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l(CRU TESELLİ 
Sürye hududu meslesinc dair 

lllatbuatımızda intişar eden yazı
lar, bu memleketin bazı gazete
lerinde manası:r. tenkit ve hid
detleri celbediyor. Mesela; Abrar 
gazete,inin buna ait neşriyatı bu 
~üınledeııdir. Zahirde Süryenin 
menafiini, hakikatta ise bir 
ecnebi devletin politikasını takip 
ve mlidafaa eden bu ismi arapça 
gazete; bır makalesinde diyor ki: 
~Sürye hurriyet ve istiklal istiyor 
ve bıı hususa ait vacibatın ne 
demek oldııj!;unu biliyor, lsken
dron muntıkasındaki ahalinin 
kısmı a:r.anıının Türk olmadığı 

ahiren icra kılınan nufııs tabri
rinden anlaşılmıştır .. , 

Süryenin hayati menafüni 
müdafaa ettiğini soyhiyen bu ga 
zere, aynı makalesinde kimlere 

ADALET TECEELi ETTİ: Bursadaki-mevkufard·an·besi idam 
' 

cezasına mahkôıiı edilmiştir. Diğer maznunlar 
hakkındaki karar nedir? 

B (M'll' ) Bursa Ağır ceza mahkemesi taklibi hUkOmet 1 Halil ' Hilmi · laz Hüseyin , Uncu Ziyanın beraetlerl tefhim edilmiş ve sıılondan çıkarılmışlardır. 
ursa, 9 1 ıyet -- maznunları hakkında kararını bu gün tefhim Diğer maznunlardan Yetim, Laz Ali, Evliya Hocanın da cemiyete dahil oldııkları subut buldu-

etti. Havanın pek soğuk ·olmasına rağmen Adliye binası önünde topla· ğundan Cez ... kanununun 171 inci maddesinin ikinci fıkrası mucibince tecziyelerile hldematı 
arr.meden mahrun.ı;, etleri tefhim edildikten sonra lbo, Kocabaş Hasan, Mustafa, Osmanın, firari 

nan kesif bir halk kitlesi maznunların r;:e~irllmesinl bekliyordu. Maz- Alinin, !>eyfi ile H!Jayet, Baıakçının Mehmedin de teşkilılttan haberleri olduğıı halde suiniyetle 
nunlar kamyonlarla getirildi. Meyus ve heyecanlı idiler. HükOmete ihbar etmediklerinden hak'arında Ceza kanununun 151 ; .. ci madılcsinin 2 inci fıkra!• ın 

Z abıta tertibatı Ulzımayl almıştı. Salon hınca hınç doluydu· tatbik edildiği gıyaı,en ve vicahen tebliğ edilmlş, bunlardan Koc:ıbaş Hasanın 21 yaşını ikmal 
Yarım saatlık bir intizardan sonra Heyeti Hakime salona dahll oldu. Mustantlk etmemesLl'len cezası altı aya indirllrriştir, 

kararnamesiyle muhakeme safahatını ihtiva eden rapor okundu. Bıı teşki!atın mue.ssis ve m.ü~et ,.,ıeri!lden olan Gökloayrakçı Dağıstanlı Cemal, çerkeslerden 
Bundan hUkOmetl devirmek maksadlyle teşkil edilen cemiyet faaliyetinin delall ve Swbrı, Kadem ıle Gilrcil Dıkicı f ınaıl ve Tatar gardiyan Kllmilln de Ceza Kanununun 146ncu 

ltlrafat ile subut bulduğu bertafsll izah ediliyordu. maddesi mucibince idamlarına hükmedilmiştir . 

R aporun kıraatini milteakıp bıı ef'alde iştirakleri Sabrinln ifadesinden başka bir delile istinat Kararın tefhimini mü~eakıp Cemal ayağa kalkarak kararını haksız bulduğıından, adaletin tatbik 
etmediği için masumiyetlerine vicdanı kanaat hasıl olan maznunlardan Mnstafa , Hakkı edilmedipnden, Haklmlerın Allaht~n korkmaları icap ettiğinden bahsile bir takım hezyanlarda bulıın· 

çavıış , İsmail , Mustafa Rasim , Kocabaş ismail , Ali Riza , kapıcı Eşref , Selami , Hamit , İmam muş M; h Om Sabri de ayajta kalkarak Cemal gibi saçmalamış, samlini gilldürmüştUr. 

Reis B. bunlara su müskit ve haklı mukabelede bulunmuştur: "-Sen Allahtan korkaydın, bu cürmü 
yapar mıydın? Muvaffak olaydın sonra ne olaca\ıtı ? 

!!:Üvendiğini açikça söyliyor ve !----------------·------------------------
aklınca bizi tehdit etmek istiyor:,, 
"Türkler, Fransanın Siiryc hudu
dunda bir harhc girccep;inc ihti
mal vermiyorlar. Halbuki; biz 
Fransanın şeref ve nuluzunu 
muhafaza için bir harbe girişe· 

cel(ine kani bulunuyoruz.,, de.dik
ten sonra beceriksiz bir rücat 
hareketi ile:" Bundan maksadımız 
Fransayı methetmek d~Jı;ildir; 

ancak harp 'ukuunda Siiryelilerin 
faal ve pürhayl!.t bir millet oldu
ğumı ve icar eden fedakarlıkları 

yapmaktan geri kalmıyacağını 

ı;östermektir." Diyor. 
Bu manasız zözlerin lizeriııck 

tevakkuf bile fazladır. Ycili 
Türkiye, bu g·azetcnin dlişünduğli 
gibi u ya Girit, ya ölüm~ dev
rinden uzaklaşalı çok oldu. Cum· 
huriyet Türkiycsi her hangi 
bir mesele hakkındaki noktai 
nawrını ifade ettiği zaman; kati
yen hükmetmeli ki, bütün ihti
malat ve neticelerini derpiş 
tmiştir. Komşumu:r. Slirye eğer 

dedikleri gibi u Plirhayat ve istik
lalini kazanmak için her fedakar
lı~a amade ise, bu ICdakılrlıgın 

!!:ÖStereceği sahayı da eyi öğren
mesi hlzımdır. 

Biz hakikl Süryelilcrin, Sür. 
yenin hakiki menafiini görenle
rin Türkiye ile iyi lieçinmek, iyi 
komşuluk etmek fikrinde olduk
lannı zannediyoruz. Çünkü, ak
lın ve maslahatın yolu bu dur. 

Ba~ka bir gazete, u El-ahdül
cedit gazetesinde intişar eden 
birmakaJede de şöyle deniliyor; 

" Türk zihniyetinin bariz 
vasfı, zaiflerc karşı kuv\l'ct izhar 
etmek, ve kavilere karşı da ze
bun bulunmaktır;" 

l\ili.lll tarihimizden umumi tari
hin ceryanlarından bu kadar 
gafil olan muhııtaplarla nasıl ko
nuşulabilir? J\lakalenin mııbarrifi 

Türk milletinin binlerce sene
lerden beri devam eden tarihinin 
ceryanlarını tnkip et-'eydi, Tlir-
kün ku> vctc zchıın kalmak, 
kavilcrin ön ıi n d c eğilmek 

değil, daima 'lir ve hakim 
)'3famak isrcdi,... ı ve bu gaye için 
çetin mücadelelerden kaçınmadığını 
görürdü. Hu adam, hiç olmazsa 
Osmanlı tarihinin nasıl başladığ'ını; 
Osmanlı imparatorluğuna başlangıç 
olan Türk aşiretinin, rastgeldiği iki 
muharip kuvvetten galiplere değil 
maAlllp olmak üzre bulanan tarafa 
yardım için tereddüt bile etmediğini 
hatırlamalı idi. Türk ve Arap millct
ltrinin tarihlerini kanştınnak ve bll 
suretle iki milletin karakterlerini te· 
barüz ettirmek me\'zuumuzun hari· 
cindedir. Bizim ehemmiyetle kaydet' 
mck i>tediğimiz nokta şudur; Eğer 

Sürycli komşularımız hu gazetelerin 
iddiası nçhile - hür ve müstakil ya
şamak kudretini nefislerinde Jıisset
mcğc başlamışlarsa, bu kudretlerini 
- tnbiaten hürriyet ve istikl:\1 aşıkı 
olan · Türklere değil, benliklerini \'C 

şcrcflt:ıiıi boğ~ın n1ü:-ıtc\liJc g<ister
nı"itc mecburdurlar. Biz, orada hakiki 
Süryc 'atansc' enlerinin ha~k:l tlirlü 
düşündüklerine kani dcitiliz. 

Onun içindir ld uhancı devlet
lerin çı~ır kanlıAını \'aparı ha7.ı ~aze 
tclcrin IlC!;-riy:ıtıııı~ bir:.ıy, merhame~ 
bir:ız i~tihfaf ile knr~ılar ve geçeriz. 

Mahmut 
Siirt meb'ıısıı 

Ne yalan ne de mu balağa 
Halicin yukarı kıs
mile Terkos, Çek
mece .gölleri ve Çu
buklu, İstinye sahil
lerinin donduğu ta-

hakkuk etti. 

Haliçte dondan ve sis
ten dün öyleye kadar 
vapurlar iş 1 iyenıedi . 
Karlar altında kalan 
Avrupa ekr.presi yolc
u lan bu gün Tekirda

... 
-
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ğından vapurla getiril _fOr. 6 kiş1 .ve ıooo koyunsoguKtan dondu. 
Geçen kar fırtınasının tesirleri hala r~- 1 bıızların çözülmesi üzerine seferlerini gayn m.ıı:-

vam etmektedir. Rasathaneye g e, tazam sıırette yapabilmişlerdir. Eyip, Defterdar, 
bugün lodos olacak ve soğuk azalacak. ır. Halıcıoğlıı, Sütlice iskeleleri c!varında bu:.lan 
Havanın kapalı olacağı' fakat artık kar parçalamak suretile öyle ilzerl yol açılabilmiştir. 
yağmayacağı muhtemel g1rülm ektedir. Sabahleyin , mezbahaya nakliyat yapılama-

dığında<ı hayvan kesilmemiştir • 
kandilli rasathanesi 16 senedenberl geçen Terkos Gölü, lstinya, Moda sahilleri de dondu 
don kadar soğuk olmadığını bildirmektedir. , 

Diğer taraftan yeşil köy , rasat merkezi, me!llt~~~ı:r~ ;:ı ::~:::;~ı:r~:;:r~:i~İ~e k~;~ 
yarından ltibaren yağmur başlayacağı, bu yerleri, billtassıı istinyc koyıı , Anatlolıı cihetin
gün arasıra kar serpintisi olmak ihtimali <le Moda ve Kalamış koyları kısmen donmuştur. 
bulunduğunu tespit etmiştir. Çubuklu sahilinde buzun kalınlığı (10, katanede 

HALiCiN YUKARI TARAFLARI BUZ TUTTU 25 santimetre olmuştur. Kah ataşta da mavnalar 

Evelkl gece Haliç ve Boğaziçi sahil· 
lerlnl donduran soğuklar dün sabah ta 

şiddetini muhafaza etmiştir. Halicin Unka
panına kadar olan yukarı kısmı sabaha 
doğru (3) santimetre kalınlığında bir buz 
tabakaslle örtülmüş ve Ayvansarayda bu
lunan Haliç şirketi vapurları buzlar ara-

buzlar arasında kalmıştır. 
BİR VAPUR KARAYA DÜŞTÜ 

D
un sabah kesif sis yüzünden saat onbire 

kadar vapurlar işl~yememlşlerdir. 
Karadenizde fırtına devam ediyor. ltaızan 

bandıtalı Albanya vapurıı Kösteııce civarında 

karaya oturmuştıır. 
EKSPRES YOLCULAR! VAPURLA GETiRiLiYOR 
-Sark demir yolları idaresi vesaiti gayrı kafi sında mahsur kalmıştır. Donan mıntakada olduğıı için bir haftadan beri kar dolayışilc 

bulunan kayıkların ekserisi, buzların taz- şehrimize gelemlyen ve mnşkil bir vaziyette ka-
yıkile hasara uğramıştır. ~ ~ ıan Semplon ekspresi yolculan Muratlıdan oto-

Kayıkcılar Bıızları Küreklerle Kırdılar mobllle Teklrdağın.a nakledilmiştir. 

Saat sekiz raddelerinde buzlar parçalanıırak Bu yolcular kendillrinl almak için gönderilen 
Ayvansaraydan yola çıkarılan vapıır, iki Marmara vapıırıı ile bugün Şf'-•imlze gelecekler 

saat yolda kalmış, yolcular çok telllşa düşmüş- arasında Irak fevkalade komis~rl M. Keytoıı da 
!erdir. Haliç vapurları ancak on birden sonra bulıınduğu söyleniyor. (Mabaadı üçUncüsahifede) 

----------------··~------------~----

MÜBADELE I<OMİSYONlJ GÜMÜLCÜNEYE GjTMİYECEK Mi? 

Cemal Hüsnü Bey gazetemize şayanı dikkat beyanatta bulundu 
ve hadiseyi baştan başa izah etti 

Muhtelit mübadele koml~yonn mıırahhasasının da orada ahali 
nıın Gilmillcüneye nakil hak- l Komisyonun kararını geriye ile temas ederek, şikayetlerinden 
kmdaki kararına Yunan hilkO- alması istiklalinden fedakar- komisyonu günü gününe haber-
metinin verdiği cevaptan kısaca !ık yapması demektir. Komis- dar edebilmesini lstibtaf etmişti. 
bahsetmiştik. Bıı meseleye dair yonun bitaraf azası da dahil l(OMISYONUN PRESTIZ VE 
Türk hey'eıi baş murahhası iSTiKLALi 
Cemal Hüsnll bey kendisiyle olduğu halde verilen bu ka- En basit adlil nısfete istinat 
ğörüşen bir mııharririmizc şn rardan rüc'at etmesini asla 

1 
eden bu karardan Komisyonun 

beyanatta bulunmuştşr : tahmin etmek istemeyiz!. ve bilhassa bitaraf azanın rııcıı 
- Yıınan hükıimeti bu cevapta etmiyeceği ve edemiyeceği kana. 

komisyon merkezinin Ywıanislana - Komisyon nakıl kararını 
naklinden dolayı nıem111111iyetini verirken, muahede mııciblnce atındayım, Her halde mesele, 
bildirdikten sonra, komisyon gibi ınilbadeleden istisna edilen Is - adli nısfet meselesi olmakla 
beynelmilel bir orga11iz111in Garbi tanbul şehrinde (4) seneden beraber, \ md birde komisy0 • 
Trakyaıla, maddi müşkı71at dola- nun prestij ve i•tiklilli meselesi . fazla bir zaman bıılıınmus ol -
Yısile, rıormııl bir surette ışleye- ' olmuştur.• 

duğıı ve bıı müddet zarfında 
miyeceğindeıı, aza ve memurlarını Yunan hey'eti murahhasasının Cemal Hilsnil Bey komisyonun 
yerleştirmesi gtiç oldıığu11da11 ba!ı- lstanbuldaki Rum ahali ile da- teyit edeceği kararı karşısında 
sederek Se/anik veya Atina şehır- imi temasta bulunarak komis - Yun~n hükOmetinln lılzim gelen 
ferinden birinin intilıabını ve ilk yonu bunların şikayetlerinden te~hılatı memnuniyetle ibraz ed-
karıırın bıı suretle tadilini lal'siye gilnil gününe haberdar eylemiş eceg' d ü 1 

ın en ş p ıe etmediğini sö-
etmektedir. bulıındıı,,.unıı nazarı dikkata yl d't · 

Cemal Hilsnil bey, komisyo- "' e 1 en sonra müzakerat lıak-
almıştı. k d 

nun bu Ve d,'11-er biltlln karar - h d f ın a şu ma!Omatı vermiştir: ,. Hem adle, em c ms ete 
larında Serbest Oldu"ıınu, Garbi · - Teklifinıiı:i Aııkaraıla Yıına11 " uygun hareket etmek ıçın veri- h 
Trakyaya nakli tekllfl·nı' mUtte- 1 ey 'eti mıırııhlıasusilc birlikfr /es-len bu karar s.anbul rumlarına 
fikan kabul eden azaların ekse- pit etmiştik, Y1111a11 hey 'eti ıııııra/ı-komisyon tarafından gösterilen riyeti Garbi Trakyayı görmüş /ıasası talimat fırklemektedir. Pa-
olduklarını söyledikten sonra alakaya aynen Garbi Trllkya mils- :zart esi günil Yunan baş nıııralılıa
demiştir ki: !Oman !arına ibrazı ve Türk hey'eti sile birlikte An karaya gidectgi:z,. 

~IUKAVELE 
ThlZALANDl 

Topane anbarları mü
esseseye verilecek 

· tmza merasimi nasal 
yapıldı 

Fort fa'ırikası ne zamandan 
itibaren çalışmaya başlıyacak? 

Topane anbarlarının Fort 
müeı;sesesinc verilmesi hakkındaki, 
kararı Seyrisefain idaresine tebliğ 
edildi~·i için mukavelename dün, 

Scyrisel'ain müdlirii Sadullah beyle 
l"ordun mümessili i\l. Konncs 
arasında aktli inız:ı cdilmiş,ir. 

l\luk.tvckname iki mısha ola
rak yapılmıştır. Fnrt miicssescsP. 
.\m hapta hükt'ınRtC teminat gös
termeJ..tcdir. 

;\!ukanlcnin metni hakkında 

Seyrisefain müdür mua' ini Tahir 
bev dlin hir muharririmlzc ~u 
malumatı vermiştir> 

" - Mukavele on sene için 
yapılmıştır. Üc ay zarji11da bıı 
aıf ar/Jr mür:s'seye tcslin olu-· 
nacaktır. Forı müessesesi altı 
ay zarfında bu aııbarlarııı 

bütün noksanlarını ikmal ede
cek anbarların çatılarmı yapa
cak içinin toprak olan aksa
mını da betona tahvil eyliye
cektir. 

Fort müessesesi istihtam 
edeceği amelenin yüzde altmı
şını Türklerden intihap ede
cektir. ,, 

Muharebe 
Kabil yakınında harp 

başladı 
l(ral Hz. nln askeri l(abllln 

pek ziyade yakınınde 
bulunuyorlar 

KABiLDEN Çıkarı-
lanlar - lngilz askeri 
tayyareleri kanunuev~ 
elin 23Unden beri Ka
bi[den 308 kişiyi ahp 
başka yere götUrmu,. 
tür. 

Moskova, 8 (A.A.) _ 
Kabilden gelen haber
lere nazarerı Celalabat 
ve Gühlstan kıtaab 
arasınba Kabile on altı 
kilometro mesafede 
muharebe bi ''amıştır, 

RUSLAR 7EKZlr' EDiYOR 
Moskova, 8 ( A.A ) Tas 

ajansı blldlriyor: salahiyet
tar mahafll sovyet Rusyanın 
Habibullaha ultlmatom ve
rerek gUya Amanullah hani' 
verilen mUhimmat vo esli
hanın bedeli olan 2 milyon 
lnglllz lirası bir hafta zar· 
tında tediye edilmediği tak
dirde Klbllin Rus tayyare
leri tarafından bombardu. 
man adlleceğl hakkında 
mühim bir lngiliz: gazetes • 
nin ne~riyatını musanna ve 
bethahane bulmaktadır • 
ıvıezkiır mahafil bu haberi 
Sovyet Rusyayı Afganistan n 
dahili işlerine mUdahelE 
ettlgi hissini vermeğe matuf 
bir manevra olduğunu b•
yan etmktedlr. 

TAHKİKAT 
-----

TAHLİYE EDiLENLER GENE 
TEVKİF EDiLEBiLiR -·--

Dün kimse tevkif 
edilemedi 

istintak hakimliği tarafından 
haklarında meni muhakeme ka -

·arı veri len 
Kadriye hanım 
'\e riifekası ha
kkında yeniden 
tahkikata başla

nmıştır. Tahki
katın yeniden 
başlamasına ~c- . 
hep, evclki tah

kikat cHakın 

da şekil noksan
ları bulunması 

, c mcnii mu
bıkemı' kararını 

lahkemci Tc- 1 
ınjlzin nakzet· · 
fl]t.:Sidir. 

Tahkikat ve
rakı c!lin Mü
ddei ıımumilii(c 

ııclmiştir. lstaıı

h ul .\1 üddci 

umumisi Kenan 

bu hu,t.s " bir muharriri-
mixc şunları :;öylemiştir: 

" - l\Iahkamei temyizden 
nakzen gelen evrakı tahkikiye, 
ikmali tahkikat için istintak ha
kimliğine verilmi~tir,, 

Hikmet bey meşgııl olacak 
Tahkikatla Birinci ceza mah

kemesi tızasından l likmet bey 
meşgul olacaktır. Bu hususta 
Hikmet beye mlistannk salahiyeti 
verilmiştir. Haklarında tahkikat 
yapılanlar Kadri ye, hemşiresi 
Hanıdıye, vaklcsi Nadide hanım
larla Ali riıa, Nasır, Tevfik, 
Ahmet Vefik, Kemal, Fuat Şem
si beylerle .\!adam Fofodur. 

Lüzıım görülürse 
Tahkikat esnasında llizum 

gür[ilecek olursa bu e~has tekrar 
tevki[ cdilccklcrdir . i\lamafi 
maznunların tcv kif edilmeleri 
muhtemeldir. Dlin akşam geç 
vakıa kadar hiç kimse tevkif 
edilmemiştir. 

• ••• 
Tünelde kaza 

Dün sabah yolcular epi 
korku geçirdiler 

Dün sabah saat dokuza 
doğru Tünelde bir kaza ol
muş ve muvakkaten seferler 
tnkıtaa uğramıştır. 

Tahkikatımıza göre, tüne
lin kablosunun tekerlek şek
lindeki yerinden çıkması 
yüzünden, arabalar Galata 
ve Beyoğlu methallerlne on 
metro mesafede durmağa 

mecbur olmuş ve yolcular 
bir telaş geçlrdll<ten sonra 1 

kara ılıkta inerek bu mesa
feyi yayan katetmişlerdir. 

(35) dakika süren tami
rattan sonra seferlerin de-
vamı temin olunmuştur. 

Kaza hakkında tahkikat 
yapılacaktır. 

HADİSE ,'.\l ASIL 
OLDU'? 
-·--

Lamıa Hanımın ö'.ün ü 
facı ası 

Maznun daktorların 

vaziyeti 

·--
Bir vukuf hey'eti teşkili ı·e 
tetkikat yapılması muhteml'fdir 

Lamia Hamm 

l(onya polis mektebi mü
dürü Nazif beyin kızı Lamia 
hanımın vefatına sebebiyet 
vennekle maznun kabile 
Müberra H.m. doktor l(enan 

Hasan, doktor Atıf ve Lamla 
hanımın zevci Cemal beylerin 
muhakemesine dün Ağır Ceza 
mahkemesinde devam edil· 
mlştlr. Müddei mevklinde 
Lamla hanımın annesi Bel
kls hanım bulunmaktadır. 
Dünkü Celsede maznun 
doktorların isticvabına devam 
edilmiş ve istlcvabat ikmal 
edilmiştir. Doktorlar lstlc
vabat esnasında; vefatın 

hata ve ihmalleri yüzünden 
vukua gelmediğini söyle
mişlerdir. Şahit celbedllmek 
üzre muhakeme başka bir 
güne kalmıştır. Bu hadise 
tamamile fenni olduğu için, 
hadiseyi tetkik için bir ehli 
vukuf teşkili muhtemeldir. 

BUGÜN 
2 lnci sahifemizde : 
1- Sırbistan nıeknıhu· 

ve sırplar 

2- Son J1abrrlcr 

3 üncil sahifemizde: 
ı- Em<tnct nıcnııırların111 

fazla nıı' 
~ J f:n .t ıcı z, uri c fl:u arr 
seldi 

4 Uncü Sahifemizde: 
llaı:.1 r.ır r ı 

2 Fıkra 

3- ~\ili.er· h :o. 

