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cek , ertesi 21 ıubat 
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Milli fabrikalarımız yakında geceli gündüzlü çalışacaklardır 

Meclis Reisimiz 
Dünkü posta trenile Ankaraya 

hareket ettiler 

.. . .. 

K4zım Pş. Hz. Baydardaşa istmivonunda 

B. M. M. reiat Kazım Pı. Hz 
dtın posta trenile Ankaraya ha
l'eket etmiılerdir. 
Paıa H.ı. saat 13 te Çankaya 

1notörtl ile •e refakatlerinde 
a\l~lerile birlikte Haydarpafaya 
~itler ve burada kolordu 
••••"Aonı Şttk:rtt· alli, C. . 

t. milfc;Jtiti Hakkı Şinasi paşa
lar tarafından karşılanmışlardır. 
~ Buradan istasyona gidilmiş ve 
«\.azım Paşa Hz. refakatlerinde 
huıunanlarla hasbıhalleri esna
lında bir aralık güneşli 
:. berrak semayı iıaret et-

11ler ve tebessümle: 

- Bakınız: gök ne gtb:el ha'f'a .• 
ne balıkçının ne de rasatanenin 
dediği gibi çıkb.. demişlerdir. 

Pata Hz. istasyonu dolduran 
aakeri, mülki rüesa ve memur-

larla selam resmini ifa eden 
polia ve uker müfrezelerine 
iltifat et mitler, batır sormuşlar 
ve vedaı mütekaip kompartı
manlarına çıkmışlardır. 

Tren şnat 14 te istrı syonu 

dolduran halkın selam ve te
mennileri arasında istasyon
dan ayrılmıştır. 

Londradan Bağdata ! 
~sır ve Irak münasebatım temin eden 
tik Toros ekispresi dün hareket etti 

~Olcular yarın 2de Halebe varmzş bulqnacaklar 

Toros eki!Jpre!Ji hareketten evvel 
lti~e•let demiryollan d~nd~~ Sirkeciye muvasalat etmekte. 
\t~ren yeni hareket tanfesım T oros Ekispresi de saat 16,8 de 
.__ ık. baılamışbr. Diln ayni Haydarpaıadan hareket etmek
t ınanda yeni ibdu edilen To tedir. Avrupa yolculan bir mUf· 
t~ •kispreıinin de açılma resmi la Sirkeciden Haydarpaşaya 
~tP~ınıştır. Bu ekiıpres Londra nakledilmektedirler. Bu ekispres
biL·bağdab en kısa bir tarikle ... , i · ler haftada ilç giln cumartesi, 
4-tt rıne bağlamakta ve bu 
b,,ı' doğru seferlere bu suretle pazartesi, çarıamba günleri ha-
' an1nış olmaktadır. Londra· reket edeceklerdir. 

ielen ekıspres saat 11,55 te [Alt wafı 4üncü aayıfarnızdadır J 

Feci bir intihar 
Bir genç kendisini 

asarak öldürdü 

Sebebi, memleketine 
gitmek. için ağabeyi
sinin müsaade etme

mesidir 
Don Gal~tada çok hazin bir 

intihar vak'ası olmuf, 16 yaşında 
bir genç çocuk kendisini asarak 
6ldürmüşttir. 

Hadiıenln tafailib fUdur: 
Galatada Arap camide terzi 

Feyzi efendinin dUkkAnında çırak 
16 yaşında İsmail bundan on 
gOn evvel lneboluda oturan ba
bumdan bir · mektup almıştır. 

Bu mektupta lsmailin babası 

oğlunu evlendirmek nzere yanı· 
na çağırıyor ve kilçilkten nişan· 
ladığı kızın kendisini beklediğini 
bildiriyordu. 

İsmail mektubu ağabeyisi ma· 
nav Mustafaya gösı errnif, mem· 
lekete gitmek için müsaade iste
miştir. 

Söylendiği~e _gare Mustafa İs
maile mOsttade vermeoait ve vaziyet 

genç çocuğu çok müteessir et
miştir. 

İsmail evelki gece kahvede 
oturmuş, sonra dükkanın üzerin
deki yatak odasına çıkmıştır. 

Sabunla çuha Ozerine eski harf
lerle bir mektup milsveddcsi 
yapmış, sonra defterden kopar
dığı bir kağıda şunları yazmıştır: 
"Kardeıim Mustafa; Ben intı

bar ediyorum. Buna karar ver

dim. Beni Betiktaşta amcamın 

yanına gömünOı. Daha fazla 
yazacakhm. Vaktim yok. ,, Bu 
kiğıdın arka tarafına da F abri 
iıminde P • r erkadaıına hemen 
ayni ıeyleri yaıaıışbr. 

Bundan sonra dört sandalyeyi 
ilstüste koymuş, bunların ilzerine 
çıkmıı, tavana taktığı ipi boğa
zına geçirmif, ,andalyeleri aya
ğile devirmiıtir. 

Genç çocuğun cesedi sabah· 
leyin dükkin açıldığı vakit bu 
tekilde bulunaıuf ve Zabıta 
hadiseye vazıyet etmiştir 

= 
Çocuk sayıfası 

yarınki niishamızda 

Mtıkifatlı buhoacalar, bikA· 
yeler, karikatürler, fCD, 

meraklı, faydalı 
fıkralar 

Bekleviniz 

Deniz kuvvetimiz 
Yunan meclisinde hararetle 

münakaşa ediliyor 
M. Fokas Yunan hariciye nazzrzna müzakere 

hakkında izahat verdi 
Atina, 15 ( Anek ) - Dün 

mecliai meb'uıan toplanDllf ve 
meb'ua Rediadisin iltizah tak
nn müzakere 
olunmuttur. Tak
rir sahibi iıti-

uhını izah ede
rek Türkiyenin 

Yavmun tami· 
rinf ikmalden 
ve muayyen 

iki misil fazla tayyareye malik 
bulunduğunu, fakat Yunan tay-
yarelerinin keyfiyet itibarile dun 

bir mertebede 
olmadığın söyle-
miştir. Yunan 
bahriye nazın 

tekrar söz ala
rak TOrkiye te
cavl\zklr bir ai· 
yasetten Yuna• 
niatanm Adalar 
denizinde bahri 
bir tefevvuka ih· 

miktarda tah
telbahir tesel
lümünden baıka 
donanmasını fev-
kalade takviye tiyacı olmadığım 
edecek olan iki ilave etmittir. 
bUyOk açık de- H. Veni:ıelo!J MGııakqaya pa• 
niz torpido muhribi sipariş ede- zartesi gGnil bqlanacaktır. 
ceğini ıöylemiştir. M. Venizelos h4zakere meşelesi 
buna cevap vererek Türkiyenin Atina, 15 ( Apo ) - M. Fo--
bahri siparişleri tahakkuk ede- kas diln gelmit 'f'e M. Miba
cek olursa derhal Yunanistan likopuloa ve nezaret erkinile 
tarafmdao mukabil siparişlerde görüşerek lhım gelen izahab 
bulunulacağını, fakat yeni bahri vermiştir. Bu mUllkatlar esna· 
inşaab değil fakat mevcut tes-
lihab bahriyeyi tenkia edecek ımda raporun ,..,,. tetWlr ~ 
olan Türk - Y ıman milna1eba- mittir. 
tında yeni bir taba~ bekle- Yann M. Mihalikopalosla r&-
diğini dermeyan etmıştir. rOşecek ve hariciye encOmeni, 

