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muntazanı listesi :linci ayıfanıızda 

l ~ay } 1930 
Kfinunwıf 

Fırkanın vilayet kongresi 
dün toplandı 

Hakkı Şinasi P~. ceıseyi açarak 
bir nutuk ~öyledi 

Emin Ali B. fırka feşhilatının 15 avlık faaliveti raporunu 
okııdu ve halkın neler istediğinı anlattı 

Dun fırka kon
gresinde bulu

nanlar 

C. H. F. nın fstanbul .m,, _ .. 
kongresi dfin saat 14,5 ta top
lanmıştır. Müfettiş Hakkı Şinasi 

Paşa bir nutukla gongreyi aç
mıştır. Hakkı Şinasi Pş. nutkun
da demiştir ki-: 

"- Fırkamız siyasi bir teşekkül 
olmaktan ziyade halk için ve 
halka doğru düsturile hareket 
eden bir fırkadır. Fırkamız bü
yük işler yapmıştır, ve bu mu
vaffakiyetimizi nesli ati şükranla 
yadedetektir. inkılabımızda naçiz 
ıahıslarımız tarihin mukaddera
tına amil bir alaka hasıl etmiş-

ca. ..-. &,w L.... uc:atc: uasıp OJmıyan 

heyecanlı bir saadettir. Fırkamız 
aziz reisinin işaret ettigı-· yold 

ü - a y ruyen ve hiç dönmiyen b. 
seyyale halindedir.,, ır 
Hakkı Şinasi Paşa fırkanın 

İstanbul letkilatından bahsederek 
bu teşkilatın uhtesine d-. . uşen 
vazıfeyı hüsnü ifa ettı'gı-· . . h . . nı ıza 

etmıştır. Bundan sonra, Milli 
Tasarruf cemiyetinin vazifesind . . 

1
.. en, 

cemıyetın uzum ve ehem . . d b b mıye-
tm en a setmiş ve milli tasar-
ruf yofunda da milletimizin 

ff k ı - mu-
va a o acagmı söylemiştir. 

[Alt tarafı 4üncü sııyıfamızdadır] 

l\füs bakamızın ikinci devresi 
16 könunusanide başlıyor 

RnUa Pli/ 

Gazetemizin 
ilk ıayıfa.sında 
her giln gördü
ğünüz güzel ar· 
tist resimleri,yap
mak ü2ere oldu
ğumuz mühim 
bir müsabaka • 
nın ilk devresini 
teıkil etmekte. 
dir. 

Bu müsabaka
nın ikinci devre
si, yani asıl müsa
baka 16 kanunu
sani perşembe 
günü başlıyacak
br. 

Yüz'erce lira
lık hed1 yeler 

Kazandıracak 
olan bu müaaba
kanın tafailibnı 
(10) uncu sayı• 
fada okuywıuz 1 

Cenani B. 
Buradan sıvıştık

tan sonra 
Kahır(->de yan gehyormuş 

Kahlrede ç kmakta olan El
Ehram gazetesi 4 kinunsani 
nüshasında sabık ticaret vekili 
AJi Cenani Beyin Kahireye mu
vasaletıni haber vermektedir. 
El.Ehram gazetesının verdiği 
malumata göre Cenani Bey 
geçen ayın 12 indi günü Mey
danı Ekbezden Suriyeye geçmiı, 
oradan Halebe geçerek 24 saat 
sonra Trablusşama, gitmiş, ora· 
dan Beruta geçerek bir gün 
kalmıt. daha aonra Şama dön
müş . .Şamdan Trablusa, Trablus
tan Mısıra hareket etmiş ve 
Kahireye muvasalet etmiştir. 

El-Ehram gazetesi, sabık tica
ret vekiliniQ gerek Türkiye, 
gerek Suriye gazeteleri tarafın-
da? ~~i~ bit gürültü ile tef~ 
edıldıgtnı söyledikten sonra Alı 
Cenani Beyin tercemei ' halini 
yazmakta, nihayet onun geçen 
teşrinsanide hariciye vekaletin
den paspor diplomatik alarak 
Avrupaya szitmeJ i~tedi~ini, fa
Ka~ ~vrupaya ~itmiyerek Suriye 
tarıkıle Mısıra geldiğini izah 
etmektedir. 

Buna mukabil El-Ehram Ali 
~enani Beyin mensup olduğu 
şırketin parasından 70,000 Jıra 
alarak ortada' kaybolduğunu, 
~u gaybubeti müteakip firann-

an bir ay mukaddem 250-270 
bin lira kadar aldığını izah et
mektedir. 

Tür~iye Cumhuriyetinin her 
yerdekı konsolosları Ali Cenani 
Beyi takip etmis, Mısır elçiliği 
onun Mısıra mu\tasaletini bil
dirmiştir. 

.____D_a"_!: __ :i0_,d_f
0
_z_e

1
_1 _I Mübeccel Hanım 

güzellik kır ali çeSİ 1 Kır~liçc kim~ir, öteki guzeller kımlerdir 

intihap nasıl oldu, hakem he
yetindekiler neler söylediler? 

Saat 17 dl tfirkuvazın 

"Güzellik kıra· ~--=--~ 
liçesi., intihay 
ediliyordu. 

Bizde kalaba
lık muvaffaki
yete iıarettir. 

Ve bir "tertibat" 
davetiyelerin 
gönderilmiş ol
ması iJe ahnmıı 
zannedilir. Ha -
buki asıl iş 

bundan sonra 
başlar. Bunu 
bün akşamki 
intihap vaziyeti 
tamamile gös
terdi. Çnnkil 
"güzellik kırali
çesi " tertip 
heyetinin davet-
lileri olan bir 
çok hakemler, 
ellerinde dave
tiye sokak kapı
ıında kaldılar. 

* Karilerimizi 

iki kapısı da kapanmıştı. Çünkü dilı 

sabır sızlan dır· 79XJ Gozellık kıraliçesi Mabuccl '\amık H. 

madan evvel haber verelim ki ~·~ Namık Beydir. Müsabakaya 
«Güzellik» kıraliçemiz dlln ak- ıttırak eden 19 kişi iç.inde 50 
tamdan itibaren Mübeccel Namık rey ile birinciliği kazandı. 
Hnımdır. übeccel Namık Kendiıine intibamı sorduk, 
Hanım Erenköyünde oturur. mahcup bir vaziyette ve tered-
Pederi Liman şirketi memurların- dütle: 

- Bir az memnunum, dedi. 

Anadolu rakısları - Niçin daha fazla değil ? 
Sustu. Gözlerini yere indirdi. 

Belli idi ki heyecanı fazla izahat 
vermesine mani oluyordu. lsrar 
em edim. Konservatuvarın seyahati esnasında 

alınan film 
Dün prova edildi 

İstanbul konservatuvarı müdll
rU Ziya Beyin riyaseti altında 
bir heyet birkaç senedir memle
ketimizin muhtelif taraflarını do
laşarak yerli havalan plaklarda 
tesbit etmektedır. 

Konservatuvar heyeti son 1929 
seyahatinde de karadeniz ha•a
lisini ve şark vilayetlerimizi gez
mişti. Heyet son seyahatinde 

beraberinde sinema operatörü 
Rem~!. Beyi de götürmüş, 
gezdıgı dolaştığı yerlerdeki 
yerl.i . şarkıları notaya alır, plağa 
geçırırken buralar ehalisinin yerli 
rakıslarım da filme çektirmişti. 

Bu filmin provası dün sabah 
saat on birde Melek sinemasın
da yapılmıştır. 

_[Alttarafı 5 inci ıayıfamıuladır J 

ikinci güzel, geçen senenin 
kıraliçesi Feri ha Tevfik Hanım 
oldu. Friha H. 25 rey alabilmişti. 
Kendisini pek müteessir gördilm. 
Ma~mafih bu gibi ünvanlar pek 
gelıp geçicidir. Nice kırallar 
tahtlarından indi er. TeselJi 
inkisarlar için yapılmıştır. Maa
mafilı Feriha Hanım geçen se
neki ünvanı ile iktita etmiş 
olsaydı, daha muvafık hareket 
etmiş olurdu zannediyorum. 

Sinemköyünde Fatin Efendi 
sokak 177 numarada gümrük 
memurlanndan İhsan Beyin kızı 
Nüzhet Ihsan Hanım da 18 reyle 
üçüncü güzel intihap olundu. 

Müsabakaya iştirak edenlerin 
isimleri ve aldıkJan reyleri sıra
sile neşrediyoruz: 

Tarlabaşı Halepli sokak 45 
uumarada Matmazel Hagudaki 
(17 rey), F eriköy Kasımpaşa 
caddesi 37 numarada Leman 
Ekrem hanım (10 rey), Cihan· 
girde Ferüzağa cam:si karşısın

da 3 kardeşler apartımanı 2 nu-



HIJMbab'J'• giren gtfzeller 
manda Ömer Abit handa ko- zevkini tahdit olur. Her sahibi 
miayoacu Riza beJia laıı FDru- rey 3 rey venin. Tasnif neti
m Riza haa•m (6 rey), Vefa- eeainde en çok rey alan birinci, 
da Atif ktltllpbueal kartwnda sonrakiler de ikinci ve llçüncll 
29 aamarada Şirketi hayriye olurlar. 
•emarlanndan Ahmet beyin kı- Bu teklif kabul edildi. Ve 
a Sema han.un (3 rey), lstildll intihap bayle yapıldı. 
cacldeaincle 421 numarada Mat· Jıf 
masel Elen Mihaelldi (3 rey), Peyami Safa Bey .. GUzeller" 
Kadık&y Kutdf!tnde mllkirat diye a6ze bqladı: 
hahiun memarlanndan Mukad- - Geçen sene demiıtim ki 
dea hanım (2 rey), Pariaten re- bu bir milsabakadan ziyade bir 
len namzet Eymen Ben Ruhi ha· plyankodur. Burada kaybeden
mm (2 rey), Fener lncebey ao- Jer talilerine kllssünler. 
kak 77 numarada Seınia Nuri ihracat.mızı çoğaltmıya karar 
ilanım (1 rey), Matmazel Lina verdiğimiz bugünde siz harice 
(1 ny), Kabatq Set Datü 16 TOrk gllzellijini tanıtacaksınız. 
11111DU'ada Zuhal Ali hanım ( 1 Fakat bundan güzelliğin ikbaa
rey). 8efiktq Serence bey Tek diyat &zerine bir tesir olduğu 
seni tokakta F eriba Ali hanım anlaıılmuın. Gtitel bir bakııın 
(1 rey), Kadıkly Şifa caddesi lugitiz lirasına tesiri yoktur. 
18 numarada Neriman Ratıp Patırdı, ltahluJhalar. 
llaa•m (1 rey), aldılar. Hiç rey - Dinleyiniz Efendiler, ,n-
alamıyanlar pnlardır: Nuruoama- zeller, nutkumu dinleyiniz. 
aiye Şeref aokajmda Vasfiye Hilaeyin Cahit Bey çevap 
Mutafa, Uleli, T allt efendi ao- Yerdi: 

kak J3 Refika Neca · Galata - Bu~~------~ 
Azapyan han Hoyzler ftrketinde n tutulmu,Or mu 
Zifan, Serap Stmla luuıımlar. Hakem lieyetinden 'Dir çok 

latihap heyetini tetkil edenler kimselerden gOzeller hakkında 
edebiyat ve glzel MD'atlar mu- ima intibalar rica ettim. işte: 
laitiacle taıunmıt ldmmelerdi. Ta- Birer birer alınırsa hepsi gO
bU, ibtiyular en yOkaek makamı zel, fakat bolluk içinde seçmek 
itpl ediyorlardL Gençlerden mtlfldll oluyor. 
Peyami Safa, 30 yafllldan faz- BIJM!J'in Rllhmt 
lalardan Abidin DaYer B. ve 
dau famlardaa Halit Ziya Bf. 
pla bbramam oldular . 1. 
Miiftak B. herhangi IDUfta ken
cliaiae bir yer aradı ise de bu
lamadı. 

t. MOftak Bey intihabın Ud 
dereceli olmaaanı istedi. Fakat 
Halit Ziya Bey dedi ki: 

- Ben kendi heabıma .... r
dun. G&zellerill hepaine ayn ayn 
rey vermek lbım. Fakat bir 
kifiye rey vermek mecburiyeti 
-.bı reyİD ( rey ubipleriain ) 

e.,.ıdım. 
Halit Ziv• 

Rtıya f6r0yonım unıyorum. 
Allt.eı ıhNn 

Cennete p.dim unıyorum. 
AptlJUuık H.tmit 

Cennetten çılctım 1a11ıyorum. 
Kontes Soranzo 

Hayranım. 
HiJşevln C.hlt 

V AKIT ın tefrlkasıı 60 
· Yazan: Hüseyin Rahmi 

Seklı on Ura ile nereye kaçı• 
lır 1 Nereye aaYUpan açlık ejde
ri pne Pefinden relir.. Nedime 
qkoı.mı. Hımzbk fenninde pro
fealr olacak bir mahl6kmai-. 
88ytlk bir maharetle ylz bin 
lira wruyor. Tepesinde çok kor
kunç sim siyah bir telalike bu
lutu dolafbiı halde kurtulmak 
~ bet J6z liradan ziyade ver
miyor. Elli bin lira teraneaile 
havalandık. Haval~k faDS ba
..-treai birdenbire bet ytlz 
liraya dilfttı. Elli bin lb • da ytlz 
defa bet yDz lira var. Ytızde 
bir ile helallqbk. Hayallbma 
Iİfİrea ilk rakamın azameti lntba-

de bu .._Otbit bir allkuttur. 
Ali Safder ile buluftalar. Ko

medi oymyan · tki aabne arkada
fl aktar ribi kup karpya ıtllllt
tnler. 

Avntıaellb smtgan jeatlerle: 
- Elli bin lira riiyumdaa 

çabuk uyandık.. 
- Rüya tatlı bqlach. Fakat 

llUD'i klbusa d6ndtı .. 
- Şimdi iWnd mektuptan 

kazançlı bir komedi çıkarmap 
bakabm .. 

Cabir Bey F aıala, Hum bir 
de namı meçhul bir koca var. 

- Kadın genç, güzel, oynak, 
fdordak.. Koca fakir ve ahmak 

[ V AKIT ın son teıgraf haberleleri ] 
Başvekilımiz Mühim bir hırsızlık . 
Himayei Etfali ziyaret Ankara paket gümrüğünde bir 

etti 1 •ht•ıA k t d•td• 
Ankara, 12 (A.A) - Baı•e- 1 1 as eş e 1 1 

kil ismet Paşa Hazretleri bugtin Devlet hazinesinden çahnan para ehemmiyetli 
Hima~e~ etf~ cemiyeti mük~ bir yekôn tutmaktadır 
umuımıınf zıyaret ederek cemı-

yetin faaliyeti ve mesaisi etra- Ankara, 12 (Vakıt) - latan- bir yekdna baliğ olduğa .ayle· 
fanda maltlmat ve izahat almlf• bul gflmrftklerinde buğday sui nilmektedir. 
lar ve müteakiben merkezi umu- iatimalini ve diier bazı kaçak- Hadiayi tahkike milfettiş Adil J. 
mi binasındaki tesiaab rezmit- çalık hadiaelerim meydana çıka- memur edilmiftir. Muhtelialer ara .. 
lerdir. Bqvekil hazretleri çocuk ran Nurettin Bey son günlerde aında bulunan bqkitip Kemal 
bahçesini gezerek bahçede oy- tayin olunduiu Ankara paket gtim- B. tegayyüp etmiftir. Yakalan
namakta olan )avrolar ile ya• rftğOnde mObim bir ibtilla yaka- maaı için her tarafa emirler ve· 
kından allkadar olmuı ve cemi- laDUfbr. Hadise ıudur: rilmiftir. Aynca memleketimiz· 
yetin faaliyetini ve meaaisini Transit olarak Ankaraya ge deki bankalara da birer tezkere 
takdir buyurmUf}ardır. len tüccar mallarından abnaa g6nderilerek muhtelis bqkitibia 

A ld gtlmriik resmi için tacirlere bi- parası olup olmadığı, olduğu 
yıp o u. rer makbuz verilmektedir. Hal- takdirde kendisine verilmemesi 

Suat De"111 bildirilmiıtir. Hınızbk miktanmn 
buki son gOnlerde anmm ya- tamam~n tesbiti için tac:ir ve 

Gayet gllç, cevap 
celim kadar güç. 

veremiye- pılan bir teftit neticesinde mak- mOeaaeselerin eUerindeki mak
bmlarm dip koçanlanna, alınan buzların tetkikine bqlanıhmtbr. 
paradan daha az rakam yud- Fırari Kemal yakalandı Şükufe N1Nıl 

Onları çok .. tipik ,, ve Avro· 
pa g{izellerinden bambatka bu
luyorum. Bilbaua bademlqen 
gözlerin tekilleri itibarile 

MlltÜJm ZiJ1• Cemil 

He.,.inin 1DÜttakıyun. 
İmıaıl m~ 

32 güle benziyor. 
Ruan Emin 

• 32 Mobeccel Namılc HOT11mdrr. 

Heyecanlayım. 
jj""ltan CJıit 

~vemeat ...W-. et .... 
Juptueutea. 

Verit mamullt tfbi gtbellerl· 
mis de •ar. Yerli mamullttan 
haberimiı yoktur, ve haberimiz 
olmadığl için oalan iyi takdir 
edemiyorduk. 

Cı!erto Primi 

Va-Nu ya yaklafbm. 
- Hiç ıokulına, dedı, yarın 

ben yuacatım. 
Ve hiddetle illve etti: 
- Bayle mi olur? iki dereceli 

intihap yapalacakb bam"? 
Salon bo.-Jllllfb. Yunua Nadi 

Bey ile ben kalmlfbk. 
- Ya siz? ()edhn. 
GWdO: 
- Ben bu lfİD maYaffaldye

tinden çok meoınuaum, dedL 
Pa. 

Aman zengin ye Y•kıtıldı.. Ma
ıukanm s6zlerinden ltu anlqabyor. 

-Fena stlje deiil. Fakat bun
dan .....ı bir pntaj melo dramı 
çakarabilecetia? 

- Kolay.. Koca11 aman• mu
Milat edeceğiz.. 

- Koca hakikati anlar aala
mu bir cinayet ikama kallat· 
ma11a. 

- Kimi aldDrecek? 
- Ya kendisini, J& kamma, 

ya zamparaauu •• 
- Oçtı de gebene biç umu

rumda deiil ya.. Ukin bu mef
ruz iç, 6lümden biz aud bir 
menfaat çıkarabileceğiz?. Kan• 
llDID biyanetini duyar duymaz 
kocanın aillha dawanacapu 
fanettik.. Ba bir farzaiye. .. 

- Evet.. 
- Diterl ihtimalleri de d8f8· 

nebilin... Her koca bu wlakU
aizliji lamla 11lcamas.. 

._Hazimli olur ..• Kılıbık olur .. 
~Boynuzlu olur. 

dıj'I meydana çıkanlmlfbr. Bu (V kı h Ankara, 12 a t) - ınti-
tanda yapılan haraaz'ık 928 1Amu bildirdiğim paket gflmrllğil 
aeaeainden beri devam etti- muhasebe başkatibi firari Kemali 
iine tire devlet buineainden takip eden zabıta,_ gizleQdiji 
çalman paralann çok mOhim kireç ocakJannda yakalalDlfbr. 

