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Yarın 12 sayıf~ 
.. 'iki banka hakkında yapılan tahkikat 

Güzellik Kıraliçeleri 

tr 

Yakında daimi muahedename için müzake-
rata başlanacaktır - _ 

Türkiye ile Mıs_ır. arasında~i 
ticaret itilifnamesının feshedil-
dığini, dünkü akta :n refikleri· 
ın izden birisi yazmııtı. 

Dün bu mesele hakkında 
)'apbğu'ıuz tahkikat neticesinde 
~endığimize göre. Mısnn diğer 
bntun bnkhmetlerle cari o!an 
ticaret mukavelenameleri de ni· 
t.ayd bulmuş aCldedilmcktedir. lr"'!....._L. 
etıııMiii •e elft mflıP ' b1Jl4 e .....,........,; 
aümriik tar"ifelerinde yaphğ ta
diliı tır. 
~ Bazı resimlen zam, bazılanndan 

411a tenz J ıuretile tanziın edılen ,;.,...._.., 
,eni gümrük tarifesini Mısır hOkü

meti 17 şubattan it• haren tatbik 
edecek, bu münasebetle Mısır IJai 
bfitün ticaret muabedelerini tec· 
dit edecektır. Mısır la esasen 
aramızdal<i ticaret mukavelena
•esi muvakkatti. Tarafeyn bu
ttun tatbıkıne nihayet vermeyi 
•rzu ettikleri vakıt 15 gün ev-
•el ihbar edeceklerdi. 

Mısır hU!:ü neti bu suretle 15 gün 
evvel milracaat etmiş ve mukavele-

llame mhayet bulmuş addedilmiştir. 
Şimdi tarafeyn mr vcul gümrük 
tarifelerini tatb ık edeceklerdir. 
Diier taraftan haber a ldığımıza 
ıöre Mısırla daimi ticar t mua-
Aledenamesinin akti için yakında 
lllüzakerata batlanacaktır. Bu 
husu.ta istıbzaratta bu unutması 
ttin Mısır setaretanesine iş'aratta 
bulunulmuştur. Dün bu meseıe 
~in görüıtüğümüz konsolosane 
trkAııından Remzi B. şu izahatı 
•ermiştır : . 

Tnrk - Mısır ticaret muahe-
desi feshedilmif değildir. Ancak 
Yeni gümrUk tarıf~si !~b.atın 
17 is nde tatbik edılecegı ıç•n, 
lbe\'cut ticaret ınuahedelari o 
t.rihe kadar n'ibayet bulmut 

Müdürümüz 
llukkı '/ (u ıh B. aün Afi

yet ı 11rd111ıdrın l''111U~ 
11a ı, leoddi 

Gazetem•z müdürü, Giresun 
meb'usu HakkıTarıkBeyin yaralan 
jltiyam bulmak üzeredir. Dün 
yaranın dikişleri sökülmfif ve 
Hakkı Tarık Bey •~tam Ozeri 
tedavi edilmekte olduğu Afiyet 
yurdundan Şışlideki evine nak
ledilmittir. Müdürümüzün teda
visine bir mOddet de hanesinde 
devam edilecektir. ~"edilmektP ;,. Rıı m Pvn nd:t 

T aÔ11y abilir misiniz? 

mibitbab 
kuponu 

No. tt 

Hamit 
En büytik şairimiz 

seksen yaşında 

Aptulh1Jh H • mıt lJev 
En büyük ıairimiz: Aptül~ 

Hamit Bey, ıubatın betinde 
yaıının sekseninci yıl dönümtrnil 
idral< edecektir. 

1 
Mübeccel H. iki yaş büyüdü 1 

( l!-430 kıraliçeıinin yaşı dün beşinci hukuk 
! mahkeµıeainde 18 olarak taahih edildi 

Ortl!da htJbeccel H. iki tarafta ve al'Jlıda yt:n'i seçilen 
Romllnya, Lehistan, .llvusturya, Felemenk 

glJzellik karalfçeleri 
19381tiDtk lmtllpsi intihap AYUturyaô Matmue1 lafel>orr 

olunan MObecceJ Namık H. don Grim~er, Romanyada Bükrq 
akpm O.tfl adliye daire8ine darillftmun hukuk tubeei mO· 
relmif, l.tanbul bqinci hukuk davimlerinden Matmazel Dona, 
mabkemeainde açbğı yq ta... F clemenkte Matmazel Nuıten 
bibi davaamın muhakemesinde intihap olunmUflardır. 
hazır bulumuttur. Bunlar Riyo d6 Janeyroda açı· 

MObeccel H., nüfu kaydma· lacak olan dilnya güzelliği mn
da yaktile yatınını iki yaş kü- aiıbakasına iftirak edeceklerdir. 
çilk olarak teabit ediıdiğini, Diğer taraftan Lehistan güzeli 
bunda bir yanlıthk olduğunu, de intihap olunmuttur. 
kendisiı ın onaltı yatında değil, 
on ıekiz yatında bulunduğunu 
iddia ediyordu. 

Mahkemede Sabri •e Ekrem 
beyler ıahit sıfatile dinlenilmit- . 
Jer, neticede MObeccel hanımın 
yatı on ıekiz olarak tasbili olun· 

muıtur. 
Mübeccel H., kendisile gelen 

birkaç hanımla birlikte otomo
bile binerek adliye dairesinden 
uzaklaımıf, avluya ve sokağa 
toplanolar, kendiıini seyretmit
lerdir. 

Bu esnada adliye dairesinin 
tatil zamanı olduğundan, avlu 
adliye mensupları ve ahali ile 
dolmuıtu. MObeccel H., kürküne 
bürUnmilf, gntnmıiyerek etrafına 

bakıyordu. 
Pariıteki beynelmilel güzellik · 

mnsabakasına iıtirak için asgari 
yq onsekiz olmak lazım geldi
ğinden, nüfus kaydındaki yan
ı11tatı taıhih ~ttirmek üzre, Mü
beccel H. bcıuen mah'<emeye 
mOracaata mecbur olmuştur. 

DfJnvil giiıelliğı 
1930 güzeUik kıraliçesi olarak 

Baımakalemız 

Şirketi Hayriyenin 
tarifesi 

"Hrisis,, haczolundu 
Marmarada "Varna,, vapuru

nun batmasına ıebep olan 
" Hrisis ,, vapuruna, ., V ama ,, 
vapurunun kumpanyası tarafın· 
d~ vaki talep tlzerine, ham 
konmuttur. 

. ÇOCUK' 

.SA YIFASI 
YARIN 

Bilmece1er1 müsabakalar, hi • 
kiyeler, eğlenceli oyunlar 

Geçen h1Jfti1hl m-/lsalM
ltal1Jn kimler lut.uındı1 Güzel San'atlar Birliğ Edebi

yat ıubeai en büyük tairin do
ğum '-ünUnü parlak b ir ihtifal Yarın bekleyiniz! 
ile ıes it edecektir. Bu huausta D ördüncü aayıfemızde 

'hazır~ıklara bqiamllDJfbr. _.._ __________ _.. ------------..! 



~ 6 - V AKIT 26 Klııunsani 1930 

Zampara Kır al 

Serçe gibi daldan dala set er 
Kıral gözdesi olmasına rağmen sarayda, ıe
hirde , sayfiyelerde velhasıl nerede kadın 

bulursa ona hemen yanaşıyordu ... 
Bu gibi hadiseler aık sık te

kerrür ediyordu. Kıralın bu gibi 
hadiselerin olmaama yol açbğı 
madam dil "Hoıe" nin söyledik
lerinden anlaşılıyor. Bir gün 
madam dü " Hose» markiz dö 
"Pompadur"a dedi ki: "Zanne
dersem madam, madam lakon
tes "Danblömon,, a karşı şiddet
li bir muhabbet hissediyorsu
nuz· «Markiz,, cevap verdi: "Bu 
gösterdiğim teveccüh yerindedir. 
Namusça ve doıtlanna ıedakat
çe emsali yoktur. Uinlc, fakat 
kimseye a6liyeyim deme. Bundan 
dört gün evvel kıral yemek masa
sına giderken ona yaklqb ve gı
dıklarmlf gibi yaparak eline 
bir mektup sıkııtırdı.» Damblö
mon,, deli tazn takınıp ellerini 
arkasına götürllnce kıral yere 
dOşen mektubu eğilip almağa 
mecbur oldu. "Gonto" bu ha
' ekete tahit olmU§tur. 

Yemekten sonra madama yak· 
Ja,arak dedi ki: "Siz iyi bir 
dostsunuz!• Kontes fU cevabı 
verdi. "Vazifemi yapbm. "Sonra 
susmasını tavsiye eder bir tarz
da parmağım dudağı üzerine --- -

r MEMLEKET 

koydu. "Gonto,, küçllk kahraman 
kadının bu namuslucasına hare
ketini bana haber verdi.» Başka 
bir defasında markiz da "Pom· 
padur» dedi ki: "Küçük. konteı 
biraz şaşkındır, fakat en tedbirh 
ve en sofu kadınlaı dan ziyade mu
hakemesi ve vicdanı vardır. 
«Desparbles» oJsa idi şüphesiz 

böyle yapmazdı; belki de bilakis 
kendisi böyle bir hale meydan 
verirdi. Kırat bundan meyus 
gözüktü, fakat onu daima taciz 
ediyor.l> Madam dö "Hose,, 
sordu: «Böyle bir hareketi takdir 
ederek mükabelede bulunacak
sınız değil mi?,, «Emin olunuz, 
yalnız bu hareketine vakıf oldu
ğunu bilmesini istemem. 

Kırat ya zevkini tatmin için 
veya Markizin ibramile bir sa
bah «Şuazi» de Madam "Dan
blömon,, un odasına girdi ve 
altmış bin frank kiymetinde 
zümrüt ve elmastan bir gerdan
lığı kadının böynuna eli ile tak
b. Bu hadise Madam dü "Ho
se,, yi endişeye sokan vak'adan 
çok sonra cereyan etti. 

(Bitmedi) 

İzmirdeki operet hadisesi 
Maznunlar Eskiıehire giderek duruşacaklar .. 

Kimlerin ve ne kadar müddetle 
tecziyeleri isteniyor ? 

lzmlrJe ''kon Htzmd refı/r.lmlz 
vazıyor ; 

"Geçelerde Tayyare ıinema
aındaki operet hadisesinde müd • 
dei umumi r•·avini Şükrü Beyle 
zabıtayı tahkır ettikleri ve ha
karetamiz neşriyatta bulunduk
lan iddiasile bazı zevat hakkında 
yapılan tahkikabn Eıkiıehir Ad
liyesine tevdi edildiğini yazmıt· 
bk. Eskişehir milddei umumiliği 
iddianameainde bir duruşma ta
lep etmektedir. Mamun mev
kiinde bulunan bestekAr Muhlis 
Sabahattin, muharrir Nizamettin 
Nazif, avukat Muvaffak Sabri, 
avukat Halit Tevfik, Ahenk ga
.ıeteıi aahibi Cevriye İsmail, 
mes'ul müdür Süleyman Şevket 
Ye artist Suzan Hanım ve bey· 
lere tebligat yapılacaktır. 

Maznunlar Eskiıehire giderek 
duruımada hUJr bulunacaklardır. 
Vaki tebligata göre, Nızamettin 
Nazif Beyin matbuat kanununun 
11 ve 30 ncu maddeleri delaletile 
"ı8 inci madesi. 

Muhlis Sabahattin ve Halit 
Tevfik Beylerin ceza kanununun 
66 ıncı maddesinin üçUncii fıkrası 
ye gene ceza kanununun 312 inci 
ıe 69 uncu maddeleri. 

Muvaffak Sabri beyin ceza 
kanununun 266 ncı maddesinin 
ücllncn fıkrası ve gene ceza ka
nununun 312 nci ve 61 ncu ve 
matbuat kanununun 28 nci ~ad
deleri, 

Gazete müdürU mes'ulü Şev• 

ket beyin de gene 28 nci madde, 
Mugayiri ar ve haya şarkı 

ıöylediğinden artist Suzan hanı
mın da ceza kanununun 428 inci 
maddelerile tecziyeleri ve Ahenk 
gazetesi sahibi Cevriye İsmail 
hanımın beraati istenmektedir. 