Bahriye nazırı da mnnakaşaya Yunan ıefirine g6nderilecek 
karışarak 1923 ıenesindenberi 
Yunan donanma ve tayyareciJi- olan kat'i talimab tesbit için 
ğinde yapılanları izah ~tmit ve pazerteai gilnil içtimaa davet 
Türkiyenin bugün Yunanıstandan edilecektir. 

Su bahsinde .. 
Etfaiye kumandanı ateş 

püskürüyor ! 
Emin ·Beyi teşkilatı itmam ettim demeae 

hakkı yok, diyor 
DO kO nüshamızda etfaiye tetkilatı hakkında eski şebreminlerl 

Hayd:C ve operatör Emin Beylerin mlitalealarını yazmlftık. Haydar 

Bey gibi Emin 
Bey de etfai -
yenin acınacak 
bir hale geldi
ğini söylemit 
ve çoluk çocuk 
elinde kaldığı

nı da ilave et
miıti. 

Oiln etfaiye 
ınUdürO İhsan 
Bey de ken
disi hakkında 
s6ylenen ıöz -
lere ıu sua etle 
cevap verdi: 

"Emin Beyin 
beyanatını oku
dum. Emin Bey 
Haydar Beyin vücuda getirdiği 
teşkilib ikmal ve itmam etti· 
imi IÖylemekle kendisine bir 

hissi iftihar çıkarmak istiyor. 
Bunda hakkı yoktur. Emin Be
yin "ikmal ve asri bir ıekle 



- 2 - V KIT. 16 Şubat 1930 ~~~~~~~-------......... -------~-~~-~~~~~~~~~~~~~--~~~~ 

\~ı ağ e:t m.. d1yecek kadar b ir 
h izm ti sebkat etseydı zamana 
emanet erinde de bir çok büyük 
yaw ın ı ann olmaması icap ~c!crdi. 

E Lı yenin çolu < çocuk e .inde 
ka dı~ına gelince1 hıç bir şeyde 

gençlık, ihtiyarlık mezuu bııh:;ola
maz kı, etfaiyde olsun. Bu işler 
doğrudan doğruya kabiliyet ve 

nasip meselesJdir. 
Bir insanın genç olmaşı bitta

bi hata değildir. Emin bey1n za
manında Beyoğ1unda anadelu 

. hanı ve Üsküdarda İcadiye te
pesinde 30 evin yandığı esnada 
ctf aiye çoluk çocu:t elinde de
ğildiya! 

Memleketimizde iki etfaiye 
mutahassısı mevc~ttur. Bnnlar
da n biri Emin Beyin metettikJeri 
Şükrü, diğeri İzmir etfaiye ku
mandan1 Cemal Beylerdir. Biz 
etfaiyecilifıi bunlardan öğrendik. 
Bunlardan gayri her h.angi bir 
p.hsın bilmiyerek yaptığı tenkı
din bizce kıymeti yoktur ve ola
maz. Yaogm birçok sebepler 
altında sirayet eder. Bilhassa 
kulelerin gördüğü yangın arın 
,()odürülmesi vaziyetine ve yeri
ne göre müşkül olur. Bunu da 
ancak mütahassısler takdir ede
bilir. Doktor olmıyamn doktor
tuktan bahsetmesi ne dereceye 
kadar gülünç ise bu işten anla
mıyanlann ve bili tahkik mCita
}ea serdederek vereceği hüküm
ler o derecede gülünç ve garip
tir. 

Bugnn etfaiyenin başında bu
lunanlar elfaiye alayının en gü
ı:ide ve takdir edilmiş zabitanı
dır. Etfaiye söylenildiği gibi ço
luk çocuk elinde kalmamIJtır ve 
kalamaz.,, 

Diğer taraftan Emanet fen b.e 
yeti müdürü Ziya Bey de şunları 
töylemiştir: 

- Haydar beyin etfaiye teş
kiJAll bozulmamı§br. Haydar B. 
yangınlarda su bulamıyınca itfa
iyenin eli kolu bağlanıyor diyor
lar. Haydar B. yangınlarda tet
kikatta bulunmadan söz söylU
yorlar. 

Etfaiye terkos boruf annda su 
bulamayınca kendi arazözlerin· 
den istifade ediyor, başka m~n 
belara milracaat ediyor. 

Netekim Feyziati mektebi 
yangmmda hem kendi arazözle
rinden istifade etti, hem de 
Haydar beyin eserı olan Beya-

,,, 19! 

A iT ı 

Meclisi umum11 

lntihapların bir dere~ 
celi yapılması için 
Ankara, 15 (Vakıt) - Medi

lisi umumi intibaplarının bir de
receli olarak yapılması için Da
hi ıiye vekaleti tarafından bir 
layiha haz:ırlanmışhr. 

Efganistanda isyan 
Londra, 14 ( A.A ) - Dcyli 

Meylin Peşaver muharriri Şin
vari kabilesinjn Nadir Hana karşı 
isyan ettiklerini, hükümet kuv
vetlerinin Taris mevkiine yap
tıkları hücumun akim kaldığını 
bildiriyor. 

Peşaver, 14 (A.A) - Şinvari 

kabilesi maglôp edHmit Tar&s 
asilerden aJınmışbr. 

lngilterede intihabat 
Londra, 14 ( A.A ) - Deyli 

Meylin islihbarına göre amele 
fırkası mahafilinde yakın bir 
atide umumi intihabat yapılması 
ihtımalı derpiş edilmektedir. 

Ruslar protesto ediyor 
Moskova, 14 (A.A) - Lenın

grat ilim adamlan cemiyeti Av
rupa ve Amerika alimlerile ylik
sek tedrisat mensuplarına gön
derdiği bir telgrafta cehaleti 
izale etmek ve ilim mnesseseteri 
kurmakla meşgul olan SovyeHere 
kartı yapılan iftira ve yatan 
mücadelesini protesto etmeluini 
talep etmiştir. 

zıt havuzundan ve saireden su 
aldt. 

