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MANŞ TÜNELİ 
lliedcniye~ ·~i:jk dünyası

'11n bıışarİYıak ist'cıltgi büyük lıjkr
rlen biri · ık Jl.JanŞ rıinclidir. Sen~- · 
lerdcnheri zıı.ııun za~an m~vzu ·. 
1 ·~'ıs olan hu • re~ebhii~· dc hiİ
Kıın Süven ı 1;0;1ı, !';nama kanalı 
ı:ilıi hakikat saha,ım p;irecektir. 
!·en ve sanat • tlstatlıırı i~aret 
hel\Jiyor. Briıanya imparat.ırlut<;u 

TATAVLA YANGININDA. TAYİN EDİLECEK MESU'LIYETLER 
GÜNEŞ ÇIKTI 
FAKAT GENE K'.AR 

YACACAK TİPİ 
OLACAK, 

nı ılar~a komi;,.~ını n mu\"afıl< 
hıı- et, n'ıı d• rhal iki Earaftan da 

lı ik bir enerji klıtlcsiıü lı;ırckctt 

Tahkikat 
yapılıyor_ 

lngiliz sefirinin ve 
Rum baş papaslığının 

harikzedelere 
alakadarlığı 

Cemiyeti 8eıeeiye diln toplandı ve Şehremini muavini Hamit Be) in T 
izahatını dinledi • Şirketin bir buçuk saat su vermediği ve ı a:itavla yangını tabkikah, bazı 

Evelkl ge1.:e yansına kadar 
yağan karlardan sonra dUn 
h11va ai;ılnİış ve akşama kadar 
güneş karları kısmen eritmiştir. 

Mamafl karın devam etmesi ve 
gene bir birin takip eden tipller 
yapması muhtemeldir. Neteklm 
dUn öğleye kadar Karadenizdc 
sükQnet bulan fırtına akşama 
doğru yeniden baş göstermiştir. 

"r~ ktir. \lnıı~ tlincdi ·hiç 
ıu" · ) irminci asrın en bliyü"k 
1 ••el· rinden birıııi teşkil edc

'e tir , lanş tuncllnin in~sı 

mes'uliyet! tahakkuk ehniştlr. ş tlerin ~u_ıunamaması yUzUu-
_._________ ~. den dün bltirılemerolştir. Dolap-

TATAVLA YANGINI dere Zabıtıuıı , maznunların 
vaziyetini tespit için 30 kadar 
Rum şahit isticvap etmiştir • 
Bunların ekserisi , yangının 

~ t: "min ôlunan 
~·•. 'ln i'1p;ıliz !Ta-ıdır. Tlinelin 

'" ılu tı· 58 kilometreye lıali,I!; 
' '"Cakıııı~ ... Deniz dibinden itiba

ren derinli!ı;i de :ıo metro 
t ;ıacakmı~.- Beş senede ikmali 

t.savvur olunan bu tıind, haddi 
%atında fennin bir harikası nlacap;ı 

gibi, ihtiyar Anupıının siyaset 
Aleıninılc de azim bir tahavvtıltin 
lıaşlanı;ıcını teşkil edecektir. 

Şimdiye kadar bu tünelin 
1•~asına karşı en büyıik muhalcfet

lngiltcrc tarafından vukubulmak
taydı. lngilterc asırlardanberi en 

büytik emniyet ve kuvvet amili 
olarak kendini saran deni7J gö

rüyordu. Raktpsiz bir surette 
denizler üzerinde cevelan eden 

~ilosunun demir çenberi içinde 

muhteşem inziva ,, siyaseti en 

büyük bir lngiliz mcfkôresidir. 

Berri Avrupada kıyamet kopsun, 

lngiltere dlinyanın diğer bir ucun
da imiş gibi serbest ve rahat 

onırur .. Ve istediği zaman ve 
dakikada müdahalesini yalnız 
kendi menfaatına göre kendi 

tayin edcrd~ lngiliz ana vatanını 
lıe-ha · b" •. np ır suretle Avnıpaya lıir-
leştırmek lngiliz cmnıyctini feda 

etmek clemd.ti. Daha dört sene 
cvt] imparatorluk mıida[aa ko

mitası da .\lans tiinelinin insası 
aıe,·h· d ' . . ' · , ın c karar vcrmıştır. 

Fakat zancan degişiyor .. Onunla 
~craber hayat şekilleri siyaset 

ıcapları harbin teknik vıısıtaları 
da tabav,llle uğruyor. şimdi lıir 
lnını-. 
. ~· ız Ccncralı bile :\lan~ tüne-
linın inşasına mani te<kil edecek 

bir sebep göremiyor. 1 ;ali hazırda 
Buyük Britanya adalan için iki 

nevi tehlike tasavvur edilmekte
dir s· ' h · ırı avadan gelecek tehlike, 

diğeri de tahtelbahırların abloka
sından tevellüt edecek tehlike ... 

~lanş tünelinin açılması bu teh-. 
ıkclerdcn mütevellit vaziyete hiç 

bir t · esır yapmıyacaktır, ve hatta 
aksine olarak abluka vukuunda 

~n~iltere lehinde tcsir,yapnıası bile 
ıhtımal dahilinık gurıilmektcdir, 

.\lanş ttinelinin lngiliz emnive-
tin· · ' ı ıhla! edecek bir mahzuru 

ı • lllf • a 

BAŞLl BAŞINA BİR FACiADIR 
TERKOS ŞlRKETİ ALEYHİNDE 

TAlCKiKA T YAPILACAKTIR 
SİGORTA ŞiRKETLERİ DE YANGiı\fA SU 
VERl\t::K l\lECBURİYETİNDE BULUNMA 

DlGINI SOYLİYEN ŞİRKET ALEYHiNDE 
DA VA AÇACAKTI!{ 

Tatavla yangını facıası dUn Cemyletl Be
lediyede mevzu ba1'ısolmu,tur. 

Neticede itfaiye te,kllAtının tekemmUI attlrllmaslna, 
ve bir buçuk saat su varmlyen Tarkos ,ırkell aleyhinde 
takibatı kanunlyede bulunulmasına karar varllmı,tır. 

Hadise hakkındaki münakaşa, bütçe encümeni tara

fın4an g-önderiJen bir mazbata ile başlanmıştır. Bu maz

batada itfaiyenin tekemmülü için cem'an 20,000 Ura 

mazbata da itfaiye neferleri için kabul olunan sigorta 

bedellerinin çok az olduğunu mesela kolu kesilen bir 

nefere ancak 150 lira verildiğini, bunun tezyidi lazım 

geldiğini bildiriyordu. Mazbatalar okunduktan sonra şid

detli münakaşalar başladı. Azadan Avni B. dedi ki: 

" itfaiyenin tekemmülüne ça1ışmalıyız. Bu vazifemizdir. 

Fakat daha dün 300 ev yandı. Terkos yok filan gibi ma

zeretler serdedildi. Biz mütemadiyen para veriyoruz. 

Acaba neden hala ıslah edilemiyor." 

EMANET MUA VINI HAMiT B.IN iZAHATI 

Reis vekili Hamit B. bu suale karşı yangın ve tevessüü 
sebeblerlni şö)·lc anlattı: 

• - Yangın olur olmaz hemen itfaiyeye haber verilmemiştir. 
Mahalle lıalkı kilised.eki tulumbayı çıkararak yangını kendileri 
sönsdıirmek istemişlerdir." 

Bittabi işi bUsblitUn berbat etmişlerdir. Neden sonra haber 
verilmiştir. Fakat bo esnada Beyoğlu itfaiye gurubu Caıata 

yangını ile meşgul bulunduğu için yangına lstanbul gurubu 
gelmiştir. 15 dakika da bu suretle geç kalınmıştır. Saniy.:n 
yangın yerine gidenler de itiraf ederler ki vaziyet çok mu~ -
kUldU. Yollor yokuş ve donmuştu. Sokaklar en geni~ yerde 
2,5 3 metre evlierin hepsi ahşap ve eski idi. Müthiş tipi 
vardı, Okmeydanından kopup gelen fırtına neferleri bile ayak
ta durduramıyordu. 

YANGININ TEVESSÜÜNE EN MÜHiM SEBEP 

Sonra ~n mühim sebep olarak şunu söyliyeylm ki itfaiye 
yangına geldikten sonra, tam bir buçuk saat su•uzluk 

yü2Undeu atH kaldı. Bilahara gönderilen su d• bUtUn vesaiti
mizl istimale kafi gelmedi. Mahalllnde tetkikat yapanlar yan
gının daha ziyade tevessUUne imkan vermediğimiz için bizi 
tebrik ediyorlar. Efratta bu defa her zamankinden fazla 
fedakarlık yaptı. Hatta sizden rica edecektim. Neferlerden 
birinin mesanesi patladı. Oçu dördü hasta yatıyor. Bunlara 
yardım edelim •• 

Burada miinakaşa ~icldetlendi. Terkos ve itfai~ c için lıir çok 
sözler ~öylendi. i\liıessir tcdalıir alınması için ~cdit emirler 

verilmcı;i brendi. l<mail Sıtkı B. 
• -Terkos şirketi lstanbulu kül ediyor da kendisinden bir 

sual bile sorulmuyor. Bu ı•aziyet devam ettikçe itfaiyeyi ne kadıır 
kuvvetlerıdirsek boştur .• 

Terkostan bir sual sorulmayacahmı? 
Bu esnada itfaiye yan~nda id>resizlik yapmış denildi. 1 ]~mit B. • bu 

hususta tahkikat yaptırıyoruz, dedi. Ncticeds itfaiyenin isl~hı için tahsi>at 
verilnıesi, yaralanan neferlere muaveneti naktiyedc bulunulması kararlaştırıldı. 
hfaiye neferleri >igorıa ücretlerinin tez; idi için emanete salahi) et verildi. 

ŞİRKETİN MES'ULİYETİ MUHAKKAK 

ka.lmayıncn iktisadi faydaları ln
gıliz dklrı umumiyesini yava~ 
yavaş bu tlind lehine imale et
mektedir lşsız ameleyi tünelde 

çalıştırmak, bunlara verilen taz
minan tünel in,asına sarfctmek 

giti m lahaznlar bile bu hususta 
amil olu~ or. 

Tünelin hitamında berri Av 

rupa ile Bliylık Britanya adaları 

arası:ıdaki muııakalatın alacağı 

şekil de lng li7. hırs ve tamamı 

tahrik l"tnıckted . Sinıdilkn bir 

TERKOS ŞİRKETİ J\fÜDÜRCNüN ŞU 
BEYANATINA BAKJl\IZ! 

GAHİP 

' 
çok lngiliz mel sları ve Lo rt'ar 

kanırn:;ı nzası LUnelın i ,ası ta af· 

.ıro oldukları'1ı lıilılirır. erdi . 
.'ııvc)Ş k nalı bevı~ J ha-

1 '13 ıl \c!", d ın iıaş-

n ıı:ı c! u~sa, cç }Jpılacak 

lnş tün ı de o h ) 1tın don 
lını no" · Lırtn('aıı birhı.i te~kil 
tdeccktır. 

Zeki Mesut 
l·:dlrnc nlch·o~u 

Tatavla yangınında ehemmi
etll zarara uğrayan sigorta 

.M. Kasfe!no 

kumpadyaları, 
harı kın afet 
halini alması
na ~ı:.suzfuğun 

srbep olduğo 
hakkında, sa
lahiyettar ze
vat tarafından 
verilen izahllt 
!•tin den Ter 
kos kumpan 
yası aleyhine 
dava ikame 

etoıeği muvafın; görmüşler!!!~. 

Zabıta rapoı·u, lnaıye ve 

vi!Ayet tahkikatı da 
yanın mes'ul v ıziyette 
nu göstermek· 
tedlr. kompan 
ya mUdUrU M. 
Kastelno, yan· 
gın esnasında 

musluklarda 
kafi miktarda 
su mevcut 
olduğunu iddia 
ederek demiş· 
tir ki : 
-Yangında 

kumpan
oldı 

suyun çabuk Hamit B. 
bulunmamosı • lıarik mu lıık

lannın kar :.ıltında kalmasından 

soba borusundan çıktığını, boru-
nun çatı arasından geçmesi 
dolayısile iki evin sür'atle tutuş
tuğunu , maznun bakkal Yani
nin yanındaki evin sigortalı ol
duğunu söylemişlerdir. N aznun 
Rum ailesi merkezde tahkıkatın 

' neticesine intizar n tecrit edil 
mişlerdir.Bunlar cUrllmltrini inkAr 

etmektedirler. 
RES,\11 'rAHl\11\ı\'J'A GÖRE.. 
Zabıta, Tatavlad (216) ea ve 

(15) dükkan yandığını tespit et
miş ve vilayete bildirmiştir. 
Haklarındaki tahkikat biten (12) 
yangın çapulcusu adliyeye tevdi 
edilmişlerdir. 

Mubterlk binalar arasında 
yüzbaşı Muzaffer, mUlazım Or
han Sedat B. lerle Beykoz po
lıs komiser muavial Mustafa 
polis Tahsin, Şevket. Abdüllatif 
Efendiler, .,ömarcu lbrablm 
v~ Memetln evleri Rum fukara 
perver cemiyeti dairesi de 
vardır. Yangından çıkan· 
lardan 300 ailenin muhtac 
bulundukları teşplt edilmiş , 
bunlara dün ekmek , peynir , 
zeytin ve şeker dağıtılmıştır • 
Hilaliahmer bu meyanda çocuk
lara elbise , ~şyasız kalanlara 
yatak ve yorgan tevzline karar 
vermiştir • Rum patrikanesi , 

lngili7. sefiri Sir Corç Klark 

bazı Rum cemiyetleri , Tatavla 
muntıkasında lsmall isminde 
bir fırıncı, tramvay ve elektrik 
şirketleri de muavenette bulun
muşlardır • Yanrından sigorta 
kumpanyalarının zararı 150,000 
lira kadardır . 

Kimsesiz 18 aile Rum mektep 
ve klisasına yerle tlrilmiştir • 

INGILIZ SEFiRİ 
lngillz sefiri Sir Corç Klark 

harik yerini gezmiş ve harik
zedelere , ilıtiynçlnrı olup ol· 
madığını sormuştur • Dlin, yan
gın sahasında binlerce halk 
toplanmıştır • Yangının daho 
ziyade bilyilmemesi , ev dam
larında biriken kıırların muha
faza etmesinden ileri gelmiştir. 
Dolapdere zabıtası raporunda 
yangının ihbarından 5 dakika 
kadar teehhUre telefon şirketinin 
sebep olduğu tasrih etmiştir • 
Şirket memuresi , meşguliye
tindı n bahisle zabıtanın vazife
sini lskal ettiğinden tahkikat 
yapılmaktadır . 

ileri gel mi, tir • 

Mamafi , mukavele mucibin
ce kumpanya yangınlarda su 
vermek mecburiyetinde dn!T ·ı 1. 
A 

._..,ıcır. 

ncak yeni rnııkaı•e/e kabul 
o'.u~ursa bu nııikellefiyeti üzc
rı11!ızz almıs olacagız (!) 
Kumpar ~anır kaır alc eci su~un 

o gece hol olduC,-um .-pa, r l) •>r 
Eakat hep me ulı' et b e u tm ,_ 
kolaydır. ı ke . iın a •un bıtme 
sine ( 2'1 ene ' rdır. \lukavele 
ahkamı ıa r a tt edi rız ı llonLn 
l~in daha eve! ... >l 'Ila~ r. ane~ 
tin bu ışı lıız c ı satın alma ı ancak 
dört sene sonra mu.nkiın olabilir? ... 

Karadeniz Ereğlislnde kara
ya oturan Tckirdagı vapurundan 
ba;ka. dUn de lıaıya bandıralı 
Turuçyani namındaki gaz vapu
ru Karadeniz sahillerlnden biri
nde karaya oturduğu söylenmi
ştir. Tahlısıyeler gönderilmiştir. 

iKi VAPUR ÇARPIŞTI 
Novrosıskiye gitmek Uzcre 

Akdenizden limanimıza gelme
kte olan , ron• namındaki vap
ur Çanak kalede Tavilzade 
vapuru baş tarafından rahne
dar· olarak kilidibahirde kara
ya oturmuştur. 

Ron vapur;ı diln limaııımıza 
ğelmlştir. --------
Hava kuvveti 

17 parça tayyare ta
mamen Emanullah 

Hz. nin emrindedir 
Kral her cihetten vazı. 

yete hakimdir --·-
Afganistanda Kral Ema-

nullah Han tarafından giri

şilen mukabil haraketin mü
sait bir safhada inkişaf 
ettiği anlaşılıyor. lnayetullah 

Hanın Kandehara giderek 

biraderi Emanullah Han ile 

teşriki mesai ettiğine dair 
gelen haberleri kaydetmiştik. 

Ki\bilde bulunan sefaretimiz 
erkanına son derece hUsnU mu· 
amele edildiği alınan mevsuk 
haberlerden anlaşrlmışhr. Afga
nistanın vaziyeti dahiliyesi hak· 
kında ecnebi menabiinden gelen 
malumata göre asilerin reisi 
Beha Sakinin elindeki kuvvet 
15,000 kişidir. lnayetullah ı:ıan 
Beha Saki tarafından gösterılen 
teshilat ile ve ailesi erki\ni ile 
birlikte Kabllden ayrılmışhr. 

1 lindistan hududundan Avaupa 
matbuatına gelen marnmara göre !\an· 
deharda bulunan Io:manullah 1 lanın 
J 7 bombardeman tavyare~i vardır. 

Bunlar Klbilde tayyare meydanında 
iken Kralın bu şehirden h.reketi üze
rine fedak~r tayyareciler tarafından 

kaldırılarak Kandehara götürülmüş
lerdir . Beha Saki bu tayyareleri ele 
geçirmek için çok uğraşmış lsede 
muvaffak olamamışıır. 

Di~er taraftan ~ene Avrupa mat
huarının teyit ctrii';i haberlere giıre 

l\ral Emanullah 1 lan a iler üzerine 
şiddetli bir harekeue bulunmak için 
te,kil:lıını ilerilcttiği gibi l\at"l harekete 
~eçmck içın ~ek ke if olan karların 
erimesini bckleme\e lüzum ~örüvor. 
l·.manullah 1 lanın !\~bil üzerine hare
kcıi tam. bir mııvaffakiyetle nctice
lcncccktır. 

Afgani>tanm eski emirlerinden 
Yakup hanın o~lullan mülteci sı[:ıtile 
llindisranda bulunuvorlardı B 1 h d d . · un ar 

u u a yakın bır mevkide buluduk-
lan ileri sürülerek kcndilcn· 1 .1. . n~ı~ 
lerce o havalıden ubakla,tınlmışlardır. 

_Amanullah ! lanın Kati harckrua 
gcçınce muvaHak olacaıı;ı ıcenüt 
edıyor. Oeha Saki erkeç mag.up 
cdılerck ınemleketın vahdeti • . 
cUilecektir. ..cmın 

1 iükılmetc ; mukavelenin temdidi 
ıçin yapılan müzakere i<il:\I a neti· 
celcnitse altı •'r zarfında şehre bol 
bol su isale edilebılecrkır. bu ise 
(2) milvon lira "" i ctmcjlc hazınz. 
Bu hus~t3 t:man tin de iştiraki ka· 

bildir .• 

Muhittin B. 
Tatavla ynn~ını ve tafsıları 

telgrafla A;kar ada bul 
Schre::-tlııi , luhlttl l:>c\ 1 
in' ştir ~lııhittı 11. Terk< 
tinin ıhmali hakkınd;ı . 
Recep be) in nazarı 

celbetmı;rir. 

.. . F. Sefi.ri 
Dün Parise 

gitti. 
Müzakerata ·dair de 
hükumeÜnc mallımat 

verecek -·--Bir müddetten beri rahat
sız bulunan Fransız Sefiri 

kont Şabbrön 
'":habrun)dün 

"""presle Pa
rise hareket 
etmiştir. 

• 

Sefir, bu lstanbul Vali mual'ini J·a•/ı B. 
seyahati Pa-
riste kendisi
ne bir muıe-

K.Chambrın hassısa gös
termek rnak- sadile yaptı

gını bezan etmiştir. Sefir 
aynı zamanda Suriye hudu
du müzakcratına dair hükıi
me de maHlmat verecektir. 

