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Reisicümhuru uz asarruf cemiyetinin ilk azası oluyorlar 
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E Babalarımı.~, işten a~tmaz, d~ıten. artar, de-\ 
\ mişler. Bu soz ınedenı terakkıyat ıle çoktan ~ 
f. değişmiştir. Şimdi artık her memlekette ta- i 
~ sarruf henı jşten, hem de dişt~n arttırmak ~ 
\ suretile yapılmaktadır. ~ 
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Y ılbAşı gecesi Istanbul 
Halk eğlence yerlerine dolmuş

tu. Kapılar kapandı 
ve neticede avuç avuç paramız heder oldu 

Evelki gece yılbaşı gecesidi. l 
Bu münasebetle İstanbulun Be
yoğlu tarafı halk ile otomobil
lerle hıncahıç bir haldeydi. 

Kazancı yerinde olan ve ol
mıyanlar bir çok insanlar o 
gece barlarda, eğ ence yerle
rinde bir hayli para sarfettiler. 

Yeni seneye neşe içinde gir
mek doğru idi. Fakat bunu 
daha fazla tasarruf esa~i:m.na 
riayet ederek yapmak daha doğ
ru olurdu. 

Bir muharririmiz o geceye ait 
lntiba!an şu satırlarla anlatıyor: 

- Efendim masa tuttunuz mu? 
- Ha, evet tutmuştuk. 
- İsminiz? 
- Filanca. 
Garson elindeki listaye bakar 

böyle bir isme tesadüf edemez. 
- Tutmamışsınız beyim, yer 

Yok. 
Müşteri kızgın bir vaziyet ta

kınır, harekatı ile yolu kapat
mak istiyen garsonu göğüslerken 

bir elilc küçük çocuğunu çeke
rek: 

- Ben tutmuştum nasıl olur, 
unutmuşsunuzdur , diye içeri da
lar. Çocuk ağlamıya hazırlanan 
bir sesle: 

- Baba, annem dışarda kaldı 

* T okatlıyan önünde bir taksi 
durur. Kırık dökük, 'boyası ıilik 
bir gece taksisi. Fada kısa pan-

tolonundan, inerken siyah çorabının 
beyaz markası görünen smokinli 
bir zat, kapıdan içeri halkın 

mütehasıir nazarlan altında 

azametle girer. Fakat methalde 
kısa bir mükilcmeden son
ra ayni halkın müstehzi bakış-
lanna maruz kös kös, bekliycn 
taksiye girer ve etrafa işittirmek 
için yüksek sesle: 

- Rezalet, masamı başkasına 
vermişler. Şoför, Maksime çek. 

( Alt tıırafı 2 incı aayıfamızdadır. ] 

Mağaza sahibi ( satıcıya ) 0 1 uvııklar gibi bir halin var. Onu ~ ~m, . senin daima 
gecelık ~atılan daiceae ,aıı~acaks7n j'n ~ımdıden sonra 

Gazi Hz. 
-· Bugün cemiyete 

kaydedilecekler 
Ankara, 1 ( Vakıt ) - Milli 

Tasarruf ve lkbaat cemiyeti ya-

rın burada resmen aza kaydine 
başlıyacaktır. Gazi Hz. ilk aza 
olarak kaydedileceklerdir. 

Hariciye konağın
daki baloda · 

Ankara, 1 (Vakıt) - Y ılbaıı 
mOnasebetilc don gece Hariciye 

konağında kar diplomatik ıere

fine bir suvare verildi. Gazi Hz. 
suvareye huzurları ile ıereflen -
dirdiler. 

Güzel 

gözler 

p 

IAKIS , 
LARI •• 

-M'/lMJba

Juının birin• 

Bu güzel 

Rnkarada yılbaşı res imleri 
Ankara, 1 (V akıt) - Y ılbaıı 

· Lıui Doren burada eğlence ve ne.t'e içinde saklayınız! 
tes'it olunmuştur. - yazısını j clncQ .ayifaJa ~ -

Bütün dünya 1930 senesine girerken 
M. Müsolini ma- M. Venizelos Deyli Ekspres 

kalesinde ne neşrettiği be- gazetesindeki 
demiş yan.name.de makale 

İtalyan nüfusu günden dıyor kı 
güne azalıyor mu? "Yeni senenin gelense-

Son posta ile neden daha mes'ut 
H gelen ~ondra bir yı} olacağına kaniim 

gazetelen Ro- Atina, 1 (A--~~~~~ 
t manın Popolo po)-- Venizelos 

Di. ~oma gaz~- yılbqı mUna
tesımn chemmı- sebetile millete 
yetle telakki et- hitaben neırct
tiği bir maka- tiği bir beyan-

lcsikni d" neLoşret- namede bu sene-
me te ır. n- . d . nın geçen ıene cm 

,_ . . a a mes u o a 

Amerika bir fanile, 
Hindistan bir cezvedir. 
Bir ihtilal ve bir harp! 
Makdonaldtrı beyanname51 . 

Deyli Elu- 11111------. 
pres gazetesi 
Lort Kastel -
Jorosun 1929 
sencıi hakkın

' da bir maka
lesini nqrct
mektedir. Bu 
makalede dibı-ıt:;:;:~o:tE~E:'.mı~:l\ı dra gazetelen- d h , t 1 l 

nin rıvayetine v k • b l yanın en mll-
b k cagına anı u .. l l~~!~~.J M. Maaolınl g6re uma a· mili htm meıclcleri 

le Sinyor Miisolini tarafından unduğunu e-u'iisıııilııaİll---~,: hakkında ıu 
yazılmıştır. tin saya ve 

Makalenin serlavhası ıudur: f,.aliyctine devam M. V uıizelos mDtalcalar yil-
«İtalyan milleti mahvoluyor mu?.,, etmesi l~m geı~iğini, sulh. ve riltnlllyor : 
Makalede 1929 senesinde İtalya- müsalemetınw takrır ve ta~y~- İngiltcrede amele fukası it 
d d 

w l k azaldıgıw ve sine çalışacagını beyan eylemııtir. bqmdadır. Fakat bir ı. yapa-
a ogum arın ço • • • • • • • • ........... • • • • ., 

ölümlerin çoğaldığı izah edile• •• •• · •. mamııtır. 
rek İtalyan ıııilletine ihtaratta : ~ Amcrikada bir inhidam vuku 
bulunulmaktadır. : (ç sayıfalanmızda buldu. Amerika maliyesi bilyQk 

Meselit İtalyanın başlıca ıe· bir fanilc gibidir. Amerika bor--
birlerinde şu vaziyet göze çar- Şebır haberleri sası olan Vol latıit bu fanilenin 

Mr. M'*1onalJ 

pıyor: 
242,000 püfusu olan Tiryeste 3-4 n 5 incide yıkandığı yerdir. Fanile burada 

de geçen sene 246 çocuk doğ- Hikaye: Yıl bqı gecesi. yıkana yıkana asıl hacminin ilçte 
muş, 245 ölüm hadisesi vuk~ ikiıi derecesinde darlqmııtır. 
bulmuştur. Demek ki Tiryestedc İ Z 1~ : İngiltere 1928 c nisbctle daha 
nüfus, ancak bir kiti artmıştır· • : 
Fiyumede ölüm, doğumdan beş : Tefrikalar: : fakir dü~tUğü halde Fransa gOD" 
fazladır. Vecellide doğanlar : Utanmaz adam : den güne zenginletmektedir . 
43, ölenler 48,; Comoda doğan- : : Fransade itıizlik yoktur. 

d 2 incide • İ lar 60 ölenler 78, Bolonya a : • talyada Müsolinin yaşı bir 
kanunu'sanide doğanlar bir, İ Milyarder erin hayatı : sene daha ilerledi. Ômrilnfhı 
ölenler 10 dur. • 6 ıncıda : hitamından evel bir harp vuku 

Netice itibarile 1929 senesinin ; : 
11 ayında ölenler, geçen seneye : Meçhul asker : bulacakbr. 
nisbetle 29,460 fazladır. Bu : Z in Jde : Hindiıtan, dnnyanm kayna-
vaziyet devaın ettiği takdirde ' Zampara kıral : masım beklediği bir cezvedir. 
on sene zarfında Italyada do- : : İspanyada, er geç bir ihtilAI 
ğanların ölenlerenisbcti Fransadan: 6 mcıda : vuku bulacakbr. 
çok geri olacaktır. ~ : Rusyada vaziyet fÜphelidfr. 

Makalenin nihayetinde, bekir- • ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • • •• • 
lara vergi tarholunduğu, çok kolaylıklar gösterildiği halde Bolıcvikliğin orada muvaffak 
çocuk yetiştiren ailelere mali nesli arthrmak işi, iyi bir netice olması muhtemeldir. 
mükafatlar verildiği ve bir,ok Tumcmiştir, dcnilm,ektedır. 1929 un en mühim meaelc- 1 

~ 



ARiC HABERLER Yılbaşı gecesi [ ~on ~~'.:raflaı 1 
Fransada tevkıf edilen tal

yanlar 
Paris, 31 ( A .A.) - ltalyan 

tebaa ından Uç ki i tevkif edil .. 
miştlr. 

Bunların evlerinde yapılan ta-
harriyatta bir miktar şerit ile 
bir bikfort kordonu bulunmuş
tur. Mevkufların Cenevrede ikin-
ci kanunun 15 inde memleket
ler;ni Akvam C miyetinde tenı~ 
sil edecek murahhas heyet aza• 
ama kartı bir suıka t yapmak 
niyetini be lediklcri zannolunu
yor. 

Pariı, 1 (A.A) - Le Jurnal 
gazetesi yazıyor: 

Tevk f edilmiş olan Uç ltalyan 
inlr:Ar vadi ine sapmamışlar ve 
fakat fesat tettlbatıhın Fran
sa aleyhıne müteveccih olmadı
ğım bey n etmişlerdir. Mevkuf
lann lkamctgabmda tnUhim vc
ıikalar bulunmuştur. Şllreli olun 
bü vesikalar açıldığı zaman he
yecan tevlit edecek bir takım 
nıal\ımat elde edılmesi muhte
meldir. 

Polıs, ortaya çıkarı'an mcvad· 
dı infil klyenin on r.amanlnrda 
Frans nın cenup sahillemıdc icra 
edilmiş olen uikast e alalıası olup 
olmadığım da tınlr.mıya çalış -
mt\kt dır. Fr nsa il~ Ruıy ara .. 
sında mütemadiyen se~ ahat et
melde olan esrareng z bir me-
mur tarafından faşist alaylarına 
mühim m'ktarda para veriJmiş 
olduğu da malümdur. Polis bu 
şahsı da isticvap etmıştir. 
C ---~-
lermden biri herkesin tarih ile 
alakadar oluşudur. Dünya, hiç 
te s h erver değildir. 

19~9 da daha başka şeyler 
de vuku buldu. Bunların biri 
papaslardan biris:nin kadınların 
s' ah ço.r p g1yme erini tavsiye 
etmesidir.,, 

Makdonaldın be
yannamesi 

Londra, 3.1 {A.A) - M. Mak
donalt, yılbaşı mUnasebetile 
millete hitaben neşrettiği bir 
beyannamede, yann başlıyacak 
olan yeni senenin devamb bir 
iyilik ve yenilik devresi olacağı 
ümidinde bulunduğunu kaydet• 
miştir. Sanayi sahasında uira-
rulan mUşlc:illatn da temas eden 
başvekil milletin kendisine inti· 
ltal eden mirası elden çıkarma· 
mak maksadile vatan yuvasını 
tanziın için m" şterek mesai da· 
iresinde ittihat arzusunda bulun
duğunu ilAve eylemiştir. 

69çocuk yandı 
• 
1 koçyada bir sinema 
yangını neticesinde .. 

Londra1 31, ( A. A ) - lakoçyada Paiıley ıehriıideki sinemalar
dan birinde çocuklara mahsus bir filmin iraesi e1naaında feci ve 
korl,unç bir yangın ı:iıhur etmiştir. Ekserisi çocuklardan ibaret 
olmak Ur.ere 69 kişlnliı öldUğil lahmin olunuyor. Yangın, operat&rtın 
kabinesinden çıkını~ ve biraz sonra alevler sinema binasının her 
tarafını aarmıya batlamııbr. Bunun üzerine sinemada bulunanlar 
büyUk bir korku ve telaş içinde kapılara doğru koşmUJlardır. 
ŞımtHye kadat 69 ceset buh.ınmuştur. Bir baba Uç oğlunu kay• 
betm\9tir • Yilı:den fazla çocuğun hastaneye kaldınlmasma Ubuın 
glSrUlmUştllr. Bunlardan otuzu raralıdır. Yalmz bir genç 18 çocuğu 
kurtarmıya muvaffak ölıttuştur. 

Gandi imzasUe verilen takrir 
Lllıor, 31 (A. A) - Hiotlllert ittihadı kongresi mili hareketin 

ımlhnn tonzimi hususunda Hint umumt valisi tarafıbdan ıaıfedilen 
mesaı hakk oda takdirab havi olarak Gandi imzasile tevdi edilen 
karar suretifil kahir bir ekseriyetle kabul etmiştir. Bu kuar aure
tin.de ye~il masa etrafında. toplanmanın hiç bir faydası oJmıyacağı 
beyan edilmekte ve kongrenin ittihaz etmesi lAztm gelen meslek 
ve akidenin tam bir istiklal mefkuresinden ibaret ohnaaı icap ettiği 
kaydolunmaktü.dır. Gene bu takrirde merkez ve taşradaki teşit 
Iflecllılere Utmamile boykot yapdması istenmekte ve kongre komi· 
tesltie, ne zaman lüzum görecek olursa halkı mHlki idareye karıı 

itaatıtzlığe teşvik ve vergi vermekten imtinaa davet için münasip 
götdUğU programı tebliğ için mezuniyet verilmektedir. 

