
Tayyare 
dün 

piyankosu 
çekildi 

Kızanan numaralar muntazam bir cetvel 
h•linde (5) inci aayıfamtzdadtr 

SON A ••• 
---Medeni dünyanın her tarafında ayni zamanda 

tefrika edılen bu güzel romanı (3) ünoü 
savıfamızda takip ediyor musunuz ? 
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Tasarruf Haftası Bugün Başladı 

-

V~tanda , Tasar rufa alışmak 
ve yerli mallar kullanmak istik· 
lal ve medeniyet ibadetidir ! 

\ 

MnU lktısat ve Tasarruf Cem(ye edilecektir. 

--~~~~~--~~~--~~--

GAZİ Hz. 
Gazi Hz. leri dün de Dolma· 

bahçe sarayında meşgul olmuş

lar Ye d.lf8rl çıkmamlflarchr. 
Gazi Hz. lerinin Trakyaya 

seyyahatleri her nekadar por
gram dahilinde iaede bu husu.ta 
kat't b!r karar hennz ittihaz 
edilmif değlld.ir. 

iKi SEFJRIMIZ 
Ferit Bey ve Ke

malettin Paıo 
Qeldi 

Londra bllyllk elçimiz Ferit 8. 
Y,e Berl:n 1'nynk e1çimiz Kema· 

s..aı .,.._ a1nrca sempı. 

tarafından tertip edilmiş olan tasarruf Bu hafta zaı'fmCla şehirde görülme 
~e yerli mallan hnftası bug3nden iti- miş tezahürat yapılacak, bütün sine
baren başlamaktadır. 18 kanunuevel maJarda tasarrufa ait propaganda fi· 
Perşembe akşamına kadar sürecek olan liinleri gösterilecek, tayyareler nsı
bq hafta zarfında bütün İstanbul ve tasile tasarruf umdeleri yazılı va
'l'tirkiye ahalisi tasarruf etmiye ve yer- rakalar atılacaktır. 
li malı kullanmağa davet edilecek ve Tabedllen altmış bin fişten yirmi 
hu gayeyi takiben muhtelif porpagan- dürt bini şehrimizde geri kalan kısmı 

elupresile memuriyet mahalle
rinden ıehrimize gelmişler ve 
Sirkeci istasyonunda Reiıi cllm
hur Hz. namına baı kltip T ev
fik, seryaver Rusuhi B. ler le, 
vali Muhiddin, Kılıç Ali, Recep 
Zühtü 8. ler tarafından kartı· 
lanmışlardır. 

(falar yapılacak ve nümayişler tertip [Alt tarafı 5 inci savıfamızda] 
~:: :::: : ;; : ;; : ;:; . . ; :;;: 

Dün geceki yangın 
Beşiktaşta Serencebeyde Ebülhüdanın konağı 

4saat devam eden alevler içinde yandı 

Yangının en hıd devreılnden bir intiba 

Kemalettin Sami paıa bir mu
harririmize : 

- Mezuniyetle geliyorum. Cu· 
marteai gilnli Ankaraya gidece· 
ğim. Memleketime geliıim ko-
ponlar ve hamiller meselesile 
alAkadar değildir. Burada bir 
hafta kadar kalacağım demittir. 

Londra sefiri Ferit 8. se bir 
ıey IÖylemek iatememiı ve bU.
tlhı ıuallere ,. memurum, beya
nat veremem ,, demiıtir. 

Ferit beyin bu gün Ankara ya 
gitmesi muhtemeldir. Kendiainin 

- Devlet bankası umumi müdUr
IDiflne tayin edileceti .ıaylen· 
mekte ve memleketimize • geliıi 
bu tayinle alakadar prülmek
tedir. Diğer taraftan bu günler
de ıehrimize gelecek olan Paris 
ıefiri MUnir beyin de · idare mec
liai reisliğine tayin edileceği de 
ri•ayetler climlesindendir. 

Şevki Pı. geldi 
Londra sefareti mllsteşan 

Şevki paıa, yann Ankaraya gi
decektir. 

Şevki paıanuı mllblm bir 'va
zifeye tayin edileceii a6yleniyor. 

ERZiNCAN 
Bu vıliyetimlzbir 
zelzele f elik eti 

feçirdi 
Dfin Erzincanın şiddetli bir zelzcfa 

felaketi geçirdiğini yazmıştık. Bozulan 
telgraf hattı dün öğ1e üzeri tamir edil
miş ve muhabere başlamıştır. Son gelen 
telgraflara göre zelzele hala hafif ha
fif devam etmektedir. Bu müessif hadi
seye dair gelen haberler şunlardır: 

Ankara - Bugün buraya gelen bir 
habere nazaran Erzincanda ehemmi
yetlihasaratla ve birçok insanın ,yara-
lanmasile neticelenen bir zelzele olmuş
tur. 

Gelen resmi maldmata nazaran nti
fosça zayiat olmamakla beraber birçok 

PIYANKO 
Kazanan 11t11nara1ar 

Muntazam ve tasnif edilmlt 
bir ,ekilde Sinci sayıfadadır 

Dokuzuncu tertip tayyare pi
yankosunun beşinci keşidesine 

dün Darülfunun konferans salo
nunda başlanmıştır. Beşinci ke
ıidenin ikramiyeleri çokça oldu
ğu için salon dolmuştu. Don 
800 numara çekilmiştir. En bn
ylik ikramiye olan eHi bin lira 
dün çıkmamıştır. 

20,000 lira 31,800 numaraya 
10,000 lirıı 20,930 numaraya 
isabet etmiştir. Keıideye bu ıa· 
hah 9 da devam edilecektir. 

yaralı vardır. Şiddetli geçtiği anlaşılan r--------------. 
zelzelede bazı eski binalar ehemmiyet-
Ji surette hasara uğramıştır. Hasar.a 
uğrayan binalar meyanında hükQmet 
konağı, telgrafhane ve mektepler zikro
lunmaktadır. 

Zelzelede yaralananlann miktarı 

henüz anlaşılmamıştır. 
Sıhhi muavenet heyeti mütemadi fa. 

aliyetle yaralıları toplamakta ve teda
vi etmektedir. Mecruhlann adedi tesbit 
edilmemiştir. Vilayet mülhakatından 

ise henüz malumat gelmemiştir. 
Erzincandan maada Kemahta da bir 

hareketiarz vukua geldiği haber veril
mektedir. 

Erzincan - Ankara telgraf muhabc
ratı saat 19,22 ye kadar inkıtaa uğra

mış bulunuyordu. Muhabere, Erzincan 
telgrafhanesinin hasara ağrıyan üst 

katındaki muhabere aJatının alt kata 
konmasile \(abil olabilmiştir. 

.Erzincan, 11 (A.A.) -DUnkü şidd 
1i zelzele neticesinde hapishane binasile 
3 ev çökmüş, mahpuslardan birkaçı ya. 

ralanmıştır. Başkaca telefat yoktur. 
Zelzele hala hafif hafif devam edilyor. 
Zelzele hala hafif hafif devam ediyor. 
hakattan henüz haber alınamamıştır. 

Muğla, 11 (A.A.) - Gece hafif hir 
zelzele olmuş ve yer altından şiddetli 
kürültüler duyulmuştur. 

Şa.rktan Garba 
Valiler arasmda tebeddülat 

rivayetleri 
Ankara, 11 (Telef on) - Şarktaki 

müddetlerini ikmal eden bazı valilerin 
garp vilayetlerine nakledilecekleri söy 
lenmektedir. 

Müsabakamız 
Kıymettar hediyelerimizi 

ne vakit ve naad 
vereceğiz? 

Üçüncü tertip kupon mUsa· 
bakamızın kayıt müddeti 20 
kinunuevvelde nihayet bula
cak ve kur'a keıidesi 31 kl
nunuevvelden 4 kanunuaaniye 
kadar icra edilecektir. 

20 kinunuevvele kadar ad
resini kaydettirmemiş olanlar 
müsabakaya iştirak edemiye
ceklerdir. Taşra karilerinden 
kuponlan ile beraber on beı 
kuruşluk pul gönderenlerin na· 
mma kur' aları çekilerek isabet 
eden hediyeleri gönderilecek· 
tir. 

.. * 
A)ni zamanda kadın resmi 

müsabakamızda on kupon da 
nihayet bulmuıtur. Bu kupon 
!ardan 7 numarası mükerrer
dir. On kuponun Her biri Ü· 

zerine o'kuponun üzerindeki 
kadın resminin ne ifade ettiği 
yazılarak ve kuponlara vazih 
adres leffolunarak 24 kinunu
evvel tarihine kadar 

V AKIT müsabaka memurluğuna 
Zarf içinde g6nderilmelidir. 

Doğru halledenlere kiymettar 
hatıralar verilecek ve iıimle· 
rile kazandıklan hediyeler ga
zdemizde ayrıca ilin edi
lecektir. 

Halit Fahri B.in davasında 
Dün üç şahit dinlenildi. « Darülbedayi » mecmua

sındaki yazinın Halit Fahri B.e matuf olup 
olmadığı araştırıldı 

~ lıeşiktaşta Serencebeyde Ebülüd:L tap etmiş ve söndürülmesi için azami sarp, itfaiye Vesaitinin müruru ubu· 
ıu:~ğı namile m~nıf bu~unan ve ahir~n gayret sarf edilmiştir. runa müşkülat iras eder bir .. me~~de ı 
l\)( tin deposu lttıhaz edılen konak, dun Bu konak devri Hamidi mensupları- bulunması yangının derhal sondürule-
ll §arn saat 7 de zuhilr eden bir yangın na ait büyük konaklardan biri idi. v c memesinde diğer bir Amil olmuştur • 
.:!icesinde yanmıştır .. Yangın dört bütün 0 devirde inşa edilen diğer konak Konak, bütün muhteviyatile yan-
li ~ ~adar devam etmış ve kızıllık şeh· lar gibi ahşap ve yağlı boyalı idi. Bu mıştır. 
l'tt~ızın muhtelif' noktalarından görül- husus yangının birden tevessüündc Yangının devamı müddetince Beşik-

U§tiir. mühim bir !mil olmuştu, Bundan taştan tramvay n otobllleria aeçişi 
Yangı.na bütün i~• vesaitimiz şi- başk1a konağın bulunduğu mahallin munkaü olmu§tur, 

Yukanda Neyi.re Neylr H. ve Vasfi 
Rıza 8., yanmda Halit Fahri 

ve vekili Fehmi B.ler 
mahkeme huzurunda 

(Yazısı 7 in'ci sayıfamızda) 
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Bir de Stadyum meselesi ! 

Bugün Likmaçlarına başlana
~ak mı başlanamıyacak mı ~ 

Lık maçları bugün ba~lıyor.. KJüp 
lerimfa arasındaki ikiliğin hallinden 
sonra artık lik maçlarınm tehirini icap 
ettirecek bir sebep kalmadı derkeıı 
son günlerde futbol heyetinin ittihaz 
ettiği kararlar etrafındaki anlaşama
mazlıklar çıkmıştr. Nihayet dün bun
lar da halloldu. Fakat ortada yeni hir 
mesele var. Statyum .. izah edelim: 

Evelce tesbit edilen fikstür muci
bince Jile maçları bugün başlıyor: 

Dün haber verdiğimiz ve~hile lstan 
bul Spor ve Beykozun gayri nizami bir 
~ekle ikinci kümeye atılmak istenmesi 
üzerine meydana çıkan ihtilaf zaten <.' 

velki akşamki merkez heyeti içtimaında 
halledilmiş ve futbol heyeti birinci li· 
kin sekiz klüpten mürekkep olmasına 
kararla~tırmışh" Stadyumun methali 

lpri rey ile Yunan parla
mentosunda taadik edildi. 

Atina, 11 (Aneksartitos)-Yu
nan meclisi meb'usanı dün TUrk 
Yunan itilifnamesinin tasdikini 
müzakere etmittir. Meclisi meb
usan, hariciye encümeninin tasdik 
lehindeki esbabı mucibe mazba-
tasını dinlemiş, ve reyi işari su
retile tasdik layihasını ilk ksraatte 
tasdik etmiştir. 

Mecliıi meb'usan tasdik layi
hasını perıembe gUnü ikinci de
fa kıraat edecek ve o zaman 
muhtelif siyasi fırkaf ar rüesası 
söz alacaklardır. 

Muhtelif hatiplerin nutukları
na ~un an Başvekili M. Venize
Iosla hariciye nazırı M. Mibali
kopulos ceYap vereceklerdir. 

Yapılan davet üzerine dün öğleyin 1 diğer ortaklarından da aldığı ~lahiyet 
futbol heyeti tekrar toplanarak macla- le salı, akşamı futbol heyetıle temas 
rın bu sekiz klüple ne suretle yap~ln- etmi, ve lik maçlarının statyumda 
cağım görüşmüşlerdir. Evelce altı yapılması hakkında mutabık kalmıştı. D. Vekili Ankarada 
klüp nazan itibara alınmakk numara! Ve bunun resmi izahatı zapta geçti. k 11 ( T D 

H lb k . G ı An ara, el. ) - ahili· çekilmi ve ona göre bir fikstür yapıl· a u ·ı alatasaraylı hissedar ar, bu 

lzr11it 
Karar cumartesiye verilecek 

İzmit, 11 (Vakıt) - Arif O- . 
ruç 'Ye Süleyman Beyler hal<kmda- jl 
ki kararın cumartesiye verilece
ği ve ogün maznunlara tebligat 
yapılacağı söyleniyor. Kararı 

halk biiyUk bir merak içinde 
bekliyor. 

Fransada faşistler 
Paris, 11 (A.A.) - Quotidien gaze· 

tesinin Marsilyadan istihharına naıa
ran Faşistlerle faşist aleyhtarlan at'a· 
sında vukua gelen bir mücadele neti· 
cesinde polis Hyeres faşist reisini tev
kif etmiş ve üzerinde milli müdafaayı 
alakadar eden bir vesika yakalamıştır. 
Polis, Bu casuzluk işinin şebekesini 

meydana çıkarmak için tahkikat y~p
maktadır • 

Umumi valilikler 

Ankaraya giden 
sefirler 

Ankara, 11 (A.A.) - japol1 
sefiri M. Y oşhida cenapları bu· 
gUnkU ekspresle şehrimize gel· 
miştir. Yugoslavya sefiri de ay· 
ni trenle Ankaraya muyasalal 
etmistir. mıştı. Halbulti bugün klüp adedinin kararı ittihaz etmekle lik maçları önü· ye vekili Şükrü Kaya B. bu sa~ 

sekize ~ıkma81 yapılan kiimeye yeni bfr ne yeni bir mani çıkardıkları gibi biz- babki ekıpresle fehrimize gelmiş, R' M 1. k ) X-
şekil verdiği için futbol heyetinde bu- zat kuliiplerini de garip bir vaziyete istasyonda vekiller, meb'uslar ve ıvayct kuvvetlcnmekledir e ıye ve iJinın hasta ·~·~ 
lunan Galata:-;araylı murahhaslar ""eııi dü::;ürmüş oluyorlar. Bu suretle fut· vekalet erkana tarafmdan kar- Ankara, ıı (T ı f ) u - Ankara, 11 (Telefon) - Maliye " b 

1 
h e e on - mumt va- . . .. .. . . t· 

den numara ~ekilip yeniden bir fikstür o cyetindeki Galatasaraylı murah· şdanmıştar. lilikler ihdası şayiaları gittikçe kuv- kıh Şukru Beym hastalıgı devanı e 
yapılmasını istedi. Ve bu diişiinces!n· hasm itirazı da maalesef samimiyetini.ı-----------------ıvetıenmektedir. mektecJir. Hastalığının devamı müddf: 
de kendi hesabına haklı idi. EvveJfı. nu İ{aybetmiş oluyor. Nitekim dün temas VA 1( J T tince Şükrü Beye, Vekillerden Zelijİ 
mara çekilirken altı klüp mevzubahs ettiğimiz futbol işlerile meşgul zevai Ha" kı•mf er kanunu ve yahut Şeref Beylerden birisinin 1·e-
idi. Ve bittabi 7 ve S inci numaraları Galatasarayın eksik ve zaif o1an takı· __ ı ___ _ 

Ok .... C 1l kilet etmesi muhtemeldir. çekecek bir 7 inci ,.e s inci el mevcut de mını bugün Beşiktaşla ve gelecek hafta aty u UJLa~tn.a 
ğildi. Fener Bahçe ile maçlara mani olmak Tadıl layihası dün mec- - -1 

Bugün bu iki klübün daha birinci için hareket ettiğini söylüyorlar... soruyor : }iste kabul ed Jdi 1 Komıu Memleketlerde _J 
kümede yer alması 1,üme.} e yeni bir rn Şimdi vaziyet bu: Futbol heyeti Valilerin hangi salahi-
ziyet vermiş oluyordu. Yeniden nunıa- ~ön derdiği bir tebliğle maçların stat Ankara, 11 (Telefon) - Millet Mec· Bulgaristan 
ra çekilmek ve fikstürü bu kuranın se\' yumda yapılacağını söylüyor, ve ta· yetleri tevsi edilmeli? lisinin bugünkü içtimaında hakimler 

ı in d . kanununun 37 inci maddesinin tadili kile yeniden taliin karşı;;;ma çıkma!;; kımlan çağrrıyor. Fakat bu hale na· dare işlerin aha lyİ bir şekilde 
lbımdı. Fakat futbol heyetinin di~er zaran maçlar statyumda yapılacak mı? yapılması için vilayetlerde bilhassa IAyihası kabul edildi. Adliye Velkili bu 
azası bu noktai nazarı doğru bulmadı· Meçhul galiba yapdamıyacak. Belki valilerin haiz olduklan bazı salahi· tadil ile keyfi bazı hareketleri nönü a· 
lar. llk altı klüp zaten numaralan- yaınlacak .. - yetlerin arttmlması mevzubahs ol hnacağını söyledi. 
mış ve fikstürleri Yf pılmıştı. Bu Y~llİ Diin akşam kendisile görüştüğümüz makbldır. lhtlmsl bu.ı:istima devre- Bu madde hlkimlerin intihap ve tn-

1 l S • d b ı b' •· ı d t ytnlerine aittir. almaıt stanbu por ve Beykoz da 7lfutbol heyeti reisi Basri B., statyurn- sın e u ınese e ır ,n.anun a a es 
ve 8 numaralar verilerek bunların m~v da evelce göriişülüp maçların yapılma- bit edilecektir. Kanunların neşrin- __ .., __ 
cut fikstüre ilavelerini münasip görU 1 h d t b 1 1 1 d ~ den evel doğrudan; doğruya halkın Yalandır ! ' · ı sı mmsun a mu a ı c (a ın ıgrnı ya- .. . 
vorlardı Ve nitekim de ek"eri .. ·et bu (b .. ) l t k .. mutaleasını, arzusunu ve bılhassa A k 11 (AA ) D 1 ,, · - ,, .

