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- Nefis bir hikaye _: 

Sayısı f) Kuruş 

[ BAŞMUHARRIRIMIZIN SEYAHAT INTIBALARI 1 s 1 GAZ. 
Romanın tarihi kıymetini 

ça z. • 
1 sefir·m·z ı 

• • ra m ıç n .. 
Romada M. Musolini birgölü kurut
nıuş ve Kaligolanın ihtişamile meş

hur kayıklarının enkazını mey
dana çıkarmıştır 

Yazan ı Mehmet Aaım 

ReiıicUmhur Hz. diln de Dol
mababçe sarayında istirahat et
mişler ve hiç bir yere çıkmamış
lardır. 

Reisicilmhur Hz. nin dişlerinin 
tedavisi devam etmektedir. Zi
yaretlerine önUmtlıdeki haftadan 
itibaren devam etmeleri muh
temeldir. 

Dün de saraya müteaddit mü
racaatlar olmuı, iıtidala;;" veril
miştir. 

Verilen iıtidalar Gazi Hz. ne 
seyahatlerinde refakat eden mü
fettişler tarafından tetkik edil
mekte ve ait olduğu veklletlere 
havale edilmek Ozere bqveki-

Münir ve Ferit Beyler 

Dahiliye vekili 
_ıe_t_e _g_a_nd_e_ril_m_e_k_te_d_ir. ___ --t Bugün Ankaraya ha-

Ne dersiniz? 
Okuyucularımız
dan soruyoruz! 

Valilerin seJahiyetJeri 
tevsi edilmeli mi? 

reket edecek 
Gazi Hz. nin refakatlerinde 

ıehrimiıe gelmiş olan Dahiliye 
vekili Şükrü Kaya Bey bugün 
ekspresle Ankaraya gidecektir. 

Fethi Bey 
Mühim bir takrir 

hazırlamış 
Vilayetlerimizin muhtelif grup

lara taksim edilerek her bir grupta 
bir müfettişi umumilik ihdası hak-
kındaki ıivayetlerin bütçede tasar- Fethi Beyin meb'uıluktan isti-

Me~hur tarihi kayıgın enkazından bir kısım , ruf zarureti dolayısile şimdilik ta- fa ederek Vaşington sefaretine 
lktısadi clhan buhranından mütees- hakuk cdilmiyeceği anlaşılıyor. Bu- tayin edileceği hakkında bir ga-

lfr oıan muhtelif devıeuer buhranın Londrada açılacak nun1a .. berabe! vame~n . saıah!- zetenin verdiğ haber doğru de-
"rsıntısına mukavemet etmek için yetlennın tevsı ve takvıyesıne :ut. ğildir. F etbi B. meb'uslukta ka-
ltıeınJeketlerine hariçten ecnebi scyya· sergi için arzula~ ~itti~Ç~ ~vvet bu~ur~r. lacak ve muhalefetle deYam 
lıı celbetmek çıırelcrini arıyorlar. Dn Onun ıçın Buyuk Mıllet Meclısırun 
~Yyahlann getirecekleri para ile tica- Müzemizden 100,000 İngiliz bu son içtima senesi zarfında bu edecektir. Yakında mecliste yeni 
it muvazenelerini tutmak J~rlar. ,lir~•na :aitıoıta ettir.ile.rek hıı~~4ı lu:t~ı fAlill!l.rl'-lI:mılm:ı..q_xc '10,.milhim bir Jstizahta --.huluna
~·~G na.:;ın:ıuu • .ıuuısoım oma yedi parça kıymeUi eıya bü tekliflerin 'kanuniyet kesbetme- cakbr. Takririni hazırlıyor. Bu 
~armda (Ostiya) ismi ile vücuda ge. gönderildi si ihtimali kuvvetlidir. 
Urdiği deniz banyo mahaHinin tesisin- Acaba bugünün ve yarının ida- ist!zahın da da~iliye vekalet~i 
de hiç şüphesiz bu maksat büyük bir rl ihtiyaçlarını hakkile tatmin et- a!ika~ar eden hır mesele oldugu 
lrrın olmuştur. mek için valilerin hangi salahiyetle soy_l_en_ı_y_or_. ______ _ 

Esasen Roma Papalığın makarri rini tevsi ve takviye etmek lazım- y d 
O)llıası hascbilc hıristiyanlık alemi için dır? arın a vası 
~kaddes addedilen bir ziyaretgahhr. (Vakıt) vaziyeti tenvir etmiş ol 

ntalılar bu suretle hariçten gelen ec- mak için okuyucuları tarafından 
tıe.bilerden birçok maddi istifadeler te- gönderilecek mektuplan ve müta-
~ltı ederler. Bundan başka orada hu· lealan dercetmeğe karar venniş-
~rtan eski Romalıların eserleri, Koli- tir. Maksada göre rnütalea sahip-
l' lar Forumlar, Platinalar bu şehre !erinin mutlaka şahsiyetlerini ve 
d a~~ız hrsitriy~n olan ~!y~retçiler için h?viyetlerini neşretmek icap etme-
~ı. umumıyetle butün ecnebiler diği cihetle bu hususta matbaamı·· 
~it ·aralı ' üncü sayıfanuzda] za gönderecekleri mektuplara müs

=s- ~====== ı:wıs s:ws ı:ws ..... ~ 

Müsabakamız 

tear bir nam da koyabilirler. Mev 
zuubahis mektupların mümkün ol
duğu kadar kısa ve lüzumsuz taf
silattan azade olmasını rica ederiz. 

Mahir Ef. tekrar tevkif 
olundu 

Gazetecilerin tahliye talebi 
kabul edilmedi 

lzmit, 9 ( Vakıt muhabiri) -
Y ann sahibi Arif Oruç Beyin 
dün sorgusu yapıldı. Yarın ga
ı:eteıine vali hakkında mektup 
yazan Mahir ef. iki gün ev el ke
faletle serbest bırakıimışken dün 

--------------: yeniden tevkif edildi. 
Otomobiller Arif Oruç, mesul müdilr Sii-

~" kadın çehreai ne mane. 
ltt '4.de ediyor? Anladığınız 
) lltıayı aıağıdaki kupona 
,(lıııız ve bu kuponu ke-

l> biriktiriniz. 

~Osabaka kuponuı9 

. 
Gönderilecek e,yadan nefia bir eı•r 

Yakında Londrada açılacak 
olan ticaret sergisinde teşhir e
dilmek üzere muhtelif memleket
lerden san'at eserleri istenilmiı
tir. Bu arada mllzemizden de 
Irana ait bazı tarihi kıymeti ha
iz san'at eserleri istenilmiştir. 

Topkapı sarayı mü%esindeki 
zikıymet alb parça eşya ayrılmıı 
100,000 Ingiliz lirasına sigorta 
ettirildikten sonra, dün sandığa 
yerleştirilmiş ye gönderilmiştir. 

Gönderilen şeyler, bir snrahi, 
bir kalkan, bir tas, ve Uç kitap
tan ibaretti. Bunlar, on altıncı 
asra aittir. Bir kıımı firuze ve 
yakutlarla ıülUdür. 

leyman Tevfik Beylerin verdik
Adetleri ve markaları leri kefaletle tkbliye istidaları 

tahdit ediJdi kabul edilmedi. Tahkikat devam 
Ankara, 9 (Telefon) - Vekil- ediyor. Tu~rul 

ler heyeti son içtimaında deYlet 
biltçeıile alınacak ye devlet hiz
metinde kullanılacak otomobil· 
lerle markalarını tahdit etti. 
Cümbur riyaseti, Erkinıbarbiye 
riyaaeti, Baıveki\, Meclis reisi 
istedikleri marka otomobilleri 
alabileceklerdir. 

Veklletler ve ordu müfettiı
liklerin ufak ıistemdekı (Bil
ik) otomobilleri, diğer resmi ma
kam ve daireler de (F ord) oto
mobili kullanacaklardır. 

ikramiye mcselcsı 
Ankara, 9 (Telefon) - Def

derdarlığın ikramiye meselesi 
etrafındaki tetkikat bitmif, ev• 
rak baıvekilete verilmittir. 
__ ...,--.ıııııınnnımııııımıııııaııııınııııııııııııııı 

parça eıya gönderilmesini tercih 
etmiılerdir. 

P aris sefiri Münir 
ve Londra sefiri 
Ferit B.Ier Anka-
ray a gelecekler 

Bu davetin borçlar mese• 
!esile alakadar olduğu 

zannolunuyor 
Ankara, 9 (T elefoo) - Paris 

sefiri Münir ve Londra sefiri F e• 
rit beyler hükumet tarafından 
Ankaraya çağmlmışlardır. Bu 
davetin, t.on günlerde efkarı u
mumiyeyi iJgal eden borçlar me• 
seleıile alakadar olduiu zanne• 
diliyor. 

Dayin!er meclisi son cevabı· 
mıza henüz mukabelede bulun
mamıılardır. 

Alakadarların kuvvetli tahmin· 
lerine göre Dayinler milmeısil· 
leri yakında Ankaraya gele
cekler ve tekliflerimizi kabul e
deceklerdir. 

Nafia Vekili 
T aıarruf hakkında yeni 

kararlar ittihaz etti 
Ankara, 9 (Telefon) - Nafia 

vekili büyük bir tasarruf siyaseti 
takip etmektedir. 

Geçenlerde Ankarada 2 mil
yon liraya bent inşası ihale edil· 
miş Ye inşaata başlanmışb. Bun
dan başka Ankarayı diğer Yill· 
yellere raptedecek şoseler de 3 
milyon liraya ihale edilmiıti. 

Nafia Tekili bu işlerden Y8%• 
geçilmesine karar vermiıtir. Yal· 
nız gerek iktısadi, ıerek aekeri 
noktalardan mühim olan Enu
rum-Trabzon -Iran l o,unun inşası 
mukarrerdir. 

Japon sefiri 
Dün geldi, bugün Ankaraya 

gidiyor 

lstanbul, 9 (A.A.) - Japon 
büyük elçisi M. Y oshida, dün 
refakatinde sefaret katıplerinden 
M. T akazaya olduğu halde Daç
ya vapuru ile şehrimize gelmiştir. 
Sefir cenapları yarın akıam se• 
faret katiplerinden M. Kumabo 
ile birlikte Ankaraya gidecektir. 

......____---~~~~~~--J 

" ~=:::::::::::=-::::========-=====-===-==== 

Evvelce gönderilmesi dilJünü
len şeyler, on yedi parçk idi. 
Bunlar için de sigorta bedeli 
olarak tarafımızdan 2,000,000 
lngiliı lirası yatırılmasına lüzum 
gösterilmişti. Fakat, lngilizler 
bu parayı çok bulmuşlar ve 100 
bin lngiliz lirası yabrarak alb 

Ingiltereye götilrfilen bu kıy· 
mettar şeyler, ıergi kapandıktan 
1:1onra müzemize iade olunacaktır. 

- Ynz kurut olur mu a ayol, Gazeteler bunun ucuzladığına 
yazıyor. 

- Gazetelerlıı hangi yazdıiı dojru ki h4UUIP? 
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f Telgraf haberleri ] I~i•nbul futbolundaki Tayyare piyankosu ~--------~~-

Hediyelik ·incirler! Haksızlık tamir Tay;.~:1~y;n~~:~?..~rbeıinci Bize.fAAl!Jlsf'L\ y azınıı 
Anıerıka t icaret nıüste
şarına lzm;rde verilen 
inciler gayet nefis in1 : ş 

lzmir, 9 (A.A) - Bir müddet
tenberi bir kısım gazetelerde 
baZl tacirlerimiz tarafından Ame
rika ticaret nezareti müsteşarı 
Doktor Klayn cenaplarına veril
miş: olan hedivelik incirlerin ku
surlu olduğuna dair görülen neş
riyat doğru değildir. Bilakis iyi 
ve nefis cinslerinden olduğu ta
hakkuk etmiştir. Müsteşar ce
naplarından gönderilen tefekkür
namede bilhassa neşriyattan bir 
hafta sonra gelen resmi bir mek
tuplarında hediyelik incirleriıni
zin leziz ve nefis olduğu hakkın
daki takdiratı da bunun ayrıca 
bir delilidir. 

Adenadaki te\•kif hediselcri 
etrafın de 

Adana, B - AptüJkadir Ke
mali B. tarafından 9efredilen 
Ahali gazetesinde (Meclis reisi 
kaçmıfhr) diye çıkan bir yazı
dan ve diğer bir kısım neşriyat
tan dolayı gazetenin mesul mü
dürü Feyyaz B. in evvelki akşam 
tevkif edildiğini bildirmittim. 
Feyyaz B. hakkında bugün tah
kikata başlanmıştır. 

Aptülka dir Kemali B. bugün 
nefrettiği bir makalede şiddetli 
bir lisan kullanmaktadır. Burada 
bu tevkif hadise büyük bir ala
ka uyandırmamıştır. «Ahali fır
kası* teşekkülü ile halk arasm
da meşgul olanlar çok azdır. 

Bir sergi 
Ressem LQtf ı tJey üç güzeJ 

tabloıunu taşhr ediyar 
Ressam ve muallim Lutfi B. 

san'at zevkini derinden duymuş, 
sakin muhitinde itinala çalışan 
~e muvaffak eserler vücuda ge
tıren kıymetli renk san'ankarla
rJmızdandir. 

Son günlerde Yenipostane cad· 
desinde Tayyare piyankosu mü
dürlüğü civarındaki Benmayer 
mefruşat mağazaıımn camekAmn· 
da yeni üç tablosunu gördük. 
Vazo içinde krizantemleri gös
teren iki tablodaki yumu,ak, 
~~th renk imtizacı, çok caziptir. 
Üçüncü tablo, Modadan bir 
manzaradır. Bu tabloda, temiz, 
berrak bir günün denize ve 
kayalığa verdiği hususiyeti çok 
iyi tesbit ediyor. Kıymetli res
aamı tebrik ederiz. 
~-~ ----
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d 
keşidesi yarm öğleden sonra sa-e ili Y Q f at birde çekilecektir. Bu ketide-
nin en büyllk ikramiyesi 50000 
liradır. Bundan baıka 20000 ve 
10000 Hra gibi bilyük mükafat-

Nüzhet form üiü bu işi 
kökünden kaldıracak 
Haksızlık tamir ediJiyor.. İstanbul 

larda vardır. 

1spor ve Beykoz takımlarının bu seneki Muhtar intihabı başlıyor 
lik maçlarında otomatikman, ikinci kü- Muhtar intihabatı talimatna-
meye düşürülmesi hakkmda yeni fut-
bol heyetinin pazar günkü içtirnamda mesinin tadilatı bitmiıtir. On 
eski Karakuş hükümde ısrar etmesi, güne kadar her mahallede inti
artık bugün mevzuubahs değildir. Çün- habata baılanacaktır mtihap bir 
kü makul ve geniş bir hüsnü niyet gllnde her yerde ikmal edile
dün akşam geç vakit meseleyi halletti: cektir. 
İstanbul mıntakası merkezinde topla· '!!!!!IF'""!!!!!!!!!!k!!!!!!!!b!!!!"!!!!!!!!~!!!!d!!!!!!!!!"!!A. '!!!!!d~!!!!"-~- b' 
nan merkez heyeti yapdan itirazatı ~Hı'rl ~ BID!'sın. a t' anıta mde usu 
nazan ·t·b l k .1 k ı mı . ın rıyase ı a ın a spor 

ı ı are a ara ven en ararı _ . 
nizami görmemiş ve meseleyi her iki e.rki~ından murekkep bır heye
tarafın hakkını gözeterek hail d"' tın mzamnamede yapılacak ta-

e ı.me- d'I~ f d k h l 
si için yeniden Jstanbul futbol heyeti- · ı at etra ın a • ~ngreye ama-
ne havale etmiştir. nılmış olması ıçın bazı esaslar 

Dün biz de bu sütunlerde yapılan taıbit etmektedir. Diğer taraf
hakkıslığa işaret ederken birinci küme- tan Afyon meb'usu Ali B. de 
nin böyle sekiz takımdan mürekkep bir alikadarlarla temas etmektedir. 
küme halinde çalışmasını temin edecek Ali B. evvelki glln Betiktat ku
mutavassıt bir şekli ileri sürmüştük. lübU binasını ve spor sahasını 

Faka~. futbo! ~eyeti a.~ı~dan Nüzbet gezmif, Ortaköy spor kulübünlln 
B. dun. Y~nı bır formulle ışi kökünden de hami reisliğini kabul etmiştir. 
halletmıştır. NüzhetB. in formülü şu· Al' B h' n H lk f k 
1 

ı . a ıre a ır asının 

c ur: bu husustaki faaliyeti etrafında 
"Birinci kümeyi Galatasaray, Fener, şu beyanatta bulunmuıtur: 

Beşiktaş ve Vefadan mtlrekkep dört •Ben lstanbula gelditim za
kulüpten teşkil ve bunlara bir birinci man ıpor teıekkillJerile yakın
küme namzetleri ismi a1tında lstanbul dan alikadar olmak istedim. Spor, Beykoz, Anadolu, Süleymani-
ye, Pera ve Kurtuluş takımlarından Sporcuların baıı ihtiliflar yllzün-
mürekkep bir genç küme ilave etmek den ikiye aynldıklannı haber 
ve artan diğer dokuz takımı ikinci kü- almııhm. Tarafeyni ve bitaraf
me altında eskisi gibi ayırmak. lan dinledim ve şuna kani o). 

