc ııclıni,, C':ıl:ıl~a ara .. ın<la \ara sap anını~ 
lhiitld ' .. . 1 

t: t nıc.-o·ul olmuş ve hu l>il' halde.: k:ıjını~tı. lcindı.: \İ ~ol 
Oda J C•·' 1 11 tıtn . ' •ı.uı"ıni j!·ıırcn muho~rri· cuları dün Llhliı:: un ~.lnıııı ı.: <. t• 

~ ı ... l' nlın:•n trı.lahır lı,ıkkınd~ı cuik. Bu ~ rıh.:ular dun l'ahakc;a 
"'':luına ko, unc ınü~afir ttlildil~r 'c L:s~ 11 tı VLfmi~lir 

, . er taraı:ı ur. .' .... 1 m .J· ı •• ~, j,ıir.ılıntları ıcmin edildi. 
r.ı at ,. ...... , l -. St'\'~ 

1 rem· 
ltl· .ın ctlilnıi't r IJ''" " 1"10a • • 

~ 1 . ın.ıhal \ol.ıur. t:r ıı- ı ·11.:"ra kin ulı,i; edilen IUJ ıuııdc ·ı·.. . • ' 
P:ıı·a le\ ziatı ha~laılı 

~ .. • ••. ·101 ., , • "h''" i'. m·.ılı·•ll• 'ı.lc 1 ı · ·· 1 c ı ,·. l1a~l·•ııık .. .. ... 1.11 ıır:ıvı \1.,11H.:n t: ·.ı.t . ~,... . 

dat \:~şrnC' .. ı ara ... ındaki B ı·•· g, cdi\t: d.ıirc .... inin l'ınrinc bir cnttdeoi k . ~ 
liıcdcn ''mı ciheti • c- miktlf para , erdik. Onlar liizuıiı 
ı Q. n<l,111en { IJOJ ~skcr ••ırdııklerinc ıcızi cdh_ urlar. llu 

•nıcıc ı. ~· 
~" ' kı<mcıı :ıç11rıl- hıı>ıı,ıa l lilıili:ıhıncl' rci>i \li P. 1\ \l. hur· ı . 

ı ·..:n:ı 1 • ·l alda C\lcrind1ı:n ill· de 0·4jfİ..işliiın. 
·~ h·ıll· " ck1ıek ' '• "'derine kadar . 

Bak 1011aııını tır. Jlıti)aCI olaıılar Jı::ıfıpı• 
" ırko} ltııc •1 · 

\ 1 nı. I' "' dd•d~ (l :ın 
>O~t:ınci . t • 

l·n St\ l\ ,. ~ a( a ı oınorki>rlı: 
Ctiılın·'t'r J 1 ! ~ , lq ' 1 :ı hovJ3r1na 

ı l ''Rrdıııı 1 ı. 
' Pıltn~ · ~ <\><rııııotil"lcrilc 

J" ·tauır. 
llZC • 

• 1 ılı c k u . 
rnış nıub· • ar ılıhar cclil-

\ <'l'Sİ 11 lı• ı· 

llir ilıtiı·acı olanlara haber 
aldıklarımıza imk:\n ni<bctindl! 
hiç hir ~·ardımı ı:~ir~ı:miyortız. 

Aril muaıenet~ ihtiyarı olanlar, 
ı · ım ' h;ı· b ·" 
·.~-en lı, . . auı,c 'Lıktur. mii,kül meı kide k;danlar hizi ... <lı,..uo . .. 
"""ı.: :lı ''nundcn ıntıi- halıcrdar tt>inlcr .• 
1,_ "' t tela a 1 "''; Ycı-Jcr<J.. 111

"'"
1 yol,tur. Bir kadııı imdat İSf(•di 

u - kcnd· n l<dtr'k ' "1sıtalarıv1a 
·~ L td<llliv~ fi .. , ı 1 • • .,. rın~•I ra 

c ıııtı ile J . , un P.vııdcrd;li. 
r--~ 11 lahr. 
"":rh~ 

Poı.,, Ktb3!t~• 

Dün ı ali lıcy c Aksaraydım 

l.:aınia bimli bir tclgrar ı;-clıniştir. 

1311 l.amia hiouooı il.;i ço-

1 
c "" ile (l!lflş bil bıl4e 
kaldığını lıildiryor w imdat 

lıt'p hir 
ko1111larak ıııiiıakı•ı·e 

ilt' vakit !!('t•iı·i1111i~ıiı·. ,--, .. .. 

Oı•ı:ı nıeklPp 'r lisr

leı·tlt- ılc Ynıİ\ N :n 111-, ' 

dır. Oi'ııı huıılara dl'-

\ anı Nl(•hi lru tal<•lıf'-

ııi il aıJPdi dl' 11111 ll ili i 
y<'ktıııa ııaz~waıı 1 O ihi 

13 ~i ~eı·ııwıııisıiı·. 
"' ' .. " 

1 Hiıı ılı' i. ıaııhul kız, 
l\:ıdıkii~· lisı•leı·i, l ıııaııı 
hatip \l' ~li"ılki,\<' ıııc·k

tcp!Priııık der:-; ~ib-

Wı•ıııt'k. inık:iw hasıl 

olaıııaıııı~tıı·. Bir kısıııı 

orıa nwktPp 'e Iİ!'C· 

IPrde de aııcak iif(IP~ ı• 

kad:ll· deı·s yapılahil

nıist ir. 

Hekieplerin feshini 

Soii;uklann hu sid-. ' 

deli kaı·~isiııtla ııwk-

tı•pkı·iıı oduıı '<' kii-

111111· \:lZİ~ ctiııi iiğı·ı·ıı

lll('k i:-;tNlik. ~Iaaı·if 

ıniidi'ıı·iiıııi'ız .\ti lla~·

daı· B. hu tıu .. ıısta lıir 

aı·kada:-ııııııa sıı ~i\ı-. ' 
h'rı ~ii' lt-'ıııi:-lir. . . 

c< -· Sogu k l:ı ı' kar~ı

sıııda mPkl<•plt'J'İıtıiıiıı 

'aıh <•llpı·i ll'lll:Ullt'll 
• 

mİİ(•111111t•ıulir. Biz \ak

ııli• h'ıllıirli d:I\ ı·aııa

ı·ak kıslık kiiıııiir 'c 
' 

oıluııuıııuııi hol hol 

tctlaı·ik ı>luıi1;fik. Bu-• 

"1111 l" iıİİIİİll lllPklrp-

((•ı·iıııizde tt>slıiıı 'rsa-

iıi nl(•lızul ıııiktarda 

111"' euUm'. Bııııılaıı 
lıa~ka 111111ııııi dt·po

ıııuııla da ilıti~af oıluıı 

\:ll'tlır. Bu lıu-.ıı~la 

koı·kuhwak hiı· Yaıin•t 
• 

yokl\ıı'. Hiğı•ı· t:11·afta11 . ' 
talPht•ıtiıı ~ılılı:ıti de 

nıuk<'llllll<'ltliı·. ıı 

ürrı•pııd i ;;; ıııizt- "iiı·ı • 
~ ;:""\ ~ 

üı·ta nwk.lt'p 'e li:-<>· 
lcı·dp dr hol hol oduıı 

\C kiimi'ıı• llll'\1'1111111'. 
................................................ 
i~tİ\ol"du. \"ali ht:~~ hu 7.:t\:1lh 

kadına derhal '10) lir:ı rnlla· 
mı~ ,.ı: hakkında tahkik:ıt ya

pılma>ıııı alakadar belediye dai
rc:--inı: hildirnıi~cir. 

n. \ ('k:\lcti ili.' ı·apor 
1 labcr aldıi!;ımıza ~orc l>ahiliı c 

\Ckülcti fırtına hakkında ınalü

m.ıt j,rı:ınİ$ \"C halka ax:ımi 

mtıa\ en ette buluııulına:-'ını hildir

ıni~tir. \ ck<ilctin ijtı.:diA"i r:ıpor 

dün ~\nkaraya p;iltl<.il·rilnıişrir. 

Vekaletin tebliğı 
,\ııkara • ..J. ( .\ .. \) - Ka

rın fazla yal!;ma,ıııdan clııbyı 

miin:ıbh\tııı dıırnı:ı;ı iizeritıc 

htMhl postnlar tertip ederL•k 
halka ia~c ıııcı addı temini 
,·c ~air hu~u~atta ynrdtnı e

dilmesi için dahili re 'ckMc
tincc l,t:ıııbııl, Koc:ıcli Bali
kc,;ir, Edirne \'il:\yctlcrinc 
tebligat yapılmıştır. 

• 

VAKiT i) Şıı&t 

7Ş a 
Hilalia~ er unnü~ır 

Bu en büyük hayır müesse
semize aza olunuz ! 

7 şııhal peı·şpıılıt· 
~iiııii ifil:· Lılııııeı· !!İi-. .~ 

ııiidi'ır. l lil:\lialınwrı·ı· 

h11 husıısıa ~.ıpılaıı is

tilız:wat hii:ıııı hulııııı~-
1111·. 1 Hiıı hiı· ıııaharı·i

ı·iııı~ ZI' <'Clllİ~ t•tiıı isıaıı
hııl l'<'İSL .\li pa~a ~ıı 
iıalıaıı 'eı·ıııi~tiı·: 

flt'I' nıetlt-ııi ııwınlt>

kelf r oldnjhıı.:;ihi hiıll<' 
dı• hir llilfılialınıt•r 

~iiııü ) aptı k.. Bu ~nıı 
7 şu hali ıı·. 

B ii' 1 ı• lıir '<•\ini . . 
ınalısu suıı İl! ih:ızıııd:ın 

ıııak~at ı'('tniYele aıa 
• 

ka~ ıl<'tıııek.tfr. Bıı s11-

rr1lc h•ınin olunacak 

\:lridat ePnıİ~t·liıı ııııılı
laeiıw ~ aı·<l11111nı tt•slıil 

H' l<'Z~ İl cıleePklir. 
Biliı·siııiz ki ili sı•ııı'

dcııht.•ı·i ırskil:\tıııı ik-
• 

ııı:ıl edeıı 'ı• 111pııılc

h.eti11 lıaıııiyPtli iıısaıı

laı·ı sa\c~iı11le ':t1i~n aıı . . .. . 
llilaliahıııeı· lıı·ı· f!'l:l-

k"le ko;;nıaktadıı·. İz. 
ıııir , c Ktıı1' a fi'l:\keı-

• 
ıt•d(•leriııc ıııülıiııı 'aı·-

• 
tlıııılanla lnılıııııhık \t' 

lıal:\ hııhııınıakta) ız. 
Bıı ı.tihi y:ıı·dınılari-, • r 

i'İıı azaıııııııt H' lıitı-

ııl'tit·ı· Hll'itfatııııızııı 

ı·oğaltılıııası l:lzııııdır. 
' ' 
7 ~ıılıaı ~iiııü hizr hıı-. . 
mı ırıııiıı c•ı!Pi'('kfir. 

O kiiıı iki lıaıımı 'c 
hiı· <·ı·kekteıı ilı:ıı·<·I 

. . . 
\11'1111\1 ıııii l<' ea' i1, . . 
lıc' 'el 111iie~ses:ıtı tlo-

• 
la~aı'<ık aıa ka~ ıkdı•-
ı'l'k lpı· ıliı·. Buıı ılaıı 

m:ıda biitiin ~uht'leri

ıııiz dP o ~iiıı aı::ı k:n d-• • 
etlPeklPrıliı'. J l<n a11111 

ıııiisa<ksi ııi:<p(•tiııdP 

ıııııhl 'lil' )Cl'IPJ'd • nıii

saınerclcı· de 'rı·ile

l"l'klir. 
Tatavıaıııar için 

Tala' la lıaril\ıetl(•lpı·i 

İ<'İıı İngiliz srfiriııiıı 
:\ladaıııı' ıarafıııdaıı hu 
crii il ('' (•h··· "ftlldeı·ilı•n 
~ ~ 

9 :}5 lir:na zaıııinH'h'ıı 
• 

1500 lira daha ~i\ııdc-
rilıııistil'. n 1 para ile 

g(•ııe baıtani) e 'c kö
ıuliı· alınarak '-'atıl(ın-,ı <.. 

daıı ı:ik,tn f.· irlcre 

te' ıi edilecektir. Bu 
işle iştigal eden ko-

. 