1 

rın ugun mac; arı oyna ma uzere . . .. . . n ara, . • - ev et 
nu istediği kin bövle oldu Yani bugün t t 'd ki · . w b"" 1 bu ışı anlıyan, tecrube gecırmış, hu-. • · s a yuma gı ece erını ve eger oy e . . ~ . de • 11 · · I nacak l Taks"m stat 0 nd·l G· 1 t· ~ . . susi hır fıkri olan vatandaş mutalea· mıryo arı ıçın a ı ma ze-

• 
1 ~ Y mu • Ta a .ı_ ar,ı) ıa l bir manile karşılaşıtlarsa maçları Ka- .- · . · · h kk d Al 1 Beşıktaşın ve Fener llah"e ile Yefanm .. .. . . sını efkan umumıyeye arzetmehdır. me a ın a man grupu i e 

:- • ~ • ı dıkoyundekı sahaya nekledıp statyum Demokrasinin vatandaşlan temsil yapılan 20 milyon lira lak muka-
oynaması lazım. Galatasam)m da bu· boykot vazedileceğini söylemiştir. ~ . . . · 
nu kabul etmesi ve bugün ne~iktasm .. sala.hıyetı bu şekilde daha derın velenamenin hükumetçe feshe-
karşısına ge~mesi icap ediyor. :.: ~ 1 Bakalım bugun ne olacak?. leşmiş olur. Bu usul muhtelif Avru- dilmek ilzere bulunduğu hakkın-

Nihayet basit bir tali meselesinin ' * * * pa memleketlerinde kanunJann neş· da bir lstanbul gazetesinde in-
/ l b l ( tb l I t . d rinden evel mevzubahs edilir, lehinde • d h b 1 ileri sürülmesinden başka bir şey olnn· s an u u o ıeye ın en: tışar e en a er tamamen ası -

b kt ·· · d f 1 d" 12 t . . . 930 .... T 1 aleyhinde birçok fikirler serdolunur. sızdır. yan, u no · a uzerın e a:ı a ısrar e ı· eşrınısanı cuma gunu a ,_ . d 1 b 
leceğini zannetmiyorduk. Filhakika da sim statyumunda icrıı. edilecek birinci .. <yakıt) tü;k hvatan daş a~?~? 

1 
_u. 

lşin futbol heyetindeki kısmı itfraza küme lik maçları aşağıda yazılıdır. muhım ~ese e akkın. ati 1 ır erım 
l ht b. d" ·· • ı ı · nesretmıye karar vermış r. 

ve a ey e ır uşunceye ragmen ıa · !•'ener Bahçe - Vefa saat 13 hakem 1• . . . dah t 
1 d.1 · t" dare makınesınan a mun azam Ankara 11 (Telefon) Dı"l En .. 11-
e ı mış ı. Basri B. . . . · · h · Jl>h' ' - ~ . . . işlemesı ıçm, vablerın angı sa A ı- meni ıstılahlar hakkında Kemal Cenap 

Fakat yenı hır mahzur çıktı. Tak- Galatasaray - Beşıktaş saat 15 ha· ti . t · d'l r., 
sim statyumunun iki hisse~ine sahip O· kem Sait Salahattin B. yeBerı e1vsı e 1 me ım. ek ıs· tiyen oku Beyin noktai nazarını terviç etmiştir. 

. u sua e cevap ver - buna nazaran türkçe mukabili bulun· 
lan Galata!'laraylılar, futbol heyetıle * * * 1 b" kt pla gazetemı· . . . . yucu arımız ır me u ze mıyan kelimelerin Iatince esası naza ı 
Taksım ıdaresı arasında Iik maçları ya TAKSIM STATYU.MUNDA ·· t ıs· 1 Mutlaka azı"h muracaa e ın er. v • itibara alınarak kabul edilmiştir. Ay. 
pılması için henüz bir mukavele akte- BUGUNKU HUSUSi MAÇLAR sarih adres. bildirmeg·e lüzum yok- ni suretle ecnebi ismi hasların kendi 
diJmediğini ileri siirerek bugünkü lik Bugün saat bir buçukta Taksim stat t 
maçların Takı.im statyumunda yapıl- yumunda Fener Bahçe - İtalyan ve üç ;;~mı müstearla da iştirak edilebi· lisan!:ır:.1da yaı.-lJı!t in.Hi. kaideled 
masına razı olmıyorlar .. Halbuki stat- te Beşiktaş - Vefa birinci takımlan a- nazarı itibara alınarak aynen yazılrua-lir. i 
yum ~ahipleri namına Şerafettin Bey rasmda hususi birer maç yapılacaktır.ı----------,,.....---.--.1lan kabul eclilmişt r. 

Dil Encümeninde 

Pernik kömür madenlerinio 
bu seneki safi varidatı yüz mil· 
yon Levayı bulmuttur. Bunull 
bir mifyon Levası on bir idare 
meclisi azası arasında t.Jaiııa e< 
dilecek tir. 

§ Zahire fiatları kilogramd• 
10-20 santim yükselmiıtir. Bıı 
yiikseliş son zamanlardd Arjantill 
zahirelerinin bozulan havalardall 
müteessir oldu~una atfadilmek· 
tedir. 

§Bu hafta içinde, yeni yapıl
mış olan T~frditsa-Sliven demir
yolunun reımi küşadı yapılacak" 
tır. Bu hat Eski Zağreden Tıt" 
novaya giden Balkan hattile bir 
leştirilmiştir. 

§ Bulgaristanın ıimali garbi 
taraflanndaki köy ve kasabala" 
rın Pemik kömür madenlerinde" 
ki elektrik istihsal merkezindeJS 
verilecek cereyanla tenviri tasa"· 
vur edilmektedir. 

Bu hususta tetkikatta buluaı· 
makta olan komiıyon raporuıı0 

hazırlamıştır. Yakında faaliyete 
geçilecektir. 

Ali Senaver Bey yüzünü serst· - Olabilir mi? - Bu cihet bana aittir. Seo b~ 
çe ciddileştirerek: • - Evet... . meıelede iıpat, ıahit tarikile -vaı•· 

- Hata ediyorsun hoca .. Eğer - Namuslu bir kocamn ağzına fedar değilsin ••. 
vebalden hakikaten korkarsan bü- yakıtır ıöz mü bu? Halil Efendi öteden haykırdı=. 
yük günaha giriyorsun.. Fileıof - Hariçten karııı ıevilen her - yalnız 0 değil bu itte beP'' 
Hikmetullah Efendi bu memleke· kocaya namu11uz demek asıl na· miz vazifedarız .. Çünkü mahalle11 

tin en fazıl, en iyi adamlarında~ mu11uzluktur... rökten linet yağıyor .• 
biridir. Doğru, açık, acı sözlerı - Neuzübillah... Ali Senaver Bey Halile doirı' 

. • • ·.. _ • • .. çoklarının hoşlarına gitmed~.ğ~. için Fıaıltı d~r~inde batlıyan bu bqını kaldırarak: 
- Ben kendım vaızım, böyle tutulacak soylıyecek bır laf bula- ona fena demek hatasına duşuyor· muhavere gıttıkçe kızıtarak yükte- F"l f ... 1 be • prırrs• 
'h l d" 1 B · k .. t · k 1 F l k H"km il ht d "''( ı· d B" .. k h ·· ·ı · - 1 eıo un og u nım 1 nası at er ın em em. enım o u mıyaca ıın. ar. ena ı ı etu a a egı ıyor u. utun a ve mutterı erı • B .. h d 1 .-Jt' 

d d ..... d d.. d d k B l h k l l k f l d d . b" 1.JI. • • d kul ki sevmı,.. u guna tan o ayı e ıgım a anım unya a uraca , - u urum ocam mera et- onu an ıyamıyan arın a a arın a- erın ır ıüaut ıçın e a arını l 1.. t i H•fi bal 
ah k . kt B l L"f kı 1 ... '-- d b 'k" k' • . ... 1 d -•- eye ane ya ıyormut··· a rette yataca yerı yo ur... me.. u urum. a t ıgına ıuraıı ır. . u ı ı ıtının agız arın an Çlllan ku .. t "h • .1 0rııı· 

D k . l k d'l • • d" H d' b" d "'"l" .. 1 1 . 1 d" ilk .. runu vuı a zı nıyetı e yafIY - eme vaız er en ı en na- gırme ı. - ataya uşen ız egı ız. cum e ere vermıt er ı. sozde • . • Jet= 
·& t d" 1 1 b h lk o· ı Ef d' d" 1 .. .. s · Ç" k"' b k··ı·· d ... 1.... d.. .... . 'ki . .l Etraftan barkaç hıddetlı se• aı a ın emez er oyuna a a - ın e en ım ın e neuzu- ensın.... un u u o u a amın mag up utecegını zannettı erı ..... . . . Ş-1 

dinletmek isterler ... Dünya Beyoğ· billah benim bahıetmek istediğim sana dokunan büyük fenalığından li Senaver Beyiı:ı dikleımeaine ıa· - Bız tunu bunu bılmeyız •. le' 
lu tramvaylarına benzemez geniş- kötü adam namına deli filesof de- haberin yok.... şıyorlardı. latanlığa karnımız tok. iş teınıı ı! 
tir. Herkes duracak bir yer bulur. nilen o ibliıi aleyhüllinedir ••••• Şe... - Hiç zannetmem... Hoca Sadık bir kürsü ıeyhi aza- nerek mahallenin üzerinden bu 
Ahrette ise hiç bir ölünün mezarsız rü fesadı yedi mahalleye yedi yüz - Zannetmez misin .. (Senave· metile bat ıallıyarak: ğır linet havası kalkmalı.. • 
kaldığı görülmemi~tir. Bir kadav- mahalleye değil bütün memlekete rin kulağına doğru eğilerek pes - Bu oğlan geceleri ıenin karı- Ali Senaver - Efendiler, a~',· 

d·~·nıj 
rayı nereye aban orası onun için yaıidir. perdeden) onun oğlu senin karını nın harimine giriyor. Buna ne di- lar, hocalar ne demek iste ıgı 
mezar olur... - Hikmetullah Efendiden bah seviyor ... El veledü sırrı ebi... yeceksin? anlıyamıyorum ••• 

U" Hoca Sadık biraz dikleşerek: setmek istiyorsunuz.. - Genç çocuktur olabilir.. - İspata muhtaç bir keyfiyet.. Yükseldikçe hırıltılarla pür 
- Beyefendi m~1lllah çenen - Hikmetullahtan değil o şer· Hoca mütehayyir bir bakışla - ispat kolay .. Kaç ıahit ister- leri ayıklanan bir ses: 

liuvvetli fakat §İmdi.. Şimdi dilin rullahtan... gözlerini açarak: sin?. ~(Bitmedi) 



~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~"""!'!"!!!!~~""""""'!!~~---"""'!!!!""~----""""""'!!---~~~~~~~!!!!!!!!!!~--~!!"!""""!!'!"!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 3 - YAKIT 12 KlmnmeTel 1930 e!!!!!!! 

( Ticaret odaaınagöre 1 

Hayat ucu~luyor ! 
Teşrinevel cetve1i dün 

çıkarıldı 
Ticaret odası taralmdan aydan aya 

•ttredilmekte olan hayat pahalılığı cet
•ellerinin teşrinievele ait olanı çıkmış
tır. 

Buna nazaran bu sene hayat paha
lılığı aydan aya hafiflemektedir. Ana. 
baba ile biri bir buçuk, diğeri yedi 
\'e iiçüncüsü de on beş yaşında üç ço· 
'1lh olan beş kişilik orta halli bir aile
•ha 192' senesi nisanında iki yUz kuruş
la geçindiği farzedildiği takdirde bu 
llliktar geçen eyHUde bin iki yUz kırl< 
birdi. Teşrinievelde bin iki yUz. otuz 
lekize inmiştir. 

Adi iyede 

Bir vatman, bir ıoför 
mahkum oldu 

Adam çiğnediklerinden 
... er aene hanaeclilecekle·· 
Tramvay kumpanya11 2,000 , 
Belediye 1,500 lira tazminat 

verecek 
Iıtanbul ikinci ceza mahke

llıesinde dnn iki ölüme sebep 
olmak da·Hsında karar verilmiıti. 
Mahire isminde bir kıza, sevket
tiii Tramvayı önüne dikkatle 
l>akmıyarak çarptırmak •e çocu
h çiğı!emekle maznun vatman 
Tabir, ceza hakiminin 455 inci 
llıaddesi mucibince bir sene 
lıapae ve otuz lira para ceıasma 
llıahktim edilmiştir. Tramvay 
lcumpanyası da kızın varislerine 
2,()()() lira tazminat verecektir. 
Karar, ittihatladır. 

11.<inci karar, belediye kamyon 
toförlerinden Mustafa aleyhin· 
deki davadadır. Kamyonu hare
kete getirdiği sımda etrafta ço
cııklann bulunduğunu görmesi, 
bu . arada kamyon:ı asılan Eşref .• q,a........... ...---.- ___ ..._.._.. 
icap ederken lakayt davranması 
•e çocuğun düşüp ölmesi itiba
rile, 455 inci maddeye tevfikan 
bir •ene hapse, 30 lira para ce
lasına mabküm olmuştur. Bele
diye de malsahibi sıfatile 1,500 
lira tazminat vercc~ktir. Bu ka
rar da ittifakladar. 

l\laslak faciası 
Maslakta ,, Kaçakcılar ,, filmi 

~Yrilirken vukua gelen otomo· 
bil kazası davasının rU'yetine 
dttn ıabah Istanbul ağır ceza 
llıahkemesindc devam olunmuş
lllt. 

Muhakeme, •ak'a yerinde 
~e,if yapdması için kalmııtır. 