Muhlis Sabahattin ve Halit 
Tevfik Beyler, Şükrü Beyin 
şeref ve salihiyetine tecavüz 
ve balkı tahrikten, Nizamettin 
Nazif ve Muvaffak Sabri Bey
ler aleyhtar neşriyattan, Süley
man Şevket Bey de bu neşriya-
tın Ahenk gazetesinde intişarın
dan maznun bulunmaktadırlar. 

Matbuat kanunundaki 28 nci 
madde de zem ceza1ı 15 gün
den 6 aya kadar hapis, kadih 
cezası da bir haftadan Uç aya 
kadar hapis gösterilmektedir. 

Ceza kanununun 266 ncı mad
desinin üçüncü fıkrası üç aydan 
30 aya kadar hapiale 100-150 
lira cezayı , 

312 nci maddesi bir seneye 
kadar hapisle 100 liraya kadar 
cezayı emretmektedir • 

428 nci madde ise bir aydan 
altı aya kadar hapisle 30-50 
lira ceza alınacağını bildirmek
tedir. ,, 

Bir çete tenkil edildi 
Kaydedildiğine göre Mardin· 

de Cerdip ve Anter köyleri 
civannda hududu aşarak iki 
davar sUrüsü aşıran çete jandar
ma ve köylülerimiz tarafından 
tenkil edilmiş, sürüler geri alın
DUfbr. 
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Borsalar 
Acddı Ks~andı 

K l'\mbyo 

1 lnıiliz liraıı Kr. 102!l 
"T.L. mukabili Oolar! 0,4< ~lıtS 
" " Frank ı~lo4 
• • Liret Çıo3 
M • Belga ~ 39 
• • Drahmi !'t J4 

.. . 
• .. ' ... . .. ... 

Frank 
Leva 
Florin 
ICuroa 
Slllng 
Pezeta 
Mark 
Zloti 

" • PengO 
2o Lev Kuruş 

1 Tilrk lir sı Dinar 
Çervoncç Kuruş 

Nukut 

t lmrlln (fnKlllı) 
ı r olar (Amerika) 

l'ZO Frank (Fransız 
20 l.tret f fta lya 
O Frank Belçika] 

rıo Drahmi [Yunan] 
20 Frank [ lsvlçreJ 
20 r.e,•a Bul~ar) 

ı Florin [Felemenk] 
20 Kuron [Çekoslovak 
1 Slhng (.Avusturya) 
ı Peıeta (ispanya] 
ı Hayşmar~ l Almanya. 
ı 7.lotl Lehistan ı 
ı Pengö Macaristan 

20 Ley [Romanya) 
ZO Dinar Yugoslovva) 

ı Çevoneç tSevyet 

.Altın { B orsa 
Mecidiye ( harici 
Banknot ) 

Tahvlller 

~ 144,2 ' 
~ 12.50 

1 17,~0 

l f s 
2J6 
~~o.ııo 
1 Ji ,7S 
.. ı 9,75 

~ 7o 
25~7.~0 
2e 72,5'.> 

f <l8! 

ıcsc 

211 

16' 50 

~· il! 
s: 

81! 
31 50 
~ 

m 
Sc 50 
2~ 

~c Sn 
~~ 

37 
2~ 12.So 
7t 

l02!l 
0,47131,t~ 

12io4 

~ {)3 

~ :}9 

8f 14 
s 1-44 ıs 

()~ 1 ~~50 
t 17,50 

15'15 
f 1:\6 
!l itıO,fo 
ı s.~o 

.~ 19, n 
~ ı:o 

2nıs 

2~72.SO 

ıos: 

l 'lSC 

tıı 

ıı~t 50 
ttı 

llE 

81! 
31 5o 

8' 
m 
3cı o 
2~ 

5C'' 'IO 
23 
57 
2~ 12.So 
i6 

907 
6; ~o 

242 5o 

istitrat dahili "\•adcll . !i t 75 Qt 5o 
Dliyunu muvabadc 196 ~~ 
ikramiyeli demlryolıı • 
lstanbul tramvay şlrS. ctl 413o 
Rıhtım Doı. ve Antrepo IE 50 
lstanbul anon!m su .., r. 

Hl•se eneetlrl 

iş bank11_s1 ıil3S 

O~manlı banlı:ı5ı 12~ 

t'latla.r Ticaret bon•11 lclUblumumlllt> 
tarafmdan Yerllmı,tlr 

Bu~d&y 
Yumuşak 

Kızılca 

Sert 
Uonme 

- Zahireler -
Çavdar 
ArpA 
Mısır 

f' ısulya 

• 

Olı.kaaı 

Asil.iDi A,,..ui 
K.. P. K. I' 

13 27 16 t o 

14 27 17 20 

ıo ao 11 
720 73<>1 
7 6 

Izmirde 
- --

Belediye fakir
lere kömür 

• 
verıyor 

. 
lzmirde havalann birdenbire 

soğuması hasebile kömürcüler 
ihtikira sapmışlar, bunun l1zeri
ne belediye mi!cadeleye ve ok
kası beş kuruıtan kömür satmı
ya baılamıştır. Yalnız bu kö
mürler muhtaç halka •atılmak
tadır. 

DarlıffOfaka llse~ı miidürlüfQntlt n: 

Oarüıpfaka talebesi için 325kaaket 
ile hademeye 40 takım elbise 
ve kasket imil ettirileceğinden 

ve talebe için de 850 mendil 
alınacağından talip olanlann 
nümuneleri görmek ve münaka
saya iıtirak etmek Uzere kinun
aaninin 28 inci salı ıfinll aaat 
10,5 ta Nuruosmaniyede cemiyeti 
T edrisiyei f slAmiye mUdllriyetine 
müracaat etmeleri. 

M ilyarderlet 
Nasıl zengin oldular? 

- "Krup,,lar: 22 

12000 ameleden 50000 ameleye 
· Alman hükumetinin harp gemileri inşası için 

takip ettiği siyaset Frede1ik Krupun 
• 

işlerini yükseltmişti 

Şimdi resikira geçince va
ziyet değiıecek mi? Onu tim
diye kadar her hareketten mah
rum eden zaif bünyesine gale
be çalabilecek mi? Bu ismi söy
lenmiycn viris,ekseriyetle vukua 
geldiği veçhile birdenbire insaf
sız bir müstebit olacak mı? Fre
derik Alfred Krup bir ıahsiyet 
olabilmek için icap eden azma 
malik değildi . Müessesenin ha
ricen "patrialkal" gözüken şek
line taraftardı. O da pederi gibi 
amelenin mukadderabnı islalı 
edecek içtimai tesisatı himaye 
ediyordu. Pederinin adetine zıt 

olarak sanayii nefise Ye ülume 
karşı büyük bir alaka gösteriyor 
ve bunlar uğruna bir çok para 
sarfediyordu. O da mllcssese 
başındaki müdür gibi faaliyetini 
müdebbir bir kontrola ve za
manın icabatıoa adapte olmağa 
hasrediyordu. Fakat kendisinde 
şayanı kayıt bir fikri teıebbfis 
yoktu ve iılere yeni bir veçhe 
vermiyordu. 

Maamafih F rederik Alfred Kru-

" Kiyel " deki Cermanya dok 
lannın satın alınması olmuştur 
Bunlar Alman harp gemil 
için muazzam tersaneler halin 
sokuldu. Burada, 1896 dan 191 
re kadar, 9 safı harp gemiıİ 
5 kilçUk kruvazör 33 torpito v 
10 tahtelbahir denize indiril 
miştir. 

,.. 
(Bilmedi) 

W Şa.tranç 'A 
eğlencemiz: 21 

"'Atldıunta teıttbl 

1 
ı.:: 

Hamle beyazlarda: 
ı '-.. 4 hamlede beyazlar mateder. 

pun müddürU umumilik ettiği 
on bet ıene zarfında Krup fab~ ,._ 
rikalan fevkalade vns'at peyda·· 
etti.Amelenin miktan 12,000 den 
50,000 ne çıktı. Bu Krupun şah- OünlCü bulmacamızı hallede -

medinizse bugünkü halledılmi 
ıekle bakarak yeni bulmacamı 
zm sımm meydana çıkarabilirsi 
mz. Bunun için aşağıdaki tarif 

si meziyetinden değildi. Berlin 
bUk6metinin takip ettiği teslihat 
siyasetinden net' et ediyordu. 
1880 senesinden sonra "Krup,, 
firması birkaç defa daha Berlin 
harbiye ve bahriye neıaretlerinin 
muhalefeti ile karşılaşb. Fakat 
ikinci Vilbelm resikira geçtikten 
sonra İmperatorun bahri progra
mı bunların hepsini değiştirdi • 
"Knıp,, arbk sipariş tedarik et
mek İçin muracaat etmiye muh
taç değildi. Siparişler kendilik
lerinden geliyordu. Krup tahdidi 
teslihat programını idare eden
lerdendi. Alman lmperatorluğu
nun mtlcehhizi olmuştu. Krup 
fabrikalan Berlinin hesapsız 
mütalebatı ile zor baıa çıkıyor
lardı. Mütemadiyen yeni gemi
ler inşası icap ediyordu. 

Çelik atelyeleri tamamen de
ğiıtirilmif ve bir zırh lavba 
atelyeıi illve olunmu,tu. Eski
miş olan buharlı örsler yerine 
bet bin tonluk bir sıklet yapa
bilecek su · mengeneleri vücuda 
getirilmişti. "Ren" nehrinin sol 
sahilinde «Raynhavzen» de üç 
bliyilk ocaklı bir dökmebane ya
pıldı. Krup, fabrikalara )Azım 
olan kamüril tedarik için "Bo
hum,, civanndaki "Hamibal,, 
madenini satın aldı. Daha sonra 
"Annede ki " Aatover ve kum
panyası,, çelik fabrikasını ve 
"Magdeburg,, da aert çelikten 
zırh lavbalar ve her nevı silin
dirler imalile meıhur olan "Gru
zon,, fabrikaımı sabn aldı. 

Bu fabrikada amele miktan 
2800 den 4500 ze çıktı. Frede
rik Alfred Krup zamanında 
wkua gelen en büyük inkişaf 

• 

yi tatbik ederek fiç beş dakik 
metgul olmanız kafidir: 

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

1 I A HjO ş- ı., H A BI i s 
2 A 1 S ~ T ~ B iJ B ili] N E 
3 H ~ H U S 1 U M E T 

1
[i1 M 

4 o, T ı u z !j; o lil' s E ,-N E 
5 Ş'.i]S ~ HAT ~ N[i]N 
6 j] BIU D A p E ş T i Eli 
7 H ~ M1i] T E L ~' E fi! _E 
8 A B E1 S fil Ş li} i 1N•A1 
9 IB 1iJ T E N T E NE~ R 
10 T j N ~ N iJ E !il A [ili F A 
11 j_§_J_E M1E -N ~ E T R A f 

Dünkü bulmacamızın 

halledilmiş ıekli 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 ,! 
2 
3 
4 
s 
6 
7 

8 'i 
9 1 

10 
11 

So 
1 

3 - Karadeoizde bir memleket 8 ~ İ 
4 - - Filııtinde bir ıchir 4, •1 
5 - V crilmiycn ve alınan ıeY S 
6 - Dubaaız kı>prü 9 
7 - Görmez 3, cefa 3 
8 - Siyaht 4, dolu 3 f 
9 - Nota 2, aokan bir ha)"'aO 
10- Oh 2, eza 6 
U - Vurgun 5, hay! 2 (3) Z 
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Fena bir haber: Deliler ço~alıyor 
.tıbbı adli istatistiklerinden~E~vkı:-:a7f m-a-aş-=-ıa-:--.r•--ı--K-=---o-r~k~u-n-çru__J_ .. y~a-=--==-----

k d
•kk • Zam talebi reddedildi 

Çl an şayanı ı . at netıce ..,!vk;!p,;:,:.u·ı~ç7a m~:~:.:;: -r / 1 Bir !!~~ç kız 
il• mnracaat etmiflerdi. Ankaradan U k nıorg bir senede neler yaptı, kaç gelen cevapta oene içinde maaş- yur en yatağın-.. ı d li . tt' !ara zam yapılmasma imkln ol- dan sıçradı 
'-o üyü ve kaç e yı muayene e 1 macLjı, esasen haziranda Bare-

min tatbik edileceği bildirilmiı- Pencereyı· açtı ve 

T
ıbbı adli aneueaesi 929 aenesine ait iıtatiatiklerini tanzim 
etmiıtir. Bu iltatiıtiklere ı&e, morg ıubeainde katil, döve
rek öldürme, ftlpheli intilıar •e ı&pheli 6lilm gıbi vak'alar-

dan 204 6lll ftzerinde tetkikat yapılmlfbr. Bunda• baıka morga 

46 dOtmÜf çocuk getirilmiıtir. 
Kimyahue fUbesinde 482 tahlil yapıllDlfbr. Bunlardan 129 u 

alıfa, 229 u kan ve menilekeleri, 37 ıi muhtelif maddeler, 74 n 
kimyevi maddeler, 13 il ele tilccari .enet ve Yeaaiktir. 

