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Karyağdı! 
Rasatane hava vaziyeti 
hakkında ne diyor ? 

Bevazlara b'/Irllnen lstanbuldilll bir manzara 

r 
Bu numaranın kur' 

ası 18 şubatta çekile .. 

Nf6 2754 

r"ö·: .... n·m·üm-ıy~ ...... , 
j idare meclisi rel!i ve % 
) u. Madara ,,akındlı ( 
~ gelivorl12r ~ 
f Ankara, 15 (Vakıt) - Dtı· ~ 
~ yunu umumiye mlldiri umu· j 
~ misi ve idare meclisi reisinin ~ 
~ martı~ ortasına doğru gele• § 
~ ceklerı, mlizakerata 15 mart ta ~ 
~ başlanacağı anlaıılmaktadir. İ 
;iilllllll11111ııııııı11111111111ıııııı111111ıııııı11111ııııııı11111ıııııııı1111ıınıııj! 

Belediye cezaları 

cek, ertesi 19 şubat 
nüshamızda ilan edilecektir. 

n r 

Ankara, 15 ( Vakıt) - Bele· 
diye cezalan hakkında hazırla
nacak layiha için Dahiliyede 
toplanan komisyon esaslan teı
bit etmiıtir. Ceza g6renler ce
zayı vererek mahkemeye itirazcı 
olarak gidebileceklerdi. Cezala
rın şiddetlendirilmesi de kabul 
edilmiştir. 

Be1ikçi 
rimiz Vc1r I 

Doktor Bey, çok dcJpanıklı, p1c bflfDd.-

vam edeceğini söylemiştir. 
Kandilli rasatanesinden bu ? 

ikici iddia ve karın vaziyeti ~ııı1111ııuııııııııu 111 111ııııınıııı1111uıııınııııı111111ııııııı..,. <111111ıııııı11111uııııııınııııımuıııınnıuıııınnnınn 
hakkında malumat istedik. Bize _§ • Rımııılll!!I 
şu cevabı verdiler : = 

- Balıkçının tahmini belki ı C 8 b d k k 1 
onun ihtiyarlığı ve tecrübesinde § •••• ey aıın a i a pağı çıkardı, 
hulasa edilebilir. Biı buna şu f saçlarını ayırarak: 

• Evvelki akşam bir tipi ıek- balıkçı zaferine emin olarak 
linde başhyan kar gece de dliıı gene bu kann on gün de
de•aın etti ve sabahleyin göz
l.t.ırw açanlar etrafı beyaz bir 
Brtn ile 6rtillü buldular. 

suretle mukabelede bulunabiliriz: \ . - Jşte, bakınız, yeri hala kaybolmadı ! 
- Her sene arz 10-13 şubatta = K l d d k d = 

Persenides deniJen şahap kü· ~ o ağası, a ısını arşısın a görüyor- ~ 

Bir gün evvel bir balıkçının 
13 şubat hakkındaki meş'um 
kıı kehanetini düşünerek kork
tularsada kar devam etmiyerek 
Yerlerin ıslak olmasından umumi 
caddeler de öğleye kadar eridi . 
~iğer taraftan gene aynı 

Boks maçları 
Öün Galafiı-;;;;ay kulii

bünde miisabakalar 
yapıldı 

Dnn Galatasaray kulübünde 

Ehzari boks maçlan yapı.lmıştı. 
vvela Harbiyeden Hıkmet, 

·Ji 1 • a iç idman yurdundan Meh-
ltıet ftçer dakikalık üç devre 
Çarpışmış, neticede Hikmet B. 
talip gelmiştir. ikinci maç Ha-

~ten Hilmi ve Üsküdardan 
ekki Beyler arasında yapılmış-

"e Mekki B. galip gelmişti. Bundan 
'

0 nra şehrimizde bulunad meş-
t~r fransız profesyoneli Fran• 

1 Martanle l<üçük Kemal güzel 

~: tev•ıe seyredilen bir göateriı 
Usabakuı yapmıılardır. 

Her giin bir kariimize 
be~ liraı dokuz kcJriimize 
muhtelif hedive1eı- veri
voruz 1 

Gazetemizi almak için her 
gUn verdiğiniz 5 kuruş ilır 
size 5 lira kazandırabılecek 
bir kur'a numarası aldığı
nızı unutmayınız. Bu numa
ralar V AKIT m ilk sayıfa
sının yukariki sağ köşesin
dedir. 
Her gün ayni yerde ve 

her nüsha için ayrı ayn ol
mak üzere neşrolunacak 

olan bu numarayı iyi aak
layınız ve gene her gün ga• 
zetemizde kazandıkları ilin 
olunan numaralan tetkık e
derek kendi numaranıza bir 
ikramiye isabet ederse VA
KiT idaresine müracaat 
ediniz. 

* Dün 9 Şubat gllnü 
tevzi edilen numaralar 

üzerinde kur'a çekildi ; 

5965 
numaraya beş Ura isabet 
etti; diğer muhtelif hediye
ler kazanan numaralar şun
lardır: 

876 
9123 
3456 

789 
1357 
2468 

* 

1985 
405 

5901 

Yarın da 10 Şubat gfinü 
tevzi edilen numaralar 
lizerinde kur'a çekilecek, 
neticesi öbür günkü nüsha
mızda ilan olunacaktır. 

mesinın yakınır-dan geçer. Bu ) muş gibi gözleri sulanmıştı. 8irdenb1re f 
k&me günq ta ... ftnda licahr .ve f ellerini masanın altına uzattı: J 
onun hararetine mani olarak ~-= - Ah, canım dadıcığım! diye ba.11hrdı. 
derecei hararetikbir miktar dil· i!P şürür. ~ Sonra mendılini çıkardı, gözlerini kuruladı .. 

10 -13 ağustosta da arz gene ~-~ ? "> "> 
bu kümenin aksi tarafından s • { { 
geçtiğinden hararet yilkselir. ~-== 
gene Leonide denilen bir şahap Bu satırlar nereden alınmışb.r, 
yığım d.~ a~~ s~retJe 11 - 13 f merak ehniyor musunuz? 
mayıs gunlerını soguk ve 11-1~ 1 "§ 

teşrinisaniyi de sıcak yapar. jıııınıuuııınuıııııııııııuııııııııııııııııııııııııııunıııımıııuıııuııınrıırıuuıııııııınıııııuıııııııırıııııııuıunııııuın111111111m11Jlflllllll~ 

Şark tezyinatı san' atları T erkos şirketi 
Yeni açılan mektepte derslere 

baılandı 

ŞarJc Tayini san'atlıır mektebi lcatJıst 

t kt b. d Şark diğer birkaç san'atkir vermekte-
Eski hatta me e ın e M k b' · d"k' h ld 3 , J )d b' lmış dir. e te ın ıım ı ı a e O 

1 
tezyini san at ar me e 1 açı kadar talebesi vardır. 

'.! ı ve derslere başlanmıştır. Derıler. 
cumartesi, pazartesi, perıemb~ Recep B. in kon-

:1 günü saat 12 den 14 e kadar fer ansı 
verilmektedir. Bu mektepte şark 

1 
llitJ'k Ankara, 13 (Yakıt) - Nafıa 

tezyinatı, şark~iri mU~e 1 
' vekili Recep B. Hukuk mekte-

. ebri kağıt, gotık ve libn harf- biade vatandaşlık terbiyesi ve 
]erile tezyinat, tezhip detsieri 1 refi hakkında akşam bir kon-
verilmektedir. Dersleri Kimıf, feranı verdi. Birçok yerlerde 
Hulusi efendilerı e Ferit B. ve alkışlandı. 

Dün camları taşlandı 
Dün aaat 2 de Beyoflunda 

Pazar dö löYanın ıokağındaki 

Terkos su şirketinin camlan, bir 
talebe grubu tarafından kınlllllf· 
tır. Polise sorduk. Vakayı tasdik 

etmekle beraber faillerini bilm• 
diğini ıöyledL 

Şirkete sorduk. Vak'anın bazı 
F eyıiati lisesi talebesi tarafından 

yapılması muhtemel olduğunu, 

fakat zabıta gelene kadar taş• 

lıyanların tagayyüp ettiğini sör 
ledl. 

Görüliiyor ki vak'a sabit ; 

Fakat failler meçhuldür. 

Borsada 
Yerli mallar sergisi 

açıldı 
Bursa, 13 ( Yakıt ) - MiUf 

lktısat Cemiyetinin Yerli mallar 
sesgisi bugün açıldı. ipekçilik, 
halıcılık, konservecilik ve aaire
den mOrekkep tS mesleğin eser
leri vardır. Sergi geceleri d• 
açıktır. 
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6. S. Birliğinde V AKIT ın telgraf ve telefon haberleri 
Bir n1iisaınere verildi 

.Oün Güzel san'atlar birliğin
de bir müsamere verilmjştir. 
K.azi Nami B. "çtima.iyatta 

·edebiyatın mevkii Unvanlı bir 
honferans vermiş, genç şairler
den Emin Recep B. bir şiir 
okumuş, musiki şubesi azasın

dan Nwrettin Şazi B. kemanla 
beş p r.ça solo çalmış, piyanist 
Mediha H. piyano ile refakat 
etmi$Hr. Matmazel Sena da 
pJastik d:ınslar yapmıibr. 

MU ame rede birçok davetliler 
hazır bulur.tmuştur. 

banka J(c)nıerçiyale Di-
ialya 1niidürü Anka

ı;adan geldi 
iki Uç gün evvel hükumetle 

tem etmek ü.ıer,e Ankaraya 
gid n Banka Komerçiyale Dit al
ya müdürü M. Pomye dün şeh
rımııe gelmiştir. M. Pomye, 
kend ile görü mek iı,tiyen bir 
muharririmize bu hususta hiç 
bir şey söylememiştir. 

ıaziyetten anlaşıldığına göre 
girişilen müzakerat ile İtal
hfikfımeti doğrudan doğruya 
alakadar olmaktadır. 

Banka Komeçiyale müdürünün 
ütaleat !beyan etmemesi de 
nkaradan aldığı intibalar üze-

· ne Romadan talimat bekleme
ine atfedilebilir. 

Londra-Hindistan 
Y..o.l ,l tanbuldan g~ecek 
Varşuvadıı to fanan şimendü

crler 'kongresi Londrad.an Hin
'~listana gitmek için şehrimizden 
geçmek ıüzere yeni bir hat tcsi
ıne !karar vynıi tir. r oroa eks
resi ismi verjl~cek olan bu 

sefer Hindistan · e Londra ara-
ıtındaki 15 günlük mesafeyi 11 
.güne indirecek ıre bundan başka 

hrimizı Suriye Mısır, Irak, 
ran ve li\ndiıtan yPlu1Wn mer~ 

kezi haline koyacakbr. Ayni 
~ manda İran jçinde en kısa 
yol olan bu hatla bütün mem
leket.ter· o poşta servisleri de sev
kolunacaktır. 

Bunu.n için ilk tecrllbe cumar
tesi günü yapılarak derhal nak
liyata haşlaneaktır,. 

Sabık diktatörün çektiği telgraf 
Asabım1n mü vazenesini yerine getirmek için 

bir ay kafi gelecek! 
Madrit, 12 ( A.A) - M. Primo de Rivera Port de Buktan 

Lanasyon gar;etesine bir telgraf çeker.ek muvakkaten terketmif 
olduğu İspanyayı selimlamışbr. Mumaileyh bu te'grafında demiştir 
ki : " Fikirlerimi tanzim etmek ve asabımın müv.az'!nesini yerine 
getirmek için bir ayın kafi geleccj-ini mıt ediyorum.,, 

Raçakçılık heyetlerini ilga eden irade 
Madrit, 12 (A.A) - Kıratın bir .emirnamesi kaçakçılıkıbeyet

Jerini ilga etmekte ve giimrükler için umumi bir kontrof ihdas 
eylemektedir. 

6arblT arakyada '!Harp cinayettir!,, 
Türklerin vaziyetleri 

ne olacak? 
Atfna, 12 (Avyi) - Yunan 

başvekili Garbi ~rakya Türkle
rinin vaziyetini ıslab edecek bir 
kanun layihası tanzimi için T rak
ya valisile görüşmüştür. 

Bu layiha ile G. Trakya müs
lümanlarmın .hukuku tevsi edi
lecektir. 

Bir vapu1" yandı 
Nev-Y ork, 12 (A.A)- Meçhul 

bir sebepten dolayı vukua gelen 
infiliklar neticesinde Milnünhen 
.vapurunda bir yangın zühur 
.etmiştir. Ateş, 21 saat zarfında 
.-apuru ınahvetmiştir. İki kiti 
telef ve 8 kişi mecnıh olduğu 
gibi itfaiye tfradmdan 5 Kişi 
de !hastaneye 'lkaldırilmıştır. 

Belçikada kömür 
buhranı 

BrfikSel, 12 (A.A) - Kömür 
madenlm Mhipleri kömür sana
yiind eki buhran hakkında ziraat 
nazın ile görUşmfişler ve bu 
buhrana çare bulmak için lazım 

Lavhası niçin kal
dınt mış? 

Paris, 12 ( AA ) - Meb'u

~a.n ıueclisinde celsenin nihaye

tine doğru aoayalistlerden H. 
Riviere, müstakiller salonundaki 

" Harp cinayettir! ,, namındaki 

tablonun kaldırılması hakkında 

bir istizah takriri vermiştir. Da

hiliye mUstefan bu takririn mü-

zakeresinin tehirini istemiştir. 

Mumaileyh, mezkfır tablonun 

halk tarafmdan yapılan ıiddetli 
protestolar üzerine kaldırılmış 

olduiuııu habrlatmıt ve tablo· 
nun yeniden teşhir edilmesini 

emredeceğini ve Paris halkının 

ressamm müıhemi olan hissin 

harpt.en nefret olduğunu anlı

yacakıarını ümit etmekte bu· 
lunduğunu ilave eylemiştir. H. 
Rivicre tefekkür etmit ve tak
ririni geri almışbr. 

meb'usanında 
bir takrir 

geJe~ tedbirleri derpiş eylemit- Fransız 
lerdır. 