Kongre, her türlü faaliyetin tehiri ve rakip bir Hint hüld\meti 
te~kili halt' 1 1ndadi takrirleri reddetmiştir. 

spanya kabinesi istifa etti 
Hendaye, 1 ( A. A ) - Madritten bildirildiğine iÖre , kırahn 

riyasetinde toplanan nazırlar meclisinde başvekil M. Primo da Rivera, 
kabinenin müşterek istifasını kırala takdim etmiştır. Kıral üç güne 
kadar cevap vereceğini M. Primo da Riveraya beyan etmiştir. 

Madrit t 1 ( A . A ) - Başvekilin riyasetinde toplanan nazırlar 
meclisinde maliye naıırı istifasını vermiıtir. M. Prirno dö Rivera iıti~ 
fayı kabul etmiştir. 

: . ·~4 .... ' ~' .' . ' ·. . 

Sigorta edileceksiniz 
a ları zı bize bildiriniz 

V AKT ın yeni şekilde intişara hatladığı tarihten itibaren 
bir ay zarfında gazetemize bit senelik abone yazılan karilerimi
zin yüzde ellJsini beşer yfü: liralık hayat sirortasına kaydettire
rek bunların birer senelik perimlerini ödemeyi kabul ettiğimb:J 
ilin etmiştik. Altıncı noter Galip Bingöl B. huzurunda çekilen 
kur'a şu zevatın isim.erine isabet etmiştir: 

1 - Bostancı Çatalçeşmede aahilhanesinde Nuri Bey 
2 - Şavşette tüccardan Nedim Bey 
3 - Mudumuda Armutçuzade Fuat Bey 
4 - Bafrada Hacıbaşızade Naci Bey 
5 - Maraş : Y. 1 T. 1 yftzbaşı Naıır Bey 
6 - Kasımpaşada Zincirlikuyuda Dr. İrfan Bey 
7 - Osİnanelide Demirköprülü milhendis Muatafa Altay B. 
8 - Manisa fırka 16 JevaZJm mUdOr muaYini binbaşı TevfikB. 
9 - Muş jandarma kumandanı Haşim Bey . 
V AKIT , isimleri yukarıda yazıh karilerini sigortaya kaydet

tirecektir. Bu muamelenin ifası için bu kar lerimiıin yaşlarını bil
dirmelerini rica ediyoruz. 

Uııt l1tah blrtııcl ıayttumzdadır 1 

Zorla barlara aitJp sandalye 
zaptedenler, demir kapılan sök~ 
miye kalkanlar • koridorlarda 
ganonlardan gizli ceplerindeki 
yoı dirheınlikleri çek etılır, &ntiıi
deki bir kadeh viskiyi 3 saatten 
beri bitirmiyenler, buruıuk çı· 
iırtgan renkll tuvaletlerin arka 
eteklerini kaldıtıp ıandalyeye 
oturanlar. tango haYuı ile çar
leston yapanlar, iğreti smokinler, 
liste yiyenler, balon peolnde genç 
im çığhklariıe koşuşao ihtiyarlar, 
istiklal caddesini 21 nci defa 
katedenler, T epebqımn karanlık 
yan •okakJannda peşkeı çeken 
ye çekilenler, polis ve inzibat 
devriyelerinden Hkınanlar, ku
afförden yeni çıkmıı saçlar, 
podraaı üatilnde yüzler, caz, caz 
kadeh şıkartıları, patlıyan tiıeler, 
kaynana urıltıları ve " OJ'ıJn-
caklar, mak1tralar, tireler.,, 

• lıte sene başı gecesi. ,,. 
Yeni ıene, her sene böyle girer 

b6yle girecektir. 
Senede bir defa, yeni sene 

inaana ihtiyarladığını hatırlatır. 
Bu acı ihtara ıabiri bir eğlence 
ile mukabele etmek biridk te
ıeUimizdir. 

Fakat biz, sene batında top
lanb yerlerine aadcce baf kaları
nın eğlendiğini seyre gidiyoruz. 
Herkes ayni düşünce iJe geldiği 
için pek tablt ıoğuk bir bava 
hasıl oluyor. Bunu gidermek için 
içiyor, içirtiyoruz ve. damaklan
mııda bır kuruluk, gö:ıler etra .. 
fmda yanıklık, başta sersemlik 
eve d~neriz. 

Ertesi gün: 
- Hayır, dün gece, nerede 

idin? 
İki hıçkırık arasında: 
- Sonra, öyle eğJendik ki, 

illh ... 
'f 

İktisat seneıine eV't'elki akşam 
htıtçemizi yıkarak girdik. Hariç
te yemek için masa tutanlar u
garl S lira yemek parası verdi
ler. İçkilerin en ucuzu 250 
kuruştu. Bir şişe ıampanyawn 
maaı alan memurların en kttçil
ğUnnn maafı kadar olduğunu 
a6yleoıek evveJki akıamki pat-
hyan tişelerin ikbaadiyabmı:r:a ne 
kadar zarar olduğu hakkında 
kAfl bir fikir Yerebilir. .. 

Ne yazıkl fa. 

Nec .·n 
kabri e 
1Jün,çoA~ 

6ic ilttilaf ıµıpıtdt 
Ankara, 1 (Vakıt) - Oliimll·, 

nOn yıl dönümü mOnasebetile. 
buglbı ( dOn ) saat 15 buçukta 
morhum Necati Beyin mezannda 
ihtifal yapılmıştır. Bliyük bir te- . 
eS&ürle meşbu, ıamimi duygulu 
ziyaretçiler arası a birçok meb'
uslar • bütün maB.rif erk nı, mu
allimler, mektepliler ve halk gö
rülüyordu. İbrahim Alaeddin B. 
(Sivas) bir nutuk irat etti. Söz -
leri arasında bilhassa tunlar 
vardı. 0 Çok samimt, çok değer
li bir insan, heyecanlı ve canlı 

bir inkılap ve deTlet adamı olan 
sevgili Necatiyi bu topraklara 
tevdi edeli tamam bir sene ol -
du; fakat habrası o kadar eanla 
o l< adar tazedir ki aayılmıya, 
söylenmeğe hiç ihtiyacı yoktur • 
Bunlar ha1fi yaşamaktadırlnr. 

Bilyük bir fark şain, aşkla. 
heyecanla yaşıynnlar hiçbir za .. 
man ölmezler, diyor. Necati B. 
merhumun hayatını düşünllrsek 
o, bu söze Bilhassa layıktır. Bn .. 
tün muvaffakiyetlerini buna med
yundur. Necati merhumun hiız .. 
metlerini memleket tarihi elbette 
kaydedecektir. Maarif mell.9up -
lan ve maaıif cemiyati namına 
merhum arkdaşımu:m çok aziz 
ruhunu hürmet ve hasretle se -
lamlanm.,, 

Nutku müteakip merhumun 
mezan ziyaret olunmuştur. Ma-
e rif vekili ve mesai arkadaşları' 
namına kabre büyük bir çelenk 
konulmuştur . Maarif cemiyeti 
Ankara san'atlar mektebi, bazı 
mektepliler ve merhumun dost· 
ları tarahndan çelenkler konul -
muıtur. 

Polis müdürü Viyana-
• ya gidiyor 

Ankara 1 ( Vakıt ) - Polis 
mtıdürümüz Şerif B. ayın yirmi
sinde Viyanaya hareket ederek, 

: 
2 orada toplanacak olan beynelmi· l:;; : ; ..,: =•a ;; O)U#O=GIC"!! 

BlR NASlHAT 
Bedelini 12 AYDA ödemek 

tartile bir elektrikli banyo aleti 
almak fırsabnı kaçırmayımz. 

SATtE 
Metro Han Beyoğlu ılekttik 

evi lılanbul. 
. --- . . -·-·- -----

lcl polis kongresinde hazır bu
lunacakbr. 

J .. egölde tasarı uf cemiyeti 

lnegöl, t ( V AKIT ) - Milli 
T uarnıf cemiyetinin burada bir 
ıubesi açderak faaliyete baıladı • 

- Buyrunuz.... öyle acı ve batlı albemalatı ki avdetle bana keten bezinden 
- Nedim Bey nezdinizdo ki her okuyuıumda eltrası rözle- yaptlmııa benziyen irice bir 

enakını istiyor... rimin öniiııdı unl•nır ... Bun- •arf uzatarak: 
Hanım bu talep karşısında bir lan patçahyarak m.1.bvetmeğe ........ Mektupların hepsi bunun 

az ıaşalAyarak tekrar etti: bir tirin tll~rlna Yarmadı. içindedir. 

KIT n tefrikası: 49 
- Nezdimdeki evrak?.. - Nedim ·1tte bu zafmı11 bil· İçindekileri bıla tetkik zarfı 
- Evet... diği Ye mektupların nezdlnitdekl cebime indlrere~ sevinçten tit-

Yazan: Hüseyin Rahmi - Bende onun yalmz bir kaç mevtudlyetlhdtn dojacak tehli- riyen sealmle: 
mektubu var. kelerden ltorlttu.tu lçln bu talebde - Nedim Bey namına teşek-

Ôyledir... kat ben o esnada ne kendi 1 t k l b 1 k"'.. d · 
S. d ğı b b · hisabıma ve ne de Hanımın bi- - ş e 0 me tup ar... u uaııyor • an e enm •• 

- ıze yazmn 1 nın 8~ e 1 
- Nedim bana bunların im- - !>eki 61l•yse merak etme- Dedim. Hemen yerimdeb fır-

lıte budur ıabına hadisenin moralile uğra-•. batini tenbibetmişti. tin keplilll dllh\fedenm.,. llldJm, I 
- Onun bu mazeretini dil- şacak bir vaziyette bulunmı- - Etmediniz mi 1 - liayır.. o bu kuruntu ile O aiır bir ~dA ile sordu: 

şünemBedb.im.. tl h d" . yorBdı'nuame.naleyh onun bu şı'rretıı·- - Ne yalan ıöyliyeyim hayır. çok iiUitarlbtlr. Mektuplan iten- - Gidiyor musunuz? 
- a usus gaze er a ıseyı 

fi il J ~ • • h k h · Bu mektupların ı'mhasını talep di eline almadıkça bu mntbf• ...... Durmak mahzurlu ... hergün ti iyor ar.. gını oş görere mu averemıze "Y 

_ Kahrolsunlar herkesin fe- devamla: etmekteki Nedimin maksadı ma- merak azabından kuıiulamıyaca- - Evet fakat Nedim beni bu 
lak.et yarasından sızan kana, iri- - Hanımefendi benim bura- lfim .. Fakat Şevkıyenin bu ten· ğını ıdyledl.. ihtiyırua hasta bakıcılıtından 
ne ekmek banıyorlar... da bir dakika fazla kalmamdan bihe mugayiretindeki ıebep ne• - Peki Te"ylm. Kendi ellle ne vakit kurtaracak •.• 

