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KAauaeml 

Yarın 12sayıfa 

• 2,00 bin lirayı 12515 nunıaralı bilet 
kazandı, lisienıiz sinci sayı/ adadır 

İrtişa sabittir 1 
Müstantik bu cevabı verdi 

utanbul ikinci ceza mahkemesinde 
gazetecilerin davası mühim bir 

safhaya girdi 
Neırlyabn muaapna olmadıaı tebeyyün etti 

Istanbııl il<lnd ceza nuıhkemeşi lıe'Jletl 

Gazi Hz. 
Dün RakimiyetiMilliye 
refikimizin mattbaasını 

teşrif buyurdular 
Ankara, t t ( A.1a ) - Reiai

dlmlıur hazretleri bDll8 atledea 
IODl'a -t da.._ Hakimiyeti 
Milliye idarehane-.ı tepif ba
yurmutlaı'dır. 

M. Meclisinde 
Ankara, 11 (ValDt) - Meclil 

toplandı. Gllmrilk klatnana ml
zeyyel bir llyiba• birinci mll
zakereaioi Y•Pmıfbr• lpma cu
marteaiye lcalmqbr. 

Yeşil köy 

Size tali dağıtan eller 
Büyük ikramiyeyi kazananlardan birisi 

Panayot isminde bir kasaptır 

Yedinci tertip ta11are piJukomnan 10D kqideaiae bqlammfbr. 
Ketideaiaim- • 
miyeleri çok zen
.. olcluta içia 
keficleain ,.,.. • 
cLjı Darllf&mm 
koaferam ulona 
.. chp111111dald 
balaçe tamamen 
•ılkl• doJ11111fl'a. 

Ea blylk ik
ramiye olu iki 
Jlz bia liral 7515 
aamanya pk • 
llllfbr. Ba bile • 
iin bir parçua 
Kartulatta kasap 
Panayottadar. 

Gazeteler aleyhine açılan 
.,u,_~ JM'VIUAl'ID DUlCfW llçıçk. 

pahalılığını azaltacak tedbirleri 
.ı..a.ııı.ı. .., aı.d1111flir. o ... , .-.eu. 

SoygunWlannın 
muhakeıııeıine 

baıl~ 

KeadilİDe ik • 
ramiye çıkbjuu 
mlljdelıyea ada

maPuayot derhal 
100lira •ermiftir. 

ftlll o~. ......,. RlljipB. 
Dnnkl celsede "Son Sed., ... HAmit B. ..., ..... inlç

aleybine hayat pahabhğma ait ..., edi'-it, se im a ......... 
da-:...:r: WVT• 

aqriyabndan dolayı ·~ mu- __,, .. 
halif ve müheyyiç neıriyat da- - Ben, bu yeda hakik•te 
YU1 tetkik Ma;miftir. malaa~veheyecao vericili bir cihet 

Bmdardaa birine eau olan premıyonım. App yukarı rea
mt bir ••bm, balla t....ı. eder 

«iitikAr .e. Halk SOJUla- maU,ette 1k .ı:.....ı... ~1-
J&ZI, 41::.L.. • • -ı~ 
Jor. Sebep, ~emaaetiDiD Bun• hlltiam, baıtm lhtiya• 
beceribfslijidir. Balan itiz ama olan teYleıe Jlacle Jinal
l&JlemiJonaz.» serlevha• altm- befeı' Dilbetinile fala pua 
dadar. Ticaret ocluı ....-ı ki· ....ı1oıua. elemektir. Bizde b._ 
tibi Cemal B. iD be1aaab mw- yUAhk. 
..........-Uerek Emanetm U,at [Alt ..... •a.ce ~eclırJ 

MOsabakaın•nn lldnd devresi 
ıe klauousaolde bathyor 

........ 
laer .... glrda.
llD* ,ezel Ar
lilt reaimleri.PP-
mak 11ere okla-
ı..- ....... 
- ····baka· a ilk clet1 esini 
te,ldl etmekte• 

• .... .-.. 
lllD ildaci ...,.. 
li.Jaai...tmBsa-

16kl ....... 
.. peqembe 

~~ 
YWeıcehra
Lk hecLyeler 

Dllft~ ....w--.. ... """" 
Yetil lrlyde Maa.- K..-..:1-

Jalllll eYiae P"erek Madama 
baifayıp para •• ..,.... pl-
m•kla IDUDaD Zekeriya, Maa
tafa, Mehmet AU n Saidi• 
mahake•elerille cltla t.w.bul 
•iu' ceaa malıkeaa..We bq
..._lfbr, 

Zek.ı,a, llad-. eYlade 
atak oldaj'uml. dfter mannm
lum pee e•• P'erek keaclilinl 
tehdit ettiklerini' .......... 
chiau, cirme ittirlk etmedijini 
lclclia etmif, clifer •lllimlı\r da 
ftk'ayı tefti etmiflerclir. 

Muhakeme deYam edecek. 
phitler çainlacaktır. 

lı1n1rde bir ispek Oli8yoneu 
~ 11 (Yakıt) - lmifde 

arrlf Jd8df Bence ....... 1raau•a 
briahiyO ...... lıayoma ,,.,...., 
enlıfd..... laaklnecla taldltat ic
nal.mir d~ Jud
.,~ 

!Mit, .. '5728, dlJt .. Ura ~ 
... !OHS,tj111a ... 1191 ~--••·ıc.tlleri•izçeki ea ............,.. ... aı• ....,.rs l.ld ...,,,.,._.. Waaldardu'. •• • 

Tazminat Neşet Omer B. 
Yunanlılar bize kaç bin 

Ura verecekter 1 
Darolfonuo kadrosunu 

Ankaraya götilrdil 

lhtiliflı noktalar 
AtlBa ı 1, (Aaek) - Salta .. t 

,..,......... latnhalclaa plea 
Ramlma avdet etmemeai muka
biliade Ymuiataam enlce T._ w,.,. ...... kabal ettiji 
150,000 lsterliaia 125,000 İller

. liDe tendi hıklcm«hıld haber 
etrafmda aallWpttar bir devlet 
adamı atideki beyanatta balma
mQfblr ı 

- Yaaani._ Tllrkiyeye 
•ereceii tazmiaabD 125,000 .. 
terliae temill içine& bir T8rk 
maim• tanfmdu teklif edil
m ıtir. 8a teklif aaltanat pua
portlle ,ıclea Rumlara ait emll
kia Ttlrldyeye intikaJile allka
dardll'· Yanan sefiri bayJe bir 
teYf brpmada kalınca bunun 
bhaJI, dij'er meaele'erin tafam 
...-•niyet bir tekilde halliae 
.-P.k bulundajuna ce•aben 
~ittir· Mllzakere edilen 
• ..eıeıer 20 kadar olup banla
,.. halli ıatihdaf ediliyor. 

Dtril}dn~ &ntnı 
Neşet ômer B. 

DutUfanua emini Ne,et Omer 
Bey din alqam Aakataya ,ıt
miftir. Nept Ômer Bey harek~ 
tiDClea evvel, 1eyabati hakkında 
bir mubarririmize fU ıu•atl 
Yermiştir: 

.. _ Yeni DartllfOnan lradrow 
Maarif V eklletine tucHk ettirmek 
Ozere Ankaraya fidiyoraa 
Orada bu mesele hakkiada Vekl 
Beye de izahat verecejim. ~ 
kl.et lradro,u kabul ett;ijt tak-
dirde =.:~emizi laamlı1aa.ı 
ju. iç glla bct. 
blacaıım., 

N91et Ömer Beye Klpltll 
zade Fuat 8. Vekllet .tecektit. 

Ankarad, h mesele er mlte
•ı=1tlv tanfmclan birer birer 
tetkik edilmekte•• esnayı mi· 
..kerede ~bıt da lutulmaktadır. 
bd taraf noktai nazara takarrtlp 

1
·.-.. -ı-...... mal-6-.. - .. --aere--v-.. -.. -

edince itilaf tespit edilmektedir. ailtaa m.H•n iade edflmlJecek, 
itilaf buat olmayan noktalar Ramlara •encetl tumiaatm 
Atmaya bildirilerek HD talimat blylktlil hwbtle weti 
talep ecHlmekt 125,000 ilterlinia daha liJacle 

S.ı•hiyettar meabada t-zilini ilti7ecektir. 
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Kırallar tiyatroda 
Roma, 11 ( A.A ) - Belçika 

imal Ye laraliçası İtalya laral ve 
kıraliçası ile beraber RuYayal 

VAKiT ın son teıgraf haber1eleri 
• Bir kararname 

çıktı 
Vekaletler vılayetlerd n 

tiyatrosunda verilen bir mllsame- Edgar kineden haber 
rede hazır tuıunmuı\ardır. Misa- Oran, 11 ( A.A) - Havama 
fir hnktimdarlar saat 23 te Ro- gayet bozuk ve fena olması 
mayı terkedeceklerdir. Edgar Kuinet kruvazörünün le-

f d vazım ve mtihimmabm kurtar-
JSpanya a para buhranı mak için glnderilen römorkörihı 
Madrit, 11 (A.A) _ M. Primo I vazifesini yapmasma mani ol-

dö Rivera ile maliye, mesai ve muş~. Bu römorkör, bugün 
maarif aazırlan b hranı gemıye yaklaımağa çalışacakbr. 

hakkında giSrOşmü;::ir. ;uglin . Portekiz kabines . 
iapektilisyonlara mani olmak için L!~bon, 1 ~ ( A.A ) - Kabıne 
meclise bı"r f ül t d" d dahılı mesaıle ait bazı noktai 

. orm ev 1 e e- nazar ihtiliflanndan dolayı istifa 
ceklerdir. etmiştir. 

Muhaıcbci buıaıiye Ye Belediy rıdatlan nısbetınde iş · 

memurlan için Barem yecekler · 
V Ankara« Yakıt»- Heyeti Y • 

diyetler varidabna göre üç de{eceye ayrılmaktadır leclen vili,.t bütç.&eri baklan 
1!* bir kararume çmkDUfbr. 

Varidatı 2$ 'bin liradan .,.,. olan beleılWeler llillaim noldalln 1UQ1anbr ı ,.V r 
Bareme t.tbl ol:mıvacaklar kiletler viliyetlerden alika 

Ankara, 11 (Vakıt) - Dahiliye veldletince maha~ebei bmuiye oldukları varidat uiabetinde it 
Ye belediye memurlarmm bareme g6re lauirandan itibar• alacak- ilti,eeelder Ye bu talepleriDİ 
lan maaılann tesbiti hakkındaki talimatname bitfrilmipir. meeliai ammnllerln lçtimaından 

Muhasebei huauaiye varidabna gire viliyetler 750 bin liraya evvel yapacaklardır . V~ 
kadar varidata olanlar ilçOncü, bir buçuk milyon lira kadar varidab kiletin talebi alikadar oldu .. 
olanlar birinci olmak iizere 3 dereceye aynlmlfbr. varidat niabetinde bütçede is af 

Birinci smıf vilayetlerde muhasebei husuaiıedea maat alan olunacakbr. BGtçeler marttaa 
• \ evel l>U•liye Vekiletine ıele-

1 1 k 
memurlann en ytlksek derecesi alb, ikinci 11D1fta yedi, üçilnctl eektlr 

Şsiz İğe arşı sınıfta sekizdir. Esaslar devlet memurlarma tatbik olunu maat Vekatet bitçeleri clUi.Uye İf"" 
kanunu esasJandır. leri umum mftdürllijilnde,maarif 

lngiJiz maliyesinin bütün kuvvetleri sanayie Mesken bedeli, hakkı huzur, komisyon, makam tahlisab, kal- sıhbıye, iktıaat mümessillerüıden 
d Ik dınlmqbr. MualliıaleriD mesken bedelleri hakkında lıenilz tetkikat mittetelddl ltir komiayon taıa-

yar ım etmiye i defa olarak hazır bulunuvor yapılmaktadır, henllz bir karar veriımemiftir. fmdan tetkik olunacak, vekllet .. 
Londra, 10 ( A. A.) - işsizlik nazın M. Tomas, bugün Man- Belediyelerde en ytlkaek derece alb olarak tesbit edilmiftir. !:ı:.rnderiJmiyecelrtir. Maliyece 