Şark tamirat işlerinde 
betaet 

Paris, 12 ( A.A ) - Tesadüf 
edilen ban müşknlat dolayısile 
şark tamirat komisyonunun me
saisi betaetle ilerlemektedir. 
Maamafih, komisyonun itilafın 
kat'i suretini önümüzdeki hafta 
nihayetine doğru tesbit edeceği 
söylenmektedir. 

Paris, 12 ( A.A) - Meb'usan 
meclisinde M. İbarnegaray Pa-

riıte bir Sovyet sefaretinin 
mevcut olmasının mahzurları ve 

tehli~ eleri ve Bolşevik hükume
tile siyasi miinasebatı henıen 
kat'etmeyi amir olan vahim 
esbap hakkında bir istizah tak
riri vermiştir. 

- Himmetinizle uydururum ... 
Avnüsse1ah gelen kadın mek

tuplanndan bir kaç nümune oku
yarak: 

V AKIT ın tefrikası ı 91 
- İıtc görDyorsunya bu bağn 

yanakların namızlarına göre ıer
bet vereceksin .•• 

Yazan: Hüseyin Rahmi 
- E~lleri gelir:1e ... 
- S~n kanuni takibattan 

nasıl kurtuluyorsun? 
- Kanunu peşimden geleml

ye c~k !ıurette iğfal ve şaşırtma 
yolları var. 

- Şimdiye 
,öldürdün? 

vücudum da taııyarak yaıamak 
benim için mfimkfin değildir.,, 
Böyle çok yalvaranları var .• O 
halde beni ete vermemelerini 
teminen icabeden mukave eyi 
yapıyoraz... Ne suretle hareket 

kadar kaç gebe etmeleri lizım geleceği hakkın-

- Me§hur 
eksilç. 

da ki dersi onlara güzelce ve-
ebelerdcn k z k ço riyorum.. aten adının yaşına, 

- Öldürdüklerine acır mısın? 
r-Her Doktor gibi ücreti pefin 

alırur. Ölürse taliine. Ba:r:en 
öyle genç güıel kadınlar geliyor
kj.,. VallaJıi yüreğim sızlıyor .. 
C>n liraya mı yoksa gebeye mi 
kıyacağımı bir müddet dUşU
nUyorum kendllerlne tehlikeyi 
haber veriyorum ... Ağhyarak di· 
yorlar klı «Öll\m bahasına da ol
sa kamımdan bu yükü boşalt
mak iıterim .. Günahımın delilini 

bünyesine , hamlin müddedne 
nazaran tehlikeyi ketfctmek be
nim için mümkündilr. İhtisasıma 
emniyet edebılirmisiniz ... 

- İcabında bu ihtisasından 
da istifade ederiz. Şimdi seni 
tıbbın diğer bir ıubesinde kul· 
lanmak istiyoruz. Hazakatım gös
terirsen aylarını on.ıçlu Hacılar 
gibi g~çirmezsin ... 

- Nedir bu şube? 
- Aşk şubesi.. Ruhiyat ... Be-

cerebilir misin ? 

- Şık it. Şık, şık, şık. .• 
- Tamam senin i~in biçilmit 

kaftan ••. 
- Belki Alamod komple ... 
- Seni diplomalı bir doktor 

olarak ilan edeceğız .. 
- Diplomayı sorarlarsa ne 

göstereceğiz ? 
- Benim bir amca zad~m 

vardı. Doktor Şefik ..• 
-Ey? 
- Genç yaşında vefatetti .. 

Bir gün bir surette lüzumu gö~ 
rülür ınülahazasile diplomasını 
saklamıştım.. lcabeden yerli 
ecza ile siler senin hUvvi

yetini kaydeder. Fotoğrafım 
yapıştırı rız. 

Suduri gürültülü bir gülüşle: 
- Kısmete bakınız yahu ... 

Benim mektepten alamadığım 
şeyi bir gfin ge ip tc b6yle bir 
dost elinden kazanacağıma kim 

E~eğli hattın a 
Siıiistimal ş:aj11asının 
asılsız olduğu anlaşıldı 

Kalecik, 12 (Vakıt)- Irmak -
&eğ i b ttmm ikinci lusmuıda 
KiJlikçayı .mevkiinde bir sui isti
timal yapıldığı ayiasım evvelce 
bilclirmiıtim. Bu şayıanm asb 
olmadığı, bu kısımda alakadar 
olan Kadir ustaya şahsi adaveti 
bulıınau bazı kimselerin tasnün
dea ibaret bulunduğu yapılan 
tahkikat ııeticesinde tesbit edıl-
miştir. Atila 

Stimson fevkalade 
memnun 

Londra, 12 (A.A)-Amerika 
gazetecilerini kabul eden M. 
Stimson, elde edilen netayiçten 
ve 5 devletin thtelbabirleri 
ticaret gemilerine ka111 dığer 
harp gemilerinin tabi oldukları 
abkima tabi olması hususunda 
ıtillf eylemit olma1anndan fev
kallde memnun olduğunu beyan 
eylemiştir. 

Fırbnaya u(Jrzyan gemi 
Toulon, 12 (A.A) - Bir Fran

sız tahtelbahiri fırbnaya yaka
lanmıı olan « Visitris • namın
daki balyan yelkenlisini Ajak
siyoya ç~kip getirmiştir. 

Yunan şarapları 
Fransaya ginne$l tahdidata 

tabi 
Atina, 13 (A.A.) - Yunan 

f8.J'aplannm Fransaya ithalini 
bazı tabdidata tibi tutan kanu-
nun F ransada resmi ceridede 
intiıar etmesi flzerine M. Veni
zelos Yunan hükiimetinin alaca
ğı vaziyet hakkında maliye ve 
ikbsat nazırlarile görüşmüştür. 

Bu nazırlar, mczkiir kanunun 
Fransız- Yunan ticaret muahe
desi ahkamını ihlal ettiğini söy
lemişler ve bu muabedenin mef
suh olduğunun ilin edilmesine 
taraftar görülmüşlerdır. 

Zavallı meslekdaş/ 
Triyeste, 13 (A.A) - Popolo 

di Trieste gazetesi idarhanesine 
ablan bomba parçalarile yara
lanmış olan gazeteci Neri öl
müştür. 

ihtimal verirdi? .. 
- Patırdı etme dinle ... 
- Sevincimden · içim içime 

sığmıyor da ... 
- Konsultasyonlarda biz de 

sana refakat edeceğiz .. . 
- Teşekkür ederim .. . 
- Sen hastalığın tıbbi cihe-

tine bakacaksın... Ben edebi, 
ahlaki manev taraflarile meşğul 
olacağım. Safder de hukuki müş
külatm halli ile uğraşacak. 

Safter - Ya benim hukuk 
diplomam? 

Suduri - Dolapta fare yedi. 
Avnüsselah - Sus hukuku 

fare yemez. Onu didikliyenler 
insanlardır. Safder oğlum sen 
hukuku Pariı te tahsil ettin ... 

Safder - Paris ala ... Namına 
tapınıp ta onu rü'yada bile gör
meğe muvaffak olamadığım bir 
memleket ... 

Avnüsselih - Oradan Dip· 
loma alıp geldin .. 

Safder - Dip'omamı nerede 
kaybettim ... 

Avnüsselih - İki sene evvel 
sizin ev yanmadı mı? 

Safder - Yandı.. Diplomam 

1m bir kan un 

Meclisin yarznki ruzn8" 
mesine ithal edildi 
Ankara, 13 ( Vakıt) - Büyük 

M ~let Med.isinin cumaiı esi giıDÜ 
ruznamesine dahi ı mevat meya
nında rtikap, rüşvet, zimmet, 
ihtilas ve diğer cürüm· er e maz
nun olan eşhası askeri;enİP 
muhakf'mesi usulü ha'kkmdaki 
kam n llyihası buiıınmaktadır. 

Buna nazaran zabitan ve askeri 
memurlarla ordu mensupları 
i~bu kanunun neşri tarihin.deli 
üç ay içinde kendilerinin ve 
karılarının emlak ni, servetini ve 
bunların men~elerini gösteren 
bir beyannameyi müteseJsi!en 
sicil amirine vereceklerdir. 

Teberru ve sair suretle mezkur 
servetlerde tezayüt veya tena"' 
kus vukua geldiği takdirde on 
beş gün zarfında keyfiyeti ayni 
surette mafevke bildireceklerdir. 
Verilen beyanname ile yaşayıf 
ve maişet tarzı dikkati celbeden 
zabitler, askeri memurlar ve or
du mensuplan hakkında kolordu 
kumandanları ve yüksek makam· 
lar tarafından tahkika yapılır 

-------. • 

Ankara da 
Türkocağı sineması 
yakında hususi su

rette açılacaktır 
Ankara, 13 (Vakıt) - Türk 

ocakları umumi merkezi bioa
smdaki sinema ve tiyatro kısmı· 
nen hususi surette 21 şubatt" 

r 

verilecek bir konser ve sinema 
ile küşadı yapılacaktı r. ?\Sif' 
binanın umumi küşat resmi 
23 nisanda Hakimiyeti milliyenin 
ilanı günü olacaktır. 

M. Melisinde 
Ankara, 13 (A.A) - Büyük 

Millet Meclisinde bugün Ocak pi
yanko hasıJab karşılık gösteril
mek suretile Türkocaklarınıo 

aktedcceği istikraza Maliye ve
kaletinin kefalet edilmesine dair 
kununun birinci müzakeresi ya
pılmış ve kabul edilmi~tir. Mec
lis cumartesi günü toplanacak
tır. -
da orada kül oldu .. 

Avnüsselfıh - Yenisini al
mak üzere tahriren Parise mü· 
racaat ettin. 

Safder - Peki .. 
A vnüsselah - Şimdi ikinci 

diploman gelmek üzere .. 
Safder - Getiren vapuru da 

batırsak olmaz mı ? 
Avnüsselah - iş kulposuna 

gelirse o da kabil. Fakat me
rak etmeyiniz. İstanbul diplo· 
masız doktor, vesikasız şoför. 
muayene olunmamış Fahişe ya
ni gayri kanuni ticaret edenler 
bizden başka dopdoludur. 

Bu üç yaren gülüşe, şakalaşa 
konsultansyon heyetinin sehpa"' 
sını kurarlar. ( Yaralı gönül ere 
teselJi) Mecmuasının baş sayıfa"' 
smda şu reklamı hazırlarlar ... 

"Hastasın. Namzmı hangi ta· 
hibe uzathnsa sen de aletAde 
rahatsızlıklar aradı . Yüreğini 
kavuran hummayı keşfedemedi·· 
sathi bir muayeneden sonr~ 
nevraljik reçeteler yazdı gitti· 
Senin devan eczahane kavanoı"' 
Jarmda değil gönlünü afsunla' 
yandadır. 

J 
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J8a. a.ır ve meyh 
Eğlence yerleri 

le 11nıfa. a.y ııl yo 
Darü f .. n n .. d rrisleri 
camiler e konferans mı 

ve ecekler? 

illi vicdan 
Müderris Şekip . B. 

Po& madartJ Şmf B. 

Vill.yetin, ba .. Jar, meyhane-
ler ve içkili yerler bak-

landa aldığı güzel ve muaip ka- . 
tarlar tatbikat ıahasma girmek 
tlıeredir. Bu gibi yerlerde ekse· 
riyet itibarile halk parasından •c aıhhatinden haksız ve lllzum
tuz yere .kaybediyor ve çıkan 
birçok uygunsuz vak'alar ahlik 
Oıarinde de mahsus tesirler bı· 
takıyor. Bu noktalan ehemmi· 
Yetle nazarı dikkate alan vilayet 
~t'ı bir talimatname hanrladı 
Bu gün de işte bu talimatna· 
illeyi tatbik sahasma koymak 
için meşgul olmaktadır. Bu mü
nasebetle dün polis mUdüriye
~ııde bir içtima yapılmıştır. Po
lis lllüdllrii Şerif Beyin riyase
tinde toplanan bu 1'omisyona 
~llyet, defterdarlık Ye Emanet
lea ilçer polisten de 4 memur 
İ§tirak etti ve talimatnamenin 
tatbiki için tedbirler Ye karar
lar aldı. 

Verilen csash karara g6re 
hu komisyon dörder kifilik 3 
i'Uruba aynlacak ve her gurup 
kendisine verilen mmtakada 
llıahaIJi tetkikata bqlıyarak tat
bik hazırlığı yapacaktır. Mınta
kllar İstanbul, Uıküdar, Beyoğ
ltt olmak üzere üçtür. Bu gu-
~ar her içgili yeri muhtelif 

infilak 
lı11kapanındaki mantar ta~ 
bancası imalathane$inde 

teci bir kaza oldu 
. Dnn gece Unkapanında bir 
1'1filak olmuı bir amele ağır 
8lltette yara-
1 8..nınıştır : 

Saat 18 bu
çllktatSabunha- I 
ile sokağında 
Jllna Levinin 1 
f 0etık tabanca
arı için man-
:~r Yapan ima
illhanesinde ef:.· 

talı mantarlar 
kuru tu lu r ken 
lll 

r 

b·eş almış ve 
•nlcrce mantar korkunç bir 

gurliltü ile patlıyarak camlan 
l>arçalamıştır. 
b· İnfilak o civar halkında büyük 
•r telaş ve korku uyandırmış 

"ak' a mahalline koşanlar yanmış 
1ltantarlar arasında zavallı bir 
liltnelcyi ağır yaralı olaiak bul
ltıuşlardır. Samüel ismindeki bu 
~'tıele derhal Balet hastanesine 
aldırılmış ve facia hıakkında 
•ahkıkata başlanmıştır. 

