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Gazimizin riyasetinde bir içtiına yapıldı 

Gazi Hz. riyasetindeki 
fırka divanında . 

1 
Altı saat süren bu toplantıda iz
mir tayyare cemiyetinin beyiye 

hasılatı meselesi görüşüldü 

VAKiT ın 

l Kırık kanatlar .. 
ilk hava şehitlerimiz için 

yapılan heykel 
San'atkar1aı ımızın güı.el bir eseri 

Geçen nüs-
hamızda, İstan
bul - Mıısar ha va 

~~.-ıl!~ 

lzmir tayyare şubesinin beyiye komu~yonun
daki nıuamelesinin doğru oldugız Dzvanda 

ittifakla müşahede edildi 
ı :c:s.-.:==:::2::=-::::_::=:s::=::-=:=:::=-::::::==::=:=:2=:=::=s ~::1~~d~:P:~: 

Ş h •ti vannda sukut 

ç" ma n vulıu.,,ıılduüu ~alon 
/ nkara, 8 (V~kıt) - Gflzi yankosunun lzmirdeki 1ahşından 

Hz. ı . ... rıyasetindcki fırka mütcvelıt beyiye komisyonunun 
dıvanı saat 16 dan 22 ye ka- tevziine dair lzmirde intişar 
dar devam eden altı saat ik bir eden şayiat Tayyare cemiyeti 
toplantı yapmış ve bu topiantı ıeisi Rize meb'usu Fuat Beye-
neticesinde at deki tebliğ neş fendinin fırka riyasetine bir 

takrirle vaki o an müracaab 
[Alıt ~rafı 4 üncü aayıfamızd,dır 1 

rolunmuştur: 
' 1927 senesinde tayyar~ pi-

Edirnemize doğru 
\' apdacak )rcnı 

lıattın projeleri 

hazırlandı 

Yen; hat eski Pav i 

köyü c·va rından 

geçectktir 

Tamamen topraklarımızdan 
geçerek Edirneye gidecek hat 
için son te1 kikat icra edilmiştir. 

Şark ıömendüfer~eri hat k.o~: 
seri Nuri Bey dun kendısını 
gören bir bir mubarririmize şu 
malumatı vcrmijtir. . 

Nafia vekaleti hatlar komı-
ıseri Muhtar Beyin ve Şark dt:-

k · · ser mühenmiryollar ıir etmın 
disi M. Krispinin refaketi~d~ 
olarak kinunuevvelin 25 mcı 

. 1 k hat mınla-g\inil yenı yapı aca 
k tkik tta bu-
aaıoa giderek te • 

lunduk. 
Yeni hat Pehliyan köy civa-

nndan (sabık pavJi köy) ~dır
neye, oradan da Bulgar hududu· 
Da gidecek ve tamamen Türk 
toprakl nndan gc~ecektir. 

Muht r Bey, bir hafta ıilren 
tctkikatımızın neticeıinde hazır-

ladığı~ız projeleri alarak, _Nafia 
vekaleti ile müzakere etmek 
üzere Ankaraya gitti. 

Müıakerat bitince kat'i bir 
karar verileceği tabiidir. Vazi
yet: Şimdilik bu merkezdt;dır. 

Kar mahıne!>i 
Şirket tarafından geçen sene 

Almanyadan sipariş edilen kar 
makinesi Şubahn 15 inde İstan
bu a gelmiş bulunacaktır. 

Bundan sonra, hat boyunda da 
siperler yapılmış ve bazı diğer 
tedabir ittihaz o!unmuşt ır. 

Ferıibot me•)ele$i 
F erribot mes' el esine gelince, 

teşekkül eden komısyon tetkika
tını yaptı bitirdi. Komisyon dev
let demir yofiarına merbut ol
duğu için fazla mal6mat~m rok
tur. Maamafih lienüz bır karar 

verilmediğıni zanneden& · 

a 1 er ederek tehit 

Dün müstantik tara
fından d nlen idi 

olan ilk Türk 
hava kurbanlan 
Fethi, Nuri , 
Sadık Beyler 

• için güzel san
' atlar akademisi 
heykeltraılar şu
besi tarafından 
bir heykel ya
pılmakta oldu· 
ğunu yazmıştık. 
Bugiln bir res
mini dercetti

ğimiz bu hey
kel tamamlan
mak üzeredır. 

ı 1'ayyareci fC• 
bitler heykeli 
yakınd• ikmaJ 
edilecek ve Tay
yare Cemiyeti 

tarafından bir 

ıiakkı Tarık Bev hıut11nede heyet delile-
tile Şama gön

Gazetemizin miidürü ve Gire

sun meb'usu Hakkı Tarık B. i 
yaralıyan Bedi B. hakkındaki 

tahkikat ilerlemektedir. 

İkinci müstantik Hakkı B. , 

dün öğleden sonra şahit sıf atile 

gazetemizin tahrir müdürü Refik 

Ahmet, idare mUdürü Hasan 

Rasim B. leri, Türkan H. ı ve 

mak nist Zihni B. i dinlemiştir. 
Şahitlerin isticvabı on döretten 
on altıya kadar sürmüştür. 

Bedi B. , müstantikliğe milra

caatında tahliyes•ni ve tahkikata 

kendisi gayrı mevkuf olduğu 

halde devam edılmesini istemişti, 
bu hususta henUz bir karar 

ittihaz edilmemiştir. Bedi Bey 
mevkuf bulunmaktadır. Hakkı 

Tarık Beyin sıhhati gün geç
tikç~ iyileşmektedir. 

Muhtelif dostları kendisini 
dlin de ziyaret ederek batırım 

sormuşlardır. Bu arada Bükreş 
elçimiz Sabri Bey Af yet yurdu
na gelerek müdfü ümüzü ziyaret 
etm'ştir. 

rilecektir. Üç şehidin cesedi vaktile kudllaten Şama .n.aidO
muf, orada yan yana defnoJunmuştu. Suriyenin İfgalinden son• 
ra bu üç mezar, Şama uğnyan Türklerin hazın bir ziyaret· 
gihı olmuştur. 

Heykel Şamda bu ilç mezarın il.stüne dikilecektir. 
Heykel, gUzel san'atlar akademisinin pek muvaffak bir eseridir. 

Terkos 
·verilen raporda 

ı1e denivor? 
Ankara, 18 (Vak;t) .-:- Terkos 

hakkındaki rapor dabıhyece tet
kik olunmuştur. Meselenin esası 
Nafiaca yapılma~t~ •. olan mtira -
kebenin ldfaye ı sız.lıgı, Şehrema -
netinin sıkı kontrolda bulunma,. 
masında görülmektedir. 

yeni beleni yeler layihası mec
listen kanun olarak çıktığı za• 
man bazı maddelere göre imti
yazlar1 belediyeler verecektır. 
Terkos imtiyazı birkaç sene 
sora bitecektir. İstanbul beledi
yesi o uıman bu hakkını şirke
tin imtiyazını temdit etmemek 
ıuretile kullanabilecektir. Şimdi· 
Jik tirket bazı tel birlerle yola 
get ırilecektir; fesıh ihtimah 
irnvvetli değıldir. 

Kar 
lstanbulun kapı
sına I{adar geldi 
Hava dünden berı çok 

se• tleşmiştır 
Hava dünden beri çok ıert

leşmif, kar yağması ihtimali 
rene bat göstermiıtir. Gelen 
haberlere göre balkanlarda 
dinen kar hrtınalan tekrar bat· 

Yarınki nushamızda 

r anıry ab'"liır filli iz7 ÇOCUK 
SAYIFASI 

' 1 , 

u ·bakış hangi sinema yıtdızınındır? 

Bilmeceler, müsaba
kalor. hikayeler, ka
rikatüı Jer,şen,taydalı 

fıkralar. 

J 
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Ankarada 
Kardan sonra bahar 

havası 

[ V AKIT ın son telgraf haberleleri ] 
Ankar&, ıs (Vakıt) -20gnn Murahhaslar l M. Meclisinde 

evel ıehrimize kar aerpıntileri 1 
oJmu~tu fakat tutunamışb. Bu Londrada lopJanıyorlar Ankara, 18 {Yakıt) - Meclia 

toplandı hükumetten kimse ol-ıabab öğ!eye kadar yağdı. İki ! -
saat sonra eridi hava bahar ka- Bahri konfer11.n~ 11.çılıyor madığından içtima pazarteaiye 

kaldı. dar mülayimdir. Paris, 17 ( A.A) - Londra-
da toplanacak bahri konferansa 
memur F ranaız murahhaalannın 

ekserisi yann öğleden sonra 
hareket edeceklerdir. Bahriye 
nazın M. Leygues ile deniz 
mfitehassıslan saat 16 da gide
ceklerdir. 

Gazete priml~n 
Beyne1mılel b ... nkd 

Lahey,17 ( A.A) - Beynel
milel bankanın lsviçrede vazife 
ifa etmesine müteallik maddeler 
İsviçre hükumetinin Gç murah
hası ile itilaf hasıl edilerek 
tesbit olumuştur. Bale ıehrinde 
yerleşecek olan bankanın İsviçre 
kanunlarına göro hukuki bir 
phsiyeti bulunacakbr. 
Bankanın memurlan her tnrl6 

vergiden muaf olacaktu. 
İıviçre hilkdmetile banka ara

sında 15 •enelik bir mukavele 
aktedilecektir. lsviçre meb'uaan 
mecliıi bu mukaYeleyi derhal 
tetkik edecektir. Bundan sonra (a.. 
Tiçre bllk6meti beynelmilel tediyat 
bankası BAJe ıehrinde bulundujıı 

mllddetçe devam edecek olan 
mukavelenin imzası için kanunen 
muayyen olan ara)'I ammeye 
mOracaat edecektir. 

Divanı harbe verıld1 
Pariı, 17 ( A. A ) - Edpr 

Kuine kruvazörllnlln kumandanı 
gemi.inin zıyaından dolayı Tulon 
bahriye diYanı harbinde heaap 
vermete davet edilmiftir. 

Ma ıye vekılı gelıyor 
Ankara, 18 (V akıt) - Maliye 

vekili B. eyileıti bu ,On aazife
sine geldi. 

lamıf, yollar kapanmlfbr. Dnn 
geceden beri de T rakyaya ve 
Çerkea kZSyfine mütemadi su
rette kar yağmaktadır. Şehri
mizin 80 kilometre gibi yakın bir 
mevkiinde baılıyan bu kar tip(
ainin bugün İstanbula gelmesi 
mubtemeJdir. t<andilli rasathanesi 
de bu ihtimali teyit ederek bu
giin rfizglnn geİıe poyraz ve 
havanın kapalı olacağını ve ha
fif kar serpileceiini haber ver
mektedir. 

• 

Londra, 17 ( A.A ) - Bahri 
konferansa iştirak edecek Ame
rika hariciye nazın M. Stimson 
ile diğer Amerikan murahhas
lan Londraya muvasalatlarında 
hariciye nazın M. Henderson, 
bahriye birinci lordu M. Aleken
der ile diğer birçok rical tara
fından ka11ılanmışlardır. 

Londra, 17 (A.A) - Londra 
konferansına iştirak edecek olan 
ltalya hariciye nazın M. Grandi 
bu alqam, Fransa hariciye nazın 
M. Briand yann ve Fransa baı
vekili M. Tardiu pazar günü 
ıeleceklerdir. 

Londra, 17 (A.A) - Amerika 
hariciye nazarı M. Stimson Lon
c:lıaya geldikten bir aaat ıonra 

Downlngltereet te M. Makdo
nald ile ıörüşmüıtür. 

Londra 17, (A.A.) Amerika 
hariciye na:ıan M. Stimson nez
dine kabul ettiği gazetecilere M. 
Mak Donald ile görüştUğünn, 
bu mnllkatın kendisinde pek 
hoı intibalar bırakbğını söyle-

:....:.. 1 m.,-. 
M. Stimson, diğer murahhas 

Ankara, 18 (Yakıt)- Gazete 
primleri meaeleıi mecliH gelmiş 
bütçe encümenine havale oJun
mvıtur. 

Resmi posta çantası çalındı 
Londra, 17 ( A. A ) - Bugiin 

hava işleri nezaretine 6 posta 
çantası teslim edildikten bir 
müddet sonra kim olduğu henUz 
anlaıılamamıt olan bir adam bu 
çantalardan ikisini aşırmıt ve 
teriki ile beraber bir otomobile 
atfıyarak kaçmıştar. Bu çantala
nn içinde bazı şifreli resmi ve
sikalar ve yeni bir tayyarenin 
tecrübelerine ait gizli rapor ar 
bulunmakta olduğu zannediliyor. 

Y anlız başına 
Rangon, 18 (A.A) - Kroy

don ile A vusturalya arasında 
yalmz başma seyahat yapmağa 
teıebbllı eden yeni Zefandab 
tayyareci Cbihicheater Victoria-
Point e ritmek Cb:ere bu sabah 
Rangoodan hareket etmif tir. 

Yem bır rekor içın 
fatrc., 17 .(AA) - Tayyareci 

Gostes ile Codoı SOO kilorram 
agırJığında bir hamule ile cihan 
rekorunu kırmağa tqebbiiı için 
saat 15,12 de havalanml§lardır. 

Veıem 'e müCd 1ee cemiyrtı 
Ankara, 18 (V akıt) - Heyeti 

vekile Veremle miicadele cemi-
yetinin menafii umumiyeye ha· 
dim cemiyetlerden oldujuna 
karar vermiıtir. Cemiyet mu
ayyen maafiyetlerden iıtifade 
edecektir. 

heyetlerin aıasile de konferans 
toplanmadan evvel görüşebilece
iini, M. Tardiyu ile M. Grandiye Londrada toplanacak olan kon
pazar gllnli muliki olacağını feransın zırhlılann ortadan kal
Omit ettiiini söylemiştir. M. dırılması meselesini müzakere 
Stimıon, Amerikanın fikir ve edeceğini zannetmediği yolunda 
noktai nazarları hakkında beya- vuku bulan beyanab Washington 

mabafilinde zırhlıların ortadan 
natta bulunmaktan imtina etmiı- kaldırılması meselesinin tahdidi 
tir. teslihata müteallik diğer mese

Washington, 18 (A.A) - A- leri gölgede bırakmuı murah
merikan murahhas heyetinin in- haslarca arzu edi ımediğine delil 
giltereye muvasalatında yakında addoJunmaktadır. 

