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Cümhuriyet bayramı için 
meınleketin her tarafında 
çok hararetli hazırlıklar 

Hava bugün gene bulutlu 
ve kesik kesik yağmurlu 

olacak 
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Küçük itilaf 

Yeni bir gömlek daha 
değiştirecek mi? 

Sinaya konferansında Ro· 
manya, Yugoslavya, Çeko•· 
lovakya ordular1nın birleş· 
tirilmesi de görUtUlmUştür 

Kral Aleksandr Hz. 
bugün "Varna,, da Kral 

Borisle görüşüyor 

Geçen haf ta Sina yada topla .. 
nan küçük itilaf konferansı Av -
rupanın siyasi tarihinde hususi 
bir mevki alacak derecede ehem -
rniyetli müzakerelere sahne olmuş 
tur. Şimdiye kadar mutat olan 
küçük itilaf konferanslarında sa
dece Romanya, Yugoslavya ve 
Çekoslovakya hariciye nazırları 
toplanıyordu. Bu defaki kon
feransa İse Romanya kralı Karol 
ile Yugoslavya kralı Aleksandr o 
da iııf k YugoslaY kr.bnın Eulgar kralını ziyaret ettJtl Varnadaa bir glrOa 1 

~ ıra etti. Küçük itilaf ta .. 

ri.hinde ilk defa vaki olan bu ha- t;=:::J Bulgaristanın iki itilaf arasın----........ , 
dıs~ konferansta müzakere edilen 1 dakı· vazı· yetı• nden kurtulması u·· mı· dı· mevıuların siyasi meselelere mün-
haoır kalmedrğına d•l&J olarak te
lakki edildi. Sofya, 2 (Hususi) 

- birçok siyasi şahsi-

yetler, Bulgaristanm · 
daha uzun müddet yal 
nız kalamıyacağına ka 
ni olarak, Yugoslav -

münasebetinin epeyce 
değişeceği bekleniyor. 
Ve bir taraftan T ürk 

Filhakika Bükreşten gelen mü· 
teakıp haberler bu tarzı tefsirin 
haklı olduğunu göstermiştir. Zira 
Anadolu ajansının Balkan muha. 
~~r~ Sinaya konferansında küçük 1 

ıtılaf zümresine dahil devletlerin 

ordularını birleştirmek meıelcsinc kareneti için bir birlik Bul1ıaristanın bu vazi-
~eına.a edildiğini bildirmiıtir. Di- ynpmağa karar vermİ§ yelten kurtulacağı u-

ya - Bulgaristan mu-

- Yunan, diğer ta -
raftan da Ro,manya -
Yugoslavya itilaflariy
le ııkışmıf kalmış olan 

ger taraftan Fran:ıız gazetelerinin muluyor. 
. lerdir. Zrevno grupu 

n~ı~~Yatı <la bu haberi teyit et- ı Muhalifler 1 Muıa-
nııştır. ' bu birliğe müzahirdir. nof kabinesi aleyhin -

Malumdur ki Romanya, Yugos-1 Bu' gar ve Yugoslav de bulunmakta devam 

lavya, Çcl<oslovakya devletleri a.. krallarının ikinci de· Yugo•lav kralının ediyorlar ve Bulgari'"' 
raımda esasen siyasi bir itila f va r. fa olarak görüşmele - ziyaret ettiği tanın küçük itilafla an 
d B . L ulgar kralı l } "" yorlar 

Istanbul sporunda şiddetli bir fırtına 

Zeki Beye artık itimadı
mız kalmadı diyorlar! 

12 klüp müşterek bir takrirle futbol 
heyeti reisinin çekilmesini istediler 
Klüpten klübe oyuncu . almak 

ve bir klüpten çıkarılmıı oyuncu
ları diğer klüplerde oynatmak gi
bi mevzular üzerinde bir müddet
tenberi Jstanbul klüpleri büyük 
bir hassasiyet gösteriyorlar, spor 
alemi şiddetli iddialar ve dediko
dular içinde yüzüyordu. 

Bu; tabii olmıyan vaziyet dün 
akşam Jıtanbul spor merkez hey
eti reisliğine on iki klüp namına 

verilen bir takrirle fırtınalı bir şek 
le girmiı ve hararetli münakaşa -
)ardan sonra merkez heyetinin çe
kilmesi ve mıntaka spor kongre
sinin fevkalade bir toplanma ya -
parak intihabatı yenilemesi kara -
riyle bitmiştir. 

1 

Merkez heyetinin çekilmesiyle Futbol heyeti reisi ve Fenerbahç• 
umumi 'kaptanı Zeki Rıza E'ey 

bittabi bu heyet tarafından seçil - . . 
• 1 d" v b'"t·· h t lbrahim Kemal Beyefendının naı-

mış o an ıger u un spor eye • ! . . 
ı · · d 'f 1 · b'tm" 1 k zarı dikkatine ehhem1yet ve cıd • 
erının e vazı e erı ı ış o ma - . d' 
d dıyetle arze ıyoruz: ta ır. 

Merkez heyeti dün akşamki 

toplantısında liğ maçları üzerin -
de konuşacak ve fiks tür tanzim 
edilecekti. Bu toplanmaya baş· 
lanrrken heyete §U takrir verilmiş. 
tir: 

Oyuncu ayartmak 
1 - Klüpler arasında oyuncu 

ayartmak gibi amatörlüğün ica -
batına uymıyan ve spor ahlakı, 

seciyesi ve disiplini itibariyle nef
ret ve istikrah ile karşılanan sa • 

Takririn sureti kim adetlerin spor senesine girer -

ı. u ıtilafın maksadı Umu • r inden iki memleket Eori• Hz. atmasına ça 1~1 • 

mi Harpten sonra akted'I . \\. .JJ l ı.mıs ~ ~ 
o an muahedelerin tatbikini v; d ı 

"933 - 934 senesi Jiğ maçla - ken ihya edildiğini ve bu hareke
rına baılarken biz mıntakaya tin başında ıimdiye kadar olduğu 
mensup klüpler aşağıda ya~ı!ı 1 gibi memleketimizin bir spor müeı 
esaslı dileğimizi mıntaka reısı, (J>c, .. m, ıı ınrı 1111yıfada) ~e. vamını temin etmekti . Bu Bugün geleceği yazılan Yugos- / mabahçe sa~a~ına ~isaf.~r e i e -

tb 1 k k kvya kr~ı Aleksandr Hz. nin cekle~ şehrımızde ~r gun kak· -~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
ı ı ar a üçü itilaf devletleri bu H d b 
ınuahedelerin tadilini istiyen Al - şehrimize muvasalatı bir gün teah· caklardir. . ı•n· en urg çekı•ıı•yor 
illa hür etmis.tir. Buna sebep Alek- Aleksandr Hz. mütenekkıren 
d nya, Avusturya ve Macaristan · ya 

eyJ ti sandr Hazretlerı"nı"n Varnada seyahat ettikleri için merasım -e erine karşı F ransamn hi • 
lllay · Bulgar kralı Hazretleriyle dün pılmıyacak, Reisicümhur Hazret : 
V •• eaı altında hirleşmi"" bir zümre · klerı 

Ucude g r . T yapması mukarrer olan mülaka - lerinin §ereflerıne verece 
Uk e ırmı§ oluyorla.rdı . tın bugüne bırakılmasıdır. ziyafet te hususi mahiyette ola .. 

· · zamanlarda üç devletin ha- kt 
rıcıye nazır} Yugoslavya kralı hazretleri ya - ca ır. 

zaman Yapıl:~ ~~~ksındl a zkaman rın sabah Yugoslavya bandıralı Varna mUllkatı 
itila f züınresininmu.~ at akr . ü;ük Dubrovnik torpidosiyle lstanbu- Varna, 2 (Husuıi) - Yugosl~v 
ti . .. ·· t ınuştere sıyase- la gelmi"" bulunacaktır. Büyük ya kralı Alekıandr Hazretlerinın nı yuru ıne<Ye kaf 1. d S' 

f k b 
1 ge ıyor u • misafir Karadeniz boğazında Ya· Varnaya muvasalatı bir gün son· 

a at geçen sene ınerkez·ı Av - f d k 1 t B ·· buraya gel-vuz ve torpidolarımız tara ın an raya a mış ır. ugun 
rupanın vaziyetinde k l . D 1 <Onamı ı ıncı .. ydada) 
d ... 'ki' vu ua ge en kar§ılanacak, Kral Hazretlerı o 
egışı ık muahedeleri t d"l ' --=----_:_------------------:-re n a ı ı ce· l . 

.. Ya?ını kuvvetlendirdi. Bunun Atletlerimizin Atinadaki Muvaffakıyet en 
Uzerıne Rorn y 
Ç anya, ugoslavya ve 
ekoılovakya hüku" m ti . 1 e erı ara a .. 

rında mecut olan ittifak d h 
k b. ı a a aı-

ı ır t ·k· . eırı 1 mesai uauliyle takv·-
vıye et .. 1.• ı 

mege uzum gördü) Ü 
devlet harici aiyasetler. . er:. ç 

ını nıu§te • 
Mehrnet Ası~ 

(De,.·anıı ' Urı U 
c 9aYtfacla) 

~LUR MU YA? 
&ı~·rlsefaln, (Akay) olur olrrı 

az, ilk 151 
'apur bnC".alanna, 7.1'\ kıılı; bl r bo·· U 

_..a" rmek 
göze ı:lrkln görünr n bir for11 ~·apm:ık oldu. ' 

Bir ı:ırpıda çıkıın bu zevkslı; 111 nihayet 

bozuıuyonnuş. Almy lılare!ll ba<'ıılarını 
l enfden boyıJ or. ı\kay ldn:-esindc ne Zllnııın 
büyıe hıwnya masmf cdildiğfol görsek, hara

be lıaJinıJe olan kiiprilnün Kadıköy - Hay • 

t.'lıata iskele hlc Bargıı:ıın ı:ökmek Ü.Zf!ra 
oı..,. • " 
U 11keleııl gelir \ 'r. idarenin, mU!ııtahdemtn 
ct"llertnt zorlukla ,·rrdlğlnl diişünürllı.L 

Atlnadakl milaabakaların ilk güntiııde gillle atma ve yOk•ek atlamada 
bl 1 cllltl nz metrede de lklaclllil kazanclıkımızı din haber verml9tlk. 
Y:a~ taf;.Jb ve Atlaadan gelen realmlerl Spor aayıfamıada bulacak• 

.. aız. Re•mlmtz, Atletlerlm.bt AtJnada meçhul asker Abldeahıin 
lalacl• aösterlyor 

Yerine Alman imparatorluk reisi 
unvanile meşhur Goering geliyor 
Berlin, 2 (A. tenin söylediğine göre M. Goering 

A.) - Cümhur olacaktır. 

rem Hinden· Berlin, 2 (A.A.) - Doğumu 
burgun siyasi nun 86 ıncı yıl dönümünü ıarki 
hayattan çekile Prusyada Neudeckdeki malikine-
ceği zannedili- sinde bugün kutlulamakta olan 
yor. Bu hu· cümhur reisi von Hinderburg için 
ıuıta ve yeri- milliyetçi sosyalist milis efradı iltı 
ne kimin ge· Çelik miğferliler teşkilatı ve muh-
Jeceği hakkın- telif cemiyetler von Hindenbur-
da birçok şayi- gun ~ere fi ne bu gece bir fener ala-
alar vardır. · yı yapacaklardır. 

Bu arada mil / 
li sosyalist ma - M. Cioering Ciü~eşte yanma meselesi 
hafili ile müna - -
sebetleri var gibi görünen (Behe · , 
mia) isimli Çek gazetesinin teyit t ıf 
ettiğine göre Hindenburg, im para \"I 1 

torluk reisicümhurluğunun yerine ~ 

imparatorluk reisini ikame etmek 
için. bir proje hazırlamaktadır. 

Yalnız imparator reisinin bü

yük faşist meclisine benzer bir 

meclisi olacaktır. Ve azalarını 

bizzat imparator reisi seçecektir. 

Bu meclisin fili reisi İmpara

torluğun ikinci şahsiyeti, ve gaze- Kara köpek beyaz köpete - Yala., 
•ea bu sene plAJa SltmeclJD ... ? 
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mesi beklenilen Aleksandr Hz. 
ancak yarın (salı günü) gelecek
tir. Yugoslav kralı hazretleri şim
di Romanya kralı Hz. ile birlikte 
Romanyada Balçıkla Karol Hz. -
nin anneıi kraliçe Mari Hz. nin 
(Şen Yuva) köşkünde bulun .. 
maktadırlar. Maiyetlerindeki 
zevattan M. Dimitroviçin telefon· 
la hana verdiği malumata göre 
yarrn (bugün) oradan hareket e • 
derek saat on beşle Varnaya vasıl 
olacsıklardır. 

Bulgar kral: Boris ve kraliçe 
Ciyovanna Hazretleri şimdi Var
nada bulunmaktadırlar. Yu
gosla·ıya kralının kar~ılanmaııı 

için hazırlıklara baslanmıştır. Bu 
merasimde bulunmak i.izere Bul • 
gar harbiye nazırı ceneral Küsef 
bugün Varnaya gelmil}tir, Alek • 
sandr Hazretleri Bulgar kralı Bo
risin Vnrnadaki Efıkinograt sa -
rayına yaklaştığı zaman atılacak 
21 topla selamlanacaktır. 

Yugoslavya Kralı Hz. Vnrnade. 
dört, beş saat kadar kalacaklar , 
geldikleri günün akşamı saat on 
dokuzda Dubrovnik torpidosiyle 
İstanbula hareket edecekler car -, -
şamba sabahı lstanhuldn olacak -
]ardır. 

Bulgar ajans1nın tebliği 

Sofya, 2 (A.A.) - Yugoslavya 
hükümdarlarının Bulgar hüküm • 
darlarına Varna civarında Ef ski
nogrı:ıd sarayında yapacakları zi· 
yaret hakkında Bulgar ajansı şu • 
nu bildirmeğe mezundur ki, mev
zuu bahis mülakat hususi ve şah _ 
si mahiyette olacak ve alakadar 
hariciye nazırları bu mülakatta 
hazır bulunmıyacaklardır. 

Ziyaretin siyasi ehemmiyeti 
Viyana, 2 (Hususi) - Neue 

Freie Presse gazetesinin Bükre~
ten aldığı malumata göre, Ro -
manya siyasi mahafili Yugoslavya 
kralı Hz. ile Türlciye Reisicümhu
ru Hz. arasında vuku bulacak mü 
likat11; bir Balkan Lokarnosıı ve
ya Karadeniz devletleri misakı 
akti etrafında ileride yapılacak 
müzakerelerin bir hazırlığı gözü 
ile bakmaktadırlar. 

Bu müzakerelerde Türk - Yu
nan dostluk miıakı bir hareket 
noktası teşkil edecektir. Müzake
relere Romanya hariciye nazırı 
M. Titülesko teşrinievvelin onun -
da Ankarada devam edecek, lakin 
Balkan Lokarnosu hakkında son 
karar Sofyada verilecektir. 

Bu ıebeple Romanya gazeteleri 
Bulgaristana karşı şimdi takip et· 
mekte olduğu siyasetin mahzuru -
nu göstermeğe ve Bulgaristanı 

küçük itilafa yaklaştırmağa çalış
maktadırlar. 

"Winer Neuste Nachrichten,, 
gazetesiııe Budapeşteden gelen 
bir telgrafta, Bulgaristan ve Yu .. 
goslavya krallarının bir kaç defa 
görüşmelerinin Bulgarsitan ve Yu 
goslav~a münasebatmm düzelme· 
sini intaç edebileceği bildirilmek
tedir. 

Ayni gazete, Yugoslavya kralı· 
nın Türkiye Reisicümhuru Hz. ne 
yapacağı ziyaretin büyük bir si -
y~ıi eheıruniyeti olduğunu işaret 
etmektedir:-'Yugoslavya kralı İs .. 

tanbuldan ay;ıldıktan sonra Kor
foda Yunan Başvekil vekili ve 

arbiye nazırı M. Kondilisle gö -
"tecektir. Avusturya gazetesi ya 
ısına §öyle nihayet veriyor: 
"Bütün bu faaliyettPn elde edi

en intiba, Balkanların ve Yakın 

F ransa ordusunu indirecek 
Eğer Almanya silahların azalması hakkındaki teklifleri 

kabul ederse askerlik müddetini .de 6 veya 8 aya indiriyor 
Paris, 2 (A.A.) - Echo de 1 için yapılan abidenin kü~adı mü· dostluğundaki sağla.mlığın bu su. 

Parisin istihbar~t~na göre ~· Si • nasebetiyle Beanvaisde dün cere - ret"e Cenevrede kuvvet ~ulmuş ~l
mon Alman harıcıye nazırı ıle yap yan eden merasimi mevzuu bah . masma beyanı memnunıyet etmış-
tığı son mülakatla e~er Almanya d k b . . b' 1 ·ı· ı lerdir. lki hükumet reisi arasında "' se ere u merasımın ır ngı ız . _. . 
silah bırz:.lumı hakkındaki F ran - F d l _ h.. • k hıç degılse elde edılecek gaye hak 

. . . . - ransız ost ugu teza urı ~e - ı d . . 
sız - İngıhz - Alman teklıflerı· . . · ~ ~ .un a tam hır noktaı nazar muta· 
ni kabul edecek o:ursa, Fransa lını almış olmasına rag.men mez- bakati olduğu anla§ılmı!tır. 1ngil. 

b d h b . kur merasime siyasi bir mahiyet terenin Parı"s sefı'r1• M. Tyrell ı"n. nın tecrü e devresi a a ılme-
den evel ordu mevcutlarını 200 vererek gösterilmesinin doğru ola tibalarmı hulasa ederek demi~tir 
bin ki~i ve bir senelik askerlik mıyacağmı yazmaktadırlar. Bu -ı ki: 

nunla beraber Journal gazetesine İki hükumet reisi çok samımı müddetinin de 6 veya 8 aya indi · 
receğini söylemi~tir. M. Simon göre Fransız ve !ngiliz hükumet ve fayda'ı uoktai nazar teatisinde 
bu vadi M. Daladier ve M. Paul reis'eri silah bırakımı hakkında bulunmuşlardır. Makul iki ıahsi

yete de ancak bu yaratırdı. 
Boncourdan Paris mülakatları es-
nasında almıştır. 

Almanyanın karşısında 

ingiliz - Fransız dostluğu 

Diğer taraftan Malin gazetesi -
nin hususi .muhabiri, bu samimi 

Macdonald tezahürat münasebetiyle iki hüku. 
kendi hariciye nazırlarından aldık met reisinin noktai nazarları ara . 

naktai nazarlarını teati etmek için 
fırsat bulmuşlardır. 

M. Dalndier ile 

Pa1·is, 2 (A.A.) - Gazeteler, lan malumatın yekdiğerine muta-
R. 101 balonu felaketinde ö'enleri bık olduğundan Fransız - İngiliz 

Tütün şirketi Balkan bankası 

Layiha hazırlandı. Şirketin Yakında Yunan hükume-
sermayesi birmilyon olacak tile müzakerelere 

ANKARA, 2 (Hususi) _ başlanacak 
işlenmiş tütünlerimizin hariç pi -
yasalara sürümünü arttırmak çare 
ve tedbirleri etrafında hazırla .. 
nan kanun layihası hakkında ve
kaletler mütalealarını bildirmiş • 
ler, layiha Vekiller Heyetine sev
kedilmiştir. 

Bu işle meşgul olmak üzere bu 
kanun mucibince teşkil edilecek 
şil'ketin sermayesi bir milyon lira 
olacak, Maliye Vekaleti ~irkete 
bankalar nezdinde bir milyon li
ralık kredi açabilecektir. Şir .. 
ket sermayesinin yüzde altmışı 

hazinenin olacaktır. 
Bu husustaki lüyiha Büyük Mil· 

let Medisinde müstaceliyet kay · 
dile müzakere edilecek, kanun 
neşri tarihinden muteber olacak -
tır. Kanun için bir de talimat • 
name hazırlanacaktır. 

AN KARA, 2 (Hususi) -
Türk ve Yunan milli bankalarının 
iştirakiyle teşkili mevzuu bahso
lan "Balkan Bankası,, hakkında 

yakında hüku:netimizle Yunan hü 
kumeli arasında görüşmelere ha§· 
lanacaktır. Banka, Balkan iktısa
diyatına hizmet etmeğ~ çalııacak
tır. 

Şark ve Garp vilayetleri
mizde alınacak tedbirler 

ANKARA, 2 (Hususi) -
Hudut ve gümrük kıtalarınm şark 
ve cenup vilayetlerimizde kaçak .. 
çılığa karşı birlikte çalışmaları 

ve valilerin lazım gelen yardımda 
bulunmaları hakkında evvelce 
hazırlanmış oolan layihadaki ha -
zı ahkamın yeni bir şekle sokul • 
ması etrafında Gümrük ve lnhi -

sında yeni bir mukarenet hasıl ol
duğunu yazmaktadır. 