22 ile 4 arasın
da kapana

caklar 

Darülfünunda kıymetli bir 
konfeı-ans verd i 

Darnlfünun Ruhiyat müderrisi 
Şekip Bey, evvelki gün Da.ül
fünun konferans salonunda, mü
nevver gençlerden müteşekkil 
kalabalık bir kitle huzurunda 
kıymetli bir konferans vermiştir 
Konferansın mevzuu, bugünkü 
vicdanımızın mahiyeti, •kıymeti 
ve hudutları hakkındadır. 

Hiç bir bar sabaha 
kadar açık kal

mıyacaktır 

Alakadarlar arasında böyle bir 
tasavvur var 

Şekip Bey konferansında, ev
vela, Türklerin geçirdiği mede
niyet tiplerini aramış ve bunu 
üçe irca etmiştir : Dün polis müdürlügü

de mühim bir içtima 

yapıldı 
noktalardan tetkik edecekler, 
kararlarım ve hükümlerini bir 
raporla polis müdürlüğüne bil
direcekler, bu kararlar Vilayet 
idare meclisinin tasdiki akibinde 
tatbik edilecektir. 
Tetkik ve kar4r raporları 

HilkUmetin talimatı dairesin
de vaziyeti tesbit edilecek bu 
gibi yerlerin alacakları karar
lardan birisi açık bulunacakları 
saatlerdir. 

Bundan sonra hiç bir bar ve 
içkili yer sabaha kadar açık 
kalmıyacaktır. Bu gibi yerler 
alb sınıfa aynlacaklar, saat 
22, 23, 24, 1, 2 ve 4 de kapan
mlf bulunacaklardır. Tasnifte 

mevki, salonun genişlik ve te
mizliği ve sermayesi müessir 
olacaktır. 

Bazı barlar, aslında birinci 
ımıf iken, vergiden kaçmak için 
kendilerinin üçüncü sınıf oldu
olduğunu iddia ettikleri anla-

şıldıgından bu cihet te yeniden 
tetkik edilecek ve bu işle ko
misyona dahil maliye azalan 
meıgul olacaklardır. 

Bundan başka salonlar istiap 
fiat ve sıhhat noktasından d~ 
tetkik edilecektir. Bu gibi yer
lerde muhakkak birer telefon 
bulunacaktır. Her salonda gö
rünecek bir yere hüyük bir ilan 
asılacak bunda fiat, kapanma 
saati, telefonun yeri işaret 
edilmiş bulunacaktır. 

18 yaşından aşağı çocukların 

bu gibi eğlence yerlerine, yan
larında ebeveynleri olmadan, 
gelmeleri meuedilecektir. 

Bunlardan maada kadın garson 
kullanacak yerler hakkında 

takyidat konulmuştur. Her bar 
ve meyhanede kadın garson 
kuJlanılmıyacaktır. 

İki sene evvel tatbik edilen 
tahdit talimatnamesinin verdiği 
iyi neticeleri, bu yeni tedbir
lerin mühim surette takviye 
edeceği kuvvetle tahmin edil
mektedir. 

Fransızca bilen bir 
genç aranıyor 

Fransızca konuşmıya muk· 
tcdir, Türkceyi iyi yazan ve 
okuyan bir genç isteniyor. 
Kendisine ayda vaziyetine gö
re 30- 50 lira ücret verilecek
tir. Her gün saat beşte mat
baamızda Cevat Fehmi beye 
müracaat edilmesi. 

Ramazan 01 •• sebetile Darülfünun müderrislerinden bazılarının 
şehrimizin u~~yük camilerinde konferans vermeleri . tasavvur 

edilmektedir. Bu konferanslar içt maiyata, hukuka, tıbba aıt olacak 
ve balkın anhyacağı şekilde verilecek~r. . . . . 

Bu tasavvur tahakkuk ettiği takdırde konferanslardan bırıncısı 
Ayasofyada verilecektir. ilk konferansı kimin deruhte edeceği henüz 
karariaştırılmamıştır. 

---
hu le ücade e 

, Vali vekili yeni hazırlanan talimat
name hakkında ne diyor ? 

Dahiliye ve Sıhliiye v kalet
lerinin fuhuşla mücadele etmek 
üzere bir talimatname hazırla

dıkları, bu talimatname mucibin-
ce umumha· 
nelerin kapa
nacağı, herke
sin istediği 
kadın veya 
erkeği evine 
kabul edebile
ceği, bundan 
başka otelcile
rin kadın, er
kek çift gelen 
müşterilerden 

zevç ve zevce Faz/, B. 

akrabasından bir kadınla mese
Ja kardeşinin karısiJe, ve yahut 
bu derecede yakın bir kadınla, 
gece yarısı vapuru kaçırıp lstan
bulda kalsalar ve geceyi geçir
mek üzre bir otele gitseler, otel
ci bu müşterileri k~rı koca de
ğildir, diye kabul etmiyecek 
midir? 

Tabii böyle bir §ey doğru 
değildir. Ancak otelci müşteri
den şüphe ederse o zaman po
lise haber verir. Polis bu müş
terilerin hüviyetlerini tesbit JO
zumunu hissederse tesbit ed~!: 
Çünkü zabıta her şüphelen~ıgı 
adamın hüviyetini öğrenmıye 
mecburdur. Fakat bu da asla 
taciz derecesini bulmamalıdır. 

1 - Atalar medeniyeti, yani 
karni an'analar medeniyeti. 

2 - Ortazaman medeniyeti. 
3 - Modern medeniyet. 
Şekip Bey, bu üç medeniyetin 

bariz karakterlerini ayrı ayn 
göstermiş ve vicdanın bu bariz 
medeniyetlerin doğurmuş oldu
ğu içtimai kıymetlerden müte
şekkil olduğunu, bunun için her 
medeiyetteki vicdanlann karak .. 
ter itibarile değiştiğini \e içinde 
bulundukları medeniyete göre 
teşekkül ettiğini söylemiştir. 

Şekip Bey modem medeniy~ 
tin karakterlerini teşrih ettikten 
sonra bu medeniyet içinde te· 
şekkül eden vicdanın mıltr vicdan 
olduğunu kaydetmiş ve bu milli 
vicdanın özündeki içtimai kıv
metleri göstermiştir, bu lilymet
ler şunlardır: 

1 - Her milletin kendi ev
saf ve meziyetlerine en yüksek 
byneti vermesi. 

2 - Her miHetin içtimai bir
liğini sevmesi ve buna el do
kundurtmaması: (Türkler bliyük 
istiklal savaşını işte bunun için 
yapmışlardır.) 

3 - MiJJi topraklar: (Vatan 
ve onun her noktası) 

4 - Her milletin manevi evsa
fının en mümtaz tipleri olan ha
laskarlanoı, kahramanlarını, Bü-
yük fikir, ilim, san'at ve keşif 
adamlarını en yüksek insan ola
rak görmesi. 

5 - Milli seciyenin daimi ifa
deleri olan milli bayramlar, ka
nunlar, eğlencelerdir. 

( Liitfen sayı/ avı çeviriniz) 
olduklarına dair vesika istemiye
cekleri yazılmıştı. 

Dün bir aıuhatririmiz Vali 
vekili muavini fazlı Beye müra
caat ederek bu hususta mahi
mat istemiştir. Fazlı B. demiş
tir ki: 

İstanbul telgraf kursunda 

- Fuhuş ile mücadele için 
bir talimatnaaıe hazırlandığı 
hakkında bize ınalfımat gelme
miştir. Bu itibarla şimdiki halde 
umumhaneleri kapatmıyoruz. 

Evlere kadın veya erkek ka
bul etmek ıneselesine gelince, 
biz şimdi de buna mani olmuyo
ruz. Fakat 0 evin randevu evi 
olmaması ve bu işi süfli bir ti
caret halinde idare etmemesi 
lazımdır. Aksi takdirde fuhşu 
teshil eden bu ka~il evleri kapa
tarak evi işletenler hakkında 
takibat yapmak zabıtanın vazi-

fesidir. 
Otellere yatrnıya gelen miiş-

terilerin zevç ve zevce oldukla
rım otelcilere ispata mecburi· 
yetleri yoktur. Esasen kadın 
erkek beı aber gelen otel müşte
rilerinin mutlaka karı koca ol-

• A .,"'Y\ rtf>lmez Bir erkek 

lstanbul posta başmüdüriyetinde açılan telgraf kursunun imtihan
ları bitmiş ve 12 efendiddn 10 u muvaffak olarak mezuniyet şa
hadetnamesi almışlardır. Evvelce 30 lira ile çalışan bu memurlar
dan '}. isi Ankara, 2 isi Kayseri ve diğerleri Samsun, Adana tel
graf memurluklarına 52 lira ücretle tayin edılmişlerdir. Resmimi7 

kurs müdavimlerini göstermektedir. 
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Milli vicdan 
. ·x.' '·' . 

(Üqt tara fı 3 üncü sayıfamızda) 
Mlli vicdan yalrur içtimaı kıy

metlerden ibaret değildir. 
I: un ardan başka b·r de mü

cerret tı.utJara bağ!ı, cemiyetrn 
t:emarn yet Ye iıtk1tt,fında elverlt
Ji, içtimai tipin tekAmlU ve ke-

. maline matuf cehitterimizi tem
sil eden Mi1tı mi:sok, Dcmo+raal, Cüm

lıuri_qrl gel r ki bun a'r milJi vic
danımızın en ~ühim, en mfite
kiiınıl ve en son kazançlarıdır. 

Bun ara kvfl her miıiette• 
ddut çok laı~aa~. İl•ha ,ok 
tetJ< olmak mrcburiyet.nde oı 
augu~zu 6'ir dakika bi e unul
mamauyız. 

Ç~nkft ruhiyatın mr,shf't bir 
kanurıa sılire, ea mlUeklmil, '° 
yeni olan ruhi iktisapJarm mab-
fu ıiyet ve ialritaf.an mut aka 
azami bir diJ[kRt ve bllyBk hir 
icbmam iıte,., Bugün inkıJabı
mızm yep yenı ofan prensıple
rm , bilhassa if k zamanlarda, 
ficdet ve ehemm yet e koruma
mız da itte bu sebeptendar. 

M ai Yıcdanın hnles·ni te9kil 
. e~n kıymefJere re ince, burada 
ırktaı ve medenhettatların Ye 
bun IU'•ft ihtıyaç, ümit ve emel-

•)rri b~m nevımiz olan &Dtthı 
insanlar Ye ban•arclan ıonra da 
b tün canli mahlfıklar ve daha 
.sonra bfitfhı nebJtlar l'elir." 
~~"ip Beyflı konferansı ~ok 

'}, .. jıeni1mıı ve ıiddetle alkıtlan- · 
mıJbr. 

: · ~nayt b arllSlnde: 

Kongreye murahhas 
ş~ lir miz san yi bir i;ine dftn 

A nkara mııll tasarruf cemiyetin
e< en geJen bir tamim r!e 20 ni
ea.ı:ıda otada toplanacak o an 

.. ~Jlif'· ............ eri-
-~"lll~ 111urahhasl•rının 
~ .. ao ev -e1 tubit edilerek isi-
m t>rnin g6nderilmeai bildiril
'1J. tfrr. BirHk bunun için ba ay 
~od~ fevkalade bir kongre 
ai<te~er~k bu merahhaslan se-
eııdst'b~ 

At<IT 
14 Subaı 1~ 

····---·----··--···········--··-··· .. -· DJyarıbekır e sojııklar ke
mali şiddetle devam ediyor. 
Soğuk sıfırdan on bet de
re-ce afağı ndiği cihet e 
ba; vanat5a pek ~ok telefat 
vard1r • D'rclcnin kenarları 
<!onmuş ve binaenaleyh ke
lek 'r itleınemekte bu un
muıtur. 

Bu sene Edirne havalisin
de n6zul eden kano keere
ti pek ziyade olup tid<Jeti 
serma daln sıfırdan on dlrt 
derece afBiıda buıunmut 
tur. 'f mUryol katarı Türoe
dereden ifer ye söküp side
memittir. Raaya ı perateri
çcsi baıla bal olduğu •e 
Petersbwpn 9iddeti ıer 
ması malam ba unauıu ha -
de fU Yakti tilada Peters
burga relmiıtir. Bu Ylicuda 
manalar verilmekte olap 
imperator umumen familya
sını bar ikte bulundurmıya 
ı htiyaç g6rmlftBr. Beynel
abıli heyeean fevkalldedir. 

Eski cerrahlardan meıhur 

4hmet Aianın souk -
tan ellerin çatlamunu 

def i''" tecrftbesi sabit 
merhemi 'Beyazıtta tütfincll 
Reyhan Atanın dnkkAmnda 
ftirubt olanmakia olduğu 
i in o unur. 

' .. 
" l ' • . , , . _j ;_ ' , ' ' .. ~ .t. ~,. : ........ ,_..>, 

.:- -~fı. 1'Ah.A r . Darülbedayie ra~bet 
t :Spot 

Beklrltkta felıor 

Dtin b r rrtıete beklrlı'c hak· 
kında bır istaf stık neşre-

diyor.lu. Dikkatle oku•u•. Bu 
iatatistite •lre genç beklrların 
en çok bulunduğu yer "lr!and•" 
ve "lsveç• ülke eri imit. Hatta • 
lrlanda luzl•rı, izc1ıva~ aleyhınde 
bir cemiyet bile kurmutlar. B6y-

DarOlbedayii m~akabr. encn
meni ge~enlerde bahsettiğimiz 
tetkilderine devam etmektedir. 
Enclhneıa bundaa bqka · bir de 
yeni taRmatname hazırJamap 

bqlamııbr. Bu talımatname muh:. 
telif ecnebi tiyatrolan talimat· 
namelerindea mDlhem olacak, 
fakat malialll ihtiya~a gBre 
tanzim edilecektir. Encilmenin 
esaslı ıayelerinden birisi, artiat· 
leri• teıyldi ~rel~rinl temlaclir. 
Bunun •çin bir kura açılmuı 
dllfünlifmektedir. 

le bir cemiyetin · kartısında ilk 
hatıra ıe en MJ, bµ m•tmazene-
r 'n birer sftıeltik kırafit~•i el
ma' ıklandır Bt.n de öyle dlişii
nec" ktrm, ama gene o gazetade 
ılrtllflm bır resim, fikrini de 
fiftirtli. 