Kont Şambrön istasyonda 
sefaret erkanı ile hariciye 
murahhaslık memuru Hakkı 

B. tarafından teşyi edilmiştir. 
Bu seyahata üç hafta kadar 
devam edecektir. 

İran sefiri gidiyor 
Bir kaç gün ev3I An. 

karaya giden ı .. .din r 
tareti mU
ste,arı Sa
lt han Re· • 
hremlze 
avdet et-
mı,tır. An- Fru~I Hı. 
karadaki sefaret bi· 
nasınn no- k san 1 ar ı 
ikmal edllml?U • Sefir 
Frugl han t lr iki güne 
kadar Ankaraya gide· 
tcekir. __ ....., ___ _ 

Karadenlzde flrtına 
lncbolu 23 ( :\!illiyet ) -

Karadenizde fırtına yeniden haşindi. 
Kayserlde kar 

Kay>cri 23(:\lılliyd)-Kayscri
de yenıdcn kar yağmağa başladL 
irtifaı 2S santimi buldu. 

lneboluda petrol yok 
lncbolu 23(\lil!tyct) 'ncbolıı 

ve havalisinclc petrol 1 ı ·ıdı 
Bir okkası yüz kuruşa <a 1 ıyor: 

• iTFAiYE AL.i.Tt 
Kayseri, 23 (Milliyet)- Sabık 

belediye hey'etinin sipari~ etmiş 
olduğu asri itfaiye alatı, miğfer
ler • ve ~akinalar geldi. yeni 
heye teşkılatı itmam ediyor. 

Himayei Etfe.1 
Kayseri, 23 (.\!illiyet) -· Cu

maya lisede 1 lirıa)ci etfal için 
ictima ' ı k . ;apı aca ·. \'alinin riya-

setı~d~. yapilac~k içtimııda yeni 
he}: etı ıntihap olunacak. Tayyare 

şehıtleri ihtifali için ihzarat yapıl
maktadır. 

EVKAF OTELi 
Kayseri23 (.\!illiyet) Evkaf 

idaresi istasyonla şehir arasında 
asri bir otel inşa etmektedir. 
Askeri mahfilin yarın ku;;at resmi 
yapılacaktır. 

Kızıl aşısı 

lnebolu25( lillı)et)- Burada 
kızıl aşısı ) apılmağa devam 
edilmektedir. 

ince suda herkes okuyar 
ince su, 2J (,\lillıyet) Ka-

saba. nahı\"c mcr.Kczi ve k'iylcr 
de (I.+55) kadın ve ( IS26,, 

erkek i\lillct mekteplerinde oku
makta]llr . 

l :.!~ erkek mll\a['J1'ivetlc 

VİLAYETTE 
KOMİSYON 

YANGI~lN Jt:SBABI 
ZUIIURU TE'IJ İK 

EDİLİYOR 
--·-Dahiliye Veh!lleıl, geçenl•r(le 

bUyUk yangınların zuhurunda 
tahkikat icrosı için mahalll en 
büyük mülkiye amirinin riyase
tinde bir tahkikat komsiynnu 
teşkili bildirilmişti. 

Tatavla yangını münassbetl· 
ile Vilayette Vali Vekilinin riya
setinde bir komisyon teşkil 
olunacaktır. 

Komisyonda Şehremanetin
den ve belediye dairelerinden 
de azalar bulunacaktır. Komi· 
syon yangının sureti zuhum 
hakkındaki raporu ve sairtyi 
tetkik edecektir. 

Aynı zamnnda yapılacak 

tedbirler de tespit olunac&k. 
gerek idari, gerek diğer mes'· 
uliyetler tespit edilerek müseb. 
bipler hakkında da kanuni mu. 
amele yapılacaktır. Bu kor.ıis
yon yakında topianacaktıı. 

Dahiliye Veki\letinin talima
tnamesi mucibince Mülkiye Mu. 
fetıişligl de ayrıca tohklkat 
yaracaktır. 

NIÇN GEÇ HABER VERİLDi? 
Yangının Vali muavini l'ozh 

beye derhal haber verilmediği 
yazılmış. Bu mes'ele ha!;l<ında 
dün mumaileyh bir muharrlrim
lze demiştirki: 

• Filvaki o gece ben yarı
ğından hcherdar edilmedim,fa
kat burıda bir kast yokt<ır. 
Çünkü yanğın çıkınca Beyoğlu 
Kaymakamı beni teleforıla ara
mış; lakin evimde telefon o/ma
dığmdan malumat verememiş· 
tir .• 

Polls nöbetçi müdürü de ay. 
nı surette evime telefon var 
zannile telefona mUracant etmi
ştir. 

Halbuki evimin adres Polis 
mUteferrikasinca ma!Qmdu, ga· 
liba bn cihet her nasılsa unutu
lmuş. Mamaii badema bu gibi 
hallere meydan verilmemesi için 
IAzım gelen ihtarat yapılmı~hr.> 

BUGUN 
2 Jr.ci sahifemizde : 
ı- ·rurt.·.\lacor muahedesinin metni. 
2- Irakta vcbabtler bir Amcıii.aJ1311 

ölr.Jurduler. 
8- Son haberler 

a Uncu sahifemizde: 
1- Mulcrrer sıgona .ıı.anunu 

4 üncü Sahifemizde: 
lla\ta raporu 

2- Fıkra 

8 
4 

Duşunc .. ıer 
ı dek· 

5- K ıılak: mısafırı 

6- Temaşa ha~atı 

7- ır,k ye, on n karlk•tUr.V.S 
51nci Sahifemizde: 

• 1 ıLı er n eğk. c~ı 

6 ıncı sahifemizde: 
imtihn vermişlerdir. E\ krdc de 
avrıca (122) kadın okumak•adır 1 - ~ lillct mc:ktcplcrinc 

ÇOCUKLARA YARDIM . de\ an edenler için ko-
1 lncesu, 23 <Mllfiy·ct) ]ay oku' up ) .. zma su-

Himayci etfal şubesi 35 er- tunları , c cglcncdi ) az.ı 
kek ve 15 kız çocuğa elbise 1 lar. 
vermiştir. ı....-----------..1 
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MİLLİYETİN HARİÇTEN 

• 
1 Türk·ye- tan aca ------iki hükumet arasında imzalanan 

bitaraflık ve hakem 
muahedesinin metni 

Ankara, 22 A.A.) l 1:...-kf} e 
ile lacaristan arasında iııızalanan 
b tar . ~ 1121aşma ve hakcm mnahe· 
Jest metni fUdnr, 

Tüıklye Rdslcumhurıı burettcrl 
ıle 1acarlstan krıllıgı nailıl bazrtt
len. iki memleket arasına mevcut 
tevabıtı dosıaneyl tahiye eımet 

ell1o uzlaşma e hakem muahe
Je i akdine karar vemıl$ ve bo 
ın için Türlclye reisicumhuru 
azrederi Budapeşte elçisi Behiç 

BeydeJdiyle lıc:ar baridye nazın 
'\1'. Walko cenaplanm murahbu 
JluU: tayin eylem~lerclll'. lüşı:im 
ıleyh ur:ıhhslar bu baptaki ın~z::ııl-
tt veslkalanm yekdiğerlne ıebligdcn 

..ora ıı,ul ve kaide ·ne muvafık 
buJm3Jarlle ahk!mı aıiyeyı kararlış

mışlardır, 
Madde, l - Yiıksek ikici er iki 

tarııftan biri aleyhine müteveccih 
iyasl ve ya ikıi adi mahivette hiç 

bir iıil4fı ı·e hiç hir tertibe girme· 
ıoegi t:ıahhuı ederler. Madde: 2-Yük 
ek Akıılcrdcn bin muslihane ıavur 

' eketine rajtmen diğer b!r veya 
'II kaç devlet tarafından duçarı ta
ın-uz olurs diğer taraf munasamaıın 
hu Cıı devamı müddetince bıtaraflığı 
muhafaza edecektir. Madde: .ı Yük 
ek itler aralann<Lı hadb olupıa 
m:ıkul hir muddeı zarfında diplomasi 
ıa.ikıle hillu fasl miımkiın olmamı~ 
bulnnan ıhtilAfatı, bu ihtllAflu her ne 
mahiyette olur,a olsun bir uzlaşma 
sulune ve icabında hakem usulune 

ıabi ıuımaği t.ıahhLt ederler Ru 
ınaddenin hükmü işbu muahedena
menin akdinden eve! tahıddüs eden 
•e maziye alt olan ·ekayiden mute· 
cllit ihılllfata şamil olmıyıcakıır . 

flallu fasılları vüksek ııkitler orasında 
<air mukıvel~namelere hu~ust bir 
ıı ule tabi ıuıulmuş olan ihıillfııa 
ıner.kOr mukavelenameler ahkAmmı 
tevfikan tesviye edilecektir . Madde; 
4- \'ük..eh Akiılenlen her biri uzlaş
ma ile halle imkln bulamadıktan 
•hrl!Alların. işbu ltil~Oar hukuki mı
hi)eti haız olmak şartllt hakeme ha 
\aleSinİ talep edebilir. Madde: ~- Uz
l;t,jma ve hakem usullerinin •ekllleri 
i hu muahedenanıeye merbut bir 
•Jrotokoldı mundcriçtır. 

fadde; 6 l~b' mukavelename 
h kuk beyneddilvel muclbınce h~kkı 
ha~imiycıe taalluk eden mesaile 
tetabuk cdebılece ıır Yüksek akitler· 
ler.! " her hl; Nr ınes'elcnin hakkı 
haklmıyete dahı, olup olmadığını ıek 
'ltraflı hır bevanname ile tayin ede· 
cekdr. 1adde· '7 i bu muahede 
namen·n tefsir• ve ı a tatbiki hakkın
da ıabıddu edcetl. lılrazaı ejter 
bu lıapta ı~n bır muka\elcnamc 
nevcııt ,Jegil e doğrudan Jo~ruyı 

hakeme te\di kılınaoakur. ,\!adde; 8· 
ı bu muaheden .. me tasdik edılecek 
, A ~.ıraya ~ur'aıl mümküne ile 
ku bulacak teati ~nü mer'iyet 

ktı ap edecektir. foalıedename ıner' 
eı C ıisap et' j!;i ı rihıen itibaren 

ıeş sene müddet için aktedilmi tir. 
r ri i ınkızasınd.tn a gari bir ene 
evci mefsııbiyeıi biıdirilmez;e ikinci 
hir beş >enclik inüddet daha mcr1 
kalacakur. Temdit ekil bu tarzda 
devam edecdıılr. ifadelerini ıutlk 
1.ımnında iltl taraf mıırahhı ·Jan işbu 
muahedenamayi imu cani ferdir 

Protokol 
'ftırt.ıve c:umhuriyeti ile • 1acaru

ıın ua. ında münakıt biıarıDık. uz
la~m• ve hakem u ullertnı tanzim 
den Protokoldür 

Uzlaşın• u!UIU; :\!adde 1- Uz
laşma her mes'ele için berveçhi ati 

~tkilde aynca tayin edilecek üç Aza
dan mürekkep bir lwmisyoı:a mevdu 
ol:ıcaktıı. :>oylc ki: \'uksek akitlerden 
her biri keneli vatandaşlan meya.nın
dan bır komi<er ıntibap ve tayin 
<decck: ıe koı!llsyonun reisini müı
te'ibn tçuncu bır devlet teb sınJ;ın 
ınti ·ap qlcı eccklerdir. f er yükııek 
dl· ·•. d n bir' un dıp;cr tarafa u7.laş. 

u lur. m ıcaft nivetioi ihbar 
nd ~ ı. > en uç aylık hır 

ır. diğc taraf komi e
c 11hu J..ıımısyon reisi-

' ı k lkitlcı t:ır :ıdan muttc-
k e n ı ı \ u ua gc memış oıur<>a 

k ırdc 1 :ngele~ t~ i~ e in 
kunfeclcra nu rci.:ıle 

lcc ıır '\.laddL 2. 
e uz1 m1 n. cnuna 

Hllı mu tclıkıın har< <t eden vu 
k dkulerdcn , ı alıcrce ı e u i,lıu 

tifakın ı ' di inde ıarJfevndcn biri-
n y '11zca rci<c bi isııda •akdimi 
tar'kile rnku lıulacuktır. lıbu i ada 
m"' 'c'eyı hufo-ntnn anlattıktan sonra 
komisvonun hir u:daşmava 'u . .,ul 
i'rin l:\7 len ccduhinn itdhazına 
ılı ı , TW- ın · edectkLi r 

~.ğer istida tarafeıenden yalnız biri 
canibinden 'en. 'lliş·e işbu w:af 
istida metnini bil ihmal er tıırafa 
tebliğ eyleyccckur Madde 3 Uzlıf
mı komisvcnuaun 'laııfcsı muhtcli
füntih mesaili lılllii fasletmek, bu 
upda anket tarikı..e ve ya ba• 
bir ,ekllde malum~t toplamak ı•e 
ıarafeynı uzlaştırmağı ~ayret eımck· 
tir. Komlsvon mes'eleyı tetkik ettik
ten S<.nra ır.uvafık gördüğü ıar.ı 
hmlli ıanıfeyn v.alı ve bu husnsıa 
beyw fikir için kendilerlnıı l'IUB~ 
yen bir mühlet ita eıler. 

mes·eıenin hitamında kooıiiıon 
ahvale gore ya tarafeynin uz~tıfmı 
gllsıeren .e mevcut uzla 
şarıfarını ihtiva eden ve yahnt uzlaş
ma iınkAnı bulunmadıl,ını kaydeylcı en 
bır za1'ıtname tanzım eder !\ misy 
oun me<ai•i ıarnfeyn bu huswıa baş 
ka bır karar ittihaz ctmedikce muh 
ıclilunflh mes'elmin tevdii günUııden 
itibaren ııla ay zar' ,da hitam bulmak 
llzımdır. \lddc 4 - Uzlısnı• kotlll 
yonu u<ulu m ai ıni ba ka turlu 
bir kuar mu cuı ırnadııcca 1 izzat 
tanzim ed rek , bu " u' ..ı. me 
inin behemehal mur.ıfa oıma·ı labiııır. 
,\nkeı hu u::aanda mısycn eğer 

.tılllıııfak başka bir karar ıttıhaz etmezse 
beyntlmilel ıhıJl!f n ulhen ha ı 
fa 'ıını ı!ııir 18 ıeşrinicvcl ,CJ()7 l..ah ' 
mukavelenamesiııin ı 11 numaralı ıa' 
Jındıkı (Beynelmilel anket lromı ıonu 
ahkama itıı'ba eyler '.\1addc : 5 • 
Uzlaşma komi~vonu ~uk!ek ikiılcrın 
ahar sureti bir itiltfı mevcut olma 
dığı takdirde rtt;in tı in edeceği 
mahalde içtım• e)·lcr . Madde· : I> • 
Uzl~ma komisyonunun mesaisi an 
cak vüksek akiılcr tarafından mütıehaz 
bir ·karara ıevfilcıı.n aleni olacaktır. 
Madde: 7 • Akider komi yonu nezdinde 
k~ndileri komiJyon arasında mut&1'a. ıı 
vazifeslıü g<ırcn ajmlar ıarafınd.ın temsil 
edı'lirler. Bundan ba~ka lldıler kendi 

taraflanndan bu husu> içiııin ıa, in cıJı · 
len mü~:ıvir ve mütaha,.ı,lann ) u
dımına müracaat cdehileocklerı j\füi 
şahadeıini faydolı aıJdeıtikleri her 
ah'1n da kom' voıı canibinden i -

ma edilmeolni talep eyleyebilirler. 
Komisyon dahi aj:ınlerla aıu avir ıe 
muıahassıslardan ilahi izahat talep 
etmek ı·e her hangi hir şahsı hükQ 
meıınin muvafilkatilc celp ı e btıma 
eylemek clAhiyetlni haiz olacaktır 
\!adde: 8 lşhıı mııah Jcn:ıme<le 
b~ka bir kayı mevcut olmadıkca 
uzlaşma komi<vonunun k:ırıııfan ck
seril·eıi Ad ile ittıhaz olunacaktır. 
Madde 9: - Yüksek ikitler u 1~ma 
komı nnunı.ın mc aı ml ıeshll eane 
digi, alclhu us mumkün olabilen en 
~eniş mikyasta ,e,aik ıe m:ılılmatı 

müfide ita cylemedlıti \'e kombııonun 
memleketleri dahilinde kanunlarına 
tevfikan şahitler ve ya mut:ıhassıslar 
ikame ve istimıu ile mahalli vak·3ya 
aziıneıini temin için malik olduklar~ 
biııun ,csaiıi i !imal evleme~ı ıeah 
hüı eıJerler 

Hakem u;ulu : \!adı.le ; 10 
Yüksek Akiıler her mes'ele için ihti
IAfın neden ıbaret olduğunu ,.rth 
bir' surttıc ııvln ı c m3.hkemcnin 
sureti teşekkil1 ve sılabi ctI mahsıı · 
'"'ını ve bu hu usıı beıinlerinde 
takarrür eden . air bütün tıhkbnnıme 
akitleıi hüLiimeıleri arı;ıııda ııoıı 
ıaausı ureıile tanzım kılıı.aı:aktu 

\1adde; ı l Tahkim u. uhı buna 
mugayir bir mukavelename mevcut 
olmadıkca beynelmilel ihtilı\fatiıı <ul
hın halline dair 18 teşrinitvel JQ07 
ıarihli Laher mukavelenamesiııin ~ 
il& 8!S inci maddelerine ıe fıkan 
tanzim edilecektir. 

.\!adde: 12 lıbu muahedeııa 
menin ~ unciı maddesinde meıkılr 
abk:lmı huku~1 mahiveue bir ihıillfın 
ıahJJmname uwlü ile ffierndmilel 
diunı adalete) staıu unda mukavyeı 
uiul ve şerait daıre.,indc tevdi etuıek. 
salahiyetine halel iras etmez. 

!adde; ı:ı f:jl;tr ~bu proıo-
kolun 1 e 12 ,ci maddelerinde 
mezk1r olan tahk. mn c h eme 
nıL ca ı ı 1e ini ıp eden ıln av 
,_ fınC k tıp H ıa zım cdılmez e 
ıarcfev en h~ b 'i ı almz biı ıida 
•ıkdım ile ıht lif lıeınclm 1 divanı 
ndaleıe havale >< ,ovdi ed 'ı: ·ekr 

\ladıJe 14 !ah c 11 
.decei\ kar der •' ın uıı..c h 
lu u n et ıcra e ıaı1'ık hlııraoılmr. 

Lmu01! ıılık:lm. ~!adde, 15 
\kiılerıt' kanunu mucibınce kendı milli 

mahkemelenne tabi hır ihtiıAf ıneı zuu 
bahsolunca mi.ıdc!;; alel'h olan tara! 
salahivctt:ır ı.rlli ınal.ımın kaı'i eı 
mah11 etini lıai1. lıir hukmü sadır 
ıılmadaıı işbu ihtilafın uzlaşma n 
) a hakem u~ulünc tevdii ne mumıt
naat f"ılPl)ilir .. nnrn vuku htılmıthdır. 

ET, 1929 
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Cenüp hududunda eşkıyadaJ1 VEHABI~ER Siyaset oyunLı Mans denizi Habur oğlu esvet ınaktulen AıtERİK LI BiR 1\Its.1 .. ---Y04 .,,ru ÖLDÜR- Başvekil Çine karşı T nel yapılması ta- elde edildi DDLER dostluktan bahs- ~:vvuru tetkik 
Basra, 22 A.A) (Rlilter) 

Beraberinde Amerikanın sa
bık Çin sefiri Mr. Kran 
(Crane) ve diğer iki kişi 
olduğu halde otomobil ile 
Küveyte g-lderken dün yolda 
Vehabller tarafından öldürü
len Amerikalı misyonerin 
katillerini b lmak için gön
derilen lngillz askeri tayya
releri ve zırhlı otomoblll~rl 
Irak ve Kfiveyt hududu 
civarındaki arazide devreder 
ken taharriyatta bulunmu 
ise de katilleri bulmata 
muvaffak olmamıştır. Gerek 
lngllterenln gerek Hicaz Kı
ralı lbnl Suudun kuvvetleri 
va ıta lyle haydutlara karşı 
şedit tedabirler ittihaz olu
nacaktır. -- --····---... ard 

HARFY KILAlH 
~rlin, 22 (A.A.) 

reden bildiriliyor: 
Kahı-

Kral Fuat arap alfabesinin 
asrileştlrllmesl için en mü
kemmel teklifte bulunacak
lara miikti.fatlar vat ,.e tah
sisi suretiyle hir müsabaka 
açmıştır. 

Bu teşebbüsün Latin alfa
besinin tedricen kabulüne 
bir mukaddime olacağı zan
nolunuyor. 

