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Kanunsan! 

Eter iıterıen ki bir güniin ·bir 
günün<len ala olıun, buiilnGn 
mahsulünden yanna bir ser
maye nakJetmeğe çaht! 

Nanaılc ICeınal . 

aramızcıaki ihtilaflı noktalar Yunanlılarla 
Yunanlılarla müzakere 

tes6it ediliyor 
Bankamız ~Güzel 

inkıta haberini gene ken- Bu şubatta açılıyor 
• kz• d• } Banka hisse senetleri hA-

gözler 
dı• (eft te ıp e ıyor ar millerin~ her sene °lo6 dan 

~(Jı olmamak ·/bere JcAr 
Atina, 4 (A.A) - Ankarada 

Türk _ Yunan mllzakeratmın in.-
kıta& uğradığı haberi salAbiyet· 
tar mahafilde tekzip olunmakta-
dır. Hariciye nezareti mahafili 

elyevm mlhakerabn Tevfik KAmil 
B. ile M. F okas arasında cereyan 
ettiğini aöyliyorlar. Bu milzake

. rat teferruat ftzerinde cereyan 
etmekte olup fizerlerinde ihtilAf 

Kar yağacak! 
Rasatane böyle diyor 

Bir haftadan beri meYllİme 
nazaran sakin bir ytlz g6steren 
haya dOn tekrar bozdu; sert ve 
her yeri kamçılayan acı bir poy
nzla karıfık yağmurlar bqladı. 

Balkan merkezlerinden gelen 
telgraflar ise oraların 1 metre 
karla kapalı olduğunu tehirlere 
kurtlann indiğini bildirmektedir. 
Bu Ylzden dnnkn okaprea 2,S 
aaat geç gelmiftir. Bizim için de 
Kandilli rasatanesi kano ilk acı 
mnjdeciai oluyor. Rasathaneye 
nazaran bu gtın ruzgir orta, 
tiddetli poyraz esecek, hava 
kapalı ve •ulu karlı olacaktır • 
lstan~ul .fU halde bugftn yeni 
ıenenın ilk karını görecektir . 
Orta Anadolunun her tarafına 
batta M~atya, Ayıntap gibi 
Yerlere bUe kar Yağmıştır. 

Valimiz 
Ankarava mçın fllllt~ 

Vail vekili. ve Şehremıni Mu
hiddin Bey evvelki akşam An
karaya gitmiıtir. Muhiddin Bey 
Ankarada bir kaç gün kadar kala
cak, Emanetin kambiyo ıhtiyacı, 
Adalar elektirığı , vilayetle ema
netin tevhidi, ve diğer bazı 
meaail hakkında görüşecektır. 
Bundan ba,Ka Muhiddin Be_y 
Avnapaya gıtmek üzere mezunı
yet talebinde bulunacaktır. Mu
hiddin Bey rahatsız ve Avrupa• 
da tedaviye muhtaç olduğu için 
mezuniyet istemektedir. 

Ankara, 4 (V akıt) - Sehre
minı Muhiddin 8. geldi. Oahi i
ye, Nafia vekilleri n.~ ~emasa 
bqladı. Şehrimizde iki Dç pn 
kalacaktır. 

MU1'alıhaamıı% T eoftl( Kdmtl B. 

J'f'recek 
Ankara, 4 ( Yakıt ) - Devlet 

bankası lAyihaıı Maliye veklle
tinde tamamen &azırlanmıttır. 
Llyiha bu ay içinde meclisten 
çıkacak, banka fllbat içerisinde 
ziraat bankuı umUJlll merkez 
binasında tqekknl ederek faali
yete baılıyacaktır. Bankanın te
ıekkül ve idaresi tarzı kamilen 
modem esaslara mDıtenit ola-
caktır. Hllkümet bankanın ida
resine müdahalede bnlunmıya
~k, banka gayesine .va~ak 

mevcut olan noktalann tesbitine ıçın kanuni ahkimı daıresınde 
matuftur. Bu noktalar lizerinde 
itilif basıl olunca Tevfik Riiştil 

1 B. ile Yunan sefiri arasında mn
zakerata bqlanacakbr. 

ili idaresinin göstereceği yolda 
çalıpcaktır. Kanunun tayin ede-
ceği müddet içinde hissedar 
kaydine ba{lanacakbr· Hisse •e
netlerinin en küçilk kıymetliai 

Ankarada meselelerin teknik 100 Jira olacaktır. Hıssedarlara 
mllıakereai devam etmekte bu- senede en az yüzde alb kazanç 
lunduğu cihetle netice hakkında verilecektir. Tabii kir• göre bu 

nisbet yükselecek, fakat hiç bir 
ne bedbinane ve ne nikbinane zaman yüzde albdaJl aşağı ol-
hiç bir tahminde bulunulamaz. mıyacaktır. 

Türk amelesinin eseri 
. 

QQ ,, 

Şehrimizde 20 otomobil yapıldı 

Fabrika 15 güne kadar açzlacak ve günde 
80 otomobil çzkaracaktır 

Fabrikanın kaptıı dün it iıtiyen anıele ile 
dolmuttu 

Otomobil falwiletUımn er~ oe amekainclen bir f"'I' 
Şehrimizde baylı allka uyan

dıran "Ford" fabrikaaınm inp
atı henliz bitmediği cihetle, fab
rikanın açılma resmi 10-1 S gi1n 
sonra yapılacaktır. 

"F ordn fabrikası erkinından 
M. Hoçkins dün fabrikayı gezen 
bir muharririmize fU malftmab 
vermiştir: 
-Kanunusaninin on beşine doğ

ru fabrikamız faaliyete bqlıya
bilecektir. 

Makine daireleri, montaj yer
leri ve tesisat daireleri tamamen 
ikmal edilmiftir. Ancak. bazı 
uf aktefek tesisat ve inşaat kal
mııtır ki, bunlar da azami 8-10 
gilnlnk bir iştir. 

20 otomopıl yapıldı 
Bugtlne kadar tecrbbelerle 

vakit geçirdik. Yani Türk ame
lesini bu ite alıttırmak için tec
rfibe olararak 20 kadar otomo
bil pabk, yarın Beyoğlundaki 
1erpaizde tethir edilecek oJma 

bu otomobiller kanailen fabrika
mızda ve yalım T&rk amelesi 
tarafından inp edilnıittir. 

Sergimizi ziyaret ederseniz, 
Tllrk amelesinin kısa bir mlld
det zarfında ne kadar terakki 
ettiğini ve her cihetten mnkem· 
mel otomebiller imaline muvaf
fak olduğunu g6receksinizl Hiç 
ınpbe yoktur ki, ilerde, TDrk 
amelesinin ihtiaası daha ziyade 
artacak, bu sayede faaliyetimiz 
de inkifaf edecektir • 
Alınacak amele miktarı 
- Şimdiden kat'ı bir rakam 

söylemek kabil değildir, zira 
bir az evvel arzettiğim gibi, 
amele almak meselem, ibtiau 
meselesile alikadardır. Ameleler 
ne kadar silratle İfe alışırsa 
o nisbette amelenin miktarım 
arbrabileceğiz. 

Ameleler tamamen ihtisas 
keabedecek oluna, fabrikamız 6 
dakikada bir otomobil çikrabile-

• CAZiP 
IAKIS , 

i 

lAll •• 

kanın birin-

d cfevreşl-

st~lfle Vida 

Bu güzel 

resimleri 

saklayınız! 
- Y cumnr 4 anca ..,/aJa ~guma. -

Adliye müsteşarı 
Ferit 8., dün şehrimize geldi~lstanbul 

adliyesinde umumi surette 
tetkikat yapacak 

Avukatlann tahdidi , ecnebi müşavirlerin 
vaziyeti, müstantik Hikmet . B. meselesi 

hakkında · zahat verıyor 
Adliye mGatqan Ferit B. 

dllnkll trenle Ankaradan latan
bula ıelmiıtır. Ferit 8., 6ğleden 
sonra adliye dairesine gelerek 
mGddei u111uml Kenan 8. le 
garifmftfttlr. Akpma doğru 
mllfettiflik dairesine çıkmış, 
orada metğul olmuıtur. Bu sıra
da mahkeme reisleri ve diğer 
adliye erklm kendiaini ziyaret 
eimiflerdir. 

Ferit B., mllfettiılik daireain
de mllliki olan muharririmizin 
auallerine karp fU izahatta bu-

lunmUflur: 
- latanbula, adliyede umumt 

olarak tetkikatta bulanmak he
re geldim. Ne kadar kalacağım 
belli değildir. Bu, tetkikabmm 
bitmeaine bağlıdır. 

- Avukatlann bazı esaslar 
clahiliıade tahdit edilecekleri 
rivayet ediliyor. Böyle bir ıey 
mlltesavver Ye yapacağınız tet
kikalt bununla alakadar mıdır ? 

- 86yle birteY mnteaavver 
değildir. Binaenaleyh tetkikab-

mm böyle bir mesele ile allka
sı yoktur. 

- Ticaret kanununda bazı 
tadilit yapılması mevzuubahis-

Borsada 
Dün yeni idare heyeti 

seçildi 

intihabata fltiralc ~enler 
Kambiyo borsuı idare mecli8i 

intihabab don 15 te komiaeriik 
dairesinde yapılmlfbr. Yeni llİ· 
zamname mucibince intihabata 

ı .. cektir-=-= .• :ım::ı=Y:-:anı=-.-=, =:::s=.=a=at=m=eaaı=.=iti~.b=a=-=ı yalnız TOrk tabiiyetinde olan 
acenteler iftirak etmiılerdir. Bay· 

rile, 80 otomobil imal edebile- raklarla slislenen salonda fırka 
ceğiz. ilerde, bu miktar, gayet nam1Da Cevdet Kerim Bey hanr 
tabii olarak çok artacaktır. bulunmut ve reyler mOttefiken 

Danlca lz,dlham C. H. F. namzetlerine verilmit-
Dnn akpm itittiğimize göre tir. Yeni idare heyetine seçilen 

fabrikanın amele alınacağına zevatın isimleri fUDlardır: reia 
dair ilim herine fabrika kapı- Fehmi lamail Bey Azalar: Ah
mıd btıytık bir izdiham olmut met Nedim, Ferit Ferhat, Raif 
Ye bu tebacnm, intizanıın muba- Necdet Pekmezyan, Niko, Mar
fazua için polisin bazı tedabir ka, Hayim, Takopaloa Bey ve 
elmıaıaı mucip olmupur. Efeacliler. 
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lngıherenın hnrrıyete ka
vuşmuş kızlan 

Ottan, 3 (A.A.) - Elynm 
Şimali Amerllcada bir devir se
fah.iı rapmakta olan ceneral 
Smuts Kanadanın her tarafına 
telaizle bildirilen bir nutkunda 
ln,giliz imparatorluğu dahilinde 
,,ı--,. amil idaresinin teee-
• n tatbildain fimdiye kadar 
birçok ~ ft çetin meaele&eri 
IWletmit olduiiiihi, bilh•na lr
landa •ealısini ba mretle ne
ticelendirildiilai. Biat mesele
.. ele ileride ı-e ba tanda 
hitecejlnf limit etmek lbamıe
ldijilli .&ylemiftir. 
c.eraı Smata bu mıtlmnda 

.......... lallrriyete kaTUfmut 
imlan de•ek olan bu mi.Uetle
ria nlmr ft terefli bir anam 
elduiw, Jıendüğnjn haiz buhm
clap Mkim n •Otefenik nlifm 
.. kta+vetl dominyoalar blktl
metlerille denetmek siyuetiai 
aWeımif ohlQiana kaydettikten 
....., ba hlktmetleria kendi 
•llehbll meafaatlan namına 
imparatorluk umi•u içinde kaJ
..ı.n ilam plclijiDi ill•e ey
lemlftir. 

Cemal Smata, timdi hemen 
laemea her tuUta belirmiye 
baf!ıyan umumi temayülierin 
lngiliz imparatorlup camiasını 
tqkif eden lllltRU'lar arasmda 
daha ada Te aamimt bir ittihat 
vtlcuda ıetirmiye mhait bir 
mahiyette olduğunu s6yliyerek 
nutkuna nihayet vermiıtir. 

Çar pıştılaı 
Wooster (Ohio), 4 ( A.A) -

Penailvanya ekspresile bir oto
blia aramda wkua gelen mil
udemede yedi çocuk telef olmuı 
Ye yedi çocuk yaralanmııtır. 
Kaza etrafın wörOlmeaine ıon 
derecede mani· olan fırtına Ye 
doluya ianat edilmektedir. 

tir. 
- Hayır. Tadillt mevzuu ba

hia delildir. 

- Adliyedeki ecnebi mOıa
merln ftliyeti baklanda malO
mat 16tfedermiaiDiz? 

- "Lozu,, maaheclem maci
ltince mnddetleri biten mlltavir
ler,tarafımızdan bir sene daha 
lauuai auı:ette tanif edilmifler
dir. Vuiyet, IHadar. 

- lla.tutik Hikmet B. hak
._.. ,.,.ı.a tabldkatm neticesi 
mllettifliktea Yekilete bildiril
mifti. Ba •9'Cle, ne olmQftur? 

- Heab kat'I neticeye ikb-
ru •-lflir. 

Lahey konferansı toplandı Millet meclisinde 
M. Jaspar riyaset edıyor, hazırlayıcı Gümrük kanunu müzakere edildi 

komiteler teşkil olundu Ankara, 4 (A.A) Bugün Mec- sırasile nhtım, iskele resmi, nak· 
Lihey, 3 (AA> - Konferans, l 9 devletin murahhaslan hazır liste kabul edilen gümrük kanu- liye tlcretleri, navul ve beledfye

olduğu halde saat 11 de M. Ja.sparm riyuetinde re.men açılmıfbr. nunun 43 llnctı maddesinin ta- ye ait resimler verilir. Emanete 
Lihey, 3 ( A.A ) - M. T ardiy6, bu ıabah M. Snovden ile dili hakkındaki kanuna nazaran alınan para bunların hepsini ta

g&iipaGflBr. iki hükumet adamı Yung plimmn bqhca noktalan gtımrüklere gelen tüccar qyası, mamen ödemeğe yetiımediği 
hakkında tam bir itilaf hasıl etmiflerdir. Konferansı içtimaa davet gOmrOk idarelerinin bulunduğu halde alacakJdara garameten da-
ec:len 6 devletin murahhaalan çalııma uıulilnü kararlaıtırmak biaalann dahil ve haricindeki ğıhlır. 
A--- toplanmışlardır. Bu 6cretler Ye sairenin temi-
~ ambarlarda bir mene ve yolcu d 

Bundan sonra ilk umumi celse aktedilmiııo:tir. M. jaspar, a6z 1 nin en sonra geriye para kalU'Sa 
~ eıyası iki aydan ziyade bırakı - h" 1 · · tlan da k 

alarak murahhasları kendi toprağında bilytik bir hayırhablıkla kabul 88 ıp eruun mliracaa n en· 
maz. dilerine verilmek Ozere emanet 

ettij'iaden dolayi Felemenk kıraliçesine tqekkür etmif, M. Ştrezmanm Antrepolar ile rift.e anahtar- b b d ki M d 
L-bruım ' teessürle yadetmiı, yeni murahhuJan bilhaua M. T esa ın a 88 anır· üzaye eye 1111 lı hwıuat ambarlarda bu müddet konululan efyanın müzayede be-
Tardiyö'y6 Te ağuatom konferansına iştirak etmemİf olan Alman üç senedir, fevkalAde hallerde deli hiç olmazsa gümrük resmini 
nawiardan M. Molden Haver ile M. Şmit'i scllmlamıt~ır. bu mOddet icra vekilleri karari- ödemek prttır . 