4- :"c.:1c 
5· T lık ı.: 

6ınci salıif !mizde 

yii -

Halk mekteplerine deı anı eden· 
lcr için kolay ,.c eğlenceli Y""~lar. 
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MİLLİYETİN. HARİÇTEN .. ALDIGl~MEKTUP VE_TELGRAF.t:AR l~~'So~_ ·Ha~rler ._:_.) 
ı . ANKA RA11A f)EHEC~~ (21) E l>ÜŞTÜ 

Konya - Afyon treni üç µ:ünden 
Yugosla vyada • 

yenı idare 

Basta • 

bütün 

Hırvat g-azeteleri olduğu halde 
matbuat yeni tedbirleri alkışlıyor 

Bclrrat, ,~bat lı\filliyet) ,\kı:· 
meb li .ın kursusı·ndeıı atılan 

c l:ıepı<i b.<le!c i-ııhet eder 20 
~ 11m.ız kurşunl • .rı ın i.·ta,; etti 1 
ı..:• ı ha\ rı ınt'~rt.ı. l•ir rekabetten 

u ıı1 h lm~tu D
0 

'Jete, mcmle
ltC ıka ı:ttiği 11al.11bili ıd:ıfi 

ıırıırJ,ıra hır hc\'eti ınuhtclifei 

iy"timat t .ırr.eden bu grnıklı \ u· 
!!; avvııda infirat hisleri uvaa
r.ıa a tı.ış!am.ıı, !',Un ğı.-çrikçc 

ı 'ı.:c bulan im nıucadeh\t \ c 
•ıı c . ıda Zagrep tckerrur 

, lerı , ııkuat 'w.:udıı devlet mu?.· 

nm bir maraza duçar oldul\1Jnu 
ıınl:ıuıcal kııdac blJ um~ l lın at 

ıkrlenniıı pcrı a-11.1.:a mutalibat 
ıc ncşriyati lıı:ı k~~mı::k~ idare 
ın:ıkina-ınııı l ulıarzı;lı~nı bir 
uıeııı.t ~eriti p,ilıi ~0,tcrnıi'1ti. 

' liç bir i~ ı:,urn1q en mccli>ı 

meh u:;:w, >eni ,ııe butçe;.i pek 
11uhinı 'c cll".cm ol:ııı kaı ;uıin 

tetkik w-til ~ihi rne.>aili devlet 
rLmanıcı )tıY. iı,Lu kalını:- hır 

· ııı,lah 11 kagı 11>1 ~ı kro ıltı. 
lrı<an. o p;unltrın ~o.-tt"r<li(ti 

tı kle b~karkcıı kcndi~ı kl•runu 
.<ımanlarında ki ihtira-

'ı:ırckcıleriniıı ',ıncma.•ı kar~ı,.n-

1.-ı hulı.ııdujtuııu znnııe<li ·ordu. 
Pı:r f•rkıınııı rnıdi nuY.ır olmak, 

ı ra 'c mal k ız.ınnıa tıın ha:jk.-ı 

.ıUka • t cwl J, i ıcıni yen 1-idt:· 
r!cr J..'U ı ge ikçe,1 lın at lider· 
lc"rin harekat ,.e mctalih:ıtını 

kn[;t_t llO)OTdu. 
l,tL ıunu derin u{uzu ıuı· 

r.ıırlariic milkıl memlt:keti. dcı 
itti eı L'fl '<" ,.;ıh_-anclıı tem-il 
L"tlcn !\mi .\lt:k, ımdr bu mu~kul 
id;ıre makine inin, bir mudclet 
<lahıı ylirü} eı..~ı.. 1'1!dretl olmadı· 
j1;ını nnla~ \ e hir ı;ecenin sa· 
'•ahında fırka rne:,ıı.;ı yeni kııhiııe 

t~kilile uJt~up dururk n millete 
lıirııp eden he aıın3mcsilc kanunu 
L"ill -inin ilgili ını mL-cfüi me!ıusıı

ııın L'-'ıRılJığını ilıln etmh ve 
sabah hıık.ikt ukun ve ~!ahın 
bclirdigı anla}ılmı;tı. 

1 iukııkunu muhalız:ı.> ı hilen 

\C onun için varlııtını fcd:ı eden 
\'ugosla\ p. milletinin en derin 
kıılplcriııc Lıd.ır 'CI gi \ c mu
lıahbctkrle ııufux eden Kral 1 laı:
rctlerinin hu ıııudt.n i harekatı 

ukôıı n~ refahı temin ctm~ 

fc\·kaUde ah\aldc müttehit bir 

•cplıl (C~kil lUCll \ c büyük 
~ehir. l ıı,;:ılıa ı ~ kuylcrdcn tevali 

t'tit:ıı. tııkdirk~r. rcl·•raflıırla teyidi 
•adıkııt ın:ıksadilc :t..ıtı Krallye 
;ırzı tıızimatıı gelen he) "etler 

ıniUcılcrinin lü:·,iyatı •amiın:ıne· 

•iııi izlı~r ctrn.41crdir~ 

ftom-;yada 

İstikraz aktediliyor 
BOtr!:f, 8 (A.A) Maliye 

.. ı teşan M. Lugcshanu. kat'i 
iııtlkraz muka'ICleaameslıı.i imza 
etmek üzre bu&fla Parise hare
ket etmiştir. ReM!'ll gazete lev· 
kelAde bir nushasında paranın 

istikrazı kanununun bUtOn siyasi 
fırkalar taralıadan tasvip edile
cetlni yazmaktadır. 

ZiRAAT Vl:RCISl-Moskova, 
8 (A.A) So' yet hllkılmetinin 
kabul ettiği yenı bir kararnaır.e 
ile köylll istltıı.alltınıa 0 .,35 ini 
Liraat vPrgi~inden affetmektedir. 
Bu kararname mezru erazinin 
mikdannı ve istlhsalatıoı tezyit 
eder mahiyette köylülerin nefine 
olmak üzre daha bir çok me • 
vadı ihtiva eylemektedir. 
~ • Ir-;;;b,.-;;l.:-1!!1-'-a: • -da 

Bulgar hududu açıldı 
Belgrat, 7 (A.A) Avala 

ajansı Yugoslavya hükı1-

metlııln Bulgar hududunda 

tatbik edilmekte olan tedbir
lerin lagvedlldiğlnl ve muh
telif bir komisyon teşkili 
ile bir tıcaret muahedesi 
aktı için ilk hükümct tara
fından izhar olunan arzu 
hakkında Bulgar ajansının 

tebllglnl teyit etmektedir. 
Belgrat, 8 (A.A.) · Pro-

iesör Mllorad Strlnlskl Yu
goslavya nın Arjantin sefa-

Kralin, nıi!.etiu hormLt 'e 
muhabbetinı knı.anını- ola'I Ce

neral Petar Zivknı için tc."'kil t:ttigi 
kabine, lıozulan bu harekat m.ı
kina.<mın .aıı;lanı temeller ıızcrıııc 

tabrikın• ıemın eden ııziııık rane 

bepıııatı. \'ugo ıa, )il ıuiUctiııe 

bu ycru idarenin i !iılıı. hı! 'c 
refahıı müsait oldugunu anlatu. 

ZaınaQı idare inde en küçtik 
hir >.ıihe Brakaıı bir kaç \"illiyi 
derhal ıakaıi<lc •e~ keylemcl·, 
Y ugm l 11 ~ ıı d ı aııı1>ırı ııı uh teli te 
n./dindL· mazharı h<irrnet ve 
muhabbet olaıı yeni ı ıılilcr tayin 
etmek nezaretlerde, uibtimal
leri :<ôri.ınen haı:ı nııfuıhı mit· 
duranı azil \ e tı hu muhake

me> c :ılınma1, e,ihi \<:mat. mille
tin. iitedcnlıeri lıcl fcdip;i adli 

idare 'e 'eL~met makiıı:ı:,ını 

J..U1 nıli hir tı.IZlı ile tııhrip idil 
di)';ini gürkmekle itl:ırci lı:ızırınin 

hı;Luı 'c ehemmiyetini 1 ir kıı.t 
daha ~:ımımi 111kcfıraıınıt mttzh"r 
olmaktadır. 

\'il:\ yete bir 

hu iki guu e\ el 
telıfij!'ı rC!'ınldc 

Zayrade krnlınuı n •,riı il,ııı lıu

yurdukları idarelerinde h ukıı 

milclin nıııhı;faz·L-ını ),ft[ij c,haha 
tcı t' ·stil etıniyeıı her lınnıı;i hir 

ı cmıınıı en . :ı~r cezalarla tcc· 
zi} c cdikl'cgini t~ıiı eden hu 
cmu·. ıırlıafili ıumhede {c, • 

kıılldc lıusniı tc'ir yapnıı tır. 
Gariptir IJ: bazı ıoalı;ıfildc ırn· 

dci kral inin hu.-mi tesir ! ap ..:ağı 
unıidınin aY.!ığtna n:ıtmen ! im at 
memleketleri namına eıı zi) ııde 

.'.lrı.ı. .;;ıılakar \ c tc, !dür nlunu

pırt lllhakikıı pel muni- olan 

llırvat dıalLi müten:ffıı Radiı;in 

her ıı;un clcgi~eıı l'C' !art hıtr.ı 

ınu beııziyen !ikirkrllc merkezde 
ademi ıncmnııniye"t teYlit eden 
hakikntt yüzundcn flek zlyadı.: 

nıuztıırip olrnu~tu. 

"imdi llırv al matlıu.ıu h:ı~rn 

olduıtu · lıruclc tekmil ~!".eteler 
bunun i. ·ıbetni takdir t-c tcbcildc 
mu»•hakıı t'dı ·or. 

"' 
Helı;nıc ,,dirimiz 1 fa~<lar hey 

mern>imi mutadcdc ııcı.di Krnliyc 

kabul edilmi~ti. 

/ıhlrcıı, hariciye naYarctiııdc dı: 

muhim tcbeddulııt oldu. llu te
beddulat <ırasınd;ı ye be~ .-ene 
crrl Tiirki}·edc \'uj!;o.-la\ ı 11 hu· 
kı'ımdin; ıenı;il eden Turkçeyi 
Gulat:t .-arayındu ikmal ~tlerek, 

Turkiye}·c kar~ı hiirnıct lı~lcı'Cll 

J. ~apııniç mııtbuatt umumiye 
ıuiiclurhctinc: !Rviıı olunmu~tur. 

M.N. 

a•aı.;yad...!!.. 

Vatikan itilafı 
Papanın ltalya ile ltfl.llfı 
tUrlU tUrlU tefsir edlllyor 

Parls , ( A. A. ) • Fransız 

matbuatı papalığın bir tazminat 
kabul etmekte maddi bir istib· 
kan menfaat göstermiş oldu
tun• ve bu tazminatın papa
lığın 1870 tarilıinde uğramış 
olduğu zararın ancak bir kısmına 
muadil bulu11duğı:au yazmak· 
tadır • 

Gazeteler bu itil fın italyan 
siyaseti için bir muvaffakıyet 
teşkil etmekte olduıtu mutalca
sındadır • 

l(atolik malıafildc fikirler 
muhteliftir. Mezkilr r.ıahafil ita
lyanın re~mi husumetinin zeval 
bulmasının l<illse için bir kaza· 
oç olduıtunu beyan etmekte ise 
de bir çokları hürriyetini istir· 
da• etmiş olan Papanın kilisenin 
merkezi idare inin daha ziyade 
beynelmilelleşmesine çalışan 
kuvvetlere karşı koyup koya
mıyacagını cayi sOal bulmak
tadır. 

l'oll':ı. •ı ( \. \ !'apalık ma 
kıımiylc huktiffil'll arJsında :ı1 dnlunon 
i ilafname 'uhaı l 1 de imza ctile
cekıır. 

* Tunusta sui ka..t Tuııı1>, 

~ (/\,fi,) lutl)" kon-olo.-ıııınc
~inin kii~L-,;iııdc lıu sahalı lıir 

hoınha pallamı~. dmard,ı lıuı Lıl .. 
lıir ral-ınl açını, 'c dnmlaki 

1Fra.n.ll!!lada 

Dosluk yolunda ....... -
Prar.sa - ı\.lmanya ara
sında dosluk tesisi 

Berlin, 8 (A.A. Fransız· 
Alman tetkikat komitesinin Pa
rlste dOn akşam vermiş olduğu 
ziyafette Fransaoın sabık Ber
lin sefiri M. Laurent iki mem
leket arasında bir mania t~ldl 
eden bütün batıl fikirlerin orta
dan kalkmam~ olmasına ve bu 
batıl fikirleri tevlit eden lhtira
satların tamamca zail olmamış 
bulunmasına ragmen bu müna
sebatıa bir nukdar salllt kesb
etmiş olduğımn beyan etmiştir. 
Munıaileh demiştir ki : Alman 
sefiri daha bir takım inkisan 
hayallere intizar etmet icabetti
ğinl zira bir çok kederli ve acı 
hatıralar Rea nehrinin iki tara
fında sakin olanlarm zihinlerini 
işgal etmekte oldutunu öyle
mektedlr. Kendimi fazla alkbe
)'İnliğe kaptıraıak i<:temcm fakat 
fıkrlmce son zamanlardaki ha
disat ümit etmeıte ve daha iyi 
lir istikbalden emin olmaga 
müsaittir. 

Berlin, 8 ( A.A. ) Tamirat 
komslyonu Alman murahhasla
rı Parise gehıl~erdlr. 
KABİNEYE YENiDEN İTİMAT 

ııaris 11 (A.A.) meb'usaa 
meclisi fil • Poincare oin itimat 
mes"elesini ileri sürmesi üzerine 
Alsas işleri hakkındaki müza
kereye nihayet vermiş ve sos
yalistlerin takririn! 2:i6 reye 
karşı 320 rey ile reddetmiştir. 

Meb'usan mecli i sol cenah 
radikalleri taraJ:ından verilip 
hllkümeıce de kabul edilen ve 
Alsas • Loren alıalisınin vaınn· 
pen erliğine sadakatma bir ve 
inkisam kabul etmeı. Fransız 

cOmlıuriyetlne itimat beyaneden 
takriri 10 muhalif reye karşı 
41ı5 rey ile kabul etmiştir • 

• DUnya gUzall Paris, 
• 5 (A.A) - Enstitll azasından 

ressam M. Bernard ın riyaseti 
albnda toplanan ..-e san'atkAr
lardan mürekkep bulunan bey
nelmilel jüri bey'eü EUsabeth 
Slmo• i5111inde bir Macar kadı
nını Avrupan.ın en gUzel kadını 
ilan etmiştir. 

Murahhaslar Pariste -
Şertmrg, 8 (A.A) Tamirat 
lr,omisyonuna memur 1'merikalı 
mUtchas ıslardan M. Pierpoot 
Morgan, Owen Yung ve Lamonl 
Parise gelmi;;lerdir. 

, Alsaslılarla uyuşuldu Paris, 
9 (A.A.) Gazeteler Alsas iş
leri hakkındaki mU:ı:akerelere 
ııihayet veren •ifak teUllıil.rUııün 
ha.iz ofdujtu yüksek manaya 
nazan dikkati celbetmekte ve 
M.. tıerriot ne radikallerin va
tanperveran e hareketlerinin 
Alsasta mes'ut akisler ha~ıl 
edeceğini kaydeyleıııektedir . 

Tayyareciler çalışıyor 

P:ın. q ( ı\. . ' (;ripc tııLulaıt 

ıanarcc <'.osıon , rla doıtnı ı •r• 
c~ı~ı <ey•lıot, lıırbr ı;ıır tehire 
mechtır Jcıılm~br, l..e Biri. ile l'ailA· 
nl tecrulıderioc fnlanc dcv~m er 
me.ktedir li<hi tk Co;ton ile arnı 

zam nda lııırckeı cdecı:l..lt-riı11 ümit 
eylemektedir Hu urctlt mcr.ıtlı ve 
hcyccaoh lıir mücaddc ·e ~iımi• 

ol ac:ıl,! ardır. 
.,Dolandırıcı banker Clarl>. 

" ( . \) - ,'uro~l devlet dtJaııdın 
c.hli.I& müttı:lıim ukn l'aıi.>li banker 
p&cdııcnwnt ın ), ıçıc tabiyctini t:ım 
ma kuar 'crmi~tir. llinaemlcyh 
iade ~dilmiı ecel.. ı e l'aric •dli)'C: in 
cc alcı hinde lıiı ~il..iıyctnanıc le\ di 
edildilti t».dirdc Clırhte mı.b>l..cmcsi 
icra olunacaktır. 

.. lık içtima l'oı», <ı ı..A.!l.J 
Tamirat 1 omite.-.iııdeıı 14 rııürnhbao 
nimrt:5mı urettc Bank do l'ranst:ı 

tt•ı·l:ı.nmış:.ır \e ıni.Jzakc:ral.l ınütcknd 
dim ıııcs'd len trıkik cımislcrdır. 

Kon[e·~n. ın lıirammd~ hank dio 
J'rnıı m<.tlıını ~!. f\lorcau muralıha• 
lor trcfine lıir :zlj afet çel.ml'tir 

Amerl.ka.cı a 

Borsa buhranı 
Berlin , 8 (A.A.) Nevyork· 

tan telğrııfta bildiriliyor: Ncvyork 
borsa,.ındaki son buhran netl
ee-;inde hasıl olan zarar ı mil
yon dolara ballj!: olmaktadır • 

M. EDVIN ÖLDÜ - Ncvyork 
8 A.A Sabık bahriye nazı
rı ~\ Edvn Oembi 59 yaşında 
vefat etmiştir. Müteveffa petrol 
rezaletleri hnkkindakl ifşaatı ile 
meşhur ve 1924 kabinesinin en 
marul siması idi. 

* ~\bakın tastild \ ar~oı a. 
1.1, (A.A.) ı\lccli J3riyan Kcllog 
misakını hahul ve tasdik ctmi~tir. 

• Mekslkada idam - illeksikıı, 

'J (ı\AJ "llci"'cüınhur" obrCf!on un 
ı,...,.uı h ur n itt~m N1i1~ lctlr. 

lDUn.dist;-da. t...g:U.t;erede-

Mücadele Bi.~yük içtima ___ ....... __ 

Müslümanlarla [\ e !Sosyalistler Londrada 
cusilerin kavgası bir büyük içtima 

beri işlemiyor 
Ankara 9, (Milllyet) • ı\nkar. cin uru J.. l· r ıa l ını-trr 

devanı ediyor aktediyorlar 1 ı •ccei hararc• nakız (21) c dli~Lu. 

Bom bay, 8 (A.A ~\üslü· Londra, 8 ( A.A) - ı\lubtelif \nathılutla da ~iddetli 'tıfu\;' ır i ·ık. m ırmck ,d,. 13ozdaıl;tıı· 

manlar ile Mecu~iler arasında Avrupa meml~ketlerlndeki amele 
evelce akdolunun mütarekenin ve ~osyalist fırkaların sağ ce-
bozulduguna dair heycanamiz nah milmessilleri amele ve sos· 
bir haber şayi olması üzerine yallst enternasyonalinin icra 

da FJaıı J..aıl:•r tr· l\lıll)a ik \.i)L>nJ..ıır.ıh -•İr .ıı mua ı \lc~<I 

btas\ ın, en • ıdaJ..i 1 ıt kap~ ~ır~t r. h'.nnnı ·\fu•ıı tircnı ı 

dl'ııhcr' j,lin ıııcıııcl tcJir. ' . 

n 

bu akşam Bombaya yeniden heyetinin içtimaında hazır bulu 
l lattııı ·ıçıfnrı-ı için :\rfC'tlileı ıııc tiııııı ımıı hır .tıccıc \.trnı~ 

vahim kanşıklrklar olmuştur. nmak üzre Londraya gelmişler-
Aynı zamanda 12 muhtelif mev· dir. B.ıı. lctimada 'ingiltere, B• l· 
kide iğtişaş zuhur etmiştir. çıka, Almanya, Fransa, Feleme• 
Mil~lli.ınanlardan ve Mecusiler· nk, Avusturya, ltalya, isviçre, 
den mürekkep münferit guruplar isveç temsil edilecektir. Bu gün 
biriblrine hUcum etmis ve billl M. Rıımsay Maedonald ın rlya-
merhamet ,·uruşmuşt~r. Telefat seti alhnda hususi bir oıllş8vere 
pek çoktur. Hastaneler bıı;ak vuku bulmuş ve garbi Avrupaya 

mütaalllk mes'eleler hakkında ve ya koma ile yaralanmıt 

ıntıhtcıııddir 

Ankara, 9 (A.A.) ~un rır 

ıı,un l'..;ırfindıı J-t:ınbııl, Trnk~ :ı il' 

g;arbı .\nud:ıludıı hükiııı . urcn 

kı~ ıızıııı sendcrdeu lıerı cm:.:ı 

!ine tc adiıf e lilıncmi~ dcrcctk 

~iddetli nlmu~ıur. 

ldııtııııız maltııııııta ıı;v.:ıraıı 

hı, faalivctc iıııııııanı cı.lcn a-kcr 

.ımıdarrna ı c di!!'cr lıuouoı mııc'
c eterin mutemaıH ı·c mııntur.aın 

mL':k!İ-ı f~t}cı'ind~ kı~ııı ıddeti lı,ı 

dJi a.'ı;ariye indirilınii'o halka ı c 
ıııuhtıı~lsra ıııua rnctleı· yapılnıı~ 

ve lahit 'ıızivet iııde olunmu-tur. 
ııı.ecrulılar ile dolmuştur. Kuv- görilşillmUştUr. icra lıey'etinln 
vctli asker müfrezeleri zırhlı umunıt lçtımaı Salı yahut Çar-
otomobiller içinde kol gezmek· ı;;amba ğünll olacaktır. 