Tefrika numarası ı 4 
\P •ıtan : •Garp cepheıinde ... müellifi 

Brik Mart• Rem•rgae 

1 C. H. Fırkaamda 

Yeni seçilen heyet dün fırkada 
ilk içtimaını yaptı 

Türkocağında dün teşkilat heyeti şeref ine bir 
çay ziyafeti veri im ~tir 

TGrkocaioıdald ziyafetten bir intiba 
Cümhuriyet Halk Fırkuı kongresi- VDlyet heyeti mtiteşebbiseslne beledi· 

nin küşadını temin kaza ve nahiye he· ye memurin müdürü Samih Bey de Re· 

yetlerini intihap etmek üzere teşkil edi- çilmiştir.,, 
len heyeti müteşebbise dün ilk içtima· Aldığımız maltmata gire Beyoğlu 
ını aktetmiştir. içtimadan sonra Af· kazası için de bir heyeti müteşebbise 
yon meb'usu Ali B. muharririmize şun· tesbit edilmek üzeredir. 

lan söylemiştir: Dünku ziyıfet 
- Bugün vilayet heyeti müteşebbi-

semize Halk Fırkasının tevdi etmek is· Halk ~ı.rkas~l~eşkilki~ndaağ m:!°ur 
tediği mühim vazife ve sıfat jzab edfl· Afyon me usu ı._ Te_ r me usu 
dikten sonra kaza ve nahiyet heyetle- ~il Beylerle yenı seçılen heyet gert'
lerinin vaz'ı hazırları üzerinde müzak~· fine dün saat 20 de Türk Ocağında 11. 
re açılmış ondan sonra kendilerinin ka- Fı~kası .er~a~ı tarafından bir çay ziya
za heyetlerile teması ve kaza heyetle- fetı verılmıştır. 
rinde de heyeti müteşebbis teşkili lazun Pek samimi geçen bu ziyafette vali 
gelüp gelmediği görüşülmüş ve bazı kn· Muhittin, muavini Fazlı, İstanbul 
zalar için bu takarrür etmiştir. Kaza meb'usu Hüseyin, Cevdet Kerim, Rük
hevetleri de bu suretle hazırlandıktan nettin, Nizaınettin, ve Cevat Beyler· 
so~ra bazı nahiyeler üzerinde de ih· le Nakiye Hanım da hazır bulanmu§
zari birer heyet teşekkül edecektfr. lardır. 

1 Şehir meclisinde 1 
Dün beş aylık bütçenin 
""'.üm.n.lr...A•.aain""'-.h::a•IAnAı 
Şehir mecUsi dün ikinci reis veıdifNe 

cip Il. in riyasetinde toplanmış ve Fatih 
tnhriri müsakkafat komisyonuna aza in 
tihabı divanı riyasete bırakıldıktan son 

G. mübadillere tevziat 

Gayri mübadiller tevıiabna 
yann liaılanaeakbr. Lfateler eaa• 

sen hazırdır. Tevziat için de bn

tlln hazırlıklar bitmiıtir. 

1 lktıaadi ihtiyaçlanmız 1 1 Talebe ar~ında 1 
RAPOR 

Dün Gazi Hz. ne 
takdim edildi 

Tütün inhisarı yerine 
bandrol usulü isteniyor 

Gazi Hz. ne takdim edilmek 
üzere Ticaret Oda11 tarafından 
hazırlanan raporun ikmal edildi
ğini yazmlfbk. Raporun dün de 
daktilo ile te~sirine devam olun
muıtur. Bu İf bitirilmediğinden 
raporu almak ilzere odaya ge
len iktıaat veklleti müıaviri Şe
fik Beye rapor verilmemiştir. 

Rapor Reisicümhur Hz. ne ya
ran takdim edilecektir. Rapor 
esas aynen kalmak ilzere bazı 
tafsilit kaldınlara1' kısaltılmlfhr. 
Mamafih bu teklinde de kırk, elli 
sahife tutmaktadır. Rapor da 
icra ve iflb kanunundan bah
aedilerek bu kanunun gerek da
bilt, gerek harici kredi üzerinde 
menfi neticeler verdiği zikredil
mekte ve bu menfi neticeler sa
yılarak bu kanunun tidil edilme
ıi temenni edilmektedir. Rapor
da borç için haciı usulünün ida
resi teklif edilmekte olduğu hak
kında bir ıazetenin •ordiği ha
ber doğru değildir. Yalnız haczi 
ihtiyatı evvelce daha kolay ya
pıldığı, yeni kanunnn bunu işgal 
ettiği söylenerek kanunda buna 
ıöre tldillt yapılması istenmek
tedir. Bundan başka tütün de 
inhisar yerine bandrol sisteminin 
kabuln teklif edilerek bu usulün 
memleket hazinesine daha fazla 
varidat getireceği, ihracatı arttı· 
racağa, istıhsalAh çoğaltarak ne· 
fasetin temin edileceği söylen· 
mektedir. 

Raporda bundan başka Sanayi 
ve Maadin bankasının elindeki 
fabrikaları idare ile meşgul bir 

Hukuk talebesinin 
dünkü içtimaında 

Türk Talebe Birliğine murahhas in· 

tihap etmek üzere hukuk talebesi cemi· 

yeti dün saat 20 de Türk Ocağı ealoaun 

da fevkalade bir kongre aktetmi§tir. 

Kongre reisi Kemal Beyin istifası 

üzerine i~tima ikinci reis Vedat B. ta· 

rafından idare edilmiştir. 

Birlik murahhaslıklanna Ştikrtı Sa· 
ip, Kamran, Vedat, Ahmet Cemil ve 

Sadık Beyler intihap edilmiş1erdir. 

Dayinler geliyor 
Anl,aradan gelen bir habere pN 

D )inler Vekilleri son teklifimizi mfi· 
zakcre için yakında Ankaraya gelecek· 

lerini Paris sefaretimize bildirmifler· 

dir. 

TASHiH 

Düzce ağır ceza reisi Senih Be1'a 
kain biraderi Neş'et Beyle Leman Ha

nımın evlenme 41terasimlerinin icra ..,. 

dildiğini eve1ki gün haber vermlftik. 
Senih Be) in ismi yanlı~bkla Şeh B. di

ye dizilmiştir. itizar ederiz. 

"•DDın• 

müessese haline getirilerek ayn-
ca sanayi işlerile bitarafane mq-

gul olacak ve sanayi erbabile 
rakabet va:r.iyetine girmiyecek 
bir mali mUessese teıkil temen· 
nisi izhar edilmektedir. 

ra beş aylık bütçenin varidat kısmının - r·=rıı.-... ..... _-:;::;:: =·-==-- w - 7'z::lf"llllıııeılll!11!lllllınm111•1 
müzakeresine geçilmiştir. Bütçenin o-

1\u~masından ~vel ~ütçe encümeni na- ~·i:;:ı>C:ICI ALEMDAR sı·nemasında :ıı-"l'.ııııııınıı:-•:ın•liiiiı ......... 
mına Hacı Adıl B. ızahat vererek: 1 ı !.J 

- Biz bugün bir bütçe yapmıyoruz. 1 as w•w , ............... ııuıuııımıuq1111 ııııııı.ııııııı~uııım.._...... 

Elimizdeki bir tahsisatı munzamma t'~t, Ö - •• d k • p G ·· ·· d • t • b • 
velidir, demiş ve lstanbul idarel hu- n u Dl u z e 1 a z a r u n u n e n 1 ı a r e n. 
~usiyesi~in g~zeı hizm_eu~rde buıundu 1 Maurı·ce Che aıı·e e Je nnette M;nıttr Donald 
lgunu, butçenın tam hır ısabetle yapıl· v r v a ~'-
dığını söyJiyerek masraf kısmının cu- ( f d 1 
martesi günü meclise takdim edileceği-' a :r a ı n d n 
ni bi 1 d İ rm iştir· "'9"""1lllııı_..,.,_........,,1111,nıııııı11111m""''"ıııııı1111ıı1111ıt1m1111111ınııı1uıuıınıı111111ııınıı11111ıı11ııım11ıı111ını111ımıı11111Pll"'11nıı! 

Dundan sonra bütçenin varidat kı11 = E 

l ::::.:~u;::=k~!:~:.~~ ... ~:!~~~:::~ ·==-=!AŞK resıni~eçidıi ;~~:::nc•=c nihayet veri 1 m iştir· İu..._11 .. 1111aı1111ıınıı111111 ını .. , 1111ıııııı 11111ıııııııı1111uııııııuıııuııııı 111111ıııı11 111uııııııı1111ıunııu11ıııınııı11111 nıı ıı 11ııııı1111 111ıııııı11111ıın111ı;; 
lan mahliJklardır.. Zabit uker ~le- Acıklı acıkh çağınyorlar. Solgun sında hafif mai bir duman dolaşıyor .. ç~killen ic:kenceleri a Hl hlssedememele 
rinde en çoğu yirmi yaşını bulmamıJ ... yüzleri, günün ziyası altında hayal- Başım iğilmiş; çanta arkamda )Ü- rinden olacak ... 

Amerikalılar bunlara erifiyor. On- leri andırıyor. En korkunç yerleri sa- rilrken yol kenanndaki şeffaf su biri- • • • 
tarla konuşuyor. Onlarla mübadeleue kallan .. Sakalların kendilerine malı· kintilerinde ağaç1ann berak ve ipeği Nereden olduğu belirsiz bir kurpa 
girişiyor. Apolet, kokard, kemer to- sus müstakil ve garip bir hayatı var .. andıran manzarasını hakikatte oldu· geldi; icimizden birine isabet etti. Bah 
kası, demir ha~ hatta kanlı yara bez. Sert, itaatsiz bir surette çukurlaşmış ğundan daha vazıh bir surette görüyo çelerc dalıyoruz. Menzil mUfettifliği 
leri mukabUinde tütün, blaküDit, riku· yanaklann oyuğunda bitiyorlar. Yfiz ram. Şurada esmer toprağtn !erçeHlc- tarafından terkedihnis alman tüfenk· 
ltita verigorlar. eridikçe onlar cildi daha ziyade san- diği parlaklıkta bir parça sema, ağaç· !erinden baska bir ş;y bulamıyoruz. 

Betbahtlar merhamet görecekleri yor_ lar, derinlik ve vuzuh var. Birdenbire Bu silllhlardnn biri arkadaşımız Jlaync 
yerde '-, .. ticaret fikri Ue karf'ltJflılar. Bazı mtihJm yaralılar, eefll kUl ren- titriyorum. Ve uzun müddetten beri ilk mnnın ölmesine kafi geldi. tçimizde en 

Yollanna gene derxım ediyorlar- gl kollarını bir.e doğru uzatarak yal- defa olarak güzel bir şeyin \'8rhğını )aslı 0 idi. Kırk iki yasını bulmu§. dört 
vanyorlar: hissediyo1'm. Su birikintisinde gördü- ene bir ) eri berelen.:.eden cephe tut. 

işte bir "Gaz vurmuılar,, hastanesi - Arkadaşlar! bizi gitihiinUz.. füm resim ayni zamanda güzel ve snf· mu ; bugün ciğerine bir kurşun sap-
Hastalar nakledilmiyecek haldedir- Ah bizi beraber alımL tır. Kalbim ürpererek açılıyor, yükse1i lanmıı:; bulunuyor ... 
ler. Re~kler~. mosmor, balmumu gtbl, ~le~nde derin ve meçh~l karanlık· y?.r .. Bir ~~h~ her şey g~~lerimin .ö- Hnynçman znhmetle ölüyor. Bir aT 
yemyeşıl ... Gozleri hamızlarla oyularak lar pmdiden toplanmıştı. Gözbebekleri, nunden sıhnıyor ve hlssedı.) orum kı ... e\" el .. .. .. 

1 
'"l ""kt b' . . 

1
. -ph--

.. . . . . . .. .. . il bi" ·• ; uçuncu ıo u · e ır ızın ı ~~ ..-
sonmüş.. lnlıyorJar, boğuluyorlar, ean bu karanlıklar ıçınde denıze batmamak su1htür •. Goruyorum kı ... suJht r... ı- ''C d t tt··· d k .. •di 

· .. . . . 1 J m e e 1 ı sıra a ansının a • 
çekişiyorlar ... Hepsi gitmek istiyor .. için son gayreti sarfeden betbahtlan tun mevcudıyetım hır şeyi an ıJor.. . . ld t kt ld ğ h ber ver-

. k B 1 d" y . be • • 1 sını a a mn a o u unu a Esir e_dılmekten kor uyorlar_ Oh t_ andı~yorJ~r7 azı ~n sa~ ır. al· S~lh •• timdıye kadar nı ezmış o an mic:ti. 
Sanki ınsanın turada veya burada ilme nız gozlen ıle, kabıl oldup kadar yilk omuzlanmdan kalkıyor- Me~hu1, p r• • • • • • • 
sinde bir ehemiyet var mı7? milddet bizi takip ediyorlar. içlerinden yeni bir şey havalara doğru yük eli- Kosole .. ~ 1 ~.h Homeser _ızınhyı ada-

Onlan teskine çahşıyoraL Ameli- biri döndü. Kamı üzerine uzanmıştır. yor .• Martılar, sulhün beyaz martıla- m~k~lh dogdu!e~. Fakat ışişten ceç· 
kahlann kendilerine daha iyi baka· Başı kollannın arasındadır. Belki bi- n. Ufuk titriyor ... Endiseli intfzar,jmı tı. Fenalık hı~ defa Y.apılmı' balu-

tlKAN TEFRiKALARIN cak1annı söylüyoruz. Fakat dinlemi· zi görmek Jstemiyor_ Belki de arkasın ilk nazar, ilk tahassüs, ümit,• vect. hep- nuyo~~u ... o vnk~ttenberı Haynçmaa 
HULASASI yor1ar. Bizi çafınyorlar; kendileri- dan da yaralı olduğu için bu vaziyette si prada.... Sulh ta. çok s~z 50Y!.c~edı. Sarhoş olduğu za-

,ollJJomıalan gibi kiU rengi olan u- ni beraber götiirmeklifimiz için yaln- kalmağa mecbu~ oluyor. Sıçnyarak etrafıma bakıyorum: ci- ~an oyle k~f-urler savurur ki, Koeole 
4..:~ llollar boyunca Beniz, adım adım, nyorlar. Yavaş yavaş ımdat sesleri kesiliyor. tede, dallardan te7.lcereler üzerine uza- bıle onları H~ıtince kaçardı. nu adam 
~ ~. endif~li gürllyorlar- Henilz ylrilyebilen birkaçı yanımı· Yollar yavaşça uzanıp gidiyor. Yanı- tılmış arkadaşlar, durmadan imdat di- bir tek emelle yaşıyordu; evine avdet 

'ÇelUc ndğferler altında yüzleri kan· za gelip peşimizden stirtinmlye çalışı- mızda bir takım eşya sürükleniyor; leniyorlar. Sulh oldu, fakat onlar iile- e ip kansından hesap sormak-
4:rı;,,.~u, açlık ve sefaletle ru- yorlar. Amerikalılar gelmeden ora· evlerimize e1i boş dönecek değilir. ya! cekler- Fakat ben sevinçten titriyo- Simdi ise şurada uzanmış duruyor. 
~..,:_':'*- bitap_ dan kaldmlmalan mümkün o1amıya- gökte bulutlar uçuyor. Oğleden sonra rum, bundan dola.), utanmıJorum .. ne D daklarındn kan köpürüyor. Koaole 

--rı daha "azlgetl anlıyamıyor. cağına emindirler. Böyle Pe§imize ta· güneş bulutlan yarıyor; yaprakları garip şey. yanma igili)OT ve dişlerini sıkarak dl-
~ """1.ar lıayata <md~t yolu üzerinde kılanlardan birinin bir daman kopa kalmamış akçalar yo1un su birikintile· ... Harbin daima tekerrlir etme i hirlyor ki: °'fiil ve cehennemd~n kurlulnwı o- yor. Dört dakikada ölüp gidiyor. rinde akisler yaparken; dalların ara- takım insanların diğerleri tarnfındau (Bitmedi) 
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VAKiT ' .-~. :f 

Hikiye · .. : ·. ·. · -
ı,. ·-... ~ '-~ ....a ,, Maddi ve 

manevi tasarruf San' at Eseri YAZAN= ömer Rıza s1 -
- T&Samıf hafıası münasebetile - Bizanslı kadının kızı, kimin kızı idi? 

Bugüıı herkes tasarrufu para birik Rus l1 ikayesi dır! 
tirmekten ibaret sanır. Tasarruf yal· - Bir gün onunla tekrar karşrla- - Markos hayatta ve Şamd8 ı" 
nız para biriktirmeğ(ı inhisar etmez. c Çehof > dan; Nakleden : Hatan Şükrü şırsa.k onun da göreceği vardlr. Kendi11izi biraz daha topladıktan soıt 
Maddi kıymetlerin hüsnü istimali ta· A asının biricik .. JAdı 1 (S . .. . k t B tika b - Efendim siz bana müsaade eder· Şama gider ve her şeyi anlarsınıı.. 

