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Atalet içinde sefahat mezaristana kurul-\ --~~;;;;;-...---ı Veni yılı kutlularız 1 

muı bir meclisi iıret gibidir. Ana mülAzemet f iT 
edenler cismani her türlü mazarrabna uğ- g 
rarlar. fakat neıata bebel hüzünden bqka) 
ruhani bir tesiriyet bulamazlar. \ 

Atalet mevtin küçük kardeıi, sefahat ise i 
hayabn büyük düşmanıdır. Atalet insanın 1 
vücuduna sanlmJş bir yılana benzer; sefahat ) 
ise o yılanın elvanında olan ziynet kabilin-\ 
dendir. Namık Kemal g 
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Dostane maç 
Misafirlerimiz İsveç zırhlısı fut
bol takımı Glata sarayla oynadı 

Netice 9 · l lehimizdedir 
Limanımızda miıafir bulunan 

Chkar n zırhlısı futbol takımı 
dlhı Taksim Stadyomunda Gala
tasaray kulübllmUzOıı birinci fut
bol takımı ile doıtaııe bir maç 
Japmlfbr. Bu mOııuebetle gU· 
nün Alı olmasına rafmen Stad
fomcla ipi seyirci toplanmışb. 
ineç sefiri ve refikuı, zırhlının 

• But{Ün /. arilerine yt>nı 
sene 111Üı çebt. ı ti~ 16 
sayı/alık r '/d(·e l11i
tun hır J ıl k ıtlan ~ı
l eeceır11zız hır '"k(,•ım 
hefliy·e e ı n •r, !11'!
vezzdn <iı n teyıruz, 

1UL·t1niz içaı ay ıca 
para alı Tuna z. 

Başvekilimiz 

Yılbaşı tebriklerine mu-
kabele buyuruyorlar 
Yarın ıhlamur ziyafeti 

yerecekler 
Ankara, 31 (A.A) - Başve-

kil Paşa Hazretleri yıl başı mil· _ 
nasebeülc telgraf ve mektuplarla 
tebrikitta bulunan &eYata ayn 
ayn ceYap vermeleri!le Yakitleri 
mO.Sait olmadığından teşekkür 

Bu yeni 

yd Tür

ktyenln 
tasarruf 

yılı ol
malıdır. 

Bug{ln hayatımızın bir $enealnl daha tarihe ve 
maziye tevdi ediyor 'Ve veni bir yıla baJlıyonu. 
Bugfin 19!JO $ene'i takviminin ilk sayıfamıı açıyonı.z. 

v JlKIT bu yeni yılı bffy{Jk <Jaı:iye ve onun bfJyiik 
milletine kutlular ve bu veni J'l.lın bir iktı3at, ta
sarruf ve bunun neticesi olarak re/ah yılı olmasını 
diler. 

·zabitleri ve mmkuı da huauıl 
mevkide yer almıtlardı. 

Takimı•r ..ı..,,. ~ 

zaman misafir mızıka eneli 
l.veç IODI'& bizim IDal'flanmm 
pldı. Hararetle alkqlına11 bu 
martlardan IODl'a mGaabaka bq· 

ve bilmukabele tebriklerinin ib
liğına Anadolu Ajansım tavsit 
buyurmuşlardır. 

Bir yıl dönü~ü , bir lıatıra 
Bqvekilimiz lamet Pı. haz· ee 
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!il~ :~11~...::m;;~~ Necati Beyi bir sene evvel bugün 
la<IL Galatuaray sahaya en fetlerinin nçnncliın yann Anka- kaybetmiştik 
kunetll tekille çıkmlfb ı rada Çankayadaki köşklerinde 

RUim ' Yerilecektir. ı klnunuaanl geçen aene 

Burhan Mitat Valilı· kler TUrkiyenin irfan hayatında mn-Şakir Nihat Suphl bim ve tarihi bir gllndür. Geçen 
Muallh. Erctıment, Kemal, Şefik, ıene yeni yılın birinci gOn~ 

Latif, Kemal, Şefik Bazıları lağpedılecek millet mektepleri açılmıt yem 
Oyun bqtan qağı Galtaıaryın Ankara, 31 ( V akıt ) - harflerin tedriaaib bqlamıt~· B.u 

hlklmi1eti albnda geçti. Takı~ Hali hazırda adetleri 63 olan gün 1930sensinin birinci gOnu ~ır 
vilAyetlermizden bazılanmD lağ· fi · · halk kit mımu: birinci denede 4, ikincide vil tle b -•da yeni bar en gemf . • 
vedilerek diğer . iye re r~p 7" • .. :.. sarf edilen 

5 gol yapb. Minfirlerimiz buna hakkında dahiliyede tetkikat lelerine temin 1~ • • 

M t t a eklerin mesut .hır neticesıle bir aolle mukabele ettiler. Çlln- yapılmaktadır. evcu asavvur em • . • d 
kn alqmacWdan bu çamurlu göre 13 viliyet ı.;;olwıarak kartı karfıyayıs. bır ıen~::ın r 
Nhada iyı· bir o1r1'1n. göıteremi- villyet adedi elliye d~ec~ binlerce ntandq yenidi ere 

" - her villyette vali muavınJıgl JUı..en 
ihdu olunacaktır. 'fO

rlarcL. L~~~~=~====::::::ıı:~!ok~u~yu;:p~y=u=m:•:Y1::"3~"=:·::::~-Doatıuıe maç bu -•tle bitti. GÜ z e ~ 
Kimler kalacak 
ipka edilecek mü-
derrislerin ismi 
Darülfünun diva

nında tesbit 
edildi 

Dariilfilnuda ipka edilecek mn
derrislerin ismen tesbiti Divanda 
kararlqtınlmamıı, bunun üze
rine mesele faknlte mecli.lerine 
havale edilmittir. Faknltelerden 
gelecek listeler divanda lastik 
edildikten sonra Maarif veka
letine gönderilecektir. 

Ders Ye kllnlller hakkında 
yapılan tadilat 1iıtesi gayrı resmi 
olarak vekilete gönderilmittir. 

Darülfünun ıılahab, bir çok 
dedi kodulara . rağmen, henüz 
halledilmiş olmaktan uzak görill
mektedir. Bazı zatlann tahmin
lerine göre, Baremin bu sene de 
Darülfünunda tatbiki mümkün 
olmıyacakbr • 

1 

- H'lfşaba,.. 

kanın birin

ci devresi-

Bu güzel 

resimleri;t· .a .... -...-.-.iıiıiıım ..... ._ ....... .-... 
saklayımz! Bebe Vanpeu 

- Yaumı .; NdJ MlJllfaJa o.tu.vunuı. -

Yeni harf faaliyetinin bu mes· 
ut neticesi bizi gelecek yıllar 
için ıevindiriyor. geçen sene ilk 

defa açılan Millet mekteplerinde bir 
milyona yakın insan yeniden 
medeniyet cephesinin saflannı 
takviye etmiştir. Bir sene gibi 
az bir zamanda elde edilen bu 
neticeyi tllkranla kaydederken 
harf seferberliğinin ilk safında 
bnytık bir vect ve heyecanla 
çahıan merhum Maarif vekili 
Necatinln aziz habrasım da yat 
etmek bir burçtur. 

Ankaradaki ihtifal 
Ankara, 31 ( Vakıt ) 

Yann saat 15 te 6lllmünln 
yıl dönümti mllnasebetile merhum 
Necati Beyin mezarında bir 
ihtifal yapılacakbr. Merasimde 
htıldlıııet rlca1imiz bulunacak, 
nutuklar irat olunacak, mezara 
muhtelif YekAletler, makamlar, 
müeueseler tarafından çelenk .. 
ler konacaktır • 
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Hindistandtı 
Milli hareketi 
edenler tevkif 

tertip 
olunuyor 

Gandl Sükun ve itidal tavsiyesinde 

Labor, 30 (A.A.)- M. Gandinin cebir ve kuvvete müstenit bir 
.tyasct takip edilm emui maksadlle wku bulan 11eri müdahalesi 
Hintliler ittihadı kongresinin içtimalan devam ettiği müddetçe huzur 
sükOnu mubnfazaya memur gönüllüler ile zabıta arasında bir çar
pışma wkuunun 6ntınü almııbr. iki polis ile gönüllülerden ikisi 
arasmda çıkan bir mUnakqa neticeıinde gönüllfüer, polislerin 
etrafını aarmıılardır. Vak'a mahalline gönderilen polis takvi.-e 
efradı iki gönUllOnlln itaat dairesine girmesini ıstemişlerdir .' Bu es· 
nada halk vak'a mahallinde toplanıp birikmeğe başlamıı, bunun 
üzerine hadise hakkında fikri ıorulan M. Gandi gönüllülerin veri
len emre itaat etmelerini tavaiye etmiıtir. Biraz sonra ıüktln ve 
intizam iade olunmuftur • 

Amsterdam, 31 ( A. A. ) - Hindistandaki milli hareketin bat· 
lıca milrettiplerinden birinin tevkif edildiği Batavya'dan bildiriliyor. 

Madru, 31 ( A. A.) - Mutedil Hintliler kongresine ittirak 
eden nftfuılu liderlerden ve eyaletJer kongresi komite azasından 
doktor Vara Dara Julul Naytu Lahor kongresinin milli istiklilin 
tenaini dominyonlara mahauı bir idue ıekli kabulü hakkındaki 
teklifin reddi ve teırii mecıislere boykot ilim yolundaki kararlarını 
bir intihar mahiyetinde teJikki ederek kongre ve komite azahkla
nndan istifa etmittir. 

Madraa, 30 (A.A.)- Mutedil Hintliler milli liberal federasyonu 
konf erantı Hint umumi valisine yapılan ıui kasb takbih ve bu ta
arruzdan salimen kurtulduğundan dolayı Lort lrvin ile zevcesini 
tebrik eden bir karar suretini ittifakla kabul etmiştir. Hint kanunu 
esasisine verilecek şekil hakkında İngiliz kabineıile müsavi şerait 
dahilinde müzrkereye girişecek vaziyette bulunan Hindistan için 
dominyonlara mahsus bir idare ıekli hazırlanması hakkında umu· 
mi Yali tarafından birinci teşrinin 31 inde neşredilen bey4nname
nin konferansça teveccllh ve hararetle karşılandığına dair sör Ba· 
hrdur Saprunun teklif ettiği karar sureti de ittifakla kabul ~dil· 
miş ir. 

F ederaJyon, bu mesele hakkında aktedilecek konferansın 1930 
aenesi içinde ve mtımkün mertebe sür'atle toplanması ve terakki 
taraftan unsurların bu konferansta diğer unsurlara nazaran fazla 
mümessil bulundurması noktasında ısrar göstermektedir. 

Afted1Jenleı 
Paris, 30 ( A.A) - Reisicümhur M. Doumergue bazı komfinist 

gazete ve ris erin müdür ve müvezzilerile M. Leon Daudet hak-
kında af emrini imza etmiştir. 

Yunan dahıliye naıırlığı 
Atina, 31 (A.A.) - M. Veni

zeloı, M. Papan'm i.tifaıını ka
bul etmiı ve dahiliye naıırlıtmı 
lıali hazırda l.viçrede bulun-

. makta olan meb 'ualardan M. 
Sideriıe tevdi etmete karar 
vennittir. Mumaileyh gelinciye 
kadar nezuet itlerini veklleten 
maliye nazın deruhte edecektir. 

1UTAMIM! 

Almanvada ıhtilal ne zaman 
Berlin, 30 (A.A.) - Bir bol

ıevik cemiyeti tarafından net· 
redilen ve zabıtaca ele geçirilen 

ve zabıtaca ele geçirilen gizli 

bulabildiğimiz takdirde proletarya 

ihtilali temin edilmiş demek o
lur.• eftmleleri görülmüştür. 

V AKIT ın tefrlkasıı 48 
Yazan: Hüseyin Rahmi 

Yftı bin lirayı vurduktan -onra aceleaine kup Nedim Be1 mtı· 
ecnebi memleketlerinden birine teenni davranmakta... Buna bir 
kaçacakları anlqalıyor... sebep aramalıyız. •• Ne derıin? 

Avnuuelih pllr telif yerinden AvnOuellh biru dDıilnerek : 
fırlayıp gene oturarak: - Herif kadım bırakıp ta ya) .. 

