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Türk-Sovyet ( VAKITm son telgraf haberleleri ] 
Ticaret konferansı' ._--------------~--------

işe başladı Lahey konferansında Yerli mallar 
M· Karahan beyanatında 

diyor kı .. Borçlan tecil meselesi ~uarruf ccmlyetı-
Labe:r. ı4 (A.A) - Gazeteler, alacaklı devletlerin mthn..Ule- DID mflhim bir Moskova, 14 (A.A) - Tirk 

Sovyet ticaret mukavelesi tadi
lib konfer8.il.lı M. Karahanın ri
yasetinde açılmlfbr. l'A. Karilıan 
konferanaı açarken TOrldye-Sov 
yet btlknmetleri araanda teyem
münen mevcut dostane mOnaae
betleri ve emniyeti İf&l'et ede
"ek bunlann bilhusa 929 kinu
nuevvelinde Ankarada imsalun 
protokolda kat'i ifadelerini bul
duldanm beyanla demiftir ld: 

rUe Alman murahhasları arasında din halledllmit otan tecili clllyaa tebllll 
me•elesinden bahaettikleri •ırada bu tecili dtıyuna ait muameleler A..kan l5 (A A.) _ Milli 

tufiye edilmedikçe ikinci bir tecili dtıyuadan babfedilmiyecejini turda lkt.at ft' tasarruf ·cemiyeti uma
etmektedirler. Almanya hlk6metl her ay muayyen tedlyatta bul• 
aacak, demiryollan lclareei nam ve beaabma her ayın 15 inci 
glan avan• verecektir. Çiinkl\ bu idare Alman borçlannın teniy~ 
aine aft iftirak luueainl Almanya bnktametine ancak ay sonunda 
teslim etmektedir. 

«Ticaret mukavelesinin •on 
iki sene .zarfındaki tatbilratmdan 
mukaveledeki bazı abkAmm ta
rafeyn iktıaadiyabnm bu,a.kl 
inkitaf de't'l'Uine daha fula tev
fiki lüzumu anlaıılmıftır. SoYJet 
hUkftmetince teklif edilen tadil&f 
Türkiye-Sovyet htlk6metleri ara• 
undaki emtaa milnakallbm ml
kettımel kılmağa matuftur. Ml
zakerat esnasında tarafeyn ma-
rabbulan ve aovyet TOrk ikhaadlJa 
bnın menafüne tabi olmalıdırlar.» 

Türkiye aefiri ceftbmda T&r
kiye ile Sovyetler 'aramdaki 
dostaıw mtlnuebabn gittikçe 
artan 1>ir inkipfa mazhar oldu
ğunu kaydettikten sonra konfe
rans rneaaiaiııin memleketeyn 
arasındaki iktuadt mtlnaaebetl9-
rin müstakbel inklpflan noktai 
nazarından mnspet netice 7er
mesini temenni eylemiftir. 

M. Karahan Sovyet muaddel 
projesini Türkiye aefirine vererek 
mufa68al izahatta balmunüttar. 

r- ~- ; e" -,: !I ; -!Ci4 

maşdıran bu gllzeUer hayalimde 
pml pınl dönOyor]ar .• 

Şimdiye kadar tark kıskançlık 
istibdadının mukaddea qya gibi 
kat kat &rtnlerin loıluklanna 
gömdUğt1 bu gtızellik illhelerinln 
pırlanta camekAnı lltimalarile tq
birine ftlile bulmuş olan :Yunus 
Nadi Bey efendinin bu tetebu•-
1eri kendilerine edilecek her ne
vi teşekkürllıı fevkinde bir mu
vaff akiyet mftklfatilo neticelen
miştir. 

Türkuvazın bir fhmalt
Gnzellerin lizerine çıktıktan 

çıplak muanm kirliliğini kapat
mak mllmkfin değil miydi? O 
narin iakarpinlere çipetilecek 
bir p&lüı &rtOye acaba Biçin kı
yılamadı?. Bir de jün heyeti sıra
aında oturacak yer bulmak bir 
az k<>ıe kapmaca oyununa ben
ziyordu. 

Hayali göztlmOn ISnlhıden çe
kilmemekte ısrar eden bir ıey 
daha var.. Abdlllhamit devrin
den kalma yaldızlan karU'llllf 
saray mtitekaidi battal koltuk
lara malananık &nlerindeld in
tihap varakaltrma eği)mİf aey
rek beyaz tfftikli, derin dlfOnen 
koca koca ba9lar. 

Hüseyi.n Rahmi 

Meafl k&nflklıldar meselesi de, bpkı tecili diiyun gibi, Yanı 
pllnı esasına mftstediden haUedilmİftir. Mtieyyideler meaeieai bak.
kında da eaas itibarile bir anlqma haad olduğu söylenilmektedir. 

Maden kuyulannda 
Polislerle amele arasında 

kanlı bir mücadele 
Sidney, 15 (A A.) - Kearsleyde bir maden l:uyusu methalinde 

soprlarJa mllcehhez polisler tarafından vuku bulan bir hücum neti
cemnde bırçok amele yaralanmıftU'. Müsademenin sebebi beraber
lerinde ıevceleri bulunduğu halde Cesanoktan gelen 2 bin ma
da amelesinin · yapmış olduğu nümayiştir. NnmayişçiJer periıan bir 
halde kaçmışlardır. 

Arbedeyi müteakip poHaler 3 bin maden amelesinin sokakla
nacla ukert talim yapmakta oldukları Kurriye kamyonlarla git
mlşlerdir. 

Askeri talim yapmakta · olan amele dağılmıt ve llikUıı iade 
edilmistir. Birkaç komlbıist tevkif edilmiftir. 

Bahri teslihab. tııhdit 
Lonclra, 14 (A. A.) - Bahri tahdidi tealihat konferansına 

lftirak edecek murabba• heyetleri teşkil eden btitUn ha ikinci 
kanan 20 sinde baıvekilin evinde ilk defa olarak birbirleri.le 
karşılqacaklar Ye konferansa ait tertibat hakkında fikir teati.inde 
bulunar.aklardll'. 

Bahri konferans , bu ayın 21 inde kıralm lordlar lramaraaındakl 
açıllf celaeai ağlebi ihtimale ıöre ild ... t deftlD edecektir. 
SISylenecek nutukların bepmi telaiz vuıtuiJe nepedilecektir. 

Loyit Corca itimat etmiyorlar 
Londra, 14 ( A.A) - Uberal •ecllai reili Vıkont Grey llyle

diti bir nutukta meclisin M. Uoyd Georiea farka relli mfatlle tam 
bir itimadı bulunmadıj'ım ve gelecek intihabatta, bagtlnkt YUiyette 
o vakte kadar bir değitiklik olmaclıjı takdirde, liberal mecliainia 
ayn bir teıekktıl gibi milcadeleye giripeetlni Ulve etmiftir. Hatip, 
Ruaya ile yeniden münaıebata baıbuunua baldmıda veril• kara
nn makuliyetinden ıOphe ettijini, Hiacliatandald .ulYetbi ajır ft 
ciddi olduğunu illve ebnİftir. 

Şaht ha 1tsesi kapandı 
Lahey, 14 ( A.A. ) Şaht bacliı..me kaptlD"f auarlle bakaJ

maktadJr. 
Lahey, 14 ( A.A.) M. Fon Gurtiuı, Alman gazetelerinin mu

habirlerini kabul etiiti llrada M. Şaht'ın akıl erdirilemiyen ve hiç
bir veçhile temz edilemi7ecek olan hareket tarmu protesto etmiı, 
Reifbaak mlldGrilnlbı aldıjı ftliyetin hOk6metçe girlfllen imar 
•• ihya ifiai neticuiz bırakmak tehlikesini huıl edecek mahiyette 
olduğunu saylemiftir. 

M. Fon Curtius, din gece M. Mtıller'e g&nderdiği bir telırafta 
konferuwn aarfettiji meuinin hiçbir Teçhile tehlikeye maru bu
lunmadıjuıı, Almu marahhu heyetlle dlfer murahbular ara
amda fikir ve nazar birlljinin mahfuz olduğunu teyit etmiftir. 

Fransız parlimentosu açıldı Bir tayyare kam8' 
Paria, 14 ( A. A) - Frana11 Tokyo, 14 (A.A)- bri ukert 

parllmentoaunun yeni İçtima tayyare feee UÇUfU talimleri 
devreai açılmııbr • M. Buiuon yaphklan mrada çarplfllUl)ar ve 

S36 muhalif reye kU'fl 531 n1 yere dOşmOılerdir • Bir abit 
ile meclis reialijiDe intihap telef olmut ve iki zabit de ap 
eclflmlttir . lurette yaralammfbr • 

Kadir Efendi apl daire dahi• 
linde bulunuyorlar. Sea Cabire 
Kadir n•••M binekli• lls lly

lerkea bil olan •t odada içe
ri giriftrine ve yahut ld la..ı. 

V AKIT ın tefrlka~ıı 63 lettiği flphe 1Hr1De llllainle mu-

Yazan: Hüseyin Rahmi ;:~ .. -:n ,.:ı0 _:..e;:m• 
di~nin bir tarafın kınlll'- - z....tme. .. İJi dltln- - Meraketme. Bu ihtimalle-

- Yahu iyi d&ştbaly'r mu- ıen salla pata bayle bir işe gi• rl ben de dOf&nd&m. Binaena-
sun? ripmeıain .• Ç&nkn Cabir Bey• leyh bu zor rolu tb:erime alıyo-
- - Düttmllyorum... le oaan maiJ•ti efradındaa ola J ıum ... Ben aidip te Cablrl daire-

al merkezinden : 
, 

11 Yerli mah yapan ye atu-
lann iaim ve adresleri hakkında 
laer taraftan m&l6mat istenilmek
tedir. Halkın yerli malına kartı 
ı<>stermiye baıladığı bu bllyilk 
alakayı tatmin edebilmek için 
Milli lkbsat ve T uarruf cemiyeti 
yerli malı yapan Ye •tanların 
isim ve adrulerini havi kata
loğlar nqretmek anuaundacbr. 
Bu arzuyu tatmin adebilmek 
i~ yerli malı yapan ve aatan 
TOrkiyedeki biltUn müeue.e ve 
phıılardan imim ve adreaJerini 
cemiyetin Ankaradaki umum 
merkezine stlratJe bildirmeleri 
ehemmiyetle rica olunur." 

-----
Türk lirası ---

Londra borıaaında 
dünkü tiat 

Lond.ra, ıs (A.A) - Bugün 
Londra bol'IUlnda Tl1rk lirası 
bin yirmi bet· kunıt bir isterlin 

' olarak kapanmı,tır. 
( Vakat.- lttanbul bonaımda 

Jagilia lirua dnn 1008 ku1Ufla ka
panllllfbr. 

1rabzontla bereket 
Trabzon, ıs (A.A) - Zeriyat 

.. ,. _ • .ı .. it ~ fulacbr. 
'lta)'Mtrl U medıat 

Kayseri, ıs (J\.A.)- Vıllyet 
mecliai umumili toplammfbr. 

