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BJH \Z TEBESSÜM 
-----

l larp ate~; ,,ıneli on 'ene 
oldu; fakat kinin, intikamın atq· 
leri dah<ı µ;dnü!l~rdc yanıyor. 
Hal;\ harı~mı~, a•ılannda . ulh 
nıisakbrı akdolunmuş olan miller
ler, açıktan açıga birbirlerine 
diş hiliyorlar. 

TİPİ MÜTHİŞ; BİR VAPUR BA1-,Tl· ÜÇ VAPUR. GAYBOLDU! 
- . TÜRK-YUNAN· 

. \ılh muahedelcrinin nasıl bir 
kin , e intikam h:ıva,;ı içinde 
yapıldıp;ını hepimi;. hatırlıyoruı. 

Yine çok iyi hatırlıyoru1. ki, hu 
muahcdckr :ııaml lıir ~iddctle 

tatbik olundu. Bu ~iddeılcrin, 

m<ı~luplara rev.ı görlllcn acı 

muamelelerin elbette ahlllameli 
olacaktı. , 'için he) nclmilcl miı

nasclıcrlcrde halı\ istikr:ır~ızlık 
mm azcnl'izlik \ar~ Schcp ba
sittir· \lillctlcr bir ılirhi maddi 
ve manevi iztıraptan kmtulamı· 
yorlar. iktisadi hayat. iktisadi 
mu~kl!1'\t. her milkti sıımurtkan 
bir hale soknı. lktisadl buhran, 
umumidir. ( :alip ve ma~lup her 
millet. den:ce derece lıu aem 
duyuyor. 

htc, milletlerin bir anıya ge
lerek bu umumi derde çare ara· 
malanna, gönüllerde yanan o 
kin ve intikam <ıte~i mani olu
yor. Bir mecliste Almanlardan 
bahscdildigini duyan bir Franm: 
kölıiirmektcn kendini alamıyor, 

onbra vah~ct, barbarlık w me
rhametsizlik isnat ediyor. 

Bir .\lman da kin ve hiddet 
atc~i ile yanan güzlerini Fransız

lstanbulda dlln kar fırtınası bilhassa azdı ve ortalığl bir birine geçirdi. Vesaiti nakliye, halk, 
btrkes işini şaşırdı. Rasathanenin sGyledlğine göre bu hAI llç glln devam edecektir. Allah yardımcı 
olsun demekten başka çare yokl 

Kar fırtınası müthiş! 
~~~------~~~ 

yunan vapurundan 
gaip vart · 

başka Midillide batan 
3 de 

Kar çukur yeterde bir metroyu geçti, tipiden vapurlar 
- seferleri tatil ettiler ve şehrin bir çok yerlerine 

kurt sürüleri indi! 
lara dikerken hayalen dc,millctçe Tren münakalatı da durmuştur - Tipi üç gi.in kadar devam ede
hl·kkdikleri fır:<atm, intikam saa- D •• J b ) d ld ") 
tının bir an eveı, huıuıunli tc- cektir - Soğuktan donup ölenler var! - un stan u ve eniz nası ı. 
menni ediyor. 

. lütarekcnin ilk ><enelerinde 
• 

galiba San Rcmoda olacak, Ame-
rika gazeteleri, eski lmlya lıa~
vckili , 1ittiyt: sormu~lar: 

- Sulh için en lüzumlu şey 

ne dir? 

Fırt.na ve kar müthiş! 1 Midillide 

Bu sene 'ubat, çok frdddetll Bir vapur battı t 
soğuk dalgalarlle geldl. Bil· • 

hassa dUn sabah artan poyraz fır- D adeağaç telsiz istasyonundan lstan· 
bul tahllslyeslne gelen malumata 

tınası ve kar tipisi Ortahğı bUsbU· göre, Mldi!ll civarında bocalayan Yunan 
tün karı,tırdı; lstanbuluq iktisadi bandıralı "Aryatnl,. vapuru, etraftan tel· 
faaliyeti ve nakliyatın bir kısmı in- slzle istimdat etmı,, faka dadına yetl-

- Tek bir >ey; lıiraz tebes- krtaa o'radı. ,ıımedan batmı,tır. 

Uç gün mü sürecek? j Bu mıntıkanın gemiler için tehlikeli süm ... 
Avrupa lıirn?. tclıessiim etmeli: 
Filhakika çclırekrdcki tebes

süm zaıl olmu~ onun ~uini kin, 
in ikam, ihtira>ın acı tckallu>lan 
doltlurmu~ .. 

- olduğu tamim edilmiştir. Evelkl gün kalkan 

Rasathane, fırtına ve kar tlpl~I- lzmir vapuru Gellboluda kalmıştır. 
nin kısa fasılalarla daha liç 

gün devam edeceğini ve bunun, 
Avrupayı alt Ust eden fena havalar
la alik~dar olduğunu tahmin etme

Reşltpaşa Mersinden gelmiştir. 

Üç vapur daha kayıp 

Sulh namına, hakikl ,u\hun ktedlr. K aradenizden beklenen kalkavanzade-
lerln Hisar vapurlle Romanyadan 

hareket eden Protos vapuru hakkında iki 
günden beri malumat alınamadığı için 
endişe edilmektedir. Sadıkzadelerin Sakarya 
vapurunun akıbeti de meçhuldür. 

bir an eve! i,tikrarı için alınacak 
tedbir her ~eyden eve!, vaziyetin 
ne oldu~tınu, atinin ne gibi teh
likeler hazırladığını milletlere 
izah etmek, onları ika-.t etmektir. 
Yazık ki, bliyuk devletlerin dip-

Civar köylerde Kurt sürüleri 

1 stanbul clvarınılakl - köylere kurtlar 

Köprü de dün açılamadı 

lnmı,tır. Kartalda yokarı mahalleye 
hUcum adan kurtlar, köylUlar tarafından 
kaçırılmı,tır. Kuvetll rUzgllır taslrlla karlar 
yandan kalktığı için rasathane tarafından 
irtifaı tespit adllamamı,seda kuytu yerler. 

Jomotlan, bu insani vazifeyi da bir metroyu mUtacavlz olduOu tahmin 
olsun, yapmak btemiyorlar, mil- ediliyor. 
Jetlere hak*ı· vaziyeti dcJtiı..siya~t Y .ollar kapanmış kiremitler uçmuş 

-·-
Dün sabah köprüler açılmamıştır. Kara 

deniz ve Ak denize gidecek vapurlar ha
reket edememişlerdir. Dün yakın sahiller 

seferleri ve tramvay munakalatın intizamını 
taybetmlştlr. Adalar, Moda, Anadolu, Harem 

emellerinin icdp cttijti manzara-
lan ıı;östcriyorlar. 

t:mum için-· beşeriyetin o ka
dar öıdedi~i sevinçli günler bir 
türlıi gelmiyor, ufuklar kanııı

lıklardan kurtulmuyor. Hele garbın 
Şarklıları vt Şark mcmlektlcrini 
-duygu, hak, insanlık noktayına

zarından olsun- kendbini çok 
dun bir derecede görmekte 1'rar 
t'dişi,mevcut iztırap ve vehameti, 
1 ir kat daha alevlendiriyor. 

Siirt ~ltbu<u 

Mahmut 

BUGÜN 
2 inci sahifemizde : 
1 - Peşte ıntlr;tubu, TurL. - ~Jac;,ır 
rna3hede~ı 'c sefirimiz llctııç Beyin 

beyanatı 
a üncll sahifemizde: 
ı J.Jml:t hanımın ,·tfatı hadısc!'I 

ve nıaınun doktorun ınahkemc~i 
2 - Yeni tık mektep taltm:ıt11ame:i 
çocnldarınıııa ne nırctccck. 
3 - \-'alilerin \C):ıhatı tC'l•"I cdi1İ)Of. 
4 llncll Sahifemizde: 
t- llava r01pnru 
l- Fıkra 

s- DU~Undükh:nnıiı 

1 Felek.ten rh·ayrt 

-5 Kul.1k nıisıftri 

b- :J.!'llcıi bahl 
8- 1 likAyc. roııı .. n, 
&ıncl sahifemizde: 

J faik mekteplerine- dev'Bm eden
ler lçinkolay ve eJılenccli yazılar. -

I stenbul mUlhakatında va Anedoluda 
ekseri yollar ,ımandUfar hatları kar 

yUzUndan kapanmıftır. Fırtına bir çok 
blnaların klremltlarlnl uçurmuf, halk 
yUrUyemlyacak bir hela gelmlf, pak çok 
klmselar du,mr,ıerdlr. DUn f&hrlmlzda 
perakende satıcıların mUhlm bir ~ısmı 
dtikkenlerını eçemamı,ıardır. 

Bir ihtiyar donmuş, teller kırılmış 

K atane yolunda Torna isminde yetmiş 
yaşında bir Rum donarak ölmüştür. 

Çatalca civarında telgraf hatları bozul-
muş, Sofya ve SeJAnik ile telgraf muha
beratı lnkıtaa uğramıştır. Edirne hattı da 
bozulmuştur. 

Karadeniz de bulunan vapurlar 
-K aradenlz de ·limanlara eşya çıkarıl

madığı, yolda bulunan vapurların 

Samsun, lnebolu ve Slnopta tipinin açıl
masını bekledikleri anlaşılmıştır. 

ve Salacak seferleri tatil edilmiş, diğer 
hatlarda vapurların hareketi tipiye tabi 
olmuş ve ancak bir kaç sefer yapı
labilmiştir. Tipi geç vakte kadar devam 
etmiş ve Haliç seferlerinin bir kısmı, büyük 
fasılalarla icra edilebilmiştir. 

İzmirde de fırtına müthiş 

İzmir, 2 [A.A] - Oç gllndllr devam eden poy
raz fırtınası şiddetini artırmıştır. Poyrazdan 

mllteesslr olan liman medballnd•tıf vapurlar 
kıfla önüııe çıkmağa mecbur kaimıflardır. Civar 
dağlar lr.ar içindedir. lzmirde pclı: aadlr tesadüf 
olunan bir soğuk bllkllmfermadır. Her hafta cu
martesi gllnlerl saat sekizde limanıta bulunmakla 
mutad seferini muntazaman icra eden lzmlr va
puru tutulduğu kar fırtınasından dalayı Çanak 
kalede lr.almağa mecbur olmuttur. Ancak yann 
sabah lzmlre gelmesi muhtemeldir. 

BİRAZ İNSA-F VE MERHAMET LAZIM! 
Kar tipisi, derhal mahrukat 

flyatlan llzerlnde tesirini gGs
termlştir. Muhtekirler tarafından 
Kömllr fiyatı (9,5-10) kuruşa, 

odunun çekisi t!i00-600) kuruşa 
çikarılmıştır ... 

Saniyede sllr'atl (25·301 met· 
roya çıkan ruzgann "eksibe,. 
tarzında teşkil ettiği kar tepe
leri şehrin caddelerini kismen 
kapamıştır. 

SEBZE BUHRAN! YOKTUR 
Korkunç Fırtına dolayısile 

şehirin bir sebze ve havayid 
zaruriye buhranına maruz kal
mıyacağını ve ihtiyaca kAfi stok 

mevdut olduğunu alakadarlar 
temin etmektedir· 

AMELE ÇALIŞAMADI 
Emanetin dlln yoll~ra çıkar

dığı (1000) amele, öyleden son
ra çahşamıyacak bale gelmiştir, 

ÜSKÜDAR TRAMVAYLAR! 
iŞLEMEDi 

Üsklldar tramvay battı, bir 
buçuk metro lrtifaında karla 
kapanmış ve tramvay seferler! 
tatil edilmiştir. 

Şark demir yolları da kar 
altında kalmış ve dlln gelmesi 
beklenen ekspres ve konvasyo
nel tlrenleri Çerkes köyllnde 
karlara saplanıp kalmıştır, 

MÜNAKALAT DURDU 
Şehrin uzak semtlerinde mO

nakalatın durması yllzllnden 
bilhassa fakir halkın açlık teh
likesine maruz bulunmaması 
için tedabir alınmaktadır. 

KAR iKi METRO 
Geç vakta kadar düşen ka

rin yllksekllği !star.bul civarında 
bazı yerlerde (~J metroyu bul
muştur. 

Dlln Gllmllş suyunda Gaz· 
hane yokuşunda bir oto· 

mobil kayarak yuvarlanmış ve 
ancak kar yığınlanna gömlllerek 
parçalanmalıtan kurtulmuştur. 

Şehrin uzak semtlennde ve 

. . 

Ankara rnüzakeratı 
ne halde? • 

Müzakerata Atinada 
devam için teklif 

yapılmadı · . 
A nkarada cereyan eden 

Türk- Yunan müzake
ratı hakkında Atinadan bir
birini nak:zeden haberler 
gelmektedir. Bu haberlerin 
bir kısmına göre müzakerat 
inkıtaa oğramıştır. Bazı tel
graflara nazaran ise müza
kerat bir tevekkuf devresi 
geçirmektedir. 

Dün şehrimiz alakadar 
ı afllinde tahkikatta bulun
:ık. Bu mahafll; Ankaradakl 

Yunan murahhasının talimat 
beklediglni beyan etmekte 
ve bir ınkıtaa dair malumat 
mevcut olmadı~! bildlrll
mektcdfr. 

Yunan muraha$"Vt sefiri 
M. Papa 

Atinadan gelen en son 
telgraflarda Mösyö Papaya 
gönderilecek olan tallmatna 
meden sonra vaziyet tenev
vür edecektir. Mamafl müza
keratm Atlnada cereyan et
mesi için bir teklif yapıldı
ğına alt haberler de henüz 
teeyüt etmemiş ve böyle bir 
teklifte vaki olmamıştır. 

- ---civar köylerde yolda tipiye tu· 
tufan bazı yolcuların donarak 
kara gömllldllklerl şayi olmuş

sa da henüz teeyyllt etmemiftir. 
Fırtına bazı evleri harap ede· 

rek oturuimr:ı bir Joale gelmiş
tir. Yılulacağı anlaşılan bir lu· 
aım binalar tahliye edilmiştir. 

DOn elektirlk ceryanı da sık 
11lr. lnkıtaa utramıstır. Otomo
billerin mllhlm bir lusmı, öğle
den sonra tatili· faaliyete mec· 
bur olmuştur. 

DllnkU fırtına yüzllnden Lim
andaki gemiler demir taramış
Jarsada ehemmiyetli bir kaza 
olmamıştır. 

Umanda tahmil ve tabliye 
ifleri yapılmamış ve akşam 
ıızerl blltlln ıeferler tatil edil
miştir. 

SON DAKİKA: 
Geç vakıt Okmeydanı telsiz 

istasyonu karadenlzden (R. ı. J.) 
barflerlle bir istimdat işareti 
almıştır. Bu işareti veren vapu
run akıbeti mechl olup battığı 
tahmin ediliyor. 

Rusyadan ıeımesl helr.lenen 
( 600 tonluk l(rasnlfllot vapu
ru da vllrut etmemiştir. 

Seyriscfaln, Şlrketlbayrlye 
ve Haliç yolculannı teşkil eden 
binlerce halk dün akşam kilprll
dekl iskele ve vapurlarda tipi· 
nln açılır.asını saatlerce bekle· 
mlşlerdir. 

Öğleden sonra Anadolu ve 
tark d • lryoilannda seferler 
çok m~~ ~ıııat kespetmlş ve 
saat on beşte hareket eden tre
nler yolda kalmışlardır. 

Saat on yediyi elli geçe Sir· 
keciye gelmesi beklenilen ban
liyo treni Yeşilköyle BakırkGy 
arasında kar altında kalmış ve 
imdadına gGnderllsn makine ile 
ıeç vakta kadar bunun tabii i
ne çalısmıştır. Blltlln hatlarda, 
dOn akşam kar dolayısıyle tiren 
tahrikine imkan kalmamı tır. 

Dlln llzaklwrda oturan me
murlar dairelere gelememl\iler 
dir. Ashabı milracaatta azdır. 
Tipinin yllzllnden dlln inema

lar da tatil cdllmlştır. 

Tutuldular ... 
( 

6 sandık kıymetli eşya 
. ' 

Bunları Parlse ka\:ıracak-
Jardı 

~'Galata yolcu salonu Rllsumat 
muayene memurlan m.llblm bir 
kaçakçılığı yakaiamağa muvaf
fak olmuşlardır. Bundan ilr.i 
gtln evci yolcu salonun beş sa
ndık eşya getirilmiş bunlann 
s·ablbi Parlste antllr.acılık eden 
M. jozef Sastıyer olduğu söyle
rimi tir. 

Memurlar mua} ene edilmek 
için sahidinln gelmesi !Azım ol
duğunu sGylemişler fakat her
nedense M. jozel vapurun ha
reketine kadar ortada görün
memiştir, 

M. jozef vapurun kalkma
sına beş dakika kala salona 
telAşla gelmiş, sandıkları mu
ayene ettirmeden vapura at
lamak istemiş fakat buna mu
vaffak olamamıştır. 

Sandıklar açılınca içinden 
her biri bC\I altı yUz iiralıll 

ve altın kakma antika kitap
lar olduğu görOlmllştUr. Diğer 

sandıklarda rayet nadide Acem 
halıları bulunmuştur. 

Bu hal karşısında muayene 
memurları bu eşyayı derhal ta
htı nazarctc almışlar ve başmil· 
dllriyete bildirmişlerdir. Yalnız 

halılarıu 60 lira kıymetinde ol
duğu anlaşılmıştır. 

Bir filım 
Menedildi 

polis MUdUrUnUn 
lzahab 

Bir sinema bu hafta • Llng 
Çangın eslresl, · mlnde bir filır 
oynamaya baş· 
Jamıştır. Film 
Çin mllllyetper· 
verlerlnin mağ
lubiyetini gGster· 
mektedir. Bu 
netice efkAn 
umumiyeyi he -
yecana dllşllr

mllş, seyirciler 
sinema oynar • 
keu sinirlenerek, 
müstevli kuvvet· 
ıer leh ve aley· 
bine tezahüratta 
bulunmuştur. D· 
on bir çolr. kim
seler alllkadar 
matıamata mil· Polis Müdüril 
racaatla filmin Şerif Bey 
men'inl istemişlerdir. Bir mubar
rirlmiz dlln hu hususta Polis mll· 
dllrO fikrini sormuş ve şu cevabı 
almıştır: 

•BGyle bir şey olduğunu ha
ber aldık. Ve filmi bu sat,ab
tan •dllnden» itibaren menettik. 

Irak komiseri 
Bu günlerde ıstan· 

bula geliyor 

lngllterenin yeni Irak 
fevkalade Komıserl Slr Jiller 
J(Jaytonun bu günlerde şeh
rimize gelmesi bekleniyor 
sır Jilbert klayton, burada 
iki üç gün kadar kalacak ve 
müteakiben lnı-lllz sefiri sır 
Corç Klark ile birlikte An
karaya gidecektir. 

Komisyon fllmln ıslahına 
karar vermiştir. Flmln bir 
kısmı çıkarılacak bir kısmı
na da ilave edilecektir. 
Bunun için mütahassısların 
fikri alınmıya karar veril
miştir. Komisyon dün Sanat
lar Akademisi tarihi Sınaat 
müderrisi Vahit beyin fikri
ni almıştır. 

Romanya sefiri 
Romanya sefiri M. Fllaliti 

ile refikası Madam Filalitl bu 
akşamki trenle Ankaraya gide· 
ceklerdlr. Romanya sefiri bir 
kaç hafta Ankarada kalacak -
!ardır. 

7 :şutsAT 

Hilaliahmer Oôitüdür 

Vatanın her köşesinde felA
ketlerıe mücadele eden ve bil
hassa o>n son Tatavla yangı
,ından çıkanlara vasi yardım· 
!arda bulunan Hilaliabmer 7 
~batı kendi yevmi mahsusu 
olarak kabul etmiştir. O gün 
blltlln memleket bu hayır mü
essesesinin varlığını tes'it ede 
cektir. 

7 Şubat 
--·-

Hilaliahmer günüdür 

'J\ırJ..iycde hu ene ilk 
tes'it ediliyor --Hllallahmer lstanbul 

merkezi 7 Şubat hilallah -
mer günü için fevkalade bir 
surette hazırlanmaktadır. 

HIUillahmer günil bu sene 
Türklyede ilk defa olarak 
tes it edilecektir. Bu sene 
~ Şubat ramazana rast gel
diği için diğer seneler de 
16 Şubatta yapılacak olan 
cemiyetin günü yalnız bu 
seneye mahsus olmak üzre 
7 şubatta tes'it edilecektir. 

Dün cemiyetin hey'ett 
:nerkeziyesl içtima ederek 
geç vakta kadar lçtlmaa 
devam etmiştir. içtimada 
o güniln programı tespit 
edllmlştlr. 

7 Şubat günü cemiyetin 
her şubesinde müsamereler 
tertip edilecek ve o gece 
bazı şubeler tarafından ba
lolar verilecektir. O gün 
her tarafta aza kayt oluna
cak ve teberruat kabul 
olunacaktır. Şoförler ve ara 
bacılar dahi o gün cemiyet 
hesabına çalışacaklar ve 
o para ile cemiyete aza 
nlııcaklardır. 

lstanbul merkezi o gün 
için halkl cemiyete teşvik 
~ollu duvar afişleri bastır
mıştır. 

ALI PAŞANIN BEYANATI 
HilAllahmer reisi Ali paşa bu 

mllnasebetle atideki beyanatta 
bulunmuştur: 

"' - Jo:\ tl:i i;; ~ann htln1cli! iniz lJ 
JJilölHahmcr ~nzünU duvunı.:a kalbinde 
heyecan hi .... ctmlycn fikrinde lılr şafiat 
intibahı uy;ınnıa) .ıtn btr 'fUrk ) tıktç 1 

C.,"üııku. illı. ıtinlcrtode pek nıute\o·uı bir 
~arette mütecelU iken, eUI ~encdenberl 

te;.kilaunı ilmal ,., Lendislni nıetnlekete 
\e ınemll:kcUn hamiyctkl.rfarını kendine 
maletnıiş bulun.an hu hayır nıües!'c t. 
bupin mcmlc~l!!tin her 1tli.ketlne Şitahan 
ve bir ~ıyancı mele~i Koibi her .ıfetzedenJn 
ufkunda puryanJır. 

