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M.Musolini ltalyayı iktısa· 
di bir mücadeleye soktu 
İtalyanlar dört beş ay sonra vatan
lannın bu mücadeleden muzaffer 

çıkacağına emin bulunuyorlar 
'(azan ı Mehmet Asım 

GAZİ HZ. 
Dtin Sarayda iatlrabat 

buyurdular 

Reisicümhur Hazretleri dün Dolma
bahçe sarayındaki dairelerinde istil'a
hat etmişler ve hiçbir yere çıkmamış
mışlardır. 

Uılilenı 3eli~iYeli 
T evıi edilecek: her 
vilayet merkeziude 

müfettiıler bulunacak 
• 

· Ankaradan ıelen haberlere göre 
valilerin idari sali.hiyetleri tevsi e

dilecektir. Bu suretle asayiş ve inzı
batın muhafazası noktasından idare 
cihazında valilere şimdikinden çok 
kuvvetli bir mevki verilecektir. Esa
sen son belediye intihabatı esnasında 
cereyan eden bazı hadiseler valilerin 
salaihyetlerindeki kifayetsizliği vazih 
bir surette ispat etmişti. Bu itibar ile 
hükQmetçe va1ilere ait idari salahi
yetlerin takviyesi düşünülmüştü. 
Anlaşıldığına · -göre Gazi Hazretleri
nin memleket dahilinde icra buyur
duklan tetkik seyahati valilerin se
Jahiyetlerini tevsi hususunda evelce 

lkbaadt mücadeleye giren ltalyanın merkezi derpiş edilen tasanurlan teyit et· 

Cenevredeo Romaya gittiğimiz bütçesinde mUhim bir açık ,vardı. miştir. Tahmin olunduğuna nazaran 
..... )arda Avrupa matbuatını Ital- Vergilerin randemanı son sene Gazi Hazretlerinin ilham ve irptla-
hya ait ıayanı dikkat bir haber zarfında tenakus etmesinden mil- nndan alınan kuvvet ile ve ilk tuav-
J........al etmeg· e ba•lamıştı. Bu ha- tevellit olan bu açığa karşı tedbir vukrl1ab~rn ikbmkh~stili suretile fillyat."l 
:'il' 7 almak ihtiyacı ile . Musolini ka- a 1 mevzu a 1 r. 
lalre giSre ltalyanın son ıene n· · t fta Jek tt U binesi bütün devlet memurları- ıger ara n mem e e on m • 

Ma-.,abakaıııız .. 

'- hclm çehreai ne mane 
"-ete ecllyor? Anladığınız 
..._ayı qajıdald kupona 
hPınız ve bu kuponu ke
'ip Wrlktlrlniz. 

"'a•abaka kuponu ,71 

fetişi umumilik ihdas edileceği ve bu 
nın maaşlarından yüzde on iki müfettişi umumiliklerin her birisinin 
buçuk nisbetiode tenkihat yap· 

imla tadil edılmelı mi ? : 1 

"imlada tadil8t halkın ona 
karşı imanını sarsar ! ,, 

- - ---- - - -----
İbrahim Necmi B. bu meselenin 

nereden çıktığını anlatıyor 

-.. ~lfnR- Ne iyi, bir sene ı 
ESKi FJRKACILAR - Keşke bu 

on üçl TERZi - Fena .defil! Tahsildan PATRONJ ... AR - Garip fe1f Senede! "MEKTEPLiLER - Herhalda tadil iş daha evet olsaydı da üç ay on gOa 
senede on üç defa yollıyacağız demek! on üç maq mı vereceğiz? de dört ay olur. yaşıyan fırkkamız icin 'dört ay muham-

mer oldu?,, deyi.P öğüne bilseydik! 
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lanılan kelimeleri de en büyük 
kısmı, bilhusa Türk ahengine 
uymuş bulunanları imlada biç 
bir güçlük göstermiyor. 

l J.30 -- - --- !E!22! :z::z: 

Te 1 g raf, Tele fon Hş berle ri 

Bize~ Vereiler 
Kon1isvonlar fnaJiyetle· 

Müdahale yok! 
Anl<ara, 7 - Hükumet, düyunu 

umumiye için esaslı tetkilc ler 
yaptırmaktadır. 

Yazınıı 
Görülen gliçlllk Arapçadan 

kalan bazı uzatma ve bazı inceJt
melerdir. Bu gllçlüğli ise daha 
bugünkü imla kararlaştığı gün
denberi biliyorduk. Lakin lisanın 
tekAınUln gittikçe böyle kelime
leri de ya Türk ahengioe uymaya 
yahut lisandan çıkmaya mahkum 
bulundurduğuna inandığımız için 
bu müstesna Ye nadir kelimele
rin imlisına çare aramağı lüzum
suz, hatta faydasız görmü9ttik. 
Daha fazlası da var. Eğer bu 
Tilrk ahenk ve şivesine uymayan 
l<elimeleri bugünkü söylenişile 

tam yazaraak ilerde değişmeleri
ni, TOrkçeleımelerioi güçleştir
mek ihtimali de vardır. işte bun
ları dilıOndütilmüz içindir ki 

yalnız mana veya ses iltibaaları
nı bir itaretJe göstermeği tercih 
etmiftik. Şimdi yapılmasında 
bahsedilen tadilAt bir çok 

. uzatmaları çift sedalı harfle gös
termek Ye inceltme iıaretlerini 
yalnız inceltiJen sedasız harften 
sonraki ıedalı harfe değil, evvel 
gelene de koymak yolunda oldu· 
ğunu işıtiyoruz. Bunlardan bi
rincisi fazla bir killfettir, ve 

dili tamam bilmiyenlere gene 
yanlış bir telaffuz telkin edilebi
lir. Mesela istitaat keiimesindeki 
iki (a) okunuşunu bir yabancı hü· 
ttın uzatmalarda taklit edebile
cek. Bilfarz daya kelimesi uzat
ma9t çift sedalı ile gösterilerek 
"daava,, şeklinde yazılırsa bir 
çokları bunu da "a a,, diye o
kuyacaklar. Jkincisine gelince bu 
da ablak Ye intikal gibi kelime
leri okumakta bütün blltün 
şaıkınlık Yerebilir. 

Bence en hafif ve en makul 
olabilen tadil sedah harfle biten 
fakat sonu vurgulu olan kelime
lerin sonunda ve bazı uzatma
larda "ğ,, yi kullanmaktır. 

Fakat böyle bir tadilin de şim
diki halde zamanı ya geçmiş ya
hut daha gelmemiştir. 

Unutmamalıd11 ki bu gibi ta
dillerin sık ınk olması balkın 
imliya imanını sarsar. Bana ba-

brası pek kıymetli olan 1928 inkı· 
libıaın ilk günlerini hatırlarsak 
halkın o zaman daha hiç bir ta
dile tabi tutuııayan yazıya na
sıl cotkun bir havcsle atıldığı da 
derhal hatıra gelir. 

Halbuki gene halkın ihtiyaç
larından doğan ve ancak kolay
lqt111cı bazı tedbirlerden ibaret 
bulunan tadiller bile bu ilk ha
veai adeta kırmııtır. 

_, 

rine devanı edivorlar ., 
Ankara, 7 (A.A) - Vergiler 

tetkik komiyonu mesaisine de 
-.am etmel<tedir. Komisyon, mu .. 
sakkafat ve arazi vergileri üze
rinde~i tetkikatmı ikmal etmek 
üzeredir. Bu tetkikatın ikmalini 
müteakip, kazanç vergisi kanunu 
tetkikatına başlanacaktır. 

Ziraat Hankası 
Umumi müdür başvekile 

izahat verdiler 
Ankara, 7 - Ziraat Bankası 

ınecliıi idare reisi Cevdet Nusu
hi beyle umumi oıüdür Şükrü 
ve idare meclisinden iki aza Baı· 1 
vekili ziyaret ederek bankanın 
heyeti umumiye kararile vaziyet 
hakkında izahat vermişlerdir. 

Avrupaya gönderilecek 
talebeler 

Buradaki mevsuk malümata 
nazaran dayinler, Fransa, logil
tere, Almanya hükumetlerinin 
siyaai müdahalelerini talep et
mişler ve ret cevabı almışlardır. 

Dayinler vekiJJerinin buraya 
gelmelerine intizar edilmektedir. 
Burada tarafeyni uyuşturacak 

bazı formüllerin bulunacağı söy
leniyor 

Bir Alman grubu 
Nafiaya müracaat etti 

Ankara, 7 - Bir Alman gru-
bu Nafia veklletine 50 milyonu 
şimendüfer, 50 milyonu nafia iş· 
lerln~ ait olmak üzere 100 mil
yon liralık bir teklifte bulunmuş-
tur. 

Bu teklife göre nafia inşaatı 
hükumetin mürakabeıi altında 

ve Türk müteahhitler oıarifetile 
grup tarafından yapılacaktır . 
Grup ilk 5 senede hiç para al
mıyacak, müteakip 5 senede pa
rası tediye edilecektir. Nafia ve
kaleti bu teklifi tetkike başla
mıştır. 

Trapzon Maarif emini 
Anl<ara, 7 (Telefon)-Trapzon 

maarif eminliğine nkalet ıicil 
oıüdürü Rasim bey . tayin edil
miştir. 

Vakıt, okuyucularının dert ortağıdır 

" Tı aktörlerim atıl bir haldedir ,, 
Ne bedeli veriliyor. ne de gaz ve mazot veriliyor 

------ -
Bundan bir kaç sene evvel 

hükümetin teşvikinden cesaret 
alarak Bandırmadaki çiftliğimi 
fenni vesaitle işletmek üzere ben 
de bir çokları gibi traktör al
mıştım. Filhakika hnkumet çitçi
ye karıı yaptıiı teıvikin tesirini 
görünce traktörler için lAzım o-

lan gaz, mazot Ye benzini bir 
müddet maliyet fiatı üzerine 
verdi. Fakat çok yerinde olan 
bu yardım uzun sürmedi ve 
traktörlerimiz itıl kaldı. • 

Bundan bir ay evel her taraf
ta olduğu gibi Bandırmada te
ıekkiil eden komisyonda zürram 

elindeki traktörlere kıymet tak
dir etti, hOkumetio bir ay zar
fında bedelini verip alacağını 

Japon prensi 
Ankaar, 7 -Japon imparato

runun kardcıi 10 kinunusanide 
ıehrimize gelecek ve Gazi Hı. 
nin misafiri olarak bir müddet 
burada kalacaktır. Siyasi mahafil, 
bu ziyarete ehemmiyet vermek
tedir. 

Fazlı B. 

1 d ·1 · o"ki11 söy e i ve arazı erıoi at, 
Ye manda ile sürmeleri için zili" 
radan teahhüt senedi aldı. UkİO 
komisyonun faaliyetini bitirdiği 
bir ayı geçtiği halde ne trakt3r· 
lerimizin bedelleri verildi ve pe" 

de atıl bir halde duran traktör 

!erimizi işletmek için gaz, mazot 
veya benzin verildi. · 

Binaenaleyh ya traktörlerirniıl 
faaliyete getirecek vesaitin, er 
vclce olduğu gibi, maliyet fiatl 
Ozerinden verilmesini Yeyahut ti 
at, öküz ve manda almak Uzer'• 
bedeUerinin verilmesini tenıiO 
buyurmalarını büyilklerimiıdell 
istirhama cüret ediyorum. 

Beyoğlunda Tozkoparanda Neşet P-1 
ıpartımanı 22 numarada Albert ~ 

Beıed~ed~ 

--. Turizm tubeai 

Belediye iktısat müdürlOidll1 

merbut olmak Uzere yeniden tef' 
kil olunan turiım ve mDıtahdt' 
min ıubelerinin kadrolan ikaaJ1 

ve tasdik edilmiştir. Turizm şıı· 

besine müsabaka ile memur ahır' 

Ankara, 7 (Telefon) - Istanbul vali mııtır. 

Vekalet sicil müdürlüğüne An
kara kız lisesi müdürü Cafer, 
kıı lisesi müdürlüğüne Ağaoğlu 

. . muavini Fazlı Beyin Elaziz valiliğine ffAk• ) k 

Ankara, 7 (Telefon) - Muh
telif ilim ve !Bn'at tubelerinde 
tahsillerini ikmak etmek ilzere 
ecnebi memleketlere gönderile
cek talebeler için Maarif veka
leti tarafından yapılan müsaba
kada 33 efendi kaz.anmıştır. Bun
lardan dördü tarih ve coğrafya, 

ikisi riyaıiyat, ikisi fizik kimya ye 
ikisi tedris usullerini tahsil için 
Maarif vekAleti tarafından gön
derilmektedir. lktısat vekaleti 
hesabına dört ve Adliye vcklleti 
hesabına da bir efendi tahsile 
gitme1 cted ir. 