- Bir hakikatin masala ben
zemeıile güçlüğü zail olur mu? 

V AKIT ın tefrlkasıı 66 

- Masaldan her fey mümkün
dür. Hakikatte insan zorluklarla 
karşılqınca masala dönmek ısb
rarında kalır ... 

- Bu da öyle mi olacak ? •• 

Yazan: Hüsevin Rahmi 
Karb götOren lıizmetklr bir 

müddet sonra avdetle misafiri 
salona alır. 

Utanmaz adam bu hllsnn 
kabulden fimitlenerek Beyefendi
ye dökeceği dillerin mukaddi -
mcaım zihninden tuarlamağa 
bqlar. Çok sürmez Cabir B. 
boy entarisi ve güvez geziye kap
lı samur kUrkile endamını gös -
terir. Hariçte yeni hayatın en 
ileriye giden müreviçlerinden 
olan Bey hanesi dahilinde son 
derece muhafazakirdır. 

Ev aalıibinin böyle her l&zuma 
intibakından meşrebinde ciddi
yet olmadığım anlıyan misafir 
kolayca makaadma ereceğini his
sederek m•hcup bir tavurla boy
nunu eğer, ilk sözün Beyefendi
den suduruna intizar tevekkülü
nü gösterir. 

Bu ezilen bnziilen adamm bil
miyet ve sıkılğanlığı trartısında 
söz açmak ihtiyacını hisseden 
Cabir B.: 

- Sebebi ziyaretiniz o kadar 
tuhaf ki ikimiz de birdenbire 
söze başlamak cesaretini bula -
maz bir haldeyiz ... 

Avnüuelih tıpkı bir sahne 
mahcubiyetile ellerini uğuftura -
rak: 

- Evet efendimiz •. 
- Bu Kadir Efendi olacak 

adam çıldırdı mı ? 
- Çıldırdı efendim.. Hem de 

kelimenin bütün kuvvetile çıldır
dı. Zaten aık cinnetlerin en bii
yüğtldür. Karwnı amansız bir 
atqle seYiyor •.. 

- O halde F uılayı nasıl 
terkedebilipte gidecek ? 

- Atık r•rip ıibi efendimiz. •• 
- Atık l'arİP bir m...aidır. 
- O bir mua1 ise ba bir 

h•kikat ... 
- Öyle bir umanda yafıyo

ruz ki mu&llar h.akikat,-hakikat
ler masal oluyor .. 

- Albnla yazılacak bir kera
met buyurdunuz .• 

- Olacak değil oldu Efendim. 
Biçare Kadir canından . ziyade 
sevdiği kansından kaçıyor ... 

Avnüsselah şeytani bir te
beasilmle ağzını yayıp gözlerini 
süzerek: 

- Onu ıize bırakmak için. .. 
- Selab B. sizinle açıkça ko-

nuımak isterim ... 
- Bendenizi çok memnun e

dersiniz Efendim. Samimi yarachlDllf 
bir insanım, üstil kapalı riyaki
rane sözlerden nefret ederim .. 

- Kadir Efendi zevceaınin 
benimle olan münasebetinden 
ıimdiye kadar bir haber mi 
kalmıştır.? 

- inceden inceye bu raddeye 
kadar bendenize açllmadı. Ka-

nımın bu mnnuebetinden haber
dar da olsa bir diğerine kup 
bu ciheti itiraf çok m6fkllldlr. 
Değil mi Efendim? ••• 

- Bana yazdığı mektupta 
zevcesinin iffetsizliğinden iştibah 
tizere bulunduğ'unu kAh hiç ffip
hesi kalmadığını namusunu kur-

Belediye cezalan 
Kanunun bazı maddelerinin 

tadıli teklıfı 
Ankara, 18 (Yakıt) - Hasan 

Ferit (Kayseri) İrfan Ferit (Mar
din) Beyler belediye itlerine ait 
ceza ahklmı kanununun bazı 

maddelerinin tadili hakkında tek
lifte bulunmUflardır. Teklif adli
ye, dahiliye encümenlerine ha -
vale olunmuıtur. 

Gayri mübadiller 
Tevziat hakkzndaki ka~ 
nuna bir lahika yapzldz 

Ankara, 18 (Vakıt) - Gayri 
mübadil Türklere Yunan emva
linden tevziat icrası hakkındaki 
6 haziran 928 talimatnamesinin 
on yedinci maddesine bir llhika 
yapılmıt ve ta.tikten çıkmıştır. 
Llhika tudur: 

ltillfname mucibince iadesi 
llum reidiği halde iade edilme
mit olan arazi esbabı da işbu 
maddede mevzuu babı Yunan em-
vali huı1anbndan istihkak arı 
niıbetinde ve musakkafat eshabi 
gıbi istifade ederler. 

RPsimli A)r 

Nebiıade Hamdı Sevin 
teşni masuniyetm1n ref'ı 

tafep edıldi 
Hanulı B. bır şene evvel 

imtiVIJ.ZI devreitığini snyliJJJO"C 
Ankaradan aldığımız mallkma

ta göre Resimli Ay mecmuasın· 
da Reisicümhur Hazretlerine ha
kareti mutazammın neşriyattan 
doJayı mecmuanın sahibi imtiya
zı Trabzon meb'usu Nebizade 
Hamdi Beyin teşrii masuniyetinin 
ref'i hakkındaki Başvekllet tez-
keresi muhtelit encümene hava
le olunmuştur. 

Bu hususta Hamdi B. bir se
ne evvel Resimli ayın imtiyazını 
devrettiğini, hakikatin tahkikat 
neticesinde anlatılacağını beyan 
etmiıtir. 

tarmak için terki diyar mecbu
riyetine d&ft6i&nü yazıyor. Saç
ma sapan ,eyler buan bir aatın 
öbllrilnil tutmuyor. 

- Ba bedbaht adam timar
hanelik oldu. Ne yu.dığıııı, 
ne dedijini bilmiyor. Affeder
siniz Beyf. ndim z bir insan zev
celinin .imanmdan aldıjı parayla 
kaçıpta nalDUIUDu kurtarabilrr mi ? 

- Bedbaht diyorsunuz onu 
bu hale ıokan ben miyim ? 

- Hayır.. hap... O kendi 
kendisini bedbahat etti. Kadir 
hem kese hem de çehre züğür
tüdür. Bu ikisi bir arada çekilir mi 
Efendim.. Bu haline bakmıyarak 
İstanbulun en güzel kadmına 
malik olmak istedi. KeJ başa 
ıimşir tarak. F zıla da servet 
kemirmek iç:n yaradılmlf inci 
elitler Yar. Öyle bir güzellik ila
hesi Nalıncı ıokağının o çarpuk 
kulubeıinde zaptolunabilir mi ? 
Gene F azılamn talii varmıt ki 
zatı&liniz gibi bir kedirıinasa 
dUşmt1f .•. O kadın himayenizden 
mahrum kalaydı timdi kucaktan 
kucağa gezer dururdu •.. 

- Bana ıöaterdiiiııiz bu te
veccllhe tqekkilr ederim. Fakat 
netice ne olacak? 

- Fazı ladan vaz geçebilecek 
misiniz? 

- Aala ... 

MaliyeV. 
--·--

, ,erli nıiirekkep 
kullanacak 

Ankara, 18 (Yakıt) - Maliy~ 
devlet dai~elerinin kırtasiye le
vazımı ve mürekkep ihtiyacını 

yerli muamelattan temin için 
imalat saha ve nümuneleri hak
kında Türk amilleri davet et · 
mektedir. Yerli mürekkep için 
münakasa açılmışbr. 

Vatandaşlıktan 
ıskat 

Ankara, 18 (Vakıt) - Pangal
tıda 64 numaralı evde kayıtlı 
1286 doğumlu Sinekerim oğlu 
Aris F esciyanla karısı İstepan 
kız.ı Haykohinin istiklal harbinde 
harice kaçma arından dolayı ve
killer heyetince vatandaşlıktan 
çıkarılmalarına karar veriJmiıtir. 

Taahütlü evrak 
Ankara, 18 ( Vakıt ) -

Evrakı resmiyenin ancak pek 
kıymetlilerinin taahütlil muame
lcaine tibi tutulması, bunların 
umumi evrakın yüzde onunu 
geçmemesi heyeti vekilece karar
laıtrğı tamim olunmaktaeır. 

lptal olunan mukaveleler 
Ankara, 17 (Vakıt) - TeıkiU 

mukarre Üsküdar ' emlak Tnrk 
anonim tirketi ile Dinar mensu
cat ıirketinin esas mukavelena
meleri teesıiil edememelerinden 
dolayı heyeti vekilece iptal olun
muştur. 

Nakit ışleri müdürü 
Ankara, 18 (Vakıt) - Maliye 

vekileti nakit işleri umum mü
dilrU Sırrı B. lstanbula hareket 
etmiştir. 

Ba ıkesirdeki antimuvan 
madeni 

Ankara, 18 (Vakıt) - Balı
kesirde Susigirlik kazasının De
mir kapı koyundaki antimuvan 
madeninin ihalesini muteakip 
bir tene zarfında 100 bin lira
lık bir ıirket teşkilile iıeletil
mesi hakkı münakasaya konu
lacakbr. 

- O halde efendim bu kadı
nı size terkederek firara haıır
lanan kocanın yol masrafına ve 
bir müddet için hayatını temine 
kafi bir liitufta bulunmalısınız. 

- Bunun için kendisi bir 
miktar tayin etti mi ? 

- Hayır efendim ..• 
- Siz ne dersiniz ..• 
- Mürüvvete endaze olmaz 

efendim ..• 

Utanmaz adam pazarlığın can 
alacak noktasına gelmişti. O zih
ninden on bin lira filan sayıklı· 
yordu. Küçük bir sükuttan son
ra Cabir Beyin ağzından şu mik· 
tar çıktı: 

- Beşyüz lira nasıl ? 
Enginlerde gezerken birden 

bire b r sığlığa oturan A vnfü fe· 
lahın kafası döndü. Nedım BeyJe 
olan pazarlığında da o, ellibin 
liradan gene böyle beş yüz lira· 
ya düşmek mecburiyetinde kal· 
mışh. Beı yüz lira beş yüz l?ra 
artık bu mıktardan teşe'üm eder 
gibi oluyordu. Utanmaz adanı 
itidalini kaybedecek bir hale 
reldi. Sesinde ufak bir ihtizazla: 

- Affinize mağruren söylüyo
rum. Beş yüz lira ile bir kaf 
ay içın buradan 1zmite bile 
gidilmez. 

Bıtmedi) 
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Sesli filim Mesdut türbeler j l5l kisi mecruh 1 -
Yerli danslara aft kurde
lenin ildııd kısmı bu şe

kilde çevrilecek 

Kapatılan tt!rbelerde f=o!n !cy· ' 
metli ~ bakm_..ktan cB-= ~ Bir senede otomobil alhn· 
haWarna, P'lfl -

::=:--~~ da yaralananlar bu kadar 
dala, madeni !. 

ilk kısmın halb g6sterllmesl de 
dttfGDOlmektediT 

lfJimaa pulan -
... JUllmakta, 
ba itlerle reçen-==::iıı#ı-r 
....,. kadar 
ml•akr idareli-l!~:!!M~ 
Dİlı ittigal ettiği,----· 
fakat ba sene tahsisat Yerilme
dll'i i• arbk tnrbelerdeki eı
yalara bakdmadığı kaydedilmek
tedir. 

Den bu meaeleyi EYkaf Ye 
mtleaab diniye mıdtlrltlklerinde 
tahkik ettik. Aldağlmll mal6mata 
f6re; filvaki bir mtıcWetten beri 
tlrbelerdeki eşyaya bllolma
maktaclır. Y aJıuz tiirlMlerde ya• 
aklığı pbi pek kıymetli etJ• 
yoktur. Tarihi kıymeti olan baa 
et>'• daha enel mlllcJe kal· 
cbnlmlfbr. 

TGrbelerdeld et,.- bakıl
muı meaeleaine ıeliace, bu 

bmuata EYkaf mBdlrll Niyazi B. 
bir muharririmize deaaiftir ki: 

- Tnrbelerin açılm• Maa
rifteki komiayomm kararma 
bağlıdır. Bayle bir brar ve
rDditf. takdirde polis memur
larmm refakatile tnrbeler açılır 

Mecruhlardan 3 il öidü, diğerleri 
tedavi ile hayatlarını kurtardılar 

••••• 
Seyrtı.efer me.rked geç• 

bir seae zarfındaki otomo· 
bil kualanmo bir istatiıtijini 

yaplDJfbr. 
Bu iatati&tii• 

aene: 
Kinunu Anide 

9 kiti yaralan· 
llUf 13 otomo
bil çarplfmlf, 6 
otomobil hasara 
uğramlfbr. 

Şubatta 1 ki
ti yvalanm•ı, 
2 otomobil laa-
eara utram*ftar. 

----.p, 

Martta 26 kiti yaralanmff 5 
otomobil çarplfllUft 1 kip 6lmlif 
7 otomobil hasara ujrallllfbr. 

Niluda 19 kiti yual•amlf, 
S otomobil çarplfllUfbr. 

May.llta 34 kiti 1araıaa....,. 
8 otomobil çarpıflDll, 4 otomo
bil buara uj'ram11br. 

Hazlruda 29 kiti ya111lınw'f 
2 otomobil lauara ujramlfbr. 

T em•uda 46 kili yaralaamıı 
3 otomobil çar
Plf.IDlf, 4 otomo
bil dart kifini• 
mecruhiyetine ae
bebiyet. vermiş, 4 
otomobil hasara 
ufrallllfbr. 

Atuatoı ve 
Eyl&lde 12 kiti 
yam811m1f, 3 oı. 

tomoblJ U"!"f
llllfbr. 

T efirİDİevvel• 
et. 30 ldti yaralanq 25 oto..
bil ÇU'plfllllf, 2 k. . öbn&t, 1 .. 
tomobil hasara t"~. 

