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Çarşamba 
Yarın 2 sayıfa 

11 Htısevin Rahmi Bevin malca esi 

1 ıocı ay } 1930 Kanumant Hangisi daha güzel? 

Müdürümüze gösterilen samimi alaka ve tahassüse teşekkür ederiz 
B. M. M. reisliğinin alakası vaomurdan sonra kar mı? 

Vali fırka müfettişi, meb'uslar ve muhtelif zevat 
dÜn hastanede müdürümüzü ziyaret ettiler 

Müstantiklik dün Bedi Bey hakkında tevkif müzekkeresi kesti, mevkuf 
tevkifaneye naklolundu 

Gaıetemizin mildürtl ve gire
son meb 'usu Hakka Tarık Beyin 
batından geçen mfleuif hadiseyi 
don yaDDJfbk. Bu husustaki ilk 
tahkikab yapan mllddei umumi 
muavini tabkikatlDI bitirmİf, eY
rak tahkikabn derinlqtirilmeai 
için uaulen istintak dairesine 

ikinci milıtantik Hakkı Bey, 
dlhı zabıtadan adliyeye g6nde
rilen Bedi Beyi i.ticvap etmif, 
neticede vaziyeti tevkifi mucip 
görerek Bedi Bey h kkmda tev
kif miizekkereai kesılmif, kendi
sini tevkif an eye gBndermiftir. 

Miistantiklik, bugllnlerde p
bitlen dinliyecektir. Diter taraf-

•erilmİft:İr. 
________ .... ______ _ 

Yerli mallar pazarı 
'Dnn Sanayi ve maadln bankası meclisi idare 

reW tarafından merasimle açıldi 

tan Tarak Beyin yarumm vazi
yeti, kurtunun •Jl'İ tetkik 
edilecek, rapor ftrilecektfr. 

Bedi Bey diin aldtlrmek ka
tile lillh çekmedijiai, banya 
kurfUD atbğma ye Tank Beyin 
kolunu tutmuı tızerine lmrtun 
ıeJrini deiiştirdiğtDI, neticeden 
mllteeuir oldutmıu 16ylemittir. 

Tank Beyin ııbbati yolunda
dır. Geceyi iyi 1eçirmittir, yat
ma doktorlar 1.,... fazla ha
reketini zararlı ,erclBkleri için 
konutmamumı taftİJe etmitler
dir. 

Otlu lata.bul valili Mubittia '.'\ 
Bey, Fırka mtlfettifi Halda Şi
nuı Pqa, Polia mldtlrll Şerif 
Bey, Şelıreaıaneti maa\'İDİ Hl· 
mit Be,, SeJriiefain mOdiri 
umumisi SadullaJı Bey, matbuat 

memuru şelDlettİD Bey ve 
mebu'ı, Darillftlnua mtlderriıı, 

doktor, gazeteci ye diter mes-

l.w.. ... lok -·· ... •ter dodlart hutaneye 

DIJn akşam biz gaz;etentn ilk Myıf11sına J'llZr hazırlar
ken odanın camına doıu taneleri çarpıyordu. Zafen sa
bahtan beri luıva pek lutranlık ve kurşuni g6rllntı.,,or
'1u. Bıı hapanık havanın arluuıtıdan kar gelmesini 
ihtimal dahılinde g6renler var.Mamkafıh,bu qıeri ıa..... 
uıne bilir. 

Bir cinayet, bir ka~ 
tlderek Halda Tri Beyin ba-
bnm 10rmUflardu'. Bir marangoz çıratı yarım Jlra yilzünden 0tkuı 

e. arada r,,...,. ıuete1mm . bir kavgada aı k~~ae•q• öldürdü 
ıelırimilde W-.. muhabiri de Poliş Ahmet Beyin thtivar ka,,ın ~altdesl Ramide 
butaneye .eıerek -tbuat ce- evinde nasıl 6ldll 1 
miyeti reüıinia ..Jabatini IOnDtlf'" 
tar. Din bir cinayet v.e bir kaza ~edibi 10kajmda marangoz 

Dlla B. M. M. reli yeldJili de olmaf, bir erkek ve bir kadın mtantİDİD kilfuı Huk6yl0 Jak 
.. ,. ..... .,......... ,... mallar puan ........... 

Lemimk apaa ramlnden bir intiba ,a.teriyor. Puar h•ldmıdald 
Yilayet YUltMlle Halda Tank 6lmlftllr: ciDayet dlln alqam LeYi Ue dBrt bet aene eYYel 
Beyin aıhbatini IOl'danaattar· ... t bette oJmuftur. Huu ia- bqka bir marangozun dQkki-

tafallAtlı JUllDIZ (!) inci .. ydammfaclır. [AJtt.nfa t 1nd ..,.,.._..,., J minele bir muangoz, Galatada nıncla çalııırlarlr.en ahpap olmut· 

• 
yarından itibaren KupOnlarıınız11 Saklayınızl 
... ______ ...... _11111111ı1111~1111lflllllllll1H111~- ...................... 

Bu gün derceffllimlz resimle tttlzel 
gözler milsabakaıının birinci derecesi 
DiJıayet buluyor. 
Şimdiye kador bu ıayıfada Qördüffl
niiz resimler size belki tanıdı§ınıa ı ine
me artistlerinin Qözlerlni tanıtmak 
nıaksadlle konulmuıfur. Bu Qün rırtık 
bunları netretm~~~oyet veriy(Jrtl& 
y rııı müsabakanın ikinci devresi veya

h t,a asıl müsabakamız ba•~ı~or~ Okuyucu-
u · anndaıı itibaren bırıncı sayı lamı-

ları~:.inde bir müsabaka kuponu bula
zınkl dır Bunu aaldaınak ve birikti rmek 
ca ar • icap eder. 

.._..... . .,,...... 
Y4 d n itibaren burada artistlerin yaln~ göz.. 

l ~n~ ~ eceksiniz. Bunlardaki hususiyete dikkat 
erz.nz. gorb nlarınhangiartiste aitolduOunu yazıp 
ettınzzse u . · · b k · . . d b ·ursinız, o zaman musa a amzza gzrer 
~on ekf,dime' 1 edece(Jimiz hediyelerden müstefit 
e ta olursunuz. 

lllWllll~ıııuıı1111ı11111ıııııııı111ıt1111HllllWllllı11"ulllllll-..-. 
llDnlh1111111ıılı•·'lllı111111ııl 

Bu kuponları 
toplayıp bl -
rlktlrerek gü. 
zel gözleri ta
nımadan da 
göndereni eri
kinci tertip ir 
kur'aya girer 
ve muhtelif 
hediyeler ala-

bilirler • 

... 
Kazand, ac,, k 
mu~bakanm tatsıJatını 

(2) ınci sayıfada 
okuyunuz! 
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Hakkı Tarık B • 
COat tarafı 1 inci sayıfamızdadır] 

Dnn Ankara, lzmir, GiresoD 
pbl hadisenin aksettiği muhtelif 
phirlerimizden Hakkı Tank 
Beye g&nderflen telgraflarla da 
guetemizin mildDrllntın g6nlflnl 
alauıtır. 

;:.~·:: ı;~~:. ::,:::~~~: Akvam cembyeti meclisi tOmilyonlira 
ait bir ren~"Vİ Jak l..e•iye 150 Altr.ııı sekizinci içt tma devresi açıldı 
kurup rehin bırakmıştır. Cenevre, 13 ( A.A) - Akvam cemiyeti medİIİDin 68 had 

Dnn HaPft bir lira tedarik içtima deweai M. Z.leıkinin riyaıetinde açılmqbr. M. Zaleaki, M. 
etmit. Jat u -. .ye gitmit- Ştrezemanm vefabm meclile rer men bildirdiği IU'ada milletlerin 

- Al flu d J;k şu , ır ayı da anlllflll&m Ye birlikte çalıtmam ıdyaaetinin en hararetli mlldafii 
benim rendemi geri ver. bulUDmDf olan mllteYeffadan takdirklr bir lilaııla balıHtmiftir. 

Demiftir. jak Leva buna : M. Fon Sohubert verdiği ce•apta M. Zaleakiye tqekkt1i- etmlt ve 
- Ben 1a11a bir buçuk lira M. Ştrezeman hakkında aarfedilen bu takdirklr s6zleri Almanyanm 

Yerdim. Getir bir buçuk lirayı, tnkranla karplıyacağmı temin etmiftir. 
&yle vereyim rendeyi... Meclia, beynelmilel mukaveleleri imza huauamıda geçiken bazı 

dmetlerin bu mulraveleleri derhal tasdik etmelerini temİD eyliye
cek çarelerı aramak Gzere bir komite tqkil edilmesi hakkında 
M. Hendenon tarafmdan dermeyan edilen teklifi tuvip etmiftir. 

Vapurdan teleton Biı tayvare kaza81 
Pariı, 14 ( A. A) - Olimpik Hamburg, 13 ( A.A. )- Bir 

Hük umetyenisenede ta~arrut 
edeceği bu parctyı istihsalat 
proğramının tatbikine tahs s 

edect-k 
Ankan, ıs {Yakıt) - latih

aal program1nın tatbikine yeni 
HDe bUtçainden yapılacak ta
aarnıfla 10- milyon liranın tabai
ıi mukarrerdir. Bu para yeniden 
kurulacak fabrikalara, çiftçiliğe 
ait iflere, çiftçilere yardıma 1atf
olunac ktır. 

Maarifimiz 

Hakkı Tank Bey bltt&n dost
lannm pterdilderl ytlkaek •• 
necip tahuslis ve iltifattan do
layı aamiml tqekkürlerini bildir
mektedir. 

Hakla Tank Bey Alrpm, 
ikdam, Ctımburiyet, Milliyet, 
Yann, Fransızca Le' Milliyet, 
La RepOblilik, Le'Alqam, llWI· 
bul, Almanca Türkij_e post, 
Rumca Anekaartitos, Ermenice 
Norlar, Hıtarar gazetelerinin Yaporile Amerikadan Franaaya tayyarenin dilmeni fiddetli au

d6nmekte olan bir yolcu dOn rette esen rllzglnn teairile lu
akfAm Maten tahrir beyetile nlmlf, tayyare yere düımllftGr. Maarıf seferberhğı devam 
umn m&ddet telefonla muha- Pilot ö miittOr· edıyor Bırçok ver erde yatı 
bere etmiftir. Yolcunun .azleri Romanya h"~vekılıne 

hadile dolayıaile izhar ettltl 
doatluk hiuiyatma da g6-
nnlden teıekkllr etmektedir. 

gayet iyi ve açık olarak ititil- suı ' ast ~·ekteı:ılerı açılıvor 
mittir. ldarebanede bulunan BrGkseJ, 13 (AA.)- M. Man- Ankara, lS (Vakıt) - Viliyet- erkeğe mukabil 4919 kadm 

- = 

alellde hir telefon cihazı Yuı- al h' d b' • ka~ terti terden Maarife relen malimat- mildavim vardır. Defi Afyonde, 
. yu ey ın e ır auı ., - b T d ı ak al taaıle yapılan bu muha•ere SSOO b tı d -ı. ld • d-ı- ta millet mektepleri midaYim- iri oaya a o m tlzere tı CeYa~mı ftnlllftir . Huan 

bir Ura mukabilinde rendeyi 
almakta W'&r etmİf,. bu ylıden 
aralarmda kavra çakmıfbr. Ara
ya dtıkkln aahibi Kostantin gir
mif, kaYfacılan a)'ll'llllfbr. Ha-

'-il d . a mey ana ~an ıgma ...-a ometre en fazla brr mesafe- fayİ olan haber kat'i mrette leri 786, 786 olarak tesbit edJ- yatı dershanesi açılmıflır. Ça-
den icra edilmittir. tekzip edilmektedir. mektedir. Bunun llçte biri ka- nakkale Antal~a, lmıit Babke-

Komu··nıstfer ( dındır. Nüfusuna uzana en çok kuir, Denizli, Zonguldak, Bolu, 
ngilteremn bır aylık 

Bo.e.noaayrea, 13 (A.A.)-. Ko- ı'thala•t ve ı'hracatı niabette okutmakta olan viliyet- Tekirdatı viliyetleri de yatı der-
"-: tıercl "--kk b ler aıraaile Kan, Bolu, Kocaeli 1aDeleri b6tçelerini yollam··•---

muwa en mun:: ep ır grup Londra 13 ( A A ) - fn-ıı_ la .,...-
Mekaika aefarethaneainin p~ce- terenin blnnci kbun avına ·~t tanbul, Muğla, Zonguldak Ea- dır. maarifçe tasYip olunmuftar. 
relerini taflamlfbr. Nnmayiıçıler- ithallb 106 milyon SOO b" ldtebir, Kırklarelidir. Maarif dahiliyede munakaleleri yapıl-
den 11 i tevkif edilmiftir. ibracab S8 milyon 