Tıbbı adi ide bir llltra Tiyole aleti ....dır ki bu alet kljıt 61-
ttlnde blk, silinti, illve ve saireyi g6ıt~rmektedir. Mahkemeler 

flpbe edilen senet ve tüccari enakı Tıbbı adliye giSnduerek 

11uayene ettirmektedirler. -----~__,,,..._,_,. ...... ....,,..,,-._..--"--~----'~~.-:=.~-
Oeuesenın m .. esin e adliye tUafmc:la 10,zabıtadan 

J4, deli mQphede altma ahn•19br. 
Adliyeden ıelealer, eberiya bir cllrClm .. cma,.tt• 80lll'll 

deli olduklannı iddia ederek milayeae edilmelerini iatiyealerdir. 
Adliyeden gelenlerden 94 thılln ehliyeti cnaiyeleri tebeyytha etmiş, 
10 u kısmen basta ıöriilmlif, 32 aba deli oldup teabit edilmiftir. 

Zabıta tarafuldan miiphed.e altına alınmak here 349, adam 
.1evkedilmittir· Bunlardan 266 smm delillli tehaldmk ettiiinden 
bimarhaneye g6nderilmit. 82 ıi ıerbeat bırakılmq, bir taneıinin 
mllphedeai benOz ikmal ediJmemiıtir. 

Adliyeden aevkedilealeria mllcrimlerden ibret olduğunu kay-
detmiflik. Zabıtadan gönderilenler de, ekaeriya ailelerinin tiklyeti 
herine mtipbedeye .ımmaktadırlar. Delilik iddiası bazen tahak
kuk etmekte, ba.ıen de başlarından atmak için o adamlara ailele
riaüı delilik imat ettiği aalaplmaktadır. Bittabi bu kabil adamlar 

1erbeat bll'akılm•ktadırlar. 
Delililderi tababuk edealeria bimarbaaeye ıevki çok gOç olmakta-

dır. Tıbbı Aclll delilerin batfanarak ıönderilmeaini doiru bulma
maktadır. ÇOnktl hatlardan kurtUlmak için deliler fazla kvnet aarfet

mekte, bundan dolaJI kalbinden basta olanlar fnceten ölmekte, 
bazalanmn damarlan çatlamaktadır. Bu itıbarla delıleria Rl'beatçe 

aakli için bir deli otomobili aJmmua tekarrlr etmiftir. Bu otomo
lıilin içinde karplıkh iki 111a bulunacak. pencereleri demir par

••khkh olacak Ye kap181 cLpaclaıı kilitle11ecektir· 
Otomobilin içindeki maların albnda. tabu! yerleri yapdacak, 

lllorgwı aınıeri de bu otomobili• tatıawbilecektir. 
Tıbbı adli mOeuesesinden alclıj1iulm maltm.ata ,are, delilik 

lened seneye artmaktadır. Delilikleria .ebeplen ~da hayat 
pah 1~ mnhim bir mevki tattuia llyleailmektedır. 

; ıb~lini~ 111uhim ebilderi olu 80juk hava depoaile ro~tken 
t · ıld_._.... sonra m&euete çok mükemmel bır hal 
eı&ab da yap .. ...-
•~aca' ..... --

&ur. _____ ........... p~ı~eHl~I··~·~~~::~-:::: "'° Birlik lıAtibi umumilİ Nazmi 
~adın birliğinİP çayı ve Nuri Bey de ayni zamanda yerli 

yerli mallar mallar hakkında bir hitabe irat 
Bu..r.- k d b. li,;,; tarafından edecektir . 

..._ •• ~ a ın ır a· h b" 
•unruvaz ..ıonlanllda dalll ar Kadınlar birliğinin çayı 
:-1 ziyafeti verilecektir· Bu ~ya· Tur/ıt, Kabın 6trl11tnden: Bugün 
• t~ Sanayi birlijİ de filen Terku•uda yeri)ecek ziyafete rrak ederek yerli 111aaaulituı: ifiirak için ualanmlZID hllviyet 
C "1 imal ettiji zarif k,stn:~~ "1akal&r1111 hamilen aat 14 den 
'-' U11ıhuriyet refikimizin gi1ı 17 ye kadar Birlik merkezini 
~hak.asma iıtirak eden 2'! teffifleri rica olunur. 

e K!Jdirerek tetblr edecekti'· 

tir. Fakat Baremden yalnız ma-atlı memurlar istifade edece'kler, kendini sokağa 
ücretliler hiç bir istifade temin fırlattı 
ec:lemiyeceklerdir. - -

Halil Hal.t Bey 
Darülfünun müderrislerinden 

Halil Halit Bey iki haftadan 
beri rahatsız buJunmıktıtdır, ya
kın zamanda iyileşmuini dileriz. 

-·-Boğazlar kom·syonunda 
Boğazlar komisyonu İtalya 

murahhası prens Livio Borghes 
mezunen memleketine gitmiıtir. -

Hırsızlar 
-

ispanyada beynel-
milel bir kongre 

aktetmişler 
mcrika gazetele· 
rinin verdikleri 
malumata göre 
Franl8 emniyeti . . , .. 
umuıııı ıesı, ounya 
bır11ılarının kul
landıkları argoyu 
muhtevi bir risale 
vücude getirmiş 
ve hu risaleyi 
a ~adar polis 
idarelerile diğer 

lallk6metlerin e111niyeti umumiye 
dairelerine hediye etmittir. 

Polisler için büyük bir kıymeti 
haiz olan eserin nasıl toplandığı 
fU tekilde anlatılıyor : 

Hırsızlar 1926 •eneainde, lı
panyanın Lerıda tebrinde, bir 
kongre aktetalitler, kongreye 
Oç İspanyol, iki Portekizli, bir 
Cenubi Amerikalı, iki Yunanlı, 
dört lr.giliz, d6rt Amerikalı, ve 
eskiden Napoli darülfünununda 
mllderrİI olan bir ltalyan iftirak 
etmiıtir. 

Konıre, hırsız1arın birbirlerile 
muhaberede kullanacklan ıifre
leri ve sözleri kararlaıbrmıf, 
bunları tamim etmittir. 

Geçen Şubat ayında yakala
naıı lapanya hırsızlarından Alber
to Pintonun Ozerinde bu sözleri 
ft itaretler i muhtevi defter bu
lunmuf, fakat hırsız kelimeleri iıab 
etmek İltememif, İ:>unun üzerine 
Franaa emniyeti umumiyui bon-
lan hal ile meıgul olarak, def
terin bütün sırlarını meydana 
çıkarmııtır. Yapı1an tetkıkat ne
ticesinde hırsıdır tarafından 
kullanılan her kelime karşısında 
lspanyolca mukabilinin terı ola
rak ya1.1ldığı görülmüştür. 

itte hır su: argosunu böylece 
hazırlamak mümkün oimuştur. 

Alberto Pintonun verdiği ma
lumata göre 1926 da toplanan 
lunızlar kongresine bilhassa 
fU 81nıf aan'at ( !) erbabı iıtirak 
etmiftİr: 

« Yankesiciler, dem r yollan 
hırsızları, otel hırsızları, mOcev
berat hırsızlan, kasa hırsızlan 
ve kalpazanlar. » 

BlltOn bu hırsızlık şubelerini 
temsil edenlerin, beynelmilel 
hırsızlık teıkilltına dahıl bıılun
duldan anlafd1111tbr. 

-
Ankarada bir serti 

açılacak 
Mayısta Ankarada milli ta

sarruf cemiyeti tarafından bü
yük bir sergi açılacaktır. Dün 
ıehrimiz Scnayi birliği bütün 
müessesata bir tebliğ g6nde
rerek yerli malları ile buna her 
tüccarm iştirak edebileceğini 

bildirmiştir. -
"Hareket,, meselesi 

l lcrmon İs7uı erit• ''ekili 
S 1uli Hı:a IJ. ne diyoı 
"Hareket,. aabibi Suat T absin 

B. ve Herman lıpircr tütnn şir
keti hakkında yapılan tetki-
kat daha adliyeye verilmemittir. 
Diğer taraftan şirketin vekili 
Sadi Rıta 8. mesele hakkında 
fU izahab •ermektedfr : 

- Hareket gazetesinde evelce 
müvekkillerim aleyhine iki makale 
intiıar etti, makalelere .. Milliyet" 
gaıeteıi cevap verdi. Bunun Ut.e
rine Hareket te Milliyete malaP 
bele olarak bir makale daha 
~ Bu DCfl'İJabD anUD• ıe~ 

.Avu~I Satli Rıza Bey 
mek için ıazetelerde yaııldıiı 
veçbile ıirket polili haberdar 
ederek bir plln tertip etti ve para 
verilirken ctlrmlimeşhut yapıldı. 

Evvelki gece Kı ç·ik ]\' a ıtafa 
paşada çok gar.p bir vak'a 
olmUftur. 

On ıekiz yaşında genç bir 
kız uykuda iken gördüğü bir 
rüyadan korkmuş, kendisini iki 
metre yüksekliğindeki pencere
den aokağa atmıştır. Yaralanan 
genç kız hastaneye yatırılmıştır. 
Vak'a nasıl olmuştur? Kızın 
abneıi Halide hanım şunlan 
anlatma ktadar: 

c<Senelerden beri şu küçük 
evimizde kızlarımla oturmak
tayım. Zevcim vefat etti ten 
sonra küçük kııım Nuriyc tele
fon tirketinc memure olarak 
girdi. Geçen ıene de n~ anlan-
dı. Dftn mezundu. Bu ıabah 
erken kalkacakb. Saat yedide 
hep beraber yemek yedik. Biz 
alt kat odada kaldık kendisi 
yukarı kata yatmak üzere çıktı. 
Saat sekizi geçmişti. Misafir 
gelen komşularla geçmit günlere 
ait konutuyorduk. 

Bir arabk bir giirliltü ifittik. 
Ehemmiyet vermedik. Fakat ara
dan birkaç dakika geçmeden 
10kaktan Nuriyenin sesi gelmi
ye ba1ladı. Hemen kapıyı açarak 
dlf&n fırlad k. Kızım sokakta 
taşlar üzerinde baygın bir halde 
yatıyordu. Nuriyeyi hemen kal
dırdık. Uf ı8yliyemiyordu. Yal
Dd bir aralık .. &ldOrecek, kur
tana,, diye haylrarda. Nuriyeyi 
hutaneye kaldırdılar. Biraz ken· 
cliaine l'elcli ktea aonra baımdan 
pçeni f8yle an'atmıt: 

" Uyuyorken bir rüya glSrmi
ye batlamlf: 

Nifanhıı ile gezerken önlerine 
iki adam çıkmıf, birdenbire bı
çaklannı çekerek fi.zerlerine 
atılmıılar. Nuriye bu tecavllzden 
fena halde korkmuı. Yatağından 
fırlamıı, pencereyi açarak ken
diıini ıokaia atmıf. 

Nuriye hamm halen hastanede 
tedavi altındadır. Y alnaz kendiıi
nin g&rdOğil bir riyadan korka
rak yataktan fırJadıktan ıonra 
camı ve kafeai kırmadan açma-
•• ve bu müddet esnasında ken
diaini toparlayamaması garip bir 
hadise telikki edilmektedir. Za
bıta tahkikata devam etmekte
cliı-. 