Haydar B. : «Yangın mektebin 
bir iki odası yanmakla basbrıla
bilirdi• diyorlar: Etfaiyeye vak
tile haber verilseydi bu doğru 
idi. Halbuki o akşam etfaiyeye 

kuleden haber verilmiştir ki yangın 
tıaçağa sarmadan kule görmez. 
Haydar Beyefendiden tahkikat 
yapmaksızın Etfaiyenin gayretini 
kıracak hakikate mukarm olmı-

yan sözler beklemezdim. Her va
kit kendileri i@ı tehkikat kapı
larımız açıktır. 

Emin beye gelince Etfaiyenin 
çoluk çocuk elinde kaldığını id
dia etmesi bir mana ifade et
mez. 

V AKIT ın tefrikası: 92 
Yazan: Hüseyin Rahmi 

Aşkın za;>tındasm. Sana kartı Safdere sordu: 
da çırpınan başka bir yürek 
var.. İki gönnl kutba doğru 
titreyen ibreler gibi birbirinin 
mıknabsını arıyorlar. Marazları 
teşhis edilemiyenlerin çokları 
bu illetten öldüJcr .. Umumi zaaf, 
iştihasılık, uykusmluk, çarpmll, 
kasvet, hicrao.. Dalğınlık, unut
kanlt.k, avarelik. Vakit geçirme 
gel derdini söyle. Tevdi edeceğin 
esrar dört duvar arasında kalır. 

Amerooloji alimi doktor Su

- Viıita ve koos6ltasiyon 
ücretleri için ne koyacağız 1 

Suduri hemen atıldı : 

- Vizita 5, konsült.asiyon 10 
lira ... 

Avnüsselah çabk bir suratla : 

- Çoktur.. BugiJn en meşhur 
o1an 'ar da azdan başlamışlardır. 
817. de onlar gibi şöhret ahhm 
sonra ücretleri arbrarak duvar
larımıza dahili nizamnameler 

duri. Mutabassıs bir heyet tara- asarız .. 
fından konsültasyon· Cumadan Doktorlann hiç biri ,imdiye 
başka her gün sabah muayene- kadar kendini bbbın da'iissevda 
leri 8 den 12 ye ve akşam mu- şuhesinde mütahassıs ilan etme
ayeneleri iki den 9 za kadar... miştir. Halbuki bu kısmın ma
En müşkül gönül maceraları hal- rizleri dit.er nevi hastalıklardan 
!olunur .. Talik davaları deruhte çoktur .. OmrUnde bir veya bir 
edilir. kaç defa aşka tutulmamış inıan 

Ba reklim yazıldıktan sonra enderdir. Had devresinde mUb· 

w wrııırm;:, 

e ra ve elefon haberleri 1 
• 

Istihsal 
Fa brikalanmzz günün 
her saatinde çalışacak 

Ankara, 15 (Yakıt}- İstihsa! 
programı tetkikatı devam ediı· 
yor. Milıi fabrikaları üç ekip!e 
günde 24 saat olarak geceıi 

gündüzlü çalıştırmak için alın· 
ması raz.mıgelen tedbirler düşii
nüimek tedir. 

İspanyada 
Amele nümayişler 

yapıyor 

Madrit, 14 {A.A) - Fabra 
ajansı memlekette cümhuriyeti 
idare tesisi için • bir hareket 
mevcut olduğuna ve bu hareke
tin merkezi Sagunto olduğuna 

dair olan haberleri tekzip et
mektedir. 

Yalnız Sagunto· da bil' kaç 
amele ücretlerinin tezyit ve 

·vaziyetlerinin ıs!ahını talep et
mişlerdir. 

Madrit, 15 (A.A) - İşsiz 
amele bir Dümayif yapmıfbr. 
P.oHs müdahale etmiş, bir çok 
kimseler tevkif olunmuştur. 

Mevkuflar arasında yaralanan 
ve berelenenler vardır. 

Barca. one, IS (A.A) - Vich<k 
ban hadiseJe çıktığı, abaliDiD 
bir çok evleri taşbdığ, vatan
perverler birliğine ait binayı 
basarak büyük hasarlar yapbğı 
Yali tarafından gazetecilere be
yan edilmiştir. Vak'a mahalline 
asker gönderilmiştir . 

Paris, 14 (A.A) - M. Primo 
dö Riveranm etrafındakiler mu-
maileyhi ihlilafı silah ile hallet
mek niyetini kat'iyyen besleme-
mekte olduğunu beyan eylemek
tedirler. 

Madrit, 15 ( A. A) - Milli 
mecl~in feshi hakkındaki karar
name kıral tarafından bug{ln 
imza ediımiştir. 

Edirnedeki koşu 
Edirne, 14 (A.A) - Milli 

gazetenin tertip ettiği şehir 
kuşusunun dördüncüsü dün ya
pılmış ve askeri klübiln muvaf
fakiyetile neticelenmiştir. Kaza
nanlara vali Eınin Bey tarafın
dan madalyalar. takılmıştır. 

lik ıiddet gösterenleri vardır. 
Sonra müzmin hali hemen mns
tevli gibidir. Bu da hayabn ye
mek içmek ihtiyacı nev'inden 
mftbrcm bir zaruretidir. 
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Bu oltaya evveli ehemmiyetsiz 

birkaç çurçur yakalandı. Sonra 
Makiyajla yüzünün eUi yıllık 
~izgilerini kapatamamış fakat 
macerasını hoppaca tavurlarla 
anlatan geçkin bir kadın geldi. 

İntizar odasına aldılar. Avnüs
seWı el çırparak: 

- Siftah bundan bereket 
Allah tan. 

Suduri beyaz iş gömleğini vü
cuduna geçirerek: 

- Haydi çabık merkumeyi 
miıaye11eye sevkediniz ..• 

Saf der sükô.t işareti vererek: 
- Gürnltü etmeyiniz. Gelir 

gelmez mliJteriyi muayene oda
sına a lmak muvafık değildir. 
Bir a:t bekletelim... 

Avnüsselah - Bizi başka has
talarla m~gul zannetsin öyle mi? 

Suduri - intizar salonunda 
kadın kendinden başka bir 
kimse bulumadığını görmüyor 

Heykeltıra.şlar 
---Gazimizin heykelini 

yapmıya çağı rılıyortar 
Edime, 14 ( A. A) - Büyük 

GaZİRİn ytke- daha ve şabsiye
tini garp serhaddinde temsil 
etmek üzere kıymetli bir eserin 
Türk sıan'atkarlan tarafından 
vücuda getirılmesi ve şehrin 
mutena bir yerinde rekzedilecek 
beyielin intcm münaı•asaya 
konulmuştur. Heykeltwaşlarımı
zın alaka ve müracaatlan bek
leniyor. 