~ . . n 'Çv a o an as uzerme oymuş u.. u an ronz- · be K"f 'd' M h di .. ·· 
sa.rnıf oldugu gıbı manevi kıymetlerin ha Smimov) koltuğunun altında gaze dan mamul kısa b' d dı. Bi senız n u e gı ıp e me gorup - Mümkün olursa! 
hüsnü istimali de cemiyet için büyük te kiğıtlanna sanlmış bir paket oldu· grubu temsil eden :~mbi:n sa~'at e~ vak'ayı ha~r ver~yim. (Bitmedi_0 
taaarroflardan sayılır. Bunları birer ğu halde acele acele doktor (Koshel- seridi: Kaidesinde tarif ve tasvirine - H.a:ır, hayır: 
rakam ile gösterelim: Almanlar 19.24 kov) un dairesine girdi. Doktor sıcak cüretten lciz kaldığım bir vaziyette . - n~çın .. Efendım~ . . .. _ .. 
te tasarrufa buıladılar 1930 senesind~ kanlı b' d d (M ) k t•· .... 1~b· iki' k - Çunku Mehmet ışını gucunu hıra-

~ • ır a am L. eryem ana os umunu a ıs a- kı . . 
alman mil1etinin tasarruf sandıklann· _ "G 1 bak 1 ... d d' dı .. .. .. ıod B ile' k d b" k r, hemen gelir. Halbukı onun deruh· e a nn çocugum ••. ,, e L n gorunuyo u. u ı a m ır o- te tt·-· . k .. h. d' B · b' 
da öç milyar lirası birikmiştir. Bu, hal· "Bugu··n nasılsın. Ne haber . ·. ket ülü ü ülü ordu. Se edenlerin e ı~ı ış ço mu ım ır. en ıse. ır 

·Sütunlarda Seyahat 
getırı ~ ~ ş g Y • • yr kaç gün sonra kalkar, Basraya gıder 

kın ehemmiyetsiz zannedilen küçük ta yorsun7,, ıızennde bıraktıkları ıntibaı burada ve hazreti Ayş 'ltih k l . S o·· d t J•d• y 
sarrnfian sayesinde M.sıl olmuştur. "Sasha,, nın gözleri parladı. Elini kaydedemiyeceğim. Aziz kari beni ma· bugün burada ~y; 1 

S a ~ı::,nm ... ~n e me l tr. •• 
Böyle milli bir sermayenin ne büyük kalbinin üzerine götürdü ve kekeledi. zur gör!... a · onra ar gor · GUrilltüsü göklere ç1kan ıııe-

şürüz. 1 d r· 
bir medeniyet ve hars amili olabileee- - "Annemin selamlarını ve hürmet Doktor hediyeye göz atınca hafif Mesut o gün orada kalmış, o gece ae elerimizden biri de defter a 
ğini k~layca düş~.ebiliriz. De.m~k olu- lerlni getiriyorum .. Size çok teşekkür hafif başını kaşıdı. Yutkundu: orada yatmış ve ertesi sabah Leylanıu laktaki ikramiye işidir. MekteP 
yor ki memleke~ ve mililkletinı. seven ediyor. Bilirsiniz ki ben anamın biricik "Evet, evet! .. Çok güzel bir san'at yanma girmişti. vergilerinden toplanan paralat1° 
her Tfirke terettüp eden ı vazıfe ŞU· lid B • h tı k rta d · S .. • takd' .. · bi1" • ev ıyını.. enım aya mı u r r- eserı.. anımı ır etmek lazım. Fa- Leyla, düne nıspetle çok iyileşmiş, bir kısmı, Defterdarlıktaki 
dur· .. .. nız.. Bunun için size nasıl teşekkür C· kat... fakat.. nasıl söyliyeyim.. yatağmm içinde oturmuştu. Leyla ona yük memurlar ara1ında payla" 

1 - Turk yatanmı ve Turk halkmı d ;;:,· · · bil · · · . . . ece51mızı mıyonız..,., Yani .. şey .. bıraz açık saçık ta.. emrettı: ı O k't b t•" 
süratle mederuyet ve han terakkisine Doktor sözünü kesti: N' . S KAf d" B . 'yil tı-· şı mış. avanın ı a a uyar 

1 tırmak isti 1 k" ük tasa f - ıçın? - en u eye on. enım 1 eş gı rafları Yar mı, yok mu bunu •" 
Ju ~ . ;en ~rl uç rru • .,_Gel yavrum gel .. fakat artık bun "Böyle bir heykeli ben mi ve Basraya hareket etmek üzere ol- rıkça bı'lmı'yoruz. Çütıkil •ardıt 
ara ebemmıye venr er: lardan hiç bahsetmiyeJim,, sesinde bir "ze-: k arsam . . t 

1 
. m~mın duğumu bildir. Y " 

Her türlü maddi kıymetlerin hüs- sevinç saklı idL. 
1
u nne oy evımı e vıs e mış o- Mes'ut bu emri yerine getirmek Ü· diyenlerin sayııı, yoktur diY' 

Ü :-tim.al' ı· b d b.. ilk urum.,, , n AB me ge ınce, unun a uy · "Ben herkesin yapması l!zımgelen . . zere hareket etti. haykıranlardan çok değil. 
ehemmiyeti vardır. Giydiğimiz, kullan- bir şeyi yaptım. insani vazifem bu· - ':Nıçın, d~k~or .. San'at hakkında Manastır başrahibi ise hala Leyla- Bu giditle korkarım bu ikr•: 
dığımız eşyayı çabık yaptırmakla U· dur ne garıp telakkmız var? .• ,, .. .. dikk ·t-- t kl ld" d Jıı , .,, " . . .. mn yuzune a e me e meşgu u. miye iti "Kısası Enbiya,, ı 
zun zıı:man kullanmak arasında, mut- - "Ben anamın biricik evladıyım . S~ha,, kendını tutamamış mutees- Kendisi bu yUzU daha evvel gördüğünii Üzeyir, Lokman ve Zil, lkarneyoill 
laka hır fark vardır. Bu fark hesap e- doktor- Biz fakir insanlarız. Ve bunun sır bır sesle haykırmıştı.. hissediyor, fakat nerede gördüğünıi Jı. 
dilirse ehemmiyetli bir yekOn meydana için emeğinizin mukabilini nakten Ö· "Bu hakiki bir şaheserdir .. Bak dok- hatırlamıyordu. Leyla onun merakını veli ve nebiliklerine dönece 
gelir. Buna, milyarlarca kıymeti olan deyecek vaziyette değiliz. Bu bizi çok tor bak?- Böyle ahenktkar bir güzel- tatmin ettL Başrahip, Mes'udu teşyi e- Münakaşa edenler yorulacak, ta' 
millet ve devlet müesseselerine karşı üzüyor doktor- Annem ve onun biricik liği seyreden kimsenin ruhu vect için· derek geri döndükten sonra Leyla, c•· kip edenler U5anacak ve ıonr•,.. 
halkta ve münevverlerde mevcut olan evladı olan ben min~t ve şükranlarc· de kalır. Böyle sevimli bir yüz ügördü· mm yüzüne dikkat etmiş, sonra onu: sonra da unutulacak. 
lakaydiyi ve bu lakaydi yüzünden zu- mızın bir nişanesi olmak üzere bu kıy ğilnüz zaman her şeyi unutursunuz... - Beni daha evvel gördüğünüzii Halbuki bu İf, unutulacak şer1 bura gelen ve (Vandalizm) tabir edi- metli sa.n'at eserini kabul etmenizi ri· Bak doktor bakt .. Ne canlı, ne cevval hatırlamıyor musunuz? !erden midir? Kanun nihayet k\I 
len tahripk!rlığı ilave etmek icap eder. ca ediyoruz. .• Bu şaheser nadir ve ay· bir edası var?,, - Hatırlıyorum, fakat bir türlü bu· yapısıdır, onun da bütün dikkat• 
Devlet ve cemiyete bu Iakaydi ve tahrip ni zamanda antikadır .. " Doktor sözilnü kesmeseydi daha an- lamıyorum. Diindenberi hep bunu d j. l 
karlık yüzünden her sene yüz binlerce Doktorun yüzünde bir işmizaz belir· lataeaktr: şunuyorum. lerden kurtulmuı kusurları 0 a" 
lira tamir masrafı yllklenmektedir. Bu di.. _ "He~sini anladım yavrum. Her· - Fakat ben hatırlıyorum. Sizi Şam bilir. Fakat hadiıenin bir d• 
masrafların çokluğu bilvasıta vergiye "-Niçin sevgili çocuğum, niçin bu- sini görüyorum. Fakat ne yapalım. da görmüştüm. vicdana dokunan tarafı var lı~ 
ve k6ylüye tesir eder. Para biriktir- na ne lüzum var. Benim ihtiyacım Ben evli bir adamım. Küçük çocukla- - Ben de şimdi hatırladım. Siz va- 0 da ayrıca üstünde durulac•~ 
mek tasarruf oluyor da masrafı çoğal- yok..,, nm bu odaya girer; çıkarlar ve kadın· lidenizle birlikte Mari Yuhna kilisesi· bir noktadır. 
tan tahripkirlığın ve horluğun önüne "Sasha kekeliye, kekeliye itiraz etti. lar daima burasını ziyaret ederler- ne gelmiştiniz. Valideniz nerede?- ikramiye meselesinde bao• 
geçmek tasarruf olmaz mı? o halde "-Hayır, hayir, her halde kabul et Böyle çıplak heykeli burada tutamam . ., - Valdem sizler..! ömür!- öyle geliyot' ki umumi ahkinıd•d 
Türk nta.nmı seven ve Türk halkının menizi rica ediyoruz.w - ''Hiç şüphesiz doğru .. Fakat bu - Nerede? !dedineye vardıktan so1 . :ıiyade, husust maddelere day 
:refahını istiyen her Türke terettüp ~- Paketi çözmeğe başladı. A')Tlll n.ma.n esere - naeıl aöyliyeyim - yabancı ra mı, evvel mı? d numıştır. Du ucucKet va.Ki 
den ikinci vazife .~odur: da da sözlerine devam ediyordu: bir go"zJe bakarsanız bu nezih ve kibar - YVarbmabdan .. evvel Kuba a! f 

'S r zaten itin vicdani tarafını ar• 
2 - Devlet ve cemiyet müesseseleri- - "Eğer bunu kabul etmiyecek olur şaheseri pek farklı bir şekilde görür- - a a an·.. k 1 M v ııl 

. . .. .. . . - Babam da maktul düştü. brmıya lüzum a maz. eger 
ne Te kendi emvalimize karşı kıskan~ sanı ızksmbenı veS~nemkı f_e~ab~aldde kırım~ sund UZ.:.. ~3:kat sızıntın~u suretle Dharketket - Asıl babanın kim olduğunu tanı- ıiddet ıebepleri aranmak isten-10 
bir itina göstermek. O JlCa ız.. lZ ÇO tyı tr a amsınız e ecegıruzı zanne ıyorum.. O or.. d ? • , b r 

d kt Kalb. · • kı k · te · i E- b h d' · k b ı t · k ma ın mı Her yıl den ıenelerınm B Manevi kıymetlere gelince bundan o or. ımızı rma ıs mezsın z. ger u e ıyeyı a u e mıyece O· S h t ta d ' 
maksadım memleketin kata 'sermay<!- Hem bu çok kıymetli bir san'at eseri- lursamz annemi ve onun biricik evladı - ara a en .nımMa d'~· 't k- lanğıcında neler çektiğimizi bePt 

. . . b . k .. • t . 1 k - Fakat annenın e meye gı me . . if· b k d ·ye sine hürmet ve itimat etrneğe ,.~Jıqynak dır .. Antikadır. Ve bıze merhum ba- olan enı ço muttessır e mış o aca · 1 h d f' asıl t t a1c· bilırız. Maar ı u a ar ezı 
r- ~- b d k 1 b' d' A d B' . . ten ası e e ı sana onu anı m ,1 

tir. Bizde eskidenberi bir ecnebi mütc- am an a ma ır ya ıgar ır. ızım 1• smız- tı. çeken bir memleketin zayalh ~-
h d .. .. .. 't kted" çin unutulmaz hatıraları taşıyan bu (Sonu yann) lid . d h 1 ı· · d 'k · d ·ı arç•' usıs mo ası yuruyup gı me ır. h k 

1
. . kd' kl 

1
. • d - Ben yalnız va emın a a evve ırın en ı ramıye a ı ı e p 

S işi . d bi .. ey e ı sıze ta ını etme e e ımız e11 . • - b\l' 
u enn e ecne mutehassısı, elek- 1 b"yük f d k·" 1 "" 1 VA- K 

1 
T ashaptan Uneysın zevcesı oldugunu Iar koparmak, bu parçaları 

trlk .. d b' üt h 1. ge en en u e a ar ı6a yapmış o u ld - k . '·O' 
ışın e ecne ı m e assısı, ısan B b d . b- 1 ilca öğrendim. Babamın o o uguna anı susi ceplere indirmek kolay " 

tedrisinde ecnebi mütehassısı h 'ta yoruz. a am aıma oy e ant e }· ld fi 
almak işinde ecnebi müteh~sı a::y. ya satın alı; ve sonı:a "onlan kadim 12 k.Snunevel CUMA !JJO o :_m·Belki de öyledir. lay y~pılacak işlerden olaı• 
ya- mesel s'nde ecn b' "teh heykeltraşlıgın perestışkarlanna sataı· D k k' b d .. h 1.1 ıerektır. .... e ı e ı mu assıSJ, • . . - eme ı u a şup e ı G • d v b kılır' 

ki . Jnd b' "t h dL Bız de şımdi aynı yolun yolcusu- Dahilde Hariçte B'l k , azetelerın yaz ıgına a 
ma na ış e ecne ı .. ı..t e assısr .. v. s. B i 1 ki taki - ı mem ızım ~ l t1t' 
Za d . i ki T:ı ki S h yuz_ en ve annem ayn mes e P ı ı.~ Kuru1 150 N l b'l . . ., s· . b. "Ok sa ikramiye diye paylafı an ı nne ersm z ur ye, a rayı Ke- d' ay.._. - ası ı mezsınız. ızm ır ~ . ,, 
birin ortasındadır. Ve Türkler bugüne e •:oruz..,, . .. .. 3 • -400 800 şeyler bildiğiniz ap aşikar değil mi? kUıı yirmi bir bin lirayı geç•Y.0 • 
kadar medeniyet alemile hiç temasa Sasha" paketi çozmuş ve masanın 6 750 ı~50 Validemin Şamda sizi görmeğe gel- Bununla ıehrin bir tarafında ı1'1ı 
gelmemJ.şlerdfr. Halbuki ta Şinasi za. . . -·-·-:··--tm ..... ,.,k, __ ,_l, ... t,._dilc·:-·1-'"':'"~ 12 .. • 1400 2700 mesi bunu ispat etmez mi? Uç deraaneli bir mektep ya pıhtı 

n ıyıce organıze e e ve s e ennı • .. F k t l'd b · örmeğe gel tı• 
maru~dan bug_üne kad~r ~inler, ha~ta yapmak lazımdır. - a a va 1 en enı g • yahut talebeai taşkın bır. aı.e1.,. on bınlerce T.u~k gencı ilim ve 8;311 a- Bu sa.yede memlekete milyarlar menıişti, validen bizim aziz pirimiz tebe birkaç sınıf ilave edılebıl 
tin h r bes A ada tahsıl et RECEP Markusla görtişmüştü. 

e şu .. ~ı . vrup . : krymetinde maddi ve manevi menfaat _ Validemin Markusa söyledikle· di. 
mfşler ve buyük hır memleket sevgısı ve refah geleceğine kat't olarak hük· 1349 y· ) - b acsi" 

fkA il 1 . d" .. rinden sizin haberiniz yok mu? üz erce çocugun arın li 
ve me ures e mem eketıne onmuş- metmek mümkündür. O halde Türk . b'.tü b'Jdiv. _ b' bede 
]erdir. Bunlar arasında ehliyetsizler bu vatanının terakki ve refahile al:ikadaı." B k A - A~la ! _Betnıkm u nJA ı ttgım 'bva· okuyacagı ır yuvanın . eoJ 

. . .. • . u geoe Y lı'dene aıt bır a ım ma uma an ı a- b- 1 b"lH ül' ür d na bılOJ 1 lunaltilir. Fakat yuzde yetmışı her olan her Türkün üçüncü vazifesi: . oy e o uş ıe, a ı ı0" 
halde manen yüklü olarak memleket- 3 - İyi tahsil gören Türk gencine Ganqın aotuıu: 7•14 - balı~ 16

'
41 rettır. 

