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~ ·~ı:ı~~ü:e~~~~~~~t~i~~~:~~;~ı~_ F_UKARAYA PARA TEVZIINE DON BASLANDl 
sız J\s\a kıtasıdır. Bir ınilı,;ar nurusun 
~ naşmak~1 oldujtu bu .kıtanm en 

as noktalan da hüylık Bahri
"1uh·t n ;:arp kısmile flindbtandır. 
ulıalag z dcn'lebilir ki büıük 

Cihan m·!'etlc inin mukJddratı nihayet 
bu iki •ahad kıırıılaşacak \C istikbal 
horaJarli::!ki ~·:ırpışrr-:!:ırın nrtiı.:csinc 
gı re t43'r"\ tin edecektir. 

1 p<ın 'c (,'in.. deıizlcri.ıde haılıca 
1 saln ı uhn <lc\"lctlcr .\mcrika ile 

•p ı. ' ılır ( 'iı h"' ük l\alınmuhit 
hıı.:. cfcı;indc hcnü1. f:ı:tl bir rol oyni
ac;ık va :\ete p,cltmcıni.Lr. () şim~ 

Uılık lfaha Zİ\'D: it· kendi işlcr;lc, ~İ)a~ 

\ itin- ı ı kıl·) 1 .. 
1 ırı takip 

cq rıeşır.ıld~ 1 ıt \,iı de' a 
la., >" un-ı ko)<klaan \C ıniJ:i 
K , !<lal ::ıarekt ını mu\3f 

'ıve l ttlnlikten sonr:ı en bliyuk 
z. üç ,...ıph1.: ız kc di ~ ıc ıit ola 

C.ktır; \"e a."l o zamatıdır ki buı tik 
r uht mcselcsı, millecler mu

J • •tının en ırılıhım dönüm nuk· 
l ın: teşkil edecektir. 

Orta \"C cenubi A5ya, vani ilin· 
distan ile ona mul\it olan muntıkalar 
P.1u:.n1M:ıc..tnTn en hüyük aktörleri de 
l ıgı tere ile Ru5) adır. Ru>a büyük 
1 ahnmuhite kadar Asyanın büyük 
şimal kısmilc orta Asıanm mühim 
bir kı<mına 5ahip bulunmaktadır. An
r k ı 7 milyon kilometro murabba
ını tcca\"Ü7. eden bu '3Si topraklarda 
32 milyon nüfus \3rdır. Buna muka
bil lnj\iltcrenin elinde olan llindis
tanm üçyü.l milyonu geçen uüfusu 
i 1c nihayctşiz ~cr~et mcnbalan mev-

cuttur .. 
Rusya ı\vrupada ve Asyada za· 

rurct \·c:·a siyaset scvkilc açık deniz
lere doğru ilerlemek arzusundadır. 
Fakat bu denizler, gariptirkı hep 
1 lim!i<tana isal eden vollara müntehi 
olmakt.Jır. lnı:iltcre he Britanya 
imparatrrlo~ ınun temel taşıııı te1.;kil 
eden 1 lindistanı muh:ıfoza ı•c müda
faa etmek ıçin he ı ollarda ve civar
lonnda hiç bir yabancı knvı eılıı 

yerlcşme;inc tah :nmul edememektedir 
Bir çok memleketlerin mukadderatı 

1 !indi-tana ci'"r olmaları Ye yahut 
1 lint )Olu üzerinde hulonmaları yiı

zünden başka i>tikametkr almııtır. 
E>ki Rus ve ln~ilb< empcriyali 

?.mlerinin mücadelesi Husyadaki 
reıımin tebcddültinden sonra daha 
mücs~ir~ daha vahim l1ir şekle gir· 
mişltr \'eni Rus\a henüz mahkUm 
,-aziyetindc bulunan .~s ·a milletleri 
müvacchı•:.:indc bir nevi haldsk:lr 
sıfatını takınmııtır. Mançori kttasında 
Japon mukavemetine tesadüf eden 
Rusıa. şimdi l\lııngolistan ve ~'in 
Türkistaıu istikametinde cenuba te
veccüh etmiştir. lngilterenin bu vaz
iyet korşı>ında mukabil tedbirler 
almaktan ~eri kalmıyacaj!;ı ~iiphesizdir. 

f lindistan ile Hus kitlesi arasında 
bulunan Afganistanın siya'i tckftmülii 

ılc bu cograll vaıiyetten çok miltecs· 
sir olmuş \C halı\ da olmakta bulun
muştur. Afganbtanda hali hazırdaki 

irtica \"C tarakki mücadelelerinin 
arkasında asıl Rus ve lngiliz mücade
lesinin izlerini hi~ cunemck mümkün 
dc~iltlir. Fakat maksat \e hedefi ne 
olursa olsun siya:-l \·c cmpriyalist 
hir cidal niha\·et irfan \"c mcdeni\"et 
mücİdclcsinir muvaHakıyctınc m;ni 
ola1n1\iJC1'ktır ,\ 1 raııi tanda \l! belki 
htıtün A.} da ergeç mır ,.e hak 
ku\ \eti kan ve ~cytani kuvvete 
galebe \·alac1ktır 

Zeki Mesut 

BUGÜN 
2 inci sahifemizde : 

Tjcrl • 1 ır._ ,uhu: Zıraaumı1-1 

ltnıck ;çın han l u ulu alnı.alıvız 'l 
ı. fla"cp k'o >in luguınuıda paı!~ 

b;.ı- zl\!.ıfet 

J ııan tilnclı içın hlr paılcnıcnto 
tc~ldl ctlilJı. 

.ı ~''" habcı lı.:r 

3 Uncu sahifemizde: 
htanbul f.lnıanının vaıiycti hoık

KınJ.1 \ ckoiktc hlr r.ıJ1ııı· giinJcrilrJi 
'.?· Adliyede muhlm tchcddullcr 

olr..lll 
3· ))il hı:y"ctinln faali) eti ve fmın 

Bı..y. 1 1'cy n:ı!1 

• 
4 üncü Sahlfemizde: 

lJ.1.\ ;ı raporu 
ı. rıkr 

3 fclclacn rtv.ıyct 

4 \ln<lkl h3lıtl 

,,_ lltli.:l~c ronıJn, S-.ariJi..ıtür 

5inci sahifemizde 
l lalk mekteplerine devam eden

ler için kolay ve eğlenceli )'azılar. 

Fırtına dindi,, !~~!~atı hala baki Talim_ -~-t_a_lındı 7 ŞUBATTA 
Halicin yukarı tar.afları d<:>n~u. Fa~~n Ef. Müzakere tekrar BUGÜN Hf.LALİAH- Necati B. caddesi 

· Karar verildi -----
Artık kar ya~sa .~ıle serpıntı ka~ıh~den başladı MER GC \JÜDÜR Darülfünun meydanı 

olacağını sov-luyor. Fıkaraya komur --- - ... ~ - bu namle tevsim 
J Türkiye-Yunanistan 

parası tevziine başlandı müzakeratında yenı" Türk milletini11 vıiksek ve ediliyor 
asil rulıunun ifadesi olan bu 

Ekspres Konvansiyonel trenleri " bir safha teşekküle kar'! bugıiıı hepimiz DarUlfllnun binası ile Ba-
v yazıt meydanı araaındakl 

Yeni -taÜ~;ata lntlzaren ymi l'e büyük yardımlarda bulOvarın Necatı bey caddesi 
Havalar sakinle,u. Fakat geçen kar fırtı

nasının tesirat ve mU,kilatı, dlln d !Wam 
eltl. Evelkl gece, ,ıddetll d i1 olmu,, bunun 
teslrlle her taraf buz tutmu,tur. 

Halicin yukarı tarafları dondu 

H atta Hallcln bazı yerleri de donmu,tur. Bilhassa 
Kltane deresi a§zı, Bahariye sahlllerlle Eyıp civa-

rındaki adacıklar arası, Defterdar ve slitlUca taraf!arı 
hafif bir buz tabakaslle örtUlmUştUr. 

Dün öğleyin güneş çıktıktan sonra don şiddetini kayb
ettiği için bu buz tabakaları çözülmüştür. t:ıasköye kadar 
çalkanıp duran bu buz parçaları Haliçte lşllyen vapur 
ve sandallar tarafından kırılmış ve bu suretle daha ziyade 
kalınlaşmasına ve seyrüseferi tehlikeye koymasına mani 
olunmuştur. Karadenlzden gelen vapur kaptanları yolda 
buz kitlelerine ras geldiklerini söylemişlerdir. 

Rasathane müdürü Fatin Bey geçen fırtına ve son 
vaziyet kakkında bir muharrlrlmize demiştir ki: 

"-Havadaki gayrı tabiilik tamamen zail olmuştur. Ancak 
serpinti halinde kar yağması muhtemeldir. Fakat telôş ve 
heyecanı mucip alamk bir fevkaladelik yoktur. 

Kar serpintisinden sonra havanın lodosa çevrilecegini ve 
yağmur yagacalJını muhtemel görüyoruz. Son fırtınaya, Ameri
kadan Avrupaya gelen Depresyon (inhitat merkezi) sebep ol
muştur. Bunun tekerrür edece/tine dair ortada bir delil yoktur .• 

~LIÇ TAMAMEN DONMAK iÇiN NE LAZIM~ 

Halicin donması için hararetirı nakıs (J 2) dereceye düşmesi 
lazımdır. Yalnız dere altızları donmuş olabilir. Hava hakkında 
ilmi surette malfımat verebilmek için rasathanemizin mükemmel 
bir hule getirilmesi zaruridir. 

Bu ı•aziyette, memleket ahvali havaiyesi hakkındaki tecrü
belerimizden bilistifade verdiğimiz matamat ancak yıizde 85 
nispetinde tahakkuk edebilen tahminlerden ibarettir., D Un sabah Haliç sahillerinde buzlar üzerinde çok hararetli 

yabani ördek avı olmuştur • Şehirle mülhakat arasında 
muntazam mUnakallU ancak bu gün temin edilebilecektir . 

Dün geç vakta kadar şehrin kardan tathirl için çalışılmışsa da 
bir çok yerler lıenUz temizlenmemiştir . BUyllk binalardan sarkan 
buz sütunları tehlikeli olduğundan bazı yerlerden muvakkaten 
geçmeı. menedilmiştır , 

ŞEHiRDE VE DEVAIRDE FAALiVET 
Dün devalr , dükkanlar ve mekteplerde mutat faaliyet temin 

olunmuştur • 
Taksimde Talimhane meydanı kar yığınlanndan mürekkep bir 

tUm•ek şeklini almış ancak tramvay ve otomoblller için bir yol 
açılabilmiştir. 

EDiRNEKAPISI VE EVIP TARAFLARI . 
Kar altında kalan Edirne kapı ve Eylp mahallelerinde bazı 

evlere girebilmek için tüneller açılmıştır. Fırtına esnasında 

nakledilemiyen cenazeler dün kaldınlabilmiştlr. 
Edirnekapı mezarlığına gitmek mümkün değildir. Topçular, 

Ramiz, Şifahavuzu taraflannda kann irtifaı (6) metroyu bulduğu 
için geçmek tehlikelidir. Tramvay hatlarının ekseri•lnde ancak 
dUn öğleye doğru seferler temin edilmiştir. 

Kısıklı hattında buğun Tramvay lşlemeğe başlayacaktır. 

TREN VE UAPUR SEFERLERi 
Anadolu demir yolları banliyo tirenleri tek hat üzerinde dUn 

sefer yepabilmiş, Dün akşam Aukaraya bir tren tahrik edilmiş 
ve Ankaradan bir tren gelmiştir. Fırtına esnasında lzmitte kalmıq 
olan Ankara yolcuları lzmite gönderilen vapurlarla bUn gelmiş
lerdir. Bunların mıkdarı (500) kadardır. Ve aralarında Alman ve 
Felemenk sefirleri vardır. 

Sark demir yolları da tek hat açarak Bakırköys kadar tiren 
tahrik stmıştır. 

AVRUPA EKSPRESi DÜN GiTTi 
Çerkesk2y istasyonundan hududa kadar yol açıldığı ıçln ora

da bekleyen Ekspres ve konvansiyonel trenleri Avrupaya hureket 
etmişlerdir. 

Çerkesköyden Kabnkçaya kadar cihett askeriye yardımıyle 
temizlenmiş ve Hadımköylinde çok kar olduğu için o yolda kalan 
Avrupa trenlerinin ancak buğlln şehrimize gelecekleri anlaşılmıştır. 

M altepede u Ayvalı dere. de hllvıyeti anlaşılamıyan asker 
elbiseli bir adam donmuş olarak bulunmuştur. Ramiden 

şehrimize getirilmek üzre yolıı çıkarılan (300) Uçyllz koyun Metris 
kışlası civarında kar altında kalmış, ekserisi donmuştur. 

Pendlkte ikamet eden Kamil efendi isminde bir polis memuru 
kayıp olmuş ve henüz ne olduğu anırşı•amamıştır. 

çatalcRdan Vilayete şu malOmat gelmiştir : 1 izzettin köyü 
muallimi hmall Hakkı bey, köy civarında avlanırken donmuştur. 
2. Ayşe kadın ve oğlu Rauf oduna giderlerken donmuşıardır. 
3. Hacı isminde bir çoban koyunları güderken donmuştur. Ko
yunlar da donmuştur. Donarak ölenlerin cesetleri bulunmuştur. 

lrva da karaya oturan 2000 tonluk aTomks• vapurunun tayfa· 
tarından dördü ağır olmak üzre 8 yaralı dün limanımıza getirilmiş 
ve lngtliz hastahanesine yatırılmıştır. 

Vapurun birinci ve ikınci kaptanlarila, çarkçı başı ve tayfalardan 
bir kısmı vapurda kalmışlardır. 

Geliboluda karaya oturan Fransız bandıralı •Ren• gemisi dUn 
kurtarılarak limanımıza getirilmiştir. 

Bütün hatlar üzerinde telgraf muhaberatı temin edilmiştir. 
MUHTAÇLARA YARDIM 

Dun HilAli Ahmer lstanbul merkezi şubeleri vasıtaslle şehri
mizin fakir ailelerine kömür parası tevzi edilmiştir . Dun 

sabahleyin mahalle hey'eti ihtlyarlyelerl cemiyet şubelerine davet 
edilerek mahallelerinin fıkara mlktan sorulmuştur. Bundan sonra 
bu fakirlerin haneleri ve oturdukları yerler gezilerek ihtiyaçlarına 
göre ı lira- dan 3 llraya kadar para tevzi edilmiştir. 

lstanbulda böyle ianeye muhtaç olanların miktarı 5.uOO kadar 
tahmin edilmektedir. 

YIKILAN EVLERiN HALKI! 

D Un Eylpe yıkılan on beş hanenin balkı bir camiye muvak· 
katen iskan edilmişlerdir Hlllllahmer kendilerine kömDr ve 

ekmek tevzi etmiştir. 

bir müddetten beri tevckkuf bulunmayı kendimize vazife olarak tevslml takarrür .,,. 
bilmeliyiz!. ml!1tır. 

devresi geçi· •-.,"'l!!!.--~""4 öı·· .. ,_,, D f 'ı GÜNÜN PROGRAM{ umuyle uü4ün aı·ill Ü· 
ren Türk-Yu-

~nan müzake
- Bugün Hllallahmerln gü- nun muhitini ve maarlfçllerl 

nüdür. Bu gun Türklyada mGfeesslr eden Necati beylı; 
ratına tekrar 

başlanmıştır. 
Mü za kera t 
elyevm emlak 
meselesi etra-

ilk defa olarak .vapıltyor ve namı bu suretle Darülfünu
her fetılketzer erıln imdadı- na müntehl olan caddeye 

fında cereyan 
efmektedlr. 

Aldığı w.ız 

maliimata gö
re hükOme

tlm izin son 
teklifine mu. 

na koşan, her nıçareye yar
dım eden emlyet bugün cö
mert Türk mllletlnln umumi• 
olarak Jtamlyetlne müracaat 

t>ı1fvor. 

Bug!ln 2,800 şoför hasılat· 
!arını Hilallahmere terk 
ederek cemiyete aza olacak· 
!ardır. 

Bugün bütün mekteplerde 
talebeye Hilallahmere dair 

kabil Yunan konferanslar verilecek ve 
cevabı Anka- talebeye bıt yuksek cemlye-
raya gelmiş- te yardımın lazım olduğu 

tir. Alakadar M. Fokas anlatılacaktır 
Yunan mahafıılnde11 verilen Akşam Aksaray, Eyüp ve 
haberde Ankarada Harlcıye Üsküdar şubelerinde müsa
Veklll Tevfik Rüştü Beyle mereler ve Turkuvazda dıı 
M. Papa arasındıa bu muka- bir çaylı dans verilecektir. 
bil teklif üzerine ilk temas Sabahtan itibaren birer 
başlamıştır. hanım ve ikişer erkekten 

Atına gazetelerinin müza- ibaret on gurup şehrin 
kerat etrafında verdikleri muhtelif yerlerine dağala
haberler Muhtelit komisyon caklar ve müessesatı geze. 
Yunan hey'etı mahafllinde cek, aza kaydedeceklerdir. 
bile mübalagalı c-ddedilmek- Cemlyetly elyevm şehrimizde 
tedlr. 3,000 Azası vardır. 

YUNAN MURAHHAS! NiKBiN Beyoğlu şubesinde bütün 
Ankara müzakeTatı hakkın- sınamalar cemiyet _hesabına 

da kendlslle görüşen bir çalışacak ve Makslmde de 
muharrlrimize Yunan ikinci gece yarısından sonra bir 

mürahhası M. Fokas demiş
tlrkl: 

"Müzakerat hiç bir vakıt 

lnkıtaa uğramamıştır. yal
nız talimata lntlzarcn bir 
tevekkuf devresi ğeçmlştlr. 

Şimdi de yeni talimat 
geldiğinden müzakerat mun· 
tazam bir surette cereyan 
etmektedir. Her iki tarafın 
göstereceği hüsnü niyet sa
yesinde eyi bir neticeye 
varılacağından eminim., 

M.DIYAMANDOPULOSGELDI 
Bir müddetten beri Anka

rada bulunan Yunan Baş 
murahhası M. Diyamando
pulos ile Müşavir M. Mama
polos şehrimize gelmişlerdir. 
Yunan murahhası lstanbulda 
iki gün kalacak ve cuma 
günü Cemal Hüsnü Beyle 
beraber Ankaraya gidecek

lerdir. 
KOMiSYON TOPLANIYOR 

Muhtelit Mübadele komis
yonu hey'etl umumiyesi bu
gün bütün murahhasların 
lştirakile umumi bir içtima 
akdedecektir. Bu içtimada 
komisyonun Gümülcüneye 
nakli meselesine dair Yu
nan hükümetlnin cevabı 

alınacaktır. 

Cevapta, komisyonun Yu

oanlstana nakil ileri sürül
mekte olduğu ve Gümülcü

ne isminin zirkredilmemekte 
olduğu söylenmektedir. 

C. HÜSNÜ BEYiN ZIY AFETi 
Muhtelif komisyonda Türk 

baş murahhası Cemal Hüs
nü Bey dün Serkildoryanda 
bir ziyafet vermiştir . Ziya· 
fette reis M . Rlvas , bitaraf 
azadan M. Holstad ile Türk· 
Yunan hey'tl murahhasları 

hazır bulunmuşlardır 

müsamere verilecektir. 

Halledildi 
İspirto eski fiatla 
eczacılara verilecek 

--·+----
lspirtolann yüksek fütla saalması 

hakkındaki talimatname üzerine 
eczacılar Ankaraya bir hey'et 
göndermişlerdi. Bu hey'et Maliyo ve 
Sıhhııc VekAlctkrine müracaat et
mişler, liatlar yükseldiği takdirde 
ecza fiatlarınm da yükseleceğini 

izah caniolerdir. 
llcy'etin tq<hlıüsatt hakkında 

dün bazı malumat gelmiştir. Eczacı

ların te~cbbüslcri muvaflakıvetle ne
ticelenmiştir. Sıhhıyc müdüriyetinde 
eczacılara e>ki fivat olan 130 kiıru<
tan i.;;pirtn \crİlcecktir. J-.:t•z.1cıl;r 
hcv'eti de gelmek üzredir. 

Şehrin sihhati iyi 
Dün hir muharririmizc ~ıhhıw 

müdürü Ali Ri?.a hey, ıehrin ,ihhati 
hakkında demiıılrki; 

Kardan sonra şehrin sıhhati 
miikemmeldir. Grip ve zct.irree 
kalmadı. Mamafih havalara aldan
mayıp lıalkın kendini koruması 
lıizımdır .• 

İngiltere - Mısır 
Kahire, 5 (A.A.) Mısır 

ile lngiltere arasında muallak 
bulunan mali meseleler 
hakkında lngiliz hazinesi 
mümesslllyle Mısır maliye 
nazırı arasında cereyan et
mekte • olan müzakereler 
hitama ermiş ve bir itilaf 
akdolunmuştur. Bu sabah 
sah çekilmiş olan bu itilaf
name yarın kabineye tevdi 
edilecektir. --··--Pek şiddetli soğuk - \lo ko>a 
5 •• (A.:\. Rus yanın ı\ Hopa kı mı 
soğuk dalgaları altında kalmış. l\I 
ko,ada hararet bu gün nakıs 37 ~e 
düşmüştür. Tramvay münakalaa büyuk 
müşkülacla cereyan etmiştir. Sibiryada 
hararet nakıs 40 nr. 

konacaktır. 