Birinci ve birinci küme namzetleri dum ki "ihtilAf" denen fCY hal
Taksim Statyomunda ikinci küme de ledilememit bir sui tefehhiimün 
eskisi gibi Kadıköy sahasında oynıya- neticesidir. icap eden ıekiJde tel
caktır. Nüzhet B. formülünün ortaya kinatta bulunduk, Hakkı Tank 
koyduğu filkstüre nazaran her cuma, 
Statyomda birinci küme bir maç. nam· B. de tayusut etti ve aynlanlar 
zetleri iki maç ve birinci küme ikinci barıştınldı, itler tabii mecrasına 
takımları da bir maç oynıyor ve her üç avdet etti. 
haftada bir de bütün bu birinci ve ikin Benden sonr~ gelen Hilmi B. 
cu küme takım\nr şild müsabakalan de, Rana B. le beraber ıporcu
namı altında Statyomda turnuvo maçı )ardan müte§ekkil bir komite 
yapryorJar. Bu suretle takımlar 1Ik topladı. Bu komite Kanunusaninin 
maçında ikişer defa karşrlaştıkları, batında toplanacak umumi kon
şild maçları da oynadıkları ve ikinci greden evvel ihzari mahiyette 
takım maçları da yapıldığı halde bütün bazı kararlar ittihaz edecekt teı
müsabakalar 24 nisan 931 tarihinde kile.ta ait teknik meseleleri tet-
ikmal edilmiş oluyor. kik edecektir. 

Fikrimizce bu formül bu vaziyet 
karşısında her tarafı tatmin ve maçla- Fırkanın teıkilita yardım et-
rın hüsnü suretle yapılmasını temin e- meie karar verdiğini biliyorsu
decek yegane şekildir. Futbol heyeti nu:ı. Bu yardımın ıekil ve mahi
bu akşam tekrar toplanarak hiç şüphe yeti, ihtiyaçlar 6ğrenildikten son
ctmiyoruz ki Nüzhet B. formülü üze- ra teıbit edilecektir. Kabul edi
rinde mutabık kalacak ve İstanbul fut- len prensip yardım etmektir. 
bolu da bu suretle en müfit çalışma yo- Bu yardım en münasip, en 
luna girmiş olacaktır. ameli şekilde yapılacaktll'. 

Mın taka heyeti merkeziyesi bu mes-
eleyi görüşürken Boğaziçi kulübünün Hilmi 8. in riyasetinde topla-
teşekkülünün nizami olduğunu kabul nan komitenin mesaisi ilerlemit· 
ve federeliğini tasdik etmiştir. tir. Yakında neticenin alınacağı-

Al 8 1 nı ümit ediyorum. 
İ • İn apor İ§ erimiz Kulüplerin birçok mllracaatla-
hakkında beyanatı nna maruz kaldım. Bunları tet-
Halk fırkasının spor teşkilAtı- kik ediyorum. Sporcu gençlikle 

mıza faydalı bir mecra vermek alakadar olmamız kadar tabii ne 
üzere faaliyete geçtiği malftmdur. olabilir?• 

Yakıt, okuyucularının dert ortağıdır 

Menhus kırtasiyecilik yüzünden bir 
berhayat mazbatası almak için ne 

kadar masraf ediyorum 
Ben, eıki bir mektebi Mül· 

kiye mezunuyum. Şimdi müte
kaidim. 30 aenelik hizmetlerime, 
bunca fedakarlıklarıma, verdiğim 
bunca nısıf maaşlarla yüzde beı
lere, on ikilere mukabil aldığım 
maaf 20 kağıttan ibarettir. Bu
nunla çocuğumu, çoluğumu idare 
etmek münıkiln olmadığından, 
Adanada bir kumpanya nezdinde 
çalıııyorum. Her 6 ayda bir 
yoklama için muhtara 150 kuruş 
ilmühaber mühürletmek için Ye-:
riyorum. Bu ilmfihaberi rapten 
15 kuruş pullu bir istidayi vila
yete vermek, bunun üzerine 100 
kuruş pullu bir berhayat maz
batası almak, bunu 16,'25 kuruf 
taahhütlü bir mektupla Istanbula 

g&ndermek mecburiyetindeyim. 
Hesabı muhtasaran yazıyorum: 

Kuruş 

300 Senede Jki defa muhtara ilmü-

200 • ,, ,., Mazbata pul~ 
.. retı 

32,50 ., Taahhütlü mektup uc 

562,50 Ceman yekO.n 
Düşününüz; ıenede 562,50 ku

ruş bir masraf ihtiyar ediyoruoı~ 
Senede iki gün vaktimi boş b~. 
şuna kaybediyorum. Bunu da la" 
akal 500 kuruf hesap ederse~ 
1000 fU kadar kurut feda edı" 
yorum, demektir. Bunun için çek
tiğim zahmetler, rneşekkatler de 
yanıma kar kab~r. 

Acaba bu yoklamamn dah1 

sühuletli, daha asri bir surette 
icrası kabil değil midir? .• · 

Meıeli: Yalımı valinin, polif 
m6dUriyetinin, jandarma kumaıt· 
danmm falan: adam sağdır, de• 
meai kafi değil midir? •. Ne çare 

ki, içinde çabalamağa, boğuşrna
ğa alııbğımız menhus kırtasiye
cilik, bize böyle bir şey düşüıı~ 
dürmez. 

haber litreti Mütekaidini mülkiyeden Adarıad• 
30 ,. .. ., Arzuhal pulu mukim Abdülkerim Sebati ,ııııı 
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~•1edl~ede Bir mahll kaydın da tehit "'i 
Beı avlık bütçe g6ıterilmit? . 

Bugiin şeWr meclisinde tet
kik edilecek 

Şehir meclisi bugün toplana
rak belediye ile birleşecek olan 

idarei huausiyenia ve villyetin müş· 
terek bet aylık bütçesini müza
kere edecektir. Meclis yarm da 
toplanacak, iki gün zarfında btıt
çe işini intaç edecektir. Cumar
Lesl HauU. l.IUL\'ç tdLZtlkl eaurut:K 
üzere vekalete gönderilecektir. 
Belediyenin kambiyo ihtiyacı 

Geçen hafta Ankaraya giden 
belediye memurin müdiirll Samih 
B. dün gelmiştir. Samih bey An
karada belediyenin acil ihtiyaç
ları için yarım milyon lira kam
biyo alabilmesi itile meşgul olmuş 
ve heyeti vekilece karar veril
miftir. Gazi köprlisü için kam
biyo mUsaadeai •erilmemiıtir. 

Hazin bir ölüm 
Haseki haıtaneai nisaiye asiı

tanı genç •e giizide doktorları· 
mızdan Nahide hanım bir aydan 
beri yattığı Tifo hastalığından 
kurtulamıyarak dün, daha 24 ya· 
şmda olduğu halde fani hayatı· 
gözünü yummuıtur. Tababet ale· 
mimizde büyük hizmetler görme
ğe namzet olan bu kadmın ölü
mUnli büyük bir teessürle kay-
dederiz. 

Dün bir refikrmız , umuD11 

harpte arı burnunda başındıııt 
aldığı bir yaradan malul kalaP 
ve takat askerlik kaydında tt~ 
bit gösterildiği için maluliye 
hakkım alamayan Halil Şaha" 
isminde bir zattan bahsediyor 
ve evrakının Süleymaniye a•; 
kerlik şubesinde olduğunu işart 
... ..l:,ıA•rfn ~f\ 

Dün Süleymaniye şul:iesind~· 
sorduk. 

- Böyle bir muamele hatırlJ' 
mıyoruz. Marnaatih Halil Şabl~ 
efendinin şubeye gönderilaıe5, 
için polise derhal tezkere rsJ., 
dık. Eğer hakikaten şubeınıı i 
böyle bir muamele varsa kantJ~
icabı yapılacaktır.,, Cevabını s 
dık. ,., 

Tahkikimize göre hadise do~ 
ru ise Halil Şaban efenclini~ ~;; 
cilindeki kaydı mahkeme tarık•ıc, 
tashih ettirmesi lazım gelroe 
tedir. 

~-------------------; Ziraat oda11 ıhya edilecel<. 
Evelki gün intihap edileP ı•' 

raat odası heyeti dün bir içt~tJJ; 
yapmış•ır. Bu içtimada, bir _z!!iıı 
at en:.lıtUsü teıkili, ziraatçıl•B1 , 

• inkişafı için azami surette çs ~i 
şılmaıı, konferanslar verilflle 

61 
•e eski ziraat odasının ibY" 
meıeleleri görüşülmüştür. 

- Yağacak diyorsun.. Yağdı Günün birinde bu ateş yine tepemi-' 8. kahveye celbedildi .•• 
desene... ze dökülecektir. Şimdi manahnü - 15 -

•- rllt' ihtiyar ses - Ne vakit yağdı? fihimize gelelim .... Ataki mahalle- Ali Senaver B. hayatın ""& ,,ı 
- Muharebenin sonunda tay· de hir zina günahı İ§leniyor. Biz sızlıklanna, elemlerine, baZ1 ;!'. 

yareler gelip başımızdan aşağı bom bundan haberdar oluyoruz. Ses darbelerine kar§I metanetli pı1JJJi.İ' 
balar atmadılar mı? lıte atcf yar- çıkarmaz isek cürme İ§tirak etmiş beleye alişmış ciddi bir zattır· Jcl'ıı 
mak bundan baıka türlü hir ıey oluru~. . tün hareketlerinde (öfke ile_k~~ıjf' 
midir? Bır ses - Evet ... Evet ... He~en zararla oturur) darbi meselını f7i' Yazan: Hüseyin Rahmi 

==~~~iiİiiiiii-.;.~~~~~ Sadık hoca aşir okur gibi ilP.rİ ş.imdi bu gafil zevci çağırıp hakika· tur edinmiş gibidir. Avapıı~ ele' 

Ah t k Ce n t Y k Ce geri üç dört defa sallandıktan son- ti anlatmalı .. Bu rezaleti nastl ka- çok beyhude hüküm ve endıt1 .• ~ - re yo .• n e o •• - . . . 5" 

h k - ra caddeden geçenlere ışıttırecek patacaksa kapatsın bakalım .. KAu· rinden kaçarak her ne "oluna 0 o··{· 
en nem yo ..• h' r. 

- Hiç kimse ... 
- Bu nasıl olur? 
Sadık hoca hiddetle: K h 

. d aki l bir gümrahlık1a haykırdı: yı mı öldürecek? Zamparayı mı ge- az öfkelemneğe ve kabilse ı,. ,r 
a venın tavanın a ı er ya~ I l l b k? lk' · · d k · k l ... ... ... letı' 

Ol Oıd l k Ol k l b
. - Ey müs üman ar an am1yor · ertece . ısının araaın a em.:l e enmemege, ugr1yacagı e 17e 

- uyor... uru aca .. e.- pan a ın 1r seı: k A . b. k f d b. ku k l k . k"' erte muaunuz? Cenabıha gavura ız- a asma a ır rşun mu sı a· nekbet ere artı mum un IJ1 if 
cak ..• · - Allah yok.... den ziyade akıl verdi Çünkür.1 cak? teessürünü yenmiye karar ~er'd> Jı 

- Aklım almıyor... T't k S 5 şfjl ı re seı - usunuz.. uaunuz fesadı gavura yaptıracağı için onu Bir ses - Benden de al o ka- tir. Ve ş.imdiye kadar içinde Y ·J· 
- Aklın almıyor mu? Daha an neuzübillah.. ' zeki yarattı. Tayyare denilen o dar... ğı bu müsbet hayatını sarsacalı t'ıt' 

lamadm mı? Diğer sea - O fileaof olacak ka- demir kanatlı kuşu icat ettirt :i. 1- Diğer sesler: detli bir darbeye de uğrarııa.'1' 
- Anhyamadım... fir mahalle halkına i'te bu dinsiı:- çine lngiliz kafirini oturttu. Eline - Keza... tır. 
Sadık hoca şiddetle bağırdı: Iikleri telkin ediyor... bombayı verdi. Haydi göreyim se- - Ve keza ... 
- Bu dünyada günah yok ki Baıka bir aes - Bu imansızlık- ni bunu müalümanların başların- - Ha keza .•• 

cezası olsun... Ne istersen yap ... la halimiz nereye varacak? dan aşağı at dedi .... Bilmiyor mu- - Kezalik ... 
Günah yok. .. Sevap yok.. Her fiil Diğer ses - Başımıza ateş ya• sunuz Mahmut Paşanın alt ba~ında Bu suretle kahve halkı taro.fm-
müsavi... ğac.ak... Hacı Köçek camisinin önünde kaç dan mücrimlerin idam hükümleri 

Titrek bir ses lafa karıştı: Daha diğer bir ıea : kiti tehadete erdi ..• Uslanmıyoruz. verilmiş gibi oldu. Mamalle bekçi-
ıile haber gönderilerek Ali Senaver 

Arkadaki kuponll 
kesip ıaklayınıı 



Pi yer 
Şimdi 

· teni Türkiye, in· 
lalap Türkiyesi 

vardır 
.. aruf Fransız romancısı 

· Moris BödeJ dün geldi 
F---..ın genç romancaların

daa M. Mori• Bade) ,lftndenbe
! tebrimizdedir. 
' Badel harp
... IOllra JU
... ia bqlama, 
'- ilk nepetti- (\\\,. 
li .. Jerome 60 ))'lllf 
~etılattitude,, ~ 
İllllali romam 
1927 de Goa-
~ edebi mli
•atmı kazan
~ Ye bUylk 
liii ratbet ,a
".'rek u za- M. Moria Bödel 

~da 300 bin nll•ha satılmıt 
-ra..kçeden baıka Çince de da

ldap halde on yedi lisana 
me edilmiftir. Romancımn 

~~an bir aene aonra yazdığı 
~ ~e,. iaimli eserde ayni mu
!lffaldyeti kazanllUf Ye ilk eae
' tee.an. eden edebi flhreti
~ deftllUDI temin etmiftir • 

8a eaer Moria Ş4nlye tara
~ oynanmak llzere Para

t tarafından sinemaya adap-
edilmiftir. 
Dan bir muhanimiz M. Badeli 

mtlftlr. Genç romancı 
abm, aeyahatinin sebebini 
lhtiaulannı ıayle anlatmak· 

leketinize geldim. Fual se
tten uıl maksadım lstanbu· 

Ye T&rkiyeyi ziyarettir. 
9ir romaaca, bilb.,.. T&rlde
dost bir millete men•up bir 

'8cı için Tllrlriyeyi uyaret 
bence ihmali caiz olmayan 

•uifeclir. 
.... alakadar eden Ttırkiye 
~ Tlrldyeliclir. Ve maaleaef 
• laaa .Orecek olan ikamet 
...... etim zarfında inkılAp Tllr
,..,..., yeni TGrkiyeyi tetkike 
"'-lıcajlm. 

"Loti,. Ttirkiyeai artık ölmlit
V e bence onu hayalen ol

dirilbaek ve romanda Y&fAt· 
~ .. Loti,, kadar muvaffak o-
~ yacatına gire mllmknn ... 
'Irk edebiyabnı maalesef tet-

Loti Artık Ölmüştür! ... 
1 ncaret oc1 ..... c1a 1 ı ________ _ 1 Taaarraf haftaaı 1 1 Dilfben yok ma ? 1 

3 aylık maaılar Gazi Hz.ne takdim edilecek 
iktısadi rapor hazırlandı 

Bütünhazırl ık
iar ikmal edildi Niçin zamanında 

verilmiyor? 
Rapor bugün umumi heyeti itibarile tetkik 

ve yarın Gazi Hz. ne takdim olunacakbr 

Vitrin müsabakasına 4 7 
ticarethane giriyor 

OnOmlb:deki Cuma gGnOnden 
Gazi Hz. lerine takdim edil

mek Ozere ticaret oduınca bir 
haftadanberi tertip ve ilızanna 
çalııılan ikbaadl rapor dlln bit
mlftİr • 

Bunun için oda mec:liai dan 
sabah •aat 9,5 ta aon defa ola
rak toplanmıı ve 15,5 a kadar 
sOren içtimaında ticareti bahri
ye, balıkçılık ln•ımlannı da g6z
den geçirmiftir • 

Rapor 120 bllylk sahife tut
maktadır. Bu ıOn de oda idare 
heyeti feYkallde bir içtima ya
parak rapora heyeti umumiyeai 
itibarile tetkik ve kontrol ede-

kik edemedim Ye bu hmaata 
lalç bir fikrim yok. Çok temen
ni ederim ki genç Tllrk nealinln 
eserleri lisanımıza tercUme edil
sin ve bu suretle FraD11zlar ede· 
biyatınız hakkında bir fikir edi
nebilainler. 
Hayabmı aoruyonmaaz? 
Edebiyata oldukça geç bq

ladım. Çtınkll banan için uma 
zaman hazırlanmak icap ettiji 
kanaatindeyim. Tap taWlimi bi
tirdikten aoara aaa'ata ait bir 
çok tetebbOatta bul1111dam. 