Ahmet bcyın kızı mualhm Tezer tayin edileceği hakkında burada mallı- <.1 ım er anunu 
hanımın tayin edilmesi mukarrerdir. mat yoktur. Valiniz Muhittin Beyin Ankara, 7 (Telefon) - Medls yttf' 

Hamillerle itilaf ? ise bir meb'uslufa namzet gösterilmesi hakimler ve tebabet kanunları tadlli' 
~~~. Q t; iAOii C: 

Şimdi aradan iki sene geçtik
ten sonra yeniden tadile kalk
mak millet mekteplerinin zaten 
umulduğu kadar çıkmayan seme
relerini de azaltmak tehlikesini 
gösterir. Bunun için fikrimce 
imlada tadilit yapılmasında fay
da yoldur. 

Lisanın yeni inkılAp ıafhasm
dan sonra alacağı yeni şekil iyi· 
ce tebellür ettikten ıonra ihtiyaç 
görülürse böyle bir şey düşünü
lebilir. 

Mühim tadilat -Dil encün1eni imla kaide-
lerinde değişiklik yaptı 
Diğer taraftan dün gece Ankara 

muhabirimizden şu haberi aldık: 
Ankara, 7 ('felefon) - Dil Encüme

ni mühim içtimalarına başlamıştır. 
Taslak halindeki gramer tesbit edil
mektedir. 

Encümen bugün imla kaideleri üze
rinde mühim tadilat yapıldı. 'l'adiJ:it 
teknik noktalara inhisar etmektedir. 

Ankara, 7 (Politika) - Hüku- kuvvetle muhtemeldir. nı giSrUşecektir. 
metimizin hamillerin •on protes- Alman sermayedarları ' ,,11 
tosu~~ verdiği .. cev~ba hamiUer Ankara, 7 (Telefon) - YHz milyon Ka.zanO'ak ic;.I' 
mechsmden henuz bır cevap gel- sermayeli Alman heyetinin teklifleri 1 •J A d 1 
memittir. Hül<umetimizin mevcut Nafıada tetkik ediliyor. • ilk fart 1 80 lf 
vaziyeti maliye karıısında bütçe· : J11 
ye daha fazla bir yükün tahmil Bira tabrikası 1 11.tnsız kazancı artırma,_ ! 

b h ·ıı ı· . .. . d s· .. tt . )fllreai% uçmıva "''',.. 
edilemeyeceği hakkındaki ceva- JllVafmak~ havadlı ta 1 

IOJD 31Dl er meC ISl uzerın e Jr grup muracaa a • -L glb4cf:fı 
lehimize bir tesir yaptığı ve ve- bulundu man. 1' r 
rilecek cevabın bir sureti halle Ticaretinizde , ..... .'am.sci' ' Istanbulda bir bira fabrikası aç- ffak l ak :..a.: ___ ,... dogv ru bir adım olabileceği kuv- muva Om .. ..,yo~ 
vetle ümit edilmektedir. mak üzere bir grup MaJiye Vekaletine • gazete illnına ehemmiyet 'ftl' • 

Burada, hükumetimizin Os- müracaat ederek müsaade istemiş, mü riniz : Gazete ilim lllalar'r 
manlı Bankasına hamiller hesa- teaddit bira fabrikaları açılmasına ka- en kolayı, en ucum, m te 
bma tevdi ettiği plramn alınma- nuni hiç hir mani olmadığından teb1if ıirliıidir. 
11 üzerine bu paranın geri alma- esas itibariJe muvafık görülecek milski· ftte ilin tarifemlzı 
cağı hakkında bir şayia deveran rat idaresinin fikri sorulmuştur. So yıfada Sabrı ıc... 12 ~ 
etmektedir. Temas ettiğim resmi inhisar idaresi verdiği cevapta yeni 5u~: " • • • 95 
mahafil böyle bir şeyin mevzu fabrikanın birayı daha fenni va.sı· 4 .. • .. • «> " 
bahsolmadığını söyleme~tedir. ta ile yeni usu11erle daha ucuza İl 2 • • • • = 
ı ki yun an torpıtosu maledebilec:eği gibi ucuz asit karbonik 1 1 • • • • J(t 
Atina, (Hususi) - Yunan hü- temin edebileceği için muvafık olduğu. 1. Reımt llanlar, 10nuncu aa~ada 10 

kiimeti Italyan tezgahlarına, el- nu bildirmiştir. Fabrika bundan başka ilin ~e~urumuz . SDe ':: 
yevm inşa edilenlere benzer fukara için gıda kuvveti çok fazla bir dal~ .b~r ıbl~n tekit 1 '!0 1.-

.. · · d h . " · . retı ıçın ızmet e meıe .... olmak uzere ıkı destroyer a a nen çorbalık ucuz vıtamın,, çıkaracak d 
sipal"iş etmiştir. 

zır ır. 
br. UllHllllllUllllllllUHlllllWll 

;;;;.;rlı-;.örünen ta~ayyübile Kos mıyac~ğı _tahmin olunma~adır. . Halil Efendi ~evam. etti: I 
ka kahvehanesindekı taassup par- Aşagıkı mahalleden Hald Efendı - Hep bu ggavur fılezofu~ ,., 
tisinin ayranı kabardı. Serbest fi- bir ggün bu mühim haberle kahve· nahını çekiyoruz ... Nefesi yed• -" 
kirliler aleyhine artık son perdeler- ye gelir. Halil Efendi mülga babı· halleyi berbat ediyor ... 

,, d_en atıp tutuyorlar, .. veli.yetini teb ~~tihat hademeli!inde~ mütek~· Dudaklardan bir sıraya: 
• • iZ l/ı cılen hoca Sadığı goklere çıkarı- ıttır. Sarıkhlara hurmetı favkala- _ Neuzübillahlar •... _ .. _,. _ ~ 1 yorlardı. dedir. Hoca Sadığın bir elini hıra· 

0 
.. k.'ld"' F"l f I bine~ 

1 ~~ B. d b' 1 l h' k .. k" . .. ş h. IA k o u u... ı ezo a ey -~ Y • H"" • Ralımi -~ ~@? ır en ıre mutaassıp ar e ıne ıp ote ını oper. e ıs am apısı- b d d"k d d .ı-~ 
azan. uaeyın - ·- ~~ _ . k' d . "h d'I ..... d . pacak u e ı o u an c1-"' 

zuhura gelen diğer hır va a a ışe nın tekrarı ya e ı ecegıne aır on h . 
1 

ho S d '"'ın dU Y, 

Fakat birden bire Bekir Efendi - Cehennemde birleştiler .. Bir başka renk verdi. Bu hadise evvel- dan işaretler bekler.. mi a kuzuzlıykelt e eda .... a ıg dı· ~ 
.. · h f 1 Al · d fak. k. d d. l d l l h.b l" Y ·· ·· t d kukul t · arı a arına ogru uza görünmez oldu. Dört gun geçtı. a ta evve a emı mana a ıre ı e ı <o u arı tuz ayıp ı er ı- az gunu sır ın a e eıı . .. ..

1 
.. ..

1 
d • 

b 1 IA ld z k · ·ı ·· ı·· ·ı d" d. b. k b ki d I reıı ıuzu e suzu e sor u. Bir hafta oldu. Günler onu u du. ma um o A ~· anm . avı ı e soy u- yerek macerayı çeşnı en ır ı. ır sa o, aca arın a şa varımıı . bıı'1f '! 
1 Bekirden nitan yok... yorum. ~kı~ zanızaıft4: de vardı~. Bu seferki dedikodu aşagıki ma· bir pantalon, ayaklarında ağır - K~r~aş. H~lıl ne 0 k rı,.-ı> 

Mutaaaaıplardan biri adeta ke· • - Bıze hır ıey tepşır etmedı- halleden koptu. Vak'a şu idi: File- lapçın kundura başında güneıliği - Dınsızlık, ımansızh ' ,.r-1•"' 
. . b . . h.. nız.... f ""l Ç 1 b. it .h il d ·ı . k. . k b suzluk hayasızlık.. ZaınP rametını ta rık eder hır urmet• • . . zo un og u e e ı a ma a e en yana çevrı mış ara ıyemıı a a ' .Jı?··· 

kirlıkla hoca Sadıka yaklatarak . - İhbarı manevmın _alemı ha· kocalı genç bir kadınla gayri meı- bir kasket .. Fikir ve kıyafetçe ge- orospuluk ... Başka ne olac }ıJ., g' 
sordu: kıkatte s~butunu bekledım .. Daha ru münasebette bulunuyormuş .. çen asrın bayatlamışlarından bir - Görüyorsunuz ya Alla df°! 

• da çok soylenecekler varsa da bu G k I ki d essiz muhte· adam zebi üzerimizden eksik olıı> ' ~~ - Hazret ne dersın bu uzun ga . 1 h ece aran 1 ar a s ' ·· . detl r, 
bub t ? emırde ketum 0 mayı ayırlı bulu- riz hırsız adımlarile eve girip çık- Kahve halkile merhabalaştık- Kıyafetçe Halil Efendı 1" 

y H e e S d k d • b · akv h yorum.. tığı çok kimseler tarafından gö· tan sonra bir az eğinli ye çalan di· farkı olmıyan bir ihtiyar yaıı• 
l ·ı olcal . ~ 1 ~rıln -~~ t .. k a .. ~- Hacı Sadık böyle karışık söz- rülmü• Kadının kocası Ali Sena- lile ağzını açtı: na içini çekerek: 

0
11 

ı e e erını ve goz erıuı go yuzu· . p b ır·· r 
k Jd k • lerle ya vat yavaş hır eygam er ver Efendi mahallede çok ciddi - Duydunuz mu kardeşler müs - Günden güne bet bete ~ 

ne a ırara . d. h 1· . ak ·b·d· . h•1'-
. .. . naınze ı a mı t ımyor gı 1 1

•• ve namuskar tanınmış mert bir lüman mahallesinde neler oluyor?. yoruz.. Rabbim encaminı 
- Allah büyuktilr... 14 d d .. B ı ·· · k 

Sö 1 · · b d b"'lk""t - - a am ır. Maceraya agah olursa u sua uzerıne mutaassıp u- leye .•• 
- y e pırım u a e u u - f d . b" .. . l d "k" . . d v b k l ki f 1·k·11· pün J.aDID& gitti mi? Kimyager Bekir E en inın ır mucrım er en ı ısını e ıag ıra - a ar o tarA a m • m .• (Bitıııedi) 

.. 

' 
' 
' 
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Çanakka.Je Abidesini Bütün Memleket Birden i)ikmel1dir ! 
[ Kanunların tadili 

Kanunları tadil koınis
vonları 

Ankaruıaıcı mıai ıon 
saf hasında dır 

Ankarada bazı kanunları ta
tliJ ile mqgul olan komiıyonlarm 
faaliyeti aon safhasındadır. 

Ceza usulünde, teferruata te
lllaa eden ve müşkUlib mucip 
olan cihetler tadil ve ıslah olu
.._caktar. Komisyon, lihiyasmı 
hazırlamıfbr. Layiha, Adliye ve
ltilioin huzuru ile bir daha tetkik 
edilecektir. 

Ceza kanunu henüz tetkikte 
olnıakla beraber bu huıusta
ki mesai de çabuk bitirilecektir. 
~ra ve iflls tetkikata, bi' m t i • 

Hukuk usulünün tetkiki de son
larındadır. Şimdiye kadar dok
.. n madde tadil edilmiştir. 

Bütnn komisyonların iti bitince, 
•ikilin riyasetinde umumi bir 
içtima aktedilecektir. Diğer ta
raftan buglinkU kanuni mevzu
ata uygun yeni bir mehakim 
teıkilltı kanununun hazırlanacağı 
da a6ylenilmektedir. 

IÇanakka!e abidesi 
Yalnız le\enbuı deOil, bütün 

w.em'eket tarefından 

yapılmalıdır I 
Jstanbul meb'usları yakında mecJi-ı 

se bir takrir Yereceklcrdir. Bu takrir
de Çanakkalede yapılması dü~ünülen 
abidenin bir Jstanbu1 işi olmayıp mem-

' 

Mevkuf gazeteciler f ._ __ _..;:;;, __ _ 
lzmitte 

"Yarın,, ~llhıp ve ba~mu~ 
harrlri ile me$•ııı müd-/Jr-/J 

hakkındaki tahkikat 
d~vam edı vor 

leket m~sele~i olduğunu ~Ö):Ji?·e~~kJer lzmit Yalisi Eşref B. aleyhin-
ve bu abıdenın şan ve şerefımızı yuksel- deki necriyatınd d ı y 

k k 'ld · · · but·· .d . ,. an o ayı arın tcc:e ~ 1 e ınşası ıçın un 1 areı gazetesi aleyhine aç la d v . ı . b' Jik 'd t ı n a anın hususıye erın ırer sene varı n · .. l t•kl'k t bk"k 1 · .. . . mua an ı ı ce a ı atma zmıt· 
tarından yuzde yanm veya hın- t d d'I ._t d' T hk' 

. b h h . . . . b' k e evam e ı me" • ır. a ı-nın u ususa ta sısı ıçın ır anun . . 
JmbuHinü tek1if edeceklerdir. kat, ıatıcvap safhasındadır. 

Vilayette 

Bir müdür ve rki mümeyiz 
m•hkemeye ver11diler 

• Y ann• gazetesine vaJi hak
kında ihbaratta bulunduğu mev-
zu_ bahsolan Mahir Ef. , kefa
letle serbest bırakılmıştır. Arif 
Oruç ve mes'ul müdür Süley
man Tevfik B. ter de kef aletJ~ 
tahliye talebinde bulunmu§lardır. 

Geçen sene lzmitte bazı tah
kikatta bulunan Maarif müfetliti 
Şemsettin B. in tahkikatı ile ala
kadar neşriyattan dolayı lzmit 
Maarif idaresi de "Yarın,, ı da
va etmiştir. 

Vilayet muhasebe milmeyizi 
Raşit, muhasebe miidürll Hamdi 
mümeyiz Galip beylere evve!ce 
işten el çektirilmitti. Diln gelen 
bir emirle Uç zatın tahta muha
kemeye ahnmalan bildirilmiştir • 
Raşit B. sahte senet yaparak 
zimmetine para geçirmekten, 
Hamdi ve Galip beyler de bu 
meselede ihmal ve terahilerinden 

Süleyman Tevfik 8. , «Sizin 
için,. ismindeki bir mecmuanm 

dolayı mah~cmeye verilmektedir. da mes'ul müdürü bulunuyordu. 

BaJkan ınuhacıd~ri 
Vilayet, Süleyman Tevfik 8. 
mevkuf bulunduğundan, bu mec-

Dahiliye ve~ileti Balkan mem· muanın da yeni bir mes'ul mü· 
J:arkada leketlerinden memleketimize gel- dür g6aterilmeden çıkamıyacağı· 

Fırkada toplanma ar mekte otan qıuhacirlerin her gün nı bildirmittir. 
biraz daha çoialmalcta olduiunu Takrir verllmedı 

Dan de Hişar ve Beykoz- nazarı itibare alarak bu 111uha- Bir akıam refikimiz Yarın ve 