(\;,,._s_"'; o ___ ı __ ı _lı __ a~b~e!""-'·l ___ e~ı·_,' B/?mJl 
... 

Adliye ve teşkilah esasiye encümenleri 
dün Mahmut Muhtar P. ile Nail Beyin 
Divanı aliye sevl<i hAkk:ndaki talebi 

tetkik ederek muvrfık buldular ... 
.\ıık:ıra, -1: (\"akıl) - ıw lı:l\ ali' (•ıliliı·krn' 

Bıı "İİıı .\dlİ\t' \e I<'!'· 't•ı·ilpn lıiı· takı·irılt• 
~ . " 

ldl:\t ı ı·~asi) «' cıt;.•i"ı-

llH • ıı ft• ı• j lll İİ ~l<· ı·p ki' il 

· toplaıı;iı·ak. eslıak B. 
n:ıi'.ıı·ı 'lıılıtar P. ilt• 

)J. ıı:ız11·1 )Jail IH'.' lı:ık

kıııdaki e' ı\ıkı ll'lkik 

<'lıııistiı·. ,\Jiistt•ı·<•k rıı-, . 

111uı·uru zanıau lll«'~

ı•lesiııiıı llll'\ zulıalıs 

olıııadığımı IPnıas ı·

dilıııi" isı•dı' hii\ iP lıiı' 
• 

ili(':-(' le ili 11 ll'lkikİllP 

111alıal olmadığı karaı·-, 

lası ll'ı I u ıısı ı r. , . 
<'İİ111<'11 tNkik:ıtı ıll'1i- Eıwiiıııeıı 111111alaaıı-
<'l'Siı:dl' 'f;nnws, _\,. 1 ııı lw~ l'Lİ ıımuııııyc 

('dl'ı·ektiı·. Bi ı tahi 
' ' 

ı·oııılıık \Ol'ksi İııı.tiliz 
< 

kıııııpnnyasıııa 'akı ili' 
ısııı:ı rhı ııaıı ;; atl<'I os

ku l'lu ':ıp111· ""ıııa111-
11111 kefnlet~1ı olaı·ak 

tetliyP cdilıııi~ olıııa

sııulaııı dola~·ı ~lalımııl 
P. ili' • 'ail lıt•\iıı Hi-

• 
'aıı aliv(' se' kiııi ıalt•p 

<'d<'ıı İktisaı n•k:ll••fi 

ııoktai ııaz:wı nı ııııı' a

f ık holıııuslıır. 
• 

arz 

ıı<'I iı't' Ba~, l'kMetr de· 
Jıild i ı·i leee kli ı·. 

Ei:(ı•ı· lıiikı'ııııı•t .. , ela 
' 

İktisaı \ pf,:\l<'tiııtlı·ıı Di-
Hlnı alh e Se\ k ,;ek-, ' 

liııde 'ukııb11la11 talep 

rnııeihiıu·ı• ıı111;ıııu•lı· 

iı·ra~i ieiıı ııwdisr ıııii-
• 

ı·aı·aaı ı•ılc·ı·sc ıııııımıi 

he' et 1 aı·aı·ik ıııulıtt•-. -
lit <'ıH'İİıııcıı ll'~ekkiil 

E' rak ıınııııııi lıc·) t'l· <-dı•e•·k 'e 111eeli.., ıalı-

1<'11 111i'ı~f Pl't'k (•ıwiiııw- 1 kikaııııa lıaslaııaeaktır. 

10000 Lira Denizde .. 
lmanetin onrsı}e~irlere ne ı.:!!~çe~::me1::i;ı:. .. 

surfle ~ft~llllftCft~ i Sevahili --;;;fııecavire 
llil:lliahıııı·r n·isi 

li P,\~a di~oı· ki: 

_\. seferleri kısmen 

~ .. lı 1'('11 ıa lll'f i 
h.il'IPI' iı;iıı "lOOOl>ıı 

fa. 
li ı·a 

talı~is Ptıııi~tir. Bu paı·a 

kıstaıı pPk fazla ıııi'ı

lt·P~siı ohııı fakirl(•rp 

lt'\ ;t,İ PılilreklİI'. 

1';11·:111111 Stll'f'Iİ lı•\ ıi

iııi .\hılıiltiıı hl'y ('ft•ıı

(IİI(' "i\ı'i"ısı·ı·ck ll'Sfıil < , 

edı·ı·pğiı. (~ı·ıu· ~t·ı'<'ll 
' . ' 

sPıwki gihi hu para 

l lil:ll ialıııwı· sn he le ri il<' 

ıaksiııı PLlill'ı·!'k YP fı

kara~:ı ııakt. olal'ak 

'('l'ileı•ı'kliı·. . ... 
iz mitte 

4 Tren toplandı 
İzmit mülhakatında karın 

irtifai 4 metre! 

\>ıkara, -J. (\'akit) - İı:

ıııitte kar bir ıııetreye kadar 
çı~ıııı-ttr. lzm'ttc ~ o!cularla 
dolu ckırt tr~n trıplanını~ur. 

Belediye hu yolcuları i; c 

o.:tıııcJ..tedit. \ oll:ıriıı tcıııiz

knınc,ine çalı~ılnıaktaı.lır. \fa. 
ııı:ı!ih dııha lıir iki gıııı rnluıı 

:ı,·ılnıiyarni!;ı talııııin < ıluıınıak
tadıt. ,\,,t;arad;ııı kalkan pıH:ı 
t <mite 1 ;1dar yukıı alıııı,tır. 

An karada 
Ankara, ..J. (\'akit) - \l;. 

~anı ,chrimizLk fırtına lıa~ladı, 
~o\.. fazla sm uk ı ar, kar 
scrpdiyor. ................................................ 
mis' on 'arın tek.ı·ar . . 
toplanacak, lehe r r u 
edilen «7» hin liranın 

fakirlere sm·eti le zi
ini miizal..er k-. 
tir. 

yapılabildi 

l.imnııın dııııkii \ :ızi\'cti 
c\·ı.:lki g-iiııdı:ıı fark,;ızılı. \':ılııız 

• 1 hha,iy c Yap uru h"o>to.:ııt·l'dcn 

lıarcketlc diiıı K:l\ 41 tutahil· 
mi~ fak:ıt tipinin r.1zl:ılıl(111-

daıı l\ıı:·ıı•;c~nıc iiııiıııdc dı.:

nıirkıııi>tir. 

Dün gelmiyen vap:..ırlar 

Jl~klcnl:n ·, apurl.:.ır gc•1c 

g-ı.:lnıl'mi-;lcrdirdir. itu vrınPr

J:ır ~ ııJ:ırdır. 

Kr:ı;iıı, Hurı::11, C'a-tayıı. 

~ator ıo-. 1 l:ıta-o. Cıızııil'lot.. 

Hisar vapuru Ereylide 

Kaikarnıı zadderiıı, kara~<t 

<ıllırdıı.~ıı \ıildirikıı l li,ar ı a
purıınıın Lrcl'iiyc ilti~ı etlit!;i 
nnlu~ılm1~tır. 

J\ar:ıra oturan 'l'oıııp ':ı

punııııııı talıli<iııe çalı;ıııııak

t:ıdı r. 
Milli sefain limanlarda 

\lilB >'dainc ~elince, Çııııı
lıtıriy~t. Tırnbzoıı, l\arnd~ııiz, 

~inopta .. di~crleri e-1-i lıuluıı

dııkları liıııaııdııdırl:ır. 

(İzmir) vapuru İzmirde 

İzmir Yapurıı, dL.n ıııü;kt· 
l;\tla İznıirc 1:1ra lıilıııHir. 
lıu htNi't:t İzmirdcn şu 
tı.:1.~ırnf ~·~Iıni~tir: 

izıııir, 4 (A.A) - Tııt11ldııg11 

kar tipisinden Çanakkalede ha· 
reketini tehir edeu İzmir vapııru 
21,30 da İzıııirc ıııııvasalat et. 
ıııiş \'e linı:ına ~frcnwdilfındeıı 

kışla önfıııde deıııirleıııi~tir. \'a
pur bu dafakı seferini .25 saat

lık bir teelılıurla yapmıştişlır. 

Fırtıııa \'C soğuk deı·aııı etmek-
tedir. 
Kadıköyüne aucak (6) vapur 

Dün liriniıı de,·aıııı yüzün-
den ı·apurl.ır ınuııtnzaııı işliye· 

ıneınişlcrdit. Kadıköye düıı an· 

cak (5-6) sefer. yapılabilmıştir. 

Bir kaç defa kiiprüılen hareket 
eden vapur, Kadıköyılude t
lefce b ~ ·yetlııde 

~ ır. 

B "alii~ndc ~iyen \'apur. 
tar nisbeten daha muntnzaın 

Zavallı Maruf B. 

Cüce şubat, boyuna, bcsU· 
na bak•ııadaıı, tipiler \'C 

fırtınalarla girer \'C Türk 
matbuatı ( 200 )üııcii yaşına 

basarken, matbuatı ısl.ılı etmek 
için bır ııefe, tüketmiş olan 
Maruf füy son ııeksini verdi. 

Şimdi onu h;ziın matbaanın 

İdare odasında ilk gördüğüm 

zaıııani lıatırııyoruın: Oıfaııııı 

klpısıııı açtım . İ\'eride yiızlı 

lıalıııııınu reıığinde, bıyıkları \'e 
saçı :;:.11Tı tabii bir surette kır

çıllaşmış zayıf hir adam oturu
yordu. Cstii, b:..şı perişandı. 
Sandalyede j,feııks gibı ı;cssız 

\'C lıarckeısiz oturuyordu. Gir 
aralık ıııırıldanır ribi bir şev cı 

suylenıirc ycltcııdı, kimse aldı

rış etmedi. Benim işim \'ardı, 

c;ıkıp gıttim. O da bır müddet 
sourn çıkıp gıtıııi~. 

Bıı soluk benizli biçare 1113 -
nıf Reydi. Ondan sonra kendi
sini lıer görüşte biraz dalıa 

çol;nıüş, harap olmuş bulunlııııı . 
l\ihayet üldfı. 

Zaı allı /\\anır Ber, lıiitürı 

cinnetine ve belalıetiııe ra ıııcn 

lıay~tımn s<•n ı.:üniine kadar 
bizı, ıııatbuatı ıslah ctıııek ar -
Zll>tıııdan bıraıı fariğ olıııarıış 

ve sunu gcfıııez l;iyihalarla bu 
arzusunu l'iıstcrıııişti . 

O da etıiıl'a ıııulıadeııcl cc:rıi· 
rdi >;ibi matbuatı ıslahın zanı 
ri olduğııııa irnııaat getirmişti. 

1 lalı dıı ~k bledi, söyledi, yıl· 
clı. Fakat, galiba mu,·afiak 
olamadı. Güzü açık kaldı. 

Allah ralııııd eylesin! 
~ 

Artık yeter! 

B
ış, kıy:ııııct, hr, ii\ii 
dı; (k) harfik h:ı,lı 
'an bu afctkr dı.:' anı 

uıikçe edıyor. 