Vekiller hty "ttnde 
Aabn, 15 (VaJat)-· Vekil

ler heyetini• buslnkl içitma
mda iatilıaal propmamıs mlba
ken olundu. BqyeJdlimizin cu
marteel pil M. Mediainde bu 
&.-.ta isabat ftl'IDUİ mahte
aeltilr. 

Mllre •wllf•fflfl'll 
Aakara,15 (Valat)- Kula u-

liye mahkemem reiai Sam e. 
Adllye •Ofettitliibae taJfa olun
cla. 

JC,a)'Jf'laluunktr ara~ nda 
Ankara, 15 (Vakıt)- lıkln 

lflerinde f&sterdlti kaydaızbk
taa dolayı Tire kaymakamı hı
... B. Vekilet emrine almmıt
br. Sany kaymakamı Nuri B. 
de emniyet m&fettltlijine tayın 
edildi. 

Anhara umu mi mecli~i 
Ailbra, 15 ( Vakıt ) - VilA· 

yetimiz umumi medlıi bugOn 
valimiz Nevıat BeJİD riyuetin
cle açdcb. 

IJlc rnelctr:p lıocahtrı 
. Ankara, ıs ( VaJat) - bk 
tedrlaat maalllmlerbabı ahue
ael amaadyeye ab•••• tlkria
den ftl ..-mlftlr. 
11ac1e ,aımıyece11m. EYine gide
eetl& H- mlhletl ima keae

-tl&· 
- Ya .-1• enel Cabir 

Famla Ue ,....... kaclm da ko-
••• lfl app lrayta çakana 
.ıt n tehHWI blbafblduo 
• .,.. alır. ÇiMi ••alh 
Kacllrla hlr ..,dm ha'-i yok. •• 

- Çok mlffaffakıyetlerin bqı 
ceaarettir. Bayle ince dGflnllllir
M Wt ltlr it a&ll••a. Ylltta-

"Dost lcurşunu 
Aka Giindiiz Beyin 

bir yazısı 
Ankara, ıs (Vakıt) - • Aka 

Gtlndüz » bugiinkn « Hakimi
yeti Milliye" de .. Dost kurfUDU,, 
ıerllvhah ıu fıkrayı nqretmiftir: 
"Hakkı Tankın yanağına bir, chı'-
vanna ftç ISidftrücü kul'fUn sap
landı. Bu kurşunların dördn d• 
dost kt 'I nudur. 

Bu eskı doatun içinde, parma• 
ğı tetikte bir dtltman sakbymıO 
demek. Hiç hayrete deimiyen 
bir hadiseye neye hayret edilsiD 
ki; hayatta büyük dostluklar ve 
büyük iyilikler daima teşekkftr 
yerine b&yle ku11unlar olmuyor 
mu? 

Fakat bu vak'ada aaıl hayret 
edilen taraf Hakkı Tanin 3ldür
mek için bir değil de dört kgr. 
ıun ablmaaıdır. 

Tank ve kurşun!.. Bir insaa 1d 
ömründe tek kiıiyi yüzüne çatıkça 
bak bracak vesile ve ıebep ibdaı 
etmemiştir ve etmesi ihtimali de 
yoktur. Sonra bu insanm canlDI 
birbiri arkasına dört defa almak 
için dört kurşun ablsın; bu, 
elbet te hayrete şayandU'. Tank 
gibi insanlann yiyecekleri kur
ıun dört bin tane de olsa gene 
taziyete değmez; onlar o kadar 
ISztn kalpli ve ölmez insanJardll'. 
Onun içindir ki geçmiı olsun da 
demiyonım, yerine, buıılar iyi 
inıanlantı tesadüf ettikleri ge
çici ıeylerdendir, dıyorum. Tarıltı 

aldilrmek istiyea bedbahb -
kiden ve avcdıktan tanıyorum.. 
Bu adam avda da aykın aiJAlı 
kuJlanardı. 

Demek 6yle terakki etmlt 
ki alçtuliz dostJuklannı Ye inaan
hklannı gördUklerine karıı da 
bu aykın endahtı yapıyor. Hak
kı Tank ıüphesizdir ki kurıunu
nu bir küfran tokadı gibi yediif 
bu eski dostunu daha pansuma
nı yapılınadan affetmittir. Bu 
kanaatledir ki ben de fazla bir 
tey söylemek hakkını kendimde 
bulamadım . » 

Yangın 
Dün gece iki apartıman 

yandı 
Din aeco Beyojhıncla bir 

7anp çıkmlf, 2 buçuk saat 
kadar devam ettikten ıonra 
ınüıkftJAtla ıand6rülmllştDr. 

Tahkikabmıza na%aran yangın 
gece saat 8 de Beyotlunda 
LDkıemburg sinemasının kUfı· 
ıındakl Alyon sokağında Pan
dikyan pansiyonundan ç.ıkmıf, 
biraz sonra itfaiye yetitmİf, fakat 
•uaazluktan geniflemiş •e yanın
daki yllstinyan aparbmanına da 
airayet etmiftir. ltf aiye bu vazi-
1et kUfıunda Od .. atteıı faslauj-

rqmqve 10 buçukta yanilDı 1611"' 
d& rebilmittir.Pandikyan ve y&a -

tiyan apartımanları tamamen yar 
IDlflardır. Y aapwı mebebi bealll 
anlqalamallllfbr. 

pmm bir lol. ma ekmek hdJll 
edilipte pOIUI harice aJancıy• 
kadar banaklanmız heaapm tela• 
likeler pçiriyor. Fakat bil bO 
mamuru biç nmn itibara al••· 
elan ne mum terler yiyoruz? 

Ba tezvirli istiıarelerden soır 

ra Kadir lmrala ıahte tehtit:or 
meyi Kadirin hatb desti oıı-" 
dıtı anlqalmamak için Daktil0 

ile yudırtıp Cabir Bey naoıı 
po•taya verirler •• 



; ~~~~~!!!!!!!!!!!~~!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~--~~!!!!!!""!"!~~!liiiiiilii;;;;;;;;;;iiiiiiiiill .... ______ ._ .. ----~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 5. VAKiT. - 16 Kanunsani 1930 --

Edebiyat birliğinde 
Şimdiye kadar neler yapıldı ? 

· Bıı liğm azası tesbit olundu, gençlı-re serbest edebivat 
dersi ri verihyor; yem karar ve tasavvurlar 

Güzel San'atlar Birliği edebiyat 
ıubesi, kendi azasına mahsus ol
mak üzere musik li bir çay 
tertip etmiştir. Edebiyat şube~i 
azasının bir araya toplanıp bır 
birlerini görmesi ve görüşmesi 
imkananı hazırlamak maksadı ile 
tertip editen bu çay• yarmki cu
ma günil saat on betten itibaren 
G. S. Bırliğinin Gülhane parkı 
methalındeki binasmda verile -

Bunun için azayı hiç olmazsa 
ayda bir toplayıp kendılerine 

bir çay, bir ıhlamur içirmek , 
musiki dinletmek , nihayet 

biribirimizi görmek ve görüş

mek imkanını hazırlamak için 
içtimalar tertibine karar 
verdık, yannki toplanma bu 

arl< adaş bu uşmalannm birincisi 
olacaktır. 

Bugünhii müsamere 
cektir. . 

Edebiyat tubesi idare heyetı Güzel San'atlar Birliği bugün 
azasından bir zat dün kendisile 15 günlük müsameresinden biri
görüşen bir muharririmize tun- sıni daha veriyor. Müsamerede 

lan söylemiştir: l. . musiki şubesi tarafından konser 
_ Edebiyat şubesinln cemı· 

lı fı ve Darülfünun ruhiyat profesörü 
yetler kanununda yazı evsa 
haiz bir teşekkül sayılabilmesi Şekip Bey tarafmdan da konfe-
için azasının kimlerden mürek- rans verilecektir. 
kep olduğunun bilinmesi lazımdı. Bu müsamerede Matmazel 
Bu itibarla geçenkı kongrede Seda Vanda bedii rakıslar yapa· 
bulunmıyan veya mektupla, yahut caktu. Matmazel Seda Yanda 
diğer suretlerle şubeye alakas nı bütün manasilc bir san'atkardır. 
ihbar etmemiş o an edebıyatçılara Londrada Mis Denmt•g, Ber inde 
birer mektupla müracaat ederek Matmazel Aranova Vt! Paıiste 
edebiyat şubesindekı azalıklarını Kıasık balet mektebinde Bondi
teyit lütfünde bu unmalarım rica koftan bedii dans dersleri al
ettik,· bu suretle kendılerine mü- makla ka mamış, musiki ve hey-
racaat edilen zevattan sekiz o ı 

f ke:traşlık tahsıl etmiştir. Şehri-
kişi edebiyat şubes:nln aza de -
terinde isimlerinin bulunmasmı 
istememişlerdir. Bunlann harıcin 
de altmış yetmiş zat edebiyat 
ıubesinin müracaatına mektupla 
cevap vererek azalığı kabul ve 
muhafaza ettıklerini bildirmişler 
ve şube hakkında iltifatlarda 

-tndunmutlardır. Bu suretle gerek 
kongrede bulunan, gerek ıubeye 
alaka ve irtibabnı mubafa.,a et
tiğini bildıren zevat edebiyat 
şubesinin azasını teşkil etmekte
dirler, şubenin tahsildan kendi
lerini ziyaret ederek her ay mun
tazaman aidab tahsil etmektedir. 

idare heyeti, aza kayıtlannı 
tanziııa ettikten sonra Birlikte 
gençler için meccani iki serbest 
derı tesis etti. Bunların biri e -
debiyat tekniğine dairdir ve 
Halit Fahri B. tarafından veril
mektedir, öteki edebiyat tarihine 
aittir, Galatasaray lisesi edebiyat 
muallimi Retet Avni B. tarafın-
dan verilmiştir. 

Bunlann haricinde edebiyat 

miz~e misafir olarak bu!unan 

bu pek genç san'atkar, Güzel 
San'atlar akademis nde heykel-

traş şubesinde de çalışıyor. 
Kendisi Cüzel San' atlar birliğinin 

bu top' antısında yalnız bir ar

tist plUhiti kaı şısında dans et
meyi kabul etmittir. Danstan 
evel kGçük bir de konferans ve
recektir. 

Konferan!I 

Halit Bil &ı lkrneğ n .en: Kinun
aaninin on yedinci cuma günü 
saat beşte Şehzadebaşında kon
servatuvar binasında Derneğimiz 
azasından Mahmut Ragıp B. ta
rafından ° Şark vilayetlerimizde 
Halk musikisi ,, mevzulu konfe
rans venlecektir. Arzu eden.er 
gelebılir. 

Emanette: 

E ın all~İ encüıneni 
Dün Ada çamla ı tal mat
na.ııes m müzakere t ttı 
Encümeni Emanet dün top

lanmış, Ada çamlarının sureti 

Spor 
Yarınki maç 

Beş1ktaş ~nerbahçe .. 
nin karşısında 

Yann, Galatasaray· F enerbahçe 
maçından sonra mevsimin en mn
him lik maçı yapılıyor. Beşik
tq F enerbahçenin karşısında. 