Ka çakcılığa karşı 

YunanistanJa müşterek 
tedbirler alınacak 

ANKARA, 2 (Hususi) -
Akdeniz sahillerindeki kaçakçılı

ğın müşterek tedbirlerle ortadan 
kaldırılması mevzuu üzerinde Yu· 
nan hükumetiyle hükumetimiz a

rasında yapılmasına karar veril · 
miş olan aörütmeler tehir edilıni!" 
tir. Yunan gümrükleri umum mü· 

1 • ' • 

düriyle Yunan gümrük mütehassı! 
farında mürekkep heyet önümüz · 
deki ay içerisinde Ankaraya gele· 
cekler, çalı~mıya başlanılacak-
tır. 

Üniversite için getirilecek 
ecneci profesörler 

ANKARA, 2 (Huıusi) -
İstanbul Üniversitesi için ~imdiye 
kadar 22 ecnebi profesörle muka
vele yapılmıştır. Üniversiteye 
alınacak ecnebi profesörler otuz 
beşi bulacaktır. 

T · h · sarlar vekaletiyle Dahiliye Veka • 
emyız ma kemesı Jeti arasında görüşülmektedir. Fuat Bey orta tedrisat 

raportörlüğü Layiha yakında meclise verile~ek- müdürlüğünden ayrıldı 
AN K ARA, 2 (Hususi) - tir. A N KAR A, 2 (Hususi) -

70 lira maaşlı temyiz mahkeme - Orta tedrisat umum müdürü Fu .. 
si raportörlüğüne müddeiumumi Yeni kambiyo kararnamesi at Bey Kabalaş erkek lisesinde 

baş muavinlerinden Mahmul Bey ANKARA, 2 (Hususi) _ bir vazife almı~ umum müdürlük· 

tayin edilmiştir · Maliye vekaleti yeni bir kambiyo ten ayrılmıştır. 

Sir corç Klark ···································· '° 
Eski lngilizelçisiniı 
giderken beyana\no1 

lu 

"Türkiyeyi kuvvetli bir ha~nd 
getirmek için gösterile"· 
feragati netse hayranım,,i>o\a 

Bıitksel sefirliğine tHyin erlih tu~ 
eski İngiltere elçisi Siı· Corç Kl:ıı"a 1

. 

memleketimizden ayrılırken intar fı 
baları etrafında şu beyanatta b irler 
lunınuştur: :ları 

" Y d' k ld ~ .. ı:ek - e 1 sene a 131m guı 

memleketinizden biiyük bir teesl~es 
sür le ayrı' ıyorum. Çümhuriyetiılrlç 

telkin ettiği sıhhntli ve sağlam fiJ ıat 
kirlerin inti§ar ettiği Ankarant üç 

ve Boğaziçinde ve Marmarada ).,U! 

~adığım latif anların unutul.mı 

hatırasını daima saklıyacağım. ab 
Büyük Gazinizle İsmet Pa~ 

I Iazrellc:-inin akilane siyasetleri 
nin ve kıymetli hariciye vekiliniiktı 
Tevfik Rüştü Beyin yardımiy'e bıieaae 
tün faaliyetimi iki memleket aratarı 
sında esasen mevcut olnn dostnn'Sana 
münasebatın inkifafına hasrettiJ11ıı0 
Ve sevinçle görüyorum, ki Türl<İr ipti 
ye ve İngiltereyi bağlıyan dost,mıt 
luk, itimat, kar~ılıklı hürmet rab .idai 
taları gittikçe sıkla~makta<lır. adan 

Memleketinizi, Gazinin idare• ıa ith 
altında, yeni ve sağlam bir hayat"udde 
başlarken gördüm. Meydana ge1 

. ı p d h . nra, 
mc:sı ımet a~anm e ası sayes11' . b' 
de olan müvazenelj ve ilerisini gö·nı 1 

ren bir iktmuH siatemin tatbi1'k bu 
mevkiine getirildiğmj gördüm. Veldde 
Türkiyeyi kuvvetli bir hale getir-Z ol 
mek, iktısadi istiklalinı temın 't:t' miıt 
mek için her taraftan gösteriler\ Bu 
ferag;,.ti fenis ve disipline hayran 1 üz 

oldum. tidai 
r~?emlekett 1 h r ttırlti akdi' ,il ni 

• ~ layrk, bir istikrar ve intizam ,,e İt ol 
hariçte da:.ma büyüyen bir nüfuz imrü 
temin ettiniz. İftihar ve gurur duy Y 
mağa hakkınız var. l ~p 

Şan'ı ismi bütün dünyaya ya-
0 

.aJ, 
yılan büyük reisin iz Gazi Mustn. • :r~yl~ 
fa Kemal Hazretlerinin hakkım , ınncı 
da göstermekle bana ~eref vermişe gü 
oldukları muhabbet hatıralarını ıtidai 
minnettarlıkla götürüyorum. Ayni u sen 
zamanda hariciye vekili Tevfik kl~·i 

~ . 
Rüttü Bey ve arkadaşlariyle uzun ••11\ı 

:zaman beraber ç.alıımamıza ait " S 
hatıralar da benim için kıymı;tli· 
dir. Resmi ve hususi muhit' erde ""i 
tanıştığım Türklerle olan kıymetli Bu 
dostlukları daima kalbimde ,saklı· j Hm 
yacağım. ilmi, 

Buradan ayrılırken memleketi· ipek,, 
nizin refahı ve saadeti için en sa - •edıu 
mimi temennilerde bulunuyorum. rildi. 

Rej 

Şaı·km mevcut miişkiilleri kal<ln·- kararnamesi hazırlamaktadır. Su
mak için milletler cemiyeti ve günkü ihtiyaca göre hazırlanmak 
garp devletleri. haricinde toşeb . ta olan bu kararname eski karar• 
büslere girişmiş ol<lukları nıerke- namelerde mevzuu bahsolmıyan 

Şark demiryolları da 
bayramda tenzilat yapacak 

Sovyetler lstanbulda Ankara, 2 (A.A.) _ Onuncu itd' 
sergi açacaklar cümhuriyet bayramı kutlulama •inde 

zindeclir.,, bazı hususlarda kambiyo müdür· 
Asker Kral ~ahşıyor lüklerince icrası lazım gelen tet -

11ır t t · · B l t 1 kik ve mürakabe işini temin ede-
.ı.na en gaze esının e gra mu- k . 

habiı'i "Asker kral çalışıyor,, baş- 1 ce tır. 
lığını taşıyan bir makalede ~öyl~ 1 
yazıyor: 

"Küçük itilaf hariciye nazırları 
Sinayada büyük bir konferans 
halinde toplandılar. Son görüşme
denberi ne kadar değİ§ikler ! .. 
Dörtler misakı, Rusya ve Fransa 
münasebatı, M. Dülfosun müca .. 
delesi. Diğer taraftan Balkan • 
larda Bulgaristanın vaziyeti ... 
Romanya - Yugoslavya itilafı ve 
Türk - Yunan miıakı ile çevril • 
miş olan Bulgaristan küçük itila -
fa yaklaşmak teıebbüslerinde bu
lunuyor. Belgradın şimdi Tuna ve 
Avrupa siyasetinde bir mihver 
haline geldiği anlaşılıyor. 

Maliye vekili ayın on 
beşinde geliyor 

AN KARA, 2 (Hususi) -
Avrupada bulunan Maliye Yeki • 
ki Mustafa Abdülhalik Bey ayın 
on beşine doğru Ankaraya gele -
cektir. Operasyon yapılan gözü 
iyileşmif, muvaffakıyetle yapı • 
lan bu operasyon neticesinde, gö
zü eskisinden daha kuvvetli gör -
meğe haf lamı§tır. 

uıı11nıınııı1ııuıııt1ıııııı1111aııuııııııı1111ııııuıııııııııı1111ııııııtııııı11i11ı 

29 Teşrinievvel Cumhuriyet 
Bayramı Verem Mücadele 
Cemiyetinin Rozet t evz! 

Ciünüdür. 

Moskova, 2 (A.A.) - Sovyet yüksek komisyonu reisliğinden: be, 
Rusya ticaret odası, Türkiye ve : Onuncu cümhuriyet bayramı ~•1\1 
Civar memleketler ticaret ve sana günlerinde yo 'cu tarifelerinde ten- 1, M 
yi mahafiline Sovyet ittihadı ile zilat yapılması için yüksek kc.miı· ll'.!ti 
ticari temaslar kabiliyetlerini ve yonun ricasına Şark demiryolları Va 
imkan1armı da göstermek için İs· da kabul cevabı vermiş ve yüksek ~eç 
tanbulda daimi bir sergi yapmağa komisyon hunlara tefekkür etmiş- İ bir 
çalışmaktadır. tir. 

Sergide Sovyet mallarından bir 

çok nü.muneler ve Sovyet harici İtalyanın verdiği 
ticaretine ait vesikalar gösterile
cektir. 

Sandık i._in de ~ocuk cesedi 
Zonguldaktan Kokaksu taraf -

larında şoıe tamiratı yapan ame • 
le toprak yığıntıları arasına gö -

Cenevre, 2 (A.A.) - Milletler 
cemiyetinin dünkü top'antmndıt. 

birçok hatipler, muhtelif hüku
metlerin milletler cemiyetinde göı 
lerdikleri faaliyeti misaller getire
rek anlatmıtlardır. 

mülmüf bir sandık bulmuştur. Tuna havzasındaki iktııadi va· 
Sandık açıldığı zaman içinde 6 ziyetin düzeltilmesi hakkındaki 

aylık bir çocuk nafi bulunduğu gö l halyan muhtırası çok bi.iyük bit 
riilmüşlür. tesir ve kuvvetli bir alaka uyaP' 

Zabıta. tahkikatına başlamıştır. dırmıflır. 
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1 Devlet ve Meclıs i Ts~ K Y..!.m~ 
Bir eve yapılan baskıı 
Mahkemede üç suçlunun tevkifi~ 

karar verildi, şahitler dinlendi 
ı,t.., Dil, lllfi llU ll !in 17 lilllllllll. HllllllCllliHilfüHBJllftHllilljjHlln811 Muharriri: Celil Nuri Ull!IUH!li:' 12 ~;~ca~:~ir 13 

4 Ce~:v:~ir 
Bu tabii ıebeplerden ba9ka, / Makaadımız bir etnoğrafya fas C:iın doıusu ~.~9 

l:',19 
601 

ıun'i, ıiyaıi ve hatta iktisadi ıe • lı yazmak değildir. Sadedimiz dev c;ün 1 atışı 
:-ııhah namazı 

bepler de milletin te,ekkülüne ıa- let ve mecliıtir, meclislerdir. o~ıc namazı 
4,17 

17.46 
4.1:' Şile civarındaki köylerden bi

rinde bir eve bir gece baakın yap· 
maktan ıuçlu Arif, Süleyman ve 
Salibin muhakemelerine Clün İs -

!erinin suçun sübutuna ynr1' 
yacağını ıöyliycrek, mahlf 
ce tevkif isteği hakkında b 
rar verilmeden önce müdaf 
bitlerinin dinlenilmeleri islt 
bulunmuştur. 

l.',OJ 

ik olmuttur. Mesela bir kııım Daha ıonra uzun boylu mütale - lindı namazı 

ı d .'\li:şam nanıaıı 

11'.~0 

IZ.02 
15.17 

19.'21 
4.~ı 

ı r. l6 
ı!l.17 

·UJ 

F ranıız, Alman ve İtalyanlar s .. alar yürüteceğiz. Fakat şim iden ı \ aısı n~maıı 
viçrede; bir k11ım Flaman, Wal - söyliyelim ki hukuk ilmine göre ımsal: 
lon ve Franıızlar Belçika.da, doi - "devlet,, alelade tarife göre "mil- 'ılın ı:cçcn ı:linlcrı ~:-ti ~77 j tanbul ağır ceza mahkemesinde 

Yılın ~alan.. 93 92 _J devam olunmustur. 
rudan doğruya bir millet tetkil et- }etin hukuki ifadesidir.,, L----------- >' 

melerini dilemiılerdir. Devletin hukuk kitaplarında HAVA _ 'l·ı-~ilköy askeri rasat mPr • Bazı ıahitler dinlenildikten ıon Reiı Nsret, aza Asım' 
Harp denilen amil de milliyetin hayli mazbut tarifelerini görüyo - ı.t1.1ndrn H'riıen maıamata r;örf' bugün ha\8 ra, müddeiumumi Ahmet Muhlis hir Beyler müzakereye çe~ 

takarrüründe bir rol oynuyor. ru:ı. Fakat bütün bu tarifler, mil" buhıthı \e !uılalı surette ~atmurlu olacak - Bey, ıuçun asayite mÜeHir olma- ler, neticede ıuçlular haki 
• • • let kelimesi tarif edilemediği için tır · aı itibariyle, suçluların mevkuf ıözler birlikte olarak tevkif 

1793 Franıız beyannemesi na.tamamdır. Doğru, yanlı§ §Öyle Diinkıı !lı<'aklık rn fMlıı 18
' t'n u D olarak muhakemelerini istemiıtir. rı verildiği bildirilmiştir. 

ıııuıtlJ:rat, ha' 11 tu~ iJ,ı 766 milimetre~ dl. M h k 
Milllyet mefhumunu celi çizgi .. tasavvur ediliyor: Bir millet var. Suçluların vekili, bu iıteğe iti- u a eme, ::uçluların s• 

lede çizen 1795 Fran11z hukuk be Bu millet hükmi bir ,ahıiyet teı - 1 raz etmit, müekkillerinin bu işi larının sorulması ve müdafsl 
ya-:lnamesidir. Nazari olmak üze - kil ediyor. Buna iıe hukuk dilinde .......:...:;..;;.;.-==R==A==D==Y=~Q=====~ yaptıkları anlaıılmadıiını, onla- hitlerinin dinlenilmesi için t 
re. bu beyanname, bir ıaheserdir. devlet derler. rın baskın yaptığını gören tahit • teşrinisaniye bırakılmıştır. 

Bugün 
'"'na göre her millet müstakil • ,,. • lf ler bulunmadığını ileri ıürmüı, Dün mahkemede dinlenile 

1 S l ' A N B U L -; } I d k d } k k J . 
( 

Bir milletin kemmiyeti, araz111 .... 
her ne olursa ôlı? o millet kendi 
mukadderatına ha.kimdir. 

Bir milletin hakimiyetine sata .. 

tılma~. 
Pler millet, kendi devlet tarzını 

ihtiyar etmekte hürdür. 

Bir milletin diğer milletlerin 
idaresine karıımağa hakkı yok .. 
tur. 

Bir milletin hürriyetine vukubu 
lan tecavüz, bütün milletlerin hür
riyetlerine taarruzdur. 

Pek güzel prenıipler ! Li.kin hah 
ae mevzu olan milletin tarifi yok. 
Sonra Fransız inkılabının ileriye 
ıürdüğü bu ideali, inkılabın so -
nunda o mil!ein baıına geçen Na
;,1eon derhal nakzetmi,tir. 

Ondan ıonra Almanya, İtalya 
'doğdu. Cenubi Amerika ve Bal .. 
kan milliyetleri lıpanya, Portuıal 
ve Osmanlı devletlerinden ayrıl -
cfılar. 

19 uncu aıırda milliyet fikrinin 
l(aiıir tek.amülünü anlamak tari
~ aitti~ s;dedimiz iıe bu tarihin 
hiki.yeıi değil, milliyet fikrinin 
bir ta.rife sığıp sığmadığı idi. 

Milletler haricinde 
Milliyet, umumi tarihte bir ce -

reyandır. Buna zıt ve nakız cere • 
ya~lar da, ayni tekamül ıaf haaın-

Örfe ve kanunlara göre milliyet 
Kanunlarımıza, hukuki mevzu -

atımıza ıöre Türk kimdir? 
Kanun bir tarafta bırakılmak Ü· 

zere, örfen, bizde kime Türk der -
ler? 
Şu iki ıuale cevap vermek ko -

laydır. T eıkili.tı esasiye kanunu • 
nun 88 inci maddesine bakalım: 

''Türkiye ahaliıine din ve ırk 
farkı olmaksızın vatandaşlık iti -
barile (Türk) ıtlak olunur.,, 

Bu fıkradaki "vatandatlık iti -
barile,, kaydına dikkat buyuru .. 
nuz. Yani (resmi Türk) ile (ırki 

Türk) zımnen ayrılıyor. 

İmdi 1ıtanbulda Kurtulut ma -
hallesi ahalisinden Kosti, Balatlı 

Miton ve Pangaltılı Artin Türk -
türler; buna mukabil Kırımlı Müç 
teba, Bakülü Ali, Rodoslu Kadri 
ve aaire vatandatlık itibarile Türk 
deiildirler. "Vatanda.ılık itibari • 
le,, demekle. kanun, fU son maku
lenin ırkan Türk olduklarını zım
nen raddetmiyor. 

Yani buradaki türklük resmi 
Türklüktür; amme hukuku noktai 
nazarından olan re11orti11ant'lık • 
hr. Bu itibar ile bir Türkün Türk
çe bilmemeıi de mümkündür. 

Örfe ielelim: Örf en Türk, ka
nunen Türkten azıcık ayrılır iddi
asında bulunursak belki yanlıtı -
mız büyük olmaz. 

Sultanahmette mukim Rodos -
dr., nazara çarpıyor. lu Ahmet Bey ltalyan tabiiyetini 

Meıeli., Hindistanda milliyet te kabul etmemittir; resmen Türk .. 
ıeçkül edemiyor. Muhterem Hint tür; hatti. devlet memurudur, meb 
t~frl, üstadı, Rabindranath Ta· ustur, millet vekilidir. Li.kin bu 
gore: -Biz Hintliler aııla bir mil- zatın k~rdeti Mehmet Bey Rodos
let değiliz; diyor ve bu fikri nef"' ta tüccardır. Ara ııra lstanbula 
yediyor. gelir. Ahmet Beyden Mehmet Be-

Hindiıtanda halk, tabakalara yi ayırmak kabil midir? Mahalle 
(Cute) ayrılmıthr. Bir tabaka - ahaliıinin aklına, bu iki karde!İn 
da.tı diğerine ıeçilemez. Bir fert, ayrı ayrı milletlere mensup olduk 
tabakasının içinde doimaja, yafa. ları celmez. 
mağa, 'ölmeğe mahkUnıdur. Diğer Kezalik aslen Şamlı Hasan Bey, 
a~ağı tabakalar kendisi için neciı- aılen ltkodralı Hüseyin Bey çok • 
tir! tanberi memleketlerini terketmiş-

İm.di, öyle bir alemde milliyet lerdir. Bunların dillerinde bir pü -
güç hazmolunur bir mefhumdur. rüz yok. Kendileri Şamlı ve l~kod
Ta.aarruf hakkına, mülkiyete İman ralı olmıyan hanımlarla evlenmiş

etmiyenler, yani ıoayaliıtlerle ko- ler. Çocukları Üıküdarda, Betik -
miıiniıtler için milliyet makbul bir ta9ta doimuttur. Mahalleli bunla. 
mefhum olmaktan uzaktır. Bu iki ra yabancı demez. 
mnlek beyüelmileldir. Hatta un.. Fak•t her nasılsa Beyoğlunda 
vanlıırı da öyledir. Alelade soıya- kalmıJ, arapça. dilini ve katolik 
liıtler _ikinci, komüniıtler üçüncü me7.hebini muhafaza etmi,, Türk 
internationale denilen kümelere vatanda!ı Hanna Efendiye mahal 
mensupturlar. lenin hıriıtiyan, Arap diye bakma 

Roma kilisesi de milliyetlerin sın"' mani olmak güçtür. 1 

üstünde ~eme~ hem~n umumi ve Reımi tabiiyet ve örfi milliyet I 
beynelm1l:I hır camı~drr ve unut· ı gülünç bir şahada tebarüz edebi .. 
mıyahm kı yarım mılyara yakın lir; meseli trende ıidiyoruz. Bir 
insan bu kıbleye müteveccihtir. ecnebi hududa gelmiıiz:. Rum ce-

"" "" ~ maatinden bir Türk var. Türkçe 
Şu..,sayıfalarımızda milleti tarif- meramını ifade edemiyor. Karıı • 

ten ziyade izaha muktedir oldulır-1 sına Gümülcinalı Türk cemaatin
sa •uifemizi gördük demektir. den bir Yunanlı çıkıyor. Türk: 

yalnız bazı ıahitlerin "Seslerinden Ü er en üç a ın a i i er eı 
13-18,30 <irllmofon. 18,30 - 19 ller· L 

bunlar o!duğunu anladık,, deme • masrafı istemiıler, ileride ıt 
ll'mi:ı; olanlara rransıua dr.r~. 19 - 19,U 
~lıthmıırn Jlandnn Hanım. 19,45 _ 20,30 -~~~~~~'!!!"!~!"""""~~ ............ , çıkacak taraftan C\lınmak ' 
F:ı:ılll"t Hanım. 20,so - 21.~o P.:ftal~a Ha . B Ü R s A beıine yirmi lira verilmesi J<: 
nım, Sildi r,,.y '" 11rlmda1J:ırı . .21,:JO - :?:? }a§hrılmışhr. 
Gramofon. 2Z dı-n itlb:ırt"n .\ııadolu aj:ınııı, 

boraa haberi, uat ayara • 

A!\KARA: -

12,30 - 13.30 Gramofon. 18-18.~.'I orku-

[I liıalarında yıldız i~areti olanlar üzer
ler inde 2 J ci tc~rin muamele olınlar
dır.] R:ıl.-ıımlar kapanı ~ fi)ttlarrnı ~österir. 