429 
bı"n 1 =~ Vekili, bu viliyetler yaJiJerine maktadır. Amasyada mudaYimler ' 

ın.. birer tqekk&rname yollamqtır. gibıden ,nne artmaktadır. Ye-
Levinin bu;azuu bırakmlf, yere liz lirasını bulmUfbır • 1928 ae- l.tubulda 19277 erkeğe kUfı kAlet buraya da teıekklrde bu-
Mrilmiştir. Haunm kanlar içinde neaine nazaran itballtta S mil- 22109 kadm, Eakifehirde 4238- lunmufbır. 

yere dOttDğlnll wören jak LeYi yon 123 bin lirahk bir tezayttt, ır------------------------
hemen kaçmıfbr. Vak'a yerine ihracatta bir milyon 964 bin GCZEL GÖZLER .MCSABAKASI 
polialer yetiımif, Huan Senjorj liralık bir tenalaaa prtllmektedir. 
hastanesine kaldınlmipada çok • fordun teberrüQ VE PIYANKU 

lkincl devreai, yani asıl müsabaka 
geıecek pertembeye &atlıyor 

geçmeden &lmBttGr. Nev• York, (A.A)- M. Font 
Zabıta tabibi Muhip bey ce- ile refikau ~· klln Ye 

ıedi muayene etmif, morga dağlık hayalide aakin çocuklara 
nakline lüzum göstermittir. Tah- mahsua mqbar Beri- Slnal 
kikata n6betçi mtiddei umumi mektebinde 4 bİDa IDfA ediJmem 
lamail Hakkı bey yaz'ıyet et- için bir milyon dolar hibe 

ND dftkklndan çıkbktan sonra 
Jak LeYinin yolunu beklemif, 
~ saat sonra dlil&andan 
Pkall Jak Levi ile tekrar ka•
pya tutUflDUftur karanlıkta iki 
adam birbirlerinin lzerine atıl-

mittir. Katil aranmaja bqla- etmiştir. 
ı--~~~-=-==--~------mlfbr. llllflır. Ahmet Bey claba enel 

llUflar, Huan Jak Leviyi albna 
almıf, boğazını aıkmağa batla
mııbr. 

Nefesi lceailmekte olan Jak 
Levi dnkklndan çakarken yanma 
aldığa biçaiuu çıkarabilmif, 
Huamn aırtına ve g6ğalhıe aap
l&mlflır. Yaralanan Hasan, Jak 

EvYelki akpm Ramide Cuma tabancaa1D1 haYlmnm altma ka
mahallesınde Çınar ıokapda S YlflDdan utığl için Fatma Ha
namarah evde oturan polit mOdll- mm g6rmediti tabancanın Gıe
riyeti d6rdftncü tube memurlann- rinden haYluyu ahrken tabanca 
dan Ahmet Beyin kayın valdesi yere · dOıerek patluut, çakan 
Fatma Hanım akpm namUIDI ,kurfUD kadmcaj'IZıD 7anajından 
kılmak izere abtest alllllf, oda- girerek beyninden çılanqtır. F at
ya girmif, ytlzlinli Ye ellerini ma Hanım biraz aoara almllftGr. 
kurulamak izere duvarda bir Tahkikata adliye ve Jandarma 
çivide uıh bulunan havluyu al- yaz'ıyet etmittir· 

V AKIT ın tefrlkasıı 62 
Yazan: Hüseyin Rahmi 

- Peki Kadir Efendinha ko- bir feY •ardır ki o da IWllaaum
cahk namu9UDu ipe deliğintı dur. Namua bir vediabıllabbr. 
ıeçecek kadar ufalttık, netice Onu befıkten mezara kadar ba-
ae olacak? Jelden Yikaye ile mnkelle& •• ,, 

- Netice: Koca hakla ankM Ali Safder mnhma bir pçek 
olarak ze•ceainin lfıknıclan para koklar pbi banamm banya kal-
lat yecek... dırarak : 

- Bu mBzevirlik tezi çok - Allah Allah ne bot Wlar •• 
zor .. bakalım naaal imtihan Yere- - Kadir Efencll sibi aftllak 
cep?. bir herif ucak ba kadar yaza-

- Sen yalmz ma1a111 ıazet9 bilir .. 
karilerini aldatmak maharetine Dikteye de•am: 
malik bir muhaninln.. al lrsle- "Elminnetullah fimdlJe bclar 
mi eline. Otu: kal'flma. Bea aamuaum bozulm&mlfbr. 8-den 
ı5ylcyeytm aen yaı: ··· .. nra da Aftibarlle taarnudan 

Avnllucllh ellerini ağuftura- maaan kalacajmdan lmiclim ber 
rak f6yle iatiktaba bqlar: kemaldir." 

• Velbimet - Hiç bir budala bundan 
Y olanuza h~:- ,eyi, batta ca- daha bunakça pyler .aıliyeaez: 

nımı fedaya hazmm.. Kurban - Yaz canun: 
edemiyecejim yalnız mukaddes « V eliDimet diyoı!arki • be-

nim zevcemi teviyormupunuz. 
Sahi mi ? Siz taadik •e itiraf 
etaeaiz de bendeniz iftiradır diye 
bajvmakta kendimi alamıyaca
jma.. Çtbakl namasblr bu Efen
di-. Sa boram detil, bomla 
tamiri gayri kabildir: 

Maazallah b&yle bir felaketin 
tahakkuku amada ben çıldannm. 
Elime ıeçecek ilk katil eletile 
itllfuuza kOfArDL. Emin olmam 
ekbm• kaybetmeden Efendimize 
kıyamam. •• 

• ICaaan ft abJtk Ufte ba 
heJda bahfetmJltir. Fakat llzi 
lldtlrlp te Fudayı •i bırak
mak olUDU. Namustur bu •• 

- iyi aptalca Oal6p ve fikir.. 
ler kullamyol'IWL Fakat b&yle 
ıidene bu herifin namusuna 
beai llvdtlıtecebin. 

- Ben l8Da D&mUIU ipe 
delljindu ıeçfrecelim deme
dim mi? 

- Babam ... IWlluaa ipe 
dellfiDden dejll Y enicami ke
merinden otomobille geçiriyorum. 

- Zevzeklenme yaz: 
•iki cua birden kı,...U mec-

Gazetemizin tertip ettiii gllzcl gözler mllsabakua bu ayna 
(16) acı perıembe ,ona bqbyac:akbr. Bug&nden itibaren ıimdiye 
kadar raimlerini bubimm lbıema artiatleriDiıı yalmz ılzleri Def• 

rohmac:akbr •e bu rkleria ba•le• reaimlere bakalarak ldmlree 
ait olcluja ber (V AKIT) briiDe IOl'Ulacaldır. Ba mallere dopa 
ceygp YereDler aramda kur'a çekilerek kıymetli hediyeler clap-
bı.cakbr. 

Bundan bqka mOaabakamız ayni zamanda bir piyanko olacak
br. Yani (16) perwembeden itibaren pzetemizin her ao.lıaama 
bir de kupon konulacaktır. Bu kuponlan muntazaman tophyanlar 
arumda ayrıca bir kur'a çekilecek, birçok kıymetli qya hediye 
edilecektir. Kur'a Ue takdim edilecek hediyelerin bqbcaaı fUDlar
dan mürekkep olacaktır: Yazı makineai, gramofon, fotograf maki
neai, IİDema bileti karnesi, krem Muaon, muhtelif kokular, koloa
yaar, kırem Ye nefti tuYalet sabunlan ••• 

buriyeti ıimdiden ıuurumu ael
bediyor. Zayi edilen namua hiç 
bir YUıtayla yerine getirilmez. •• 
Fakat velinimet zevcemin diy~ 
tini sizden isterim. Bu g6ntll 
fldyel necatı Faıdanm ıtDell•ll 
Dİfbetinde mDhim miktarda ola
c&kbr. • 

"Kanma elimden almak bana 
mukabilinde hiç bir teY yerme
mek vicdanmzhğun alicenaphjı
mzla telif edemem ••• ,. 

.. Siyle bir taleple humrunu-
1& çıkmak ceaaretini pteremi· 
yecetha. Binaenaleyh paralan 
tuelllm içia nezcll ilinize bir 
veldl g8aderecetün-. çlbakl ar-

bk terki yartıcliyardan bqb 
çarem kalmadı. 

Bu meblajla d&nUlmeı ebef#t 
bir aeyabate çakacapm.. lnaye
tinlzin miktan bu kulunuzu clt
yan gurbette sefalete dtltllrml-
1ecek kadar ytlbek olmahdır •• 

«Bu itilafkArane iı'af ltlyrlll
muaa vuku bulacak dehptli 
ahYalclen mea'uliyet kabul etmem 
zira irademe malik değilim •• • 
AvnuueWı - Bu mektubu 

Cabir . Be1 okur okamu ae oJa. 

olacaktır biliyor muaun? 
Ali Safder - Mal6m.. 
- Ne? 
- Kadir Efendiyi çal yaka 

ettirip Tımarhaneye f6ndermek. 
- Birdenbire ona da ceaaret

te edemez.. Çnnktl kanıma 
ayartarak çddırtmıı olduğu ko
cayı Daritifaya g6ndermeai çok 
kılflkah mucip olur. Cabir içill 
bu meaele de en ehven tarik 
eline maktan kifi para vererek 
Kadiri bqka memleketlere def
fetmekttr. 

- Cinnetine htıkmohman bir 
adaman a&ztlne inanılır mı? Kadit 
fideceji• diye paralan ahrda 
sitmeyi verir •• 

- Bu a6z6n de Yarittir. il~ 
iti ben idare edeceğim .. 

- Nami? 
- Kadir tarahndan bilvekllt 

cablrle g6riişmeğe ben gideer 
jim.. Herifi kandmnm. 

- Tehlikeli bir İf .• 
- Oğlum dolandıncıhk ~ 

tehlikeli cambazlıklara benıer 
hünerinde muvaffak o 
ve yahut ki perendeyi ata 

(&· .. - ·., ... 
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...Uyat .... Nadir & ~ 

....... blrbç ~ izlinllatJ 
mltealdp Ankaraya hareket .... 
cek Ye refiki ile birlikte tandm 
leri edecek npor ftkllete _..... 
leceldlr. 

Halter ..... .... laeJef 
t•ik••-"• ... w aetieel• ... .......... 

t'41loN JIOlliın 
Vıllyetiml., rmpteclilen s1ze1 

Yalo•anm bir kmm yollanma 
modern tanda İDfMI için Vlll
yet ıaer mlhendialili tetkikata ft 
bııırhp bıılamıştır. 

yal..- ....... kadar .... 
~ 1ollan Ha ... m, 

Vtyaııafitar han a11 k_ t~~erlnı dı mükemmel btr şek~ 
Wetauşlerdır 

Viy-da ~ pendifer ,_ 
...... Taa clola~ d ... 
............ çok ........ 
hamal tefkillb Jlllllbmlbr. 

Bu tetkdlt hlkQQaetla .... 
retl albadii6. Ham••• ~ 
... ltir ...... .. llitllle 
ıiade ....... bir ,.,.'* t'afa'o 
Ju T&flcblden ef)'UID Jaer ~ 
Çall için b1r lcret •imaja bak-
lan YUCl'ar. Fakat bu Ocret lait't 
w maaneaclir. Eter tafayac:ô'
Jen ..,. bir parça İle llcNtl 38 
aantim, bar lt&ç ,.rça ile beW 
parça ıçüa 20 ter aantimclir. 

ı..am.a PayftJI çevlrlllla 



w~ocw 
Karkun~ ~ir ıuaııı 

Sanki m«ltbte bir rilya içinden 

pkat ...... lerek. YenİD ki 
mu.Hı .. Bedi beyin ıaldıİJ kur
fUD !..eadlııadea çok illl&lli bir 
lrabtltt ette ••ft; kardetimi yara· 
l11malda beraber en u bir zarar 

Borsada: 

lsterlin 
lngiliz liruı dtln bonada 

1027,S kurufta açılmıt Ye 1027 
kunıtta kapaDmlfbr. 