- Bak bu cihetler aklımıza nıı bqına firaretmek pillmm 
ıelmedi.. herifi eliınizden kaçı· kurmUf olmasın •• 
nNak ıonra ytlı bin lira yerine _ Benim de aklıma &yle 
awçlanmı11 yalir durunıı... An· geliyor. 
lat .. bitir. Hemen faaliyete ge· _ Galiba bammm da zihnini 

• çelim... Çenelerimiz durur dur-
maz hemen kafamız koUanmız bu ıOphe kurcalıyor··· 

' bacaklanmız iıluin.. - Hah iyi kqfettin • Ben 
- Evet ecnebi bir memlekete Nedimin samimi doıtlujıı namı00 

•,kaçacaklan anlqılıyor. Fakat na o konağa mOracaat etmiı 
bu anlayfı noktasında anlaıılma· olduğum için kendimi Şevkiye

. ıı icabeden ince nilkteler var.. nin bu huauataki ıGphelerinl 
dikkat etmiyor musun? izaleye uğrqmakla vuifedu ı&-

- Ne imiı onlar? rftyorum. Binaenaleyh dedim ki 
- Hanım bir ayak evvel Nedim, gene sizi iki günden 

...kaçmak telaşında.. OnWl lw fazla bur•da bırakmak Di7etilld• 

( ( V AKIT) iN Telgraf HABERLERİ) 
Bir tehir toprak Nüfus 

alhnda 
Londra, 31 (A.A) - Fransa

nın deniz bamamlarile mqhur 
Bulony şehrinden bildiriliyor: 

« Bulogy " nun en muhteıem 
caddelerinden birine hakim bir 
tepeden aon fırtınanın kopardıtı 
oa binlerce ton toprak bu cad
deye doğru tedricen kayıp yu
varlanmaktadır. 

Muaı:zam bir otelin müştemi
latı daha şimdiden kısmen 
gömülmllfttlr. Cadde illerinde 
diğer mebani klmilen tahliye 
edilm ttir. AleJAcele yapılan set 
topraklann artan taıyikına da
yanamıyarak yıkılmııtır. 

Mısır kabmesı ıstıta etti 
Kahire, 31 (A.A) - Teşrii 

intihabat ta milliyetperverlerin 
kazanması nzereine Mısır kabi
nesi istıfa etmiştir. 

İngılız velıaht1nın seyahatı 
Londra, 31 (A. A) - Karalın 

hastalığı dolayısile inkıtaa uğ
ramıt olan cenubi Afrıka ıeya

hatini ikmal etmek üne prens 
dö Gal 3. K. Sanide vapura 
rakıp oJacaktır. 

Bir tavvare kazası 
Amarillo, 21 (A.A) - (Texas) 

Dün burada bir tyyare yere 
düterek parçalanmış, pilot ile 
karısı dahil olduğu halde beş 
kişinin ölftmOne aebebiyet Ter
miıtir. 

Fılıstinde şakavet 
Kudüs, 31 (A.A) - Son ~

lerde Filiıtiade ctkıyanm faali
yeti bir miktllr artmıtbr. Yedi 
arap poliıi Safet ile AkkA ara
ııııda Pcrdiya kasabuı civanada 
takilerin taarruıuna maruı kal
mıtbr. Şakiler, Y afa'dan Kudllle 
gitmekte olan otomobilleri mO
teaddit defalar tevkif etmiılerdir. 
Telefat olmadığı gibi hiç kimae 
de tevkif edilmif değildir. 

Ne zaman istita edeck? 
Kahire, 30 (A. A.) - Adli 

Pqa evelce verilen haber hila
fına olarak bugün değil, yann 
istifa edecektir. 

Th yestede bir yanR"ın 
Tiryeste, 31 (A.A) - Makine 

yağı satılan mağulardan birinde 
bir yangın çıkmış, binayı tama
mile tahrip etmiftlr. Birkaç it
faiye neferi yaralanmıştır. 

dc~ldir. Lakin uğradığı maııla
lann timdi burada tafsili usun 
ıllrer. 

Size mecl<ibiyeti günden gtıne 
artmaktadır.. BuDdaa kat'iyen 

emin olunuz. Hatta bu yolda 
teminat vermeji bile aranızda 

cayigir ebedi muhabbete karşı 
bir ktıfran aayanm. Slda kı1metli 
muavenetinlz olmaya idi Nedim 
bu kadar mlhlm bir kua iflni 
nuıl baıara bilirdi? 

Benim bu garip takdirime 
kuıı Hanım ttlhaf bir ıtızWOtle 
dudaklarını 111ruak : 

- Onun ibramlanna kartı 
duramıyuak göze aldırdığım 
tehlikelere haddüpayan yoktur • 
Kasanın anahtarı bir ipek kor
donla ibtiyann boynunda oldu-
;unu uladıktan aonra Nedimin 
Yerditl damlayla hastayı uyut
tum.. anahtan aldım. Hariçten 

lumz girdiji zannım ver
mek için kua soyulduktan ıonra 
kınllD.lfbr ••• Biliyonunuz. •• 

- Malftm ... 
- Nedim buradan bu kadar 

para kaldırdı. Bana bir kaç 

lşfanbuldalcl vaz'lyet tesbıi 
olundu 

Ankara, 31 (Vakıt) - Nnfaa 
taluirinin tunifatına dair çıkan 
ıon cilde göre İstanbul ıehre
maneti halkının yihde 65 ini islim 
7 sini Muaevi 7,5 Ermeni, müteba
kiıini baıka dinler tetkil et
mektedir. Ecnebi tabHyetindeki
JeriD miktarı ytızde 9.5 tur. 
3,5 dan f azla11 Yunanla biri İtal
yandır. 

Halk yüzde 69 Türkçe, 13 
Rumca, 6 buçuk Ermenice, 5 
buçuk Yahudice konuımaktadır. 
Halkın yüzde dokuzunu zürra, 
yedi buçuğunu aanayi erbabı, 
yftzde ona yalanını tacirler, iki
sini serbeat mealek esbabı teş
kil etmektedir. 

Arap harflerile okuma yazma 
bilenler erkeklerde ytızde elli ka· 
dınlarda 35 olmak Uzere umum 
Emanet nüfusu arasında yüzde 
kırk üçe yakındır. 

Zah"ri malüllcrin niabeti yüz
de ikiye yakındır. 

• 
lskenderun san· 
caAı Antakyaya 

naklediliyor 
Antakya, 31 (Vakıt) - İtıral

den aonra Franaızlar, Sahilde 
bulunmuı dolay11ile, l.kenderun 
ıehrine fazla ehemmiyet vermiş
ler •• Ankara itilAfnameainden 
aonra tetkil edilen milata!dl aan
cağa lakendenm ıelariai merkez 
olarak intihap etmiflerdi. 

Halbuki İskendenın gerek ha· 
vası, gerekae nufus ve ticareti 
dolayısile merkez ittiha:ıına el~ 
veriıli olmadıjı anlqılmıı, mer .. 
kezin Antakyaya nakli için teteh
bUslerde bulunulmuf, fakat da
hilde kendilerini emniyette bis
actmiyen Fransızlar bu teklifi 
reddetmiıler, yazın fazla sıcak 
yapan üç ay zarhnda sancak 
dairelerini Antakyaya taşımakla 
iktifa etmişlerdi. 

Sen günlerde sancak merke
zinin bilabDt6n Antakyaya nakli 
tekarrllr etmiftir. Sancak daire· 
)erinin yakında taşınmasına hq· 
lanacaktır. 

yllz lira bile bırakmadı. 
- Paranın mıktan nekadardı 

Hanımefendi? 

- Bunu Nedim size ıöyle-

modi mi? 

- Hayır. 

- Doinı•unu iıteneniz hu 
miktarı ben de bilmıyorum .. 

- Nual olur? 

- Nasıl olur.. Iıte oldu .. 

Avuç avuç liralan, deste deste 
kaimeleri ıetİrmİf olduğu büyilk 
bir çantaya doldurdu. Saymağa 
vakit var mı? Konak halkına 

bir fey sezdirmemek için gece 

yuısı ben ikinci kapının arka

ımda nöbet bekliyorum .• 

Bu mtıhim vak'ada ben artık 
hanımm m-dqı olmUftum. O kı

ıa bir sUkUttan aonra devam 
etti: 

- Niçin Nedim sizinle bana 

iki ubrlık bir ıey ıöndermeci ? 
Ben hemen yardımcı ıeytan

lan imdadıma çağırarak cevap 
Yerelim. 

Ef ganistanda 
Teceddüt hareketi 
yeniden başladı 

Deyli Telgraftan: Beçei Saka
nın teceddüt aleyhindeki ıiyueti 
ve Amanullah Han tarafından 
bqlanılan her hareketi bubr
mata tqebblls etmesi irtica aksi 

aleyhinde amel vücuda getirmiştir. 
Bunun neticesi olarak garplı

lqmak hareketi yeniden kuvvet 

kesbetmit, Sakazadenin zamanın
da sarık giyen, sakal bırakan, 

ıark elbiseleri kullananlar, eski 
hallerine dönmüı ve garplılar 
gibi giyinmeğe başlamışlardır. 

Gerçi Nadir tah teceddüdil 
halka tahmil etmiyorsa da şap
kanın dönmesi ve tesettürün 
kalkması, ancak zaman mesele
sidir. 

Mollaların teıebbüslerine: rağ• 
men, Sakazadenin takbih ettiği 
bir çok yenilikler yeniden tees
süs ediyor. 

Efganistan, yenidan imar siya

setine dönmilş bulunmaktadır. 

Yalnız, Şinvariler, hali birar 
inat göstermektedirler. 

Dahili hareketler esna11nda 
yağma edilen bir çok mftcevher
ler, Pıeşaver çar~ılarında sabl
maktadır. 

ADLİYEDE: 

Komünistlik 

.Bepanname hazırlamak 
maddesinden açılan dava, 

tetkik edilivor 
Epi bir mftddet evvel komti· 

nistlik faaliyetinde buluudukları 
noktasından elektiri i Mehmet 
Nuri Ef. , kuyucu Aaiz diğer 
iamile Hüaamettin Ef. nin hem
ıiresi Sıdıka H. la Şemsa ismin
de bir H. hakkında tahkikat 
yapılmış, dava açılmışb. 

Mamunlann teıkilltı eaaaiyeyi 
tebdil ve tagyir maksadile be
yanname ba%1rladıklan mevzuu 
bahiıtir. 

Bu davanın tetkikine lstanbul 
agır ceza mabkemcıinde baş an
IDlf, Şemıa H. mahkemede huır 
bulunmuı, diğerlerine tebligat 
yapılmadığı anlatılmlf, bunlann 
da mahkemeye çelbi için muha· 
keme bqka güne bırakılmııtır 

- Mazereti malüm .• , 

- Nedir? 
- Zabıta vak'anan ili Oze-

rinde çalıfıyor... Buraya tahki .. 

kata gelmediler mi? 
- Geldiler.. Kuayı pertav

ll'llarla muayene ettiler.. Sirkat 
hakkında peydabeltikleri kana
atlerini hilmiyonım. 

Konak halkını birer birer is

ticvaptan sonra ıizli konuıarak 
gittiler .. 

- Benim bugün buraya geJi-. 
ıim sizin, Nedim ve kendim için 

de bOyllk bir tehlikedir. 
Hanım bana endişeli bir gözl~ 

bakarken devam etli : 

- Zabıta hafiyelerinin 'imdi 
sokak kapısının 6nnnde dola§ma· 
dıklan ne mal6m ? 

- Hakkınız var ... 

- Şüphelenip te beni tevkif 

edecek olurlarsa üzerimden Ne· 
dimin el yazısile size hitabedilıııiş 
bir mektubun çıkması vak'ayı 

çok ajulaştırır ... 
(Bitmedi)I 

• 
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KREM MOUSON 
GENÇLİK VE GOZELLtöl iDAME 

ouk •e ıicaAa tahammül etmeyen Sl!RT n ÇATLAK derileri tedan eder. Kibar maha81d• 
birdenbire taninmak ve etrafinızdakilerin alakalanm kazanmak latenen!zı 
KREM MOUSON SABUNU ile yıkandıktan ıonra KREM HOUSON sarmeli ve Ozerlnede 
KREM HOUSON PUTRASI 1ll kullanmalısınız. Aynı zamanda diflerlııizhı aıbhat Ye letafeti 
4in de 110USON DIŞ KRBHİ ne devam etmelisiniz. 
t30 seneden beri beryerde mazhan r~bet olan ·noU50Jr un dif ye tuvalet 1aan1erinden 
mAd!. lüks ~i~elerde atbtt ye muhtelif kokularda 

lftıiUlu MODSON LOIYONLlll, LBflNTWRI, lfHİIİ IOLOIJl SVURJ, 11111111, PD11 IDMPRIMmai. 
mALET. TRAŞ, BANYO ve ÇOCUI SlBIOOJllI, SAÇLW NIFI 'lMllJlN ve SABUN Llltr. BiYmlN 

ft sair bilumum "'MOUSo~· tuvalet mQstahzaratın.a arayınız. En mArul ecune ve tohafiye ticarethanelerinde bulunur. 