Çok seyahat ettim. Bnh .... 
Almanya da ve Skaadinav mem· 
leketlerinde uzun zaman kaldım 
~ Aff~•I da ~~ 

sinde İftlrafr ettim ft ltqımclai 
yaralandım. 19'l7 de "Jerome.,la 
edebi hayata abldım. Bir HDe 

cektir. Bu mlbim raponm, yum itiberen bqbyacak olan tuarruf 
oda rei•l...Oe erklnından mlrek- Ye yerli malı haftua için milli 

. kep bir heyet tarafından yahut ildıut ve tuarraf cemiyeti ta
lkbaat veklleti mGtaYiri Şefik B. rafmdan hazırlanan program 
YUatuile Gui Hz. ne takdim dOn tamamile ikmal edilmit ve 
edilme9İ muhtemeldir. Rapor- allkaclarlara g6nderilmipir. 
da ticareti hariciyemizin inkif8· Tesarruf hefteaında neler 

fma mini bittin a.millerin bil- yeplleoekb ? lawabal ue işleri mahuebec:IHlf irap• 
haaa hariç piyaHlarda malla- Program maci ince tuamıf 

1 hafta.. T•rkiy ... :.. her tarafında Mlltekaidin, Eytam Ye Anml nauza kal'fl o an itim't ve em- u _... ı al ld 
niyetlizlijin izaleai için ittihazı tea'it edilecek, halkı tuarrufa mut an, m 6m 0 ağa bere 

-• b irl ·•- -•·-brmak 1·..;.. bazı meruim Oçer aylık olarak ve pefİDea ... ilam •-en na tedb · er za~- ..., ..--- ril --• ecli • 
• k la -pılacaldır. ir. Bu ma-,aann t ,_ ~ redildikten aoma ticareti o y- ı- u __ 

k · · ddel t Baıv-a.ıu-ı• nutuk •6Jlireoek . manJan Klmmenel, Mart, n.-lqbrma ı~ fU ma er e- - 111111• 

menni edilmektedir : Bapeldl Jamet pap Hz. Bu ziran ve eylal hidayetidir. Fakat 
TaffİfİD men'i, imkln niabe- Cama ıtlnll Ankara T&rk oca- her nedeaae tediyata eberiJet

tinde mandarclizulyonun vaz'ı , tında bir konferan1 verecektir. le bu aylann bidayetincle deill. 
ihracat maddelerinin MYk ve lamet papwn bu nutkaa ha- ancak ortalannda bafl•wr. Bel-
hr rk -• d b t -·ı bar" -Lemmı"yet •erilmektedir. ki mart ve eyltdde yolda••• i aç me eaaeria e mec: url e- -- ... " 
mizleme imaiyonlan tesisi, am- Nutkun kabil olduğu kadar dolaygiJe bayle bir teahhlr •· 
balaj i•ta•lyonlan inta•ı, ziraat memleketin her tarafında din- ruri g8rlllebilir. Fakat kAm ... 
Ye ıanayid• kredi mefkudiyeti lenmeai için radyoda tertibat evel Ye buiranda bu gibi t...._ 
ve yardım çareleri, tecili zaruri almaeakbr. htlrleria sebebi nedir, bir tlrll 
olaa borçlar, ziraat Ye unayi C8milerde anlatılamaz. Halbuki ba _.... 
koopratifleri Japalmua, V erjils Camilerde haftama birinci ve sahipleri bilhaua muhtaç i.....-
billa... muamele, kazanç Ye ıon günleri olan iki Cuma gll- lardar. Ytız ttırltı ihtiyaç içinde 
mllaldralat verılleriain ilgua , ntbade tuarraf Ye yerli malı maaılanmn verilmaini lleklerler. 
tahfi6 ve cibayet tamam ialalu, memılan ile allkadar hutbeler Bunun için bu gibi te......._. 
lataabahm h111'a8iyetlerine tire verilecektir. meydan verilmemesi llzmıdar. 
gtlmrlk, Uman, tranaiat ve nh- T91yerelerl• reklMI Memeli bup klnanueyyeJia o-
hm itlerinin buitlqtlrllmeal • Tuanaf baftuı devam ettiji nu olduğa halde heniz m••• te-
dahill •anayı'de mltedaYllaerma• •dd t .. _ f • ti" • --. mu e çe wasarru c:emıye nın diyuine ait bir hareket olmacL-
yenin çoialhlmua, bilbllaa •ı- umdeleri tayyarelerle ablacak, a. aibi bir kaııo """-dllr alakadar 
nal m8eueselerle fabrikalara 6" 6" ........ 

Ttırk ocatı ve Galatasarayda daireden muntazaman aorclap 
bacllm 1.o&lm-a~k~6ar.1er~e~b~ir~88D!a~:;:~· ~k~oa~f·~•a=tl~a~r~~i;~U•;;e~k~liır."'ftw~ muz suallere de mBabet bir ce-

ii C".Bret Ye. AD.. .. ftp ~ 
yide kradiye olan teıirinin tet- 1'a ifiiWiliCak'lir. az oldupdan Ye bordrolana J•r ı'• 
kiki. Vitrin miiı•b•kısı mak Ozere bulaaclapdaa -Hll-

aonra "Loire,, Ye daha aonra , .. _. .... _.__._. .... _._ ... ._. 
Franaaya hicret eden Raalann 
hayabndan babia .. Molinoff,.u 
yazdım. En aon eserimi ltalyaya 
yapbltm bir ayahatten .onra 

Ohafta vibinini yerli mallarla sedilmektedir. 
en ıOze1 •llaleyecek ticarethane- Bizce memurlann ulalı MI 
ye mllklfatlar Yerilecektir. Bun- bir mazeret deiildir. Ba bOrdro
lan halk meçecek Ye mağazalar- lar tanumlae herhalcle clUa _. 
clald l8il kutulara rey pualaama vel bqlambilir ye ba .. ıtlır 
atac:akbr. Reylerin tasnifinde zamamnda tediye edileMHrdl.a.: 
birinci Ye lklnclliji kazanan mll- husu•ta aldıtıQUS bir ~k flkl
eueaelerle banlan intihap eden yet mektaplannı ifaret ed ...... 

yazdıtım "Pbllipine,, dir. 
Bundan aonra boa aabaeleri 

J•tanbulcla cere1an eden bir ro
man yazmak taaanutundayım. 

Şehrinizde Oayoa Franaez'de 
bir konfrau verecefim. Kat'ı 
olarak heniz aDnll belli ölm11an 
bu konferanam mevzun"aRI ka· 

AZiZ BEY 
F~ERAH 

SiNEMADA 
Fakirizmin büyük 
TUrk San'atkarı 

Ocııcı Mııııırııı 
Bu gece verecektir 

1

600 kifiye de hediyeler clağıbla- allkadar dai:-:dea Ye ......... 

:!::'i. • .,. giren meıaz•l•P nndu biru pyret n 8lnlt 
bekliyoruz. 

1 Vitrin mllaabakasına 47 tica-
rethane yuılmıfbr. Abakaya iftirak etmİf(enclir. 

dın ve aık,, br. Konferanmmcla ı•-..--._.._ .... _._ ............ : Ruolarm en çotu teker ecza, BugOnlcO lftlm• 
iye ve mneaucat matazalan- MWt tuarnıf cemiJet1 ualm 

aart hayatta kadın ve erkek 
aruında olan arkadqbk Ye ha 
arkadqlatın tevlit ettiji -,.t
tan bamedeeejim. 

Şelalr laaberlerlmia 1Hbae811ttir. 
Lltfen 5 hlei .. ,,...._ 

bakmıı. 

dır. Karlma, Mayer, Orozdibak, bugthı Aat 14 te Ticaret cMfa. 
Şamh, Mtlatecabi •deler Buna 81Dda umumi bir içtima aJdede. 
puan, haa Htı.eyin mahtamlan rek aoa tertibab tetkik ec1.-. 
tibi bllylk mlleuemelerde mll- lerdir. 

hayata avdet l/Olu azerlntle Uerlll/ft Mk dokupyorlar. lçlerhld• biri Bre- )'f halddle yapmq oldufumazdur. nan Koaoıe,. bir takım aı.uea ..a.; 
Alman elratlıtlır. Birktlfl bölilkten rı· yere bir ~ beJQ elemek uatlyor. Şimdi Amertkablann merhametli ha- meler ai1ll7or. Ferdbwa llıillQW 
zakta kaldı, birdenbire arkolanntla l'akat Breyer, sisleri a!bktu ttarla- kıflan karpmada pyretfmldn ne ka- ve hayretle Betkeye db'or ki: 
bir giJriUtl.l olmala 6aflı110r. Entllfege munıa ratmea bana alm17or. Birden- dar faldeels yere arfedilmif ol dutu- _ Hele hak ı Bu adam ...._ alıl 
kapılıyorlar. Bu gelenin onlan taJclp bire botuk bir aayha daJU)ayor. Biri- a11 aabyoraz. Dadaklanmm mnyor koaaf'l)'or. Ne denin?. 
etlen Amerlkalllartlır. si yarablann •111lannı arkadaşlan- n kendlmbd url oldahmuz halde gci Herif Koeoledea 

171 99 Gayri Uıtigari bir hareketle dalı- na ılleterlyor Banlar sicimle ballan- rtlyoraz. Aemaeak bir cesaret ft yeis k H •--
1 ı -L- ... __ oıHıfuyor. arp- ene 

laralt ıiper alıgor ar- F-t luırbln mıt kftp Ufadm- sarsalardır. INakayur, açldltan yan 81mU§, llasla mit ve orada birtok doetlaıi; 
nlhaget buldujunu hatırlı110rlar. O .,. Hepal balaJ8rlar, sonra fmıldap~ sefn, mal61 bir adam ıtlrtls8. Fakat Kosol bu d ---ıı. 
kit tekrar gola pkı110rlar. Aınerlkall- rak asakla..,.rlar; ....... yisleria- bittin mesaimizin ne kadar bot oldu- e na a ..,...._ 
lar onlann yanına 11eligor N lconııt- de merhamet uan drillflyor. Sarp- tun• nazanmızda canlandırdık~ içi· b - Drestte mi? bea orada .. 
mala baflıgorlar- mma bile .tmadalmı ıtirib'orlar. mld yelall bir ıurur kaplıyor. Eter ulanduın 

... -·-- bir adam, elhll Bet- aflıyaeak kunetlmfz kallBlf olaaydı Çavuş bu aözlerl bir nm taltlf ... 
Harp üzerimizden bir merdane siW keıüa omnana koyuyor, dt10r ld: atlardık. dederek Dreatte otarmq oldafa nla 

geçti- Breyer, Troeke, Bropr -.e .._ - Al..._ 1J1 Uker. eear uker. Betke omuzunu Amerikalmm elin sokafmı 88y1Uyor. 
lile arkad&fl muallim mektebi arkad• J>llerlerl ideal De tasdik ediyor- dea pkjyor. KMOle sabit nazarlarhı Kosole heyecanla batırdı: 
pyiz. Fakat ~ktanberi lteld efrat kit- lar. lntlae bakıfor, L6tvlı Breyer dikili- _ Benim oıurdujum yerdea ... 
leshıden farkımız yoldur. Oalar W. Cnap n1'1817oraz. Verecek halimiz yor. Ttlfeklerlmizi daha metanetle sı- dakika meafedet. auıl olda da -~ 
dendir, biz onlardanız. L6d'fiıba omu- Yok kL Son haltaJardaaberl •Utlüt loyoru. BakıfJanmız sertleşiyor, 11ıaşmadıkl Yohaalaps cadd..uata ki 
zunda zabit işareti var fakat 8811 re1- bir surette Jaaraplachk. Çtbaldl hepimiz sklerllDts _...,lmıyor. Naıarlanmızla ..,.mde oturan dal ..u .. Polw timi' 

TBPBlKA HULASASI simtz kuadaraa Adolf Betkedir. nlh.1 beklemekle beraber, •tef Jaattma pldfll•• tarafı •ilzüjoru. Yiizleri· m1S1nız? Şifman bir kaclmcb. Gtll' ~ 
gibi idil r•ngl olan uzun Aaker kafileleri ıittlk~ çatalarak dönmek ft bot Jere adam _,ı et- •tr'• MJftQ uan lilbdyor. Çek- ~lan ..ardı. Onan ,....,...... .._ 
~ ...U, atlun adım, ~ sell1or. Me1daD mUteee.lslerle 41ola- Jaek mecblub'etl TardL Her ftldt yap- IDderlmUia Ye ıeride brraktddanmı- nırdam. 
drlılorlar- Çelik mllferler yor. Bi• - yaraldan ..... etnlaaa • 1111f oldatumas ılbi bu IOD TUlte)'f de - dlffiaeem tesirile rieadümüzii bir 'n---
~. 6akımlu, a~ık oe ıela- kıpuı bir halde - Mr klfed• daraJ"• bili ltlru yaptık. Netleetle b81Qilm8- aeıri hararet kapb1or. DlllJ'!raYUf paul)'Ollea bdnu tammı 

- -~ .,_,, 6""" .wnf görü- rus. Bir 111 olınumdaa korlm•J• •tin Od ,.O. neferinden otuz tld ld§i • • • yor. Fakat mtlşavir Zaaderl tanQw. 
OWm .,,.,,. ol•11 blUnl ruz; fakat lleplmts •lteuaW.. bldı. itte aon bofatmalardaa ba hal· Gller ytbll; a.tl batı mükemmel Onu da Koeole laatrrlUU)'or. br'•le 

°"'lflamıllOr. Amerikalılar Wdm eeld pf181di el· de çıktık. Terhe dUflneeıatz, ,...&· bir Ç&"11f kendine yol açarak bize dof de iyiden biJıt batrrladıklan 1Q11r 
,...__ oelaewmden lirar etmif. bilelerimi&i biribiriae aö.tererek dil'- M hfMtmis biae tahmil ettikleri 'fUif e ra ırelö'or. Kendisine .. yakut bula- [BiımftU) 
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seyahat intibaları b k 1· YAZAN Ömer Rı:uı d 
(ü•• .. r.ı. .,.cı .. ,E .... , Keba ın eş 1 imdat yetişmiş ve şakiler kacmışlar 1 

. . .. 1 k J Carlea Lembden ; Çeviren Dürrü --------------- du Si' ·~ın gun erce zev ve merak Ue gezi•- Manzarayı ilk gören adam gök tirahate ehemmiyet vermiyor • ,
1 <ek bir muhit kıymeti vermiştir. Çiace bilen bir dostum anlat.yordu. casına hkmıyo•·d<?. ~'oban bu müstek- gürültüsünü andıran bir sesle tün gün ilerledikten sonra Bas;:;,. 