Darülfünunda 
ıslahat 

Divan kararlan 
karşısında 

Aakara, 12 (A.A) Darill-
fllnaa cliftlllnca dartllfOaunua 
ıal•hma ait ittihaz edilen mukar
........ ~ Yek&ı•~ t.
vfp ~dilmediii hakkanCla intişar 
eden haberler doğru değildir. 

Tahkikat ne zaman 
bitecek 

Ankara, 12 (Vakıt) - &rut 
irtifuı meaeleaile allkadar Ma
liye memurlanmn ifadelerinin 
almmasma latanbalda devam 
ohmacakbr. 

Şimdiden teabit olunan bazı 
muamellt, bu memurlardan biri
sinin muhakemesini icap ettire
cek tekilde g&rOlmektedir. 
Tahkibbn bir mOddet daha 

devam edeceği anlqılmaktadır. --yeni Romanya sefiri 
Viyana, 11 (A.A) - Roman

yanm Viyana sefiri M. Mitilen 
Romanyanm Ankara aefaretine 
tayin edilmiftir. 

-Niçin laakanmah? Kadın bir 
kaç erkeğin birden kqak atabi
leceği bir çorba tamdır. 

- Ne delinir. Ne de kalayı 
bozulur •• 

- Et suyuna nefis taam.. 
- Karmm aç imrendirme be-

ni.. Banda da htılyaya kapabm
yalım.. ROyaya, iatihareye yat
mıyahm. 

- ite neresinden bqbyahm? 
Siyle.. 

- Şimdi kocamD apmdan 
amana bir tehditname yazarız. 

- Biz hentlz kocamn adım 
bllmiztrm •• 

- Oğrenmeaf kolay •• 
- Naili .. 
- Kadının adını billyorm ya? 
- Fazıla. .. 
- Fazilet çarp1111 o• .. 
- Amin.. 
- Vebi hiirmeti Nikogos 

Karakoncolos. 
- Amin. •• Amin. 
- F azalanın dellletile laskanç 

znc:i balacap. Bak nud.. Bu 
kan kocanm Nalmcı aokatanda 

Katil kim? 
Kadın. Maktul de 

kadındır 
Ankara, 12 ( Valot) -

Deaizlillİll Guzler köyünden 
SWeyman kızı Fatma bir kavğa 
neticuinde Zurnacı Fatma is
minde bir _ kad1D1 &lcltırmtif, 
,... 1 -· *+™ • 

Samsun matbuat 
cemiyeti 

Samsun, 12 (Vakwt) - Bura 
gazetecileri bir matbuat cemiye
ti tetkil ettiler. Samsunun tanm
IDlf muharrirlerinden Etem VeJ
si Bey cemiyetin rei.Uğine se
çildi. Samsunda bet gazete in· 
tişar etmektedir. 

Bir adamı tt en çipedi 
Ankara , 12 ( Va kıt ) -

Osman Hamza ve Ahmet 

idare8inde Zonguldata gibnek· 
te olan 10 numaralı treıa Bekir 
oğlu Mehmet isminde bir kamtır 
topl .. ClllDI çiğnemiştir. Mu-
11unJar mevkuftur. 

ikamet ettiklerini biliyoruz. Ba 
HJ'&hati mektupta okuduk.. 

- Nalıncı sokajının nereaia
de? Kaç numara? 

- Nahnca sokağı ac:u, bucajl 
balunmu bir labirent d.,Udm 

Kaplamaları kar&l'llllf, biri .... .-r:_ 

rine yulanmlf kulubemsi m_. 
den mtıtqekkil dar, dolam.,_. 
çukur bir mahalledir. Sekiz 
adımda bir tarafından giriHp 1-
btır cihetinden çıkılır. 

Nalıncı aokağında F azala ~ 
mm namına bir zarf Osttı yasaıF 
nz. Pullanz. On kurufluk baro 
para ile tızerini damgalarız .. ::~ 
kendine posta mOvezzii s8ılP' 

vererek o sokaklarda ad 
sahibini aranan •• 

- Şık likin urfm içine 
yazıp koyacağız? 

- "Hanım ibtiyatb da 
aız, kocanız biyanetinizin 
tızerindedir." imza 

Sizi çok .. 
Gaip bir dot& 

(81 
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Türk· Bulğar dostluğuna karşı suikast 
Bütün Trakya Bulgarla-

1 1 . . ' rın 0 ma ı ımış. 

Bir Balkan kundakçısı 
" Garbi Trakya ya ve Balkanl~ra göz 

d.k Bulgarlara zulmeden Turkler-
ı en, d. 

le dost olmayız,, ıyor 

K 

Tark. ııe Bulgar hutlutlonnı giJsteren harita 

r Traky11 cemivetinın son kong1 esinde icra 
Bıılg~ in tihll'P eo ilen lvan Pandelot 1 rakva gaze-

1romıte~ıne l • t n ve Trakya ) bimli bir makate vaz
teşine ( ~u g~rı: ar dostJuğuna karşı bir nevi suikast 
mı~tır. Turl<- u hgat makaleyi, başmuharrir imiz Mehmet 
demek oıan ma u le. d k k dt ütuniannoa bu Balkan un a çısına 

·t~';. f!zıme~ele~ mukabelede bulunduğu içın, hiç bic 
' miftalaa il~ve etmeden aynen koyuyoruu 

"Trakya" gazetesindeki 
hezeyan~amede neler var 

«Bulgar balkmın duşfincesı- ve mevanie tevessiil etmişlerdir. 
ne musallat olan keyfiyet, Buı- Her 1 Urk memleket Cla.liilınde 
gariıtanın Türkiyeden baıka iyi serbestçe seyrüsefer ettiği halde 
bir komşu1U olmadığıdır. Zahiri TUrk tabaası Bulgarlar ademi 
hal böyledir. İki muahede ak- itimat ve muamelei hasmaneden 
tetmedik mi? İtin başka türlll mülhem olan takyidat ve tahdi

~ olmaıı milmkiln mü? Haniya data tabi tutulmaktadır. 1913 
'cümhuriyet Ttirkiyesinin sahip tarihinde firar etmiş ve badehu 
olduju Şarki Trakya Bulgarları avdet veya Bulgar ordusuna hiz-
nerededir 1 t met eylemiş olan bütün Bulgar-

Bntüıı amali milliyemizi def a- lar (firari) namile tavsif olunarak 
1ten istihsal emelile Bulgar dip- Türk tabiiyetini haiz olmıyan ve 
lomaaieinin amalimize müteveccih hakkı temellük ve tasarrufa ma-
yollarda iktihamı lazım gelen lik bulunmıyan, tart ve ihraçlan 
ahval ve mevakii hesaba kat~a- muktazi eşhastan addedilmişler-
ınak yollu meş'um hatası yfizun- dir ve filvaki tart ve ihraç mu
den hepsi Bulgaristanda bulunu- ahedesi Ankara muahedesinin 
yor. Vakıa Trakyada üç mahal- aktinden evvel olduğu gibi sonra 
de (Edirne, Kırkkilise, Korfalı dahi cereyan edip durmaktadır. 
lcuyeıi] henllz Bulgarlar mev· Elyevm hemen bütün firariler 
euttur. Fakat öyle meşkuk ve Siviiingrat tarikile veya MaJkoçeYo 
ekıeri vaziyettedirler ki bükfı- ı. aryesi hududundan tart ve ih
lnet her zaman için onlara: "Hay- raç edilmiş ve Bulgar matbuatı 
di defolunuz!" deyip durmakta- veya Bulgar hükumeti tarafından 
dır. Bunu vicahen ve kelimen hiç bir itiraz vaki olmamıştır. 

· &aylemiyorlar ise de ittihaz edi- Ben her ne zaman komşumuzun 
len tadbirler, jka olunan engel- kendi vatandaşlannm başından 
ler ye tatbik kılınan muamele- düşen bir tek saç kıh için büyük 
ler bu manayi ifham etmektedir. 

, Kemalin ordusu Anadolu he- bir mesele çıkardıklarını görsem 
. ıimetinden sonra Yunanlılar ta- kendi vatandaşlarımızı kzip 
tafından tahliye olunan Şarki eden mabut TUrkiyeden ibaret 
'l'rakyayı işgal ettiği zaman Kırk- iken bizim niçin lakayt kaldığımızı 
'-·• B 1 1 d bir türlü anhyamıyorum. ttlıiaede bulunan u gar ar ora 8 

ı_ k" t b Fakat şurasını da söylemeli 
•almı9lar ise de hil ume un-
ları 1922 : 923 seneleri kışı es- ki haıkımı:ı: hakikati bilmiyor. Pro-

h · fesör Kenof komşu memleketler llaS1nda Arnavut mu acır ve 
'k" dahilinde bulunan Bulgar ekalli-llltlltecilerinin elinde 11 ar 

olarak bırakmış, yağma edilmi~- yetlerinin vaziyetinden bahseder-
) k ti ken TÜrkiyedeki vatandaşlarımızı er ve izlerinin ihfası için a ı-
lın olunmuılardır. Ahali havf ve kırmızı renkle, kanh bir halde 
dehfete dllımüı ve kütle halinde tasvir etmektedir. Halbuki bun
b _ • ]arın kiliseleri ve mektepleri 
oUJgariltana hicrete başlamış-
) d bulunacaktı. Profesöre göre .,. ır. Bu muheceret bizim ta-
tafunu:dan tevkif edilmiştir. Bir vakıa uzun zamandan beri Kor-
llıliddet için ahali yerlerinde falı kariyesinden muallim ve 
~on. ulmuttur. Fakat Türkler papas kovulmuş olmakla bera
.:end hu•~ ber Edirne ve Kırklarelinde ı 11.umetleri dahilinde ar· 
tık yaııyamıyacaklannı onlara muallim ve papaslanmız mev
-1at- '- · · h cuttur ve bu iki kasabanın her a.ua., ıçın er türlü eıbap 

9 maznuna . ait karar 
Müstantik Nazım B. , irtişa maznunlarının vaziyetini 
· hangi maddelere muvafık gördü 

Fresko kardeşler, Nesim Mazilyah, Jak Basat Ef. lerle lbrahim zade, 
Lütfi, Cemil Süleyman B. lerden başka Salamon ve memleket 

haricindeki Kemal Nasi Ef. lerin vaziyeti de tayin edıJmiştir 
Tahkikata burada devam olunacak 
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9 maznuna ait 
karar 

Üçüncü r.ayıfamızdıın mabat 

MCstant ik kararnames nde va
ziyeti tesbit olunan Cemil Sü
leyman B. isminde birisi daha 
vardır ki kend s"nin mevzuu 

bahis suçların delillerini imhaya 
teJebbüs ettiği noktasından ha-

reketi ceza kanununun 296 ıncı 
maddesine muvahk görülmüştür. 

Bu maddede « Her kim hapis 
cezasından aşağı olmıyan cezayı 

müstelzem bir cürüm işlendik-

ten sonra mezkur cürmün icra
sında faillerle evvelce ittifak 

etmiş ve cürmü neticelendirmiş 
olmaksızın bir k"msenin o'" cü-
rümdcn istifadesini temine Te 
hükumetçe icra olunacak tabki-

kab yanlıt yola sevketmiye 
ve hükumetin taharriyabna 

ve hükmün icrasına karşı faili 

gizlemiye yardım eder ve ker.a. 
her kim bu cezalan isti .ı:am 

eden bir cürmün eser ve delil-

lerini mahveyler veyahut bunlan 
bir suretle tağyir Te tahrif 
edel'ff beş ıeneye kadar ağır 

hapis cezasına mahkum o 'ur. 
Fakat işbu ce.za müddeti aaıl 
cörüm için kanuna göre muay-

yen olan müddetin dörtte birini 
ıreçmez. 

Bır bal~an kundakçısı 
Bulgar Trakya Cemiyetinin 

aon kongresinde icra ko
mitesine intihap edilen lvan 
Pandelef Trakya gazetesinin 26 
Eylül 1929 tarihli nüshasında 
" Bulgar ve Trakya " üovanı ile 
bir makale neşretmiştir. Pek 
yakın bir mazinio çok acı tec
rübeleri üzerine kurulmuş Türk
Bulgar dostluğuna karşı bir nevi 
aui kast mahiydinde olan bu 
makaleyi bugünkü nüshamızda 
aynen dercediyoru.z. 

Filhakika Türk - Bulgar mü
nasebabnın hal ve mazısme 

vikıf olaıılar için bu makale 
karşısmda hayret etuıemek müm
k n deiilclir. Çünkü makalenin 
muharriri İvan Pandelef yakın 
mazinin her türlü acı tecrübele-

,, rine kartı gözlerini kapam1ş, 

iki millet arasındaki dostluk his· 
luini baltalamak için ne müm-

1' kilnse yapmqtır. Bereket Tersin 
ki lvan Pandelef bizut kendi
aözlerile fıkirleriııin Bulgar mil
leti ve hUkflmeti nezdinde kabu
le muhar olmadığım hemen 
sarahaten ıfade etmektedir. 
Onun için bu sözter üzerinde 
tevakkuf etmiye hacet yoktur. 
Ancak İvan Pandelef Trakya 
cemiyetiuin icra komitesinde bir 

Sair fiillerden dolayı 
olunacak ceza yüz liraya 
ağır cezayı naktidir. 

tertip mevki sahibi olduğu cihetle 
kadar neşriyatına karşı biz de birkaç 

ıôz s3yliyebiliriz. 
Bir cürmü usul ve fünnmun Şarki Trakyamn, tehirler mlis· 

Te kan veya kocasının ve kar- tema olmak Une her yerinde 
deş veya kız kardeıinin lehinde Bulgar ikamet edeme:r. Buradaki 

cezadan Bulgar köylüleri Balttan harbini 
müteakip Müs10man Tnrklerle olarak işliyen kimse, 

muaftır.,, deniliyor. mübadele edi lmişlerdir. Bu İf 
için müteaddit komisyonlar teşek-

Lahe v konferansında kül etmiştir. Hatta komisyonlar-

M . 1 t d I k)ı: da çalışanlar bugün bile hayat
azı n -.sı tas ıye e 1 ece · 11 tadır. İki memleket, komiayonların 
LAhey, 11 (A.A) - Alacaklı mukarreratını Te icraabm tasvip 

devletlerin murahhasları saat etmişlerdir. Binaenaleyh Şarki 

1S,30 da topla narak Alman mu- Trakyadaki Bulgar köylülerinin 
rahhaa heyetinin muhtırasını Bulgariıtana gitm~sine mukabil 
kendi aralarında tetkik etmişler· oradaki Türkleı de buraya gel-
dir, saat 17 de de Alman mu- mişlerdir. Her iki memleket ve 

millet için ahdi bir zaruret olan rahhaslan ile müzakereye baş

Lamttlardır. Murahhı\ar maıinin 

tasfiyesi ve dem"ryollar tarifesi 
hakkındaki Alman, Amerikan 

itilafının metnine ait mnnedde 
üı:erinde kat'i surette mutabık 

kalmışlardır. 

VAl' T 

bu vaziyete kaJ'1ı kimin itiraz 
hakkı olabilir ? 

Çatalcaya tabi Korfalı köyüne 
~e ince, buradaki köyliller ken
pilerinin Rum olduklarını iddia 
etmişlerd r ve nü.usa o yolda 
kaydo!unmuşlardır. Binaenaleyh 
İvan Pandeıefin bunlar hakkın
daki neşriyatı füzuli avukatlıktan 
başka bir şey değildir. 

Firar edenlerin vaziyetleri de 
şundan ibarettir: Bunlar Balkan 

·----···· ..... !.~ .. ~!::~=.~.~~....... harbi esnasında v-aptık'arı meza
Diyarbekırde mizana/ ... 

harare d6nkü gün tah .. 
tessıfır dokuz c!erece irae 
etfiğine ve d t ğ ve kırlar .. 
dan vah~{ h11vvanıar ka ... 
$/Jbata dökiilmekle ahalı 
ı lah ile müdafaa mec
buriveıinde kaldığına dtJ
ir mahallınden telgraf 
gelmi~ olup Dıv1:rbelure 
göre bu kadar bürudet 
pek ziı adec ir. ., . 

Pl!lpa hl$zretleri iaıatın
dan Fransa 9a:etecrlerin ... 
dt:n MÖ5J'Ö LiJllJ 'f aksil 
nam zat afo oz t:dilmış
ı ir. (11-) 

(*) B u z at, farnı~on o duğu için bu 
muameley e maruz kalmıştır. Sonradan 

maso1.luk esrarcnı Jaşedcn k_ltrıpl.x yaztı· 
rok l)Cz fyetmi k urlarmae<z upaımııhr. 

limden dolayı Edirnenin isfirdadı • 
sırasında korkarak kaçmışlardır. 
Htıkümet o 1aman bonıan Türk 
tabiiyetinden bihakkın ıskat et
miştir. Onun için bunlann da 
hlç bir suretle avdet hakf11n 
yoktur. 

Türkler gerek Edirnede, gerek 
Kırklarelinde metropolit namı 
ile bir reisi ruhani tanımazlar. 
Bulgar Eksarhlığıoa, teessüs ve 
teşekkülü esnasında sabık Os
manlı hükumeti tarafından ve
rilmiı olan fermanda, Trakya 
Bulgar Eksarhlığı da1rei ruhani
yesi haricinde bırakılmıştır. 
Binaenaleyh burada metropolit 
bulunamaz. Buralardaki kilisel~rde 
icrayı ayin eden ancak sıra 
papasıdır ve o da müstakil bir 
papasbr. Kat'iyen Eksarhlığa 
merbut olamaz. 

1\J, ıunel A.)1m 

Fırka kongresi 
[Üst tarııfı J inci sayıfamızdadırJ 

Hakkı Şinasi Paşa nutkunu 
fırkanın ve cumhuriyetin şerefli 
banisi Gaziye arzı tazimat ve 
kongreye muvaffakiyet temenni 
ederek bitirmiştir. 

Nutuktan sonra intihap yapıl
mış, ikinci reisliğe Emin Ali, 
katipliklere Rüknettin ve Sadi 
Beyler intihap edilmişlerdir. 

Bundan sonra idare heyeti 
reisi Emin A li B. senelik faali
yet raporunu okumuştur. Rapor
da ıunlar söyleniyor: 

" Şimdiki idare heyeti 15 ay 
evvel işe baıladı. Her şeyden 
evvel vilayet dahilinde fırkaya 

ait siyasi vuifelerini tesbit ve 
arkadaşlar arasıoda tevzi ey
ledi. Fakat bu taksimi veza· 
iften istenilen netice ha
&ll olmaınışsa da lstanbulun 
mudil fırka işlerini tedviri yerine 
bütün arkadaşların kendılerine 
ait sabada t eksifi mesaı ve tahsisi 
faalıyet e~meler'İni ve esaslı her 
iıte i.ıare heyetinin mU.,tel'ek 
hareketinin teminine imkan 
elde edildi. Bilhassa glizel san' -
atlar birliği gibi bedii ve heye
canı duygu 'Ve tezahürlerin ve 
sinesine aldığı hassaı edip ve 
san'atkarJarrmızm, diğer taraftan 
Matbuat cemiyeti gibi efkarı umu
miyenin nazırn ve mürşidi o an 
gazeteler ınensuplarının, güzide 
muharrir ve naşirlerimizin mec'
maı olan teşekkütlerle de ya
kından tesisi alaka edilerek 
mesai ve intihababnda fırka 
esasahnın tamami mer'iyeti te
yıt ediidı. A yni 'Zamanda fırkanın 
genç. ve gürbü_x vatan evladmın 
bulunduğu spor federasyonu teş
kilatile de alakadar olunarak 
bu teşkilat mensupları fırkanın 
s inesine alınmış , federasyon 
tensik ve ıslah edilmiştir. 