Bu yersiz tazallumu doğrusu büyiik tehlikeler doğabilir .. va- dir? İtte bu ıebebi •ıelemek yırbtta da ytlreii rahat etabı. - Yakında. 
bUyük bir hayret tehammUliyle ıifemi hemen bitirip gitmeliyim.. İfin dedim ki : Şeftıye Hauım meyuı bir ytı- - Müddet tayin edemex mi· 
dinledim. İhtiyar kocasının ka- - Tahammül olunmaz. me- - Tenbihi hilAfma hareketi- rfi.yllıle odadan çıkn.. siniz. 
sasını genç aşıkına soydurduk- raklar içinde bunaldığım için sizi nizi hissettiği için Nedim beni Ben de o ana kadar sıkıntı- - Yann belki öbür gün ... 
tan sonra vakanın aübutuna kabul i.%tırab1nda kaldım. Yoksa gönderdi. dan bozulan clterlerimi bol ha· Sahteliği nisbetinde derin bir 
uğraşanlara karşı makhuriyet tehlikenin dehşetini ben de bil.. Şevkıye Hanım mağmum bir vayla doldunıp boıaltarak iri iri hllrmet reveransile hanımın yu· 

~~~ol!ı.lııl.l~em~n~i~si:......::h~i ı:......::b~ir:.._::h~a~v~s=ru~a~a.....=..sı~-.....l....~m~i'.J..:.:.or::_:d~e~-~il=im=·~ .. ~~·~~~~~1-d_a~lgı::.......n_lı~kl-a~::_. __ ~..__--~~~-1~b=ir~k_a_ç_n_e~f~e~s_a_l~dı~m~·.._..~~~~.t.-m_u_ı_a_k~e-l_in_ı~s-ık_a_ra: umerc;!~en
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3. - V AKIT. 2 Klnansant 1930 -

T asaırıruf bahsinde kürkü de unutınıy alım l 
Kürk için bir senede harice 700,000 Bahtiyar v·yana ! 

lira veriyoruz Yiyecek mi, içecek mısinız, garson aramıya hacet yok .. 

•• • •• 
Bir kürk ınanto teınini için borca ~lren 

buhran ~eçlren aileler var ı 
Milli lktıaat ye taaıraf m&· kilo (18689 lira). 

Size herşeyi makine verir 
Köşebaşlarında sigarayı adetle bile olsa sa

tan makinedir, otobüslerde biletcilik 
eden de makine l 

cadeleainde kah•• '" çayın ıh· Beyaz tilki, boyalı tilki 2553 
lamura tahvilin• •• yabllt mtlm- kilo (90896 lira) saire kOrkler 
klbı oldup kadar u i~eain.e 1319 kilo (92865 lira) mecmuu: 
çal11dır, ipeklilerla yerli ıpeJdi.. 605,873 lira. 
lerle, llnnta .- atriyaba yerli Kdrk yerine kuma~/ 

Hmall muhabirimizin yazdıtma g&re Viyana tamamen makine
letmif bir ıehir halial almlf ve Viyanalılar ytızlerce i.naanın glSrdll-
11 ftl.-l makinelere yaptarmıya b .. lamıılardır. Mektup bu bahtiyar 
felalrcl•• fU ıuetle babndiyor: 

!Avanta ye lor ~ç~~erile mü· Yukarda da ifaret ettiğimi%gi-
badele•İDe pyret edilırken kork bi mi it taıarruf mücadelesinde 
manto iptUA1111dan da peklll ilga edeceğimiz lüks efYa meya
nz pçebUirlı kanaatindeyiz. nma kOı kn de pekili ithal ede-

Burada laanrl ıokaia peraeaiz orada h•pm bir birinden g8zel 

Toarruf cemiyeti bir sene blllriz. Kftrk yerine zarıf manto
zarfmda Yerilecek balolarda lar yapacak güzel kumaılanmız 
ayni elbiıenin giyilmeıini hanım- •ardır. Belki bir kilrkn kalın 
lanmızdan rica ederken bu nok- kumaılarla ıııtınak noktasından 
ta hakkında da İfarette buluna- mukayese ed~cekler .. b'!lunabilir. 

6 •t . Bu noktayı bız de dutundnk ve 

11111 lokantalar 
bulunmauı. Bu
larda 11a1k ve 
ıoğuk her ttrltl 
yemek Ye laer 
tttrltl içki bula· 
aur. Fakat bta· 
huıauyaD 1eıl
ne ıeyleri pr
aondurl Ne ye
mek latiyonu -
aus, l~ecetlalı 
nedir ? Maldne 

cağını mı edıyoruz. buna cevap vermesi için Dr. Ali 
Kllı'k iptillaıma milli .enetl~ paşadan rica ettik. Bakınız muh-

mizdeD bir senede çektiği paranın terem doktor ne diyor: 
miktarını nekadar tahmin eder- . - Cok mftbim bir noktaya 
llİD.İZ? Tam 700000 lira! Ve bu ışaret eaiyorsunuı. Mcm1eketimiz 
para ıadece ıftmrllk idareıinin ~ibirya değildir. ~ir kilrkOn ye
kaydettiii bir rakamdan ibaret- rıne pek•ll yerlı kumaılanmız 
tir. ftin maddi ve manevi zarar
lan bu kadarla aatA kalmıyor. 
Zengin ailelerden bahsetmiyoruz. 
fakat nice orta halli aileler ve 
memurlar ıımfı Tardır ki ev 
halkmdan bıriıınln kürk mantoya 
matuf anu ve ısrınnı yerine ge· 
tirmek için nelere katlandıklarını 
ufak bir merak bize aıağı yu
kan anlatmıya kifi gelir. 

ikame edilebilir. Kllrktla tıhhl 
noktadan kaha lmmqlardu farla 
yok gibidir. Eaaıen bu noktaya 
haıumlarımmn ekaerlıl itiraz ede-

kartımzda lauar 
ye emrinize a -
madedfr. lçki ve 
yemeklerin ilim· 
lert yudı Hate
llİll yaDIDcla bi
rer delik Yardır. 
Y uıla olu ftat
lanaa bakar •• 
o miktar parayı 
bu deliktea atar-Dınlediğimiı hiklyeler içinde 

bir kürk manto mukabllhade 
ıablan veya rehine konulu ev
lere. kan1aa c6sdulara. aylarca 
&lenmek bilmiyea maq mu 
kabilı fahit faizli ıstikrazlara bol 
bol tesadüf ediliyor. 250 liradan 
bqlıyarak 2000 liraya kadar 
çıkan bir kürk mantoyu, memeli 
ayda 120 lira kaıanu bir me-

lllar Ntb tirli ...... teınta 
edebb ki~ Şu halde bu llladcte 

Jldadu mlllt HJ"Yetimlzdeıa mı.,._ 
l.ett1t1mı. paranm yalmz ("100) 
l>la Ura oldufunu kim idctı. 
edeblltr? 

istatistiklere nazaran geçen 
eene zarfında memlekete ithal 
olunan klırlderfn neY'I, ki101U 

re bunlara Terditfmiz para mik
tan tudur: 

Astrapn, kum poatu 392 kilo 
(~2272 lira). 

Keçi, oğlak poetu 222 kilo 
(2970 lira). 

·avıan, kurt knrlderi 14869 
k (362181 lira). 
.. Sansar, Nmur, kalam tWd 829 

Kar~ça dalt~dnlormJan ~lrtat 

mezler zannediyorum. · 
Biz nice aileler blliril ki ııda

amdaa keamiı, hayata detfl, bir 
kllrk mantoya kıymet yermiftir. 
Hem efendim cidden prip. E1-
kiden kürklere ihtiyarlar ratbet 
ederlerdf. KDrk ihtiyar iti idi. 
Şimdi bunu gençler ıll tellkld 
ediyorlar. 

Milyonlarca liramız bu ft l»a-
1\un tihl .. Sla" tellkldlermct. 
AYrapaya akıyor. Çok yank. 

Çok temenni ederim ki llbum
ıuz ıüslerden artık YU ıeçelim. 

~-----· .. ·~·~·~·--------

111111, o d a alı e Vt~o ,JırtnJcn 6lr manaarcı 
iateditinili derhal takdim eder. burada ıigara bile ıabyorlar • 

İçkiye ıelilace bunun için bir Hem kutu, hem de adetle .. 
--•-• __ .ı __ 1 d Makinelerin ı&rd&ğti itler bu 

~ok llhWwuar Yanur. ç)erin a kadarla da kalmaz. Viyananın 
ae aktltı Ye ftatlan Ozerinde içinde ifliyen uyım otobftılerln 
yazılıdır. Buraya ela parayı attı- bdet~ilerl de makinedir. Telgraf
... mı batdafum dolar. laallelen, poetaaeı-. gidiD, yuı 

O•• ,, • • J Bu bartlaklarda herk..m için iatedipiz kltıdı ıize ıeae 

Puşmevınız . içebilecejl laabnll&M ıelir d.,U makine verir, Sokakta her adım 
J mi? Merak ve enclife etme,ta 1 b8flllda telefonlar bulUl'IUDUZ ki, 

V k ı 
ba barclaklan yalayan teliut da maldnelidlr, içine 20 para attmm 

ereffi e Sİ ffiİyor, artıyor yambqmısda bamdar. Ne rahat mı abnuı ellaiz• kon111ma aleti-
değU illi, De ıanon D• bahfit ni 1.. Bahtiyar Viyana, bahtiyar 

Emanet veni baıtane inıatnn1 tesri edecek meebarl,.ti var.. 8D m1kfnel• imaalar ... 
Veremle Mtıcadele cemiyeti f.allyettne deTam etmekte, açtaiı ,..,_ __ ._. A Üz & l g ÖZ 18 r 

dispanaerlere mtlracaat eden hMtalarm teclaNiae ~clar. 1111 ~ 

!::.i:.91~ ~ CAZiP IAKISl.ARI •• 
damını 11da tet· _ J'li&ltlMltanın blrtnct' devresi -
idi ettiifndea 
llutalara mun- Birind aayıfadaki artist resimlerini 
tazaman yumar- saklayınız! 
ta, ant .. et ... Sisi ····lan bajhJu o ılık hakıtlardır. 
rilmektec:Ur. Bana dOflhaerek ıuetemiz yeni bır müsabaka açıyor. 

Fakat maale- Ba m&ubaka iki lmımdır. Bir mtıddet bu sfttunda gtlzel ı&ılll 
ıef variclatm a»- artiatlerin tam reaimlerini g6receksiniz. 
lıpdan lbua Ba .. ydan •klanams hem flizel bir kollebiyon kazanmıı, 
olan muavd•tba bem de mllabakamn ikinci devreai için hazırJanmlf olununuz. 
ancak onda biri bdad denede burada bu dilberlerin yalnız gözlerini göre -
yapılmaktadu • celm'•a.. O ..... lbe aoracalu: 
Bu kadar illlınl - Bu bakatlan tamyabilir miainiz ? 
bir pye ipa Sis, o ı&zleri tanıya bilmek için bu ıütunda çlkan dilber 
çalıpn cemi1.. r..Sml~ ıaaldamaja bıflamabımız 1 
tla bQtQn Yari· Alacak bu sayededir ki mllaabakauın ikinci devresinde mu-
dab 2-3 bba lira yaffak oJabUirıiniz. Kur'aya dahil olup mükafat kazanabilmek 
içindedir. için bllttlD o rtızel gözleri tanımak lizım olacaktır .•• 

Buntna içindir ki cemiy.t en 1.t.abal itin H kadar yataklı yen- iyi ılls Ti etıence az gı- &ğretmiye hasred'yor, kadınlan 
~h •lyfüıi veremden korumak bir Yerem laaltaa..U.. iht1Ja9 da cihetini kabul •diyorlar. Eli· öpilımekten erkekleri muaafa• 
lfia almaıua bam tedbirlere ••r " b1111an ~ •• 1ap1hfor? misde nice basta çocuklar Yar hadan kurtarmıya, mikrop alma 
~)ata •• propapndaya ver- Da mlhlm auallerimln Veremle ki ba telikldaill kurbanıdırlar. tehlikesıne karşı ihtiyat g81ter
~tir. Propaguda ve tani7eler mlcadele cemiyeti remi fU ce- Gıdamn bqta verem olmak melerfne çahtıyoruz. 
~~ •• filimJer vuatuile ya- nplan Yeriyor: bere bir çok hastalıklar herin- Kanaatime göre lıtanbala, il· 
!~ta ~e bunlann nıhuııu _ Maal•ef abe Yerem ele en kıa J,it zamanda ne iyi akaJ (500) yataklı bir Ye-
T-.rô letkil etm•~tedir: • -M- Bil.aı..! tesirler bıraktı.ıc.. •• dispanıerlerl· rem hastanesine ihtiyaç Yardır. Ot r ebiliyor dlyemıyec.._..... ..... ...... Emanetten kuvvetli vait aldak. 
y l p llleybı, muaafaha etmeyin, artbğmı tahmin ediyorum. Çbkl mizde ,artıntlz. V aridabmız çok 200 bin lira sarf ederek bir bu-
n er•; t&ldınneyin, lllksün yeri- el'an bir çok aileler gıdanua as. Banan lcin ancak (200) ka· tane İnfa•• ifini teni edecek-

e Ş il m:f tercih edin. hayatta oynacbja roltl takdir dar lıuta ile meşgul olablliyo- tir. Em netin yapacağı bu has-
aili e e verem artıyor mu, ek- etmemiş bulunuyorlar. tol. Meuimllln mllhlm bir im- tanenin ( 00 yataklı olacajım 

yor Dili? Cemiyetin faaliyeti, IJl ııcla. 81 dl " etıeace mma ballra konmma tedbirleri tahmın edıyorum. 
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Bir yılbaşı tebriki 
Londr a camisi imamı sureti mahsusada 

basdmış b r kart gönderdi 

Diin matbaamıza, üzerinde 
İngiliz pulu ve Londra damgası 
taşıyan bir ı:arf geldi. Bu zarfın 
içinde resimli bir kart vardı. 
Resmi istinsah. ediyoruz. Bu 
resim, Londradaki caminin res
midir. 

Kartın arkasında Kelimei Şe-

-~~~ 

hadetin İnğilizcesi ve bir yılbaşı 
tebriki ile ımam efendinin jmzası 

bulunuyordu. 
Anlaşılıyor ki Londrada kuru

lan bir caminin imamı yerli adet
leri de ihmal etmemek mecbu

riyetinde kalıyor. 

Fransa ile münasebatımız 
.Fransız elçisi yılbaşı münasebe
. tile mühim bir nutuk irat etti 

Senebaşı münaıebetile, dün 
bilumum ecnebi sefarethane· 
lerinde resmi kabuller icra edil
miştir. 

Fransız sefaretindeki resmi 

kabul esnasında , " Uniyon Fran

ıez » reisi ve Fransızca İstanbul 
gazetesi baş muharriri M.Piyer lö 
Gof bir nutuk irat ederek Türk, 

Fransiz. münasebetinin ıslahı 

hususunda sefir kont Şanbrönün 
ifa eylediği hizmetleri zikret
miştir. 

Sefir Kont Şanbrön M. Le 

Goffun nutkuna mukabele eder
ken, Tilrk- Fransız münasebatı 
hakkında atideki şayani dikkat 
sözlerini Söylemiştir: 

- Türk ve Fransız hükumet
lerinin mütekabil hüsnü niyeti 

sayesinde geçen sene zarfında 

muhtelif mühim mes' eler halle 
dildi. 

ral ( Ermt ) in riyeseti altında 

bulunan beynelmilel komisyon 
vazifesini ikmal ederek Bahrise

fitten itibaren Dide nehrine ka
dar Türkiye - Suriye hududunu 
kamilen teıbit eylemiştir. Bu 

münasebetle hudutta tatbik edil
mekte olan yeni itilafname mu
cibi memnuniyet neticeler ver
miye başlamıştır. 

Bu münasebetle bunu da 
ilave etmek isterim ki, hariciye 

vekili mfihteremi Tevfik Rüttü 
Beyefendi tarafından teşkiline 
muvaffak olunan daimi hudut 
komisyonu, daha ilk celsesinde 

1 

faaliyete geçerek, mezkur hava

lideki aşiretleri kimilen silahtan 
tecrit etmiştir. 

Türk- Fransız ticaret muahe

desinin müzakeresi esnasında da 

her iki taraft büyük bir hüsnü 

Bu cümleden olarak, jene- niyet göstermiştir. 

Boğulanlar için .. 
Dün sabah Bulgar eksaı hane kilisesinde 

merasim yapıldı 
Boğulanların .:ıs u Bulgar, ikbi Miisl-iJman, ikisi Ermenidir 

Marmarada batan "V ama,, vapu
runun kaptanı M. Nikolas Ba
befle 22 tayfa ve beş yolcu 
nun ruhlannın istirahati için dUn 
sabah Şişlide Bulgar eksarbanesi 
kilisesinde merasım yapılmışbr. 
BoğulanJardan 23 kişi Bulgar 
iki kişi Müslüman, iki kiti Er-
menidir. 

Bu husustaki davetiyede hoğu
lanlann «iyi \'e sakin bir havada, 
vazifelerini ifa etmekte oldukları 
esnada, müdafaasız olarak » 
öldfikleri kaydedilmektedir. 

______ c.llhk kat ne sa hada ? 

likçe devam olunmaktadır. Bu 

günlerde kazadan kurtulanlar, 
dinlenilecektir. 
Diğer tAraftan ilk tahkikab 

limanda yapan heyet, 

Mısır kabınesi 
Kahire, 1 (A.A.) - Nahhas 

Paşa Mısır kabinesini teşkile 
memur edilmiştir. 

Gelecek haha imzalanıyor 
Atina, 31 (Apo)- Türk - Yu

nan muvakkat ticaret mukavele-

R HABERLE ) 
ibrahim Tali B. 

Dün vilayette hususi zıya
retler kabul ettı 

Birinci umumi müfettiı İbra
him Tali Bey, dün vilayette ken
disine tahsis edilen daireye ge
lerek meşgul olmuş ve birçok hu
ıusi ziyaretler kabul etmiştir. 
İbrahim Tali B. dün bir ınuhar
ririmize İstanb'1lda on beş gün 
kaldıktan sonra Şarktaki vazife
döneceğini söylemiştir. 

lbrahim Tali B. dün ziyaret
cilerle ve gazetecilerle Şark vi
layetlerine dair yaptığı hasbı
halde şunlan anlatmıştır: 

Yerh malı sergileri 
"- Diyarıbekirde Cümhuriyet 

bayramında açılan sergi 15 gün 
devam etti. Sergi kapatıldıktan 
sonra eşyası ticaret odasında da
imi bir meşher haline konuldu. 
Bu daimi sergi, birinci sergiye 
iştirak etmiyenlerin de rağbetle
ri celbeditecek surette yerli 
mahsulün tam bir meşheri ha1ine 
getirilmektedir. 

Urla<la da yerli malı sergisi 
açılacaktır. Bunun için hazırhk
Jara başlanılmıştır. 

Şarkta m Ut t mekteplerı 
- Millet m ektep er> muayyen 

program dahil ndt çalışı {Orlar. 
Halkın okurnıya rağbeti çoktur. 
Az zamanda öğreniyorlar. Şark
ta halk çok zekidir. 

Mahsul iyi 
- Bu ıene mahsul pek ıyı 

idi, yağmurlar mebzulen yağdı. 

Borsa.da -----
Muamele olmadı 

Dün yılbaşı münasebeti ile 
bankalar kapalı olduğundan bor· 
sada kambiyo muamelesi olma
mışbr. Maamafih diln tütün ih
racı münasebetile piyasa ya ihra
cat merkezlerinden mühim kam
piyo gelmiştir. 

Bu münasebetle bugün de la
terlinin bir miktar daha tenez
zülü beklenmektedir. 

Kayık ç1lar imtihan editecek 
T ıcareti bahriye müdüriyeti 

limandaki bütün aandalcıları im
tihana etmiye karar verilmıştir. 
Mütehassıs bir heyet müvacehe
sinde HaHçte ameli imtihan1ar 
yapı lacakhr. 

Fırkada balo v ... ı ilecek 
Bu ayın 16 sında Fırka bina

sında hususi mahiyette bir balo 
veriJecektir. Baloya yalnız davet
liler gelecekledir. 
Muhı t l r mahkemelerde 
Türk-Yunan muhtelit hakem 

mahkemesi faaliyetine devam 
etmektedir . Kanunusanide bu 
mahkemede (41) dava rü'yet 
edilecektir. 

1---.' ansız sefareti müsteşarı 
Iı.tihbaratımıza nazaran Fran· 

sız sefareti müsteşarı M. Brujer 
harjciye nezareti emrine alın
mıştır. 

Uzun sene1erdenberi sefaret 
müsteşarlığında bulunan M. Bru
jer yakında Parise müteveccihen 
hareket edecektir. 

önümüzdeki sene için de fazla 
tohum atıldı.Şarktaki içtimai ve 
zırai vaziyet çok mükemmeldir.» 

Vı ayette maaş Babasına 
Vilayette dün maaş verilmiye kızarak 

başlanılmıştır. 

P1yanist istemyo· 
Muğla vilayeti, vilayetim!zden 

bir piyanist istemiştir. Piyanist 
ayda 150 lira ücret verilecektir. 

Bugünkü sinemalar 
Majik - imdat 
Etuval - Endülüs gülü 
Alkazar -Zigotonun son günleri 
Lnksenhurg - Ölüm arabası 
Melek - Silik çehreler 
Opera - Son çarlar 
Şık - Kadın ve namus 
Elhaınra - Çıplak aııklar 
Fransız - Kelepçe 
Asri - Aık azameti 

' Alemdar - Ledi Hamıltoıı 
Tiyatrolar 

Dariilbedayi - Çihc keramet 

T ~ı tiyatrosunda : Bu ak~am 

~t 21.30 da. 

ŞEHREMANE. 

HIZIR ~~ ~ ~ 
., 

3 Perde 

Nakleden: 

1. Galip bey 

· 1111 

11111111 

Cuma günleri matine saat 
15,30 da; her cumartesi ak
şamları için fiatlarda tenzilat 
yapılmışbr. 

Haydutlar 

K 0 ndini öldürmek 1stedi 
Süleymaniyede Muharrem is

minde bir genç, huysuzluğundan 
dolayı ana ve babasile geçineme
miş, sonra da kendisme iyi ba
kılmadığından müteessir olarak 
intihar etmek jstemiş, kafayı 
adam akıllı tütsülemiş, elindeki 
bıÇağı göğsüne indirmiştir. Mün
tehirin yarası ehemmiyetsildir. 

Kapısı açık unututci n ev 
Panga'tıda Fatinefendi soka

ğında 32 numarada oturan M.m 
Anniğin, kapısı açık unutulan 
evinden bir siyah palto, bir 
gramofon, 20 plak çahnınıştır. 

Hırsız arkadaş ! 
Cibalide Salih oğlu Akif, ar

kadaşı arap Zıver tarafından 
evinin asma kilidi kırılarak yor· 
ganının ve iç çamaşırının çalın
dığını iddia etmiş, tahk1kata 
başlanılmıştır. 

Kaşın jarı yaralanan çocuk 
Halıcıoğlunda oturan 12 ya

şında Şinasi, ıokakta oynarken 
kalaycı çırağı 16 yaşında Sala
hattin tarafından atılan taşla sağ 
kaşından yaralanmışbr. 

Su içerken ... 
Üskftdarda Balabanda 22 nu

maralı dükkanda marangoz Şa· 
kir Ef. su içmek üzere komşu
sunun dükkiinına girmiş, fakat 
dükkandan ayrılır ayrılmaz ar
zuhalci Sami isminde biri Şakir 
Ef . nin 40 lira kıymetindeki 
paltosunu çalmıştır. 

14 lira çaldı 
Sabıkalılardan lsmail, Ynipos-

Posta.da 

Yem bır su istimal ml ~ 
Geçenlerde pota idaresinde 

yapılan biri 6000, diğeri 5000 
liralık sui istimal tahkikabna 

devam eden mUfettiş !er hennı 
raporunu vermemişlerdir. 

Evvelki günde sene bqı mil· 
naaebeti ile yapılan teftişlerde 

840 liralık bir ihtılAs daha mey
dana çıkarılmıştir. 

Kuzguncuk postanesi mua• 
melitım teftit eden müfettişler 

kasada bulunması 18.zımgelen 
para ile pullann eksik olduğu· 

nu görerek tahkikab tamik et
mişler ve neticede mUfettiş 

Fevzi bey tarafından müdiire 
itten el çektirilınişktir. 

Cemiyetlerde: 

G. S. Birliğınde 
GUzel San'atlar birliğinin mun• 

tazaman verdiği aylık mlisame
relerden kanunusani ayına ait 
olanı, birliğin Gülhane parkı 
metbalindeki merkezind~ bugün 
saat on yedide veriJecektir. 

Mima, ların içtimaı 
G. S. Birliği mimari ıubesin

den: 3 kanunusani 930 cuma 
günü saat on beşte idare heyeti 
intihabı yapılmak üzere heyeti 
umumiye içtima edecektir. Aza
nın teşrifleri rica olunur. 

Tabanca çekmiş 
Ahırkapıda oturan 32 yaşında 

balıkçı Hadım, sarhoı olduğu 
halde Şchzadebaşında terzi Ke
mal efendinin dükkanında misa· 
fir oturan Bozdoğan kemerli En
ver efendiye sebepsiz tabanca 
çekmiş, kaçarken yakalanmışbr. 

Çalarken ya alandı 
Beyoğlunda istiklal caddesinde 

Karlman mağazasından çorap 
almakta olan Alman sefareti 
başkatibi M. Albertin zevce.inin 
kol çantasından yankesicilik ıu
retile 11 lira çalan Agop cilrmll 

· meşhut halinde yakalanmışbr. 

Paltosu çalınmış 
Beşiktaşta Abbasağa mahal

lesinde 1 numaralı evde oturan 
Edirneli Cemal beyin oğlu İhsan 
B. Opera sineınasmda 50 liralık 
paltosunun çalındığını iddia et
miş, meçhul hırsız aranmıya bat· 
lanılmıştır. 

· TAKYlMt 
Perşembe 

m 
Kanunsani 

1930 

B u ~e· e l<t ny 

ŞABAN 
1348 

Güneşın dolu~u: 7,26 
Güneşin batışr : 16,51 
Ayın doAu~u : 9,31 
Ayın batııı : 17 ,54 

Namaz vakitleri 
Sabah oııı .. lktndı 

5,158 12, l 8 14,38 
ı\Jqaaı Y at.11 lm,aJJ 

16,.'lt 18,29 05,13 

BugünkQ hava 
H••• bwutlu , rG:z:ııAr poyrudl?'. Temsili saat 8,30da başlayacak tane gişesi memurlarından Hür-