Hocliu~ _,,,.. oları eo 
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W~rKÇ]lrij]I Sakallı bir kasaba ! . 
. Şirketi Hayriyenin "Düğünlerde hocalar nevhahan 

tarifesi ol h lk ğl t 1 d 
Balomuzda 

Gel, dediler gittik ... Ve şim
di: 

Şirketi Hayriye Boğaziçi Ur, a 1 a a lr ar 1 •• '' 
yolcuları için yeni bir ta-

rife projesi yapmıştır. Bu proje ---
~arifeleri tasdik komisyonu ta
rafından tetkik edilirse tatbik 
edilecektir. Hirkaç gün evci 
tarife projesi hakkında Vaktın 
verdiği malumata gört: yeni pro
jenin iyi bir tarafı vardır. Bu da 
her gün Boğaziçine gıdip gelen 
daim ı yolcuların nisbeten tenzi
latlı bır ücrete labi tutu ~mala
rıdır ; daha doğrusu biletlere 
munzam nakliye vergisi ile Gazi 
köprüsii zammı bu kısım yolcu
lardan alınmıyacaktır i Şirketi 

. Hayriye bunları biletlerin esas 
kıymetinden kendisi verecektir. 

Vakıa Şi rkti Hayr.yenin daimi 
yolcular için yaptığı bu fedakar
lık, bilet başına düşecek hisse 
nazarı dikkate alınusa, çok bir 
f"Y gibi görünmez. Yolcu başına 
günde nihay~t ( 1 ), ı 1,5 ) kuruş 
demektir. Fakat her gün Boğaz
içinden İstanbula inen ve 
dönen yolcuların adedi senede 
(5) m•lyonu bu.duğu düşünülürse 

fedakirlığın yekünu az değildir. 
Ancak Şirketi Hayriye bu fe

dakir.ığa karar verirken bütçe· 
. sinin açığını doldurmak için baş
ka bir çare aramıştır; bunun da 
zühurat ve tenezzüh yolcusu o
larak gidip gelenlerden bilet 

· başına 2 şer kuruş zam altrak 
suretıle mümkün olacağını dü
tünmüştür. İşte Ş rketi Hayriye 
tarafından ıaruri görülen, fakat 
ha k hesabına hoıa gitmiyecek 
olan nokta da burasıdır. 
1 

• Eğ1er maksat daimi yolculara 
teshilat göstererek Boğaz ı çine 
rağb~ti arttırmak ise züh\l!at ve 
tenezzüh yolculannın da bilet 
ticretlerini mümkün olduğu ka
dar tenzil etmek lizımdır. Aksi 
takdırde daimi yolculara yapılan 
tenzilatın faides ni : gene senede 
5 milyondan tlşağı olmıvan ten~z
züh yolcularına karşı yapılan 

farklı muamele izale edebilir kt 
bu da asıl maksat için zararlı 
bir neticedir. 

Fikrimizce yeni tarife olduğu 
fekilde kabul ve tatbik edılse 
bile Şirketi Hayriyenin ma!i 
müşkülatını bertaraf etmek ka
bil değildir. Çünkü bu müşkü
litın esası İstanbul vesaiti nak
liyesinin çok mantıksız bir tarzda 
üç muhtelit idare arasında in
lcısama uğramasından netet et· 
mektedir. 

Bir taraftan Üsküdar ve Be-

'\' ıu ını •. 11 evv,.lll : 
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....-............................................... . 
Aynen varakadzr 

.,...._,vıcıa 

* $ 
3' b ... 

İnntla bir yenilik içlimat 

Kumşumuı İran derin bir iç- a ltında inliyorlardı. Bu kasabaya 
timai inkı ap geçirmektedir. Şebister dem~ktense Sakal diya-

Bu inkılap esaslı ve güç ıart- rı daha muvafıktı. Gençler saç
lar içinde yürüyor. Güçlfik ve lannı brq ettirmiye mezundular. 
müşkülat lramn bir kısmında F akat sakallarını tıraı ettire-
daha bariz bir safhadadır. Din mezlerdi! 
maskesi altında kör ve şuursu'l iş bununla da klmıyordu, fonog· 
bir saltanaf 11iiren mollalar raf ve çalgı da kat'i ıurette 
medeniyet güneşini kapamak için 

memnu idi. Bugünlerde bir hoca 
irtikap etmed k rezalet bırak-
mamakta, boğulup gıderken bi- nevhahan olarak ahaliyi ağJa-
le zehirlerini oökmek iıstıyen tırdı! birçok çalgı aletleri hoca
böcekler gibi hnnketten feragat !ar tarafından cebren kınlm1Jtı. 
edememektedir. Son günlerde Haıreti Pehle-

Bakınız, İran ı b ir kariimiz, vinin (İran : :ıb) cü.usu gününe 
Rıza Şeb istet i Ef. ne yazıyor : tesadüf eden bayramda halk 

lramn Tibriz vilayetinde Şe- bayramı çalgı ve fonograf ile 
bister isminde b r kasaba var· tes'it ederek kasabada ilk defa 
d1r. Eu kasaba halkı molla ve meiai ~· ldıl•r...,.. mo~• 
•ahont+ara tabi vlaı.ak iki sene esaret zincirlerinden en mübi
l!Vveline kadar onlarm zinciri mini kırdılar. 

ıikt. ştan Karadenize· kadar 
bütün Boğa ı çi Ş.rl.eti Hayriye
ye verilmişlir. Dığer taraftan 
Ada ar ve Kadıköy, Kalaınış 
gibi sevahi i mütecavire denilen 
yerler ile İstanbul arasında 
Seyriscfain vapurları işi mekte
dir. Sonra Halicin iki tarafı 
Haliç şirketinin elındedir. 

İstanbul ıçinde i~liyen kllçük 
vapurların Löyle üç muhtelif 
idareye ayrı mış olmasından do-
layı bir kerre ılk zarar gören 
her üç idaredir. Çünkü ayni 
teşkilatı biraz daha takviye 
ederek yapılması mümkün olan 
işler için iki, üç misli kuvvet 
sarfedilmekted r. 
· Sarfediıen kuvvetİeri çıkarmak 
için de tabii halkın kesesine 
müracaat olunmaktadır. Bu iti
bar ile hem vapurları iıleten 
muhtelıf idareler, hem de halk 
urar görmek~edir. Bütün bunlar
dan batka İstanbul içinde muh
telif semtlere halkın ıidip gel
mesi de maddeten mütkUllta 
maruı kalmaktadır. 

Çünkü muhteJif idareler ara
sındaki rekabet yüzünden her 
birisi diğerine adeta düşman 
nazarı ile bakmaktadır; meseli 
Seyrisefain vapurlarından birini 
bir gün Beylerbeyi iskeles:ne 
yanaştırmak imkanı bulunama
maktadır. 

B'naena!eyh Şirketi Hayriye 

Birkaç Ahont hücum ederek 
çalt':ları susturmak istedilerse de 
bittabi Jiyık oldukları cevabı 
aldılar. 

Bar ders 
Bir alman dostum vardır. 

Evelki gün bana büyük bir 
ehemm;yetle ıu sua1i sordu: 

- DarüJfündaki içtimada 
bulundunuz mu? 

Ben. darülfününla alakam 
olmadığını söylüyccektım; O 
ıözfinü şöyle tamamladı: 

- Hani şu yerli mallar için 
yapılan ... 

Bu Alman dostum, bu ba
his üzerinde bana birçok ıey
ler söviedi ve sordu. Hereke 
kumaşları nasıldır, Süreyya 
Paşa . fabrikasında dokunaıı 
mensucat hakkında-itiraf ede
yim-bence meçhel malumat 
verdi. 

Bu konuta a un sonunu bai
lıyan söz fU oldu : 

- Ben bir elbise yaptırmak 
ıstiyorum, güzel ve sağlam 
bir kumaş anyacağım. 

Yerli mal propangandası ya
pıyoruz. Dinlediğimi~ nutuk
lann selisetinden kaptığımız 
heyecan çoğumuzda tesir ve 
neticedir. 

Bakınız bir Alman meseleyi 
nasıl ehemmiyetle tellkki ettı: 
Düşünmek ve yapmak! Garp 
bu yüzden ıarkı geride bırak
tı. 

- Dünyada en can sıkıcı şey 
nedir? 

Diye sorsalar, hiç düşünmeden: 
- Balo! 
Cevabını ver'rim. 
Maksimin dik merdivenlerin

den inerken içimde eğlence ile 
geçecek bir gecenin eşiğinde 

bulunmaktan doğan bir sevinç 
var gibidi. 

Kapıda arkadaşlara rastladım 
ve ancak o zaman biletimi unut
tuj'umu hatırladım. Bereket ha
limi bildikleri içın inatçı ık et
m•diler, girdik. 

.:iaat henüz on birdi. Ortalığı 
tenha göreceğimi sanıyordum. 

meğer aldanmışım. Büyük salo
nun çevresi dolmuştu. Boş ma-

salar üstüne iliştirilmit kartlar 
da zaten insan yerini tutuyordu. 

Dikkatimi ilk çeken ıey, elbi
selerin tekilleri oldu. Hani gaze
teler: "Etekler uzabhyorl,, De
mitlerdi ya, doğru imif. Bütün 
kadın etekleri hem uzun, hem 
ditimJi idi. 

Koca salon epey ısınmııtı. Bir 
kaç dost masasına uğradıktan 
sonra, hem hava almak, hem 
gelenlf'rin geçidini seyretmek 
için kapı tarafına doğru yürü· 
diim. 

Mf'rdivenlerde ardı arası ke· 
silmez bir .insan seli akıyor. 

Kürkler içinde birer kuğu gibi 
güzel ve mağrur kadınlar vesti· 

yerin aynalannda son bir kere 
ke11dUerini, çelliCltizenlerini s~
rediyorlar. Masalar doluyor, ko-
valar içinde şampanya şişeleri 
kırıtmıya başlıyordu. 

. Çok geçmeden sahipsiz bir 
tek sandalye bile kalmadı. Hatta 
bizim masamıza da tanımadığı

mız kimseler oturmuştu. Y anht
lığ'ı hatırlatmak istediğimiz za-

man "Buyursunlar beraber otu
ralım!., cevabile karşılaştık. . 

Eh, bu kadar cömert, galan 
insanların lütufkarlıklarını sui 

istimal edemezdik ya... Ayakta 
kalmıya razı olduk vesselam .. 

Kalaba 1 ık, çok geçmeden 
omuz omuza denilen şekli aldı 

ve sıcak, dayanılmaı dereceye 
vardı. Biı her beş dakikada bir 

kere hamama giren kardiyaklar 
gibi soğukluğa çıkıyorduk. 

Doğrusunu istersen iı, o akşam 
Maks:min hamamdan hiç farkı 

yoktu. Yalnız erkeklenn oraya 
niçin giyimli geldiklerini, neden 

kadınlara uymadıklarını pek an
lıyamadım. 

Balodan kocaman bir can sıkın· 
tısı ile ayrıldım. Onun bendeki 

menfi tesirine bakınız ki şu yan 
kadar can sıkıcısını bugüne ka
dar imzaladığımı hatırlamıyorum!. 

Seyyah 

Ramazan 
Cuma günü başhyor 
f,,tttnlıu[ Müftülüjünclm: 31-1-930 

cuma günü Ramazanı ıerifin biri 
olduğu ilin olunur. 

..•....... , ..... , .......•.... 

Yolcu almaz! 
Saba hl ayın vakit erken. tir: 

y lğmurlu ve soğuk. 
kenden işine yetiımek i9ti1" 
bir adam Galatasaray tzarıtdl 
durağında bekliyor. Bir traJllfl~ 
gelir; tıklım tıklım doludur. iki 
tane arka arkaya araba gelir Jd 
Tünele kadar müşteri alır. D•" 
ha arkadan bir tane gelir ve fi' 
livhayı taşır: 

"Hususi araba, yolcu almaıf,, 
Bunu müteakip gelen tram••f' 
binmek için insan bir kurbai' 
kadar biqey olmalıdır. 

Derken bir de bakıyorsunult 
bir araba daha geliyor. Bu da 
hususidir ve yolcu almaz. 

Zavallı yolcu, soğuktan titret 
ve yağmurdan ıılanırkea bu hu
susi arabalann geçmesi adeta 
o biçarderle alay etmek gibi 
oluyor. 