UhJ ı•ve!>lnin kuJslyetine bürhan 
L'-tı.:me~ her ,yerde vücuduna delAlet eder 
'Nerde tılr ho1rt:lct olor.<.a o ord.iıl.dır> ner
de bir yanrın Olun .. 1 o oradJdır, ncrde 
bir dertli duşkün olursa o oradadır, ncrdc 
bir kabt \ c fel.t.L.et R<lriıo!l'.c o oradadır 
Mahasıl harpt• de. 'ulhte de Hiltıı ah
mcrin yucJ ıncvldini g:Urmek için ruban 
yUlselmek l:ı-ter ki bu möc~"cs:t: o hlS!l 
oh.iyeJe tembih ve temine dcJAJet eder 
Blttccrübe ıordük "' :;t7.de ,tırdüniız ki 
yardım defte-rint açar ;tçmaz. herke~ .'.llt1J$U
na atıhr }lrt1ımlar yaıına~a ha~Jar bu 
)ardıml:tr ~t ~ide buca1dardJ şafkat 

fevvareteri tc.P:il eder. En hü) tiklerinden 
en lliçükleıinc \ c hatta baz.an melı:.tef) 
:.ı.\.rulann.ı ~iraycc cdcrel ycmiyclcrintlcn 
blriktirdllderl u biıyuk o kıymetli tcbcr
rulcri kabul ederken in. anın gozundl'n 
y3~J;ır boşanır, fal;,31 bu tatlı tecs uıc 
ulra~Jn ne J..adar t>e\·ldJfini bili. mi ın 
çukü u 0111.1.1 a .. ının tuttu*unu hamt}e! 
galc)J11C ~cldi~ini ~uıur \ c ı .. tikhil.tc 
cmni\cth.: b.lkar. htc b<11Jecc za::;ı ç~.a 
Jan cı..'TII·hctc fı..:\Ç fc\Ç halli.: Jlrihtl eder 
~in1di •l h:ıuıivctl.i..r;ı IJiTJJi oı.hnıer:n Kon .. 
)•ı k.ıhııaa alu )'U7. hin !lira =lbı mublnı 
hir tııehl~IJ \.trdıounı ı:ıııur \oııı:on \A~on 
unların C\ k dıJdll'lni ; .. ıdir de c\ inme 
nıl 

htc ~elli ~uhatın llılilli, ahuıcr gunu 
di ·c ıabulundcn mak:-at ccm i}ctimlzın 
crına) esinden ;ıyrılan lnı m~ rafı . gu 

her nıetlcnl mcnllckcnc yapıldı ı J!:İh, 
:ıt.:ı kaydulnıal \·ardınıJ;ı bulunnıat. ru c· 
ti} le oJcnıclair ... 
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MİLLİYETİN HARİÇTEN ALDIGI MEKTUP ETELG AE AR f.~Ç_J'on Habe.-=-rl-==-r::-_ ft~ 
l Dün akşam beş dakika için e 
1 beş yangın oldu ve hepsi de 

sondürüldü 

----
Türk elzemdir dostluğu 

~---
'fürk - Macar 

ve 
muahedesinın 
Maca lar 

• 
nesrı 

' 

Pe:;;tede bir l'ürk günü ve gecesi yapılarak 
güzel ve hararetli tezahurat "cra olundu 

L'tc.2" a ni \ ı , 'd) - ı Türk mııslklsi ve onlar 

( · lll ,r Tıirk \!acır nı ı.h~Je- Hn nutku mutcakıp l'tirk 

"ctnini rCL ekte c u l (j., al mar~ı 'alı l ıı-

)L. C 1 
H.l i )'1 1 ..,t:tlııt1'tcthrler \I r. 

. "' tc'i ) eni dhııiz 
ıi · ,ıc, .le• <il 1 c'.mc re 

c ·clir•mizııı 

<n ,• tddı·. 
tc:rcuıııci hıı ini 

Behiç B.yin be)anaıı 
1 ı= kııt,: g-u·, 1..·\ el l1 ır~ :-ıcl'iri· 

T. ıı, lıi\' ile: den li le !·om -

' • \ illi\ et ı·uııına lıir ı ıul:1-

. cttinı ilana Jcdi ki: 

Buraya geleli daha bir kaç 
ll<{ffa oldıı . Bi11ac11alcylı size 
ı./alıa lıiç bir ş<y siiyleJemiye
cc/;im. Bildiğimiz gibi Tıirk -
Jiacar nıualıedcsini hükumetim 
11am111a imza ettim. imza me
rasimi bura .ı.;azete!eri11dc ay
rıca intişar etti, Oörü;•orıım ki 
.ııacarlar bi:c çok yak111 millet. 

~dirimiz daha l'nzla iıahat 

e '111' I c<:cgıni \Ouııl ıı 

lıir ıııııdd.:t !ıurada 

pek kt.::. 
olciukla· 

'I urk - \)acar ıııualıı.:dc-i ~cçen 
\ ,ıfta lıarki\·e hin,hımla >:tat on 

''dde im1.a edildi. İmza ıııcra,i 
nıindc 'dirimiz 'c .\la.:·ıı 1 la

riı:iıc \a1.ınndan mada l\ont 
l\lıııcıı 1 fcdcn ar, -;andot, 

ll3rı•ıı \lioke Yeni; ile \Taca 

rHaııııı J"ıirkı 11.: ,;cfiri Tah' 
l .dzlo ı e b,L.,kc1tip Xurullııh h~y 

hazır 1 ıılıınnıu.:tıır. ı·:ıtc,i A'lınkü 

!.\:ızcrclcr Türki} e hakkında cici
den pek 'itayi~kilrane m~kalcler 
,·;ı;~ıııı: l tı rd ı r. \lilliyetpcn·cr 
Mayg•rsdg gazetesi "Her 
k•lp TUrldy için ç•rpmak· 
tadır." diye yazıyordu. 

~ııra'ı muhakkak ki .\ nupadıı 
bizi .:andıın ,e,·cn 'cı;ilnc millet 
\[acar milletidir. llur:ı<la her ay 
znrl'ıııda her haklı.: ya bir cemi-
yett<: \ cya hir ~azctede hiı,c 

dair bir nw) zıı ':ırJır. l'c7ti J lir
"'P µ;azctc,indt l'ruf. l\lıııo~ her 
lıafta lıir Tiırk ına,.ılı ııc~rcdcr, 

1;ı r ı erir. 
Tllrk ılosllugu elzemdir 

( •c\-Cn !!,111111 de ll:ıcar rat!yn

'"" l: lıiı· l"ıırl. ak,mnı wrti(l 
cdiluı . İli- • ızıı 1 ur:ın Ccınircti 
Turk 'ulıc,i rcı ı \lıırcicz Pcter 

, i: icdi. \;ıtuk Turl,.,·~ ı azılmı~tL 
\ııtklllıd.ı ı·u·k - llacar do,tJu-

ı:::und I' ırl,ırL.l lıirlıirilc ,·a<a-. . . 
! aıı 1 u iki ıııılktın ,;ene ıbha 

·ık lı r nıuna-clıctc lıaıl ·ıııaları 

1 ııuı ıJ,ıdan 1" lıi olup d"rt 
!akik<! kadar de\ am Hti· 

ılan nnr 1 ı ıtırla ıı muhar

riri taıafından ll:ıc;ırea hir nutuk 
irat edil mi' 'r 1) ı gı nk'ı l\ır 
klvc<lcn: l"urı · ıkıl'1hındaıı tınlı> 

cdilnıı-,tir. \arım aat · adar 
'Clren 1 u ııutul t<Lll '•ınra ıııc,lnır 
hir a~tiri- tara ıPd:ııı ·ı ,,,ı_ ._;ıirlc 

rı'lLkn ııarc·ı ar ı unrnı,-n r. Bu 

iirlcnn 1 lac<lrrn tcn:unıdcrh le 
pek ınt \:lffakndlı ukhıpı iı;ln 
link yenler ız,-riı:c l'nk ') ı te.,ir 

etıııhtir. 

ı ıkunan ~iir l'r \lt·lııııct ı:nıhı, 

lk) U.ranı. \amıık hen a, ·ı ı.:ı -
lik fıkrct ve l:laki. ile .l:iya pa~a

nın t>trltri idi. Pıunu miitcnkip 
T11rk ıııu-iki,indeıı bir l,a~ parça 

ı;alıııııu,ıır, J;ıı ıııliııa;clıctlc ku 
~·lil, fakat ehcııınıİ\ etli hir ı ak;l

dan baı~ ... L<lLct:gi ıP. t~, l o --alo
nund'" ııutkı.·ııı irut cı.en '· ni 

:-ıra..;ını ..;avau n1udtıri\·et (ılhl'UL· 

dn tnplaniyor l ınııtcakip par

cayi diııle~ordu. Btndc <ır,11111 <a\

ıhktan s •nra rır:ı' ıı. ..;ittim. l"ıırk~ar

kılarını ıkuyan opertt :ız:t<ırnlan 
lıir zat 'ır;ı,1111 ,aı·dıktan >r>nr:ı 

cıd.ıı·n i(irdi. l>alıa hcniız takdim 
cdifrne~ıi~tik 1-c lıcniııı TiirJ, 
,,Jdu~ı.ıınLl lıilnıi~ ıırlardı. ( >dıı.ra 
ı;irı.:r l{İrma ~ıı "' i1.lcri >iidcdi: 

" Fakat bıı şarkılar o fanfar 
iptiılat idi ki bıın!an mttl'Of
fakiyetle okumak ici11 i11saıı 
gırtla/jıııı yırtar. İçi11dc okadar 
çok yarım ses l'arkı • b1111fan 
bir i11san111 rıkarmasma lıer 
!ıalde ga)lrıkabildir ı·eya gayn
fabildir. " 

Bu >01.kre lı.urıı lıcıı ııııitla

fııa edecek. lıir ,.,;. . iirlc:yı:mc1;diın, 
~ünl!.i k•ır~ım<laki lliidapı.:~tı.: opc
rı1>ırun aza.,,ından \ c lıir mutc

ha.:':'l> idi. Fakar >iikut ttmcrı de 
milll iı.zdind>ilncdc ycdiı1'mc

diın. ilen de kendimi takdim 
cttikt..:n >onra dcdıın b.i: 

"" Olirüyorsu11ıızki, Türkiye
de lıer gı/11 bir ye11ilik, Jıer 
gün bir ileri adım alıfış var
dır. Asırlardan beri kıılla11dt
ğumz yazıyı atfık, çünki bizi 
ce!ıalette11 kurtaracak i)li bir 
alet deflildi. Ve daha !ıer !ıafde 
sizi de bil(ijifliz bir çok adım
lar attık. Bı'ifü11 isltlm ıife111i
ni11 umuml bir yazıs1111 bir 
çırpıda attıktan sonra 11111sıki
mizi11 de yavaş yavaş asrileşe
ce.tfine e111i11 olıırıız. " 

lladinı Tiirk ak~amı ., iıuı.-iııin 
"Tilki ile nıcrl qL adlı ıcınıırunı 
lıir hiUl'l·,ilc ıilıaYcl buldu. 

H. N. 

Harici müteferrik haberler 
NE.TİCE YOK! - Kıı.zablıı.nka, 

2 A.I\) rosta tayyaresini 
bulmiik için yapılan talıarrlyat 

hala bir netice vermemiştir. 

BiR iSTiFA - Praıt, '.:! A.A) 
- !\\lldafaai Milliye nazırı M.. 
Udrzal istlfa cdeıı M. Zevehlan 
ı n yerine başvekil olmuştur. 

Bir vapur ilaha l A.A.) .
, Şarı Giyaffiııc .. nı.ımuıclaki, 

italyan vapuru Büjaedo sahi· 
linde karaya otıırmu~tıır. Tııyfa 

iD ... n l<nrtuJrn .. u.;;tur. 
1 araya oturan vapur 

L, r , 2 (A.A) D•b aksnııı 
,\ n~ dcni>inde hi!l,'llın suren 
~~ :r 

1 1 
h•r <is e nasında 2,()(JQ 
Dafiı}ıı is n·ndeki lnıı;i

puru D• rı;?;eııez açı,itında 

A.A " a.esal foş 
un ~ hlıı HlZ.yctlndcbin 
lık ) o' lıır. 

R 1 re;;. 
Bri ıın 

KRAIJN SEVAllATI 
,,.,op~nha?;, 1 (A.A,) - Kral ve 
Kraliçe bııanyııya azimet cımi
~lerdir. 

1 DÜN l'ARİSTE ir>i Paris, 
1 (A.A. - M. l'arker Gilbert 
düıı akşam Parise muvasalat 
etmiştir. 

' MÜTHİŞ BİR KAZA -

l:lender@an, MOttehidei Anteri -
kanın Kentucky hOkOmctinde 
ı ~A.A ı Rllyter . Bumda bil' 
yolcu treniyle bir yük tfreııi 
arasında bir mus11deme vuku 
buldu, 'r olculardaıı hiç biri ajtır 
suretle yaralaıunıııııış ise de 

deıniry11lu menıurlarıııo w .. 111 -

·ının tc.ei olc:ur,u riva •• , olu -
nuyor. 

T dgruf lwnıı;rası 
d .ı. 1 \. ' (' ı, k 
1. ınJ c' \.'. " l l 

Sııi ka .t oidu mu? 
\la ' \. 1 ·ıı 

ı ll 

J edil il' 

d 

1 
zp 

·d r. Jıt ' 11 Hı ~,.,;! :r 

f'qı 1 H ' l 1 1.ır U LI\, '1 

ıılndu~ıı 1 ak'c l'Lrc):ın eden lıir 

lıadi.-c:dcıı ııı:~'ct Lllig·i 'c lııırad:ı 
... phL·li 1 ir ac 1 LLLı;i tızcriııc 

Lı..T1dı:--ini l. rl .. t t .ıal.. iL·in ~ilüh 

\'ı.:knıı::- 'oldt ~ll ... ,,~ 11..lıil ... kt~:~lirs 

Al.ma:ııııyada --
)' alnız bizde detril 
Almanyada dehşetli 

soğu lar ar 
- .. 

Ber n ı (A .• } iitün 
Alman.Yada yeni bir soğuk 

dalgası hüküm sürmektedir. 
Berlin geçen grce bu sene
nin en şiddeti soguguna 
maruz kalmış ve tahtessıfır 
17 derı:ce kaydedilmiştir. 

Almanyanın şarkında derecei 
hararet nakıs 28e dıişmüştür. 

· Almanyada da bir rezalet 
Berlin. > ' \. \. ( :a1:cl <lo 
\ o-.a J1a., ıran f .-C\ enberg lli11lkaqnın 

<;:ıhte n!aı ık ':ıl..attlı~ı J..::unhİ\O :-cnı.:t

lcrı Jıc, nıil <ın marka lıalilt olmak
todll'. l\u 'ahıcklrlıkt.ı haııkcr ""'' 
' Sach ıa cr:ıaldarLk \lnım 

lı.-ınkalurının zl\.:ınları ni::;bı.:u.:n nuıh 

ıuıur. h.ıllıuki cııcbı lıaııkalarııı ,.c 
1' ri· reKı b '\'tık bir nı·ılı 

ıni'c .;.e ... en 11 zararı l mihona "akındır 
Ke!lor; misakı - l:lerlin l (ı\.A) 

Radıi;rnp; mecli<ınde 1'clloır mi'3kı 

ııa it n~iınak;\"a ı.:uı ı,ırtc~i o,!, le\ c 
dı •ATll IZUJl bir hiL·ılıc\ lı..: Ja~l;t\ aı;;ık

tır ~' :·\·aJi ... ·ler ııanııııa \Jn ... ~tt Bra-
l ... 3\t \t: Jt·mf•kı·alhır naınınn \lq..,yj, 

11•-t.., ır:ıfırıdan ınıaıJ..l:t.r irat edile· 
cc~ı h.aheı \ crilnıi..;Ur. 

' Yeni kabine l\cıliıı. ı 
\ .. \.. \l<i:O:~i~ \fuller ıt.:i ... i•.:uoıhur 

.\1. l \inı.ltnhurı.:, ilt ~orli..:üiktcn 

..:rııır;ı kalıinı:dl' ıadihlt Ü.T~.;ı h:ıhl..tnd:ı 

'-İ\ ·1 -.i lıiz~plcr:,... rei .. lcri ile giiri.b
nıü~tür. l)ı.:ınvı..ı t ·ır ınahaJih \:tıiycti 

hir ~ız nikhına ıı..: derpi~ e:-unek.tcdir. 
Hcrliıı. 1 \. \. Rebicumhur 

mar<:ıl 1 lindcnhıırg; ılc .\lii<riı ~lııllcr 
imparotorlıık kalıinc>inde t:ıdil<lr 

icn.ı:--ı hLı.:.u~unu t;iirü5-miişlcn.lir. 

,. Sulh nıllkiliah - lkrlııı. ı 
\ .. \ t\u~·ll!-k 'l'a, mi .. ~·1zcıc:oini11 

i-..tihharına na7.ar:ııı lfJ.~tı ~ene:"'i \ohtl 
.-ulh miik:Hatı için \lr. 1'cllcıA" tchlil' 

· cdilmi:-ttr. ·--- -:ililp-y~ 

Tevkif edildiler 
Madrit, 1 (A.A , M. Saıı-

çcz Gerra yı getirmı, oıaıı 

vapurun mtlcehhlzi ve kaptanı 

Valıınsta tevkif olunmuştur. 
Cindat ~eal sut kasllnde şeriki 
cllrtım olanların miktarı kırka 

baJit olmaktadır. 
Madrit, ı [A.AI bir çok 

meb'uslar son lıadJselcre lı:ıırfı 

proteı>toyu havi olmak lizre 
bir takrir vermişlerdir. 

· Yal bir kanun Madrit 
ı lA.A) itlilli meclis kadın 
ııınele sigortaları kadın ve ço
cukların çatışma şarttıırına ait 
kanun llyıhasıoı ınOzııkcre et
mistlr. 

llİH FACiA! 
Bukthanyon, (Garbi Vir

Jinl) 2 (A.A) Ayni allaya 
mensu;1 on klfi bir yangın
da diri diri yanmlflardır. -J-.. •--R 
l~ayyare nerede~ 

Lonılra, ı (A:AJ 29 kilnunu
saniden beri meydanda olma
yan büyUk bir inglllz askeri 
tayyaresi ki bu tarilıte Peşa
verden uçmuştu, dlter bir lngl
liz tayyaresi tararıudan göriil
mtıştur. Mezkı1r tayyare dost 
kabileler taraiıııdan işgal olu· 
oıaıı arMzide bulunmaktadır. 

Görillcbildiğine göre tayyare 
ehemmiyetli sıırette ha•ftra ııg 
ramıştır. 

" Yeui Delhi,l .A.A.) -1\ay
bolaıı tayyareyi bulan tayynı"e 
dlln Peşa vcrden l(lbile giden iki 
tayya reden biridir. Pilot tnyya 
renin yUz metre kadar LiSlllnde 
uçmuş .l•c de rnlrıplerini l!'llrme· 
miştir. 

-l\.J '\1 01 ı\C Ki' 
• 

RE! İC'U HL. 
TL S 

• 
YENi KA 

'fA lJ LAR 
~ondra, 1 (A .) Oaily 

1\\ail in Nl vork muhabiri 
bildiri} ur: 

ı\\r. Kuliç (Coulidge) in ve 
idaresinin mıiddcti munkazi 
ılmak ıizrc ulduı\·undan 
mumaileyhin rı}aseti cum
hurdan çekildikten sonra ne 
yapacağı ve M. Huver (Hoov
ver) in yeni nazırlarının kim
lerden ibaret olacağına dair 
mahaflll slyaslyede bir çok 
haberler deveran cdi}or. Bir 
habere göre Nlr. Kuliç (Coo
lldge) sabık reisicumhur Mr. 
Taft ın eserine tebaan Müt
tehide! Amerika mahkemei 
aliyesine hakim olacaktır. 

Mahkemel aliye reisi mua
vini Mr. Kolms yakında çe
kilecektir. Bunun yerine, 
cografi vaziyet sırasıyle '"ııs
açuzets hükumetine mensup 
bir hakim tayin edilmek 
icap ediyor. ı'1 r. Kuliç Coo
lidge) bu hiikümete mensup
tur. Oiger bir habere göre 1 
Mr. Kuliç (Coolidge ı'\\işigan ı 
dıırüliünunu riyasetine tayin 

edilecektir Bir rivayete görc-j 
de Mr. Kuliç (Coolldge) Ver
mont hayat sigoı·ta kumpan-1 
yasına sene\i 7,000 inglliz 
lirası maaşla tayin edilecek
tir. Esasen hukukşinas olan 
Mr. Kellog e~ki vaziresine 
avdet tasavvurunda bulunu
yor. Yerine hııriciye nazın 
tayin edilmesi en ziyade 
muhtemel olan zat Fillpln 
sabık vali! umumisi Mr. 

Henry Stlnsondur. ı'1umaileyh 
Taft in zamanında harbiye 
nazırı idi. Harbi umumide 
topçu miralayı idi. 

-- ıif• --
Japonyada. 

Koınünistler bırakıldı 
Ozaka, ı A.A. Malıkeme 

Japon komünist fırkasının bura 
daki şubesi aza~ından 99 kişiyi 
2 ve 8 sene ara&ıııda tahalllf 
eden hapis cezasına nuılıkOm 

etmiştir . Oijter 22 kişi bazı 

şerait tahtında tahliye edilmiştir. 
BlltUıı bu Komünistler geçen mart 
ayında polis tarafından yapılan 
ve bir çok bllyUk şehirlerde 

toptan ıevkifıtt icrasını islilzam 
etmiş olan baskm esnasında 

tevkil edilmiş idi • Bütllıı mah
kOmlar istinaf etmi~ler ve sonra 
ihlillll şarkıları ıerennllm eyle
mişlerdir . ------S•••bist<an.••a. 

Bir hadise 

ıvı. Poiııcare 
• • • • 

'z atta 
.cıu 

P. rls, l (A.A.) 
sa mec ııı .. c M. 1.u.ın 

re (Polncaı ) git gide d. ha 
ziy.tde fr.. ız aleyhtarlığı 

gibtı:ren muhtarıyet harcka· 
tının bir tarihçesini yapmış
tır. Mıımallevh bundan son· 
ra panjermanlstler tarafınd.ı.n 
Brltanya, Katalon)a ve Kor
sikada vukuu iddia olunan 
muhayyel muhtariyet hare
ketleri hakkında teşrihatta 

bulunmuştur, ı\\. Puvankare 
(Polncare) meclisten propa
ganda sermayesi 660 milyona 
baliğ olan muhtariyet tahri
katını takbih eden bir 
proje kabul etmesini talep 
edecektir. ı\\umıılleyh bazı 

Alman mahafilinin ve bilhas
sa sosiyalistlerin muhtariyet 
mıı.ıevralarını ortaya çıkıır
.nış olduklal"lnı ve bu ma
ne' raları tasvip etmemektı: 
bıılundııklarııı ı stiylemlştir. 

M. Puvaııkarc (polncare) 
hükumetin muhtariyet hare

kıilı aleyhinde kabul edile-

cek projeyi icra mevkıine 

ko)ntak mecburiyetinde kal-
mıyacagını 

buiundugunu 

netice olarak 

bir ck.ılliyct 

ümit etmekte 

söylemiş ve 
Alsasın milli 

olmadığını ve 
an'anevi sadakatinden ıısla 

inhiraf eylememiş o~duı.tunu 
b_eyan eylemiştir. 