* fTALYA iLE iHTiLAF 
Kahire, 23 (A.A.) Tırablus 

Mısır hududu gllrünüse na
zaren niza ve ihtlliiflara 
sebebiyet vermektedir. 

ltalya pek yakında Mısır 
hilkQmettne muhtelif mildde
lyatı ihtiva eden bir nota 
vermiştir. Kahire hükumeti 
bunlara aslu esastan arı 
addetmektedir. Ma maflh 
kabine halen her türlü sul 
tefehhfime meydan verebile
cek esbabı ortadan kaldır
mak için Tırablus muahede
sinin kat't surette tatbik ve 
icrası mes'eleslnl tetkik et
mekle meşguldür. * ZELZELE Kahire, 
23 (A.A.) :ieluna rasatha-
nesi dün aat 16 yı 49 
dakika :;eçe merkezi alettah· 
mln 2500 kilometro mesafe
de mühim bir hareketi arz 
kaydetmiştir. 

-·····--Amerika a 

feci bir kaza 
Belvü, {Amerikadıı Ohio 

hiıkilmetl dahilinde ı 22 (A.A.I 
Bu gün öğleden sonra 

Belvuden üç kilometro şarkta 
şehrin civarına işleyen elek
trikli bir tren ile bir otobüs 
arasında vuku bulan musa
deme neticesinde 20 kişi 
ölmüş ve bir haylı insan 
mecruh olmuştur. Kaza. sld-
detle hfik üm ferma olup 
kondüktörleri ileriyi gör· 
mekten meneden kar tipi
sinden ileri gclemiştlr. 
Vefat edenler arasında dört 
kadın vardır. Cesetlerin ba
zılan o kadar parçalanmış
tır k. hüviyetlerini tayin 
eylemek şimdiye kadar kabil 
olmamıştır. Bir çukura düşen 
otobfüı altında kalan ceset
lerin çıkarılması gayet güç 
olmuştur. -----* (,:İ VE ZI;;J,iELE 
il ı.iıı, 22 ( A. ı\. ) - l 'd, ıı· 
<len hiluiı ılıvo : 

ı,. .. rı. i <' ·al• HHlı' vııkıı 1 ı· 
laıı ddrt i lıiı zeızr.:> • rı,vPıı 
Jıaq i ın Jı,ı ·ahez'lra \O' ı
ıni •ir. B ı• .ıı 200 kisı ' el 
0

1
1l'U ( 1 

!adde; lu \ uk ek ak ı'c ~,zıa '1a 
keomı ı-ınu ne aı•inin ı eya hak m 
mııhakcmcsınıt' deı nmı miiddeıınce 
uzla ·ma teklifinin kabuliınt· veya 
hakem karannın tatbikine muzur 
tcsirat ira~ cdectk her tUrh.i efalü 
ıedabirden imtina edeceklerdir. Mad
de; 17 - Tarafeı nden her biri kendi 
rnasarifile u7.laşma ve hakem usul
lerine ait me:;arifin müsavi bir kıs 
mını dtr'uhıe edecektir. 

ediyor e9!.!!ror 
Londra, 22 (A.A.I - (Röy

ter) Lortlar ve Avam kama· 
raları tatilden sonra bu gün 
toplanmış ardır. Mr. Baldvln 
(baldwin) beyanatta bulunup 
Mans denizi altınıfa tünel 
ın~ası mes'elesini tetkik 
için bir hey'ete havale 
eyleınek tasavvurunaa bu
lunduğunu haber vermiştir. 
Bu mes'ele sadece iktisadi 
ve mudafaal mRllye noktal 
nazarından derpiş olunacak
tır . 

* iŞSiZLERiN ADEDi 
Londra, 22 (A.A.) (Röyter) 
14 kanunusanide lngiiterede 
resmen mukayyet işsiz ame
lenin mlkdarı 1,435.000 kişiye 
ballt olmu tur ki geçen 1 af
taya nispetle 17,619 kjşl 
noksan ve geçen senenin 
aynı hafta sına nispetle 
241, I 87 kişi fazladır. 

* KESif BiR SİS -- Lon
dra, 22 (A.A.) iki seneden 
beri ilk defa bu gün sisten 
dolayı· İngiltere ile Paris, 
Brük el, Kolonya ve Amls
terdam arasında umum 
havai münakalat kamilen 
munkatl olmuştur. 

* RENiN T AHLIYESİ iS
TENiYOR Londra, 22 
(A.A.) - Ren arazisinin tah
liyesine dair Avam Kama
rasında amele iırkası meb'us
larından M. Vecgud (wed

Mardin, 23 (A.A Çapulculuk apmak Qzre Sur! e-
den hududumuza geçen ve sıkı tıkça cenube firar edeli 
eşkıyadan Habur oğlu Esvet jandarmalarımız tarafınd~0 
Resulayn civarlnda bllmüsademe maktulen elde edilmiştir· 

\aktulün cesedi ile kısr .. j\'ı ve haınulelerl ile birlikte 
iki deve Derlke getirilmiştir • 

Dahiliye vekilinin öğle ziyafeti 
Ankara, 23 (A.A.) Dalıiliy vekili ukru Kaya Bey bugun bi-

rinci umJm! mufetoş lbrahiın Tali 13ey şerefine bir öğle zı)afed vermiştir. liyaferte 11 . .\1. meclisi reisi Kılzım, başvekil Jsmer ~ 
hazeratı ile vekiller, rirt1Seti cumhur kdrihi umumisi Tevfik. •er)'I 
ver Rusuhi Beyler hazır bulunmuşlardır. 

tkdam muhabiri tahliye edildi 
Ankara: 23 (A.A.) Muhakemesine lstambulda devafll 

edilecek olan ikdam gazetesinin Ankara muhabiri .Ali 
Süreyya B. bugün kefaleti nakdiye ile tahliye edilmiştir 

İtimat 
Kabinenin siyaseti 

tasvip edildi 
Parls, 22 (A.A.) Meb'u 

san meclisi hükilrnetin içti· 
mai ve iktisadi siyasetini 
262 reye karşı 327 rey ile 
tasvip etmiştir. 

* TAHKiKAT VE TEV
KIFAT Paris, 22 (A.A.)
fermlyer şekerleme şirketi 
aleyhinde maliye nazaretl 
tarafından vaki olan şlk!yet 
fizerine Polllye, RobJano ve 

Nentesky isminde üç kişinin 
tevkifi emredilmiştir. Bun· 
!ardan Robyano Belçikalı 
olup elyevm Belçlkada bu· 
lunmakta, Rus tebaasından 
bulunan Nentsky ise lngil-

I&aıyad.a 

Roma, 22 (A.A.) Neşre· 
dilen bir kararname meb'• 
usan meclisini fesh, intltıa· 
bat icrası tarihini 24 marl 
olmak uzre tespit eylemekte 
ve yeni meb'usan ve aya~ 

meclislerini 20 nisanda ıçtl
maa davet etmektedir. 

Bllyük faşist meclisinde 
Roma, !:.! i\.) Kral huıli' 
foşhc meclısinılc bir ~ok 
gayrı mahtuı bir müddet için tJVI 
ni natık olan bir emirname imz~la 
m4nr. nu azı meyanında bılha.sP 
t\1. llalho .vı. dö r. no '\f. llirank 
(Bıanohı) ~. do Vakiti \'ecchj) lı• 
bıızı 11hilc ve sabık nazırlar vardı!· 
l•iı1cınin Utiplen olan 'fmoni ı ı 
M. Tunıııi hali hazırdaki vmfeled 
nin ıle\"•mı müıJdetiııce dird< 
17.alıtına ta7ia edilm~lerdır. 

gwood) un ırat eyledltl süale terede ik:Amet etmektedir. sırplar lsUkraz yapı· 
yorlar cevap veren Sör Cemberiayn 

(Chamberlaln) demiştir ki: 
Parlamentonun kanunuevelde 
tatili esnasında cereyan eden 
münaka~adakl beyanatımdan 
sonra vaziyette bir teheddül 
olmamıştır. meb'us Vecgut 
( wedgwood) irat eylediği 
dltı;er bir süalde kontrol 
komitesini sormuştur. 

Sör Cemberlayn (Chım-

oTUnel meselesi Purıs, 'l,} 

(A.A. 1 - i\laıı~ ıJeııi1j alrmda 
inş:ı edilecek: ıunt:I için tqekkı.il 
e<l~n Frıın,ız komircsi ;\l Lötro-
kerin riya,eti altında içtima c_t· 
mis ve hu rünelin ir a,ı fı.J,:rının ' ' muharrik ı•e mureı \'İci cılan \!. 
Dul le tclıriUt ve tcmcnniyııtını 
iblağ eylemiştir. Komite bunda~ 
>Onra akademi ~za, ,cfırı 

BelRrar 23 (A. \.) - Gautclef 
bugun. hariciye, maliye ve ticarel 
nazırları ar~ mda akdedilen bil 
içtimada mtifı!m el'ne nrnli t 
grupları tara ından ya,)llıın miıCC' 
ııddit i,tikraz tt>klıf1erin n muf.t 
kere edildiğini ı azıyorlar . 

ILANLA!l •ım::::ı:zııt 

beriain) meb'usun sorduğu kebir : !.Jul Kamhon rt' 'ek:l-
~füzayede ile sarış 

ikinci !\ unun .!5 cı Cuma gun ••t 1 O Ja Beyoğlunda istik:~! ,ad ' 
sıııde lı rumaralı l'apadopul) al'.ıı! 
ınanın >numaralı dairesinde bulun 

kontrol komitesinden mak- !etine ııntihap etnıi~tir 
sadı geçen eylfılün on altı- * Dartllfilnun mahallesl 
sında Cenevrede ittihaz olu- ı Paris, 2.ı (.'\. \.) l'ari lıl 1ed re 
nan karar ureUndeki tel!f nıedısi darülfunun ıııahallesiniıı 
ve tetkik ı<0misyo11u olau- inkiıaf ı c tcı c '"" ıçin :-~ohi 
ğunu zanneyledlğln! ve ko- franhk tah-bar ita,ını kahııl ey

ı e lıLyiık l:ır ye aıt r;ayeı 7. 
'e aı!·d~ eş lar muz.al ede "ur 

ıılac tır. 

J ..ı..!11on J.A t..:. ıdjn maınul 'c 
parçadan murd<.kep veni °":ıl vatı~ misyonun ga)esl ve müddeti Jernisrır 

• ••. .....__ _ oda takmıı. ma n uğacınd.111 ınu alAkadar devletler <tra.>ında 
müzakere edlleceıtlnl beyaıı 
eylemiştir. 

muhafaza için elinden geleni 
yapacaktır . jap'>nyıı u muıı· 
takanı•· f!erek ~cMbo,.. ve ge· 
rek yerllleı içi" emin 
bir ocak , bir yurt olmasını sa
mimiyetle arzu etmektedir • Aynı 
zamanda Japonya bllkOmeti , 
Çlıoin bu kısmında dıılılll sUlcOnu 
ve bu suretle japoayanm lıaya;t 
menfaatlanoı tehlikeye koyacak 
karışıklarla c;ıkdığı takdirde 
tazım gelen tedahlrleri ittihaz 
eylemeğe sureti kafiyede karar 
vermiştir , 

Japonya hilkilmct! Ma!'c;uri
ye mlltealllk bUtUn işlerde dai
ma bu siyaseti takip etmiştir. 
HUllsa Japonya hUhOmetinln 
Çin hakkınd.ı auu ettiği şey 
aramızd.ı dostluk husulü içi 
nokatı nazıır teatisi ve muallak 
muhtelif mes~lelerln bir sureti 
halle lktırahı husu lannda sar
fedileceıe mesaide iki milletin 
ayı.ı fikri mi!slihnne ile mUte• 
hııssıs olma! nndan ibarettir. 

Bu da yalnız miltckabll re· 
fnh ve saadetlerimlzin lıusll!Une 

)tnklki surette yardım etmekle 
kalmıynrak uzak şarkın huzur 
ve sükilnuna ve dolayıslle cl· 
hanı medeniyetini terakkisine 
de hizmet eyleyecektir. 

Japonya hUkQmetinln siyası 
ve diplomasi noktai nazarı 
bundan ibarettir ve bu siyaseti 
takip ederken diğer milletlerle 

olan dostlugumuza bir kat daha 
takvlyet verebildiğimizi hak ve 
menfaatlerimizi mükemmelen 
muhafaza ve bu suretle cihan 
sulhunun takvlveslne hizmet 
eyleyeblleceğlmizi zanaedfyonu; 

l{.y!>eı·ı hayvan sergisi zcııen ıemek oda ıalnm~ aldı 
Ka~· eri, 2J <._. !illiyet) Pınar· salon takımı. ı tma kadifdı ı.:a 

. · nape ı e koltuk, n~uç oy'Ila .ıır• baı;ı kazamızda hap an >~rıı:ısı takımL ılonı aıt eşyılar, biblo, tıb· 
mahali iaihaz olunmak tizcre !olar, gumu• takımları, çın ve jıpO' 
Kayseı idarei hususiyesincc vazoları Jıvar tabakları, yıldı-. vazu 
2.00lJ :,rdya 25 cfonunıluk .ra7i su, tekmil ıcferruatile yazıhane odı;ı! 
alındLUzun yayla at ırkı itibarile portmanto. dektr•k avızeler, kaJanlıı! 
bu kaza çok mühimdir. Islah ve ~'ay takın.farı, perdeler, aynalar, tuvale~ 

• ı demir k ryolalar, gramofon ve ail reksirinc çal"maktadır. Satın a11-.., <•yalar. Gayet gozcl Anadolu !/C nan mahal p.narba~ının en saye- Acem lıalılan, Pez >ureolcrden •;.d~ 
dıı., ve en güzel kö~.:.,idir. l5 ıemınaı •kçeSl alınır. 

ıımınımımınıııınmnıımınıımm 11 mı ı mı 
1 Altıncı büyük 

~ Yeni tertip Yeni plan 1 
~ 1. ci keşide 11 Şubattadır ~ 

i ikramiyeler: 30.000Llra -
~ -- 18~ ~ 

-:?i 15.000 ~ ::::::3 12 000 ~ ===ı 10.00 ~ ~ Mük~U t: 10.Sf')Q 
Lütfen Dikkat ed,niz: 

. Bu seneki Tayyare piya kosu ;ndı~e kada == . 0 d' ç k ::::::3 zengım ır. un u: 
r 

= 1 1()..(XX)üra ve dı:'ıa yukarı buv ... k ikr, 'TII\ eler gc = .ene yalnız"3.tane idi.Bu ene "5.tir.I abet tı7artm •ır :::::,, §§ 2-Umum ikramiye adedi: Geçen seneki kc. Fil 
~idelerde yalnız ~ıcn'.), idi. füı ene tam ~3.90)"dur. ~ 
Umum isahet ihtimali de ram:" 0 9~ ) ani iki ınısli lartnı,r r ~ 3-Plyanko yüzünden zen in olan~aı·ın §;'· 

adedi bu sene geçen eneni tam !ki ~ 

ilİ1•11nİiacaktır. lllllliWlllinıMmlfülllfüunıl 
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1 EMANETTE 

Serseriler tçin Sahte 
t"lAHKE'MELERL:.CJ tÜıt:F'E, 

ı'Uemur 
11 lemurlann 

HA RLElt j MEMlE 
maaşları 1 Cellat gölü 
derecelere tefrild ANİ ÖLÜ 

BiRARAB-ACİ 
SOKAKTA ÖLDÜ 

Belediye meclisi bu ibr~ame ve maaşlann teyıdi hakJ..mtla:..ı 

kam:n layihası Şura\'! devlet 

tarııfından kabul cd;lroi~tir, Layi
ha biran eve] :'ılccl'<e vtrılecd;tir. 

Feyezandan göl f"<:: ı, 
Men1Ieketiınizin menafiine 
muvafık olduğu gibi sigorta 
paı'asının ınemleket d bi-

K:asımpaşa arabacılarından 
Vusuf ağa dün Beyoğlundan 

teçerkea arabll.· 
'1ndan düşerek 
•ekteden ölmU· 

ŞtUr. Zalııta ta· ~ rt• b:bı muayene ed- /,~0,..._ 
' k ' ........ re defnine ru· '··ı 
h • ' o 
sat vermiştir. • 

•D, Dl! banyosu· //ıl~·· • 
l<.uzguncukta ot· 7,· "'Qlıl"' )~ 
Qrıın Hayim cf. < , 
tapura binerken ' 
11Yağı sürçerek denize dUşmUş· 
tur. Etraftan )etlşen halk kur· 
tarmıştir. 

• Eskişehirde tutuldular -Bir 
Çok yerleri soyan bir hırsız şe

beksinin bütün efradı istanbnlda 

'l'e ikisi de Cskişchirde pkalan
tnıştır. 

ı:,ı.:işehirde tıınılun Ali ile 
lhrahim lsrnnbula gcindcrilmiş Ye 
bunlarda dün .\dlıyeye teslim 
01unmuşlardır. 

Bu hırsiz şclıehfinin şimdiye 
kacl:ır .\dlı\'cye u•ılcn drndı bu 

suretle kadırİı crl-tkli ı~ ki:iye 

lıalıı; olmu,iur. \aldıkları t:üa
dan ı 80 parça;ı meydana çıka
rılmıştır. 

Bu kumpanyn\'a dahil kadın

ların bir kt>mı pt;ııdık etmekle 

bir kısmı da >Oh l~n evlerdeki 
hırsız!:.gı tEshil c;mLkle nıaznun
durlnr. Kumpanyanın ]akında 
nıuhnkcmcsine l·a~lanacakcir. 

• Dün de yangın oldu - Dün 
l\adıköylımk L'•küdarda yangın 
oldu. kadıköyiindc :\!odada !lale 
sinemasının yanındaki vasilaki
nin evinden clckririklerin kontakt 
yapması ylızündcn yangın çik
mı;;. ust kat od~lar yandıktan 
sonra söndürlilm~şrlir. 

işe ne diyor? ----Cemiyeti belediye dün saat 

14,30 da toplandı. F..ncümcnler

den gelen mazbatalar okund':" 
Bunlardan Tatavla yangınına aıt 

olan maıbatalarla bu esnada 
.. k t ve kararlar geçen muna ·a<a 

kısım mahStısL"m zi•dır. Di~er 
maz:ıatalar için de bütçe encü

meninin menba suları ve strseri 

çocuklara melce hakkındaki maz

bataları mühimdir. 
Suların safiyetini muhafaza 

için çe~melerin yanına birer be
ton kulübe inşası ve bir memur 
tayiniyle çc~meden doldurulacak 
liUİarı~ temhiri isteniyordu. Buna 

cadde ortasına kulübe yapılamaz 
diye itiraz edildi. Neticede eski 

çeşmelerin sokak içlerine alınması 

kubul edilerek kavanin encüme

nine havale edildi . 

Yersizler için melce mazba

tasını bütçe enci.meni 2,~00 

lira tahsisat bir işe yaramaz eğer 
daha fazla para vermemize de 

btitçe mtisait de~ildir; diye rcd 
dcdiyordu. l'\cticcde bu mcs'

elenin sür'atle hal:i için mcrciinc 

salı\hiwt verildi. Aza 1 azar gunu 
saat ı'.He toplarmak ı.zre dagıklı. 

., GAZI l(ÖPRÜSÜ Gazi 
kGprUsUnUn projesini tanzim 
etmek üzre Şehremaneti avru • 
padakl maruf köprü mUtahas • 

sıslarına müracaat etmişti, 

Emanet encümeni projelerden 
bazılarını tetkik etmiş ve Fran· 
sa nafia tetkik şnb"SI maduru 
M. Pijeonun proiesinl tercih 
etmiştir. Emanet köprü proje -
sinin ihzari icln ya bu zatı 
lstanbula ce b edecek ve ya 
but da fen işleri mUdUril Ziya 
beyi Parlse gönderecektir. 

* Belediye !canunu-Yeni 

belediye kanunu layıhası Dahiliye 
V ckalctinden çıkmış ve Şurayide
vlete verilmiştir. tetkikat bitectk 
ve layiha :\Jccfüe scvkedi!ecektir. -·-- -

l(atibi adil maznunen 
mahkemede 

·--
Sahte bir ibraname '' n '-'"' etmekte 

mllZnDll Beyl)ğlu kınci kWbi aJli 

Abdullah Hılml rff/'l 
beyin muhakeme- V l 
sine dun 3 ncu 
ceza mahkt'Tle -
sinde deıam edil· • :"' 
miştir. '1ev111 -
bahs ibraname 
Pandeli isminde 
biı:inin Şekerci 

oğlundan alaca· 
gına mukabil tan

zim edilmiştir. 

Dünkil celsede Uıibi adil ba1rr 
bulunmuş ve ibnnamcnin tanıJ:ni 

«na<ında orad• olmadı~ın~ ibrana
menın k:lıibi ıaralından ıanzim edtt
dil!;ini sövlemiştir. Pantieli efendinin 
vekili aYukat lliıi>taki efendi te\SÜ 

ıahkikat ulebinde hıılımmuırur, 
!\.lııhakeme tcnii tu.lı~,kal 'c Ab

dull<ıh l lilıni lıcvin d ter dovasile 
bu davanın te\hidi için lıa;ka bır 
güne kalmıştır. 