Beklr k,al~t• andl~en kaz· 
lann reiııeri, Avropa sftzeli di
ye rlatl'fterde lllflJl•n Y aaaa 
dilberlerinden daha nefis bir 
mablOktur. 

Çirkinlik ıebebi ortadan kal
kınca lnzJanli evleamemek ahtf, 
birden bire karanvor, eararh 
meçhullere bnrnunyor. 

,Şaraıı, halrikatlıuıa ea açıit· 
dır ld evlenme, erkek için an
garya, le adına vazifeöır. Hatta 
daha i eri aıdilerek denilebilir tri 
nehir için den z neyse, kadın 
için de izdi•aç odur. Bu bill6r 
solar, belki kısa, belkl uzun bir 
mnddet dolaşır, kmıhr, f.Jc:at 
nihayet denize, yani izdivacın 
kabına d8k11Drler. 

Bltftn kız ~ocaklarının oyun
lanna dikkat ediniı , en ~ok 
ıevdikleri, en hoılandıldan oyun, 
gelin olmaktır. Hepıfnde bu de-
ğitmez hiuin telli pullu izlerini 
g6r0rsilnliz. Buna mukabil, bi~ 
bir erkek ,ocutunun bu fibf 
oyilAitlF · ,.....tyir&.F.·2~ 
bu ll91Weri Juıll1n1ruk.,. -.imdild 
genç luzlum son kararJanna 
tahlile bilmem nasıl ve ne de
receye kacbır l!MIYaffak olumı? 

Gazetenin .ezene bakılana, 
lrJlnda ela ıen~ lnzJann ytlzde 
altmıtı beklrmıt Ye evlenmiye 
Pl'fl ela ~etin W.- ki9 ıftdllyar
Jar111ıı. Acaba bu kini, daha 
doğrusu asır! ardanberi g&rlilen 
t.zahlrlerin aksine et'lenme ıev
pnin zavatini neye, hanfl se
bebe vermeli ? 
Korkarım on'ar bu yan çiı· 

melerjnin ıo-.lunı d• erlcekleria 
omurJanna yftil yeeelrler Ye "hi
'Zİ ızdiva~t.n sotutan teY, erkek 
yefasızlıjıdırl,, cllyecekler. 

MeHle ercla deiiJ, eter ba 
karann taraftarları daha c;ota· 
lır, % 70 n sbeti • % 100 • e 
vanna: halimız ne o ur? Ôyle 
saıuyoram i l>u hamleler, yeni 
bir cemiye• n temellerini at· 
makta aıle teıkilAhqın iatikbalini 
karanlık göstermektedır. 

Sryyah 

Piyasada 

R~lar ne alıyorlar ? 
Haber aıdı~mıza fire Raalar 

bu hafta içinde memıeketlerine 
i ra~ olunmak ibre piyasadan 
mObım mi\bayaata batl•mıflar
dır. 

Bu clmleden olarak IOll ltir 
hafta içinde 7SG balya yapaia 
67 çuval badem, 650 sandık 
ineir, 500 cuval ceviz mObayaa 
ed lerek menıe pbadetname eri 
almmlfbr. 

Banin yalmz ıerimizden satı· 
lan ar oJap Ru, ıirketi daha Zİ· 
yade lnıi1", Me .. ıin, Atlana. Rize 
gt'bi latıhsal mantakaıarınc!an 
üzlim, pamuk, portakal eımakta
dnl~r. Bu hafta içindede firlcet 
mllbim milctarda deri almaja 
bqlıyacaktar. 

Dıter t.qaftaa meveat iddi
alann hillfma, bu mlleueaeye 
kartı ha·k rağbetinin aıalma
dıj'a, billkis arttığı kaydedil
ISl•ktedir. Bir hesabe ı&re ita 
kıt mevıimiade temsillere plen 
ha kın miktan 60 bindir ve bu 
adet te reçen mevıime nisbetle 
hemen bir misli derecesinde 
fazladır. 

EncDmen bu menimin bu 
ballllt faz~aıım artistler için 
tesfil · tasavvur edilen tearin 
sandıflna sermaye yapmaya dn
ılhımekteclır. 

l!debl heyet meselr.af 
Enctimen diier taraftaa te-

l'f ,, hl elit m1tftlt~m .,, erci*fı 

Türk - İngiliz 

Mahkemesinde dün 
üç davaya bakıldı 

Don TOtk • ldgiliz muhtelit 
hakem mahkemesinde hir kaç 
dava ile metgul olanmuıtur. 

81111\ırdan Mudanya' da bir 
eve efJUI "' icar hedeline 
ait Slıaon Pay?oviç t.rafmdan 
bilkimet aleyhine açalan dava 
talik edilmif. 922 seneainde 
mahtelıt enc8menden abnan bir 1 

illnlın icra claireai tarafından 
infaz edi memit olma11 iddia
ıiyle Mehmet Sait Hindi Ef. 
tar.alından Ha.eyin Balari B. ve 
htik6met aleyhine açılan dava 
ile Medovit namındaki lııriliz 
ti k~ tarafiadaa T eodoriı Ef. 
aleyhine a~ılan bir kum.. be
deli davuı karara bırakılllllfbr. 

Oda 'memurları 
Ticaret ve sanayi odalan me

mur ve mBstahdimininin de di· 
ter ıesm1 devlet tneaaurlan FDI 
muhakeme edilebilecekleri dOn 
ticaret odaıına Aakuaclen teb
liğ O UDIDUf tur• 

Ticaret mUBhedeleri 
AY119turya hDklmetl ile aa-

91Hzdaki ticaret muahedesi dOn 
bitm•ıtir. Bunan Ozerine dlln 
Avusturya ile yeni ve muvakkat 
bir muahede aktedilmittir Bu 
muahede istenildiği zaman fesh 
ve temtlit olunaltllecektir • 

lkbal vapuru 
Borlilay acentesine mensup 

lımıil kaptan idaresindeki ikbal 
vyuru Kusyadaa Bmanııınza ıe
lirken buz ara çarpmlf ve dn
meni kırılarak dlln ıehrimize 
ıelmlttlr. 

Muhittin bey Lozanda 
Şehremini ve Vali vekili 

Muhittin Beyin hurtmJerde Lo
Mncla bahmdutana dair Yiltyete 
maltmat plmiftir. 

mata ve temsil cihetlerine ait 
bususata da allka gastermetedir. 

Eskiden olduğu gibi eserler 
i~n &ir edehl heyet teşklli, en
cOmen tarafindan tecrtibe edil
mit ve kıymeti ltalmamıt bir 
fikir olarak teJikki eclıliyor. En
ctimeö azamdan bir ıat dlin 
bir mubarrerimize demittir ki: 

- Bir edebi heyet meseleiİ 
~ence eıkimiı bir meseledir . 
Muhtelif Avrupa tiyatrolanm 
tetkik ediyoruz. Hemen hiç 
bıriainde bayle bir heyet yok
tur. 

Ekseriıi intibahına itina edil
miş bir miidiirle bir dramatör 
Ye rjia3r tarafından idare eclı1iyor 
ve bir eser fizerinde aalıne ka
vaidi noktasından ban taclillt 
yapılmak hakkı da tivatro tara
findan muhafaza ediliyor. 

Ayni aza fimdiye kadar teıtkil 
edilen edebi heyetlerin yapbk
lan itlerle bunların neticelerini 
ve heyeti edebiye mtlrevyiçleri
nin muhtelif zamanlardaki 1Öz
len1e dllftnkleri tenakuzu göste
ren ltir risale tertıbi ile de meş
gul bulundujunu ilive etilliftir. 

Borsada: 
f'oı~Dilu1t vapan acentalar 

Kambiyo bo~nda)p m&ra
k-... tıty.U ~ .. ft*i W•tNlba• 
devam etmektedir. Haber .ıaldı
jımıza nazaran bu heyet tara· 
fından yapılan tahkikatta m6bim 
b•zı yolıu~'uklar meydana çıka
nlmııtır. BOrsa meclisi azasından 
ve borsa acentelerinden bir 
zabn da ııfab ile telif edilmiyen 
ve bona kanununa mugayir 
iflerle utrafhğı anlaplllUf Ye 
borsa meclisince kendisi acente
likten bilimücldet menedilmiftir. 

~ 

Cemlyet.lerde· 

Jı.ongıeve davet 
H11dl•uluner C"'''"~" EmtrıönO fU• 

6'v,,d .. n: İıtifa edeıa heyeti idare 
yerine yeni b r heyet intihap 
etmek Ozere \S fUbat 930 tari
hine mhadif cumartesi glnil 
.. ,t oa ikide tahe 1' oapesi 
aktediJeceğinden azaya mubte· 
reme'nin Y enicami muvakkita
nesinde tube merkezini teşrifleri 
mercudur. 
C. B 7ır'lcasında lıon/er arıs 
Şobabn on altıncı pazar glnii 

akşam saat dokuzda Caialoğ 
landa C. H. Fırkuı JD.erkef hi
oası salon •nada mu ıl im izzet 
bey tarafından "Ayniftayn" na
zariyesine dair bir konferans ve
ritece,tir. Kadın, erkek herkıes 
gelebilir. 

Muıtahzarat 
komisyonu 

Tethıkatına devam rdivnr 
Etibba muhadenet cemiyeti 

heyeti uraumiyesi tarafından se
çilen yerli muatahzaratını tetkik 
komisyonu mesa sine detam 
etmektedir. Tetkikat neticesı 
yakında cemiyetin yapacağı bir 
içti .. da mlzalrere elunacakbr. 

iRTiHAL 

Bu doğru mudur? 
utbol heyetinin teczif 
kararları münaaebetill 

Jkinc:i defadır ki Futbol heyeti !Dair 
tetit müsabakalara gelmiyen oyuncol' 
hakkında iki resmt müsabakaya işti,-. 
tan memnuiyet gibi prip bir ceza r.att>* 
ediyor. Gaçen ay ikinci kümeden bir_~ 
futbolcu dolıyısile. hatırımızda Y&Jll"' 
kalmamış ise, Beylerbey klübü böyle ~ 
vaziyet karşısında blımşu. Bu sefeP" 
ceza Fenerbahçeyi ~makladJr. SO
rada iki sual bı'fısmd& tabyoruz :_ __ ..t 

1 - Mubtellt tabmlarda o~ 
istemlyen bir oyuncuyu her hangi_~ 
heyet behemehal oynatmık ..ıthfycu'"" 
haiz midir? 

t - Haiz fczolununa idmanı "
mediğinden dolayı o oyuneuya mı id 
veriltr ~ Yoksa oıaun meuap eldol' 
klübe mi? 

Birind male mu.bet bir amil ~ 
vermek çok mfişküldOr. c;unttl bir ~ 
cuyu cebren bir takımı ithal 
kabil bile olsa ona cebren iyi oyun or 
natmak imUnı mevcut değildir. Bunld. 
içindir ki lknı ile, tetyl.k ile tebdili titret 
tirmek mümkün olmua arzu etmi~ 
bir futbolcuyu her hangi bir tabmı d 
mü: o tabmı z&fa dü~ etmekten ~ 
bir pttice vermez. 

ikinci suale ıelfnee blsim bildilfall' 
davete ieabet etmiyen oyuneoyı tatbik 
elunıbileeek yegane eeı:a kendisini badi' 
ma mııhtelit m.çlaa bbul etmemekaıd 
ibarettir. Böyle yaptlmazda nakd ~ 
veriline o parayı. her vaklt i6rfila111• 
gibi, nihayet kltibü tediye mecburiyetinde 
Ulır. Bunan daha prtp. olarak iki resıı' 
müsabakadan men'ediline o OJl!DCU kolit 
nnı bağlar, ·kenardan seyreder. Fabl 
belki en iyi elemanından mahrum olı· 
nk sahayı çıku klUp gene mağlQp o!ml) 
suretile cezayı öder. 

V aba spor kavalt ve nlumatmı mır 
hatif hıretttmclu dolayı bir fatbold 
hakkında fana boykot 1 cezası veri1Jr91 
bundan asıl zarardide olıc,ak gene kaacl 
klübüdür. Fakat unutmayalım ki o futbolcıl 
nth~et nizamen memnu bir fUJ lrtik 
etmif, 'fe bıa IDR~ CU&llU tlal b 
istllıkak 'hasıl eylemiştir. Btırai:lı ne niza 
men memnu tilr hareket vardır,-ne ':J 
mukabilinde- gene alZlllllJl tayin ettir 
bir ceza.. Nizam harici olarak klüpleri' 
mizi bu derece m~kül vazıyederc düşii" 
recelc kararlar ittihazı cidden gariptir. 

Fener~çe ba bnr neticesi olartı 
Vefaya ve Galatasaraya kaişı bdridd 
mahrum olarak çıkacaktır. Bn tecrübel 
nıüdıfiin fıktaiıı tüpb"iz ki keadlııi 
hissettirecek, ve ihtimal ki şimdiye kadtl 
mağlOp edilmemiş o1an Fener bu oyun· 
lan kaybedecektir. Tıatlp olunm gaf' 
bo mudur ? Kadriyi muhdt farzcdelidı 
Fenerin ne kabahati vudır ki en ehelD" 
miyetti iki maçta en mWılm bir oyuıt
eusunu ~atmak: hakkından mahrd 
olsun? 

lstihbaratımaza nazaran Fenerbah' 
klöbü naziklne bir müracaatta bulun~ 
doğrudan doğruya kendisini istih~ 
eden bu garip kararın ref'mi w4 
etmiştir. 

