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l Anadolu bağlarını mahveden şey \ 

, 
Yarın sayıfa 

İhtiyaçlar Bir yaz sabahı I Filoksra hastalığı değildir; haya- l 
I tımızda üzüm ve pekmezin vaktile l 
I tuttuğu yeri ecnebi şekerinin işgal I 
~ etmesidir. J 

Tetkik edilmektedtr 
bir ka(Jıt fabrikası 

kurulacak 

İbda kudreti ile cihanı hayrete dü
şürmüş olan Gazi Y alovadan geçti •. 
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Ankara, 28 (Vakıt) - İstihsal 
p_rogra?Jı, bugün Başvekilimizin 
rıyasetinde toplanan icra vekille-

Pöti Par izi yen Y alovanın nasıl ihya 

• 
edildi ini anlat.yor 

Isveç zırhlısında ziyafet 

---
Limanımızda bulunan "İkinci 

Oskar,, namındaki lsveç zırhlısı ' 
.kUDlaU~uu• uu)P.llldan, düii ge
mide fstanbul matbuat erkanı 
şerefme bir çay, lsveç sefiri M. Yunan 
Volenberg tarafından da zırhb 

ri heyetinde müzakere edilmiştir. 
Programı hazırlamak için mem
leketin ihtiyaçları tetkik olunur
ken henüz yurdumuzda teessüs 
etmemiş bazı •anayiin de temel· 
lerinin atılması dilşiinülmiiştür. 

Bir kağıt fabrikası te.siai bu 
meyandadır. Kağıda senede 5 
milyon lira vermekteyiz. Bir 
fabrikanın 350 hin lira ile tesia 
olunacağı, konacak sermaye ile 
bu masrafın 900 bin lira ile ka· 
bil olabileceği anlatılmıfbr. Ti
tün inhisarınm lcarton ve kiğıda 
Yerdiği para ıenede 650 bin 
liradır. Buna hükumetin sırfiyab 
da ilave olunursa 1 milyonu geç-
~ektedir. İnhisanıı yardımı ile 
bır anonim şirketi tesisi sure
tile. m~vaddı iptiaaiyesi memle
ketımızde buhınaJI fabrikanın 
ku~labilmeıi gtiç g3rülmemek· 
tedır. 

s 

kumandanı ferefine sefarette bir 
akşam ziyafeti verilmiştir. 

vapurunun kaptanları dün 
muvacehe edildiler 

Gtul Hz. Y iİlovada 
İsveç sefareti müstetarı M. 

Kolmodin ile sefine suvari ve 
zabitlerini bir arada gösteren 
resmimiz dün gemide ve ziya
fetten evvel alınmıştır. 

Bayrampaşa 
cinayeti 

Katiller tutuldu 

Y a~alanan E(fe/ oe Mü$lim 
Bundan bir müddet evvel 

Bayrampaşa bahçelerinde Apus· 
tol iııninde bir bahçıvan öldü· 
rülmüf, yapılan bütün tahkikata 
rağmen canileri bulmak kabil 
olamamıştl. Dün jandarmalar bu 
cinayetin faillerini yakaıamış
lardır. 

DtJn i~ticoaplar~na Jeoam dilen Yunan OllfJuru /rtaplıın oe 11temurlan 
l~aretlt reııim geminin birlnd kaptanıdır 

MArmara açıkJannda Vama Yapılan ihzari tabkikahn bu 

Pöti Parizyen gazetesinin lstan
bul muhabiri, gazetesine yazdığı 

bir ınektupta Yalova ve Y alovanın 
~ki halini tasvir ettikten sonra 
diyor ki: 

"YaloYa ıultanlar zamanında 
birkaç umumi hamamı olan bir 
kaphca idi. Fakat vasaiti nakli
y ~aın fikdanmdan eski rejimin 
rehavetinden dola)'I yavaf yavaş 
metruk kaldı. 

Bir yaz sabahı ibda kudreti 
i!P c;hanı hayrete dO.şürmüş olan 

puronun batışı ve 27 bedbahtın gün bitmesi kuvvetle nıuhtemel-
dalgalar arasında kaybolması dir. Bu takdirde evrak maznun- ffii)) 

ile neticelenen feci deniz kazası larla beraber bu akşam adliyeye IJP}}/J!. 
hakkındaki tahkikata elin de· verilecektir. 
vam edilmektedir. Bu işle uğ- Diğer tarftan btitün fimitler 
raşan müddei umumi muavinle- hilafına kaybolan 27 kişi hak.kın
rinden Burhanettin Beyin riya- da dün alqam geç vakte kadar 
setindeki heyet dün akşam da limana ve polise hiç bfr haber 

aelmemiştir. 'IW'.11 b 
geç vakte kadar çalışmıştır. 6 - ~-.1.uN 4• 

Maalesef bu vaziyet nvalbla-
Vamayı batıran Yunan vapuru 1 h t d t "d" L -nın b.r.rln-. . . . V rm aya ın an anıamile ilmı 1 na ,, 

Hırıstmın kaptanı ve arnanın k f . ti T' b hr" 
kurtarılan üçünü suvarisi dün ! ~sd~.rmliıfzr.ki B ıcareti b.a ıye d devresi-

Bunlar maktel civarındaki bos· 
tan sabiplerinClen Koçonun 

. . ı m ur e ey dün ır mu-
m uvacehe edilmışler ve yaptmian ı harririmizeı bu busuıta demiı

n üc;:sseın tahta vapurlar ,.e pusuJa tir ki: 
tle harita üzerinde heyete izahat 1 - Bu 27 kişi eğer ıandalda Bu güzel 
vernıitlerdir. 1 olsalardı şimdiye kadar karaya 

ltidildiğine göre kaptanlar çıkarak muhakkak haber alırdık. reı im I eri 
meseleyi kendi noktai naz<t . a rı- Çünkll her yere telgraf çekdik .• 

Mustafa Kemal Paşa "Yalova ,, 
dan geçti. Kasabada mevcut bir 

tek otelin harapbğını gördü. 
TerkolunmUf evler, geçilmez yol

lar gördü. Bunun liı:erine dedi 
ki: "Ben tatil umammın bir Jm .. 
mım burada geçirceğim. Yalova 

yeni hayat peyda etmeli, burası 
ile yevmi ıeyrüaef er tesis olun
malı, yol, oteller,· her kon-

fora malik sayfiyeler vUcuda ge

tirilmeli. Bu kaplıca sulanmn 

Silı Flnt 

yanaşmaları Eşref, Müslim ism 'n 
de iki Arnavuttur. Her ikisı de 
cinayeti inkar etmektedirler, 
ınaamafih cürme alet olan taban
cı nı ı üzerinde bulunmasi hıJnlann 
cm ;ı v etin fa ili olmaları ihtimalle
rıni çgk kuvv~tlendirmektedir. 

na göre anlatmakta ve cürmü 1 Eğer bu zavallılar bir vapura j' , saklayınız! 
birbirine atmaktadırlar. rastlaıalardı, gene haber alırdık.,. . - Yulllnı 7 iRd ıa11ı/oJa ~f141unU&. 



E ER 
• 

• 

• 

lngil·z va ·ye su! st hareketi 
bik edi mekte · se de ... 

tak-

Lahor, 27 (A.A) - Hintliler ittihadı kongresinin idare heyeti 
paıar gUnii kongreye teklif edilecek ruznameyi hazırlamakla meş
gul olmuştur. Heyet, tahrir komitesinin Hindistan umumi valisine 
yapılan ıui kastın takbibi ve valinin bu sui kasttan salimen kur
tulmasıadan dolayı tebriki hakkında kaleme almış olduğu karar 
suretini 69 muhalif reye karşı 117 rey ile i.abul etmiştir. M. Gan
di, bu karar surt:tjnin kabulüne taraftar o duğunu beyan etmiş, ce
bir ve şiddete milstenit hareket ve siyasetJerin men'i bilhassa ar
zuya tayan olduğun? yeniden teyit etmeğı bir vazife addeyldiğini 
söy!~:dikteıı sonra «istiklalimizi elde etmek milli gayemizi teşkil 
ederl> soılerini ilave eylemiştir. 

M. Gaodi,. teşri~ ~eyetlere ve mabaUi teşkilata boykot ilanı 
hakkında tanzım edılmış olan karar ruret nin kabulünü, mükellif
leri vergilerini vermemeğe teşvik için bir mücadele açılmasını tek
lif etmiş ve demiştir ki : 

". T ~·r!i. h~~etlerde ve mahalli teşkilatta aza olarak kalmaklığı
mız ı~h.klalımız~ temin için ettiğim"z yem ne mugayir düşer. ,, M. 
Candıoın tevdı ettiği bu karar suretinde I..ondrada toplanacak 
l~giliz-Hi~t umumi _konferansına ıştirak için gönderılen davetname
nın reddı de teklıf olunmaktadır. M. Gzmdinin teklif ettiği bu 
karar sureti kabul ediJmiştır. 

Hafi ce sede art r an ta sjsat 
BrükseJ, 27 (A.A.) - Meb'usan meclis~ aktettiği hafi bir celse

de meb'usluk tahsisatını 20 binden 42 bin franga çıkarmıştır. 
Leon Dode Fransava dönemiyecek mi? 
Paris, 27 (A.A) - Meclis rüznnmesinde affi umumi meselesi 

hakkında bir istizah takriri bulunmakta idi. Sosyalist meb 'uslarlar
dan M. Moutet, Leon Daudenin Fransaya dönmesi için yapılan 
müracaatlardan bahsederek umumi b"r af i'anını iste'lliştir. M. Tar
diyö verdiği cevapla af hal kının reiscümhura ait olduğunu, binaen
aleyh, parlamantoda bir istizah mevzuu olamıyacağını söylemiş 
ve bu mesele hakkında ver len takririn müzakereye konulmasını 
kabul etmemiştir. M. Ardien itimat mese esini ileri sürmüş ve 
istizah talirirınin müzakeresi 266 muhalif reye karşı 303 rey ile 
reddetmiştir. 

"radyo aktivite., sı fevkaladedir. 
Türkiye halkı bundan istifade 
edebilmeli.» 

_Hemen işe başlandı. Seyrise
faın umum müdürü Sadullah be
yin nimmetile lazım gelen inşa
ata girişildi. 1928 senesi tatilini 
Türk milletine 18tin hu f t . ruaını 
talim ı1e geçiren Gazi 1929 ta-
tilini Yalovanın imarına tahsis 
etti. 

Üç ayda asri bir kaplıca vü
cuda getiri di. y alova daha ta-
mamen islah edilmeden d 
b. k 1 mo a 

ır ap ıca olmuştu. Birçok za-
irler geldi. 

Gazi teşrinevvel rnebadisind 

15000 nü usluk bir belde halini 
alım br. 

Ge.;en hafta Gazi, yanında 
dahiliye vckıJi Şükrü Kaya bey 
ve bazı mebuslar olduğu halde 
Yal ovaya gel rek on gün kaldı. 
Reisıcümbur adeti veçhile mın
takamn ziraati, yolların tamiri 
ve halkın ihtiyacı ile meşgul 
oldu. Küçük köylü kızlara ldtin 
hurufatmı sevip sevmediklerini 
sordu. 

Gazi orman içinde ve Marma-
ra kenarında maşiyen uzun te
nezzühler yaptıktan sonra, inşa-
ata devam edilmesini ve kış es
nasında bile bu bapta sarfı him
met edilmesini emrettikten son-
ra doğrudan doğruya Ankaraya 
avdet etmiştir. ' Ankaraya avdet ederken enka~ 

orf:.a ından son sistem bir ot ı ile ~~ 
zarif aayfıyeJerin yükseldiğini ve Zef zelelF'r 
on iki kilometrelik bir asfalt Elreno (Oklahoma), 28 (A.A)-
yol yapıldığım müşahede ede- Oklahomanın birçok şehirlerinde 
biJdi. cliz'i hasarlara sebebiyet veren 

bir takım zelzeleler olmuştur. Nu
~B~u:::::gu:E·:E· n~Y~a:i?lo:::::v~a~3~00~:=:h~a~n~e~v-e~;;;;;fusça telefat yoktur. 

V Al{!T ıra tefril{ su 45 
za 

- Niye su~uyorsun?. Dilini 
sokakta mı bıraktın? .. 

- Dinleniyorum ... 
- Vay ... 
- Vayı mayı yok yorğunum .. 
- Oayck mı yedin? 
- Hayır. 

- S in ~(bi bir gencin tram-
v Ayla Fmc!ılfı.lt-Yrıı le der gidip 
pelm•b•n u~ıtdığı yorguf'!uğa 
ll~hn .. rm:yor doiruou.. Be11 
s t.ı ıehrend•ki durg1.J[ll dan 

> orgu.rıl k değil başka şeyler 

• .. s yi 
seziyorum,. 

ah mi 
- Söyle.. Ne seziyorsun? 
- Kurnazlık. .. 
- AcQyip ... 
- Hiç acayip değil.. 
- Fık ;ni ııah et ... 

- Ara:ıuz.da yüz bin, elli bin 
lira dnla\ crt.st V8r. Şaka değil ... 
Bu büydl: servelin cazibesi ö. 
nüntofc z.ihinlerimizin ibreleri is
tikamctJerini şaşırabilirler ... 

- Ne demek istediğini açık 
söyle .. 

. 
• 

;r (V AKIT) ın son telgraf haberleri 
_ ... ...._,...._,d) 

ak sefiri 930 devlet • • u çe 
Dün eisicümhur Hz. ne 

itimatnames'nİ 
takdim etti 

Ankara, 28 ( A.A ) - Yeni 
İrak sefiri Rauf Bey Cadirdi, 
bugün Çankaya köşkünde Re
isicümhur . hazretleri tarafından 
mutat merasimle kabul buyurul
muştur. 

lvlillet rnecLisiııe <Jerildi 
~ ~!L Giiqii4 Gic ta&aual 

filuik tedip edilmiştU! 