• Otomobil facıası - ilde\ 
yolundaki otomobil ı.,.,osı hnkktnd•
ki tahkikat ikmal eJi'mek üzredır. 

Tahkikatla meşgul c lan mudtiei u 
mumt m ~' ını ~ ·iv1zi B. t h~ık " 
<1-rakını ıs ·:mık h.kımlıgıne 'cnıı 
tir: 

IJ ıkti n h•ınııda hu facıan nak-
oederken <' rduncü hıı~ııK hak ni 
~ azım beyin kaza net ce ,dr \"er 
ernıtini ı ıını ·ık. l\ludJei ıımıırıi 

muavinkrinJen bir zatın ve ha>ıane· 
nin verdikleri m ılılmata istin: den 
yazdığımız bu haber, memnuniyttle 
tahakkuk etmemi~tir. 

MAARIF'TE: 

l\ı1EKTEPLERDE 

100000 KADJN,ERKEK 
OKUYOR 

l\lillet mekteplerinde ttdri"'1t 
ilerlemiştir. Hu md:tcpk re ~~h
rimizde 100 

Jf- iki zlraart memuru- Diyar
b4kir \'ilAycti, \ ıl.!yetimiı:den iki 
hin kuruş maaş:ı iki 7.İraat me
muru ı. temi~tır. * Necıen infaz ed:Imeı!l ? -
'.\lülkh-e ve Adlıye muf,tri 1 r. 
iki p;indenben l 'nk~n:ırı ı .,fü 
merkezinde tahJ..i~at ) apı) orlar. 
Sebebi şudur: 

Bir ~ahıs, mahkemeden 5nılır 
olan hir h:•pis brnrının in'•ıt. 
olunmadıı;ından ~ik;lyct <tn,i:rır. 
Bu cihet tahkik olunııror. 

•ll':atbaıırılık mckt,bl- [)ev
let mathaasımla açıl:ıcak olan 
ma•baadllk mdtdıirin k~~rı >'ı 
ikmal cdilmi~tir. Tedn,ıı• n 
ha1.ırlık yapılmakıadır, )ıııı< 'ı 
dcr>lcre ba~l:ına~·ı\..tır. 

•Eczacılar içtlMnı - f.czocıl. r 
cemiyeti öniim,\zdcki p,ız;ır ,_1'ıi 
saat 1 ~ re toplanarak ;,pirtn H' 

sair bazı mrsa•Jı müzal ,re ru!-
nıiştir. 

• Adalann elektriği - \'.aıı \' L' 

kili ve ~chrcnıırl ;\lıı! ıtti'l 1 • 
bıı ~in Aanharacan ~chrımiıe 
I!:< lcccktir. 

mezruah istila etti --Torlıalı kau>ı Jahilındeki Celi lı 
,Olü şi<lJcıli H~mu:olar \Ülünden 
taşm1Şt1r. Onbinlt:rcc dnniim arıziyi 

<ular kaplamıştır. Ce1en TOlculonn 
anbtnki•nna 1l'ire 1( ol $Olın ıd 

!İlk"elmı~ur ki ~ l• ı!eçen '; r'l· 
rlı·f .. r T hı ma . .,. ' 
-, •;nr. Rıliar ç ~·- - • 
T<f'ckıi • ile C'e 1 ı 
Sl"lii ki '>ah:!lİ:t J.: )llİ \.,,.. -'i•f" 

~ıılıınd:ın ~e\CO t'" ......... • · .... 

iler1cmel:red1r. T~·ı ·ı•r 5 1 • ·n 
içi ode d rn<!:te 

1 ler t, ;ı 1•u l\':1 !'ehcbi,·et 
~eri!rr · e.;i ·~ın 01 aJ n :g-eçıi~ 

~ıracia tren f!:J\'t"t ' , .• ~ hareket 
erm<'ktedır. Terek •y .'e CelUı isı.s
\·onlın ır.1,1"ldl~İ mesa.fı!yi ancak 
,.,,r <ı••tıı k ı'e 1..'1e r. 

1an cı r ''\erin dil mis 
; .ı.: kJ ~.., J alo da bırak· 

~<m,tır. 
l'ir ~irketln tr.~fiyesi -

:zoı:ı'r ıtirı1 "t ve iır•l'"!'lt 1"ürk . .\nonim 
, -~etiı h--.se(loır);lr t '·eri umı nh esi 

. ta r n r .... c edi1 oorıf'5i:ıe 

{ nır 'l'n:arct ' ; 

1 

l 1
0 ,.'u u e J!O lc.:ıl lltŞ-~ 'l"i.:arec 

m ı u ı I ı. sırı.ece 1 upı 61 ıel,liğalta 

\da:J.r tlt: r~·' 
l 

t r\'ent.'I \:e'erni le ':ıulcrı ıl nı 
ın ı:,ı 'ı ; ıi l ı . moıtır. 11.ln•tı 

..,j \a l~ ı::. rrc t r ık ac \ekAle-

. • fi:t kili ! L 

ar -.ıp( :ıti ttl 

• Gll I •AZALDI Sc • ı?:--
rıle , karlar Y~ıtdıktan ~ 
y~ mlzdc gıri;ı nza! tır. 

Sıhh ) c mı 1 4ril Ali Rızu 
B. c miş' ~tir ki: 

Gırlp _ eı:ı • ı ! 
d<~ildi. Faknt so ' 
bilsbiltün ortuc!ıın k~l ıı. ' 
m fi lıuvnlar S< kattır hcrkes·n 
kendisini koruması lazımoır
Şehlrde başka hasıııhk )oktur 
•'ff"HİSI l'i ARAZl "'Ul E~I 

Cerrı.hpaşa hasta.ıesi~ı'e ı~• < 
mıırazt şubesi 1\ ılm .rnüıe 
•ıs':ğına da Glllhan.: etihba ı 
dan Lütfu R • .tayin edil. ı,ıır . 

SAFr 'l. GELlll- Halk 
Fırkası ı I" ı;ııumlsi Saffet B. 
dUn gel 1 c • Bir kaç glln 
lstirahp• e ktir . 

1 

.. r le 11ı. \.: ~ rket l f•ye 

l 1 e ir re " i -- Ba , ı: ır 

·r· ... , c ,e ,1, ,, c Hı ı g ... ~en sene 
fın B r Jll1 "er rı eden mua
'eıe i hır s· ıe ik ts~.r s•ik halind 

tIT' ır. 

ı lC \t: e r. e".'l bonıa muı 

, ~ ı r 
Jlıın , tı.•B l I t , \ TJl• 32~ 19.'iO, 

~lı:.ır J().l'> ••ı. l\ak•a ıs-t•H.ı. llıırç•k 
~I ı ı,;;o, l\lelezi 492:-:', Çavd>r 
H"841 :iO, • 'nbut t.ı74-ı, f;epck 
• !OitJ, \ n ııı 1.2>. Yıp.ı:\1 9~11'2.;;o, 

1 rr ı. c Jc ıi pamuk 
5 .v [ ın tııhumu 

ı. ı ıJ.~ll. l·•su il ~~48, l\umd:r 
Hl 7, ZcHınyağı. 2585 :ahun 26!>1, 

A! · ın 1 l 9 k·~ı cdır. 
- • Keçl hn til'ijtı - ııomo'-a 

nahı e-ı ı Ft;n ere ı;ö''li .ke~-ilenn· 
t..ı.:> ~ h , :c ı çı('t!' ~.1 1~ iruh~z 

e~.ıle 1 :~n i re ı Jcr y i .ele zaıl 

* Sigaradan : a ğın- t'sku
dar da ,cmsipa,ıt< mühendls 
:\Justafa beyin evln e ı yarak 

Odasına dli~cn bir ,,,.aradan pm
gın çıkmı~,döjcme talıta 1 arı yan

dıktan sonra söndunılmü~tür. Yarın akşamki konser 
bin kadın ve 
erkek dc,·am 

etmek tcd i r. 

:\lillet mek

teplerinin ha

zirana kadar 

olan bütçeleri 

160 bin !ıra 

vlLA f 11\ECLIS - ~·· 
tutta ilk ıc,i'1taı'I aktedeceı • 
!\ tıha~ebt'• hıı<ıı<iye veni bL 
çeyl hazırlamakla m••l>•ılılllr. 

ECZAHAı -pı f' ; TFfl 'ı"; 
Eczahaneler m~f·t•i "ıtf ~ •11~ 

:ceza hanelere nsr nrl hl• mCdıkt 
zariında camekı\n ile h ttın 
raflarını mn•amma ile düzelt· 

melerlnl tamim eti!'' tir. 

olmuştlır. 

Romanya rahçesi * ÜçUncu- l.'çüncÜ yangın 
da Şi;hancdekl eski polis kara

~oluııda şıkmı~ ve derhal sönd
ur,.. ııu~ti..ir. 

iskeleden dll•tU - Bc<ikta<ta 
1 ... ' ' 

layrettin iskdcsınde yeni yapıl-
llıakta olan ttitıin dtpostında ame
le Tayfur is l'!c ı.zerindcn du~
!:.._ ş \aralanmıştır. 

Galatasaray lisesi talebe san'at

kllrlarından Nadir Nadi ve Fuat 
llçyler. bu akşam tam yirmi bir 

buçukta lstanbul telsiz telefon 

şirJ..eii merkezinde ilk konserle
rini vereceklerdir. 

Bu iki ğenç amatörün çala
cakları kıymetli p~rçaların, her 
tarafta alAk~ ile ,Hnlenecckt•r 

TAR AYAKKABILARI 
Bilumum (STAR) Markılı ıyat 

kahılın ıabanlanndı birer kat 
(Ile.m) z!fcil mantar mevcuttur ki 
bu savede kuadurenın su ve rutu

betten °milteeiİI olmsından ve dahile 
nufuz eylemesinden vakaye eyler. 

Bu se!>epten dolayı S TA R AYAK K .\RILERJNJ lastikli vo la0tikslz 
g-İyc ılirsin.ız. 

Cibali tütün fabrikaları 
Fabıikamizda her gun numune e>i goruıcbilecek o!:ın tahminen 800 kilo 

törılıek) ııftığ'i ve deri ı w ben, 1650 kilo hıırd k adçe, 290 kilo hur-
da sıcim ve 85 adc pa dık muşamlı•"· " zu cu to.J.t" \' 
Çer her1 eı, tcJi nukıııe b arı kablo telleri ve aı.e 

' ıcı klııun :.. ncı ( marıe i ve 27 nci l'az ' gıinleıi. alen n müzaye 
de ıic tı ncagından taliplerin YÜ! lira pey akç;ılarile ış u giinıerde aat 

• dan l o ya k•dar labrıkıda holİınmaları. 

Karacabe'r harası müdürivetinden: 
K r;ıc b h 1rası Jiçiıı ınübarn.~ edikcc v '• l kılu yu af elli , 

btn k1 l k . 
1 ·U · ı ~sım nlmak ü:rre !1'1 "'" nakııo3'n ' dıldl "''cı tıı 1

?- olanların yevmi iha e olan 2 Şubat J !i'l!I ihine rnU> • .fu 
g{Jı:ıu saat on donte hara mc:rkethı<le hazır bulunma.an. 

olarak 

edilmiştir. 
Vaziyetleri m(isait ve talebesi 

nispeten ilerlemiş ulan nıckkJ" 
)erde halk'ı sıhhi, içtimai \l 

adabı muaşerete ait bilı;ilcr de 
öl!;rctilmektt'dir. 

Tah;il devresi iki ay olan 
mckccplerin imtihanı Subat ayı 
nihayetinde ppılac~knr. lmtı
handa kazananlara vesika ve 
çok mu\·affak olanlara hedi~eler 
verilecektir. \lnvaffak olmayanlar 
ikinci kursa dcvnm mecburiyı:· 
tindedirkr. 

sanat mekteplerinde -:: !'a".ıt 
mektebi haline konulan üskudar 
ve Selçukhatun mcktt·plerinde 
tedrisata devam edilmektedir. 
Bu mekteplerde talthekr a~nmız. 
daki kadınların ppabilecekkri 
her şey ogretilmcktedlr. Aynı 
zamanda bu mekteplerde gece 
dersleri de açılmıştır. Mektep ve 
gece derslerine mütahassıs madam 
Bokan nezaret etmektedir. 

, Dereceler! lıtemlyorlar- Da
rülfünun Hukuk fakiiltesi talebesi 
fakülte msclislne müracaat ede
rek ~hadetnamclere vazedilen 
derecelerin kaldırılm1LS1nı iste
miştir. Bu talep kabul ed_ilmedi: 
ğlnden tal<·hc ba~ka bır \'Cklı 
hal bulmal uıre Divana müra
caa, edecektfr 

* Talebe balosu -'!'(ırk talebe 
cemiyeti t rafınd:ın bu akşam 

tal IJC bitlığ ndc bir talebe hnlo 
su erik ek ttr. 

* Tal be l urdu Tiirk l\Ja 
arif ccw } ı tarafından l\Jdırgada 
açılan l e yurdu m ·em'lleJ 
bir h ıfraıt edil. iştir. Talebe 
y ıtı ' '11 l · • talebe l \ut• 
surme ıe ve yurdun kiitı , ne 
V :ı. bJbl lcs~ a.Ianndan i.>tıı, lt 
-etmekt~ ı r. ıırt•1 crbes kon c 
rans.;ır da tt'l'tip ediwektedir. 

• Rludc ç~ e"stlrilecck 
_ lkt!s~t veH.ll!I r !zede ÇPV 

yetlştlrmejte knrar vermiş ç. Y 
frlanlıın tevzi etm1şlir. 

HARIKZfllFLITE YAR 
T:tavla harllııcı!.lcrlnc 1 "111'1 
ahmer yardıma dcvııuı et!!" '· 
tedir • Fel4kct1edelcre dtın de 
peynir ve e~mek ıc ·zl cdllmi '.ir 
yangın yerine çulır göndcrıl

miştir • 
Hor!l.-zedeler kin b!~ iane 

açUılmıstır • Hal~ı'.°Plr- J;~·~ım
larına intizar edılı!·or. t itil nb· 
mer esaslı yardıma gelecek 
hafta başlayabllccel< tir. Buf,&ftn 
dagıli tevzllne devam edece~tlr. ·-·-
TıCARET ve ZAHıRE 

BORSASI 
23- Kılnunnsanl ı Q28 

Buğday 

Yumu$&k 
t\ızılcı 

Siloter 
Sert 
Döame 
Yumuşat -•ıııı 

0-0 

Sert • 6-8 
Romanya 
Bu icarı...., 

Zahire 
Çndar 
Arpa 
\lısır 

ruı.ı 

Kc :ı toh'llnı 
Faniye 
Mt~imet 

~ohut 

Börülce 
Bak!ı 

Hububat 
~usım 

Kuşyemı 

Un 
Ehtra Elnra 
Ek tra 
Blr1tci Yumu;ık 
Birınc.i sen 
brıncl 
l'çuncU 
Razmol 
Kepek 
Paspal 

J.Z/\\11 F:SC.ARI 
K, P. K. P. 
-oo -.oo 
00.00 00.00 -.-
00,00 -.-
17,20 -.-

15,!0 

00.00 
1 15 
o ıo 

50.00 
cıı.oo 

32.20 

-.oo 
34,20 

34,20 

oo.ııo 

ı~w.oo 

ı.c~.00 

t.180.00 
oooıı.oo 

ııooo.oo 

0000,00 

-.-
00,0U -.-
17,20 -.-

15,20 

ııo.oo 

12.15 
10,30 

-,-
55.00 

40.00 
l:!.20 

- .oo 
34.l!O 

34.20 
00.00 

1250.00 
1240,00 
1000.00 
0000,00 

0000.00 
0000,00 

lıl ,,~ 1, \R .• l\l:T 1:111\ OR 

;chrımiıde bı 1 .ın Rom. l)a 

l\f'>. \C i \l::rı l iz şcrdt :e dun 
Ro'ıcrt Kc'.cıdc l r zıı.ıfct ve

r :ni tır. 

Kraliçe 1 iZ ht Jt :ı Pre"Se 
\ls71~ ıapt.nı u~ Ko:ı,:ıcc)

hatckct Hk'(,ckt r. 
-·····---1. 1 ~11.'l L JHJ''S\SI 

ı'ITI. ıu 
r:ın .1atı 't 

ı , ın ! mu~ h ı.ıe l ~!7 h, &OH)· 1 Jcınır vrıia 1 

870~ 

2. 
!il; 

~t.MTI f R 
nl:.1..., 

\ ı ıu tcmlr yolu 
1u 
1 22 

' u ~keti 
1 1utun A. 5, 
l De"lrmen S. 

1 tt rmen S. 
/\. Çlmenıo S. 
!_ le on ~. 
f, ~ı. Ecza Ş. 

~. flarrıı-e 

<J 
il 

• 
39 
J() 

5 
18 

8t\ 
c 

7• 
IU 

41.2S 

25 
tO 
fj() 

7u 
50 

TAHVii.AT 
Anadolu { 1. T. n. y 2. T. 

3. T, ti 
Tunel •lrketl 
f:lektlr1k ıirketl 
Rıhtım StTi:ctl. 

4,SI 

H. P•ıa limaıı flrl:ed 19 

Londra 
Newyort 
Pariıı 

Atiıı 

Cenevre 
Roma 
Bukrcı 

An1sterdam 
Brüksel 
So!ya 
Prac 
Berltn 
Vl)"ID& 

ÇEKLF.R 
9'13 l!0,-
0.48 8125 

il 48.00 
37 00.87 
1 S3.25 

9 ·•2.SO 
114 61, '111 

1 21,50 
• J0,75 

61 37.~0 

16 45.00 
1 00.50 
• 46.50 

Jsıanbul Hayvan Bor.ıası 
22,1,1928Dirl satışlar 

Cinsi 
Kıvırcık 

Dağlıç 

:ıc..r:ınıan 

Ku~u 

Keçi 
Sı~ır 
:Dana 

Ki Adet azaı:ı 
66 38 
99 40 

Si 10 20 

78 !48 
671 24 
67 13 

o 
80 

linde f{almsını da temin 
edecektir 
~~-~-.~~~-

ıı- n·••rer sl!"Orta hakktnda 1 bu seneki tUtUn rekolte~! ehem-
., ' lnr. ı~alnn pro:eı:a miyetlf sureııe cks"lmi tir. Elde 
"« ıncaltt hab"·'ıı eııigimiz maıamata gore b• 

Ln oğ u n m d ı ı ynzmı ı . 
r.· ezk"r proje bı ll"is, buıı;unkruc 
llcy'eti Vckilcde müzakere cdi· 
iecegl beyan edilmektedir. ma
Jıarrirlerfmi;tden pirinin mühtelir 
lktisacl ve ticari mah t:ıde vaki 
olan temasları neticesinde elde 
ettiği malumata göre , mukar-rcr 
"•ortanın memleketimize kazan

d ı.:ı ku:aa• r. 1 d n hiç de 
isgar olunacak ir derecede 

değildir. Bilhassa memlelctiml· 
zin mull •iyasetine muvafiak 
olarak vllcu Je geılnfcn mükerrer 
sigorta pr jesl nıemlcketimlzia 

mahafill maliye ve ıktisadiye-
since ısrarla lltiı:am ofun-
m a ktn dır • l\\ u ha rrlrlmlzin 
görüşdl ~ü Tevııt ticari mnes
sesatındnn ~ rlnin başında bulu
nan şayanı itimat bir ut mü
kerrer sigortanın mnhiyct ve 
faidesl hakkında ~u mulılmatı 
vcrmlştlr. 

- Riliyorsunırı: ki mUterrer 
sigor a kompnn) olarının y ptık· 

lorı siğortaları bir delil daha 
sigorta etmek d<mekt'r. Gerçi 
şimdi de bazı kompanyalar 
mOkerer sigorta yııptırmakta· 
dırlar. Fakat bu mtıkerrer sigo
rta dah'ldeki şlrkeılere değil, 
memali ki ecnebjyedckl bUyUk 
sirke'lere yaptmlmakta ve lıu 

~uretle paramızın mühim bir 
kısmı bilalüzum harice gitmek· 
tedir. bu mail zanna önüne 
!Tcçmek endişesile bir şirket 

t -· slis edecek, bil 11 num şirketler 
ınQkerrer slgorıalıırıaı bu şirke· 
te yapt1racaklardır. 