T efriniNllİde 20 kişi yaralaa
ID.lf 18 otomobil çarp• ...... 

K.lnuaunYelcle 27 kiti ,...... 
-.. 18 otomııobil ~. 2 
atomoWlilawallğ111'"'fbr. iir ... 
ae iarfuıda 3 kiti vefat et•iftir. 

K.,.., vat.Tar ıaeywtWu Anadolada halki!kılanm teablt 
ederken yerli damlan da filme plrti bu filmin ilk 
provasının yapıldığım J'Blllllfb~ Y arm prlalan refa-

ve etyası temizlenir. Fakat bu
nun ipn bizde tahsilat yoktur. 
Ancak tarihi kıymeti olan ve 
tamire ihtiyaç g11teren bazı 

ttirbelerin tamiri içia 6 • 7 bin 

lira miktarmda bir paramız 
nrdır. latanbulda 60 kadar 
tarihi tllrbe Yardır. Bunlardan 
tamire muhtaç ohm türbeleri 

teıbit ettik. Ayasofyada 3 tBrbe, 
Sultanahmet, Bayezit, Eyipte 
Mibriph tlrbeleri tamir edil~ 
cektir. ,, 

. e filmia ikinci provq yapl-J.ıba\ Pı•wdif'lllWı.._.)et hall1 
olduğu takdirde dantlilere Wr _.... Nıklik ~ ... ....,. 
ıa.teriJecektir. Bwıdaa ~ ftu.a balb da ıeatmileeektlr. 

Dua filmi 1000 metre ~· 

- -.::.___- ---- ----=----"'-• * * ...,_ __________ _ 

Ecza deposu sahipleri de 
münakaşaya karışıyorlar Filmin ikinci k•mı Garbi Anadoluda .....a-ektir. a. mi'ede 

Aydmm Zeybek o~ da . fihn• almmıf .ol*eaktu:. Üyhek ~ 
ı.r...m aeali olarak çevrilmeaı tasanur edı mekteclır. 8un• içia 
Aaaerikada wJi, filim t~i!:° pıtlawelerden b~ •Oracaat 
edilmiştir Esasen Ameri Anadolu damlan fffinaiaJ pek be-
ieıune~. Hatta ~ Anadoluda çekilen. filimleri . ~bn aJ.. 
lllak iatemiflerse de bittabi kollservatuYBr lıeyeti bu teklifi kabul 
etnae · tir rılmiD kopyalan çakanlarak Amerikaya ı&ıderiJecektir. 

z mlf "c1am1arı ...U filme pkilecek oluru çok eııtereaan ola .. 
~.x..eybekt h . _J:•-ektedir Bu ..,.tJe elanı haYalan aynen nakil ve 
---· ea mın CU»IU • • t.ablt eclllmif olaca)dar. Şimdiki halde Amerikadan cevap belde-

.U.ektedir. 

Lehlebicilerle k_uru ~'emişçiler 
nedense geçınemıyorlar 
o _ _ı _ _.~ ..... ~ ceJDiyetlertni ayn acaklar 
Ull"ICfUll,Mjla Bir mGcidet 8"ef ticaret mi· 

AIJeıtl yapbp tetkikat aetiee
ude bazı anaf cemi1ederiaia 
biç bir faallıJeıt Ye meYCUdiyet 
.... ge.t.emeclilderini atı-· 
DÜf ve fırka merkezinde yaptlan 
Wr içtimada IMa fibi cemiyetle
rio bJrleftirilerek bir cemiyet 
WiDe .olmlmalan kararlllfhnl· 

aut- meyanda lebleblciler cemi
Jeli ile kan yemifçiler cemiye

ti de birlettiriJmiftL 
Aradan d3rt ., ~ 

bidepa bu iki cemiyetia r6euu 
..-..da kendilerine taall6k 
eclm bala itler yldDden lhtillf 
calaml bu ilatütf IOD heyeti 
fdare -içt;mamcla had bir telde 

~yet Gzerine leblebici
leıia ild murahhası dlln ticaret 
mldtlrlyetiDo mllracaat etmifler" 
kura yemltçileıle bir tilrlll uyu-

...... batla JeJılebtcile· r-Qft bir cemiyet ~pmak is· 
Wilderlal .a,temffle'dir. Key
s,et ticaret mldllriyetince tet 

... ••I' zbr. 

Depocular kabahati eczacılara yükletmektedirler 

E
rzmelaria tahdidindca mu afmmuı her vakit ve her yerde Bu olmaz diyemem, belki bir 
vahk neticeler •hnıp alın- olan bir iftir. Yicdanaaz bunu yapar, fakat bu 
madıjı iddialan etrafında takdirde meı'uJiyet onunla be-

ki münakaşa deVfllD ederken "Bir eczacı depo· raber o ilaca ..... Ye JmUuan 
ortaya yeni bir mesele çıkmıt d J d w iJa" CJ 
ve bazı eczacıl~ el' an eski an a 1 gı ecıaay• da t..,tttp ..... Eaa• • 

1 
rekabet devrindeki zihniyette gllzü kapalı kul· alık ilim " feadir. Mektepte 

keadileriile laer ..., u..eti=+tir. 
hareket ettıkJeri, reçeteleri ka· lanmamalı, mua- --~ .... ...., 
litesi itibarile fena cins ilAçlar· 1 ••den aldat- flzii bp.ıa 
dan yaparak çok para kazan- yen e ve ta h il lmllan ... ,. mecl.r detildir. 

mak istedikleri mevzuu babsedil· etmelidir. y ega- İltedifi, filpbe ettlti ilicı taWll 
mitti. Bu hl18118t• fikrini 1e>rdu- , 1 1 eder. Bunu yapmam fikri •• 
ğumuz bir eczacı bu iddiayı ne mes u ya nız ilmi bir kıymeti bl•yaeata 
reddetmiş, ecZalan depolardan odur l ,, tibi mattut ecza lmllanclıjı ı• 
aldıklannı, depoların iae muhte- 11...---------~ e98B me.al de keadiai olar. 
lif cins i•lç getirttiklerini ı8yle· Bu W iJAcm kimyeri terkip Eczacı her illcı bilmekle .a-
mİfti. itii>u'ıle daha iyi ve fena olma· kelJeftir. 

Her tarafta ılddetli bir alAka _. delAlet etmez. Fiat farka Bir reçetenin muhtelif fiatlar· 
uyandıran ve esasen sık sık me•· ancak nn'at farkıdır. Meseli la yapılabilmesi bahsine relinee 
zuu babaedllen biı mesele etra- Hacıbekir lokumu ile diier bil' 

• _ı. d bunun ıebepleri arasında ma~ L-d do d ____ .ı d , _ ıekercinın luaumu ar asın a 5 --
n.u a n e 11uı.n11 ecza epo- . . . t...! J af ..ı...:ı..ı 
,__ --L· 

1 
: d b" • • il k , fiat ıtibanle fark vardır. Fakat za 1Ura arı ve ınaar ar&1111~ 

~• ltiUllp ena en ırıaı e o-
1
_,____ d 'ht" tti w. 

• . iki UAU&UUD a ı ıva e gı niabetleri de aramak lbım aelir. 
nuıtuk, dedi kı: mevat ayni ıeydir. Benim kendi heaab-. ftalc:ıla.n9 

- lliçlan clapoeular :A~pa- Bundan maada depolar tara-
J __ ka ah '--L aet•..a.•.. ve tahdidi iyi neticeler y,......_: .... : •• 
UtuJ P o...,.... • .. us fmdan getiıilen yani ithal edi- ---.-· 
kapalı olarak tatarlar. Fakat len her iliç evveli gümrilkte 
eczacınm iatediji blite ve mar- ,., muayene edilir " elyem mer'i 
kadaki illc;ı.. Bundan tabii bir olan edYiye düatunma muga
tef olar mu? 1'iaa hangi ilAcı yine reddohma.r. 

iıterme kenclİllİ88 ° verilir • .Sosa Bu da gösterir ki fena illç yok
iliçlarm kim,evl tendp itibllrile tur. Depolann bu llU'et.le retirt
iyisi, feaw oı..aı. Ayni kimye- tiii illçlan binat tahlit •e ·. 
vi terkibe malik bir ificm bat- taifil etmeleri ihtimalhae pe
ka bllfb ,__.. aablmal' ve lim • 

Birn•llwt 
Bedelini 12 ayda ldemek pr-

tRe lnr baz do abı almak fına
tmı kaçırmaJJDaz. 

SATIE 

METRO HAN BEVOOW 

ELEKTRiK Evi lsT ANBNL 



İktısadi profram 

I• smet Paşa hükUmetl bfiyük 
bir faaliyetle iktasadi bir 

program hazırlamaktadır. Bu 
program nihayet (15) güne ka
dar B. M. Meclisinde miinakaşa 
edilebilecek bir bale gelecektir; 
ve Millet Meclisinin tasvibine ik
tıran ettikten sonra memleket 
için mutlak surette tatbik oluna
cak bir milli misak olacaktır. 

Birbuçuk ay evvel hükumet 
iktisadi muvazeneyi bulmak için 
esaslı bir taaarruf siyaseti tatbik 
etmeye baılayınca bunun kafi 
bir tetbır olmadığım herkes pek 
iyi biliyordu. Esasen bu hakikati 
bizzat İsmet paşa hazretleri de 
meclis kürsüsünden açıkça söy
lemi~. Ve bir taraftan tasarruf 
esasında devam etmelcle bera
ber yakın bir zamanda millet 
vekillerine yeni bir program 
aetireceğini ilave etmifti. 

İşte mevzuu bahsettiğimiz 
program bu programdır. Bu 
itibar ile mezkur programın 

tatbik olunabilecek bir şekle 

girmesi Türkiyenin iktısadi 

hayabnda tamamen yeni bir 
merahle teşkil edecektir. 

Şimdiye kadar Türk milletinin 
mukadderatını idare eden biç 
bir hükumet memlekete hariçten 
giren mallar arasında bir muva
zene bulunmaması ihtiyacını 

hissetmemiştir. Hissetmiş olsa 
bile kapitülisyonlar bu noktadan 
bir tedbir almağa mani olmuştur. 

Binaena1eyh bugün içinde bu

lunduğumuz iktısadi buhranlar 
sadece birkaç senenin değil, 

belki birkaç asrın mahsulüdür, 
denilebilir. 

Cümhuriyet idaresi asırlarca 

devam eden bakımsızbkların 

dertlerini tedaviye baılamak gi
bi müşkül bir· vazife deruhte 
etmektedir. Bu da yeni bir ik
bsadi proğramın biç olmazsa 5 
sene tatbiki ile mümkün ola
caktır. 

Moamafi memleketimizin miı:t 

istihsalitını arttırmak yalnız hal
ka nasıhat etmekle mümkün 
olamaz. Bazı ahvalde bir kısım 
it sahasında hUkQmet tarafından 
maddi yardımlar yapmak llzım
dır; halk tarafından başanlamıya
cak bazı itlerde de bizzat hüku
metin müteşebbis vaziyetine geç
mesi, faaliyete girişmesi zaruri 
olur. Bu ise her şeyden evvel 
büyilk bir para ve masraf me
selesidir. 

Onun için ismet paıa hüku
meti hazırlamakta olduğu pro
gramın tatbikine tahsis edilmek 
üzre (1930) senesi zarfında (10) 
(15) milyon liraya ihtiyaç görlll
mektedir. Bu parayı de Meclise 
tevdi edilmit olan bütçeden çıkar
maktan baıka bir çare yoktur. Şu 

halde yeni istihsal programı tanzim 
etmekle beraber Meclisin bütçe 
encümeninde tetkik edilmekte 
olan (1930) bütçesinin masraf 
fasıllannda çok esaslı bazı tadi-
lat yapmak, ikinci derecede gö
rülecek birçok itleri bir tarafa 
bırakmak icap edecektir. 

J;lt·ltmf'I Asım 

1930 .~~~~~~~~~~~!!!!!!!!"!'!~~~~~~~~~~~J:::=~~==~· 

[ MEMLEKETTE v AKIT ) F ırlCa divanı 
Mühim bir nokta 

Kastamonunun iskelesi İnebolu değil, 
Cide olmalıdır ! 

Hu•usr Kastamonu muhabirimi ya
rıqor : Kastamonu vilayeti Türki
yede genişliği itibarile ehemmi
yetli bir mevki olmaktadır. Bakır 
ve diğer muhtelif madenler, 
kömür ve ormanJar gibi tabii 
servetlerle, kendir, pirinç, elma, 
tiftik, hububat ve saireden mü
rekkep olan külliyetli miktardaki 
istihsalitilc memleket iktısadi

yatında da mühim bir mevki 
iıgal etmektedir. 

Fakat memleketin oldukça 
zengin bir istihsal mıntakası 
olan Kastamonu havzasında is-
tihsal ve ihracatın ana hatları 
olan vesaitin noksanlığı bu kud-
ret ve kabiliyetini gün geçtikçe 
tenakusa uğratmak ve bu yüz-
den . gerek havza ve gerek mem
lekete telafisi mümkün olmıyan 

zararlar yapmak ihtimalini do
ğurmaktadır. 

Kastamonunun bugllnkil vazi
yetini idame edebilmesi ancak 
deniz veya en yakın şimendifer 
istasyonu ile olan irtibatını te-
min ve muhafaza edebilmesi 
ile milmkOn görülmektedir. 

Kastamonu iktısadi havzasının 
en yakın deniz irtibatı İnebolu 
Te en yakın tren istasyonu da . ' . 
AnlC:aradır. 

' K , . ~ ast amonu ile linebolu ara-
sında memleket istihsalitını 
kolaylıkla olmasa bile büyük 
müşkülata uğramadan nakle va
sıta olan •e her sene mümkün 
mertebe tamir edilen bir ıose 
vardır. Keza Ankara ile de 
ıöyle böyle bir tose ile irtibat 
temin edilmiştir. 

Fakat transit merkezi İstanbul 
olduğu için bütün muamelatın 
deniz yani İstanbul tarikile ya
pılması icap etmekte ve bu vazi
yet bu vakte k!ldar da böyle 
devam edegelmektedir. 