Borsa komts,,.. ıı} 
Bona komiaerlltlae, •ekil Ha

an Berin a1aleten tayin edile
ceji 16,lendlkten maada nam
zet ol•nk laet Melih, eski 
bona komfaerlerinden ŞGkrO, Ye 
Abdtllkadir Beylerin ilimleri de 

GELiSi , 
GOZEL 
Meı'um gün 

Bizim matbaa, enelki gibi 
kanb bir faciaya saha ol· 

zikrolunmaktadır. YereceL: bir aeylr takip etmif. _ __ _ _ 

da. Fazla çalııtaiı için daima 
alnında te g6rmeğe alıfbğımız 
Hakkı Tanla kanlar içinde rar
mek bize pek acı •e met'um 
griSndG. Babl pylere inanma
makla beraber ogthı g6ıtım0z 
duyarda uılı duran takvime 
ilitti: Ayın ( 13 ) O idil Tarruz 
vakaaı da aaat ( 13 ) aıralarm
daydd 

Ancak bu ıuretıe ·Vakıt• ailesi Londra konf eranıı 
ta;nir ve telifi kabul etmiyen 
bir felaketten .... kalabil- ltalyan ajansı ne diyo• } iki m~ktup. 

· fti Roma, 13 ( A.A ) - latefani 
au Bi~... kendi alal •e maatıtı- Ajuaaa fqiat farkaaa reami balteni on-:up•e ald~=lk~t .:iz 

ı Londra koaf• .. aUI ile m"'~gul 
.ma bu ..._ ~·ed-.... .ı:.ıı.:-ı. - -. biriıi Bev.J.iund•n -liyorcla. 

•- --.- olmakta Ye ltalyamn mevcut ı "5• '" •-
'akta pclur: mlitkOllb bilmekle beraber bir lzmirden relen ve harp Jilla· 
1 (15) ·- .... _._ --•u.:-:.. nnm mltareke diktatörüne taal-- .... •~•- itilafa waulO aamimiyetle arzu 
talim Ye terbiye.t eline •erllmif ettiğini kaydetmektedir. 16k eden mektup JU: 
olan bir adamın ıene 15 1ene Bu müfkGJittan birincisi Va- Topal l.smail Hakkı PAf& hak-
L d _.ı b • ...a.... cbinıtoa prolokolu ile temin kandaki yazılaranızı fGkranla Ye 
aen iaine caauan ir .--t ve h•-etle okudu-

olunan bahri mliAYat esuıdır. ...-uı -
muhabbet ~ birçok Tebliide ltalya Ye FranuDJn Pqa ve liempalan11111 memle-
bariz lmaarlanna rapen rabaa cojrafi Yaziyetleri mukaye.e edi- keti atırOkledıii girdap ialhlde 
iyi bir iDIAD oldujuna htıkmede- lerek ltalya için mllaa•at eauıa- Jlreiim hopluyor, kalbim mh
rek her yerde mlldafaallDI yap- dan yazıeçmenin pyri kabil yor ye g6z6m yaıa11yor, fakat 
~ her fmatta elinden gelen oldutu beyan edilmektedir. Teb- 1e1.m çıknıayordu. Halbuki bu-
lai, bir yarc:lum eairıememif liğ ıu suretle hitam buluyor: ıtın hGr -.~ mukaddes cllmbu-\ 
olan Tank ıibi bir arkadqım • Eier Loadra koaferamı, riyetimiz sayesinde yOılerine 
tacir çekirdeji doldurmıyan bir Fnnaa - ltalya bahri m&ıaYat hayknabilecek v~ ( P)a) bu 

kayuaaa •--rparak •tar1a ltalya l k tt · d" b. l»ehaae ile lld&rmeğe kastetmesi.. ._ mem e e e ne gezıyor ıye ı· 
buma alk6aetlı ıe-6.4ecektir.• lece~m P•-n n v tanım••• -Bu badiae bilim IPa bir mum- ~,- •• • -r-

1 
• -

M 1 _-1.: aYdeti de bir felikettir. Pqa 
madır. Fakat bu mumma aJDI acar ar JD isteaiği " arkadqlan memleketin ha-

• zamanda korkunç bir baldlrat... Pefte, 13 (A. A.) - Macar ..,. ..fu aadine allflma deli~ 
Bv ıui kuti teYlit eden esbap ve ajamı Macar murahhas heyeti cllr. o.ler ntan Mmamada du
ıe•aikln tahlili •e mes'uliyet dere- mabafilladen ıu ha!Jeti ahalfbr: - _.__.. iaterler. 

• MGzalcerata ltalya murabba- .--
ceaiuin tayini cOraburiyet adll1ai- llDtn ıulb muahedeainin 2SOiDd Binaeaaleyla P• bakkmda 
ne eit elmalda beuber hadisede maddesine clalr elan teklifi eau toplu iğneıüzi biraz derince Ye 
umumi bayatamw aJlkacia.r eden tefkil ·~ek~ir~ ... be7eti inlafmzca k v~ bi
bazı manalı noktalar yok delft- 1* ili tftfinna m1iteber ol~up zlm ~ anadı, onun da 
dir. ea&9'nı mftdafaa ederek hakem bug&n plbi cerihadar olmalı ve 

Öyle g6rl1yorm ki tabanca mahkPmeıinla faaliyete ıeç111e- bu memleketten çekilip ıftme-

tqımak itiyadı memlekette git- 1 .. 
11•0.' .İl.te•m-ek•t•ed•i·r·-----.. ı lidir. H&rmetlerim efendim. 

tikçe teveatl eden bir moda ha- S. F. 
Hne geliyor. y.,. .. ene1kl : Jf. 

Binaenaleyh ejer aranacak VAKiT Beyofluadan gelen Ye glzel-

oluna bagGn pek çok tehlikeli 15 K""""*1nl UBJ ilk lmaHçede dair ola mek
hlp ta fll: 

tabiatlı adamlann arka ceplerin-
de blar tabanca bulunabilir. Macarlstttndia flddetli Yaalarmm '- nman takip 

ıtta m'lfnasebetfle kart ederim. G- ki baloda 
hatta ıeçen yaz mevaimf i•lnde ~ ıece 

T sdrı1leri dhar edlip ,,... nu11WU1z gllHller numarablar-
~ ıazeteleri uma uzadıya ifzaJ .den mu relere dah.al etmelııe claa daha ~ktu diyonunm. O 
Aliye- H. lıadbul de 16aterdi ki lınlılr.r. halcla ..Wm ki imim gkellik 
fı.u ltirat erkeklerden b.p. kaclm Agram ,elırtnde iki laırt lmaliçemi intihap edilen Mtlbec-
aubitlerbae de lirayet etmiftir. ff1hı'ln Mlcafırua 'luıdar cel Hamına rey •erenlerden 

Bu itibar ile bu tehlikeli itiya- 'tlllr•t ettıflnden karakol- deiiWniz, çDDktl ba Hamm ıl-

Tamirat komısyonu 
Tehir edilen bazı meseleleri 

tetktk etmiştir. 
Ubey , 13 ( A.A. ) - Alman 

tamirab komİlyonu müzakereai 
tehir edilmif olan meseleleri tet
kık etmitür. Bunlann arasmda 
demiryollar vergiıile aylık tak
aitlerin, Almanyaya bahf edilecek 
tecili düyun tarihlerinin teabiti, 
Alman bıJrçlaranm menkul haline 
ifratı maddeleri Yardar. 

Komiayoa , bu 10D mueleye 
mtlteallik metni kebul etmiftir. 

M. Scbaacht, Laheye ıelmiş
tir. Glnln en mühim meaeleai 
beynelmilel tediyat bankaaınm 
faaliyetine ait teıkilita Reicba
bank'ın ipfrik etme1ine M. 
Schacht'm mu1afakat edip etmi
yecep anlamaktan ibarettir. 

Franaa, ltalya, lngiitere •e 
Macar murahhaalan tark tami· 
ratı hakkında mGfterek bir 
urmaye ricada getirilme1i elUI 
&zerinde mutabık kalDUflardll'. 

Bır tekzip 
iaran, 14 (A. A.) - Ama· 

...t1uk aja1111 Anaavuthık - Yu
nan hududundaki ıekavet hadi
lelİDİ tekzip etmektedir. 

- -·~ --
gele ek seyyahlar 

Bu 1enıea ıebrimize bir çok 
ae11ab vapurları ıelecektir. Sey• 
yahin acenteleri timdi den 

aeyyahlarin latanbul nhbm-
lanna çıkanl malarma muk-
tazi npurlar için Seyriaefe
in idarui ve .Şirketihayriye ile 
mukaveleler aktetmeie bqla-
1D1flardar. 

fJ_,AN 
Ömer Muharrem (ticarethanesi 

l.tabul ıubeıi 31 • 12 - 929 tari- · 
hindea itibaren Mustafa Ntızbet 
ef. ile kat'ı allka etmiıür. Mu
~ ticaretlaanemi.&a lai bir 
dna mthıasebab kalmadıjı 
ölunur. 

13 - ı .. 1930 
OMER MUJIARREM 

lstanbul şubesi 
Faik 

•VAKiT ,.INTAKVlMl 

Çarşamba 

DIJ 
Klnunaani 

1930 ŞABAN 
1.348 

&rol /tandtll 

Günqtn dOfula: 1,24 
Gan.,m ,,,,,,,. : 11 IU 
A,,.,. tlolufa : 16.36 

Apn """" : 9 ,20 

BuJgar cemaati içinde 
rilmit bir adam, IOll 

lerde bir makale yazc:IL Tı 
Bulgarlanmn saadetlerini 
eder giSrtlnen bu yazı, h 
ıqırmıt aeneri bir kurp 
ıakar neticeler verecek maa..,,.,.. 
tedir. 

Çat.Ica ufuldarmdan ihti"rd• 
hudut çizmeğe çallfaD k 
bir komiteci zibniyeb her 
nnda ayn ayrı aantan bu 
le lattlnde ne kadar çok ye 

zun duruluna okaclar y-..uı· umı 
Dtlmeke muharebesinden 

tekmil Makedonyayı kana 
yan cani Ye yırbcı ruhu, 
zaman kendi hudutlanmız k 
nnda, kendi tılkelerimiz i · 
hortlanan knd tetkillta biç 
banca deiiliz. 

Onun bllandığı aiWılan, 
ğunuz tabiye.ini taktiğini 

ince dDfGm noktalarma m• 
ya kadar tanır Ye biliriL 8a 
ilmin kitabı, Balkan eteklerin" • 
ta Prespe gölüne kadar 
blytlk toprak parçumm 
ubifelerine kanla yazıl 
Btze gidi Bulgar aiya1etini. 
kanJı aahifeler 6ğretmif, m 
tq1an birer kasatura kmm 
ibareL olan ıehit mezarları 
•latmlŞbr. 

Makidonyanm ha•aıım 
Hyenler, o kıt'a çlirüdtlkten 
ra da çirekl~nip aalmeclen 
kilmediler. Balkan mubare 
de iki railttafik silib arkad 
biti birine dütl1ren onlardı. 
o koıqitacılardı ki BulıariS 
yuzbine yakın •atandq m 
6nl1nde eli bot bırakmlf, za 
4ea .._ ~i çakmaama 
çekmişti. 

Büyük muharrebecle de i 
ka girmeye onlar htlkUmeti 
bur etmitler, ve ne aça bir t 
iatihzaaıdır ki ayni haydut 
kilita, ceneral Saray ord 
&aünde çarplf&D Bulpr ceıı~ 
DİD ç6zllmeaiai hazarla11111 ... 