çeıter ticaret odasında İfsİ8lİk meselesi baklanda mühim. bir nutuk V aridab 25 bin liradan apjı olan belediyeler bareme tlbi . edilmekte olan kesri 
16ylemiştir. M. Tomu, bu nutkunda ifıizlik meselesinin İngiltereyi değildir. Bunların memurlan Ocret alacaklardır. mumamlar her ay sonunda 
maruz bıraktıjı mlifkilib mObalağalı bir ıekilde göstermek akıllıca Şehr mubasebci hususiyelere t ..Um 
hir haıeket olmadığını ıöyJemif, çOnkil ecnebi memleketlerde nlmamıı~~anetleri haldwada yapılacak muamele hentiz kararlqta. olunacaktır. Mecllli umumller 
lngiltereniıı gittikçe zayıfhyan Ye umumiyetle itılzlerden ibaret r----:=----~~-----~---------.I vekAletlerin metalibi hakkındaki 
olan bir millet olduğuna dair yanllf bir intiba bırakılacağ1DI, GOZEL GÖZLER M.OS ARAKASI kararlannı esbabı mucibelerUe 
halbuki vaziyet ne kadar fena olursa olsun milli a.zım ve kudretin ~ btltçeye yazacaklardır. 
memleketi tekrar ayağa kaldıracağım bllttln dibıyanın bilmesi !Azım VE PİY ANK.O ee 
aelclijini taylemiftir. ikinci devresi, yani asıl müsabaka Jsuhsal prugramırun 

M. Tomu, beyanabna devamla demiştirki: Halk yalnız hükt- ıbzarına doğru 
metten gelecek yardıma bel baibyacak oluna hiç bir vakit refah gelecek pertembeye bqlıyor Ankara, 11 (Vakıt) - İkbut 
ve terakki yllzft göremez. İt adamlanmn vllcuda getirebilecekleri Gazetemizin tertip ettiji gtlzel gizler mlaabakuı ba •JID propuıı heniiz baarlaallUf. de-
pylere kıyas edilecek olursa htlldlmetin yapabileceii İf :büyük bir (16) ncı pertembe günft bqlıyacaktır. Bugünden itibaren fimdiye ifldir. Üzerinde çallfl)maktadır. 
yeldin tqkil edemez. lmperatotluğun inkipfı bir fırkaya yahut bir kadar resimlerini basbfımız sinema artittlerinin yalmı gazleri neş- Hafta IJODUlla dotru heyeti •e
amıfa ait bir hak ve imtiyaz değildir. Amerika, dlbıyamn her rolunacakbr ve bu göz!erin basılan resimlere bakılarak kimlree kileye verila,eai muhtemeldir. 
tarafına ticaret hey'etleri gandermektedir. Halbuki biz, kendi ait olduju her (VAKiT) kariine sorulacakbr. Bu suallere clotru Faysal EJdovış yakaJandı 
heyetlerimizi geri ahyonız. Bu bal ve vaziyetin değişmesi IAzım cevap ver~nler aramda kur'a ç'1dierek kıymetli hediyeler dağı- Bağdat, 10 (A. A) _ Uzmı 
ıelir. Hnldimet, muhtelif ecnebi memleketlerde vaktile tesis edil- blacaktır • bir zamandan beri Irak hududu-
mit olan ıiyul ve ticari mevkileri yeniden canlandırmak ve bütün Bundan batlra mGaabakamız ayni zamanda bir piyuko olacak- na '•Pbia bir çok akın ve bas-
imparatorluk dahilindeki ticaret a~vjnin.,__J.Uitıea"m".-1aasıdle ....... ~br. Y.ani (1~ ~eda i · · · · --•-L-~1 .. --..L-l...,L....:: --.... ........ 
dirmek niyetindedir. Maliye ve ADayi alemleri elele vererek yi1rü- ir-de kupon ka.ıulacakbr. Bu kuponlan muntazaman tophyanJar bir çok gOçlükler ve gaile1* 
mek mecbuiiyetindedir. arasında aynca bir kur'a çekilecek, birçok kıymetli el)'a hediye çıkarm11 olan asi kabail rtı_... 

M. Tomas, Londra halkının sanayii geniı ve sağlam temeller edilecektir. Kur'a de takdim edilecek hediyelerin bqlıcası flllllar- aınclan Faysal Eldovif Iralan ceo-
tızerine yeniden ~ meselesine bn:yük bir al ika gösterdiğini dan mtlrekkep olacaktır: Yazı makinesi, 1f8mofon, fotograf maki- nup hududunda tayyare ve mhlı 
ve bu yola gatnrecek her hangi bir tasavvura müzaheret etmeğe nesi, abıema bileti karneli, krem Muson, muhtelif kokular, kolon- otomobillerinden mllrekkep • 
hazır olduğunu resmen bildirmekle büyiik bir me10Duniyet duydu- yaar, lmem v_, nefis tuvalet sabunlan... gilia kuvvetleri tarafından ele 
ğmıu ilive etmiştir. L d geçirilmiş ve Basra civarmda İn· 

mtızakeratm claRane uir muhit dahilinde cereyan e eceji &midini giliz" karargihlarmdan biri .. de 
M. Tomu, ılSzlerine f1I IUl'etle nihayet vermiştir: "liıgiliz mali- --L-- ı .... :...:. .._ __ !, b, ıtil·~ -' .... edilir dilm lam t ..... 

b ku mWU" ey e....., ... • ••uwt111ey u ... , e u par en onun hapaeclilmimr. Geçen sene Fay-
yesiniıı nt6n vvetleri sanayie yardım etmeğe ilk defa olarak .. __ ..1ikin• ---~n ... • • d tan -!L-! ti · k'" .,~ 

UUK1 ce aneuueceguu ve aym os e JWlll&ye e ıcra mev ııne ..ı Eldovifin öldüMtı -vi ol· 
hazır bulunmaktadır. n Bundan sonra M. Tomu başlıca 1a11ayi konulacajını iJive e~. Nutku larali kanunu esasiyi himaye m........ • .. ..-,,-
erbabmı, milli san'atlan daha yDkaek bir mevkie çık'armak için ed ek ka ---•-· ' d • tmekte k hari k ....... 

ec n11DUU ftZ iDi erplf • ve gere cea ve gere Almanlarla konsolosluk Earfedilen bllynk gayretlere iftirak etmeğe davet eylemiştir. dahilen tam bir istikWin tahakkuku tımidini isbar eylemektedir. 
Mısır parlamentosu açıldı Mezk6r nutukta, diğer devletlerle mevcut olan iyi milnueı,.ttu muahedesı 

Kahire , 11 ( A. A) - Kıral Fuat, lngiJiz fevkalAde komiseri bahsedilmekte Ye IDgiltere ile sağlanı ve prefli bir itiW aktedil• 8erUn, 10 ( A.A ) - lmpara-
hazır bulunduğa halde bu sabah Mısır parlamentosunu açmlfbr. ceğini bildirmektedir. torluk meelilli Tt1rk .. Alman kon-
Nahu Pqa fevkallde mun olan muhadenetkirane mlinaıebata ve Kahire, 10 ( A. A ) - Sekiz valinin azline ve bUDlann 1erine aoloaluk muahedeai hakkındaki 
teklif olunan lngilz - Mısır muahedesine mllteallik bulunan fırka V eft fırkam taraftarlaruwa tayiaine alt kararnameler bugthi resmi kanun JAyıba11111 tasvip eylemif-
tiddetle alk11lanmıfbr. Nahaı Pqa İngiltere ile icra edilecek ceridede intişar etmiftir. tir. 

V AKIT ın tefrikasıı 59 
Yazan: Hüseyin Rahmi 

Şe'fkiye Hanımm Ali Safderi - O kiğıt nerede kaldı. 
konağa kabul ettiği gtınü Kimi- - Hanımda ... 
le kadın hemen kömürcü mağa- - Şimdi ne yapıyorlar. 
zaıma koşarak helecanlı bir ifa- - Y ukarki salonda koDUfU• 
deyle: yorlar. 

- Süleyman Efendi haberin - Sen hemen konağa kot •• 
var mı? onlann ne konuştuklannı oda 

- Yok.. Sen l&ylersen ha- kapwndan dinliye bildiğin ka-
berim olacak.. dar dinle.. ifittiklerini iyi belle, 

- Yakıııklıca l>ir delikanlı.. unutma.. • 
- Ey? Kimile kadm kotarak hemen 
- Konağın kapmm çaldı.. konağa döner. Oda kapıımm 

Açtım.. Şevkiye Hammı aordu. arasından casusluk vazifesine 
Burada dedim.. kiiçnk bir kljıt hatlar. Bir yandan kömürcü 
yazdı. Elime tutuşturdu. SWeyman efendi köŞe batma 

- Soma? sinerek konağm kapwnı nezare-
- Bunu götür Hanıma ver ti albna alır •• Ali Safder,kömGr-

dedi.. götürdüm •• verdim .. Hanım cUytl taruautunda çok yormak
kiğıdı okudu: «git bu •'N'ıkanhyı swn sokağa çıkar. Snleyman 
yamma çağır» dedi. efendi de arka11ndan ythilr. 

- Sen ne 7apbn. , Ali Safder tramvaya atlar. Muak-
- Ça~. ·' ldbi de aym arabaya 11çrar •• 

• Onu ta Etyemezdeld Avnbue
IAhm evine kadar takip eder. 
Karanlıklar bnar o bala o semt
te dolaıır ••• Fakat eye tiren 
genç sokağa çıkmaz. Kam&rcl 
gecenin hululile terke mecbur 
kaldığı mahalleye erteai günll 
sabah karanlığmda avdet ecler. 

AvntisıelAhla Ali Sefder soka
ğa çıkar çıkmaz arkalanna takı
lır. Torosoğlu Hanının tıçOncO 
katmdaki 26 Numaralı daireye 
kadar peılerinden aynlmaz •.• 

Affan Bey çabuk çocujuDu 
Anadoluhisaımdaki teyzesi nez. 
dine gandermif IAkiD kendisi 
konağa yakm bir yerde gizlen
mİf olduğundan o da derlial ip 
kantıyor. Adliye vak'adan ha .. 
berdar ediliyor. Bu suretle ali-
kadar memurlar, hadise mahalli 
gibi gösterilen Torosoğlu hanına 
koşuyorlar. Fakat Nedim Qey 
bu dehfetli saatlerin tehlikeain.;
den kurtulabilmek için nasılsa 
bir sırasım bulup AvntıuelAhın 
eline beş yftz liralık kaime 
sıkıştırdıktan sonra kulatma : 

- isticvabı lehime idare et .•• 
Seni memuJibı fevkmde mem• 
nun ederim. Bugün bu miktar-
dan ziyade bir para taktim ede-

bilmeme imkla yoktur. Zaten 
mücrimiyetini mtısbit o mektup
lar sen de bulundukça ben ıe
nin IDilafma kal11111 bir haraç 
,..,......... Beni ele vermekle 
benimle beraber kendini de mah
vetmekten bqka ne kauna
cabm? 
Aoo..eWı beni& liralık bi

m•Ji hemen çebine indirmit ve 
aldıiı nasihate karp muhalefetle 
yerife bllecek hiç bir cevap 
bulamamıfb. 
ı.ticvap yapıldı. Am&ael&h 
ittihıma medar olacak evraka 
sakbyarak tlmamile Nedimin le
hine idarei kelim etti. Ali Saf
derin Şevkiye Hammı ziyaretin-
den, Kamlle kadmm kapı arka
lllldan dinlediif ipe sapa gelmez 
Wmdılarclan Ye o sabah Nedim 
Beyin iclarebanesinde pathyan 
tabancadan kua sirkatini kat'iyen 
mlvazzila haktlmler çıkanlamadı. 
Binaenaleyh maznunlarm meTlm
fen iaticn.plarma lllZ1111111 kamı 
girilemedi. 
Antllıelih aırdathğmı Ye mtl

da&umı kabul ederek kurtardıj1 
Nedimle uzlqmak için bir gibı 
sonra Torosoğlu Hlllliadald 26 
Numaraya damlamıt fakat bu 

kUnlaz hırmnı yerinde yeller 
estiğini glrmüştür.. Heilf çok
tan hududu Bfmışb. 