Müne~-ver gençlain de fırka 
ile temini alakası için ça h~ıhnıf 
ve çahşılmQkta devam olunm\\Ş-

tur." 
Bundan ıonra fuı~a idare hey-

etinin harf seferberliğinde uhte
sine düşen 'f'azifeyi hakkile ifa 
ett ği izah edilmektedir. Bundan 
başlrn rar orda Milli lktasat ve 
T a~arruf ceaııiyetinin mesaisine, 
tarzı teşekkülUne ve derecei 
ehemmiyetine dair izahat ver.1-
mektedir. 

Baro intihababna gelince: fır
ka listesinin ş imdiye kadar 
görülmemiş bir ekseriyet kazan
dığı kaydedilmektedir. 

Bundan sonra, fırkanın mali 
vaz:yeti izah olunarak 15 aylık 
varidatın 6226 lira 75 kuruşu 
bulduğu, masrafın 5900 lira ol
duğu bildirilınekted ir. 

Raporda halkın istekleri hak
kında ocak, nahiye, kaıa kon
grelerinin tesbit ettiği maddeler 
bülasa ed·l ,. ekte ve bu cümle
den olmak üzre halkın en çok 
şikayet ett iğ hayat pahalılığmıu 
nazarı dikkate alındığı, İstanbul 
mülhakatı köylülerinin ziraat ve 
arazilerinin tevsii için çareler 
düş.ünüldüğü, lıtanbut gittikçe 
ticari ehemmiyetini kaybettiği 

için bir tedbir olmak üzre ser
best liman tesisi lazımgeldiği, 

zirai kooperatiflerin tezyidi ve 
esnafa vasi kredi temini için 
Esnaf bankasmm çok daha miis
mir bir vaziyete getirilmesi, 
İstanbulun memleketimizin diğer 
yerler:nden daha fazla muztarip 
ve işsiz kimselel'le dolu o duğu 
cihetle bir içtimai taavün ve 

Bir müıahede 
Felek dostumuz a Ahmet 

Haşım Bey üstadımızın 
barış görüş oldukları anlatılıyor. 

Ayni çab albnda çalıfan iki 
nüktedan için böyle bir ıulhü 
zaten beklerdik. 

Dün Felek bir fıkra yazarak 
Re$urrection a ufnyan bu 
dostluğ-u faşettf. Her halde 
Burhan Bey bu if ten çok 

heyecana düşmilt olacak ki bu 
fıkrasında bir liu~ hatası bile 

yapmıı: 

.. A. Hatım B. nıtadımJZID 

bir muhaveresine şahit oldum .... 
SeıJi fılm çıktı çıkalı ıealeria 

resmi alınabildiii aibi acaba 
sözlerin miiphedeai de mOmkDn 
oluyor mu? 

Top/11 1 iı ne 

Cebeliberrket valllill 
Ankara, 12 ( Vakıt )- Şibin 

Karahisar valisi Ziya Bey 

Cebelibereket Taliliğine tayin 
olunmuştur . 

Kardeşini öldürdü 
Ankara, 12 (V alat) - Nezibin 

yukan Çardak köyünden Muıtafa 
oğlu Mehmet hemfİresinl tildOr

müş, yakalanmıştır. 

MtUJri Emlnimlz 
Ankara, 12 ( Vakıt ) - lstan

bul Maarif Emini Muzaffer Bey 

burada V ekiletle temaslarda 
bulundular. - -- - __ ..., __ _ 
Adliyede: 

Moıör kazası 
Haliçte bir kaza · olmoş, bir 

motör sandala çarpmış, denize 
dütenlerden biri ıudan çıkanl

dıktan sonra ölmiift6. Tahkikat 
evrrkı, kaptan Mehmet Ef. ile 

birlikte Adliyeye Tuilmiftir. 

Büvükadadaki hadise 
Büyükadada geçenlerde İDtibar 

eden Rıza Efendi isminde birinin 

ölilmü filpbeli gl>rülmilf, tahki

kata başlanmış, eVTak adliyeye 

verilmiştir. 

Pazartesi 

omı 
Kanunsani 

1930 
Güncfm d~ 7,25 
GOnqtn balı,, : 17,02 

Aym Jotu~u : 1 J,SI 
Aym balr11 : 7,24 

Namaz •akitleri 
~abah <>il• 0..41 ı\ ...... Y•ı ,....., 
s.58 ı2.23 14.d n.oı 18.31 1.40 

Bugflnkft lıava 
H.... baloda . rtnslr ~. 

tesanüt teşkilab vtlcude getirile

rek belediye 4ubelerince muave
net yapılması lizımieldiiJ beyan 
edilmektedir. 

Rapor ve hesaplar cumartuiye 
kadar tetkik edilecek ve o gQ.n 
kongrenin ikinci celseat aktedi
lecektin. 

Kadınların yemjni 

Okudum ve hoıuma gitti. 
Kadınlar, kendi cemiyet-

lerinde yemin etmiıler, ant içmiş'" 

ler. Arbk milletçe verilen karar

dan kendilerine düşen hisse)'İ 
kabul ettiklerine ve mllli ınal 
kuUanmakla beraber iktisatta 

uhdelerine dOten hil!eyi kabul 
ettiklerine dair söz vermi9ler. 

Bqlarken de söyledik ya, okd
duk ve ıevindık. Çünkü yeni 

memleket karannda en büyük 

fedakirhk onlara dü9üyordu. 

Zaten bu meıele, heyecanlı 
bir varlık olarak ortaya atlldıjı 
ıGn, biı cephede, o cephenin 
kurulmaaına uıl ıebep olanlanıı 
yu ve Yazife almadığım gör-

mekten doğan bir biate Uzlllmllt 

Ye muvaffakiyetten ıDpheye 
dGfmO,tilk; ıOphemlzl belki hakıız 

bulanlar olacak. Fakat biz 
onlann itirazlannı cehaletlerine 
bağıflıyacak kadar cömerdiz. 

Milletçe iktisat kararı verilir
ken batıra ilk gelen ıey, bu 
yeni mücadele siperinde mem-

leket kadınının götüsliyeceği 
zorluklarda. Gazetelerde ve reami 

mecmualann ılltunlarmda çıkan 
t.tatiatiklere bakılırsa, daha 

ilk hamlede kadınlara çok 
ehemmiyetli Tuifeler dilftOtft 
anlaşılıyor. Demek istiyonıı ki bu 
aoktada erkek ve kadın kuvveti 
birleştirilmeden ne müdafaa, ne 
bücum hareketlerinde zafer um• 

mak akıllıca bir hareket ola· 
maPU- nare1e1n111 uat•au•~wuaı& 

iki hafta sonra, vatanın yanıına 
sahip olan kadınlarımız bir top· 
!anma yapmak ve bazı kararlar 

vermek ihtiyacım duydu'ar. 

Dün sevinç ve gururla o~
duk ki, hanımlarımız bu vatan 

va:ıifeainde kendilerine düşen 

hisseyi dirayet ve ehliyetle kav
ramqlar. Bu aziz vuifeden en 
blyOk hi.ueyi benimHmişler, 

milli senetin vatan hudutları 
içinde kalması için çalışacakla-

rına ahdüpeyman etmişler. 

Herkes bilir ki bir memlekette 
eıı büyük masraf, lüksün temini 

uğrunda sarf edilir. Lftkt isd 
doğrudan dojruya kadın qya" 

sma verilınif iıimdir. 
Erkek lüksO hemen hemfllll 

yok gibidir. Baloda baıit bit 

ıimokin yahut bir frakla gCSrd' 

nenler, ayni şartlar içinde cere" 

yan eden yiWerce müaamere1' 
kcııc:liaine biç bir utanç ve kus.af 
geleceğini dfiı,Unmeden ittir~ 
eder. Fakat kadın öyle değildi~ 
Onlar arasında, bilmem han»· 
şeytan iğfali yüziinden bir uıld 
müsabakaıı var. Sessiz bir ~~ 
cadele alabildiğine, dört .,.
koşup duruyor. 

Bir başka yazımda da ıö)'IC' 
miştiuı, milli iktisat mücadtl~ 
siııde kadınlar bir cephe al~.., 
dan, davanın muzaffer olın,......-
imkln yoktu. . 

Dünkü gazeteler bu. vaıifoı;: 
duyuldupnu müjdelediler~ 

müjde, yalun hir zafer h lff1 
sumı da müjdesidir. Kad,_ ,.I" 
mm milli gayeler uifwıda ~ 
kir görmek ayrı bi zafer 
sevinçli bır haberdir. 

Seyytıfı 
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1-------•MERAKLI ŞEYLER _______ _ 

Hüber ismin.deki tesviyeci metresinin 
kocasını nasıl vurdu? 

İşvekar bir kadın ayni apartımanda hem kocasını, 
hem sevgilisini idare ediyordu 

Bir gece ikisini birbirine düşürdü ve aşık intihara karşı 
kocayı ustura ile vurdu! si g 0 rta 

Diş tabiplerinin. 
danslı çayında 

DOn akşam Garden Bar~a Tilrk diş tabipleri ~e~iyeti. tar~fın-
d b danslı çay verilmiştir. Müsamerede tehrımız yüksek ve 

aa ır k k d w 1 ·ı · b · 1-~b ·ı ı 'ını'n i ... iraki ile geç va te a ar eg em mış, ar artıst-
&1 ar aı e er .,.. R · · d al 
~rı tarafmdan mütenevvi varyeteler yapılın ıtır . esmımız an ı 
çayın davetlilerini göstermektedir· 

Anadolu raksları 

Avrupa poatası hergün tliy- Karısının HU beri derağuı etti-
leri örpertici cinayetler ha- ğini görünce küfrederek bir 
ber vermektedir. Son posta ile takım tehditler savurmuş. 
bildirilen bir ci- Aı ıonra iki 
na yet te oldukça adam tekrar ba-

meraklı ve dik- ntmıtlar. Fakat 
kate ,.yandır. koca arbk eıki-

Piyer Hüber vaziyeti kabul-

isminde bir ek- etmiyor kıs-
mekçi; tatlı ve kançJık göıte-

nazik tavurlu, 
ıakin tabiatlı bir 
adam. Mahkeme 
karşısında kıza-

riyor, kar11ını 

d6ğmeğe kalk
yordu. ''HOber,, 
bu kavgalar 

rarak cevap ve- eınaıında mll-
ren ve cinayet dabele ediyor 
itleyebileceği ha- ve ikiıini banı-
brı hayale bile brmaia muvaf-
getirilmiyecek fak oluyordu. 

[ Oat tar atı 1 ıncı ıayıtaııuzdadır . ı Jarı dünkü provada tesbit edil- derecede muniı J(isluınç luıtll Hflber Nihayet o ak-
Filmde konservatuvar heyeti· mittir. Bunlar tashih edildikten bir hali olan bu adanı, bugün ıam olunca zevç ve zevce yat-

llİD seyahatine ait bazı intiba-
1 

sonra filme rakıs sahnelerinde metresinin kocaaını katletmiş ol· miılar. Fakat az sonra teaviye
larla heyetin dolaştığı pzel musiki de terfik edilecek, davet- mak töhmctile muhakeme edi- ciyi bir buhran daha aarmıt ka
memleket parçalan, manzara 'an liler için hususi bir matine ya- liyor. rısının üzerine atılmış; kadın 
teabit edilmiş. Zonguldak, Gire- pılacaİttir. Piyer Hüber, bir talisizlik «Hilber,,e: «Ama~ polııi çağı~!,~ 
aon, Trabzon, Gilmilşane, Bay- Konservatuvar, orta ve ıarki eıeri ,olarak teıviyeci Marsel de~işıe w de _dehkanlı pohaı 
bmt, Erzurum ve diğer memle- Anadoluda heyetler ge:zdirerek Lömer ve zevcea· tesadüf et- çagırmaga vakıt bulamadan tes-
ket k6şeleri b\I filimle ılk defa buraların şarkı ve rakıılarım . M d "Lö •ne . b b' viyeci karısının üzerine çıkmış 

ımenıada Istanbul! mış. a an mer, ışve aı ır 
•e~ak mÜiôLl~-~.~,,,,_.ı.,..-;::: ı,. = ••' .._ J.Am.o·--..a.•-~-ı......-~ ltny~ g:taamda vıe boğazını sıkmağa bqlamıf. 

arzecliliyor. mua icha prbt Te eenubt Au.: mtlatalıdem O aman ektat!lt~f blŞh bftl 
doluda da ,Mjalaat Ye tetkikat "Hllbe ·. ııı. ""' - • çare tauvvur edememit; eebin-Bu gfizel, sev mli, cana yalnn k , .. __ d r" ı gvr...., aornıez ııve- k . 
yapma liQlm ır. 3n6mllzdeki ye b··•amıt ·, a•.ıl ol-ıuı anla· d_ek_i uatu_ rayı çekere teavıve.-

\manzaralardan sonra o havalinin rfm .,. ~ .-._, ı T sene za da da bu nokaan tılmaz. " Htib " Lö cının bogazına ıap amlf. uvı-
yerli rakısları gösterildi. Bu 'k al ı F . er nJ mer" ye yeci o ande ölmüf. 1 m 0 ununa olklor tetkika- zevceıı beraber • .aaanıagw a karar ş·ındı' "Hilber bu cı·nayetı·nı·n 
nkısların çoğu yerli kıyafetlerle tamız ehe · tli "kaJ r.-r ı " mmıye veaı ar ka- vermifler. Bir •partöm&n tut· hesabını vermek üzeredir. Kati-
oynanmıı, yerli musiki hepsine zanmıt olacakt ır. mutlar, madaın 'f..önıer ıtrıyat· Jin ınüdafii Fransanın en met· 
refakat etmiştir. çdıktan çekilmit ve iki adam hur avukatlarında "Moro Ciya-

Bu arada Trabzonun Horon 10 kişiyi yıldırım çarptı evin ihtiyacabm tedarike bqla- fari,, dir. Avukat dahakfübbubdua 
oyanlan, diğer ıark vilayetleri- Riode janero, 11 ( A.A ) _ m 1 V lh I .. b. istimaı sırasında asıl a a tın, 
mizin mahalli rakıslar, Erzuru- s ı hilkô lf ar. e asl muselles ır bazhğı iJe bu neticeyi mey-

aopo o meti dahilinde Aazia hayat •.lirülmeğe karar verilmif. dııavnea çıkaran Madam " L6Bler ,, 
-un Bar denilen ve herbirine L • ind k 'dd li Bu Uf r .,. la nauıyea e ÇI an fJ et · bir , bır vakıt muntazam surette de olduğunu söylemit ve kadına 
ayn birer isim verilen oyun n bora eanuında 10 kifiye yıldırım devam etmit; zevçle aşık kadını hitaben demiftir ki: 
dikkati celbeden figürleri mulı- isabet etmiftir. hem iaşe ediyorlar hem de - Madam ud bu cinayetin 
tevidir. Erzurum kadınlarmm K -J--J -- f yekdij'erinin gaybubetinde onunla asıl müsebbibi sizıiniz. Ancak 
rabı da hususi bir ehemmiyeti omünıst ere ~08ya istl·r b L--- F . o . 

d 
em~oluyorlardı· akat geçen maalesef kanun sizı m crım pey-

laaizdir. Erzurum oyunlarmdan arasın a aR"ustpsun on beşinde fazlaca kesine oturamıyor. Bınaenaleyb 
biriıi bilhassa Çarliston dansına Berlin, 11 ( A.A ) - Bu gece miı olan tesviyeci karan boz- sizi vicdan azabınıda bırakmata 
benzemesi ıtibarile filmin prova- komünistler ile milliyetçi ıoeya- muş. mecbur oluyorum. 
auada bulunanlann dikkatine listler araamda ıehrin birçok 
çarpmıştır. verlerinde çarpıtmalar olmuştur. 
Kl nservatuvann yapbrdığı filim 40 kadar kimae tevkıf edılmit

halk bılgiıi ilmi noktai nazarın- tir. 
dan pek ziyade ehemmiyeti 

Allaha inanıyor musunuz? 
Ana ve baba: ''Evet,, dediler 

Çocuk: • O halde dua ediniz ,, dedi ve diz 
çöken anası le babasını vurdu· 

Amerikada çoğalan 
intiharlara karşı böyle 

bir tedbir alınıyor 
Amerikada intiharın önlinü 

almak için ıigorta ıirketleri 

"İntihar sigortaıı,, unvanile yeni 
bir fİğorta vOcude getirmifler
dir. Bu yeni aigorta f U tekilde 
yapılacakbr. Sigorta edilecek 
ıabıı, muayyen bir müddet için 
intihar etmemeyi teahbüt ediyor 
ve intihar ettiği taktirde her 
hakkını zayi etmeği kabftl edi
yor. MeaelA ıon zamanlarda 
30,000 iıtcrlin mukabilinde ken
dini ıııorta eden bir kimyaker 
uzun bir mtlddet için intihar 
etmemeyi kabul etmif tir . 

Hali hazarda Amerikada intihar 
haditteleri her yerden fazla ol-
duğundan yeni sigortanın bu 
harekete mani olması beklenil
mektedir. ,, 

=== 
dürmfiı ve annesini kalçasından 

yaralamıştır. 

Delikanlı bir gece sabaha 
kartı evine gelerek od..uad• 
dolaımata baıJamıı, babası of
lunun odaıına çıkıp haata olup 
olmadıiım sormuı. 

Çocuk cevap vermiyerek do
Jqmaia devam etmif. Bir aaat 
aonra oda11ndan çıkıp babaıile 
ana•ını Alou çaj"ll'DUf, ve gel
dikleri zamaa bagırmıt-

- Allaha inanır mııınız? 
- Evet. 
- O halde t6be ediniz, ölecek-

siniz 1 
Adamcafızlar diz Gatil dBt

müşler; delikanlı ise tabancaaım 
çekerek her ikisini de wrmuf. 
Adam 61milf kadın vahim surette 
yaralanmı~ br. 

De1i'<anh bundan aonra cina
yetini zabıtaya telefonla haber 
vermif ve gelen memurlara 
teılim olmuıtur. 

Cinayeti neye icra ettitini 
katiyen ıöylemekten istinkaf 
ediyormuf. Valdui mecruh ha
linde ifade ermiı. Oğlunun sarbot• 
luk etmediğini fakat o gece içki 

haizdir. Konsevatuvar bu hususta 
?&rkçe ve fraDSJzca bir kitap 
ta hazırlatmaktadır. 

Filmi bazı ufak tefek hata-

---

İngiltere kı yıJarında 
Londra, 12 ( A.A ) - BOttln 

sahillerde fiddetli bir fırbna 
hOkOm sftrmektedir. Amerikada fJliruada feci bir ı· ınektedir. Allan Ş~un içinde bir i\erek dwelirmit olına.11 .muhtemel 

cinayet vukua geldiği bildiri)- darlllfünun talebeıı babaıını 61- bulundugunu •6ylem1fbr. 

