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Salı 
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1 tnd ay } 
Ka::eanı 1930 

i~ sayıfalanmızda 
2 incide: son haberler: 3 4 ve inaide:Şehir 

haberleri; 5 incide: Çocuk ıfitunu; Tcfrikala
rımıı: Utımmaz Adam: 2 inc"de, Zampara 
~Kıral, l.Wy•rderler 6 incıda: 

• 
.TÜRK E5NJIFI YERLİ MAL ~ULLANACAK .i 

Canlı bir dostluk timsali I.h ı · Gdz~ 
racatımız 

Rus _ Türk dostluk aıfsakım imzalamak ve Türkiye ricalini ıi
ıaret etın~(. ü
ıere memleke
tiınize gelen ve 
burada bulun -
duğu müddet 
zarfında hak
kında pek sa
mimi bir mu
habbet göste
rilmiı olan Ka-

Nasıl arttırılacak? 
-

Komisyon i~e boşladı 
Ankara, 6 ( Yakıt) - istihsal 

Te ihracabmızın arttırılması için 
yapılacak program yaıılmıya bq
lamldı. Raporlan tetkik komis
yonu bugün İkbsat vekilinin ri
yasetinde toplandı. 

rahan yoldaşın Hariçten yapılacak 
Moskovaya av-

_pözler 

, 
... 

detinden ıonra mübayaat için 
Türk ve Ru. Ankara, 6 ( Yakıt) - Hariç- - M'/Jsaba-
devletleri reı&- ten 5 bin liraya kadar yapılacak kanın birln
leri arasında te- mübayaatı tesbit edecek komis
ati edilen dos- yon işe başladı. d devresi-
tane telgrafla- QQ -

nn metnini dun- Milli Müdafaanın yeni """'"' 
kil sayımızda binası Bu güzel 
neşretmiştik. Ankara, 6 (Vkıt) - yeni ya-

BugUn Kara- pılan Milli Müdafaa binası bit- , res im J eri 
han yoldaıın miştir. Lrtanbuldaki kıaım mOfet 
Moskovaya mu- titlikleri ve cogr.. 8 t..a enctımeni saklayınız! 
vasaletine ait '1 yeni binaya tqmacakbr. 
enteresan bir = 

Carmen &nt 
Yanımı 4 anca ~aJrı oıtuılunur. -

resmi baaıyo -
nız. Bu resim, 
Karahan yolda
tm Moıkova 

istasyonunda bnyük elçimiz Hüseyin Rağıp ve müsteşar Agih 
Beylerle görüştüklerini göstermektedir. 

. 

Esna ımız andediyor ! 
Diin fırkada toplanan esnaf mümessilleri 

kararlaştzrdzlar : 
Yerli malları kullanmak için var 

ku vvetlerile uğraeacaklar 

Pırkada toplanan esnaf m'lfme:sslllerl 
Dil• Halk fırkası merkezinde lerin vazife vaaalahi tlerl 

· · d b 1 ye , 
ıehr_iDJ.1~ ~ u un? 45 esnaf vekiller heyetinde g6rfltnl· 
cemıyetının .u~umı ki.tiplerinin mekte olan cemiyetler talimat
birleımesile ıkı toplaıuna yapıl- namesi ve cemiyetlerin istekleri 
mıtbr. gibi itler g6r0.ştılm6fttlr. 

Birinci toplanmaya Halda Şi- -
nasi Paşa reislik yapmış, esnaf 
cemiyetlerinin yerli mal kullan
mak ve milli tasarruf ve iktısat 
çarpışmasında ne suretle çalııa
bilecekleri ve bütiin cemiyetlerin, 
azalarını bu çarpıtma hakkında 
oe suretle ikaz edebilecekleri 
görütU!mnıttir. Neticede her ce
miyet1n en son kuvvetini harcı
yarak azalanın yerli mal kullan
mıya ahştırmalan ve derhal iıe 
başlanması kararlaştınlmıştır. 

Bundan sonra umumi katipler 
Emin Ali beyin yanında toplan-

!Duble İsmail 
Hararetli bir iddia ve 
müdafaa safhasından 
sonra,beı ıene hapse 

mahkQm oldu 
İatanbul aj'ır ceza mahkemui 

dnn öğleden sonra, geçenlerde 
Divanyolunda toför muavini Ce
mal efendiyi öldilren Duble fa .. 
mailln muhakemesini bitirmfttir. 

Hilaliahmerde güzel bir karar 

Duble İamail, ıoför Eminle 
Mustafa isimlerinde iki kitinin 
kaTgasını ifiderek sarhoı olduğu 
halde birahaneden çıkıp mllda· 
bale etmek ve bu aırada Cemali 
öldilrmekle maznun bulmmyorclu. 

Son, at evi tevıi edilecek ve yerli 
dokuma yaptırılacak 

Anneler birhği de bayıam hazırlıkJarına başladı 
Hililiahmer cemiyeti merkez 

heyeti dnn akşam toplanmıf ve 
mühim bazı tasavvurlan tatbik 
imkanı llzerinde meıgul olmuştur. 
Evveli ıubelerde •aridat temini 
cihetleri konutulmuş, bunu mll
teakip cemiyetiıı iktısadi faali
yetle alikası ciheti mevzuu bah
sedilmiş ve mevcut bulunan Hi
liliahmer San' at evinin teV1ii 
ile burada timdi yapılan brod.---i 

işleri yanında berkesin · iıine ya
nyacak dokumalar yapbnlmaaı 
kakkmdaki teklif taaYip olun
muttur. Bu ıuretle birçok Türk 
işçilerine it verilebileceği gibi 
bunlann çıkaracaklan eserlerin . . , 
umumun ıtıne yaraması ve san -
at eYiııin iktı1adımıza daha mn
fit olması temin edilmit buluna
caktır. 

Bu tasavvurun tatbiki için IA-
ıım gelen teıebbüsata bugllnden Duble bnıall 
itibaren geçilecektir. Mnddei umumilik, katlin lkamda 

yerli kumqtan dokumalar çok kasıt glSrllyor, 448 ind madde 
aranıldığı ve dokumaların ıarfi- mucibince ceza verilmeıini isti· 
yab mühim olduğu için Hililiah- yordu. 
merin bu teıebbüsü yerinde ve Müdafaada katil kasb mey. 
zamanında dUşünülmilştür. cut olmadıAt ileri ıllrilrillmtlf, 

Annf'Jer bırJiğinde bunun O.Zerine müddei umumi 
Diln Himayei Etfa1 anneler Bürhanettin B. ıöyle demiftir: 

birliğinde de bir içtima yapılmıı, - lsmail, kahveden çlkıyor, 
birliğe ait bazı mesail konutul- « Y akanm, ben geliyorum!» dl· 
aıuıtur. Anneler dünden itibaren yor. Yilrllyor. Elektriklerle ay
bayram hazırlığına başlamışlar- dmlanan bir yerde Cemali va• 
dır. Miniminilere geçen bayram- nıyor. Katil olduğu kadar katil 
!arda olduğu gibi iç çamaıırlan kasb da sabittir. cnrmnn 448in
ve elbiseler verilecektir. Hanım• el maddeye tevafuk ettiğinde 
lardan bazılan her gOıı cemiyet musımm. 
merkezine gelerek dikişle mq- Reis Nuarat, aza Asım Ye mışlar, belediye cezaları, esnafın 

oemitlere ıiroıeıi, umumi kAtip- DIJn toplanan annelerden birluıçı ,_P olmaktadırlar. ., Tahir B.jler mllzakereyo çekil• 
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Şoför olurlarsa! ... 
Şimdiye kadar hamlelerini 

hep cemiyet penceı el erin
den taşıran kadınlık, yeni bir 
dewf ye girmiftir. Bu müjdeyi 
ıeyrüsefer bqmemurluğuna ve· 
riJen bir istidadan alıyoruz. Mu
ammer Hanım, ıoföritik şahadet
nameai almak ıçin imtihan tek
lif etmiı. Gazc teJer bundan bah· 
ıeden yazı ar yazdılar, resim'cr 
butıJar. Hanımın beyuata da 
var ve ~üyük bir hakikati de 
gene bu beyanat içinde buluyo
ruz. Mu.ıımmer Hanım diyor ki: 
« Şoför!tik mesleğinde yer ve 
vazife a 'ıyorum. Eık~klere beni 
tercih edecek!er! » 

Hakikatin bundan alieı olmaz, 
hükmü ineanm en evvel aklına 
geliyor. Fakat hissin bu ilk 
ham!esinden sonra tikir derinle
fiyer. İhtimalleri haUM tuazi
aioe vuruyor, elinde ıüphenin 
fmeri kovuk kovuk araşbrıp 
dwoyor. Bir genç kmn hayata 
çetin bir cepheden ahllfı arife
sinde bu gfizel hevese aoğuk 
su katmak istemezdim, istemez
dim, ama, inandığım bir haki
kati saklamak da bot bir feY 
olmıyacak. 

Kadınlar şof6r olarlana, Ulk 
ikiye ayrılacak samyonam. Bu 
iki z.Dmreyi his pnıpu, fikir 
kısmı diye ikiye ayırmak !ham 
ıelecek. Çok gençler. otomo
ltile binerlerken, kadın toförO 
tercih edecekler. Bu, muhak· 
kaktır. Tedbirli o anlar, yqldığın 
Yehmine uğnyanlar narin bir 
kadın bileği, en k6çük hadiseler 
l&aqasında titriyen kadın ylre-
tı le idare edilen bir arabaya 
biamiyeceklerd:r. 
Kadın toför, kaıalann aza!ma

ama kaili da bir sigorta de
iiJd!r. Şımdiki kazaların toğu 
~rker cüretindeu doğan birer 
~eıilreıtse, tarın ayni felaket ka-
dın teli.şından zuhura gelecelttir. 
Kadmın şahsi teşebbftsü, is • 

tanbutda • ytizdt: on yanlath bir 
tahmirı!e - berberlikte başlamış
tır. Sert, nasırlı bir erkek elinin 
insan yüzünde bıraktığı tesirle, 
yumuşak, gftzel kokulu bir kadın 
avcunun tesiri bir midir ? Elbet 
hayar •.. Hayır ama, işte buna 
rağmen aklı bqındakiler hiçbir 
zaman kadına tıraş olmuvorlar. 

Ayna karşısı gibi kadını en 
çok c'a'gmlaştıran, kendinden 
geçiren bir yerde kadın elindeki 
•turaya boynumu tealim etmek. •• 
l,te ömrümde yapamıyacaiım 
fey erden biri de bodur. Kadın 
ıoför de kadm berber gibidir. 

iminde de iasan, tehlike ha
Yuıu pmifler.in duyduju kor
ku firpermeainin iliklerinde · kot
tuğunu laisseder. Onların hamle
lerini götmek hoşumuza gidiyor. 
Heyecan annı beğeniyoı 111; fa
k.t fUGrlan isabetli karar ar ver
miyor. Ne o.ur faydalı tetebb&. 
ler ptşinde koşsalar, ~kar ao
kaklara girmenin yolunu bula
ıa;. ı.. 