Bir .layiha 
Yerli ve İran halıları 

hakkında 

Ankartlı 15 (Vakıt) - Ma'iye 
vckileti Iran hahlan için mer-
kez olan İstanbulun bu vaziye· 
tini mo.hafaza ve Türk hahları 

ihracmı teshil etmek üzere bir 
layiha hazırlamaktadır. 

En mühim hedefi yeni güm
rtik tarifesile İran halılarına 
konan ağır resmin Amerikadaki 
balı ticaretimiz üzerine yaptığı 
aksi tefiri izale etmektir. Bu
nun için bu resmin icabı kadar 
tenzili düşüniilmektedir. Bu iş 
için. pazar günü İstanbuldan bu
raya bir heyetin gelmesi bekle
myor. 

--------------~----• 
it kanunu -

Tetkikat devam ediyor 
Ankara, 15 ( Vakıt ) -

iş kanunu layihasınm Devlet 
Şurası tanzimat dairesince yapı
lan tetkikab bitmişfu. İktısat 
Vel<aleti tarafından tadil ıçin 
geri atman liyihanm, iadesini 
müteakip, Şura heyeti umumi
yesince mÜ7Jlkeresine batlana
cakbr. 

Prim 
Teşviki sanavi kanunundan 
nasıl istif aile edilecek ? 
Ankara, 15 ( Vakıt ) -

Teşviki sanayi kanunundan 
istifade eden müessesalln mu
ame e vergileri için verilecek 
primlerin son tetkikatı bi. mek 
üzeredir. Prim nisbetinin ıon 
hesapta yüzde 2 ile iki buçuk 
arasına çıktığı söyleniyor. 

m\l'f 

Safder - Oh intizar salonu ... 
O kilerden bozma odaya bu f ü
küs namı vermek çok gülünç 
olmaz mı? 

Avııüsselih - Haydi sen de 
kendi kendimizle istihza etmi ve
lim. Bugün Beyoğlunda gayet 
muhteşem bir daire de hakimlik 
yapan meşhur X Beyfendi yok
mu? 

Safder- Karma kesat.. var ... 
A müsselih - İşte o lokmanı 

sani Sirkecide aşçının üstünde 
bir bekar odasında ışe başladı .. 
Kirli duvarlara b·r badana ge
çirecek kadar parası yoktu ... 

Suduri - Sonra nasıl böyle 
meşhur oldu ? 

AvnUsselih - Niçın soruyor
sun? 

Suduri - Biz de onu taklit 
edelim de şöhretin miuaresinde 
çarçabuk namıml7 okunsun. .. 

Avnüssclah - Hastayı soyup 
uzun uzadıya muayene etmelisin. 
Hastalığın buna ihtiyacı yoksa 
da yine bu yo1da hareket •aırm
dır. Hazakatinin bütün dikkatini 
sarfettii;ine hastayı inandırmalı-

Her ~man 
k r 1a 

On hedıye 
Jler gün bır kariim!ıt: 

beş lira, dokuz hac;iimizt~ 
nıuhte.il hediveıer verı .. 
vocuz ! 

Gazetemizi almak için her 
gün verdiğiniz 5 kuruş ile 
size 5 lira kazandırabı lecek 
hır kur'a numarası aldığı

nm unutmayınız. Bu numa
ralar V AKIT ın ilk sayıfa-

nın yukariki sağ köşesin

dedir. 
1 Her gün ayni yerde ve 

I her nüsha için ayrı ayrı ol-

1 

mak üzere neşrolunacak 
olan bu numarayı iyi sak-
laymız ve gene her gün ga
zetemizde kazandıkları ilin 
olanan numaralan tetkik e
derek kendi numaranıza bir 
ikramiye isabet ederse VA· 
KIT idaresine müracaat 
ediniz. 

* Dün 11 Şubat günü 
tevzi edilen numaralar 

merinde kur'a çekildi i 

987 
numaraya beş lira isabet 
etti; diğer muhtelif hediye
ler kazanan numaralar §UD· 
)ardır: 

4809 
705 

2635 

601 
5082 
3670 

* 

1985 
5901 
4806 

Yarın da 12 Şubat günü 
tevzi edilen numaralar 
üzeı·inde kur'a çekiJecek, 
ııetitesi öbü.r günkU nil/ib.ru1 

1 

mııda ilan olunacakur. u.ıw 

' y ,, 
h 

d 

-Ormanlarımız 
Dir ingilız g;;;,;;; i~letmJe~ 

i ıiyor " 
Ankara, 15 ( V akıt) - Orm 

larımızın işletilmesi için bir 117' 
giliz gurupu ile hükô.nıet arasıı:ı 
daki müzakerata devam edi~ 
mektedir. İtalyan · bankasırı•0 

bu yolda müracaatta bulund&ı' 
ğuna dalr malumat yoktur! 
ancak bu muhtemel görülmekted 

119"" Telgraf haberlerimiıil' 
mabadı 5 inci sayıfamızdadır. 

sın. 

Suduri - Sonra ? 
Avnüsselah - Bazı rabatsıf 

lıkları şıp diye kesen iliçl-1 
vardır. Hemen bu acil dev~ 
dayamalı .. 

Suduri - Diplomasını s~ 
medyun yarım bir hekiıııİ 
amma bu suretle tedaviden ar' 
zı muvakkaten sükunet buido~ 
tan sonra vehameti evvelkinde' 
ziyade artan hastalıklar vardıt· 
Bu türlü tababetle hastayı şifo' 
ların çok ölüme yaklaştırmış oll' 
cağını bilirim... , 

Avnüsselah - Bu bilgine bt#1 
vo.. Lakin sen benim nasibatJ"'~ 
dinle.. çarçabuk mc .'ıur olı11'~e 
istemiyor musun? B r kere ha 1' a· 
cahil kadınlar arasmda btı 11 e' 
bet Haçla şipdıye hastalığı ~le" 
siyor mucizekaruği c aJan ç.ı tJ' 
tı mı lokmanJar kafılesine j{tı 
lırsın... J 

Suduri - Ah asırlardaP b eıe 
dünya yüzünde şöhreti dıll ıı"' ~ 
destan olan o koca lokııl80-t 
bugünkü eczacı çırakları kB t 
ilmi bulunaydı. tBt/J11eJ) n 
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Emniyet sandıiında mühim bir sui istim.al 
E:ınniyet sandığı, mevduat~-B-öc_e_k_le-r----:---Y-a-=-lo_v_a-----=-k-a_p_l_ıc--a-la--r-ı-. -

t k•f d•ıd• Yuvaların,, kışın müıAvim H memuru ev ı e ı ı geçece~ine '1elalet ede- eyeti Vekile 
ce6ine deJc!let edecek 

ihtilasın miktan binlerce liraya 
baliğ olmaktadır 

AnntVfW ..,.dıfı 

Memleketimizin eski ve kıymetli bir m&eueseıi olan Emni
yet Sandığında, bir ibtills nk'a11 wkua gelmiflir. 