AMELE NAMZET! K"-ZANDI tedir. Bu devriyeler çok defa 
gendllerine taarruz etmek isteyen • Londra, 8 (A.ı\ Amele 

Anadolunun diğer uk.,aınıııd~ 
hiikumctın itti ha' ettiıti ıedhir· d:ı lıu ~ahadıı , al ilerimiz tarafın 
ler f-ıaııhııl 'ali 'e ~ehtcminin dan gii,tcıileıı faaliyetler miı<ınir 
ı;ayrct \ c faaliwti sayc>incJc n: neticeler >erıııi~tir. 

~~~,,.-~--~--~~~~~ 

Ankara ve İzmirde mektepler fırkasına mensup M. Benneıt 
çeteler Uzerine ate~ etmege -

Londra varoşlarından birinden 
mecbur kııJmışlardlr. Karışık -

Avam kamarası AzAlıgınıı inti
hkların yiddet ve vahameti 
akşam geç vakıa doğru bir ıız hap edilmiştir. Rakibi olan 

ınulıafazakAr namzet kaznnama· 
( 1 O) gün tatil ediliyor 

hafifler gibi olmuştur. Fak3t 
şehrin bir ~ok mahallelerinde mışıır. 
Müslıtmanlar ile Mecu~iler hlUA lnglllz bankasının kararı 
çarpı~maktadtr. Londra, 8 ( A.A ı bir çok ban-

Ankara, 9 (Milliyet) - Kabakulak hastalıgt dolaylsıle yarin mek· 
tepler ( 15) gUn tatil edilecektir. Grip haseblle lzmirde de mek
teplerin on gUn iatil edllmesi için emir verllmfştir. 

lluml" , 'I ·"-·1 \lu,lumaıılıır katarda icra ettiği lahklkat ne-
l{a tamonldc başlayan l(ızıla karşı aşı tatbik edllmektedir. 

ilc il cu,iJcr hirlıiıini korkuımalıa ticeslni telhisen bilıllren Franclal Yenı· kanunlar 
de, ••u ctmdt ·" ~çhria her ıuafınıh temios gazetesi lngtllz bankası 
kanşıkloklaı ı u1 u lıildırilmckıcdir tarafından ilD.n edilen yüzde 
Hir k ç lıofıadan ı rl dıınıları kıırl<u 5 0,5 faizin uzan mOddet idame Ceza muhakemeleri 

usulü ve İcra, İflas la
)'1haları encümende 

ıe h)<"c..c~ h:ıll ı ı mane\I kunctini edilmeyeceğini yazmaktadır. Sa-
tcna h ldo il''· f:ıı;m•i!;erliklcr nayl erbabı malıanllnde bu ted· 
ıe ·anlı mc ılctnel scbcbirlc şc birin teessufo şayan fakat zaruri 
lıirdo l11r c di$c \1: fupbc lmillı olduğu söyleailmektedlr. Times 
lıiıkiim urınd.tedii. ı lğlcdcn şonra gazetesi bu tedbirin geri bıra-
tufrk ttc~i , co d n ha, l:ınıı~nr. :;;;m kı'masıoın hiç bir iyilik tevlit 

•\nkam 'J ( \lılliyct) <'eza mu 
hakcnıtlerı usulü kanunu <.tkikaıı 

diı c ı chr 80 I ı i reı ki! ccUlmi~tir. etmeyeceginl, çUnkü bankadan 
VAZIYET tıALA GERGiN çekilecek altın mevduatın faiz 

,\dlirc <ncümeııintlc il·ıııal uluııınut 
tur. L:! iha 430 moddc olup !\iman 
U'°\ulü muhakcmntı cezai)·,·c5inden 
a}nen alıııını~br. Bu llyiha bu gün
f, rdc kül halinde meclisin usvibinC' 

Bombay, 8 · A.A) vaziyet mlkdarını bizzarure daha ziyade 
bilhassa mUslümıuılarla meskOn yükselteceğini beyan etmektedir. 
olan ~\adanepura malıallesi.ıde DE VALERA MAtıKOM -
hAJA gerginliğini muhafaza etme- . 8elfast, 8 (A.AJ - lrlAnda 

m7.edileccklr , Mccli;ce kabulünden 
elrı a~ sonra ıaıbikauna bıışlanacııkuı. 

kterdir. Burada mlilillimanlar cUmhuriyetperverlerin lideri M. Icra ı c- iflas l:\yihalarının clyevm 
Adliye encümeninde tetkikine haşlandı. 
\'irmi güne kadar teıkiki ikmal edi· 
lcct:ktir. Layiha !00 maddedir. l;..;ç. 
re kanunundan a)"nt:n alınmı~tır. 

icra ve iflas l~ı·ih•<ınm lıirinci nı•d· 

mecusilere karşı mtlteaddil hü- De Valera memnulyetl vakıaya 
cumlorda bulunmuşlardır. Aske· rağmen frlAndanın şimalindekl 
ri müfrezeler gene mtlsltlma:ıla- araziye girdiğinden dolayı bir 
rın oturduğu bir mahallede hal • ay hapse mahkOm edilmiştir. 
kı silaha mDracaat suretiyle INFILAI< OLDU • Londra, 1 
dıığıtmışdlr. Oiter iki mahallede (A.A.) l..ondraaıa ğarbındıı 
Pattıanlar mcc~lere hücum el- kAln La castergate Torrace de de.i ~ôyledir· 
mişlerdlr. Bunıın üzerine tıskcrt başlıca su mecra t bDyUk bir "Horçlu hoırnııu iideı. Ölıcm•·ı;e 
kıtaat ateş etmej!;e mecbur ka- infilak sesi çıkararak patlamıt ı,anımd• ) •. ,,Jı u-ullerlc 1 >evlet 
ımıştır. sokakları ııu içinde btralıauştr. 

MECRUHLAR Bouıbay , Bu hadise Londrada bir ay iidctic ·r 

r d k ..... Jı dl ı ikinci ın•ddı:niıı metni ile ~udut~ 
11 ( A.A ) Pe.r<:embe glıııU ve zar ın a vu ua , ... e.n a se • 

r rin 21 incisidir. '·Kanunun esası sade \C çabuk tarı· 
Cuma sabahı vuku bulan nrbe· Bir meb'us öldü Londra , tarla hakkın alınmasıdır., 
delerde 16 kişinin mecrulı oldu
ıtn resmen bildirilmektedir. 

HAıtlCİ MÜT~~FER
HiK H BERLER 
* ''''e\·rc t..nr l tnl;holaı. 

K (-\.A) l\:ıttCl\'ıttta ) uriı mu
tccaiz \ apıır karlar ;ıltında l..al· 

ıııı,tı r Bunları l;urt.arınak içiıı 

lıir çcıl huz hr:ınl.ır yola çıl mıj· 

tır 

+.• , iddçtli fırtına Londra, 
8 (A ) \loz:ınhi.ktı: ınuthi:j 
fırtınal~ır Ye fef1',1nfar ı uktı lıuf. 

muş oldujtu hi.ldinliyor. 
" Ley lrıymeli Biil.:rc,, 7(!1.• 

l\.. ·'\yan mccli i paranın i~til·ra
rın:ı nit knnun lapJıaqm tasdik 
~clcrel le~ kıymetinin IO mili· 
p,Tam ultiın <ıl:ır:ık kspit eylemi~ 
tir btikr.ır bu :ık~nnıdmı itilı:ıreıı 

tatbik mcı kıinc ı:m.'CCkıır. 
' Avusturyada grev '\lcll>uo 

rıı, X (ı\.1\) f"t:re,tc imalatı 

nıııclc i ııı .ı.>mda zuhur ~elen 

ı,rrc\ den mutc\ dlil \ :ıziı'ct daha 
ıahinı l>ir ~ekil n!ın.ıl tadır. ('unkü 
:J2 İıdil.ıı muralıh:L'Slıın grc\ i 
diµ,cr '<111'<\ ic de te,ınil ctnıck 

tchdidıııdc lıulunmaKt~dır. hdc
rns) on hıikfımeıinm mud~hcle.;ı 

z~nırl ~üriılmckredir ----
maeaıt" At;an.d 

Büyük edibin vefatı 
Büdapcştc. 8 ( A . .\. ) - · 

Meşhur vatanperver şair ve 
tema a muharriri Eugcne de 
Rakosl bugfin 87 yaşında 

olduıtu halde vefat etmiştir. 
Ölümü hfitfin Macarlstanı 
mateme garkctmlştlr. Mu

maileyh Lort Rothermt1re nln 
Macaristan lehindeki müca

delesine kuvvetle muzaheret 

etmiştir. 

:>ıdiıq, lj \, \j - \Hı»tralya 

amele lıirli!Jcri mcdi,i takriben CıOO 

lıin amelenin d:ıhil hulundu~u ,en 
dıkalarm hcp,ini hakem ıMlıkcmc,ine 
lıovkflt ctmeit d vct evi mi tir. 

( A.A.) - North Lonarkshlre 
daireı intlhablyesını temsıı eden Sırp cevabı 
slr AleXandre sprotun bu gün 
vefat etmesı uurine yeni bir Yunanlıları memnun 
klsıni intihap icrası zarureti 
hasıl olmuştur • t d · 

"' Çin ile münasebal Lon- e me J 
du, 1ı C 11. . .'I.. > - ('inin gümruk Sırbistan Bulgarların 
mnht:ıriyetini ıaruı an yeni Çin - in 
gilir. ıorltc mulıı~ele•iniıı mevkii mer- tazyik edilmesini de 
iı ete ı:inncsi miin ı;ebetiı·le Sir ı\u.- • • 
ıeıı C..'hııınbeılain ile l\1. waug ara· ıstemıyor 
.-ındA dt1>tanc telgrnflnr 143ti edilmi~ Atına, 9 (Aneksartltos} 
'c lıu rdf!l'arlard• iki nıemle~cti bir· Sırblstanın mukabil tekllfatı 
birine bağlayan ralııtıların daha 7jya-
dc l.uvvct lc.;pctme'i ccmcnniltri M. Venlzelos, hariciye nazırı 
i1h:ıı edilmiştir. M. Karapanos ve siyasi fır-

,, l(rallyi · Londra, •ı ( \.1\.) - katar reislerinin iştirakiyle 

ıc ... ı lloıı;noı a gitıni:ıtır. aktedllen içtimada tetkik 

D-Syada. edilmiştir. Bu hususta büyük 
bir ketumiyet muhafaza 

Romanya ile ltalya edilmekle beraber M. Veni· 

Moskova, 1 (A.AI - Ro· ze!os Belgratta verilen temi· 
manyanın Varşova sefiri nata ve imzalanan poroto
M. Danillanın muvaseletl kollara mübayln oldutu an· 
üzerine M. Llvanof bir mek- laşdmıştır. 
tupla M. Pateke protokolun Yunan hükumeti cevabın
bugfin saat yirmide imzasına da bu noktalara işaret ediyor. 
davet etmiştir. Mahaza M. Bundan başka Sırbistan 

Danlllanın hafi( rahatsızlığl tamirat taksltını: ödemek 
ebeblle bugün imza mfim- için llulgarlstanın tazyik 

kfin olmamıştır. Protokolun edilır.eslne matuf Yunan 

R Şubatta imza edileceği teklifini reddetmiştir. 
tahmin edilmektedir. AJ.ma-;yadft 

l'ı'loskova. 8 ( A.A. ) NUTKU OECİŞTIR~\iŞLER 
M. Lltvlnofa 1 Şubatta bir Beriin, 9 (A.A) Gazetelerin 
milel ktup göhndt~relr;k Mb.I Da- ncsrlyatrna nazaran dün nazırlar 

n anın ra a ~ız ıı;ına naer. dan M. Curtus un bir nutkunun 
protokolun 9 Şubatta imza- telsizle tebliği esnasında yeni 
sını teklif etmiştir. Lltvlnof bir rezalet vuku bulmuştur. 
bu teklife muvafakat etmiş- Nutkun bütUn fırkaların 
tir. Estonya sefiri de M. Llt- birlikte çalışmaları talebine dair 
vinofu ziyaret ederek pro- olan fıkraları telsiz şirketi men-
tokolun mczk(lr tarihte lnı- suplarından biri tarııfından ko-
zasına hült(lmctlnln muva- milnlstıer de dahil olduğu halde 
fakatını bildirmiştir. bütün fırkalar şeklinde tahrif 

edilmişılr. 

M. Venizelosun ------

\'C 

izahatı 
\tiııa, 7' (.\. \.) Bıı~ '~kili 
l hıriciye ııar.ırı, mcclbi mch'· 

usan l larki )C encümeni içtima· 
rndn hazır hufuııatak alelumum 

harici :.iyasct hakkındıı iz:ıhat 

ı er i ·I rdir. 

ıını••rda. 

Veftçileri bıraktılar 
Londra, 8 ' A.A) - Kahire· 

den bildiriliyor: tllyaneti vata• 
niye itılhamile ciheti adliyeye 
tevdi edilmiş olan Nahas paşa 
ile Veft fırkasının diğer bir 

lzn1irde soğuk 
lzmir, 9 - Oündenberi so· 

ğuldar şiddetini artırmıştır. Bu
gün bürudet lahtessıfır dörttür. 

Susığırlıkta kar 
Susığırlık, 8 (A.A.I 

haftadan beri devam 

Bir 

eden 

kar iki buçuk metroyu bul

muştur. Köylerle irtibat ke

silmiştir. Trenler işlemiyor 

Fırtına devam etmektedir. 
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MILLlYETI 
Poli/TE 

Feci Ölüm 

MAHKEMELER~;;: - --·. 

Talebenin cinayeti 
Bir balık~ iki duba Vedia ~anımı öldüre~ 
arasında ezilerek öldü talebenın rnuhakemesı 

Balıkçı lı<tavrl namında bir 
Rum ııııu köprllnlln altından 
geçerken o sı· 
rada yanaşan 
bir 

ölmüHllr. 
BiR. MEMUR 

l( AYBOLDU-
E\ kaf memurlarından Hacl Ri· 
!at El. kar tipisinin en şiddetli 
gününde t vine ğiderken ortadan 
kaybolmuştur. Mumaileyhin do· 
nmasından ve yahut bir eina -
yete kurban gitmesinden lı.or • 
kııtuyor. 

* Kur toru yllzllnden -
Elbiseci Antranik dün çakmak• 
çılardan geçerken hamal E: ay· 
ramın kendisine kartopu savur· 
nıasından kızarak kavgaya 
tutuşmuştur. Bayram arkadaş· 
ları Eşref ve RUstem ile birlikte 
Antraniği fena halda dövmüş· 
!erdir . 
* Ha~glsine yansın?- Çorapçı 

lranlı lsmail ağa dün Tophane 
rıhtımında dolaşırken ayağı 

kayarak denize düşmüştllr • 
Etraftan yetişen sandalcılar 
kendisini kurtarmış isede 1000 
lira evrakı naktlye ve 100 lira 
altını muhtevi cüzdanı denize 
dt~ erek dibe batn: ş ır • 

lilh.SIZ MiSAFil, - Kadıkö

yUnde Ki\libir.dil Rahmi B. in 
evine nisafir giden Hakkı ismin 
ce bi.i sabshleyio evden çıkar
ken bir çok kıymttli eşya aşıra
rak sırre kadem basmıştır. 

KARI KOCA DÖôÜŞÜ -
Tıı hta kalede oturan izzet, Zev
cesi Müruvvet Haı ; ımı fena ha
lde döğm~ş. Mürüvvet de koca
sıı:ı gözlniın tıstimıien J ' aralamı 

Ştır. Mörlıvvet dört aylık hamile 
olduğunu ve dayak tesirlle san
cılar duyduğunu söyledlğioden 
muayeneye gönderilmişı i.. 

Çi{te di.'.şlince - Eyiptc 
iskele !ınünde dln sabah av· 
!anmakta olan kayıkçı C1cell 
Mehmet l<oltuğında.ki çifteyi du
şlirmüş çifte patlayarak çıkan 

kurşun yanında bulunan arka
daşı l\:ehme<le isabet etmiş sol 
kasığından yaralamıstır • 

tiağ ayaj)ı kİrı :mış -
Erenköyünde Münür paşa kl'Ş· 
künde nşak 65 yı ş'arında Halil 
aı;:a diin 5abah t.öztepeye gi
ııerkcn yolların don olmasından 
ayağı kuyar' ' ı O müş ve sağ 
aya~ı kırılr şt 

<'AH 1 -,ıAfL - E-
vell 1 gece saban.ı karşı Vefada 
bir a ... mın sırnnda bir çuvalla 
gitmekte ı,lılıığu devriyeler ta
rafın<lan görülerek çevrilmiştir. 
Bu adamın sabıkalı lsmail ol • 
duğu, çuvalın içinde muhtelif 
çamaşırlar bulunduğu ve bun • 
la ı Topkapı haricir.de bir ev • 
den çaldığı anlaşılmıştır. 

* Feci brr dc.ğ1:m - Nı
şar.taşında karakol sokağında 

oturan sıhhiye memıırlarından 

Sabri efendinin zevcesi Belkıs 
Hanım evelki gece vazı hamil 
ederken çocuğ ölmüstUr. Kendi· 
sinin de hayatı tehlikededir. 
Vak'aya ebenin yanlış hareketi 
sebebiyet verdiği için tahkıkat 

yapılmaktadır. 

~ Sekteden öldü - Koca 
Mustı;fa Pa~ada oturan Rüsu
m:ıt mııa: eJe mem~r'arından 
~~m~i Bey dün sabah Unkapa
nında bir kömür deposunda otu
rmakta iken birdenbire düşerek 
ölmüştür. SeHei kalpten vefat 
eJlediği anlaşılmışı ı r. 

Fe: zia:I lisesi 

muhakemesine 

dün Agır ceza 
mahkemesinde 
devam edilecek· 

ti. Ağır ceza 

reisi Sabri beyin 

talehelcrinden' 

Temyiz izalığına nakil !!zerine 
mahkeme riyasetini Nusret bey 
yapmakta idi. Ayni zamanda 
evelce Üsküdar mliddci umu

misi olan Nusret bey dün bu 
davada kanunen riyaset yapama

mıştır. Bu yüzden muhakeme 
ba~ka bir güne kalmıştır. 

* Kurşun hısızları - Evkaf 
müzesinin kurşunlarını çalarken 

yakalanan J\lustafa ve l\lusanın 
mu ha kemesi ne dün Vçüncü Ceza 

mahkemesinde devam edilmiştir. 

J jırsızlan yakalayan polisler din
lenmiştir. Polisler hırsızları kü
tüphanenin kubbesı üzerinde ya
kaiamışlardır.'.\laznunlar o esnada 
evlerine jtittiklerini hiç bir şey
den haberleri olmadıgını söy
lemiştir. Bunun üzerine reis maz
nuna · şu suali surınuştur. 

- Siz evinize kütüphanenin 

kubhesi üzerinden mi gidersiniz? 

l\lazmııılar buna cevap verme
mi şler ve şahitlik eden pol i skrın 

kendilerine duşman olduklannı 

söylemiştir 

* Adliye tahkikat yapıyor -
F:velf-i ,,.iin l lcybLli Ada vapuru 
köpr y yaraiırkcn lstavronun 
ka}ıh"· a çarpmış ve >anda! va
purfa iskele arasında kıılmı$, ve 
lstavro eZiierck ölmü~tiir. Bu 
hadise hakkında Aclilye tahkibta 
ba~1amıştır. 

Lüks cigara ihracatı 
TlltUn inhisar idaresi, Avru

panın muhtelif taraflarında bu
lunan IOks cıgaratarın harman
lan hakkında tetkikat yapmıştı. 
Bu cığaraların iyi olma<lığJ par
lak reklamlarla anlaşılmıştır. 

Lüks namı altında adi Avrupa 
cıgaralarıoıo (1000) tanesi (~O) 
liraya sahlm41ktadır. 

inhisar idaresi, en iyl Türkiye 
tlltllnlerinden lüks cıgara yapa
rak Amerikaya ihraç edecektir. 

Sanayi bankası 
Müdür kim olacak? 

Tiacret müdürü un umisi Sa
detıin bey dlln Ankaradan şeh
rimize gelıni~t; r, Sadettin beyin 
Sanayi ve Maad'n bankası mı:
dllrlüğüne tayini hakkında ban
kaya tebligat yapıl.ınıştır. Bu 
sebeple Sadettin bey bu gfin 
Ankaraya avdet eyliyecektir. 
Banka müdür vekili Yusuf Ziya 
bey bu hususu bir muharririmize 
teyit etm'ş'ir. 

-~-----

J1 KİRALIK SA YFiYE j: 
K lSTENIYOR h 
l[ Derhal kiralanmak üzre j( 
jf Bo~az içinin Balta limanı, ll! 
-- Emirg4n, Boyacıklly, Kireç • J 
J! burnıı ve Kefellköy tarafla • ll 
;- rında dört beş odalı ufak bir ll 
jf sayfiye araoıyor. Milliyet ga· )[ 
j( zeteslnde Nail beye muracaat )[ 
;; olunmalıdır. J[ 
• ::~~;;;;;;;;:;;::.;:;~:::•~===~:==::::=::;. ii 

ŞE R 
MAARİFTE 

Tatil yok ___ ..,. __ 
Hastalık salgın değil
dir; mektepler tatil 

edilmiyecek -Hastalık sebebile şehrimizdeki 

mekteplerin ratil 
edilecej!,i söylen-

mekte ise de bn
nun •Slı yoktur . 
Es•sen selahil'et
tar m:ı kam:ıtın 

\'erdiği malOmata 
göre şehrimizde 

grip salgım olma
yıp ehemmiyetsiz 
nezle vak'aiırı 
vardır_ 

\uı 
.. Terzilik mektebi - Sanayi 

mektebine merbut olmak üzre bir 
te r7.ilik mektebi açılma sı l;ararlaşmış, 

<::" lJ ,·apılmı~ur. J\adro hir mu· 
tıhas •ısla bir kaç muavinden füarcrtir. 
• " . bulunur bulunmaz tedrisata 
başlanacaknr. 

* Lokma tevzi edildi - Maarif 
vekili merhum Nec.ı ti beyin vefatı
nın ~· edinci günü a ) e$İ rarafınd<ln 

helva tevzi edilmişti. Dün de mer
humun vefatının kırkıncı gününe tesa
düf eyledigindcn Şehir yaa mektep
lerine lokma dağıtılmıştır. 

,. Mektepte reklıım yapıldı mı? 
Geçenlerde liselerden birinde hir 
çikolata fabrikasının rek lamı yapıl

dığını ve talebe)e çikulata tevzi 
olunduğu yazılmıştL 1\Jaarif idaresi 
btı hususta tahk kat yaptırmaktadır. 

• Dartlflinunda - Darülfünu
sömcstr ıat<li yann bi '.ecek ye ted
risata başlanacaktır . 

7 Şubat hasi•atı 
7 şubat Hlliillahmer gü

niinde cemiyete ne kadar 
aza kaydedildiği ve ne mik
tar hasılat allndığı henüz 
anlaşılmamıştır. 

Aza ve hasılat listeleri 
cemiyet şubelerinde tespit 
ecıllmektedlr.· Cemiyet dün 
şubelel'den listelen istemiştir. 

Yeni Tayinler 
lstanbııl orman mıntakası baş 

mt!dürü İzzet bey E•kişehir taş 
mJdiriye+;re tayin edilmiştir. 

lskişehi ı baş mlldürll Ahmet Em n 
bey de i. tanbul başmüdiriyetioe 
ta)in olunmuştur. 

lstanbul Tapu müdürlüğü 
lstanbul 1 apu rr.üdürü agll.b 

bey , Tapu birinci sınıf müfet
tişliğine tayin olunmuştur • 
Birinci sınıf mUfettişlerdcn Arif 
bey de lstar_bul "tapu müdürlü· 
ğilne tayin edilmiştir • 

hFiJ-ı:rn bir kar~r 
Hey'eti Vekilece, istifa eden 

memurlar hakkında şu karar 
vcrltmiştlr : Her ban~ bir vel-ll
ı , tin memurların&an is1ifa eden 
bir memur, altı ay g çmc1.o .n 
diğer bir vekil.Jete memur ola
rak alınmayacaktır. 

--~ 

·Satılacak 1 emlak 
Şimdiye kadar satılmamış olan 

emlaki milllyeden satılmasına 
karar verilmiştir. Emlaki miliye 
şunlardır: Emlll.ki metruke harl
ı:inde ınahlülen hazineye lntikr ı 
eden emlak ile, saraylar, beyaz 
Ruslara alt olup vaz'iyet olu