Herkes lneboluyu bilir, Kara
denizin en ufak bir rüzginndan 
müteessir olan bu iskelede her 
zaman eıya tahmil ve tabliye 
edememek ve hatta vapurlarm 
bile demir atamamak tehlikesi 
mevcuttur. 

Halbuki oldukça vasi bir is
tihsal mıntakasınm iskelesi olan 
burada bir karış bile liman yok
tur. Tahmil ve tahliyenin vaktü 
zamanında yapılmamasından her 
gün binlerce liralık zararlar 

• 'r arım asır evvelki : 

VAKiT 
-----·-··· .. ····--... ····················-·· Muhaberei aleniye 

Prişıine hanedanınd1Jn 

merhum Abd"ilrrahman 
Pa~ uıde izzetlu Ziy1J 
B . Ue gilrüşmek 1Jrzo 
eden bir zat, miri mu ... 
m1Jtle11hi ş1Jhsen tanıdığı 
cihetle Pencaşenbih gana 
MIJt 1Jltıda S1Jr1Jfim Eten ... 
dinin kır aathane5ini teı: 
riflerini rica eder. 

husule gelmektedir. Cerçi bura
da bir dalga kıran inşası için 
epey bir masraf yapılmış, fakat 
bir netice elde edilmemiştir. 

İnebolu limanının bugünkü 
vaziyetinden vapur sahipleri bile 
şahsen büyük masraflara duçar 
olmuşlardır. 

Memleketin istihsal kudret ve 
kabiliyetinin inkişaf edebilmesi 
ancak lnebolunun bugUnkü va
ziyetten kurtulması i e kabildir. 

Burada bir daJğakıran inşası 
için sarfedilecek 400-500 bin li-
ra ile vilayetin başka bir iske • 
lesinde Kastamonu havzasınm is-
tihsalatını denize hiç korkusuz 
tahmil edecek mükemmel bir 
liman vücuda getirilebilecektir. 

Bu iskele İnebolu ıle Barıhn 
arasındakı (Cide) dir. lstanbula 
İnebo!udan 35 mil daha yakın 
olan Cidede halen çok tabii bir 
liman mevcuttur. 

Buraya sarfedilecek çok az bir 
para ile, değil Karaden.zde hat
ta bütün T ürkiyedeki sun'i li
manlar içinde en iyi feraiti cami 
bir liman vücuda getirilebilir. 

Şayet Kutamom latilısalitının 
gün geçtikçe tenakus etmemesi 
ve bu yüzden kos koca bir bav-

"\ -~ ..:> , ' J. 
zanın istihSa ataletine uğrama-
ması arzu edilirse bunu temin 
içjn vadılacak ilk iş İneboluyu 
terkederek Cideye dönmek ol
malıdır. 

Cidenin merkez Kastamonu 
ile olan mesafesi İneboludan 
daha çok uzamaz ve billkis 
daha müsait araziden geçer. 

Ayni zamanda dahil kısmında 
inkişafa istidadı olan Daday, A
raç, Zafranbolunun bir kısmı bat
ta, Bartının ' bir kısmı Cide li
manı sayesinde bugünkü vaziye -
tinden birçok dereceler defa 
terakki ve inkişaf farkı göstere
bilir. 

Aynca, Cide havzasında yer 
yer mevcut olan bir çoğu keş

fedilmiye bqlamlan kömür ma
denleri için de Cide limanının 
inşası bir elzemiyet ve milbre
miyct göstermektedir. 

Bugün İnebolu ile Bartın ara
sında gerek sahile müvazi ve 
gerekle dahile amut namütenahi 
genit bir saha metruk ve mu
attal durmaktadır. Buraları ay
ni zamanda zengin kömürlerle 
muhat olmakla beraber balta 
girmemiş ormanlarımızın vUs'atJ 
ile tanınmııtır. 

Bunu için Cidede yalnız ıarp 
rüzgarlarına emin kılacak bir 
mendirekle genif ve her sahasının 
derinliği büyük vapurlann iltica
sına milsait olabilecek bir liman 
vücuda getirilmesi büyük bir 
ihtiyaç halini almıştır. 

Hüktlmetimizin buraya vereceği 
ehemmiyet kat'iyen boşa gitmi
yecektir. 

Tal.!t M-flmttU 

[Üst tarafı ı inci sanfamı zdadır] 
üzerine mesele fırka umumi reisi 
Gazi Mustafa Kamal Hazretle
rinin riyasetinde içtima eden ve 
heyeti vekileden ve fırka umumi 
heyeti idaresile grup heyeti ida
resinden mürekkep bulunan 
Cümhuriyet . Halk fırkası diva
nında tetkik edildi. 

Tetkikat neticeleri atideki ka
rarlara iktiran etmiştit: 

1 - Tayyare Cemiyeti; ~nıU 
piyanko satışının teşebbüslerinde 
yüzde on iki kadar komusyon 
verilmesini her tarafa müsavi olan 
tamimde kadul ve tebliğ etmiş 

ve bayiler ve numaralan vasıta
ıile olan S< tışlann komusyonunu 
dahi ya bilfiil çalışt.n lara tevzi 
etmek veya ~ubeye irat kaydeyle
mek hususlarında şubeleri 11 
Teşrinevvel 927 tarihli tamimde, 
kezalik serbest bırakmıştı. 

Tayyare Cemiyeti umumi idaresi 
İzmirde satış nisbetlerine düşen 
yüzde on iki komisyonun hari
cindeki yani usul ve nizami olan 
bütün varidatını almıştır. Cemi
yetin nizamnamesi ve tamimleri 
görülmüş ve muamelesinin doğru 
olduğu divanda ittifakla müşa

hede olunmuıtur. Binaenaleyh, 
Tayyare Cemiyetinin umumi 
merkezinin muamelatı usul ve 
nizama muvafık ve her türlü 
tereddütten azadedir. 

2 - Şubeler bizzat satış yap
tıklarına göre 11 T eşrinevvel 
927 tamimine tevfikan ve bey
iye komusyonu olan veya bundan 
arka kalan kısmın irat kayıt 
veya hizmet ede.ııleı:e....tev,ıi ıık
larıoda hangi~, ~!W'.m t1.lb ·n~e 
ihtiyar oluduğu _tetkik olunmuş
tur. 

927 de İzmir Tayyare Cemi
yeti ıubeıi ve heyeti idare reisi 
Aziz beyfendinin verdikleri ma
liimatta , İzmir şubesi komusyo
nunun kamilen hizmet edenlere 
tevzii ııkkmı ihtiyar ettiği beyan 
olunmuştur: 

Filhakika komusyonun kimi
len tevzii mevzuata nazaran ka
bildir ve bu usulden piyanko 
sabtının artması suretile cemi
yetin varidatmm da arthğı vaki
dir. 

Ancak irat kaydedilmiyerek 
tevzi şıkkının ihtiyar edildiğine 

dair tahriri bir karara tesadüf 
olunmamış olduğundan bu ci
hetin 1927 deki İzmir şubesi 
heyeti idaresinde ve hükümet 
tarafından resmen istizanı lazım 
görülmüttür. 

İşbu ikinci madde ahkamı 
dahi divanca müttefikan kabul 
edilmittir. 

"V AKIT "JNTAKVIM 

Pazar 
om 

Kanunsani 
1930 ŞABAN 

1~8 

Haçın suya alı / na~ı 

Güneşın ao~u~: 7,22 

Güneşin baiışı : 7 7,08 

Ayın clotuşu : Zl,20 

Aym batışı : 10,59 

------ - --Namaz vakitleri 
~abab Ôtt• lıctnd 4k,.m Y ataı fmaak 

5,&e 12.24 14.52 17,07 ıS.43 5.38 

Bugünkü ha va 
Ha.. bulcıtlu , rüaal• poyrazdır. 

0UIUNLA~LJP 
SEYAHAT 

Zavallı hakemler! 
Hakemliğin çok tatsız bir ,e1 

olduğunu bilirdim. F a)ıat 
bu bilgim, her hangi bir bak 
meselesindeki hakemliğe dairdi. 
Bu türlü vazifelerin hem ca.Dt 

hem vicdan sıkıcı olduklarıJ11 
herkes bilir. Nekadar idil olurt• 
olsun hiç bir hakim davad · 
tarafeyni memnun edemez. 

İnsan mahliiklann en hotkl"' 
mıdır. Kendi menfaati incindi~ 
dakikada en açık hak ve haki· 
katleri inkar etmekten, hatta 
çiğnemekten çekinmez. Bu çap-
raşık işe ömrünü vakfedenleri 
zamanın azizleri saysak yeridir. 
Her hükümde mutlaka bir tara 
fın gücendiğini hisseden adamı 
talih ve mevkiine imrenmek ka• 
bil midir? 

Dünkü gazetelerde gene böyle 
bir hakem talisizliğinin ac 
örneklerinden biri vardı. Geçe 
senenin güzellik kırahçası Ferih 
hanım, mahlu bir hükllmda 
hıncite hakem heyetine hncu 
ediypr ve: " Eski fark zihniye 
ile hareket ettiler, ete, bud 
itibar gösterdiler, doksan kilolu 
bir kadına reylerini verdiler, n 
haksızlık!... diyor. 

Halbuki geçen senenin müsa
bakasında, F eriba Hanımın taç 
giydiği intihapta karar veren 
heyet, ayni zatlardan ibaretti 
ve Feri ha Hanımın kolu, budu 
da bugünkü halindeydi. Şu halde 
onun şimdiki şikiyft ve ithami 
için nasıl bir bak, hak şöyle 
dursun, nasıl bir ıebep vardır, 
dersiniz. 

Tevekkeli değil, daha bu gü
zellerin katlan çatılmad~_ha
kem heyeti azalan bi er 1..•rer 

'E '01~·~ 
Kararlarının kendilerine ne kadar 
pahalıya mal olduğundan dem 
vurmutlar, çektikleri gönül ve 
vicdan azaplarından bahsetmiş
lerdi. Bu, belki duyduktan ele
min kelime halinde billfırlaşması 
idi. Ama, F eriba Hanım, isterse 
gene kendisi iç~n bir teselli 
noktası bulabilir. 

Benim fikrime kalırsa, o, gil· 
zelliğınin nurile gözleri kamq-
tırmıt ve hakem heyeti onun 
güneşine dikkatle bakmak im· 
kanını bulamamışlardır. Yani 
intihap edilmemesi, güzelliğinin 
noksanından değil, şiddetli pa· 
rıltısmdan ileri gelmiş bir talih
sizlik eseridir. 

Feriha Hanım bu hakikati 
bilseydi hem beyhude yere üzül· 
mez, hem erkekleri et ve but 
karşısında yalanan birer kasap 
şeklınde tasvir etmezdL Hem, 
bana öyle geliyor ki memleke
timizde yeni baılıyan bu it , 
yanlış ve tehlikeli bir yola 18pj 
mak istidadını gösteriyor. Gil· 
zellik tacı, babadan evlada g~ 
çeo hükuındarlıklar gibi " kaydı 
hayat,, ıartile verilen bir salta• 
nat fermanı değildir. Güzelli~ 
ancak bir mevsim süren giil gib. 
bir şey olduğunu anlamıyan 
zelJere acımalıdır •• 

T epebap tiyalr~unda bua~ ,ı(ldl 

20,30 da. 

Hav dutlar ,?EHREMANl 

i 5 Perde ~ 
1
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1 

Yazan: Şiller 1111 
Tercüme eden: 

Hasan Cemil 8. 11111111 



Halk fırkası 
Vilayet kongresi dün 

ikinci toplantısını vaptı 

Adliyede: 

Sanasaryan davası 
Müskirat işleri Dün Borsada muame1e 

hararetli oldu 
Okunan raporda i'\tedığ1· 

mız şeyl,.,r nedir? 
HaJk fırkası vilayet, kongre

sinin ikinci celsesi dün Hakkı 
Şinasi Pş.amn riyaseti altında 
açıldı. Geçen celsede Reisicüm· 
hur Hz.Jerine ve diğer yüksek 
makamlara çekilen ta'limat tel
grafJarına Reisicümhur Hz.retle
rile B. M. M. reisliğinden ve 
BaşvekiJimizden gelen cevabi 
telgraflar okunmuştur. 

Mahkeme, esasa. ait iki cihetten eski hükmün- l 
de ısrar ettı. Mesele, Temyiz umumi 

heyetine gidivor 

Umumi müdıır Asım B 
Ankaradan g~ldı 

Avrupadaki tetkik seyahati ra· 
porunu ve Barem esaslanna gö
re hazırlanan inhisar memurları
na ait maaş projesini götüren 
Müskirat inhisar umum müdür 
Asım B. dün şehrimize dönmüş 
ve fU izahatı vermıştir. 

Ali Rıza Bevm beyanah 
lngiliz Jirası dün l 0,30 kurutta 

açılarak 10 31 1-4 kuruşta ka· 
pan.mıştır. Muamele çok hara .. 
retlı cereyan etmiş ve mübayaa 
fazla olmuştur. Dünün en fazla 
s tıcılan meyanında İş ba11kası 
1900 Osmanlı bankası 5000 
Jsterlin satmışlardır Dün aqam 
borsa vaziyeti ve yeni tal mat
name hakkında Maliye Mnste
ş~n. Ali Rıza Bey bir muharri
rımııe şu beyanatta bulunmuştur: Bundan sonra geçen celsenin 

'labıtları ve hesap encümeninin 
raporu okundu. Bu meyanda vila
yet fırka idare heyetinın geçen se
'leki besabatı ve şuabatın hesabatı 
ayn ayrı tetkik olundu. Hesabat 

raporunun kabulünden sonra bütçe 
talimatnamesi müzakere edil
mitf r. Bu meyanda fırka mer
"ezi daire müdürü Rüştil beyle 
Kinm beye fevkalade hizmet
lerinden dolayı müka at veril
ınesi idare heyetine havale edil
di. Bilahare liyıha encümeninin 

Taporu okundu. 