Seyya!I 

l•nDı .,, ewvt"lU • 

VAKiT 
7 KtJmmsant 1880 

.... -...... _·-·--·-··-····-·-···-·-··--·· 
Senei bazırada Pariste tid

deti serma münasebetile kftrk 
giymek adeta moda blikmDne 
girmiş olduğundan kürke ma• 
lik olmıyanların bile kıra i 1e 
alıp bir, ıki gün olsun i!Y· 
mekte olduktan gazetelerde 
riYayet olunuyor. 

Pariate tiddeti titaya mu· 
kavemeten eahabı s~ rvet ki· 
fAOelerini muhafa?.a • e nrhabı 
fakrü hacet esbabı servetten 
istiane ile meşguldürler. 

Kambiyo kararnamesi Güzel gözler 
• ••••• CAZiP IAKISLAll •• 

Maliye vekaleti mühim 
bir izahname neşretti 

' - MüMbakan•n birinci devresi -

Birinci IBYJfadaki artist reaimlerani 
uktayınız! 

Resmi daireleı Je birJjkte hidmeti umumiye 
ıirketleri de yerli mal kullanmak 

mecburiyetindedirler / 

Sizi lllnemalua hafhyan o ılık .,....... 
Bunu dütlinerek ıazetemiz yeni bir m6aabaka açıyor. 

Ba .... baka iki lnwmchr. Bir mlkld.t m llllbmcla ga.ıl .. 
artiltlerin tam resimlerini ıerec.ebiııliz. 

Ba uy.tan aaklanaım llem ılzel bir lmllebiJ• ku&nm 
hem de mOsabakamn ikinci devresi için hazırlanm11 olaımnuz. l-larice memur ~öndenlmiyecek, hariçten 

mütehaSS1s getinlmtv cek bdnci dewede baracla ba ...... 1almz gWeriai ... 
celainiz. O •maa me ......... : 

Maliye .eklleti rumt mneue
aat tarafmdaa kambiyo ahmımn 
tamimine matuf tedbirler hak
kındaki karanaame için bir izah. 
name bazırlamapw. Karanıame
ain iıtihdaf ettiği ıayelerden 
birisi resmi dairelerin ve devlet 
ile allkadar mllesseseleriD isti· 
mal edecekleri ef)'anm milli 
mamullt ve mnstabsallttan ol
ması, diğeri de ecnebi mamu
llthnın mtıbayaa ve iıtihtAklnin 
azami derecede tahdit edilme
sidir. Kararname maddelerini de 
;htiva eden bu i:uıbnammiD ıa
yam dikkat ı&rdlltlmllz taraf
lanm dercediyonaz. 

Madde 1 - 2 kl-enel 
1929 brihinden ibbarm DeYlet 
daireleri ve mOeundçll gerek 
doğrudan doğruya Ye ıerek 
bilvasıta kambiyo ahnnuıwm icap 
edecek bil6mam taahhlklat ya
pılnuyacaktır. Bu hlldlm, bedeli 
gerek Ttırk parasile tediye 
edilerek TürkiyPdeki etlıastan 
mllbayaa edllmif olan Ye ıerek 
doğrudan doğ'ruya memaliki ec
• ~biyeden liparit ec:lilmiı bulun
btıUln ecnebi mamullt ve mftaıt' 

tahsalltına ıamildir. ..., 
Bqlamlmıt olan bir İfİn ik

mali için yerli maanditı i8timali 
mlmklı ohmyu ahftlde bu İf 
ge ecek seneye te!Pr edi ecektir. 

Madde 2 - Betan Devlet 
daireleri Ye mnesseselerinin ihti
yaçtan alelıtlak yerli mamulitın
dan temİll o aacakbr Yerli 

enad•• mabat: 
Bitin malzeme9İ yerli olan Ye 

barada imal edilendir. Ba gı"bi 
etya birinci derecede arua
cakbr. Yerli mcftdcb iptidaiye
den Türkiyede imal edilen ve 
içinde laiç bir ecaebi ma1~me 
ve iıçiliii baluDDllyfln mensu
cat ve mamulit ıihi. 

Y ukandaki izahata g&re bir 
dairenin tefriti lüzumu haaıl 
olunca muşamba yerine kilim 
veya halı iatimali lizam ıeJece

İ' fibi Avrupa mamulib yerine 
3erli keresteden yapılmıı maıa, 
undalye ve yerli kumaştan ma
mul perde abnacakbr. Bu su· 
retle yerlerine yerli mamulib 
istimal ve ikamesi kabU olma
yan ve aenei atiyeye tehiri de 
mümkna balunmıyan Ye behe
mebal ecaebi mamulituıdaıı alın
ması JA"ımgelen demir, çıvı, 
makine, cam gibi etyamn veya
hut meaell bir bina inşasnıda 
kısmen ecnebi mamulAb olarak 
istimali zaruri olan bazı malze
melerin miktan hesap edilerek 
bedeli beş bin &raya kadar ise 
Maliye Veklletinin mu.afakab 
ve faıla11 için icra Vekilleri he
yetinin kararı alınmak llzım 
gelir. Ancak mlteferrika, mef
nqat ve sair masarifi idare me
yanmda bedeli elli liraya kadar 
olan ve yerine yerli mah istimal 
ve ikamesı maddeten ft hiç bir 
suretle mftmkün olmıyan ve ka
bili tehir dahi bahmımyaa ilı· 

tiyacat için mftbayaası zaruri 
eşya, masrafın taalluk ettiği 
muhasibi mes'ulün vize ve taa
dikile abnabilir ve bunlar be~
lerile beraber mal kalemlerince 
bir dvttere mOfredatile lcaydo· 
lanarak her ay nihayetinde müf
redatlı bir cetveli Ma iye veki
letine gönderilir. 

- Ba Mlnf)an twyabllir af t•? 
Siz, o aibı.i bm1Ja Wb-ek içia a.. ••W. --

ıuimleriai .Jrlamap .,....,..hmnl .. 
Ancak R u,ededir ki m...._b ım ldaci cletc149',.nllilllle 

ftffak ot.bitir.um. Kar'.,a clahil olap r Mat 
için btltlhao lk9l ıklerl tamak lam •-.ım.--

Madde 4 - 5 - Demiry.ollan 
traverslerine ait olup devlet de
miryollan yeniden demir travers 
taabhndnne girişmiyecek n hali 
inşada bulunan veya tamir edi
lecek traversler için alınacak 
tedbirler ayrıca izah edilecektir. 

Madde 6 - Bu madde me -
malıki ecnebiye ite icra kılınacak 
muhaberatın mektupla yapılma -
sı ve müstacel ve çok zaruri 
ahvalde de telli telgraf yerine 
R.•dyo ( telsiz telgraf ) kulla -
mlması ınecburiyetini nabktır. 

Madde 7-8 - ( A) Hariciye 
vekllet nce ecnebi memleketJerde 
iabilil etmit ve edecek vazife -
lere yeniden memur g6nderil -
miyecektir. 

(8) Gerek Hariciye ve prek 
diğer veki etler ve milesseseler
ce muYali:katel\ dahi barice me· 
mur gönderilemez. Bu bOkOm 
YiJiyet Ye beJediyelerede pmildir. 

dwletia iftink ftJa İmtiJUI 
olaa ..,a deYlet, Wediye " 
iclarei hmwliyelare ait ..... .. 
telİllab ,,,.. flrketl• ... lra -
ranıame lıllm... riaJet ede • 
celderdir. Şa halele .....,.._. 
truın1 tirketleri. limaa tümil 
ve tahliye firketleri, lınapa. 

elektrik, - firketleri, Şirbti 
Hayriye. Haliç firketi. llelııliye 
meibalıalanm ifletea ,m.tler 
gibi firket n ml111eHrler ..-
mlbayaat .,. illpat •e ...-9-
tihllkltmda bu kaıwaame lıl • 
ktlmleriae riayet ecleceW.t ıiW 
mOatalıdemlerine yelmauk elbise 
giydirmeaı mutat olan hu slbl 
fİl'ketlerle alelilmum mllemeseler 
ve ... bankalar datahdemia elbi
selerine taalak eden b• karar
namenin maddeaindoki Wlk'm -
lerine tabi oı.e.1mr. H.r firlı.t 
nezdinde bulunan komleerltt tir
ket mObayaabnm ljg kararname 
ahklmma tevfikım mllrakabe 
edecekler Ye bu bapta maliye 
Yeklletiae teblii edilmek &zere 
••cilerine aybk rapor ,andere
celderdir. 

(H) Memleketimizde iDbilil 
etmif ve edecek ecnebi m Ota • 
haaıalar yerine yeniden ecnebi 
mlltabuaJS getirilemez. 

Madde 9 - Bil6mum mektep, Müessıf bir t. tıhcıl 
mtıeuesat ve şirketlerin idare Cllmhuriyet tahrir mldllrlerin-
beyetleri, m6f ettiıler ve tirket den Abidin Da ver Beyin otla 
komiserleri bu kanunun hlmli ve Galatasarayıa çalıfkaa tale
tatbikine mftstemirren çabfacak belerinden Ferdi Daver Bey 
ve ,irket komiserleri bu kanuna uma zamandanberi mllptelA ol
mubalif hareket edilmit olduğu duju hastahktau lmrtuluuyarak 
takdirde keyfıyeti derhal mer • tedavide bahmduju ltaıyu lıaa· 
ciine bildireceklerdir. tanesinde din pee Yefat etmit-

Madde 10 - ldarei hususiye- tir. Cenazesi bu,na ağleyin kal-
ler dahi diğer devlet devairi dınlarak Maçka kabristanına 
ıibi yerli mamulit ve müstah - defnedilecektir. 
salitını milbayaa ve isti - Ferdi ihtimamla yetiftirilmek
male mecburdurlar. Binaenaleyh te olan bir paçti. Vefab zayi· 
bu karamanıe bnkmllne nazaran attandır. 
belediye ve idarei hususiyeler Kederdicle arkadqunıza ve 
biıioci maddede zikrolunduğu onun muhterem aileıine ıamiml 
veçhi e ernebi mamullbnın ia- taziyetlerimw beyan ederiL 
timalini yani doğrudan doğruya l•-------•••••I 
veya bilvasıta kambiyo alımını 
i!U • rı eden herhangi bir ima
lltı 1930 mayıs gayesine kadar 
taahh6t ede01iyecektir. 