Beşiktaş geçen sene er şeme· 
diği ikincılik, birincilk derece
lerini bu sene muhakkak elde 
etmek için büyilk bir gayretle 
çalışıyor. Bu maç yükselmek içın 

ilk kademedir. Bu derecelere 
layık olmak için evveli Fenerin 
karşısında muvaffak olmak lazım. 
Bundan evvelki maçlar nisbeten 

zayıf d'!miyelim, fakat bu dere
celeri elde edemiyecek kuvvette 

takımlarla karşılafmlfb. 

Siyah - beyaz darın bu hedefe 
doğru ilerleyişlerinde birincılik 
ve ikincilik namzetlerinden en 

kuvvettisi olan Fenerle karşıla
şıyor .. Fener, çünkil şimdi Gala
tasarayın galıbidir. 

Oyun kuvvetıne, ustalığına 
şimdi bir de manevi kuvveti 
ifa ye etmek lazım ki bu Fener 

için böyle mühim maçlarda en 
lüzumlu esastır. 

Bu itibarla Fener Beş'ktqın 
karşısına maddeten ve manen 
yüksek kuvvetlerle mücehhez 
o.arak çıkıyor. 

Oyunun vereceği neticeyi kes
tirmek güçtür. Ve fikrimizce 
bu, Beşiktaşın gCSstere..:eği oyun 
kabilıyetine bağlıdır. Eğer Be
tik taş işlek, bahusus, kale &ıiln
de fırsat kaçırmıyarak açık göz 
bir oyun oynarsa geçen cuma 
İs. Sporun iki Jol kaydetmiye 
muvaffak olduğu Fener kalesine 
sayı atabilir. 

Buna Fenerin ele avuca 11ğ· 
mıyan mubacimleri de mukabe
ede her halde gecikmiyecek

lerdir. O halde sayı farkı kimin 
lehine olacak deniniz?. 

Bunu gene bir sual olarak 
bırakalım. 

Yarın güzel bir maç seyrede-
ceğiz. 

T. M. 

Fener -Beşiktaş -
Muhtelit bır h-.ıde Mısıra 

davet edıldıler 
F enerbabçe ve Beşiktat takım

lan muhtelit bir halde Mıaı
ra davet edilmişlerdi . 

[ (V AKinIN ŞEHİR HABERLERİ] 
Ticaret odasının mektupları 

Bir posta müvezzii tar atından kaçak addedi
lerek müsadere ediidı ise de ... 

Ôtedenberi şehir içinde halk 
hususi işleri için yazacakları 
mektuplan mutlaka postaya ver
mezler. Hatta bazı müesseseler 
tehir dahilindeki mektuplarını 

kendi milvezzileri vasıtasile da
ğıtırlar. Posta kanunu buna 
müsaade etmektedir. 

Fakat evvelkı gün Ticaret 

Asri tiyatro 
Taksimd~ki konservatu 
var binas na~ıl o acak? 

lstanbulda yeni bir tiyatro ve 
konservatuvar binası inşası için 
Emanet fen işleri müdürü Ziya 
Bey tetkikabnı ikmal ederek ra
porunu Şehremini Muhittin Beye 
vermiıtir. Bu rapor İstanbu da 
yeni bir tiyatro binasına lüzum 
olduğunu tesbit etmekte ve in
şaat için inşaat şirketlerile mü
zakereye başlanılmasına müsaade 
istemektedir. Rapor bugünlerde 
Cemiyeti Belediyeye-sevkedıJerek 
bir karar almacakbr. 

Tiyatro binası Taksim de Cum-
huriyet abidesinin kartısmda İnfa 
edilecektir. Esasen burada Ema
netin birkaç parça arsası var
dır. Bina.-bu arsalar üstilnde 
kurulacaktır. 

Tiyatro binasımn henilz pro-

odasının şehir içinde dağıtılacak 
mektuplaı mm başına gar p bır 

vak'a gelmif, bu mektuplar ad
reslerine ancak 48 saat sonra 
varabilmiştir. 

Mesele şudur: 
Ticaret odasının müvezz i ev

velkı gün mektup çantasını 
almış, şehir içinde dolaşmaya 
baılamııtır. Müvezzi Unkapanı 
köprüsünden geçerken yanına 1 

bir posta müvezzii yaklaşmış, çan· 
tasının muhteviyatını sormuştur. 
Ticaret odasının müvezzii: 

- Mektup, cevabmı verince, 
çantayı açmış, mektupların zaı f_ 

ıannı tetkik etmiştir. Bittabi 
zarfların hepsi de pulsuz görül-
miİ.I, bunun üzerine Ticaret oda
sınm müveıziı çalyaka Unkapanı 
polis merkezine sevkedilerek 
mektuplar milaadere olunmuş 
ve mfivezzi mektup kaçakçısı 
addedilerek kendisinden mühim 
miktarda nakti ceza alınacağı da 
söylenilmiftir. 

Milveu.i vaziyetten derhal Ti
caret odasım haberdar etmiş, 
Ticaret odası da Posta başmü
dilrlilğüne müracaat ederek mek
tupların iadesini, posta müvez-
1.iinin hareketinin gayrı kanuni 
olduğunu bildirmiştir. Posta baş
müdürü Hüsnü B. derhal meseleyi 
tahkik etmiş, müsadere edilen 
mektuplan Tıcaret odasına iade 
ettiği gibi hadiseye sebep olan 
posta müvezzini tekdir ettiğini 
bildirmiştir. Ticaret odası bu 
mektupları 48 saat teehbür1e 
sahiplerine glSndermiştir. 

jeai hazırlanmamlf olmakla be
raber, tuavvur edildiğine göre, 
bina pek muhteşem olacak ve 
birkaç bin kiıiyi alabilecektir. 
SahneY e ziya tertibab asri bır 
ıekiJde yapılacaktır. 

~BIHRJBBBBBBBDBBBBE&mmmmmm 
Bu akıam B 

MAJİK SİNEMASINDA 1 
• 8iit0n dilnyanın hayret ve takdirini ce.beden m Jhteşem bir eser 

ŞEYTANI MASKELER 1 
Mnmessilleri: JON JİLBERT g 

E VA von HER N m 

tubesi birlik merkezinde bir kü
tüpane tesisine teşebbüs etmiş -
tir, muhtelif yerlerden kitaplar 
ve mecmualar toplanmaktadır. 
1 O ' çe int şar eden mecmualann 
edebiyat f besine gönderilmesi 
temin oluı.1...uğu gibi ecnebi neş
riyatın getirtilmesıne de teşebbüs 

muhafazası hakkında yapılan 
yeni talimatnameyi tetkik ve 
şehrin muhtelif yerlerine asılacak 

500 elektrik limbasınin elek
rik şirketile yapılan mukavele:!ıiini 
de tetkik etmiş ve cemiyeti 
belediyeye sevkine karar ve,. 
miştir. 

Gidiıip gidilmemesi hususun· 
da alikadarlar arasında mllzake
re cereyan etmektedir. MısırJıla
nn gösterdikleri ıeraite balahna 
seyahatin icrası kuvvetli bir ih· 
timal dahilındedir. 

ve RALF FORBES ~ 
mmaummnammmemamamanmmmm~ mum 

edilmiştir. 
Edebiyat ıubesi azasının mn -

talca ihtiyaçlannı Bır ik merke
zinde temin edebilmeleri için 

çalııılmaktadır. 
Edebiyat şubesi ayni zamanda 

Birlik merkezinde on beş gün
de biı' verilen müsamerelere de 
İflirak etmiş ve şube azasından 
Hüseyin Rahmi, Halit Fahri, 
Ahmet İhsan, Refık Ahmet 
Bey er bu müsamerelerde birer 
konferans vermişler, Şükufe Ni
hal Hanımefendi Cevdet Kud· 
re~ Bey ve diğ~ bazı pirleri· • 
mız türlerini okumUflardır • 

1 Edebiyat tubeai azasının. Bir
f lik merkezini daima gelinip gi-

"' '. , . . ... ,: . . . 

Yeni güzellik kıraliçesi sporcu Mü
beccel Namık Hanımın beyanab 

ve en güzel resmi 

Türk Spor 
Son çakan 16 ncı sayısında bundan bqka ıpor aleyhtan Sell

battin Eniı Beye ceYap, Koca YGaufwa mena"1ba, aporcuJanmız 
bayatta ne İf g6rtıyorlar ? Holiwttaki bop yaldızlan. Turism ..
lliYhalaruu taııyan ıayam dikkat yazılan ihtiYa etmektedir • 

Bugünkü sinemalar 
Majik - Alevler içinde 
Etuval __.. Baskın 
Alkazar - Macar Rapsodisi 
LObenburg - Billi Dov 
Ekler - Fırtınadan sonra 

Melek - Pcrestif 
Opera - Albn 
Şık - Hoı gör 
Elfıamra - Ateş evlitlan 
Milli - Son çarlar 
Ferah - imdat 
Hilll - Monte Kristo 
Asri - Oraga kraliçesi 
Alemdar - Monte kristo 

Tiyatrolar 

Dutlbedayi-Hapan, Fikrt yedi 
Fransa - Alemacfr, Robin 

T q>e~ lıgalrosunda bu oktanı 11101 

20,30 da. 

Ha3dutlar 

5 Perde 
12 Tablo 
Yazan: Şiiler 

Tercüme eden:,11 
Hsan Cemil B. 

Cuma giinleri matine saat 
14,30 da. 

ZAY MÜH R 

. dilir, oturulur, okunur, konuşu
lur• mobbet edilir bir yer telikki 
etmelerini temine çallflyoruz. 

Namıma mahsus tatbik mllh6-
rümü zayi ettim. Yenisini çıkara
cağımdan ealdainin bOkmü yok-

lle!!!!!!!i!!!!i!i!!!!!!i!i!!!!l!!!!!!!i!i!i!i!!!i!!!!lli!!!!i!il-liil!!!BllM tur. Eaat Hikmet 
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Kadın şoför ilyarder er 
2"~....,,__ 

~lll::mı:--~----------------------lllCWI Gözdenin kaba işveleri lm·tihanda muvaffak oldu 
çalışm1ya başlıyacak 

Nasıl zenJıin oldular? 

Madam dö Pompadur saray erkanını "domu
zum~, "güvercinim,, gibi sözlerle çağlrır,vük · 
sek tabakadan bir kadına da "toz bezim,, derdi. 

Ka.ımpqada oturan Muamm~ 
H. isminde bir genç kız taksi 
otomobilinde ça)ıımak üzere 
ıoförlnk ehliyetnamesi istemiıti. 

"Krup,,lar: 14 

6ittikçe daha büyük ... 
ikinci defa Paris sergisine iştirak eden Krup 
oraya hususi bir trenle 80 tonluk bir çelik ve 

200 tonluk bir top göndermişti «Barbiye» 1745 nisanında ye
ni nedimeyi ıu kelimelerle tav -
aif ediyordu: 

"Madam « Detycl » yirmi bir 
yaşındadır. Vücudu gayet yapılı 
ve fevkalade güzeldir. Birç~k 
hoş farkılar biHr, ata gayet gü· 
zel biner, mükemmel bir terbiye 
görmUıtlir. Valdeıi madam Pu • 
ason isminde ve fevkalade gü -
2el bir kadındır. Bu kadının ba
hası " La Mot ,, Envalidde bak
kaldı; dubaracı bir adam olan 
M. Puason a kızını verdi. 