nan emlll.t ve 150 liklere ait 
emlak. 

Saraylardan Beytı:nz Kasn 
Emlak Bankasına devrolur,ıı· 

caktır. tialmumcu ÇiftliLI de 
parçalara ifraz olunarak satı

lacaktır. 

Emlllki milliyeden kirada 
bulunanlara da talip çıkarsa 

bunlar da satılacaktır. .............................. _ ................. -........................................................... ·-·········-·····--······· .. ---------
Ne yalan ne mühalaga 

(Birinci sahll'eden mabat) 
Ekspres ve konvansiyonel trenlerinin buakşam 

ıı:~ımesi beklenmektedir . 
f tanbul • Yeşllköy 1 renleri gayn muntazam 
bir surette işliyorlar. 

Yıkılan Evler, Donoan insan ve Hayvanlar 

Kar kazaları tevali etmektedir. Kartalda dört 
ey yıkılmıştır. Beyoğlunda Vahan isminde yirmi 
bır yaşlarında blr Ermeni donarak olmüş, Hay
dıırpaşada da Remzi namında biri <lonarak 
hastaneye kaldırılmıştır. 

Çatalcada (,'üplice köyünden \·ehip donaralc ölmüı; 
yula çı kan Ahmet kgye dönmemiştir. Ahmedive köyün
den Çoban Salih ellerinden ve Ncumiye boynundan 
donm ·1; ve ~rhrimiıe getirilerek ha~ta.hancye yaiınlmısut.. 

1 
Silivrinin Çanta, Süven, Haraççı köı·lerinde 1000 den 

fazla koyun donmuştur. 

Evelki gün agır yaralı olarak limanımıza tayfa/an 
getirilen 1 omsk vapuru henüz saplandığı kumluktan 
çıkartıl •mamıştır. 

ttiLALİAliMERIN YARDIM! DEVAM EDiYOR -H il:\liahmer Tatavla harikzedeleri için kömür ve bat-
taniye mübayaa ermiştir. 2000 okka kömür bulmakta 

gtiçlük çekilmi~tir. Kömürün Taıavlaya kadar naklinde 
sıkıntı çekmckted.ır. Yolların karla kapalı olmasından kömür 
ve battaniyeler bir tiirlü nakledilememiştir. 

10.000 liranın tevzii 

Şehremanetinin fıkara için tahsi.> ettiti 10,000 liranın 
tev2iine devam edilmektedir. 

~ 

EM EKET H LE 
MDTEF'ER'K HABERLER 

ESKİ VE YENİ 
IlÜTÇE 

Vilayet meclisi 
l martta toplanıyor - --Vilayet umumi meclisi l 

martta toplanacaktır. Daire
ler 1929 ser.esi bilt<ebrlnl 
tanzim ederek Vilayete gön
deriyorlar. Yalnız Maarif 
idaresi bütçesini gönderme
miştir. 1928 ser.esi büt< esi 
dört milyon küsur lira iul 
Bu sene daireler bütçelerini 
fazla olarak tanzim etmls
lerdir; fakat karşılık varld~t 
olmadığından eski bütçe 
çoğaltılmıyacaktır. 

Hı;ıkkı Şinasi pzşa - Hak· 
kı Şına~ı paşa bu hı;fta içinde 
An~~ı ~ya gidecektir. Dlın ş~hre
mınını ziyaret etmiştir. 
Ça:aıcada yangın - Çatal

cada Tuta) a köy!.nde lsmailin 
a~ırından yangın çıkmış ve ahı-· 
dakl mar.dalarla b:r samanlık 
yanmı~tır. 

* Sadettin B. - Ticaret 
müdürü umumisi Sadettin 
B. bir müctettenberl Ankara
da bulunuyordu. Sadett!n B. 
bu gün Ankaradan avdet 
etmiştir. 

• Tapu ldar3slnde tebı-d
dülat - Tapu müdiriyetl umu
ıniyesinde bazı tc bedd!.141 ya
pılmıştır. lstnnbul 1 apu mildllrll 
Agll.h ı beyin yer"ne Ankara 
m!.fetti~lerinden Ziya bey tayin 
edilmiş ve Agll.h beyde ıstanbul 
mıntıkası m!.fettişl ğine nalJ
olunmı ş ur, 

* 1 i,o yok - ~'"'' günlerde 
şehrimizde tifo ol utu sil) Jeni-
yordu. Sihhiye rniı<. ... ~ Ali Rlzll.. 
Bey bunun doğru olmadığını 
sö) lem iştir. 

* Kaçakçılıkla mücadele -
Müsl>iraı inhisar idaresi geçen 
bir ay zarfında (58) glzli rakı 
fabrikası yaka1amıştır. Bu ima
lathanelerde 3SO parça kaçak
çılık aıat ve edevatı 800 kilo 
ispirto 7,500 liio cibre ve 1.500 
kilo rakı bulunmuştur. 120 ka· 
çakL,da m!.dde! umc.miliğe t-v f 
edilm:ştir. 

* ispirto tallmatnamesl -
lspirıo fiyatları hı;kkında Aı.
kı.radan lstanbul Sıhkiye mil· 
düriyetiııe henüz tebligat gelme
miştir. Müskirat inhisar idaresi 
de bu hosusta bir emir alma· 
mıştır. ispirto talimatnamesi 
hey'etl V1: .. .ıeııen geçmiş ir. 

• Hayvar.ların ishı hı -M h
tclif hayvan ı. klarında göı Olen 
gerilemenin set ebi damızlık 
hay~anların aeç;tm,mesi olı.~ı,.u 

anla~ılmı~tır. Buna mani olmak 
h; n ba sene lştambul villl.yetio
ue ı..a .ı. ık kar.nr u tatbik edile· 
ecir ve ı;ıvuişF, gurblız olmıyan 
• rkelı: hap anıt diş yapJacaktı.-. 

t.akır v• Ycşilköylıılerin 
teşekklıru- llahırköy ve yeşil

köyde oturan bir çok karileri
mizin imzalarıyle aldıgımız rr.ek
tuplarda 2 Şubat akşamı Y -~il
kö) e bir kilometro mesafede fır
tına ve kar tipisi alanda kalını' 

olan trende öl m!e pençeleşı e
ğ.: başlı yan ı d ul:ıra mraı u et 
ve iki köyün kar tipisi ile ı ah
sur kaldığı gi nlerd~ halka a, a
ml te>hilat göstcrı ek hu: n ,1 da 
bir bi~ile rnüsahaka dcnce,indc 
gayret j!;Österen Bakırköyllelc< y~ 
muavini lltisnü B.ilc Yqilköy 
polıs memurlarına bqanı teşek

kür edilmektedir. 
KÜÇÜK SEFiNELERiN PRA

TiKASI Sıahat ve içtimat 
muavenet vekaleti";" emri mu
cibince Marmara hı v asında sc3• 
rüsefer eden ve 2:. toniUitoya 
kadar (25 dahil) olan kllçük se
linelerln mul!mel!ltı sıhbiyesi 
(istintalo sıhhi, pratika, ve vize) 
lüzumunda tekrar konulmak 
şartıle llğa ediicrek mezkur ge

miler marmara havzası dahilin<!e 
seyrUsderde aerbest bırakımış
lardır. 

• Değişen isimler - Yabana. 
bat kazası ismi «l{lzifca Hama
m» a ve Garbt Kara agaç ismi 
de «AcıPayam• açevrilmiştir. 

• SATIŞ KOMISYOl\U 
Satış komisyonu dün Defter • 
<!arlıkta toplanmıştır. Satış iş • 
Jerl çoğaltılmı•tır. 

• il FFIZ 
0

i ŞLERI - Teffiz 
komisyonu dün toplanarak ye
niden bazı mübadillere ait teın· 
lik m.uamdiltını intaç ecmi,tir. 

MEMLEKETTE 

Vilayetlerde __ ._,..... __ 
Bir gün zarfında 

olan vak'alar 
:'l lihaliççık kazasının Doğan 

EMANETTE 

l\IEMUR MAAŞTJARI ÇOK l\fU? 
EMANETfN VERDttl MAAŞ NİSPETİ: BEŞ· 
TE BİRDİR. IIALBUK.f DİGER MDESSESA1 

DAHA ÇOK VERİYOR 
ojtlu köyünden köse oğlu Aliyi Şehremanet\ takriben 7 mil- keti dörtte biri nlspetlcrindc 
a~u suretre ~·arnlayan aynı köy- yon liralık bütçesinden 2,5 mil-
den l\lchmet ve kardaşı lbrahim yonunu maaşata tahsis ettigi için 
Adliyeye verilmişkrdir tenkit edilmişti. 

Eskişehirin Kcşkin köyünden Sehremaneti leknıpçusu Os-
Ali oğlu i\lehmedi ağır surette man bey dün matbuata bu 
yaralayan aynı köyden :\lehmct hususta izahat vermiş. diğer 
oglu Ahmet ve 11:.rahim Adliyeye müesseselere nispetle Şehrema-

vcrilmi~krdir. neti tarafından verilen maaş 
Kastamoııinin Emirler köyünden miktarının az oldıııttı söylenmiş

Hatip oğlu lladi akrabalarmaan tir. Osman bey diyorkiı 
J lamideyi öldürmüş ve katil •- 1293 tarihli belediye ka-
Adliycye vcrilmi~tir. mınu mucibince., evvela lstan-

Taşköprünlin Çayçopur 1 ö - bulda 20 belediye dairesi vardı. 
yünden Ali Osman ogtu ~leh- Bunlar hasıl atlarını birbirlerine 

rredi öldüren izzet oğlu ;\Ju,tafa vcrmezlcrdL Sonradn çıkan tcş-

Adliycye verilmiştir. kilau belediye kanunu' bu daird 
Alaşchrin Deliler köyünden belediyeleri Şehremaneti altında 

yüzbaşı oğlu l\Jchmedi öldüren toplanmışur. 20 bdcdiye zama
l:<mail oı:ıu llüscyin Adliyeye ve- nında maaş miktarı tahtit edil
rilmiştir. miştir. lstanbul bir dairei bele-

.'.\lalatyadiı iki cerh vak'ası ol- diye addedilse bile., bu glinkli 

mu~tur. Faillerden birisi yakalan- lxkdiyc var idatında memurin 

mı , tır. Diı:cri takip edilmektedir. ve müstahtemine verilen miktar 

Ordunun Hoşkadem köyünden varidatın yüzde onunu geçmez. 

Striky: cebren kaçıran ayni ~ö- Buna tah~i>•au kvkaladenin 
yden Osman oglu l\lustafa Acli- ithal edilmLnKsi hakkında Şurayı 

maaş verm~ktedir. 

EKMEK Fi YA Tl 
10 para daha artınld 

Ekmek nerhlne bu hafta 
lO para zamla fiyat 17 kuruş; 
çıkmıştır. 

* SOKAKLAR TEMiZ
LENiYOR - Nezafeti fen
niye sokaklan temiz etmeğe 
devam etmektedir. Şimdilik 
yalnız caddelerin ortaları 
temizlenmektedir. Bu sureti 
Ankara caddesi, Acımusluk 
sokağı, Köprü üzeri ,.e Be
yoğlu temizlenmiştir. Dün 

Şehzadebaşı caddesine baş
lanmıştır. Her caddenin or
tası temizlendikten sonra 
kenardaki karlar kaldırı
lacaktır. 

Şehremini Muhittin be) 
dün ve evelkl gün yaya 
olarak caddeleri dolaşmı, 
ve ya-pılan tathlratı tefti~ 
etmiştir. 

Sebze flyatlaM erttl 
yeye verilmişt:r. De' Jet ve V ck<llctin telıli!!;kri 

Ordunun Lalcli kö,·iınden Bir kaç gun zarfr~da <;ebze 
' vardır. Dahil cdilı-e bile yüzde f ti Hacı kadı oğlu zaayı yaralı yan · ıya arı 3-4 !"isli artmışıır. 

on beşi bulur. Ilah~edilen 2,5 Emanat lkrisat Müdürü• Ke-
Güvercinlik köyünden Mehmet mal Ömer bey bu hususta de-

l 1 A·'l ' miJ,·on liranın 292,902 lirası 
oğlu Beşir ve ar kat~ arı u ıye- ' miştlr ki : 
ye verilmi~lcrdir. memurin maa~ı, ı,:ı47...S 25 lriası • - Kar blltlln sebzeleri ya. 

Ordunun Küpdc~en köyünden da ücrettir. i\laaş ı:ayıln!ıyan, kmı~tır, bundan daha az muıe-
Osman oğlu lbrahimi yaralıran yani belediye hizmeti amele esslr olan Lahana ve Pırasadır. 
iki ki<i Adlil'eye verilmişlerdir. ücreti de 934,!"69 liradır. Diğerlerinin fiyatlanmusı bu 

' - f k J·'d muoastb t'e artması tabiidir. 
Ro~azlayanın Kerpiç köy tindcn r.u,ıdan tahsisatı ev ·a" ~ Oaun Kömür 

Salih oğlu recebi öltllircn ve ve saiıe tenzil edilirse maaş ve lstanbulda miktarı kil.fi odun 
cebren kızını kaçıran ayni köy- ücret mik tlart 1,168,877 lira lıömür ve un bulur.dıığı~u sur-
den Ömer o~lu l\laksut ve liç olur ki hı 7,447,542 liralık Ya- eti knt'iyede temin ederim.• 

arkadaşı Acliycye vcrilmi~krdir. ridata karşı yedide bi r mc>alıc - * Men'i muhak&me ka• 
* Suşuzluğa karşı tedbir ler- sindedir. ı lalbııki Bcl~diye kamı- rarı - Şirket koıııiserlerinden 

Ankarada önümüzdeki yaz esna- nu ma:ış niı;petini btşte bir Halit beye ait evrakı encümeni 
sında da su sıkıntısı çekilmcmc>i olarak kabul ermiştir. Emanetin bitirerek neticeyi E-
için Dahiliye Vek:\leti şimdide!' D'.ğer müesseseler maoete bildlrdiğ1nl yazmıştık. 

Haber aldığımıza güre encümen 
lazım gekn tedbirleri almaktadır. Binle diğer mlic~<cselerl f!ÖZ Halit Bey hakkında mlltteflkan 
Bu ciimlcdcn olarak su mlitehas- öniındc bulunduralım· l\fosda men'i muhakeme karan ver-
' ıslarının fikirleri istimzaç edilmek- hükumet memurinin dörtte bi.ri. miştir. IC;arar. yakında Şurayı 

tedir. .!.~aliç .. ~1.~~.~;1 ... ~.1~~~; ..• ~T.~.ı.~!~~ ... ~!~: ..... .'?.~~~~.~e &~~~!!~.~~~~~: .......... _ 
Atpazarına bir su hazinesi ik&•sadiill ~ u"' ç 

yapılması ve Cebtci ile Aıpazarı tl .. k gece 
arasında pcşyi'zlük borular tefrişi Fi ya ar yu - denı· zde 
ve icabın(la Y enı~~hirdcki lıi n } • ? 
metro. mi kaplık su deposunc'mı se 1 yor 
istıfaJe edilmesi ve bilhassa Şah· 
ncpınarı ile Kaydş an s m'a k~fe
dilen ve Romaltl .ıd. n . al a u 
haznesinin kum ve çamurdan 
tathiri ile kahili istifade bir ~ekle 
ifrajl;ı mütchassıslarca düşünWmliıj 

Çlrckr meyanındadır. 

Romalılarban kalan bn depo
nun kaç a,;ırlık olduğu A rholoji 
mütchıt.,sıslarmca da kcş!tdilme

miş ise de Ankara kalesinin mu
oosara zamanlarında suyunu te
min etıigi muhakkaktır. Kay: .. 
vadisinin muhtelif mahallerindrn 

gcletı katmaları top! ,,an bu de
ponun tathiri ve irtibat temini 
tcemmW edilmektedir. 

* Ankarada yeni mubtarlar

Ankarada Çankaya, Kavaklı dere 

ve Yeni ~ch i r Cumhuriyet r · ıhal
ltsi halkı dün Y rnişchirde l\limar 
Kemaleddin n ekte' · inue topla

narak mahalle hq ·~u ibtiyari

yderi intihabattnı yapmı~lardır. 
llu içtimata _\li ill miıda[aa vekili 
Abd lılhalik bey C:ı: bu!U[i tur, 

lntiiıabat neticesinde, (,.a ı. .. a)a 
muhtarlıp;ına emlak bankası idare 
meclisi ;\zasından J\hıhlis, ikinci 

mulıtarlıga, Ayranc.:ıda mukim 
Rilat, hly'eti müıckaidin askcri
ycdLn Zeki, maniraıura cüccar
tarından Eaha -.e Turalı Hilm 

byl m~rh umun mahdt: ınu l!-sın 
ibeykr intihab olunmu~lardır. 

Kavaklı dere muhtarl ığına 

Vilayet umumi mcc.:Jôsi ılzasınd n 
l\'ksut, ikinci muht:c.Jıga muallun 

~dik,hey'cri ihtiyariyeye mlı " en· 
dis Halit, &,zoyük kereste { b
rikası Ankara şııbcsi müdıırü 

Ragıp ve ajans mcmurlanndan 
NiyazJ he,-Ier intiha edilml -

R ~vayici zaruri ye 
fiy tları durmadan 

J ı.ikselmektedir -- -
Soguk'arın şidd~tıenmesi, ha-

yat pahalılığı üzerinde tesirini 
göstermiş ve umumiyetle yüzde 
on kadar tereffuu mucip ol • 
muştur. 

Havayicl ~aruriyenin mühim 
bir kıbmı ve ramazamn hulfılü 
mıınasebetile satışı hararetlen~n 

maddelerin fiyatlarında ylızde 
yirmi, otuz kadar !ark vardır. 

Lokantalarda ihtikar -
Bilhass9 bazı lokantalarda son 
tereffillerclen bilistifade ihtlkll.r 
yapıldığına dair şfkAyetler llzc
rine Şehremaneti tahkikata bas
lamıştlr. 

Et fiyatları - Sığır etinin 
okkası (SO), koyun (120), pBs
tırmd 160-2,0), kater peyniri 
(1 80-200) güllaç (90), yııfka (35) 
reçel (l:.O , Trabzon yağl (228), 
kadayıf (30\ bayat yumurta' S), 
taze yumurt..ı (9) iyi zeytin (80-
90) kurıııı.ı satilmaktadır. 

Şeker ile kahve - Yalnız 
şeker ve kahve: riyetıarında te· 
nezzll vardı(, Kesme şeker 60, 
toz 55, kahve 170 kurnştnr, 
Odun fiyatlar Dün muhtekir· 

ler tarafındm odunun çekisi 
["00-680} kuruşe çıkarılmıştır. 

- -~------~-----------...._._.. lcrdir. 

Yeni~ehlr Cumhlll"iyet mahal-
• ~i hirinci muhtarlıgına Anadolu
ı\jansı umumi miidürü Salahad
d in, ikir.ci muhtarlığa llaro reisi 
lbrahinı Rauf, hey'cti ihtiyariyeye 
ı~ bankasi hukuk ınli~aviri s~vkct 
Mehmet Ali, ziraat hankası 

memurin müdürü Yeli cc-
det ve doktor 1 lüs~yn Enver 
be ler intiha ed' 

lzmir vapuru fırtına
da bir macera 

geçirmiştir - ·-
Dünkü posta ile ~elen (i tarihli 

İzmir gazeteleri diyorlar ki: 
Cuma günü öğle üzPri lsıanbol 

limanından hareket eden Scvrisefain 
idaresinin "İzmir., vapurun~n niha .. 

)'Ct •velki gece saat 21.30 da lima
nımıza gelebildiğini dünkü nll$l:uı. 

mızda yazmıştık. 

Üç g<'Ce, kudunnuş bir denlz 
üzerinde kalan yolcular, cvelkl gec<· 
ı· i de vapur içinde geçirmişlerdir. , 
Vakfı geç oldu!';ıı için "pratika" 
verilmemiş ve mecbuıf olar;ok vn/ -

cular sabah çıkarılmışlardır. Şiddetle 

devam rtmekte olan fırtınadan , ; p ır 
limana giremirerek Kış/,nın karşı 

sında tesadüf eden açıklıkta demir
lemiştir. 

Hava çok ~en olduğu için yol 
cular hiikOmet önüne çıkanlmışlar
dır. Sandallar güç hal ıle -.apura 
yanaşa bilmişlerdir. Tam üç günden· 
beri endişe ve mPrak içinde yolcu
lannı b~k/iycnler • Dolma • ya top
lanarak yolcularına intizara başlamış
lardır. ~·ırnnanm şiddetine bakmiya
rak vapura kadar giden istikbalciler 
de vardı. 

Vapurdan çıkan olcular, ge~ir 

dlklcri hcyL'<'anlı ve korkunç anlan 
daha sandaldan çıkmadan anlatıvor

l:ırdı - • lzmir " üç gün üç gece 
d •niz ortasında kalmastnd:ın cndi~eye 
<lUşenlcr, vapurun m:ırıız katdıjtJ teh
likeleri hı·yccaİlla anlatan rnlcuları 

dınlcyorlardı- U kadar korkunç şcı /er 
an la.uhynrdu ki, ins:ln. o cehlikclı 

anlan ~ a~amış gibj ürperiyordu. 
Yolcular hilhassa dirorlard.ı ki: 
- Gcçirdimiz tchl ı kclcıin en 

büyüJ:ti. lnıı;iliz tıandıralı lıir v;tpurut 
'"lıınire~ çaqntc.:ı.k dt:rtct Uc bi.r vaz. 
iyct a!nıamlır. işte hu hadıse bizi 
ç· ık korkuttu. 1 lamd•ılsun bu ıchlik~ 
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,. [l ~ .... vardı . lslanbul kıraathanele
'\t' ı~"'C.JJ. '' rlııden birinde müştenlerden 
·~ . ';J' birisi • makiyaj. yapılmış olan 

~sRıl\ DtDF.SI "MiLLiYET :ra. bu resmi gôrüııce: 
<ı - SCBAT 1929 ~Aman bu eşkıya da kim? 

· Diyecek olmuş , ha/bu ki o 
BUGCNKÜ HAVA resmin sahibi olan aktör de 

Dün en fazla h ıraror nakıs 13• tesadüfen orada bulunuyormuş. 
"" az nakı. ' dereceydi. Bugün Bu söze fena halde cam sı-
h •a lodos ,.e kapalı olackar. 

IKRA 
IST Al\BUL HANiMi 

Bir gün lneboluya genç, 

güzel, şık bir lstanbul ha

nımı çıktı; kimsesi ve fazla 

ı>arası yoKtu. (Sakarya) cep
hesine cephane taşıyan 

kanılardan birisine bindi; 

Ankaraya gidecekti. Cephede 

millazım kardeşi de vardı. 
Kanıları yeden köylü ka
dınlar sordular: 

lstanbul hanımı nereye 

~!diyorsun? 
lstanbulda kimsem yok. 

Orasını düşmanlar aldı. Kar

deşim cephede mülazımdır.· 

Ona gidiyorum. ben de vatan 

için sizin gibi çalışacağım. 

- Güzel lstanbul kızı! 
dediler, sen çok eyi yürekli 

bir hanımsın. 
Sizin kadar değlllm. 

lşallah bizden de fazla 

olursun, dediler. 
Tam llgazın ortasında yağ

mur, sulusepken kar başladı, 

Öküzler çekmez oldu. lstan

bul 'hanımı kanıdan indi. 

Çamurlarda yürüdü, ıslandı 

ince iskarpinleri patladı. Köy 
kadınları acıdılar. Dedllerkl: 

-- Hanım kız; şirin kız; 
nazlı kız; bin kanıya. 

Hayır, binmem; dedi. Sizin 

gibi yürüyeceğim. 
Sen bize bakma; bizim 

etlerimiz, ayaklarımız bu 

yollarda nasır tutmuştur de

diler. 

Zarar yok: benim de 

ellerlm. ayaklarım sizin 

gibi nasır tutuncaya kada.r 

uf:'raşacatım. O zaman sizin 

gibi çok çok çalışırım. 
Köy kızları, lstanbul hanı

mının boynuna sarı1dılar, 

ilptuler, ağlaştılar ve kıvrım 

kıvrım saçlarını okşıyarak 

dedilerkl; 

- Biz senin gibi hanımı ba

