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Hüsey· ah mi 
Beyin 

Y anııld nÜ~İıamızda karilerimize 16 sayıfalık ilave ile yıllık bir 
takvim hediye e4iyoruz. G~e~eınj~ alınız ve ilAveJ!!İZİ ist~ niz. 

Bugün'"itihoi,l;"k;)T";iibm.;1 ( ~u•u·~ h7-r1
•" ) Güzel 

tan panfalon giymiye razı olamaz- ( Muhı S. 
sak yann memleketimizde ütü tu- l Bazı ı~er hak nda ıZilıat g~zler 
tar kumae fabrikaları yapama.,µ. vermek için nkaraya 

Ya bugünkü zevkimizden ~ed~- uıımı.ı.e!': ........ ...,_ •CAZfp 
hk yapacağız; yahut yarınki varlığı- rimiz Şehremini Malaittia s. · ı&•IS 

f d d ~ Ankaraya Iİ_. fsere Dahiliye a 
mızı e a e eceaaZ. Yeklletiaden .. iDİi .. al- , 

q, ................... ..,.._,,.... llllfbr. Bugthı • •ahtemel- lARI 
clir. MabittiD it Aakaracla •• 
t•koa, koprll berem İf(eri 

' 

Limanımızda 
asri vasıtalar 

lstanbul Umam, rakiplerine 

tıalebe r•~e . 

etrafmcla -+'Jete izahat Yere

ceti tahmlB 01:!1dachr. -MllMIM· 

M. Mccllıinde 
Anbra,!O(A.A)-Blylk MWet 

rAecliai Rafet B.iaa etinde top- d devreal-
Janm'I Ye Kemal 8.in intihap ......... 
mubtuım tudii-ebmftir. Ma-
tealaben Brlbell, _telıraf kon- Bu gllıel 
ırai tatafmclaa itllau edilmit 
olan mubrrerataa t..dlki, Bil- rea im 1 e rl 
yak Millet Mecliai ım batçe-
aüıde mllD•kele idUI IMkkmcla- Brlglte Belna 
ki kam 11,U.... fit hadudtler - v ... 6 m ....,_.. 14:..,, .. 
Ye •hhet lllll1llD .adllrltlilnb 1--..---..----- --- -----