Bu çözGlfiteten Bulgar n 
uiradığı feliketi izaha ne 1 
•ar? O hadise henilz tarih 
cak kadar bile eakimedi. 
donya meselesi ortadan k 
tan IODra, Makidonya k 

dleri llyuet aaluıesiain perd 
olmaktan vug~er. 
bunlar bDtan varl~armı ih 
larma kurban etmİf bir 

aenerilerdir •e eaalan •-• ÜD dıha liya-'e te•euü etmeli- /ar tar atından ateı olııru1- ael ol .. lda h.raber lm..naz 
ralc defedllmi-Nr. 

iM karp dddl tedbirler almak ~a.ı delildir, boynu pek kiMdır, ytl- -----------•ı buylarınm çakm ... aa imkln 
Namaz •aldtlert tur. Fakat ne yazak ki T41111f1'4ll'da lıartllw bir 

nmam ıelmlftir. luıdını paralamqtır.Aluılt d fazlaca ıeaif, elluıml «ldlllk• 
Soma billaaua mtbıeYVer taba- lcartllJr aleJ'lline MJrllUI Ye cutetik» Çİqileri olmayan 

5eMll Ott. bd.lı Akt- v- ı_.. tarihlerinin kanla, kundak, 
.a.n ıus ıuo ıuı 11.11 uı 

bu ıflzeli Anupaya g6ndermekle 
ka aruınclaki iflizler melelem bir IMU.rve ıop talep dtlnyaya fU fikri •erebiliriz: 
bmm için a111 bir iftipl meır- •tmlftlr • S..,,. flMnn TGrldet ,Ozelden anlamıyor, 

Bug(lnldi hava 
Ha ................. ...,.. ..... . 

m olmaJHhı. Çtlaldl haln"katen men'i# ttlfenlde't ile kllAp yabat Tllrldyede•ce, glzel bir ___________ .. 
ı • ..a-tld nt elJ"t la M---"- ı .L •--- _. her Hanımı intihap etseydiler • ..--- en m eT ı 11 nb Ye ~nae 'MaO...,..,. Nry- kadın ""'k. Eğer mutlaka A-·-

L-~•- A-• ı- ...... o daha zarif bir kız idi. 
marazi baleti ruhiye bir adamı .... n .. nn ~o Y .. nuuı.. paya bir ,ezel ıiadermekliğl- &r lcarlimz 
hi~ bir 1ebeple ( 15) ....ıik aellep olılp 1mrtı. lutyll mis llzna ise hiç olmaua Mtl- M. 
bir domma lldlrmep aeYlıecle- .,,.._. ekletme/de 6nif. beccel Mammm laem9irai M&z-

cek derec:ecle korkunç bir mab
l6k haline ptfrebiliyona 
1>a takım iuanlar ylzthıden 
memlekete daha ne vahim fell
ketle-r ıelebileceji kolayca 
tahmin olunabilir. 

Atl~lımf't ..4.nnı 

Harnallık ücretleri 
Ocl9riı ............. ._ 

Etya bOyllr ._ lclçOk olma 
lcret d...._eı. a.- iciadir 
ki Viyana istu7onlanada ne 

zeTld ihW eden bir mannı a, 
ae kulaldan tahrif eden g6r1Jt8 
Ye kayta nrdır. Yolca efY81'111 
hamala tellim eder Ye kendisi 
tam bir huzur içinde npnana 
girer. E,yayı getirmek gibi yer-
leftlrmek te hamahn vazifeaidir. 
Mlfteri Yerecejini, hamal da ala
catım kat'ı mrelte bildiji için 
hiç bir rDrDltl ve niza olmaz. 

Yukarda ituet edilen tlcrete 
plhace çOk cllz'idir .. 20 ..... 
tı. qaj1 111kan bug&n Viyana 
llayatmcla bizim 20,30 paraya 
maadll bir la,aawttlr, -1 ...,._ 
rete p7aa delil mi? 

Büyük Tayyare piyankosu 
Sekizinci tertip ı inci keşide 

11 Şubat 1930 
Keşrdeler; ViIAyet, Şehremaneti , Defterdarlık, iŞ, 

~iraaı ve Osmanlı bankaları ınurakipleri ve halk 
huzurunda yapılır. 

BÜYÜK iKRAMiYE 30,000 LIRAOIR 
Her keşidede çıkan numaralar 

konmaz. 

ve yangın dolu feliket 
rini herkeıten iyi bilmesi 
gelen Bulgar milleti, bu 1mn 
lardan kurtulmak r6ft0ntl 
mediler. 

T erakyada yeni bir 
ha•aaı yaratmaya uğrqan 
kesafeti değil, Bulgar 
bile olmıyan yerlerde 
rayalan giren bu IOD 

sahibi, bize Makidonya k 
cılannm kara bayrağım 
bir kundakçı heyetinde 
yllr. Ama turasım unu 
ki Makidonya, Omaanh 
torluğu denilen iri yan 
Din dagılan eczaaiyle 
btıyGmOftü. Buglln 
bir imanla dipdiri 
Tlirkiye topraklan, ba 
haydutlar için b&ytlk bir 
dır. Şahlanmak İltİJe 
kafalara111 ezecek demir 
unutmamalıdırlar. 
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MERAKLIŞEYLER11111 .................. ı ( Ç ocuk sütunları \ ..___:, ______ _J 

Nevyorkta bir Mason locasının 
diktiği abide 

Bu abide kutuplara kadar giderek fedayı hayat 
eden Masonlar için dikildi 

50,000 franklık mücev
her, 80,000 franklık 

banknot 

Pariate ahiren garip bir hır • 
mlık yak'uı olmUfbır. 82 ya -

ıında olup Mari Luiz tesmiye 
olunduğunu s6yllyen bir dilenci 

kadın polia komiserine müracaat 

ederek odasından 80,000 frank-

Lk banka kaimesi ile 50,000 
frldık da mftcevheri çalındığım 

haber nrmif tir. 

Komiaer enell buna inan -

mamıt n tahkikat için bir mil -

fottiş g6ndermiş. Müfettif, Ma -

rlnin dlleneilikle geçindiğini Ye 

batta eemiyeti hayriyelerden 

maayenet g&dllğtıntl, bununla 

beraber birçok para ft mtıcev

heri olduğunun herkesçe malftm 

buhmdutunu haber almı9. Zengin 

dilencinin bitiılğindeki odada 

oturan iki ıahıstan şüphe edile
rek bunlar tevkif edilmiıler Ye 

parayı çaldıklannı ikrar ed~rek 
iade eylemiılerdir. Para ihtıyar 
kadına iade olunmUf, hırsızlar 
da bapae ıevkedilmiftir. 

[ Memtok•t hnberterl J 
Bartın da 

1ki serseri 

Salhen idam olundular 

G 
·Bartına civar bir eçen ıene 

kır d S . 'nde bir zavallıyı uy e ab ısnıı 
b. kilde öldU-

çok vahtiyane ır şe . 
ren Mustafa oğlu Halil ile F e:zı 
oğlu Kara Hazını &artın .agır 

1 · netice -
Cczasınd& mahkeme erı . 
. d k" edilınışler 
•ın e idama lll'lha unı . 
•e hiil.üm ahiren infaz edilm~~
t' n ı·· bile ıle 
ır · c. ·ı f erirler maktu u 

d ~ da ev -
aga götürmüşler ye (J rıt k 

v ı~ a • e a zincirle vurarak sonra 
faıını halta i1e parçahyarak öl .. 

Bir ilahe bulundu 
Arnavutlukta hafriyat yapan heyet 

mühim teyler meydana çıkardı 
Anıavutlukta haf- e1q itibarile bir 

ri711t icn etmeka yanan ueri olduğu 

olan bir ltal,.an ı... tuhskkak etmiftir. 
yeti, bir ~ mttbim Bu havallde keıf-
uerler bulmut.. olunan e8el'le ~ 
tur. Doktor Lu· rbı bir kısmı 
Yici Ugolini ta- yunan, bir kıı-
rafından idare ma Roma ya 
olunan bu haf- aittir. 
riyat neticeain

de bir mabet Ye 

bir tiyatro keı
folunmufbır. 

Bu binalar 
içinde tariht 
kıymeti hal z 

heykeller bu
lunmUftur. 

Burlntoata 
yapdan hafri -
yatta meydana 
çıkan bu eserler 
arasında bir ili
henin heykeli de 
yarclır. Babey
kelin neyi tem-

sil ettiği henftz 
anlatılmamakla 
beraber, bunun 

Adliyede: 

Romaya alt 
taheeerlerin biri 
Oğaatfin bir 
kafasıdır. 

Gene bu ha
•allde keıfo -
lun'\D Lir kafa, 
ldil&ttan 31 ıe-
De evel mku 
bulan Aktiyon 
deıüa muhare
butniıı kahra-

manı Agripayi 
ıe.termektedir. 

Burada mey
dana çakanlan 
tiyatro, Milittan 
iç uır evel 

vtlcuda getiril
mif tir. 

Mahkemeye hakaret 
Beş ava mahkum edilen bir hırsızlık maznunu, 
heyete sövdü ve aleyhinde yeni bir da va açıJdı 

••••• 
Bekir isminde bir hırsızhk 

maznununun muhakemesi, İstan-
bul birinci ceza mahkemesinde 
bitmiş, mahkeme cürmiinü sabit 

görerek, kem.Lsini heı ay hapse 

mahkum etmiştir. 

Mahkumiyet kararı bildirilince 

Cekir kızmış, mahkeme heyetine 

hakaret etmiş, fena bir söz söy-

lemiştir. 

Bunun üzerine zabıt tutulmuş, 

hakkında mahkemeye hakaret 

vası açılmışbr. Tahkikat ta-

mamlanmak üzere evrak 
tantikliğe verilnıiştir. 

Bır tayın 

mlls-

Diyarıbekir mliddei umumi 
muavinliğine Hukuk mezunla

rından Kemal B., tayin olunmuf, 
tayin lstsnbul müddei umurnili-

ğine bildirilmistır. --
Hakkı huzur k,,.sil1yor 
Borsa meclisi idare azalarının 

aldıklan 10 lira hakla hmunm 
kesilmesini maliye vekA!eti teb-

liğ etmiıtir. 

Selimin Hazinesi 
Büyük resimli masal: 12 

G6rdllğn ,eyler 

halifeyi hayrete dn
şilrmftftll • Biraz 
dfttlhıtlnce Selim-

den ,Oph~ :'imekle bOynk bi baksıdık 
yapbğım anladı. Kendi ketıdine kızdı 
Ye bu lazgmlıkla mnfteri nedimlerin hep
aini humrundan koğdu. Selimi 6len Ca
ferin yerine ve.lir yaph. 

Aradan bir kaç sene geçin
ce Selim ıadruam olmuştu. 
Bu bnyftk mevkide senelerce 
kaldı ... 

Memlekete pek çok iyilik
ler yapb. Bağdatta onun iyi
liği, onun namuskarlığı hilA 
a6ylenir. ( Bitıt) 

ODDDDDDOODDOOOOOOOODDOODDODOOD 
D BİLLİ DOV g 
g MELEK SİNEMASININ o 

~ i» .Emir·Eö.Smf. f dşu ~ 
a Filminde LÜSİ DOREN ve ANTONl:.O nun refakatile o 
O Pariste menfi bulunan bir Rus prensesinin rolünü oynamak- O 
O tadır. Yalnız bu akşam ile bu günkü ve Perşembe günkü o 
D ıaat t6t 3-4 matinelerinde Rus balalaykası Monmartre kaba- g 
O relerini tasvir eden sahı:eler esnasında oynayacakbr. 0 
O İJiveten: Spor ve gençlik serisinden KALAFORD FİLİM 0 g ÇEVİRİYOR. o 
aaoooooaoooooooaoooooooooooooo 
·""~'""'" .......................................... . 1 ELHAMRA SiNEMASlNIN / Tepeba~ı twatrosunda bu akşam saat 
# kt ld w 1 27,30 Ja. # irae etme e o ugu 1 

ATEŞ E~~A.T~ARI ~ Hayvan lEHREMANE 
tamamen renklı fil mı azım mu- 1 f • k • t 
vaffakiyetleri ihraz etmektedir. ' 1 rı '"~ ~ 6 . 
Seıli varyeteler. RIŞAR BO~ 1 Yedi ilfll 11.1 
NELLI nin palyaçoyu tagannı : J Perde 
etmesi RUBY KELLER in ' Go·· ru·· cu·· il 
eksantirik dansları. . . 1 
FOX sozlü dünya havadıslen 1 .1111 

t .......... ~" ............ ~ .......................... 
Kazananlar! 
Son piyankonun 

talilileri 

Kimlerdir? 
Son piyankonun taliliJeri hak-

kında vilayetlerden malumat 

gelmektedir . 
Bu bahtiyarlar da tunlardır : 
( 200 bin lira kazanan biletin 

paçalarına sahip olanlar) lzmir
de Alsancakta Mesudiye cadde-
ıinde meyhaneci Yusuf, Hen· 
dekte hafız Ali oğlu Ahmet 
Efendiler. 

( 50 bin lira kazanan biletin 
hamilleri ) Ankarada Maliye ve
kaleti istatistik müdürü Osman 
Adil t Erzurumda Erzincan 
kapısında müskirat bayii Sacit 
Beyler. 