{'ımızda, gönlümüzde taşırız. 

lstanbul kızı g-ülerek cevap 

verdi: 

Ta~ıyamaz,;ınız, Çünkü 
ben beynimde, gönlümde 

hepinizi taşıyorum. 

Bil:> lece cephe)e kadar 

gittiler ve sonuna kadar ça

lıştılar. 

kılmış ve müdahale elmiş : 
Af/ edersiniz o resim 

benim resmimdir ! 
Ya ! Pardon efendim 

ben siziıı eşkıya o/dulfunuıu 
bilmıyordum ! 

Efendi ! A/!zını topla ! 
Ben eşkıya de@/im , aktörüm. 
aktör! 

Neden sonra adamcagıza 
buııu11 bir sinema resmi oldu
lfunu anlattık/arı zema11 kendi 
kendime: 

Ne vardı o kıtıga gire
cek? Daha sevimli bir kıyafet 
bulamamışlar mı? Diye söyle
nerek çikmış gitmiştir_ 

Versene! 

Bu sabah, soğu/dan kork
mıyara cldiPenimi çıkarıp ga
zete satın alan bir fedakar 
kari ile müvezzi arasmda şöyle 
bir muhavere oldu : 

- Bir gazete ver ? 
Ne vereyim beyim ? 
Ne verı·rsen ver ! Bu 

günki olsun da ! 
Müvezzi bu az müşkllpescnt 

müşteriye serlavlha yazısı bu 
günlerde pek kalınlaşan bir 
{fazete ı•erdi _ 

Müşteri gazeteye şıiyte bir 
baktıktan sonra . 

Şunun bir mürekkep 
dôkülmemişini ver ! Diyerek 
iade etmek isledisede mıivezziiıı 
verdif!i izahat üzerine gördügii 
siyah şeylerin serlaı•lıa harfleri 
o/dugumı güçlükle anlamıştır. 

25 Derece 

Avrupaya beıızer bir yerimiz 
daha meydana çıktı! Soğuklar. 

Filvakı artık telgraflarda 
dehşetle okuduğumuz solfuklar 
bizde de başladı. Rasathaııeye 
göre derecei hararet sıfırdan 
aşagı "13. e düşmüş. Akşam 
refikimize göre de "25.e inmiş. 
Aradaki tefavülü rasathaneden 
sorduk: 

- Evet 25 e düşecekti,lıikin 
13 de ikeıı tuttuk, dalıa aşagı 

düşmesine mahal bırakmadık ! 
Cevabını aldık. 

Dairenin saati 1 

lslanbulda görülmemiş so
ğuklar neticesinde bir çok şey
ler tedirgiıı old11g11 malumdur 
Bıı meyanda Bcyoglu Belediye 
dairesinin saati tamam 7 saat 
ileri gitmiştir, öyle zemam 7 
g6stermektedir . 

FELEK 

MfLLJYET, - PAZAR ŞURAT 1'29 10 • 
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gibi su gibi ihtiyaçlar meyanına 
girmişti. Dlln bir ahbap meclisin
de bu zavallının ölllmOnden mllte
velllt teessllrlerlmizi birbirimize 
anlatırken içkiyi haddindeıı fazla 
kaçırmakla tanınmış bir arkadaşa: 

Gördlln ma dedik, rakı içen
lerin akıbetine bak ta ibret ali 

Dediki. 
- Ralımetlinin ölOmli ile benirıı 

alakam yok. 
- Niçin? 
- ÇOnkll ben raki içmem. 
- Ya ne içersin? 
- Akşamda ... n, akşama votka!, 

Kulakmisafiri 

ASKERİ BAHİS 
Yugoslavyanın siyasi ve askeri 

vaziyeti 
Bir ı ıilık bir zaman içindı bir 

kaç büyük vak'a>• sahne oldugundaıı 
clolaıı. son zamanlarda kendi>inden 
pek çok bahsedilıni~ olan Yugosla\· 
yada ctreyan etmekte olan ct~keri 

deği~ikliklcrin ye inkişallard;ın balı 

sevlemek farda<11 olmayacaknr. llu 
ba}ta s:r.dccc .1skeri nıahirettc izahata 
geçmezden c\·el. cihan harbinin bü 
yük bir de\'kt olarak drığuıınu~ nl 
Uuğu hu memleketin sırMi 'ı: ikti..ıadl 
yaziycti hakkında kı:;aca bir bç •iiz 
~tiyli\'t:lim : 

Yugo•la1 Y•- tıpkı Cekoslovak ı• 
ve Lehistan l(ihi l CJ 18 Yılın da 
~\, rupanın h.'.lrira .... ında gilrllnmü~ \'C 

hu defa da. böyle bürük bir de\'let 
olarak onuncu \ ılını idrak etmiştir. 
r ratta hu ınüna$chrllı:, son l..'lmllnd:ı 

bu on \lllık hajıtt de\'rC<inin bavrıt 
mı dahi yapılmı;ur 

lfer kese m~lum <•lduıtu tıırc. 
cihan harbı esnosında hir müddet 
,\, rupa haritasından t;ımamile silin 
mek üt.re ortadankaybolnıuş olan 
bir hükumet. itila[ hiıkumetlcrinin 
dört müttefik hükı)mete ~aklıtleri 

neticesinde tekrar dünyaya gelmiş 
ve bu defa l lır\'at Sloven, Rnşnak, 
Karadağlı gibi kendisine medeniyetçe 
faiP olan dijter bir çok milletleri 
dahi yutnıuıidi. Sırplar hu on yıl 
içinde, diğl'r isi"' milletlere k3rşı 
takık cı-lcdikleri ŞOl'inist hareketleri 
yüztınden bu milletleri kendilerine 
ısındıramaınışlar; bunlardan bilhıı.sa 

hın atların •rasındaki iftirak 'c btik-

Sırp polilikıcısı Paslçln Hırvat lideri gösteren her hareket Küçük itilafın 
Radiç ile yapbğı bir anlaşma ile yatıŞ- raptiye vidalannı sıkar. 
tuılmak tecrübe edilmiş i'ede candın Haddinden fazla yığma yapmış, 
olmayan bu uzlaşma dört ıy sonra kudretinden fazla büyümüş olan Yu· 
bozulmuş \'e bunun arkasından da goslavyanın karşısında, doğduğu gün· 
Pasiçin ölümü yetişmişti . Ondan 1 M 
sonra Uzunoviç t.emanında teşebbüs denberi talya, Bulgar, Yunan, acar 
edilen uzlaşmnda uzun zaman sürınedi gibi dtıımanlar sivritlmiştir. ltalyanlar, 
Uzuno,·içten sonra hükumetin başına onlann ellerindeki Fiı omeyi zorla 

Bukoviç Meclisi daj\ıttı yeni intl aldıkları halde Sırplar seslerini çıka-
hap yapnrdı. /lunun neticesinde ise ramamışlar ve bu hakareti yutmuş· 
\f(istekil demokratlar ile Hır\'nt !ardır. Nihayet 1926 da akdedilmiş 
köylü [ırkası birleıerek "ktıylü demo- olan Tiran misakı, ltalyan-Sırp düı· 
krat_ muhalefeti. namile d•h• kuvetli manlığının açığ• \'ltntlma<ına sebep 
bir muhalif gurup ortaya çıkn. Bu olmuştur. 

kuvvet kabineyi düşürdü.(Nisan 19\!8) • Asker! lnkişıti 
Ru defa hükı1met Bııkol'iÇ ve Oavido- Sırbistan, Cihan Harbinden .1Skcr-
\·için iştirakile tekrar kuruldu \'C aktcdil- likçe mah\Olmu> bir halde çıkmııur. 
miş olan Sırp ltalv•n mı>akının tastikını !Vliıttefiki Fransanın gösterdiği zor ile 
meclisten istedi. Bunun aleyhinde Bel· dahili vaziyetinin talebi ile. eldeki 
gratta \'e Agramda halk tarafından nü- yrıgmanın saklanmasının göstwlil!;i 
ınayişlcr ve karışıklıklar yapildı. Mec- ltızum ile Sırbistan fakir, nufusu az 
listeki ihtilaf ve giırültiiler o bdar memleketinin t•kat ı·e kudreti üst\ln 
arttı kı nihayet ~O 1 lo1.iran CJ~!I de de bir ordu beslemektedir. D milrnn 
Naçiç isminde bir radikal meb'us, kisilik nüfusundan l ;ıo,000 me\'cutlu 
Hırvat reisi Hadiçi ölüm derecesinde hir harışıklık ordusu ( J:ıinıi ordu ) 
yaraladı \'e iki arkadaşını da iildür silah altında tuonaktadır. Memeleket, 
dü. Bu \·ak'a .'\g-ramda ,-c tekmil 16 piyade fırkasını ihtil'a eden be~ 
1 hrvntlıkta h<·yct«u1 U\:tndırdı. l\nıl ordu ınıntuka~ına aynlm*tır. H:ı~~ 
.\lck>andı. Sloven !itleri Doktor knr• hir hiıs.,n piyade fırk:ı<ıla. 
Boroçcçin rtislijtı nlanda lıir hükıl- ı hassa süvari liralau. ~ >Ül'ari 
ınt'l tcşkiliııc nn.:chur oldu. I l1r\·atlar fırkaları , ardır. 
bu defa açık~• i,tikl•lleıini r:ılep Bunler bik fakir 'e borçlu hır 
ettiler. Kabul edilmedi. 1 .\gu,tos , Sırlıi.<tan için ılgır iken. <M yıll:ırJ;ı 
928 de meclis trkrar toplanınca ltalya ile olan ıniinaschetlcrin ger~~n-
1 lınatlar dahi Ap;ramda ınuhalıf di~cr lip;i \ uıt<»la\ 1111 ıenidcn ~cııiy<' 
bir nu·clis topladılar; fakat ) araları askerlik lıırliklcri r\lcuda gctirmcgc 
bir türlü cyile~meycn lladlç 8 ı\p;us· icbar eyleı liŞ oldu~'Undan s0n zanıaıı-
tosta g<hderini h:ı,·:ıta \"un1arak hır\ nt da. iki piyade fırka~ıru hıı\ i ahınt.:1 
milletinin aıizleri :ıra ... ın;ı ~irdi. hir ordu ınuntuka~ı daha ihdas edil· 

Karı>ıklı~ ~ttikÇc anı~ordu. E,ki miş, .11rıra da ı pivadc fırka>ıyla 
~o\·ini~t Sırplar. mcs"clcnin ku\ vct <lah:ı '.! sürari fırkasının teşkiline 
kullanılarak h:ıllcdilıne,1ni ~-oktanbcrı b:ı~lannııotıı . 1 laı a fılo,11 tal-viyc 
talep cdirnrlardı .. ih:ııet Kral Alek edilerek (ı adet tayyare alayı haline 
san<lr 8 K. sani !J4.!<I t!a nt~reylcdip.-i kallıt:dilrnşlir. Hu surede piyade fır 
bir beyanname ile S~t·pçinayı '· s. kalarının adedi ';_>{) \C . ..;ü,1lrih.•r Je 
bilcümle siya>! tcıckkülleri la~Yeyıe 4 fırka ile bir livaı:a hali~ olurı•r 
diğini ilıln eyledi. .\lc>ruti)'tt idaresi demektir. 
kalktı. btfüı..ıt ıekli nldu. Yalnız btı kıt:ıların 'il•hlan ı ek-

Bu veni idarenin nek:ıdar de\ aın ıııı>ak de~ildir. Pi\ ade .,e uıpçu hafi! 
cdeccj!;i, <imdiye kad1r göstcrileıı ,c a~ır ;ilahları ·çiııdc Fransız. ,\ nıs
temaviillt.:rc raıtnu.:n IJır\'lltlann n1em · 

turv:ı, (,'ekosla\ ak '" >air kansıl- si 
nuniyetini mucip olacak bir şeklin lahla.r yardır. Hilhas>a topçuluk silah 
bulunup lıulunmapcaj\ı mailim ol- ları •sri halde ,.c miktarda d(·ğ"ildir. 
mamakla heraher Sırbisronda uzun Jlu ordu, iktisadiyatı bozuk, pa-
müddet böyle bir hükı1met sistemi rıısı düşük Sırlıi>ınnın uıun mliddct 
nin dt\ :ım etmesi bır çok sebepler· . .dayan•bilee«ği bir ordu dep;ildir. 
den dolayı ümit edilmemektedir. Yuı;osla\' neferi e};. itastlı ve 

Siyasi vaziyet cesurdur. Zabitan heı'eti dahi mü-
l'ihan hnrbindcn yağmacı olarak kemıncldir; fakat iç sivaset itibarile 

çıkan hürün dcvleıler gibi Yugosla.ya bugünkü Yugosla\ ya dünkü ı\ı u>-
dahi on ııldanbcri, ktndi eline geçir· turya=!\lacaristanı temsil etmektedir. 
diıti ıağıllil\I kaptıırnnmak için siya.i işte bu da Yugoola' yanın en zaif 
tedbirler kıırınnktan geri clıımıaınak-

141 ceryanlannın kuvvet hu imasına tadır. noktı>ı <>lduğunu 'e bu noktanın 
,-e,ile hazırlamıılardır. • Küçıik itila(" bilhiıı'a ıagma <•na >eldi Avusturyaııın skıbttlni 

1918 den ll,l2S ~tlıııa kadar ke· cJllmiş olan l\la ·trist:ın alcıhint .1rnile h•zırlayacağrnı dü,manlo11 
. -ibiz devam cclcn 1 lın at Sırp yapılmı~ siya.si bir Jl!lrtipıir. Bilhassa •\ıkça siıyliiyorlar. 
mücadele.i, niha)et 1925 te büyük kalya !le Macarimnın dostlukl:ırını Cino/!IU 
ACl:7~§ .. ~~:···-··'C?·"·SJı.~W • .._.,~~~T.ı.VJ..1tVIJJ'La%1TlL1".r· ı:un '1Jll 

GÜNÜN LATİFELERİ 
Soğuktan donanlar çogalıyor 

K ÜÇÜt\ Hi~~TE 
Hasta ama, ne hasta!.. 

Nabi bey, Cııbi bey, Rabi 

bey, tıbbiyeyi benılıer bitirdiler, 

beraber staj gördüler ve beraber, 

ama ayrı ayrı yerlerde, muaye

nehane açmaga karar verclilcr. .. 

* 
Nabi bey Caitalojtlunda.. Rahı 

bey Şişlid~, Cıılıi b~) kadıkü 

yünde hirer ver tutup kapıla· 

nna tahcl:tyı yerlc~tirdikr •. 

* 
Bir hafta "ınra . ·ahi her, 

Rabi be)', Cahi bey lokantada 

hulu~tular. 

, 'abi bey sordu: 

1 lasta p;eldi mi? 

C'ahi heyle Rabi her cevap 

verdiler: 

1 la yır. 

Sonra (',ıhi hey, Nabi beye 

dedi ki: 

Sana geldi mi? 

il ayır 
Bir müddet !<essiz dunlulıır. 

'.'ıih:t)'Ct Rabi beyin se,i durnltlu: 

Rir teklifim var. 

Söyle. 

İli-, hasca kime gclist:. tli
gerlcri ona mukcllcf bir ziya!er 
çeksin. 

Kalıul! 

* Rahi hey muayenehane.inde 

bütün gun pinekliyor, Cabi bey 

e:;ncyur, Nahi \ıey ııhlavıp ulle

luyordu ... 

* 
llir gün, gunlerden bir gun, 

g(imin birinde i 'abi heyin kapı<ı 

açıldı, içerİj'e hir bey girdi ... 
l\u ilk hastaydı işte... bast:ı

dan ba,ı..a kim,.; olamazdı-
. ·ahi be> derhal yan odaya 

geçti, telefonu açfr 

.'ılloL Rabi... Oldu o i~ ... 
geldi ... 

\lenınun oldum, yarın 

a~nm hiz<lesin ... 

- • ı\llo!..Cahl..,Siftahladım ben. 

- .Aıaı. .. 
- · Yarın akşam sizdeyim. 
Rabi de Calı!ye telefon etti, 

Cabl de Rabiye ... 

Üç arkada~ memnundular. 

* Nabi lıcy ellerini oğuşturaralı: 
hasta~ının yanma geldi.Hasta hör
metkarane verinden kalktı,sordu: 

Rura~a \'eni ta,ındmız de-' . . 
jtil mı '-! 

- ~:ı et-. 
~ehehl ziyaretimi arz<'Jc-

yim 

' ".'!' . ' 

('abiye ne cliyccel.ti"!_ 

Vnzl:ı dli~iınmcıtc 'ııkıt hula

mad•. Di~arda hir p;üriıltu oldu 

knpt :tçıldı, hir:tz cı el giden 

kumi,yoncuru hasta olıtnık kJ· 
cakta p;ctir<liler .. 

\d;ım giderken nıcrdt\eııkr,kr 

dti~nıtı~, ay:t~ınt kırmt>jtL.. 

:\'ahi derhal ayaıtı sanlı, yızı
tasını. aldı, \'C gö~sunü kabartarak 

- On bt."i µ;tın sonra p,clir 
açarım, dedi. 

* 
Ertesi ak~m 'fahi, C'alıi, Rabt 

lokanı.adu lıirle~tilcr.. Zil :ıfct 

hekikatcn muk<:llcl oldu. 

lfü aralık (4\bı ,;<•rdıı: 
- • Hastanın ne~i vardı?_ 

'fabl bittabi ·•\ya~ kıııkcı" 

deyemczdi. Aragı kınl:ın adanı 

doktoru evine çagırırdı..Tcrcddur 
etmeden cevap verdi: 

Apandisit. tedavi ediyorum . 

\'aUedc~ 

Selami izzet 

iLAHLAR --lstanbul icruından: 
Bir deyni ınahkiimunbihten do

layı mahcuz ipekll kadın çorabilt 
eldiven ve elçantast işbu Şubatın 
13 üncü ÇarJıaıba günü sut l 4ten 
itibaren lsttııbulda Dilsizzade hanuı 
da bilmüzayede fünıht edileceti illıı 
olunur. 

Şehremaneti ilanatl 1 
.,'chremantinden: Yangınlard11 

itfaiye efradı tarahndan hriyllmek. 

füı:rc lüzumu <ılan 4 Amyant elbi~e 
kapalı zarfla münaksaya konul

l~Yet.ııeniz Yar?.. muştur Talip le ri n şartaname 
Doktorlar için . !Azım ulan. alınak ıizre her gün levazım mil Bunu dünyada lstanbul 

Türk hanımı yapar. 

fELEK 
her türlü aıtıtı cderatım , ardır... durlugüm• gelmeleri ve teklif 

KU LAi>\ • .\)L hast:ı dcıti.l misiniz?.. rnektuplarını da ihale gunli olan 
MilAFiRı 3 '( 29 p 

r'.ll<ıya resmi mi O ? 

E clkı gıi11 gıı ::ete/erden bi
rır;dc fs 1wı{;ıı/da çeı•rilen bir 
fi/rııİ'l kıılırama11/ar111dan iki 
Oa•ı /ı;rr'r yi rık/t'irı/rıün ·t>smi 

- -

.\lillin:tin tdrika~ı 2 

Yu! .. llir ceza deposunun • " art <ı azar !(iınii "rnt 
Akşu111du11 Akşama kombyonuısuyum. un b~e kadar mezkı\r mudtır-

Gı·rı·11/rrıl<' çok sLvdigimit eski ~aİli lıeyniııdcn yuruinıu)a liijtiınL vcrmelerı. 
gııuteci ıırkaılaşlarılıın /1iri mey- döndü ve adamı iki ters kelı. !1!!!!1•11!!1~'!"!•11!1111!1~111!"111!1'• 
tıanc dbnıişıi rı•i11c dti11erke11 dfişliıı 1 Darüttalimi Musiki 
iildü - meyle ba~ıııdan • s:n·dı. ranı;ıt.anda her µece \ eıııcciler-

Mcr/111111 içi11 rakı keyf Birader bu ne hal göç mü ediyorsun ? * deki salonda tcrcnnüm-aı olacaktır. 
/lir şır ntnıakU111 cıkmış t----~~~~!!!!!!~~Y~;;;ok~c;a~n~ım~,""'d~~o~nm:_:;a:;m::;a~k~i~ln~b~r~şy_',;<a;,.;ı;a:,r:.;e~b~u:;.l;:a~m~a;d!;!ım;;,;;d~a;;.!;"~"'."!'~~~~~"ml!'!!!!"~...;~:;;·i;.;m;.;cl;.;i-!!a~rk~-a~d!;;a~~l!!a~rıöin!!ia,~";"'"Ra~bi !ııi·ic··~ 

Kız niye sevini\'o-r-st-ın-11 la. söyle- !(cliy;r, ıa-m-banın dibi mi tuttu? . geçirenler gibi •. hodbin olmamı~, ihtiyıcr hali alırdı. Konajtın bile. bavat fırtınasında 1-,ınlıp çi-

scne!.. demesi üzerine ka!kmı~tı. Fakat etrafındakilerin iztıraplar \'C çiçekli biiyük bahçesi onun bir l(neıımcjtc ınahktlnı ııir 7.;t\ nllt 

----- - . 

EN IŞIK 1 

C:cnc kızın nazarları, annL'>inin hAla rııyada gibi hareket ediyor- ihtiyaçlanyle me~gul nlmahtan kere bile ko~tujtuııu ı:ıirmemişti. oldujtunu anlamı~ "' d"ha ,, z:t 

yamalı çoraoına, bezden yapılma du. l\la~aları satılalıdanberi büyük !(eri kalmamı~tı. Çocuk iken bile rengi öyle soluk, mandan itilıan:n. güzlcrinc hır-
düj\"umlü paça bağlarına takılmı~tı. bir bisküv kuttL<tt üzerine por- Konaıtı doldurım kalfa ve hakışlarr öyle mır;uzclu ki, onu palanıp, diigükn kiiicll'rdd;i ,, 

Bu kıyafette böyle bir ,tJen tepsilerini kny:ırak \ticudc ahrctlikleri. daima 'e\'indirıncp;e !(Örenler, g·11 ri il t?)ad. c:ınıekı\n- nıtitL·ıekkil hakı~ ,:l'lm',ti. 

kunap;a nasıl gideriz., annet dedi.. getirdikleri alçak ,ofralarının çalı~ır, asabi mizacına raıtmen tar içi.ı1 d, ,,, . .:meklc yetişti· \lcktebe p,•ınJcrilmeıni, ku 
Yazan -·MEBRURE HURŞIT 

\a\J~ "l.l)L.nu~onhı. ipe!.. ngını, 

k'.Hıla. k11 rılı1 ;ıyaklarmın ucuna 

dt•kıılduıtıı mnı:rn avnadakı al 
hnckli hkh crt hasma entarili 

lı .. \-lılinc ka\:ııı ııat.arlarında.. t·k

n L k par.ısı k:ızan mak için c,:trpı

ııı ı duran anncsinııı >ezmediği 

'" Jc >C .siz hir tche\ \lir, Ö\'lc acı 
1 ;. •'lihz· \anlı ki.. .. 

•)a._ t 'ıınra., ,ilnne-.i ta~lıkta 

. , bpl~rını l(iı erken, bir aralık 

k. rı -t ... ~dckı uımlııılı odaya 

k ı"r. tel. ~le, parır.aıtJntıı derisinı 

.. opa.rııı nohçaımı lj!;nesinl 

\ arır. «ın "İr dda "çnrsafına, 
h: ı,.,ır, • zlcı · · d"lgın, ,ııur,uz 

lıir 1 ı·tr.ketk cınu .ık.~'- ok'il'rdı. 

Bir ık,:ım, Kı\milc hlnım C\ ~ 

gtlince 'aptyı açan kuına,hemLn 

orad4, papuçlukta., mühim \'e se· 
~ inçli bir haber verdi: 

Kamran, hu gün yorgancı 

1 lalit dcndlnin küçuk u~luna 

gömlek dikmcıte gittimdl ya, uğ

urlu bir işmi~·-· ikindiye dogru 

hir misafir hanım geldi, dikişimi 

beğcndi. Tanıdıklarından yaşlı bir 

P~a haremi varını~ çok diki~ 

diktirirmi~; benı ona sağlık: vere

cek_ Hup,uu net Salı degil mlY 
İ~tı.: pcrşcmherl' !!,clip bizi · 'ı~aıı
ta~ıııdaki konağa ;;ötüreı;ck. .. Pek 

kibar zengin hır aile imiş ... Öyle 
pazarlık filan da clmezlermt•-

- A ... A .. delinin zoruna· da başına oturduğu uman bile gö- hepsini hoş tutardı. rilen < omiirlti. ınana-ız nal(a µ;elen hııeafendl\·e de, 

bakın hele! Eğer muhtaç olma,ak zllnün önünden h&IA, eski miıter- :-lamıktan başka evladı olma- çiçeklen hatırlardı. çucugu fazla sıkmam~'' tcnhih 
diki~çilıl-, eder mi idikV Hem cem romanlarda ukuduııu ve mıştı. Bütiin ihtimamlarına rağmen 1 lavalar hozulma{ta lıa~lar lıı- edilmi,ti. Ku ~craıt dahilinıL. \:ı 
kıyafetim.izde nl· vıırmı~? Şükür hayalinin daha ziyade güzeli~- ta küçük yaşından beri cılızlık- şlamuz ne yapacap;ını hilmiyen mık okumamı~ ••"=t mazı r p,cını 