Utanmaz adam yeisle dizlerini 
dajerek: 

- Nedim yalmz Muhıp Pqa• 
nm kasallDI boşaltmadı. Beni de 
soydu gitti. Ben kenc!iml yaman 
bir 10yucu ~iliyordum. Herif 

ana tq çıkartb. Hükema, u~a-
1&, hem cinsine iyilik tavsiyesil• 
kafalanm &fllldırıp dururlar. 
Yap iyiliği ki kemlik gar·eB111° 1#' 

Halk bu darbı mesele o beyin
•izleriD bamakatlerini ytıılerine 
VUl'IDUflur.. Bu diinyada i~ 
yapaalar iyilik yapmak mecb 
riyetinde kalanlardir. Benimki d 
8yle olmadı mı ? Keqflimi e 
Yermeclikçe, O yilz bin l° 
yGksek buma fenalık yapı....-l'fı 
dım ki.. Çalınca öyle ""4çaıuı1_'""" 
vanmca lyle vurmalı ye 
dtlnyanın 8bur ucuna kadar 
vutmah.. Birkaç tirahk ili 
ytıztbıdea demir parmakhldı 
odanın riitubeti içinde çok 
bir tebdilihava yapmaj'a 
lere acanm. 



Bır günde üç kişiyi 
öldüren adam 

Barbnda dün sabah tüyler 
ürpertici bir facıa oldu 

-
.. ,t 

1 

Bartın, 11 (Vakıt) 

B
artının Sancaktar mahallesinden Stlmme oğlu bakırcı Sabri 
ba sabah teccardaıı ıilihçı Mehmet Efend•1! dilkklnmda 
,araladıktan sonra caddede eskiden kavgah butandup 

ltnmıl Alı•rdi iki lmqunla yere aermiştir. Katil bundan Hnra 
hamalın erine giClerek yetifken kızuu da iki kul'fUDla 61diitlll&f •e 
kaÇllllfhr. Katllhı takibine çıkaa polis mnfrezeıi kendisini Amasra 

yolanda Tatk&ıvl cıvannda ıılafbrmıpa da wkubulan milsademe 
neticesinde Sabri dağa sığmmlfbr. Hali hazırda jandarma takipte 
bulumnaktadır. Anbean katilin tevkifi haberine intizar edilmektedir. 

ee 

Slreyya Pı. Kadık&yilnde bir 
tiyatro biDa11nı yapbrcbktan 
soma, civardaki _.. 
Hale sinemua
m da Emliki 
mllyecl• kira
ı .... ., bu nre••• 
Kadık&yllnde ra• 
kipsi:ı ' yalm:ı 
kendi tiyatro •• 

---· iflet• ..,. ............ 
Hale ..... 
ki.. Si)sl1JA 
p._ taraflclan S4nW" P,. 
Yerilmek · ~ bir mticldet 
kapalı kaldı. 

SGreyY• Pf. bu tetbir netlce-
abıide keneli tiyatrOIUDUD btlytlk 
l.bı rajbet pıeeeji, lıaJka bu 
.retle bir hizmet ifa edebllece
~uatt.de idi. FilJald bl,ak. 

-.llitte•, Daobilyah bir yerde 
.... ek bqka, klçlk, buak, 
~ bir yerde er enmek bat
b!.. yani Silre)1• P• DID iate-
dlji para dejil, ~ibetti- ÇiiDldl 
lfaıe liiaenıuuU kapatllllk içia 

li kira, yeni tiyatro bina• 
...... çıkarılamıyordu. 

Bu fiil &ir middet b6yleee 
-· etti. Sonra Kadık3y0nde 

&zerine iki sbıem• açd-
,.,.-... lalllİı geldi. SOreYY8 Pt-

-- .._.e Halep de işlet· 
' .... Fakat bilet 1&bll 

---~ordw, apk yerdi, 
~ ..Uki milliye kira 

.~ vaziyet aı.-. emllti 
milli1• HAie ....... Resin 
dladea ~~rea haciz ko.,.:_ 
tur. Haciz 1200 lira almmca a 
kadar devam odecelctir. y 

:Sefaretlerde: 

Fransız sehn memleketine 
gitti 

Fr&llllZ aeflri Kont ~mbr&n 
dla Semplon elmpresile meza.. 

, nen Parise hareket etmiftir. 
Kont Şambrla bir buçuk ay 

ıonra tekrar fehrimize avdet 
edecektir. 

Rus harici tıcaret 
mümessılllği 

5-yetleria llaricl ticaret mi
me.ili olup, baa mi fatimaller
le allkadar bulund'*iu slylenen 
ye vazifePden affedilen M. 
SohoYJ, din Moekovaya laareket 
etıniftir. 

Mumaileyh yVine harld a-
ret mOmeui~e taJin edilen 
Roma ticareti hariciJe mim• 
sili M. HataroE.9 ŞebrimiZe 
felmif ve dOacln itibaren yeai 
vuifeaiae bqlam11br., 

M. Hatarofaky bu hafta An
karay plerek Ruayaya yapıla-
cak ihracat meseleli hakkuacla 
allkaclar wıbmatı. ılriife
celdir. 

Efgan setin geldi 
ti~llGc!hi a P1- elan alama-

891$ 1200 liraJI 

Efıu aefiri Galan c.,taai 
Haa d.lıa Aabradp ~ 
.~. 

S. - V AKIT • 12 ~i 1930 !!!I!!!!!!! 

Ticaret odası asma köpn1 '-:i hükô-
mete mi müraca~t edecek? 

pj 

o 

Ra!Satanede yeni 
tesisat yapılıyor 

Bu sene Kandiiii"" ,...tanesin
de yeni teıiıat yapı._... tekar
rilr etmıştir. Hlll yerine ko
nulmıyan ılımotraf aleti de 
behemehal 'bu ıene erine vaı· 

edilecektir. Sisıao aletinin 
Sin 300Q0 

~-

Fırkada 
1 tt,,; 

Buaün viıl:;et kon.p•I 
tophıftlfor 

Baglia aut 14 de Fub iaa-
1mcla Fırkama tllAJet ko11FOIİ 
toplanacaktao. l<Ollll'eyl bit •
tulda mtlfettit Hadrhı Şinasi fit. 
açacaktır. Konsred", bir lilte 
halinde tesbit ~en halkın fs
tekleri de mnzakere olunacalbr. 

l terbn 
lap lirası dlO Boruda 1026 

brutta •• k.,.. ... tır. 
Dia ilt~rHa IJeriale pek az 

••amele ohaut(ir. 

Kazan~ verğisı 
Baa tlccarl_. tiearet pbe

lerine depô hl \tereMk maıtta 
Yenailen illa• ıeleıa 'kasanç 
beyannamelerini .-medı"lden _. 

lqılmtftir. ı..m. ... e ba tliC"' 
carlara ~~ ,.,.tarQ pad• 
en ktlçli bir 1fJ 1abhq olU 
bile o ••bal UkK.nda lppllf 
be1t1-•eai _,.ek ~ 
diti, verilmeditl tektirde WRMJ 
aene için iki Wt ildnci _.. 
için 3 kat, elfflf lene itin de 
5 kat rellİ• .... caiı bikBril
mektedir. 

-· t f 1 

••••• 

iô = 

İngiltere mi , Amerika mı ? 
Denizlerin hakimi kim ~ 

••••• 
Mahut Şerer gene sahnede 

F
ılihata tahdit için Cinewede toplaaaa koutenlll aleyhinde 
prof)llfU1da d• bu'anarak k...,.._ abmete uptmaWa 
zaa a bna almaa Ye Aıa.;b ayuı tarafandan aabıkeme 

olunan Viayam Şererlu, Am~ bahri illfaat ile a8fl'll lamı· 
paax~ıar tara&ıadan istihdam eclildlil aDlat1I-., aeticee Amerlb 
hiiktcaetinin bu kompany.ıara bit bir siparifte buluamamuı karar-

laflllltb· 
8una ı;apiea Vllyam Şerer; geçen hafta sarfında tekrar bir 

nutuk irat ederek bahri tea1ihat meseluini tepib etmif, bu mODa· 
.w&e lngiltere .aleyhinde beyanatta bulwunuetur. 

Şerere gire '\merilra JltıktmetiDİll baridyeai 2S senedm beri 
tajiltere)'e tlbl bir haldecl r. İqgiltere 300 MQeclea bul deillsı.te 
hlkiındlr ve bu meYkil terketme.k, Aaaerib)& Yermek İltelBel. 
Şayet Auaerika d•okraaiai, yapmak iatiyona, imıkadderatull Ak· 
vaaı cemiyebnet yabat Adalet diftllllla barakmamahdir. Ba,te Wı
reket ettiti uJıdlnie, Amerika fnrtlterenia yarcluae111 olmaktia 
çakamaz. 

ŞereriD bu autkU li>ylediği i~timaa ri7aset ed~~iral F..U, 
Amerikınan _..,,s llarbe zorla ifirdij-ini, VU.O.un 0 ıalDU, A.e
rib ~~ wafıadu vuku bulan taYSiyelere e'•••1et ·~ .. 
diiiai ...,_ etmiftir. 

LoDdra pıetoleri Şeroaia irat ettlli J1utku iıtihza ile ~-
.aktado'W· -

• 



·wlsl\OC[f~eni [3° ::Ş;,e;;h;;ir;;::h~a;;b~e~r;I~e~r;i:::::,~lf=~~~~~~~---·nriei~ 
Kadınlarımız ve 

tasarruf 
E vve!ki gün darülfünun kon-

ferans salonunda yapılan 
toplantt ile tasarruf mücadelesi 
İstanbul hanımları arasında ilk 
tezahürünü vermiştir; ve mem• 
nuniyetle kaydedebiliriz ki bu ilk 
tezahür yeni başlıyan milli mU
cadelede kadınlanmızın erkek
lerden geri kalmıyacaklarını 
göstermıştir. 

Eğer bu hususta bir delil 
aramak lazım sa toplanb esnasın
da Nakiye Hf. nin söylediği söz
leri gösterebiliriz. Çünkü « bu 
israfa birazda biz kadınlar sebep 
olduk. Her sene harice giden 
( 50 ) milyonun bir kısmı kadm 
eli ile çıkmıtbr. Fakat arbk 
çıkmıyacaktır. » Demek suretile 
Nakiye Hf. Türk kadınlığının 
düne ait mesuliyetini, aynı za
manda yarına ait azmini çok 
kuvvetli bir şekilde ifade et
miştir. 

Türk kadınının tasarruf müca
delesinde yapabileceği vazifenin 
ehemmiyetini takdir edebilmek 
için uzun boylu düşünmeğe de 
hacet _yoktur. Memleketimize 
hariçten giren ve sırf kadınlara 
mahsus olan muhtehf cins eşya
nın miktarını göz önüne getir
mek kafidir. Hakikat halde milli 
iktisat müvazenemizi bozan itha
lat eşyasının mühim bir kısmım 
süs ve zinet levazımından olan 

eşya teşkil ediyor. Mesela ipekli 
çoraplar bugün hizmetci kadın
lara kadar sirayet etmiş bulu
nuyor; parfümöri denilen mevat 

yüzünden her sene milyonJarımız 

harice gidiyor. İşte ithalat efya
sının bu nev'inin tahdidi vazifesi 
sadece kadınlanmızın uhdesine 
terettüp etmektedir. 

Fakat derhal ilave edelim kl 
Türk kadını kullanacağı eşyayı 
yerli malından intihap etmekle 
tasarruf mücadelesindeki vazife
sini bitirmiş olamaz. Umumiyetle 
aileler için tasarruf meselesi da-
ha ziyade bir bütçe meselesidir. 
Ve aile bütçesi er}f:eklerden 
ziyade kadınları alakadar eden 
bir vazife olmak lizımgelir. 

. Eğer bir ev hanımı ailenin 
kazancından her ay bir miktarını 
arbrmak vazifesini lizerine alırsa 
tabiatile her türlü alış verişte 
ecnebi malı yerine yerli malını 
tercih eder. 

Hatta gerek kendisi gerek 
çocukları için lazım olan eşyanın 
bir kısmım ev içinde adeta eğ
lence gibi el ile yapmak çarele
rini ke'feder. 

Binaena]eyh milletçe girişti
ğimiz tasarruf mücadelesinde 
eıaalı bir hattı hareket tutmak 
istersek her şeyden evvel şimdi
ye kadar Türk aileleri için meç
hul olan aHe bütçesi tanzimini 

Y anm asu evveOct : 

VAKiT 
12 Kdnumanl 1880 

Teberrüler 
Vergi ahnırken nasıl 

bir tarife tatbik 
edilecek? 