Aynı zamanda Darülfünun 
Emaneti Necati beyin bir de 
büstünü yaptıracaktır. Ema
net bu hususta tetkikat yap
tırmaktadır. 

Bu püst Darülfünunun 
münasip bir yerine konacak-

tır. 

Balık tutulamıyor 
Havaların bozuk gitmesi 

balıkçılığa da bUyUk sekte ver
miş ve büyük mUşkttlltla pek 
az balık tntulabilmlştlr. 

Balıkhaneye be~ gUn zarfın
da ancak 50 okka balık getl • 
rilmiş ve uskumrunun bir ok • 
kası 160 kuruştan satılmıştır. -· imtihanlar yapıldı 

Ankara, 5 (Milliyet) 
iki buçuk ay evel Millet 
meclisi zabıtkfitlplerl için 
başlıyan !stenografi tedrisa
tının ilk devresi imtihanları 
Meclis salonunda yapılmıştır. 
imtihana katiplerle beraber 
mümeylz ve Grup amirleri de 
dahli olduğu halde on sekiz 
kişi iştirak etmiştir. Tayin 
edilen bir saat müddet zar
fında istenografl ile tespit 
edilmiş bir yazı Türkçe ve 
Türkçe yazılmış bir bent te 
!stenografiye tahvil edilmiş· 
tir. 

imtihana girenlerin yarı· 
sandan fazlası mavaffak ol
muştur. Selahlyettar zevattan 
aldığımız malOmata nazaren 
bu usulün Mecliste tatblkın
da muhassenatı görüleceği 

ve neticeden emniyetli isti
fadeler temin edileceği ta
hakkuk etmiştir. 

Vasıf B. geliyor 
Moskova Sefiri 

beyin bu 
gUn Lenin 
vapuru ile 
'ehrlmize 
gelmesine 
intizar ed-
ilmkted:r. 
Şerımız

dekl Maa
rif erkanı 
vasıf beyi 
istikbal ed •cektlr. 

vası" 

Moskova sefaretine 
tayin edilen BUkre' 
sefiri Hüseyin Ragıp 
bey de1 martta Mosko
vada bulunacaktır. 

Fatin B. Ankarada 
Ra>athanc müdürü Fatin bcv, 

cumartesi ~ünü Ankarayn girlecektir 
l'atfn hey. ra>athancnin veni bütçesi 
hakkında bükümctc izahat \erecektir. 
Bu müe5,esenin i;lahı için (tı0,000) 

liralık tah<isata lüzum giirülmektedir. 
Kandillide zelzel ·e m hı;us Sis· 

mugral aleti i\'tn yapılan uhıd'ırz 
bına su ald1~10dan hunun ,az'ı te
ehhura u~omı>tır. ---.. Rusya Romanya - ı\J, s· 
kova, 5 ( A.ı\. ; Humanyanm 
Varşova sefiri M. GitU Dcııilla nın 
Liıvinol proıokolunu imza eanck 

üzre )'ann Mosko\"aya hareket edece~i 

haber altnlDlfbr. 

Afgan krallı/!ınm yeni ı•aziyetı 
hakktnda hükıimetimize tebli

gata bulunan 
Gııllarn Ceylanı llafl 

= 

Yeni Afgan 
• 

Ankaradaki sefirin 
Hariciye vekaletimize 

tebligatı 

Vaziyet nedir? 
Ankara,9(A.A.)- Ka

ndahar, Herat, Mezar, 
Mezar ve Meymerıe ve 
Ki\bile mülhak Gzzin 
ve Rlk, Luhuket ve He
zane ve Ki\bllln cenu
bunda vaki olup semti 
Cenubi denilen vilayet 
ahalislnln ve Muhant 
ve Safi, kabllelerln n 
Kral Amanullah hazre
tlerinin istifalarını geri 
almalarını rica ve mU
'arUnlleyhe müttefikan 
arzı itaat ve biat eyle· 
dlklerA ve K ndaharın 
Afganistan Krarlhğı • 
nın mercii Umuru ol
ması tekarrllr ettiği 
AnKaradakl Afganistan 

bUyUk elçlllğl tarafından 
ba takrir hariciye Ve-
kaletine tebllğ edllmif· 
tir. 

iki İngiliz zabiti 
Kabilde 

· Moskova, 5 (A.A) - Tas 
a)ansı blldlrlllyor : Yermez
den blldlrlldl§lne göre Baha 
Saki tarafından askeri mU
,avlr olarak davet edllen 
iki lnglllz zabiti K3blle 
muvasalat etmı,tır. So§uk 
ve mebzul kar K3b)lde as
keri hareketi tehir etmek
tedir. 

Berlln, 5 ( A.A) Kara-
slden gelen bir telgrafa na
zaran Kandehar ile Gazne 
arasında lmtldat eden mın· 
takada E"lanullahın taraf· 
tarları ile Alt Ahm tin mu• 
harlplerl arasında flddetll 
bir muharebe olmu,tur • 
Her iki tarafın zayiatı mU
hlmdlr. Hablbullahın lnglllz: 
setlrlnden kendisine para 
ikraz etmesini ve icabında 
Kullanmak Uzre emrine 
bir tayyare bulundurmasını 
rica etmlf oldu u söylen· 
mekter 

Pişaver, 5 ( .\.A.) "RiıJ-

ter ajansı bildiriyor" Kdbil
dekt inglllz sefaretinin hu

susi imtiyazlardan ve yahut 

muafiyetten istifade etmekte 
olduğuna dair olan haber 

esassızdU'. Hiç bir ecnebi 
devlet şimdiye kadar ne 
Hablbullahı ne de saltanat 

iddiasında bulunan her han· 
gl bir şahsı tanımamıştır. 

Ramazan geldi 
Şubatın onblrlncl pa

zartesi gUnU Ramazanın 
lptltası olduğu lstanbul 
MUftlllölnden blldlrllm
ı,tır. 
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Mi'LLJYETİN HARİÇTEN ALDIGI MEKTUP VE TELGRAFLAR ~ Son Haberler •· 
hglleerede B·z ne yapabiliriz?.! Manş tüneli 