~~~Jm.L-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Şerif B. Spor 15 sene hapis 
Hakkındaki ihbar 

için ne diyor1 
Uncuyan apartımanı polis 
müdürflne nasıl verOmlşt 

Oskar il dün 
ikinc1 maçını 

İtalyan takı
mile yapb 

Cürilmde şiddetli tahrik görüldüğünden üç 
sene dokuz aya indirildi. Katilden 1000 

lira da tazminat alınacak ' 
Tahkikat yapılıyor 
Bazı Edirneliler tarafından 

vali vekili Muhittin Beye bir 
mektup yazılarak polis mlldtirü 
Şerif B. in 180 bin lira kıyme
tinde hasarzede mazdataaı 
göstererek Uncuyan apaıtıma
nınm bir katını almasına itiraz 
edilmekte ve Şerif beyin 180 
bin lira gibi azim bir ıervet 
sahibi olmak şöyle dursu, alel
ade bir aervet sahibi dahi ol
ınadığı bildirilmektedir. 

Dlin, hafta 
arasında bir 
gün olmaama 

rağmen Stad

yıımda mftta

addit futbol 
müsabaka lan 

lstanbul ağır ceza mahkeme· 
sinde dilıı bir katil davasmuı 
rü'yeti bitmiştir. 

Şişlide Osmanbeyde Halil 
isminde bir hamal, arabacı FeT
ziyi öldürmelde mamun bulu
nuyordu. F eni, kendisine hücum 
edip dövmOş, kavga kıZJfmıf 
ve bu arada Halil Fevziyi öld11r-
m0f. 

Muhittin B. bu ihbarin tah
kikini muavin F ulı Beye hava
le etmittir. 

Fazlı B. dUn bu mesle hak
kında bir muharririmize şu söz
leri söylemiştir: 

yapılmıfbr. Evveli evvelki gOn Ga1ataıara 1 k f H mıxda bul O k . . . la Y a a111 afaD maru-

Mnddei umumi Cemil B., mqru 
mndafaa mahiyeti bulunmadığını 
ancak tahrikin tiddetli olduğunu 
ı6ylemiı, bu ıekilde tecrim is
temfttir. 

Mahkeme, talep veçblle karar 
vermif, Halil, 448 inci maddeye 
g6re 15 sene ağır hapse mah· 
k6m olmuş, ıiddetle tahrik edil
diP,den cezası Oç ıene dokuz 
aya indirilmiştir. 1,000 lira da 
maktuliln vari~lerine tamı.inat 
verecektir. Karar, ekseriyetledir. 

l unan s ar n ıaımlı veç gemfıl takımil hrimizdeki 
tal!anlann .teşkil. ettikleri takım oynamıılar ve ltaJ :n1:.. ( 4 - 1 ) 

galip gelmıılerdir. Bu maçtan evvel Gal ta y B "kta 
" - Filvaki bana böyle bir ih

bann tahkiki havale edildi. Ta
bii, usulen tahkik~t yapıyorum. 
İhbarnamenin albnda okunmaz 
bir imza vardır. ,, 

"kin ·ı · k a saray ve et• t 
ı ;ı en arıalaş.m~şlar, mftsabakayı Galatasaray 3 - 1 kazanımtbr. 

t
. ednerbFabçe ikı~d takımı da Kurtuluş birincisile kartılatmıı 

ne ıce e ener galıp gelmiştir• 

Şerif Beye Uncuyan aparbma
nının bir dairesi mukayyet ha
sılab gayri satiyesinin 8 misli 
zammedilmek ve 20 senede öden
mek suretile yeni tedeyyün ka
nunu mucibince verilmiştir. 

Bu ihbar hakkımda ne düşün
düğünü öğrenmek istiyen bir 
muharririmize Şerif B. demiıtir 
ki : 

'•-ihbarda hakkında söylenen 
sözler tamamen yalandır. Ben 
kanun dairesinde hareket eden 
bir adamım . Hakkımda her za-

man tahkikat yapılmasından 

memnun olurum. Tahkikat her 
şeyi meydana çıkaracaktır. ,, 

. Şerif B. diiriistlilğile tanınmış 
hır zattır. Bu ihbarın tahkakuk 
etmiyeceği şüphesizdir. 