' Tayyareler uçamıyor: 
Paris, 1 [A.AJ Sis dolayısıla 
bugün Burjeden hiç btr teyya· 
renin hareketi veya Burjeye 
muvasalatı kabil olamamıstır. 

,,. Yeni mUzaKere Şang
hııy, ı [A.A) - Hindi Çiniye 
mOtealltk Fratıiiz - Çin ticari 
mll:ıakeratına yeniden başlıın

m ıfır. 
l 'aıi!'O. ~ \ .L\ ) ( :a;ı;cLcltrin <:k!-ic~ 

riıcti ·ıı. l'urnnkarc (l 'oincare) nin 
nutk.u1111 C\tnHunen ta vip ctınck ye 
hu nutkun •nu;ı;ir hir rnlicadelc \Ü~ 
zün<lcn 'ollarını ~:ı':'tı'fnı -;; olan lılitiin 

al~u,,lılaı taral'ı ndun du' uhıçaıtını 
i.lınit ctın~·kLı;Llir. 

(::t~ctt.:Icr nutkun Fr:tn5~tnııı \1 -=·ı~.ı 

\..ar~ı 1tlan la\ cccgayrer ıTI.uhahbecinc 
\ l: \ :ıttuıın \-:thdctinc <lııkw1dunn1una" 
hu .... u:-undal\i az1ninc tc.rcüın.:ın c ~ı:acak 
nilınl lıir kar:ır ittih:ı1.ıııt iıı ap cde
ıncktc hııfu:ıdııe;u tnlita l.l.ı .<:tnı s:erdct· 
ıncktcdir. 

Yeni bir sahtekılrlık - l'aris 
:! (ı\ ... \ ., c.:azctch.:rc tld.i!.:i.ll';.til amele 
ka.1.:ılanna l..:arşı ~igort.ı. y;:ıpmukla iş

lİı!:al eden kunıpaııyıtf:t(' zıırarına yeni 

ve mühim lıil' dolaııdırıcıhk ke>i'l'dil
ıni:;-tir. 

Sekiz kiıi 1;1kil' cdilmi, olup 
lıwılardan i!.i-i doktorlıiri ılc CC7.3CI· 

dır. 

Dun ı:ılt~ p ., ı d e d•'v et ıgi •ı nlard 
ele el v rl rde eş aı ııı ı:-ımıı r şe I!' Zde bt, 

ınlıı lla 
ı"da, 

~isi . altı ı r ge~e Ereııkt>yundc Etem efend 
ı~ısı bı .kika ı sıln ile Kadıkli) Und~ I ey ive 

ok gında, 
manda Cilı n 
olmuştur. 

'bli,ikı tlak ~ıı nrn K"" likpazıırdr. 'c n~ .i z • 
iı·!l • be ıncısi de B .} da Londra oteli anında 

Etfai) e grupla ı ayni zaınand vuırn b lan bu )angınlar derhu 
sönclürillınil~tllr. Yalnız Ereııkliyiin0 ıı;iderkeıı Kaılı k ııy ctfaıycsinde11 
bir nefer soğuktan donmuştur, Etlai)en n tipide gösterdlıtl gayre 
tebnke sayandır • 

Altıncı yangın da söndürüldü 
gece saat ondan sonra Beşıkta~ıu Bayatpazarında da yagm 

çıkmış isede sondUrülm!lştür. '---::w-----BURSA ~IAHKEJVJESİl\lr)E ()Kl 1'AN 
DİKKA'l'A SAY Al İFAllf:I,F:I{ 

~ 

Lütfi de rejı nazırı olacakn1ış 
ili r;a . '.! .\lıllh·cı ı rclu. 

\lcı kulların ınıılı:ıkuncı,-riıı dı- k• "' ':t \ ı. 
l 

\anı cdılnıi,tır. { :t1,cnin aeılnıa-

'"ıı ıııu!L.ıkıp okun;ın ıl':ıdeler 

nıl -.ınında ,alııtlcrden g•ırdi~ en 
\hnıet dl'ndiııiıı il":ıde,iııde ~un

la.- 'ardı: 1.litli lhıııct efendi re 
demi' h ~ Ortalıkta ııder ı ılıı· 

\urıntı:i ta lı:lhcrinıi;; roknıu;o · 
sabri , e arkada,ıan < r s·o\ ki>ilc 
lıaı"<ıncı·i ba'al'Ukl:ı. Cemali 
l'tk:ırtu ı b. ııııanda yapacal,larııı:;, 

lıcr ncıi ı,~ndbiııc wrJ..etkcckkrıııi~ 

l lııııct dendi o .am:ııı nı('< • 
le~ i ı nli> \ ıı' ı! c uıdıyc a ıtlı. 

~rn,da ifııdc>indc bildi1·ıırd11. 

'-'a. \rİ i.:c : 'l ll:! Plı ... ı dl:-:t z .P 

1ıap- ıııtde ark tla,ı \lıl ıırrcz t· 

~~ 2f>_, lira ..;nııt.:ı..:rdi!!ini .ıııhttt•. 

Müddei umumi - Pıiskii!sıi
:ü11 yrni lıaps ola11 kom baş
tan para islcmesi11i imkıiıı 
lımicindr giirlnıiştük . Balııı
sııs /alıkikat 111eyaı1111da ismı 
gcçme)'l'll aılaı11111 Püskıilsüu 
para l'rrmesini akıl kabul etmı· -

Cemal ( arn~a l;;ılkarak) 
1 fap-.:ınt:~-c L-.r·tr ~ctircn flü ... kut 
s[11. her 'e\İ ı aha bilir. 

lliıddd ıınıunıl (rci•c ~la Biri de reli nazırı 
llıı ifodekri kı<ıııcn itiraf cdl'n lıkl'mcııin ııizıınıını ihlMt etme-

! ];I ıııc>i i~·iıı 1-cııdbinc cınrcı.liııiı. t .iıtti) ic c reji n:ızın yapııı.::ı · arını~. · 
l\uıııl;ın ~onrn kocaba~ i>tic _ cıru 1" 11 n. llıırndu lıLik(ınıcti n ha ı a · 

ı ap cdilnıi)tir. l\<ıcaha~, :\;ıhri tı 0 1 ~' ZtıLı b:ılı-tır. l'iı>ktM11urı 
ile Pu<ki J ii/ıin para i>tediklcrini o cııy:ı adanılurı para almak i ·in 
!itiylcdi: wı>l<lıııııı:nıı~tır. ,\fa.,,um ı ıl:ınl<u 

iki< parn~·ı 'erirkfn J,iııı ı.;o- u 'al-it dcrh,ıl tahliye cdıldilu :.::.!.:.:._::;;,;; .... _.... _ _ _..:; 

Yeni gümrük tarifeleri n1eclistc 
.\nb.ar,ı, 2 \ ,\, \.) - 11. ,\J. ımt:li>i lıtı~[ın rci, Kı\:wn paşa lız. 

ııın riuıı.ı.:tın<le ktim:ı ederek htiktlncı:t:ıııLde l'unl ıııu~""•İ ara>lll· 
dıı ııkt~dllcn ıııııb.:n-clc\·i ikinci miı,,~l l'f".,İllclô kubııl ctmi-;tir. 

l\'lütenki.bcn m:ılip: 'ekili "'ara~ı•l!;lu ;:;ükru her ~,;z alımıb. 1.m.:anda 
:ıktetlilcn ı-c ınii<ldcdcri hitam hulnc:ı1. rıluıı ticaret muk«ıdcnamc
lcrinin ,-erine ik:.mc edilt:t:ck ) eni ~iirnrii~ t .. rifı.:l~riniıı nıt:cli,c 
tenli c~lildi~:iııi oıı~dcmi~tir. ;__..:.--.a----
A F G ANI STANDA VAZIYET 

Celalabat kıtaatı kabilden on yedi 
kilometro mesafede bir köy 

isgal ettiler 
!\lı»kuıa, 1 ( 1.\) ' .\lıır- j .\fı,,kcııa, 1 (\/ı.)-1\atıildcıı 

lıu:ıt Cuicıın '\11lıi lı~ııtn 'ttl;t:t lıilılirılıiiı';iııc ııaaran \li \lımct 
tile Amatıtıll~lı lanıl'm<l;ın ı c.rı· 1 lan idaresindeki ( .ı:lclalıat kıt· 
len ııotnnın metnini ııt,n:rın<!k
rctlir. 'int:ıtla idurci lıid ılnıctin 
Kııııdcharı p;ıyıtaht ittihaz ,·tıııi~ 
ulan ,\m:uıullahm cliııtk buluıı 
duj!;u ı-c,meıı hildirilınektcdir .. 

,\Joskm a, 1 (ı\.A} :;:arl, 'ı 
laı·ctlcaindtn hildiril<lig;inc gcire 
llc":a\'Cr kahik:i l lint hududunu 
.ı,arak .\fgıınd•ı kilin ı:,ıııcri i~-

ctmi~lcrdir. 

aatı 1\Jhilc , •ı ~elli f.;ilcııııctn• 
11l<>·aı\.'lİL l\ud.ın klı\u i-.n-al .. t· . ,., 
n1i:ıl~rı ır. J\ulıi:-Lan 1-.Jt\t;ırının ın t 

llt\ 11 rıtı lıozulı tı.~tur. ı:alıa s .. kı
ııi11 cımetti p;i •l'i'crlıerlil, akim 

kalını tır. /,iki\" et ,._, ~ , c mu· 

Fransız tiyatrosunda 

h;nı'l"lt 1\ab i<lcıı 'ol •t.111 Hil J· 

nıttiıw ıwklctmcktcdir. kuJu,Lan ' 

kıtaatıııa k.- ı.,ı l\:\lıil<lel,ı lııı.-uıııct 
artmaktadır. ( 'nr;ı k:ıpırnını,tır 
l•'.rzal, a1.lıı;i l;i,,cdilııı"ktcclıc 
,\nıaııullah rar.ıfıarındttıı lıir cnk

ları her ı;ıın tcdtil" cdilıııcin~·dir 
Ali .~hnıet fl~n merke?.i i.,. \lc~lııır Piynni~t .\iARI OSC.\N tarafından yeıı;ine resitali 

,·crilccekti r . 

Belgrat, 1 ( A.A. ) - Yu
guslavya ve Bulgaı· hüku
metlerini Strazl Mlnovlci 
koyu kurbinde vaki olan 
hadise hakkında tahkikatta 
bulunmak iizre muh elit 
bir komisyonun teşkili için 
mutabık kalmışlardır. '~ ;;;;:;= 

ual ,, 1..·trnc~e 

l\ıııaı. ıllahm 
ıa;ırlaıımah.ta 'L 
lıa,nıı 

Belgrat, l (A.A.) A' ala 
ajansı Strazı Mlnovici kur
bünde vaki hadiseden dolayı 
Bulgar hükumetinin Belgrat 
kükflmeti nezdinde teşeb

büsatta bulunduıtıı hakkında 
Berlirıer Ta -;blaıta gazete
sinden intiş::.r eden haberin 
ı:sasdaıı ari fıltlul';ı..mı beyan 
e:ı-le:ncktcdir. 1 

~·!Tarik, h:ı~·:ıt. k:ıt.a w <ıluııııılJil sigoıtıılal'lıu zı 
~~:)lal:ıdn C:rıyrın ltrınuı1l11 kain C'n~·ıHı "i:::rırt~ı knırıp:tıı) 

1 y.1rıtır11Hz. 
j Tııı·!-iyı•clı' lıil:ıbsıl:ı in an ı;ııı:ı11wlı.: l'!itl<'klı· ol:ııı 

ÜNYON 
l"ıııııııaıc.ı.ı-.ım J.ir k· '" " ""'"'' ·ııı -·~U"l,ı .ı .ı 1 iZ. 

- ~ Tı 

lıeyaıı ctınchteılir. 
- ....... ...-

izmirde balo 
İznıfr, l (A.A.) Hilıill 

1 1
. Ahmerin iter ~ene mutat 

olan balosu dun gece horsa 

j BA( AKL~RJ MEVZUN GÖSTERMEK iÇiNl a·· yük tenzilat 
l\c\ ıırıd:ı (l,l,\ t ,! 1, ı l ırı 1 ııı nı·• alı 

sara~ında. verilmiştir. Sara
yın b· hı\ el tat is cdlllıı 

ınulıteycm hır ~urctte tez}'iH 
edil rı k;smında b.ılo abailı 
kadar de m etnıis, bö)lc
llkI.,. emsalsiz ıir cc geç~ 

Vi) nııadu kudıulann bacaklarını mevzun göstermek için içleri 
pııınuk dolu çorap icat edilıni~ . Bu çornplar, son zamanlarda 
erkekler tarofııalaıı da gi)'ilmcğe haşlanmış • 

Pcı ska lis hi ı ad\:rlt-r hi! •ii k kundura 
ınağaz1s nda 

1"n-ııııin ilcrıluııi, lıı I ı ,, lı. L"hik 1 n 
u1nuı11i likidtı:-- tıı \t: LtDtil ıiaun, :--atı~ 11..ı.ı L1.. i.ir. 

il !\11ndl,ral:ır: 1 !t·r ı.e\ 1 \ c lıi~iı ek 
~n..;nn r. .ı:-s 1 'l r....:ı 

ııır.ıi':::iı:"~'t:i':::·ı:::~;';k:::":ı":ı·~ııı:'::''::c:~:c:ıı;:ı;::::::::::::::::~::::::E~ 
!Hl~ IS9lllh it M:Şi M 

,--~ Loz~n palas·-, 
1 ~;~ ~-~"~ :.,,~, ~'"~'~' ~ .. ~ .. ~ 1 
._ ____ ~Şubatta açılıyor·-----= 

ilmi ,fir. An dolu gazete:;! 
tar ıd·ın ılı. an ırıtog-ra)'la 
i i •t onra intişar ve ev 
zı hm nushalarında giirı.i 
mü , e idl etli ı !kışlar 
takd d imi tir. Biivlcll • 
İzmır mı-tbııııt aleminde d 
lıir 1 atve! tı.:kamlil atıldığı 
filen izhar cdllmiştır. 

BAUKt:SİR HEV'ETI 
,\ıık:ır.ı, '.! \lilli)ct \e,.,ı( 

lk ı ıntrhuııııııı kılıın:ı »dcnJ.. 

ı azttıııck tıll c ~elen llalıl-c:~ıı 

lıc) 'l'ti lıw!iııı ::'del ctnıi~tir. 
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MLLY 
KADL YOZV DE 

MAAdlrtE 

ilk· tahsil 

MILL 

H 
MEMLE'MtTtt 

Mükemmel 
• 

Aft 

MÜTEFE"'K 

Valilerin 
RLER 

LE LE 
Çöp 

KA P.\NL 'DA DÜRT KiŞi 
13IR13IRl:-.!I VL:RDU Talimatnamesi baslı- Zeytin yağı mahsulü salahiyeti 

yor. Tali.matnaın~nin lzmir.mıntak?srnda 33 l{anun M. Meclisine 

işleri 

Mukavele fesh
edilecek 

Muhakeme başladı 
Lamia Hanımın vefatı davası 

Morgun raporlarına karşı maznun 
Kenan Has~~r ne diyarı 

--Dün gete Unkıpaıımda Hayriye 
ıı.ıınındı hlr ka• 
dm lliıtllndcll 
kanlı bir arbede 
1>lınuş birbirine 
giren dön kişi
ikisl aA"tr dip;er 
ıkisl de hafif 
surette yaralan· 
rnı~tır. 

Unkapanında 

oturaıı l\lustafa 
~ün aktam metresi 
llarnye olduğu halde Ayatapıdsıı 
gc~·erkcn kahı ede Hikmet, Ha
Ye Mehmet Hayriye IAf atmışlar 

l\luaıafa koşarak mukabelede bulun· 
muş 'fe c!ön erkek birbime girmiştir. 
Kavga o kadar şiddetU olmuf ki 
Zabiaı yetişinceye kadar Hasan 16. 
Hikmc 10 yerinde, a&ır M!Hlafı 
ile Mehmet de hafif surette yaralan· 
mışnr. Hikmet ile fla.<anm hayırın

dan ümit vokıur. 
• Kömürden &idi - A7uof· 

yada doktor Aptullah Cevdet Beyin 
aşçı•ı <ıO ya ında lsmail ıı&• kömür 
çı;rpmasından olmşıür. 

Hırsız hizmetçi - Kasım· 

P•>ad3 bakkal lranlı Ali ığanııı hiz 
me '•i Ayşe 400 liralık nrakal 
nokrho 11 alon lira 21 gümüi 
m,Cldıve çalarak ka~mışıır, 

Bir gecede 4 yantın -
BJ\"Ükadada balıkçı Sıavrinin, Fener
de· sakin Şefik B. in, Tak imde Mm. 
Stankinin ve Sama!) ada Mm. Monu
nun banelednden sobalann tutuşması 
', zü ıden dört yıngın cık~sada 
derhal s<indürillmll tür. 

Kumar kavga-Ycdikulede 
bir kahve•Jc klğıt oynayın Yor~, 

Yani, Hri<to, Todori. l.aıari, tavri 
Tctro, iko kngııyı tutufm&Şlar, 

birbirinin kafuıııı yatdıldınndan 
.Zabıtaca ı akalanmışlardır. 

• Nişant8'mda yaıtıın - Nf.. 
şanra~ındıı .\hmet bey ldb"1Jlda 
Rü.umac menıurlanndan Mllftafl 
beyin evindtn baca tunışmak 

suretiff: dün yangın pkllllf iMdt 
derhal itfa ye yetlrıılf Ye sOndil
riilmıiştür. 

IK llH:a. --110 Kuru' 
Et va c:ııar jıyaceklerın 

tıratı 
8011 ır;Dnlerdc bavayld zara

rly• l)'adan1141a yealdH Mr 
tereffü baş gGstermiştlr. Bilbat· 
sa iyi dRB mallar üzerinde lb· 
tik&r tes·rııe mOhlm bir fark 
husule gelmiftir. SelAnlk lasul
ya&1 h.i·70) kuruşa, 1)'1 nohutlar 
65 lı:urnta, bezelye (50), mercii· 
mek UI. , hakiki irmik makar • 
nası 50 , koyun eti 110), kuzu 
(150 kuruşa çıkmı,tır. 

VASIF BEY GELiYOR 
Mo .ova. :ı Rus Şuralar 

icra omlt i reisi Mösyö Kale
nııı A ıııı. a hareket etmek 
t.zue < lt.n rklye sefiri Vasıf 
Beyi habul etmiştir. 

Ltlt, razı dahili yQkseldi 
ir gıliz liı ası di.n bor ı:da 

986,5 kuruşta açılmış, 987 ku· 
ruşa yüK !dikten. sonra akşam 
yine !186,5 kuruşta k•panmıştır. 
istikrazı dahili 90,5 lirada açıl
mış, 00,75 liraya yükseldikten 
sonra 90.62,5 kuru~ta kapan- · 
mıştır. Altın borsa haricinde 
814,5 kuruşta açılmıf, 8S5,5 
kuruşta kapanmıftır. 

••••••• 
Spor - Kar koşusu 

Süleyman B.53dakika 
da bfr~nciliği kazandı 

Cama ır;tıua Vefa kulObD tara
fından bir kar koşusu tertip 
edllınlşlerdlr. Ko•• &aat 10 da 
Fvtlbten başlaDHf ve ıolıls llftl 
iştirak •tmitdr. Var1f4111Aıa ar
kadaştan ve bir doktor otomo
billı takip eımı,ıerdlr. ICotuca
lardaa Nike el•llll ıı.,_,. Be
yazıtta, Mlııır f&•pl)'oa11 Tanl 
KoprO D•tlnd• 'H Nlto efcıııdl 

Fındıklıda terk etmişlerdir. Ne
ticede Vefa kulübünden Süley
man bt1 53 dakikada lıedtft 
varmış ve 20 dakika BOara da 
Haylk efendi ıelııdşdr. Hava 

açık oldııta zaıaa ~ telrrar 

muhtevıyatı nedır? mılyon kılodur 'ld' 
ven ı 

Ta im n terbiye Dairesine. b11a1 Bir v.apur lzmır men-
.,. M&rif Vekılletinde mucibe iktiran dereğlne çerpb 

ldtıı Mektepler 511 lzmir lkthadl mıntıkasının ım Tılimıııumesi 
1enesl zeytin yağı rekolıası, diğer 

basılmak için Dev- ., eenelı>rin fevkinde olmak üzre 33,-
ıat fıtbaa511la 

300,000 kilo tahmin edilmiştir. 
&Onderilmişrir. Bu Başlıca istihsal merkezlcrinln re-
ııllmatnameye na- ~ lrolteleri aşağıda gösterildigl veçhlle 
anın; umumi ilk tahmin edilmiştir: 
mektepler mecba· Ayvalııı: 7 milyon kilo, Edremit 
d lllıltl Jlflnda 7 milyon, Edremit kazasına tahi 
•uluııan IOC•kla- Küçük kuyu nahiyesi 2 milvon, 
nn tahsil ve ter- '11 ~urhaniye 6 milyon, Aydın 3 milyon. 
blym için devlet Milas ı,5 milyon, Bergama 1 milyon 
ıarofından açılan ve idame olunan 250 bin, Manisa ı milyon 300 bin, 
ilk İalüll müesseseleridir. Karaburun 42S bin, Söke 600 bin, 

ilk hıhsil Çağında btıhinan çocukla- Torbıılı 625 bin, Nazilli 500 bin, 
• ıı.dena. ft nılıvıı tl' >~~• iliyat- Çine 900 bin, Kemalpaşa 3SO bin, 
lan sahip olmallnnı temin edecek Akhi5ar 250 bin, Ku,adası 900 bin 
bir muhit içinde en lllzumla bilı!lleri lzmir merkez kazası 200 bin kilodur. 
ve mıharetleri iktisap eylemeleri, iktisadi mıntıkanın 1927 senesi 
gene nuhn ınelııebe ilk girdigl zeytinyağ rekkoltısı beş bu~'Ulı. mil-
gflnden itibaren lçrfmal kudret ve yon, 1926 rekoltası on altı buçuk 
kabiliyetçe mütemadi ve müterakki milvon, 1925 rekoltası beş buçuk 
bir inkişafla yetişerek milU cemiyete milyon, l9'l4 rekolta 

1 
25 milyon 

ve Türk Cümhoriyetine ruhın ve 
kilodur. 

bedenen en faydalı bir tktzda intibak Menemen ve Foça kazalannı git· 
etmeye azami ehemmiyet kazanmalan miş olan Tütün inhisar idaresi me-
ilk mekteplerde !ilim Ye ıerhiyenin mur an mubaıaata başlamıilardır. 