1 Percıe 
Yazan 

Vedat N. B. ı 1!1111111 1 

Bugünkü sinemalar 
Majik - Alevler içinde 

Etuval - Baskın 
Alkazar - Macar Rapsodisi 

LUksenburg - Bi!li Oov 

Ekler - Fırtınadan sonra 

Melek - Yildith ve Holofem 

Opera - Altın 
. Şık - Hoş gör 

1 

Elhamra - Ateş evlatları 
Milli - Son çarlar 

Ferah - İmdat 
Hilal - Monte Kı isto 

Asri - Draga kraliçesi 

Alemdar - Monte kristo 

11 

Fransız - Gaip adamlar gemisi 

Tlyatrolnr 

lDarülbedayi-Hayvaa, fikri yedı 

( 40 bin lira kazanan biletin 
parçalarına sahip olanlar) ~yva- himilleri) İzmirde posta memu-
hkta Hayrettin paıa mahaJle- reai Hac& H· ( 15000 lira ) 
ıinde kahveci Yusuf, İzmirde 1 · d B t kt ucw:ı--•-• - zmır e aş o ura a \1111 

Alaancakta reJı memuru ibra- j b kk 1 h.b. Ahın t N ti 
h. Ef d"I a a ı sa ı ı e eca 
ım en ı er. 
( 20000 biu lira kazaD&D biletin vo helvacı Cemal efendiler. 
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Zampara Kır al 
........................................ 22 ... ..,_ 

Yeni gözdenin cemaziyülevveli ... 
Madam "Detyol,. Puason isminde ahlaksız bir 
kasapla bin türlü ceviz kırmış bir kadının kızı idi 

Kadının menfaat peşinde ko -
tacaklardan oJmadığını, ve muh
taç bir vaziyette bulunmadığıııı 
urunca izah etti. Binaenaleyh 
kıralı sırf şahsı için sevdiği mu
hakkaktı. Diğer bir maksat pe• 
şinde koşmadığı atikirdı. Kıra! 
hu sözleri işidince dedi ki: " E
ğer böyle iıe onu tekrar gör -
melde bahbyar olurum." 

1745 senesi nisanımn 22 inci 
gliııü kıral madam Detyolu hu
ıusi " küçük apartıman ,, lara 
getirtti. Eğer sohbetinden mem
nun olursa beraber yatacağını 
bildirdi. iki aşıkın taamı çok 
şen oldu. Taamı takip eden 
zevkler ilk tecrilbeden çok tatlı 
geçti. Kıral gllzel kadının sihri
ne kapılmıştı. Madam .. Detyol,, 
kıskanç kocasından korkan bir 
kadın tavnnı takınarak madam 
dö " M.ı,,yi ,, nin sabık apar -
tömanında alakonmak ricasında 
bulundu ve bu ricasl kabul 

edildi: Her gün tahane aşıkına 
görfiyor, onu okşayışlarıne gark 
ediyor, gözdeliğin resmen ilanı, 

zevcinin u:ıak laşbnlması vadinde 
bulunduğu. Velhasıl fettan ka -
dın ne · isterse nail oluyordu. Ni
hayet kıral, veliahtın tarafını 
teşkil eden sofularla alay etmek 
istiyormuş gibi güzel madam 
" Detyol ,. u Paskalye haftası 
içinde resmen metres tanımağa 

karar verdi. 
Bu karar sarayı alt üst etti. 

Burjuva tabakasına mensup bir 
kadın saltanatının en büyük 'ai-

&Ak 

terinden "Nel" ailesini gi>zdelik
te iıtihlif edecek demekti. Hem 
de nasıl burjuva 1 1722 ıeneıl 
klnunevvelinin 29 uzunda M . 
Puason isminde adi bir kasabın 
sulbilnden olma bir kadın... M. 
Puason hırsızlığından dolayı az 
kalam asılacaktı. Zorla yakasmı 
sıyırmıştı. Yeni gözdenin anası
na ğelince " La Mot " iıminde 
bir bakkalın kızı idi. Matmazel 
Puason,, hayata atılabilecek 
bir isim elde etmek için aDne
ıinin aşıkı olan " Lönor man 
Detyol ,, un yeğenine varmıtb. 

Madam Puason kızma birçok 
muallimler tutmuştu. 

Kız şarkıyı ve klavösen çal
masını "jelyot,, tan, raksı "Gi-
bode,, den, telakatı "Krebiyon.,den 
tahsil etmişti. Y egine emeli kı
zın tabii istidadından istifade 
ederek onu "kırata liyık bir 
parça,, haline sokmaktı. Genç 
kız bu emele itiraz etmek ıöyle 
dursun cihanın bütün kuvvetleri-
ni ayağının önüne getirecek 
olan büyük bir iğfal pilanını di
mağı 1da tasarlıyordu. Bu çocuk
luk emellerinin hUsul bulacağına 
bir ğün bir fal bakıcı kendisine 
söyledi Filhakika "Lö Rua,, ta
rafından yapılan hesabat pusla
sında Madam "Detyo ,,un haleti 
ruhiyesini gösteren şu kayda te
sadüf ediyoruı:. " Daha dakuz 
yaşında iken gllnUn birinde on 
beşinci "Lui,,nin metresi olaca
ğını haber vermiş olan Madam 
"Löbon.,a alb yüz lira 

(Bilm~) 

w -
ilyarderler 

Nasıl zentıin oldular? 
C -=1 ·-z 0 •• Krup,,lar: 13 

Tticaret namusu buna manidir .. 
A vusturyanın siparişlerini geciktirmesi hak
kında Prusyanın mütalebede bulunmasına 

karşı "Krup,, un ve1"diği cevap bu oldu 

Berlindeki muYaHakiyeti diğer kua geleceğini ve ecnebiye, hn
siparitler elde etmesini mllmkün kumetten gizli olarak hiç bir 
kılmııtı. Tekrar teslihatın tezyidi silah ıevketmediğini söyledi. Fa
hakkında göst.erilen asabiyet kat hiç bir taahhüde girişemez
"Krup,, un lehine netice veri- di: çünkü böyle bir hareket mu
yerdu. İngiltere mühim siparış- kaveleye zıt olurdu! Hatta bar
lerde bulunuyordu. Prusya tes- biye nazın «Roon,,a verdiği ba· 
limabn tesriini istiyordu. 1866 rit bir cevapta: chadisab ıiya
harbinden aı: evvel Avuaturya siyeden asla haberdar olmadığı
da arkadan dolma yirmi döı t nı, sakitane çalışmağa devam 
ağır top sipariş etti. Seferberli- ettiğini ve eğer vatan qkma ve 
ğjn bir gUn meselesi olduğu hisıiyab namuıkiraneye halel 
bissolunuyordu. Fakat Pruıyah getırmeden iş göremiyecekse her 
olan Alfred K:rup siyaaeten A- ıeyini satup savarak zengin ve 
TUSbırya taraftan olan Cenubi müstakil bir irat sahibi olarak 
Almanya devletlerine top sat- yaşamakla iktifa edeceğini .. ,. 
mağı gayet tabii buluyordu. bildirdi 

Mesele Prusyada duyuldu.Faka O sıralar 1866 nisanı idi. 
Prusya hUkümeti işi dagdağaya Avusturya ile Prusya araıındaki 

rermekten ve yalmz çekindi doğn.ı harp haziran 1866 da başladı. 
dan doiruya"Krup»a müracaat e- , İki ~af ta mahdut mikdarda 
dcrek Harbiye nezaıretinin me- olmakla beraber uKrup,, topu 
~uniyelı olmadan Avusturyaya top kullanıyorlardı. Zaten her iki 
•crmcmesiııi talep etti. «Krup» taraftan bu topları kullananlar 
mtiphem bir cevap verdi; yeni da Alnıan idi. Fakat ıurası mu
ir~itının bir kaç ay soma vu• hakkak idi ki ıilih ticareti bey-

i o Bulmaca o'' [ (V AKIT)IN ŞEHİR HABERLERİ] 
Dnnkll bulmacamızı hallede- p E t.t. 

medinizse bugünkü halledilmiş l k il iZ mane e: 
ıekle bakarak yeni bulmacamı- OT a a arım Tasarıut bahsi 
Z1D sırnnı meydana çıkarabilirsi- Bu sene Ruslar bizden Emanette blltçesinde yapılr 
niz. Bunun için aşağıdaki tarife- cak tuarruf için tetkikat devalO 
yi tatbik ederek üç bet dakika 200 bin sandık porta- etmektedir. Dairei belediye mil" 
meıgu t olmanız kafidir: kal alacaklar dOrlilklerine nerelerde ve ne mik• 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Sovyetlerin yeni ticareti hari- tar taıarruf yapabileçekleri so-
l ~ M1 Al DıA:lilrA!P - ciye mtımeısili M. Hatatonkinin rulmuştur. Gelecek cevaplar• 
2 .M(il O A~R A~~· D ~ latanbula muYaNletl llzerine göre Emanet blltçesinde yapıla· 
3 A ~ O A N A L 1 ~~ ~- Ş ticareti harielye mllmessilliği cak tasarruf miktan kararlq· 
4 ' D ı A N A 1 T E 11_( portakal mtlbayaabna başlamıı- tmlacakbr. 
5 : A R , A 'Jii K ~I lN - ı A C 1 hr. Ayni zamanda Rusyaya ih- Bır nevi terazi 
6 

1r•, · A L T 1 ! N O· R · D U raç edilecek olan diier TGrk 
r= · Emanete ıebrimizde bir nevi 

7 A C 1 ti} N O T ~ A M A emtiasımn mGbayaasına bqlan- terazi lru1Janılma1ı hakkında bit 
8 · P 1A li1 E ~ili:: R ~; l ·

1 
N~!\T lmak llzere de tadabir almmıttır. d 

, 111!1 .-ı mliracaat Taki olmuı ve bir e 
9 T JiHiJ K A ·o 1. A i N A 1 i Rus ticareti hariciye mftmes-

1 
nilmune gösterilmişti. Evzan ve 

10 1A O A':i) C . U!M A;IiJ ı O:N ıilliği mabafllinden aldığımız ma- mikyaı tebdili Emanetin salibi· 
11 ı _L _· Q •. Ş :.r.-ı .1 'i': A : T i ! N 1 A lCimata nazaran TDrk tUccarla-

-· .l!!!I .;;-~- yeti haricinde olduğundan key• 
Bugünkü bulmacamızın nnın mutazarrır olmamaları için fiyet vekilete bildirilmiştir. 

balledilmiı tekli • Sovyetler bu hafta kftlliyetli mik- Kantar memurları 
ı 2 3 4 5 6 7 8 9 10ı1 tarda mal mObayaaıına başlıya· 

caklard1r. Şehremaneti kantar memurla· 
1 I· M llll 1 

-r· ı Ticareti hariciye mDmeuilliği nnan ihtiyaçtan fazla olduğuna, 
; I J[tğ] il' -1-. 1 l&l;{ij] yalnız dün 8000 sandık portakal yapbğı tetkikat neticesinde ka-

4 ı 1 liJ fil B d d l k memurunun çıkanlmaıına karar 
l!!J l!!lıl!!!l ~ mtıbayaa etmiıtir. naat getirmiş, on beş kantar 

5 ., fiil - - 'W : un an maa a ge ece ay zar-
~ l!!.I l!!I fında islihaal edilecek olan verilmiştir · 

6 lill · emtiamızın mllbayaasma mukabil Celeple ve kasaplar 
7 [j) li] ti] 1 ticareti hariciye mümessilliği Anadoludan hayvan getiren 
8 llJ [il li !ill ı 

1 

tarafından 80 bin lirahk kefalet .eelepJer ife Kasaplar cemiyetf 
9 1 liJ · ıliJ ibraz edilmiıtir. arasında uzun dedikodular ol-
lO · ılil !il LJ Bu hafta Odesaya 55 bin san- makta idi. Getirdikleri koyun-
l 1 

1 L [iif~ ! _ı_ dık portakal sevkedilecektir. ların ucuz bir ücretle kasaplar 
Soldan ıağa ve yukakdan aşağı Ruslar bu ıene 200 bin sandık şirketine devretmeğe mecbur 

1 - Kalbur 4, para evi 5 Türk portakalı alacaklardır. kalann celepler buna bir çare 
2 Başa koı.ın ~ey 5 Bunların mtihim kısmı Odesa- olmak için aralarında 50,000 
3 - l 'ygun 2, yapan 4, Mta 6 ya, bir kısmı da Batuma sevke- lira sermayeli bir şirket teşkiline 
4 Baş 4, haber vermek 4 d l kt ı karar vererek ticaret müdüriyetine 
5 - A) ak 2, en ktiçülı: tanelere ayrıl- i ece ir. l d 

Tn-kiyeden Rusyaya gönderi- müracaat etmiş er ir. DllJ 3. beyaz 2 ...-
6 - Yol mılcyaaı 9 lecek olan emtia milbayaabna Sefa. retle rde: 
7 - Tatlı bir madde 3, altın 3 nezaret etmek üzere bu hafta İtalyan sefaret başkatibi : = ~sa~}~. v~:~şı: 7 tf careti hariciye komiserliğinin Mezunen İtalyada bulunan 

10 - Çelcetle yelek aran btr şey 4. fikir 4 busuat bir memuru Moskovadan İtalya ıefareti başkatibi M. 
11 K 2 2 

'

ehrimize aeJecektir. 
- u \'veurz 4, tit • nota 0 Bova Skarpa dün ıehrimize 

avdet etmiştir. 
nelmileldir. "Krup., "Berlin,, e 
mal satmak için ne milmkünıe 

yapıyordu. Ancak muvaffak ola· 
madığı zaman, yeya Pruıyamn 
siparişleri kendi vasi mileueıe
ıine az geldiği zaman bqka 
bir müşteri arardı. 