M. Jaapar, konferansın vücude getireceği eserin tamamlanması 1 E Müzayede bedeli ...r.mrnk r··-
e uzablabllir. aasen antrepo 6.. ~ 

mBIAhezaaile davet edilmit olan Avusturya, Macaristan Te Bulgans- mini tamamen ödeyebilecek mik-
ık ık k f k l iken her hangi bir sebeple am-tan mümesaillerini de tıel&mlad tan sonra, i on eransın mtiş i tara yetişmezse o eıya ecnebi 

b hh bara çevrilmif olan mahallerdeki d dakikalar geçirmiş olduğunu hatırJatmıı ve Otiln mura asların memleketlere glin erilmek ıar-
lmnetli bir sulh arzusu ile ve bir mukarenet usulünü temin etmek CfY• dahil antrepo müddetinden tile alıcısına sahlır. Bu suretle 

tamamen i..tifade eder. d al k a h ta emelile mesaiye tekrar başlamak azim ve niyetinde bulunduğunu e ıcısı çı mıy n eşya aa • 
s6ylemiştır. 35 inci maddede gösterilen n~!ere ve hayırlı cemiyetlere 

M. jaspar, bu müşkül vazifeyi sulh uğrunda deruhte ettiklerini, müddetlerden ziyade gftmrüğün elveritli oldl~ğu takdirde piyasa
aulhun yavq yavaş vücude gelen eserlerden olduğunu kaydeyle- dahil ve haricinde ve antrepolarda Jarda aablmak ıartile bedelsiz 

kal 1 l ve resimsiz olarak verilir. Ha· miş, murahhasların ?yi ve faydalı bir it yapacaklarına kani bulun- an tüccar qyaaı i e yo cu eşyası 
l f ait olduğu kayit ve enakta yazılı yırlı müesseselerin işine yara· duğunu İ ive etm ş ır. maz veya yukardaki ıart temin 

M. Jupar, birinci konferans bittikten sonra ikinci toplanma izahat Teçhile g6mrllk idareaİD-
•L d t"I ·ıa d"ld"kt edilmezse "'•ya imha olunur. için ihzari 11;1esaiye gayret ve salahiyetle devam edildiğine dikkati ce mwre a ı e ı n e ı ı en -

· hh ' d "f ı · · b' l "k l l ıonra """mrOk memurlarından Gümrüklerle antrepolarda celbetmıı, mura asıar an vazı e . erım ıran evve ı ma e ça ışına~ 5.. bulunup 928 aenesi sonuna ka-
larmı istemiş, çünkü bunlardan b!r çoğunun umumi sulh mesele•inin teşkil olunacak bir hey. t tara- dar kanuni mftddetini geçirmit 
b1şka safhalarını tetkik edecek mühim içtimalara iştirak mecburi·· fından müzayede iJe satılır. olan eşya bedelinin gtlmrtlk 
yetinde bulunduklannı kaydeylemiştır. M. Jaspar, kendi besabma Cabık bozulmak ve telef ol- resmini ödemesi farb gözetile-
lizım olduğu kadar ça'ışacağını söyliyerek sözlerine nihayet vermittir. mak tehlikeıine maruz bulunan rek sahlır. 

Bu nutuk, derhal lngilizceye tercüme edilnıiştir. Umumi içtima veya aaklanması tehlikeli veya Meclis pazartesi günil topla-
saat 17,30 da tatil edilmiştir. Bir çeyrek sonra murahhasJar husuai masraflı olan eşya 35 inci mad- nacaktır. 
bir toplanma yapmışlardır. Bu içtima esnasında iki komisyon teşkil dede gösterilen müddetlerin Nevyorkta yangın 
edi'miştir. Bunlardan biri Almanyaya, diğeri Şarka ait tamirat bitmeainden evvel Pfyayı getiren Nevyork, 4 (A:A) - Nevyor-
meaeleleri ile meşğul olacaktır. Yunğ plinile aJikadar devletlerin ıefineler acentalanna Ye ıimen- kun tık otellerınden birisinin 
murahhaslanndan m6rekkep olacak birinci komisyona M. jupar dnfer idarelerine veya nakliye zemin kabnda bir yangın ve 'bu
öteki komisyona M. Luşör riyaset edecektir. vasıtaları sahiplerine veya onlann nu müteakip sebebi henüz meç-

Leh murahhası M. Morozovski 31 teşrinevvel tarihli Alman- Leh yerlerini tutanlara haber verile- hul bulunan bir infilak vukua 
ı•t·,1•'---- bu ı"...+ı'made tevdi etmi.:tir. M. Fon Knrtut\s bu tebli~n k k d ö ril ı 1 ıelmiştir. Alevler asansörlerin 

anm ~.. y '... ıs• re yu ar a 1 •te en şart ar a inip çıkmakta olduğu bOf,luğa 
bu içtima ile ne gibi bir alakası olabileceğini anbyamadığım satılır. ihaleden evvel efya sahibi ginnif ve bu boıluğu muazzam 
söytemiıtir. M. Jaspar, itilAfın tevdiiııi kaydettiğini, bunu ileride mllracaat ederek gftmrOk resmini Ye hakiki bir baca haline getir
tetkik edeceğini beyan etmiştir· Bundan sonra Alman tamirab ve sair vergi ve resimleri öderse miştir. Otelde panik zuhur etmit 
meselesini tetkik ile mOkeJlef komisyon ilk içtima1nı akdeylemİftir. etyaıı kendisine verilir. Birinci iki kişi korku ve dehfet netice-

Lihey, 4 (A. A )- M. Briyan, M. Von KOrtyOs ile g6riltmilft8r. ve ikinci fıkralar mucibince sa- sinde 6Jmiiştür. 
"' 4 Fransız nazın ile M. Bertölo, profesör Besnar, 4 Afman d ld Vaıin~on, 4 (A.A) - Dün " tılan qyanın tutarın an evve en 

nazın ve 3 mOsteşar bugUn öğle yemeğini beraber yiyeceklerdir. akşam apitole da zuhür eden 

8 1 • f d k ünf f) gilmrtlk reami sonra aıruile para ve süratle söndllrülen yangın 
u Qarıs an a om 1 er c~zuından alacağı olanların neticesinde husule gelen basar 

Atina, 4 ( Anek ) _ Sofyada şekli hOkfımeti sui kutlarla hakkı, ardiye vezin tıcreti, devlete ancak üç bin dolar olarak tah
tagyire matuf komilniat ıebekeleri meydana çıkanlm19 menaubini ait resimler, vergiler Te para min olunmaktadır. HoJdaki mil-
yakalanmıfhr. cezasının geri kalan kısmı alınıp teaddıt heykellerle koridordaki 

50 çocuğun cenaze merasimi irat edildikten sonra Oat tarafı tablolara bir şey olmamışbr. 
Pailey, 3 ( A. A ) - Geçen gün wku bulan sinema yanımmda kalına emanet beaabına alınır, [Son ıelgraflanmızıa mabadi 4 üncü 

alevler içinde kalarak yanan SO çocuğun cenaze meruimi bu,on ondan sonra bu paradan gene ıayıfamızdadır. ) 
yapıllDlfhr. Botun ıehir mate~ içindedir. işler tatil edilmit ve ı----====-====-============a:ıı::ı=-=ıı 
bayraklar yanya indirilmit, bütün evlerin pencerelerindeki perdeler Ruslar propagandadan voz ge~miyor 
kapablmıtbr. Gayet kesif bir halk kütlesi bu merasime İft:İrak Londra, 3 ( A.A) - Sovyetlerin lngilterede ve lngittcreye tibi 
etmiftir. Çocuklarının cenazelerini gözyqlan içinde takip edea yerlerde propaıanda yapmaktan vaz geçmek hususundaki teahhüt-
ebeveyinin feci vaziyeti bilhaua dikkati celbetmekte idi • ıerini iblll etmeleri üzerine lniiltere ile Rusya arasında yeni bir 

Yunanisf anda komünistler buhran çıkmumdan korkulmaktadır. Filhakika İngiliz gazeteleri 
Atina, 4 ( A.A) - Komtinist propagandasında bulunduğundan SovyetleriD yeni bir ıuete çıkardıklarını ve bu gazetede İngiliz 

dolayı amele ittihadı konfederasyonunun· feshi mahkeme tarafmdu poletikuı aleyhiade ikinci enternasyonale hitaben bir beyanname 
emredilmiştir. ııeırettikleriai haber alm1tbr. 

sağlamı çftrilkten ayırmak .. yalnız fU kadar aöyliyelim ki melerden birinin manasını anla-
haylı mOşkllı gör6nllyor. bu se"etin ev kaaaaında muha- madan diğerine atlamak telq 
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Ahpp köhne bir bmamn yuz fuasından menfeattar olabilen ve heyecanı içinde okudu. Ve 
bin lıralık bir ıenete m' emen aile efradından bazılan bulundu- sütunu dört beş defa tekrarladı. 
ittıhaz edilmesi enel emirde ğu iddia edilmekle beraber ko- O zaten pardesüyle beraber 
nazarı hayrete çarpan bir keyfi- nak dahilinde yardım 16nDe- çaldınnıt olduğu mühim esran 
yettir. dikçe sirkatin hariçten ikaına muhtevi ŞeYkiyeDin mektubuu-

Piyasamızda naktin bu nOdret imkln tasavvur olunamadığı bau dan gftnlln birinde bir felAket 
Ye kıymeti esnaamda böyle ldll- mahfellerde ajızdan kalağa fı- çıkacağını bekleyip duruyordu. 

•tmer •• kanunun miicazatlann- Kaaa tikeati Tak'uının gazete liyetli bir paranın eY kasaamda uldanmaktadır. Hemen her faci- Bu keyfiyet Nedim için ara sıra 
daa kaçmak adeta bir canbaz- sfttunlanna dftftüğfi gftndenberi uzun mOddet mahbwı tutulması ada b0tanan bir qk zenbereji tutarak beynini sızlatan müzmin 
bkbr .. Bunlarclaa biri olan Ne- o, bu satırlan dikkatle g6zden akla mülayim gelmiyen ıara- iibl bu airkate de sevda kanı- bir sancı hükmünü almJŞtı. 
elim Bey talıilat idarehanesi na- geçirmek merakına tutulmuş- betlerdendir ... Maamafi sebepler bjı slyleniyor •• ,. Abl itte korkulan ıey patlak 

Yazan: Hüseyin Rahmi 

muu nrditi bllroaunda o aabah tu ··• bilinince garabetlerin renkleri .. Eairifir~ ihtiyar pquıa kay- verdi. lıte bu tehdidamiz dlm· 
yamh••esinin gizlerini kanşbra- Fındıklı 5lrlcatinl ihata değişir. Paranın konakta bulun- nar çajda terltaze bir zevcesi leler hiç filphe yok o mektu-
rak ban ewalo imha etmekle eden esrar durulmasi hakkında ıizllden buluama• zihinleri tllrlO ihtimal- bun esranndan çalınmış s6zler· 
çok mettul glrGDOyordu. Semamesi üzerinde gözleri gizliye bazı esbap ve aevaik lerin htlcumuaa maruz bırak- di. Etrafında ne entrika ağlan 

Odae111 glhıh gazetelerini fınldadı. Ytıreği çarpb. Nefeai dermeyan edilmektedir. Aile ..ktadır • örülliyordu ? Nedim kimlerin ia-
,.mcti. Yambqmi birakarak mldatarak okudu: esrarına ait huawıatm iftuuıdan .. Bir kerre ipliji puara çak- safına kalmıtb? Kendinden ne 
pldldı. Nedim Bey hePGz taT- •Fındıklı sirkati etrafında çok mllcanebetimiz huabile ıimdilik 1a1f olaa bu urarın yakında iatiyeceklerdi? Bu gizli dllfmall 
ntubetleri kuramamit, makine ı tayıalar deverana başladı. Vak'a- bu noktalar BzeriDde likiit acuzlıyacaima ftiphe yoktur .•• ,. l veya diifmanlara kup DUd bir 
lqek• ba kqit J1iımaa balda. yı aaraa war sisleri içinde edeeaiiz • ., Nedim Bey iN abrlan keli- · · 
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ist~~ ..... al yo Türk~ Yunan mahkeme
sinde 11,000 dava 9 e-rlül sergisi için yapılanma- -M-a.a._r_•rt_e_~-

Gazeteci ve kitap• Ne arayan var, 
ne soran! 

dalyalar bakır değil altındır Bu sabahçıı~:~anıyoriar 
Maarif vekaleti gazete, mec

mua ve kitapların ıneuıleketin 
her köşesinde satılabilmesini 
temin için tedbir almaktadır. 
Bu mesele için bu sabah Maa· 
rifte gazateci ve kitapçıların 
iştirakile bir toplantı yapıla
caktır. 

( 

Darphane izmir gazetelerinin 
neşriyatın~ cevap veriyor 

927 ve 928 senelerinde lzmir 9 Eylül sergisinde mal teşhir 
edenlere verilen altın madalyaların bakır çıktığı hakkında bfr iddaia 
serdedildiğini İzmirde bir müessese sahibinin ticaret odasına 
riderek bu yolda ihparda bulunduğunu dünkü nüshamızda 
yazmıştık. 

Dün bir muharririmiz Darphaneye gitmiş, bu hususta malumat 
istemiştir. 