T eahhunı caiz olınıyan ve ya
pılmaaı zaruri görülen ve ecnebi 
malı ifler 01ahalJi en büyük mill
k ye ve maliye memurlan ile 
şebreminleri veya belediye reis
lerinden mürekkep bir komisyon
ca tetkik ve tesbit olunacak ve 
bunlardan yerlerine yerli mamu
litı ikamesi mümkün olmayan 
ecnebi mevaddan herbuıgi bir 
itin nizam ettiği masraf mik -
tarı ikinci maddedeki izahat daire
sinde re' sen bir heyet kararile 
veya maliye yekA!etinden iatilzan 
suret•le veya icra vekilleri bey~ 
ti karari.e mubayaa o unacalcbr 

Salı 

• Kanunsani 
1930 ŞABAN 

1.ulf 

M•lddl l.a • Ortod. • 

Güneşın dolulfJ~ 7.26 
Gunefln batııı : 16.56 
A11ın tJolufu : 10. 59 
~ btıllfı : 23,Jl 

Namaz yeJdtJert 
,.bah Ot • ıldl+llı 
5,58 12.20 14,43 

H .... buh+ .. ' 

4k..., t.,.. ,.... 
18.IMI 18.34 Ol.40 

Madde 11 - Sermayeleriııde ·----------

1 :;.•~• .. Wr em~• ........ , ........ ... 
H•Wcle•eeml;tk 

llltisıı • W. ., -eden leblebi 
atapalı Wr lllb, meaell F 
Be,t ııtıamtık 1 •aıip olur. 

• 
Kalabalık tramvayd 

Ga,.t lr•lehehk bir tramva 
llPell bindim. Her 

,.lalmak, f'Dl1ID. hun• 'ilerin 
dapnek ft)'lhut birinin ., 
esmek ihtimallerile lz6111p 
rayordma. Tam yam bı11111ma.11 
lllİDİ milli bir yavrucak 
1onlu. o kadar aeld. 
bir çoc:ak ki, lmcatada 
daja ablama ulattağa 
alalh .azı., elile btlyttk a:dm.ım 
lar gibi yapbfı ipretler hot 
ma ,ntl. Minimininia bOtOa .a 
ledilderiai ifitmeclim. y abu 
yenlea ~ ı,. .... _.. 
laktan. mmarip olu ynru : 

- Ablacatun, diyo;da. ae 
onda tramvay yok J 

• 
20 para 

Unb~a yeni kBprtl 
nılduktan aoma fimdild 

k&prll iki par~ya b611hıecek •• 
Hal.a. daha dar iki Jeriae ko
aalacabnı. Her lıalcle bu 
k&prllerhı mlrmiyeai de 

bllblr, JinDiter para ohu. ... 
Kadın toföre! 

Muammer Hanım, eslridd 
erkeklerin idare ettiil 

aileleri kadın idare etmiye bar 

!adaktan ve bayatta kadmıll 

nllfuz ve hlikmn M. MllaoliDi:rl 
bile loakandıracak bir dereceyi 
bulduktan IOllJ'll ae diye kam. 
toflr olmayacak w takaili arabr 
aile kadın, erk k mG§teri tqı_. 
yacak?. 

Y alnır, liz daha direkelyo .. 
elinize almadan erkeklere hlcUlll 
ettinis. 

- Onlar gıbi hatfn, aarhofr 
hilekir olm.yacağım! demel 
istediniz... Onlar gibi adalf 
çipemiyeeejinizi i1b ,wtll 
Bu da qaia, yukan bir h ..... 
sayılmu mı? Sonra çiğnemek. 
esmek yahlu •keklerin iti ,.;
dir, ıof6r olmadığı halde bir 
çokianm aen, çitaiyen UcllD" 
1ar yok mu? 

1 uplu l;jtl'J 



( (VAKiT) iN ŞEHİR HABERLERi ] 
Adliyede 

Tütünler gönderilirken 
SUi istım~l mı yapılmış? Sevk 11 emuru ile mürlür, mua

vini ve üç memurun muhakemesıne dün sabah 
ağır c.eıadd başlandı 

fatanbul ağır ceza mahkesin
de dün aabah yeni bir davanın 
rii'yetine başlanmıştır. _ .. . . 

Dava edilenlerden Tutun ınhı
sar idaresinin Haydarpaıa sevk 
memuru Şükrll B.in al~~ 2.~o~o 
kusur lirayı ihtiJAs etti~,. mud~r 
Ferit ve mftdilr muavmı Adil 
B. Jerin mürakabada ihmal 
gösterdikleri, 111emurlardaiı Ka
mil Talat ve zahit B. lerin de 
vazifelerinde terabileri mevmu 
bahistir. Bunlardan seYk me
muru Şükrü B. mevkuftur. 

Birkaç gfindenberi rabatsu 
bulunan reis vekili Nuaret B. 

iyileşmif, dün muhakemeye çıkDUŞ, 
ve maznunları isticvap etmiftir . 
Şükrü B., riyaset makamının 
istir.ahına karşı, kendisinin hesa
bab görmediğini, binaenaleyh 
zimmet iddiasını kabul edemi· 
yeceğini, böyle birşey olmadığını 
kendisinin hat boyunda tütün 
idaresi bulunan yerlerin irs.ali -
tını ifa ettiğini eöylemif ve ilave 
etmiştir: 

- İşlerin çokluğu ve mesai tar-
21, gün O günCn -:: kayt muamelesi 
yapmayı imkansız bırakıyordu. 

Mildür Ferit Bey, kendisinin 

mUrakaba ile alakadar olmadı
ğını kaydederek devam etmi~tir: 

- Ayrıca muhasebe var, fab
rika mürakipleri var. Müdürler, 
umumi olarak mesaiye ait hu
susab tetk.k, işlere nezaret 
ederler. 

Hesaplann tarafımdan yegin 
yegan tetkiki imkansızdı. Esa
sen tahkikatı yapan milfetUşlik 

te vazifenin nereden başta yıp 
nerede bıttiğini tayin etmemiştir. 
İşin içinde bir mes'uliyet var mı, 
varsa mes'ul olması icap edenler 
kimdır? Bunların anlaşılması için 
herkesin vazifes~ neden ibaret 
olduğwıun taayyünü tazımdır. 

Muavin Adil B. de müdürlü
ğün mürakaba işlerile alakası 
bulunmadığ nı söyliyerek mua
mei itın nasıl cereyan ettiğini 
tafsilen bildirmiş, memurlardan 
Kamil, Talat, Zahit B. ler mu
abazayı mücip hareketleri bu
lunmadığını iddia etmi§lerdir. 

Müddei umumi Burhanettin 
B., maznunlardan ayn ayn bazı 
cihetleri sordurmuş, neticede 
muhakeme vaziyetin tavzihi i.;in 
tahkikat ve tetkikat yapılmak 
üzere kalmıştır. 

Ernanet.te: 

_ Beredıye teltişterl 
Be ediye zabıta uıeP'llJlan 

tefttşlet:i esna$mda maşkiilita 
maruz kalmaktadu. Bu --1arda 
polis me111urlannın muavenet et
meleri polis müdüriyetiııdan rica 
edi1ıniştir. 

Polis müdtlriyeti dftn Emanete 
gönderdiği bir tezkerede maa
venet talebi karıısında her polisin 
hemen belediye ı:abıta ınemuru· 
na muavenet etoıesi hususu 
temin ve keyfiyetin bfitlln polis 
merkezlerine tamim edildik bil
dirilmiştirr 

Sokak isimleri 
Sokak ve cadde i5imlerinin 

yeniden tesbit edildiğini yaz
mıştık. Bu sokaklar için 6200 
Javhanın yeniden yapbnlması 
ihale edilmiştir. Bu ııvbalar ilç 
ay zarfında yapdmıı ve asılmış 
olacaktır. 

Dıkt, avnaJan 
OtomobilJerdeki dikiz ayna

larının kaldırılmakta olduğu m•
lümdur. Fakat bir kısılD toför .. 
ler verilen emre rağıneD ayna
lan kaldırmamak ta israr etmek
tedir. Seyrüsefer merkezi me
murları evelki gün bir kontrol 
yapmışlar, hala kaldırıhnıyan di
kiz aynaJarından eUisini sCSkmüş
lerdir. Bu k<>ntrol dün de ya
pılmış, kırk dikiz 8ynası daha 
kaldmlmışhr. Ayın on bcıinden 
sonra dikiz aynasını kaldırıntyan 
şoförler tecziye edileceklerdir. 

• 
j Gazetelerd_en soruluyor:. Para verıliyor 
... lmn alıp verdiğini iitdia eden Mahmut Saim 

Ef. nin bir alakası var mzdır? Tahliye 
talebi, reddolundu 

Neşriyat dolandırıc:Jığı yap
aıalda mamun olarak hak
kında dördüncft mOstantiklikçe 
tahkikat yapılan Galatada 
Arapyan hamuda M,hmut 
Saim Ef. hakkındaki tahkikat 
ilerlemektedir. Tevkif olunan 
maznun, tahliyesini i•temişti. Bu 
talebi . reddolunmuştur. Bu mii· 
hlın tahkıkatm it.kil edilmeden 
cereyanı ve intacı için maznunun 
mevkuf bulunmasına lüzum gö
riildliğü anlatılmaktadır. 

Diğ-:r taraftan maznun öte
denberi ticaretanelerden ve 
ıahıılardan ilin alıp ga%ete ida· 
relerine verdiği iddiasında bu
lunduğundan, mUatantiklik, Mah· 
ınut Saim Ef • nin ga>:etelerle 
herhangi bir alakası bulunup 
bulunmadığını bütün gueteler
den sormuştur. 

Cevaplar geldikten ve şahit
lerin dinlenilmeıi bittikten son· 
ra, mesele karara raptedilecek· 
tir. Tahkikatın kısa bir zaman 
zaıfmda bitmeai muhtemeldir. 

Adlıye müsteşarı 
Adliye mllsteşan Ferit B. dün 

adliye dairesinde meşgul olmuş

tur. Ferit B., başmüfe~k 
dairesinde çahımaktadır. 

Müvezzi n kararı 
Mektup açarak içindeki parayı 

almak Ye imza taklit etmekten 
maznun posta müvezzii Şükrü 

Ef., düu lstanbul ağır ceza mah
kemesinde mektup açmaktan 

tecilen ilç ay hapse mahkum 
olmuş, sahtekarlıktan beraet et
miştir. 

~ 

Asım Bey Atıkaraya gıttı 
İdarenin bütçetini taadik ve 

huauai bazı mesaili İkbsat vekt .. 
letiııe arzetmek için müıkirat 
inhisan umum müdürü Asım 
b~y. dün alqam Ankaray~ git
mııtır. Mumaileyh hareketıl!den 
~vvel iönderdiği bir tamımle 
1flcriıı ietİ kalmaması için me
'?urlaruı te,yie gelmemelerini 
nca etıxıi ı.:_ 

T eJsi·ı antenl~rt 

Şu.-. 

. kağ1t fabrıkasi 
Bır Roınen ka{pt fabrikası 

tehrimiz ticaret odasına müra· 
caat ederek lstanbulda da bir 
fabrika açmak tasavvurunda ol
duğundan keodiaiııe bir Türk 
ferik ıöaterilmeaini riça etmif
tir. 

Telsiz antenlerinin tramvay ve 
elektrık tellerinin Uzerinden 
geçirilmekte olduğu anlaşıhnı~
br. 

Emanet bu gibi· tellerin tehli
keyi mucip olduğu cihetle elek
trik ve tramvay tellerinin üze
rinden geçirilmesinin derhal 
menedi mesini belediye müdür
lerine bildirmiştir. 