Bunu müteakip sene yani 1866 
harbile 1870 • 71 harbi arasında 
Krup, bahriyeden ıipariı elde 

_etmek için ne mllmkllnse yapb. 
Berlinde vaziyet daima ayni 

idi. Kral Krupun tarafını iltizam 
ediyor t Bizmark bu fikre iştirak 
ediyor; Fakat harbiye nazın 
fon Rvon ile harbiye nezareti 
aklimı fabrikatörn aleyhinde bu
lunuyordu. Filhakika bu aksaçh 
kuru adamla başa çıkmak kolay 
birşey değildi. Krup elli beı 
yaşına rağmen ihtiyar gözllktl
yordu. Daima hiddetli, daima 
anut idi. Kendisine birşey söy
lense kıralı siper ahr, nazıra 
tahkir amiz mt!ktup yazarak; 
«Bahriyenin tarzı idareıine karşı 
büyük bir nefret duyduğunu • 
söylerdi. 

Eğer yeni muazzam p~ojesl 
için bankalardan kredi açmak 
istesele maliyecilere kartı eski 
hilcilmlerine tekrar bqlardı. 
Yeni projesi 250 ton aıkletinde 
ve Hergül isminde bir buharlı 
çekiç imal etmekti. Krup hnkft 

metten muaveneti mutlaka görmeli 
istiyordu. Hükumet bankası ile 
ticareti bahriyenin kredi açmak 
teklifini tahkiramiz addediyordu. 
Bu parayı kabul etmek için 
kıralm adeta icbarda bulunması
na lüzum görllldü. 

Zaten Krup bahriyeye olacak 
top teslimatı için hilkümet ter
sane ve topanelerinin rekabetin
deu korkacak vaziyette değildir. 

(BıbMdı) 

Ecnebi şirketler 
Bazıları hala Türk memur 

kullanmıvorlar 
Ecnebi ıirketlerin teftiıine de

vam edilirken pyanı hayret ne
ticeler alınmaktadır: Bütiin tir
ketler için Türk memur kullan
mak Ye defterlerini Tiirkçe tut
mak mecburi iken bazı ecnebi 
müesseselerin hAIA kendi lisan
lan ile muamelitı zapt ve idare 
ettiği görülmiiştür. Bu meyanda 
olarak Fiat otomobil müessese-
Iİnin ıehrimizdeki bürosunda bir 
tek Ttlrk memura bile tesadüf 
edilmemektedir. 

QQ: 

Cemiyet.terde: -Sütçüler arasında 
ŞntçOJer cemiyetinde bayiler 

ile müstahsiller araaında çıkan 
bir ihtilaf cemiyetin ikiye ayrd
maıı ile neticelenmiş ve ticaret 
mUdüriyetine müracaat edilmiıti. 
Bu talebi tetkik eden mürakıp
lar dün heyeti umumiyenin içti
maı olmadan bir şey yapılamı
yacatını sütçülere tebliğ etmiı
lerdir. Bu münasebetle gelecek 
hafta ıtitçiiJer bir fevkaJide 
kongre yapacaklardır. 

Beyoğlu Hilalihmerin 1e 
Beyoğlu kaza şubeıioden: Bey

oğlu Kaza 9ubeıi senelik kon
gresini aktederck 1929 ıenesi 
varidat ve mesarifatmı kabul ve 
1930 senesi bntçeıini tetkik et
mi~, icra edilen inUhabatta Re
isliğe Abdllrrezzak şnkrO, katip
liğe Kocaeli meb'uıu Selahattin 
Nqet ve veznedarlığa Keres
teciyan Beyler ipkaen intihap 
~dilmişlerdir. 

İstihbarabmıza nazaran, yeni 
İtalya sefiri tubat bidayetinde 
ıehrimize muvasalet edecektir. 

Vilayet meclisi 
Umumi vilayet meclisi bugün 

14 te topJanacaktır. 

Posta.da 

Yem b1r merkez 
Posta müdüriyeti Perepalaı 

otelinin karşısındaki Türk Sey• 
yahin acantasında bir posta 
merkezi açmıya karar vermiştir. 

Bu merkezde seyyahlar mem· 
leketlerine kolayca mektup ve 
telgraf gönderecekleri gibi da· 
bili muhaberat ta kabul edil~ 
cektir. 

Evlenme 
lzmir San'atlar mektebi mu

hasebecisi Bedri Beyin hemşiresi 
Cenan H. la İzmir askeri basta· 
nesi Rontken mütehassısı Musta
fa Hilmi Bey evlenmişlerdir. 

Mustafa Beye ve bayat arka· 
daşına saadet dileriz. 

yıımıııııııııııııııımııııııı ııımıııııı ıımıııı ııınııım 'lmmı ııııııımıımıı m 

~ Vatandaş, 
i 17 Kanunusani cu 
= ma günü yerli mal
; larını teşhir günü· 
1 dür. O gün saat 
~ ikide Darülfünun 1 konfrans salonunda 
~ yapılacak içtimaa 
~ gelmeyi ihmal et 
fi me! ee 1 iktısat ve f a!arrof 
il .. . cemiyeti 

1 :1111111111ıımını~•~ıı~ınıı ~ 111.m ~ 
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Tefrtka 

92 

Meçhul 
asker 

Yazan 
Ziya 
Şakir 

Borsalar 
t<anlb yo 

1 lngiliz llra11 Kr . 
.. T.L mukabili Dola 

Kapandı 

7. - VAKi 1. 15 Kinunsan\ 1930 -

,. Kadıköy iskele üzerindeki ~, 

Lokania, ga=.iızo \'e uile 
Daııs Slıloıııı 

Salonumuz Beyoğlunda bulunan salonların fevkindedir. 
Bu, muhterem m6fterilerinin taktirlerile anlaıılmııtır. 

Caz heyeti meşhur Rus artistlerinden mösyö Ti • 

Artık tahammülüm kalmamıştı 
· " f'rant 

... 
Liret 
BelJa 
Drahmi 
P'raııt 
Leva 
Florin 

ter ve tarzan• ıehir Hüseyin Kay 
m of Beyler riyueti altında fevkalade klasik ve 
kafkas havalan çalınmakta ve her vcçhile müstesna bir 
vakit reçirmekte olduğu gibi aervis son derece mllkem· Karşımdakilere sordum: "Bölük kumandanı 

beyler! Son ekmelt lokmamızı yemeden ve 
son kurşunu sa1fetmeden teslim olmıya

cağınızı unuttunuz mu ? 

... ... 
ltaron 
Slllng 
Peıetı 

Mart 
Zlott 
Peu~ 

mel •e ehvendir. Kal6riferler bcran f.aaliycttedir. 

Her gün saat 18 den 
24 ve cuma günleri 
de 13 den 24 de kadar 

teslim sözünll 
olanlar hakkın· 
verilen karan 

- Beyleri .. 
ağzına alacak 
da ıu odada 
batırlayımz!.. 

LAkin, kartımdakilerin en temiz 
bir vicdan ve imana malik olduk· 
lanndan emin idim. Şüphesiz bu 
bir anlık bir sanınh idi; hiç bir 
zaman bir inhidam değil; demek 
ki: arbk cereyan eden hadiaat, 
e9 demi~ kalpleri bile zalim bir 
llıengen• gibi ezmekte ve bitir
lllektedir. 

Onlara hak vermek ve doğnı 
olsa bile fikirlerine ittirak etmek 
kabil olamazdı. Binaenaleyh, ya
pılacak bir ıey vardı . Artık, 
aramızdaki rütbe farkını ve 
hatta ,ahsi dostluğu .kaldırmak 
ve hissettikleri acıyı daha büyllk 
bir acı ile bastırmak.. 

Yerimden kalkbm ve 
kulaklarımı yokladım : 

evveli 

-Bilmem ki, dedim; kulaklanm 
yanımda mı yoksa yanlış mı işi-
tiyorum? ... 

Onlar, bütün bu açık hakikate 
kartı benim vereceğim cevap
lann boşluğunu düşiinmUş olma
ı.ı., ki, biraz sinirlenir gibi 
oldular. Ben ise, hiç mDteeuir 
olnuyarak sözüme devam ettim. 

- Muhterem bölük kuman
danı beyler!.. ıu dakikada, gu
ruru ve izzeti nefsi cerihadar 
olmuş bir Tilrk çavufU sıfatile 
•ize soruyorum .. 

Muhasara olduğumuz gGnden
beri .. Hututu mDdafaaaı 6n0ne 
binlerce kahraman gömdliğflmOz 
hu kalenin iatihkimab asliyesln· 
den biri mi sukut etti? yokaa •• 
cephane ve erzakımızı mı kimilen 
tilkeııdi ki böyle dtışünOlüyor? .• 
Evvelce, noktai nazarımız ne idi? 
•on ekmeğimiıin son lokmasım 
11ıidemize indirmeden ve aon 
ku11unumuzu da diişmamn bey-
lliııe göndermeden teslimi akla-
11ıızdan geçirmiyeceğiz, ve.. ta
tihinıize ebedi bir leke sürecek 
0 lan küçükIDkleri babrdan ge· 
Çirnıiyeceğiz ... Efendim, böyle 
değil miydi? ... 

Bu sözlerim, onlar &zerinde 
~ok acı bir tesir yapmakla be
raber, yine onlan itirazdan alı
koymadı. Dediler ki: 

- E•et.. dogru.· siz diyor
IUnuz ki: milli şerefimiz için bu
l'ada ölelim. fak at .. aadece milli 
bir gurur için.. bir gOn gelip de 
bu mil ete .. bu bUkflmete li· 
~Ilı olacak vücutleriaıizi sadece 
bı~ Şeref uğruna gene feda mı ede
hnı? .. Mademki ordu bizi kur
~aranıadı.. biz de bu ıerait albn

•0bundan fazlasına.... . 
erbal sözlerini kestim ve 

llokt · · 81 ııazcıınma devam ettıın: 
- PekAli ( terefi mflli) 

rib' .. 
bal l gözle aörOlmiyen.. elle to· 

nııyan.. mevhum bir söz uğ· 
:~ IU tatb canlanmlZI feda 
t.z. ıyelım fakat .. dOşmanları 

afuıdan Rumeliden bakir ve 

zeJiJ bir surette aUrOIOp çıkan
lan bir hükümetin tebaası ol
mak; bahusus o hOkdmetin or
dusunun bir uzvu aıfatile yaşa
mak bize zlil gelmez mi? ... Bu
nu.. ve hatta daha acı bir takım 
neticeleri görmektense bugün 
mertçe burada ölmek daha te· 
refli değil mi?... Ordunun veya 
filin kalenin vaıifei ukeriyesini 

!o Ley Kuruş 
1 Tur.t Jlruı Dinar 

Çervoneç Kunı, 

Dans vardır. j Hfldüri1,rt - _ 

ifa edememesini, bizim de silahla
rımızla Bulgarlara tealim olma-
mıza.. ve alnımıza ebedi bir zil· 
let •e hacalet damgası vurdur
mamıza sebep olamaz... Bulgar 
aüngUlerinin altmda, Filibe ve 
Sofya aokaklannda, sefil ve 
makhur dolaşmayı hiç g6zilnü
zün önüne getirdiniz mi? ... 

- Evet.. doğru.. bütün bun
lar çok doğru... Fakat mane
viyat.. kalenin maneviyab kml· 
mıtbr ... 