Dıııı hı.:ııi ;ır.ıbtbl't:ı hiıı 

tıirlu :ıaz ı e niı ~;: ile alın 

bir sol'ürun, ,. ı~an !.:ıra -in-. . ' 

kq) ta l)~ıf~ırdtf~ı ~ihi~ iı1-.anriı· 

- .\:;;ılı b:ıb:ı. anıt. ydı.: ! 
diı c<'.c;·; diı·or. • t'!ı :"'ı • 

l\o-.J..:ut•1 lljr ~ı..·hir, n1:ııı 1 1· 

r,L,ı dc•'-ı-ti. \kydanl:ırda r,ı/.

g:lrın ) ıglh[;ı karlar hlrı.;r U· 
fak tepl ı ı aııdıı !\'• >r. Sok:ık-

ır ohlukı;:ı tcıılıal.ı~tı. IH ~ıık 
nıa.:ıza L:tm<tkıi.ııları \..ı:nı..Pk 

:ıltıııdadır. \'alnı/. kimıL. ·cc.lcı 

açıl~, yalnız l,ıinıurci ·lT du
kiıılarııı>:ı ,;r,,.;111 kr:ılılı, le 

ral lı >upıırlıyorl.ır. B• k0 r.ı 

1,ı\'ın b~n1 hcyaz J!"ltnftrindı: 

i-taıılıııl rnbklarıııd:ı ı.;111..: 

•;:ırp.ııı bir \..a[ilc de kııkulc 

tctcli ııııı~:ıınlıalarla Lllerin<k 
hırek d•ıl:ı~aıı \'c (Klu- l\'u
k;- Kl:nıJ l·c·ıni: eti az:ı-ıııı 
andır~ı.1 :'uprlı lluculLrdir. (;llk 
}:t ·dırı)<>r, oıılar J.. rümiy.:: 
u~ra7ı~·ur]ar. 

Ali.ıh hLıı \ d \er-in. 

.................. h···························ı 
şefcrlcr ıaıımı,lardır. 

Haliç seferleri 
1 lal içte dün yalnız ü.; ,·aı 111 

ve her saat bir aqmr tahrık 

edilnıiı!.ede seferler iııtiz.1m da
hilinde yapılıııamı~tır, 

Heğbeli unıuz kaldı 

Adalara iıç .ırfındf:r tek bir 
vapur işleıııc·mi~t ir. 

t-lağbelide ki iınıılarda un 
kalmamış ve i<.kdcye lı:ıgıı dıı· 

rnı Kalamış ,·aprıı Bliyiık ad1-
daıı ınezkfır adaya uıı ;ıctir

nıişlir. 

Kalamış Büyükadadadır 

Valııız bir kaç gündür sıırad1 

burada J(alaıııış l'.1p1111ııuıı lır.!

tığı hakkında bazı setler soy
leıunekteoJduğ11 haber alınmıştı;. 
Yaptığımız tahkikatla bnııuıı 

J<atiyen aslı olmadığı ve \'l!'ll· 

run cuma glinündenberi Biıyük 
ada 

0

iskeltsiııde olduğu anlaşıl· 
mıştır. 



Yeşil Bursa 
Yabancıların sık sık ziyaret 

edebilecekleri bir şehir 
haline sokulmalıdır •• 

Y ('~il B111·:ı'a, istarı
huluıı tıpkı hit· mr~i
re~i -Sa hah « f) »da To
pa ne rılıtını111dan hiıı
<li«riııiz 'aııuı·,((4)) saaı 

;:"' 

soııra ~izi (·o" ~e' iınli .. 
M wları yaya hıra 1\ ı ~, .,,._ 

Oı·a,lau Ül<'si otol:.wla 
4j dal\ ika, ı rt\ulc 1, :10 
saaı. Yaz 'e kıs, Mn-. 
daıt~ ada ,·:ıpıırdan <;ı-

kar eıkmaz ~t'l'<'K oto-.. , 

moLil 'c .,eı·(.·k.se tı·eıı 
::ı 

sizi ht•klivor. . 
~ludanYa- Bnr~a ara-

• 
:'uulal"i <<32» kilomet-
relik saha iizcriıule 

işle~ en ı ren, tıpkı E
miııöııü - Beh<'k aı·a

smda i~lc' t'll üe 'a-
• '411 •I 

gonhı tram\'aya bPn-
ziyor. Dar bir hat ü
zeı·inde yılaııkc.n i kn -
rılarak ka)ıp Rur~aya 

!!İren hn ~evimli Ya!'lıt.a . 
yolcu nakliyatında 
nıaalesef otomobillere 
rekabet cd••uıh orm11~. . . 
IJpr zaınaıı ~nzc •·ar-. . 
ın~ oı·: Otomobiller iki 
~ehil' nrasıııda lıaı·1 I . 
harıl volcu la~u·kmı 

~ . 
tren. daha zivade t'S-., . 
ya nakline uğra~ıyor, 
israııhuldau Bursava . 
ilk dPfa gi•lcn hir ~ a-
Jl:.11wı, şehirtlc hek·di
ycnin bazı faali) Nle
riuc ~ahit olııın or tlc-

• • 
gil. İstanhulda lu-•niiz 
gfü•nwğc nnil olmıyaıı 

giizler, Buı·sada, oto
ınohil ))h\kalarııım , 
~okak, eadfle. isiuılc

rirıin, hant• num:.u·a
larilc, t•lekrı·ik ve !'U 

sir~etleı·ine ait c\ lt•rt• . 
koııarı IHllllf.U'fllaı·ıH 

hep~i yeni harf lcl'l(• 
yazıJı. 

Soııra ka:-iahaıım hir 
cok 'crleı·i ne i~:wel . . . 
UWIUlll'lnt•ı k OllllHI~, 
ırfiıı w'elik<·~ artan \ü-
~ ("' ı) ~ 

~aiti uakfiyc'rıİn ~•'~ ı·ü
~efoı·i wnzim rnlilnıivc 

L 

c:alı~ıf ı~ or. Fakat ~e-

hirclc ~örliltın uunımi ·-
,·azi~ <·t, hel<>tliyc ht'y' 
Ptiniu - tahiı· t•aiz~t' -
gayet az foal olduğunu 
iflıam t•tlh oı·: Biı· <IPl'a . 
hclt•diye ~chir<le ilari -

hik ('(UlPk h\zııudır. 

~ı .. ~el:'ı, lwntl<·n, (;ekiı·
gP<.lt'ki ald:hle h ı ı· ot<\1-
dt~ıa hir geee it;in 3,5 
lira alllılaı·. Fğ"cı· hele
di H! lıt'I' oı('rıı otlası-. 
na hir lt•vlıa asaı·ak o 
odamrı ~atak li<·retini 
ft•spil •·f ıuiş olsaydı, 
oldt•i, ıı<•drn i'u•hucuk .. ~ 

lir:ı aldıldarmı !'ordu-
ğ"tım zaıuaıı <' addimiz 
hihJcdiı· » dh<·nwzdi. . . 
Burıo:ada h:n aYİ< .. i za-. 

rm<ye fiatl:.u·ı İ~tan
hul<lan fark~ıztlıı·. Ek
uwk 16, t'L lüükuru~a 

satılnıaktadır. E' kira
lnr·ı da 10-20 aı·asmda 
imi~ . SPhze f iatları 
k~za İstaulıuldaki gihi
clir .. 

Bu sene sehrin ka-.. 
zawhğı hiı· kouscr' e 
fa)U'ikası \'at .. nu fah
ı·ika lteJ' ım·aff a iyi hir 
rar::lıcıe mazlıar olnm~; ' .. 
faf,at im S('HC g<'(: haş-
ladı~ı için fazla bir iş 
yapaırnımı~tır. Yahı11, 

hu sPneki manıul:\tm
dan (50) hin kutusu .. \n
kaı·a) a SC\ kcdilnıi~tir. 

Hnrsat.la, halkın co.k 
' 

!i'<l\ anı dil"kat hir arzu-.. . 
sunu diuledim; 

Bm·st cmtimmıa .. \
nadohıda iyi hir ınah
ı·ee 'erebilmek wm 

~ . 
her ~on1en e' el Bursrı .. . 
- Su~~nrluk ara~ına • 
hir df•miı· yolu ile rap-
tet mel\.... Buna ..:ok 
makul ~('heplt't' de gn~
t<•riliyor. Yih\yctiu ci
\ ar \İl:)YNlcı·fr, olan 

• 
tit"ari miina~chatı, ara-
dald nw~afcııin uzak 
huhınıua~ı 'iiziindeıı ., 
i11kh~ar t~dcmiyoı·nnıs: 

~ . . 
hal.ta kemli kazalarm-
dan hiı· 'C) a iki~iudcu 
ha~kHsı da ahsn:-ri~ini .. . ~ 

başka )'f)rlcrlc yapı-

yoı·mns. Biı· ı~waff au . . 
Kaı·aki\~, diğcı· tarat'-
taıı-Susgıırluk '<' ~hı
dan~ a- Bur~aya rapte
diltliğ'i takdiı·(lt~ Hm·~a-• 
11111 eok miilıim hiı· ti-
carci nuwkezi olaca-
.riı 111 da ihh e elnwklc-
~ 

dfrlt\l'. 
Tal:it lliimıuz 

T roçki Ankarada mı oturacak? 
Türk polisinin nezareti 
altında, Rus · sefaretinde 
kalmasına müsaade ettik 

nn~ ihı.ihll J'Üt'\~a~ın

dan Troekiuin İslan-. 
hula rnürevereihcıı 
lıaı·ckct eıtigiui hildi
reu tef ~raflardan ~oı«-

~ -

ı·a \'('J ll hir haber . 
ah n mam ıst.ıı·. 

~ 

Tro<·kivi hamil oklu-
• • 

ğu ı ahmin ol nan ~o'
vet ticart't filo~nna . 
mensup Krozuiff of 'a-
ınn·u t'ırrıua hn~chile 
yoluna ,](\'um cdt•mc
ınış 'e <lüu Eı·t~ğli H
uıanıııa iltiea ctnıi:ıtir. 
YapuJ' fırtına ~üktlıwt 
hult11waya kadar Eı•t'ğ
lidc kahwağım bildiı·
uıişıir. Diin ~elırimize 

gelen hazı tclgrarlnr 
da Trrn·kiııiıı .\nkara-.. 
<l:.l ikametine lliikt'ıme-
timizct~ miisaadc edil-

di~ini rcvit etmektedir. . . 
llcrlin 2 - Mosko-

' adan lıil<lirililiyor: 
Türkiye cumhuriyeti 
Trockinin Tiiı·kivedc .. . 
ikamet eımc!"inH mii
~ade ctınistir. Ynlnız -
sabık komi~erin ...\uka-
rada Hu~ ~efareı bina
~ııu.la ikauıeı etmesine 
ve sokPğa t:ıkukc.:a 
kcndisi~e scl'nret me
nnırlarından biri ile 
hir 'f iiı·k poli~ memu
runun refakat ctmesi
ui ~art ~tı.ihaz etmi~lir. 

Londı:a 2 - Dt'''li • 
T('f<\gral' gazete~inin 

lwyanalma göre son 
hafta zaı·f11ıda Trot•ki 

4 

taı•aflal'larııfdan 1600 
ki!'\i 4 kafile halinde 

• 
Sihir' aya nefvedilmiş-• • • 
l iı·. 
..... . ............. nıı·············, """'······-···-··········-.··.·.-•• ••• .......... ·.::::s= ..... ::ı.............. . .......... .. , ····-·······--···-·. 

ii IDJtl'.fü&lf©1 ~'MılllliıU li 
-...._ ........................................................ ::::::::::::::::::::::::::::::ti ~-··••••••D••a••••••••••••·········-·--········••••• 

Hazreti Süleyman zama~ 
nında geçen bir facia 

- - - ... ---- ......-- . 
JJevgan1herin karısına aıt 

., u 

11ıczar nıc,-(laııa çık111ca 
1ıel<~r anlasılelı-? 