Bugünkü sinemalar 1 T epe/Jaft ltgalroaunJa aalı ıana a~ı 
aoat 21,JO da 11ainı& mcuılkm va lalıeHge 

Majik - Alevler içinde ı 
EtuyaJ - Baskm · 
Alkazar _ Macar Rapsodisi ··,,-·~a~an ŞEHREMANE 
L6ksenburg - Bılh Dov Fikri ~ 
Ekler - Fırtınadan sonra 
Melek - Yildtth ve Holofem Yedi , 

~~ "H.. ': Gör'ü~ü l 111, I 
Elhamra - Ate, evlltlan 2 Perde 
Mmi - Son çarlar Yauuı: 

11111111 Ferah - imdat Vedat N. B. 
Hilll - Monte Krilto 
A.t - Drap kraltçeli 
Alemdar - Monte krtsto 
Franaız - Gaip adamlar gemisi 

Tiyatrolar 

Dal'IUbedayi- Bu aq.m yoktur. 

SAHiR operetı 1930 kış 
temsiilerıne başlı yor 

14 ikinci kAnun salı gftnil akpmı 
Şehzade bapada FERAH 

Anadoludan avdet eden 

b&ylk kadrosi~e mqbur 

t: 3 
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rT aırih te 1 o Büyük kadın 1 
Elizabetin hayatı 

Din, insanlarm hayatında daha 
az ehemmiyetli olmağa başladı
ğından hükümdarlar ve onlarla 
beraber kıralıçalar, yeniden, 
yüksek ve hakim bir mevki 
kazandılar. Bunlardan intihap 
edeceğimiz iki şahsiyette birer 
nilmune ve birer semboldur. 

Mesela İngilterenin Elizabeti 
iktıdar mevkii hırsile yanan bir 
timsal değil midir ? .. Onun müte
madi ft ragatkarlığı, evlenmek 
ve çocuk getirmek istinkafı, 

derin köklü bir hırsın, tatmin 
edilmez bir malikiyet hissinin 
eseri değil midi ? .. Elizabetin 
kindar ruhu harekete geçmek 
hususunda son derece bati idi. 
Karar vermekteki kudreti kara
rından dönmektekı kudreti 
derecesinde idi. Acaba bu vazi
yet kararsızlıktan, korkudan ve 
tereddütten daha iyi midi? •• 

Elizabet her şeyi saklardı. 
Bir kimseye birini de vermediği 
üç bin kat elbisesini, kendisine 
verilen binlerce sadakat yeminini 
bir arada muhafaza ediyordu. 
Onun aleyhinde söylenen çirkin 
sözler bunların yanında yer 
bulurdu. Fakat kindarane itina 
ile sakladığı ve unutmamağa ant 
içtiği hahra, rakibesi Marinin 
üç bin aşıkın dudağından emdiği 
mahabbet peymanı idi. 

Elizabete karşı duymak iste-
. diğimiz alaka, onun erkekleri 
ve kadınları diz Ustn görmeyince 
eğilmiyen ~ağrur gözleri karşı

sında, erir. Elizabetin, en zapte
demediği arzusu, tebasbustu, ve 
en az itimat etmediği his te 
oydu. Kim bilir bu kadın bu' 
hale elli sene nasıl dayandı ! .. 
Her gün türlü türlü riyakarhk
lar, şaşaalı kabuller, sarayında 
adım başinda ve bahçesinin 
her mahrem köşesinde yaverler, 
ve muhafıztar arasında geçen 
bu yarım asır ne müthiş bir 
işkence idi 1.. Acaba neden bu 
kadın tabiata ram olmadı !.. 
Neden yetmişine vardığı halde, 
takma saçlarile ve kapkara 
dişlerile, kendini Minervalarla ve 
Diyanalarla ölçtürmekte ısrar 
etti?.. Niçin bu beyaz saçlı 
kadın kendini on yedi yaşında 
bir kızmlf sandı, ve resimlerinin 
öyle yapılmasını emretti ? .. 
Nihayet neden bu kadın ömriinU 
net' e ve zevkten mahrum geçir
di? .. 

Hatırlamalıyız ki Elizabetin 
çocukluğu tüyler ürpertici idi .•• 
Mütereddi babası onu reddetmiı 
ve annesi öldürülmüştü. Kendisi 
ise bir kulede mahpustu. Eliza
betin damarlanndaki bozuk 
kanda öyle mikroplar vardı ki 
bunlar öldürülmezse birer ejder
ha kesilirdi. Onun zamanında 
sürü sürü suikastlar keşfolunuyor, 
hiyanetler teşliir ediliyu, hafiye
lerle katillerin kelleleri vurulu
yordu, fakat J:>unların hepsinden 

Yazan: Emil IAdvig 

fenası Elizabetin rakibi Mari idi. 
On dokuz sene ne yaşıyan ne de 
ölen bu kadın, kadınhğan bütün 
sihrine malik olduktan başka 
bir anne ve bir veliyi abtio 
annesi idi. Halbuki Elizabetin 
bekareti onu bu zevkten mahrum 
etmişti. Elizabet, Mari Stüartın 
Pre~emsi doğurduğunu haber 
alır :T:ıaı: Lort Sesil ile dansını 
yarı bırakmış, salondan çıkmış 
ve ertesi güne kadar kendine 
gelmemişti. Bu ıstırap gecesi 
Elizabetin hayattan gördüğü iha-

netleri ne kadar ağır bir ıekilde 
ödediğini gösterir. 

Fakat o devrin refahı yüzünden 
İngilterenin büyük, yüksek ve 
feyyaz dehalan Eliza betin etra
fında kırk beş sene toplandı. 

Siyasi bir mesele konu-
şuldukÇa uzun tereddütlerden 
sonra EJizabet tarafından verilen 

kararın en iyi karar olduğu 
görülüyordu. Elizahet tebaasına, 
tebaasının bilhassa kadın kısmına, 
Avrupa hükümdarlarının hepsin
den fazla hürriyetler temin 
etmişti. lngiliz donanmasının 

kat'i harekete mübaşeretinden 

mukadder Elizabet vaatlerile 
ve teşviklerile askerlerine cesaret 
nefheden ve ta uzaklardaki 
İspanya donanmasına karşı ihraz 
olunan zaferde uzaklardan amil 
olurdu . 

Bu çirkin Elizabetin hisseti 
tasarrufa, tereddiltü diplomatlığa, 
teaısubu tenevvfire ve milli re
faha hizmet etmiş, bu kadın 

ecdadının adasını bir çok erkek 
hükümdarın zamanındakinden fazla 

kuvvetli bir halde bırakmııtı. 
Ölümünden iki gün evvel, bu 

yarı erkek ihtiyar kadın hayatı
nın en büyük düşmanı olan 
rakibesinin oğlunu kendisine 
halef olarak göstermişti. Şekis· 
pirin Elizabete muasır olması 

çok şayanı teessürdür. Dahi 

şair bir asır sonra gelmiş olsaydı 
onu tasvire muktedir olurdu ... 

Eldiven ınodası 
Son gelen moda mecmuala

rında eldivenlerin gittikçe daha 
süslil bir tarz
da imal edil-
mekte olduğu 

görülüyor. Meş
hur Paris el-
divencilerinden 
biri resimde 
görülen eldi
venleri imal 
ettirmiftir. Bunlar t•rap rengi 
antilop kürkünden mamul olup 
ayni renkte bir "baget,, le mü
zeyyendir. "Krispin,, tarzındaki 
bilek kısımlan üzerinde altın 
düğmeler vardır. Bilek kenarları 
ise Amerika mandası kürkü ile 
ziynetlenmiıtir. 

. "''···~~·, 
, . . . ~ . ·ı ;·:·.,, 

' 

Son moda -·-
Renkler ve 

elbiseler -·-Son posta ile gelen Londra 
gazeteleri banımlann akşam 

tuvaJetlerinin bir az daha uzu

yacağını haber vermektedir. 
Kadın elbiselerinin bu tekilde 

devam etmesi, 1930 senesini 
diğer senelerden tefrik edecek
tir. 

Elbise renkleri ve kumaşlan 
ise diğer senelerin renk ve ku

maşından pek farklı değildir. 

Son zamanlarda en çok maı< bul 
olan · renklerden biri, beyaz 
satenler ve krepdöşinlerdir. 

İngilterede revaç bulan renk
lerden biride yeşildir. Siyah 
tuvaletler de büyük bir rağbet 
kazanmıştır. 

Bütün bu kumaşlardan ve 
renklerden yaptJan elbiseler, 
son derece sadedir. 

1 Evde 1 
Antişambr nasıl döşenir? 

"Antişambr,, modem apartö
manlarda tabii cesamette bir 
odadır. Vaktile "antişambr,, 
lüzumsuz eşyaların konduğu bir 
mahal idi. Harpten sonra evin 
bu kısmına da teıyini b r kıymet 
verilmeğe başlandı. Artık par
dösülerin asılı durduğu, vakitsiz 
gelen misafirlerin bir sandalye 
üstünde pinekledikleri ikinci 
derece bir oda, bir nevi avlu 
olmaktan kurtulan "antişambr,, 
şimdi kabili iskan bir oda ma
hiyetini almıştı. 
Antişambn bu hale sokmak 

için evveli ziyalandırmak, saniyen 
oradaki elbiseleri kaldırmak 
lazımdı. Bundan başka dar bir 
geçit mahaUi halinden kurtarmak 
icap ediyordu. Şurasını da söyli
yelim ki « Antişambr ,, salonun 
bütün rahatJarmı kendinde top
lıyacak bir yer olamaz ; ancak 
bir fümuar vazifesi görebilir. 

Elbiselerin asılı durmaması i
çin çare düşünüJdü. Bunlar ya 
bir elbise dolabının içine asıJır, 
veya bir paravan arkasına alınır. 
Dolabın iç kıyısı aynaJı oJursa 
giyinen ve soyunan kimse kıya-

fetini de tanzim edebil r. Pati 
van makamında üzeri güzel ti 
simlerle tezyin ediJmiş ve "tref 
gl,, üzerinde müteharrik perdl 
lerde kullamlabilir. Kapı!arıod 
üstüne tablo asılan yerli dolapl' 
da revaç bulmaktadır. Şu suretJI 
kari kadim "yük,, lere avdı' 
ediyorlar demektir. 
Eğer ' 'antişambr,, karanl~ 

ise onu iyiden aydınlatmak icaf 
eder. Yerine konmuş birkal 
ampul bu karanlık köşeyi fe 
rahlı bir oda haline sokar. 

Böylece zamanımızın dar ~ 
mukassi apartömanlarında birsi 
daha yer kazanılmış oluyor. 

"Antişambr»ın bu şek ile stf 
kulmasına taraftar olanlar diyor 
lar ki: «Gündüzün yorgunlukla' 
rından vücudumuzu dinlemek içil 
her türıü şeraite malik olmalıdıt 
Daha kapısmdan içeri girerke' 
ferah duymalıyız. Bu ise dab• 
avlıdan başlıyarak her tarafıf 
gönül okşamasile mümkündilt 
Hinaenaleyh zevki selim sahibi 
olan bir hane sahibesi evine e' 
adi aksamında bile bu zarafed 
temin için ne mümkünse yaP" 
malıdır.,, 

c~----!Y---·~~=~rr-)-J_N_S_E_H_I~R--H-
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ADBSDllB~ER-L~E~R~I ----) 

Mdfettiş Sabri B. mahke
mede şehadet etti 

Bir defterde tahrifat yapmakla 
maznuu HaJim1 Yaşar, Beba Ef. 
lerle mürakip Halit Ef. nin mu
hakemesine akır cezada devam 
olunmuştur. 

Mahkemede tnülkiye müfettit· 
!erinden Sabri B. dinlenilmiş, 
defterde gördüğtı yazının Halit 
Ef. ye ait olduğunu söylemiştir. 

İskan müdürlUğünden gelen 
cevap, dairede defterlerin mu
hafazasından menıurlann mes'u
liyetini teyit ediyordu. Muhake
me, bir ıahidin ifadesi alınmak 
üzere kaldı. 

Avukatların kazanç 
"Vergisi 

A vukatlaı dan bazılan resmi 
dairelerde daimi surette istih
dam edildikleri gibi kendilerine 
muvakkaten dava verilmektedir. 
Bu iki şekil mukabilinde alınan 
ücretlerden birinciler için ücret
leri lizerinden, ikinci kısımlar· 
dan da resmi daire ıerden alınan 
licretler diğer kazançlarile tevhit 
edilerek kazanç vergiıi alına

caktır. 

Zaro ağa hasta 
Asırdide ihtiyar Zaro ağa son 

günlerde hastalanmıııtır. Emanet
te cemiyeti belediye bqodacısı 
olan Zaro ağayı Emanet tedavi 
ettirecektir. 

Mesktikat müzes1 
Meskukat müzesinin hazırbk

lan son safhasındadır. Yakında 
açılacak olan bu müzede muh
telif devir ve memleketlere alt 
eski paralar bir araya toplan
mııtır. 

Tek ekmek ·lyo ılaı ~a lıı a 

tasarruf temin edecek 
Maliye müsteşarı bu ı ususıa yapılan tetki K atı ve tasar' 

rut mucadtlesı ç•n vaki olan yem tck.lıt 1en anlatıyor ....... 
Milli tasarruf yolunda açtığı

mız mücadelede hükumete her 
'gün yeni yeni telifler yapılmak
tadır. Bunlardan en mühimi 
bütün T rkiyede bir nevi ekmek 
ihlaaı , diğ-. rleri de hükumet 
kırtasiyesini milli elden almak 
ve şehrimizde memleketin ihti
yacını temin ettikten maada şark 
memleketlerine de ihracat yapa
bilecek bir kağıt fabrikası 
tesiıidir. 

Diin kendisi ile bu mesele-
ler etrafında görüşen muharri
riinize şehrimizde bulunan Ma
Jiye müsteşarı Ali Rıza Bey şu 
şayanı dikkat beyanatta bu
lunmuştur: 

"-Geçenlerde bana Türkiye· 
de bir nevi ekmek ima ini teklif 
eden, senelerce bu işte bulun
muş bir zat geldi. Fikir erini 
çok makul buldum ve son defaki 
Ankara seyahatimde Maliye ve
kili Beye bundan behsettim. Ge
lince o zata da Başvekiıet müs
tetarı Kemal !>eye müracaatlarını 
aöyledim. Oteden beri baş
vekil hazretlerinin bu mesele 
ile meşgul olduğunu biliyorum. 
Bazı Avrupa memleketlerinde 
bu usulün tatbiki çok faideıer 
vernıittir. 

Tek ekmek usulii milyonlarca 
lira tasarrut temin edebilir. 

Bundan başka, hükumetin kır
tasiyesini dahilden tedarik için 
bir Türk müteşebbisi müracaat 
etti. Devairin kırtasiyesi senede 

bi milyon lira tutuyor. Bunla1 
dahilden temin edilirse çok faİ' 
deli olacaktır. 

Memlekete her halde bir ki' 
ğıt fabrikas: lazımdır. Hariçte' 
senede 3 bin ton kağıt almalı' 
tayız. Bir grup kağıt fabrika~ 
yapmak için bana müracaat etti' 
Teklif Ankarada görüşülüyo~ 
Kendisinden 4 senedenberi zar 
aldığımız bir zarf fabrikazı el' 
burada bir fabrika yapmak i~ 
müsaade istedi. Yakında açduı~ 
sı muhtemeldir. Bunu müteakıt 
memleket ihtiyacını teminde' 
başka lran, Irak, Suriyeye bil• 
zarf ihracı miimkün olacakhr. 

İbrahim Tali Bey 
Şehrimizde bulunan biriJSd 

umumi müfettiş İbrahim Tali 8" 
bir haftaya kadar Şark vilayet' 
lerine hareket edecektir. 

Buğ ıa v bolluğu . 
Bu günlerde ~nkara~an ş~h~ 

mize fazla mıktarda bugd:O 
gelmektedir. Dün Konyadaıı y 
evvelki günde 56 vagon buğd' 
gelmiştir. 

Danslı müsamere t 
C. H. fırkası mıntaka nıil~ı 

tişi İstanbul meb 'usu f{ııf..,, 
Şinasi Paşa ve refikaları tara ,'I 
dan önümüzdeki perşembe dlı 
şamı fırka merke1i salonu_ıs '6 
fırkanın şehrimizdeki hayrı ~ 
içtimai teşebbüsatı ile idare ef 
himaye ettiği müesieseler ıı> 1 
featine danslı bir müsanıere 
rilecektir. 
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Kazanan piyanko numaralarının sıraya konmuş cetveli 

.. .. 

Piyanko 
nun 

talilileri 
50,000 lira bir harp 

malulüne çıktı 

.. • Bddine !KJ,000 lira çı~ ,,_.,, malı>llerlnJM 

.. ytJzbal' Hman &!1 
Tayyare piyankoaunun ketidosine dun 

j sabah de\'am edtlmtıttr. 
Dün elli bin lira 3 ı ~2 numaraya. 

kırk bin lira 58629 numaraya. on bet bin 
lira 45594 numaraya 00 bin lira 10737 
numaraya çıkllllfbr. Evveli gttnkü ve dün

kü kqidelerde biletlerine ikramiye iaabet 

-

C eden talihleri qağıya 1yuıyoruz: 

:J 

Bıleıine 15,000 lira çı~ duoara mlaM 

• Cafer 

F ehmt heye ve Kumkapada bir Ermeni 
papazına, k1rk btn lira Yolyot Berger pr-

kettnde memur Yahya. Beıiktllfl• T evlik 
beylere, F atlhte garaj kar111ında fotografc:ı 
Vahan efendiye, on bet bin lira T ahtaka· 

lede duvara uıtuı Cafer f'fendıye çıkmıt· 
tır. Keşide bu ıabah da devam edecek ve 

.. .. 

E 
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Zampara Kır al 
-------------------·----2f :::::-

Kıralı coşturan balo 
K'ral hu kadar çok güzel kadını görünce, 
bütün ihtira sah galeyana geldi; her çh. ekten 

bal aJan arı gibi birinden ötekine 
kotuyordu. .• 

m 
ı1odon1 dö Po1npadur 
1744 nihayetinde kıral bir de

fa daha resmi gözdeden mah
rum bulunuyor demekti. Y •tın
dan ve çektiği elemlerden do
layı mağmum bir hal peyda et
mit olan kıraliçenin yanında 

kendine bir teselli bulması im
kloaızdı. Bir mllddet geçici sev
dalarla iktifa etti. Maamafih 
Matmazel da "Nel" leri istihlif 
etmiye talip olanlar yok değildi. 
Sarayın en güzel kadınlan ve 
batta bu sıfata llyık olmıyanlar 
bile kırahn ilk intibaplarından 
cesaret alarak, intihap olunmak 
hevesine düşmlitler fakat bır 
ttirln muvaffak olamamqlardı. 