MOUSON FABRiKALARI UMUM TÜRKİYE VEKALETİ VE MERKEZ SATIŞ DEPOSU 
Halit Cnrt - lstanbul Ba~~ekapu Cennanya han Nr. 40/43. Telefoa bt. 162. 

7. VAKiT. - 1'11<1iluiısaıll . 1930 l!!!!!!!!!!!!!I 

M~U30U 

Ka~ıklY 

Mi~HIRi 

Muvakkithane 

caddesi No 10 

125 kuruşa kilosu 
KUŞ TÜYÜ 

Şekerci Hacı lstanbulda, Çakmakçılarda, Çeı• 
me sokağında Kuş tiiyli fabri-

Bekir şubesi kasında y üzile yasdık 2 lira, 
ittisalinde , · Şilte, Yorgan, Salon yasdıklan 

ve kuş tilyu kumaşı bulunur. 

~~==~--~~~=~~==~.=. =. ~. ~~=.=~~. =~==· . ~ ! ~ •.. , U• .~, ı • . ~ ' ~d~~~~~~n 
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Naunıann 
: 

·Makineleri 
e e 

MERD% ~ fD R! ı 

llailrl Kad~töilste~ ıierio~fi BDY~r~~d;s~ıonu a.am~= -= 
Yılbaşı gecesi için sal fi • d b ı b.. k · b' -· b k akl d yul· (Y _onumuzun zerın e u unan uyü avıze altına ta ıatm yarattıgı ve 

a k bil°. eşıl çam)fevkilade muhteıemo!mak üzere reogirenkelektiriklerle • 

a cl a d mıyedil k tenvir edilmiş olup, o büyük çam etrafında sabaha kadar 

ll 
.. 

Dbnyanın en basit en nfiJküm
mel radyo cıhaZJdır. Arak akü

müIAtör, anod b taryası ve 
~lreye lüzum kalmamıştır. Bir 
elektrik utüsti gibi bu radyonun 
fii'ini cereyan prizine koyduğunuz 

zaman bütün dünya 
konstrlerl&i dinlersi-

niz. 
PHİLIPS RADIO 

FlLlPS RADYO cihazları Londrı 
telsiz telefon meşherinde en bü· 

yük mtikAfatı kazanmışlardır. 
Türkiye umumt vekjJJeri: 

HELiOS MÜESSESATI 
d • ~a evam e ece} Ve 

0 

lllüzikten mada OD iki kişiden mürekkep alaturka İnce saz takımının a 
ahi bunu daha par ak bır surette devam ettirecektir. Bu .arada varyete numaralan _ve· .sair. . ~ . • . ·. , . ' 

~~eaceler... Caz T ar~~n~a viyolonist Msırıİiyan Ef . . garp musllliliıain bir ·debasmı, .. yar.atacak. • :ı · Güıta J/ oyvo~a • Hezar an sokak, posta kutum 400 

a dıger ~araftan 12 ktşılik ınce ıaz t~mı şar~ musikisinin ruhunu t~eıuıü!D edecek v~ Tarz_an, a . Sabf. ~hallerı: · ... 
Hüseym ~ey tarafından ~ınan ktfkas hava~ ul'!lum . miift~~rimizl ~ memv.un. edeı.ce~tir. ·: · .; , 1 ..-~ FRIE;D~ANN, Beyoglu tünel ~~ında . 

Rağbeti fevkaladeye bınaen muhterem müşterilerimizin masalarını , iimdiclen aıagaje el:mele- KILIÇÇI ZADE BEDRİ, İstanbul Hamıdıye caddesı No. 51 
rini tavsiye ederiz. . ~ . · .. . . "' , . ·· , . AMERiKAN . MA~AZASI, latanbul Rizapaıa yokuşu No. 54 a a•a• Yıl Hsmdn salon umoznbareti llu~ye ederii ·•D•a•a ·, . ~~~~:=)ve BASMACIYAN, Çarşıkapı No. 9>-95 ( Tram• 

- - - -- .. Mu'uL mudİltı Retih .llhmet MAKS TAUBER, Ş:ıane Karakol, Abuaf han altında 
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Borsalar Milyarderle; 

Kambiyo 

Nasıl zensıtn oldular Kı 
• Krup. lar :3 

• 
Yılbaşı gecesi 

1 lnsfllz llruı Kr. 
• T l.. mutablll Dola 
~ • Frut .. • Liret 

M • Belıa 
On dört yaşında bir patron eh 

• • 
Munarriri : Mehmet Selim . • Drahmi 

Frank Küçük • Krup • aileıinin tazyıkını dinlemedi 
ve babaamdan miraı kalan boş fabrikayı - lıt• bir dUıftneesizlik daha. 

Y ılbqı receıinde seYinecek ne 
var? Bilakis, yerinmemiz daha
yerinde. 

- Niçin? 
- BDyfik. ldlçlik binlerce ba-

bra gizli 365 gtln, ıon takvim 
yapra&"ının kaldınlmasıle geçmife 
karqıveriyor. Gerçi 'bu itibari 
bir geçit Blçnın... Fakat, ne de 
olsa, bir sene halinde habrala
nmızan geçmiılijini dOtilnmek, 

· ruha bir tortu gibi bOzün indi
riyor. Şu Ye bu gllnlerin, gece
lerin, ... t ve dakikalann bir 
daha danmemek üz.ere geçip 
gittiklerini hatırlamak? Bir seneyi 
daha bitirdiiimizi, yaşımwn bir 
yq daha arttığını, bu senenin 
meseli bir yirmi ıekize l r 
yirmi dokuzuncusunu iliYe etL · 
tini. gençlikten bir az daha 
uzaklqıp C>mrllmlidln ıonuna 
bir adım daha yaklqtığımııı ha .. 
tırlamakl Buna yerinmek daha 
doğru de;il mi? 

Barda, ıarap dolu parıl panl 
kad laler, yiyecek ıeyler konul
muf tabaklar, karmakarı,,;.. çi
çeklerle kaplı beyaz örtülü masa 
baımda dlltünen ve düşündüjii
nü anlatan delikanlının yanında
ki kadın gülilmsedı. Çıplak ko
lunu onun opıuıuna koyarak, 
biraz daha ıokuldu. Alçak ıe•!• 
cevap Yerdi: 

• • Len . • Plorta - Bu dGfüncelerin olmuın, 
rica ederim. Benim eğlenmeğe 
ihtiyacım var. Sen ne dlltllnOr
ıen dOtün, ben ıeYinmek late
yorum. 

• • .. . l:uroa 
SUbıı 
P-. 
Mart 
:Elod 

itlebnek için kollannı sıvadı 

- Yok, anlatacaiım dGfflace
lerim değil. Oolan htıllsa eden 
bir hadisenin hatırası J 

- Of. ha 6yle, ha b&yle. 
Gene ayni şey J 

- Bir kadının hatırası f 
yan beline lcadar çıpJak, Bol 

ipek Te tül kantık koyu renk 
ea•abı kalçalaı ına aımsıkı yapı
t•n icadın, kıaa keaik, siyah 
saçlı ba,ını geriye aldı. Kqlan
nı kaldırdı. Dudajuun ucunda 
mütereddit bir glıltımseır e, ince
cik bir çizgi bırakb. 

- Su kadm, herhalde ben 
değilim 1 

- Sen daha hatıra olmadın 1 
- Olacağım demek? 
Bravo, seven bir adam kadı

nına böyle söyler mi l 
Bu sefer delJbnb gtlldn. gene 

ne~' esiz, biru iatihıa aakhyu 
bir gülOf. 

- Glilüyorsun da 1 

.. . 
- . 
• • .. . r..ro 
to ı.., 1:.,,.. 

ı Tilrt Hrast Dinar 
•· Çenroneç ~unaş 

N"kut 

ı fsterll11 (f11«1lla) 
1 Dolar (Amtrltı) 

20 Frıınlc [Frauıı 
20 LI ret f1talyı 

Q ı-·raot Bılçlka) 

Drahnıı [Yunu] 
20 Frant [lsvlçrtl 
20 Leva Hulııu 1 

ı Florin [h neekl 
20 Kuron [~cl<uştovak 

1 Şlluı~ Avusturya] 
ı Peıtta !ispanya) 
ı Ray,mutlAlmuva 
ı Zlotı l.ehlstan 
ı PınJÖ Macartacan ı 

20 Ley [Romanya) 
20 Dinar T111<>1lov,.1J 

ı Çevoneç Scvyet 

Altın 

l\1ecldlyı 
Oaotnot 

Borsa 
harici 

Geçen tefrikalar hnlisuı 
Krıı, aılaı a/Jı ~ /,er; Alman-

1!'ttlo ... ... demir lıoo.oanJo l/Ofl1Jor
tlu. Bu atle on Wttzind tlMr' tonunda 
1 »JOO la/er/ti( bir aD'O te oe fabril(a, J6-
~mltanq,e rnali1t1L Son #tak/ FreJerdc 
Krup, ~ 111 ~ 6ir aJam olma
•ınan ralmm iıluinde muoa/fa~ olamadı 

Erlmıı ve ~ora tasfiye edilmiı çe/Jlt 
va,om~ lıavuile l(endtni ıarlalanların ldz
ıertne ltaPhrtlı. Son l(alan paraaı ile bir 
~ lnfa dtlrdi. Fa/tat t,lm hir torla 
dazelmigorJu. Kai~I l(endi.ıne Jaoa 
1~ ederere~ tf ld.ma holcmcUJrdt Krup 
z.ocai oe ~~ tk d6/rtJmane doannJa 
~ ~ ~ /iJbainJe Ocametc medur ~· 

86yle bir likit ODU .laftan 
kalma bDtlln rOtbelerden ft& 

ı•çmlye mecbur etti. Zaten 
Frederik Krapun maddi ve ma
neYl atlkutu, malt lflhım takip 
etti. G6ğsDndea hutalandı ve 
bir daha iyi olamadı. 1826 teı-

.l'ahvlll•• rinevvelinde lldll Ye çektiği 
ı~tl.traı dahili •vadeU. elemlerden kurtuldu. Krup öldll-
D6yu11v mavahade i'U zaman kırk J&fUlda idi. 
ikramiyeli demlryola 
lstanbuJ tramvay şirketi Böylece iki uarda zahmetle 
Rıhtım Do~ ve Aııtr• topla... bir menet temaıAen 
bıanbul anonim su Şr. h J b J rd f b • - Kızma. Demin her geçmişe ma vo mUf u unuyo u. a n-

karışan ıeye omuz silktiğini ima Ml••e scnc:etlrl kanın, Frederik Krupun ötdntn 
ediyordun da ••. O .CSzüne uy· ı bankası 4 ııradald borea Ye fena vaziyeti 

o~manh tıanta~ı '"' 1 dO il n.ıo b f b k d mıyan bu hareketine güldüm. f nw rıe u a ri &IUD ileri e 
- O başka 9ey bu başka, Almanyaıwa ea mGhlm fabrikuı 

camm. O bataralann geçmiıe Tıcaret ve zahıre olacaj"ı ve on dokuzuncu asırda 
kanşm ... ı zarur"ı. Y•• artar, ı·n- b Alman ticaretinin eaash temelle-- - ......... 'llotıret .... , 1ı:•tt •aın-•htı 

rağmen oldukça malfimat elde 
edebildi. 

* Fakat bGtnn kuVYetlerini ye 
istidadım hiç bir menfaat getir
miyen bu tqebblluta ıaıfet
mekle ne kazanacaktı? Pederinin 
Yefatından sonra aile erkim de
likanlıyı döldimaneden 't'U geç
miye tqvik ediyorlardı. On dört 
yatındaki fU adamcık b&ytlk bir 
izzeti nefse malikti, fikrinden 
bir tOrlil vaz geçirilemedi. Baba· 
11nı mahveden bu mtleaeaeyi 
ihya azminde idi. Belki de bir 
azıcık patronluk taslamaktan 
hoılamyordu. Pederinin mirUU11 
hemen ele aldı. 