::. b'!. ~ Süslü Hanımlara bir teklif 
.,. kabul eclihf!Ji€. lapirto ... 
•tfl'UDab WU..n hak

~~~~~~ .......... latanbal liman firketlnin AY. 
rupaya llparif etmft of6fi~ .... ıiiii u.an ..... 
liatem Teuitten bir lmau clllD talan ela bir aya beler 6maaa 
fe)ırimize gelmiftir. plecektir. 

Bunlar liman au teclariki n
lltalarile 2 tane " Letyer. den, 
ibarettir. Su vuataJannm ikiai 
80 diterJeri 35 şer tonluk olup 
motorlu ye çeliktirler. Bunlann 
Yapurclan çıkB11lma)arına dibı 
ekpm geç vakte kadar çallfll• 
IDlf olup ancak iki pde bu 
kabil olacaktır. Ba vuaitle urt 
teçlıizabm ikmal etmif olan li
m•nımn cliğer rakip limaDJarda 
balmmuyu au veaiti ile bayllk 
bir mem ihraz edecktir. Çlba
ldi bmaclan sonra trenaiat olarek 

Otla Muhtelit hakeaa mahkemeleri amaml ajaalılm& almacak 
lrltip •• clakttloıreflarm lmtilMal'" ,...,.......,. Katiplik imtilt•11111.1 
20 bdar ftelc, daktilo lmtilaen.. da 15 laa•• p.iltiı'• lmtihn 
kltıtJan tetkik olaucak •• bnnanı.r mahkeme kalemlerinde 
Jözif edileceklerdir. 
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n yı lkasıp 
uru yor 

P ris, 29 (.A. A) - BUtUn glln ve gece devam eden ş'dd tJ' b' 
Lrt b' k b' 1 h ... ı e ı ır 
11 ın ırço ına an .asara ugratmış, ağaçlan devirmiştir. Telgraf 
ve telefon mubaberelerı bUyük güçlllklerle yapılnbiimektedir. 

H vr, 29 (A.A) - Burada ş;ddetli bir kasırga ol t B' 
ıc. k" b t h 1 1 d b' . muş ur. ır rumor or a mış, ma a e er en ırı su a tında kalmı 3 k · · 

telef olmuıtur. şbr. ışı 
Lorient, 2c ( A.A ) - Şiddetli bir fırtına Ati Ok 

h·ı· · ·ı· u kt as yanosunun eenup sa ı ını sı ıp s pürme edir. 
Rouen, 30 (A A) - Hükiim ıüren fırtına bu "k h l b 

ı B
. k ... . yu asar ara se ep 

o muştur. ırço agaç devrılmiştir fvetot 0• el d' d · · · k ı · 
k 

· l · e ıye aıresının u esı 
Y" ılmışbr. Bır yo cu vagonu rüzgarın cidd t d d ·1 · · 4 
kiti yaralanmıştır. Y e ın en evrı mıştır. 

~o · isi takbih 
Yunanistanın sıhhat ve dahiliye nazırıan 

Ceneraie aleyhtar 
Atina, 30 (Anek) - Yuna d h'J' M . . Lh n a ı ıye nazırı . Argıropulos ıle 

sın at nazın M. Papa Ven' ı l h' d . . . . ıze os a ey ın e hır mektup yazan cene-
ral Kondılısın bu hıır.!ketini takbıh ve f k d d k'ld"kJ · 
den kabinede kal caklardır. ır as n an a çe ı ı erın-

sta oul um arı 
F Ç d A na ılarm yendiler 
~tina, 30 ( Anek ) - İstanbul Rumları futbol takımı burada 

yaptıgı maçta Çekoslavn1tynnın Viktorya takımını ilçe karıı dört 
golla yenmişlerdir. 

. Yeni Zelandada kar1şıkhklar 
Velhngton «Yeni Zel~nda•• 30, (A.A) - B!rinci kanunun 28 inde 

Sa'?oa. da kain Apia şehrindeki yerli ahalinin yaphklan niimayiı 
neticeaı ol~rak çıkan karışıklıklar esnasında bir polis telef olmuı 
v
1 

ed alb.bpolıs _de yaralanmışbr. Yerlilerin zayiab 8 telef ve 12 yara-
ı an ı arettır. 

Başvekil sör Geoseph Vard zabıtanın kat'i bir mecburiyet kar
şunnda ~alarak silAh istimaline teşebbüs ettiğini alınan haberden 
anlaşıldıgını beyan etmiftir. 

lçk i k açakçıl-ığ_n_a_k-.a-r-şı ___ F_r a-n-s-ız-koo 'ün' stleri 
Nevyort " Rhode-İ51and 30 Paris, 29 (A.A) - Buffalo 

(A.A) - Yeni İngiltere ~~hili stndiyomunda İtalyan ve Fransız 
~oyunca ispirtolu içki kaçakçılı- futbol takımlan arasında bir 
gt yapan gemilere karşı şiddetli maç yapıldığı sırada baıt ko
takibat icra.sına başlanmıştır. münistJer nümayiş yapmak iıte
Dnn, liman ağzında bulunan sa- mişler ve entemasyonal marşını 
hil muhafız gemileri Blatkdnck terennüm etmitlerdir. Halk, 
isminde bir gemiyi tutmuşlardır. sporun politikadan madut olma
Bu kaçakçı gemisi nisten iatifa- dığını beyan ederek tiddetli 
de •w ~derek kaçmağa teşebbns itirazlarda bulunmuttur. Maç 
cttıgınden sahil muhafızları ate, birkaç dakika tatil edilmiıtir. 
açmıtlnr ve geminin tayfasından iki kişi tevkif olunmuştur. 
ilçUnU telef birini de mecruh Lehistan kabinesı 
etmişlerdir. Bundan batka, iki k k VarşoYa, 29 i A.A) - Reisi-

aça çı gemisi daha yakalanmıt cUmhur M. Moıcicki, M. Barte-

~~a~:k b::~7:ğ:a~::~n~ah!lı~ lin riyaaetinde teıekknl eden 
muılardar. Flordelmar isminde yeni kabine azasını mübeyyfn 

b listeyi imza etmiotir. M. Matus-
ir gemi de üzerine açı an ateş k . zevı i maliye nezareti veklletine 

neticesi olarak yanmıştır. tayin edilmi•tir. 
F7T7 ==:z y 

V AKIT ın tefrikasu 47 

azan: Hüseyin Rahmi 
Peneere tekrar kapandı. Benim lar zannını veren d rl b' b 

B Ü 
.. 'l b e n ır oı-

çarpıntım arttı. u üz ntu ı e eı luk... Geceleri tUrll\ · tl . . . . · cınaye ere 
dakıkn daha geçırdım. Nıha- sahne olmak korkun ı w d 
yet kapı tekrar açıldı. bir konak... ç ugun a 

- Buynmuz ... 
Davetile i~eriye alındım mU· 

teaddit kıaımlanmda tesviyesini 
kaybet.mit bir ulu mermerlik. 
On kiti yanyana çıkabilir hasır

ları eskimit çifte merdiven. Bir 
meydan kauar geniı ve oda 
kapılarile çevrelenmiş bir sofa ... 
Her tarafta cinler top oynıyor-

Beni deniz Oıerinde bir odaya 
ıoktular. Burası mehmaimkln 
binanın anbkalır.uu ıetredebile
cck surette halılar, koltuklarla 
yeni Usftlde tef riı edilmiıti .. 

- 27-
Sekiz on dakika ıonra Şevki

ye Hanım geldi. Genç, gtlzeldi 
fakat siması, isminin şetarctile 

{SON TELGRAFLAR .. ! 
•• • 

Deniz az ı 

Tahkikat, kaptan Ksan
tis mevkuf olmayarak 

devam ediyor 
Marmaradaki vapur kazaııDUl 

tahkikatına Adliyece deTam e
dilmektedir. 

• • ................. ·······-··············· .......... . 
Memurlar hakkında 

M. Medistnde çok mühim btr kanun çıkmak üzPredir 

Ankara, 31 (Yakıt) - irtişa 
llyihasının Adliye enctimeninde
kf tetkikab bitmiştir. Kanunun 
adı u İrtikap ve sair cürilmlerden 
dol,ayı memurlarla terikleri hak
kında takib ve muhakeme uu
lüne dair kanun ,. dur. 

Sui btimal nedir 1 
Liyibanın (1) inci maddesinde 

aayılan cürümlerden memuriyet 
vazifesini ıui istimal yalnız ka
çakçılığa münbaaırken encümen 
bu ıui istimal cftrmünU mutlak 
olarak kabul etmiştir. 
Memurların mevk11fen 

muh11kemeleri 
(3) ilncü Madde, maznunların 

hukuku amme davası açıldıktan 
sonra haklarında yapılacak ilk 
tahkikat ile muhakemelerinin 
mevkufen olacağına dair hnknm 
ancak son tahkikabn açılmaaına 
karar verildikten sonra mevku
fen muhakemeleri icra edilmek 
surdinde değiştirilmiştir. 

Verilecek bey1Jnn1Jme 
(4) üncti maddede memurların 

verecek1eri beyanname hilAfı 
hakikat olduğu anlaşılırsa ceza
landmlacağına dair olan hllkme 
beyanname uıündericatmın yal
nız kendilerine ait kıımı değil 
karılarına ait kısmının da haki
kata muvafık görlllmediği tak
dirde cezalandırılması hakkında 

F r ansada vergıler aznl
tıl.madı 

Paris, 29 (A. A) - Meb'usan 
meclisi vergi miktarlannın tenzili 
hakkında ıosyaliıtler tarafından 
teklif edilen mukabil llyibayı, 
hiik6metin itimat meselesini 
ileri sllrmeıi üzerine, 262 mu
halif reye karıı 319 rey ile 
reddetmittir. 

Fransada memur maaşları 
Paris, 29 (A. A) - Meb'uıan 

meclisi memur maaşlarının yeni 
hayat ıeraitine göre tespiti 
hakkındaki llyihayı mözakere 
etmiştir . Sol cenaha mensup 
bir çok meb'uılar ihtiyaca kifi 
g6rmedikleri bu liyıhanın encü
mene iadesini iıtemitlerdir. 
Hükiimet, bu teklife kartı itimat 
meselesini ileri stirmuşttlr. Mcc· 
liı, liyihanın encümene iadeıini 
275 muhalif rt:ye kartı 205 rey 
ile reddetmiş ve liyihayı kubul 

eylemittir . 

tefavuk etmiyen bir hüzünle · 
gölğelidl. Matemi bir rop içinde 
nafiz, endişeli, entirigan eırarli 
bakışlarile bir haile kadınına 
benziyordu. 

Bu Hanımla kartı karııya olan 
vaziyetimin nezaketi bana ldlçUk 
bir helecan getirdi. ilk a6zle
rimle ona Nedimin btitnn eara
nna vakıf gayet umimt bir 
dostu olduğumu iıbat etmek 
lazım geliyordu. Halbuki ıaflet
le ufak bir pot kırarsam mu
vaffakıyet ümitlerini mahYetmit 
olacakbm .. 

Binaenaleyh evveli onu s6y
letip atzından kapacağım ifade
ye nazaran lakırdı tezgllılamayı 
muvafık bularak ıustum.. Bir 
mllddet derin baklflarla kon\Jf• 
tuk .. 

Nihayet Şevkıye Hanım sesi-

bir fıkra illve edilmiştir. 
Bu liyiha ile beraber memu

rin kanununa zeyli teklif olunan 
liyihaya da encümen bir madde 
ili ve etmiştir. 

Muhim bir zevll: 
Bu madde de memurin kanu

nunun ( 10) uncu maddeıinin 
( y ) fıkrasında ıicilde dercedil
mek üzere memurun vereceği 
malftmat kendisinin ve kansının 
emlAk ve ıerveti ve bunların 
menıeleri hakkında bir beyan
name tanzimi i!e olacaktır. T e
varüs ve teberru gibi tahaVYül
ler 1:> gün içinde yeni bir be
yanname ile bildirilecektir. Her 
vekalet, kendi memurlarının tar
ıı hayat ve maişetlerinde be
yannamt ye nazaran cAlibi dik· 
kat görecekleri hususatı tahkik 
edebileceklerdir. 

utikraı.d,1 tadidat : 
Hnkfımet teklifindeki maddede 

bir senelik maaılan yekiinunun 
yansından fazla istikraz yapıla
mıyacağı fikrinin memurların 

maiyetlerindende iı sahiplerin
den olduğu gibi sureti mutlaka
da istikrazda bulunmalarının me
nine dair bir kayıt ilive edil
miıtir. 

Yunan vapurunun kaptanı Kı
antiı serbest bulunmaktadır • 
mensup olduğu acente kefalet 

ıöstermiıtir.Hcr iki vapur kum
panyası biribirleri aleyhine ti-
caret mahkemesine müracaat et
mişlerdir. 

Batan vapur 32,500 lnğiliı il· 
raıına sigortalıdır. 

u Hriais»in kumpanyası, Ya-

purun hareti için kefalet g6ı
terecektir. Fakat tamir edilme-

dikçe hareketine müsaade olun
maması muhtemeldir. 

Çay zıyafeu 
Limanımıt.da bulunan ikinci 

Oskar lsveç gemisi zabitan ve 
mürettebab şerefine dün TUrku

az da İsveç sefareti tarafından 
bir ziyafet verilmiştir. 

Feshane tabrika ı 
F esbane fabrikasından mal alan 

tüccarlar bunun iç.in Defterdara 
kadar giderek zamandan kaybet· 
tiklerini şikAyet ediyorlardı. Bunu 
nazan dikkate alan fabrika 
mfidüriyeti 1 ınci vakıf hanında 
bir daireye nılde karar vermiı
tir. 

!:!tı1111ıııııı111111ın111ı11111ııııı1ııııııııınıı1111ıı'"'ıı 11111ııtttı111nıııııııtı111ııırıııuııııınııı111ıırı1111ıı111ııııııı11ııırıııııııı1ıııııımı111ııırıı111 ııısg l Bir lradirşina•lık (•) ı 

i Hüseyin -~e:.:~:. .. ~~!M~~'.:.m.ı s.,1 •• ~ •• -1 -
\ G1ttt merdanı hudadan btrl•ı lıtıka ehime serverdl Hoseyn = 
j Dalma hak ıdı ılkrO hkrl Dalma hakla beraberdi Hıııcyn ) 

2il SeYdl A.llahını Peygamberini Cezbet a~k ile hoıscrdl Hoıeyn i 
Ona aakU ezel ıundu f81'ap Ha "7J Kevıerdc ~lnaverdl Huıeyn 

J Surttll 11reıt safa benak Nuru imanla mOne\'verdı Haıeyn 
=) Munisı candı giller yüzlü ıdı Gulşcnl bilmn hayaverdi Hnseyn = 

Olıa bır mecltee dahil ne zaman Dtrakap bqlara ehcrdl Hnseyn ) 
\ ÔmrU va•cfeyledı hayr ltlemtye Zevke<llp kf'ndtne her derdi Hoıe) n\ 

i Deni ibret veren ef ahlc Htr hata ehline rchberdı Hilıeyn j 
Ehh hal, ehli nu, ehil Ytfa Mılletın tek yellgen ferdi Hilseyn . 

\ 

Ne kadar vana fezaıl ytrde Onların hepsine mazhardı Hnaeyn 
F eleğln cevrine aldırmazdı Çnnkn dervtşn k lenderdı HOaeytn ~ 
Gerçi ıcyh olmadı düovada fakat Pomı fırdevse gtdip gerdi Hoıeytn l 
Bllemeı. herkes onun kıymctlal hte bir boyle mücevherdi Hil•cyn \ 

Oergeht lbnOlemln mOntealbt Bu cıhetten bana benzerdi Haıeyn / 
Yazdı nafında kttabı hikmet Zatının llstllne titrerdi Hn.eyn ~ 
DnktO yaı fcvtloe Mahmut Kemal Ona donyıda btraderdl HOeeyn i 
Bence onlar Haaaneyn olmu~tu Böyle olmakla mObenerdı Hoseyn \ 

~
- Ştmdt dünyada Heaan kaldı garıp Ruz.O tcP kendine hemaerdı Hn eyn f 

Yanarak alı aba qklle Bır nefes hu dedi can verdi HO.eyn ı 
Edehm ıtmdl revan göz yaşını 1 
Bu kadar .90ylentı elverdi Hnseyln 

ı Halil Nilzat 
\ (•) Son ıllalerde nfat adaa ıabık rlleuınat bq mlldDrlenndan ablt, rahlt, mübarek I 
E bir ııat idi. il 
511ııııı.uıııııııu11111ırıı111111111ıııu1111 .,ı•ut...--...ı•ıın~ı1111~ıdıı....._.m11 .. ııııt11t11ııuıınııı"'''''''"'" 

nin ihtizazile bu ıOkütu yırtarak: 
- Meraktan çatlıyorum ... 
- Nedim Bey de öyle ••. 
- Nedim, kendi tarafından 

bir it' ar wku bulmadıkça hiç 
bir ıea çıkarmamamı bana 11kı 
ıikıya tenbih etmifti ... 

- Bu ricasım gene tekrarlıyor. 
Efendim ... 

- Niçin bu kadar zamandır 
beni h.abenlz bırakb 1 

- lcabıhal Efendim. 
- Maksat hasıl olduktan 

10nra beni bu evde iki ,enden 
fazla bırakmayacaktı. .• 

- Maksat lıuıl olduktan 
ıonra... Yani kaıa botalbldık
tan 10nra? 

Şevkıye Hanım derin bir mer• 
küziyetle pslerimin içine bakb. 
Titredim. 

Ağır bir eda ile: 

- Evet.. 
Dedi.. Bu taıtik ıirkat cina

yetinin temamile itirafı demekti. 

Vak'a hakkında ı!lpheye, te
reddüde mahal kalmadı. Artık 
ı6nlerimi mllıbet bir vadi de 

ytırlitebilecektim. Lakin Hanımı 
iıtibaba dlltürmeden ı6yletmek 
kolay bir it değildi. Söyledikle
rini inceden inceye tahlil ederek 
onu ağa yakalamak lüzumu 
6nllnde zihni tedbirler almağa 

batladım. 

Maksat hasıl olduktan sonra 
Hanımı o hanede iki günden 
fazla bırakmıyacağına dair Ne
dim ıöz vermiş... Fakat bu sö
ziinfi de hcnilz tutmamı.,.... Met
resini o konakta bırakmayıp ta 
acaba nereye göttirecelcmiı. 

(Bitmedi) 

- --
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İstanbul limanı Bozöyükte iki yük katan çarpıştılar 
•••••• 

Birkaç vagon parçalandı. Bir lokomotif yoldan çıktı 
Nufuı\.a zayiat yoktur Ticaret merkezini Y enikapıya 

nakletmek kabil değildir,deniyor Kazanın sebebi bu katarlardan birisinin duruş hattını 
6 metre tecavüz etmiı bulunmasıdır 

••••• DOnkll pzetelerden biriainde 
İltanbulun nm.adt va.dyetiai tan
zim, ıebrin beledi7ecilik ve tica
ret uoktal ....,uıdan asri bir 

- Bu mesele okadar eskidir 
ki artık unutulmuıtur bile. Yapılan 
tetkikat bu ıek.lin tatbiki kabil 

olmadığı kaoaatini vermiftir. 

Evvelld gtln Eıkiıehirle Bile- , rek dunauıtar. Bu 11rada Bile- ' katarlan da bu ıuretle Oç saatlik 
cik araımda Bozöyilk latuyo- cikten gelen 1066 numarah ka- bir gecikmeyi müteakip yollan
nunda oldukça milbim bir tren tar, 83 numarala katarın bu lıa· na devam etmiflerdir. Hadiıeden 

K•~Y ~a.a 

Halice nlıbm intası meaeleaJne 

r~lince Rıhtım tirketi mukavele 
ıntıcibince buraya nhbm inşasına 

zaten mecburdur. Ticaret mer
kezini Yeni kapıya nakletmek 
kabil değildir. 

Bunun için eVYel emirde Kum

kapı ~e Y enikapı önlerinde mu
azzam bir liman tesis etmek 

zarureti vudır. SonrA burada 
tahliye yapacak vapurların ve 

maTDalarm düçar olacaklan milf
külitı, rnerakibin Halice girmek 
için alacaklan mesafeyi tasavvur 

edlnis· Bu ıeklin kabulü fehrin 
ticari vazyeitiııi islah değil büs

bütün ftı•l edecektir. 

kazası olmut " 
iki ynk treni 

birbirlerHe çar
p11mıılardır. Be
reket verıin bu 
trenlerde yolcu 
olmadıiı için nG
fusça bir zuar 
olmamıf ve ka
za iki lokomo
tifle tlç vagonun 

parçalanması ile 
atlablmııbr. 

Demir yollan idaresinin ha 
hususta verdiği ma16ınata naıa
ran çarpışan katarl•nn numara
ları 83 ve 1066 dır. Eıkitebir-
den gelen 83 nunıarala katar 
saat 20,30 da Boıöyilk istasyo-
nuna gİrmİf, fakat 111.•ku hudut 
traversini 6 metre tecavüz ede-

talı duruıu dolayııile kendisine 
çarpmıı Ye makiniıtle üç vago
nu hattan çıkararak hasara 
uğratmıştır. Bu hadiae lizerine 
derhal Eskitehir ve Bilecikten 
imdat katarlan g6nderilmit ve 
saat 1,10 da hat açıJmıfbr. Di
ğer istasyonlarda bekliyen yolcu 

mes'ul olan, alA
kad r memur· 
la> dır. 

Bu hususta 
Boz5ynk muha
bıricıizden aldı
ğımıı telgraf fÜ
dur. 

BozöyDk, 29 
( Vakıt) - İs
tanbul tarafın-

dan gelen 1066 

ile Eakifehtrden 

gelen 83 numaralı marşandız 

katarlan burada makas dahi· 

linde çarpııblar. iki vagon ha· 

rap oldu, bir lokomorif yoldan 

çıkb. 

Nllfuaça za,tat yaktur. 
hale ffragı f çha bftkftmete all
kadu bir daire tarafından yeni 
bir teklif yapılacağını yazmıştir. 

Bu ya.zıya g6re iımi zikredilme

yen alakadar daire Galata k6p
rtıannnn kaldınlmasını, Unkapa

nmın tevsiini, Haliçte rrht.:n in

,asım, Kumkapı ile Yedi kule 

araıında serbest mantıka tesiıini 
ve saireyi teklif edecektir. 

feribotlardan istifade mesele

ıine gelince bu it de ticaret 

99yalannın nakliye Dcretferine 

bir miktar daha zammedilmesine 

ıebep olacak, aynca birçok 
mftfkülitı, bilhassa hallan veaair 
yaya nakil vaaıtalannın kartıdan 

karııya geçmek için Unkapamna 

kadar dolaıma!annı icap ettire
cektir. Biltiln bunlar ve bunun 

gibi birçok mahzurlar dolayiaıle 
pek eskiden dtlşftnf\len bu fikrin 
kabili tatbi~. olmadıjı kanaati 
hasıl olmuştur. 