Veraset ve intikal kanunu mu
cibince bayır müesseselerine ya-
pılacak teberrüattan alınacak 
verginin ne suretle alınması li-
zım geldiği hakkında Defterdar
lıkça maliye şubelerine tebligat 
yapılmıştır. Buna göre, bir mü
esseseye muayyen bir zamanda 
meseli bir ay zarfında muhteiif 
kimseler tarafından yapıJan te
berrüatın yekônu üzerinden de
ğil, herkesin verdiği paradan 
ayrı ayn vergi alınacakhr. Te -
berrfiler, mükellefler bir beyan-
name ile kanuni müddeti içinde 
biJdirilmiyecek olursa maliye me-
murları zabıtname tanzimi ile 
bulabilecekleri teberrüat üzerin
den yüzde 20 nisbetinde tarh 
olunacaktır. 

Beyanname verildiği takdirde 
verginin nisbeti şudur: ! liradan 
100 liraya kadar yüzde 10, 101-
500 liraya kadar yüzde 12,5 
501-3500 liraya kadar yüzde 15 
3501 - 6000 liraya kadar yüzde 
17,5, 6000- 10 bin liraya ka
dar da yüzde 20. 

Teberrülerin ilk yüz Jirası, 
orta kalanın 500 lirası, ondan 
orta kalanlar için hep ayrı ayrı 
tarife tatbık edilecek ve meseli 
10 bin liralık bir teberrü için 
yüzde 20 değil, tarife sırasile 
tatbik edilerek muhtelif nisbe
lerde vergi alınacaktır. 

Bu sene kış 
Mutedil mi geçecek? 

Balkanlarda kar devam eder
ken umumiyet itibarile memle
ketimitin her tarafındada hava
lar iyi gitmektedir. Tarakyada 
koyunlar, kuzuladığı, buı yerler
de ağaçların çiçek açbğı, hubu
batın fihzlendiği haber verilmek· 
tedir. Mütehassıslar bu sene artık 
şiddetli kış olmıyacağı hakkında 
tahminler yapmaktadırlar. 

Kandilli rasatanesi bugün de 
havanın gene açık ve lodos ola
cağını haber vermektedir. 

L1man şir ketmin motörl~ri 
Liman tirketinin İngiltereden 

getirdiği mazotla müteharrik 
3 motör vapurdan kızağa çıka
rılmıştır. Bunlar hakkında birçok 
deniz müesseseleri şirkete müra· 
caat etmektedir. 

Şirket bu nıotörlerle bir tec· 
rübe tenezzühü tertip etmeğe 
karar vermiştir. 

Berat gecesi 
lstanbul müftülüğünden : Şa· 

banın iptidası 1 Kinunsani 930 
tarihine müsadif olmasına naza
ran 14 Kinunsani 930 Sah günü 
akşam [ Çarşamba gecesi ] 
Leyleiberat olduğu ilin olunur. 

milli bir itiyat ha.ine getirmeli
yiz. 

Bu hususta Hanımlar Birliği 
gibi mevcut kadın teşekkülleri 
bir irşat vazifesini görebilir. 
Aile bütçesi nasıl olur? Aile 
içinde tasarruf yollan nedir? 

_. ........... -·····-·········---·············· Bu mevzular üzerinde her tarafta 
Rusya tarafından Bal- konferanslar tertip edilmelidir. 

kan şibihcezir esinde ic• Arasıra bir intihap hakkı me· 
ravı istikşaf at için mü- selesi çıkararak günlerce kendi-
hendisler irsal olunaca- lerini yoran hamm Efendiler bu 
ğından maksat, istikşafat gibi siyasi mücadele mevzuunu 
fenniyeden ziyade pole- şimdilik bir tarafa bırakarak yeni 
tika desisesi olduğu maz- başladığımız milli davada faal 
nun .idüğünü Pelı.nvlga- birer vazife alırlarsa memlekete 

_.z.e•t•y-a•z•m•ı•~•tı.r •. _ . ____ _.
1
daha .. büyilk bir hizmet yapabilirler. 

·'< 1.~leh11ıet .Asım 

Borsada: 

Cezalandırıldı 
15 gün borsada muame

leden meni 
Bir hafta evel Selinik banka

sının borsada ihtiyaç liste.si ha
ricinde 18000 lngiliz lirası aa

bn aldığından onbeı giln müd
detle borsada muamele yapmak
tan menedileceği yazılmıştı. Ha
kimiyeti milliye refikimiz bu 
kararın kat'iyet kesbettiğini ve 
bütün bankalara teblig edildi
ğini yazmaktadır. 

• 

irtişa sabittir! 
Üııt tarafı birinci eayıfamızdadır ı 

- Peki, bu soyulmak mıdır. 
Nıçin bu tabiri kuUandmız ? 

- Esnaf ihtikar yoluna sapar, 
hiç yoktan bir zam yaparsa, 
tabii öyledir. 

~ . 
- Buna Şehremanetinin se-

bep olduğunu, vazifesmi yapma
dığını nereden çıkardınız? 

Cemal B. in sözlermden. Bu 
sözler iktisat müdürlüğüne temas 
ediyordu. Bu müdürlük, emanetin 
hır şube~idir. 

Bu zatın ifadesi, böyle bir 
iddia ortaya atmak için kafi mi
dir? 

- Bu zat, bızce bu bahiste 
çok salahiyettar bir makam 
işgal ediyordu. Eğer emanet 
iktisat nıUdürlüğü de bir şey 
söylese id~ iki tarafın noktai 
nazarını 

ederdık. 
cem ve mukayese 

Bu dava, diğer gazete dava -
ları ile birleştirildi. Sıra ikinci 
davaya geldi. " Ticaret odası 
ne söyliyor. Hayat ucuzlamış mı? 
O da zahnıete katlanıp ta şu 
hesapları bir kontrol etse ! ti 

serlavhası altındaki yazı, halk 
ağır bir sıklettt.>n muztarip vazi
yette gösteren temsili resimler 
birlikte bu davanın mevzuunu 
teşkil ediyordu. Bu davada, di
ğer dava gibi 161 inci maddeye 
göre açılmıştır. Y azıdat ticaret 
odası cetvelinin teşrinevvel ayı
na ait olan kısmını neşreden 
oda mecmuasında hayalın ucm
ladığından bahsedildiğine işaret 
edilerek, " Hayat ucuzlamış da 
kimsenin haberi olmuyormuş. 
Sıfır mı düşınüş, rakam mı at -
Janmış? Anlıyalım! ti deniliyordu. 

Selim Ra~I? B., bu hususta da 
şunları s:.>yledi : 

- Katibi umumisi hayat pa
halılığından bahsederken, odanın 
mecmuaaı, ucuzluktan dem vu -

Bugünkü sinemalar 
' Majik - Alevler içinde 

Etuval - Baskın 
Alkazar - Macar Rapsodisi 
Lüksenburg ~ Btllı Dov 
Ekler - Fırtınadan sonra 
Melek - Yüdith ve Holofem 
Opera - Altın 
Şık - Hoş gör 

Elbamra - Tahtelbahir 44 
Milli - Son çarlar 
Ferah - imdat 
Hilal - Monte Kristo 
Asri - Draga kraliçesi 
Alemdar - Monte kristo 
Fransız - Gaip adamlar gemisi 

Tiyatrolar 

DarO.lbedayi - Çam sakızı 

~c-==MUAZZAMt::BIRTEMASAc-~I ~ , Daima rağbet ve muvaffakıyet 
1 

ra1 . ~ görmekte olan 
~ ELIIAi\IRA SİNEMASI 

Yarınki Pazartesi akşamından 1 1 itibaren hakiki bir bediai sau'-
at olan ve tennin en son te" I M kemmülatını haiz T eknikolar 

~ usulile temamen renkli olarak 

1 \ süperfilmi takdim edecektir. 
llaveten: ı) Sözlü FOX dünya havadisleri. En mühimmi 

~ 
İtalya veliahdına karşı Brükselde yapıla~ sui kast. 2) Skala de 1 

Milano tiyatrosundan Rt(ARDO BONELLinin Palyaçoyu taganni 
etmesi ve Miss RUBY KELER in eksantrik dansları. 

~r:::--::::ıı:::4111a::c: ..... ::ı c..-.::= c~=2 e::-.:::ı ~c:---::a:419~5 
mmmmmm~mm~~oom~mm~m~~~mrnmm~mmd m Kötü bir kadııy.n nümunei imtisal olan namuslu bir aile 
~ babasını fena yollara nasıl sevkeylediğini tasvir eden gayet 
f.i feci ve müessir bir dram 
ti D. W. GRİFFİT tarafından vaz'ı sahne edilmiş olan 
mf A 

1 EBEDl MUAMMA 
il sesli ve şarkılı muhteşem filminin mevzuu önümüzdeki çar
ı! famba akşammdan itibaren 

İ OPERA Sinemasında 
~!!miml!ın]!~IH!i~fın Unitet Artists mmı~~Ild!ınmitm!i!iil 

ruyordu. Bahse dafr yazı yazdık 
Resım, yazı ile aJikadar, temsili 
mahiyettedir. Bu gibi resimler, 
yazılanı daha bariz bir şekilde 
ifade için her yerde yapılır. 

vl-. ... -.L.. 1•-- 7 -- ~ -

olduğu gibi memlekette sun'i 
bir hayat pahalılığı vardır. Ali 
k~darların teyekkuzu bunu izale 
edt!bilir. Matbuat, bu gibi me
sailden tetkik ve tenkit yol u 
bahseder. Yazılan şeylerde b·r 
fevkaladelik yoktur. 

Bu dava da diğer davalarla 

!wıw-mE~i*m'~'?~f'HA;l!m ............ ....,1' 

7 epeba~ı ityaJrosunda : Bu ak~am 
saat 21 ,30 da : 

ÇAM ŞEHREMANE 
~akızı 

1 

3 Perde 
Nakleden ; 

1. Galip bey 
lllf 

11111111 

birleştirildi ve irtişa tahkikatına Ad 1 iyede: 
dair yazılanlardan dolayı gaze- R .-..ım 

1 
Ay davaları 

teler aleyhine açılan musanna "Resimli Ay>) tahkikatı, C.ev.1d 
Ye müheyyiç neşriyat davası- ediyor . Haber aldığımıza gôr' 
nın tetkikine geçildi. " Savulun, ben gehyorum !,, ya'fl 

Mahkeme, istintak dairesin- sından dolayı bir dava dalı' 
den kararname suretini istemişti. açılmıştır· '" 

Bu yazıdan dolayı açılan İl' 
Yedinci müstantiklikten gelen dava Reisicümhur Hz. leri ha~ 
suretin hülasası okundu. kında tecavüıkirane neşriYJ" 

Bunda barut inhisarının müza- davasıdır.Yeni dava da, Türklii' 

k k ğü talık r davasıdır 
yedesine fesat arıştırma ve İkinci müstantiklik, iki da\l'I' 
devlet memurl arına rüşvet ver nın tahkikatını bırlikte yapıualı' 
mekle maznun bulunanları!\ cµ- tadır. 

rümleri sabit olduğu, bu arada Umumi VJ ayet n ı eclısi 
Cemil Süleyman B. isminde bi- Umumi vilayet meclisi ç~t' 
rinin de deliHeri imhaya teşeb- şamba günü Vali vekili Mubıt' 
bUs ettiği yazılıyor, rüşvet ve IPt•in-B•.•t•al'!llrBaf•ı211n•d•an .. a•ç•ıl•a.ııc•a•kt•ı•r.-rl 
müzayedeye fesat karıştırmakta 
bazı memurinin de medhaldar 
oldukları anlaşıldığından memu
rin muhakemat kanununa tev
fikan bu baptaki evrakın mercii 
k~unisine gönderildiği i!ive 
eoiliyordu. 