Bir müddet evvel Sanasaryan 

hanının aidiyeti etrafında vila

yetle Ermeni mütevelliliği ara· 

sında ihli af çıkmış, başpapas 

Mesrop Naroyan Ef., mütevelli 
sıfatiıe han üzerinde hak iddia 
etmiş, vilayet mukabil iddiada 

bulunmuş, m( sele İstanbul 
hukuk mahkemesine intıkaJ 

etm şti. 
ikinci hukuk mahkemesi, Na

royan Ef. nin davasını reddetmiş, 

dava Temyiz mahkemesine inti-

Neşriyat 
dolandırıcılığı 

1ah"ikaf qenışUilivor, bır 
h işı daha tevtrif edildi 
Neşriyat dolandırıcılığı yap

makla maznun olarak hakkında 
mevkufen tahkikat yapılan Ga-

latada Arapyan hanında yazı
hane sahibi Mahmut Saim B. in 
tahkikatı mühim bir safhaya 
girmiştir. 

Tahkikatı yapan dördüncü 
müstantık Salih B., Sadi Raşit 

B. isminde birisini daha tevkif 
etmiştir. Tahkikat genişletildikçe 
yeni bazı . izlere tesadüf edildiği 

anlatılmaktadır. 

Bütün şubelerin ihtiyaç ve 
metalibabnın hulasasını ihtiva 
eden bu raporda, Belediyeye 
ait olan metalip şu suretle sa
yılmakta idi : yolların tamiri, 
ye: ngın yerlerine elektrik tim ba
ları asılması, açık kuyuların ka· 
patıhnası. asri halaların tesisi 
lıarap çeşmelerjn tamiri. kumpan
ya çeşmelerinin tekrar kütadı, 
mUzahrafat derelerinin derhal 
k.apablması, yangın musluk ve 
telefonlarının yapılması, şehir 
dahilinde mezarlıkların kaldırıl-

d 
Diğer tar aftan bazı gazetelere 

ması, silpürme itinin gün üz ya-
pılmaması, tramvay arabalarının ilin verdiğini icıdia eden Muh· 
seferlerinin çoğaltılması, süt ve mut Saim B. in bu iddia!ının 
ekmek meselelerinin halli, Kadı- doğru olup olmadığı gazeteler· 
köy ve Osküdarda birer lise den so ulmuştu. Cevapların gön-
tesisi ehemmiyetle nazarı dik· derilmesine başlanmışbr. 
liate alınmak lazımdır. izmir ıı üdde1 umumi 

Evkafın camileri tamir etmesi 
Naftanın şehir haricindeki yolları 
tamir etmesi, Sıhhiyyenin şehrin 

İcap eden yerlerinde di~panserler 
~çması ve bilhassa Üsküdarda 
Zeynep Kamil hastanesinin jh
yası, Zabıtanın yangın yerlerin
de polis noktaları yapması, 
mahalle aralarındaki meyhane
lerin kaldırı.ması, genç kız ve 
çocukların meyhanelere girmek· 
ten menedilmeleri, bekçilerin 
tensiki iskan idaresinin iskan 
nıuam~litmı bir an evvel bitir
nıcsi lstanbulda bir rnevaddı 

' nıülevvene fabrikası tesisi, ser-
best liman olmazsa serbest 
nımtakanın bir an evvel yapıl
nıaıı da Jayiha encümeninin 
raporunda ehemmiyetle ileri 

•ürülmektedir. 
Rüknettin Sait, Hikmet bey-

lerin imzalarıle . sporun teşviki 
ve bir stadyum inşası hakkında 
bir takrir verilmiştir. Büyükde· 
redeki karantine mevkiinin Ana
dolu kavağına nakli, terkos 
llıualuklannda su bulunmaması 
meseleleri de görüşülınüştii~. La
Ythadaki metalip tefrik edı e~ek 
ait oldukları yerlere gönderıle-
celctir. 

On dakikalık teneffüsten sonra 

n uavınıiğ1 
İstanbul ikinci ceza mahke· 

mesi aza müJazimi Bahsettin B. 
izmir müddei umumi muavinli
ğine tayin olunmuştur. 

Muhtar ·Pş. daıı alrnacak 
para 

Mahmut Muhtar Paşanın ve
killeri, D.vanı Atimn kararı 
mucibince tahsiline teşebbüs 

ed•len 20,000 liranın altın olarak 
istenilmesıne 1333 tarihli Mes
kUkit kanunu mucibince itiraz 

ederek Temyiz mabkemesine 
müracaat etmişlerdir. 

Vedıa H davası 
Kızıltoprakta Vedia H. Jsmin

de bir kızı, kendisine yüz ver
mediği için öldürmekle maznun 
Fikret Ef. nin muhakemesine 
dün ağır ce2 a mahkemesindl.! 

devam olunmuş, yaş meselesinin 

Tıbbıadlice baHine karar v~ril
rniştir. Diğer taraftan vak ayı 
müteakıp maznunla konuşan 
muharrir Sabahattin Reşit B. ın 
şahit sıfatile mahkemeye daveti 

kararlaştırılmıştır· 

-Beyler de yedek azalıkl~a .in~a
hap edilmiş ve kongre bıtmıştir. 

k~l etmiş, temyizen vilayet le
hındeki karar nakzolunmuştu. 

ikinci hukuk mahkemesi, nak
zı.n. !emas ettiği Qç noktadan 
h~r~nı varit görmüş, zabıtlar an 
bırınde noksan bulunan bir aza
ya ait imza noksanımn halli için 
nakza ittiba ve bu noksanı ik
malden sonra, esasa taalluk eden 
iki cihetten eski hUkümfinde ıs· 
rar etmiştir. 

Bu vaziyet üzerine, meseleyi 
Temyiz umumi heyeti tetkik 
ederek bir karar verecektir. 

Kenan 8. 
Bugün kursa i~tir4k. etmek 

fJzere .llnkarava gidivor 
lstanbul mUddei umumisi Ke

nan ve muavinlerden Hayrettin 

Şakir 8. ler, bugün Ankaraya 

gideceklerdir. 

Kenan ve Hayrettin B. lert 

bir buçuk, iki ay kadar sürecek 

olan kursa iştirak edeceklerdir. 

Müddei nmumihk işlerini, Kenan 

B. in Ankarada bulucağı müddet 

zarfında, başmuavin Kemal B. 
tedvir edecektir. 

Y f'Şl kö v sovgunu 
Y eşi köyde Mm. Keresteciya

nın evini soymakla maznun olan 
Zekeriya ve arkadaşlannın muha

kemesine dün devam olunmuş

tur. 

Maznunlar, isticvap edilmiş
lerdir. 

Mahkeme, evi soyulurken hır
sızlar tarafından bağlanan ev 

sahibi Mm. Keresteciyanın mah
kemeye celbine karar vermiştir. 

Muvaceheye Jüzum görüJmüştilr. 

De i gıbı göı ünen 
Rüstem isminde birisini öldür

mek ve Osınanı yaralamakla 
maznun suyolcu Mahmut, dün 
ağır cezada muhakeme edil
miştir. 

Maznun. ilk celsede olduğu 

gibi delilik hareketleri yapmış, 

bunun üzerine tekrar bbbıad ide 

muayenesine karar verilmittır. 

İlk rapor, maznunun de 'i olma

dığını tesbit etmektedir. 

Oı ı berm ölumü 
Beyazıtta Arnavut Dilberi 

kavga neticesinde ö dörmekle 

maznun kaldırı01cı Tabir Kasımın 

müddei umumilik tehevvüren 

kat iden tecriın1ni istemiıtir. 
Ağır ceza tJJahkemesi, milda· 

faadan sonra kararını verecektir. 

M. Papa g ttt 
Bir müddetdenberi İstanbulda 

bulunan sabık Yunan sefiri M. 
Papa Atinaya gitmiftir. 

Bele 1iye meclisi 

- Üzüm ve incır1er"mizden 
azami istifade teminine çalışı -
yoruz. Şarapçılığa çok ehemmıyet 
vereceğimiz gibi Şampanya ımali 
için de bir fabrika açacağız. 

Açılacak beyndmı(el ser
gıler ve tüccaı larımıı. 

İktısat vekaleti 930 senesi 
zarfında Avrupada açılacak ser· 

giler hakkında ticaret odasına 
malumat göudermiştir. Belçika-

nın istiklAlinin yüzüncü senesi 
münasebetile nisanda Anvers, 
Brüksel1 Liyejde üç büyük sergi 
açılacaktır. Bu sergilerden birine 

hlikümetimiz bir murahhas gön 
derecektir. Bundan başka Dres 

dende hıfzıssıhha sergisi, Layip 
zigte kürkçül ık, Prağda ve Niste 
de birer sergi açılacakbr. Vekilet 

bu sergilere tüccarlarımızın iştira 
kinin teşvikini bildirmiştir. 

Rüsumat motörlerı 
Rüsumat idaresinin kaçakçı

lan takipte kullanılmak için İtal
yaya sipariş ettiği 3 seri motör 

yann ehrimize gelecektir. 

- Ayın on beşine müsadif 
vadelerin tediye edilecek son 
günü bugün olduğu için borsa 
muameleleri çok hararetli olmut 
ve oldukça milbim talepler:e 
karşılanarak diviz ihtiyacı tama
men tatmin ediJmittir. Vakıa 

bugün 20 giindenberi hemen 
sabit gibi bulunan fiatlarda 3 
puvan bir tereffü olmuştur Bu 
b~ddi zatında yilzde yan~dan 
bıle aşağı olduğu için ehemmi· 
yetsiz ve tabii görülmelidir. Çok 
muhtemeldir ki bugOnkO tereffli 
yarın bi Akis Türk lirası lehine 
haııJ olacak farkla zail oJacak
br. Yeni borsa talimatnameaf 
bugünlerde bitecektir. 

Doğru değil 

Dünkü refiklerimizden biri
sinde Ali Rıza Beyin Düyunu 
umumıye komserliğine tayin edi
leceğine dair bir haber çıkmıştı. 
Ali Rıza B. bu haberin doğru 
olmadığını söylemiştir. ..ı 

Polı ... lere İta!vanca öğretJleeek Belçıka bank as nCla 
Evvelki yün Viyanadan te&

rimize gelen M. Gof dımit diin 
Belçika bankası müdOrO M. Pin
yoleyi ziyaret ederek görüımüş
tnr. 

Polis müdürü Şerif B. kendi
sile görüşen bir muharrimize 
zabıta memurları için fevkalade 

faydab gördüğü lisan kursları 
hakkında şu sözleri söylemiştir: . .........• , .•..........•••. 

«- Mümkün oldukça yeni li- İ Dilber ve afif MERi FİLIBIN •: 
san kurslannı arttıracağım. Polıs : nin gayet mükemmel tcms•li : 

teşkilitım•• için bu kursların çok .~= Hu I ya I ar 68m1
. 81. = 

e ıemmiyetJi olduğu ıüphesizdır. .. : 

Almanca kursundan sonra bir ! 
İtalyanca kuasu açılacaktır. i filmi çok rilCkataver ve mileasir İ 

Memurlarımızın bu kurslarda İ bir eserdir. : 
ecnebi lisanı öğrenmesi Türk : Ônümilzdeki Per§embe alqamı ! 
polisi için bir kazançbr. Sonra .== Mo~·ı·t sı·nenıosın~B : İstanbul zabıtası vilayetlerimız- : • 
deki polis teşekkülleri için daima • ........................... · 
nümune o!ur. Bu ciheti daima :••• •• •••••• •••••••• .. ••••••••= 
nazan dikkate almak lizımdır. i 1( O R 5 A N ! 

: Mümessilleri : 
~ RONALD KOLMAN ve LIU i VilAyette: 

Bedelı Vt'rilm · ş kuponlar ~ DAMİTA yakında : • • 
Muntazam borçlar müdürü 

Hilmi B. şehrimize gelmiştir. 

Haber aldığımıza göre Hilmi B. 
Düyunu umumiye idaresinde 
mevcut ve bedeli evvelce tesviye 

edilmiş olan kuponlan tesellüm 
edecektir. 

: OPERA SiNEMASINDA : . ........................... : 

Hilmi B. dün defterdar Şefik 
Beyi ziyaret etmiştir. 

lbrah m Tali B 

SAHıR OPERETi 
Bu akşam Fer ah tiyatrosunda 

( Kumrular ) operet 3 perde 

1 Bugünkü sinemalar 
ı i Majik - Şeytani maskeler 

Etuval - Kızıl süvari 

1 
Alka:ıar - Macar Rapsodiı' 

; Lüksenburg - Billi Dov 

Birinci umumi müfettiş İbrahim Ekler - Fırtınadan sonra 
Tali B. yarın Mardin tarikiJe / Melek - Percstif 
şark vilayetlerine avdet edecek- ij Opera - Ebedi muamma 
tir. İbrahim Tali Beyi dün de Şık - Hoı gör 
vilayetteki makamında bir çok Elhamra - Ateş evlttlan 

1 
Milli - Son çarlar 

zatlar ziyaret etmıştir. Ferah _ Sibirya 

Mahalli şer müdürü şeh- Hilal - Manolesku 
rımıze g~ldı Asri - Kraliçenin yaveri 

..,. ıuu Tiyatrolar 

I! 

~zli rey ile yeni heyeti id~~ 
tntibabab yapılmlf, Eınin ~' 
Abdurı ahman Naci Beyler, Husa· 
lllettin Pı. Rüknettin, Neı~t 
Önıer, Cevdet Kerim, Tevfik 
Beyler uh uabldara, lsmıil 

Hakin Şına5i P J. 

Fırka milfettiti Hakkı Şinasi 
P yarın Trakyaya gidecek ve 
:~daki fırka kongreleriade ha· 

Umumi belediye meclisi bugün 

toplanarak eocümenlerden gelen 

mazbatalarla elDaf bukunua 

Mahalli i•ler umumi mu .. d:1.-'t 'liAt emdar- Maonlesku 

Nazif B. dün Vilayette Vali i Darülbedayi- Haydutlar 
muavini F ula ae...: &iyaret et- ı f .,. . ransız - Aleksandr, Rea. 