Yani bu büyilk şirket hem 
kompanyalann 'Oararlanna işti· 
rak etm k suret le kompıınya • 
ıarın zarurlarını tahfir edecek 
hem de paramı.ın memleketimiz 
hudutları içinde kalma•ında 

amil olnc ktır. • 
Mnhnrrlrlmizln temas eUlğl 

dltcr ma.bn!ildekl sahibi salt • 
hi) t zevat ta aynı fikri derme
yan etmişlerdir. 

Yunan t:>tanıerl akslldl 
Tıı•onıerlmlzln Avrupa sahala· 
rında rağbetini ke retmek için 
hu- 'ı bir faallvet arfeden 

tenakus takriben JUzde 45.50 ' 
clereceslndedir. 

Ba ı;ene Yunanistanfn GD· 
mlllclae vo lskeçe taraflannda 
S.500,000, Şarki Makedonyada 
ı &,()()(),()()(), Garbi Makedanyada 
9.000.000 okka tüt!in istihsal o
dilebi!ecegi tahmin edilmckto
dlr. lisalya taraflannda da ge
çen seneye nazaran ybzde cW 
derecesinde temakus 'arJır. 

Bu mıntakadan elde edne
cek tutan mikdan 3,000,000 
ve Mora kıt'ası fstihsa14t1 da 
2.000,000 okka tahmin edilmek· 
tedir. Adalarda yUzJe 15 nispe
tinde tenakus vardır. Buradan 
elde edilecek tUtUn mıkdart 
5,000,000 okka kadar tahmin 
edilmektedir. 

• ODA MUAınELA TiNIN IS. 
LAHJ - Ticaret odası muame
Hltını tetkik etmekte olan reis 
vekillerinden tlamdi bey oda 
muamcl •ında ki 1'ırtnsiye zih
niyetinden bir ço{:uau knlclırmış. 
tüccarın şlkll.Jeıinl mucip olan 
bir çok busıısntı •1nzim etnıistlr. 
Hamdi bey, her -:~n od:ıda kal· 
arak munmellltın sureti cereya
nını bizzat tetkik etmekte tesa
düf ettiği mahzurları refetmek· 
tPdir. Fvelden '>eri bir kayt 
işinin 'dört gUn sUrdUjtUnü gö • 
ren Hamdi bey, alakadar me • 
morları nezdlno davet ederelı 
Hlzım gelen tcbli~atta butuamu" 
menşe ehadetnameleri işinde 
ki lurtaslJeciliği de ortadan 
kaldırmışhr. Bu icraattan tile • 
carlar da memnun olmaktadır. 
lar. ÇOnkU işler daha seri bir 
surette ~örUlmet~ ba~tanmıştır. 

"' Kambiyo borsasında. -
lng az lirası dtin borsada 995,25 
kuruşta açılmış, 991,$ lcuruşa 

düştUkien seııra akşam 993,~ 
kuruşta kapan mıştır. 

Düyunu muvahhade 228 
25 lirada açılmış '.?28 liray~ 
yük,eldiktcn sonra 227 ,25 lirada 
ka anmıştı~. 1 tikrazı Dahili 
90,5 lirad açılmış 9U,37,5 lira
da kapanmıştır. 

Altun bor ıı haricinde 861 
kuruşta açılmış, 860 kuruşta 
kapnnmı•tır. 

11.A Li\n -

iyi valdeler, mektebe giden ç...;cuklarına 
Kadburi sütlü çikolata 

vermeği unutmazlar. Leziz ve nefis Kad
buri - Bornovil sütlü çikolatası gayet 

mukavvidir. 

İstanbul Etibba muhadenet 
ve Teavün Cemiyetinden: 

2:1-J-Q29 C ı:na ırünü aylık içdma için azayı mubtcremenJn 
Türk oca~nı 1 0,;)0 da teşrlfltn mercüvtıdur. 

İspir ve ispirtolu içkiler 
Umum müdürlüğünden 

idarenin kamyonlarla bir sene zarfmd~ vukubQlaca~ nı.kllyao lltn urlh!ıı
dcn rırml gım sonra ihale edilmek üzre kapalı zarf usultle müıukasaya ko

ulmu r. Taliplerin umum müCJrl#;iln ticaret şubesi:ıc milrac:aatlın. 

Deniz 1\1übayaat Komisyonundan: 
700 lci;o kösele pu..ırlıkla ihal 1 30-1-929 Çarşamba saat 15 te 

])eniz kuvvetleri efradı için 700 kilo köıde mübayaa olunacaknr. 
Şartname,ini görmek lsteyenlcrln her gün ve 'e mek istcyenleıin 
yeymi 'lı ' de muharrer saatca Kasımpaşada deniz mlibayyat 
Komi;;yonuna mura<.:aatlan 
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• j Bugünkü umuml irfan nereye gitseniz, nakadar kaç- 1 Mmc•Hucueıtc Du00t. ııuıı geçe!' ic e .ıı it'~yı:A·t· :lerberlltrlnde halkı bu hu· sanız, nt yapsanız, -iftira gibi- sene Komedi l'ranseıden ayrılarak SIH':liLBI ~ ~ ~ susta da tenvir vazifesi genç arkanızdan yetişerek sizi /ekt- ılntmıya intisabı kalkışmalı cpeı·ce 

dedikoduyu mucip olmuştıL Sanatın IRZA ZAMA1''1NDA HAMiL ASRIN t'MDESI •MIWVET .Ttl. 
23 KAJ\'Ur-USAc.'il 1929 

mualllmlerlmlzle yeni kitap.. lemesidir. Muharrir arkadaşlar- nılline önünde mığtOblyeıl davasını !ara te,•eccüh ediyor. dan biri aOnkO •Vakit. le kar güdenler böyle maruf bir tiyatrocunun MUZIR DEOILDIR 

BUGÜNKÜ HA VA 
Ra:;athaneden aldığımız malamata 

~ ire, dün en fazla hararet sıfır, 
en fazla hararet nakıs (3) derecey-

~ÜfÜNWKLERiMIZ, 
Lisan inkılAbı 

Artık tekAmill devrlnded lr 
di. llugiln havının hafif poyru ve Dilimizde bOyllk bir lnkllap 
hulutlu olması muhtemeldir· vUcut buldu. Bu lnkıllbın me-1-.;;.:.,;.;.._,;_;_____ _ __ mleketln bayat ve irfanı için 

FIKRA 
Tereddi var mı ? 
lstanbul Adliyesi, bu gün

lerce, on beşini henüz geç
miş mektepli bir katili mu
hakeme ediyor. Bu kanı 
kırmızı çocuk bir kaç ay 
eve!, kendi yaşında bir genç 
kızı sofra blçağı ile öldür
müştür. Sebebi de basit: 
Aşk. Geçen sene de aynı 
ezeli hamakat yüzünden 
yine aynı yaşta bir genç, 
Ar.kara kırlarında, bir ta
banca ile akılsız başını par
çalayarak intihar etmişti. 
ıesllcler bir olmakla beraber 
neticeler ayrı ayrıdır. Bir 
mevzuun iki S!rserl kahra
manı rollerini başka bir 
tarzda ifa etmişlerdir. 

intihar edenlerde, hiç ol
mazsa, lşldenlerl hamakat
lerlne acıtacak kadar bir 
ieragat var. lklncilerlnde 
ise hamakati gölgede bıra
kacak derecede kuvvetli bir 
şlnaat göze çarpıyor. Bir kaç 
·ene evel, ancak hikaye ve 
ltr mevzuu olmaktan başka 

bir menfaat ve saadet temin 
etmlyen bu, cins aşk yüzün
den memleketimizde oldukça 
korkunç bir intihar cereyanı 
vardı. Acaba bu cereyan 
bitti de onun yerine clna
) et mi kaim oldu? Bir 
zaman sevenler kendini öl
dürürken şimdi de sedlkle
rlne mi kastetmeğe başlı
yorlar? 

Eğer bu bilyle olsa idi 
mes'ele tehlikeli addoluna
bilir. Fakat kısa bir tahlil 
bize memnuniyetle gösterl
)Orkl, bu da nihayet bir hars 
mes'elesldlr. Her iki mektep
linin varlığında tecell1 eden 
ıntlhar ve cinayet hırsını 
ırtadan kaldırmak için kuv

vetli bir irfana ihtiyaç var. 
Başka yerlerde bu kabil 
ihtiraslara belki başka sebep
cr gösterlleblllr, fakat bizde 

ı suretle kendini gerek 
maddeten, gerek cemiyet 
nazarında öldürenler, nlha
ct, bu iki mektepll seviye

de bir irfana. malik olan-
- ır: Gazetelerde, intihar 

~ clnayetlerlnl okudukları-
"1ız hep bu yarım irfanlı 
~:klardır. bu yüzden ölen 

öldüren bir münevverin 
-mini hatırlıyamıyoruz, Se

bep tereddi değil; bllıtlslz
Uktlr. 

haiz olduğu ehemmiyeti tarıle 
hacet yoktur. Her tarafta açılan 
mlllet mekteplerine ııığışmıyaa 
yUz bialerlc, batta mltyonlarla 
okuma yazma talibi bunun 
mücessem şahitleridir. 

Her lnkıllp gibi dil lnkııtl.
bının da başlangıcında çabuk 
davranmak ve gözU asıl mak
sada dikip teferruata bakma
mak tabii idi. Esasa karar ve
rilir verilmez hemen faaliyete 
geçilerek kısa bir zaman zar
fında yenl alfabenin tamimi 
işte bu lnkılAp hareketinin teza
bllrU demektir. 

Şimdi yeni alfabe kararlaş
tı. Bu alfabe ite okuyup yaz
manın zaten pek basit olan 
kaideleri bellendl. Mekteplerde 
Çocuklar, milkt mekteplerinde 
halk bu yazı ile okuyup yaz
mayı ögrenlyor. Bil cihetle in
kılap hareket! muvaffak oldu 
demektir. Şimdi sıra lisanın 
bu yeni hareket önünde tahJ 
olacagı kaideleri tedvin etmek 
ve dilin hakiki varlığını ara· 
yıp bulmak işine gelmiştir, 
Bu iş lse daha ziyade ilim, 
ihtisas ve tetebbll işidir. 

Dit encümeni lnkılApçı bi• 
heyett!. Hareket! de inkılApçı
lara yaraşan şiddet, sür'at ve 
kat'iyet ite mütemayiz di. En
cümenin yerine gelen yeni Dil 
Heyeti ise daha ziyade tekA· 
mUlcU bir mUessisedlr. Bunun 
faaliyeti daha ziyade itina, dl· 
kkat, hurdeculuk ve araştınna 
ile inkişaf etmelidir. Lisanın 
kelimelerini ve kaidelerini tes
r" <!erken bu esası göz önün

en a 'ıı uzak tutmamak IAzı
mdır. 

FELEK 
Sojiuk yazıyorsun 1 

Yazıların derecei hararetini 
okuyuculardan sormalı. Dün 
bana bir arkadaşım sordu: 

- Yahu bu günlerde yazılar 
biraz so/!uk düşüyor? bir kar 
tipisinin etrafı kırlaştırdı/!ı bir 
sırada sorulan bu silale şu 
cevabı verdim: 

-Kardeş! Şu etrafına bak/ 
Sıfırdan aşa/!ı 6 derece soğuk 
varken yazıların neden soğuk 
oldu/Ilı sorulur mu ! Belli bir 
şey ; havadan ! yazılar hava 
tesirile sıcak ve sof!uk olurlar. 

va, iftira ı . - ~ -
Lisanı halkta •Kuru iftira. 

diye korku ile bahsedilen bir 
beld vardır ki, hemen Cenabı 
Hak cümleyi bundan korusun. 
Bir de •Yaş iftira. vardır ki 
bu günlerde hepimiz ona oğ
ramak tehlikesi altındayız. Bu 
"Yaş iftira. dediğim şey, "si-

foz.u11 eıı son ismidir. Bunun 
böyle tesmiye edilmesine sebep: 
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:-,ıızaıı, hu sozlımien derin 
r i~tikralı duydu. Kardaşi 

ıı •rolere kadaı vnvarlanmıştıl 
fretle iırperd.i; bu sukut 

ınıiş adamın yüzüne tükür
ııek, daha rla ileri gidip onu 
lokatlanıak istedi. Fakat bir 
~epazelikten korktu. O andaki 
lıiıısıysıırıa kapıldıgı gibi, elde 
•rlcrnğı rırt ice fel~ketteıı başka 
hir şey ıılmıyaraktı. Cemal 

f'I şeye azmetmiş oldıı~unıı 
•n ııylc i~pat ediyordu. Snza
ııı gözü kendi parrııağıııdaki 
uzıi~e ilişti. Bıırıu Şakir mii· 
a ebetleriııin ılk 1.ıımaıılarında 

ıırt vermi, ı. A'ahı hiı· hızla 
ık,ırıp. Cemıılf' ıız:ıttıo 

Al'. al da ;ıiı 
ı edir oı 

l'ırlaıııa vüziıl!iinııi ,·t'-

ııyorum .. Sataı-ı;m. Daha ııe 1 
1 istiyorsun? 

- Bele, bakayım.. Kalay 
değil a? 

Cemal, yfıziiğti ı;oıık kan
lılıkla eline aldı. içinde bir 
şiıpeyle evire çevire taşı ınii
ayene ettikten ı;onra, yele~inin 
cebim~ yerleştirdi. 

Bıına da eyvallah! 
- Havde git artık; rlıırma. 
- ı;irliyorum. Ama, on~ş 

yirmi gıin sonra l(ene bura
dayım. bilmi~ 111. Allaha ıs
marladık ahlıı h:ımm! l>eli
kaıılıya benden selam. 

ı :emal oradan ıızakla!iır 111:1k
la~nıa1~ Suzan kendini kö. kten 
iı;eıiye altı, fok:ıt iki adım ileri 
gidemeden, avluya. hisi~z ve 
hareket~iz yığılıvı>rdı. 

yagdı/!l için sifoıdan kurtuldu- şlnema)"l tercih etmesinde kendi lddl- Kııdınlarda süt verme ve~'-/!IJmuzu sevinçle yazıyordu. U- alanna kuvntU bir delil bulmuf- ilk esnasında fiil lçtimaın do~ nutmamalı ki güneş çıkar çık- !ardı. S:naıUnn tekrar tiyatro Alemi- olup olmadığı hakkında öteden-maz bütün o bem beyaz kar ne dönüşü de tabii aksı fikirde olan· beri çok şeyler söylenmiş, yazıl-tabakası lstanbul sokaklannı lan sevindirmt~tlr. B L Mm Huguette turnesi pazar aJı:. mıştır. izim L'
11 baptaki fikrimiz çamur deryası haline koyar, o t•mındın beri oyunlınna başlamı,. l~• lrci! Vf' hamil esnasında tezaman otomobillere eteklik ko- ilk olarak •Aşlı uyumaz. nauı• 1 karrüb\i CİPseynhı muzir değil nacak diye bekleyenler detil, altında nıklt ve mükerreren uhneye bilakis müfü olduğu zeminindekendi eteklerini vakfında top- vuedilmiş olan, "L'ımour veille. dir. Evf'I ird~ z:ımanında vuku-/ayanlar temiz kalır. piyeslerini oynamıştır. C'çUncll oyunu b 1 . b h d olın "L'ecole des cocottes. ' yani 1 u 1n miın'l.~e eti arimiye en Emanet erkdnından birisile "L.okotlır mektebi. komedisini evelkl ! ın!n !llc~dbı zan olunduğu gibi gôrOşürken bu bahsi açtım : akşam seyrettik. 1 · ı bil kls 

1 
sute mazarrat ge mez; a -Evladım! Sekelenmek iste- "Annonı. ve • Gerbldon. un •

1 
münasebetin inkıtaı sütün mikdamiyorsan, otomobilden uzak müşterek eserleri olan bu oyundan geç! güzide romancımız Hüseyin Rahmi nnı azalar. Bunula beraber ka-Bu zat bir müddettir tram- Bf. bir eserinde bahsettiği gibi, bir dınlarda süt verme 7.ıımanında • romanına da ayni ismi vermiştir. Üç Vayle Yolculuk edl·yor. bir yenı hamil korkulacak bir · perdeden ibaret olan oyun bir büyük 

!ln.!_!angın _I ve kibar alüftenin yetişişini gösteren şey değildir. Yalnız zaif, nahif Verilen haberlere göre Ta- bir nevi fantazi piyesi zannolunabilir. kadınlarda hamil vukua gelfrse tavla yangınının tevessü etme- Fakat son perdesinde birden bire sütü ~esmelidir. sine •Su şirketi. sebep olmuş. o hanı piyesiA ınce ve zarif ruhu 
kendini ğösterir. Ef!er bu haber dol;ru ise bu Piyesin başlıca şahsı olan "Ginette.ı 

şirketin hald ceza/anmamış müelliner bize üç muhtelif hayıı 
olmasına cidden hayret edilir. devresinde gösterirler. Birinci per
/şin garibi her büyük yangın- dede kız sevimi~ basit, hevesine 
dan sonra verilmesi mutat olan tAbi bir küçük ıneırestir. Genç bir raporda daima susuzluktan adamla sevişmiş, beraber yaşamak

tadır. Bu sırada ticar<thanesiniR pen· bahsolunur, l'e bu sebebi şikd- cercsındcn kızı banyoda seyreden 
yet yine kaldırılamaz. orııı ya<lı bir tüccar aşkını teklife 

"F.ıld çe mim bir kuçük musluk gibi gelir. ikinci perdede "Cinette, bu 
durmaz akar ! " tüccarın metresidir. J•:ski Aşığına bir Mısraının ifade effl/!i yaşlık yer bulup yerleştirir, amelenin gün
SU şirkefinın yanında Tufan delığinı arttırır, elinden gelen eyiliği 
tesiri yapıyor! Bu ne kuraklık yapar. 
yahu ! Bu zamanda ğenç kadın bilhassa 

Felrk meclis aralık öğrenmek için bir hoca 
------------ tutmuştur. Zeki talebe •z zamanda 

MULAM . 
MilAFiRı 

Bakallar ne diyor? 
Şu son günlerde iktısad1 ha

berler ara.<ında sık sık isimleri 
geçen bir de ~:t ve diğer hava
yiı,; fiyatları vardır. 

Fiyatlar şu kadar yükselmiş 
daha da vükscle~ck miş. \'. S. 
Sonra da mini mini serlevhalar 
altında bir takım sualler; 

- Ka.<aplar ne diyor Y 
- Baka!lar ne diyor? 
- Sebzeciler ne diyor Y 
Dün matbaada çalışırken Fran· 

sızca Milliyet erkanından bir 7.at 

elile işart etti:, 
- Bıktım hu manasız sualler

den. Şimdide hakalları ele aldık: 
Fasulya fiyatları hakkında bakal
lar nediyor? 

Ve bir kaç defa başını sap;a 
sola salladıktan sonra: 

Ne diyecekler, birader dedi 
"ver bir okka ed" dediğin zaman 

dün 80 dı. bu gün 90. diyorlar. 
Kulak misafiri 

UMA(A HAYATI 

Fransız Tiyatrosunda 
Yeni komedi Turnesi 

ı\logador operet takımı gitti. Onn 
takiben Komedifransezin sabık sın
atkarlanndan olan ı\lme. "Hugueııe. 
(sabık Duflos) bir komedi takımı ile 
Fran:ız tivatrosuna geldi. Hir kaç 
günden beri hu takımın oyunları 
havaların müsaadesizliıtin~ ragmen 
kibar "1nıhn görüşme ve buluıma 
veri halini aldı. 

aldi~ derslerden istifaı1e eder. Öı·le 
ki hu perdrnin sonun<l!l mazisi olan 
genç ve hali olan Orta yaşlı aşıklann 
arasır,a müstakbel olan genç. zenRin, 
ve yüksek bir adamın karıştığını 
görürü7. Üçüncü ptrdede artık gen9 
kadın Parisin vıldızlarından biridir . 
Hocası kartlarına reklam diye onun 
namını koyar, sabık ve l:lhik arka
daşları onunla iftihar ederler. Bütün 
gaY.etcler ondan bahsederler. Hattı 
o gece de bir nazırın davetini al
mıştır. 