- Belki.. Fakat zannettiğiniz 
kadar değil... Emin olunuz ki; 
en müşkül ve ümitsiz dakika
larında bile Allahın rızası hilifı-
na hareket etmekten korkan 

Nukuı 

ı fsterlln (fnglll:a) 
ı Dolar (Amertkl 
Frıınt [Fransız 

20 l.lm ltalya 
O Frault Belçtta 

Drahmi (Yunan] 
Frank (lsvlçrcl 
Le\ ı Rul«ar J 

1 l'lonu [Felemenk 
20 Karon (Çetoslovalt 

l Şlllog Avusturya 
1 Peıeta l lspanyı J 
1 RayşmarklAlmanya 
1 Zloti l,chlstao 
1 Pengö Macaristan 
~ 1 ey Romaııyal 
20 Dinar Yngoslovyat 

1 Çcvoncç Scvyet 

Altın 

Mecldl)e 
Banknot 

Borsa 
harici 

rahvlllot 

istikraz dahfll •vadeli 
D!lyunu mnvabade • 
h:ramlyel! demlryolo 
lstanbul tramvay şirketi 
Rıhtım Dot \'e Aııtrep 

l•taobul anonim su Şr. 

, ... ı •• e aeneetlrl 

Em11İyPt sandığı 
111iidiirlüğünflen: 

Mehmet Ef. Fatma, Müıerref 
ve Tahire Han1mların 17387 ik· 

' it bankası 
her türlü elem ve cefaya sarsıl- l •manh baııtuı 12 
maz bir tevekklille meydan raz numaralı deyn senedi muci-
okuyan, Türk askeri gibi bir bincc Emniyet sandığından is-
aakerin maneviyab, kolay kolay Tıcaret ve ı.ah1re tikraz eyledikleri mcblii 
kınlmıı addolunmaz. Ttltk aake- · ı-ıatlar Ticaret bona•• lrAttMum-ıııt' mukabiliıade Sandık namına 

tarafnıdu ~ nnın maneviyab ancak bir merhun bulunan Sariyerde Mc-
noktada kınhr. O da; zabitlerini ,. .. C::-- sarbumu caddesinde eski 16 
baılannda glSrmezlerse... it. P. tp;! ve yeni 79 numaralı ve yüz elli 

Biz, sizden daha ziyade askerle ;!~~~ 13 ,,
1 

alb arflD arsa üzerine mebni 
temas halindeyiz. Onlann neı'e- K1Lılca 16 30 

kirgir iki kattan ibaret bet oda, 
lerini ve kederlerini sizden daha Sert ıs ı ı to bı'r aofa, bı"r mutfak, kırk dört 
yakından gGrmekteyiz. Onun Uonmı 
için ıize miaaller}e f&terebili- - Z.bireler - a flD bahçe Ye mllştemelitı sa· 
rim ki, maneviyab bentlz bir Çudar ı ı • ireyl havi bir hanenin tamamı 
yalçın kaya gibi •anılmıyan ~17;~ ~ ': 

1 
to vadeıi hitamında borcun verilme-

kıt' alanmı7. pek çoktur. Misal mi ı a~uıvı mesinden dolayı satılıi'a çıkan-
istiyoraunuz? Iıte, taburum.. larak üç bin yüz lira bedel ile 
Her ailn, ve her dakika kuman- :•f• •••ı••• .. -•••••••h•••••••••• mU9teri•i namına kat'i karan 

e : e emenk Ba risefit : danlannı ıiperler içinde ve omuz • çekilmiı iken bu kerre yiizde 
baılarmda g6ren silih arkadaş- : Bank as 1 : OD ıam ile batka bir milıteri 
lanm, maneviyatlanndan bir : Merk . A •ıt d ı : çıkarak müzayede bedelini Oç 
zerre bile kaybetmemitlerdir. : M ez' mı er am : bin bet yüz liraya iblAi' eylemit 

· · b la G • ezwı 9ermayeei· n ~s,ooo ooo • b . Ve sonra, aızm ta ur nmz. . eçen •T edi edil . · 1 • olması cibetile mezk6r anenın 
• e1· k b f • ye m•ı aerm•Y• : 5,0oo,000 : d"f 

gün aıze g ır en ara acı ~e e- : ihtiyat akç~i: 3,000 000 • 18 • 1 - 930 tarihin• mllaa ı 
rinizle glSriitttlm. Onları bır az • 1 ' : önümüzdeki cumarteai pil tek-
yokladım. ( Zabitlerimiz, bqımı- : stanbul şubesi ! rar son müzayeduinin icrası Ye 
zın ucunda olduktan sonra : Galata K ---'·6• Pal • ali k b·ı "I .rrnı 'd · ) • araa " • • muameleainin ikıD mu arrer 
ölüme ı e ıu c 6"" e gı enz • Tel: Be o·ıu 3711/lS : diyorlar ve daha sonra ara sıra : 

1 
Y 1 • bulunduğundan talip olanlann 

tesadüf ettiğimiz nizamiye efradı : stanbul tali şubesi ! mezkilJ' gtlnde nihayet saat OD 

ile konuşuyoruz. Genç, milne- 5 Istanbul Alalemci Han : bete kadar Sandık idareai?de 
vver, imanlı zabitler elinde : Tel: lıtanbul 569no i hazır bulunmalan lllzumu din 
yetişen bu TOrk yavrulan da : H vi Banka • olunur. 
ayni cev~bı vebriyor,larl. k" 1 i er :: kiralık ~~mellb 5 k-:amuı --· :re . .::ı::S:s=n:111111Ü 

Manevıyab ozu an a: ı~ er •• •• • •••••••• •••••••• ••••••••: li CllL .. ç. naı ı ı an r: 
olabilir? ~er gün Rumelı g°:1no- mitlerdi. Simalanndakj eski bed- İ 0~~;-~R ij 
sunda, bılmem, ne kahvesınde binlik g6lgesi yerine yavq ya· - H " • 1 
tavla oyn1yan, Karaaj'aç mey- vaı bir ümit 't'e infirah renfİ 1 Ahmet amıt . 
hanelerınde peykeler dibinde gelmitti. y akbjuD cagaradan 

1 
Galata, Voyvoda caddesi. El 

sızan ve sonra, bili fırka ve d . . .kt b k d h E ·· k d k enn bır nefes çekti en aonra Atma an aıı yanın a er gün ı 
post kavgaaı ar asın e Of8D :·ı l k dd b aözüme devam ettim: üçten aonra. ı! soytarılar a, mu a era . maat· ::nn•••· n•ı•mı1n1maı••ı-:::::ff 

Profeaör Doktor 

M. Lutfl 
Dahili "f• lnta•I ..... elanaı Ca- ,,. Panr-

dan mada lııer ... lktdftl -r• Dl"fanJolu 
Ş lcerd Solıalı N. 7 de hbul etmılıtedtr. 

Sultan Alımd Jördünca &ıılh hu~u~ 

nıah~wıcşlnduı : Boğos efendi tara
fından Samatta afıa hamamında 
tramvay caddesinde 198 numa· 
rah hande mukim Serkis Ynz
bqıyan efendi aleyhine yüz 
liramn tahsili hakkında lstihaal 
eylediği 4 tetrinHni ~"9 ;hli 
hllkmln mumailcybein ikamet-

ıihının meçhuliyeti baaebilc tebliği 
kabil olmadıjından tarihi ilin· 
dan itibaren sekiz rftn zarfında 

temyizi dava edebileceği·muma
ileyhin malümu olmak Uxere iJln 
olunur. 

MUHHRfM 
OOKJORlRRH 
Awupa müatabzerabna 

muadil HASAN KUVVET 
ŞURUBUNUN tertip ve ia
tihzarmdaki muvaffakiyet •e 
mükemmeliyetine binaen . ' 
ıyot ile glisero fosfatlara 
ihtiyacı olan hastalarmıza 

bu kıymettar şurubu tani .. 
ycnizlc vatani vazifenizi ifa 
ve hastalarmıza şifa 
edeniniz efendim. 

teessüf bu aoytarılann ehne tes
lim olunmUf bulunaa zavallılar 
değil mi? .. 

Buna binaen, askerin heyeti 
BÜYÜK BEYAZ EŞYA SERGiSİ 

umumiyeainin maneviyat ve uh
revi itikadabnın kınlmıt oldu
ğunu iddia edenlere kartı, en gür 
admle haykınnm.. Yalan.. 
iftira .. 

Şimclii onlar biraz Keaİfle-

15 klnunusaniden itibaren ve müteakip günlerde 
Beyoğlu latiklil caddeainde 408 - 410 numaralı 

ZAHARIDiS 
yaz qya ma&c1zalarmı ziyaret ve MECCANi kataloğu talep ediniz. 



Aount şartları 
fllrktyede Hariçte 

Gazetemizde çıkan yazı ve resim· 
lerin bütün hakları mahfuzdw 

= SA YISJ HER YERDE 5 KURUŞ [ürk mekteplerile faydalı eaerlerin 
ı lıinlannda vüzde 2n tenzilat vardu 

ı ıan :o;oartıar• 
Satırı K urll) 

Kuru~ Kpru~ 

ı Aylalı 150 OOCJ 
• 400 800 

• 

Gazeteye tönderllece~ mehuplarıo üzerine 
idare içinse {idare vazıya aitse i yazı J 

işaret i konulmalıdır 

Basılmıyan mektupların ıadesinden kıymetı 
mutaddereslz mektzplara konulmuş paralann 

Hüyuk ı·cva hlr ka~ dala lçln verilen llAolarla 
hususi rn ahlveıtekt llAnların öcretl 

6-8 incı aayıfa ız 
5 • • :zs. 
4 • • 4() 
ı • • 100 
1 .. .. 200 750 145<1 

1400 2700 ~avpolmasından ve llAnlarıo münderecatından ıSf ANBUL, BıbıAlı Ankııre cııddeımdt- • V AKll YURDU • 
t !dere rnesul detlldlr 

ıdııre ıle Kararlaştırılır 

Gazetemizt bususl llAn lı:ııbul eden ver 
H " 11 tlAnııı acenıcsı 

1 -Binci aayıfada l O 
ı-eıımi ilanlar 

·---------------
1
-------· Tel 1970 iDARE: iSLERi 1Q;1 VAZI iSLERi • tel~raf VAKiT posta Kıı ı.' 

Antalya vilayetinden: 
İcarma talip zuhur etmiyen Antalya vilayet un fabrikasmm üç 

senelik icarı 1/1/930 tarihinden 3111/930 pazartesi günü saat on 
beşe kadar yeniden ve kapalı zarf usuliJe müzayedeye çıkanlmışbr. 
Senevi bedeli icarı muhammen 22000 liradır. Taliplerin 661 numarah 
ihalat kanununun kapalı zarf usulile müzayede ahkamma tevfikan 
Antalya valiliğine müracaatları ve teminat mektubu ve teminat 
makbuzlarının aynı ahkama tevfiki lazımdır. 

Şartname suretleri Antalya encümeni vilayet kaleminden talep 
edilebilir. 

Trabzon belediyesi 
Riyasetinden: 

Ma tahsisat şehri 220 lira maaşlı Trabzon belediye dairesi 
mühendisliği münhaldir. Yüksek mühendis mektebinden mezun 
taliplerin evrakı mfü,bitelerile Trabzon belediye riyasetine müracaat 
ey eıneleri ilan olunur. 

Devlet demiryolları ve liman
ları umumi idaresinden: 

Sergilere ve yarışlara g etirilip götürülecek ve damızhk ıçm 
celbolunacak hayvanlara Anadolu-Bağdat demiryollarmda tatbik 
edilen 32-332 numaralı tenzilli tarife 15 şubat 1930 taribir. den 
itibaren mülgadır. 

Mezkür hayvan nakliyatınm bilumum devlet demiryollarında 
kanunu mahsusuna tevfikan % 50 tenzilatla yapılmakta olduğu 
ilan olunur. 

Karacabey harası müdüriye
tinden: 

Hara hayvanatından ( 350) baı koç mtiıayede suretti)e satılaca
ğından talip olanların yevmi ihale olan 26 Ki. sani 930 pazartesi 

. günü saat 14 te Hara merkezinde hazır bulunmaları ilin olunur. 

l~dirne kız muallim mektebi mü
dürl Liğünden : ' 

Mektebimizin 3417 lira 75 kuruş bedeli keşifli ihata dıvarları 
inşası 5/1/930 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle aleni mü
nakasaya k~nmuştur. 25/11930 cumartesi günü saat 14 te mektep

te müteşekkil komisyonda ihalesi icra edilecektir. Ehliyeti fenniyeyi 
haiz taliplerin şartname ve kesifnameyi görmek üzere her gün 
mektep idaresine ve münakasaya iştirak için de dipozit akçelerile 
o günde komisyona müracaatları ilan olunur. 