Vak'a hakkında biıe Yerilen malftmab yazıyoruz: 
8e Enelld gln Emniyet Sandığımn eski memurlanadan (A. C.) 

Y mleuaede para alacak bir mfitteriye verilen makbamn 
tltaadakt pulu rksik g6rmftf 60Q) lırahk makbuza alb liralık pul 
h1>1fbnfmam icr.p ettiğini s6ylemiıtir. Parayı alaok olan adam 
Pul muhayaa etmeden drşan çılmuf, banun l&erine (A. C.) Bey 
~ f mirine gitmlf, pul itindett tüpbelendiğini, bu adamın 
lteycfuatmm tahkik edihnesini istem.ştir. Kuyudat tetkik edilmiş, 
lllGtterinin mltess"9eye yatırdığı para mıktanna bakılmış, İf biraz 
daha tamik editince ıuphcJer artmışhr. 

Put almağa giden mOfteri ge.dikten sonra kendisine biraz 
beldemesi .avı~nm;~. aradan 5 daL.ika geçer g~çmez malümahna 

, lllGracaat edrfmek ftzere aranı1n adamın ortadan yok olduğu gö
'1Htiı1tter. Bunun UıP.rir~ mevduat memuru Muhittin Efendinin 

da r. ~ ililıılilk iMii- mililııiıizla-
... hep Mabittift Efen~~ia imzuı bulunması qi mey"" 
...... çıkarm ... MeYdoat ıahıbı olarak g6steri'en adamla Muhittin 
lf..ctinin n1..-ak müeaeedea para çektikleri anlaplmqbr. 

Sai iltimal fU suretle yap1lm1fbr: Kadıböyibıde oturan bir adam 
~eeye ilk defa 40 lira yabrmıf, sonra bu para vem eden 
:- lira oa...ak geri alınmıştır. Aradan zaman geçmif, Bu sefer 

lira yabnllBlf, 6060 lira ~lmiftiı' 
Me•cluatm l8İldanm bildirmek Muhittin efendinin tahb mes'uli-

hUncl .J.l..JI... • • • • • 1 el e .,...... .. ~ mı imtima en ce anlaıılm•m•ıtır. 
~aplar tamamen tetkik edilince Muhittin efendinla imzu 

mallbularda 8Uİ immal yapaldıjı ve mOeueaeden bu su~ 
~ bayii para çekildiği s6rlllm11tt1ır. Muhittin efendinin Kadı
\ ..,. zamaalarda fazla para aarfettiji de tahakkuk etmit
~ Buaaa a..rille Mahittin efendi isticvap edilmit, dOn polia mU
u...: etinden kefalete rapten serbest buakalmlfbr. Sui istimalin 
~elllb anlap)mallllfbr. 8a husustaki tahkikata devam olun-

Borsada vaziyet 
ltaif Necdet 8. acentelikten niçin 

ve naııl çıkanldı ? 
Haklarında tahkikat yapılan bankalar 

~ ... IJ. 
~ muamelAtmı .. bir su-
~. ~olltrol ._ Jıe,et dtla de 
~· deftm ebnif. muhte
'- '-at ve banlra direktörleri 

te..ılan:la bahmmafhu'. 
il.. ••yanda hakiki ihtiyaca 

lltinat etmeksizin uml ...,._ 
WMmele yapa bir baMa ile 

bet aceate balduacla ceza raporu 
~ M.U,e veklletiae 
91Sad.u.ittir. 

Baadan Ntka d&nldl aa)'llDIZ
cla Judıiama Yeçlaile bona 
mecHıi •uemdan Raif Necdet 
Bey aceateliktm çılmut Ye ka
IU dOa keacliaine tebliğ ohm
... tur. Bu meeele Ye ..._ı 
Yaziyet baklanda mirakabe he
Jeti •za•acl•n Nurullah Eaat 
~ diba bir muharririmize .. 
beyanatta balUDmUfblr: 

- Falhakika bona meclisi 
idareli Raif Necdet Be1 bakk•a
da keadiaini itten meneden bir 
karar ittihaz etmiftir. Ancak bu 
brarm aaiki keaıdi.miıı lari iz 
lirası ilzerine sipekOlhyon yap-

tarz.dtJ }'tJpmışlarl I 
Bu kıt, havauıo ıiddetli olup 

olmıyacaiına ait mnnakaşa, mll
talealar devam ediyor. Bir tabi
iyat hocası, bir akşam reti.kı
mızde mOphdeaini teshil et
mfttir. 

Bu zat ta, böcek' erin bu sene 
yuvalarını fazla derinlikte yap
madıklanna, fazla erzak iddihar 
etmemiş olduklarma, yumurta 
lann çok sert ve kalın zarla 
olmadığma göre, böeeklerin liıa
mna tercilman olarak, kışın mil
llyim geçeceğini mtijdelemek
tedir f 

Hayat mektepleri 
ıslah ediliyor -Halk Fırkası ınerhezinde 
dtfn yapıltJn ;~tima 

Halk Fırkası latanbol merke
zinde bir içtima olmuş, bu içti
maa Ameli Hayat Ticaret ve 
Sanayi mektepleri müesıesleri de 
davet edilmitlerdir. 

içtimada bu mekteplerin şim
diye kadar ecnebi mlle!&esata, 

bankalara ve diier ticari mües
aeaelere yetiştirdiği gençlerden 
babaolunmut. derecelerinin yük
aeltilmesi ve ıslalu için müzake
ratta bulunulmuftur. 

Dnn verilen kararlara göre 
bu mektepler liae dereceaiııde 
olacaklardır.-

Aakeri mütekait 
maaıtan 

Lilzwa veya ihtiusJanna 
binaen aefer veya hazarda tek-
rar hizmete aJm•n mal61 •ilte
kaitlerin yeniden tekallde irca
Jannda verilecek tekaftt maapnm 

tayini miktan için evvelki hizmet 
mllddetleri kaç •ene oluraa 
olsun hizmeti aıliteahhirelerinin 
nuan dikkate alınacajı vilAyete 
b ilclirilmiftir. 

Hekimbaşı çlftllll 
SabLğa çıkanldı 

Defterdarlık eıDllki milliyeclm 
olan Abflanna devam etmekte
dir. Anadolu w-oıdald Hekim
b8fl çiftlifi de ,.bhğa çakanl
mlfbr. Bu çiftliie S3 bin .. 
kaymet takdir edilmektedir. 

mıt olman dejil, hona kammu· 
nun ifasına m89a•de etmedllf 
ticari mahiyette muamelltla ft
tiıaldir. 