lular toplandı cirler yerleıtirilirken mübadillere lnkılip cazeteleri araaıada mev• 

Türk - ita van 
Mahkemesi, itlerini • !'di. 
On karar daha bildirdıkten 
sonra, faaliyetine nihayet 

verecek 
Türk • Jralyan mahkemesi, elindeki 

biıtiın davaları bitirmiş, mu:ıme14tını tas
fiye} e başlamıştır. 

Son mu hakeme celselerinde on 
dava hakkındaki karar ar bildirildikten 
sonra, mah kemenin fanli\·cti bilfiil bitmiş 
olacaktır. 

Türk • ltal)&n m hkemesinde tara
feyn tebealannın nçuğı davalarJn adedi. 
altmış dörttür. Bunlardan bir kısmı bu 
mahkemede neticelenmiş, bir kısmı ade
mi salı'lhlyet kararile kısmen ltalynn, kıs
men Türk mahkemelerine intikal etmiş
tir. Mahkemenin lehimize olar:ık intaç 
ettiği davalar mühim bir ) ekt.\n tutmak
tadır. Bildireceği son on karar arasında 
Abdülhamit varislerinin davalanna alt ka
rar da vardır. 

Pivauda · 

Zeytin nıahsulü 
Bu sene zeylin mahsulünün 

İ§İenmesine yakında başlanacaktır. 
Alınan malumata göre cihan 

zeytin rekoltesi geçen seneden 
az tahmin edilmektedir. 
ltalyada Trinste konsolosluğu

muz tarafından cihan zeytinyağı 
rekoltesi hakkmda lzmir ticaret 
odasına 'gönderilen bir rapora 
nazaran 929-230 senesi dünya 
rekoltesi 1, 136,000,000 kilodur. 

lıpanya rekoltesi 620 
milyon, ltaJya 283 milyon 
Yunanistan 73, Asiya 17, Cezair 
23 Tunus 63 milyon kilodur. 

929 da ltalyamn zeytin tanesi 
istihsalAtı 1,729,000,000 kilo idi. 

Buğday fiatları 

1 1 Sahipsiz e9ya f 
Gün1rükte ~atalığa 

çıkacak 

Fiatın tüocır ter•fınden kı-
1 rılmam•aı iqin aetıt pereken

de ol•o•k 
Gümrüklerde sahips:z birilcea 

eşyaların miktarını tesbit eden 
komiıyon mesaisini ilerletmiıtir. 

Son olarak onbet güne kadar 
Sirkeci tali gümrüğile lstanhul 
paket, Galata ithalltt merkezleri 
mıntakalarmdaki sahipsiz eşyı
ları bildireceklerdir. 

Bundan sonra etyalar sablıja 
çıkarılacak tüccarların bir aendi
ka teıkil ederek fiatleri kırma· 
ması için satış perakende yapı
lacaktır. 

Ticaret odasunda 

Gazi Hz. ne verilecek 
rapor 

Gazi Hz. lerinc verilecek lk
tısadi raporun tetkik ve ihza
rına dün de ticaret odasında de-
Yam edilmiş, oda mecliai bunun 
için dUn sabah toplanerak dlrt 
saat süren bir içtima aktetmiftlr. 

Dfinkü içtimada bilbaua G&m
rlik, Liman i9lerile ticaret am11-
ru, münakasalar, iatati.tfklerin 
noksanlığı konuıulmuı ve kazanç 
müsakkafat gibi verperia tU
fifi teıbıt edilmi9tir. 

Meclis bu sabah tekrar top
lanarak tetkikahna devam ede
cektir. 

Sigortıler komisyonunun 
i9tlmıı 

Halk hrkasının Hisar ve Bey- tatbik edildiii gibi hareket edil- eat olan mOnakaşa ve ihtilAf do
koz kaza ve nahiye reiıleri dün mesine karar vermittir. Jayısile Matbuat cemiyeti men· 
farka meıkezinde toplanmıılardır. Bundan ıonra gelen muhacir· suplarının cenıiyete bir takrir 
~ B. içtimaa riyaset etmiı ve ler iklimi terkettikleri yerin ikli· verdiklerini, idare heyetinin bu 
'-iden yapılacak teşkilat bak- mine benziyen viliyetlerimizde takriri haysiyet divanına havale 
~da uzwı uzadıya gorüşülmüş- iskan edileceklerdir. ettiğini bildiriyor ve haysiyet diva-

.:r~- ~- .,,_r-ıauırr"j~"":""--------------+--....... - ........... ,.. .......... llli il& .. 

Şehrimize gelen haberlere sı5-
re cihan buğday piyasasındaki 
~uk bk •& •fif&emif ve 
fiatfar ybkse1meğe baılamışhr. 

Ticaret odası sigortalar k ... 
. misyonunu bugOn fevka1'de 

bir içtimaa davet etmiftir. 1(.., 
nuıulacak meseleler giEli tutu( .. 
maktadır. 

hce Bqiktaıa giderek orada da Dahiliye Vekili ve ediyordu. Yaptığımız tabki-
telJMsJ•rda bulunmuıtur. Birkaç Dahiliye vekili Şükrü Kaya B. kata göre cemiyete böyle bir 
lll~ae kadar ocaklarda intihabata dün vilayete gelerek vali Muhid- takrir verilmiş değildir. Yalnız 

ı k idare heyeti içtimaında azadan ....._ .-•na_ca br. din beyle görütmDttilr. 
._____ --------------·------- biri bayle bir teklifte bulunmuş-

L • k ) b 1 tur. Haysiyet divanı azalan da 
1 maç arı aş ıyor içtimaa davet edilmemişlerdir. 

Diter taraftan lnkılip sahibi 
Ô - Ü d k ---.d Ali Naci 8. in cemiyete dahil ol· num z e i cuma an itibaren heyecanlı duğu halde Arif Oruç B. in ce-

ik; apor haftası ya11yacatız miyete intisap etmem.it olmuı 
Yeni futbol nazan itibara alınarak iki tarafı 

~Yeti dlbı aa~ ~ cemiyet azası olmıyan bir ihti-
t1tı .. 1- lafa m6dahale etmeğe Matbuat 

"- mıntaka ı b '- cemiyetinin sa A iyeti olup olma-• trkezinde ilk d • d k 
JM:_ ıgı a mOna aıaya değer bir ma· .. ,=.....mı aktede· hiyette g6rOlmektedir. 
: futbol lik 
tL!1•nnın fib
~O tanzim 
'iti. Bu suretle 
-,..,danberi mu-
--.ı kalan la-
"-buı sporu 

;:-•den canla- Ddn topl1111an Jııtbol heyeti 
~or. Yeni heyet eneli eski lqıyor. ikinci hafta yani 19 ki
~ etin geçen sene verdifi ka- nunnevvel cuma Galatasaray ile 
'alta lbucibince birinci kllme- F enerbahçe... Yal nız latan bul 
!Pot •onunculan olan latanbul sporcularını değil belki b6tnn 
i~. ve Beykoz takımlarımn Tllrkiyeyi alikadar eden bu maç
İfcit. 1 kOmeye indirildiğini ve Jann böyle ilk haftalarda yapıl
" el kOme birincileri Anadolu muile hakikaten aylarca muat
~ SOJeym•niye takımlarının tal kalan latanbul sporu b8tGn 
lıiJd1r i . kOmcyc terfi ettiklerini şaşaasile baıhyor demektir. 
~dı. . Gayri nizami olan bu Fikstür t6yle batlıyor: 
~ . ~ bır çok kulüp murahhas- 12 Kanunuevvel cuma: 
~ •tiraz etti. Fakat neticede Galatasaray· Betiktq, Fenar-
·~ ısrar edildi. bahçe - Vefa. 

~hdan sonra kur'a ile ilk iki 19 Kinunuevvel cuma: 
~ Yapılacak maçlar tayin Galatasaray - F enerbahçe, A-
lt.a Tesadüfe bakın ki çeki- nadolu • Snleymaniye. 
tııa.... le._,, a ile ilk maçların Gala- Diğer haftalann maçları bili-
...,~, B 'kt ~ b b hare tayin edilecektir. 
"• : · qı aı, enar 8 çe, lstanbul mıntakası merkezinden: 
~ rıbı t:n kuvyetli takımlar Mıntaka nıerkezimiz heyeti 
'"da olacağı anlaşıldı. ilk salı günü saat 18 de toplanaca· 
"-' >'•ni 12 kanunuevvel cuma ğından azayı kiramın Emin6nll 
f'-.., Galatasaray Betiktaşla, Rıhtım hanı (No. 8) i tetrif et

balıçe de Vefa ile karıı- meJeri. 

Sanayi birliiiad4:.:.., 

Etiket meselesi 
Sanayi birlilinde don fabrika

törler toplanarak yerli mallara 
etiket konulup konulmaması hak
kında görOımiiflerdir. 

içtima çok hararetli olmUf, bir 
takım Aza ecoebi mamulatından 
te&ik için yerli emtiaya etiket 
konmasmın zaruri olduğunu say-
lemifJer, bir kısmı da bunun bir 
çok mUtkOlita yol açacağını 
iddia etmitlerdir. 

Neticede ıimdilik bu tqeb .. 
bOaten sarfı nazar edilmit ve 
etiket konulması muvafık g6rOl
memittir. 

Telef on tesisatı 
Telefon ıirketine lstanbulda 

otomatik telefon teaisabnı bitir
mesi için verilen mühlet Hazi
randa bitecektir. Şirket ıimdiden 
makineleri getirtmektedir. 

Ilkbahara doğru yeni maki
nelerle eskileri deği9tirilecektir. 

Poatada 

İrana Koli 
Bu ayın birinden itibaren ıeh

rimiıden lrana Koli Postal kabul 
edilmeğe baılanmıştır. Ücretlere 
ait tarife merkezlere tamim 
edilmiflir. 

Belçika ve F ransadaki feye
zanlar mahsulü çUrütmüş Arjan· 
tin buğdayı da tahminden çok 
az olmuttur. Diğer taraftan Rus 
limanlarından gelen vapurcularm 

söylediğine göre de Rualann 
buğday istoku tOğendiğinden 
•apurlar bot d6nmeğe mecbtar 
kalmışlardır. 

,. Tasarruf haftası· başlıyor 
Bu cuma gününden sonra bir hafta tasarrufa 

dair konferanslar verilecek, yerli mallar 
teşhir edilecek 

Bu cuma gününden itibaren 
başlıyacak olan tasarruf haftası 
proğramını tesbit eden komisyon 
dnn ticaret odasında toplanmış
tır. Halkı tasarruf yoluna çevir
mek için komisyonca 50 bin afiş 
bastmlmış 30 bini viliyetlere 
g6nderilmittir. 

Milli iktııat cemiyetinin umde
leri ve İrfatları gUzel olan bu 
ilAnlar ıehrin en kalabalık yer· 
lerine asılacak ayrıca sinemalar
da da filimler gösterilecektir. 

Cuma gUnU saat 14 de kadın 
ve erkek hatipler tarafından Ga
tata1aray liıuile Darillfünun sa
lonlannda tasarruf konferansları 
verilecek yerli mallan teşhir edi
lecektir. 

Haftanın devamı müddetince
de her gece Iatanbul radyosun
da hitabeler irat edilecektir. Bu 
meyanda muallim Kizırp Nami, 
Selim Sırn, Burhanettin ticaret 
borsası umumi kitibi Nizamettin 
müderris Ferit, Münür ve mek
tebi mülkiye müdürü Şükrli B. -
ler radyoda sayliyeceklerdir. 

Aynca Maarif vekili Esat B. 
de tasarrufun genç nesilJerde de 
uyandırılması için bütün mektep· 
!erimizde tasarruf ve yerli mal
lar meselesini muhtelif cephe
lerden talebeye anlatmak için 
konferanalar verilecek milli ta-

sarruf cemiyetinin o haftaya mah· 
sus olmak tızere çıkaracağı 0 Ta
sarruf nedir?.,, N'.çin yerli mala 
kullanmalıyız? kitaptan meccaaea 
talebeye dağıtılacaktır. 

Bundan maada talebe aruın· 
da tahrir mOsabakalan yapıla· 
cak bunlar Ankarada talim ye 
terbiye heyetine gönderilecektir. 

Millet mekteplerinde de bu 
mevzu etrafında irıatlar icra edi
lecektir. 

• • • 
Türkocajtı 

Tasarruf haftasına iftirak 
edecek 

lstanbul Türk Ocağı bu sene on 
iki birinci kfmun tarihinde yapılacak 
olan miJlf tasarruf haftasına ftSİ 
miktarda iştirak etmeğe karar ftrmi~ 
tir. Halkı yerU mallara tepik ~ 
ocak salonunda bir hafta müddetle • ._ 
rasim yapılacaktır. Müderrta Ayni 
zade Hasan Tahsin; müderris Ztilatil 
Beylerle Nazmi Nuri B. tarafından 
bu mevzu üzerinde konferanslar veri
lecektir. Her konferanstan sonra hal
ka meccanen sinema gösterilecektir. 
Ayni zamanda ocağın bir 88lon11 yeril 
maJJarına tahsis edilecek ve lfy&lar 
ha1ka gösterilecektir. Eşya&lllı &epir 
etmek istiyen tücarlann ocağa mUra
cantleıi rica olunur. 

Yerli eşyanın nasıl yapıldıfını sls
tercn filimleri veya projekaiyonlan • 
lan türcarlar ocnk sinemasında giılfe. 
rilmek üzeı·e göndermeleri rica ... 
nur. 
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seyahat intibaları Yıl başı gecesinde 
Rus hikayesi 

YAZAN : Ömer RıziJ - 83 -

{Üıt tarafı 1 incı saylada) 

tevlit edeceği malum olmadığına 

•• Bu kadını hurma ağacına bağlayınız! 
göre - yarın nereye varacağı •Çehof,.dan Naklf'den: ~asan Şükrü 

tabii malum değildir. Bu noktai Dünkü kısmın hül6sası Sefil odanın gizli bir köşesinde 
nazat'dan Italya hükumeti son [l\loskovada bir kunduracı y:ınındn isli lambanın akislerini taşıyan bu 
seneye ait hesabı kat'i neticesin- çırak olan "Varka,, yıl başı gecesinde pencereler sanki onun hayatının ayna 
de meydana çıkan bütçe açığı köyündel\i biıyük babasına bir mektup sı idi .. Orada köyünü, eski mes'ut ha. 
ehemmiyetsiz de olsa yarınki ib- yazıyor~ Ve ustasının, kalfalannın onu yatını görüyordu.. Büyük babasının 