1 
b ki t ... ? ikramiye demek mümkün olur • 

Ayın d~· .. u : 20,33 - oalıp : 13 06 On arı ana na e mez mısınız pf"' 
lerine dönmüşlerdir. Ecnebi mütehas- itimat etmek ve onları azami derece· .,. .. " - H Y hay' bı'r k . l'den. Dünkü haberler, bundan ıo . 

. l ki . N akttl ri - a , ı ere senın va ı b'Jdir•• 
sıslarma tem.ın edilen refahın yarısı de açık ku a a dınlemek. Bunlar me- amaz v e değildi. ikramiyelerin kalkacağını ı 
bunlara tahsis edilse bu kafa serma· yamnda devlet tasarrufu en mühim !ahalı oııe İkindi Ak,.,., Yat1ıı lıa..ıc ara.:_ Bunu be d b·ı· yordu Alanan ikramiyelerin ıı' 

l -=-d l k · · mı d tal d b' 'd. • 45 ı2...., 14 2s uı.cı 11. ıe 1,21 n e ı ıyorum. • -t 1e e.a:uı en mem e etımız aza ere- nok ar an ın ır. ... ..,. · V 1. . 1 - • l · b bab~' 
d ı~• d d b'lı·r B ·· k d bız' de &.erleQ · b' - a ıden Bizanslı idi ve fdtuhat o acagını suy emıyen u , ee e m""a e e e ı • ugune a ar ~ ymış ıı· Radvo : . . . . rıoJ 
n- Und -.:~1r-k üh' d' ekt kanaat vardır Muazzam ve gösteriQJi esnasında esir düşen kadınlardan bm eğer bir kararın eserı ıse ya ..... 
ver e ,.~ m en ıs m e· . y B k J t b Jd id' O h b b .. "kl . d b' . ' B 'l .., .. 

bi d bı- f .. .. ·· d Tah inııuınt yapmak Fertlerin yorganına U a Şam S 80 U a '· nu as a ın uyu erın en ırmc dır. Çünkü zaten arem e 
n e u pro esorumuz var ır. · .,,-- • d ala k er · ı d' F k b t ki d"'' o or' 

telbahir ve makina işlerinde çok ma- göre ayağını uzatması bir kaide ise ay- Saat ~ekizden ona k• ar nır 1 
;.

1 
~ış er L a at u za t m 1•1'd n~ gibi atiyeler kalkmış bulunu'f ~ 

bir •e çok sessiz bir adam. Şurada ni kaide çok daha şümullü olarak dev- _ fasıl. ~ mıyorum •. Soünra 0 
.. zaldük' t va 1 e~ı du. O, tatbike baılanıldıkt , 

1 t · · ·ıı· G- t · kild s·nem•la uneyse vermış, neys o en sonıa l . Jllf cidden iyi bir makina mühendisi, oto- e ıçın van ır. os erış ne şe e o- ı ,.. r : val'd y ·ı, · sonra alınan ikramiye erıo · 
ı l f dı B ··yük)" - .. d ı en Yezide varmış. ezı senm )ıefl 

mobil mümessilliği yapıyor. Bir zira- ~rsa 0 su~ . ena .r. u .. ugu sa ~ baban değildi o halde asıl baban U- nası kalmaz, Şu halde her 
at mühendisi, b~ka bir yerde elektrik lik ve tem~lilc içm~e dınltmek hır Alkazar - intikam roı•ğı neys mi yok~ daha evvel valideni bir kakkı ile sinirlendiren ikraaıi)'e• 
aletleri ımtmakla meşgul v s. Bu vak borçtur. Bır mektep mşa ederken ap- Alemdar - Bek!ret ıconcası · ., beıı' 

.. • .. tesanenin duvarlannı İtalya fabrika- Aıri _ Kızıl raks ~üddet yanında tutan zat mı· burası ler geri alınmalıdır. Ve bu . e~ 
alan yilzlerce sa~-~ak . mü~i1ndur. lannda yapılmış mermer taklidi cam- Bet ktaı Hilal _ Nuhun gemisi hır sırdır. Bunu yalnız. ~nnen, ve .yal· memleket, hem paylaıanlar içııı 

1 Banlan sayarken şoyle hır neüceye va· tarla sU l k f . b' . aftı Ank nız pirimiz Markus bılıyor. Valıden ı· .. fka b k t I o·şı·ndeJJ · il - s eıne ecı ır ısr r. a- Etuv-• Pembe köşku··n esrarı . utu r are e o ur. ı 
nyoruz. Avrupada kuvvetli tahs gor- ranın can km kı 1 d ., - Şamdan Medineye gıtmeden evvel Mar •.. f/e' 
mUt ve iyi yetişmiş gençlere en az iti· k 

1 
a ya nnızı taş an u- Elhamra - Co~kun belde kusa bu sırrını itiraf etmiş! Markus tırnağından arttırıp vergısını ;? 

rur en talyan mermerlerine rağbet Ekler - Yunan tiyatro trupu b 'il t k deg~ il ll1 
mat eden ve en az ehemmiyet veren etmek israftır. Akasyamız dururken Franaaz _ Kukla tiyatrosu bunu bize ifşa etmedi. Gerçi validen ren u °':ı e e yazı. ~· 
milletlerden biri biziz. En fazla ehem- bilmem nereden çınar ağaçlan getirt- müslüman olmuştu. Fakat sırrını, çok Bu ikramıyeler vergılerden. ~it' 
mlyet veren bu gibi anasın en iyi or- mele 

18
• raftır ve saire. Glorya - Haydut farkısı eskiden tanıdığı Markusa itiraf etmek- bg-ma göre, ötekinin, berıkiJ' • 

Hale -( Uıküdu ) Allahsız kız ,ı• 
ganize eden Japonya ve sonra Bnlga- O halde Türk vatanmm tel"'".kk.i ve KemalB. - Kanlı denizler te beis görmemişti. zevku sefası lUkstı de sırbll'I jt 

rfstandır. MU~evver .zümren~ . kafa refahlle alaka~ar olan her Türkün dö·· M-.Jik _ 4 piyade Baş r~ibin bu sösl~ri Le':,lanın ka- yfikleniyor demektir, Fakir b ef 
eennayesi (yanı her kafayı yetiştirmek düncü vazifesı: M 1 k Kır 1 fasını yenıden teşevvuşe ugratmıştı. h Ik bö le bir kUlfet altında 
fçfn sarledilen sermaye) korkunç dere- .f _ Resmi ve hususi her nevi inşa- e • - ık ka P Bu teşevvüşü izale için bir şey bilmek a 

1 
• y _ I k•ıı"" 

eededir. Bu istatistik miUet sermaye- atımızda temizlik ve sıhhat gözetiJmek Opera - Yırncı kuş lazımdır. Markos hayatta mı ve Şamda mek ın.saf~ı~ıgına nası 
sini dinamik n faydah bir şekle sok· şarlile azami derecede sadelilc. Siren• Kadıköy· ilk buse mı idi? Leyli bunu sordu. Rahip o- adı verılebilır? 

Sık - Manolesku ti mak 1~ ODiara itimat etmek ft o"\la- Dl'. Halil Fikret nu tatmin et : 
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Dünkü keşidede kazlı.naıi numaı·alar 
Fatih itimadı Milli bayii Burhanettin B. listemizin göslerdiğ• ikra nıiyeleri l~ i1etlerin 

ibrazında derhR r tediye edecekt İr 

Tasarrut haftası bugün başladı TÜRK AKADEMi TIYATROSU 

(lJ'8t tarafı 1 inci sayıfamızda) rı arasında güzel vitrin müsabakası a-
ltıe~eketin diğer yerlerincle halkrn na çılmıştır. Yarın başlıyacak olan bu 
~l:'ı dikkatini celbedecek mahallere, müsabakaya yüz mağaza iştirak ctmiş
\> ll\enıa, tiyatro binalarına, trnmvay tır. Sırf yerli mallarımızı teşhir ed~n 

1 e '7apurlarla tünel gibi umumi ve lca- mağazalar arasında tertip edilen bu 
~~ahk yerlere ' 'apur iskelelerine im- müsabakada en eyi tanzim edilmiş mn
tıutden itibaren asıJmış olacaktır. ğaza vitrinini seçmeğe İstanbul hal-
~ llQ hafta içinde her gün muhlelıf kı davet edilmektedir. Müsabakada T. T. 

'-'at tarafrndan radyoda ve Galab1.<::a- birinci ve ikinci gelen mağazalara bli- Şebzadeb~ı ''Hiltl,, dyaırosunda 16 

. ,, 

-Guzellik kırsl19eleri nasıl 
spor yapıyorlar? .. 

Bu hafta da güzel resim ve .kıvmct
li yazılarla çıkan Türksporda biİhas~n 
bu yazıyı okuyun. Güzellilc Kıraliçe
mizln spor kıyıı.fetile ve diğer sporcu 
güzellerle beraber en son resimlerin i 
orada bulacaksınız 

' Bu yazıdan başka haberler, fıkralar 
spor tefrikalan ve bedava lik maçı 
seyretmek için kupon ve saire.. tat lisesi, darülfünun ye Tiirk Oc:;·h yük ikramiyeJer verileceği gibi bunlara kA.nunuevvel Salı akşamı saat 9 da 

~lonıanncla tasarrufa nit konferans- rey verenlerden altı yüz kadarıan mulı ilk temıil 1 - Ercüment Behzadın 
bar >•rilecektir. Dün akşam ti<aı-et telif hediye verilecektir. Hediyeler ara Yolcu ismindeki fanıoz! müzikolı, Dariilbedayi Temsill~ri] 
l!0tsasr umumi katibi Nizamettin Ali sında möble, ipekli kumaşlar, kostüm- 2 - ~berin saray faslı, 8 - Ertuğrul 
k~ l'adyoda bu mevzu etrafında biri lük kum~~~ar ve sair .kıJ.'metli eşya:~- SRadettinin Daru

11
··tbedayiek alt ''Bravo ~::;~~1:: ISTAHBUL BELEDiYESi 

1. l\ferans vermiştir. Bu akşam da Sc- dır Bu musabakaya ıştırak etmek ıstı- ejisör,, isim grotes i, 4 - Hayri _ 
1
1\\ Sırrı B. konferans verecektir. 1 yenler bu mağazalarda bulunan rey pu Muhittinin .. Ateş içinde.. faciası. Her veıu~are2~,3oda ~~~ t~ ~~ll ~ 

~~\> llu hafta içinde konfera~s .:erecek ~l~larına bcğe~d~kleri mağazayı ve Salı: gece ·:umuma,. Her Perşembe fierfl Boıunun 
!!' atın konfeı·ans vereceklerı gu11 sıra- ısım ve adreslerını yazacaklar ve nıa- S te "Talebe}t,,. Q 
•le Şunlardır: ğaza)arda bulunan kutulara atacaklaT ----- --.--- ---...... Pazar1 
~ !{azım Nami muaUim Münir mii- dır. Bu reyler bilahare on beş kişilik veçte -41-, lsvıçrede -52-, Danimar- . 
~l'tis Şükrü, N~zmi Nuri, Felek' Bur- bir jüri heyeti tarafından tasnif edile- kada -54-. ~örülüyor ki bazı memle- 3 perde komedı 
'J:ı·l\ettin banka müdürü Şerif Beyler cek ve netice hafta nihayetinde ilan e- ketlerde ahahnin Yansı tasarruf defte- Yazanlar; ~.de 
}ll:'Jc o:aın da tasarruf haftasına va- dilecektir. ri sahibidir. Ve bankada birikmiş pa- Flen.de Croıt1et 
t 'nikyasta iştirak etmektedir. Oca- Her memlekette senede bir defa o- rası var rr. .n u e ~mu ~n~ Bedia Muvahi.t 
~I\ bir salonu yerli mallarının teşhi- ]arak yapılmakta olan bu nevi tezahür- p~op~ganda sayesınde temın edilebd· H.veVasfiRizaB 

il 11 

lll\1111 

- = 

DAVET 1 
Güzel San'atlar Birliği resim şube

sinden: 
Resim şubesi heyeti umumiyesi 16 

birinci kanun sah günü saat ikide top
lanacağından azanın teşrifleri. 

GüLHANE MÜSAMERELERİ 
Gülhanc hastanesinin senelik müsa

merelerinin dördüncüsü 14-12-930 da 
inikat edecektir. 

Doktor 

Hafız Cemal 
Cumadan maada hergün og· 

leden sonra saat (14-16) de ls
tanbulda Divan yolunda 118 nu
marab hususi kabinesinde ha3· 
talamrı kabnJ eder. 

lstanbul: Tel . 2398 

' YARDIM YURDU 
EmlAk mücevherat ve maaş cüzdanı 

mukabilinde P A R A V E R 1 L 1 R. 
EmlAk AL 1N1 R VE S AT 1 L IR. 

+ Tapuda ferağ ve intikal muamelesl de-

!!( e.• d Bütü b t k• ··ı k 1 Nakledenler · 

lt ~e tahsis edilmiştir. Halkı yerli ma- lerin büyük faideleri görülmüştür. mıştır. * 
~il ll~Janmağa teşvik i~in Ocak salonun Tasarrufa muhtelif memleketlerde * * * . iLAN 
taı.. h1.t .hafta müddetle merasim yapıla ne kadar ehemmiyet verildiğini anla- Ankara, 11 <!elefon)_ - Tasarru_c Beşiktaşta Köyiçi Kilisemey-
~....., llltiderris Ayni zade Hasan Tahsin mak iein asağrdaki rakamlara bakmak haftası yann Turk Oeagmda Başvekil d N A 

\ llstara Zühtü Beylerle Nazmi Nuri ve isi~leri:. sayılı olan memleketler a- İsmet Pş. Hazretlerinin nutuklarile a.. anı, ~: 43 .Sellmet peruk~r 
t tarafından bu mevzu etrafında kon halisinin beher yüz nüfusuna kaç ban- çılacaktır. . salonu Mıreftelı Mnıtaf a efendı-
1rallslar verilecektir. Konferanslar- ka tasarruf defteri tesadüf ettiğini gör çdacaktır. Gece1eyin de meclis reisi den sabn alınmışbrt dükkanca 
t:~ sonra halka meccanen filimler gös· mek kpfidir: Şimali Amerikada-10-,

1
Kazım Pş. Mazretleri tarafmdan ay- allkası kalmadığı ilan olunur. 

l'tlecektir. AJmayada -33-, Fransada --34-, ni mevzu etrafında bir nutuk söylene- Koyiçi Sdllmet perukarı 
llu hafta içinde Ist::.lriıl mağazala- Belçikada --37-, lsveçte -38-, Nor- cektir. Şabuh 

ruhte olunur, 

Galata Ada ban ikinci kat No. 16· l 8 

Telefon Beyoğlu 3239 

Üsküdar HAie sinemasında 
(Allahsız Kız) her gün gündüz 3 te 

gece 9 da, Cu~a günleri 2 de 4 te a.9de 
gelecek proğram lBonomo) vahşi mem
let>ıtlerde. 



mab.mesçit: 
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Romanımsı hakikat, 
hakikatinuıi roman:12 74 

Sözümü henüz bitirmlıtim ki Qöz
lerimin önünden bir cisim ... 

• : , ,. 1" • , r ~ ·• ·~ .~""" , , .~'!. ~ r 

. :. . .. . 