Bu mesele hakkında defter ve vesaikin tetkikini müteakip &la
kadar zevat şu izahatı vermişlerdir: 

- 927 ıensinde İzmir 9 Eyltil sergisi için 
50 adet aitın 60 adet gümüa, 60 adet bronz 
madalya 928 senesindede gene 9 Eylül sergisi 

için 200 adet altın madalya yaptık. altınlar 
yirmi iki, gü müşler sekiz yüz otuz ayarındadır. 

Bu madalyalar para imalinde takip edilen 
usullerle yapılmıştır. Aksini iddia için aklen, 
mantıkan, fennen imkan yoktur. 

Altınların üzerinde bulunan ve katmer tabir 
edilen kıS1m kalkarsa altından çıkacak kısım gene 22 
~yarındadı~ . Bir potada eritilmiş ve ayan 22 olmak 
uzercd teslbdıt ~ olunm~şl olank madalyalann her hangi birisinin dun 
ayar a o ugunu söy eme gülünçtür. 

Madalyalar evvela tav ocağında tavlamr. Üzerindeki ince k 
asitle parlatıl~r ve bu kışır altın da ayni ayarda olan kısma naza;~~ 
daha sarıdır. Içerdeki kısım donuk ve kumlu gibidir. Fakat kabukla 
içcrdeki kısmın evsafı aynidir. Bazan makine hatası olarak pek 
ince olan parlak kışır kalkar. İzmirde de bir madalyanın bu au etle 
kabuğu kalkmış olabilir. Bu suretle içerisindeki donuk kısım bakır 
zanedılmiştir. 

Bunaan başka darpanede boyle bakır üzerine 
kaplama Jlaldız yapacafc ne adam ne de makine vardır. 

Biz J'ala ız i~ıerini lfuvumcu~ara yaptirmaktavız. 
Makinesi olmıyan bir iş nasıl olurda darpanede yapılabilir? 
[z!Dir sergisine mahsus olarak yapılan madalyalann yaldızlı 

bakır olduğundan şüphelenenler bize mUrac&at ettikleri takdirde 
~za.hat vermeğe ve iddialarının hiç bir suretle varit olmasına 
ı~hmal bulunmadığını anlatmıya amadeyiz. Bu talebimiz her hangi 
b!r vtetkik için olmayıp ince kabuk altındaki kısmın da altın 
oıdugunu izah ve ispatten ibarettir 

Da,.Panede bir mi istimal yapıldığı iddi1Jsı bizi çok 
mütcessır etti. Ortaya atılan giilfinç idd.uı bu işte çalış4n 
namu5lu işçileri bayülc yeis ve kedeı e dii~iirdü. 

~arpanede bir sui istimal. yapıimamışbr. Keyfiyeti Maliye 
~e~a.letı~e bildireceğiz. Aynca lzmir ti,aret odasından da izahat 
ıshyecegız. ,. 

!;1escle kalmadı 

Diğer ~taraftan dünkü posta ile gelen İzmir gazetelerine göre 
Tıcaret ~cası ~akırdır diye getirilen madalyayı müteaddit kuyum
c~lara ~ostermış, hepsi bunun 22 ayar altın olduğunda ittifak et
m.şlerdır. Bu suretle mesele kendiliğinden anlaşılmış ve bertaraf 
edilmiş oluyor. 

Darphanede y~ni işler ve yeni 
teşebbüsler 

Darphane milli iktısat ve ta
sarruf mücadelesine iştirak et
mek gayesile faaliyete başla
mışbr. Y c kında mevadı made
niye üzerinde büyük işler ya
pı'mağa f:aşlanacaktır. Bu me
yanda gaz ocakları tepeliklerinin 
nümunesi ve tecrübesi yapılmış, 

muvaffak olunduğu görü1müttür. 
Pjyasada 120 kuruşa satılan bu 
tepelikler dahilde yapıldığı tak
diroe yara fiyata maledilerek 
~atılacaktır. Bundan başka gaz 
ocaklarının da imali düşüraülmek- j 
tedir. 

varphaııede jilet trq maki-

Yapılan fıra§ ma~ineleri ile gaz ocağı 
tepc/i1elcri 

leri nümunesi de yapılmı~tır. 

Bu makineler Avrupa makine-

İsveç batıriyehlerı teşeı< kür 
ediyorlar 

Limanımızdan hareket eden 
ikinci Oskar İsveç kruvazörü 
aüvaris~ kalyon kaptanı "Byur 
ner,, Iıtanbul valisi Muhittin 
Beye atideki telaizi göndermiş
tir: 
İstanbul valisi Bf. Haıretlerine 
"Türk sulanndan ayrıldığım ıu 

sırada zatı asilAnelerine gerek 
gendi namıma ve gerek İkinci 
Oskardaki zabitan, naınzetler ve 
mürettebat namına, lıtanbulda 
bulunduğumuz müddetçe gör
düğümüz hnsuti kabulden dolayı 
beyanı minnetdari etıneyi tatlı 
bir vazife biliyoruz. G:ördüğU
mUz hfisnü kabulü hiç bir vakit 
unutmıyacağız , Teşekkürlerimi
zin memurini mülkiye ve aske
riyeye, İstanbulun muhterem hal
kına, bahusus Heybeliada ~ek
tebi ile, Milli müzelere, Galata
saray spor kUibüne ve mlirette
batımıza meccanen rehberler te
min eden Tutta ajansına iblağını 
zatı asilanelerinden rica ederim.,, 

Boğulanların hüviyeti 
V arna - Hiristi faciası tahkikah 

bitmek üzeredir. Evvelki gün de 
iki· sandal bulunmuştur. Faciada 
boğulanların hfiviyetleri tesbit 

Bu muazzam yekun 
500 e indirilecek 

Geri kaldnlardan her hafta 

1 O tanesi rüyet ediliyor 
Türk - Yunan muhtelit mah

kemesinde kış devreıi fuliyet
lerine baılanmışbr. Geçen per
şembe günü on daya rll'yet edil-

mittir. Her perşembe gftnu onar 
dava gör&lecektir. 

Tlirk - Yunan 
mahkeme ı l D d e 
hnk6metlmlz ve 
vatan dat lan ma 
aleyhine açılmış 

11,000 kadar da
va vardır. Bu da
valann gayet cli
z'f bir kısmının 
mürafaası yapıl

mııbr • Bu ay 
Muhlelil mahkeme· İçinde de 40 ka-

ler Türk ajanlarından dar dava tetkik 
Na~it Bey edilmiş olacaktır. 
Türk - Yunan mahkemesinde

ki davalardaıı 10 binden fazlası 
rti'yet edilmiyerek kayıtları ter
kin edilecektir. Bu mesele hak
kında Türk ajanı Naşit Bey şu 
izahatı vermistir. 

- Muhtelit mahkemelerde 
davaların rü'yeti için bir kısım 

ı . MdoJıı "'""'-""' ,,.,.,, 
manaf ft harç vermek lhımdır. 
Ttirk - Yanan mahkemeıindeki 
da't'aWudan mühim bir kısmı için 

harç verilmemiş, bunlar dava 
&ll'Ulna konulamamıttır. Esasen 
mtıddeilerin pek çoğu, davalan 
nan çllriiklüğtınü anladıklanndan 
iflerini takipten nz geçmltler
dir. Bu itibarla 11,000 davadan 
ancak 500 kadarı rü'yet edile
cek, on binden fazlasının iskab 
lazım gelecektir.» 

Filvaki Türk - Yunan mahke
mesindeki davaların ekserisi 
Yunanlılar tarafından açılmlf, 
zarar ziyan, tazminat, emlakin 
iadesi gibi iddialardan ibaret 
olup delilleri, asıl ve esasları, 
vesikaları falan yoktur. Bu iti
barla rfi'yet edilseler dahi red· 
dedilecekleri muhakkaktır. 

Türk - lngiliz, Fransız, İtalyan, 
Romen mahkemeleri tatildir. Bu 
mahkemelerde nisan ayı içinde 
yeniden davalara bakılmıya baş-.,.. 
lanacaktır. 

•••• 1 

5üt fiatları 
edilmiştir. Bunlar üç ta'ebe3 kaptan 
ve 2 makinist o'up diğerleri 
ateşçi ve k5mürcUdOr. 

Emanet ihtikar olasa bile müdaheJe 
edemiyeceğini söylüyor 

Memleketımiıe nekadar 
Fcnebı tütünü geliyor ? 
Akşam refiklerimizden biri 

1928 yılında memleketimize ha
riçten yüz binlerce liralık ecne
bi tütünü girdjğini yazmıştı. 
Rüsümat istatistik müdüriyetinin 
verd;ği melumat:ı göre 1928 
yı'ında memleketimize bu mil:
tarda ecnebi tütünü girmemiş, 
memleketimizden bu kıymette 
tütün ihraç edilmiştir. Hariçten 
memleketimize ithni edilmiş tü
tün ancak 4589 lira kıymetinde 
1637 kilo ağırlığındadır. 

N şanlanma 
Tayyare cemiyeti milfettiş

lerinden Kemal Beyin kızı Nilü
fer Hanımla Maliye müfettif 
muavinlerinden Ahmet Alaettin 
Beyin nişan merasimi yıl batı 
gecesı Ankarada yapılmıştır. 

Saadet dileriz. 

!erine nazaran daha kullar.jşlı
dır. Darphane maınulabnda bı-. 
çağı makineden çıkarmadan 
bilemek kabil olmaktadır. Av· 
rupa makineleri adi madenden 
yapıldığı için paslanmakta v~ 
çabucak istimalden sakıt ol
maktadır. Yerli makineler nikel
den yapılacağı cihetle senelerce 
paslanmadan kullanılabileecktir. 
Yakında darphanede iç kapının 
yanında bir salon açılacak. 
darphane mamulatı burada leş
tir edilecektir. 

Bir zamanlar pisliği hakkında 
bir çok dedi kodular yapılan 
siltiln bu defa da halka, ibtikir 
dereceıinde yüksek fiatlarla sa
bldığı ileri sürülmektedir. Sütün 
okkası ıimdiki halde 30-35 ku
ruşa satılmaktadır. Halbuki · ileri 
sürülen iddialara göre hayvan 
yemlerinin geçen seneye ruıbetle 
yüzde kırk kadar ucuzlamış ol
ması, ıiltün okka da 1 O kul'llf 
inmesini icap ettirmektedir. Bu
na rağmen sütçüler süt fiatında 
hiç bir tenzilat yapmamıtlardır. 

Dün, bavayici zaruriyeden 
olan sütte bu aıikar ibtikira 
mani olunup olunmıyacağını, sü
te narh konulup konulmıyaca

ğını Emanet muavini Hamit 

Beyden sorduk. Bi.ıe dedi ki: 
- Süt her ne kadar havayici 

zaruriyeden ise de bunu narha 

tabi tutmayı muvafık görmiyo

ruz. Çünkü bundan bir fayda 
ümit etmiyoruz. 

Bu işi rekabete terketmek 

daha muvafıktır. Eğer ihtikar 
\•arsa bıreu müddei umumilik 

ve ticaret müdüriyeti takip 
edebilir. 

Diğer taraftan, haber aldığı
mıza göre, Emanet İktısat ve 

Baytar müdiirlükleri süt ifini 
tahkika başlamışlardır. Emanetin 
miıdahalesindeıı sonra sütün 

tabii fia,.ıa sah)mıya batlanacağı 
ümit edilmektedir. 

Sntlerin sıhhi mahiyetleri 
hakkında Emanet Sıhhiye mft
dUrü Neşet Osmu B. fU sazlerl 
ıöylemif tir: 

- Snt te diğer meküllt meş
rubat gibi teftiş ediliyor. İçile

l miyecek sütleri satanlara ceza 
veriliyor. Sütler tfmdiki halde 
temizdir. 

Sislı havalar için 
Siıli havalarda intizamı temin 

için limana yeni vesait konaca

ğını yazmııbk. Evvelki gün bu
nun tahkikine batlanmıf ve Ba
baburun fenerine bir kampana 

konmuştur. Bu sisli ve tipili ha
valarda iki dakikada bir beş 

defa vuracaktır. 

1 

' 
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SÜTUNLARDA 
SEYAHAT 

• Roma " dan bir aea 
Dudra ile mllNtter 1 kadm
r hiın yflıll birden bire adam 

alalh ekficli. ffal&ald daba dla 
onlınn Kaf daflarma kalkan 
barunlanadaa dlpaler bia parça 
oluyorlarcla. 

Zatea paclra De mln..._ bir 
mufm badi.eler lrarpmtdald 
pafik ........., blJlk ,..,. 
lar ve derin iniflercl• ..... 
olabilir? 

ŞifU aloalarmda iki ,Wm 
IMri bir melele, bitim decllko
duJan butll'llllf di1orlar. Dedi 
kodu tibl - tatb bir l8Jl feda 
ettiren ba meaele, ftaı,a hlkOm
dan, yirmiad uır Sezan Sinyor 
~MllOliai., Din aoa beJaaatıcbr. 

Cibaasir Romanın bir bafka 
•Vemnl sibi n•an saman Ja. 
al llOlpÇlu bir blddetle atef 
pllklreo ba ıat kaclmlar içia 
deq ld ... ,., ortahjt bnt-
ilrmaktan bafka mc bir .. ,.. 
,. ..... ber .. ,e iaamr, afdil 
mabliklardarl,, itin ud ,_ 
tarafı 11Mu.olini"llİD malal6k , .. 
riDe Hapimal., kel ... Di JmllaD. 
maııdar. Öyle aamyonam ki iade 
Şıf)iain de;i!, blltün dibaya ka
.dınlıjuu linirli bir bava içincle 
barakan da bu hakikaten yenls 
Ye babı tavliftir. Kadmbtm 
.ıenııliyen ihtirua, bellı ki Mo.o
liniyi luzdırllllfo Birçok nokta
larda haklı olu bu uabi1et, 
yalnız kaclmlan ha)'ftll AJdaiı 
yerde acı ve vabfi bir lalcaa 
poatuna blrllnlyor. 

t- ski Roma••n " aeD ele mi 
Brut.n. ? ,, 11 lalll dillerde s
w 1hutntas biyanetler kartwnda 
~kfllt'·~Jeıl ı,ir ıitemclir. Eier 
aağ iae, aari aezann anası ana : 
" sen de mi Beaiti ? ,, demiftlr, 
değılse bu litemi bir mezar ta
f lDdaıı dinlemek kabildir. 