Bir gün harbiye nezareti mfis
teşarı M. L;; Blan, Mösyö La 
Mot un evine uğramıRb. Odada 
gayet gilzel bir resim gördü. 
Bunun kim olduğunu sordu. M. 
"Puason,, a varmış olan M. La 
Mot un kızı olduğunu söylediler. 
M. Löblan " La Mot ,.a kızını 
kendisine takdim etmesini s6y· 
ledi. Kadına aşık oldu. Kadın 
bir müddet ona metreslik etti. 
Daha sonra bir sefirle yqadı 

ve nıbayet M. La Norman is -
mmde bir umumi tahsildar ile 
görüştU. 

Şimdiye kadar onun doatu 
kalmıştır . Bu görüşme.inden 
ıonra Matmazel 0 Puason,, doğ
du. M. lö Norman bu kızı e•ll
dı e.ddettiğinden yanmda bnynt
tü. Ve kendisine gfızel bir tahsil 
verdirdi. M. lö " Norman ,, ın 

J Defterdarlık ilanata f -
Satılık arsa 

Boyacıköyilnde Koru cadde· 
'11inde sağ tarafı . 5 No. kahve 
dükkanı sol tarafı 1 No. eczane 
arka tarafı Mazhar Pqa vere
eesi bahçesi duvarı ve ön tarafı 
koru caddesi ile mahdut 50 
metre murabbamdaki ana 
vergi borcundan dolayı bilmU
zayede füruht edileceğinden ta
lip c an!ann 13-1-930 tarihinden 
itibaren 21 gün zarfında latan
bul idare hey'etfne mfiracaatlan. 

Sa ılık Han Odası 
No. 45, Bilyilk yeni han 

3üncü kat. Çakmakçılar, tahmin 
edilen kıymeti bedeli defaten 
alınmak şartile 600 lira, aatış 
muamelesi pazarlık suretile 
3 şubat 930 pazartesi günll 
saat 14,30 da Defterdarlıkta 
yapılacaktır. 

çocuğu olmamışb. Henüz 
on sekiz yaıına varan Matmazel 
"Puason,, o yeğeni M. lö "Nor
man,, a cebren kabul ettirdi ve 
drahoma olarak u Etyol ,, arazi
sini verdi. 
Amcanın yanında yaşıyorlardı. 

Her ihtiyaçlan temin olunuyor
du. Muhteşem bir miraa bekh -
yorJardı. Amce genç kadmı fev
ka 'ide seviyordu. Genç kadm 
evde hakimi mutlak idi. 

Böyle bir burjuvaz için bu hal 
saraya girip kırala metres ol -
maktan efdal değıl mi idi? Maa-
mafih bu vaziyet gunıru okşar 
ancak birçQk ta mahmrlan Yar-

dır . Zevci M. " Detyol ,, umu
mi taluildarhkta amcaıı ile fe -
riktir bu ıebepten dolayı " Pro
vans ,, ta bir devir yapacaktır. 
Paristeıı böyle uzakl.,,ıması uzun 
müddet süreceğe benziyor.,, 

Madam "Detyol,, kıralm naza
n dikkatini kendi Ozerine celbe 
muvaffak olduğu zaman Parilin 
en gOzel kadınlanndan biri bel
ki de en güzel kadını idi. "Su· 
lavi,, Din dediğine g6re yftzünün 
gtbelliğinden ziyade o gtlzellik
ten ı.tifadede marifet göstermesi 
ve vcçhine istediği şekli vermesi 
hakkında enıan hayreti celbe
diyordu. Yllzilnli iatediği tekle 

ıokardı. B&ylcce yaJmz güzel bb 
kadın değildi. 

(Bıtmtdi) 

Radyo 
Bugünkü f_,rogram 

( İıtanbul ayartle) 
Ankara 1515 m. 
18-18. 30 Koııf erana veya den 
J 8. 30-19. 1 5 S.loo orkeıt?a11 
19,15-20.30 Solo nya teganni 
20,.J0-20.45 let!rabat 

-'U.45-21,30 Ajana haberleri ve raporu 

/$tanbulı 1200 m. 5 K.• 
ı 7,SO-18.30 Saz heyeti, borsa habarleri 
J 8.30-20.30 Cazbant, orlr.:.eetra 
20.30-22. ~ Saz heyeti Anadolu ajan11 

haberlari 

Belgrat 
18.30 

429 m. 
Cramofon 

2.S Kv. 

Muammer Hanımın diln seyrise
fer merkezinde evveli nazari· 
yattan sonra Hürriyeti Ebediye 
tepesinde direksiyon kullanmak-
tan imtahanı yapılmııtır. Muam
mer H. her iki imtabanda ali
yftlAIA derecede muvaffak ol
muştur. Birkaç güne kadu 
kendisine ehliyetnamesi verile
cektir. 

Hil&liahmerin Eminönü 
kongresi toplandı 

.!minlntl /tonırutnde 

J)ün alqam HilAliahmerin Emi
nönü nahiye ıubesinln senelik 
kongresi yapılnuıbr. Kongreye 
Hililiahmer reisi Ali Paşa riya
set etmiı, senelik faaliyet rapo
runu Tevfik Siileyman B. oku
muştur. Raporda 929 ıube ~
ridabnın 10500 lirayi bulduğu, 
taaarrufa riayet edilerek 500 
lira arttınldığı bildirilmektedir. 

Nahiye heyetinin mesaisi tak
dir edilerek yeniden intihap 
edilmiştir. 

Davau umumlvede 

Hacı yan 
Çaldığı paralarla Pariste 

yaşıyormuş ! 
Cilmhuriyet evrakı naktiye

sinin mübadelesi esnasında ya
pılan ıui istimalden bahsederken 
bu mesele ile bilhassa eski ev· 
rakı nakliyenin imbuına neza
ret eden komisyon azalannm 
alikadar bulunduğunu yaımışbk. 

Bir refikimiz, sui istimalcıiler-
den biri olmak üzre millga Mali
ye nezareti muhasebe mfidilrü 
Berberyanm damadı Hacıyam 
göstermifti. 

Bu hU1usta icra ettiğimiz t.ah
kikata nazaran, sui iıtimal meı .. 

19 
21 

elesinde ismi geçen Hacıyan, 
hakikaten o esnada kumarhane
lerde mtihim miktarda para 
sarfetmekle şöhret kazanmışbr. 
Mumaileyh, bilahare Dtıyunu u-

Piyano konıeer! mumiyeden istifa ederek eneli 
• Muılque de clııı.mbre 

23.40 · Muııra, daha sonra da Parile Danı havalan ( otomobil 
ldUpton) gitmiıtir. 

Faıkat nuantte henilz tecrü
besizlik g~teriliyor, bahriye me
ıaiJinde acemilikten kurtuluna -
mıyordu. Bahriyede ilk defa 
zırhlıJann nilmunesini tesbit et
mek istiyorlard.L Lüzumsuz yere 
inpatta bulunmak iıe gelmiyor
du. Binaenaleyh Armıstrong fir
masına müracaat tercih olunu -
yordu. .. Krup., ziyadesile kw:lı. 
T oplannın hiç olmazsa tecrübe 
edilmesi talebinde bulundu. Fil
hakika kıral ve Kronprinç huzu
runda İngiliz ve Krup topları 
ile tecr8beler yapıldı. 

ÜçOncll tecrübede 'Krup kıç
tan doJma toplarından biri ile ı 
kalın bir gemi zırhını deldi. -

O nkit üç zırhlının techizi 
kendine siparit edildi. Karşısında 
Prusya bahriyesine levazım te • 
min edecek hiçbir rakip kalma
mıı demekti .. 

Bu mada ICnıpun beynelm:nel 
muamelAb baılamıştı. Pariste 
yeni bir umumi serji hazırlandı. 
Bu sergi diğerlerinden mükem
mel olacaktı. 

Tabii Knıp f trması vesileyi 
kiçırmak iatemiyordd. Diğer 

oBulmacao 
Dthıktl bulmacamızı hallede

mediııiıse bugünkü halledilmiş 
fekle bakarak yeni bulmacamı -
zın lll'l'ını meydana ~karabilirsi
niz. Bunun l~in aşağıdaki tarife
yi tatbik ederek n~ beş dakika 
mequl olmanız kilidir : 

ı 2 3 4 5 o 7 ~ 9 10 11 

BugihıkQ bulmacamızm 
halledilmlt ıokli 

Paristen yeni gelen zevabn Budape şte: 5.50 m. 20 K... ı 
18.25 Orkeıtra.: Operet parçalan verdiği malU.mata nazaru, Ha-

1 2 3 4 5 6 7 '8 9 10 11 

2fl.30 Opera; «Anı:ıa Karclllıı> cıyan elyevm Pariain cKartiye 2 
074) 23 Caz-hant Liten" muhallesinde bu Şark lo- ' 

( R -
1 ~antası küşat etmiştir.Bu lokantanın 4 

Satılık Dükkan Katoviç 408 m. lO kv. J üst katında da bir kulüb vtıcuda S 
21.15 Konser 

No 12 Valde Hanı alb Çakmak- 24 Danı havalan getirmit olan Hacıyan gece ya· 6 
çılar tahmin edilen kıymeti be- Roma 441 SO K nsmdan sonra kumar oynatmak· 7 

f lı m. v. d 1 b ti alı deli de aten a nmak şartile l8.30 Konıer ta ır. ste u sure e ç nan S 
800 lira satış muamelesi pazar- 21,15 Radyo gazetesi paralarla, Pariste ınilreffeb bir 9 

ıerğilerde olduğundan daha 
mükemmel İf yapmak emelinde 
idi. Bu ıefer Parisi hayrete 
düşürmek için seksen tonluk bir 
çelik parçası ve iki yüz tonluk bir 
top teıbirine karar verdi. Adi 
marşandiz trenleri böyl muazzam 
kitleleri taşıyamazdı. 

Krup kendine hususi bir tren 
inıa ettirmiye karar verdi. Fil
hakika tekniğin bu muazzam ha
rikası Pariıte « Şan dö Mars » 

da görülen bütün kıymetli şey· 
leri geride bıraktı. 

(Bttmedt) 

Memleket; heberlerl =ı 

Şenaat eserleri 
Gün geçtikçe meydana 

çıkıyor 
Adanada mttnfeF • TarJr. Söza " refl· 

~iz gazrycr: 
"Tayyare cemiyeti binasına 

ait inşaabn başlamış olduğunu 
yazmıştık. 

Bina arkasında bulunan eski 
Ermeni kiliıesı ve timdi Yeni 
sinema olan bina avlusunda dün 
yapılan hafriyatta sayllamıyacak 
kadar çok insan kemikleri rııey
dana çıkanlmışbr. 

Bu kemikler, Fransız işgalin
de TfirkJer...n boğazına sanJa
rak binlerce Türkü kaybetmiş 
olan Ermeni Şişmanyan hükume-
tinin paplDlf olduğu vahşet nü
munesidir. 