Bunlann arasında bir seneden 
beri dul olan gilıel düşes dö 
Rof6ıuar mühim bir yer tutu
yordu. Rambuye de karalla be
raber bllyOmUftO. Aralannda 
samimi bir dostluk mevcuttu. 
Kıralın gönlünll kendine ceıbi
çin bir çok uğraıtığı halde mu
vaffak olamadı. Nedimler garip 
bir tetbih yaparak derlerdi ki: 
uoftŞM has abınn ikinci ıınıf 
beygirleri fibi daima arzolunur, 
fakat hiç bir zaman kabul edil
mezi,. 
Düıes yesinden kont da Bra

yan ile evlendi ve on sekiz ay 
aonra öldü. 

Kıral İftiyalnm larfedecek 
mevzu bulmadığından bir mlld
det geliti gözer kadınlarla ülfet 
etti.. • Nel » he1Dfİrelerle met
pl olduiu sıralarda madam da 
« Loage • onu eğlendirmifti. 

Madam dö « Şatoril ~ nun 
Tt:fabndan sonra karanız bir 
devre geçiren hnknmdar daldan 
dala konan ıerçe veya her çİ· 
çekten bal alan arı gibi ıeliti 
pel kadınlan h6crei visaline 
kabul etti. En yObek tabakaya 
mensup kadınlardan en idi 
.. Grizet " lere kadar her glln 
birkaç gtızel nilmunesi zab ıaba
nenin ateıin tab'mı te1kine ça
hııyordu. F akal lora], az zaman-
da hepsinden bezdi; fevkallde 
canı aılulıyordu. Ona satlam bir 
rabıta temin etmek icap eyliyor
du. Etrafında kadın tedarikine 
memur olanlar, bu sefer nefsi 
hüklmdariyi tatmin için burjuva 
tabakadan bir dilber bulmak 
icap edeceği kanaatinde idiler. 
Ve kıralm bllttın Paria burjuva
zisine mensup giiıelleri görerek 
içleriDden birini ıeçebilmeai içia 
Pariı tehreınanetinde bllynk bir 
maskeli balo verildi. 

On befhıci Lui ve saray er
kim garip ve zarif elbiaelel' 
IİJİDerek bu baloya gittiler. 
Kıra1 bu kadar dilber kadım 
bir arada g6ribace ne yapacağım 
fqll'dı. Bunlar sarayda gördük
leri tibi yOzleri dtzglhıle par
lablmıt mahl61dar değildi. Tabi
atm ,.,.tbjl • DefİI parçalardı. 

Kıral böyle IAtif bir muhit içinde 
kendini kaybedecek bir bale 
geldi. Birinden diierine koşuyor, 
hangi.ini seçeceğini bir tflrlil 
tayin edemiyordu. Bir sı~a narin 
endamlı, İftiha verici vücutlu 
bir sarl§m dilber kalbi şahaneyi 
tiddetle çarphrdı. 

Bu peri endamla kız amazon 
elbisesi giymiı omuzuna bir yay
la bır ok mahfazası aıDUfb. 
Bukle halinde daiıJan saçlan 
mücevherlerle beıenmiıti. Yara 
açık olan billor gibi gerdam 
blltün hisleri galeyana getiri· 
yordu. Kırat bu kıza yanaıb ve 
dediki: « Güzel avcı 1 ok
ları na hedef olana ne tiıutlul 
onlarla yaralanıp ölmek ne 
saadeti " Tam laraJın kalbine 
bir ok 1alarak onu teshir etmek 
ıırası idi. Fakat genç kız ya 
kimin kendisine bitap ettiiini 
bilemediğinden, ya başka bir 
oldup, veya ailebi ihtimal 
heyecanının fiddetinden cevap 
veremedi ve koprak diğer veıi
kalılar arasına kanftı. Bu güze
lin kim oldujunuaı bilinmiıeceji 
kanasti huıl oldu. Bu sıra yirmi 
kadar k6rpe kızlar o vakit mo-
da olan bar İngı iz danaı 
oynamağa batladılar. Bunlar 
o kadar gOzel idiler ki glSkten 
inmit hurileri andınyorlardı. 

Kıral bunları g6ribıce biraz 
evvelki avcı kıyafetli km unutu
•erdi • Damarlanndaki kan 
ricudunu atet ıibi yakmağa 
bqladı. Ne yapacağını bilmi
yordu. 

Hepaine birden malik olmak 
istiyorchı. Hepıi maskeli oldu
jundan bir tilrltl birini tercih 
edemiyordu. Eğer bir tekinin 
ynınan göne ona g8nülden 
bağlanacağı muhakkaktı. Karar
ıız bir surette aralarmda dolq
bktan sonra aalonun diğer bir 
tarafma geçQ. Burada amfiteatr 
tarımdaki ııralar tlzerinde daha 
qağı tabakaya mensup kadın
lar yerleımitlerdi. Bunlar kendi· 
!erinden yüksek tabakadaki ka
dınlar fibi ıüalü değildiler fakat 
yllılerinde uadet ve terafet gtl
Defİ parbyordu. Zab fa)ıuae on
lan priince hallerine adeta 
gıpte etti. 

Az aonra yakJfıklı ve maskeli 
bir kadın kıralı taciz ederek 
nazarı dikkatini celbetti. Bu 
kadm madam "Detyol" idi. 

Madam Detyol en ciddi taba
kaya mensuptu. "Puason,, ismin
de kaba, menfaat pereat, rezil, 
fakat zeki sahibi bir herifin km 
idi. Herif en fena teyleri doğruca 
taylemekle maruftu; ba noktada 
kendi phaına bile mlbilvvet 
etmezdi. Kendiai "Envalit,, te 
kuapb, ve kasaplıkla oldukça 
para kuanlDlfb. Karım hayuız, 
rezil ve her ttlrlO fenalığa mey-

yal bir mahluktu. Kendi ,OZelliğiDi 
ticaret paıanna çıkardıktan j 
iODfa kıunın gllzelliğinden iati-

ZZ!Z2i :s: 

-1 Vukuat 1 

Bunlarnasd 
kardeş? 

M ilyarderler 

Galatada bir adam 
ağabeğisini vurdu 
Dün Galatada feci bir ciaayet 

-
Nasıl zengin oldular7 

"Krup..,lar: 11 

olmUf, l>ır adam htlylk karde
tini vurmUfbır: 

Prusya erkanı askeriyesile ... 
• 1 ••• 

Kömlir ameleainden Cemtit 
ile kardqi Reşit, Elmasın kah
vesinde otururlarken eski bir 
m6naferet yOzOnden Ce!Dfit 
birden bire bıçajuıı çekerek 
Rqiti ağır aurette yaralamıfbr. 

Prusya el'kanı askeriyesi Krupun tecrübelerde 
bulunma11na mani oluyorlar ve " Silah imali 

hükumete aittir • diyorlardı • 

Denis liHalnde yangın 
Dlln aabab Heybeliada Deniz 

lisesinde JUlllD çakmlf yetifen 
ada itfaiyesi tarafından tandO· 
rülmlftlr. 

OtomobU luusiJ• 
Şof6r Behçetin idaresindeki 

3360 numara'• otomobil Llleliden 
geçerken aabuncu Emin Efendi
nin oğlu Rızaya çarpmıı ve 
bacağını eımiftir. Şoför derhal 
halk tarafından durdurulmuı ve 
yakalanmıtbr· 

t" akalanan hırsız 
Motörcii Mehmet Efendinin 

Eyipte bağh bulunan moUSrüne 
dün gece Nuri iaminde biri gi
rerek 142 lira çamqır çalmıı 
ve yakalanmııbr. 

H rısi vapurunun yeni 
marıfetlerı 

Marmarada Varnayı batıran 
Hrisi Yapuru ınet'um meharetini 
limanımızda da g&ltermİf, tamir 
için havuza girerken latiaye 
rıhtımuu parçalamlfbr. Şelare

maneti •apar nmpanyuı aley
hine zarar Ye ziyan davua aça
caktır. -MahalJe bekçderi için yenı 

tahmatnaıne 
Polis müdDriyeti mahalle bek

çileri için yeni bir talimatname 
haıır'amaktadır. Bunun için ma• 
ballelerden iatenen mal6mat 
merkezler vaaıtuile polis mDdll
riyetine gelmektedir. 1..Avm olu 
mal6mabn vtırudunu mOteakip 
yeni tekil tesbit edilecektir. 

Diğer taraftan bekçileria 
kullandıldan kfiçOlc ıopalann bir 
ite yaramaclığmı g6ren miicllbi
yet bagilteredeD kaim lutik ao-

palar getirtmeğe karar verilmiftir. 

Hul.tM 
Bfr çok çabtbban 10nra Alfred Krup 

müetlelelini ihya edecek bir ıır elde ede
bildi lnatlJz ' Be.mer ., o ııraJarda erimiş 
çelik lherlne hava sevkederek içindekı 
k&nUrü yakmak Ye bu ıuretle aal dölcme 
çelik elde etmek c;.reıinl keşretıniıtt. 

« Krup • , « Beamer • e müracaat etti. 
Kendtıine bet ytlz İngiliz liran verdi. 

Çelili ihzar etmek hakkın
daki ketfinin kendiaine bildiril· 
mesi ve mukabilinde elde ettiği 
teklmtWeri tamttırmaaı pıtile bir 
mukavele aktetti. 

«Knıp», « Beamer » uıulllne o 
kadar emin idi ki, aı aonra 
lnfiliz klfffi bu paranın iki 
mislini verdi. Mumafih buaa 
pıt olarak bir sene mOddetle 
hiç bir Alman fabribııaa eara
nnı fqetmememni ıllrmllttil. O 
vakit Krap temin etmit olduğu 
teklmlllden imfade ıçın ne 
mllmklme yapb, Ye pek mah
rem bir aurette «C» çeliğı iımi
ni verdiii •Besmer» çeliğinin 
imaline ça)ıftı. Bu çeliği bir 
fabrikada kullandı. Orada te
kerlekler imaline baıladı. Fakat 
teknik mütk&lit lıentlz pek 
b~ ~ •B•-•• çıelijia
den bihakkın istifade mOmkOn 
olamıyordu. 

Maamafih bu teknik tecrllbe
ler icra edilirken ticari kwm 
yavq yayq inkitaf ediyordu. 
Knıp o 11rada elli yaımda idi. 
Hayabmn en mllfklllltlı devresi 
ıeçmifti. Para bulmakta pek 
zahmet çekmiyordu. Fabrika hali 
hasırda her memleketin ticari 
muhitlerinde tanı)mlf idi. Fakat 
Krup hlll siparitlerin kendilik
lerinden yatmuım temin edecek 
kadar töhret kazanamamlfb. 
"Alfrecl Krup" mebadide oldu
ğu veçhile mlltteri tedarik için 
dolqmap mecbur oluyordu. 
K.ndiline lllmmundan fazla em
niyet ı&terdili oluyor bu gibi 
abnlde liparitleri kaçırdıjı da 
olayorda. 

fadeyi diiflhunDf, Ye karala liyık 
bir parça oldujmnl tekrar ede Diğer bir cihetten nezaketi 
ede hlklmc:larua metrai olmak dolaylsile hakkında teveccllh 
emelini içiacle yerlettirmifti. balenirdi. luanlan gayet iyi 

Ba fikir ren~ kadana o dence tamclıj1ndan kendiıine iyibği 
übllecelderi ve kendiıine kup 

ifgal ecliyorda ki muvaffak olmak huet healiyenleri taaıyordu. 
için hiç bir veaUeyi kaçam•maja Krup · Pruaya laralma, Ye w-
gayret ediyordu. Hele dtlfea da ~balde imparator olacak olan 
•Şatona»mm velabnc:laa beri hep Frederik ile hOkml yavq yaYllt 
dilftlncesi buna inbiaar ecliyoidu. tanılu bat vekil Bizmarka arzı 
On bqinci Lui an çıkbtı za- hizmet ettiti gibi imperator 
man av ıenliklerine ittirak eder tlçtlncl Napoleona da yeni top 
kırahn nazan dikkatini celbet- mekaaizmeleri ve kamaları g6n
meie çalııırdı. Bayle her Yeaile deriyordu. Ç&nkn vaziyeti iktı
pqinde kof8D bu kaduwa balo sadiyealni ancak d&kme çelik 
vesilesini kaçınmyacatı qklrda. imallndeki muvaffaldyetine med
Satqmalan ve manalı taıleri yun olan Alfred Krup, timdi de 
ile "Lui,,Din nuan dikkatini ı imallbnm kiymetini tasdik ettir
celbettikten 10nra kıralın ibram- mek istiyordu. Topların arka
larma mu•afakatla mukabelede dan doldurulması hakkındaki 
bulundu. Mukeaini çıkardı. Fa· tarzı iallh etmek iatiyordu. 
kat gözden kaybolmam•k tartil• O vakte kadar toplar ağzm
plabalığın için 'Pnfb. O aarada elan doluyordu. Knıp topların i
elinde bir mendil vardı; ya im- malinde bOy&k tebeddlllat elde 
yerek veya dikkatsizlikle men- etmeye mu•affak oldu . Ancak 
dili yere dütllrdn. her tarafta tereddüt gösteriliyor-

[ Bttmet11) d ı. "Berlİll" de arkadan dolma 

toplara ula rağbet gasten1mi· 
yordu. Prusya harbiye nazırı 
top dipçiğinin açılip kapanmuı 
hakkında tec.rObeler yapılmasını 
kat'iyen menetti. Top imalab 
hDkftmete ait bir mesele idi. 
Huıusi müeuesabn bu gibi tec
rObelerde bulunması caiz görill
mftyordu. Nihayet "Krup"un prk 
taraftan beklediği mnhim sipa
rit geldi. F evkalAdc gayret sarf
etmesine rağmen Kınmda mağ· 
lup olan Rusya toplarını iılah et
mek istiyordu. 

"Knıp" u Prusya tecdidi tes
lihatma iştirakten meneden par
lamento mOıkülltı ve Amerf
kada on dört topçeker ısmar
landığı zaman zuhur eden 
gtıçlükler olsun Rusyada meYcut 
değildi. Çar hakimi mutlak idi; 
iradesine kimıe muhalefet ede
mezdi. Binaenaleyh Petresbur
gun teveccübllntl muhafaza et
mesi lizamdı. «Krup» bu gibi 
mesailde büyük maharet sahihi 
idi. Ruı ceneralı «Totleben» 
«Esen• i ziyarete gelmişti, gir· 
dllğii hllsnü kabul neticeıinde 

"Grandiik,, ler Pariste bwwu
yorlardı. Krup bunlarla olan iyi 
mftnasebab sayesinde de bir 
aiparif kazandı. Mayıa 1863 de 
Rusya harbiye nezareti bir buçuk 
milyon talerlik top ıımarladı. 
O vakte kadar "Esen,, de bay e 
bir hadise görülmemiıti. 

Krupun 1860 da 2500 amele
si vardı. Bu miktar 7000 ni 
buldu. Yeni bir dökmehane, 
yeni bir imalitane, yeni fırmlar 
vOcuda getirildi ve nihayette 
"Krup,,un imalltta miibim bir 
mevki tuttuğunu isbat edecek 
olan bir endaht poligonu yapıldı. 
Bu poligonda yeni modeller tec
rilbe edWyordu. 

"Krup,,un bayatı bususişesin• 
de de tebeddiilat oldu. imali· 
tanesini kapatmamak için gGmOf 
takımlannı sattığı devir artık 
geçmıftİ. "Esen,, civannda gllıel 
bir mevkide " Hngel = tepe ,, 
sayfiyesini inp ettirdi.. 

Her memleketin ricali aske
riyesi gelip ona misafir oluyor 
du. Ecnebt hiikümdarlar "Eıen,, 
tesisatını ziyarete geliyordu. 
"Krup,, timdi "Esen,, haricinde 
Ye ekseriya cenubi Fransada 
prens gibi yqıyordu. ş.ıı.ı 
ezvakı buna tetabuk etme.e 
bile itleri temsil etmek llzımdı. 
Bahusus girifliji beynelmilel ıi
llh ticaretinin icabab bu idi. 
Herkes "Knıp,, a "Top kıral1tt 
diyordu. "Top kıralı,, mllbim _.. 
pariıler elde etmek isterse ıa,.I 
gibi bir hayat sürmeğe mecbot". 
du. "Krup,, btıkümdarlarm bO"' 
ıuna gitmek için ne yap~ 
liıım geldiğini biliyoı du. MU9" 
melltta sabi davranıyor "Nfs,,tl 
tesadüf ettiği her hükümdara bii' 
top hediye ediyordu. 

(Bıtmıdll 
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Havai musahe!.!_42 ___ ] 0 Bulmacao _( _ __ M_ E_M_ L_ E_ K_E_T_ T_E_ V_A_K_ l_T _ _ J 
Seyyah celbi için Dünkü bulmacamızı hallede -

medinizse bugünkü halledilmiş 
Bolu dan haberler 

Anıerik4 borsastndlf buhran- - Ecnebiler istanbula '!için 
' gelirle/? _ lf.apalı çar\tıda at koşturmak - Eskı 

tstanbul manzar1Jlaı ı. - Cel._. el, cel--- el-

. Iıtanbul borsasının cilvelerin
: den çektiğimiz yetmiyormut 
~gibi, bundan sonra bir de Ame· 

edip da Amiçi beğenmiş diye 
köprü üstünde eski kavukları, 

Buharah hacıiarm dizlerine ka· 
dar sarkan yağlı yenlerini, o 
zamandaki Balat Yahudilerinin 
kirli sakaJlannı şüphesiz iade 
edemeyiz. 

ıekle bakarak yeni bulmacam1ı -
zan sırrını meydana çıkarabilirsi-

niz. Bunun için aşağıdaki tarife

yi tatbik ederek üç beş dakika 
meşgul olmanız kafidir: 

Memurlar ve halk hep yerli 
kumaş giyiyorlar 

rika borsasının işlerinden mü-

: teeuir olacağı%. 
Bakınız· Nevyork borsasında 

:esham dü,şmüş, ondan dolayı bu 
ıene Amerikadan daha az seyyah 
' relecekmiş . 

Vakıa Amerikalı seyyahlar 
ılıtanbul~ ateş almağa gelir gibi 
geliyorlar, bir kaç antika bina 
gördükten sonra hemen gene 

'gidiyorlardı. İstanbul da oturup 
eğlenerek çokça dolar bıraktık· 
ları pek te duyulmuyordu. 
· Bununla beraber, hiç olmazsa 
1

foförler ve İstanbul yadigirı sa
tan gezici esnaf beş on para 
Azanıyorlardı ve kazandı~ar~n-
1dan bir kısmım tabii kendı ıh
'tiyaçlanna mukabil diğer esnafa 

Veriyorlardı. 
· Eıki zaman müsriflerinden ba-

\ 
tılan isreflannı haklı gibi gös -
termek üzere: 

- Bana tasarruf yaramaz; ne 
vakit para biriktirmeğe başla • 

1 dım1a varidatın arkası kesildi •• 
1 

derlerdi. 
. Galiba İstandul da eski müs -
rif' erden olduğu için, bu sene ta
•arrufa niyet etmesi yaramıyacak, 
•eyyahlann bıraktıklan beş on 
dolar varidatın arkası kesilecek 
Sfİbl a-3rn yor. 

Buna karşı ne yapmalı ? Eski 
zaman müsrifleri gibi gene is
rafa devam etmek, ıhlamurdan 
vaz geçerek gene çaya dadan
mak, aade ıuyu bırakıp tekrar 
1'ahve içmek, bu zamanın ilrtı
ıat, prensiplerine elbette uyamaz. 