Emanette: 

Oktruva 
D
Tarifede tadilat 1ç1n Şurayı 

evlete ·· l Ok muracaat edı ecek 
yapıl:;::a . ta~ifesinde tadilit 

kat b
. içın ıcra edilen tetki
ır h r ·ı 

d huli 
ay ı ı erlemiş fakat 

u ye re . k ' 
maddeler snıı anununda bazı 
i ... :.... tadil kvaııhan anlaşılmadığı 
~ •ran ril Duhuliye ve ememiştir. 

resıni k d 
vazıh olmıyan anunun a 

tnaddel • 

Kaçak rakı 
iki yerde iki imali.tane 

yakalandı 

Yakalanan ~çak k,azanlar 

19~9 ıenesinde geçen ıenelere 
nazaran mUskirat kaçakçılığının 
azaldığı g~rillmüştür. Bu sene 
ıehrimizin muhtelif mahallerinde 
332 gizli fabrika yakalanmış olup 

buralardan 4000 kilo cibre, 8000 

kilo halis rakı musadere edil
miştir. Bu r~kılar idarenin fab

rikasına gönderilmekte ve orada 

yeniden çekilerek satılmaktadır. 
Yakalanan kazanlar ise eritilip 
hurda halinde tüccarlara veril
mektedir. lan tayin edilınek erm mana-

n ilzere ş Devlete lD racaat edUın . urayı Müskirat idaresi dün şehirde 
rllr etmiştir. Oktru~a ta: t~kar- gizli olarak faaliyetine devam 
tadilAt yapılJp yapılınıya :sınde eden iki mühim rakı fabrikası 
maddelerin manası ta ~gı, bu meydana çıkarmıştır. 
diktŞ en sonra anlaşılacak:1r. edil- Bunlardan biri Beyazıtta Ha-

ehrema neti mütettişli ~ 
1 

sanpafa karakolu altında 18 nu-

k Mwıtafa Kenıal Paıa ~... maralı Dagıstanh lsmoilin bane-
aymakamı Haluk Nihat B sidir. Mumaileyh bir sene içinde 

Şehremaneti müfettişliğine ta.~y 9 defa yakalanmış, dün de evinin 
e~ilmiş ve işe başlamışbr. Haluk t~arrisinde 200 kiloluk hali fa
Nıhat Bey Nusaybin ve Ayvalık ~ıyette bir kazanla 500 kilo 
kazalannda kaymakamlık et - cıbre elde ediJmiştir. 
miştir. Yeni vazifesinde muvaf- Ged"k 
fakiyet temenni ederiz. r inı 1 A 1 paşada keşfedilen ikinci 

1 

.8 atane de Madam Minerva is-

F k k l nıınde b. k d ır a ongre erı . ır a ının . tahb idare 
Fırka kaza kongreleri bitmek 1 ~ınde olup burada çekilen rakı~ 

fi d ar şık . . . k d zere ir Adalarda cuma, Şilede d gıyınmış a ınlar tarafın· 
puara konıreler yapılacak ve ~n mantolarının albnda gizlice 
k k . b P•Yasaya s'~-.,,1 kt d" B ~za ongrelen itmiş olacakbr. tah . . '"u me e ır. uranın 
Vılayet kongresi ayın 18 inde salaarrısındc de 100 kiloluk bir 
1apılacakbr. .rece7urab, küçük tene. ele , de

er ulunmuştur. 

Ekmek 
Pahalılaşıyor 

Halbuki ucuzla
ması icap ederdi 

Sehrimizde buğday ve çavdar 
stokunun azalması yüzünden ev
velki gtin ekmeğe 10 para da
ha zammedilmiştir. 

Bugiln piyasada bulunan isto
kun geçen senekinden 1000 kilo 
azdır. Halbuki alakadarlar bu-

nun tereffilde miihim bir sebep 
olmıyacağını söyliyerek atideki 
noktalardan tereffü değil tenez
zül beklediklerini bildirmektedir: 

1 - Ekmek çeşnisinde yüzde 
40 sert buğday esas tutulmuştur. 
Buna rağmen geçen sene mem
leketimizde sert buğday yoktu. 

2 - F ınncılar Emanetin tea
bft ettiği veçhile bir çuvaldan 
94 değil 98 ekmek çıkarmak
tadırlar. 

3 - Ekmek yapılan yerli 
unun rutubet derecesi iyice ta· 
yin edilmemiştir. 

ee 

Ecnebi müşavirler 
.lln'/uJradan geldiler. Adli
yede bir sene hususi surette 

çalı~Cilklar 
Bir mtıddet evvel Ankaraya 

gitmiı olan adliyedeki ecnebi 
mftıa'tirler, dün İstanbula gel

mişlerdir. 
Ecnebi mfişavirlerin vazifeleri, 

Lozan muahedesinde tayin olu
nan bq senelik mUddet geçti
ğinden bitoıiftl. Bunlara, bir 
sene daha hususi surette adli· 
yede vazife verilmiştir. Lüzum 
gôrülen hukuki meseleler hak· 
kında ilmi mütalealanndan isti
fade edilecektir. 

Adliye müşavirleri dört zattan 

ibarettir. 

Filim kazası 
Mecruh Sait B. hastaneden 
çıktı, mastantiğe ıf ade verdt 

Maslakta " Kaçakçılar,, filmi çev
rilirken vukua gelen ve bir san'at
karın öl ıimü, diğerinin yaralan· 
maaile neticelenen otomobil ka-

Şirketleri tefttş zası tahkikatına altıncı müstan-
y eni sene münasebeti ile Ti- tiklikçe devam olunmaktadır. 

caret müdüriyeti komiserleri bu Mecruh Sait B. hastaneden çık· 
hafta içinde bfltfin şirketler mu- mıf, istintak dairesine gelerek 
amelitını teftişe başhyacaklar- ifade vermiıtir. Sait B., iahsen 
dır. Bu teftişte bu sene ilk defa dava açmamıştır. Tahkikat am· 
olarak idare ıııeclisleri de ınti- me hakkı namına yapılıyor. Sait 
rakabe ve teftiş edilecektir. B., henüz büsbütün iyileımediğin-

- ·- 3 

Şeref ve Burhan Beyler 
nasıl barıştılar? 

Türk Sporun bugün çıkan 14 üncü sayısında 
bu enteresan yazile 

SeJahattin Enis Beyin « Sporu sevmiyorum », Ahmet Beyin 
«Kulüpler» isimli makaleleri, İzmirde bir tekme ile ölen futbolcu 
hakkında yazı ve resim, sporcularımız hayatta ne yapıyorlar? Türk 
gibi kunretli. Sinema, hikaye. Zekinin karikatllrll, Spor sinemasında 
Rejinalt Denni V. S. 

den hakkında kat'ı rapor hazır
lanamaDllfbr. Karamame, asulen 
bu rapor verildikten sonra ya
zılacaktır. 

Resimli Ay 
1 ahktkahn tj}c şaf/ıB$1 bUtl 
evrak mtlddet umumillfl" 

verildi 
" Resimli Ay ,. da çıkan iki 

ye.zıdan dolayı ikinci mtıstantik· 
likçe yapılan tahkik.abu ilk kıs
mı bitmiı, keyfiyet uaulen mea'ul 
mlldllr Behçet ve amhanir Emin 
Tllrk Beylere bildlrilmlftir. 

Enak, mfttalea11 ahnmak ize. 
re müddei umumiliğe verilmiftir. 
Mnddel umumilik, mtttaleuım 
yudıktan sonra, bundan dan 
edilenler haberdar edilecek. bu
na itirazları olup olmacbjı aoru
lacaktır. 

ltirazm tetkikini mtltealdp ka
rarname yuılacakbr. Mllstantilr 
karamameabıin &n6mtb:deki haf. 
ta içinde ya.ıılmaaı kuvvetle muh'I 
temeldir. 

Aliye H. ın tabancası 
çahnmamışbr 

Yeni poıtane arkasındaki Ad· 
liye emanet dairesinde yapılan 

hırsızlık tahkikatına ' devam 
olunmaktadır. Çalınan cüriim 
eşyası araamda tabancalar da 
bulunduğu anlqılmaktadır. 

Bir refikimiz, bir müddet 
evvel Oskndarda Mm. Manniği 
yaralıyan Şakir Pı. zade Aliy~ 
H. m tabancasının da bu arada 
çalındığı söylenildiğiııden bah•et-
miıtir. Tahkikabmıza göre, Aliye 
H. hakkında ağır ceza mahkeme
aince verilen karar henüz Tem
yizco tetkik alwıduğundan, mn
sadercsi kararlaştırılan tabanca 
henilz İstanbul adliye dairesinin 
arkaımdaki emanet dairesinde 
bulunmaktadır. Yettl postane 
arkasındaki binaya müsadere 
kararı taıdik olunan qya 
gönderilmektedir. Bu itibarla 
çalınan tabancalar arasında 
Aliye H. ın tabancası yoktur. 

Aliye H. hakkındaki davamn 
ıahsi feragat sebebile ortadan 
kaldınlması ve tabancanın mü· 
ıaderesi zemininde verilen karar ' 
Temyizen bir karara bağlanmak 
nzeredir. 

Şüpheli ölüm 
Kumkapıda Mm. Takohi ia· 

minde altmış iki yaşmda bir 
kadın ölmüş, oğlu anasının bir 
çocuk tarafından dövülmek ne
ticesinde öldüğünden bahisle 
müddei umumiliğe müracaat 
etmiştir. 

I 

Muavin Apturrahman B., tah
kikat yapmışbr. Ölümiln sebe
bini tayin için ceset morga kal
dınlmıştır. 

Kırmış, yaralamış! 
Ağır cezada diln berber Ah

met Ef. yi yaralaqıak Ye bira
hanea Y asef Ef. nin bardak ve 
tabaklarım kırmakla maznun 
Vitalinin muhakemesine baılan
mlfbr. Sabıkası aorulacaktir. 
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Za ara Kır al 
• 1\ s ımı h. . ' osun ızme ı ... 

Dük dö RisöJyö ara•arında samimane müna
sebat bulunan Madam dö Turneli kırata 

takdimı bir vazife saymıştı 

Geçen tetrıka.lar hu/Asası 
Kral on bqmct Lulnin daha pek, genç 

iken se/ahai alemin~ dü§me$İ adının zam
para kıra/ Jiye tarihe geçnıtsini mucip ol
muşlıır. Zampara l(ıral nvcui ile mOna
lebatını /e.esdik,ieTI sonra • Nel. atlut krz· 
formdan Madam d6 • Mayyl.. gi ve daha 
s.onra $trQJilc hemşfrelerinden lkijfni gözde 
olarak kullandı. DördOncü hem~irenin zev
cinden /eorkarak, uzak durması ılzerine 

• Luı . gozı'J be~lnci . hcm§ireye tlıkii. Bu 
kadın dul, pek gazel ve ciddi idi, yalnız 
dok. Dajenua ile feldtunl htr mua§aka ge
çiriyordu. 

Dllk dö "Rişölyö,, nlln akraba 
ve dostu olan dük " Dajenua " 
muaşakasım "Rifölyö,, ye haber 
verdi. Bunun üzerine aralarında 
büyUk bir irtibat hasıl oldu. 
Madam dö "Flavakur,, d bun
larııı sohbetlerine iştirak ederdi. 
M. lö prens dö " Konti ,, ve M. 
"Dümenil,, isminde bir refiki bu 
sran elde etmiye bir mUddet 

uğraşblar. 

Bir akşam iki dost ile bu ha
nımlar bir hususi evde taam 
içın arabaya binecekken M. dö 
.. Rişöiyö ,, nün evine geldiler. 
Pren ve dostu dört kişiye re
fakat için çok ısrar ettikleri 
halde muvafakat yüzü gör
mediler. Hanımlar o kadar 
kat'i bir surette reddettiler ki 
koca arabada bir yer etde ede
mediler. 

O vakit. gidermiş gibi yapbk
tan sonra arabanın arkasına 
asıldılar ve araba gideceği yere 
vardığı zaman hammlan araba
dan indirmek için muavenet 
teklifinde bulundular. Herkes 
şaştı ve baştan savılmaları müm
ldin olmadı. .. La Jönes ,, ismini 
taşıyan M. " Rişölyö ,, nün uşa
ğı, bir araba arkasına ilk defa 

olarak binen kimselerin " eldi
ven bahşıfı ,, verdiklerini ihtar 
etti. Prens dö " Kontı ,, kese
sini evde bırakmışb; parası ol
madığım söyledi. O vakit araba
cı pervaaızça dedi ki : u Eğer 

prenslerde para olmazsa kimde 
bulunur? ,, 

Ertesi günD prens arabacıya 
iki altın bahşış gönderdi. 

«Rişölyö,,ntin madam dö ,..Tur
nel,, ile irtibatı, madamın dilkün 
metresi olduğu kanaatım vermişti. 
Halbuki dük kadının yalnız mah
remi esrarı idi. Daha sonralan 
dükiln metresini kırala taktim 

ederek teveccüh kazanmıya ça
lışmış olduğu ileri sürüldü. Bunu 
her kes yazdı ve her kes böyle 
zannetti. Fakat en iyi malümat 
almış olan kimseler meseleyi 
tamamen tevzih etmişlerdir. Her 
ne kadar garip görülsede dük ile 
m..arkiz dö T urnel arasındaki 
rabıta sırf samimane idi. 

Madam dö "Ventimiye,, ile 
meşgul olan kıra!, Madam dö 
'•Turnel,, e dikkat etmemişti. 
Bu kadının "Nel,, ailesi efradı 
uasında, en yakışıklı ve şayanı 
perestiş olduğunu bilmiyordu . 
Zaten onu nadiren gördü ve 
gönlünü kapbrmıya vakti olmadı. 
Fakat madam dö "Ventimiye,,nin 
vefatından sonra onu kıraliçenin 
ııezdü;dcı gördü, ve oııdan baıka 

hiç bir kadının kendini teıelll 
edemiyeceği kanaatini beıleme
ğe başladı. Madam dö "Turne),, 
hem asil hem güzeldi. Her hal
de başına saadet tacı konacak 
bir kadındı. Kıral aıiz oda uşağı 
"LöbeJ,, in delaletile madamı 

"Versay,, şatosuna davet etti. 
Madam dö "Turne),, hiç kimse 
farkına varmadan °Versay,, 
şatosunda yerleşti. 