~~~~--~~~~~~~~-"-• * * ~~~~~~~~~~~~~--

Biz mesele hakkında Şehre 

manetiuin noktai nazaruu sorduk, 

alakadar bir zat bi:r:e dedi ki : 

.. 
Uç el ateş ....... etti 

İki adam ayni kadınla alakadar 
olduklarını anlayınca 

Birimiz fazladır dediler! 
.... 1 .. 

Neticede biris' hastaneye dığt" i hapı~aneve gittiler 

Don sabah Unkapanında gene 

bir cinayet olmuf, arabacılık 
eden Kel Kazını 
isminde bir a· 
dam Aıi:ı iımin· 
de bir ıablepçl· 
Yi tabanca ile 
llç yerinden ağır 
ıur~tte yuala
mııbr. Bu iki 
ada-. arum
dakl k.aıı kav
faD111 ıebebl po-

lla raporuna na
taran gene bir 

1 

olmuşsa, iki aıılc ayni kadını sev

diklerinin farkına Yarmiflardır. 
Hatta bunlardan 
lranlı Kel Kizım 
sahlepçi Azi:ıin 

tercih edildiğini 
de hisıetmiıtir. 
Bu tercih keyfi
yeti İranlı Ka
zımda bir kin 
doğurmuı ve onu, 
Azizi vurmaya 

ıevketmittir. İtte 
bt rı n ıevki 

ile . .ınb Klzım 
Azize husumet 
bağlamış, ve dün 

18bah ona raıt 

''kadın mesele
ıi,, dir. Kel Ki
tun ile sablepçi 
"' . ''-!-i d 1 t bancasını çıkanp 
r\Z1z llU9 e aynı za111anda evli gelir ge meı 8 Ç k kurşun· 
hir laadım ıeviyorlarmıı. Hacı ateşe başlamıştır: ı .an 'aabet 
1( d 1 d ~ tanesı Azıze ı 

a ın nıahallesinde Hızır bey ar .an ,- .. asiinden, kolun· 
ı '- .. d .. . etmış ue onu iO~ 
011;agan a oturdugu nvayet ecli- d tından yaralamııbr. l an ve sır . d 
en bu evli kadın hem kendi Azize Cerrahpaıa hastanesıKA~ 
lcocıtsım, heın de bu iki aşıkım I ameliyat ykapılmışlıkrİ Kdçgı"8;erde 
id r . zıın diln a şam sa an ı .. . 
tuı.' .e _edecek bır maharete ma- yakalanmıştır. Tahkik~t~ muddeı 

lllaif. Fakat dün ıabah naııl umumilik vazıyet etmıştir. 

Nereye 
--

Gldiyorlar7 
Kav bolma hadıselerl 

"' 
sıklaşıyor 

Poliı birinci şube memurlann

dan Necmettin Efendinin enft

tesi 40 yaşında Nurettin Efendi 

bir bç srftn
denberi kay
bolmuftur. Nu· 
rettin Efendi
nin nereye fit· 
tili ve aasıl 
bir akibete 
uğradıiı yapı

la• bOttın tah
kikata rağmen 
anlqılamam11-

br. 

Bundan maada T opkapıda 
tramvay istasyonunda berberlik 

eden Refik Efendinin çıralı 15 
yqmda Şllkrü de bir haftadan 

beri ıaiptir. Babası Ye aueai 
aramıtlar, bulamamlflar, politıe 

milracaat etmftlerdir. ŞOkrllaGa 
Edirneye kaçtığına da llatimal 
verilmektedir. 

iktısa.di ha.yat: --Bir kooperatif 
Hakkında dedikodu mu 1 

250000 lira ile teıekkGl eden 

bakkallar kooperatifinin bu pa
rayı tamamen tedarik edememe
ıf uzun dedikoduları mucip ol
mufbır. Haber alclığlauza gan 
ticaret mOdOriyetf m&fett41erl f 
bu huıus için Cumartesi gln& 1 
kooperatifi teftite b8fhyacak· 
]ardır. 

İngiliz lirası 
lngillz lirası dlbı bonada 1027 

kuruşta açılmıı ve akfanı 1023,S 
kurulta kapanmlflır. Bu il~ 
eni tedbirler almak ve malıye 

y k .. An 

15 milyon kilo tütün 
İnhisar idaresi bu sene çiftçiden 

bukadar tütün alacak 

Amerikadakl mahkômlyet idareyi 
alakadar etmiyor 

1Vlttln lnlılMrı btnaı 
bk. ÔjTendiğlmlu gire, tazmi
nata alahldU. olan lnhiMr ida
reaiain aradaki bayii lsmail Ziya 
Beydir. Bwauala baraber hüJdim 
benflz kat'iyet kesbetmemİf ol
duğundan Ziya Bey bu parayı ekiliae izahat yerme ıçın -

;araya gitmiş olan m~iye m~ 
teşan Ali Rıza bklf'yın ktbugud. n 

benOz 6dememlı ve karan daha 
yBbek mahkeme nezdinde 

BİR NASiHAT 
Bedelini 12 ayda lSdemek 

ıartile bir elektrik ailpllrgeai 
almak fırsatını kaçırmayınız • 

SATIE 
Metro ban Beyoğlu 
Elektrik evi .lstanbul 

h . ize avdeti be enme e ır. 
ıe naı 

temyiz etmif tir. 



i7!I.. 4. - VAKiT. St Kinunevvel 1929 ... !!1!!!!!!!1!!1!!!!!!!!!!9!!!!9!!11!!1!!!!1!!!!!1!19!!1!!!!1!!!1!!!1!m-----------!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!B!!!!!!!!!!!!!------1!'!'!91------..ıı 
...--." latlyecek 

W2A\Iı.lllf ~ llldMll ... --.. 

U k 1 1 ..... tatili fuUret etmİf olu tlrket-
,ı lrllJI er l 11111 leria idare laeyetleıl aleyhine 

Hllktmet memleketimizin ikta
udl muYUenuini bulmak, milli 
puamma kıymetini muhafaza 
etmek içia tuarraf mlcadel-.. 
girmiftir. Ba mlcadelecle munf. 
fakiyet prtlarmdu biri laer .. 
mf halk tabaka-.. tawrafa 
abfbrmakbr. Ba prba tahakka
lnı ise bilbaaa ldlçlk tuarraf. 
lann himayelİ ile Dllmldmcl&r. 

Acaba memleketimizde ktlçlk 
taurraflarm haklan kafi derece
de hlma1e edilebiUJor mu? h
alimin net diye cnap Yerebil • 
qıek içiD 111111UDİJetle aonim 
firketlere dahil ola klçllk Ju.
aelerin ftliyetini tetkik bize bir 
fikir YSebillr. 

Eter ....._ ftrketlere kay. 
tledilea ntudqlarm hflleled 
- kadar klçllk oluna olama 
deYlet tepiltb tarafmdaa dik-
katle mabafaza ediliJona, bu 
bamsta kınmaen mevmt olu 
teminat liJtiJat •b•amda da 
talaakbk ecliyona istenilen lai
mayeain Yarbjma bllkmedilir; fa· 
kat anonim firketler llzerinde 
devlet otoritesi kAfi derecede 
BIOrabba YUifesini ifa edemi • 
JCll'la, ıWba birinde laer hangi 
bir anoaim firket Hrmayeai ile 
b~ Oltaclaa Jek ohmca bma
dan laiae almat olu Mm.eleria 
haklan laldimiae kadar arm-
mıyona tabii ana edilen laima
yeaia buhmmaditma itiraf etmek 
IAmaplir. 

Mu - bu g8akt YUl1et ta· 
mamea bu IOD teldideclir. Ba-
DD en kunetli deliU ele • bet, 
Jiımi 1e1aeclea beri memleketi· . "*"" .hlekkll ~ ba p 
wecle oldnldan malta oı...,.. 
rlrml. oba tlrkettea hmeclar 
tdatı ile .. iddia eclealerin 
d.t claletecek bir ,. bu•··· ......... 

EYet • bet, Jlnd ._. lçla
de Wr çok tiı'«etl• lefekldU 

._etmlttlr; banlar bir •mu faa. 
llJtıt llltermltlerdlr; fakat bir 
... ....... her biri birer ... 
lleple faaD,etl.w tatil ...... 
lenllr. 

Yirmi, ota f1rket ı....wu A....._ " Tnk,ada mil-
,..ı.rca ............... .. 
,.... ........... Hr11daro1-....... , ...... ,. .. .................. 
................ Fu.t .. parlak 
......... "'1• tlm24 flrbt.... ..,__ ............. 
.... ,.... .. ..ablUal bile 

mahkemeye mlracaat olmıdap 
cenbı ahmr. batimal ki bu ifade 
dojıadar. Ancak rene dofra 
olu bir nokta ftl'CLr ki ba mll
racutlanlma 811 bir netice pk.. 
ma•kta olmuacLr. 

Bir ma,ete fire ticaret ... 
dlrltltbla .. ıibi claftlan 
takip içİll kAft miktarda tabll
Ab yok İmif. Omaiı içba tatlB 
faaliyet etmif an.m firketl• 
baldmacla açwlm• balmn daftlar 
takip edil~ Bihaeyis ki 
.... ........ ? 

Hv halde tuanaf mlade
ı-. bat1ıJQ hlkOmet mllMm 
bir .... kaqmacladarı ba da 
1111mmi1etle tmnaflarm haklan
• aramaktır. Şirketlerde kaybo
la --ayelerba .......... tak
alratla, Jwaii1eri tabiratm ol
dajmm tetkik ederek haldan 
ft hakikatleri meydana pkar
mabchr. 

Melımt't .Asım 

atfniln .ıraaetı 

Defteri kaparken 
1929 aeDellnla IOD plball 

idrak etmit balaayorm. Bu .... 
ce mdılleylden itibaren dibaya 
bir Ja1 daha lrau•m11 olacak 
.. beferiyet te tarihlae bir .,. 
ammedecektir. Binaenaleyh fU 
tinde eakl aeaenia ılyuet da· 
taraimda JeDİ -re haftle 
edDmlt ne sibl muameleli enak 
balmadajmm baca not etmek 
faldecl• blb delildir kanaatin
deyim: 

yeni leDenİa Dk •Jmda laem 
cemiyeti abam, hem Llbey 
.... .., laem ele tahdidi t ... 
libat. kcmiajma .topfeucakbr. 
Ba komlayaalarm m•ukerelerl 
aetice.mcle Awapa " eilaaa 
aalba mllaalemetiai fiddetle all
bclar edecek karadarm fftihaa 
kaYlyea memaldar. 

ı..,ıtt .. lalktmetl ,.. ..... 
de Biat meaelell bakkJnda bir 
karar ittihanna mecbur olacak
br kınıatiadeylı. Miat milllyet
pervefleriDID tahriklb wmaıum 
flphl calrecle mlhlm bir feve
ran maa ptirmek teblikeahal 
~erdipaden lndterenla bu 
aoldada fasla lab,t b•mı• 
wmlatemel defildir. 

Frama dahilde firblana mi· 
cadeleaiacl• ımatariptir. Alzu 
Lana weleai laedz tamam• 
..... ............. ...... Al
....,. De olan meaallm bir t.. 
Tiye tanma rapti ft bir taraftaa 
ltAı,. cliter tuaftu ......... 
u. bahri lelliut tahcUclinden 

.-----.... ---.. ı ...,. dlmr .... ........... 
... icap .. , .. . 

VAKiT 
SJ it ıuvwl 1819 

AJma,a lrabblell fulra llatlll
fab brp.m bir karar IHlhıa 
......... ecllr. Lelaidwla 

---------··· .................. ,.. Wr 
TnmYaJ, .......... kar *tat&llk t .. etmell ... .. 