Bu tesiri olm1yacak yazıyı n• 
diye yanyoruı: diye hayret 
edebilirsiniz. Biz yaıalım da .••• 

T opltt İu.ne 
Emanet.t.e: 

(lazi köprüsü 
M. Piju gelmiyor, pro 

jeyi yolladı 
Gazi köprüsünün prejeıini ha

zırlamakta ve M. Pijudan Ema"' 
nete dün bir mektup gelmiıtir. 
Milhendis bu mektubunda ke ... 
disinin gelemiyeceğini, kilprO 
projesini posta ile yolladıiJ111 
bitdirmittir. 

Yeni dispanserler 
Emanet kapalı bulunan Üsk6' 

dardaki Ze~ep Kamil huta~ 
aiW ıaçmak ve ıehrin..,jki mınta• 
kasında yeniden dispanıer kur
mak için tetkikata batlamıştır. 
Haziranda yeni biitçeye bu ho:
susta tahsisat konacaktır. 

Hileli taksiler 
T ı kai otomobillerinde son gGa

lerde gene müıteri erden fazla 
para alındığı mulitelif müracat
ler neticesinde tesbit edilmitt r. 

Emanet seyrüsefer merkezin 
kontrolun sık sık yapılma11 içir 
yeniden emir vermiıtir. 

Th Aos muRlukları 

n111flvr11,. t-dillyor 
!manet itfaiye mUdürlilttın 

verdiği bir emirde ıelırin bütOll 
mıntakalanndaki terkos muıluk
lannın sık, sık muayenesi bildi·· 
riJmittir • itfaiye m~fettitle 
evvelki geceden itibaren mut• 
lukJan muayeneye batJamıtl.,.... 
dır. Su bulunmıyan musluklarda, 
mahallinde bir zabıt varaka6' 
tanzim edilmektedir. 

Pazar 

mm 
Kanunsani 

1930 

Güneşin do~ıı~t:.i: 7,;; 
Ganqin batı1t : 17, 

Ayın dolu1u : 5,31 

Ayın bab~t : 13,46 . _,, 
Namaz vakitleri 

s.ba.lt Ôtl• hnn.ı .t.k, ... Y•t .. ~ 

Şah5en kendis nı tttnı
vup yerini b lemedıği
mizde n Sart.fim Etendı
nin kıraethane5rnde ma
ı akatımızı gazetemiz ıle 
U.§n eı mi~ olu uğumuz 
Pıri~tine httnedanından 
Z ya Bevin kondkuırı 
evvelkı gôn haber vel'i
lerek kend;/eı ine gidi
lüp 9lirü~ıildüğôveliizum 
glirü nen mil ru ZIJ tı mız 

kendulerine if ttde olun
dufunu bevlJn ederiz. 

Seyrisefain ve Haliç idareleri 
arasındaki inkısam ve rekabet 
bertaraf edilebilirse hem bu 
idareler, hem de halk müstefit 
olur. Hem idareler şimdıkinden 
fazla para kazanır, hem de tari
felerde zam yerine tenıilAt 
yapılır. 

İktısat hareketine İftirak 
etmek isti yen çok dostlar tanı
yorum ki hill meselenin lakır
dı kısmındadırlar. 

ı 23 N 1 S A N i 
'"ÇOCUK HAFTASI .,nın ~·---------• . 

S5Z ız.zs 15.00 17.18 ıe 11 

Bus\lnkO hava 
Rli Hıfzı 1'.# :• tik gff n6ddr. ..• 

J-.1. n • 
.......................... ııiiıiiıml1 ••·········~················ .. ·11 ................... ~.....-
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~Ad~liy-ed--e~-------~-Y--eş .... il-l-1 .... il ... al~) Müsabakamız 
Abdurrahman Münip B. ı k" d·· ,, Kur'a neticesinde dagı""' taca· ç 1 uınıanları neleri l 

88,ro, muamele tayinine mah_İll olmadığı~a kararlaştırdılar? - ğımız hediyeler nelerdir? 
dair ver.dıği ilk kararı tav~ıh yollu yem Y~il. Hilil içki dürnanlan \ Ta~dım •d•utımız halı •«••'• 

bir karar verdı cemıyetı cuma günkfi içtimaında i! 
bazı kararlar vermiftir. Bu ka- ~ 

Münip B. e Baroca ceza tayin olunmamzştzr ~ar~ar arasında, Sovyet Rusya 1 J 
ıçkı dfifmanı cemiyetinden so- ~ 

Milderria ve avukat Abdur- ~aniİ b.ir ceza ~a~n edilme:iş- rulan) ve' Türkiyedeki içki dilt- ~ 
rahman MOnip B. aleyhine ka- tır. Netıcfe dolara ar~nun . ~n: manJığı faaliyetine dair balunan 8 
zan . . . sakladığından disi tan m an muame e tayınını ıu. alt.ere cevap ven·ım··ine ·karar § 

ç vergı11nı k . b. . ti t 1 ~ ~ 
dolayı Defterdarlığın da•• açara mucı~ ı~ vazıye n ~evcu ~ - verilmittir. , il 
lıtanbul dördOncii hukuk mah· madıgı mutaleasında ulundugu B~nlar. içki aleyhinde bazı il 
kem . d patanın tahsiline anlatılmaktadır. tablolar aöndermı·ı oldukla- > 

eaın en dd . y . . t• 1 ... o biildim aldığı .,e mii eı umu- enı vazıye ın ne o acagı, nn.dan bundan dolayı tqeklCOr 
nilliğin kazanç vergisini sakladığı meselenin mahkemye intikal edip edılecektir. Sıbbt uyıfalar iımi- '§. 

için 1ne1lekl noktai nazardan etmiyeceği bugünlerde belli .le .neıredilen mecmuaya yardım ·,! 
mumaileyh hakkında bir kara~ olacakbr. e~ilmesi, cemiyetin menafıi umu- f 
İttihaz edilmek Dzere meseleyı Beraet ettiler ~ıye!~ .hadim cemiyetler araıına \ 

·- J ıs çın Cfe bilsatta u unul-Baroya bi1dirdim, Baronun bu 1 kin 1°daresı· memurlarından. ıtbalı 1 t b b 1 ı 
h t · dolaYI Baroca muame e H . 8 . k ~an balJ· l eh" karar alım, ~ha, Yqar ve muakkıp maaı,, me tep kitaplanna içki _ 
taymme ma 0 ma gına Hal. Ef 1 al · d k. h •f al h d • . ... müddei umum iliğin ıt . er ey hın e ı ta n ey .•n e yazılar: konulmaıı için j 
. ~digc ' . A"' ....... mah- davası bitmif, ağır ceza mahke- Maarıf vekAJetine mllracaat edil- ~ 
itirazı lizenne gır c~ · d d b · b · · · k. ' ._ . . B karannı meıın e ün epsı eraet etmış- ~e~ı, ıç ı aleyhinde filimler ge-
aemeauun aronun . d tir tırtıle.rek halka altsterilmeai için 
refettim, evrakın daroya ıa e • M • u ·- Şekavet davası _aanf ve Sıhhat •ekiletlerine 
olunduju yazılmıtb· . • 

Bu iti birkaç haftadanben Dudulluda birkaç arkadaşile muracaat olunması ye mektep- :!! 

tetkik ve müzakere eden Baro birlikte yol kesmek ve jandar- terde içki aleyhinde konferans· 
inzibat meclisi, son içtimaında ma Mustafayı öldürmekle maz- lar v~rilmeıi kararlaşbntmııtır. 

1 b .. bb !çtimada, miralay Abf, Şükrü 
karannı vermittir. nun o up gıya en mu et ve _ 

i 

i 

~Gıel g6zle.r milsaba.ka~ı~ın bugün beşinci gllnn
dü ·. Oiln bırçok kanlenmız matbaamıza müracaat 
ederek müşküJita uğradıktan bazı cihetleri sordu
lar ve hediyelerimizi öğrenmek istediler. Hedi
yelerimiz arasında : 

1 - Muson mOstahıaratından podra, laYanta, · 

braı takımı, kolonya, losyon, sabon... v. L 

2 - Zenit gramofonu. .. 
3 - Bilek ve cep saatleri. 
4 - Gramofan pllkları. 

5 - Yazı makin es:. 
6 - Alb taiıe fotograf çektirmek hakkı ... 
7 - Sinema duhuliye kamelari ... 

8 - V AKIT ismini taşıyan bir balı ıeccade • 

v. ı. v ••• 

Yardır. 

Müsabaka şudur: 

Birinci ıayıfamızda bir kupon Yar. Bunu ya keterek, 
yahut gazeteıile birlikte uldıyacaks.ınız. Gene 
birinci uyıfada bir çift göz var, onun da kime 
ait olduj-unu tanıyacaksıDız. Müsabakanın ıonunda 
bunlan bize gönderir ve kur' aya peniniz. Bu 
gözleri tanımıyan okuyucularımız da ude kupon
lan biriktirip ikinci tertip bir kur'aya girerler. 

Haber aldığımıza ıöre, Baro tenzilen on sene hapse mabküm Hazım, Fahrettin Kerim, Saffet, 
lnzibat medısinin verdiği son olan Rüstem, ğfinanda ele geç- Salih Keramet, Ebiilmuhsin Ke
ka.rar, ilk karannı tefsir ve tav- miş, dün ağır cezada muhakeme maJ, Hasan Kadri Ahmet Sü
sih yollu bir karardır. Abdur- olunmuştur. Rüstem kendisinin htyil, Ferit Beyle: bulunmuşlar
rahman Milnip B. hakkında mev· aranılan Rüstem olmadığı iddia- d1r. 
'AN bahis hadiseden dolayı her- sındadır. Şahitler dinleniliyor. 

----------~~~-------
Sarhoş eden 

şıra/ar 
RüSumatta 

1 i . Kuponlar ve ~ualimizin cevabı her gfln 
VUKÜAT f fdareluJnemize g6nder'1mivecek, birıktir!-

-:'.~---..:.:,.;. ___ _. lecek, mfbabakanın Jonunda vo'1a111Jcaktır. 

'D5 bir akşam refikimizin 
ll'il 'Uöfteci dilkklnlannda içen
leri fena halde sarhoı eden fl
ralar satıldığını yazllllfb. 

Dtln bu husuıta emanet rOe-
1a .. dan bir zat ıuaları s6yle-

11iftir: .b. 1 . "Bis daima bu fi ı yer en 
leftit etmekteyiz. Bu teftiıler 
UHında alman nftmuneler tahlil 
edilir. tıraların iÇinde sakarin ve 
mevadı ecnebiye bulunup bu
hmmadığı aranır. Sarhot eden 
IU'ilar belki fa.ı1a tahammür 
•ttiji için içenlere biraz dokun· 
•aktacbr. Biz bu iıe ~nt~ayız. 
llu iti• polis Ye müskirat ıdare-
Iİni:ll a!Akadar olmuı icap eder" 

ce,,-, lyetlerde: 

Türk ocağında konser 
Ttırk ocaj'ında sah paU ak
~ saat 21 de Gülıeııi musiki 
laeyeti tarafından bir konser 
..nlecektir. 

Sadettin B. an kat adrın 
geldı 

Senayi ye maadin bankası 
,.Gd6rü Sadettin Bey bankanın 
reai aeae faaliyeti hakkında 
taliaat alarak Ankaradan ıeh-
riaıize daamnıtnr· 

Muhacirlere para 

50 memur tas
fiye ;ediliyor · 
ROıumat mil'dUriyeti kadrete 

aunda mObim tebeddnUeri ihti-
va eden yeni bir kadro dün ida
reye tebliğ edilmiştir. Bu listeye 
naz~an 50 memurun tufi yeye 
tabı tutulduj-u söylenmektedir. 

R11.;11maı1n nıo Öı/eıi 
Rüsunatın Avrupadan getirt

Oç kaaçak takip motörü dün 
limanın en büyük vinci ile de
nize indirilmiştir. 

Maarifte 

HatJ, okuma odalrırı lıazi
ıandan evvel açılamı.11or 

Halk okuma odalan villyet 
bütçesinde tahsisat olmadığın
dan hazirandan evvel açılamıya-
caktır. Yalnız Beşiktaş fırka 
bina1ında bir oda açılması te
karrilr etmiştir. Bu oda viliyet 
mediainin 1 şubat içtimaından 
ıonra açılacakbr. 

B;r ilk mektep açıJdı 
Bir müddet evvel Beşiktq

taki Şark idadisi kapablmııb. 
Bu binada bir ilk mektep açı
larak civard11ki iık mekteplerin 
fazla talebesi buraya nakledil
miş, tedrisata başlanılmıştır. 