Ücrt"th memurl.qr 
Posta ve telgraf idaresinde 30 

lira maktu ücretle çalışan me
mur namzetlerinden cuma yev
miyelerinin kesilmesi bunlan mağ
dur vaziyette bıraktığmdan me· 
murlar başmüdüriyetin tavaısu .. 
tunu rica etmiııerdir. 

Gayri mübadillere 
l t 0,000 lira dağ,tıhyor 

Gayri mübadillere tevziat ya
pılması h;. kkında Heyeti Vekile 
kararı alakadarlara bitdirilmiftlr. 
Birkaç güne kadar paranın da-

ğıtılmasına başlanacaktır. Bu 
paranın miktan yüz bin liradır. 
Bu defaki tevz'atta yalnız emlAk 

sahip:erine değıl, ayni ı:amanda 
arazi ıahiplerine de para nri
lecektir. 

Yüz bin lira üç bi11 lcİfİ ara
sında dağıtılacaktır· Bunlardan 

2000 kişi azami istifade edec:ek
Jerdir. Tevziat 2000 lira ilo 15 
lira arasında olacaktır. 2 bin 
hra alacaklar 4 - 5 ~fidir. 

Türk gayri mObadillerin, Yu
nanlılar mallarmı iadeye bir 
türlü yanaşmadıkları için ınUşkO.l 
vaziyette kalmışlardır. Bunlann 
mağduriyetine nihayet vermek ve 
istifadelerini temiıi ebnek için bir 
talimatname lıazırJaımıış ~e He
yeti Vekileye verÜIDİftir. Bu ta
limatnameye göre, İıtanbul " 
Anadoludaki bntUn Yunan em
laki gayri mObadiller cemiyeti 
emrine verilerek satılacak Ye 
paralan gayri mnbadiUere veri .. 
lecektir. 

Havvan borsası 
Hayvan borsası aleyhine açılan 

dedikodu bili devam etmekte
dir. 

Düııkü refiklerimizden birinde 
borsanın bir p'1f'& dolabı oldu
ğundan bahis netriyat iizerine 
dün kendisi ile görüşen bir mu
harririmize borsa komiseri Ke
malettin B.: 

- Ben memur oldutumdan 
bu tarizlere cevap veremem ve 
vermem do111iştir. 

5. VAKIT. - 7 Kanunsani 1930 ~ 

( Çocuk sütunları 

Selimin 

Halife ıöylenenlere inanmadı. 
Mahar.a bu ihpan tahkik etme-
aia yuifesi oldağlınu düşünerek 
ayağa kalktı, hazine dairesine 
doğru yibiidti. Onu gören kıs
kanç nedimler sevinçlerinden ne 
yapacaklarım pşırdılar. 

• • 
ı esı 

Selim artık mahvolmuş deme1'
ti. Halifeye refakat eden Cafer 
elbette Selimi lekelemeniıt bir 
kolayını bulacaktı . Fakat it 
zannedildiği gibi çıkmadı. HaruQ 
Reşit Selimin hiç bir kabahatini 
bu aaladı. 

Nedimler m• hcup 
olarak geri dônqüler. 

Bu onların Selime 
karşı olan kinlerini 

Hadiseden birkaç 
gün sonra Harun Re
şit bütilo vezir ve 
nedimlerini yanına a-

Avda Cafer bit 
kazaya uğradı.. Ab-
mn ayağı alrçtl 
yere yuvarlandı 1'0 

artbrm.ışb. lark ava çıkmışb. yaralandı. 
(Arkası ver) 

fAB&EDtmmmmmms~wmm~~mmmm~memmmlDJ 
Q Kuvvetli bir mevzu, şayanı dikkat sahneler mükemmel surette B 
mi çekilmiş resimler, işte büyük s nema yıldızı OLGA ÇEKOVA 
»J nın maruf bir çok artistin refakatile temsil ettiği 

1 MAJİK SJNEMASINDA 
i! Filminin mahiyeti. Önümüzdek! Perşembe akşamı 

9 A L ·E V L E_ R 1 Ç i N D E 
smmaammmmmm~~mm~mmammmmmmamm 

Borsa.da: 

Yem borsa meclısi 
Cumartesi günfi yeni sene için 

intihap edilen borsa m ~clisi dün 
akşam ilk içtimamı aktetmiştir. 
Bu içtimada reisliğe Fehmi İs -
mail Bey getirilmittir. 

Mahve rnüskşan 
Yeni borsa talimatnamesini 

hamilen Maliye müsteşarı Ali 
Rıza, ve Ali iktisat meclisi ka-
tibi urnumisi Nuru ilah Esat Bey
ler buıün ıe :ırimiı:e geleceklerdir. 

lnglhz lırası 
lngiliz lirası dün borsada 

1025 , 75 kuruşta açılmış ve 
1026, 75 kuruşta kapanmıştır. 

Akşam kendisi ile görüşen. bi~ 
mubarririmize borsa komıserı 
Hasan Bey koıniserliğe başka 

birisinin tayini keyfiyetiqdeu ha
beri olmadığını, dün ha&talan-

dığındaIJ mak~mına gelem~di~oi 
söyliyerek ıu ızahatı vermıştır: 

_ lsterlin tamamile normal 
seyrlııi alınış olup kambiyo ihti
vaçlan taıuamilc temin edihrek
tedir. Bugün muamele nisbeten 
durgun ve tabii cereyan etmiştir. 

İt1razlan tet kı k ıçın 
Şehrimir:deki bUtün bankacı

ların ve bankerlerin iştiraki i e 
bu pertembe günll kambiyo bor
sasında bir içtima yapılarak 
"1930 senesi borsa tetkiki itiraz 
heyeti,, seçilecektir. 

Gelmıyen rniihüı ler 
Poıtanın yeni sene mühürleri 

dUn de teslim edilmediğinden 
idare müteahhit aleyhine dava 
açarak teminat parasını istirdada 
karar vermif tir. 

•••••• ·Ferah sinemada ...... • • i Yarın akşamdan itibaren i 
• mükemmel varyete ile • 

: İ~IDAT! : 
• F·ı . · x ü ü • • •• a••• ı mını gur n z .... ••• 

/ Bugünkü sinemalar 
' Majik - M~noleaku 

i l 
1 Etuval - 2 kırmı.ıı gül 

Alkazar -Zigotonwı ~n güalert 
Lüksenburg - Ölüm arabam 
Melek - Silik çehreler 
Opera - Y ı.kKJ 
Şık - Kadın ve namus 

ı 1 Elhaaıra - Çıplak Atıklar 

1 

Milli - Şehvet dtyan 

1 
Asrt - Şehir uyurken 

1
; Alerndar - Ölüm arabam 

i ! 

ı Tiyatrolar 

1 

1 

Oarülbcdayi - Haydutlar 

~ansı~ -. Eııküdero '" _ 

T epeha~ ltyatrO!lunaa: Bu ~am 
saat 20,30 da. Y 11/nız muollJm oe ta!Uegt 

Havdutlar' EHREMANEl 
1 4 Perde ~~lff t!f m ö ' 
12 tablo jl !1:111111 ili il 
Yazan: Şillerı· 1

111 illi ı 
Tercüme eden : 1 

Ha·an Cemil B, j illlllll"""""' 
~ 

ZAYİ: Liva 119 numaralı J 

maaş cüzdanımı zayi ettim. Ye
nisini alacağımdan zuhurunda 

hükmü yoktur. 

Merhum Nurullah B. haremi 
Gül Asafi 
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Borsalar Zampara Kırat 

Orospu azemeti buna derler !.. Karnb~ 

1 .......... JCr. nD'lmnK 

• T.L mabbll Dola 

"Eğer kır al hoppalık ederek beni bırakıverıe 
kederden ölebilirim; fakat dünyada onu 

celbiçin teşebbüse tenezzül etmem. 

• • J'nat 
• • u.. . . ..... 
• • Drdıal 

• • Fı.at 
• • ı.... 

• • Plorbı 

Geçen tefrikalar htllAMuı 
Kıral on beıitıd • Lut.çocuk.Jcen tahta 

geçmfl Oe hıllfıla erer ermez nedimkri 
tlarafından ahldle11zftAa ıqııik edibniıtl. 
Genç i(rral zet>Cesik bir 14r/JJ ısınamadı ııe 
etrafındaktkrln le,l)f~i ile eııoefd g6zde 
olara~ Madam d6 • Maygi.yi aldı. FaJr.al 
g6za Jr.a<lma Joyar taltrmdan obnadıtından 
Madam d6 • Maqyt. den ıonra g6zduinin 
dfAer iki hemıirutnt seoaı. Madam d6 
• Mayyl.yl henuz t/lr. g6zde olarak tulu
gordu. Nihayet "'a Madam d6 • Mayyi. 
nin d6rdanca hemprui Madam d6 •Tur
nel.e geldi. Bunu kırala lai(dim cden 
Jcıralın neJimt oe ıef ahat arkadaıı do~ d6 
.. Ri~ly6. oldu. 

Madam d6 T urnel pel( lıııebaz oe oros
pulutun fendine ııakıf bir kadındı. Kendi
liı.e delillik etmiı olan Jalt_ cl.6 Ril6/.y6ye 
yazdıtı mektuplarda Krralı kapıda be}clet
mek_ten nasıl zeıık duydulunu cıe ltullan
dıiı /enllui uzun uzun tasl.lir elmiflb". 

Madam d6 Tumel bu mektuplarında 
Jcıralı ncuıl k_endine kndeykdflint anlatı_yor. 

Kıralın tslirhamahna rafmen Madam d6 
Mayyi nln sarayda kalmasına muhale/ d 

dmiıti ııe Kıral esk_i g6zduini lıahrlaiacak 

11uluderı ~açtıtı halde gml g6zcle onu 
Şuaztye g610r0yordu. 11.e)etuplarının birinde 
du ki: 

• Şuaziye gidiyoruz. Madam d6 Mayyfnin 
aparlömanında kimse /~ elmiyece}etir . 

Ben, eğer Mösyö " Bodaj " 
ın aklına gelirse « sizin. • dedik-

(eri apartömanda kalacağım. Kıral 
bu bapte bir şey söylemiyecek
tir. Aramızda meselenin bal
lolunduğunu size yazmış. Bu 
sabahki mektubunda bunu tek
zip etmemi söylliyor. Olandan 
fazlasına inanmanw istemiyor. 
Filhakika sabah mektubunu yaz· 
dığı sırada işin bu akşam halle
dileceğini sanıyordu. Fakat bazı 
müşkülit çıkardım ve bundan 
dolayı memnunum. 

Markiz dö " T urnel ,, den 
dük dö "Rişölyö,, ve 

Knnunevvel 1742 
Size daha uzun yazmağa vak

tim yok aziz amca, çünkü posta 
hareket etmek Ozeredir. Verdi
ğiniz ıeytani haberler bütungUn 
beni yeis içinde dllşündürdn. 
Bakalım geceyi nasıl geçirece· 
ğim. Mektubunuzun her fıkrasına 
cevap vermiyeceiim ; çfinktı bu 
bana taallfık etmez. Eğer kıral 
istese benden güzel bu vazifeyi 
icra eder ve gerek aizi gerek beni 
memnun ederdi. Gtızel uykular " 

Kıralm eh ile 
«Prensesin ho9una fideceği için 

size güzel uykular temenni eder 
ve a.llaha ıamarladık derim.» 