Yakaladıkları Türkü bu kilise
ye getirip her birini bir suretle 
öldlirmilı olan Ermeniler · bu 
hafriyattan çıkan neticeye göre 
kazdıkları çukura aynca kireç 
dökmek suretile de yakmışla:rbır. 
İnşaat müteahhidi Hamit Efendi 
bu kemikleri topraklarile birlikte 
bir tarafa toplamış olup bun
lan defnettirecektir. 

Bu manzara Adanaya ve Ada
nada oturanlara ve bfitün Tfirk 
milletine, geçirdiği kara ve vab
ıet günlerine ait ibret livharı 
olsun.» 

M. Ford 
lstanbula gelecekmiş 

Tophanedeki F ord fabrikası
nın küşadı münasebeti!e M. Han-
ri Ford İstanbul mümessiline 
g~nderdiği bir telgrafta tebri· 
kitta bu. unc!uktan sonra, ilk 
fırsatta İstanbulu ziyaret edece· 
ğini bildirmiştir. 

ÖLÜM lık suretile 3 Şubat 930 Pazar- 22,02 Opera: Les Purutaiı «Bel- hayat yaşamaktadır. 10 

tesi gUnU saat ·14 te Defterdar- lini»ntn e.erl Hacıyan ile beraber, diğer bir l1 Tütün İdarei İnhisariyesi teftiş 
hkta yapılacaktır. (R-1088) Viyana: 516 m. 15 Kv. Ermeni ile bir ecnebinin de lı- llmmliiliiiillliliıiii;;;~iiiııliiii iiiiiiiiiöOiöiiiiiiiiııi -----~ heyeti başkatibi Kemal heyirı 

16.15 Şarla ve konser tanbuldarı firar ettikleri ve bun- Soldan •ala ve yukalı:dan aıaAı Satılık I)u .. kkAıl hissesi pederi mütekait adliye memur-u 20.30 "lıraelun Agypten,. Ora- lann da evrakı nakliye sui isti· ı - DöQUşmek 5, para toplama 5 N 8 V ld H ıtı Ç k 
2 lı L • ...: ·:1. • __ 1_ ı Jarmdan Osman Şemsi Bey ir-0 a e an a · a • tarium, Höndelin eıeri mali ile alakadar olduğu haber J - Of • • ıı;uıw ~ • rcnıı; 

makçılar 9 hissede 6 hisıesi sa- Bil!hare Silvmg orkeetruı alınmıştır. 3 - Kutu 4. aeı 4 tihal etmiştir. 
bıktır. Me%kfır hissenin b~hmin ve telsizle reıim Detriyatı Son zamanlara kadar latanbul- 4 - Tarihi btr devlet 4, yıı.ma2 Cenazesi bugün öğle namazını 
edilen kıymeti bedeli def aten ZA Yl _ Askeri vesikamı za. da bulunan Hacıyamn zevcesi ~ - T abah 3, kum 3, ba~aklar 3 müteakip Kadıköyünde Osmaııa-

k ·ı 700 l" dır S t · · Y ala sw· ı'stimal maael·•i b-._.-'--da 6 - Bebek emnnda bir yer O ğa camiinden kaldıniarak Kara-ahnma ş rti e ıra • a ış yı ettim. enisini cağımdan ..,. cuumı 7 _ A-" 2. metanetli ~ 
o k 

0

d bhk"k ta bql ,-. caahmet kabristanına defnedile-muamele i pazarlık suretile ~ es iıinin htiknıtı olmadıiı iJAıı yenı enı • aıımuı 
8 

:-- Bot y~ 4. Wtlimli 5 

Şub t 930 Pazartui ~g~iln=ü~~·a~a~tJ__obmur~~·~~~~~~~~~~JQ~zdenu·n~ela....bMnt~Dn ... ~eu:.i...ala.-.nm·--·-DntAJ.Lglln_._J__:o._~lt!m~a~t ~7,__ __ ~~~~~_J_~c-ektir.!.-· ~· ~K-e~m-~ ........ B __ ey ___ v_e~d-iğ_e_r_a~i-· __ 14,30 da Defterdarh~ a ıla- 101" 'riıtyettnliı ı:araı.:ıya hryuiJıdıa 
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Mutlaka Hasan kunet f'll"lba içiriniz. Kamızlık, 

ademi iktidar, •İllir, verem, damar, belgeqeldiji, 
blytlk (100) kunqtur. Toptucalara tenıilAt. 

····-------.------·-----·---·-----------------·----------------------------
f6 KAnunsant g30 c MEMLEKETTE VAKiT J 

' Tefrtk 

9J 

Meçhul 
asker Yum 

lJya 
Şakir 

-

Beklenilmiyen davet karşısında 
Nazım, Moseı efendinin teklifini kabul edi

verince ne vapacağımı ıaıırdım 
_ HaJckım1 var.. Ve haklan 

Yar.. F"ılhakika mevkiimiı, nazik 
Ye çok vahimdir. Fakat daha 
eok da ~- Belki.. Ald
betimiz. feci olacak •• V aram oı.an.. 
Belki w., llecefiz. KanlanmtZa 

•e çocukJanmıza arkamısclan ebecli
'en pz yqı d6kttıreceiiz. Ve 
bltBa balara, sis pe pre 
taha••lll edecej& Eyet, bu, 
~ muhtemeldir ki bir gOn P
lip bitin ....UUerimis arkamız
dan aifıyac:ak.. V ar1111 ailum.· 
Eter o seYıililer ajia•a:aa, 
eonra, en bOylik ananm o~ 
ntan atfar.. O, an avatanm m· 
aeai üzerinde, muhtqem, naıaa, 
majTur bir hayal gabi ylbelen 
ve dalgalanan ADcak atfar .. her 
lmidi, h~ necab bizim dngll
lerimizden beldiyen milyonlarca 
T&rk km.. Ve nilaayet.. Efeaclt
ter, en nihayet.. Bulgar hın ve 
wehftti altında ezllecek, cu Ye
recek olan aha ,azın Tork 
kadmlan ağlar •• 

Sabredemediler: 

A,rtıık --- Alllala ... •• ,..._ 
Diye haykmlılu. 

* Handan çıkarken, albn onba-

Dedim. o, sak.tarak ve ezile· 
rek cenap Yerdi: • 

- Efendim.. Zatumdan bir 
ricam nr. Mal6mmnaL. Meklrl
lerin çoğu telef oldu. Darada 
çokluk ifimiz kalmadı. Sabah
tan aktama kadar avareyiz. Bu 
karda lafta, arkadqlarmm ai
perlerin içinde alan talan olv
ken, burada.. 11cacık kahYede 
bacak uzabp yatmak bize ayıp 
pliyor. Hani p.. Zatmız.. Bir 
Yol MalıittiD Beye deyiYenenb 
de •• Arbk bizi de siperlere al
clannanD.. 

Hemen alba enhaşım1n boy-
nuna sarılıp, alnının ortaamdan 
prpadtak 6pmek ihtiyacım ıüç 
zaptetim. Yqa oıab&fllll .• Varol, 
(AdU'IUlz) datlarmm nazlı tlrk
men PÇeji.. Siperlen zitmek 
ye.. ilmek iati1omm lyle mı? •• 
Pek ili.. Siperlen tldeniL. in· 
.-Hah, .oğuldu donmaz. Aç-
hktan llmellİll.. Ve intaalbah, 
alnmc:lan mu kanlarlL. RabbtU-
aleminin huzuruna, ak ytlzle de
ğil.. Daha terefli olan al yizle 
pbnm ~.,..... 

. .. :.u ....... """ .... • --- ....... .._. <AM-
,... .... hacllsab k01111p ko-

Borsalar Yeşil tire çalışıyor 
Kamb:yo 

11 ...... ltra.L. 
• T.L ••bblU Qol 
' • Frut 

. . .. . 

. . 

. . . . 
• 

. . . . . . . . 

Liret 
Belp 
l>rahlt 
rrat 
l.cYa 
Flortn 
~nron 
$111q 
Peseta 
Mut 
Zlott 
PenRO 

to Ley IClllUJ 
ı Tlrt Uruı Dinar 

CerYOaeç lt•r.ş 

Nuk•t 

ı lıterlln (fngtla) 
' Dolar (Amerika 
Fraü {Fruaıa 
LINt r1tatra 

o Frut Relçtb] 
Oralımt O'anaJ 
l'rut Clntçr.1 
Len llulıar 

1 l'lortı l Feıement 
broa [Ç'ttoslont 12 

ı Ştllaı A nabrya) 
ı Peıeta ! lıpu7a] 
ı Rayşmır f Alnıaaya 
ı Zkıtl Lehistan 
ı Pa,o Maaritıan 

Ley [ Roın111:ra J 
Dinar YuıosloryıJ 

ı ÇeYoııeç Snyet 

Altıı 
Mecidiye Borsa 
Bant not harici 

l"ahvlll•r 

lsrllıru dahili ••ıdell 
Dllyvna muvalıacle • 
fhr.mtyell demtryola 
lsunbul tramvay şirket 
ftıhtım Dok ve Aııtre 

taab•l uvı- 1a Şr. 

Hl- ........... 

bukaı 
Osmenb but ı 

Tiirkocatı tarafından vapbnlan sinemanın 
a.,.dma resmi pek parlak oldu 

1111·•11 Tin malwı6 rllfl ~ ya111« 

Y etf l Tirenin tltea bir ocatı 
ye onun sinesinde btıylJen bir 
de idman yurdu Yar. Ocak bir 
tanftan irtat aahumda çal•r· 
ken dipr taraftan memlekete 
,Oıel bar e.er hediye ettitmdea 
bahtiyar olmalachr. O es-t her 
,Un memleketi tenYir edecek, 
adeta muallimlik yapacak olan 
ı&zel, Asri sinemadır. iN hafta 
ooun parlak kfttat resminde Va
li Klzım Pqa: 

·-o.. her ... yeni bir Tire, 
her rtln dejifen terakki mem· 
leketi olmuttur" diyerek Tirelile
ri Ye Tire TGrkocaj'uu tebrik 
etmiştir. 

idman yum iki Uçylz tencin 
uhlaat ve terbiyeibecleaiyelsi i· 
çin ıeceli aündllıll meMidm 
ıeri kalmıyor. Atletizm, Yoleybol 
Ye futbol ıubelerinde gençler 

mltemadi epenizlerine devam 
ediyorlar. Yurdun teşkil ettiii 
bando halkın alkıtlariyle kal'fl• 
landı, Gç ay ent>J tqekktıl ed• 
bu bando mUZ1ka timdi tS haya 
Ye yelmaak bir elbiseye malik· 
tlr. Bu mene Belediye yeni bir 
atadyom yaparak memleket genç-
litml Spora bir katdaba tepik 
etlllİf olacaktır. 

Tire C.H.F. heyett yeni in .. 
edeceji merkez mahfel binua
nm proje&.rbli ilaar et.it ve 
İfe Nt••llllfbr. 

nrec1e yeni bir hekOm·~ b •• 
DMI İlı.p edilmek !fır s ne 
yalmız birinci kah ~ ye 1 mal 
edilecek olan bu bina m•~ · 
ketin ea ,e.eı yeri balunan ._ 
tuyoa meydaauaclaclır. 