--......Wınlllloral,__~,L----tr-~ 
zır bulunacaktlr• 

ıermayeainia tezyidi meselesini 

ıtSrOfmilftOr· 

mittir. Nuif B. ......... ıehri- . 
mizde bul a:ı.<.·1 ğunu aöylemiıtir. l 
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~~~========================~~ 
Zampara Kır al 

~~~~:::::::::::::::::::::::::::::::sı .... _~~~ 
" Orospu anne,, nin maceraları 

Madam dö Pompadur işi o dereceye götür
müıtü ki tayin olunan kimselerin kefesini 

bizzat kendisi tensip ediyordu 

"Darjanson,, hatırabnda ya
nyor ki : " Gerek veliaht ve 
gerek hemıireleri bu hanımı : 
" Orospu anne ,, diye çağumak
tadırlar. Bu hareket iyi terbiye 
görmüı çocuklara yakışmaz. 

Gözde bu taarruzları aı'a al
dırmıyordu; o kırala hakimdi. , 
ihtirasının hOdudu yoktu. On 
dördüncü " Lui ,, nin metresle
rinin elde etmit olduklan imti
yaıata kendi de malik olmak 
istiyordu. Madam dö " Mentö
non,, un bayab üzerinde ömek 
alıyordu. 

Şurasını da söylemeli ki kıral 
münasebetlerinin mebadisinde 
ona her tilrlll iltifab ibzal etti. 
Dtk ve düıes dö " Lüin ,, in 
evine götilrdü. "Puason" hanım 
kıralın sağına düşes soluna otur
duğu halde yemek yediler. Son
ra kıraJ, gözdeıi, M. dö "Lubiz 
ve M. dö " Lüksanbur " komet 
oyunu oynadılar. " Müet ,, te 
kıral ve gözde gilnlerce kapa
nıyorlardı. 11T riyanon ,, da kır al 

apartömarunın markiziııkine bititik 
olmasından dolayı aeviniyordu: 

"Şuazi" de dilk u Daj~,, m 
hazreti adem hakkındaki bir 
şarlc ısını tanzir eden kıral pr

kıya şu parçayı ilAve etmişti. 

Y annula btr lt,atlın oartlı 

I 
0 Efen diler birkaç salı kı-

r al sizi kabul edemiyecek, çiln
kü 0 Kresi,, ye gidiyoruz. Orada 
bizi ziyaret edeceğini zannet
mem. ,, " Biz ,, diyerek kendini 
kıraliçenin yerinde gösteriyordu; 

onun bu nutukları bir çok istihzayı 
mucip oluyordu. Fakat bu istih
zalara asla aldınş etmiyordu. 
Onun her aklına gelen, bir emri 
vakidi. Hem de neler hatırla
mazdı 1 

Madam dö « Pompadur » un 
"KoJen,, isminde bir metr do -
teli vardı. Bu herife bliyük bir 
niıan verdirmek aklına geldi. 
Diğme prenses böyle bir iddia
ya düşmezdi. Fakat sonradan 
görme bir kadın için hundan 
tabii birşey tasavvur edilebilir mi? 
Bu fikri tasavvur ettikten sonra 
kırahn yamndaki kredisini sarfe
derek icra ettirmeğe de muvaf
fak oldu. °Kolen,, '' Sen Lui ,, 
askeri nişanının büyUk rütpesi 
ile taltif edildi. 

Markiz dö « Pompadur » un 
«Alekıandrin» isminde bir kızı 
vardı; bu kıza karşı büyük bir 
muhabbet beslerdi. Bu muhabbe-
tinin huaı iıtibardan gelmesi 
ihtimali de vardır. Bu kız prens 
gibi büyUtülilyordu. Çağırıldığı 
zaman hlinnetkir tabirler kulla

O da /een<kninltf iı/t 

&n lt.enJi ~ pmena 
Ba.Ptasulu hona 'lttmdem 

,, mlırdı. Sarayın en ileri gelenleri 

« Versay» da, gözdenin talebi 
ftıerine dük ve dOtes d6 "Pan
tiyer,, in apart6manı kendisine 
tahsia edildi. Bu apartfimanı, 
kıralm kıiları uıwi mnddetten 
beri azltıyorlardı. Matlam dö 
"Pompadur,, bu yükseliş kar
tısında mcstolmuıtu. H6kamet 
itlerine kanfmağa baıladı. Sa
ray erkAnını tahkir amiz. bir 
usule tabi tatta. 

Mucip olduğu fiklyetlerini bir 
kıımını " Drjanson " un fU aa
tırlannda göriiruz: « Her taraf ta, 
markizin burjuva ağzı ile ser
dettiği manasız nutuklardan 
bahsediliyor. O, saaki bq veki-
Jimiş gibi bir vaziyet takınıyor. 
Adeta kendini kardinal «Flön• 
zannediyordu. İzin alan bir sefire 
fU sözleri söyledi: " DeYam 
ediniz, sizden pek memnunum. 
Çoktanberi dostlarınızdan oldu
ğumu bilirsiniz. " Karar verir, 
emir gönderir, kıralın nazırlannı 
kendi nazırlan gibi addeder. 

Hele polis müdürii M. "Ber
ye,, nin tarzı istihdamı gayet 
çırkindi. Pariste ne dedikodu 
olursa koşup bu hanıma haber 
veriyor. Halbuki her bir kadın 
ve bahuıus timd k i gözde 
kinci olur ihtiraslanna galebe 
çalamaz ve namuskirhkta pek 
yayadw.,, 

Markiz her ıeye tesahüp edi
yordu. Kont 11Darjanson,, DUD 

açıktan açıja s6yledijiDe pre 
erbabi himmete bir hizmet 
verilemiyor, Markiz bv tarafa 
arzulUDC& adam yvlfltliriyordu. 
Bir gGn ziyaretine ıelen birkaç 
aefire fU sizleri liSyledi : 

bu kı:ıı almağa hazır idiler. Fa-
kat madamın bdki de pek fUUr· 
lu olan bir arzusu vardı. Kıralın 
madam da • Ventimeriye» den 
bir çocuğu olmuştu. Bu çocuk 
siması, etvan ile bpkı kıralı 
andınyordu. Kendisine kont d& 
"Lük" ı fab verilmif ti. 

{Bibnerli) 

• 

iki doktor 
Hastayı nasıl tedavi 

ediyorlarmış? 

Sıhhtyıa müdürü ne diyor? 
Zonğuldaktan bir arkadaşı

mıza gelen bir mektuba g6re 
Devrekli mllfettİf zade Mehmet 
B. namında bir zatın oğlunu 

tedavi ettirmek Uıere lstanbula 
getirdiğini, fakat iki doktorun 
birer bahane ile kendisinden 
800 lira aldıtını, 1200 lira has
tane ve yol parası sarfettiği 

halde gene çocuğunun sakat 
kaldığı, halbuki bu çocuğu Cer-
rahpaşa operatörü Burhanettin, 
Gülhane operatörtı Murat Beyle
rin 100 lira mukabilinde tedavi 
ettiklerini yazmaktadır. 

Gene bu iki doktorun Meh
met B. in dayısı Hüseyin Beyin 
dudağındaki kanseri 500 lira 
mukabilinde kestirttiğini, bu 
ytızden adamcağızın öldOğünü, 
halbuki ayni hastalığa mlipteli 
bir adamı Barhanettin Beyin 
200 liraya tedavi jettii bilclİ! 
rilmektedlr. 

MeMleyi 11bhi7e mOdilrO Ali 

Şirketi Hayriye
den şikayetler 

Mdddrlln izahatı halkı tat
min etmedi mi? 

Dr. Can tm%astle gaztle nize e1azı

ltr;or : Vakıtta Şirketi Hayriye 
mlldiri Beyefendinin bcyanabnı 
okudum ve af buyursunlar gül
düm. Mndir Beyefendi ( halka 
daima daha hadim ) olmağa 
çalıştıklarım söyliyorlar. Hüsnü 
niyetlerine minnettarız, fakat 
hakikat maalesef bundan çok 
uzaktır. 

Şirket (9,15) te son vapuruna 
kaldırır ve bu saatte ıehrin 
iki parçasını birbirinden ayırır. 
lstanbulun Anadolu yakası hal
kını her türlii ruhi ve medeni 
ihtiyaçlarından mahrum kalmağa 
mahkum eder. Bu yetmiyor gibi 
bir de sıhhat ve hayatile oyna
mak hakkım kendinde görünce 
isyan etmemek mümkün olmiyor. 

Geçen perşembe akşamı hafta
da ancak bir defa olan 1 va
puruna geldim. Osküdardan 
Beykoza kadar gidecek olan 
bu vapur bir tek idi ve kiiçllk 
va purlardandı. 

" Haddi istiabisi .325 dir .,, 
diye tahdit edilen bu vapurda 
belki 1000 kiti vardı. Halk 
merdiven aralannda, vapurlara 
girilip çıkılan yerlerde kalmışlar, 
o soğukta bu suretle ayakta 
seyahate mecbur edi !mişlerdir. 
Beni zatnrreeye ve ya her hangi 
bir hastalığa maruz bırakarak 
sıhhat ve hayatımla oynamak 
hakkını ıirkete kim '\lermİftir? 
300 kişilik vapura bin kiti dol
durup bu kadar kişinin hayabm 
tehlikeye sokmak kimin haddi 
ve hakkıdır? 

Halka hizmeti, tirket böyle 
mi anlıyor ? O akıam ben me
mura bileti vermedim ve : 

- Merkeze gideriz, bize ver
diğiniz bu ıstırabın zapbru tu
tanı ~yle veririm, dedim. 

Memur: 
- Bize değil, kumpanyaya 

anlahnıı 1 Cevabını verdi. 
Ben bileti vermedim ıakhyo

rum. Müdür Beyfendi emreder
lerse takdim ile ıeref kazanırım. 
Y elnız bir istirhamım var : Mn
dür Beyfendi biraz yukanki su
allerime cevap inayet buyurmak 
tenezzülünde bulunurlar mı ? 

Dr. Can 

Fransız meclisinde 
Paris, 17 (A.A) - Meb'uıan 

meclisi istizah takrirlerinin mü
zakere edileceği tarihleri tayin 
meselesile meıgul bulunmakta
dır. Meclis mahküm veya mah
pus bulunan meb'uslann serbest 
bırakılması hak.kında komünist
ler tarafından tevdi edilen tak
riri 256 muhalif reye kartı 309 
rey ile reddetmiştir. HOkdmet, 
itimat meseleıini ileri sllrmflttllr. 

Paris, 17 ( A. A.) - Meb'u
All meclisindeki radikal sosya
list gurubu fırka ve gurup re
isliklerini ayni zamanda deruhte 
edemiyeceğini bildirmiş olan 
M. Daladiye nin yerine M. Che
utempa'nı reisliğe intihap etmiş
tir. 

Rıza Beyden sorduk. Ali Rıza B. 
dedi ki: 
-Meıeleden haberdar değilim. 

Lakin her doktorun teıhiste ve 
tedavide muvaffak olması tart 
değildir. Doktorlar hazan alda• 
nabllit'. Bu bahsedilen meaelede 
bize dellilile müracaat edildiğt 
takdirde meseleyi mifettifleri • 

ilyarderler 
Nasıl zenfıln oldular? 

"Krup,,lar: 17 

Otuz milyonluk bir istikraz 
Krup nihayet bankerlere müracaata mecbur 

oldu ve fabrikalarını haczederek 
parayı tedarik etti 

••••• 
Teıebbüsahnm icrasında, me

vaddı iptidaiye ve meYaddı ma
muJesinin mftnaıebatmın muhafa
zasında muttant bir tarik takip 
etmiyor. Fakat mlitehakkim ıeci
yeıi diğerlerinden müstakil ya• 
tamak ve ne fabrikatör ne de 
bankerlere raptolunmamak kay• 
dı, her ihtiyacmı tatmine onu 
aevkediyor ve bu suretle reka
bete imkan bırakıyordu. Böyle 
alım muamelibnda fiatlar pek 
yftksek olmaz. 

"Esen,,de yeni bir propagan
daya girişiliyor. Neticede Pnıa· 
ya saray bankeri " Blayşroder ,, 
ticareti bahriyenin resmi neza
reti albnda bir ·~konsorsyom,, 
t~il ediyor. Bu konsorsyom 
"Krup,,a 30 milyon marklık bir 
kredi açacakbr. "Krup,, bili 
bankerlere karşı bUyük bir em
niyetsizlik beslemektedir. Fakat 
bu defa boyun eğmeğe ve on 
aenelik bir mühlet için bütün 
fabrikaJan ile madenlerini hac
zettirmiye mecbur kalıyor. Maden mütahasıslan Krup firma

sının Ştayn madenlerini 25 mil
yon talere Ôpel madenlerini 15 l 

1 

( B ilmedi ) 

milyon talere. Hanovr kuyusunu _ Mühim haberler _ 
bir milyon taJere sabn aldığını ..._ ___ A_d_a_n_a_d_a ___ _. 
göriince bq aallıyorlar. Fakat 
Alfred Krup bir defa o yolu Alh hanımlar morlu 
\utmuştu. Tevıi fikrinden bir hanımlar! 
türlü vaz geçemiyor; hiç bir 
hesap onu yolundan çevirmiyor. 
« Lahu » ve « Sig ,. mıntaka
lannda maden aabn almakla 
kalmıyor. Bilbao lspanyol hav
zalan için bir mukavele akde
diyordu. 

Dart vapur denize indiriliyor; 
bunlar " Krup ,, un milhtaç ol
duğu madeni getireceklerdir. 
Maden yeni ocakJarda, "Krup,,
un bnyUk muraflarla diğerle

rinden ene! tatbika muvaffak 

Adanada çıkan "Türk SözO" 
refikimiz menfi tesirlerini gittik
çe artbran tuluat kumpanyala
nndan bahis ve şikayer etmek
tedir. 

Refıkimizde okunduğuna göre 
bu kumpanyalar kadın aan'at
klrlarınıf aJJı hanım, morlu ha
nım ismlerile takdim ediyorlar. 
sözde temsiller arasında nahot 
hadiseler oluyor, seyirciler sah
neye iskemle bile ahyorlarmıı f 

olduğu " Simens Marten ,, usu· J 
lile çdiğe değittiri1ecektir. He- ._ ___ v_u_K_U_A_T ____ J men tatbik ahuma konacak 
olan bu bnytık projeler mlibim 
sermayelere llizum gösteriyor. 

Bizzat Krup, emvali gayri 
menkuleaini aagari 88 milyon 
mark kıymetinde bulunuyor. 
Dört sene evvel yalnız 50 milyon 
marklık emvali vardı. Fabrika 
pek çok çalışsa bile bu kadar 
yeni ilavelerin tamimi için lizım 
gelen para nereden bulunacak? 
Zaten krup bili bankalarla mU
naaebata girifmiıti ve hiç bir 
istikraz akdetmiyordu. Krupun 
kanaatince hükumet onu bu 
mllfklll mevkiden tahlise mec
burdu. 