Sefir Hazretleri, itimatnamesini 
takdim ederek şu nutku irat et
miştir: 

Ankara, 28 (A.A) - Büyük 
Millet meclisine tevdi edilmiş 
bulunan 1930 senesf bntçesinin 
esasları hakkında istihsal ettiği
miz malumata göre, yeni sene 
bütçesinde· geçen sene bütçel~
rinde olduğu gibi gayet iyi bır 
tertip ve hesaplame ile başla -
nılan memleket işleri bilhassa 
iktısadi hayatımızın inkişafında, 
sıbhatı umumiyenin muhafaza -
smda ve maarif hayatımızın 
yükselmesinde temerküz ettiri -
lerek bunlar içinde bütçenin 
tahammülü neticesinde azami 
miktarlar tefrik olunmuştur. Şim-
diye kadar başlanılan çok mü
him ve f,,. ydah işlerin devam 
ettirilmesi ve yeniden lüzum 
görülen bazı hususların tem ni 
için yeni bütçe ile istenilen tah· 
sisat miktarı 1929 bütçesine 
nazaran 2 milyon 425 bin 849 
lira fazlası ile 222 milyon 834 
bin 330 liradır. 

Büyük bir fikri tasarrufla 
vücuda getirilen ve mühim mik-

tarların memlekete umran ve 
şeref getirecek hususata tahsis 
ve terfik olunan yeni sene büt-

çesi masarif ve varidatı hakiki 
rakamlara istinat ettiri miş bu
lunmaktadır. 

1930 bütçesinde 2 milyon 425 
bin 849 liı a fazlalığa gelince : 
Bunun bir milyon küsur lirası 

gelecek sene zarfında taahhü
dümüz mucibince fazla verilecek 
olan harici borçlarımıza ve mü

tebakisi memleketin asayiş ve 
halkımızın {'.mniyeti ile alakadar 
olan Jandarma bütçesine ve ye
niden tam teşhiliitlı nahiyelere 

ve merkezi hükumetin teşçiri ile 
merkezi Anadoluda memleketin 

çok muhtaç olduğu ağaçlı saha
ların tesisine tahsis edilmiştir. 

Reisicümbur Hazretleri, nezdi 
riyasetpenahilerinde fevkalade 
murahhas ve orta elçi ııfatile 

tayinimi müş'ir olan haşmetli mu
fahham hükümdarın hazretlerinin 
işbu namelerini zatı riyasetpena
bilerine takdim etmekle kesbi 
şeref eylerim. Gerek hUkümda
rımızm zatı samilerine karşı 

meşbu olduğu derin hürmet ve 
samimiyet duygularının gerekse 
hükumetimin Türk Cümburiyeti 
ile olan komşuluk ve dostluk 
rabıtalarınn verdiği büyük kıy
met ve hayati ehemmiyetin sa
dık bir tercümanı olmak başlıca 
gayem olacaktır. 

Tarihi ananeler ile ve karşı· 
lıkh menfaatlerle birbirine bağlı 
olan iki memleket arasında kü

eo 

şadı şerefl selefim merhum Sa- Bir komisyon tarafzn-
bih Beye isabet etmit olan dos· ,,.ı,,,...n tetkz·k olunuyor 
tane münasebatın idame ve tak· lUt 
viyesi vazifesi şahsi temayülat Ankara, 28 (Vakıt) - Hükfı-
ve hissiyatıma uygun oJmakla metin, muhasebei hususiye ve 

belediyelerin hariçten yapacakla
böyle zevkli bir vazifeyi büyük bir n mübayaatı tetkik ve tasvip için 
şevk ile ifa edeceğim pek tabi- mallyedc bir komı.syun teŞKll 
idir. İrakın ilk mümessi i sıfatile edilmiştir. 
iki sene evveJ Ankarayı ziyaret I==========:===:===:::==::= 
ederek dostlılk münasebatımn ve muhabbet duyguları ile mü-
tesisi hususunda ilk teşebbüsü tehassis olduğumu söylemekten 

O hakiki bir zevk duyuyorum. İki 
yapmakJa müftehirim. ziyaret hükumet arasındaki dostluk ra-
esnasında gördUğllm hUsnn ka- bıtalarının burada sarfedeceği-
bulün hatırasını minnet ve şük- miz mesai neticeainde bizim de 
ranla taşıyor \'e bu habranın arzumuza muvafık olarak daha 
kuvvet ve cesaretlerile üzerime ziyade kuvvetleneceği şfiphesiz
aldığım vazifeyi hüsnü ifa husu- dir. 
sunda zatı riyasetpenahiteri ile irtihalinden cidden teessür ve 
hükumeti cllmburiyenin müzahe- keder duymuş olduğumuz ıelefi
retine mazhar olacağımı ümit nfz Sabih bey merhum ilk defa 
ederim. olarak açmıl olduğu münasebatı 

Reisicfimhur Hazretleri bilmu- Türkiye ve rak arasında karşı-
kabele a tideki nutku irat bu- laklı menfaatlere ve iyi komşuluk 

icabatına uygun surette inkişaf 
yurmuşlardır: ettirmek hususunda şahsen bes-

Elçi Hazretleri, Haşmetli Irak lediğiniz dostluk hiılerinin çok 
kıralı Hazretlerinin zatı ilinizi iyi tesirleri icra eyliyeceğine 
nezdime fevkalade murahhas ve kaniim. Zatı alinize mevdu yük
orta elçi tayin ettiklerini bildi- ıek vazifenin ifasında size mu
ren mektuplannı memnuniyetle vaffakıyetler temenni eder ve 
alıyorum. Kıral Hazretlerinin gerek benim ve gerek Cümhu
hakkımda tercümanı olduğunuz riyet hükümetinin milzaheret ve 
samimi hissiyatına mukabil ken- muavenetine daima istinat ede
dHerine karşı benim de hürmet blleceğinizi ilave eyl~rim. 

- Peki... Oraya gittin. İhti
mal ki mühim \'esaik elde ettin. 
Beni daraya çıkararak bunlardan 
sırf kendi hisabına istifade et
mek istiyorsun •.. 

- Hayır bu blisbntnn böyle 
değil... Bu işte ben senin emri
ne çalışan bir çırak gibiyim ... 
Elli bin lirayı koparmağa mu
vaffak olduktan sonra bana ne 
vereceksin? 

- Elbette payını alacaksın •.. 
- Pay na muayyen bir söz .• 

Mıktar tayin etmelisin .. . 
- Elbette kesişiriz .. . 
- Böyle yüksek bir yekun 

üzerinde kesişiriz lafile iktifa 
olunamaz ... 

- Oğlum uyuşuruz. Uyuşmal<
tan başkn çaremiz yoktur.. Bu 
para bize babamızdan miras 
kalmıyor ... İçimizden her hanii-

miz mızıklanmak isterse öteki
leri hüktimete ihbar edebilir.. Bu 
para Nedimle senin ve benim 
yani iiçümUzün sUkütile ancak 
yine üçümüzün olabilecektir. 
Aramızda katiyen uyuşmak au
retile bu servete sahip olabile
ceğiz •. 

Her birimizin yuları gene her 
üçümüzün elindedir. Bu İf inada 
nifaka, ıikaka gelmez ... 

- Ne vurursak yarı yarıya .. 
- Peki evveli Nedimle uz-

laşalım sonra biıim uyuşmamız 
bir şey değildir .. Ne iş gördün? 
Ne haber getirdin çE\buk sen 
onu söyle .. 

- Rolümü kendi kendime fa
şacak bir meharetle oynadım. 
Getirdiğim haber büyük bir 
müjdeye değecek kadar mühim- ı 
dir... l 

v • 

Mübadele mü2akeresi 
hakkında ne diyor? 
Atina, 28 ( Anek. J - Anka

rada ceryan eden Türk - Yunan 
müzakeratmda evkaf meselesinin 
de kurcalandığı İslanbuldnn bu-
nsy11 D11Ulr1111•..,_~_.ı.:. .. _.:_ 6 .. .., 

teciıer bu mesele hakkında M. 
VenizeJosun fikrini sormuşlardır. 
M. Venizelos demiştir ki: . 

- Tiirkiye Ciiınhuriyeti tara• 
fından hilafetin Jağvı üzerine 
böyle bir mesele yoktur ve bin
netice kurcalanamaz. 

Atina, 28 (Anek.) - M. Ve
nhelos Türk - Yunan münase
batı hakkında Avala ajansı mu
habirine atideki beyanatta bu
lunmuştur: 
-Türk- Yunan münasebatı pek 

eyi ve iki tarafça da hıssiyab 

dostane ile meşbudur, yalmz te
ferruata ait bazı meseleler var-
dır ki elyevm bunlar hakkında 
Ankaradn mfikalemeler ceryan 
ediyor. İki tarar için de şayanı 
memnuniyet bir çarei hal bulu
nacağını ümit ettirecek sebepler 
vardır. 

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

F 1ansı1 kabınesıne ıt mat 
Paris, 27 (A.A) - Meb'usan 

meclisi Tardieu kabinesinin ha-
rici siyasetine 17 muhalif reye 
karsı 342 rey ile itimat beyan 
etmiştir. 

t! 

Bırıbırinın hile.sini yine biribi-
rinin yüzünden okumağa uğraşır 
gibi bir müddet müz1iç bir sü
kutla sustular. Nihayet Avnüs
selah: 

- Anlamak merakı beni bo
ğacak.. söyle... Dolambaç yol
lara sapıtmadan açık söyle ... 
Aramızdaki macera şaka götür
mez. Bu işte yalan yürümez. 
Beyhude yorğunluklardan sakı
nalım. Bütün samimi kuvvetleri
mizi muvaffakıyet yoluna sarfe
delım. 

- Dinle Selah.. insanda muh
telif gizli hasleiler var. F aknt 
bunların inkişafına yarayacak 
fırsatlar zuhur etmezse insan bu 
kuvvetlerin kendindeki varlığın~ 
dan haberdar olnmıyor. 

- T ıısdik ederim.. sonra? 
( Bıtmedi) 
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I\aptanlar arasında 
tasfiye yapılıyor 

Bütün gemi süvarileri muayene edil
mekte , ihtiyarJar çalışmaktan 

menol un maktadırlar 

Novolnide bır 
hadise 

Türklüğü tahkir eden 
bir Alman yaralandı z i. a bu lar a beraber bütün diğer 

cemiyetlerin vaziyetlerini 
tetkik ediyor Ticareti bahriye nılldlirüyeü 

yeni senenin geJmesi dolayıaile 
açık deniz kaptanlarının muaye
nesi bittikten sonra limandaki 
vasitl bahriye kaptanlarınan mu
ayeneleri yapılacaktır. 

Bundan bir müddet evvel No
votni otelinde bir hadise olmuş, 
kontrbas Maz· 
har bey bir 
Almanı taban· 
ca ile ayağ1n· ehr'mizde muhtelif gayelerle teşekkül etmi~ bulunan cemiyet

lt:rin muameıatı ve defterleri polis tarafından tetkik edıl
~ mektedir. Bunlardan bazılarının kanunda ve nizamnamele .. 

merakibi bah
riye kaptanlan
rının sıhhi mu
ayenlerine baş
Iamışbr. Sefer
den gelen bütün 
gemilerin kap
tanları ticareti 
bahriye miidüri
yetine davet 

Heyeti sıhhiyye muayene ettiği 
kaptanlann hepsi hakkında birer 
ayrı rapor verecek, kaptanlık 
yapamıyacak derecede g6zü 
görmiyen, kulağı tşitmiyen ve 
sefere çıkmak kabiliyetini haiz 
olmıyanlara yeni fehadetname
leri 'fcrilmiyecektir. 

dan yaral amış
tır. Zabıta ha
diseyi gazeteci-rinde yazılı bulunRn hükümlere riayet etmedikleri görülmüş, 

kendilerine ihtaratta bulunulmuştur. lerden gizlemiş 
Diğer tar, ftan bu cemiyetlerden bazı!armın, evelce merkez · olduğu için za

manında haber 
alınamıyan bu 
vak'a söylenil
diğine nazaran 

olarak gösterdikleri binalarda 
bulunmadıkları söy1enilmcktedir. 

Yapılan ihtarları din!emiyen
lerle mali ve idari muamelelerinde 
karışıklık olan ve bayannamesiz 

yer değiştiren cemiyetlerin mes'
ul uzuvları mahkemeye verile
cektir. 

Ayrıca haber aldığımıza göre, 
Dahiliye vekaleti, şehrimizde 

bulunan Rum, Ermeni ve diğer 
gayri Türk cemiyetlerle te~ek

küller hakl<ında alakadarlara 

edilmekte ve bir 
hey' eti sıhıyye 

muayyen zaman- Ticareti balırlge madürlJ 
larda kaptanları z,ek.ı B. 

muayene etmektedir, Muayenede 
kaptanın iyi görüp gfü mediği 
kulağın ıyı işidip işitmediği 
ehemmiyetle muayene edilmek
tedir. 

DUn ticareti bahriye müdUril 
Zeki Bey şunları aöylemiştir: 

"Talimatname mucibince her 
beı senede bir bilümum kap
tanların sıhhi muayeneye tabi 
tutulmalan mecburidir. 

iki tarafın uyuşması neticeıinde 
kapatılmıştır. 

Tahkikatımıza nazaran hadi
seye Almanın bir küstahlığı se
bep o muştur. 

ismi gizlenilen bu Alman 
müzik Tnrk marşını çalarken 
ayağa kalkmış, marşın çalınma· 

masını, onun yerine bir Alman 
marşının çalınma!nm istemiştir. 