Oldukça fenni malfimab Yardi 
fakat ticari noktaf nazardan za· 
ifti. Bir amcası kendiai ile bir 
mıktar alakadar oldu ve muha
bereaiae yardım etti. Amele 
licretiDİll tediyesi günlerinde 
naktea de bir mıktar yardımda 
bulunuyordu. Amele filhakika 
haftada bir taler bet gr<>fell alı
yorlardı. Fakat bu bir~ taleri 
de bulmak llzımdı. Hiç bir yer
den para bulunamıyordu. KCSmilr 
icap edince bliyUk valde bir 
kredi açardı. Demir lazım oluaca 

- Bu söylediklerin bana bir 
u karJfık geliyor. Sebebini pek 
açık söylemedin, zannederim? 

san büyür, çocukluktan çıkar. tuafmduı Y91'1bolftb rindea birialni Yiicude retirecejl 
Çocukluta ait hatıralar falan tabii r1--------... 0kba.....,_1 ---1ı ula tahmin edilemezdi. 

uçup gider. Okadar ehemmiyet te.ı ~ Zaten fabrikayı kim itletecekti? 

ımca biraz. bir ıey verirdi. Gra
fit icap edince altı •Y Yade ile 
iatikraza lflmm görtl)Gyordu. 

Bütün ihtiyacat temin edildllc:
ten ıonra, aıd lizım olan ,ey, 
yani mlifteri bulunamıyordu. 
V aktile K.nıpa müracaat eden 
mllfteriler kaybolmuşlardı. Her 
ıeyi battan bqlamak icap edi
yordu. 

- Kapalı mı söyledim? Daha 
~ naul ıöyleaebılir? Geçmiı 
ıeylerin çoialmaa, bana Odnttl 
veriyor. Gelecek .. ylerill IODUDU 

babrlabyor. Bir MM ıeçti cliye 
ae'fiıımemiıe lcmyerwa. Bu, •• 
manuız teJI 

Kadın; .&Jledlkce hararetlenen 
delikanlının karubk ,ıszleriude
ki yeli 161,..ı.t ıeçirme anuıu 
parlayan bakatJanm daha munİl
lettirerelc, elindeki kırmızı çiçeği 
onun aizma g&tGrdtl. 

- Bir dakika auı da beni 
dinle. 8ea dl\ttbımejİ pek HV• 

mem. Bummla beraber babnn 
için kafamı biraz yoruyonım. 
Ve netice olarak diyonım,ki 
« V aram eald ıene ıe.çip ıitaiıı. 
Biz yenisinde eakisindeki hab
ralan anutturacak uadetler 
arayalım! » 

Delikanlı, ajuaa ıGrOnen 
çipti eWe uzaklqtırarak, du
pannaklı llll'clı: 

- Ben de una ayni s&zlerl 
tekrarhya bilaem, f1I an belld 
••'ut olurdum! 

- Ben onlan aenia tekrarla
man için töyledim. 

- Çocuk! 
Delikanlı, kendiıine yulanaıı 

kadının kolu albnda omuz.lannı 
kımddatarak, parmaklan ile 
mua tiatlbıdeki çiçekler ara
IUUla paketi araştırdı. Y aldızh 
hir ağarayı ağzına sıkıftırdı. 
Kadm ondan evvel davranıp 

kibriti çaktı. Cıjarası y&nuıca 
alevi delikanlı ıCSndilrd6. 

- Dinle bak. Sana bir ıey 
lllllabQjım. 1 

.-erıniye, diltündilkçe ftztllmiye Bu~ Krupun dul kana buna mukte-
dJ.n..ez. O tabii bir d~·iklikl YumUf&k 14 15 16 15 dir dejilcll. Kalaa dört çocuğu-...... '"'JS., Kwlca 

Delikanb, litem eden kadının Sert 14 15 11 !O nua • ba,Gjtl Alfrecl. pederi 
biletfııi tuttu, okşadı: Uönmı tarafmclu l:aalef ga.terilditi hal-

- Defllen ıeyler arasında - Zahirel• - de .... OD dart rqmda idi. 
hiç bir fark yoktur. ÇaYdar ·~':o ~ı •,~ Bu cocuk açık g6z " çahfkan 

::ı,a , t0 ıo bir ıeydi. Ancek mektepte iken 
- Nual yok 1 O, tabiat ica- ı-·asulva b&ytlk bir zeki gBıterememifti. 

bı. Ba.. Pederi onu mektepten alarak 
- Bu da tabii olmıyan bir Dtlaeldorfta prakhfa 16DderiDce 

feY dejil, öyle ise. Yaı ve ya- adeta memnun olmafbı. «Frede-
f&Ylf arasinda sevilen her ıey rlk Krap•n hutahiı ba proje-
6yle birer habra oluveriyor. Bu- nba tatbikine imlda ftl'llledl, 

DU değittirea kendimizden bq- s eyrı• sef aın• fQcuk pederi auc:linde kalarak 
ka biri. ona ,.rdım etti. Genç Jqıaa 

l.tersen bir kunet yahut M.rka ıcmıteU: .ı.tı KlSprO be,Dda-

Fakat genç Krup cesur bir 
çocuktu. Daj'l.ık memleketi do
lqarak tacirlere ve ıan'atklrlara 
kumq eğirme lllaldnelerini ve 
sair aletlerini metecliyordu. Ken
disine para bulllu isiD birkaç 
hadde siparif ettiler. Fakat ne 
olaa, para kazanamıyordu. Bır 
sene de topu 2000 taleirlik İf 
yapmlfb. ( Bitmedi ) 

kudret diyelim. Hepimizi a.,o;u 2362. Şube llC.eldell: M.hmu-
umaa geçtilJce kalıptan kalıba diye H .. altmda lltubul 2740 

d6kDp iatediif bambqk ıekil- l rabzon lklDCİ postalı 
lere •okuyor. Seyifen, biribir- ( 1 Z M 1 R) vapuru 2 ki-
lerine •h .. alan bir kaprisle nunml peıtembo akpmı 
so{rutuyor, birbirlerinden uzak- Galata rıhbmından hareketle 
lqtınyor. Y ahat, hayabn icabab Zon,Wdak. lnıbolu, Sinop. 

Büyük Tayyare pi yankosu 
Yedinci tertip 6 ıncı keşide 

denilen 191lerle iatemiyerek Samımı, Onye, Fata, Ordu, 
aynlmalarma Hbep oluyor, çir- Gireaon, Trabzon, Rizeye gid~ 
kinlqtirip banabyor, yap1an cek ve Of, Tnbzon, Polatlaane, 
610 halha koyaor. Nihayet alıp- Gireaon, Ordu, Fata, Samnn. 
lan ba"·-, ...ı, .azn. doL...-·-· Sinop ve lneboluya atn,....k 

ııup aUUUfU elecektlr. 
yokedea en amamız değittiriti: 1-------~~-~---1 
Ôlilm kalıbma ıokup çllrütiif, lzmır sorıt postası 
toı, toprak haline ıetiriş. ( GOLCEMAL) vapuru 3 

- Soau yanna - KlnuDAai Cuu 14,30 da 
Galata nhbaundan bar.ketle 

Piyango ınOdllrlOğündeıı: Mev- Cumarteai aababı İmıire ıide-
cut ntlmuneleri 45,000 cilt mak- cek ve Puar 14,30 da İzmir. 
buz tabettirileceğiııden tab 'a den hareketle Pazartesi •babı 
talip olacaklaruı pey akçalan gelecektir. Vapurda mükemmel 
ile birlikte 2·1·9 30 p...,enbe bir orkestra ve cazbant mev-
gioli 1Ut 14 de piyango aıl1- cuttur. 
dilrlOğünde m0tqekki1 tayyare 
mllbayaat komilyoauaa miraca- 1 
atlan. 

11 Kanunusani 1930 

BCYOK iKRAMiYE 200,000 LIRADIR 
&ynca~ f>0.000 40,000 80.000 20,000 ı ö,000 

10,000 liralık ıkraıuiyeler ve 100,000 
lirahk bir mflkAfat. 

Emlak ve Eytam Bankası mü-
1 düdüğünden: 

Geçen 30 - 12 - 929 pazarteai gthaG ihale edilmek ii&ere kapalı 
urf Ye lekİI tabitle •lla7ede7e kOJIDUf oldutumm l.tanbalda 
BeJothmcla Amapa pwJı De Bajuiçiade Bebek bahçeaiaia ıartı-

1 len lkum 1uriDe ayni tenfte imci kinunun 16 ına pertembe günl 
mt cm alb7a kadar mlu1ecleein•n temdit eclildiji ilin olunur. 

t u. ", 
"Mav 
sall:ıt 

bir k 
nılşle 

idi 
me 
dö 
ka 
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da 
yı 
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Zampara Kırat 
0 Bulmacao Meçhul 

asker 
ee 

~==:==========::::::u=::~ 
ıralın iştihasına nihayet yoktu 

DOnkli bulmacamm hallede -
medinizae bugOnkil balledilmit 
ıekle bakarak yeni bulmacamı· 
zın sımm meydana çıkarabilini
niz. Bunun için qaiadaki tarife
yi tatbik ederek llç beş dakika 
meşgu ~ olmanız klfidir : 

• Nel ,, aileııne mensup beş hemıireyi de 
elden geçiren " Lui ,, en küçükleri ile biraz 

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

A
1 z' A T fliJI i llJ ZijAl 2 Z O R if 1 A S M A {il llJ S 1 

fazla zaman meşgul olmqtu 

• 

Geçen tefrikalar h'ilisası 
Pransa tarihinde "Sev(l.11 Lal. dfye ismi Je· 

fea on beşlnd Lul daha çoeurıen l:.ıral ol
lllıqtu. Çoaık keııdlsbıde ertekllk asarı görü
ltlr &örülmez her türlü atı1Atsı7.lı~ıı meyletti. 

lteadtslnl Leh kıraballl tızı Marl l..ehçlnka 
De evlendlrmlşlerdL •Lul. bu kadından bir 
ttirlll hoşlanamıdı. •Net. ailesinden Madam dö 
Mant;.yt gözde olarat yanına aldı daha sonrıı 
Luı Madam dö "Mayy!,,den bıkarak hemşiresi 
"Felishe. yl ve onun vefatından sonra onların 
daha küçtilli madam dö •ıoraıre.).~ metres tu~
tu. •Neı. bem~lrelerln dördiıncusu l\ladam dö 
"Flavaıcur sırası gelip te Jmal kendısıne mu
lallat oıu;ca iltifat göstermedi. Saf ve doj!ru 
bir lcadındL Sarayda ona "tavuk. sıfatını 'cr
tııfşlerdL 

Tarzı hareketi de ylzO gibi 
leli ve a'eybinde .az s6ylenil
•emeaini temin edıyordu. Duk 
dö "Rit&lyö onu kral namına 
kandırnaak f~in bot yere uğraştı; 
kendisine ~rvetteD bahsetti; ildi
dann fevaidiİıi gaz!eri önünde sa
yıp d6kttı. Faziletkir "FJavakur,, 
salötane cevap verdi: « Hepsi 
~u kadar mı M. da Ritölyö? 
Üyle ise onların kiffesine vatan
daş?anmın hilsnll nazarını tercih 
ederim.,, 

"Darians madam da «Fla-
ı "t • d 

vakur» un faziletiDdeD emm e-
ğildir. Düşeş d6 ,. Şatoru ,, ve 
hemşiresi arasuıdaki miloaseba
tm samimi kaldığı sabit olmakla 
beraber mGverril-, •:ravuk » un 
ihanetine kaildir. Bu bapta ıu 
ubrlan yazıyor: 

.. Madam d6 "Şatoru,,nun hemıi
rai madam da Flavakur, güzel 
fakat iki ,............_ Dll
ıünce8İ mahdut' fcfl:' ·-Kual onu 
izledi ve o da kıralın arzusunu 
yerine getirdi. Hemşiresi gibi 
onunla da pazarlıta giriıti. O, 
i'.k pıt olarak madam d6 Mayyi 
nin kapı dlfUI edilmesini iati -
yu.:u. Kıral blyle bir hareketin 

Bir yetmiı beıltk 
ICendtnl lnıyııva attı tntıhara 

kal1<11tı 
SDivri kapı caddesinde oturan 

Elenko Petro isminde 75 yaşında 
bir kadın Uzun Yusufta kendi
.mi kayya atarak intihara tqeb
btl8 etmif, fakat yetiıilerek 
k1Jrtanlmqtır. Bu ihtiyar kadımn 
lntihanna aebep sefalettir. 