timalleri düşünerek şimdilik ted- mütem:ı diyen döğdilklcrini eza ve cefa ''Yıl başı,, ağacı tedarik etmek için 

cctiklerini söyliyerek açlıkt3n ve soğuk· torunu ile beraber ormana giderken 
birlere müracaat etmeğe lüzum t ın şikAyct tdiyor .. za,·alh yavrucuk yıl tahayyül ediyordu .. Onlar ne unutul-
görmüştür. başı gecesinde kendisini bu scfalecten maz hatıralardı ... O günleri bir dalın 

Bununla beraber eski ve yeni kurtarması için büyük bablsına yah·an- görebilecek miydi... Ne mümkün? .. 
dünyanın her tarafında hüküm yor .. Ve büyüdüğü zaman çalışıp çabala· lkisi de e\•den çıkarlar, buz tutmuş top 
süren umumi cihan buhranı ltal- yıp hayannı kazanacağına ve hayatının raklan çatırdatarak ormana giderler· 
yada da şiddetli tesirlerini yap- son senelerinde ona yardım edeceğine dl .. "Yıl başı çamı,, nı kestikten sonra 
maktadır. Ve esasen ltalya büt- söz veriyor--] büyük baba piposunu içerdi .. Enfiye
çesinde varidat tenakusun.:lan te· Moskorn çok büyük bir memleket sinden de hiç vazgeçmezdi. Rüçük çam 

büyük baba ... l\luhte~m evler, kibaı ağaçları beyaz hir buz tabakasile örtii· 
vellüt eden açığın asıl sebebi ı ·· h k t · d insanlarla dolu .. Hepsinin birçok ara- u are ·e sız uruyor. Az ötede küçük 
iktısadi cihan buhranının ltalya· b 

1 1 
. 

1 
. Ç ki b bir kanat gürültiisü ile karlar üzerin· 

d w k . . l l k a an, >eygır crı var.. ocu · an e· d b. h d .. a yaptıgı a sı tesır i e a a a- . . . . e ır ışırtı uyuluyor. Buyük baba 
dar bulunmaktadır. nım gıbı yıl başı gecesınde kuru tahta- bağırıyor ... ''Yakala yakala onu,, ah kı 

Onun için ltalya Başvekili M. lar üzerinde aç ve soğuktan donmuş sa kuyruklu şeytan! 
Musolini bu hususta aradığı ça- Allahına yalvarmıyor. Eğleniyor, bü· Ağaçlan efendisinin evine götürü· 
reyi umumi iktısadi buhrana kar- yük baba .. eğleniyor. yorlar orada onları intizama koymağa 
şı tedbir almakta bulmuştur. Onlara hak tanınan şeyler bana ve çalışıyorlardı .. (Vanka) nın kıymetli 

M. MusoJininin ilk tedbir ola- benim gibilerine neye ''erilmiyor? .. On dostu olan evin genç hanımı (Olga) 
lar nazarında e\•lerindeki köpeklerin bu işle bizzat meşgul oluyordu. (Van· 

rak müracaat ettiği şey yukar- k d"l . b . . . k ) · h .. - b d .. I d".. b"l b'" .. ve e ı erm enım gıbı zavallılardan n nın annesı en uz sag ve u evde 
a soy e ıgım veç ı e utun daha çok kıymeti var.... hizmetçi iken (Olga) ona daima şeker. 

devlet memurlarının maaşlarından Dükanlann camekanları benim eri· lemeler, oyuncaklar hediye ederdi vt> 

yüzd_e on iki buçuk nisbetinde şemiyeceğim şeylerle dolu ... Geçen giin hiç iş yaptırmazdı. Ona okumayı, yaz 
tenkıhat yapmaktır. bir mağaza camekanında oltalar, balık mayı hesabı hatta kadrili. öğreten (01· 

Fakat bu tedbir ikbsadi mü- lar gördüm .. Hele bir tanesi 0 kadar ga) idi. Anne.si öldiiğü zaman iş başka 
cadelede atılan ilk adımdır. Bu b{' .. 1 t•• k. ,.1 k h h laşmıştı .. Yetim kalan (Vanka) yı bü-

ıyu c u ı... ı• os ·ovanın emen er .. . 
adımı diğer bir takım tedbirler tarafında ustamın evinde gördüğüm yuk babası ıle beraber mutfağa atmış. 
takip edecektir. tabancalara benz.iyen silahlarla dolu lar ve oradan da kunduracı (A. Liak· 

Bundan sonra mesken, mağa- dükanlar var... hin,, yanına göndermişlerdi. (Vanka) 
• k" J • mektubuna devam etti: za ve saıre ıra arında yıne Çarşıda asılı duran tavşanlan kek· 

yfizde on iki buçuk nisbetinde likleri görüyorum. Ve soruyorum. Fa· - (Çabuk gel? bUyük baba.. yıl ba~ 
tenzilat yapılacaktır. Maaı ve kat hiç kimse onlan kim '\"llrdu{;runu hürmet.ine b~na acı, Deni buradan kur 

k. I I · h il d'ld'kt ve nerede vurdugu· nu sö .. ·lemiyor tar .• Dır yetıme merhamet et. Burada 
ıra mese e erı a e ı ı en " - . . 

Aziz büyük baba! yıl başı hediyele· zalı~ ınsanlar var ... Başkalannın se· 
sonra her yerde amele •e müs
tahdemin ücretleri tenzil oluna· 
caktır. Bunlardan sonra da yiye
cek, içece1< ve giyeceğe müte
allik her nevi eşya fiatlan in
dirilecektir. Bir halde ki bu ted
birler silsilesi muvaffakiyetle 
tatbik edilir ise maaşlarından, 
ve ücretlerinden ve kazançların
dan yüzde on iki buçuk nisbe
tinde tenzilat yapılan her sınıf 
iş sahipleri, memurlar ve müs
tahdemler ve amele umumi mai
yetlerinden evvelki vaziyetlerine 
nazaran hiç bir tebeddül ve sı

kıntı hissetmiyeceklerdir. 
Maar.ıafih M. Musolininin bu 

tedbirlerden asıl istihdaf ettiği 
maksat ltalyanın beynelmilel ik
tısadi meselesini halletmektir. 

Zira iktısadi cihan buhranı 
meydana çıktığı gündenberi mil
letler arasında beynelmilel tica
ret sahasında büyük bir raka
bet haılamıştır. Bir takım mem· 
Jeketler hariçte mallarını bazan 
maliyet fiatından daha aşağı fi. 
atlar ile satmaktadır. Bugünkü 
nor,pıal ıerait içinde bu vaziyet 
karşısında nihayete kadar da
yanmak mümkün değildir. 

· · ld w b . . . d faletmden, ıstırabından kendi eğJence-
rmı a rgm zaman enım ıçın e ayır 1 • • • . 
l '> b . k'" ""k k d erını çıkaran merhaınetsız ınsanlar o maz mı. enım uçu utumu a var) 

sakla ... Genç hanım "Olga,, beni düşü· Beni dövüyorlar. nana eza cefa e· 
nüp te Yerecek mi acaba?._,, diyorlar. Dunun i~in de kendilerinde 

(Vnnka) boğazında ~~ğümlenen hak görüyorlar. Çünki onlar kun·etli 
hıçkırıklardan kurtulmak ıçın epey uğ ben zayif .. Onlar zengin ben fakir ... 
raştı .. Pencereye baktı .. onların anaları, babalan kardeşleri, 

~iç!!!"!i"""'n=-b ... u"""""""tcı!'!!!r!'!!!z!""'d"""'a='"b"""'ü""'y ... ü ... k ... v ... e~c·~e-s""'u""'ra~-~ çocukları var .. nen ise bir yetimim .. 
istinat edeceğim, barınacağım bir aile ne teşebbüsler gayri tabii ted-

birlerden addedilemez. yuvası yok- Onların "Jllalikaneleri var. 
Denim ne evim var, ne yurdum ... 

Filhakika Italyiıda kanunu mah-
Yürümek, daha doğrusu sürünmek 

susu mucibince her sınıf meslek için bir ayakkabım bile yok .. Onların 
mensupları arasında ayrı ayrı 
\Korporasyon) lar teşkil edilmiı-
tir. Her hangi bir sınıfa mensup 
olan bir adam kendi sınıfına 
mahsus olan (Korporasyon) a 
mutlaka girmek ve onun her 
tiirlü mukarreratma itaat etmek 
mecburiyetindedir. Bilfarz emlak 
sahiplerinin dahil olduğu Kor
porasyon heyeti idaresi kiraların 
% 12 buçuk tenziline karar 
verdiği halde her hangi bir mes
lek sahibi bu kararın hükmüne 
riayet etmek istemezse (Korpo
rasyon)dan çıkarılmak tehlikesini 
ıöze alması lizımdır. Bu ise 
ltalyadaki idare sisteminin ica· 
batına nazaran hiçbir ltalyan va· 
tandaşıoın kolay kolay göze ala 
bileceii bir şey değildir. 

karınları tok ben ise açlıktan ölüyo. 
rum ... 

Onlar emrediyorlar.. Den çalışıyo· 

rum. Bütün gün ağlıyorum büyük ba· 
ba. .. Geçen gün ustam bir kundura k;\ 
hbı ile başıma vurdu. Yere yıkıldım. 

Ve ancak bugün kendime gelebildim .. 
Benim hayatım sokaklardaki köpekler 
den daha fecidir •• 

(Aliona) ye, (Tegor) a arabacıya 

selamlar. daima senin seYgili torunun 
olarak kalacağım.. Her halde gelece
ğim ve beni kurtaracaksın değil mi bü 
yük baba? .. 

(Vanka) kağıdı dörde katladı ..• 
Dün akşam bir (köpek) mukabilin· 

de satın aldığı bir zarfa yerleştirdi .. 
Biraz düşündü. Adresi lazımdı .. Gü~· 
Iükle yazabildi... Sokağa fırladı.. Dfr 
akşam evvel mektupların nerede veril· 
diğini sormuş, öğrenmişti... Uykusuz 
kaldığı bu yıl başı gecesinin soğuk sa· 

- Seni Kufedeki evlerimden 
birinde tutacağım. 

Leyli itiraz etmedi: 
- Peki dedi, o halde Kufeye 

varalım ve orada konuşalım. 
Kafile yolunda devam ederek 

günlerce ilerledikten sonra Kfı
feye yaklaştı. Sait, Basra ile 
Kfıfe arasındaki yolu geçerken 
Leylayı hiç izaç etmedi. Fakat 
Küfeye varmadan evvel onun 
kararını anlamak istemişti. Onun 
için bir gece kafileyi durdurdu 
ateş · yaktırdı ve tahtıravana yak
laşarak perdesini kaldırdı. Leyla, 
tahtıravanın içinde uzanmış uyu· 
yordu. Perdenin kalkmasile o
nun uyanması bir oldu. Sait o
na anlattı: 

- Artık Küfedeki evimize var
mak için bir şey kalmadı. Ora
da istediğiniz her şeyi emrınıze 
amade bulacaksanız. Refahiyet 
namına ne ararsınız hep ayakla
rınızın dibinde bulunacak... Yal
nız bana bir söz veriniz!. 

Leyla gene müşkül bir vaziyetle 

karşılaşıyordu. Fakat şaşırmadı 
ve korkmadı. Yalnız sustu. 

Sait onun bu sükunetini kendi 
lehine tefsir etti ve aşkını ha· 
raretJi sözler le ifadeye başladı: 

- Emin olunuz ki sizi mesut 
edeceğim. Sizi istediğinizden da
ha ala yaşatacağım. Ebu bekirın 
oğlu, Mehmet size layık değildir. 
Yarın onunla karşılaştığımız ve 
döğUştüğllmUz zaman onun neye 
uğrayacağını göreceksiniz ... 

Bu tarizlar Leylayı mfüees· 
sir etmemiş değildi. Fakat o 
yine ses çıkarmamayı tercih et
ti. itiraz etmekten faide gelmi· 
yeceği aşikardı. Fakat muhak
kak zarar gelirdi. Onun için bu 
adamın şerrinden korunmak için 
ne lazımse onu yapmalı, ve onu 
daha fazla tecavüzden alıkoy

mağa çalrımala idi. Leyla bütün 
hislerini yenerek buna karar 
verdi, ve kendisine aşkını ilan 
edeb bu adama cevap verdi: 

- Benden söz almağa acele 
ediyorsunuz. Ben Küfeye vardık
tan sonra sizinle konuşmağa ve 
sızı dinlemeğe söz veriyorum. 
Çünkü ancak Küfeye vardıktan 
sanra biraz tedavi görerek ken
dimi toplıyabileceğimi, vaziyeti
mi düşünerek karar vereceğimi 

tahmin ediyorum. Sizin insani
yetinizden bana bu mühleti ver
menizi bekliyorum. 

Bu sözler, Saide bir şey vadet
memekle beraber onu müteselli 
etmişti. Fakat kendisi bir şeyden 
ıUpheleniyordu. Acaba bu kız 

. :ı ·. 

~ .· . ·. c~ıi,ı . ctizei . 
···"'' 

Bunun için M. Musolini ltalyan 
ticaretinin harici rekabetlere 
karşı muvaffakiyetle mücadele 
edebilmesi için umumiyetle mil
li istibsalatta maliyet fiatlarını 
hiç olmazsa yüzde on iki nisbe
tinde indirmeie çalışmaktadır. 

ltalyada görüştüğüm baıı ze• 
Tat Muıolini hUkumetinin giriı
tiği bu ikbsadi mücadelenin ne
ticesinden çok ümitli görünüyor· 
lar. Ve tüphesis mücadelede mu
vaffakiyet temin edildiği takdir
de elde edilecek netice çok bil
yük olacaktır. Ancak kat'i neti· 
ceye varmak için hiç olmazsa 
dört beş ay beklemek, ayni za
manda mevzuubahs olan müca
dele Her memleketi alakadar e
decek bir mahiyette olduğuna 
göre, ltalyada tatbik edilen usul
leri bizim için de yakından takip 
etmek IAz.ımdır. 

babında elindeki mektubu onu kurtara yok ! nağmesi 
cak bir halaskar addederek kardan v • • 

ltalyan müstahssilleri maliyet 
fiatlarmda bu miktar bir tenez· 
%.ül temin edebilirlerse beynel
milel ticari rekabette Jtalyan· 
ların mukavemet edebilecekle
rini düt ünmektedir. 

lktısadi sabada Liberalizm 
sistemini kabul eden memleket