...... betile ...... .... ...... v......,.. ... .. 
iltifi ... •llftmi ile --- ....... , ........... ..... 
it olan arabalan ..... ,.. ,...... .......... ..,.... 
lmflardaa cllrder ı..,p mlmru Bllpat rtatw. olclakp 
Ue de pbramaJIP JOllmda ....._ alclNd• ...... da ka· 
1p11 zahmet çekillJor. la•klan ı...iffnl ....ı,_. Bal-

...,._._ da caD ...... prlatn Wr taba dabib ve ma• 
elli'. AaJara da aamalıdar. b l"l"ldetla ... lcin. Ye s. 
Hiç olma ile arabalara ta- Nzh•la olan .......... ....._.. 
NımmllW• siyac1e mlperi ı.w. .. 1 ._ .. , .. ~ ....ı. 
ılmamılıriçiD teablhab il· hl..... ••c••clw. . .....,_. 
me ve DUUeti mlltemacli- fa~ Wan.I ...._. tt•ı .. 
,. lcna iwDiJet -·- bii pl'Olrla .............. . .. ,.,. ............. ... 
rica ..... • dablrl ittihaz ~-._ ______ .... _ .. I IColDf'l•U Y1111A1111taaa blslmle 

T ıraı m_eselesi! 
~llAyet'te ı 

Meyhane ve barlar 

Berberler fiab ucuzlatbklannı iddia ediyorlar Dlln "'1AJ1etle lllr aoı:nuı'°"" 
to,,,.,_ 

Kat•ı fıat listesi buaQn tesbit olunuyor Vlllyettekl ko...,_ ...,.... 

S.W'.-...\WI _,_ 
Berberler cemfyetİllİll cama 

ıtmktl lçtimamda brq fiatlarmm 
teabiti etrafmda bazı mlhıwka· 
talar olclaimm Ye bu bmaata 
berberlerle temu ederek bir 
liate yapdlllUIDJD kararlqbnl
chtmı yazıDlfbk. 

Hab• alcbjmma ,are brq 
ftatlarmm teYhidi fikrine ber
berlerden bir bmı aaahalefet 
etmekte ba aaretle llb dt1Jddn
lana lruAçlmmm utacatnu, 
bana .-..O kendi kaunçlan
DID ebileceiilli Deri llrmellte
dirler. Halbald cedliyet idare 
1ae,.t1 bral fiatlarmm tevhit .. 
yeniden telblti ftrkriade ıarar 
etmektedir. F1at liateai bamla
cbktaıı ... Şelıremaetbae ... 
rilecek, r..net bmnm talik 

ettiif. ~ --- ....... 
br. 

Din bir refDdmls berberlerba 
&atlan teftit ftkrial Emanetin 
haber aldıiwm •• cemiyetin ba 
tefebbtlalne mtldabale ettilbd 
JUlllllbr. T•bkikatimıu,... bu 
haber clojn dejilclir .. Emanet 
bu ile laenk mlclabale etme
miftir. 

Dtba ... buaata Şebremaetl-
• fikrim lfrenmek Wedik. 
Emanet lkb.at mlkllrll Kemal 
Omer Bey bir mabarrlmize faD
luı l&fledi : 

.. _ Berberi.. brq fiatlarmm 
ıe.bltl İfİDi keneli keadilerlae 
yapamazlar. Bama biz de pıete-
lerde glrcllllt, füat benlls Ema
nete mlracaat ~. 
Bayle bir liate ,.pıldıiı takdirde 
bize ptlrilmell mecbtiridir. u.te 
banda tetkik olmmr .. kabal 
ediline tatbikine seçilir. Bamla 
beraber Emanet brq fiatlarma 
narh koymu. ÇIDka fiatlan 

olu ilatiWlaiuu Jeai ame çok 
Derlemedea ~ tenlye yohma 
tatar Ye Alideaiıcle bir ••imi
,.t hafta -etimi temia eder 
lmidiodeyiL 

ÇiD-Raa lhtllAft tenı,. ecllJ.. 
mit sfbi .... lyonada Au.,. 
prim bize bu - bua .... 
priller ,.., ... lbti,..llnl iatlb'at 
etmemellcllr. Rm n laailis ııya· 
-.,._ ....... bqbyan •"ıake-
keyreabı bataa ela 1930 ıa b•m• 
kefiyederdeadir. Afpniata De 
Sarya ft Flliatia ve Irak macla 
...ıeketıerbacle 1929da mbar 
..... 1811htelif tanda kanfıkhkla
llD vereceji netice plecek ... 
....... eübr. 

itte 1930 Rllılinde laalll icap ..... b..... liJul ., ..... .............. 
M.. Gayur - . 

pahalı bulanlar eYlerinde kendi 
keadileria W-. olabilirler. Saç 
brqma plince, bamm içhı da 
bir buçuk Yeya iki ayda bir 
clefa berbere aframak ldftdir •• 

Diba berberlerle de tema• et
tik Ye flat liateli proj.mdeki 
rakamlama ihtilrlr tellkki eclll
m.ı haklnadaki fikirlere brp 
De dl1eceklerini IOrdak. Cemi
yet aumnd•n biri fU cevabı 
nrdl: 

- Biz flab acuzlatblumz id
dlumdaJIL Çtbıkll buı 1erlerde 
bir brM 50 kurup bile olmm
yorda. Bayle fayialan çıkaran
lar la• halde temizlikten mem
m obmyan olaa prektir. Çtın
ldl laerkea &at bir olanca AD'at 
ve temlıHlr arayacak, llb ulon
lan t.frclb edecek Ye orada u • 
ama brq olacaktır. JUetle tı-
np gelince, bu laem metakbt
liclir, hem de jiletin tanesi 10 
lmnqtar. Bu da bizim laeuba 
mllaaTi pllr. Maamafila umumi 
heyet fiab bir komlayoaa bırak· 
b. Ba komia)'oa Ah pi top-
luacak ve kat't fiab teabit: .. 
decektir. Semra bu HateJi Ema-
1 te •erecetiz. 

Matbuat balosu 

Rusya ya 

.. barlar için .......... tali-
matnameye .... barlar ,... 
~yerlerde ap)ab...,. 
ıerek bar prek • .,..._. 
............. doktorlumm ta 
edecekleri miktaıda futa 
aaveauclalya~ 
cak, her maanm ~ 
dDkkAnm ,aze çarpacak 
iri laarflerle yalllı .... •4 .. 
bat tarlfe.i lnllmacaldar. ~ 
berkeliD ı&-eceil .... ,.. .... 
telefoa lmalealr, ..._ 

yalan polia -----
yudac:ak ve mtlfteıller ba ~ 

lefonla lateclilderi ·- lmalM 
fabileceldenlir. 

Safa~Wrtalma 
ımwa bdmlar n....U• clolılll-i· 
dmvelalleli ~.__ 
e11aeler kap.t.leceldgı. Fı 
urbot olanlara ickl YWilmlyecelsi 
ye bular derhal pc6ıe um. 
edilecektir. 
Seyrlaefalnde 

T ahkıkat yapdıyor 
Dinkti refildeiimlscl• biri 

aeJriaefabacle mlfettltl.U. tala
ldkatla lllefP olduia Wr ihtila9 
balmamachimı iddia ediyordu. 

Diba idarede tekrar~ 
talakfbtta • abal»1 ..W..,. 
bir zat .. ba,Ie hlr lwllae .... 
chr ve tahkik eclil .. ktecllr ., 
demiftir. 

Sadullah B. 
Cama pi Yalovaya slbnlf 

ola ıseyriaefabı amam mlldlrtl 
........ _ ......... d-. 
mlfllr. 

ihracat 
Şirket işe başladığını söylüyor. 

Tüccar ise ... 
••••& 

Rivayete göre ıirketten zarar ziyan 
tatemete karar vermiıtir 

• 1 ••• 1 • 

Rm,aya ihracatla m .. gal chjmı tahmha ettJihals için 
olmak içbı tefkil edilen firketbı cliaeyl ita kadar lpnt ..U,o 
benlbt: fuliyete girifmemit Çllnkl Mlldllr Bey ita lımlllfa 
balanmua plJAAda buı riYayet- megal ola elit• bir arka 
in çıkma-• 1ebep olmaflar. m telefoala nld ---

ltittitimise ... Adm .. flrketla ................ -ıı:- .ı:. 
lamir tacirlwi ile tebrlmlzcleki 1etlerla ... ·-- alt .. .. 
al•bdarlar ellerinde Jlll biDlerce hm relcliiiDi .a,t .. iftir. 
Unbk maim bu ilama) yldDdea 
fWdlitlDI 11-1 llrerek fiıket
tell arar Ye siya talep etmete 
karar ............ ve Ankaraya 
slndermek içia bir laeyet tetkil 
etmiflerdlr. Diba ba dedikodular 
baklanda tahkikat yapmak 
iatedik. 

Fakat bu ite memar eclDa 
arkadapıs dlirenba kap111111 
ldlitH balm1Jf, ,aç halle açb
nnca kenc:liabd bir memur kaı
......... Ba memar mabaıriri
mlliD hlhiJetilli lfreaiDce: 

Salı 

··-lUnunevvel 
1929 

Gıinıı• .. ru: Z,atl 

- Geae mi pzeteciler? .... •-..:..._,_,;,_ __ ;..._..__.....;__..., 
ı..ı lçedye almlm1k için emir ........ .. 
aldml l>emipir. ..... ................... . 

Bilmeyiz •ildir Beyla ba it
ta haberi var macbr? •• Bb olma· 
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( (V AKIT) iN ŞEHiR HABERLERi ) ( Çocuı< sOtuı:ı ıarı j 

Selimin Hazinesi Şehremini izahat veriyor vııA;yeue: 

"Sahtek6rlarm halkı soymasma Çam hırsızı resimli masal: 4 

müsaade edem · Vılayet bahçesinden çam 
eyız,, dah kesen adam yakalandı 

Son bir ay za-rfı_n_d_a-1000--k-ilo~kokmuş sucuk bir°:n ~;1'::!8!.r.prip 
imha olunmuştur Saat iç buçukla dart aramda 

bahçedkl çamlarct.D birinin koca
man dalmuı pnç bir adam t:arafm.. 
dan kesilmekte olduğu J5rlllm&ttnr 
Bu manzarayı ViUyet binuından 
g6renler yetifmit bir çam dalı· 
mn feda edilmejne tabammtll 
edememişler, jauclarmalar, vill· 
yet mDdilrlerind• bazılan, ifl 
takip edenlerden bir çoğa, bnytlk 
bir kalabalık tı.linde bahçeye 
k oımutlardır. 

C6k kapkara olmUf, fimtekıer Harun Rqit içine dllfttlil 

Birkaç gllıı enel Ciimburiyet 
refikimizde çıkan bir makelede 
beJed•yelerin kaza hakkından ve 
hllkmolunan nakdi cezalardan 
b.UediJmekte idi • Şehremini 
Muhittin Bey bu hususta fU be-
1anatta bulunmuştur: 

« - (Mahkemesiz muhakeme
aiz bllkmolmaz) serJivbab maka· 
leyi de okudum. Biitiln medeni 
memleketlerde hatta bir orman 
korucusuna bile hakkı kaza ve
rilmiştir. MeseJl Bulpriatanda 
bir ormanda ağaçtan bir dal ko
paran bir adamı orman korucu· 
au g6rtlne yalnız mazbatuım 
tamim ile değıl, cezayı naktiyi 
de bllldlm ve derhal tahsil eder. 

. Gene o memleketlerde gDmrük 
kolcuları da bayle. Demir yollan 
abıta nizamnameaini tatbik 
edenler de böyle ve bittabi za
bıtai belediye memurlan da böyle. 
Şu halde kimden kimin balda 
esirgenmek iateniyor? Binaen

aleyh bilcllmle medeni memle
ketlerde belediyelerin hakla 
kuuı kabul ohmıauttur. Değil 

latanbal fibi b&ytlkçe tehir be
lediyeleri, hatta KomDn meclia
leri bile cezayi naktiye bnkm-
eclerler Ye bizde bu hak köy 
kanunu ile ihtiyar mec:IWerine 
bile verilmiştir. 

•e binnetice halkın rahatça so
kaklarda ytlrtlmesini temin ey
lemek bir kabahat midir? 