.· ·. · · :· ~ . işaretler · . ' ' .ı . . . . . . 
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Kaybolan kaybolana 
Vancouver, 11 (A.A.) - Teşrinievel 

bidayetinde Rocheuses dağlarında kay· 
bolmuş olan Burke, Kadind ve Mar-

Cezri tedbir tin ismindeki tayyarecileri aramak için 

Yunan hey
keltraşlığı 

K•ra kışa giriyoruz. Eğ~r 0 bizim iki aydanberi uğraşan Kanada ve Ame· _ .. , kn' 
eski, kaş dilice konuşan üdeba rikaıı tayyarecilerden bir haber geı- Dun Guzel San atlar a 

Ye şuara efendilerimiz üzerinde tüne· miştir. Bu ha.herde Kadind ile M:ırli- demisinde mühim bir 
yecelc bir ağaç bulsalar ha:ı:anın son nin tamamile bitkJn bir halde şimalin k f ']dİ 

Eyi ve zevkle döşenmiş bir enli. san hiç sıkılma. O tamamen bizden- günlerine göz yaşlarından ne mersi- .ıssız mahallerinde her türlü yiyecek ve DünO~ü::.a~:.~~~J Akade: 
:Merdivenleri çıkarken Jorjet: dir.. yeler yazarlar, mevsimi küduretin meU- içecekten mahrum bir vaziyette ve Bur ... 1 

- Aman, dedi, S ... için ne siirpris Kabil mi idi ki Lilinin izzeti nefsini lini soluk yaprakl:ınn gölgesinde n•sıl kenin naşının yanı başında yaşamakta misinde, Güzel San'atlar Birbğ' 
olacak, bu akşam evde de ikimiz yal- rencide etmeden, hakikati söyliyebile- diz döğerek anlatırlardı. Gerçi şüera sus- oldukları bildirilmektedir. Kaybolan bimayesin de 
nızız. yim, onunla münasebetimin geçici ol- tu. Üdhba Hazretleri saşakımaz oldular. tayyarecileri aramak için yola çıkmış yapılacak olan 

Gülerek ilave etti: duğunu ve hatta bunu istemediğimi bi- Fakat korkmayınız ölümden şairler balı- olan müteaddit tayyarecilerin üçünden bir seri konfe-
- Sen keyfimizi biraz kaçıracaksın le nasıl söyliyebilirdim. setm!yor amma, bahsedenler vır. lşte t.... . . 1 iha ti d b . hi bl h 

-s-nnıeve n ye n en erı Ç r a ranıın birincisi 
\ma ne ise uslu çocuksun. Pakat sakın Fakat karşımda hırçın, asabi, kts- size iki misal; Şehremaneti nümune be ktu 

--r_y. ~ .ımr,,. ·-----'"' 1-•anbul lstrar;-Lili gibi S.. ni de baştan çıkarayım de- kançlıktan gözlerinden ateş püsküren mezarlığı yapıyor. .. __ -· . ~ .. ,. 
me... bir kaaın vardı. Bir gazetede, bir mezara iki insan ra vererek fazilet yıptıklanna kani ise · burg darüıfli-

- Ne münasebet.- Sükôtum onu büsbütün gazeplendi- gömülür mü. gömQJrnez mi diye lrosko· ler belediyeler de fakir fıkataya blrk11ç nunlan ıan'at 
- Yok.- Uç gündür senin lafını edi- riyordu. caman bir anket .. !kisi de hezın m~v- okka kömür dıığıtarakla iti gördükleri· tarihi, Varko- M. Gabrı·yel 

~ oruz. S-. seni tanımak için meraktan - Ben, dedi, Liliyi seviyorum, onun siminin sonunda ölümü hatırlatıyor. Ve ne kanidirler. . 1 çatlıyor. için her şeyi yapabilirim, anlıyor mu- mevsim Ne O fazilet fakire bir deva olur, loji profösörlerinden M. Gabr•Y 
Bir kapmın önünde durduk. Jorjet: sun her şeyi. Senden çok rica ederim, * * * oe de bu şefkat halk sürülerini kışın tarafından verildi. Mevzu, ~ y\J-
- Sen şöyle biraz bekle, dedi. bana hakikati olduğu gibi anlat.. ÇünküJstnnbulda küçükesnnf,küçilk eml!k istila ordnlarına knrşı müdafaa eder. nan heykeltraıııı• idi. Konferao-
Kapıyı açtı. Aralıktan çok güzel "Ben onu seviyorum,, sözünü hırsla sıthlbi, ve fakir işçi olan bir halk taba· Bu sene belediye kıtı nümune mezarlığı aa 250 kişi kadar gelmiş "' 

döşenmi~ bir oda gördüm. Her tarafta söyleyişi, S.. Hanımda da bir kıskanç kası var, bunlar lstanbul belediyesinin yaparak karşıladığına göre çok cezrl akademinin geniş konferan ıalD" 
geniş ve rahat koltuklar vnrdr. yerde hk uyandırmıştı. Kendi yanında, esld kasasını omuzlarında taşıyan insanlardır. bir tedbir alıyor mu dersiniz'? nundfl, aynı zamanda projeksiyoıt 
kıymetli halılar, Duvarlarda tanın- mektep arkadaşı ve kendisine ilk defn. Bunlann çoğu mevsimlerin en de- İ p f k yapılmıştır: 

l · ı t b · k. t tt ı J · ı· k n· lan yazın ılık topraıı-.n par smet atta ır asının San'at konferan•larına kart' mış ressam aramızın ımza arını aşıyan u cıns ze\· ı a ırmış o an or1e ın mo ra o • ı,m, • Y "' 

tablelar vardı. Jorjet: hırsı. S.. Hanımmınkini de tahrik et.. lak gün~in, bolluğun kollan arasında aeferberJiğİ göıterilen rağbet gitti~çe art-
- S •• , dedi, sana bir sürperizim var. mişti. biraz seruerpe yaşarlar, yaz mevsimi Bir gazete diyor ki ismet Pş. htikt\- maktadır. Dünkü konferas ta bU

1 

nedir, bil! - Jorjet, dedi, bu kadar ısrarını onlara iş verir. meti fırkasile beraber memleket ev!Adı- nu iıpat ediyordu. .ıl 
S f · · d' 1 b 1 Pahalılık komlsyanlannın yapıımadı· M G b • ı· Ö 1 · k etJI - alomono şışeyi gehr ı. gü ünç u uyorum. nın bir kısmı üzerine adeta müthic bir • a rıye ın s z erı, ıynı 
E F~al d d h . h' J . N . k d d y t ınru bir hamlede yapar. Hayatı ucuzla- v d i ll . B••t" - vet. mt on nn a a mu ım. or1et - e mce a ın ı - ap ı- ı:.· seferberlik ilAn etti. ve genç be i yat mua imı u 

L. · d b w • dö d" ttr, kiralın indirir. Yiyecek, Jçt'cek bol- h T k 'f' - Artrk ıhyi unutup sa e en se- gr gafı anladı, fakat ~erı nemez L Vatandaşlardan bir kısmını kendi anettin B. tarafından Ur çe 
w t · f taşır. Ve eğer sıhhıye istatistiklerine ld 

nin olacagım... tara etti: topragı· üstilnde muhacır hlcranile inlet· çevri i. 
. . d d b. d d' b·ı· . nk dikkat ederseniz görürsünüz bu sınıf halk B k f l u1 

JorJet, bır an ur u, sonra asa ıyc - Canım, e ı, ı ıyorum senın ı mek ne hikmeti hükömete, ne de nus· u on eranam metni i e, dl 
ti · · ı · ı ı · ı .. · b · F kat l - yazm daha ız kurban verir, hastaneler .&. nı gız emıye ~a ışan m sese: goz agnn enam. a ne ya an soy- daha az adam gönderir. feri adalete evfak bir hareket değildir. harrirlmizin M. Gabriyel ile .,,~-

- Böylesi değil, dedi, sana birisi· liyeyim, Lili beni fena halde sardı. Yazın fakirlerin Ç<?ctıklan daha Her hükılmet bir vatanda~ı kendi JAkabm bu haftaki ilavemiıu• 
ni takdim edeceğim. Hem senden sonra aynldık, Evlendin gürbüzdür. muazzam teşkil~tile ezmekten haz de. neşredeceğiz. 

Daha fazla beklemeden içeri girdim. de .. Halbuki ben o zamandanberi daha Kıt bir akın kolu, bir istilA ordusu ğil hicap duyar." Bu konferansı, pek yakındtı 
S- Hanım, yabancı birisile karşıla- bir erkekle temas etmiş değilim. Ben... gibi onlann üstüne çullanır. Şeyh Sait isyan etti seferberlik yap- gene akademi de bediiyat ll)U' 
f>Unca şaşırdı, pijamasının önünü ka· Onlar konuşurken, ben şimdi üç meç Belediyenin en tabii vazifesi on- bk. lsyanı bestirdık. allimi ve kıymetli şair Ahaıet 
pamıya çalışarak aynğa kalktı. Jor- hullü olmuş olan bu muadeleyi halle lan korumakdır. Jzmlrde müthiş bir sui kut oldu. Haşim beyin vereceği konferao' 
jet: uğraşıyordum. Jorjetin S .. Hanımın Devlet nasıl empryalizme karfı va- Ctnayetin plAnı kınla •ilindi. takip edecektir. 

- lşte, dedi, üç gündür arayıp bu- kıskançlık tarafını tahrik edişi işime ya tandaşlan koruyorsa, belediye de mev- Halifeyi ğetirmek için tarikati salA- :t- :t- :f. 

Iıımadığım, ve senin de merakım U· nyabilirdi. simlerfn empryalistine karşı sil!lıi3n- biye teşkil edildi, bu teşekkül sıhep ile M. Gabriyel, bu ayıu 22 ıiııd' 
yandırmış olan adam- - Hanım Efendi, dedim, mz benim ılıdı <L 

m r. dağddL Askert hoca feriat istedi asıldı. Pariae gı·decek, orada, MUlicıJ"' 
- A! .. Sahi mi? yerimde olsanız ne yaparsmIL Bir ka· B ı d' k •akar e ı orT -"' e e ıye ı... şı n yap Y Ağndakiler tehir bısnlır yol kesdler Starzburg, LUksenburg, Kan , .. 
Nefis bir kadındı. Bana doğru iler dmla olan münasebetini başka kadm- Gerçi bu söz çok eskidir. O ben· ld 

eşkiyaya ateş açtık. Bordo cebirlerinde, ıon Anado, liyerek elini uzattı. Öptüm. Elinin 1ara anlatan erkek hakkında ne düşü- den evvel gelen nesillerin ağmtda o bir ls p T :ı 
met ş. nın yıpnğı seferberlik is- seyabatile de daha kıymetleoJIJ• harareti dudaklarımı yakmıştı. nüreüniiz? kara sakız halini almışu. Her sene be- l ı il diJ k ı 

H 1 yan ve rt ca e ğü~me için açı an mafAmatı'le "Türk ıan'atı•" h•lı' - Buyurunuz, diye yer gösterdi. S- anım: Icdlye kış mevsimly e karşı aşırken eski _ı, u "' 
E - ı1:.d b. b t 1 harbin seferberliği iai. Fırkasının ilAn kında konferanslar verecekti"r. Oturdum. Jorjet, beni hangi tesa- - ger ale" e ır münase e o say zaman zenginleri gibi hayrühasenat yap· · 

d• etdğı seferberlik cümhuriyetln tehlikeye M. Gabn·yel Franıada nı'ıa11• 
dilfle bulduğunu anlatırken S .• Hanı- dı sizin bu hareketinizi tasvip eder un. mek ister. düştüğü gün iltn edilen vatın tebllke- ııJI 
mı tetkik ediyordum. Fakat, artık sizden saklamıya ne lil- Nasıl onlar fakir fıkaraya beş on pa- sinin seferberliAi idi. kadar kalacak tekrar lstanb 

Gayet me~z?n ve küçük a_yaklan zu~ Ta~: Lili, Jor!et v~.benim aram~- d:;;·;:;k~d~;I;;';kkad'ı;'blı-'"'b;~ Eğer hicap duyulmak IA.zım gelen fiil· gelerek derslerine devam ede' 
v::rdı. Ellermın p~r~aklarr .~nce, u- dakı mun~ebet btisbütun . başka hır la. .. Sonra.. Beynimde bir sarsıntı his- ler bunlar ise! vayhıtlimize bunlarınha11retini cektir. 
z?n ve ~ok mana~ı ıdı~?r· Mut~'?adi kuvvettedır. Bu_ alel~~e _hır kad~n - settim ve her şey etrafımda beyazlaştı, içinde sinsi sinsi taşıyarak bir mubacır 22 senedir memleketimizin gU

1 

hır harek~t~ . hayır,. urperme ıçınde erkek, ~skançlı.~ ?eğildır. -. Bı~ ~· bir pamuğun suda ıslanıp yayılması \"'e gibi yaşıyanlar nrsı onları. Haber zelliklerini Avrupaya tanıtma~lJ 
olan ellen ı~ın sankı konuşuyor denile ne daha ıçmez mısınız? - Bu bilsbütiln ağırlaşması gibi rütubetli bir hal al· vereliaıki onlara hakikaten yaşarkenhlcret bize yardımı olan M. GabriyelıJI• 
bilirdi. başka bir şeydir. Bakımz,ben Liliyi dım ve kendimden geçtim. yollan da kapalıdır. yakında. Türk saO:atine ait bit 

Onlara daha fazla bakamadım. Müs kıskanıyor muyum. Yani sizin anladı- ' (Sonu var) Sadri Etem de eıeri çıkacaktır. 
tehzi haluşlarını uzun kirpikleri kapat- ğınız manada.. Vakıa kıskanıyorum ................................................................................................................................... . 
mıya çalışıyordu. Yalnız ağzının yanrn ama... Jorjetin onu tercihte hakkı 
da, ayni tarz gülüşün yaptığı bir çiz- var. Çünkü siz onu elinden alabilirst
gi vardı. Fakat bu ~izginin teşekkUJü niz. ben öyle değil. 
nün haris ve iştihalı bir manası vardı. Artık ben de sinirleniyordum. Ni
Jorjet sözünü bitirdi, kadehini doldur hayet benden ne istiyorlardL Liliyi 
du ve : vakıa sevmiyordum. Fakat nihayet bu-

- Ey, dedi. niçin ı~m ile aranızda na karşı eyi hakaret etmiş ve hiç te fe-
geçenleri anlat bakalım. na olmıyan bir kadındı. Kadehini dol-

Fena halde sıkıldım. Bu tarz mi.inn- durmakla meşgul Jorjete : 
kaşalar hi~ ho~uma gitmez. - Hayir, dedim, Jorjet, beyhude 

IS BANKASININ 
KUMBARALAR1 

REFAH YOLUNUN 
VASITALARIDIR 

- Rica ederim, dedim, böyle bir ısrar etme, söyliyemem, zira Lilinin 
şeyin aslı yok, hem şimdi sırası değil.,bana gösterdiği hissiyata ihanet etmış ~ ~ ~ ~ _,, 

Sinirlendi: olurum. ,.,-~ ~ l'I ~ 
- Ne demek. bundan dnha müsait Sözümü henüz bitirmemiştim. Göz- .., ..,.,.r.;: 

yer mi bulacağız. S ... den ~ekiniyor-llerimin önünden bir şey geçti. Ne ol- 1 

··-···-··-----·-·······-----------------------·----------------------------~ "Vakıt,, ın Tefrka:n: 3;ı biraz aonra yapılan morfin fırın- - Benim numaram 68, sizinki Dedikoducu kadınlar el alt• r' 
gaıınm tesiri ile derin bir uykuya de 68 ! diye sayıklıyordu. dan gizli gizli tahkikat yapı)'~ct 
daldı. Amerikalı Aştonu yavll§ça ~t- lardı. Maamafih elde edile" 11:,~ı~İ· 

• • * yandll'dı. hiç te memnuniyeti mucip de~ı 'tı' 
Tren garbe doğru hiç sarsıntı- - Nasıl acıktın mı? Herkes Madam Parkerin iyib~~~· 

sız gidiyordu. Herkes uyuyordu. - Evet. de bahsediyordu. Amma 1:>öyle '·t· 
Yzan: Peter Btlo Yabız Amerikalının gözleri kapar. ilk istasyonda karınlarını gft"'.el- le dedikodunun ardı arkası ke•~, 

Amerikalı hem böyle söylüyor, tuhaf, ismini bile bilmiyorum. mak bilmiyordu. ce doyurdular. miyordu. iş nasıl olsa ParkerİJ1 "ıil 
hem de yanında duran Kravleyin - Nasıl bilmiyorsun. Herkes Nihayet gece bitti. Şafak attı. * * • detinde yeniden alevlenecek de 
sımsıkı tuttuğu kolunu büküyordu. beni Amerikalı diye çağınr. Be- Gökyüzü aydnılanmağa ba§ladı. Tren öğle üstü Perte geldi. A- mi idi? 