Beyoğlunun fu~araperver cemiyeti milhim bir emir göndermiştir. Bundan başka ıübrevi hasta· 
talıklar da araştınllllaldadır. 

Bet senelik müddet bitti. Biz 
de kanunun ahkamını tatbika 
başladık . Sıhhi muayene netice· 
sinde kaptanlık yapamayacaklar 
buluourıa bu gibiJerin eUerinde· 
ki şehadetnameleri iptal edile
rek yenileri verilmiyecektir. Eb
Jiyeti tebeyyün edeceklere yeni 
şehadetname veri ı ecek ve bu 
gibiler bef sene daha kaptanlık 
yapabileceklerdir. 

Almana ma,·şın çalınmasına 

mani olunamıyacağı anlatı lmış , 

jsrar etmemesi tavsiye edilmiş, 
fakat AJman gürültüde devam 
etmiş, nihayet gid p ça gıcılara 
çatroışhr. 

Bu emirde, her hangi bir gaye için teşekkül etmiş bulunan gay
ri Türk cemiyetlerin mali vaziyetlerinin ehemmiyetle tetkik edilmesi 
-OJldırıtmeklt!Jlı. P' ol1s s iyasi kısım memurlarından bu iş i~iu ayn

Jan birkaç kişi tetkikatta bulunmıya başlamışlardır. Bu tetkikat 
esnasında bu gibi gayri Türk teşekküllerin varidat menbaları kim
lerden ve nerel rden yardım gördükleri, harici menbalardan para 
alıp almadı'c1arı ve topladıkları paraJarı nerelere sarfettik eri araş~ 
tırılmaktadır. 

Birinci kaptanlaı-dan mada 
ikinci, fiçüncü lcaptatılar ve çark
çılar da muayeneye tabi tutul
maktadır, Seyrisefain kaptanları 
da dahil olduğu hdde bütün 

Gülmelı yoksa 1 ... . 

Otomobillerdeki dik iz aynaları 
kaldırılmıya başlandı 

m1, 
Cenaze otomob l ı ıle nakled imek ı stenen bir yaralı 

Beyoğıu Zükur has an*"smde neler yaptı ? 
Ayın 25 inci giioii akşamı 

Kasımpaşada bakırhane deru· 
dünde vukubulan dnayeti, bir Tctksi otomobil erindelı:i dikiz 

aynalcırının ka dmlması için ve
rilen emrin tatbikine baş anıl
mıştır. Dt:n seyrüsefer memur ara 
şehirdeki bütün otomobil şoför
lerine bu emri tebJ'ğ etm 'şler, 
üç gün sonra otomobiJlerinde 
dıkiz aynası bu!un2n arın ceza
landırılacak arını b !dırmişlerdir. 

Otomobiılerdeki taksimetrele
rin müşteriler tarafından kolay-

!ıkla görülebılmesi için otomobil 
dahilinde müsait bir yere konul
ması için tatkikat yapılmaktadır. 
Bu tetkikat ikmal ecf·lip müna· 
sip bir yer tespit edilinceye ka
dar şoförlere saat!erin daha yük· 
sek bir vaziyette kuUanı ması da 
emred miştir. 

Bundan başka tek taksi me
selesinin tetkıkatına devam edil
mektedir. 

tavla oyunu yüzünden Bektaı 
ismindeki adamın, arkadaşı Dur
muşu nasal öldürdüğünü yazmış
tık. 

c ariciye Darülfünunda 

Hadisenin bfraz gülünç olan 
b:r de mabadi vardır. Kavga 

esnasında maktul tarahndan 
ağır bir surette yaralanmış olan 
Bektaş cinayeti müteakip polis
ler tarafından Beyoğlu zükiir 
hastanesine götürülnıüş, orada 

ilk tedavisi yapddı~hn sonra da 
tevkifane hastanesine nakii icap 
etmıştir. 

bile koymak için uğra;maya 
başlamışlardır. 

Mecruh Bektaş ısrar karşısın
da yarasını unutarak hademele
rin üzerine hücum etmek iste 
miş, fakat can acısı ile düşüp 
bayılmıştır. Bu arada da gürültü
yü ser tabı p Salih Bekir Bey 
duymuş yetişmiş, hademeleri 
tevbih etmiş, hastanın cena1e 
otomobili ile nakline müsaade 
edenlere darJlmış, ve şüförle 
polis efendilere hasta nakliye 
arabası gelmedikçe hastayı ve
remiyeceğini bildirmiş, Bektaş da 
bu suretle cenaze otomobili ile 
gitmekten kurtulmuştur. 

1 iyor 
Hariciye veki i Tevfik Rüştil 

Beye iadei ziya rette bulunmak 
llıre Macarjstan hariciye nazın 
M. Valko nun yakında şehrimize 
geleceği haber verimektedir. 
M. Valko için ş·mdiden Pera 
Palasta hus$İ bir daıre hazır
lanmıştır. 

Muhac r eşvas ndan güm 
rük alın mı v<ıcak 

Birkaç gün evvel şehrimize 
Bulgaristandan 15 kadar muha
ciy gelmiş, bunJarm eşyalarından 
Yeni tarife mucibince gümrük 
r.~smi alınmasına lüzum göste -
'l'ılmiştir. 

Halbuki Dahiliye vekfüetinden 
gelen yeni bfr ~mir9c muhacir 
eşyalarından sıüınrük resmı abu 
llııyacağı bıldırilmiştir. 

Yeni bütçe tesbiit 
ediHyor 

Neşet. Ömer B. dün 
An kar aya gitmedi 

Darülfünun divanı, kürsü ve 
ders sahibı miiderrislerle mual
lim. müderris muavinleı~ ve 
asistanlar kadrosunu tesbıt et-
miştir. Ö 

Darülfünun Emini Neşet mer 
B. dün kend•sile . g?rüş~n bir 
mubarrırimize demıştır ki : . 

_ Bütün kadroları tesbıt et-
f k. Şimdi bütçeyi tesbit etmek-

ti 'z Bütçe henüz rakam ola· 
eyı . . . B . 

rak taayyün etnıemıştır. emn~ 
de bugün ( dün ) Ankaray~ gı-
d . dogv ru degv Jdır. 8utçe-
ecegım . k 
. k m olarak tesbıt ettı ten 

yı ra a • 
sonra bırkaç güne kadar Anka-

raya gideceğim. ,, 

Mecruh yilrüyemiyecek bir 
halde oJ duğu için otomobille 

nakline lüzum görülmüş, tele

fonla polisten bir hasta nakliye 
otomobili istenmiş, polis de key· 
fiyeti Şehremanetine bildirmiştir. 

O esnada hasta otomobilleri 
başka işlerd~ bulunrnuş olacak
lar ki Emanet bu müracaab bir 
cenaze otomobili göndermek 
suretiJe is'af etmiş, bu suretle 
hastanenin kapısı önUnde de bir 
komedi cereyan etmiştir. Sedye 
ile otomobHe bındirilınek üzere 
get rilen Bektaş cenaze otomo Ok ıyup yazma hılm1venlPr 
biıini görünce : Okuyup yazma bilmeyelerin 

- Ben ölmeden bu otomo- ı hanlarda odabaşıhk yapmaları 
bile binmem diye bağırmıya, nın caiz olamıyacağı alakadar-
hademe!er de mecı uhu otomo- lara bildirilmiştir. 

Bu kavga esnasında A 'manın 
pek küstahça sözler eöylemesi 
hatta bir aralık Türklüğü tahki
re de yr.ltenmesi kontrbas Maz
har Beyin asabiyeti miUiyesıne 
dokunmuş, tabancasım istimal 
vaziyetini ihdas etmiştir. 

Bu müessif neticede Alman 
ayağın-.:lan yaralanarak hastane· 
ye nakledilmiş, fakat aradan çok 
zaman geçmeden Mazhar Beye 
müracaat ederek tarziye vermiş 
ve hadisenin kapatılmas ını rica 
etmiştir. 

Maliye müsteşarı 
Ankarava gıttı. ik i gıine 

kadô.r ge'ecek 
Bir aydan beri tehrimiıde 

borsa muamelatına nezaret eden 
Maliye müsteşarı Ali Rıza Bey 
dün akşam Ankaraya gitmiştir. 

Mumaileyh son vaziyet hak
kında Maliye vekiline izahat ve .. 
recek ve yeni talimatla Selanik 
bankası hakkındaki raporu ala
rak iki güne kadar şehrimize 

dönecektir. 

Sadul1ah B Yalovaya g1tti 
Y oiovada Gazi Hz. için inşa 

ettirilecek şato hakkında tetki
katta bulunmak üzere Seyrıse· 
fain umum müdürü SaduHah B. 
Y alovaya gitmiştir. 

600 doktor 
İdare merkezi şehrimizde bu

lunan üçüncü mıntaka Etıbba 
odasında doktor ve dişçilerin 
kayıt muamelesine dev ım edıl -
mektedır. Mıntaka dahilındeki 8 
vıla vetten odaya şimdiye kadar 
600 kadar doktor miıracaat et
miştir. 
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w~~nryr 
İhracahmızı teshlR 

edelim 
Ceçen gün İzmirli bir Türk 

ihracatçısı ile görüşüyorduk. Bu 
zat bize ihracat ticaretimizin 
türlü türlü kayıtlar alhnda çek
mekte oJduğu sıkıntılardan şika
yet etti; ve misal olmak üzere 
hali hazırda yaJnız İstanbul, Ban
dırma, İzmir limanlannda harice 
sevkediJmeğe müheyya 3000 ton 
bakla mevcut iken ihracat tica
retinin muhtelif ıekillerde maruz 
kaldığı müşkülat yüzünden mem
lekette kaldığını söyledi ve fik
rini ikmal etmet üzere ilave etti : 
.. Her sene baklanın okkasım 
1 O kuruıa alıyorduk; bu gün 
elinde baklası olan herkes malı-
nı 8 kuruştan vermeğe razıdır. 
Maalesef bu fiatJa bile ben mal 
alamıyorum. ,, 

. Şu ~fadey~ nazaran yaJnız üç 
ıhraç ıskelesındn harice satıla
bilecek 300,000 liralık baklamız. 
vardır. Fakat ihracat ticaretine 
tatbi~ edil~n bazı usullerin çı
kardıgı muşkülat yüzüncen bu 
kadar mal çürümek tehlikesine 
maruz bulunmaktadır. Tabii bak
la tic~reti i_çin bu tarzda şiki
yetlen mu.~ıp ola~ ahval azçok 
f8!k ile dıger mılli mahsulleri
mız hak.kulda da varittir. 

Ve gene mevzuu bahsolan 
müşkülat sadece İstanbul. Ban
dırma, İzmir muhitine mahsua 
değildir; Binaenaleyh Samsun, 
!rabzon,. Mersin ve saire gibi 
ıhracat l.ır_nanl~nmız da göz önü
ne getınbrse ıhracat usullerinin 
umu~i ikbsadiyatımız üzerindeki 
tahrıpka~ tesirin derecesi kolay
ca tahmın olunabilir. 
~iltt iktısadiyahmızı tanzim 
e~e~ içi?. ~üşündüğilmüz ted
bırlerm bın ıstihaalatımızı artır-
~~tır; !&kat yukarda arzetti
gımız misal tunu gösteriyor ki 
buglink ll Yaziyette istibsalib ar
brmak bir tarafa dursun hali 
hazırdaki istihsalitımızda~ kafi 
derecede istifade edemiyoruz. 

Bu takdirde iıtihsallbmızı 
artırm~k . için tedbirler alırken 
zaten ısuıti~al etmekte olduğu
muz m 1 mahsullerden azami 
surette istifade çarelerini de 
bulmalıyız. Her halde ihracat 
eşyamızın harice sevki için 
milmkiln olan kolaylıkları ya 
malıyız. P-

fhracab artırmak için yalnız 
lstilısali arbrmak klfi değildir 
iatihsal edilen mahsul.it Ye ma~ 
mul~bn ihracını aynı kuvvetle 
teşvik etmek lAzım gelir. 

M,,/tmPt A.~ım 

Y M1ID asır e~lkı : 

VAKiT 
29 KAnuoenel 1879 

Tercifmanı E/k.Ar gaze
teaı alevhımbde ıkame 
evlediğl dava için Şeh
bazyan ve Tıngır Simon 
Efendileri vekil nasbe
deceğini ve muhakeme
nin perşembe gana icra 
olunacağını ıUJn ediyor. 
:Daha sair vifkel.§ tayini
ne ihıiyaç g6ranar ise 
biz de bazı dava vekil
leri tavsiye eyleriz. 

• 
Ermeni katolik patriği 

Hasan Efendinin kardi
nal rütbesine terfi edece
ğine dair şaviat •'akt/J 
zamanır dan evval mev
k1i infi~arl'J konulmu~tur. 

l (VAKiT) iN ŞEHİR HABERLERi 

Ihlamur 
Hariçten ne ka
dar getiriliyor? 

Ennkn sayımızda ıhlamur it
halinden bahseden fıkrada her-
aene memleketimize hariçten 

25-30 milyon liralık ıhlamur 
geldiği yolunda bir cümle vardı; 
yazının diğer kısımlarından da 
anJaşılacağı üzere buradaki 
miJyon kelimesi bin olacaktır. 
Diğer taraftan dün Gümrük

ler istatistik ve tetkik müdürü 
Mustafa Nuri Bey bize güm.rfik 
tarifesinde ıhlamur diye bir 
madde yazılı olmadığı için ıhla
murun ne kadar ithal edildiği 

tesbit edilemiyeceğini söyledi. 
Mustafa Nuri Beyin verdiği 

malumata nazaran ıhlamur güm
rük kayıtlarında tıbbi ecza ara
sında ve diğer bazı mevat 
ıle birlikte kaydedilmektedir 
ve 1928 yılı istatistikinde ıh

lamur ve diğer mümasil tıbbi 
mevat ithalatı 24000 liralıktır. 