Böylece EıTopanın büvük şehir
leri hayannın ekseriva şahit olduj\u 
garip bir yükselme h"'ekctlerini takip 
eden, tınünde bir nazırın metresi 
oımak kapısını açık güren Ginette., 
ilk sevdlj~foin izdivacı haberini aldığı, 
hocasının yeni yetiştirmekte olduj!;u 
kenç kızlara nürr. unclik yaptıjtı ayni 
günd"..ı\ ki muhibhesi ve şimdi oda 
ni1.metçısi olan kadının safiyane se
vişıij!;i bir kençle zevka dalışınt göre
rek hemen o kayıtsız ve gösteri~siz 
hayata avdet iştiyakına düşer. işte 
piyesı birden bire yükselteo ve ruh
lulaştıran da bu ani V• rakik tahav
vülattır 

;\Jme Kuguctte hu genç kadını 
tatlı ~esi, zarif evzaı \'e sevimli 
eda;ı ile pek güzel temsil 
ettiği Ribi. üç aşık rollarını da 
M. Laf on, Berl(er ve Lacroix pek 
iyi teşhis eylediler. l Tele muallim 
rolünü ifa eden M. Escande ile oda 
hizmetçisini temsil eden Mme ~lichel 
gayet kuvvetli birer teçsin ve teşhis 
kudı eti gösterdiler. 

~-eni turne daha birkaç gün 
şehıimizde kalacak ve muhtelif 
nevıden oyunlarla he\·eskllrlan neşe 
lendirecektir, Bt• turnenin şehrimiz 
tiyatro meraklılarının hüsnü kabulüne 
liyakatini bpat etmekte olduj\unu 
mcmnuniy.rle gördük. 

/. NECMi 

IX ı aıılanıı~ıındır. · , dP.ı•rrğiııı 
- :;iakır Jwyimiz bundadır? şiırıriik bıııılara? 
llizmetçı kız. bıı hıç tam- Derken, kapı ll'kraı :ıralaıırlı. 

ınadı!{ı zivaretçiye derhal miıs- B_ıı sefe.ı'. I~~ıkı~nı~ı kar~ısıııa 
pı•t cevap vermekten çekindi. hızrııetçı rlegı 1. Sakıı· bey f'I kh. 

Reıı bilmiyorum,. cfon-· Pek dP. nıültet it sıı.yılamıya
dim. dedi: haııımf'ı>nrlive sora- cal lıir taYıırla ınııhalıhel teı-
yıın. · la ını sıı·am.ayıp. ıçerıye aldı. 

"- k J) · Biraz '"ııra, misafir odasın-- ..,.,r, ızıııı. ~ı'. ııısın 

kı Kirkrıı· p,fendi ııelınştir. Fa- rla, kar;;ı karşıya idıler. ~akir 
kıri Suzaıı hanım da tanır. bey. sebrbi ~j\ar.ıtini isti1.:ı.h 
Kız, herifin yüzüne bir daha ediııre, Kirkoı riyakar tebı~s

bakıp. ihtiyaten kapının kana- sıımn ile söze başladı: 
dıııı örterek içeriye k~tu. Av· - Zatınızı kaybettık, bey
deti geçikiyordıı. Bıı müddet zadem .. içimize merak rliışlü. 
zarfında. Kirkor efendi etrafına Baktı isek ki bir yerde görüıı
miilecr.ssis nazarlar gezdirrli ve moorsıınıız. altık kalkıp ııel· 
kendi kımıliııe söylendi: dik. Nasıbıııız?. KeOeı eyidir 

- Vay kııpoğlunıın kızıl işallalı? 
Kını ıfor idi ki hiivle kıvak - Eyiyim, lıaındobıııı. 
islPı lıe~·ı>ıecktir devi~ ,\lızmız -1,:0k şıikiir .. Suzan .. ~y .. 
Sıızaııııı, !iel de otıırdıığıı P.ve ilanım ne yapoor?. Eyidir? 
lı:ık. Bııı ası vaı kr·ıı, ;\!adam O rla P.vi. 
fl11zı111 li !h lıaııesiııi ııe yapsın? - Ma~allah, m:ı5allahı noı-
I lizmPtçiye baktı ısam. nasıl rusu kısmeti açığımış. Keeııııe 
ili kiis yere geldi~i mı kerte.~iııde pıyanıw vurmu ; yalı ut ki tav-

tf. B. Z 
Dr. Muhiddin 

YEN1 NEŞRİYAT 
Seçme yazılar 

Dil encümeni aza.<ından Ya
kup Kadri, Ruşen Eşref, Falih 
Rıf1n Beyler tarafından encümen 
r.amma tertip olunan "S~çme 
yazılar,, intişar etmi~tir. Eski ve 
Y<'"i Tiirk muharrirlerinin yazı

ların<ian seçilmiş ve tertip edil
miş olan eser hem Türk edebi
yatı hakkında bir fikir hasıl et
mek, hem de yeni harflerle oku
mayı sür'atlendirmek için pek 
ziyade istifadeli olan bu eseri 
okuyucularımıza tavsiye ederiz. 
Seçme yazılar yeni Türk matbaa
cılıgı itibarile de dikkate şayan 

bir kitaptır. Buna yeni harflerle 
çıkan kitapların en iyisi, en ~ü
zeli ve en Avrupaisi diyebiliriz. 

iLANLAR ---· 
Müzayede ile satış 
ikinci k:lnunıın 2:inci Cuml ve 27nci 

Pazar günleri sht 10 da lleyoğlunda 
Kalyoncu kulluk caddesinde Topçular 
( sabik Silloj!;os) sokağında 2 nume
rolu hanede bulunan eşyalar nakliyat 
hasebiyle müstacelen müzayede sure
tiyle satılacaktır. 

Asri ve son model yemek ve 
yatak oda takımlan, büfeler, yemek 
oda masalan ve sandalyeler , ynall 
ve aynasiz dolaplar. ıualet ve lava
bular, san, demir ve lake ksryolalar, 
divanlar, kanape takımları. fildişi ve 
bronz işlcmell kütüphaneler ve yazı
haneler, salon ve çay ve sigara ma. 
salan. portınantolar. aynal.r etajerler, 
bronz ınangal para kasa<ı, tepsiler çay 
takımları emaye banyo odası ve sair 
eşyalar . 

Gayet jtuzel Anatoln ve Acem 
Secade ve Halıları 

Pey sürenlerden l 00 de 2~ f em inat 
akçesi alınır. 

1::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

ıı Matbuat balosu i, :ı . 
iı 28 Şubatta li Yalnız bazı Türk ve ec
ii nebi kibar aileler davetlidir. 
··~!:• !•!'!''!'!!'!'~'"!!'!'!!!!!'!'! !!!!! ! ! "!!!'!'!!!!••• •• !'!''!'!!• 

larla rliı~r~ aımı~tır. 

l :ııı;N Y:tki a :;iizıJI yl·r
diı'. Llkiıı bana v} lı:ı gelıyvr ki 
hirnz ıızak olmalı. Kısta kiya
metıe hu nda kalacaksınız? 

H:ıblıın. 

- Bana kalsa. sepı .. nıbre 
gf<nc•' İst~ıııhrıla iıırııeli~iııiz. 
ı\ekadar o.sa lfoyoı{lıımuzun 
lıali ehvalı başkadtl'.. Keflidir. 
Sıırp llagopta cenabınıza hem 
ııcuı, hem de kıyak aparfıman
lar bulıırurlum. 

- Eınmoorsıımız. T rahatsız
sıııız acaıı? H .... Sakir beyim? 
l ki t,.,k diıı ırakı attığın gibi 
açılırsııı. nazı İ\lllll'SUll? 

Çakw bı:y lıu süale de ce
vap verrniyerek, sadece dudak 
biiktfı. lln vaziwıt ermeniyi 
son dere~A sıkıvordıı. Söyln
mek istediği sözler dudakla
rına kadar çıktığı halde, tekel
lüme r.esaret edemiyordu. Biz· 

K üçü~ Hi~~YE 
Son gayret 

O gece, meşhur e.=nrazı ak
liye ve asabiye mutehassısının 
etrafını almışlar, bin bir sual 
soruyorlardı. Deliler hakkında 
mufassal maluma} isteyenlerin 
ekserisi kadındı. 

Sarışın bir hanım efendi dedi 
ki: 

- Delilerde gördügünüz en 
şayanı .dikkat Yak"ayı anlanr. 
mısınız. 

Doktor bi• müddet düşündil, 
sonra anlatmaya başladı: 

"!lir hastam vardı. Kafa tasının 
barçalanması neticesı çıldırmıştı. 

lyilc~ınesine imki'ın yoktu ... Buna 
rağmen i yilc~ti. 

" Unu sakin sakin aıtaçlann 
altında dolaşırken görenler, mec
nun olduJtıınu kabul dep;il anla
yamazlardı. O, sanki kaderine 
razı olmuş gibi süklin içinde 
yaşıyordu. 

"Delili.iti yalnız bir hareketin
den anlasılırdı. 

Mütemadiyen kolunu kaldırır, 
ve muhayyel bir sincp;i yakala
maya çalışırdı. İşte bütün deliliği 
bundan ibaretti. 

"Yanına gidip konuşduJtıınUZ 
zaman melül melül yüzünüze ba
kar,sonra hazin hazin gülümserdi.., 

Genç hanım efendi israr etti; 
- Bunda şayanı dikkat hiç 

bir şey yok. 
Doktor başını salladı: 
"Müsaade ediniz, anlatacağım. 

Bu adamın kafa ı:ıısı kırılmış, 
beynine kemikler batmış, bu 
suretle, paralizi husule st:lınişti. 

"Dikkatle, itina ile tedavi 
L'<iildi. Kemikler ayıklandı.Yalnız 
bir kemik kalmıştı ki, çıkarılma
sına imkAn yoktu. Fakat ucunu 
biraz kaldırmaya muı affak olur
sak adamı kurtaraeaktık. 

"Ameliyaa yaptık, kcmijtin 
ucunu beyinden ayırdık. Paralizi 
yavaş yavaş açıldı. Hastanın aklı 
b~ıııa gelmeğe başladı. 

"Fakat ufak bir ihtiyatsızlık 
cinneti tekrar tevlit edchilirıli. 

metçi kızın getirdii!İ k-alıvı>yi 
korkarak aldı; şaşkınlı~ıııdan 
fıleaııı koyacak yer bulamadı; 
knnıık bir, tavıırla sağına. w
luna bakımlı, bir sehpa aradı. 
l\ehayet bwıu cigarasız içmeğe 
katlandı. 

Bir müddf'..l. odanın içinde, 
yalınız hafif bir dudak şapır
tısının ihlM ettiği bir siıkön 
hüküm sürdü. 

Derken Kirkor. kahvesini 
bitirip filcanı yere bıraktı. 

Kirli bir mendille dudak
larını sildi ve tekrar şöyle bir 
girizgAhla, mükAlemeye zemin 
açmak istedi: 

- Beyzadem .. demek oloor 
ki bizi unutmuşunuz gayrı. 
Halbu ki elimin altında neler, 
ne piliçler vardır bilsen! İnsan 
bcrbir işte arasıra çeşni deyiş· 
tinneden olmaz. Kırk giin pak
lava yersen, bir gün de canın 
elma kompostosu ister. Onııy
cin, bir ara ceııabıola hulu-

'· Fahri Celile 

Başı mütemadi pansıman lçln
derdi _ 

Kendisine !Azım gelen talimatı 
verdik, hastaneden çıktı. 

"Fakat iyileştikten sonra cin
netten daha fena bir halle kar
şılaştı. Sevdiği kadın başka 
'1irisiyle evlenmişti Ilu hassas ve 
hasta dimağ buna tahammül ede
medi. Tekrar ha,talıanc •e ~~ldl 
ve artık hiç bir ~eyden, hiç kım
seyle konuşmaz oklu. 

"Si!atlarca, gözlerini bir nok
taya di1•erck scsJz duru)unlu. 
Fakat malôl beyninden kara 
düşünceler geçtiğini arıyordum. 
Bir şey soracak old,ım mu: 

-l\lerak etme doktor, ken
dimi öldürmiyeceğim, diyordu. 

"Ilenim içim rahat değildi. 
Her halde bu hasta dimağ bir 
şeye hüküm ve;ecekti. 

"Bir ziyaret günü, ahpapla
rından biri bir kadın hakkında 
ona yeni bir haber getirdi.. 

Akşam gardiyen haber verdi: 
- Hastanız tekrar çıldırdı, 

doktor .. 

Genç hıınım gene atıldı: 
- Bunda şayanı dikkat bir 

şey yok. Tabll çıldınr. 

"Haytr hanım efendi, tabll çıl • 
dırınadı. Beyninin ne halde ol
du!';unu biliyordu, Aşkının acısına 
tahammül edemeyeceğini de an
layınca pansumanını açmış ve 
son bir gayretle yerinden oynat
tığımız kemiği tutup tekrar heynin• 
saplamışa. 

" İntihar etmemişti. intihardan 
daha feci bir şey yapmıştı,dırna
ğını, idrakini katletmişti.,. 

" Zavallı adam, çektiği azabın 
derecesini tasavvur edersiniz.., 

Şamıın hanım efendi içini 
çekti. 

- E.vet!.. Dunyada ne de fe· 
na kadınlar var! 

l'iıkledca 

Selami izzet 

şalım da şöyle bir kolaçan 
edelim. Madam Hoz çok ı;elam 
e!lio. Bir Osmanlı k,~r!sı ge:oor 
şıııdık onla, gurmclısııı ne kı
yak şeydir d"nr. Cerçek de 
iiy'.edir, hilir~iıı? Den. daha 
böylesine karı gl\rmemisim. 

'akir hey uzun ıızuıı Kir~ 
korun yüzüne baktı ve birden 
ona şu süali irat ıııti: 

- Sen, bıınun ıçin mi gel
din buraya? 

Beklemediği bu hitap, mu
habbet tellalının zihnini altüst 
etti. l\ecevap verece~i şaşır
dı. Gülerek: 

- Ben başka ne için gali· 
rim? dedi. Cenabın gibi kibarİ 
7.3.tlarm kef ine hızmet etmek· 
ten gayrı bir işim yoktur. 

- Peki ama, burasını sans 
kim tarif etti? , 

- Y iirekten yiıl'Ağe yol 
vardır. Kendim kef~tmi~iın. 

- Hayır. Bıırayı biri o~
rettı. Kim? 

ın hadı var 

" 
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ft1İLLİYETİN EYLENCELERI 

BugOnkQ yeni bilmece 
Soldan sata: 
1 - Şiddetli yağan kar ( 4) 

OırJcr ( 4) 
2- lp!iıtin kalını (2) Bir 

~I Ot '4) 
3- Tatlı (5) 
4- Yama (2) Nida (2) 
5- Cakn (3) 
fı- Budala (5) Barda çalınan 

lgı (3) 

'l 'ııta (2) Bir nevi top-
k tencere (5) 
8- lıtneli sınck (3). a~!am(5) 
<ı- - ,·arı, beyaz, kırmızı ve 

r -

onnkQ bilmecenin 
halledilmiş şrkll 

Orta(3) 
2- Tekmil şarkılı tıyatro(5) 
3- Sıçrayan kü~üciık hay

van (4) 
4_ Bir böceğin aı;:( 4) Balık 

tunılan şey (2) 
s- t\JahreJ( 4) 
6-lluııama( 4 )Dövmek"Emrl

hazır .(3) 
7- \'e~munın yerde akı,ı(3) 

ç.ıthuk(.5) 
8- , 'amu~,(2)Yarnmaz(ti) 

9 - l lcr şeyi yememek (6) 

iki h;ırr ki tclcHuzu erkek keçi 
Yukardan aşağı: 
1 1 ir "' ' ' ı .N',.i (t' m 

i... ~---
n 

ozıu komuı> ~ş t.i l .l x~ .. .ııv

nim Şirke i nissedarlarına 
1 15• • k nun anı ı 92'1 wıhinde akdeylcdıgl <"cisede he' 'eti 

1 1 l"C 1 ı • ' · 1 · 
nı en tr> re, k e olarak ıçunıaa devşti e kırar \ crr. ı ur. ıh• ıçnnıa 

2 
l 

t ıc,29 mı ıne u u dıf p< ccmbe gunu 'l LrKiye 4 Ban ası L mum! 

>ına ında a edılecc' tir 

c enuı ruz ıam .. ı: 

1'.:sas ~izanır. enı~ J, 5, 11, 13, 15, 18. _J, 85 ve J6 ıncı m3dde-

'ı . 
c ma~en , tez> fj,.,ı. 

lh 1 " . n <ene '.rinln bır kı mının lıedellerlnin avan rç<uca. !.c--

1 • l>t h ,u ınJan ıbaremr. 

te em h" o.! rlanmızın Turkiye iş llanka<ı kAtibi umum lltlne 

•atin muvak•at ht >C senetlenni makl.ıuz mukal-ılınde le\'dl ı c rey 
1 ı ıih aıi IU2umu ilJ.n olunur. 

1' 1 ''li .!e-piş obnan maddclenn muıe.'a"er muaddel şek 'feri ben eçhl 
dı, 

liirinci madde - Erc~li kömür havzasında klin olup He\ ed \'ckıl "in 
kan ıu evv 1 l.!4J l<J~!>J ıanhıı karan mucılıınce Turkıre lı Bankasına 
1111

1' 17. ıha1t: kılınını~ olan, rnezkur h :-ıka tarafındın da uhdr.!sine de\lr ve 
ed. mış L>ulunan Kozlu ısUsınar merkezi kumur mı~enınl •e I·:reı il 

""'"da ımtıı zın ı tihsal evleyehllecegi diğer madenleri iş.etmek ve al~-

'1LLITET ltNUNUSAN 

eni Fordun mühim - ... ..,-. -

hassalarından biri=soğutfnaı 

tertibatının sadeliğidi r1 

-
Her oıomobt! knlbnan r.at ııoJ!'Utma ııstenıinin 

ehcıı:mıyeı.ioı laldik eder • 

So~·utma &isteminden maksat mot&-nn iyt 
işlemt"lı ıçin muhtaç bulundugıı dcrecei huaretın 

t.minıdır. Yoksa silindir cidarlan o kadar tok 

ısınır .ki pi.stonlır vazıfelerini ifa edenıct. bır hnl~ 

gelır. 

Yeni Ford ~ma tertibat\ sade oldııl!'U 

deTeccde çok mükemmel oldugu cihetle bilhassa 

. şayaru dik.lr.aıtir. 

Radyatör au ile dolu bulundukça, hatta pck 

m!lşkül şarait altında çalışsa bile motor faıla 

kızmaz H su kavnaıııar. Harici dereceı hararet 

çok dun olsa bıle su motörun muntazam surette 

işlewetıin~ mAnı "lmaı. 

Yeni Ford mu yat -ünün soğutma sahası bu yük

tür. Uort sıra ıncc bonı \"&•dır. llunlann her Oirı · 
soğu~·abılınek ıçın muhtaç oldu):u ha\·ayı en çok 

alabilecek su~eıtc )nlcştırılıni;tı• \ amı!atlr 

tayyare perv ne ı şeklınde olup ınotör d~kikad:ı 

10~0 adcdı devir yaptığı esnaö t!fıO k.ıoleııı 

mt ·'ap miktannde havayı rady.ıtör borulan ar.ı;;ıı.ı
dan ~kmektedir. 

hhto ct"11ındakı sıcak su yeni hır 

sistemde ve 31 evha ı bi sanır.lüj tulumba 

FORD 

• 
''~•Ha•ı ılc 10j!'ııtulmak i11ere rad.ratı5re seı•kedil

mektedir. ..,--

Bütün ıo~tm~ tertibatı ~o~ 

ıistem ilıerıne '° ı;<'k dıkkAtlı 

oldııJtıından pek l\1. 00.kılıııağa nııılı1'çtıı. 

nde hir 

ppı lınış 

Şnplıesı>., radntöı-iiıı sıı ile dolu oldu~ıına 
bakmalısınız. Dı!';er taraftan .<uyun l\,CC rcrc\·anına 

mini otabılerek maddelerin lıiriknıeıne~i ıçın 

r.1 d,·otöriı ayda bir kere boşaltır "e yenıden su 

koyarsınız. So~uk mc\"sınılerde radyat.örün ıçıne 
ı<unon dnnmanıası ıçın kullanılan ıolusyonlardan 

kanştınrı;ınıı. 

:'.aten multcınınel olan bu sıstenıin daim 

, J• ''"'" ırın santrifü i tulumbası ıle ınunt 11:aın ... " 
vantıl:ltor nuhverinın ya~lanıuasın:l ,., arndA hir 

tulu, b.1 mıhHrının eırahnd~kı boru (•arlın) nyar 

cdilmc:une bak.1113k ·~·ı oıın. 

d lıe kı ınot rü l'T.un hır 7aına"' an s nn. 
radııı.töre bağlaı·an lasnk horul rııı del':"ınesı ıc3p 

cdecekt r llu ulak ışler ıç•n •<entan1.a ıııaracaat 

etmek sır.ın ıçın faıdelı olur. 