Şehremini B. bundu sonra 
nakU ceunın fazla alındığı ve 
eaaafa zulmedildiği iddiuma ce-
np vererek para cezalanmn çok 
az oldujunu, ihtarın cezadan 
,kuyvetli olmadığım, bu 10n aylar 
içinde yalmz bakkallardan 100 kilo 
kokmut ncuk mflsadere edildi
ğini, keza Balıkpazarmda 72 ta
ne eklik kantar ve terazi yaka
Jandıjıııı a6ylemiş Ye fU auretJe 
devam etmiftir: 

«Hem de uıl medeni bir he
yeti içtimaiye için uıl mesele 
bir bozuk yumarta ile bir kaç 
vatandaıın midesini ve sdılıatini 
iltihfaf etmekten ibaret kalmı
yor. Bence uıl me1ele hilek&r-
Jann, Nhtekirlann meydanı İl
tedikleri gibi geniş bularak hal
kın ihtiyacına Yaki olan taarruzu 
himaye etmek mahiyetinde g6-
rWOyor. Sıhhatte muur yiyecek 
aatan bilekAr esnaf cezalandınl
maaa halka fenalıklar edilmİf 

olmaz mı? Binaenaleyh aahibi 
makale manuım pek ağır bu
ladafum zultım kelimesini isti
mal etmemeli •e balkın sıhha
tine, 11Mnfutfne, rahatça ,artl
yfJp gitmelİDe hizmet eden ted
birleri alclıtı için bilalda beledi
yeyi t91çi etmeli idi zannederim.» 

Fakat bu nktt kadar it itten 
geçmiı, çam hıra111, kestiği çam 

dalım ıutladığı gibi kaçmıya bqla
mlfbr. Ukin jaudarmalar derhal 
yolunu kesmftler •e çam hını
zını yakalamqlarclır. Bu clr'et
IW adam bir kuduracı çıraj1-
dır. Çam dalım niçia kemji 
sorulunca: 

- Uıtama noel de hediye 
vermek için kesthp, demiftir. 

Çam hını:u haı.kmda takibat 
yapılma11 d&tDnW..llf, fakat ıon-
ra •azgeçilmif, kunduracı çırajı 
batta İlmi dahi ıorulmadau, ~ 
aerbeat bırakılmlftlr. 

M. MUbadelede 

M. Diamandopulos 
Muhtelit mtlh.dele komilyo

nu 1abık Yunau heyeti muralı
huuı reisi M. Diamandopolua 
yann Atinaya hareket edecektir. 

Evvele~ de yazdığımız nçh • 
ile, mumaileyhin ftZlfUine IÜ• 

hayet yeriJdiji içia, yerine Y u
niatawn Bern maalahatgtlzan M. 
Rafael tayin edilecktir. 

çalaD1ya baılam•ı, orman kor- berbat ftZİyetten kurtalmıya 
baç bir hale gelmifti. Halife beyhude yere çabalıyordu. 

• • • L-- b Arbk kartuJmaktan tlmidiai 
ftZll'llll uvpa llf1IDA çajmyor- kamlşti. Ya Yabfİ bir hayvu 
du. Onun haylmmuma t6k tarafından parçalanacak, ya-
glrG)tlllerinden bqka cenp hat da bir haydudun elinde 
Yeren yoktu. can -.erecekti. 

Halife hem tit
riyor hemde bir 
yandan ter diki
yordu. Birden •· 
taçlar aramda bir 
haptı oldu. Dallar 
aralandı Ye.-

Elinde bir balta 
ile fakir kıyafetli 
bir delikanh mey
dana çıkb. Halıfe
abı korbau btla
bltttba fulalaı • 
llllfb. 

Yakında 

Titrek bir ...ı. 
IOl'da: "Kimim 
1en?,, DeJik•nlı ce
np Yerdi "AcLm 
Selimdir Batdatla
yun. Beni takip et. 
Seni lmrtaracatuaf,, 

(Arbla YS) 

OPERA SİNEMASI 
Tarafmdan g61terilecek olan 

JIL TIN 
surJ ..FtudNDE .... peffade ke>pD uftlh bepriyetlD • 
timMli om DOLORES DEL RIYo gibi_ kahramanJarm 

temlil ettWerl 

JILTIN 
Belediye cezalanmn b&ylk 

bir ekseriyeti fenni veaaika, 
yani tabip ve kimyaker rapo
ruoa iltinat eder. Bilenlerce 
mal6mdur ki mahkemelerce da· 

hi ehli hibre raporlan her 
vesikanın feYkindedir. Ve bir 

heyeti hakime buna itbaa mec
burdur. Şu halde vaziyeti bu 
merkezde olan Emanet itleri ne-

'den duçan muahaze oluyor. Ma· 
·kale sahibinin istediği uul tat· 
bik edilirse bu memlekette me • 

Mücrim arıyan köpekler 
Zabıtamız için Avrupadan ayrıca 

köpekler getirtilecek 

ADLiYEDE J 
Açılan mektuplar 

Posta mGvezzii Şiikrii Ef. nin cürmflnü sabit 
gören mGddeı ummumilik ceza iateyor 

deni bir insan gibi yapmak 
imkAn1Dm mllnselip olacağım 
ıimdiden iddia ederim. 

Bunu aalıibi makalenin dahi 
bildiğine kaniim. Eğer itiraz olu· 
nan cihet ( procedur ) uauHl 

ı muhakeme kJSmı İle bir çok 
medeni belediye kanuaJarmda 
cezayı naktt hümn için ekser 

·ahvalde teıkili tarafeyne ltlmm 
'aörillmemiştir. Hatb veni Tlrk 
ceza kanununun c' 'ediye-
lerden almak bilikı~ , garp 
melllleketlerinde olduğu gibi 
yeniden belediyelerin hakkı ka
zasına buaktıtı ban ahval nrcbr. 

Mesell: iki komıu arasmdaki 
beledi ihtillfJan mahkemeler 
hallebDiyor. Bu belediyelere bı
rakıJmıt ve b11 hakka İltinad4Jll 
bizim belediyeleriıniz dahi hllldlm 
•erebilir 

26 tubat 1340 tarihUi bmm 
aokaldaruı ifgalini meneder ve 
dinlemlyenlere ceza •erilmesini 
emreder. Emanet aelAmeti ml
rur ve oburu teDIİD içia llıa ka
llunu tatbilcten bqka bir feJ 
[~pmıyor. Kaınmu tatbik etmek 

Bu gibi köpeklerden ecnebiler büynk 
istifadeler temin ediyorlar 

Poliaimiıha Amıpa pollaleri 
·bi url ftlltalar ile çahfbnl-

11 • . . t oıd • • • b. ma11, meaaıllDID ~n mı ıçm ır 

poli.I mOtab••u celbedilmifti.: 

Arayıcı lı6peklerden birisi 
Bu mtltabaUUPn haber aldığı-

editınif birçok mıza g6re kabul d b" •• 
fikirleri nrdır. 8UDlar •• ,,... 
poliae llmD bllyflk yardımı • do
laman ara11a k6pelder ptirtil
meaidlr. Amıpada faili meçhul 
blm'f birçok ciaayetl~ hır
aızlıldarm " bana m8mı11l po
U. nk'alarmda faillerİllİD buhm
- b118111UDC1a polia k6pelderi: .. 

Din pek fazla maharetleri ılrlll
mektedir. 

Tuanunm tatbik edilecetf 
yakındır. Getirtilecek k6peklerin 
miktan ıimclilik az olacak Ye 
enelce bir tecr8be deweli ge
tirilecek k6pekler burada talim 
ve terbiye edilecekler, munffa· 
ldyet huıl oluna bnttın polil 
t911dJAtumn tevzi olunacaklardır. 

Anupadan mlitemacliyen k6-
pek celbine mecbur kalmmama-
11 için bu klpeklerin burada da 
yetiftirilme1i dtlftlntllmektedir. 
Alakadarlar polis klSpelderinden 
~ çok istifade edilecejiDe ka· 
Didirler. 

Maaş 
Marttan it. 6aren yeni harf h 

mühürler le alınacak 
lstanbul Zat Maqlan Muha-

1ebecilijindea : Mlltekait, clal 
ye yetimlerin Mart 930 tarihin· 
den itibaren maaılan yeni harfli 
ppılmıt mtlblrlerle ita eclileee
jindea fimcliden birer mtlh&r 
ihzar etmeleri ltlzumu llb ohı-
nur. 

labm&ul ajlr ceza mahkeme
linde dan elinden pçen bazı 

mektuplan açarak içindeki para
lan almak Ye imza taklit etmekle 
manan posta mhezzii Şlkrll 

Ef. nha muhakemesine devam 
olunmUfbır. 

Dan IOD phit te clialenlldik

ten 10nra, muhakemenin tahki
kat aafhuı bibDİf, m&ddei 
umumi Sarhanettin B. eaaaa 
dair idclianameainı aerdetmiftir. 

Burhaaettia B., hadiseyi tetrih 
ederek, buıl olan ı&pbe tlzerine 
lfia iç yllz8n8 meydana çıkarmak 
için meYhum bir phıl namına 
mektup tanzim eclildijini, Eren
kly merkezinde poata mB'dllril 
Sım Beyle memur Omer Ef. Ye 
diler memurlar hazır buhmdup 
halde urfm içiae lllllllUalan t..
bit eclilen d&1: lira konuldujımu, 
bir mllcldet IODl'a paranın mu-

-• lzeriacle ~jmı anlat -
-.. Şllkrl Ef. DÜI mektup aç • 
maktan 200 tladl maddeye ,ere 
............. a .... , aahte imza 
at•*-• beraetini ~. 

Mahkeme, mlclafa için alb 
kbanwü aabahma bl•lfh'. 

Gazetelerin 
muhakemesi 

lataabul ikiaci ......... 
meainde dtla irtifa m11eleline 
dair Yakİ Defl'İ1ldlU dolayı 
gazeteler aleyhine açılan daY ile 
bu dava De birlqtirilen c:liier 
psete daftlanmn rOyetiae 
Cleftlll ohmmut, muhakeme, 
enalon d&t lranuauaide rltyet 
edilecek yeni bir dav ile birlq
tirilmem Ye yeni dandu clola11 
iat~ap yapı.lmaa iPa o glae 
bırakılauftır. 

r.-.,, .......- : Salı ,.,,, 
abamı mat 21,JOı/a. Y alnu ....... 
oe 'ıWq,ıc. 
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Po~ise hücum eden kaçakçılar 

Sonunda kil.çmo_k istediler!e dt! yakalonmı~lardw 

Tiltün kaÇ("lkçıJanndan Oıman 
dOn bir yankesicilik maddesin
den dolayı polisler tarafından 

aramlırken Kantarcı arda birisine 
kaçak sigaııa sattığı. g8rlllmilf, 
Nıyazi efendi · sminde bir polis 
tarafından derdestine teşebbUs 
edilmiştir. 

Osman yakalanacağını anla
yınca eHndeki paketleri ntm.111, 
bu esnada Cem l ve Sefer 
isminde iki kaçakçı dnha çıkıp 
polis Niyazi E~ndinin llı:erine 
hilcum etmiş1er ve dövüşmeğe 
başlamışlardır. 

Bır mOddet devam eden bu 
mücadelede her tlç kaçakçı da 
kaçmıya muvaffak olmuşlarsa 
da, Cemni bir müddet sonra 
tekrar yakalanmışbr. 

lfazaltır 

Hırsızlıhlor 
1 - Eyipte Tabhane cadde -

sinde bakkal Ömer ağanın dtik
kAnından 10 lira ufak para, 

2 - Köprüde Haliç iskelesi 
baş memuru Bahri Efendinin 
odasından 50 liralık bir palto, 

3 - Eminönönde Salamon Ef. 
isminde bir adamın 35 lira kıy
metinde bir koçu, 

4 - Kasımpaşada cami aYlı· 

sında Ahmet ağanın ahmndan 
bir çuval kepek, 

5 - Dolapderede Mirmiran 
mahallesinde ltalyan tebaasından 

M. CiYaninin evinden temıiye, 

frenk gömleği vesaire gibi eıya, 

6 - Pangaltıda Kurtuluş cad
desinde Niyazi Efendinin dOk -

kanından sigara ve ttitnn çahn

mışbr. Bunlardan yalnız kepek 
çalan ·Ali yakalanmıştır. 

Yanke$İc:iliklt:r 

Cümhuriyet matbaası mlistah
temininden Yaşar T epebnşmda 
1567 numaralı otomobilin altında 
kalarak, Be~iktaşta Mihriban 
sokağında oturan 9 ynşindaki Unkapanmda Hacıkadın ma-
Ertuğrol 1790 numaralı otomobi- hallesinde Tavanlı sokakta otu· 
lin altında kalarak yaralnnmı11-
lardır · Şoför Vecihinin idaresin
deki 2125 numnralı otomobil 
Etuval sineması önünde 138 nu
maralı tramy11yla mü•ademe et
miş ise de nufusça bir zayiat 
olmamıştır. 