Zi.raatımızı inkişaf ettirmeye Tetkikat yapmak için 
mecburuz bir hey'et seçildi 

" Londra, 5 (A.A.) M Ma-
~~~~ .... .._~~~-

ı\hnan ve Fransız ziraat usullerinden han- nche" denizi altından reç-
gisini tercih etmeliyiz?, mek üzre inşa edilecek 

tünel için parlamento aza-
Berlin 26 K . sanı 1929 bağçavanlık, çayırcılık •·•· gibi sından mürekkep olarak 

( Milliyet ) Fran adaki ihtisas mektepler!. 
5 Konferanslu ,_ teşekklil eden komite pro-

zlraat talim mUcssıselerl Parls- vcrere.. ve 
teki lnstıtut National Aıtrono· nllmuneler göstererek halla ta- Jenln muhtelli safhaları 

que , çrigcon , Monpellcr , llmle mliieUef muaıtlıo teşkllltı kakkında tahkikat lcrasiyle 
Rennes Ali ziraat mektepleri , Orta • loş mektep muallim· mükellef 12 tali komisyon 
Belfort Baytar Ali mektebi , teri aynı zamanda butıınduklan intihap etmiştir. 
Onnan mektebi alisi , SanayU muhitte bu vazifeyi ifaya mec-
ziralye melet bl , Bağcılık , burdurlar . 
sebzecilik ve tali ziraat mek- GörOltıyor 1ı.i Almanyada 
teplerlı.den ibarettir · tahı;il tarzı Fransay11 nazaran 

Bıı maes ı elerin mütehass.s farklıdır • ve halk daha mazbut 
muallimleri, tesı.,. edilen tecrübe bir teşldlatla ziraat tahslline 
ve numune tarlasında halka te,vlk ediliyor . 
faidell malilmat verirler. Almanyada ziraat odaları 

Hllkilmet tarafından tesl çok mühim rol oynar. iktisat , 
e411m ş olan ziraat servlı. mil- iska • ziraat , tohum , ancılık, 
dllrlerl ve bunlara merbut zira- muhasebe VL gibi fUbeleri ihtiva 
at muallimleri dogrudan doğru
~ kilyHl ile temasta bulunur 
ve onları muhtelif lhti~·açtarına 
gllre tenvir ederler. 

Bu mUdUr ve muallimler ha-
lkla labrato r arasmda bulunur. 

Zlrnat büroları da bu muaf-
limlcrln muavinlerinden istifade 
eder. Yapılan tecrubclerden alı

nan ııeticeter ezeteler, mecmu
alar, ilanlar ve konieranslar 
vıısıtnsllc temi11 edilir. 

1 raıısnda tesiı; edilmi~ olan 
ınuhteüf hu ııs'I la bora tolr mil · 
es i. el«i ziraat odaları. çiftçi -
lijtin terekkislne pek çok hizmet 
etmektedir. Ziraat odalannın 

Almaııyııda oldıı~ıı ıtibi muhtelif 
şubeleri rnrdır. 

Syndikalar aye inde f"raa· 
sv ku ·ınsu hem i tedl{:,iııi ucuz 
ve ıcmiı olarak alır ve hem de 
mıı.lır.ı iyi . atar, ıtle~ela Nor -
mnııdiyada sut için. bağlık 

mintıkalarda bağcılık yndlka
lart tı:e ·sü etmlşt1r. Bunun 
gibi hu arata ka'fl mücadele, 
hayvan ı-1 ht V•. s,rndilı:aları 

VIU'dtr, 
Ziraat amele ine ait mfıle • 

ad ~-t teşkilat mevcuttur. 
H ''' ı lı al ve gübre şir· 

ketlari ziraatın lennilcstlrllmeııi 

için eh etli propaıtanda yapar. 
Fraııs da bir de q.lrııat c\lerl 

le» • · lı \ardır. 

Al l\'IANYADA ZİRAAT 
TE.1 ILATI 

1 
herde tetk k edece imiz üzre 

AJm n k6y1Uı;U ile fransız kl!y· 
lllsi.rı;n ı,al nıa larzı arasında 
fark va= dır. 

A m ıı~ ~a talı ili ziralııin • 
ne '' il!!e ~apıldıjtını tetkik 
eddım 

1) Ali t il: 
A) BGrlin oııo. flctlıenhe.im, 

Mci tebım şehlrle.rl11de ve bu 
R81U1ar<ln i ı ziraııı ıııekleıı

rr. Rd l.i !!il nıek 1 epler 

<l•a~e \C •o~iyes ııı e lr. 
1 Jt; sc i a ,HSIO uncı il 

b&ci bt. nıekt ude l.itatıt du
\C.ı:,mi~ e l?a~

,. •1 ... 
J\hı' 't. T d&.r lıliııllA ve 

ya 1 il mek!eplcri•c mıırh11t iruı· 
ti er. 

el.i)IAt.ı ıiJ;alye ınüeıı ·i 
esi 1 ti ,ıw'Jatf. 
aııcu f mekteplerde 
dae 1 ııır llOlle,Ur . 

ı e ; .;celli riA ascari 
41ı •~ne ciraat ıılMll ·atı cilt· 

oJ al. ti ıa.urıulır • 
:a - Orta ziruı. ıaasili içjıı 

FNll ılıı t.i 61; mctı: tepi ede 
ılrtıal ef at .. eldecıleıf ara
--. ıtulutı !tir ( 04'ta draat 
mcıkt 1. i ::ııı upu vardtr • 

lhı mclı:le,pter ya bir ,.ıtır 

v• ya bir c rııp tataftnctu tealı 
9hıarır ,.o l.!lkıloıtliı hlmayed 
ve lmnırolu altındadır. 

Bil mekteplcnle taltıU ınocl
deti Dç senedir, ve bir ecııebl 
llua tr.lıı;ili mecburidir . Bu 
melı:leplere nıe• but ihzari knr -

ardR 'ar<!ır ki bunlarda tah~ll 
ıılll.ık1ct ı 2 'e 3 senedir. 

Orttt •iraal mektcplcriniıı 
adedi 2U deu fazla olııp elcsc
risl Prıısyadadır. 

3 Daha ameı; olın11k Dzre 
bir takım ıiraııt mckteplttl (es
ki kış mektepleri) ve birde 
ıımeli çiftçilere mahsus dalıa 

ytık,ek talim mUesseselerl var
dır. 

Bıı nıüeıMe.elerde ıatısil mil• 
ddcü bir senedir, Amell çiftçiler 
çok pııra ve zamau sarf etme
den kendilerine lazım olan na
zari malOmatı bu mekteplerde 
öğrene 

~ r 

eden bu odalardan hemau her 
vilayette bir tane bulunur. Her 
ziraat odaçmm emrinde bir ve 
ya iki tecrübe çifliğl vardır ve 
bir mecmua neşrederler. Bir 
çok ahvulde bu odalar sayesin
de teharriyal istasyonları, zira
at mektepleri Vs. tesis olunur. 

J\\!lteaddil taharri istasyon
larından bir kısmı hukılmete 

diğerleri ziraat odalarına ailtir. 
Husu~! şekilde himaye edilenle
ri de vardır. 

Bu istasyonlar da Fransada 
o/dugu gibi muhtelif ihtfsru. 
şubelerine Q) rılmıştır. 

lslahı bilzur mes'ele 'l Al -
maoyl!da da mühimdir. Bertin
de bu iş ile uğraşan dört mu
azzam şirkeı vardır. 

Ziraat odaları, hususi tohum 
cem'lyetleri sayesinde Almwı -
yanm her tnrahnda iyi tohum 
istlmalıne uğraı;ılmaktıulır. 

Bunlardan başka hayvanat 
ıslahı.. kredi muhasebe Vs. mll· 
es lsatı ile Almaııya ıtıuaaam 

bir ziraat te\'kUatına maliktir. 
Kt!rim Ônıa 

J1arici müteferrik 
haberler 

• Grev devapı ediyor - lkl-

hon:ııc. ' (ı\ . . ) l\cn.·,r. :m:ı-
vii l("n:' cilcri nı~lz~nıc çıl ıml 

m sı'la ll1l ar:ıaı L·'nv.Jen.lir. 
c:r~ in in~ıt~t .. an:t) ıtı e ir:t\ et 
ı:tınc"mk~ı ldırl ulınnl tadı . 

• Hadise kalmadı - l\· ınıl•:11." 
C. \. \ t ııkl\nıct i..L ı h.ıı l'tmcl 
uzrc ~~ınık l.:ıklırılı-ıı rıkl {;1 
lııl\ .ıı ,ini tc·l·1.ip er ı, nldu~ ıı

ı• m kar0 ,t,ılıkiar durrıu tl . 
Tayyare dllstU! \m er , 

;; ( \. \) T,ıı \ arLd Ti icffry 
l\unm. a •L ~ kccj(i <e\nh;ı.ın 

il~ l!\crhak'1111 Mldınc uzrc l .ı 

:ılı·• "llat X.. O de ' r. ur 
r.. ıtre h~rek1;t l'tlcr etm ~ 
<ı L, ı·tmı ı h~rııı> •lı , ı rck 
•a ~ ı arccı m uıl ı :ıfif Hırt:tıc 

. arill;ııı:uı~ıı. * Vly81lada merasim ,., va 

ıı~ lllum nki<1~ıııi-i oi ~um \!6-
t>ınılı \ iyao• TıJ' fokiilı:cs·om 

i~tirakqle me fıtır cemılt (Ttıc 
dore Rilroth ~ oo yiv:lınl:iı ı•ıl 

dı ıiiımı miı.na>ebct• l'ie mer~>im 
ya ~kur. 

* Tmıu beti ıııısıa - Tu-
nu.. !' ( A.A ) - Ueı <ılılııkÇI\ 
atır b tadır. 

Hasl4ne4e 41dli - llııuıbe. . 
ı; G~.l > - lltin lıiı' arbede ı .... 
n~dı ııcılııı 1 ir ra ı yaralan
ın'- olan A ı nıpalı p<ıli. ıııiıfcUi. · 
Mr. Tıie.Jeı aldı~ı ~ ~raları.faıı 
h&ıiWlede ilm~tiA'. 

,. Alma• Mfiri • lmım •etiri 
AT. Na<loln~ Anlrnr.ı<l•ıı {ebıinım: 

gdnıİ)Ut". 
Tal rlr rede etildi - \ i ~ nıı•, fi 

(.ı\. '.) - ;\1illl rnııtl:tina tc~l,..ifAtı 
mcıı-upfarı ile soı;~ ali<clcı· ara-111-

da l(~-çcnlerdc zuhur eden ıırlıc<.lc. 

müııa-clıcci ~le A' ıı;;tun a ınclı ll· 

illO ınttlbindc cer~ an eden ıııu

nııkıışıt ''na"1Ildıt ~on dc-·cce ~ıd
decli haılirelcr 'uku lıulmu~tur. 

.. ·os ·ali-eler tarafın<bn 'crıkn lıir 

takrir ckseriı ede reddcdilmi~tir. 
Mek:Jeplor kapatıldı. 

Berlln, 5 ( A.A.) Prağdan 
bildlrillyor : 

Müstevli şekilde grip ve 
kuşpalazı hOküm sürmektedir. 
BtltUn mekteplerin kapatılmasına 

* Bir deniz kazası Londra, 
5 ( A.A. ) llremc ve 1 lam-
bourg limanlarına uıı;ramak üzre 
I louscon dao hareket ı-tmi~ ulan 
bir lngiliz vlik \'apuru "C<ımo 
uaillc~ açıklannda Eddisroıı fene
rinin rnkımm!ıı kc,i[ hır 't 

dolaı hiyle meçhu bir j(Crni) e 
çarpm4ur. ,\lilli \eti ben ut. aııla

şılmamı~ ol,ııı hu geminin mllreı 

tchatıylc 'c hııınulcsi yk birlikte 
h, lmt• ıılnw,ından korkulmHk
tttdır 

1,.194, 100 kişi işsi,. l.un 
dr;ı.. 5 (,\.A.) iııgiltdcık• 1 ,1 
mıııu aninin 28 ine kadar kar<ie 
<lil, 4' ıl:ın ı,;;i:.r.krin e~ umı 
!:LÇCI' lı:ı'·ıc':ıkınL ni-hcıcıı ·.,.~~o 
ııob. aı lıı ' l(C~·cn cncrıiıı <I~ ni 
de\ rl'Slllt ~1;1..ar:ın .!.!.ı;~ r ~q r:r/.t ı 
ile l..ı<ıt. ı oıı l' ~ ıli olır tur 

Yeni bahri ın ·ut ı nııcln. 

5 (\ \. lıı.=> ne ı < ,ı•r 
hahr' prı •·.ı ... JH in~ ı ~upı~ 

l'ıİLiııu~ • an < ıı:ı hı:ı tcı~lul S 
\..ıı.ı aı(iıcluı lıiri,ı ıi ın a ı lıit· 
n i}tir 1 •ınc;u ı. ı.;m• ıdckı hu 
kıı.11 awr lıL ~ urkrdı: '\kder.ıze 
lı:ırcl.eı L·( cı.:d ı e \ınirıl ı:cmiı;f 
ıılıırftl,; lı;ılla• Ul!l' ıl.rır 

l.1111 d .. , s \. ı\. \) 
Rcı:i.-tcı ııı i•ir ı-raıı-tikiııl· gıırı: 
ı 11:!8 l'Lfindc lıııtuıı ıhııı) ada 
ık:ni-.e ındinlılllt olan geı ıik;m 
iı·,~ıııı ; u:ı!ıilerıııi'ı ;·el "n '.! 

111ii uu 11ı111 l· n \!;lıı tımdıır. fü' 
;cın'lc:i; vu7.d<" !iO •i fn~ltL"1"r<1c 

iıı~ C(liln,İ)!iL 

inı;ıı,. · Ru• ticru-~i 
l .on.ı .... h "' \. \, l'u r•ı• 
\O(llj ı 1 r c;ıı llcote~ :le ··~ı ırt 
ulan .. " cılıat ı ıle tAt..: r~d" lur 
~ııaft • .. ıtr Bl r onr~ 
rıtn:..ta ;tı 1 ı zdı.: i '\1ar , ınan hı 
.ı ctı ıd·· ({ ~) • lu• lı ıırl lıeı ·~, 

~··.ndc .. ·tr lr-·.i kara.rIA~ttnlmı~ttr 
l{Gınl r l.r mlrıı. (, \. A. -

.\Jaoıli nı.ıduru ıı lemom ıdı ln~ıl 
,er c hıft:ı..ltl 1 ' t ı ın:ıd ı , , 

all•ııı:n ı c,. ineı el ;,rıh, ı · ıdon 
_.,lH1 1 iıı tun f:t·'':t nl 'u lllll• 1C\J1 

:tı >Iİ \hıı11Ü hu 1.T.% ude rıı; 
men ı· ıce ıh oc ı· ılerek kadar h 
n1Uı ~t·l~·t ... 

Colomho, 5 ( A.A. ı 
Tramvaylar grevinde 12 g-ün
IHI< bir m!ltareke hu sabah 
imza edilmiş ise de bllyül· 
Mr heyecan hf.kUm sümıe1·
lediı'. Poll:; alıallyl da2'!tır.ken 
grevcUer ;-:ıtsf ltırpalanmıştU" 
15,ooO llman ve demlı· yolu 
amelesi grev ilan elmişi.it. 
ft'l.amnfl bwı.lardan bir çotu 
tckr 1 e başlamıştır. 

Gece merkeıl polis binası 
taştanou~r. Pollı üç defa 
mtıtırm·nıJııra hüeum etmiştir. 
B r çok kimse hastaneye 
kalılırılmı~ ve 011 polis yan. 
lanmıştır. Variyet tehllb
lldlt, bütfitt poHsler silah· 
lanmıştır. 

c: Kan 4a 4öJliüdli - {;ukıuı1.~ı 

!i ( o\.ı\.) Tr~w.rn~ kıımpıuı
yalan !,rcı cileri yı-ııi l;.qrı:·aşahl 
fır çıkıınnı lmlır o\h~li l'olis 
idare ön,. t'ıarrıı;- c<lcreı.: ateşe 
ı·emıi rlr. fcfai~ e otrıroobıilkrioc 
hinmi ı.ıl~n ;,, ••dl!h Polisi r 
~c1.i;erd. ak, "~·mı/ardır. Üı; 
;ııa1;ıul ı .. rdır' 

• rırnslfimaııladn lllecusıler 
l\rımhax-. h ( \ \.) l\<ırj!;l!Siılıl,. 
Lır ı'!ccust!crle ınü•ltımanfar ara
"ıııd:ı 'ahim bir cidate t~h:ıı riıl 

etmek hridaclmı ı.>'li,tcrnıcl,tcdir. 

~\ıııl·" \ ht•'ıırıwıılar l'ııthanl:ıra 
tcnıayıı giJ,ll'rnıcl.u:dir. r\kcıı:>i

krdcıı mürcl.;kep lıercrnnlı · bir 
amele l ıtl~>ı .ah:ıhlcrnı \lıL;Ju 
ıııan ııınha le::ine gi.İercl trruıı
ı arlan ta,lann)brtlır. ~uı·an po
fi, 'ak'ıı nı:ılrnlliııc ıeti•mı~ ve 
ıııütaıımzlann lıasmımc han: ·t:ti 
kar,ı;ıntla siJfth istimaline mec
bur knlmı~rff l\1amafi kim c 
vt1r11l~nmAmı ~ır 

Aimaııayada 

BUJIRAN MI? 
EN !\1ÜH1M FiRKA 

KABİNEDEN 
<,:.EK1L1YOR 

Berlln, 5 (A.A.) Relshş-

taır merkez fırkası hizbi Von 
Guerardın hükümet koalis
yonundan çekilmesine karar 
vermiştir. 

Berlln 5 (A.A.) ~eichs-
tag merkez fırkası Von Gue
rardın istifasını çarşanba 

gününe tehir etmege karar 
vermiştir. Sebebi baş vekilin 
demir yolları tarifesinin yüz
de 30 nlsbetınde tezyidi için 
son bir teşebbüste bulunma
sına meydan vermektir. 

* t<AZANÇ NE? Berlln, 
5 (A.A.~ !"<el :r slıan 'un hl· 
saplan ,,; mllya 67 milyon 
safi t:il't. tt.i göstermektedir. 

Evelkl temettü 149 milyon idi. 
M Schacht demiştir ki: 

"Fevkalade temertüün sebe
bi memleketin iktisadi vazi
yetindeki fenalıktır. Bu fe
nalık bankayı faiz nishetle
rinl .Yüksek tııtmaga mecbur 
etmektedir. Hali~ hazırdaki 
Iskonto nlshetl muhafaza 
edilecektir. 

Buhnu çıkacak llcrlin. 6 
1 \ fiil• oıcr ı:.• lıtk:ı; tara 
~cı dhiııc ıelıli., edilen olti· 
uzcruıe hukılınct b•fi, onun 
ılm it k rır '""n~ı - llu 

krum • ııır bııb ı ıu•v.arıı wl ıcma 
:-\ tthlill<.t:' 1 lU.!-\ CUllUL 

• KELi.Of; MiSAi\! Ber-
lin, 5 (A.A.) - Relchstaıt bari· 
ciye encilmer.i l(ellog misakının 
tasdiki lehinde karar vermiştir. 

Eııcümen halkçılar ıarafmdaıı 
verilen bir takriri de kabul et
miştir. Bu takrirde hükümet 
Cemiyeti akvam mukavelena
mcı;inin umumi tahdidi teslllıa 
ta dair olan ıılık1mıının icrıısı 

ve ciddi ihll!Marın muslihane 
bir surette halli ve harpten so
nraki muab~elerdea motevelllt 
haksızhlı.lan!l. tamiri için misakı 
kaba! eden devletlerle cemfyett 
akvam azası liı:erinde. bir tu
yik lcrallUla davet edllmt.ktedir. -·-i8P••7•da -
Nereye nakledildi? 
Belfast. 5 (A.A.> M. Oe 

Valcra eski bir emlrname
ı in kendisini Ulster e gir· 
me.kte .1 menetmiş olmasına 
ı·af~mcn ıl'ezkür araziden 
gcçm!s olduğu için tevkif 
olunmuştur. Mumaileyh ak
şam üzeri Beffastıı nakl
edilmiştir. Halen orada me,·
kuf bulunmaktadır. 

Vaziyet 'ııkiR 1 fl'tıı• 
~ iJ; um~ıııun · ı: · • e ı eY-<ııııd H e 
farewıe Hl I<~ • ccn ra.I l 'rimo w• 
fh1< ı n ı ır •. , r r;r!en lclgr.ı ü 
n:-mcn ılcn o t •. 

1\.ııtı.r a tı:nıın cdcbilıı:-ıniJ: ı.. ~ 
ıııı ~ · lcrıle hi>d•len emli~clcr lC· 

ınlmlfc "•ll olmııt ıc huıu11 1-ıı.ıı 
rııfa hiı; hir ~il~lı r:ıtl«m~dıjtıo• ,;;r~ 
hlr v11al• bile rilm...ıŞti . 

KralJn anoeıi Gidi \lıdril 
Cı ( A.A. ı K"rıılırı am1esı l;rallçe 
( 1ıri.<tine ılü rece 4ilc•it{c lıtrlikıc: 

ı.ıır.ıı·dııl;t slncm•ıLı 'fll.i>l leıt lılr 
lilım 'C• ı·cttlkLea '""'' d.Vreı:lne 
111:fet1nık lılr h rnıı A;rnıiş Ye 
l>ir hu~ul; .a&I. '°'1n tefııt ~lir. 

tayan v~ toôbu '8Ylalan -
l'fıılriı (ı ( :\. A. ) l"ıılıra ajm.:1 
"l)ooiııfme. krnu-.otilndc hi< ;,,,ili 
~ •e Gidııı 4 ltcııj.dc hır çok 
kimswiıı iııtiluır etıni · ol4ııg11a.ı dair 
t>Lın l~r!eıi tt' zıp etmrkttxk 

•• ç .,._d. 
ltillif ediliyor mu? 
Nankln, 5 ' A.A.I Chan· 

ghal dan avdet etmrş olan 
hariciye narın M.Mang R!iy
ter ajansı mümessiline atl
dekl beyanatta bulunmuştur: 

Tsrnanfu hadisesine mü
teallik bütün nıtzik noktalar 
hakkında itilaf hasıl olmuş
tur. 

* Benin :> c A.A.) 
ghai dan bildiriliyor : 

Chan-

Tisntsia körfezi tamamen 
donmu~r. 30 mil genişliğinde 
bir bankiz Çinin bu sahili ile 
her tarın munakalat icrasına 

mani olmalı:tadtr Bnzwı talm
lığı o derecede dlr ki en tuv
veUI buzlaranlar bile bir geçit ___ .... -····· ........... . ... 

Saryede 

Holepte Türkiye 
Kansolosumuz parlak 

bir ziyafet verdi 
Halep, 29 ı<a.sanı· M.llllyet)
Halebin )fik ek tııhaknsmın 

mahalli mu!Akatı \e aynı /.ıtnıan
da azası lıulundıığu(UNIUt FR-

'ÇAISE) kuhıbllndE Turkı) l' 

Cumhııri}etinin st'ı·imli konso
losu ~crif hey dendi wrafınllaıı 

mev>inı dolayi.silc Kıl.saııinin 2tı 

ısındıı 4fi ki~ilik nıiıkcnımel bir 
ziyafet \erildi. 

Yemek saı\l ~Odcıı 22huı;u~a 

kadar >aıniını mübahaseler ile 
de\ aın etti. bu 4Cı ki!ji sanki 
hep lıir aile efradı imi~ gibi 
~ayet samimi ~oriı~uyorlar idi; 
\'cmcıtin hitamında ahenkdar hir 
ses hirden hirc lı\kırdılan kt.'>itl 
ve: •· ı ıanımlar. ı·:reııdiler. hize 
ho~ ve sıımimi hir gı:ce j(cçir· 
ınck ~crclini hah~eden muhterem 
Tıırk konsolosu Seri[ he} ı e 
refikabrı hanımcleııtlil'r tc~ckkür

lcr eder ı e nıcn,up ı >l<lup;ıı mil-
letinin ;;crefine içelim .. divor<lLL 
Bıı dımlclcri temiz bir Frnn,ızı:a 
ile ifadl' edcıı zat, l la!clıin mah
kemeyi :lluhıdite Reisi ı·e (t..:n 
ion Fran~·a~ )n in rci-ı Re,pansire 
ıdi.%iyafer hu >ıırctlc ;on derece 
..ıımimi olıhı. 

u-anıa•a-d.a 

Yeni intihap 
Atlna, 6 ( A.A.) HaJk 

fırkası Ayiln meclisi lçjn ya
pılacak intihabata iştirak 
etmete karar vermJştlr. 

Atına. 6 (A,A.I Hükü-
• met mecllse ithalattan men
şe şehadetnamesi talep eden 
bir kanun layıhası tevdi et
miştir. Bu şehadetnameyi 

ibraz etmeyen t,.clrler hakkın· 
da azami giirnrük: wlfesl 
tatbik edltecekür. Meclis 
ftalyao- Yunan misakını ilk 
kraatını müteakip kabul et
miştir. 

Atına. 6 ( A.A.) - Betgrat. 
takı sefaret katiplerinden 
biri M. polyhronlades in bir 
raporunu getlı'mlştlr. Muma
ileyh bu raporunda yugos
lavyanın Yunanlstanm tek
liflerine karşı vermiş oldutu 
ce\·ap hakkındaki teşrlhatrnı 

ihtiva etmektedir. 

Hariciye encümeni rapMu 

}arı11 tetkik edecektir. ---------................ 
Tenkit ediyorlar 
Parls, 5 (A.A.> Meb'u-

sar. meclisi Marty nın ser
best bırakJlmaSI hakkında 

komünistler tarafından veri
len takririn müzcakereslol 
peı·şeınbeye telılr ve Alsasa 
mütaalllk mes'delerln müna
kaşa aoa deı-am eylemiştir. 

Harpte rörlerlnl kaybetmtf 
olan ve milli birlik mea
ııuplanodan bulunaa M. Sca.· 
blo4, M. fferrlot nan 1924 
ııene8'ode AJsaıo ta takJp 
etmiş oldutu lfyaseü teakil 
etmJş, bu polltlkaouı bqiinkQ 
hoşnutsuzluta baJ& oldutunu. 
beran eylemiştir. M.Scablnl 
Alsaslılann hususf bir lda· 
reye malik olmak yolundaki 
emellerlae nafi olacaJdan 
ümidini izhar ederek s~rllne 
nihayet vcmılştfr. 

Heutet - ı•uı, 6 (,\... \,) -
-,\]a1cııcc. da bir ben•iıı depo unda 
zuhıır edet1 bir 1anı;ından. d·ılın 
hıırbıtc nrt<1n ı\.Hı yu l'wıicı e ile 
h~vebli Mi;i)İi Mull~ :mi! ında 
ıclc::·•I t .. ıi edilmiştir 

Afganistanda Gençlik 
Muvaffak olacaktır 

Afgan sefiri Gulam Ceylani hanın 
gazetemize Hint hükumetinin vazivetine 

dair mühim beyanatı 
Ankara, 6 (Mllllyet) -Afgan 

sefiri Gulam Ce)•lani ban gaze
temize şu beyanatta bulunmu,
tur : 

-Aziz mcmleketlmi:r.in, gaze
telerde gördOğllmUz. esefnak 
vekayil elbette tecssUrUınOzü 
mucip oluyor . Bu İrtica g1lile
slnln millet ve vatanını seven 
gençlerimizin yorulmak bilmeyen 
mesaisi ile hitama ereceğini , 
Ulm ve temeddün nurlarının 
Cel il ve taassubun bu kuanlık 
sahifesinln yerine kaim olaca
ğını ümit eyleyoru:r. . 

HtNT HÜKÜMETININ 
VAZiYETi 

Bizi ve Afgan nıllletlni müte
essir eden bir şey varsa o da 
Hint hükOuetiİıin laıkuk 'ikena
ne harakatıdır. Gazetelerde oku
duğumuza göre lnglliz tayyrre
leri her (Ün hür ve mlistekll 
olan nıemleketimlı:ln Ozerinde 
uçmaktadır. Aceba ademi mU
dehal<!sini resmen ve sarahaten 
beyan eden İagtlz hükOmcti 
Hint hUkOmednin hukuu dUvel 
ahkamına muhallf bu lıuakrtın
dıuı haberdar degll midir. 

faret memurlarlle in iliz teba 
sıoın ve diğer sefaret memur· 
larlle ecnebi tebaa lnın nakllııl 
insaniyet namına derub•e ey· 
!ediği iddiasında bulunul orsş 
bu hal tayyarelerinin bergil~ 
Afganistan semasınde cevelanını 
seb~p teşkli eyleyemez . 

insaniyet namına derulıde 
olunan hareket sul lsttmale yer 
vermemelidir , beynelmilel bu· 
kule Ahkamına muhalif olm11-
malıdır . 