- Cevap ver, Kravley! 'nim ismim budur. Teşekkür bahıj. Bütün hunlar Amerikalıyı hayrete merikalı Attonu evine kadar gôtür • • • tf• 
- Evet doğrudur. İki defa ne gelince bunun hiç te lüzumu dü§ürüyordu. Bet seneden beri dü. Fakat bütün ısrarlara rağmen Madam Parker haatalannı!' ,. 

telvaf çektiler onu bağlamalı ve yok. Ben böyle bir şey ne isterim, Kulgardiden dıtarı çıkmamıştı ve içeri girmedi. Aşton ile kucaklaş- Amerikalı bir gün kendisini ~1~ıj• 
Serte yollamalı! ne de beklerim. Ben Kolgardi hal· bir gün gelip te böyle bir vesile ile tılar. Sonra Amerikalı ko<'aman ret etti. Bu dedikoduları görOf 

Tam bu sırada Astonun ıinirle- kının katil olmaması için seni kur- bir kompartımanda aabahlıyacağ. bacaklanm açarak uzaklafh. ler. 
ri botandı. Yanında ?1:1raı:ı bir İtal- tardı~. H~sızlığın, fenal~kl.ann nı aklına bile getirmemitti:. ! amn- - 15 _ Amerikalı: • ,r 
y~nu~ kahkahalarını ışıtmtş ve o da aleyh!n_deyı~. Bu~lara manı .ol- da yatan Aston kollanın gogsünde Günler geçiyor, fakat Kolgar· - Merak etmeyiniz, dedı. p er' 
~ulmıye b~ş~.amıştı .. öyle tuha~, mak ıçm da~~~ m~cadele ederım. çaprazlam~ş, h~li. u~~o~~u •. Y~- dide heyecan sükUnet bulmuyordu. ker bö>:le gevez~l!klere kulek 11 ı' 
oyle fena guluyordu kı etrafmdakı- - Sen buyuk hır adamam. zünde genış bır tebeasumun çızgı- Efkan umumiye A§tonuıı deli ol- mez. Bılhassa sızı elden kaçıııst1., 
ler telaşlanmıya başladılar. - Haydi yavrum bırakalım bu leri görülüyordu. duğuna inanmıfh. Amma işi garip dığma memnun olacaktır. 5°11 

* * * bo§ l~fları şimdi. lç şu ilaçtan bir- Amerikalı: seyenler yok değildi. Bunlar önle· canım ben de izahat veririnı· uııi· 
Trene bineli yirmi dakika olu- az. Bır yudum daha. Bu sana çok - Cu tebessüm acaba morfinin rine gelene bir takım sualler soru- - Yok bunun için merak e ı,,ı1 

yordu. Amerikalı: iyi gelecek. Hem ~ana. h.ak. aen u- tesirile mi, yoksa Madam Parke i yorlar, cevap alamayın-:a kendi yorum. Benim düşüncem !a ef' 
- Artık hiçbir tehlike yok ae· yumalısın, kapa gozlerını ! hatırlamasından mı? diye söylen· kendilerini haklı çıkarıyorlardı. şu zavallı çocuktur. Anlattı__gı t ;• 

di. Bağlarım çözeceğim. Bu muci- Fakat Aşton uyuyacak halde di. - Acaba bu taarruz neden Par ler pek fevkalade. DoğruluguPİcı
zeyi yaratan Cenabı Hakka şük- değildi. Geçirdiği sergüzeşt on•t Kompartımanın penceresini in· kerin evine vaki olmuıtu? Madam nanmak pek te kolay değil. 'V•J1l,. 
retmeliain. derin derin düşündürüyordu. dirdi. Sabah serinliği içeri hücum Parkerden dolayı mı? yokıa nı~~f'- gemide içimizden biri öldü &!il 

- Ben sana müte~ekkirim. Be- Amerikalı yanındaki ça_.tadan etti. lenin Hasting gemisi ile bir müna- siz ne dersiniz?. 
1 nim AJlahım sensin. Halbuki ne küçük bir §ınnga çıkardı. Aştotl Aşton: sebeti mi vardı? [Devamı var 

•• 
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HARiCi HABERLER ı ı W· M. V. satın alım• hey-•ti ı ·~~~ .. Taksim S tadyum kapısında·~~~ Halit Fahri B. in 
davası 

lstanbul ikinci ceza mabke
llıesinde tair Halit Fahri B. ta
rafından bir yazıdan dolayı ~oa
riilbedayi• mecmuası aleyhine 
•çalan hakareti mutazammın neı
riyat da•asının rü'yetine dUn on 
dörtte devam olunmuştur. 

Mahkemede davacı Halit Fah
ri B. vekili Fehmi B. le birlikte 
ha11r bulunuyordu. Dan edilen• 
ler, mecmuanın mes'ul mQdürü 
'Darülbedayi• san'atkirlanndan 
Neyire Neyir H. la davayı mu
cip olan •Zobo oğlu» imzala ya
lıYı yazan Vaafi Rıza B. de gel
llıitlcrdi. 

Dünkn celsede Qç ıahit dinle
nildi. tik dinlenilen ıahit, «Cum
huriyet• refikimizin yazı işleri 
llıtıdnrn Kemal Salih B. di. Reis 
li&rnit B. , kendisine sordu: 

- Vasfi Rıza B., "Darülbe
dayi,, mecmuasında bir yazı yaz
ltlış. Halit Fahri B. bundan do
layı dava ediyor. Bu hususta ne 
biliyorsunuz? 

- Efendim, istintak dairesin
de bir ifade vermiştim. Aradan 
dört, bet ay geçti. Teferruat 
batırımda kalmadı. 

Kemal Salih B. , ''Uyanıf,, ta 
"}:'az.ilet kuklası,, ismindeki piyes 
hakkında yazılan tenkitle "Da
ttllbcdayi,, mecmuasında bundan 
'aawa nqrolunaa yazıyı tetkik 
ttti. Davamn mevzuunu teıkil 
tdeo yazının Halit Fahri B. c 
lbatuf olması lazım geleceğini 
•öyledi. Ve "Uyanıf,, taki yazıda 
lialit Fahri B. in imzası bulun
duğuna iıaret etti. 

Vasfi Rıza B., 11Uyanış,, taki 
)tzıda yalnız ' 1H.F,, imzası bu
"1nduğunu kaydederek itiraz 
\Ui, Kemal Safin . , ıu cevabı 
•erdi: 

- Halit Fahri B., 11Uyanış., 
ltı başında çalışmaktadır. Man
tıki dütünülürse, " H. F " imza
'ının ona matuf olduğu anlafı
l•bilir. 

Vasfi Rıza B. , 0 H.F,, imza
•ile yazı yazan ikinci bir zat 
lııevcut olup olmıyacağıoı sodur
du. Kemal Salih B. , 110labilir11 

ded· ı. 
11 
Darülbedayi.. san' atkArların

dtn Lntfn Ay B. , ikinci şahitti. 
ŞUnlan söyledi : 

- Vasfi B. bana böyle bir 
hıı getirdi, dizdirdim, mecmu
•da çıktı. 
. - Vasfi B. in maksadı ne 
•di, bilir misiniz ? 

- Bilmem. 
Vasfi Rıza B. , " Ben, yazıyı 

~ttirken aldığım bir mektup U
:~rine bunu yaıdığımı ıöylemiılfll. Hatırlamıyorlar mı ? ,, dedi. 

1 Gtfn B. , " Evet, böyle demiş
er~i. Söylemeği unuttum!,, dedi. 
li·Üçüncü şahit muharrir Ahmet 
d.'~'et B. , müstantiklikte ken
d~aıne her iki mecmuayı göster-
•klerini, buradaki yazı buna 
~t•ap teşkil eder mi? diye sor
t llklarını kaydederek mecmuaları 
~ktar tetkik edip., Darülbedayi 
~ tc111uasındaki yazıda şair mü
!:' tkkitten bahsediliyor • • Halit 
~ ahri B. den başka şiir yazan 
~ Uıtckkit yoktur. Binaenaleyh, 
C)~ Yazı Halit Fahri B. e matuf 

caktar11 dedi. 

Vaıfi Rıza B., ayağa kalktı: 
~ ...._ Müsaade buyurun, Hüseyin 
~ •t "Ye Selami lz:ı.et B. ler de 
'tdır. Buna ne buyururlar ? 
~Şahit, hali hazırda Hüseyin 
tU at B. tenkit ve Selami izzet B. 
~ t Yazmamaktadır, mukabelesin
•ı ~bulundu. Bir sua~ karşı da 

Yanlf .. mecmuasında 0 H.F,, 

.._____________ il Anları 

Fransız buhranı Mehnıet Ali Beyin 
~:~ı balık raıı ~~.;;~~hı 1;;,ıes;~ Milli Şoför VE z·rai Makinist 

M. Lavalde muvaffak ngiliz bezıryagt 1+12 930 14 M E T E B 1 
Süliye 14-12 930 14 

olamadı Arap sabunu 14-12·930 14, 30 

Paris, 10 (A.A.) _ M. Laval, M. J Harbiye 
1 

dairesi içkin dörkt kalem 
mı1zeme ı eni müna asaya onmuıtur Poincareyi ziyaret etmiştir. M. Poin· 

care M. Lavali istişarelerine denmn lha]elerl hlzalanndı yaztlı tarihlerde fın· 

dıklıda heyetimizde yapılacakur. Talip· 
teşvik etmiştir. Biraz sonra M. Laval lerin yirmi kuruşluk pul mukabllfnde 
M. Rollini kabul etmiştir. M. Rollf n, 
M. Lavalin nezdinden ayrılarak çık· 

şartnameleri almıılan ve ihale saatinden 
evvel teminıtlırlle heyetimizde hazır 

tığı sırada kendisinden malllmat almak bulunmalın. 
fstiyen gazetecilere şu bebyanatta bu· 4 • • 
lunmuştur: . 

"M. Laval, teşkil edeceği kabineye :Merkezdekı kıtaat ve mUesse8.:"tın 
M. TardieunUn iştirakini ve M. Poln· ihtıyacı olan un kapalı zarfla muna· 
carenln .müzaharetini temin etmiştir. kasaya ~on_muştur. lhale i 27/12/930 ı 
Muvafık olacağı ve meb'uı:ıan ve ~yan cumartesı günü saat 15 _te Ankarada 
meclislerinde çok kuvevtıi bir ekseriyet merkez satın alma komısyonunda ya. 
kazanacağı anlnşılmaktadrr. pılacaktır. Taliplerin şartname almak 

Pnris, ıo (A.A.) _ M. Marin, tah- ve .tekliflerini verme), ÜT.er~. teminat· 
kikat komisyonu riyasetinde bulunması larıle mezkQr komisyona muracatları . 

• • • nm yeni kabineye girmeğe muvafakat 
etmesine mhn! olduğunu söylemiştir. Ordu ihtiyacı için SOO adet maa sikke 

Her 
Gaz 

çeşit 

motörü 
Otomobil trak-

tör alatı ziraiye 

dersi verlJir ve 
talimi yaptırılır 

Mektep garajında Tamircilik tatbikatı gösterilir. 

14 kanunu vel pazar günü 
Yeni devre başhyacaktır. T ahsil müddeti dört aydır. 
Derı zamanlan işi olanlara da uygun gelir. ücret 10 talim

le 50 lira, 20 talimle 60eliradır. Taksit ile alınır. Ta~ralılar 
için çamaşır yılcanması ile yatak ayda 8 lirad ır. • , • tavla halatı kapalı zarfla münakasaya 

~zryet ~hzmkşti ~nmu~~ lh~~~~~ıcum~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Paris, 10 (A.A.) - Gazeteler, dünkü günü saat 14,30 da Ankarada merkez liEa;9:311>31=:: ~.:-=:41EliJ 

günü esasen pek nazik olan vaziyeti satın alma komisyonunda yapılacaktır. WAd f b k Y, 
vahimleştirmiş olduğunu kaydetmekte- Taliplerin şartname almak ,.e teklifle· W apaz Z a ri ası 1J 
dir. Matbuat, M. La.valin istişareleri· rini vermek iizere mezkur komisyona W W 
ni takip ederken göstermiş olduğu hu· müracatleri W Milli pamuklu mensucatımııtn en muvaffak fabrikasıdır W 
Jılsuniyct ve sebatı tahsin ve metet- . - -. -.-.------ W Ad b f b 'k 1 
mektedir. Mumaileyh istişarelerine . FatUı sullı bırıncı lıukuk mahkeme- " apazarl ez Q rl QSl 
de,-am etmektedir. Vaziyetin karanlık sındcn: ti] l&t n bul S tış Şubesini • 
olmasına binaen yapılacak tahminler • llal~t Beyin ~eh~ade b~nda Emin li'] taksim krcpdöıin fabrikasının Sultanhamamı caddesinde Gül- ı 
müphemdir. Maamafih, gazeteler. M. Nurettın M. eskı dort yenı 9·lO No. Jı A zır ticarethanesi yanındaki mağazasında açmııtır. 
Doumergucin iktidar mevkiine ayan a· Hasan Ali Efendi konağında mUlga m d b f b •k 
zasından radikal ve yahut bitnraf bir PostAa ve Telgrdtfi Nazın meirdhum Hğla- A A apazarı ez a rı ası :! 
şahsiyeti dnvet edeceği mütaleasım san 11 Efen n .n vereses n en o u m Yerli m4l14r serg isinin taktir k4zanan: 
serdeylemekted'rl Sait ve kızı Emıne ,.e tarunu Sadret· ı Pike, peçete, masa örtüsü, t i ör ve büluzluklarmı muhterem 

• 
1 

er. .. tin ve Nurullah ve Muazzeze ve Nilii· lstanbul halkma tekrar göst erebilmesinden bahtiyardır. 
Parı , 11 (A.A.) -1\f. Lava), cumhu· f il "e Bey} 1 h" ·k e e'-· ...-.::: ~ . . . . er anım • er a ey ıne ı am J =a:::::z...... ... .....:::::: ~ • 

rıyetçı fırkanın yekdığerıne muarız 1 d'"'i "zaleı· J:Zuyu d u · mu ~ . . . . v e ıg ı ~ avası zerıne · 
hızıplerının arasını bularnadıgından lta· .1 yhlerı'n elye"- "k t ı:.hı . . . . maı e • ... ı ame g" arının 
hine teşkılınden vazgeçmıştır. ?ti. Dou· h l bulundugv K 1 de av "1 . . . . . meç u u a en r ga .... 
mergue, kabıne teşlulı vazıfesinı .M. h ti ihti)•ariyes· d rilen ·ı · tl· s eki ·r · . M .1 h eye ın en ve ı m 

teege t . l etmış~ır. umaı ey • ceva habere zikredilmiş olmasına binaen 1.,t .. l tu·· n ı" 1111 i saı·ı u 1)1 u nı i m ii d i rl i ~inden. 
hını yann verecektır. • mahkemece gıyaben mahkemenin icra· b • 

i nişasta 
lşsfzf erfn nümayişi sına karar verilmiş ve mahkeme 14 kA· idaremiz için pazarlıkla 3000 kilo yerli malı nişasta aatın alı· 

. nunusani 931 saat 11 e talik kılınmış nacaktır. Taliplerin % 7,50 teminat akçelerile beraber 15 lcinu-
Londra;. 10 (A.A.) - Londra cıvarın ve mezkur arsaya indelkeşif 1200 lira l 930 t . il .. t 11 d G 1 t d M'"b t '-

da Hammp..r..smit.h.da.n~·· a.rias .... an is· . _ _.:. . -"-.:C....·-d nuevve pnzar esı g nu szuı e a a a a u ayaa KO-. . -... ııa;,.-.• takdır ....... o .. _lül an usu· • • 
sizlerle zabı.tn nra_sında ır çarpışma ol lün 402 ve 405 inci maddeleri mucibln· mısyonuna mUracatları. . 
muştur. Bır pohs ağır surette yara· ce defilerini serdetmek .. re karan 
lanmış \'e dört kişi tevkif edilmiştir. gıyabfnin tebliğine karar uzeverilmekle ı t b ı t• t • • d • • ı ·· ğ • • d • 
Makdonaldzn szhhati mumaneyhin yevm ve vakti mezkurıe S an U ıcare mu ur u un en· 

mahkemeye gelmedikleri veya tarafla. . . . . . • . 
I..ondra, 10 (A.A.) - Bazı Amerikan nndan bir vekil göndermedikleri tak- lıtanbul mahrukatçılar cemıyetmın ıdnre heyetı ıntıhabı 17-12-

gnze..telerinde çıkan haberler JıllAfına dirde gıyaben mahkemeye devam olu· 930 çarıomba gUnU yapılacağı ve saat 15 ten 16 ya kadar inti-
olarnk M. Mac Donaldın sıhhi vaziyeti nacağı ilanen teblif olunur. haba devam edileceği ilan o lunur. 
nin gnyet eyi olduğu bil:iirilmekte-
dir. Be6iktaı ıulh icrasından: J b 1 k T· •• d- • • d 

Bir alacaktan dolayı Şişlide Gazi stan U mınta 88 JCaret mu Url yetın en 
Aınerika ve divanı caddesinde 269 numaralı boyacı ve Je- • Merl<ezl Gal:ı ta, Hovıglmyan llnnının ikinci kcundıı bulun n ltdhadı Maadin 

d [ t kecl dUkkAnında mevcut cemekAn do· Türk Anonim Şirketi müesstsler heyeti umumiyesi, bervcchi ati ruznıımede mu· 
8 a e Jap ve sair eşya mahalli mezkQrda 15 barrer mevııdın müzakeresi ve karara raptı zımnında kflnunUC\'Velin 28 ine mÜSA· 

Vashington, 10 (A.A.) - Amerikanm kanunuevel 930 pazartesi günü saat 9 dif pazar gllnil badezzeval saat 17 de içtima edeceğinden, şirket müessislcrinden 
beynelmilel daimi adalet divanına iş- ile 10 arasında bilmUzayede satılaca· yevm ve saati mezkOrda içtim:ıdı hazır bulunmaları ılAn olunur. 
tirakl hakkındaki protokolu ayan mec· ğından talip olanlann memuruna mil· 
lisine bugUn tevdi etmiştir. racaatleri iJiin olunur. 