Fakat M. Musolinl bunlar ile de Jk. insanlar yer yüzünde halkedildikleri reh eti ald•ğı z«man büyük bir günah bir kaç saatlik mesafe kalmışU •. ~ 
tifa etmemiş Romanın tarihi kıymetini zamanlar yiyeceklerinin mühim bir işlemiş gibi bütün isabı gerildi, titre- arkadaşlarına bağırmış!.: ıa tevakkuf etmeden devam etmek ~I· 
lmkiin derecesinde canlardmnak için kısmını hayvanlar teşkil ediyordu. Ve meye başladı. F',ıl;at bu onun da par- - Kılıçlarınızı çekiniz ve eş- yordu. Fakat Mes'ut, 

0 

fikirde de ~ djğer çarelere de müracaat etmiştir. bu hayvanlan bugün dahi Habeşöstan maklarını yaktı. O da se>·ki tabU ile kıyayı tepeleyiniz! di. Çünkü karanlık bastıktan .. ;.'':t 
>;ehlr civannda bulunan (Nemi) gö- da vahşilerin yaptıkları gibi parçalar, oğlunun tevessül ettiği çareye baş Bu ses, Leyliyı derin bir uy- yolu şaşırmak, yahut bir tecav~ ·n ~· 
!ünün içindeki iki bin senelik gemi en- çiğ çiğ yerlerdL Bizim bugün ye- vurdu. Şimdi çoban da yanm•ş domuz kudan uyandırmıştı. Bu sayha ramak ,,.,,. muhakkaktı. Onun •Ç

1 
f• kazıoı çıkarmak teşebbüsü bu cümle- diğimiz kebap ve dönerler beşeriyetin !ardan tatmış bulunuyordu. Fakat Ho· Mebmedin sayha., idi. yerde k~naklamak daha muvafıl<L 
1

, 
dendir. • bu iptidai devrinde keşfedilmişti. Ve ti bu yanmış domnzlarm vermı.ş _oldu- kat Leylı1, şehrin birkaç saatlik nıe~~ 

Eski Romanın en sefih vemüsteb.t bu keşif kazaen bir çin çobanının oğlu ğu zevki uğluna belli etmemek ıçın c~- Mehmet ile arkadaşları kılıç- de olduğunu öğrendikten sonra !" ,, 
hükÜmdan olmakla şöhret alan .<~ali- tarafından yapıldı. Her gün olduğu gi li bir tavırla ağzıoı büzdü. Buna mg. lanru çekmişler, Sait ile adam- muvasalat. tercih etmiş. Mes'ul :. ~I~) nm bu göl içfode_ ba~ış iki ı:e· bi 0 gün de çoban Hoti domuzlanna men bir müddet sonl'a d~~uuz_la•·da~ !arına hücum etmiş]or, bunlar mutavaat mecburiyetinde .. k~l•";,. ~ısı var~ı. Bu gemılenn zıynet ve ih- palamut toplamak ta sabah~ orma- h!çbir p.arça ka_ım~nuştı. ~ımdı_ Hotı- yalnız canlarını kurtarmayı ga· Çünkü Leylityı azminden dondurı• tışamı hır efsane halınde asırlardanbe- na gitmişti. Kulübeye büyük oglu neıa nın yegane end•şem bu m ... ıenın du- nimet bilerek develerini, eşya- imkin yoktu. 
ri devam etti. Büyük bir gölün dibin- ret edecekti. Bu yaştakilerde göl'üldii- yolmam idL Çünkü onlar (onabı llak· !arını bırakarak kaçmışlardı. (Bitmedi) -
de olan bu gemi enkazı her devirde bir "ü veçhile bu da ateşle oynamak me· kın insanlara verdiği çiğ eti yakarak ••• 
çok kimselerin hırmnı tahrik ediyordu, ~aklısı ayni zamanda çok tembel bir ço büyük bir küfranı nimette bulunmuş- Leyli, gerçi gelen kafileden Adllyede' 

Fakat bu enkaz suların altında çok de- cuk idi. lşte o gün de böyle bir oyun !ardı. Eğer bunu komşular haber ala- medet beklıyor. fakat bu imd a- Bir -a vuk at 
rinlerde olduğu için şimdiye kadar t' esi olarak saman kümelerine ka- cak olsalar ild 1..afiri ta~a tuta<"akları dm bu kadar ani ve bu kadar 

111 

k 
y • k. ne ıc E k ·ı H ti yı M- kk ı· ld 

111 
parsı hiç bir kimse bunlan çı armaga ım an rdığ< kmlcımlar süratle parlad•. A- muhakkak idi. ı~ kor u ı e o og u kahir olmasını beklemiyordu. ue • ı nommo l ·~· 

bulamıyordu. f.v etrafa sirayet etti. Kulübe şimdi na bu sırlarını agzından kaçırmaması- Mehmet, arkadaşlarile birlikte vermemit mi? 

1 
M. Musolini bunun için en kafi te~' kül olmuştu. Bobo faz! atelaş ediyor m tenbih etti. 1'aı>n111 domuzların lez- basımlarını kovaladıktan sonra Bir müddet evvel, MehD'' 

birleri göze almağa karar verdi. Yapı- du Fakat bu telaşı kulübeyi yaktığın- zeti Hotonin daınagrnd:t. knlmı~tr. L l b 
1 

Nuri B. iıminde bir avuka.tt.'.~ 
lan tetkikat neticesinde (Nemi) göl.ü- dan. dolayı degyı'ldı·. O yı'ne babasile bir Bunun irin domuzlan bitinciye kadar geri dönmüş, ey ayı u muş, I ·., 

:ı: k b b bı 'r müekkili müddei umumı ıjf nün sulannı büyük tulumbalar vasıta- ka kuru daldan bir iki saatlik mesai kulübesinin yanmasına arhk kı•nııyor- onu kuca lamş, ve ütün ir k d" oır 
sile akıtarak gemileri dişarıya çıkar- saıesinde bir diğerini daha yapabilir- du. Htta evelldnden daha fazla yan- eşkiya kaflesine karşı gösterdiği şikayette bul.unmuş, en _ı n• IJ(JO 
mak imkiinı bulunduğu anlaşıldı. Ni- di Fakat asıl mesele, domuzların bir gınlar zuhftr etmiye başladı. Bunların metanetten dolayı onu tebrik et- na icradan bılvekile aldıgı 4, ·d· 
hayet bu pliln milyonlar sarfedilerek lüks eşya gibi itibar edildiği bu devir- bazıları güpeggündüz bazdan da gece mişti lirayı kendisine vermediğini .'.k 
fil••. tat~ik edildi. . • de 9 adet güzel domuz yavrusunun yan oluyor~•· Gözet~enml~ler, ~ırlan. keş: Leyİa, müthiş feliiketlerden, acı im dia etmiştir. Müddei umumıb ' Şımdı (Kahgula) nın gemılerınden ması idi. lşte bu vaziyet karşısında h• fedilmışti. Tevkıf edılerek !!<' .~ıtle~ı tihanlardan sonra bu neticeye vardığı bu tik!yeti baroya bildirmif, b•' 
biri ~u suretle gölün dibinden dişarıya basına ne cevap vereceğini düşünür- ile beraber o za_man harap v~ kuçuk hır için son derece mes'ut idL Yolculuğun ro tahkikat yapmış ve a'fukatı11 Çlkanlmış bulunmaktadır. Romadan ken bir koku duydu. o zamana ka- şehir olan Pekin nıahkemesme sevko- ~ günlerin . k 

1 
. yı at- ' teJI 

1 • ·· b' · d' f" b' v d d"kl · d ve son ış ence erı onu pr bir sene müddetle vekalet ayn acagımız gun ızı gez '.'':" .. şo o~ dar duyduklarından bambaşka ır. ~y lundular. e memnu ı:ıd~ ye ıT er;" en mış idi Fakat bu beklenilmiyen mülft-~Ne~) 0gölünd~~- ç•~~· gem1Y> gorme · olan bu esrarengiz koku ne olabihr ı- dolayı ~ahkGm edil ı ·~· op onan kat, onu yenidon canlandırm•ş, onun men'ine karar vermiştir. k 
1 ısteyıp ıstemedıgımızı sordu. Bahse- H halde kulübenin yanmasından de- jüri reisı kararı okuyacagı zaman et- . ı· b" "k b' k d t . Oigy er taraftan adli tahki •; 

. . er H manevıye ıne uyu ır u re vermış dOO dilen gölün ve geminın :ınca~.?n d_akı- ğildi.Çünkü 0 bu kablllerini ~k. d~!~la.~ tekrar yapılmış hazı_rlaomışl•.. e,·et ti. devam etmif, bu avukat dör , 
kalık bır me~fede ol~ugun.u .ogre~ınce ihmalkarlığı ve biraz da tahsızhgı yu mahkemeye buyur edildı. Evvela onlarh· Mehmet, Leylanın kolundaki yara- cü müstantiklikçe aranmış, s~ .. 
tabü bu iki hın senelık sarıhı gemı en- ünden koklamıştı. Çalı çırpı yanma- rın da parmakları yandı. Onlar dama iht' .

1 
armıs ondan sonra k . pt..,. 

·• k · t d'k z k b' k' t b!e- ·1 · h YI ımam 1 e s :.• günlerde buJunara isticva · kazını gorme ıs e ı • sına da benzemiyen bu koku arşısın ktlmlar gibi ır sev ı a u ı e aynı a- C f yl M h d. çag· rrarak Leyhi- ..ti (
"". ') "J ·· .. k akl s y tt'l v b tle mes a er og u e me 1 onra hakkındaka' tabkı·kat gar J.'lemı go unun enanna Y a~ - d mütehayyı'r kalan Bobonun agzını reketi tekrar e ı er. e u sure takd' . t . t' s ' ~ 

y d f" . t tt' a .. kh B yı ona ım e mış ı. k f ) k . edildle tıgımız sıra a şo or ışan e ı: la dırmag·a başladı Bir hayat am- elenin ir yüzu meydana ~ı • unun C f YJ H ı· (AJ') . b' mev u o ara ıcra 
1

,J. 

su n • . . . y. :r · b. a er og u, azre ı ı nın ıra- k d. . b t b a .. ..-- Yolun şu kısmına bakınız, bura- a 1 olup olmadıgyını anlamak ıçm ıgtl üzerine bütün mahkeme. halk, ecne ı- d d . 'd' K d' .
1 

M h t . üzere en tsı ser eı ır 
. m s .. . • . . erza esı ı ı. en ısı e e me aynı .,r sı (Kahgula) zamanından kalmadır.,, d" domuzları yokladı Fakat kavrul- ter muhbirler nıuttefıkan bakımın .

1 
, ı·tı "b' 'd'l Le 1 ~ mıştır. Hakkında tahkikat ya~;, 

. . ı · . ' . . . f aı enın ev a an gı ı ı ı er. y a, on- .., Dedi. Hakıkaten yolun bu kısmtn- domuzlar elini yakh. Acısını gı- verdiği kararın refını talPp ethfor. E • 
1 

iki' • (M kk )d kt y .. _ lan bu avukat, Yenipostaııe t . .. ....... 1 b' muş . ü . h. ann sıne e e en çı ıgr gun l 
· 'i taşların şeklı ve gorunuşu_ 1 

e ır dermek için atzma koyduğu zam~~ kAn umumlyenın galeyan_• zen•.• .•- denberl utradıtı müşkül•h anlatmoş. vannda Alalemciyan hanında•• 
• ··' eve! tercüman_ı~ızı_n esin _Roma parmaklarlle beraber gelen derile':'. <•• kimin ~er_diil bu gayri adıl••• huk~m iki genç onun kahramanca sabrı, em- 1 1 h ~ 1r1 
lmzı arasında yine ikı hın senelık ma· nedi. Bu suretle bu ana kadar dunya feshedıldı. Bu sefer ma~~m~ d•?l: _,.,, _,._._, .. ---m•, aa••••m•• a!k':tB:n:an~~kİı ~iıu ·M;ti~ zı.ı olduğuna işaret ettiği yola ne ka- yüzünde hlç kimsenin bilmedi!?'. . fal- dıktan birkaç «ün ~~r.ı li~ı~ın .~•ıreı hayran kalmışlardı. Nuri Ahmet B. değildir. 1"~ 
dar benziyordu 1 . . .. madığı bir şeyi, kavrulmuş derilerı. kı: mahsıısa::ı -~!evle~ ıçınde !'orundu •. B~ Kafile geceyi orada geçirmiş, saba!' k 

0

,.,. 
Gölden çıkan lan gernının enkazı çu- rtarak yedi ve tatmış oldu. l!. ıncı mesele butun şehırde şayı olrlu. Şun~ leyin Sait ile arkadaşlarının bırakttgr iltibasana mahal kalmama rümüş tahta yığını halindedir. Bunun- z:fer domuzlan yokladı fakal. ol im.· Pekinde baştan aşağı alevden -~~~ka ~ır devletin ve eşyaları muayene et- tavzih ediyoruz. 

la beraber çürümüş tahtaların umum! ~ar elleri yanmadı. Alışık bir tavırla şey gögrüne_mez oldu.. Artık b~tun du~- miş, eşya içind iş yarıyanlan almış, Tehdit suretile parıı 
vaziyeti geminin ilk şekli hakkında sok bu kavrulmuş deriler ile gelen et par- kanlar ve sıgorta daırelcrı kap,>hl~ış· gerisini akmış, Leyliiyı yine tahtrevanı istemek 
eyi bir fikir verebilir. Bu ekle naza- çalarım yuttuğu zaman bn esraren- tı. Halk her gün domu~lan kola,.••la na bindirerek KUie yolunu tutmuşlar- ~-
rau ilıl bin sene evelki Romnhlann ge- 'z kokunun sebebini nihayet anlıya- yakabilmeleri için evlerı derme çat~• dı. Davaoı dQn bereetle natioel• 
mi ilışası il e beraber diğer sanayi sa- gb~lmı'şti , ... 1 sulandıran, iştihayr cel- inşa etmiye başladılar. Bu usul 0 ka· Esasen Kufe uzakta değildi. Bir ko- k t t . h'pferisr 

· · · y 
1 

• · ~ • • n · d" d'" "nden .. H re e gaze esasa J b88'nda p.-J- çok ılerlemış olduguuu beden bu domuzların kokusu ıdı .. ~ dar revaç buldu kı "1'.Ya •• uzu . nak kadar gittikten sonra Mehmet ile a • • •T'tlll'' 
lıabul ·~~•I• liizımdı~.. .. .. suretle hakikati anlıyan küçü~ Çın~ı mi.m~ri ıllemlni_n kaybe~ıleee~ı end~ arkadaşı Leyla ile birlikte yemeklerini den Suat T~b-sın . ve ".ıef Gemıyı çıkarmak ıçın golun suyu on d muzları şimdi avuç avuç bogulurca edıldı. Bu vazıyet ta. hır papasın ıska yemişler, ondan sonra görüşmüşlerdi. mecmuası saıbı Saıt Beyler it' 
alh metre derinliğin~•. ola':'.'k akıtıl- s~a yutuyordu. Bu esna.da .o'.""'a~- ra ."sulünü keşfedincıy~. k.•da: _deva: Leylii, Mehmedin deruhte ettiği vazife hinde Herman Spirer tütü~ ~ mış. Bu suretle gemının bnı meydana dan avdet eden çoban kulubesının lu· ettL Papas domuz ve d•f!.•1 ha. '~nal. yi merak ederek sormuştu' keti tarafından açılan tehdıt .

1 çıkmış. Fakat ikinci gemi daha çok ten kalasları arasına girdiği zaman yapılabilmesi cai• oldugun~ soyledL - Kdfeye niçin gidiyoruz? ı.. fi . temek davası, bl 
derinlerde imiş. Bunun da çıkıp çık- !alladı. Sonra gazeplendi. Birden Bunun için de mutlaka evl~rı )"akma~ _ Elimizde Hazreti Alinin bir mek re .. • e para 18

1 

I t b I ikincİ ce' mıyacağını anlamak için suları daha ;:, bacile Bobonun üzerine atıldı. Ve zarureti olmadığ<nı ~skara ."e _yapılobı- lubu var. Onu halka okutacağoz ve muddet evve. 
8 

an u b•' 
beş altı metre kadar akıtmak lı1nm ge. ı:nca kuvvetile genç çapkının omuzla leceğini ilin etti. Şış usulü ıs~ an_<a~ halkın onunla birlfkte hareket ederek za mahkemesın~e altıı~r ;' ,,.,ıı liyormuş. . . . _ .. ~na indirmeğe başlad" Fakat •·~~n bundan bir iki asır sonra keşfedıl~b.'.ldı. Basra ve Şam gailelerini bertaraf et- piı kararile netıcelenm11> e bol' Asırlardanben ıç~nde Ro~a hüku~- bu kırbaçlara aldırış ettiği yokt~. Ç~n- ,l/. Damı mesinl temin edeceğiz... bu kararı bazı noktalardan darlarının definelerı olmak uzere dıl- kü 0 buna ahşkmdı. Bu sefeı·kılcr ıse _ Beni de beraber götürecek misi- muştu. jJld• 
lere destan olan bu gemi meydana çık- a vız geliyordu. Binaenaleyh domuz- niz? Nakzen muhakeme neticet. til• 
tığı zaman ne bulunmuş? ~:n yemekte bir beis yoktu. Bu vaziy~t _Tabii- verilen karar dün bildirilmif .r 

TabH buna merak edeceksiniz. Bu- karşısında Hoti darh•lcri kesti. Ve hır _ Benim K?f eye gitmemde bir f ai- B karara gÖre cürmlln ıüb•!,. 
Iunan şeyler arasında gümüş, alhn ve az müsamahakirane davn.nara_k: de yoktur. u d lil t d c~k kanuni•"' 
elmas yoktur. Gemi meydana çıktık- "Köpek g;bi üç evimi yakbgın yet- _ o halde Medineye dömek mi ister na e e e • • m•" 
tan sonra anlaşılmış ki nisbeten sula- miyor bir de orada et Ukımyorsun. Fukara için siniz?. lar tekemmül etm~mıt ~· ,_J~ 
nn sathına yakın olan bu gemi birçok Alçak herif boynun altında . kalsın. yeni bir bira fabrikası açıla- _ Hayır, ben yine Hazreti Ayşeye nunlar beraet etmışlerdır. ati' 
dalgıçlann taarruzuna nğramış, yağma Hem ateş mi yiyor ne haltedıyorsun. cak, fukaraya mahsus olmak iltihak etmek fikrindeyim. yen tehdit noktasından da • ~,ı 
edilmiştir. içinde k•ymetli olmak üze- Söyle sana diyorum .• dedi. Bobonun ilzere ucuz bira çıkaracakmıf. - Bana kalırsa hemşirem ile ara- dan altı ay geçtiği halde .'" tJl' 
re ne bulunmuş ise çalmmrştır. "domuz, domuz baba gel tat yanmış Fukaraya ucuz ekmek, yemek, mızda bir muharebe vu'b..-uu çok muh- t f ndan •ahst bir dava ık• cJ 