--valiler kanun muci-
bince Devletin 
mümessilidir 

Dahiliye Vektıeti tarafındaıa 
hazırlanaıa ve Hey'etl VtkUec:e 
tasvip edDo Vilayetlerin umumi 
idaresi lıaldandakl kanun tay!· 
bası Mnıet Mec:llslne eelrııfttir. 

Bu kaııaa valllerla saıaııı,.. 
tlal tayia ve teni Mlyor. 

Kanuaa nazarao, vilayetler· 
deki mOtahassıs memurlar , 
mensup olduklan vekAletler 
tarahndan tayin edllecelı.tlr • 
Devlet llllreterinln tam bir abeak 
içinde çatışmasını temin için 
valinin, vilayet memurları bak· 
kında luzibat ce:ralı:n talbik 
hakkı tasrih edilmiştir • 

makiat \e ga) ]eridir. 'J iıtünleıin \·izitesiııi )&pmakta 
L'ınuml ilk mekteplere kanunen olan nıemurlar fiı·at \erecek kövlürıun 

mecburi tahsil '"~ında bulunan ÇO· • • 1 

Valiler, yalnız dahiliye vekale· 
tinin değil, bütün Devletin, yani, 
ayn ayn her velılletin mümes
sillolr. Her Veklleı, kendine alt 
ı,ı~rde doğrudan dLj;ruya vali· 
terle muhabere eder. '.lali, veri
;e ı emri ifa etmezse, b .r veka· 
lct başvekalete mllr•,;aat ede
cektir. 

bir vilayette memur ile amir 
arasında, gayn kanuni bir emlr
d~ıı tcvellı.t edecek ilıtilAlları 
vali halleder. 

cuklar kabul edilir, Yalnız ruhça ve tüıüncıcrıni almakt~dırlar. l\oılu <r 

bedence anormal olanlarla sari kaza merkezine inhisar hfare,i amlı•· 
hıısıaiıkWar bu mekteplere l..abul e· nna naklettikten •onra saıuklan tüti.ın· 
dilemez. 

1ektelıf kabul tdliecek çocııkla
nn yaşlan ile bunl~rın ~lrcbi'c~Ucri 
sı.ııflar arasındakl nls~tler ş1i'fledin 
birincı sınıfı 7 vqmdak er, ı ı • 
cııe 8·10, i.ıçüncüı:e 9-11, donlün• 
ciı\t 10-13. he,inctıe 11-15- y-.ııı
dakller. 

ı·.ıt1ut müddeti araUaki kıH;ük 
tatiRer halta tadlleri de dahli ak 
üzre bir sene zaıfında, nufu.u ı.n 
binden fazla olan ehirlerdc kırk 
lııılta, daha ktiçük şehirlerle k•••lıa· 
J.rda otuz beş hafta ve kö) lerıle 
ottıı haftadan aşa~ olamaz. 

l.>trs ıııtıcldell laflı. .. pe~
lan yirm~ ögle pıydoiu doksan 
wkıttan -..ıı olamu. Puan..ı, 
l'a1tmbc &11nlerl üçer, diler clinleı 
beşer ..,, •dır. 

'l"ılebenin doğra öz ve sözlll 
olıııasıııa, niZlnl e intizamı abŞJM· 
811a ıttnıinııı tııyıııeıtnı bUmeııiM. 
dt..ıam ve sebatına, icabında umumi 
meofaaıe ferdi menfaatini :11emnunl
ytılt feda etmesine, kıyaftt, hareket 
ft lionuşmılanftda maaşım kalde
ltriııe dalma riayet etmesine, içıimıl 
hizmeti nılıJ ile m~bu olmuına itina 
edileeektir 

Tatıma- muı....ı ve bUtiln 
teferruatı muhtevidir. Kıvalet milli 
gfinler, müsamereler umumi ve n :ta• 
d tedrisat, mükMat ve mücazat, 
dhanı.r, muallimler meclis ı e in> hat 
lcıımi ı·onu. Mektepte içtimai faali· 

ttler, hını ve mU~tcmilAt. eşya ve 
der< vunaları, sıhhi faahı et ve hiz
metler. bentleri çok nafi ve tayanı 
dikkat maddelerdir. 
Vlyanadan mi teha~sıs j!el'yor 

1aarlf \ Aletındeki müze içın 
memh:ketimız ha\ \anat, neba(at 'c 
tab k· t numı ne erini vapmak 'e bu 
ne\ı numıınt.:lcnn n sıl yapı d kl rını 
m allımlcıc o~rctnıek iızre \ ekdlet 
bir ·ene mudd<tle \ilana ·ı arihi 

Tahıi ;\luzesi mü,tahzırlcnnden ;\I< s
vö Jıızeph Kabin namında bir nıu· 
İeh; ısla mnka\ele )•pmışıır. 

\1uıaha •ıs hır halrava kadar 
Ankarava gelerek işe başhvacaktır. 

Muallimle e hu nümunelerin imali 
ötrcillmek ti1.fe kurslar açılacaktır. 

Birinci kurs şubatın onunda Ma· 
arif Vekdleıi binuı dahilindeki mek
tep müzesinde yapılacak ve dön ay 
devam edecekdr. Muhtelif vilayetler
den bu lıuna iştirak edecek lllr 
ıııtkıep muallimleri yola çıkmak 

lb:ercd.irler. Gerek mutahassıs ve ge
rek muallimler için icap eden alAı, 

ide' aı, niımuneler ve malzeme ihzar 
tdilmişdr. 

Bu AllCİ ledrlııiyenin hlt1mmda 
ona ve ilk mektep muallimlerinden 
aıiıhiın bk mltw lıuna lfdrllı cyı. 
yecek •e bu muallimler için iki 
lrars vapılıcaktır. 

* BiR AVLIK TEDRiSAT 
- Millet mekteplerlndekl 
bir aylık teclrlsatı bltmlşUr. 
Maarif idaresi mufaual bir 
ıatatlıtlk hazırlamaktaclır. Bu 
18tltastlkte Millet mekteple
rine clevam eclen kadın, er
kek, köylii, şehirli, tskl harf· 
lerl bilenlerle bllmeyenlerln 
mıktan tespit edebilecektir. 

*DARÜLFÜNUN Dl\' ANl
Darülfilnun divanı bugün 
toplanacaktır. Bu lçtlmacla 

arziyat Ennıtasil tefkilatı 
t tı.ik edilecektir. 

!erin p:ıralannı alacaklardır. 

Aldı.tJ mu ha.\ aa emri üzerine 
Tlitiın lnhi.ar idaresı llaşeki:peri 
Caıcr Fermi bey Akti ar hl\alısiııe 
hareket t.:'mi~tir. O ha 3;idc tctkıkat 
ve nıcba)aat yaptıktan sonra ~oma 
1'-ırbğaç kazalarına da pdccektır. 

HaAtalıklı tütün Tetlıen mınraka 
larda bu .. ne hattaİığa mıni olmak 
için tiıtün lnnisar idaresi tarafından 
tedbir alınacaktır. 

Bu hususta ç~hşacak olail l'en 
memıırfanna tebi.ga )•pıfmışıır. 

Fen memurlan bu tün cnıe faa· 
Uyeıe geçeceklerdir. Evell Glvur köy 
havallsinden işe başlayacat tütün 
lldelerl için hazırlanmış olan yaftık• 
ı.r (l'onnalin) mahlıilü ile llaçlayı· 
caklanlır. 

hu surede mücadele nedcesinde 
!Uıünlere anz ol'IJ) hasıalıklann yü7.de 
95 derecede azalacağı tahmııı edil
mektedir. 

f'en memurlın Menemen, Foça, 
Seydiköy ve Torbalı bavalislnde fa
aliyette bulunaçaklardır. 

~ Bir müsademe - Vındene 
acenıasına mensup Amerkan Eks· 
pon Lııyn lı.umpınyaıınm • Eksplo
rek • vapuru dun sabah Amer.kıya 
müteveccihen ı~ınir limanından çıkar
ken mendrek cıbetindc bağlı olan 
ve muz ı üklu bulunan 205 numrolu 
mıt:n·ı~·a tnl"lamışnr. Hu müsademe 
ncıicesinde mauna zedelenmiş 'e su 
alarak hatmışur. l~trartan yetişen 
kJ: h.larla h:ımufe k11rta 1 ınışur. \ı'apur 
hu n1usadc111c i mUc.:1 kip men<ltrek 
m t ,in en ç~rn·k uze e ı"' ıt1.·me~ 
metini düzclmıe e ç.ıh~nken l u def
ada ol fener t-.rafında ki me ıdırcge 
çarp rak çcnbennt koparmış \e bazı 
h .. Lata lehi\ et \l'rmıftır. \ pur 
ha!'ara t grıım uıitf cihete '< ına 
<le\ anı eunışnr. i erıit. ucaretı mu· 
duri\ ctile liman ri\ a~erindl'n i arın 

mııa\enesi ~çin fenni 1 ır herct gon
deri1mt ... j 1.ahıraca talep olunmuştur. 

• Yızıcı l Occği - l\lcmleke· 
tiwiı ormanlaL ında ko~ıt h muru ve 
selluioz isulısaline vari\ ın L.a<lin eşca
nnı ha\İ orman.anÔııı -Kara deni de 
Cnye .!\azasından başlııarak Şark 
hududumuza kadu devam eden 
havalidedir. Bu at;ıçlara anz olan 
Yazıo biıcejti tabir edilen bir nevi 
haşere ile mücadele eımegl iktisat 
Vektletl kararlaştırmışur. Bu sene 
bahardan ldbaren mücadeleye başla
mak üzere bir 14ylhıl kanuniye ihzar 
edilmiş '" Baş vektleıe takdim edil· 
miştir. 

• Sunl çayırlıklar - llıtisat 
V ekli eti büıçainden bir miktar para 
ıynlıralı Kayseridcn getirtilen yonca 
tobumlan Konya, Ankara, Kutehir, 
Eskişehir, Afyon lwahlsar, KütabyL 

• Çankırı, Aksarar, Yozgat, Çorom, 
vilayetlerine ıevzı olunacalt ve sun't 
çayırlılı ihdası ıqvllı edilecektir. 
Tohumlar bu hafll r.arfında mahAlle
riıle ııöndcrlleccktir. 

• IEaklteblrde eotaklar -
Anıdolunun bir çok yerlerinde oldugu 
gibi bu ıene- Esıu.ehirde de tiddetli 
sujtuklar olmuş. hararet tahtcs ılır on 
don dereceı c kadar düşmti,tür. -··- .................. -............... _ 

• Olllel Saa'atlar Blrlltlndı
Güzel 'an 'atlar Bırliginde vapılmakıa 
olan 1>ahııe hitam bu'muştur. 7 ~u
dıııan itibaren hu sahnede haftada 
bir defa Darüllıeda~ i sıın 'ıtkMlan 

tarafuıdaıı temsiller verilecektir. · ı em· 
sDlerdcn sonra kun<er ve lroııfentM 

verilecelıdr. 

VılAyet dahilinde jandarma 
ve polis kuvvetleri, doğrudan 
dcğruya Vallnln emrine veril· 
mıştir. B~nlantl' tebcil! ve tah· 
vl mde Valiye ull\lılyet veril· 
mı.tir. 

Valiler, her sene muhtelif 
veklletlere bir rapor etndere
cektir • 

Devletfn manevt talıslyetlnt 
temsil edc:ı vattıtr, tıe 110t1111 
dairelerde lı:aaınıa barııııet edil· 
mesiol temin Jçlı9, Aılliye ve 
ordudan madııır.-1c1mıe mcmar
lana muameı&tiiıf l;•r ' •cıa
blyetfae maliktir: Bnu için 
hakimler ve oı'dll meuaplan 
harlc:ia41e, bütlia vilayet n em•r
larıM topfıU'ar&k kea4ilerl•• 
taliaat "Verir. 

Halkla lflırtala uaaıl ılr'at 
vı kolaylıkla ıtrtılmnl, vt bll
bassı& klly kanunuaan tamamne 
tatbiki lçla, lıllıtlmct Nalılye 
teşkilatına çok elıemmlyet vt· 
rlyor. 

KOylllaln, tapo, alfua, verıt 
gibi lfler lçla kaza merkezine 
kadar gitmesi zordur. Banan 
için bir taraftan nahiye adedi
nin artmasına çalıt•rak, t•m 
teşekkliilO aablyeler vücuda 
getirmektedir, Kanun da, nahiye 
müdür ve menı•rlan hakkında 
buı ahkam ııave ~dilmiştir. 

•Em den gemisi - ı\lmanlann 

Emden gemisi 1 1 •ubatta lima
nımıza gelecektir. Gemi sabah 
saat 8 de limana girecek ve 
Sclimiycyi top atarak selamlaya· 

caktır. 

ı\) nı gün sa~t 11 de gemi 
süvarisi Valiyi,, 12 de kolordu 
kumandanını, Donanma kuman
danını ziyaret edecektir. 

O gün öğleden sonra da V all. 
Kolordu ve Donanma kuman
danlan ünden 111 arİiine iade! 

ziyaret edeceklerdir. 
12 Şubatta ~mide bulunan 

Alman deniz t&lebtsi Bahriye 

mektebini ve şehrin muhtelif JC:r· 
)erini ziyaret edeceklerdir. 

• Maat tevzH - Şubat umu
mi ma8$1 dün verilmiştir. 

• l•tlblü verıtıl - llühOmet 

istihlAk vergisi tadile karar ver
miştir. Bu vergi şimdiye kadar 
maktuan alınıyordu. 

TadilAtı göre vergi ı:ğlenı:e 
ve birahanelerin gayri Safi iradı 

ı üzerinden alınacaknr. 

• Şark flmendtıferlnda flka
yet -· Uman firketile şark dı:mir 
yollari idaresi ıra~ında bir ihti

lAf çıkmışur. Liman ~irketi Şart 
demir yollan hakkında .iktisat 
vckAletinc ağır bir: şikayetname• 
gtindcrmiştir. Bu ~ikölyetnamWı: 

Şark dcıııatJ. J olları limanın iD· 
kl~fına nuıni olduıunu ~ 
mektcdir. 

----
Mavnacılar işi ihmal 

ediyorlar 
Teınlsllk işleri ınödilrilr.üa 

k:iaatt 

LAmia Hanımın annesi 10,000 lira 
tazminat istiyor 

Şehremanet• Nezııfetl fMI· 
niye Milclürlültil çöp müte

ahhidi olan maVllllalı(r .c:ea 
mlyetlnl, taahhüdünü yap

macill'I için mak•rm Emanete 

şlkAyet etmlfti. Mavnattlar 
cemiyetinin buna ratmen 
iskelelerde biriken çflplert 
kaldırmaclıtı gelen rapor

lardan anlaşılmıştı;-. Bunun 

üzerine ezatetl Fenniye 

mukavelenl11 feshi için Ema
nete ikinci bir tezkire daha 
g6ndermlştir. 

lstanbul filminde 
tadilaat 

Emanet lstanbulun bir 

nmnl çektirmiş ' yapılan 
tecrübede bunun tamamen 

matluba muvafık olmadıtını 

göstermiştir. 
Emımet bu iş için bir ko· 

mlsyo:ı Hamit beyin rlya•etl 

altında Kemal Ömer ve Ala

attln Cemli beylerden mü

teşekkildir. 

* TERKOS ŞiRKETi 
TAHKI KATI - Hükumet 
Terkos Şirketi tahkikatına 

devam etmektedir. Şehrema

neti de kendisini alikadar 
eden hususlar hakkıocla tah
kikat yaparak netkeyl hO
kO.ete blldlrmlştlr. 

Kaçakcılar 
Silah kaçakcılan hak

ltında tahkikat 
Rflıumattan kaçınlan af. 

!Ahlar hakkında tahkikata 

devanı olunmaktadır. 507· 
lendltlne fire, mezktr si• 
lahlann rOmrükten kaçınl
mak için bazılarına (5000) 
lira verilmiştir. 

Bu kaçakcılıkta amil ve 
fail olan gümrük memur
larının kimler oldutıı henüz 

taayyün etmemiştir Tahkikat 
bir iki güne kadar netice
lenecek, falller hakkında 
takibatı kanunlyeye başla
nacaktır. 

Ağır Ce7.a mahkemesinde dun 
çok şayanı dikkar bir muhake
menin rüydiDe l ~anmıijtır. Biı 
\ az'ı hamik!..ıı ama vefaı edtn 
Lamia hanımın ölümüne 1ebebiye' 
vernıclUe ıaaznun ulaA doktorla· 
rı.ı muhakenıekn yapılmışt;ıır. 

Dün havanın çok lırnnah ~ 
masına raıtmen mahkme salonu· 
mın her tarafı dolm tu. Saıuiin 
mevanı.•d·• bilhaıısa Şifli ve lky· 

ı g u11da oturıın bamm efewlikdc 
şık beyıcr körıiniyordw. 

lüddei ıııcvkiinde SMl1 Riıa 
bey ve müteveUı Urniı Uııı.
ının anncııi 8clki9 bamm tn-. 
nuyurdu. l\lazn un mcvlıiinde 
doktor Kenan Hasan, Atıf. Umia 
hanımının zevci <Amal beylerle 
ebe Müberra hanım 'ardı. 

Mahkemede okunan da a ev
rakına !'Öre vak'a tu şekilde 

ecre n etmi~tir: 
Şişlide ~·renk mezarlığında 11 

numarada oturan Lılmia hanım, 
~:dulıin hirinci Cuman i ıı;ccesi 
a cılanmı \ c zevci ~mal bey 

de aile doktonı Kenan ı ıasıın 
hq i ça.~ırm ,tır. Kenan Hasan y 
) anında e :ıe luhcrra hanım 
1ıklıı~ halde ha. ata~ı muayene 
etmı~tir. fabt heniız dağıım ııa
manına 'akit bulundujtu için has· 
tı.nın yanını ebe hanımı bırak
mış ve ayrılmı·nr. Bir muddct 
sonra doktor yine gelmiştir ilk 
sancının b~adığı andan itibaren 
28 saat geçmesine rağmen henÜZ 
çocuğUn göninmcdi~ni anlayan 

doktor nziyete müdahele 7.ama
nının p;ekliğlne bukmetmi tir. 

Bu vaziyet karşısında doktor ıı... 
tayı "fo~. tatpilı ebnlştır. 
Ayni zaman'Cla doktor I'.. Haan 
bey diger rdild Attf beyi de da
vet etıalştir • Her lkidoktor 

forsepsle, kıimen çocujtu parçala

yrak alıyorlar. Çocıık bir Jki 
dakllı:I M)llra ölüyor. Çoaltan 
ölümüne mukabil validesi. agır 
surette 5 gUll lıuta yauyor. Bu 
arada dokıor Keme Tevfik, Aziz 
Fikret beylerde çağrılıyor. Beş 
gün sonra Umia hanım da vefat 

ediyor. 
Okunan morg raporuna göre 
Lamia hanım 21iyaşlarında, bug
dav renkli, eıa g<izliı idi. Kamın 

harici manzara ında şedit indi 
falar, mi.ıtna!fın sızıntılar, rahimde 

13 rs tbadında tahmıncn bir 
a) na bdar hir ) ırcık, 13 cha-

T • .-.k-.--- dında bir oyuk vardı. Çocol';ıın 
fQÇ J" başı bU) tiktü, fer<cps tatbik cdi-

Almanyada oturmı- lince daha bıhürnu~ı.ir. Çocu~un 
yacak mı? 28 sa:ıt içinde doğması ga}n 

Berlln, 1 (A.A) _ Truçklnln tabii bir hal dcğiklir, zaren çocu· 
Alm•nJade ikamet etmek klar umumi}ctle 24 saat içinde 
nlJ•tlnde bulunduijuna dair do~ar. 
ecnebi menbelarden çıkan Umia hanımın defni için ve-
heberler hekklnde reeml rllcn rapor, kalb hastalığı da ııe-
mehelll Alman memurları- pcp olarak gbsterilm~ktcdır. 
nın ne Moskoveden ne de Kenaıa beyin lstiçvabl 
M. Troçkl den hiç bir vize Bundan sonra maznun doktor 
talebi elmemıt olduklarını 
beJ•n etmektedir. Kenan Hasan beyin lsdç'Vatıa. 
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•Fehim efeacll mllsameresl Ebe mübemı hanım da yaınma 
Darülbedayi sa11'atkirlan ıanılınd•n aldım, muayene ettık lcvbai rah-
1"ehlm dendlnlo san'ata intisabının 
52 el sene! de'friyesl şereffne Pv.ar- miye bir mecidiye cauaellııd• 
tcsi Üflım lıtr müsamere verilf't!i!kti. iıli · 
Falıaı dün aan'ıtktrlar ıoplanllllf)ır ı 1amlc daha valcıt vardı, Mii-
ve havanln muhalefed Ue musaıner~\; hcrra hanımı bıraktım. Sababla-
bayrameneslne talik eımişlerdir. ı tekrar geldim. Ebe hanını: ağrı-

,. Fılraray• k&mür 1 lı · h- · muntazaman gelmiyor hasta 
ıner lsıanbul merkezi kış dulau 1 le U) umadı dedi. 5&balılti muayene 
fakirlere yardım etnıeli du un 
dir. Bilhassa bavalar karlı ve de akşamki gibi idi.3,5de tekrar 
ginJ&lndaı fakir ailelere k mıır da ı,rittim fcvhıı el a) ası kadar lıü-
gııılmuı muhtemeldir. :,umuştü. nabzı 80-90 arasında 

•Harlkzedelere yardıın-Hllt· idl,t:rtesi gün bire dogru valide-
ıtahmec Cemiyeti Tıtavlı harikztde sinin nabzı 90-100 harared37,5 
!erine yardımı devam emıdtedlr. çocuğlln nabzı 100-11 O harareti 
ŞimtllJe lıtıltr ceınlyeıe 'ftti lanat 90 kil. in hıı açık. çoc:uk rahına 
jekUnll 1850 undar. Cemiyet Bele- mutavamtta idi. 
.. ,.. a.rtkiedi1wr istn ... aılit 
lllOQ llllJt lıcniiıı 1111Cııa. - lpk Dokıor btmdan IODra muct. 