Markız dö T urnelden dük 
dö R'şölyöve 

29 mayis 17 43 , 
A~iz amca kıralın bana bir 

kaç zamandan beri göıterdiği 
bürudetten ne derece enditeye 
düştüğümü size bildirmiştim. A
leyhimde bazı projeler tasarla
myordu ve bu projelerin ruhu 
habisinin M. dö Moröpa oldu
ğunu bana ihsas etmişlerdi. 

Buna dair elimde bir delil 
yok; bundan baıka hakkımda 
gösterilen muhabbet, diğerleri
nin taarruzundan korkmamaklı
ğım lüzumunu bana anlatıyor. 

Ben yanaşmak için hiç bü- adım 
atmadım. Eğer hoppa tabiatı 
dolayıaile benden uzaklqmlf ol-

sayda kederimden &lllrdllm, fa· 
kat gene hiç bir tetebbllate ba· 
lunmaıdım. Bunu Iİ% de bilini
niz. Haklı olduğumu prtıyonu· 
nuz yal Onun ıeae bua yak
lqmuı her keain ele muamele 
değiştirmesini temin etti. Filha
kika bOtün bOtnne terkedilme
miftim. Fakat beni ziyarete 
relenlerin çekindikleri hiuo-
lunuyordu. Şimdi etrafımda 
tebasbus çotaldı, ancak vaziye
tin bu tekle iirmesini bir türlü 
ihata edemiyordum. 

Kıral itlerden bahaetmediii
min eababım aordu ; aoara, olan 
biten hakkında allka g6ıterme
diğime hilkmedlyordu. Makaaclım1 
bilininiz değil mi? Fazla 6irenmek 
için milhimaemez gibi göztıkmek.. 
Hemşirelerimin her it• kanşlDlf 
olduklanndan bana nice defalar 
tikiyet etti; tabii onlann mev
kiine dllfmek İltemem. Zamam
nı beklemeli; eter bi11ey yapa• 
cak olursam hiç olmuaa tekdi
re maruz kalmamalı. Çok defa
lar çalıtmaktan bezginlik göste
riyor. O vakit kendiai bezginliği 
hakkında tafailit veriyor • 

beride daha kat'i bir faaliyete 
geçmek milmküm olacaktır. Na

• • KllrOa 
.. • Slllaı 

• • P11eta 
• • Mart 
• • Z!Od 
• • '-16 
.. r..,. ı.,.. 

l Tlrk llr111 Dtur 
" ÇcrYo•9' llnlf 

Nuk"t 

1 fatuDa cta.ws> 
J Dolar (Alnertta) 

Fraat [Fraasa&l 
l.Jret [hatyal 

O Frut f lelçttı] 
Drabd (YUlll] 
Fraat [lsYlçref 
Len fl•trarJ 

ı Florta [relenıat] 
ltuoa [ÇekOllonk 

ı sı11ıı1 (Anmrra] 
1 Pceta lbpaaya] 
ı RanmarklAlmaa1a 
1 Zloti ! LelıllUa 1 
J Ptq6 I Macartl&u 1 

Ley [ltomdJ•] 
O Dlau IY•fOSloYyaJ 
ı Çnoae~ f Se"Yttl 

' Altıa / lona 
Mlddfye 1 hlrld 
Buuoc ) 

Tahvtner 

!Jtltraa dablll •Ylde11. 
Dtlyunu ınuvahade 19 
lkrımtyell de111lryoıa '1 ıo 
lstaablll ıraJDY•J ffrtetf 
Rıhtım Dok ve Aa 17 ·~ 
l1tabal aaoal9 .. Şr. 

Hleee ••~••tiri 

Is bukut t 
Osmanlı ba.ııkası iti-

sihatlarınızı daima dinliyeceğim ı .. ----11!111------... •l 
ve size sormadan bir ıey yap- Tıcaret ve zahire 
mıyacağım. Adya aziz amca, ~ n-.t ....._ ~ 

tantmdea ........... 
gayet memnunum. Ondan daha 

Oklr.ul 
sevimli olmak kabil değildir; il..- A...,t 

her giin kendisine fazla kalp L P. L P 

bağladığımı hissetmekdeyim. » Butcfmy 
Yum04at 13 30 15 3o 

Jf Kızılca 

Yeni glSzde, gilzel yftzlü, cuip, Sert 
Dönme 

14 ,,, 14 !5 

kar gibi beyaz bir kadındı. En. _ Zahireler -
damı asil ve cazip, boyu uzun- Çudu ıo ts 
du. Diıleri gayet güzel, bakışı Arpa a ıs e so 
tatlı, göğsti pek dolğun olma- Maan 

1
9
9 16 Fmılyı 

malda beraber parlak ve aık ı•-----~-------
idi. Zaten güzelliğinin kiymetini Yeni neırtvat 
tanıyordu; bu güzellikten istifa- Nahit 
de çaresini aramıyacak kadar Edebi manzuın piyeı Muhittin 
gafil de değildi. Mekki beyin bu eaeri çıkmıfbr. 

Darjanson un anlatbğma g&- Flab S0 la. dur. Karilerimize 
re bir gece kıral, bir redengot tavlİT~ ederlJ. 
giydi ve dört kaıe bir peruka Hastane mecmuası 
taktı; bu tebdil kıyafetile mavi Ankara Nllmune hastanesi 
bir sedyeye binerek madam dö mGtahauaa bekJınleri tarafından 
"Tumel"i ziyarete gitti. Hqmet- her ay nqredilea Hutane tibbl 
meap orada aabahın d6rdllne mecm11U11bll 1930 aeneainln ilk 
kadar kaldı; ve bu güzel hanım- aayaaa hatipr ebniftlr. 
la pazarlık yapılarak ıerait teı- Her ay mlteraldd bir teki· 
bit olundu. Kadm adam akıllı mDI ghtereD do ciddi ilim 
nasihat almıttı. Kendini pahalı- mecmuuuu bilctlmle doktorları
ya satan orospu halile bir takım m1za tanlye ederiz. 
mütalebede bulundu. On dlSr- 11atubulda teni yeri : Ankara 
düncil "l.ui" nin metresi Madam caddeainde ikbal kitaphanaidir. 

dö "Monteapan" klbına ytikael- Yeni TtJrldye lutlılcınd. bl~ 
meğe uğraşıyordu. konlerans 
Alenen metrea tamlmak iıtiyor-

Danimarka Kallenburr telaiı du. Dul olduğundan Yaziyetine 
istuyonunda 7 klnuaaanide 8 aut 

resmiyet verilmesi kolaydı. Gn- 19.30 da Yeni Tllıkiye Ye Gazi 
zel bir apartöman iatiyordu. Hem- Hz. baklanda bir konferana 
ıireai gibi gizlice kilçllk aparta- Yerilecektir. Telsize abone olan 

' manlarda taam edip yatmak ia- karilerimize bu konferamı dinle· 
temiyordu. KJ!al onun dairesin- melerİDİ taniye ederiz. lata.yonun 
de resmen kabul etmeli; orada tulu mevci 1153 ttlr. 
resmen yemek yemeli idi. Paraya ı~!!!!!!!!!!~~~-!!!!!!!!~~~!!!!!IB!!!!!!!!!!-
muhtaç olunca imzaaile kırahn dar parl&mentoca tudik olun
hazinesinden para alabilmek ia- maaı lhımdı. Eter pbe kalana 
tiyordu. ,Wemniye IDmm 1'6rmiyecek Ye 

Dtışeslik rtıtbeainin verilmeai evlltlan resmen tanılacakb. 
ve bu rtıtbeniD aeoe aonuna ka- ( Bitmedi ) 

< 

Milyarderle; 
Nasıl zengin oldular? 

"Knlp. lar :7 

Prusyanın silahları mükemmeldir 
Pnııya harbiye nezareti bu garip iddiayı ileri 

sürerek Krupun teklif ettiği nilmuneleri 
reddediyordu 

Geçen tefrlluJ11Jr hal.bası 
AlmanJIOia c &at» Je o/Juleça ll!11MI 

ile m~I .alııbi olan Krup ailuinin on 

~u alll' rneh.JWnJe/rj mamu1ıli 
Fretlerilt. Krup ıaget ça/ııkan oe mate,eb-
61. bir adam olrnaalna ralmaı batiın ur
ı>dni ~çbelmiı ve on JIJrt Jl<llmdaif.t ba
y~ ofluna 11abtız btr f abrilea bıra/cmıflı. 
A1/reJ Krup on d6rl Jl'lllnJa olma11na 
rtılnten ~ {ntn meslelfnJe ısrar etli ve 
bm zalıme~ f abrl'lt_mına olJu/eça bir meıık_t 
oermı~ muoaffa/c oMu. 

Pru.,,,, lıaJromdl m~ gardımln 
munr o/Julu /tanaairle Krupun mılracaal-

wmı ~''" • Krup biratleri oe 
Jiler btr ~ ile btriqen/f buhar 
malt,lnul lelisatı ile f alırtl(_<Uınt iıletmige 

ba,W. 
Mamofilı bir lfJrliJ matlup çeb/i ~IJe 

etkmfl/ordu. Bunun lt,ahalıati.ni meı>aJJı 
ip#ldaiyetie bulJufunJan laveçtm Jemrr 
almalt ialdi, f a/eai muoaff alt olamaJr ; 
nilıav .1 lngi/Jereye giderek orada aureti 
imali ıtJnnefe karar oerdi 

Krup lnıtbterc aeyalıaJınderı çolt b,r ,eg 
elJe elm~. Yalnız maltlmalı fazlala,,nı11t. 
ve ç~ fayJalı btr talt.ım mana.sebat peyda 
«mı,ıt. AoôelinJe f'Ui?.f AıırupaJa tı IJaf>
mafa loarar 11erdi. Viyana lıokümetile 
muame/qe gtrlıN; ancalt alacatınr eltk 
edlncige ltaJar çok. zahmel ç~li. 

K,... 1844 Berlin mqherinde •Esen. 
fabrlltaaının mamuldhnı teılıir edere/e ahın 
maJaıya alabi/Jt. 

Az zamandanbcri meşgul ol
mağa bqladığı yeni bir mamu
llt tubeai ayrıca ehemmeyet pey
da etmiye başlamıfb. "Krup" 
erimit çelikten bir kaç tnfek 
namlısı imal ederek içlerini ih
timamla şivlemişti. Bun~an evve
ll Prusya harbiye nezaretine 
takdim etti. Nezaret namblan 

muayeneye lüzum bile görmiyerek 
"Prusya teslihatmın mükemmel 
olduğu ve islihına lüzum görül
mediği,, kay dile iade 1 etti. Fakat 
fen memurlan kendilerinden o 
derece emin olmadıktan cihetle, 
"K.rup" un eseri mesaisini daha 
dikkatle gözden geçirdiler. 
"K.rup,, , "Berlin,, in reddinden 
sonra nümunelerini Parise g6n· 
derdi. F ranaa harbiye nezareti 
biınlan tecrilbe ederek ıayam 
memnuniyet buldu. 