Kadmbk, pyet aacle paclra ile 
mllnenerlenlen ibaret bir z&m
re olayda hltap bu kadar aa 
ak ~ı.ler bırakmayacaktı. Ne çare 
ki dünyada erkek rlbl phfan, 
iıtibsal UD1Uru olan kadıa&ar da 
•ardır .. bwmlar b• .. bira 
daha çoğalmaktadırlar. it aafıa
nada yer ve YUife alan iman
larm blrmet ı&meleri .. tabii 
w.. 11a1s sabi d1t1a111r. s.ır.1m
tu tibi allıldı, kolibnler Pi 
a&sll olanlan bqıamda ainirlen
aek bile, oalarm rene -hk 
slbl cib•nm blc bir rlthlllle 
llcllm• .. wJa.r1,.t1eıw 1aa1ar
lamak ve haJV&D dememek 11-
amcbr. Ba ..... dik .. kadı
- kup ba derece Ml't hareket 
flldrdm detll aacak bir rWI 
par~alampnclaa fltlanr. Acaba.. 
ha, ne denim? S.km ba ,.. 
... adam da hddera airamlf 
blrlpk •-? ... 

Seyyarı 

,.,. ........ 1 

VAKiT 

Mevsimi titamn fiddetine 
mebni Franaa ve Almaayada 
aebzevat fevkalade bahalan
mlfbr· Parllte SihirJa slbi 

eopk ohaJor lmlf. A..-, ... 
Tirol eyaletimde blrudet Jİl'mİ 
dolma denıce,e kadar ftODll
br. Kaffei tlller Ye nehirler 
incl.-t edip - dellrmealeri 
daht tatil olanmattar. 

( Şehir haberleri J 
Limanda faaliyet artıyor 
Yunanlılar serbest mıntaka 

yapıyorlar 1 
Enelld ,aakl refiklerimizden 

biri ncareti bahriye m&cltlriyeti 
iatatiatikleriDe aaıaraa )imamla 
faallyetin aalchp yuayorda. 
D&nkl nllhe•sda IJmu firketi 
m&d&rtl Hamdi Beyin beyanatı 
ba iddiaJI hlalp etti. Ola bir 
maharririmiz bu meHle baldmı
cla tetkikat yapDUf , ticareti 
bahriye ile limu flrketilldea 
fAYW dikkat bua iatatiatikler 
elcle etmif •e allkadarlarla tek
rar ptlfmlttlr. 

Ticareti bahriye midir& Zeki 
e., malmrirİlliD fa izabab 
vermlftlr: 

..... W,.tl " kmmclr. 
Biriaci ........ ,...... Wr bo-
tudu ......... botadaa pbr. 
lkiaci lalUDda baracla .. klaalr, 
erzak ilat.iJaam temia ed..k 
ıeçer. OclDclleri de tlccarl 
muamelel• pparlar. 

itte yalmz lnmlarclaa ikinci 
-... npurlar ıulnnp. Heye
ti umami1ede pcea ...,. na
zara mlblm bir tuaJtlt vard1r. 

Dit• tarafta .... flrketi 
.adlrl Hamcll B. de •elelenin 
,..a.. aalafalcbt- .a,liyerek 
......,. beJM etmlftlr : 

- u ... faaliyeti bir mem
leketin ddlladiyabm ptermal 
itibarile çok mlldm olup ba 
pçuaeaelere ...... .,..._ 
br. Ya nız elimizdeki 11 ayhk 
latatlatilderle iN faaHyet fU m
retle balla edilebWr : 

1 Jmanda '28 de 5,02600 tona
lak 929 ela 5,215,006 tonahk 
temi •UUDele Y•PllUfbr· Binu
aleyh ba bamda 189,COO toaa 
ta.yit .... Mat aiabetf 
'J,6 dar. 

U.aala muamele yapmadan 
~ pmllere relinc:e banda da 
tesaylt vardır. 928 te 4,!12,000 
tona mlktarmda, 929 cla4,575,000 
tonahlr remi ~ftii. T OD iti
barile tezaylt 262,000 clir. Ylll
de itibarile de 6,5. 

19'29 MDellade Hma•ımma 
ecneDI limanlardan 430, 4'3 
toa eua relmit o1ap ba mlk
tum 1928 1e11alnden •ı, 20 
m.betlnde falacbr. Maalaef 
ltlaalltma arblnfbr. 

Gene ıeçen 1e11e 1928 _. 

a..U.e Diabetea • ifl..ımiz
de de ' /, 19 bir tuaytlt vardır. 
Umaaımıı her cihetle yalma 

ec:aebi limanlara faik obaata 
çabtmalctadr. M..ıa Pire 
limam tralllff: itibarile latanbalan 
yamma bile pkamamlfllr. Bil
buaa orada vapurlann aldata 
ihrakiye •e klmlr miktan ba
radaldnln 4 tte biridir. Fakat 
maalesef YanuWar bu 8'bdenle 
V eaizelOlllll lr .. <h ile 1erbeat 
mmtab yapıyorlar bu maele 
belki ba aiabeti yllbetteceldir.,, 

Hayat 
On bf.ş senede nekadar 

pahalılaşmış} 
Ticarte ocluı 1929 aewi ha

yat pahahhp ced•elinl Dqret
miftir. Buoa aazaran 1914 ae
aainde 100 kraf1a idare ecle
bllea bir .... ba lleDe 1460 
kanat lblncbr. Pahahhk bİrİDc:İ 
dsecede e. kiralarmcla, ikiad 
clerecelerde 11da •e mahrukatta 
arbmftu'. _......,....,.__._ 

Bore&da 

ltterhn fiab 
lagm. lirua dla 1: .... lO'lS 

lmrafta ~ Ye açdcbia gibi 
1025 1e kapamilıfhr. En ywikan 
ffat ıcm.s br. 

---ıııı ...... -

P os ta mOhtırleri bulundu 
Po.ta ida.-lnia bir mlteah

blde AYrapadaD naldiai ihale 
•ttili 475 adet Jeai HDe ml
blrlerinia Umanda esareap bir 
.. kilde kayboldap llJleniyonla. 
Din poata iclarelinde yapbimm 
tahkikata dasaran nihayet ba 
mlhllrler balunmQfbır. Mtlteah
hit bunlann Kuruçetmede oldu
juau l&ylemif •e bu,O. 14 te 
idareye teelilD edecetlH Ilı: 
ftl'llllftir. 
P•po tQUlnD mOtehassısı 
T8ttba inbil&I' idarell bir ... 

aedea beri pi)'uaya bir mlte
bi•11n nezareti albnda ~ 
dıfl pipo tltllnlerinbı rafbet 
,armeclilhü anlayarak Anupa
daa bqka bir mtltebaw ıetir
meke karar ftl'IDİftİr. 

GUzel gözler 
CAZiP llllfl.ARI •• 

- HllMIMlumın birinci deweal -
Blrind aayıfadald artist reıimlerinl 

aaklayımz ! 
Sisi llnemalara batlıJaa o dık balaflanhr. 
Bmm d.......,_ putemia yeal bir m&aabaka awor. 

la mllabalra iki lmDmr. Bir .addet bu .atuada sBze1 fkll 
artlltlMia tam NlimleriDi atrecekliniı.. 

Bu Aydan laldanwa hem ,nael bir kollebiyoa kann•11, 
bw ele m .. b8ka•ıa ikiDci deft'eli için huarlammt olunnmuz. 

lldnd dnrede burada ba dilberleria yalım pzleriai ıare • 
cekliai• O samın lize aoracapı 

- Ba balatlan tamyabilir mkiaiz ? 
Sis, o llderi taaıya bilmek içia bu llbmcla çilraD dilber 

remalerlni uklam•I• bqlamabmaı•I 
ADcak ba •,edec:Ur ki mflubek•nm ikinci dewtıliDcle am

yaffak olülllmaiz. ıc.•a,. dabil olap mlkafat kau•bilmek 
itin hlt8a o atsel rkleri tammak lAam olacakbr ... ._ ______________ .... ,ı............. •i!!imi!&iiiB. 

Son teıaratlar 

Bartın da 
iki katil asıldı 

Bartm, 4 ( Vakat ) - Slfra.. 
bolanan Avatintin klJllad• Sa
tiyi pçen .... dalda lldlna 
aval alJd• HaW we Kua 
H•mn• Butmda ,..._ _. 
bakemel.We nrllm lclam blk
ml te.,-. tutik edllclltW• 
mabk61Dlar ba .ı,.ı. .. , ....... 
lanLr. 

Halil ...ı.n- •tl••ı: • ar
kadapm HAam beni JÜb. Bir 
daha Japmam. Bua Ja,maJlll • 
demlftlr. 

Hapiaanede temyiz taatlld 
beldeaea iki malddbD daha 
ftl'dar. -----
yeni belediye kanunu 
ŞehrelfNlfted rnenaarı.n clev
let memıırları lıııblranıı 

haı. olltealılar 
Ankara, 4 (Valat) - M. ... 

U.ladeld -encumeade tetldbb 
~itmek laere olan 1eni belec:llJe 
IAyihaıma konan •ır madde ile 
mahalli iclarel• ......... da 
de•let memuru addolmmaaktacLr. 
Ba ........ ..... ........ ... 
tabal ......... ..........,. 
dnlet me....,.._ laals oldafa 
btltlD halmlm alMakl•r, Barem
dea o tekilde iltllacle edecek· 
lerdir. 

Memleket haberleri 

• 

lzmirde 
Doktorlar arasında 

ihtlllf 
.......... doktomr 

b1J1k bir dedlkoda meft111• 
..... ec1. iki ...ıektaf ildüll 
pkmif ve it Ebbba oelawı hr 
......................... ..w ............ ........... Wrllli:ldl; .? .... 
-- ....... cek"aaemek • 
.... ... bir doktor tarafm. 
ela Wr sak ,..ı.cı. ..,., " 
talaklı ....__., m..ıeld ve tahal 
..,....... telde edici ... lly· ...... ...... 

Tabldn afnJaa doktor oda,. 
fika,.tte balUDmUfblr. 

D,ter bacllH,e ıeliace ba da 
Wr ............... taWbl 
Ue dipr bir doktor arallllda 
phw'fbr. la doktor .......,. 
pbnlaa atlueeli hanaemm 
,_.cta bir .... bir .......u 
......... ba ......... k 
lwetaM id ...... mlraeaat eder. 
e. mlncUt Mrtabibi lmmrw. 
Sebebi, tedaYİIİ keacliae alt ..
remil buta11111 .... ekcfq. tara 
fmda bili mllade maa1eac 
edllmellclir. 

Saadetten 
Felakete! 

lzmtrde feci bir otomobil 
kazası 

ea lmwe Kemalpap phmda 
Tasarrufa dotru ftaldar klprlatbalba llwiade b.,. bir kaa oı-. Ye içiacle 
Bııgtln .Rnlrartitla litr top- lmilrCten fiden blrgeti cnmtn~~?tllhw!ld 

l.tntı vapıUıett'lc ve bir akraba. muhtelif ,_....._ 
'lconfn.,,. WJrılecelc ,............... Kna otoaao-

Anbra, 4 ( Yakıt) - HaJD. Mim d..,.. açmam ...tinde 
.... tmrafa tepik illa it .._. olm .. btt. Gelin N_..flbta 
U. JU111 mt 16,!0 da ma- 29 ... ıacla ffaaaD Efendim 
aUim Hamlara, meb'm B. ima F.ama Hemmcbr. Ga..,mm 
lerin ve hnktmet erlct•mm ilmi de lbraldmclir.K....- lebebl 
reftkalarma, bir çok melan fala llrattlr. Otomoblll lefte
ammul merka biaallllCla b1J1k ._ tnflrlD 1an yolda deilftijl 
bir çay liyafetl nreeektlr • .. mnldilli .a.ı:..etM'Mlil bir 
Zi,fette baka erlwalle ıuete- _, 
ciler de bahmacaldlr. .... terkettiii de ••1•P1mıfbr. 

e& •·1ra mec11a1 1c1are ıeı11 Mala- iRTiHAL 
mat B. (Siirt) tuaraufa c1a1r Wr 
hultlhalde bulweakbr. Benb &bak mlcldel amaml aakeıf 
tuarrufa tepik iPaı im.bara W.lucl fw& ......._ Retit P .. 
ahp taaarrafta bahm•"'•r ara- 1-lmelf ve tlccardaa yuaa 
11Dda kur'a pld•.k ....tı1e sade T.- Hamdi beJia refi. 
ber alb a,cta bir bia lira ikra· ıa. •am pek lf9llÇ Jllfllld• 
~ daiJtacalda'. ima bir llaltaldr netlceliDde 

yefat etmiltir. ce... l»aah 
Kaymakamlar kursu Saacli~eld Jca........_ lraldan· 

bitti luak 'S...,.,...,. ceditte aileli 
Ankara, 4 ( Vakıt) - Aplaa bbrlltnma defaedilecektir. MeY. 

kumm hitamı mftnıMbetile if- IA raluaet e1l.m. 

tirak eden kaymakamlara Dahi- ı.---------• 
liye wekili B. tarafmclaa eneli 
vekllet kcmferam ..ı.a.ıa 
ldut ftlifelerlDia elaemmlyetlae 
dair bir koaferam, mltealdbea 
Anbrapaluta .. caJ .ı,afetl 
verilmlftlr. 

Mabye mflsteon geliyor 
Ankara, 4 (Valat) - .....,. 

mOatefUI AH Rala B. lllaabtİla 
hareket etti. 

Almanlarla mllzakere 
ADbra, 4 (V.ıat ) - Alman

larla ticaret maka..ı.ı ... 1c .. ..... ............ 
Nekadar seyyah gelecek} 

Bu aene memleketimiu 50000 
aeyyah plecektlr. Y almz ha aJ 
içinde S tabatta 7 ba,tlk .., • 
,... npanı ..... ldlr. 

·v AKIT .INTAKVIM 
Pazar 

• Klnun•nl 
1930 

.... .,..,..,. lcartıılıq IMrrı 

G .... ~1,x, 
c_,,,. ..,. : 16.53 
Apn .,.,,,, : 10, 50 
... bo6fl: 21.1' 

Baslnldlbava 
..... w..w ....... ..,..ı . 
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( (VAKIT)IN fEHİR HABERLERi ) ( 
S - VAKiT. 5 KlnuDl&Di 

çocuk sütunları 

Selimin Hazinesi 
) 

De~erdarlıkta: 

Yulsuzluk mu? 
Tahkikat baıladı 

Fakattehakkukun& 
1hbmal vertlmiVO 

...... 15-20 .... .,nı Def
tenlar Şefik 8. iki ,_. De bir 

thbarname ....... , Bu ibbar

twnecle ta•lrlndr pbelerlniD 
oiriDcle ~ yapıldığı bildi
riliyorda. B. lhban yapan-

lana lallYiJetl..mi teabit etmek 

" ~en 1olmzlak madc1.-. taJiaial istemek lzere 
.. iki meçhul imza ahibini 
......... defterdarlıp davet 
.. 11if, fakat iki balta içinde 

f11k Beye mGraeaat ed ·• olma· 
......... Defterdar 8. her ibtima·e 

liup ihbar edilea pbede tabki
lrat iaumı emntmiştlr. 