hale zamamııın ~ldltfnt, forsepsi 
lııızırladııtını hastanın ılk çucuRu 
olduC;U için sinirli olduC;Unu, h, s
t nın ç0k oyradıp ıı kendiıe 
muavenet iç!a doktor Arif &M:Ji 
çağırdı~ IÖ ledi. kendiıinla 
klozotoıa koklattı~ Atıf beyiıl 
b.ılaycıı çocuğa aldıgım, çocoıtwa 
buynunda iki kordon bulundu
jtlınu, arfekst blarış yaRl bayp 
bir halde oldupu, 1,5 _, • 
nefüsü i\ID&lze ragmerı ~ 
öldii(ünü. bu esnada S.ınia ı... 
mın ten "Ve aeşeli oldu«ımu, lıııttı 
7.cvd ile öpüşiıgünü anlıını. k """ 
Hasan b~y sözlerine • v • 
eı.ll!!'l"lc • aınia hanımın ertl"~ ı; ı 
3~ harareti olduğunu., iıçıiocö 
gün Tevfik Kenan beyide bul• 
rak bir konsultasyon yapnklar m 
dordi.ıncü gece :\lahmut Ata • 
Aziz ~·ik et, Kenan Tcv ik, Atıf 
he 1 rk bır k n 'ilta5' on sô lcdi: 
sozüııc ~O) k devam eni: 

1 cdhir faide vmnedl. 
hc~incı gun vefatetti. Bu ölum 

hadi:scsi etrafında k abu 1 
vardı, bunun izale i için biıı 

L"C edin morga gönderilme;· nl 
i•tedik. \!erg birinci raporunda 
gı:ritıınii, ürisakı rahim yoktur 
diyordu, ikinci raporunda buna 
aykm cevap verdi. ikinci rapor 
temamen cahilo\nedlr. 

Lamia hanım annesi lelkH 
hamm verdiği mıitaaddit lstida
larda 1,0000 lira zaran llMUM:'VI 

talep ediyordu. Aynı zamanda 

'.\1ahmut Ata, Kenan Tevfık,bey· 
leriıı "geç kalındı, bundan IClll1a 

ı.r 4tıY yllf'llamul • dedikJerl, 
o halde Ren Oman beym niçin 
daha t!Vel canlan çağıı ıııııdı{tırıl 

ıJk defa çıvardan btr çok dok

torlar varken sırf kendi hatasını 
kapamak için ta 1&ta11 bu}... 

dan arkadaşı Atıl beyi 

çal:mfıj:'.ını btldıgiyor. CcınaJ bey 

da karşını mUtahaüssls otnuyan 

Kenan Hasan beye emniyet et
meple lttiham ediyord. Bu esas

da saat 1 2 ye geldiği için mua
hkemc ba,ka bır güne bırakıldı. 

Tatavla yanglnı 
Tata\'la ,angını hakkındaki h· 

kikat leılcke5i ikmal Pdi\emediğinden 
dun 1 C\rak Adli~·~· ver!lememq 
tir. flu gün rllm~si ihtimali vanlır. 

• Vangıncılann davaeı -Dun 
Aj:'.ır ceza mahkemc~inde kası n 

yanhın maznunlarının muhake
melerine bakılmı nr. Bunlardan 

biri geçenlerde Bcyo~lunda J• 
nan Cumhuriyet oteline aittir. 
Maznun otel bpıcısı MariJiL 
Dünkiı muhakemede 7 şahit dia
lcnmiştir. 

Şahitlerin hepe! de Marimıı 

yangından iıç gün evci bütftll 
kiracılara: •Buradan çıkınız. Y oba 
bir ldbriı çakar burasını yaka
nm.. dedftini söylemektedirler. 
ı-n 4S odldan ibaret ola 

haıun biltiirı odalannda kiraa 
okhığıı balde ymıpıın odalarda 
çıkmıyup sofalardan çıkması Ye 
Marinin ikinci katta onırda«a 
halde yangından llç gün eye( 
birinci bta inmesi nuan dilkad 
celbetmektedlr. Mubıkmıe llalıa 
bir iki flhidin celbi lcin lallk 
olunlDIJfhlr . ikinci dava l8De 
ge~-enlerde Beyoğlunda Koto hana 
altında yanan berber Dimitrlnhı 
dükkanına aitti 

Dimitri ve kalfası Koço li8QRa 
bedeline tamaan dükkAnı yal 

makla maznundurlr. Dün dlnlcneııi 
şahitler esas hakhnd~ ademi 
ma!Omat beyan ettiler. Cere yaaa 
muhakemeye ~ran KOÇoma 
mununlyetlııe dcWet edecek bir 

bal l{öriilmedi r;indcn 500 
keMletie tahliyesine ve buı 
bitlerin celbi için muhalt~em ... _, 
tlilkine brar verlrdi. 
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BUGÜNKÜ HA VA 
Azami hararet nakıs l.5 Askarl 

.;; dtr . • 
Y aı'ın kar fırtınası devam ede-

' 

cektir. fıctını ve kasırga dolaylsiı. 

!<ınn i..Ufaı tespit edilememiştir. 

rlKRA 
PiRiNÇ KAMA 

Ankara 

KOçO:C dCşmao, büyük düş· 
manlsnn izni, her torlu yardımı 
ite lzr.ılri anr ·zın zapte•J. MO· 
ıareke olmuş, galipler bütün 
~.ilahlarımızı almışlardı. Balıke
Lirden Denizliye kadar mOda
iaa cephesi kuran millet derme 
catma silahlarla mukabele edi-

ordu. Daha doğrusu canla 
lıaşla, dişi, tırnağı, iman ve 
uzmile '.:oğuşuyordu. 

lir gün Deni"!::! tarafındaki 
ınill! kuvve•ı•re şu !ıaber geldi: 

- Mntlaka top IAzım. Hiç 
vlmazs'l bi.kaç tane. Yoksa 
i;;imiz d:;m-ındır. 

t;;ı·,n:.:ı!e top :atek vardı, 

r.eye yarar ki galipler kamala· 
ı ını, MekPn'~malarını çıkanp 

~mışlı! ·:tı. Va~lyet mühimdi. 
loğuşa;ı kahraman millete top 
ıetiştirmeli idi. Genç topçu za
itlerl, mllls kumandanlan hep 
oplandılar. "Ne y'.lpalım?" diye 
ıııışOndüler. 

lstanbuldakl askeri fahri'·•· 
!.ardan kaçıp milli kuvvetlere 
katışan tOrk ustaları dedller ki: 

- ilk önce toplara kama 
}apalım ? 

- Nasıl yapalım ? Kama 
yapmak için çelik ister , torna 
makineleri ister , muntazam 
;abrlka, elektirik kuvveti ister • 

Türk ustaları bir dakika 
• ehadet parmaklarını şakakla

' ına dayayıp düşündüler ve 
'onra şu cevabı verdiler : 

Karşımızda şu un öğüten 
köy değirmeni var ya, onu fab
rika gibi kullanırız. Lakin tas 
havan eli, havan ••• Hepsini 
' ettriniz. 

Hepsini getirdiler. Ustalar ka· 
ra değirmeni top kaması fahri 
~asına çevirdiler ve pirinç kama 
c ökmeğe başladılar. Ve böylece 

llrk istiklal muharebelerinde 
ilk top faprikası Denizlide bir 
~ öy değirmeni oldu. 

Gerçi pirinç kama çelik ka· 
ına kadar iş görmüyordu. Beş 

v n atıştan sonra bozuluyordu. 
. akat beş on gülle, bel' on gülle 
i·li. Bozuldukça tamir ediyorlar, 
eskidikçe yapıyorlardı. 

istiklali, vatanı, hürriyeti ut· 
randa boğuşan, yılmıyan Türk 
ılk tnp kamasını işte burada 
döktu ve düşmanlarını bu kama
lann attığı güllelerle döğdü. 

Bu ilk kama pek uğurlu çıktı. 
Öyle uğurlu , mübarek çık· 

nııştı ki , o tarihten Uç buçuk 
ene sonra ( Gazi ) nln Koca 

t~pe ) de verdiği bir kumanda 
zerine , tam altmış üç son 

. :stem batarya bir anda ateş 
ctmeğe başladı . 

O pirinç kamadan bu çelik 
· ~ cehennem yağmuru doğdu 

' ! sayısız düşmanlar onun 
• :hıoda bire kadar mahvoldu . 

Bunu dünyada ancak Türk 

NE ISTtvORLAR 

Tatavla yangını, Yunan ga• 
zetelerlne yine edebiyat yapmak 
fırsatını verdi. Meğer lstanbu
lun şu mütevazı klişesi aasıJ 
bir yer imiş te zavalll blzler 
hiç farkında değllmlşlz. Bu Yu· 
uan gazetelerine göre Tatavla 
« Bir çok neslller mUU ateşi 
sllndlltmeden muhafaza etmiş 

Elenlzmln en iyi Hdanlannı 

yedştlrml11. • 
Diğer bir Yunan gazetesi 

yangının • Elenlzmln Çiçek at
tığı mahalleyi yaktığını yazıyor 
ve şuntan ilave ediyor: Tatavla 
yoktur • Şehirler kraliçesinin 
Elenlzml kökünden koparılmıştır •• 
Elefteros Venla gazetesi de şun
lan yazıyormuş:"Tatavla blltün 
bir tarih, bir efsanedir. Tatavla 
seneler ve sergüzeştler arasında 
sırf unanlılığa yakışan rengini 
muhafaza etti • 

Lozan sulhundan ve umumi 
harpten evel Rumlar lzmirde ve 
baştan başa Anadoluda rahat 
rahat yerleşmlş iken Yunan 
gazeteleri yine tutuşmuşlardı : 
I: "lllr Yunan çiçeğinin yedştiğl 
bir bahçe idi • 
Samsun bir efsane idi. Bir Ana
dolu köyllnün ismini zikretmek, 
Yunan gazetecilerlni coşgun ve 
tr.slı.ın bir edebiyat yapmağa 

tahrik için kAfi idi. 
"'iiıavet ne oldu? Buglln A· 

naJ• :u ve lzmirde tek bir Rum 
yoktu~. Bu Rumlar, ferih fahur 
dog .. ukları yerlerde yaşaya· 

cakları yerde şimdi Atina so· 
kak:larında sefil, perişan, sllrU· 
nüyorlar. Eski yerlerinde bir 
glln yaşıımağı Vunanlstanda on 
sene yaşamağa tercih etmiye· 
cek tek bir Rum muhaciri yoktur. 

Rumlar hesabına pek pahalı· 
ya mal olan bu vaziyetten Yu· 
nan gazeteleri mes'uldur. Tatavla 
yangını münasebetile yapılan 

neşriyat gösteriyor ki bu adam
lar, her şeyi unutmuşlar, 

Hiç bir şey öğrenememişler
dir. Ne yapmak istiyorlar? Is -
tanbulda kalan bir avuç Rumu 
da mı kuyruklarınd11n tutturup 
dışarı attıracaklar. 

Eger takip ettikleri gaye bu 
ise, gittikleri yol duğrudur. De· 
vam etsinler. Fakat yolda gide
rken bir aklı selim sahibi bun
ların şu feryadını lşitsirler. Bu 
ses Yunan gazetecilerine haykı
rarak diyor ki: 

cGlllJe etmeylnlr. de başka 
Ihsan istemeyiz.,, 

• • •• DiKKAT LAZIM 
Bu hafta Beyoğlu sinema

larından biri son Çin hadisa -
tından ml!lhem bir film göste
riyor . Bu filmin içinde arasıı·a 
toplarını parlatan bir donanı:ıa 
görülüyor ve her top patlayışta 
bir takım şuursuz alkışlar ışı

dlliyor . Evel beevel söyle
meliyiz ki bu film bir ·Doküman. 
filmi olmadığı gibi bir kıymeli 
san'atkaranesi de yoktur. Film 
bir Çinli kumandan ve onun 
hapsettiği lngiliz konsolosu 
arasında geçen velngllz doannmn 
sının mUdahslasl kapııran 

bir hadlsey• hikAye ediyor. Av
rupada çııktan beri harbe ait 
filmler yasak edildiği halde 
bizde henüz buna ın!lsamaha 

edilmekte idi. 

allr etmelerlle mCfrutlur, vakıa 
fUmde gGrlllen donanmama 
bayratı görülmüyorsa da ntmla 
tafsllltında bunun lnglllz do • 
aanması oldutu yazılı olduktan 
aoara onu allı:ıflaaıak ne Ue 
tefsir olunacağını karllerlmlz 
taktir ederler. 

Bereket versin ki bu alkışlar 
karanlığın ayıp örtocu perdesi 
arlı:Ptnda idi , yoksa bu ktlstah 
hareked protesto eaen memle
ket çocuklannın teeseOrlerl 
yalnız protestu il kolnıyabillrdl. 

Sinema mOdUrlerinden bu 
hususta <'aha hassas ve dikkatli 
bulunmalarını beklemek hakkı· 
mızdır • 

FELEK 
Cehalet rUkoru 1 

inanınız , Avrupada, Ame
rikadada alim • mütefennin çı

kar, ldkin cahilin de daniskası 
çıkıyor . Dün elime geçen 
• Fantazyo • ismindeki fran
sızca mizah mecmuasını okur
ke11 gözüme şu huldsa ettiğim 
fıkra çarptı . Bu mecmua an
latıyor; 

" Türkiyada kocasına sada
katte kusur eden kadının bur-

11u kesilirmiş; fakat Cumhuriyet 
idaresi teessüs edince bu adet 
ilga edilmiş , Buna rağmen 
Türkiyede kocalar karılarını 
tazyik vasaitine malik imiş, 
şöyle ki: 

F. . . Paşa isminde birinin 
zevcesi kendisile yaşamak is
tememiş. Kocası da Istanbu/dan 
400 kilometre içcrde Eskişehire 
gitmiş de karısını da lstanbul
dan Eskişehre kadar , bir 
kürek mahkuma kafi/esile ya
yan olarak yürütmüş. 

insaf! Artık ı:elzaletin, ser
semliğin bu derecesine Hono
foloda bile tesadüf edilmez. Ay 
efendim! Nerdeyiz? Bu adam
ların, bizim gibi burunların 
dibindeki yerler hakkında böyle 
baştan aşırı yalan yanlış şeyler 
yazarlarsa Hint, Çin, ve daha 
uzak yerler hakkındaki yazıları 
o/'uyanlara Al/alı yardımcı 
olsun! 

Atıf verlf 1 

Bir kaç zeınandır gazete
lerimiz de muharrirlerin bir 
birlerine iltifat ettikleri görül
müyurdu ! Şükür! Bu yoı'da 
emeği mesbuk olan bir arkadaş, 
bizi bu mahrumiyetten kurlardı . 
Yine kim bilir ne temiz şeyler 
okuyacagız ! Allah kari/eriıı 
yardımcısı olsun ! 

iki mektup 1 

Oeçeııde , ne altında , ne 
üstünde olmak arzu ed/Jıniye

cek şeyin ne olduğunıı karilcr
derı sormuştıım. iki zat CCl'ap 
l'Crdi: 

Birisi diyordu ki : 
- Zügürt olduktan so111a 

Dünyan111 altı da birdir, üstüde. 
Digeri bir hanımdır, o da 

tra11ıııayları söyleyor. Bl'n bıı 

cl'!'aplardarı birincisini beye11-
dim. 

FELEK 

PAZAR 

Bir nokta! 

.Evel zaınan içinde genç luıl.ınn saç
lan bsa ve etekleri 'kısaydı ... Cenç kızlar 
saçlannı uzaltıp. uzun e:tet glyecelderl 
ç•b lt.ıdor bebek oynarlardı. 

Uzun saç ınoJa-.L gelmcJikçe etekler 
uzolmadıkça 20 den 60 a kadar kadınlar 

çocuk sayılacaklar 'c gün görmüş koca 
bebekler, bu gidi~le l1c~lktcn ıne7.ara ka
dar bebeli. ornayacakl.irdır. 

KULAK ' 
MilAFiRI 

HANIM DEOILSIN DE ... 
Bir arkadaş a11lattı: 
Oeçcu gün çok sevdiğimiz bir 

aileye yemeğe davetli idik. Sofraya 
oturmazda11 eye/, evin kızı bize 
piyanoda llir iki parça dinletti.Adet 
Yerini bulsun diye davetlilerden 
istekli olanlar biraz dans ettiler. 
Ve nilıayet sofraya otum/dır. Hiz
metçi kız elinde çorba ktısesile 
ıırzı eıııtam edince lıepimiz yeri
mizde şöyle bir famıldandık, kar
nımız iyice acıkmıştı, fakat bir de 
ne görelim, çorba kasesinde bir 
şeyler yok. 

Meğer kızcagız çorba kasesi 
diye boş kılseyi getirmiş. Olur a 
yuıılışlık.. ı:akat ev salıibin/11 bu 
yanlışlığa fena ita/de canı sıkıldı 
ve o can sıkııılm ıir lıizmelçiye 
ağz111a [[eteni siiylemeğe başladı : 

Abdal, sersem, utnnmaz. 
Kız, evvela kıpkırmızı oldu, 

sonra o da baş/atlı crı a/tır keli
melerle en yüksek perdeden hl/111-
mına çıkışmağıı. O sırada ıi11vetli
lerden biri hizmetçiye döndü: 

Kız !.. Seıı bııradıı 111~ 
llllS/11 ? 

Hoyll' bizmdçiyim m11a .. 
Nazik dnı•ctli lazw sözüııii 

;; • Hanım de.~ilsi11 dr neye 
iiyle cşşeklu .ı;-i/Ji fııı/fırıyor.rnn yal .. 

1929 

o•aaa:n. 

Askeri Bahis 
sn llYE TA yy AREL~:Rl 

lllı: evel spor ve seyahat için icat 
edilmiş olan tayyareler kısa bir za
mandı bir çok yerlere girdiler. Mese
la en çok harp isine karışarak :ıs~erl 

tayyare (Bu da keşif taY)'•resi. ıv 
tayyares~ gündüz bombarduman tayya· 
resL gece bombarduman tayı aresi. 
muharebe meydanı tayyaresi tarassut 
ta)-yaresl V.S. kısımlara ayrılıyor) 

adını aldığı gibi ticaret tayyaresi de 
olmuştur. Fıılcat şimdiye kadıı:. hiç 
kimse hasta tayyar.e,ı ve ya Sıhiye 
tayyaresi adını işitmemiştir. 

l lalbuki tayyare gerek harp esno
sındı ve gerekse barışıklık zamanında 

hasta nakli için çok lüzumlu bir 
alettir. Billıassa Türkiye !(ilıi demir 
ve adi yoıları noksan olan memle
kerlerde hasta n•Lldindc kullaıııiacak 

mükemmel bir vusıuıdır. l\lesela Iran 
hududunda Bayazır mevkiinde bir 
kör bagırsak noberine yakalanmış bir 
hastanın ölümden kurtulması ancak 
derhal tayyare ile f~rzuruma ve ) a 
lstanbula taşınmasına bağlıdır. 

llarp halinde ise ağır yaralılara 
vakit ve zamaııile yardım için bu 
yarahları süra'c ve emniyecle en 
vakın bir hasrancı-e se,kedeeck 
vasıta ancak tayyaredir. Piy:ıde mer
misi ve topçu misketi ile lıaP;ırsak

larından yaralanmış olanl .. r:ı. eğer 

8 saat içinde arneliyar yapmak müm~ 
kün olursa bu gibi ha<taların yüzde 

OPERA SiNEMASINDA 
13u ~ün 

KOHEN ve KELLİ 

üyük işler peşinde 
FevkalAde komedi ayrıca 16,30 ve 18,30 
Matineleri ve suvarcde 

RUS BALAYKA ORKESTRA 
hey'eti muganniyesl -· 

MOmessllesl 

Polanegri 
Yakında 

Alhamra Sinemasınba 
! ----- --. ---- - -·~-- - -

BİLLİ DOV 
Sizi teshir edecek güzelliktedir. Vücudi ise 

Sevda pazarı 
Filminde daha ~ulı ve daha knrakur. Üntimüzdek:i perşembe 

ak>amından itibaren 

Asri sinemada 
doksanbeşi ölümden kurtarıliyor; lraesiııe başlanacak olan ve esirler ticaretini aıusavvir olan 
fakat yaralaııdıktan sonra 10 saat 
geçip ameliyat olamamış bu gibi bu emsalsiz filimde Billi Dov gayet açtk ve dekolte bir 
hastala11n °lo 99 ı kurtulamiyor, ölü- kosti~le ~rzt endam edecektir. 
yor. Bu hesap Büyük llarbin tecru- g iiil 

besit~~ bu misal, t•n-•re ile hstaıa- ~ ••ıv·A:·w··.~~ ft~"ön'u~o~m~;a'';.f'~I~k~°;''~ş:m~~-ı~ 
nn derhal gerilere taşınması saye- ı 

sinde nekadar insan hovatınm kurta-

nlacap;ını giistermck.tcdir . Ç.ünkü <1c arı· n yave rl il s. a d 
kann ve bağırsak yaralan harpte -~ • • -

1 il ın mas1 n a ii 
umum yaraların her halde dörtte 
biridir. llundan maada hastalan k 6 
uzun süren yollar, hemde kötü yollar ffiOSJOU IDe 
üzerinde sallanu sallan~ sarslla sarsıla -. • •• • ••• • • • + 
giden arabalar içinde seYketmektense, I • 1 
havanın içinde sar~ıntısız ve yağ ş h t 
gibi .• karan tayyareler içinde naklet- e raza 
mck elbette d;ı.ha muvafıktır. Tecrübe :::::;~;;;;;:;;:::. ~ f Oh 0 
de göstermiştir ki hastalar tayyare - B U 
ne gitmej!;i tercih etmektedirler. au·G-UN 1 a rrym o re 

Tayyare ile hasta ve yaralı nakli 
işini cvela ortaya çıkaran fransız- M .. k Wo'en Pllrtayk eserleri olan ~ 
!ardır. l"•sta Abdulkerime karşı yap- aJI ·ıt. r a 1 a rıı:c( 
rıklan harpte yo\suı Ye susuı çöller- • da 
den hasta ıe ıaralıbn alıp bir an sınemasın ııca n if 
evel geriye nııkl için taı yarelerden bayatı asri yenin büyük bir dramı 1 ava r 1 ii 
istifatlc ettiler. Bu suretle 4 hinden M "}} t • h j! 
fazla hasta ve yaralıyı tayyare ile 1 e ın ru u -..ı ... ,=!:~~~--.... ı:z.=o;1 
taşıdılar. l launmda kaldıj;ma göre Müme;silleri; pastı rot mil· ~llıı-ŞehzadeBaşı~-
bir defa, hasta tayyarelerin den bidsi ter,ıorJ Sldnlly ve jorJ Levl• H } ··ı • 
dönilŞte, iniş yıparken ateş aldı \'C } a sınemasında 

her aksam emsalsiz muza[fcriye· içinde yarah bir frnnsız neleri ile • F ti 
tler kazanmaku olan Parls U bir arap şeyhi ve pilot kömür oldu. 

4,000 kişi içinde bu kadarcık hza Berjer inin ilci hariku!Ade dansör.: 
olur. Tren de yoldan çıkar, araba da !eri Marit. ve ~·ran;ıs bu güalcü 
de1rillr. saat !8,l ·2 matine,inde dahi oyna· 

Medcn! memleketler şimdi hasra 1 yacaklardır. 
nakledecek tayyarelerin tip ve şek.il-

lerini tespit etmekle meşl';uldürler. mac ar 
i\foharelıc mcyd;t~Ja.rının yanlarında. 