Diik dö. "Rişölyö,, madam 
dö "Turnel,, i sarayda nasıl 
bulduğunu o kadar açık bir 
surette ızah eder ki dükün bu 
izahatının mahzı hakikat oldu
ğunu kabule mecburuz. M. dö 
"Ta arek,, ·sminde birinin apar
tömanı Madam dö "Tumel,, in 
apartöınanları aJhncla miş. M. 
dö "T aJarek,, in pederi M. dö 
" Şalmozel ,, kralın Madam dö 
«Turnel» ın apartömanını gece
leyin ziyaret ettiğini görmüş. 
Bunu dükJe beraber tesbit etmiş. 
M. dö "Rişölyö., Madam dö 
0 Mokonsey,, e ve Madam dö 
"Lüksanburg,, a bu bapta yaz
dığı bir mektupta diyor ki : 

''Hanımlar siz de uydurarak 
mütalaa yürüten halk gibi, Ma-
dam dö "Şatoru,, yu krala be

nim takdim eylediğim zannını 

besJiy;orsunuz. 
(Devamı yann) 

Artist 
Pek yakında bu isimde haf

talık bir mecmua çıkıyor . . Tiyat
ro, sinema, varyete ve gilzel 
san'atlardan bahsedecek olan 
"Artist,, az yazı ve çok resimle 

en meraklı, en giizel yazıları en 
kolay ve sade bir lisanla yaza
caktır. 

Kartpostal ve rozet 
yaptırılacak 

Türk Maarif cemiyeti İstanbul 
mümessilliğinden: 1 - Cemiyeti~ 

mU:ce Türkiye manzaralarından Ye 

btiyük adamların resimlerinden 
kartpostal'ar baabrılacaktır. Şe
raiti öğrenmek istiyenler Anka
rada umumi merkeze mllracaat 
edebilirler. 

2 - Cemiyetimiz hakimiyeti 
milliye bayramı giiııll dağıtacağı 
kigıt rozetlerden bir milyon a -

det baıbracaktır. Yapmak is -
tiyen matbaa ,eklini ve şeraitini 

öğrenmek Uzere kanunsaninin 
on beşine kadar Kadirgada mü
messilliğe müracaat edebilir • 
Telefon: İstanbul 2647 

İSANBUL Y ATIMEKTEP
LERI MUBAYAA KOMİSYO
NUNDAN : Guipaşa yabmek
tebi içi11 350 çift ıskarpin kapab 
zarf usulile münakasaya kon
mU§tur. İhale 21111930 da Orta 
köyde Gazipaşa yabmektebinde 
yapılacakbr. Talipler teminatlarım 
Yüksek mektepler mes'ul muha
sipliğine tevdi ile alacaklan 
makbuzu teklif zarfına koyma
lıdır. 

0 Bulmaca0 
ee 

Dnnkü bulmacamızı hallede -
meclinizıe bugünkü halledilmiş 

şekle bakarak yeni bulmacamı -
zın sırrını meydana çıkarabilirai
ııiz. Bunun için aşağıdaki tarife
yi tatbik ederek fiç beş dakika 
meşgul olmanız klfidir: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
ı A - i ltİI E S A Mı i fj]IA 
2 S 1iJ K l!_ S U R ~m N E ıv 
3 i K i li].[i} L li] M[il 8 
4 - U ~ P A T A T. E S 1 

s ES[ilALAK ... A[jJ U 
6 SULTANHAM M 
7 ARaAKH i SAR 
8 M liJiiJ_T A A S -S P 
9 

1 
i NiM E '.it MAUNA 

10 til ElmJ S rJ A R1 P Ali] ö 
t 1 IA V ~ m ü M 11 ö Z .....--. . . -

Bugünkü bulmacamızın 
haUedilmit ıekli 

1 '.l 3 4 ) b 7 8 9 10 11 

ı 
ll~[il 1 . 

~ \ li1 liJ 
~J fil • 

--~ ı~ 
li1 \ ti! liil 

• 1 li) 

~~ı L 
Soldan sağa ve yukardan aşahı : 
1 - Şömine 4, göAüs 4 
2 Şu 2. sııklamalc 4 
3 - Şıkar 2, sehimlcr 5 
4 - Küçük tavıılc 6, yürek acıu • 
5 - Oh 2, itirafın de~ 9 
6 - Alel!de dc~l 5 
7 - 1ıhmbilde bey 2, bilgiç 4, rabıt 

edatı 2 
8 - Sevap değil S 
9 - Veciz yapmak 4, ahi 2 
10- Ciilıniyen komik bir ıinema artisti 

5, nota 2 
11- Uy~n l, yardım iıteyi9 5 

Üsküdar hukuk hiıkimlğinden: 
Ferit beyin F atibte Sofularda 
Ortaçeşme ittisalinde Cemal be
yin 27-35 numaralı hanesinde 
Fatma Mua:ızez. hanım aleyhine 
evlenmenin uhdesine tahmil ey-

lediği vazifeleri ifa etmemek 
maksAdile hanei zevceyııi terkile 
altı aydanberi evine dönmediği 
ve yabancı bir erkekla ıurada 
burada gezdiği ve haysiyetsiz 

bir hayat yaıadığı esbabına 
müstenit olarak ikame eylediği 
boşanma davasından dolayı müd

deialeyh namına berayı tebliğ 
irsal kılınan dava arzuhali ıurc
ti mumaileyhanın ikametgihı ha
zırmın meçhuliyeti hasebile bili 
tebliğ iade kılınmasına binaen 
bittalep mahkemece on bet gtin 
zarfmda cevap vermek tlzere 

ilAnen tebliği ye yevmi muhake
me olarak tayin edilen 24-ıubat-
930 tarihine mOsadif pazartesi 
gtınü saat on bir için tarafeynin 
daveti ve davada terk sebebi 
de mevcut olması hasebiJe müd-
deialeyhamn bir ay zarfında ko
casımn hanesine aYdetle eyJili· 
ğin üzerine tahmil eylediği -.e
zaifi ifa eylemesinin lüzumunun 
ihzarı karargir olmağla olbapta
ki istida sureti ve yevmi muha
kemeyi . muallen da Yetiye ve ih
zamame mahkeme diYanhaneaine 
talik kılınmış olduğundan muma
ileyhamn istidaya onbeş gfhı 

zaıhnda cevap vermesi ve yev
mi muayyende mahkemeye gel
mesi tebliğ ve bir ay zarfında 
kocasının hanesine avdeti lflzu
mu da ihtar olunur. 

~ go seepa ı;pnoıgzys 

1 "'.6. i 1 y a r d e r 1 e; 
Nasıl zengin oldular? 

"Krup ., lar :4 

On sekizinci asır zihniyeti 
Prusya ticaret nazırının iddiasınca sınai bir 
teşebbilıe yapılan yardım, o teşebbüsün feyiz 

bulmuına engel olu1 muı 
••••• 

Geçen tefrikalar 
hülasası 

Y .Jt batmclan hm çabrzrak olılu/rsa 
Mnet, oe muhtdutnde itibar lcazanmlf olan 
Krııp allntnın gedtnci hatrn mfıme11flt olan 

Fre<kri/r. Krup talatzli/t Jo/ayutle batan 
serıJel/nl hatrrmııtr. Krup ~endini rop/amala 
hır çok çalııtıRı halele mUl)Qffak olamaJı. 
ve nihayet fa/crfçtnJe vefat etli. Yerine on 
d6rt 11aşındal(_; ollu Al/r«I ltalmııtı. Alfrul 
birçok ulraıtıktan $Onra en~az hcrıiruk~f 
fabrik_agı th11aya muıJaff alt olJu, 

Altı sene ıonra fabrika ame
lesinin mıktarı ona çıkabildi. 

Pederin İDfa ettirdiği koca fab
rika henüz bombot gözllkUyordu. 
Ancak sermaye fıktam, itletme· 
nin tevaiine imkln bırakmıyordu. 

Nihayet u Krup ,, un valideıi 

" Berlin ,, e giderek Prtısya 
kıralına mtıracaate karar verdi. 
Bu ıuretle para kaygusundan 
kurtulmatı ümit ediyordu. Zev
cenin bütiln servetini feda ettiği 
fabrikanın, halini izah etti. He
nüz btıytik bir muvaffakıyet elde 
ediJmemekle beraber kömilr ve 
demir madenlerini yakınlığı do
layısüe imalatta bOyilk kolaylık 

g6rlllecekti. Nakliyat gayet ko
laydı, seri bir inkitafa intizar 
olunabilirdi. Yalnız iyi bir da
ktım ocağı teaiıi için lazım ge
len aermaye noksandı. 

Fakat Prusya htildimeti yllz 
sene sonra yapmıf olduğu veç
bile bol k~seden aarfedecek va-
ziyette bulunuyordu. Ticaret na
zırı ıu mlltalAayı yürtıttü : 

" Şimdiye kadar yapılan bir 
çok tecrllbeler sınai bir teşebbüse 
edilen yardımm onu ikaz, muha
faza ve teV1İ etmediğini mey
dana çıkarmıfb. ,. 

Bu mtıtalla Uzerine Madam 
Krupun ricası reddolundu. Ço
cuk hükiimetin yardımı olmadan 
itini baıarmağa mecbur kalı
yordu. 

Buna muvaffak oldu. •Krup » 
bazı fenni Usulleri tekamül ettir
di. Sert ve gayet parlak silin-

. dider imal etti. Bu silindirleri 
Adilerine verilen fiatın Uç dört 
misline alanlar oldu. Fakat iatih
salib pek mahdut idi. Bnyttk 
hadde istivanileri gene lngilte· 
reden celbedillyordu. Çünkil 
Krup on santim kutrundan fada 
istivaneleri matlup tekimnlde 
imal edemiyordu. Nihayet bu 
gftçltiğü de atlatmap muvaffak 
oldu. İmal Dıultınn ıslAh etti. 
Daha kalın kuturda iativaneler 
yapabildi; o Yaklt her taraftan 

yllzlerce talerlik lipariıler yağmağa 
başladı. 

Bu milhim bir terakki idi. 
Alfred Knıp timdiye kadar yap
tığı küçük itin tekemmül ettiği 
uf görlbıce, kendisini tanıttıra 
bilmek için Cenubi AJmanyaya 
gitti. 1829 da gümrük ittihadı
nın tekemmülD ve heyeti itti
hadiye hnkOmetleri araımdaki 
glimrtik resimlerinin ilgası fab
rikatörlere bnytık hizmet etmiıtı. 
Alfred Knıp bu vaziyetten ilk 
istifade edenlerden oldu. "Vllr
tenberg,. de "BayYera,, da ve 

"Saksunya,, da bir çok mlhıa-
aebat ve milfteriler peyda etti. 

* 1834 ıenesi kAnunewelinde 
idJ. Krup ,.Berlin,, darbane.ei 
m&dürüne muaı:zam bir projeden 
bahsetti. Büyilk bir fabrika 
plim kurmuştu. Bu fabrikanın 
6ç çekiçli bir dlSğıne makinesi, 
bir kulesi, fevkalide tqkilAb 
olacaktı. Şimdiye kadar elde 
ettiği muvaffakıyetler bo§ yere 
lğünmediğini ve btıytık tasav- , 
vurlannm hayali olmadığuu gBs
teriyordu. iki senede fabrika 
milıtahdemlerinin adedi dört mw
lini bulmuıtu. Yirmi iki yaşındaki 
bu patro un maiyetinde şimdi 
45 amele çalışıyordu. 

Zamam hazır telmlkinin harika
larindan istifade etmek; bu harbı 
bir ara çekice malik olmak, bir 
kazan ve bir intikal teşkilib 
ıayesinda bir menbadan bütün 
fabrikayı işletebilmek, iıte genç 
Krupun dllşilnceai bu idi. 

Fakat bu dlltilnceyi hakikat 
haline sokmak için milhim ser
maye IAıımdı, halbuki Krup he
nliz bundan ınahrumdu. "Berlin,, 
hiikQmeti nezdinde tekrar teşeb
büsatta bulundu; bu tetebbt1sle
ri de reddedildi. Maamafih, ha
lihazırda Knıp mfiessesesinin 
vaziyeti iyileımit olduğundan 
akriba muavenet teklif ettiler. 
Hepisi Krup firmasına iştirake 
ona para tedarikine 'f'eya kefa
let etmiye amade idiler. Alfred 
Krup bir dayızadesi ve gayet 
faal olan kendi biraderi ••Her
man,, ile birleşti; iatibaaldbm 
ve ticaretini tevıiden başka bir 
şey dftşünmiyordu. Yeni metod 
birçok gllçlUkleri mucip olmıyor 
değildi. (Bitmedi) 

ee 

Bahriyuna ilan: 
Karadenizdeki Ereğli limanının 

timalindeki Bababurnu fenerinin 
bulunduğu mevkide bir kampana 
tesis edilmiştir. 

El ile müteharrik bu kampa
nanın 4 kanunsani 930 tarihinden 
itibaren aiıli ve puıulu ve tipili 
havalarda her iki dakikada bir 
yekdiğerini müteakip kısa fasıla 
ve sedalai"la beı defıı çalınacağı 
bahriyuna ilin olunur. 

Devlet ~~nıiryolları ue liman
ları uınuml ı~oresin~n: 

225, adet maaadolapve yazı
hane kapalı zarfla mfinakuaya 
konmuştur. 

Münakasa 20 ikinci kanun 
pazartesi günü ıaat 15.30 da An
karada Devlet Demiryo'lan ida
resinde yapılacaktır. 

~iinakasaya iştirak edecek
lerin teklif mektuplannı ve mu
vakkat teminatlanm ayni günde 
saat 15 e kadar Umumi Müdtir
kalemine vermeleri lizımdır. 