Solutkta lcundak 
Enelki gece aaat 21,10 ela 

• Kalyoncukulluğunda M. Y uıinin 
emDin kapısı 6nlnde kundağa 
uiılı bir erkek çocuğu bu'un
muştur. Yapılan tahkikatta ço
mjun ana Ye baba11nm Ortodoks 
Rum olduğu aniafıbml, Rum 
ftamhanesine gBnderilmek lizere 
Aya Komtantia kilisesine teslim ....... 
Kadına dayak at lır ını ~ 

ni halk llzerinde \asıl edeceği 
sui tesirden korktu. 

Bundan başka yeni bir metres 
ilini bir çok masrafı mucip 
olacaktı. Kıral bu bapta madam 
dö ''Şatoru,, ile dertleıti. Madam 
"Şatoru,, da şu cevabı verdi: 
"Haşmetmaap isterseniz beni ko
varsmız_ Fakat herba.de ikimiz-
den birini bugiin kapı dışan 
ediniz. Bunun üzerine madam 
dö Flavakurun badema ne ka
binelere, ne Müete ne de Şuva
ziye gelmemesi kararıir oldu. 

3 AR /AP-fil K 11N•E L 
~ T il) P E j·ç E • T UN 

6 
,_. ~!il Ç l-A N T/ All] A 
ji SKENDER i YE 

~ lr M liJlfjf' T E R fi' K i N 

9 KA~TAR~/F i L(j 
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Bugünkü bulmacamızın 
halledilmit ıekli 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
• 1 

2 
"Nel,, dömuazellerinin bqinci ·~ 

ve sonuncusu 1734 de marki da 
"T umel,, e varan Mari An idi. 

4 •· 
Zevci 17 40 da öldü. Madam da 

5 

" Turnel" büylik hemşirelerinin 6 

yolunu tuttu. Fakat kıral ile mu-
7 

aıakalan "Riş61ya" niln ahlik-
8 

sızcasına ve mahirane idare et
tiği bir intrika neticesidir .Maa
mafih «Riş6ly6» bu r te kıratın 
pezevenkliğini yaptı~··•' şiddetle 
inkir etmiştir. 

Rişölyö nUn · batıra boa bakı
lırsa, Madam da. V entimiyenin 
vefatı üzerine sıraya dahil olan 
markiz dö "TurneJ,, Oç helDfİ 
reden kıratın en ziyade ıeVmİf 
olduğu kadınlardır. İri yapılı, 
yakqıklı idi. Hem tatlı hem de 
~l idi. Duldu. Ze•cinia haya
bnda hiç bir liUariı glrll~e-
miştir; yalnız dtık Dajenuaya 
karşı bllyfik bir meyelan göste
rirdi. O sırada hemşiresi Mar
kiz da "FJavakur,, la gayet aa
mimane yaşıyordu. 

( Bitmedi ) 

- - -

. --~ıı -Soldan sağa ve yukardan aşajı 
bakarak, aıağıdaki izbalar dai
reainde boş hanelere mllnaaip 
kelimerik harflerini koynuz. 

1 - lıyan eden (3), ilimler (S) 
2 - Hata (5), yeni (S) 
.i - 2 (3). 
4 - Elma dnalnden bir gıda ~7) 
5 - Muaikide dur.it ( ·>) , yabıılık {S) 
6 - latanbufun ~ meıliur bir ma-

halleli {11) 
7 - Haya (2) 
8 - Mütrtt diopereatlilc (2) 
9 - NüzOI ( 4), yOk hJllı (S) 

10 - Yem (4) Konya Ye lzmirde mev
cut iki kaza (/) 

11 - Ş·k&r (2), anne (2) iç (2) 

lr tıhali hazin 
Kavala efl'afından Ali Galip 

Beyin biricik kızı Ye Serezli Bekir 
Beyin bayat arkadatı Nazime 
hanım llç gllnltık lobaa olarak 
dlln sabah vefat etmit ve efradı 
ailesine bir de vatan muhafızı 
yavrucuk emanet bırakmlftır. 
Cenazesi bu gttn ayleden sonra 

ilci kaza Haydar pqa Maltepeainde çiflik 
lran baatinesi hademelerin- caddesindeki kaşklerinden kal

den Eaat Ali otomobil albnda dırılarak Haydar pqada lbrahiaı 
kalarak, Fatihte oturan 65 ya- ai• kabrisknma defnedi'ecek· 
şında Fatma Hanım tramvaya tir. Cenabı hak merhumeye 

ı k d mağfiret efradı aileain~de sabn 
at ar en Oşerek yaralanmlflar cemil itaan buyursun. 
tedavi altına almm••'ardır • 

.,. ZA YI - lstanbul MD~'iii Yaralanan .. 4r , .... 
1 - Mllh• fis mektebi hade- muhasibi mea'ullllg6nden almak-

melerinden Hamdi ortalık atı- ta oldujum vazife maq dlzcla· 
pGrme meselesinden dolayı a mı zayi ettim, yenisini çıkara· 
aıkadqı Hasanı bapnclan yara· cağımdan htıkmli yoktur. 
1 u____ L-- Kumkapıda Nıpncı Mehmet 
anuşbr. n-.u .... taneye yab· pqayı Atik camii Mlleezzin 
rılllllfbr. ve kayyımı Slleyİnaa Sami 

2 - SalkımsltGtte kahveci fD11mmımn-11m1ana::m=:·111m--1111 
Ali eski bir husumet yllzllnden 
Diyarbekirli Mustafa tarafından 
yaralanaİJftır. 

Bu aızlılchır 
Matbuat balosu 
23 kanunusanide 

Yeni açılan 
Makslmde ..... 

Tefrika 

M 
Yaran 
Zl1a 
$aklr 

. 

Hangi mevkii müstahkem yarabbi 1. 
Asker sokaklarda periıa~ sürünerek satdan 
soJdan ekmek dilenirken bunu görmiyen ve 

çare aramıyan mevkii müıtahkeın mi ? 
-Ne ise, Merq cephesindeki 

asker so;uktan biraz giz aça· 
bilecek. Fakat.. bizim cepheler 
ne olacak.. acaba mevkii mlla
tabkem, bir fey yapabilecek mi? 

Kahraman B~y, bu s6zleri, her 
halde bqey dylemif olmak 
için saylemifti. 

- Hangi mevkii mllstabkem, 
Kahraman bey? ..• Asker llnifor· 
masını l&flyan birçok mabliakat, 
mahalle aralarında.. Rum ve 
Bulgar kapılanndL. (Allah riza11 
için.. bir lokma ekmek.. ) diye 
dilene dilene gezerken.. açlıktan 
cızlayan midelerinin JZbrabmı 
dindirmek için inliye inliye 
glwr kapılannda boyun bllkep 
ken.. bu zillet ve rezaleti g6r
miyen.. inaanlıiı bırakalım, as-
kerliğin ıerefini olsun dlfllne
miyen mevkii mliatabkem mi ? ... 
Doktorun, bu teklif ve irşadı, 
acaba mevkı mllstahkemi bir 
lilıze olsun dOfilndD.rebilcli mi? ••• 
Bu irşadda, doktonın Yaziyeti 
ne olursa olsun.. ister bir dok· 
tor, ister bir Hililiahmer reisi 
olsun.. nihayet. bir sivildir. ISir 
sivilin.. Askerin babası demek 
olan bir kumandana bu teklifte 
bulunması, ona vazifesini babr
latması ne elimdir. Eier ben 
kumanda mevkiinde olsam.. ve 
vazifeme taaltlk eden bir teY de 
böyle bir irşada manız kalsam, 
taııdıiam kalıcı kırar ve parça· 
larım kalbime aokarım... Ama, 
mevkü mllstabkemdekiler diye
ceklerki; (Ne yapalım, paranm 
yok.. V uataauz yok.. Ba yolduk 
içinde ne yapabiliriz?) NelDI ya
pabi irler?. Yapacakları İf, çok 
baaittir. Bugtln Edirneain içinde 
binlerce aile mevcuttur. Her 
evde de hiç olma'Zla, bir yatak 
ve bir yorgan mevc:!ttur. Mevkii 
mO.tabkemin kllçllk bir emir ve 
hatta teklifi Oıedne her kea ken
eli yatapdan bir okka y8n çı-

kanr, herkes kendi yorpmadaa bir 
parça keser, hiç bir teJ bala
mana, eski bir yatak çarpfm
dan, ald bir minder &tlsDnclen 
bir pamuklu diker ve ukere 
hediye eder. Allah ~. 
Y arm buraya dllpaan girene, 
bu yataklar, bu yorıanlar, ne 
·olacak? Kime kalacak ... S6yle
yiniz.. Bu mllmk&a dejil mı"? •• 
Bu, yapllamaz bir İf mi?. Haydi 
diyelim ki: 
Me~ m&stahkem, me,pl .. 

ancak barekAb harbiye ile uf
rapbiliyor .. pek lll •• bunu da 
kabul edelim, ya acaba ; ( zab 
aamii Yillyetpenahi ) denilen 
mablak ne yapıyor, ne ifle meı
rl oluyor?... o mabltlk ki: 
zavallı Tllrk miDeti, onu okuttu, 
yazc:lırcb, yedirdi, içircli, memur 
etti. Memuı iyetinde ytibeltti. 
Kazanını ve lSkllzllnO satarak 
verdiği vergıierle ona awçlar 
doluau para verdi. Aç durdu~ 

vali yapb. Sormalı ba adama, 
Edirne muhasara oldu o.lala, 
milletin bu nimetlerine kaq., ne 
yapb? Bunca llimete hangi hiz
metle mukabele etti ? Siperler
de, açlıktan ve sofuktan zaftlh 
TDrk evlltlan donarak kukab 
keailirken, eminim ki bu adam. 
aobasma iki odun daha attırıyor, 
ve mllkellef karyolamın yuma
tak filtelerbıe biraz daha glml
lerek: 

- Allah asker kardeflerimlze 
yardım etain.. aman çocuklar ; 
bana bir yorgan daha arter mi-
.. ? l1DIZ •• 

diyor Ye tok midesini• tatlı rl
yalan içinde horul bonıl uyu-
yor .... 

Fakat, acele etmesin ba efen
diler.. Öyle bir gtln gelecek ld ' 
bu millet, acı acı hesap İllteye

cek ve almlannda zillet •• ce
halet damguı ta11yan mmalı 
bazeleleri birer birer ayaldarmm 
albncla ezecek. •• 

• Orta tulumbaya geldifimiz za-
man. ıerilmiş sinirler ve isyan 
etmiı hislerle birbirimizden •Y" 
nldık. Vakit ePi_ce geçmİftİ. 
Ekmek ve peynirimizi b~ 
yemiftik ki ko1DfUmUZ Sabri tie)* 
pldi ve epice de havadis getir-
Cli. Bu,nn muhasara Sırp ordua 
kumandam ba11 ,eyler sirllfmek 
içia kumanclanbktan bir adam 
•emif. Sonra.. latanbmdu w.. 
bir tayyare •elec:ekmİf bir riva• 
yete auaran ba tayyare ile ma• 
ruf kumqdularcln biri pliyor-
....... Diger rivayete aazaraa da 
bu tayyare dlfmaa mevzilerial 
bombarclaman etmek Ye k..., 
hizmetinde kuU.mnak için gla-
deriliyonDUf. T anareain iame.I 
için Nlmune çiftliii civarmclaki 
dllzllğe bayraklar diki'-

0 da
ha sonra.. kale dahilin~ ec
aebllerin bir defteri ,. ........ 
Banlar bom&a......._.an mlte-
sir olmamak içia ate, haricim 
çıkanbcakmlf. 