İ-o1a1 U,; u 
H. Somt 

OSMANLI BANKASI 
Sermayesi: ıa;ooo,<XXJ lngiliz lirası 

1 htrıbuı (tcentelığ Telefon lsıaubul l 94~ 
Beyofha dalreıi - Telefoe leyethl 1303 

Sencdat ve poliça mukabiltnde muayyen ve vadch veya he-
cari suretilc avanslar, polliıı ve ıskonrosu. 

Türkiye cumhurtyctinin başlıca şchırlerinc ve mcmallki ccnc-

blJt-fe s~edıt ~d)lbar ~plan YI telgraf emlmamelerl 
lnalatı. 

fllll yavaıça yanıma sokuldu. 
Ellerini uvuşturuyor, bir teY 
sBylemek istiyordu. 

... sldi)'orchik. O kadar dal· 
mıfhk ki: DveJe bclar ıeldiji-
mbia bile farlaacla değildik. T ıcaret ve zahire 

Dev1et Demiryolan Ve Limanları 
Umum idaresinden: - M .. allah efendim .• Biz si- l\etı. ne...._.... ır.,., __ ..., 

d -.relerde UIJOl1lz.. Nerelerde ıı---...-__,...;;;;;.;;;..-'•""•hı-"';;;;"';;._--41 
- Ne o onbapm •• bir teY mi balclak. Oldruı 

·n...._ _ .ı A..., ,...,., 
Ka:perl Poı: bllJlllDID alb aylak et " elsmefl kapah zarfta 

mGDakaHya konmllfblr. \ istiyorsun?. 1 
(~r) L P. L P 

Butfıay ftftınakaıa 3 • pbat • 930 pazarte.ı alntl uat 15,'8 da Anka· 

PERTEV DIŞ MACUNU 

Her hangi bir diş ma
cunundan daha sıhhi 
ve daha nefistir. Yarım 
asra karjp olan şöhreti 
bu hususta en kafi de
lildir. 

--rummiiiiMBHJU MU -4 
e Müesaeaatı bazı daire< in 

iLGASI o~ıwiı 
Mühim ucuz' at ş =--------- 1 pirto ve ispirtolu içkiler inhiıan 

umum müdürlüiünden: · 
( 5600) d t defterin tab'ı mlaakauya koaulmattar · Y 9WDI 

ihale olan : ;bat 930 18b gOnll ... t on bep k~dar teklif zarftan 
ea&Layaat lıomi9yonunca )rabal eclllecektlr. Taliplerin komlayon 

ldt.hetiae mtıracaatlan • 

!::ak ıı .., •• ncla OeYlet D_.,oDan lc:larellacl• yapdacaldlr. 
suı '' u 11 .. Mlnakaaa)'tl iftirak edeceklerin teklif mektaplanm Ye mankkat 
Dönaıe tcmfnatlanm aJlll pd.e .ut 15 e bdar Umumi llOcltbfllk kale-
- Zahireler - •:- yerme.eri lbmidn-. 

Ça d ı: lo -~., 1 •• Talipler mtlDakı• ~anaelerini iki lira makabiliade Ankara· 
ll111r ı • ' da Malzeme daireaiaden, l.tanbulda Haydarp.p ...;au.mdaa " 

FuulJa 
-----------~! Kayseride Ka,..ri iapat mlfettialip.dea t.clarik ecleblllrl... 

BAKüSRAK!ST 

17 Klnunuaant cu 
ma günii yerli mal· 
lannı teıhlr rünii· 
dür. O gün saat 
ikide Darülfünun 
konfranı salonunda 
yapıtacak lçtimaa 
ıeJnıeyi ihmal et 
mel 

llduM ve lasarraf 
e11rnlvetı 

-
Vilayet daimi encümeninden: 
Bedeli kllfi 1'ill "' yla ... "' liradu ibaret .... , .. 

aeri mektebi ._.iratı 4 .. 2 • 930 paıar ıGal -t • bire kadar 
mtmakauya bDul ... t:u taliplerin enc1..- Wll,ete mtlneutlan. 

Vilayet daimi encümeninden: 
Bedeli muhammeni iki bin yedi ytız Ye Mim ytb liraclaa ibant 

idarel hutUl)'eye •e maarife ait evrakı matbaa tab ve fmaU ayn 

afn ı.-2-930 pazar pi ... t oa ltire kadar mftmk11a,a k,,..lmat
tur. Taliplerin encOmeni villyete nı6racaatlan. 

fatih Bahriaefit ayak koıfCiD)u medrese 
Fdh BahrlMftt ayak bqanlu medreae 
O.ldldar Rum Mehmet pqa mektebi 
ç.rpmbada teYkii Cafer medNSui 
8efildqta kaptan lbralıim •ta mektebi 
Fatihte Bahmeftt bq lmrpmlu mec1reH11 

" " •iyalı a,.k " " 
Tophanede Kılmç Ati pqa medresesi 
Cartambada HO.eyaiye medreaeai 

Vilayet daimi en Gm 
ninden: 

Balad. yuab e.tAkt buMlllJe iare •orfl•ek bete 2 fUbat 930 
pazar ıGnll aaat on bire belir mllzayec:leye konulmllfhır taliplerin 
enclmeDi Yili,.te alracaatlan. 



oun41ıı ••rUarl 
....., •• !!!!:!e 

ıt.,.. it~ 

• 4""' llO OOlı 

400 800 
• 1150 •• 

Guetemiale çakan ,..._ n ,...... 
...... Wdn haklan _....... 

GUıılqe pderlJecelı 11telıt11plam l8nlM 
!danı 1Cfue [ idare JUIJ• atae [ ,_a J 

tşamt lınnalmabdu 

TM mektepl_. ,.,..... .. .-.. ...... ,..... ., ...... ....... 

idare & tanrlafbl'lllr 

• 1400 ımr 

........,.. mebaplana ıadelllldea. tt;mett 
mak~ta ...-ıapıara !EO......._ parlJarqa 
aypolmaıadu ve tlblan• mbdereaaadan 

idare mauı dettldlr ısr ANBUL. B.W1a. A.bra -Wı tde c V AKJ1 YURDU • 
feL ıno iDARE l$UllJ. ıwı YAZI ...... lllplf ı YAUI' polC& il'.• 45 

a... .... .... 11111 blMll .... "' 
il s. H. ..... ~ 

,,. Kadıköy iskele flzerlndeld ~I, 
Lokanta, gazino ve uile 

Dans salonu 
Salonumuz Beyojiuncla bahman uloalann feddndedir. 

Ba, mabterem m~ taktirterile ••'•11'""fbr. 
Cu heyeti methar Rm armtlerinden mlaJI Ti • 

ter•e tuam teiürHCıseyln Kay 
mof Beyler riyueti altmda temi.ide ldalik •• 
bfku unları çalm ... kta •• her YeÇIWe ....... bir 
nkit pçirmekte olclaia aibi ._.. ._ ..__, _._.. 
mel Ye ehYenclir. Kallriferler her• faaliyettedir. 
Her gCln saat 18 den 

24 ve cuma gCınlerl 
de 13 den 24 de kadar 
Dans vardır. 

HlldlJrQlet-· 

Mali1e vekd.letinden: 
336 senesinden 1927 mali senesi hihayetine kadar 

milli hük6met büıeelerinden maıl6bu olanlarla gerek 
milli hült\meı ve prek salıı hüktlmelin bütçe emanau, 
ve dl emanat bnapl&rmda mukayYeı alacaltJ bulHnanlar 
şubaı 930 nibayelioe kadar arzuhal ile bulunduk.lan 
mahallin en büyük nıal memuruna müraeaa& e leyip 
yederindeli maıl6baı vesikalanm ererek muUbilinde 
müracaaı vesitu almalan IAzınıdır. Bu müddeı zarfında 
müracaat eımemiş ve vesika alnıulltl olaolann ıddia etıık.
lerı alaeai 1513 numaralı anun naueibin~ee kat'iyen ha
zine lehine sakı& olaealıır. Şubaı 930 nihayetinden son
r"d hiç bir mazeret kabul edilnıiyece~nclen nlacalL iddi
a oda bulun n 9~Q i .._arundan evvel bulun-
u lan men 

meleri ilAu olunur. 

Nalia vek61eti yollar 
umum miidürlül&nden: 

30 biriDd kam 929 da lbale edilmek bere ....... ,. pb-
r.ı... .... Antalya .u&yeti dahilindeki ...... t kaprada&n ml-
•kHW ........ ....... biaa• 30 iJdaci kl-m b» peqembe 
.... mt 15 • kadar temdit ........ 

TaUpleria iWe 1m- ile prtDaileler buifab clainliaiıla ha -
ailıJacaklan teklif mektaplarmı makbu anakabilinde •ekllet mll
~ tmli eylemeleri Ye ........ llaere t.wabalda Dil"! 

fla ................ " Aabrada yallai- -• mldlrJllllbae mi· 
racaat ebaelm ltmedlr. 

Pıoje " ..,_.eler Aabncla JOll•r amam mlkllrlDibdea 
( 10) lira PPbhJliwle allDabilir. 

Evkaf umum müdürlüğünden: 
Daıllflnaa bp fakllt..- aerbat Yiladi,. P8YJOlm için IBmma 

.. ,. adet battal,_m laa ..... ~ talipler 

...,..._ belam içia ...n- (960) lmnt ltecleli haclcli llr•uada 

....................... itap talip ................. -·-k 

.. _......,. .... kere ... .... leftlllD idareliae .. llaale ...... K•--- OD ııldülld - mt OD ... idare 
•=•••• mlracaatlm. 

İstanbul Posta ve Telgraf 
baş müdürlüğünden: 

Muhtelif eb'atta 1182 adet telpaf clireji .... k•Mi a&em,e 
_.tile m..,...,_ YUedilwiftir. lllaek•• 5-2-930 taribblde Allt 
oa befte yapdaealcbr. Talipler teklifumelerile Jkcl• yedi .Jtaçak 
llilbetindeki temhaatı '*t mtldlıiJette matııekkU koıdiaylaa te•cll 
etmeleri ve ....-.-,ı ıınaek i1ti.Jea1erba h ... bq .adlriyet 
blemlne m&racaat ede•llıcelderi illD ......, • 

Merkea • 'ıll: c.a... Klpll ~ 
a.,. ZJ62 ş.be ....... .w.u. 

d,.tt.. .......... 2740 . , ..... 
Cama, Pu., Sah, Çarpa· 

ba ,Weri idare nhtgnmcl•n 
9 da kalkar. 

'*' Pllflit 
( 1 Z M l R ) npara 16 

Klmmmui Peqembe •kpm• 
Galata nhbmmdu llareketle 
Zoaplclak' İpebola, Sinop, 
s.._, 0.,.. Fata, Onla, 
Gir--, Tnb•n. Riseye p 
deeek ft Ol, Trabsoa, Polat
haae, Gireloa, Onla, Fatu, 
S.mma, Sinop, lnebolaya .. 
n,....k lecektir • 

IZlıf l.f il atasa 
( GOl.CEllAL) npana 17 

KlmmaMni Cama 14.3() ela 
Galata nlatammdaa lıueketle 
Camartai umhı imin ti
decek "Puar 14,30 ela 1.. 
mirden hareketle P.....ı 
abahı pleceldir. Vapurda 
mllkemmel bir orke.tra ft 
Caz&ut meYCUttar. 