Bal ta J 1 e . . I -Okuyuculanmız ektik nU.balan idarebanomizdea 
\ tedarik edehtlirler - 1 

Babasını öldürdü 
Katil ~alandı 

ii ~ • e 
""'-llfflll"""'11uı1P"""{lf11111uııııl!!UtuuuWU'f VWııın111ıııııııııı111111ıııınıııı11ııu111ııınnrın1111111uıınrınıı11111ııılDJlltıi 

Şi.le ~~zasınm Mantar klSyOade 
fecı hır cinayet olmUf, bir ojul 
babasını balta ile . lSJdnrmoıtnr. 

Bundan bir mllddct evvel 65 
yaşında kara 'fbrahim isminde 
bir ihtiyar, clrir köylerden bi- '"""'-... • EIRHTI • 
rine gitmek Oıere yola çıkar OP.~~~ 
ve bir · daha .kiSyOne dlSnme.z, 
esrarengiz . bir surette k~ybolur. 
Kaymakam VAfıf, Jandarma 
kumandanı Şevket Beyler birçok • 

BUGÜN 

RAKELTORRESveMONTBLU 
nun teımil ettikleri ıesli ve şarkılı 

·· BEY AZ GÖLGELER 
tebarriden sonra kara lbrabimin 
oğlu Snleymandan tiipb~ ederler 
ve SWeymanı tazyike batlarlar. 
Süleyman nihayet itiraf eder :-

«- Kobakoz k6Yfine gİderken göstermektedir. 
babamın yoluaa çıktım, onu bal- Metro Goldvin filmidir. 
ta ile öJdilrdüm, ceıedini, aya- ·;,;;;!ii!!!!!!§!~!!!!!!lll·~~~ii!!!!iil ll ___________ _ 
ğına ip takarak dereye'siirildilm,, Bugünkü 
der. eınomaıar 

Filhakika dereye gidildiji za- Majik - Hülyalar limanı ıı 
man ihtiyarm kemikleri taf, top- Etuval - Rus atkı 
rak, çalı çırp · albnda bulunur. Alkazar -Çann son günlen 

Baba katili Silfeyman tevkif Lllluenburg - Volga don Juanı 1 
Ekler - Seher vaktinde 

ve adliyeye teslim edilmiıtir. Melek _ Kadın 

Otomobil altın.da grer~ a::~:z ~~~:-
bir adam öldü Ellıamra - Moskovalı kadın 

Milll - Son çarlar 
Kuıuçefmede tramvay 'iıtaa- Ferah - Çareviç 

yonunda yolun kal'fı tarafına HilAI - Manolesku 
geçen GOzel Bandırma vapuru A-rl - Desmonya 
tayf asından Ahmet oğlu' Refik AJemdar- Maonlesku 

T ~hy itgaJr03unJa Bu a"°"9 
ıoal 21.~ Ja 

y ahudi ~EHREMANETI , 

3 Perde m ~ 
7 Tablo 111 

1111 1 
Yazan: Jobn 
Galavorthy 

ercilme eden· 
er: Bedia, Vasfi 
Rıza 11111111 Ciftlik burga~ köyüne isldn 

e.lilea muhacirlere, tohumluk 
.ı.aıan . . zı·raat bankası ta· 

ıçıa .1 • 

Millet mekteplerinde 
Millet mekteplerinde birinci 

devre bittiği için muallimlerine 
ücret veri miye başlanılmıştır. 

· · d fır T Tiyatrolar 
ısmın e biri•ine ıo ur rikopiıia 
idaresindeki 3145 numaralı oto- Darülbedayi- Yahudi 

FERAH "lNE.lJASINDA 
Çareviç l'afıad- •<n lira ven mesı 

1 • C'a r'v ıer bulun 1· J• ~ Vuayet teşebbfiste - ster ID 
~tur. · JngJliz lirası dün Borsada 1029 
F Yangın . d kuruşta açılmış ve gene 1029da 
tiı~erde Mollaaşki mahalleıın e kapanmıştır. Bona komserliği 
t.i lae aokaiuıda Sümbill hanımın bilvasıta Samsun, İzmir gibi ti

ilde gaz ocağının parlaması caret merkez1erinin muamelltını 
~lldea Yangın çıkmıı, sirayet kontrol etmektedir. r .. edea ı6ndiirülmüıtnr. lsterlin dün lımir borsasında 

I 
'• •• .. ••••••••H•••'nc eı••••: l038 e kadar çıkmış! ıehrimiıde 
a ÇOCUK · H A F TA S 1 " i 20 000 i mütecaviz Ingiliz lirası 

L .t 111 - -J..t • 1 - • • ,.. 3an<1c9 baılıJ'tleiOI'- ır- • nsuamele gormuşL.ıt• .................... ~ ..... 

mobil çarpmııtır. Refik ağır ıu- / Fransız tiyatrosu ..... Si ~şiar 
rette. yaralanmıf, hastaneye kal
dmlmıı, fakat yanm saat sonra 
Olmüştür.' Şoför yakalanmıfbr. 

Bir ktJUJ 
Ortaköy açıklarında demirli 

bulunan Yunan bandıralı Tiryo· 
nos vapurunda tesviyeci Hasan 
dikkatsizlik neticesinde vapurun 
baş ambanna diltmOş, muhtelif 
y~lerinden yaralaDllUfbr. 

Tav yare lhtif ali 
/sıtmhril TarJuaı e , em•L eıı ~ubes noerı: 
Yann ( 27 kanunusani ) aut 

11 de Fatih tayyare abidesi 
civannda yapılacak ihtifal me-
rasimine İstanbulda bulunan 
meb 'usini kiramın iştirak buyur
malan rica olunur. 

Davetliler için kıyafet: Jaket 
silindir ppka. ' 

Muazzam filim ve en mükemmel 
Varyete 

Malul gaazilere para 
dağıtılaeak 

MalaJ gazilerin 500 bin lir .. 
yalanda dağıtılacaktır. Şimdiye 

kadar 434 efrat, 288 zabit 
kaydedilmiıtir. 
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Atina sefirimiz '' VAKiT,, ın telgraf ve telefon haberleri 
Yunan hariciye 
nazırına mükellef 
bir ziyafet verdi 

ı. Tali B. Kokain ve tabanca Bahri konferans 

Atina, 25 ( Apo ) - Y unaD 
mübadele murahhası M. F okasm 
bugünlerde Atinaya geleceği 
doğru değildir. Ankarada mUza· 
kerat ıayanı memnuniyet bir 
mecra takip ediyor. Atina ma· 
lıafili neticeden pek nekbin bu· 
lunuyor. 

Dün akşam Türkiye sefiri E
nis B. Yunan hariciye nazın ıe
refine mükellef bir ziyafet ver· 
mittir. Ziyafette ricali siyasiye 
hazır bulunmuıtur. 

Enia B. ile M. Mihalakopolos 
Ankara müzakerab hakkında 
doatane görüımiişlerdir. 

Alman vapuru battı 
Buenosayres, 24 (A.A) - Bir 

kayalık üzerine oturmuı olan 
Monto Sevantes namındaki Al· 
nıan vapuru geçen akpm bat· 
aıışhr. Y olculan Uşaiaya çıka· 

nlmış idi • Gemide kalllllf olaD 
tayfa gt1ç halle kurtanlm11lardır. 
Yalnız, tahlisiye ameliyesini idare 
etmek için mütemadiyen kaptan 
köprüsünde kalmıt olan kaptan 
Dreyer silratle denizin derinlik
lerine dalan vapuru ile batarak 
CSlmtiştür. Son haberlere na ta
ran, gemide 1120 seyyah 302 
tayfa bulunmakta idi. Bu ıey-
yahlar ve tayfa gem.iyi büyük 
bir intizam ile terketmişlerdir • 
Kaptandan batka hiç kimsenin 
telef olmadıtı söyleniyor. 

lUaskelı şakder 
Sanframisko , 25 (A.A) - iki 

maskeli pki ıehrin kibar sınıfına 
mensup olanlann oturduğu 
mahallelerin birinde bir eve gir
mişler ve ev sahibesile o akşam 
davetli bulunan maruf ıah.aiyet

lerden 11 ini tabanca ile 
tehdit ederek soymuılardır. Şaki
ler, evin içinde bulunanlann 
ağu:lanm tıkamıılar, kollannı 

bağlamıılar birkaç bin dolarlık 
mllcevber ve nakit qırarak 
kaçmıtlardır. 

Papağanlarin mazarratı 

Vatington, 24 (A.A) - Pa
pağanlar vasıtasile memlekete 
airayet etmiı olan sıtma dolayı· 
aile hıhıssıhha idareai tarafından 
wku bulan tavsiye llzerine reiıi
cUmhur M. Muver cenubi Afri. 
kadan papağaD ithalini men· 
etmittir. 

Mardin, 25 (A.A.)- Bir mnd
detten beri Ankara ve latanbul
da bulunan birinci umumi mn-
fettiş İbrahim Tali Bey bugün 
şehrimize muYasalat etmiş ve 
maiyeti ile beraber bugün Di· 
yarıbekire hareket etmiştir. 

M. Meclisinde 
Ankara, 25 ( A. A.) - Bil· 

yük millet meclisi buglln Reis 
vekili Refet Beyin riyasetinde 
toplanmış Ye ruznamede müza· 
k-:re edilecek mevat bulunmadı
ğından pazarteıi gUnU içtima 
etmek üzere celseye nihayet 
verilmittir. 

Milli tasarruf faaliyeti 
Ankara, 25 (A.A) - Milli ildı

sat ve tasaruf cemiyeti yerli 
malı isim ve adreslerini hentız 
bildirmemiş olanlann istical et· 
meleri ltızumunu tebliğ etmek
tedir. 

Derikte bir cinayet 
Mardin, 25 ( A.A ) - Derik 

kazası jandarma bölnğüne men· 
sup Sabri onbatı Mazı dağından 
dönerken meçhul eşhas tarahn· 
dan pusuya dilşllrillerek şehit 

edilmiştir. Hadise ile methaldar 
bazı eşhas tevkif edilmiştir. 

Tahkikatı iptidaiye bu ıüikastın 
ıahsi bir husumet eseri olduğu· 
nu göstermektedir. Sabri onba-
ıınm cenazesi bütOn Derik aha
lisinin iştirakile ve meruimle 
kaldınlmışbr. 

J.1azarik siyası hayattan 
çekiliyor 

Prag, 25 (A.A) - Reiaicüm
hur Mazarikin tevelllldünün 
sekseninci yıtdönllmllne tesadüf 
eden 7 martta siyasi hayattan 
çekileceği söyleniyor. 

Arnu vutlttkta kıyam 
Tiran, 25 (A.A) - Matbuat 

idaresi, bir çok Arnavut kabile
leri araaında bir kıyam vuku 
bulduğuna dair ortaya çıkarılan 
haberleri tekzip etmektedir • 

Mahkum edılen komü
nistler 

Bllkreş, 24 (A.A) - Son zi· 
manlarda Cernautzide yapılan 
nllmayişler esnasında kargaşa· 

lıklar çıkarmlf olmakla ittiham 
edilen 42komllnist Oç hafta ile ikJ 
sene arasında tehalüf eden 
hapis cezalanna mahkum olmut
lardır. 

V AKIT ın tefrlkasıı 73 
Yazan: Hüseyin Rahmi 

Bu izahtan zihni uyanan Cabir Çalyaka etmek için dolandmcı
Bey Avnüaaeliha dikkattetti. nın üzerine abldı. Fakat Av
Filhakika mektup getiren, kendi- niisıelib yakasına kırk elde 
ni Kadir Efendinin vekili namı- yapı ısa hepsinden aıynlıp kur
na takdiıa eden delikanlı işte tulmak sporunda çok idmanlı 
bu idi. idi. Kendini tutmak lstiyenJerin 

c~bir Bey odaya dönerek: baınrlerini deıercesine dirsek· 
- Kadir Efendi İf le vekili- lerile kakışbrarak ıiddetle bir 

Dl% iki bin liralık çeki almağa silkindi. Yılan gömleğinden 
g<-ldi. Bu işte zerre ka.da hulya, ıoyunur gıbi kurtulup kaçmağa 
rüya mahiyeti olmadığ1DJ gelip başladı. Fakat bu dolaşma eı
ıörünllz... ı nasında kafasına surabna birkaç 

Kadir odada~ dıtarı koıtu. tokat, yumruk yedi •• 

Ali Cenanl Bevden gelen 
bir mehtap 

Ankara 24 - Musuldan bura· 
daki dostlanndan birine mektup 
giinderen Ali Cenani Bey llmit· 
siz, hayabndan bahsetmekte, 
mektupta : " Bir elimde tabanca, 
diğer elimde kokain olduğu 
halde dolqmaktayım ,, demek
tedir. 

