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Darüliünun mes,e esi 
Kazım Nami B. Hasan Fehmi 

Beye cevap veriyor 

Zavallı mübadiller - Kusyada idam kararlan .•• 
- le sa\lfalıırdn 

Sayısı fi Kuruş 

[ BAŞMUHARRIRIMIZlN SEYAHAT INTIBALARI ı 3 Gazi Hz. B B 
Faşizm idaresi memleke
tinterakk· sine birçokmad 

di misaller östere bilir 

Reisicümhur Hz. dün de Dol

mabahçe sarayındaki hususi da
irelerinde istirahat etmiıler VE' 

hiç bir yere çıkmamışlardır. 

Istanbul, 8 (A.A) - Reisicüm 
hur Hz. bugün Dolmabahçedek ı 

dairelerinde istirahat buyurmuş· 

lar ve hiç bir tarafa çıkmamış· 
)ardır. 

A 

u s 
ltalyan şehirlerinde imar faaliyeti L 

Romaya şimendifer ile giren 
bir yabancının en evvel nazarı 
dikkatini celbeden şey şehrin 
her tarafında yeni yeni binalar 
Yapılması oluyor. Bu yeni inşa

atın aebebi faşist idaresinin te
sisi ile hükümet merkezinın ltal
Y~da aldığı ehemmiyetten başka 
bır ıey değildir. 
Şimdiye kadar ltalyanın en 

büyük şehri ( Napoli) dir. Hdnci 
de. ecede ( MıJnn), iiçüncü dere
cede ise (Roma) gelır. 

( Napolı ) nin nüfusu bir mil
"<>ıı,ı yakındır. Diğerlerinin nü
l\ısı• . la bundan yüz. iki yüz 
bin kadar eksiktı r. Fakat son 

lirnl 
Meselenin bbfi ınecrayj 

girmesi muka ~ der ve 
::ıarnri'd:r 

Düyuuu uu,umiye meselesinde lıa
"1illcrin müdalıale talcbirıi dcl'lctlcr 
l"eddettücr. 11:.mun üze. ine Day in· 
ler Vel:illcrinin Arıkaraya gderck lıii 
""IHetle temas cdcccl•lerindcn balıse
filnıeğe başlandı. 

..,..,,.., a••11•uıu ıırrıumıye il'tllll ıerı 

lto!dkatcn iyi oörüşlü insanlar olsay
ltı esasen geçen sene tal:ip ettikleri 
bıı yoldan ayrılmıyacali.lardı. Ken
di tncnfaatlerinirı ismet l'ş. hükumeti 
ile doğrudan doğruya görüşmekte ve 
fflılaşmakta olduğunu çoktan anla
'>ıl!' bulunacaklardı. 

'Pakat üç dört au euel Fethi Reyin 
:e~ebbüsUe Serbest fırkanın tcşckkü
il düyunu umumiye lıamillerini ve 
011ların vel•Ulerini şaşırttı. Yeni fır
~n teşckkülii F ethi Beyin iş başı
~Q O~lmesinc bir mukaddeme olmas:, 
et1ıı B. iş başına gelince de diiyu

:" ~tnumiyc işlerinin d"wıa ziyade 
Qllınler lehine lıallcdilebünıesi ihti-
~l! onları czıelce ismet Pş. lıükfı-

t etırıe aldıkları itilafçuyanc vaziyeti 
;"ketmeğe scrJketti. Türkiye ile ara. 
dQrında cereyan eden müzakerata mii 
~ flhale etmeleri için Fransa, lngilte
~ l~aıya, Almanya gibi devletle; 
lal ~dınde teşcbbüsat yapılması bu ge
b tıaziyetin bir neticesi idi. Lakin 
d" tc~ebbüsat tabü olarak akim kal
't~ ~irkoç defa düyunu umumiye me 
" ftıınin hamUlcr Ue Türkiye arasın
ı: husu& bir nıcDeleden ibaret oldu
l~~ll resmen ifade etmiş olan bu dev 
~,. her vakit meseleyi müzakereye 
bı,. ,. olan Türkiye aleyhinde siyl!Si 1 
't1t '1ıiiclaJıaıe tavrı almakla mesele
ıı. ~ <'Ylemeğe sebep olacaklannı dü· 
"tılltü tlbı.:."':şler, lıamiller meclisine bu su-
"~l'llifler, hamüler meclise bu su-
ll~ ret cevabı vermişlerdir ... 

~aenaJcylı şimdi yine düyunu u-
6" 'e meselesi iki üç ay cvelki tas;; '"cztıına girmiştir. Eğer kupon 
~ lerı en kısa yoldan bu mcsleleyi 
'""eı": tarafın menafiini telif etmek 
Ofct,. e halletmek isterlerse zaruri 
ctlti~ ';'!kUlcrini Ankaraga göndere 
~dır, ismet Pş. hükümcti Ue 

-ike a Uelcceklerdir. 
be ıe,' takdirde başka tasavvurlar 
1ctıa it ebbüsler arkasında geçecek o-

t:a~:ün kcf!dilcri hesabına fazla 
~~teıkU edecektir. Ve maküs 
~ erden lüzumundan ziyade 
l'b_. fleri~Ud. ~. h 
'""et eı ~ ıgı alde bugün Anka-

.\ı llQ~e edebilecekleri menfaati bcl
buıanugacakl cırdı r .... 

M. A. 

seneler zarfında Roma büyUk 
bir süratle tevessü etmeğ~ baı
lamıştır. Her sene nüfus inanıl
maz derecede artmaktadır. Bu
nun içindir ki şehirde mütema
diyen yeni yeni inşaat yapılmak
tadır. Bazı yerlerde bu inşaat 
yeni yeni mahalleler vUcuda ge
tirmektedir. Şehrin bu tarzı in
kişafına bakılınca şimdiye kadar 
vüsat itibarile ltalyanın üçüncü 
derecede bir mevkii olan Ro
manın yakın bir zaman sonra 
birjnciliği alacağı şüphesizdir. 

-rasarruf 
Dün Ankarada bir 

içtima yapıldı 

G 

o 

l 
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Faşizm idaresinin ruhu olan 
M. Musoloni Romanın bu tabii 
inl<işafına hususi tetebbüsler ilede 
ayrıca imar hamlesi vermiştir. 

Mesela şehre <'lomobil ile yirmi 
dakikalık bir mesafede ve deniz 
kenarında (Ostiya) denile deniz 
banyo beldesi tesisine yardım 
ctm ıştir. 

Romaya vardığımızın ikinci 
günii ltalyan matbuatının çok 

[Alt .arafı ıJ üncü sagıfanıızda] 

Ankara, 8 (Telefon) - Milıı 

iktısat ve tasarruf cemiyeti umu

mi merkezi meclis reisi Kazım 

pafanın riyasetinde toplandı, a

yın on ikinci günü başlıyacak 

olan tasarruf haftası programını 

tesbit etti. Buna iÖre, o hafta 

içinde bura Türk Ocağında Baş

vekilimiz bir nutuk söyliyecek, 

ayrıca Kazım paşa ile ikbsat ve 

adliye vekilleri ve Hamdullah 

suphi bey birer konferans vere· 

ceklerdir. Bunlar radyo ile bütün 

memlekette dinlenecektir. 

Bundan başka camilere de ta

sarruf hakkında hutbeler iradı 

da kararlaıtırılmıştır. 

N 

"Garp cephesinde sükUnef var"drr,, isimli esenle 
bütün dünyada baş döndürülü bir şöhret alan "Reınark,, 

Son günlerde yeni ve çok güzel bir roman yazmağa 
başladı. 

S01'.TRA ismini taşryan bu güzel roman "Garp 
cephesinde sükunet var,, eserinin devamıdır. Harp 
dönüşlerini mütareke ve ana ocağrna avdeti çok canlı, 
çok kuvvetli tasvir ediyor. 

Bu eser o kadar yenidir ki Türkçe ilk tercüme 
edildiği ecnebi lisanıdır. 
OKUYUNUZ! OKUYUNUZ OKUYUNUZ! 

() 

.R 

Hüyük bir haksızl1k imla tadil edilmeli mi? : 2 

tbollieye ınıngarip mlAda sözü .ayağa düşür-
ararı etr fında mekten sakınmalıyız 

lsta hulspor ta ım nı ikinci kü
meye atmak fu~bol terakkisine 

mani olmak demektir 
Cuma günü teşkil edilen fut

bol hey'eti pazar günU mı"taka 
merkezinde ilk içtimaım aktetti. 
Bu içtima, birkaç ay keşmekeı 

~== :ı:w= - ..... 

Müsabakamız 

Bu kadın çenreai ne mant 
ifade ediyor? Anladığımz 
manayı a,ağıdaki kupona 
yazımz ve bu kuponu ke
sip biriktiriniz. 

kuponu 18 

-- -- -

devri geçiren, muattal kalan ls
tanbul futbolüne yeni bir hare· 
ket vereceği için ehemmiyeti ha· 
iz telakki ediliyordu. Fakat ma· 
alesef ilk yaptığı iş ve verdiği 
karar nizamnameye muhalif ve 
tam manasile karakuşi bir hü
küm olduğundan bu hey' etten 
beklediğimiz, ümit ettiğimiz ye
nilikleri göremiyeceğimiz ziha
bile içimize bir korku düf tü. Bi
zi bu kadar bedbinliğe sevkeden 
hali anlatalım: 

Geçen seneki futbol heyeti 
terfi meselesinin bu ana kadar 
yapılan şekillerden başka bir şe
kilde yapılmasına karar verdi. 
Geçen seneye kadar lik maçları 
neticesinde birinci küme sonun
cusu, ikinci küme birincisile bir 
müsabaka yapar. Birinci küme
nin sonuncusu kazanamazsa bu 
ikinci kümeye iner ikincideki de 
birinci kümeye terfi ederdi. Esa-
sen bu terfi müsabaksını yap
mak mecburi demekti çünkü ni
zamnamede sarahaten yazıhydı. 
Fakat o umanki futbol heyeti 
o Yakit nizamname hilafında ga-
rip bir kararla birinci kümenin 
beşinci ve altmcısmın, ikinci kü· 
menin birinci ve ikincisi ile yer 
değiıtirmesi esasını kabul etmiş-
ti-. O vakit bu karar haklı iti
razları davet etmişti. Hatta fut
bol federo:syonu reisi Muvaffak 
Bey bu nokta üzerinde Vakıt 

(Alt tarafı 'l incı Sa)fada) 

Lisanla oyun olmaz, batarı vardır 
Halit Fahri, Kazım Nami, Semih L6tfü, Mitat Sadullah, 

Hamit B. lerin mütalealan 

HALiT F AHRl BEYiN FiKRi caktır. Bunun için şimdilik hiç oku· 
Galatasaray lisesi Türkse ve ede- mak bilmiyen halkın okumağa başladt 
ıt muallimi lfalit Fahri D., bu hıı- ğı ve alıştığı şu ilk lisan inkılabı sene

lerinde baştan bap bir tadil ve isti-
"f haleye kalkmak, her halde iyi bir ne

Hamit 8. Halit Fahri 8! 

tice hasıl etmez. 

Benim fikrimce gramerimiz, bilhas 
sa imlfı J6gntinin yeni tnb'ında da na-

zarı dikkate alınmak üzere bazı istis
nai kelimeler kabul ederse, muvafık o-

lur. l\feselfl (kalp) kelimesinden (knlb) 
i ayırmak için, bu kelime mücerret 
şekilde iken, (p) yerine (b) yi kabul e-
debiliriz. lmla lugatinde ( maa
mafih ) kelimesinin iki ( a ) ile 
azılmış olmasına göre de (katil) le 

(katil) kelimelerini de ayni usule m·-
sustnki fikrini şöyJe izah ediyor: fikan yekdiğerindcn ayıl'.mak mümkün 

- Mühim bir mikyasta tadil yapıl- dür sanırım. 
m:ısını kat'iyyen doğru bulmuyorum. Ecnebi ismihaslara gelince, müm
Bılhassa ev,·elce konulmuş olduğu hal kiin olduğu kadar asıllarının muhafa· 
de bilahare kaldırılmış olan uzatma- zasınn taraftarım. Tabii bu arada bi
ların _ıe~rar i_hyas~.~·n7.ımrzı. ge:ek şek zim kendi dilimizde bir şekil ~erdiği-
len çırkınleştırecegı, gerek ımla husu· · (Lo d ) (Fi ) · · 
cunda zaman ,.e vakit sarfını istilzam mız n ra ' or msa ve saıre gı-
ederek oldukça güçleştireceği cihetle 
hiç arzu etmem. 

Çünkü böyle bütün arabi ve fnrisi 
lcelirnelerin uzanan hecelerini bir işa. 
retle göstermeğe kalkarsak, yazacağı
mız yazının şeklen eski arapça ü tün· 
lü esreli levhalardan farkı kalmaz. 
Eski yazıda da (şair) yaşardıkı (a) yı 
işaretsiz uzatarak okurduk. Şimdiki 
yazımızın da yegane mahzuru bu ol
sun. Buna mukabil bütün &"'litıeri izhar 
etmesi, şimdilil kafi bir kıymettir, 1 

Lisan, daima yürüyen bir hakikat- K- N 
8 t . ş·· h • il "d - azım ami emih Lüfü B.. ır. up esız erı e, mesela on, on beEı 

sene sonra grnmerimiz daha esaslı su bi kel~melcr gene o şekilde kullanıl
l'ette taayyün e<lince ihti.> aç nispetin· rnak la7.ımdır. 
<le bazı tadillere kendiliğinden kavuşa [Alt tarafı 'l inci sayfada] 
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Bize~ Yazıııd 

M. Mec.isinde 
Ol~n meb'usların hatıra

larını taziz edildi 
~a ... , 8 (T elefoa) - Millet 

meclWnill bufllnkn lçtimaıncla 
Lkitebir meb 'uau Ali Ulvi ft 

Kon,. meb'uau Mail Klzl• 
lle1elıeria vefatlan ~kkmdaki 
tm•e ebndu, Meclk hut 
merhum ubaelamun llabrala· 
.... bO.-..t emeri olarU ltir 
d~a · ayakta datclu. S..a 
Kon1a ıMb' ... Muaa Klzım lS. 
merlnımn nno~ılniD Viyana dan 
Koa1aya laGktmet tarafından 
nakli baklaticlald. teklif kaltul 
eclllcll Bu •luaeltetle Kenya 
.. b 'uau lt.Mc IM1 dedi ki: 

;_ KaW.manca hizmetler ya• 
pan Ali Ulvi Beyia vefabaı lflt· 
llek~ dl•• ol•k. Gene çOk 
.... etli atkatl ........ n Mata Ki· 
amın ~ Mllaba illan ha
lterinl aı.kla eae.liyiz. Hun
,.. ..... kı,..etli ar1r.-...ntl 
habrllarını taziz için geldim.,, 

Rehk B. bu cDmlelerden ıon· 
ra MUM Klzım Beyin hiımetle

rinden lt.hHtti " alta eocutu· 
- meceenn t.Milletibl teklif 
etti, teklif blltçe encOmenine 
haYale e4ildi. 

Bel~dlv~ler 
g· E . 

Ahın ve satımlar icın • 
nizamnanıc )'apıJdı 

Aakln, a {T elıfolı) - 8~•
cliye mUzayede ve münakaaalan 
nizammmeai ftkiller bej' e.tindeta 
çaid+ 8'.na. ı~te, ~'ıetlittler •
hm •• aatımltlnnı kapab zarfla 
_..,. ... 9t mliallua u\dile 
ppalactktır. Teminat lltçesi ytlz· 
de yedi buçultur. 

Bankadaki paralar 

Aakara, 8 - Düyeau umumi
ye ta"-ltleri mukabili olmak nze
re hazirandan itibaren her ay 
O.m..W baakaı11atı yabrılın 600 
.... lira ..... On a.I00,000 llr•,ı 
W..t911w, lb paratub libknm~t
tt teri alailltaftba 8alf çıkan 
.. ,.. tl&flü iletllc1ir. Kinununel 
tüaiti olan para da Rlleumat 
lilai'eii tara,_dan ha.kaya tevdi 
iiılbmiP,.. 

M. V enizelos 1 

Yunaniatenın tealthet proıren\ı 
"ekkında bir nutuk a6yledi 

Atina, 8 (Apo) - Yunan Bq
Yekili M. Velllzelot, Larisaya 
gitllllf •• Larlaa garnizonu za· 
bitainm lr1tla1a da•et ederek 
\IZUD "fr DIİhlk iradetmiltir. M. 
Veniı:elOMan irad ettiği, nutkun 
laafl tahllma11na ft içtima ma-
halline zabitandan bqka kimse
nin ka1'ul edilmemeaine nğmea 
Yunan Baıvekilinln bu nutkun• 
da, hDk6metin muayyen bir teç
hizat ve tealibat proiraml tatbik 
ettltlnl fakat huııun ikmali za· 
mana mOte"Taldnf ol .. junu maa• 

tktısat vekili 
Ali iktısat komisvonuna 

"' 
riyaset etti 

Ankara, 8 ( Telefon ) - Ali 
ikbıat meclisi bugOn (dün) lktı
aat vekili Muıtafa Şerel B. in 
riyuetinde blr umumi heyet iç-
timaı yaptı. içtimada encOmen· 
Jerin bazırlac:Wdan raporlar tet· 
kik olundu. 

Ankara, 8 (A.A) - Ali ikb
ıat meclisi enc6menJeri mtlzake
relerine devam etmektedir. ih
racat ticaretimizin inkipfı ted
birlerile mefgul olan encllmen 
bugün 6ileden evvel KDtabya 
meb 'uau Niyazi Asım 8. in ri
yasetinde toplellllllf mOsakere ve 
tetkiklerine devam etmittir. Ôğ· 
leden aonra heyeti umumiye 

Vakıt, okuyucularının dert ortağıd! 
T av.iyeiiz mütekait btr ~abit bir va· 
zifeye tayin olunmasını rica ediyor 

Bendeniz atik kanun hükmile ben icap eden makamata IDote" 
tekallt edilmİf oldupmdan üç addit müracaatlar da bulundu• 
a1da bir verilen muhuaaa maa- ve iki aenedenbericlir. Taketi .,.
ıım yektinu yirmi aekiz buçuk şerin yettiti kadar vusomu aarfetı' 

tig· im halde nllfuzlu zavatta' liradan ibarettir. Her ayda verilse tt 
bir ferdba idaresine klfı obaıyan muhmiai olanlardan 111ra selİP 
bu miktar hali hazırda valideJe-o bir m6nbale tayin edilmedim. 

ffllk6metimizin ittihaz Wpt' 
rinden yetim ka\an çoeaklanmla duğu kararname iıe tami ..... 

maftla ufka •İJaat t,ulutlamna 
Yuaaatan tethiat ve memle- toplanac aktır. 

Oç nefsi biuedar etmektedir. Şu teblij'atı icra kdmdıiı &zere iır 
rakamın arzeUiji hazin maiıet biW eden mUnaaip memuriyet
ıztırabı içinde çocuklar nehari lere miltekait zabitlerden _.,.. 
mekteplerde tabaillerine ıa,y ve haklarının tercihen tayinini a.,.;r 
ikdam ediyorlarsa da bayat ı•- clir. Bendeniıde bu zümre me,.
taitinia ba dereceainde feyiz al- mndayım. Her hangi mule...,.ıt 
manın tahb imkln da olmatllftn- bir hismeti ntaniyeyi ifaya klfl 
dan •bıkan mlltahdem bulun- iıtidadım vardır, vaziyetimi il#' 
dupii lltanhal Tayyare cemi- zan itibara alarak Ocrelli bil 
yeti maliye tahiil memurluiunun memuriyete tayinimi rica ec:leıi" 

ketin mldafa .. mb'elesiade ge· 
ri kalmamak i~ kendisine muk
telİ olen mlMmmab aüritle te
tlerill ecl.wleeejiai ltinaenaleyb 
muhalif gazeteler tarafıntlan bu 
Yadide ıerdedilen tenkitlerin doğ
ru olmadıjmı, Vmıaniıtanın bn
t6n biatUlat ile mGiatdatı mil· 
bmmel ~lduiunu Ye Ankarada 
imzalanan itillflar, lkl lttemleke
tili menafiiöi t~nıin etmekle be
raber bırer zımanı emniyet t .. -
kil ettijini 'ftı ltİI' memleketin 
tamam(yeti mllkiyeal yalnız tea· 
lih•tla dejil, fakat sİ'8•1 kom
blntzonlat il~ de temld edilece-
ğini kaydetmif Ye tiddetle alkı1-
lanm11t.r. 

Tnbnbet kttnuttunda 
tadilôt 

Anlcara, 8 (Telefon) - Taba
ilet ve pltelen ka•uaUIHUI ta
dnine ait liylba meeliite kabul 
etllli1i. 

Bir bataklık kurutuluyor 
AnlC.ri, 8 tT elefon) - lzmiı:

d~kl JJalkii>1bar bataklığının 
lhır\ltuhüa& ı,tn Sıhhat ._ltlleti 
~mit vettöltllr. İıe derhal baı· 
1anacaktır. 

Evkaf layihasında mühim 
tadil:\t yapılıyor 

Ankara, 8 - Heyeti veldlede 
bulanan yeni Evkaf kanuna ll
tlh11nnn ilk tetkiklerine bilflan· 
mııtır. Tetkikat timdilik ıktiıat 
vekili Muıtaf a Şeref bey tara
fından yapılmaktadır. Uyiba 
tizerinde Şurayi Devletin bqhca 
tipmlf oiduğu tadillt tudür : 

Mtıte•eUiler tarafından idare 
edilmekte olan vakıflattn Te hu 
dıeyanila ikilliyet Yakıflannm 
btralnlmasa, yeai tqkil ~dilecek 
evkaf meclisi idaresi murakabesi 
altına almamak eaası kabul edil
miftir. Akalliyetlerin mliaeceel 
eYkaf&DID yapılan tetkik•t neti• 
ceaınde pek az miktarda oldu
ğu ve kısmı azammm da tesçil 
edilmemit Ye etbaı ubteainde 
ltulundujıl anla111mııtır. 

ilgunadiln aonra diğer bir nzi- efendim. 
fei memuriyetin iıtibaallni taki- ~ütekai~~~t: ~~ 

Uydurma haberler Bir vapur battı 
Lorment, 8 ( A.A ) - Fransa 

tahtelbahir anlcumm yOzdllrlH
mealnde kullanılan artiglio na
mındaki ltal;an tahlisiye gemisi 
Belle c:i\'arında batlDlfhr. Mnret
tebahndan 16 ıı bojulmUf ve 
mOtebakl yediıi kurtanlmıftır. 

Üzünı satışı 
bmir, 8 (A.A) - Ba,On 25 

kunıftan 45 kurup kadar 379 
çuvll &ilim ve sekiz kul'Uflan 
40 kunlfa kadar 294 çuval incir 
'le 5 kutbt\an t 9 çuval imala 
aablmııtır. 

•; 

Aclana .. tevldfat ,..pshll 
Adana, 8 (Son Posta) - Ni'J 

gazetesi mes'ul mlldüril Rept 8ı 
hakkında mllıtantiklik tarafm.
te•kif mUzekkeresi kesildi • 
bDk6m derhal infaz edildi. 