Kambiyo muaaıellb haklanda 
umumiyetle eaki pl'Gfilml t.,ıt 
ederim. Bonada ka11d edilen 
temevvOçler medİIDİll ilttJ,.par, 
Ye piyuuıa kendi meabalarm-

dan iatifadesiae pre ~ bir '-
kalidelik arzetJlliyor. Şimdiye 
kadar mnlıim •ildarlarda tleerl 
borçlar Bdenmil olduğmıa " 
yeni ithallbD da ıayanı dı"lrbt 
bir surette azalmıt ve ualmak
ta bulunmut olJııaıma gGre bu 
yaziyet gittikçe daha ziyade 
Tllrk lirası lebiae inkipf ede-
cektir. 

ingiliz lirası 
İapiz lirası diln borsada 1039 

kmufta açalmlf ve 1043 kuruP 
kadar yiibelclikten 10nra 10.,,7 
kuruıta kapanmıştır. 

.Jir milddettenberi idare bBt-
- çesini tasdik ettirmek için 

Anka~aya gitmiş olan Seyriaefain 
umum mfldftrO SaduJlah 8. ev

velki gfin şehrimize dönmUıtür. 

Sadullah B. in bu defaki av
deti Yalova işlerile alAkadardır. 

Haber aldığımıza glire Yalo
va kphca ve plijlan Heyeti 

Vekile kararile Seyrisefaine ve
rilmiftir. 

Sadullah B. dOn Seyrisefainde 
Yalovaya ait bazı işlerle meşgul 

olmuı, yeni infaata ait bazı 

em~ler vermit, badehu akpm 
treuile tekrar Aukaraya d&ı-

Muhacırlar -Emlak borçlarını nasıl 
verecekler? 

Muhacırlara istihkakı kanuni
lerine mukabil emlik tefviz 
edildiği vakit, verilen mlllk istih
kakından fazla ise llst tarafı 
borçlanma kanunu IDDCİbince 
20 senede ödemek ~rtilc 
~~dınlır. Meseli ei:e.!.. hakkı 

&ni olup da aJCIJğ1 nitllk 
18000 lira kıymetinde IMkkuant 
hakkından geriye kalan 9 bin 
lirayı 20 ye taksim ederek se
nede 450 Ura vermek ıuretile 
mftlkthı tamamına sahip olabi lr. 

Seyrisefaine verH
mele-rini karar

laştırdı 

Dün 1:1k,am Ankarava q rlen 
SadulltJh B. istilası şattia

ları tçin ne aıvor l 

müştür . 
Dünkfi sabah refiklerimizden 

birisi Seyrlıefain müdiri umu
misinin istifa ettiğini yazmışb. 

Sadullah 8. dün kendisile görll
şen ve bu şayıayı mevzuu bah
seden gazetecilere böyle bir 
ıeyio aslı olmadığım söylemiştir. 

ŞikAyetlere cevap 
Ankara, 15 (Vakıt)- Mudan

yaya yapur ifleten huauai kum· 
panyalann Seyriaefain umum 
müdürü Sadullah B. hakkındaki 
tikiyetleri muhik g5rfilmemekte
dir. Çlbıkiı Mudanyahlarm Seyri 
aefainin postalarım her güne 
iblağı için mllracaatlan vardır. 

İskan işleri 
Kat'i surette 

halledilecek 

Hacı Mehmet ve Mus
tafa Arif Beyler 

ıehrimizd~ 
lakın amum mtldllrl' lftl:a 

Mehmet, Mlllkfye heyeti teftiti
ye reisi Mutafa Arif Beyler 
ıehrimize gelmiflerdlr. Hacı 
Mehmet Ye Mutafa Arif Beyler 
kısa bir mtlddet zarfmda iskan 
ye tefm iflerini kat'I aurette 
intaç edeceklerdir. 

Maliye vekileti defterdarlığa 
~erdiji bir tebJ.iide, eter 
muhacırlar borçlandıklan parayı 
defaten verdikleri takdirde aled-
derecat tezaytlt etmek lzere Vill df-1 
tenzillt yapdmamu bilclinnltllr. yet me aı 
T emil it neticelİnde bilfan 900 Umumi Yillyet mecliai mıha 
lira 513 liraya dllşm=e=kt.a:ed=tı=.=====:::ıı:ııd•On-=ril=·ıı:ı::ıı=z:ııye=tt=e===to=p=Ja=n=m=ı'=m=.::::mm-. 

' Geçen fırtmaıana ticldeti ile Bojmlçi lakoelest lrandan açdmıt 
~ e 1irketi hayriye idareai bu iskele aeferlerini tatil ederek iskeleyi 
tamire başlamışbr. Elyevm Anadolu Ye Rumeli hatlarına işliyen 
vapurlar Harem, Salacık iskelelerine yanaşmakta ve yulculannı 
buradan ahp çıkarmaktadırlıar. ReBmimiz tamirine çahşılan iskeleyi 
göstermekted,r. 
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Londradan Bağdata Adliyede : 

Türk-Yunan münase
bahnda inkişaf 

( Üst tarafı birinci ıa),famızd:ı.chr] 

Hat Halepte ikiye ayrılmakta, 
bunlardan birisi Nusaybin ve 

ı ı Musul istikametine, diğeri Ra-

Yeşılköydeki soygun 
Mm. Keresteciyanı bağlıyarak gece 

Yunan başvekili M. ~Venizelo
sun bahrıye programı hak-

yak ve Kahire istikametine git
mektedir. 

evini soyanlar 
kında vaki olan izahab Anka
ranm yüksek mahafilinde çok 
müsait bir tesir yapmışbr. Ha
kikaten M. Venizelosun Yunan 
mecliıi milli•inde söylediği aon 
aözler Türk-Yunan münaseba-

Rayaktan sonra Berut, Hayfa 

ve Kahire arasındaki muvasala 
ile Musaybin, Musul, Gergük 

Bağdat muvasalalarını otomo
bil temin etmektedir. 