Hayri beyin bot sohbetlerlle 
ftldiD nud geçtip.i hil=ed;lr... 
Fakat, bu, bizim alqlaİmilli 
oldu. Hayri beyin avdetiaclea 
sonra, yattık. Yattık amma, Mt 
ttırlll uyuyamaclak. Yeclijtu..ıill.l 
yumurta kadar alptlrp Wll~ 
midemizde eriyip ıitmifti. ~ 
jm demir pençesi, ilk defa 
rak midemize yaPlflDlfb· .s..~"' 
lerce uinftlimuZ halde uwlDll~ 
D1D mialJdln oJmıyac:ağuu aaJaciak 
ve kalkbk oturduk. Bet alb ıtlıl 
enel, bir yerden_ kaçak bit 
bai sucuk hediye etm~ 
Bunu, her ihtimale kut• ih 
olarak aaklamağa karar vermİf • 

Nipatqmcla Bll,ok çiftlik so
kağmda oturan Emanet memur
laruadan Cemil efendi 12 gGn 
ene! ayni . mahallede oturan 
Ktlrt Silleymanm zevcesini döğ
milf, kadın diln bu dayağın te
Iİrİ ile hamil olduğu çocup 
dllfllrmtlftllr· 

Galatada eski salhane soka
ğında otw an Halidin elbiseleri, 
Oogru yolda kunduracı Davu
cle lnmdaralan, Akurayda Ça
larap maballeeinde Kıleantinin 
evinden bir kilim, Beyotfunda 
Kumbaracı sokağında oturan 
Diwya Dimitrinin mllcevherab, 
Hasköyde kayıkçı Muatafa ağa
mn eiblleleri, seyyar esnaftan 
Kiryakonun taraldan, Slleyma
Diyede oturan Nariye Hammm 
el çaablm, Tabtalaılede Barmalı 

handa Haaıı Ç&YUfUD odasınclan 
300 braya yakın paral ve bir 
mıktar eşya, Edirneli Aft isminde 
bir zabn 45 lirası, Seyyar hel
vacı Hasan ağanın odasından 
yatak ve yorgan çalınmıştır • 
Bunlardan 6 vak'um bnızlan 
yakalan•lfbr· 

ona 1111Dalara mn.tatrak elbiHler 
giydirdi, g&pllne elmu nipalar 
taktı ve nihayet, Edinaeye de 

tik. Mecburen sucuju çıkardık. 
Onu çantamızdan çıkanrkea n 
sarııJanm açarken adeta .... 
kaddea qyaya dokunur tibl 
itina ediyorduk. Bir dilim ke.
tilli, NAzıma verdim, bir dilim 
de kendim a'dım .•• Bu, bittab• 
bizi doyurmıyacakb. Fakat hiı 
olmazsa, aç Ye arsız midemizi 
oyabyac.aktı ••• 
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urıye ınrren : 
Bidayeli ilan 1-1-930 bati3 (1) 
Nihayeti ilftn 29-1-930 çarşamba ___ _ 

Kıymeti 
Lira kr. 
200 Top kapı T akked mahalleainde Camllterif soka· 

ğında 20-16 No. hane 
80 Cerrahpaşada C..baziye mah•llesl Koca Mustafa 

pap c:addeatnde !7-39 No. anaıım 43-120 hi•eal 
40 80 Çarpda Hacibaua sobpda 19 No. clftkkAaın 

300 

30 

nwf hiueef 
Kandilli Arahlc 10kqmda 4 No. S odab bil" 
bap bueDiD tama1111. 
Çarşı bedeaten ~· Şerifata IOkapda 124 
No. dolabm dltıs hlaaL 

4866 96 Binbir direkte Fuatpq ttlrbesi karfnmcla Peyk· 
hane caddeainde 608 UflD n parmak mıktannda 
bulanan uzun Ştıcaattha camii anam. 

VAR MI? 
' 

TASARRUF 

Ura K. 

Bidayeti ilh [ 2~ .. 12 • 929] hafta [2] 
Nihayeti ilAn [ 22 - 1 - 9 30] Çarşamba Türkiye iş Bankası 

KUMBARA 

lLE SEMERE 

VERiR 
400 Şehremininde Ereğli -haDainde Ommtl ainan 

nam. diier Cuma tekkealnin Qp artın terbiinde 
8ç oda bir sofayı mlftemıl aellmhk kıımınm 
an kazı 

106 32 Kocamustafapaıa mahalleaiDde Bahkçı Hacı 

800 

250 

800 

400 

Kiıork ıokağuıda 29 No. 53 &rflll mıktarmda 
bir kıt'a ananm tamamı. 
Fatihte Mapiaalı Mehmet pqa mahallesinde 
pezan caddeıinde 26 utm mıktanncla 95 No ile 
milrakkam kAgfr dllkklam tamamı 
Çarıuyukebirde Parçaalarda 16 arpıı mıktannda 
8 No h maapeyke bir bap kip dlklWı tamam 
Mercanda imam Ali ham fevkaniainde yirmi bqerden 
elli arım terbiinde 9-10 No ile mllrekkam bir
birine muttasıl tatabop mtlftemil odalann tamamı 
Çarpyukebirde Kolancalar caddeainde 8 arım 
terbiinde 10 No ile mllrakkam dDkk•nıa tamamı 

Bidayeti ilan ( 18-12-929) hafta (8) 
nihayeti ilfln ( 15-1-930) çarşamba 

Kıymeti maham•eneai 
Lira Kanıt DOl)'a No. 
4044 BeyotJunda Amerflra ve Kobot oteli arkU1ncla 

4842 

13 harita numaralı SSl .,.. iiddarmda bll' kıt'a 
anamD tamamı 
Beyotlanda Amerika aefaret ve Koho oteli arka
ımda 14 hartta namarah 538 Uflll maktarmda 
bir kıt'a anamn tam&IDI 

761 Cemberlatqta Tankp.zan cadduinde cedit 7-9 
No. ile mtırakkam tıltlade llç odayı mGftemil bir 
pb tahbnda iJd bap kAr2U' dakk•nm on tekiz 
3185 C biue itibarile alb hlueai ~180 C. 
Oakldarda Rum Melametp.p mahallende Ar .. 
ta aokapda 6 No. ile mllrakkam dOldrlmn tamamı 2172 A 

257 50 Ortak&yde klpriba.p sobfmda ve camii terif 
aokatında 8 No. b bil& han 103 arf1D mıktarmda 
ananın tamamı 4848 A 
Fenerde Aptiaabqı maball..U.de Kabam cadde-
sinde 200 aqm auktanncla 25 No, ile mtlrakkam 
arl&Dlll tamamı 211 A 

1500 

300 Çarpyukebirde Y orpncalar ıellnclk sokatına 13 
numar.tı 12 8J11D auktannda dftlrk••m tamamı 7869 C 

Bidayeti ilan 11-12-929 hafta 4 Nıhayeti ılan 8-1-930 
Çarşamba 

Kıymeti 

kurut 
30000 Çartıda Kahvehane sokajmc:la 1.2 No dOkkAnın 

nısıf biuesi • 
10000 Çartıda San Ham sokajuada 6 No. dOkkAnm 

nısıf binesi • 
18880 Beıiktqta Ekmekçibqa Ali ap mahalleainde 

Aktar ıokağında 11 No. 236 arpn maktarmu 
bulunan al'llallm tamamı. 

~tanbul dôroündJ icra 
dairesinden : 
Beyoğlunda Muradıhamis mahal .. 
leainde sakin iken hilen ikamet
glhı meçhul ye kanuni mOmeuill 
bulunamıyan canfesci Petro lJya 

veledi Leonida efendiye: 
Alacakb Y eşilköy Anbar soka

juıda 8 numarada aakin Yusuf 
Ruhsar Beyden 25 Kinunusani 
1335 tarihinde 358 ili 376 mua
mele numaralı mlldayene ıenedilo 
borç aldıj'uuz ilci yllz bin kunqa 
mukabil uhdenizde bulunup 
vefaen ferai eylediğiniz Botui
çlnde Tarabyada Aya Klryıkt 
Ayazma caddesinde ve Oıman 
Bey ve Meci~iyye aokaklarmda 
kAin 64-6 mnkerrer 64-7 mnker
rer 64·8 mükerrer 64-,9, 64-11, 
64-10, 64-12, 65-8, 65-10, 65-12 
65-11,65-14 65-13, 7,67,67,67,67 
67 mükerrer numarab on dokuz 
kıt'a harap bağ ve bağçenin 25 
kinunuıani336 ve 4 tetrini evvel 
926 tarihine kadar yüzde do
kuzdan ve 4 tetrini enel 926 
tarihinden bu gllne kadar ytızde 
betten maafaiz ve reaOlmal tOrk 
liraıı 3701 liranın verılmemesin
den dolayı merhun gayrı aıen
kulabn paraya çevrilmeıl ala· 
cakb tarahndan talep edilmit ve 
tebliğt muktezi ödeme emrt 
ikametgihmızm meçbuliyeti ha .. 
aeblle tebUt edilmemiı olduğun
dan tarihi ilandan itibaren on 
bir gihı içinde 29-10 doaye nu· 
maralile latanbul d6rdtmcn laa 
dairesine mllracaatla borcun 
tamamma veya bir kıımma veya 
alacaklının takibi fcraıı hakkuıa 
itirazınız vana bildirmeniz veya 
tarihi ilandan itibaren nç ay ur
fmda borcu vermeniz akıi tak
dirde ıablacağı ademe emr 
makamına kaim olmak llzere 
ilin olunur . 

500M> T arakçdarda T avahatun mahalleainde Kqakçıhanı 
n.t katmda 13 No. odanm t.am••ı Bahriyıma ilan : 

45000 Cıbalide Osk6bi mahallesinde ve caddesinde 7G Karadenizdeki Ereğli limanının 
No. 450 arım mıktarmda bul1111&11 ananm t.amaad ıimalindeki Bababumu fenerinin 

45200 Cibalide Oıkt\bi mahalleainde ve caddeainde 101 bulundufu mevkide bir kampana 
No. 452 arpn m1ktannda bulUllU anamn tamamı teıia edilmiftir. 

12800 Cibalide Osktbi malıalleaillde ve caddeainde 107 El ile müteharrik bu kampa-
No. 128 a11ın mıktannda bulunan ananm tamamı nanm 4 klnunsani 930 tarihinden 

BalAtC.*i emlAki mahltlle d&rt hafta mOddetle aleni olarak mliza- itibaren ıiıli ve puaulu ve tipili 
yedeye konulmuştur. Mtızayedeye iftirak edecekler kıymetin yüzde havalarda her iki dakikada bir 

Liman ltlcrllc al&kadar olanlara 
istanbul Liman şirke

tinden: 
l.tanbul limanında ticareti dalUllye lhııacat efYUI teraiti atiye 

dairesinde vapurlara tahmil Ye tahliye oluııacakbr: 
1 - V aparlara verilip alınacak efY• lçia esbabı tarafmdan 

mtmhuiren firket veuiti iatiaaal olaamalı IADIDdır.Bunun için sevk 
merkezleri her zaman emre amadecUr· 

2 - GGndllleri left merkezlerine •• gece tatil gllnleri de 
Galatada Haydar Haamda (telefon 2606) mOracaat editine talep 
edilen her tllrlO ..-it ilııu edilir· Bu •eaaitl• de nıGnbasiren tir
ket romorkOrlerile çekilmeli Jlllmclır. !fyaDJD nakli ve gümrük 
muameluinin icruı eababuaa aittir. 

3 - Bu itler icia ·•.....-k ....tt tlcretl elyevm illeri tarifeye 
tabidir. 

4 - Hariçten vaait tedarik ve iatimal edilmesi imtiyaz muka
velesinde muhalif buluudujımdaa bu auretle yapılacak nak lıata 
ait Qcretler eababmdaa aJl'lca W..il ec:lllecektir. 

5 - lmtiyu mukaYeleai muc:ibiDce ordino ve beyannameler 
firketimiz tarafuaclu muaddak almadıkça gtımrtlk muamelesi ya .. 
pdacaktır. Bu taadik itleri latanbul ı&mldlk manifesto dairealnde 
ıirketin kifeainde yapahr. TOccar ıirketten veaait aldıklan mlisbet 
makpuzlanm bu kifey• f6aterip orclinolarım •• bayannaınelerini 
tudlk ettireceklerdir. 

6 - ileride bir g6Da flklyete •bıl kalmamak tlsere alika-
darlana nuan dikkatleri eelbedillr. Umum mtldlfrliJk 

Muhterem doktorlara 

Anupa mllltahsentma muadd 
HASAN KUVVET ŞURUBUNUN 
tertip ve latihzanndaki muvaffaki
yet Te mllkemmeliyetine binaen 
iyot De p..ro fo.fatlan ihtiyacı 
olan hutalarm11a bu kıymettar 
pmba taftlyeaizle vatani vazife
nizi ifa ve hutalaruma fifa teım. 
ecleniDiz efendim.. 

istanbul maarif müdürlüğünden: 
yedi buçuk niıbetinde teminat olarak dlrdtmdl haftanın ihale yekdiğerini mllteal.:ip kıaa fuda Mutia Halk ve dk mektepleri için fehr1 150 lira Ocretli bir 
,nno saat on d6rde kadar Çemberhlqta l.tanbal EYkaf mOdll- ve aedalarla bet defa çalınacatı piyanist araDIJOr enafı lbimeyi h11iz olanlann vesaikile birlikte 
riyeti binaamda mahl6llt kalemine mllracaatJan. bahriyuna ilAn olunur. lstanbul maarif mlldllrl~e mtlrac..ı.atlan. . 