Ayni başka bir mütahassıs 
zat, memleketimizin birçok yer
lerinde ıhlamur yetiştiğini, hatta 
yalnız Belgrat ormanlannda ye· 
tişen ıhlamurun Tllrkiyenin ıh
lamur ihtiyacını temin edebile
ceğini söylemiştir. 

Ancak memlektimizde yetişen 
ihlamurlar bazı yerlerde alika
sızlık ve teşkilatsızlık yilzilndea 
mahvolup gitmektedir. 

Bu zatın verdiği maliimata g<Sre 
ıhlamur ağaçlan ağustos ayı baş

langıcında çiçek açarlar, on, on 
iki gün zarfında bu çiçekler dö

külür, uzun yapraklar kalırmış. 

Ihlamur · İltihsalibnın bu on, on 
iki gün zarfında çiçekler döknl

meden yapılabilmesi icap eder

miş. Bu temin edilebildiği tak
dirde ıhlamur istihsalatımız mem

leketin ihtiyacına yettikten baıka 

ihracat yapmak dahi kabil ola
caktır. 

lhlamur çavdan pahalı I 
Bir muharririmiz anlatıyor : 

Evelki g(ln Oç arkadq Be
yoğlundaki Türkuaz pastahane

ıine gittik. Akşam üzeri birer 
çay içecektik. Bütün memleke

tin giriştiği iktısat mücadelesin
deki vazifemizi hatırbyarak : 

-Olamaz dedik, ıhlamur içelim. 

Ganonu çagınp sorduk : 
- Ihlamur var mı ? 
- Var efendim. 
- Bize üç ıhlamur. 

Vatan çiçeğinin ıifalı kokuaunu 
tadarak ihlamurlarımızı içtik. 
Fazla olarak vazifemizi yapmlf 
olmaktan doian bir itminan 
duyduk. 

Fakat ganon bize 115 kuruş
lu~ bir hesap çıkardı. Hesap 
ettik; çayı 25 kuruşa satan pu· 
tahane ıhlamuru 35 kuruştan 
hesaplıyordu. 

Sormak isteriz : Milh mtleue
seler milli iktıaat mtlcadeleaine 
bu tekilde mi iştirak edecekler? 

Alman setareti müsteşarlığı 
Alman sefareti erkinuıdan M. 

Davuz müsteıarlığa tayin edil
diiinden, dün Ankaraya aitmiftir. 

Ticaret alernlnde 

Borsa mecJisi 
intihabatı 

Tdrk acenteieıden gavrısı 
intihabata işıirak etml

yecekıerdir 

Esham ve kambiyo bonası 
meclisinin intihabab birkaç gün 
zarfında yapılacaktır. Yeni bor- . 
sa kanununa göre bu sene inti
hababn şekli tamamen değiş
miştir. Eskiden acenteler ara
lanndan intihap yaparlardı. 

Şimdi intihabata yalnız Türk 
acenteler ittirak edeceklerdir. 
Maliye vekaleti mevcut 25 Türk 
acentelerden 14 tanetini borsa 
meclisi için namzet gösterecek 
ve Türk acenteler bunlann için
den yedisini seçeceklerdar. Bona 
komiser iği vekiletin namizet 
listesini beklemektedir. Gelir 
gelmez hemen yeni intihap ya
pılacaktır. 

İster lin 
lngiliz lirası dün 1025 kuruşta 

açılmış, 1030 kuruşa çıkmış, 
1028 kuruşta kapanmıştır. Diln 
İngiliz lirası üzerinde fazla mu
amele olınuştur. 

Lıman şirketinin yeni 
vesaiti birkaç güne 

kadar gelıyor 
Liman ıirketinin lngiltt>reye 

ısmarladığı yeni vesaitten bir 
kısmı birkaç güne kadar lima
nımıza gelecektir. 

Yeni \'e&ait, seksener tonluk 
çift motörlil çelikten yapılmıı 
iki Ye gene çelikten yapılmış 
otuz beşer tonluk tele motörlü 
su tankıdıt. 

Bu veaait en ıon sistemdir 
İngiliz loidinin birinci sınıf mera
kibe mahsus dereceyi almışlar

dır. Bunlardan mada ellişer ton
luk iki layter de gelmektedir. 
Bu vesaiti birkaç güne kadar 
liman ıirketi tarafından sureti 
mabsusada tutulmuf Norveç 
bandıralı " Belnor ,, vapuru ıe
tirecektir. 

Limanda b çoğalı vor 
Liman tirketinin hazırladığı 

iatatistıklere g6re 1928 senesi
nin on bır ayına bu ıenenin ay
m milddet zarfında limanda it
halitta yiizde 20, transit eşya-
sında yiizde 21, vapurla verilen 
tatlı su tonajında yüzde 19, kö
milr muamelatında yilzde 27 nis
betinde tezayüt vardır. Bu ıene
nin or. bir ayında limana 430433 
ton eşya gelmiştir. 

Eczacılar 
Dün toplandılar 

Kapatılan t>CZanelerdt-n bir 
kısmı gizlıce ilaç mı ~atıyor? 

Eczacılar dün cemiyetin fahri 
reİli Tokat meb'usu Hüseyin 
HUsnil Beyin riyasti oltmda 
toplanmışlar ve içtimaa eczane
ler müfettişi İsmail Hakkı Bey
de iştirak etmiştir. 

İçtimada kanunen kapanmış 
bazı eczanelerin gizli surette İ
liç yaptıklan, bazı ecza depo
larının da halka gayri kanuni 
olarak perakende ilaç sattıktan 
mevzuu bahsedilmiştir, Cemiyetin 
kanaatine göre depolann halka 
ve eczanelere ayni fiatla ecza 
aatmalan eczaıclann aleyhine 
olmakta, eczanın üzerine kir 
koyarak satan eczacılar fazla 
fiaila satıı yapıyor telikkı edil
mektedir. 

Bu nokta üzerinde Hüseyin 
Hüsnü Beyin vekalet nezdinde 
teşebbüsatta bulunması takarrür 
etmiştir. 

Ecza tarifesini tayin ıçın 
Sıhhat işleri vekiletinde 
teşkil edilen komisyonun vazife
sini bir an evvel bitirmesi için 
de teşebbüaat ve temenniyatta 
bulunulacaktır. 

Otomobillerde unutulan eşya 
Seyrilsefer merkezi bu gün

lerde otomobillerde sık sık eşya 
unutulduğundan şikayet etmekte
dir. içeride 'numara konulduğu 
hal<hı SDU.Fall"'a h-ua dlhka\. 

etmiyerek çanta, paketlerini 
bırakmaktadırlar. Dün de bir za
bit merkeze milracaat ederek 200 
lira kıymetindeki antika saatini 
bir otobilde unuttuğunu söylemiş 
ve derhal şoför bulunarak 
mumaileyh bunu tanımıısa da 
ıoför vak' ayı inkir ettiğinden 
polİle teslim edılmiştir. 

ee 
• 
iki doktor 
arasında 

Etıbba odası bir şantaj 
iddiasını tetkik ediyor 

Etıbba odası idare heyeti, 
odanın kuruluŞundan beri ilk de
fa olarak iki doktor arasında 
çıkan bir ihtilafı teı kik etmiye 
başlamıştır. Bu doktorlann ikisi 

S best de gayrimüslimdir. er Son gilnlerde bunlardan birisi 

h 
oda reisliğine müracaat ederek seya at kendi muayenehanesi karşısında 
bir apartımanda çalışan meslek-

Seyrüsef er talimatna- taşının milşterilere kendi aley
mesi tebdil edilecek binde şantaj yaptığım Ye milş
Ankaradan gelen bir telgraf terilerini elinden aldığım, hay-

siyetini rencide edecek daha haberine nAzaran Dahiliye ve-
kaleti vatandaılann Ye ecnebi bazı hareketlerde bulunduğunu 
tebaasının memleketimize girip ileri silrmüştür. 
çıkmasını tayin eden seyrilsefer Oda idare heyeti bu iddiayı 
talimatnamesini yeni ihtiyaç ve tetkik etmekle meşguldur. iki 
tecriibelere g6re tebdil ve tes- doktor kendi aralarında sulben 
bit etmek niyetindedir. U)'Uf&mazlaraa mesele oda hay-

Bu yeni seyrilaefer talimatna- aiyet divanına gönderilecektir. 
meai yapıldıktan sonra seyahat !================ 
ve pasaport meseleleri gayri daşlığı hak ve hürriyetinden 
Tilrk anasırın gelip gitmeleri tamanıile istifade etmeleri ve 
esulı surette halledilmit olacak- hususi milsaade ve kuyudata 
br. artık tabi ohnamalan tekarrür 

Mlltemmim mal6mata g8re etmiştir. 
Rum ve Ermenilerin de, seyriisefer Bu yeni karann ne zamandan 
ve memleket dahilinde seyahat itibaren tatbik edileceği henüz 
meselelerinde ctımbnriyet vatan- kat'i ıurette malum deği!dir. 

w;;:ma!JJEWWW 
) 
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Yerli mal 
Eşya uzecine etiket konacak 

Yerli ve ecnebi mallan tefrik 
etmek için eşya üzerine etiket 
konması hakkmdaki layiha ikmal 
edilmiştir. Ecnebi mal olduğu 
halde müşterileri aldatarak yerli 
etiket koyanlardan ağır nakli 
ceza alınacaktır. 
Kavmakamların kur~u 
Ankarada bir müddettenberl 

devam eden kaymakamlann kur
su üç gün sonra bitecektir. 

T.caret muahedeleri 
Türkiye-ltalya arasındaki tica

ret muahedesinin müzakeresine 
devam edilmektedir. Muahede
nin ilk baharda bitmesi çok 
kuvvetlidir. Polonyalılarla müza
kereye sene başından sonra 
başlanacaktır. 

Halı tacirleri Ankarada 
Halı tacirleri Ankaraya bir 

heyet göndermişlerdir. Bu heyet 
Ankarada Amerika hükümetinin 
Türkiyeden giden halılara karşı 
ağır resim tatbik etmesi mfina
sebetile hükumet nezdinde te
şebbüsatta bulunacakludır. 

Gazete k&ğıtları 
Gazetelere mahsus kağıt res

minin yeni tarifede tezyidi do • 
layısile verilecek prim liyıhaıı -
nm hazırlığı bitmiştir. Kabul 
edilen esasa göre gazetelerin 
getirebilecekleri senevi kiğıt 
hesap edilerek o miktar gümrük 
resmine göre kendilerine hazine 
bonosu verilecek, kiğıtlan gel
diği zaman bu bonolan göstere-
__ ... aoı:.--=~k ,..,,._.mina -·"'-~ 

ettirceklerdir. 
İsmaü Hakkı Pşa mtf~evil 

Ankaradan hareketini ve mu
harririmizle mülakatını iki gün 
evvel haber verdiğimiz eski le
vazım reisi İsmail Hakkı Pıanın 
İstanbula gelir gelmez trenden 
hemen inmiyerek kalabalığın da
ğılmasını beklediği, sonra bir 
otomobille Bağlarbaşıodakl ak
rabasının evine gittiği ve Pqnın 
bu evde münzeviyane yaşamak 
ve kendismi mümkün mertebe 
unutturmak niyetinde olduğu 
söylenmektedır. 

~---

Müskirat amelesi 
Günde kaç saat çahşacak? 

Şehrimizde müskirat fabrika
larında çalışan müstahdimler 
çalışma saatlerinin teıbitini is
temişlerdir. Bu talebi miiskirat 
idaresi nazan dikkate alarak 
dün başmüdür Esat Beyin riya
setinde bütün müskirat amilleri
nin iştirakile bir içtima yapıl
mıştır. Bu içtimada fabrikalann 
randıman vaziyeti görilşülmüt 

olup ikinci bir toplanıtta karar 
verilecektir. 

AKIT,,INTAKVIMt 
Pazar 

m 
Kanunevvel 

1929 f<eubaıım 
1348 

Miraç kandili 
Güneşm doğu~: :ı ,2$ 

Namaz vakitleri 
abah Otl• Udod AJqam Y u.ı lm..ıa 
'l.55 12,18 14,36 16,48 18.27 OS,38 

Bugünkü hava 
... balutla , rU.ırlı lodo.tw. 
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Emanette: 

Maryo Serra 
Emanetten para

lan aldı 
-Yıldız; $arayı için Bmanet 

avda 2500 lira kira verivor 

Adliyede: .. 
Uç yazıdan dolayı yapı-

lan tahkikat 
Emin Türk 8. hakkında verilen tevkif 

karan, dün intaz edildi 

. 
çocuk sütunları ~ ( 

Selimin Hazinesi 
masal: 3 

Geçenlerde ŞehremanetiJe u
yuşarak Yıldız sarayı üzerindeki 
haklarından 31 bin lira tazminat 
mukabilinde vaz geçen Maryo 
Serramn alacaldılarının Emanete 
müracaat etmek istedikleri söy
lenilmekte idi, Tahkikatımıza gö
re Emanete henüz hiç bir mü
racaat yapılmamıştır. 

lstanbul Oçüncfl ceza mahke
mesinde dOn «Resimli Ay» mec
muası a eyhine "Sesini kaybeden 
şe iı » manzumesinden dolayı 
açılan ve tecif en on gün hapis 
kararile neticelenen dava, tem
yizden nakzen rü'yet edilmiftir. 

Temyiz, bu manzumede yazı
lanlarla halkın kanuna kıırp 
itaatsizliğe teıvik edildiğine dair 
kAfi esbabı mucibe serdedilme
diji_ noktasına işaret ediyordu. 

yümde ne g6rdGm ? ,, ıekllnde 
bir yazı neşreden Emin Tflrk 
B. hakkında mes'ul mOdflr Beh
çet B. den sonra verilen tevkif 
karan, don iafaı edilmif, ken
disi ikinci müstantik Hakkı B. 
tarafından isticvap edildikten 
sonra tevkifaneye gönderilmiftir. 