~ 

' · ,. 1.• d . d 1 i\lıqr ı:;azctalı:rindc ııkundujtun:ı gi>l"c "mı 5 en :ırın :ı y:ıpı an 
a:.arı :ııik:ı taharri\ aııııda l lıı;ffctı :-\iilc m:ınııı ;.:cvcclerindcn J\loti 

,\fari,in ınt.'%arı hulunınu::-tur. Bu mezar ıı;ayet mu~anna olup içinde · 
kı) mctrnr mlil:c\ herler doludur. Cenazenin ~anında hiaat Ha~reti 

~life~ nı:ın tarafmdan \ .ızıltlı~ı zannedilen hir pat"ı)ıncn bulunmuştur. 

Bu par~iınıcndc mmc,·cl'fi) enin nwıhctlcri kanlcilım:kteclir. 

,~c~ık:l\a h:ıkılır.;:ı ;\loci .\laıbin bahası kadın Ulmcden üç ar 
mukaddem \ lı:-ırdan lıir çok hcdiych:rlc µ;dıniş \ c Si.ileym:ını tah

tan dii~Urı.:rck ~lı-ır hiikliınd~ırı n:ımııı:ı salraıı:uını :.rnpttı teşebbüs 

c\ Jcmi~tir. Bu adam hir ıı;ün kızıııa ~lılc)ın:ının içc..:cği içkiye zehir 

kn)nıa-ını t:mrcımi~. ı\loıi \l:ıri .. bu ı.;mri \apıııı.;;. fakat Siılc~man 

zehirli içki~ i içel:cği :.ırada ban..l:ı~ı elinden kaparak kendisi içmi~ 

'c vcf :ıt etmiştir.. -- ... 
_._\_ıııerik:aı1111 t ütiiı) il1rac1 

~~~~~-·---~~~~ 

Bir senede 4,000.000,000 lira alıyorlar 
ı\merika ticaret nazarcti tarafından neşrolunan bir ı~tatbLikLc 

J 9~8 ~cnc,i ilk on n) ı zarfındaki tiitün ihracatının miktarı giistcrif
ıncktcdir. Bu H .. ikarn n:ııaraıı zikrc<lılcn müddet zarfında ('in J\me· 

rikadatı ;)();'i mi)\ on dolarlık \ c ~iındi\ c kadar hirind mc\ kii tutan 
İnp;iltcrc i:-c ;ı45 ınil)on dolarlık t lİtlİn :.atın ıılınışlardır. 

i~t:ıtbtiµ;c güre en ziyade ra~bcL hul:.ın tüliinlcr :,crt tüti.inlı:rdir. 

"J\cntükki". -Teııc,t·-· '· \'irjiın a,, tütünleri hu mc} anda bulunmak
tadır. \mcrika tLitiın ihracatı bir senede cemcn )cktın (2,18:'i,OOO.OOO) 
doları ~ani takriben 4 mil) ar Tiirk lira~ını bulmuşwr. Bu miktar 
~ı.:nı.:i 5abık:n a nbpctlc ~ iizdc 'cdi fazladır. 

• 

ETİBl3.\ ı\ll 1 L\DE\'l~'I' \'!·: T.\ \

\'CX cı·: .\liYl·:i~DE~: 

Bu per:;emhe ak:;anıı Vl'riked, 

olan balom uz nrnhalifeti ha\ a dl)

ltl\ bile i.;':ırı ahire hc!J;in tehir edil-
"' , 1 l 

mi~tir. 

lstanbul Ticareti Bah-k:.\ı·a nıani olaeak hic· . 
hil' lt'dbir iUihaz c•t-
mt•mi~ıir. 

" 
~~~~~~-~'..'!!~, riye müdü_riy~tinQen: .. 
:: Opera: Kohcn \ e Kelli Bu< uk i Jer :: Karadeniz buX-azı harıcındekı kııcr tluba:o;ının mev kııııtfcn Bm·sa. ,·ahaneıların :1 J \ •• ~ b 

ii M 1 k ~~~imle g koptu~u bahriyuna ihin olunur. . 
c·ol zh ar(•t Nlilecd\ ı. e e : ... Abus 5: J-...:...~--~; ...---:----:---T"r------:-~ 

:: Majik: :\~illetin R~hu si J)(\v·l("t clcıııjr v·olJ'lJ'l ve lı"-.. . 
bir s.-ltiı· olmak itiba-• 

!r Asri : Kutup facıası ii ,1 , C 

'==========::::::========================' 1 n aıı la ı·ı tı 111u111 i idaresi nd cıı: ri1e ht")r s(;,.d,~n r,, el . " 

~··len giden yahaıwı- KANSl~LIK 
larıu gHzleı·iui yıltlu·-

k 1 • . NÔraşt~ııı: ı aflyel vi' Ch\orÔse » rna ma : oı.e , 'e~aı ı ı 
ıaaklh e \ c sair nıiih- benlıslz\lk tein v.egtne deva kani) 

' • • • • thya eaen tlmoeloblnll Der!tn rt·m ıhııva<'Jar ıçın , 
... " • rubudur, ~n muntahln •tlbba 

•>1 wn ycu bır taı·ı(e tat- "' 
~ • • u_rafınclan tirt&p '49ttm~ 

l laydarpa~a \'l.! Derince limanlarındaki antr~polara \ aze
dilccck e .. \ atlan alıııac.ık Licretlerc mahsu~ olmak \ c ı-:3-29 
tarihindcı~. itibaren tathik edilmek iizrc ( 1004) ıı um aralı 
mm akkat fc\kaladc bir :ıntrcpozaj t:ırife!'i Jhda:- t•dilnıi~tsr. 

Fazla malutTtat almak veya bu tarifede'\ tt:darik ctmcl\ 
btiycnler ista.;;iyonlar ve anbarlar mlidürHiklcrinc mlircu:aat 
etmelidirler. 

Umumi jdarc 

Yanlışlar 
Mağaza levhaları imal 

lügatine göre 
düzeltilecek 

Yeni ) azı ile yazılan 
mağaza 'c ınüe!'\~cse 

le' halarmnı iıuh'tsı he
nıen k;\milen yanlı~

tır. Hatta en doğru • 
\ azılmıs olaularırnln . , 
hile, kiit•likte oba, hir . . 
hata güze ~~arprnakta-
d11._ Bu yanlışhldal'ın 

ck.scris.i «1» 'c ((İ•)l('ı·
dc \e 'alıut ((.r )> ile .. . 
(<(» lardadır, «Haht;e» 
kelimcı-:i, ah,lekscr 
«lmğ~e» ~eklinde ya
zılım~, miiı·ekkcp ke
limeler avrı, avrıl-. •· 
ma~ı l:\zım ~elenlrr 

' 
de birlikte yazıJmı~tıı·. 

Emanet ) apılau t.eıt

kitlcri uazarı dikkate 
alarak iıuhhn yaıılı~ 

le' lıalaı·ııı imh\ lügati
ne göre diizeltilnıesiııi 
kararlasııı·nnstır. Kar 

" . 
. f ırıınası dm·uı· durmaz 
zabıtaı belediye uıc-.. 
mnrları mağaza sahip
lerine ıe, halarının im
h\ yaulışlaı·ınm diizc'\l
tilnwsini l•~hliğ etle
c·eklenlir. ....... 

104,458 
1lliltet nıekıcplerine 

"'İdi111lfı:i1.1 <~rlr>di . ' ' . 

diiııki 'aziyt~te naza
raıı millet mekteple
rinin en veni islatis-.. 
fiğini 'licuda getfrıniş-
lİJ'. Te~pit olunan son 
rakamları yazıyornı: 

l)m·snııc a<lcdi:2600; 
kadın talebe: 5().J.90; 
erkek rnlehe: 4'7968; 

tdt•hc It'kiınu:104-1:58 . 
Bunlardan haska mil-. 
lcı (lt'r~aıwsiııe devaın 

etmeksizin imtihan o
la n la rda tahınincn 

10000 ade<liııi Jml
mu~tur. Hunlardan hii-• 
yiik hir kısmı mu vat'
fak oldukhwı iciu se-. , 
hadetnameleri Y<•ı·il-

ıui)"ılir. 
~ 

Ferah sinemada 
Serenat ve çılgınlığın 

bahsı - ayrıca 

Mükemmel variyete 

Bandırma ~tılh hukuk ha
kimliğinden : Bandırmanın 
l lacı Yı1:ıu[ ınahallc:-:iııdcıı 

Canbaz J talil kcrime:-i Fatma 

T J:mımın terzi Emirzade l Jıı

lil ı\ ğatl:ın ~atın aldığı 1O1 
ar~m 18 parmak ar:-<L iizc

rinc mebni bir bap hanenin 
yirmi ~en eyi m iitecaviz tahtı 

ra~arnı funda hulundu~undan 

bahblc t:.ıpw:a nrnaıneld kay
di~ e:-inin kra!'.-1111 talep eyle
mcide mezkur mahalle mül
kiyet iddia:-mda bulunanlar 
olduğLt takdirtlc tarihi ilıln
d~tn itibaren bir mah zarfın

da Bandırma sulh hukuk ha
kimliğine müracaatları i1an 
olunur. 

Eski kış hatıraları 
(310} kışı nasıl geçriıişli? 

Haliç kıyıları donmuş, ge 
lambalar yakılamadıgınd~ 
İstanbul .z.ülmet.te kaırrııŞ 1 

l\ışın bu sene ı>ek 
~iddeı.le hiiklim ~ürü
sii, insaııa eski kı~lar1 • • 
hatırlalı) oı·. Acaba 
eski biiyiik kı~lar na
sıl ~er.erdi"/ Bunu hie 

• J .. 

uwraJ" etliuiz ıni? EAcr 
neucscıııı \e hilmi-~ .. 
yorsanız, aşağı <laki 
satirlar size lstanhu
hın eski, sayılı kışla
rına, tlair iyi bir fikir 
\ Cl'CC(' k tir: 
Yas.hlarımızııı lıaı ır-• 

hulıkları son bü) lik 
kı~, 310 ( 1894) da 
olnmstur. O sene k:\-. 
ııunu~anide ıniithis hir .. 
borayle kaı· yagmış, 
yagan kar 15 giin 
Yerlerde kalnııstır. So-., ~ 

ğuk pek ziyadt' dii~mü~, 
kıyıda bulunan sanclallar, . 
huzlar ieindc, oldukları .. 
yel'(lc kahrn~lar<lır. O 
\akil. lı·annaylar alh . 
olchıklar11ı<lan lıavvan-. 
laı· karda i~lcyt•ıııc
ıni~ler, tranıyay se
ft'ı·Jcri tatil cdilmi~r.iı·. . 
il o ğ a ziçi 'apurhu·ı 

k:'imilcn yarıdan eark-" ,, 
h ol<luklarındau~ iı-:kc-
leyc yana~nrnk it;in 
bir iki saaı. uğra~nıak . .. 
lüzmı ~clmi~tir. Hele 
tiJ>ili Jıayalarda 'apur
lar hiç i~liyememi~
ler<lir. Buuuıı s••l>elJi 
pek gariptir: Eskidt•n 
kapı.an yeriuiu ell'afı 
c aınek~\nlı de ğilmi~. 
Uiimeuci vapurun kıt; 
tarat'ıuda buhınuı·ınu~ 

~ 

ve kaptanla diimcuci 
arasın ti a nıulm' «1rc 
horu~u olmadığr iein ·- . 
kaptan el kol işarcı.ilc 

dümenciye v apurlm 
haltı Jmı·eketiııi hildi
rirmiş!., Tipili h~n a
ha' a 1 ar <la d~limcnci 
kaplanın i~aretlerini 
cr(iı•miyece~i iein, hiz-~ ~ ,_, . 
zaı·nı·c Ypur S('f erl<~ri 
ink.ıtaa uğı·aınış ! .. 

,.iikeh\ nahı:\liyc, a
rap at.laı·ımn ayakları
na keçe sar<hrtarak, 
üyleee gelıııişlerdir. 
Fırınlar ekmek t•ıka-.. 

ramamış, nıedrc:-\f'lt'I' 

halle tcmamen ka 
dolmuş. Kapıları k' 
paııaıı yahudilcr e,I 
rinde, adetı ınahP' 
kalmıslardır. Hll .. 
tH~denheri sık 51 

'aki olduğundan, tl 
rk(•eıuizde (kar kHf)1Y 

sm·dı ) tabiri ıue\lk 
tur 1 ll UŞ tur. 