v;crılcrıne her turlu genış ve ya d . • 
~::; ~:ı:v.·!~::;::~~~~,a~~~~)"~l~.,~~r~~~:; }18 pso ISI 
ku~ük \'anı en çok hır ı·eya ıkı 

hasta ıaşını bilecekir. flalbuki, lı"I' 

on lı1'tan birden nakledecek. içinde ~-· ~ 
p:ınsuınan YC anıclh"at saloııhınnı s h 
hal'i tay·y;l!'clcr inja>ıda diişüniil 1 e razat 
ıncktcdır. . 

~on hir dü~ünce c.l:1h:ı \~ır: [ lnr;ı, · rr;ı: k •amm•••-
düşnıan ay taryartltriniıı dola~n1·1$ıntı ı l..ı •• 

'"' hiitıımuııa k•l'';I h,.,. tarnft·m açık Teşekkur 
tır. hu h:ıldc nıiidaı·1a:'l:t. hasra ıHıkli-

Yatı ll.:h~ '1;
1idir. Bun:ı '1:ri!L·cıı..:k CC\'a.p 

ha~ittir; h:ı:-ra tn_yY'Lrclcri, entcn1;ı-:\ o
nal n1alü;n i~: rct\:.rle ~eyahat ~d~ct:k
lcrindcn tahii onlara ta::ırru;1, cdilı11~
ycccklir. 

Alhanıra sineınası
ııutlin bu hafta 

V olga Volg·a 
,\foht"•enı ... ..., ı·e ııurnaanı 

Rus lılınıini hcnıali nıuvaffr
kiyede . göstermekte devanı 
edecekti,. J ı . . · er su ı arcdc Rus 
hey etı nıw,.11 . • 

k "' 1 nıyc,1 ve bala-
lar ası taganııi ·,c tcreııniim 
edecektir. 

I·~= !J1 Bıı ıı;un ,, .. ·,1• • • " ıncnız clxcm olan 

IMelek s/~;masınd 
ı;üstcrilnıcktL <dan .IAJ\ 1\ \
TEU;,\ ile F"i \fl I 1·,1 • 

•0 - • •" ın tcnı 

apar • 

Fakat bu müsaade, sinema 
ınOd!lrlerinin bize gösterecekleri 
filmleri kendi kendilerlne san -

-:'"'':
111

7
11

··ş··u·~"BA •• !!T~iöl·r:ı!11~ /ıilirmesinc meydan yermedi: 

'!" ............ l"!'l!llP'l .... , ...... -11 .. ,;:., _______ ı(_v .. ı_,K __ M_i_s.A.R.'.fR_,_. _________ c_tı_w,..t!,.l"~ 

Rahmeti rahmana kavuşan 
hemşiremin cenaze merasimi~e 
istirak ~den ve bu vesile ıte 
bizzat ve tahriren beyanı tazi
yet lııtfunda bulunan zevatı 
muhteremeye arzı teşekkUrat 
eyleı~ . ıstanhul ikinci Ticaret 
mahkemesi reisi Nuri • 

sili ınuazzaıuı 

Kabus NTilliyetin tefrikası 6 
•• 

SUP E 
' 

- ilen hatırladım: 

: ılki lıeı· dcdindi. 
·ı amanı ... ( :cı;cn ak~am hu

'"' lcdi~i zaman babamın 
'lcri eı ela yerinden l'ıriadı, 

ıırn ~ukura kaça ... fla~ıııı 'alla
ı mn ra hi r dahtı yüzüme Lıak

ıl ı .. .':ıkir h~ı· µ;ıttikten sonra 
'r ~ev "ıylcıccek, >onıcak san
n. 

ı a '"'""ıydı? 
:iaciJc dudaklarını ı'ırdı : 
- iııUr cdceektinı. 

\IUlı,in hu 'cizti, hu yalan 
.. .rarı, ne kuı·Yetli, ne kudretli, 

>:ır,;ı I nıaz lıi r eda ile söyle
: .ini lıatırlırorılu. 

:-'acidc ink:\r 
da inanacııktı. 

lıab:ısı 

Selami izzet -
Bizi kaııdırnıak bteyeıı 

scnlip;imiL bir 1-adıııın iinliııdc 

ne ehcmnıiyccimiz kalır"! Onun 
kurıı:ızlı.~1 ile artaliıp;ı miisavi
dir. iliz seı·dip;inıiz kadının siiz
lcrinc değil, içimizdeki hünıma

yıı, a~kın hünımasına aldunırız. 

Bizi kadın değil, :ı.şk kandırır. 

* O zamana kadar dii~ünmedi~i 
~eyleri hatırlıycu·, mazinin yadı 

mü[ckkircsini zehirliyor, i~indc 

dinmez bir acı hissediyordu. 
llu g-üne kadar saadetini 

ralılil ctıııcnıi~ri. Buna lüzum 
giirnıeıni~ti, çünkü mcs'ııttu. 

M6\ıt olan bir adam siıadc

rini tahlil etmek, me>·ut muyum.._ 
neden mes'udum? deye kendi 

1 ktııdiııc .-ual ,orıııa~ ilıtiym;ı •. ı 1 

du\ nıaz. \'c ,;ıııdct, >Cı .ı;iliden 

ayrı!dıkwıı ,;ıınra dahıı kun etle 
lıbscdilcr. 

!\arısından ilk defa ayrı kıı· 

lınca ,;a:ıdetiniıı na"I hir <enet 
oldugunu anludı. 

1 lani bazı adamlar rnrdır. 

Üımirlcri içinde durup dinlcıı
ıııcdcn çalı~ıı'iar, durup dinlenme
den para kazaııırlıır ı c: %cııı;iniz 

dlı~tıııcc,iylc nıc,"ut olurlar. Fakat 
bir ,,-tıo. senetlerini lıc:,ap ettik
leri ;,aman bııı rette kalırlar: Ser
' etimiz lıu kadardk nm'(lı? D~yip 
yc'>c dii~erl..:r, ı e sa!';lam tlikcn
nıez addettikleri paranın hir glin 
bitmek ihtimalini giiriirlcr. 

Saadeti? 

O da, hütlın iıı.«ınlar ,l!:ibi bir 
in~andı. U da, bir çok kimseler 
gibi, me;ut olanlar gibi, saadetilc 

kör körunL mc<umı. .. 'c saadeti 
de, her kc,in ,aadetindeıı farklı 

dcp;ildi; 
Bir çok kinN:lerin hayatlarını 

tahlil ettikten sonra, nihayet 

-
kem!i harntınıda tdılıle k"yuldu. 

l layatı, ,;ıatkri iıxcrindcteı ek
kuf etti. 

l\ıınn pederi kızına ıııcdupnı. 

. k~i1.11n bey kızını g:iinah:-;ız t-:a
nı ı·nrdu. 

1\,\1.1111 be~ kızına roz koııdur-
11111 ordu. 

Sacide ı;ürlııı li~tc bir melek 
g-i bi ydi. 

Fakat o .. karı:-;ının nıa~kc~inin 

alrıııda na>1l ~cı·tanı bir çehre 
ı;izlendip;ini hiliy·>l'du. 

\ma im ~cı wn çehre de 
acaba :iacidcnin hakiki çehresi 
miydi'/ ~acidenin hılknti sahiden 
~e,'taııi miydi?· 

Bu derece 'oıık kanlılıkla ya
lan söyleyen bduı ne esrareıı!(iz 

bir kadın olmalıydı... 

;\ yrıldıkları ıı;tinden beri. karı

sının yndı~ı mektupları okudu. 
1 ler satırında seıdaları, a~kları 

saadetleri nıc\ zuu lıalı~ti. 

Kı~ için \ ı nıpa seyahatlım 

proje,;i yapıyor, \dada bahasının 
yenıııdnıı bir dakika bile ayrıl-

nıadı~ıııı süylüvordu. 
\ 'c nc~·cli, keyil'li. mes'ut ol-

dup;u anla~ılınırdu ... 
llu kadar mL<ut hu kııdar 

nc;;"cli hu kacl:ır kL) ifli bir ka
dmın, saklı~ac:ık lıir .\ııTı olma
sı ihtimali ı:ır ııııydi? 

llır ı.;ıırnıııl:ır;eı luınıcduı cn?I 
gene lıiiyle ııc{c. zeı k ~aadct 

i'indc ,!!;clir, brıvııt'll:I s:ırılır. 

gl'ni, lıir ntfc> alır ı c lı:n kırırdı: 
Burada senin yanında dlı

nyayı unuduytırum! 

rıını 

r11n1. 

~ahi mi 'ül'iiı·cıNın '>:ıcidc? 
inannıiyor iilU~un? 
İn:ıniyurıını ~acici, inaniyo

vc aldanmaktan korkuya-

- llcni scı nıiyormusun? 

- Sc\'iyoruııı Sacide. 
- ( >dcy'c inan. 
lnunıyordu ve aldanmak kor

lnısumı içinden süklip atıyordu . 
llu ı;tın )(ene affedehilirdı: 

~ll;er una g-cııe inaııebilccep;inc 

kanaat )(etirebibe aHcJceeği 

muhakkaktı 
Bitmedi 

·~ 
Bir irtihal 

" Büyük ıtazccc _ ırüc.lürü Zeki 
(·amal Bc\'in küçük k-:ınlc;i lhsan 
Camal he; hcııliz 18 cbşında rahme 
ti nthm<tnt~ k:tYu~muş ve dün ~·üx 
y:ışl:ın tıra~ıncl:ı Ferikü\' mezarlıA"ııHt 
gömülıııliştnr. 

\lbh rnhmct edc>in 

Bir irtihali müessif 
Tlitllıı nıccıtrı \rif Cemal lıc 

yin biraderi llchnıct Cemal hey 
ı cfat ctnıi~ •>ltıp ccııazc>i hııı;iin 
saal un raddclcrıııde lrnn hasta
hanc>iııdcn ı.,ıldırıl:ırak l ':yiıp 

.'ultaıı ınczarlı/l;ına del'n edilecektir. 

Muallim aranıvor .. 
t•:drcmitin ı\lwn oluk ııahi11:· 

sinde iiç ve ya lıe~ çocugK ders 
vermek iizre mahive "RO- lira 
nıaa,ıa ivi lı'rnnsızc~ ,.e Türkçe 
bili ~rkcl~ bir ımıallimiıı İstrınlıul 
yaıt iskele>! :ı f ııiinıerudu ilaha 

beye miır c at arı. 

Yalııız 

• 
(Lü \ crtij)dir. 
SU\'arelerde Fraııkurdi 

1 s o 
l'ari< bur· . . • 

Jtı\ a%ı;;ındcn \' ersa' 
:-;:ırayıııın ihtiş1mın:ı k:ıdar bi;. 
kad<ııın en har"k l 'd u u :, c mac(·rası ..... 

L"'lc ıin" · 1 . , umu" ekı C:. arjamh:ı ak 
~an11n<laıı icihrıren 

Melek sinemasında 
lrac e<lılccc oiuıı 1 l . ('' . rotı .J"t~ 

ılc \ntonco \1or1:onun , il' 1 . 
naziri un tcnı:- ı 11 

Madam dö 
Pompadurun 

Hir tnacHrası 
filminde go" . , .. 

recl·Pıınıı şı·rlı'r 

,,.,. ................... . 
~ 1 _v AN_~ 
~~rınyaveri~ 
t~~sjoukin~ l 



l<ayseri ve civarı Elektrik 
Türk Anonim Şirketi esas 

mukavelenamesi 
Birinci Fasıl 

TeşekkQI, Müesslsler, Unvan, Maksat, Merkez, MOddet 
liirinci Mudde - Zirde ,·azüllimzı müessisler Ue aşağıdaki madeelerde 

löstcrildiği ı•ecilıle tertip ve ihracı kararlaştırılan hisseler esbabı arasında 
kavanini meriye ve işbu esas mukavelename ahkamını tevfikan idare 
G Unmak üzre bir Türk Anonim Şirketi t~kil olunmuştur. 

lkınci Madde - Şirket müessisleri lşbn esas mukavelenameye vazillimzı 
nlan 

Celep tüccarından alaybeyzade Mehmet, Halı tüccaamdan imamzade 
Raş;c, Kayseri Belediyesi iıamma reis lbrahim Sefa, Demir, Deri ve Halı 
tüccarından Cangallızade Ömer Fevz~ Demir Deri ve Halı tüccarından 
Cingallızade Halit Fevz~ Celep ve Ha.it tüccarından Hacı Bekir zade 
. \bdullah Hah tüccannd•n f-bcı Nuh zade Mehmet, !lalı tüccarından Hacı • 
Rermezan zade Musa, Kazseri Meb'usu Selah zade Ahmet Hilm4 Kösele 

Ve gön tüccarından Seraç7.ade Hacı Muharrem, Halı Yapa~ı Kitre tüccan~dan 
1'aşçızade Mehmet Rahm4 Halı Yapajtt Kitre tüccarından TaşçızAde Ömer 

1 lulusi, Göründa L\lanifarrura ve Davar rüccanndan Kınşzade Telat, lstanbulda 
U"cardan Katip zade Nüh Nac~ lstanbulda tüccardan Közüm zarle Sait 

f'..tep ~[anifatro ve Halı tüccarından göncü zade Ahmet, Halı tüccarından 
Muaddet zııde Emin, Kayseri L\kb'usu Mehdi zade Doktor HaHt, Mevadı 
İhtidaive, Hah ve Celep tüccarından Mehent r.ade Osman, Emtaaı ınuhtdı[e 
tüccarından Yedekçi zade Hüsevin Avni Efendiler olup dört ay zarfında 
Şırket sermayesinin yüzde 7,5 nispetinde hisse ile münferiden iştirak edecek 

olan her hissedar dahi müessis addolunur', 
Üçüncü ıl'ladde - Şirketin unvanı ( Kayseri ve civarı Elektrik Türk 

Anonim şirkeri olacaktır. 
OördJncü Madde - Şirket aşağıda ytzılı muamelat Ue iştigal etmek 

üzere teşekkül etmiştir; 
ı - Nafia Vek:l.led celilesile Kayserili Taşçı zade Mehmet Rahmi ve 

Cingılh zade Ömer Fevzi Beyler arasında 
2 - Münakıt ve Ankara ikinci K4tip Adilligfain 11 - Teşrlnievel- 926 

tarih ve 6,56 'umrusıla musaddak mezkOr tarihli mukavelename mucıbince 
A - Bünyan kazasında Sarımsaklı suyu namiyle maruf cereyan eden 

liünyan Şelalesinden Elektrik istihsaliyle Bünyan - Kayseri şehirleriyle 
Talas nahiyesinin tenviri. 

il - Tenviratt.1n fazla kalacak kuv,·ei elektirikıyenin Telgraf - Telefen 
Demir volu ve sair umumt vesaid naklive ile bunlara ait müessesattan 
mAda bilcümle hususatta ve sanayi ve tatbikatta istimali . 

C - Turku ammeden istifade etmemek ve münhasiren kendi ihtiyaç
larına sarf olunmak şartile alakadarın tarafından emlAk hususiyeleri içinde 
her nevi tesisat Elektrikıve vucude getirerek kuvvei Elcktrikiye istihsaline 
ve istimaline mani olunmaması suretiyle istihsal edilmiş olan imtiyaznamede 

münderic hususatt ifa etmekten ibaretdir. 
Şirket, balada tasrih olunan maksadiyle doğrudan dogruyı münasebettar 

bulnnan bilumum Mal~ Tüccar! Sanal muamelau icra ve bu muamelat ile 
iştigal eden dip;er .şirketlerin hisse senedat ve tahvilatını mübayea ve buoevi 
şirketler tesis edebilir. 

Nevi ve mahiyet itibarile isbu maddede zikr edilen muamelatran gayri 
herhangi bir muamelenin ifası şirket için naft görüldü~ takdirde hey'et 
idarenin teklifi ü7.erıne hey'eti umumiye tarafından ittihazı karar edilmesine 

ve tadil mahiyetinde olan işbu kararın hükOmetçe ta~tik edilmesine 
müteı·akkı(dır. Bu suretle ıastik edilen karar ışbu mukavelenameye zeylen 
il~ve olunur. şirket esas maksat ve tedvir muamelatı '-lmmında kanun 
mahsusuna te\'fikan emvali gayri menkule tasarruf edebilir. 

Beşinci madde - şirkPCin merkezi ( Kayscride ) olacak gerek Türkiyada 
ve µ;erek ccnPbi memleketlPrde lüzum görüldükçe meclis idare tarafindaıı 

hoy,eri umumiyeyc arzzedilmck şartile şubeler Açılabilecek ve keyfiyet 
l'icarct \'ekalctine ihbar ve ~azetelerle ilAn edilecektir. 

\ltıncı Madde - ~iılctin mütteti ehkam hınuniyeye ve işbu esas 
muka\dcnamedt münderk halata \eya hey'etl umumiyece ittihaz olunacak; 
bir karara müsteniden kat veya temdit edilmedikçe teessüs kat'i gününden 
itibaren ( Elli ) seneden ibaret dacalmr. 

ikinci Fasıl 
Sermaye • Sermayeuln suret ve şeraiti tediyesi - Sermayenin 

tezidl ve tenkısl - hisse senedatı 
yedinci Madde-Şirketin sermayesi beheri (Yirmi beş Türk) lirası klmetiııde 

hamiline muharrer (onaltı bin) hisseye münkasm (dörtyüz bin) Türk lirasın
dan ibaretti. Bu hisseler meeınuunun mevadıatıyede münderic şekil dahilinde 
hissedar sıfatıle iştirak edecekler taralmda.n lştirasmın. taahhüt ve imza ye. 

bedellerinin tesviyesi meşruttur. 
Şirketin hisseisenedatı beşer, onar, yirmibeşer, elli ve yüzer bis>i bir 

yerde olmak üzre tap edilebilir. Bundan başka kiymet icibariyeyi natık olma· 
ınak üzre ikiyüz aded mücssi hi;,eisenedi ihdas olunacaktır. 

!~inci maddede isimleri mündcric müessisler imtiyazın istihsal ve şirke
teşkili hususuı:\da hizmetleri sebk etmiş ol~n taşcı zade Mehmet Rahmi ve 
cınğıllı zade Omer l"evzi beylerden birinci müessis Mehmet beye müessis 
hisselerinin üçte ikisi ve ikincisine üçte blı'ini ita eylemej!;l kabul etmişlerdir. 

Şirketin serma)esi nekadar tezyit olunursa olunsun işbu senedıtın tezyit 
mikdan caiz aolamayacağı gibi seksen üçüncü madde mucibince seuedatt
mezkılreye tahsis edilen temettüat nisbetindc tayin \'C tebdil edilemiyecktir. 
Bu senedi ilk on sede zarfında name muharrer ve gayrikabil fürühhtür. An
cak bu müddet zarfında vef:ıt rnkuunda yirmi birinci madde mucibince 
kabilüntikal ve fürüht olabilir. 

işbu on senenin mürurundan sonra kabilifüriihr olacak müessis ;;enedatı 
dnimı name muharrer kalacaktır. 

Seki?.inci mdde- işbu mukavelenameye 'aziülimz• müessisler mezuni· 
ret mütekaddimenin istihsalinden sonra :lzami (üç) ay zarfında meı•zu ve 
İnüddet şirketi 'e mikdar sermaye ile her hissenin kinıecini ve bu esas 
ınukavulename mucibince ceınin ve tahsis edilen rnenaHi ve tesi:; hcy'cri· 
umumiyesi içtimalarının mahalli ve suretiicrasını mübcyyin birer buJ,\sa tan· 
zim ederek gazetelerle ilaıı edilecektir. 

Ba!Ada muayyen müddetin esbabımakbuleden dolayı temdidi icap ettiki 
rnkdirde müessisler müracaat ederek ticaret vekaletinin muvafakatini istihsale 
mecburdurlar, Bu ih\nımüteakip halkı sermayeişlrkete iştirake davet için ay
ruca ilılnat icra \'e sirkülerle tevzi edilecektir ,-e bunlara birinci ilAndaki 
hulasalarla bu ilftnların intişar ettij!;i gazatelerin catih ve numaraları dahi 
dere re ilave kılınacaktır. 

dokuzuncu madde - Sermayeişirkete iştirak talebinde bulunan zevat 
iki nusba olarak tanzim edecekleri iştirak taahhütnam 0 >inde maddei sabıka

daki hulasanın ınuhteviyyatını isim ve mahle, ve ikaınctgılhlarmı ve ahzını 
ıaahhtit ettikleri hisselerin yazı ve rakam ile mikdarmı dere ile beraber bu 
esa< mukavelename ahk:l.mını veya ilAnlardaki huldsa münderecatıuı kabul 
·ttiklerinı şirket teşkil ermediği surette taahhütlerin >ııkit ol:ıcağ101 kayt vo 
ıınzıı edecklerdir. 

Bu nıukavlenaınenin ihtiva ettiği ahkam ve maddei sabıkada münderic hulı
-alar muhteviyaMa vakıf \O muttali bulunduğunu natık ve mu;aıltlak imzalı 

mektuplada valcı olın iştirak tıı.ııhhUdatı muıeberilir . 
c,.ınuncu madde - cesis hey'et umumiyesinin içtiına1ndan mukaddem 

mües>i<leı· tarafından gazeteled~ ve ayni zamanda rı .. hhütlü mektupla - lfai 
taahhüde davet olunan mütaahhitler taahhütlerini if•ya riayet etmedikleri 
takdirde mües!i>ler anların şirketle olan alakalarını kat ıeya kendilerini ifayı 
rnahlıüde icbardo muhtardırlır. Her iki >ıkta mütaahhidin taahhüdünü ifa 
can·mesinden mütevellit zarar ve ziyan kendilerine tazmin ettirilir. 

)n birinci madde - Şirket sermayesinin tamamı taahhüt edildiğinden 
, c işbu esas ınukavelenıımenin OD altıncı maddesi mucibine sermayenin 
rubu teoviye olunduktan sonra on gün zarfında ınücs;i<ler tesis heveti 
tımumiyesinin tarihi ilAnından itibaren kıç gün sonra inikat edec~ni \'e içtima 
rnrihinı ~azetelerle itfa ve , evın içtimadan ltlakal on beş gün evvel 'ahbütlü 
t-ırer mektupla sermayeye ıştiraki taahhüt eden zevatı k~y[iyetten haberdar 
derler işbu mektuba kanunen muayyeu nıznıınıenm dercı şarttır. 

Onikinci Madde - ye\ln ınuayyeııde icttna eden tesis he}~ti umuı~ıe
<inde nakdi sennayenin laakal nisfı temsil edilmedıkç_e mt~zakere ıcra 
cdil~m"7.- 1-lt'f hissP. sahibi hir reyıı maliktir. Ancak hı<•Plenn taaddüdü 
h•lindc bir kinı<enin <l1ıdaıı fazla nıyi olamaz. -k:ırarlnr mevcut aranın 
cksııriy .. riyle ittihaz olunur. kendilerine menafi mah>us:ı temin edilen 
müe:-;j~ \-c his:-ıı·dnrların menafi mahsusanın tespitine dair müzakı•n•de hakkı 
rt "!eri ynkcur. 