İstanbu l t ankası · 
Tarihi tesisı llJl 

Mahmutpaşada tarakçılarda 
Abubefendi hanındadır 

Bilılmum banka muamelatı yapar 

lladesiz te\ diata sene\"İ yüzde 6, altı ay 
vadf'sile 8, bir sene 'adesile 9, faiz 

vermektedir 

Yerli tıbbi müstah
zarlar laboratuvarı 

Yerli tıbbi müstahzarlar labo· 
ratuvarınm ilaçlan pek saf pek 
müessir ve ambalajları pek mü-
kemmeldir. 

lstanbul Ankara caddesi "Eczacı ve kimyager 
Hulki İsmail ve Taksim Ntzametclo Talıp 

eczanesi 

iLAN 
Maliye vekdl~tındm : Devaire 

satılmak üzere A vrupadan celp 
edilmekte bulunan levazımı kır
tasiyenin aynı evsafında muadil· 
leri bulunduğu takdırde badema 
memleketimizden ve doğrudan 
doğruya amillerinden alınacaktır. 

Levazımı mezkfıreden her 
hangi birinin imal ve itaaıoa 
talip olanların amili bulundukla
rına dair belediyeden musaddak 
vesikalarla teklifname ve mem
hur nümunelerini bir my zar
fında Levaı;ım müdüriyetine 
göndermeleri ilin olunur. 

iLAN 
Malfye vel?_dletınden: 1 · Kağıt 

üzerine yazı dıktan ve tamponla 

kurutulduktan sonra azami dört 

saatte koyu ve par ak siyah bir 

renk alacak. 2 - EJe ve kağıda 

yapışmayacak ve parmak sürül

düğü zaman bozulup sil nmiye

cek. 3 - Yazılırken ve yazddıktan 

sonra kağıt üz~rine yayılmıya

cak. 4 - yazddıktan sonra mtl

rurü zamanla kuvvetini zayi et

miyecek ve ilanihaye ayni ren

gini daimi surette muhafaza 

edecek. 5 - Hokkalarda teresü

bat bırakmıyacak ve bozulup 
pıhtalaşmıyacaktır. 6 - Kalem 

uçlarını paslatıp çürütmüyecektir. 

Evsafı balada zikrolunan yazı 

mtirekkepelri hakkında teklifatta 

bulunmak isteyenlerin memleket 

dahilinde imalathaneleri bulun

duklarına dair belediyeden 

musaddak vesika ve teklifname

lerile birlikte iki yüz ellişer 

gramlık mUhürlil dört şişe mü

rekkep nümunelerini 1-2- 930 

tarihinde levazım müdüriyetine 
tevdi eylemeleri. 

İÇiLECEK R A K 1 

Seyrisefain 

Emvali metruke müdürlüğünden: 
V crkcz ı.ct:ntı::sı: Galata Kopril bııtıod 
cyo~lu ı.·Jol. Şube accntesı Mahm 

diye Hım altında ııtanbul 2740 

Satılık değirmcı1 alat ve edevatı 
Kabataşta Havuz ittisalindeki değirmende mevcut üç çift taşın 

120 lira ve ahşap ve madeni kısmının da toptan 750 lira bedeli 
mukadder ile 312/930 tarihine müsadif pazartesi günü s2at 14 de 
bilmtizayede satılacaktır. Ta iplerin o/o 7,5 hesabile teminat makbuz
lariJe Milli emlak müdüriyeti satış komisyonuna müracaat eylemeleri. 

1 ı anzo,i kıncı ~ostaiı 

Öksürenlere Katranı Hakkı Ekrem 
..... w --------

( İ Z M l R ) vapuru 1 
Kanunusani Perşembe akta 
GaJata rıhtımından hareket 
Zonguldak, lneboJu, Sina 
Samsun, Ünye, Fatsa, Ord 
Gireson, Trabzon, Rizeye 
decek ve Of, Trabzon, Pola 
hane, Gireson, Ordu, F ats 
Samsun, Sinop, İneboluya u 
rıyarak gelecektir . 

Emvali metruke müdürlüğünden: 
SATILIK KOŞK 

Üsküdarda Altuni zadede Osmaniye mahallesinde atih Koşu 
yolu cedit Fuat bey sokağında atık 16 müfrez cedit 4-6 numaralı 
köşkün bedeli sekiz taksitte öden111ek üzere 4400 lira bedeli mu
hammen ile 3p2-930 tarihine müsadif pazartesi günü saat 14 de 
müzayedei aleniysi mukarrerdir. Taliplerin o/o 7,50 hesabile teminat 
makbuzlariJe MiUi Emldk müdüriyeti sahş kom1syonuna müraacaat 
eylemeleri • 

Kiralık kargir hane 
Beşiktaı vakıf akarlar idare

sinden: Beşiktaşta Akaretlerde 
22 ve 5 numar ah haneler bil-
müzayede icar edilecektir. Şeh
ri halin ikinci gününden itibaren 
yirmi gün müddetle aleni müza
yedeye çıkarılmıştır. Talip olan
ların işbu kanunusaninin yirmi 
beıinci cumartesi günü saat on 
üçe kadar mahalli mezkurda 
(54) numarada mütevelli kayma
kamlığına ve yevmi mezkiırun 
saat on üçünden on beşine kadar 
İstanbul Evkaf müdüriyetinde 
idare encümenine müracaat et
meleri. 

Tıcard davalarını da rür;eıe mezun 

1-tanbııl aslıye mahk_t-mesl b rtncı 
\ukuk oa•ıe~ natn: Furuncu Artin 
Acemyan Efendi tararafından 
dört kıt'a emre muharrer sene
de mllsteniden üç bin üç yüz 
doksan liranın tahsili talebiyle 
müddei aleyhler Ankarada Çan
kmkapısı civarında erkanı har
biye caddesinde bakkal Beypa
zarlı Ahmet Efendi ile Göxtepede 
ıelamet furununda fmncı Ömer 
Vecdi Efendiler alehine ikame 
olunan· dava arzuhali mumaileh
lere tebliğ kılındıktan sonra ika
metkahlarını tepti( ettikleri hal
de mahkemeyi haberdar etmedik-
lerinden namlarına tastir kılınan 
celpnameler ik6metgahlarmın 
meçhuliyeti hasebile bilatepliğ 
iade kılındığı mübaşiri tarafm
dan verilen meşrubattan anla-
ıılması üzerine haklarında ilanen 
tt.bliğat ifasına karar verılerek 
tahkikat celsesinin 26 - 2 - 930 
tarihine müsadif pazartesi günü 
saat on dô1de talik kıhndığı iilan 
olunur. 

Kiralık döireler 
Babıı11i, Ankara cadrle

sinde Orhan B. hanı, Ana
dolu ajansının terk.ettiği 

daireler kiralıktır. 
Mükeımnıel bir otel de 

olabilir. ayrı Ayrı ve hepsi 
bird~n kiralıktır. İstiyenle
rin (VAKiT yurdu) na mü
racaatları. 

lstanbul 4 üncü icra dairesinden: 
Adalet hanımla Lütfi Efendinin 
Fatma Hanımdan istikraz eyle
dikleri bin sekiz yüz liraya 
mukabil vefaen ferağ eylediği 
Kasımpaşada Bedrettin mahalle
sinin T opane Yeni yol ve Camii 
şerif sokağında atik 2,4,6 cedit 
2,4 atik 20, 22 cedit 20 atik 1 
cedit 1 numaralı elyevm muhte-
rik bir bap hane ve iki pap 
dükkan arsası ve 22 numaralı 
tahtında müttemil 21 No. maa 
bahçe bir pap hane elyevm arsa 
olup otuz gün müddetle ihalei 
evveJiye ilanatına vazolunmuştur. 
2416 numaralı arsa yüz seksen 
beş lira atik 1 numaralı arsa 
seksen lira atik 20, 22 numaralı 
arsa altmış lıradan talibi 
uhdesinde ibalei kafiyeleri 
icra kılınmak ftzere ve yüzde 
beş zamla on beş gün müddetle 
müzayedeye konmuştur. 2, 4, 6 
cedit numaralı arsanın hududu : 
bir tarafı Topane caddesi Qir 
tarafa Adalet Hanımın ve Lütfi 
Efendi arsası bir tarafı Adalet 
Hanım arsası ve hazan Tahir 
Bey ve Fatma İsmet Hanım 
arsası ve bir tarafı Ömer Efendi 
dükkanı ve bazan Fatma Hanım 
Veliye Hamm kcrimes1 Sıdıka 
Hanım hanesi mesahai sathiyesi: 
127 metre murabbaındadır. Atik 
201 22 cedit 20 numarah arsanın 
hududu: bir tarafı Topane cad-
desi bir tarafı Yeni yol caddesi 
bir tarafı Adalet Hanımın muh-

ızm.ı sLraı ~ustası 
( GÜLCEMAL) vapuru 1 

Kanunusani Cuma 14,30 
Galata rıhtımından hareke 
Cumartesi sabahı lzmire 
decek ve Pazar 14,30 da 
mirden hareketle Pazarte 
sabahı gıelecektir. Vapur 
mükt mmel bir orkestra 
Cazbant mevcuttur. 

........... w-. ........ 

lstanbul ma/ık.emei 

dalre$inden : 

Esk1 şehiı: Çifçi bankası ve 
avukat Hilmi Hüseyin bey ta 
fından Galatada Havyar h 
içinde yeni talaş banda 7-8 No 

ve Eren köyünde Taşlı tarl 
15 No. köşkte Dizdar 

Mahmut Nedim bey ile Galat 
Havyar hanında yeni talaş ha 

7p8 No. da tüccar ve mütea 
Hızır İsmail bey aleyhine ika 

olunan 929-1553 No. lu 4 
liranın tahsili davasmda müd 

aleyhi mumaileyhimin ikam 

gAhı hazırları meçhul bulund 
anlaşıldığınden hukuk uı 
muhakemeleri kanununun 298 

maddesi mucibince on gün 
fında cevap vermek üzere e 

muhakeme 17-2-930 pazar 
13,30 da icra kılınacağın 
kanunu mezkfırun 141 nci m 

desine tevfikan bir ay müdde 
ilanen tebliğat icrasına ka 

verilmiş ve arzuhal sureti m 
keme divanhanesine talik kıl 

terik hane arsası bir tarafı Tahir !d . ·ıA 1 . mış o u~u ı an o unur. 
Bey ve Fatma ismet Hanımın arsası =:········--····: ................................. 1 

ile mahduttur Mesahası 37 metre 9 .. ·····~::;:~·;:;;··;:~:ı;::~::cı:~·:i;;i;:.:1ı· 
murabbaıdır. Atik 1cedit1 No. ~ H Lise ~ri Naşit 
arsanın hududu bir tarafı Tahir ~i no~um ve Kadı~lıascalıtları mtitchassı 
Bey ve Fatma İsmet Hanım i! l urbe, ı-:skı Hıtaıtabmer binası No. ı ı 

b• t f Ad 1 t H :• er SÜD ötleden •onra •&at 14-16 arsası ve ır ara ı a e a- ;~ Tnlefen. ln. 26 
nımın muhterik hane arsası bir =:::==::::::.:::::==·:c::::::::.-=::uu 

tarafı Fatma Hanım ile Veliye Kirahk köşk iki bö( 
Hanımın kerimesi Sıdıka Hanım Çamhcada Libadede (5) 
hanesi bir tarafı Camiişerif so- hane a . tı oda bir yemek od 
kağlle mahduttur. Kıymeti mu- mutpak bir oda bir taşhk 
hammineleri beher metre murab- kabine 15 dönüm bahçe 
baı iki liradır. Talip olanların tarafı bağ halinde bir ahır 
kıymeti muhamminesinin ytizde ahırın kuyu ve dere. Talip ol 
on nisbetinde pey akçesini müs- lar Üsküdar Uncalar 110~ 
tashiben 3 - 2 - 930 tarihinde Gülfem mahalJesi 18 No. b 
ihalei katiyesi icra kılmacağm- de merhum Mustaf 8 pehlif 
dan İstanbul dördüncü icra me- hanesi Melek Hamına mnrac• 
murluğuna saat on dörtten on 
altıya kadar bizzat veya bilveka
le müracaat etmeleri ilan olunur. 

Me$'uı müdür : Refik Ahlfl 