Bu nakillerin cümlesi iki • 
Uç gün zarfında ilaı:ıal edilir 
hu harekete hatime verllebllirdl. 

Halbııkl bugün millet ve 
bUkOmet, !~yan eden Kalil bir 
kısım aıOste na olmak Ozere 
umum Afgan millet•nın tasvlblle 
Emanullah han Afganlstaa kra· 
Ildır . Afganıstan da mflstekil 
ı.ir bUkOmeııtlr • 

Afganistan il.: dostane siya~i 
rabıta te ib eylemiş olan dev
letlerin setfrleri elbette isya11 
mınttkas.ıaı terk ile hUlcOmeı 
merkezi olan l(andehera gide· 
celderdir . 

Afgan!. tan ile lnıtillz hül· ti· 
meli beyninde dostluk rabıtası 
olduğU cihetle Blrltaoya hUkll· 
metinin Hint hllkOmetioin bu 
hareketini tashl edeceği '"' 
Afganistan ile olan dostane 
müuasebatını muhafaza eyleye
cegt füphedea beridir . 

Hududu içinde temeddün 
için çarpışan bir memleket 
dahilinde dlger bir mentle
ket tayyarelerinin cevelanı
na hangi hukuk cevaz verir? 
Eger Hint hllctlmetl loğillz se· 

~~--... C><-.ı--~-

İ s tan bul telef onu otomotik 
şekle ifrağ edilecek mi? 

---·-••Hı•----

Bütün telgraf n1erkezlerimide Türkçe 
harflerle muhabere yapılması 

temin edildi 
/\nkara, 6 (Mlttiyet) - ~e· 

luderimı'7 ıırasında ce(efon ya
pıtma:ıı. için F.rik on f•hribsiıtııı 

mukıı.l:ıil tektifatı • Wiye 'cUle
tıııce tetkik edilmektedir 

;\1enılekclit11İY. dahilin.deki hiı

twı tclğraf merk.eblcfiııde yen4 
harflctlc nıııhabt....-e yapılın "I 

temin edilmi;,tif. 

Tatımine naurl:ft ~ecek ~c 
bin .. ı:ıooelik bir . tral daha 
IV.ım olacagındaıı timdiderı lılf 
.ıınrırıhıı remini içlo oğrK,ılrırnk· 
tadır, 

l!ı1.ıllıh 1 telefon ıtıi.cuoın 
İstanbul celefonunurı ııcomatık 
~ekle ifrgı iı,.in rm ~eneıik hıt 
imtiJ&Y nıudde\i Cllcp ctııı." 
ın~ltimdur · Ahirtıı hukılıııt:r ı.~ 
muddetin lıt!f >l!fıt' olma 11 

mtın ·ip 11\lrmektediJ. Kc fı )e< 
device Şl<n,ınd~ ıctkil.: cdilm·· · 
t~'<lil 

l·~,ki:;clir - .~nkxııı cdefofl ıııu

k&.IL-mati arcmakt, <lır l laleıı guu· 
de otur kadar mukAkme yapıl

maktadır. Şehrimiz tddon ııho

ııclcri hin hey U7t rak~~Ur. _:_......:..-------
Tokyo sefiri CeTrat bey 

\ııkıırıı. 6 ( milliyl't ) Tukyı: >CHri Ceut ,;c, twl{Un Gıırı 
lııuetkri rımtlınd' n hhul dil mi o 1 e v<'da ~ı:1crek irimıtnanı inı 
almıjtlr. 

İstanbul postası Ankarada 
Aıılıırıı.. 6 ( milliyet ) Biıguıı kınittco en a:coie r 

fOfcı.t ile ~U ~ heı kes; (·tanhul. ftUttelt.rini bıpı~. 
Tayyareci Baron Honefeltöldü 

hedı.n ~ 6 ( A. A J - Tayyareci nıı.nOI\ 1 {{wıefc{t m~ eııiwur 
~'llfla11 hlr runeliat nW"ce.1ode vefat etnı~ı:ir 

Ziraat bankasının ikrazatı 
Ankara , fi ( Milliyet > - Ziraat banka.sa tarıduadaa 

Ok. baharda ;ı4tTu blr milyon llra ikrar edflec"'<Ur . 

Aile isimleri 
projesi 

Anl.aa. tt ( Millivet) l.ı.c.a· 
ti.ilk oıun miidllrwp nlık: 
üliım •·e doğunıı ı uluacıın mun 
tıızunın te.;pit i~n redahlr ıl
mak:tadır 

K()ın~ron 

i>iıuleri Pl"Oİ 
olm kı:adır . 

ayıli ıı:atuanda ıik 

. ile ek m ~·ı 

it-. lıarfdy ... 
. ~tıkaca, i (Milll1eı: ) • be 

ôdid boCiın hıırioı,..e nıkı in4 IİJ.l<eı 
ctmiftir 

HilAlt atuaıerin Jlll'dtmt 

t fal! 
,\oku .. 6 ( mil.linı: ) fnitıcao 

mt:tlcni pn>ıe>iİDİ cım- muhtacinine le\ 7.İ edilmı* w•cıı·e 
zinı ik mı::;ı;tıt komi·~·ı:ın <Lt 1 Wali &hm..- t:arafmda zsou lln 
nzifc illi ikmal etmek Ül'reJir · 5tındeıilmi~r. 

1 .. . . ... IL.ÜiLAA 1 LQ __ _ e 
• DcaJ:ı:dea lsdfade - l'ım, 

b (.\A ) Havıuad&n a,dct edcrı 
'1.. Ceurp;"" CJ.ııde clektril: lııdreti 
~li içiıı Ohın~yad.W h.rarct 
ı·c tazyik.im ne ourctle i·tifıde odf. 
lcccgini :ıulıınak: W:rı: ,-aı'Hlnn ı.;1na.i 

tc-criıbclc'fin ilk ncticclerim llluın 
'c ftiııün akıdembine hildirmiıtir. 

Emniyet Sandığı müdürlüğünde• 

· Yangın Pari; (ı (. A.i\. ) 
l'arisl ıJcktrik. 1:wııpa.nyalanndın 

hinnin unıiu hunda lıiqıını;ın ç•l· 
mı tır. On doct mahalle ,;yadan ve 
kuvvei muh~tıikedcıı ın•hrwıı bl· 

Tahire 1 lnıının 'l21'fı ikl"37 numaralı dcı n !.enedi mucihıııce 
Emniyet andııtrndan i rikraz eylediği oıcbİağıı mukabil Sandık 
ııanımı merbuıı lıuluıııııı Fatihte 1 larn~.,:ı muhittin mahallesinde 
Gelcııbc'i !'fıbj!,rn<la ~ mııkcrrı:r c. kı ve 9. I 1. )Cni numaralı 
lıcrmucilıı \:afl yü7. ) ınnı yedi metre \ c ı~ı ala de imete muralıbıı
mdao ibliret hir kıt"·ı muhıcrik iı3nt ıır,a>ıııuı tı1mamı ndesi hlta· 
mm<la bon.'t.m l'erilınemesi haı d ıik mu;ı;ııycdı:) e çıkarılarak ( ı Cilı) 
lira bedel ınukabilınık m~terisi iır.erinde olup 9·2-'129 tarihin. 
müsadif cumartt':>i ı,'1iııü ~at onlı~ huçuhıı kati brarı ~-ekllccc 
ğindcn talip c•lıınlrııı ye~ mi mczkurda aat onbc l>uçı ıtıı. lı:atlaı 

. .... ........... "' ' 



MILLlYETIN ŞEHiR VE M MLEKE 
PoLi/TE 

Kendini astı 
Pastırmacı Dikran 
ef. niçin intihar etti? 

Tahta kalede Taşcılar cad
desinde pastırmacı Dlkran efendi 
.zun zamandanberl omraaa 
•atalıkla geçlr
Dıekte olduğu 
için hayattan 
bizar olmu\I 
ve dün lnt'har 

tlnıiştir. Dikran 
elendi dün saat 

birde dUkkAnda 
kimse bulua
nıadığı bir sıra
da dükkanın 

llstQndeki odaya 
Çıkmış kalınca bir çam&\llr lplniıı 
bir ucunu tavandaki halkaya 
bıığladıktan sonra bir ucunu da 
ilmik yaparak boğazına geçirmiş 
lı:endislnl uııııştır • 

Bir mOddet sonra Dik -
ran efendiyi arayanlar dükkan
da görmediklerinden merak 
etmiş ve yukan çıktıktan za -
man kendisini 1110 olarak bul -
nıuşlardır. 

Hadise EminllnO Polle mer
kezine haber verilmiş ve tah
kikata batl&nlJllftır. Zabıta ya
ptığı tahkikat sırasında odada 
bir kllat bulmuştur. Oikran efe
ndi tarafından yazılarak bıra
kılan bu kAatta hodlsede kim· 
senin dahli olmadığı, hayattan 
oıktı~ için kendisini eııırcıa

ğO zikrolunmaktadır. 

• Lalelide uygun.- Laleli 
apartımanında sakin tayyare 
cemiyeti •murlarından Nuri 
B. dün gece evine giderken 
AJ<sarıı) '-• ı .i meçhul şahs ta
rıı!ından nem soyulmuş hem 
de dövülmllştıır. 

• Maııgala dllşmllt-Bostancı 
caddesinde oturan Saniye Hm. 
dün çocuğunu mangal\11 yanına 
bırakmış zavallı yavrucak ateşe 
eleşerek vücudunun ıııuhteHf 

yerlerinden yanmıştır , 
Bir lftlaL - Balıtpıızamı

da kanallzasyon inşaatı esna
sında biriken salan çıkarmağa 

mabeus motllrdf bekçi l(Amlıhl 
kazaen lambayı gaz tenekeleri 

Ostllne koymasından dolayı lf
tlal vu'laıbalmDf• iki teneke gaz 
tııtn,muş itfaiyenin vaktinde 
yetffıııeı;i eayeaiııde a,.. sOndO
rOJmDştUr. 

• Şlfllde yangın. - Şif
ilde kır sokağında Kelenyanın 

bacası tutuşmuştur, &tef derhal 
ııOndlrOlmUştOr. 

• Bir talebe gaip. - Js-
tanbnl lisesi talebesindeıı Nur

retttn efendi Oç gOn evet mektebe 
gitmek üzre evinden çıkoııf ve 
bir daha gllrOnmemlştir. 

* Dervlf sokağında yaağın-

llcyog-Junda D crviş wkaıtında 

şoför Aleksandnn oturduğu evden 

dün yanpn cıkmış isede derhal 

itfaiye . yetişmiş ve düşeme tah

talan yandıktan sonra söndü

rülmüştiir. Ateş, sohanın fazla 

yakılmasından çıkmıştır. 

* Söndürülen yangın - Dün 

akşam kızıl toprakta Polis mer

k'erl k!ITŞlsmdıı . 1cmet efendinin 

oda~ından' ) anı:;ın . çıkmış jsı;de 
derhal ..on<lünilnıi.ı,tur. 

----ıLANLAR 

Pertevnival vakfı -akarntından: 
Zi"le mtıhar er eml~k yirmi giln 
d etle mur.avodeye vazolunmoşıur. 

1 lıplerın yevmi müzııı ede· ol a 
!)ubatın )il mi üçlıncü Cumartesi 
guıni so·u onbe<c kadar lsrnnbul ev
kal mıidiriıeunde Pcnevniyal idare
ine ve encli;11enc mlır:ıc:tat trmelcri. 

·ı~lıde izzet I' •a soka~ında Valide 
partımanın 9 numerolu dairesi. Kopru 
a ında \"a'ide hanı ıahnnda 2-8 nu-
ulu phazcı dukk:inı. Koprub ında 

··ande hanı tıılıtında 2 nu r lu 
d kfa '" 2 num rolo da ve 
ne kor han dahilınde 16-17 nüme

r u ma~aza. 

Darülbc<layi 
fepeı,~, ti)atro~unı,la bu akşaııı 

at 21-JO da 

MÜJDE 
ve cuma ğunü matine s.aaı IS-

o da 

MÜR-4\I 

• 
MAHKEMa.~E 
...... 

Adliye tayinleri 
Adliyede Mühim te

beddülat yapddı 
Adlly~de mühim tebeddü!At 

icra odllmiştir. Bu meyanda Agu 

~:,re:!~ I~ ~ t 
mel Temyl.z J '\1 
Azalııına tayin ~ .~ 
edilmiştir. ikin- • · 
ci Hukuk reisi 

Ragıp bey Sam
~un Agır Ceza 

reisll~e, lstıın
bul Sulh hakim
lerinden Kemal bey Edime müs

tantıklihine, Süleyman Hııyri bey 
Zafranbolu M. muavlnllj(ine, 
Osman Fevzi bey Çanakkale 
i\I. muavinligine, Köyciiğez 

aslıye reisi Mehmet Salt bey ls
tıınbul Ticaret mahkemesi azalı

ğına, Mehmet Tahir bey Bozğır 

1\1. muavinliğine, Mustafa Cev
det Bey KAhta M. muavlnlip;ine, 
Tahir bey Yrnişehir J\I. muavin

Jij;ine, J lakla bey Mecit özü J\.l. 
muavinliğine, M. muavinlerinden 
Ragıp bey lnegöl ceza hakimliğine, 
meslek mektebi mezunlanndan 11. 
Hakkı bey Çerk~ müstenriklip;inc 
hakimlerdc:n Hüseyin Jlüsnii bey 
Adana sulh hıikimlip;ine, lstanbul 
hukuk :lzalıgına Ticaret azasın
dan Emin bey, Iscanhul 1\1. mu
avinlerinden Avni dey Bursa 

azalığına, Bursa az.ısından :\hı

hitrin bey bıanlıul \1. muıı' inli

ğine tayin cdilmi~krdir. llu tayin 

esamisi dun \' ekaktten illitddei 

umumilil!;e bildirilmiştir, 
• Yıldız davası gOrtlldO -

Şehremaneti ile J\lnryo &ra ara
sındaki mütekahil tazminat ve 

zararü ziyan davasına dün birinci 

rkaret mahkclTl~sinde devam 
eclllıniŞ11r. Emanet Yıldız ıı,ıırayı

nın rahllyeıdnİ ve . mukavelenin 
feshini talep etmekte, taryo 
Sera da Emanetin mukawleye 
riayet etmediğini.,, kıımaranenin 

kapalı kaldığını, bu yüzdçu yüz 
binlerce lira ziyan ettiğini ileri 
sürmüştür. 

Dünkü celsede Emanet vekil
leri tedbiri ihtiyati vazını. ı;ara.. 

ya hacv: konulma.•ını istemişdr. 
Emanet vekilleri sarayın tahtı 

telikede olduğunu, günden ı;:lıne 

hasara uğradıjtını ileri sürmüş

lerdir. .Maryo Seranın vekilleri 
hasarın mevcut ulmadıj(ını, ehli 
vukuf raporunun da ounıı teyit 
ettlıt!ni, yalnız sarayda bir ağaç 

kesildij;inl, he!Adeki kutların 

kullanıldıjtını hunlannda hasıırdan 
madut olmadıjtını l!Öylemi~Jerdir. 
Neticede mahkeme saraya haeız 
lonuhıp konulmaması me,elesini 

tetkik için başka güne talik 

edihniştir. 

* Gazetelerin mahakemesl
Efkan umumiyeyi tehyiç etmek

le maznun gazeteler alcy hindeki 
da vaya dün Birinci ce7.a mahke
mesinde devam edilmiştir. Teb
ligat yapılamadıgından muhake

me ha~ka bir güne kalmışar. 
• Şirket feahediidl - Ticaret 

Vekaletinin nıüracaaa üzerine, 
birinci )Jllkuk mahkemesi ".Ma
lôlini askeriye" şirketinin feshine 
karar vermiştir. Bu karar üzerine 
fesih muamelatı ikmal edilmiştir. 
Bugün şirketin Meydancik hanın
daki binasınad tasfiye mııamda

tıne başlanacaktır. 

Upera ~iııcması it.balindeki 
ROZ. NUAR da 

Bu akşam: KARNAVAL BALOSU 
Gice ) arısından sonra ısı1 

dansörler ( SISTERS llARD ) tara
fından nıimerolar. ller kes balodan 
ş{ınra giceslni ikmal etmek üzere 

MliiEi' ERJK HAatRLER EMANETTE. t«Ml.EKE -~~ 
Dil encümeni Bono veriliyor Ne yapılacak?. Pirinç memleketinde 

Terbiye dairesi reisi 'Mal alamıyan müba- Darülaceze için ha- M . . . . 
Emin B in beyanatı dillere bono nımlardan mürekk'ep eraşta bu sene pırınç ıstıh-

Maart1 ~etaıetl Taftm " '\efİ)ecek bir he~'et teşkil Salatı pek iyi Ve boldur-
Terbiye dalrell reisi lllebmet ·- ec!ılecek 
Emia e. mat- Viüyeııe m~üÇ ıefflz komls· ----. __ 
buatta lntffar 1i:r Vononun liçil de dün ıoplanıııısnr. Cemiyeti Belediye dün saat 
eden bazı tea- Mülkiye müfettişleri içtimalarda bu- 14 de toplandı. <)27 senesi hesa-
lddat lıakkında • lonmuşlardır. Tdfiz işlerinin Huiran bı kafi raporunun tetkikine devam 
beyanatı atı- ayı tonuna kadar bitmesi ldzımdır; edilmezdı:n eve!. son tipiden 

Yade bulan- laku yapılan tetkikata göre bunun k d Jd' 
imktnı yokıur. Çünkü ısıanbulda şehrin vaziyeti müza ere e i L 

ıııa~Ôıı en- ıemlik yapılma61 icap eden ı,ıcıo !\Jakamı l:manet fıkaraya dağı 
talep vardır. Halbuki bir ay içinde tılmakta olan 10,000 lirnnın mcc-cümenlnfn yap

tJtı IGgate la· 
rousse Unlver- ili 
sel,dekf kellme
lerln tercıımesl ile başlandığı 

için gazetlerde ba?.ı ı azlara 
teH<! Uf ettim. Bn teakltlerdo 
franıız lisanının blrnycsi ile 
türkçe arasında bir müşabehet 
olmıyacıığı söylenmektedir. 

yazılan yazan'a-ın Dil Ee
cumenlr in ne suretle çahştnğn•ı 
vakıf olmadJtını ve beyhude bir 
takım mutalaalar ortaya koy
duk.lannı gördüm • 

Yapllmak istenilen tey: Lar
ousse universl'ln ihtiva etliği 
mefhamlan meydana çıkarmak
tır. Dil E.ıcomeni bu mefhumla
n meydana çıkarc'.ıkça bunlan 
ifade etmek ıızre lisanımızda 

hanğl kelimeler kullaı:ıldığını 
takip ve bu kullanılan tllrkçe 
kelin:elerin ifade ettil\lerl hakiki 
ve mecazt mı ftl ve tubirlerl 
tOrkçeye dair yazılınıt1 bllttln 
lıiğat menabiinl yoklamak sure
tile fişleıi tertip _ylemektedir. 
Binaenaleyh bu mesai harare
tinin şimdiye kadar yapılmamış 
bil.Yük bir eseri meydana getir
eceğine şübhe ettirmeıııektedir. 

Dil Enenme nl mesaisine 
devam eylemekte dlr • Fi~leri 
tertip etmeğe memur aza geç 
vakitlere lıadar Dil Encümeni 
binasında çalışmaktadır. Faaliyet 
artılı: esere intikal etmiş adde
dilebilmektedir • 

BIRLl<JIN ıtONSERf - Ga-
zel san'atlar Birliğinde açılması 
mukarnr rı:tlm ı;ergiııl bir 
müddet daha teelıbur etmlttlr. 
Birlikte bugOn verilecek kon -
ser de gelecek pcrtembeye kal
mıştır. Don akşam birlllt hey'ed 
idarcei içtima ederek müsamen 
protramını tetkik etmiştir, 

* Muallımlere tahsıaat -
J\lillet mekteplerinde tedrisata 
devam edilınektedir. Bu ay so
nunda imtihanlar icra edilecektir. 
ı\lillet mekteplerinde muallimlik 
eden zevatın maaşları bu ay 

nihayetinde tediye edilecektir. 
Bordrolar imza edilmektedir. 

Millet mekteplerine devamdan 
istinl<ılf eden hazlan hakkında 
takihan kanuniyeye daşlanmıştır. 

Eseyan Ermeni mtktebinde 
yeniden bir halk mektebi açıl

mıştır. Ba mekteplerde halka 

yeni harfler öj!;retilmektedir. 
• Mekteplerde tedrisat - kar 

ve tipi yüzünden mekteplerde 

tedrisat inkıtaa uğnımışar. Dün
den inöaren tedrisata tekrar baş
lanmıştır. 

*Terzilik mektebi - Sanayi 
mektehinde açılacak olan terzilik 
mektebinin kadrosu tan7Jrn edil
mektedir, Mektebin levazımatı 
ikmal edilmektedir. Ya ·ında tct
rısata başlanacak olan bu mek
tepte münhasıran terzilik tedris 
edilecek ve bu hususta ecr.cbl 
mıirahassıslardan iştifade edile
cektir. Bu mektep sanayi ml!kte
binin bir şu~ hükmünde qla
caktır. , ' 28 Şubatta 

Pera Palas -'"iöiöiııanndo 

Matbuat cemiyeti 
Hususi aile balosu 

Türk Matbuat cem -
tyetlnden: 
Bazı maessesat ve fabrika/arca 

Matbuat balosunda tevzi edil-

ancak 15 temlik yapılmışnr. Jisçe kabulünü istedi. 
Mülkiye l\Jüfeu~ı l\lürit bey, dün Azadan Avni bey ve rüfe-

Vali Vekili Muhittin beı·i zivaret 
etmiş ve buna bir çare b~l'unııı'asını ka>ı 10,000 liıanın hiç bir yarayı 
görüşmüşlerdir. kapayamayaca!iJnı, bu.nun 'l0,000 

Bono mu verDecek? liraya ibl:\gını isttdiler. Bütçe 
Şimdilik mal alemıvan miılıadillerc encümeni 20,000 lirayı kabul 

bono verilmesi düşü~iilti,·or Bu h0 etti. 
nolar, Hazineye ait cml:lk satılırken Kar dindikten ııonra 
para gibi kabul olunacknr. Mes'ele, 
Dahiliye Vck:lletlne bildirilmiştir. 
Gele"ck talimata !!:Öre hareket olu
naı:akar. 

• VOAJette kOtOpane - Vl
IAyet devairinde toplanan muhtelli 

e9erlerler kütübane tesisine karar ve
rilmiştir. 

• Sol lııtfmal tahkikatı -
Para suiistimali hakkındaki •rahkılı:at 
devam etmekte olup Mallve müfet
tişleri eski evrakı naktheııln radodını 
onbeş güne kadar bııirecck'&dır. 
Bundan sonra tahktkann ikinci sı'
h•sı başl•ı•cak ve nı•k<ao paralann 
ne şekilde ka~boldul';U araştınlacaktır. 

Yedi yüz.den fazla dava -
Maliye \·ekAlcti, Dc!terdarlık muha
ktmat müdü ıye;in len fi z ne da,a
lannı rnrıııuştur. ı\l.ıdurııcun y.prı•ı 
istatisugc göre lla1.ine leh '" akı
hinde 700 den fazladır. 

• Boğazdaki tahlisiye dubası -
Fıranada zincirlerini koparan bt :;a
zın Fener dubaı;ını "Semperpraıus. 
ıahlisiyyesi llüyükdere e alup getir
miştir. Tckmr "' nı tah!i "ı c b•l:I 
ücreı .. dubayı b~laZf ~oturcccktir. 
Üç gundur boğazdJi ~tkıkaanı ikmal 
eden talılisiı'Yt Dljl~ Nccmeddin 
B. dün avdet etmlşrlf 

• Tutulan kaÇik - Geçen 
kanunusani ayı zafflnda 55kazan 
7~ kilo rakı , 72~ kilo cibre 
ı S6 kil• prap , 200 kilo kııru 
hlllD, 129 aamaratı flftır Tcv
fitl• otoıııobUlade kaçakcı 
lsak Namere alt 74 kno saf 
lapirto yakalanmıttır. Aynı ay 
aarflııa yapılan zabıt varakası 

145 tir • 
• Oç kllpra yapılacak -

VilAycı daimi enc\imeni dün Vali 
vekili Mııhiıtin be,·m riyasetinde 
ıoplawnıŞl!f. Beyltozda üç köprCinün 
inşa!! ihale edilmiştir. 

oTatavlalılar lı;in - HllAH 
Ahmer dün Taıavla harikzedelcri 
için 2,000 okka kömür abmfur. 
Tevzi edilecektir. 

* Sun'I tefçlr - iktisat Ve
kAleti: memleketimizin teşçiri 

için her türlü tctlabiri it•ihaz 
etmiş ve fidanlıklar, teşçir saba
lan vücuda getirmiştir. Halkımız 

bu faaliyete fevkalı\de alaka gös

termektedir. .Bu alakayı rıa?.an 
dikkate alan VekAlc:t; halkııı bu 
a!Akasına yardını olmak ve ~
çire matuf mesaiterine rehber 
olmak üzre Orman mektebi .Alisi 
rektörü Neş'et be;e (Teşçiri sun'l) 
uanıilc bir kitap yazdırmı~tır. 

Bu eser ahiııen JıCŞrcdilm iştir. 

Eser her ınıf halkın anlıyabile
cejti surette yazılmıştır. 

• Tapa barçlan - lslah atı 

Maliye Komisyoııu perşembe ve 

cuma günleri rarnşı içtimalarda
Tapu harçları layi!Wısının tetkıka 
tını ikmal etmiştir. Llyihai 

Kanuniyenin halen esbabı muci
besi hmrlanmakıııdır. Gelecek 
hafta perşembe günü toplanacak 
olan kumis)On, esbabı mucıhcyi 
tetkik ve lilyıhai kanuniyenin 
mc,·addını da bir daha gözden 

geçirecektir. Bu celsede layihanın 
intacı için cuma günü de topla
nılması kuvvetle muhtemel bulıın
m:ıktadır. 

Fakat Fuat bey ~Artık kar 

durdu, I0,000 lira yetişir" diye 
mraz etti. Heyeti umumiye 

20,000 lirayı kabul etti. 
TeşekkOre ae hacet? 

Ra~it ve bınail Sıdkı beyler 
mlinakal:\tı temin ettiği için 
Tramvay ~irketine teşekkür edil

mesini teklif ettiler. Hu teklif 

hararetli münakaşata yol açtı. 
- "Teşekküre ne hacet, şir

ket vazifesini yaptı dediler . 
Sadettin }·erit Bey şirketin un 
ve saire naklinde çok hizmeti 
dokunmuştur, bu ı;ün yaptıj!;ı iyi 
i~tcn dolayı te<ekkür etmeliyi1~ 
bu, yarın kna lıir İ:j yap~~sa 
tenkit etmemize mani değıluır" 
(kdi. 

'eticede şirkete beyaıu mcm
mıniyet edilmesi zapta geçirildi. 

Pamuk yaı, bahsi 