Rqat Beyüı cilrmG 0Ha1Jı1 
askerlikten aoğutmak,, "Reli' 
cDmbur Hazrelleri baklanda ~ 
yaben tefenllhatta bulunmalr.f 
11Medis reisinin firarı,, gibi "1' 
nuız •e aaalıız netriyat yap.....
"hallu enuız haber ipeai it 
tehyl~ etnaelc.. tn-• . ~~

Mali flrkua kltibi Maltmu 
lıtnirli flıtbölcular ~akız- hakkmda da yalmız bir cllı...,-

dan döndü den dolayı takibat yan1lacak .... 
Llyibada mukataalar ıeallmal• r· -

kalbedilecel: Ye e.ıcaf nrpl lzmir, 8 (A.A) - Geçen g6n Şarka giderek teıkillt Y~!:-.d-
vermekte olan emllk aalllpl!H bir maç yapmak için Sakıza si· ya tewebbti etmiı olan ~ 
su•YI ftmaelcte olduklan yer- den K. S. K. birinci takımı bu firkası reiıi Abd&lkadir KelllP 
jini11 20 aenelili olan tirml miı· alıpm banJa dhmftftür. Dlin Bey bugOn buraya gelmiıtir• 
lini, bet senelik taluitte vere- Sakızda yajmur olduğu için maç ŞarallDI da kaydedeyim kt ... 
rek evkafla allkalannı kesecek· yıpılamanuıbr. Sakızlılar futbol- fırka Adanada t.oı g&r&lm~ 
ler, mallannı mntk olarak tescil culanmw çok aamimi bir aaret- \edlr, taraft•n yoktur, gasl 
ettireceklerdir. te istikbal Ye te,yi etmiflerdir. ıini o~yan da g&rlllmllf d~ ' 

Vakarda tnevıuu bahis mi- Sakız belıdiyelİ futbolculan· p 
teveHi ve emniyet yakıflattntlan mızi bir kapa lıedi e elm~. er•embe 

~ull!lvll!ll~~llllİllıııiılıiıııiiiil-..-ııiliııliiııııl maada diğer blltiln ftkıflata mlktan Şurayı dttletç~ 1edi ki- Y _j , .• abo-ı Evlt•f tarafından Taayet ~ fite lbllt ~dlliilftii'. Kaiiöbutt fÜDÜ illvemlP 
( celrtir. bu devrede Millet MeelWMden I 1 1 • 

O Uft E•lraf idare meellalnin asa çıkmas ibbli~iltllr. 1 ey DiZ 

bit ....... Bir clliti' Mi - BU sathı l>ir ti- haberdar etmelidir. Din ::ı 
- Alemin böyle ,örüp . hildili bahab .am o 41a bnclial lmknu litl "1yle olm. Etmemek 

bir teY nud olup ta kocanın naza. ıeçkln ol41blu hildı o btlar ıenç için •ebalclir •••• 
nndan kaçabiliyor?? ve tlMİ Mr im iltnum41am.. Bir ses - Ya koca, ~ 

Halil Efendi - itte herkes te Bit tet - leyle ahtlkiı nnnolu qk ıaleyanile iki mücrim 
buna ıaııyor... nali adtilllattlü hüen t:nemul e· caıilarina kıyUK. ••• 

Diler bir ıeı - Ali SenaYer E· dibnMllt ahlllıatzbklar ttathit ._.er. Hoca Sadık yerinden til lW 
fendi namualu, ahlakça metin Dileri - Kocanın Mt tefden fa lıoplıyarak: . -~ 
adamdır. ha1*1 olmü lhUmallnl ile pek •· _ Kıyam.. Zani ve ~ 

RaBI EHbcllDlii ctidw. fincan- ra Rabbi - taali muin olıun •• U- Bir diler aeı - Öyle ise seliniz kıldan -U latinif!Dd... katli vadptir-
11 ltôtell 8~titi6 ıelcti .. her yudu- iunua babanın iN ~km oilu A· de bu ke1fiyete bir mana Tminis.. Dilerl - O halile lııu namus- Bir MI _ f ellbt. •• 
ilüui Wpürdüaünde Dh•edekilerin li Semnr Efendlbln bntı lcllle Halil Efendi - Ali Senaver E- ıuzlata netleö ıGltlt edlror?.. Hou Sadik - Bu fellk8. -uif.o 
~ ~ meraklarım art- tutulmuj.. Blliriin*I ya filesoflult fenidnin ahlakça olan düziünlüiün Dileri - kart11na olan mahal>- mahalle namuıuaıca bir ael~ 
tınrak jeatler yapıyordu. Nihayet demek bir az da tihirl>azbk demek- de mahalle balkı müttefekunaleyh- betihln tlddetlnaen '*r ~ hu- Hep ı,.. fenaİı~ııavur ~ 
t•ll•tw• ltlftmlandırmaia utra- tii. Ne yapmrfA 'apmrf, ne etmit· tir. metmek ıstrranna dllfin8f l.uluna- ojluna yerdiii lr&firane ~,.. 
tltili tHu 1e etmit ıenç kadını da kendine Diler aea - Eh bi~enaleyli? •• bilir •• Uldn her nud olta koca hu netteelidir •. Menb\d filesofUO jt 

- FH-'ua delllwıb bir öflu 07dur11H•f··· Mercimeii fmna Ter· Halil Efenlli - Bu İfte file.of hiyanell iluytiAIC: felilietinden ku- lin~ tiu dünye.da hiç bir SÜ~ 
Yti • .e mitler ••• Şimdi Ali SenaYet Efendi zadenin bir ıihirhultiı rir llbuna lağım kurtaramıyacakbt. Bajün nly~t, cilrüiii, kabahat .. !-_.;1 

Heca Wtlt - Beameletfz.. nde. 70WNn •• hatta btien tl8 aıilıyaauyorua.. olmaaa fartn, yarın olfaazl& 8&ür Her teY tahiatten ıelir.. ~ 
Bit llltfl - Veledi timi.. ntk~n otlü oraya ilriP çıkıyor... Ditef iM - EfenSim benim tün mutlalca, miab•kbk duyacak- İeyh tabiidir. Katiller, ~ 
Öllif IMtf - Allir ...,an ço- Bır •-114flld cloatldk, ahbep- intilmlltne ,are ril~le basittir. br... ...Uler; mürtetiler fili~ 

Jik ıuretile SÜ'İP çıkıyor? Bunda ne ıihirbatltk Tardır, ttt! Halil Efendi - Bir •fili ~I ilMS'ul defildirler .•• 
Wf tllieri - oa._ olha Halil Efendi - Gecenin saati- bir ,ey... aidip o zavallı adamı bu rezaletten lliliyar &lr set: ,,._~~ 

...... ,. kisinde, üçünde '-hse chlYanmn Ali Seütet Efendi o ltadar _ Bir fenalıjm faili ~ 
OlmirüklO bir ses: yaaundaki akasya •iacnta tırmada- dotclofiıa bir adamcirr ki dünyada mes'ul olmana ..ku hb ... ~ 
- e ;.IMlq "! tak ~eriye atlıyan haydudun hu al- etriliiin 'riicudüne ihtimal vere- Ark d ki k Jann cnalanm irim çaeceif 

alit !tıiidı - Bayieleri ne yaretine dottluk, ahbaplık denebi· mea .•• Kadınla ojlan kocanın bu a a uponu Sadık hoca meteellhil blf 
,.,...1 Senin benim ırzımıza göz lir mi? Mahallede bum dlittnan- niMyetaiz emniyetinden, bu büyük keıip aaklayını11 tavrile: 
Irat. RttMiüa&I mditi olnn.. U· ibtıU i8iü kaç ıaz var .. ~aç ta· iaffetinc1en iıtif ade ediyorlar.-
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[ Talebe arasında 1 
~~cı mektebi talebesi 
e hır cemiyet .kurdular 
l' Eczacı mektebi talebesi dnn 

&rk Ocağında toplanmışlar ve 
~•tice mevcut olduğu halde Ta
Ebe Birliğile berabtr dağılan 
.,ezacı mektebi talebeıi cemiye-

l.__ _______________ T_i_c_a_r_e_t __ o~d_a_s_ın __ d_a~faaliyet 

Gazi Hz. ne takdam 
rapor henüz • 

a -
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IGayri mübadillerin derdil 

Ziraa intihabatı Gayri mübadiller 
dün yapıldı HAIA dat;ıtılacak pera 

Dürı ziraat müdüriyetinde zira- bekleniyor 
at odası intihabatı yapılmıştır. Gaziye bir telgraf çektiler 

• 
1 

•ııin ihyasına karar vermitlerdir. 
lı'ari reyle muvakkat reiı in-

11bap olunduktan ıonra bir ta
tbe taplanmadaki maksadı izah 
tderek eczaci mektebi talebesi 
araıında maddi ve mlne•i tesa
nUdQ temin, mesleğe ait risaleler 
~ttretmek ve ecneci talebe bir
'~lerifc münaıebatta bulunabil
:.ek için bu mektep talebesinin 
ır cemiyet tesis etmeleri lazım 

1tldiğini söyledi ve eczacı tale
~tainin tıp fakültesine girmeJe-
111ııi bu maksadı temine kafi 
~ llı.adığını, her iki mektep tale-
tanıin ihtiyaçları sırasında bü

YGk farklar olabileceğini ilave 
:de.rek eczacı talebesinin müs
~kil bir cemiyet teıis etmeleri 
uruınunda israr etti. Bundan 

' 0nra hazırlanan 22 maddelik 
11.iı.ınoame projesinin müzakere
'1ıı. geçildi ve proje üzerinde 
'lltıhtelif tadilattan ıonra nizam
~ıtıne tesbit edildi. 
, Bundan sonra idare heyeti in
'1babatı yapılarak Enver, Giya
'tttin, Reıit, Edip, Kenan B. ler 
•e Mahire H. seçildiler. Y ~ni 
dare heyeti ilk iş olarak cemi
".ttin Talebe birliğile irtibat te
ııa edecek ve Eczacı mektebin· 
Je bulunan kütüpaneden talebe
~İQ istifade edebilmesini temin 
~İll mektep müdürlüğü nezdinde 
•tebbnsatta bulunacaktır. 

F'en talebesinin senelik 
kongresi 

f;' __ .,. t.t,:;1,._..: ... ı .. ı...... ,. • ...,.;., ... 

Vergiler üzerinde nel~r düşünü ii or 
Gazi Hı:. ne takdim edı!mek 

üzere Ticaret odası tarafından Ia
tanbulun iktısadi vaziyeti hakkın
da bir rapor hazırlandıiı yazıl

mıştı. Bu raporun Oda meclisi 
tarafından tetkikine devam olun· 
maktadır. 

Dün rapordaki sanayi bahsi 
tetkik edilmiştir, bugün de tica
reti bahriye bahsi tetkik edile
cektir. Himaye, teşviki sanayi , 
sermaye ve kredi, itbaJit, ibra-

' cat emtiasıoın bugünkü vaziyeti 
ve umumi dertler haricindeki 
dertlerin huıuıiyeti, Sanayi •e 
Maadin bankasının daha nafi bir 
hale getirilmesi bahisleri henüz 
tetki!< edilmemiştir. 

Raporda en ziyade icra ve if
las kanunundan bahsedilmek-
tedir. Tüccar, bu kanunun borç· 
lu lehine olduğunu iddia etmek
tedir. Kazanç vergisınin de ta· 
hakkuk ve tatbikatında görülen 
yanlıthklarm 
olunmaktadır. 

izalesi temenni 

Muamele vergisi için de deni
liyor ki: 

"ihraç edılen eşyadan muame
le vergisi almnk doğru değildir, 

milli fabrikalardan alınan yüzde 
altı muamele vergisi de çok 
ağırdır. 

Tiftik ve yapağı ihracatına bir 
darbe vuran sayım vergisinin de 
tadili lazımdır. 

Musakkafat vergisi de ağırdır 
ve tadili lazımdır.,, 

Raporda bunları müteakip is
tatistik ve gümrük işlerinin be· 
taatinden bahsedilerek bu işle
rin ıslahile sürat temini temenni 
edilmektedir. 

Ticnret mukaveleleri de rapoı-
da esaslı bir surette tetkik edi
lecektir. 

Sigorteoıler da toplandı 

Dün Ticnret odasında salahi
yettar zevatın iştirakile bir içti
ma aktedilereli: sigorta ve prim 
meselesi hakkında görüşülmüştür. 
Bu içtimada Ticaret odası reisi 
Mithat B. le lş bankası müdürll 
Muammer B. de hazır bulunmuş-
tur. 

Riyasete Salih Zeki, ikinci Gayri mübadiJler cemiyeti 
reislığe Raşit, azalıklara Hüsnii, tevziata başlamak üzere al'an 
M_a1~ar, .Yusuf, Şevket Tursut, para beklemektedir . 
Lutfı Arıf, Enver, Hulki, Akif Bir çok arazi ve emlltk bırak-
Mushhiddin Ihsan, Hüsnü beyler tıktan sonra buraya gelmiş ve 
scçifm:şlerdir. Önümüzdeki pazar sefil bir halde kalmış olan va-
günij imzalardan gelecek olan tandaşlarımızın halleri hakikaten 
on beş murahhasın iştirakile ve bütün manaıile acınacak bir 
umumi bir içtima yapılacak ve vaziyettedir. 
bu içtimada lstanbulun zirai va- Dün Gazi Enenos ailesinden 
ziyeti hakkında bir rapor hazır- Saliha, Zekiye ve Ruhefza ha-
lıyacaklardır. nımlar büyük Gaziye bir telgraf 

Bu rnpor Ankarada toplana- çekmişler ve hallerinden şikayet 
cak olan ziraat kongresine gön- etmişlerdir. Bu telgraf hususi 
derilecektir. Bu içtimada ay· mahiyette almakla beraber bütra 
rıca kongreye gönderilecek mu- gayri mübadillerin umumi vazi• 
rahhaslar da seçilecektir. yetini göstermek itibarile dikkate 

r os 
Vel·ftlet yeni bazı ınahi

nu\t istedi 
Nafia vekaleti, belediyeden 

gönderilen T erkos işine ait dos
yaları tetkik etm;ş ve yeniden 
bazı malumatın belediyeden is
tenmesine karar vermiştir. Dün 
belediye fen heyeti müdüru Ziya, 

değer: 

Telgraf şudur: 
"Gayrimübadiller canlan kadar 

sevdikleri gazilerine iltica edi
yorlar. Feryatlarını ancak ken
dine işittirmek istiyorlar. Her 
birimiz aç, çıplak, arzu edilmi
yecek hir haldeyiz. Bu intizar 
bizleri bitirdi. Olenlerimiz sefa
let içinde bir doktora baktırma
dan, gıdalarını temin edemeden 
gittiler. Biz kalanlarda da takat 

Fırka ocaklarında inti a aat 
güne kadar baş anıyor 

. . .. 
1 l UÇ su mlitchassısı Burhanettin Beylerle 

diğer bir mütehassıs vekaletin 
istediği son malümatı tesbit 
etmişlerdir. 

kalmadı. Sevgili Gazimiz, mer
hamet edip bizleri bu sefaletten 
kurtarınız.,. 

-
lzmirde tüccarın stckleri tespit olundu 

Bskırkôylı.'iler dumenlard•n 

Halk fırkası teşkilat heyeti dün oradaki Halk fırkasının teşkila- şıklıyet ettiler 
fırka merkezinde geç vakte ka- tını yenileştirmeğe memur heye- Bakırköy ç:mento fobrikasınm 
dar meşgul olmuştur. Heyet reisi tin dnveti üzerine Türk ocağın- dumanları Bakırköylülerin ıika-
Ali B. dün şunlara söylemiştir. da 60 tüccarın iştirakile bir içti- yetini mucip olmuştur. Belediye 

"Fırka mensuplarile yapmakta ma yapılmıştır. Celseyi Vasıf B. sıhiyesi bu dumanların fena 
olduğumuz temaslar bitti. Bugün açmıf her tUccarın dilek- olup olmadığını tetkike başla· 

Gazi Evrenos ahfadından Sa
liha, Zekiye, Ruhefza. 

Türk Ocağ·ında konferans 
1 12 Birinci Kanun Perşembe 

günü aktamı saat 21 de muallim 
Hilmi Ziya Bf. tarafından «insa
ni vatanperverlik» mevzulu bir 
konferans verilecektir. Bunu mü· 

o,....alcl;ardA Yanılacak intihabatın ll'ını c~ca ..dl~ cmclc.rini rica j mıştır. 
i Oin senelik kongresi de akte· gün ve saatleri ı ı tesbit ile uğ· etmiştir. Vbıf beyden sonra Fazleletan köpekler 
lıniş ve ~ok lıararetli olmuş· raıtak. iki, Uç güne kadar ocak· Osman zade Lemi B. söz almış, Hahcıoğlu ve Hasköy tarafla-

teakip memleketin tanınmış san'· 
atkarlarının bazı parçaları çah
nacaktar. Bu konferansa herk eı 
gelebilir. 

;:~·. içtimada eski idare heyet :arda intihabata başlanacaktır. ,, şunları söylemiştir. 1 rmda sokak köpeklerinin pek 
.dllınio usulsüz sarfiyat yaptığı lzmir tüccarının istek teri fazlalaştı\dar görülmüş ve bele-
d. - Bizim memlekette iktısadi 
ıa edilmiş bir kııım talebe tesbit edildi diye sıhiyesi bunların bir an 

~llun aksini ileri sürmüşler çok lzmirden gelen haberlere göre dertlere çare aranmamıştır. Biz- evvel öldürülmesini bildirmişti. 
b.araretli münakaşalardan sonra de tüccar lıimayesizdir. Biz yok- Teftif beşladı 

iti hal için bir ~etkik komis· nin nizamnamede yapmak iste- luk içinde yaş yoruz. Bir istih- iki gün evvel şehrimize gelen 
' 0nu teıkiline karar Yerilmittir dikleri tadilatı kabul etmek iste- barat odamız bile yoktur. üç mülkiye müfettiıi dün bele-
t Bundan ionra, nizamnamenin mediklerinden arada çıkan mü- Lemi beyden sonra birçok diyeye giderek teftiş ile uğraş· 
btlkik ve idare heyetinin intiha- nakaşa büyümüş, neticede hiç tüccarlar söz almıılardır. içtima mışlnrdır. Belediyenin muhtelif t:- geçilmiıtir. Fakat bir kısım bir şeye karar verilemeden içti- dört saat sürmüş ve iyi netice- şubelerinde yapılacak bu teftişat 

Cenuyctlcrd_e; 

Şoförlerin intihabı meselesi 
Şoförler cemiti intihabatı fesh 

edilmişti. Bu intihabın ne zaman 
yapılacağı henüz beJli değildir. 

alakadarlar bunun on beş günde 
kabil plabileceğini söyliyorlar. 

.Şehir haberlerimiz bitme
miştir. Liitfen 8 inci sayıfaya 
bakınız. '7ebe kimya zümresi talebesi· maa nihayet verilmiştir. ler vermiştir. bir kaç gün sürecektir. 

~z~~~~~~~-·~~~======~~~~~~~~~~~~~~~*~~~~~~~====~~~~~~~~~ 'tefrika numarası: 1 lar. l\lıntaka ari1.alıdır. Yol yavaş ymaş,rnk da 'rıh~oru7n Kosole yolun kmarın bu kıdnr ğ b' d .. . i 
•• • r • • w • • • • ço unu ır ara a gormemı~ 

Çelik miğferler altında soluk yukselıyor. 1' amacın yukarısında bn dal ı hende e gırmıs, ateş etmeğe ha- tik. ~ 

renksiz, aef alet ve açlıkla harap ol~ ~rafta uzakh~ş?n k~sı~erlerimizin d~- zır duru:> or. Tro ke \'e l Üp bir mür- Bu geçirdiğimiz an çok gariptı· n·r 
. . . ger tarnftaı, hızı ta ıp eden sık \'e nı- . . • . .. . • • · ı 

muş ıımalar, kendılennde dehşet, ha"ets' 1 sıralar .. .. 'er çıçegı arkasında çomelmışler ve şey demeden onlara bakıvoruz Etra ,/ ız as ~er • ını goruyoruz. .. .. .. . . • • ,, A • 

cesaret ve ölümün bıraktığı izler- Bunlar Amerilmhlnrdır. Dizileri ağaç dusma.nı go_zluyorlar. Vıllı Homcyer fımızda yarım daire teşkil ediyorlar. 
• . . kemennclekı bombal . r . '"t'" .. . .. den başka bır şey kalmamış sıma- sıralan arnsında sılnhlarının mütehar- .. . ar.ı e mı go uru- Hepsı ırı yarı, kuvvetli herifler. 

lar... rik pırıltısı içinde geniş bir nehir gibi ver kumesı arka. mda çömelmişler, Daima doyuncıya lmdar yemek yemiş 

Se •• ı·z ileri doğru ka) iyor. Maamafih etraf- hazırdırlar. Piştarları bize erişen A· oldukları görünüşlerinden anlasıJı .. ·or. 
yürüyorlar; evet ses çı- 'k ı ı :. " 

k 
ta sakin tar1alar yayılmıştır. Son ba- merı a ı ar gülerek ve birbirlerile ge- He mde hepsi genç· içler· d h' b' 

armadan· nasıl o kadar yolları h 1 k . 1 ı · . d k' 1,, I'k d .. .. ' ın c ıç ırı . ' ar ı ıen t erı arasın a sn m ve a- \'eze ı e erek koyun cacldesine giri- yaşlılanmrzdan olmıyan Adolf Betke 
katettıler, o kadar vagonlarda o- kayt duran ağaçlnnn zirveleri ) üksc- yor]ar.- . ,,. 1, 1 . 

d l k 
. 

1 
• 1 'eya "ernan "oso enın va ına varrnn-

tur u ar, o adar sıperler altında en Jnlgadan dıc:;arı fırlıyor. Yalnız AdoH Detk "I A t' · · 1 · :. ' .. . .. .. .. . . .. _ • e su mne ını mu- mış a) nı zamane a yaşça en l<üçül,J 
çomeldıler, ~asıl ohusler tarafın- Bu gece ku~uı, hır koyde ~onal,Ja- ha faza ederek ileri doğru bir kaç a- miz olmıynn Alber Broske veya Kını 
dan açılmış nıce çukurda uyuduk- dık. Sabn~l~~ın hareket s~a! ndc a~· dım atmıstır. Ko ole hendekten ıkı ·or Brokerin yaşlarında olanlan da yok ... 
l · .. l · l k k d' kerlerden ıkısı sancıdan stkavet ettı- ~ ç ) Ü ·r . arsa yıne oy e ıesınz o ara en ı-

1 
M : bizim de aklımız basımıza geliyor A- m ormnlnn yem, kaputlan 'enı· 

1 . . t Ih .. .. l er. ı ax Va) l çantasındaJ,ı pansı- ' ~ · dir A .. ·akk 1 ·c · 
eranı va ana ve ıu a goturen yo man eda va tını karıstırarak bir termo- deta utanarak kemerlerimizi ve tüfek· . ,, ' ap arı çı te dikişli, içlerı-

üzerinde ilerliyorlar. ~ ' 1 • • . k .. . ne su geçemez. Silahları sap ağlam, 
metre buldu. Korkos bunu koltuğunun erımızın ayıslarını duzeltıyoruz. fişel'lil-ler· d 1 O 1 • • • 

Ak k il 1 d h ·· . • Ç w ' ' 
1 o u. ermde cs!,ımı 

1 
.. ~,. • .. _ .. .. ıa a ı ar an enuz yırmı altına t:uttu fnk~t hem koJundald )::t· .. - •. o~ .?ogru... n.irkaç_ gündenbeı i hiç bir '>ley yok ... 

e,.,., __ P cephuınde sukunet hukum yqında olmıyan gençlere kadar, radan hem de dızanteriden muztarip do usulmuyor._ n d . . .. -._-·<Qd,,. m" llif' "E ik bl R . . . . h . u a amlann 'anında bız bır suru 
~k •: ue ı r arya e- hepıı bılitefrık arkadaştır. Zabit- olan Ludvıg Brnyer arnretıne bakıl- Bizi görünce Amcril,ahhr tereddüt hnududu d : . O ·r 

fit • lniiterekeden sonraki Alma · t · n f 'd · b d' .. · · ~ an ırı) oı uz. nı ormaları-~ nya- leri çocuk gibi genç fakat nice ge masını ıs emıyor. unu m esız ulu- e ıyorlar; mukfılerrıelerı kesıliyoı·. 
it,,_, "'" eden bir eser yazdı. "Sonra,, ' . • - yor. Onu bin zahmetle ı,andırmağal Yava ça yaklasıyorlar. mr sondur- mı~ senelerce çamur yiyerek Argonun 
·~,,'&deki bu eser evveld Framızca ne~- ~eler, n.ıce taarruzlarda tam amır mecbur oluyoruz. mı)a doğru rüc'at ediyoruz. Ve orada :_-agm,uru, Şampanyanın tepc~irli top ·a-
~~ele başlamı~tır. KarUerimize hk e~~· olan hu gençler, yanların İkisinin de sıtması var. Vayl pan- l:arahJnr ortamızda olduğu halde bek- gı, Flandrı~ çamurlu suyu ıle har:ıp 
""'' tar Alman müellifinin bu ese- da yuruyor. sımanlarını elinden geldiği kadar )eni- lıyoruz... olmuştur. Raputlarımız şarapnel par· 
""•tefrika olarak takdim etmekle ken- Arkalarında ölüler kafilesi.... liyor. Ve onlara yanında kalmış ''ln Kiiçiik bir sül,ı1ttan sonra iri yarı çalarile lime limedir. füıbasab::ı ) ama 
't~l Pnmınun edeceğimize eminiz... Böyle hasta, aç, mühimmatsiz, birkaç aspirin lmpini yutturuyor. _Son- bir . Amerikalı. karsımızda cephe lar. di~.il.miş kumaşla~ı yattığımız ) er-

.:d oU~ 1_ 1 rta d adım ad "d' I G" l • h ra eşyalanmrzı tophyoruz gece) ı ge- teskıl eden kafıleden ayrılarak elini lerm 1,11ı bazı da kan .ıe kaskatı olı.rns 
" · . KJr arın o ım a uzanıp ım gı ıyor ar. oz erı e- . d·-· . . · ' . 
11 

')op 1_- l d k • .. • d ... h ld h çır ıgımtz evlenn arkasında iki tarafı sallı} or. tur.Çızmelerimizin dibi cıkmış tüfekleri 
,._ ' xoy er unu zıya ıçın· nuz ınanama ıgı a e, ce en- ··,ı;,.. .. . • t'-'ko ... . . nemden kurt I SOı:;utlu hır dere nlı:ı)or. Önde Koso- - He11o! Arkadaş! mizin şişhaneleri kullana kullana diı 
'"'·'-' hn~ı; agaçlar tıtreşıyor, d .. u ~uş °.lara~ hayata le olmak iizere dert' boyunca uzanan "Befüe,, de elini kaldırarak sallıyor: zleşmiş cephanemiz hemen hemen kal· 

.,..~at- dökülüyor... av et yolu uzennde ılerhyorlar. dar yolu takip edi,};oruz. Caddeye _ Arkadasl mamı<:tır Hepı' · · d d · il\ "'I ' :>' • mız aynı erece e pı 
d \i ren • • lb" ı · · · d • • • vardıi:'lmız sırada Kosole geri sıçrıya- A d . . . . d h... l_ gı pıı e ııe erı ıçın e . ramız alu gergınhk azalıyor. Ame- aynı erecede vahşi kılıklı ayni clercrc 

'"«ll" Yavaşça ilerliyoruz. Çünkü Y rgu rnk seslenıyor: 'k 1 1 1. • ~) •e nıağmum aıker ıürüleri o . . rı a ı ar nr an sonra yanımızcla bulu- de yorgunuz. Vaktile ne halde olduiu· 
~ .. nuz ve yanımızda yaralıları tasıyôruz. - Dıkkat!.. ı ~· · . .. · · .. ' ~erinde adım •mm vfo·iiyor-

8 
.. 1 böl .. w •• .. d :. . . . . ntı) or ar. • ımdı}e kadar esırler ve o-j muzu hıç kımse goz önüne getiremez. 