&kalım neticesi ne olacak P 

Kır kosusu 
latanlnıl mınlakaıı Atletizm ltegtllfrttltlt • 
Antren6r Her Abraba ... 

tahtı nezaretinde lor kotusa id
manlanna devam edilmektedit• 
Müttefik klBplere mensup atlet 
lerin bu idmanlara ittirak etm~ 
üzere cuma gftnleri saat sabab
leyin dokuz buçukta Galatuara1 
terbiyei bedeniye klübthıde b1I" 
!unmaları mercudar. 

·v AKIT ,,INTAKv· 

Cuma 

Dil 
Şubat 

1930 
Gonqln tlotufu: 6,,7 · . 6olqı : t7,'1 
Ayın doluıa : 18,38 - baı6fı : 4" 

ııtar . tZ,41 

Namaz +aldtlert 
Sabah <>tıe .. w. ~ v.
uı IUI IU1 17.41 ıt.IJ 

Pariate irtihal ey18)en aabık Adliye 
vekili, Roma sefiri aabıb ve esbak baro 
relııl Celılettin Arif Beyın cenar.est dün 
lıtanbula gelmfJ ve bugOnkU cuma günü 
aaat 11,30 da ~hıade batında KıM tu 
lumba aobpı1a ı N. h haneaiaden kal-
dlnltrak namazı valide camii terlfinde h- 8ugOnkG hanı 
hndıktan ıoora merkez efendi kahrtııanın- DA-~ D--- ı.~ ~ . .,._,,_ 
dilet datrel ınaheueuna defaeddecekur • .-.... 

M..11 prikt rahmet.... · -------
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[ ( VAK 1 T J II\J $EHIR ) 
!'ilayette: 

Vilayet meclisinde 
Adliye~ ~ 

K tı· . t .. 
a 1 1Spa IÇlll BmnltmlIBEifJEIE!mi&tmfmmtDtmllmlmt&&&EiBBEBmn· ı:ı.. 'Pakir çocuklar a veı emlilere 

f iizla y11 rdım edilemivecek Şahit ikamesi talebi reddolundu.Ko- I: Nuhun gemisi Unıumi vilayet meclisı dün 
toplannıışhr. Evvela 930 adi ve 
fevkalade bütçelerinin verildiği-
ne dair daimi encümen mazba
tası okunmuş ve . bütçe tetkik 
edilmek üzere bütçe encümeni
ne havale edilmiştir. 

Şile kaymakamhğından gelen 
bir raporda Şile belediyesine 
Yal'dım edilmesi tetkik ediliyor
du. Bu rapor Bütçe encümenine 
havale olunmuştur. 

Heybeli sanatoryomunda beş 
Yatak tedariki için 5000 liralık 
tahsisat kabul edilmiştir. 

Muallim mektepleri mezunları 
İçin 929 bütçesine ilavesi iste
nen 300 liranın kabulü muvafık 
&Ötülmilşt ür. 

928 senesi bütçesine ait he
sabı kat'i raporu Bütçe encü
lllenine havale ediJmiştir. 

Bundan sonra azadan Hüsnü 
Sadık Beyin bir takriri okun-
nıuştur. Bu takrirde fakir ço
cuklarla muhtaç veremlilere 
Yardım edilmek üzere geçen se· 
ne yol bedeli varidat fazl asın
dan tahsisat tef ıki talep edili
Yordu. Bu talep, yol vergisi ka · 
llunen yalnız Nafıa işlerine tah
s:s edıJip başka işlere sarfedi e
nıiyeceğinden, reddedilmiştir. 
Esasen vilayet bütç~sinden her 
sene Hi'ali Ahmer vasıtasile fa
kir çocuklara 5000 lira tahsis 
edi!ınel~tedir. kanunun ademi 
ınUsaades\, maalesef, bu yardı

'Xlın tezyid:ne imkan vermemiştir. ,,,, 
~icaret ha.yatı: 

Tasfiye edilen şirketler 
TJcaaet müdürlüğü altı şirke

tin tasfiyesine başlamıştır. Diğer 
tarattan öteden beri tegayyüp 
eden ve müddeti kanuniyesi 
2.arfında bey' eti umumiyesini 
davet etmiyen şirketler de mahke-
ıne ye verilmiştır. Bunların mü
dür ve meclisi idare azaları a
tandığı halde bu unamamaktadır. 

160 sirk etin cetvelleri 
I 

Şehrimizde bulunan yüz aJtmış 
lirket ve on dört bankanın 
lrıemurin ve mesai cetvelleri 
ticaret müdürlüğünce Aııkaraya 
gönderilmiştir. İktısat vekaleti 
hu liste üzerinde tei.kikat ya
Parak lüzum gördüğü cihetleri 
lnüdürlüğe bildirecektir. 

!sterlin 
._ lngiliz lirası dün borsada 1032 
~uruşta açılmış 1039 kuruşa 

kadar yükseldikten sonra 1036,5 
~Uruşta kapanmıştır. Dün borsa-
a ınuamele hararetli olmuş ve 

ttıil i bankalar tarafından fazla 
~ik~arda ~ambıy~. arzedilmiştir. 
1 enı kambı o ta.ımatnamesınin 

:atfıikine yarından itibaren baş-
anacaktır. . 

Harici borçların tecıli şayıa
ları şebrimiz ve Paris borsaların 
da Ünifiye f atlarınt çok düşür
ttıüıtür. Bu şayiadan evvel va
satı olarak 175 ~tr:ıfmda 
t~ltıevvüç eden diiyunu muvah 
lıide dün kambiyo borsc>smda 
!44 te açılarak 142.5 ta ka-
~!f\-11. 

L rıvcrtıer -ı ---1· - .. -'--' t'tl!" fi b& ına 
h '-lıım uf nôdı.ıci umurrtiğintlen: f.11tan· 
l'11 lı:l11 t l lt•n:ı , c ııdr rreçhul nlan 
t~, .ııt müdc'~ umt mı~ e 1\ecmettin 

11 l eırer \az f e .ı~ınıı hareket 
rrtrr . 
b l <m mu ), lıve \ e~Metınden 

el rilmı~tlr. 

miser muavini Ahmet B. in dosyasını ti B~ fevkal~~e m~=zzam filim 

müddei umumi mütaleaya aldı 1 Seslı - Sozlu - Şarkılı . 
ıyan Bedi B. in muhakemesine İstanbul ağır ceza mahkeme

sinde dün bir müddet evvel 
Kalyoncukulluğunda Hüseyin Pş. 
zade Vefik 8. i vuran komiser 
muavini Ahmet B. in muhake
mesine devam olunmuştur. 

e• Olarak 1E7 şLu. bHat ApazaMrtes~i aAkşamDm~dan itibaren • 

İstanbul ağır ceza mahkemesinde 
şubatın 24 üncü giinil 13,30 da fi da gösterilecektir. 1 
başlanacaktır. , El&SH!i&&llBl!mti.HDlmll&&Ei!millBBBDllBW 

Eedi B. , dttn öğleden sonra 
ağır ceza mahkemesi kaleminde ~~~~r@JO@,~~~@f(i)f(j'~ 
usulen isticvap olunmuştur. ril Komedi Fransezin meşhur Sosyeterlerinden e Du davada, davacı mevkiinde 

bulunan varislerin vekilleri, ko
miser muavini Ahmet B. in si
lah atmak itiyadında olduğunu 
ileri sürmüşler, daha evvel de 
birisini öldürdüğünü iddia ede
rek bu hususun Üsküdar müd-
deı umumiJiğinden sorulmasını, 
istemişler, a.yni zamanda bu 
vak'anın şahıtlerJe ispatı da 
kabil olduğunu kaydetmişlerdi. 

Ema.net.te: -
Otomobiller 

Motosikletli memur· 
Zar tarafından takip 

edilecek 
Otomobillerin şeh,r dahilinde 

miliğinden istiJama gelen cevap 20 kilometre süratten fazla ka-

okunmuştur. etmemeleri hakkındaki kararın 

Dün Üsküdar müddei umu-

Bu cevapta defterde buna 
dai:r bir kayde tesadüf oluna- tatbikine başlandığı malümdur. 
madığı ve 336 senesine ait dos- Bu tatbikatın iyi oeticeler ver
yaların işgal esnasında lngilizler meğe başladığı kaydedilmekte
tarafmdan tahribe uğradığı, dir. Sürat işinin kontrolü mese
mevcut olmadığı bildiriliyordu. lesi de tesbit edilmiştir. Otomo--

Davacı vekilleri, dosyanın hu- biller Avrupada olduğu gibi 
Junamamasına göre katli ispat motosikletli seyrüsefer memur
ıçın gösterecekleri şahitlerin lan tarafından takip edilecektir. 
dinlenilmesini talep etmişler, Bu motosikletlerde sürat derece
mahkeme, defterde bir kayt sini gösterecek birer alet bulu
bulunmamasına ve dosyaların da 
ziyaa uğramış olmasına nazaran nacak ve memur talimata riayet 

etmediğini farkettigv i bir otomo-reamen vukuu. anlaşılamıyan 
vak'amn şahitle ispatına kano- bili bu süretle takip ederek aiir-
nen cevaz görülmediği nokta- atinin derecesini tesbit edecek ve 
smdan, bu talebi reddetmiştir. lazım gelen muameleyi yapmış 

Bundan sonra müddei umumi olacaktır. 
Cemil B., evrakı mütaleaya al- 1 
mış, muhake ı e başka güne 
bırakılmıştır. 

il 

UsH~ar tramvayları 
"Yıldız,, daki eşya 

._ .... 
-~aiı:, devam edivor 

M. Maryo Serramn iflas mu
amelesi, devam etmektedir. Şim
diki safhada "Yıldız,, daki eş
yanın satışına devam olunmak
tadır. 

"Yıldız,, daki eşyayı sabn 
a mak için epi müşteri çlkmak
tadır. Satış, daha bir müddet 
devam edecek, ondan sonra 
büro, açıJacak davalarla meşgul 
olacaktır. Bu arada alacaklıla
rın M. Serraya verilen sulh be
delinden dolayı emanet aleyhine 
ikamesıni istedikleri dava da 
vardır. AJacak ılar, M. Serramn 
iflasına tekaddüm eden günler
de emanetıe akdettiği mukave
len'n muteber sayılmamasını 
istemektedirler. Mahkeme buna 
karar verirse, 
büroya intikal 
paradan bütün 
fade edecektir. 

alınan tazminat 
edecek ve bu 
alacaklılar istı-

"Re~ımil Av,. davası 
«Resimli Ay» davasının rüye

tine yana lstanbul ağır ceza 
mahkemesinde devam olunacak 
müdafaa şahit eri dınlenilecek-

tir. 

4 fU t'Jtt• ba#llVdCllk 
Gart~im mftdftrft Giresun 

meb 'usu Hakkı Tarık B. i yara-

-
Yeni hatlıırzn inşaszna 
yakında başlanıyor 
Üsküdar Halk tramvayları şir

keti idare ıııecliıi toplanarak 
mecburi ve ihtiyari hatların ge
çecekleri yollar hakkında konuş
muşlar ve mahalli tetkikat ta 
yapmışlardır. Müteakip içtimada 
ihale şartnameleri tesbit edilecek 

ve inşaata başlanacaktır. 

Ağaç kesenler 
Kışm gef nıesile bazı tenha 

mahallerin sokak ağaçlarınm ge
celeri kesilerek odun yerine ya· 
kıldığı Emanete bildirilmiştir. 
Emanet bu ihbar üzerine şiddetli 
takibat yaparak bu ağaçları ke
senlere hem bedelini ödetecek 
ve hem de muhakemeye vere-

cektir. 

SJ?~~ s:!~~!~~İ~~n ~m~n~ 
sayısında Hayrı Muhittin, Selahattin Enis~ 
ce~·:ıp veriyor. Son~a _askert rnekteplcr~ekı 
Şılmpiyona, Türk gıbı kuHetli. Amerıka· 
da ~u ve kış sporlm, DLinyada Spor. 
lstıınbulda, Ankıırada. fzmirde haftanın 
m:ıçları, Ncvar ne ~·ok? Sinema, f)ikAye, 
Bilardo. lkrıımiyeli müsabakot YS. 

f@l MADAM MARİ BELiN in 
111 Temsili tamamen ve yalnız Fransız~ sözlü @ 

~ AŞK GECELERi 
®I ( La Nuit est a nous ) filmi 
@ ELHAMRA SİNEMASINDA 
@ Kemali mnvaffakiyetle iraesine devam olunmaktadır. 
: Geç kalanlar acele ediniz. Zira bu filim ancak pazartesi <i> 

giinfine kadar (matineler dahil) gösterilecektir. BugOn ıaat : 
0,45 tenzilatlı fiatla matine. fil 
~r@l®l~@~~-~OO®l®l@~llllfil 

f:ifm:::::::::=::::::::::::::::::::::::::m:::::=:r.::::::::--::::::::;:::::::::::rn:...... • ................................. ····················-·····=···························--·'=--····· 
ıın··---nenıriitidin-
~ " :::: :::::::ncr::::::r.::::::.:::::::::::::-:::::::r.:::::::::::::-:::::::-:::::::: .. -·······ı·· ···=· ." .:: ... : ....................................... r. •• _ ............ ···-·=· ...... : ........ ::::::::::: .::::: .. ::::ttt.:1:1:: r.· ................................. -................................................................................... ..: . 
=-.-:::n:m::::m:=:::::::::::.-:=n::::r..:r.::== • ••• • ••••• • •• ••••• ••• •••••••• • 
fi Bugün MAJİK sinemasında. İ : Dilber ve tuh : 
!! Dün akşam azim muvaffaki- : DAMITA : fi ı· LiLl . • 
!! yetleri ihraz eden : Mevsimin en muazzam filim- : 
Ü VAT ASIZLAR CEHENNEMİ İ : lerinden hiri olan harikulide : 
B Mümessilleri: Mari Nolan, Nor- ıi .: dekorlan havi : 
" H • Ü man Keni, ve Levis Ston. i: ÇILGIN DANSÖZ : 
5 lıaveten her gün saat 16,5 5 : filminde ':. 