Bir ınazbarada lstandula dahil

den :;3 bin, hariçtrn 40 bin kilo 
pamuk yağı ıchal Ldildigi, şehre 
pek Jazım olan bu maddı-nin 
hariçten ı;elenlerinden kilo başına 
5 kuruş oktruva resmi alındığı 
yazılıyor. Bu resmin 1 kuruşa 

tc:nzili teklif ve kabul edlldL 
Darlllaczenin bati 

Bundan sonra Darlilacze hesa
bı kafi raporu okundLL Raporda 
deniyordu ki: 

"Darlilüaczedeki mektep rnahi
-yednl haiz müesseseler sanat 
melltepleri şeklinde islılh edilme

lidir. 
Varidatı arurıııak için bu gün

kü 51:JJI dej!;iştirmcli bir hey ·eti 
hamlye ıeşkil etmelidir. Bu hcy'ctl 
hamiye miifftk olmalı, bunlar 
ıebcrrüat için kazanç tnües.•esden-
nin merlıamednl celbetmeiıdir: Bun
dan IOllTll raporun 4!7 ,000 lira 
3 ku~tsıı ibaret olan varidat 
kısmı mu akere ve aynen kabul 
edlldL 

Dırül.acezede teşkil edilecek 
bey·ed hamiye için Emanetin bir 

proje yaparak tekHfi, kabul edil
dL içtima başka bir güne bıra

kıldı. 
- * lcfaiye te,kllltı - ltfaıye 

reşkıl4tının tcvı:ii ve şehrin ihti

yacına kafi bir raddeye p;etiril
mesi hakkında makamı emanete 

verilen rapor tas\ ip edildiğinden 
cemıyeti belediyeye scvkına ka
rar vcrilmi~cir. 

• Sokaklan teftiş - Şehre
mini Muhittin Bey, düa rclaka
tında Hey'eti fenniye mt:düril 
olduğu halde Şehrin "murııt 
sokaklarını gezmiş , ve ,au 
tathiratı teftiş etmiştir • 

!nihai 
Merhum Hicaz \alisi Ahmet Ra

ratip paşanın m•hdumu Sallh bey 
mubtelA oldul';U hastalıktan reha~ap 
olamayarak evvelki giın fieybeliada
sındaki köşkundc 'vefat eylemiştir. 
Heybelideki kabri tana de!ncdilemiş

tir. Ailesine ATiah sahırlhsan e\lesin. 

ı! KİRALIK SAYI<'iYE ~ 
lt lSTENIYOR Ö 
X Derhal kiralanmak Ozre !1 

mek üzre gönderilmesi arzu • Orman mtitehassı-lkti~ııt 

i
l( Boğaz içinin Balta limanı, ! 

Emirglıı, Boyacıköy, Kireç • I_ 
burnu ve Kefellklly tarafla • H 
nada dllrt beş odalı ufak bir l! 

~ sayfiye aranıyor. Milliyet ga- llli 
1 zeteslnde Nail beye muracaat --

ediltn kotiyon ve sa/renin nıha- Vek3.leti mütehassıslarından Do-
yet Şubatın yırminci günıiııe ktor Brenhard. refakatınde Ve-
kadar Cağa/ oğlunda Matbuat ka!et Alan Ziraiye şubesi müdürü 
cemiyeti merkezine teslim edil- ls 
mesi, aksi takJirde liabul edilt- oldugu halde tanbula gelecektir. 

Meraştaki istihsalat hakkında muhabirimiz 
şayanı dikkat izahat veriyor ... 

Meraş, 3 (.!illiyet) - Mem- ı da pirincini sataiıileccktt Uklıı 
lek.:!timizin her yeri başlı başına bu defa da müşteri bulunamadı. 
bir servet mmhaıdır. Bu malum Bu gün )«izlcrce çuval pınnç 
ol8n hakikan tekrar etmc:kteki 
rnak!'Bdımızı w Jivelim: Mesel:\ aylarca bckkm•kıcdir, Şuphc 17. 

şu imlunduj!unıu.P. -lttaş bir pirinç hu vaziyette yavaş ya va~ kuv
memlckctldir. Burada her ~ene vetft tesiratını p:östenniye, hisset 
4-5 milyon kilo pirinç iı:tihısal miye başlamıştır. Çolı: ehemmi 
ohmur, Her plriııç ıntistahlili yetil olan bu vazıyete TI~r 
yirmi hin ba~ yilıı bin lfn odaa bey·ea .terlıal alılkadar ol
sermaye ne işine ba lar. l':ıkat du. Ve çareler, tldbirlcr aradı. 
miihim bir müşkül varılır iti 

Nedcede resmf müeslı:sat m ıta o da çok ı:-cniş sermaye lsttyen 
bu kıymetli mustııh illerin maale- ahlıiderinin teşviki tanayi ltanu 
sef .iStlhsal llllmnda kri!disiz nunı riayet etmedikleri kana
kalmalandır. atını hasıl etri Hadise ,., key-

928 ll"nesl lstlhsalatı hakika- fiyeti berıafsil l,k&at VeUletinc 
ten memleketi sc:vındirecek bir mıntıka müdüriyetine yazdı. Ümi 
kudret ve kabiliyette idi. Fakat ederU. ki hir netice hasıl , Jd 
çeltiğini fabrikada dl""r ambar- • 

n' Fabrika pirincin· ı;:elinct: 
!arda dal!;lar gibi köme Yaran 
bir adam bin hatta beş yöz lira Birinci sene::i için ı,rövüs kabar 
için ne kadar zahmetler çekti?.. tacak Ye ırevindirecelı: 'erecc<L. 
zaruret kal'Şlsında piricinl istilı- temiz ve dansız pirinç çık rm -
sal fiatına bazen noksanına sat- ıruş ise de ikind srne l i , ası; 
mak mecburiyetinde kaldı. Tica- bu lt'ne ıçın çıkan pinn.,ie 
ret odası hey'cti bu hususta Avrupa pirinçlerine bfiven re 
müteaddit içtimalar yaptı netice kabet eder bir •eklü mahivette 
hasıl olamadı. • , 

Bu !'ene ise her müstahsil kar- dir. Piyasada bu seneye ait {li 
şılaşacajtı akıbeti düşünerek . !er- rinçler bunu ispata kafidir Ma 
sinden, ,\danadan, lstanhnldan mafi daha iyi ve daha gize 
kredi buldu. Çeltiğini biçti fab- pirinçler henıiz burada ve piya

rikayaı sevinçle g.tirdi Çunkü sata çıkamamı~r. Göni.ıl isttr ki 
kalbinde 928 senesinin hiç bir kzız J\lar~ş pırıncı m mleke 

korkusu yoktu. Piyasanın temin tin htr ycıinde, her ı:vınde l..ı.ıl

cd_, gi en muvahk_ ~craıt altın- lanılı;ın. 

ı...a.t•••di Dabe..r.ae.11."! 

Limanın bugünkü hali 
Ticaret odası Vekalete bir rapor gön
derdi. Fena havalarda sıkıntı çekiliyor 

Ticaret Odw Hman hakkındı 

lktısat Vek4letine bir rapor gön
derıııişdr. Ticaret Odası bu ra
porunda, binanın bu günkli va
ziyeti hakkında etraOı malömat 
vermektedir_ 

icra ettijtim z tahkikata ~re, 
havalınn tabii oldugu günlerde 
llmamml7.a gelen eşyayı tica
riye mıkdan 35 mavunadır. 

Bu mlkdar eşya bugünkli Hmı:nm 
vessitile derhal antrepolara nakl
edllehilmekte ve antrepolar da 
bu ihtiyaca kAli gelmektedir. 

J lalhuki hazan havalar birden

bire bozulmakta, havalar açılınca 
vapurlar hep birden gelmektedir. 

Bu takdirde eldeki vesaıt kılli 

gelmemekte antrepo buhrani da 

bıı vaziyete inzımam etmektedir. 
Bu rarorda rıhtımların kafi olma
dıjtı da zikredilmektedir. Tophane 
anharları da Fort müess..>scsıue 
verildikten sonra şimdiki müş
külat daha kuvvetle hissedilecek-
tir. 
Mefsuh flrkeUeı'ln tasfly•sl 

MOntelılr Kara Kemale ait 
şirketlerin tasfiyesinin bir turlll 
ikmal edilmemekte olduğu na
zan dikkati ceJbettiğlnden bu 
işle yakından mesgul olmak 

üzere yeni bir komisyon teşekkOI 
clmiftlr. Verll tlrkcder komise
ri Remzi beyin riyasetinde Ti
caret odasından Sanayı mldlrD 
Vahit, avukat AH rtaydar lıcy
lerle diğer bazı zavıttaa mOtc• 
şekkll olan bu komisyon Pazar 
tesi gOnO içtima ederek tetkika
ta baflı.Yacaktır. Mezko.r firket
lerin ta fıyelerl yolunda hukuki 
bazı mUşkllat zuhur etmi~tir. 

Ba komisyon tasfiye hey'e
tııe temas ederek bu müşkülll.tın 
bir an evet halline çalışacakhr. 

Gelen tUccar efyası 
Ticaret Odası, lstanbul Uma• 

nına gerek memleketimiz iske
lelerinden ve gerekse memallkl 
ecneblyeden gelmekte olan 1111' 
umum vapurlann , bangl iske
lelerden hareket ve hangi iııke
lelere ııtrayarak limanımıza 
gelmekte olduklanna dair bir 
crafik ihzar etmektedir • 

TE'l"KfKAT DEVAM EDiYOR 
Dl• bir reftııı.11, llılk at 

mesllel lll9IH mertnıt olara 
11caret ed-da tediye mnva 
zencmizl tetkik etrlek te o1a 
komslyon bl) Ok mo,ı.ııııı. 8 
tesadüf ettftlnden mesaisini ile 
rftetıaediğlal yazmıştır, Bu bu 
susta mezkor komi yon umu. 

mi katibi Velıpl bey fU mahlma
n vermltıfr: 

• - K• llltllyonımnız fl•dlyt 
kadar altı l\tlma yaPIDlftlr· L ,. 
içtimalarda Afyoa, Dert , Av 
derisi, Fıadılı, l:latıraat, Tiftlk. 
Yapağı ve Zahire gibi llaracıtt 
emtaamızıa 92<ı ve 1127 sene
lerindeki ihracat mlktarl1U'1 
ve kıymetlerlle bnntann foı 
ve .)' a ıif olarak ne mik
tarda 1 b r a c at yapıfdığuı 
tetkik etmiftir. Su tetkllıatımız 
da miitahasııııı zevatın malClıra· 
tında da hıtifade etmekl•l b. 

Bandaa ba11ka gümrGk i&ta
dsllklerl de bize epeyce muaı 
olmaktadır , Komlsyonnmu&u11 
mtıflıllata cnıçar elması varlı 
değılcllr. Keır.lııyoa -al.Jıh 
llevam etınclıtedlr. 

• Afyon ilıracatıaıız - Mltiır 
oldoğu ii?.tt Almanya afyoıt kbala 
ıının takyidaıa ıabi oldugıı aıeıııle 
ketler meyanındadır. Alyuı> itlıahı 

ve ilıracan ıaııı8lnen bükllmedn m 
rakabesl ı.lalıılımle cereı an eımekt< 
dır. AfJOD ıhal eden lırmalar huk 
melin mütudeslnl almak mecbnriy 
ande bıılunm;ık ve llıtiıacaa um 
mıyc k4fi ~c ecek mık tarı.la al , nu 
ilhaline .ınlısaade eJllmcktedir. 

Alman <ıhhıı e nez retiode f), 

muamclau murakabe eden ve iştig 

eden bir şubei mahsus vardır. B 
şube tarafından •crnen maluman 
Almanı aya ithal ed len. h;ım afrnı 
mıktan 126,000 kilodur. Bu mıktan 
49,2~.; kilosunu Türk afyonları, JCl,69 
kilosunu Rusı a af onlar~ 435 ldlc 
sunu da lran aiıonla11 teşkil ecmeı. 
tedir. 

• Biralardan ihraç vergisi -
Harice giındenlecek biralardan be 
şişe ıç;n bir ve ıuı.s biralar şişesln 

den de 1 O kuruı i nç vergisi alin 
ması karargıı ulmuşrur. 

Şoson ilhalAll - Mcınltlttt. 
mize ha sene bir buçuk mıl 
lıralık Şoson nhal edildiği ıahmı 
cdılivor. 

Zayı : lstanbul lbıacaı gumrug-u 
den aldığım 4103 nlimerolu makbu 
:ıavi eı~ Hul:.mu ynkıur, 

~ Nllfr -~. 
meyeceti beyan olunur. · Bu ııeyahat coplanııı;gk •me.ııaj-

laıııııiıılİlilimı•-••-~lllfi• I mas korrrisyaıın ile aJAkadıtrdır. l olunmalıdır. X 
11111 ı: ıı ı 1111 ıı • ı:ı a • ıı:i 

Oda hey'd - Ticaret odası 
idare hey'ıt dDn toplaııaralı 

oda7a alt baza meHIU oM!ıakere 
etmifdr~ F.ıiıl:m Mmdler 
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BUGUNKiJ HAVA 
Dün en fazlı hararet nakıs 7 , 

ca ız nıw üç dereceydi . Bugün 
han bulutlu ve ru7.gir mütehavvil 
olma&ı muhteıı...Jdlr. 

FIKRA 
Aııbndan 

ÇOBAN ALI 
Çoban All on Oç • OD dGrt 

) ~ında idi • l(lmsesl yoktu , 
Afyon cephesindeki bir lı.Gyde 
çobanlık ederdi. Botun aııkerler 
zabitler onu tanırlardı • Çok 
seYimll , salda bir çocuktll • 
Ne iş derlerse yapardı • 

Bir gUıı kumaadaa çağırdı , 
lledl ki : 

- Oğlum AU ; bu ICfer Hila 

tdıllkell bir lf verecetız, yapar 
••ın? 

lfln tebllkeef olurmu biç? 
iş iştir verin yapayım. 

- DDşman siperlerinden re
çeceksln. Şu tepeye doğru gi-
deceksin. Önüne yıkılı. minareli 
hlr köy gelecek. Ormanın kena
rında bir pınar var. Onun ya
r.ıada oturacak, tUrkU söyliye
cek~in. Sesini işiten kır sakallı 
elinde sarı mendil bulunan bi
risi gelecek. Ona şu mektubu 
vereceksin. Ondan cevap alıp 

tekrar buraya geleceksin. 
- Baş üstüne beyim. 
- Canını verecek, mektup-

lan vermlyeceksln. iki cDnde 
bu işi yapablllr misin? 

- Yapanm Beyim vermek
tubu. 

Çoban All mektubu aldı. 

Abasını sırtına attı, değnetJnl 

kap nca yUrDdU gitti. 
Aradan iki gUn, dört gün, 

<ekiz gUn geçti, çoban Ali gö
rünmedi. Acaba öldü mil? Yo
ksa emniyet etdğlnılz çol'an Ali 
mektubu düşmanlara mı sattı? 

Acaba bizi aldattı da hiç git
medi mi ? diye herkes şüpheye 
düştü. 

Dokuzuncu günü akşamı geç 
v akıt çoban Alt çılı:areldt. 

Merak edenler Aliyi kuman
danın karşısına götUrdlller. !(u
mandan biraz darğın bir sesle 
sordu: 

- Nerelerde idin ? 
- işte mektubua cevabtı 

efendim, burada. 
Diye sol çarığını gkterdl • 
- Haydi çıkarda ver. 
-Ben çıkarmam, ılz çozonoz. 
-Bu nasıl lakırdı çobaa Alt? 
- lfte böyle lakırdı. 
Diye abası lçlndea sat ko

lıuıu çıkardı. l{olu çaputlara 
. anlı idi. 

- Ne oldu bGylo , anlat 
bakayım. 

- Mektubunuzu o adama 
verdim • Aldı köye gitti , iki 
saat sonra başka bir mektup 
verdi döndO • Ben mektubu sol 
çanğımın dolakları içine sak· 
ladım • Dönüp geliyordum • 
Yolda düşman devriyesi yaka
Jadı ;;ordu • iki keçi kayboldu, 
onu arıyorum dedim. inandılar. 
Sonra kendi dillerince bir şeyler 
kııııuştular , bana dediler ki : 

- Olen çoban bOyDyDnce 
sen de bize siUlah kullanacaksın, 
bari şimdiden kullanamaz bir 
hale sokalım . 

Elimi bir kiltllğtln üstüne 

i\Iilliyctin tefrika,ı l O 

•• 

koydıılar Ye bir kaHtura Yıır
dlllar • AC1Sıadaa bayıtmışua • 
Bir ıtlD mi kalım,_ , lld rtıa 
mil bilmem ? GO;ı;lerlml açtıtmı 
valut ıat elimi• d.Ort parma&:a 
yolml • Hiç onetfm kalma-

• ı. Belimdeki çaklma llclmlııl 
... • - . ., ' ' kopardım , lllletJml 
botdum , ıarone sdrOn• ceco 
valr.tı kOye ıttttm . Bir koca 
nine bana kapı açtı • Derdimi 
ıOyledlm , tlltUa varmlt , par
maklanım bir avuç tlltlla• butı. 
Sardı sarmaladı • ( Gidecek 
balln yok, biraz rahat et. ye,lç, 
kuvvetin yerine cetıla d• bl -
zlmldlere gidesin) dedi • itte 
onun için ceç kaldım, onun için 
mektubu bir elle çılı:rramıyoruın. 

Çoban Alinin elinde cangı
ren ba,ıamıftı. Doktorlar be • 
men dlrsejtlnden kestiler ve 
çocutu kurtardılar. 

lft• bunu yalnız dO.nyada 
Tllrk çocutu yapar. 

fELf;.K 
Model dlyel 

Dan güneşin biraz gülüm
semesi üzerine herkes bembeyaz 
sokaklara dökülmüştü. 

Şehrin meydanlarında ıoe a
sude yerlerinde gençler kardan 
heykeller yapıyorlardı. 

Va/dile pek sevdilfim bu 
eylenmeyi zevkle seyrederken 
dikkat ettim bir kaç genç kız 
ve erkel!in yapmaya çalışdıgı 
kardan adamın tam karşrsında 

mizah muharriri arkadaşlardan 
birisi duruyordu, se/dm verdim 
sordum: 

- Ne duruyorsun I 
- Modellik ediyorum / 
Ben bu adamın şahsını tayin 

etmiyorum, karilerin kanaat/a
rına göre bu şahıs del!işir. 

Ne manzara 
lstanbu/un kar esnasında ve 

kar durduktan sorıraki manza
rasını gördünüz mü ? 

Doyulur şey değil. Her so
kakta başka bir zeıık ııar, şu
rada bir dag, ötede bir silsilei 
cibt1l, kah bekah göller ı•e ca 
heca rrmaklar .. 

Yalnız bu güzel manzarayı 
seyrederken pek dalarsamz bi-
111/ütur geçen taksilerden biri
nin affetmez çamurlu bir seldmı 
sizi derhal dalgınlrktan oyrltır. 

Silosu sevmem 1 
- Hiç sevmem şu sifozu ! 
Diyordu, ilave etti : 
- iftiradan da beterdir. 

Çünki iftiranın sürdü/!fl çamur 
vakıa daha pistir ama bunun 
kiri kadar aleni del!ildir. 

FELEK 

MUSİKİ BAHSİ 
TEGANNi CEMiYETLERi 
L~mumivelıc in:-'anlar teganni etmek 

kabili1etilc varatılm.-lardır. llu lcahi 
liyetren mahrum kim<cler end" dem 
lecek derecede azdır. 

1 (er hangı bir ınusıki ,~<lı,ııu 
düzgün çıkarıunavan )C,ni bir musiki 
aleLile gO:;tcrılcn bir not&)l 3)111.:0 

,.,ile icra cdcıniycnler vı hunu 
bazı trınrınlcrtc ı.lf' t"cminc mu 

,affak olamavnnl~r. tf,ğ"anni can<i· 
tfin mahrum ;ıddcdilirlor.. Fakat bu 
ınahrumıyct hinde hır kı~ic.la bile 
zuhu!"f'IOl• ·z., \ alnız bunlar i;tısna 

edildibıa IOllrl bUtüa iaunlu, te• 
aıanıJ1e bir mııaiki aled nııafını halı. 

buluıwı ıavt eihurndan latifade ede
rek laitudanıun derecesine göre 
tegaııııiye muvaffak olurlar. 

Koro teıamılrııuıı mal11111 olmak 
bıe ·bir çok mıısik14lnular sayım 
denilecek derecede bymeıur eserler 
yuımşlardır. Milteaddlt ıestere göre 
ruılmıt olan bu besteleri ıegaııııt 
etmek lçla koro he(cderiııJn UZllY

ları, sedalıarun riisadne göre muh
teHf zümreleıe aynlırlu. Bunlann her 
bJdnln teg111nlyaıı bir birinden fark-

"ütü~ Hl~~TE =-

- Tqbilıte hata olmaz. 
Bundan ııonra mercimek pU· 

resi. gra vtyu peyniri, '°kolalı 
krema yeblk. 

Yemekler geldikçe doktof 
haber veclyordu. 

Muıav ... t derecede teganni euııek 
lçuı basit bir musiki ıablycşi lı:lfidir. 
Mulllı:I aletlerinden lıiriJbıi. ıyoı de
rece çalmalı: ue az çat devamlı 

mesaiye ihdyıç göstedr.. Bir sazlı 
iştigale vakti müsait olmayanlar ıyııt 

Yemek mes' ~lesi - 340 kalort! 350 kalori! 
500 kalori! 

zamanda da musiki faaliyetine bizzat 
iştirak eta1elı. arzusundan da lı:cııdi

leriıı.i men edemeyenler teganni et
melde musiki heveslerlııl taaoln ede
bilirler. 

işte garp memlelı:ctlednde bu ka
bilden bir çok musiki muhipleri bir 
ıraya toplanarak: teganni cemiyetleri 
teşkil cani !erdir .. 

Bu te~kilıtın Avrupıda nekıdar 
taammüm caniş olduğunu anlamalı: 

için muhtelif şehirlerdeki ( Koro ) 
ismi verilen teganni heyederinln 
adedine bakmalı: kifayet eder. 

llerlinde ; tcgıllllİ akademisile 
(Filannonl) korusundan b~ka 190 
teganni hey'ed mevcuttur. 

Londrıda ; Bıh teganni hey'td 
Hende! teganni hey'ed, teganni cem
iyet! kıraliyesi, Londrı tegmol 

lıdır. Falı:ıt hepsi hlr araya toplanıp ta 
teganniye b~lıdıtlan zaman büyük 
orkestra gibi bir lhtişuııı ahenk: hu
IJ\lle gelir. Çok aesle mosllı:iye klf11 
kulak lllfetinl temln hutusunda 
koro tegannlyatı. en testrlJ. unillcr
dendlr. 

Armoıılntıı yillcsek zevkine nü
fuz etmek lçlıi bundan güzel vasıta 
olmaz. Bilhassa memlekedmlziıı bu 
sahada fuliyetlere ihtiyacı vardır. 
Muntazam ve mükemmel teşklllta 

maille bulunan Tü~ ocaldan bu fu-

llyederiıı thduına en müsait olan 
yerlerdlr. Liyakatli birer muallimin 
idaresinde ocaklardı teşkil edilecek 
brırlarlı bir çok kimseler muastt 
musikinin nefis bestelerini ı:cgannlye 

mu vaffalı: olurlar. 

Masa SOreyya 

cemiyeti. hallı: teganol hey'et! ve Nt(IÔYAT HAYA1l J 
bir çok cemiyetler . 

Vlyanada; 1843 de tesis edilen 
ve cihanşumul bir şöhreti olan Viya- Yemek pişirmek sanatı 
nı teganni cemiyeti, 1858 de tesis Her ev lı:adını için batta y~-
edilen teganni akademisi ve adedi mek meraklısı erkekler için bite 
yüzlere balig olan büyük ve küçük: !Azım olan bir kitap çıktı. Ra • 
diğer taganni cemiyetleri. bla hanım tarafından neşredilen 

Layipzigde : Ridel teganni ce-
bu kitap. alafranga ve alaturka miyeti, teganni akademis~ Rıh teganni 

cemiyeti, l'avlu• \e Aryan teganni yemek plflrmeyl ojtretlyor. ye-
cemiyetleri, MualLimler teganni heyed mek pişirmek az ehemmiyetli 
ve dah• bir çolı: cemiyetler.. bir sanat detfldlr. Onun için 

Onu bir ziyafette talF;dim et
tiler. Ona da sorarsanız; onu bir 
ziyafette takdim ettiler deyecek
tir . Her ne ise, ya beni. ona tak
dim ettiler. ya onu bana . Her 
halde bir ziyafette tanıştık. Dok
tordu. Doktorlarla hastalıktan 

başka ne konuşulur'- Hastalıktan 

lr.unuşnık. ağrılarımdan. sızılanm

dan bahsettim: 
Dedi ki: 
- Butün hastalıkların b~ı 

midedir, pankreasdır, barsak.Jar
dır. Hastalık, yemek mes'elesıdlr, 

Sıhhl yemek yemelidir. 
- Bana bir rejim yapar mı

sınız? Franldurtta: 1852 de tesis edilen bu kitap bllhaıısa ev banımlan 
rul teganni heyeti 1828 denberi de· tıa~rfından alaka ile okunur. - Yarın bana yemeğe geliniz 

d · hl ıı F kf de size yemek nümuneleri gös-nm e en ıegannı mı e • . ran urt Resimli Muhitin 4 anca sayısı 
mugannller cemiyeti (azısı bine yı· tereyim. 
kındır).Aynca bir çok koro heyetleri Ahmet Cemal B. arkadaşımız - Teşekkür ederim. 

Orcstte ; Bir çok: meşhur koro tarafından nefredllmekte olan 
heyctlerile beraber teganni cemiyet- •Resimli Muhlh mecmuasının * 
!erinin adedi (80) ne bal.iğdir. 4 Uncu sayısı çıkınıftır. Pek Ertesi gün yemeğe 

Teganni cemiyetlerinin muhtelif nefis mündericatı her sayısında Kalabalikn. Benim gibi 