Taiipler münakasa şartname· 
lerini 5 lira mukabilinde Anka-
rada, Malzeme dairesinden, ls
tanbulda Haydarpaşa maj'azasın· 
dan tedarik edebilirler. 
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Ydbaşı gecesi 
Muharrirı: illr·hrnPt Selim 

Dllnkfl kumın h6.l.t~t1aı 
Yı~ı gecesı, bir delikanb yanında 

tanı~ k_adm barda olurlJllOI'· Masa ba
ıında ]eadınfu btr senenin geçip gifmui 
ltaz-ıJMtıda qlenmenfn, buna seoinmenin 
manasııfılmı münakaşa eıfıyor. O, lıahra
lamı geçmiıe karııması anmda bild"/r.is 
huxan duyuyor. Deti,en ıeyleri. ölüme 

gak/aftı• anlafıqor. ŞtJylt delklm tdiyor. 

Sana btittin bu değişiklikleri 
fzah için her ıekle hır misal olı· 
cak habralarım var. Bunları bir 
dinlesen, ıen de benim gibi 
•Bir senenin gidişine sevinecek 
ae var?,, der, mahzunlaııverirsin. 
Hatta bunları geç, senin yaşa -
yııını araşhrsam, senin düşünmek 
t.temediğin geçmişteki hadiseleri 
birer hatıra teklinde gözünün 
6nOnde canlandırsam, bir tahliıle 
eeıı de benim gıbi oluverirsin. 

On dakkadan beri nasıl olup da 

bu dU9linüşti aksi bir kanaatle 
münakaşa edebildiğine şaıar, 

kalırsın. 

Neş' en şu biten cığaramın 
dumanlarına bürünüp cazban
dın giirültü1erle doldurduğu, 
elektrikler:n elmas, pul, maden 
cam ve billurların akislerile 

kama~hrdığı havada, şu sllslft 

tavana doiru kanatlamp uçar, 

kaybolur. Seni dinlemeden kız .. 
dıran bahsettiğim kadının ha-

bruını anlabnca, yalnız bu 
hile net' enin kaybolmasma 
klfi gelecektir. 

Bunu öğrenir öğrenme.z, "Se
nenin gidi~ine sevinmelerine biz 
lftirak etmiyelim. Hadi kalk gı
delim" dersin. Bu habra ... 

- Sus, rica ederim, vazgeç, 
Ben hiç bir hatıra dinlemek ıs
temiyorum. 

- Şaylediklerim, benim dil· 
filncenıin yerinde olduğunu sa
na lln1-tmağa kafi geldi, galiba. 
Kalk.ı.111 mı ? 

Kadın ' . . d • Def esı yerın e, kımıl- . 
dandı. Bir cıgara aldı kibriti 
_ .. ı..an deli'- ' 
~ "anlının parmaklarına 
parmaklarıtaı aıkışhrarak ....nıdn· 

- Biliki ' 5 ... u. 

1 
k bela, bunlar daima eğ-

enme ' e fllrada, şu anda 
çılgıncasına •e~ek k d h k . k , a e ı-
np tepınme •tzus ku 
lendirdi. unu vvet-

- O halde aıaLataın dı 
hb a m. O 

kadının a raaıaa ..aı_ • ) 
1 ~emen l· 

zım. Dinle ki ge eıı, 1--. d .x.: .. __ d ~çD., e-··•en ... , .... a ... 
- Dinlenem. Hiç bir 

umurumda değil 1 tey 

- Geçmişe lqmf811 hatıraJ.r 
kartısmda -sevinmenin maıı..ı1 .. 
hğı, bu amn da öyle ölaGıı 
bir batıra olacağı ... 

Kadın, çıplak omuzlarını 
kaldırarak, cıgarasının dumanını 
delikanlının yilzUne üfledi : 

- Ne olursa olsun, umurumda 
değili 

- Sen sahiden çocukmUŞauıı. 
- Benim için ne iyi! 
- Ama benim için öyle de-

lil . Şu halde seni yalnız bırak
mağa mecbur olacağım . 

- Baıka bir kavalye bulma
ma fırsat •ermek için mi! 

- O da artık benim umurum
da dej"iJ J - • 

Delikanlı, kızgın tavurla is
kemleden kalkb. Kadın da bir
likte doğruldu. Çıplak kollanın 
delikanlının kollanna geçırerek, 
onu olduğu yerde tuttu. 

- latedjğim kavalye sensin. 
Bu gece benimle sen kalacak
sın. Y ann gece ıeçeo ve evvel· 
ki senelerdeki bfitUn gecelerin 
gibi bu gece de bir hatıra o· 
lacak. Fakat, biz bu ıece o ha
tıralan unutarak eğleneceğiz. 

- Yalnız eğleneceksin! 
- Yok, beraber! 
Delikanlı, kollannı ktirtarma

ğa davrandı. Tam bu sırada ba
rın hayhuyu, cazbandın gürültü
sü hızla kesildi. Panlblar silindi. 

Saat acele acele onikiyi çaldı. 
Sonra horu, düdi.ik sesleri dört 
bir tarah çmlattı. Delikanlı, ka
ranlıkta kadının dudaklarını ağ-

zına ııırır gibi dokum1r buldu. 
Derin ve haris öpüş, duygu

lannı bir an için birleştirdi. 

Gürültü, patırdı arasında orta
lık aydınlandığı zaman, başla-

nnda kağıttan alaca bulaca birer 
külih, vücutlan birbırlerininkine 

sıkışmış halde, biribirlerinin kol
lan arasında idiler. 

Delikanlı, bir kere daha kur· 

tulmağa da·nandı. Kadın, bırak

madı, erkeğini ıllrilkledi. Renk 

renk balonlardan 1929 rakamlı
lar patlablıp 1930 ftaretliler ha
Yaya salıverilirken, konfeti ser -

pintisi altında dans Kirdabına 
karıştılar. 

Uzunluğu 6lç'1aüz ye,i~ mavi, 
pembe, san kağıttan zincirlerle 
sanla sanla yılbaıı gecesinde 
sevinç çılgınlığı geçirdiler. 

Bu, yeni senenin ilk hatırası 
oldu! 

Fen faknltesi talebe memfye
tinden: S klnunsani pazar güntl
saat 14 te fevkalade bir kongre 

aktedlle~ektir. Btittln arkadaş

lann yevmi mezktrda Tlirk oca· 

ğında bulunmalan rica olunur. 

Riliname: nizamnamenin tadili. 
Reis 

Kadıkay 2 inci sulh mabke -
meılnden: Mahkemece terekesi
ne ftzıyet edilmif olan Caferağa 
mahalluinde Yoğurtçu ç .. me 
caddesinde 1 numaralı hanede 
Nkin iken vefat etmit bulunan 
Akabi Hanımın alacaklılarile 

borçlulanmn tarihi ilandan iti
baren bir buçuk ay içinde mn-
racaatla kaydı keyfiyet eyleme
leri kanunu medeninin maddei 
mahsusuna tevfikan ilin olunur. 

Çorlu mahkemesinden : Çorlu 
ve Saray mnlga itam sandıklan 
emanet ve muhallefat ve veresei 
kibar ve gaip heıaplannda mu· 
kayyet mebaliğ tasfiyeden sonra 
maliyeye devrolunduğundan bu 
hesaba ait alacaklan olan kesan 
1 ıubat 930 gayesinden evvel 
mensup bulundukları mahallin 
en btiyO.k mal memuruna istida 
ile mOracaat ederek vesika al
maları ilin olunur. 

1 Defterdarlık Uanati] 
KaJamışta Zübtllpata mahalle

sinde Fener sokağında 46 No. 
ve 1200 Jira kiymeti muham· 
meneli dükkan, müştemilitı: 46 
metre So santım üzerine mebni 
maa oda. 
' Kalamışta Zühtüpaşa mahalle

sinde Kalamış ıokağında 24, 26 
28 numaralı 2000 lira ldymeti 
muhammeneli dllkkin maa ahır, 
müştemiliti: 990 metre murabaı 
arsa üzerine mebni maa oda ,, 
dllkkAn ve 10 hayvan iltiabmda 
ahırı mtiştemildir. 

Bedeli defaten teıviye edil
mek tartile balada evsafı mu
harrer E111llk sablmak here 
hır hafta müddetle temdiden 
müzayedeye vazedilmiştir. Ta
liplerin kiymetl mubammeneniD 
yil.rde 7 buçuk pey akçalariyle 
ÜskGdar malmlldftrlliğüııde mtl
teşekki t satıı komisyonuna lllu
racaatları ilan olunur. 

• 
'fophanede Beyazıt mahalle

sinde Kılıç Ali paıa sokağında 
151 numaralı ve 1~000 lira 
kıymetinde Apartıman. 

Tophanede Beyazıt mahalle· 
ıınde Kılınç Ali paşa sokağında 
149 numaralı ve 16400 lira 
kıymetınde Apartman . 

BalAda mevkı ve kıymetleri 
yazılı iki Apn rtmanın müzayedesi 
29 kanunu enel 929 tarihinden 
itibaren bir hafta temdit edilmiş 
olduğundan taliplerin 4 kanunu 
sani 930 tarihine mOıadif cumar
tesi gilnll saat on beıe kadar 
Beyoğlu mal müdürlüjilne mü
racaatları ilin olunur. 

* Kadık8yünde Osmanağa ma-
hallesinde Arayıcıbaşı ıokağ'ında 
24 No. 750 lira la)'lnetl muham
meneli 750 Iİraı bahçe 

Bedeli defaten tea'Yiye edil
mek ıartile balada enafı mu
harrer emllk aabloıak üzere mil
zayedeye vazediJIDİftir; Taliple
rin kıymeti mubanımenenin % 7 
buçuk pey akçelerile 9-1-930 
tarihine milsadif pel'fembe sfinti 
ıaat 13 den 16 ya kadarOskD
dar mal müdürlüğüne müracaat
ları ilin olunur. 

• 
Altunizade mahalle.inde T o-

paneli oğlu sokağında S, 7, 9 
numarah 6000 lıra kıymeti mu • 

hammeneli alışap k6fk, mllftemillb: 
D6rt kattan ibarettir· Birinci kat-

ta mermer mefrut avlu llç oda; bir 

,.. v ~ .. ·ır - " ' · · '. .-.i . "' ....... ..ıı.unsanı 1930 --

Tefrika 

ati 

Meçhul 
asker Yaıan 

Ziya 
Şakir 

Beklenilmiyen bir hadise 
Yanlııhkla hattı harbimıze inen bir düşman 
tayyaresini Tüı·k tayyaresi zannederek 

araba ile karşıtamıva koşanlar oldu 
--~._,--~ıHe ...... ı••----~ 

Vefasızlığın da bu kadan ol
maz. Arkadaşlarımız ve bilhassa 
kumalldablarımıı, adeta gözü
mUı:de tlltilyor. Şüphesiz, onlar 
da bizi ezıemiılerdir. Hem ha
vadiller de birikti. Bilhassa 
pamuklular için arkadaflara müj
de lfltllrmeliyiı:. Artık sabah 
kahvalbluu ortadan kaldırdığı
mız için öileye doğru bir lok· 
madaD ibaret yemeğimizi ye
dikten sonra, ıilihlanmızı aldık .. 
en:ak arabasına atladık. Siper
lere yollandık .. 

Hava çok ıoğuktu. Karaağaç 
mahallesinin iç ıokaklannda •. 
yıkılan evlerin harabeleri içinde 
zavallı muhacirler, ıefil ve Oryan 
titretiyor. Bir kır çıçefi kadar 

gllıel 16111, narin k&y imlan .. 
mini mini yavrular, sızlıya sız

hya ağlaııyordu... Sokak bat
lannda, (ıakarin) 't'e kepek ile 

pitirilmit piı ve zehirli helvalar 
etrafında aç insan kitleleri.. ve 
sonra, her bakandan merhaoıet 
dilenen fakirler .. ve daha sonra; 

her 9eyin 6ntlnde hayran hayran 
temıtay• dalan bizim redif... 
Fırmlann 6nli, birer facia tablosu 
tahammülaOı: feryatlar ve. tik•· 
yetlerle ekmek bekliyea, kadmh 
erkekli.. bOytlkHl kllçtikUl zaif 
ve bimecal bir Halk ve bunlan 
daima göpslerinden tekmelerle 

iten.. ellerindeki kırbaçlarla 
tehtit eden polia ve jandarma· 
lar... lıte, sokaklann panoramık 
halı .•• 

Bir aralık, kopan kopma bağ
lamak için, araba bir fınnm 6· 
nünde durmuıtu. Halka teni e-
dilu ekmekleri flrdtlk bu ek
meklerde bize yerilec ekmekler 

kadar knçWaatlf.. Sbmiyab ve 
yumruk IEadar bir laalita... fakat, 
bu yumruk kadar li1ah mablutu 
alabilmek içia,.We tokat Ye kır-

burada bir daha (aşkü ıevk ile) 
linet etmekten kendimi alama
dım. 

Maraş klSprüıüne geldiğimi:r 
zaman, ıoğugun şiddetini taham
mül edilmez derecede hisaediyor
duk. Arda ve Meriçin bir kısmı 
donmuıtu. Donmıyan yerlerde 
büyük buz parçalan yürliyordu. 
Gocuklara sanlan nöbetçiler 
yerlerinde duramıyor.. avaklan
nı yere vura vura geziniyorlardı. 

Siperlere vilrudumuz, nm;di 
miıden fazla bir sllrur uyandır~ı 
Bir anda etrafımızı arkadaılar 
aldı. Birkaç gUndUr biriken ha
r.ıdisleri, birkaç yerde, birkaç 
kerre tek'rar ettikten sonra bü-
tfin ıiperJeri dolaştık. Arkadaş 
lar, hiçbir ihtiyata lnzum gör -
meden siperlerin üzerinde dolaı
tıklan gibı karşımızdaki Sırplı

lar da bili perva siperlerine gi
rip çıkıyorlar. Hayret ettik ve 
sorduk: 

- Bu ne bal, ayol ? .. 
- E, işte böyle.. onlar, bize 

m,miyor.. biz de onlara iliş-
miyoruz. 