~ ı_~ - oy ece ugumuz en uzaklaşıyoruz. Ilır anda sılahlarımızı cllerımıze al. 
1 

ülcr hariç olmak üzere biç bir \'akit (Bitmedi) 
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seyahat intibaları Bedevinin şehirde geçen yedi pecesi YAZAN =Ömer Rıza - s4
' 

Üst ta«!• 1 inci '8pf•m•zd• Arap hlkiy .. ı Bana itaat et, yoksa seni öldürürüırıl 
zeki ve nazik mUdürU M. (Feretti) Zaman, zaman haramiler tebdili kı· "- Büti.in bunların sebebi bu kadm.· S · d' v · · f b ait, bu kızı teshir etmenin 
nın ver ıgı zıya etten sonra azı yaf etle şehre inerler öte beri aJılar ve dır. 
it 1 t ·1 · b' · t b"l imkAmnz oldugv unu anlamıştı. 0-a yan gaze ecı erı ızı o omo ı sonra gizlice sıvışırlar. Nevfel çadırında Celileyi Bağdadın 

ile ktiçük bir gezintiye davet Nevfel de bir harami kafilesinin re· kırk haramiler şarkısını söyletiyor, nu itkenceye uğratmaya karar 
ettiler. Bu münasebetle (Osdiya) isi idi. O da etrafındaki adamJarla bir- ve onu hayran, hayran dinliyor. Celi- verdi. Adamlarını çağırdı ve on-
yı götterdiler.· likte Bağdada gelmiiiti· Çölden çıktık lenin gözlerine dalıp, dalıp kendinden lara emretti: 

Roma coğrafi vaziyeti dolayı- tan sonra Dağdadı daha ilk defa gö- geçiyordu. - Şu kadını alınız ve şu ağaca 
sile yazan sıcak bir ıehirdir. rüyordu ... Smşıp gitmek isterken Bağ * * * bağlayınız. 
Halkın bu mevsimde serin deniz dadın kapılarından birinin yanında ko Bir gün dışardan bir gürültü işitti. Saidin adamları ona birer kö-
banyolarına ıı·ddetle ı'htı'yacı var- caman bir ateş gördü. l'tleşaleler yan· Bu gürültü biribirine çarpan .. kal- 1 b e gi i itaat ediyorlardı. Bunlar 
dır. Diğer taraftan Romaya civar mıştı. Sesler geliyordu. Ve ahali bi- kanlardan çıkıyordu. 
olan deniz kenarları en glizel rikmişti. Nevfel ve arkadaşları aydınlı Bu gürültü gür, sert erkek sesleri- hurma liflerinden örUlmüş ipler 
bir pilaj olmak evsafını tamamile ğa doğru yürüdüler. Kalabalığın orta. nin uğultusundan geliyordu. bularak Leyliyı kaldırmıılar, onu 
haizdir. Bu itibar ile Musoloni sında güzel bir kadın dönüyordu. Bu Kalktı, çadırının önüne çıktı.. bir hurma ağacına bağlamıılardı 
( Osdiya ) yı bbir deniz banyo kadın bütün Bağdadın üzerine titredi Dostlarile karşllaştı. Etrafı çepe- Leylanın sırtı hurma ağacına 

b ld 
. h 

1
. i k k ği Celile idi. CeliJenin kıvrak bir bede· çevre mızraklarla çevrilmişti.. yapışmııta. Her teprenme ona 

e esı a ıne get rme ararım ni vardı. Göleği ayn, memeleri ayn, Nevfel ... diye bir ses yükseldi. Bunu 
vermı,, bunun için evvelemirde kolları ayrı, huJasa bedeninin her tara söyliyen olgun yaşlı, buruşuk yüzlü bir ıstırap veriyordu. LeylA, feryat 
Roma ile (Osdiya) arasında iki fı adım attık~a tir tir titriyordu . .Kırını adamdı ... Sözüne devam etti: ediyor, fakat kimıe onu dinlemi-
taraf1 baştan başa elektirk fe· zı ipek şalvarı yeşil ipek gömleği meşa- "-Ya yardan vazgeçecek. va bu di yordu. 
nerleri ile müzeyyen gayet mil- lelerin aydınlığı altında vüçudunun hat yardan!... Sait, adamlarına istirahate çe-
keaımel bir ıose vücude getir· lannın daha derinlcşti!"iyor, kırmızı Nevfel sapsarı oldu... kilmelerini emretmiş, sonra ken-
mi§tir. ziya altında dolgunlaşan kalçalar, ye "- Benim için mi bu I .. 

disi de buradan uzaklaımıı ve 
ltalyanlar bu yola (Viya Della şil aydınlık altında gerilen göğüs ve "- Evet reis... 

Mare) diyorlarki Türkçeye ter- iki kısmın birleştiği yerdeki çıplak "- Ya ben ne yardan ne diyardan bir tarafa bUzülerek uyumuıtu. 
cümesi ( Deniz yolu ) demektir. karnı.. vazgeçmezsem... Leyli, hayattan ümidini kes-

y az geceleri bu yolun iki ta- Sonra sesi, bir hançer gibi kulaklara "- Oklarımızı göğsünde bulacak. mişdi. Onun burada çöl ortaaın-
rafındaki elektrik fenerleri ya- saplanıyordu. Bacaklarındaki halhal· sın.. daki bu sulak ve ağaçlı yerde, 
kılınca otomobil ile yirmi daki- !arın şıkırtısı ... Gözler, keskin, ve de- "- Ben size ne yaptım ... Bir uğultu eli kolu bailı ıstırap ve iıkence 
k U b"tU b f b rin, mavi gözler ... Bu kumral kadının haJinde sesler yükseldi: içinde ölmesi mukadder gibı' 1• di. 

n s ren u n umeıa e aştan etrafmclakilere hep diz çöktiirmüş ve "- Uğurumuzu kaçırdın... Uğuru-
baıa nurlar içinde kalır. Sade hepsinin ağızlarım bir kanş açtırmış· muzu kaçırdın .. Biz artık eski Nevfel Beklenilmiyen bir el ona yetiş-
bu yol üzerinde nurlar içinde tı. taifesi deği1iz .. Eskiden hançerlerimiz meı ve onu kurtaramazaa, açlık Ye 
denize kadar gidip gelmek ltal- • • * altından, çevrelerimiz kdaptandandı. susuzluktan başka mütemadi ıs-

teyormuş gibi kıhcmı kaldır-': 
onun gene C«-Yap vermediiİ" 
görerek ona doğru kılıcını indir 
miş, fakat kılıç ağaca saplall~ 
ve Leylayı bağlayan ipe w.b 
etmişti. lpin çözülmesile Le1JJ. 
okundan fırlayan ok gibi kof' 
muş, Saidin kıhcım elinden al~ 
ve ona hücum etmişti. Sil 
onun önünden kaçmıf, oJJ'! 
adamları mızrakları ve kılıçl~ 
yetişerek Leylayı tekrar ib~~ 
etmişler, onu yakalamıılar, ehil 
den kılıcı almışlar ve onu tclır,ı' 
bağlamağa başlamışlardı. 

Leyli, mütemadiyen bağrıyot" 
du. Uzaktan bir sürü adamlaflll 
döiüttüklerini, bağrııbklarını dil' 
yan kafile, imdat için acele er 
mit, nihayet Leyllnm yere yatı' 
rılarak bağlandığı sırada badi,e' 
nin sabneıine yetişmitti. 

(Bitmedi)~ 
• 1 ' 

SilJunJ~rd~ Seyahat 

Sporda başı bozuklıı~ 

yanlar için en hoş eğlencelerden Nevfel 0 gece Celilenin sesine, en ad- Şimdi diyarımız aç bir eşeğin kamı gi tırap yüzünden ölecekti. Fakat 1 
biridir. mına vuruldu. bi bomboştur. Ya başımıza geç_ Ya biz Leyli bu vaziyette bile, hasmın· 

9azı feyler vardır ki i11fl11 

onlara toz konduğunu iıtl" 
mez. Spor da göz gibidir. 611 
kürük bir toz zerresini bile Jıl' 
bul etmez. Geçenlerde spar'ır 

M. Muaolini ( Deniz yolunu ) Ertesi sabah bir şehirli rehaveti1€ den ayrıl!.. dan imdat istemedi. Onun yar-
yaptıktan sonra sahılde banyo uyandı taş duvarlı hanların nefes koku Celile çadırda bu sözleri hayretle 

k k d. 1 damını dileyerek yaşamak için 
yerlerinin tesisini, villalar ve o- lanndan tiksinmedi, şehrin bu sokak- ve or u ile ın iyordu. 
teller inşasını teşvik etmiştir. Bu larında şansız bir adam gibi dolasma· NeYfel cevap verdi: onun esiri olrr.aktanıa bu hal 
maksat ile teşekkül eden bir şir- ğa tahamül etti. Akşamoldu ~ne "- Haydi kendinize bir reis bulun. üzere ölmek daha şerefli idi. 
kete ıebirden sahile kadar gelen Celil(:nin raksını seyre gitti. Derhal çadırından içeri girdi. C~Pli:;, Sait, LeylAnın bu itkenceye 
bir kliçük demir yolunun inşası Seyretti ve ön safa geçti bağdaş nin vücuduna sını sıkı sanldr.. fazla tahammül edemiyeceğini 

l uo t' d ı. • • .. • d kurdu. ' sıktı, sıktı öptü. · zannederek kendisini "agv ırmasını 
ı e s ıya,, at(ı arazı uzerın e Celile oynadı, bir yılan gibi kınıl· Kalabalık dağıldı. Ve öğle sıcağmda , 

b . . . . . . . bekliyordu. 
e mye tesısı ımtıyazını •ermıştır. <h, herkesin önünde belini büktü ve al- bir delikanlının terkesinde bir kadmm 
Burada hµsusi inşaat ve tesisat nına sikkeler yapıştıı·dılar. dört nala Şata doğru ilerlediğini gör- Saatler geçiyor, fakat onun 
için yerilecek müsaidat ancak o CeliJe \'Ücudünü büküp başını Nevfe düler... beklediği .ses duyuJıuuyorôu. JJc-
şirket ile anlaşmak şartına rapt le uzattığı zaman Nevfel ateşten ihti- • • • min yakılan ateı MSnmlit ve or-
olunmuşlur. rastan kurumuş bir kösele haline gelen Şat kenarına geldiler. Nevfel Bağ- tahğı karanlık ve süktit kapla-

Bu tedbir sayesinde Oıtiya bir dudaklarını L duda}danna yapıştırdı. dat şehrinde güpegündüz görünemez- mıştı. Arasıra ince bir feryat 
kaç sene içinde diinyanm en gü- Rakkase bir bedevi bedeninin harareti di. Onu yakalamak i~in bin tertibat al karanlığı titretiyor, sonra susu
zel banyo pilaj mevkii haline le yumuşadı dudaklarım açtı dilini de mışlardı. Bilhassa Celileyi kaçırdı di- yordu. 

gelmiıııtir. Halihazırda banyo bırakıverdi. Bu akşam da böyle geçti,. Ye- Salt, bu vahti hareketle de 
7 • * • Ce1ile onu çok, aına pek ~ok seviyor 

mevsiminde buraya gelen ziya- Ertesi giin Nevfel artık bir gölge du. Ben oynarım seni geçindiririm de- umduğuna nail olamamaşb. Kafi-
retçilerin miktarı kırk bini bul- şat kenarından ayrllamıyan bedevi i· di. lenin durduğu yer konak oldu-
makta, Ye bugün mevcut· inşaat di. " - Bir haydut kafilesi reisi bir rak ğundan her vakit buradan gelen 
bukadar nüfusun ihtiyacını ta- 1 1 . b k 1 b' 'b' . kasenin yanında sığıntı gibi yaşıya- geçen olurdu. Sait, Leyllnın 1•8_ 

ı pencere erın, ve a on arın ın ınne . . 
maNmilektemin edfebilmektedir. ya yakından bakıştığı dar, rutubetli, so ~aktı, adını bıldirın!yece~·- Hatta hır timdadını bekliyorken etrafı da 

azi ve misa irperver da-Yet- k ki d b" . d C 1.1 . .. dü C aşık olduğundan kımsenın haberi ol· k il d G "d l d b a arın an ırın e e ı eyı gor , e k o ayor u. era en, i er en ir 
çilerimiz buradan avdet ederken ı·ıe d B" .. 1 'b' tak· t mıyaca • yüzünü, gözünü örtülerle 

ı e onu. ır go ge gı ı onu 1P e · · d" f ka gelen görUrse ona göre tedbir 
mesafenin yakınlığından istifade ti. Celile tatlı bir bakışla Nevfelden sa~lıyacnktır. Acı hır şey ı a t Nev- alacaktı. 
ederek . ~ize Romadak! de?İZ hem uzaklaşıyor, hem de onu çekiyordu. fe •" . Bir kaç aat sonra uzaktan 
tayyare ı~a:asyonunuda goıterdıler. Ve nihayet ... bedeviye ram oldu. - Pekı, dedi .. 
B ( T 'b ) h · · d · * • • bir takım hayaletler belirmiıti. uraıı ı re ne rmın enıze o gece oyun sabahlara kadar de-
munsap olduğu mahaldedir. vam etti. Kocaman mumlar eridi, Nev· Şat kenarında CeJile raksederken Sait, hemen 11daınlannı uyan-

.. Son beı sen~. zarfın~a. t-:_ıe_!c· fel ön safta bağdaş kurdu. Celile yılan y~n~ ba~daş kurdu. Oturdu, ve kend~~i darmıı, onlara knlleneo ateşi bile 
kul ve te.kemı:nul e~en ıkı. buyuk bedenile kıvrandı, lın-randı nihayet. gıbı bagdaş kuran ve rakakseye goz: söndilrmelerini emretmiş, ondan 
ltalyan şırketı nebrın denaze ka- sabah olurken herkes dağılıyordu. Ce· kaş eden hatta dudaklannı uzatanla- sonra kılıcını sıyırarak LeylAnın 
rıştığı mıntakada ayrı ayn birer lile Nevfele döndü: n gördüğü zaman bir acaip oldu. için· yanına gelmiş, ona: 
tayyare iıtasyonu yapmışlardır. .._ Bedevi beni de dedi beraber gö- de garip garip sızılar doydu. Sonra _ Bana bak demiıti. ya ba-
Buradan muntazaman ( Jen ) ile tür. gün geçtikçe çöl, kumanda, ve akın o-
(Tunus)a tayyare postaları hare- • • * nun içinde sonsuz bir daissıla ile yan- na itaat edeceğini söylersin• ya-
ket etmektedir. Romadan (Jen) e Herkes Bağdat sokaklarında bir be- mağa başladı. Hele böyle bir hapishane hut timdi seni öldürUrilml 
gitmek için ıimendifer ile biltUn devinin omuzları üstünde bir güzel ka hayatı yaşar gibi geçen günler onn sık· Vaziyet, en buhranlı safhasına 
bir gece geçirmek lazımdır. Hal- dmın gertiğini gördü. tıkça sıktı. Kollan zincirde, viicndil iş· varmışta. Leyli menfi bir cevap 
buki deniz tayyareleri bu mesa- Nevfe1~ .. Celileyi kaı-nrgAhına götür- kencede gibiydi. Günlerce böyle kendini verditi takdirde aldOrOlecetini 
feyi iki buçuk saatte alırlar. Di- dü. Onlar üç yüz atlıdan mürekkep kaybetmi~ gibi dolaştı. Bir tarafta gtt. anlamıı ve bu buhranı dı. l&Y• 
ğer taraftan npurlar ile deniz· bir akmcı çetesi, bir harami kafilesi:r· zel kadın öbür tarafta ruhu saran ih· 
den (Tunus)a ancak iki günde di. tirnslar vardı. Ne yapacağına bir tür- mak istemit; onun için ausmuı-
gid.ıle~!lir. Halbuki yolcu tayya- Ce1ile çadıra yerleşti. Celile mem· 1ü karar veremiyordu. tu. Sait beklemif, beklemiı, fa· 
resıle uç buçuk saatte vanlmak- nun, Nevfel memnun, Nevfel arkadaş- * * * kat onun uzaktan beliren ve git-
tadır. lan sessizdi. Bir gece yarısından sonra Şat ke- tikçe yaklqan kafilenin ona yar-

Burada gördüğüm tayyareler iki Nevfeliki ggün akşama kadar çadır narından geçiyorlardı. Kadın da yine dım etmeıini umduğunu anlıya• 
sistem üzerine yapılmı9tır. Bir da kaldı. lark haramiler şarkısını mırıldanıyor- rak Leylayı yeniden tehdit et• 
kısmı basittir, bunlar yolcu ola· • • * du, Nevfel, içini yakan çöl ve kuman-
rak altı kiıi alır. Diğerleri (Hey- Çöl akınlarına bir durgunluk gel· da hulyası bir yara gibi sızladı. mek, onun mubaklcak bir ölüm 
be) biçiminde iki tarafbdır ki dl. Nevfel silah ku11anan uçan kuşu vu Kadın söylendi, Nevfel düşündü, dil- karıııında olduğunu gö•tererek 
bunlar iki misli, yani on iki kiti ran, çok uzaktan geçen kervanlara a- şündükçe vücudundaki zincirlerin a· teslimiyetini temin etmek iltemiı, 
nakledebilirler. man vermiyen Nevfel bir şehirli gibi re ğırhğını duydu. Bedeninin üstünde ko· ve ona: 

Bu bir iki saatlik kısa gezin- havete diiştü. caman bir lale hisse<liyordu. Sankik - CeYap ver yoksa vuruyo-
tiden aldığım intiba ıudur ki: Arkadaşları söyleniyordu: bütün bedeni yaralıydı, yürümüyor ve rum! 

Faıizm idareıi ltalyaya verdi- "- Nevfel diyorlardı, artık işi cıvıt- süriinüyordu. Bir anda güzel kadın Demİf, onun cevap vermedi-
ği terakki hamlesfni filiyat sa- tı.. ona güzel bir yılan gibi göründü-. Be ğini garerek birkaç adım ilerle-
hasmda ispat etmek için elinde "- Bu iş böyle gitmez. deni kıvır kIVIr güzel gözlü bir yılan.. miı onun kellesini uçurmak iı-
kifi derecede maddi deliller tut- "-Çaresine bakmalı- Nevfel soktukça felce uğradan, soktuk-. ···~·-·----" 111 ,.,,_ ... _ 

maktadır. Bu maddi delilleri "- Yiyeceğimiz kalmadı- ça acı bir daisslla zehiri bırakan bir yı kenarından bir şey suya yuvarlandı. 
ıördükten sonra,makul düşünen- "- Şam kervanı geçti. Gitti. Halbu· lan- Çapppp .. boğuk bir insan bedeni su-
Jer için yapılan itleri inkar etmek ki bir senelik erzak, ve sonsuz altın Bedevinin bir anda kollan gerildi-. ya dilştU. Bedevi derhal çevikleşti.. ve 
miimkün deiildir. ,·ardı.. Ve boğazından bir büyük zenciri çıka- s:öle doiru yürüdü. 

.Jtı1uH.et .A.suH. "- Develer açhktan ölecek- nyormuş gibi hareketler ya11t1-. Satın ı. 11. 

lan ikiye bölen hadiseden aJ "! 
üzülmUıtük? Ayrılığın ıebeplefl' 
de ayrılığın kendisi kadar .~ 
değil midi? Onları tekrarlaıJl,)ı 
kapanan bir yaranın sargılafl" 
koparmak olur. Dokunmıya~caf!!: 
Fakat Dlinkü gazetelerde gar 
ğllm liz bir haber kartı 
da sosamıyacagız. 

Gazetelerin verdiği haber 'f 
dur: 

Bir boks heyeti, yalbqıod' 
Yunanistana giderek maçlar ~ 
pacakmlf. . 

Bundan evvel de salibi~ 
tamami' .. :-nlatılamıyan bir tefi'i' 
lit ta. .ian batka bir bO"* 
heyeti Rusyaya götur6lmtlşt8·,. 
seyahatin gazetelerde koparcbi' 
gOrOltü hAll kulaklardadır. 

Sporun ıahıi faydalara b•-;_ 
mak yapıldığından tutunuı d• __.ı 
hırçın hilkümlere kadar beP"" 
verildi. O ıiddetli topçu at~ 
den sonra spor cephesinde,# 
mandan baıka hareketler g6 ıJ' 
mez sanıyorduk. Son habere 
dandığunızı g6aterdi. Jıİt 

Mesele ıuraya dayanıyor 
blltün temennilerimize rai~ 
sporda bllA batıbozuk teıek 
ler, kendi heyet ve iıtekl~ 
batka nizam tanımaı idi., , 
var. Dilediklerini yapıyor, ~ 
lan nHıl isterse öyle bare 
ediyorlar. .IJ 

Halbuki ıporcunun birinci ~ 
dllrO•tltıktUr. Yuaya, tare,. f' 
derin btırmetlerle bağhch!• Jı1J 
aall duygularla, keyfi hareıre;. 
naııl yan yana konup mubl 
me edilir? ,,,, 

Herkeı kendi bat1nda tf 
kavak yellerine uyarak seyab'J' 
kalkıııraa •porcu ile rüıgit• t1 
pılmıı kuru yaprak ara .. ab 
fark kalır? t 

Spordan biı yalnız adale .~ 
mayıfl enıe ve pazı beklelll;:,r. 
ruz. Onun ruhlarda y...--.-jfi 
temkini, ıoğuk kanbbği ,eır· 
duygulan da bekliyoruz. / 

Ötekinin berikinin petfode / 
Ruayaya bugthı Yunanis~• _..., 
den sporculann rahmetli ~ 
nettin kumpanyaundan ne 
kahı? 