ı;ekil ve suretleri vardır. Münhasıran yeni bir tekamoı gösteren bu nümunesi görmeğe gelen 

gittim. 
yemek 
kadınlı crkeltlerden ve yahuı kadınlardan seçme mecmuayı cidden her 

terckküpe den korolar oldu~u gibi sınıf halka tavsiyeye layık ad- erkeklı bir çok hişi vardı. 
kadın ve eri<ek karışılı. olarak teşkil· detdrebllecek bir mahiyettedir. Sofraya oturduk. Doktor ayağa 
tdilen heyetler de vardır. Bunlardı Reslmll Muhiti bUtııa okuyucu- kalkn. 
avnı 1,amanda muhtelif sınıf ve larımıza hararetle tavsiye ederiz. - Çorba yok, dedi mide 
dereceye ıynlırlar. bir kısım korolar Uyanı' doldurmaktan h~ka şeye yara-
musikişinas ve muaannilcnlen terek- UyanıQın 10 tıumaralı nushası 

' Y maz. ~:vvela tere yağı yemelL.. 
kiıp ederek >&n'atkArane eserleri Ahmet Ihsan : Mtıhmut Sadık 
taganni ederler. 1 lcv~,kJlrlardan ve Halit Fahri beylerin faydalı Tere yağı geldi Doktor izah 
mürekkep olan heyetlerde mutava"ıı yazıları ve bir çok resimlerle etti: 
,-e basit eserler okunur. çıkmıştır . ı - Yağın kalorisi 750 dir. 

~·~~····~?Sı~U$DUCiu'ı~ÜN~LATl"FEi:ERf~gp~~ 

Oısarda Fırtına durdu; içerde başladı 

. . 

Arada sırada da tenbih e<li 
yordu: 

- Aman eyi ~iğne)•lniıh ln.;an 
çlğnedlkçc aıtzı tükrüklenir, tii 
krüklendikçe kolay hazmeder· 

EP;er geviş getirmeselerdi. ökıızt ... r 

bu kadar kuvvetli olnıazlanlL 

Bir kaç ki~i yutkunup üksurd i 

Doktor devam etti : 

- insan p;undc2500il~ :-ıoıı-ı 

kalori almalıdır.iste bu ,- cc l • 

IAzım olan. kaloriyi aldınız_ lh 
Ekmeğld de 250 dir. Yağla ekmek rejimi takip edcr:eniz"Siti lojık. 

1000 kalori demektiı ... 

Tereya.gı. ile ekmeği yedik. Ar

kadan pastırmalı yumurta geldl 

- Yer yüzünde pasrırma en 

büyük gıdadır. 500 kalorisi var

dır. Halbuki sığır etinin kalorisi 

200 diir, kuyununki 300. 
Pııstırmalı yumurtayı yeaik, 

fakat ortadıı su yoknı. Biri iste
yecek oldu. Doktor itiraz etti: 

- En fena şey yemek ara
sında su içmektir. Dikkat ediniz 
köpekler bile yemek yerken su 
içmezler. Sonra içerler. 

Bir zatin sesi duyuldu: 

teori saycs~ıde "Politro[~ nı~t,. 

dunun ~ Alogotro[i" tedid L"dc., 

sisteminden kurnılm~ olursunu/. 

Yemekten kalktık. Saat , ,n 
bire kadar ıı;cnc hastrılıktıuı 

mideden lıahsedildl 

Gideceğimiz znman dokt· •r 
ortada yoktu. Hizmetçi geldi: 

- Doktor bey affinizi istir 
itam ediyor, biraz rahatsız oldu 
ğundan yattı. 

- Nesi vırt 

- Mideden muztarip.. Sui 
hazmı varl. 

Nakleden 

Seldmi izzet 

- iLANLAR - ------· (<- Ilarık - hayat -nakliyat - kaza - otomobil - mes'u !iyeli maliyrft 
• gortalannızı yaptirmadan evel ı~tanbuldt. Bahçakapudt. dOrdo.ncn ~ 
~ vakıf hanındt. ikinci katta ~ 

! ANADOLU 1! 
~ ~ ~ Anonim 'Ni.rk sigorta şirketin ı:ıüracaıı.t ediniz. ~ 
~ Çnnkll Anadolu şirke~ en m.nsait ~er~iti ıbraz etmekt.edir. $ 
~ ANADOLU sigorta şırketmın mu•,•181 Türkiye tş bankasıdır.i~ 
(E- HtlkOmet ve hllkfimetl~ aln.kadar mneııseııat "igorta!Brında hakkı $ 
(<- rllçlıanı haiz ve temettnatının rub'u hfikllınete aittir. ,ı:k 
~Telefon: lstanhnl-531 Tlewaf adresi: fstanbul-Imtiyaı-))11 

•ıınınınıııınmını ı m ııııı;; 
- Altıncı büyük 

tayyare piyankosu 
Yeni tertip Yeni plan 

1. ci keşide l l Şubattadır 
lkremlyeler: Lira 

~<XX) 
18.00> 

LUtfan Dikkat ediniz: 

15.000 
12.00() 
10.000 
10.000 1 

MUkatat: 
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l(Uktürmekte~ -baika lıir ~ey ) a-=-r fıu ricaffi. Ölen maneyiyatımın 1 Sacide ~~,:~ı) Yerm:i'en evel, -r l~rın~ sıktt YC bir ~ayret daha 

gösterip de' am etti: pamazdı. \ anmda bıı kelime son ıırw•udu~ ıorganı bo~azına kadar çekip 

ŞUPHE 
:\c olur. biraz lııı~ntı ni-

yet göstersen ... 
_\fohsin ~iddetli bir hıımleyle 

geri dümlıı. yumrul.lan gene 
:.;ıkıidı, ,rncleri gene kendendi. 
ve gene dişlerini gicırdattı: 

söı lendiıti zaman, ancak gülecek, :\luhsin ilerledi, yaklaştı; iırt(indu. saçlarını dtıulttt: 
ve omuz silkecektl. (;tlfdü \e -·~öyle. \hıbsiıı, dedi, hen l>elkl 
omuz silkti, sonra kapının tnk- - 1 la yır, hiraz daha yakın sefil bir mahlukunı, fakat emin 
magını çt:l'ird~ gel, ellerim ellerine deysln. ol kalhim hiç bir zaman hisle-

l\nlhine- iltic~ - ediyorum 
:\luhsin... O l}'I kalbine 5ıll;ını 
yorum ... 

- \"ani?_ 

- L nu tına ki, )'er y1Jzündc 
bahamdan başka kiınsernayokı:ur 
Hir babam var.,. 

Gene uzun bir se • .sizlik oldu ... 
. imdi iki.i de oldukları yerde 
,lnruyorlardı. Odanın içinde iki 
helecanlı ne festen b8'i ka ses 
\ ıktu. 

Jkiarda etraf uysnm~u, Atların 
nallarıylt:, arahaların la.stik teker
lekleri. yolların kumlarını çıtır
ılarıyor, vapur diıdukleri havavı 

vırnyor. bhkahalar yukseliy~r; 
oteldeki odalardan ,.unılan killer, 
dehlizlerde ~ksi <edalar ll\"andırı
) ntdu. 

l li~ kinı-e, buyuk hir otelin 
knçlik oda ında o~nanmakıa olan 
facıann farkında bile dt:gildi... 
Dunya her zamanki dunyadı ve 
oda ne~"cden dolup ra71yordu .. 

Sacide son hir gayrede ses-

Selami izzet -
sizliP;i ihlıll etti; 

:\fuhsln. hana haksana .. 

-Yiızüme hakmaktan korku
yor musun? 

- Sözlerime lnanmiyor mu-
sun? 

_\luhsin nihayet cevap verdi: 
- inanmıyorum. 
-lnanmiyıcaksın da degil mi? 
- ~vet. 

Sacide b~ını önıinc igdi. bir 
lahza diışundu, sonra: 

lnanamıyacaksın, Çünld 
inanmak istemiyorum, dedi. 

- Belki. 

Genç kadın avuçlırıyle ~alc-

- L tanma<lan hüsnu niyetten 
bahsediyorsun hal ... 

Neden bahsetmeyim. 
- Sus... artık sesini ke •.• 
\fohsin içinden gelen urpcr

meyi basrırdı, ve kendine haklın 

olarak tekrar geri döndü.kapıyı 
açmağa hazırlandı. 

Sacide, her aldığı neit:si 
sayan haleti nezide bir hasra 
inledi. 

kar 

gibi 

- İnsanJ bir gayret gösterip 
sözlerime inansan \fohsin .. 

- Ne olurr .. 
- Gene meı;'ut olurduk. 
Muhsin gilldll; 
- Saadet!.. 
Bu lı::elime artık onu acı acı 

! kr ümidin mahvolduğunu Sııcidenin kolları uzandı ve rimin tercümanı olmadL Bana 
anlayan Sacide acı bir nidayla Muhsin gayrı ihtiyu! elle;:rlnl inanma, sözlerime kanma, ama 
haykırdı; u7.attı. hiç olmazsa acı . 

.\luhsin... Karı koca clele geldiler. - Sana mı? 
Geri tliinmcyecegtne emin Sacide kocasını kendine do- - tvct. 

olan, hissiyanna hükmeden Muh- ğru çekti. .\Juhsin eğildi. Vakar -Slna acımam. Sen acınacak 
sin cevap verdi: dudakları Sacidenin çıplak teni- mahlul değili;in. 

_ Ne var'i' ne dey.:ceği zaıııun sılnldı, çekri, - Böyle söyleme Muhsin. 

- Senden son bir ricam var 
Muhsin. 

Söyle 1 
Burayı ıtel. 
Söyle. 
J !ayır Muhsin, söyleyece

ğimi höte uzakta!' söyleyemem. 
- O halde söyleme. 
- Ama hu ricamı bir vasiyet 

te!Alcld et... son vasiyetimi yııkııı

dan dinlemez ınlsin? 

gerildL.. Karısının kollarından Ha)'ltta her zayif insana acımak 
kurtuldu... lu:ımdır 

Adi mahluk .. .efil kadın. Sen zaylf mısln ? 
- ,\iuhslnl.. Her halde bu gün kuvvetli 
- Sus ... ,eftl bir kuma7.lık olan sensin. Ve hu gıın ben senin 

yapıyorson. 

Sacide, bu hareketinin yanlı> 
anlaşıldığuıı kavradı. yalvardı: 

- Affet Muhsin, benim iste· 
dlğlm hu değildi. Hayır, bunu 
istemiyordum. 

- Ya neyd.1 istedlgin? 

kuvvetine sıp;ınmiyorum; hakka
niyetinden bir ~ey istt:mİ\ oruın: 

Hayır \luhsln, ben seni yalnı1_ 

Sustu .• Muhsin bir an bekledi, 
sonra devam ecmcslni 
muş gibi sordu: 

- Yalruzt 

istiyor-

,\fob.sin bu söz UT.erine, mib 
tehzi bir nazarla, Sacideyi süz
dü.. Bu nıi.ıstehzi gülü~llyle 
>aıılı:i: 

"114.U mı h~ni kandırmağa 
oğra;ıyor sun~. Yalnız babam 
vıır sözüne ben nasıl lnanabill

rim?ya a~ıkın ne oldu?" diyordu. 
Sacide kocasının gözlerindeki 

istifhamı okudu. Acı acı güldü. 
yclsll bir hareketle, ezgin, bitkin 
hlr tn \"Urla kan"ru salladı: 
-Allahın ismine kasem ederim 

ki Muhsin yer yüziinde babam
dan başka kimse yoknır ... Madem 

ki ben! bırakacaksın, babamla ya

lnız lı:alcacağım demektir_ 

(Bitmedi) 



.., 
l<ayseri ve civarı Elektrik 

Türk Anonim Şirketi esas 
mukavelenamesi 

. o~ plıat wıı.ıı ıoiidıadu •abot. 
Ret.a umumi,Uerl lçdmu duet ve işbu lçrim•IU11l rum•a•dd ıanıılm 

'e lqpit eder . 
lfey•etı omumlrcain bil'waum mubtreraımı icra ve tnfu: bıuusuııda medlııl 

·dıre hey'ed umurJyenln velı:tlednl haizdir. 
l'Ylec!W idare azuının hey'etl omumiyece a.zll.lerl ve len. ettlkicd anı&· 

'-d.ıın hey'etl umumlyece ademlkahuli halinde üçüncfl fAhıslar wdınd.u. 
ıtıl.aP edilmit olan hukuka halel gelmez. 

Kırk ikinci madde - Meclisi idare haiz olduto lktldu ve ııaldıiyyct· 
1erı. bir kısmım omur ve muameltt cartyenlo tedririnl ve ltlbaz ctdll karar 
ı.._ taıhailwu azuuıdan bir nya blrkaçiııa tefviz eddbillr ki bu zavata mil· 
aı.hhas aza denir. Murahhaslar müteaddit ise ekıerlyed ara Ue ltdhazı kant 
'~er. 

Murahhas azaya vedlecelı:: vezalf ve sellhlyeder ve ücretler meclisi idare 
1 ilrlfından tayin olunur. Bu ücretler mesarlfl umumlyeye ithal olunur. 

1Cut üçüncü madde - Meclis! idare şlrlı:et işlerinin tedviri için münasip 
Cflrdü&ü seWı.iyeılerle hlsseduandan ve ya hariçten bir veya bir bç müdür 
ICJloı edebilir. Bu müdürlerin vazife ve sel.l.lıiyetleri n müdded memuriyetleri 
1okaüt veya azilleri teraid hakkında mukaveleler ıkdcdebilirl.,.. Meclisi idt· 
'ece müdürlerin nısp ve azil keyfiyeti teshil ve illn etdrlllr. Ancak müdürl~ 
llleclisl idare tT.asııun müddeti memuriyetlerinden fizla bir zaman için tayııı 
olanamazlu. Bundan bqb meclisi. idare bir .veya birkaç mes'ele için hususi 
'~euıame Ue münasip gördüğü bir veya birkaç zatı ıevl<ll edebilir. 

IUıt dördüncü madde -Şirket namına tanzim edilecek bilumum evrWD 
~er olması ve şlrlı:eli ilT.am edebilmesi için mecfui idarece vaz'ı imza
~ mcron kıluwı zevat ıarafındıın şırkeıiıı ilminin Ulvesl suretiyle imza 
edilmiş olma.., şarttır . Bu imzalu sicilli dcarete ıesçU ve alelusul llAll 
e4ilccektlr. 

Kırk beşinci madde - Meclisi idare Ula deruhte ettikleri vezaifiıı 
İfawndan ve şirket namına yapmış olduklan ukut ve muamelattan dolayı 
falısın mes'ul değildirler. Ancak kanunun ve işbu csu mukavelenamcnln 
kendilerine tahmil ettlğl ver.alfi tamamen ifa etmemek ıuretiyle sebebiyet 
verecekleri zarulardan dolayı müteselsilen mes'uldurlu. Şukadar ki kendile
rine verilen vAzalfln ifasında ağır hata i1cıu veyahut scl.l.lıiyetlerini tecavüz 
uetiı1e vaki olan 1,arar kimler tara!indan ili edilmişse mes'uliyet volnız 

onlara terettüp eder 
Ru mes'uliyet hasıl olan maddi ve baklld zarar ınikd.mna mwurdur . 
Kırlı: altıncı madde - MecUsi ldace lzası şahsan alAkadar bulunduldan 

:OU111arın milzakereslııe iştirak edemez ve bcy'ed umuınlyeden izin almadan 
kendi veya şahsı ahu namına bizzat veya bilvasıta şirketle bir muamele! 
'.\cariye yapımuJu. Keza hey'ed umumiyenln müsaadesini almaksızın şirketin 
a:n eylediği muamelei ticariye nev1nden bir muameleyi ve aban hesabına 
vıpamırıcagı gibi aynı nevi muamele! ticariye ile meşgul bir şlıicetc şahsan 
••es'ul 1za sıfatiyle dahil olnmazlar. 

Kırk yedinci madde - Meellsi idare flrkct hesabını hi•sei senedatını 
i~ veya 4bu . .enedatı rehin mukabilinde kabul ederek para ikraz veya 
avans ita edemez. Şu kadar ki tcmttüattan tefrik: olunan mcbaliğ mükabilinde 
bedelleri tamamen tediye olunan hisse scnedaunın lştlrası için hay'etl umu
lllİye meclisi idareye sc!Alyet vcrehiler. 

Kırk sckJzinci madde - Meclisi idare lzısı işbu esas müktvelenamenln 
< >d:sen üçüncü madde.>! mucibince tefrik ve ita edilecek temettü hissesinden 
mada her içtima günü için mıktan hcy'ed umumiye tarafındao tayin ve 
te.pit edilecek ücred huzur alırlar . 

Bu hakkı huzur meclisi idare lzasının hidemann111 ve tedviri umur için 
ı ıılu;is ettikleri umanın mukabili olduğu cihetle içtimada hıızır bulunmayan• 
lan tediye edilemez. Aylık ve senelik olarak maktuan haklc:ı huzur verilmesi 
,.emnudur. 

Dördüncü Fasıl 
Müraklpler 

Kut dokuzuncu madde Hey'ed umumiye her sene gerek lllssedaran· 
da. ve gerek hariçten hami üç sene için bir veyı bcşl recavüz etmemek 
üzre müteaddit müraldp intihap eder. Şubdar ki ilk mürakipler tesis hey'cıi 
ıımnmlyesi tarafından bir ene müddetle intihap olunurlar . Bir mürakip 
inıihap edildiği ıakttlrde bu mürakihln ve müteaddit mürwpler intihap 
edildiği taktirde nısfından bir ziyıdesinln Ttlrk: olması ltzımdır . 

Müddetleri hitam bulan mürakiplerin tekrar lntihaplan caizdir ve vazife
leri hitam bulan meclisi idare ausı her'ed umumiyeden beraet iktisap 
umcdikçc müraldp intihap olunaınazlu. Mürakiplerin Meclisi idare Azalığına 
indhaplan ve şirketin memunı sıfadyle umur ve muamelatını tedvir etmelcd 
caiz olamaz. 

Meclisi idare AT.asının kendilerine ve usulü füruundan bırisine kuabeti 
"!anlar müraklp indhtp olunaınızlu . .'Vlürallpler her Yalclt hey'etl umumiye~ 
tarafından azlolunabillrler. Müraltiplerin tayin ve tebdilleri mecUsl idare ta
rafuıdan ılerhal sici.ili ticarete tesçil ettlrllmelde beraber gazetelerle de itln 
ettirilecckti:. 

Müteaddit müraklplerden birinin esbabı kanuniyeye binaen va1Jfesinden 
sukutu halinde dlgcr mürakip veya milrakiplcr hcy'cd umumiycniıı ilk içti
m-• kadar ifayı vazife etmek iiT.re yerine birisini intihap ederler. 

Bu suretle \"&Zifesinden sukut eden mürıkıp bir kişi olduğu ıakdir<lo 
hq'eti umumiycnin ilk içtlmaına kadar vazifedar olmak üıre •IAkadarandan 
birinin mür&caati üzerine merkezi şirketin bu1ıınduğu mahal ınahkemc>i ıa
ra&ndan bir ınür:tk:lp tayin olunur . Bu hususta meclisi idare :1zNnın da 
mdıkemeye müracaatı mecburidir. 

F.llincl madde :\1ürakıplann vazifesi ıirketin !muamelatı unıumiycsini 
ınlirakalıe ve hcsab•tını teıkik ve teftış ve meclisi idare aza<ıyle müttefikan 
hliançonun şekli tanzimini tayin ve his>e scnadaunın 'iz"iycdni tespit \el· 
h a.;ıl şirketin menafiine muvafık gordüğü her nevi mürakalıe ve teftişab icra 
\C ilç aydan fazla fasıla vermemek ~arıiyle zaman ıaman ıirker ka>a>ını \e ku\ut 
'e defatirlni kontrol ederek mevcudun kuyudata mııvafakaıı te>pit ve meclisi 
hlare azasının kanun ve şirket mükavelenamesi ahkAmına tamamiyle riayet 
cvlmıelerine nezaret ve sene nihayetinde içtima edecek olan hcy'eti umumive 
,rıicetin ,·az'ivetl, he.;abatı ve bilanço,u ve meclisi idarenin faaliyeti hııkkın· 
daki kana.;ıt \"e mütalaatını havi bir rapor takdim etmektir. 1\'itirakipler esbabı 
ınubreme ve ın!istacele tılhaddüsü halinde hev'eti uınumil"eyi fevkalade 
ol arak i<;timııa dnete mecburdurlar . 

Elli birinci madde Mürakipler kanunen \e işbu esas mukavelename 
ı lc kendilerine tevdi olunan 'ezaifi hüsnü >uretle ifa etmedikleri takdirde 
müteselsilen mes'ul ve vukua gelecek maddi ve hakiki zararları zamındır. 

Flll ikinci madde Müraldpler hissedarın tarafından meclisi idare 
3,aıı vc'4 müdür aieybıne \'iki olıcak şlkiyau tahkik ve tetkik ile sıhhatıne 

k 1 olduktan takdirde keyfiyed senelik raporlarinı dercedeceklerdir . 

Sermaye! şirketin onda birine malik olan bissedararun talebi üzerine 
m ıirakipler hey'eıi umumiyeyi' r~vbladc olarak içtimaa davet etmeye ve 

müracaatı icap ettiren madde)i ruznameye ithal etmeye mecburdurlar. 
Elli üçncü madde Sermayei Şirketin onda birine muadil hisse sene· 

d:llJoa malik olan hls;edarlar hey'eti omumlycnin karın hilafına meclisi 
idare iza.<ı aleyhine lkamei dava edilmesinde israr ederlerse bir ay zarfında 
müraklpler lkamei davayı mccburdurlu. Şukadat ki bu akılliyet mürakipler 
haricinde bir vekil de indhap ve tayin edebilirler ve hi e scn&tlerinl de 
~ırkeıin melhuz zarar ve ziyanını Wfl teminat olarak davanın hitamına 
katlar kılmak üzre muteber bir bankaya tevdia mecburdurlar Davanın reddi 
1-alinde davayı talep eden akalliyet şirketin maddl ve hakiki zarar ve zivı· 

'"" tazmine mecburdurlar. 
Hey"eti umumivcnin her ne sebebe müstenit olursa olsun meclisi idile 

lıası aleyhine ikomei davı olunmasını mütedair bulunan lcarannın icrası 
eza mürakiplerc aittir. 

.:ı'"Jli dörduncü madde - Müraldpler meclisi idare müzakeraana rev ve 

aılizakercyc iştir~k etmemek şartiyle hazır bulunabilirler. Ve mima.ip gor
,fiilcleri teklifatı meclisi idare ve bey'ed umumlyenin ldl ve fevkalade içti
ınaluı rumamelerlne ithal ettirebilirler. 

he;lnci madde Mürak:lpler lıey'eti umumiyece takdir ve ıcspit edile· 
',hu ücret şlrlı:ctln me-:ırifi umumiyesl meyanına ithal edilir. 

PERŞEMBı ' ŞUBAT 

Beşinci Fasd 
Her'•U umumlr• 

(TtCAToRSA~ıRE ı •- :....-lıafta-M!lll!lll!'IEı.!L_.E._K __ S~emasında 
Flll albnca madde - Şlrkeda lılsffdarlan -ede la.*d bir defa hey lll 

aaıumlye halinde içtima ederler. Kaıııına •• işbu esu mükanlename alıkl· 
mını munfık 111tette lçılma eden hcy'ed amumlJC ıımum lılue4aruım beyeıi 
mecmuasını temsU eder . 

Bu au.rede içtima eden hey'ed umamlyede ittihaz edil• kandu gerek 
muhalif kalanlu ye genlt lçdmada hazır bulwımıraılu haüuıda dahi mer1 
n mutcberdlr . 

Hey'ed umumlyeler ya !diyen veya fevkalade olanlı: ı~ ederler. 
Hey'ed amumlyel !diye devrcl lıesablyenln hltaınındaı ttlbaıeıı. tlç ay zarfın· 
da ve aencde her halde bir defa vuku bulur, Bu içtimada f[ıltelin sendik 
muamelab umumiye ve hesablyesl tetkllc ve ittihazı taru olunur. 

Hey'ed umumiye! fevkalade şirket muanıelatınm Utizaa eı:tirdlti ahval 
ve zamanlarda içtima eder. 

TesUı bcy'cd umumlyderi bu fasılda tasrih edilen hey'ed amumiyelcrdcn 
haıtç olup bunlu hakkında dcarct kanununun ve ifbu csu mukavelename· 
ııll1 kısmı mahsurunda münderiç ahUm caridir. 

Elli yedinci madde - Hey'eti umumiye! ld.lye umanı muayycninde 
meclisi idare ve bunlann ademi teşebbüsleri halinde Nafia vcklleıiııln dave· 
dyle akdiiçtima eder. Bundan başka dntru!1an doğruya meclisi idare veya 
mürakipleria veyahut sermaye! flrkeıln lıakal onda biri kıınetinde hisse sene· 
datıııa malik olan blssedaraııın esbabı muclbeyi havi talebi ıahririlcrl üzerine 
meclisi idue veya müraldplcrln ve ledelikti.za Tlcarcı vektlednln hey'ed umumi· 
yeyt sured fevlcalldede içtima& davete selA.hiyed vardır. Bu suretler Uc vaki 
olacak davetlerde yevmi içtima ve mahalli içtima tespit olunarak davet ve 
içtima günleri dahil olmak üzre yevmi lçtimada.n llakal !ki hafta cvel gaze