1- matiensile suvarede ·ve cuma, fi : MELEK SİNEMASINDA : -· . P. pazar günleri saat 16,5 ve E : Ar°f'l endam etmektededir. : 
5 18,5 matinelerile ıuvarede · e : Iıaveten iki kısımlık kahka· ; 

1:: . Zengin .:yaryete •• ı ! halı komedi .. J:Jugün mafiııcler f 
. 1 •. saat 13 ten ıtibaren. numara an. :::mı:m::mını;nı:111r.:c:w1:11111::ı:::=:::ru •• • ••• ••• • • • • ••• ••••• •••••••• I 

Ej)~ HkJ!Qi&_~·=•ctP.Jf.f! •i•ID .. 

Benli ka.dlln 

T epebap ltyotro&unJa hu gan matine 

!JQQ1 14.30da oe akpnı ıaal 21,30Ja. 

Katil ŞEHREMANETi 

sPerde m~~ 
l ıııı T ercfime eden: 

Cemal Rıfat B. 

ımım 

~wmru-= 

Bu akşam 
Si nemalar ı 

Majik - Vatansızlar cchenne~ 
Etuval - Ledi Hamılton 
Al kazar - T ahtelbahtr 44 
LUksenburg - Esrarengiz hane 
Ekler - Buhranlı geceler 
Melek - Çılgın Dansöz 
Opera - Yenl Bakireler· 
Şık - Kalp hınızı 
Elhamra - Atk geceld 
Milli - Bir qlı: rüyası 
Ferah - Kadın kurnaz)~ 

Asri - Kalp esirleri 

Alemdar - Canbazaııe km 
TJyat.rolar: -

Darülbedayi - Zehirli kucak 
Fransız - Sesi} Sorel 

Bar ve Müzikholler! 

Garden - Mezeyi ha~~ti. medgi
vesi düeti, Yamato 

Maksim - T almaç ve Siril Jülyet 
Jirarden 

Mulen Ruj- Karris trio, maymun
lar revüıü Dobo 

revüsüı 

Türkuvaz - Florel, Vera Boris 
Samidof düeti 

---
- -Güzel sahne müdürlı tanden: Kadı 

köyündeki temsil bazı sebeplerden veril 
miyerck önümüzdekJ salı ak~amını. 

bırakılmı~ar. 
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Zampara 
· .. "~ " ··;\ 

Kır~!dJ '.'-................... _._ .. 
................................. msı•ı 

Venedikli Don Jüanın namusluluğu 
Genç kadın: ' Bana kıymayınız da dost 

katalım!,, Dediği zaman kendimi zaptederek 
önünde dbı çöktüm 

Kazanov~ Don yüanlık et
mekle beraber kadınlan zorh
yacak takımdan değildi. En fa-
2iletkar!arın hakkından gelmek-
ten hoşlanırdı; fak~t b~~. i~n 
karşısındakinin maglubıyetrnı ık
ra r etme>i lazımdı. Matmazel 

bire masum bir tavurla şu bir 
kaç sözü söyliyerek beni don
durdu: «Ahi mösyol dostum olu
nuz. Beni mahvetmeyiniz !,, Bir 
dizimi yere koydum ve artık 
tecavüzde bulunmıyacağıma ye
min ederek affını diledım. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

dö Romans· ise nazık fakat 
ciddi bir tavurla bakireliğini 
müdafaa ediyordu. 

Bir aksam Kazanova,onu kendi 
bahçf'sinde ağaçlık bir yere gö
tilrdü. Fakat pek çok sarfı gay
ret ctmekliğine rağmen hiç bir 

"Sonra ayağa kaıkalarak af- 1 
fettiğini ispat için beni öpme- 1 
esini rica ettim . Onun nezih 
ruhunun bana bahşettiği yegane 
mükafat bu olmuştur . ., 

ıey elde edemedi . 
"Onu kollarımın arasında tutu-

luyor ve ateıin puselcrle öpü
yordum. Fakat onun ağzı puse
\erimin hiç birini itde etmedi. 
Ve ellerimden kavi olan güzel 
e leri benim müteaddit tecavüz-
leı ime mukabele edebildi. 

Nihayet mabedin eıiğine 
kadar varmıştim. Hiç bir muka
vemetin fayda vermiyeceği bir 

vaziyette bulunuyordu. Birden 

J VUKUAT l 
Haseki hastanesi 
Bir yangın ıehiike~i otlattı 

Evvelki gece Haseki hastanesi 
hayli büyük bir heyecan ve teh
like atlatmıştır; Hasta bakıcılar-
dan Nazike H. doğum koğuşu 
)'anındaki mutbakta hava gazı 
mus:uğunu açık bırakmış ve 
unutmuştur. Bir müddet sonra 
iştial eden gaz musluğun yanın
daki duvarı~ tahta kısmını tu
tuşturmuş, iki metre kadar bir 
yeri yakmış , bu esnada farkına 
varılarak söndUrUlmUştür. 
Bir va~gın ba!Jlangıcı daha 

Dün saat ikide Beyoğlunda 
Şehit ı ..ıhlar B. caddesinde 
Ferit B. apartımanının bacası 
tut uşmuşsada derhal söndürül
müştür. 

Patlzyan mantarlar 
Küçükpazarda sabuncu soka

ğında Yuda Sevi ism nde bir 
şahsın idaresinde bulunan çocuk 
tabancalan mantar fabrikasında 
ocakta kurutulan mantarlar pat. 
lamış ve bir amele yaralanmıştır. 

Bir kzz kaçzrzldı 
Beşiktaşta bir amelenin kızı 

olan Seher H. ayni yerde oturan 
Ramazan isminde biri tarafmdan 
kaçmlmışhr. 

Küçük haberler 1 
J1 ort ve madenlerimiz 

Haber aldığımız.a göre Fordun 
bir mümessili yakında Ankaraya 
giderek hüku nctimizle bmasta 
bu'unacaktır. Bu zatın bir takım 
madenlerimizi işletmek hususun
da teklifatta bu:unacağı söyle-

.niyor. . . 
lf Henüz ımbhana ginniyen 

tercümanların imtihanı bu hafta 
icinde t<Jmamlanacaktır. 

>t Beynelmilel yataklı vagon
lar şirketi Londra ile Bağdat 
arasında işlıyecek bir ekspres 
hath tesis etmit ve ismjni Tar
sus ekspresi koymuştur. Bu hat
tın küşadı yakında yapılacakbr. 

>f- Ağaç kesenlerden hem 
er "'a, heın de ağaç bedelinin 

11ası tekarrilr etmiştir. 

( Bıtmed• ) 
.~-----------------~~-----

c ÖLÜM i 
Hasip paşa ahfadından Maz

har Beyin kerimesi ve muallim 
Nedim Mazhar Beyin hemşiresi 
Vedia Hanım evvelki gün vefat 
etmi§ ve cenazesi Nakkaş me
zarlığına defnolunmuştur. 

Merhumeye rahmet temenni, 
ailesini taziye ederiz. 

13 Şubat930 

Borsalar 
A(ıldı Kapandı 

Kambyo 

l lngiliz liran K.r. 10~ 1036 50 

•• T.ı... aıukabUI Dolaı .. l'rnnk .. .. Liret .. • Relga .. . Drahmi .. • ts. Frank .. . Leva .. • l-1orln 
• Kuron .. . Slllng .. • Pezetı .. • Mark .. • Zloti 

" . Pengö 
2o Ley Kuruş 

ı Türk lirası Dinar 
' Çervooeç Kuruş 

Nukut 

ı !sterlin (lngtllı) 
ı Dolar (Amerika) 

20 Frank [Fransı& 
lO Urct lltalya 
O Frank Belçika] 

20 Drahmi (Yunan] 
l20 Frank [lsvlçreJ 
20 Leva ,Bulgar] 

ı Florin [Felemenk) 
20 Kuron [Çelı:oslovak 

ı Şlhnı IAV115turya] 
1 Pe~cta !ispanya] 
ı RayşmarkfAlmanyaJ 

ı Zloti Lehistan 
ı Pengo ,Macaristan 

20 Ley [Romanya] 
20 Dinar YugoslovyaJ 

ı Çevoneç Scvyct 

Ahın ( B orsa 
Mecidiye \ harici 
Banknot J 

f'ahvllleı 

lstJtraz dahili •vadeli. 
IJllyunu mu\•abade 
lkraml)•eli demlryolu 1 

J 
btanbul tram\•ay ~lrlmı1 
l{ıhum Dok \'e Antrepo 
lsıanbul anon!m su Sr. 

ı-:&ı•se aoncctırl 

iş haokası 
O<ınanlı haok1sı 

0.47 12.:;o 
1~ 02 ~O 

9 
l1;17,50 

~~ ~7 

~ ~3.i5 

ıs 

ı 11.2s 
1~ S7 50 
f.J4,~ 

~ 71,25 
19/ 

4 t ,fo 
9 f. Q,'l~ 

2~ ~., 

2t ~s 

l•>SÇ 

tl37 
21!" 
172 

22: ·o 
12() 

5~ 75 
2( 

l'~ 

t!i 
111~ 

31 
2~ .. ,, 

!IJ 
2~ 
:ı; 

i~ o 

<,5 So 
144 

62> 
~ 22.!-o 

1 67.Ş 

12 40 1 
1(15 

0,4fı ~3 75 
11 97,:;, 

fo )6 

f 36 25 
3: 87 

~ ~.7~ 
(14 7!ı 

1 167~ 
ı~s2~0 

~ 32,1: 
.~ ll~,511 

1 b,i~ 
~ t6.7tı 

h8 
2~ 75 
'lt.ı 62,5. 

to93 

f')415o 
!I~ 

172 
'29~'} '0 

12~ 

5H5 
f<lt 

~ 
8~ 

ll'.t 

31 

!!E .50 
!il 
2~ 

3i '0 
2~ so 
n 

.. ~ 
5t 

'.14S f5 

4Z ~o 

r 
Tıcaret ve zahırt-

..... u •• Ticaret boraaoı klttbhnmımllll 
tuahrıdan •erilmlıtlı 

Bu~day 
Yum~ak 

Kızılca 

Sert 

- Zahıreler .:... 
(a\daı 

Arp:I 
Mısır 

~a•ulya 

oı.ı. •• ı 
Anıını Aorart 
K. P. K. p 

13 3() 15 20 

13 20 13 35 

6 ' 7 ~5 

.ı 1 4Q ---

Bugünkü bulmacamız 
ı Soldan sağa ve yukardan aşağı: 

1 - Bir yemi~ (5), dizi (5) 
2 - Bal ( 4), e:ıki bir asker ünvanı ( 4) 
3 - Hayvan gıdası (3), servet (3), 

dcmı.ryolu (J) 
4 - }fü uzuv (2). aptal (5), ayak (2) 
5 - Su (2), tuzak (2) 
t> - Bir kua i:5Dli (9) 
7 - Nota (2), nota (2) tı 
8 - Tokun aksi (2), bir zaviye ismi (5), 

erkek (2 ) 
9 - Vücuttan çıkan bir madde (3), 

lıir renk (3), hllyatta olmıyan (3) 
10- Bir kavim (4), keder 4) 
l ı- Arabistanda mütedavil para (5), 

bir hayvanın bağırması (5) 
Bu bulmaca Ankara olt,uyuculanmızdan 

/ . Hakkı Bey larof mdan g&ıderibni!lir . 

iznıir~e "leni Hsır,, 
Garbi Anadolunun en çok 

okunan gazetesidir. İllnlanmzı 
• Hofer ilinat acentası » vasıta

sile gönderebilirsiniz. 

Dinsiz adam 
Rebia Arif hanımın en güzel 

eserridir. 
· «Yeni Asır» sütunlarındata-
kip ediniz. 

Açık muhabere 
Edirne de Trakya konserve

cilik şirketinde Suat Beye: 
Sizde ki gazetenin bqlığını 

Vakıt idaresinde musabaka me
murluğuna gönderiniz posta ile 
takdim olunacaktır. -Himavei ettal baloJu 

20 şubat 19.30 perşembe ak-
şamı "Türkuvaı,, salonlarında 
verilecek olan Himayei Ettal 
senelik balosuna ait tertibat 
ikmal edilmiştir. 

•• encume-

Beykozda arpacı çiftliğinde mevcut bir adet traktör satılmak 
üzere 9-3-930 pazar günü saat on bire kadar müzayedeye konul• 
muştur. Taliplerin encümene müracaatları. 

Daye hatun mahallesinde büyük yeni han altında dükkan 

Hoca Aliaettin mahallesinde Leblebici hanında 17 No. oda 

Kapalı çarşıda Divrik sokağında 32 No. dükkan 
Unkapanında Yavuz Sinan mahallesinde 5 No. dükkan. 

Viliyet daimi encüme
ninden: 

Ba ida muharrer emlaki hususiye icara verilmek üzere 9-3-930 
pazar günü saat on bire kadar müzayedeye konulmuştur. Taliple
rin encümene müracaatları. 

Hayatt•n ıenalmak Yt daıma oe
ıdı,sibtatlı vr faal buhınmak lıabı 
kuvvetten dQJi)nnrmekle mfu:nkiln· 
dGr. Sibbatinlıl muhafaza. ainir-
terinlı.i takviye fHliyeti· 
olıl tuyit için küçfıklcr 
ve bOyi\klrr tarafından 

mfıkemmrl bir kuvvet 
illcı olara~ tanılan 

rratos ....... -·-
kullaıuaıı. 

! H tr ecz:antde bulunur. 

Haydarpaşa Demiryollar ma.
ğaza . müGürlüğünden : 

Aşağıda yazılı malzeme pazarlıkla sabo alınacağından taliplerio 
1712/30 pazartesi günü saat 9 dan 12 ye kadar isbalı vücut et .. 
meleri ilin olunur. 