86ylece « Alfred Krup » bey
nelmilel bir silahçı oluyordu. 
Sonralan, itleri fevkalide terakki 
ettiği zaman da bu halini muha
faza etmiftir. 1840 tan sonra 
Franaa ile Prusya aruında ki 
mtınasebat oldukça gergindi. 

O sıralarda Almanlann 
« Vaht am Rayn » ı ve Fran•ıx· 
lann « Ren Alman » tehacOmleri 
vukua geliyordu. Fakat ealiha 
imallbna bundan hiç bir ziyan 
gelmiyordu. T eslihat diğer emtia 
gibidir; itlerde ise milliyet olmaz. 
Fabrikatörler imal ettikleri tüfek
lerden çıkacak kurşunların kime 
iaabet edeceğini dütllnmezler; 
" Alfred Krup ,, gibi hakiki bir 
vatupener bile ealiba ima
lini aırf fenni ve ticari noktai 
nazardan mütalia etmiftir. 

" Prusya " harbiye nazareti 
kendi nümunelerini sahn alırsa 
ne ili; eğer reddedene bu 
ealiha memaliki ecnebiyeye ig-

der; kime teYcilı ofnn•e.I' 
uzunca dtıpmolmez. •Krup• all 

erİmif çeliğinden mamul ..U
hanm Pariate Yerdiii iyi ne& 
celer diler ukerl idarelerin ...
zarı dikkatini celbetmiftl. e_. 
rağmen « Esen » fabrika..,. 
munuatı ne Fnmaada, ne d• 
lngiltere ve Pruayac:la elife' 
munuata rekabet edemiyordu. 
Bunların en mtlbim kuarlaıa 
pabah olmalan idi. 
•Knıp• un •Ormete mUftffak 

olduğu bir kaç dOznn. t8fei1 
eıhuı hususiye almıtlanhr. Da
ha ıonra fabrikalar teacll ettir
mediği beratlardan latifade ede
rek tnfek namhlan imalbıe bar 
!adılar. 

Her halde d~knıe çeliktea 
sillh yapmatk fikri Krupma ctı
ma;ma yerleımisti. B6ylece tn• 
fekler yapddığı halde niçin top
lar da imal edilemezdt? 

Bu ıefer 0 Berlüa ,, de harbiye 
nazareti daha açık gaz dawandı 
ve nllmuneyi ecnebi memleket• 
lere kapbnnadı. Fılh•kika ipt:i
dasinda " Krup ,. ten hemen o 
kadar cesim bir top d&bawlnl 
istediler ki "Eaen,, daldhnanelm 

buna d6kmeğe muvaffak olama• 
dılar. Nihayet iki sene 80111'& 

yani 1847 ağuatOSUDda Krup 
çok hafif olmak ilzere matlup 
topu döktn. 

« Krup • son dakikaya kadu 
ilk nllmunesini Paria veya Ber· 
line g6ndermekte mntereddit 
idi : Rusya harbiye nezaretine 
son bir mliracaatten aonra 
" Berlin " için kararım vereli. 
Fakat Pruaya piytahb «Krup» a 
bin türlü elem yollan açtı. 
1848 mart ihtillli oldu ; ilk topu 
" Skandav " topaneaiııin bir l.:&
ıeainde kaldı. Zaten mOnuebab 
ticariye de, siyuetin · bozulmam le 
bozulmUfhl. 

Anca bir fellket olmak Ozere 
sabf durmuştu. Krup ytlz lorla 
bulan amelesinin yetmifini aav• 
mıya mecbur oldu. Fazla adam 
savmak mecburiyetinde kalma
mak için b6tnn gilmilf takımla• 
nm sattı. Fakat yetmif amelenba 
ücretini verecek kadar da para 
yoktu. Vaziyeti maliye gittikçe 
güçleıiyordu. «Esen» fabrikuma 
senelerdenberi aermaye kOJlllGf 
olan bir hiuedar Hrmayesİllİ 
geri almak tehdidinde bulunda. 

[ Bitmedi ) 

Tevellüt 
Maruf avukatlanmızdan Huaa 

Cevat Beyin oğlu Almanyada 
Vaymar ıehrinde hllk6met baıı• 
kaaında uzun mllddettenberi ataJ 
g6rmekte olan kiymetli gençlr 
rimizden İrfan Cevat Beyin bit 
oğlu dünyaya gelmif ve iamiıll 
Alp Kaya tesmiye etmiflerdit• 
Gurbet diyannda dbyaya ple9 
nevzada uzun ve mea'ut 6merlet 
diler ve Huan Cevat Beti 
tebrik ederiz. 



-

l\!Iangaldan sıçrzyan 

kıvılcın1 
Büyükderede muhtar Ali efen· 

dinin evinden mangaldan sıçrıyan 
kıvılcım yiizünden yangın çıkmış, 
bir odanın döşemesı kısmen 
yandıktan sonra söndOrülrnli tür. 

Mısır çarsı~ında hır ız 
Evelki gece Mısır çarşısmda 

Ketenciler cHddesinde kasap 
Mıhal, sebzecı Şükrü, çaycı Sait, 

helvacı Sa•ihin dükkanlarına 
çar mm ustnndeki kire-ınitlikleri 
kaldırmak surc!ile hırsız girmiş, 
her dllkkiindan para çalmıştır. 

Meçhul hırsız aranmaktadır. 

Eaca tu·u muş 
Toksimde lmam sokağında 

Hrictonun evinin bacası tutuş· 
muş, sirayet etmeden söndürül· 
müştür. 

Elli lira v lcumaş! 

Yenişehirde Ziba sokağında 

53 numaralı mezeci Kıgorkun 
evine sokak kapısına anahtar 

. uydurmak suretile hırsız girmiş, 
elli lira ve kumaş çalmıştır. 

Rır sız girmış 

Dolapderede Papas köpriisün· 

de Bekçi sokağmda 15 numara· 
lı eve hırsız girmiş, iskarpin 
battaniye ve bir çok eşya çal-

mıştır. 

Şüpheli ölüm ' 
Yirmi bir gün evvel kulağına 

çivi b tan ve o ıamandanberi 

h ata yatmakta olan Beşiktaşta 
Qbı-• Hnmdt eten<Jt dun ıaoah 

ölmOştilr. Ölüm şüpheli görülmüş 
ve ceset morga knldınlmışhr. 

Feci bir ölüm 
Maltepede feci bir ölüm vak'ası 

olmuştur. Kuru kahveci Hnseyin 
ağaya ait bir arabanın hayvan
ları birdenbire Urkmüşler ve 
arabayı alabildiklerine sl\rükle
miye başlamışlardır. Bu esnada 
arabanm önllne Drama mübadıl
ierinden 50 yaşlarında Hacı 
Hasan oğlu Ali çıkmış kaçama· 
mış ve araba bütün hııı ile 
zavallıya çarparak ölmesine se
bep olmuştur. 

oB c 
Dünkü bulmacamızı hallede· 

medinızse bugünkü halledilmiş 

ıekle bakarak yeni bulmacamı -
zın sırrını meydana çıkarabilirsi· 
niz. Bunun için aşağıdaki tarife-

yi tatbik ederek Uç beş dakika 
meşgu' olınamz kafıdir : 

l l. 3 fl 5 b l ~ 9 10 11 

t S E M E R im' ·N A M A Z 
2 EMLK K/:4.NAT[i 
s MEK~SAN[jH iÇ 
4 EK~ KAR~A@JK i 
5 Rfi}SAKARYA~N 
6 MJK ARADE N i Ztm; 
7 NA N'WilR E ı= AD AK 
B A 1 N !§ A Y N l!!A6li) i F A 
9 MAH AiDiYET 
10 AT iK~ZAfER~ 

B.-!ı'ımm..-.... RBl1mıo.-:ıım.- 11 Z .@l Ç i N i · K A !Um~ 
Erkanı Harbiyei umumiye - --~..;--=:;........-.-... ....... ıiiiiiiioi.-

Aran'\ızdan ayrıınnlar 

reısı sabıkı Zeki paşanın hemşi- BugUnkfi bulmacatnıım 
rdi, Şehremaneti Memur n ~ m'ü· helled.flnıiş şekli 
dürü Samih Beyin kayın valdesi ı 2 3 ı:ı .'.> 6 j h 9 1 O 11 
ve Jandarma yüzbnşışı Fuat Bey 
ile Sandal bedesteni muhasebe
cisi Avni Beyin valdeleri, Askeri 
ümera mütekaitlerinden Milslitn 
S.tkı Beiyin refikaları Hatice 
Hanımdendi evelki g-lin ölmüş, 
ceı:az,.si Baktrköy kabri11~anına 

defnedilmittir. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 -ıdare ve Sılıhive meunua-- 9 

l6r• çıktı 10 
Dahiliye '·ekaleti tarafından 11 ı= : ım ı-;;, 

ı ,..,......,~-..-.;u..--...;.;:.,;:.'~J~~·~I.-;;;.;,;;~ 
neşrolunan dare mecmuasmın Soldan sağa ve yukardan aşağı 
19, 20 inci, Sıhhat vekiıetinin neşrettiği Sıhhiye mecmuasının l Vc11le (5) , para ıak\anan yer~4) 

2 Göz. rengı (3). tırıı~ aleti ı6 
29 uncu nüshaları resmi ve ı"ı'm·ı 3 K 3' (") ul - aı:-ı ,, macarca sen 'ı: • m • 
yazılarla çıkmıştır. \:iyet \esikası .( 4 ~ 

f stnnbul yedfn._c_i_i_c-ra memu~ 4 · 
luğundan : Bir deynin temın için 5 - Haç 3), derviş' l>a'ionÜ T3) 
mahcuz 180 parça boyun bağlık 6 SükOtılık (9 

7 - Bir dıı (3), çabuk yanan madde 
ipekli kumaş şehri kanunsaninin (3) 
on dördüncli aalı günü saat birde. 8 - Mahfaza (4), aıcAk, samimi (3) 
~nd 1 baz 1ıt:eninde alenen bil- 9 Ortıı. ), tr adlri\-;' ıehri (6) 

müzayede füruht olunacağından 10 "Kiı1p13), Ôt\a (4J-
taJip olanların memuruna müra· J 1- Büyuk, şu °> 

caatları ilan olunur. 