Küçük itilaf 
nukut (Satıf) 

tra. 18,U- 19,SO alaturka tıa7. - 19,30-ZO j ========·======= 
dans .mutılkisl. ajanı haberleri. 

1 
660, -· • Vlvıı.na 

Yeni bir gömlek dah 
değiştirecek mi? 

\IYANA: 1>18.l m . - , 13~. - • 1\ladrlı •~. - lla.'!nıakufrdnı /Jev6 

rek bir büro vasılasiyle idare 
meğe karar verdiler. Bu biı 

çin de Cencvrcde bir merkez 
cucle getirdiler. 

12,30 plAk. 13 konwr. 14,J 0-15 dıwa • 169, - • Rtrlln so, -
~24, -- • V:u~ıw.ıı 

mı. lfl,S.'I pllk. 18,Zıi kadın , ... l"rkl"k al"tıl , 1111, _ * Rudape:t .. 
!!ol,-· 
:ıo. -
~:ı. --plyann. 21,30 konıı<•r. 23,55 d11ns plllkları • 24, SO • Rukrcs 

HUDAPEŞT!:: 6~0..5 m. -

1 i,30 pl6k. 18 ~lgnn haYal:uı. 11',·\0 l<em· 

fl"ran, w~ ıarkılar. 

.2R,~0 (lfomPrOll} kttrlf'r 

hf'yrtl t11rafından lrnn•l'r. 21,30 oprrt muııl

k~f. :!S ha!>erll'r, ıonra caz ,.e çlgan haVA -

l11rr • 

RtmRE~- S9U m. -
H plAlıl11 haflr ntu•ikl. 18 orkratra knn-

tf'rl. 21.~0 konııırr. Senfoni mınlki<ıl. :!1,~:> 

milli RomPn ha\·11J11rı. Tt"ı::;anni • 

fonfk konoıl'rln i!P\'11mı • 23,10 

koro hp~·~tınln konwrl • 

VARŞO\'Aı 1412 m. -

:?%,:?O ıl'n

(Kıırmen) 

13,03 plAkla muht~llf rrvill""' ıılt °bf'• • 

f#.Jn • 16.40 hafif kon!lf'r. ıı.~s ply11no • 

U!,30 ~arkılar. St. Orujintıkl hıralrnd:.n • 

:?I V. Ork~nın bir hl • 

kA_yr~I. 21,11'1 plAk. :?3,M 

damı mu~lki"i. 

RO'.\tA: 411.1 m. -

12 konııl'r. 1 S,O;; l\onvr. lU~ plAk . 

17 kon"<'r. 

konıı!'r. :?~,40 dan!I 

plılkları. 

r\RI~: ~'!!!.:! m . 

%1 hahcrl,.r, rlM>. :?T,1.~ l'\lll~lkl. !!1 11,i ha

fif mtıııfl{I. Opt"rı>t nrn"lkftıl . ~rıh...,..t. 21 hıt • 

h<'rlr.r. 
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Muallim ve Talebe gecesi 

Bu karar tatbik cdilmeğe b 
}andıktan sonra küçük itilaf 
!etleri harice karıı tek bir dt 
manzara ve mahi.Y.etini almıf 
du. Çünkü artık bu deVlc~1 

den hiç birisi harici meselcle 
yalnız başına h:ıreket etmiyor' 

Eier evelce harici siyaset 
hazlarını Dir~cştırmiş olan bil 
devlet bu defaki Sinnya koI1 

ransında ordularını da birle~t 
mck kararını vermişlerse kil 
itilaf denilen devletler birliği 
mamen yeni bir tekle giriyor 
bu takdirde kendi mevcudiyet' 
ri için orta Avrupada adeta 
tehlike görüyor, bu tchlikt 
bertaraf edilmesi için de arnlal' 
da mevcut tesanüdü kafi buld 
yor, demektir. 

Fakat küçük itilaf devletle 
rasında milli müdafaa kuvveti 
nin birle~tirilmesi meselesi hJi 
siya:sette birlik temini kadar ~ 
lay değildir. Onun için, !' 
öyle bir kararın tatbikatına ge' 

lecekse, Sinaya konferansın 

sonra üç devletin arasında ı 

keri mütehassıslar konferans 
toplanması lazım gelecektir. 

Bununla beraber küçük it' 
devletleri arasında orduları': 
birle~tirilmcsi fili bir safhaya İ 
memiş oha bile sadece böyle 
fikrin ortaya çıkmış olmasd 
gene bir manası vardır. Bu 1' 
nada Avrupa i~lerinin her gün t 
ra:r. daha harp tehlikesine dol 
yürümekte olduğunu if!a etme' 
dir. 

Mehmet Asutl 

Pertembe gUnU saat 2,30 matinelerinden itibare" 

iPEK ve ELHAMRA 
Sinemalarında Birden 

Şınıdi~e kadar ~apıl.m Türkçe fılmlcıin en guzcU: 

Söz Bir Alla.h Bir 
'l\irk.;e .~özlü. Şarkı:ı Bü) iık film 

ı\ \rlC:t: J'aramount dünya harı:-rferİ ı yapan : 
_ Teleıon: 4118()8 SlH ı• 

ER1UGRUL MUHSiN 
Oynıyanlar : ı. Galip • Hazım • Va&fi • Melek· Şaziy• 

Haralanbos; Yunanlı: Mustafa. necll. Cahide ·Mahmut· Muammer· Semiha 

Te~kilaı, madde ss, 2 inci fıkra 

1

. Musiki: MUHLiS SABAHATTiN J 

phük~l~k~~or: ~·~-------~-------------~ıı.10.s.·.~-·o.nnu nr~ ~ 
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Zavallı bir çalgıcı D ELı•sı· 

·~ Denize Gömülen Aşk! Ken~:::::,:.1~~:raaıha. . 
-------,---~~~-=-=:------;::-:---""'.l;-7H-;-;_,-: l d dolasarak kanun çalan, o-

ııul~ 111\1~ füll1\ ıltıı m~;.,1111\:ı:lllL\ll I Yazan : Neza ıat asan , :::rb:nun v~~diği beş on para ile 
__ B_i_z_b_a_h_ç,.;;;e~y;Tı';diği-;;;i-;M zaman 1 Hayır Aysel y:ı'nız .m~i suları sev- ! hayatını temine çalışan bir ama j 
daha hir çok hamm, bey, yanla - ~iyor.mu~. O ta~ıatın yalmz ma i çalgıcı vardır: Ha.cı! j 
rmda talebeler, mektebi gezmeğe ı ılıklenne ~ş.ık d.egıl mı.. Bunlar 1 Bu Hacı, evelkı gece saat 24 te 
gidiyorlardı. da Aysel ıçın hır saadet olamaz Dola dere caddesinden geçerken 

tt Sa' ona doğru ilerlerken Oktay j mı?. Hayatta tesadüf edilen iki 1 iizeri~e fenalık gelerek tendelc -
soruyordu: ' çift y~şil gölge, belki onun bet- 1 miş ve h,.:r.en olduğu yere yuvar· 

1 - Nasıl Ayten Hanım, mektebi bahthgına çalışacak... Fakat ta· l tır. 
· · · "kl · A ı· h' b' anmış beğendiniz mi?. bıatın maı ı en yse ı ıç ır za- yerde boylu boyunca yatan za· 

- Mektebinizi ve mesle[!inizi man aldatmıyacak.. il Hacı bir kac dakika, şiddetli G·· 1 . . _ va ı , . 
her :Eaman için takdir ederdim .... oz erımı açlıgım zaman ihtiladar içinde kıvranmış ve kısa 
Oktay Bey. Şi.mdi is~. daha çok göncş Çamhcanm kurşuni gölgeli bir sUkun • devresinden sonra son 

ı• sevdirn ve daha çok takdir ctt.im.. dağları arasından doğuyordu. Gi. ve keskin bir ihtilaçla hayatına ve 
Oktay fevkalade nazik, kıbar yinmek üzere kalhtım. Hazırlan- d t . t' 

·-· . .. d k a e mış ır ... 
t bir gençti. Bütün güzellıgının u - ığım z<ıman saat se ·izi vuruyor- Gecenin geç vaktinde sokakta 

zerine yesil ...... . , .... ~·i bir tnç kurmuş du. Enin gelmişti. Onu bu sabah b' d b lu bo'-"unca yattığı-• .. - . ~ d ır a amın oy , 
er tu. O hakikt".:cn mektebı~ yega • gö::lerim en • kıskandım. O da nı ören bekçi bunun bir ölü oldu· 
e ne talebesiydi. Ona benzıyen, o· mailer giymişti. Fakat kendisine _ g .. "nce dog-ru karakola gi -

b . 1 d k d l gunu goru 
h nun boyuna erişen ır talebe da- o .rn ar yara~mış, o a ar güze - derek haber vermiş. Derhal znbı • 

ha yol~tu. leştirmi~ti ki.. Esasen Enin çır· ta memurlarile doktor vak'a yeri • 
1' Müsamere salonu yavaş yavas kin bir kız değildi. l k eneye başlamış -

'h · ·· .. • E · D l 1. ne ge ere muay . doluyor. Nı ayet sahr.enın onun- şya ar anye ağaya tes ım o· 
1 

H yene neticesınde 
ar. acının mua 

de beyaz papatya gibi gıyınmis lundu. Davetliler yavaş yavaş ge· k 
1 

k . d 
0 
.. ldügwü anlasıl -

· 'k" · • l l a p se tesın en ~ talebeler ıstı al marşını çalmağa liyor ardı. Esasen motörün a abi-
b"tladılnr. leceği kadnr iyi görüşülen bir iki mışhr. 

h ..... Müsamere, davetlilerin şid- aile çağrılmıştr. Bunların arasın-
detli alkışları arasında, fevkalade 1 ela Muvakkar da vardı. O evvela 
nıuvıtffakiyetle bitti. Davetlileri 1 gelmek istememiş, yalnız rıhtrma 
neşele;1direcek bir çok eğlence'er' kadar motörü istikbale gelip dö -
tertip edilmisti . Esaım deniz lise- necekmiş. Fakat babamın ısrarı 
sinin her köş~sincle bir yenilik, her üzerine gezintiyi kabul etmişti. 
kö§esinde bir incelik vardı. Esasen Muvakkar bize eskisi ka

Baskıncılar 
Erenköyünde kışla önü soka • 

ğında oturan Hikmet H. m evi

ne girdikleri iddia olunan Eren -
köylü Ali ve Hüseyin isminde iki 
kişi yakalanmıştır. Hikmet H. m 
iddiasına göre, bunlar evvela e " 

.~-_-..HÜ K 0 M DAR 
-74- Yazan: Niyazi Ahmet 

Selman Husrev Paşa ordusu -1 müyordu. Dışarı çıktı. Bütün ka -
nun geç kalacağını tahmin etmiş pılarda iki misli. nöbetçi bulundu· 
arkadaşları ile, Karaoğlan Zehra- 1 rulmasmı emrettı. Bu esnada Er
yı kaçırmadan bastırmak istemi~· zurum kapısından şu haber gel· 

ti ı mişti. 
. Selman doğru Abaza ordusuna ~ - Husrev Paşa or~u.su bütün 

gidecek, her şeyi söyliyecekti. At- , kapıların önüne askerını yaydı: 
Jılar bos kale kapısından gireme • Bu esnada Kara oğlan Rahım· 
diler. F~kat biraz sonra yüzlerce ile Gülinin yanına gelmişti. 
Abaza askeri tarafından sarılmış- Gü'i Kara oğlanı, Osmanını gö-

lardı. rünce gözlerine inanamadı. Bir 
Selman: deli gibi çılgınca Kara oğlanın 
- Paşayı göreceğiz .. Mühim bir boynuna sarıldı, hıçkırıkla ağla -

şey var .. Dedi. mağa başladı .. 

Askerlerin kumandanı: 1 Kara oğlan, vefakar Güliıini 
_Paşa, burada yoktur, siz kim bağrına bastırırken: 

siniz.. - Artık kurtulduk Güli, diyor· 
Bu esnada iki asker koşarak du. Bir daha seni yalnız bırak -

kalabalığa doğru ilerledi. Bunlar· mıyacağım .. 

dan biri kumandana yaklaştı, bir 1 - Bir yere gitmiyeceksin değil 
arkadaşlarını elleri kolları bağlı mi?. 

ve baygın bir halde bulduklarını • G't . ~· G··ıı· h P be - ı mıyecegım u , e -
söylediler. Selman: . _ raber kalacağız. 

_ Gördünüz mü, dedı. Kara og R h' 'k' ·1· · l b a ım, ı ı sevgı ıyı ya nız ı-

lan girmiş. rakarak odanın dışarısında bekli-
- Kara oğlan mı? yordu. Dışarda müthiş bir kala-
- Evet serden geçti.. balığın etrafa koşuştuğunut. gördü. 

Talebeler üzerP,.clc li.r amir gÖ · dar sık gelmiyor, hatta gözükmü
rül~a Oktay b1zi de yninız bırak- yordu. Yalnız geceleri geç vakit
rnak istemiyor, r.niimkün olduğu lere kadar onun ke.manmı işitiyor-
kadar yammızda kalıyordu.. dum. 

Beyaz papatyalar tekrar salo - Oktay, bize sular hakkında ha-

vin kapısını çalmışlar. Hikmet Ha 
nım kapıyı açarak ne istedikleri • tı. 
ni sorunca berikiler cevapverme -
den derhal kapıya yüklenmişler. 

Herkes hayretten dona kalmış-
1 

Sesler büyük bir uğultu halinde 

Kumandan ne yapacağına bir 
karar vermemişti. Abaza Mehmet 
Paşa maiyetile kalenin önünde be 

lirdi. Herkes yerlerine çekildi. 

yükseliyordu. 

Kapıdan Kara oğlanı çağırdı: 

- Kara oğlan, dedi. Dıtarda 

hazırlıklar var.. Çıkamıyacağız 

galiba .. il nun bir köşesini işğal etti1er. Son zı mallımat veriyor, yeşil gözleri 
il defa olarak rnuzika basladı. Sa. hazan ta uzaklarda dolaşıyor. Ni

lon yava§ yavaş boşalı;ordu. Ok- hayet motör göründü, yanaştı. 
tay müdürü ile beraber drş kapı - Birer ikişer binmeğe başladık. 
ya kadar geldiler. Ayrılırken ha- <lkvamı '"n 
bam müdür beye: 

- Cumo. günü luzım Ayııe- M. Heriyonun makalesi 
lin rnctörü ile ilk gezintiyi 
birlikte y~parız olmaz mı?. Dedi. 

- Emredersiniz paşam ... 

Köşkte cuma günkü gezintiye 
nit bazı hnzır'ıklr.r yapılıyordu. 
En güç, en int;c şeyler Eninle, be
nim üzcr:.,-ıe clönüyor<lu. 

Paris, 2 (A.A) - M. Heryo, bu 
gün -Agnece economique et Fi • 
nancier- d,.. Sovyet ittihadına ait 
bir makale neşretmektedir. 

Ve afallıyan kadının üzerine hü " 
cum etmişler. Bunun üzerine güç 
halle kadıncağız bu zorbaların e -

linden ktihulinuŞ ve soluğu kara -
kolda alarak şikayette bulunmuş " 
tur. 

§ Evelki gece, Sarıyerde Refik E
fendinin kahvesinde oturmakta o· 
lan Rizeli Halit isminde birinin ü -
zeri şüphe üzerine aranmış ve ~i~ 
bıçak zuhur ettiğinden kendısı 
yakalannrak bıçak musadere olun 

mu,tur. 

~------------~-
Yumurta ihracatı 

Kumandan, Paşanın önüne ka

dar giderek yerlere kadar iğildi. 
Bir kaç saattir cereyan eden hadi
seleri anlattı. Abaza: 

- Alçaklar, diye bağırdı. Siz 
burada ne yapıyorsunuz? Çabuk 
kapılar kapansın... Her taraf a -
ransın ... 

Abaza Mehmet Paşa, emri ver
dikten sonra söylenmeğe haşladı: 

- İmkan yok, diyordu. Onu 
öldürmüşlerdi. Bir yanlışlık var. 
Öbür dünyadan gelemez ya .. 

Kara oğlan kalelerin hiç taksi-

matını bilmiyordu. 

- Ne yapacağız, diye sordu. 

Rahim: 
- Siz burada bekleyiniz, ben 

dışarı gideyim. Vaziyeti anlıya -
yım, dedi .. 

Rahim, kalenin arka tarafları • 
na tenha yollardan geçerek çıkı • 
lacak yer teminine çalıştı. Müm
kün olduğu kadar az nöbetçi olan 
tarafı intihap ederek Kara oğ1anı 

oradan kaçıracaktı. Nöbetçileri Bize verilen vazifeleri munta
:o:cınıan takı.im etmiştik. En so _ 
r: • t .. d ' w .a mo or c çıt~aracar;ımız eğlen . 

Bu makalede M. Hcryo Ukray -
nayı baştan aıağı dolaştığı, hiçbir 
yerde, hatta kendisine haber veri
len Alman köylerinde bile kıtlığa 
ait bir ize tesadüf etmediğini yaz
maktadır. Açıkça görünen şey, 

diyor, şarka doğru yayı:mak 
arzusuna dayanan Hitler propa • 
gandasıdır. Hatta bu propaganda 
bugün Sovyet ittihadında Alman
yaya karşı duyı;!an ve efkara hıi • 
kim olan şiddetli asabiyetin sebe
bidir. 

Sonra maiyetlerinden birine: 1 bir baskında temizliyebilirlerdi. 
Memleketimizin en mühim ih - - Tez şeyhe haber ver ... Ken- yaklaş lığı taraf ta bir kalabalı-

raç maddelerinden biri de yumur: disini göreceğim. Dedi. ğm birikmiş olduğunu gördü .. celcr kalmrntı. 

l~l~ı· tam~amiyle bittikten sonra 
~alona çıktık. Şimdi her ikimiz 

1 e dnvetlilcri neşelendirecek eğ -
cnc<:?ler oy· . d" .. .. b 1 

d w. ' un ar uşunuyor, u • 
ur. ın:ıu-.u 1 A ~ l .. ta:,ıt ara not ediyor -duk. 

Nihayet bu l b' . s· d' h n ar 1ttı. ım ı er 
şey h~:::ırdı v · 
h" · ı arın saat on, on 
ır ar\lsıncln •"llotör rıhtımda bu -

lunncaktı, tabii <lnvctliler claha ev 
''el ç.ağrılmı~tı. 

Mahkum olanlar 
Gümrükteki sekizinci ihtisas 

mahl:emcsinde yeniden iki karar 
ver ilmiştir. 

O Eni~ geç v~kit eve .,.idiyordu. Kokain satmaktan VE: içmekten 
!l'J b h k d D 

a ;eye .::ı. ar geçirdim: maznun ve mevkufen muhakeme -
- Y~r·n ""hal · d ı·ı L B h S k' 1 •. • "'"' 1 senı avet ı er · )eri görülen eon e ar, .a ır, cc l or-e b ki . 
O - c crı:n Enin, dcdi:n. Hasan Efendiler hakkında karar 

ge::c b:l:n d h' B h b' h rnac1 · ·• cm ne en ıç uyu- verilmiş, Leon e ar ır sene ap· 
nn... Art k h 500 l' 

mai s 1 
1 Yarından sonra se Sakir dört ay apse ve ıra 

u ar..... On' b'' b b 1 ' • H 'k' h nim olu d ar uıı ütü!l c· para cezasına, asan ı ·1 ay ap 
Yor u. o ... d . 

tadır. İstanbul ticaret ve sanayı 1 Bir az sonra Abaza ile şeyh Kollarnk yanlarına gitti. İri ya 
d t l mızın ihracını . d. ~ 

o ası, yumur a arı . . karşı karşıya ı ıler. rı, baştan ayağa kadar ıilihlı bi-
fazlala"tırmak maksadı ıle tetkı • Ş h· 

~ k 'h t 1 ey · ri muhafızlar tarafından sarılmıı-kat yapmış ve bir ço ı raca ç O 
·1 Kara oğlan ölmüştür, diyo:-du.. h. : memleketler gibi yumurta arın 

ı k O bir daha kendi kalıbı ile yer yü - Benim ismim Muğravdır. Si-me.mleketimizde kurutu ara ve 
1 k zünde dolaşamaz. zinle bir alakam yok.. istediğim yahut akı ayrı, sarısı ayrı o ara 

sevkine karar vermiştir. - Pederim, görmüşler .. 
oğlan imiş .. 