Gazetelerin vekilleri, bunun, 
kararın bülasası olduğunu, maa-

Pazar 

om 
Kanunsani 

1930 Şl(IBAN 
rJ.48 

mafih mufassal suretin celbi de 
Güneşın do~uşu: 7, 25 

kafi olmıyacağım kaydederek 
Guneşin batışı : 17,01· 

dosyanın getirilmesini istediler. Ayın doğuşu : 13,()() 

Muhakeme, bu hususta son- ' Ayın bahşı : 6,0\15 
radan bir karar vermek üzere _ _ _ _ _ _ 
birleştirilen davalardan birine Namaz vakitl:eri 
ait istilam için muhak meyi on ~abah O#ı.. ıkı.ıd ı\Jqam · Yat•• 

yedi şubata bıraktı s se ı2 23 14,47 11.01 i1s.38 

Nazım Bey geldi Bugünkü hu}•a 
İrtişa tahkikatını yapan müs- H •. .,. bulutla. 

tantik Nazım B. , Ankaradan ı' .. __________ ,.. 

gelmiftir. 
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Gözdenin son eylei vuslatı 
Lui nin tekrar iltifatına mazhar olan düşes 
dö "Şatoru .. vuslatın heyecanına tahammül 

edememiş ve hastalanarak ölmüştür ... 

Hi1lasa 
Krral Lui nin hastalığı üzerine g6zJesi 

Jüşes dö Şetoru nekbeıe u~amışlı. Kıral 
iyileşince tekrar Jü şesl öı.leJi /r;indeki 
aşk ateşi alevlenmişti 

Aşıkı tarafından terke mah
kum olduktan sonra göz yaşları 

arasında inziva içinde yaşamıştı. 
Umumun zevkine iştirak ede-

miyordu. Kıral bu kadını gön
dererek gösterdiği zaaftan dolayı 

verdiler. Kıraliçe itimatla şu ce
vabı verdi : ·' Ah çok yanılıyor

sunuz t Haydi yatınız ve uyuyu-

nuz. ,, Onlar yatar yatmaz tek
rar tıkırdı oldu. Az sonra Kıra
li çe gidip kapıyı açmalannı söy
ledi ; fakat kimseyi bulamadı-

lar. O gece kıral gizlice Elize 
sarayından çıktı. "Pon Ruayal,,i 
geçti ve teptili kıyafet ile " Ja
koben ,, ler civarında "Bak,, 
sokağında oturan Düşesin evine 
gitti. Onun letafetinden istifade 
etmek, ortaya vasıta koymaksızın 

o macao 
Dünkü bulmacamızı hallede -

medinizse bugünkü halledilmiş 

şekle bakarak yeni bulmacamı -
zın sırrını meydana çıkarabilirsi
niz. Bunun için aşağıdaki tarife

yi tatbik ederek üç beş dakika 
meşgu l olmanız kaf!dir: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 ~ H IA- MIA M • I A STU R 
2 H A L [iJ Z O R L U_lli] E 
3 A l L ~ S A N [j] i 1iJ P 1iJ 
4 MI~ S i (il T i M S Ai L j 
5 ,A , Z A ~ Ş E Ş !j] n S ~ 
6 MONT E KR ( S T O 
7 ~ R .l!lJi i Ş 1 R 1 A P liil A N 
8 A L i 1 M [j] i P ![il T !il ~ 
9 S U (il S ü S ~, T- A Z E İ 
1 O U 'mı P A S T ı A1!i] Z A R ıı 
11 R-~ L J1iij] O N ifil ~_li)~ 

Bugünkü bulmacamızın 
halJedilmiş fekli 

2 ·3 4 5 6 7 tt 9 10 11 

Miıyarde 
Nasıl zenı!in oldular? 

:;;.:r;;;:;;;;;:;.:=;;;;a:.:.:· '' Kr p.,,lar: o 
Nihayet m~vaffakiyet gözüktü 

• 1 •• "' 

Kıral GUvom biraderi yerine tahta geçince 
ilk işi F rederik Krup firmasına 300 top 

ısmarlamak oldu 

11aıa50 1 
Krup Prusya11a bir ıarlü mal .sa'amı-

• • yordu . lngillere .sergi.sinde teşhir elmış 

oldu~u i/Je dökme çeltk lopu Pru.sya kıra
lır.a hediye elmi~ti. 

kendi kendini ayıplıyordu . 
Onu talep etmiş olan papasa 
karşı büyük bir iğbirar duyuyordu. 
Emirlerini icra ederken tatbik 
ettikleri dürüs\üğü telafi için 
genç kadım yanına ihtişamla ça-

,.., 
saraya avdet için ileri sürdüğü " 

Bu top Potsd~m şatosunda 
mermer salonda muhteşem bir 
surette teşhir edilmişsede, "Çarın 
bizzat ziyaret etmiş olmasına 
rağmen hiçbir sipariş vukua gel
mıyordu. Maamafih birkaç sene 
sonra "Krup,, gayesine erer gi
bi o du. « Mitralyözcü prens » 
lakabı takılmış olan müstakbel 

sonraları yöz tona iblağ edildi. 
Bir milyon sekiz yüz bin marka 
mal olmuştur. San'at noktai na· 
zarından bk harika idi. Onu 
imal ettikten sonra «Krup)) ın 
adı ağızdan ağıza gezmeğe baş
ladı. Büyük örsiln harekete ge
tırilmesinden üç hafta sonra 
«Esen» fabrikası tekrar ziyaret 
edildi. Bu sefer gelen bu kıral 
"Gilyom,, , veliaht ve ceneral 
«Roon)> idi. 

Bu ziyaret yalnız şôyle bir 
gezmek için değildi. Kıral bütün 
Prusya ordusunu tensik etmek 
isteyordu. «Krup, Müşa iri ticarii 
has» ünva~ile t altif edildi. O 
bunu kafi görmiyor, bir de mn
him mıktarda bir sipariş özli
yordu. 

ğırmak istiyordu. Fakat diğer 
hisler ona galebe çalıyordu. Kı
rallann bile yakalarını aıyırama
dıklan haya ve an'aneye hürmet 
karşısında boyun eğiyordu. Kı
raliçe kendisine karşı büyük bir 
fedakarlık göstermişti. Buna mu
kabil kadıncağızın beklediği ye
gane nişanei şükran hukukundan 
istifade etmekti. 

Heyhat ki tabiııt ve seciye, 
hukuku daima tasdik etmez. 
Kıral hastalık ve davalarla 
zayıflamış olan kuvvetlerini 
telafi vesilesile kıraliçenin yata
ğına gitmekten istinkaf ediyordu. 
Nıhayet kendini zaptetmekten 
bizar kalan kıral hastalığından 

bilistifade şerefine leke sürdük
lerini söyliyerek şikayete başladı. 
Hakkında fazla aşk ve muhab
bet beslemekten başka kusuru 
olmıynn bir kimseye karşı bet 

muamele ctmiye icbar edilmişti. 
Kadına eski mevki ve rütbesini 

verdirmeğe karar verdi. Onun 
intikamını almak için evvela 
Suason piskoposunun kendi 

mıntakasına gönderdi. Sonra 
gözdeye nekbet karannı tebliğ 

eden kont « Darjanson » cezaen 
genç kadını kıralın yanına davet 
etmeğe memur edildi. 

Darjanson 17 teşrinisanide ba
rışma haberini veriyor. Kuyuda
tında kırahn madam dö Şatora 
yu tekrar kabul ettiğini ve Pa
rise muvasaletlerinin ilk gecesin
den bu mesut muaşakaya baş-

Jadığını söyler. Eğer iltihabı ka
sabata uğramasaydı, bu güzel 
düşesin tekrar kıraliçenin nedim
leri arasında isbatı vücut ede-

ceği muhakkaktı.Kendisinin aley
hinde bulunan iki adamın uzak
laştınlmasını istemişti; bu şarta 

riayet edilmezse kıralı görmiye-
• ceğini bildirmişti. 

Bunun üzerine arzusu yerine 
getirilmişti. Darjanson notlarının 
sonunda şu felsefi muhakemeyi 
yürütür: "Aşk, bütün manialan 
deviren dehşetli bir hakimdir.,, 

Dük dö " Rişölyö ,, daha va
zih kayıtta bulunuyor. Teşrini 

aaninin on dördüncü cumartesi 
gecesi kıral " Tüilön ,, sara-

yında yabyordu. Kıral ile Kıra
liçenin hizmetçileri uyanarak 

kıralın onuııla yatmağa geldiğini 

zawıettiler ve kendisine haber 

şartlan anlamak ve " Meç ,, te 

kendisi hasta iken olan hadise-
lerden dolayı tarziye 

istiyor. İki sevdazede 
barıştılar.' 

vermek 

kolayca 

birinci Giiyom askeri teftişlerinin 
birinde «Esen,, dökme çelik fab-4 

5 
6 
7 
8 

Madam dö "Şatoru,, aşıkına 9 

rikasım gezdi, ve mamulatının 
iyiliğinden dolayı "Krup., u teb
rik etti. Fakat gene hiçbir sipa
rişte bulunmadı. u Krup,, un bu 
ziyaretten yegane istifadesi bir
az daha kolay borç alabiJmek tekrar lütuflarını ibzal etti. Bü- 1 O 

yük bir mahrumiyet, uzun bir t 1 oldu. Mevkii ve itibarı kuvvet 
bulmuştu; Prusya veliahtı onunla 
alakadar oluyordu. Seneler geçti. 
Prusya piyadlS döı me çelik tü
feklerle techiz edi .d ı. 1 k defa 
o1arak ' dökme çelik im •l eden 
Krup tecrübeler esnasında 
davtt bile edilmedi. Fakat top
çuluk henüz ı ek geride idi. 
Meslek sahiplerı dökme çelik 
kullanmakla tuncu muhafaza et
mek arasında mütehayyir idiler. 
Şimdilik Berlin harbiye nezareti 
tuncu tercih ediyordu. ''Spandav,, 
imalathanesi beylerine gelince 
hiçbir silah fabrikatörünün ken
dilerine iştirakini istemiyorlardı. 

sefer ve arada geçen hadiselet, 
her ikisinin aşkını alevlendirmiş 

olduğundan, öyle ateşli davran
dılar ve öyle hadden füzun zev
kettiler ki kıral aynldığı zaman 
Madam dö "Şatoru,, nun başı 

fevkalade ağrıyordu, şedit bir 
humması vardı ve oyle bir va
ziyette idi ki tehlikeli surette 
hasta oldu. 

Bazıları düşesin büyük sevince 
tahammül edemiy rek hastalan
dığını iddıa etti; bazıları kıralın 
muaşakasına çabuk nail olmak 
hırsile: " Hayızlı bir gününde 
hamamlanarak ,, kendini üşütmüş 
olduğunu söyledi. Düşesin has
talık buhranı içinde sık sık tek
rar ettiği veçhile zehirlendiğini 

iddia edenler de oldu. Her ne 
olursa olsun hastalık birkaç gün-
de hükmünü icra etti ve düşes 

8 kanunevvel 1744 çarıamba 
günü sabahı saat beşte yirmi 
yedi yaşında olduğu halde ha -
yata ve~a etti. 

Nekbetinden beri saraydan 
uzak bir hayat süren ve töbe 
ve istiğfar ile vakıt geçiren 

madam dö "Mayyi,, kardaşının 
son dakikalarında baş ucunda 
bulundu. Madam da "Mayyi,, 
kendini ümuru bayriyeye has
retmişti. Mahviyetkarane yaşı

yordu. Kimse onun büyük bir 
hükümdara gözdelik etmiş ol
duğunu tahmin edemezdi. Bir 
gün ••Sen Rok,, kilisesine giri

yordu. Ona yol vermek için ra
hatsız olan birkaç kişi lnınldan
dılar: « Bir orospuya bu kadar 
rağbet olur mu?». Madam dö 
"Mayyi,, gayet tabii bir surette 
şu cevabı verdi : "Mademki 

onu iyi tanıyorsunuz; mazhan 
affolması için Allaha dua edi
niz!» 

Kontes dö "Mayyi,, 1751 de 
vetat etti. Ölünciye kadar, Fran
sa kıralına karşı vaktile göster
miş olduğu safiyane aşkın aza
bını çekti. 