Ba pıbecle tahkikata bqlaml
llllf olup netice hesiz almama

IDlfbr. Bununla beraber yolauz

luk ibbannm tahakkuk edece
tiae ibt•mal verilmemektedir. 

Kadın terziler 
'rllMU'nl/ cemtvetınin içıı

nN•n• gUıneltdır;er 
llillt tuarraf cemi1eti idare 

he, ti diba ıehrimizdeld b8tlba 
tenileri lçtimaa davet etmifti. 
T...._ ltepll claftte icabet 

tlftlremedllderlndea dolayı 1'6 
ma yapalamamıftır, içtima cuma 
,nan yapdacakbr. 

Taksim mevdanı 
Takim abide ft mqdanmm 

taalimi alaabup koamufbu'. 
lllmkau sarflan a~. 
Ya ım Aabradan Emanetin 
l.ıws lirua almua lçia hentız 
o' .... emri plmediii için 
............ ıeaı ppalamamakfa. 
•. ........ iataaaa alteakip 
...... ....., .. .,., .... caktar. 

Poı sl~re d ... s 
11""'*•• pc>Bslere gece 

.... ~ hatfınmlfbr. 
~ ~-- vuifeleriae 

~el ıeJ•.,.. fUti)e haftada 
Dd rece ~edir. lkiter 
-t den~ .... IMa den aaat
laiade po111ı.. ı....u. iclarl. 
•h•ılrl del'll• •naat ka· 
........ polİle 
~ ......... 

lbrahım T ah &;, 
bnldm Tali B. YlllretteW 

dalreliDde megul olm*4ıcLr. 
IC...;.tWnı c1Ga $akrll Naili ~ ... 
..,... etmiftir. 

Kuclu1 b1r köpek 
llft...t.dkle clla .__ 

Wr ldlpek A•ıaı i• nele bir 
ada• llll'IDlfbr. Klpek lldl
........ A•-. t•Yi altma 
··=•ıtw. 
Cttrahpeşa hastanesinde 
Cerrala,.._ hutanesi icla Av

ntpacÜll plecek olan RaclJotrapl 
.......... M. .Beterliae ima
,. ,Wen1ma:,tir. Mataha ... 

- ... glDe -- ........ •• 

Adliyede 

Apartıman mesele i 
••••• 

Ağır cezada dört iskan memurunun muha m Stne 

baştan<lı. Jskan dairesınin defterlerine herkes yazı yaı.a
bıhr mi imış Sorulacak. 

l.tanbal iıkln kayıt memuru 
Halim, imtiatik memurD Y apr 
mtlbeyyiz Babaettin, muakkip 
Halit Ef. Jerin Şitlide Semerci· 
yen aparbmanımn d6rtte bir 
hiueline talip olan Emine Y uauf 
H. m ismini defterden silerek 
banan yerine Ane Nuri H. m 
İlmini yazmalda aalen ve fer'an 
munun olarak muhakemelerine 

batlanmıfbr. Halit Ef.den maa• 
dasınm meselede dikkatsizlik 

Tevkifane 

g&lteftlikleri me.zua hahlatlr. 
Dthı mahkemede Ane Nuri 

H. dinlenilmif, mnhıbme Emi
ne Yuul H. ua, mllkiJe m&tet

tifi Kadri 8. iD celbi ve mas· 
r.unlardan blriainin iddiam veç-
hile iakin dm, eaiacle ifi olanla· 
nn raagele defterled karlfbnp 

istediklerini yazm.ı.. mDmkln 
olup olmadağmm 11tillmı için 
kalmlfbr. 

Deli rolü 

Büyük resimli masal: 7 

Harun Retit veziri Selimle Saraya gelclitinia ert..t tl-
Al'll)'I gezdirdi. O arbk bu niJ Selime bir hoca ta,m etı
akallara hayret veren ıeyler bler. Bu ak ukaHı ihtiJ• 
kaq.1mda eskisi kadar pşmı- ona den nrm1Je bqlacla. 
yor, aizım bir kant açmıyor, Selim çok zeki bir (ocak ol
bu suretle girdiği kıyafetin ya- duğuııu iabat ediyor, hocemm 
baacuı olduğunu anlatml)'ordu. hayretler içiDde ~ 

--~-----,~:--~~~-c-----,-:-T-r---~- ...... ~-= 
(( ırı 

~c 

Aradan bir kaç Bu i tifat, aaU Her kelle ... 
1ene geçti. Selim olduğu mevkii, Se- geçiai1or, h• blla 
arbk bOyilmOf. ba· 1 mi biç te kibirli glnltlnl aJm .. 
yajı bir delikanlı ol· yapmamıtb. O p- biliyorda. Sara,da 

Şik~vet mehtuburıu glJn- O. nıvarı maznu11, eıındeld muftu. Halife onu ne bildığiniz DUik ODU .......,_, llD-
dere~ tehdıt mektubunu ;orbavı ıeuın 6ndne birgDa yanma ça· babr 

11
.nu, aert .as ta - llı•aet,. 

gdnderen mı 1 Tahlcikat /ırla'h I jutb ve kendiıini 
~ inine muhafızı dylemek nedir bil- aiyanet ...,_ 

v•pr11vor lıtanbuJ ağır ceze ma'ıkeme- yapbjuu .ayledi. miyen çocuktu. klmM yok siW lcl. 
Bir refikimizde, tevkifanede, sinde dün Rlistem illlainde biri- (Aıba wr) 

maznunlann dojiiJdOğünden me· s·ni vurmak ve HlltlJDİ yarala· 1---------------------.-
murlann kapıda zıyaretçilere makla maznun Mablllut. mum· 
barfeodazbkta bulunduldanndan keme edilecekti. 
blbiı bir fikiyet mektubu çak· Mahmut. mahkeme bumnma 
llllfbr. Bu hususta adliyece tah· et r • rlce · deli gıbi hat ek etler 
kikat yapılmaktadır. yapmış, beyettn uflllD& gelince 

ilk tahkikat neticesinde ıikl- elinde bulundurdutu kırmızı bir 
yet mektubunda ipret edilen torbayı reiı Aaun J. İD &albıe 
isimde bir kimıenin teykifanede fırlatmqtar. 
bulunmadığı neticesine varılmlf, Müddei umu111i ()mil B., bu 
geçenlerde tabliye olunan pıaz- adamın d(' · olmayıp deli rolii 

...... -.. ....... ~~--~ m ~ a ü ettiti-
~ TılJli!a.W,..rapona b•llııD-

t1pla..ı bud olmaftur. Bu maz
nun hakkında tevldfane mndnr
IOğllne bU1 tehdit mektuplan 
g&nderdıji noktasından tahkikat 
yapıllllJf, evrak müddei umumi· 
lite •erilmit bu unmaktadır. 

Gazete erın muhakem~s• 
Gute dav11lannuı rGyetine 

don ikinci cezada devam olun
mUf, yeni bazı davalar birlefti
rilmif, muhakeme ayan onbirinci 
,cmnne kalllllfbr. Yeni davalar
dan biri, « ikdam • ve «Aktam» 
aleyhindedir ve polia mtldOrO 
Şerif B. ia orduya avdet edec 
fine dair yazalandan do ayıdır: 
A.kerl esrara ifta mahiyetinde 
Defrİyat yapaldaja mevzuu bahia 
olmaktadu. 

·• Resımh Ay,, dova~ı 
" Resimli Ay " m temyızden 

nakzen ıelen davaaı, din OçlncQ 
cezada tetkik olUDmUf, mea'ul 
mlldlr Behçet B. "tn vekili ima 
Emin 8. , nakza ittiba edilmesi 
amnmda mtldafaa yaplDlfbr. 
Aym .etdzinde bu hUM11ta karar 
verilecektir. 

Yeni davalann tabkikab deftlll 
edfJor. 
Y ahudıler ın muhakemesi 
Elsa Niye,onan cenaze me

ruimhade Ttlrkltlğl talıkirJe maz· 
- yahtıclileriD mubakemeai, 
Temyizden gelmittlr. Maznun
lara tebHpt yapdcblctan IODl'8 

mahkeme birind cezada rlyet 
edlleektir. 

Serranın alacak ıları 
M. Serraam ifl'8 muamelltma 

tedYir eden btlro hqeti diba 
alacakWarm mlrecaatlanm byt 
Ye tetkike bqlamlfbr. Mira· 
caatlar lclD tayla olbaaD mlddli 

'* 

dufuna itaret etmit. muhakeme 
mecnıba teb jpt yapalmauna 
kalmıfbr. 

Zat maaşlarında 
aui iatamal Yoktur 

muhasebeci Mehmet 8 
böyle dıyor 

Dünldl nlahamaıda Ankara 
muhabirimiz, sat Dla ... an _.. 

haıebecillpde mal6lleria dls· 
dan armda motebitlere ait imif 
gibi yapda tabrlfatla pelin 

maqm 10 aeaeH,..._ almm•• 
auretile ltlr ıui lltimal ,.,.ad9 
baklanda Lflt illllhacle Wr lmp 
malalanaa ,aldek makamlara 
mlraeaat ettijia• dair bir tel
grafuu dercetmiftik. Dla ltir 
muharririmiz :ut itleri .... .. 
becW Mehmet Bejle .... _. 
meaıeleJi aoı••F' 'hhmet B. 
demiftir ki: 

- Ba iddia dq~ deiflclir. 
EA!eD oa ... ,w, .. aılana 
tahaw.ınmin •Jll 92.> ele ve 
yeni tahaia eıW de maJll 929 
Dihayetiade itam ammen m•1et 
bulaaut olduju Jibi bidayetten 
fimcliye adar da ... ...etıe 

idaremisclm tek - .... -
aenelikmut~· 

Nefl'iyab ftlnedaa mlteellr 
olclua Ye lılali1e nlsaletiae .a
racaat ederek maım..,..em tef. 
tifial rica ... 

ae 

uKllAT 
Zorla güzellik 

Ahçı ~rrafınm aldı 

CihangirM r~l!Je~din ~~in 
-uad, bir ~.a 
oı...-. Vak'um kalaramam 
UÇI P'llia Settar İuet UIUD 

mlcldettaberi MYcfijİ laismetçi 
SmaN iadinç teklif etmif, da· 
ima menfi cevap ahmfbr. 

- tberiae km zorla ka
prmai• tefebbOI etmiftir. Kıs 
bu nziyet lwpmda feryada 
baflaymca ialdada ıeJenler Set
tarı yakalaauılardır. 

Pahosunu bu akıp kaçmış ••• 
şı.llde O-an Beyde Cabi 

caddeaincle 68 1111maralı Slmonun 
nine hum girmif, iki •eccade, 
bir mua lıtti81 ye ban kay· 
mettar ev• ça••Jthr. Hı.,..a 
bçarkea hiaaetçi tarafmdan 
,orGimDt. palta.mu bırakarak 
kaçaufbr. Bu pa tonun Piç Ah
met iaminde ilr sabdcahya ait 
olduju aatqdmlfbr. 

BugOnkü sinemalar 
Majik - Maolesku 
Eı.al - 2 brmm gOI 
Alkaur -Zlaotomm 10D 11.ı.t 
Lll)meDbarl - Ôlom .-. 
Melek - Silik çehreler 
Opera - Yma 
Ş.k - Kadın ve namus 

Elhamn - Çıpld lflkl
.. - Şelmt diyarı 
AllA - Şehir uymken 
ldı•clu - Ôlam atahm 

Ttyatroıar 

J)arlllteclayi - Bekarlar 
v...... F&odero 

aşi' Bey &emsilleri 

Bir koca 
&nsını df 7erlndet1 

yar•""" 
E.elld pce .at 23 .. ıc... .......... ~ ....... ·

IDUfblr. 

Se1781'. --~ ...... beri dUpa ~ 
kama ile ~ 1c1a 
kulak mahallaladeld .-. ~ 
miftlı\ 

Şlkrllnla kana .... 11a,.1,. 
hanım kooaND!• M 1 .., .. 
pldiliai ............ -bir ... 
p181111 açma•lfbr· Fakat ı$llsıl 
buarladajı klPlk .. ..... ile 
Hayri,. hemau lif ,..W• ,.. 
ralayıp firar etmiftir. 

Yoz hrabk dtz örtGltl 
ispanya sefaretaaellae ait ., 

mobilin lçerialaden 100 lnhk lllr 
cUs 1rt111 r=-•· .._ ....................... 

Alçak gönülffl lmlf 
Yenika,da ıcer.t.I ..+ .... 

da 13 aamarah ........ IJe-• 
evine lurm sinaif, iki ın ı ·,., 
bri palto çalmıfbr. 

FERAH TiYATROSUNDA 

Komik C..det be, 'ssrD,_. 
Bu akpm ft ,_.. ....... 

( Ha7dutlar imala Robnbol) pi

yes 4 perde, (Korado ~ 
tllia aileai) facia 4 ...... ... 

ma, varyete " ulre 

r.-......,,...ıa.._ 

""" 21.10 Ja. 

ŞEHIE.-..um:. 

Bekarlar 

4 Perde 
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Zampara Kır al 

r 4 Kanunsani 1930 

Borsalar ilyarderler 
--------~----------------mmıı--1g Nasıl zen{!in oldular? 