ı .. l · Ilotinin ku1a- ara ı Y 8yrı Bununla beraber meydana çıkan ge- domuz ne tat ı,, soz <'rı .. . 1 giyecek temini her n~ kadar temeldir. edilmemiş olduğunddD, ç 
mi enkazı arasında tarihe ve fenne hiz· ğında şiddetli uğultular yaptı. ~0). e kı'msenin aklından geçmıyorsa da - Ben de buna mani olmak için ça- k 'ttihazına mahal ~rOldl 

· d · . bit· oğul yetıştır- arar ı JS .... met edecek pek kıynıetlı şeyler var ır. yanmış domuz Y•Y•• . . t d. gene hayır sahiplerinden Allah Iışmak isterim. • fr ,ı 
Onun için Jtalya hükumeti bu eşyayr diğinden kendine ve oghı~.a iane e •· razı olsun, ucuz birayı unutmu- - Acaba faide eder mi? ~ıt 1 :. • tlerin mahakeot• f 
bir araya toplıyarak geminin bir han- yordu. Bu sırada l!"bo k~ll.er arasm- _ Bilmem. Fakat hepimizin el birli omum~ . . ile m' 
gar altma alınacak enkazı yanında bir da domuzlardan bir diğennı çek•p ç~- yorlar. z .• ı .. j41te ğile kan dökülmesine mini olmamız Komlln11tlik lahrıkit .,.11• 
(Nemi gölü İnüzesi) yapmağa karar kartarak parçal"d" Ve bir a•uç _Hotı- ~ ıazımdır. nun bulunanların mu~akeıll IıV 
vermiştir. ye uzatıyor ve bir taraftan da bogulur ı _ Bizim de bütün emelimiz budur. dün. Istanbul ağır ceza ııı• 

Geminin güvertesi sadece tahtadan . . .., .. rinde biraz seyredebildiği 1 KÜÇÜK HABERLER " - O halde siz beni Basraya gönde- mesinde devam olunmUfllll'• ı' değilmiş. Mevcut enkaza nazaran tah- mını~ gol uzebT Tahriri musakkafat komisyon- riniz. Muhakeme hafi celsede ce ti te 
· Jt k ı teskil ediyor- ne humo una ı ır. · u h t 'l Cafer ogylu bunu çok • · ' 

ta g ver nı~. a . ısmı.n .• tuyl t y - Gemiden çıkan enkaz arasında hır lan - Azalan peyderpey gelmektedir. me me ı e yan etmıştır. __.,, muş. Onun uzerınde hır kat g a ug h k ıı r kurt aslan muvafık gördüler. Mehmet, maiyetin-
lanın üzerinde üç parmak kalmlığındn takım tunç ey e e ' .. k'u ~ AzalAr tamam olunca komisyonlar işe de bulunan Mes'udu çağırdı. Ona Ley- N 1 G . çok 

. .. .. d de bı'r mer- kaplan başlan, tıpkı bugun çeşm başlıyacaklardır. k B ve ez e ve rı p ot•' 
kireç harç, bunun ustun e B musluklkan sisteminde musluklar, Garsonlar mektebi - Garsonlar laya refakat edere onu asraya Son günlerde havaların ~ ,ı 
mer tabakası bulunuyormuş. an . b 1 htelif Hazreti Ayşenin yanına götürmesini ıp 

. d . ·ı yikl ile işlen- iptidai şekilde tulum a ar, mu cemiyeti bir mektep açmttğa karar ver· emretti. Esasen Mes'ut Hazreti Ayşe- havvil gitmesi yüzünden gr ... f ye.rl~n. e çını er, moza er eki1de vidalar ve çiviler nazarı dikka- mi tir. S bı"'1fe .,. 

mış ımı~. .. . n ~i celbediyor. Hulasa (Nemi) gölün- şAsım Beyin teftişi - .Müskirat nin adamlarındandı. Bütün yolları i- nezle fazlalaşmqbr. ı 1~ ,.ıgıP_ Gemının kurekler ıle, yahut yelge - den çıkan iki bin senelik gemi en kan n b im• umum m O dürü A"m 8. ı· akmda yi bilirdi. Mehmet ile arkadaşı Leyli- düriyeti bu haatalıkların • ~ 
!er ile göl ü~erinde har~et. edecek. şe. yalnız Romada merak ile seyredile<elı iumuml bi• tehiş seyahaıin• ç•kacoku.. yı hayvanına bindirmişler, onu teşyi bir şekil almamaaı için "d.ı' 
kilde olmadıgr, yalnız şı~dıkı gbe~ıler bir müze olmakla kalm•yacak, ilim ve Umumi mfifettiılikler - Mem- etmişler, sonra kendileri KUie yolunu, ve tiyatrolara bir emir gll•-•-" 
biçiminde bir nevi saldan ıbaret u un- b' k hakikatlerin inki f . onlar da Basra yoluna girmişlerdi. rek bu yerlerı'n sık, ıık baf,ır y 1 l lhtinıal ki suların fen tarihinde ırço . - leketin muhtelif yerlerinde yeni mü emş- Leylanın bütün hedefi bir an evvel duı::;' han '::'t:Jor. ahut !l- ve saire gibi şalına da hizmet edecektır. ilki" ibda" hnbocinin şimdilik mfitasav- Basraya varmak olduğundan yolda is dmlmos.ı bildirilmiştir, 
ta an: e.1 e, k~l k t'l bu ge ~ .AsuH. ver olmadığı anlaşılmaktadır. bazı vesaıt ı e çe ı me sure ı e -



imla T adıl Edilmeli mi ? : 3 

imlada büyük bir değişiklik 
Arap harfleiini kabulden 

daha feci bir şeydir 
Muallim Ahmet Halit Beyin fikirleri 

Ben, şahsan imlıi meslesinde ufak 
tefek tadil lüzumunu itiraf etmekle 
beraber büyük bir değişikliğe taraftar 
değilim. Filhakika kitapçı \·e bilhassa 
nıektep kitapları muharriri olduğun 
içia melhuz olan bir zarar ye ziyan en 
dişesile bunu söyJediğim hatıra gele 
bilir. Fakat bu iş yapılmak lflzım gel 
se bile tatbiki o kadar kolaydır ki 11 

zarar olur, ne de hükumetin kitapçı 

lara tazminat \•ermesine lüzum kalıı 
Mesela yapılacak tadil bir sene sonr:ı 
tatbik edilecek denince kitapçılar mel<
tep kitaplannı ihtiyatlı basarlar elle 
tindeki kitapları böylece tüketirler. Ne 
ticede zarara meydan kalmaz. Harf in 
kılabında kitapçıların zarar edişi inkıl:ı 
hın birdenbire oluşundan neş'et etti. 
Şimdi durup dururken ve herkes güzel 
ce okuyup yazarken imlıilan tersine çc· 
Virmek ne kimsenin hatırına gelir, ne 
de bunun bir sene tehirine bi rmfıni 
\'ardır. Aklı selim bu i i kolayca hnl· 
leder. 

Biz hep ukalfı kimseleriz. Aklımı· Muallim Halit B. . 
ıa göre yazmak isteriz. Herkes hkO· milnasebetlc bu beyanatın tashih edil· 
ınetin yaptığı imHi. llıgatine sadık ka· miş şeklini dercediyoruz: 
larak yazsaydı mesele kalmazdı. Gn- l\llTAT SADULLAH BEYİN 
ıeteıerde her sütunun başka bir imlfl F1K1RLER1 
ile yazılışı imla ltigatine sadık kalma· Ötedenbcri imlamızda ittıradın te. 
:tışmızdan ve ka)itsizliğimizdendir. mini bence adeta kudsl bir emeldir. 
tn büyük ıslahat yapılsa bile bu hal Türkkçe muallimleri kongreı;ıinde söy
devam ettiği takdirde )ine memnun ol- ]ediğim gibi yeni harflerin kabulünden 
lrııyanlar bulunacaktır. sonra bu emelimin hemen tahakkuk e-

lmlfl lugatinde benim fikrimçe yan· deceğini zannetmiştim. Aradan iki sc· 
ltş bulduğum bazı kelimeler ,·ardır. ne geçti ''Dil Encümeni,, tarafından 
lı'akat yazılarımda daima sadakat gös rasmi (imla liıgat) inin neşredilmiş 
ltr:mekteyim. bulunmasına rağmen kitaplarda, gaze-

En büyük müşküller arap ve acem telerde, resmi ve hususi müesseseler
~elimelerindedir. Dunu eskiden de de ihmalcilik yüzünden haU muttarit 
do~u dürüst okuyamıyorduk. Simdi bir imJU 1nkip olunmamaktadır. Bu-
tüzde se'ksen doğru olmyabiliyonız. nu nazarı e1iemmiycte alan Talim ve 
ku da bir kardır. Terbiye dairesi g~çen gün sureti (Va-

lmla meselesinden başka bir de kıt) te münderi~ bulunan tamimi hazır· 
8arf meselesi Yardır. Bunlan birbiri lamış, mekteplerde temiz türkçeye ve 
tle karıştırmamalıdır. Hu sarf mese· doğru imt:lya son derece ehemmiyet ve
le.sinden şimdi bahsedecek değilim. An rilmesi lüzumunu bildirmiştir. 
tak bu yüzden bazı kelimelerin yazılı· Bu tamimden çok sevinenlerden bi
§ında güçliik oluyor mescrn.: Katil ke· ri de benim. lndi mülahazalara her· 
lirnesi hem ismi fail, '.hem mastar mana· hangi bir kelimenin imlasını değiştir· 
gına geli:ror. Bumda (n) nın iistünc meğe kalkışanların artık bu tamimden 
( ~ ) işareti korsak (ke) okunacak. Ne sonra böyle bir harekette bulunamıya-
tapalım? caklarını zannediyordum. 

Gayet basit: (a) ya (~) işareti yerine Ilugünkkü (Vakıt) te yazıldığı veç· 
llasıı yumuşak (ğ) ye c · > işareti koyu· hile imlflmız pekfllfı takarrür etmiş, 
)orsak ayni (;) işati koyarız. (a) olun· herkes oldukça doğru yazmayı öğren· 
ta uzun okunur.(.~) olursa (ke) okunur. mıştır. Arada sırada görülen ittırat· 
lıunıar basit şeylerdir. , Irklar, ancak higate bakmamaktan 

Sonra (at) kelimesi iki manaya ge· ve ihmaJcilikten tevellüt etmektedir. 
liyormuş, acaba ne yapalım? Her Ji. Bence imlilmızda esaslı tadilata ihti
~ln istisnalar vardır. lsim manası- yaç yoktur. Yalnız mürekkep kelime
l\a geleni (ad) yazarız, olur biter. ler hakkında umumi bir kaide vaz'ı es-

lşte böylece en çok göze batan bazı ki yazılarda görülmekte olan farisi ter 
ba it noktaların halli kolayca mümkün kiplerin yazılışlarının tesbiti gibi bazı 
clur. ufak tef ek tadiJJer yapılabilir. Bunlar, 

l\ezalik sebebile derken bunu (sebe· hiç şüphesiz herkes tarafından öğre· 
biyle) mi ( ebebile) mi yazahm? Buna nilmiş olan imlamızda büyük tesir ya. 
bir (y) iJavesi hic tc büyük hir günah pacakk mahiyette değildir. Bence en 
cleğildir. Yahut e~kiden sağır kef (kef) mühim keyfiyet herkesin, her müesse· 
elediğimiz harf ile (n) harfi ba1.an kn· senin resmi imlü lügatine ~adık kalma· 
l'tşı.>or. Mesela: yanında derken onun sıdır. Ye VekfHetin tamiminde denil· 
~rıında mı, senin yanında mı olacak, d!f:! gibi bunu milli bir vazife addetme

h lltıu ne yapalım? Ji'akat, pardon, bu sıdır. 
<l.tf meselesidir. Geçelim. !!llİİİİİİimmmmNİİİİİİmiiliiiiiiiimiiliiiiiliilj 

.., llulilsa iml:im>Zdn ufak tefek taılile Darülbedayi Temsilleri 1 
d llhtaç noktalar vardır. Ye pek tabii· 

~- Bunu sözü ayağa düşürerek değil, la~; ;:~~n:ıa ISTAHBUL BELEDiYESi 
l\e ız, sedasız yapmalı. Hatta iki se· 

ı Çocuklann bundan dolayı numara· terıı· Boıunun ij~ t~ ~~ 
1<lrını da kırmamalı. Gazeteler, kitap· U \1 
ı:t vasıtasiJe halk yavaş yavaş bu tadi· p~z~f I 

kendiliğinden alışmalıdır. U U 
ltı lıir kere (Kamus) çıksın kelimeleri 3 perde komedi 
Q.'Ydnnn konsun (Gramer) yapılsın. O Yazanlar; B.de 
lı ~an imlfı lügatinin noksanları, yan- Flers.de Croisaet 
d.~ atı kendiliğinden düzelecek ve halk Nakledenler : 
,~tu okuyup yazmağa daha e.>i alışa- Bedia Muvahit 
"'tıt. H. ve Vasfi 
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,,.,.. llence, imlada büyük bir değişiklik,, Riza Bey 

'ClJ) h uaktam uniformalı zabitana tenzl'A 
fe 1 arflerini kabul etmekten daha ••••••••••••••il 

e bir şeydir. 
TASHiH VE TEKRAR 

&e ~ll/ıtercm muallim Milat Sadullah 
fi,': llltı irnlt.'imıza dair C=ki olan beyanatı 
.. "kil lt<lt 8ayımızda, maalesef, bir takrm 

<llar1a dolu olarak rıkmı1.tır. Bu 

·Üsküdar HAie ainema11nda 
(Allahsız Kız) her gün gündüz 3 .te 

gece 9 da, Cuma gtınleri 2 de 4 te a9de 
gtlecek proğraın lBonomo) vah~i mem· 
1 ckctlcrdo. 

tesir göstereceğini iddia etmektedir. 
Bu beyanatın ne kadar manasız ol

duğunu göstermek için bazı hadiselerle 
rakamlar tağat etmek kMidİr. 1913 de 
Çarlar Rusyasının buğday ihracaao biltün 
cihan ihracaannın yiizde yirmi beşini 
buluyordu. Halbuki hali hazırda ancak 
yUzde yedi il4 sekizi buluyor. 

Sovyct buğdayının cihan piyasasında 
sauldığt fiatlara gelince bunun için Bians 
Havasın Marsilyada hcrgün neşrettiği fi· 
at ccdvclini tetkik etmek kafidir. Bu 
cedvellcrden anlaşıldığına göre mesclil 
Romanya buğdayı her zaman Sovyet 
buğdayından daha ucuz saulmaktadır. 

Sovyctlerin bütün emtaaya taallQk 
eden ihracatın heyet mecmuası bütün 
cihan mübadelesinin yüzde ikisini bul· 
muyor. Bu 'crait dahilinde \'e cihan 
buhranını tezyit edebilir mi? Bizzat 
hükmediniz. Cihan buhranı harpten son· 
raki cihan iktısadiyanndan neşet eden 
daha derin sebeplerden vukua gelmiştir. 

Halkın iştira kuvveti azaldığı halde 
fstihsalAt fazlalaşıyor, 

Sözde büyük devletler cihan piya
sasında mühim bir rol oynuyorlar, 
Bunlar bu esas! meseleyi gölgede hıra· 

karık Sovyct Dumplcngini ileri sürmeği 
tercih ediyorlar. Böyle bir müddeanın 

lktııadl gayeler için değil siyul ~maksat· 
!arla ileri sürüldüğü aşlkArdır. 

Bir çok meıxılcketlerin mahsullerini 
memalik ecncbiycyc trendi dahllr plya· 
salarından daha ucuza sattıklanna ve bazı 
memleketlerin hükt)metlerln ihracat ya· 
panlara ikramiye verdiklerini, vcrgllerlnl 
azalttıklarını ve Jhracut primi 
verdiklerini biliyoruz. 

O halde niçin Sovyet ibracaatı bazı 

memleketlerin bazı vuatalannda garip 
bir asabiyet uyandırıyor. Evvel~ şurası 
muhakkaktır lef bazı vasatlar rekabet 
meselesinden hiddetleniyorlar. Cihan pi· 
yasasında Sovyct emtcıısının muvakkaten 
bulunmamasından istifade ederek Çar1ık 
Rusyanın erzak yıtiştirdiği mıntıkaların 
ticaretini elde etmişlerdi. O sırada cihan 
harbi ve dabilt harpler sanayllmizi mah
vetmişti. Soyyet bükOmetinin eski Rus
ya sanayi ve ılraaıinl tekrar lhya ede· 
mlyeccğine tamamen kani olduklarından 
cihan piyasa.sında SoV)·et cmteası bulun· 
maması hasabilc ihracaat yapmıyorlıırdı. 

Bu emtca tekrar piyasaya çıkarak: 
yavaş yavaş hakları olan mevkii işgal 
ettikleri z.sman cihan ihracaatçılan gö· 
pürdüler. Fakat hiç bir aklı yetinde 
kimse Sovyet şOralanna ihracat hal, kını 
reddedemez. Çünkü her memleket it· 
balAtta bulunmak için ihracııat yapmağa 
mecburdur. bir takım memleketlerdeki 
idare grupları zubOr eden buhranı üze· 
rine yükleyecek bir yer arıyorlar. 