(~tmedı) 

• 

s .,Idan sağa ,.e yukardan aşağıya : 
1 - Mus ki aleti 5) , lezzet (3) 
2 - Aa (3) , yay kurş~nu (2), latife (4) 
3 - Eski senenin ilk ayı (4) , bir nevi 

boru (4) 

4 - Arzu eder (5), kalın tumaı (3) 
5 - Pransızca hnyır (2) , ıabah oluş (5), 

zaman ( 2) 
ô - Hıtabe (9) 

7 İlk ismi Franz olan meşhur bir 
bestelcAr(4) , Aııado1uda bir kaza (3) 

8 İşare t ısmi (2) , lıtanbulda bir 
mahalle (7) 

9 - Kayık (4), ınuıiki yazısı (4) 

10 - Beyaz (2) , Bağdat cıvannda bir 
yer (5) , bir vilAyet (2) 

1 I - Ayak altı (5). iyilılc (4) 

por 
izmirde 

Talebenin futbol 
maçlarına iştiraki 

menedildi 

* Fakat dördüncü « Frederik 
Gilyom0 tahttan çekilerek yeri
ne biraderi gelince işler değişti. 

Dökme çelik topların sahra top
culuğunda kullanılıp kuılanmı
yacağı mevzuubahsoldu. 10 ma
yıı 1859 da Prusya kıralı 

"Esen,, de "Frederik Krup,, 
firmasına 300 top sipariş etli. 
Krupun işlerinin tam ink;şaf 

sırası idi. O andan itibaren 
"Alferd Krup,, orduya mühim 
miktarda levazım imaline başladı. 

Maamafih faa iyetinin en parlak 
devrelerinde bile büyük buhran
lar geçirdiği oldu. Şimdi mahir 

İzmirde bir sporcunun ölümü bir inşaatçı büyük mikyasta bir 
ile neticelenen faciadan sonra fabrikatör olmuştu. "Berlin,, de 
İzmir Maarif eminliği mekteplere kendine yer edininciye kadar 
bir tamim göndererek mektep- bir müddet daha bocalamak 
!erdeki talebenin hariçteki spor mecburiyetinde kaldı. "Krup,, 
kulüplerinden hiç birine i&ıtisap işinin beynelmilelliğine asla halel 

getirmek istemiyordu. Fakat ar-
edemiyeceği gibi futbol maçları· tık en güç zamanlan atlatmıştı. 
na da iştirak edemiyeceklerini En kavi bir mali buhran geçir
bildirmiştir. Bu karara riayet diği bir sırada ilk üç yllz topun 
etmiyen talebe ağır surette tec- ıiparişini aldı. O tekrar yeni 
ziye edilecek, icabında tardolu- inşaata atıldı. Bu defa bu su
nacaktır. Tamimde son faciadan retle hareketi amelesini aavma
bahsedilmekte ve futbolcu Vehbi ğa mecbur olmamak içindi. Ber
B. · b · kt t ı b il ı linin sipari9i sayesinde bu me-
eyın ır me ep a e es e çar- saisi boşa gitmedi ve elde ih-

pı~mnsı n~ticesi öldüğü işeret 1 tiyat bırakılmasını temin edildi. 
edılmektedır. k "Krup,, ' "Prusya,, ilk teslimab 
Altay maç ara iştıra ediyor 'yaparken fabrikayı tevsi ederek ile-

Altay takımından sporcu Vehbi ride daha mUhim siparişler kabul 
Beyin ölümü ile neticelenen edebilecek bir hale sokmağa 
maçtan müteessiren Altay kulü- karar verdi . 
bü maçlara iştirak etmemiye O sıralarda 
karar vermişti. Son haberlere «F riç» örsünü 
göre Altay eskisi gibi maçlara başlamıştır. 

meşhur buharlı 
imal ettirmeğe 

devam edecektir. Bu örs elli tonluk idi daha ' 

Fakat gene vesait noksandı. 
Prusya meselesi yeni teçhizatta 
batısolunmasım istemiyordu. Hem-
dı ordu müdirleri, başta harbiye 
nazırı Roon olduğu halde, Kru-
pun ,.dökme çelikten toplarının 
dahi iyi olduğlına kail değil
lerdi. 

Zaten bir kaç sene sonra 
parlamenronun rrusuna. mulic-
lefet ederek ve kanunu esasiye 
karşı harekete girişerek ordu
nun islahını bizzat deruhte ey
lediği zaman tezahür etti. Har
biye nazırı top inşasının müna
kasaya vaz'ını talep ediyordu. 
"Esen,, de büyük bir husran 
ve azim bir fütur görüldü. Alf
red Krup Berlindeki müessese
lerine yazıyordu: 

«Bütün topların fabrikalanmdan 
çıkmasını görmeğe ~ end m haklı 
buluyordum.» ve atideki tehdidi 
ilave ediyordu: 

<~ Eğer bir tek top başka bir 
fabrikatör tarafın(· an imnl edi· 
lirse bütün cihanın siparişlerini 
bila tereddüt imal edeceğim.,, 

Zat en bu tehd di ortaya at
madan evvt l bu yolu tutmuştu. 

Belçikay,. sahra toplan gönderi
yordu. O memleketten çekebil
diği kadar p ara çekiyordu. İn
giltereden gelen bu takım sipa• 
rişleri de ka bil olduğu kadar 
çabuk icra ediyordu. lngilterenin 
iki büyük inşaatı bahriye tezga· 
hı olan Armstrong ve Vikers 
kendi imal edemedikleri ağır 
topların imalini "Krup,, tan rica 
ediyorlardı. Esen fabrikası ima· 
latmm ne kadar iyi olduğun• 
bundan daha güzel delil olamaz. 

* Krup aynı sene lngilterecle 
diğer bir ~uvaffakiyet elde edi
yordu. Londra umumi sergisinde 
ona konserve ve reçel kutuları 
arasında fena bir mevki ve;aıe" 
leri hiç bir tesir göstermedi. Ec" 
nebi imalatı hakkındaki maluma" 
tı ve teknik pervasızlığı Krupıl 
İngiliz " Besmer ,, in icat eyi~" 
diği usulü tatbike müsait bır' 
hale koyuyordu. 11 Besmer ,, e 
soo İngiliz lirası yani ı o,ooO 
mark verdi. 

(8itmedi) 



( MEMLEKETTE VAKiT J 
Hamamı olmıyan kaza ! 
Bozöyükte senelerden beri tek 

bir hamam yoktur··· 
••••• 

Kaı"'da pancar zir11ati mütema iıven artmakta, bir 
tar ahan da bat yetiştırılmıye çalışılmaktadır 

• 1 ••• 

Huıaıl Bozlyu#t ""'"""""""' JIO" EYkaf idarai bu hamam ye-
rini derhal ata daha iyi olur. 

ZlflM: .-:1 • • 
h • eden beri çiftt-enmız ua aen . t 

pancar ekmiye pek ehemmıye 
vermiflerdir. Halk, pancar ye
bftirmek busuaundaki bil,Ueri 
tamamen kavramaya bqladı· 
tından yıldan yıla pancar tar
lalan çoğalıyor. 

Hiç olmaaa bu harabe ortadan 
kalkar da civanndaki eYlerde aı
cak zamanlarda etrafa balkala
aan pi• kokulardan kurtuluruz. 

Demirci Zade 

Alı Rıza 

Doğum 

1 KOCOK haberler 1 
Demi;vollarımız 

• 
Demir yollanmaz inpab faali

yetle denm e\mektedir. lık 
baharda Ankara .. Çaalan hatb· 
am ray fe'fiyab bitecek. C...,.. 
ta da F eYzi Pqa hattmd• hat 
Malatyaya kader temdit edflmif 
olacaktır. 

J.yeç pubu tarafaaclo fimdi
ye kadar yapdan flr•c:llffer 
inpahmn yekanu 250 kilomet
reye balit obmattur. 

* Maruf bir eaaebi pnabu 
Bolu a•anacla orman ifietmek içia 

milraca4t etmittir. Bu mlracaat 
Yekllet tarafından tetkik edlllyor. 

Jf Maarif emini Muzaffer, 
talim Ye terbiye rem Me'hmet 
Emin, beden terbiyeli umumi 
mOfettifl Selim Sırn Beyler ve
kaletin daYeti llıerine Ankaraya 

ıitmiflerdir. Bu davet gelecek 
aeneden itibaren ecnebi mektep
lerinde ilk tahailin lajYı hak-

Gepsa Hile Boz6y6k iatuyo
nundan bir yagon 15000 kilo 
laeaabile :M vagon Ye Karakly 

latuyonundan da 7S vagon pan
ear g&ıderilmişti. 

Bu ane pancar ekenler dalla 
İIJade olduğundan mahsul be-

Polfa mtldtbiyeti tercilman ve 
am6rtl Mustafa Necip Beyin 
bir km olmuttur. Yamıya mea'ut 
6mtırler dileriz. kında buarlanmakta alaa kanun 
ji!!lii!!iiiiii!iiii!iiii!iii!i!!i!!i!!iiiiiiiiii!i!!ii!!!i!!!!i!!illif llyihaaı ile allkadardlr. Bu ka

her vagon yirmi binden kırk bet 
l»in kilo do!mak prtile 1!0 
Yagondur. Karak6y iatuyoaun
dan da 15S yaıon olup tam 

285 •agon afı pancar Upk 
teker fabrikasına g6nderilmiftir· 

Pancar ekecek kimMler tarla
lanm ilk tımar yapalma umanı 

111 menim olclup lçia miraca· 
atlar bqlamıfbr. Baglae kadar 
yeni aenenin pancar taahhildab 
2500 d6ntimdlir. 

Dandan bqka bazı meraklı-
1-, burada üıüm bafıı yetiştir-

rilldltll ftlNle 
tarafında .. Kmltepe " et.ide • 
rinde ve daha bazı yerlerde bat 
yetiftirmiye bqlaDUflardır. 

Be ediye iflerimiz iyi gitmek
tedir. Evvelce kasabaya demir 
borularla ıetiriJea IU İÇİD bu se-

• Wr depo yapd..,. bqlıcm~ 
tar. la 111 ..... 50,000 litre 
IU alacakbr0 

Bot&ytıkte halledilemiyea bir 
lllese e var; hamam.· Burada 

300 sene evvel yapılan bir ~
lllalD •ardı ifplde yanda. Şim-
di kuab...:U ortasında ulaipliz 
l,q. yurt gibi harabe halin~e 
... da. Bir •akitler, halkın t~
liiibe hizmet eden bu bina 
IİIDdi bqa bot ba)'ftnlann bir 
ille cei o1clu. Geçen aeae Wlyet 
e.lcaf idareline bu bam1m• 
~ yapdacatuu Ye MneTI ae 
~ •aridat ptirecepi IOrdu• 
l:Ybf hamam, eski teklini 
~dan yapıbna 3500 liıaya 
~yapdmUIDID ~ ~ 
h Ye HDevi 2000 lira ftl'ı-
dat retlrebileceii cevabım. "erdL 
Ar.da tam bir Jll ~ B&: 
'- hamamm yapdmaSIDA intizu 
ecleıbn pçea seneki 10rpiar 
laQ lene de tekrarlandı yahuz 
leçen sene Salim Bey isminde 

Lir mlhendiıin ketfe ıeleceji 
.. eri vardı, bu ıene ortada 
'1le bir haberde yok •• 

8000 ımfua yakın aDfuıa 
.... olan babamızda ballan 
._,et .( tabaretine ait bir 
-'•eleala -•meleli Bilecik 
ile Bo11y11&: arumda iki .-e 

..... eder-, bu ita••mm 
irim bilir kaç 1e11e 

Yaprak dökümü 

Reşat Nuri 

Çıktı 

nuni.: ilk tahsil Tlrk •ktep
lerine haaredilecektir. 

_. Bu ıene tatilde Darillfü
nun kafilelerinin tasarruf huau
ıunda irtadatta buı.-ık lzre 
Anadoluya dağıblmaları taaavvur 
edilmektedir. Bu kafi&.lere pro
fedrler de refakat edcelderdir. 

Samsun ziyadar bir kapıdır 
Vapurda okuyabilir misiniz ?-Karadenizin 
maruf bir siması m F ırtanalara hükdleden 
bır adam - Vapurda yılbaıı Vatanın kapısı 

dlwlilllııi• _. ll'*calr. Sa-

.._ .... Bu ro....... ..Lt• 

...ı oı.a bqb nlrit okuyaca
p. JQk. Ya •ecmaalar? Altma 
çizdijlm makaleler bir Jljm ol-
du; f11le bir &ile YemeiW• 
aoara apra laloamnm klteaine 
lunddım. m1 ild uatte çeviririm. 
Birkaç tane de AYnlpa mecmu
.., plln psetelmi.. tamam. ,, 

As çok umnca bir 19Jahate 
bazırludıtım zaman bafthmm 
blyle hamluım. Fuat ı.. yol
calapmcla bu, ihtimamla maya 
koJclujam uerleri Mttu &fatı 
deftrdijimi zamaetmeyia. Eber 
yolcul ..... ••ela vapmda raa
ladajun tPakf bir mektep arkada
... 48 ........ ...,.t tarih-
çellnl cliDlemeld• geçer. 