Şeyh, homurdanır gjbi: 

Kara 

Ticaret odası bu hususta bütün 
yumurta tacirlerinin fikirlerini t~s 
bit etmek maksadı ile odada hır - Kayıptan gelen ilham kati· 
içtima yapacaktır. Bu içtimaa bü dir. Kara oğlanın kemikleri bi'e 
tün tacirler gelecek ve yumurta · kalmamı~aır. O, dünya yüzünde 
ların sarısını ayrı, akını ayrı sevk yaşamıyor .. 

başkadır diyordu. 

Rahim, Muğrav ismini duyunca 
ileri atıldı: 

- Muğrav siz misini2, diye sor
du .. 

- Evet .. 

Rahim muhafızlara bu adamı 
Abaza paşa, son ayiarda üst üs- serbest bırakmalarını söyledi. etmek için yapılacak tesisat görü· 

şülccekitr. 
Odanın fikrine göre, yumurta 

nakliyatı bu suretle yapıldığı tak
dirde gerek ambalaj, ve gerekse 
nakliyattan pek çok istifade edile 

le gelen ahsiliklerden müthiş su - Muhafızlar Rahime inandılar •. 
rette titizlenmişti: Rahimin, Abaza Pa,anın adamı 

- Muhterem peder, Kayıptan Muğravı bir tarafa çekerek: 

h~r vak~t doğru haber gelme~. ~~' I _ Sizin aradığınızı biliyorum. 
bazan çok sakin "'.~ı:· e gezerken 5~ ve beş yüz ı.ır.a ~ara cezasına 
zer!nde zevk Corunen sular ii- mahkum cdilmı~ crdır . 

ve nes .. d d l sacak baz d ~e ıçın e o a· • , an a co h 

dıye bagırdı. Ben gen her duşun , Fakat o, burada değildir. Dedi. 

b k memleketlerde düğümü yapar, muvaffak olur -ı - Nerededir?. 
Esasen a~ a dum. Şimdi bütün aksilikler üze-

•• bu suretle ihracat yapıldığından . d 1 S . d b - Uzakta ... 

cektir. 

galarla mücad l §an ırçın dal 
e e edecektim 

Bundzı.n daha zevkli n · . 
l. d' M t•• .. .. c olabı -
ır ı. o oru.mun uzun 

ı ı .. d 1 Zamanlar 
au ar a muca c e etmiş 

1 1 • on ara 
eıkimiş, yıpranmış, ihtiyar bir k 
tanı olacak, yahut. ... O... Eveta: 

kıvırcık kumral kirpiklerinin göl . 

~~ıi altında bir çok gençleri ken-
~.ne esir eden, aşk yara~an yesil 

&<>tler..... Evet o gö::::lerin sahibi 
R~~ bahriyeli ... 

···· Fakat neler dü~ünüyorum .... 

EŞEKKUR · . . rım e top anmıştır. enın e ö ür 
T haberdar olan Erzurumlu hır tacır d'' l ld ~ h b d' - · Muğrav, halecandan tıkanacak . .. unyac n o ugunu a er ver ıgın . . . 

Merhum pederim Nemlı z~de, de ticaret odasına mura.caat ede. l Kara oğ°tln şeytanı hortlamış.. , vazıyette ıdı. 
H d. Beyin vefatı dolayısıyle 1 rek bunun için r3sıl te:;ı~at yapıl- ı S h .. 1 k· - Kimi söyliyorsun, dedi, Ta-am ı . 1 . v . • ey , gu ere . 
büyük kederimi tesliye l.ut~ıy~e .ması lazım g-cldı·~ını svrmu!)tur. ..:.._ Haydi, dedi.. Sen git raha· j mnra sağ mıdır?. Diye bağırdı. 
tesrif etmi~ ve tetfin merasımın. e T ~-kü r tına bak.. Evhama kapıJma.. - Sağdır. O Kağızmandadır. 

~ , b'l ·· le ehıb eşe" r B' kT d 
h6zır bulunmuş o an 1 cum .. Abd " lf z Tevfik B. den al- ' Abaza paşa, hiddetle şeyhin' ır ·ı ıse e .. 

tesekku· u. eyya O k' ·· d d'' ba ve eviddaya ayrı ayrı ~ w b' kt l 80 yasını yanından çıktı.. ı - nu oraya ım gon er ı • • 
l d t'm do. dıgımız ır me up a • . . . B 

re bugün seya 1atten av e ~· k'ı olan validesine muvaffakı- Bu, şeyhı tahkır clmektı. Aba- - en ... 
ı · kA b lamadıgımdan geç n h k" "k b' h" S · 1 N' · ? layısiy e ım an u 1• b' r at "'apan operatör za pnşn. şey e en uçu ır ur· - en mı.. ıçın .• 

dT k hürmetle yet ı ır ame ıy J 1 • 'k k' . d' F k . R h' l dolayı afle.rmı ı. ıyere O h Hüsnü Bey'ere teşekkür l metsızlı len çe mır ı. a at şım- a ım an attı: 
kd. d r an ve d. .. k b' a·· .. riımi ta ım e erım. d'l kt d' ı, gözu ararmış, ır şey u~un-

(8126) Nemlizade Mithat e ı me e ır. 
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lzmirdeki acıklı tren 
kazası nasıl oldu? 

Cümhuriyet bay- Bursa valisi Abidin 
• • 

ramı ıçın B . VAKiT' b t 
Memleketin her tarafında eyJD e eyana 

iki kadınla bir çocuğun hurdahaş 
olmasına sebep olan hadise 

hararetli hazırhklar, büyük 
taklar - Marş talimleri 

Çankırı, 2 (A.A.) - Cümhuri
yet bayramını kutlulama için alın
makta olan tertibat ve hazırlıklar 
her gün ilerlemekte ve bayramın 
mükemmeliyeti için yeni yeni ka
rarlar alınmaktadır. Şehirde muh 
telif müesseseler namına 15 tak 
yapılacak her taraf tezyin ve ten
vir edilecektir. Yeni açılmakta 

olan cümhuriyet meydanında bir 
tak altına halk kürsüsü konacak 
burada üç gün müddetle halka 
konferanslar verilecektir. Halk 
Fırkası tarafından hediye edilen 
bayrakların köy:erde yerleri ve 
meydanları tesbit edilmekte ve 
buralarda birer tak yapılmak için 
her kolda tertibat alınmaktadır. 

Halk fırkasının göndereceği altı 

oklu bayraklarla halk fırkasında 

hazırlanan yazılar, levhalar her 
tarafa dağıtılacaktır. Yeni cüm -
huriyet martı ile istiklal mar§ının 
bir ağızdan söylenmeıi için halk 
evinde açılan kursta ekzersislere 
devam edilmektedir. 

Kazazedeler hastaneye nakledildikten aonra 
lzrtıirde Hilal istasyonunda fe- ne olacağını düıünmeğe bile va -

ci bir tren kazası olduğunu yaz- kit bulamadan sürüklenirlerken 
mışhk. Bu husuat& şu tafsilat katar nihayet durmuıtur. 

gelmi§tİr: 

Saat 8,20 de Hilal istasyonun -
dan Burnovaya gitmekte olan 55 
numllrah katar, önüne gelen iki 
kadınla iki çocuğu on metre kadar 
sürükliyerek, müteaddit yerlerin
den yaralamıt, ezmiı ve hurdahaş 
etmittir. 

Zavallı kazazedeler, makine ö
nünde sürüklenirken feci surette 
feryat ediyorlarilı. Çocuklardan 
birisinin bir ayağı diz kapağın .. 
dan kesilmiş, diğerleri bir mucize 
!kabilnden sadece yaralanarak kur 
tulmutlardır. 

Burnovaya 8,15 te Basmahane
den hareket eden 55 numaralı ka
tar Hilal istasyonuna yaklaşmıştı. 
O sırada Karşıyakadan lzmire gel 

mekte olan 14 numaralı ha vali 
katan da, Hilal istasyonuna gel -
mit, Aydın ve Kasaba hatlarının 

birleıtiği yerden geçerek Basma .. 
haneye yakın olan yerde durmuş
tur. Bu katarla Karşıyakadan 

ve diğer istasyonlardan gelen 
yolcular iniyorlardı. 

Ayni trende Aydın demiryolu 
kumpanyasında silici Ahmet E • 
fendinin zevcesi 23 yaşında Ha -
cer Hanımla dokuz yaşında kızı 

Latife ve yedi yaşında Şefika ile 

komfusu Tepecikte oturan kırk 

sekiz yatlarında Akıle Hanım bu .. 
lunuyorlardı. Bunlar, Tepecik
teki evlerine gitmek üzere tren • 
den inerken istasyonun sağ tara -
fına İnecekleri yerde, kolaylık ol-
sun diye, sol tarafa inmişlerdir. 

Fakat o sırada Burnova havali 
treni de istim saçarak gelmeğe 

batlayınca iki kadınla çocuklar 
ne yapacaklarını şaşırmış, inmiş 

oldukları trene binmek istemiıler

se de buna da muvaffak olama· 
mıtlar ve karşı tarafa da geçme -
mıılar ve kartı tarafa da geçeme
mitlerdir 

Makine zavallı kadın ve ço • 
cukları on metre kadar sürükle -
dikten sonra durabilmiş ve me -
murlarla halk derhal kazanın ol-

duğu yere koşmuttur. TE!kerlek • 
ler altında kesik ve kanlı bir çocuk Kayaer ide 

Kayseri, 2 (A.A.) - Onuncu ayağı ile kesik ayağından kan a -
kan sekiz yaşında zavallı bir ço- cümhuriyet bayramı hazırlıkları -
cuk ve vücudunun muhtelif yer • na devam edilmektedir. Kutlu
lerinden yaralanmıt kadınlar alın lama komiteleri her ıün toplan
mış, imdadı sıhhi otomobili geti - maktadır. Alınan kararlara göre 
rilerek yaralılar memleket haıta- her köyden atlı ve yaya köylüler 
nesine kaldırılmıthr . bayram şenliklerine iştirak etmek 

Hadise adliyeye verilmif ve üzere ıehre geleceklerdir. Hüku-
müddeiumumi muavını Übeyit met tarafından büyük bir balo ve
Bey hadise mahalline yetişmittir. rilecektir. Ankara ve İstanbul 
Makinist Hasan Fuat ve ateıçi 
Mehmet oğlu Ahmet Efendiler ne 
zaret altına alınmıılardır. 

Tahkikata göre kaza, kadın ve 
çocukların katarın inilecek yerin 
aksi istikametinde inmelerinden 
olmuştur. 

lki tren arasındaki mesafe çok 
dardır ve kaza da bu yüzden ol -
muştur. Bu yerde bir insan iki 

tren arasında kalırsa kurtulması -
na imkan yoktur. Makinistin fren, 

yaptığı da anlaşılmı~ ve bir ehli • 

vukuf heyeti tarafından katar 
müteaddit defalar -hızlı ve ya -

vaş- tahrik ettirilerek İstenilen 

yerde durdurulup durdurulamıya
cağı tetkik olunmuştur. Ehlivu
kuf, raporu bugün adliyeye veri -
lecektir. 

Hacer ve Akıle Hanımlarla 9 
yaşındaki Latife ismindeki kız 

vücutlarının muhtelif yerlerinden 

yaralıdırlar, yaralarının ölüme se· 

behiyet verecek şekilde olmadık -
ları söylenme!dedir. 

Yedi ya~mdaki Şefika İsmin .. 
deki kızcağızın sağ ayağı teker -

lekler altında kalarak kesilmiştir. 
Kızcağızın yarası ağır olduğun • 

dan kendisi baygın bir halde has
tanede yatmaktadır. 

Müessif kaza tahkikatına de -
vam edilmektedir. 

Baytar müdürü 

radyolarından istifade etmek için 
tehrin muhtelif yerlerine radyolar 
konacaktır. Her taraf elektrikle 
tenvir edilecek resmi ve hususi 
müessesat tarafından birçok tak -
lar yapılacaktır. 

Konyada 

Konka: 2 (A.A.) - Cümhuri
yetin onuncu yıl dönümünü kutlu 
lama komisyonu toplanmalarına 

devam ederek yeni yeni kararlar 
vermektedir. Komisyon bütün . 
köylere tamim göndererek bu bü
yük günün layik o~duğu ehem.mi -
yetle tesidi için hazırlıklarda bu
lunulmasını bildirmiştir. 

Antalyada 

Antalya, 2 (A.A.) - Cümhuri 
yet bayramının onuncu yıl dönümü 
hazırlıklarına faaliyetle devam e

dilmektedir. Merasime spor mey 
danında cümhuriyet ve istiklal 

marşlariyle baılanJ.caktır. Marş· 

ları halka öğretmek için kurslar 

açılmıştır. Balo ve müs2'.mereler 
tertip edilmiştir. 22 tak kurula -
caktır. Köylerde de merasim mey 

danları yapılmaktadır. Köy:er • 
den ;ehirde yapılan şenliklere iş -

tirak etmek için heyetler gelecek
tir. 

Kongaya su 
Konya, 2 (A.A.) - On üç bu

çuk kilometre mesafede bulunan 
Tutlu suyunun tehrimize getirilme 
si için tetkikatta bulunulmaktadır. 
Suyun boruları ilk bah3rda döşene 

Vilayet için yeniden 
frengi ve sıtma 

hayvanları 

yapılan yollar, 
mücadelesi, 
ıslah 

Gemlik, (Hususi) - Bursa va· 
lisi Abidin Bey, uzun günlerden -
beri vilayet içinde gezmekte, ka
saba ve kasabalıları, köy ve köy
lüleri görmekte, konuşmakta idi. 
Son gün'erdc buraya da uğramış, 

Gemlik ve etrafında her yönden 
görüıler yapmıftır. Vali Abidin 
Bey, yollar, maarif, ziraat, hay -
vancılık, ticaret, adliye sorguları
ma ıunları aöylemiştir: 

- Vilayet içinde devir ve tef
tiıle meıgulüm. Bir çok yerleri 
gördüm, vilayet halkı ile yakın -
dan görüştüm. Halkın Cümhuri -
yet prensiplerine, milli yürüyüıe 
uygun aurette hareket etmekte ol
duklarını ve büyük rehberlerinin 
gösterdikleri yolda yürümekte de
vam ettikçe daha iyi rahata, yaşa
yışa ve yükselmeğe kavutmak ka· 
naatini beslediklerini anladım. 

"Vilayetimiz mahsu atı çeıit 

çefittir. Halk, iki senedenberi ek 
tiğinden, çalı§masından çok iyi -
likler görmüş, bu sene de iktısadi 
halinden çok memnun bir hale gel 
mi9tir~ Hükumetin iktraadiyat hu

susunda sarfettiği emeklerden mü 
teıekkirdir. Cümhuriyet devrin -
de gördükleri rahatlığı, emniyet 
ve asayişi hiç bir devirde görme
diklerini söylemektedirler. 

"Gerek vilayet tarafından, ge -
rek belediyeler, gerekse köy ka -
nununa göre köy ihtiyar heyetleri 
vasıtasile yapılan maarif İ§leri, 

yol itleri, yapıcılık işleri halkta 

daha yükseğini ve çoğunu yap -
mak üzere göğüs kabartacak bir 
vaziyette yürümektedir. Bir kaç 

yerde pansiyonlu mektepler mey • 
dana getirmekteyiz. Köyler bu 
suretle birer maarif kaynağı ola
caktır. Bir pansiyon, beş altı köy 
için aynı zamanda birer mektep 

demektir. Ve tahsil derecesi iti -
bariyle köydeki üçer sınıflı mek • 
teplerden daha yüksektir. 

"Vilayet içinde sekiz yüz yedi 
kilometrelik yo:umuz vardır. Yedi 
yüz kadarı fosedir. Diğer kısmı 

ise tesviyei türab:.;·e halindedir. 
Mudanya - Bursa, Karacabey -

Bursa, Gemlik - Bursa yolunda 
otuz kilometrelik bozuk kısım mü 
teahhide verilmiştir, yapılmakta -
dır. Yeniden Bursa - İnegöl, Bur

ıa - Yenişehir yo'unda emaneten 
silindiraj yapılmaktadır. Bunlar
dan başka yedi yerde yollarda 
amelelerimiz çalışmaktadır. Köy 
lülerin köy kanununa göre açtık
ları yollar bu rakamlara dahil de
ği: dir. Ben otc.-:nobille bir çok 
yollardan geçtim. Hiç bir rahat· 
sızlığa uğramadım. Köylüler yol 
larını açmakta bugün de devam 
etmektedirler. 

"Vilayetimizde sihhat teşkilatı 
da kuvvetlidir. Bursa memleket 
hastanesi bir çok mütehassısları 
ile her türlü hasta'ıkları kabul ve 

bazı kazalarda da üç dört doktor 
vardır. Bazı kazalanmızda sıtma 

mücadelesi Orhanelinde de frengi 
mücadelesi vardır. Frengi müca
delesi vazifesinde tamamiyle mu· 
vaffak olmuştur. Sıtma mücade· 
lesi mmtakasında yalnız kinin da
ğıtılmak suretiyle şafi tedabir de
ğil, sivri sineklerin barınabilecek
leri bataklıkları da kurutmak üze
re tedbirler alınmış ve nitekim iki 
sene evvel sivri sineği bol olan 
Gemlikte açılan kanallar vasıta11 
ile bataklıklar kurutulmuş ve siv
ri sinek azalmıştır. Bir iki senelik 
çalıımadan sonra güzel Gemliğin 
sıtmadan kurtulacağı tabiidir. E -
sasen hükumetçe yaptırılmakta o
lan büyük ameliyat yakında Bur
sa ovasını da hatakhktan kurtara
caktır. Binaenaleyh vilayetin ah
vali sıhhiyesinin düzelmesi için 
günden güne büyük adımlarla ça
lışılmaktadır. 

"Hayvancılığın ıslahı için alın
mış bir çok tedbirler, müracaat e
dilecek bir çok müesseseler var • 
dır. Cümhuriyet hükUmetimizin, 

büyük şeflerimizin bu hususta çiz
dik!eri programa halk lamamiyle 
uymaktadır. Vilayetin bir çok yer 

}erinde kara sığır hayvanat ıslah e 
dilmi§tir. Köylerimizde çok gü • 
zel damızlık boğalar vardır. Bo
ğası olmıyan köylere de bir sene 

içinde boğa verilecektir. Karaca
bey harası vilayet içinde her cins 
hayvanın ıslahı için büyük bir mü
essesemizdir. Vilayet aygır de,o 
su da zengindir. 

"Cümhuriyet adliyesinin vila -
yet içindeki çalı~maları da çok 
iyidir. Her vatandaşın tam bir 
emniyetle müracaat el:r.ekte ol -
duklnrı yei· adalet kapuıdır. Hal
kımızın her işinde gördüğü ufak 
bir sakatlığı, hakkını alac:ığım 
bütün bir itimatla adliyeye akset· 
tir.mekte olduğunu gördüm.,. 

~iraz Ali oğlu 

Bozkırda bir yangın 
Konya, 2 (A.A.) - Bozkır ka

zasında bir yangın çıkmış dokuz 
dükkan iki ev yanmıştır. Konya 

belediye itfaiyesi Bozkıra giderek 
yangını söndürmüştür. Kaza kay 
makamının evi yanan evler meya
nındadır. Yangın dükkanların bi 

risinden çıkmıştır. Zarar elli bin 
lira raddcsindedir. Tahkikat ya
pılmaktadır. 

Mütehassıslar dönüyor 
Konya, 2 (A.A.) - lktısadi 

tetkiklerde bulunmak üzere şehri-

mize gelmil} olan mütehassıslar 
Ankaraya dönmüşlerdir. 

Makinist Salih oğlu Hasan Fuat 
Efendi, iki kadınla iki çocuğun 
katarın geçeceği yol üzerinde şa• 
tırmıt bir halde durmakta olduk -
larını görünce firen yapmış ise de 
katarı durduramamıı ve iki ka -
dınfa çocukları önüne katını§ ve 
ıürüklemeğe başlamııtır. 