Bıçak çekenler 
Mahmutpa.şada pepe Kamik 

ustanın dükkanında kunduracı 
Ismail 15 ya~ında İlya isminde 
bir mektep çocuğuna bıçak çe· 

~~rek te~avtiz etmek istediği 
ıçm Köprüde seyyar aabcılık 
ei:len 18 yaşında F eritte kendi
sini yntmak üzere kahveye ka
bul etmediğinden muğber oJa-
rnk kahveci Acem Hasana bıçak 
çektiği için derdest edilmişlerdir. 

Haklarında kanuni muamele 
yapılmaktadır. 

Nahho~ nıez•rlığında bir 
nakkaş , cesedi! 

Don saat 13,30 da Kaaımpa
şada Nakkaş mezarlığında bir 
ölü bulunduğu polise haber Ye
rihniı, ceset karakola getirilerek 
tahkikata başlanıllDlfbr. y aptlan 
tahkikatt• müteveffanın nakkaş
lıkla meşgul Mustafa isminde 
bir adam olduğu, icra edilen 
nıuayenede kalp sektesinden 
6ldüğtl anlaşılmıı, gömülmesine 
mtlsaade edilmiştir. 

.Tentürdiyot içmiş! 
Kmnkapıda Kulluk sokağında 

« 19» numaralı evde oturan Sait 
Efendi zevcesi Kudret Hanımla 
bir aıle meıelesinden dolayı 
kayga etmiş, Kudret Hamm 
bundan miiteessir olarak intihara 
tqebbUs etmiş ve tentürdiyot 
içmiştir. Hernekadar mesele 
çabuk duyulmuş, ve getirilen 
doktor Kudret hanımı tedavi 
etmiş ise içilen Haç miktarı fazla 
olduğundan Kudret Hanımın 
hastaneye kaldınlmasma lüzum 
gıörlllmUştür. 

İlci vangın 
Kazlı çeşmede Hacı Hasan 

ran Recep Efendinin 10 lirası, 

Emperyal otellnde oturan Ali 
Efendi nammda bir zabn 375 
lirası ile 400 lirahk bir çeki, 

Ü•kOdarda Gömlekçi Beyazıt 

mahallesinde oturan Ömer ağa· 
nın 12,5 lirası yankesicilik au

retile aşınlmıştır. 

''Yakıt,, ın 
bulmacası 

Dünkn bulmacamızı hallede -
medinizse bugünkü halledilmiş 

ıekle bakarak yeni bulmacamı -

zın sırrını meydana çıkarabilirsi
niz. Bunun için aşağıdaki tarife· 

yi tatbik ederek ftç bet dakika 
metgul olmanız kifidir: 

ı 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Ü i1i NTI:il(j 
2 M AN i lij) -E R [i]ı~ro· A 
3 NfilAH i Z EaAR 
4 M -i A T ıli] S (i} 1iJ S liJ A 
S Ali}H[i]S i SllJi P• 
6 R E ( S i C n-M H U R 
1 A R z liJ s· n ·-s- i T 
8 N liJ E- [ilfjj M . i R AN 
9 G ~li) -S 1 i. H ( _R_li] A 
10 O D A !111 P U T A fil i N 
11 Z A -R A .tı R·- NANE 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 llllil ___ - - --· 
8 fil __ 
9 - ~~=111-lil 
!~ l @JI - - -

B~nlı:ü balnıacamlZlll 
halledlleck ynı teklı 

Soldan sa.Aa ve yukardan 11,1~ : 
l - Tatil 4 , ipek tohumu 4 
2 - Güç 3, üzüm a~acı 4 
3 - Styah1 4, dest 'l 

4 - &Jd moda yüz örtilsQ 4 , 
pada en biiyü.k nehir 4 

Avru-

sokağında 2 numaralı dabbağ 
fabrikasında, Fatihte Manisalı 
Mehmet paşa mahallesinde Oı
küph Fazh beyin aparbmanından 
yangıan çıkmış, ikisi de başlangıç 

... halinde iken •ond~4 ı.ıımÜ§lür, l 5 - Mefiıı kurt 5 
6 - Mwın oıı biiJük limanı 11 
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Borsalar 
Kambiyo 

1 lngillz liruı K.r. 
" T .L. mukabili Dola .... ... ... 
• • . . ... 
.. . .. 
.. . 
.. . ... 
.. . 

Frank 
Liret 
Belga 
Drahmi 
Frank 
Leva 
Florin 
lluron 
ŞIUnr 
Pueta 
Mark 
Zloti 
Peıı.gö 

lo Ley Kuruş 
1 Tfirlı:: lirası Dinar 
.. Çervoneç Kuruş 

Nukut 

ı lsterlln (tııgtlla) 
1 Dolar (Amerika) 

20 Fraat [Fraruızl 

20 Liret [İtalya· 
O Frank ' Belçika) 
O TJrahmJ [Yuna.ıı.] 

_o Frank [lavlçref 
20 Leva Bulgar] 

ı P'!orln [Felemenk) 
20 Kuroıı [Çekoslovd 

ı Şlllng !Avusturya] 
! Peı:etı (İspanya] 
1 Rıy~mark fAlmaııyı 
1 Zloti Lehistan 1 
ı Peaıö !Macaristan 1 

~o Ley [RomuyaJ 
20 Dlım ~Yugoslovyal 

t Çevoneç Sevyet ı 

Altın 1 
Mecidiye Borsa 

1 barlct 
Banknot 

TQhvlller 

cı.• 

ili 

lstltraı: dahili •vadeU. , ... ~o 
Dtlyunıı muvalıade 1' • t; 
lkramlyell Mtıılryolu t ~1 "i 
İstanbul tramvay şlrlcttl 4 3o 
Rıhtım Dok l'e Aııtre9 I? ao 
bta.nbaJ anonim ıu şr. 

Hl•ee aeneetıı•ı 

iş baııkası 
Osmanlı baııkuı 128 

Ticaret ve zahire 
l'lat.lar ncvet ı,-.. lı:ltlblwn11111•tı 

tarafmıılıaa "'1hnltltr 

BuQdllJ 
Y1lll1UJÜ 
Kızılca 

Olda.t 
Aaaml A.ıut 
K. P. K. p 

it to il 20 

Sen 14 90 
Döı:ımı 

- Zahireler -
Çavdar 
Arpa 
M11ır 
Fuulyı 

11 IS 
8 So • 

9 10 

lş bankasın da tatil 
Ttırkiye it Bankasından: 

.~o 

Sene bqı mftnasebetUe ikinci 
KAnunun birici çarıamba gllntı 
Bankamız kapalı bulu~acaktır. 

lRTlHAL 
Vilayet idarei huauslye mBhen· 

diılerinden Çıldır ümeruındu 

merhum Slleyman Sabri Beyin 

mahdumu Sllreyya Bey bir •ene· 
denberi mtıptela olduju halta• 

bktan kurtulamıyarak Kadık6· 

ytlnde Mısırlıoğlu ciYannda Os· 

maıı ağa maballeaindeki huain
de Yefat etmiştir. Cenazesi bu

gtln ıaat 13 te kaldınlarak Ka

racaahmette aile kabriıtanına 
defnedilecektir. 

Allah rahmet eyliye 

ZA Y1 - Eıki yazile tatbik 
mübrilmtı •e hüviyet cllzdanımı 

gaip eyledim. Kimıeye borcum 
yoktur, yenilerini çıkaracağımdan 
htıkümleri yoktur. 

Dol.tor Keınaletttn bin Fertt 

7 - Vtıcut euyu 8 , gareı 3 
8 - Tartı 6, en büytlk hll)'VID 3 
9 - Birlik de~ 6 
J o- Aptalhlt 8 
11- ~ bir :ı&llWl 4, geniılik l 

I!!!!! 

Güzel gözler 
• C&ZIP IAKlllLAllam 

- Müsabakanın birinci~ devresi [ 
Bu güzel resimleri saklayınız! 

Sizi sinemalara bağlayan o ılık balaılardır. ını 
Bunu dtııOnerek ıazetemiz yeni bir müsabaka açıyor. pı 

Bu müsabaka iki kısımdır. Bir m6ddet bu sntunda güzel g&dü 
artistlerin tam resimlerini ıöreceksiniz. 1 lei 

Bu ıayılan aaklanan1z hem güzel bir kolleksiyon kazanmıı, "eci 
hem de mtıaabakanm ikinci devresi için hazırlanmıı olursunuz. 

İkinci dewede burada bu dilberlerin yalnız gözlerini &'Öre - ye1 

ceksiniz. O zaman size aoracağız : rif 
- Bu bakıtlan tanıyabilir miıiniz 1 b · 
Siz, o ıazleri tanıya bilmek için bu ı6tunda çlkan dilber Oz( 

resimlerini saklamağa batlamalısmız 1 nı' 
Ancak bu sayededir ki müaabakanın ikinci devresinde mu-

yaffak olabilirsiniz. Kur'aya dahil olup mfikifat kazanabilmek 10 
için bOtnn o gOzel gözleri tanımak lazım olacairtır ... 

1 K OcOK haberler 1 

ilk tahsil 
Yaln1z Tarh mt!kteplerlnde 

Maarif veklleti tarafından 
yakında hazırlanacak ve bu aene 
Millet mecliıinden geçecek olan 
bir kanun ile, Tllrk tabiiyetini 
haiz olan çocukların, ilk tahsili 
yalnız Türk mekteplerinde gör
mete mecbur edecektir. Gelecek 

der• ydmdan itibaren, 7 yqından 
12 yqına kadar hiç bir Türk 

çocufu ecnebi mekteplere gide
miyecektlr. ilk tahsil behemehal 
Tftrk mekteplerinde görlilecektir. 

«Tftrk çocup» tabirinde, TOrk 

tebaası olan bütiln Rum, Ermeni, 

Musevi vesair çocuklar da dahil
dir. 

Cıgara. yaM4• 
F ord mUesseeesi btitUn hambk

lanm ikmal etmJıtir. Müease1e 

ay başından itibaren faaliyete 

batlıyacakbr. F ord müessesesinde 

tatbik edilen iıwbat diier mtıes

suelerden pek farklıdır. 
M8eesu~ dahilinde memurin ve 

amelenin cıgara lçmeıi menedll

miftir. Bundan başka hariçten 

fabrikaya giren ziyaretçilere bile 

cıgara memnuiyetine ~ayet edil
mesini tavsiye ediyorlar. 

Yeni bir mt!macat ıtrketi 

İstanbul , meb'uıu Süreyya 
pqanın bir Fransız gurubu ile 

bir mensucat firketi te,kil 
ettiıAini yazm.lflık • Şirket hftkt\· 

· metle olan muamelAbnı ikmal 

etmlf. Ticaret mtldlhiyeti ticaret 
oduı tarafından terdi edilmiştir. 

Alt. ihtlaat 
Ali iktisat mecliılnin bu içti· 

ma denui nihayetinde, balar 
aramada lan. 99kilmifti. Neti
ce oda umaml katibi Vehbi, 
Muhtar, Kfttahya meb'uıu Niyazi 

Alım, Ziraat bankası mldftr 
muamıt. Sallhettin, Unak ıeker 
fabrikası mtldflr8 Remzi, tltOn 

taciri Abbaı, ~ftçl Necati, kır 
zade HllHyin, bona acentaıı 

Raif Necdet oda ikinci reimi 
Necip Hlaeyin, MOnlr Mustafa 
Beyler açıkta kalmıılard1r. 

lrtifc?I 
lrtiıa meselesini tetkik eden 

maliye mOfettiıleri eıyeYm ıeh
rimizde bulunan maliye vekileti 
aabık varidat müdürü Kim.il 
Beyle dlğer bam allkadaranın 
ifadelerini alm1tlardı. Haber al· 
dığımıu nuaran mtiettiıler bir 
kaç glnden beri Nbtk Bant ılr
ketinin bat.ndata binaya gide
rek tirkete ait bazı defterleri 
tetkike bqlamıtlardar. 

Oskar 11 bu ün 
<ialatasarayla 

oynuyor 
Enelce haber verdiğimiz gibi 

limanımızda bulunan Oskar 11 
isimli İsveç urhlııınm mllrette
bab bugün Stadyomda Galata
sarayla bir maç yapacaktır. 

Futbol heyetinden: 
Ceza!andınlan futbolcular 

1 Sporculukla k biJi telif ol
mıyan harekata tasaddileri do. 
leyııile Albnordu kulllbü futbol
culanndan 904 numarada liaan
siye Rahmi ve Kasımpaşa kulü-
bünden 1295 numarah liaansiye 
Şemsi Beyler 1929-1930 seneıi 
resmi futbol maçlarından men& 
dilmiştir. 