ler için ltalyada müracaat edilen 
bu mücadele usulün:i tatbik et
mek kimsenin hatır ve hayalin
den geçemez. Fakat Faşist ltalya 

muhafaza ediyor. Ye çıplak ayaklarile Haya~ pahalılıgı aon rad~esmı 
buzların üstünde koşuyordu... Araya buldu. Tı~aret odasından hır aes 
araya bir posta kutusu buldu .• Ve kıy veyahut hır rapor çı~ar: 

- Hayat pahalılıgı yoktur! Or 
metli mektubunu yavaşça içine attı 1 1 d k 1 k · 
T b. k k .b. h ı'" ta ık nez e en ırı ır, gripten aı-

aze ır uvvet azanmış gı ı ız ı t ı·d · ·· d"k H t na ın va ı esı gozyaşı o er. a • 
hızlı .yürüdü. Ve sefi~ yuv~.,ına dön.dil. ta, bendeniz, böyle günlerce yatıp 
. Ilır :ın:ıt. sonra ~o~uk hır sı~ üze· gelişi güzel sütununa fıkra yaza

lrınde Umıdın verdığı huzuru sukönet mam. Fakat sıhhiye müdürü beya-
içinde derin bir uykuda idi.. natta bulunur: 

1 Rüyasında bir ocak ve onun yanın· - Şehirde nezle oyktur ! 
da çıplak ayaklarını ateşe uzatmış ol Bu beyanatlar, bana harbi u· 
duğu halde büyük babasını gördü .. muminin tebliği reamilerindeki bir 
İhtiyar adam ''V'anka"nın gönderdiği cümleyi andmyor: 
mektubu uşaklara okurken beyaz sa· - Garp cephesinde sükunet 
kallanndaki yaşlarını titrek ve kuru hükümfermadır ! 
ellerile siliyordu-

bala Mebmedi mi düşünüyordu, 
yoksa kendisine meyil etmiş bit' 
Junuyor midi? Onun bütün he
defi bunu anlamakta. Bunu ıo
ladıktan sonra bir kaç gün, bit 
kaç hafta beklemek mesele 
değildi. 

Sait kat'iyetle sordu : 
- Hiç olmazsa ·benden ayrıl

mayacağınıza söz vermezmisioiz?. 
- Size şimdilik biç bir ,az 

veremem. Çünkü hastayım, dO
şünmeğe mecalim yok. 

- O halde siz hala Mebmedi 
düşünüyor ve ond~n medet bek
liyorsunuz .. 

- - Fakat ben sizin eliniıde 
bir esir değilmiyim? Böyle dO
şünsem bile size ne ? 

- Demek ki hala onu dfitO
nüyorsunuz. Emin olunuz ki o· 
nunla ilk karşılaşır karşı!aş15aı 
onu mahvedeceğim. 

- Elinizden gelirse ediniı.I 
Sait tahhravamn içinde bir•1 

daha ilerledi. Leyla, yüzünü ka
pamıştı. Sait, elini uzatarak LeY: 
lanın örtüsünü çekmek istedı. 
Leyla, buna imkan vermedi. O
nun elini itti. 

Sait bunu naz ve niyaz sayda. 
Elini tekrar uzattı. Fakat bu .,e' 

fer Leylanın kuvvetli yumruğile 
karşılaşmış ve gerilemeğe meC' 
bur olmuştu: 

- Leyla, sonra pişman olot" 
sun! ..• 

- Defol, buradan hain herif.., 
- Banamı aöylüyorsun ?... ., 
- Senin ne idi bir müze~ ' 

ne namU9auz bir eşkiya oldur· 
nu bilmiyormiyim beni Defol • 

Sen ayağına gelen bir ot 
meti tepmek mi istiyorsun?.· 

- Nimet sensen hemeaı ti' 

perim. 
Bu söz Saidi derinden yar•' 

lamış ve onu hiddetlendirmifti: 
• "dJ 

- Kadın, sen benim esırı 
olduğunu unutuyor musun?.. ki 

- Hayır unutmuyorum, alç• 
Sait, Leylanın üzerine hficll~ 

ederek onu bileğinden yak•1' 
mı~, onu sürüklemek ;stemiıti,:: 
kat Leylinın bileği onun urıı 11 

ğu kadar yumuşak değHdi. Le~ 
Ja, hastalık yüzünden zayıf d:~ 
mesine rağmen çocukluğuP , 
beri yaptığı bedeni teınriole~ 
den istifade ederek onun b':ıe
munu karşılamıf, onu bir ha lf 
de tahhravandan dışarı fırlatdl ~ 

fere ve onun arkasından ye ıf lf 
kalkmadan evvel üzerine ataldltl 
ve onu yumruklamağa başlar111~f· 
Saidin adamları koşark gelrO~. 
ler, güç hal ile efendilerini ~ ti: 
tarmışlar, o da onlara emretrO~ı-

- Şu kadını yakal•Y
1 

.. 

ve ellerile kollarını bağlayırı~, 
Sa idin adamları Leyliyı ortalar• ilJi 

ııer 
alarak onu tutmuşlar, e feO 
ve kollarını bağlamışlar, .v~ ~elı' 
dilerinin ne diyeeceklerını 

lemiş~erdi. Le'lll 
Saıt adamlarını savmıf, ot" 

ile karşı karııya kalarak 

yeniden teklif etmit : • • ya' 
- Ya bana söz verırıiO~.-J 

hut seni hep böyle bağla t~~JI' 
- lstediğin kadar bclll ~ 

fakat seni yalnız alçak, 1 
namussuz tanırım. 

- Oyle ise bu bal oset' 
geber! .,,t' 

- Gebermek sana siSI 
mekten evlidır. 
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Zaroağanın büyük babası yaşında! Memleket haberleri 

Gizi Def ine 
------------~--~~------------~ Cumaovası, - Bulgurca köyü 

civarmda Cinevizlerden kalma 
bazı harabeler vardır. Burada 
geceleyin define ve asari atika 
aramakta olan üç kişi tu ulmuş
tur. 

Perii sulh Çinli Şang- Yun tam 252 yaşındadır ve hayatında 24 
-carp cephesinde yeni bir şey yok,, kadın ile evlenmiştir;Oğul ve torunları 2000den fazladır 

llluharriri galiba, (Dönenlerin yolunu) Bundan bir müddet evnl Pariste ğü mağazada bir gazete bulunmu~ hu olmasıdır. Katil Remon isminde lır de 
Yazıp bitirmeden büyük harbin edehi- Mozor sokaıJında rnüce,·hercinin birisi gazetenin büküldüğü yerde at ko~uları likanlrdrr. Kendisi zengin bir aPı;)e 
Yatı .~a rahmeti rahmana ka\•uşacak! geceleyin dükkanını tanzim ederken Öl· havadisi varmrş. Zabıta müce'ther tüc- mensup olduğu halde bütün sı:rvetini 

Romark boyuna sulhten bahset- du·· - 1 •. t·· C' . t' k d h" b. cannın at kosuları ile alakadar olma· at koşuları uğruna feda etmiş .. e rnet-
•lıı ·ıı 1 . . . d .•. k d ru muşu. ına)e ınvu uun a ıç ır :. . . . . . . . .. 

• ını et er cemıyeti ıste ıgı a ar . h' 1 d ğ d • • . dığını düşünerek gazetenin katile ait resının tazyıkı tizcnne bırkaç muce"· 
Bunlar karakol kumandam 

Haşim onbaşı, bakkal Hasan ve 
Osman Ef. ve ağalardır. Mah

kemeye verilen bu üç kişi, mü
saade almadan asari atika ara
maktan maznundurlar. 

l»erii sulbü makyajlıyarak gönüllerini şa ıt 0 ma 1 m an canı parm:.k ızı • . . her çalmak için mücevherciye girmiş. 
aı- .. .. . bırakmamış oldug-;.unda k d" · · b olacagını hesap etmıs. Şu hal<lc kntıl .. . . .. .. .. .. .. ... aya çalışsın, harp, olum haberlerı n en ısının u . . . . :.. . Mucevhercının gozunun onunde mnl' 
huduttan, hududa barut kokusu ve lunması imkansız eddediliyordu. elde edılmıştır:_ Katılın ele ge~mesıne çaldıracaklardan olmadığını görüııcel 
harp tayyaresi giirliltüsü ile dolası- Fransız zabıtası böyle esrarcn;dı yardım eden dıger bir şey de ~iafn, 1 1' elindeki demir sopa ile kafasına vura
>'or. Lüdendrof, bu eski ihtiyar, alm;n bir cinayette Konan Dovilin Şarlok indirilen demir sopa darbesinin ~ı.ıl el rak öldürmüştür. Fransız zabıtasının 
hnerali harpten koku\'ar diyor, beyaz Holmesc yaptırdığı u:sulJerden hırine ile ·nırulmuş olduğunun zabıta cnkto- katili bulmaktaki murnffakıyeti Pa
>'akabklı adamlar müşevveş lafJnrla iyi müracaat etmiştir. Tacirin öldürüldü- runca tesbit edilmesi ve katilin çolal;: ris muhitinde hayreti mucip olmuştur. 
'aatte olsunlardan bahsediyorlar. ••••••••••••••••n••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••n•••nn•••••••••••••••••••••••••n•• .. •••••••••••••••n••••••• 

ı\1ersin mübadilleri 
Mersin, - iskandaki iflcrinin 

görülmediğinden şikayet eden 
150 mübadil bir istida ile hüku
mete ıikayette bulunmuşlardır. 

* • • 
'·- Biz 19.f ebeliğini bir tarafa bıraka
~' fakat daha on iki sene evvel bir 
"'4lll Yllmağı halini alan dünya yanını 
beUnİ adamadı. Hala, istila ordu 
larının çizme izleri; akıncı suvari lerin 
llal Yerleri tap taze bir yara gibi du
~rken dünya yine başı dönerek, göz
trt karararak, gidiyor. Çünkü, harbi 

Reis Bey, ben namuslu 
bir adamım! 

~Panlar, harbi kazananlar, harbi kny
~denler bir türlü rahat edemiyorlar .. 

llarbi kazananlar, son senelerde 
h,ıfday, çelik, kumaş pamuk istihsalfL· 
~rıda fazlalık yüzünden rahatsızdır
. r. Kanada buğdaylnn yatıyor, Ame-

Fakat hazan içimi meçhul bir kuvvet bürür, 
başkalarının mallarına malik olmak isterim 

Paris 13 Ucüncü ceza mah- kaplıyor. Başkalarının mahna sa-
kemesinde •.• bip olmak arzusu derunimi ke-

Reis M. Hurtu) maznun Piyer miriyor.. Evet... o kadar namus-
Laper' e sordu: lu olduğum halde •• Bilmem o sı-

l'ika bankaları üst, üste kapanıyor
lfer taraf çelik, çelik ... çelik ... 
Buğday, buğday_ Bunlar nereye 

11\tılacak, hudutlar sıkı, sıkı kapanı
)'or, Ve Amerika Avrupayı haraca l<esi 
)or ... 

- Avukatınız varını? ralarda ne oluyorum •• Zaten ba-
Maınun eski oda uıaklarma na tahtasız Piyer derlerya !. .. 

haı hürm~t ve nezaketle eğil- Müddeiumumi muaYini sözü 
dikten sonra şu cevabı verdi: kesti; 

- Eger reis beyf endi müsa- - yani size mahdut bir mes-

F'akat dünyanın, harbin, sulhün 
~lllPeryaliste göre bir tek manası var

r: Kar! 

ade ederlerse kendi kendimi uliyet iddiasında bu)unuyorsu-
müdafaa etmesine tercih eylerim. nuz öylemi? 

Avrupada harpten zengin olan en c 
'I Yağlı bir sürü var bunlar için fazla 
~Hannı satmak için pazar yerleri 
~ın .. Bu yerler silah kuvvetile açı-
4't! 

Sonra etrafına bir göz gez- _ Efendilere onu arzetmek 
dirdikten sonra ilave etti : 

ilzereydim. Eger efendilerimiz 
- Burada bulunan Avukat 

lütuf ve inayet buyursalarda 
beyleri rencide etmek istemem. 

benim hakkımda küçük bir ceza 
Fakat malumya .... Bazı şeyler kararı nrseler... Cezamı bitir-
vardırki onları inıan kendisi da-

Artan istihsale yeni müstemleke Ift. 
~dır. Hitler bunun için gömleğini 
'"tara astı. Silahlandı .. 

dikten sonra bir sıhhat yurduna 
ha iyi anlatır ... 

gider kendimi tedavi ettirirdim. 

,._!ardiyö şimalden esen ilk harp hn
"'lle sararmış bfr yaprak gibi düştü. 
h. ~n :tıt1';~ an buıtnınrnm 
... tığı kontakla yandı. 

Reis sözünü kesti ; 
_ Öyle iıe söyleyiniz bakalım. Ve cebinden dörde bükülmüı 

bir kağıt çıkararak: 
Si:r: efendilerinizin parasını Te 
elt>fseslnl fftlmı olmakla maz- - Egerefeödtlerlm bir IGtufta 

nunsunuz. Zaten bundan evvelde daha bulunarak yeni verecekleri 

(!) 
~ llilelim ki perii sulh uzun ete}deri
~. benzin süren yağlı enseli, dünkii 
~ zenginidir. Çünkü cephe ardmm 

bunun için mahkum olmuşsunuz. cezanın şu iki ceıa ile bitleşti-
Piyer Laper derin derin içini rilmesi inayetinde bulunsalar ••• 

çekti ; Müddeiumumi muavini tekrar 

- Ah !... Reis Efendi Uz erin· müdahale etti. 
ı haHl damağında. 
~ Sadri Etem 

de böyle fena bir tesir icra et- - Siz hem aklı başında bir 
tiğimden dolayi ne kadar milte- adamsınız hemde hukuk mesa-

( Polis Haberleri essifim bilseniz ... Adeta beni ilinden anlıyorsunuz 1 
hırıız zan ediliyor zehabı içimde Tahtasız Piyer alta aya mah· 

Polisi teftiş hasıl oluyor. Halbuki reis bey kiim olunca veda makamında 
l U. müdürü Tevfik Hadi efendiye kemali hürmetle arze- dedi ki : 
il derim ki bendeniz namuslu bir - F evkalide mlltecssifim .•• 

• mesleki sualler sordu adamım. Yalnız bir mesele var... Maamafih efendıJerımi selamla-
~ t_nıniyeti umumiye müdürü Tevfil< Arasıra içimi meçhul bir kuTvet makla müıerrefim. 
~dıB.p~~hlrlnci şube ihlnci ~mm~~.~.~~-.~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~-