Ali Cenani Beyin hudu
du geçmeden evvel Adanada 
kaldığı 2 saat zarfında temas 
ettiği kimselere ikbsadi vaziye
timizden tikiyet eder tanda 
sözler sarf ettiği anlaşılmaktadır. 

Ankarada spor faaliyeti 
Ankara, 25 (A.A) - Diln 

yapılan Gençler birliği hnkmen 
galip gelmiıtir. 

Kır koıusuna Muhafız GOcO, 
İmalib harbiye iştirak etmİf 
ve muhafız gücü kazanmıfbr. 

Mesafe 3800 metre idi. Birinci 
gelen bu mesafeyi 15 dakika 
35 snniyede almıtbr. 

İzmirde 
İzmir, 25 (A. A) - Bu hafta 

y pılan lik maçlannda Altay 
inci takımı güzel İzmir ikinci 
kunını bire karşı ilç sayı ile 

mağlup tmiıtir. Birinci takımlar 
arasınd yapılan maçlarda Sa
karaya bire karşı üçle Bayraklıyı 
yenmiştir. Bunu müteakip gü-
nün en mUbim maçı olan Altay 
Altınordu müsabakası yapılmııbr. 

Albnordunun birinci denede 

yaptıjı sayıya Altay ikinci dev
rede yaphfı aayı ile mukabele 
etmiştir. Birinci devrede AJbn· 
ordunun ikinc devirede de Alta
yın hakımiyeti göze çarpıyordu. 

Oyun samimi bir hava f çinde 
devam etmiı ve seyirciler üze
rinde güzel tesirler bırakmıtbr. 

Uzüm, incir kutuları 
İzmir , 25 ( Vakıt) - Odamız 

nznm, incir kutulannın yerli 
keresteden yapılmuını temi· 
nen kereıtecilerle temas et
mektedir. 

Silahlı mahpus 
lzmir, 25 ( Vakıt ) - Rizeli 

çete reisi Nusretin üzerinde ha
pisanenin taharrisinde tabanca 
zuhQr etti. 

Bir iflas 
İzmir, 25 ( V akıt ) - lfıa. 

eden Hocazadelerin heaabatım 
tasfiye için heyetler intihap edil
di. 

Sahtekir ande davacılar arka
da divananelerden, merdiven
lerden koşmağa bqladılar.. Ne 
olduğunu anlıyamıyanlar da 
takibe iıtirak ettiler. 

Bu gürülttı dairede bir vak•a 
şeklini aldı. Ağızdan ağıza tnr
lii tefsirlere uğradL Kovalananın 
kimi deli, kimi sarhoı, kimi de 
yankesici olduğunu iddia edi-
yordu. 

A vnllaselah sokağa çıkbktan 
sonra izini kaybetmenin de yo
lunu bilirdi. Şaşırtmalar Yererek 
birkaç kaşe döndü. Kovalıyan
lan dağıttı. Fakat yalnız: bir 
ayak sesinin takibinden kurtula
mıyordu. Adımlan arkasından 
eksilmiyen bu pat patlardan ıi· 
nirlenerek dönllp gerisine bak· 
madan mütemadiyen taban ah· 
yo du. Nihayet bir ıea düydu : 

Mesaisinden ne netice 
alacak? 

Londra, 24 (A.A)- Bu sabah 
Fransızlarla lngilizler arasında 
akteclilen konferanstan sonra 
İtalyan heyeti bqYekilet daire
ıine gitmiıtir .Bahri heyetler,bali 
hazırda murrahhular arasında 
yapmakta olduldan hu.su.si mil
favereler Tasıtasile kendilerine 
ait k&nfık meaelelerin tevzibile 
mqgul bulunmakatadırlar. 

Hafta nihayetinde Parise 
aYdet etmek niyetinden vaz· 
geçmfı olan M. Tardieu, kon
ferans mesaisindeki terakkiyat
tan memnun olduğunu beyan 
etmiftir. Mumaileyh, bu akşam 
Amerika heyeti erkanından 
M. Morrivv'yu kabul etmiıtir, 
yann da M. Grandi'yl ziyaret 
edecektir. 

Parla, 25 ( A.A) - Fransız 
gazeteleri Londra konferansının 
adi muhaYerelerden çıkmış ve 
hakikatleri yakından kavramıı 
olduiu mntaleasındadır. Echo de 
Paris gazetesi Vaıingtonda 
teibit edilmit olan nisbetlerin 
tesbitinl ilham eden busulUn 
kat'i surette terkinden evvel 
Fransanın hiçbir hususta fera· 
gatte bulunmaması hususunda 
ferdi programlann kakiki ihti· 
yaçlara tatbik edilmesini talep 
etmektedir. 

Londra, 25 (A.A) - Bahri 
konferans katibi ueıumisi M. 
Hannkey bu akınm murahhas 
heyetlere bir m~bbra tevzi ede
rek kendilerine tevdi edilmiş 

olan bahri programa ait sual 
listeıine pazartesinden evvel ce
vap vermelerini rica etmiştir. 
Bu suretle, öniimtizdeki haftadan 
itibaren bahri tahdidi teslibat 
mea•lesi blltnn fWDW ve vtis'a· 
tile menuu bahsedilecektir. 

Dahiliye tayinleri 
Ankara, 25 (V akıt) - Malatya 

valiliğine sabık Ordu valisi T ev
fik, Beyoğlu kaymakamlığına 
Sivrihisar kaymakamı Ali Rıza, 
Pınarbaşı kaymakamlığına lskilip 
kaymakamı lbrahim Rllftll, Edir
ne mektupçuluğuna Vize kayma
kamı Halit Beyler tayin olunmuş, 
Behisni kaymakamı Şemıettin 
B. de Yekilet emrine alınmışbr. 

Bir nahiyetlin nakli 
lzmir# ~5 (Vakıt) - Seydiköy

lnler nahiye merkezinin Cuma 
ovasının naklinden dolayı köy 
kanununun tatbiki hakkında maz
bata ile miiracaat etmi lerdir. 

- Selah dur be ne kaçı· 
yorsun? 

Döndn bakb: 
- Vay sen misin Safder?. 
- işte görfiyorsun .• 
- Niçin b6yle sıkı sıkıya 

peşime dOıtnn? 

- Sıcafı sıcağına hissemi 
elinden almak için. Böyle bugün 
afilerle yakanJ elimden kurtara• 
mazsın •. 

AvnO..elih büyilk nefeslerle 
g6ğsllndeki yorgunluğu boıalta
rak: 

- Peki dur orada sana sıca-
~ .. h' .\ . •" ııcagma ıuenı vereyım •• 

Safdere yanaıarak derhal 
suratına iki tokat, arkasına üç 
dört yumruk indirir. 

Neye uğradığını bilmiyen 
arkadqı Jıa,kınr: 

• 
lngilizler 

Hindistanda in:zıbatı 
hakkile muhafaza 

edecek 
Yeni Delihy, 25 ( A. A) .

Hindistan valii umumisi Lort 
İrvin teırii mecliste bir nutuk 
irat ederken şu sBzleri saylemir 
tir: Hindistanın mllıtakbel tefki
lib esasiyesi hakkında mtızakr 
ratta bulunacak oları kooferar 
ıın önUmüzdeld son baharda 
Londrada inikat edeceğini IAD"' 
nediyordum. Ba konf~ 
kimlerden teretttlp edeceği hak
kında şimdiye kadar biç bir 
malftmat alınmamıfbr. Maamafih. 
müzakerata başYekilin riyuet 
edeceğini nmit ediyorum. 

Maksatlanna gayri bmml 
usullere mtiracaat etmek suretli• 
vasıl olmak istiyen bir takuD 
kimselerin tahrikAtma telmih 
eden valii umumi kanunun tatbik 
ve asayişi inzibabn muhafuua 
vazifesini hakklle ifa edecejlnl 
ve bu husu&takl mea'1liyetbal 
tamamile müdrik bulımdujmm 

beyan etmiştir. Valinin nutka 
bntnn meclis tarafmdu al1nılıa
mışbr. 

Brüksel bahri 
konsolosumuz 
Ankara, 25 ( V akıt) - 8ıUlc

selde konsolosluk İflerİllİD çok• 
luğundan, bir fahri konsolosluk 
ihdas olunmuş, ba kouoloaluj'a 
ticaret aleminde tanmmıt ve 
evelce kibrit inhısanmız mDdtır
lilğiinde bulunmq alan "l1&Jt 
muhiplerinden M&sy& Rohert efe 
Bst tayin edilmiştir. 

Yeni nahiyeler 
Ankara, 25 (V akıt) - Çoru. 

merkez kazasında yeni Çambca. 
Kızılviran, Songurlu kuumda 
Y ekbaş namlarile yeni llç nahiye 
teşkil edilmiştir. 

Adliye terfileri 
Ankara,25 ( V akıt )-lmnbal 

mnstantiklerinden Nbım B. ildac:I 
sınıf adliye mtifettifliğhae, ikinci 
sımf adliye müfettiflerinden Salila 
Hilmi B. birinci ımıf adliye .... 
fettişliğine terfi edilmiflerdir. 
ı.,panyada maderrlaler gNl1I 

Hendaye, 24 (A.A)-Maclrltte9 
bildirildiğine nazaran hllk6met 
merkezi d::rülfnnım m8derri8-
lerinin, mezkur dartllfümm tal• 
besinin mülalebab lebindeld 
istidalarına hentız cevap ftl'IDe
diğinden, müderrisler denleri 
tatil etmi e karar verm· lerdir. 

- Bu ne? Haydut ne yapı
yorsun? 

- Aldığım gihi 11cafl 11c:at-a 
hisseni veriyorum. 

- Vurma yetifir .•• ~ 
ağzıma gelecek. •• 

- Hilesiz hurdasa IUll dl
ıen pay iıte budur. Vebal lltr 
mem: Üzerimde haklan k...-
sın. 

-34 -
Nedim Bey pvldye ff ....... 

wrgununda ŞSDll elli ~ 
bet yüz liraya dlifen AwD r= 
bu sablık zevce vak'uan• ,. 
kaç elin tokat ve yumru~ 
yorgun vficudünB zor il 
bilmişti. Böylelikle mell~~ 
daha ziyade pİfiyor, • 
daha ziyade anlıyordu. Gir' 

( 
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Gaatnııu hdıımt ua. tabai -. .-. 
H. S H. ııa,ar atnt•• .Sl ANBUL. Bab.lh. Aals•a ~ • v AKl1 YURDU • 

leı 11,7,. llıAKF. IŞLERl ıo;ı YAZI 1$L[RI • telıraf . VAltlT potta Ka: f.• 

Devlet demiryolları ve liman- Tabip aranıyo.-
ları umumi idaresinden: Tahlisiye u. M. lü-

_ l~pirto ve ispjrtolu içkilerlnhl 
sarı umumi müdürlüQünden: 

284 tane demir k6pril içİll mete traven kapalı zarfla mftrıaka· 
aaya konmuştur. MOna~ua 9 tubat 930 pazar gtmtl 1Ut 15 te 
Ankarada Devıet demiryollan idaresinde yapllacaktır. 

Mtınakaaaya iftirak edeceklerin tektif mektuplarım ve muvakkat 
teminatlannı ayni rtıade sut l 4, 30 a kadar umumi m&d&rlnk 
kalemine vermeleri 11.zımdır. 

Talipler mOnakua .. rtnamelerini iki lira m~kabi•fnde Aakarada, 
malzeme daireaindea, latanbulda Haydarpqa· mağazaaından teda· 
rik ederler . 