N6raatenl, 
zafiyet ·n 

Chloroıef 

Aleni inşaat 
münakasası 

DESCHlENS. P ARiS 
-------------l--~----:------. Pendikte baktetyolojihanei 
. D6rdUncil icra dairesinden: de saat 14 den itibare 16 ya baytari müdliriyetinden g&rülen 

Nazire Hanımın Fatma Hanım kadar ihalesi yapıJacaktJr. Mez- IOtumtt mebni 1-1· 930 da ihalesi 
zimmetindeki alacagmdan dolayı kUr menkulün iştirasına talip talik ve münnkıısası terndit olu-
Eğrikapida Moll Aşkı mahale- olanlann tamamının kıymeti olan nan mUessesemiıde yapıl cak 
sinde fbrahim Bey sokağında 950 Jfradan hisseye musip arneliyathane ve kofUn ağılı 8 -

7. - VAKiT. 7 Kanunsan\ 1930 -

İstanbul mıntakas1 maadin mü-
hendisliğinden: 

Balıkesir vilayetinin Susığırlık kazasının demir kapı karyesinde 
kiin olup hükumet malı bulun n antimon madeninin: 

Teslim tarihinden itibaren bir sene zarfında teşkil edilecek 
100,000 lira sermayeli Türk tirketine devredilmek ve tulim tari
hinden itibaren bir ıene zarfında bütUn sabanın 1-5000 mikyasında 
muntazam bir topoğrafik haritası yapılmak ve taharri ameliyab 
neticesine göre mümkün olduğa kadar vaziyeti jeolojiyeyi irae 
ed cek taharri netayicini bir rapor} bildirmek ve ayrıca imallt 
projeleri t nzim edilmek, ikinci seneden itibaren asğari 1000 ton 
cevher ihraç ve ıevkedilmek ve ihraç ve ıevk edemese bile 
kıymeti üzerinden °o 5 resmi nisbi ile işbu resmin % 6 sı nisbe· 
tinde teçhizatı verilmek ve işbu ta hhüdab teminen milli banka
lardan birinin 5000 liralık teminat mektubu verilmek şartile mez
kfır maden ihale edileceğinden taliplerin kapalı zarfla 29 kAnunu· 
ıani 1930 tarihine müıadif çarşamba günU saat 15 şe kadar 
iktısat \"ekalcti maadin işleri umum müdürlüğüne müracaat 

ey1emeleri. -C iin1 rii kler u ııı u nı nı iid iirJ iiğiiııden: 
1 - Umum müdürlük binasımn cümle kapısında mevcut pilina 

tevfik n inşa ettirilecek lütiklilc bedeli keşfi olan 400 lira üzerin
den 20 gün müddetle ve mUnakasai aleniye ile m\inakasaya 

konulmu tur. 
2 - Şartnameler gümrükler umum müdürlUğii levazım müdür· 

lüğilnden almabilir. 
3 - Talipler 9- de yedi buçuk teminat akçesi bulunan 30 

lirayı hamilen 11 kanunsani 930 tarihine müsndit cumartesi günü 
ı;ıaat 14 de umum tnüdürlükte mfiteşekkil milbay a komlsiyonuna 

müracaatları. 

i(ütahya vilayetinden: 
Kütahya viıayeti ziraat alatları fabrikasına muktazi asgarı yır· 

mi bin azami 30 bin okka lama ve ıilme demirlerle kulaklık saç 
ve 120 okka boya vakum ve ıı:ire mubayaa edileceğinden talip 
olanların 300 lira dipoz:t akçesile birlikte 11-1-930 cumartesi gftnti 
sant 15 te vilayet daimi encümenine ve şeraiti saire hakkında matQ. 

mat almak iizere fabrika şefliğine mfiracaatları. 

Esas 

166 
169 

171 
172 

173 

ankus' istnu~uı su~esin~en: 
'] aksıtle satış 
Mevki ve nevi KurmeU 

Lira 
450 

4940 
Heybeliadada yalı sokağında 8 No. lu clükkin 
Şişli Büyükdere ca. Hacı Osman bayırı Gazino ve 
odayı müştemil 14 dönüm dutluk 
Eyüp Topçular mahalle ve sokağı cedit 2 No. hane 2520 

» » ,. ,. cedit 23 ve 25 No.lu 300 

dükkAn 
Kandilli Vaniköy caddesi 12 No. lu kayıkane 1300 

J->eşineı~ satılık 
198. Büyükdere Hacı Osman bayırı 8 No. BUyllkdere ka- 4000 

ral.olu ve müştemilatı arsa 

Satı hk ani{ az 
· Kandillide Vanik6y caddesinde 12 No. lu kayıkhane· 140 k5in atık 4 mnkerrer cedit 8 No. kıymet 928-1130 M. evrak nu- 1-930 çarşamba gt>nU aleni su -

hanenin 32 hisse itibarile 26 marasile mUstashiben daireye rette bilmünakasa ihale edilecek- nin ankazı 
hissesi kırk beş ~n mOddetJe mllracaat eylemeleri dosyasında tir. Taliplerin şerait ve ke$ifna· Balfida evsafı muharrer emlak bilmüzayede satılacağından 
yapılan mUıayedesi zarfında daha mufassal maltimat oldugu mcsini görm k Ur.ere her gUn; taliplerin ihaleye ı:ııü~adif 11-1-930 cum.ıtesi günü saat 16 da 
dört yuz lira bedelle talibi uhde- ilan olunUI'. münakas ya iıtirak için de .yevmi ubcmize müracaatları ılôn olunur. 
sinde olup bedeli müzayede mezkurd ıaat 14 te Dcfterda- ~----...----------:-----

d 
k /stanbul malıkemci asliye ı çüncü hu-

1 E B k 
hn di layı ınde göru mediğinden kuk dııiresindt.n : hk binasında müessesatı ziraiye E n1J alc ve ytam an ası mü-
müzayedenin bir ay müddetle Nafaka davasından dolayı mubayaııt .komisyonuna gelmeleri. 

temdidine karar verilmiştir. Mediha hammın kocası Orta ~""" ""'."" ""':--""'"~"",~• du··rıu·· li-Üflden: 
Mezkur hane tahminen 416 k6yde Cavit ağa mahallesinde " an mlar I 5 

nr ın t~rbiinde arsad~n takriben 23 numarala hanede mukim iken ~ 1 . •. .. ~ Geçen 30 -12: 929 pa1artesi günü ih le edilmek iizere lcapalı 
86 ar ın üzerine ahşap o'arak gaybubctle ikametgahı meçhul ~ . ~n Kanunusanı ~u~a ~nu ~ zarf ve sekiz taksitle müzayedeye koymuş olduğumuz. lstanbulda 
binn edilmiş olup sıva ve kap· bulunan Ahmet Besim efendinin # yerh. maı1annı .teşbır ~nüdilr. 1 Beyoğlunda Avrupa pasajı ile Buğaziçinde Bebek bahçesinin göril .. 
lam itibarile muhtacı tamirdir. kendisine ilanen yapılan tebliğa· # O gi!n snat ikıde Darij}fünu~.' len lüı.um üzerine ayni şeraite ıkinci kanunun 16 ıncı perşembe günö 
Ha.ne tarafında zemin seviye.sin· ta rağmen ırelmediğinden gıya- 1 ~honfe1rans s~l?n1una _gelpıeyı saat on altıya kadar müzayedesinin temdit edildiği ilan olunur; 

d d d 
hında icra kılman tahk•katta ~ ı mn etmeyınıı 1 ___ _ 

e bulunan bo urum a zemini J -
çirn 'o taşlık ve iki l<ömürlük milddealeyhin karısı Mediha ha- • .....~~!~..:..:.~'2IZ'....::~':.....! Devlet demı·ryollar·ı \Te ıı· m an-
b

. nımı bir senedenberi terkcy· 
rinci ' at' n malta antre ve Sultanahmet sulh icrasından: lediği anlaşıldığından infak ve d 

k. "' sofa üzerinde iki oda bir i şeyi temin ve kocalık vazife- Bir deyni mah'kumünbihin temini lafl UffiUffil i afeSinden: 
}- layi bahçede 28 ar~in terbiin· aini ifa etmek üzre bir ay 'ıar· istifası zımmmda tahtı hac%e 
d• uğln mutfak ve 7·8 adet fında hanei zevciyete avdeti "ila- alınıp furuhtu mukarrer bulunan 
1 Gsmir eşcar ve kuyuyu havi nen ihtar olunur. bir adet mermer masa ve liç 
olup hududu sea tarafı Mürüvvet l · / 7 I ı / l adet sandalye ve dört adet 
H ~ It r z ' mtrnu ~fa ızaı 11 ı k b anırnın 1 anesi sol tarafı Lutfü tencere maa kapa ve ir adet 
B ·ı ıahnr1Jtuwuı 9'lO 
h

ey 1 e henışire 
1 

Asiye hanımın taşlı dolabın 12-1· .;ı pazar gü· 
ane ve bahçesi arkası Asım Yerli bbbı mustahıarlar labo· nil saat 12 de Hocapaşada fırm 

Ef d" ratuvanmn illlçlan pek saf pek K ·ı 
en 1 vereseleri ve bazen Seher karşınsmda aşçı amı Abdul-

H müessir ve ambalajları pek mü-
an m ve saire bahçesi ve bazen kemmeldir. lah Efendinin dükkam önünde f ehr • Hanımın bahçesi cebhesi İstanbul Ankara caddesi eczacı bilmüzayede füruht · edileeeğin:. 
brahmı Bey sokağı ile mah· ve kimyager Hulki İsmail ve den talip olanların valdi IIJUay-

duttur · Bissedarandan Nazire Taksim Nizamcttin Talip yende memurüna müracaatları 
Hanım akindir. 8/2/930 tarihin- eczahanesi ilin o~unur. · · 

Mersin - Yenice hattı üzerinde Hacikiri istasyonu civarındaki 
ocaktan çıkanlacak ıekiz bin ve Eskişehir - Ankara hatta üzerinde 
Çubukova istasyonu civarındaki ocaktan çıkarılacak 7000 m3 balast 
ayn, ayrı ve kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 

MUnakasa 25 • 1 • 930 cumartesi günü s 15 te Ankarada 
Devlet Demiryollan idaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarım ve muvakkat 
teminatlarını ayni günde saat 14,30 a kadar Umumi müdürlilk 
k lemine vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini beşer lira mukabilinde Anka
rada Maliye ve muhasebe itleri Reisliğinden ve Mersin hattına ait 
olanları Konya veznesinden de tedarik edebilirler. 



Abune şartları 
fllrkty•d• ~ 

Gazetemizde çıkan yazı ve reaim-
lerin bütün haklan mahfuzdm 

= SAYISI HER YERDE 5 KURUŞ = Türk mekteplerile faydalı eserlerin 
ili.n.lannda yüzde 20 tenzilat varclır 

llAn şartı 
Satın it. 