Allaha çıplak deıtıliz a ! tlrip buyülttüğü müzeyyen sof- tan kurtulamıyan bu çocuk una annesi, ona, fanile fanile uzeriııe lebilirdi. l'akat "} tıı lıilnıiycıı. 

KAmram anncsile anlaşamıyı- nlar, tu\'aletli kadınlar, el öpen az mı gözya;;ı döktürmü~tür İki h'İ)'dirir, oda.,ında ,oba yaktırır, yaramazlık etmiyen ilıti):ıı · tarnr 

cağını bildi~ için sw;mu~ ve ak- kontlar ıı;eçip duruyordu. yaşında iken haşlıyan ve artarda fal-at bıitün gayretine ra~nıt!n lu hu h~"a' ~·rırnkta. tiıtrcnme:, 
şanı yemeıHnf saç mangaldıı ısı- • • • birbirini takip eden çeşit çeşit hasta· ilk nezleyi } ine 0 kapar. v. az ·için lnıyiik bir merak 'ardı.l>ahl 

"" Sabık suferadan Abdüsselam 
urken strl şu "konak_ ~Pa~a~ lıklardan onu kurtnrıncıya kadar gelinceye kadat~ ôk,iirür, titrer, hoca tııtulmad:ııı lıilı:,çok defalar 
kelimelerile dı'ma*ında rutusaıı .Paşanın haremi Nigılr hanım bü· az mı azap ,.,.kmişti? Namık öyle dururdu. lıah1Nıll' kıittiı,lıaııc,in lrnrı 

"' ' yük acı görmü~ sinirli bir ka- .-
servet ve delıdehe ruyalarına dıııdı. zaif bir çocuktu ki, ,;anki dün- Kar yağdığı zaman pencere tırdııtı . saatlerle anla}amadt~ı 
dalmı~ dıbi tutan >ahanı unut· Daha genç y~ında iken ba- yadaki marazların hepesi onu bir arkasından bakmakla bile iişiir, yazılara, rcıdmlert haktı~• rnkı 
muşttt. Gözleri, önündeki isli kara caklanna musallat ulan nımatiz- kere yoklamak, zavallının üze. mektep çocuklımnın kar topu olurdu. 

cıcaı?ı görmiiynr, kulakları nerde ma. poMuk vücudünü yerinden rinde, harap edici kudretlerini oynay~ını seyrederken, lıalhinde ilk horn t ile htr 'ene hcralı~ 
kn~up oynaştıkları bilinıniyen müşkülAtla oynattıracak bir hale denemek ıçln birbirlerile rekabete hiç bir koşup sıçramak arzusu cKll'tl k tan sı,nra -ki. o ı.anınıı C." 

farelerin gürültülerini l~itmiyordu. gelın4ti. çıkmış gibi idiler. Her hastalıktan uyanmazdL Riçarelijtini öyle hü-

Annesinin: Buna rağmen. umumiyetle kurtuluşunda., gözlerinin ateşi yük bir maılumiyetle kabul et-

- Kamran, yanık kok.usu ömurlerinl hastalık ve aıın ile biraz daha söner biraz daha miştl ki, daha pek küçük iken 

lt(" y tıınd:t ıtlı 

mcj(c .\il~lac1ı, 

onıı hcj!cıımc· 

ha~ı.., hi ıiı 

l\ltnıl' li) 
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ı, u günkü yeni bilmecemiz 
Scidan sağa; 

l ismi işar<t 2) icim (2) 
~ Ç'ivıyi çakan şey (5) 

Bir uzvumuz (2) Koyunun 
' ıı ' !) not:ı (2) 

ı - !\arın iisıünde ayağın bırak
! .i, ı Şl'V (~ ı bba e'·et nidası (2) 

5 - Yahurma nidrn (4) Toprak 
kJ~ı l·rn alet (4) 

tı - Fırlat "emri h•zır. (2) U
'"~ı ı;iistcren nida (2) 

' /.aman (2) üstün aksi (3) 
ı-tıı ım (2> 

ti \liıcevhet 5) 
•) <,:okun .ıık>i '2) F'.kmek ya-

p~ l "ey (2 ,, 

Dünkil bllmecemlzln 
halledllmlş şekli 

Yukardan a~ağı : 
1 - Kamını doyur •emri bızır. 

(2) Y emek(2) 
2 Gemilerin bınndıgı rer (5) 
3 Nihayet (2) Kiş~ kimse (3) 

Çiğne "emri hazır. (2) 
4 - Nida (2) Kırmızı (2) 
5 - Dananın babası ( 4) Amas

yanın yemişi (4) 
6 - " ilin • fn aksi (2) Uzağı 

gösteren nida (2) 
7 Dışın aksi ' 2) Çizıri (3) 

içilen şey (2) 
8 - Çiftçinin sürdujl;ü (5) 
9 Halııı edatı 12) Erkek: ( 2 \ 

Kayseri ve civarı Elektrik 
Türk Anonim Şirketi esas 

mukavelenamesi 
ot Yedi ~ubat t:ırlhli nüsb.ıd.1n mabat,. 

.'\lımıi dokur.uncu madde Şirketin hisse senetleri haı "eti umumiye 
i t imaına takaddüm eden yedi gün zarfında abare devrü fcrap; olunam.tz. 

\ ·ermişinci m3ddc fley·eti umumiye içtimalarına mcçlisi idare reisi, 
rn lunmadığı takdirde reisvekil~ o da bulunmadığı takdirde meclisi idare 

taral'ımian irae ve intihap edilecek bir ?.at riyaset eder. Reisin va.ilesi mü· 
? :tkcratrn munttzam bir surette cereyan etme.-;lıli ve 7..abttnamenin kanun ye 

i lıu muka\'clename ahkAmına muvafık bir ,,uretıe tutulma>ını teminden 
1b3rettir. • 

fley'eti umumi)ede hazır bulunan ve en çok hissey~ malik olan iki 
hbsedar rry toplama hizmetini ifa eder. Bunların ademi kabulleri halinde 
k• l:ıul edilmceyc kndar bu suretle devam olunur. 

1 ley'eıi umumiye kAtibi reisi ile re)' ıoplamağa memuı· olanlar tarafından 
~ erek hbsedaran arasında ve gerek hariçten tayin ve intihap olunur. 

flcy'eıi umumiye içtimalarında hazır bulunan hissedarının ,·ev• ınümes-
· illcdnin ;.,imleriyle mahali ikametlerin~ ınikdan hisse ve reylerini. mübeyyin 

o>ı r cetvel, taıızım olunarak mevcut olanlar tarafından ıısıik edildikten wnra 
'"lııtnameı e rapıolunarak muhaf87.a \'e talep vukuvndı alakadaran• irae 
>l unur. 

Yetmiş birinci madde 
muteber olabilmak için 
muhalif kalanların e,bıbı 
1 zı mdır 

Hey'eti umumiyelerin itti.haz ettikleri 1'ara.rlır 
ittihaz olunan kararların mahiyet ve neııyici ile 
muhalefetini mübeyyin bir zabıtname ıurulma." 

l~lıu zabıtname reıe iştirak eden hissedarlJI ilt hazır bulunan korııi.>er 
tarafından im:u olunur, Hi.;sedaranın im7Alan tahtında vercedderi bir seli
hiff'tnam· ile reis ile cem'i Ariya memur z~van :r.abıınarııelt·ri im7.a 
• tmeyc te\ kil etmeleri caizdir. 

lçıimaa d&vetin usulü dairesinde cereyan ettiğini mlisbiı \'baikin zabıt
mmelcrc rıhtı veya münderecatının derd lazımdır. 

i\focli'i idare işbu zabıtnamenin musaddak bir •ureılnı derhal sicilli 
ıi<:ırNo ıe ·çil , . ., hula ısını ilan etdrmeLJe müketl('fdlr. 
. liu za?ıtnamel~rin gerek mahaldme ve gerek makımatı saireye ve eşhası 
l>raz edılmrk uzre çıhnlacak suret ve yı hulıısalınn şirket nacıuna v11:'1 
ımwyı mezun kılınan zevat tarafından imza edilmeııi mükıazidir. 

Yetmiş ikinci madde Hey'eıi umumiyenin selthiyetleri meclisi idarenin 
sll~hiyui fevkinde bulunan · mesaili bilmüzakere tahtı karsra almak. 

Meclisi idareye ınüsudei mahsusa vermek ve verditi \'ekAletin şeraitini 
:a,·in ve şirket umurunun suretı idaresini tcsbit etmtk.. 

:\leclbi idare •e mürakiplerln Şirket umuru hakkında ıınziın ottilderi 
r . porlara bilanço, k~ru zarar hesabı 'e m&vcudaı defteri hakkında kabul 
' ç)• ademi kabul karan ita \'e badelınünakaşa yeniden tanzim eımtk. ~ec 
: r "i ı i<larcr4n l.İmnıetini ibra YC)'I IDC!\ıliyctine l.arar \'CMDCk. ıımncti:.;manları 
ı~ı:n karara almak 'e .t•ri~ edil~cek ıemettüaı hi><elerini te;pit etmek. mec 
l ı :.ı ıd:ıre llıal_an ıle mu~ıplerı ıntıhap ve lüıum gördıiğiı takdirde bunları 
ozı l ye fCtlcrıne dı~erlerını tayin eylemek, meclisi idare :ll.asına ,·erilecek 
bkkıhuzur \'C ınıir~k.iplcre verilece.k tah>ı~at ınikdarını ıe.>pit etmek. i\leclisi 
U:ırc :\z:ı~ının e\•velemırde şahsan musaade ı..,tih..,al cnnc-.i lızungelen huslı.11.a.ttı 
müsaade ita ve adeariiıası hakkında karar vermrl. 

Şirketin cm\·ali ~ayri men kulesini terhin 't\a tahvilat ihracı suretile is · 
J kraz akdine mtL!.>aRde etmek idare ,·cya c:-;a,,. mukavelcn<ımcni 11 tatbıkına 
ınütcdair ruznıt.mei mLiz~keratta me,·cut me~ail hakkındı karar vermek gibi 
hu ..:u:'attır. 

Yetmiş üçünnı ıııaddt· Kil•n~-onun ıo.,tikma dair ol•n hq,eti umu-
ıniycnin f..:ırarı. meclisi idare fıza<ıı k müdürler ve m~rakiplerin' ibrasını da 
ıncf.,zumınındır. \ncak bil•:ıçoda bazı cihetler meskut kalını~ vem bilanço 

~ ıt ı ; olarak tanzim cdilmiı ise bilançonun tasdikiyle hey'eti idare , 1 r.ııJariyle 
mudtirlc r 'e miirakipler ikti~bı beraet etmiş ofmaxlar. :\lürakiplerin vermiş 
n ıduıtıı ""porun kıraat \'e istimaından mukaddem bilan~" ile hesahaan 
Labulu lı~kkıntfo \·erilen kararlar kenlemrekündür. 

\" etm:t< dönlünc!i madde Jlj,sedarnn şah;an alakadar olduı;u me,ailiıı 
-tLVCCİ 0111111ni,t.·1erde mül.'ttkeresi c:;na:'\ında hakkı reyini İ.:'t~mal edemezler. 

\"etmiş beşinci ınıdde IIey'eti unıumiyede bilançonun ıastiki hakkında 
11 u1.akere eksen ret in '' y.ı sermayei şirketin onda birini temsil eden akalU 
'Ttin talebi t r erinc •mbeş gün >ıınray• Lıllk \'e ikind içtima için \'&ki 
o lac•k da\el alcfu,ul ıfa olunur. işbu ikinci . i~-ıimada akulliyeı tarafından 
·•nizal.creniıı diıı;er bir içıimaa taliki hususunda vaki olacak talebin muteber 
ulahilme>i içiıı bilançonun evolcc itiraz edilen noktaları hakkında izahatı 
muktazi' e 'crilıncmiş olm~ı lAzımdır. 

\"eınıi, aluncı madde ·- Hey'cıi umumiye karuları ale\'hine ıaıihı 
c:. tlurl:tnnJaıı itib:ırcn liç ay zarftnda şirket mer .:ez.inin bulunduğu mahal 
mahkeme ınde hev'cti nmumiye zıbıınamesinde itirazları tespit ettirilmiş 
olnıaL , :ırtıı le muhalif k_alın ve hakkı reyini istimale müsaade edilmeven 
hı :-.:-edaran ılc .;;ah~en ınc .... uliyetlerine karar ·verilen mec1isi idare :lza:"ı . \'C 

ınüraltipler tarafından i.k~eı davı c<..ıiebilir. Ancak işbu davanın •Uİ niyetle 
yapıldığı tahakkuk eıtıgı takdirde bu yuzden hasıl olan maddi ve halJki 
ıararti zi)andan itiraz cdt:nler müteselsilen mes"ufdurlar. ltira;t; üıerint.· mah
~emece vrrHip iktisabı kat'iyet eden ilAmın bir suretini mecll~i id:trt: derhal 
' e'çil ettirmeye mecburdur. 

Yeımi, ıcdind madde·- Adi hısse •enewıtındaıı gaıri muaneıı hıı 
ne> ı his>c "nedaıı sahiplerinin hululrunu muhil olmak tizre heı 'etı umunıı 
wcc ittihaz olunan kararların muteber olabilme;i mezkür hisse seni:daıı 
aıhahıntıı altını> ilçiincti maddeye tevfikan heı 'eti umuınhc halinde hiliçıima 
itıha1.1 karar ederek tasvip ve ıİıuvafııkaı etmelerine valıe .,ıeılir. 
Yetnıi> sekizınd madde işbu esas mukavelename maddelerinde icra 

edilecek her ne' i ıadiltı meclisi idare tarafından Ticaret VekAle e ta>tik 
« sicli ticarete ıesçil ve alelusul ilin etıiıildikıen sonra meri vt nafiz olur 
\"eımi> dokuzuncu madde - Hey"eti umumiyelerde reyler d kaldınlm· 

.-ureıiyle \erilir.Ancak hazır bulunan hissedaranıiı tem.il ettikleri sermıyenın 
"nda birine malik bulunan hir veya hir kaç hissedarın ıalehi üzerine halt 
re, e müracaat mecburidir. 

SJ·'.J,· . ·ı .-, "· 'C ' I \1AOOI'. '·[ 1 li . - .ı .• eclisı idare 'e murakip: raporıy ,. sene ·k 
l'oılan~'Odan n hcy"eti umumiye zahıınamclcrinden w hry'cti mezkürede 
hazır huluuan hi:-.,cdaranın c.;ami ve mikdarı hi..;:-;elcıini nılihe,,ın cetvelden 
mu:;addak dC>rdt"r nüc:.h:ı ht:v"eıi urnumi,·enin ~on İçtima l(lJnünden nihctrcn 
niha' et hı"" ~ı' 1.:u:ııoda "afia vckıilctinc ir~aı 'c CC\ di kı/ınaL':lktt r 
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birinci hesap senesi müstesna olaral şirketin •ureti kaı'ıyede teşekkülü 
tarihi ile o senenin l<.lrıunuevelinfn sonuncu ~nü beynindeki müddeti 
lhdvı edecektir . 

.. SEKSEN iKiNCi MApDE - Her altı •}dıı bir firketin mevcudat ve 
duyunatını ı;ostcrlı nıecli:.ı idarece bır hulasaı hc.abiıe tanzim edilerek 
muralı:ıplere venlır. Bundan başka her sene nihayetinde bir mevcudat ve 
müvazene defteri tanzim edilir. Mevcudat 'o müvazcnc defteri, hilanço, 
karü 1.arar hesabatı hey'ctl umumiye içtimaı için tayin olunan Jtünden lAakal 
bir ay evci mürakip!erin naz~ tetkikine arz• olunur.işbu hesabaı meclisi 
idare tarnfındnn .her cu umumıycye takdim olunuı . l lissedaran yevmi içti
ma• takaddüm ede ıı nıı be• ~ün zarfında şirket merkezine müraeaatla mev
cudat v~ .nı.üvazene delterinı, kdrü zarar hes•pini ve hilançovu mürakipler 
ve meclısı ıdare raporlannı ıeıkık ve bir suretlerini ahzcdehiÜrler. 

YEDİNCİ FASIL 
Temettüaan sureti teksim! - ihtiyat akçesi 

Sekııe.n .ü~ünciı madde - Şirke~ .mesarif! umumiyesiyle bamuk&vele
name mudunyet veyahut her hangı bır vazifeye memur edilen kimselere 
~mum! veya hu.susi. ~emeııü.aııan tahsi• edilen yu~delcr ve muhtelif amor· 
~ma~ bedellen gıbı . şırketçe tediye \'eya tefrikı mecburi olan mebali& 
şirkean hes•.P senesı nıhayeunde tanzim olunan senelik mevcudat ve müva
zene .~efterınde ıespıı. olunan hasılatından badeıtenzil baki kalan mikdlf 
ıemeııu~ıı sa[ıye~ı teşkıl eder. Bu su~eıle hasıl olacak ıemettiiatı s.!iyeııin 
evelıl yu?.de b~ ihayıı alı:çasına ıalısL> ve saniy~n irfa edilmemi· olan hisse 
senetleri in bedelleri tesviye ol~nan kısmına y!izde (beş) nispe~nde birinci 
ıeıııeııu, ı ;lsıen: ilk. on se~e mu< detl~ yüzd, bir ikln·:i on sen o yüzde iki 
uçuncu ''". sene yüzde uç dorduneu on seneder. nihayetine kadar yüzüe 
beş Kay:>e."' belediye daire.ine itasına kifayet eılecck mehaliıt ifraz edildikten 
sonra bakı kalan kısmın: 

Yüzde _(on) ~mtiyaz _hakkın~• mü~abil mu.,;sislerdeıı Taşçı Zade ;\leh· 
ıneı Rahmı ve Cengallı Zade Ömer hvzl beylere yedinci maddeki hi"eleri 
nıspeıınde ( 'V!Phmct beye üçte iki ve ikincisine üçte bir ) 

Yüzde (on) müessislere ilk taahhüt ettikleri his;elerl niohetinbe 
Yüzde (be,) meclisi idare azasına 

-
ile Antonio Moreno 

Bu akşam FRANKARDJ nin son oyunu 1 
•mnımııı39 ........................ ~ 

- ~ l larik, lıayal kı.za ve otomobil sigorta.arıııızı .... ~ 1 
Galat.ada Onyon hanında kiı.in Onyon sigwt& kumpanyasına ' 

Büyüük Gala Suvaresl 
olarak 

Öll.'ÜMÜZDr:l\I f'l':'lŞr:,\1m: 
AKŞA~ll 

MAJIK 
1 yapbnnız. 

Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNVON 
Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta ynpfınna}1nız. 

.~ ~ Telefon: lleyrı~l11 - 2002 

Afyon karahisar kadınana suyu Türk anonin1 
şirketinden: 

Sinemasında 

"RASPUT1N1,,lşte 
Bu suretle üldürdüm <li) en 

Prens YL'SUl'UF un fcı.:a3tfa 

heyecanla dolu hakiki itirafan 

Rasputinin Muaşı
kaları 

filmini sair sin , ma esılcriı in 
mutad ~erçivesinden cıkar-
maktadır. 

1 ALI l.\\IRA SNEMASl~DA 

il 

Yüzde (dört) meclisi idarenin tespit edeceği şekilde ikr:ımi•e nlorak 

"l'icıret kanununıın :161 ııci nıadde..;ilc nizaınnamei essJ.. ımv.ın Z.3 üncü 
maddesi mucibince \'e şirket mecli.,i idaresinin !i Şubat 1929 tarihinde 
itti ı.ız eylediği karara tevfikan şirket hissedarlan 192<1 senesi :\!arının 

ı r nınct giınune mıisadıf Çarşamba günü saoı 14 te Karahisar Helediye 
dairc,indc in'ikaı eucçck ol•ıt he 'eti umıımiyenin ılel :ld• içıimaına davet 
olunurlar lvan -memurin • 

\ 'üzde ( ımitehakisi) hissei temettü olarak hbse >eneılcn a.habını 
tevzi edilir. 

SEl\~E, ' UÖIUJCNcq .~l:\DU~ -Senelit; ıeıııettüaıı , 1fiye bırincı hbsci 
ıemeıtuun tamamen ıe,.ıyesm tı kıfayet etınedıği takdirde yalnız mevcut 

temettü te':z~ edilir. 11.is.sedara~dan hiç biri nıüıebakisinin şirket sennaycsin· 
den hıç bırı muıebakısınuı şnkeı sermayesındcn ikmal edilmesini veya 
müteakip seneler ıcmettii:ıtından evvelce tcdıye edilmeyen mikdann 
tediyesini talep edemezler. · 

St:KSt:N lfüŞINC'I MADDE - Hey'eti umumiye bir devrei hesabiye 
zarfında hasıl olup tevzi olunacak ıemettiıau safiyenin bir kısmını veya 

tamamını scnel atiyeyc devir veya [evkalılde ihtiyat akçesi olarak ıefrik c·debilir. 
st;Kst:N Al,'l'INC! l\lAVDE Temeııüatı >enevirenin hisscdarana 

hanp;i tarihlerde .' e hangi , .• ,ııalarlı vr ne şekllıle tesviye · olunuı:,1ğı meclisi 
idarenin teklifi iızcrine hey'eıi umu~iyece kararlaşıınlır. 4lıu esas mukıwe
lena!"c ahkAmına te\'fıkın IC\Zı e.diJ~n temetuat istirdat olunamaz. 

Sek,;en yedinci. ".1adde -:: ~2 ıncı madde mucibince ıemcıtüatı s<neviye
den mufrez mehalıj!;in terdkumunden ha>ıl olan adı ihtivaı akçesi şirketin 
muhtemel zara.rlınna karşılık olarak lufzolunur. · 
r . Bu >Ureıle t~nıküm edecek olan mehlağ . şirket sennayesiniıı yüzde 

~ izamnamei t.' ~ ~ımı l. ın ~4 ncu madd~"i mucibince a.-:aıcten ve ya vekAleten 
IO hi>seye malik olan hissedaran hey'eıi umumi vere ıştirak edehiliıicr. 
\ncak , ekillerin de sahihi rey olmaları lazımdır. 

H;,,edoranı kiramın l\larun iJ üncü gününe kadar hamil olduldan hisse 
seııedaıını şirket 'ezne,inc te\'di ile mukabilinde duhulive varaknsı almaları 
rica vu ılıln olunur. 

AlelAde içtima ruznamesı: 
l :\1cclisi id:ıre raporunun kıraati 

't - Mürakip raporunun kıraati 

J Bilançonun tetkik \ 'C tashihi 
4 \llüddeti hiuım bulan Ar.anın verine diğerleriııııı ııııihabı. 

!i 'kclisı idare azasına vcrilccel.. hakkı kuzurun ta\'ini mık:cbn 

6 
7 

8 

1929 sen si için ınürakip intihahile ücretinin tayini 
, lüdür uı:reLinin tayint 
Mecli~i idarenin teklifi 

'I - lfüsedaran ıeklili 

S.\Tll .W Doktor A. Kutiel 

Mosjoukine 

Çarın· . 
YAVERi 

filminde -
Vera Mirçev a 
~imdiye ~adar ı;iinılcn filim

lerin en müc,;iri iki büyük 
dahJ ve güzel artist ulan 

(:\IAR!YA JAKUBl.~l)vc (j •\N 
ANCtLO) tarafından bir su
reti fevkalAdcdt• temsil edil

miştir. Önümiızdeki C.ar<am!:oa 
akşamından itibaren: 

• 

, elltsınc) ~usavı radde)'e balı!'; oldukta artık ıhtıyaı alcçc.;i ırr.,,ına devam 
edilmez .. Ş~ kadar kı bu mıkdırı baliğ olduktan sonra s. r iyat icraslyle ihti
yat akçesının mıktan ıenezzul edecek olursa tekrar ıemettiıattan tevkif•t icra 
edilecektir. 