Bu umanın usulüne uyacak 
ıey, ıeyyahlan, Amerikadan ol
nıasa bile, A vrupadan celbet
nıek için vasıtalar aramaktır. 
Bu da benim fikrimce, ecnebi 
aeyyahlann İstanbula niçin 
geldiklerini dfişfinmek, onların 
burada istediklerini hazırlamakla 
olur. 

Ecnebi ıeyyahların buraya 
ı niçin geldiklerini İstanbullular pek 
iyi bilirler. Kendi memleketlerin· 
de göremedikleri garabetleri 
ICSrmek için. 

Meıhur vak' adır: Ecnebi bir 
•eyyab lstanbuJa gelmiş; onu 
beyoğluna götürmek için tünele 
hindirm•şler; tünelin yukarısında 
t'Cl'i dönerek tekrar vapuruna 
ritıniş ve sebebini soranlara: 

- B~n İstanbula deveye bin
~ek için gelmiştim; . y.er altında 
1tliyen tramvaylar hızım memle

kette çok; onlara binecek olduktan 
•onra ne diye buraya kadar 

, labınet edeyim? •• demiş. 

Zaten bizim Karaköy köprü -
sü şimdıki halinde de, ecnebi 
seyyahların hoşlarına gidecek 
başlı başına bir garibedir. Bir 
şehir içinde bir sokaktan başka 
b ır sokağa geçiren bir yolda 
para alındığım ecnebiler kendi 
memleketlerinde göremezler; hem 
yol, hem de vapur iskelesi işini 
gören bir köprüyü de İstanbuldan 
başka hiçbir yerde bulamazlar. 
Onun için köprliyü kaldırarak 
yerine feri - bot kullanmak mü -
nasip olur diye son günlderde 
ortaya çıkarılan fikir bence doğ
ru değildir. Bilakis, köprüyü 
halile saklamalı, hem de İstan -
bula gelecek seyyahlan, ilk ham
lede bul"aya ısındırmak üzere 
evveli köprüden yaya olarak 
geçirmeli. 
Beyoğlundan deve , kapalı 

çarşıdan at ile geçilemezse de, 
İstanbulun bu kadar yangın yer
leri var; senelerdenberi bom 
boı duruyor. Bunlardan istifade 
edilebilir. 

Meseli Fatih tarafındaki yan
.ırm yerlerinden birinde eski 
lstanbulun bir küçük örneği 
yapılabilir. Burada, bir deve 
geçemiyecek kadar daracık so
kaklarda, karşı karşıya, birin
den ötekine el uzatılacak kadar 
yakın evler kurulur; develerin 
sırtlarına kömür çuvallan vuru
lur, aeyyahlardan istek eden 
olursa onlar da çuvallann üstüne 
bindirilir. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

l KTR M~ı N liJlifı[i!/ T AJT 
2 EZAliJOKliJŞAKA 
3 M A R T l[i) O L UI K il B 
4 A 1iJ T E -Ş- N E 1iJ A B A 
5 ı N O j[i] Ş A F A Kfi] A N 
6~KONFERAN5• 
7 ~)fj)ı L E A R [i] B O R • 
8 iJŞ 1 U{i)KAB- ATA Ş 
9 T A K A [jJ NIO T Allil i 
10 A Kili] B A S R A iJ O F 
t 1 T A B A~11l!IiJLş.J F A 

Bugünkü bulmacaııunn 
halledilmiş fekli 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 
2 - 1 • ı--

1 liHIHiJ -
3 -- -ı-

4 -- liJ !ll -
5 iriJ_ - i1 ' 
6 • ,[i)iJ - - - -- i]ffj]. 
7 !il - - i] 
8 il -- -9 - IJ _ _ -
10 -. fi) - -
ııll [iJ lil • - - - -
l~~--_Jı------=~lj]~'~~;;;;;s. 
Soldan sağa ve yukardan 

aşağı: 

1 - Her sabah akıam veri
len 5, huzur 5 

2 - Arzu 4 , motörlu yelken 
gemisi 4 

3 - Tatlı 5, minasip 5 
4 - Bir isim 3 , Rumca bir 

3, lakin 3 
5 - Zariflik 7 
6 - Deni 6 
7 - Çok söyJiyen 7 
8 - Cet 3 , Rumca bir 3 , 

değnek 3 
9 - Ömür 5, kibar 5 
10- Neticelenoıeınek 4, sof

ra 4 
11- Kudret 5, mahkeme 

reisi 5 
Bu hU1maco ~arilerimızden Beyoilundan 

Sı/kı . tarafından g6nduilmt~tir. 

f KÜÇÜK tlaberıer ı 
Poliste mesai 

Bu eski f stanbul örneğinin bir 
tarafında Bayrampaşa çayırının 
eski manzarasını ihya etmek 
elbette unutulmaz; cazbant sesi 
ile tango dansından usanan ec
nebiler orada çifte nara ve zur
na ahengi ile hora tepmiye 
gelirler. 

Bu esas bir kere kabul 

edilirse e.ski İstanbulun ihya edi
lecek daha birçok manzaralan 
hatıra gelir. 

Yalnız, eski fstanbulun bir 
manzarası vardır ki bunu ihya 
etmekten hazer etmek lazımdır 
sırıklı ciğerciler. Sebebini anla
tayım: 

Polis meselelerini tanzim için 
Avusturyadan getirilen mutahas
sıs, raporunu tamaoılaınııtır. Bu 
raporda, şimdiye kadar altı saat 
çalışıp altı saat istirahat eden 

Türk polisinin de diğer deYlct

lerde olduğu gibi üç saat çalışıp 
üç saat istirahat ederek dinlen
mesi istenilmektedir. 

Ecnebi vapurlarından birinin 
kaptanı Istanbula pekçok gelip 
gittiği halde şehre hiç çıkmazmış. 
Herkesin bu kadar uzaklardan 
gelerek gördüğü İstanbulu niçin 
gezmediğini sorarlar. 

Kôpra kv lubelerl 
Köprü başlannda bulunan tahsil 

kulübeleri ıimdiye kadar muvak· 

katen yapılmış ahşap barakalardan 
ibaret bulunuyordu. Son gün
lerde esas kulübeler yapıJmıya 
başlamııtır . 

Yapılan yeni yollar Boluya iktısaden çok 
kazandaracak bir şekıfdedır 

Bolu iktisadi vaziyeti itibari
le esaslı bir inkipfa gün ıeç
tikce yaklqmaktadır. Geçen se
ne mahalli sermaye ile teıekkill 
eden orman şirketi milli mak-

satta muYaff akıyetle yürftmekte
dir. Vilayetin istihsalit ve ibra· 
catı diger ıenelere nispetle his 

edilir bir fazlalık glSstermektedir. 
İtbilab azaltmak ihracatı yilkıelt
mek gayesi her taratta köklet

mektedir. Çok muktesit olan 
halk yerli mamulata ehemmiyet 
verir ve daha ziyade kendi eT 

dokumalannı Ye itlerini kullamr. 
Halk ve memurin arasında yer
li malı istimali duygusu ytikıek-

tir. Geçen sene memurine He
reke ve Karamürsel fabrikaların
dan kumaş getirtilmiıtir. Şimdi 
memurların üzerindeki elbiseler 
bu iki fabrikanındır. Bu mücade
leyi umumileıtirmek için ticaret 
odUt senelik kongrasında yeni 

mubayaabn yerli mahndan yapıl
maıı tekarrür etmiştir. lktisadim6· 
cadelede yollann en büyük rol 
oynadığı nazarı itibare alınarak 
yol faaliyetine faua ehemmiyet 
verilmİftİr. Bu aene her tarafta 
bilhassa Bolu - Dilzce - Akçafe-
hir yoUan ile eaaslı bir surette 
meıgul olunmuştur. Her ~ene ufak 
bir karın dilşmesile kapanan 
Bolu dağı timden ıonra her ta
raf kar aJbnda gömOJüp .kalma
dıkça gelen geçen her sınıf na
kil vasıtalanna yol verecej'İ ve 
arıza göstermeyeceği, sahibi se-
lihiyet zevat tarafından temin 
edilmektedir. Akça.şehir kısmın-

daki Hiciz dağı yolu da bu yazİ
yettedir. Yeni açıJan ve Çal'f&ID
ba nahiyesini merkeze rabteder 
Çarşamba yolu Bolu için yeni 
bir iktisadi menfez olmuttur. 
Bir çok sırtlar arasında geçitsiz
lik ve yolsuzluk yilzünden sıkı
şıp ka)an Çarşamba halkı dün 
blltiln ihtiyaçlarım kendi sırtlari
le ve merkeplerile temin eder
ken bu gün otomobil He bu 
mıntaka mahsulatı Adapazarına 
kadar gidiyor ve orada satılıyor; 
ayni .zamanda bütün kazalann 
iktisadi ·yolları komşu •İl ayetlere 
bağ'lanmıt bulunmaktadır. 

İlim ve fikir mücadeleleri bütün 
ateıile devam etmektedir. Millet 
mektepleri en uzak mahallere 
kadar te.şkile çalışıyor, halk 
bu mesaiye arzu ve heveaJe koş
maktadır. Pazar günleri köylWer 

kütüpanenin 
ridir. 

kesif ziyaretçile· 

Köy kanunu tatbikatı devam 
etmektedir Ye köylü bundan 
memnundur. 

Bu kanunun tathikatile her 
mıntakada köy yollan yapılmağa 
baflanmıştır. Bu husustaki faali· 
yette Gertde kazası daha ileri
dedir. 

Elmalık k6yiinön silindirajı 
yapılmış umumf ıoıaya bağlan
mışbr. Köy yolJarımn faydalarını 
anlayan ve takdir eden k6y)ü 
çok fazla çalışmaktachr. Bu 
hususta G6kçesu nahiyesi şayanı 
hayrettir. 

Zirai faaliyet terakkidedir 
ziraat aletlerinin faydaları her 
k6yde aolatılmı~ır. 

Geçen aene huausi muhasebe 
taksitle Te urun vade ile bir 
çok alet dağıttı. Bu senede 
kalbur makinalan getirilmiştir. 
Bunlar da köylftye tevzi edilecek
tir. Harman makinaları da getirt
mek tasavvuru vardır. Düzcede 
traktör faaliyeti ehemmiyetli
dir. Bu iene geçen ıeneden 
faıla mahsul alınmışbr; Önümüz
deki sene istibsalat daha çok 
olacaktır. Ha•alar müsait gitti
jinden çifçiler tohumlarını tama• 
men ekmiştir. Düzcede tütün 
mahaulü diğer aenelere nispetle 
çok nefiatir. 

Mahalli mabsuJAt ve masnuat 
sergiai namı altında Yil.iyet 
merkezinde bir sergi açmak 
arzusu galiptir. Ve bunun için 
haztrlık yepılmaktadır. 

Ha,,d1ıır Hara/ 

Yerh malJr meşheıi 
Bu sene açılacak olan Seaayi 

birliği yerli maUar metherine 

yardım için birlik ticaret oda
sının nakdi muavenetini istemiş
tir. Bu hafta içinde oda idare 
heyeti toplanarak bunu tesbit 
edecektir. -

ÖLÜM ) 
Kemal flim Nlıipleri Kemal 

ve Şakir Beylerle Ankara Elek
trik tirketi itletme amiri mü
hendis Süleyman Beyin pederleri 
kaymakamlıktan mütekait Ah
met Hamdi Bey evvelki gece 
vefat etmiştir. Merhum bütün 
hayatında istikamet ve fazileti e 
tanınmışb. Ailesine aablllar, 
merhuma rahmetler dileriz. 

lıtanbulu en çok ecnebilerden 
Pier Loti nin kapalı çarşıda 
·~ . lrotturdum, diye yazdığını 
hılirainiL Çünkfi doğrusu, ka
Palı çarşıdan A~rupada olduğu :bi Y•ya geçtiğini yazmış olsaydı 
1 tabını okuyanların nayarında 

- Ben de bu güzel şehri 
görmek istemittim, der, ilk geli
timde daba mülizim kaptandım; 
beyaz ketenden elbisemi giydim, 
karaya çıktım. 

Tıraş flcreileri 
Berberler yeni tanzim ettik

leri tıraı tarifesini Emanete ver
mişlerdir. 

~afı teşhir uaulile cezalandıra
caktır. 

ZAYİ - Bahriye kıtuından 
aldıjım askeri vesikamla 1736 
numaralı ıeförlük · ehliyetnamemi 
zayi ettim. Yenilerini alacağım
dan zayilerin hükümleri yoktur. 

•ta?bu!un kıymeti düıerdi. 
Şıındı ecnebi ıeyyahlann bo

~U~a .ridecek diye Beyoğlu cad
ı_ e erınden deve ile geçmiye, 
-.palı ça d elh rşı a at koşturmıya 
l.t ette mfisaade ediJeme.1. Eski 

a11ıbuıu .. __ · · 
-..uııvır eden ltaJyan 

Daha rıhtımdan geçerken 
uzun bir sırık üzerine ciğerler 
takmış bir satıcı " cel... el. cel... 
el ,, diye ciğerleri beyaz elbise
min üzerine yapışbrdı. Hemen 
ters yüzüne gemiye döndüm; o 
vakittenberı İstanbula çıkmıya 
tövbeliyim .•• 

M. JI. 

Bevanname vermivenlf:'r 
Beyanname vermiyen mükel

leflerin her geciktirdikleri sene 
içm bir misil fazla vermek su
retile ceza görecekleri tekarrilr 
etmiştir. 

Teşhir u~ulii 
Şehremaneti, mükerrer ceza

lara_ uğrad_ığı halde ualanmıyan 

Buğdav mahsulü 
Anadoluda bu ıene fazlaca 

buğday mahsulü olmuştur. Evvelki 
gün şehrimize 56 vagon buj'day 
geJmiıtir. 

Halk ~arkıla.rı 
Amerikada bir musiki cemi· 

yeti tarafından konservatuara 
bir mektup gönderilerek Ana· 
dolu halk şarkılanmn notaları 
isteni_l_miştir. 

Kara.köy takai merkezinde 
K üreleli HaliJ oğlu Muıtaf a 

§Bundan on yedi gün mukaddem 
yedimdeki askeri vesikamı zayi 
ettiğim gibi yenisini alacaj'ımı 
ilAn ederim. 

Bandırma kıır.asuıın ldl11rik 11ahlytsiııl11 
Emir Snlun mahallesindtn ?r.Ichmet 
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Meçhul 
asker Yazan 

Ziya 
Şakir 

Bu ne müthiş bir souktu ... 
Dışarıdaki souğun şiddetini görünce kardeşim 
Nazımı beraber almadığıma nekadar sevindim .. 

-eo 
HUıün "fe teenür .. tamamen bot 

şeydi. Ne olursa olsun yiirilmek 
ve işleri yürütmek lizundı. Si
perlere kadar git(Jlek ve Muhit
tin beyle Rasim beyi _iÖrmek 
icap ediyordu. Nazımın ıeranna 
rağmen ouu köşkte bıraktım. 

ÇünkU, soğuk •e riizılr 
okadar müessir idi ki onun has
talanacağı muhakkakb. Kar ve 
tipi, yollan tekrar kapatmıfh. 
Çadırlara gOç ıidebildim. Ha11r 
bulduğum erzak 11rabasıaa bin
dim. Siperlere, ancak 5ğle vakti 
gelebildim. Kctki gelmeseydim .. 

Siperler, ta1J1amen karla dol
muştu. Y anmşar saat nöbet 
beklemek üzere her bölllkten 
birer takım aynlarak taburu ih
tiyat mevkiindeki zeminliklere 
çekmişlerdi, Her tarafa en acık
lı bir hlizOn ve matem gölgesi 

1 

çökmiiftü. Bütün efradın çehreıl, 
patlı bir bakır rengine dlSnmOş
tn. Hele bu gice, beş neferin 
donduğunu ılSyledikleri zaman, 
kalbim hun oldu. 

Siperlerde, yakacak odun da 
ualmıfh. Civardan tedariki 
mnmktln ise de nakledecek va
sıta çok azdı. En ktıçnk blr 
zeminlikte kırk, elli asker ban
nıyor •. Oıtımemek, donmamak 
için birbirlerine daha fazhı soku
luyorlardı. 

Çay kaynadacak su da yoktu. 
Matraların içine kar dolduruyor 
Ye onunla çay pitirmeğe çalıfı· 
yorlardı. 

Muhittin . beyin zeminliğine 
girdiğim zaman Fahri ve Rasim 
beyleri de orada buldum. . Bir 
aaat kadar oturdum ve konuş
tum. Onların da kalbindeki hftıfin 
ve elem, simalanndaki derin ve 
aölgelf hatlardan okunuyordu. 

Vaziyet.. ve manzara feci, 
cidden çok feci idi. Bu bil ve 
vaziyet karşısında, artık her 
felsefe eriyor, iflas ediyordu .. 

* K6ıke avdet ettiğim zaman, 
avdetimden tamamen ilmidi kes
tikleri için yatmağa hazırlanıyor
lardı. 

MelAller Ye ızbrraplarla mall-
mll olan bu günü de, geçen fela
ketli gfuılerimi.zin (lzerine gömmek 

için incecik pöstekinin llzerine u
zandığım zaman, kalbim insafsız 
bir cendere altında eziliyor •. 
Kartal tepe istikametinden gelen 
düıman mermileri, yılan ıslıklan 

çalarak fizerimi.zden geçiyordu. 
12 Şubat 328 

Artık, mes'ut gUnlerimiz geçti. 
Yeni gelen her gün bir felaketle 
mahmul olarak geliyor .• 

Bu sabah da göılerimi.zi açar 
açmaz göıümlizün önünde feci 
bir sahne canlandı. 

Sabri Bey, erkenden erzak 
taharri kQmisyonundaki vazifesine 
gitmek için hazırlanıyordu. Ka
pının önünde; ağlaşan, sızlatan 
bir kalabalık peyda olrlu. Nazım, 
yerinden fırlayarak kapıyı açb. 
Aman yarabbi.. Ne facia .. 

Lim lime örlüieri içinde 

uryan vficutları s-öriinen kadıular •. 
Çıplak ayaklan mosmor kesilmiı 
yavrular.. Harap ve bitkin sima· 
lar.. Etrah ıiyah balelerle karar
mıf.. çukura batnıış.. fersiz 
gözler .. 

Çocuklar, ellerini koltuklarının 
albna tokmuş a&"laııyor .. Kadın
lar, parmaklannııı uçlarını ağıı
lannda ısıtmağa çahıarak sızla

şıyorlardı. Bu zavallılar; yurtlan 
bucaklan, bugün diiıman çizme
leri albnda çiğnenen zavallı köy
lülerdi. 

Buradaki bir hayır müessese
si, bu kahil muhacirlerden en 
muhtaç olaıı otuz, kırk aileye 
haftadan haftaya birer miktar 
para verirmiş, ve bu işe de Sab
ri Bey memur imiı. 