Selıirde elektrik 01 
" -ma<lı crı icin ve tekttl 
~ ~ 

lun agazi laıuhaları 

yakılat)ıadıgındmı, ge
celeri lstaııhul dehşe' 
li bir zulmet i~iıı 
l\ahınstır. 
Koı ı ;~ulaı· biribiı·iı. 

nınsamha fenerle gr 
dip" gelmişlerdir. fe
lcfon da olmadıgırr 
daıı hic kimse biribİ" 
riııin ';lzi veli nden Jı8# 
heı·dar ol;manıı~, ~eh .. 
riu iHcsiııde herh;iudD 
oturan akrabalar, ~ 
Ye dost.tar mcı·ak ,·e 
iiziirıLii icindc kalu11Ş" ., 
lardır. 

O e~ki kısla, hiigüı• 
hie akla ;elmez bit 

.. t...i 

huhran <la bas gfü;ter .. 
- ' 

ınisl.ir : 
S·u~uzluk ... CesıneJet 

donnnı~, 1ıf'r ·e,'dc de 
o zaman lerkos olnıa' 
tlığı iein <lt'hsctli bit 

' ~ " 
smmzluk hi"ıkiim siit .. 
mii~tiil·. Eski<leu ~ .. 
kah;r mesin tuluıulal'l3 

• 
('Csıuelerden !Sll taşır' 
lar: , e bu suyu yere 
crföuiilii klit>lere kO"' ;... 

varların ıs .• 
· Soura iiipfüı !'IL1) 11 

ın as rahala1'la alınır, 
kull;uııhı·nırs!. Bu bİI .. .. . 
yfık, kış sanki ]un est' 
ni alamrmıı~ gibi cı'"' 
ı m.;i sene de pek eı'"' 

ken, Kasunda ha~IU" 
mıs, a~:.wlar<la, uel>il" . ' " 
t.au.a chemiyelli haS'l .. 

• 
rı mueip oJnrnştw·. 

Eski kısların haU" . 
J•alarım okudunuz. 
.Aı·tık hükmed~,hilif' 
siuizki sinıdiki kr~h•r 
hiele eski ki~lar kındar 

Q " 11ir miithis de~ildiı·. ' 
t\lektiı~ik~iz: ekmeksiz, 
~u~uz, 'Psaiti nakliye .. 
siz, ha~ılı bin hir ıuah"' de fotla dağııılnıı~ıır. 1 

Ötede hcı·ide so .... "uk- rumiyet.Ie dolu lu~1<ır ,.., k l . . . nir a ımza ,uctırınız, v tan doııau ada mlaı· da ·, 
de ~imdiki kı~Inı·1··' 

gürülmii~tilr. J lerlı.alde halıuı~e ~ii .. 
.\ H'upa ile ıuiina-

k .ı kı·e<lfwcksiniz! .. 
kal at 15 ~ün a ua r to:::::::::=::::::=:::::=:::::::=~ıı 
iııkitna uğı•anıı~tir. Meşhur şair • 

Yağan kar sokak- f eref ·ın eserıerı 
larda 2 metreyi bul- V 
nıuşt.ur. Hele . yeni Eski harflerle 
postanenin tll'ka~ıuda, . l d ıktı 
evelce 1,2 ınetro .~ıt~p ~a ın .e çr,ll•) 
tlarhğnıdaki yahu- lcyzı yen: (Vakıt yu 

Flatı 125 kur~ dilerin oturduğu ıua- o==::;:::::::=:::=::=:::F'" 
1 



• 1Tll 
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t ........... ~ ...... ··~·fiüliW®rr··filfünn~;ınrrı;;n~·~··· ··· ···y-·, ···· ") 
... Keaner .. ·ne<Ien··«ıaı-m-:···dörl .......... ~~· 

ayak .... stüne d'"' şe r? 
x . Biz de onlar gibi olamaz mıyız? 

(] .. odıl~ri nereden ahlt'~amz atınız \eı·e lırp 
<Wt 'l\ ak .. . 

ı~ k '· ' '" tü düşerler? Bunu hepilniz biliriz 
{\Ut S<11Wb', <l".. k l k }) , 1 nu uşunıHe , an aına a \. mnza 

..t~· rn 
'. · ez. Re<lilerirı daima ayak iistii dü~mt_\IC'-
ı·ıne ~P 1 • 
1 . • lflp adulelt ... rinin o sm·etle tanziın cdit
ll ~ oh k. nası, hu adeleleri harakete getirmckte-
1 ~·ahuk!u"-Iarıdır. 

niı· k :ıd' . ti' d ( 1) ı peuccreden, damdan, dın ar ii -

l ın en ııe şekilde olursa ol un atınız 'e daha 
l\\V•td·1 'J 

\' ' .. ı en döner 'e yere ınutlaka a) akları 
1lCPİııe d" . . 

uoı;er. 

ı Aliınıe.. eliyorlar ki insanlar kc<l'nhı bu sır- gibi a~ akları i"ısllinc dii~cbilir. l\t ... di ~l~ rlaniau 
'tın .. .... • 
f. . Hgrenebilirler e onlarda )Cre ay~kları heı·j huna alı~mı~ olduğu ic;in onda n)a\. ii~tli 
ı1.cı·ıne diişmcyi örrrenebilirler. diişmek hi•· ~c' ki tahii halini al.mı~ıır. Biz n· . li ~ 
d •zııu adaleleriıni7.in kedilerin adaleleri ka- huna ah~ınn:d1ğumz i~in onun ]\a<laı· kahili~ct 
,,aı· lhu işe hazır olmaması icin seheı> yoktur. gö .. tereme) iz. 
\lan 1· 1 .. • · 
tak az ıanclerde yük ekten atlayup havada Aya~ınız neden uyuşur? 

la ntar .... k k .. .. .1i •• •• • l' k 1 . . . .. . l H: ı . <le d.. n yere aya · u .. Ju uu ... en, al uzerın- ynşu >n· mw uıeruıe l '\"ınul.\ ,,11· taz-
oıı~u canhazlar aörmivor muvuz. nu isiu ). ·ik '· ·aıu11:uım >ıt>ıict·:idiı'. ~ı.\~t 1:\ a\, a,ğ11ıız 

· ırrı -r • ·· · 
1 .'- 11nağın ~iil'atlc hnreketiudedir. iizcı·iuc uzun uıiiJdN ''\ \altut koluııuz iizc~-

. llr'l 
11 ıar ı ıal c ~· lı i ıı an da ılı ıııağırn , a ıla l:i t ıııa ı·p ııc ya ı a r'n ııı z ny ağı ııı;. rn ; a kolu ıı uz 

t::a:::::~~ ~ahuk lıareketc f{Cf İl'ehilir~n ocla kedi uvuşm·. · 
"••••::::::::-..... •••••••••••••••••••-n•••••••9" •••• ••-••••••••••••··--·-•• • •• !...... •••• • • ••• • •••• • ••• •• •••• ••••• •••• •• •• • •• ----...~ ...... : ..••..........•.... -·· ............... :ı ...•.......•.....••...•••..• :11.n ......... :ıı •••• :.:.::ı: •• :anıı .ım •••• cııı:m.r.:: ••• ı •. ıı •••• :ı ...... :. •... : .• :11:1.:11.121 •• 

H riicfi 11\c&.Jh~lf l~ır (~~!)~~!)~!~fö~~~!~füpJ~!.~~) 
Mesken bedeli 
verilmiy mUf 1 

(Dundcn mabad) 

Ueıai cinler al<hlar, :nlar<.'c.l, SP-
o • 

uelrı·ee lıapsrtıil<~r. Jlie l\iıııse he-
ni şirnd i~ e kadar hu nl } rın °'limlt~n 

1 uı·ıaramadı. lleı· gt•lt·n bir kt\)'(\ 
dayak ) İ) iııeP erh ... si µtin ı\a.:;ıyor
du. Jlil\:1vem hak na~ıld11·. . 

Ben hir nJ\şam Eııdiiliis pad;~a

lımuı oğlil•~ eYlcniyordutıı. Ou ..,t•

kiz atlı aı·ahama km·\ılmu, ghler-
~ .._ 

kcn hiı·denhire yedi \\\( ~rfik açıl-

dı. i~ihden ~ıknn hil' ~jl!Pr heııi 

ara hamdan kaldırdı. nm·iı) a ! l'lll'

(1i. i.1tP u zamandan h '' i burada 
nmhpusum. İlk· defa mukaycmet 

,gö ·tm·ip sahrcdl•n 'P hchi onlnrın 

·\llr,rindcn knrtnran SC'tl olduıı Ar
hk · ıılsııh b,1zuhlıt, Mhlehlcn l ur
tuldnm buhmum saravılm dilmııe-. 
liyim, iz de arkaıııdan ycJiniz. 

!lu :öılcl'i ~(h·lpr ~ih lcmcı hir-
• 

den hirc kız . hha. 111 gHziindcu 
kayboldu. .\hha · kendi ·ini gene 
Pski faWı· elbiselerile eski ~arovuı 

• 

- ---- ·- ----- . - . --· 

lpı·iııi ~i~ <li. .\il ın arah[lsına girr-

1''1k . anı~ m knp1~1 önüde ~ ıı·tıl\ 

PlhisC'lrrile duran .. \hha~ı gördii. 
Kız .. \hbası lı<'mcıı tanıdı. P~u.li.._a

hnı kızı araha~m1 dm·thu·dn. 
l\oeas1 olurak .\ı·ahi ·ınn padi· 

~nlmıa dündü; 
- n·r miitldet C\'CI C'hııa~ <'Pk

mccenin nnalılaı·ını I rn llC'ttim bir . . 
) cni~ini ~ aptırclım. l~'akaf. .. onra 
tekrar eski mıahtaı·ı huldum. ~rnı
di hungısım kullaumalıyım't di) e 
sordu. 
Arnhi~tan (Hldi~alıı \la: 
- Elbette e kisini ktıllanmnlı~ıu 

dedi. 
Padişahın kızı Ahim ı eli11deıı 

tuttu, pad1..,. alıa ıgöl tcrui• 
- İste size s<.h·lediuiın c ki 

~ ., c 

mıahtardau nıuradını budur. Deni 
tek.insiz ..,araydan kurtaran yi~it 

dclikanlıdu·. Ben ona öz Yerdiıu. 
izcle bnşktl bir kızla C\ lenir iniz. 

!-r Hrıısız oıı ~aı~ı 1 
~~ald (6) 

(500) bin İngilb:e 

Berlinde 

Kom~nistlerıe nıöıBlleme 
ff ô~it annrş; 'i&inıle .. -flabibullahı ktmsc d;nlemiyor 

Çaımdnki lteUc11 ter- hnralwlcı·i iisliindc bııltln. Xc ya
hi~ <·si kul'~una th\' aıu pıp yapıp hu dilhcr kızı hulmnğa 
Pdc\rı hh· numllimdPu kaı·ar , urtli. · 

A1·ahLtalı )lt\.dişnln lrnyı•ctle bu 
iisıii lm'ıiı yırtık genci süzdükten 
.. onra kıza: 

ı~d •atrnı 1t 
ll'ıea, ~a, 3 {A.A)- cı:Sund:ıy tf .. 
•l>ote<Jıı aJ!etc f sabık Kıt)'Serin 
~er la\ıh~• sarayındaki en gü
ve 5()0 ~tr~an. ~!tısını gizfice 
bJJflıde n ıngılız lirası müka· 
ltıeltedj~hnış Olduğunu ifşa et
~ bi)Gk B~ haber AJ:ım:mya
ıı Cfrııiııtj bır h~uts1zhk tev· 

" r. 