Filhakika Berlin bllkdmetine 
toplanbrı borca vermeyi taahhüt 
edinmltti. Maamafih bu taahil
dtıne rağmen Prusya hnkftmetine 
mOracaat ederek bet ili on mil
yon taler ikraz edilmesini talep 
ediyor. Krupun en büyük hamisi 
olan imperator bu parayı vermeğe 
tarafdardL Fakat maliye nazırının 
Ye parlömentonun itirazları neti
cesinde " Krup ,, dört milyon 
talerle iktifaya mecbur kaldı. 
" Krup ,, un giriıtiği mühim 
taahGtler karııaında bu para 
devede kulak mesabesindedir. 

-mize 
2 

havale edip tetkik ettiriri~-:
N eticeyi de vekalete bildiririz. 
Eğer doktorlann hatası tahak

kuk edene, bittabi o doktorlar 
hakkında bazı cezalar verilir. 
Fakat bunun için bize mevsuk 
.e dellilile milracaat etmek li-
Zl 'l'dır. 

Bir genç kız 
Sol mumesi üstüne 

tabanca sıktı 
Üskildarda Doluyolu köyilnde 

İbrahim kızı 18 yaşında Malike, 
İsmail isimli bir gençle seviıi
yormuş. Fakat son günlerde 
sevgilisinden yfiz · görmemiye 
başlıyan genç kız, nihayet bu 
bale dayanamamış, sol memesi 
üstüne sıktığı tabanca ile inti• 
har etmek istemiştir. Malıke 
hastaneye kaldınlmışbr. 

Bır intıha daha 
Haliç Feneri önünde bir intf• 

har vak'aıı olmuştur. Hasan Ef. 
isminde birinin manevi kızı Kıy
met H. Haliç vapurundan kendi
ni denize atmış, imdadına yeti -
şilerek kurtarılmıştır. 18 yqında 
olduğu anlaşılan bu kızcağız şu 
sözleri söylemiıtiri 

-Manevi babam Hasan Ef .nin 
oğlunu ıevdim, oda bana evlenme 
vade.dip beni kandırdı, şimdi ben 
bir kadın oldum, artık beni almak 
istemiyor, ben de ölümii tercih 
ettim. Kıymet hanım hastaneye 
yatırılmış, ta hkika• a başlanmlflır• 

Şüpheh bir ölüm 
Kumkapıda Ahmet beyin ko

nağında şilpheli bir ölilm hadi
sesi olmuştur. AdapazarındaJI 
hu eve misafir gelen Şerife İl" 
minde 8 aylık hamile bir kadın .,e .. 
fat etmiş, kendisini muayene edell 
belediye doktoru cesedin morP 
nakline lnzum göstermiıtir. 
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kiralık daireler 
Babıah, Ankara cadde

sinde Orhan B. hanı, Ana-
dolu ajansı mn terkeUiği 
daireler kiralıktır. 

Mük~nuuel b:r otel de 
olabılir. ayn .\yrı ve hepsi 
bırd .. n kiralıktır. lsı yenle
l'io ( v AKIT yurdu) na mü
racaatları. 

Cilt. ıaç, frenai baatahldan 
matah....., 

ooKTOR 
Ahmet Himit 
Galata, Voyvoda caddesi. 

~tıbıa banka.m yanında her iln 
Gçten sonra. 
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Seyrisefain 1 .Muazzam balo 
lh:'M.~rk.-:ı .-cen-..teıı:-· c-.ıat-a K-öpr-o ~bapd~a.-IJ Kadıköviske/eÜzerindt kilokan-

B.,~u 2362. Şube ac:.ealeli: Mabınu· = J 

dl,. Ham aJbnd. ı1tım1>uı 2740 
) t<ı ~·azino ()e aile dans sa fonu 

Trabzon ı ırınc, uo\ııs l 
( COMHURI 20 

23Kttnunıani 930 Pertembe gtlnll alqama aaat 20 dea ultaba 
YET) vapU1'U ,- kadar devam etmek llzere bir balo tertip edilmiftir. Evelki ba-

KAnunusant Paıaıteli 12 de Jolarumzda mQfterilerimizden gördlğlmllz rajlaet ve teveccOlalere 
Galata nhbnundan hareketle \ tetekklrler ederken bu leferld "8lomuzun hepadea daha mG
fnebolu' Samsun ' Gireson' 1= kemmel bir IUl"ette olmau huauauacla çabfbğ IDlZI da aynca 
Trabzon, Rize, Hopaya gide· = iliveyi bir borç biliriz: Salonumuz mefrupt. mevki, cazbant ve 
cek ve donütte Pazar ilkele- i uir her cihetle bOtDn salonlann fevkindedir. Viyolonist M • 
sile Rize, Sürmeııe, Trabzoa, \ Tlt.er refakatile Caz Tarzaiı 1craya ahenk etmekt~ ve çok 
Tirebolu, Gireson, Ordu~ Ünye, I rağbet ar6rnıektedir. 
Samsun, lnebolu, Zonguldağa ; p ~og ram ı m ı.zuV aryete numaralan, klasik mor
uğnyarak gelecektir. J 80lar, muhtelif etlenceler, danı, gene danı tqkil etmektedir. 

Hareket gDnll yt1k kabul İ Duhuliye ıerbeat olup bittin aileler gelebilir. Altı 1qmdan 
olunma&. ; ~ aşağı çocuklar getirilmemesi rica olunur. 
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haUedi1mif teldi vapuru 21 Kinunusani Sah 12 ayrı filefl Ü fil aaflfl açı 
1 

1 2 3 4 ~ t> 7 8 !/ .• 0
1 

11 de Galata nhbmuıdan hareket- aftlfffia ila" Dl 
11!!1 IBI le Çarpmba aabahı lzmire gi· 

2 decek Ye akşamı lsmirden l l da 
3 

hareketle Antalya , Aliiyo , stanbul dördüne icra ınemur UQ'un n: 
4 

Mersine gidecek ve d8nüfte açık artırma ile paraya çevrilecek ı•Jn menkullla ae olduğu : 

5 
Taşucu, Anamor, Alliye, An· Bir bap dDkklmn nllf hiueli. 

6 
talya, Kut adası, lzmire uğn- Gayn menkultln balanduğu mem mahalleli, ıokatı, numara• ı 

7 
yarak gelecektir. Galata yenicami fermeneciler aokak ..ki ve yeni 35 No 

8 'ywaıtk ~ufa, 1.ostu1 Takdir olunu kaymet: tm .. aaa Dç lain •m yas 60 lira takdir 
,, edilmlttir • 

{o Ki~'!~!.~ ~~ ı 7d:'Sirk! Artarmanuı yapdacajı, yer, gtn, Nat: l.tanw dlrdlbadl icra 
11 rıhbmmdan hareketle Geli· da'resinde 22-2-930 cumartesi ••at 13,S den 15 e kadar. 

bolu, Çanakkale, Kllçllkkuyu, 1 - ltbu gayn menkulün arttırma prtnameei 10-2-930 tarihinda 
Soldan iofa ve yukardan 8fAiı: Edremit, Burbanive, Ayvalığa itibaren 29-48 numara ile latanbul dördllncu icra daireaİllİD lllUJ• 

l - latubul M>kaklannda meb&ul bir gidecek ve d&ıtışte mezk6r yen numarasında herkesin g6re bilmesi için açıktır . b&nda yazdı 
181 (S) iskelelerle birlikte AJtuaıoluj'a olanlardan fazla malfimat almak isteyenler, itbu prbaameye ft 29-48 

2 - Türk tanbinde bir devre alem uğnyarak gelecektir. dosya numaruile memuriyetimize mllraeaat etmelidir •. 
alan çiçek b~i (7) Gelibolu

1 
için yalnız yolcu 2 _ Artırmaya iştirak için yukarda yazalı kıymetill ytıde yedi 

3 - lstek (5) alınır yOk alınmaz. temig.at ıaıteril~ ~W'· 
4 - Jatanbul adal~n hutalıklı tRaa l•llİlllİİlllİI••-••-••\ 3 _ Haldan \aRM sicilli L!JtPit olmıyan ipotekli '11ÇlkWlt~ 

(8} • ....., 4'alrJ (J}J..., ~ ciipr aJak•d.,...,.. ve il'tiWc batda ~ Mı Mkı.'W • 
c-.ı (8) ....... ,. " ............. Jd41a... ..... .... _..19 .. 

S - Mat (:f). tat (4) itibarelı 20 sla iclN• .,.Jq ............ biltllde ••• •rlı .. •iıe 
6 _ Endlp (S), km (S) lıltınhul t&J4ndJ k:N rnem..,.,.,,_0- bildirmeleri icap eder aW laald-. •klan Mpa Millile ..wt ....,.... 
7 _ YU.. deltl (4), b....c ıl&ado- Sokrat •eledi Petro EfeıadiaiD Jarla •bf b~ ,_,-...ı•nda hariç Ullrlar. 

ren (4) Prodromos Tak• ojiu Et.eli 4 _ Ga.terilea gllbde arttırmaya iftirak .imler artW... ~ 
8 - itaat (3) (keme) mn .bl (3), de Filiboa Yorglyadia Efendi· nam enini okuaut " il•.,. _..,.... ....... flwrlan tama .. 

noa,;..m (3) deki alacaiınd .. dola11 mahcuz kabul etmit ad ve itibar olunurlar. 'Olttlnde banlaJaa. pyn ..... 
9 - Rua paruı (S) Galatada Arap caınii ciYarmd• lmtDn bedeli zamanaada -.erilmeue ıayn menkul lkiac:i bir arttırma 
10_ lld yiizlll (7) kalafat yeri Ye ;telkeadler cad· il sablar ve bedel farkı ve malaıaaa kaı..n )'ilde bet faiz ve 
11- Keakin (S) desinde vaki 61-63 numaralı iki d~er zararlar ayrıca hOkme hacet kalmakllZID memuriyetimizce 

Bu bulmacayı *yueulanmrztlan bap dllkkinı otaz gön mlddetle alıcıdan tahlil olunur. Bet au.....,adald fıkradaki fert tabekkuk 
r,Jtt &y gol/amıfllr. ibalei e"eliye •a.y.dea.i-.• vaz etmek kaydile Oç defa ı,.jm•dıktan sonra gayn menkul en çok 

edilmiftir. Mezktr gayri menkul arttıranm Ost6nde barakalar prt tahaldmk etmeue arttırma yeri 

MUHlf RIM 
DIKIDRlftRB 

Avrupa mllatahzarabna mu
kabil HASAN KUVVET 
ŞURUBUNUN tertip ve 
iatibzanndaki muvaffaldret 
ye mükemmeliyetine biaa
en iyot ile paer fosfatlara 
ibtİ,.CI balUDllll hutaJanm-

bu kıymettar f111Ub11 

:niyenizle vatani v~e
"si ifa Ye ı.taJanıma fifa 
:. edeniniz efeDCliın. 

bil91esaha tabminea clokaan ~ bırakilip alacı taahhltl~~a k~ "1mtemhwtta uh•:.. __ L.ı 
arp llzeftne •• Ye tabbncla 5 - Arttarmanuı .n.-. .. cı ••J• o , ... •• pyn ..... "-'. 
dllkkb ildye •IDkasim olup taalluk eden kanuni hakka Ye •atlflD tanuaa ı&'e cllier tuttu 
61 nmnarab kahveci dtlk- ihale tarihine kadar bilc8mle reaim mlfterlye aittir. 
k••ının zelDlni pmento ile md yazılan bir dlkklmn m..f biasul yukarda g&terllen 22 - 2-930 
nlf ve alt Te tlst katlaruam pen- tariblade lataabul d6rdlncl icra memurluğu oclımDda ifbu illa 
cereleri ~ ye halen bottm· ye g6sterilen arttırma prtname1i daireainde sablacaiJ Uln olUDm'. 

:::.ı. ~:'.:.':!: Vilftyet daimi encümeninden : 
do Qç oda •e bir hlli mevcut San'atlar mektebi talebesi için yapbnlmuı ltzımıelea 63 takım 
olup mezldr odalar k:doıen · '1e ve 63 adet iskarpin 9 ıubat 930 pazar flatl -t oa bire 
ittisalinde 63 aum•rah d6kmeci :.dar -1.-i ,..oukuaya konulmuflur. Talipleria eac&mene aQra .. 
dOkktnınm o.t&DD ftpl etmek- caa~ 
teclir 63 n1ıalanh dikmeci 1 A d . • •• 
dnkklmnm semüü toprak olup Kocaeli vi ayet aııııı t·ncumeninden: 

lStanbul emvali eytam idaresinden: 
OtmaD Efendinin Kartal eytam 

depo olarak istimal edilm•e l(dclıra .. Kefk• yolunda oa iki parçadaa ibaret ima ib 
ve fevkinde \'Öİ bir odada llDllİJ• infMb olbaptaki tartnameai Ye on bia doku ylz albmf 
meaktr dUkkt• ait olduju ve yedi lira il kunıtluk ketfi aaudbiace 5 tubat 930 sarpnba ,eaa 
her iki dDkklmD kalafat yeri ... t on Mfte ihale edilmek llzere kapalı zarf uaulile mllnakuaya 
caddeeinde ve Jld Yarcbr bu- vaı .uJdip-.den talip olanların mOMka1a kanwauadaki prait 
dudu bir tarafı Aluaet ap daireainde teklif mektuplannı yüzde yedi buçuk nisbetinde temiaab 
cliier tarafa Fatana Hem• dik- muvakkate makbuzile birlikte meık6r tarihe kadar Kec:aell vlltyeti 
ldnlan iki tarafı 101 ile mala-- daimi encuıaenine vermeleri ve ıartnamesiai g6rmek ve tafai)jt 
tatlar. Kıymeti .. hammeneli ta,. almllk iateyeaı erıu Kocaeli b .. mtıla•dialipe •&racaatlan • 
...... 1840 Ura olap talip oJan'
loJmeti malaa..-e0 eainin ytbde 
ona nialMıti_. pey akçeleriai İspirto ve ispirto u içkiler inhisarı 

~ •bık imamı • ~OC::.ebalil mukabilinde vefaen mefrul 
~den istikraz ey)~ıii istaSJODD Jnırbunda trea gtlierkihmda 
-......... kartalda pmeaclifer aralı l78 artın bir kıt'a arsa 
S...,bahçıe mevkimde 251-20 D';, liradır· 136 lira Ue. tal~ine 
'-bbkbr. kıymeti ıpuhanllllenesi • edildi J(at'i ıbalea ele 
laJrma ihaleli 16-1-9~ tari~~~-ı.!~ Fada.;_ taliP olanl•rm 
~j'f30 rn-• ..a.-: ...ıtınO icra edilega-· .... __ 

--~ ·- --=~ maracaau.ı .. 

alarak 12-MO Wihhade 9J8. 758 
do&18 ....... -t OD iç 

~-- - ... :baçuta --latanbal darcftllld kft ...... 
lutuna bizsat veya bllveklle 
mlracaat eyl•eleri ilin okuaur. 

umumi müdürlüğünd • • 
Altı kalem enak ve defathin ta1ı•ı mhalraA7a tar. 

Y eYlllİ ihale 28 - l - 930 ..ı. ....... eldff iılezktr 
gOnde nal 1 e kadar Mtlba,,..t koiallyon' riywtme verllmelklir. 
Şartname K ilfoa kitabetiadedlr. 

&ika ... t OD befe kadar idar~ 
~~~~~~___z:s:.....~~IW;_~"--"----'--'---"'"'-'-'~~~iW.kl::.~~~.__--------~..:...ı...~.;.-:;~ 