Biz bu buhranı mükerrer bir ıurctte 

hatta sözde bolluk olan bu devrede bile 
haber vermlştik. Bunlar Sovyct emtcası· 
nın ucuz satılmasından şiktyet ediyorlar. 
Sanki Sovyet şOralan hükQmetinin cm· 
tcasını en ucuza mal etmek için her 
ttirlü tedbiri aldığını bilmiyorlar. 

Bundan başka Rusyada istihsalin şc· 

rait hususiyesinl nazarı itibara almalıdır. 
Dank yoktur. Vasıtalara müracaat edi-
lemez. Bu suretle Sovyct lstihsalAtının 
fıati ucuzluyor. 

Sovyct ittihadını lktısadt buhrandan 
ve mucip olduğu bütUn bcldyadan mes
ut etmek lstiycn bazı vasatlar ve bazı 
memleketlerin hilkt'ımetleri halle arasında 
Sovyet aleyhtarlığını tev!lit etmek ve 
böylece efkAn umumiycyl Sovyct şQra· 
sına karşı ihzar edilen mildahale lehine 
ihzar etmek Jsdyorlar. Rus ittihadına 
karşı olan husumeti görcmfyecek kadar 
kör olmıyanlar bu açılan cidahn ıısıl ma
nasını anlıyacak:lanna eminiz. 

Ve bn cidalin; çarların htikt'ımeti ta
rııfınd:ın yapılan istikrazlar geri almak 
ve millileştirilmit teşcbbüsatı tekrar elde 
etmek ümidini terkcdcmiycn bnzı grup-
lann hırsından neşet ettiğini şüphesiz id
rak ederler. 

TEŞEKKÜR. 
Eyüp orta mektebi müdürlüğünden: 
Eyüp iskele caddesinde 31 numaralı 

hanede tüccardan Hasan Omer Efendi 
mektebimizdeki fakir çocuklar için elli 
beş lira teberrü buyurmuştur. Her se
ne bu lütüfkarhğı yapan mumaileyhe 
alenen tejekkilr olunur.~ 

5 - VAKlT 10 Kanunevel 1930 -

Polis Haberleri J ._ ___ , 
Bir kahveci intihar etti 

Dün gece Mercanda örücüler
de yaldızlı handa bir intihar 
vak'ası olmuştur. intihar eden 
han kahvecisi Hasandır. 22 yaı
larında olan bu genç; dün ak· 
şam erkenden oduına çckilmif, 
evvelce hazırladığı ipi ta\l'anda 
bir h"llkaya bağlamı,, sabunla
mıı Te kendini asmıştır. 

intiharın sebebi aaabi bir has
talık olduğu söylenmektedir. 

Maarifte 

18 bin talebe 
Şehirimizde millet mekteplerine 

devam edenlerin miktarı bu se
ne (18) bin olarak tesbit edil
miştir. 

Belediyede: 

Betiktaf belediyesi 
Tesisi kararlaşbrılan Beşiktaş 

belediyesi önümüzdeki haziranda 
faaliyete baılıyacaktır. 

ikraz teklıtleri şayıası 
devam ediyor 

Dün bir İsviçreli grupun hü
kumete 200 milyon lira ikrannı 
teklif ettiğine dair rivayetlerden 
bahıctmiştik. 

Dün gelen haberlere göre bir • 
Belçika grupu da 500 milyon lira 
ikraza amade olduğunu bildir
mittir. Muhakkak olan cihet bü
tün bu haberlerın sadece birer 
rivayet olması ve bu gruplar 
hakkında kat'i malumat bulun
mamasıdır. 

Para tevzii emri henüz 
tebliğ edilmedi 

Bir akşam refikimiz dünkü 
ıayısında gayri mübadillere tev
ziat emrinin geldiğini, paranın 
dağıtılmasına bu gün başlana
cağını bildiriyordu. 

Dün gayri mübadiller cemi
yeti merkezinden sorduk. Ce· 
miyete tevziata başlanması için 
henfiz bir emir verilmediğini, 
maamafih tevziata yakında baı
lanacağıaı ıöylediler. Cemiyet 
reisi Kavalalı Hüseyin B. de 
tevzi emri geldiğinden maluma
b olmadığını ıöyledi. 

Defterdarı ı kta - - --
ikramiye meselesi 

Baıvekalette 
Ankaradan gelen haberlere 

3öre maliye memurlarının maa· 
rif bütçesinden ikramiye alıp 
almıyacaklan hakkındaki iki ve
kalet arasında cereyan eden 
muhaberat Baıvekilete akset
miştir. Diğer taraftan Maarif 
vekaleti de mesele ile alakadar 
olmağa başlamıştır. Meselenin 
Heyeti vekilede mUzakere edi-
leceği de İfaret edilmektedir. 

Alınan ikramiye meselesi An· 
karada esasından çürük adde· 
dilmekte, yanlış işin kitaba uy
durulduğu söylenmektedir. iki 
vekalet arasındaki ihtilaf ya dev
let şfırasina, yahut millet mecli
sine sevkedilecektir. 

Gömrükterde 

Umum müdürlüğün ls
tanbula nakli isteniyor 

Aldığımız malumata göre ti· 
caret odası gümrükler umum 
müdürlüğünün Isanbula nakli 
için Baş vekalet nezdinde teşeb
büsatta bulunmağa karar ver
miştir. 

Müdüriyeti umumiyenin buraya 
gelmesi tüccarın münakasa şiki· 
yet gibi itlerini teshil edeceği 

gibi mühim bir para tasarrufunu 
mucip olacaktır. 
Yeni bir nizamname yapılıyor 

GOmrük memurları ve gümrük 
umuru için yeni bir nizamname 
hazırlamak üzere bir komisyon 
teşkil edilmiftir. 

Eldeki nitamname meşrutiyet 
zamanından kalma alınmış oldu· 
ğundan yeni ve sarih bir tali· 
matname yapılacaktır. 

Evlenme rr.ereıimi 
Düzce eırafından Ziya bey 

merhumun kerimesi ve tüccar
dan lsmail ve Kemal beylerin 
hem~ireleri Leman banımfendile 
Düzce ağırceza reisi Şeb beye• 
fendinin kayinbiraderi, lstanbul 

Tapu müdüriyeti miihimme memuru 
Neşet beyin evlenme merasimi
nin Düzcede birçok muhterem 
zevatın huzurlarile icra kılınmıı 
olduğu haber alınmıştır. 



1 Moskova muha-
kemesi F b h Asmalımesçit: HAR tel HABERLER 

Zehirli çorba r Romanımsı hakikat, ] L hakikatimsi roman:lO 74 ransız u ranı 
idam cezaları 10 seneye .. .. .. Elli talebenin öliimiine 

indirildi Muşkzılat devam b ld Bir çok şayanı dikkat klmıelerle 
konuttuktan §Onra, vakit Qeçirmit 

fak at daha bir şey öfrenmek •• 

d k 'b. se ep o ıı 
Moskova, 8 (A.A.) - Sovyet ittihadı e ece Ç/l l • • Bom bay, 8 (A.A.) - Elli kadar ta· 

merkez komitesi sanayi suikastçılan Paris, 8 (A.A.) - M. Chautenpes ile lebe bir kaza eseri olarak icine zehirli 
davasında mahktlm olanJann idam ce- M. AJberd Sarraut sat 20 de M. Lava- bir yılan düşmüş oJan bir J~orbayı it 
zalannı on seneye ve on sene cezayı da hn nezdinden mUfarekat ederken ken- tikten biraz sonra ölmüşlerdir. 

Yukarda sizi ibtiyar bir Rus 
ka11ılar, paltonuzu - eğer varsa • l 
alır, ve Edison'un ilk ihtira et· 
tiği iramofon makine.si kadar 
eıki bir 'gramofona aynı dere

sekiz seneye indirmiştir. MahkGmlann dilerinden maltlmat istiyen gazetecilere D • [tz da • .f.'l Ak 
beş sene hukuku medeniyeden iskatJa- müfktilitın hali devam etmekte oldu- enzz a n ını l 8 
rma n mallannın müsadresine karar ğunu, M. Lavalın basiret ve maharetle Lorient, 8 (A.A.) - Yüzlerce ta' 

cede eski bir plak koyar. 
Fransızcası Yahudiceyi, Yahu

diceai Türkçeyi andırır babası 
Ermeni, anası Rum kendisi Ka
tolik bir kız ıize içeceğiniz ıeyi 
sorar. 

Burada içgi namına esasen 
Yotka ile rakıdan ve pek nadiren 
biradan başka bir şey bulun
madığma nazaran intihapta güç
lnk çekmezsiniz. 

Buranın bir hususiyetini de, ka
p1Sında ve bodrumda oturan üç 
dört kişi teşkil ederler. Bunlardan 
birisinin jsmi Salomonoftur. Ba
tındaki kasketi, ve gözünün bi
riıinin siyah bir örtü ile kapanık 
oluşu, insana kazaya uğramıt bir 
ıoförle konuşuyorum hissini ve-

vermiştir. hareket ettiğini söylemişlerdir. Demok cephaneyi hamil olduğu halde batltllf 

b d 
rat etimhariyetçller birlifi azasından olan ve seyrüseferi işkal eden Flore11t' 

Kömür yerine u(J ay M. Marin ile M. de Wenden 1&t 20-10 vapurunu parçalamak için dalgıçlar~ 
Roland "Manitoba,,, s (A.A.) _ da M. Lanl ile göriişmiye gelml§lerdir. rafından denize torpil. -~onuldui~ 

1
:;. 

Çiftçiler buğdaylarının bir kilesine bir Parla, 8 A.A.) - M. Tardlea, M. La- rada vap~ru.n ceph~n~hgı de. to~~ıl 
0

,. 
ek dolara bile müşteri bulamadıkla vale kendlslle teşriki mesai edeceğini le beraer ıştıal etmıştır. Bu ınfılak 

;:;an ellerindeki buğdayları mahru- vadetmiştir. tecesi.nde deniz o kada.r ~ltüst ?ı_ınut 
kat olarak kullanmaktadırlar. Parla, 8 (}...A.) - Radikal I08yalist tur ki mayn koyan Atrıgho gemısı ~ 
•·•• gruba atideki karar suretini kabul et- ç~l~nmış ve derhal batmıştır. On 
Şeyh Memduh ile Aleon soka- mişür. Müstafa kabine reisinin meb'u- kışı telef olmuştur. 
ğının köşesine mangalını «açmıp san meclisinde istinat etmi, olduğu ek- ltilüf edildigi yalan 

S k b . seriyeti her ne pahaya oluna olsun Cenevre, 8 (A.A.) _ lhr.arl tahdidi 
bu tipler bodrumda oturuyor ve olan eyfinin aya kmey aneııkn- muhafaza etmek hususundaki iddiası- teslihat konferansındaki Fransız ınetı•· 

de birer tane attı , ve, ar a u 1 • i konuşuyorlardı. Çiinkii vakit da- nm parlamenta m essese ennin mun- fili ltalya hükOmetinin bir takım ~ 
ha erkendi. Saat 11 oluyordu. sokaklardan geçerek GalatHa· tazam faaliyetine bir mani teşkil etti- tekliflerde olunması üzerine deniı: it 

Yukarı çıktım. Şeyh Memduh, raydan Tophaneye inen yokuıta ğini nazan itibara alan radikal so3ya- leri hakkında Fransa ile İtalya ard"'' 

Yanında tanımadıgı-m birisi ile aağ tarafta dar bir sokağa gir- liat grubu böyle usulleri takbih ettiği- da gOya bir itilaf yapıldığına dair ot' 

d"k O d b d "b· b" ka ni Te yeni hükdmetin mürteci kuvvet- taya "ikan haberlerin asılsız oldufa•" 
oturmuı, içiyorlardı. ı • ra a 0 rum gı ı ır - lerle anlqma yoluna girmeden sol ce- be ~ t kt d" 

Şeyh, arkadaıını taktim etti: pının önünde duran kasketli bir naha teveccüh etmesini istediiini beyanıtJ'!!!!!!ya!!!!!!!!n!!!!e!!!!!!!!m!!!!e!!!!!!!!e!!!!!!!!ır!!!!.!!!!"'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!~., 
- Resim üstatlarından Vanlı çocuğa, Şeyh: eyler. VAKi T 

Safa bey. - lbvamz, diyerek, içeri gir- Parla, 8 (A.A.) - Demokrat cUmhu-
d. o_ d k d B riyetçiler birliği grguba dün akQSlm •A 

Kır saçlan kabarmıf, zeki ve ı. uwn e ar asın an. urası r- 10 kc!nunevel r-r•amba9:JV 
d yaptığı içtimada M. Lavalf müzakere- ~ v 

Çok sevimli bakı•lı parlak ı·kı· baıık, ve duman dolu bir yer L d 
Y lerin e müşkülata uğratmamak için 

rir. gözü vardı. Bir peyğamber gibi Kokudan, derhal bir eırar kah- herhangi bir karar sureti kaleme alma-
Bu adamın sık ıık kaybolup ağır ağır söyJnyordu. vesinde olduğumuzu anladım • mağa karar vermittir. 

Dahilde Hariçte 

1 ayhlt Karu1 150 

3 • • 400 

Yalan bir haber tekrar göründüğü nazarı dikkati _ yarabbim, dedi, bu mem- lçercle nç kifi, yudum yudum 
celbeder. Her gidip gelişinde, lekette gtızel sanatlar ne kadar çay içiyorlar ve koz iıelvası yi· 
kendiıini muhakkak bı'rı"sı· bek· k Roma, 8 (AA.) •-tefania aJ·• ... ar ihmal ediliyor. Bir Mikel Anj yorlardı. Oca ta, çeneai yere • - 0 

....., 

ler elı.ne bı"r kaç lı"ra sıkıJtırır tebJi.P ediyor: Nauen telsizi New York 
' ' gelse burada mah•olur. Ben d09ecek kadar uzamıı bir yllzle, -
k b·ı· d k"' ""k b' k t Timesin bir haberini neşretmetedir. 

mu a 1 ın e uçu ır pa e profesörüm dedim de karakol- kırmızı fanilalı birisi vardı. alarak gider. d Bu habere göre Fransa hükdmeti Sov-
an ,, ıen delisin ,, diye beni Duvarda eski mesudiye zıh- yet Rusya ile dostluk siyaaetini terket-

6 • • 
12 • • 
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1349 
Salomonof, kokarin sat.cısıdır. b ıraklılar. lısmın sedefle iJlenmİf bir reami, mek ve Fransa ile bahrf mtlaavat tale-

Ôteki adamlar da öyledir. Fa- ·ı ı ı Bu 11eoek Ay 

75(1 

1400 

800 

1450 
Z700 

- Ne oldu? onun yanında da bir deniz kızı binde ısrar etmemek prti e ta yaya I • 
kat onlar şife ile satmazlar • _ Efendim, köte batında su resmi asılı idi. vasi mikyasta kredi teminine amade Ganqrn aop,u : 7, 14 _ 6atı~ 16.'I 
Çllnkü şişesi liç liradır, ve her- dök k · tti. B' · balanmaktadar. Da 78lan birinci def'a AJ1111 ~··u: 20,31 - balı• : 13 Ol me ıcap e ır acemm Peyke .. :- hı.rinde kucak kuca- 1 ......., r kesin ür lirası yoktur. Onlar d"'kkl N b·ı • ...... olarak teksip olanar. Zira. Fqiat tal-

,. u nı varmıı ·• e 1 eyım ğa bir kedi ile k&pek uyuyor- yanın krediye ihtiyacı yoktur ft ecne- Nama. vakitleri 

'iıeleri küçük paketlere taksim ben bodrum penceresı"nden !abah öaı. fktnd• Yata• 
.. Jardı. Muanıq Q_irinde bir ~- bi memleketlerde hiç bir zaman kredi • 

edip 25,50 kuruşa satarlar. Yani içeriye gitmiı, acem küfretti, aramamıştır. ==-l.-=4S==t=a=m==ı=us========-==--=-~ 
perakende muamele yaparlar . ben de . • Karakola g&türdiller lama duruyordu. Adam, bize 
Bunlardan birisinin vaziyeti büs- -ve bana ,, kimsin? ,, diye aor- tilpheli bir bakıtla bakh, Şeyhi M lSlr Başvekilinin 

Radyo ı 

biitiln gariptir. ismi Seyfi olan d ı p f d d' g&rOnce boğuk bir sesle : b tı u ar • " ro esörilm " e ım. e\1ana 
bu adam seyyar bir meyhanedir. ı · ? d d'I V ı - Kaybettik, dedi. J' 