telerle Utn olunur. Hey'ed umumiyenln içtimaına mütıallik olan davedye 
ve illnatıa ruznamci mi!Uk.crat dcrcL-dlleccktlr. Bu ruznımei ınUzakcrıtın 
meclisi idare ve müraklpler tuafından verilen raporlann kıraatını, pilanço ve 

mevcudat defterleriyle klrü uru hesabı ve temcıtilnn sııred tnvzli hıklı:ındtld 

tcldifat, müddeti münbzl olan meclisi idile azAslyle mütak.iplerin tekrar 
intibabt ve bunların ücuraunm tayini ve lüzum görülen mevadı 0aire ithal 
olunur. Ruznamede gösterilmeyen hususat mevzuu müzakere olamot- Fakat 
ruznamcdc münderiç bir mes'elenin müzakeresi esnasında 0 mes'elc ile 
allkadar bir hususun tabb karua alınması IAzımgcldlği takdirde hissedaranın 
lrAsına müracaat edilir. 

Sermayci şir1cctin luhl onda biri 1cıyınctlnde hisse senedaıına malik 
olan hissedarının esbabı muclbcli talebi tabrirlleri üzerine müzakeresini 

uzu ettikleri mcvadın akdi zaten mukan·er olan bcy'ed umumiye ruznameslne 
meclisi idarece ithali mecburidir. işbu talebin illnen davet vukuundan evci 

dermeyan edilmesi şanur. 
Elli sekizlnçl madde - Hey'ed umumiye ~iri.etin mcrkc,,i idaresinde 

veya merkezi idaresinin bulunduğu şehrin dlger müsait bir mahallinde 
içtima eder. 

Elli dokuzuncu madde - G~rek lıil ve gerek _fevkalade hey'cd umumiye 
içtimılarının yevmi içdmıdan yırml gun ""el tahriren Nafia veklletinc bil
dirilmesi ve ruznamei müzakerıtın ve buna müteferri evrakın birer suretle · 
tinin irsal olunması IAzımdır. Bil'uınum içtimalarda Nafia YekAled komiseri· 
nin huzuru şarttır. 

Altmışıncı madde - Hıtafına gerek dcaret kanununda ve gerek işbu 
esas mukaveleoamcdc sarahat bulunmayan ahvalde gerek fevkalade ve ge 
relt alelade içtima edecek olan hey'eti umumiyelerde asaleten veya vckAle· 
ten IAaknl sermayenin rub,unu temsil eden hissedarların huzuru şarttır. ilk 
içtimada bu nisap hasıl olmadıj!;ı takdirde hisscdaran tekrar ikinci defa içti· 

maa davet edilirler. 
işbu ikinci lçdmıda hazır bulunan hissedarların tcmsll ettikleri sermaye 

mlkdan ne olursa olsun birinci içtimada müzakere olunmak üzre ihzar olu
nan ruzname hakkında lcray! müzakerata ve itayi karara sellhlyetleri olacak· 
tır; ve bu veçhile cereyan eden müzakerat mer'i ve mutebeırllr. Karulır 
muteber olmak için her halde asaleten veya vektleten ita edile.o Arı\nın ek
seriyeti şarmr. Birinci içtima ile ikinci içtima arasındaki ~üddet onbeş 
günden ız ve bir aydan fazlı olmayacak ve ikinci lçıinı&11 alt.davet içti· 
mıdan onbeş gün evci llAn olunacaktır. 

Altmış birinci madde - HilAfıİla gerek ticuet kanununda e ıerck işbu 
esas mukav..ıenımede suahat bulunmayın ahvalde gerek fcukalade ve gerek 
alelade her'ed umumlyelerde bızır bulunan bisscdarlınn on hts.;e için bir 
re'y! olacak şuhdar k:I her bir his<cdarın ondan ziyade re'yi olmayacaktır. 

Altmış ikinci madde - Mevzu veya nev'i şirkatin tebdiline veya ser· 
mayenin tezyit veya tenki<ine veya şirketin büibtiyar feshine miltcallllı: hey'· 
eti umumiye lçtimalannda şiıket şcnnayesinin esıiecen \ c vek.lleten akilli 
üç rub'unu temsil eden hissedaranın huzuru ve bu içtimada ıttihaz olunan 
lı:arulann muteber olması için •ülüsan ekseriyeti lrlııın husulü şarttır. 

ilk içtimada sermayenin üç rub'unıı temsU eden hlsseduan hazır bulun
madıkları halinde işbu nl<ap hos~ oluncay• kadar meclisi idare maddel 
Addeki şekil daires_lnde illn etmek sureıile hey'eıi ıımumlveyi lçtimaa davet 
edebilir. 

Altmış üçüncü madde - Madde! sabıkada mJburer hususların g•yrisinc 
mütedair tadillt için davet olunan heı·'eti umumiycnin ilk lçtimaında keza 
şiricet sermayesinin asaleten ve vcklleten üç rub'unu temsil eden blssedara
nıu huzuru şarttır. Bu içtimada matlup nisap hasıl olmadığı takdirde keyfiyet 
gazcte!.,ıe onbeşer gün fıs~a ile iki kerre illn edildikten sonra ikinci bir 
içtima akdolunıır. Ru ikinci içtimada sermaı·e~ şirketin laakal nısCını temsil 
eden hissedarının huzuru klfidir işbu ikinci içtimada dahi nisabı müzakere 
hasıl olmadığı takdirde salifülbeyan şerait dairesinde üçüncü bir içtima 
akd?lu~ur. __ \'..e bu_ son içtimada müzakeratuı icrası için sermayei şirketin 
akallı bır sulusunu temsil eden bissedaranın huzuru kAlidir. Bu suretle ln'ikııı: 
edecek olan heyc'ti umumiyelerin kararlan muteber olmak için ualeten ve 
,-eklleten hazır bulunmuş olan bisscdarlann sülüsan Az!sının içtimaı şantır. 

içtimaı ihbar için 'apılacık ilAnlara ruynamei müzakerat ile beraber içtimaı 
sabıkın zamanı yukuu ve neticesi ve teklif edilen tadila.an memi dcrcolunıır. 

lli,;se senetlerinin namına muharrer bulunduğu müddet zarfında bn 
scnedat sahiplerine aynca dı\'etnıme tastir Ye işbu davetnamelere bal:ldakl 
tafsllat ilAve olunur. 

Alunış Dördüncü Madde Hissedaranın tezyit taahhüdatı için inikat 
edecek hey"eti umumiye içıimalannda bilumum bissedaranın ualeten ,-oya 
veHlen huzur ve ittifakı şarınr. Şirketin tebdili tabiiyeti hiç hir "'retle 
mevzuu bahls olamaz. 

Altmış Beşinci l\'Jaddc - ::Oirkeun muka\"clenam.,lndc icra edilecek lıer 
nevi tadilAt için vukubulan içtimaat miizakeratını bir hissesi olan hlsseda
ranın da iştirak ve rey ita etmeye hakkı vardır. Birden ziyade hi•se•i olan 
eşhasın reyleri hisseleri nisbetinde mütesaviyen tezayüt eder. 
Altmış altıncı madde -- Flcy'eti umıımiyelerdc hissedarlar kendilerinı diğer 

hissedarlar vasıtısiyle bilvektlc de temsil etdrcbillrler. Vekil olanlar kendi 
reylerinden m4da temsil ettikleri hissedarlardan her birinin malik olduıtu 
reyleri istimale selAhiyettardırlır. Selthiycınamclerln şeklini meclisi idare 
taı~n ve Üln edeı-

Emvalinin idaresi kocalarına müfcvacz bulunan kadınlar kocalan, kucük
lcr ve mabcurlu veli ve vasileri şirketler şirketin oabsiycıi manevlyeslnl 
temsile selabiyetdar olan mümessilleri veya sel.l.lıiyetl mahsusayı haiz dlger 
bir zat marifctilc temsil olunurlu. Bunların bizzat bl5.'lcdar bulunması şur 
değildir. Cem'iyetlerle müessesaa umumiye kendilerini haizi sellhiyeı 
müdür ve mümessilleri maıifetlyle ıemsU ettirirler. • 

Bir hisse senedinin hakkı intifaı ile hakkı tasurufu başka bnşkıı kimse· 
lere ait bulunduğu takdirde aralannda bilitilAf kendilerin! münasip gıirdUkleri 
şekil ve surette temsil ettirirler. ltiltf edemezlerse hey'ed umumivelere iştirak 
ve rey vermek hakkını b~ı intifa ~h!bi isdmal eder. · 

Hey'etl umumiye e d_thil olmak ıçm llzımge~en mik~ardan dun hisseye 
malik olan hi'Sed~r"? müştereken uılarından hlnni kendil~rinl terusll etmek. 
üzre vekil olarak ınuhah edebtllrler. 

Af~ış yedinci madde. '."lsabı ekseriyeun ıınltlfılahilmesi için hey'etı 
umumıyede hazıı. hulunacakdarlus.OOlllub gerek,_ asaleten ve gerek vekllcten 
hamil oldukları hıssc s~e ını veya unu musbit vesaiki içtima gününd 
bir hafta eve! mcrkerj şırkete veyahut meclisi idare tarafından ıra dU : 
bir mahale tevdi edorek mukabilinde hisse senetlerinin adet. ve n e c ra1 ec 
mübeyyln birer duhuliye kartı alacaklardır. Bu lcart:lar birinci ı.-tı·mu~~ nlanrub 
k . hll k""" .. ,a .... saı e senyet . ası o m.,_,, ı ıncı ıçnıı_ıa _ıç!n >eıilm~ olan selthiyet ve veklletler 

hllafı teblı~ edilmcdiğı takdırde ikıncı ıctlmalar için dahi muteberdir. 
.\lımış sekizind madde lley'eti umumiyeniıı lılnı lçtımalnda hazır 

bulunacak hlssedaraıı veya mümesoilleriniD isimlerini ve mikdan hissılerini 
mübeyyin olarak tan1im olunacak cetvel meclisi idarece bltıasdk mü1.akerata 
mübaşeretten evel hisoedaranuı götebllccelderl bir maba.lc talik ve bir •ured 
de hey'ed umumiye kltabedne tevdi Olunur. 
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Cinsi Adet ..:.!\0 1~~ 
Kıvırak 
Dağlıç 

Kuaman 318 30 36 
Karayaka 32 
Kuzu 
Keçi 
Sığır 1 l ~ 15 27 

Dana 

Tütün inhisarı lstanbul haş

müdlriyetinden: 
Umumi müdurlüğümüzden aldı· 

dıgımız emre binaen hazı muamelatta 
yapılan tadi!Aı ve te<hılAıı ben· <çhı 
ati ilAn ederi ı: 

ı lskelelenıııizde vezm lunt · 
rak lstanbuln scvkcdilen Tücc:ır tü 
tünlcri badema lstanbulda da aynca 
vezncdilme)eCektir, şu ~artla ki mal 
sahibi olan Tüccar naklive<inde 
muharrer Tütiln mikdarını kabul 
eyledil\ini bizzat deftere imza ede
cektir. 

2 - A vrupıya ihra~· olunacak 
tütünler için idaremizden menşe şa -

hadetnamesi istihsali mecburi değildir, 
böyle bir şahadetname almak bteyen 
bulunursa ancak denkler kurşun mü· 
bürü ile mühürlendikten sonra Tür· 
kiye tütünü olduğuna dair bö\ le hlr 
varaka verilebilir. 

A cvelce ihraç olunan tütün 
ler iç1n talep id.ilegclen şahadetname
ler tütünün burada adcıni mevcudi 
dne binaen v!rilemezscde ita edecek
leri arzuhal 1..abnnı dengi ve kilo 
mıkdan ve tarihi ihracl yazıldıktan 
sonra bu günkü vaziyetinin bizce 
meçhul bulundugu ilave edilerek 
kendilerine veıilecektir, Bu da işbu 
Şubat a\1 nihaıetine kadar yapıla 

çaktır. 
3- HM TOocu onbcş kiloya ka

dit tütünü arznbal vcren>k ytzıbı • 
nesine götiircbillr, 

B - Numune oluak Avmpaya 
gonderirlı.en doğrudan doğruya pos
taya \"erir ve idaremize yine i~tida 

ili!" malöıııat verir. 
(' 4,.ldığı mlkdar bidnce pıı_ta 

llmuhaberlerilc hlsabını kat'ldUp ye
nisini alır . 

D - Keyfiyet posıa ba..,alldlriye
tlnc de yımmıstır. 

Madam do Pompadur 
Mümessilleri: Dorol Glf n Antonio Moreno. 
REjbörü: E. A. DUpon. 

hlveten : Her ~ saat t 3·• matinesinde 

KABUS 
Löve!'tij 

ilı••m•••M•U•m•cs•s•nı=.:ı Jak Katelea ve Emmi Un 

olga..... O ga filminin emsalsiz muvaffak:iyetl 

pOLa NFORI nln son temsili muazzamı 

AŞK DiLENCİLERİ 
filmi ile beraber bütün bu hafta dahi 

• ALHAMRA Sinemasında 

1 denm edecektır. Her iki filmin uzun olması basebUe her gün ancak 1 
iki matine verilecektir. Suvare sut 21,30 da HER AKŞAM MEŞHUR 

• RALALA YKA ORKESTRASI . " • 

macar -. . 
}lapsodısı 

1 Hıırikalarm harikası 
Şaheserlerin şaheseridir -RASPUTININ 

MUAŞAKALARI 
Bu m~hur papas baklı:ındaki 

yeglne, hakıkı filmldr. 
"\.lümes;lleri Dlene Kerenne, 

.. :N:•:t•:l:•:L:l~s~e:n:k:o::v:e:M:•::ll:k:o:l~4 
'M:i:k sinemasınd~ 
FRANKARDİNİN 
SON GÜNLERİ 

Şimdiye kadu görülmemiş bir çok 
nümerolan hav! temtmcn yeni 
proğrtm . Bütün lstanbul hıllıı 

( FRANKARDI ) nln hankulAde I 
1 maharetinden bahsetmektedir . ti --Konferans serileri 

Yüksek Mühendis Mektebi mU· 
diriyetindcn : 

Profesör Doktor Kerim B. 20 Şu
bat 929 tarihine müsıdif çarşanba 

gününden itibaren her on bet gün
de bir çarşanbı günleri saat 1 :ı.~ tea 
17 ye kadit ceman 8 konferans ve
recektir. 8 ine! ve sonuncu kon
ferans 29 Mayıs 929 çırşanba gü
ntlne müsıdlf olacaktır. Bu konfe• 
rans serisinin mevzuu Kerim B. ta· 
rafından öuümüzdcld Teşrinlevve
lindcn itibaren Einşıeln Nıuriye· 
sine alt Konferan• serisine methal 
olmak uzere: 

Fizik Matematik mebadisidir 
işbu konferans •crlleri Gümüf 

suyunda vaki ylıksek Mühendis mek
tebinin 6 numualı Dershınc>inde 
verilecektir. Ar,ıı edenler bu konfe
ransları takip edebilirler. 

ilan 
Çorum villyetinin Osmancık 

kazasındaki kös ormanından senevi 
32.47.8-678 gayn mamul metro miklp 
hısa~ıle on sencliginin beher metro 
mik ahı (350) kuruş bedeli muham • 
menle ~üzaycde olunan Çam eşça. 
rının muzayede müddeti 16·2·929 
Car<amba günü saat on beşe kadar 
on . lıeşl(iin temadit edilmiştir. Talip
lcnn ve şeraiti miızayedcyl anlamak 
isteyenlerin Ankarada orman müdü
riyeti umuıniycslle lstanbul ve 
Ankara orman bnş müdüriı etlerine 
ve ihale günü mahalli komisyonuna 
müracaatlar . 

Şehremaneti ilanatı ı 
Şehremanetinden: Hasekinisa • 

Cerrabpaşa. Beyoghı, Emrazı züh-

reviye Hıı:.cımeleri için lüzumu 

olan Ekmek: ve Sebze kapalı 

zarfla münakıı:.aya lı:omuştur. T:t

llpleqn levazım müdürlüğüne 

her gün müracaat ederek şartna

me almaları ve teklif mektup

larıru da 28 Şubat Q29 Perşlm ıe 

günü saat on lıe~e kadar mt:f.e 

lı:t\r müdürlliğe vermeleri. 

* 
Şehemanetinden: itfaiye için 

luzumu olıın 1 8 karyola 36 

battaniye 18 yatak 18 yastık 
18 elbise ve kasket 18 çift 

çizme kapalı zarfla münakasaya 

konmuştur. Taliplerin :j&rtnma 

almak için her gün levazım 

müdürlüğüne gelmelrel ve tele.lif 

zarflanru 28 Şubat 929 Perşembe 

gönü saat on b~e hdar mezkOr 

müdürlüğe vermelerl 

Diyarıbekir Bele
diyesinden: 

Diyanbckire on beş kilometro m• 

ufede Gözeli kariye•lnden gelen 

lıamırvıt suyu ka abaya üç kılomeıro 
mesafedeki bir noktadan font boruya 

alınarak dahili kasabadaki tesisatın 
icrası 16 Man 929 tarihinde ihale 

edilmek Uzre münakasa kanunundaki 

teraite tevfikan k•ptlı zarf usulilc 

münakasaya vaz' oluııınuşıu.r. Müna 

kasaya mevzu olan kı.;mm bedeU 

kc~fi yüz doksan be~ hın sekiz vnz 

liradır. Mebdeinden şehre üç kilo· 

metroya kadar olan eski mecra Re· 
led.iyece tamir edilecek gerek bu on 
iki kilometroluk kısmın demir boruya 

ahzi gerek kasaba· dahilindeki aksamı 

mütefcrm inşaatını müteallik muham· 

men dört yüz liralık kısım .ınlnl 

atiyede münakasavı ,.az"edilecekdr. 
Proje ve münakasa kalmcsini muta· 
lea ve tetkik etmek üzre Ankara 

ve L<tanbul :;iehremanetleıi heyeti 

fennlyesine müracaatlan ve ehliyed 

fenniye Ye mıhyc)i haiz taliplerin 

münakasa şeraitine ıUı erle kapalı 

zarflarını Diyaribeklr Belediye riva 

setine ita ve irsal etmeleri illn olunw-

Deniz mübayaat komisyonundan: 
Deniz Fabrikalannı!a imla ettirilecek ~lan tente yelken,Vardasllt 

Haporta., Top orcu'u \'e salrcnin imallyesi aleni münakasa ile 14 

şubat 929 perşembe saac 1-ltc ihale edilecelı:tir 

'jarcnamesini !(Örmek i~teyenlerin her gün ve yapmak isteyen 

!erin yemi ihalede muharrer saatta Ka.•ımpaşada Deniz mübayaaı 
lmmlsvonuna Jiel01cleri. 

Karaağaç müessesatı katibi 
umuriıiliğinden: 

640 lira bedeli keşfi olan Karutaç Mezbahası ahşap l•keleslnln tımıri 
9 şubat 929 tarihinden idbuen yirmi gün müddetle münakuıya konulmUJ 
olduğundan talip olınlann teminat akçesUe mubayaa komisyonuna müracaaı 
eylemeleri ilin olunur. 

Nafia Fep mektebi Mübayaat 
komsiyonundan : 

Mekteblmlztn Mayii 91!9 1;1ye<ine kadar Ekmek ve y~ Sebze thtlyıcına 
yevmi ihalede Talip çıkmadığından :\1evadı Mczktlrenin 28 Şubat 929 
Perşembe günıl saat 1' te talibine ihaleleri yapılmak üzere Gümü~ Sm,ında 
mektebe müracaatlar 
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l\1übarek şubatın bir adı güdük, 
Öttürcnıez oldu tirenler düdük, 
Yoluna giderl;en düşenler gördük, 
Çığ oldu da çöktü yarlar henış~rif 

Kapılara buzdrın örüldü duvar, 
Soğuktan kas katı kalanlar da var 
;\leliyor ağılda nice bin da\'ar, 
l{.ırtlar hatırını sorar hemşeril 

Jl. lhtiya rlar: eski 
zamanı methederler, 
halbuki methettikleri 
eski za m an değil, 
gençlikleridir. 

• İnsanın ihtiyarla
nıası ile çehresindeki 
noksanlarla bera her 
fikrinin noksanları da 

1 artar. 
$.Evlenmekten nıenı

nun olanlar çoktur, 
fakat nıemnuniyetini 
söyleyenler cızdır. 
~ l(endi kendimizi 

aldattığını ız ka<l ar 
bizi kinıse ? ldatanuız. 

1 • - -- ---- - - - -

iane 

-yahu Ahnıet sizk re 
~ ~ ömür. Sandığında beş 

1 
prrısı da çıkmadı. 

' , Bütün ark~daşhır hirer 
' lira vererek cenazesini 
' ı ka ldıracağız ... 

- r:h . . . benden de 
aldığına say! 

- Niçin 
- Ahn1edin bana hir 

lira borcu vardı, Ö(kş
tik dernektir. 

Tebrik 

-Azizim tebrik ede
riın evleniyormuş~un. 

-yooo! Öyle bir niye
( ı tim yok ... 
~ 1 
, 1 Oyleysde büsbütün 
' ı canü g-önü'.den tebrik 
~ f<lerim. 

~ 

ı~, 1 iıl:. 7 UAT, 1~29 
----- -· --

a 
Unutkanlık ATALAR 

il il 
Hava yavaş yavaş açacak! 

Cepten çlkan oz .-1.~' 
Bir başka profesör, t \ 

R~satane, beş gün fasılasız yağan kardan 
sonra havaların açacağını tebşir etti. 

mektepte talebeye dün- ~ 236 - Bozulan bağ, t; 
y~da 1?evcudu tükenen korkuluğu neylesin. ~ 1 

bı r cıns kurbağadan 237 - Bozuln1uş ha- l'. I 
bah~ederken: ~a bekçi olamanı. ~ 1 

- lş~e efendiler, dedi, 238 - Bostancıya iı 1 .L. 
Ve cebinden bir paket _ kelek satar. i! ~ > 

çıkarıp açtı, fakat pa- 239 - Boş boğazı X V'/h 
. 

hır parça sucuk çıkınca i odun yaş diye bağır- ı Vakıa, hemen o akşaın ha va ;ıçtı, güneş 
kendi kendine: 1 mış. . göründü, karlar erirrteğe IJaşladı. Fakat .... 

size hu kurb<ı ğalan.lan 

bir trınesi .. 
- Allah. allah, bense 

bugün ö~le yemeğini 
yenıiş te evden öyle 
çıknııştını. 

(iye söyledi 
----Btfıklar 

- Anne b:1 lıklar da 
C.iğrr hayvanlar gibi 
çabu1{ nıu büyür? 

- Evet oğlunı. )' a
zın babanın Boğaz 
içinde tuttuğu balığı 
biliyorsun ya. Baban 
her anlatışta o balığı 
yarım metro büyütü
yor. 

240 - Boş ite men- : '- , ,,.,.J_ 1 -/ / / 

zil olm2z. Y,-J/ / 
~ 241 - Boş çuval dik : -=:C , _ . 
i1 durm:-ız . /~ 

jf 2 ,2 - Bqş boğazlık ' / / , ~ ~ 
Il karın doyurmaz. // ı 
]{ 243 - Boş torba ile f ': 
il ı 1 
ii at tutul ın:ız. 
i~ 244 - Boş geznıek- : Fakrıt, bir şeye dikkat edilınedi, rasatan~ 
k ten aylağa işlemesi · nin tebliğinde hava yavrış yav:ış düzelecek 
it yektir. : denivor<lu. Halbuki ikinci günün akşanuna 
l! 245 - Boğazı hüyük J. doğ;u, hava ... 
ii olPnın dostu olmaz. ~ ~~ - ..... 
c:~=:~:::u~n~:-'=~;=0 ~ / ~ 

l\'ernıin l Janım, 
sabahlayın kalkar 
k~ lkn1az ille düşjn-

• • • 1 
ceın sızsınız .. 

- Evet .ınıa arkada
ş•nız Faruk Bey de 
bana ayni şeyi söyli
yor. 

... Tekrar kapanmağa başladı. Ve Rasatane
mizin biricik müdürü eline kalemi alıp ikinci 
tebliğini yazdı: Hava kapalı ol.ıcaktır, gece kar 
yağması muhtemeldir. 

-~, .. ~::~-~,~~ :: 11 l l l 111 :: : :: : :: :: :::::: :: ::::: ::: :: : :::::: ::: :::::::: :: ::: :: : ::::::::::::::::::::::: :::::::::::: ::::::: :: 

il Köylüye zıra,at dersleri il 

- Fakat ben ondan 
daima erl,en kalktığıın 
için ben sizi daha evel 
düşünüyorum demktir. 
Beni ona tercih etnıenia 
ıazım gelir· 

@;;j 
~ ~~ _, -',,~ ~ ~ 

t .- __ X.....__-..\. i 

Senin l<ar dediğin kuvvettir lakin, 
Kn r a !tında hüyür serpilir ekin, 
Bu yıl nıahsul olur iş·1 IJnh engin, 
Anbarlar buğdayla dillar hemşeri! 

M. S. 
~')))')'~Eff*~~ 

Dün yayı b·eraber dolaşalım 

Amerika müttahit cumhuriyeti ..,.....,...- - __________ ....... _ 
Amerika 

kıt'asının 
ş ima Jin de 
birçokcum· 
huri yet ten 