()n üçüncü nuıddc - .\lücssislcrin :;;irketi cesis için ihtiyar edecekleri 
rnt!:-.ari[ [C!'>İS hcy1.:ti uınuıniyt:since tastik olunınak: ~artile ~irket hcsnhina 
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On dördüncü m•dde - 'fesll hey'eti umumiı•esinde Nafia Veklletind~n 
komaer sıfatile memuc edilen u.nn huzuru ve müz•kerat ubıtnamrsile 
mukan'Oratm zlrini reye i;;tirak eden hiJscd.aran ile birli te ımu. etmesi 
ıneşmttuc, İttihaz olunan kararuı mabJyet ve netaytci ile mulıallf !Wanlann 
esbabı muhalifed u.bıtnaınel!!r8 dercolunıır. Aksi taktirde Jtıihaz olunac•k 
kararlar keenlemyelcilndür. 

Onbeşinci madde - mües>islcr hal!dold maddelerde muharrer muame· 
lenin ifasından sonra evrak ve vesaik lazimcyi ait olduğu ticaret mahkeme· 
sinden ibraz ve tevdi ederek teşekkill şirket hakkındı istihsal edilecek kara& 
üzerine tescil ve illn muamelatını ifa ettirirler. 

cınıltıncı mıdde - şirketin teşekkül kıt'isl şirket sermayeslrun temamını 
ıştirak taa.lılıüt ve rubu bedel devlet bankasına veya muteber bir banka 
ya tevdi edildikten ve ait olduğu mahkemece şirketin t~ekklllii tasdik o
lunduktan sonra sicil ticarete tescil ve ilini tarihinden başlar. 

Onyedinci madde - Şlı'ketin teşekkül kat'isinden sonra sermayesinin 
mütebakı taksitleri meclis idarece tayin olunacak zamanlarda şeraitmukarrere 
ye tevfikan mukassaten veya defaten tahsil olunur. lsbutalepler resmi ceridA 
ve şirket merkezinin ve şubelerinin bulunduğu şehir gazetelen ile \ıakal 
onbeş gün eve! ilftn edilmek suretile icra olunur. 

Şirketin teşekkül kalisinden eve! sermaye şirkete iştirnkl tahut edenlerin 
hisselerini ahire devr ve ferag etmeleri memuudur. 

On sekizinci madde - Tayin edilen 7.amanlırda te'diye edilmeyen 
taksitler için bir güna ibtua hızum kalmaksızın lazımilifa olduğu günden 
itibaren şirket lehine olarak yüzde dokuz fai:ti yürütülecekdir. 

Hisse senetlerinin taleb olunan taksitlerini tesviyede teehür eden hissedarlar 
gazeteler de bir ay fasıla ile münteşir iki ildnname ile ve son illn tarihinden 
itibaren bir ay zarfında ifayi deyne davet olunur. Bu ınücldet zarfında dahi 
talep olunan taksitleri tes,~ye etmeyen hissedarlar ifayi de)inden imtina et· 
miş addolunarak hisseleri şirkei eshami borsada mukayyet ise borsa komser 
!iği vasıtasile ve değil ise müzayede tarihile \'e k:ltip adil marifecile talibine 
furuht ve estJ senetler ibtal edilerek yerine aynı mımroları havi yeni 

senetle ı«rilir, Ibtal edilen hisse senedatının numrolın gazetelerle i lftn edili 
Satılan hisse senediniıı furuhtlnden mutahassil bedeli mezlçur senedin bedel 
muharrer ve muayveninden dun isi aradaki fark senedin sahip evelindeu istila 
ve fazla olduğu takdirde fazlası kendisine iade olunur. 

On dokuzuncu madde - Bedeli temamen tesviye edilmemiş olan hisse · 
senedatinın ahire devir ve furuhtu halinde hamil evel Ye ahir ile arada devren 
senedı tasarruf etmiş kimseler mezkur senedin bakiye bedelinden dulayı 
şirkete karşı müteselsilen mes'uldırlar. Ru mes'uliyet her fan~ hakkkıuda 
ferağin şirket defterine kaydından itibaren üç sene sonra sakit olur. 

Henüz talp edilmeyen hisse senedatinın bakiye bedelini te'diye edeıı 
hissedarlar bu kısım için hisse'temettua iştirak iddiasinda bulunamayacaklan 
gibi kendilerine başka bir menfaat temini dahi isteyemezler. 

Yirminci madde- T~ekkül kaciılen mukaddem te'dlyc edilmiş olan 
rubu bedel için yerilmiş olan makbuY. t~ekkül kattiyi muteakip azami üç 
ay zarfında nama muharrer senedat muvakkata ıle mübadele olunur. Bilahere 
tahsil olunan bedel tşbu muvakkat senet üzerine kayt olunur. Son taksiıin 
te'diyesile beraber senadat asliye ile mübadele olunur. l lisse sencdatinın 
koeanlı bir defterden gesilmesini ve üz_erlerinde sıra mımrosunı şirketin 
mühür resmisini ve şiıket namına yaz ınızaya mezun olanların imzasını 

\'e şiıketin unvanilt teşekkül ve il~n tad1:'1~rini ve. şirket sermayesinin mikda
rile hisse senedatının edva ve mekadinnı ve hı.sse senetlerin mukavvit 
kıymetlerini ve tahsil olunan bedelatını thtiva eylemesi muktezidır. Bilu~~m
hisse senetlerinin nemuneleri ihlac edllmezden evel tasdik edilmek üzere 

Ticaret V ckdletine tevdi edilir. 
Yirmi birinci madde - Bedeli temameu te'diye edilinceye kadar nome 

muharrer kalacak olan senedat ile senedat muvakkate şirketin muva(akıtt 
olmaksızın ciro ve ya beyanname ile ahara devir ve ferağ olnnabilir. Ancak 
bu (erağm şirket ve üçüncü Aahıslar hakkında muteber olması için şirketce 
defter m:ıhsusma kayd edilmesi lazımdir. 

Muamele kaydiye senedi alanin hisse senedini ve ya devr ve ferağını 
natık beyanname ibraz etmesini üzerine icra olunur. Şirket ciroların ve de\~r 
ve ferağ beyannameloırnin sıhatlannı tahkika mecbnr det;ildır. Bisssa sene· 
darı bedellerldin tcmamen tc'diyesine name muharrer sen~dat hamiline muharre 
sene.dat ile tebdil cdileccktır. 

Yırmi ikinci maddP - Hissi.\ senedleri şirket nazarında gayri kabil 

teczidır. Şirket her hisse için bir sahip tanır. Hisse st·nl'dinın muıaaddit 
sahipleri bulundugu takdirde şirkete karşı olan haklarinı ~'llll:al müşterek bir 

misil vasıtas!le istimal edilebilirler. ~u misil şirket na7.annda mr,zkılr hissenin 
sahibi addulunur. Bir hisscein hakı intifaina sahip olanlarla ~ülkiyetin sahip 
ol<inlar ayn ayrı eşhas olduğu takdirde bunlarda >irkete karşı olan haklarını 
kezalik müşterek bir mümessil vasitasile istimal edeceklerdir. Aralarinda itilaf 
cdemedikled halde gerek yapılacak tebligat ve kerek içcima umumilerde 
hazır bulunarak reyo iştirak için şirket yalınız hak intika sahibini \'e bunlar 
ınuteaddit ise tayın edecekleri mümessili tanır 

Yirmi üçüncü madde- Hissedarlar ancak malik olduktan hisse senetleri· 
nin bedel mikdarince mes'uldırlar. Binaenal.,yh gendilerine bin tabut ve 
imzada kobul etmis o(duklan nakdi tabutlar mixdarindan fa?.la bir mes'uli)et 

tahmil edilemez. 
Yimi dördüucü madde- Bir hisse senedine malikiyet işbu Csıı.5 mukave-

- lename münderecatina ve bey'et umumiyo kararlarina muvııfakatı tezammün 
eder. Ilisse'temettu ilo ihtiyat akçesi ü?.erindeki muhtemPl hak da dahil 
olduğu halde bir hisse senedinin bilumum hukuk ve vecaibi o hisse sene

dinin schibine nittır. 
Bir hissedarın ı·aris veça dayinlc- ri hiç bir rosile ile şirketin emval 

ve emlakinin tahtı hacze vazını talap ve şirkecin cmur idatesine müdah•l• 
edemezler. lstifayi hukuk için şirketin muhasebe defterile hey'eti umumiye 
kararlarını kabule mecburdırlar. 

Yirmi beşinci madde - Uey'eti umumiye kararlarile temettüıtı safiyeden 
yeyo fevkıılftde ihtİ\'at akçesinden ayrılacak bir miktar akçe ile bir kısım 
hi>se scnedatının tedricen itfası caizdir. 

Bu taktirde hisse senedi iptal edilen hissedarlaro birer intifa (joisans) 
senedi verilir. Bu senetlerin birinci hissei temettüden i>tifaıle hakları yoktur. 
Yalnı7. ikinci temerriie iştirak ederler. 

Yirmi altıncı madde - işbu esas muka\ eleııaınenin (altmış ikinci) mad
desi mücibince içtima edecek olan hissedııran hey'eti tımunıiyesi şirket •er
mayesini yeniden hisse senetleri çıkarmak .suretile bir vC).'l hır kaç ~efa tez. 
yit ctmeğe salahi) attardır. Ancak scrmayenm tamamı rahsıl edılmedıkçe ter.-
vidi scrrnayq•c karar verilemez. . 
· 'J'ezyidi sermayeye k:lnır yerildiği zaman tCZ) ic edilen kısmtn tamamen 
taahhüt ve imza altına alınmasına \'e rubu veya [azla;mın t:ıhsll olunmasına 
mütaallik muamelatın icra edCd ı;ini natık Ye,.ikin meclisi idare ve mürakipler 
tarafından müşterch lıir hcvanname ile Ticaret Vekaletine tevdi edilmesi 
la7.ımdır. 

Ticaret \'ekalctince bu muamelat tasdik eclildij\i taktirde usulen tescil ve 

ilan olunur. . d h' · ı ı ·ı· 
Sermaye, lıTitiy•lidı hisse seııctlcrl ihracı surctılc a ı teZ)'IL o tına ~ı ır: 

Hu kabil hisselerin temettü ,e yahut c<irketin meı·cüdatı '~ yahut her ıklsı 
üzerinde temin edeceği hakki takaddüm ve imtiyaz re hey eti umumiycl;rde 
bahşcdecc~i hakı reyin eşkftl 'c şeraiti tezyidi ~~rmayeye karar 'eren hıs~e-
dara.n hey'cti nmumiye!'i tarafından ta\in \'C tc~bıt olunur. . ... 

t--leh"eti un1umiyc ycnideıı hraç olunacak hı!'se .seneda~ın~n ıhraç ~erattını 
rasbit ile meclisi idareye lazım gelen •alılhiratı \'erır. l b- et~ ~mumıye. esğl 
hisse :;encbao h:ımillcrinin ktlffcsinin 'eya bir kısm~nı~ 'cnı hı=-:elerını kı ·. 
men veya tamamen taahhüt etmek husu>und:ı hakki ncbanc malık olac:ıkla
nnı tahtı kame alabilir. işbu hakki richanm ne gibi §tr>lt dahilinde Ye ne 
kadar müdtet zarfında ye ne şekillerle istimal tılıınacaj!'ını da tayin eder. 

Yimti yedinci madde - f!ey'eti umumiye kararilc sermaye tenkis dahi 
edilebilir. Ve tenki< şirket eslıaınındırn bir kısmının bilmübava• ibtAIJ ve 
yahut es6~ eshamın kıymeti mubarrereslne mü.saü 'e. f:ıkaı adcden az \e )'& 

kıymeti muharreresinden dun fakat adeden nıusan mıkdıırda yeni esham ile 
mubadclcsi gibi her hanği bir şeklide icrası husu;tı hey'eti umumiye kara-
rında tesblt edilir. · 

Yirmi sekizinci madde - Sermayenin tenkisi hakkındaki kararın icrL<ı 
için vuku bulan ihtara ragınen son ilan tarihinden idbaren üç sene zrrfındı 
iade edilmeyen hisse scncdau ibtal ve hisse s•hlbinin hukuku iskat edilir. 

füı cihet dahi ilanatta tasrih edilmiş bulunacaktır. Sermayenin tenkisine ait 
mıınmelatın hitamında keyfiyet sicili ticarete tescil ve ilim ettirilir. 

Yirmi dokuzuncu madde - Sermayenin teeklsl muamelesi her hisse 
hakkında sıyanen olacaktır. 

Sermayenin tenkisi baklcındaki hey'eti umumiye mukarrerau vesaikile 
birlikte Ticaret V ekılletine bildiıilecek ve V ckilletln ta:;dikinden sonr1 tescil 
ve ilan olunacaktır. Tescil ve illlndan sonra şirketin esbabı matlubu alacok
lannı kayt ettirmek üzre ga7.etelerle üç defa i!An edilmek suredle da\•et 

olunur. Ve bundan başka şireetçe malımı ol•n dayinlerc aı11ca taalıüdü 
mektupla da\'etııamelcr gönderilir. <on ililn tarihinden e•d alacaklı olduld•n 
mütahakkık bulunan dayinlerin alacakları r•lchleri halinde ila ıeı• dij!;er bir 
t>Urctle temin olunur. Son il:ln tarihinden ve miiral'ıat etmiş olın eshahı 

matlulrnn alac.aklan te~viye veya temin edlldıjtl tarilıdeıı itibaren bir sene 
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darlan. tedlyat icra olunamaz. 
HINedaclann henüz ilı etmemiş oldultlım tuhüdaım ademi icc..,. sutttilo 

lel'lll•yenin tenkisi halinde dahi işbu ahklm cari olıcakar. 
Tezyit veya ten!Wde ınuhtellf hukuku haiz miltaaddt nevi hisse senedau 

me,cut olduğu şucette hey 'eti umumi yenin koruuıdan madı mezkıtt envıdan 
her birine alt hisse senedatı sahiplerinin de bir lçıimıu mııh.>us ıktederck 
bu bıpdııki heyeti umumiyenin karınnı tasvip etmeleri şarttır. liey'eti husu
siyerıin müzakerat ve mukarrerau (alımı~ üçüncü) muddede münderiç şera
ite tabidir. 

Otuzuncu madde - Tahvilat ihraç edilcbilmee için hi<Sedaran hey'ed 
umumlyesl karannın istihsali şarttır. Hey'eti umumiyecı müttuhiz karanıı 
Ticarı't VııkAleti tarafınd•n tastikini mütaakip sicli ticarete tescil ye illnı 

IAzınıdır. 
ihraç edilecek tahvil•t miktarı ,. ... , .yenin te,di) e olunan ve nıusaddak son 

bilançu mucı•bince mc\'cudiyeti mütkik bulunan miktannı tecavu7. edemez 
ahvllatrn idhali ve sureti tedaili huşu>unrla hisse -eııcdauııın tabi bulnndujtu ahkAm 
tatllik olunur Heyeti umumiye ihraç edilecek talıvilıltın nevi ve tertiplerine 
~öre faiçdcn mada oynca şirketin temettuatından yüzdr lıir miktar tefrik ve 

talı.<ise hait selAhiyetı:ir. 
Tahvilat için verilecek faiz ,irketin nıesarlff umumi\ e meı anına kayt ve 

tesıiye olunur. Bu m•dde mucibince tahvillt eshabına temın edilen hukuk: 
mumiileyhim tar,ıfıtıdsn şirketin mu.melauııa \ e ) ahut ~irket he.abatına mü
dahile selAhiyetini bahş etme?.. Tahvilftt esbabı ~irkct meclisi idaresine dahil 
ola iyacaklan gibi hlssedaran heyeti umıımiyesinc dahi iştirak cdeme,lcr. 
Ve meclisi idarece ıanzim edilip hissedaran hcı cii umumiye>ince tnstik 
edilon hesabatı kabul etmeğe mecburdurlar. 

Otuz birinci madde - Şirket hisse senedauııın ve ihraç edilen t:ıhvil:ltın 
zivaı halinde mevduatı kanuniye dairesinde hareket olunacaktır. 

. ·Üçüncü fasıl 
Meclisi idarenin sureti teşekkül ve vezalfl ve şirketin idaresi 

Otuz ikinci madde - Şirketin uınuru his~cdarlar :Liasından hey'eti umu

miyece intihap olunacak asgari üç azami (yedi) .ıadan mürekkep bir ınoclisi 
idare tarafından idare olunur. 

ilk meclisi idare azası; 
Tesis hey'eti umumiı«si taufından intihap olunacaktır. 
Meclisi idare az:ısı nısfından zivadesinin Türk olması şaritır. 
Otuz üçüncü madde - Meclisi idare azasından her biri bedeli kıymeti 

asliı«si itibarile iki bin beş yüz. liralık kıynıeü.Mi~ miktarda hisse senedini 
şikete tevdiye mecburdur. Bu hısse >enctlen uzerıne azasından bulundugu 
meclisi idrrenin hissedarnu hey"eti umumivesince rebriyeslne kadar sattlamı
·acağına dair Bir damga vurğlarak hıfzedilir. işbu senedat &Y.anın zaman 

?d terinden mütevellit mes'uliyetlerine karşı teminat hükmtindellr. Bu hu
~u~:: intifa Qoisans) senetleri dahi tevbi edilebilir. Senedau mezkiırcnın 
satılmamasını temin etmek meclisi iduenin cümlci vezaifindendir. Aksi halde 

meclisi idare mes'uldür. 
Ot . dördüncü madde - Meclisi idare az ası üç sene müddei için 

intihapu~lunurler. Bu müddet nihayetinde ilk meclisi .idare .temamen tecdit 

olunur. Ondan sonra ilk seaelerde kur'a ile bilah~re kk1ıdem kıtıbaşrıle khedrsenki~ sülüsü çıkanluak yerlerine ahirlan intihap ve tayın ı maca tır. u a ar 

çıkan azanın tekrar intihabı caizdir. . 
Otuz beşinci madde - Meclisi i<lare azasından bır ,·ey~ bir kaçının 

vef.n veya istifası vukuunda veya snlr bir <ebepten ~layı bır veya bırka~ 
aza yeri münhal kalırsa meclisi idare işbu yerlere şer".'! .ve evsafı lozım~y~ 
h · attan muı•akkaten azı intihap eyhyecek ve ılk ıçtıma edecek bey eu 
ıuz zev 1 ı· · 'd · ·h 1 an 
mumiyenin tastikine arzcdecektlr. Bu surete mec ısı ı areye ıntı ap o un 

u d h • . ' ~ hey'eti umumi yenin ictimaıua. kad&r ifayi vazife c er ve ey en nmumı-
~e intihap vaki tastik olunursa sellinin bakıyei müddetini ikmal ~der. . 
· Otuz altıncı m•ddc - ~Teclisi idare her sene azası meyanından bır 

· b' kil'ı ·ıntı'bap eder Reisin VC'f• vekilinın bulundu!';u celselerde 
reıs ve ır ve · 
ri •aset etmek üzre azadan biri o içtim~a ~ahsu~ olı~ak üzre meclisi idarec~ 

l kkateıı ıeisli•e intihap olunur. K<ltıphk uazıfasını ıfa etmek uzre meclı>ı 
mu va o ili if' 
idare azası meyanından a~ya haıiçten.hiri intihap olunur. yaset vcza. ı 
reise meclis celselerinde intızamı ve muı:ıkcrıan n1untaza.man. zaptını temuı 
ve hey'eti umumiye içtimala.rma riı·aset etmekten başka hiç btr hakkı tekat-

düm bahş etınez. ı 
Otuz yedinci madde - Meclısi idare ~irket umuru. ı~uaınehltı ~z~m 

gösterdikçe ıçtima eder. Ancak laakal bir ayda hir. defa ıçu".1 ~ıneclıur~di.r. 
Reisin ve yahut azndaıı nıshnın gayrecil~ meclısı ıdaren.ın ıçtımaı iktiz• 

eder. 111eclisi idare içtimalaıı esııs itibarile şirket merkezındr akwlunıır. 
F'akat azanın nıs[ından ziyadesinin n1uya.fakatilc isti::;n.a.cn ve bir ~e~e ~ar
fın·da işbu esas mukavelename mucibince inikadı ınccburi olan ıçamaları 
rubunu tecavüz etmemek üzre münasip görüleceı.. digcr bir mahalde de 
meclisi idarenin içtiır ııı caizdir. llu taktirde keyfiyet tahriren Ticaret \' ek:l
letine ihbar edilir. 

Otuz sekiztnci madde Meclisi idare mukarrcraanııı muteber olabil~e,i 
içiıı :\<anın nıslmdan •iy•dc;ioin huzuru şarttır . Toplanan !7.anm ek•erıye~ 
hasıl olur olmaz müzakerata lıaşlı.mazdan eı el zabıtuınıeyı ımz• etmc>ı 

sucetile eksıiı etin mevcut olduğu tespit olunur . 
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C, l'Al't 'UL BORSASI 
iSTiKRAZLAR 

l•tıtruı dılıill ı 90 
DUyuııu mu•.ılılılde H4 
ltromlycll demir }olu 1 S 

SENKTLER 
iş bantası 
Anadolu demle ~ol• 
1. Tranvay. Ş. 
1. U. S. Şirketi 
1. Su Şlrketl 
T. Ttitüu A. S. 

r. lle~ltınen '· 
Ş. De~lrmen Ş. 
A. Çimento Ş. 

1. Telefon Ş. 
Ş. M. Ecza ş. 
S- H.rrtve 

TAHViLAT 

Anaıi >la { 1· 1' . 
n.- i!.T. 
'" " 3. T. 

Tünel şirketi 

!Olektlrlk şirketi 

llıhttm Şirketi. 