Ba defa obmak niyetiawte 
idim. Paneurlan •llllllkı llapa-
11111 yahlan. lllak, ..,....... ko
ralarile Botum cam aıblllldu 
1e,.ndil• domk mauarumclu 
..... ufka 300 metreyi pçmi
yeD tilli, alda bir deniz lze
riacl• ..,ahat1 dllflnlyorclu-. 
Eyet, futmayı babnmclu bile 
pçirmek iatemiyerek aıcak 
MiSİZ bir alon, Ye kitaplanm. 

Fakat gene olmada. 

• 
eawJwnu k•mar•J• yerleftir-

miş, gtıverteye çılamftİm. Galata 
nhbmımn kalababiı arumdu 
11ynhp ıel• bir 7olcayu m.,
cli•ea bapnda birçok 1olcular, 
1eYinçle. tesahlratla karpladdar. 
-O .. ol mapllala. 
- Bra.ol v ..... 
- Hay Allah rua olam. 
- itte blyle, Hmr ıibi ye-

tiP'· 
içeri ...... •tljdecil• ıitti : 
- Ha.eyin Afti p dl ; kork

_,_ .tik; lellmet. 

,.,..;m ellai 11lwa Uana. Bir nll
mayi9, bir ıetaret. .• 

Neteli, 1ormm ytiShde iri bir 
tebeuaırale etrafma t..mat..,. 
riyor: 

- Ben ba gemlatbı içinde 
iken Garadenlldn Blttbıde balık 
aırb ıadar dalıa ohıraa ifte beD 
buradayum lae •• 

Tarudıfım bir zata aordum; 
aalatb: 

- Bu HiaeJin Aftai Karade
Dizin en maruf ......... Zea
aiaclir, tlccanbr. 

Ordulaclar ama, M11enin oa 
ild a,mda yirmi dlrt kere Ho
paclan latUbula kadar Kanade
llİaia her ilkeleaiade ona raatlu
lllllL 

Herk.ıe ahpapbr. Her ijte 
laat çeker. Milb çetelere Ruya· 
dan ilk liWu kaçıran onun me
torl-. idi. Karadeaizde ilk defa 
penuazca ppb. aiJea HlleJia 
AYDidir, ta"an,. en bOJ1k 
iueyi o •erir. 

-Ya .............. ? 
- T ecrllbe ile ubit. O opa-

ra bindi mi, Karadeniz kam 
sibi oluyor. 

- Bari Seyri.Jain bu zab 
bittin lat Bo;u dubalJllÜ o • 
tarta. 

Sonradan lireadim ; bu 
bir Yapar ....... .. •• ,. 
boğan adam ne YasİJette imif, 
bilir misiniz? Be~da tayyare
cilik ..,... bir ..... Oll fil• 
enel llm&t. Cenu•i yolda 
İmİf, ana ••1- ptİrtiyonmf. 
Oadece: 

- Ben yuma• diyor. Ben 
ondu kendim ~ latzaaet bek· 
ı...üyordam. Fakat memlekete 
llizmet ettitfDI alrmek ... 
terdim. 

Bana ollı - ....... 

1. 

1 MEMLEKET 

lzmirde 
Hapi14nc hadise

leri çofahyor 
lzmir bapiuncasnde ıene bir 

ajır cerh ye bir firara tetebbh 
hadlaeleıi olmufhn'· Kat.aden 
15 seneye mahlr6m alan Hacı 
Fuat 15 pe mahk4m arabacı 
~ atrr .urette blçmldam..
.... Sebebi bir alacak verecek 
meaeleaidir. Diier bir mahkt-

ma ait firar tetebblmQ •lmata 
fakat derhal 6ntlne ıc:çilmiftir. 

Dinarda 
Azim bir çdenfn 

marifeti 
Diaarıa Deliair klylnde (S) 

mlihla ... bir kadım aoymak için 
evine pmıifler, lumıı aldlirmilt
ler, kadınla. o;a.-. toru11t111u 
yu.ı..,p-, ıelinilli• kohum lur
mıtlar, eYİ s.yarak kaçmıtlarclır. 
Fakat Dinar mllddeiumumiai ilıe 
jaadarma kumandanı bu meçhul 
pıirleri bir iki ıtın içinde mey
d- plıararak yakalalillflaı'dtr. 

Adan ada 
Har ebelerde 

kumar 
Adanada ıehrin kuytu kap

lerinde kumar çok ilerıe.ü.tır. 

T6rk ı6zi refikimiz bu if8iz 
glç.llz kumarcıları• faalıyetin
den tiklyet etmektedir. 

HABERLEF(l 1 
Bergaaıacla 

Kurnaz bir kefil 
neı I kaçtı? 

Geçenlerde 8erpmada bir 
hadiae olmuı, poliale Lltif i..u.de 
uki bir katil armada he~-
lı bir mlndeme yapılmlfbr. 
Polia tarafından bir meaeleden 

dol.yı anman ba adam clawte 
icabet ebaiy• ı..ç.,onlu. Nihayet 

kmdiaine yolda tuadGf eclilmit. 
Lltif clıanaak iatemediji ıiW 

poliMcle hl.cum etaüt. orada 

t•hri heyecana veren bir m&aa
deme bqlamıtbr. l.in dikkate 

tayan yeri yakalanacağını anhyan 

katilin cftltDndtıiil kurnazhktr. 
Lltif derbal lnacat- &ir çocak 
aı_,, JOCUP vurmak Datim&W 
atqi keseta poMlerin lallnd• 
.. ....., ıitmiftir 

Balıkeairde 

Tfincl fadaıı 
e.lıkesir-KObt.... t ı 

tuaelia .30 metrelik bi. 
çlktllil pyi olmupu. Talaldkata 
nazaran bu kazada yalnız tlhıel· 
de beton inpat ile mqpl olr 
Franç i8minde bir usta tan a 
tahta çakark• 4 metre miklbı 
bir t•ak kitlesi ç6kmllf Ye 6 
metreden b11 toprakla beraber 
yere cliifen Fruç almlltlir. Ya
m.ta phfan Hem Ad .. iamin
de hır • de yaralamnııhr. Kaza 
bu tekilde cereyan etmiflir. 

bundan fU ntırlan okudu: ( ÔLOM J 
«8aıa& itimat ver baba! Bana •••llilıil••••• 

Orta Aayadan kalkıp Türk bay- İstanbul maliye mnfettiflerin-
rağını Amerikaya irittirdipi den Faik Beyin pederi Diyan• 
slraaM 11....-. de.• beldr ..,..had• C-lai ıacle Haca 

Vapurda Jll tiafl yapbtua AbdDllÜnait ~ıyazı Bej din pee 
Yar mı? •• 8eDim de yoldu. Tra~ ftfat etmlfllr. Cen...ı bu ,an 
atllntikler içia bir ,., aılyle• ... t OD bir bupkta &e,uatte E
.... ama biaim yapularda pek miD Be7 malaallesiade Şark 
firakla 01.,.... B1J1k e;ıeace pa111İyo1111adan k'1d1r. • • ~ 

LLL......._ ft ka JUlt caaui fel'dlllde M-11 yerlailld-. .. .....-- -
ralard• , nak bir ,.ı-... Bir lalandıktaa 80lll'll Edinaekapida-

ki k ki makberei mahaumna defno-
Yapur aalonunda i po. er ~a: 
... blaplda yeni meneam taliin1 lunacalrbr. 

.__,_Lı MaYll rahmet eyleain. 
deneyen aekiz on kiti KUHUU•-
rımısda latanbul radyoaunun bir SAHiR OPERETi KIŞ TEM-
zuraa peperi, Yllbqa yapıJoruL Slu.ERINE BAŞLIYOR 

• 
Yılbll ........ Wr aut -

Sil ne limamHaJIL S. Lllf 

.woa'i ......,.. _,... .......... 

14 ikinci lrlnun salı ı&nl 

akfamı Ferah tiyatrosunda AY· 
rupadan aYdet den Ömer Aycha 
Bey iftirakile (Çardat fnratia) 
mqhur Macar opereti. la çenilmit ftbll bahçainin 

bir kapllL ZiJ&clar bir kapL 
Karalıklar içlllde. KAiıt feaer- lstaobul ba kası 
}erle donabhmf bir cliljln eYİ Tarlbl te 1 1911 

kapıllD• benziyor. Şehrin tlıttln- Mabmutpqada tarakçılarcla 
de alçak bir bulut parçuı bat- Abudefendi hanmcladır 
taa h..- laıanmf• BllCımu banka muamelatı yaJ'ar 

VataDMI blltllD lfl)darı a6ndl- Vade ıı tevdiata senevi vüzde 6. ala IJ 

riUcllitl u••, onlan yeniden 'adt ate S. bır sene vade ile 9. faiz 

ak•ak iatiJtl8 ada• da bu b.· Yermeln dir 

y • midir? ••• ······--················· pıdaa Iİf'D:.;.o1;u T'lluln ! Felemenk Bahrisefit: 
1 Banka ı 1 Çok teci bir cinayet • • 

s.....- tkcanndan Hacı Pt. ! Merkezi Amiıterdam ! 
de Alamet Beyin oglu Remzi 1 Mezun aerma:resl: f1. l,000 000 1 
~ caaa Abdurrahman Efendiyi ITedlye ecltlm t Mrm~yesf: l,000,0001 
17W17 aa - , · • thtiya akçeeıı 3,000,000 • 
tabaeca kul'f'.ln•yle cerh ve : l 1 
katloluamuftur. 5 stanbul { i 

Hadile alacak meseleai gibi : G.lata Karakl1 P.ı.19 1 
buit bir tebep ytbünden zuhiir : Tel Beyojlu 3711115 ı 
ebaiftil:· henilz ıenç •e .pblb İ /stanbul tali şubesi • 
bir delıkanh olan Ream Beye : lataabul Alalemcİ Ha ! 
yamlr oldutu kadar memlekette İ Tel: 1-tenW 569no • 
hl~ bir tltln 111Ub yapmalı : H• Devi S.aka -eellb 1 
IUl'etile ...tab.U Abdar- : ye kirabk kaular 1 
....... Efelldiye ele Juak 1•••••••••••~••••••••••••••••1 
olmuftur 



~ Abunt şartları 
TDrklyede ~ 

Kuruş Kuru: 

Gazetemizde çıkan yazı ve resim· 
lerin bütün hakları mahfuzdw 

SA YISJ HER YERDE 5 KURUŞ = fürk mekteplerile faydalı eserlerin 
il&nlarında yüzde 20 tenzilat vardır 

ııan şaruar• 
Satırı Kuroş 

1 Ayhtı 150 000 
l .. 40<1 800 

" 750 l45rl 

Gazeteye ,ııönderll ece k mektupların tizerine 
idare içinse ( idare ! . yazıya aitse [yazı J 

l şareu konulmalıdır 

Aas:tlmıyaa mektup ların ıadesloden , kıymeti 
mukadderesl1 mektzp lara k.onulmuş paraların --....... ~ ............ ır Büyük veya bir kaç dara lçlo verilen llAo larla 

hususl mahiyetteki flAnl arıo iicreti 

6-8 incı ıayıf a 1 
5 • • 25. 
4 • • 40 
2 • • ıoo 
1 " " 200 

'l 1400 2700 ltaypolması ndan ve tlAn l arın müoderecatından ISf ANBUL BabıAli Ankara• caddesınde , V AKIT YURDU > 
idare mesut detlldlr ... ' ' 

idare ile kararla~tmhr 

Gazetemıze hususi illa kabul eden yer 
H. S. H. llAnat aceoresl 

l..Sioci sayıfada 10 
resmi ilanlar 

fel. 1970 iDARE İSLERl. 19it YAZI tŞLERf • telgraf ı VAKJT posta Kn: 45 

Kansızlık, sinir, romatizma, verem, kemik i~ıf~~t~ı~~~~:~:~:~:.:~raii'i~~rt·KU~ 
------------------------------------------------------------------------··· ,,. _Kadıköy iskele üzerindekı ~•, 

Lo/(anta, · gazino v~ uile 
Dans salonu 

Salonumuz Beyoğlunda bulunan salonların fevkindedir. 
Bu, muhterem müşterilerinin taktirlerile anlaşılmıjız:. 