.J 



' 

SAT 

l>aktilolann parmaklarr 
talt~ahife, sahife kağıthır 

~eden! 
Şunun idn: 

~~~ir defa ticaret odası tek 
~ ~nen, iki gözle gören bir 
~ildir. 

ii E de 

Suriyede ~Ottun üç kafası, dokdz ~özü rardrr. 
~l lldaki Tüccarın kafası ba im türlü r.;• memurun düşüncesi tÜcQrın J,a. 
~ tna uymaz. Orndalci nnzariyeC\ler Kıratlık ilanı cereyanı 
>,~tihten Zühale dönmüş gilıi felsefe k ) 

ı>arıar. u vvet eni yormuı 
~ Şıındı siz gelin de bu Uc kafayı cc- Beruttan yazılıyor: 
~d!n. Ortaya müşt.erek hir fikir çıka- Burada deveran eden kuvvetli şa-

.. yialarn göre Suriyenin kıralhk haline 
~h ortası bulunsun eleyin... ifrağı için hUyük bir cereyan başla-
.iletki d ı. 1 1 .. mıştır. ht e ortasının uu ur ar. Tuccnr . . . 

.ı_t\ı fik · d b" f Bu meyanda Surıyede ıntihabatın 
~'- rın en cayar, memur ıraz c .. 
~ ıı;arı.;_ d N . . .k. . d pek yakında başlıyacağı da soylenmek 
lll)ll. '1-K c er. .ı nzarıyecı ı ısıne ' t d' 

nu d • l b"t l'"t ı·· c ır. tt er ış o ur ı er. ,ı er ama, uc 
u l't11 kar k" Şamdan gelen )ttalQmat ta intihap 
~..- asını memura, memurun ı na- • 
L •ıy~•ly hl 1 . d k t d )o• esnasında muvaklrnt bir hUkumet teş-
'l(a.. eye m eyım er en or a a ıı d'l ... · ı· · b' .- ltaYh . d r kil e ı eceg"I yem mec ısı mc usanın 

ister ar.gı ~- · , birinci içtima de\'resinde hükumet ı1ek 
4it~· senız timiz kab,ıdayılık edelim. linin cümhuriyet veya kıratlık sureti-

llQ ki 1 'd d"I • . k • d d" .\ ' e ı nre e ı ecegı mer ·ezın e ır. 
'?canım şu fikirde knynn.,,in he ofa Bütün Suriye ve Lübnan gazeteleri 

lf bu mesele etrafında uzun makaleler 
t~tY~i bu kabntfnyılığı da yap:ıhm, yazmakta fikirler yürUtmektedir. 
ltt ticaret odası lstanbuluh nesini Beratta çıkan Elbelağ gazetesi p 8 . 

a~l ,~diyor ki, onun derdine dcı·man ı·isten aldığı bir haberle Suriyede kıral 
il.. 1 

latan . . .. lık llfm cdilecefini teyit etmekted r. 
~ t bulun derdı, Istanbuldakı bu- nu gateteye göre Suriye kiralhğı 
4 ahr·k ·· t l d 1· ~ldir 1 a roprezan an arının ere 1 intihapta olacak olursa buna seçilecek 

ltb ' olan Suriyenin en muktedir ve maruf 
~ rtılsyoncunuh dt!rdi öeğlldir. \'atanperverlerinden damat Ahmet Na-

t~ lanbulun derdi küçük esnafın, kü mi Beydir. 
«tt-a:~lAk sahiplerinin \'C tnkil'Jerin Suriye cfk{ın umumiyesi fazla vat' ttJir. lstanhul ticaret oddsı ne kü· fanperver olan Ahmet Beyi kırallığa 
"'. "' ıtarr, ne küçlik mU1klyet ahibl- en kuvvetli namtet olarak tanımakta
\"" i ~' fakir halkı tem il 1 ter. O· d\rlar. Maamafih bundan maaCla Hl
~,1l1llde çok mahdut bir kaJliyetin caz eşrafından Atidühnecit, Tunus 
I)~~ ~~~i vardır. Onun içinde ticartt eşrafından Emin Adil ve Neclt eşra
ti.t\tt liYük röprc1.antanın, serbest ti- fından kırnl lbnissuut oğlu Feysal da 
tıttıt~cnel,i serma:rrsinin meklekete namzet gösterilme.si muhtemel olan zc 

e, ktimrüklcrin aç.ılmasına ta- Yat arasındadır. 

Pariste 

Moskova 
mahkemesi 

Beş maznunun idamına 
karar verdi 

Moskova, 8 - Avukatlar nu
tuklarını bitirdiler. Mahkeme 

müttebimlerin son s8!lerini din
leyecek. lllt ıöz s~yleyecek pro-

fesör Ramsin'dir. Salonda bUyOk 
bir asabiyet hüküm slirllyor. 

Binlerce kiıjnİn toplandığı salon
da hiçbir ıes duyulmuyor. Ade

ta bir sineğin uçtuğu duyulacak. 

Ramsin ağır adımlarla ktirsilye 
yaklqb. Bugün gCSzlük taktığın

dan pek ciddi bir tavn Yardı. 

Sıhhati yerinde bir adam olduğu 
halde gözlnk yfiıUnü ıolgun gös
teriyordu. Sakin bir tavurla nut-

kuna başladı. Ses nadiren titri
yordu. Dediki: 

•MOddeiumumlnin hakkımda 
talep ettiği iaam ce!aıını haklı 

l>uluyorum.• Biran ses kesilir gi
bi oldu. fakat asabını teskine 

muvaffak olqu ve sakin bir se· 
da ile ilave etli : «Hali hazırda 

itti yol olduğunu bilmiyorum bi
ri ıolda Kremline diğeri sağda 
Parise ve muhacirlere doğru ~ö

türür ben bu ikinci yolu takip 

• 
5 - \' ! 11 9 .(anunevel 1930 -

kdm etmeyi faidesiz bulursa ci
nayetlerimi telafi ıçın olanca 
gayretimle çalııacağım. ihtiyar 

Fedotw mllcrimiyetini tasdik et

ti. Of'luna lekelenmiş bir iıim 

bırakmadı ve namuskirane çalı

ıarak maziyi unutturması ıçın 
kendisine milsamaha ile muame-

le edilmesi rica etti. Sesi ağla

yacak gibi idi. Çarnwski, Kup

riyanof Ye diğerleri tekrar ne
damet göstererek mahkemeye 

aynı ricada bulundular. 

Milttehimler sözlerini bitirdik
ten sonra mahkeme müzakere 

için çekildi. l:Jzun intizar ıaatleri 
başladı. Pazar giinil öğleden son-

ra Uçten itibaren bilyUk bir halk 
tabakası mahkeme binasını sar-

mışb. Sabırsızlık sıyhaları duyu
luyordu. Fakat mahkemenin mü-

zakerede bulunduğu salonun pen
cereleri lSrtUln idi. Halk gittikçe 

çoğalıyordu. Milis kuvvetleri hal
kı güçlükle teskin edjyordu. Ni-

hayet altıda kapılar açıldı. Fa
kat tekrar on bire kadar kapan-

KA 
l.!nizsizlik ıcin yeg~ne deva kanl ihya eden 

1 Wı mıuıtahfp cUbba t:u"afuıdaı:ı tertip cdçlmiıtit. 

ırbistana 
yo tur 

mal.lı •mt bu saltLhb ete matik olduğum 
dandıı·. 

ÜskOCfır H61e alnemıı,ndı 
Büyük sergüzeşt ve heyecan filimi 

Bonomo vahşi memlehtlerde her gtln 
gündUz snnt 3 tc gece 9 dı CUmı 
günleri 2 de 9 dL 

dı. O vakıt ma?nunlan gelirC:liler. 
Ramsin birbiri peşinden siga

ra içiyordu. Müttehimlerin liazıaı 
gözlerini samiine atfetmiılerdi • 
Nihayet heyeti hAkime geldi. 
Heyetin okuduğu kararda maz· 
nunların her birinin hıyaneti aı
rib edildikten sonra telgrafla 
bildirilen netice vardı. Reisin son 
sözü üzerine bir alkış tufanı köp
tu. Halk gayri ihtiyari hAkimle
rin mevkiine doğru hOcum ede
rek «çok iyi!» tiiye bağınyordu. 
Bu sada dahili harbin elemlerini 
çekmif olan ve muazzam islahat 
yükUniin niezahimine henllz gi>
ğUs geren bir halkın haklı aay· 
hası idi, 
Moskova mahkemesinde huküm 

Moskova, 8 (A.A) -Ali mah-
keme, Ramsine, Laritcheff, T char
novsky, Klinokoff ve Fe<loroffu 
idama Ye Koupriaff, Sitnine •e 
Otcbayı 10 sene hase mahkhm 
etmiıtir. 

N6~ 
' z:Lllyet 'ft 

Chlorot4 

SIROP DESCHIENS, PAJW 
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Yağmurlu bir günde, oda boştu ve 
bir kadın yatıyordu 

• 

Bl-Ba-Bo 
Gözlerimi açbğım zaman bir

denbire nerede olduğumu hatır
layamadım. 

Elbiselerimle bir ıezlong üze
rinde idim. Üstüme dir kadm 
manbsu örtülmüştü. 
Doğruldum, kartıdaki karyola

da Lili yatıyordu. Aklım baııma 
geldi. 

Saate baktım, 3 olmuştu. 
Gürültü yapmadan kalktım, 

perdeyi açtım. 
Dıtarda yağmur yağıyordu. 

lstanbu'un rUtubetli, insana ocak
batt arattıran günlerinden birisi 
idi. 

Bir lahza, çıkıp çıkmamak te
reddüdü ile durdum. Maalesef 
çıkmak, ve gazeteye gidip ça
lıJmak mecburiyetin _ idim. Sa-
bahlanan gecelerin er si günü 
çahımak insana ha .. ttan öyle 
bıkkınlık veriyor ki, o dakikada 
işi gücü bırakarak uyumak, her 
ıeyi unutarak uyumak istiyor. 

Benim gibi çalı§mağı daha iyi 
tenbellik yapmak için bir vasıta 
telakki edenler bu hissimde be
nimle ortaktırlar. 

Naçar gidecektim. Gene gü
rültü etmemeğe dikkat ederek 
masada duran kolonya ile yll
zümü yıkadım, uçlarımı taradım. 
Buruşmuş elbiseme laf olsun 
diye bir çeki düzen verdikten 
sonra kapıyı uıulca açmak iste
dim. Fakat kilitli idi. Anahtarlar 
üzerinde yoktu. Etrafa bakınıp 

E 
.. Vakıt,. ın Tetrka:n : 30 

•. .. :· .. ~"~, .. ~ı·· .. , • - . 

aradım. Bulamadım. 
Liliyi de uyandırmak istemi

ıordum. Öyle tatlı uyuyordu ki. 
Ben uyuyan kadını seyretmeği 
severim. Çünkü kadını uyurken, 
teslim olmuş bir düşman kadar 
acız, galibinin merhametinden 
başka kuvveti olmıyan bir fey 
farzederim . Onun için Liliyi 
uyandırmaktan çekiniyordum • 
Hatta korkuyordum. Çünkü ona 
karşı hakiki bir za'fım olduğunu 
anlamıştım. Gariptir, bir kadm 
bende tesir yapruıya baıladığı 
zaman gayri ihtiyari bir aksnl
amel1e müdafaaya geçerim. Hal
buki ekseriyetle insanlar kendi
lerini bu hisse bırakırlar ve bu
nun neticesinden hasıl olan his
lerin mecmuuna da aşk derler. 

Kendimi, Liliye karşı en son 
dakikaya kadar müdafaa etme-

Sabah 
ğe karar vermiştim. Fakat ne 
yapayım ki o gün yağmur yağı

yordu, cama vuran taneleri, 
uzaktan gelen bir trampete sesi 
gibi insanda ıttıradın verdiği 

inatçı bir sinir bayıltması veri
yordu; oda loş ve havası güzel 
kokularla karışıktı; yeni uyan
mış, fakat uykuya doymamış ol
manın tesirile her şeyi flfı gö
rüyordum; vücudumda hararet 
arayan bir kırıklık vardı; temiz 
ve beyaz çarşaflı bir yatakta 
nefis bir kadm yatıyordu. 

Y avaıça Liliye doğru iğildim. 
Muntazam bir teneffüsün kal
dırıp indirdiği göğsünden daya
nılmaz, ılık ve adeta bir örüm
cek ağı gibi maddi bir şey yü
züme çarptı. Başım döndü. 

Yüzüne bakbm : Kirpikleri, 
esasen meTcut halelerine bir 
başka hale yapıyordu. 

Yan açık dudakları muhayyel 
bir öpüşmeğe hazır gibi idi. O 
aralık güzel bir rüya mı görü
yordu, ne oldu, yüzünden tatlı 

.. ·. .. ·;.·-!~~ ~ ··. . ,. 1 ., • 

:. ·. · ... lf&:diliSıt·: Memleket ,. · 
·~·~ ...... ~:. . ... .. : . ~ . . ~- .... ·. . . . 

Madam Parkerin evi muhasara 
edildiii zaman Amerikalı orada 
idi. Genç kadını kaçırmak iste
diği söylenen delikanlıyı gördü 
ve onun sabahleyin tedaYİ ettiği 
genç olduğunu anJayıoca kendi
sini kurtarmak istedi. Evi kuşa
tan bu ç•lgın sürü üstünde epey 
nufuzu Yardı. Çoğuna muhtelif 
vasıtalarla eyilik dmişti. Mücri· 
me her ne türlü ceza vermek 
isterlerse istesinler bunun yarın 
sabaha talik etmelerini, kaçamı
yacağım, bu hususta kendisinin 
kefil olduğunu söyledi ve halkı 
iknaa muvaffak oldu. Kalabalık 
dağılınca Amerikalı Madam Par
kerin evine tekrar geldi. Vak'a 
hakkında izahat isteıcri Ye bütün 
olup biteni öğrendi. 

Y zan: Peter Bolt 
Madam Parker Amerikalının 

Sim Astonu tanıdığına ve onu 
namuslu bir adam bildiğine çok 
memnun olmuştu. Yavaş yavaş 

Astonu , onun düşünceleri ile 
maksadım anlar gibi oluyordu. 

Bunlan Amerikalıya söyledi 
ve Astonu kurtarmasını rica etti. 

Amerikalı Sim Astonu halka 
bir deli diye tanıtmak istiyor, 
bunda muvaffak olursa onun 
kendisint tevdi olunacağını ümit 
ediyordu. Herıeyden evvel bir 
kerede Kravley ile istifare et· 
meli idi. Sabahın saat beşinde 
evine gitti ve kapıyı blltün hm 
ile çalmıya başladı. Yanın saat 
sonra Madam KraYley kapıyı 
açtı. Uykudan yeni ka1khğı be1Ii 
idi. Gözlerini oauıturuyordu. A· 

Ôüyunu um~miye binaıındeki -----.....;:--------------------Bulgaristan' Romanya 
demirbaş eşya -

Düyunu umumiye binasındaki "SlLA,, NIN MÜTALEASI ROMANYA BÜTÇESi 
demirbaş eşyalar tesbit edilmi!: Bulgaristan - "Sila" gazetesi Tev- R u · ··ı etesiıJıl " f'k R'' .. B · B 1 . h . omanya - nıvessu gaz ~..; 

b h 
.1_. l k ı uştu eym u garıstan seya atı aıer 

ve u ususta IKı suret o ara hakkında şunları yazıyor: . yazdığına göre hükOmet 1931 se 
tanzim edilen mazbata dün Ma- lki hükumet ve iki millet arasında- bütçesinin tanziminde büyjik müşkÜ~j 
liye vekaletine gönderilmiştir. ki samimi münasebat düşünülürse bu ta maruz kalmaktadır. Bu bütçeııi' 

Bir senede 143 bin lira seyahat gayet tabii görülür. Aktolu- 31,700 milyon leyi tecavüz etmemesi ~ 
ikramiye mi tevzi edilmiş? nan muhadenet misakının akabinde cap ediyor. Nazırlara mukaddeına 11" 

Gelen haberlere göre tedrisat iki memleket arasında resmi .~iyaretler zaretleri masarifinden yüzde otuı tel' 
. . d l h il"h yapılmamış olmasına teessuf etmek . ·- . . artf• 

vergısın en yapı an ta s a n hakkımızdır. Avrupa üzerinde mevce- kıhat yapmaları tebhg edılmışti. P" 

yüzde biri hesabile maliye me- lenen endişe ve şüphe dalgasının Bul- le olmakla beraber son meclisi riJ'eJj 
murlarmın ikramiye almaları me- garistana da uğrryacağından eminiz. da muhtelif nezaretler bütçesi yek4110' 

selesi üzerinde Ankarada tetki- Fakat Bulgaristan sulh muahedeleri nun bu senekinden fazla tuttuğu h•Y' 
kata devam edilmektedir. Bir çerçevesi dahilinde güneşteki mevkiini retle müşahede edilmiştir. Bunun il-' 
habere göre bu sene Türkiyede talep ediyor. Ve yalnız bu muahedeler . 1 ka l tı 1 31700 oJl· 

ile. telif edilebilecek tadilat istiyor. rıne evv~ ce. r~r aş nan ' ,,.. 
bu suretle tevzi edi en ikramiye yon leylik b r b t 1aral .... Bınaenaleyh bu muhadenetleri takviye ı u çe yapması 
miktarı (143) bin liraya baliğ ve yeni muhadenetler temin sadedinde rafından hükumete tebliğ edildi. JJll 
olmuştur. tamamen hürdür ve bu kendi menafii- suretle gerek maddi masarif gerek_, 

"'""":'""'""'":"m•11R1mnn•nou:----.--· • rı __ ., dir. Ancak yeni yeni mevzubahs o- aşat azaltılacaktır. Netice olarak 111il: 
bır mana geçtı:. . ·~. . . lan herhangi bir büyük kombinezona Ji çiftçi fırkasının halk arasınd.-ı 

Tamamen yuzilne ıgılmışbru. yabancı kalmahdır. . . c:ııt· 
Bir el boynuma sarıldı. Lilinin BALKANLILAR MATBUAT mevkıinı kaybetmesi tehlikesi m~'f ~ 

li 'd' . CEMiYETi KOMiTESi tur. Fırka, zahmetle yapacağı bu~ e ı ı, ve . · bOf' 
_ Seni bekliyordum, dedi, 

1 
Bu sebne Sofya~a ~opklanan Balkanlı- tamamen tatbik edilinceye kadar h"at 

ar mat uat cemıyetı omitesi 4 kanu- da kalacağına dair kıraldan taa P 

zaten çıkama~dın, anahtarı sak- nuevvelde içtimalarınr neticelendirmiş· almadan tenkihatı yapmak istenıelll~ 
lamıttım. tir. Komite dokuz maddelik bir nizam- tedir. 

Jf Jf Jf name kaleme almıştır. Bu nizamname 
iki gün Beyoğluna çıkmadım. gelecek sene lstanbulda in'ikat edecek ~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~ 

. Gazeteye de gitmemittim. Ev- olan kongrenin tasdikine arzedilecek- 1 VAK I T 
9 k~nunevel Salı fJ,JO 

de -nerede o1duğu sizi alakadar tir. Komite dağılmadan evvel Balkanlı 
etmez- iki nün tam bir istirahat Iar matbuat cemiyeti milli şubelerinin 

~ Balkan kongresinin milli grupları ile • .. -----------,..... 
içinde kaldım. daimi temasta bulunması temennisini Dahilde Hariçte 

Gazeteye gelince, iki giln için- izhar etmiş ve milli şubeleri Balkan 
de bana sekiz on kere bir kadı- hükumetleri muhabirleri aza olarak 
nm telefon ettiğini, bir kere de kabul etmekten husule gelecek menafii 
otomobille kapıya kadar gelerek tetkike davet etmiştir. 
beni aradığını söylediler. Y osruslav 

Bunun Lili olduğunda ıüphe Yoguslavya - 1 kanunuevel i-
yoktur. sabet eden harp milli şenliği dolayısi-

Ie Srrbistan kıralr Aleksandr 1927 
Kahvemi içerken telefondan Skople davasından dolayı mahkum o-

beni istediler· lan talebenin bakıyei cezasının affı e-

ı aybtı Kuru, l 50 

J • 400 
6 • • 750 
12 .. 1400 

RECEP 

1349 
Bu g•o•k Ay 

800 
1450 
2700 

Gane~m aoju~u : 7.11 - batıtı 16,'I 
Ayın dop~ .:_!!_·07 - t>atı11 : .• ~~ 

Namaz •akitleri 

Bu, Şeyh Memduh idi. O ak- mirnamesini imzalamıştır. Skople da
şam için beni Bi·Ba-Bo•ya davet vası Makedonya komitesi hizmetinde 
ediyordu. Kendisini nasıl atlata- bulunan teşkilat adeyhinde idi. Mah
cağımı dUıünlirken : pusların affı davanın son izlerini sil-

miş bulunuyor. ~abab 011• iıdndı Aktam Yateı l~ 
- Lili seni fellik fellik arı- Yunanistan a.45 12.o1 14,:as ıe.41 ıa.ı• 1.~} 

yor, dedi, ona dair söyJiyecek- İKTiSADi BiR ANKET 
lerim var. Başka nereye gitsek 

l Radvo: . 
Bu akşam lstanbuld• bizi bulur , halbuki muhakkak 

•urette o seni görmeden konuş
maklığımız lAzım. 

Peki, dedim, ve akşam saat 
11 de randevu Terdik. 

Bilmem Bi-Ba-Bo' yu bilir mi
siniz? Burası Opera ainemasmm 
kar9ısmdaki ıokakta küçük bir 
yerdir, iki katlıdır- Bodrum gibi 
bir yere girildikten sonra ikinci 
kata çıkılır. Fakat ikinci kata 
çıkmak için bir merasime tabi 
olmak icap eder. Çünkü muay
yen bir saatten sonra kapı kilit
lenir ve yalnız aşağıdaki bod
rumda oturmak kabildir. 

Eğer yabancı değilseniz, üze
rinde asma kilidi olan kapı sızın 
için açılır ve yukarı çıkabilirsiniz. 

(Sonu var) 

merikabnın yüzüne hayretle bak
b. O da onu seyrediyordu: Hiç 
te güzel bir kadın değildi. Vak
tile bütiln Kulgardi erkeklerini 
birbirine düşüren mahlukun bu 
olduğuna insanın inanmıyacağı 

geliyordu. 
- Madam, ben Kravley ile 

görüımek istiyorum. Uyuyorsa 
uyandırsın. Gayet müstacel bir 
mesele var. 

- Camm daha yeni sabah 
oluyor. Bu müstacel meselenizi 
birkaç saat sonraya bıraksay
dıoız olmaz miydi sanki? 

- Yooo tiki.yete hakkınız yok 
Madam. Hatırlıyor musunuz, bir 
gece bastalanmıttınız. Beni ça
ğırdılar. Ozaman size saatıa kaç 
olduğunu sordun mu? Hemen 
geldim ve siıi muhakkak bir 
ölümden kurtardım. Haydi haydi 
Kravleyi uyandırın. 

Kadın suratını ekşiterek içeri 
girdi ve birkaç dakika aonra 

Yunanistan - Atina gazetelerinin 
haber verdiğine göre başta Nasyonal 
Siti bankası olmak üzere Amerika ser
mayedarlarından mürekkep bir grup 
Yunanistan umumi iktısadi vaziyetini 
tetkik için mümessiller göndermeğc 

karar vermiştir. Bunun sebebi Ameri
ka mali siyasetinin, ingiliz mali piya
sasının tavassutu olmadan Yunanista-
nın iktısadiyatını ıslah imiş. Yunan 
iktısat nazın bu anketin teshili için 
mümessillere kendilerini alakadar e-
decek bütün anasmn tevdiini nezaret 
şubelerine emretmiştir. 

EKMEK MESELESi 
Amele ve meslek cemiyetleri heyeti 

murahhasası muhtelif buğday cinsleri 
nin verdiği ekmeğin kat'i ve tam bir1 

surette tesbiti için (Pire) un ve ekmek 
fabrikalarından birinin emrine tevdi
ini dahiliye nezaretinden rica etmiş
tir. Nazır murahhas heyetinin bu ar
zusunu kabul etmiş ve bunun için la- ' 
zımgelen emirleri vermiştir. 

Kravley kapuda göründü. 
Ame:-ika1ı: 
- Sizi bu vakit rahatsız etti

ğim için çok müteessirim dedi. 
Fakat Madama da söylediğim 
gibi mesele müstacel. Arkadaıı
nız Aston için geliyorum. Biçare 
ölecek, kurtarmak lazım. Hiç 
kimse onun ismini bilmemelidir, 
anlıyor musunuz? Siz sırası ge
lince kendisinin deli olduğunu, 
buhran geçirirken birkaç kere 
gördüğünüzü ıöyliyeceksiniz. 

ZavalJıyı ancak bu suretle kur
taracağız. Ben bütün macerasını 
biliyorum ve her haline kefil 
olurum. 

- Kefil oluyorsunuz, hal Eyi-
amma dostum siz onu daha dün
denberi tanıyorsunuz. Kendisi 
için deli diye şahadet etmeliy
mişim. Yanhş bir şey değil. Dün 
geceki işi bir deliden başka kim 
yapabilirdi. Zaten onun Besti 
bırakıp kulgardiye gelmek iste-
mesi de bir nevi deliliktir. Ben 