Halife ve vezi
rini bu fİrİD mem

lekette ilk karpla
yan çobaalar oldu. 
AtJıJara yaklqıp 

aeJAm verdiler. 

Halife yorulmu.-
tu. Burada konak· 

lamaya karar verdL 
İlk rutJadıklan bir 
ne tirdiler, miA
fir oJduJar. 

Bu iki garip ya
banCIDID gelmeli 
her yerde dedikodu 
menau olmuttur. 
Koca kanlar hep 
onlara dair kona
fU10rlarch. 

Esasen Maryo Serra, yapılan 
'sulhname mucibince 31 bin lira 
tazminatı tamamen almq, Ema
netle fi'li ve hukuki hiç bir 
alakası kalmamıştır. 

Behçet ve Eoıin B. ler hak
kında müstantikJiğ n hafta için-
de kararını veraıeai muhtemeldir. 

Miiddei umumi, eski kararda Üzeyrın muhakemesi 

Diğer taraftan Emanetin, Yıl
dız sarayını kiralamak için Def
terdarlıkla yapt tı isticar muka
velesinin daha 25 senelik mild
deti vardır. 

israr edilmesini istedi. Mes'ul 
mOdür Bebcet B. , bu hususta 
s6z s6ylemek llzere vekilinin 
geleceğini anlattı. Mahkeme, 
muhakemeyi dört kanunusani 
saat on dörde bırakb. 

.. Resimli Ay ,, aleyhindeki 
yeni davaların tahkikab, daha 
bitmemİftir. Mecmuada .. Kö-

İstanbul ağır ceza mahlreme -
sinde, bir müddet evvel kardqi
ne ait bir aJaeak meselesinden 
kavğa ederek Maslak civarında 
Recep isminde birini vurmakla 
maznun Üzeyrin mahkemesi dOn 
rüyet edilmiştir . 

Mahkeme ıahit clinlemif, maz
nunun Tıbbıadlide muayeneaine 
karar vermiıtir. Bu yilzden saray bomboı dur

duğu halde Emanet kira olar ak •• • •• -
Defterdarlığa her ay 2500 lira 
vermektedir ve mukavele devam 
ettiği müddetçe bu paranın 

muntazaman adenm azım gel
mektedir. 

Avukatlar 

Haber aldığımıza göre Ema
net bu zarardan kurtulmak için 
bazı tasavvurlarda bulunmakta
dır. Şimdiki halde yıld z bahçe
leri, o civarda oturan halka 

park olarak tahsis olunacakbr. 

Kambiyo ihtiyacı 
Emanet 100 bin lıterlin 

almak isti yor 
Şehremanetinin İngiliz lirası 

ihtiyacını tesbit etmek flzere 
perşembe gOnil Emanet mfldllr
leri bir içtima yapmıflardır. 

Bu içtimada Emanetin bir 
mılyon tnrk liralık lngiliz lirası 
almak mecburiyetinde bulundu

ğu anlqdmqbr. 
Bu paranın bir kısmı istikraz 

faizlerine tahsis olunacak, bir 
k1B1Dile de itfaiye levazımı alına· 
caktır. 

Şehremaneti. Bonadan bir 
milyon TUrk liralık isterim aJmı
ya mOsaade verilmesi için Dahi
liye vekiletine müracaat etmit-

tir. 
Bu ifi Ankarada bulunan 

Emanet memurin mildllrü Samih 
Bey takip etmektedir. 

Dün Baroda topJandalar, mecburi hakem 
usülü kaldırt ıdı 

lstoubul barosunda avukatlar 
dnn on beşte toplanmiflar, on 
yediye kadar müıakerede bulun
muılardır. Dünkü içtimada sene
lik bütçe tasdik edilmiş, hakeme 
gitmek mecburiyeti meselesi g6-
riişillmjiştür. 

8-o nf••Mme8inde bulunan 
bir madde, vekilet licretinden 
dolayı çıkacak ibtiliflarm ha
kem heyeti tarahndan halli mec
buriyetini tesbit ediyordu. Ba 
mecburiyet, bazı milfkOIAb mu
cip oluyordu. Mese!A bir mOddet 
evve ı bir avukat bir müekkil 
aleyhine vekAlet Ocreti davası 
açmq, dava edilen zat de bir 
avukat tutmUf, fakat baro bir 
avukabn diğer bir avukat aJey-

bine bu hususta nkAlet kabul 
edemiyeceğini ileri sOrmb, mes
ele hararetle nıflllakqa '\ olun-
muıtur. 

Dnnktı içtimada hakeme mD
racaat mecburiyeti hakkındaki 
t.kyidat kaJdırılınlfti. 

Teavfln sandıjı meaeleaile 
baroya ait bqka qlerin mtlza
keresi, vakit geçiktijinden on 
bir kinuausaniye kalllllfbr. 

Fırkadakt içtıma 
Halk Fırkuma nıensup aYU

katlar da dfln fırka ulonunda 
mnfettiı Hakki Şbıasi Papnın 
riyaseti altında toplan&J'ak baza 
meseleler hakkında hubahal 
yapllllflardır. 

uK11AT 
Dünyayı soymuşlar! 

Topkapıda Beyazıtağa ma -
haJJesinde oturan Şaziye Hammın 
toıonJarı , Pangaltıda Ahmet 
Bey sokaj'ında oturan Süleyman 
Beyin evinden palto ile ppka, 
Oskildarda OdaJar içi sokağında 
oturan Sabri Efendinin evinde!\ 
18 parça bakır takımı, Nahide 
çqmesinde Çukur çqme soka-
ğında Şenlik dede camisinden 
halı, Harbiyede Sipahi ocağından 
bir keman, Kadık6yflnde Cafer 
ağa mahalJesinde 127 numaralı 
evden ku11un boru çalmmııbr. 

Yaralananlar 
1 - lneboJula Hacı Mehmet 

oğlu Cevdet Sanyar caddeainde 
Mustafa oğlu Recebi bıçakla 
sol kalçasından, 

2 - Sabıkalı topaJ ŞOkrll bir 
kahve paruı meselesinden Ga
latada Karaoğlaıı sokağında 
kahveci Aliyi bıçakla kaba etin
den, 

3 - Galatada Mahmudiye 
caddesinde Rizeli tbnıhim fe-
nerci Ômeri sarhoılulda bıçakıa 
ıağ kalçuından, 

Evdeki ahçı ka
dm bile itini gOcll
ntl bırakmıı, ı6y
lenenJeri dinJemi
ye gitmişti. Bu, 
ytlzden Hanımı olM 

bir glzel payladı. 

Fakat kadm ge
veze olduğa kadar 
ifinde de mahirdi. 
Bir aat içinde 
her ıeyi hazırladı 
ve miaafirleri mem
nun etti • 

ffaJife y•ektea 
IODra dvarclaJd bl
Jllk ormaalarda 
a.tannuık idedl. Bir 
lilAh aldı. v .. 
ile birlikte pla 
çıktılar. 

Ormanda av çoktu. Aj'açlar 
ara11ndaki yollarda Halife 

Bi saat mltemadiyea dart 
nalla gitti. Geyiği wramam"' 
a.telik d6neceii yola da by
betmifti. Dikenler elini, yld
ni Jl1bmfb. 

yolunun Pfll'an bir feyİk g6r
d0. Hayvanın pqine dDte
rek vezirini bırakb. 

Kafes 
rkasında 

5 Perde 
Y aan MIJ,, ·· ·· ·· · · ·· 
şalUp ude 
Cel.tl bey 

(Arkası y~) 

.... 
Herkesi teshir edecek bir filim 
RAMON NOVARO 

ilk sesli eseri olan 
CIPLAK ASIKLAR 
filminde R E N g A D O RE 

ile tapnni edecektir. 
30 kAmmevvel pazert~li akpmmdıa 

itibaren 
ELHAMRA SINEMASINDA 

IJlveten: S6dll ve Hali 5 numaralı 
donra havadisleri. ........ -..... 

,·---K S nemaıın a 
NetAfFJ•ecpiİ r-

fllmi 
HAROL LOYD 

un en mlithit kıbkahayı ko
partan eseridır. Aynca: (). 
DUNDAN HiNTLi iki imam
lık komeı:ti. IJiveten: her akpm 

ROSITA BARRIOS 
VE KAC\TROLAR ----

Bugünkü sinemalar 
Majik - imdat 

Emanet muhaseb ·cisi 
Birkaç gündenberi Emanete 

ait bazı İf)eri takip etmek üze
re Ankarada bulunan Şehre
maneti muhasebe miidllrü Nuri 
Bey cuma gibıfl ıehrimize gel
miftir. 

Emanetle elektrık şirketi 
arasındaki müz kere 

Elektrik ıirketi mildllrll M. 
Haııses diin akpm Emanette 
Şehremini Muhittin Beyi ziyaret 
etmiftir. Bu ziyaretin ıirketle 
Emanet aruında ıebria ve A
daların tenviri için yapdan mll
zakere ile aJikadar o!duğu aöy
leııilmektedir. 

Bunlardan yaJmz kul'fUn boru 
çalan Süleyman oğlu Slileymanla 
bunlan sabn alan Klzıılı yaka
lanmışbr. 

y ankes1< ıler faaılvetf e 
Betiktaft• oturan Seyfullah 

Efendinin Sl lirası Düzcenin 
Oskibi köyiinde oturan ve ıeh-
. ize gelmİf bulunan Hacı 

:bmet Efendinin 45. .lirası 
Kasım.,.da .~turan .Alının 16 

li Yankesicilik suretile, Aksa-

4 - Ahmet isnıinde bir İran
lı Abdlilhak ismindeki arkadap 
ile AJi isminde bir kahveciyi 
sarhOf)ulda muhtelif yerlerinden, 

S - Geçenlerde Kadırgada 
Artin ismindeki halazadesini bı
çakla yaralayan Anadis dOn ge
ce ayni husumet dola,..Ue Ar
tini tekrar bir kaç yerinden ya
raJamııtır. 

Bır kusta "'ID zor balığına 
bakını 

turan ve çamqırcılık eden Sil -

reyya Hammm eYJne tecavllz 

ederek camlan kınmt, zorla içeri 

girmiftİI'. Vaki olan istimdat 6-

zeriae polisler yetifip Hıclayeti 
yakalım11lar, karakola g6tthmllf-

Etuval - Eackılo. gala 
AJkazar - Kızıl kelepçe 
Lllluenburr - ôlam anb. 
Melek - Atet gtbı 
Opera - Son çarlar 
Şık - Atlatma yanp 
Elhamra - T açJı c:aaanr 
FraDllZ - Kelepçe 
Aal - • u.amell 

rası H . A· da Guraba Oseyın ga 
ray b llesinde kOlban sokaimda 
ma a elektirikçi Reıit Efendi
o!-11';! paltosu ile 4 lirası 4 
k;i tarafından karmanyolacıJık 
auretil• çahnqbr. 

Heybeliadada balıkçılık eden 
Hidayet isminde bir adam ev -
velki gece fevkalide sarhot oJ, 
dup halde Çmar 10kajuada o-

lerclir. Hidayet karakolda ela 
edepaizliktea vaz pçmemif, Jıll
ktmet haklrmda tefevvllhatta, 

Alemdar - Ledl Hamtltoa 
Tiyatrolar 

abda memurlarma da hakarette f'-----iiiilii!liiBia&iliif 
bulmamUfblr. 
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Boynuzlu koca nası bu undu 
Paris piskoposunun yeğeni para uğruna genç 
göz devi aldı ve izdivacın n ilk gecesinde 

bı e kıra!ın ko arı arasına bıraktı 

I<ıralın bu sadakats;zliğini o 
derece affetmişti ki, bu yeni 
aşkın cihan nazarında sak ı kal
ması için kendi apartıman ve 
yatağını sevdıızedelere tahs'setti. 
Kmıl aylarc"' iki hemşire ile 
demgüzar o du. Nihayet Matma
zel dö "Nel,, fevkalade mahir 
davranarak hemşiresi kt dar 
5evildi. Bunu kırala bazı riedjm
lcr müvacehesinde ikrar ettir
meye muvaffak oldu. 

Hemen yeni gözde için göz 
yumarak bir koca aramağa baş
landı. Paris piskoposunun yeğe
ni f eliks dö F entimiye tam bu 
işin adamı idi. Kendisi Kardi
nallığa göz dikmişti. On beşinci 
Lui kendisine ıki yüz bin frank
tan ~aeda, Matmazel dö "Nel,,e 
altı bın frank maaş, Versay şa
to un da bir daire ve daha bir
çok faide temin ed"nce göz eri 
faltaşı gibi açıldı. İzdivaç bu 
şerait dahilinde aktedildi ve ih
tiyar piskopos yeni zevç ve 
zevceyi sarayda takdis elti. 

On beşinci «Lui» Madam dö 
«Ventimiye)) yi gene z vce hı· 
rakmak istemediğinden ve aynı 
zam.anda ilk geceden Versaya 
çağırmı_ya loyısamadığmdan, pis 
kopcs ıse sofuları rencide etme
mek için nikahlılan sarayına ka
bul edemediğinden, hr lın h m
şiresi zevcü zevcenin sözde be
raber yatmış gözükme eri için 
orada kaldılar, Kıral ise gelip 
«Müet»te taam etti. DüğUn ye
meğınin bittıği hes p edil'nce 
kıral hanımlan gondo una bin
dirdi ve yatağa yatacakm ş g"bi 
hir odaya çekilmiş bul nan zev
cü zevcenin yanına gitti. 