Karı şerrinden kime sığınmalı ! " Krup ,, lar : 6 
1 A<"1ldı 1 Kspe.ndı 

Kambiyo 

1 lngiJiz lirası Kr. 1025 l025 
" T.r~ mukahlll Dola 0,4 i 6~.50 

Kırat Madam dö "1\1ay;,, yi hiç olmazsa uzak
tan görebilmek için fetan metresine yalva~ 

rıyor, o ise şiddetle muhalefet ederek 

.. 
.. . ... ... 

l!'rank 
Liret 
Belga 
Drahmi 
Frank 
Leva 
Florin 
Kuron 
Slllng 
Peıeta 

Mark 

\ o9 
3 o 

llt-14 

tı~ ~o 

o,47 2.~o 

T~ o9 
9 19 
310 

s 14 

244,75 
(JS >O 

"Sakalımı ben orada ağarttım .. ,, 
Viyanada matlôbatın1 almak için aylarca 

sürünen Krup ömrünün imtidadınca bu 
sözleri söyliyerek hayıflanmıştı 

kır alı ini eti yordu .... 
1 ı 7,8i 

[(j ı2,!5oı 

: ~~.:-o 

1 17,8" 

ıt 12.~o 

,- .!7,So Geçen tefrika ~ar hüllısası 
Kıra/ on &·~inci "Luı,.çow/eken tahta 

g(!fmiş ve hülüğa erer ermez nedimleri 
tarafından ah.dk.~ızlığa teşt•ik. edilmişti 

Genç kıra! zevcesile bir türlü ısınamadı ve 
etrafındakilerin teşviki ile evvela gözde 
o/ara~ Madam dö "Mayyf,.yi aldı. Fak.al 
gözü kadına doyar takımdan olmadığından 
Madam dö "Maqyi. den sonra g6zdesCnin 
diğer /\i hemşiresini sevdi. Madam dö 
• Mayyl ,.yl lıenuz i/k. gözde olarak tutu
yordu. Nihayet sıra Madam dö • Mayyi. 
nin d6rdünca hemşiresi Madam dö •Tur
nel.e geldi. Bunu kıra/o takdim eden 
kıralırı nedimi ve sef aha/ arkoefa~ı dük dö 
"RiŞt3lyö. oldu. Madam Dükün vegeni 
• Dajenua.yı seviyordu. Dük evveld bir çok 
intirikalarla iki sevdazedenin arasınr açir 
ve Madam dö M 7 urnel"l ktrala metreslik 

etmeğe lrza elli. 
Madam dö Turne[ pek i~vebaz ve oros

puluğun fendine vakıf bir kadındı. Kendi

ısir.e delillik elmiş. olan dük dö Riş6lyöye 
yazdığı mektuplarda Krralr kapıda beklet

mekten na~ıl zevk duyduğ:mu ve kullan
drğr fent/eri uzun uzun tasvir etmiştir. 

Mektuplarının birinde • Rişölyö_ nün 
laL'siyesi vcçhtle müsamalıal1,dr olamıya
cağını an/alır re n iicede der ki : 

Allaha ısmarladık, aziz amca! 
Hakkınızdaki düşüncelerimi dü
şünerek bana karşı biraz mu
habbet beslemenizi rica ederim. 

Her _şey: hakkında tam bir ma
lu\Ilaıs~lı l ~österiniı; çünkü 
bana, kat'i bir ketlımluk gös
termemi söyledi. » 

Hakikatte bu retler, bu rüc'at
Jar, kıralı uzak a~tıracaklarına 

aşkını ve havts.ni şiddetlendiri
yordu. Markizin yanında bulunma-

dı - ı zamanlar ona günc e üçe kadar 
mektup ya~ıyordu. Nıhayet bir 
kaç gün sonra yani 24 teşrini
sani 1/42 de Şuaziye grdildi ve 
genç kadm on beşinci « Lni »nin 
arzusunu ilk defa yerine getirdi. 

Bu son seyyahatta kra'ın hem
şiresi kralın cd:ısı üstündeki 

mavi odada kaldı. Kral zemin 
katta ikamet ediyordu. Bütün 
" Şuazi ,, intizar ve tecessüs 
hümması içinde idi. Seyahatın 

iptidasında ne olacağını daha 
kimse bilmiyordu. Fakat 10 
kanunevvelde Madam dö "Tur
nel,, in baş yastığı a?tında kıra
)m bir kutusu l: u!unclu. Madam 
dö "Turne!,, buna karşı güldü 
ve asla kızarmadı. Kıral da me· 
seleyi lakayt.ık a karışıladı ve 

ertesi akşam başka hir kutu 
bıraktı. Madam dö "Turne!,, bu 
kutuyu herke~c gösterdi. 

Maamafih kıralın bu zaferi 
"Şuazi,, c!e her sabah " kırahn 
devri,, denilen daire tenezıübü
nü yapmasmn m~ni olmıyordu. 

Erkenden kaıknr yalnız olarak 
uyuyan bütün kadın~arın odası

na girer, onlara oyunlar yapıır 
ve beğendilderi He mu<inakada 

bulunurdu. 
Bu n:alumatı bize mareşal dö 

"Rişölyö,, vermektediı·; kenc.!isı
nin intirikada ne derece zinıet
hal olduğu bununla da 2nJaşwr. 

Zaten « Rişölyö » nün bu İş
teki müdahele:;ini meydana koy
mak için gözdenin birkaç mck

. tubunu daha naldctmem;z ka
fidir. Bu mektuplarda gözde 

birçok tafsilat veriyor ve her şey 
hakkında dükün nasihatlanm 

talep ediyordu. Bu mektuplan 

okuyunca madam dö «Turnel»in 

hakiki bir maşukadan ziyade 

orospu hiUı::atli ve hesap etmekte 

mahir bir kadın olduğu fikri 
hasıl olur: 

* 

• 

... 
.. . 

Zloti 
Pengö 

2o Lev Kuruş 
ı Tiirk Jfrası Dinar 
' Çervoneç Kuruş 

:' '1b 

1 ı9 

< ~J,50 

\ '1.25 
2' 2 5(.ı 
2r ıı.su 

1•18! 

1 9 
4 d,S• 
~ 7(,';!f, 

z~ ' ~.so 
91 w.~o 

1081 

Geçen tefı ikalar hülasası 
Almanyada « J:::..'sen» de oldukça servet 

Ve mevki salııbi olan Krup ailesinin 11n 
dokuzuncu asır mcbadisindeki mümessili 

Nukut Frederik Krup gayet çalışkan ve müfeşeh-
1 lsterlln (lnl(lllz) 1c2 , 10~~ bfs bir adam olmasına rağmen batan ser-
i Dolar (Amerl"a) 21~ 2h velini laybetmlş ve on dort yaşmdal;oi bıl-

20 Frıınk Wransıı 16 167 yak oğluna yalnız bir fabrika bırakmıştı. 
lO Liret (İtalya 22cı '.!9.0 Bu fabrikada çalışacak ameleye verecek 

M k. d- T 1 d d k O Frank Belçika] 118 ,, 11 Hı ar iZ O « urne » en Ü para o/madıg-ı gı'bt /ıer şeyi de noLsandı. ıo Drahmi (Yunan] 55 5~ re 
dö " Rişö:yö ,, ye. ! ı Fran" [lsvlçrel sır. sı A/fred Krup on dört yaşında olmasına 

3 T. sani 1742 den sonra :.!O Leva Rulgar] 31 25 3015 rağmen pederinin mesleğinde ısrar etti Ve 

ı Florin [ Felemenk ) 84 f bin zalımetle fabrikasına oldukça bir mevki 
Kırala mektuplarınızı göster- 2° Kuron [ Çclı:oslovalı ] t2fl ı~. vermilJe muvaffak oldu. 

f Şlltn~ Avusturya) 3r, 3cı 
dim. Çok hoşlandı. İşi sizin ida- ı Peı:era llspanya] 2( ~s Prusya hükOmeii müesseselere yardımtn 

tt. v • • • M d d M ı Rııyşnıar~ !Almanya" ,"o->:: "r >.. muzir oldugu~ Lanaalıle Krupun müracaat-re e ıgıntzt a am ö " ayyi,, ~ "'~ " .:ı tt 
ı Zloti Lehistan 9, !'\ 23 ıs kırını reddeim•şlı ·. Krup fabrikasındaki 

ye söylemiş olduğu hakkındaki 1 Pengö ı Macıırlstan ı 37 ·o 3< >O amele mık.tarım 45 e kadar çıkardı; bira-
.dd· dd d' y 211 Ley [ Romanyıt ) 94 87.~o 24 i7,5•ı dı d b _L b l b L ı ıayı re e ıyor. almz hadi- 20 Dinar 

1 
Yuıtoslovyal n er{ ve iğer ir W(ra ası 1 e irleşererc 

seyi size söylediği ve beraberce ı Çe\'oneç Sevret n buhar makinesi fesisah ile fabrtkasınr işlet-
BQ~ miye başladı. Yeni metod bir çok guçluk-

yanıma geldığiniz meahnde be- ~11;~~d!ye ı Horsa s;: ~o 6~ 0 feri mucip olmıyor değildi ... 
yanatta bu!unmuş. Eğer böyle Baolnot \ barıcı 249 )O 24~ ;;o Buhar makinesi mesariftn çoğalmasını 
dememiş olsa bir çok kılükaller Tahvıııcr mucip olu.vurdu Böyle olmakla beraber 

"Krup,, ısrarı Fayesinde f abrık,ayı tevsi etti. 
yaparlar. Siz de iş İşten geçtik- l~tıkraz dahili •,•adell. o:- Mamfljih bir türlü matlu,o çelıg"i elde 

üüyunu nıu\•ahııde /Q ı : !i 1 ~ 2 
ten sonra haberdar olduğunuzu lkramıyeıı demiryoıu t 7o ı jo edemiyordu. Bunun k.abahatıni mevaddı 
söyleyiniz. Böyle demeniz benim lsunbuı tramvay sırketı ~ 3o iptidaiyede bulduğundan lsı•eçten demır 

Rıhtım Dok ve Antrepo' ı; ıo almak isledi, fakat muvaffak olamadı ; 
İçin de daha münasiptir• bıanbul anonim su Şr. 1 nlhay. t İngıltereye giderek orada sureti 

Bu mevkie ne benim ne be- Hisse aeneetırı imaıi görmcğe karar verdi 

nim namıma dostlarımın talip I ~ bankası 19 Sipariş o kadar çoğalmışh ki, 
olduklarının zannedilmesini iste- o~manıı h~nım, m seyahat mesarifini çoktan kapat-

.., J z 
mem. aten hiç birimiz bunu mıştı. Nihayet Krup « A. Crup » 

düşünmüyordu ki. (( Möz )) size, 1 T1caret ve zahire namına bir pasaportla Manşı geçti. 
madam dö (( Mayyi )) yi buradan 1-"latlu ncaret bor•B'1 kltlblumumllltı Pariste kendini, kıymetini idrak-

larafınoao verl!mı,th 

atlatmak için ne zahmet çektig-i- eden bir Alman fabrik'!-tör olarak 
Okka.ı 

mi bildirmiş olacaktır. Nihayet AI.mı A•ırar1 takdim etmişti. Fakat İngilteredc 
çağrılmadan saraya gelmemesi Bu~day K. P. K. P üzerine nazarı dikkati ceJbetme-

emrini istihsale muvaffak oldum. Yumuşak ıs 2s 16 ıo mek ve rahatça mü7ahedatta 
Kızıka b l k ' d• d A Bu meseleyi hallolmuş zanne- sen 14 20 14 3

•
5 

u unma ıcap e ıyor u. nane-
diyorsunuz. Asla. Kırnl son derece IJonnıe lerde sonradan anladıklarına göre, 
meyu~tu. Bana yazdığı her mek- - Zahireler - bu seyahate çıkmadan evvel 

Çavdar il ıı 2:; ... J ellerini karartmiş ve nasırlatmışb. tupta ondan bahsediyor. Onu Arpıı s 20 
f\Jısır Bu suretle nazarı dıkkati celbet-

gctirmek müsaadesini istiyor; Fımıh·a d f b k ı b k 
-.ıı:mml7'..m!:ll!Jll ___ 11m:111111mz:ım:::ıza:sı:ıl me en a ri a ara gire ilece 

kendisine yaklaşmıyacağını yalnız ı.zw211.:aıı;" == bir şekil almıştı. 

arasıra görmek iste<liğ)ni söyJil- Bu iddianın bilahare Krup 

yor. Şu sırada ~ldığım bir mek- narni etrafında yapılan propa-
tukta bu lutfü reddedersem her gandadan neş'et etmiş olması 
ikisinden yakmda kurtu}acağımı muhtemeldir. Şurası muhakkaktır 
yazmış; nnlı::ışı!an ik7sinin de ki K~up lngiliz senayiinin esrarını 

kederden öleceğini kasdediyor. el eri nc.ısırh o!duğu İçin keşfet· 
Madam clö 11 Mayyi ,, n:n bu- memiştir. Kendi uysal tavrı ve 

raya g~lmesi işime gelmiyeceğ n- mizac ideresindeki mahareti ona 
bütün kapı!nrı açmtştır. İyi ve den israrc karar verdim. Hiç 
zarif bir suvari idi; sosyetelerde bir teahhüde girişmemiş o du
büyük bir 2E'ka gösteriyor, hoşa 

ğumda ı ikimizden birini tercih 
gitmesinin yolumu biliyordu. Fak at 

hakkıdır. Amcacığım, bu haber- sı:ılonlarda gördüğü hi!snü kabul, 

!erin sizi kederlendirdiğine emi- imalathane!erde o?an biteni 
nim. Kardinal yaşadıkça hiçbir dikkatle takip etmesine ve her 
emeiim yerine gelemiyecektir. Bir gorup işittiğini not tutmasına 

s:ra düşündüm ihtiya; keratayı mani olmıyordu. Filhakika bir 

kl\ndi menafiime teşrik hatırıma B d b buçuk sene sonra seyahatindan 
geldi. Ona it;mat gösterirsem lf sene en eri pi,., avdet ederken, esasen mevcut 

bana taraftarlık etmesi ihtimali asaya gelmi yen ha- o!mıyan bir sırn keşfetmemişti. 
vnrdJr. J kk k } ! Fakat bir çok malumat ve çok 

Bu diişünülecek bir meseledir. İS e uyru İ e ÇİÇe C faydalı ticari münasebat kazan-

Her kes altüst; her kesin nazarı , ça) larımız gelmiştir. mıştı. 
lnralla bende. Kıra!içeye gelince "Esen,, e avdet ettiği zaman 

bana karşı gayet fena davranı-ff=[, t.'i iıil bulduğu vaziyet kendini çok 
yor. Pek tab;i cleğil mi?" Suaıi,, [!J !Jj;ı:r1f! g,1j müteessir etti. Küçük Alman 
ye gidecek madamlaıı size sanayii tamamile durmuştu. Yeni 
bildireyim. Bunlar: 1!:1atmazel edemiyordu. Burasını istediğimi teşebbüsler inkişaf ediyor; şö-
dö Laroş Süryan, Madam . dö söyledim. Madam dö "Mayyi,, mendöferler, buhar gemileri, 
''Lüni,, , "Şövröz,, , "Danten,, , nin apartömanmda kimse iskan telgraf nazarı dikkati celb.ediyor; 
"f.avı.J.ur,, ve cariyeniz. Kıral etmiyecektir. fakat sermaye, Krupun başlıca 

ları mühimsemiyordu. En iyi 
müşterileri olan para basanlar, 
artık o kadar ihtiyaç hissetmi

yorlardı. Çünkü gümrük hudut• 
!arının ilgası sikkelerin tevhidini 
mucip olmuştu ve artık muhtelif 
şekiUere lüzum kalmamıştı. Buh
ran tehdit edici bir hal almıştı. 
"Krup,, un bazı aknbası onun 
gaybubeti esnasında mevcutla
rını satmağa başlamışlardı. 1820 
ıenesindeki buhran tekrar bq 
göstermişti; fabrikanın işletilme• 
si için mütemadiyen sermaye 
tedariki ihtiyacı karşısında kalı· 
nıyordu. 