' teftiş etmiştir. Te,·fik Hadi n. Ibrahımın 60 lırası, .. . . . 
.ı llcarcılara knrsı siddctli hareket e- 2 - Galatah Abdullatıf Efendınm 
'il]... .. :. s- ı· 

"•esini emretmiştir. iJ • ırası. . .! 
'- tınniyeti umumiye müdürii tefUs 3 - Sultanahmette Geredeh Huse-
~ "asında memurlara mesleki sualle~ yin Efendinin 310 lirası mantarcılık su-
t 8otnıuştur. retile dolandırılmıştır. 

llu kısmın mesaisini takdir etmiştir. DENiZE DÜŞEN. 
Esrarkeş Mustafa D~n "Y~~n" vapurile ~~tnnbula ge-

len bıraderını karşılamak uzerc Galata 
lteııdiıini Unkapanmdan rıhtımına gelen Lütfi B., ayağı kaya
\' atb ise de •• rak denize düşmüştür. Fakat, kayık

't '11siz, yurtsuzlardan csrarkeı:: çalar tarafından kurtarılmıştır. 
~lafa dün lJnkapam köprüsündeı~ KAÇAK UAKI YAPARKEN. 
'-t!lsini denize atmış, balıkçılar kur- Gedikpaşada hamam karşısında Ha-

1~tır. çndoryan ve zevcesi kaçak rakı yapar-
b J f h _ Jd .. ken, yakalanmışlardır. 
cnıru ~ 1 o u_ren ÇOK GEÇMEDEN YAKALANDI. 

l'-.b • .. • . Evelki gece Ecyoğlunda Havra so-
sın, dun kardeşınm kağında Anasti isminde birini yarah-

t" ~vinde yakalandı yarak kaçrnağa muvnf fa.~ olan. sabıka-
~ tlkı gece Beyoğlunda Kallavi so- hlardan nursalı Ali, dun polısler ta-

ltJ.da bir cinayet olmuı;;tur. rafından GaJatada yakalanmıştır. 
~ lh13in ve Emrullah isminde iki ar- nllı ÇAUl'IŞ.MA ' 
~~ ka\'ga ettiler ve Tahsin Emrul- Dün şoför Seyit Efendinin idnresin-
~>e liç tabanca kurşunile öldUrdü. Ci- deki 1751 numaralı otomobil, ~ındıklı
~l' ~tin sebebi, basit bir içki ve ufak dn ~1 .numaralı ~~m-~·ayla musademe 

ara ırıeselesidir. etmıştır. Otomobılın on kkısmı hasara 
~ Ci.taYeti · 1 dik . uğramıştır. 
\"atılı~ ış .e . ten sonra gecen~n CAM IHRl\IIŞ. 
~f gından ıstiCade ederek kaçmaga .. . . . 

tı._ faJc ol k n d" E . t Otak Dun Yenı çarşıda taksı mahalhnden 
""'· t~ biradan. Ha 'r uFn th:.,,Epfc d' . · ayrılmak için manevra yapmağa çah-
~;~de erı n ız • c ı ... en ının 3161 1 t b·ı · r·· ·· ...... Yakan Adl' . te 1• şan numara ı o omo ı ın şo oru 

..... ı~t· mış ve ıye)e s ım e- t••t·· .. lf 1·1 Ef d. . k" 1 ~: _•r. u uncu a ı , en ının came ·an arı-
:~'l'.A nı parçalamıştır. 

iıq Soo. tU RCJLll{ ÇOGAUYOR KARISINJ YARALAMJŞ 
t t&tı sa nlerde mantarcılık \'akalan Dolapderede, Kazlı çeşmede oturan 
'liç :a_~ır derecede artmıştır. Dün Tahir, karı ı ~nmiye Hanımı siistah 

t...., 'l' a olmuştur: çalı ile ağıı· surette yaralayıp kaçmış-
abtakalcden geçen Mudanyalı tır. 

KÜÇÜK HABERLER 

Hancılık imtiyazı - Mcmleketlml· 
zln her tarahnda duvar ilAnlan, elektrik 
tenviratı vasıtaeile ilAnlar yapmak için bir 
Alman şirketi müracaaıta bulunmuştur. 

Şirket bu hususta hükOm~tten imti
yaz talebinde bulunacaktır. Grupun mli

messillcri bugün Ankaraya gidecektir. 
Alman şirketinin sermayeai 200 bin 
marktır. 

Francala fiatı - Belediye narh 
komisyonu dün toplanmış, ehmek fiatını 

ipka ve fırancalaya 20 para zammetmiş
tir. Fırancala yarından itibaren 14 kuruş· 
tur. 

Gazi Hz. nin 
Reislcümhur Hz. nin 

heykeli -
lzmirdc rckzedl-

lecek heykelini yapmakta olan Sinyor 
Kanonikadan ı;elcn haberlere göıe hey
kelin bliyük kıt'ada modelinin imali hit
mek üzeredir, bir buçuk ny sonra ta
mam olacaktır. 

Pancar posalan - Müskirat in
hisar idaresi Uşnk şeker fabrikasında bi
riken posalard:ın Pıışabalıçe fabrikasında 
iıpirto çıknrmağa karar vermiştir. 

Domuz. ihracatı - Foça ve civa
rından Yunanistana domuz ihracına 

başlanmıştır. Bir domuz beş liraya mal 
olmaktadır. 

Bir itillf - Alpullu şeker şirketi 
ile Sovyet horicl dcaret dairesi arasında 

hasıl olan bir itildf neticesinde Alpullu 
şirketinin piynsada )Üzdc 70 derecesinde 
teker satması kabul edilmi~ıir. 

Esrarengiz cani 
Şarlok Holmes usulile 

yak alanını o 
Çinde (Şong Yun) isminde 2:52 ya

şında bir adam bulunmuştur. 
Kendisini tanıyanların hepsi 252 se 

nedenberi yaşadığını söylemektedir
ler. Birçok doktorlarla alimler kendi
sini ziyaret etmişler ve onun impara
tor (Kanghis) in devrinde doğduğunu 
anlamışlardır .. 

llu adamın eskidenberi meşgul ol
duğu iş dağlarla yaşıyan kabilelere 
nebati ilaçlar satmaktır ... Şimdiye ka
dar 24 kadınla evlenmiş, bunlardan 
yalnız sonuncusu yaşamaktadır. El
yevm oğulları ile torunlan (2000) den 
fazladır. Kendisi bilhassa Amerika ih· 
tilalinden sonra Vnşingtonun Çine vu
kubulan ziyaretini- hatırlamakta ve o
na dair malUmat ,·ermektedir. 

Uzun yaşamasının sebebi, daima ne· 
batat ile tegaddi etmesi, dağlarda yaşa 
ması, daima gUneşe ve ışığa ve temiz 
havaya karşı durmasıdır. 

Darülbedayi Temsilleri 

alıgünü akıamı . 
21,30 da yalnız ISTAHBUl BtlEDIYES1 

talebeye 

' 
Aliko cetesı • 

Erzurum , - Aliko isminde 
tUriyen bir şaki, bazı avenesile 
beraber Ovacık, Dayıhman ve 
diğer bir iki köye gelerek bazı 
adamları soymuş, para ve eşya 
alarak gene geldiği istikamete 
firar etmiştir. Takibe başlanma§· 
tır. 

Tar1a f are]eri 
Marmarisin Bozburun nahiye

sinde zuhur eden tarla fareleri· 
nin imhası için Arsınıkıyeti sut 
mahlOlile yapılmış fare haplan 
fareli araziye tevzi edilmiştir. 

Şimdiye kadar bu arazide 
sansar avı yapılırdı. Sansar tarla 
farelerinin dUşmanıdır. Sansarlar 
bu fareleri geceleyin avlarlar 
ve itlaf ederler. 

Halk son senelerde fazla mik
tardar sansar avladıklarından 

tarla fareleri fazlalaımıştir. Ka· 
panla yapılan sansar avcılığını 
muvakkat bir müddet için men· 
edilecektir. 

muallim ve ~~ ~ ~~ 
erı·ı HOIUOUO cemıyet•e..!:d~ 
Y Muayene cüzdanları 

~ftlftfl KüçUk tacirler cemiyeti kendi 

3 perde komedi 1111 azalarına da muayene cüzdanı 
Nakledenler : verilmesi için belediyeye müracaat 

Be~~av!"u~:~ 1lllf111 1 etmiştir. Riza Bey 111••••••••••••••- KahTeciler yeni bir cemiyet 

Kahveciler 

Üıküdır HAie sinemasında teşkili için ticaret müdürlüğüne 

Bürilk sergfiz~t ve heyecan filimi 
Bonomo vahşi memleketlerde her gün 
gündüz saat S te gece 9 da Cuma 
günleri 2 de 9 dL 

müracaat etmişlerdir. 

DOGUM 
Milliyet refikimizin istihbarat şefi 

Te\"fik Necati B. nrkadn mızın bir 
el'kek çocuğu dünyaya gelmi~ \"e Asım 
ismi konmuştur. Çocuğa uzun ömür
ler temenni eder ve mem1ekef.c hayırlı 
bir adam yetişmesini dileriz. 

Cemal Sahir - Bu ekşam 
Ferah sinemada (Ramona) 3 perde 

ilk defa olarak ayrıca Fahri Bey ve Sab
riye l Ianım. ······················-··-······-·-·-·---····--······· ... ···················-···-······ .. ············· .. -··-
- ......... Genç bir müellif, H\huti bir rapsodi ile kal-

binin bütün ıstırabatı deruniyesini iblağ ediyor ......... _ 

-·-·············--············--····· .......... ..-...---··-··········-·· .... ·-······ .. ······· ............ _ 
Buakıam ES~~ 
SİNEMASINDA 

lrae edilecek ve 

FRITSCHin DİT A 
ile birlikte temsil ettiği 

KIRIK KALP 
ıarkılı ikinci fılmi, aşk facıalarının en abenkdar 

en müessirdir. 
• Hamiş: Yeni makine sayesinde mükalemeler filim üzerinde • 

tamamen Türkçe ve Fransızca yazılıdır. 
ilaveten: F O X J U R N A L 

-~~~~~~~· 
Buakşam ~~~ 

ELHAMRA SİNEMASINDA 
G A L A M ÜS A M E R E S I olarak 

beklenilen ve ( CARUSO ) He kıyas 
Tenor Lirik 

J A N K 1 E P U R A'nın 
BRIGITTE HELM ile çevirdiği 
COŞKUN BELDE 

(NAPOLI) 
ilk sözlü ve muazzam filminin iraeıine başlanacaktır. 

Mükemmel yeni makinemiz sayesinde Türkçe ve Fransızca 
mükalemeler aynı zamanda film üzerinde göriilmektedir. 

ilaveten: FOX halihazır dünya havadisleri. 



-

saatten sonra içti
bırakalım da •• 

Müsadenle bu 
mai bahisleri 

' . 

Kadınsız Menıleket . 
. .. - ' ' . . , 

• 

Bartu Fransız Başvekili 
M. Tardiv6 de va bir neuıret alacak vahut meb•uJanlU 

çalı~arak m'flzaheret ede celc 

hafta 7.arfında ancak 1 ı gün 8 sut nıtı4-
detle çalışılacaktır. 

Musul petrolü 
Şam. 6 - lngiliz \e Fransız hiikt" 

metlerinin mutapık kllmaları uıerill' 
Musuldan sahile gedrilecek olı~ petrO:; 
rin nakline . mahsus boru f~rşıyatı, f• 
hududunda ılı: i ~·e ayrılocak, hır yol H•Y 

J bili" kısmını, diğer yol da Surlyede Tra 
suşam yakınında ı:ahile inecektir. 

Darülbcdayi n1üdürlü$~ 
DarOlbedayi mildilrü Supbi "' 

belediye daimi enc8meniııd• 
aza bulunduğu için her iki ,,..; 
feyi idareye imkA01 g&rillmelll; 
tedir. DarOlbedayi mftdOriyetiO' 
baıka bir zatın getirileceği aolt" 
ıılmaktadır. 

VAKiT 
a hctnune11el Pauuteıi fJJ! 

Dahilde Hariçte 

ı ıyhtı Kurut lSO 
3 • • '400 

6 • • 750 4SO 
12 • .. 1400 l100 

RECEP 

1349 
81.1 geoek Ay 

Beklret yortuıu (Kat) il 
Goneım aotıJıu : 1, t 3 - batı~ 16. 
Aı1ın dotuıu ~ 17.44 - batı11 : ıa.;!., 

Namaz vakitleri ~ 
abah O e httnd ,....,."" T'Met ,.,,,, 

5..41 12.()4 14,21 ll,4t ti.it i' 
Radyo ı 

Bu akıam lıtanbuldl 
Saat feldzden ona kadar aıaıoı" 

fa.ul ~ 
22-

Sinemaları 

Aikazar - Ana 
Alemdar - Beklret koncua 
Aari - Garp 
Bet·lct•ı Hllll - Nuhun geadtl 
Etu.al - Venüs 
Elbamra - Coşkun belde 
Ekler - Yunan tiyatro uupu 
Fransız - Gani mabudesi 
Glorya - Haydut prJası .iltİ 
Hale -{ Oıküdar ) Bonomo 

memleketlerde 
Kemal B. - Babalann günabl 
M~ik - 4 piyade 
Melek - Kırık kalp 
Opera - Unutmıyan 
Siren• Kadıköy -

Şık - Şark 

kadın 
tık bat9 

,,,,,,,, 

h 

( 

d 



A.dllycdc· 
~ 

Seker davası 
''Al pullu., fabrik a&ı sahiplerin
den Hayri beyin ''Son posta,, 
•loyhfndekl dav•••, d&ln mah· 

,kemede tetkik olundu 
Alpullu şeker fabrikası sahip

lerinden Hayri B. tarafından şeker 
fabrikası etrafındaki yazılardan 
dolayı M. Zekeriya B. le "Sorı 
Posta,, gazetesinin mes'ul mU
dtırn Selim Ragıp B. aleyhine 
•çalan hakareti mutazammın neş
riyat davasının rfiyetine dün 
latanbul üçllncü ceza mahkeme
•İnde başlanacaktı. Hayri Bey, 
bn daYada 20,000 lira zararı 
rJaınevi iıtemektedir. Zekeriya 
ve Selim beylerle vekilleri irfan 
Enıin 6., davacı vekilleri Sadettin 
Ferit, Zühtü ve Cevdet B. Jer 

hııır bulunmuşlar, Sadettin Ferit 
8., gaz.ete sahiplerinden Ali 
Ekrem B. den de daTacı olduk
lannı ileri aOrmüş, irfan Emin B., 
davanın uıuHi dairesinde açılma
dığına, kanuni bazı noksanlar 
bulunduğuna işaret etmiştir. 

Mahkeme, davanm devamına 
mani bir mahzur mevcut olma
dJğına karar vermiş, Ali Ekrem 
8. e de tebligat icrası için mu
lıakemeyi 15 kanunuevvel saba· 
hına bırakmı~tır. 

Hileli ifhis davası 
Bir mllddet evvel ticaret mah

k~nıcs· r ce iflaıına karar verilen 
kağıt t l\vram Kohen ve Hayim 
Filozof Ef. ferin bu iflaslarının 
hileli olduğu iddia edilmiş, bu 
lloktadan haklarında tahkikat 
Yapılmııtı. 

JıtanbuJ ağır ceza mahkemesi, 
dün muhakemeye başlamış, 