'" ,, ~,,, 
( ANAF ARTA) ••para 19 

~---· Paar 10 da O.lata 
nhm1111Mf•D t.reketie 1zaair, 
K.llllk, Bodram, w-. f•-

25 il& 40 ppmcla ft 2 111 
3 metre tallade-..- aibi 
120 ... mik'ahı .. idi· 
tlllala Waer aetre mik'a· 
bma .enr. e lira fiat haddi 
iticlalcle ......... den ma.. 
mk••• 21 l(l. ADI 93() Sah 
sllntbae temdit eclihniplr. Ta
lipleriia O p IUt 15 te 
leYUllD mldtlrlllt.. mira· 
caatlan. 

Büyük Tayyare piyankosu 
Sekizinci tertip ı inci keşide 

. 11 Şubat 1930 . 
Keş deler; VilAyet, htemaneıi , Defterdarlık, 1 , 

Ziraaı ve O manlı bankaları muralipleri ve halt 
huzurunda yapılır. 

HfY()K iKRAMiYE 80,000 LIRADIR 
Her leşidedP- çlltan numaralar &ekrar dolaba 

• konmaz. 

stanbul mıntaka maad · 
müheddisliğ!nden: 

Em phir Yil&yetillİD Sepetçi lwyesmde 'Ht tepe ...,._. 
kliD metrik krom madmiaclea pbnlarak • .._ 
meYCUt buhman tahmin• 800 ton krom ceftım tM.m ..-ece1 
fiat beher tona dokuz liracWaD apğı ollllam~k 99 .............. 
mlfteriye ait olmak Ye teminat akçel!I ol.-Jr 540 &oabk 
mektubu Yerilmek lzere mllayede ile latl._.iaad•• bılipleria 
tubat 1930 tarihıne mlladif camırtai slDll aat OD hele -• 
kapah urfla lkt.at •elrAleti 1DUdea ifleri ...._ 
mlracaat .,.temeıeri • 

!e~l! ~~~!tlüğJ!!!_den 
L K. 

Ana Fd&J 198 20"' 1 7ft Ol ._.. .. -1aurer olclaja 
" 105 25 2 515 ti " " 
.. 112 05 s "' 00 " " : 
" 202 12 4 786 00 " • .. 
" 244 os s 793 00 " " .. 

204 18 6 816 00 " 
: 2CM 18 7 816 00 " : 

" 
tt 

" • " • " .. 204 t8 a ton oo ,, .. 
" 204 18 9 816 00 " " 
" 221 19 10 885 00 " .. 
.. 196 14 tt 785 00 .. .. 

" .. .. " .. " .. • ... _______ ... 
ts>&NBUL 'YATIMEKTeP- " 

" 191 os 12 583 00 " " " " 181 22 13 !74 00 " " 
.. 67 02 14 405 00 " " 
.. 167 02 ıs 405 oo •• 
" 167 02 16 405 00 " 
,. 214 00 17 428 00 .. 
" 214 00 18 428 00 " 
" 341 08 19 682 00 " 

341 00 20 682 00 " 
: 134 16 21 408 21 " : 
" 230 07 22 690 21 " .. 
" 163 23 23 326 23 " " 
" 2282424 79940 " " 
" 179 tl 25 626 50 " .. 

" " 200 4 2' 74' 00 " " 

LiRl llUBA YAA KOldsYO- ,, 
HUNDAN t Ge ..... ,....... ., 

tebi .. S50 sift ........ ...... " 
zarf ....._ elnekmya koa- " 
llWflur • ..,... 2inJ930 da Orta "· 
klytle Glllipap J&tamektebbade " 

.,...aac.ktir.Talipler temieetlarmı " ,y;w aeldepler w'ul ....... : 
liplijiae t-6 • alae11klm " 
makbum ~ ........ ko1ma• " 

" .. 
" " 
" " 
" .. 
" • 

" .. 

.. ar. 

llubaeirlerimiıin nar.an 
db taı ne: 
T~ blı baçak-t 

......... Çllme --- 28000 

.... tarla .. mtraJi ... Pi-

" " 2280127 79800 .. " 
Sablak analat, Ferik.,._.lmJ•bat Çoban .ı..- " 

'-i a. .....,..... lı&iD olup tehmiD edilm Ja,.etldrile 
..... ballda pah Jll'llli Jedl s-rca ...._ _...,. 
tarih·adea iti._.. yirmi fllı •lcldetl'e aleai mla,.cleye ft 

~- Talipleria haritayı ..,._ " eeraiti =='•.lr ... • aat.bldlı. Çifllkte 25 laaDeJi 
iltiapedecek .......... .. 
iç PllD• -... .... Talipım. Te-
ldrclatmcla Çorlala Alamet B. 
wle Hi'met ...,. l8llracaatlan. 

.. 1a, ..... ,.... ,.. hatala ....... ._b.. alrıOllll 
birlikte 27·1·'30 tarihine Dllwlif ,..... ... mt 
kadar BeJotla afal ............. mlraCaatlan. ----

-- -· ---------------·······--·---·--··--------- -------
makineı 

esmen ·kldMll· e.dllmfşdr. lhmle~&imilde geçen sene kurtardıli terff& i mil o 
0 ..... ~ ....... • caddesi, Haltı elllıattin Telefon. B. O. 1446 

menıleteı yapısıdır. 

Galata, 



- VAICIT • 16 Kln-•111 1930 
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Günan sivaset 

T eslihatı babı iye 
meselesi 

Londra konferansının in'ikat 
edeceği yirmi bir kanunu

sani takarrüp ettikçe, konferan
ıa ittirak edecek bet büyük 
d~vletin ne gibi müddealar ser
dcd ecekleri hakkında birtakım 
rivayetler meydan alıyor. Bu ri
vayetlerden birkısmı saiahiyettar 
ricalin beyanatına istinat etmek
tedir. 

Amele kabinesi bahriye lordu 
M. "Aleksandr,, bu suretle mü
talaatını bildiren rical meyanın
dadır. M. "Aleksandr,, ın beya
Dahna göre İngiıtere dominyon
larm vaziyeti dolayısile asgari 
elli kruvazöre muhtaçtır. M. "A
leksandr,, diyor ki: 

"İngilterenin hakiki ihtiyacı 
yetmiş kruvazördUr. Ancak harp 
aleyhine misak ekseri devletlerce 
imzalanmış olduğundan ve harp 
tehlikesi fevkalade azaldığından 
bu miktann elliye tenzilinde 
mahzur görmüyoruz. ,, 

Halihazırda en fazla kruva
zörü olan hükümet İngiltere 
ve en fazla zırhlısı olan hüku 
met Amerika dır. Amerikanın 
13 zırhlısına bedel İngilterenin 
16 zırhlısı olduğu halde İngil
terenin 58 kruvazödne bedel 
Amerikanın 44 zırhlısı vardır. 
Muharrip ve tahtelbahir noktai 
nazarından da Amerika lngil
tereyi pek çok geçmif bulunu-
yor. Filhakika lngilterenin 134 
muharrip ve 53 tahtelbahnna 
bedel Amerikanın 309 muharrip 
ve 122 tahtelbahn mevcuttur. 
'Bu erkam göz önüne getirilince 
Londra hükiımetinin niçin tah
didi teslihat ile fazla alakadar 
olduğu anlaşılır. 

Filhakika bir vakitler iki bü-
yük bahri devlet filosuna mu
adil bir filoyu elde bulundurmak 
müddeasını sUrmüş olan İngil
tere, bugün,maverayi atlas cüm
buriyeti harp gemilerinin birçok 
sınıfta kendine tefevvük ettiğini 
görmektedir. Bundan başka Ja-
ponyanın 106 muharribi ve 64 
tahtelbabn olduğu gibi Fransa
nm da 52 tahtelbahrı vardır. 

Bundan on beş sene mukad
dem denizler üzerinde lngiltere
nin yegane rakibi Almanya idi. 
Harbi umumi vesilesile bu rakip
ten kurtulan İngiltere bugün zu-
hur eden diğer rakipleri bir ta
kım kayıtlarla bağlıyarak onlan 
tehlikesiz bir hale sokmağa ka
rar vermişe benziyor. Londra 
hükumetinin bu giriştiği yolda 
ne derece muvaffak olabileceği 
meşkfıktur. 

Londra konferansinda başlıca 
münakaşa edilecek noktalar, 
Fransız ve İtalyan tezleri ara-
sindaki ihtilaf, Amerika, İngıl
tere ve Japonya arasında zırhlı 
adedi dolayisile çıkan uzlaşma-
mazlık, tahtelbabırların miktan 
ve cesametinin tahdidi meselesi 
ve Japonyanm talep ettiği yüzde 
70 nisbetinin müzakeresidir. 
Fransa ve İtalyan arasında akti 
mevzuu bahsolan Bahrisefit Lo
karnosı, tarafeynin yekdiğerine 
tamamen zıt prensipler takip 
etmelerinden dolayı bukonferans 
e sn asın d a halledile11:1iyeceğe 
benziyor. lngiltereye gelince 
böyle bir misak ile bağlanmağa 
taraftar olmamakla beraber ala
kadar devletler arasında harp 
tehlikesi zühuru takdirinde mü
zakerata girişilmek suretile bir 
ademi taarruz misakı imzasına 
mütemayil görünüyor. 

M. Gayur 

Şah Veli Han Londrada 
Bir İngiliz gazetesi diyor ki: " Bu zatın 
yüzüne bakanlar silahla Kabili fethe
den adam olduğunu anlamazlardı,, 

Efganistan imalı Nadir Şah 
hazretlerinin bir ,. -lf!rİ Ceneral 
Şah Veli Han Efganiıtanın 
Londra sefirli-

Malum olduğu üzere Şah 
Veli Han g-eçen teşrini evvelin 
10 unda Kabili zaptcttiği za

ğine tayin olun- ~~-----~----=-. 
man, Saka zade 
O Z&ID.8D KJbil· 
de balunau Na
dir Hama ancesi 
ile Şah V ol.inin 
zt..YCesini yanma 
alarak KAbil ka
leıine girmifti. 

mUJ ve Londra
ya muvaaalit 
etmiıtir. Deyli 
Meyi gazetesi 
bu münaıebet• 
le ıu şekilde 
idarei kelim e
diyor: 

" Şah Veli 
Han d6rt ay 
evvel ordusu -
nun bqmda d6-
ğ{lfüyor ve Af
gan payitahh 
Kabile doğru ileriliyordu. Don 
akşam Şah Veli Ham g6rdtı&1lmll& 
zamao, onun bir kaç ay enelki 
bu haline inanmak mftmkihı de-

ğildi. Kendisi daha fazla mO.te
fekkir bir filosofa benziyordu. 

Bununla beraber, bizzat Şah 

Veli Han KAbili nasıl zaptettiği

ni, zeyceşı ve ailesinin KAbilde 
esir olmasına rağmen Kabil ka
lesine kendi elile bir top atbğı

Dl anlattı. 