~orhaA";u~a Kıı 
llıt11ıt4111 • ( A.A )- ltalyanın '°i-. d Yerlerinde yeni bir 
lu~oı. algası hükumf erma o-
&., 

Bir çok kişi yaralahdı, 28 
komünlıt tevkif edildi 
Bcrlin, 4 ( A. A. ) - Polis 

umumi ıınmnyişlerin men'i ka
rarına karşı pro
testoya kalkışmış 
olan koınfınl t 
gruplıtrını dağıt· 

mıştır. Amele 
mahallerinde müsadcıııeler ol
muş ve bir kişi ıuccrulı düş~ 

htüştür. 28 komünist tevkif 
otunmuşftır. 

l ll ~' satırlı l>ort~ vapuru battı 
ı?e""k•~ ( A,A ) - Brenden 
( llt._. ~ <>la A lta11anın 11nl erlılftı harbiye telli 

- oqıer) n lman bandıralı Romtı, 4 (A.A) ....... Ccııc-
lıaıi"dt ha Vapuru lamanın met- ral Bonzcni ha ta ve miL ta fi 
rettc~t tnu~ır. Dalgalal' mli-
aJıp (riif.1• teşkil eden 25 kişiyi 

~ 1isaarasıo~ı 
'ttııı J>-tıt.ıının fstikramı 
ı) n için 't·ı arıs ') ı ı af yapıldı 

l'tı:tı· ' " (AA 
}·' 'Y<> llaı· · ) - Romanya 
'"rıı ırı N I) 

1 
1ı rtıaıı · opoviçi ile 

~01tıatlb Ye nazırı M. Cheron 
rıı ... ·ıa Par 

''
1<:'<1 v asının istikrar etti-

~aı.i.tcti e Ronıanyada iJ.-tisadi 
ıtij5r 1 takvh· · · . 

,.,na,1 • 1 CM ıçın akdoluıınn fiu eyı . ' 
llluaıncı ıınıa etmişlerdir. 

Cencral Gualticini nin yerine 
umum crk:lni harbiye rci li
ğine etnyin edilmiştir. 

Dadlmarlla lmJı Parl.te 

Pari 3 (A.A.) ~ Frnn :ı 

rci icumhuru l\1, Domcrguc 
hu sab:ıh Danimarka kralını 

kabul eylc:ıni~tir. 
Frıuuada Mt kOMCinnllı melt'u• ıada 

Paris, .1 (A. A.) - - Put~
rıux., dairei intihahircsiııdc 
icra olunah intihapta komii-
ni t namzedi kaırrnmı, rır. 

Çek rclılcumhuranun cvl yandı 

. Prnğ, 4 (A.A) - Çcko -
Jo\ak rci icumhurunun ik 

Para içiıı be· kabul edılecek yeni 
Ve () ır esa 1 
~ •nırl'olJ • s ıazırlamak mrtgahı bir yangın ncticc .. in• 
ba lfıı tcın arının Yeninden in- de kı.mcn hnmp olmu,tur. 
ır iıu1cr 111 

eylemek maksad'I i111n h.trld7e -zm Bldl 
tc(fir az akdine ı e 

Kralın kıtaah ıchrc 
girmek üzredir 
Berliıı, 3 (A.ı\) -.. Peşaverdcn 

bildiriliyor: 
lngHiz tayyarelerHc Kfihilıicn 

burnya ğetitllcn ecnebi sefaret
leri ıncııstıbini Kattildc karışık

lığın ve aııarşisiıı her s:ıat art
tığım haller vcnyorl:ı.r. Blfnôıın 
dolayı evlerin bir ~ğu i~lndc 
oturanlar tahkim edilıni,tir. 

Dukaıılar kapanmıştır. Kıtlık 

ve açlık tevessu ediyor. 
1 labibullalıın seferlik emrine 

icabet edilmemiştir. Avnesi ise 
ç.ılıp ç:ırptıkları eşyayi alıp 
dağlara çekili}'orlar. Kabilin 
sayfire 111a.h:ılll ölatı (Prngman)a 
yetişen Ali Alıfncdfıı K!iliile 
glrerl<en az mukıtveıneie tcza
düf cdccğl tahmf11 ohıhnyor. 

Ecnehiler1 böynA tqıyorlat 
Lorıdra, 4 (A.Af cı: Reuyter » 

Ajansı bildiriyor: 
İki tanare dlın ktıbilden bir 

takım ecnebileri getirmiştir. 

Bunlardan üçü almandır. Peşa
\'erdcn istihbar edildiğine göre 
mecburi olarak Efganistan top-

aldtğnuız hir ım•"tuı•- ıtızı takip cder<·k Ftt. sulıam- ize aittir. 
ta denilh. ·oı· ki i 1 k • 1., k nh:. ·e cevaı) \·erdi. 

nnl .. aravmn git (WP tı. ı a at c·c- '' 
ftlanrif \1 ek:llctinhı · " Kız AhLu a gitti. 

hirnl<~ p~wası olmatlığı i~iıı yay::m 
hlhnı,t.aki "mrile kur~a llundan soma İi'a l1ltaıu muh-

gitmcye ınccburdu. bıhıh i<·in ('Ok 
11 .. am edil<•rek menm- iirdii: 0 

" teşcm iJir dü~iinle kizım Ahha a 
l'(•h ~füıdt ... rildik. Ihı hlmsı nvhu·c~ı h ·khwen kız yer<li. Arabistan padişahı çok Mi-
yiizdcn ı.am maaş ve · 1 • ecnaıl bir adanldı, kıza çok ~iizel 
mrskf•n 1wt1t•llt•ı·iui al- nilmyct. gtıHneycreğinc ıiikmcde- '•ı'ı• J•el1ı',·c "o"ıılleı·dı·. hlıııdarl. <>ııra 

ki - l. rek kendisini i~lf'vt•lı .A ı'nhi Htrı ı • ~ u 
nm ı~ınnz ıeap el- ,1' 1 ·ı · 1 · 1 Ahha~la kız h1 ut ''E! IJahtiyar 
nwkle ve hizimlc he- jlnuı._t\ n e nı._au alH '· 

)) .. ..... .. •• 1 . 1 11 . :va~adılar. 
rahcr• kur a dcvaıu u~tm ~uuu l\IZ ~11·ma ı c usu- · csıun 

- lkiuizden birini tercih etmek 

···~•ı·ur.··············n-····ı··mıın:·······t:··-······· ················nıır. ·ı::::::::::::.-nr.r.::::::n::::::::=:::ı::::::::::::::::::::n 

eden (45) arkodaşmnz H ..... a ...... l ... k ...... e .... k .... m ..... e .... k ....... p ....... e······ş····ı·n··de Ceı11a.l H_i1_s_ı1_~B. 
UH\,ken iicrctlerirıi al- _ 
11ınkmd11·lar. Jfallmki ---'-"-'-"-=ZEN~· • Ankaraya donuyor 
Ku._·tnmoun muhaschei Korkmıyın diyorlar: Şehirde 2 aylık istok un hıhtclit ınubadelc 

var1 fırınlara mevcut vesaitle un taşınıyor komLyonu Tlirk baş 
Dün bir çok dükan ve ,-;:_' - zabilayı belediye memurların- murahhn .. .J Cemal lliis-

ğa?Jl:ır kapliıımıi ve tıcnıen d.m hiç birisi orfad:ı görünme- ııu h~y bugHh A tıkara 
hemen hiç hir <1lış veriş olma- mişlcrdir. treni hnrf'kHt elliği 

hıışttr. Oün en çok ziyaret İl~i aylı~ un t•ar takdirde Ankaraya gi-
cdilen diiküıılar ekmekçi ve Emanet, diğer taraftan mev- dccektir. 
müskirat diikanları olmuştur. tut bütün nakfiye v:ısıtıılarıııdan il · · k·ı· T 

l>Jlhas a h(.fr fır111ın ünü vüz- nrıcıye ve · ı 1 ev-

' 
d 1 k ' ~ istifade ederek fırınJara Un gôn-

hu~u~h ~i ırıiva IJuı•ada • n ., 
mesken tedariki mcc-
J,m·h N ilulf\ de~11uıi-

• 
..,iz gihi mcskPıı bNIPl-
lef'iıııiz veı·il mclıı ek-

\ nsln lllOl Hl a a fiCfl - lerce halk fartıfııtdlltl isHla edil- Jcrıııcktedir. Şimdilik Un ve fık l\fi.,(iİ hey il ~ 11 .. 
rağına inmiş olan iki inglliz lnrı he.., lira kira tİ('f'eli- miş ve bu maıızıtra t~ha!t er- ekmek utılırluıt yoktur. Fakat Unn scfiı•i 31'H 111da 
tayyaresi hakkında memnuniyet- ut• mukabil hurutla(15} kenClen [!ece geç \':ıkta kadar fırtına üç dört gün daha de,·am tema lara devnmedil 
lıalış ınaluınnt gelmiştir. devam etmiştir. ı d d 

1 ----- - - Iiı·a verrn hn mual- ettiği .ak ir e, yolar kapanarak ıııektc·•ı·ı· •. rfirjn hPk-Fırıııcılar da f ırs:ıtı gırninıef fırııılarA un se\'lcedilememesiıı- u ~ 
İRTiHAL Hmlm·m ~ikth·ctleı·i'1ok bilerek istedikleri şckit \e ııok-

• • " · · tlcn korkulmaktadır. Suleymniyedc sakinsabik yan..ı haklrdır. sarılıkla cJ<rnek imal E:tmışler . 
lediui tal irnat hugii11-

t"ı • 

1 • 13u it'l· tcalluk etmek- Tahran, 4 (/\.A) Jrnn 
r.c'l{lra ve ~ f ~ucibincc Paris, hariciye nazııı :\Jirz:ı :cnit cı Ahmet Bey vefat eylemiştir 
1'1lla t aşuıgton . h' i l · r Bu gfmki salı gfıııfı Sulcymani-

ya erzaki askeri ıııuteahidi ha- ve natktan hir iki kuruş ucuz şehrimizde iki ayfık 1stok un 

Ankarada birirtlhal satan Ak r y gi~i fakir mu- bu1lındujtiııdaıı, niün!ikaldf t~ 
lıitlerdeki fırınlar hemen 16,30.:. h1ln edildiği takdirde uıı ve 

leı·de geJeC'cğiıhlen 

fı.iizak.N'at~t de\ anı 
olnua<~aktı r. r CQavrı Pıyas:ıla - Ehiılka ım ırc en mc ve nt 

<Jn .. _ 1 ıncvk · '-'ede deve oğlu yokuşunda kt•-, k ""'•rlık ııııe 72 mil- etmiştir. ~ 
• lıt, 1ahvil;tt 1. 1 Franıe Despere Cc:ıaire fitti in camii şerifdcn saat On bu-

Çl11ar1 a -r- -. Paris, 3 (A .• \.)- Marc~al c;;ukta kaldırılarak yemiş iskcle-

\ukaı·a, 4 (Vakiı)
r rfa n1cb'usn dokt.or 

.He'fct he,1in ı·ef ik~1. ı 

dan ~atıtlıy:ı öaşlarnışlaraır. . ............................................. .. 
fml:ıb'alık husule getirın :terıir. 

Odun ve· ltömür nl ıah·ı-ııı- I"ranşc Dcspcrc tdti:;-CC bu- sinden Eyubsultana defin edile. 
li· ır1.:__ U ı ı ·· b ·· c · cektir. iı·lihal ctti,cenn.ze me-"' ... ~ ~ • • • unma" uzrc Uf.,'1.ın czaırc , _________ __ 

t):;"' i a11c:1. Çocuk lcu b hareket ctmi~tir. Tcpcba_.ıncla •ı rasianinde 1. met pa~a 

. .. 

fakat ınaaleo.:ef bu vazis et 
bfiv ' r n cvelce es
nafı haraca kesen parl:ık çiz
melefi ve koltukları portrôyfii 

ekttıek sıkfr:Lıı :ısfa (ekilmiye
cekfir. Yalnız h:dlrnı fıç dört 
giınlü • ektnck ihti)•:tcfnt, ihti

yaten, l ir günde lemin efm~k 
isfeıııcsi, fırınların önlerinde 

fmanel bütün z.'lbftai btle
tliye memur1anna odun ve 
kömür s:tfrşiha "ezard Hmele
riııi emretmiştir. KO'fnftr 8 ıfe 

tO kunışa satılmaktadır. 