Saat çekizden ona kadar alanırk' 
tasıl 

Sinemaları 

A.lkazar - Ana 
Alemdar - Bek!ret konc .. 
Aari - Garp 
Beı ktaı Hilal - Nuhun genıi•I 
Etuval - Venüs 
Elhemra - Coşkun belde 
Ekler - Yunan tiyatto trupu 
Franıız - Ganj mabudesi 
Glorya - Haydut şarkısı . 
Hale -t Üıküdar ) Bonomo vaJıfl 

memleketlerde 
Kemal B. - Babaların günahı 
Mejik - 4 piyade 
Melek - Kırık kalp 
Opera - Unutmıyan kadın . 

Sireyya Kadıköy Kadınıu harbe gıdifl 
Sık - Şark ı"' _, 

Astonun Kulgardiye sadece b:; 
den ma1umat almak için gel 
ğini şimdi daha eyi anlıyoruz 
Bana iş için geldiği hak'4ıll 
teminat vermişti. Bunlara bakıO~ 
da ona deliden ziyade bir oıOt,ı 
demek muvaffak olur. d 

- Kravley, sen her bal be 
dediğini yapacaksın. Buna til~; 
etmiyorum. Böyle yapmak bıt 
da senin vazifendir. 

- Vazifem mi? 
- Evet. 

. - Yanılıyorsunuz. Vazifeoı ~~ 
ğil. Olmadığını göstermek ıçİ' 
dediğinizi yapmıyacağım. ._ 

- Sebep? Ark adat değil ııt• 
siniz? i 

- Arkadaşlık böyle bir ıe~ 
icap ettirmez. Hem bu. acl• &ı" 
Parkerin düşmanı değil mı? oıı. 
karısını kaçırmak için evin~ ~ 
medi mi? Bu suretle bizı~ de 
düşmanımız sayılmaz mı? BiJ ..ı• 
evliyiz. Bizim de karımız 

lJ3itllledij / 
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Mübadiller ihtiyaç içinde l_P_oı_i• -"a-ber_ıeri_ 
Kadın yüzünden bir 

imla tadil edilmeli mi ? 
k d ı ' [Üst tarafı btrinci snhıfadal müm etmiş sayılabilir. Şimdi yenide 
ıvrana ursun ar• cinayet daha oldu Ben ufak, tefek bazı tadillerden esash bir tadile girişmek fikirleri ka 

Evvelki gece Gala tada Şeftali maada' esasın olduğu gibi muhafaznsı rıştırabilir. Ve bizi yeniden esl\i harf 

Onların sırtından geçinen komis
yoncular ellerine bir çok para 

ve emlak ıteçiriyorlar 

~k mObadmcrtn. bekt;ftfrl msan kıraaoıaııe11ı 

1 
Bir hayli lnsaa var ki, gençtiler yaş "- Eh böyle otuz kırk kadar komL 

~-•damlar haline girdiler. Saçlarına yoncu var çalışıyorlar. Mal istiyene 
~~dtiştu. Bir tilrlü, vilflyet konağının mal buluyorlar. 
""'JlSindaki lbsan kıraathanesine uğ- "- Bizim paramız olsa karnımızı 
l\ıraaktan kurtulamadılar. Bunlar, doyuracağı7... 
~'tla, iskambil, bilardo meraklılan de- Çoluk çocuk evde aç, kızım hasta. 
b Uerdir. Bu adamlar Allahın günii her şey yüz üstü f 
blltaya uğrarlar. O hal~e bu ~d.amlar lhtiyar bir mübadil atıldı: 
lltada ne yaparlar dıyeceksınız. Ilu "- İstihkak senetlerini satsana.. 

ildanılar iskfln dairesinden iş çıkarma "- Para etmiyor. 
~a çalışırlar •• Bir gün bu kahveye uğ- Ben hn)Tetle baktıkkça adamlar an-
~' , mübadele meselesinin ne ladılar ve anlatmaya dernm ettiler: 
'caip safhalara girdiğini anlarsı- "- Eğer istihkak senedi yüksek ise 
~ı. Ben: birkaç mübadele ko- bir takım ticaret m·leri var. Senetleri 

'!tım, b_ırJ şunl~n anlattı: . kırıyorlar. Mesela bin sekiz yüz altın 
., - Ehmde istihkak senetlen ''ar. liralık bir senedin var. Ticarethane di· '?t bir türlU bir bina alamıyorum .. yor ki: 

- Neden? B b l b' lt ı· " N d 1 k l\tr 1 · d" en unu a ırım amma ır a ın ı-- e en o aca ... ıemur ar ı- . 
)otı ki · ı· t k . b 1 rayı 140 kurustan venrsen .. Duna razı 
L.ı ar sız emva ı me ru eyı u un . . • . 
"it _,_ 1. olan bırçok ınsanlar var senetlen elle 

ı:uze vere ım... · d k 1 · d b · d h f 
h• k d' ı ~- b 1 k b rın en cı ıyor. zmır e u ış a a az-
.oır aç sene ır sı.un u azan en ~ . . . . 

d tar d b 1 d la oluyor. Ilazan da ıstıhknk senedını 
e ara ım, a ım u ama ım IMıi'--•~rlar. y.ı..,. .... ...,, para 

~Ir "bl~~abmutiadilb lft.f~ karışlı. verip almıyorlar ... Efendi senin anlıya 
- şını eceren ecerıyor. w • •• • 

b Eli çantalı bir adam vilayet kona· cagm eskıden tekaut maaşlan y~tın~ 
'dan çıkıyordu. Onu gösterdi: maaş~~rı ~ran sa.raflar vardı. Şımdı 
"- işte dedi, bu adamın eline biraz de mubadıl sened_ı kıran adamlar var. 

~hl sılcıştırdın mı, sana bina bulu- Bu adamlar zcngın oluyorlar. 
"ql'. Hükumet bir an cvnl ya tevziat 
ııı..._ "- Kim bu adam dedim, memur yapsa yahut ta bonoları verse de ba-
""11? şımızın çaresine baksak .. 
~ :- Hayır efendim, hayır o memur Mübadele işlerinden geçinen tufeyli 
-~I! komisyoncu, em1iiki metrul<enin leıi ortadan kaldırmak için yegane ça 
,~de olduğunu biliyor. Sana haber re bir an evvel tevziat işini bitirmek-

l'fror, bunun için peşin para istiyor. tir. 
~Qnu yalnız bu adam mı bilir'! • • • ....... 

Büyük bir haksızlık 

Yeni futbol heyetinin 
garip kararı etrafında 

.• 

'lrutt bir hükümle fklnd kümeye ablmek lıtenen latanbu1 ıponoımı 
'~t iiıt tarafı 1 inci ıayfada) yeni futbol heyetinin herhalde 
~t "rılarında neıriyalta bulunmuş bu karakuti hükmü iptal edip 
•~;}' o zaman futbol heyeti nizamnameyi tatbik edeceği dü-

.. 1 li ıünülüyordu. 
~ •rndi Emin Beyin nazan Bu gDzel düıüncelerle ortaya 
~-~•tini celbetmeğe çalışmıştı. gelen futbol heyeti itine evvlki 
~t . kararın tatbiki o vakit akşam eski kararda ısrar etmek 
~~ tı'lıbır zamana ait olduğu için suretile herkesi şaşırttı ve futbolü 
~tlıi; 8Y~t bu nizamsızlık er2eç sevenleri müteessir eden bir iş 

sokağında bir cinayet olmuştur. laha muvafık bir hareket olacağı ka· ler 1.amanındaki im1fı J\arasızlığına sü-
Maçkada top- ıaatindeyim. rükliyebilir. Ilu sebeple esaslı bir ta-

çu mektebi ha- SEMlH LÜTFl BEYİN ~ile taraft~r olmak _kabil de~ilclir. 
FİKİRLERi ~u kadar kı. mevc_ut kaıdele~ ve bılhas-

demeler inden T bil d (S'"h 1 t) kitaphanesi sa uzatma ışareb bazı 1 elımeler arn-
M 1 tyalı Be a er en u u e d k" 'l "ba 1 k ld • 1 • r· d a a - sah"b" S "h LJ".tf' B b bahisteki dü- sın a ·ı ı tı s arı a ırmaga m ı e· 
k • il Ed" ı· 1 1 emı u 

1 
., u • · I k 1 1 "d 1 · ·ı ır e ıme ı L'··nc 

5
• . •. 1 1 t gılse e\.·e ce ·onmuş o an mı e erı ı c-

~u e ını şoy e ana ıyor: . . .. 
Fuat kafalan 1 1r. d k" t .. hakkı da mal ederelc yneı kaıdeler l\onal>ılır. - m amız a ·ı eşevvuş · n • T • • • 

iyice tütsüledik- bugünlerde başlıyan miinakaşanın ben 1 ah ut ışarctler kabul olunabılır. 
ten sonra uy- çok faideli bir netice ''ereceırine kani- KAZIM NAMI BEYİN 
gunsuz evler- im. Filhakika, bugünkü şeklile imla- FiKRi 

1 • Kazım Nami Dey de şu fikirdedir: den birine gir- mız henüz çok noksan, çok anorma bır • . .. 
şekildedir. Tadilat yapılmasını pek ta • - imlada ~:.emclen ta~ılat yapılaca-

mek üzere Şef- bü görmekteyim. Bugünkü imlfımı· gından ve encumende mun:ıl.aşalar ol-
tali sokağına k en fonetik tam manasile ih- duE:rundan bahsoJunuyor; ne dersiniz? 

l • 1 b' zın, ısm ' n h 1 k . k . t . 
ge mlJ er ve ır ltiyacımızı tatmin ettiği söylenemez. - u a J~rc pe - ı?a?ma. ıı:- emı-
evin önünde du· 'J'"tment'en .niat An k imlamızın yeni bir tadile u'' yorum; sebebı pek basıttır. 

ca ' "' 1>·1· k" b h · rarak içindekilerıe konuşmağa rarnası dolayısile tabilerin uğnyacağı >1 _1Y?rsunuz · ı en mu arrır ,.c 
başlamışlar. zarar düşünülmelidir. Elverir ki bun- mu.nllımı~. Ilu iki sı~atla imla me~-

B d • 1 d d kacak kitaplar irin tabiler lesınc daır olan noktaı nazarım bır-u eına a aynı eYe on ar an an sonra çı • ::r • d" 
l 1 · } h ·ı hl" vaziyetlerinden emin olsunlar. Hulasa ır. 

evve g~ mıt o an ta mı ve ta ıye . d" d •. 1 f kat ilmi bir sfıyin mahsu· Bir kere harf inkılıibile beraber, bir 
amelesınden Ali Rıza ile arala- 1

1~ 1

1 egkı ' a 1 ak tadile ~iddetle ta- dil encümeni teşkil edildi, bu encii-
d b

• u o ara yapı ac ~ . . . h 1 · • 
nn a ır münazaa çıkmış ve raftarım. Esasen bugün değilse yarın, men, kelımelerın yenı arfle~ e ımla-
hemen bıçaklar çeldlmiıtir. Ne- nihayet üç, beş sene sonra bu muhak- sında lstanbulu~. konuşma şıvesı~ı e
ticede Ali Rıza muhtelif yerle- kak yapılacaktır. Bugün ufak bir za- sas. tuttu. Aslı turk_çe olmıyan kelı~e-
• d b ki k ·ı 'k" a ·1 h 11 d"Jeb"lecek olan bu mese- lerın çoğunda bu şı\·e muhafaza edılc nn en ıça anma suretı e ı ı r r ı e a e 1 1 • 1 b" .. 

·· .. .. le, istikbalde telafisi gayri kabil za. memış 0 sa ıle, yavaş yavaş turkçe-
kafadar tarafından oldurulmilş- . . . 

1 
r . k nin asıl kuvvetine uyabilmelerini te-.. K ·11 rarları husule getırebıhr. I ar ın ı· . 

tur. atı ıer derhal yakalanmış l"b b" 1 ff k tle ı'n mın edecek bir şekil ihtas o1unmu:.tur. a ının ır an ev...-e muva a ıye . . 
ve adliyeye teslim edilmiıtir. kişafını temin için maddi bir hayli za- Hemen ı_kı senedir, bi~ ?u im_l.ay:'" _alış-

Bunlardan Bekir istintak ha- rara göğüs geren tabiler, yeni bazı ta· t~k; yenı baş~n he_Psınm del:,rı?.tırılrne
kimi tarafından serbest brakıl- dilatın iras edeceği ehemmiyetsiz za- sın de. mana ~ore~~yoru~. Dun ) apı· 

F t t H · gön- ran seve seve kabul ederler. lan hır h1gatı bugun begenmezsek, bu-
mıı! ~a. e apısaneye ' gün yapacağımızı da yann beğcnmil e-
derılmıştır. YÜKSEK MUALLİM MEK- biJiriz. O ...-akit te yeni tadiller yapa· 

Fatihte bir facia TEB1 MÜDÜRÜ HAMlT cağız? Bunun sonu nereye varır? 
Fatihte lskenderpaıa mahalle

sinde Tahtaminare caddeıinde 
35 numaralı evde oturan 48 ya· 
,ında Emine H. dün mutfakta iş 
görilrken elektrik lambası hor
donile berab.~r yere düşmüş, ka
dıncağız lambayı kaldırmak is
terken ıslak olan kordonun ce
reyanına kapılmıştır. Bunun üze
rine feryada başlayan Emine 
Hanımın imdadma gelini Nimet 
Hanım yeU,.W, Ye hin valide
sini kurtarmağa çalııırken o da 
kendini cereyana kaptırmıştır. 
Nimet Hanım güç halle kendini 
kurtarabilmişse de Emine Hanım 
ölmüttür. 

Vi16yette ölen jandarma 
Evelki giln vilayette anıızın 

bir jandarma ölmUı ve ölümü 
şüpheli görüldüğünden cesedi 
morga gönderilmiştir. 

Aldığımız malümata göre morg 
jandarmanın ölümlloiln sebebini 
(Menenjit) olarak tesbit etmiştir. 
o efine peşinde bir macera r 

Bundan 15 gün evvel Bulga· 
ristandan gelen iki Bulgar 
ikinci ıube memurlarından Hilmi 

Efendiye müracaat etmiıler ve ar
zularım şu tarzda anlatmışlardır: 

,. Biz lstranca ormanlarında bir 

.. BEYl_N FlKRl . .. .. .. Hem Efendim, artık imlada ferdi 
• Y~ksek muallı~ mektebı muduru içtihatlara kalkışan bazı zatlar da im· 

Hamıt Il. de ş~ m~taleada~ır:. lfı )(\gntine uyrnalıtlır. Öyle ferdi ta-
lkmal mahıyetınde yem ışaretler s:ırruf (li&ani örft<') s:ılahiv ı sah"b" 

b 1 t k kul .. .. I ·ı· "'" ' <' ı ı ka u e me ~ ma gorune n ır. çım· tanılan zntlara ait olur; he~ iinüne ge-
di atılmış bır adım vardır ve konmuş len hnr el' kal tut b 1.h. tc . . . , " ı , em nn u sa a ıye 
kaideler vardı~. Ilu kaıdeler dahılınde tcsahüp edemez. 
iki senedenben tedrisat yapılmakta- Artık bı'z ı 1"d d ·· ·· - d"' . . 'd .. m a a a sozu nşagı u-
dır. Ilmaenalelh bu kaı eler taam- şürmekten sakmma1ıvız. ikide hirde 
ii1mi'iliiiimltrt11ııttJl1ıunınm1mnmn1n•ıuım11m111D1nnmnnmıtt1m•nınmııtt1111nuuı • 

definenin yerini biliyoruz. Onu imHl. dcı:rişmesinden bahsetmek çocuk-
çıkarmağa geldik. Sen de bizim- luğunu . bırak~alıyız. ~il Encümeni 
le gelirsen defineyi aramızda beynelmılel kelımcler ve ıstılahlar hak-

t k . d . ! kında ilmi bir tasarrufa riayet edebi-
a sım e erız ., 1. ç·· kü b k 1- ı · Polis Hilmi efendi• pek tabii ır. un u e ımc er ve ecnebı is-

olarak zengin olmak hülyasına ~!. hasla_r, Usa~ın aslına ~it değildir; 
k B 1 1 l b b rurkçe ıle değıl, beynelmıleliyetle a-

ka~ılar~ u ~ar a! a. era er takaları daha ziyadedir. Encümen bu 
def meyı aramaga gıtmış. · 1 - • b · • 3 k d • bil nk b" h"l ış e ugrnşsın '\e un1ardakı yan1ışlıgı 

ar a aş'. . Y ır u ya düzeltsin; fakat ana dilimize, ve ana 
ve heyecan ıçınde lıtranca or- dilimize malolan kelimelere dokunma
manlarında ellerindeki haritada 
gösterilen mevkii ararlarken hiç 
beklemedikleri bir Yaziyet kar
şısında kalmışlardır# 

Bu üç kitinin ormanda ve 
memnu mıntakada gezinişleri 
o civarda devriye gezen jandar-
manın şüphesini davet etmiş ve 
bunları yakalıyarak mevkie tes
lim etmiıtir. 

Defineciler; jandarma mevki 
kumandanlığına meseleyi olduğu 
gibi anlatmışlardır. 

Üç arkadat mevcuden Istan
bula gönderilmiılerdir. ·Polis tah
kikatını ikmal etmiştir. 

sın. 

Lisanla oyun olmaz; hatarı vnnr. 
MiT AT SADULLAH BEYiN 

F1K1RLER1. 
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Otedenberi imlamızdaki itradın te
mini bence adeta kutsi bir emeldi. 
Türkçe mua11im1eri kongresinde söy
lediğim gibi yeni haflerin kabulünden 
sonra bu emelimin hemen tahakkuk 
edeceğini zannetmiştim. Aradan iki 
sene geçti, "dil encümeni,, tarafından 
ismi (imia liigat) inin ne~redilmiş bu· 
lunmasına rağmen kitaplarda, gazete
lerde, resmi n hususi mile ese1erde 
ihmnlcıhk yüzünden hfı]fı muttarit bir 
imla takip olunmaktadır. Dunu naza 
n ehemmiyete alan talip ve terbiye da
iresi geçen gün bir sureti (Vakit) te ye verip ikinci kömeye geçe

cekler. 

Beykoz muvaffakiyetsiz maç
lardan sonra altıncı olmuştu. 

Nihayet onun ikinci kömenin 
birincisi ile yer değiıtirmesi 

- Terfi müsabakası yapsın yap
masın - bir dereceye kadar ka
bul edilebilirdi. Fakat lstanbul 

' 
ıpor dardüncü olan Vefa takımı 
gibi 16 puvana sahipti Ye gene 
nizamname hilafına olmakla be-

raber - sırf yaplıkı ve yediği sa
yılann arasındaki nisbet aleyhine 
olduğu için beşinci addedilmişti. 

Iıte timdi bu lstanbu1spor 
takımı, bütün bundan sonra Jik 
maçlarında bize hatve hatve 

inkişaf ettiğini iÖsteren, bu 
arada Vefa takımını bile yenen 

lstanbulspor takımı bir terfi 
müsabakasına bile müsaade edil
meden ikinci kllmeye atılıyor) 

ise yapılan iş, bu esasla tazat münderiç bu1unan tamimi hazırlamış, 
teşkil ediyor, terakki yolunda mekteplerde temiz türkçeyc ,.e doğru 
herkesin takdirini celbederek imlflya son derece ehemmiyet verilmsi 
ilerleyen bir takımı "sen dur lüzumunu bildirmiştir. 

geriye git,, diye yolundan alıyoruz Bu tami men çok sevinenlerden biri 
• . . • . de benim. indi mülrıhazalarla hcr-

ve oraya muyaffakıyetsı:.:lıgıle hangi bir kelı'menı· . ı· el •• ı· • • • .. • • n ım a"ını egı ır-
bmncı kumede tutunamıyarak ıkm· meğe kalkışanların artık hu tamimden 
ci kümeye <lüımüş, ikinci kümede sonra böyle bir harekette bulunamı)a

birinci bile olamamıJ birtakımı ge- caklarını zannediyordum. 
çiyorlar.,.Bunu yaparken "futbolun .nu~ünkü (Vakit) te yazıldığı veçhi· 
terek!tisi d k -ı·· le ımlamız pek ala tak"rÜr etmiş, her· 

ıçın,, erse gu unç kes oldukça doğru ynzmn) ı öğrenmiş-
oluruz. tir. Arada sırada gö. ülmiis itratsız-

F udbul heyeti bu müracaat lıklar, ancak IUgata bakmamaktan 
edilen mafevk heyet tashih et· ve ihmalcilikten tevlit etmektedir. 
meden bu işi kendisi düzeltme- Bence im1iimızda esaslı tadilata ih-

tiya~ yoktur. Yalnız mürekekp ltelime· 
lidir. Bunun için birinci gömeyi Jer hakkında umumi bir kaide vasfı, 
lıtanbulsporla Beykozu indirme- eski yazılarda görülmekte olan Fari5:i 
den, Anadolu ve Süleymaniyeyi terkiplerin yazıh~lannın tesbiti gibi 

d l k k" ki bazı ufak tefek tadiller ynpılabilir 
e a ara ~e. ız üpten mürekkep Bunlar, hiç şüphesiz herkes tarafın~ 
yapmak ~ıbı mutaYassıt ve pek dan öğrenilmi:. olan imlamızda büyiil,. 
ili yapılabilecek bir çare de tesir yapacak mahiyete değildir. Ben. 
vardır. Yeni heyetin ikinci bir ce en mühim keyfiyet herkesin, her mü· 
kararla hiç olmazsa bu mak 1 essesenin resmi imlft Jiigatına sadık ,_t ~dıleceği için !:::t:tıa yalnız yaptı. Istanbulsporla Beykoz 

tt edilmekle geçilmişti. Ve yerini Anadolu 1e Süleymaniye-
Bu kararın tatbikinden mak

sat nedir? Eğer futbolün tarakkisi 

. . u kalmamasıdır. Ve Vcka1etin tamimin 
şeklı kabul ve tatbık edeceiini de denildiği gibi bunu milli bir rnzile 
görmek isteriz. addetmesidir. 
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'~ ____ H ___ A~R_ı~c_rH __ A_B_E~R~L_E~R---~-' 
5 gün 16 saatte 

Pıris 7 (A.A) - Hındl Çini valisi 
M. Pasquier, Gouleıte ve Lalouettein 
Id re ettikleri. tayyare ile Saigondın 
be~ gün 16 saatte Parlse gelmişlerdir. 

Belçikanzn nüfusu 
Rnık5el, 7 (A,A.) - Yapılan nüfus 

tahriri neticeıindc Belçikanın nilfusunun 
~ekiz milyona baliğ olduğu anlaşılmıştır, 

Bir nişan 
Bruk.sel, 7 (ı\.A.) - Duk ve duşes 

de Guisein oğlu kont de Pari ile prens 
Dorleanın kızı prenses lsabelle nişan
lanmışludır. 

Cinayetin sebebi 
Paris, 7 (A.A.) - Gürcüler tarafın

dan 1ıertip edilen mili! bir içtlmaa gider
ken öldürülen sabık Gürcüstan nazır

lanndan l\1. Ramichi\'ilinin katli hadise
s siyasi sebeplerin ve ,ahsl düşman
bğa atfolunmaktadır. 

hapisane müfettişi 
vuruldu 

KalkUta 8 (A.A.) Beogale ııyıleti hı

p.isaneler müfettişi umumisi kaymakam 
Simpson büro.sunda tabanca ile öldü
rülm ü~cür. Katil kaçmıştır. 

istişareler uzuyor 
Pıri.s, 7 (.A.A.) - Doğru ma!Omat 

alan baıı mahafilin fikrine göre M. 
Barrhou yeni kabiqeyi teıkil için yap· 
tıfı btişare ve müzakerekri yarın ak 

tamdan evvel bitirmiyecektir. 
Paris 7 (A.A.) - l\1. Barthou. tt:Ş· 

kili mutusavver yeni kabinenin proğra· 

mı hakkında kendilerile görüşmek ü
zere bazı sıyuet ricalini saat 18 bu· 
çub.'1a lıariciyı: nezaretinde bulunmağa 

davet etmittir. Bu içtimada L\l. Bri
nad, M. Tardieu. l\1. Maginot, l\J. Da -
nic:ou, M. De Jouvenel, M. Cheron, 
M. Loucheur, M Lava~ M. Sarraut, 
M Ch:ıtems, M. Daladier hazır bulun
mµşhlrdır. 

Olmıyacak gibi ... 
Pari.s, 7 (A.A.) - M. J3arthu İle 

r4dikal oosya \istl~r arasında bir anlaş

ma olmıyaca~ gibidir. 

N elice ne olacak? 
Paris, 7 (AA.) - f\1. l3arthu, reisi

cümhurla bir buçuk saat kadar görü
terek Eliıden çıktı~ sırada gazeteci
lere ~ beyanatta bulunmuştur: 

Bazı devlet adamlarını ziyaret ettik
ten sonra benimle teşriki mesai etmel~ri 
muhtemel olanları ~eni kabinenin proğ 
ramı hakkında kendilerile anlaşmağa 
çalı~mak üzere hu akşam bir :ıraya 

toplıyacağım. Yarın bir netice elde 
edileceğini zannediyorum. 

.Bir san'atkar öldii 
Paris. 8 (A.A.) - Komedi Fransez 

hfs~edaı laı mdan meşhur haile ilk tiıisi 
Madleiad Roch, 45 yaşında Qlduğu 
h,Jde .-dat etmiştir. 

beynelmilel banka 
Bale, 8 (A.A.) - Beynelmilel rımi

rat bankşH zimamdarlarile müzakeratta 
bulunan ilıı aç mücsşeseleri müdürleri 
Avrupa sirasetinin hali hazırındalci ihti