Sabri Bey, hemen kalkb. So· 
baya birkaç odun daha attı ve 
sonra, kapının dibinde, ağlıyao 

Ye titriyen çocuklan birer birer 
kollarından tutarak ıobanın ke-

namıa dizdi. Kadınlan bir kena
ra oturttu, teni edeceği parayı 

haıırlamağa baıladL 

Bu esnada, Nuri ile Niyazi 
sıeldi. Bugtın ha't'a biraz mOsait 

olduğu için Niyazi ( Hızırlık ) a, 
telsiz telgrafa gidecekti. Nuri 
de Zeki Beyden haber aetirmit
ti konuşulacak mühim ıeyler ol

dujıı için bizi handa bekliyecek
lermiş .•• 

Üç kat çuvaldan yapılan do
laklan alta ve hAki dolaklarımı
zı da liste sardıktan sonra çarı~
lanmızı çektik ve yola dOzUldnk. 

Yollarda, itlaf edilmiye götftrü
len mekAre kafileleri göriilüyor
du. Bazı kafilelerde hu acıklı 
ameliyab bitirmiş d8nüyorlardı. 

Neferlerin omuzlannda, kanlı 
baltalar, uç.lannda kan pıhblan 

birikmit deri ve koyukJar Yardı. 
Hana geldiğimiz zaman, odamı· 
zın açılmıf, ıobamızın yakılmıt 
ve Zeki Beyle Kahraman Beyi 
de sobanın başında çay içiyor 

bulduk. ikilinin de braşlan uza

mıf ,i~isinin de gözlerinde acı bir 
Umitaizliğin gölgesi vardı; Her 

uman ıen ve zinde olan bu ıe
vimli arkadaşların bugün bir 
bezginlik albnda ezilmekte oldu
ğunu hissettim ve titredim. Ufak 
tefek bazı afaki şeyler konuı

duktan sonra, sözü esasa getir
diler. 

Epice uzun ıüren bu müşterek 
beyanab aynen kaydetmek uzun 
ıil.receği için yalnız onların söz
lerini ve fikirlerini hnlasa edi-
yorum: 

[Muhitin teltıkkisine glSre ar
bk; her şey bitmiştir. Ordumuz 
mağluptur., Gelibo1u ordusu an
cak, Geliboluya iki saat mesa
fede olan Kavak mevkiine ka
dar ilerliyebilmif. Çatalcadaki 
muzafferiyet ancak, (Y esudiye) 
zırhlısmm ağır toplarile istihsal 
edilebilmiı. (lşkodra) ve (Manya) 
kalelerinin muhasarayı refettik-
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Borsalar 
Kambiyo 

l lnsiliz Ur.ası Kr. 
" T .L. mutabUI Dola 
' " Fraıık 

" " Liret 
.. • Belga 
• • l>Yahml 
" • Frank .. . ... 
. . Leva 

F1ortıı 
Kuron 
Slllng 

.. • Pezeta 
" • Mark 
,. • Zlotl 

M • Peagö 
!o Ley Kunıı 

ı TUrt llruı Dinar 
" Çervoııoç J(uruş 

Nuk1.1t 

T !sterlin (fJıgllU) 
1 Dolar CArrıerllca) 

:iO P'rınlr (!'ransu: 
:Jtl LI ret ( ltal ya 
O Frank Belçika) 
O Drahmi [Yunan] 

20 Frank [tsvıçrel 
20 Leva 1 Butııar) 

ı Jo'Jorfo [Felemollk) 
iO Kuron [Çetoslovak 

t Şlllng !Avusturya] 
1 Peıeta tlspınya) 
1 Rayşmark f Alnıanyı 
1 Zloti Lehtstaıı 

1 Pengö Macarbtan 
20 Ley (Romıınya) 
20 Dinar ' Yuııoslovy•l 

ı Çevorıeç SeV\'et 

Altın 1 R orsa 
Mecidiye 'ıar1cı 
Ba.ııknot ı 

l'atıvıııer 

lulttu dahlll •vadeli. 
Oü)'llDO mnnb•de 
lkramlycll demlryoıu 
lstanbul tramvay şirketi 
Rıhtım Dok ve ~Dtrep 
lstanbul anonim su Şr. 

111••• aon•etırl 

I~ bankası 
O~mıınlı banka,ı 

Tıcaret ve zahire 
flathlr Ticaret borıuı kltlbtamumllltl 

tarafından ••fll111tıttr 

Bu~day 
Yumuşak 

(\.ıı.ılca 

Sert 
Dönme 

Okkuı 

Azami Aoıarl 
il P. K. P 

14 3o it> ıs 

15 ı 5 20 

GÜZEL GÖZLER .MÜSABAKASI 
VE PİYANKO 

ikinci devresi, yani asd müs~ baka 
ge' ecek perşembeye başlıyor 

Gazetemizin tertip ettiği güzel gözler müsabakaıı bu ayııt 
(16) ncı pertembe günü başlıyacakbr. Bugünden itibaren timdiye 
kadar resimlerini basbğımız ıinema artistlerinin yalnız gözleri nı ı· 
rolunacakbr ve bu gö2 erin basılan resimlere bakılarak kimlree 
ait olduğu her (VAKiT) kariine sorulacaktır. Bu suallere doğı'O 
cen p verenler arasında kur'a çekilerek kıymetli hediyeler dağı .. 
tılacakbr. 

Bundan başka müsabakamız ayni ıanıanda bir piyanko olacak
tır. Yani (16) pertembeden itibaren gazetemizin her nüshasuı• 
bir de kupon konuJacakbr. Bu kuponlan muntazaman toplıyanlar 
arasında aynca bir kur'a çekilecek, birçok kıymetli eşya hediye 
edilecektir. Kur'a ile takdim edilecek hediyelerin başlıcası ıunlar
dan mürekkep olacaktar: Yazı makinesi, gramofon, fotograf maki· 
neıi, ılnema bileti karneai, krem Muson, muhtelif kokular, koloıı
yaar, kırem ve nefis tuvalet sabunları ... 

SU r • 0 • t •Sİ körfezi üzerindeki Mubammera
I y n 1 n a 1 dan başbyan ve Didula kadar uza" 

Cümhurlyet mı, kır aUık oıı ~ 
Taymiaten: Fraosamn Suriye 

fevkalade komiseri M. Poneo, 
Suriyede manda altındaki ülke
lerin murahhasların• kabul ettik
ten •onra Ali Haydar Paşa ile 
g6rüşmliı, neticede Ali Haydar 
Paıanm Suriye kırallığına nılmzet 
gösterildiği anlaşdmışbr. 

Halbuki Surıye mHJiyetperv~r .. 
leri cümhuriyet lehiudedir. Mıl· 
liyetperveder tarafından hazır· 
lanan kanunu e•uide Suriyenin 
cümhuriyet olduğu tasrih edilınif, 
fakat bilihare bu kanun tadil 
olunmuştu. 

Bununla beraber ferjf Haydar 
pqilnm muvaffak olması ihtimali 

çok kuvvetle rouhteqıeldir. Haydar 
Paşa, bir çok şahsi meziyetler 
sahibidir. Kendiai, sakin bir 
muhakeme sahibi, afif ve intiri-
kaya alet olmıyacak bir zattır. 

Iranda demiryollan 
Tahrandan Taymiae verilen 

maliimata göre, Baara k~rfHin
den batlayarak Ha~er denizine 
kadar imtidat edecek olan de.. 
miryolunun cenubi kısmı lran 
şah' tarafından açılmıftır. Bu 
hattm cenubi kısmı .Ş.purda bi-

nan kııım KAnunuıaninin 6 mCI 

günfi kilfat edilmiıtir. 
Diğer taraftan Hazer deniıl 

Dzerinde ki Bendergazdan bıtf" 
lıyan ve Saride nihayet bulan kı' 
sım geçen teşrinisanide açılqııft:J. 

Iran tabı Rıza ban bazretleriPİ' 
en büyük eseri olan bu hattıO 

pilıayette 24 milyon iııgiliz Urasın• 
malolacağı anlaşılmaktadır. Hat• 
bn cenuliJ kısmı bir Amerika 
Alman grupu tarafnıdan yapıl" 
mışbr. ----

Vapur ücret!eri 

7 arife komisyonunun 
/aaliyeti ne saf hada ? 

Tarife komisyonu ticareti bah" 
riye müdüriyetinde, Ticaret m0" 
dürü Muhsin, Ticaret odasındaıı 
Zeki, Rifat Kamil beyler ve 
H liç, Lim 9lrk · ile Şlr: 

keti Hayriye mümessillerinin it" 
tiraki ile içtimalanna devam et' 
mektedir. Bu içtimalarda şirket• 
lerin masrafları tetkik edilmekt~ 
ve bupa göre ücret teabit edil• 
mektedir. Bu perşembe günü 10 
da yeni bir içtima daha · yaptlıı" 
cakbr. 

- Zahireler - tam bulmaktadır. Hattın Dizful Vapurcu!ar top1cn Jılar 
Vapurcular birliği az;ası, Tu~a.· 

reti bahriye müdüriyetinde bit 
içtima aktederek fiatlar ve tarife 
üzerinde görüşmütlerdir. 

x;~ar 8 20 1 noktasına gelecek baharda •ar-
M11ır rnaıı beklendiji halde, gösterilen 

ır..F.as•uıılııy.a ----------.;ı himmet netice.inde hat daha 

Tütün düşmanları -
Hilyont r Vat.t ~ehrlmillde de 

propaganda vapıvor 
Londrada tütlin dütmanlannın 

kıralı doktor Vats şehrimiz 

ve müessesabna tfitün aleyhinde 

yazılmış kitaplar göndermekte

dir • Bu zat ayni zamanda tll
tllnü bırakmak için bir usul 
tavsiye etmekte ve tütünü dünya 
yüzünden kaldırmak için milyon

luk servetini ıarf edeceğini söy
lemektedir. 

leri yalanmış. Mademki ordu bu 
zamana kadar dütman hatlarını 

ezerek buraya gelememiş, bitta
bi bundan sonrada gelemiyecek

miş... Binaenaleyh: Şu hallere 
nazaran açlık yüzünden kaleyi 
teslim etmek bir mecburiyeti 
kat'iye dahiline girecekmiş ... ] 

Fakat ... Bunlar, bu, işfdildik
ten sonra söylenen bu laflar, öy
le bir tarzda söyleniyordu ki: Bu 
büyO.k kalpli Türk evlatlarının 
hudutsuz bir aşk ile kalplerinde 
taşıdıkları vatan muhabbetinden 
biraz şüpheli olsaydım, kısaca 
şu cevabı verirdim: 

( Bıtmed•) 

büyük süratle ilerlemif ve Bura 

İstanbnl posta ve Telgraf ve 
T. Ba Müdüri etinden: 

:-······-··-····-··-············ ! 

Ahmet Bey . l ! i Pul yeri j 

~ ı ................ -....................... . 

··-·-················ .. ··· Mablle ·---~-············- Sokak 

--··--··········--Numarada 
Beşik tat 

Posta ile gönderilecek mektup , kart ve sairenin yukarıds1'1 
nilmune veçhile - pullann zarfm iist köşesine yapıştırılması 11~ 
gideceği yer iımioin behemehal aşağı tarafa ve okunaklı yazıhJl# 
ıürati temin eder ve yanhşhğa mahal bırakmaz Ef. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--__./ 

Vilayet Umumi meclis azasınfl 
Makamı vilayetten : 0 
Vilayet umumi meclisinin 15 kinunsani l 930 çarşamba giİ~ 

saat on dörtte içtimaı adi gününün tayini için fevkalade oısr 
toplanması laıımgeldiğ nden azayı kiramın teşrifleri rica olun,V 

i ç • 

ILECEK R AK 1 



.,..--~--!!!!!!!Bl!!l!!l!!!!!l!!!!!!!!!!!!!1!9!!!!!!!Bl!!!l!!! ___ !!l!!l9_!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!1!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!9!!!!!1!.!!!!!!!B!!!!~l!!!!!l!-l!!B!l ... ~---!!l!B!l-~!!!!!!I-- 11 • - V AKIT . 13 Kanunum 1930 91.99 

MAKiNiST 

Emnive sandı~ı 
Kat'i karar ilanı 

emlak müzayedesi 
ve dokuz yüz •l'flD babçeyi havi çift 
lıamamm tamamı 

M&ıayede ikraz 
bedeli lira No 

Merhunabn cim ve nev'ile 
meYki ve mOftemillb 

Silivrikapı da Hancıkararöz mahalle
ainde Hisardibi Silivrikapı sokaj'ında 

Borçlunun 
ismi 

Emine Hacer, Mustafa Nihat B. 
Ye sağır Fatma ve Hatiçe 

Piraye Hanımlar 
Üıklldarda Y enimaballede Karamanlı 
sokağmda eski 27 yeni 21 numaralı 
altllllf dokuz arım ana iizeriade kir-

Bılumum buhar ve motor ma· 
ldnelerinde diplomah, UD111 za· 
man bOytlk mBeueselerde çaht· 
tığına dair 'feMikı me•cut bir 
makiniat it anyor. 
Adrea : Macar malıİDİ8t Unak . 

70 6222 
15710 90 

-
l:'.dremıt 0Jt1.1e mah~tmnl hu~' 

90 

815 

105 

78 

130 

314 

111 

255 

o 

2110 

6717 

7093 

8998 

9963 

10029 

eski 2-2 •• yeni 2-4-6 aumualı ytız 
ıekaen dokuz aqm ana Gzeriade iki 
dlikklm havi bir marazanın ta -
mamı Fatma ve Atiye H. lar 
Erenk6Jtlnde Erenk6y mahallMinde 
Kozyataj'ı caddeıinde eski 97-98-2-
97-98-2 ve yeni 77 numaralı ve iki 
yaz yirmi yedi arpn araada mebni 
ye dıvartaşmdin ve kalmen mevcut 
olup seneden llç bin iki yOz dokuz 
artın bahçeyi havi ahır mutfak ve 
enı ebniyenin tamamı Ali Rıza B. 
Kumkapıda Tavqı Slileyn,ıanap ma-
hallesinde Ördekbakkal ve lcadiye 
aokağında eaki 33-33 mükerrer 35-35 
mükerrer ye yeni 43-45-39-41 numa-
ralı ve 120 artın arsa Ozerinde klğir 
iki katta d6rt oda bir ıofa bir mut-
pak ve an ve arka taraflarında iki 
dükkln ve yetmiş arsın üzerinde iki 
diiWm havi muhtacı tamir bir hane-
nin tamamı Mahmut Aziz B. 
Y enikapıda Kitipkasım mahalleıinde 
Sandıkbumu ıol.:atında eski 38 Ye 
yeni 40 numaralı altmıı ıe1'iz •a11ın 
arsa üzerinde yıkdmlf temelleri mev
cut bir dOkkln mahallinin tam•mı 
Üskildarda lcadiye mahallesinde eski 
yazmacı A vad · s -Ye yepi Salkım ıoka· 
;mda eski 14 ve yenı 18 numaralı ve 
seneden beş yflz doksan yedi aJ'fın-
dan ibaret muhterik bir hane arsası-

Firdes H. 

nm tamamı Mm. Alekaandra 
Ereak6ytinde lçerenk6y mahalleainde 
Hamam sokağında eski 16 Ye yeni 27 
numaralı 110 &'flll ara llzerine mebni 
abtap iki kattan ibaret d6rt oda bir sofa 
bir mutpaf ı havi bir hanenin tamamı Besim B. 

tam•mı 

155 16206 Kartalda Kuaba kariyesinde Üıkü-

jir bir kattan ibaret bir dükklmn 
Oaman Ef. 

dar caddMinde yeni 82-36,41-5 numa-
rah Jilz kırk iki arşın araa üzerinde 
klrjir iki kattan ibaret iki dllkklnın 
tamamı Htıaeyin Hilınfi B. 

610 17076 Yedikulede Mirahor lıyaıbey mahal· 
lesinde eski istasyon cadduinde Bakal 
Fdip n Yeni istasyon caddesinde eski 
57-57-57 mükerrer ve yeni 67·1 nu· 
marıb altmış arşın arsa Uzcrinde kir· 
gir iki kattan ibaret iki oda bir kiler 
bir sofa on iki arşın arsa üzerinde 
ahpp bir mutfak Ye altmıt d6rt 
artı• bahçeyi havi bir hanenin 
tamamı Sabiha H. 

20750 17081 Befiktafta yeni mahallede Poıta ve 

da resın et1: Edrcmidin Hekimzade 
mahallesinden Giritli Mutafa 
ağa kerimesi Hatice H. tarafua 
zevci lımail oğlu Recep aley
hine ikame olunan bopnma da
vasmın icra kılmmakta olu mu
bakemeıinde mtlddei aleyltiDdan 
ikametılbının mechullyetinia te
bakkukuna mebai ilin•• teblipb 
kanuniye ifa edildiji halde mah
kemeye ıelmemiı oldugundan 
muhakemenin ııyabeo devamla 
kendisine ııyap kararının ilanen 
tebliğine ve muhakemenin 1/2/930 

cumartesi fllnU aaat 13 çe talikrna 
karar verilmit oldutundan yev
mi mezkürde Edremit hukuk 
mabkemeaindc hazır bulunma .. 
•• ak11 t~kc!' ,,. gıyaben karar 
Yerilecej'i Ye bundan eYYelki cel
Hİ muhakemeQc mud eı t ra
fından ikame olunan ~ .... i er n 
iltima olunduğu illnen te,Jııg 

ve gıyap karartma bir nUbası da 
mahkeme divanhaneaine ile- 't • 
olundupnu natık iliodır. 

Ihlamur sokağında eski 27-10-10-10-
10-10-10 mükerrer 12 yeni 13-15-17 
19 numaralı Ye bin bet ytlz al'fıD ar
la 1ıerinde kıamen liç ve kısmen iki 
kattan ibaret aJtmıf iç oda alb aofa 
iki 111utfaiı ve mtıştemillbndan bulunan 
yüz elli arşın ar11da mebni melk6r 
konatın ittiıalinde bet oda bir tofayı 
havi karğir sellmhk kötkOnO Ye ay• ÇanaA-~le ,Jfılh lıa/rımlıı ndm: 

nca iki yilz otuz arşın anada mebni Saraycık kariyeıinden Emine ve 
kArP.' Qç kattan ibaret yt di oda iki Haıanın Çanakkalenin muse.ı 
ıofa bir mutfaj'ı havi Ye beı bin yllz mabalfeainde lsak Halyo aJey· 
d6rt artın bahçeyi havi bir konap hine ikame eyledigi alacak da-
tamaJDI Zekiye H. vasmıo muayyen olduju filnde 

260 17223 Üıkfidarda Rum Mehmetpaşa mabal-
leainde Sırakahveler sokağında eaki illnen tebligata rağmen mOd-

deialeyh lsak Halyonun ispab 
11 ye yeni 13 numaralı 52 arşın ar· vucut etmemesi basebile kak-
ıa 0zerinde ahıap bir kattan ibaret 
bir dükkimn tamamı Hüseyin Ef. ScrYet H. kında gıyap karan verilmiş ve 

720 17242 Bakırköyünde Ceviılık mahallesinde , müddei vekili mllddeabih al~-
"'".ı~.a.i"'re"'ıot~ .. ~!ıll.._-.. ..... ,.."'o~Jlra~jllMMılUda~u.,u:ılid11ı1.~4-6...,..uN'._.,_. ... ..,._...t-, .......... ıoka;ında umum iç ytiltobm , tın illma mbtenit buhmlMSln-
,.m 41-41 -..arala ,as .. -... .,... yedi ve yeni 43 No. 104 al'flD ana du tahailine hakim itaslDI 
fllldaD ibaret temelleri meftUt p· berinde maa çab aht•P Gç buçuk talep eylemft oldupndan ifbu 
zino ve hane arasmm tamamı kattan ibaret biri çab oduı olmak ııyap kannna tarihi ilbdan 

Mm. Serpuhi, Dikran Te Harant Efendiler tlzere 9 oda 2 ıofa ve 16 artın llıe- itibaren oa bq rOn zarfında itiru 
10341 ÜıkBdarda Balgurluda AJemdaj1 rinde kirgir 1 katlı 1 mutfak ye 645 • mediii takdirde mlddeinin 

caddesinde 46-1,46-2,46-3 mımanlı aqm bahçeyi havi bir hanenin tamamı Gtbide ff. iddiuını kabul etm~ ac.uv.una-
aeksen aqİD tızerinde iki katta iç 310 17488 Kuı111papda Camii kebir mahallelinde catındao mal6mu olmak bere 

cedit ç
1
·.nciJer ıokacnoda eaki 28 ye olbeptalri mubakemeaın 16-2-930 

odayı ve d6rt ylll otuz a'fıD ana n e· GıeriDde klrğir iki ahır ile bir odayı yeni 16 numaralı otuz bet artın ana pazar ,Onll uat on d6rde talik 
berinde fevkinde bir odayı hari bir edildiii ilin olunur. 

havi bir fınnm tamalDI l.mail Ata t1Gk1c1nın tamamı. f atma Berkemal H. 
11458 Y enikapıda Çakıraja mahallesinde Hlıeyin F ebmi B. 