Zavallı kazazedeler, akibetleri 

Konya, 2 (A.A.) - Ziraat ve
kaleti baytar işleri umum müdürü 
Sabri Bey tetkiklerini bitirerek 
lstanbula gitmittir. 

cek ve ıu yaz mevsiminden evel sağlıklarına çalışmaktadırlar. Her 
§ehrimize getirilmi§ olacaktır. kazamızda doktor bulunduğu gibi 

Çankırı 'ya şimendifer 
ÇanJurı, 2 (A.A.) - Bugünden 

itibaren Ça!"~ırı - Ankara, Çan • 
kırı - Mersin, Çankırı - Sam • 
sun arasında her gün muhtelif 
trenler i~lemeğe ba~lamıştır. 
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Yuarıda ı Atletle.rlmb At:IDada bulandaklan otelin traç .. ında çah
tıyerJar. Apj'ıda ı Atlaa ataclında yb metre koıulurken. Oı-tada ı 
Yllkaek atlamada .,,. gilllede bize iki birincilik kazandıran latanbul 

•porlu Veysi ile Galat-arayh Haydar 

Balkan oyunları evelki gün A- diıinin eski rekorunu tutamadığı
tinada baıladr.. Müsabakanın ilk nı gösteriyor. 
gününe dair gelen ve dünkü ga- 4X400 bayrak koşusuna gelin
zetelerde çıkan ilk haber bizi epey ce birinciliği alan Yunanistan ta-
ce memnun etmit sayılabilir: kımı eski Balkan rekorunu bir hay 

Peşteden ilk haber geldi ........................................................ 
Güreşçilerimiz bü
yük bir talisizliğe 

uğradılar 
Bur.aya gelen Macar Y.asutaş 

güreı takımiyle karıılaımak ve o· 
radan Viyanaya geçmek üzere 
Pe,teye giden güre§çilerimizin 
Peştede yaptıkları ilk müsabaka 
hakkında dün ilk haberi aldık . 
Bu haber, maalesef işaret edelim 
ki, beklediğimiz kadar iyi değil -
dir. Gelen haberde Çoban 
Mehmedin hükmen, Yusuf Asla • 
nın da tuşla galip geldikleri fakat 
diğer müsabakaları kaybettiği .. 
miz bildirilmektedir • 

Bu vaziyette takımımız bu kar· 
şılaımayı S-2 kaybetmit olmak· 
tadır. 

Aldığımız haberde bir taraftan 
da büyük Mustafanın sakatlandı
ğı zikredilmektedir ki kendisinin 
müsabakadcrn evvelki talim maç .. 
larında mı, yoksa müsabaka esna 
sında mı sakatlandığı vazıh suret
te anlatılmıyor. 

Her halde güre§ takımımızın 
ilk müsabakada büyük bir talisiz
liğe uğradığı muhakkaktır. 

Evvelce de yazmıttık ki güret 
kafilemizin batında Sadullah Bey 
le beraber baıka bir idarecinin de 
yani Seyfi Beyin de gitmesi li -
z~~dr. B?.~ idaJİ c!pheden de 

bız~. kuvve.t,l~~d.~~~ı~f, 
1 
v

1
e Sadullah 

Beyın yabancı"l>ır muliitte ve ken 
di takımlarının muhakkak kazan. 
masını iıtiyen idareciler kartıaın
da tek batına kalmamasını temin 
edecekti • 

Bundan baıka Macarların , 
tehrimizde yaptıkları müıabaka • 
larda da kazandıklarını ve ken • 
dilerinin güref aleminde Avrupa
nın en ileri saflarını tuttuklarını 
da unutmamak lazımdır • 

Bu güreıler hakkında henüz 
elimizde geniş malumat olmadığı 
için bundan fazla bir ıey yazmıya 
imkan bulamıyoruz. 

lki birincilik ve bir ikincilik: li kırmıştır. Biz bu müsabakada Spor mütehassısı 
Geçen ıenenin bütün müıaba- 3,40 yapan, ve Yugoslavyalılar- Samsuna gitti 

kalannda tek bir birincilik ala· dan geri kaldığımıza göre kendi re 
Spor mütehasaısı Her Kari Dim l'tıadığımızı hatırlarsak bu seneki korumuz olan 3,39, 1/ 5 dereceyi 

tetkiklerine deva.m etmek üzere nıüsabakalarm ilk gününde üç de- tutamadığımız anlatılıyor. 
k Samsuna hareket etmi~tir. Ken. rece azanmamızın ne demek ol- Müsabakalar hakkında gelen 3' 

duğu derhal meydana çıkacaktır. tafsilat şudur: disine Galatasaraylı yelken ıam-
Dün bu bahıe dair gazetemiz. Atina, 1 (A.A.) - (Geçikmit- piyonu doktor Demir Turgut Bey 

d de refakat etmektedir. 
e çıkan telgraf haberinde, telgra tir) Dördüncü Balkan oyunlarının =--=:;:=:=:==.==:::-=========-

fın aslındaki bir yanlıt kelime yü- açılma merasiminde Atina stad- Birinci Krevs (Yugoslav) 34, 
~Ur.den, maalesef bir hata olmuş yonu hıncahınç dolu idi. Arnavut- 04, 1 ikinci Manea (Romanya) 
"e yüz metreyi Mehmet Alinin luk, Bulgar, Yugoslav, Roman - 34, 04, 4 üçüncü Pauris (Yunan) 
~&.zandığı yazılmıttır. Halbuki ya, Türkiye ve Yunanistan atletle- 34,06. 
~z metrede Mehmet Ali birinci ri geçit resmi yaptılar. Ve şiddet- . Gülle: 
~;ğil beıinci olmuıtur. Esasen li alkı§landılar. Bundan sonra Birinci Veysi (Türk) 13, 79 
''lehmet Alinin yüz metreye gir- Yunanistan atletizm federasyonu ikinci Naransiç (Yugoslav) 13,68 
~eai kazanmak için olmadığını reisi M. Rinopoulos: Balkan atlet- üçüncü Spahiç ( Yugoslavya ) 
~~~kadarlar bilir. Müsabakalar leri ve bilhassa Atinaya ilk defa 13,665. 
:~kında aıağıdaki Anadolu a- gelen Arnavut atleferini selamla- Yüksek atlama: 
Jflıtna gelen tafsilatı bulacaksı- dı. Yemin merasimin::len ve milli Bil'inci Haydar (Türk) 1,80 
nıı. Yüksek atlama birinciliğini marşların çalınmasından sonra ikinci Panayotof (Bulgar) 1, 75 Ü· 

Haydar 1,80 ile kazanmı,. Hayda beş devletin bayrakları direğe çe- çüncü Paterakis (Yunan) . 1,75. 
rı11 bu suretle buradaki rekorunu kildi. Terbiye nazırı M. Turko- 4X400 bayrak ko§usu: 
tek .. «rlamrya muvaffak olduğu an vasilis, Balkan oyunlarını açtı. Birinci Yunanistan 3,34,1, ikin 
latılıyor. llk günün netice.eri ıunlardır: ci Romanya 3,38, üçüncü Yugos-
. Veysi de gülle birinciliğini 13,79 100 metre sürat: lavya 3,40,1. 
ıle kazanını, ki geçen Balkan re. Birinci Frangudis (Yunan) 10 1Ik günün umumi neticesi pu-
korunun 13,37 ile bir Yugoslavya- 8/ 10, ikinci Semih (Türk) 11, Ü· van itibariyle: 
lıda olduğunu dütünürsek Veysi çüncü Zorgo (Yugoslav). Yunanistan 38, Yugoslavya 24, 
~n,yeni bir Balkan rekoru yaptı- 800 metre: Türkiye 23, Re.manya 22, Bulga. 
ltnı anfarız. 2,05 ikinci, Passi (Yunan) üçüncü ristan 161 Arnavutluk 2. 

Semihe gelince, yüz metreyi 11 Zorgo (Yugoslav). Oyunlara ayın yedinci ve seki-
de koıarak ikinci kalmı§, bu ken- 10XOOO metre: zinci günleri devam edilecektir. 

1933~ 

Biraz da gülmek 
························································ 

Futbol diyor ki •• 
İnsanlar, beni iyi tekmeliyebil- sonra da böbürlenmeleri ne yeni • 

mek için dışımı kalın deriden ya- lir, ne yutulur .. 
parlar ama içim çok hassastır! Zannetmeyiniz ki ben, sahada 
Yani göründüğüm gibi değilim. dolaşırken şuursuz bir haldeyim • 
Bilakis insan!arın dışı ipeklidir, Hiç te öyle değildir. Bilakis hem 
zariftir. Fakat çoğunun da içleri oynanm hem de gözüm saha et • 
kaba ve duygusuzdur!. Sade ha- rafında dolaşır!. 
na değil, çok defa da birbirlerine Beni scyrctmeğe gelenler ara -
tekme, hattiı çifte atarlar... smda bilseniz ne insanlar Yardır • 

o ·· 1 kJ ayak Mesela şu helecanla kendini kay 
mru__ın yuvar anma. a, . ·betmiş boyuna haykıran mektep-

tan ayaga koşmakla geçer .. Evve- r .. 
1 

. B · b'l T ·· 
la bir spor mağazasının sık bir vit- ıye gu c:ım. e~ı 1 ~ 1 goz • 
.. d .. 1 b' t'k .. t +..,.,, m lerle takıp ·edenlerı takdır ede -
ıının e guze ır e ı e ...,.şrn , . ,.. . 

.. 1 .. kt.. E r· h nm. Ancak: Laf olsun dıye ge ama sonum çop u ur. şre ı ma . d • d 
l "'k t d ·1 · 1 d "h lıp tc ne oyun an \ene e spor -
u a em en ınsan arın a nı a · d v h ld 1 'b' .. 

t b. k · d'W • • d .. ·· dan anla ıgı a e an ar gı ı go-ye ır çu ·ura gır ıgmı uşun - k 
d""k ••tes 11' 1 riinerek sırıtan ve boyuna fıstı 

u çe mu e ı o uyonım. ve kabak çekirdeği yeyen bazı 
Bana kim duygusuz derse; ya · boş kafalı adamlara fena tutulu • 

landır. Benim de kendime göre ııım. Hatta 0 kadar kızar, 0 ka
bir görüşüm vardır. Benim de gü dar sinirlenirim ki, bazan üstat 
zelliği, çirkinliği anlıyan bir ru · Zekinin ayağında bile olsam bir 
hum vardrr. ·Eğer çamurlu ve pis anda sahadan dışarı ok gibi fırlar 
bir sahada koşturulursam azap ve kendisinin burnuna budur diye 
duyaıım.. Eğer güzel, yem yeşil yapışının. Sahadan izinsiz ola -
bir çimenzarda dolaştınlırsam key rak dışarı kaçmaklığım sade böy
fimdcn fıkır fıkır oynarım. Oyu- le hiddetli anlarıma olmaz. Saha 
nun inceliklerine vakıf bir bacak yı doldw·an seyirciler arasında la
önünde itaatle yürürüm. Şayet tif cinse mensup olanlar da var -
ters ve biçimsiz f aJsolarla küfrede dır. Hele bunlardan biri hoşuma 
ede, vururlarsa, inadıma gidece • gitti mi gene dayanamam, saha • 
ğim yere gitmem ya avta, ya taca dan fırlarım ve yüksek bir kavis 
kaçanın!. u• çizdikten sonra yavaşça.. yanma uı 

Benim en çok içerlediğim insan- kadar yuvarlanır giderim. 
lar, (futbol) u bilmedikleıi halde Onun bu nagihani ziyaretten 
profesyonel olmağa yeltenenler · telaşla fıkırdaması yok mu, işte 
dir !. beni en memnun eden şeylerden 

Hele bunların tesadüfi olarak birisi de bu olur .. 
beni kaleden içeriye sokmaları , A. R. 

Adanalı futbolcular 
Halep.ten gelecek takımla karşılaşmak 

için hazırlanmıya başladılar 

29 Teşrinevel Cümhuriyet bayramında Halep takımı ile 
karşllaşacak olan Adana Toros spor takımı 

Adanada henüz liğ maçlarının ı Halepliler bunun acısını çıkarmak 
fikstürü tanzim edilmedi. Bazı maksadiyle buraya geliyorlar • 
klüpler muntazam bir surette id· Haber alıyoruz ki aylardanberi 
manlarına başladı. Bu sene yaşlı de hazırlanmaktadırlar. Bu ha. 
oyunculardan ziyade gençlerin ta- herler eğer doğru ise çok kuvvetli 
kımlarda yer aldıkları görülmek- bir ekip halinde gelecekler ve 
tedir. · oyuncuları da yalnız Suriyeliler • 

Cümhuriyet bayramında güzel den mürekkep olmıyacaktır • 
ve heyecanlı maçlar seyret • F ransadan da oyuncu getirilerek 
mek imkaniyle kar§ılaşacağız. behemehal bu maçın kazanılması 
Çünkü Halep Üniyon Spor· esbabı temin edilecektir. Bunu 
tif klübü milli bayramı- nazarı dikkate alan Torosspor 
mızda buraya gel ecele T orosspor takımı antrenmanlarına biraz da
takımımızla iki maç yapacaktır · ha ehemmiyet vermiştir ve T oro-

Bir buçuk yıl evvel Halebe gi- sun azami kuvvetiyle çıkacağı 
den T orosspor takımı Suriye muh- §Üphesiz ve bunu temin etmek 
teliti teklinde çıkan Halep takı • için de her türlü fedakarlığı ya • 
mını kendi sahalarında sıfıra kar-

1 
pacaktır. 

ıı iki ıayı ile mağlup etmitti. lıte 
Eski oyuncu 
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Yeni zabıtai belediye 
talimatnamesinde 
Yasak olan 

Madde 300 - Yapılarda kulla
nılacak harç ve malzemeler bele · 
diye tenbihiyle tayin edilecek şart
lan. uygun olacaktır. 

Madde 301 - Yapıların her ne
resinde olursa olsun gelip geçenle 
lere veya yollara zarar verecek bir 
çöküntü, yıkıntı veya bunların o· 

maddeler 
Madde 310·- yo'larda, mey -

danlarda ve buna benzer u:numi 
yerlerde ilan veya satı§ için veya 
yalnız belediyeye aittiı·. Bunların 
yerleri ve biçimleri yayalara veya 
nakil vasıtalarına en ufak bir güç· 
lük vermiyecek ve görünütleri de 
güzel o,acaktır. 

Madde 311 - Hususi mecrala-lacağını gösteren bir hal olunca, 
fenalığın derhal önüne geç.meğe rı umumi mecraya bağlamak be · 
ve bu i! bitirilinciye kadar da yol- lediycnin izinine ve buna mahsus 

d b. d b l d 1 · fenni şartların yerine getirilmesia ır a am u un urup geçen erı 
ikaz etmeğe yapı sahip!eri veya ı ne bağlıdır. 
· · d t l b d l 1 Madde 312 - Sehir içindeki u-
ıçın e o uran ar mec ur ur ar. • 

.. mumi ve hususi, her tüı-lü havai 
Madde 302 - Yapıların yuzle- •1 .1 h l ı · t. . • na <ı at ar; umumun sc ame ıne, 

ri, kapı ve pençerelerı ve dükan .. f . · l. ll seyruse erın emnıye ınc, yo ara 
kepenld~ri, is.kele, istas.yon~ ı_nağa. ve ağaçlara, telgraf, te1efon ve 
za ve aaıre gıbi herkesın gırıp çı • tramvay tellerine ve birbirlerine 
kacağı yerlerin içleri veya dışları hiç bir zarar vermiyecekler, ve 
boyandığı zaman, boyalar kuruyun görünüşü çirkinleştirmiyecekler
cıya kadar etrafına ip çekmek, ka- göı·ünüşü çirkinleştirmiyecekler
ğıt veya levha asmak kabilinden dir. Bunlar yapılmadan evvel 
göze çarpacak ıeyler yap,lacak - belediyeden izin alınacaktır. 
tır. Elektrik nakleden havai tellere 

Madde 303 - Yanan yapı'arm 
enlt:ı.:iını kaldırtmak, yanmıyan 
yerlerinin tehlikesini gidermek ve 
kuyu, mahzen, sarnıç kabilinden 
çukurlarının üstlerini kapatmak 
arsalarını temizletmek ve çevirt -
.mek gibi 2aruri §eyleri en kısa bir 
zamanda yaptırmağa sahipleri 
mecburdurlar. 

Zelzele ve saire gibi sebeplerden 
·dolayı yıkılmı§ olan yerler hakkın
da da bu maddenin hükmü cari -· 
dir. 

Madde 304 - Y o Harda ve mey 
danlarda belediyenin izni olma -
dan baca açmak ve her ne mak
s~t)a olurs~ olsun yeri kr.zmak 

4 

yasaktır. Bu gibi . işler, yol'arın 
en tenha olduğu zamanlarda ya -
Pılacak ve bir gecede bitirilmesi 
mümkün olamıyanların da gün -
düzleri münasip bir İ§aret kona -
cak, geceleri de fener yakılacak -
tır. 

N't.ıdde 305 - Tramvay, tele . 
fon, elektirk, hava gazı §İrl<etleri 
gibi müessese1er, inşa ve tamir 
kabilinden olaralc yollarda yapa -
cakları itlerde, mukaveleleri ah -
kamına riayet etmekle beraber bu 
hus:ularda belediyece kendilerine 
yapılacak tebliğat ile i§bu talimat 
namenin hükümlerine de uyacak
lardır. 

Madde 306 - Yollarda gece -
leyitı çalışmak için belediyeden 
izin alınması ve bu müsaadenin 
pek müstesna hallere hasredilmesi 
farltır. 

Madde 307 - yapılarda, yık -
maıarda ve tamirlerde etraftaki . 
leri rahatsız edecek derecede gü
rültu yapılması yallaktır. -Madde 308 - Belediye knnu . 
nunun yeniden ahşap bina yapıl -
masını menettiği yeı·lerdcki bu 
kabil yapıları yenilercesine tamir 
etmek ve bunlara ilaveler yapmak 
yasaktır. 

Madde 309 - Ahşap yapıların 
ü,,t katlarında mutbak bulunmı -
yacak ve a 1t katlarındaki bu gibi 
rnahal!:.·in de zemininde ve du
\·nrlarında yar."ın çıkmasına mey· 
<lan vermiyec;k tertibat yapıldığı 
la' '1irde kullanılmasına müsaade 
c:Hleccktir. Relediye kanununun 
•·h~p bin ... yapılmasına müsaade 
ettiği yerlerde yeniden yapılacak 
yapılara da ancak bu şartla ruh . 

• ııat v .. tilc:::rn:tir. 

çapraz olarak Üzerlerinden radyo 
antenleri geçirmek yasaktır. 

Madde 313 - Yeniden bina ya 
panlarla mevcut binaların boyala
rını yeniliyecek olanlar belediye· 
yapı ve yollar kanunu mucibin • 
ce her caddenin binalarının cep
helerine ve bahçe parmaklıkları -
na vurulacak boyaların renkleri 
hakkında belediye meclisince ta -
yin ve ilan edilecek kararlara uy
mağa mecburdurlar. 

Madde 314 - İstikameti tasdik 
edilmi§ o!an yerlerde verilecek 
yapı ruhsatları o istikamete uygun 
olacaktır. 

MUVAKKAT MADDE - (Be
lediye yapr ve yollar kanununun 
dördüncü maddesinin (M) fıkra -
sının verdiği salclhiyete binaen 
konulmuş olan bu maddenin hü -
kümleri müstakbel şehir haritası 
yapılıp kati şek~ini :ılmcıya kadar 
caridir.) 

Şehir içinde yeniden yapılacak 
yapılarda uyulacak olan yüksek -
lik hatları a§ağıda gösterilmiştir: 

( Yaprlann yüksekliği deyince 
cephe sathındaki yaya kaldırımı -
nm iist seviyesi ile çatı altındaki 

döşemenin üst seviyesi arasındaki 
şakuli irtifa anlaştlır. 

:\leyilli sokaklarda yükseklik 
bina cepheleı-inin ortasından ölçü
lür.) 

A) Yeni yapılacak bir binanın 
en çok yüksekliği yüziinün bulun
duğu yolun genifliği ile beraber 
o'acak ve bu da on beı metreyi 
geçmiyecektir. 

Ancak yarısından çoğu evvelce 
bu dereceden yüksek yapılarla 

kaplanmı§ sokaklar ve adalarda 
- nisbetsizliğe ve tena:zursuzluğa 
meydan vermemek için - bun -
dan sonraki yapılarda da eski yük 
seklik esas tutulacaktır. 

B) Sayfiyelerde yolları ve vazi
yetleri belli edilmiş ohm yerlerde 
bir dönümden ağaşı olmıyan ara
zi üzerinde yapılacak köıkle için 
en çok yükseklik 9 metredir. 

( Dl'vamı var) 

Akşehir Evkaf memuru 
Konya evkaf müdürü Tahir B. 

Ak,ehir evkaf dairesinde yaptığı 

tefti,!er neticesinde evkaf memu -
ru Hafız Kadir Efendiye itten el 
çektirmiştir. 

lstanbul sporunda v oronof şimdi de kanse 
şiddetli bir fırtına h } 

(llll! tarafı 1 inci aayırada) aşısı azır ıyor 
sesesi olan F enerbahçe klübümüzü 
idare eden şahsiyetlerin ve betah
sis bizlerin reyile mıntaka sporu
nun teşkilatına intihap edilen ze .. 
vat meyanında bulunan futbol 
heyeti reisi Zeki Rıza Beyin faal 
bir rol oynamakta olması bu zat 
aleyhine itimadımızı artık tama
men selbetmiş bulunmaktadır. 

Rus alimine bakılırsa gençlik aşısını 
tutması için maymunla aşılanan insa 

Meşhur ln:::~.::D:.::ış :~:::~:~~: kanser mikr•I 
doktor Morcanın adasında ismin - bu zerk ettik. Maamaf ih daha teC'. 

Bir tart kararına rağmen de maymunlara ait bir eser yaz - rübe zamanı gelmedi Binlerce iı;l& 
2 - Galatasaray klübünijn son mıştır. Doktor Voronufun cenubi sana boş yere ümit vermemek içİ~a 

zamanlarda klüp kongresi kararı Fransada maymun yeti§tİrmek için fazla bir şey söylemiyeceği.m. la 
aleyhinde ve klübün dahili disip - yap.~ış olduğu çiftlik ile Velsn ta- - Maymunlara kanser mikrob l 

linini ihlal edici hareketleriyle bu savvuru arasında hemen hemen zerk ettiğinizi söyliyorsunuı;. Halfa 
temiz kıdemli klübümüz içerisin- fark yoktur. buki kanserin mikrobunun heniilln 
de anarşik vaziyetler ihdas ve Voronufun çiftliğiııi gezen bir ke,fedilmemiş olduğunu zannedi k: 

sarı - kırmızı klüp namı altın • gazete muhabiri orasını şu şekilde yprum. in 
da inhilal hareketleri yapmıya sa- anlatıyor: - Sözünüz doğru. Esas mesele 
vaşan bir zümrenin emriyle ha- "- Çiftliğe vardığım zaman iri kanserin sebebini bu'maktadıttne 
reket eden bazı Galatasarylı faal boy:u bir Rus olan doktor Jorj Bu sahada iyi neticeler elde: cttiktd 
azayı, Galatasaray klübünün ver- Voronuf beni kar,ıladı. Kafeslerin Hastalığı kolaylaştıran bazı fizyo1ini 
diği tart kararına rağmen 1 teşri- de kapalı duran maymunlar bize lojik haller tesbit edebildik. Zer~ 
ni evel 933 tarihindeki Vinerspor hoş bakışları ile bakıyorlardı. Ka- kiyat yapılan bazı maymunlardı id 
maçında Fener bahçe takımında feslerin en büyüğü olan yep yeni kanserin inkitafını mütahede et )nj 
oynatmanın ne kadar nizam bo - j bir kafes önünde durduk. Bu ka- tik. Fakat bu kafi değildir. Na 
zacak bir hareket olduğunu tafsi- fesin damı iki kaya arasına yerle§- zari noktadan maymun' arımız mik: 
le lüzum görmemekteyiz. tirilmi,ti. Oldukça yüksek oldu - ropla a§ılanmıttır. Ancak akıül·• h 

Kaldı ki nizamah çok iyi bilen ğundan hayvanlar kafeste rahat amellerini bilmiyoruz. Kanser peıc' 
ve bilmesi iktıza eden F enerbah- rahat zıp1 ıyabiliyorlardı. ya va§ inkifaf ediyor. i~ 
çe umumi kaptanı ve' futbol hey - Doktor Voronuf dedi ki: - Gençle,tirme hakkındaki tec· •at 
eti reisi Zeki Rıza Beye vaziyet - Böylece esaretlerinin acısını rübelerinizden vaz geçtiniz mi? \ı 
tefhim edilmitse de aldırmamış pek duymuyorlar. Yeni doğmuf - Bu sahada yeni tecrübele~İr 
ve bu teşkilat içerisinde anarşiyi yirmi beş maymunumuz var. Her yapmağa lüzum yoktur. Bazı a ·'' 
himaye eden bir vaziyet almıftır. yerde bu kadar yavru yetittirile - demi muvaffakiyetlerimizin esba )ln 

Bu hadise, Zeki Rıza Beyin mez. Halbuki pek çok genç may- bını teıbit edebildik. Bilirsiniz k~lll 
mıntaka futbol heyeti riyasetinde 1 muna lüzum var. kan noktai nazarından insanlariaı 
kalmamasını icap ettiren ve bizler - Hayvanlar bu iklime taham- muhtelif grup1ara ayrılırlar. Kanti, 
indinde mumaileyhe karşı teşkili- mül ediyorlar mı?. nakli meselesinde karunı verenlon 
tın icap ettirdiği saygı ve itimadı Bilakis, Mantörün havaaı onla- kan zerk edilenin aynı gruptan ol~ 
izale eden bir mahiyette olduğun• ra çok iyi geliyor. Ancak biz may ması lazımdır. Maymun husyele· 
dan mumaileyhin istifaya tara - munları yetiştirmek için büşütmi - rinin aıılanması da aynı faraitiıel~ 
fı ililerince davet eclilmesini ve yoruz. Hepsi hastadır. Kabahat icap etirir. Maymunlarla aşılanan riı 
kendisi çekilmediği takdirde le bizim. lar aynı gruptan olurlarsa ameli ·!'ed 
keyfiyetin gene delalctinzle Cüm - An1adım. Gençlik &Jill yap- yatta muvaffak olunur. Maama ·iıic 
huriyet Halk fırkası İstanbul vila- mak için maymunları sakatlamağa fih bütün gruplara mensup may ·ın' 
yet heyeti riyasetine arziyle mm - mecbur oluyorsunuz. munlar mulması bizim için ıüç·pe'b 
taka kongresini fevkalade olarak - Asla ,urada gördüğünüz alt- tür.,, 

~ca 
aktetmemize kıymetli müsaadesi
ni ve işin müstacelen hal ve inta .. 
cını ehemmiyetle rica ediyoruz.,, 

•••••••••••••••••••••• .. ••••••••••••••••••••••••••••••••~•••••••••••••••••••••••••••••••••• ide 

Süt tozları M ı t d n,i 

Takriri imzalıyanlar 
lstanbul ticaret odasının tetki- a a ya a i!t 

katına göre memleketimize mü • 

Bu dikkate değer takrir Gala
tasaray, Betiktaş, Süleymaniye, 
Vefa - Kumkapı, Beykoz, Ana -
dolu, Eyüp Beylerbeyi, Altınordu, 
T opkapı, Kasımpaşa, Türkgücü 
klüpleri tarafından imzalanmıs 
bulunmaktadır. Bu takrirde o~ 
dört klüpten yalnız İstanbulspor
la F enerbahçenin imzaları yok • 

him miktarda süt tozu ithaı edil- Tüyler ürpertici ~,h1 
mektedir. Bilhassa kazein, yağ ll~t 
ve diğer maddelerini çıkarmadan bir cinayet oldu t~ 
ithal edilen bu süt tozları çikola- b, le 
tacı'ıkta kullanılmaktadır. Eıki Malatya istasyonu:r.a ya·~ 

kın Ahiser denilen mevkide bir l)~rt 
Bundan maada süt tozu ile ga

lalit bağa gözlük çerçeveleri de 
cinayet olmuştur. ~ l'rd .. 

tur. 

Takririn, Süleymaniye orta ha
fı Bülendin Fener bahçe klübüne 
alınması dolayısiyle haklı surette 
çok müteessir olan Süleymaniye 
klühümüzün teşebhüsiyle hazır -

yapılmaktadır. 

Ticaret odası bu sanatın 

taraflarında pek çok revaç 
cağını ilave etmektedir. 

Baskil kazasının Sıçan oğlu kö it; 
Kars yünden Sıçan oğlu Muıtafa ağa Aiıi 

bula • adlı birisi Malatyadan iki arkad•· lte 

landığı söylenmektedir. 

Takrirden sonra 
Yukarıda yazdığımız gibi dik • 

kat ve alakaya değer bulnan bu 
takrir okunduktan sonra merkez 

İki Çin devlet adamı 
geliyor 

Çinde Nankin hükumeti dahi -
liye ve hariciye nezaretleri erka
nından M. Y ong Vang Çan ve M. 
Ci Yan Çef birkaç güne kadar 
Sofyadan şehrimize geleceklerdir. 

hey etinde şiddetli mü na k a şal ar """"'""''""'""'""""""''"'"''"-""""'•""""" .,.., ..... ""'""" ..... a ...... , .... 

olmuş ve azadan Fethi, Avni ve detli olacağı tahmin edilmekte -
Cemil Beyler istifa etmişlerdir . dir. 
Bu vaziyette beş azasından uçu 
çekilen heyetin tamamiyle çekil .. 
mesini intaç etmiş ve merkez hey 
etine bağlı futbol, atletizm heyet
leriyle diğer heyetlerin de vazife
leri kalmamııtır. 

Dün aktam mıntaka, toplanan 
klüp murahhaslariyle fevkalade 
bir manzara gösteriyordu. Görüş

tüğümüz bu murahhar.lardan ba • 
zıları vaziyel'b pek ciddi oldu • 
ğunu, klüplerin artık tahammülü 

Yalnız Naim Cemil Beyin bila
hare istifasını geri aldığı da söy .. kalmadığım ve bir şahım üzerin-
lenmektedir. de bir klübün umumi kaptanlığı , 

Verilen karar, spor kongresi _ faal azalığı ve futbol heyet reis -
nin toplanması yolunda olduğun- liği gibi üç sıfatın birlımesinin 
dan kongre 13 te~rinievvelde top- garip olduğunu söylüyorlardı . 

lanacaTctır. Hc~ıetlerin yeniden Bu son vaziyet üzerine liğ 

seçilmesiyle bitecek olan bu kon• maçlarının başlaması bittabi ge • 
grenin fevkalade heyecanlı ve fid ! çikecektir. 

şiyle birlikte köylerine aitmek Ü- ... y 

zere Ahiser mevkiinden geçerken ~ •. 

Çannuzuda oturan sabıkalı ta • 
kımından Şeyh Yusuf birdenbire 

'-n 
dit 
~l 
~ 

önlerine çıkmıt ve guya köye gi
diyormu! gibi bo' merkeplerden 

birine bin.miı, kafileye karıtmıı· 'd 

tır. ~ "' 
Şeyh Yusuf bindiği merkebi lı ~ı 

hiç kimtcnin dil-..!<tıtini çekmeden &b-ıt~ 
geri bnakmı~ ve üç arkada!t öne 
dü,ürmÜ§, mevkiin ıssızlığından 

istifade ederek hemen tabancası • 
nı çekerek ate! etmİ! ve ilk kur • 

şunda Mu:;tafa l'.ğa.yı ya:-alıyarak 

hayvMdan dütürmüş, sonra ya -

ralı Mustafa ağanın yanına yana· 
!arak be~ kur!un daha sıl<mıtlır. 

Diğer iki köylüyü ele tabanca 

ile tehdit ederek cinayet yerinden 

uzaklaştırdıktan sonra Mustafa a• 
ğanın henüz ölmediğini görünce 

bıçağını çekerek üzerine çullan .. 
mı!, gözlerini oyarak öldürmüf, 
sonra kaçmııtır. 

Katil ,iddetle aranmaktadır. 

be~ 
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Heyeti Umumiye 
ikinci iliın 1111111 ikinci davetname 

~ i"1i11\k Bankası esas mukavele-, Bankanın hali hazırdaki serma- 1 Madde 14 - Bu madde de ''ilk nihayet üç sene için bir veya bir ı Heyeti umumiyenin sureti adiye 
içİ~•İt:ıde yapılacak tadilat hak • yesinin iki nevi hisse senedi ile içtimalan,, kelimeleri tayyedilmiş lcaç mürakıp tayin eder. Bu müra veya sureti fevkaliidede İçtimaın-

ll ..... h' ·1 d'l -· · d h' h t' t' kıpl"'r senel'ık hcsabtı tetkik ra •

1 

dan yirmi gün evvel, keyfiyet lk· 
' 

·••U2;akerc etmek üzere, ıs· ı temsı. e ı ecegını a ı ~~e ı u - ır. " 
obCJ'ı-. 2 'h' t h k I b l porlarını Heyeti umum iyeye iblag~ tisat V ckiilcti celi lesine tahriren .. , 1 Ağustos 1933 tarı ın- mumıye a h arara a a ı ır: Madde 15 - Bu maddenin "a .. 

~allll\> t d T "A · · h · b 1 eylerler. Bu mürakıp ı·aporu, ban- işar olunacak ve vekaleti müşarün e edilmisler ise e icaret cınsı,, unvanını aız u una zndan gaybubet edenler eı;nai mü 
nii'1rıu • dd · k l b' · · · h' c eda kanın merkezinde hissedarların ileyhanın murahhnsının heyeti u • . nun 386 ıncı ma esı mu- ca 0 an ırıncı nevı ıue 5 n zakeratta kendilerine vekalet et -
dı ıc ı.. • b k l · · · A d 1 k ·· h mum iyeye iştirakine bu suretle im e neyeti umumiye içtimaı h ış u esas mu ave enamesının mek Uzere azadan birini tevkil e _ emrmc ama e tutu ma uzere, e 

lttıuktezi ekseriyet teşkil ve te 29 ve 33 üncü maddelerinde mu .. debilir. "Fıkrasındaki "birini,, ke- yeli umumiyenin içtimaından as - kan verilecektir. 
eftedilememi~ oldugwundan, mad sarrah bulunan hiuei temettüden 1. . d " hl . k -. i gari on bet gün evvel İdare mec- Hissedarların davetnamesi içti-

Cl -ı ımesın en sonra e. camı anunı . . . . . . . ır"'eıbure ahkamına tevfikan, mada % 5 (yüzde bet) nispetinde d . . d 'b .. 1• d'l lısıne tevdı edılmelıdır. Heyetı u.. marn güniinü, saatini ve mahallini 
t'kid ye aıresın c,, ı arcsı ı ave e ı • t R 
ı . lran, ikinci defa olarak 21 inzimami (cumulatif) bir ilk his - mumiye, asıl mürakıplar' vazifele- ihtiva edecektir. şbu ilan esmt 

miştir. 
yoırıievvel 1933 Cumartesi saat ıei temettüe istihkak keıpedecek- rini yapmadıkları takdirde, ifayı Gazeteye, lstanbulda diğer iki ga• 
~ Maddenin nihayetine atideki 

r Bankanın Galatadaki mer - tir. vazife etmek üzere başka mua • zeteye kezalik meclisi idare tara-
dı· metin ilave edilmiştir: 1dareıinde fevkalade heyeti Ve ayrıca, ıirketin infisahı ha .. vin mürakıplar tayin edebilir. Mü fmdan tayin olunacak, Pariıte 
et~· "Meclisin celsesine iıtirak ede - 1 ıye içtimaına davet olunur• Hnde, sermayesi iade olunacaktır. rakıplar kanunen tevcih edilmiş münteıir bir gazeteye içtima için 

a· miyecek olan azalar ruznameye it 
"B cinsi,, unvanını haiz buluna- diğer vczaifi de ifa ile mükelleftir tayin olunmuş olan günden yirmi ik 

ül·b heyeti umumiyede hazır bu-
eJc'i'k veya kendilerini diğer bir 

tdar tarafından temsil ettir -
c· İıtiyenler hisse senetlerini, he 
\ımumiyenin içtimaından laa

e~İr hafta evvel, yani, nihayet 
• Cfrinievvel 1933 tarihinde: 

Janbulda merkezi idareye tev· 
k~lnelidirler. 
arİııedarJar, kezalik, hisse senet 
nti, heyeti umumiyenin içtima -
leın on beş gün evvel, yani niha 
l ·6 T e!rinievvel 1933 tarihin • 

ti elanikte: Selanik Bankasıml. 
·lriate: 43 Rue Cambon' da: 
·.i'edit F oncier d'algerie et de 
·iaic'ye 29 Boulevard Hauss -
·:n'da: Societe Gencrale'e tev .. 
·debil irler. 

İcaret Kanununun 385 inci 
' ldeıi mucibince, tek bir hisse 

bi heyeti umumiye müzakera
ittirak etmek hakkına malik • 

~'hili nizamnamede yapılacak 
ıl~t berveçhi atidir: 

P~~de 5 - İkinci fıkraya "po-
~ J_ ı. . . .. k " 
"' ~e 1mesını mutea ıp emre 

l
'tter senetler,, kelimeleri ila· 

~ \th·--kt . 
~ ·~ ır. 

4 düncü fıkra ailinmi§ ve yeri -