!olmadığı muhakkak.. Ya kıraldan, 
ya dük Daandan, ya Forkalkiye
~en olacak. Belki de uşağı "Sen 
Jan ,, beni zannederek kendisine 
b r şey yapmıştır ... ,, 

Kıral madnm dö "Venlimiye,,ye 
karşı büyük bir irtibat gösteri
) ordu. Hatta onu aieni gözde
sinden çok yüksek tutuyor
du. Kadın "Şuazi ,de ikamet edi
yor u. Kıral onu sık sık ziyarete 
gid yordu. Madam dö ''Ventimi
ye,,nin gebeliği pek ağır ve teh
l'keli geçti. iyi zaman arındn 
''Versny,,a fevkalade bir debdebe 
ile gelirdi. Adeta hükfımdarlık 
tasliyor, ailesi erkanını bile tanı
mıyordu. Zevcınin amcası olan 
Paı is piskoposu kendısine fevka
lade bir çocuk takımı gönder
m 'şti; geri çevirdi. 

Kıralın üzerindeki nüfuzunu 
bild'ği ve ondan gururlandığı 

cihetle, hemş'resi zavallı madam 
dö " Mayyi ,, nin kıskançJığmı 

tahrik etmekle ha nce bir zevk 
duyardı. Bir gün gülerek hem
şiresi kadar sısı<a olmadığını ve 
ondan beyez o duğunu iddia 
ed nce kıral dnyanamıyarak : 
"Bah... girişmeyin'z, kaybedersi
niz f ,, aedi. 

Mad<\m dö • "Venti,qıiye,, kıral- 1 

dan hamile lrnldığı cihetle parlak 
bir ati bekliyordu. Filhakika is
tikbnlinin pek açık olması muhte
meldi. Fakat tabii yar olmadı. 

1781 senesi eylülünün dokuzunda 
nur topu gıbı bir çocuk doğurdu. 
Kıra! bu çocuktan fevkalade bir 
gurur hissetti. Ancak madam dö 
«Ventimıye» bir !ohusa hümma
sına yakalandı ve bir kaç saat 
zarfında öldil. 

i 1 yar er e 
Nasıl zengin oldulaır7 

K mblyo 

'" Krup,, ar : 1 -l lngiliz lirası Kr. 
" T.I. mukabili Dolar .. . 
" . 

Frank 
Liret 
Belga 
Drahmi 

Koca bir serveti mahveden adam 
M • 

... . . .. ... . . 

l<"rnnk 
Leva 
Florin 
Kuron 
Slllng 
Pezeta 
Marlı 

Zloti 
Pengö 

1 8 
4 ?o 

Krup çelik er itmek merakına düşerek, bu 
uğurda ailesinin bıraktığı oldukça mühim 

serveti tehlikeye koydu 

2o Ley Kuruş 

ı Tllrk lirası Dinar 
' Çen•oneç Kuruş 

Nukut 

' lsıerlln (tol{tllz) 
1 Dolar (Amerika) 

'il hnnk [Fransız 

' Liret [ltalya 
o Frank Belçika) 

'O Drahmi [Yunan l 
O Frank [lwlçrcl 
' Leva Bulı:ar 

ı Florin (1'"elemenk] 
20 Kuron (Çekoslovak 

ı Sllıng .A vııstnrya) 
ı Pezeta l lspanrnJ 
ı Rnyşmar~ (Almanya 
ı Zloti Lehistan 
ı Pengö Macarl3tan 
t1 f e\ Romanya] 

:lo Dinar Yugoslavya) 
ı Çevoncç Se\] et 

Altın 

Mecidiye 
Banknot 

Rorsa 
harici 

ı atıvıııeı 

lstlkraı dnhlll •vadeli.! 
Duyunu muvahade 
lkran·lyell demlryolu 
lsıanbul tr:ımvay şirketi ı 
ftıhtım Dok ve Antrepo 
lsranbul anonim su Sr. 

t ••sac scnccth ı 

bankası 

< smanh bankası 

4 ll,S·' 
2 71 25 

2~ i!5 

2f S'.!,~I! 
f"8 I 
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12 
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1085 

ıoaı 

th 
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5 o 
Slt 

SC lS 
M 
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3r-

5ı ıs 
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900 
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ıH ·s 
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T1caret ve zahire 
,."ıatlAr Ticaret bonaaı kAtıblwnwnWfi 

tarafıadıı.n vertlmlttlr 

Altı nesillik yetişmiı ve zen
ğin olmuş tüccar ve fabrikatör
lerdi. Demir ve kömfirce fev
kalade zenğin bir vadide, "Esen,, 
vadisinde, yaıarlardı. Çalışmaları 
ve itleri •ayesinde oldukça güzel 
bir aervet, 120,000 taler, birik
tirmişlerdi. Yedinci göbekte bir 
adam geldi ve butUn parayı 

mahvetti. Bundan başka bir çokta 
, borca girdi. Halbuki ailesini saman 

üzerinde bırakan bu adam yani 
F rederik Krup fena bir adaaı 
değildi. Anut ve çalışkandı. Hasta 
dütünciye kadar atelyesinde 
durmadan çalıştı. 

İşe yarayabilecek şeyler ya -
parak satardı. Fakat talii yoktu. 
Mliessesesini felaketten felakete 
sürükledi. 

Aslı aranırsa genç Frederik 
Krup valdesinden " Esen ,, ve 
civarında kendisine miras kalan 
otuz üç malikane ile her türlü 

''Vakmt,,ın 
bulmaca.s11 

DUnkü bulmacamızı hallede -
medinizse bugünkfi halledilmiş 
şekle bakarak yeni bulmacamı -
zın sımnı meydana çıkarabilirsi· 
niz. Bunun için aşağıdaki larife-

Okluuı 

Aaaml Aaıut 
K. r. K. P 

Buğday yi tatbik ederek üç beş dakika 
Yumuşak J4 16 ıs meıgul olmanız kafidir: 

Kwlca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 O 11 
Sert t5 I! 10 1 
Dönme 1 ~OTN~Ç~ sıA R ~AF 
- Zahireler - 2 N ~ K ö ı M ti R ı(i] liJ.~ı fl}. 

/,:~11 9 20 
4 1 Ç ö L [il İti E S M A Nlfil 

zevke kendini vererek tecrübe 
uğruna para sarfedecek vaziyette 
idı. Yirmi Uç yaşında olduğu 
halde dört bin nüfusu olan " E
sen,, in en zenginlerjnden biri 

.idi. Erimiş çelik imali hakkında
ki emeli gayet mantıkı gözükfi
yordu. 

Filhakika eğer izabe ile iyi 
bir çelik imal edilebilir se o sı
rada İngiltereden mal gelmedi
ğinden - çünkü Bonapart adanın 

ablukasını ilan etmişti - pek çok 
para kazanması mümkündü. Şu
rasını da söyliyclim ki o asırlar

da kıt'a üzerinde hiç kimse çe
lik imali için iyi bir usul bilmi
yordu. 

Daha 1740 da Benjamen Hun
tsman isminde bır İngiliz sautçı 

tabii çeliği erimiş çelik haline 
sokmak çaresini bulmu~tu. Bu 
suretle içindeki karbonu azaltı-

yor ve daha ince ve mukavim 
bir maden elde ediyordu. "Şif
yilt,, te "H:.ıntsman,, usulü üzerine 

çalışılıyordu. Büyük bir senayi 
başlamış ve mahsulatı cihanın 

her tarafına sevkedilmeğe baş
lanmıştı. 

Fakat lngilizler imal sırrını 
okadar güzel saklıya bitmişlerdi 

ki Napoleon muharebeleri esna
sında dünyada hiç kimse «Hunts• 

man,, markasına muadıl kıymette 
bir çelik imaline muvaffak ola-

mıyordu. lsviçrede, F ransada, 
F elemenkte erimiş çelik imaıi 

Takdim edilmemiş olan birçok 
madamlar o gece h zır bulundıt
lar. Kıral Ventimiyeye göml w • _ 

ni vermek lütfüııde bulundu ~u 
pek büyük bir liitüf imiş. On 
heşinci Lui gömleği sıkılmadan 
ve kıskançlık göstermeden verdi. 
Ertesi günü kıralın zevcii ıevce
yi yalnız bırakarak u Müet e 

Vefatı Kıralı son derece müte
css r ederek · ğ attı. Kıratın ya
nında, pezevenklik ve aleme 
karşı " paravan ,, lık etmek için 
kalmış olan madam " Mayyi ,, de 
rakibine acıyarak göz yaşlarını 
kıralınk i ere karıştırdı. 
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için birçok teşebbfişler yapılı -
y rdu. Tıpkı yüz sene mukad
dem ilmi simya ile uğraşanların 

,, 
avdet ettiği s15ylendi. Fakat di -
ğerlerinin idd"asınca "Ventimiye,, 
kırala yerini bırak1t1ış ve kend si 
uMüet,, e gitmiştir. 

Madam dö " Ventimiye ,, nin 
doğurduğu güzel piçe gelince 
kont dö " Lük ,, ismini aldı. 
Kırala tıpkı benziyordu; Kıral da 
onu son erece severdi. Sarayda, 
bu hadisen n teyidi için kendi
si e "Yarım Lui ,, lakabını vcr
m' lerdi. 

O günden itibaren Madam dö 
"Ventimiye,. kıralın 'azımı yayrı 
mllfariki o'du. Okadar mah"rane ( B tmerli ) 
hareket etti ki rakibi ve hem ------.....:.. ____ _ 

firesi olan Ma~am Mayyi bıle 
onu kabul etti. iki hemşire bi
nbirindcn ayrılmıyorlardı. Feli
site ablasını idare ediyordu. 
MlHeşebbis, ve hasis tabiatlı 
olan genç kadın kıra ı eli a tına 
acmışh. 1740 senesinin birinci 
gUnü kıral adeti hilafına ola ak 
· Filistıye,, ye hediye ve di. 
Boyfece küçük "Şuazöl,, şatosu 
ou kadının malı oldu. 

T ra. bıçakları
nın ı 14 adet 

tastiknamesi 
Traı old.,tunu;r Cı11mt bıçaQı 
114 rr1.1avcn~<1cıı ıcc-çırılmııcn -
bu \Clx-p:lcn bD•Qn bıçaklar ılc 
muıı~rıh ı :arn ''8' olmUıan 
cmın ,,Lt ı rt.lıtJ'I.. 

lstanbul 2 ikinci icra memur
luğundan: Bir deynin temini is
tifası zımmında mahcuz ve 
furuhtu mukarrer bir adet 
(eseks) markalı kapalı otomobil 
Taksimde taksi mahallinde 

4-1-930 tar hine mlisadif cuma
ertesi ~ nnn saat 1 o dan 12 ye 
kadar bıırulizayede satılacağın

dan mahalli mezkiirda hazır 
bulunacak memuruna müracaat-
ları iliin olunur. 

Kayseri vilayet encü
meninden: 

Giçikaoda kaim muhterik si
nema binasının mülkiyeti kapalı 
zarf usulile müzayedeye konmuı 
ve 8/1/930 çarşamba günü saat 
16 da ihalesinin icrası mukarrer 
bulunmuş olduğundan taliplerin 
bedeli muhammene olan 15000 
liranın yüzde yedi buçuğu nis
betindeki teminat akçelerile bir
likte teklif zarflarını mezkur sa
ate kadar makbuz mukabilinde 
encümeni vilayet knlemıne ver
meleri ilan olunur. 

' Garson 

7 A R liJ S A A T ı~ R !ili N 
8 R!i]lj]M~P~AT AK 

--ı 

9 R ili! P A Z A R T E S i 
10 Ali) AN!jJ Ş~-A Si (i; 
11 F AS lj] B A N K i i:!.i1ı 

1 
2 
'3 
4 

1 

5 1 

6~ 

DllnlcO balmacamızırı 

halledUm!t ,eki 

7 1 [jJ ~ 

8 [il liJ 

9 il ' U_ :@1 10 [i [j] il 
11_JJ~·=--~I ~· ~·~~m~~ 

BurünltU bulmacamızıa 

hal'.edlleck yenı teldi 

Soldan sağa ve yukardan ataAı 
- Zehir (3), terbiyeli (5) 

2 - Hane (2), pekmezle kanıan mad-
de (5) 

3 - Tahkir (7) 
4 - Kemer (3), yapışkan bir hayvan(4) 
5 - T emlz (3), en büyük milice (3) 
6 - Esaret değil (9) 

albn imali için çalıştıkları gibi 
uğraşıyorlardı. Almanyada iyi biı 

çelik istihsal edene büyük mü
kafatlar vaadedıliyordu. 

"Meslekten yetişme,, kaşifler 

sanki bir mes'ele hallediyormuş 

gibi memleketi dolaşarak imti
yazlarını satmağa muvaffak olu-

yorlardı. 1814 ilk baharında eski 
"Essen,, havzasında bir demir
hane ve bir dökmehane inşa 
ettirmiş olan F rederik Krup 
böyle kaşiflerden birisinin kur
banı olarak bütün servetini 
kaybetti. 

(bitmedi) 

Uirn~et ~nim! encümenin~"": 
İlk mektepler için nümuneleri 

veçhile yedi yüz sıra ve yüz elli 
yazı tahtasının imali 19 - 1 - 93J 
pazar günü saat on bire kadar 
kapalı zarf usulıle münakasaya 
konulmuştur, talıplcrin encümeni 
Vilfiyete müracaat1an. 

~ilôy~r ôHinıi en~ü , enin~rn: 1 i41 senesi ilk ayla ını:l Ma
dam dö Mayyi gcbel'ğin ilk san
cılarını duydu. Müsanıahakar 
zevç hissiyatını saklamıyordu 
Rastgeldiğirıc bu hadise hakkın 
da utanmadan diyordu kh "Val
lahi şu çocuğu km peyda tti 
'bilmiyorum. Her halde benden ı ı 

Bulaşıkçı kndın ve kızlara 
ihtiyaç vardır. Serian Galatada 
'CENYO lokantası müdüriyetine 
müracaat etmeleri. 