~: r itlerizm tecrübesi mi? lstanbul ikinci icra memurluğun· 
Londra, 10 (A.A.) - 1\1. Mosley tara- dan: 

Cından ne::ı:rediJrniş olan ve bazı mahafil Bir deynden dolayı tnahcuz n satıl· 
ce "ehemmiyetsiz bir hitlerizme tecrü- ması mukarrer bir adet Berliye marka· 
besi,, olmak üzere tavsif edilen muht .• h torpedo sbteminde bir otomobil]$ 
ra fena bir akibete uğramıştır. Bu te- kanunuevel 930 tarihine müsadlf pcr
şebbüs o kadar muvnff akıyetsfzlikle ne şembe günü saat 12 den 13,30 a kadnr 
ticelenmiştir ki muhtaranın ne suretle Feriköyünde Hamatn caddesinde' 125 
karşılandığını tetkik etmek ve görüle· numaralı Berliye otomobil şirketi Ö· 

cek lüzum üzerine yeni tedbirler almak nünde bilmUzayede satılacağından ta. 
için imza sahipleri tarafından akdi nıu lip olanların yevm ve saati mezkörd ı 
tasan·er içtimaın yapılmasından vazge· mahallinde hazır bulunacak memuruna 
çilmiştir. 2929·112dosya numaraaile müracaat et· 

Şeker konferansı 
BrUksel. 10 (A.A.) - Şeker konfe

ransındn AmcriknYı temsil eden mu
rahhaslar geçen sene fazla miktarda 
şeker istihsal etmiş olan memleketlerin 
bu seneye ait istihsal miktannı mevcut 
mallan ve istoklarına nazaran muay. 
yen bir nisbct dahilinde eksiltmelerini 
ve bu usulün beş sene müddetle tatbi· 
kini teklif etmişlerdir. 
Uıilttnı lllllltflWllhlUIH 1111nııı nıtlhlltmıımıttıJttttttmtUlttttlllllll•~11111 

imzasile yaıı yazan Halit Fahri 
B. den başka bir ıat bulunma
dığını ilive etti. 

Mahkemeye gelmediği ıçın 

para cezasile ihzarına karar ve· 
rilmiş olan aktar Ertuğrul Sa· 
dettin B. hakkındaki ihzar mil
ıekkeresinin tekidi karar'le mu
hakeme sekiz Kanunusani Per· 
şembe günü saat on dörde bı
rakıldı. 

meleri ilan olunur. 

Liseler mübayaat komisvo-.. 
nu riyasetinden: 

Ortaköyde k~in Kabataş 
Eerkek lisesi pansiyonu he
sabırıa yapılacak olan be
deni terbiye salonu inşaatı
nın 2 ı kfmunuevvel 930 pa
zar günü saat dörtte kapah 
zarf usulile ihale edilmesi 
mukarrerdir. Talip olanla
rın tekli fierini komisyona 
vermeleri ve şartname ile 
keşif namesini görmek üzere 
Kabataş L1sesine müracaat 
eylemeleri. 

RUZNAMEI MÜZAKERAT 
1 - l~s·ıs mukavelenamenin 7 ve 38 inci maddelerinin tadili. 

Eski Şekil: 
Mııdde: 7 - Şirketin sermayesi beheri 'üz Türk lira· 

sı kiymetinde seld:ı bin beş ) üıı: hisseye mun' nsem sekiz 
yilz elli bin Türk lirasından ibarettir. Hisse sencdatının 
yüzde ellİ biri nama ve )üzde kırk dokuzu hamile muhar· 
rerdir. Bu hisseler mecmuıınun mevadı auyed münderiç 
şekli dah ılinde hisscdaı sifntı ile iştirıık edecekler ıararın· 
dan iştirasını teahhüt etn1elerl ve bedellerinın ce 'İ) es 
meşruttur. 

Madde 38 ..... Meclisi idare mukarreriltının muteber ola· 
bilmesi için azının nısfından ziyadeslnin huıuru şarttır. 

Toplanan azanın ekseriyet hasıl olur olmn?., muzakerat 
başlamazdan eve] zabıtname) i imza etmesı sur tıle ekseri· 
yetin mevcut olduğu tesbit olunur. Cel•e esna 'lnda ek
seriyet zail olursa müzakerat tatil olur. Kararlar azanın 
ekseriyeti ile ittihaz Oll•nur Tesavıl ara ·vuku unda keyfiyet 
içtimaı atiyeye talik edilir, ve onda dahi tes:ıv1i ara vuku 
bulursa, mevzu bahsolunan teklif reddedılmiş addolunur. 

Azanın yekdiğerin e niyabet~n re) 'ermeleri cııiz değildir. 

Ancak celselerde hazır bulunmiyncak olan aza, ruznamede 
mevcut mesai! hakkında fikir ve mütaleasını tahriren bil· 
dire bilir. Bu takdirde mütaleası zabıtnamcı e geçirilir A· 
zayıı gönderilecek davetiyelerin Ya imza mukabilinde ıes· 

liml ıveya taahhiı tliı mcktupln gondcrilmesı muktezidir. 

! Mecliıi ıdareye rets in tihabı. 

Y e ni Şekil: 
Şirketin serma} e· 

~i beheri yüz Türlı: 
lirııs ı kiymetinde 
sekiz bin be~ )ÜZ 
hisseye münknsem 
hamll!ne muharrer 
ekiz yliz elli bin 

Türk lirasından I· 
bareuir. 

Meclisi idare mu· 
karreratının mute· 
ber olabilmesi için 
a:ıanın üçünün hu· 
zuru şnrttır. Top· 
lıınan a ?.anın mu
:ıakerat başl maz· 
dan evci zabıtna· 
meyi lm:ıa etmesi 
sureale üç azanın 
mevcut olduğu cet
bit olun ur. Celse 
esnasında bu adet 
zııll olursa müzı· 

kernt tatil olunur. 
Kararlar azanın ek· 
seriycti ile ittihaz 
olunur. Azanın 

yekdiğcrine rey 
'lermeTeri caiz de
ğtldlr. Azaya gön· 
derllecek: davcdye 
Jerln ya imza mu· 
kabilinde veya ta· 
ahhiltlil hır mek· 

tupla gönderilmeli 
muktezidir. 



$afak çaylarının yeni çıkan 
( ~5) kuruşluk kutularını 

tecrübe ediniz 

ÇoCukların neşesi 1 
Ebeveynin saadeti! 
Kaıuashk, safiyetı umumiye ve 
ıJafr rabatıı.&hltlanna karfı bin· 
lerce doktorlar tarafmd- tavaı· 

kuYYet UAcmı dilayaıua lıer I• 
nhada .alideler Te çoe11klar 
b6)'6k bir ıaemnuniyetle kullana
nk · pek Hytlk lalde ı&rmelııtt• 
dlrt~r. Hcrecsaaede baıuaur. . . 
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• 
(Fi!ips) 
lambalarını 

daima 

tercih ediniz 

Türkiye Umumi Vekilleri 

Helios Müessesatı 
Galata - Hazaran Han 

PHILI S A 
Cihazlarının tecrllbeleri ve tarifatı meccanen yapılır. 
-~ Toptan ve Perakende Sabt ~-· 

- - ··- ----- -- - --- -

Pazarlıkla erzak lnü
nakasası 

Alt Deniz ·Ticaret mektebi mUdllrlOğilnden: 

M•ktebin mayıs 931 gayesine kadar ibtivacı olan 37 kaJemden 
ibaret ekmek, erzakı mtıtenevvia ve yaş sebzesine yevmi ihale 
olan 11-12-930 tarihinde bir kıımana talip zuhur etmemiş ve 
talip zuhur edenlere dahi verilen fiyatlar gali görlllmüt olduğun
dan mevaddı mezkurenin 14-12-930 tarihine m01adif pazar günü 
uat 13 te pazarlıkla ihaleleri icra edilecektir. Taliplerin teminat 
akçalannı defterdarlık binasında mUesaesab iktısadiye muhasebe
ciliiine tevdi etmek suretile yüvmi ihalede mektepte müteıekkil 
komisyonu mahıusuna mOracaatlan. 

Istanbul ticaret müdiirlüğünden: 
Eanaf cemiyetleri mOrakibi tken Ikbsat vek4leti celilesince va

zifelerine nihayet verilen AJi ve Ahmet Niyazi beylerin tarihi 
infiklklanndan itibaren mllrakabace biç bir alikalarınm kalma
dıjı göriUea lUm• berine i1l.n olunur. 

Palto elbise ayakkabı 
kasket nıünakasası 

Yiiksek Orman M. 
Adet palto 

Orman Ameliyat M. 
39 Adet palto 15 

24 
15 

'"fakım harici elbise 39 Tak1m harici 

1

24 
24 
24 

" dahi il 
Adet kasket 
Çift fotin 

,, iskarpin 

" 
39 Adet kasket 
39 Çift fotin 
39 ,, iskarpin 

Yllk•ek Orman mektebi Rekt8rlliğ0nden: 
Yok.sek Orman mektebi ile Orman Ameliyat mektebi talebelerine yaptmlacak palto elbise k••-. 

ket fotin iskarpin kapalı zarf usulile 27-12-930 tarihine mlisadif Cumartesi günü saat 14 de ibalelet1 
icra kılınacağından talip olanlann euaf ve ıeraiti anlamak üzere hergüo ve yt. vmi ihalede Defterdar' 
lak bina11 dahilinde mile11esatı iktisadiye mübayaat komisyonuna mfiracaatları ilin olunur. _.,,-

Seyrisefain 
Merkez acentesi: Galata Köprü başında 
Beyoğlu 2362. Şube ıccntesi Sirkecide 

MühO.rdar zade hanı altında T eı.lst27 

lzmir sürat 
postası 

( GOLCEMA~) Vapuru 14 
Kanunuevvel pazar 14,30 da 
Galata nhtımından kalkarak 
pazartesi sabahı lzmire vanr 
ve çarıamba 14,30 da lzmirden 
kalkarak pertembe sabahı ge
lir. 

E ozcaada postası 
(GEL 1 BOLU) vapuru 1: 

kinunevvel cumartesi 17 de idare 
nhbmından kalkarak Gelibolu, 
Lapseki, lmroı., Bozcaadaya 
kalkacaktır. 

6 Kostüm 
46 Elbise 
32 Kaput 

2 Yeldirme 
Seyrisefain idaresi hademe· 

)eriyle tahsildarlarına yerli 
kumaştan yaptırılacak cins ve 
adetleri yukarıda yazılı d6rt 
kalem elbise açık eksiltme ile 
ihale edilecektir. Şartname ve 
nümuneyi görmek üzere her 
gün ve münakasaya iştirak et
mek üzere 15-birincikinun-930 
tarihlnde yüzde on depozito 
akçalarile levazım müdürlüğü
ne müracaatları. • -l. adık ~;d~~'ı7aa~~ı:;":ur•arı- I 

Karadeniz 
Muntazam ve Lüks postası 

Dumlu Pınar 
Vapuzu14 fOnü ak· 
kAnunueveıPBZ8 r ıamı Sir 
keci nhtımından hareketle 
(Zonguldak. lnebolu, Ayancık. 
Samsun, Ordu, Giresun, Trab
zon ve Rize ) ye azimet ve 
avdet edecektir. 

Tafsilat ıçın Sirkecide 

1 Devlet demlryolları ilanları ::\ 

Portakal nakliyatına rrıahsus 
ikramiye 

Kinunevvel 930 bidayetinden mayıs 931 nihayetine kadar 28-328 
numaralı tarife ile münhasıran Haydarpafaya, aynı istaayondall 
ve aynı mürsil tarafmdan ıevkedilmek şartile yliz vagondaO 
fazla portakal nakledenlere hamule senetleri ile müracaat vuku• 
unda idaremize ait nakil llcretinin % 30 u ikramiye olarak iad• 
edilecektir. 

ikramiye portakal nakliyatına munha1ır olup yalınız mUrsillete 
verilir. 

Dörtyol ve Payastan sevkedilecek portakaHarın nakil ücretio· 
den idaremize ait hisse ton başına 2648 kuruş olup % 30 ikramiye 
bu miktar üzerinden verilecektir. 

• • • 
·Muhtelif taransmisyoıı ve balata kayışlarile bez hortumlar kapah 
zarfla münakasaya konmuştur. Münakasa 5 - 1 - 9 3 1 pazarte•İ 
gUnü saat 15, 30 da Ankarada Devlet Demiryollan idaresinde 
yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve ruu· 
vakkat teminatlarını ayni günde saat 15 e kadar mllnakstl 
komisyonu kitipliğine vermeleri :izımdır. 

Talipler münakasa tartnamelerini 3 lira mukabilinde Ankarad• 
ve Haydarpaıada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

..... * 
Muhtelif fırçalar kapalı zarfla münakasaya konmuıtur. 

Münakasa 5-1-931 pazartesi günü saat 15 te Ankarada De~ 
Jet Demiryolları idaresinde yapılacaktır. 

Mllnakasaya ittirak edeceklerin tekhf mektuplarım ve aıU" 
vakkate limioatlarını ayni günde saat 14, 30 a kadar münakatl 
komisyonu katipliğine vermeleri lazımdır. 
Talipler münakasa şartnamelerini üç lira mukabilinde An" 

karada ve Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler• 

* • '* 
Asgari 10 kitilik aurup halinde seyahat edecek izci ve spor

culara mahsus oJan 8 ve 20 No. lı tarifeler lağvedilerek yerin~ 
D.D 14 No. lı yeni bir tarife ihdas edilmiftir. Iıbu tarife eskifl 
gibi °lo33 tenzilatı muhteyi olup Erzurum Demiryollarından maad• 
bilumum Devlet Demiryollanna teşmil edılmiştir. 

Fazla tafsilat almak ve tarifeden edinmek istiyenler ist"syoll 
ve ambarlarımıza müracaat etmelidirler. 

... .. .. 
idaremiz için pazarlıkla mübayaa edilecek (hırdavet soff' 

takımı, cıvata ve 1aire gibi muhtelifülcins) 160 kalem malze1J1t' 
nin müfredatı hakkında izahat almak istiyenlerin Cumartesi .,e 
Pazar ıünleri Haydarpaşa mağazası mübayaa kısmına ve tekli' 
fatta bulunmak arzu edenlerin de 15-12-930 Pazartesi günü sa~t 
11 buçuğa kadar pazarlık mahalline gelerek tahriren fiyat veroı•! 
olmaları ve teklif edilen her hangi bir malzemenin nfimune•• 
birlikte verilmedikçe fiyatlarmın nazan dikkate alınmıyacai' 
ilin olunur. 

Meymenet hanı altmda acen· 
tahğma müracaat • 

T elf. Istanbul 2134 '"'ııuaıı•lııillı&W w.ııı.utıı•tıa111&1&11W11111111411"1•"" ____ ,, ___ 1ttM""''M1111111181111Nttt1W11U1tn1fflUHllll11*"'Mltı,...wwı~ 

.., ...... .Mes'ul müdür Refik Ah•-' 