Caz heyeti meşhur Rus artistlerinden mösyö I • 
terH tarzanı şehir HüşeyJn K~Y 
m of ;Beyler riyaseti altında fe;kalade klasik v~ 
kafkas havalan çalınmakta ve her veçhile müstesna bir 
vakit geçirmekte olduğu gibi servis son derece mükem-
mel ve ehvendir. Kalöriferler heran faaliyettedir. . 

Her gün sa.at 18 den 
24 ve cuma günleri 
de 13 den 24 de kadar 
Dans vardır. 

'1 Müdüriyet--· 

İstanbul ithalat gümrüğünden: 
1 Sandık B L Pamuk mensucat 274 Kilo 
6 ,, R W Vernikli boya 210 ,, 
13 Kafes + Sandalya arkası 374 ,, 
1 Sandık COGO Pamuk mensucat 262 ,, 

Balada muharrer 4 kalem eşya 11/1/930 tarihinden itibaren 
lstanbul ithalat gümrüğü sabş ambannda bilmilzayede sablacağı 
ilan olunur. 

Yüksek orrnan mel{tebi rektör
lüğünden: 

Aleni elbise ve ayakkabı 
münakasası 

Mektebimiz tbaleesi için yaptmlacak olan 32 takım elbise ile 32 
çift ayakkab aleni münakasaya konmuştur. Taliplerin şeraiti öğ 
renmek üzere her gün münakasaya iştirak için de yevmi ihale bu-

Tunan 22 - Ka. S - 930 çarşamba günü saat 14 te defterdarlık 
binasında mliessesatı ziraiye mübayaat komisyonuna gelmeleri. 

Afyon Karahisar nafia baş mü
hendisliğinden: 

Afyon ·Sandıklı yolunun (2923 lira bedeli keşifli 48+350-53 + 
000 Ki. arası tamırab esasiyesi 30-1-930 tarihinde saat 15 te ihale 

:edilmek üzere kapalı zarf usulile ·münakasaya konulmuştur. Şaraiti 
tanlamak ve keşifnameyi görmek istiyenlerin sekiz gün evvel daimi 
olan fen memurlan ile birlikte Nafıa ha, mühendisliğine ve talip 
olanların ihale kanununa tevfikan teminat akçelerini hamilen encü
meni vilayete müracaatları ilan olunur. 

Karacabey harası müdüriye
tinden: 

Hara hayvanatından ( 350) ha§ koç müzayede surettile satılaca
ğından talip olanların yevmi ihale olan 26 Ki. sani 930 pazartesi 
günü saat 14 te Hara merkezinde hazır bulunmalan ilin olunur. 

lstanbul vilayeti defterdarlığından: 
336 senesinden 927 mali senesi nihayetine kadar milli hükümet 

bütçelerinden matlubu olanlarla gerek milli hükumet ve gerek 
sakıt hükumetin adi emanat ve milli hükumetin biltçe emanab 
hesaplarında mukayyet olanlar ve gerek 927 senesi gayesine kadar 
ifa edilen hidemattan mütevellit alacaklar 928;929 senelerinde 
bütçe emanahna ahnmı~ olanlarla eytam sandıklan tasfıyc komis-
yonundan 927 senesinde hazineye devredilip • hazinece de 928 
senesinde ait olduğu malsandıklarına naklolunan mebaliğ tasfiyeye 
tabi bulunduğundan bu gibi alacağı bu!unanlar şubat 930 nihaye
tine kadar arzuhal ile bulundukları mahallin en büyük malmemu
nına müracaat eyleyip yetlerindeki matlubat vesikalarını vererek 
mukabilinde müracaat Tesikası almaları lazımdır. Bu mtlddet 
zarfında müracaat etmemiş ve vesika almamış olanların iddia ettikleri 
alacak 1513 No lı kanun mucibince katiyen hazine lehine sakıt 
olacakbr. Şubat 930 nihayetinden soma hiç bir mazeret kabul 
edilmiyeceğinden alacak iddiasında bulunanların 930 senesi martın-

: dan enel bulunduklan Jl\&hallin en büyük malmemuruna müracaat 
_etmeleri ilin olunur • 

11 Kanunsanl 193.0 

Borsalar 
Açıldı 

Kambiyo 

1 lngiliz lirası Kr. 102 
"T .ı.. mukıblll Dol 
" • l'"ranır 

w • 

.. . . . ... ... 

Liret 
Belga 
Drahmi 
Frank 
Leva 
Florin 
Kuron 

.• ' Slllng 
" • Peıeta 
" • Mırlı 
" • Zloti 
" • Pengö 

2o Ley Kuruş 
ı TUrk lirası Dinar 
" Çervoneç Kuruş t o 

Nukut 

1 !sterlin (lnKtllz) 
ı Dolar (Amerika) 

20 Frank (Fransız 
20 Liret [ halya 
O Frant Belçika] 

20 Drahmi fYı:nao) 5~ 
O Frank [lsvıçre) 813 

20 Leva Bulgar] 31 
ı Florin [ Felement] e 

20 Kuron [Çekoslovak 
ı Şllıog !Avusturya) 
1 Pe.zeta f Ispanyı) 
ı RayşmırkfAlmanya 
ı Zloti Lehistan 
1 Pengö Macaristan 1 37 

20 Ley [RomaoY•] 2~ 
20 Dinar ·Yugoslavya) 7 

ı Çevoneç SeVJet 

Altın 

Mecidiye 1 Bor~a 
Banknot \ harici 

rahvllıer 

lstlkraz dahili •vadeli. 
Düyunu muvahade 19 SO 
lkramlyelt demıryolıı 8 
lstanbul tramvay şirket' 
Rıhtım Dok ve Antrep li lO 
lstanbul anonim su Sr. 

I~ tıanltası ı~ 

C'~manlı hanırası 12 

Tıcaret ve zahıre 
rlatlıu ne-"'' bor···· kltlblumumlllt• 

tarahndan •ertlmlttlr 

Bu~ay 
Yumuşak 
Kııalca 

Sert 
Dönme 

- Zahireler -
Çavdar 
Arp,. 
Mı.sır 

Fasulya 

Okkaıı 

Azami Aaprl 
K. P. K. p 

14 rı:'I 16 l!'I 

14 i5 15 JO 

8 30 
8 50 9 ıo 

~ı 

DEVLET MATBAASI 
YENİ NESRİY AT 

' Umumi Filozofi (Liselll üncü sınıf için) (Hatemi Senih ve Z 
keriya Kadri Beyler ) 135 kuruŞ 
Kaptan Magonun sergüzeştleri (Leon Kahünden terceme • Mus· 
tafa Bey ) 80 kuruş 
Sıhhat koruma bilgisi (Dr. Reşi Galip B.) 6 kurut 
Çocuk bakımı öğütleri ( Dr. Reşit Galip B.) 12t5 kurut 
Dört azgın canavar (Dr. Reşit Galip B. 10 kuruŞ 

Müracaat mahalli : 
DEVLET MATSA.ASI SATIŞ YERi 

~~~~~~~~~,~~~~ 

ASEA-NOHAB-İSVEÇ 
Elektrik fabrikaları iusaalı - Bihiruunı buhar ve su . 
ıurbinleri elektrik ve dizel motörleri - Asansör, 

traktör ve saire salısı 
" 

Şehirler için elektrik tesisatı projeleri yapılır 

H. NYLEN 
~ Galata: Perşembepazarıt Marikyan han 3 üncü kat. Tel. B.O. 
ın 1815 Posta kutusu: lstanbul 256t telgraf adresi: NYLEN, lstanbul 
~~~~~E4i§1~~M™'~i§ · 
88888883ın3ın~a~~8~~a3m3~a~8~~3 

el s:.~ !!!! ~!1!~~~~! !~~:!!~~!!: 
liJEJGEJt!] servatuvar müdürlüğüne müracaat eyi.:!meleri. [!]I!JEJ • 
~~~~~~~~~~~~~~~~~ / 

· Tashih 
9 ka. sani tarihli nüshamızda 

münderiç 7 inci icra memurluğu
nun Mehmet Maksut Beye ait 
ilanındaki birinci defa kelimesi 
sehven ikinci defa şeklinde yazıl
dığı cihetle tashih olunur. 

İş istiyoruz 
Yeni yazı ile okumak yazmak 

biliyoruz. Millet mektebi şaha

detnamasini haiziz. Ticaret ha
yatında uzun bir sitaja malik, 
çalışkan 24 - 18 yaşlarmda 
Ratit ve Zekeriya isimlerinde 

Daktilo seftrberhği 
Esaslı metot dahilinde ve ço~ 

müsait şeraitte kısa bir zamand 
yazıt hesap ve teks r makinelerid 
öğrenmek arzu edenTerle maktht 
ile ucuz ve hatasız olarak htı 
hangi bir lisandan yazı yazdırın~ 
istiyenlerin Sirkecıde Şahin paşl 
oteli karşısında Dervişler soks' 
ğında 15 numarada kain (HAL~ 
DAKTlLO DERSANESI) pt 

müracaatları. 

Seyrisefain 
erkn ı centesı. Galatıı 1--opriı ba,ıodıı
~voıllu l. >Ol ~ube acenıesı Mahroll 

dıvı- 1 l arı ı ~ıtıııdıı rıanlıu l.74 

ıtanı ıı: o ıu 

Yerli tıbbi müstah- iki ~ ardeşiz. Şimdilik boşta bu-
lunduğumuzdan ış istiyoruz. 

( REŞİTP AŞA ) vapuru li 
Kanunusani Pazartesi 12 de 
Galata rıhtımından hareketle 
lnebo!u t Samsun t Gireson' 
Trabzont Rize, Hopaya gide' 
cek ve donüşte Pazar iskele' 
sile Rize, Sürmene, TrabzoPı 
Görele, Gireson, Ordu, Ünyeı 
Samsun, lnebolu , Zonguldağ' 
uğrıyarak gelecektir. zarlar laboratuvarı it vermek istiyen hamiyetli 

yerli tıbbi müstahzarlar labo- zevatın zirdeki adrese müracaatı 
rica olunur. \\3 I ~ l d ~ O~fa)ı 

ratuvarımn ilaçlan pek saf pek ( M E R S ı· N ) t4 Edirnekapı 46 No. da Raşlt ve vapuru , 
müessir ve ambalaj lan pek mü- Zekeriya kardeşler Kanunusani Salı 17 de Sirkeci 
kemmeldir. l!lııııııınııımuıııııı1111111ıııııı1111ııııııııı111ııı•mı11111ıı 111111111111ıı111~ nhtımmdan hareketle Geli" 
İstanbul Ankara caddesi Eczacı ve kimyager ' Bahtiyar valde \ bolut Çanakkale, KüçükkuY'1• 
Hulki İsmail ve Taksim Nlzamettln Talip =. : Edremit, Burhaniye, Ayvalı$' 

--... -.-S_a_t_ıJ-~-k-an-~-i _o_s_t_a_n ___ i f ~ı:ı:~=rlev~ir~~~~ş~ıı.:::!:. 
,.. ~ I uğrıyacaktır. 
Topkapı haricinde mülga mev- § %. Gelibolu için yalnız · yoıcıı 

~.:7=e ;e:.:ı~a m:::••!~:: :==:===:__ :_:_-= m.ımal•ın•ızr•ycııu•"ks:alınmaz. 
müsmireyi ve kuyulan havi vasi 
bosı an içindeki kigir iki oda ve g 

ahırile beraber satılıktır. Talip ~ Yavrusunun cildinin letafetini 
olanlann Sirkecide Sanayi ve j Pertev çö uk podrası 
maadin bankası muamelit şefi ~ ile temin etmiştir. = 
Şevki Beye müracaatlan. @uıııııuuııı•ıııuı.ıu•ııııııuııııııııııııııı••''"'ııuııııııııırııııuıııımıı~ 