1 - Pıalilc (3), bir fransız c~lence 
şehri (3), ıcffaf madde (S) 

8 Bır hayvan (4), yapmak (4) 
9 - lltif at (8) 

10 - Renk (/), çıkarmak (~) 
11 - Vücut lekesi Q), biz (2), ap (2) 

Bedeli keşfi bin dört yüz se
kiz lira on kuruştan ibaret İs
tanbul sekizinci mektep tamiratı 
19 - 1 - 930 pazar günü saat on 
bire kadar aleni münakasaya 
konulmuştur, taliplerin encümeni 
viıayete müracaatları. 
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' - Musabakanın bırıno devresi -

Bu güıel resimlerı saklayınız! 
Siz' sinemalara bağlıyan o ılık bakışlardır. 
Bunu düşünerek gazetemiz yeni bir müsabaka açıyor. 

Bu mnsabaka iki kısımdır. Bir müddet bu sütunda güzel gözlü 
artistlerin tam resimlerini göreceksiniz. 

Bu sayıları saklarsanız hem güzel bir kolleksiyon kazanmış, 
hem de müsabakanın ikinci devresi için hazırJanmış olursunuz. 

ikinci devrede burada bu dilberlerin yalnız a-özJerini göre -
ceksiniz. O zaman size soracağız: 

- Bu bakııları tanıyabilır misiniz ? 
Siz, o gözleri tamya bitmek için bu ıiitunda çikan dilber 

resimlerini sakJamağa başlamalısınız! 
Ancak bu sayededir ki müsabakanın ikinci devresinde mu

vaffak o abiJirsiniz. Kur'aya dahil olup milkifat kazanabilmek 
ıçin bütün o güzel gözleri tanımak Iazıın olacaktır ... 

Memleket haberleri 1 

ir kadın hey
kel doğurdu 1 
Adanada fakir bir Türk ka

d m memleket hastanesine mü
racaat etmiş, ham'le olalı 21 ay 
geçtiğini fakat bir türlü doğura-
madığını söylemiştir. Doktorlar 
muayene netıct si bir iki gün 
beklemeğe karar vermişler ve 
bu ara ık bir gece kadının kar
nından bir bacak fırJamıştır. 
Net cede karından alman ço u
ğun bir heykel gibi kaskatı ol
duğu görülmüştur. Başının üze-
rinde iki parça kemik vardır. 
Bunlar kanada benzemektedır. 
Bu garip h Jkat nümunesini dok
torlar bir şışeye alarak müzeye 
koymuş ardır. 

Mers ·n hattında feci 
b r kaza 

5erezde 
Sahte evrak, nakdıye 

bulundu 
Selanikten gelen haberlere 

göre Serez de sahte birer lıra
Jık Türk evrakı nakdiyesile be
şer drahmıJik Yunan evrakı 
oakdiyesi meydana çıkarılmıştır. 

Bu sahte paraları çıkaran 
ecnebilerden ve Yunanlılardan 
mürekkep bir kalpazan kumpan
yası olup bilhassa Makedonya 
ile Garbi l rakyada icrayı faa
Jiyet ediyor. 

Hal fır ka~ı kongrelen 
Halk fırkası kaza kongreleri

nin çoğu bıtmiştir. Yarın akşam 
Beyoğlu, cuma günil Adalar ve 
Kartal, gelecek gazara da Şile 
kaza kongreleri yapılacaktır. 

Bundan sonra mfifettiş Hakkı 
Şinasi Paşa Trayaye giderek 
aradaki vilayet kongrelerini kü
şak edecek, mü~eakiben şehri
mize dönerek latantiul YiJayet 
kongresini açacaktır. 

Bir kaç gün evvel Adanadan 
Mersine giden katar Yenice ile 
Tarsus arasında Çamalan şosuı 
üzerınde bir otomobile çarpmış 
ve bu müsademe neticesınde 
şoför Cuma ı ile yolculardan 
Ahmet oğlu İsmail ve annesi 
Sakine p3rçalanarak ölmüşler 
şoför muavini Sabri Sa'ih ve , .. ___ _._mll'!" ______ li 

\ erke:ı ı.ct-ııı ııı C...ıı ııı "-opr ı batında 
Sıtkı ağalar da ağır surette ya- eyo~lu l tJl Şube acenıeııı Mahmu 
ralanmışlardır. dıye Han atında .ııınbu l74r 

Oıenlerin aileleri hadise ma· 
ha linde feryadü figana başla
mış ar, ve müess f b.r hadısenin 
çıkmasına pek az 1'a~mışbr. 
yetışen jandaı ma kuvvetı buna 
manı olmuştur. Tahkıkat devam 
etmektedır. 

Muallımler ve Barem 
lzmirde maarif idaresi mual

limlere Barem kanununun tatbik 
edi ip cdılmiyeceğı bi inmediğı 
için bütçeyı hazır ıyamamış ve 
muaUimlerin kaçıncı dereceden 
memur olacaklan sorulmu tur. 

Ha bamna elen eser er 

d\ 

KARADENİZ vapuru 30 
Kanunevve 1-'azartesı 12 dt
Galata rıhtımından hareketi!" 
lnebolu Samsun Gıresun 

Trabzon Rıze. Hopaya gıdt" 

cek ve dônüştt- 1-'azf'ı ıskelt-s f' 

~ıze Sürmene, Trabzol}, Görl"-
e, Giresun Ordu Ünye 
amsun ınebolu. Longu da a 

ıı{rrıyarak S!'e ecektır 

ty ' L. o 
( M ER S 1 N ) vapuru 31 Ka 

f zmirdeki hadise 
hakkında Sadrettin 

Bey diyor ki: 
• Mesele mahkemeve inti
kal etti B. M. Meclisinde 

he~ap vereeeğim. ,. 
lzmirdeki piyanko meseleaJn

de ismi geçen Kars meb'su 
Sadrettin Bey gazetemize ıu 
telgrafı göndermittir : 

Ankara, 28 Tayyare 
cemiyeti lzmir merkezinde sui 
istimal vuku bulduğuna ve be-
~im de dahil olduğumu nqril 
ılan eden gazeteleri hastalığıma 
bınaen geç okudum. Böyle bir 
hadiseden maJCimabm yoktur; 
ileri sürillen işte tamamen pi
yanko mOdftrlOğOnon mevzuatı 
dahilinde hareket edilmiştir. 
Beyiyeden tebligat ve usule 
muvafık makbuz nıukabili aldı
ğım muayyen para oefi zatimize 
sarfedilm ş o'sa bile bir haktır. 
Halbukı ma 18 ..:ıı iıtifı bili vasıta 
ve bılvasıta cemiyetin menfa
atına ve mevki ve vaziyetinin 
icap ettirdiği tasadnfl ahval ve 
umura tesviye idi ve bu esasa
tın muhafazasında bir an dahi 
tereddüt edilmemiş ve canlı ıa
hitleri lzmi de ve onuncu mınta-

:ka mülhakatında bulunan ba 
sarfiyatın hesabatı aaerciine ve 
diğer makamatı iliyeye takdım 
olunmuştur şu veya ouna hesap 
iraesine mecbur değilim. 

Zaten mesele cfinıhuriyetimizin 
adil mahkemelerine intikal etti
ğinden bu tarikle BüyOk millet 
meclisimizde cereyan edecek 
müzakerelerde yüksek miJl<"timin 
huı.urunda madde ilim m ve 
zaman tasrih le~. abını b r~r bi
rer vermeğe müsaraat edeceğim. 

kilo Marka 
1 Sandık 81 RE Suni çiçek 
6 " 850 NG U.tik boru 
1 " 233 El ile müteharrik makine 

15 Adet 190 Demmir kör k 
1 Sandık 130 B Yün mensücat 
1 Bağ 45 RBB Parlak deve derisi 

15 Torba 126 Pamuk şerit 
66 Balya Kıımen yanık kösele 
1 S&..ndık 92 KE ipek yünlü mensucat 

10 " DP Mektup zarfı 
l " Demir makine , kaamı 
3 " 400 LD Ağaç kundura kalıbı 
1 " 105. BC Sulfat desut 
2 " 329 A TF YiinlO pamuklu mensücat 
5 Adet 210 Otomobil dış lastiği 
1 Sandık 38 TRANS Demir kalem takacağı 
1 " 30 BNY Demir kıht 
1 " 14 NC Pirinç mamulib 
1 " 165 JCC Pamuk mensücat 
1 Balya 277 BTF Elvan pamuk ipliii 
1 Sandık 200 SMP Kasaraız " 

18 Adet 1160 A Teh demir hçı 
20 " 1120 Tehi ağaç hçı hurda 
14 .. 84 « « « « 
1 Bağ 48 Karyola demiri 
5 Balya 1125 Tehi çuval 
3 Sandık • Pastacı edevab mü tamcl 
1 Adet Yağ makinesi « 
1 « Demir iatim vah « 
5 Balya 258 Ham pamuk transit 

1 S Çuval Toz ıekcr 
10 « Soda 

BafAda muharrer 32 kalem qya 2-1-930 tarihinden itibaren 
lstanbul ithalat gümriiitı aatıt anbannda bilmilzayede ubJacağı 
ilin olunur. 

Samsun Sahil Demiryolları 
Türk Anon'm Şirketinden 

Samıun Sahil demiryollan Türk Anonim Şirketi h'ssedaran 
hey'eti umumiyeai Maliye vekiletinin talebi veçhıle tirketin vazıyeti 
atıyeai hakkında ittihazı karar etmek üue 20 kanunuaani 1930 
tarihine müaadif pazartesi gilnü aaat JO da lstanbu da Bahçtka
pıda Birind V akıl HamDda fİrketİD merkezi idareai olan 27 ve 
28 numaralı odalarda fevkalide içtima edecektir. 

Radyo 
Bugünkü ı rograu1 

( latan bul ayartıe) 
lstanbul: ı2'>u m '> K • 

Bir hiueye malak biaedar arın dahi müzakereye iıtırak sa'ahi
yetleri oJdui?undan hissedarların hamil bulundukları hisse s .... nel e
rini yevmi içtimaa tekaddilm eden on gün zarfında .lstanbuıda ve 
Samaunda firketın muhasebesine tevdi ederek dühul varakası ma
kamına kaim olmak Ozere alacakları makbuz ilmühaberıni hanı en 
yevm ve Yaktı muayyende şirketın merkezi ıdares nde hazır bu un
malan rica olunur. 

17.~m 18.30 Saı heyctı Boru haber-
leri 

18.30 - 20.30 Cazband • orkestra 
20.30 - 22.30 Saz heyeti, Anado

Belgratı 
18.05 
20. 
23.35 

lu ajansı haberleri. 
429 m. 2.5 kv. 
Tzigan orkestrası 
Konser. 
Dans havalan (Pa· 
Jas otelinden) 

Buda'Pt"~te: 551 m 2i K~ 
18.15 Şehir orkestrası ko 

21 
nseri 
Eski operet parça
ları or keatra kon-
serı 

Rumamei müzakere 
1 - Şirketin ftliyeti atiyesinin tayın·ne dair karar itt haz 

etmek. 

Devlet demir yolları H. paşa 
mağazasından: 

Mağazamızda mevcut muhtelif elektr k telleri, ampul, 
izolatör, manyato ve dinamo g bi muhte ıf miktarda 41 elektr k 
maJzemesi aleni müzayede ile 2. 1. 93 tarıhine mbs dıf perşembe 
gfinil saat 14 de Haydaıpatada sahlaca ı i föı o unur Gerek d na
mo!ar gerekse ampuller 1 1 O vo tluktur. 

Büyük oyuncak me~h ı ı 

14 No 

lVluh t 
Bu güzel aylık mecmuanın 

nunevvel Salı 17 de Sirkecı 
rıhtımından hareketle Gelibolu 
Çanakkale, Küçükkuyu, Edre 

Program nihayetinde uigan 
orkeıtrası (Cafe Emke, den). 

ve Noel ağaCJ içın e zem levazımat 
8eyoğlunda latikJAI caddesmde Opera s nması y.mmda 

F juyama •Na amura 
Japon Ticarethanes nde 

onbeşinci sayısı temiz bir t~bı. 
dolgun münderıcat, güzel resım-
lerle çıktı. Ahmet Cavat Bey~n 
köylüye biraz refah, müderrıs 
Vehbi Beyin Toros dağ arında, 
Selim Sırrı Beym kurunu vusta
da spor hayalı Refık Ahmet 
Beyin s hnenin iç yüzü, Mebrure 
Hurş t Hımımın Mozarın hayatı 
Kemalettin Şükrü Beyin atin 
edcbıyatı isimli makaleleri, Reşat 
Nurı Beyın madalyanın ters ta
rafı, l\ııcbr ure Hurşıt Hanımın 
güneşe aşık olan yarasa, Kema-
lettin Şukrü Beyin s pahı Ahmet 
is'mlı hikayeleri, lngıhzceden ve 
Macarcadan tercüme hikaye er, 
teni: t, sıhhat, güzel ik, ktısat, 
kadın ve moda sütun arı, şiırler 
bu nayır.ın alaka ile t>kunacak 
nıuhtevi alı ara ... mdadır. Tavsiye 
cGer z:. 

mit Burhaniye, Ayva 1ığa gide 
cek ve dönüşte mezkfü iskele 
ferle birlikte Altunoluğa uğrı 
acaktır. 