Milliyet kupası maçlan 
2 - Galatasaray - Beşikta3 

aaat 11 hakem Necmi B. Kadı 
köy ıahasında. 

Süleymaniye - F enerbalıçe saat 
12,15 hakem Basri B. Kadıköy 
sahasında. 

Vefa - K. T aaat 11,30 hakem 
Kemal Rıfat B. Taksim stadyo
munda. 

l11tanbul muhtelitleri 
3 - Bu cuma icra edilecek 

lstanbııl mubtelitleri maçtan 
Taksim ıtadyomunda icra edi
leceğinden ikinci kllme mubtell-
ti fntbolcalannın saat 12 de, bl· 
rinci kDme mehtellti idmancıla-
ruım da saat 14,30 da futbol 
levaıımatile birlikte stadyomda 
hazır bulunmalan teblii olunur. 

.. 
ne 

ıu 

J 

4 - DaTete icabet etmlyen · z 
idmancılar iki reami mnaabaka Sa 

G· dan menolunacak.lardlJ'. 
.5 - Birinci ve ikinci ktıme 

birinci futbol takımları azalan 
da ayni ıaatlerde spor le•azı
matile aahada bulunacaklardır. 
Serbeat duhuliye varakalanm al
mak tlzere çarşamba akıamı 
katip murahhasları heyetimize 
müracaat edeceklerdir. 

6 - Birinci kilme muhteliti 
şu ıuretle tesbit edilmiıtir. Ha
kem Kemal Halim 8. 

Osman, Burhan, Tevfik, Suphi, 
Nihat, Refik, Selihattin, Alaet
tia, Zeki, Filaet, Eşref. 

Rabii, Latif, Nafi, Sami, Ke
mal, Şefik, Mitat, Hilmil, Ha.,,_ 
ri Ragıp, Kadri, Halil, Raıim. 

7 - ikinci küme mubteliti. luı 
Hakem Refik Osman B. 04 

Sami (K.E), (U) Mahmut, Nec- p 
det (S), (K.E) Mahmut, Zeki lllt 
(A.H), L6tfl (K.T), Davut (S), 
Neşet (K.E), KAmil (K. T), lhıan 
(S), Nizamettin (U). 

Ferit (K.E), Şevki (A.H), Se
dat (A.H), Riiftll (U), Rahmi 
(A.H), Murat (S), Zeki (K.E~ 
Mesalim (K.E), H lil (B.B), Bah
ri (K. T) Şevket (A.H). 



7. VAKiT. - 31 Kinanenel 1920 ~ 

Nafia vekaleti yollar 
müdürlüğünden: 

umum Dil~ dıılrnllın n llmn 
tin 11111 iiralodı: 

Vilayet daimi encüme
ninden: · 225 adet mua,dolap Ye yazı 

Kaymeri - S.... yolunun 62+530 kilometrelerinde klhı betoaar
nıe iki ~&ılfi ye 2 X 14 M. tulllnde Sanoğlan kBprtlsibalhı İDfUl ka
~ sarf unlile ft yirmi gtln mtlddetle mtbıakuaya komaUfbır. 

Mlhıakasa 6-K. ıanı-930 puarte•i gthıtl saat 15 te Nafia Yekl
,leti mil.tetarhk makamında mnteşekkil komiqon tarafından icra 
edilecektir. 

m• kapah urfla mthaakuaya 
konmattur. 

Mtlnakua 20 ikinci klnun 
puartem pi uat 15.'° da An 
karada De•let DemiryoıJan ida 
reainde yapılaCaktar. 

bd mekteplere mllnakuaya konularak 8 klnunuaani 930 da 
ihale edilec:efi ilin olunan pupu, mutamma, ba•kül, bayrak fo
toğraf mfhlakasuı tehir edilmiftir bu meyanda yerli ... dalyeleriııin 
ihale muameleai tarihi mezkdrda uat on birde yapdacatı ilin 
olunur. 

Taliplerin liakal iki gün evvel yollar umum mfld0rl8jihıe ehli
Jet vesikalarını ibraz eylemeleri Ye ihale kanunile prtnameler ta
rifatı dairesinde hazırlayacaklan teklif mekbgJlannı makbm muka
bilinde .ekAiet mll•teşarlıtma teYdi eylemeleif •e ,uaiti afrenmek 
lzere l.tanbulda nafla başmühendisliğine AJakarada yollar umum 
•tldOrlOğiine mtıracaat eylemeleri IAzımdır. 

Proje ve şartnameler Ankarada yollar umum mlld~rlUjibıde..'. 
10 lira "mukabilinde alınacakbr. 

Mtln•k••ya lftfnk edecek
lerin teklif mektuplannı " mu
vakkat temiaatlaruu ayni gtlnde 
saat 15 e kadar Umumi Mndar
kalemfae •ermeleri lbmdır. 

! alipler mtınakua ıartname
Jennf S lira mukabiHnde Anka-
rada, Malzeme daireainden, la
tanbulda Haydarpap maiazum
du tedarik edebllirfer. 

Büyük Tayyare piyankosu 
Yedinci tertip 6 ıncı keşide 

11 Kanunusani 1930 

Münakasa tehiri 
uümrükler Umum müdürlüğünden: 

1 -:- Muhafaza memurlan için yap~la~~ k•putlann mtınaka-

Mektep inşaatı
nın münakasası 

BCYOK iKRAMİYE 200,000 LiRADIR 
Ayrıca. 60,00l 40,ooc, B0.000 20,000 15,000 

10,000 liralık ıkramıyeler ve 100,000 
liralık bır mükafat. 

• 2'flnu 30-K. eYVel-929 olarak ilin edılmıfti. 
"2 - Mllnakasa 6-K. Hni-930 tarihine milsadih paıartui a1ln8- Maırjf uetlletiıdın : 

NSIZLIKE ae tehir olunmuştur. • 
.3 - Taliplerin 6-K. sani-930 gUnO saat 14 te lstanbul bqmtı

dOrlüğlinde müteşekkil pnırükler wnum mtıdiirliljil Ntm alma 
lromisyonuna mnracaatlan. 

Bahkeıirde inşa edilecek olan 
erkek muallim mektebi şeraiti 
atiye dairesinde kapalı zarf usu
JiJe 12 kA. •· 930 t•ıihine kadar 

...... titr tem .,... ı1cn a.ı ua ..sa c s PARIS .. ••tala!• ................... , :c.; SIROP DES HIEN , 
mtınakuaya vazolunmUfhır. 

1 - Milzayede Ye mOnakua 
aaaaaaaaaccacaccaaaaaaaaaaaaca 
o ş o g ampanya satışı g 

İstanbul gümrükleri başmü
dürlüğünden: 
Ttırkiye cftmhtıriyeti haY:ıai hlkimfyetinde bulunan mahalleri g&s

feri.r 1-200,00o veya 1-250,000 milqaauıda bir atlama pazarlıkla •• 

kanununa teriikan tanzim oluna
cak teklif mektup}.,. 12-1-930 
pazlr ~ti saat 15 te Ankara-, 
da Maarıf veklleti i111aat koaaiı
yonunda açılacak Ye en az 
ftat teklif . eden ml1eue.eye 
vekiJetin tasdikine talikan ihale 

g ispirto ve ispirtolu içkiler g 
g inhisar idaresinden: g • tcele olarak m&bayauı mukarrerdir. 

Taliplerin 1/1/930 pertembe giinl nat 14 te teminat emaklle 
ıirlikte baımOdOrllik mfinakasa komisyonuna mtlracaatları. 

§ fdarei lnhisariye Vövkliko, Haystık Monopol, g 
a Mum gibi Avrupanın en meşhur ticarethanesindeıı a 
g muhtelif markalı şampanyalal' getırmiştir. Perakende a ii1~41il 

Seyrisefain 
M..k.s ıcenteıt: Galata KöprU bqında. 
s.,.,;u 2362. Şube ıceııtell Mahmu· 

diye Ham altında ıetanbu. 2740 

Ayvalık ~uraı postası 
( M ERS f N )vapuru 31 Ka

nunevvel Salı 17 de Sirkeci 
nhtuumdan hareketle Gelibolu. 
Çanakkale, Küçükkuyu, Edre· 
lit, Burhaniye, Ayva!ığa gide· 
cek ve dönüşte mezkur iskele· 
lerle birlikte Altunoluğa uğrı· 
yacaktlr. 

Gelibolu için yalnız yolcu 
a~ur, yi"k alınmaz. 

l ı aıı,1 ıırı ·kıncı ı osiası 
( 1 Z M 1 R ) vapuru 2 ka~ 

undni perşembe akşamı 
ualata rıhtımından hareketle 

· Zonguldak , ine bolu, Sinop, 
Sanısun, Unye, fatsa, Ordu, 
Gireson, Trabzon, Rizeye gider 
celc ve Of, Trabzon, Polathane, 
Gire10n, Ordu, Fatsa, Samsun, 
Sinop ve lneboluya uğrıyarak 
gelecektir 

= • 
Mesajeri Marıtım ve Pake 

umpanyaıarmm Vapuru i!a 
;üzel seyahatler 
Her h·,fta "Marsilya. ya bare
t eden vapur ar Pire v~ Napoli 

pıanlarına dahi uğrarlar. Tafsilat 

lmak üzere Karaköyde Lorant 
cbul ve şürekasına müracaat 

~unmaıı. Telefon Beyoğlu 20.3 

b4-1704 
Piyaago aıiidürltığünden: Mev
t nlnaunelerı 45,000 cilt mak

tabettitileceğinden tab'a 
lip olacakların pey akçalan 

e ),i,Jikte 2-1-930 pertenbe 
il"1l ıaat 14 de piyanıo mn
rlllfünöe" •litctekki1 tayyare 

tlhayaat kemfayoouna müraca-

Mahlalab vakfiye 
müdüriyetinden: 

Miktan ıııraı 
285,36 

Kıymeti mecmuu 
lira 4280 

Bedeli mOzayedesl 
lira 

3400 
CağaJofJunda Cezri Kuım 

pqa mahallesinde TUrk ocağı 
bahçesine muttuıl Ye Cataloğlu 
caddesinde kain valde Sultan 
bina emini elhaç İbrahim Efen-
dinin kabri•tan arsa pazarlık 
ıuretile verilen bedel haddi 
liyıkında rörlllmediji cihetle bir 
hafta daha temdit edHıniştir . 
Fa.ılasına talip oJanlar kıymeti 
muhammenenın yilzde yedi bu
çuğu niabetinde pey akçelerile 
( 4 K. saai 930) cumartesi gilnü 
saat on d3rt buçuta kadar 
lıtanbul Evkaf mildüriyeti idare 
encumenine milracaatlan. 

f versar~ 
KaJem ve kı rpn 

kalemleri 

olunacaktır. 

2 - Tekliflerde mukabil p -
rait dermeyan edileınez. 