~~~..;;:-~~ nıüteşel{kil 
-, .._..:~ ···· bir h u-k ti-

.. . .. ····--·· ........................................................... -....................................... . ·······-· .......................................... -.................... -.... -.......................... . 
10 üacu ders. 

Bu bezi o:ı gün ka
dar aynı ıslaklıkta tut
nıalı. 

Bez üstünc'e on gün 
zarfın('a tohumların 
yüzde 95 tanesi çimle
nirse tohum yenidir, 
k~llanılır. ama ondan 
n1ühim bir şey daha 
v ar. Her çimlenen 
tohum toprağı . delip 
çıkamaz. onun için to
humun kuvvetini de 
deneıneli. 
BOğday, arpa, yulaf 

1 

Demek yüz tohumdan 
tı:ı tanesi dördüncü gü
nü çimlenrnışse o to
hum kuvvetlidir. 
Hububatın<'a 9;J dane

si çimlenirse iyidir. 
Bunu unutmay.n. - ' 
Tohunıu tarlaya at-

nıadan evvel 1:!-~4 saat 
suya batırmak, çiın
lenmesini kolaylaştırır. 

Tohum atılmadan 
evvel muhakkak ilaç
lanacaktır. Bunun için 
yüz okka suda yarını 
o' :ka göz taşı eridilir. 

· ~ 
. -_-_-_~4 ~ mettir . .l\-1er-

._,....,,::,..·::-~~~~ kezi yokar-1 ı ' 
üa bir nıanzarasını gör(.üğünüz (Vaşington) 
·ehrici ir. 

Erazisinin hüyi.ildüğü 7 nıilnıon 830 bin ki
lonıctre n1lırabbaıdır. Nüfusu 118 nıilyon 628 
hindir. 

1\1cb'uc::an nıcclisi 435, A van meclisı 95 Aza
d:. n nıürekkeptir. 

Hei ;cunıhuru 4 sene müddetle ıntihap edilir 
•e V:·ş;ngtonda <Beyaz ev) denilen sarayda 

oturur. 
~hşlı ur şehirleri: Niyork, Şikago, Feladel

t iyadır. Anıerika nıüttahit cumhuriyeti Dün-
•anın en fazla paralı nıe:nleketlerin<len biridir. 

Servetleri 111ilyonları, nıily?rları geçen bir 
çok zenginleri vardır. kırk elli katlı evleri <le 
bütün cıhanca nıeş1ıurdur. 

-~ ----

hulasa bütün hububat-
ta, balda, yonce, ke
ten, kenevir de ilk 4 

günde çimlenmiş olan 
tohumları saynıah : 
ıuo de 65 den yukarı
nıı? İyi... Aşağımı ? 
fena ... 

Simdi anlaşıldı mı ? 

Bu suya tohumlar dal
dırılır, çıkarılır. Bir 
hasır üzerinde bir az 
suyunu çektikten son
ra ekilir. 

ilaçlamaktan maksat 
tohumları, toprakta 
bulunan hastalıklardan 
korumaktır. 

Kerim Ömer 

Eski nükteler 
Eski krallardan bi

rinin maiyetinde kitap 
muhafızlığı yapan bü
yük bir filozof, kendisi-

ue ne zaman bir şey 
sorulsa «Ben hiç bir 
şey bilnıenı!» den1cği 
adet etmişti. 1\labeyi
ncilerdn biri her defa-
sında fıhzoft.:"l.n bu ce
vabı almasından canı 
sıkılarak: 

Fakat, demiş, kral 
hazretleri size bizi ın 
bilmediğimiz şeyleri 
öğretmeniz için bu pa-. 
rayı verıyor. 

O zanıan filozof, şu 
cevabı vermiş: 

- Evet doğru, kralın 
bana verdiği paralar 
bildiğim şeyler içindir. 
Zira, bilmediklerime 
krallğın bütün hazir.e
. lerikifa yetetmez. 

~-- ~ 
Hava yavaş yavaş düzelecek demek bu mu 

demektir? 

[}C~~!-: ~~~~~!~ 
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Yeni okuyanlara lazım ilk 
kelimeler [*J 

Fırça Tarak Dişkanştıra
cak Dişfırçası Saat Köstek 
Yüzük Eteklik Önlük 
Korsa Kemer Şaı Manşon 
Eşarp Kürk Topluiğne 
Küpe Gerdanlık Broş ' 

Yol Posta Çiflik Köy 
Ev Harabe Değirmen Park 
Orman Bahçe Bağ Bostan 
Çayır Sürü Hudut Araba 
Tekerlek Eğer Ahır Tren 
Lokomotif V ag·on . 

Kolayhk ormak için el yazısıyla da bazı kell· 
meler koyuyoruz. Buna bakıp siz da yazın 1 

rc;kcı~~ ~n ©r'$e~ ~,, !Z;&,_ 
0'/ " 

?neı// ,f(',?t?-n 

1 •] llıırılaı-ı gi"ızelre oknm~va çalışın man:ı~mı hilrnııdi~i
uiz kelımeler varsa büvüklerıııı:ı.e, tauıJıklanıııza somu 
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t .aldta Billur ıkağı numero 1 
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Trabzon ikinci postası 
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DOK SA 
En mükem
mel ve tam 
avarh saatür 
~Dak;t<a şa-
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SEHIR, MEMLE- VE HARiÇTEKi El(A Yli G .. STE EN RE LE 

Soğuğun ~iddetinden Halicin Eyüp sultan ile Karaağaç araı;ındaki kısmı donmuştur. Res
nıin1iz bu vaziyeti vuzuhla göstermektedir. A1ahaza dün soğuk eski şiddetini kaybettiğin
den buzlar erimeğe başlaınıştır. Bu bnzun ka Jın lığı takriben dört parmaktır. 

:)iddetle esen rüzgar karların yerini değiştirdiği için bazı yerlerde karın irtifaı 1,5 nıetroyu 
bulmuştur. Bu karlar bazı yerlerde dıvar nlanzarası arzetmektedir. Yukardaki resimlerimiz 
firtına a ve DP.ticesıne ait birkaçintiba - ermektedir. 

Ankara da istenoğraf i İçin bir kurs açılnıış, bu kursa ekseriy 
n1emur olnıak üzre birçok kin1seler iştirak etmiştir, Bu hususa ait 
olan tafsilat son haberler kısmım1zdadır. 

--

Hilaliahmer soğuğun şiddetini nazarı dikkate alarak nuıhacıri 
para ve saire tevzii su retile ın~ıldi n1uavenette bulunrnaktadır. Bu 
resin1 para tevzi edilen Hilaliahn1er veznesini gösteriyor. 

Bazı n1ahallerde bir kısın1 evler karın flğ ır lığına taha111n1ül edc
nıiyerek yıkılınaktadır. Şc! ren-ıanet i nıcnıurkrı ın~ hallelcri gezerek 
bu gibi evleri tahliyeettirn1ektedir. 

Bazı yolların donması yüzünden arabalarla ıın ve erzak nakJiyatı 
güçlükle yapılmakta ve 'yollarda kalan arabaların yürlinıesi için 
halkta 1arcbm etmektedir. 