!Xğrodon dol'!ruııı fabrıkanın kontro!u alt•n • 

bulunan acer.t.~ların sıze cüı'i bır bedel :J; ılıı-
hnd~ g-iııe•, 111unta1.an1 ış tennn ct\elıılecek 

surcııe teşl...I~tı '.ırdır 

CUMPAN'ı'. 
iSKE•' DERlYE - MISIR 

• dar ıla · "' ticari ı :ıt · rl 
b' m es e e ere iştırak etmek ve alelumum sın ve tıca 

,,c• 'erde bulunm k mak adile 'f'il k_, e h Bankas e rcnıp ve lhraC1 1 er· ı 
c 

1 arı Kar laıdın ~ his eler esh ı ··da hf• Türk \nonlm 'lr eti 8Şehremaneti iliınatı j TA \'iL ZADG il, TAF 
ve lıiı .uler ·ri \'apıırıı lı ~e~rı 

1 olunm tur c l . 
Ş Del tr.Ddde ,.irk ı ennn c , uç milyon 1. ayı lhlap; cılıııımuşt Jr 

" •mıav , b ~eri onar lirıılı • ç yoz hinhıs e enedıre mimknsem ılup 
de •ili l:irt nama mJharrer , e m~ıô ıs hamılinc tLr lleveu um ıJT t· 

nın ı hu scnnayevi hir mi.,lı tezyic ctmc1te sal:ıhi\ ctı olacaktır. l cı idi 

rnıa\e ma ·sadlle ıhr olunıclk hi sc enedcnnln de ıiizdc elli biri nama 

Uharre· it ı~ Jtehaki t hamiline ait olac•ktır ( li scdaranın fil ıhraç ile \'eni 
1 

ser.edaunı mubaçıa hususunı\a hakkı rUchanı olacaktır 
[ezıtdi scrmayeıe karar \erildiği 7.amın kkılmete ır. mıat Hri ecekur. 

n: venin lıir mi linden fada ttz~ dı evvel emırde lktısaı \ ekAletinın 
uvafckaunın lstih lıno mutınal;kıfdır. Tir"hı i uzandım ıubaren ıkl ay 

rda Ştrkete !>ır cevııbı ret teblig edilmedıg <akdırdc mu\'afakat istih al 
~•ın:, ad 'e ıabar 'llıınacakt r ,'irkeıın hl se senetlcrı hddleri temanıen 

G •dı mı olmadıkca tezı ıt crmayıyc 'c \enıden hıs e oedi ırac•,a 
rar Verilemez. ..,·irk.etin ıhra C)ı Ieve eıti J.ısc:e .sene ııı lununcler 
lılclıhraç lic lıttasıık lkıı at Vekılletinc teıdi Ld• C<' •r 1 li 1 "'" laakal 

.17.de el ı bın ·runı;.ı\c (_ urohuıi)e tel asına m :ıh.ısır ol1r:ı.k'°t 
,)itket a)TICll UÇ 'ıı' adet ınue..::ıjı.; his e i cek ir, B ı bı ..,, I'- rin 

tdaı;ett:11 tarzı tC\ zıı hcv"ctl umumiye tarafından kar.ırlJ~dınlır. 
On birinci ma d : 

Şirketin umur ve ôlesalihi l ley"di Llmıınıi}e ~alından mensup seki en 

n kadar azaııan murekkep Jıır mcclısı idareye ihale olunur. ilk teşkil 
k mcc ı ı dare Azası uç ene mOddet 'az e • eylemek uzerc şir cıin 

nueı · . 1 ı larafin•un uıın olunacıkur 
· irtetı • ı fd hh ~urak pleri, ve mcdh ılıre n ıc:c ı ı arc: rri ı, mora & aza --· 
nın IAck ııı>fından bır ~" adcsı Turk olacak ur. 

On Üçüncü Madde - le lisı i<ıarcnın ıçnmaı icabı ma loh•ta <abi 
1•c:ık ı e de ~ç )da hı· defa irketın m rkezınde veya 1 tanb 'da toplın-

1 lazınıdır ~ 1keraıın mutebc olma ı laakal nı {ından hir zlıade ., •• 

lııZ7.at hu>.unın1 menuuur. leclı i ıdarenin karııtlar 1'ı r bulunan azının 
ı· erıv~ti h 1) le r: Lırchcr oiur. ·rc:,avtı ant \ ukuurutı kc) rıvct ıçtıına aL. e 
'ık edıllr. \; e and• <1'h tcsavli ıra vuku' ulursa me\"ZU h•h olan teklif 

olU]lur 

On bc~incl Mad<le - fd•re ;\leelisi ,1 , 3,ından her lıı-inın ~ırktıın ıkı 
elli hi < ,. malik olma.!ı f!zımgclir. 'cnedar. 111<zbure ~ir 7.arf 

erıınunı ' dılcrc ırkedn andığına tel'di < lıınacık ve ar.anın muJdctı 
hı.:rınıriyetlcr rı :ıtıl ım ~-·- h' ı aya ......... ı.ır. bunl:ınn uzcrine füru u CAI 1 )1.., ı-
ı m mul e n bu d:un vurJl&cakrır. 

onseklzıncl madde hU 
. a mar.cret -ııra ile uç iÇtirnaJı bulun -navun 

ıecl· ı I<! c aza.ıoa 1 ufa tmiş 1117.arıı b·• 
1 

lb ı · 
e ıu.t ac:ıtı R ı ııt:retJ.ı ıır 

en farJı devamına manı ıılunın azanı , · -'·h" ı·· .r:k 
r digeri ıııtihap olunur. · enne ua ı usu une tc\ ı an 

Yirmi DçUncO ıııadd• llcıett ıuunıııc her ene ,irketın merke
dc veya l.stanbuldı leclisı fdar~nın •c. \ahut nıczkor meehsın dıı\eıe 

'crni teş hu•ıı h•iinde fkti<ıt \ ekAlednın davc•, c uretl •diyede ıkn 
rtııua ede• 

llundan l aşka e:ınıyenin yuıdc onııı k olanlann taichı ,zeru e 

.ıhut do~udın doğrun , 1ecli f idare • e a nıın 
1 

·· ndc lktl-at \ek eti icap eylcJik~c sur fevkllld8 lfeyttl 
nıumiyc-, i ıta>Ct edebilir Her sene 1 l•y ıi L mum. c ıçuınııı nehavct 

iı nı b'Un akdem uıhrireo Ticaret eldlctııı< nhar 1 ıcak ve hunu 

amım olan i·tidanımeye ıçtı ı edecek 1 levetı Umumiveve ırzedifmek 
ihı. cdılmi b lu ı eclisi idare ve murakıp '11poılın ve 

c P çonun bi utc lef olunacako . c 11 veci me1.kured ranilıl 

, 

letdcı ır komı er hazır lıulundunılabilec·ckıır. \leclisı idare ve murakıp 
lanı t 'k pllançodan ve l le eti Umumiye zabıınanıclenndco ve 

'l ctı nıe h cd hazır bulunan hi sedaranın csaını ve mıkıan bi elerini 

uhc)ın c velden dıırder nushası lktisaı Vckılleunc llevetl Umumivenlıı 
•·~n ı h · ı <en ı c aycı hır ay 7.;ırfındı gonderilecektlr 

Otuz be~incf madd.: - irketin, llukiımettn hi eı ıemcıruunun ifnı 
• . •eh .~ le )e~•k ulan ıemtıuat safııcı sene\lycsinden evvela 

tısna hi >c'eri ın etimi··' L·rin -
d ""'n"'' cı hlssei ıemettu olarak ••nnıyenln ıes· 

'
1 

lan lı mı e )'U7.d ala ita.mı klf•vet edecek meblağ ve sani-

e~remanctindcn: • cı ahır. ı~len 

mrşgu olan otel ve ace r nez 
dinde eyvanları \'apur \e va lstas 
ondan almak zr mı t ' lı..IT" ' lan 

memur ve kondu.;tor'crlc 'cnıdcn 

konıli.k r olmak i teıen •rin ıercu 

man'ar gibi imci an 'e erek ı e ı~a 
alınoları '!lcchuri ol,Juğanu•~ hu gi 
bılerin uçc ~ıt'ı fotv r r hamılcn 

Kin nus:ıninı nılıa\etine k ıdar i ıida 
ile makam: l~mnnctc 1 z m m~rn 
caatlan ı olunur 

lıuıfaza>ıı \\'ilk l\ı ıa ı 

Selamet 
\ıınııı 

11 • (', rsqıJ1 1 (!il· 

ıın 1 t1ıılıııl<fan fı:ı· 
ıc' ı·t •. ( ı,:aıı:ıkk;ı 11 

ıc K.,di,1.) t koı· <ıııı uğ •• ı
ıw:ık ,\yıa l(!<I :ııİırıi'I \(' 

aynı tcffikfe l•t ıı.lıulıı ,t\ ·k>I 
ı·dP.·ekıir. 

• Be; ·ıa ta c kı 'ıııanpa,a \lah .. l ı muracaaı: \ m.ş Ta\ll zade 
oıahall "de 1 las ., ln 

<I 'lum ·alı dukkdn J'll 

'erilecd.tir. Ta 1 ıple-in 

calldc ıııck bır:ıdeıleri 'I elefnn • htanhul i?lllO 

lıkla kıraıa • 
.rnıı llty 2'1 1 '1"9 \".ıpıı. ıııııı L'lılııt.ı 

cu I'! si ı;u ıu aat on bc"t' k ar 
1mersin Lüks Ek-

lc\azıın ınu<lu luğunc r.,:JmCleri. 

l'arak duhıısı : 
Sehrcn1aııctidcn t !\luhaya.1sına 

lilzum gonılcn Tara~ llubası knpalı 

zarf(, munakasay k< n ~tur Tekli 

1.1rllan 25 1 :t •)2Q !'azar g"nu 

aat onbeşe kadar kahul edi.ecekLr 

Taliplerin le\"azıın mudurliıjl;"ne 

muracaat ı:crek 5 lıra mukah "de 

arınıı.ınc •lmalan fazla tal llat •lmak 
j, ııenlenn de fen i lerı mııdur!Uğüne 
muracaatları. 

\d.ılu daire ındctı: 

l'mıı etı um Jm11·cı lıeıedııeıc 
•lza intih~ıp t:tmck \ · oluı ın·ık snl:'t 
h ıetin ~. T. olanların ımıL-rını mu 
be nı.ıır olunan defterler •>;;.ı. 

'l_ ı e iııbarc a la11f ı. e 
ııkı , , • beıc kız pın mtd e 
talik cı.lileccp;indcn ı ıınlen J,.r erde 
azılı ima ımların mudden me ~ ... c ı 

~.arfınua daıredc in: •p rncOmLnln< 
mıiracaatlın 'e bu mııddctin hııı 
mındın ınrı emri lnahabı başlana
ca~ından \akı olacak itirazın ml' ·ınu 

olmiyac.ğı ılln olunur. 
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24üncü P.EHŞE.ı. BE 

t:ıiıııı 18 de 'ırkı• ı llılııiırııu
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azirııet 'ı• 'lHkt P.tiecrktır Taf
~il.ıt i İıı t :a .ıta Gun rnl. kar
•ımtt S ı • Fı .ııı z llcıı ıda 

f 2 ıııını:ınıva ınuı :ıraat Tele· 
fnıı 1()4 f • 

ı~ıuaııım ANJhL ted
rishanesinde 

:-oırf haııımLıra ıırn'.ı uı. 

FRANSIZCA 
Kur 1 n ı ard•f. Ucr: lt'f.I ınıfa 

aı rılmı~ ' lu ı hart.ıd.ı :l defa ve 

rifir. 1uLfun •• tı:rtume.,lnsa ve 

a e. llah~·e kapıı, htul(nıl mı 
ğıt1.ası kar~ t da K apı 1111 ı an. 

yen iht \al akç1 ın1 p 'ıl c üıcre temettua 
zdc ıııı ifr'2! 

olundı k.tao st nr 1 aki kı<mı 

'flızde on llll't.:ti.. ıdarc Aza.-ıına 

Yilzde he ·ı ıırru te""ii nırdi 1 idaı ece takarrur ttıirilmelı; ~•rtilc me· 
oıurlıra 

\' uzde on bc~i ınu si hi )dtrıne 

Vuzde yetmf i ikinci hl cı temottü olarak bi-<cdarın . 
· ... ı tevzı \'e ifru. olunmak urcdle <aksım olunur. · 

Otuz altıncı madd~ ihtiyat ıkr .. , otuz h · dd . 
~ . esına mı muahince 

tcmcttuıa evıyeden milfrtz mebalı"'n teraku" mü d .LrJn d •. L 
• . • ~· n en tCŞCAAuı e eı.;c& ve 

mesanh fevkalade \'e K•Yn melhuzııa karşılık tutulacak ,e işbu akçanın 
'."ıktın ~ırket crm• e ı n yuzdc yiımısuıe mü;avt bir rıcld e ballf oldukta 
ihııyaı al;çası llraz oluıınıayactk.ur. · uhdarki : 

lhıiıat akça 1 eımaycrun YIJZde ylımi ine bılığ oldııkun snnrı ından 
sarfiyat ıcra.ılc mıktan ni peti mc7.kılreden aşııt;ı duşer e tekrar tem ıtıııttan 
tevlclfot ıcra..ını mübaşeret oluoıcakar. 

Müdürlük 

• 
T rcbzon tkırıci postası 

(1 \HA IJE. iZ) 'aı·ııru 
24-1-29 "''' ·ııılıı' ·ık-·ııııı 
ı;ahı.ı ı ılılrrı>ıtııl •il lıard.ı 1 e 
Zıoııgıı'dak. Jııdıı· ıı, .Siı.rıp, 

Sam •ıı l 'm· • F ıt ·ı. Or· 
dıı. f:m·--011, Tralızoıı, iliz" 
l loıma ıml k ,,. rkııu • 
ıe ıı:u,ır ı-kıılı> ıvlı· Hız 1 ıı 
Siıı IOl'llP Tı ıl11011 I' ı, 
;uıc Tlll·f, ı'n f,ı o 11 
f••atş,1 :-.; lO ı ı • .. p. ! 
Jıoll\.ı ıı•ıl'.11 \.ı,ıklı 

jznıır sürat oostası 
(IZ~llll) ,·ııpıııu 2.'i K .. 

saıı i C ıı ıı ıa 12 ılı• 1 ::ı lata rı lı-

1 ıı ıı ıı ıd:ı ıı lıaı •k"I "<'•ım.uı. ı 
10 da lzııııre ı.:ıdı·u•k ve l'a-
1.'lr 13 ı~ lzınirılı rı haı ek ılı 
Pauı tı· ı ,,,.lı• , k ır. 
\'aı·ıın' ı ııııikeııır1111, hiı oı • 
k •tr:ı '' • azlı ıııı ıııt•\rııtlıır. 

Bozcaa1a Postası 
(1 ;ı.:u BUi .lj) vapuru 26 

1 'ınııı ıı ıııı Ctırıı.trtl", i 16 rla 
idare nlıtıııuıııi:ııı tıart•kl'Jle 
r,p ilırılıı, l .~l(ı ı•kı, (~ııı:ıl k ı'p 
lmnv B·ızrtıda,,1 ~it: ·ek 
\e Çııı.ıkk·ı 1e l .ııı Pkı, t:l'lt
lııı'ıı,·a 11~1'.ı\ar'.lk creıe ektir. 

ntalva Postası 
. (l EBUI.I') vapııııı27 
l\:'ıııtııııı :ıııi 11·ız ıı· ıo ıla 
ı;a,aıa ı ıJıtıuıuıd.ıu lıan·kuı e 

lzııııı· , 1\ıılliıl.. Boılrııııı, 
1 taılo .. Fetlııy Fıııık •; .\ ıı
t:ıh :H·:ı ~ıılı'rek nı !rıııu ııı 
ırıezkıır ısktılelerle hırlıkte 
11.ılvaıı, i\lı:rnıari • Sakız, 
Ç:uıakkaıa, Gul!bolııya ııprn
yaı-:ık ıı-elerekı ır. 

Galata kopru başında merkez 
acentesi lleyo!';lu 2562 m adet 
hanı altında hu u 1 dairede 420 
şobee acnlte ıanbol.s~ 

Oarülbedayi 
Tepe başı tiyatrosunda 

akşam 21,80 da ve C'uma gu 
ı 5,80 da Teyze h nım bmL 

3 perde 

Zaferden Bozguna 
Mümessili: EMİL Y ANlNGS 

OPERA Siı1eması 
Bu gun 

,\1eşhur Rejisör: Fered Nlblo nun şaheseri 

Düsman 
' 

5 

1 

Müm ·ılferi : Llly a n Glf , Raif Forbes 
senenin ve mevsimin en büviık filmı insani ve hi 1 dram. Vıryeıedc 

TENOR R OBER MARINO ııırafindan <a~ınnf. lluha!ıa yen! program. 
Am<>ldi orke.-trası Opera C c. z 

llww ++•••~•••~••+•••••••• .................. ,.~ ....................... ~ ....... ... __ 
lııanbul ve Beıi'A}ufKbsiN'E: tAsu'~ö ze it bu akşam t~ 

ine edilmekte olan Sıc ıdılin liyemut " AL VE SJ \"Ali • §t 
rOmınındın muktebes 

GİZLİ MEMURİYET 
filmini eyreunct;e fitıp etmelidirler. l~hakAr iV .\. 10JLTKI ' bo ij 
filmde hir ilAh gıbl gıt1el gorünüyor ve her ke<i ıe<hır etti~ gıbı 
em alsız mahareıı un'ıtktrancsinl Lif. DAGOVER; P~:'fER E ' 'e 
J.\:' DAX m l,ı!raklle son derece izhar edırnr. .\l•e.sıro Polııan ki 

uıha id:ır inde ıenfonık orkesıra. 

evdden tedarik ediniz ~llll 

~=~· ...................... Kurnaz ve rtı ılcAr papasın m - I 
ccralarını ıasvlr eden : 

ÇA R \'e RA 'PLTI 'I' • 
fılmı dih alc ım 

ALKAZAR ·ı E.\lA 1 DA : 
em al iz muvıff k11 e·•e ka n- ~ 

mı,tır. ~ı ·:ntaz ak\ >r (~ dar r 
uırafındaı Mr su eti ft\ k l:ıd e 

> 
temsıl edi '.!lckte olan bu ahe • 

Voıga, v J • cidJen tekrar t< rar gı ime e 
O ga ~ ,aıanCı 

E::::;; ıııı- 11 .............. ~ • .....-..... • • .., ı 

®mmm~mm~:mm~• G~~m ~ 

~ Fran;ı~ncu Tiy';t~~~~~da 
~ 1\ 1 cşhur l'ı ı anısı 
~ . s . 
""' 
t:;li! \ c aııe r ıralı \ ıle k -

I@ 1\1 e'cr blleı satışını aş anış dı 
~~m~~•e~ ~~~ıı1w m 
~ .. V' ................ --.. • ........ ,,.. ...... 
_..AAAAAA .... A&r•------------

1 ı u 1 ı f' kand, l.afon 

VE 1\1 \D 1 11 ~:L C Al..A iP IEREI ~:RI • 

F . ' • 
Bu ak!'am t'" .. t 21,ıs de ransız tı ·atrosunt a >• 

lluyük mu :ımere ı olarak e Duma 1 il in en m !ıur c eri ol rı • 

l,A DA lE \U C'A IEI.IA • 
Bu mu ereJ madam lfoget O l'ios 1ısır ı e Atını ehırlertnde 

bek çok nıuv ıffıkı etler k ıımı tıı. 