Seben. sekizııı;i uıadıle His:c sanedaunın ihraç luymeıleri kıymeti 
muayyenrnnden zırade olur>• fazl~ kıymet ıhtlyat akçesine ilAve olunur. 

~eksan dokuzuncu madde Şırketin zarar eımesıııden ıJolayi tenakus 
eden ~ermayenin ikmaline ihtiyat akçesi kA[i gelmediği halde zara . ın tamamen 
ıelAfisine kadar hi><edarana temettü tevzi olunamaz. 

Reno, lloçkis ,.e Fıar markalı 

mümme[ üç oıomnhil birden olarıık 
riza) ııara!cyn ile satılıktır Şerait mü
saittir. ft'ransa sefarecane..,.indt: ~.\taşc 
Kommtr~h ah: ınliracaat olunıua...;t. 

Elektrik ınakmekrtyle bclso- 1 

ğukluğu idrar darlığı, prostat 

adcmiiktidar, >e lıelgcvşeltlij!;i, 
seri'an ve cilt ile firengiyi ağrı-

sız tedavi eder. Karaköyde Börekçi 
fımı sırasında 34. · 

elek sinemasınd 1:=::::::::=:
AL H1AiıM R A ., 

Doksanıncı maılde ihtiyat akçesi behemehal na~lt olarak hıfzeclilecek 
ve bu nakit Ticaret veklletince kabul olunacak emin bir müessi;ei maliyeve 
tevdi olunacaktır. ihtiyat akçesinin her aman nakde kabili tahvil de..İet 
'". Y•. Türk. ~irkeıleri. esham \'e. tah\ ilau işıfra edilmek ·uretiyle de ten mi vesi 
caızdır. lhııyaı akçesı ve amort1>man bedelı olarak aynlan mehali~n baladıı 
tayin olunan suretlrcdeıı biriyle istimalin! hey"etl idare tayin t~er Fevk>l!de 
ihtiyat alçe.<lni hey.eti idare münasip göreceği ~ekili u~ne i;timale selA 
hiyctdar. hatta bir de\'rei hesabiyenin hı.,laıı hisselere temettü tevıiine Ufi 
!(elmediP;i takdirde levlalide ihtiyat akçesinin de bu bu!lusta istimali caizdir. 

f<'evkıldde ihtiysı akçası tedrici >ureııe <enn:tycoin irfa<ı için dahi istimal 
o[unıbilfı. ' 

Doksan birinci maılde Şirketin inkızıyi müdl:'ııeMde , e yıhut Hkıin · 
den C\'el feshü ıisfiycsiudc bilcümle ıaıbhüdaıı ifa olunduktan sonra ihtiraı 
akçe•i his;edaranın hisseleri nisbetinde taksim olunacaktır. 

Sekizinci fasıl 
Şirketin feshil tasfiyesi 

. Dol..sa.n ~kinci madde Meclisi idare het hangi bir sebeple ~irket:i.ıı 
ıe,bu ~ısfıyeı muamelA~~· veyahut devamını müzakere etmek üzre hey'eti 
umumtyerı da\·eı edebılır. Bu lçıımalarda ' u2 ncf ınııddedeki ni,abı içtima 
ve ekseriyet aranır. 

Doksan üçüncü madde ı\liıdıletiıı hitamı şirket nnıyesinin ıki sülü-
sünüa zayi olması veyahut maksadı şirketin hııı:ulu yı hu•tla ınıkanmın 
zevali. his,edar~n ade.dinin beşten ıı;;•tıra dü~mesL dıylnlerin talebi. şirket 
mukavelena.me~ınde bır. ><bebi .fesi? tarin. edilmiş İ•e oııım tahakkuku. şirke 
an dıp;cr hır wkeılc bırlcşme>1, şırketın ıflAs hallerinde meclısi idare hi<>e
daran hcy'eti umumiye.ini içtimu davet etme#;• mecburdur. J li,,,elcrin 
ınikcLm her nen: balijt olursa olsuo hı,;edarıınm k. rfe.>i işbu lçtinıaa davet 
olunacaklardır. işbu içtimalarda altmışıncı maddedeki nisabı içtima \'C 

ekseriyet aranılacaktır. Talnıı: . em;ali şirketin toptan fünıhtu lıakkında tasfiye 
memllrların• selt\luyeı itasını mütedair hcı 'eti umumiye kanrlannda 

tı3 neti nıaddedekı nisabı ek;eriyet aranır . 
Ooksan dorılüncü madde Fesih H ' in[i,ah iflAı;tn gayrı bir :<ebebe 

ınü.sıeniı i<e meclbi iılare birer hafta fasıla ile iıç defa ll!nat yapacaktır. 
Bu il:\nnameye şirket dayinlcrinin şirketteki hukukunu niliayet hlr cue 

zarfında bilwiıraeaa ispat etmeleı:ı lüzumo dercolıınur. Bir <enelUc müddetin 
meb'dci uçüncü ilinın tarihi inti~andır. 

Şayet meclisi idare hu ,·aıift:sini ifa ..:uncz. \t:)ıhut he} "ctiumumı)enin 
işbu e.'as mukavelenamedeki şerait dairesinde içtimaı iuıkAnı hasıl o[maısa 
~irketlc aldkadar her şahh mahkemeye müracaatla şirketin fesih , e tl<liy<
sini talep <t'llck hakkını hait.dir. Hey'eti umumfyecc !ttlha" olunsn mukar 
rerat alAkadı ·anca malum olmak üzre ilıln olunur. 

Doksan beşinci madde işbu e>as mııka\'elcııımede ınuhurcr müddetin 
hitamında veyahut her hrngi bir sebeple \'akrınden <'\'CI 'irketin feshine 
hey'eti uınumıycce karaı verildiği takdirde hey"eti ıımumiıe dr ı.sfi•cnin 
sureti icras.ını ft!spit 'f' bu muamclau ifa c<lect:k şlirtk dan 'r ~Urekllnın 

gayrisindene bir \·eıa bir kaç ıasfiy• memuru "" bunların ~el:ihiı etlerini tayin 
eder. Ve tasfiye mt·murlannııı münft:ridcn 'c)':t ınli~·temian hareket etme · 
leri haHında .iııihazı karar nl«. Hu husu>• mütedair brarlar te~dl \t 

ilan olunur. l ley'eci umumiyec~ tasfiye memurlan intihap edilm(· ;r,sc ta..;fh·c 
\'C?.aifi rneclis.i idare carafınd:ın ifa. olunur. 

• Doksan alancı madılc Tasfiye memurları vazifelerini Yekdigcrint· 
de' rt:demezlerse de baıı umur \'e rnuamelı\u mua,·ytnenin irasl için içlerin 
den birini veya bir kaçını veyahut bir şahsı ahan tevkil edebilirler. 

Doksan \edinci madde . Tasfi~e '."emurlan ~lılı:etin b:tşlHtnı~ olan 
umur ve muameltnı ikmal 'e ıntacil sel:Uu cttar olup tasfiyenin ic:ıhatından 
olmayan yrni ınnıunel~lerc J!,"İri~mekc;n_ ıncı11.11udurlar. (:iri tikleri taktirde 
hu muaınelattan ct:vellur t:dccck mc.s ulıyct ınUtc:'Clt.iilenc kendilerin . · . 

1 k. · · du T r· .ıımr · >ok:-ıuı se ızuıcı ma c..· as ıyc memurlarının tayini ile berab Li . 
'd · llh" · hi 1 1 · d erınec sı ı ırenın "'C ; ıyetı tam lU ur ısc c mürakiplerin , e?.aifi . . . .. 
·· · d 11 . . . · nazaretı ta.'.ihyc 

muddeııııce devam e er. ey eıı uınumıve şirketin me• ·ııdl . a· 
1 . .. . . · •' ı e zaman annda 

olduğu ~ıbl tasfiye esnasında dahı ıkıidar ve sellhired ta · · · . 
d.evam eder. Tasfiye memurlan he, "eti umumiye . k . mi mesınıh.ısıımalde 

. . . . . · ararı e ve ükumeıııı 
musJade,ııle ıırketı mebuhaııın huf..uk w seoedaı ve ·--hh .. d • 
· b . . . .... u at1n1n tan11mını vcva 

hır kısmını •.deh ıttırak olanı karnen di"er bir şirket d . d b'I ki · · ·. 
. . • & e e\ re c ı ece en gıbı 

her hangi hı- şırket ve ,ahsa da devrile mukabilind kA[f ·· . b. k . . . . e c~ı \eya ır · ısmı 
ıçın nakde \'eya bedelı tedt) c cdilmı, hisse senedab '" esham . h 'il 
'eya her hangi hir taviz alabilirler. 'e ıa " t 

Ilev-.ıi umumiıe her uman [jizum gorduP;ü takdirde memurlarını " 
ı s i~c.: \ e:t.a1iin1 ifa eden meclisi idare :iza..ı;ını azletmek ve yerlerine diğer 

... ını t;ı\İn ctnltk :- ci;lhl\ ... tİnı h:ıizdir · 

menkul ve gayri menkul emvali gene şirket şahsireü maneviye ine ait olup 
his;edaraııdan hiç hiri ışbu emvai üzerinde şalı.;! hlr bak iddia edemez. 
Tasfivenin devam eııl~ müddet 7.arfında hey'etı umumiyeyl tasfiye memur
ları \e müral.ıpln \'e lüzum gördü~ takdirde Ticaret VeUleti içıimu 
davet ederler. Bundan ba~ka serma\ci şirketin yiızde onunu temsil eden 
hisscdaran tanıfından tale[I ukuund3 tesffre memurlın veya ınOrakiplcr 
hey'cti unıumiycıi içtima , .• bunlar tarafından irae edilen hu~usıtı ruznameye 
ithal etmcve mechurılurlar. Tasfiye muamelab bir seneden fazlı devanı 
e)ledi~l takdirıle tı;fi ·e hey'cıi şirketin muaınelıı >e he>abaunı müheyyin 
tanzim cdecnp;i mevcudat ve müvaıene defteriyle bilançoyu tevdı etmek ve 
tasfiyenin ikmaline mani teşkil eden esbabı ırzeımek. üzre hey'eti umumlycfi 
i~'linııa dayeı edecektir. Tasfiye esnasında akdolunın hey'etl umumiye 
içıimalarına ait zabıınamelerin suret veya hultsalın muteber olmak için 
ı:ısfiye memurlarının im7.a:ını havi olması ~arttır. 

!>OKSAN IX)KUZU'.\'lf MADDE Şirl<etin hali ıasfiyede bulunduğu 
zamanlardı şirket namına tanılın olunacak bilcümle evrak >e senedııuı 
şirketi ilzam edebilmesi için ( hali ta ·fiyed<l bulunan Kayseri ~e civan 
elektrik Türk anonim şirketinin tasfive memurları ) ihare inin ilh·e.•iyle 
tasfiye memurları t.rafındııt imza edilme•i şarttır 

YCZl.' ('(' ,\l:\l>Dt: Şirketi münfe;ihanın We\'cUt düvumı tes\'lye 
edildikten \e infüıhın üçuncü illnından itilııren bir sene mürur ettikten 
sonra hi.~ ... c.:dının arasında Jıiı.selecine gilrt: taksim olunur. Ucflerlerden veya 
makbul ,alr \•e,ıikten dıiıı olıluklaıı anloşılan c~has rnahhfiılü mehublarlı 
isıifayi hakka da\'et edilirler • icabet etmİ\c~lerln \'C)l haklan henüz 
muhıelcfünfilı huluııanlann alacaklın muteber bır bankaya tevdi olunur. 

\~üz birinci mAddr Kanuna 'c ışbu esas mukavelename ahklmını 
mugayir hareket eden ıa.;fiye memuifan şürekly:ı 'e üçüııeü şahıslara nıüte
sel>ilen mes'ul olacakları gihi tı\İn 'c. istihuı.m ettikleri eşha<ın bu kabil 
mııameleleriııder dahi kezıılık •ı nl veçhılc nıe;; ul olacoklardır. 

Yüç ikinci madd• ' 'afla 'cl<Aleıi şirketin esas mııkıvelenan . d 
h kk nd ..... .. . d 1e,ın en 

müıevellic husıı>at a ı • şı..eı u~erın e mürakaht hakkını haizdir. 
Yüz üı·uncü ınıdde Sırkeı fesıh , .• tasfircsine mtıted·. h , . . ·ı · 1 ·ı . aır ey <tı umu -mi:-e n1uk:irreratı ı:.ıcı ı t caretc ceı.:çı ve ilan olunur .. 

J)okuzuncu Fasıl 
\leı,:ı<ldı matcferrika 

\.ÜT. d<ırdüncu ıııadJe Sırketin gerek f 1. ·rk aa ıyet \e gerek wfi~esi esna 
sında ~ı cı umuruna ınutaallik ol·-•· · k ·ı . 

dd- d k 'h · ı ~"" şır tt ı e hı sedaran ıırasındı 
tah~ us e e~e ı ıı Uat ~ırket merkezinin hulund --L 

ahk~ı kanunıre c ıefık:uı hallii fa~lolunur. UP;ü manıl mıhaklminde 
~irket umııruıın alı olarak hı·s · e-'-- l . d d > uırraıı >tynın taba d .. · di · k · 

hukukuna mües.ir olaca~ 'h ·ı•f • h . . u.s e P şır eıın 
clu .. u mahal mahk 1 . ı tı • ın alll dahı keznlık şirket merzinin bulun-

F- eme erıııe aittir. 
Bu kabl( bir ihtilAfın . h h 1. . . . . . . zu uru a ındt mnhkemeyt mllracaıt et:ıııif olan 

hi»c~ ~ıı~ı't. mcıleztniıı lıuluııduıı;u mahalde her f(Ona ıeligaıı ksnunlvenın 
ıfa" .•.çın hır ıkamct~:Uıı kanuni intihap \ e iraeslne mecburdur. · 

d' uz "~inci ınodd• ller han~! bir hisscılar şirkedn umuru "" muanıe!A
tııı . a ~cırılu~iı hir yo[,uzlııktan dolayi şirket mümessilleri veya onlardan 
hırı ."le) hınc do~rudan dojtrıırn \e ferden ikamei dava edemeı . 

-\~~,., . ': Elli üçüncü ) madde ahkamına ıe\"fikaıı ikamei dava olunabilir. 
'ı uz _ altıncı madıle Şirket i,bu esa. muka\'elenımeyi tadeıtirerek talep 

eılccek. !~»cdarlara ita eıliyeco~i gibi elli nüsha<ını bir defa•·• mahsıı.< olmak 
uzre l ıcareı veklfttine irsal edecektir. 

Yüz yedinci madde - Şirket istanstik idare•ınce ita kılınacak numune
sine tevfikan htr sf,ne mu;ımelaıına d.ir hir istatistik ceı,·eli ıanıım , .• \'tkt· 

!ete takdim evliyecektir. 
\"üz ~tkiziuCi madde )irk.etin bilumum mcnıurın \ ' C miiı.ıtıhdimini 

hakkında imtlyazname ahk~mı tatbik edilecektir. 

Yüz dukuzuncu madde Kanuna n işbu e;as mukavelename ahkimına 
muga} ir \'C feshi ılrketi nıııcip ~h,·alin tahakkukunda Nafıa vektleti tarafından 
fesih davası ikame olunur. 

imzalar: Mehıi zade doktor Halit \1azhar. Salah zade Ahmet Hilmı. 
\laylıe\°i l'.ade Mehmet, lmaın zade R.aşlt., Kayseri belediy«i namını ibra 

rahim S(•fa, Can~ollı 7.ade Om r l"e•r.i, Hacı Bekir 7.ade Abdullah. HıL1 
\'uh ınde \lehmet, ilacı Ham:ıza n de :\lu.a. Sarıçzade Hıc.ı Muharrem. 
Taş.çı zade meh"'.eı. Ra~mt Ta zade Ömer Hulusi. Kınş zade Talat, 
Ktııp zade ' uh .:'\acı. ( •Oncu 7.ade hmeL (:Özüm zade Sıit. . lehter ?.ade 

• Osman, \fohtdd1> zade Emin, Yedekçi 7.ade Hüseyin .\\ni heyler n efen 
diler namlarına vekilleri H' a: c ı lerd• n Çan~all zade. Halit Fevzi 

11\-tZA 

sinemasında 
Zengin ve miıkemmel pro-

gramını ı;öriınüz. 

Volgat Volgat 
YC l'OL.\!'IBGRI tarafından 

l..Aşk Dilencileri -İvan Mosjoukine 

Çarın 
YAVERİ 

filminde 

Piyınko müdürlür;ünden: (~00,0l.lO) 
tane ~zı taahhüt 'erakast ve (50) 
tanede mıilcttişlik ta1imıtnamesl has
anlacaktır, talip olacakların pcı· ak. 
çeleri ile beraber Şuhatın on ikincı 
Salı günü ~ut on beşte piyanko 
mildürlüj!;ünde müteşekkil mübayiaı 

komsiyonunı müracaatları. Piıanko 

müdüriyyeıi hiruısının alı katında 

vaptınlacak olan ıakrihen ( 1500 ) 
kilo demir ıinlarıların beher kilom 

imal 'o yerine konulma.k dahil oldu
ıtu halde yirmi beş ğuru,ıa talihi 
uhde;indedir tenzil etmek i.teyen
lerin Şubaan on iltincı Salı ıtuııu 

sut on beşte mübaylat kom honun• 
müracaaılan ilAıı olumır. 

,,-~ Meşhur 4 , 

KONTINEN'fAI, 1 
Yazı Makines'. 

Hııyııelıniltıl rakkaıııh• ırı 
havi oluıı Ti'ııl ,.,. l .iıliıı lıu. 

rufatlı ya;a ınakim·ı ·ı iııiı r••ı 
m:ikemmelidiı. 

Nuva Bronsovİ!!:ı 

Heyneımıl,•\ ı :ıkkamlııı· 

ıyi hisap makiııesi ıılııp ıııu 
teatdit haııkalar v~ ıııalı ırı ı'ı 
esRiseleı tarafıııılaıı k•ıll:uıı: 
maktadır. 

Gıı.yel 'ajilaııı oldtı~ıı İı'ııı 
kat'yen lwJztılıııaz. 
TÜRKİYE Gl'MHl'HYE. 
Tİ YEG. ı "E DEPOSU 

A. Horıı~tayıı K11mpanyası 
Hı:ıvoi::lu TPkkP. raddıı,i 

,\Ll'fNCf FASfL 
1 le •.tlıntı . cncviye - \k\t·ııo t dcfıc - ı 

11110 ·cı \1 \f)IJI<: Sirker ~ s !le he.al İ\c.sı •lnu~u;anmin 
1 1 ,, .. 

Keza. ra;o;fiyt c ... na ... tnlİ:t ht'_\."cti tınıanıhe ta:-fiye ıneınurlannın rck.Jifi uzc 

1 
riııc fc,hı ,irkeı hakk1Hda enelce ittihaz edılmii olan kaf'Jnn ihtalile tasfiı< 
ınl·murl.ınnııı el;\hi)1.:t1cnııe ııihayet lcrcrek venidt>n bir ınf'clist idare \•c 

j mutal.ıp intihap l'dcbilır Bu takdirde esih kararından ;• nra hi<>edaranıı-

icra \Ckillerı hey eıııun 9 lıaı.ıran Q2ı< ıanhli l~'tlnıaında ta'"P ıe 
tiabul huyurulup Türkiıc Ciım uriyeti riyasetinin ta<tikı Ali. ıne iktıraıı eden 

-Kıseri ve ci• arı r:l•ktirik Turk anonim şirketi. nln i~hu esas mukaveleııa 
mesi ta'tik kılındı. 4 ~ 8 • Q28 

'J'içareı müdiri um~mlsi lkt1>at vekili 

· 583 ı ııııııı·o 
Tiırkro hııruf::ıtlı Kontiuerı 

ıuıal_ yazı ıııak!rıl'lerinin yen• 
Lfltuı alfahr.mıw gı.ire dtıği · . . . . 



~ıJLLIYl<:T, PAZAH tll \J UAT 

Faydalı bilgiler 
Gıırlp bir makin• 

Amerikan Dar ü l
fünunu muallimlerin
den A1r Atarston bir 
n1akina icat etm;ştir . 

Bu makina ha yağı 
kan tazyıkını ölçen 
makinava müşabih bir 

" 
rılettir. Saat kadranı 
gibi kadr<ı nında nnı

ayyen dereceler vardır. l""l ,··· ··ı :.".· ...... Dı"ndı" hemşerı·ı .A .. ,,,,.,,, ,,,,, ... !"!! LI ..,.. ~ · ::::i~~~ ~Uli ~ 
ıı:;: Bu alet mahkeme 

huzurunda şahitlige 
gelenlere tat!_Jik edikli

ırn: ği za nı=1n ibresi filan 

ı··.:: 

Li• 
f 
!:; 

' 

S )ğul·lar basınca esnaf kabardı, 
L al.nna, pırasa bindi henışeri! 
Cehirnde bir yarın1 lir:ılık Yardı, 
O da korkusundan sin<li henışeril ı::.: ve falan rakanıın üze-

: j 
: :: 

Etin ol, ka~ını hele hiç sornıa, 
Pazarlık edipte çeneni yornıa, 
Vakıa hoş ol.ır bol etli dolnıa, 
Yanında kızarn1ış hindi hernşeril 

:!;;. rine geldiğine nazan1n 
~t" Ş'lhidin (loğru veya ya
r;~" lan s5Yledi,bri anfrş·lı
fü::i yornıı: ş. 

Fakat şimdiye kadar 
iUil! 

Kô ·ııürcü çu!Juğu tüttürür gider, 
~ofor borusunu öttürür g!<ler, 
Bakkal müşteriye yutturur gider, 
Hesabı hem ister şinıdi hemş~ril 

mu hiç bir n1a hkeme bu 
~:~ aleti Ş'.lhitlere t ;l thil< 
,,,. etnıekt:esaret ; ni !_r .»te
i:i~ renıenı :ş. Bu ak·ti sace 
mm ınah kemelerde değ i l 

Bu kara kış h5vle uz~rsa yandık, ~~· 
ı Haval:ır hep ka"rar gidecek sandık, f~~ 

-· -~ Dua edelim de düzelsin artık, r · 
. ;! Hocan1!z <lesin: «Kar, din<li hemş~ri!)) i 
. i ı\ 1. s. r,. 
u ..... 1 ~T~L~il iilllill1 m~Ill r:Itill ir:flffiM f.1ffi1!i :::J? ~0~ 1€~~ ~;;~::~ e:'- (] 

Bize para vermek istiyorlar 

--

r 

l ....__ __ _ • 

Esl·i devirde hukumet sıkıştığı vakit 
A \'rup:•dan borç para bulnıak için nazırlar 
!·anı kapı dolf'ş•rlardı 

Şiındi Ecneb! .er bize para vermek istiyorlar. 
S:>n (~efrı Alnıan ve feleınenk ban k~ larından 
n1ürekk p bir hey'et bize 50 milyon lira borç 
verınek teklif ediyor. 

Bıı v:ılı ı • eyyııhı öldümıek i~tiyoı·. Seyy:ılı saklı, nere
dedir lııı ırııl 

ha vatta bütün tanıdık
la;ını?l'n tatbik ede•.:ek 
olursak kinıse kin1senin 
yüzüne bakan1az. -----·-- --

Güller 
Hüseyin Heyi Fer

hunda Hanın1 çava 
davet etınişti. O V'a
kit Hüseyn Bey Fer 
hun<le Ha:ıınıa çiçek 
getireceğini zının-.:n 
anlattı. Ferhunde Ha
nın1 b:>yle bir şeye lü
zu:n olmadığını söyle
di. Fakat 1 lüseyn Bey 
Israr edince davana-

~ 

ma<lı: 

- Peki dedi, ben k?ç 
yaşındaysanı o kadar 
karanfil yollayın 1 

Hüseyn Bey çiçekçi
ye gitti: 

- Bana yirn1İ beş 
tane karanfil ! 

Dedi ve çıktı. Hüse
yn Bey dükanı terk 
edince usta buketi ha·· 
zırlayan çırağa se::slen
<li : 

- Hüseyn Bey her 
zaman müşterinıizdir. 
zararı Yok on karanfil 
daha fil'zla koy ! 
Utsanın bu işgüzarlı

ğı Ferhunda Hanın11 
otuz beş yaşında yap
m•ştı. 

l{adın hiç bir şeyden 
haberi olnuyan Hüse
yn Beyin bu kabalı
ğına kızdı ve bir daha 
yüzüne bakmadı. 

Teehhur 

- Ne o Sacide senin 
evlenme mes'elesi ne 
oldu? 

-Biraz teehhure oğ
radı. 

-Neden? 
-Nışanlım başl<a bi-

riyle evlendi. Fakat 
şimdiki izdivaçların 
önırü n1alunı. Onun 
için ben daha ünıidi 
kesmedim. 

Evci zaman içinde: 

Bektaşi ile Hoca hikayesi 