Gelibolu ıçın yalnı7. yolcu 
U •. k tınmaz. n mı , v 

t----~-m .. I l\.ıt ull!\ 1 ( g lıo (' \'(' dukkaıı 
Beş ktaşta akaretlerde 41 nu· 

marah hane ile ( 1 - 3 ) ~O' 29' 
32 numaralı di'kkAn!ar bılm~za-

de ıcar edi eceğ nden şehrıha
~: 17icci salı gününden ~tib~ı ~n 
aleni milzayedeye Kvazedılmı~t~r. 
T 1• olanların anunsanının 
aıp .. 

D ventrv 1554 m. 25 kv. 
22.45 Erganun ( Canter

2305 
bury katedralinden) 
Askeri bando kon-
eri 

(il vı~-B t>5 av 253 m. 5 kv. 
20.45 fki piyano kons~ri 
21. J 5 Şarkı Rudolf Ban-

22.10 
23.35 

MilAno 
17.30 
21.30 

dler tarafından 
(Bass) 
Konser 

. Dans havalan (Ber
Jinden) 

500 °'· ıo kv. 
Radyo orkestrası 
Konser 8ınci Çarşamba günü saat on uçe 

k d maha ti mezkurde ~4 nu-a ar k _ 
marada mütevellı kkayma a~ ıgı
na ve yevmi mez iirun salsa on 

Morav!jka-O ... travıı:2"1 m ıo kw 
17 Konser (Bımodan) 

.. den on beşine kadıtr tan-
ilçun . . d 'd 
bu Evkaf müdünyetm e ı ~re 

.. ne müracanc etmelerı. 
encumenı 

20 Fransız havalan 
( Bımodan) 
Dans havaları (Bra-, 22 

Zengin kotiyonlar - Gii7e1 m·· t hed ye 'k'er 

Edırue kız uıuaU m uıt-kwlıı sat 11 • 1 l 

Mektebımiz ta ebesi için nümun{'Sİ veç e 
yerıi kumuş ile 700 metre saten 10 - 12 - 9 n 

yirmi gün müddtle eleni münakasaya konu mu tur. Ta 
mune ve şartnameyi görmek üzere her gün me tep 
müracaat arı ve ihale günü o an 30 - 12 - 9~ P z rlt::s 
15 te mektepte müteşekkıl ko İs) onda l a r 
olunur. 

an 

Pr11~ 
19.05 
22 

Roma 
18. 
22.02 

tıs avadan) saat 23 
ten sonra Cafe 
Lloyd o kestra~ı 
( Prağdan) 

486 m. S kv. 
Şarkı ve korser 
Gramafon 

441 m. 3 kY. 
Konser 
Vaper gecesi 

ZA YI - P der m rı u a 
efendıden muh ısas maaşıma 

aıt Hayd rpaşa 26468 numaralı 
cüzdanımı za eyledim. Bu an fs
tanbu muba ısat ı zat ye mu
muhas becı ğı Haydarpaşa ma
sasına getr es .an o un r. 

Kadıköy Usmanağa mahal esi 
Kuşd li kuyu sokak No : 20 

Neyır 



• 

Abunc şartları 
ftırlrıyede ~ 

Gazetemizde çıkan yazı ve resim· 
leain bütün h11klan mahfuzdur 

, = SAYISI HER YERDE 5 KURUŞ = Türk mekteplerile faydalı eaerlerin 
illnlannda yüzde 20 tenzilat vardır 

l 14ln şartları 
Satın Kuruş 

6-8 inci sayıfa l 25(J Gueteye el'.lnderllr"cek melrtuplanu tizertne Kor~ Koru~ 

ı Aylığı 150 000 idare içinse ı idare vazıya aitse [ yuı ) 
lşareıı kono lmalıdır 

i • 400 800 

Bliyük veya bir kaç dara tçln verilen llAn•a-ıa 

hıısosl mahiyetteki llAnlann ucretl 
5 • • 25, 
4 • • 4o 
2 • • 100 
1 .. .. 200 

Rasılmıyaıı melrrupları o iadesinden. kıymeti 
mulcadderestı mektzplara kouolmos paralann 
kaypolmasındın H f lAnlarıu miınderecatıodan 

ld .. re mesul deWdlr 
1-8inci sayıfada 10 
resmi ilanlar 

idare ile lı:ararlaştınlır 

Gazetemize hosusl ilin kabul eden yer 
H. S. li llAnat acentesi 

750 1450 
1400 2700 

ISJ ANBUL, Babıali, Ankara caddeıınde c V AKIT YURDU > 

!:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~:::::::~.T~el~l9~70~1;DA~R:E~~:L:E;R~l.~ı~9i~l~Y~A;Zl~t;SL;E~R~l-•~te~lı~ra~f~. V~A~~~IT.;_;.p~os.ta•K•~-· •.s...;;;;;;;....iiil-.. .. _. ... _.~ ... _. ... _._._.~~~~~~ •a Ko~ıtöy istele üzerin~eti a 
Büyük aile dans salonu 

Yılbaşı gecesi için salonumuzun üzerinde bu
lunan büyük avize altına tabiatın yarattığı ve 

bakmakla. doxuı- (Yeşil çaı ) fevkalade 
m ak bılmıyen n muhteşem 
olmak üzere renga•enk elektiriklerle tenvir edil
miş olup, o büyük çam etrafında sabaha kadar 
dansa devam edilecek ve müzikten mada on 
iki kişiden mürekkep alaturka ince saz takımının 
dahi bunu daha parlak bir surette devam etti
r~cektir. Bu arada varyete numaraları ve sair 
eglenceler ... 

Caz 1
1

arzanda viy~10- l\1ısırli-
nıst 

yan Ef. ga~p musikisinin bir dehasını yarata
"' cak dıger taraftan 12 kişilik ince saz 
takımı şark musikisinin ruhunu terennüm edecek 
ve Tar- }-} Ü~ e V I ll Bey tarafından çalınan 

zan kafkas havalan umum 
müşterilerimiz! memnun edecc!ktir. 

Rağbeti fevkaladeye binaen muhterem müş
tenlerimizin masalarını şimdiden angaje etmele
rini tavsiye ederiz. 

D fil ~H~lfi~B SHIODUnıUZU ziyoreti bUSİJH ~~eriz a 
Devlet demiryollan ve liman
ları umumi idaresinden: 
Haı eket ve mfinakalat dairesinin Haydarpaşada bu'unan hasılat 

kısmına bilimtihan üç memur alınacaktır. 
imtihanda muvaffak olanlar derecelerine göre seksen liraya 

UNDERVUD 

El IOIEUR DAltTftG IORSU 

UNDERWOOD 
Dunyann. tn meşhur 
ve en mükemmel Ame
r1kan yazı maki nası. 
Bu gOn hail lstlmalde olar 
UNOEAwooo mak!neleruıln 

adedi 5.000.000 a yakındır. 

1'4rktye Om-.ml At'ıtnt.tlığ1 : 
IUatçılık ve ~hıtballeıhk A. Ş. ( r.abık 
f"rate111 Halm) : ~l•fflrı: '"''!'U)lu l'Z 0 t 

ZJIROKOST fi 
RAKI VE MASTİKASINI 

Her yerde arayınız 
kadar maaş verileceklir. Taliplerden Ankaradakilerin nufuı tezkeres • 
askeri vesikası, hüsnü hal mazbatası ve aair veaaikle istasyon ote
lind~ Zat işleri müdürlüğüne ve J:Iaydarpa!adakilerin de ayni 
vesaıkle Haydarpaşa işletme Müfettişliğine nihayet (15-1-930) 
tarihine kadar mllracaaları. rm • 11 
~~-;:,K-APPE~L-!1C:-!1~C:-!1C:-!1~ 1 Tokatlıyan otetelınde i 
to) tamamle tekemmül etmı ~ fi Geçiriniz = 
M YAzı HAnıNAsı ~ m ~· 

1: J !11ttı;1il!1~''' 

1 
Doktor M. Lutfi 

Dahili •• intani haıt•larını Cuma •• Pasu
dan mada her giln llrlden ıonra Dl•anyolu 
ŞelrPrcl Sokak N. 7 de kabul etmektedir. 

8utılı~ e~yo 
f mnıyet s~n~IUı ınil~üriYBlin~en: 

Sandıkta mt•vcut ikamete elve
rişli bir adet kulübe ile demir 
ve saç ve doğrama bölmeler ve 
camlar ve sair ufak tefek bazı 

eşya kanunuevelin 30 ncu pazar
tesi günü bilmüzayede satılaca
ğından isti yenlerin Sandık idare
sine ve görmek için her gün 
Jevazım memurluğuna gelmeleri. 

De~l~t ~ l nııa)6liorı Ve llnıonıarı 
umumi i~oresin~en: 

470 meşe ve 200çnm travers ka-
palı zarfla münakasaya konmuş
tur. Münakasa 15 ikınci kanun 
930 çarşamba günü saat 15,30da 
Ankarada devlet demir yolları 
idaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edecekle
rin teklif mektuplarım ve mu
vakkat teminatlarını ayni günde 
saat 15 e kadar umumi Müdür
lük kalemine vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamele
nni iki lira mukabilinde Ankara
da, Malzeme dairesinden, IStan
bulda Haydarpaşa mağazasından 
tedarik edebılirler. 

~ Fr-ansız hükümetinin dahı takdir ve tercih W il REVEYYON!'' E§ 
~ ettiği ~akina KAPPELdir Hafif, metin ve zarit t'~ B 8 8 8 t}a 

~ Her cihe~i teahlıüt olunur, ve taksitle •ablır. ~ rd R ll m, 
Turkiye yeaine Umumi acentesi 1 • eveyyon ~ 

Y. Şiaorkyan . lılanbuL Sadakiye . han 31-33. Tel. S 2256 B 13, 

~==--==c:~~~c:--~c: ... ~~~c---==CP-~t!lc~~==~~~ lm111111t1miii~~~~zi~~~~lr~emammaB 
~c~~~.ı oe Dışçı mekteplerı mu- Yüksek orman mektebi rektör-

durlugunden: lüğünden: 
S. Tı~ ~aF.kUltesi diş ta~abeti şubesinde münhal bulunan ameliyatı A 1 e n ,. e 1 b 'ı s e v e ay ak k a b 1 
ınnıye .mrazı esnan ale Protez d ı · ll' · l'· · · t " "' . ers en mua ım muavın ıgı ım ı -

hanı 1'.:HO ~enesi Marhnın (dokuzu ) .. .. . d"l k • . . . ncu pazar gunu ıcra e ı ece- •• 
~ınde~ ımtıhana ıştirak edeceklerin ıeraiti görmek üzere mektep mu na as as 1 
ıddreııne müracaatları ilin olunur. · 

..... "" ",... , ·,. 

Büyük Tayyare piyankosu 
Yedinci tertip 6 ıncı keşide . 

11 Kanunusani 1930 

BCYf1K IKHAlllYE 200,000 LIRAlllR 
t\yrı c·a 50.üO 40,oo 3 ı.nuu 20,01 ,O 15,00U 

10,000 liral ı k ıkra ıı ı yeler ve 100,000 
1 ralık 

_l~ ·vka[ ·un1um müdürlüğünden: 
Danllflınurı Tıp iakultc\i ıçtn lüzumu olan Rontken He rudyüm ciha /.ı 

ayrı ııyrı oııuk ıleni munaka.-aya vazcdl l ml :;-cır. KA Saninin sekizinci 
ı;ar~amba ııımı ıut on dörtlt" ıhalesi icra edıleceğinden ca!Jp olanların 

~erahi anlamak llure her J!Ml levazım idaresine ve ıhale günü de idare 
encı.imt:nlnt ıııürucaatları. 

Mektebimiz talebesi için yaptırılacak olan 32 takım elbise ile 32 
çift ayakkabı aleni münakasaya konmuştur. Taliplerin şeraiti öğ 
renmek üzere her gün münakasaya iştirak için de yevmi ihale bu-
lunan 22 - Ki. S - 930 Ç&l'f&mba gtinü saat 14 te defterdarlık 
binasında ınüeıaesatı ziraiye mllbayaat komisyonuna gelmeleri. 

Münakasa tehiri 
Gümrükler Umum müdürlüğünden: 

1 - Muhafaza memurlan için yaptınlacc.k kaputlann münaka
sa S(ilnü 30-K. evvel-929 olarak ilin edilmişti. 

2 - Münakasa 6-K. aani-930 tarihine müsadif pazartesi günü
ne tehir olunmuıtur. 

3 - Taliplerin 6-K. sani-930 günü saat 14 te lstanbul başmü-
dürlüğtinde müteıekkil gümrükler umum müdürlüğü satın alma 
komisyonuna müracaatJan • 

Baküs Fabrikası 
Rakısı içen her müşterisine bu 

sene bir takvim hediye edecektir. 

1 Takvim almak için Baküa içiyorum diy~cek kimseye tesadüf 
etmiyeceğini zanneder. 

.. D"EA[ 
KONSER VALA R 1D1 R' 

8utılı~ ~~lörif er ~uzunı 
lmniyet 8on~ı~ı ml~iriyetin~en: 

Sandıkta mevcut ve aksamı 
tamam bir adet kalörifer kazanı 
kanunuevvelin 30 ncu pazartesi 
günü bilmüz.ayede satılacağından 
istiyen eı in sandık idaresine ve 
görmek için her giln Levazım 
memurluğuna gelmeleri. 

Tahlisiye umum mü
dürlüğünden: 

Anadolu Tahlisiye mıntakası
nın 80 lira ücretli Tababeti 
münhaldir. Tabibin ikameti için 
Anadolu Fenerinde bir hane tah
sis edilmiştir. 

Talip olanların 2 kanunusani 
930 tarihine kadar vesaiki li
zımeyi müstesbiben Galata nh
hmında Maritim hanındaki mer
kezi idareye müracaatları ilin 
olunur. 

~Mu'ıu müaw: Retih .flhmet 