Bu akıam lıtanbuld• 
Saat ~ekizden ona kadar alını~ 

,, smın ne ,, e ı er. ,, anı,, K h" 8 (A.A.) u .. a k"l s tk 
Elinde salepci gügümü gibi bir d d" N d tu ? Akıamdan beri sabırsızlıktan a ıre, - .&Ha9ve 1 1 1 

e ım . ,, ere e o ruraun ,, Pş. geçenlerde tefkil edilen Halk Fır- Sinemalar : 
fasıl. ' 

mangal laflr. Hava veya Aleon dediler. ,,Sarayda,, dedim. Kom· patlıyacaktım. Ne Yardı? Niçin kasının faaliyet merkezi ittihaz ettiği Alkuar _ Anı 
sokağının bir köşesine mangalı ser, aceme dönlip ,, gördün ya , ıeyb beni esrarengiz yerlere gö- binanın açılış resmi miinasebetile yapı· Alemdar _ Bektret konca• 
kurar. Gebinden paket halinde bu adam deli ,, dedi ve beni türDyordu. 5ayliyecekleri ne idi? lan umumi bir içtimada söylediği bir Aui _ Garp 
haz1rlanmış ve şaşlik denilen ke- bıraktılar. Fakat susuyordum. Çiinkft teyh, nutukta demittir ki: Beı ktaı Hilal - Nuhun gemisi 
haplar çıkarır, pişirmeğe başlar. Vanlı, bu tarz sözlerle Şeyh kendiıine sual sorulmallna milaa- "Veft fırkUI azasile liberaller lngil- EtuTal - Venüs 
Ô k. b" d b" k M d h ·ı · · terenin bitarafiıfından vazgeçerek mü- Elh te ı ce m en ır şışe ra ı çı- em u ı e görütmemıze manı de etmezdı'. O, berfeyi zamanın- amra - Coşkun belde dahalede bulunmasını istemektedirler. 
karar, daha başka bir cebinden oluyordu. Kendisinden izin alıp da yaptığına kani idi. Biz, İngiltere hOkGmetinden hiç bir Ekler - Yunan tiyatro trupa 
- Seyfinin bütün elbisesj cep- çıkmak iıtedik, bana d6nUp: _ Birıey Yaraa, derdi, ki be- vakitte yardım beklemiyoruz. ÇOnkü ~~:;: ~ ~:~~u~·:;~~i 
!erden yapılmıştır - kadehleri - Türk genci; dedi, aen be· nim ibtiyarim haricinde olmuftur, sulhii, sükOn ve inti7.amı devam ettire Hale -lÜakücİar ) Allahsız kıs 
çıkarır ve kadehi, mezesile be- nim vicdanımın bayrağwn, bir 

0 
da, kendi doğuıuma hakim bilecek bir kuvvete malik bulunuyo- KemalB.-Kınlı denizler ve kırııııP 

raber 10 kuruşa rakı satar. az «bohem• ol •• iç efendim, hay- ruz.,, dudaklar 
Bu kadar ucuzluğa ıaşmayımz. di bakalım, içelim benim canım olamayııımdır. Hayatta • bu o· Qldü~Ü yalanmış / M-.ilk - 4 piyade 

Çünkü bu işin ne kazanç ne de efendim •. Resaam"Utrillo"da içerdi. nun en sevdiği kelimesidir-yegl· 'il Melek - Kırık kalp 
• tiblik . . dükk'" k" N . • " . Be ne bakim olamadığını bu hadise- Paris, 8 (A.A.) - Madeleine Roch, Opera - Yırtıcı kus 
ıı vergısı ne an ırası e ımıt o rennaıssance,, • n • . gazetelerde çıkan ir haber hilafına o- _ 
ve ne de elektrik sarfiyatı vardır. b6yle bir tey tanımıyorum.- de benım fellkebm olmuıtur. larak ölmemiştir. Fakat, sıhhi vazlye.I Siren• Kadıkoy · ilk buse 

Bi - Ba - Bo'ya girerken bfitün GUç halle elinden kurtulduk. (Bitmedi) ti Umitsfzdir. l Sık - Monolesku ,.-f 

-·-·-··-···········--------------------------------------·-·--------------~ "Vakıt,, ın Tefrkaşı : 31 vq uyanıyordu. Dükkanlar birer şehirden çok uzaktı. Öğle vaktini - Dönen platform üstüne• 'I'' 
birer açılmıya bqlamıfb. ilk müt· haber veren düdük ıeıleri ile be- Birçok eller Aıtonu yerdell ~ 
teriler sökün ettiler. raber itini bıraktı. Yola çıktı. radılar. Platform üıtüne •~:~ 

Herkesin konuıtuğu şey tabii Kulıardiye geldiği zaman han· Müteharrik zemin dönmiye ~ 

. ~ , 

K.adınSız Memleket 
. .;ı ~ • •. ... • 

dün geceki vak'a idi. Öğle üıtü ıann kesif bir kalabalık tarafından Öyle korkunç, öyle ıeri bir~ 
mücrim hakkında kati karar verile- kutatılmıt olduğunu gördü bu, ha- dönüyordu ki biçare Aaton bı~ 

Yzanı Peter Btlo cekti. Bu ıırada bütün tehir ha· yıra alimet delildi. Herkes söiüp çavra yığını ıibi, ta uzaklar• 
Bugün Parkerin batına gelen - Vaziyet böyle icap ettirdi. zır bulunacak ve reye ittirak ede- ıayıyor, bağrıyor, haykırıyor, u· lar üıtüne fırladı. ~ 

ıarm benim de başıma gelebilir. Haydi Kravley budalalık yapma. cekti. Böyle bir ıey Kulgardide ıık lumalar dakikadan dakikaya faz- Herkeı bu cansız duran etd!._ 
llızim kadınlarımızdan baıka Sen benim dediğim gibi hareket e· sık olmazdı. Binaenaleyh umumi lalaııyordu. ketini seyrediyor ve daha oe Y CI-: 
kıymetli malımız yok ve Aıton decekıin. itimat et bana. Piıman alaka tahminin fevkinde idi. Aı- Aıton bir ıandık gibi yerde ıü· lım diye dütünüyordu. faP~;,J 
son harekeli ile bu hazineye el olmazsın. Allaha ımıarladık. tonun eve hırsızlık için değil ma- rüklenerek dıtan çıkarbldı. Kapı· minki tel vakit bırakmkad•· 
uzattı. Amerikalı çıktı. Madam Krev· dam Parker için ıeldiii dedikodu- nm yanındaki kantann üstüne ko- bir emir savurdu: 

Kravley böyle söyliyerek ya- ley kapıyı arkasından kapamak ıu kulaklan dolduruyordu. Herkeıi nuldu. - Güneıte sabunlayın! • -"' 
nında duran karısının kendine için ona refakat ediyordu. Ameri- korkunç bir hiddet bürümüttü. Her Kalabalıktan alaycı bir ıeı: Birçok kitiler birden b~~

1

1' 
doğru çekti. Sonra sözünü tamam- kalı bir itaretle onu ditan çağırdı: kes bu taarruzu benimsiyor, kendi- - Onu tartın! tekrar hücum ettiler. Bir~ 
ladı: - Bana haber yolladığımz ıe· sine yapı1mıt fazediyordu. Öğle Bu fikri tasvip ettiler. Aıton çine ıötürdüler. Soyarak .. "::df 

- Ben omm için delidir dersem ceyi hatırlayınız, dedi. Sizden bir üıtü hepsi odara hazır bulunacak- tartıldı. Bu ameliyeyi idare eden dılar. Sonra güneıte kuruJP°"' • 
o cezasız kalacak. Eğer böyle ırz tetekkür bile beklemedim. Buıün lardı. adam bağırdı: bıraktılar. _.ıİ 
düımanlarını cezasız bırakırsak de bekl~~iyorum. Yalnız eyiliğe • • • - Yüz altmıt iki litre, ip de da Herkeı deliceıine ıü!ii~ 
oanra bizim halimiz ne olur? kartı eyıhk. Kravley de benim is· Aıton uyandıiı zaman ıündüz bil! Herkeı kahkahaile ıülmeie Kahkahalar bir az kesilir ııbi 

- Kravley ben sana bu adamın tediğimi yapmalı. olmuftu. Amerikalımn gelmeıini baıladı. ca Amerikalı haykırdı: ~ 
hiçbir kabahati, hiçbir cümü olma· - Anladım. Merak etmeyin. bekliyordu. Halbuki o herkeı gi- Amerikalı Aıtonun yanında du- - Çoluklar bu ıoiuk ıu ',t' 
dığını söylüyorum. Ne ıöyledi iıeniz hepıini yapa· bi itine gitmitti. Saatler ıeçiyor. ruyordu. Bu gülüıme ona biraz su çok eyi oldu. Bilmiyere1' dl-

- Tuhaf ~ey, nasıl olur? caktır. ıelmiyor, görünmüyordu. Artık ümit verir aibi oldu. Halkın hare· kendiıini tedavi ettiniz. su;~ 
- Evet Madam Parkere mühim Amerikalı madam Kravley te- dakikaları ıaymaia bqlamıfb. Ni- ketlerinde pek fazla zalimane bir delidir. Anlıyor muıunusT~ 

bir meıeleyi izah için evine gitti. şekkür ederek uzaklaftı. hayet tekrar daldı. bal görülmüyordu. Bundan iıtifa- haneden kaçtı. Her yerde ~ 
- Peki ya kollarını bağlayıtı * * " * * • de etmek lazımdı. ni arıyorlar. Hatta bur•Y• .-, 

aizım tıkaması? Kulgardi ıehri artık yavq 7a• Amerikalının çalııbiı maden Deminki tel yine haykırdı: telıraf çektiler. Dejil m~ 
. ~ 
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o Bulmaca o 9 Kanunuevvel 930 

l>ankiJ bulmacamızın hal
ledilmıı ,eldi 
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4 
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ı 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

• --ıflj. 
!IJ lll - - ı. 

!il li1 ı~ - li1 
lil !il !il lil !il -· 
[il lil li1 li1 

li1 fil _ [iJ !il 
!il lll liJ 

il] li1 
• 

Bııgünlcü bulmacamız 
Soldan Mğa ft ya kardan ~cmğı: 
1 - Nota (2), sopa (5), uzak nidası (2). 
2 - isyan eden (3), tepe (3), bir kümes 

hay\'anı (3). 
3 - Rumiz (8), çabuk yanan bir mad· 

de (8). 
' - lstitbal (3). 
S - Kes (2), un (2). 

Borsalar 
Kan,b yo 

1 Jngfllz liruı Kr . 
•• T.L mukabili Dolar 

Franlc 
Liret 
Belga . .. Orahm . .. Is. Frank . .. Leva .. . Ftortn . . Kuron .. • Slllng . • Pezeta .. .. Mark .. • Zloti .. . 
Pengö 

to Ley Kanış 
ı Türk lirası Dinar 

· Çervoneç Kanış 

Nukut 

ı fsterlln (fngtlla) 
ı Dolar (Amerika) 

20 Frank (Fransız 
20 Uret (hal ya 
O Franlı: Belçllı:ı) 
O Drahmi [Ynnaa] 
O ı-·ranlı: [ lsvlçref 

20 Leva Bulıar J 
l Florin [felemenlı:] 

ıo Kuron [Çelı:oslovılı:) 
Sıltng A\"USturya] 
ı Pezetı f lspaaya) 
ı RayşmarltlAlmanyı] 
ı Zloti 'Lehistan 
ı Peng11 Macaristan 
Ley [Romanya] 

o Dinar YugoslovyaJ 
ı Çevoneç ~evyet l 

Alun 
Mecidiye Bonı 

hırld 2Bankoaot 

6 - Bir tane (5), sevinçli haber (5). 
? - Beygir (2), renk (2). 
8 - Çocuk içgisi (3). 
9 - Kav (8), seda (3). 

10 - Tav (3ı, bir ecnebi icadın ismi (3), 
nihayet (3). 

11 - Ç.ok değil (5), çalışın (5), hayır (2). 

eornn oonnon 
ıa11ıımaıın 

Gaz Ocakları 
VE 

LEHiMLEME LAMBALARINI 
Her yerde 
arayınız 

Acentaları: 
YUDA LEVi 

~il~ BiRADERLER 
e\ı tt:ı':k~:tt :d~~~:•ına VE MAHTUMLARI 

~i~e~onzır Binen Hımım lstıı~uı 
lstanbul Belediyesi llAnları 

Oktruva tarifesi hakkında: 

• 

• 
~.lıtanbul belediyesinden: Oktruva resmi tarifeainde yapılan 
t-.~b g&ateren cetvel Vilayet gazeteıinin 3 Kinunevvel 930 
~ •e 2413, 4 Klnunevvel 930 tarih ve 2414, 6 Kinunenel 
--. tarih ve 2415, 7 Kinunenel 930 tarih ve 2416 numarah 
~halan ile neıredilmit olmağla alikadarlann malQmu olmak 

~ ; in olunur. 

""1 lia va Gedikli Küçük zabit Makıniıt mektebi 
dGrlüğünden: 

~•elce gazetelerle ilin edilen mektebin kayt ve kabul şera· 
I~ nazaran gerek lstanbulda ve gerekse hariçte bulunan talip-
13 d 1bllaabakalan J{_anunuevelin yirminci cumartesi ,nno aaat 

e \' qilköydeki mektepte icra edilecektir. 

Seyrisef ain 
Merkez acentesi: Galata Köprü başındı 
Beyoğlu 2862 Şube acentesi· Sirkecide 

MühQrdar zade hanı alandı T el.l.t.'l7 

J ra~zın ikinci oomsı 
(KARADENiZ) vapuru 11 

klnunenel Pertembe alqamı 
Galata rıbbmmdan lnebolu, 
Samsun, Onye Fataa, Ordu, 
Giresun Trabzon,Rize,Hopaya 
kalkacak Ye d6nUıte Pazar 
Rize, Of, Trabzon, Polatbane, 
Gire•un, Ordu, F aba, Sam
ıun, lneboluya uğnyarak ge· 
lecektir. 

Mersin postası 
(ANAF ARTA) vapuru 12 kl

nunevvel cumalOda Galata nh
bmından Çanakkale, lzmir, 
Ktillnk, Bodrum, Rados, Fethi-

ye, Finike, Antalya, Aliiye ve 
Mersine kalkacak ve d6nilfte 
Taıucu, Anamura ağrıyacak· 
br . 

Dalyan, Marmaris, F ethiyede 
aktarma dl!'. 

Yelkenci r&PunLını 
Karadeniz posta11 

Vata 
"

Yapma 10 
klnunuenel 

ÇARŞAMBA 
gllntl akpmı 18 de Sirkeci 
nbbmından hareketle (Zonpl-
dak, lnebola, Samaun, Or· 
du, Gireaan, Trabzon,Slbmen• 
Ye Rize ) iakelelerine azimet 
ve aYdet edecektir. 

T afıillt için Sirkecide Yel
kenci hanında klln acentaıına 
mllracaat. Tel. ı.tPbal: 1515 

Bayron Manil1a ekapreıi 
7500 Tonluk lüks posta vapuru 

PATRlS II. ayın 18incl perıembe gü· 
nfi tam. ıut 10 da Galata nhtımından 
hareketle doğruca PiRE ve MARSIL
y Aya gidecektir. 

Her 11nıf yolcu kabul edilditl libi 
düny&Dlll her bir llmınını en• ve emti· 
ayı ticariye lcabol olunur. Bilhassa yı
taltlı ve muhafazalı üçüncü sımf kom· 
partlmanlar şayanı tavsiyedir.O. Ana~
nostopul<>1 Ye K. Siskldls. Galata Çi
nili Rıhbm Han Tel 8. O. 261!. 

Kirahk ev. yahut -, 
kat aranıyor 

Cilıanp veya Firuzağa ta• 
raflannda iiç, d6rt odah bir 
ev, yahut bir kat isteniyor. 
Gazetemizde Fikret Adil 8. e 
mOracaat. 

lstanbut Dördüncü icra dairesinden: 

latanbul'da Yeni Postane ar
kaamda Vital ardiyesinde 17 bo
y&k teneke denuıOnde alizme bal 
mevcut olup 15/K. evYeV930 
Tarihine müaaclif Pazartesi gtintl 
saat 10 dan 12 ye kadar açık 
artarma auretile •e takdir ettiri
len kıymetini bulduğu takdirde 
pefİD para ile toptan sablaca· 
tandan yevmi muayyende mllf
terilerin mahalli mezkQrda ba21r 
bulunan memura mOracaat etme
leri ilin olunur. 
lıtanbul Uc-in-ei~ti:-ca-r_e_t mahkemeıln

tlen: 
latanbulda Sultan Hamamında Ha· 

cı Pulo hanmda mukim tüccardan Bed· 
roa Banamyan Efendinin icra mercl
lnce konkordato için mehil itası hakkm 
dald talebinin terricl Uzerlne eshabı 
matltibu ile 22-11-930 tarihinde aktet
miş oldufu konkordatonun tasdiki ta
lep edilmiş ve işbu konkordatonun tas
diki keyfiyeti 15-12-930 tarihine müsa· 
dif pazartesi günü saat 13 buçuğa mu
ayyen bulunmuş oldufundan al!kadar
taree malGm olmak üzere icra ve if1as 
kanununun 287 inci maddesine tevfikan 
ilim ke7fb'et olunu. 