·---------------------·---------------------------------·-------------------Saçları dikilenler ve bqında fUBl .SJIÇ .SUY u k il latubul Bahçekapıcla 7.amaa ecza deposunda aabhr. Depom 
krpek olanlar ve d6ktUenlerin U anJnJZ Şiflide Ali Fuat eaanuidir. M~ter~m. ~iifterilere kolaylık ; 

çıkm•llDI arzu edenler olmak tlzere fiab 150 brup teDzil eclilmittir. 
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Novotni 
BİRAHAI\IE VE LOKANTASI 
Halefi: Frank Krenho1 m ve şürekas, 

Yeni sene reveyonu münasebetiJe 

Yarın akşam büyük gala 
Kotyonlar, sürprizler . dans ve varvele ııumaraları 
~laestro Y. Sternat idaresinde mük~mmel orkestra 

Sofrafal'ınızı evvelden temiu ediniz. 

lstanbul ithalat gümrüğünden: 
kilo Marka 

1 Sandık 81 RE Sunl çiçek 
6 " 850 NG Liatik boru 
1 " 233 El ile müteharrik makine 

'75 Adet 190 Demmir k6rek 
1 Sandık 130 B YUn menıUcat 
1 Baa 45 RBB Parlak deve derisi 

15 Torba 126 Pamuk ıerit 
66 Balya Kıımen yamk kösele 
1 Sıındık 92 KE İpek yünlü mensucat 

10 " DP Mektup zarfı 
1 ,. Demir makine aksamı 
3 " 400 LD Ağaç kundura kalıbı 
1 ,. 105 BC Sulf at d~sut 
2 " 329 A TF Yünlü pamuklu menıilca.. 
S Adet 210 Otomobil dış lastiği 
1 Sandık 38 TRANS Demir kalem takacağı 
1 ,. 30 BNY Demir kilit 
1 " 14 NC Pirinç mamulatı 
1 " 165 JCC Pamuk mensücat 
1 Balya 277 BTF Elvan pamuk ipliği 
1 Sandık 200 SMP Kasarsız · · 

18 Adet 1160 A Tehi demir h~ı 
20 • 1120 Tehi ağa~ h~ı hurda 
14 " 84 (( « « « 
1 Bağ 48 Karyola demiri 
5 Balya 1125 Tehi çuval 

3 Sandık Pastacı edevatı müstamfj 
1 Adet Yağ makinesi « 

1 4C Demir fıtim vafı « 
S Balya 258 Ham pam~k transit 

15 Çuval Toz ıeker 
10 • Soda 

BıIAda muharrer 32 kalem qya 2-1-930 tarihinden ·rb b b l . h l At .. ijl. b ı ı aren 

il 
Atan 

1
u u a a gumr 5 U ıatıı an arıpda bilmüzayede satılacağı 

aıı o unur. 
-------~~---:~-----..,...__.-.--~~~~~--~~~ 

Devlet demiryolları ve liman-
ları umumi idaresinden: 
Haıeket ve münakalAt dairesinin Haydarpqada bufunan hasılat 

kısmını bilimtihan üç memur alınacaktır. 
lmtih•nda muvaffak olanlar derecelerine göre seksen lira a 

kad~r maaş verileceklır. Talipleı-den Ankaradakilerin nufus tezlcer:.i 
askeri vesikası, hüsnü hal mazbataıı ve sair ve1aikle istasyon ote.' 
linde Zat işleri müdUrlUgüne ve H~ydarpq•dakilerin de ayni 
•eıailde Haydarpaşa l~letmc Müfettişliğine aihayet (15-1-930) 
tartbbte kadar müracaaları. 

Müsabaka ile memur alınacak 
Emniyet sandığı müdürlüğündenı 
Emniyet Sandağına bibnüsabaka bir kaç memur alınacaktır. 

Müaabakaya dahil olmak için: 

l - Sinni yfrmid"n l§tığı otuzbeşten yukarı olmaması. 

2 - AıkerlUde fUhal alAkası bulunmaması. 
3 - Liak;d tali tııhıiliPi ikınal etmiş olması • 

4 - Evvelce bir biZJDette bulunmuı ise hüsnü hal ve beraet 
~eaalkım ve taınü11ıbha olduiuna dair musaddak tabip raporunnun 
ıbr•tı ıartl~rile muıabttktıya dahil olmak istiyenler imtıhanın 
Yevnıi icr111 kendilerine ıöylenmek üzere: nüfus tezkeresi, mektep 
şehadetnaınesi beraet ve bilınU bal evrak., tıbbat raporu ve üç 
adet kUçUk kıt'ada f~toğrah hamilen 8 kAnunaanı 1930 tarihin• 
nıU~adif çarıamda gUnUa• kadar •aınlyet ıudıtı muhuehe amirlljiu 
DlUracaat etmeleri ilin olunur. 

•••••••••••• i En büyük saadeti : 
ı : Teşkil eden : 

i "Aile hayatını,, ! 
': Daha ziyade neş'elendirmek için : 

! Eve o.perayı 5 
: ithal eden • 
: makbul hediyeler : 
• Takdim ediniz : 
§1 CARMEN ( G. BİZET ) 'Opera ve opera komik tiyatrolnrmın orkestra ve g 
• MANON ( MASSEN r. T) ; heyeti muganniyelcrinin iştirakile B 

• • • • • • • AIDA ( VERDi) # En meşhur İtalyan artistlerinin ve 
• LA TRA VY ATA ( G. VERDİ ) . i Milanodaki Skala nm orkestr, tekmil !I 
• Mme BUTTERFL Y (G. PUCCaNI) ' heyeti muganniyesile vücude getirilen • 
• LE BARBIER DE SE\'lLE (ROSSİNI) 1 müstesna parçalar. • 
• MAGIC NOTE'$ • 

• T

11
"

0

'"'

141

""' T ristan ve lsolde (W agner) • 
: En son tango ve fokstrot Türkçe plakları geJmietir. : • • 5 Kolumbiya Pazarı 5 
• • • Sirkeci Hamidiye caddeıi No 47 Tel. lıt. 435 il 
• .. .. . " il 

: TEDİY A IT A BUYUK TESHILA T : 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• 

Münakasa tehiri Ka~seri vilayet encü-

G ki U .. d .. 1.. .... .. d ıneıunden: 
ÜmrÜ er mum ffiU Uf UgUll en: Giçikaoda kaim muhterik si-
l - Muhafaza memurları için yapurılacuk kaputların münaka- nema binasının mülkiyeti kapalı 

sa günü 30-K. evvel-929 ola~ak ilan . e~ilmişti. . . .. .. zarf uıulile mUzayedeye konmuı 
2 - Münakasa 6-K. sanı-930 tarıhıne müsadıf paıartesı gunu- 8/l/930 b nı• .. t 

h. l ve ç.arıa m a • .. nu san 
ııe te ır o unınuştur. 16 d 'h ı · · · k 

3 - Taliplerin 6-K. sani-930 günü saat 14 te Istanbul başmü- a ı a e11ının ıcrası mu arrer 
dürlüğünde müteşekkil gümrükler umum müdürlüğü satın alma bulunmuı olduğundan taliplerin 
komisyonuna müracaatları. bedeli mubammene olan 15000 

TÜRKUAZ da 

lokanta ve birahanesinde cuma 
pazar günleri dans! 

Anbar tamiratı 
G Lİr11riikler u nı u11ı nıiidiirluğünden: 

1 - İstanbulda bulunan merkez anbarına ilive ediJen anbarda 
yapılacak tamirat bedeli keşfo)an 2709 lira. 41 kuruf da~ilinde 20 
gün müddetle ve mlinakasai aleniye ile lstanbulda 111ünak .. saya 
konulmuıtur. 

2 - Şartnamelerin musaddak ııuretleri Ankarada Gümrükler 
leva:nm mlidOrlUğünden ve İstanbul da Gümrükler umum müdUrlUğii 
levazım mUdürlüğUnden ~hnacaktır. 

3 - Her talıp bedeli lceffin yü:ıde yedi buçuğu . olan 203 lira 
21 kuruşluk hllkumelç.e muteber Milıi Banka temınat mektubu 
verpıoğe veyahut bunun yeriue yevmi münakasadan evvel lstanbul 
Gümrük bat müdürlüğü veznesini! nakit olarak para itasına mec
burdur. 

4 - Münakasa günü 13 künunusani 930 tarihine DJUsıdif 
pazartesi giinü saat 14 dedir. 

5 - Taliplerin yevmi münakasada lstanbul Gümrük haf mihffir· 
lüğünde müteşekkil Gümrükler umum müdürlüğü mubayaa komisyo-
nuna müracaatları. 

Erzak vesaire münakasası 
Yak,ek hal)la• me/efebı re/ıetörlüğiından: ı\Iektehlmizın ihale den bakiyye 

kalan erzak ve sairesi kapalı zarf u~uliJemiinakasaya konulmuştur. 

Taliplerin şartnamelerınl görmek üzere her gün, münakasaya iştirak içinde 
yevmi ihale olan I - I - 930 çm~amha g;iinu saat l 5 te dtftardarlık 

bina::ıında miiessesatızlraiye mul>ay&al komisyonuna gelmeleri. 

Devlet demir yolları H. paşa 
mağazasından : 

Mağazamızda mevcut muhtelif elektrik telleri, ampul, 
izolatör, manyıto ve dinımo ribi muhtelif miktarda 41 eloktrik 
malzemesi aleni müzayede ile 2. 1. 930 tarihine müsadif perş4?mbe 
gtlnll uat 14 do Hıydarpaııda ıatılacajı i1'n oluaUF. Gerık dıoa· 
molar gerekse ampuller 110 voltruktur. 

liranın yUzde yedi buçuğu nis

betfndeki teminat akçelerile bir
likte teklif zarflarını mezkur aa· 
ate kadar makbuz mukabilinde 
encümeni vilayet knleıaine ver
meleri ilin olunur. 

Doktor M. Lutfi 
Dahili •• intani haıtalarıaı Cunıa .,. Pazar· 
daa macla ı.... ı'I• ikici- ••r• DIYe"J'Qlu 
Şekerd Sokak N. 7 de kabw .... ektedir. 

Yatırrwktepleı i müba~aat 
komisyoıum<lan : 

lstanbul yatlmekteplerlnın ihti
yacı olan Amerikan bezi ve arpa, 
kapalı zarf usulile münakasaya 
konulrnu-.tur. 5 kamınqsanl perseınbe 
gfüni A meriknn be~l şaat l 6 da 
urpa 17 de Ortnköyd, Gazi paşa 
yatı mektebinde roplıınan komi
!':\'Onçtl ihale edilecekdr. Talip 
olanların °/o7,5 nispe(inde depozi· 
tolarJOl Fındıa ytik:ıek tılddmekep· 
ler mµhasebesine tf dl ederek 
alacakları makbuzları kapalı zarf 
içine koymaları Icap eder. Şartna
meler kom Is~ on klt«betine müra 
caut edilerek görlilebilfr 

Mekitibi aliye mUbayaat ko
misyonundan: Mttlkiye mektebi 
talebesi için mübayaa edilecek 
ohm 125 adet Hereke mamuli
bndan battaniye meJctepte mev
cut nümunesine muvafık ohnak 
üzero aleni mOrutkcJaaya konul
mutt\ır. Talip olanlano :nOmune
sini görmek vo şoraiti anlam ak 
üzere YJldııda Mülkiye m bi 
mUdilrJUğOne ve ihale günü o an 
16-1-930 tarihinde Fındıklıda 
Güzel aanatlar 'akademisinde 
yUkselc ıntkteplcr muhaaebecili
ğ'inde mekatibl aliye mübayaat 
komisyonun• ruüracaat eyleme
leri ve mUnakuanan saat on 
üçten on beıe hadar devan 
edeceği ilin olunur. 
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.. --<V AKIT) iN ş EHİR fJABERLERI ) 

Kitapçıların dertleri 
Hükümetten taıminat isterken aralarında ihtilaf mı çıktı? 

Şehrimizde mektep kitabı 
basan kitapçılann, tazminat 
istemek üzere Maarif Vekaleti 
nezdinde yeniden te,ebbilslere 
girişeceklerini birkaç giln evvel 
yazmış ve bu mUracaatm müs
teşar Mehmet Emin Beye yapı 
lacağını ilave etmiştik. 