~~~eki metin konulmu§tur: 
llıfüJbeyan bilcümle muame-

1lc.tndi hesabına, yahut komis -
! ' Yahut biJiıtirak yapmak • 
lllt • " 

11.nci fıkranın nihayetine "Ka 
b\lıı .. d . d . . q• .. rrıusaa esı aıreıınde keza• 
~~er bilcümle emvali gayri 

'" le satın almak ve bunlara 
~f etmek,, ibaresi ilave olun 

t.t,dd 
~ " e 6 - Bu madde tayyedile 
il 4)~ 'tideki tekilde yeniden tan 
Şb.k lt~acaktır: 
be' ttın hali hazırdaki sermaye 

"eli sen . 500 Franklık 60,000 his-
000 'd1nden müteıekkil olarak 
BehOoo (otuz milyon) frank. 

D ( •• er hisae senedi de beheri 
r~ Juı) franklık bet kısma mun 
~ır. 

hal edilmiş mesele hakkında reyle 
Cal, olan ı'kı'ncı' nevı' hisse senetle- lcr.,, ··n e I d ttı' 'lecektı"r (Da " rini tahriren izhar edebilirler. Bu gu vve erce rı · • 
ri, işbu nizamnamenin 29 uncu takdirde, reyleri zabıtnameye der Madde 21 - Bu madde silin - vet ve içtima günleri hariçtir.) Da 
maddesinde muıarrah olan bir his cedilir. mi~ ve yerine atideki melin konul· vetiye ruznamei miizakeratı ihti-
ıei temettüe muıtahık o!acaktır. mu~tur: va edecektir. 

Meclisi idare, azasının nısfın - -ı 
Heyeti umumiye, A ve B cinsle

rindeki hiue senedatının haiz bu-

lunacakları rey hakkının şekil ve 
ıeraitini de tesbite aalahiyettar -
dır. 

Hali hazır sermayesi, berveçhi 
bala iki nevi hisse senedine tak .. 
si.m edildiği takdirde, herhangi bir 
sermaye tezyidi "A,, tertibi hiue 
senetlerile icra olunacaktır. 

"A,, tertibi hiue ıenetlerile tez
yidi sermayeye karar verecek olan 
heyeti umumiye, bu tezyide iştirak 
edenlere münasip göreceği (pri • 
mi) "B., cinsi hiue senedatı ola .. 
rak ita edebilir. 

H(ye~i umumiye nihayet !irke -
tin sermayesini aerek frnnktan ma 
da ba~ka bir paraya ve gerek bu 

sermaye~·i bankanın faaliyetle bu 
lunJuğu memleketin parasına kıs
men veyn kamilen tebdil eyleme • 
ğe de salahiyettardır.,, 

MaJde 8 - Bu madde ıilinmi~ 
ve :yerine a~ideki metin konulmu~
tur: 

elan ziyadeıünin muvafalmtini is • 
tihsal etmek ve yukarda beyan o .. 
lunduğu üzere mecburi olan içti • 
malar adedinin dörtte birini geç -
memek şartile celselerini istisnai 

olarak memaliki ecnebiyenin bir 
yerinde aktedebilir. "Memaliki ec 

nehiyedc her ne vakit bir içtima 
aktedi 1 irse keyfiyet iktisat Veka -
Jetine ihbar edilecektir. 

Madde 17 - Bu madde silinmiş 
ve yerine atideki metin konulmuş• 
tur: 

İdare meclisi azaları işbu esas 
mukavelenamesinin 29 uncu rnad
desi mucibince kendilerine kar ü -
zerinden tahsis olunmu~ olan his • 
sei temettüden başka heyeti umu .. 
miye taraf rndan tayin olunacak 
bir tahsisat veya hakkı huzur alır
lar. 

Madde 18 - Bu madde silin-
miş ve yerine atideki metin ko • 

"Usulü dairesinde inikat eden 
heyeti umumiye bilcümle hissedar 
ları temsil eder. Heyeti umumiye 

laakal yirmi beş hisseye ve yahut 
100 (yüz) er franklık 125 (yüz 
yirmi be§) hisse parçasına mali!< 
bilumum hissedarandan terekküp 
eder. 

Hissedaran heyeti umumiyesin
den addolunmak hakkına malik 
olmak için hissedarların hisse se -
netlerini içtima davetiyesinde ta -

yin olunmuş olan kasalara meclisi 
idare tarafından tayin olunmuş o· 
lan müddetler zarfında tevdi et -
meleri lazım gelir. Bu müddetler 
kanunun emrettiği müddetlerden 
fazla olamaz. Hisse senetleri sa • 
hiplerine bilmukabele nama mu -

harrer bir makbuz verilir. Bu mak 
buzlar kendilerine heyeti umumi .. 
ve içtimaına girmek hakkını hah -
şeyler,,. 

nulmuştur: Heyeti umumiyede hazır bulun. 