Kuruş Kuruş 

t Ayhit 150 000 
3 .. 400 800 
6 .. 750 ı.so 

Gazeteye gönderilecek mektuplann Ozertnt 
idare içinse ( idare J, yazıya aitse [yazı ] 

. işareti konulmalıdır 

Basılmıyu mektupların iadesinden. tıymed 
mııkaddereslz metuplara lı:onulmuş paralann • A Btıy11t nya bir taç dafa için verilen lltıı lula 

hususi mahlyettett llAııluı.n tıcretl 

6-8 inci aayıfa }.. 
5 • • ,,,, 
4 • • oto 
2 • • 1-
1 • • 'JJIJ 

kaypolmasıudan ve lllnlaruı münderecatından ısr ANBUL. BabtAli, Ankara cadde.inde c y AKIT YURDU > 
idare mesul de~lldlr 

12 1400 2700 

idare ile tararlaştınlır 

Gazetemize hususi 114n kabul eden yerı 

H. S. H. lllnat aceııtesl 

1-Sinci sayıfada tO 
resmi illnlar 

··--------------ııİıııılıl----· Tel 1970 İDARE ISLER1. J9TI YAZ!· iSLERi • tel~raf ı VAltIT po~ta Ko: .f5 

MUUHfH ~HMll MHHJUMU 
• Müessesatı bazı dairelerin 

1LGAS1 Doloyısile 
Mühim ucuz satış~· 
Kaydıkabul ilanı 

1 Numaralı lstanbul Nafia fen mektebi Miidürlüğünden: 
Kayıt muamelesi 15 Kanunusani 930 da başhyarak 10 Şubat 

930 tarihine kadar devam eder. Lise mezunları imtihansız leyli 
birinci devreye ve orta mektep mezunları Riyaziyeden yoklamak 
ıartile imtihansız nihari ihzari devreye ahmr. 

Son mektep vesikası, hüviyet cüzdanı, hüsnühal kAğıdı, mukav
vasız 4 fotoğraf, bir istidaya rapten mektebe müracaat olunur. 
Yaş: 17-25 dir. Mektep Taksimde Gümüşsuyundadır. 

F ort kamyoneti satılması 
Tütün inlıisarı urnum müdürlü

ğiinden: 
idarenin Azapkapı an barında mevcut bir adet mllstamel F ort 

kamyoneti pazarlıkla 13/11930 pazartesi günll sablacağından talip
lerin her giln anbarda kamyoneti görmeleri ve tarihi mczk(irda 
saat 11 de % 7,5 teminab muvakkatelerilo Galatada mtıbayaat 
komisyonunda bulunmalan. 

* * 
Levazımı kırtasiye mübayaası 

Tütün inhisarı umum müdür
lüğünden: 

idare için alınacak 69 kalem levazımı kırtasiye için kapalı 
zarfla 30/12/929 tarihinde verilen fiatlar haddi lAyıkte görUlmedi
ğinden tenzilatlı tekliflerin kapalı zarfta olarak 1311/930 pazarteıi 
günü saat 10,30 a kadar Galatada mübayaat komisyonuna tevdi 
edilmesi. 

Bursa vilayeti Nafia baş mü
hendisliğinden: 

9466 lira 20 kuruş keıif bedelli Bursa-Gemlik yolunun 1+290 
kilometrosundan 4 + 165 kilometrosuna kadar olan kısım tamiri, 

keş fnamesinde yazılı ıerait daireıinde 16/1/930 perıembe gllnO 
saat 16 ya kadar kapah zarf usulile münakasaya çıkarılınıtbr. 

Taliplerin, ıartname ve keıifnamesini görmek üzere tatil glbıle
rinden mada her gün Nafia dairesine ve ihale gUnU de, mnnakaaa 
kanunundaki tarifat veçhile Viliyet Encilmenine mllracaatları. 

Antalya vilayetinden: ~~·u ..kel 
lcanna talip zuhur etmiyen Antalya viliyet un fabrikasının nçı ·~---------

ıenelik ican 111/930 tarihinden 31/11930 pazartesi gilnti saat on s • f • 
beıe kadar yeniden ve kapalı zarf usulile müzayedeye çıkarılmıştır. eyrıse aın 
Senevi bedeli ican muhammen 22000 liradır. Taliplerin 661 numaralı M L Gal K ~~ •h fik er~ez ıcenteai: ata ~rU batll""'"" 
ı alit kanununun kapalı zarf usulile müzayede ahklmına tev . an Beyoğlu 2362. Şube acenteat: MahJlıll' 
Antalya valiliğine müracaatları ve teminat mektubu ve temınat diye Ham altında Jatanbul 2740 
makbuzlarının aynı ahklma tevfiki lizımdır. -' 
Şartname suretleri Antalya encümeni vilayet kaleminden talep Udanya postası 

edilebilir. Cuma, Pazar, Salı, Çarşalll' 
ba günleri idare rahtımmdaO 

Vilayet daimi encümeninden: ;-9-d-a k_aık_ar·--~ 
Yirmi odalı Fatih Bahri sefit çifte baş medresesi otuz Ura Ayva lık surat postası 

lcan tehri ile talibi uhdesindedir. 15 kiııunsani 930 çarşamba gü- (MERSİN) vapuru 7 Kio 
nü saat on birde ihale edilecektir. Taliplerin encümeni vilayet nunsani Salı 17 de Sirked 
müracaatlan. rıhtımından hareketle Gelibolu, * lf Çanakkale, Küçükkuyu, Edre-

Beyoğlunda Emin camiinde iki odalı Emin cami mektep binası mit, Burhaniye, Ayva!ığa gide· 
Üsktidarda Yeni camide iki odalı mektep binası cek ve dönüşte mezkfir iskelr. 
Ebüssuut caddeıinde 11, 13 No. matbaa binası lerle birlikte Altunoluta u 

5 Yarak gelecektir. 
" " " " " 

d 
Gelibolu için yalnız yolcd 

Vilayet daimi encümenin en: .... a_ıın_ır,_yü_k a_ıın_ma_z. ____ I 

Balida muharreı emlaki hususiye icAre verilmek üzere 29/1/930 
çarıamba gtınü saat on bire kadar mUnakasaya konulmuttur talip
lerin encllnıeni vilayete müracaatlan. 

Büyük Tayyare piyankosu 
Yedinci tertip 6 ıncı keşide 

11 Kanunusani 1930 

BÜYÜK iKRAMİYE : 200,000 LIRADIR 
Aynca: 50,000 40,000 30,000 20,000 15,000 

10,000 liralık ik.ramiyeler ve 100,000 
Hrahk bir mükAfat. 

Edirne kız muallim mektebi mü
dürl üğiinden: 

Mektebiınhin 3417 lira 75 kurut bedeli keşifli ihata dıvirlan 
lntası S/l/930 tarihinden itibaren yirmi gtın müddetle aleni mn
nakaaaya konnıqtur. 25/1/930 cumarteıl gtınn saat 14 te mektep
te miltqekkil komiayonda ihalesi icra edilecektir. Ehliyeti fenniyeyi 
haiz taliplerin f&rlname ve kesifnameyi g&rmek Dzere her giln 
mektep idar~ine ve mllnakuaya iftirak için de dipozit akçelerile 
o gtınde konüıyona milracaatlan ilin olunur. 

Muktedir baımürettip ve makinist aranıyor 

Trabzon ikinci postası 
( ANKARA ) vapuru 9 k&

nunsani perşembe ak.tamı 
Galata rıhtımından hareketli 
Zonguldak, lnebolu, Sinop, 
Samsun, Ünye, Fatsa, Ordu, 
Gireson, Trabzon, Rizeye gid~ 
cek ve Of, Trabzon, Polathane, 
Gireson, Ordu, Fatsa, Samsun, 
Sinop ve İneboluya uğnyarak 
gelecektir. 

OskUdar mal mUdllrltığihıdel 
Kalamıtta Zilhtüpqa mahall.r 

sinde Fener sokağında 46 nu ' 
maralı ve 1200 lira kıymeti mlf 
hammeneli dUkkin, mllttemill~ 
46 metre 50 santim araa Qze t 
rine mebni maa oda diikkin. 

Kalamııta Znhtllpqa mahalle' 
sinde Kalamış sokağında 24 n 
maralı ve maa ahır 26, 28 nu 
maralı ve 2000 lira kıymeU m 
hammeneli dtıkkin, mUştemil 
990 metre murabbaı 

üzerine mebni maa oda dn 
ve 10 hayvan lstiabmda 

~!!!!!!!!!!!!!!~i!!!!!!!!!!!!~~~~!!!!!!~ • •• • •• • • • ••• ••• •••• • ••• •• • •• • Talip olanlann Hilil matbaasına müracaatlan. müştemildir · 
m 1 5~~me~Ba~i~fü:----------------------- B~~~b~~~~~~ 

MUHTEREM 
DOKTORLARA 

Avrupa müıtahzerabna mu
adil HASAN KUUVET ŞU
RUBUNUN tertip ve iıtihza
rındaki muvaffak.iyet ve mü
k~mmeliyetine binaen, iyot ile 
glisero fosfatlara ihtiyacı olan 
haatalannıza bu kıymettar ıu
rubu tavsiyenizle vatani vazife
nizi ifa ve hastalannıza şifa 
temin ede siniz efendim. 

! Bankası i İSİftO~UI fmUftlİ BYfftm . İ~ftfBSİO~H: •:::~~~::v;::!::~:ed 
lı ! Merkezi Amisterdam .: temdiden milzayedeye vazedil 

Emin~ Suat hahınnn Emvali eytanıdan istikraz evle-
: Mezun sermayeıi: Fi. 26,000,000 : J miştir. Taliplerin kıymeti mu 
: !ediye edılm·t sermayesi: 6,000,000 : diği mebaliğ n1ukabilinde idaremiz uhdesinde vefaen 
: ihtiyat akçesi: 3,000,000 : hammenenin yüzde 7 buçuk p • l . mefruğ bulunan Kadıköyünde llasanpaşa mahallesinin k ı ·ı 9 1 930 t ·h· a :. stanbul şubesi :. a çe erı e - - arı me m 

Servi sokağında 14 numaralı hanesi satılıktır. llezkör sadif perşembe gtınn saat 1 
: Galata Karaköy Palu : O 
: Tel: Beyoğlu 3711115 : hane ktıgir olup iki oda, bir sofa, bir mutfaktan ibarettir. ten 16 ya kadar ıkndar 

ıl :S fstanbul tali şubesi ;i Kıymeti muhanıminesi 387 liradır. Birinci ihalesi 400 mndnrluğtınde mtıteşekkil sa 
lira bedelle talibine 5-1-930 tarihinde icra edildi. Kat'i komisyonuna müracaatlan • 

, • İttanbul Alalemci Han • olunur. 

1

: Tel: lıtanbul 569no : ihalesi de 20-1-930 pazartesi günü icra kılınacağından 
· : Her nevi Banka muamelib : fazlasına talip olanların pey akçelerile o gün saat on lıeşe 

~~~~!!!!!!!~~~~~~~ı : ve kiralık kasalar 5 kadar idaremize müracaatları. •••••••••••••••••••••••••••••• 
Mu 'ul müdür : 

--------------------····--------------------------------------------------· 
bızır yangın 

•• son akineleri 
Tamanıen nıemleket yapısıdır. Resnıen kabul edilmiştir. Memleketimizde geçen sene kurtardığı servet iki milyon lirayı nıütecavizdir· 

Galata, Eski Gümrük caddesi, Halis Selahattin Telefon. B. O. 1447 