2 adet tarihli madeni damga 
1 ,, Türk bayrağı büyük 1,40X 2,10 
5 ! gürgen dilme 2,sox o,ısxo,15 
3 ,, ıhlamur ksreste o,2oxo,08-0,18 
5 " kestane kereste 2,50X0,15X 0,1' 

500 m koyu lacivert çuha 

200 kg. keten telgraf ipi 6 m/m 

100 ,, " ,, 8 " 
150 " " " 10 " 

1 adet Lastik damga 
3 ,, ıhlamur kalas 4.00X0.38X.O;~ 
2 ,, ili üncü mevki kanape 

20000 " ateş tuğlası 

50 kg. keten salmastra 10 m/m 

500 tabaka zımpara kağıdı 1,5 m/m 

500 " ,, " 2 • 
160 kg. 

100 ,, 
kartamyant 

külçe çinko 

Saat 12 den sonra fiat kabul edilmez. 
izahat almak istiyenler cumartesi pazar günleri mübayaa kıs' 

mına müracaat etmehdirler. Pazarlığa arzolunau malzemenin yerli 
olacak aksamı için iştirak edecek taliplerin numunelerini berabeı' 
getirmeleri. 
~--~---------------------------------------------___./ 

Operatör: HALiL SEZAi 
asur memeleri, Fistül ve Sıracaları 

ameliyatlı, ameliyatsız elektrikle tedavi ve bilcümle ameliyatl 
icra eder. Saat 1-7, Divanyolu Acıhamam No. 20 
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yoruz. Böyle olmakla beraber, 1 
zilletle teslirn olrnıyacağız. Eğer Z AY 1 LE R 1 

Tefrika 

ııo 

Meçhul 
asker Yazan 

·ZlJa 
Şakir 

Gece, Muhiddin beyle ile ka
rakol siperlerinde iken de mah
rem bir emir tebliğ edildi. (Ka
le muhasara ordusu fena halde 
sıkıfbğından baş kurnandamm 
tebdile mecbur kalmış. Yeni 
gelen kumandamn urnumi bir 
hücum .yapması muhtemel ol
duğundan gayet müteyakkız 
bulunulma11) lizımgeliyorrnuş. 

bu hali Bulgarlar hissederler de 8 E)lıll 1928 de 3. K. O. K. muhasibi 
umumi bir hücuma kalkarlarsa, ıne ulluk veznesinden muta 14809 
her hangi rnakamm ernrile olur- numar ılı \ yniynt makbuzu zayi oldu
sa olsun, cephemiz-yani maraş ğundım hukmü olmıyncağı il4n olunur 

cephesi - kati yen teslim olrnıya- Suphi 

cak. Biz pek ali his ediyoruzki: lstanhul mahkeme/ a&live hqinct 
[Bitrnedi) hukuk dalrtş nden: lstavri vekili 

Ayvanof kendini vurmuştu ... 
7 mart 329 

Bugfin yine bir tebliği resmi. 

- --------- Pavlaki efendinin müekkiline 
Yakıt gazetesinin 12 2 930 tarihli • f t T ks' d ıza e en a ım e Sıraservilerde 

niııhnsının yedınci sahıfasının son sutu- 53 No. lı hanede oturan Redo-
nunda Fatihde itimadı millt pi~anko lof ile baldızı Birbavmergeti 
bayii Bürhanettin Bey tarafından ) azılan l hl 

Bulgar kumandanı üç ayda Edirneyi alaca
luıa söz verdiği halde buna muvaffak 
olamayınca intihara liizum görmüştü .•. 

Çatalca orduşu büynk bir mu
vaffakiyet kazanmış. 

Gayri resmi havadislere ge
lince: Bulgarlarla Yunanlılann 
arası tamamen açılmış. Hatta 
Çatalca civarındaki iki Yunan 
fırkası ile Bulgarlar arasında 
harp bile başlamış. Bizim Meci
diye kruvazörü yedi adet Yunan 
nakliye vapuru batırDllf ve ni
hayet.. Çatalca ordumuz, mühim 
bir yarma hareketi yaparak sür
atle ilerliyormuş. Hatta pişdar
lan da Edirneye üç saat mesa
feye kadar varmış? ı ... 

a ey erine ikame eyledigi iatir-
ilılnın esbabı ga}n malOm bir garezden dadı ~ya davasından dolayı 
ibaret olsa gerektir. Çıinkü mumaıleyhin ilanen tebliğat icrasına ragm~ en 
İtimat piyanko şubelerile hiç bir allkası 4 şubat 930 tarihli celesei mu-
yoktur. Yalnız Fatihte İtimadı milli bakamede iıbab vücut etmedik-

1Mart132.9 

1-.t~ ~ senenin ilk gODG... G6z
~ top aeslerile açbk. 

Daba .. bah olurken diifmaa 
:-Ueri, eebre. Kui ağaç ve 

tlba cenup bataryalann llze-
rile J&imai• bqladı. Ve biraz 
'Obra da atet bOtlln cephelere 
llraıet etti. l>nfman topçusunun 
L.a naziklne yıl bqı tebrildne 
tabit bizim bataryalar da iftirak 
etti. Bllttln Eclinaenhı afuklan, 
~ kadar fa11la11z bir top 
laa elloaunun Yelveleaile dalga-

dı. Çok iyi.. Çok g&zel •• Dot
:- atefhıe mukabele edelim. 
abt bu kadar mebzul bir 

ltewle mabbelede acaba ne 
-. var? ba mtıtbit mermi .._ 
l'lfmın her halele ceumnı çeke
tejiz. ....... 

Geçea ,....m. g1nt1 bal 
~ kanlarmm ftliye " bele
.:- riyuetine mlracut ederek 

bubrumdaa fiklyet ettilderial 
~ Basla de iç Jk kadar 
w...h. ohmaa rlftll' kamı, 
e,.eıa.. hllkAmel dalreaiqin ve 
..,.._ li•l•dfJ • 1 sne-de ..... 
tap çaparak blJllk bir alma
,. yapDUflar. NBmayifin eaua 
~en ekmeği yiyemiyorıAnmt r:,.. aç kahyorlanmf... Bu kan-

• tamamen ( Kıyık ) ve ( Yıl-

oldu. Emir teklinde söylenen 
bir 16ztln yapılmamuı, askerin 
itimadım azaltbnyor. 

Yeni bir emri yevmi. Her ne 
mntle oluna olsun telef olan 
hayvanlarm derin çukurlara gö
mlllmesi emrolunuyor. ÇlinkO 
birçok askerlerin bu haran leş
lerinden parçalar keserek yedik
leri ve hatta bu parçalan kes
mek için k&peklerle mOcadeJe 
ettikleri arbk adi vak'alar hali
ni aldı. Bayle, gllnlerce evvel 
&lmllf hayvan lqlerinin etlerini 
ylym e&at zehirleniyor. Yüzil 
g&ztl ıifiyor Ye butalamyor. 

Alqama do;ru, bir tebliğ res
mi bitin ukere biraz heyecan 
n can verdi. Balprlarla Yunan
..,. arua fena balda açıhmf 
ve Yanu kıralı Selhikte kat-

Blittbı bu havadisler, ne olursa 
olsun ; artık bitap ve bimecal 
bir hal alan askerin tızerinde 
çok büyük bir tesir hisıl ediyor. 

8 Mart 329 
Üç glindeberi uğrqbğımız İf, 

bugtın hitam buldu. 
Arbk on gtinlQk enakımiz ya 

kaldı, ya kalmadı. Nihayet, acı 
bir akıbetin arefesinde bulunu-

Devlet demiryollan 
idaresinden: 

namı altında bir kişesi olduğu cihetle 
işbu izahnamenln aynı sütunda dercini !erinden haklarında gıyap kararı 
reca ederim. verilmiş ve müddei vekili talibi 

itimat tan·are p lyanko 
şubeleri sahibi 

lbrahtm Nad 

tahlif olup emri muhakemenin 
15 mart 930 tarihine müsadif 
cumartesi gilnU saat 13,30 a 

Beyoğlu J liultJnctJ sulh hulr.ule hd/eimli· tayin kdmmıf olduğundan hukuk 
usuıü muhakemeleri kanununun 

ıınden : lstanbulda Cermanya hanında 
IO - 11 - 12 numaralı yazıhanede mukim 
ve yaş deri dcaretile müştağil iken 'l ağus-

tos 929 tarihinde vefat edip terekesi 

mahkemece derdesti tasfiye bulunan tüc
cardan müteveffa Hayim Bereha Efendi 

zimmetinde alacaklarını kaydettirmiş 
olan alacaklılarına işbu alacaklanna mü
tedair vesikalannı ibraz ve mahkemeye 

tevdi eylemek üzere mabi halin 18-19· 20 el 
salı, çarşamba, perşembe günleri saat 
on dönten on altıya kadar mahkeme kA
tibine veya taSfiye heyetinden mahkemede 
o günlerde hazır bulunacak zata milrı· 
caada vcsikalar1nı teslim eylemeleri lüzu
mu ehemmiyetle illn olunur • 

402 inci maddesi mucibince 
işbu gıyap karanmn tarihi teb
liğinden itibaren beş gliıı zar
fında itiraz etmek hakkma ma-
lik bulunduğunuzdan milddetl 
mezköre zarfmda ve tarifati 
kanuniye dairesinde itiraz edil· 
mediği takdirde bilcllmle mua-
melenin İnuteber addedilerek 
hüküm ita edileceği gibi usulu 
mezktllım 405 inci maddesi mu
cibince muhakemeye de kabul 
edilemeyeceğiniz tebliğ maka· 
mma kalın olmak llzere iliD 
olunur. 

ve limanları Umumi 

Deylet demi.ryollan ve li ı "d - A' :_!~ A~, ~.....,. 1"taJıva m;1n an ı aresin.Uı Haydarpaşa-Eskişehir-Aııkara, Ankara· Kayseri, Eakifebir-Ad~ Niriye• 
deiifecektir. ,_ • ..., Menin - Adanii -da ifliym · bftumıım Irat.ti-... vakti lıaieketlerl JS.2-950 tarihinden ltilıarea 

yeni Takti hareket cetvelinin eau noktalan ..-iıdaki cetvelde g6sterilmit olup mufassal ilinlar iatuyon beklemelerine aaılmlfbr. 
• 

~ ) maballeainiD Rum ve 
~ kanlan omp klmilen 1..----------r-~~~~'-ı'lllllllflf~ ... ---...-.~---------..---------~~~~~.,..~~~---..~~.-..... 
-.uwelerden mtlrekkep imit-

Bumar, bayırlı allmetler de-
~-~e bu nBmayİf ıDphesiz bir 
:-:vgram altuıda icra ettirilmekte 
~ Me8elenin en pyanı dikkat 

eti, rerek vil&yet ve gerek 
~i mllatahkemiıı llkayıthğı-~·~ç gtbıdenberi bu nllma~~ ııı---------..ı...--------..L..--------..J---------...l.--------..L.--------_.--------.L..------_J 
~ bu pia oroapularuı 
""' ıçtiıularmcla, kafalanna bir 
' dipçik patlablaa idi, buglhlldl ~ 
~ete meyc:lu verilmezdi. Maa~ 
~ Ram ve Bulgar metrepo
~ • ( makami llll villyetpena
~· davet olunarak vesayayi 

ille) de bulunalmUf. 
b 4MartQ 

Ankara 
Kayseri 

H. 
M. 

8.47 
20.50 

Ankara Kayseri kısmı 

Kayseri 
Ankara 

H. 
M. 

tvıuote!lt katarı 

her 

6.45 
18.50 

------------------------L. ·~•aclia... Muhaara ordusu 
~_umaııdam ( Ayvanof ) intihar 
~ 1ebebi iae, Edirneyi mu- d k ~ ı...ıa.ı.tı uman. (Edir.. Haydarpa$a Esldtehir A ana ısmı 
~~: ~çayda girerim) demiı. 

1
,.. .......................... ..---~!l'P-. ....... ..-~~----~~-ı-~----:ıı~~~:t:::-r,"~~~~~~:----.ııp-~..-...... _.. 

~ ademi muvaffalnyeti 
~1111 ne&ine dokunmut ve TOrk 
~e kal'fl lciz kalan ~illlımı 

Posta katan oros Stir at katarJarı umaert. atan 
Pazarer. Perşembe gün 

L.~. kalbtne çevirmİ.f. Eğer bu Haydarpaşa 
~·~ doğru iıe, b&yle ı&zG- Eakiıehir 
~ en ve izzeti nefiı sahibi bir 
'-i aııdanı kaybettikleri için 

larlar ebediyen ağlamabdır. Afyon 
.._ 6 mart 329 

liıa 'b "!8 gllzel.. Her tarafta de- Konya 

H. 
M. 
H. 
M. 
H. 
M. 
H. 
M. 

16.08 
1 

00.40 
00.55 r 
4.55 
5.03 

11.51 
12.04 
20.45 Paz. Sal. Pel'f. 

Her gün 

9.58 Adana H. 6.10 7.00 

20.30 M. 15.45 18.04 

'21 .04 Konya H. 15.57 18.32 

1.36 M. 22.47 1.59 

00 Afyon H. 22.57 2.19 

13 M. 3.05 6.50 
.50 Eskişehir H. 3.19 7.21 
50 Haydarpaş~ M. 12.00 Cuma 

Pazar 17.30 'e ır •llk6n. Ne bir top ve Adana 
~ bir tllfenk ateşi var. ~ ... 2;n gene çirkin bir ıey ,.__ ...... _._. ___ :._. _____ .... ______ ..__ ______________ _______ ._....ı.;;.;;;..._._._._.--1 Salı 

de le 1rkaclan yazılan bir emir
~-b~ •eklerin knçtllmesine mu
~erilecek et istihkakının 
~ ca;ı ya11IJY.ordu. Halbuki 

Beynelmilel Semp on Şark sür'at katara müh;..- Avrupa şehir erını Ankaraya bağladığı gibi Garbı Aksayi prka bağlamak ve Mısır 
Irak batta lran ve Hindistan münasebetini temin etmek için d~ To os s~r_'at. lcatarı namile bir kat r ihdas edilmiştir. Haftada üç gü~ 
seyrti sefer eden bu katarda yataklı ve yemek i \fagonlar oldumı g b bmnc, ikinci ve ii(i'11cü mevkıli arabalar da tardır. Toros sürat 

aL~eVziabnda törilldil ki, et 
...._ek rene eakilİ kadar. 

katarının tevakkuf ettiğt istaqoıılara ınütekabilen b let verılır ve ııos t a katarı ücretınin aymdır . 
Fazla malümat için i•ta•yoat..-. mlra~aat eyJ.-&eri muhterem ahaliden rica olunur. 