H. P;ı:ıı Uman şlrketl 

Londrı 

Ncrı'•YOrt 
Parts 
Ati na 
Cenevre 
Roma 
Bükrq 
Anıstetda111 

Brüksel 
Sofyı 

Prag 
Berıta 
\Tlyanı 

ÇF.KLKR 

il 
H 

" il 

8 
J9 
:ıo 

5 

98(i 

0,49 
l'I 
38 
'I 
9 

24 

3 
67 
16 
i 
3 

6!.0.> 
S:i 

80 

S5 
40 

86 
~7 

?i 
ııı 

41,.!S 
IO 

90 

"'-' 
70 

JRSO 

41 

4,5i 

19 

~o.--

li,5(1 

00 .75 
oo.ıo 

5~.25 

38.00 
48.7~ 

~.so 

53.2:1 
87.50 
bS.00 
06,50 

48.75 

TıCARETve ZAHıRE 
BORSASI 

2 Şubat 1928 
AZAMI F.SGAHI 

Buğday K. e. K. ı-

Yumuşli 0-0 -00 -.O<> 
Kızılca 17,00 16,30 
Suocer -.-
Sert 4-7 17,30 '7 ,!;" 
0()nmc -.- -.-
Yumu~ak m&hluc 
Sert • 3.4 17,30 17 3n 

Romanya -.- -.-
Bul~ıtletı.ıı 

Zahire 
(,'a.·dar ıs.oıı 15.UO 

Arpa 13.'tO 13,20 
l\·lıstr l:!,t5 l'!. 1.5 
Yulaf 10.JO ıo,:ıo 

Keten cohumı -.-
Fasulye 45.20 45.2tl 

Mercimek 3?.00 ~7.f)lı 

Nohut 19.00 19.UO 

BOrülce -.oo -.oo 
Baki• 34.20 S·U> 

Hububat 
Susanı .ıı 00 34.Utı 

Ku~\·cmi lk.00 17.1"-

Un 
Ek.stra E:kstr• 1480.00 tcı~u.on 

Ekstra ,,50,00 t2:l0f)ft 

Birinci yuınuşat f,WU)I) l29fı,Oıı 

Birinci sere oooı•.OU wou.oo 
ikinci 0000.00 ouoo.oo 
(lçüncü ()()00,0IJ 00(1(),0ll 

Razmol 
Kepek 
l'aspıl 

•·--, ... lşte ~--.. c;c; 

Celse esnasında ek eriyet <:ıil olursa müzakere tatil olunur . kaı·ı.rlnr 
meçcut ~zanın ekseriyetile ittihaz olunur . Tes11·ii Ara ı ukuıında keyfıvet 
içtimaı atiye talik edilir ve anda dahi tesa\'İİ A,. vııkubıılurs. mel'WU bas 

olan teklif retdedllmiş addolunur . 
• ekdi~en"ne niyabeten reı- vermeleri caiz dejtildir • Ancak cebe· 1 
ozanın y & · ı k d 

!erde hazır bulunamayacak olan Aza rnznamede me~cut mc.sal ha km a 
fikir ve mütala:ısını tahriren bildirebilirler . ,.e bu tokdırde muıalan>ı 7.alııt· 

nameye geçirilir . _ . . 
Azaya gönnderilecek Javetiyeleıin. ru7.namcl n:'~zakeratı. ı~tı\'a ctlnc:,İ 1 

!hım olduğu gibi bu dayetiyelerin ı-a ımza mdkabılınde te,lımı YC\'a taah

hütlü mektupla gönderilmesi mııktezidir . 

Al esti ki 
kemerlerin 

~ah e;;cri 
mibtcsna bir 

metanete mali!. 

husu,,ı lıi r 
trikodan ıı;aycl 

~ık inıttl cdilıııi. 
ulan 

Otuz dokuzuncu madde \feeli> idare müzakeratııun 1.alııt defterine 
kayt ye zirinin reis ve hn7.11' bulunan ,;,. ile k•llip tarafından imza olıınmaoı 
ve karara muhalif !talanların esbabı muhalefetinin lıu zabıtııamclere dere 

edilmesi lfizınıdır . Zaptın bir suretinin reya fıkra) nıahrecesinin üçüncü 
>ahıslarn karşı muteber olması için kırk ) edinci madde nıucilJincc yaz'ı 
imzaı a mezun kılınacak zernt tarafından imza edilmeşl muktc7.ldir . lslıu 
zabıtnameler münderecau hey'ti idare ~zasınm kimlerden ibuet olduğun~ ve 
celselerde kimlcnn buhınnıadığını 'e a.wnın o devre e~nasındttki ~ıfrı.t ve 
vaziyetlerini i>p•t sadedinde muteberdir . 

Kırkıncı madde - $irketin idaresi ve ltissedarlara veya üçüneu şa!ııslınt 
karşı muhakim huzurunda temsili meclis idare)'e aittir , Mecli:; idare şirketin 
umur ve em,aliııln idaresi ve şirketin maksadiyle alAkadu her nevi ukut 
ve muamelatın icraşı içhı iktidarı tamı ,.e şirketiu imzacını istimal hakkını 
haizd,ir ıc hatta sulh olmak ı·e hakem taı~n etmek selahiyetine dahi maliktir. 

(,erek kanunla re µ;cı·ek işbu esas tnokavelename ile serahaten mcne

diln1e~ en \"t heyeti utnumi,·cnin ınü~aadei müteka<ldcn1esine iktiran ctıni;;: 
olan tasarruf emh\lir,e ıııuteallık ıııuaıııdiltı dahi ilava mezundur . 

Russel 
kcn~~rlcri hali hazır nı.ıcla'i nıı 

dbiııce sİ/.c ınallup tcııasiibtı 

itıı, kalçalarıııua letarN 'c 
1.ara[et, vucuduııuza yuıııu~ak. 

lık Ye ce\\·aUyct lı:th~cttiıı; 

gibi, dıiribt, rahat durmanızı 

da temin eder. _\ lag111.al:ırunızı 

ziyaret ve musavver katolop;
umuzu talep ediniz. \ ep;:lııc 

sa~ mahali .l. Rou>Sel ticarct

hane~inin l<tanlıul ~ulıcsl bu· 

luııan: 

Beyoğlu Tunel meydanında 

Fıyatı 6 liradan itibarendir 1 

1 
. Sirketin .dahili ralimatnflıııelcrinl ronziın , ~irk etin- memur \'e acentelt!rini 

tayın YC azh ,·e hunlal'ın maa' . yc,-ınlyc , ücret 'c ikramiyelerini tak<lir 'e 
ttbpit re bunla1·1n kabul \e rckautlcri şeraitini tayiıı, şirkctie idare . .ıi mesarHl 
umumiyesini v~ ıntııln11.:lıitına ınukı:.czi le\·azımı tespit . alacaldan cahsU ve 
horclannı LeS\i\"t: . !'.>Cncdat cüccariye ta.Jızinı , , t: hunlara kcf:ılec ermek ve 
şirketin m•ksadı tesisile müııasebetdar bilumum ınuk"'·elenamcleri akt ve 
tanzim , mübaveutı icra ve hunların neı:.ayicinden olan muamelatt lfı . mua
melat şirkette istimal clunaına\ an !azla ~ııkudun " ihtİI al akça;ının sured 
istimalini ta\·in ccrnek ve itibar üzerine vc\·a şirkt:tin nıenkul emvalini karşılık 
göstermek suretile i>tikraıatta bulunmak ,-e hcı eci umumiycden istihsal edi
lecek kararı mah;usa tevfiken şirketin em,·ıli garri menkulesini terhin yeyı 
tah\'illt ihraç evleıııek suretile istikraz akı.etmek gibi busıısatı ifa meclisi ida
renin cümlei ~el:lhiı eciudendir , l~bu selılhiyctler tahdidi olmayıp tadadidir . 

_j ASTA-LÜKS i-n iRMiK .MAKARNASI 

Kırk birinci madde - ~Jeclisi idare :lzası kendi işleri için ibraz etmeleri 
I:lzım \'e mitat olan dikkat, basiret ıe feılireti şirket 41erlnde dahi ibraz ve 
sarfa mecburdurlar , l\fecll•i idare defıtiri IAzimeyi tutmak ''e muayyen olan 
müttet zarfında sabık >llneı·e ııit m•'vcudıt defterini bilanço, kdr ve zarar 
besab!nı bittanzinı heyeti uınumıve içumundan lAııkal lıiray ovel mürakiplere 
tevdi ve lukııl sekiz gün erel b ııedııranın enzar tetkikine koymakla mü· 
kelleftir . MecU.i idııre her aliı ayda bir şiretin matlubat Ye deyununun bir 
bulasni ht:~ahi~ e:tini \·ıkanp nıür<tk lcrc verir. ı;er senoi hesabi ye lJcbayetinde 

•bilançodan mada >irketin tıı~< nı.ıı ve ikti<odt vaziyetini ve yapılan 
ınuamclw.un huliı:;a.su11 ınüş'ir bu por t:ınxim eder 

... \.ıuorti~maıılilf için mü.n~q; ...... J i 1 \'e :.-ureti \'~ ihti ~at alça~ı mıktannı 
t;:r\ in , c tenıcttu:ıtın :-tırcti t~\ ini tespit Ye heyeti umumiyeye teklif eder • 

- işbu es•• mukavclenamenin her nevi tadilatı ve yeniden maddeler ilavesi 
he eti umumi e e teklif*'1 bulunur. ( Mabadi var) 

ASTA-lüks 
MaKarnaeı Amerika· 
nın en birinci lrmlılU· 
nden yapllflu,br. BU· 
tun Avrupa makarna
larına müreccah ve 

Daha 
ucuzdur 

Bir <jefa tecrti be her vakıt 

1 kullanmak için kafidir. J 
Her yerde arayınız. 

-ı lkti:-ıııdi \'C ~inaı tesisat 
ve işletme T. A. S. 
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İyi bir tohuınluk na- onu da ögretecejf n. 

s1l olnıalıdır? Bu öyle Tohum dedij:,rin şoyle 
ehen1iyetli bir iştir ki olmalı: 
bunu çok iyi anlatmak t - Kuru olmalı. 
lazımdır. Her elinize 2 - Kurt yeniği, kı-

Her memlekette küçük esnaf himaye edilir. 
Hukıinıetler, öteki hukı1n1etlede y"aptıkları 
muahedelerde bazı san'atları yaln·z kendi 
tebasının yapabileceğini, ecnebi teb~sındao 
olanların o işlerle oğraşamayacaklarını o nıu
hadflere korlF.r. geçen tohunuı tar:aya rık dökük bulunma

~ t~ rsa k vay h:ılimize!.. malı. 
·rarlamızı g-üzel ha- il - Ağır, taneler bü-

zırladıl{. Oka< ar ın:ıs- yük olnıalı. 

İşte Hu1 · ıimetinıizde lozanda bütün devlet
lerle yaptığı nıuahedelcrde huna dikkat etti. 
Türk işçisini, türk esnafinı hiınaye edecek ş~ 
kilde maddeler koydu. 

raf: en1ek verdik .. Son- 4 - E.,ki olm~n1alı. 
ra da fena tohum ata- Eski to'ıunıun bir ço-

Arada bir de nıühlet vardı oda geçti. Şimdi 
:ranınnı gehli. Br 1 · kçılık, rıhtıın hamallığı, ışpor· 
b>cılık ve buna m.ıınasil küçük esnaflık tebaınııA ı 
n1ünha'.,ır olac<'lk. 

hm. B3vle Ş'.:vn1i olur. ğu çin1lenn1ez, toprak-
İyi t~huıııZ!an, iyi, ta çürür, gider. Çim

kuvvetli n1ahsul çıkar. lennıiyen tohuınlar da 
l{urt yeniği. cılız, biçin1- beş para etmez. 
siz tohumları tarlaya İyi çifciler tohunıla
atmaktansa sokağa rının çimlenme kabili-

dökmek daha lu\rlıdır. 
Hak l ı değiln1iyim 

ama? S;:n o kadar mas
raf tan sonra gel de tar
lana, nıahsul vermive-. " cek bır tohum at. 

Demek ki tohumu 
seçmek l:izım gelecek .. 

Tabii degil n1i ya! 
Şu halde iyi bir to

humlu•{ n:ı-.ıl alnıalı? 

yetini kendileri tavin 
• 

eder. 
Islak bir bez almalı 

bir tabağ·ın içine koy
duktan sonra üzerine 
vüz tane tohun1 sıra ile 
dizmeli üstünü gene 
ıslakça bir bezle:. ört
meli. Bez pek ıslak ol
mıyacak ha!.. 

Kerim Ömer 

-Evierin önü nasıl temizlenlr?-

-Eyvah evin Ö'lÜnü kar kapan1ış ne yapa
)'ın1? l)•ır a!dı,11a bir kurnazlık geldi. 

. -.. -·--.'--- ... 
• 

- B1k sana buraya, buraya para çantamı 
düşrtr< ünı. Balursanız beş on para veririn1. 

-Ha gayret arkadaşlar, çoğu gitti azı kaldı. 

-Hacet kaln1adı, çantayı cebinde buldum. 

Kadınlar, gittikçe çoğalıyormUf 
- Gazetelerde11 -

Karış·nam denk alalım, hepimiz ayağımızı, 
Hanın1lar çojhıl<lık<,a çoğalıyor anuın ha! 
Şcışırttrl:-'r vallahi, sol ile sağınuzı, 
Vannuzı yiyip te sattırırlar san1an hal 

İnannıanı eğer dersen •Yine biziz efendi~ 
Her vakıt yener bil ki erkeği kcıdın fendi, 
Ucş yere ıni adına kaşık düş ııanı dendi, 
\'aıJah i tepen1izden attınrlar dunıan hal 

Avcıya yatnı.ş .ı..rih" ltti',te duruyorlar, 
Ah, neler, ne zünırütlü hul ·alar kuruvodar, 

" . 
Tevel·l<di mi b5yle çoğalıp duruyorh>r, 
Bugidi;;le halinıiz Allah bilir yan12n hal 

Eteklik pant:ı)ı;na yan )akıyor erenler, 
J(a 'esten çıkan bül -,ül pe!c ş'lkıyor ·erenler, 
~lebus1u~< :ırzul~rı can vakıvor erenler 
1 lanınılar çoğnldıkça ço~alıy~r an1an hal 

M. S. 

Artık ınemleketinde cebine beş ön para 
koyup buraya gelen ecnebiler fakir fukaranın 

eknıeğini elinden alanuvacak. 
Bu, tabi bütün küçük esnatin yüzünü güldü

recek bir haberdir. 

Istanbul yolları yapılacak 
İstanbul şehrenıaneti dağıtarak bütün yol

bu sene bütcesine yol ları yapınaya kalkıŞo' 

~ıı··· .-;:aat. a~ıa~·g· ;c. rl ;~~~:~rai~~;.. - :~a~i~·c?~~tf~ 
1-' 1 ! , , . _ _ _ T_ _ _ _ _ . _ , _ du. ı yollarını bıtır--= b U UZU O U b U U~ U U UNUNU U~ UMU<UAU Unilf 

14 l{oyunh rı bir gün 
sonra kırpars8n çalıla
ra bir k11ç okka yün 
kazandırırsın. 

I~ Ecdadile iftihar 
edenler, bir asır evt 1 
Yanan h!r kar.dilden 
fa Y<la unıanlara ben
zerler. 

~\ E eri g-iirülnıiyen 
:ıkıl ve dira vetin lıiç 
bir kıynıeti yo1,tu . 

I~ Bi'ıvük ; <.anı~ r, 
j duş 11:ıı~lann( an g-ö ,:_ 

1 

dükll ri czi yetlerdeı. si
k;\vet tın•:zlcr. ı ti 

1 • 
1 adan 1:- r kaderi l alı-
kamınl.an dahi şikayet 
ederler. 

l.t. Gali h oln1:ı k ıç1n 
h~·ş1{asına nıuht:'ç ol
nıazsan galib oldcağın
da şiıphe etme. 

:I~ Eğ'er servete, 
nıesnede rütbeye rağ
bet ettiğin1iz kadar 
bilgiye ve dürüstlüğe 
rağbet edeydik hepi
miz bahtivar olacaktık. 
~Sofi a ıın üzerinde 

kitap, . 'azı ınasasının 
üzerinde yemek bulun
mamalı. 

"4 Yürümemek için 
bir at edinn1ek heve
sinde olan adam, atı 
edindikten sonra bir 
araba tedarik için gece 
uykulannı terk eder. 

_ 
12 

_ Bu, her sene meli, öbür sem 
bütceye konan diğerlerini 

·veni okuyanlara tazım ilk 
kelimeler [*J 

r,ladenler ve kıymetli taşlar 

Altın Gümüs Platin Bakır 
' 

Demir Kurşµn Çinko Te-
nel{e Mercan Elmas Züm
rüt inci Yakut Mermer 

paranın üç _ yapınalı. 

mislidir. Eğer Bir az yağ-
i yi idare edilir- mur kar yağdı-
sa İstanbulun . ğı zaınan göl. 
yolları bu para ile bır 1 nehir halini alan so
az düzele bilir. Yalnız kaklardan anc:cı k bu 
tahsisatı her tarafa suretle kurtula bilirız. 

Hi,metçlnin marifeti 

~ Giyecek şeyler ı,1 \ı\,.,,,J 
.t(uına~ Çamaşır Pamuk .~r ... -=

Ipel{ Iplıl( Saten Tafta Ka- %11 ~ ~ 

nında bir kadın yüzün 
den Hasan Hiknıet, 
.\lehınet ve ~lustafa 
arasında kavga olmuş 
hıç;ık bıçağa geln1;şkr 
neticede llasan on alt. 
Hikınet on yerinder:, 
öt~kiler de daha hafif 
yaralanmışlar. 

<life Krep Kordela Muslin,,,~~-~ 
Batist "Düğme Şapka Manto ~ ~~~ 
Y ağmurlul{ Redingot Smo
kin Kol Cep Astar Ilik 
Kolluk Yaka Boyunbağı 
Askı Çorap iskarpin Çeke
cek Eldiven Gömlek Fani
la Mendil Şemşiye 

. 
Kolaylık olmak için el yazısıyla da bazı keli-

meler koyuyoruz. Buna bakıp siz de yazın ı 

(r .> //, ır·c'n 

<&!?'.,., ~ ,,, "',,.' 

( * ) llıınları glizelre okumaya çalışın maııa mı bilmedi~ 
ım kı>lırne "r \"aı ltiiyükleruııze, tanıJıklıırııııza 80fun 

Kasın1paşada baka) 
Alinin hizmetçisi Ayşe 
dün sandığı kırarak 
k:\ğıt ve altın 500 lira 
çalarak kaçnuş· 

16 yerinden yaralı 

Dün gece unkapa-

KömUr çarptı llldtı. 

Ayasofyaba 62 yaş1n
da ahcı lsmail Ağa 
odasına iyi yanmamış 
mangal koyınuş. Sa
bahleyin ölü bulun
muştur. 
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Pek dak k. kan lahliıtl!ı 
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1 )j aı ' ~ı lb 't.ıt .. , \ l.Jıırut 
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if ~Kfif\ü-- :·-x~·~·nı.: !1 
ıi 1STE· IYOR 11 
i( Derhal kiralanmak üzre l[ 
lr Boğaz içinln Balta limanı , )( 
![ Emirgan, Boyacıktıy. ı<ireç - JI 
Jl burnu ve l{efellktıy tat rıa - )[ 
Ö rında dllrt bef odalı ufak bir Iİ 
l\ sayfiye arıuııyor. Milliye t ga- '~ 

1 ][ zetesindc Nail beve rr.ııracaat 

ı )t olunmalıdır. • l 
ı i' :t ıı: ç; 111 ... Sil. il 111 ~· 

Doktor A. Kutiel 
Elektrik ınııkindcrİ)'lc hcb'ı· 

i);ulJııjtıı idrar llıı rlı ~ı , prthtat 
:ıtlcmiik tiı.lıı r, \C lıcl!!,'C ,ckli~I. 

'cri':ın ı ç cilt ile f ireııgi~ i :ıı:;r ı -

su tL'Ôaı·i ı.-J~r. K:ır~l o~ <le Burek ;i 
fırnı 'ıra,ıııd.ı 34. 

Kendi kendine tr~ . nlm•k ,c\I,. 
litlir. J'okat ıtr ' c ı•v.e l;.l\lmal 

il'm me~hur i,karn [ıi t lt 

POKER TRAŞ BiÇAOI 
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ile troş olmıılıdıı. Taklıı!dintlcı\ 
,ahJnııuz. lO adc,ü atını~ 1'urn~
tur. l ınuıni dcpo;u J.t:tnhuld• 
Tahu kal~dc IO numarıı.d:ı. 
.1 \IC llE KAi .o \'[•: SOREl\'.lA -Darül' aceze müdür-
lüğünden: 

J ).triıhtccze\ c ·ıit kllCI lu:'t.ıf :1 

pa;'llda canbazi,·c m:ıhallc; ndc :ı:ik 

ın~cH mc-tı..:ıt ceuit ~ehiller :1t•kaA1.nt.Wı 
atık f IJ mukcITCI' ~edil !i,l tımar.it 

hir ha.nı.: \'( l~ıtrı.:nin ~(1~1 r\~p.tlı 

Zftrl u'ıılivlc \liınak:ıı..·aı ·ı konul 
mu.~tur lhı1•e ..!~ )uhat fJ~rJ · r~arnh t 
rnrihintlcı!ır talip olaıılmn lı:ıvmclı 
ınuhaıwımine.,,;i olan. 11:)0 lfrn:ı ı n -.üt.de 
ı etli 1 uçuı;ıı ',betinde CLınin.ıı 

:tkçclcri\ il· hidik.t ) c\·mi n1 zktlrd:ı 
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SEHIR, 'MEMLEKT VE HARiÇTEKi VEKA Y1 
• I!'!"""--

l.eYoQ!un, ,, ,j..-ı,,ıalı bulunan herbcr dükkanını vakmakla maznun berber .. ' iko ile arkadasının muhakemesine . . 
di.in ,\gır Ceza mehkemesinde devam olunmuştur. 

. J Jiin ;\ ~ t · -:~ ·: mahkemesinde . .ı ay evci ~işlidc \ u ku bulan doğüm esnasmda feci bir ı;urette 
Lııı ıa h.r ıı• n l.iltimünc . ebcbiyet vermekle maznun olan zevci ile doktorların muhakeme:inc 

hakeme safahatı cok meraklı olmu. tur. .. , 

• .. 

efat::>.i•• 
başlannuştır, 

İki günden beri tipi halinde de\ anı eden kar fırtınası pek ~id<lctli bi · ·11rcttc hüküm siırınckte \ c schirdcde 
mlinakalatın temini için ittihaz edilen tcdabire ragmcn bir çok ca<ldelerdc mlinu· ve ubur nıi.imklin olamıyor 

tram\'aylar kolaylıkla işleyemiyordu. Köprüden müşkülatla geçen bir tranl\ ayla yayan yüri.i) enler. 

Gi.izel san' atlar birli i);inde bir sahr •nılmıstır. Birliı:tin ·akında ti\ atro ~l hc-.i 
mıı~amcrc erecektir. 

Beyoglunda Opera sinemasında gii~tcrilen ve Cın ıııillivctpcn erlerinin ale) lıinJ 
olan bir film leh ve aleyhdc bazı tezahurlara vesile oldut\undan mcncdiln i ir 

• 

Balıkesirden bir hey'et Ankaraya gitmiştir. Bu he~ ·et Necati bey merhumun 
kabrini ziyaret etmiş 'c 1telcnk koymuştur . 

Oi.in kar dola~ısilc tramva)lar pek az surette hleye biliyor ,-e tramvay ınevkih. 
rinde herkes saatlerce bekle Yordu. 