3 - Talip olaalarua fazla taf.. 
lillt Ye izahat ile pilan Ye ıart
nameai fennileri ile milnakasa 

a olarak beher şışesi 12 lıraya ve bir sandıktan 9 g 
g sandığa kadar beher sandığı 126 liraya ve 10 san- g 
a dıktan yukan beher sandıgt ı:.. 8 liraya Galata rıh- a 
a tınırnda Kefeli Hltn altırıdakı daren n satış nıağa- o a a 
o zasında ıaı.Jmakıadır. a 
aaooaaaaaacacccaaaaaaaaaaaaaaa 

şartnamesini almak &zere ehli
yeti fenniyelerini murir mlhacl
dak Yealkalarile berıtber her glla 
Maarif yeJcAJeti İDfaat dairesine 

m;;;;n":i~;;; encü-Adana vilayetdaimi encümeninden 
meninden.· 40707 lira 43 lmrQf bedeli ketifli Adana· Karalaah kazası ara-

Giçikaoda kaim muhterik s. •mcla ve Adaaaya 14 kilometre me .. fede Çlot nehri lh:erinde 
b · evvelce bet ayatı yapdaut olan k6pr0nln bakıyei infaab 930 aeae-

nema anasının mOJkiyeti kapalı si kinunuHninin 8 inci Ç&11amba pil tam aaat llde «h6k6metia 
zarf uaulile mDzayedeye konmu.f en üst salonundaki Hwtin ayan muteberdir.»Enctımenivillyet lauzu
Ye 8111930 çarpmba ınun aaat runda ihale edilmek llzere kapalı zarf usulile mOnakasaya Y&Hdll-
16 da ibaJesinin icrası mukarrer m· ·· T l' 1 nI d h 1 "ti tl k - 1 k ışnr. a ıp o a ann a a ene 'leraı m na uayı a111ama isen 
bu1unmut oldutundan taliplerin Encümeni vilayete veya bat mObendi.Jiie mUracaat Ye ihale gGnB 
bedeli muhammene olan 15000 de tarifata kanuniye dairesinde teminat ve teklif mektuplarını ea-
liranm yüzde yedi buçuğu ni.- cümeni vHiyete ita eylemeleri ilin olunur. 
betindeki teminat akçelerile bir- ~~a~ii)l~.Jl@~;Viit)M~®~8M~•m~~-Blf>JR~~-~RllJ 
likte tf'klif zarfJarım mezkdr sa- ~ ~~ 
ate kadar makbuz mukabilfnde ~J Kı·ralık daı·reler 
encümeni Yilayet lmlemine •er- "~ 

_m_eJ_e_r_i _il_tn_o_ıun_ur_. ----- , .~ Babı Al , ~ukara •·· ddesinde Orhan R. hanı .• AnH-
Bahriyuna ilan: i dolu .ıjansuun terk•· rt. daıreler kırahktır. 
Karadenizdeki EreğJi Jimanmm : ~Hike ıuel bı r otel de olabılir AyM ayr heps 

ıimalindeki Bababumu fenerinin .t- hir•feu k ralıktır lst.yeı lerın ( V AKIT yurdu ) 
bulundup mevkide bir kampana il 
tesis edilmiftir. !il 

El ile müteharrik bu kampa- 12J ~ _____ if!_~i®-l~m~it.Ji•111JlfiiD~~fitiffi~fj[ll 
nanın 4 kinuıısani 930 tarihinden ~---..::::::iiiıım 
itibaren ıisli Ye pusulu Ye tipiJi ~ K A p p E L 
hanlarda her iki dakikada bir W 
yekdiğerini rr iiteakip kısa fuda {4!1 tamamile tekemm-fll etnıı 
Ye sedalarla bet defa çalınacağı 1 y A z 1 M A lf. 1 NA S 1 
babriyuna ilin olunur. 1 

Franeız hü.lubnetinin dahi takdir .-e tercih 

Tahlisiye ıımum mü- s etttli makina KAPPELdir Hafif, metin ve aarit 

1 
Her ciheti teahbüt olun1D', Ye lahitle aatılır. 

dür[Ügünden: Tlrkiye yes&ne umumi acenteai 

Anadolu Tahliaiye mıntakaaı· Y. Şlnorkyan. Jat.anbuL Sadıkiye ~ han 31-3.1. Tel. S. 2m 
Senebatı mü
nasebetiJe in
tihap edebi-
leceğiniz 
en güzel 

hediyelerdir 
Her yerde 

o.m 80 lira Ocretli Tababeti c-Jc::--:::::ı=-:t~=-:tC-.:::tr-J[eJC@:loeQSr:eDOllO 

::z::j~::::ı: b!-::! =- llnl~ drıimllrı Ve limaıları rm ~::-.::~ı:-!ued::: 
aİI edilmiftir. umumf ldıresiıden: •akkat teminatlanm ayni .ıtnde 

satılır. 
Herkesin hO.nü 
intihabına ve ke
ıeaine 111pndur. 

Talip olanlann 2 klnunusani 470 meıe ve200çam traven ka- Aat 15 e kadar umumi MUdtır-
9W\ tarihine kadar vesaiki li- I lllk kalemine vermeleri lhımdır. 

JV pa ı zarfla mflnakuaya konmUf- Talipler milnakaaa ıartıaamele-
z1D1eyi mftstesbiben Galata nh- tur. Münakua 15 ikinci kinun nni iki lira mukabilinde Aakara
bmmda Maritim hanındaki mer- 930 çarşamba giinil saat 15,30da da, Malzeme dairesinden, lstan
keli idareye mftracaatlan iJAn Ankarada devlet demir yolları bulda Haydarpaftl ma;azasmdu 
o1utur. • idaresinde 7apılacakbr. tedarik edebılirler. 



Abunt Şartları 
fnrld,..d. ~ 

Gazetemizde çıkan yazı ve resim· 
lerin bütün haldan mahfuzdur 

= SAYISI HER YERDE 5 KURUŞ = Türk mekteplerile faydalı e.erlerin 
illnlannda yüzde 20 tenzilat vardır 

l IAn şartlar 
Saun Kon 

Kuruş Kunış 

l AJ'latı 150 000 
J • 400 800 
6 • 750 1450 

l2 • 1400 2700 

Gazeteye gönderUecek mettuplann üzerine 
tdare tçlnse [ idare J, yaz.ıyı aitse [ yuı ] 

işareti tonolmalıdır 
Bllyillı: veya bir taç dala için verilen llAnlarla 

hıısusl mahiyetteki ll!ıılann tıcrctl 

6-a inci aayıf a 11 
5 • • 25 
4 • • 41 
2 • • ıo< 
1 • • 20C 

Basılmıyu mektuplano iadesinden, kıymeti 
mol:ıddereslı mektzplara konulmuş paralann 
lı:aypolmasından ve llAnların mündcrccatından 

idare mesul de~lldlr ISIANBUL, Babı!li, Ankara caddeıinde c V AKIT YURDU > 
~~~~~~~~~~~~~~------· Tel. 1970 IDARF. lSLF.Rt f971 YAZl iSLERi • tclJtaf ı VAKiT posta Kn: 4!! 

idare lle lı:ararlaştınhr 

Guetemlze hasosl U!ıı kabul eden yu: 
H. S. H. il lnat acentesi 

1-Sincl ıayıfada 1( 
re.mi ll6.nlar 

,...a Kumy islele Ozerin~eii D• 
• Büyük aile dans salonu • a 
l••I m = lL;J 
a m 
[IJJ 
=m a 
B 
fh1] 
fjgJ a 

Yılbaşı geceıi için salonumurun nzerinde bu- a 
lunan büyük avize altına tabiabn yarattığı ve • 
bakmakla doyul- (Y · ı ) fevkalade 
mak bilmiyen eşı çaın muhteıem 
olmak ilzere rengarenk elektiriklerle tenvir edil- • 
miş olup, o büyük çam etrafında sabaha kadar m 
dansa devam edilecek ve müzikten mada on fiiii1 
iki kişiden mürekkep alaturka ince saz takımının I; 
dahi bunu daha parlak bir surette devam etti- B 
recektir. Bu arada varyete numaralan ve sair m 
eğlenceler .. 

Caz Tarzandav1!f~:- Mısırli· !91 
) r31) Ef. garp musikisinin bir dehasını yarata- ll!'!JI 

cak diğer taraftan 12 kişilik ince saz !p?Jj 
takımı şark musikisinin ruhunu terennüm edecek 
ve Tar- 1-Iu·· c.eyı·n Bey tarafından çalınan • 

zan v kafkas havalan umum 
mlişterilerimizi memnun edecektir. • 

Rağbeti fevkaladeye binaen muhterem müş- a 
tenlerimizin masalanın timdiden angaje etmele-

a Jd ~~~~ia ·~i;ümuzu zi1aren ~usıye ederiZ al 
UNO R UD 

UNDERWOOD 
Dunyanın en meşhur 
ve en mükemmel Ame
rikan yazı makinası. 

~!ll!i!ILBu QOn hali lstlmalde olan UND~Rwooo maktneıertnln 
acıedJ s.000.000 a yakındır. 

T&rktye tJmaml Acantahtı: • 
KAatçıhk ve Matbaacılık A. ş. ( aabık El MOKEon DAkTILo KDRsu Fratelll ffalm) Telefon: Beyo~ıu t "18 f · 

mmamamammmmam~mmmmmmm~mmmmamo~ 
~ 1 ~29 Seues.uin son gecesini tın 
lil1 mı mT B ~ okat ıyan otete ind E 

Türk r· carla ·ı ve ithalatçıları! 
Menfaatinizi düşllnilnüz ve 2 Mart 1930 dan 8 Mart 
1930 tarihinde açık bulunacak olan muazzam 

e • • 
ısı 

. ğ il a • 
ı 

Ziyaret 
Bnynk sanayi, Teknik ve inşaat ıergiıi 2 - 12 Mart, mensucat 

ve spor levazımı sergide 2 - 6 Mart tarjhlerinde açık bulunacakbr. 
Sanııyi ve toptancı ticaret alemi, sizi orada bekliyor 1 21 muhtelif memleketten takriben 

10,000 firma orada mallarını teşhir edecektir 1 
Bilumum tafsi.at ve malümat için derhal -

Le·pzig_er ı es ,_ L) ~i 
Adresine, ve yahuf Ttırkiyedeki fahri vekil ve mümessili bulunan milhendıs H. ZECKSE 

dresine mUracaat ediniz: Galata, Voyvoda caddesi Agopyan Han 4 üncü KAT No. 8Telefon: 
Beyoğlu: 163 

Bütün bir serie mes'ut olmak isti
yenler Yıl başı gecesini 

Barında geçirirler 
T epebaşı bahçesi karıasında 

REVEYYON! 
KOTYYONLAR ! 

SABAHA KADAR EGLENGE 
SABAHA KADAR DANS 

Baküs Fab 
Rakısı içen her müşterisine bu 

Taksit Yelıl 
ile mnstı 

Portatif: Korona, kappel Mı 
MAKİNELERi 

Daktilo dersaneai: Sabal 
den akıam 8,5 a kadar. 

Kopya işleri : Her nevi 
rak hatasız seri yazılır. 

Makine tamiri ı Herkesten 
cuz ve iyi yapılır. 
Osman Nlisret: daktilo dersaı:ı 

Galata YOkeekbldırmı ba~1.,nf'Cd56 

r,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I ' 
P~NTEV 

M09TAMZAAI 

PERTEV Şurubu 
PERTEV Briyantin 
PERTEV Kolonyası 

PERTEV Puqrası 1 Geçiriniz = 
tın g sene bir takvim hediye edecektir. 
m REVEYYON'.'·'· !. 1 Takvim almak için Baku. içiyorum diyecek kimseye tesadnf 

P'ABRIKASI 
lıtenbut Cenberfl Tef 

ı:.ı-1 ~ etmiyeceğini zanneder. 
~ ~ fi Reveyyonll i 
mf ELETTRICH JAZZ ORKESTRASI im 
ammaammmmmmaaamamaemmm~mmmmBBm 
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BU AKŞAM 
SENENİN SON GECESiNt 

TÜRKUAZ da 
Geç"rniz 

SABAHA KADAR 
EÖ:LENCE !.. 

ZJI OKOST JI 
Türkiye Palamutçulan ano11 

ıirketinden: 6 kanunusani 19 
tarihine akdi mukarrer fevka 
de heyeti umumiye içtimaımı 
bu bapta lkbsat veklleti Cf 

lesile Ticaret mlldilriyeü be~ RAKI VE MASTİKASINI de cereyan etmekte olan mul 
bere neticesine tehir edildiği Her yerde arayınız 1 tekarriir edecek yevmi içtimı 

j başkaca neşredileceği ilin olun 

Miaket üzümünden huıuıi surette 
imal edılen kırmızı kordo ıılu 

Ankara rD~ISI 
Kibar gazinolarla lüka 
bakkallarda bulunur. 

• ,..; • • • 'I ; - ~· ,t ..... ~ ... ·~. ~~· '; 

TatJhıh ı A partrrnnı isteniyor 
Dünkü nüshamızda lstanbul Beyoğlunda Mobilyalı ile 

~üncü icra memurluğundan ve- dört odalı bir aparbman istE 
nlen 926-7198 numaralı dosyaya niyer. Banyolu olan tercih ed 
ait ilanın ihalei katiye tarihi lir Gazetemizde Fikret Ad 
18-1-930 yerine sehven 1-1-930 B · il t 

l T h'hi k 'fi t 1 eye m racaa . yazı mışbr. as ı ey ye o u-
.,n,. \.1,. . ,, .., ıra,,. Reti /f flhme --• -------. -----• --------- -:..-. _ .... _ ·"f'· •-h.:-. - • - - • ·• - - - • - - - - - - - - - - - - - - • - - - •• - ----------

z 
Tamaınen memfollet yapısıdır. Resmen kabul edilmiştir. ~lemleketimizde geçen sene kurtardığı servet iki milyon lirayı nıütecavizdir. 

Galata, Eski Gümrük caddesi, Halis Selahattin Telefon. B. O. 1447 