Adliyede: 

Şah Veli Han 

bu münasebet
le f U .sözleri 
söylemiftir : 

" Sa.kazade , 
· zevceleriıniz ve 

çocuk lanmı zın 
kale içinde ol

malarına mebni kaleye atet aç
mıyacağımızı zannetti. Halbuki 
biz daha ene! memleketi düşün
mek mecburiyetinde idik. Onun 
için hiç tereddüt etmeden kale
ye kartı topçu ateşi açtık. Biz
zat kendim toplardan birini at~ 
hm. Kale ateş aldıktan sonra 
onu zaptettik ve Şakazade kaç
tı. Kaleye girdikten sonra, zev
cem ve çocuklarım tarafından 

karşılandım. Ailem efradından 
birine zarar gelmemişti.,, 

Kasabı öldüren adam 
Kunduracı Ahmet Ef. dün İstanbul ağır ceza 

mahkemesinde muhakeme edildi 

Şahitler dinlenUdi .. Bu 1Jrada Şadiye H. maktulun 
kendisine karşı nasıl hareket ettiğini anlattı 

İstanbul ağır ceza mahkeme
sinde dün, bir müddet evvel 
Kasımpaşada vukua gelen bir 
katle ait dava rü'yet edilmiştir. 

Ölen kasap Ahmet, öldürmek
le maznun olan kunduracı Ah
mettir. Tahkikata göre, vak'a 
şöyle olmuş: Şadiye isminde 
bir Hanım Kaıımpaşada Bahriye 

caddes nden geçiyormuş. Kar
şısına kasap Ahmet çıkmış, 

Hanıma sarkıntılık etmiş, Hanım 
" Çekil, bana sataşma, ben b 1-
diğin kadınlardan değilim. Se-

Y anm asır evvelki : 
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Beyoğlunda lüksenburg 
gazinosunun ittisa lınde 
bulunan Mısırlı kapu ket
hüdası sabık .IJ.braham 
Paşa hazretlerinin ar.s1Jsı. 
meşhur banker Mösvö 
Kamara tarafından onbeş 
bin lira va .satıldığını Mo
nitör dö Kommers yazı
vor. 

• 
izmit taraflarının biJzı 

mahallerine beş ve yllk
sek yerlere on karış kar 
vağup vollaı ın mesdut 
hükmüne girdıği ve Ada
pazarında iki, üç hane 
vıkılup bir kadının vefat 
eylediği maha' Lin den 
matbaamıza vazılıyor. 

ninle bir tanışıklığımız da yok!,, 
demiş, Kasap Ahmet, hiç aldır~ 
mamış. Hanımın bq örtüsünü 
çekerek "Tamşmıyorsak tanı-

şabm r ,, diye sarkıntılığına de
vam etmiş. Bu sırada oradan 
kunduraca Ahmet Efendi geçi-

yormUJ. Şadiye H. , kendisine 
seslenmiş, " rica ederim, şu ada
ma birtey söyleyin. Beni bırak
sın!,, demif. Kunduracı Ahmet Ef., 

nasihat yollu bazı sözler söylemiş. 
Kasap, kızmış, kavga olmuş, 

hatta bir şahidin dediğine bakı
hrsa, " Biz, Allahın cebinden 
Peygamberi çalanlardanızl,, fa-
İan gibi lakırdılar da sarfetmiş, 
sövmüş, saymış. 

Bu vaziyet, biraz sonra ka
sabın sustalı çakı ile vurulması 
şeklinde neticelenmiş. 

Dün mahkemede birçok şahit, 
bu arada Şadiye H. dinlenmiş, 

vak' ayı tahkikatta olduğu gibi 
anlatan Şadiye H. , " Kasap 
Ahmet, buradaki Ahmet Efen
dinin burnuna bir yumruk vur
du. Ahmet Efendi yere düştü, 
ben korktum, kaçtım. Sonra ne 

olduğunu görmedim ,. demiştir. 
Diğer şahitler de aşağı yukarı 

vak' ayı ilk tahlcikattakı tarzda 
anlatmıti•r, aoora maznun vekili, 
müd.-ffa ~ahıtıerı g6.stermiştir. 

Bu an.da uuunuaun iceza usu· 
lü kanunu nıucibıoce müatantiğin 
tebliguıdeıı bq gün geçtiği hal
de bu hususta bir müracaatta 
bulunmadığı mevzuu bahsoldu. 
Müddei umumi kanunun sakit 
olduğu hallerde maınuu lehine 

Arabistanda asiler 
Taymisin verdiği malumata 

göre Hicaz ve Neced kıralı 
İbnüssuud aleyhinde kıyam eden 
Feyscl Duvyf nam ındaki kabile 
reisi İngiliz tayyarecileri tarafın
dan, Buranın cenubü garbisinde 
ya1'alanmıştır. 

Kıral lbnüssuuda, bu asilerin 
te•limioi ;.,temiş ve frak, Küve)t 
ve Maverayi Şeria hükumetlerinin 
mOltecileıi teslim etmeği teahhüt 
ettiklerini .söylemiştir. 

iki taralıo ınurahhaslan bu 
meıseleyi g6rfiteccklerdir. 

Sa.n'at ha.yatı · 

Robin ve Aleksandr 

lstanbula geldıler . Yedi 
tem~il verecekler 

Maruf Fransız artistleri Gabri
yel Robinle Röne AJeksandır , 

İstanbula ge'mişlerdir. Dün 
akşamdan iti haren F ransiz tiya
trosunda temsillerine başlamıı
lardır. 

Dün akşam((Les maryonettes» 
ismindeki eser oynanmıştır. 

Bu akşamki temsil La fugue, 
yarın akşam Samson, cumartesi 
akşamki Mon ami T eddy, pazar 
akşamki Antinette Sabrierdir. 
Cuma günü on beşte Duel tem
sil olunacak, pazar günü on beş-

te La filgu tekrarlanacaktır . 
Robin ve Aleksandr, bu se

ferki turnesinde şehrimizde 
yalnu: yedi temsil verecektir. 
Kendileri evvelce de bir kaç 
defa İstanbula gelmişler, daha 
uzun mO.ddet kalmışlar, Fransız 

edeb yatının muhtelif eserlerini 
sahnede göstermişlerdir. 

Piy11no ltonseri 
Marsel Meyer isminde bir ka

dın piyanist, yann akşam üstü 
ıaat on sekiıZde ve pazartesi 
akşamı saat yirmi bır buçukta 
Fransız tiyatrosunda iki konser 
verecektir .Hazırlanan program• 
da cazip parçalar vardır . 

1 KÜÇÜK haberler 1 
Topal Paşa -

Harbi umumide iaşe diktatör
lüğü yapan Topal İsmail Hakkı 
Paşa bir müddet evvel şehrimize 
gelmişti. \ 

Topal Paşa burada pek fazla 
yüz bulamadığı için evvelki gün 
ansızın Parise müteveccihen 
hareket etmiştir. 

Topal Paşa ticaretle meşgul 
olmaktadır. Giderken yaranına 
gazetedlerden t ikayet etmiştir. 

liasaplCJr 
Kasaplar aralarında büyük 

bir şirket yapmağa karar ver
mişlerdir. 

15 Bulgar talebe 
On beş Bulgar talebe dişçi 

mektebine müracaat etmiş ve 
kabul edilmişlerdir. 

tefs;r mümkün olduğunu, halbuki 
bu meselede sakit o'madığım 
söyledi. Maznun vekili müdafaa 
hakkından bahsetti. 

Mahkeme, müzakereden sonra 
maznunun istintak dairesindeki 
ifadesinde mahkemede müdafaa 
şahidi göıtereceğinı söylediğine 

işaret ederek müdafaa şahitle
rinin çağmlmasını kabul etti. 

Muhakeme bunun için kaldı. 

Nazım B. müfettış oldu 
İrtiıa tahkikatını bitiren ye

dinci müstantik Nazım B. , Ad
liye müfettişliğine tayin olun
pıu~tur. 

lki cevap ~ 
Dün iki okuyucumuzdan r# 

dağım iki mektubu bu 
tuna dercettim. Bugün de onlar' 
cevap veriyorum: 

izmirde (S. ft.) Beve · , 
Satırlarınızdan anladıoı ~ 

umumi harp günlerinde süpilrt 
tohumu yemenin, evimiıdeki 
hastaların, çocuklann şeker511 

ve gıdasız kalmasının ne deJJle) 

olduğunu bütün fecaatile duyoıot 
bir vatandaşsmızf 

Temiz bir vatan sevgisi taŞ1 ' 
yan kalbiniz o felaket günleriode 

heba edilen şahsi meofaafler' 
hasrolunan millet parasının sıll' 
sw duymuştur, anlıyorum. 

Sonra mektubunuzu ne uğurlO 
bir saatte yazmışsınız,"C!nşünüPU1 
ki o yazıyı ben sütunuma der' 
cettiğim gün gazeteler topal P' 
şanın sıvıştığını yazdılar. Eşre6 
saat sizin bu mektubu gönder' 
menizİ bekliyormuş. 

İşte aziz okuyucum, bu satır 
lar yazılırken Topal Pata ağ' 
aksak ecnebi memleketlere gİ' 
diyor. Gitsin, onu orası Paklat•1 

* 
Pangaltıda (M) Hanım, yabııf 

Beye: 
Güzellik kıraliçesi hakkınd1 

oldukça orijinal bir mektUf 

gönderdiniz ; dercettim. 
Bu suretle noktai nazannııı' 

dahil olmadığım- hakem heyetiıı' 
anlatmış oldum. 

Güzel mefbumu nesilden nel 
ile değiştiği cihetle bu intibaptı 
bir yanlışlık oldu ise onu hakeO 
heyetinin ekseriyetini teşkil edel 

zevabn ağarmış saçlarına bağıf 
layınız. Bu vaziyet pek gen' 
bir hanımın kıraliçe ıeçilmesio' 

de sebep olmuştur, sanırım. 

• 
Enfiye hakkında 

' Son günlerde enfiye fiata bif 
den iki buçuk misli fırlamış "'' 
bu tereffü Darülfünun milderri' 
)erinden Ferit bey üstadımıı' 
şu kıt' ayı ilham etmiştir : 

Hittt enfiyyek,eş erın k.evfr, 

Bu da bfr cılvet felek. I Çf!~lim. 

Cümle yaran a~ınh burnunda, 

Keyf fçın bad(ma yedek. çe~tittl· 

T oplu l !!.ne 

Fırkadak i ba!o 
~akkı Şinasi Pş. tarafmcl•! 

bu akşam fırka merkezinde bit 
balo verilecektir. Baloya birç0~ 
zevat davet edilmiştir. 

"VAKiT "INTAKVl~ 
Persembe 

1 om 
Kanunsani 

1930 

Gfmeşın do~uşu: 7,2f 
Guneşin baitşı : 17,05 
4yın doluşu : 18,09 

Aym batışı : 9,56 

Namaz vakitleri 
Sabah Ö tlr İktadı Alqam Y ab• 
5,67 12,23 14,Sl 17,05 18,42 

Bugünkü hava 
Hne bulutlu , rlbalr poJ"l'.-dO'· 