Abunc şartları 
Tlbiıtyecle ~ 

Koruş Kuru~ 

1 Aylılı 150 ()()() 

400 800 

• 750 1450 

Gazetemizde çıkan yazı ve reaim 
lerin bütün haklan mahfuzdw 

Gazeteye ,(Öoderilecd mektupların üzerln r 
idare içinse [ idare vaı.ıya aitse l yazı 

işaret i konulmalı dır 

Rası lmıyaa mektupların ıadeslnden. kıymeti 
mutaddcre.slı mektzplara ı:onulmo ş paraların 

Türk mekteplerile faydalı eaerlerin 
ili.nlannda yüzde 20 tenzil!t vardır 

Rüyuk ı•eya btr t:aç dafa için verilen tlAnlarla 
hususi mahlyeı ı ekl 114nlann ilcretl 

şartlar"' 
Satın Kutu$ 

6-8 inci aayıf• 1 
s • • z;, 
4 • • 40 
2 • • ıoo 
1 • • 200 

, , 1400 2700 kavpnlmasıodan ve tU.n ların m ünderec:atında n ıST AN BUL . Bebıalı . An.kere caddeıindr • V AKIT YURDU • 
ldarr mesul delild ir 

idare ile lı:ararla~tmlır 

Gu:eıemizc husosl ll!n li:abul eden ver 
H. 'ı H fl4nat ac:entc~ı 

l -8inci ıayıfad• 10 
reımı ilinlar 

.. _____________________ .. Tel. 1970 iDARE IŞI.F.R l, 19il Y.AZI iSLERi •telgraf . VARiT posta Ku 41\ 

dişlere ebedi hayal Dantos Hasan • , 
• Dantos diş macunu dişleri 100 sene yaşatır. Çürümekten vikaye eder. Dişleri inci gıbi beyazlatır. Diş etlerini kuvvetlendirir ve kanamaktad 

Ve rz r meneder ve diş l erin arasında kalan tefessühatı ve ufuneti izale eder. Diş ağrılarına, nezlelerine mani olur. Ağıı da gayet latif bır serinlik ve 
._ . ._ • rayıha barakır. Mikropları imha ve ağızdan gelecek her türlü hastalıkların sirayetine mani olur. Avrupada daima b rinciliği alır ve birinciliği 

diplomalarla musaddaktır. En büyük mükafatı ihraz eder. Altın madalya ve nişanlar almıştır. 20 kuruşa Hasan Ecza deposu. Dontos Dis 

macunu yerine başka bir macun verirlerse almayınız. Çünkü Dantos dünyanın en enfes ve mükemmel diş müstabzandır. 

Levazım ve kırtasiye mubayaası 
Tütün inhisarı uıııum müdürlü-

ğünden: 
13-1-930 tarihinde kapalı zarfla milnakasaya konulan 69 kalem 

levazımı kırtasiye için verilen fiatlar haddı layıkta görülmediğinden 

İstanbul bankası 
Tarihi tesisi 191 

Mahmutpaşada tarakçılarda 

Abubefendi hanındadır 
BllOmuın banka muamelatı yapar 

Vadesiz tevdiata senevi yüzde 6,altı ay 

vadesile 8, b ir sene vadesile 9, faiz 
vermektedir 

22-1-938 Çarşamba günü pazarlıkla mübayaa edi ecektir: Taliple- TA YYAHE BALOS(.; 
rin yevmi mezkurda saat 10,30 da Galatada mübayaat komisyonun-
da bulunmaları. 6 şubat 930 perşembe akşamı 

~ c:--:::::a:::::--:::::t~C:--:::::IC::--:::::t~~ c:::--::::n::;::-.:::::t~C:::--:::::tC:::--:::::t~ (Maksim) de verilecek Tayyare 

~ K A P P E L ~ 
balosu biletleri Tayyare cemi-

W ~ yeti şubelerinde ve Maksim gi-

~ tamamile tekemm'f1l etrnı @ _ş_e_s_in_d_e_s_a_t•_lm_ak_t_a_d_ır-·___,...----

m F·~-·~ ~ü~Lti: :.~ ~:A .~.' ~·dh ~ 
~ ettlii makina KAPPELdtr Hafif, metin ve zari! ~ 

~ 
Her ciheti teahhüt olunur, ve taksitle aablır. ~ 

Türkiye yegane umumi acentesi 1 
Y Şinorkyan. lıtanbul Sadıkiye . han 31-33. Tel. S 2256 

~c--::ıc:::--::ı~c--::tc--:::1~~c--:::::1c--::1~c:::--==a----a-~ 

Antalya vilayetinden: 
İcarına talip zuhur etmiyen Antalya vilayet un fabrikasının üç 

;1cnelik icarı 1111930 tarihinden 3ltl/930 paıarteei günü eaat on 
be,e kadar yeniden ve kapalı zar.f. MUlilJ: mllzayedeye, ÇJkanlmışbr. 
Senevi bedeli icarı muhammen 22000 liradır. Taliplerin 661 numarah 
i "ıalit kanununun kapalı zarf usulile müzayede ahkamına tevfikan 
Antalya valiliğine müracaatları ve teminat mektubu ve teminat 
makbuzlarının aynı ahkama tevfiki lazımdır. 
Şartname suretleri Antalya encümeni vilayet kaleminden talep 

edilebilir. 

Büyük Tayyare piyankosu 
Sekizinci tertip 1 inci keşide 

11 Şubat 1930 
Ke.ş deler; Vilayet, Şelıremaueti, Defterdarlık, iş, 

Ziraat ve Osmaulı bankaları rııuı·akıpleri ye halk 
huzururıda yapılır. 

Hl 'Yth il\ HA~IİYE 
ller keşidede çıkan 

30,000 LI RA ()IR 
numaralar tekrar dolaba 

l~dirne kız ınualiinı ınektebi n1u
diirl iiğtiı1den: 

Mektebimizin 3417 lira 75 kuruş bedeli keşifli ihata dıvarlan 
inşası S/l /930 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle aleni mü
nakasaya konmuştur. 25/1/930 cumartesi günü saat 14 te mektep
te mütefekkil komisyonda ihalesi icra edilecektir. EhJiyeti fenoiyeyi 
haiz taliplerin şartname ve kesifnameyi görmek üzere her gün 
mektep idaresine ve mlinakasaya iştirak için de dipozit akçelerile 

0 günde komisyona müracaatları ilin olunur. 

) ' iik:sek orıııan nıektebi rekıör-
1 iiğiinden: 

Aleni elbise ve ayakkabı 
münakasası 

Mektebimiz tbaleesi için yapbrılacak olan 32 takım elbiae ile 32 
Çlh ayakkab aleni münakasaya konmuştur. Taliplerin şeraib öğ 
renmek üzere her gün milnakasaya iştirak için de yevmi ihale bu-
lu nan 22 - Ki. S - 930 çarıamba gtinil saat 14 te defterdarlık 
binasında müeuesab ziraiye miibayaat komisyonuna aelmeleri. 

Pul kol teksiyonu yapanlara 
Satılık büyük bir stok pul, 

katalog fiyatından °lo 60-80 ten
zilatla aynca bir de kolleksiyon. 
Arzu edildiği takdirde istenilen 
pullar gönderilir. 

Adres: A. Veisz, marchand 
de timbres postes, Vien, Autri
che IX. Grüme Torgasae 24 : 
Posfah 149. 

lstanbul Oçlin ii icra m~rhrirldfuh
dan: DaYid Kohenka efendinin 
borcundan dolayı Pangaltıda 
bekçi sokağında Dülbendciyan 
apartömanınm ikinci katındaki 
hanesinde mevcut ve tahtı hacze 
alınan kanape, oda takımı ve 
sairer.in 22/1/930 tarihine müsa
dif çarşamba günü saat ondan 
on bire kadar açık arttırma su
retile furuht olunacağından ta
liplerin yevm ve saab mezkurda 
hazır bulunmaları ilin olunur. 

ŞARK MALET HüLASASI 

İŞtiha kuvvet ve sıhhat için 
en müessir devadır.Bilumum ec
zanelerde bulunur. Umumi de
posu Bomonti fabrikası telefon: 
Beyoğlu 583, ve lstanbulda Ek
rem Necip ecza deposu. Telefon 
lstanbul 78. 

... 
l LAN 

İstanbulda Mabmutpaşa ham 
altında 11 numaralı mağazada 
Tuhafiye ticaı etile iştigal eden 
İsmet Koyuncu ve Kibar zade 
Abdurrahman Kollektif şirketi 
nin Kongondarto müzakeresi ba
zı esbaba mebni 25-1-1930 ta
rihine mUsadif cumartesi günü 
aaat 16 ya tehir edilmiştir. Es
babı matlubun mezkur tarihte 
Galatada Abit hanında 41-42 
numaralı komiser avukat Mu har 

·beyin yaz1haneaine müracaat 
lan ilin olunur. 

ismet Koyuncu ve Kibarzade Abdurrahman 
kolleklil şirketi komiseri avukat Mazhar 

• ı r • '\. ,.,,. • ,. ı ~.. .• • t'". 1 "'·~·. 

iyi bil ı niz ki PP-rtev ruiistahzer~111 Avrupa 
malları ka<lar pahah değildir. Fakat onlardan 
daha çok glizeldir. 

Şeklen taklit edilmiştir 
Yalnız her taklit edilen şeyde olduğu gibi KHE~I PEHTEV 

in de pek mühim olan havassmı taklit edemediler. Binaenaleyh 

ı kanunsani 930 dan itibaren K l T r derunundaki K n E ~I 
PERTEV şekilde görüldüğü gibi yeni Türk yazısı ve alüminyumdan 

mamul pek zarif kutular derununda olarak satılmaktadır. Fimabat tenekı 

kutular derununda ve l\.HE~I PEHTEr e az çok müşabih amba· 

lajlar ile KHE'l PEH fE\ namı tahtında herhangi bir Kremi 

teklif ederlerse kabul etmeyiniz kutu halinde hakiki K R Eli 
PEHTEY yalnız alüminyum kutular derununda imal edilegelmektedir. 

~IUllTEHE~I Ell \Lİ~IN pek çok mücerrebi olan KREM 

PERTEV yerine her llAN(~İ BIH l\HEJ•·L~ nahoş tesirabn• 

maruz kalmamak İçin bu noktaya bilhassa attı ehemmiyet eyle
meleri rica olunur. 

Keşan asliye mahkemesinden: 
Müddea aleyh: Keşan yörük çift
liği müsteciri Bulgar tebaasın

dan Yorgi Yuvanof . 
Keşan belediye reisi Zati Be

yin şahsınıza olan cıheti kefa
letten do'ayı malınızdan bir adet 
traktör makinesi ı le bir adet 
Batos harman makinesi ve ede
vatına vazzettirdiği haczin tas 
tiki hakkındaki dava hüküm 
devresine gelmiı ve müddeinin 
iddiası mübrez bir kıt'a muka
vele name ile anlaşılmış ve da 
vada hüküm devresine gelmiş 

ve muhakkemede 3 şubat 930 
pazartesi günü saat 14 de mu
allak bulunmuş olduğundan bir 
itirazınız var ise tarihi tebliğ

den itibaren beş gün zarfında 

bey;rn etmeniz ve aksi halinde 
hakkınızda gıyaben hüküm veri
leceği teb iğ makamına kailll 
~a.k üzere iJan olunur. _J 

Satıh k hane 
Haliç Fenerinde, Fener cad) 

desinde 19,19-1,17 numarala ikt 
magaza ve fevkani iki od• 
muhtevi bir hane satılakbr. r ... 
lip olanların Beyoğlu üçOncJ! 
noteri me'mur.anodan Necal'
Beye müracaatları. 

::::::::: ::::::::: :::::: :: : :: ::: ::: : : :: : ::::::ı:a 
is Lozaıı Trp Fakülteıtndeo d.tplomalı 
:: DR.. 
s.·i.· Hüseyin Na.J-t 
.. l)oj!um ve kadın hastalıkları mutehas.t"' 
ii fiırbc. F.sk ı lillAliahmer binası No. 11 
g '"'er silo CStlede" •onre .aaı 14-19 Sf 
:i Tole!en: lst. i6 
......................... ·-·:·······:··--·: .. :ıı: ...........................••....... ···-· ... ' 

M c:. 'ul müaur : Re/ık A.Jutle 