Meclisi idareye muayyen umur mak h&kkına malik olan her hisse 

ve mesailin ifası veya muayyen dar kendisini temsil ettirebilir, 
"Yeni h!ue- senedatı ihracı heye bir müddet veya umuru cariyenin ancak, temsil edecek zatın heyeti 

tiumumiye kaıtrarı ile tesbit oluna- tedviri için hususi bir vekaletna .. umumiyeye hakkı duhulü olan bir 
c.C'lk u~ul dairesinde icra edilecek - me ile meclisin salahiyetlerini ta • hissedar olması şarttır. 
tir. mamen veya kısmen kendi azasın Bu bapta verilmiı olan salahi • 

Hisse senedinin kıımen tediye - dan birine veya bir kaçma tefviz yetnamelerin heyeti umumiyenin 
sinde müşteriye nama muharrer edebilir. içtimamdan bir hafta evvel mec .. 

muvnkkat bir ıenet: hisse senedi Meclisi, idare, kezalik, mesalih lisi idareye tevdi edilmif olması 
bedelinin tamamen tediyesinde, ha ve umuru cariyenin tedviri ıçın lazımdır. Şu kadar ki, istisnaen, 
mi!ine ait hisse senedi verilecktir. hariçten bir veya bir kaç kişiye sa- sağir vasilel'ile kadınlar vekilleri-

Madde 12 - Bu madde silinmiı lahiyetlerinin tamamını veya bir le alelurn"Jm §irketler, ticari ve sı
ve yerine atideki metin konulmuş• kısmını verebilir. Bu zevata ve ke- nai müesseseler vekillerinden biri 

tur: zalik murahhas azalara verilecek ile reylerini verebilirler. İntifa 

Ruznamei müzakerata meclisi 
idarenin teklifleri ve kanun tara -
f mdan derpi~ edilmiş olan hal ve 
§erait dairesinde hissedarların ruz 
nameye ithal edecekleri teklifler 
d~ı·cedilecektir. 

Madde 24 - Bu madde silin • 
miş ve yerine zirdeki melin konul· 
muştur: 

Esaleten veya vekaleten hazır 
bulunmuş olan azanın ellerinde 
şirket sermayesinin rub'una müsa-

vi hisse senedatr bulunursa heyeti 
umumiye usulü dairesinde toplan· 
mı§ ncldolunur. Eğer, birinci davP.t 

üzer1ne, bu şart tahakkuk etmemiş 
ise üç ay zarfında ikinci bir davet 
yapılır. İkinci davetname tarihi 
ile içtima tarihi arasındaki müd • 
det on beş güne indirilebilir. İkin
ci içtimada hazır bulunan azanın 
temsil eyledikleri hisse senetleri -
nin miktarı ne oluna olsun müıa
kerat mer'i ve muteber olur. Müza 
kerat yalnız birinci davetnameye 
derccclilmi~ olan hususat hakkın .. 
da cereyan edebilir. 

M;ı.Jde 25 - Bu madde silin • 
miş ve yerine zirdeki metin konul
mu!}lur: 

Heyeti umumiyeye meclisi ida • 
re reis yahut reis vekillerinden bi
ri yahut manileri halinde meclisi 
idare tarafından irae olunan bir i 
za riyaset eder. 

Heyeti umumiyeye i§tirak ede • 
cek olan hissedarların veya bun • 
ların vekillerinin isimlerini ve his· 

S k · bA l · h kk l'k J J h se senetlerinin adedini gösteren "_it-ketin umur ve mesalihi, he . ma tu veya nıs ı maaş arı tayın 1 a ·ına ma ı o an ar eyeti umu 
k bir liste tanzim edilecek ve idare yt-ti umı!m•ye tarafından intihap eder. miyede uru tasarruf eshabını tem 

d 1 meclisi tarafından musaddak ola. edı'miş olaıı yc;li.!~:: on sekize ka Madde 19 - Bu maddenin ikin- sil e er er. 
ri'lk hissedarların görebileceği bir dar azadan mürekkep bir meclis ci fıkrası silinmiş ve yerine atide- Madde 22 - Bu madde silin • 
mahalle ilsak ve talik olunacak. tarafından tedvir olunur. Her se - ki metin konulmu~tur: miş ve yerine zirdeki metin konul-
Bu liste, heyeti umumiye müzakeMeclisi idare, memlekette veya muştur: 
ratınm başlamasından evvel talik 

memaliki ecnebiycde şubeler ihda Heyeti umumiye, meclisi ı'dare 
edilmiş olacaktır. 

sına müsaade eder. Hüsni.i suretle tarafından tayin olunan zaman ve Mezkur listenin ikinci nüshası 

ne, idare meclisi azasının üçte bi

ri çıkar. Bu meclis, böylece, hep 
üç senede bir tecdit olunur. Çıkan 
azanın tekrar intihabı caizdir. 

İcaret Kanununun, 1749 numa j Madde 13 - Bu madde silin .. 
'. 122'Eytuı 1931 tarihli kanunla mi§ ve yerine atideki metin konul 
1 olunrn 

icrayı faaliyet etmeleri için lüzum mnhr.lde senede bir kere sureti a - heyeti umumiye katibine tevdi e
lu addedece~i sermaye .. mi~tarı~ı 1 diyede akli içtima eyler. Bundan dilecektir. 
bu şubelere ıta eyler, munnsıp ~or maada, meclisi idare lüzum gör • En çok hisseye mnlik olan hisse 
düğü takdirde, şubeleri ilga eder. dükçe, ve kanunun derpiş ettiği darlardan hazır bulunanlardan i . 
veyahut bu şubeleri münasip ve ahvalde ya mi.irakıpların yahut kisi, yahut bunların ademi kabul. 
muvafık bulacağı şerait tahtında hissedarların talebi iizerine, heye- lcri üzerine, listede sırasile bunla• 
devreder. ti umumiye fevkalade içtimaa da • rı takip edenler, habullerine ka _ 

4 Ut, 386 ıncı maddesi mu~tur: 
· 'ıu ve fera.iti mucibince topla- "idare meclisi azasından her bi 

olan heyeti umumiye ser • ri nasbı tarihinden itibaren bir ay 
)e • b. . ' 
. )ı ır veya hır kaç defa da ~arfında asgari 2 500 (iki bin hes 
t 1 ' ~ 
~ e-de~i~ir veyahut ~tenzilini ka yüz) Türk lirasına muadil itibari 
~· ~'bılır. Heyetı umumiye kıymette bir miktar hisse seneda-
-1•dı le t ·ı· 1 . k . k . -. ;~ rmaye veya enzı ı ser• tını ~ır etın asasına tevdı etmege 

~r•it ve tarzını lesbit eder. mecburdur. 

Madde 20 - Bu madde silin • \'et olunabilir. dar tasnifi ~:.-aya davet olunurlar. 
miş ve yerine atideki metin konul- Madde 23 - Bu maded silin • ı Heyeti nmumiye katibi, reis tara • 
muştur: ı miş ve yerine atideki metin konul- fından intihan olunur . 

Heyeti umumiye, her sene veyn muştur: (nf',;ırnı ıo ıınf'u "'n.)ıracta) 
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Seli~ik bankası fevka
lide heyeti umumiye 

Fırınların azalması! 
1 

Ekmekler ııı iyileşmesi ve 
rekabet;n kalkması için .. VAKiT 

ikinci davetname - ikinci ilan 
(B~j tarafı 9 uncu sayıfada) 1 ve reye i,tirak. ~tmiş !1issedarlnr 

Hc:;e~·: umumiyenin kararları 1 tarafından dahı ımza oıunur. 

Belediyenin İslanbuldaki f ınn 
lan azaltmak için bir rapor hazır
ladığını ve bu raporun ~ehir mec
İ isinin önilr::ıi.!zdeki top 1antısında 

müzakere e<lilece3ini evclce yaz ; 

Kitap işleri 

muhabere 
köşesi ve 
sütunu 

bizzat yahut temsilen hazır bulun Maamafih, hi:ssedarlar kendi a -
mut olan hissedarların ekseriyeti ı ralarında ikisini imza için tevkil 
araaile ittihaz olunur ve bizzat ya. ~e tayin edebilirler ve keyfiyet za 
hut temsilen hazır bulunmuş olan bıtnamede zikredllir. 
hiuedarlardan her biri, malik ol • Heyeti umumiyede hazır bulun
dukları beher 500 franklık 25, ya- 1 mu~ azanın adedini, mumaileyhi
hut 100 er franklık 125 adet hiue ı• min hiıse ıenetJerini miktarını, bu 
aenedi parçası için bir reye malik- azaların ikametgahını mü~'ir bir 
tir. Maahaza, heyeti umumiyede j huzur cetveli zabıtnemeye merbut 
hazır bulunan azanın malik olduk 1 bulunmalıdır. Cu cetvel ayni su • 
ları reyin adedi içtimaın akti gü • retle im::alamr.,, 
nünde kanunen muayyen olan had Madde 23 - Bu madde silin -
di azamiden fazla olamaz. Bunun m:! ve yedn~ zirdeki metin konul
la beraber. Diğer hissedarları tem muıtun 

ıil eden bir hissedar müekkili için Şirketin mali ıe:-ıc:i 1 Kanunu • 
rey verebilir. Ve bu ahvalde, mi.:• sanide ba~l~r ve 31 Kanunucvve?

ekkillcrinden her birinin malik ol- I de bite~ ... 
duğu rey kadar reye malik olur. Meclı:ı ıdare, her :ıcne sonunda, 
Şu kadar ki, müekkillerden hiç bi- tirketin vaziyetini, matlubat ve dü 
ri münferiden heyeti umumi yenin yuna tını hulasa eden umumi mev
içtimaı gününde kanunen tayin e- cudat defteri tcnzim eder. 
dilmit olan adetten fazla reye ma- He:ıab:ıt heyeti umumiyeye ar -
Jik olamaz. zolunur. Heyeti umumiye, iıbu he 

İJbu esaa mukavelenamesinin 6 sabatı tasdik veya reddeder. Ve 
ıncı ınaddesin~e beyan olduğu Ü - mürakıpların raporunu dinledik • 
zere, eğer heyeti umumiye iki ne- ten ıonra temettüün miktarım ta • 
vi hisse senedi çıkarırsa, (A) ve yin eyler. 
'(B) hisse senetlerinin malik ola • Madde 29 - Mevcut madde -
cakları rey adedi, bu nevi hisse ıe nin nihayetine atideki fıkralar ili.
netlerinin ihracına karar vermit o- ve olunmuttur: 
lan heyeti umumiyece tayin oluna Sermayenin (A) ve (8) hiaae 
cak, bununla beraber, her hiueda- ıenedatına .kalbi halinde temettü
rın malik olduğu rey, heyeti umu- atın tevzii atideki veçh üzere ola .. 
miyenin içtimaı gününde kanunen caktır: 

tayin olunmuı bulunan haddi i.za- A - % 5 {yüzde bet) bir ih -
mi reyden fazla olamaz. tiyat akçeıi tetkiline, 

Madde 26 - Bu madde ıilin • B- % 5 (yüzde~) "A,, hiı· 
mit ve yerine zirdeki metin konul- ıe aenedahnm tediye olunmu~ o • 
muıtur: lan ıermayeıine inzimamı bir ilk 

Senelik heyeti umumiye, ıirke - hiaaei temettü tevziine muktezi 
tin vaziyetine dair ·idare meclisi • mcbaliie: 
nin ve mürakıpların yıllık rapor .. C. - T emettüatın bakiyeıi veç• 
larını dinler. Heaabatı alır: Müna hi ati üzere tevzi olunacaktır. 
kata eder ve onları tasvip veya 3 10 (yüzde on) aralarında 

reddeder. tevzi olunmak üzere meclisi idare 
Tevzi olunacak hiuei temettüü 

teıpit eyler, tetkil edilecek kanu -
ni ve fevkalade ihtiyat akçelerini 

tayin eder, ıenei atiyeye devredi -
lecek; mekadiri teshit eder, tebdi
li iktiza eden idare meclisi azala .. 
rınr ve mürakıpları tayin eyler, 

mun>aileyhimin tahıiıatım teshil 
eder, velhaııl meclisi idarenin ruz 
namei müzakerata dahil bilcümle 
teklifleri ve ıirketin bilumum me -
nafii hakkında en yüksek ıalihi -
yetle icrayı müzakereye ve itayı 

karar edCT ve icabında idare mec
lisine daha vi.ıi ıali.hiyet bahıe .. 
der. 

azalarına, 

.% 5 (yüzde bet) hastalanan 
memurlara yardım olrnak üzere 
meclisi idare emrinde olan teavün 
akçeıine: 

Temettüabn mütebakisi, senei 
atiyeye deni veya hususi ihtiyat 

akçesi letkili için heyeti umumiye 
ce tenıip edilecek olan miktar ten
zil edildikten sonra, bilumum (A) 

ve (B) hisse ıenetleri arasında bi
li tefrik ve müsavat üzere tevzi e
dilecektir. 

Madde 30 - Bu maddedeki 
"sermayeıin~n bir humıu,, kelime 
leri yerine "ıermayeıinin nısfı,, 

kelimeleri, ve "% 5 faizli,, kelime 
leri yerine de "ilk hiuei temettü 
olarak yüzde bet., kelimeleri ko .. 
nulmuıtur: 

..... 1~.11. 1 
··•:t \.ı.... 1 

İkt·:ı ~t mürliirlüıü diG"er rnem
lc!;e:lcr2c ve bilh\\ssa !on s:ne!er
de hd~~:lilcn At:na ~chrinin ek · 

1 

me'.~ me;;clc:;in: d~ tet!:ik ctmzkt'!- j 
<lir. 

f ırmlarm '1.::.-.ltılr:ıa:;ı etrafm · ı 
da ne dü~ünü1~U]ür.ü öğrcn,mck 
üzer ... kendisine mürac;:nt ettiği -
mİ7. ~ rıncı ·ar cemiyeti reisi Rıza 

Bey diin §unları söylemiştir: 

- Belediyenin fırınları tahdit 
cdece~ine dair bize ne malumat 
verilmiş, ne de fikrimiz alınmı~
tır. Fırınları tahdit etmek fikri 
dünyada yeni değildir. Bir müd
det ev el Yunaniatanda f ırmlar lah 
dit edildi. Yalnız kapanan fırın· ı 

)ara tazminat verildi. Tahdit iyi
dir. Bu takdirde be 'cdiye fırınla- 1 

rı daha iyi ve kolayca teftiş edebi
lir, iyi randımanlı ekmek çıkarı
lır, rekabet azalır ve belki de or
tadan kalkar. 

İıtanbulda halen 195 fırın var· 
dır. Sekiz, on sene evci iıe 350 
den fazla idi. İstanbulun nüfusu 
azalınca 150 ye yakın fırın da ka
panmıştır. Ve halen de bu ka
panma devam etmektedir. latan· 
buldaki bütün fırın'arda yoğurma 
makinesi vardır. Şimdi de her fı
rına un eleği konmaktadır. Ah -
ıap ve eski fırınlar ise sekiz on la· 
nedir. 

Fırıncılar rekabet yüzünden 
mahvolmaktadır. Belediyenin nar 
hı yedi kuru~ olmasına rağmen 
şehrin birçok semtlerinde 5,5 - 6 
ve hatta be§ kuru§a ekımek ıatıl
maktadır. Bu rekabet yüzünden 
fmn işletenler daima iflas etmek
te ve fırınların camekanları üze·
rindeki tablalardaki isimler sık, 

sık değiımektedir. 

Narhtan noksan ekmek satılma 
sının haılıca ıebepleri arasında 
randımanı noksan un kullanılma
sı hi'ehazlık, ve bir de be -
lediye kontrolünün pek •eyrek 
ve az olması vardır. Zarara dü -
şen fırıncılardan bazı'arı kazan -
mak ümidiyle ekmeği eksik çıkar
dığı gibi iyi un da kullanmaz. 

İstanhulda da ekmek meselesi-
1 

ni halletmek için evvela değirmen 
lerin ve fabrikaların sıkı bir kont· 

ltbu eaaı mukavelenamesinin 
31 inci maddeıinde muıarrah me
vattan gayrı meıail için sureti fev
kalidede içtimaa davet edilmit he 
yeti umumiyeler, adi heyeti umu -
:niyelerin ti.bi oldukları ayni ıera
it daireıindc kararlar ittihaz eder
ler. 

rol altına alınması ve bir nevi un 
çıknrmaları lazımdır. Suyu batın ı 
dan kesmek buna derler. Dcğir- j 

menler muayyen randımanlı un
dan ba§ka un çıkarmazlarsa fırın- / 
cılıı.r baıka un bulamaz ve tabia -
tiyle iyi olacak olan bu unu ku'la-

Madde 31 - Bu madde silin • nırlar. Bundan ba,ka belediye 
mit ve yerine zirdeki metin konul- kontro!ü sıkl~ştırmalıdır. Halen 

muıtur: zarar eden bazı kücük fırınları ka 
Heyeti umumiye, meclisi idnrc- ı b l -t · t 1 

• • • • • • ··~ A • pama ; \'e un ara azmına ver· 

Devlt'!t matbaa11 tarafından 
bastlan ve mekteplerde okuttu· 
rulan kitaı,1arın tevzi \'e salı~ 
ı~ı mücue:;emizc verilmi,tir. 
Bunlar Jstanbulda yalnız 
(VAKiT) kütüphanesinden le . 
d:.ırik olunabilir. 

<>-c> 
Devlet matbaasının diğer 

neşriyatı da (VAKiT) yur · 
clu tarafından satılml'lktadır . 
timi eserlerle Maarif Vekaleti 
mecmuaları ve aa.ir kitaolar için 
de (VAKiT) kütüphanesine 
müracaat edil~ek lazımdır. 

~4C>-

( V AKIT) kütüphanesi, her 
vilayet merkezinde bu kitapları 
satmak i.izere birer şube açmış· 
tır. Vilayetler hududu dahi -
linde, Devlet matbaasının mck· 
teplere mahıuı olan kitapları 
ile diğer eserleri için bu tubelere 
müracaat olunmalıdır. 

<><> 
Vilayet mer!.:ezlerinde ısım . 

leri ve adresleri aşağıda gösteri· 
len yerler (VAKTiN) ın kitap 
ıatıı ,ubeai olarak kabul edil .

1 
miılerdir. Bunları peyderpey 
neıredec:t ğiz. 

Ankara: (Akba) kütüp • 
hanesi, Trabzon Polôtha -
neli zade biraderler , Kasta • 
monu: Gazete bayii Ahmet 
Hamdi Bey, Samsun: Halk kü
tüphanesi, Gireıun: Tasarruf 
pazarı Lutfü Bey, Amaıya: Ce
malettin kütüphancıi, Malatya: 
Eyüp oğlu Halil Bey gazete ba
yii, Konya: Kitapçı Murat oğlu 
Sabri B., Antalya: Kemahi za
de Nail Bey, Çorum: Turan kü· 
tüphanesi İsmail Naim Bey, Na
zilli: Sebat kütüDhaneıi, Musta
fa Hakkı Bey, Bahkeıir: Ki • 
tapçı Fehmi Bey, Eski~ehir: 
Son Posta kütüphaneıi, Bursa: 
Kitapçı Esat Bey, Edirne: Hil -
mi kütphane~i. İzmit: H"lkpa -
zarı sahibi Sadettin Bey. 

Bolu: Zafer kütüphanesi, 
Diyarıbekir: Şevki Bey, Mani -
sa: Huluıi Can Bey, Yozgat: 
Yakıt muahibiri Bekir Ziva B .. 
Adana: Maarif kütüphancıi 
Ahmet Necati Bey. 

<>-<> 
Viliiyetlerde subemiz olar2'.k 

adrealeri gösterilen kitapçı · 
larla kırfaaiyecilerden ve gaze· 
temiz bayilerinden henüz mua
melelerini bitirmivenlerin temi
na .. mektubu, gönderdikleri hal
de mukavelelerini ihzar. yahut 
mukavelelerini ıönderip te 
teminat muamelelerini ikmal et
mi~·enlcrin, yt>nİ ıipari4leriyle 
birlikte noksan olan i~lerini ta
mllmlamaları hususuna nazarı 
rlikkıı..tlerini ct."1b ... -:ıeriz. 

•• 
Cevaplarımız 

Sa vur rr.aarif memurluğuna: 
İstediğiniz tarihler Mardin ma -
arif müdüriyetine gönderilmi~
tir. 

Akseki maarif memurluğuna: 
İs~ediğiniz kitaplar bizde yok -Madtle 27 - Bu madde silin • 

mit ve yerine zirdeki metin konul
muttur: 

met m•nm t.ur. ·erı a :ın ar tur. nın teklıfı uzerme \"e hu;cumctın 1 I ' l ı ·· G · k ı · 1 
tasdikine muallak olarak i~bu esas , k . , b' l ı d h 1 

1 I . .. •. mrr. .c a, mır .aıı:a ır e~erc,c n a I f'fazilli bayiimiz HııJdu Be -
mu.cave enııımestnde ımJnastp :;ör- . . . . 