Cazeteml&de çakan J'lll ,,,. r•lmlert.ı bGtU. lı.aldan mahfudar 

Gazeteye gönderilecek mektnplınD tiıerlııe idare tçlııse ( İdare) ya.ı:ıya 
alt se (Yazı) ı,aretl l'.on ılmalıdır. 

s .. .ı..,... aelmıplana laclcabıd... kıpcetı .... ı..dd.rnl& ••ktuplara " ... , .... ..,.ı.... 
ka7l::Olmumdan "" lllalana mllad•rkabnd&a !üre ... ,•..ı Mlld!r. 

~~9 iLA 15 MART 1930 DA DEVAM EDECEK;:::S:;'!~:n 
• ViYANA BEYNELMiLEL SERGİSİNİ 

Ziyaret ediniz. Avrupanın en mühim alım merkezidir. Avus
turyamn bütün sanayi merkezleri ve Avrupanın en mühim 

• devletleri çok faydalı ve ucuz mallar teşhir edeceklerdir. İyi • 
ve ucuz mal tedarik için kaçırılmıyacak bia fırsattır. Ziyaret
çilere teshiJab lizime gösterecektir. Tafsilat Avusturya sefa-

• retinden alınabilir. İstanbul - Viyana ( Sofya tarikle ) seyahat 
• için tenzılatlı fiatla bilet verilmektedir . Huviyet varakaları • 

fahri mümessileri ve Galatasarayda ve Pera Palas karşısında 
( NA TI A ) seyahat acentasından tedarik edilebilir. 

Belediye reisleri çifçi ve 
bahçe sahiplerine 

GiriştiRimiz iktısadt seferberlikte muvaffak olmak için tasarrufa 
riayet ediyor, kendi yağ1mızla kavrulmağa çalışıyoruz. O halde 
niçin birçok servetierfo mahvolmasına tahammfil ediyoruz? Hergiln 

attığımız süprüntüler artıklardan büyük istifadeler temi etmek kabildir. 

K b ı l kitabı size bunun yolunu 
ay Ü an Servet efgöaterecektir. Satıf yer~: 
. lstanbul, Ankara Caddesı, 

Muallim er kütüpanesidir. Fıah 25 posta ücretile beraber 35 kuruştur. 
• 

ihmal etmeyiniz! 

ıtıma ı millı p.ıyaııko 
ş tı besi n el t\ l l : ) 

Müşterilerimizin bazıları amorti · sormaktadırlar~ Halbuki 
amorti bu pllnda dahil değildir. Kuanan numaralar imha 
ed ıJecektir. Aıtı ay zarfında bilumum numarn'ar · ikramfye ka
zanacaktır. Bu pilan dünyanın en büyük pillnı diyebilirim. 
Şubemiz tali rekorunu bu keıidede kırmı~hr. Büyük ikrami
yenin beş parçasını şubemiz müşterileri ku:anmıştır. Diğer 
müşterilerimin de mes'ut olmalrmı temenni eylerim~ • · 

fatihte: Müdüriyet bayilerinden Burhanettin 
T•le!otı l ·• •nhul 400Z .. 

,,000 adet süpOtge mQ-
bay aası: 

Tütiin inhisarı umum müdürlü-
ğünclen: . 

İdare için mevcut nümuneıi veçhile 3,000 adet süpC\rge mübayaa 
edilecektir. Taliplerin her gün gelip nümuneyi görmeleri ve 19 ·2-930 
;arşamba günü pazarlığı için saat 10,30 da Galatada mübayaat 
komisyonunda bulunmaları. 

Köhne malzeme 
tılması: 

sa_. 

Tütün 
ğünden: 

inhisarı umum miidürlü:-

Toptaşı, Çapa ve Bahriye an barlarında mevcut 9676 kilo K'lnaviçe 
26?.6 kilo çul, 8532 kilo İp ile 1600 kilo kınnap ve 19 adet teneke ve 
Azapk.:pı anbarında mevcut dört adet köhne kamyon pazarlık su
retile satılacaktır. 

Taliplerin her gün mezkOr malzem~yi gidip görmeleri ve 
17 /2/930 pazartesi günü saat 10,30 da Galatada mu':Jayaat komis

= SA.VISI HER. VER.DE 6 KUR,UŞ = 
MATBAA VE İDAREHANE: 

tSTA.'\JH.,i., Babıali, Ankara caddesinde •VA KIT YURDl'. 

Tel. tfTO ( iDARi': l~LERI) 11'1'1 ( YJ.ZI l~URI) Te'-1: VAJCJT, ....- l<vtuoe• - 1 

...., Kadıköy iskele üzerindeki -11111 

loknnta fiaz!no ve fti~ Dons Salonu 
Salonumuzda kemafiasabık her gün saat 18 den 24 de 

ve Cuma günleri de 14 ten 24 de kadar· caz devam 
etmektedir . 

Ramazanda· ~~len %en~n olan programl~n~ıza 
< • ılaveten ınce su ve t-nvaı turlü 

varyete; 1 Ramaıandan itibaren salon 20 den gece 2ye kadar 
açıktır. Cuma günleri de 14den 2ye kadar muhtelif eğlencelerle 
Dans devam edecektir . 

Ramazanda mutlaka salonumuza uğ
ramanzzz tavsiye ederiz. 

Miidürivei 

bedelt keşfi lira ismi ve mevkileri 
503,52 İstanbul yirmi beşinci mektep 
385,50 ,, kırk birinci ,, 
525,00 Beyoğlu dokuzuncu ,, 

Vilayet daimi encümeninden: 
lsimlerile bedeli ketifleri balAda yaıılı mektepler tamiratl 

23-2-930 pazar günü saa~ on bire kadar m}jnakasaya konulmuştur. 
Taliplerin encümene müracaatlan. .. . 

Vilayet daimi encümen(nden: 
Bedelı muhammeni dört yllz ·liradan ibaret Kadı köyde şair Nef'i 

sokagında kAin kaık ankaıı 23-2-930 paıar günü saat on bire 
kaCl~r mün~kaaaya konulmuıtur. Taliplerin ;ncilmene müracaatları. . .. 

Vilayet daimt enciimenindee: 
Koğacılarda ekmekçi başı Ahmet Paşa medresesi icare verilmek 

ü:rre 23·2-930 paıar günü snat on bire kadar müzayedeye konul
muştur. Taliplerin encümene müracaattan. 

BİNCİ BÖYÖK 

lavvam piyankosu 
2 indi keıide: 11 ·Marttadır 

BÜYÜK iKRAMiYE 3 5, O O O LIHADIR 
AYRICA: 15,000, 10,000 LİRALIK iKRAMİYELER VE 

10,000 LıRALIK BiR MÜKAFAT 

1 _ _.: '•. '::: • • • - • • .r.. 1 .• ' '•, • ,.J"• ~ ... --.~ ,.,w.; .... "~•; ,. .. . ı ... ,., .. 

l)arıslt· \ cfat Ct!erı c~b k haro re S! Crl:tlf':t i rı A ... r 
Brynı ef'ıwzr5i lm~tin ~ant. ı l .B• dtı Şt·lız-.ult·h · ~ıııda 
no~kNfr.m n: lınlle~irıdc kırık lt ı l11ııılta ~okağ l ıt ltı l llll

marah lıa11<'siıule11 kaldırııar,\ k Mt•rkt~z Efo ıı dıcl" ki aile 
ntttkher P~ ne <icfnNlileı·f'll ııdt•ıı r·iih•l\anııı IH\1.11' lHıhııı-, 
maları ric.l olnnur. 

Seyrisefain 
Mu~eı ı.cenıeıl: Galata Köprü batınd• 
H"yo~lu lJbl. Şube acenteıl: Mahınıt 

diye Hanı alnnda lıtanbul 2740 

Trabzon bir inci post ası 
(CÜMHURİYET) vapuru 17 

Şubat Pazartesi 12 de 
Galata nhtımından hareketle 
ine bolu, Samsun , GiresoP, 
Trabzon, Rize, Hopaya gide
cek ve dönüşte Pazar iskele
sile Rize, Sürmene, Trabzon, 
Tirebolu, Gireson, Ordu, Ünyeı 
Samsun, İnebolu, Zonguldağı 
uğnyarak gelecektir. 

Harekd günil yük kabtil 
olunmaz . 

An. aıya postası 
( ANAFRTA) vapuru 16 

Şubat Pazar 10 da Galat• 
nlıtımından hareketle İzmir, 
Küllük, Bodrum, Rados, F et" 
hiye, Finike, Antalyaya gide
cek ve dönfişte mezkiir iske
lelerle birlikte Dalyan Mw 
maris, Sakız, Çanakkale, Ge
liboluya uğrıyarak gelecektir. 

15 şubattan itibaren Kadı
köy, Haydarpaşa tarifesi de
ğişmiştir. İskelelerdeki tarife"' 
lere müracaat. 

İLAN 
fstanbul ikinci icra memurl 

ğundan: Pangalttde Stıleyaıa; 
Nazıf sokağında 75 numar 
hanede mukim iken elyevm ik 
metgabı meçhul · bulunan ıöf 
Mustafa Remzi efendiye: 

Beyker tirketinin zimmetiniı 
noter aenedile iki bin iki · 
otuz üç liranın maamasarif ta 
sili zımnında şirketi mezkQrl' 
nin vaki müracaat ve talebi i 
tarafınıza ilanen tebliğ kılın 

ödeme emrinin müddeti kanuo 
niyesi mürur eylediği bal , 
deyni mezkuru tesviye etmedi" 
n•zaen Beyoğlunda Gran (·• 
rajda bulunduğu alacaklılar ti' 
rafından beyan kılınan ıahıın 
ait otomobilin bermucibi talet 
haczi takarrür etmiş olma~ 
kararı haczin 20·2-930 tarihio' 
m' sadif perşembe günü sa 

Mil j Süt Mamu atı Türk Anon m eh ketindPn:ı 10 da haczine kıyam edileceğiJt' 
._, den tarih ve saat mezkur 

~trlı:etıml~ n ,,.nelik hiuedarlıır heyeti 2 numarada adiycn toplanacaktır Hıs~e· ' 
10 mart 930 panrtc5i ~aat 10 da lstao- darların u•ul'"n duhuliyt- alarak mezkür maha li mezkfırda bizzat ve yab 
bul da kuru kahveci hanında ıaatte •eşrıflerı rica olunur mümessili kanuni bulundurma 

Mtb:akere olunacak itler lüzumu haciz ıhbar varakasıJI 
1 _ fdare heyeti ve mektup raporları 3 _ Murakıp intihap ve iicr tinin tebliği makaonna kaim olııı• 
2 - Pılı1nçonun ve kAr ve u.rar he- tav ini. üzre ilanı keyf ıyet olunur. ...../ 

ıabırun tasdılci ve idare heyetınin ibrası. 4 - lı:lare heyetı ne huzur hakkı takdiri. • -" 
Ucüncü huk:ık.tan: Emine flanıf11". 

D E I • t "k •• d •• a kocası \lu~tafa ~:rendi aleyhine ikıt~ evlet Demir yolları ve Li- mva 1 me ru e mu urıye- eylediği iht:ır \'C nafaka da\•ası için i 
kılınan arzuhdl ~uret ne merbut ilmüh• 

yonundll bulunmalan. 

manlarl UmumAı ı•daresı•nden•. tinden: ıahnna mumailcyhin iknmetg:\hı meÇh 
olduğu mahallesi muhtıır:ın ve mubd' 

60 takım makas ile on bir Kör kapalı zarfta münakasaya kor:- Satılık değı'rmen alatı ve edevat', tarafından verilen me~ruhatt:ın anla~ıl~ M k \'C müddei vakili ilı\ncn tebliğat jcrıı r 
muştur. üna asa 8 mart 930 cumartesi günü saat on heıte talep crmi~ olmakla hcrmucibi ral~ı' 
Ankarada Devlet demir yolları idaresinde yapılacaktır. MDnakasaya Kabataıta }ıavuz ittisalindeki deiirmende bulunan Oç çift tat u~mlün I41 - 144 üncü madde~ıne t.e~, 
iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat teminatlarını 120 lira ve ahşap ve madeni kısmının da toptan 750 nakıt kan hir ay zarfında ceYap \'ermek uı 11 

aynı günde saat on dört buçuğa kadar komisyona vermeleri ve peşin bedelle 17-2-930 tarihine müsadif pazartesi gül)Ü saat arzuhal miinderecntının ilanına ko.~11'· 
lazımdır. Ta ipler münakasa şartnamelerini 25 yirmi beı lira muka- 14 de pazarlıkla icrayı müıayedeıi mukarrerdir. Taliplerin °/0 7,50 verilmiş olmakıa teblig: t makamına ~aı 
bilinde Ankara malzeme dairesinden ve İstanbulda Haydarpaşa hesabile teminat makbuı:larile lıt.ınbul mılli Emlak Müdüriyeti olırıak üzere il:\n olunur. ./ 
mağazasından tedarik edilebilir. satış komisyonuna müracaat eyleme eri. Mes'ul müaiir Refik Ahnıet,' 

~-m-atbaamiZ-''Hizır;;ıa--mucelihezair 
Tamanıen memleket yapısıdır. Resmen kabul edilrni~tir. ~leml~keıin1izde geçen sene kurtardığl servet iki milyon lirayı nıütecavizdit• 

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