Avram Kohen Ef. yi istiçvap 
etmiştir. Kendisi, hile iddiasını 
kabul etmemek~edil".. 

Mahkem "fJa. <1-•..,.--,:::• .. 
doayamn celbine ve iflasın liat'
İyet kesbedip etmediğinin isti
limma karar vermiştir. 

Davada müddei, Danyel Bahar 
~f· dir. Dava edilenlerden Hayim 
ılozof Ef., mahkemede yoktu. 

'<;ndisi evvelce Bulgaristana git· 
lllıf bulunmal<tadır. 

Acliyede tEmir 
lstanbul adliye dairesinin ta

"'irine başlanmıştır. Son seneler
de her yağmurda dairenin bir 
Çok yeri şakır şakır akıyordu. 
[)anılar esaslı surette aktarılmak· 
lı, ukimiş kiremitler değiştiril
lllcktedir. Bu• itibarla bu lnt: 
danıJarın akması bertaraf edil
llıiş olacaktır. 

Rütvetten beraet 
d Takaimde Sıraservilerde ran-
Cl\ı evi sahibi Belkis H. dan 

cUi lira rüşvet almakla maznun 

~bık istihbarat memurlarından 
'k Pturrahman ve Cemal B. ler, 
1 irı • hk "t ~ı ceza ma emesinde beraet 

lllı .. lerdir. 

Pas, günaha girnıemiş! 
1 Matnıaıel Anna isminde bir 
tı •ıa sarkıntılık ettiği iddia olu
y arı ~um papaslarından altmıı 
k -.ında Nikolos Ef. nin mu ha
k 'llıesi dün üçüncü ceza mah
~ij'lltsinde bitmiş, papasın bera-

tıe karar verilmiştir. 

Moris Bödel 
"'°•rı.nz muhariri dan gel~ 

ltıedi, }'lJrın gelivor 

Seyrisef ain 
Merkez ıccntesi: Galata Köprü başındı 
Beyoğlu 2362. Şube acentesi Sirkecide 

MühOrdar zade hanı ılunda T eı.lst27 

Pire-ıs ~en~ er iye 
POSIHSI 

( iznıir ) ~:::~~v~ı S H 11 iôd~ 
Galata rıhtımında kalkarak 
çarfamba sabahı iz.mire 
perıembe sabahı Pire-
ye cumartesi sabahı lıkende

riyeye varacaktır. Iskenderiye
den pazartesi 15 te kalkarak 
çarfamba günü Pireye uğrıya
rak Perşembe günn lstanbula 
gelecektir. 

akıya kıymet veren yal
nız rayiha ve lezzeti değil 
kimyevi terkibinin safiyetidir. 

Rayiha ve lezzeti 
ve kimyevi terkibi 

Rakıdır. 

en nefis 

GAYR! MENKUL MALLARIN 

l 
h b" · · p t AÇIK ARTTIRMA ll~NI. 

rHuZOO lflDCI OS HSI vsküdarda ıstanbuı aıııncı icra me-
(cuMHuRıvET > vapuru murluğundan: 

9 kftnunevel Salı akıa- Açık artırma ile paraya çevrilecek 
mı Galata rıhtımından kalkarak geyri menkuHin ne olduğu: Bir bap 

Zonguldak, lnebolu, Sinop, Sam- hane, gayri menkulün bulunduğu mev-
ki, mahallesi, sokağı, numarası: Ussun, Giresun, Trabzon, Rizeye 
kürdarda Bulgurlu mesçit mahallesi· 

gidecek ve dönüşte Sürmene, nin çavuş deresi sokağında eski 17 
Trabzon, Görele, Giresun, yeni 23, takdir olunan kıymet: (418) 
Ordu, Ünye, Samsun, lnebolu, lira, arttırmanın yapılacaJ;;'l yer, gtin, 
Zonguldağa uğrıyarak gele- saat: Üsküdarda Istanbol altıncı icra 
cektir. dairesinde 12·1·931 pazartesi günü 14 

-------------·• ten 16 ya kadar. 
Ayvalık sürat postası ı - tşbu gani menkulün arttırma 

( M ER S 1 N) vapuru 9 şartnamesi 15-12-930 tarihinden itiba· 
ren 930·57 M. N o. ile altıncı icra da· 

kfınunuevvel Sah 17 de Sirkec· 
iresinin muayyen numarasında herke· 

den Gelibolu, Çanakkale, Kü- sin görebilmesi için açıktır. llandan 
çükkuyu, Edremit, Burhaniye, yazılı olanlardan fazla malılmat almak 
Ayvahğa kall<acak Ye dönüş- istiyenler, iş bu şartnamaye \'e 930-57 
te Altınoluğa da uğraya- M. dosya numara.sile memuriyetimizc 
caktır. müracaat etmelidir. 

8, 9 Kanunevel 930 Ka- 2 - Arttırrnıya iştirak için yukan-
dınlara dn yazılı kkıymetin yüzde onu teminat 

1 O. 11 K&nuoe.vel 930 : Er- :gösterilecektir. 
keklere S - Hakları tapu sicillile snblt 0 1. 

Türkiye Seyrisefain idaresi mıyan ipotekli alacaklılarla diğer ala· 
mütekaidin eytam ve eramili- kadarlnnn ve irtifak hakkı sahipleri· 

nin bu haklarını ve hususile faiz ve nin teşrinisani 930 maaıları 
masrafa dair olan iddialarını işbu ilan 

balada yazılı günlerde Ycrile- tarihinden itibaren 20 gün içinde evra· 
cektir. 
------------Ilı kı müsbitelerile birlikte memuriyetimi-

Trnbzon hatlı kahve ocağı ze bildirmeleri icap eder. Aksi halde 
ınülte:ıimliği beher seferi 100 hakları tapu sicillile sabit olmıyanlnr 
lirada talibi uhtesindedir. satış bedelinin payJnşmasında hark 
Fazlasına talip olanlar 1000 kalırlar. 
lira teminat akçesini hamilen 4 - Gösterilen günde arttırmıya iş-

tirak edenler arttırma şartnamesini 
Yevmi müzayede olan bu ayın 

okumuş ve lüzuınlu maıamnh almı~ 
onuncu perfembe giinU saat hunlan tamamen kabul etmiş ad ve iti-
15 te müzayede komisyonuna bar olunurlar. tlstUnde bırakılan gay 
müıacaatları ri menkulün bedeli zamanında veril· 

8 Kanunevel --ncücıeni 

-------

Tahlisiye umum müdirliğiden: 
Anadolu tahlisiye istasyonları arasında mevcut bulunan Kara 

kiraz, Kurna, Boyalık köprülerinin yeniden inşası kapalı zarf usu
lile münakasaya konulmuıtur. Mezkur köprülerin ihalesi 23 K4-
nunuevvel 930 tarihine müsndif salı günü saat 14 te icra kılına
cağından taliplerin keşif ve şartnamesini görmek Uzere Galatada 
nhtım caddesindeki idareyi merkeziyeye mUracaatlan ve 22 
kanunuevvel 930 tarihine rnüsadif pazartesi günU saat on altıya 
kadar da teklif mektuplarmm komisyona tevdi edilmesi ve mezk(ir 
saatten sonra verilecek teklif mektuplarının kabul edilmiyeceii 
ilin olunur. 

Kit tab'ı 
Yiiksek 

lüğundan: 
baytar ınel{tehi rektur-

Mecmuu yOz formadan müteşekkil üç kitabın resimleriyle 
beraber kapalı zarf usuliyle 7 kanunusani 931 çarşamba gUnU 
saat 14 de ayrı ayrı ihaleleri icra kılınacaktır. 

Talip olanlar şerait ve evsafını anlamak üzere hergün ve 

yevmi ihalede defterdarlık binasında müessesatı iktısadiye muba
yaa komisyonuna müracantları. 

Çanakka 
nıa nıektebi 
ğinden: 

Kilo Bedeli muhammen 
5000 2730 Koyun etl 
5000 2730 Ku:ıu eti 

20000 7300 Sığır eti 

jandar
nıüdürlü-

1 - Kilidilbahirde teslim edilmek şartile mıktarı yukarda ya
zılı üç kalem et 28-11-930 tarihinden itibaren bir ay zarfında 
pazarlıkla münakasaya konulmuştur. 

2 - ihale 28-12·930 pazar günü ıaat on beşte Maydoa bü· 
kiımetinde yaılacaktır. 

3 - Talip!erin teminatı muv. kkataları iJe Kilidilbahirdeki 
jandarma me!ctebi karargahına ve ye•mi ihalede komiıyona mü

OOılJE!l!llmmı••••-•••Mll mezse gayri menkul ikinci bir arttırın;: . . . . ~ /stanbul malıkcmci --;;uye al 
Staj. mecburı·yetı• ile satılıfr ve bedel farkt ve mahrum lstanbul ıkıncı ıcra memurlugun- . . tmcs 

racaatları ilan olunur. 

hukuk mezunları bundan 
kurtulmak istiyorlar 

Hukuk fakültesi mezunları 
avukat olebilmek için adliyede 
iki sene staj görmek mecburiye
tindedirler. 

Hukuk mezunları münhal yer 
olmadığı için beklediklerini 
ileri sürerek bu mecburiyetin 
kaldmlm asını istemektedirler. 

Adliye vekaletinin adliyede 
staj mecburiyetini ka dırarak 
mezunların avukat yanında staj 
görmeleri usulünU vazeden bir 
kanun layihası hazırladığı ve ya
kında B. M. Meclisine verece
ği de söyle,.mektedir. 

DAVETLER 

dan· hukuk daıresındcn: 
kalınan yüzde beş vaiz \'e diğer zarar· Bir borçtan dolayı mcrhun ve para· Şehzade ba.,.ında Bozdoğan kemeri 
lar ayrıca hükme hacet kalmaksı:zm ya çevrilmesi mukarrer bir adet altın cadde inde 26 numaralı hanede sakin 
memuriyetimizce alıcıdan tahsil olu- kalem, bir adet saat, bir adet altın kor rli umat motör kaptanlarından Ah· 
nur. Beş numaralı fıkradaki şart tn- don iki adet biri Saruk ve diğeri 'I'eb- met Hamdi B. aleyhine ikame olunan 
hakkuk etmek a~·dile üç defa bağırıl· riz halı seccade, 48 adet ggümüş çatal boşan~a dava~~nın 27-~1-930 tarih~i 
dıtan ı:ıonra gayrı menkul en çok arttı· biçak kaşık kaşıkların l2 si ufak, bir cels sınde teblıgata ragmen mumaı
ranın üstünde bırakılır Şart tahak- d t .. .. k lik 1 . d t .. .. leJ it icabet etmediğinden hakkında son · a e gumu:. şc er ıır a c gumıı . 
kuk etmezse arttırma geri hH"akılıp meyvahk emval ll·l2-930 taı ihine mü- mun~elelı gıyap kararı ittihaz olunn· 
alıcı taahhütlerinden kurtulur ve temi· d"f b .. .. t 13 t Tlı rak ısbu ı~arara be gün zarfında iti· 
nat dn kalkar. sa 1 perşern e gunu saa L en 1 1 n· raz olunmadığı ve yevmi muhakeme o-

5 A tt h• • 1 "k" • ren Sandal bedesteninde açık arttırm-ı lan 13 kiınunu ani 930 sah nünü saat - r ırmanın ıranc veva ı ınrı . _ . e. 

1 .... . k 1 · t ll""k ıle satılacabrından talıp olanların mez· ıı de malıkemecle hazır bulunulmadıg·ı o m • ..,ının ve gayrı men u e aa u • •• • d h . 
d k 4 h kkk kur ggun ve saatte mahallın c azn takdirde bilcümle vakıaların kabul ve e en anunı a a ve ~atışan tarzına . 

göre diğer şartlar. bulunacak memuruna mürncaatlcrı ı~rar edilmiş addolunncağr bilinmek 

B. 1 . tt d D h 1 1 ilan olunur. uzerc hukuk usulü muhakemeleri ka-
ır ncı ar ırma ır. a a az a 

. . . . ununun ıt02 inci maddesinin snrahatr malumat almak ıstıyenlerın dosyasına Kumkapı Saraç ishak mahalle ı d . . d "I" bll 
•· 1 i . atre ın e ı ıtncn te ğ olunur. muracaat eyleme er. camişerif soknğı ntil~ 12 cc<lıt 16 numa- ·-----
Yazılan gayri rnenkukl yukarıda rah muhterik hane arsanın nı frna Beyoğlu beşinci icm deireıinden: 

gö terilen tarihte altıncı icrn memur- ahip ikmetgfıhı meçhul lineer ilanı Dir borç için mahcuz ve paraya çe'. 
Jstanbul miiddei umumiliğinden: luğu odasında işbu ilan ve gösterilen ma: rilmesine !.arar verilen yine alb adet 
l\lezunen lstanbuldn bulunan ve fa. arttırma şartnamesi dairesinde satıla· lstanbul dördüncii icra dairesinden: cep saati i bu kfmunuevel ayının 8 inci 

t,at adresi meçhul olan Bolu nsJiye re- cağı ilan olunur. Ahmet Şükrü Beye olan borcunuz pazartesi gönü saat 13 buçuktan itiba-
isi irfan Beyin numaramızla memuri- - - _ _ .. .. • . ren arttırma ile andal hedeste.nind• 

tı:ı P.!oris Bödel, tanınmış Fransız 
cl,llhlrrirlerindendir. Kendisi Bu
f, PCfte ve Belgratta birer konli:•:a verdi, yarın lstanbula ge
"t Ur.ada da bir konferans ve· 
n~ tektir. Kendisi daha bundan 

t . . ı· t• .1 1 Reyoglu dordım~u sullı Tıu'kuk malı· dan dolayı babda adre ı yazılı ar .. . sat 1 r. d .. t .
1 

. halli ye ımıze m ıracaa 1 ı an o unur. . . ı acabrın an mus erı erın ma n· 
1 § lstanbulda bulunan ırntahya azft kl'mcsındcn: nın tama~ına ~G4G) ~ıra 74 kuruş in)- de hazır bulunmalan ilan olur. 

··ı · · J> "f n · · memurı·. Akıl hastalığına müptela olduğu met takdır edılmiştir. İcra kanunu· 

d~ed~ eveline kadar tanınmış 1 

b~ :~ ~ou eseri "Philippine., isimli 
~~•taptır ki henüı yeni asıl-

ır. 

mu azımı ~aı eyın senan ---
)etimize müracaati ihbar edilen Firuzağnda Sormagir Sa· nun 137 inci maddesi mucibince tarihi· TEŞEKKÜR. 

ZAYiLER 

Fatih şubesinden almış oldu
ğum askeri vesikam ayidir. 
Yenisini alacağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. 

Sulconselimde 312 tevellLiLlü Sefer 
oğlu SeJim Sami 