Eğer " F rederik Knıp ,, gibi 
if1as yolunu tutmak kastedilmi
yorsa hattı hareketi değiştirmek 
icap ediyordu. " Alfred Krup ,. 
hemen tekrar seyahate çıktı; 

bu defa faaliy~tinin feyyaz bir 
saha bulacağına kani olduğu 
ıarka doğru gitti. Evvelki mOra• 
caatlan kendine kafi bir ders 

olmuştu ; Berlinden btlyiik bir 
menfaat beklemiyordu. Fakat Viya-< 
nada, o zamanki teraite göre pek 
mühim olan bir sipariı elde etti; 
bir darbane tesisine memur 
edildi. Bu işten 26,000 florin 
alacaktı. Bu para ile de bir müd
det işlerini idare edebilecekti. 

Siparişi mümkiin olduğu kadar 
çabuk yetiştirdi. Fakat Viyana
hlar tam parayı verecekleri sı
rada miişkilat çıkardilar. Krup 
parasını ahncıya kadar aylarca 
nazaret kalemlerinde dolaşmağa 
mecbur kaldı. " Viyana ,, da is
temiye istemiye geçirdiği bu 
hayat hatırından asla çıkmadı; 
sonraları teessürle derdi ki : 

- Saçlarım ve sakalım Viya· 
nada ağırmağa başlamışbrl. 

« Alfred Krup » o kadar me· 
yus olmuştu ki, Almanyayı ter· 
ketmeyi bile düşünüyordu. En 
büyük ümidi Rusyada idi; fakat 

Sen Petershurg hükumeti ona 
kat'i bir himaye vaadetmek 
istemiyordu. Şu halde «Esen>1de 
kalarak bu miltktil mevkiden 
kendini kurtarmak icap ediyor
du. Oldukça zengin olan dost
larından bir Avusturyalı ona 
yardım etti; ve Krup Viyana 
civarında " Berudorf ,, ta bir 
fabrika tesis ederek orada ıark 
memleketleri için kaşık ve çatal 
imaline başladı. Bu mamulatın 
büyük tebeddüllere maruz kal
ması ihtimali pek varit değildi. 
Fakat "Krup,, bu iş:n iptidasın
da da bir çok müşkülatla kar
ştla~tı. 

Satış mahduttu; halbuki şeri
kine pek büyük taahhüdat ile 
bağ'anmıştı. Bu sırada oldukça 
sermaye toplıyarak "Esen,, deki 
fabrikasını tekemmül ettirmiye 
muvaffak oldu. 1844 Berlin met"' 
herinde mamulitmın nefaseti 
mükafatı olarak albn madalya 
aldı. 

Şuaziye gitmeğe_.:._~b~i~le=--~ce~s~ar;;;...;;..et;;.._~~~~~~~~-~-i_t_m~e~~"-'-~·)~__.:m==üıt=e~r=ile=r~i_o=l~a=n~k=ü:ı.;U~k~s~a~n~'a~t~k~ir-"--~~~~~~~~~~it=m=e~di~·.__~---
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rüRD ~IOTOR CO~IP.ANY ExPORTS INC. 
rıstanbuldaki müesseselerinde imal edilen 
ilk otomobiller bu giiııden itibaren teşhir 

edildiği kendi resmi acentahkları salonlarında 

ziyareı edilec~ğini muhterem ahaliye ılan ile 
kespi şeref eyler. 

o Bulmaca o 

MtıhGrdar Zade A. Vefa Bey 
Salkım Siiiüt - Sirkeci 
Taksim meydanı- Beyoğlu 

KAtip Zade Sabri Bey 
latiklll caddesi 101 Beyoğlu 

Edirne Kız Muallim Mektebi Satın 
alma komisyonundan: 

30 - 12 - 929 Pazartesi gllnü saat 15 te münakaauı icra edilen 
700 metre lacivert yerli kumq ile 700 metre satene talip zuhur 
etmediğinden mllnakua 6 - 1 - 930 Pazartesi glinü saat 15 e kadar 
bir hafta temdit edildiği ve taliplerin mezkur gün ve saati e mek
tepte mütetekkil komisyona müracaatlan ilin olunur. 

7. V AKI r. - 5 Kanunsaıai 1930 ~ 

Mücevherat satış ilanı 
Emniyet sandığı miidürlüğünden: 
ikraz No. Merbunabn cinıi Borçlanan ilmi 

95 1 çift roza ldlpe 1 roza pantantif 1 roza ytlzfik T allt 8. 
230 2 çift roza ktıpe 1 altın saat 1 altm kordon 14, 

50 dirhem · Hayriye H. 
493 1 pırlantalı airaf 1 pırlantalı yllzllk 1 altın 1Ut 

1 gQmGt tabaka L6ftl Ef. 
874 l altın aaat 1 altın kordon 1 çift altın küpe Lebibe H. 

1426 1 altın mineli aaat Hadice H. 
1431 2 altın saat 1 gOmllt çanta Leon Borniftayn H. 
1842 1 çift roza kOpe ıekıen dirhem rOmDt Nuriler H. 
2041 1 çift roza küpe 3 pmüı iğne Nazile H. 
2236 1 roza bilezik Fatma Ltifiye H. 
2567 1 çift pırlanta tek taı kol dllpe1i 1 altın mmeli 

saat Obannes Ef. 
2672 1 pırlantalı tektaı yüzük 1 pırlantalı tektq rra

vat iğneıi 
2703 1 altın çalar aaat 1 minalı altın aaat hurda 1 

Vaafi B. 

elmasla saat on taı nokaaa 1 altın ıadlea Fatma H. 
2826 1 pırlantalı yllzOk Nesime H. 
3053 1 altın hurda aaat MGnlre H. 
3203 1 altın saat Saffet H. 
3286 1 roza tektat yüznk kolu elmaılı ( 1 tq nobu ) 

1 roza yüzük 1 suni yakut ylzllk 2 altın bilezik 
1 altın madalyon 75 dirhem gOmlt 

3455 1 pulanta rravat iğnesi 1 çift karaYaa& kol dtt-
Nuri B. 

meaİ ( 8 tqı nokıan ) Olıamıea Ef. 
3498 1 roza akar pandantif Ane H. 
3920 1 roza aıraf 11.tçe H. 
4181 1 altın saat Fatma H. 
4212 1 roza tektaı ylizilk 1 çift roza ktlpe 1 roza 

yüzük Ayte K 
4478 1 roza yüzDk 1 altın bilezik ıaati 100 dirhem 

gümüş Ümmllgildm H. 
4771 1 roza dal iğne 920 dirhem allmiif Mahmure H. 
5371 1 gilmilt tepsi 1000 dirhem Meliha H. 
5829 1 çift roza küpe 1 pırlantalı yllıük 1 roza ytızük 

1 taıı noksan 2 altın aaat 1 alba kol saati 3 al-

tın şadlen 3 altın bilezik 1 altın kolye maa 

Dfinkn bulmacamızı hallede -
mediniue bugünkü halledilmit 
tekle bakarak yeni bulmacamı -
llD ıımm meydana çıkarabilirsi
niz. Bunun için aşağıdaki tarife
yi tatbik ederek üç bet dakika 
laefp! olmanız kafidir : ADEMl lKT~DAR ~IAAHİF VEKAI~ETJi\DEN: madalyon Leman H. 

5816 1 çift roza kOpe 10 miskal inci HllclaYerdf 'Ef. 

Bugilnkü bulmacamızın 
balledilmit ıekli 

1 2 3 4 5 b 7 8 9 10 11 

• 

lilı liJ -ril llI 
fİ) ljJ iJ fil 
lllllJ 

[i] [j} ~ !j} (i} 

filli] 
il 

1 
2 
3 
4 
s 
6 
7 
8 
9 

:~ tt. ' 
Soldan sağa ve yukardan aşağı: 
· ı - Yüz kılı (5) , bot (3) 
2 - Seven (4) , cıjek keçi (4) 
3 _ Saç (3), chali (3) 
4 - Beyaz (2) , · ezan yeri (6) 
5 - SönmDt atet (') 
6 - T akaım civar uda bir yer (9) 
7 Yapı,armak (5) 
8 - Y Clll (2) , düğüm ( 4) 
9 - lyı detiJ (4), zahmet (4) 

10 - Kavun dcttl (6 1, törpü (3) 
I 1 - Para çant .. ı (4), 1açsız (3) 

Cemıyet.lerde: 

Resirn ser gısi açıJivor 
Güzel aan 'atlar birliği reıim 

tubeminden : 
Birlik binasında açılması mu

karrer olan reıim sergisine iş
tirak etmek istiyen zevatın 
eserlerini 7 - 8 kinuau KDİ gün
leri aaat on altıdan aoma mü
cl&riyete ıetirmelerJ. 

ve Bel Gevşpk liğine 
En mtleuir deva Seroin hap

Jaudır. Depoıu Iıtanbul Sirke
cide İskenderiye oteli ittisalinde 
Ali Rıza eczanesidir. Taşraya 
150 kurut poıta ile gönderilir. 
İzmirde ecza depolannda ve Ir
gat pazarındaki eczanede bulu
nur. 

l\ILI-ITL~RF~:\I l 
lDOKTORLAR 

Avrupa milstabzeratına mu-
adil HASAN KUVVET ŞU
RUBUNUN tertip ve iıtihza
nndaki muvaffakiyet ve mü
kemmeliyetine binaen, iyot ile 

1 

gliscro fosfatlara ihtiyacı olan 
. baıtalannıza bu kıymettar ıu-
1 rubu tavsiyenizle vatani vazi

fenizi ifa ve bastalannıza şifa 
temin edersiniz efendim. 

lıtananbul birinci ticaret da
iresinden : 25 kinunusani 929 
tarihinde ıaat 23,30 da Marmara 
denizinde lstanbulun 30 mil 
açıklarında Bulğar bandıralı Var
na vaporiyle Yunan bandıralı Hı-
risis vapuru araaıada vaki olan 
müaademe neticesinde mezkur 
Vama vaporunun ıureti garkma 
dair 3 llcü kaptaııı Nayden Nay
denof efendi tarafından tanzim 
edilen rapor mahkememize ve
rilmiıtir. 

Deniz ticaret kanununun 1065 
nci maddesi mucibince bu bapta 
tetkikat icra~ı ıçin 7 kinunuaani 

Lise, muallim ve orta mek
tepler Fransızca, Almanca ve 
İngilizçe lisan muall ı ınlikleri için 
25 ikinci kinun 1930 cumartesi 
günü Darülfünunda imtabaa ya
pılacaktır. Bu imtihana girmek 
iıtiyenler aşağıdaki evsaf ve 
tartları haiz olm.fKrı llzımdır: 

1 - Tam devreli resmi, hu
ıuıi Ye ya ecnebi liselerden ve 
yahut muallim mekteplerinden 
mezun olmak, muallim mektebi 
mezunu olanlann en az iki sene 
muaHimlik etmit olmaJan ptttır. 

2 - Yirmi yatından aıatı 
ve kırk bet yatından yukan 
olmamak. 

3 - Muallimlik edebilmesine 
bir mani olmadığı hakkında 
~eyeti ııhhıyesi tarafından rapor 
ıbraı etmek. 

4 - Bir cinayet ve ya cünha 
ile mahkum olnıadıklan hakkın
da hüsnühal şehadetnamesi ibraz 
etmek liıımdır. 

Bu ıartlan haiz olanların niba· 
yet on beı gün zarfında Maarif 
Eminliğine bir istida ile mlira
caat etmeleri evrakı mOsbite
lerinin suretleri ile fotograflı 
fitlerini Vekllete göndermeleri 
ilin olunur. 

•••••••••••••••••••••••••••••• 5 Felemenk Bahrisefit ! 
i Bankası ! • • : Merkezi Amisterdam : • • 
: Mezun eermayesi: Fi. 25,000,000 : 
: T ec:liye edılm ı aenn•Yeai: 5,000,000 : 
: İhtiyat akçesi: 3,000,000 : 
• • : lstanbul şubesi ! • • : Galata KaraldSy Palas • 
: Tel: Beyoğlu 371111 S i 
• 930 ıab günU ıaat 10 kararlaı

tınlınıtbr. Bu ifle alakadar olan 
herkes rapor isterken yaıai mez-

: lstanbul tali şubesi ! • • 5 lıtanbul Alalemci Han : kGr vakitte mahkemede bizzat 
bulunmağa veya vekilini pnder
meğe selihiyettar olduiu ilin 
olunur. 

: Tel: latanbul 569nO : 
: Her nevi Banka ınuamelib ! 
: ve kiralık kasalar • • • •••••••••••••••••••••••••••••• 

6425 1 çift roza gül kipe. Emri B. 
6729 t çift roza küpe. Abdullah B. 
6733 1 çift pırlanta tek taş kOpe 1 pırlanta tek tq 

akar pantantif Behice H. 
1 çift karavana küpe 1 albn aaat. Behice H. 

10638 1 pırlanta akar pantantif. Fatma H. 
11128 1 roza kol düğmeıi takımı 6 parça 1 albakordon 

19 buçuk dirhem. Fatma H. 
11416 1 çift roza kOpe. Zekiye H. 
11820 1 pırlantalı tadlen. Leman H. 
12029 1 çift pırlanta kol dOjme•t Rıza B. 
12179 2 pırlantalı gıravat ipeai 8 albn blleıik. Mallbda B. 
16054 1 roza dal ipe. Kenan B. 

Yukarda isimleri yazılı zevat gtlmüı ve mlcevherat mukabilinde 
Emniyet Sandığından iıtıkraz eylemit oJduklan mebaliji vadesinde 
tediye etmemelerine mebni kendilerine aleliiaul ihbanaame teblii edil
diği halde gene tediyei deyneylememiı olduklanndan ecıuw yukarda 
gösterilen merhuoattan deyne kif ~yet edecek mdd:an andık 
satlf amiri ile icra memuru huzurularile 15 kbunl11811i 930 çutaDba 
günü açılarak 16ioci perıembe ve 18inci cumarteai tlaleri ... t 
10 dan 16 tıya kadar Ye 19 zuncu pazar ~aG Mat 10 du 16 ya 
kadar sandık aabf Amirliğindeki cameklnda teıhfr ve tehri mez
kumn 20 inci pazartesi gODO Mat 14 te Şehremaneti aandal be-
desteninda biJmilzayede aablacaiından talip olanlarm t-.hir gGnleri 
sandığa ve ıabf gtinil mahalli müzayedeye ve tediyei deya veya 
temdidi muamele etmek iltiyen medyunlann hitamı mlzayededen 
evvel sandık idaresine mfiracaa t eylemeleri lllıumu ilb oluaur. 