Su.tııu,ert ~ r an -•. • ..•• - ..... • ... h•••• .. ••••• ............. -....... Şanzclize Birahane inde l 
QPru ~bay, .. (A bu Y&ltyor dair deveran eden bir lıaber B k .. 1 ı ~- vekili, 1 iya 'fili (';; .. 

k'1rlJa fluıı in~, . ~·) - Bır üıe1lne Broda da . bit takım a us rııhur haşkfüibi 'f t•tf ik 
~ it d lnı tnunasebetife kargışalıkfar olmuş ve bu esna• 1 ' 1 1 

fll.~ ek. iizre bi t k 'O ti"wfu" mezey1• he'-· \'·C uw } US< r ıazır 111 ktld r a nm da bir çok kim 1er m. ecruh , wı ı;. ~ 
ınımıe 1 l l d 1 

"Y 
0 dugunct ı düşmüştüt. ı: .. •• 80 Kutüftut. ••ill Ht un U ar-

Türkiya Gumhuriyeti Tütün 
i !tanbul b~$ müdür;y~tinden: 
Yarın ela li~, :ı. rırfıntilı tılur t c ~ftitiıtıcü duk nl:ırı k'ap!lf ll1l1tıfüırsa 

mürııc:ı.af edede nnali~ ~ dq~ AarlmızŞ.m pEfııWch<l~ utefilc 1i>.!mum 
, cr,f,nc.:ıı rtıcmurla.ra tebfiğ' tdıfttr!ştit. -

Emanef e narktan ynlmrı J.:l-
aıüf satıldrğı ha.klCııı a hiç 
bil' şıU$ et vaki o(m:ımlşftr 



Cuet..-tsde ~ JUi .. 
ABO~TE ŞARTLARI resimlerin hitan haklan mahf1izdur m 

~ 

Ttrlı nıekteplertı. faydalı .,ıtn 
ll&nlarmda o/o 20 tmdlAt yapılır 

Turkiyede Hariçte 

Kuruş Kuruş 

1 Ayhft 150 000 

Gazeteye ıondcril~ek mettaPlana herine 
. idare içinse idare , yuıya attse ( Yazı ) 

ı~amt konulmalıdır . -
3 • 400 800 
6 • 750 1450 

12 • 1400 2700 

Basılmınn mektupların iadesinden, kıymeti 
mukadderesl7. mektuplara konulmuş paraların 
ka) bolmasından 'c lllnların munderecaundan 

Borsalar 
ı 

ı 

20 
ı 

ı 

20 
2 
ı 

Nukut 
111 a ı 

20 f ran ız fraı gı 
2 il tlyan liretı 

= 

20 ku ıı ç ko - Sim akya 
1 Çen oıwtıı • 'o' i~ 1 , 
l Z 1 tı • Lelıı tan » 
20 Dınar c 'oı?oqla\):l > 
20 B l~ıkn fıaı gı 

ı J ı ta Jspa n~ a 
20 ini re frangı 

l Me ıılı3 o 

Çek 
1 ondra üzerine bir tngillz lirası kuruş 

Nrvyork l Tiırk lıra•ı dolar 
Paris • • • frank 
Mılano • • • liret 
Berlin • • • mark 
Sotya • • • leva 
Brüksel • • • belka 
Amiıterdam- • • florin 
Cjnevre • • • frank 
Prag • • • kuron 
Viyan~ • • • ıılin 
lbdril • • • pezeta 
Va11ova • .. • ıeloti 
Aüaa • • • cllrabJDi 
Btikl't'Ş :at ı.1 kros 
Belprat Tttrk lirası dinar 

Tahviller 
l!tlkru dahili • vadeli • 
Dt11unu munbide 
Jkramiyeli demiryolu 
Jstanbul tramvay •Jrketl 
Rılıtım Dok To Antirepo 
lltanbul anonim su şirketi 

Hisse senetleri 
Jt bankası 
Oımanh bankası 

idare me(ul değildir. 

4 Şubat 1929 

983 5? 
202 00 00 

52 50 00 
48 2500 
'"9 0000 
24 f8,7 
:g 150 1) 

81) 00 
158 1500 
213 
119 

0000 
22 
10 

00 
00 

00 
&O 

113 00 00 
32 25 

780 00 

985 ISO 
049 3125 

12 69-50 
9 4DOO 
2 0715 

18 1000 
a 1450 
' ,275 
2 1 ,, 

•• -20ll 
• 80.00 
• 0987 
• 8100 

• 10 
24 4378 
21 000 

90 2SOO 
228 2100 

981 25 
201 5000 

52 '2S 00 
(8 25,00 
:9 00 
24 12 50 
29 5000 
80 00 

158 7S00 
213 00 
119 00 

0000 
22 00 
ıo so 

113 00 
32 25 

780 00 

983 25 
049 31 ~o 

12 61,c)() 
• 4000 
l .. 
a 

<• so 
12~0 

13,50 

' 12218 
2 8875 
•• 8250 
8 8015 

• • .. I0,28 
3900 

10 
24 4375 
28 00,00 

• a IO 

90 2S os 
225 2100 
1 IO 

• 

• 

• •• 
t38 

13 
00 00 

Ticareı ve zahire borsası 
fiatlar Ticaret born•ı k1Ubnmum1Iıgl taı:afınd:ın verilmlstlr. 

Okkası 

Asamı Aıgar1 
K. P. K. P. 

fday % Çavdarlı 
muııak oo 00 COOO 0000 

00-00 00 00 00:00 
00:.00 00 00 00 00 
4·7 17 3') 17 27 

-UN-
Çunh k loıu 
Eklııtra eklıtra 00 1480 
Ekistra ıaso 

Bırıı ci ~ umucıık 00 1895 
.BK'iı ci sen • 0000 
lkıııci • 0000 

- TIFTJK -
n· nmo 00-00 oooe> ao,oo 
S rt ınablut ~ 0090 0000 

Ankara 000,00 
.Akşehir 000.00 

-ZAHiRELER-
1&,00 
1820 
12 as 

00.00 
4620 

-HUBUBAT-
00,00 
00,00 

11500 
1820 
12 15 
0000 
45,20 

00.00 
00,00 

'tapagı GH yunu 000100 000, 

-AV DERiSi-
Zcrd va 
Sanı r 
Tılki 
Kunduz 

tç rındıt 
Cevl içi 

cifti 0000,00 0000,00 
0000,00 0000,00 

• 2850,00 2350,00 
• 0000,00 -0000..00 

-FINDIK-

1 
000 00 OOU,00 

1821> J\820 

Acele satllık emlak 
Ayasofyada k~\in Ahmet Abut Efendi kona-

81 büyük bahcesile yanındaki Alenıdar sine
m~•Rı "tre arkasındaki kebir arsa birden ve ya 
ayn acele ve nıüsaic fiatla satıhktır. Evin 
iciudektlere müracaat olunınası. • 

f,.pirto ve i pirtolu içkiler umumi miıdürliığiinden : 

126~000 ADET EVRAKI 
MATBUA TABI 

9 şubat 939 cumartesi saat 1 1 de ihale edilmek tizre 

kapalı zarf usulile mlinakasaya konmuştur. Taliplerin muba

yaat komiS) onu k.itabetinc müracaat c.:yleınelcri. 

( Vakt) 111 5 Şubat 1929 Tefrikası: 74 
...,__~·~~~~~~----~~~~~~~~------ ~ 

Sihirbazın kızı 
Mutı:ırrırl: 

l/fJf"iS Löhldtı 
Ba defa ta!D bi: kanaat elde 

ttmıştL Maamafih Boman) ana p.,. 
riste çaldığı galebeye bedel bu

rada mağlGp olmuştu. .Boman)an 

bu sefer onu enselemiş duvara 

m1'•lanın bir yarasa gibi bir 

pancur iıstiıne bağlamışu. Şimdi 

sırrı cldecanek için diter kim

lc!yi bekli) ~:ı-du. 

Delkanlı}ı yalnız bir nokta 

d• şundiriyordu. Ne için " Bo
manyan • avına hücum için ha

zırlanan bir yabani hayvan cav
IJnl -t.nuşb? Bu cavrile bir 

Mötercimlı 

Mehmet Gayur 
kimseyi kabul ederek ondan 

tatlılıkla bir sırrı öğrenmek ara

unda hiç bir alaka ıJOktu. "Bo
manyan. m yapacağı dışarı çt· 

karak sükun ile beklemek ve 

o kimse gelince: 
- Madam "Rusölen,, hastadtr; 

yerine beni ğônderdi. Sandığın 

dibindeki yazı}ı oğrenmek is

tiyor! 
Dernekti. •Raul,, düşündü: 

- Belki de "Bomanyan,. bir 
fl)ısı salisin gelmesinden çekini
yor.. Belki de currua bulr. 
ıuu,or .. 

= 5 Şubat 1929 = 

Büyüt n ya bir çok defa lfln verllea lllnlarla 
hususi mahiyetteki ilblann ucreti 

idare lle karar a,tınlır. 

Gazetembe lu.u.1 ilin blNI eclen JV ı 

H. S. H. dlnat aceat..a. 

5 • • 
4 • • 
2 • .. 
1 ,. " 

1·8 inci sayfada 
resmi ilinlar 

Devlet demir yolları ve liman
ları umumi dairesinden: 

(7) adet alimantaS) on kazanı münaka~ası ı J mart 929 pazanc~i 

gilnü ~::ıat 16 da Ankarada Cmumi idare binac;mda icra edilecektir. 
:\lunaka :l\a işurak edeceklerin teklif mektuplarını ve 1 h50 liralık 

teminatı mU\ akkatckrini ) ev mi mczkurda saat 15,JOa kadar umumi 

idare ) azı ı, lcri ıniıdürHiğune -. ermeleri l.izımdır. Talipler ınünnka~a 

~oırtn:ımclcrini I 50 kuru~ mukabilinde Ankarada malzeme dairc~indcn, 
I la) darpaşada müba} aa komi yonundan tedarik edcbılirler. 

Altıncı büyük 

Tayyare piyankosu 
Yeni tertip Yeni plAn 

l ci Kc~ide J ı 

1KRAMhEU:R 

·-z 
~ MÜKAFAT: 
> 
LÜTFEN DİKKAT EDİNİZ 

Bu seneki tayyare piyankosu şimdiye kadarkilerin en zen· 
ginidir. Çünkil: 

1 - 10,000 lira ve daha yukarı büyiik ikramiyeler geçen 
sene yalnız ( 3 ) tane idi. Bu sene ( 5 ) tir. isabet ihtimali 
0
/, 61 aitmJŞtır. 

2 - UMUM iKRAMiYE ADEDi: Geçen .seneki keşlde
lerde yalnız ( iooo ) ıdi ffu sene tam: ( 3,900 ) dür. Umum 
.isabet· ihdmati de wn: •ı, 95 ( yani iki misli ) artmıştır. 

3 - Piyanko yüzünden zengin olanlann adtdi bu ffne 
geçen senekinin tam iki misliRe çıkacakar. 