1 
• • 

1 .. v.. ..ı •1• . ..ı b"l" as~·ı ve tcmı z: f ırmlar y:ıparla.r. Bu ye: Sıparıg .enmz çokt"n gön -
caıgu t•":Jı a. tı ıcra c~c ı ır. . . ı . . . . . . k 

:urctl:: yr.pdan tahdıt aynı zaman- cıcrılmıst•r. Tarıhler ıçın me -

tupla cevap vc•·mi,tik. Bunlatl 
başknlarından ve dediğiniz " 
rait dahilinde temini müm 
değildir ve ilk mekteplerde 
T. T. C. tarafından yazdırıl 
tarihlerin ohunması mecbur! 
dir. 

U~aktn. hacı Süleyman '° 
mahdumlnrı Efendilere: Tae. 
hÜtnaıne posta ile gönderilmi! 
tir. 
Niğde gazeteler bayii Cerıı 

.. ey: Mektubunuzun cevabı p( 
tada. Nevşehir ve Aksaray gt 
kalmasın diye kitap gönderil 
mittir. Muhabere edin ihti 
yaçlarını bildirin. Bu yeri' 
mukaveleyi gönderdiğiniz tak 
dirde ıizin mıntakanıza dahil 
lacakhr. 

İzmir Pınarbaşı köyü baş 111 

allimi Nihat Beye: Kitaplardl\ 
bizde yalnız tarihler vardır. Jz 
mir bayiimiz Hamdi Bekir Be 
den tedarik edebilirsiniz. 

Gaziantep Ziraat Bankası c 
rak memuru Abdullah Bey 
Talep eni ğiniz kitap)arciıı 
tabedilmit olanları bayiimi 
den isteyiniz. 

Ödemi' ortaır.'!ktep 4 num 
ralı Reşat Efendiye: Kitap] 
mektebinize gönderilmi~tir. P 
ranız iade edildi. 

Ad; -"\ erkek - Jise:si t«lebt 
ıinden 70 numaralı Ertuğrul B. 
istediğiniz kitap· ar tabcdilme 
mi9tir. Tabcdilenlcr ba..yjimiı 

de vardn-. Parayı iade ettik. 
Antalya mektepliler paznr 

lbrahim Bey: Mektep kitapla' 
rına ait olan işler için AntaJy 
bayiimiz Kemahi zade Nail Be 
ye müraca~t edilmesi 
dır. 

Kandere maarif memurluğu 
ğuna: İstedikleriniz bizde yo1' 
tur. 

Elmalı baş muallimliğine 
Tarihler vilayet merkezinde 
dir, 

Tokat bayiimiz Ali Sabri B 
ye: 25 - 9-933 tarihli mek 
tubunuza muvafakatimizi be 
yan eder ve sipari~lcrinizi bek 
leriz. 

Devrik maarif memurluğu ' 
na: Siparit ettiğ iniz kitapla 
biz de yoktur. 

Urfa l"İyaziyc muallimi Bed 
ri Beye: Riyaziye (1) bayi imi 
F eyz kütüphanesinde vardıt 
Riyaziye iki ve üç Devlet mat 
baasınca henüz tabcdiLmekt 
dir . 

Konya orta mektep müdür~ 
Nazif Beye: Konya bayiimiz ta' 
rafından sipariş e~I=len kitap • 
ların h--psi gönderilmiştir. 

Ünye maarif memurluğuna : 
Tarihleri Trabzon bayiimiz P1.1· 
bthancli Zô\delerden aldırınız . 

İsp!r maarif memurluğuna : 
f s~cdifr:niz kitnplar bizde yok -
tur. 

Heyeti umumiye tarafından iş .. 
bu csaı mukavclenamesi ahkamı -
na tevfikan verilmit olan kararlar 
hazır bulunmayan veya muhalif 
reyd" olan hiasedarli'.r için dahi 

Gerek bu hususta ,.e gerek ti - c! f ı ı ı b · t. , __ 
a ır:ncı arı wı rc.•<ı ~tt~n ve 11- ._,.~ 

caret kanununun 385 inci ve :;g5 l. , k l 
~ . ... ,.. . '-·. : : ~ .• . . . 

• • • ·'; • ı ~, • • ..,.. , ·'r_ , ,.. , . -~ ~ . , , , 

ıncı maddelerinde zil:rcdilcn di • 
as.;ın ur ~nr. 

vacibülriayedir. ğer bilcümle mcıail hakkında mü yerin~,. ~erm~yenin üçte ikisine., 
Heyeti umumiye tarafından ve- zal;crod~ bulı.anmafa davet edilen kclirc:cleri kondmu~tur. 

rilen kararlar, bir defteri mahsusa heyeti umumiyeler, İçtimaa davet, Madde ~3 - Bu mllddcnin ni -
kaydedilmis ve meclisi idare aza- n:u.bı ekıeriyet ve itayı rey tarzla haycf r.c atidc!d fıkra ilave edil -
luTı tarafından imza olunmuş olan rı hakkında mezkur maddelerin mi~tir: 
zel>1tn,1.mefere dercolunur. Bu za• ahkamına tibi olacaktır. 6 ıncı maddede beyan olundu • 
batnamelel' hiikiımet komiseri, mü Madde 32 - Bu madcledeki ğu "::-;zrc, (A) ve (8) kategorisi 
rakıplar, rey t'l!'.}lama memurları "sermayesinin nııfına "kelimeleri hisze ıencdatı çıknrıldığı t~kdir-

de, ~İrketin hini tasfiyeıindc ( A) 

hi:;se &enacltı için tediye olunmu~ 

olen s~rmaye tesviye olunduktan 
sonra, geriye kal:ı.cak mcbaliğ ka. 

rı teıkil edecek ve {A) ve (8) his 

Bir tayyare düştü, 

3 kişi öldü 
Londra, 2 (A.A.) - A1lo 

merasiminden dör.en bir tayy,I 
se senacltı aralarında bila tefrik ve 0 :1 

Kawk!.lrsl civarında yer<! düşnı~· 

tir. 

müsavi bir surette te\rzi edilecek • jl 
tür. İçinde bulunan üç kiti ·· 

Mecli~i ld&l'c mü,tür. 
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flk mektep Tarihleri 
Maarif Vekaleti tarafından ilk mekteplerin dördüncü ve be· 

şinci sınıflarında okulturulmak üzere 

1. 7. 7. C. tarafından yazdırılıp tab'ı ve tevzii 
''V AKI1:, müessesesi tarafından deruhte edi

len TARiH kitapları satışa çıkarılmıştır. 

Bu kUaplar, yalnız talebelerin değil herkesin istifade edeceği bir 

surette yatılmış bir çok haritaları ve resimleri ihtiva etmektedir. 

Bir kartonla kaplanmış olan bu Tarihlerin fi
atları nefasetine ve sayı/ alarının çokluğuna 

rağmen 75 şer kuruştur. 

Satı, ve tevzi yeri : lstanbul Ankara caddesi 
VAKiT YURDU 

... 
... . 

• BIU KUMB~ 
ALiNiZ. 

1,esis tarihi: 1888 

Sermayesi: 30. 000. 000 Frank 

. idare nıerkezı : IS7 AN BUL 
Tilrkiyedeki Şubeleri: 

lstanbul ( (ialala ve lstanbul ) lzmlr 
Sanısun. 1\'lersin . Adana 
Yunanistandaki Şubeleri : 

Selanik. Kavı.la. Atlna. Pire 
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J lstenbul Belediyesi ilanları I 

Otomobil, Kamyon, Kamyonet ve 
Otobüs Sahiplerine : 

Bu ilan tarihinden itibaren 933 se
nesinin Birinci kanun ayının sonuna 
kadar Resmi Hususi takse otomo
billerile Kamyon, Kamyonet ve Oto
büslerin numara plakaları mecburi 
olarak değiştirilecektir. 

Bu değiştirme keyfiyetinde : Res
miler dairesinin vesikasile, hususiler 
sahibinin fotoğraflı ikametgah sene
dini ve fenni muayene cüzdanlarını 
alarak ikinci teşrin ayının sonuna ka
dar ve taksi Kamyon, Kamyonet ve 
Otobüs sah.pleri de keza fotoğraflı 
it"ametgah senedi ve fenni muayene 
cüzdanlarile mezkur senesinin birinci 
kanun ayının sonuna kadar eski pla
ltalarile müracaat edip yeni plakala
ı·ını almaları lazımdır. Bu müddetle
rin sonunda eski plakalarla seyrüse
fer men edileceğinden şimdiden em
niyet altıncı şube nıüdürluğüne mü
racaat edilmesi ilan olunur. (5353) 

r Devlet Demir yolları ilanları 
400 ton )'erli ç imentonun kapalı ıarUa münakasası ~J/10/933 

cü .. artrsi günü saat 15 de Ankarada idare Merkuinde yapıla
C.l klır. Tc.fsi!at Eaydarp:şa ve Ankara veznelerinde beıer liraya 
oahlan ~artnamelerde yazı !ıdır. (5307) 

Devld Demi ryolları idaresine ait Der:nce limanı mınlakasın· 
dak i fııın ih.!cden itibaren bilmilnakasa bir sene müddetJe kiraya ve· 
rılecektir. Münakasa 7 - 10· 933 cumartesi günü 11at 15 le De· 
miryo 'lar Haydarpaşa işletme Müfettiş l iğinde yapıh. ca1'tır. Talip
lerin 30 lira teminatı muvakkc. te ile meıkur gün ve saatte mü
racatları icabeden şartnamenin Müfettişlik kaleminden alınabile· 
ceği ilin o.unur. (5336) 

Büyük Millet Meclisi idare 
Hey' etinden : 

Büyük Miliet Meclisi ka 'öriferlerine lüzumu olan, 250. 300. 
fon ko'< kömürü pazarlık suretıle satın alınacağından bu kömü

rü vermek isteyenlerin teminat akçesile ve verece!deri kömiirün 

ev~afı fenniye raporile beraber, Teşrinievvelin On ikir.ci Perşem
be günü saat On beşte Eüyük Millet Meclisı idare Hey'etine 
müracaatları. (5337) 

Kocaeli Viliyetinden: 
V. ayet Hususi bütçesinden şartname ve nümunelerine tevfi. 

kı:n muhtelif cins mıktar ve eb'atta 83 kalem evral<ı matbua 
)~ptırılacaktır. Münakasa alf'nidir. ihale 18 Teşrinievvel 933 çar· 
şamba günü saat on be~te yapı~aca~tır. Talip ofanlann bu tarih
te 150 liralık muvakkat teminatla Kocaeli Vılayetine ve şartna· 
'T':lesiüi görmek ve yaptırı lacak evrakı matbuanın c:ns ve mıktar· 
hmnı öğrenmek istiyen!erin Encümen kalemine müracaatları. 

(5338J 

Istanbul Mıntakası Sanayi 
müdürlüğünden : 

1055 Sayılı Teşvı ki Sanayi kaDlmun 41 inci maddesine tevfi· 
kan tanzim edilmiş olan beş sene ik mevaddı iptidaiye cetveline 
dahil o'.upta gümrük resminden muhafen ithal edilen ve 1932 
senesi bütçe kanununun 36 ıncı maddesine göre tan:ıim edilen 
mcvaddı iptidaiye cetveline dahil o!mıyan iptidai maddelerin ikin· 
ci mnaddı iptidaiye cetvelinin mer'iyet tarihi olan 1 - 7 • 933 
tarihine kadar imalata sarf edilmiyen mıktarlarının gilmrük res · 
minin istirdadı lizım geldiğinden allkadar müeaseıelerin idare
mize müracaatları ilan olunur. (5351 

Türkiye 
Merkez 

Cümhuriyet 
Bankas1 

28/ 9/ 1933 vaziyeti 

AKTiF :1 PASiF' 
Kasa: Lira Lira ~ 

ı '.>.000.000.- ıo 
.349.110.2Ô lü 

Sermaye:··················· .. ··························· ........ . 
lhti\'at aı.çesi · ·······························•··············•······· 

ı\ltın ::afi kiloıı,ram l J.b.:O ·010 L. 16.344.508.24 
Banknot ... .......................•... ., 20.091.:-SO. -
Ufaklı~ ....................................... ,., 720.698. 41 37. ı 56.986.ô5 

Oahlldt:kl Muhabirler. 
.\ ltııı ~an ı,g .......... t.788-024 L 2.:ıı:ı.00~.ıo 

l'ür,. li ra sı ........... , .... .. ...... ., r 573.9.17.94 4088941.64 

Hariçteki Muhabirler : 

1 edavUldekl Banknotlar: 

Deruhte edilen evral\ı naktiye ~L .. 158. 748.563.·
Kanunun 6 ,.e 8 inci madde· 
!erine tevfikan vaki ıcıliyaı ' • o.29l.5ô3.-

Dcruhte edilen eHakı nakti)e 

lu 
ıa 

~ 

u 
\hın: Safi kilo~raın 3.21S-Sö2 il 4.52/.5~ .39 
\hına tahvili kabil Seı he:-ı dövizleı 1 369.31 :>.68 

1 1,a'<ıyesi .. .. .. . ....... ...... . .. 152457.000. - ~e 

5.896.9 f 2.07 l\arşılı~ı tamamen altın olarak 11 
tedavüle \"azedilen ................... 1. 8.öSS.000.- lıll . 145.000.- !tı " 

Hazine TahviUeri : 

1 )crulıce edilen rı ·rakı naktire ' 
aı~ılı~ı L.158.748.563.-

1\anunun n 'e "' incı mad-
delerine ıevrikan ,·aki tediyaı ., b.291.563. -

ı Mevduat: 

152457.000. -

1 Türk lirası ..............•............... J, 20.905.313.04 
Döviz ..................•.•......... r 8.~80.928.22 

la 

iu 
29.786.241.~6 . 

)JJ 

CUzdan: 
Muhtelif ......... ................................................ . 39.099.799.46 >ir 

Senedaı ......... ....... ..• . .. ı r_ 5.230.68 3. 76 
~:sham\'c)' >eruhte edilen evrakı 
cah,·i1Aı J naktiye brşılığı (iti· 

baı i kıymetle) . .................. ,, 27.125.825. -
E>•ham ,.~ Tahvi\At .................. 1 ,. 1.505. 772. 58 33.86 2.281.34 

16.158.86 

4.500.000.-
7.401.870.42 

Allln ve döviz Uzerlne avans .......... . 
Hissedarlar ................................................... . 
Muhtelif 

YekOn YekOn 

. ························································· . . 
i 3. K. O. ~ . . 
ı : i Satmalma l\omisyonu ılinları i .......................................................... 

İzmir Mıt. Mv. Satın alma ko • 
misyonundan: 

Mat. Mv. kıt'atı için 62,460 ki
lo sığır eti kapalt •%arf1a münaka
ıaya konmuftuT..1halet\i:t9- 1. teı· 
rin- 933 pazarteıi günü saat 15 
ledir. lıteklilerin şartnameyi gör 
mek üzere her gün ve münakasa -
ya ittirak için o gün ve vaktinden 
evvel teklif ve t~minat mektup -
lariyle lzmirde Mst. Mv. Satın al· 
ma komiıyonuna müracaatları . 

(3307) (4956) . .. . 
İzmir Mst. Mv. Satın alma ko • 

misyonundan: 

Mıt. Mv. kıt'atı ihtiyacı ıçm 

238.250 kilo sığır eti kapalı zarfla 
münakasaya konmuıtur. lhalesi 
9- 1. T e§rİn -933 pazartesi gü
nü saat 16 dadır. isteklilerin ıart· 
nameyi görmek üzere her gün ve 
münakasaya i9tirak için o gün ve 
vaktinden evvel teklif ve teminat 
mektupları ile birlikte kı9lada 

Mst. Mv. Satın alma komisyonu -
na müracaat1arı. (3308) (4957) 

İzmir Mat. Mv. Satın alma ko · 
misyonundan: 

Mıt. Mv. kıt'atı ihtiyacı ıçm 

74.040 kilo a1ğır eti, kapalı zarfla 

münakasaya konmuştur. ihalesi 

9- 1. Teşrin -933 pazartesi gü

nü saat 15,30 dadır. lıteklilerin 
şartnameyi görmek üzere her gün 

ve münakasaya iştirak için o gün 
ve vaktinden evvel teklif ve temi• 

nal mektupları ile birlikle lzmirde 

Mst. Mv. Satın alma komisyonu • 
na müracaatları. (3309) (4958) 

Qöz Hekimi 

Dr. S. Şükrü 
Birinci Sınıf Mutehassıs 
Habıali u \ n arıt ~ad<.leAi ~o fiO 

8ahibl: IEIDIET ASIM 

Neorlyaı müdürü: t. Safa 

\! A K 1 T !\lntbaaııı - lııtnnbuJ 

245.380.150.98 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren : 

Iskonto haddi % 5 1/2 - Altın üzerine avans % 4 1/2 

Sıvas Fırka Satınalma 
Komisyonundan : 

Sıvas ve Zaradaki kıtaatınm ihtiyacı için 300,000 kilo ek
meklik un kapalı münakasaya konulmuştur. Taliplerin şartnameyi 
görmek üzere her gün münakasaya iştirlk içia de teminah mu
vakkatelerini ha•i teklif zarflar1nı 21/Birinci Teırin/933 cumar
tesi 9ünü aaat, 1~ ıe kaqar komisyona vermeleri IUıumu il 
hinur. (5207) 

~- F ARUKl'nin - .. 

Türk 
Pudrası 

Frenk Pudra/arından 
Ustündür. 192s 

Geyve Asliye hukuk hakimli • 
ğinden: Taraklıdan Hafız Sadık 

karısı Ayte H. ile müddeialeyh 
Çerkes Musa ve Hafız Mehmet 
kızları Nuriye. ve Dürriye hanım • 
lar arasında görülmekte olan ip • 
tali senet davasından dolayı müd
deialeyhlerden Nuriye ve Dürriye 
hanımların halen ikametgahları • 
nın meçhuliyetine mebni bunlar 
hakkında gıyaben mahkemeye ve 
gıyap kararının muameleli olarak 
ilanen tebliğine karar verilmiş 
olduğundan mahkemesinin hıra • 
kıldığı 12 - 10- 933 tarihinde 
Nuriye ve Dürriye Hanımların 

mahkemeye gelmeleri veya vekil
lerini göndermeleri ve yapılmıt 
muameleye bir diyecekleri vana 
beı gün zarfında bildirmeleri ve 
aksi halde mahkemeye kabul e • 
dHmiyecekleri ilan olunur. 

(8692) 

İmroz asliye hukuk mahke -
mesinden: lmrozun Ayatodri 

köyünden ölü Yani damda ka -
rm Kiryakulanın Ayniş köyden 
ölü Yani damda oğulları Pana • 
yot, Hrisostomo, Angeli, Nikola, 
Y amandi, lstrati ve kızları Mari • 
ya ve Teodora aralarında lmroz 
asliye hukuk mahkemesinde olan 
vasiyet ve tescil davası üzerine 
müddeaaleyhlerden ölü Yani 
damda oğlu Y amandi ve lstrati • 
nin ecnebi memlekette ve ikamet-

lıtanbul aaliye betinci hukuk 
hakimliğinden: 

İktııat Vekaleti tarafından 

Cerrahpaşada Hobyar mahallesin· 

de kaaap batı ıokağmda 1 numara 

lı hanede sakin lsmail Hakkı Ef. 

aleyhine ikame eylediği alacak 

davasından dolayı ilanen tebligat 

icra edildiği halde gelmediğinden 

tahkikat hakimi taraf mdan evra· 

kı dava mahkemeye sevkedilmi~ ve 

emri muhakeme 7 / 11 / 933 tarihi -

ne müsadif sah günü saat 14 le 

tayin kılınmış olduğundan yevm 

ve vakti mezkurda mahkemede 

hazır bulunması ve yahut tarafın· 

dan bir vekil göndermesi lüzumu 

beyan ve aksi halde hakkında gı

yaben muamele olunacağı teb'iğ 

makamına kaim olmak üzere da ve 

tiyenin bir nüshası mahkeme di

vanhanesine talik olunduğu gibi 

evrak havadisle de ilan olunur. 
(8113) 

DOKTOR 

Hafız Cemal 
Dahili hastalıkları mütehassm 

Dir-··-'·• N. 118 Telefon: 22398 

gahları rnc~hul olduğundan ilin 

suretiyle davetiye tebliğine karar 

verildiğinden m•1l a:t .... me günü O• 

lan ST eşrinisani 933 pazar günü 

saat 10 da İmroz &s!iyc hukuk 

mahkemesinde kcmlilcr in:n n~ya 

tayin edecekleri vekillerinin ha • 

zır bulundurulması aksi takdirde 

muhakemenin gıyapların~a yapı • 
lacağı ilanen tebliğ olunur. 

(5339) 
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