Bir Hoca ile bir Bek· Hoca: 

tcışi dervişi yol arkada- - Canım demiş AI-
şı olnıuşlar. Hocanın laha emanet etsene. 
bir beygiri, derv:şin de Gt'.'ınaha giriyorsun. 
bir merkebi varmış. Bektaşi aldırnıamış. 
Akşam üzeri bir çayır- Yatup uyumuşlar. Er
lık yere vararak geceyi tcsi sabah bakınışlarki, 
orada geçirrneğe kanır Hocanın beygiri mey
Vl'l"mişler. l'yku zanıa- <landa olmadığı halde 
ııı gelince Hoca: Bektaşinin merkebi 

- Yarabbi demiş, otlayıp duruyor. Bu 
beygirinıi sHna enı:-ıı:ıet hali goren hoca hay
ett · m, sen sakla, bekle. retle: 

Bekt:ışi de: 
· b - '{ahu bu nasıl ş~y - Ş y iııı c'em ! Ş, c-

ninı 111t.rkebi de sen denıiş hizin1 Allaha 
b ide! emanet ettiğin1iz bey
~--...... -~!!!"!!!!!".'!'!!!!!' 1 gir git ti! 
Hac-ı Rıfat- n~rviş. Hocaya uzak

tan kıs kıs g-ü }erek 
Efendi uzun kulağı okşarn1ış 

k Hocanın hala beygiri 
ayıp buluruın ümidile şura-

Evkafta 30 sel"!elik ya buraya b:ış vurdu
hir menıur llacı RLfat ğuııu görünce: 
Efendi vardı. - Nafile arama 

Bu adanı tipinin ilk deın ;ş, Allahın kulu 
ı.,rü nü d<>İreye geldi sade sen değilsinya 
nıarşını aldı. beygi-rini bf'şka kuluna 

Fatihte Drrğnan 
mahallesindeki c v ine 
,gitmek üzere veznedar 
i brahim Efendiyle 
hera ber yola çıktı. 
Darüşşafaka önünde 
İbrahim Efendiden 
ayrı leh. 

O dakikadan itibaren 
Rıfat Efendi kayboldu. 
Ne evine g'tm:ş, ne de 

vazifesi başına gelm:ştir 

O Cadde baştan 
baş'l tenıizlenmiş, fakat 
Rıfat Efendinin cese
dine tesadüf edilnıe
miştir. Rifat elendi 
ne oldu? 

vernıiş ölnıah. Ama 
bizinı şeyhin bir tek 
dervişi var, o da ben! .. 

Ne mutlu ölene . 

l{adılardan biri, na
maz kılnıadığı şer'an 
had lazım geldiği için 
huzuruna getirilen bir 
adama İslamLn şartla
rını, oruç, haç zekfıt 
bahislerini sorup ta hiç 
biride doğru cevap al
n1ay!nca kızn ış: 

- Be adanı deıniş, 
uamaz kılnıazsın, İsla
mın ş'lrtlarını bilınez
s in, oruç nedir, hac 
kin1lere farz olur, zekat 
nasıl verilir bir bilen-
den öğrenmenıiŞ"in. Ya 
senin bu dünyada Alla
ha, kula yarar n~yin 
var? 

- Gayet mükemmel 
ölü yıkarım. 

-Pek ala, o halde 
1 söyle bakalım, ölüyü 
1 yıkayıp tabuta koyduk. 

tan sonra kulr ğ na bir 
şey söylersin nt:<lir o? 

- Ölüye<( Ne devlet ki 
öldün de ş~hrinıiz ka
dısıntn sogu suallerın
den kurtuldun» derin1. 
dem;ş. 

Sahici eşek gibi 

Ha:>an Efendi n1isafir
liğe gitn1iş~i. davetliler 
arasında hcşuna giden 
küçük bir çocuk gördü 
ve dizlerine alıp hoplat
nıağa h<>şladı: B:>yle, 
bir müddet lıoplatıp 
sıçrattıktan sonra sor- ' 
ud: 

- Nasıl yavrum bu 
oyun hoşına gitti nıi? 
. Çocuk gü ki ü ve cev~· p 
verdi: 

- Hoşuma gitti ama, 
sahici eşek ~·ibi zıplata" 
nııyorsun. 

• 

Donmayan kalmadı! 

Soğuk sıfır<len aşağı düşünce evvela bar
daktaki sular dondu. 

(:eceyi açıl<ta .l{eçİren İnsanlar dondu. 

Bu sabah birde baktıkki negôrelim, 
Haliç donmuş . 

Bu gidişle galiba 
yürüyerek gideceğiz? 

Üsküdara tıpış tıpış 

Fakatşu ~ğ~nıediğiniz l~hananın okkası 
(40) kuruşa binince, dehşetten hepinıiz donduk 
kaldık. 

r m ·ı ·· · · K•~a"ai ~ ~-~ ... r çil 
P ...... SW'U O U ib NU U U~U U Lt 

Kızak Eylenceleri 
Kışın gençler ve çocul\.lar 

için en tatlı eylencelerincren 
biri kızaktır. 
Yokuşlarda lazak ka. an 

çocuklara tesadüf ediyoruz. 
Fakat Avrupalılar bunu şe

hir içinde yapmazlar. Büyük 
kızaklarla Dağlara giderler 
orada gülüşe oynaşa eylenir-
1 er. Yalnız dikkat edilmezse 
l<ızak lcaymak çolc telılikeli 
bir şevdir. Insaı1111 kolu bacağı 
Kırılabilir. On un için gayet 
ih ti yatlı davranmalıdır. 



.Ca prlllNIİırt eb rıya t&k.lıt 

edilirler. 

't'al<lit.lennden sakınmak ıçııı ılıı.ima 

kirmızı bandırollu 

ve .'Bopet" marka.h hakıki 

ambalijuıa dikkat v• 
digeı-lerinı J'edde<lııtıı • 

,............ iill-ll!Iİİİİİ;;;:iİ .... iiiii:i:'İ ..... lm!! 1 10-17 11\art 1929 zartıııdakı 

: Viyana beynelmilel sergisini 
%iıarct cdioi' !\\1upanm crı mülcmmcl mul>n-ııat meı:keıiılir Bütlııı 

\\u;tıma ;cıı~ı;i ile A\"111(Wllll en mühim del'icdcri tarafından :.engiıı 
ve pek miihim mt .. herlcrle temsil olunmaktadır. lıi ve unır. mal >atm 
:ılmak. i.,in ı cglnc fm»tlll'. Ta!>ilat :\wSturya stf:ırrtlune.incc ahntıbilir. 
lsımlıul l'iyana (,>;of)• tarikiyle) üçiiı>Cü>ınıio7.imct \C avdet bilcti,1:?2,10) 
1,-, erin% lir~dır. lli.ni~li. ,·arokal"". mümc;>il~ falırileribulunanGalaıx ve ı 

~ ı l'cragaıas karşı;ınd•Li :-<ata •e~-alut ıd.ırcbMe>ınden alınıhılır. 

M 
1 
' 

l ... - <,;ok zayıf, lı:aıısa ve iştfhasız.dırlar. 
DoktCJI' -- Ne için bir şişe olsıuı PERTEV ŞURUBU içinıııediniL 

lstanbul mıntakası Maadin 
mühendisliğinden: 

l.pı1rta vilovetinin Keçiborlu nalıivc:-ındc IJ\Jn olup hiıkumct mnlı ıılaıı 
1,tikün mıdenile fabıika.,ınm. 

l - maden m.tlıalllnde >vndıl \e tetlukar icca.,ı 'c oıadentn jeolojik 
'c tnpoğırafık hıırıt:ııı muotuamasının tersimi için hir sene mühlet ita 
cdile~-el..tir. Ancıık bu mühlet y,•rfında ppılacak ımeliysı "" makine için 
ı;ıı;art "l•rak '.!0,000 lıin lira ,;adı muktmdir. 

'2 ,·etilen bir sene muhletin inkıusından eı el t ıiktm•ı bedellerinirı 
•.;>nıamı t•lı•il cdilmi; olmık şartiyle) 400.000 bin liralık hir Türk ı\nooim 
Sirkcti te.-i · olunaraL. madenin dem m~ruttıır. 

,) - Şirl;ctin tt;ililinden itibaren üç av 7.ırliııcLı füC•cut fabrika t.ır.tCer· 
nin t~ldl edece~ hlr ehlihibrenin tespit cdecqti bedel mukahilinde Sirk:ct 
tarafınd:m l<tim f'lnn•cak ve bu bedel peşinen teı>viye t'llilcccktir 

'- - lküıci :-ene içınc.lc i'°lclmc için ihzııri aıncliyat11 iUtidıır cdilcccf~ ve 
hu ·nenin ııih•ı erinde f~bu ihzari ameliyat iın:ıllr.ı mtuı1Ş<:rete mü:-3it 
ol•bilecek derecede ikrilcmİi bulunacaktır. · 

~ · Üçilncü •ene zorfında ıı,;garl 3000 >< mütc;ıkip <enc!crdc tk kc1.alik 
"g•ri 4:i00 ton musaffa Küküıt çıkml•cakor. 

h • i~hu ihuıın hıtanııoda ınıden uhde .. indc La"-arür cdcu talibin taıtıint 
edilecek muka~cle \e ~artnamelerin imzasından \C ih:ılC)i amir kararname· 
nın teıt<>indcn imtina '"' y hııt bade! ihale şartname ,.c muknelenaıne 
JıJJin:ıın• tiaı ct•izliıı;i h:ıfiod~ irat k.tytı edilmek Ul'.ttC tvliUı bankalmfm 
ı luımış t0.000 Enılık kefalet mektubunun iıa.ı urctiylc ibale,ı bbil oldu· 
oı;un<im tıhblerin kapalı 7~rflı 28 Şub't 1929 tarihine mü>aclif Per;cmbe 
·üniı ur 15 ~c kadar li<tb&t vekilcti maden i len umum müdürliigünc 

·nw-acaat eylemeleri il.in olilnur. 

•• 1 ltıncı büyük 
tayyare piyankosu§ 

,-

.. 

RESİMLİ 
•• 

PER.~ ·MBE 

haber Uç mühı 
Babı Ali bu nıemleketin hüt ün 

1\ 

Babı Alinin 
• •• • • 
ıç yuzu 

Ne olmak 
istersiniz? 

esrar.nı içinde saklıyan bir 
Resiınli Perst:mbe siıudi'e . . -

·erdir. 
!·adar 

mektunı kalmış olan bu esrarın üze-
A 

rindeki perde:i kaldıracak ·e. Babı li-
nin içvüzünü nıeydana çıkaracaktır. 

" 

sini n~redecektir. 

Hangi ınesleğe girnıek istersiniz? 
Kararınızı vermeden e\'Yel Resin1li 
Perşeınbede her ınesleğin en salahi
yettar adan1Jarı tarafından verilen 
maICınıatt okuyunuz. 

Bu hafta RESİMLİ PERŞEMBE okuyunuz. 

1 EMV Lİ METRU EiLA ATI 
~mıi 

Topbpı Karabali 
il Veztl'~I 

S<.ık:ığı 

Ç~mc 
.\{e hane 

ıo.~ 

~ -l'Yl 

C\ 

lcıın lıra 

ı;o scne\İ 

100 r 
• 

tahtında duH n 
E~ı \ınbcr Pa.tırmacı ,'i e1 

" ., ,, .l • 
Burgn. ada 1 liri to,; \leudık ;;.{6 • 
Kadıkiir ı :aferJğa lı.mir 4T • 
r .angıı l\üıl.:çiıb-.. • eni mali il 1 ş • 
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40 ~ri 
flallda e•.ıi&fı muharrer cınlal,.iıı <ı·'.?-929 tarihin rııUS:ıdif cumınesi ~unu ~ut 15 da JllY.arlı •urcıılc ılı2.ldcri 

mukarrerdir. Talıplcıiu emmi< ITil'trukr iCAf komis}ODtına müraca:ıt • lemelerı •• • '·41ııt14mda sadrı eş •ık kü;;uk Sait ı>cı~:ı l,;onı~rn< O· f 1·12-•ı2<:ı tarilıin~ ruu;adı( ııaz.r 'e pazaru:s.I ı;.wıknndc 
saat l ık zikıı·nİeı cşyuı miiıcnc, 'i:ı hi 1mü?•vede ;ınl•r3~tıı. Taliplerin m3lıalli >atış komint>lltına mur.caat 

cvlcmelcrı. 
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İstanbul Tramvay Şirketi'! 
· Evkat 'rarifesi 

H&lttAZ&N SER st 
ı O:l9 ne i ,ııh;ıtın r ı iııd JIUl'l -le• itibardı 

No Uırinc 
3 brckc !ı ret< • Hutut Hareket 1 

.1 o ıı,Jo _4,1 ı 
fJ • .,<Y!,. 21,.35 

1 ı ııdcn l ıı.,ele 
1 'iunddcn· 'i,lıve 10 Şlsll-fünel 

- ::ıo.~o • 11 Tatavla-Tilnel 1 'fata\i:ıcbn Tun k 
1 Tünelden Tata\ lıja '.?I 

~J,Jtı 

~4, .: 
.m 
'.a . m 

12 Harblye-Fatfh ı r.. :.-JH ~~<b\ee 

, .. 
ı_ 

15 Taksim· 'lrkecl 1 1' . den :ırkcoiıe 
l · ecidcıı 'fobime 

ı, tı,09 

lı,l 1) 

7,10 
.J.ı 

s a· 
Jff 

2. <ll 

~44-

-~ .. )~ 
!().. l( 

·-• -,,,_ 
ıo ı. l ' 16 M da-Bayezit 1 bç dan l\a •zıtc 

T 1 Ba\ezııten YI çka>a ~ ..!4 :-,4 .ı. 1 

l Tak lm-Fatth { Tal.:sım ~-Fatihe 
l ten ['aksime 

• ,.4fı 1(J/)1 
~ 19,4. 

19 1
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!I ~ 
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f!Wekten·E:minunune s· 
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1
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Bebd<tcn· lür:ıko~e J'> 
Karaloydcıı -1\d.>eğc 
llcbektcn U ·iktıı• 

23 Ortaköy-Aksaray{ Oıtako,deo · =aıa ıır 
Atsaraı'\laıı·O öre !!I' 
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, LEMUAH '/.ı 1>1': Bil L 
DEHLER E .1AHDl1'f-

1.AHl \'APURL \Hl 
E"rı "' Lıık l :ıı deniz l'ıı · 
;;ı Yolrulann her Tıırlu isti 

ralı tlanııı temin edilnıi~ ol:u 

M"}} t ·aporu 10 
ı e ~uhat 

Pazar :ı:r :~;~ı~i 
Sirkeci rıhtııoından s11reti 
kafiyede (7,oııgııldak, lıır.bo
lıı • ~inop, : msı.m, Oniu • 
(.. '[' lı' l" ııresou , ra ııoı1 • .ım 

ve Hope ) ye ııziırıı>l ve 

avdl'I ~l..1ie. 
Biletler Vnııurda w 'ı•ıili r. 
J\fıı ı acaal ıııalıali: i. t:ıolıl 

Balık113r.arı rt•ıı ı ıicarel han. 
Telefon istarıhul 1154 

rYELKENCİ 
VAPURLAH l 

KARA nP.Nl7. PO."rı\sı 

ANADOLU 

gunu a4amı Sirleci. nhtımmdan 
ıarckctle ooırıı i'.on~dak. lncbolu. 
S;ını.;wı. Ordu, Gin.'SOO, Trabzon. 

urmcnc. ( )f ,.c Ri·1.eyc ~iı.lecektir. 
Tnfsillt için Sirl<cc.ide \1e;adet 

ham itti. alinde )·clkcnci hanında 
k!in acentuını m ·ra t ·ı· 1 - " e11a • e • 

1 lstaııbul 151:; 

İlan 

«AD L ER· 
YAZI MAKINASI 

(Adler.> ın ufki hurufıtt tipi 
lınti~ azi munha.,ircn AllL El' 
yazı mııkina ına mıılnti hir 
hu.<u>ır ttir. 

Ar.m bulunduğu kutl.ir çok 
kopynlıır çıkıırılahilir. lldd:ıet 
dayanır ilk yazı ınakinıı: ı, 
1 HQ!I ~ncoindc ,\l)L~:R r4 1ı 

riwı t~rafındaıı imal ıılunmıı~
tur. ili.tun tlıinyadn ,lbO,OOıı 
makinıı . tılnıı~nr. Tiirkiye 
vekil umumili~: 1-ranhıı!, ( ; 11ı:ı 
ta Voyvoda han ·o r. ıo 
Posu kııtu.•u. Calw. 4H Anı: 
dolo vılarctlcn için cı ı arcntolıkbr 
'c seı) ar meıııuıfu •rtnı\Clr 

Da.röl':ıceı~ miıdüriyctlndcıı· 
llartil°ftL7.eYe muktazl dıı-vıt 

kartonu ,.e levazımı kırta lyenın 
kapıılızıırf u. uliyk mllrıakasası 
!l mart <ı'.!<I ~,ılı l!'ıitıu aat ıın 

diirttc iı:ra t:tlik~cktir. Talip olıtıı 

lann yli7.de redi huçul\ nbhc· 
tinde tı:min~t akçeleriylt mur:ıcıı 
11tları. 

çüncü kol ordu 
ilan atı 

Yeni tertip Yeni plan ı 

§
~ l. ci keşide 1 l Şubattadır _ 

ikramiyeler: Ura 

B~l.ıda Cl•3 ı muharrer emlakin !lir sene oıuddct , .• muşohcre •uretile iare alı< oiunm.ak uue ~I - 2 ·9'~'9 
ı:anhinc m~if l'rf~-mhc ~inu ,,,.1 ı:; de ihaleleri ımık:atrtrdlr t•liblerln Ernı•ali metruke icar kumi Jımwııı 
müncut crlcmelcri. 

günü 
rapıl· 

N'cfa•ctik manır ~ 

İSTAFİLİNA 

ı ı Şuba.t Pazartesi 
_ I Trııbzon birinci posta ı 

ll DERSUK ..... mıyacaktır. 
BiR KURS -----------

·* Aleni münakasaya kunulaıı 
7500 çiFt yün çonıba verilcıı 

'on fiatlar h .. ddütidalde gorul 
mediğinden I 'l ~bat<l2ııtarihine 

musadif salı gunü • at nn da 
ihııle;i icra edilme ıizrc talihi 
uhdesinde hulunduğundau teı 1.1 

lat1a talıp ol:ınlanl nn } e' mi ih.ı 
lede şartnamede yazılı olan ek 

ildckt tcm'natlarile kombyonunn.z· 

' 30.0J'.l == 
ı::= 1800) = 
= 15.')){) ~ 
=::: 1200) s= 

10.'}JO ~ 
:= MUk6fat: 10.000 ===: 

Lütfen Dikkat ed 'n lz: 
- ttı. seneki Tay re piyankfuu imli 'c l.ııd •kilenn en = 
::::= zctı~ınidir.ÇL ü: 
= := 1 1(),(){X)lira 'e J;ıha \uk rı hu~uk ikr: mı) der ge\-en = 

\l:ırk. lı rakımızı bundan lıo> 1 

'f ürk "ÜZÜM,, Rakısı 
·amile taktım cdeccjtiı 

(;aııra: l•.,wcni k!isc<ı <obj!;ı ,l( 3.): 

.... Uc lolıın 2772 

Evkaf müdürlügün 

Telefon 

_ . 'l~ ı lnı 3-tanc illi.Bu ~nr 5,,tir.'-5abet• o:'artmtştır. 
- 2 Umu 'kramlye adedi: C:eçen :cncki ke. l.anlıur n len fakulıo· içın :1lıııa~:ık alltı ıı )C k:i, ılı zarf 
_ ,; lclcrdc .alnız ~2.(XX) ıdL llu >Cnc tıırn 3.90).dıır' _ ıı-ıılilc nı n•k .. ~a ,:ız l'tlikrck t' ırtın altmcı , r · n h:ı gııniı iha. 

L mum i .ıhct ilıti J, de tam:• .95(rani iki mi Ji )arcmışttr. = ı i icra l'<lilecc!tinden talip t laııl .. nıı ~craiti :uılam:ık ı.ae lcv:v.ım 
_ 3- iy nko yüzünden zengin oanla n - ıJarcsine '" ih k gunı.ı de idar,· uıcum~niııc muracatl:ırı. 

adedi bu sene geçen senenin tam iki ----------------------

,Tul!! ıı ;.l~füiıı~ir]IDİlıRıımmmmnıı~ıınımmının nııii :~::~~:~~=~=kıer baş 
ı...-:::iiİl""'DİKKAT Darülbedayi 

L'~ırlıı •tnk \lalul Gui ~i,esı) l'C'pcbaşı tı, aırn•u Lı im ~aın 
Jcn üç t;trnrc ph nnk<• hllcti ~lan >J•t !!l.:JO cla 

nı.i~lcrilc.:rinc hit adet gazi ~i~·:Jrası l't} r.e Jıanun 
lu:am eder. Calau karaWy c>ki boNl 
ı. nı \~rn ,,,14 t iitıı c cliı~k n ı . ı,omcdi ,] perde 

btanlıııl Cıımrııklı:ri ha~ müdiirluk dairı:oi çatı kııtının paaulıkla 

tamiri mııkarıudır. Talıplı:rin ha,, müdıirliıktı: mevcut keşif \ c 

şartııanıc:lı:ıiııı: ittila husuliylc beraber teminat evrakını miıı.teshibcn 

14-2-4)20 l'Cricmlıc giıııü on dilı'ttc mııdurliıktek i komisyonıı 

miirııcaaıları . 

BERLITZ Vakit gaip etmemek 
ıçın 

~ . mektebinde 

U
=cb. m ckctte Uir muddct 
bulunmığa nnıadildır. \'e hatça 

ıblwı cheııilir 

• 

Bc}Oilı> ol56 l ıık!Al caddesi 

Opemor 

HALİL SEZAİ 
BASUR l\'lE~IELERİ 

Fı>tiil \ e sır~cafarı wmcln lı .me
livatsız elektrikle tcda,, \C lıikumle 

:unelirnti lcı:ı eder. Uğ!roeo • onra 
Divan ol -\c ILıuı:ıın ·o. .ıo 

l',' dar tr. :nvarl r ndan: 
miıhim rıır. makao 'c mı~ 

fcrkik demir malzeme \C tuna :i 
hat malıemc.i :ılınaı.:;ıktır. c 

nameler YC saire ('sklıd;ınfa ırkct 
merkezinden 2 lira mukabilinde 
alınabilir. Teklifler 14 mart pcr
$COmc >aat onl~e t,atfar kabul 
edilir, 

l'aarlı~1u , erdit;ı U5411ç 'c gar· 
bctıirdiğı zaman bıschile mağıızaını-
7.in umum d1trelcrinde 1 Subman 

itı'baren 

~laktu fiat 
L sulıinıi tathika b landıgını ahalıi 

n1uhlcrcm<.;nin cnz:ırı ıtlıuna \"B.7.olunur. 
Kadın u ulceklerc m;ıh u • < fi 

'u~ lngill7. 1-umn !Jrımızın fevkalade-

lı'ini \C kat'i ·en raknbrt knbul etmez 
c un hatlarını takdiı eden muhterem 

musterllerimız lıu ıısııl" de kendi 
lehlerine )Cnt bir menfaat ıclal1ti 
ctlcccll•rini *tiphc etme oruz. Gala· 
tallı Karaküyd 1'0[ll'tllar c:ıdd iıtde 

tlıı h:ızır lıulunmalın il.in oluııur 
* l'nrkı fian taahiidunu ıfa ede 

ıniren mutaalıidc ait 'llmak ııuc 
ııltmq altı hin kllo pirincin mu 

lmyaa.'t <ılcnl munakıı ya knı 
muştur. lbak,ı 2 Tart •)2<ı tu•ı 
hine mu adif pazar gunu , ıa 
on dorttc komi yonumuz mw..ı 
Jcdı.: :-al onunda 1 ~pıl:ıc:ıkcır ·ı ıı 

!iplerin şıırtnarn sureı" m ıd 

d:ıkal ~nı 'li i ku~ mokalıı 
Bebek Tı:ımva' bn tcı·akkuf mahalmdc . d k . _.,_ al 
S l 

lın e om1>)onumuaıan m 1 1 
numero n 

TA YIHM.ı\N İn<rifiz ku- \C p!\m ve >aatl muayycnei i ,,ı 
. o . le<k ~:ırtnamcd y:ızılı olan dJldlkı 

ınaşlan tıca rethanesı . tcminatlarıyle komisyon' mun.ı· 
, ... )ı: l<tonbut kıı. lı cstnın ı ı nl'i kns:ı ~alonunda h~ıır hulunınn 

sınıfından aldığım t~sdiknom•mı zayi !arı iUn olunıır 
ettim. Yeni.ini alacagımdı111 hül;mü 
ycık'tur. 19 mimcrolu Fahriye r\hmct. MES'UL MUDÜRO: 80RHANl"TI · 
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,J .,J ' • 

5EHIR, (MEMLEKT VE HARİÇTEKi VEKA Y'~ GÖSTEREN f(c~İMLER 

• 

Üstat AptülhakHamit beyin Lüsiyen J Im. ile alınır ı 
son bir resimleri. 

l -
• 

• 
l~tanbul son günlerde belki yirmi senedir görmedigi blr ~~uğa mırruz kaldı. Soğugun ~ıddetinden evelki sabah Un kapanına kadar 

cl"r l-la1içten iki manzara. 

- . 
l~Yclki ·gece donan llaHçte vapurlar miişkülıltla i liyebildi. Resmimiz Halteteki buzlar arasında kalan bir , 

mavnayı gösteriyor, 

Son tipide sebzeler soguktan yanmıştır. Fiatl,trı 
dört beş misli artmıştır. 

Dün sabah Tünel arabaları istasyona 10 metre 
saat sonra işliyebilmiştir. 

~:--·..--

kala durmuş ve nneak y:ırıın 

.\Iillet mektepleri faaliyeti her tarafta ııararetle de vam ediyor. Kayseri de iki 