U çü yedişer sene, biri beş sene on ay 
ağır hapse mahkum edildiler 

Dünku meı asim ve ziya/ et tında tamamen yeni bir merha-

Geçenlerde bir gece Y eşilköy
de Mm. Keresteciyanın evine 
girerek Madamı bağlamak su
retile evi soyanların muhakemesi, 
İstanbul ağır ceza mahkemesinde 
dün bitmiştir. 

lenin ilk işareti olarak telakki Dün ilk T oros katarının hare
edilebilir. Malumdur ki timdiye keti sade bir merasimle yapılmış 
kadar Türkiyeye karşı Yunanis- ve katar demiryolları memur
\an tarafından takip olunan si- larilc, erkanının temennileri 
rasetin esası şu idi: bir taraftan arasmda Haydarpaıadan ayrıl
Türkiyeye harpçuluk atfederek mışbr. Bu ekisperesle 1~ yolcu 
diğer taraftan Adalar denizinde gitmiştir. Bu katar yann saat 
hakimiyet iddia ederek Türkiye- 2,6 da Halebe varacaktır. 
ye kartı tecavilz pilim hazırla· 1

' Ekisperesin hareketini miite
mak. Vakıa Venizelos ikbdar 

Vak'a hakkında son iki şahit 
dinlenildikten sonra, müddei 
umumiliğin mütaleası sorulmuş, 

Cemil B., iddianamesini serde
derek evvelce Mm. Keresteci
yamn evinde çalışan ve kendi
smın zengin olduğunu bilen 
Mustafanm vaziyeb Mehmet Ali 
ve Saide heber verdiğini, san
dal la gece Y eşiJköy sahiline çı
kıp Madamın evine girdiklerini, 
Madamın uşağı Zekeriyayı teh
dit ederek evi aradıklarını ve 
Madamın eşyasını, parasını, mü
cevherlerini çaldıklannı sabit 
görmüş, Mustafa, Mehmek Ali 
ve Saidin birlikte hırsızlık et
mekten, Zekeriyanın sirkatte 

akip yataklı vagonlar şirketi 
mevkiine geldiği gündenberi tarafından Tokatlıyanda bir 
Türkiye ile dost geçinmek iste-
diğini fırsat düştükçe tekrar ziyafet verilmiştir. 
etmiştir. Fakat Türk-Yunan mü
zakerabnda takip edilen uzat
ma ve oyalama siyaseti sözle-

rindeki samimiyetin derecesi 
hakkında şüphe uyandırmı,br. 
Bilhassa Yavuzun tamiri vesile
sile Yunanistanda kopanlan vel
veleler ve hareketler Anadolu 
maceralarından sonra da Yunan

lıların uslanmamış olduklarına 
dair bir delil gibi görünmüştür. 
Onun için iki memleket arasında 
geçen sene münkati olan mü-

İRTiHAL 
Esbak T rablusgarp valisi Ah

met Rasim paşa zade ve mer
hum Ali paşa damadı miralay 

mütekaitler inden Mt hmet Murat 
Bev dün eceli mev'udile irtihali 
da;ıdeka eylemiştir. Cenazesi bu 

sabah Erenköyündeki köşkünden 
kaldırilarak Erenköy camii şeri-

Bu adam delidir! 
lf.atil maznunu Mahmuda 
dair Tıbbıaaliden bir rapor 

geldi. Fakat, mahkeme 

finde namazı badeleda Sahrayı

ceditte aile kabristanına defne
dilecektir. Allah rahmet eylesin. 

zakerat bu sene yeniden açılmış I====-========== k8ti görmedi · 
İstanbul ağır ceza mahkeme

sinde muhakeme edilen Rüstem 
siyaseti takibine mhal yoktur; isminde birisini öldürmekten ve 

olmakla beraber bir çok kimsc
le:- bundan ciddi bir netice bek
miyordu. 

Bu defa M. Venizelosun söy
lediği sözler gene Türkiyeye 
karşı dostluktan bahsediyor. 

Fakat dostluk teminabnı bundan 
evvel olduğu gibi yalnız sözde 

bırakmıyor. Ayni zamanda Yu
nanistan için çizdiği yeni bah
riye siyaseti ile Türkiyeye kartı 

da filen d.ostluk ıiyaaeti · takip 
edeceğini anlatıyor. 

Yunan başvekilinin verdiği 
izahata göre Yuilanistan Tür
kiyenin bugünkü milli huduttan 

haricinde herhangi bir emel 
beslediğine tamamen kanidir. 

Bu itibar ile Türkiyeye karşı 

Yarım asır eı;ve/k.I : 

VAKiT 
16 Şubat 1lWJ 

----·-··· ...... ·--·······--·········· .... -· 
Galatada mantar oyunu na-

mile bir nevi kumarbazlık 
zuhur edip bu oyunun ne 
türlü olduğu malum olma
makJa beraber şu kadan 
malumdur ki bu oyuna gi
rişmek üzere kise küşayı 
teşebbüs olanlann keseleri 
bir ehli hüner tarafından 
çarpılmakta imiş. 

Bu kerre dahi bir bahçe
vanın kesesi bu oyun be
hanesile çarpılmlf olduğun
dan keyfiyet Beyoğlu muta
ıarnfhğından istihoar olun
dukta keseyi çarpan der
dest olunduğu gibi ledelis
tintak refiklerini ihbar et
miş ve refikleri olduğu an-

A laşılao ltalyalı lspi~o. ile Yu
nani Kosti ahzü gınft olu
narak hini giriftlerinde Kos
ti bir zabtiye neferinin elini 
yaralamıştır. 

Adalardenizinde hakimiyet 

Türkiye ile Yunanistan arasında Osmanı yaralamaktan maznun 
Mahmut, muhakeme esoasında 

müsavat esası Uz.erine bir anlatma elindeki çıklfil ikimlerin önüne 
vücuda getirmek mümkündür. atmak, saçma sapan söylemek 
Binaenaleyh M. Venizelusun bu gibi hareketler yapmış, mahke-

1 me, maznunun sahiden deli olup 
hususa dair söylediği söz er, olmadığını anlamak üzere, Tı b-
megaloideayı bugünkü Yunan bıadliye sevkini kararlaştırmıştır. 
hudutları ile çerçivelemek kara- Maznun geçende Tıbbıadli bi
rını zımnen ifade etmektedir; nasından kaçmış, fakat, bir gün 
Yunan bahriyesini büyük aaffı- sonra kendiliğinden gelmiş. niçin 

k k kaçtığı sorulunca: «!<anm, ~~k-
harp gemileri yerine üçü kımı veri diye kulagımın dıbın-
harp gemileri ve tayyarelerile de haykırıyor, sesi kulağımdan 
takviye etmek siyaseti de bu gitmiyordu. Bunun için eve koş-
ifadenin filiyatla teyidi hükmün- tum» demişti. Bundan sonra da 
dedir. 

Eğer megaloideanın bugünkü 
hududu ile iktifa etmek lüzumu 

hakkında Yunan başvekiline 

atfen telgrafların naklettiği 
sözler doğru ise artık Türkiye 

ile Yunanistan arasında hakiki 
bir anlaşma zamanının yaklaş 

bğına hükmedilebilir. 