İstanbul Posta ve Telgraf 
baş müdürlüğünden: 

Muhtelif eb'atta 1182 adet telıraf direti mtlnakaaal aleniye 
auretile mllzayecleye vazeclilmiftir. Mlnakua 5-l-930 taribınde aaat 
on bette yapılacakbr. Talipler teldifumelerile ylzde yedi buçuk 
aiabetindeki teminab bat mtıdlriyette mltetekkil komiay&na tevdi 
etmeleri ve f&l'bıameyi pmek iatiyemerin her ,nn bq mtldlriyet 
kalemine müracaat edebilecelderı illn olunur. 

İstanbul ınıntakası maadin 
müheddisliğinden: 

Eski tehir viJlyetinin Sepetçi karyesinde T P.f tepe mevkiinde 
klin meb6k lnom madenınden çak&11lar .. k maden mabai1inde 
mevcut buJunan tahminen 800 ton krom ceovberi teklıf edilecek 
fiat beher tonu dokuz liraddan qa~ı olmamak ve kantar r08umu 
mlfteriye ait olmak ve teminat akçesı olarak 540 lirabk bank 
mektubu verilmek llzere milzayecle ile 1abJacajından taliplerin 15 
pıbat 1930 tarihine mlaadif cumartesi ,nnn uat on bete kadar 
bpah zarfla lkt.aat vekaleti muc1en itleri umummüdllrltlfbe 
•lracaat eylemeleri . 

Q'iinden: 
T alıliaiye Mlcl8riyeti Umumi· 

yeai Anadohı -takua tababeti 
mtlnhaldir. Talip olanlann isti· 
daname ile Galata nh.bmmda 
Maritim hamnda Tabliaiye MG
dtıriyeti Umumiyeaine mtlracaat 
etmeleri ve 7 Klnunmui 930 
Pazartesi pi -t dokuz ba· 
çuldan OD bir bu~;a kadar 
veaaiki Jazimeyi mustaabiben 
M&dllriyeti Umumiye binuanda 
ia"pab v8cut eylemeleri ltlıumu 
illa olunur. 

P'fJOll!r.o Miidr'ırliijündm: 1930 ae
neai icra edilecek olan kefide 
. liatelerinin lllhmmeli veçJlile 
aleni pazarbk mretile mllnaka· 
uıı icra edllecep.den taba 
talip olacaldarua 25-1-930 cumar· 
teai ıa ı t on l»qte piyanko 
mücllrl&jinde .Ot.kiri, tayyare 
cemiyeti •lba1ut komiayonuna 
mllracaatlan. 

Puı ko~~kı-ıiyonu yapanlara 
Sabhk btlylk bir •tok pal, 

kataJor fiyabadu •ı, 60-80 ten· 
zilatla •1nc:a lair de kollebiyoa. 
Arm edildlji ... dircle i.teaHea 
pullar ıhclerillr. 

AJb kalem efrak Ye defatiria tab'ı •ha~ a..c4f1r• 
Yehti ·ihale 28 - 1 .. 930 Ala stnlkltlr; Teklif melitaplan aaeiklr 
,Onde uat 15 e kadar Mtıbayaat komisyonu riyuetille ...._...,. 
Şartname Komisyon ldtabetindeclir. 

/,.,an6aı · 'J6'au1 cu •crtı memurla- kanunun 278 inci IJl&cldeliae..,.. 
funtlan: Madam Tereıa ft Roza .fıkan nazan itibara a•m-. el
" Ro&eaka lstam Efendiden • . malda kamu • ....._ 28S lr 
tikraı eyledikleri mebalite nm- dl macldeliae temba -·· 
lrabU ipotek irae edilen BeyOi· ileyhte alacaldilan oleal•nlJ Wl
hmda kUçlk Pupltı Mqrutiyet cllmle ftlai[d beraberiae a'lank 
mahallainin mukaddema Cedi· 9!0 Hllem P.Jbatmm 16 .. 
diye elyevm Cedit 10kapda pazar Jlbpl ... t onü .Galatada 
atik 5 cedit 7 numaralı haae Abit Hwnmcla 2 iDci katta ·41 
borcun verilmemesinden otm numarah ym11ll••emiw fıııpall 
,on 111Wdetle ilaalei eneliyeai · vtlcut eylemeleri •• a1ml ta~ 
mlzayedeye koaank bin liradan de mOracaat etmiyealeria ba
talibi uhteainde olup ihalei kat· kordato mlluker--• buif 
iyeai icra kalmmak &sere ve bıralalac.-lari iJb " ildar olw 
yllde bet zamla on bet sb Edmoa ıtyu c.etaa .r.ac11 ..._. 
mtıddetle mlzayedeye konmut· üto ~ ,,...,.. Ablt a.. 

ıuada 41 aa.uradaAnbt ._... 
tar. Sokaktan abpp kapı ile Bey. 

içeriye pildikte mermer l»ir Maw 
mattWa ile zemini malta ile cl6- SATILIK APARTllAN 
teli l»ir koridora pçilir. Beltekte, -WWe brakel 

Koridor beriacle ylkll 1'ir karfmnc1a ..m oUb. eleldrii 
oda merdiven altma mllaadif bavaıau ve terkoz m llavi Wr 
merdiven alb k6mllrlllk cliter bap beton _.. apartma ..a. 
kılma odunluk ıemini malta •blıktır. Bebekte Dalyaa ı...a 
dlteli malbz ocakla raf ve aedir rei9e •lncut ...... ••m
tertibab derununda alaturka 

heli De bahçeye methali bulunu 
matpak vardır. Bahçe laamında 
ltir kuyu ftl'dır. Abpp mercliYea 

Adres: A. Veiu, marclwad 

~~en ıe ş~ ışa ara~n~~-~~~~~~~.~~~~~~~~·~··~~~·~~~~ ;~~-o~~ 
Poafab l49 iki oda blriDcl kata plalclakta · d••f ( b l wr Mfa kerinde kUpbim iki şımen o er iş em1ye aş ıyor oda wr alatturka heli ve mm• 

D l t d . lla l' l hik Ye sokak anetiİldeki oda-
ev e emır yo n ve ıman arz umum 1,.,.,,..,,ilPinfttmıınernur1u1un•": nm hiribcl• ..-. ....mr. 

müdürlüQünden: Hacı otla Mehmet efendinin Çab bbna Çakılcbkta bir IOfa 
Kayseri • Sivu battnun Ka)'Hri .. Ş&rlatJ• araaındaki 130 k:lomet· borcunclu dola11 Sirkecide Vezir dam tarafmdaki çab anlan 

roluk bir lmmı 1 ·tubat 1930 tarihinden yo•cu itibaren ve e,ya mOna iskeleainde 32 numaralı İaaja- ylk halinde istimal eclilmekte
lollbna açılacakbr. Bu kıaam &zerinde timdılik cumartesi paıartea. ZU1Dcla talıtJ baae alman la~ dir. Denmunda merdiYelllerdea 
~mba ,Onleri olmak lıere haftada Oç muhtelit tren ifiıyecektir. miirlerin 28- ı . 930 tarihine aft- tança ye iki odah mllfahede 

Kayıteridea : hareket 7,30 -dif aah ....A..A -t 10 -'- ile aUretiJe Laari ft Arif Efendi• 
Şark1tlaya muvasalat 13,00 _, •-.. u.u 
Şarkıtladan : hareket 14,00 kadar mezklr mahalde açak ler oturuyor. Hududu bir ta-
Kayseriye : muvaaalat 19,30 aıtbrme suretile furuht oluaaca- rafa byaa Efendi hanesi bir 

Fazla izahat için iatuyonlara mllncat edilmeai IDzumu il... imdan taliplerın ham bulunma- tarafa Y ervant Efendi baneai 
olunur. lan ilan olunur. bir tarafa mumaileyh llyaa Efendi 

Nafia veklleti yol1ar 
umum miidürlüiünden: 

30 birinci kbun 929 da ihale edilmek &zere m&nakuaya çıka
rıllDlf olan Antalya villyeti dahilindeki Manavrat ki5prla8nlln mi- · 
nakaaaaı prOlen IOzuma binaen 30 ikinci klnuo 930 perfc:mbe 
... , saat 15 e kadar temdit eclilmiftir. 

Taliplerin ihale kanunu ile prtnameler tarifab daireıinde ha -
arlıyacaldan teklif mektuplannı makbuz mukabilinde vekllet 'l'lls
tetarbtına tevdi eylemeleri ve ıeraiti g&rmek tlzere lstanbulda n•
fia bqmObendialiğine ve Ankarada yollar umum müdtirlOğlne-mi 
racnt etmeleri IAzımdar. 

Proje ve prtnameler Ankarada yollar umum müdllrliljünden 
( 1 O ) lira mukabilinde alınabilir. 

YOkıek orman mektebi rekt&rlljilnden: 

Erzak ve saire münakasası 

AJı~ clpinc:d 1ı•~n: Mtıd· anaaı tarafa rabü tarikilm ile 
dei Poliı Htlleyin efendinin ka· mahdut uzun me •aha · ylz Uflll'": 
nu olup Kumı papda Zincirli dan bina altmıt arım mlltebakiıi 
kuyuda yaln11 bakkal 10katinda bahpmr. Tamamı iki bin teldz 
bill numaralı hanede aakine ytiz lira kıymeti mubammenelidir. 
ikea hanei_ •vciyeti terk eden Hane ahfapt r · 
Naime Hamm ale.hine ikame Talip olanlann kıymeti mu· 
eylediii ~ma clavumdaa bameneainin ylıde ona niabe
dolayı mahkemeden aclir olan ve tiiade pey akçeaini ma.taıbiben 
yedi tarafeynib b0ta.,..alanna •e 613/30 tarihinde 928 10590 dos
)'&flBdaki kız çocuiumm her i8- ya aumarua bizzat veya bil•eklle 
tenilcliii zaman pederine r&teril· uat on dlrtteu oa albya kadar 
mek lzer'e ana11 nerclincle lltanbul clardlndl icra aıemar
ibkaama ve maarifi muhalle· lupna mlracaat eylemeleri ve 
menin mlddeuJeyhaya tahmiline fazla malQmat doeyeainden ita 
mOtedair bulanan 25-1-930 tarih edileCeğİ ilAn olunur. 
te 50 numaralı illlDID ikametglh latan~lda Katarcıoğ'u hanında 
ve meakeni meçhul bulunan mu· 22 numarala matazada manifa· 

FtdJh kr•·attlott: Arif &.,'41 
Ane Hamm " Niulaeddia 
Be,m aGtterek• .....,., 
bahmdaldan Akaarayda s ... 
li 1'akkalcla Katip Mu.lıWcHa 
mahalluinde toprak lokajmda 
1·3 numarala tl oda Ye 2 lafa 
•• 4 ........... kAl.2 
bahçe ve 3 kuyuyu laaYi laue 
iulei ... ,. zmamtla W1 ..._. 
yede flrallba --.ir .,_. 
birinci arttırmada laymeti _. 
h•mmia• olU 3,GOO liraJI 
buımadıimdaa 2 ci artta- icia 
20 p mlcldetle O... ..._. 
yedeaine karar verilerek 17-2-9!0 
tarihli paarteli ..... -t t6ck 
ikind artbrmua icra in......._ 
jlnd•a' taUp olanlana 1ay.eil 
muhammeaeaiaia " 10....,till., 
pey akçumı hamilen ~ 
mlracaat etmeleri Hla ola..,. 

P'rofea6r Dc>kıor. 

M. Lutfl 
Mektebimizin d6rt aybk erzak ve levazmu saireai kapalı zarf maileyha Naime Hanuna illnen tura ticareti Ue iftipl eden Ed· 

UIUlile mlaakuaya komnUflur. Taliplerin prtnamelerini 1armelc tebllti teuip lalnumı olclutandan mon b,.. Ceha efendinin icra .,... .. ..._. ........... C... .., 
illere 30he~-~L mlnakuaya ift.rak için de yevmi ihale olan illmm bir sureti- mahkeme eli· ve iflAa kanununun 276 ana ::.....--~ :;::;:,..-:;:.,Dt .. , ... .-. 
29--1·9 ~.--.A gtlnll aa t14te Defterdarlık binumda •tleue-- .......... tatik olmaclap illa madde9i muci~ a e Konkordato 
aab ziraiye mlbayaat komiayonuaa ıetmeleri. ohmar. talebi itim merciine mezkar Mes•al M46 ı Refllı Allllflll• 

---··san·köion·y·---··ıöaa·teöZliat·ıeı~ı~-
depom, toptaıaealara ayraca te•dllt. · 