maller dolaytsilt: bir intizar siyaseti 
takibine karar vermişlerdir. 

Serbest mznlakalar 
meselesi 

La Hey, 7 (A.A.) - Serbest 
takalar meselesini tetkik eden 

mın

daimt 
adalet di~·anı, hükmünü vermezden ev
vd Pransa ile hviçreye aralarında uyuş
mak imkAnmı bırakmak için 31 tem
muz 1931 tarihine kadar yeni bir m üh
let tayin etmiştir. 

Askerlik miiddeti 
Cenevre, 7 (A.A.) - lhzari tahçijdi 

teslibat komisvonu, a5ker lik müddeti 
hakkındı raporunun ikincı J<ısmını ka-
bnl etmiştir. · 

bonıba patladı 
Şikago, 8 (A.A.) - Touy l\Jay i~

minde zengin bir J1 adamına teslim e
dilmiş olan bir bombanın infilılkı yü-
zünden birçok daireleri bulunan büyük 
bir binada bir p~nik husule gelmiştir. 

loınba, zararsız bir paket şeklinde 
verilmi§ ve roürseliinileyb ile o~unu 

ağır ıureue yarılırnııftlr. Polisln tıhkikıı • 
tuaa aauran sui kastin failleri banker 
h•kkında Jdn bes liyen bir ukım kimse 
lerdii. M. Touy May, nakle<hlmiş ol· 
duğ'o haıtaoedc ~fat etmiştir. 

l t indis tanda gürültü 
Kalküta, 8 (A.A.) - Kaymakam 

Simpsonu öldürmüş olan 5 Bengıleli 
kendilerini takip eden polisin elinden 
knrtulmağa muvaffak olamamışlardır. 
Ellerine: kelepçe vurulacağı sırada silAh
lannı kendilerine çcviı mişler ve intihara 
t~ebbüı etmişlerdir. Bunlardan ikisi 
ölmüş, üçüncüsü de yaralanmış ve ha
pisımeye nakledilmiştir. 

Katillerin tevkifi esnasında adUyc 
ınemurlarmdan Nelson agı11 surette ya
ralanmıştır. 

Muvakknt hükumetin 
bir emri 

Nevyork 8 (A.ı\.) - Bueno.s Ayren
ten bildirildiğine göre muvakkat hükö
mct vaktile millt peırol idaresi müdür
lüğünü ifa elmiş olan Jener"l Enrique 
ile Jeneral Alongonun tevkifini em
retmiştir. 

Meksikada şakilerle 
mücadele 

Nevyork, 8 (A.A,) - Goascalintcs 
"Meksikada,, bildirildiğine göre JaUscı; 

eyaleti da bilinde bir müsademe esnasın -
da 13 . şaki maktOl dü,müştür. 

Bunların bııı olan meşhur Jose 
Velasco kaçmağa muvaffak olmuştur. 

Yakalanan lspanyol 
anarşisti 

Boenos Ayres, 8 (A.A) - Bir fO
förü soymuş ve müteıı.kiben polise a
teş etmiş olan 3 Jspanyol anarşini ya
kalanarak örfi idare ahkAmına tevfikan 
idama mahkOm c!dilmişlerdir. 

bir cenaze alayı 
Boenos Ayres, 8 (A. A.) -

Carlo Gararın cenaze meruimi 
bir halk kütlesinin huzurilc icra 

Joan 
büyük 

edil-
mişıir. Bu münasebetle birtakım nutuk
lar irat edilerek Arjantin idealizmi sena 
edilmiş ve ecnebilere tıbiiyetlerini kay
betıllemek şartil,. vatand4şlı k hukllkunun 
bah,şcdilmesi iltlza m edilmiştir. 

Fransız buhranı 
Vaziyeti tetkik edi

yorlar 
Paris, 7 {A.A,) - M. Banhu, M, 

Heriott, !\J. Chautcmps, M. Da!Adiye, 
l\I. Sarr:ıut ve I\1. Loucheur ile görüş

müştür. Radikal grupu bu buhran mü
nasebetile ittihaz edeceği \'aziyt:ti tesbit 
içiıı bir içtima ) apmıştır. 

bartu işten vazgeçti 
Paris. 8 (A.A.) - M. l3arthu radi

kal ve radikal sosyalist fırkalarının hattı 

hareketi müyacehesinde kabine teşki
linden sarfı nazar etmiştir. istişarelerine 
deYam eden l\1. Doumergue yeni kabine
nin teşkili vazifesini M. Pierre Lavale 
tevdi etmiştir . .l\Jumııikyh kat'! cevabını 

yarın sabah \'erecektir. 

lktzsadi icraat isti
yorlar 

Londra, 7 (A.A.) - Amele fırkası 

mıb'uslarından lşı;izlik nezareti sabık 

Müsteşarı M. Mosl.cy bir beyanname 
neşretmiştir. M. Baldvinin oğlunun ve 
daha birçok meb'usun imzılıırı nı havi 
olan bu beyannamede harp borçlarına 

ait tediyaun bir müddet geri~·e bırakıl

ması dominyonlarla ticaret ve nafia 
işleri hakkında itİl4{lar ilkti ipticW Te 

gıdaf madde] er ithalı\tının murakabeye 
tabi turnlması sanıyiin inkişafını ve as
rileştirilmesini temin için milletin vari • 
dat memba ve vaııtalarının harekete 
getirilmesi maksadlle bir iktısad.I icraat 
siyaseti takip edilmek üzere tam salı\

hiyeti haiz beş nazırdan mürekkep mili! 
bir kabine teşkili istenmektedir. 

Londra, 8 (A.A) - Mac Do
nald kabineıi sabık müsteşarla
rmdan M. Moıley ile on yedi 
amele mebusu t•rafmdan ne.şre
dilen beyannamede muhafaza
karları iktidar mevkiine getirQlek 
üzere beyanname aahiplerince 
hiçbir teşebbüs ve harekette bu· 
lunulmayacağı zikrolunduktan 
sonra ançak milletin müzahere
tile tatbik olunabilecek olan be
yannamedeki programın şimdiki 
buhranı bertaraf etmek gayesin-

1 Kinin ı-ezaleti 
Kinin yerine hastalara 

un veriliyormuş 
Son gfinlerde Atinada bir (Ki

nin) rezaleti meydana çıkmıştır. 

Bu rezalet insanlık namını ta,ı
yanların yüzlerini kızartacak bir 
faciadır. Rezaletin mahiyeti şu
dur: Atinada ötedenberi (Kinin) 
istihsali ile meşgul olan bir ıJİr
ket vardır. Bu şirket Yunan pü
kumetile akdettiği bir mukavele 
mucibince devlet için sıhhi mü
cadelede kullanmak üzere sarfe
dilecek (Kinin) i teahhüt etmiş

tir. On senedenberi şirket Yu
nan hükumetine icabeden ( Ki
nin) i yermiştir. 

Yalnız son zamanlarda umu111i 
hayret içinde ıu inanılmaz h~ki
kat anlaşılmış ki Yunan btiki\.
metine (Kinin) veren şirket te
ahhütname şeraitini yerine getir
miyormuf. Şirket teabhüdünUn 
ifasına tavassut eden Yunan me
murlarile uyuşarak (Kinin) yeri
ne sadece beryaz (Un) vermekte 
imiş. Bu suııetle on seneden
beri devlet hastanelerinde has
talara (Kinin) yerine (Un) veril
mekte devam edilmişi 

Bu facianın mey dana çılanası 
Yunan efkari umumiyesini bay
retrere düşürmüı, mesele büyük 
bir rezalet halini almışb. Yunan 
gazeteleri bu rezaletin mOcrim
lerine en şiddetli cezaların tat
bikini istemiftir. 

Verilen malumata göre Kinin 
rezaletinden ımes'ul olanlar hakk
ında kanuni takibata baılanauf
tır. On senedenberi devam eden 
sili istimalden dolayı mesullere 
kanuni ceza verilmekle beraber 
tirketin emvalinin musadere edi
leceği ıöyJenmelstedir. 

San'at aleminıde : 
.............. "' * 

Raşit RJJZa An"karada 
Raıit Riıa ve arkadaşları An

karaya gitmişlerdir. Orada üç 
dört temsil Yerdikten sonra Is
tanbula döneoekler ve Yunanis
tan turnesine çıkacaklardır. 

l\Iadam Piyera 
Ayın 11 inde Madam Piyera 

Ankaradan gelecek ve Roman
yaya gidecektir. .... "" 

Franıız tiyatrosunda aynı gün 
Fiıt- Argiropuloı heyeti son tem
ıillerine başlamıştır. 

Ayın 12 sinde bu temsiller bi
tecek ve aynı tiyatroda meşhur 
ltalyan « Kuklalar ,. tiyatrosunu 
göreceğiz. 

Yunan tiyatrosu 
Odeon'da oynıyan Yunap ar~ 

tistleri kumpanyası Istanbulda 
op gün daha kalacaktır. 
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den gayri bir maksatla tanziqı 
edilmediği temin olunmaktadır. 

işsizlik 
Londra, 8 ( A.A ) - Ticaret 

nazırı M. Grabam diln irat ettiği 
bir nutukta 1931 senesi ilk ay
larında lngilterede işsizliğin aza
lacağı mütaleasını beyan etmiıtir. 

bir itilaf 
Londra, 8 (A.A) - Hindistan 

konferasındaki mlislüman ve 
brehmen aza müslüman akalli
yetleri mes'elesinde bir itilaf 
zemini bulmak için bir kaç glln
denberi sık sık göriitmektedirler. 

bir milyarder öldü 
Londra, 8 ( A.A ) - Meşhur 

Alman Krallarından milyarder 
Otto Beit ölmüştür. Ölümünden 
evvel umuru hayriye için birkaç 
milyon lira teberrü etmiıtir. 

Memleket haberleri 1 
Karııyaka klüllü 
sporcuları Sak Jda 
Geçen gün haber verdiğimiz 

veçbile, lzmirin Karııyaka futbol 
takımı Yunanlılarla iki maç yap· 
mak üzere Sakıza ifİtmiş ve çok 
büyük hararet ye dostluk teza
hllrü ile karıılanmıştır. Yunan
lılar gençlerimizi " V aşasıo Tür
kiye ,. nidaları ile karıılamıılar
dır. 

fzn1irde aç kalan 
köylüler yoktur 

Bir lzmir gazetesi lımirde De
ğirmendere nahiyesindeki köy
lerin aç kaldığı ve K6ylünün 
ahlatla taayyüş ettiii hakkındaki 
haberin doğnı olmadıj'ı anlaııl
mııbr. Valinin emrile bu k&yJere 
giden heyetler bilhassa tetkikat 
yapmıılar ve neticeyi bir raporla 
villyete bildirmiılerdir. 

Çinede bir oinayet 
Geçen hafta Çinede bir hadi

se olmuı, Snleyman isminde bir 
genç Kamil B. isminde bir zatı 
mahkemeden çıkarken tabanca 
ile vurup öldürmüıtür. Klmil B. 
sabık fırka mutemedi idi. Eski-
denberi devaJD eden bir kavga 
bu neticeyi vermittir. 

Vaktile Süleyman birkaç ar
kadaşı ile Kamil Beyin eYini taı
lamıı, Kimil Beyin ogulları dı
ıan çıkarak Süleymanı yarala-
mışlar bundan muğber olan Sü· 
leyman o zamandanberi Kamil 
Beyden intikam almak sevdasına 
düşmüştü. 

A~IJy~: 

Gelin götürüken 
Vukua gelen kızanın muhake

rr.eıine dün b•tlandı 
Bir mOddet evvel KısıkJı civa

rında V11kua gelen bir- otomobil 
kazasına ait davanm rftiyetine 
dün Istanbul ağır ceza mahke
mesinde bqlanmııEır. · 

Sevkettiji otomobilin tramva-
ya çarpmasına ve neticede Me
diha H. ın ölümfine, Saadet, 
Hidayet, Hikmet H. Jann mec
ruhiyetine sebebiyet verdiği nok
tasından muhakeme edilen şoför 
muavını Muhtar maznundur. 
Muhtarın ehliyetnamesiz olduğu-
nu bildiği halde, otomobilini 
kendisini teslim ettiği noktasın-
dan da ıoför Nuri, dayaya da
hildir. 

Vak'a günü, otomobilin içinde 
bulunanlar düğüne gidiyorJarmg. 
Muhtar, otomobili içinde gelin 
bulunan otomobile yetiıtirmek 
üzere hızla se...-ketmiş. Kaza vu
kua gelmiş. 

MtihaJ<eme ıahitleriu celbine 
kalmııbr. 

Komünistlerin muhakemesi 
Komünistlik tabrikib ile maz

nun bulunanların muhakemesine 
bugün ağırceza mahkemuinde 
devam .olunacaktır. Muhakeme, 
hafi celsede cereyan edecektir. 

Sıhhiyede: 

Elliden fazla ameleal olan 
fabrikalarda doktor 

bulunacak 
HıfzıHıhba kanunu mucibince 

şehir dahilinde elliden fazla ame
le istihdam eden fabrika Ye 
imalatanelerin birer doktor bu-
lundurmaları icap etmektedir. Be· 
lcdiye sıhhiye mfüJüriyeti kanunu 
tatbik edilip edilmediğini kont
rola baılamıthr. -·-Maarifte 
~-

idadi mezunları 
Talim ve terbiye heyeti, eski 

yedi senelik idadi meıunlarının 
tam devreli lise mezunu sayılma
larına karar vermiştir. 

Bu karar üzerine 340 senesine 
kadar yedi senelik idadilerden 
mezun olanlar Darülfünuna gire
bileceklerdir. 

=--

istikraz 
Bir İsviçreh grup 200 

milyon lira vermek 
istiyor 

Ankaradan gelen bir habere 
göre yeni bir Alman ~upu ıo•C 
ve köprüler kanununa müzeyyel 
kanuna müsteniden birinci dere
cedeki şoseler için hükumete 
( 60 ) milyon liralık bir 1eklifte 
bulunmuştur. 

Grup bu ıoseleri on ıenede 
yapacak, paraıım sonre alacalı· 
br. 

B. M. Mecliıi · ıose inıaab içİll 
60 milyon liraya kadar ıl•P 
tahsisatı hükumetin bir firm•Y' 
verebilmesi ıalihiyetini vermiflİ· 
Grupun teklifi bu salahiyete iı· 
tinat ediyor. 

Maliye vekili lıviçrede 2@ 
milyon liralık bir teklifte bulu
nan sigortalar birliği, SaracPibJ 
ŞUkrli Beyin tamamen iyileıme

sini müteal<ip tekrar temaslar @• 

başlıyacaktır. 
Birliğin ilk teklifinde bu P.' .. 

ranın 100 milyon lira•ının n~fı~ 
i§lerine ~ahsisi, l 00 milyon lirt: 
sının da nakten ikraz edilın~" 
vardır. 

Grup, bu esası muhafaza et
mekle beraber tefeı rüata .ait 
bazı teıhilat göstereı:elı:t jr. 

Tevhiu nalk ıçin 
faydı-Jı oldu 

Dün vıl6yette keyn ol<amlsr d•• 
hiliye vekilimize izahat ve,,di 

Dahiliye Vekili Şükril Kaf~ 
Bey dün vilayete gelmiştir. Ve1'1 

Beye on beşe baliğ olan k11( 
makamlar takdim edilmi' ye ~if 
içtima yapılmıthr. Her kay
kam vilayet ile emanetin .. biri« 
mesinden ıonraki .-aıiyet h~Jı· 
kında ayrı, ayrı izahat vermitfit• 
Alınan izahattan yeni te§killtı11 

halk için faydalı olduğu anlıf'1: 
mışbr. Evelki gün de vali nı~ 
vini Fazlı, Emniyeti umut11İYe 
müdürü Tevfik Hadi, polis ıJJe: 
dürü Ali Rıza, belediye muavi~' 
Hamit Beylerin iştirakil~ ~~r 
içtima ya~ılmış beledi 'f! .~JJ.~ı: 
bati mesaıl hakkında goruf*' ... 
ınüştür. Şilluü Kaya B. aldıf 
izahat üzerine ittihazı icap edeıt 
tedbirleri teshil etmiştir. 

&4 --Matmazel Hanzen 
Alman maarif nazareti tara

fından, Filoloji doktoru Matı:ıı': 
zel Hanzen edebiyat faküıtesitı' 
ikmal etmek üzere lıtanbul Dl' 
rülfünununa gönderilmiıtir. 

Lisanımıza vakıf o1an Mat~•: 
zel Hanzen edebiyat faknlte~ 
ikmal ettikten ıonra mUstW,.... 
olacaktır. 

i\lccidiye'""""!'ll'su-. -va~dsine nişa111 it•, Bulgar Kıralı Boris Hı., 
yadan Bulgaristana avdet ede~: 
ken kendisini istikbal ve tefY'. 
memur edilen Mecidiye kuJP:. 
danı Ali Rıza Beyi fiçüncD ,.r 
receden 4<Harp fedakirhğııt 
ıanile taltif etmiştir. 

Dariilbfi:df)yİ Teuısjll eri 
alıgünii ak1amı ISTIHBUL BEi.fiil YE~ 

~:':!~:.~=.. ~~Mt·~ ~~ 
fie'ti 8DiURbD 111 

Pazarı 1 1111 1 
3 perde komedi 

Nakledenler : '''''''' 
Bedia Muvahit 

H. ve Vasfi 
Riza Bey 
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Garbi Trakya mektubu 

"Peyamı islim,, ve "Rehberi 
inkılap,, paçavraları! 

Her ıeye rağmen Garbi Trakyada büyük 
Türk inkılabının feyzi yürüyor 

tMemıekette 

A k isarda 
Tütün kumpanyaları renç

pere eziyet ediyor 

Ak hisar muhabirimiz yazıyor: 
E vvelki mektuplarımda yaz-

dığım gibi tütün kumpanyaları
nın bazıla rı rençpere tütünlerini 
teslim alırken çok eziyet etmek· 

Tiirkiyede yapılan inkilAbm prensip-' kanını hazırlamakla meşgugldürler. Bu te, mallarından lüzumsuz 
lert Garbi Trakyada birçok manialara şuursuz kuvvet ile Gümülcünede bes- isk o nto ve iskarta yapmaktadır
?aiınen yine ilerlemektedir. Gençler lenmek aşkını taşıyorlar. lar. Bununla beraber tütüncüler-
bu tınıdeleri tamamile benimsemişler- İsmail Hakkı, Gümülcünenin dibağ 
dir. lskeçe n Dlmetoka kasabalarında hane mahallesinde kız kardeşinin evin den sahtekarlık yapanlar da var
"-ltın yüzde sekseni yeni fikirlerin A- de oturmaktadır. Kendisile firariler- mış. iyi fiatla satılan komşusu
flkıdır. lskeçe köylerinde (Kireççiler) den maada, ismi yukarda geçen eski nun iyi tütününü göstererek keıı
batta. olmak üzere (Fıçırlı) (Calebli) meb'us Mustafa Ağa ve yine deveci disinin fena malını yüksek fiatla 
<~salar) (Boyacılar) ve sair köylerin Mustafa ve genç Hüseyin gibi fesli ; satanlar da varmış. Bir beyna
lttekteplerinde dersler baştan başa ye- Hafız Şerif, Bıçakçı Hoca gibi sarıklı- mazın yedi mahalleye ziyam ol-
1\f harflerle okutulmaktadır. Jar sıkı temastadırlar. Gücülmüneli 

Garbi Trakya maarif müfettişliği lsmail Hakkı öğleye kadar evinden duğu g ibi böyle bir hilebazın da 
e\'Velce türk mekteplerinde yeni harf- çıkmaz. Kendisile gögrüşmek istiyen· ekseriyeti saf ve masum olan 
lerte tedrisabn yasak olduğuna dair leri kabul eder. Bazan firarilerden Kü- zanllı rençpere zararı dokunmak
her tarafa tamimler, emirler gönder- tahyah Mehmet is minde biris inin a ç- tadır. Eğer böyle bir hal vaki 
~ Fakat köylüler müşter~ken ~in tığı (Bursa Kahvehanesi) iı:ımindekiı is e çok ayıp şeydir. Bunun için 

l e ıınelik telgraflarla b~ hah Venıze- kahveye rıkar. Burası firarilerin klii- yegane çare, tütün mahsulümüz 
Ola ~ikAyet ettiler. Atmadan Garbi b" 'b' b~ d" 

'l'rakya umum valiliğine gelen cevap, u gı 1 ır yer ır. . .. kısmen idrak olunmuş ve kısmen 
'l'ark mekteplerinde tedrisatın Türkle Şimdi Gümülcüneye bı_r tarafta yuz tarlada toplanmamış bir halde 
l'ilı arzu ettiği tarzda yapılmasına mü- ellilik Gümülcüneli lsmaıl Hakkı ve satılmayıp kamilen denge girdik
llade olunmasını emrediyordu. Yeni Mustafa Ağa, diğer tarafta meb'us Ha- ten sonra diğer ticaret emtiası 
laartıere mümanaat eden memurlar, cı Galip ve Hafız Salih ve müftü Nev-
)'b elliliklerden (Mustafa Sabri) nin zat hoca olmak üzere iki mürteci g rup g ibi malı tüccara gösterip sat-
llt nranınm tesiri altında kalmışlar- vardır ki ikisi de Türklük aleyhinde mak lazımdır. 
cb. daha iyi çalışabileceklerini iddin ile Böyle olursa ne zürraın hile-

Tarihln bu sicilli haini, bugünlerde hükumetin nüfuzunu ken di lehle rine' kar)ığma ve ne tüccarın gaddar
('l'Grkün başına gelen şapka meselesi) çekmeğe uğraşmaktadırlar. Gümükü- hiına m ahal bırakılmamış olur. 
laıainde bir kitap neşredecektir. Evvel neli l smailin GümülcUnede taraftarı Memlekette zirai ve ticari bir 
~ eeııe kitabın tab'ına başlamış, iki yoktur. Müftü Nevzat grubunun i f' birlik tesisile her zaman ve her 
lorın t ı t • Jı~ k t şimdi hepsi-

a neşre m ş 1
• a a .. : taraftarları l skeçe meb'usu Niyazi ve sene dedikodu teşkil elen bu 

~ birden tab'etmekle meşguldur ... Dıt- Karakaran Halil ile bunlara benziyen f 
:t..1... b kitab be cumle :ı ihtila ın önüne geçilmesi şayam ""IUI 0 ın ş on arapça , ·· b k" "d · 
lıııl..ıı._ - uc eş ışı ır. 'd' _.. ... ~ hadis pat çası ve beş on mugala • temenm ır. 
tadan liODra şapka giyenlerin kafir o- lsmail Hakkı Parist~n geldi_kten Adliye müfettişi Nazif Bey 
1'catından başka bir şey yazılmıyncak sonra Garbi Trakyaya yıne Parısten teftitini bitirmiş, gördüğü' intizam 
1-t. (Rehberi İnkılap) isminde bir gazete 

· r· ·1 ve dürfüıtiden memnun kalmışhr. Giimül .. d · harfler biraz da gelmeğe başladı. Bu gazeteyı ıran er 
~ ted 'dcune etty7ı 1 ktedir Gü- garbi Trakya köylerine meccanen tev Adliyece mUsadere ıuretile top-

n sure e er eme . . k d' 1 G"' ··ı .. . . d 1 'l"hl h il . '-IUcttn k""yı-lerinin bazılan mual- zı etme te ır er. umu cune ıçın e anan sı a ar mezat ma a erın-
llt..ımu'm :.a;eti sa;esinde çocukları aynca bir bayi vasıtasile sattırmakta- de sattmlmış, dört bin liraya 
111 bu nimetten müstefit etmektedirler. dırlar. Bu gazetenin başhğında (Sahip yakın bir meblağ temin edilmiş-
l\t_--k Balkan köylerinde ise el'an ve müdürü Omer Fevzi) ismi okun· t' ~ ır. 
:'.'"ocet) okunmaktadır. Gümülcüne maktadır ki bu adam Türldyenin yüz HUkOmet vcs aitile halktan top-
~ içinde vakıf, maarif ve cemaat ellllfk JL .. tcslne dahildir. Dört snhıfc 
~onlan hocaların ellerindedir. üzerine on beş günde bir defa çı_kan lanan bu silahlann yine ayni 
ı.... -; vesait vnsıtasile halka satılması ~ cemaat vakıf ve maarif inin ha- bu gazete baştan nihayete kadar Tür-
!'ıda Türki:.e .~i~rileri bulunmakta- kiye ve inkılap prensipler i aleyhinde bilmem ne dereceye kadar mu 
~· Gerek Gumulcunede ve gerekse l s- mugaUl.talarla doludur. l skeçe şehir vafıkı hikmet ve ma~lahattır. 
~de bu hocalar ve firariler evvela ve köylerinin hiçbirisinde okunmaz. .ll5ım 
~~~ara Hacr G~i~ Hahz S~i~ ~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~
ıl. takaçan Halil, Mumcu Niyazi gibi 
~ kafalılara ve bunlardan sonra cfa 
~lerden hükumette nüfuzu olan 
~lanna istinat etmektedirler. 