Nafia vekaleti yollar umum 
müdürlüğünden: 

Kayseri - Sivlıs yolunun 62+530 kilometrelerinde kAln beton
arme ı ki gözlil ve 2X14 M. tulünde Sarıoğlan k6prldnla illfUt 
kapalı zarf usulile ve yirmi gün müddetle münakuaya konmUfhır. 

Münakasa 6 K. sani 930 pazartesi gtinll aaat 15 te Nafia ve
kaleti müste9arlık makamında müteşekkil komisyon tarafındaa icra 
edilecektir. 

Taliplerin liakal iki gün eVYel yollar umum mfidürl6jihae ehli
yet vesikalarım ibraz eylemeleri ve ihale kanuaile prbaameler 
tarifata dairesinde hazırlıyacaklan teklif mektuplannı makbuı mu
kabilinde vekilet müateıarJığına tevdi eylemeleri ve .. raiti 6iren· 
mek ilzere iatanbulda nafıa b8fmllhendialitiıre Aakarada yollar 
umu"1 müdllrlüğüne milracaat eylemeleri lazımdır. 

Proje ve prtnameler Ankarada yollar umum müdürlGğiinden 
10 lira mukabilinde almacaktir. 



bune •artları Gazetemizde çıkan yazı ve reeiD> 
lerfn büttln haklan mahfazdm 

== SA YlSJ HER YERDE 5 KURUŞ == f ürk mektepl.Ue faydah eeerl.U. 
illnlannda y(izde 20 tenzillt vard ... 

llAn •art:ıar• 
Saun it !'!ntz-1• ~ 

Karaş Kum~ 

1 4ylıtJ 150 000 
3 .. 400 800 
6 • 7&0 1450 

Gueteye ıönderllecek melı:tuplann Gzcrhıe 
idare içinse 1 idare yazıya aıue [ yazı ) 

işareti konulmalıdır 

Bllyllı l'eyı bir taç darı lçtn verilen ilin arla 
busıısl mıblye"elı:t lllnlanu iicretl 

6-8 lnC1 sayda t 
5 • • 25, 
4 • • 40 
2 • • 100 
1 • • 200 

12 • 1400 2700 

Basılmıyu mektuplano iadesinden. Jı:ıymett 
mutadderestz melı:tzplara lı:OD11lrnaş paralana 
ıravnolmasından ve tllnlann mllnderec:atıudan 

ıdar~ mesul detildlı 
ısr ANBUL. Bal:dli, Ankara caddeatack c v AKIT VURDU • 

Tel. 1970 iDARE ISLERL 1971 YAZI iSLERi • telırar: VAKIT posta Ka: 45 

idare ile kararlaştınlır 

Gazetemize hususi llAn lı:abol eden ver 
H. S. H. lllnat aceotesı 

1-Sind .. ,.fada ıo 
T'euDI dlnlaı 

A • 

ASRI MOBiL YE 
Maiazamızda berkeseye unun Jatak. ..ton, 

Jemelı ve yazıhane talomlarile karyolalanmıs 

rekabet kabul etmez derececle ehvendir. Bir 
ziyarte iddiamıZI ispata kAfldir. iatanbulda Fin· 

cancdar rokutunda No. 'l'I. Telefon: latanbul 7. 34. 
Anaeclealer .................. i.-bdller 

• 

AHMET FEVZi 
Devlet demiryollan ve liman
ları umumi idaresinden: 

Seyrisefain 
Merka attntest: Galatı Köprü b-.ında. 

Menin - Yenice batb Ozerinde Hacikiri iataayonu civarındaki P.eyoAfu 236l. Şube eceareal Mahmu 

ocaktan çıkanlacak sekiz bin ve Eskişehir - Ankara battı lizerinde , .. _dt_ye.._H_ ... _._ltmd_._ı .. _enba_ı_Z7_4\_ı -•ı 
Cubukon istasyonu civanndaki ocaktan çıkanJacak 1000 m3 balast udanya posrası 
ayn, ayn ve kapata zarfla mtına.kasaya konmuştur. 

Mtınakasa 25 • 1 - 930 cumartesi gthıft saat 15 te Ankarada Cuma, Pazar, Sah, Çarpın· 
ba gün !eri idare rıbhmmdan 

Devlet Demiryollan idaresinde yapdacaktır. 9 da kalkar. 
Mtbıakuaya iftirak edeceklerin teklif mektuplannı ve muvakkat ,.,_ __________ _ 

temmatlarmı ayni gllade · saat 14,30 a kadar Umumi mildDrlnk 
kalemine vermeleri llzımdır. 

Talipler mthıakua ıartnamelerini beter lira mukabilinde Anka· 
rada Maliye ve muhasebe itleri Reisliğinden ve Merıin batbna ait 
olanlan Konya veznesinden de tedarik edebilirler. 

Büyük Tayyare piyankosu 
Yedinci tertip 6 ıncı keşide 

11 Kanunusani 1930 

B{"YCK lKl\A~llYE 200,000 LIR~OIR 
Ayrıca. 50.00 40,000 30,000 20,000 15,000 

10,000 liralık ıkrawıyeler ve 100.000 
lıral k h r •ı i knt~t 

Müsabaka ile memur alınacak 
. 

Emniyet sandığı müdürlüğünden: 
Emniyet Sandığına bilmtısabaka bir kaç memw almacakbr. 

Mtlaabakaya dahil olmak için: 

ı - Sinni yirmiden qaj'ı otuzbetten yukan olmamam 

2 - Askerlikle filbal alikuı bulunmamua. 

S - Ll•kal tali tabıilini ikmal etarlt olmuı. 

t 1 aoznn r il~ o tu 
CÜMHURIYET ı vapuru 6 

Kinunaani Pazartesi 12 de 
Galata rıbbmından hareketle 
İnebolu , Samsun , Giresun . 
Trabzon, Rize, Hopaya gide
cek ve dönüşte Pazar iskelesıle 
Rize, Sürmene, Trabzon, Tıre • 
bolu, Giresun , Ordu . Ünye , 
Samsun, lnebolu, Zongulda~a 
uğrıyarak gelecektir. 

İzmir - Mersin sür'at postası 
(MAHMUT ŞEVKET(Pş.)vapuru 
7 Kinunsani aah (12) de Galata 
nbbmandan ~ketle çarpmba 
sabahı lzmire ridecek ve akpmı 
lzmirden hareketle Antalya, Ali-
iye, Merline gidecek ve dönü,te 
aşucu,Anamor Aliiye, Antalya, 
Kupdası, lzınire utnyarak ge
lecektir. 

AyvaHk suraı postası 
( MERSiN) vapuru 7 Ki

nunsani Salı 17 de Sirkeci 
nhbmandan hareketle Gelibolu 
Çanakkale, Küçükkuyu, Edre-
it, Burhaniye, Ayvahp gide

cek ve dönüşte mezkur iskele
lerle birlikte Altunoluğa utn· 
yarak ıelecektir. 

Gelibolu içın yalmz yolcu 
ahmr, yük alınmaz. 

a 
• 

a Kıdı~DJ is~ıle Dzeriodeti a 
Lokanta Gazino ve 
büyük aile dans salonu 

9 Ki. sani 1929 Pertembe gOnü akıamı 1aat 
yirmiden sabaha kadar devam etmek i"zere 

( H-C) isimli bir çaylı te-
d tertip edihııiştir . Mneuesemiz ansan verilmiş olan senelik balo ve çaylı 
tedansanlannda müşterilerinden görmllf olduğu 
ragbete teşekkürler eder; bu tedansan için de 
mtidüriyetimiz azim fedaklrlıklar ihtiyarile mu
azzam ve neı'eli bir gece için fevkalade ça
lışmaktadır. 

O gece sabaha kadar: 
1 - Müzik... Caz Tarzau • Viyolonist Mı

sırhyan Ef. ve Tarzan Hiiseyin Beyin refakatile. 
2 - Dans aabaha kadar. 
3 - Varyete numaraları... Istanbulun mqlıur 

artistleri. 
4 - Sair envai türlil eğlenceler. 

Tedansan için duhuliye 
serbesttir. umum aileler gelebilir. 

Salonumuz her glln ıaat 18 den 24 ve Cuma 
gOnleri de 14 den 24 de kadar açık; muhtelif 
eğlencelerle dans vardır. 

Taksit İatanbul d6rdtmcll hukak mal~ 
kemesinden: MOddei Molla 

Yeni ve 
ile mOıtamel 

Portatif: Korona, kappel Map 

MAKİNELERi 
Daktilo dersanesi: Sabah 8 

den a.kpm 8,5 a kadar. 
Kopya işleri : Her nevi ev

rak batuız seri yazılır. 
Makine tamiri: Herkesten ~ 

cuz ve iyi yapalır . 
Osman Nnsret: daktilo dersznesi 

ref mahallesinin Karanohat 
kağmda 23 No. hanede ta • 
Emine Hanım tarafuadan mtıcl!
daaleyh Ablltla Tabir Ef 
aleyhine ikame olunan daya 
dolayı miiddaaleybin bir sem 
meçhule gittiği anlqaldııanıldld 
bir ay mtlddetle yapalan iJ 
rağmen yevmi tahkikat 

4 - Enelce bir hizmette bulunmuı ise hDınll hal Ye beraet 
YMeikmı ve tamOuıhha olduğuna dair muaaddak tabip raporuDDun 
ibrazı prtlarile muaabakaya dahil olmak ittiyenler imtilwwı 
ynmi icrua kendilerine 16ylenmek tlzere: nnfua tezkeresi, mektep 
tehadetnamesi, beraet ve b&anO bat evrakı, ııbhat raporu ve Uç 
adet kllçllk lot'ada fotoğrafı hamilen 8 kinunun• 1930 tarihine 
mltaclif çarpmda gOııOne kadar emniyet sandıj'ı mubuebe amirlijine 
mllracaat etmeleri ilAn olunur. 

Galata YGikMkkaPıl .. - baş ""f'CI il 
qnmıı ı ıumaam11111a:111::::::s:um=i; 

... 011-ld_i .. l-İl'ft-lll-n -,l-lil-ID1•_ı 1 c~ :~~ ~ 
111 11111 iireslli: :ı ·~:ı~!JY!!~!. i 

31 - 12 - 929 Salı gilntl mum 
ileyb itbab vttcut ctmedipd 
hakkında tab ikat hakimliğin 
gıyap karan ittihaz edilmit 
duğundan yevmi tahkikat ol 
13 - 2 - 930 Perıenbe gthıft ta 

on d6rtte huzuru hakimde itba 
vücut etmesi lilmmu beyan 

Kütahya vilayetinden: 
Klltahya vi Ayeti ziraat alltlan fabrikuma muktazi asgari ~ 

mi bin azami 30 bin okka lama ve ıilme demirlerle kulakhk taç 
ve 120 okka boya vakum ve Kire mtlbayaa edileceğinden talip 
olanlarm 300 lira dipozit akçesile birlikte 11-1-930 cumarteıi gOııll 
saat ıs te viliyet daimi encllmenine ve ıeraiti saire hakkında malt\
mat almak here fabrika teflijine mftıacaatlan. 

Yüksek orman mektebi rektör
lü ~ ·· nden: 

Aleni elbise ve ayakkabı 
münakasası 

Mektebimiz talebesi için yaptanlacak ola S2 takım elbise ile 32 
çift ayakkab aleni mtlnakuaya konmaftur. Taliplerin teraiti at" 
renmek llzere ber glbı mlhıakuaya iftirak için de yeYIDi ihale bU-
l11Da11 22 - Ki. S - 931l caıpmba gtlntl saat 14 te defterdarlık 
binamda mlleueutı ziraiye •tlbayaat komisyonuna plmeleri. 

225, adet muadolapve yazı- • Atina bankası yananda her g6n P. 
hane kapalı zarfla mllnakuaya tlçten aonra. il 
konlDUfbır. :111111.ııaawmm!i 

M&nakua 20 il&inci klnun 
pazuteti glntl aaat 15.30 da An
karacla DeYlet Demiryo lan icla
reainde yapılacaktır. 

Mlln•kasaya iftirak edecek
lerin teklif mektuplannı Ye mu
vakkat teminatlanm ayni gtbıde 
... t ıs e kadar Umumi Mndllr
kalemine vermeleri llzımdır. 

Talipler mOnakua ,tartname
lerini S lira mukabilinde Anka-
racla, Malzeme dairesinden, 1.
tanbulda Hayclarpqa matazuan
dan tedarik adebilirler. 

Apartnıan isteniyor 
Beyoiluncla Mobilyab Oç. 

dart oclab bir aparbman i.te
niyer. Banyolu olan tercih edi
lir. Gazetemizde Fikret Adil 
Beye mtlracaat. 

Kartpostal ve rozet 

yapbrılacak 
Ttlrk Maarif cemiyeti latanbul 

mftmessilliğinden: ı - Cemiyeti-
mizce Tilrldye mamaraJarmdaa ve 

bOyllk adamların resimlerinden 
kartpostallar bubnlacakbr. Şe
raiti ağrenmek ittiyenler Anka
rada umumi merkeze mDracaat 
edebilirler. 

2 - Cemiyetimiz hakimiyeti 
milliye bayramı gUnü dağıtacağı 
kigıt rozetlerden bir milyon a -
det batbracakbr. Yapmak is· 
tiyen matbaa teklini ve te• aitini 
ajrenmek üzere klnımuninin 
on betine kadar Kadirgada mll
meuillite mOracaat edebilir • 
Telefon: latanbul 2647 

aksi taktirde gıyaben tabkika 
devam olunacaj'ı ilin olunur. 

PERTEV Şurubu 
PERTEV Briyantin 
PERTEV Kolonyası 

PERTEV Pudrası 

l"ABAIKASI 
lıtanbuı Çenbertl Tat 

- 1D Füalt......ıe. 'llpl-eh 
DR.. 

HUseyln Na• 
l>ofum ve tadın butahtları 

Ttırbe, Eatf Hlltllabmer bl. _ _ _ 
Her ... ..., .......... 

Tolefe 