Haber aldığımıza göre tazmi
nat talebinde bulunan tahilerden 
biri şehrimize gelen müsteşar 
Mehmet Eınin Beyi evvelki gün 
ziyaret ederek mektep kitabı 
tabilerinin Vekalet nezdinde 
yapmak istediği te ebbüı hak
kında izahat vermiştir. 

Mehmet Emin Bey verdiği ce
vapta, her gün maarif eminliği 

binasında bulunduğunu, arzu 
olunduğu zaman tabileri toplu 

bir halde kabul ederek kendi
lerini dinliyeceğini biJdirmiştir. 

Kitap tabileri bugün müsteşar 
Beye toplu olarak resmen mü-

racaat edecekler ve tazminat 
talebine ait noktai nazarlarını 
nlatacaklardır. 

Diğer taraftan öğrendiğimize 
göre kitap tabileri arasında taz-

minat t lebi yüzlinden yeni bir 
ihtilaf ıkmışbr. 

Bu mfiracaatı yapmnl< istiyen 

6 mektep kitabı tabiinden birisi 

son günlerde ıneslekdaştarından 

aynlmış ve evvelld fikirleri hi
lafına, kitap.çılara lazminat ve

rilmesinin doğru o mıyaccığını 

ileri sürmiye başlamış, bu hu

susta bazı makamlara hususi su
rette müncaatta bulunmuştur. 

Halbuki geriye kalan 5 fabi 
bunun bır kazanç manevresinden 
ibaret olduğunu, çünkü evvelce 

hiç bu fıkirde bulunmıyan bu 

zatın son günlerde mühim mık· 

tarda para ele geçirdiğini, bu 

suretle istediği gibi kitap bas· 
tırabi ecC'ğini iddia etmekte, ve 
kendileri sermayes 'l Lir halde 

olduklarından bu kitapçıya re
kabet edemiyecelderini, netice
de çok zorluklar göreceklerini 
söylemektedirler. 

Bu iddia müsteşnr Mehmet 
Emin Beye de anlatılmış ve 
müsteşar B. vaz'yeti tetkik ede
ceğini bildirmiştir. 

ür'ete bal<ın 

Adliyenin emanet dairesinden 
banca ve bıçaklar 

Hadise hakkında müddei umumilik. 
tahkikat yapıyor 

ta-

Y 1 t 
Acl/Jyule Emanet datrest 

en pos ane ark d k' 
mnddet evvel h' k a~ın a ı Adliye emanet dairesinde buodan bir 
hırsızlık hakkı~~a~·ç ~~.anca ile . bir kaç bıçak çalınmıştır. Bu 

• olmaktadır. Polis ·~·ta. ikatla bızzat mUddei umumilik meşgul 
.. demiştir ki; ı ıncı ıubc müdürü ŞUkrU Bey• bu hususta 

, - uBiz odacılardan tU h . . . 
meşgul olmıyoruz, icap ~ e edıyoruz, mamafi bu mesele ılc biz 

_ -.:___en malumatı adliyeden almak lazımdır. 

Milli fabrikaıar Umumi maaş 

Emanette: 

Kambiyo için 
Emanete tzın verildi 

Şehremaneti bir kaç gün ev· 
vel hükumete mUracaat ederek 
müstacel müb yaat için piyasada 
100 bin lngiliz lirası satın almak 
hususunda müsaade istemişti. 
Dahiliye vekaletinden dOn gelen 
ccvapt bın Türk lirasına kader 
olan mühim mübayaat için Ema
netin lngiliz lirası alabileceği 
bu miktardan fazla oldu~ tak
dirde hükumetten müsaade is
ten lmesi Iar.ım olduğu bildiri!· 
ruiştir. 

M. Se-n a ne vapmak 
1stıvor? 

M. Maryo Serranın Hal:ci te
mizlemek ür.ere Emanete müra
caat ettiği yazılmakt dır. Mua
vin Hamit Bey bu haberin 
doğru olmadığım söylemiştir. 

Kömür ve oduıı ha kınd~ 
t tkikat yapıldı 

Şehremnneti İktisat mUdürlll· 
ğü mUrakıp)arı son günlerde 
ehirdeki kömür ve odun istoku 

h kkmd tetkikat yapmışlar, ne· 
ticede kış mevsiminde ihtiyaca 
bol bol yetecek kud r kömür 
bulunduğunu anlnmışlardır. Mu
rakıpların tetkik tm göre, pera· 
kcnde odunun çeki i 4,10Hl 5,10 
ve kömilrUo okkası 6 - 8 kuruş 
arasmdadır. 

Gazı köprüsünün planltırı 
hazırlandı 

Gazi köprüıU pldnlarını yap
makta olan M. Pijuoun buraya 
getirilmesinden vazgeçildiğini 
bazı refiklerimiz yazmıştı. Öğ
rendiğimize göre bu haber 
doğru değildir ve M. Piju birkaç 
gfine k dar ıchrimiıe gelecek, 
beraberinde köprünün pılin 
ve projelerini de 1ıctirecektir. 

Umumi halalar çoğa tılacak 
Emınetçe, §elırin bazı yerlerinde 
umumi halilar yapılmaıına karar 
verilmiıtir. Bu arada Anadolu 
Hi1armda da bir umı..ımi hali 
yapılacaktır. 

Eo anı·tte aylık 
Bugünden itibaren Emanet 

memurlarına ikinci kinun aylıiı 
daialaca ktır. 

M~vhaneler ! 
Meyhaneler hakkmda yapılan 

talimatname birkaç gUne kadar 
tatbike batlınacaklır. Aynca 
kapanma 11atlerinin tesbiti için 
meyi J rin ıımfiara ayrılma· 
sına , ıum görUlrııUıtUr. Bu iş 
te polis tarafından yapılmıya 

başlaml mıştır, 

Çocuğun hali, 
tavrı halifeye ~m· 
niyet verdi. Arka
sı sıra gitmiye baş
ladı. Çocuk elinde
ki J>alta ile ağaç
lan, çahlan kesiyor, 
yol açıyordu. 
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Nih yet orman
dan çıkhlar ve h -
life hükümdarını 
heyecan içinde 
bckliyen veıiri E
bülhasana kavuş
tu. Vezir haylı 
korkmuştu. 

Harun Reşit reh
berine dikkatle b k· 
tı. Kuvvetli bir 
vücudu, zeki b -
kışları vardı. Tah
sil görmed'ği halde 
çok düzgün konu
şuyordu. 

Beraber yürümeye başladı
lar. Çocuk mütemadiyen 

konuıuyordu. Günün birinde 

büyük bir kartah öldürmüştü. 

Tane tane söyliyerek onu 

anlatıyordu. 

işte sö2leri: "Babam emret
mişti. Orman kenannda ağaç 
kesiyordu. Birden mini mini 
bir kızın bana doğru koştu· 
ğunu gördüm. Arkasından 
kocaman bir kartal kovalıyor-

du. 
(Arkası var) 

Yeni senenin en biiyük eseri olan 

r ,~lbi~ ÇEHRELER 
filmini takdim etmektedir. Miimesili dehakar 
KLA YV BRUK. İlaveten SPOR V~ GE ÇLİK 
serisinin Uç numcrolu filmi AT KOŞUlıARI yal-

nız bugUn ve vann saat 16 314 ROSITA BARRİOS VE 

KASTROLAR, ın veda matineleri 
n.aammmmmm~~mamsm~.~~~~-. Bmitınmtm~ · mummemnıı m&FJW · ~tM.ıc-..;aı.ı.ıı~,JJ.~ı;.;.., 

~ JÜlJİT VE HOL = Vekaii atike ve asriyeyı tasvir eden muhteşem H_r ... _.,_..,....., 

~mınmm~mm~ ~u~w• 1111~;B~E~~~!~~i 
~~~~c--~~c~~~~~~~ ~ 

Bu hafta 
ELHAMRA SİNEMAıSiNDA 

RAMON OVARO 
İlk şarkılı ve sözlü eseri olan 

ÇIPLAK AŞIKLAR 
filminde teganni etmektedir. 

il&, eten ço!: merakaver ve mütenevvi 
fob dünya ha\'adllleri. 

Bu akşam ve yarın ı-kşam 

~ 
ROZIT A BARİOS ve Kastrolann 

'-- veda suvareleri. 

~~---~-~c---~~~~~~~ 
~~~~~~---:-------~-· Bu gün < ü si ne ınalar IJllmlm?ID!Eılllii!m.ı:!mm:D'3~~-.ı~ 

7 epebaşr tryatrosunda : Sa!ı günO 
Majik - imdat 
Etuval - Endülüs güln akşamı saat 27,30da. 

Bır h yer. gönderdıler 
ne steyorlar? 

Umumi aylık tevziatma bu· iDEAL 
&ünden itibaren batlanacaktır. Konserva tabrikası 

Alkazar•- Kızıl kelepçe 
~~lllll LUkaenburg - Ölüm arabası Çifte 

ŞEH EMANE 

lı ffi~~ ~ 
Mi111 fabrikelarda azam1 tstih .. 

ıalatı temin için hummalı bir 
faalıyctle çalışılmaktadır. 

H~ber aldığımıza göre hususi 
fabnka sahipleri müesstsderinin 

hükumet tarafından himayesi 
i ·~ aralarında bir heyet intihap 
edıp Anlrarnya göndereceklerdir. 

Fabrik~t~rlar bilhassa şu 
maddelerı ısteyeceklerdir. 

- Muamele verğisinin kal
dırı ması ve ya pirimle t~kubülü. 

2 - Kendilerine bir kredi 
e"Dini. 

Mektepler tatil yeti, muhterem mütterilerinin 
Senebeşı mUnasebetile bütün yeoi senelerıni tebrik ile keıpi 

IDektepler dün akşamdan itiba~ 
red~ ~ir h.afta müddetle tatil ıı ıeref eyler. 

-!...._ ılm ışl erd ı r. ~"'-="'-===--~==-=:=:;:;==c::=c:o,......~=-

~ 8 -=-=-s-sr80Y0K ADA 
ArtİS t ! ~uskirat fabrik~sı ~üd~i-

P yetı, muhtrrcm müştenlerınm 

talıkkb.Yakında bu isimde haf. yeni senelerini tebrik ile kespi 
ro 

81
• ır mecmua çıkıyor. Tiyat- şeref eyler. 

' nenıa t .. aanatlardan ' varye e ve guzel 
"Artist bahsedecek olan 

" az yazı ve çok resimle 
en ıneraklı . 
kolay ve s~d:n gb~zc! yazılan en 
caktır. ır lısanla yaza-

Büyükada mllskirat 
fabrikası muhterel'ft mü~teri
lerineyeni seneyi tebrik eder. 

~==-=:s=::==~~-~-~ . - - :: '---------., 

Melek - Ate~ gibi 
Oper - Son çarlar 
Şık - Atlatma yarııı 

Elhamra - Çlplak ioıklar 
Fransız - Kelepçe 

1 Asri - aşk azameti 
Alemdar - Ledi Harnilıon 

Tiyatroto.r 

keraınet 
1 

3 Perde 
Nalcleden: 
Reşat Nuri 

bey 

Çtfte keramet 

1930 

1 
1111 

11111111 

rak~sını içen miiterıJel'in ın yeni 
~enesini tebrik ve bu sene lıer ıı ii~lf1 risine tay)are 
piyankosunun birinci ikramiyesi i ·abet etmesini de 

• tenıeımi edt'r. 



, 

150 
milyon l&stllr Gadyır 

fabrikası bqtbıe kadar 

us milyon otomobJI 
• 

l&ıtlll imal et •••ittir. 

Bu miktar dtbaya Jtl• 

.dinde mevad bitin 

IAıffk fabrlkalan ima-

IAhaün mllyoalarca 

fadacbr. 

- . 

-

lastik 

Gudylr IAatlk fabrlka

ıının yeni bir tamirat-

hanesi aÇtlmıtfar. Amc

rllranm ea ıon icat ola

nan maJdnelcrl Oe mi· 

cebhczcllr. Bu tamfrha· 

ne Aarapadakl en fen. 

nt famlrhenelerden bl· 

rldlr. l&stlk tamiri flbl 

mflhlm bir lhtlyaamız 

artık helledll mit. bu 

suretle yeni 141ftk sarfl· 

_ yatı tebtlt edlJmlıtlr. . 
. .. ' 

TGrklye için umumi vekili: · 
Kemal Halil, Mehmet Rifat ve ıürekisı 

BeyoiJu iatıklll caddesi No •. -ı~--:::.~.: __ 

t . 