Siındi lirarilerle hocalar hemen iki 
~ha ayrılmak ilzredirler. Geçenlerde Balkan kupası ç 

Yunan takımı Bulgar takımınt 6-1 mağlup etti 

Atina, 7 - Bugün Panatinai
k on stadında Balkan kupası için 
Yunan Te Bulgar milli takımlara 
karıılaımıtlardır. 

Çetin bir maçtan sonra Yunan 
takımı 6 - 1 galip gelmiştir. 

Binlerce seyırcı bu neticeyi 

bilyllk bir şevk ile karşılamış
lardır. 

t e mukabil ancak bir galibiyet 
kazanmış olmasına rağmen Bal
kan kupası ıampiyonluğunun en 
kuvvetli namzedidir. Çünkü Yu-

goslav takımı, mütebaki üç maçı 
kendi toprağında Yunan, Bulgar 

ve Romen takımlarına karşı oy
nayacaktır. 

KÜÇÜK HABERLER 

9- VAKiT 9 Kanunev,.· i930 

ingi iz dernmyonları kendı va
lılermi ke dileri seçiyorlar -Avu tu alya i k Avusturalyalı 

si i ·nti ap e ti ve 1 - ı ral kabu 

• vat-
ettı 

Birhaç ggün e\el lngilterc impera- ıneı:;i lüzım geldiği derpi~ cclilmi. \ 

1 torlu~u tarihinde tarihi bir ınahiyetilneticede bunn karar ''erilmisti. 
haiz l>ir hadiseden bah etmiş, son im- Bunun netice i olaral,. 1 unclan bö~ 
ar.ıtorluk 1 onferansında ingiJiz do- le Jngiltere hiikumeti. hir dominyonun 

min) onlannın kendi menfaatlerini Jn. kimi vali olarak intihap 'c ta} in 
giltere mcnf.ıatlerine takdim ve tercih edece!:.;ni bilmiyecektir. 
ettiklerini ka) detmiştik. Bugiin gene Hu haktan ilk i tifacie eden \e onu 
lnr,-iltere imparatorluğu tarihinde ilkjtalbik eden dominyon A'ushıral)a ol
def.l ,uım bulan H son imparatorlu!, muştur. 
ı.onferansının neticelerinden olnn di- Avusturalya, tarihte ilk defa ola· 
•er bir hadi e) i ka;) dedeceğiz. ral< bir Avusturalyalının umumi rnli 

Du )eni hadise, lngiliz domin)onla· olarak tayinini istemiş 'e İngiltere kı
rının kazandıkları yeni salfthiyetıeri rah buna muvafaJrnt etmi~tir. 
göstermek itibarile biiyük bir ehemmi· Avusturalyanın ) eni umumi rnJis ı 
yeti haizdir. Sir lsak Isakshr. Sir lsak Avustuınl-

f;skiden İngiliz domin)onlarından yada doğmuş, bu memlekette cahsmıc:: 
herbirinin umumi 'alisi İngiltere tara- ilk umumi rnlidir. ~ :. 
fınd·ın tnyin olunur ve bu umumi va- A t 1 b k'l' · ta · · · ı . .. . . . . d vus ura yn aşve ı mın vsıycsı 
lıler ngıltere hukumetını temsıl c er .. . ı ' it k 1 s· 1 k t . 
1 d . uzerıne ngı ere ·ıra ı ... ır sa ı ayın 
eı L t . J 1 

1926 sene inde bu umumi \alilerin e rnış :>u unuyor . 
İngiltere kıralının temsil etmeleri ve Halbuki eskiden, AYu tralyamn bu 
idareye karşı, İngiltere kıralının lngil işe iştirak etmesine i~k~1n yoktu. . . 
ter~de haiz olduğu vaziyeti aynen ha- Avustr:ılynnın y~m u~u~i. ~·alı ı. 
iz olmaları, hiç bir veçhile Jngiltere orada ~d~ ıye nazırlı~ı vazı~e~ı~ı ıfa et
hükumetini temsil etmemeleri takarrür mekte ıdı. Babası hır terzı ıdı. 
etmisti. Bu izahatımızla şu neticeye vnrıyo-

nu sene toplanan imparatorluk kon ruz. lngiliz dominyonları ile İngiltere 
fcran ı bu isi bir adım dahn ileri}e gö arasındaki yegane münasebet, domin
türdü. Son konferansta dominyonlara yonlar tarafından intihap ,.e inha cdı 
umumi bir vali tayini meselesinin an· lecek umumi valilerin lngiltere kıralı 
cak kırnl ile dominyonlarını alakadar tarafından tayin edilmesinden ibaret 
ettiği, bundan dolayı bu umumi valile· olmuştur. 
rin İngiltere htiktimeti tarafından kı- Demek ki İngiltere ile dominyonlar 
rala tavsiye edilmesine Hizum olmadı- arasında, iplik pamuğundan daha znif 
ğı, bilakis her nlflkadar dominyonun bir bağ kalmıştır. 
kırala istediği umumi mJiyi tavsiye et ô . R. 

ıınunmrnllll1l1•ı~mmrm ""'"ıımammımrmmmu •wnnmıı tmıst ımımw ıırmlftlllll1U111111ttıtımtmtımınnnımtTUU1mınıwnttı11mmmatttthııınwmınıunmmı 

_, ___ M_E_M_L_E_K_E_T_T_E ___ V_A_K __ IT ____ , 

d a a ·ımi bir içtima -Eski muaUim, ycnileşn1ck için okuyacaksın, ... 
yen i muaHinı, eskimeınek iç in okuyacaksın ! 

Adann (VAKiT) - Cenup vilfLyet- n yoklama meselesi, bedii zevksizlikle 
rinin maarif mihrakının teşkil eden mücadele, muhtelit tedrisat, yarım 

memleketimizde son günlerde bir ma- gün mektepleri, sınıf ve grup usu1Ieri 
arif kongresi içtima etti. İsmail Ha- okuma odaları, göçebelik yüzündeı; 
bip B. riyasetinde toplanan bu kon- ,,.ayla mektepleri mesel · h ·ıt . 

d d. .1• • ·r üd'' 1 . ., esı, mu ı e o 
gre e ye 1 vı ayehn maarı m ur en kuma fnali,,•etinin taki is' "f t t • 1 • 

·ı d • ··r . 1 . h b "' P :ıı•• mu e ış er ve ı k te rısat mu ettış erı azır U· • •• .. • • • • 

lundular. Kırk iki maddeyi bulan ruz- 1~ ~aarıf m~dunyctın~n. m~n?se~~t~e
namenin tetkik \'e müzakeresi bir haf- rının daha zıyade tavzıhı .. gıbı mulum 
tadan fazla sürdü. Geceleri bile de- maddeleri ihth·a eden mevzular üzerin 
vam eden bu miinakaşalardan alınan de konuşuldu. Bilhassa bedbin munl
neticeler pek büyük ehemmiyeti haiz- limlerle mücadele keyfiyeti çok in te
dir. Ben ancak bu ;) azımdn en mühim resan idi. 
noktalara temas edeceğim: Maarif emini bu hususta uzun iza-

E,'Velfl İsmail Habip Bey yazın An hat verdikten sonra şu sözleri de ilave 
karada toplanan eminler kongresinde etmeği unutmadı : 

~evzu~a?s edilen ve şiddetle .ilk ted- Talebe karşısında surat asmağa, ça 
rısa~ı alakadar eden m~elelera etra_f. tık kaş göstermeğe hakkımız yoktu r. 
Jı hır surette anlattı, ve ılk maddenın Muallim her halinde talebesine nese 
müzakeresine gcr.ilcliğini bevan etti. . d B' · 1 k" b" t~ 
Bu hemen bütün~ muallimler~ taaJlıik v~~en rnsan. ır. ızım mes e. ı u. n 
d b" "k b' d d' . . 1 •1 dıger meslr l<'rden ayıran nı rengı e-

d
e en (vek uy)u f l ıdr er.dı.mıl\ztı teışı·n 1 e· saslardan biri de budur. Ruhi çamur-

en o uma ı { anı ı ı. un ım er f 
ol.umuyorlar? Nasıl okum:ı!;ra sevkedc dan ~·arattlmış, ~en i insanlar, üzerin-
ceğiz. Bu hususta verilen karar şu- den ıl1e t akan ı~sa~dan dah~ muzır· 

d .l.\• 11. . t f' . . I b 1 d' dır. Meyus, bedbın, ıman~ız hır munl-ur: ~ua ımın er ı ıçm m u e ı- . . .. . . • 
len ı:>artlara muallimin okuyan mual- hm, san en muhım ha talıklı hır Ut· 

tlstafa Sabri) (Yarın) ismindeki 
~l'rasıru GUmUlcünede çıkarıyordu. 
"-l)hıt akla karayı seçemiyecek kadar 

11 bn olanlarile hoealann bazılan o
--~tıı etrafına toplandılar. Gümülcüne 
ltt ftUsü (Nevzat) yobazı da ona mey
~t'tti. Rafız Salih ve Hacı Galip ismin 
'- 1 hocalar ise Mustafa Sabrinin bu 
~etinden ürktüler. Kendi taraftar
~cl da celbedecek vehmile aralan a 
" Nihayet Mustafa Sabri Gümül
l\ den lskeçeye nakletti. Kızını lske· 
~ ~lrıaati lslAmiyesinde reis olan f İ· 
~ erden Ali V:asf iye nrdi. Gazetesi
')'dını değiştirdi. Ve (Peyamı is-
1'4 iaınne lskeçede çıkarmağa baş
tıı;r. ~Qstafa Sabrinin çocuğu (Kamış 
"ıı~iQı Sabri) l skeçede cemaat mek
)t ct. liıtde muallimdir. Mustafa Sabri 
\ ~ Qıadı lskeçe medresesine müder
~ Ptı. Şimdi Mustafa Sabri dört 
~ Oflu Kamış İbrahim Sabri dört 
~ l cı._lltatlan Ali Vasfi altı bin drnh
~-~ >bıt alırlar. Yani ayda bu üç kişi 

Daha oyun bqlar baflamaz 
Yunan takımının faikiyeti teza
h6r etmiştir. Yunan &olleri tevali 
ettikçe stadyom atkıştan çınla
yordu. Yunan halkı Bulgarlorın 
yegAne şeref golilnü tiddetle al
kış1amışllr. Yunan milli takımı 
kaleci, sağ müdafi ve sol mua
vin müatesna, tamamile yeni o

yunculardan teıkil edilmit, ev
velki Yunan takımJannda yer 
almıyan Yunanistan şampiyonu 

Panatinaikondan beı oyuncu Yu
nan milli takımına ithal edilmiş
tir. 

lim olması. 2 - Muallimlere mcnularl ·andır. Me ·Jek onu tutmaz. 
,·ererek onları okumağa teşvik etme~. Kon~re~in hitamı~da Habip Bey çok 

DEVLET BANl\ASI MODüRLüG( 3 _ Anketler yapmak. A - l\1uallı kun·eth hır nutuk ırat ederek kapa-

~ ~lllaat ve maarif sandığından 
'rı,· q l!leben sekiz Ura para alırlar. 
>~~1 lsllm) paçanası garbi Trak· 
•~ı,11 ~k aı; satılır. lskeçede kat'iyyen 

""11lf.. 

Balkan şampiyonasının netice
si şudur: 

Oyun adedi galibiyet mağlt1biyet 
SJrbi.stan S 1 2 

~~, ~,!-ta Sabriden sonra Gümülcü
d~ ~ tlntUlcüneli l smail Hakkı geldi. 
~~tı l>aristen gelmiştir. Birkaç :ıy 
~~"-d Gtimülcünededir. Mevsukan 
~'-'dı lfb.ıe göre şimdi Gümülcünede 
~ >-.~b-atına bJr grup toplıyarak kav 
~ "'•k emelindedir. Kendisile bu 
\.~ "- >.t. elele veren yerlilerden ıeski 
l~lt Ustafa ağa) isminde birisi Romanya 2 I 
,~,· lıunlar halkm motaa&<;ıp o- Yananiıtan 3 ~ I 

·"ll\ '-'lUr duyguyu kavnyamamış Bulgaristan 3 ı 2 
' bs111ını arka~tıta almak im- Sırbistan takımı 2 mağlübiye-

... · Kuvvetli bir habcl'e göre devlet ban min okumadığını anlamak için ansı· mı tır. 
kası umumi müdürliiğiine lktısat Veki- zın sualler tevcih etmek .. H. -: Miisa- .. Ko~gre~:e iştira!~ ede~. ma?rif .mü-
] . l\f t f ~ 'f B . . . it zaman vererek ne redılen kıtaplnrı durlerı ve ılk tedrı at mufettıslcrı e-
1 us a a .,erı . getırılecektır " ' " 

B takd" d N• f v k'I' z •.•. J> • okumasına imkan vermek. refine erkek muallim mektebinde bir 
u ır e a ıa e ı ı enaı >- de 'h' dd" · · • h b · 

ık . . k Okuma işinde en mu ım nıa ı çay zıyafetı verilmio:, me~lekı as u-
tısat Veluh olaca tır. . ... h d' ıı.ı ıı· · · h ıı d l ı 1 unsur kutuı> ane ır. •• un ımın e\ln· a er e m unu muştur. 
TEFECILICE KARŞI - Hükumet de bir ı ütiiphane bulunmalıdır. Bir-

murnbahacıhğın önüne geçmek için Jil,lerde ve mekteplerde müşterek kü
tedbirl er alacaktır. lktısat Vek:l- tüphane bulunmalıdır. Her muallim 

__________ _. -- --

Jeti ziraat müdürlüklerine bu husu tı• ayn ayrı ol.uyar~k ~ikir mübadelesi O 1 Ü m 
. } nparlar. ller mufettış nuntaka merke 

tetkıkatn bulunulmasını bildirmiştir. . d 1 k" . ıı· 
1 

• · 1 
zm e o mzanın oy mua ım ermı top n . -1 k· . k s d h' Bu tamimde istihsal ı redisinin nac;ıl k 1 M ı e} og u .ı) ma amı e at ve şe il' 

1 
. . ... .. .. .. lı.>nrak onus.-ıca '· erkezlcrde (mes· meclisi azasından avukat Avni Beylc-

temın edlldıgıne, l\oylunun bani alar- Jel\ gece i) ihdas olunacak. Esld mual- · k · l'd · A d 
1 

I> · 
1 rın a;) 111 va ı e ı nn o u emıryo · 

dan maada nerelerden para bulduğuna li~1e oku~ acaksın, yeni olmak. için. Ye: lara komiseri merhum Nebih Beyin 
bu parayı yüzde kaç faizle temin eti••i· n.ı muall .. me olrn!.acaksın. ~s~ı~c~ek 1 haremi Aliye iffet Hanım geçen pazar 
ne dair bazı sualler vardır. cm; demlecek, koy maanfınm ınkı~afı akşamı Modadaki hanesinde irtihal et-

BEŞIK'l'AŞ BELED1YES1 _ İçin ''? köy m~alliml~ğ.inin daha cazibeli miş ve cenazesi dün ihtifnlatı la;),ka 
. . . hır ekle ıfrağı ıçın de bazı mukarre- ile kaldırılarak ){araca Ahmetteki aile 

hazırlıklar bıtmış, beledıJe hududunu rat ittihaz edildi ·b · · · · 
. . . . . . . • mak eresme defnedllmıştır. Merhume 
ıktırn eden 1 rokı ıh• beled1,>e kadro u Çocuk velileri ile temas ve veliler salihnttan idi. Muhterem aile ine 
tanzim olunrnu:.tur. teşkilfltı, üçüncü sınıflarda imtihan mimi taziyctlerimizi be}an eyleria. 



lO - VAKiT 9 Kanunevel \J30 

Gene Darü fünun meseıes 

Kôzıµı Nami 8. Hasan F ah 
ri B. e cevap veriyor 

'Hasan Fahri 8 in yazısını okuyunca kendisin 
latife ediyor zannettim. Çünkü bu mesele doğ

rudan doğruya kendisini alakadar etmezdı 
İstanbul erkek ilsesi riyazi> at munl· rülfünunumuzun zümreleri hakkı ne 

limJerinden Hasan Fehmi Beyin umumi olarak, r.1ütalea beyan etme 
"Vakıt,, te benden bazı sualler soraı. için, riyaziye muallim ,·eya müderıi 
yazısını okukdum ve düşündüm. Ha· olmağa lüzum yok. Ben, Masan Felı 
san Fehmi B. darülfünunda müderris mi Beyin ihtisası sahasında cahil olab: 
'Ye muallim değildir darülfünundan lirim; kendisi de benim ihtisasım - vaı 
pkalı da zannederim, yirmi seneyi ge- sa - sahasında benden alim değildiı. 
~fyor; bugünkü darülfünunun riyazi- Fakat bilirim ki o da, ihtisas haricin 
yat zümresile alakasını görmiyorum. de olan birçok şey hakkında, umumiyet 

Fakat anlıyorum ki Fransızların vadisinde kalmak şartile, makukl \'c 

Esprit de corps dedikleri ocak gayre- mantıki mülahazalardır. Yalnız o yaz
tile riyaziyat şubesindeki arkadaşları· maz, ben yazarım. Aramızdaki fart. 
mn )erini almafı arzu etmiş; ve hücu- budur. Hasan Fehmi B. "tenkit ilmi C· 

muna zemin hazırlamak üzere de ben- saslara istinat etmek ve en sağlam ol· 
den bazı sualler sormağı muvafık bul- çüleri kullanmak prtile yapılmalıdır. 
muş. Diyor. Tenkitlerimde ben bu vaziyette 

Hasan Fehmi Beyle umumi harp bulunduğuma kaniim. lndiyat benim 
esnasında Mercan sultanisinde, evelki sevdiğim ve kendime layik görmediğim 

Seyrisef ain 
erl\ez acentesi. Galata KöprU başında 

l'e\Oğlu 2362. ~ube acentesi Sirkecide 
l ıhOrdar 7.ade hanı ahında T el.lsr.2740 ı 

f ra~zon ~irinci Postnsı 
CUMHURiYET) vapuru 

kinunevel Salı akta· 
mı Galata rıhtımından kalkarak 
Zonguldak, lnebolu, Sinop, Sam· 
sun, Giresun, Trabzon, Rizeye 
rridecek ve dönüıte Sürmene, 
Trabzon. Görele, Giresun, 
Ordu, Ünye, Samıun, lnebolu, 
Zonguldağa uğnyarak rele· 
cektir. 

Ayva~k sürat postası 
(MERSiN) vapuru 9 

l"inunuevvel Salı 17 de Sirkeci 
den Gelibolu, Çanakkale, Kn
çükkuyu, Edremit, Burhaniye, 

Ayvalığa kalkacak Ye d6nllf· 
te Altınoluğa da uğraya

caktır. 
•ne de yüksek mualJim mektebinde ar- şeydir. 

kadaşhğım var. Biribirimizi pek iyi Dikkat etsin ki ben "vücutlarile if· J•abzon ı"lriıcı· postası 
tanır 'e severiz. Kendisini ciddi ve ağır tihar" ettikleri "sakin vakur hocalarilc I' 1 18 
bir zat olarak bfJirim. Benden sual liselerimizde kemali mu,·affakiyet (KARADENiZ) vapuru 11 
aoran yaıısını okuyunca benimle lati· çalışan mezunlannı., hiç mevzubahsct <inunevYel Perıembe akşamı 
fe etmek istiyor, zannına kapılacaktım; medim. Ben şahıslardan değil, müe - Galata rıhbmnıdan lnebolu, 
~tlnkil benim yazım kendisini doğrudan seselerden bahsettim. Bütün müderri Samsun, Ünye Fataa, Ordu, 
doğruya alaiqldar edemezdL Fakat, ler ve muallimler, hürmet ettiğim 
yukarıda dediğim gibi, ocak gayreti- ve sevdifim zatlardır. Hiç birine bir Giresun Trabzon,Rize,Hopaya 
:ahi, ınsana birçok mantıkskız işler yap. garezim yoktur. Ama bu, darillfünu· kalkacak ve dönUıte Pazar 
tınlı nı bildiğim için, yn1.ısını ciddi- numuzun bir darülfünun olmadıiını Rize, Of, Trabzon, Polathane, 
7etle teJakki etmek lazım geleceğini müderirs ve muaUimlerin medeniyet a- Giresun, Ordu, Fatsa, Sam• 
aaladım. Iemindekilere benzemediğini söylemek sun, Ineboluya uğnJAl'ak ıe-

Her fieYden evel söyliyeyim ki Hasan liğime mini değildir. lecektir. 
Fehmi B. arkadaşım münazara usulüne Ben çok derin ve ciddi bir vatan en· ---------------11 
wluf dewildir. llıına itiraz etmek i~in dişeeile memlekette hakiki bir ilim mü· Mersin postası 
makalemden aldığı sözlere şöyle bir eMesesi görmek istiyorum. Zümrelerin 
tertip veri;or: "Fen fakültesine devam müderrislerin hissi olarak aleyhinde de (ANAF ARTA) vapuru 12 ki· 
eden talebenin daima acınacak vazı- filim; darülfünunumuzda ilim yapıl· nunevvel cumalOda Galata nb-
yette oldukları ve bilgilerinin de nihn- madığı iddiasındayım. Bundan hakaret tımından Çanakkale, Izmir, 
;ret lisedeki bilginin biraz fevkinde ve makaadı çıkar mı hiç? Killlllk, Bodrum, RadM,Fethi• 
basma kalıp olduğu, fakültenin riya- Makalem çıktıktan sonra bazı fakül 
ziyat şubesinin de muallim - o da pek telerden tehdit haberleri aldım; Ben- ye, Fbaike, Antalya, AWye ft 
nakıs - yetiştirdifl.,, den aleni tarziye bile istendi. Çünkii Mersine kalkacak ve d&nlfle 
-~\"1'lıı sokulan ibarenin aslı şöy- tüye pabuç bırakanlardan olmadığım Taşucu, '1namura uğrıyacak· 

led'lr: için, tehdidin ikaını bekledim ve bek· br. 
".,. BHdiğime göre laboratu,·arlar fe liyorum. Beni susturmak için memu· Dalyan, Marmaris, F ethiyede 

na dcgil: fakat içinde he rsene müte- rin kanununun maddeleri bile karıştı- aktarmadır. 

fennin yetisir? bunlar ne yaparlar n rıldığmdan Hasan Fehmi B. haberdar ••••••••••••• .. 
neye yararlar bilinmez. Hele riyaziyat değildir galiba. 
tubesinin muallim - o da pek nakıs - ye Fakültenin muhterem müderrisleri IRV A K J T l 3 
tfttirmektken başka bir ş~y yaptığı yok- talebeyi ce_v~ba teşvik ettiler; bereket K . • • • il A 1 
tar,, denebilir. versin bu IJı, hasbi olarak, Hasan uçuk an arı 

"Halbuki asıl fenne türk zeklsının Fehmi B. deruhte etti!• 
l§tirakinl temin edecek irfan müesse- Pek garibime giden şey, Hasan • • Her .... ......_. 4 

111111, fen fakültesidir. Bu fakUlteye Fehmi Beyin aözünü fU suretle bitirme- ... • • • oe •Tarife•• ... •••: 
dnam eden talebeyi daima acınacak sidir: "- Bu ölçüsüz tenkit için Ka- : ı Defalık bn1' JO : 
bir vaziyette görüyorum. Bir şeyler zım Nami Beyin istinat etükleri esas- :. 

2 
• • $O : 

iğreniyorlar; fakat bu bilgi, nihayet lan tesrih ve verdiği hükümlerde kul- •. 
6

• : 
liledeki bilginin biraz fevkindedir, ve- landıklan ölçüler tavzih etmesi lazım J • • ., • 
J1L basma kalıptır.,, dır.., Bu bir emirdir; bu emre şu ya- : 4 • • Z~ : 

Hasan fehmi Beyin naklettiği •- zılarla ittiba etmiş olmuyor muyum? : ihtivaç kalmavın- : 
tırlarla benim ayn .. " naklettiğim satır· Hasan Fehmi B., bir zümre mual· • L ~-- ( r • "'"' • cava nauc:u- azam 100 : 
lan karşılaştırmak, itirazındaki mak- lim ve müdavimlerini, lüz-qmu yok iken : 10 defa) il~ edil- • 
adın sui niyette muallel olduğunu gös müdafaaya kaJkıP.caiına ' memleket : mek '/Jzere rruaklu : 
term fe kafi gelir. için hiç olmazsa Bükreşteki dereceain· • • 

d bi d 1 f .. · ta Abonelerimizin her Oç aylıt için : Bana sorduğu suallerin dördüncü- e r arü unun ıstese, va nına aş· 
sfl: "Bu muallimlerin liselerde Maarif kını daha iyi teyit etmiş olur işte bu bir defaa meccanen' : 

k d Kaz NAMI 4 utan reçen nanıann ruıa •atın : 
Vekaletinin mürakabesi altında vazife a ar. ım için s er kuruş unımolwuar. • 
ita etmekte olmalanna nazaran kiymet •••••••••• •••••••-••••••' 
!erinin pek nakıs olduğu neden nazarı B ı T AKSlTLE ISMARLAMA -
dikkati celbetmemış ve binaenaleyh 0 U maca 0 35 Liradan hazır 12 liradan iti· 
sinin ıslahına neden teşeblls edilme- al la 
mi tir.,, Demekle, mevzudan büsbütün 1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 1 t haren elbiseler, P to r • ma-
ayn bir sual açmıyor, beni nevama Ve- ıambalar. Hergtln aaat 9-2 ara• 
Wete jurnal etmiyor mu? Fakat ben 1 ımda Sultanbamamında banka· 
~ndilerini bu kadar ağır bir ittihnm 2 lar ııraıında Dikranyan banmda 
altmda bulundurmak istemem. 3 bir numaraya mtlracaat. ( 1 ) 

Benim bu sözlerim hiçbir delile mfifl 4 
tenit değilmiş.. Kendisi bir sene yük- 5 
sek muallim mektebinde müdür mua· 6 -· - -
vinli-i etti. Orada riyaziye şubesine 7 
müda' im talebenin miktannı, ne yap. 