[ Bitmedi 1 
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ou11 ııı F'aldlltealndtıı diplomalı 

DR,. 
HUseyln Naşit 

Oofum ve tıdm butalı.tl1rı mfitehauısı 

Tilrbe, ütl Hlltltahmer bhlası No. 11 
Her p ltlecla ooara eaat 14-18 

Tolefen in. 2022 ---= . .. 
Deuıın deminyollor1 Ve limnnlnrı 

umumi idaresinden: 
470 meşe ve200çam travers ka
palı zarfla mUnakaaaya konmut
tur. Münakasa 15 ikinci klnun 
930 çarıamba günn saat 15,30da 
Ankarada devlet demir yollan 
dareainde yapılacaktır • 

MOnalcasaya iştirak edecekle
rin teklif mektuplannı Te mu· 
vakkat teminatlannı ayni gOnde 
saat 15 e kadar umumi Müdör
ltık kalemine vermeleri lazımdır. 

mutpak bir çamafl"hane ikinci 
katta 4 oda bir aalon ve kiler 
tlçtınctı katta 4 oda bir salon 
ve kiler 4 ilncD kat Çab aruua· 
dan ibarettir. Bahçesinde 6 hay• 
van istiabında iki ahır Ye • • 
manlık ve arabalık ve aynca 
bir oda vardır. 

baçlad 1&buraae ,etli pren 
zavalblanD ODta altLldaa ıonra 

etrafına majnar DA1&rlarla bakma-

Talipler mOnakaaa fartnamele
nni iki lira mukabilinde Ankara· 
da, Malzeme dairesinden, l.tan· 
bulda Haydarpap mağazasından 
tedarik edebilirler. 

Altunizade mahallesinde To -
paneli oğlu aokağmda 3 
numarab 1000 lira kıymeti mu· 
bammeneli kigir dDkkin. 

Altunfzade mahalleaiııde To • 
paneli oğlu sokağında S,7,9 
naralı ve 5000 lira kıymeti 
mubammeneli fazla bahçe. 

Balade cins ve evsafı muhar
rer emlakin 64 hisse itibarile 
39 sehmi sablmak llzere MDza· 
yedeye vazedilmiştir. Dtikkinuı 
bedeli defaten k6tk ve babçeıdn 
bedelinin nısfı petin msfı diğeri 
ihale tarihinden bir sene sonra 
tesviye edilmek prtile taliplerin 
kıymeti mubammenenin yiizde 7 
buçuk niabetinde pey akçelerile 
9-1-930 tarihine müsadif per -
pmbe ıünü saat 13 ten 16 ya 

••· 0 gön ele at olm.,acağına 
emniyet bdfeden o ıiyab ça
mur ve dplrp tohumu parça
sına mUftehi tebeutımlerle bak
ması ne hazin ... Ve bilhaua, 
benOz alamıyanlann; feniz, ha
ıut ve mtltebauir nazarlarla, a
lanlan takip etmeleri ... 

Harp bqhyadfı esnada Edir
ne civarında mevcut olan liakal 
bet milyon kilo en:akı kaleye 
alnıayıpta halkın böyle sefil ve 
periıan kalmuına aebep olanlara 

-kadar Osktldar mal mlldftrlüğün
de mOteıekkil satış komisyonuna 
moracaatlan ilAn olunur. 

• SATILIK ODA VE MUT
FAk - Nu. 12,18, valde ha
nında çakmakçılar, tahmin edi
len kıymeti bedeli defaten alın
mak pıtile 550 lira; sabş mua
melesi aleni mllzayede usuliyle 
1 tubat 930 cumartesi ,.Onü sa
at 14 Defterdarlıkta yapılacak-

br. (R-1073) 

.en •nmm. .. , 
Cilt, saç, frengi ha•talıklan 1 

mütahuaıaı 

DOKTO~ 1 
• Ahmet Hamit 

1 
Galata, Voyvoda caddeıt. 

Atina bankası yanmcla her gOn p
1 üçten sonra. f 

l.u:mmaa:aa• •• :-::::m:m:mr.ı::nm::::::ff 
KİRALIK MANDRA ve MER'A 
Ayazağada 5000 d6nftm mikta

rında mer'a ile ıçındeki niandra 
3 sene müddetle kiraya Yerile
cektir. Senelik kirası 540 liradır. 
Müzayede 15 kinunusani 930 
çarpmba günli aaat 14 te Def
terdarlıkta yapdacakbr. (M. 1153) 

Apartman isleniyor 
Beyoğlunda Mobilyalı Oç. 

dört odalı bir aparhman iste
niyer. Banyolu olan tercih edi
lir. Gazetemizde Fikret Adi] 
Beye mllracaat 



~-----------.~----~--.... ----,.....----.. Gazetemizde çıkan yaı;ı ve reaim· = SAYISI HER YERDE 5 KURUŞ = Türk mekteplerile faydalı eserlerin 
illnlannda yüzde 20 tenzilat vardır 

Abu ne şart:larl 
Tllrlclyede ~ 

lerin bütün haklan mahfuzdur İl~n şartları 
Satırı Kuruş 

Kuruş Kuru~ 

ı Aylığı 150 000 

•Gazeteye ıoıöndcrllccek melı:tnpların üzerine 
idare içinse [idare j. yazıya aitse (yazı ) 

tşarcri konulmalıdır 

Büyük veya bir kaç da.fa için verilen llA.nlarla 
hnsnst mahiyetteki llAnların Ucred 

6-8 inci aayıfa 1250 
5 • • 25, 
4 • • 40 

i .. 400 800 
1 150 145'1 

1400 2700 

Basılmıyan mekruplarıo ıadcsinden.. kıymeti 
cnulraddercsb. mektzplarn konulmuş paraların 

lcavoolmasından ve llAnlann münderecatından IST ANBUL. Babı!l.i, Ankara caddeıınde c V AKIT YURDU > 

idare ile tı:ararlaştınlır 

Gazetemize busust IIAn kabul eden yer 
fi S. H. II!nac aceııtes1 

2 • • 100 
ı • . 200 

1-Sinci aayıfada 10 
reımi ilinlar idare mesut de~ildlr 

lb __ ı::;m_,l!lr-'.'ll:ı:ıllll! _____________ _. Tel. 1970 IDARF. IŞl.ERl 19il YAZI iŞLERi • tel~rar · VAK.iT ı>osta Ku: 45 
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Seyrisefain 
:\, .. rıtu ııcenteıı: Galata Köprti başında 
l cyo~lu 2362 Şube acentesi. Mahmu· 

diye Hanı altında .stanbul 2740 

ı..uoanya posıası 
Cuma, Pazar, Sah, Çarşam

ba günleri idare rıhtımından 
9 da kalkar. 

·ı ı ali1Q~ ıktnci posta)ı 
( İ Z M i R ) vapuru 2 ka

nunsani perşembe akşamı 
Galata rıhtımından hareketle 
Zonguldak , ine bolu, Sinop, 
Samsun, Ünye, Fatsa, Ordu, 
Gireson, Trabzon, Rizeye gide· 
cek ve Of, Trabzon, Polathane, 
Gireson, Ordu, Fatsa, Samsun, 
Sinop ve lneboluya uğnyarak 
gelecektir. 

iım,r ~uraı v osıası 
( GÜLCEMAL) vapuru 3 

Kanunsani Cuma 14,30 da 
Galata rıhtımından hareketle 
Cumartesi sabahı lzmire gide
cek ve Pazar 14,30 da lzmir
den hareketle Pazartesi sabahı 
gelecektir. Vapurda mükemmel 
bir orkestra ve cazbant mev
cuttur. 

"flıcly1 rOSta Sı 
( ANAF ARTA ) vapuru 5 

Kanunsani Pazar 10 da Galata 
rıhtımından hareketle İzmir, 
Küllük, Bodrum, Rados, F et
hiye, Finike, Antalyaya gide
cek ve dönüşte mezkur iske
lelerle b rlikte Dalyan, Mar
maris, Saktz, Çanakkale, Ge
libolu~a uğrıyarak gelecektir. 

r unta:zam rlaıtın Poataaı 

Ercüınendnur Vapuru 

kanu~sani Perşembe 
günü 18 de Sirkeci rıhtımından 

hareketle Ereğli, Zonguldak, 

Bartın , Amasra , Kurucaşile ve 

Cideye azimet ve avdet edecektir. 

Fazla tafsilat için Eminönü 

Rıhtım han 2 numaraya müracaat. 

Telefon: 2684 

t;:::::~====~::::::::::rn~::::::::::=::m:: =~::::ıa:ııı 

j~ aPı' ıarıt omer Br ı!pur arı ~ 
·i Karadenız ~5 
li Muntazam ve Lüks postası !i . . . . . . . :: 
si INQNU vapuru 5 i= 
:: Kanunsani =i •: h 

l
·~çarşa m ba g~nü ~kşamı il 
: Sırkecı rıh· Ee 
: tımmdan hareketle Zonguldak b 
~ ·== d lnebolu, Samsun, Ordu, !! 
iE Giresun, Trabzon ve Rize iskele· si 
ı: •. 
:: lerine azimet ve avdet edecektı'r ii •• ·:r 
U Tafsilat için Sirkecide 13 
Is Mes' adet hanı altında acenta- ii 
~; lığına müracaat. ii 
s! Telefon: lstanbul 2134 !! 
·: ..... _... ............. ._ ............................. :: 
ı.-......... .._ .............................................. m-.:: 

Piyango müdürlüğünden: Mev
·cut nümuoeleri 45,000 cilt mak
buz tabettirileceğinden tab•a 
talip olacaklarm pey akçaları 
ile birlikte 2-1-9 30 perşenbe 
günü saat 14 de piyango mü
dürlüğünde milteıekkil tayyare 
mlibayaat komisyonuna müraca
atlan. 

MUHTEREM DOKTORLARA 
Avrupa müstahzcratına muadil HASAN KUVVET 

ŞURUBUNUN tertip ve istihzarındaki muvıı.ffald.yet ve 
mükemmeliyetine binaen iyot ile Qli ero f osfatlara Uıtl
yocı olan hasta arınıza bu kıymeti r ıurubu f avılyc• 
nlzlc vatani vazifenizi ifa ve hasta arınıza ıifa temin 
edersiniz efendim. 

Bursa vilayeti Nafia baş mü
hendisliğind,en: 

9466 lira 20 kuruş ke§if bedelli Bursa· Gemlik yolunun 1+290 
kilometrosundan 4+165 kilometrosuna kadar olan kısım tamiri, 
keş fnamesinde yazılı ıerait dairesinde 16/1/930 perşembe gilnü 
saat 16 ya kadar kapalı zarf usulile münakasaya çıkanlmışbr. 

• 
Haydarpaşa Demiryollar ma-

ğaza müdürlüğünden: 
Dairemize ait ( 150) adet kurşun pensi lokma ve harflerinin 

yeni harflerle hakkiyesi pazarlıkla talibine ihale edileceğinden talip 
olanların 4-1-930 cumartesi günü saat 9 dan 12 ye kadar mağaza 
müdüriyetinde mübayaa kısmına müracaatları ilan olunur. 

Taliplerin, şartname ve keşifnamesini görmek üzere tatil günle- • 
rinden mada her gün Nafia dairesine ve ihale gi1nü de, münakasa 
kanunundaki tarifat veçhiJe Viliyet Encümenine müracaatları. MU Sl B ffl Jü!Me~L MHHtuMU 

ZJIROKOST fi 
RAKI VE MAS TİKASINI 

Her yerde arayınız 

DANTOS 
Diş macunu 

Dişleri 100 ıene yaşabr, çürü
mekten vikaye eder. Dişleri inci 
gibi beyazlatır. Dit etlerini kuv
vetlendirir ve kanamaktan mene
der ve dişlerin arasında kalan 
tefessühab ve ufuneti izale eder. 
Dit cğnlanna, nezlelerine mani 
olur. Ağızda gayet latif bir serin
lik ve rayiha bırakır. Mikroplan 
imha ve ağızdan gelecek her türlü 
hastalıkların sirayetine mani olur. 

Avrupa a aıma · birin~Utği. alır ve birinciliği diplomalarla müsad
daktır. En büyük mükafatı ihraz eder. Albn maclalyc ve nitanlar 
almıştır. (20) kuruşa Hasan ecza deposu. Dantos diş macunu ye
rine başka bir marka verirlerse almayınız. Çünkü Dantos dünyanın 
en enfes ve mükemmel dit müstab:ıarıdır. 

• :~ ~. • -\ • •• , • _,;, ",. ,,. ~ il • 

Büyük Tayyare piyankosu 
Yedinci tertip 6 ıncı keşide 

11 Kanunusani 1930 

BÜYÜK IKRAJ\IİYE 200,000 LİRA OIR 
Ayrı•~a 50.UO: ı 40,00<) 30,000 20,000 15,000 

10,000 liralık ikramiyeler ve 100,000 
lıralı k blr mfikafat. 

Bazı dairelerin 

• 
Si 

dolayısile 

M'"' · uc z satış 
başlamıştır. ~ ' - : "·'· " , 

Yüksek orman mektebi rektörlüğünden: 

Erzak ve saire münakasası 
Mektebimizin dört aylık erzak ve levazımı sairesi kapalı zarf 

usulile münakasaya konmuştur. Taliplerin şartnamelerini görmek 
üzere her gUn münakasaya iştirak için de yevmi ihale olan 
29-1-930 çarşamba günü saa t14te Defterdarhk binasında müeıse
sab ziraiye mübayaat komisyonuna gelmeleri. 

H MDlEMIR DAKTiLO KURSU 

VUT 
UNDERWOOD 
Dunyanın en meşhur 
ve en mükemmel Ame
rikan yazı makınası. 

Bu gOn l'laıt ıatlmaıde oıan 
UNDERWOoo maktneıertntn 

adedi s.000.000 a yak1ndrr. 

t'G.rktye Om.mi Aeantahfl: • 
KA.aıoıhk •• Matbaaeth'- A. f. f abık 
,.,..telll Haım; Telefon• Beyo&\ha t 78t ' 

Mu 'ul müdür: Refik llhmel 

1 
f 