7 - V AKIT 10 Kinune•el lti: JO * 

Vakıf Paralar müdürlüğünden: 
Müzayede lknz I\1crhunatın semti meşhuru ile Borçlunun 

bedeli No. cinsi ve muştemiltıtı ilmi 

300 21886 Aksarayda Çakırağa mahallesinde Sultan· 
camiişerif sokaiJnda atik 34 emlak ve 62 
ada ve 1638-1 harita numaralı yeni yüı.ll 

6-26 yeni sathı 99-46 metre terbiinde ve 
865 lira kıymeti muhammeneli 1 kıt'a ar-
•anın tamamı. Doktor Selami paşa z:cvceai Şnkriye 
H. veresesi GUldeste H. ~e Müşfik ve Omer Cahit B.ler 

105 22578 ÜıkOdarda Solaksinan mahallesinde Topa· 
neli oğlu sokağında cedit 9 No zemin katın
da methal toprak avlu mutfak, hali, oda, 
kamOrlük, birinci katında dört oda, aofa, 
hali kiler ikinci kabnda Uç oda, ıofa, ha
la, kileri muhtevi ve 700 ziri arsanın 150 
ziri mahallinde mebni 1000 lira kıymeti 
muhammeneli ahşap hanenin tamamı. 

T ahain B. Yereaetl 
105 22682 Küçnkmuslafapaşada Mollabllsrev mabal

leainde icadiye sokağında cedit 12 No h 
zemin kabnda methal oda mutfak hali bi
rinci katında iki oda gusulhane ikinci kat· 
ta bir oda hali üçüncü katta bir oda Ye 
daracayı muhtevi ve 64 zira arsanın 56 
zira mahallinde mebni 1300 lira kıymeti 
muhammeneli kargir hanenin tamamı. 

Naim Ef. vekili lbrahim Nazmi B. 
420 22188 Çengelköyünde ve mahallesinde suyolu so· 

kağnıda cedit 13, 13-1 13-2 13-3 No. h 
bahçıvan odasile bir sakaf altında Oç bap 
haneyi müştemil tahtalı bostan namile ma• 
ruf bir kıta bostanın tamamı. Mezkür em
ilkten 13 No. lısı bostan ve bahçıvan oduı 
olup bir 8ahhta iki oda methal ve aban 
13-1 No. lı hane iki stıbta bet oda iki sofa 
bir mutfak iki halayı 13-2 No. lı hane Oç 
aahbta yedi oda Uç sofa bir mutfak Oç ha• 
liyı ve 13-3 No. h hane iki satıhta bet oda 
iki sofa iki hali bir mutfağı muhtevi ve 
hepsinin kıymeşi muhammenesi 5000 lirada 
13000 zira arsanın üç bap hane 360 zira 
ve behçıvan odası 140 zira mahallinde 
mebnidir. Mühendis Ferit B. 

525 22239 Kartalda çeşmebafı mevkiinde 25 No. lı 
bir satıhta dört oda bir kiler bir heli bir 
methal ve sofayı ve aynca müsakkaf 2 oda 
1 mutfırğl ve kezalik aynca musakkaf 
ahır ve samanlığı muhtevi ve 30 dönlim 
üç evlek arsanın maa müştemilat 380 zira 
mahallinde mebni ve 6500 lira kıymeti 
muhammeneli maa bağ bahçe kirgir köt· 
kiln tamamı. Ahmet° Rami B. ve zevcesi Melihat fl 

263 22506 Tavukpazarında Hüseyinağa mahalleainde 
Camiişerif sokağında cedit 10 No. lı ze
min katında: iki methal, tatlık, mutfak, 
heli kamürlük, asma iki oda. Birinci ikinci 
katlarında: Üçer oda birer sofa birer heliyı 
muhtevi ve 140 ziri arsa üzerine mebni 
3500 lira kıymeti muhammeneleri zemin 
katı klygir ahşap hanenin tamamı. Emine Safiye fl 

1050 50861 T opanede Cihangir mahallesinde Sormagir 
sokağında cedit 24, 26, 28 emlak Ye 29 2da 
Ye 55 harita No. lı 167 metre 15 santimetre 
terbiinde 2336 lira kıymeti mubammeneli 
bir kıt'a arsanın tamamı. Mustafa Saim Ef. 

Yukarda ikraz numaralarile sair evsafı yazılı gayri menkul em• 
val icra kılınan son açık aı ttırmalan neticesinde bizalannda p 
terilen bedeller ile talipleri ubtesinde takarrür etmiş ise de mez• 
ktir bedeller dun olduğundan 25 K. evvel 930 tarihine mOaadif 
Pe11embe gününe kadar açık arttırmaları temdit edilmit ve ta• 
karrür edecek bedelleri haddi IAyıkında g&rülürae o pn saat on 
bette katiyen ihalelerinin icrası mukarrer bulunmuıtur. Taliplerin 
yüzde on nisbetinde pey akçesi vermeleri ve bizzat veya muaad· 
dak vekiletname ile müracaat eylemeleri açık arthrma ıartlarua
dandır. Açık arttırma Bahçekapıda dördüncü vakıf han iküu;l 
katında No. 14 we 17 vakıf paralar müdüriyetinde yapılacakblı 
Taliplerin vakHn~e müracaat etmeleri ve evvelce pey vazedip le 

ihale zamanında bulunmıyanlardan son talipten maadasınm apk 
arttırmadan vaz geçmiı aayılacağı ilan olunur. 

Yüksek mektepler mübayaa ko
misyonundan: 

Hakimiyeti milliye ıehir yatı mektebi talebesi ~çin muktezi 
kundura malzemesi kapalı zarf uıulile münakasaya konulmutbar. 
Talipler şartnameyi görmek üzere her gün öğleden sonra Fın
dıkh'da yOksak mektepler mllbayaa komisyonu kitabetine mllra· 
caat edebilirler. ihale 31 kanunuevvel 1930 çarşamba gilnil aaat 
3 tedir. Teminatı muvakkate yüksek mektepler muhasebeaine 
yatırıldıktan sonra makbuz ve teklif mektuplariyle beraber iba
leden ewvel komisyon riya&etine tevdi edilmelidir. 



-· 
lstanbut Ali Ticaret Mektebinde vukubulan resmi dak-

tiloJ!rafi sürat müsabakasında ki neticedeı 
Mediha Hatim Hanım Underwood Yazı makinasmda BiRiNCi 
Fatma Hüıeyin Hanım Underwood ,, ,, iKiNCi 

Mukaddeı Hanım UnderWood ,, ,, UCÜNCU 

Olarak müsabakayı kazanmıflarclır. 
23 Senedenberi yapılan Beynelmilel Daktilografi sllrat mnsabakalannda 

UNDE~WOOD yazı makinası BIRINCILIGI kaıanmııhr. 
Umuınt A.cento.aı: Ga'ata Mahmudiye caddesi No. 11-13 

ICAATÇILIK VE MATBAACIUK Anonim Şirketi Tel B.1761 

1 Devlet demlryolları ilan ıarı •ı 
Yerli don yağı, zift, arap sabunu tampon gresör garnıtürleri 

kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 
Münakasa 29-12-930 pazartesi :günü saat 17 de Ankarada 

Devlet Demiryollan idaresinde yapılacaktır. 
Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak• 

kat teminatlannı ayni gllnde saat 16,30 za kadar münakasa 
komisyonu katipliğine vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa ıartnamelerini iki lira mukabilinde Anka· 
rada ve Haydarpaşadaki Teznelerden tedarik edebilirler. 

"" .. "" Muhtelif taransmisyon Te balata kayışlarile bez hortumlar kapılı 
zarfla münakasaya konmuştur. MUnakasa 5 - 1 - 9 3 1 pazartesi 
gllnü saat 15, 30 da Ankarada Devlet Demiryolları idaresinde 
yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve nıu· 
vakkat teminatlarını ayni günde saat 15 e kadar mlinakasa 
komisyonu katipliğine Termeleri 1izımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini 3 lira mukabHinde Ankarada 
ve Haydarpaşada idare vemelerinden tedarik edebilirler. 

.. ... .. 
Muhtelif fırçalar kapalı zarfla münakasaya konmuıtur. 
Münakasa 5-1-931 pazartesi günü saat 15 te Ankarada Del'

let Demiryollan idaresinde yapılacakbr. 

Mllnakasaya iıtirak edeceklerin teklif mektuplannı ve nıu· 
vakkate timinatlarım ayni günde saat 14, 30 a kadar münak.., 
komisyonu katipliğine vermeleri lazımdır. 
Talipler münakasa ıartnamelerini üç lira mukabilinde Ar 

karada ve Haydarpaşada idare vemelerinden tedarik edebilirlet• 

VA K 1 T ı n, L b d l çük nanlarıı a oratuvar masa, o ap ve ca" 

P. Si. Sa. Çar. 

Birbirinden beyaz 3 lerin 

Dişleriniz 
Tebessüm ediyor mu? 

Tebessüm ettiğiniz vakit diş1eriniı dar serian ve Buhuletle temizler ve 
sararmış, çürümüş ve kirli bir tabaka gij?;elfe§tirir. 
ile kaplanmış ise bütün sevimlilik, bü- Bu Kolinos köpüğü, yemek arhk • 
tün güzeJJik mündefi olur. lannm tahammürünü meneder ve ağ-

Sağlam, beyaz ve parlak dişlere ma- zın hamızatmı tesirsiz bırakır. Ayni 
Jik olmak için Ko1inos kullanınız. Zira zamanda dişleri çirkinleştiren üzerin· 
Ko1inos dişleri ve diş etlerini matlu11 deki san tabakayı izale eder ve ağızda 
surette temizler. Yüksek derecede tek- temizlik ve serinlik bırakır. Sizin de 
sif edilmiş bu muzadı taaffün Kolinos dişlerinizin daha beyaz ve çürümesin
diş macunu ağza alınır alınmaz he- den mahfuz kalmasını ve diş etleri
men rayihalı bir köpük haline inkilap nizin daha pembe ve daha sıhhi olma
ve ağzm her tarafından ve hatta en smı arzu ediyorsanız her halde Ko-

görünmez delik ve boşlukJanna hu- linos diş macununu kullanınız. 'Uç 
h1l eder ve dişleri beyaz minesine ka- günde semeresini göreceksiniz. 

Umumi deposu: R. FARAGGl lat. Yeni Volto Han 

Ekmek, erzak ve sebze mü

nakasası 
Ali Deniz Ticaret Mektebi Mildilrlüğilnden : 

37 Kaiem erzak ve 18 kalem ıebıe 11-12-930 tarihine mn
sadif perşembe günU ıaat on dörtte ihaleleri icra edilmek üzre 
kapalı zarf usulile ayrı ayrı münakasaya' vazolunmUftur. Taliple
rin şartnamelerini görmek üzre Ortaköy caddesinde klin mekte
be ve münakasaya iştirak edeceklerin lstanbul iktisadi müesıe
ıeler muhasebeciliğine tevdi edecekleri Te mukabilinde alacak
lan teminatı muvakkate makbuzunu hamilen ve kanunu mahsu
sunda tarif edilen ıekilde ihzar edilmiı teklif mektupları ile ye-.m 
ve ıaati mezkurda mektepte •üteıekkil komisyonu mahsusuna 
mtircaaatlan. 

Ankara san' at mektebi mü

dirliğinde: 
Ankara san'at mektebi siparit atelyelerinde çalışhnlmak ·üzere 

resimden anlıyan ve gayet temiz modern takımlar yapabilen bi· 
rioci sınıf sandal yacı ustasına ihtiyacımız vardır. Yevmiye ile veya 
götilrü <>'arak iş ~~rebilecektir. Taliplerin çalıştıkları yerlerden 
aldıkları vesikalarla Ankara San'at mektebi müdürlüğüne müra
caatiarı. 

Herrlln ne,rohmar... • mekanları vesaire münakasaSlı 
•••••••••Tarife••••••••• • • 
" 1 Defalık kuru~ !JO ! • • 
: 2 • • 50 : 
: !J • " 65 : • • 4 75 : , . . 

• • ihtivaç kalmavın
cava kadar (azam? 
1 O defa) ilan edil
mek üzere maktu 

100: 
• • • 

• • 
Ahonelerimizın her Oç aylığı için : 

• bir defası meccanen~ : 
: 4 saurı geçen llAnların fazla ~aurı : 
• için S er kuruş zaınmoluour. • 
~ ...........•............ : 

Para kazanmak ister misiniz? 
- Herkes için kolay bir iş var işiniz 
olmadığı zamanlardan istifade edeceksi· 
niz 2·4 arasında müracnat: 

lstanbul dördüncü Vakıf han içinde 
Union Koltesriat (5) 

Taksitle 4 ay veresiye 
Zabitana, memurlara ve aileleıine 

her nevi eşy& veresiyedir. Veresiye 
muamelr 15 gün devam edecektir. Ja. 

tanbul dördüncü Vakıf han içinde 
(8) Union Koltesri&t 

~ııımıımıııııııı~ıı~ıııı 
Hukuk talebesi cemiyeti kongre riya· 

setinden: 
11-12-930 perıembe günü sa-

at 17 de Türkocağında cemiye
timiz talebe birliği murahhasla
rını intihap için fevkalade bir 
kongre aktedecektir. Azanın teş
rifi rica olunur. 

IİYlm. V. satın alım• heyeti 
il Anları 

Ankara ve Istanbul ıtıuayene heyet
leri kimyahanelcri i~in 3/12/930 tarihin
de kapalı zarfla alınması mukarrer 49 
kalem alat ve edevata verilen fiatler 
haddi itidalde görülmediğinden 11/12 
930 perşembe günü saat 14 te pazarlık· 
la alınacaktır. Taliplerin şartname ve 
şekil nürnunelerini Fındıklıda heyeti 
mizde görmeleri ve ihale saatinden 
evel teminatlarile heyetimizde hazır 
bulunmaları. 

~ Duvar Takvimi ..-
Resimli ay matbaası T. L Şirketi 
1931 senesi için (Yavuz) zırhlımızın 
güzel bir resmile mükemmel bir 
"Duvar Takvimi,, neşretti. Fi:ı.tı 17,5 
kuruştur. Toptancılara tenzi!At yapılır. 

Doktor 

Hafız Cenıal 
Cumadan maada hergün og

leden sonra saat (14-16) de Is
tanbulda Divan yolunda 118 nu
maralı hususi kabinesinde ha.i
talanırı kabnl eder. 

lstanbul: Tel .2398 

lktıstıt vekaleti Tahlilatı Ticariye 
Laboratuvarı müdürlüğünden: 

Adet 
1: Orta masa1ı Meşe 
1: Kitapbane 
5: Ecza dolabı kestane 
2. Yazı masuı 
1: Sabit paravana 
3: Demir çinili masa 
1: Demir çinili camekAn 

T ahlilAb Ticariye Laboratuvarına lüzumu olan yukanda yaııb 
marangozluk ve demirciliğe müteallik malzeme aleni münikatl 
suretile imal ettirilicektir. ihalesi 18 kanunuevvel 930 da saat 
14 te yapılacakbr. Talip olanların ıeraiti anlamak için her gilll 
Ali Ticaret mektebinde Laboratuvar mfidürlüğüne mllnikaıay• 
iştirak için de muvakkat teminatını Defterdarbk binasında iktaaadf 
müesseseler muhasebeciliği veznesine yatırdıktan sonra mezkoı' 
tarih ve saatte Sultanahmette Ali Ticaret mektebi mllbayaa "' 
münakasa komisyonuna müracaatları ilin olunur. .,,,, 

Emlılk ve Eytam Bankası Istanbol 
şubesinden: 

Kiralık emlak 
Esas No. MeTkii ve nevi Tenıiıı~~ 
165 Beyoğlu Avrupa pasajı 8-14-18-20 No. lı dtıkkAnlar Mubt~li 
144,2 Çırpıcıda 20 dönüm tarla ıo.-lit' 

Balada yazılı emlak birer sene müddetle kiraya verilmek o,e
re müzayedeye konulmuıtur. Taliplerin ihaleye mOıadif 15-12-930 
pazartesi saat onaltıda şubemize mllracatlan. ...../ 

lstanbul Ziraat bankasından: 
Kariyesi Mevkii No. Cinsi 

Kemerburgaz Ayazma 36 DUkkAn 
Pendik Bağdat 49 L Hane 

Gayri mübadillere ait ve evıafı balada yazılı emval icara .,e
rilmek llzere müzayedeye çıkanlmıştır. Taliplerin pey akçalariYl: 
beraber yevmi müzayede olan 15- ı 2-930 pazartesi güntl ... 
ikiye kadar bankamıza müracaatlan. 

111~111~111111111~ llllllil~ 
Büyük Tayyare Piyangosu 

Hiç beklenilmediği bir zamanda birdenbire zengin olnıak 
ancak tayyare piyango bileti almakla kabildir. Onun içİJJ 

TAYYARE PiYANGOSU BiLETiNI 
ALINIZ. 

5 inci keşide 11 Kanunevel 1930 dadır. 

Büyük ikramiye 50,000 icadır 

~I 11~111 ~~illi "". 
Mes'ul müdür Refik .Alı 