8 tıklannı, ne derece muvaffak oldukla-
nnı benden iyi bilir. 9 

Bana sorduğu suallere dikkat edi- 1 

Para kazanmak ister miıiniz? 
- Herkes için kolay bir ff var işiniz 
olm:ıdı9;J zıtmanlardan isdfade edeceksi· 
nlz 2·4 arasında müracaat 

lstanbul dördüncü Vakıf hın içinde 
Unlon Koltesriat (6) 

Hrse., bunlara cevap verdiğim takdirde 11 Tak.itle 4 ay veresiye 
ceJılinin taaylln edeceğini dUşUnmüs l Zabitana. memurlara ve aileleıine 

b. BugiJnkd bu macamız 
olduğuna hükmolunur. Bt:n hiç ır her nevi eşya veresiyedir. Veresiye 
vakit riyazi) eci olmak iddiasında bu· Soldan saia ve yukardan aşağı: muamele' ı 5 gün devam edecektir. I•· 
hnmadım; onun için snallerine doğ- 1 - 10 (Z), put (S), nida <2> tanbul dördüncü Vakıf han içinde 
ndan dofruya cevap vermiyeceğfm. 2 - Yunaniataıtda bir tehir <7). ( ) Union Koltesriat 
Çllnkil bu ~ua.11 r hususiyete aittir; 3 - Kök (S) 9 

halbuki ben, darülfünundan bahseder· 4 - Tepecik (3), dnek ıeai (3), 1co6 -
... umumi) et sahasında bulundum, mak (1. g _ Slnlr değU (5). 
Rgtin tle o sahada bulunmak isterim. 5 - Bar (4), bir ogun (4) 

Bu suallerin bir kısmına cevap ver- 6 - Çok büyük bir ıairlmlz (10) ıo - Gökler <7) 
memek ri aziyc b h nda i-enim cehlimi 7 - Bir clna küp (4), bir rmk (4) 11 - Eymllah (2), bir gazeteci me-
~ekmif. Ne çıkar? Bizim da-J 8 - Ol~ (3), zaman (3), gol (3). blllıuı Uk &imi (S), ap (2). 

" 

~IRKE'l11 
'-1ANBUL lf.<AMVAV :-IRl<ETI l:VKAJ IARlfl:Sl 

1930 Si"{'<; Te~rinıs:r ninin 25 ırı ı gürıüııd~n ıtıbareı 

ILANl AHiRE KADAR MCTEBERD1R 

N• Hu 11 ı •ııı e r-

Uırmc. Son 
ra511a Hareke• Hartk t 

10 ~1$1 ı unt 
;ıııı· .e r üne ı- b 'i6 24,14 

3.o.9 l :o! 24,38 

ı ı l\.<.rtUIUr l ı ncı 

• Hıtrbı>e· t"atı 1 

ruııelden ~t~l ye 
K urtuıuitan · Tünele 
ı ı "' e , • Kurtuluşa 
Harbıycdt'n - Fatihe 
fatıhten Harbi\ eve 

d,10 
30 

21.30 

5,11 
ô,09 

6.21 

3,3V 
4,0U 
1.02 

1,00 

1 
MaçKa •""Tünele 14 Mıt.l\a-Tüneı Tünelden Maçkava 

80 20,30 il3,3i 
21,00 '4.Q 

1 
ı aktiım en--Sırıteciye 4,5 

ı ~ 1 a"~im-S ı kt'l. I 
-----... Sirkeciden · Taksime 7 

1,10 
7,35 
6,40 

1 
Mac acıan-Bcy:ı.zıta 6,8 

ıt> Maçka·Bqazıt 
------ Bcyazıttan-Maçkaya 14 0,33 

7,30 

1 
Taksimde ı-fatJhe t~ 

ıa Ta~ıım-fatiı. ------1 ratthteıı · Taksime 30 8,16 
6,4) 

1 
Kurtuluştarı·Beyazıta ô, l l 

ıu Kurtuıuş.Be~aııt 
Beyazıttan-Kurtulup 22 7,30 

'22 Bebek ·Emlnorıü 

n OrutOy·Atsaray 

Bqjkta~tan -Bebde 6,0l 
Beşiktqtan-Eminönilne 0,26 
Bebekten-EminônOııe 8, tô 6,30 
EminönQnden- Bebe~, • 0,45 
Bebekten - Karalı.öye 45 L2,25 

Karaköyden - Bebtğe .. 23,tO 
Bebekten B.Taşa 

1 
Ortaxoydeıı-Aksaraya 10,16 6,0ö 

_ Aksaraydan-Ort.ı.köye 20 0,45 

M Beşllı:taş·Fatlh 1 -- Befiktaıtaıı- fatihe 
f atlhten- Betiktqa 

7,11 
15 

1,00 
7,.t6 

at Topupı-sırtect 

Aksarayclan-Topkapıya 
TopkapıdaO.Sirkcciye 
Sirkecfdeo-Topkapıya 
Topkapıdan-Beyazıta 

Bcyazıttan-Topkapıya 

Topkapıdan-Aksaraya 

6,12 
o,ıo 6,33 

.. 7,09 
20 24.00 
60 24,30 

Aksaraydan-YedilruJeye 6,0I 
VedikuJeden-Sirteciye O, ı ı 6,33 
Slrkedden-Vejikuleye • '1,13 
Vedflnıleden-Beyazıta IO 2',00 
Bcyuıttan-Yedlkuleye 60 2',30 
·wmıı ....... :Mlaaaı• 
Akaarayd.an-fdirnekapıya 6,°' 
dimekapıdan-Sirkeciye 7,14 0,3o 

tf1 EdlnııeJı:apı-SlrJı:ed rkeclden-?dimelcaptya 2' 7,08 
l!dimelrapıdan-Beyaııta f1J 24,00 
Beyazıttao-Edirnekapıya 24,30 
Edlrnekapıdan-Aklarayı 

0,05 
(l,30 

22.20 

21,30 
l8,30 

l.J,16 
21.00 
21,SO 

21,59 
2~,42 

24,40 
J,2!5 
2,05 

20,44 
21,30 

20,30 
ıı,ı 

2ı,ıo 
22,40 

JJ)O 
1,46 
2,05 

Kazanınak için 
ilk ıart ilindır 

Kiralık kargir hane fi 
dükkAn 

Betfktaıta Akaretler:
8
:;; 

marari hane ile 19,32 ;:.., 
32, 41 numaralı dOkk•n•ar P 

~ız. luuana 11rtınnav11 
uvllfllUl]ı. luı111MM ta· 

J arem uçmwa Ç'ılıf-
llUJk glbtdlr 

Tiaretiailcle , m'abllızda 
muvaffak olmak iatiJonamz 
gazete il•nma ehemmiyet Ye 

rinis : Gaate illıu illnluın 
en kola11t • ucuzu, en te 
lirUlidir. 

lft9 ilAn tarifemiz: 
Sonuncu aaydlda S.. Karat 12,S 

5 inci • • .. 15 
4 .. • • • 40 
2 • • • • 100 
1 .. • • .. 200 

Rellllt tlanlw, IODUDCU ..,dada 10 Kr 
ilin memurumuz ılze fay

dalı bir illnın ,ekil ve llc
retl için hizmet etmeje ha· 
mdır. 

Hukuk talebesi cemiyeti kongre riya· 
setinden: 

11·12-930 peqembe gtlnl 1&· 

at 17 de Tllrkocağmda cemiye
timiz talebe birliii murabbaala-
noı intihap için fevkalade bir 
kongre aktedecektir. Azanın t .. -
rifi rica olunur. 

oğum ve ~~a m a 
mGteh ...... 
Doktor 

Hüseyin Naeit 
Tllrbe, eski Hilllialuner biaua 

No. 10 Tel. latefon : 2622 

müzayede icar edil~ 
tehribalia dokumacla itİDl"'"":ı 
yirmi gln mllddetle aJe.ı ~ 
yedeye ~br. Talip~ 
lann ve daha ziyade __ ~~ 

almak fıteyenleriD ~' 
velin otuzunzu Sah ıtmD ~ 
ilçe kabar mahalli •-;=--""
aumaracla Mltnelli lra , 
hjma " yeYIDi mesktrml 
on lçtmden on bqine ka~d81 
aanbul Evkaf MOcliriyetiDdt 

encllmenine mllracaat e ~ 

Bendırma Sulh hltfmlllfnden~. 
Bandırmama Be,t Batı 

leainden UIYiye H. ile il ~ 
da Abarayda eabık polİ' J. ı 
murlanndan Mehmet Ali ~ 
rauadald aulh tepbblll kd.' 
mnn gtyaben icra lahnm• 
lan muhakemesinde: mlkld 
bin ikametgilu meçhul 
davetiye zahrma verileD 
battan aolaıılm11 ve 
ce ilinen tebliıat icr_. 
verilmif olmakJa veyaü 
me olaa 20-12-930 ~ 
.. dif cumarteal ,ana 
Sulh hukuk mahke~ 
ut yeya vekil glnd•• 
abi takdirde mubak .. ~ 
7abea deYam ecleceji ilM-
aur. 



ucuz En temiz 
En güzel E n ı ı k 

En süratli, En nefis 
T ahı işi yapan 

Yer 

VAK 1 T 
MATBAASI 

DIR 

Ta\ı fıleri•izi hatun tifz' • tatmin edecelr 111-

rette hazırlar. 

Rotatif tabı makinesi ruete •e kitap formalanmıı 
ilç dört renkli kliıelerle ayarlı bir surette ve ıllrat
le hazırlar. 

.... 
Mecmua ve kitaplarınızı istedi;inizden OıtOn ta~~q. 

Matbaacılığa ait her hangi bir ifi deruhte eder. 

Yapılaf41F tabı İfWJııİ bir yer~ Y~eaden ewpJ •
vel~ V A K T E 11jrayuuz. 

. . . . . ----- ~-,, -

abone olunuz. 
~ 

V A K 1 T Haftada bir okuyuculanna 16 sayıfahk 
bir mecmua •eren yegine razetedir. 

( landa~~~ iiıi~IAth~nesi il~~ti 1 
Yerli imal edilmit olmak üzere 617 çift d~iı' ""t ~.~. 

kapalı zarf münakasa usulile sabo ahnacakhr. MOnakua 20-12-930 
Cumartesi günil saat 14 te Gedikpaıada Jandarma lmalathane
•inde yapılacakhr. Şartname jmalatbanesinden verilir. Teldifna
lllenin tarzı imlası prtaamede miinderiçtir. 

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

Çanakkale vilayetinden 
Balya Çanakkale yolunun Çanakkaleden -Ablatlıburun k6y6ne 

kadar olan 69 kilometroluk kısmının tesviyei turabiye ve imalltı 
•ınaiye inıaatı kapa#J zarf ~ulile y~den mllnakuaya lt•nul
llluıtur. 

Bu inşaatın muhammen bedeli 914,000 liradır. Mllnakasa 20 
~unuevvel 930 tariJıine 111üsadif Cvmartesi gilnll saat 15 de 
._.anakkale vilayetinde yapılacaktır. 
it Monakasaya ittirak edecekler teklif mektupl,rıuı ve qıuvak
.. ~t teminatlarını ayni günde saat 15 e kadar Çanakkale valili
line vermeleri llzımdar. Taliplerin münakasa t•rtnamelerini <;.-
~akkale, lstanbul. Balıkesir, lzmir, baı mühendisliklerinde 111•bl
~ edebilecekleri ve 15 lira bedeli mukabilinde Çanakkale ye 
d~anbul baş mübendisliklerinden ve Ankarada yollar unıpm mn-
~ğünden alabilecekleri illn olunur. 

Kocaeli Vilayeti Daimt 
z ısa 

ncümeninden: 
d hmitln Hendek kazası merkezi dahilinde mlice<ld~en btf 
ı:•aell bir mektep in'a edilecektir. Bu mektebin bedeli ketfi 
Ilı 83 Hra 68 kuruştur. Münakasa kapalı zarf usuliledir. Talipler 
k.~' ~rlh~ o!ao 2f K~UP\tt'fvel ça11anba gtinll aaat on bete 
~ar teklıfnamelerini ve tea1inatl4rını münakasa kanunundPi 
'1 fata tevfikan tanzim ederek Kocaeli viliyetiqe vermelidirler 
~kfir tarih •• saatten sonra verilecek mektuplar ile kanQltUD 
lb~ına ve ıartnanıeye mugayir olara1' tanzim edile~• !Dek
.._. kabul edflmiyecektir. Taliplerin mektebe ait prtname, 
.. _~e .... ve keşifna~ui S lira mukabilinde Kocaeli idani au-i-

eıa talep eylemeleri illn olunur. 

-Iktısat Vekaletinden 
Ormancılık tahsi 1 etmek üzere Vekal~t hesabına 

ecnebi Jllemleketlere müsabaka ile on efendi gönde· 
rilecektir. Bu efendilerin nerelerde tahsil edecekleri
nin tayini Vekalete aittir. 

I - Taliplerin mü~abakaya dahil olabılmesi için 
aşağıdaki şartları haiz bulunmaları lazımdır: 

A- Türkiye cümhuriyeti tebaasndan olmak, 
B - Yaşı otuzdan fazla olmamak ve bunun için 

~üfusa ait hüviy~t cüzdanının suretleri gönderilmek, 
C - Yüksek orman mektebinden mezuu olmak, 
D - Vekaletin vereceği nümune veçhile Noter

likten mµsaddak bir kefaletnaİne vermek, 
E - Müteehhil olmamak, 
F - Vek~Ietçe yaptırılacak muayenei sihhyede 

tamüssıhha olduğu tebeyyün etmek, 
G -Tahsil ltlÜdd~tince askerliğinin teci edildi

ğine dair mensup olduğu askerlik şubesinin vesi~~
sını haiz olmak, 

H - Memuriyetten azledilmiş olmamak, 
2 - Yukarıdaki şartlqrı haiz olan talipler m!J

sabakaya 'irmek iJzere istida ile Ve/lalete mürac9 
edecekler ve Vekalet talipler arasından m-llsabaka
Jlfl İftİr{l~ edecek namzetleri tefrik ve intihap ed-!f 
re/r henclilerine tebliğ edecektir. 

- Ma-.abalıa A.nltaratla Vekctletçe intilıQp e 
fen heyeti miJmeyyize huzurunda atideki 8UTJIP 
derslerdffn yapılacaktır. 

1 Ormancılık nebatatı ve eşçann tavsifi, 
Il - Silvikültür, ilmitürap intifa ve teknoJojj, 
III - Aın~Qajman ve tekip, 
iV - Hayvanat, haşarat, emraz, 
V - T opografya, riyaziye, 
4 - LisalJ imtihQtıf Almanca, Fransız,Cadır:,· 

-

Bu li•anlardan birinin intihabında talip serbet
tir.. Ve yulıarıdçıki umumi ders gurupl(lrmdan ma-
sabakada muvaffak olanlardan müsavi ıeraitte bu
lunanlardan lisanı kuvvetli olanlar tercih edilirp 

5 - Mi1sabakada ihrazı ehliyet edenlerin uhtele
rinde memuriyt:t m~vcut ise Avrupaya hini izam
larında memuriyetlerini terkedeceklerdir. 

6 - Mllst:ıbakaya iştirak edecek olanların Anka
raya azimt:t ve avdet ve müsabaka vaktindeki maı
rr;ıllorı lte11dilf!rine aittir. Yani bu müddet ~arlında 
me~un addedilirler 

7 - MO.ıabaka ımtihanı 1Kanunusani931 tari
hinde icra kılınacağındcın bu şeraıti haız taliplerin 
nihayet 15 Kanunuevvel 930 tarihine kadar ba İ•· 
tida Vekalete müracaat eylemeleri ve bu ilandan 
evvel ve muayyen müddet geçtikten sonra vaki mü
racaatları nQzarı dikkate alınmıvacağı ilan olunur . 



Canteııı!sd# cık•" •ası •<ı ra!m!erio blitllr> hak•ln aıab'1aada• 

C-eyc go.ıdertlcct k mektupların uzcrtn: idare içinse r idare 1 yazıya 1 
alt IK r Yuı J ı,arctl konulmalıdır 

o--•••ı> aıekt"P1•n1> ıadaladen. 1Lı71Detl 11>vlıacldn11otı mektuplara lıona m.ıt pardne 

lıaylıoimaamdan n lllıı!ano mGadtteeatmd&o ldue ... ·.ı deflldb 1 
• ...,,.,! 

6 Her yerde tenkitten azade 
Gerek istimalinde ve gerek cinsinde 

en nıot~uı ue mer~u~ ~ediye 

EVERŞARP 
~alem veya ~ursun talenıidir. 

Her vakit hüsnü kabul görmüş 
ve daima takdir edilmiştir. 

Başlıca mağazalarda satılır 

Devlet demlryolları ilanları 

Portakal nal{li)ratına rrıahsus 
ikramiye 

Kinunevvel 930 bidayetinden mayıs 931 nihayetine kadar 28-328 
numaralı tarife ile münhasıran Haydarpaıaya, aynı istasyondan 
ve aynı mürsil tarafından ıevkedilmek şartile yüz vagondan 
fazla portal<al nakledenlere hamule senetleri ile mtiracaat vuku
unda idaremize ait nakil ücretinin o/o 30 u ikramiye olarak iade 
edilecektir. 

lkramiye portakal nakliyatına munhasır olup yahniz mürsillere 
verilir. 

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

• Jf Jf 

Yerli don yağı, zift, arap sabunu tampon gresör garnitürleri 
kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 

MUnakasa 29-12-930 pazartesi ~ünü saat 17 de Ankarada 
Devlet Demiryolları idaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarım ve muvak· 
kat teminatlannı ayni günde saat 16,30 za kadar münakasa 
komisyonu katipJiğine vermeleri lazımdır. 

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

• Jf • 

' Muhtelif yerli mensucat kapalı zarfla münakasaya konmuıtur. 
~ Münakasa 29-12-930 pazartesi gUnU saat 16,30 da Ankarada 

Devlet Demiryolları idaresinde yapılacaktır. 
Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak

kat teminatlarını aynı günde saat 16 ya kadar münakasa komis
yonu katipliğine vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini iki lira mukabilinde Anka
rada ve Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

~ . . 
Eşkal, eb'at ve evsafı olbaptaki şartnamesinde yazılı 75000 

adet ahşap kayın traversi kapalı zarfla münakasaya konmuıtur. 
Münakasa 22-12-930 pazartesi günUA :Jfe an.1 saa115tada 

Devlet Demiryolları idaresinde yapılacaktır. 
Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat 

teminatlarını ayni günde saat 14,30 a kadar münakasa komisyonu 
katipliğine vermeleri llzımdır. 

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

2000 ton katran yağının kapalı zarfla münkasası 7 - ikinci 
kanun 931 çarşamba gUnü saat 15 tc Ankarada Devlet demir
yolları idaresinde yapılacaktır. 

ıt=-===-=-==-======,..,..,--------------------- sJ'\VISI HE~ YERDE & KURUS = 
~IATBAA VE DAREHANE 

IST Ar\B UL Babıall. Antarı caddestode •v AKJT YURDll. 
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Maarif V ekaleti.nden: 
HükQmet heıabına ecnebi memleketlere gönderilmek üzere müsabakaya girip muv~ff:JMvrt ~ .. ır 

nan efendilerin isimleri aıağıya yazılmıştır. 
Bu efendilerin mensup oldukları Maarif Eminliklerine ve Dairelere müracaatlan 1ULuu..&'-' UC&ü uuınur• 

Maarif Vekaleti hesabına: 
Tarih-Coğrafya 

Derecesi 

1 
2 
3 
4 

Riyaziye: 

1 
2 

Fizik-Kimya: 

Şifre No. 

240 
214 
208 

1-54 

1 
700 

1 368 
2 619 

Tedris usulO: 

1 808 
2 304 

Iktısat vekalP.ti 

ismi Mensup olduğu mektep -Halil Ef. 
Hayri ,, 
Feruzat Ef. 
Sadettin ., 

Nazım Ef. 
Fethi ,. 

Sadrettin Ef. 
Suphi 

Kemal Kaya Ef. 
Münir ,, 

lstanbul Lisesi 
Galatasaray Lisesi 

" 
Sivas 

lzmir lisesi 
DarütŞafaka 

Darüşşafaka 

" ,, 

Ankara Orta muallim mektebi 
lstanbul muallim mektebi 

hesabına tahsile gönderilecekler 
........................................................................ 

1 200 Kemal Ef Galatasaray Lisesi 
2 210 Sa it tt " " 3 1020 M. Celil " Edirne ,, 
4 618 Cemal " Kabataı tt 

5 1515 M.Ali " 
Konya ,, 

6 607 Milmtaz " 
Galatasaray 

" 7 204 Talat 
" 

,, 
" 8 Xll Feridun 

" lzmir 
" 

Nafia vekaleti hesabına tahsile qidecekJer: 
1 17 Daniş Ef. 
2 252 Mithat 

" 3 563 Vakkas ,, 
4 212 Feridun ,, 

.ı\.dlive vekaleti: 
ol 

1 14 Rıfat Ef. 

1-Iarita un1um müdürlüğü; 
Lito makinistliği için: 

1 1 Mehmet Ef. 
2 1 Rqit ,, 

Ankra Lisesi 
lstanbul 

" Bursa " Galatasaray 
" 

Ankara hukuk mektebi 

Malatya orta mektebi 
Tarsus orta mektebi 

Askeri fabrikalar umum mi1dilrlüğü: 

Makine mühendisliği için: 

1 24 Niyazi Ef. (Sanit-Benoit) Lisesi 
2 32 Selabattin Ef. Galatasaray " Teknisyenlik 

. . 
ıçın: 

1 21 Nafiz Ef. Askeri san'at mektebi 
2 25 Ömer 

" ,. ,, 
" 3 20 Mehmet Sadi " 

" .. 
Miihcnclis mel,tebi; 

Mün<?kasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarım ve muvak- 1 9 Ali Vedat Ef. lstanbul Lisesi 
kat tem~nntlarmı aynı günde saat 14,30 a kadar komisyon kl- 2 27 Fahri Bursa 
tipliğine vermeleri lazımdır. 3 ,, Abdullah :: lzmir :: __/ 
Tali~u mliMkasa far~amderini oobq l~a m~abilinde !~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~-~~---------~ 

An:::~:: :--e-.~-s-:~-y:_a_re_P_:-:-:-:.-·.-iid_a_r_c_v_ez_:-l:~~~~::-·:_ı:-;.-;-~~-:-;-,;·-~-:-~-:8-1:-r~r m:::~;üd~i~ .. :,~:~~;~:;~·1~~::~,:~~' 4JJ1~~~~~!YY~~"=p 
7500 Tonluk lüks posta vapuru bulunan iki çift iskarpin 11 Ki- zere 10-11-930 pazartesi günü saat 14 Hiç beklenilmediği bir zamanda birdenbire zengin olmak 

PATRIS 11,ayın 18inci perşembe gü· nunevvel Perşembe ıünü saat te ihalesi yapılacağı IIAn edilen ve Sirke- ancak tayyare piyango bileti almakla kabildir. Onun için 
nli tam saat 10 da Galata nhıımından 12 den itibaren 14 de ci Demirkapıda Saraçane ambannda le- TAYYARE Pl.YANGQSU B'LETJ.NI 
hareketle doğruca PiRE ve MARSIL- vazım dikim evi saraciye l-ısmında ı 

kadar bilmlizayede Beyoğlunda mevcut bulunan köhne süngülük arka 
YAya gidecektir. Panaya kilisesi sokağında No. 9 çantası ve kütüklere talip çıkmadığın- ALJNIZ . 

Her ~ınıf ) olcu knbul edildiği ıılbl kunduracı dükkanı önünde satı- dan ihalesi l 0-12·930 çsrşamba günü 
dunyanın her bir llmanıno eşya ,.e cmtl- J l l saat 14 te yapılmak üzere talik edil· 

ı B'lh lacağından ta ip o an ar yevm ve mictir. 
ayı ticariye kabul o unur. ı assa ya- " 

ıaati mezkürda mahallinde bu- Taliplerin şarmamesını Fındıklıda taktı ve muhafazalı üçüncü sınıf kom-
]unacak memuruna 930 • 1662 heyetimizde ve eşyayı mczkOr Saraciye 

partimnnlnr şavanı tnvsi~ edir.D. Ana~- kısmında görmeleri ve ihale saatinden 
nostopulos ve K. Siskiaıs Galata Çi- dosya numarasile milracaat ey- evvel temlnatlarile heyetimize müraca-
nili Rıhtım Han Tel. B. O. 2612. lemeleri ilan olunur. atlan. 

S inci keşide 11 Kinunevel 1930 dadır. 

Büyiik ikramiye 50,000 
""1111 

.. 