Unga caddesinde eald 40 ve yeni 62 135 17527 Divaıı yoluada Atik AH P&fA mahaUe-
aumaralı kırk alb U'flll ana llzerinde ıfade Yafcı bam alt katında eski 6 
kArğir bir kattan ibaret n.tnnde ahe- Y• Yeni 6 numaralı otuz alb Uf1D ana 
rin malı bir odayı ve bir kuyuyu havi &zerinde bili hava ve kap111 oda 
bilA hava bir dükklnm tamamı Haeı Şlkrl B. içinde ve odanın arkaaancla bir ardıye-

12096 Ejrikapıda Hacıll1111 mahallesinde Ji haYi tam .kil'fİr bir odaaın tamamı. 
atik ye cedit Ebe tobpda harita Mehmet ŞGlal B. 
t ye 2 mevkiiade eald Ye yeni 9-11 4400 17603 Pqabahçeainde Köyiçi elyevm üele 
numaralı 138 arflD ana Oıerinde ki· caddesinde eaki 1 ve yeni 26- 1 1111· 

gir bir kattan ibaret 11nlan noban 111arah ylz albDıt iki U'flD ana Oze-
bir ahınn tamamı O.mın El. rinde kirfir Oç 1 attan ibaret Oatiln· 

14572 OıkGdarda AJtunizade mahallesinde de •ekiz oda bir koridor bir mutfak 
elyevm Mecidiye Nipntaıı caddeainde ye yirmi d&rt artın ana üzerinde bir 
eski 4-4-4 mOkqrer yeai 12-12-1,12.. hali Ye gumlhaneıi ve yirmi artın 
t numaralı mezld~r k6fklerdea harem bahçeyi hm bb-fırının tamamı. Mehmet Cevdet B. 
dairesi Oç yllz otuz iki Uflll ana ~ 177!8 Sultanselımde Miımar,ecaettia mabal· 
illerine mebni ahfap iki buçuk kattan )elinde Mismarcı ıokatwacla eski 8 
ibaret sem oda bir tola bir tatlik mtlkerrer .,e veni 17 No. altmıt ar-
bir hamam ft bir kuyu Ye ..ı&mlık flD ana tlıerincle yanm bodnım kab 
dairesi kezalik &ç ytll otuz iki arpa klrgir dij'el'leri aht•P olmak Oıere 2 
ıina llzeriade ahpp iki baçuk katta buçuk kattan ibaret bet oda bfr san-
ibaret sekiz oda bir aofa bir tqlm cllk odU1 bir IOfa bir mutfak ve 80 
bir haaıamı Ye dljer k6fk yllı on arflD bahçeyi havi bir haneııİD tama-
Gç arfDI ana tlseriade yanm bb • SOleyman Sudi, İsmail Hakkı Beylerle 
kirgir iki kah ahpp olmak Gıere iki Fatma Müzeyyen Ye zebra Güzin H. lar 
buçuk kattan ibaret ~ oda bir mut· Yukarda cifti ve ney'ile mevki ve müttemilAh yazıla cmlik 
fajı ve elli bir bin dolan ytls yetmlı laizalanada ıa.tertlen bedellerle talipleri üzerinde olup 13 kiawıu-
bet al'fİJI bahçeyi haYİ iki k3fkGn ta- lalli 930 tarihine mlaadif pazarteai rUnD 1aat on buçuktan itibaren 

Emiae Kadnye ve Fatma mllzayedeye m&bqeret olunarak saat oa befte katli karar&DJn çe-
mamı OmmG..Oade H. lar kiımesi mukarrer bulunduğundan talip olanlann mezldir gilnde saat 

15284 Huekide Nevbahar mahalleainde • He· on bete kadar Sandık idaresine mnracaat eylemeleri ve uat on 
ldmojia ıAJipap aokajmcla eaki •• befdea aonra nim bulacak müracaatların kabul edilmiyeceği ve 
eni ' DQlll8ralı tekiz Jlll' UflD an&• muk6r emltke eYYelce talip olınlarıa kat'i karar NNmı da hazır 
~ b · 11caklık mahallini ve yedi bahmmaclıklan •• başka talip zuhur eylediği takdirde enelki talip-
Jlz ~ anada toP)dak malaalllai leria mDzayedeclea çekilmiı addo uuacaklan liizumu illn olunur. 

••F••••••• .... •••s:•,•••••••••• i elemenk oanriıefit : 
! Barı kası i 
i Merkezi Amiıterdam 5 • • : Mezun Mnnay .. i: F1. 5,000 000 • 
:Tediye eclılm ı sermayesi: 5,000,000 i 
: ihtiyat akçe11: 3,000,000 • • • i lstanbul şubesi i 
• • • Galata Karak6y Palu 1 
İ Tel. Beyoj'lu 3711/lS : 

! lst.anbul tali şubesi 1 
• • 1 lıtanbul Alalemci Han • • t • • Tel: ıtaobul 569no : 
! Her nevi Banka muamelAb 1 
: ve kirahk kualar 1 •............................ : 

Birinci hukukdan: Hali taıfi
yede bulunan Karacabeyli Mus
tafa ve birader eri kollektif fir
ketinin merkezi olan lıtanbulda 
Y emitde Çardak caddeainde 17 
numaralı maıazada mncut fİr
keti mezküreye aıt kua, seccade 
gibi yazıhane eıyuı ikinci 
kinunun 19 uncu pazar gftnü aut 
11 de bıJmüzayede 1ablacaim· 
dan talip olanlann yeYm Ye vakti 
muayyende mahalli mezk6re 
ıelmel~ri ilin olunur • 

Tasfiye memurlan 
A ta hme Nur Abdlltadlr, 

Zekenya Mactt Beyler 

BAKüSRAKISI 



A oune şartları 
Tarktyed• ~ 

Kuruş Kuru~ 

t Aylıtı 150 000 
i " 400 800 

• 750 1450 

Gazetemizde çıkan yazJ Ye reaim· 
lerin bütün haklan mahfuzdm 

Gueteye JÖuderilecek mektuplınn llıertne 
- idare içinse [ idare j. yazıyı ılue [yazı J 

i şareti konulmalıdır 

f ürk mekteplerile faydalı eserlerin 
ili.nlanoda yüzde 20 tenzillt vanlır 

BQyilk veya bir taç dafı için verilen lllu larlı 

hususi mahiyetteki llAnlınn llcretl 

ı ı&n şartlar• 
Satın KuraS 

6-8 iocı aayıf • 1 
5 • • 25. 
4 • • 40 
2 • • 100 
1 " • 200 

1 ' 1400 2700 

Bıstlmı an m ektupların ı ıdeslnden. kıymeti 
mukaddere~lt mektı.plara konulmuş pırılano 

'<ıypolmasıodın ve lltnlınn münderecatıodan -- -
idare ile tırarlı ştırılı r 

Gııetemlze hususi ilan kabul eden ver l -8incı sayıfada 10 

ldere ır. e5ul deflldlı 
ISf ANBUL. Babıali, Ankara caddetindt- c V AKll YURDU • H H ııanaı aceotesı ream i"nlar 

Tel 1970 fDARE iSLERi, 19it YAZI iSLERi • tel.raf VAKiT posta Ku; 4~ 

DANTOS 
Diş macunu 

Dişleri 100 sene yaşahr, çürii -
mekten vikaye eder. Ditleri inci 
gibi beyazlatır . Dit etlerini kuv -
vetlendirir ve kanamaktan mene -
der ve diılerin arasında kalan 
tefessühab ve ufuneti izale eder . 
Diş ağrılarına , nezlelerine mani 
olur . Ağızda gayet litif bir ıerin -
lik ve rayiha bırakır • Mikroplan 
imba ve ağızdan gelecek her türlU 
hastalıkların ıirayetine mani olur . 

Avnıpada daima birinciliği alır ve birinciliği diplomalarla müaad -
daktır. En büyük mükafatı ihraz eder. Altm madalya ve niıanlar 
almıştır. (20) kuruta Hasan ecza deposu. Dantos dit macunu ye -
rine başka bir marka verir1erae almayınız. Çünkü Dantoı dünyanın 
en enfes Te mükemmel dit mfistahzarıdır. 

~r: ~K AP PEL-a--c--~---....... (la-Co)c:::-:::ııc;;-cl 
[-) tamamile tekemmül ehn~ ~ 
M YAZl MAKINASJ ~ 
W Fran11z hükUnıetinin dahi takdir ve tercih ~ 
~ ettiği makina KAPPELdir Hafif, metin ve zvit ~ 

~ 
Her ciheti teahhüt olumu, ve taksitle satılır. ı 

Türkiye yegi.ne umumi acentesi 
Y Şioorkyan. lstanbul. Sadıkiye · han "31-33. Tel S 2256 ~ 

~==--:::c.:.r.::::A~c:--:::1r::--:::~~c:::--:::Jc::--~~ c:::--:::c~:::18 

İstanbul mıntakası maadin mü
hendisliğinden: 

Balıkesir vilayetinin Susığırlık kazasının demir kapı karyesinde 
kain o)up hükumet malı bulunan antimon madenınin: 

A -

ASRI MOBiL YE 
Maiazamızda her keseye uyaun yatak, sa lon, 

yemek ve yazıhane takımlarile karyoi .ıanmız 
rekabet kabuJ etmez derecede ehvendir Bir 
ziyarte ıddiamızı ispata kafidir. ıatanbulda F in· 

cancılar yokutunda No. 27. Telefon. lstanbuJ 7. 34 
Anuedeoler maAa -ıaı • erbeotce ie:ıebilller 

• 

AHMET FEVZi 

ı:-~-~.s HoKi 6~::' VATANDAŞ 
_fi! ~ .-. YERLl MAL kullanmak 

\~ADiUM]J MEMLEKET 
_ _ _ _ BORCUDUR 

ilk defa olarak fstanbulda ıesı s elt!ğimiz falıl'ikanıızda Sandviken halis fsveç 
çeliğinden mamul en son sistem makineler yerli ve işç~ler vasıtasile imal ett i ğinnz 
ve Türkiyede yeg:hıe sahibi bulunduğumuz i~bu hakiki HADJr~ı markalı tıraş 
bıçakları fabrikamızda birer kontroldan g~çtigindeıı piyasada bulunan tekmil ec
nebi tıraş bıçaklarından gerek cinsçe ve rerek fiatça rek;ı bet kabul etmez dere• 
cede üstündur. BiualJel'in işbu yerli mah nıalı olan hakiki HADl~~I tıraş bıçak
larımızı muhterem halkımıza kendi menfaatleri noktai nazar111dan hassaten tavsi
ye eyleriz. 

işbu yerli mamulAtımızla alakadar olacak zevatın lıir defa fabrikamızı gör
mek bıcaklarımızı bızzat tecrübe etnıek maksadile bir nümuue almak ve kendi-• 
terine fazla tafsilat verilmek üzere her sah günü saal üçten altıya kadar teşrif-
lerini memnuniyetle bekleriz. • 

RADIUM T •C th es· Galata Okçu Musa caddesinde ikinci 
1 8 re an 1 ekmekçi fırını ittısalinde 106 No. 

Telefon: Beyoğlu 2878, Mektuk adresi: RADİUM Galata Posta kutusu: 313 Telgraf adresi: 
RADIUM İstanbul 

Olabilmek için makinanızı siz dahi 

lstaN:~ı ~.':ıeci H ı L M ı N A l L ı Müeı~:ne:~nden 
Bu müe•s~teden mak.na alanl11nn cümlesi muva fak olmuılar dır. 

Teslim tarihinden itibaren bir sene zarfmda teşkil edilecek 
100,000 lira sermayeli Türk tirketine devredilmek ve teslim tari
hinden itibaren bir sene zarfmda bütün sahanın 1-5000 mikyasında 
muntazam bir topoğrafik haritası yapılmak ve taharri ameliyab 
neticesine göre mümkün olduğu kadar vaziyeti jeolojiyeyi irae 
edecek taharri netayicini bir raporla bildirmek ve aynca imalit 
projeleri tanzim edilmek, ikinci seneden itibaren aığari 1000 ton 
cevher ihraç ve aevkedılmek ve ihraç ve sevk edemese bile 
kıymeti üzerinden % 5 resmi nisbi ile işbu resmin % 6 ıı nisbe- !••••••••----· 
tinde teçhizab verilmek ve iıbu taabhüdab teminen milli banka
lardan birinin 5000 liralık teminat mektubu verilmek fal'tile mez
kfır maden ihale edileceğinden taliplerin kapalı zarfla 29 klnunu
eani 1930 tarihine müsadif çartamba günil saat 15 ıe kadar 
iktısat vekaleti maadin işleri umum mlldUrlilğüne mUracaat 
eylemeleri. 

Devlet demiryolları ve liman
ları umumi idaresinden: 

Sergilere ve yarışlara getirilip götürülecek ve damızhk ıçın 
celbolunacak hayvanlara Anadolu-Bağdat demiryollannda tatbik 
edilen 32-332 numaralı tenzilli tarife 15 ıubat 1930 tarihinden 
itibaren miligadır. 

Mezkur hayvan nakliyabnın bilumum devlet demjryollannda 
kanunu mahsusuna tevfıkan % 50 tenzilitla yapılmakta olduğu 
ilan olunur. 

Pazarlıkla camekan ve dolap· imali 
Ali ticaret mektebi mübayaat komis

yonundan: 
Mektep için lüzumu olan camekan ve dolaplar pazarlık suretile 

yaptırılacağından talip olanların müdüriyet-: müracaattan. 

Emvali metruke müdürlüğünden: 
Satılık nısıf hane hıssesi 

Kadıköyünde Caferağa mahallesinde Moda caddesinde kliıı 
maa bodrum yedi oda, mutfak ve hali ve sarnıcı müştemil atik 
120 cedit 190 numaralı nim kagir hanenin' Hazineye ait nısıf his
ıesinin bedeli sekiz taksitte &denmek tlzere 4250 lira bedeli mu
hammen ile 1-2-930 tarihine müsadif cumartesi gilnil saat 14 de 
müzayedei aleniyesi mukarrerdir. Taliplerin% 7,50 hesabile teminat 
makbuzlarile Milli Emlak müdüriyeti aabf komiayonuna mllracaat 
eylemeleri. 

Se~isefain 
Merlı:u ııcenteıl; Galata Köprü batında. 
Beye>fu 2362. Şub. M:eoteai. Mahmu· 

diye Hana altında latanbul 17 40 

ıı,ı 2-2 nci KAnun 930 : Kadıplara Kadın tualetlerfnin lazımı gayn müfarıkı cildin tera velinin 
13· .. " " : Erkeklere hamisidir. Fantazi nevilerini en yüksek muhitin tercihen 

Türkiye Seyriıefain idaresi b k d 
istimal eyiemesi nefasetinin en üyü elilidir. mütekaidin, eytam ve erami-

linin birinci Klııun 929 ma- BBBllBBBSBDBBEtltBmBmUmmtmBmJB&BE!ml · 
aııarı ba11d• muharrer gt1n- !! A s E A • N O H A B, i S V E Ç 
lerde verilecektir. •~ 

---------------- mi Elektrik fabrikaları inşaatı - Bilumum buhar ve au türbinleri 
Ayva IK lıra ~ osta>ı B dektrik ve dizel motörleri-Asansör, traktör ve saire satışı 

( M ER S 1 N) vapuru 14 g Şeffhirl•er içinNelektriY"k tesisaLtı projEeleri yNapılır 
Kanunusani Salı 17 de Sirkeci il 
nbbmından hareketle Geli- _. M "k h 3 k T l · A Galata: Perşembepazan, arı yan an üncü at. e . 
bolu, Çanakkale' Küçilklruyu, B B. O. 1815 Posta kutusu: Istanbul 256, telgraf adresi: 
Edremit, Burhanive, Ayvalığa l1 NYLEN, İst anbul 

ra::1:~:rıev~ir~:~~t=:e;: BBB&&l!BEIBtmla121ilmllfllmtmmimit!Al!iilınl!BEi& · 
::mr-===n================m======:: Kir alık dair elet 

u~~..:.:;· için yalım yolcu !i Yelkenci IA~ RLARI il . Babı:\li, Aııkara caddll" 
alımr yilk alınmaz. Karadeniz tnka ve eürat postası !i • ____ , ... ____ •ı•: :: sirn.le Ül'han B. hanı, Ana' 

i S•msdn 1i·=: 
Muntazam Barbn Postuı ; ..,. dolu ajansı mn ter ketti~ 

E .. ndnur v . vapuru 15.Çarca mba ~~ rcume apuru Kinunusanı Y !! daiı·elel' K ralıktır. 
Pazartesi günü akşamı Sirkeci nhtımın- il Mük~ırnuel bir otel d~ 13 

kinunıani 
günü 18 de Sirkeci rıhtımından 

hareketle Ereğli , Zonguldak, 
Bartın , Amasra, Kurucaşile ve 

Cideye azimet ve avdet edecektir. 
Fazla tafsilat için Eminönü 

Rıhtım han 2 numaraya müracaat 
Telefon: 2684 

dan hareketle doğru ( Zongul- d . ~ 
dak, İnebolu, Samsun, Ordu, !i olabılır. ~yrı \yrı v~ hepe-' 
Giresun, Trabzon, Sürmene ve H b ı rdPn k ıralıktır. lsttyenl .. 
Rize) ye gidecektir. H riıı (rAKIT yurdu) na oıtJ" 

1 
Tafsilat için Sirkecide Yel- ii ti 

. h d k" . :: racaa arı. 
kencı anın a aın acentasına ii ··----------~ 
müracaat. Tel. İstanbul: 1515 si , . . R . flh,,,e 

,. nwa ı ıa: Mu ul mudur : et 