kabaşı sokağında 15-18 numaralr apar· ilandan itibaren, üç gün zarfında bor· Refikarnm hamileliği esnasında JH. 
tımanrnrn dördüncü katında sakine cunuzu icra Yezncsine 930-139 numarn- tuflarını gördüğiim bakteriyoloi Dl'. 
Yani kızı l\fando Hanımın akıl hasta- sile teslim eyJernedii"iniz Uı.hlirdc İhsan Sami, miiderri Dr. Tevfik 
lığına müptela olduğu anlaşılmakla mezkur arsanın nısıf hi C!'.:i açık art Remzi, arkadaşım mütehassıs Dr'flb· 
hacrine ve kendisine Firuzağa birfoci tırma suretilc paraya ceuileceö-i l · za Emer Beylerle bilhassa doğumu 
muhtarı Necati Efendinin vasi tayini· tanbul dördüncü icrn mcmı Ju nun ince bır hazakatle intaç eden Ebe Ham. 
ne 2-12-930 da karar vcrildigi alelusul satı~ ihbar "aral,ası mal.amma J" im diye Hanıma alenen teşekkürler ede· 
ilan olunur. olmak üzere ilan olunur. l rim. Tevfik Necall 



r Cuetem!ııle QUD ,..., "e ._imi ...... biltD1> hak•ln aıahfaad,.. 
c ... teyc gö.adcrtlccek mektupların üzerine idare içinse ~ ldue J yuıya 

alt ise f Yazı J lıaretı konulmalıdır Ilır r IST-ANBt:S:rı.AVl!ll HER YERDE fi KURUS = .-1 ~ MATBAA VE •DAREHANE 
ı BabıalL Ankara caddesinde •v AKIT YURDU. 

....... L-==== .. ı.1ıı ·~u· ,,; : ııı '~···· ""'"·· t_ .... J [)9-IUD lll4ıktçlaruı ı&duıııd-, la7tneti m..ı.addenaıa -ktiop&a,a lloa11lm•ı p...ı..n. l kayholmuuıclan H IUalann ınllnd__.t111claa idare ... ·uı dellhll• .Jı 

Süt veren 
annelere Fosfatlı Şark Malt hulisası ~!.~~~~~~~~~ . 

---------------------------------------------------------------------------
' 

Devlet demlryolları llAnıarı 1 
~------------------------Devlet Demir yolları umumi ida-
resinden 

18 Kanunuevvel 1930 per§enbe gtınn saat 14 te mOsabaka ile 
hareket şakirdi alınacaktır. 

318 ile 323 arasındaki doğumlulardan her Türk tebaası mü
sabakaya kabul edilir. Askerlik yapmamış olanlar askerliklerini 
yapıncaya kadar tescil olunmazlar. 

imtihan Haydarpaşa, Eskişehir, Ankara, Kayseri, Afyon, Konya 
F evzipaşa, Samsun merkezlerinde Hareket müfettişleri tarafından 
yapılacağı müracaatnameler işbu müfettişliklere verilecektir. 

imtihan hesaptan tenasüp, Coğrafya ve tarihten Türkiye ve 
Türklere ait kısımlar ve kitabetten yapılacaktır. 

Müsabakada muvaffak olanlar 40 lira maktu ücretle idarece 
münaıip görülecek vezaifte sitaj gördükten sonra Şimendifer 
mektebinde okutturulurlar. Mektepte iken ücretleri, iaşe masraf
ları idarece verileceğinden 20 li:aya tenzil ve muvaffakiyetle 
mektepten çıkanların ücretleri de 50 liraya iblağ olunur. 

ldare ehbbası tarafından muayene edilerek vazifeye kabul 
edileceklerden mektep tasdiknamesi, nüfus teskeresi, askeri Ae
sikalar, mahalle ve zabıta hüsnühal ilmUhaberi aranılır. Ayrıca
da şimendifer mektebini ikmalden sonra üç sene Devlet de
mir yolları hututunda çalışacağına dair Noterden musaddak ve 
bir kefil gösterilerek 200 liralık taahhütname alınır. 

Yalnız istasyonlara gönderilen şakirtlere idare ancak bir ya
taklık yer aösterir. Ve ıakirt yatağını kendi tedarike mecburdur. 

imtihanda müsavi derecede kalanlardan ecnebi lisanına vakıf 
olanlarla bekarlar tercih olunur. 

Şimdilik ihtiyaç olan 10 kiti alındıktan sonra diğer muvaffak 
olanlar bilahare lüzum hasıl · oldukça adresl'!rinden aramlacak
lardır. Gerek eyvelce müracaat edip müsabakaya intizarları ıi
fahen veya tahriren tebliğ olunanlar 'Ye gerek yeniden talip 
olanlar bu ilAnd bildirilen yerlere müracaat etmelidirler. Müra· 
caatlar 17-12-930 saat on dörde kadar kabul edilir. . ,,,. . 
Muhtelif taransmisyon ye balata kayışlarile bez hortumlar kapalı 
zarfla münakasaya konmuştur. Münakasa 5 - 1 -. 9 3 1 pazartesı 
günü saat 15, 30 da Ankarada Devlet Demiryolları idaresinde 
yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve mu 
vakkat teminatlarını ayni günde · saat 15 e kadar münakasa 
komisyonu katipliğine 't'ermeleri :izımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini 3 lira mukab:tinde Ankarada 
ve Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

• .. * 
Muhtelif fırçalar l<apalı zarfla münakasaya konmuştur. 

Münakasa 5-1-931 pazartesi günü saat 15 te Ankarada Dev
let Demiryolları idaresinde yapılacaktır. 

Mlinakasaya iştirak edeceklerin teklıf mektuplarını e mu-v 
vak kate timinatlarım ayni günde saat 14, 30 a kadar münakasa 
komisyonu katipliğine vermeleri lazımdır. 
Talipler münakasa şartnamelerini üç lira mukabilinde An

.karada ve Haydarpaşnda idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

.. .. Jt 

Eşkal, eb'at ve evsafı olbaplaki şartnamesinde yazılı 75000 
adet ahıap kayın traversi kapalı zarfla münakasaya konmuıtur. 

Münakasa 22-12-930 pazartesi günüA lfe an.ı saatlStada 
Devlet Demiryolları idaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat 
teminatlarını ayni günde saat 14,30 a kadar münakasa lcomisyonu 
kAtipliğine Yermeleri lbımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini 25 lira mukabilinde Anka
rada ve Haydarpaşa idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

Büyük 1 ayyare Pıyangosu 
Hiç beklenilmediği bir zamanda birdenbire zengin olmak 
ancak tayyare piyango bileti almakla kabildir. Onun için 

TAYYARE PiY ANGOSU BiLETiNI 
ALiNiZ. 

5 inci 1930 . dadır. 

Büyük ikramiye 

1•• ... Oünynntn ln Seri Yuı Mnkinesı ... • 
lstanbut Ali Ticaret Mektebinde vukubulan resmi dak· 

tllografi sürat müsabakasında ki neticedeı 
Mediha Haıim Hanım Underwood Yazı makinasında BiRiNCi 

iKiNCi 

UCÜNCU 

Fatma Hüaeyin Hamm Underwood 
" " Mukaddeı Hanım UnderWood .. " 

Olarak mllıabakayı kazanmışlardır. 
23 Senedenberi yapılan Beynelmilel Daktilografi stlrat mtisabakalarında 

U ND.B~WOOD yazı makinası BıRINCILlGI kazanmıştır. 

Ankara ve lstanbul muayene heyet
leri kimyahaneleri için 3jl2fJ30 tarihin· 
de kapalı zarfla alınması mukarrer 49 
kalem alftt ve edevata verilen fiatler 
haddi itidalde görülmediğinden 11;12 
930 perşembe günü saat 14 te pazarlık· 

la alınacaktır. Taliplerin şartname ve 
şekil nümunelerini Fındıklıda heyeti 
mızde görmeleri ve ihale saatinden 
evel teminatlarile heyetimizde hazır 

bulunmalan. 

• • • 
Defterdardn. levazım dikim evinde 

ve Sirkecide Demirkapıda Saraçhane 
ambarında Levazım dikim eVinde mev· 
cut tahminen 65000 ila 80000 kilo beyaz 
ve haki bez kırpıntılan kapalı zarfla 
müzayedeye konmuştur. ihalesi 10/12/ 
930 çar ambn UnU aşat 1' te Fındıklı

da heyetimizde yapılacaktır. Taliplerin 
şartnamesini yirmi kuruşluk pul mu
kabilinde almak üzere heyetimize ve 
ktrpıntıları görmek için de mezkftr di· 
kim evine nihale saatinden evvel temi 
natlarile heyetimize müracaatlan. 

,,. .y. ,,. 

Samsundaki kıtaat ve müessesatın 
ihtiyacı olan ekmek kapalı zarfla mil· 
nakasaya konmuştur. lhalesi 25/12,1930 
perşembe günü saat 14 te Samsun as
keri Satın nlma komisyonunda yapıla
caktır. Taliplerin şartname almak ve 
tekliflerini vermek üzere teminatlarile 
mezkilr komisyona ınüracaatları ilan 
olunur. 

• • • 
* * * 

lzmit ve civanndaki kıtaatın ihti-
yacı olan yulaf kapalı 1.arfla münaka· 
saya konmuştur. İhalesi 24,12]930 rar
şambn günii saat 16 da Izmit a~~eri 
satın alma komisyonunda yapılacak· 
tır. Taliplerin şartnameyi görmel ... üze
re Fındıklıda heyetimize ve şar~ııcı m .. 
almak ve tekliflerini vermek Ü'!:t>re tc
minatlarile mezkilr komisyona müra
caatleri. . "' . 

lzmit ,.e chıırındaki kıtaatın ihtiya
cı olan arpa knpnlı zarfla miinakasu
ya konmuştur. İhalesi 24/12 '930 ~r
şambn günü saat 15 te lzmit askeri 
satın alma komi yonunda yapıla<"ak· 
tır. Taliplerin şartnameyi görme!( Ü· 

zere Fındıklıda heyetimize ·re 5m·tna· 
me almak ve tekliflerini verme!~ üzere 
tcminatlarile mczkilr komisyon:ı müra
caatleri. 

Umumi .6.centaaı: Ga ata Mahmudiye caddesi No. 11-13 
ÜATÇILIK VE MATBAACtU< Anonim Şirketi Tel B 1761 

Erzak 
Ve levazımı saire mü na kasası 

Yüksek Orman ~lekıebi Hekıörlüğünden: 

Büylikdere Balıc;eköyünde kain Yiiksek Orman mek
lebile Orman AnıeJiyal nıektehinirı mnyıs 931 gayesine 
kadar bakıyesi erzak ve levazımı saire ihliyacatı kapalı 
zarf usulile münakasaya koumuştı.ır . 

Taliplerin ~artuamelerinı görırıek üzere her gün ~e 
müuakaşaya iştirak içiu de yevmi ilıale olan ıo kanuıı
evel 930 tarihine müsadif çarşaıaıb 1 günii s ıat 14 de def
t?rdarlık binası <~alıılinde ıı iiesst•s ,ılı ı ktısa<liye mübayaal 
komisyonuna gelmeleri ilan olunur. 

Darülfunun mubayıat ko-
misyonundan: 

Tıp fakültesi için : 

Fen fakültesi ye 
laboratuvarlar için: 

Emaye tabak ve saire.Listesinde muhart' 
olduğu üzere, patiska, tülbent, makar•1 

düğme ye saire. Mevcut ve membut 
nümuneleri veçbile . 

Eczayi kimyeviye. Muıaddak liatelerlod• 
muharrer olduğu üzere : 

Tıp ve Fen faklllteleri .için lüzumu olan balada g&sterilen I~ .. 
vazım ve eczayi kimyeviye kapalı zarf usulile mllbayaa edilecektJf· 
MUnakasası 10-12-930 tarihine müsadif Çarşamba giinU saat 1.S t~ 
yapılacaktır. Taliplerin şartname ve memhur nümune ve listeleri"~ 
ıörmek üzere her gün öğleden ıonra Darülfununda mübayaa k0 

misyonu kitabetine müracaatları ve teminat akçelerini mOnak••~ 
gününden evvel Darülfünun muhasebe vezneıine tevdi et111ele'' 
ilin olunur • 

istanbul P.T.T. Levazım Müdin· 
ğinden: 

1 - Ambar ihtiyacı olan üç boyda sekiz bin adet bez poıl• 
çuyafı ile iki boyda altı bin adet torba kapalı zarf usulü ile ..,o .. 
nakaaaya konuım·uştur. 

2 - Bunların 23 Birinci Kinun 930 Tarihinde ihalesi tak•'* 
rür ettirileceğinden taliplerin şartname almak için şimdiden, te~ 
tifname ve teminatlarını ihtiva edecek MühllrHı zarflara te~b 
için de mezkur tarihe müsadif Salı günü saat 14 te lstanbul 
':_-:ıi Postanede mübayaat komisyonuna müraca~ 

._I J-andı-ar-~a~ô~~-::~-:At-ha-nes__.ı 31baş öküz münakasası 
90,ooo l>endik bakteriolo1.iharıesi mü--

Erzincan jandarma mektebinin 
altı aylık ihtiyacı olan 90000 dirJii!İı1deıı; 
kilo ekmek kapah zarfla müna- u ·ı-.; 
kasaya konu 'muşlur ihalesi 14 - Pendik Serum darülistihzanna lüzumu olup aleni mOnak•,. ~ .. 
12-930 günü saat 14 te mektea 24 kanunuevel 930 tarihinde ihalesi takarrur eden 31 bat &kd t-

MüdUriyeti dairesinde yapılaca- ıartnamesini görmek için hergüa ve vermeğe talip olanların Y;o. 
ğından tartnameyi görmek iste- mi ihale olan 24 kinunuevel 930 tarihine mllsadif çarpmb• .. 
yenler her giln müdüriyete mil- nü saat 14 de Defterdarlık binasında müessesab iktıaadiye 111 

racaat edebilirler bayaa komisyonuna müracaat eylemeleıd ilin olunur. 
Mes'ul müdür Refik Ab111d 