Amasya nafia 
sermü:hendiBliğinden: 

Münakasa ilanı 
Amasya • Tokat yolunun 129 X 553, 133 X 99J kilometreleri 

arasında J 9008 lira 30 kuruş bedeH keşfi olan imalau sınai ye ve 

şose tamiratı esasiyesi 13-2-929 çarşanba günü ihale olunmak üzre 
31 .5.929 tarihinde ikmal edilmek şartile kapalı zarf usulilc mü na • 
kasaya konulmuştur. ke~fnamesini görmek iiteycnlerin .Amal)a nafia 
dairesine ve talip olanların da ihale günü teminau kanuni) clcrini 
hamilen encümeni vjlAyeıe müracaat euncler.i ilin Eıtuııur .. 

~ türkiye iş banka;~ ı · 
Sermayesi tediye edilmiş 4000000 

liradır Umumi Müdilrlük 

Ankara 
Şubeleri: 

ANKAl\A ADANA AYVALIK 
KAYSERi 
MEl\SIN 

ISTA TBUL !fRABZON 
tzıtlR GIRESON 

SAMSUN EDRE~llT 

~~k=~ 
Manisa vilayetinden: 

lnegöl • Alatebfr yohınun 2 250 ila 4 X ?50 kilometreleri 
arasında (2500) metrelik tamiratı esısiye intaatı (19289) )ira (!}) 
kuruş bedeli keşfi üzerınden 16-2-929 saat on bire kadar müddetle 
ve kapalı zarf u ulile münakasaya çıkarılrmşur. Tafsilı\t almak 
ıstiyenlerin Vilayet nafia başmühendisliğine müracaatları. 
~~--:1C-.:1c-Jcs:lt.e)C @p•llİ!!!~~a!l9ta•---!!!IB•E 1 Satılık iki. m~tbaa ~ 
~ makınesı a 

1 
SOX80 Ebadında iki tabı makiuesi satılıktır. Temiz resim 1 

basmakta mücerrep isteyenler kurulu olarak görebilirler. IJa
rchanemizde ( H.A ) remzine müracaat. 

o oa oe:-aEa ca .. o~::!!!la-·oll!!!:-~a·~ 
"Rauf,, ün haurına böyle bir 

ihtimalin gelmesi, hemen meseleyi 

halletmesine ktfi idi. "Boman
yan,, ın kendisine bir tuzak kur

duğunu tasavvur ederek hakika

un henüz mahdut bir kısmını 

anlayabilmişti. Tu?.ak bir tek kişi 

için değildi; diğer birinin daha 

elde edilmesi matluptu. Bu kim 

olabilirdi? ancak "jozefin Bal-

samo,,_ 

"Raul,, birdenbire hakikau 

ibate ederek düşündü: 

Evet mesele şu... Mutlaka 

"Bomınyan,,, "jozcfin,,in sag 
oldllğunu haber aldı." Evet geçen 

gün karŞ1sında bulundp sırada 

bütün sözlerinden hissetti.. gene 

yaptığım bir halt." bir tecrübe 

noksanı. Eter, "jozefin Balsamo., 

511 olmuaycll ben öyle IÖyler, 

öyle hareket edll'mi idim? Evet! 

Bu herife, Baron "Gatfrua,, ya 

yazdığı mektubu anladL Ôınu, 
ve "Etağ., sayfiyesindeki hadiseyi 

seyrettilini sôyledi. Hiç bu mek

tubu gördükten ve vak'aya şahit 

olduktan sonra "Kalyostro,, yu 

ve yapacaklarını anlamamaldı&un 

mümkün midir Ve anladıktan 

sonra da bunun gibi pervasız 

bir delikanlının kadını o halde 

terketmesi imk:bu varmı idi? 

Haydi sen de! l~timada bulunduk

tan sonra, •Falez..,in aşağısında 

da ispatı vücut edeceğim mohak

kaku. Evet "Bomanyan,, böyle 

düşündü ve orada bulununca 

"Kalyostro,, yo kurtarmış bulu

nıcalJDa da hükmetti. Sonra se· 

viştiğimizi anladı; Jaem tle ıeçen 

.kıttan beri delil. • Jazitt.in sözde 

Vazı 
(Adler in ufki huru 

· 'mtiazı mlinh:ı.st:rcn \dl 
_ - Çok zaif, kansız \'C iştihasızdırlar. makinc,inc m:ıh us bır 

, •• Do_k.to.r,-·N·e•lııiç•in·b·i·r·ş·iş·e·o·h.··u·n·P·E·ı·rr.~.= v.·.ş.L.·R·C·:B·L···i·çi.rm-cd·i·ni.z ... ,. Sİ) ettir. 
Arzu o!unduj.';u k dJt 

kop\ al:ı.r çıkarılabilir. Kirahk büfe 
lstanhul \ilayeti dcf terdaı'hğından: Adliye 

binasi dahilinde soğuk nıektllat ve nıeşrubat 
satış yeri, kırası 525 lira, ınüzayede 7 Şubat 
929 da def terdarhkt~ yapılac-dktir. 

Satıhk vapur 
lstanbnl vilayeti defterdarlığından: Haliçte 

ayakapı önünde demil"li, msunıat. nıuhafaza 
idaresine ait 1 N muhamnıen bedeli 10,400 
lira, nıüzayede kapalı zarf usulile 20 Şubat 
929 tarihinde defterdarlıkta yapılacaktır. 

Seyrisef ain 
Tnuoa ikinci· postaS1 
(ANKARA) vapuru 7 Şubat 

perşembe akşamı Galata 
rıhtımın<lın hareketle Zongul" 
«!ak, Jnebolu, Sinop, Samsun, 
Unyc, Fatsa, Ordu, Gireson, 
Trabzon, Rizeye gidecek ve 
dönüşte Pazar iskelesile Rize, 
Of, Sürmene, Trabzon, Girc
son, Qrdu , Fatsa, Samsun, 
Sinop. JncboTuya u&rıyacakur. 

5 Şubat Sah günü '.\Ier in 

sür'at postası muhalifet havadan 

yapılmayacaktır. 

ilan 
5 Şubat Sah günil Ayvahk 

sür.at postası muhalıfet havadan 

vaptlmayacakur. 

ı .. •• Erkeğin vücudunu 
güzellefiiren 

ROrSEL KEMERi 
Bedenini

n inceltir 
ve otoma

tik bir ma
saj tesirile 
zayıflatır • 
ususi taz

yik ve tri
kos un un 
son derece 
arnstikiyeti 
ve ön ta
raraf 1 n m 
gayet mukavim olması itiba
rile arzu olunduğu kadar 
uzatılabilmesi sayesinde her 
tarafı tamamen doğrultur. 

( R O U S E L ) kemerini gi
yiniz sizi gençleştirerek, vü
cudunuzu yumuşatacak ve 
şıklqtıracaktır . Musavver 
tarifemizi isteyiniz. VegAne 
satış mahalli İstanbul şubesi 
bulunan Beyoğlunda Tünel 

Kütahya vUayetinden: mevkiinde. . . 
- J. Rousel tıcarethanesı-

20-1-929 tarihinde ihale i ===::ımı•:nm mn111111111=-

Jclzım gelen 19264 Jira be- 1. Ku·· rk 1 er 
deli keşifli Gediz ve ayni :: . 

miktar bedeli keşifli Eme Sençelik plano münascbctile : 
kazalarında inşa edilecek Be yoğlunda 39 ı num arada!i 

Dispanscler vaki olan ten- e p Re M · 
zihlt haddi layik görülmedi- • 

ğinden münakasa kccnlcmyc
klin addile 20- ı -929 tarihin-

den itibaren bir ay miiddetlc 

yeniden kapalı zarfla müna

kasaya vav.edilmiştir. Talip 

okmların ihale kanunu muci

bince tanzim edecekleri zarf

Jarilc 20-9-929 tarihine mii

sadif çarşamba günü saat ı 5 

sc kader Encümcnidaimiye 
miiracaat etmeleri. 

telef olduğu tarihten seviştiğimizi.. 

işte papas bozması bu muhake

meyi yürütmüş olıcakL. 

Deliller deliUerc inzimam 

ediyordu; hadisat bir zincirin 

ukdeleri gibi bir birine irtibat 

gösteriyordu. "jozin,, "Rusölcn,, 

meslesine takılmış olduğundan 

eski fener civarında dolaşmıştı, 

"Bomanyan,, bunu haber alarak 

bir tuzak kurmuştu, Bu tuzağa 
evvela •Raul,, düşmüştü. Şimdi 

nöbet "Jozin,,in idi. 

Sanki hadisat "Raul,,un bir 

çok teemmülden sonra vardığı 
· neticeyi ispat etmek isdyordu. 

Delikanlı düşüncesbıin bu nok
tasına vardıtı sırada,. "Falez,,in 

altındaki dar yoldan bir araba 

,ıörül&ü&üJ yükseldJs •Raf.o 
ande"Lcnat .- hç• beysirlnm 

Kürk ticarcthane,.indc 

tenzilatlı fiatlar 

Matbuatın 

ı~ru~~~, 
ecnebi davetlilerine 

mahsus 
aile balosu 

seri adımlarını tanıdı. 

« Bomanyan »da geleni taımış 

olacak ki, hemen doğrularak 

kulak verdi. 

Hayvanların nallarının sesi 

biran durdu sonra daha ya-.aş 

olarak ileriledikleri işidildi. Ar

ka tepeye doğru çıkan taşlık bir 

yola girmişti, Oradan eski fene

re çıkan keçi yolunun imüne 

varacaktı. On dakikaya varma

dan « jozefin &lsamo » gözü

kecekti-

Geçen dakikaların her saniye

si « Bomanyan > m heyecanını 

tezyit ediyordu. Manasız hecalar 

kekeliyordu. Facia oynar aktör 

yüzüne benziyen yilzü şeklini 

deliştiriyor. hayvani bir çirkin. 
llk peyda ediyordu. ÖJdirmell 

Jüssi ve iradesi •atom v~-

da' anır. 
İlk \azı makine~ 

senesinde ADLI<:R f 
tarafından imal olunmu 

Bütlin dünyada 
makine satılmıştır. 

Türki\•e 'ekili um 
istanb~I, Galata Voyv 
No 7-20, Posta kutusu. 
447. 

· Anadolu -viltyd · 
centahklar n seyyar 
lar aranıyor. 

Bandırmanın Çınarlı 

sinden İsmail oğlu 
Tevfik Efendi tarafın 

hallede kain canibi 
Ahmet Ağa hane:;i, y 
ri~ arkası Memiş Ağa 
ve cephesi yol ile malı 
diğerinin canibi ye · 
mantar meydanı, ye · 
ban Ağa hane i arkası 

cephesi gene yol ile 
iki bap hanenin ar,ala 
mı sene mukaddem 
olu Manokdan satın 
bila niza ve fasıla ı:r. 

rette tasarruf etmekte 
nu beyan ile tapuca 
lei.._ tcsçiliyesinin icr 
lep etmekte olduğunda 
kör arsalara teınelluk 

dan itibaren bir mah 
Bandırma tahkikat h 
ne luwmu muracatl 
olunur. 

/ngiliue ve Fra 
l/ualli nıesi 

Beyoğlu posta kutusu . 

Şahan25 [!] Bur' : 

Salı 
HaJYanlltm bh'leımed 

Erkek: Münasip isim 

Ayhan Pı 
trifrrlJn nasi 

l\1esul müdıir: Ahmet 

sini takallüs ettiri; or id~ 

si tamamen .. Raul ,, c yatJ 
zefin Balsamo .,, nın aşıkıtl 

natıf oldu. 

Gene yürümcğc bac:ladG 

güzel adım atıyor; 

adam gibi öldürme' e hl 

) ordu. Kolları gerili~ ordu. 

mış ) umrukları, ağır, dl 

miıka, em et ebilmez bir 

in Heri doğru "ürdüğu ıld 
başı,, gibi ilcrilc) ordu, 
adım daha atınca "Rauf 

luga sallandıracaktı. •ıtaul,. 
lerini kapadı. Mamaf ıb. 
ölmeğe riza ğôsterıne 

necat çaresi arı~ ordu. 
nüyordu: 

- ip kopacak.. · 

çimenlik olsa b 