\'annkı Cnm• guıti matine olarak ~aıı 1 ,JO da 
ICOl.h LT S \ VERTÔ 

Cuma •kıamı hu yük gafı nı"' ameresi olarak Lemarşaııdın e 
guzel e rı of n 

SO 1ARt 
('ı n rte l } ... n ı b r ibdai olarak ~ 

ı. cuerr. 
1·11. 'le ı ı ( 

it Z<" krd 
·el ıl ııı ınaa vi C ınartcsı g!lnU lnıi' ır edece' ~ 
tnı ı edılccek pıvc 1 e musamer~nl \"erL ~cgı •• 

.................... ~ .... ~ _. ....... n···~x ~• 

1' c~naz~1:~:~~ı: 1:,~ h: ~~~- 1 ~ T~:;~~ %% 
ı ·nak 'c ıclgrıf ı c n ek• p ın- 1 vı: 

~e~< uduı~ı~ ZC\&'1 ~111 lcıc~~:~ • 
1 

SJNAEMALAR 
'" tcşekh.·aıı ad,anenemızın arz ve Na_ şı't Bey bu ge•e 1 
ilılağına vesatat huı ulm1 ını re.:a '-

ık ıeyıdi hörmeı qlerız cfendım. :\lılLt tiratrosu'lda iftira 
\hd· halik, ·eyirc il. Saffet komedi 4 Perde Anastas B.Ue 

-~~~~'!"Fi:ıen~· ı.~A?r~lan~m!l::cı!!:! 1 heye' ti Raks Duet 
l 'çiınl:Ü l' olordu Pangalu teynrrosunda bu ık-

muha\ aat kom i \onundan ! ie~ d~~X~ C:;det bey temsil 

••• •••• • ••••••• 
Kolordu ıhti)nı.ı i~ın altı )ı1. 1. Kadıköy fukara • 

otuz bLş tcnch ')Cnzinin plü'.ar- • 

h
1 

la ita edılen fıatl:ın haddi • perver cemiyeti : 
itidalde gorıılm diğindcn ıenidcn ! BALOSU 
p:ızarlık suretiyle mLba ·aası ta- • 
karr[ır ı.tıniştir. f>azarlıJl"ııı lhak i • 
l!h K. sanı Q29 tarihine mu 

• 
• 

dil C'u-narıc i ~unıı aat on 
(\ rtıe İCr,t ı;J l Ktlr f'"tlıpf rtn 

1 şartnamede VR7.1lı <•lan ,ckildtki 

ı tcminatlam t rnkıı muancnde 
komi ) on mımakasa salonunda 

lıa1.ır hulunııııılıırı llAn olunur. 
* l'azarlıkla nıuzııycdc) e konu

lan iki)UZ elli ıeueke sade yağı
na , erilen son fıyatlar haddl
it daldc gurulmedtğind 24 kn
nunu -mi 929 tarihine musudıf 
pcr unhe gun[ı saat onddrtıe 

ih•f,ci icra edilecektir. /.anımiyat
lp talip olanlann )t:\ mu •balede 
şartnamede yazılı olan ,ekildelcl 
temfnatlartle komi,yun• grime

' rı ı ln plunur, 

'1~K IL ARIYOR UZ 
Boya ve ı.ahirc mağazalarlle 

:.ınascbette bulunan faal ve mu

'Det bir vekıl arıyoruz. San ve 

ızı bo)alar ihraç c)Icrız. 1 ka-

d ranın ~ı J)Q 9 nımuzıle 7.trdckl 1 
adere e m ırac:ıtlart: n-ıetatc in 

ume colectlv pentru Cemcrıul 

de Vopsele Brall . 

Bu akşam • 
•. : urcyv s lonunt1a. • 

••••••••••••••• 
Sirkecide nkar:ı hanı dJ ıı: ~ o 

ılen dycvm ikanı tk hı medııı• hı 

!onan ıilccardan Giııye \'idal cndı c 
1 taobul ıcra dair inden : 
Budapeştede mukim tulle 

hal ef ndinln mıh emd te d 
1icarct daır inden aldığı 1 1 'J 
nni evci 1 2 tarih ve l 7b JO,l, 
numaralı ve •kibln ıkiytlz sek>Sc 
iki 'ıranın tı ı~ılıne dair mahkemeı 
a;liye blrincı tıcarıı J•ırcsfnde sııcli 
olan 30 Tcşılnl evci '127 tarih ve h71! 
numaralı ilamın tastıkıne mtitedair bu
hınan ılaın 1-eral infaz <lairemıu tcvdı 
edinıf.- ve namınıza \ zılan \etc:;\ı· 
yei deı ne daveti mutızaınmır. bulu 
naıı

0 

ıhh mamc \ rupadı bulıı.ımı 
nız ı e nere ind olduıtunuzun m ç 
hul huhınma ı hasoh · ı anon te ,ı, 
g t ıcrı ı:aı k rar '"r m tir l anh 
ı A dan itıharen nih.vet hır I} zır 
fında <ı28-182BO d ra nuruarıısıı, 
daire) c muracaatlı tcsı.1 ı d1.:) n 
ctrncdiğimı ve va t ~iri icra i '11U 

'-'P b·r divecc mı ' o mt-y 
evlcmedi inız <alctird< ıcra a deı 
oltJnacağı malum nu u1~nak , ~ 
bırınu 'hharnam n:n tehlığı makamı 
nı kaim olmak tiz e lflnen tebllt 
dunur 
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1
176- Berber berbe-J 

~e ,nı:nzer an1a başını ~ \ 
~ . l.:ı emanet. a 

l 177- Bir evde iki ti 
kız, biri çuvaldız biri ~ 

1 bız. - ıı 
,-;,ı,:ı.. Uyanhemşeri! ~~ 1 11s- Bir çiçekle~ 
!)erler: filan yere.le çıktı bir van<Yın, ~ ı bahar olmaz. il 

• • O it' D" ı· • il .l\lilyonu buluyor .z~ya~ henışeril (ı\ 11n-:- ~ı~ e ın_ nesı :ı 
Yannıış üç beş kışı, b•r kadın baygın, a~ 1 var, ıkı ~lın s~ı. var. :ı 
Fehiket büyüktür, dayan hemşeril ~. 180- Bır delı bır ku-ıı 

Boynu'lıuzu bü'<er, nidelim deriz, , ' 
, 1 Kader böyle imiş, varıp gideriz, 

, 1 

' • Kazaya rızayı hala güderiz, 
t l 
, ı Yeter hu gafletten uyan hemşeri! 
, 1 
, 1 

, ' ı r;ce sene var ki va nar tüteriz . . 
ls 1ıak in şu gibi ağlar öteriz, 
Uhavı 1-:üledenatcştirderiz, 
Va,: a ı <. ş.: karşı koyan hen1şeril 

' yuya t~ş atnıış•a :ı 
~ kırk akıl!ı çıkaranıa- ıi 
' rnış. it 
~ ·ı 
~ tsı-Bir dalda kırk 1 
lı : ceviz görmeden taş il 
lı : il 
·-.lf atılmaz. il 
1ıj 182- Bir demeden tı 
' . ·ı . el ı: t, , ı cı ennıez. 1, 

t.' ı 11'3 Bir dostum bir:: 
'\ ! ı: ~' postuın. tı 

Arabacınıc ııınmll 

I'"asım Paşada otu
ran arabacı )' usuf :.iğa 

dün ar;ıhasının üzerin
de l3eyoğlun<.:an j.!e
çcrken üstune fenalık 
gelm;ş yere yuva rl:ı
nup ölnıüş. Zavı'llı da 
kalp hast:ılığ"ı varnıış. 

Datıtılan çete 

~1ardin va kın in rında 
• 

Suriye hu<lu<.:undan . 

~ Kunıar [·:zancına 

bel b:ığlayan :ıkıbet 
gö:nleks·z geznıcğe 
nıalıkün1dur. 
~ llak chıin a ha1~

tır, fiıkcıt sırtını kuv
vete d:- va nı a v ı ne cı 
n1Üt1 af: ·:ı Z·tlİ lenı: z. 
~ F~ıkirlcrin bet-

i hahtlığı, sr:->dl'tİ zen
g ııli!(te hu I nı a 1 arı, 
zenginlerin hLd ha . t-
lığı t~a servette s:' adet 
bula n1an1n h rıdı r. 

J!!ô H;ç kin1~eye fa -
d;ı lı o! 11 y:ı n 1 a ı-. s ı ,.;: ı 
bir zannında değil 
vardını İstivccel·, deı·t 
y·'nacak n;ahlük bu
lanıazl:ı ı-. 

Ji- Acı v;ınlır ki İn

sanı cı<rlatınaz, sevinç 
• 

olur ki trü it ürccek 
'' · 18~-B;r dostun hin I' Bir k:ıç baba yil!:it ortaya salın, ' 1 el 1 ı ' 

. " ı' :ı düş nan k3 ar ~a ırı I' ı r. ffortu'lıu çevirip yangına dalın ıı 1 

venle <. t•ş"'ınc ürür. 
. ::.~ Prensi: .,jz 1 a re
ket C( cnlı.:ı·, ycJl<ov:• nı 
tesadüfe bırak ı 1 nıı ş 
b;r ~a:ıtle iş g)ren 
a,'aııı g-ıhi<lirler. 

l ~ ;_ olur. . 'ı·. '\' enıeyip ;çnıcyip tulunıba a ın, ~ 1 B d k ı 
' İl ıs:;- ·r ost ır < ı: 

S )~Ürn "Ü eş ~ihi ayan henışeri! '' :1 vılda kaz·ını ır. ı 
~ 0•(.~. H~~~~~~~ ~~=.:::::-:.::.:-..:.;;•-:- .p-:~~"!::. 

1 

-- - -----~---
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

: Köylüye mahsus ziraat dersleri : 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

4 UccU ders· 1 yüz okkada <;)j okkası 

Neden korkuyor? 

Bir canbazhane nıü
dürü arslan mürebbi
siyle konuşuyordu. Ars
lan mürebbisi şikayet 
ediyordu: 

- Biliyorun1 bu sefer 
hayatın1a nıal olacak! 

Canbazhane müdürü 
teminat veriyordu: 

l(aplanların insan 
parnlıyacak dcğilya 
çenelerini kıpırdatacak 
halleri vok. • 

- Si>zün1 yanlış ~n-Nchat ned~r? C<.~evam) ~udur. Tabii yetişmesi 
l?şılnıasın, ben kaplan
lardan değil, canbaz

yüzde hanedekisoğuktankor

'fopr:ığa to unı atı- için de o kadar fazla 
lınca bir nıü 'det son- su i ·ter. 
rn hu t01 unılar biter. Tohumların 

kuyorum. Evda I· i 1< '"erir. Son
r: gö •delenir Ye yap
raklanır. B;r nebat ha
vad:ın yapr:ıklarile 
topra\üı•ı kü 1·lerile, 
aldı<YJ ına' derle vasar, 

t-. - • 
<lnıiş ik. · 

Sirn~li hir mıktar ot • 
alalın1, hu ot yığınını 
bir kibritle tutuştura
lın dun1anla. alevle 
yanar, bu dumanlar 
hav?ya gider, geride 
kül kahr. işte bu kü
lün hemen hepsi top
raktan alınınıştır. Ha-· 
va<lan yapraklarla ah
n:ın maddeler ile top
raktan gelen bir kı
sım nıadde yanıp ha
vaya gider. 

Geriye kalan küller 
topra~a verilirse iyi
dir. Gübre yerine 

1::!.14 dü sudur. 
Nehatlar<.'.l şeker. 

nışasta, yağ 1 ar, ekşi 

maddeler de bulunur. 
Pancar köklerinde 

ş ker, patatiste, buğ
day deıı1etlerinde n ı 
Ş"şta, limonda ekşi 
n1adde, zeytinde yağ 
bulunur. 
Bazı otlar da zehirli

dir. Fasulya, bakla 
gibilerindede Azot 
dediğimiz etteki mad
de vardır. Onun için 
fosulyaya fukara eti 
derler. 

!{erim Ömer 

Dotroluk ... 

Fransa Krallarından 
On birinci Luyi her 
zanıan şunu derneği 
adet etmişti: 

- Bütün Krallık için
de her şevi bulu)•orum. gecer. , : .. 

N 1 ti d b. d \ alnız bır şey mustes-
e Ja ar a ır e su I 

Resim 

- O Hanınıefendi, 
hu gençlik resminize 
doğrusu hayıldıın. Hay
ret.. ha vret.. 

- Niye bu kadar 
hayret ediyorsunuz, 
anlavanı,~dın1? 

- Fotoğrafla çıkarı
lan resn1in b»yle bo
zuln1adan kırk elli sene 
da yannıasınal.. 

Hayim Efendi denizde 

Kuzguncukta oturan 
Hayin1 Efendi dün 

-~,,CT 

- - ......... -
ı,ırık 'e )ara .. 

J\ 1t ş '1lır F nı ll'ılZ ku
nıa nuanı .i\la n şal f'och, 

idaresinde 30 kent' i ;ne hücuın eden 
kişilik dir çete nıenıle- bir gazeteyi okurken e(
ketimize geçrn;ş. Fa- rafıudakilcre cedi \· : 
kat jandarmalarınıız -Baz~n bir ısırık, 
iki buçuk saatlik bir ins~na nıuharehe<le 
musaderne<.'en sonra alınan bir )''1rncan faz
çetecileri d:ığıtmışlar. la tesir ec i· ·or. 

---
,....-...... 
Cı) 
' 

1 
Evci zaman içinde: --- . 

T· vanda keç tahta va ? 
v~ l·tile Arabistant a 

KPtlılık eden Az:i.s is
nıinde b~r rn.:,ın1 şn hi
ka ·evi anlatnıış: 

:_ l~ir Şahide karşı 

-

ınahcup olduğuın ka
dar öınrü nele kinıseye 
mahcup olınadın1. Bir 
gün ınahkemede dava
lara bakıyordun1. Bir 
adamı şahitlik için ge
tirdiler. Dava, bir bos
tan üzerinde idi. Her 
iki taraf ta bostanın 
kendine ait olduğunu 
iddia ediyorlardı. Şahi
de sordum: 

- Bu bostanın kin1in 
olduğunu !.Jilir ve şahit
lik eder misin? 

nıa.< geldi. ş·ı 1id'n hu 
suretle y:ı 1:1 n söyleyip 
soylenıedi.~ini anlamış 

11lacaktın1. Dcdinı k': 
- Pek ala, söyle ba

kalını, bostanın içinde 
kaç , ğ<lç vror ... 

l lerif bir nıüddet sü
kut ettikten sonra: 

- Ev kadı efendi, de-• 
di ben de sizden bir şey 
soracağım, burada kaç 
seneden beri Atahkeme 
reisliği ediyorsunuz? 

- On beş seneden be
rı .. 

l S 1 . l . na .• 
varc ır. u :uz uç )Jr Bir ~ün yakinlerin-
n1ahsul yetış 111ez. Su- den biri sordu: 
v n f; ;,.ıP<ıİnİ <ıİzc iler- - () bu!un1111yan şey 
de < a •cağı z. Bı~zı nedirHrş11etli. 
ı ı h u çok .;u İster, Luyi cevap verdi: 

- Evet cfendinı ede
evine gitnıek için va- rim. Bu bostan filanca 
pura bincrl·en denize zatındır. Hududu da 
düşmüş, yetişenler ta- ş ıdur. 

- O halde, Ey l{a<lı
lar Kadısı, şu meclisin 
tavanında l{aç tahta 
olduğu nıahimunuz 
nıudur? 

Herifin hu SUc line 
karşı bir cevap buh•
mayarak şehadetini 
kabul ettim. bazı ı az ... ,\larulun - Doğruluk!.. 

rafindan güç halle O sırada aklıına bir 
kurtarılnııştır. . şaşırtma hareketi yap-

• 
ı 

ı' 

' 

r~sindB 
~ ,;,JJ-) 

Tz-~ıirle B"ndırn1a arasını ~ut ;>stı Snn gün· 
krdeki iirtına ve ycığnıurl::ır neticesinde İzmİ
rı 1 • er tnraf.ariyle Balikcsir civarını Sil 
bastı. 

Seller Balıkesir civarınc1a dort hrş ev~ 
s:-n1 tin~le bir kavavı sürü.deverck demir 
'o .ı üzerine g-eti;di~i için Ba~clırn1a lzınir 
aras ndki trenler işl:ycnıiyoı-lar. 

l{ediz nehri t~ş nış, bütün ~la.~ni"a ovasını 
su içinde b'.rakn1ış~ır. Suy~ın yüksekli~i tıf11 
iki adcını bovunu hulınuş. Enüralen1 ismin
<lel.::i k3j)!'Ü de yıkıln1ls. • • 

Aynı 7~-ı.rnanda İzmir kasaba ve İzn1ir Af• 
von şimendöferli de işleyen1ivor. Postalar Is
lan ul ;olundan ve denizden .gö:ıderiliyor. 

Hemen hayırlısıyla hav::ılar düzelse de z3" 

valh köylücükler hu afotten kurtulsalar! 
•-=' nu,,.nun o un m o a na b nunsuf' 

ra t 1 gıcı ......................... • ............ .......,.,, 
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Yeni okuyanlara ı:zım ilk 
I{elimeler L*J 

Dul yetim öl\:süz Sütnine 
Deri lremik Et Iran Damar 
Sinir t1zuv Baş };~afatası 

Saç Beyin 
lcas ı~ıılak 

yüz yanalc g·öı 

Çene Duda~ 
' 

Ağ1z Salcal Diş Dişeti Dj 
-Omuz Arka kol El yumrw 
Parmal\: Tırnak GöğilS 

kalça Mide Ayak kalp 
Ciğer kara ciğer. 

[ • l Bııııiaıı ıtüzelre okumaya çalışın mana~mı hilmlllfll 
ni1 kıı:ııne'er \':tf'<:t bıiyilkleriniıe, 1amdıklanm1.a sorun ~ 
'!::=<~-x.-r.sw:o c • • a m ı ı • • • ı • m r ı 11 c.M» ~ 

Bakalım bulabilecek misiniı 

Buradaki koynııu bulun! Arahayı ç,cken eşek ne 
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Y ~ r.ı makinalarının 
en mükemme i ak in 

Haki kl 

'Aspiri 
komprimeleri 

b kınıı bir bard 
ıçwde ne kadar kolay ve 

l):. ' 1 u kııdar çabuk hallo-
( ~~~ lur. Bu sure 1 alı ı 

c_ -...Y :::> ı.akdırde malum ola 

1 w Ju rat te.riri ziy cf 

Dal 8 ıurmrzı b• er 11 ve 
.. &.-" eal bl 1 llavl ita f 

a bal Jh AS P İ R İN K P-

rl lst•J a. 

an-mla v Eytam 
sının ·st nb şu 
müdüriy tin en 

tııı 1 nar ı 1 

r ı 

l'ınh 

mektup! 
ckçasi le hlr!ilb:ı: 

2 
nlup lh • 

~ 

~çek 
tınelidirlı:r. 

Kiralık Depo 
. \Te\kii 

Dev et demir yo lar 
limanları umu i ida 

•,aideli bir n "hat 

es • 

c ğ'"k , c r>nıbeı!ı hanlarda 
ılar <okağa ı·ıkm•dar. evci bir 
"tancı k ııı i.;ilmest lumı 

Bu a ede nezle 
"lcyeceğı ~ibi 

ıoar:ıs.mdm cb 

Elektrik mnkfndcrlyle be!soğuk
luğu, idrar dnrlı~ı. pro tat,ademi 
iktidar, ve flel f!" !iğl serian, 
ve elit le firengfyl agnsı7 

tedavi eder. l(arnkllydc Bllrckç! 

arac bev 
üdirive d 

mımcfır 

• E 

Tiırı n nı \ KH. 

41 iv lumiunm ua.rjl' 
mÜmfjgı· 6aclur. 

• il ~fPk 
ve~- eepfe da 

rzmx_ita mn·mlı.~dır. ı 

Bir defu tecrübe her 
vakıt kullannıak için 
kafidir . 

Her yerd arayınız. 

• • • ye reıs 

Flnaııvolunıl• !>uluııı \.fahmut 
turbe ı karşısında Tlefn.ı Is. 981 cıv11· ı ı tt~ da\ tını' ~dır K~1t İt"t.: 
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İı aları mııdıin • ll 
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i d '!inde suguk nıckıilat ve nıe~rubat 
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E LEKT VE HAhİÇTEKI "'lEKA Yii GÖSTEREN ES.MLE 

• 

• -
, .ıanıanyadan gelen tarihi kıymeti haiz heykel kopyelerı evelki gün göze! san' atlar akademisine nakledilmiştir. 8 sandık içinde bulunan bu alçı hcykellcriıı ambalajı açılmıştır. Bunlar avnıparun büyük miizelerindenalınmıştır, 

1 

La:,.........:..--....-~~=-=~-===~~ 

Ccmizcti beledize Terkossu şirketi aleyhine t:ıkibat 
icrasına karar verdi. Şirket hala suyun bol oldugnnu 
iddia etmektedir. 

.:'l 'luskirat inlıi·ar idaresi dün bir içgi mağazası açmı, 
ır. Bu ıııagaı..::d:l yerli \ c \ .,orııpa içkileri ~tılacaktır. 

Dün akşam darülbedayide teyze hanım namında adapte bir piyes oynamıştır. Bilhassa f Iazım makiyaıda çok muvaffakolmuştur. liazım Beyin ~agında Bedia lVIuvahhit solunda Fahire hanımlar bu1'lnmaktadır. Diğer resim piyesin en canlı ve en heyecanlı bir .sahnesini göstermektedir. 

talya ba vck•li J\L Musoliııi yeni bir emirname ile mcdisi mcb'u~anı fcshettirmiştir. Yakında ltalyada intahabat 
,ıp·lal!~k \C \eni 11\l:di~ i\lartın 2~ dünde ac:l:! caktır. Re.im 1\1. l\lusolini mefsuh mc<:listc nutk irat • 
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