Türkiyenin ne Garbi Trakyaya 
ne de Midilli ve Sakız gıbi 

adalara karşı her hangi bir teca 
vüz emeli beslemcdiğin anlamak 

için M. Venizelos gibi zeki bir 

diplomat olmağa hacet yoktur. 
Bunu en basit bir Yunanlı da 

kolayca takdir edebilir. Onun 

için Yunanistandan gelecek 
herhangi aksi bir iddia ancak 

Türkiyeye karşı beslenen fena 

bir niyetin izharına vesile ara
mak ıuretile tefsir edilebilirdi. 
Bu itibar ile Venizelus'un son 

nutknda sarahaten Tiirkiyemn 
sulbperliğine işaret etmesi ve 
Yunan bahriyesi için tecavüzi 

olmaktan ziyade tedafili bir 
mahiyet vereceğini teyit 
eylemesi iki memleket arasın-
daki siyasi anlaımamazlığı ıza
leye çok yardım edecektir. 

1lltlı11tct A.sun 

müşahedehanede zapb kabil ol
madığından, bınarhaneye gönde
rilmişti. 

Dün ağır cezada Tıbbıadli
den gelen rapor okunmuştur. 
Mahmut, yoktu. Yalnız avukatı 
gelmişti. 

Raporda Mahmudun " nöbeti 
malihulyai,, He malUI, eskiden
beri afif ve diirilst, maamafih 
gayri tabii, merdümgiriz, inziva-
perver, iradesi ~aif. ~ulu?duğu, 
birader ve hemşıresının hımaye-
ai altında yaşadığı, vaktile b
marbaneye girip çıkbğı, meseli 
köy halkını cebren camiye sok
mağa kalkıştığı, aptestsiz oldu-
ğunu söyliyenlere "zararı yok, 
böyle de olur ,, ded · ği anlaşıl-
dığı yazılıyor, " Efkarı he:ı:eya
niyesi vardır. 

Halen mecnundur. Adalet 
karşısında hesap vereceğini 

müdrik değildir. Tıı;n.arhaneye 
aevki lizımgeli~.,, denılıyordu .. 

Davacılar, ' Kabul etmeyız. 
Şimdi deli olsa. bile .k~bul et
meyiz. Bakalım, cınayetı ışlerken 
deli mi idi? Hem 2aten şimdi 
de mahsus deli gibi hareket 
ediyor » dediler· 

Mahkeme raporun yalnız mü
şahede müdUrünün imzasile gön-
derildiğini tesbit ederek, müddei 
umuminin talebi üzerine bhbı
adli meclisinin rapor vermesi 
icap ettiği kaydile, muhakemeyi 
Martın sekizine bırakmıştır. 

alakası anlaşılamadığı kaydile, 
yalnız çalınan av tüfeklerini ça
lındığını bilerek saklamaktan 
tecziyelerini istemiştir. 

Maznunlar, hiç bir şey yapma
dıklarını söylemişler, mahkeme 
müzakereye çekilmittir. Neticede 

sirkatin dört maznun tarafından 
cebir, şiddet gösterilerek ve 
ölümle tehdit suretile yapıldığı 

sabit olduğu noktasından, mah
keme, Mustafa, Mehmet Ali, 
Sait ve Zekeriyayı yedişer sene 

ağır hapse mahkum etmiş, Ze
keriya, on sekız yaşını tekmille
yip yirmi birini henüz ikmal et
mediğinden cezasi, beş sene on 
aya indinlmiştir. Maznunlar, ce
za müddetine muadil emniyeti 

umumiye nezareti albnda bulu
nacaklar, müebbeden amme hiz
metlerinden mahrum kalacak
lardır. 

Resimli Ay --
Dava5ında dün m6.dttfaa 

şahitleri dınıenıldi 

"Resimli Ay,. aleyhindeki da
vaların rüyetine dün sabah İs
tanbul ağır ceza mahkemesinde 
devam olunmuştur. 

Dünkü muhakemede müdafaa 
şahitleri dinlenılmiştir. 

Darülfünun müderrislerinden 
Muslihittin Adil B. şunları söy
lemiştir: 

- Behçet B. yi eski bir ta
rihte tanırım. Temiz, vatanper
ver, namuslu bir insandır. Sabi
ha Zekeriya H f .,Amerikaya gıt
miş, iyi tahsil gör.müş, münevver 

bir H f. dir.Ateşli ve ayni za
manda vatanperverane mevzular 
ilzerinde yazılar yazar 

Behcet B., cümhuriyet umde
lerinin en har taraftarıdır. Sabiha 
H., cümhuriyetin ilk kuvvetli 
kadın muharriridir. Cümhuriyeti, 
en iyi anlamış insanla ddndır. 

Muharriri Peyami Sefa B., 
« Sabiha H., memleketimizde 
demokrasinin, hakkın müdafaası
sa zulmün yıkı l masına çalışmış bir 
kadındır. Behcet B. de yirmi 
senedir matbuat hayatında leke
lenmeden çalışmıştır. » demiştir. 

Hacı Musa, Bekir, Mehmet 
Ef. ler, muallim Emin Türk B İn 
iyi bir genç olduğuna şahıtlik 

ettiler. 
Muhakeme, müderris $efik, 

meb'us Yunus Nadi ve Hakkı 
Tarık B. lerin şehadetleri için, 
27 şubat sabahına kaldı. 

Dava mevzuunu teşk ı l eden 
yazıyı samı sıf~tile mahkemede 
dinledim. O makale .. 

Bu sırada müddei umumi Ce
mil B. le avukat irfan Emin B. 
arasında noktai nazarlar teati 
edildi. Cemil B. , müdafaa şa· 
bitlerinin yalnız dava edılenle

rin ahlak ve etvarı hakkında 
röz söyliyebileceklerini, yazı 

hakkında ehli vukuf gibi müta
leal arı alınamıyacağını kaydetti. 
Mahkeme müddei umuminin mü
taleasını tasvip etti. 

Muharrir Sadri Etem B. gel-

,- .. GE·c.· ı· S ı· ·' . . ~·/·~;.,j \ . ~ ' . +. , . 
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H""y koca balıkçı ! 
· ne Hava ne Fatin Beyı, f" 

de Aptülfeyyaz Tev 1 

Beyi dinlemedi, tuttu, bir balık• 
çının sözü ile bozdu. 

Adamcağız, " Şubatın 13 ünde 
kar yağacak 1 ,, demişti. Biz de 
sözün ayağa düştüğünü söyliye
rek adamJa eğJenmiştik. Megerse 
adam haklı imiş. Dün yatakla• 
nndan kalkan İstanbullular or 
ta ığı bembeyaz gördüler. sa· 
biden ayın da on üçü idi. 

Biz havayı balıkçıdan öğreO' 
dik. Balıkçı da bır martıdan aj· 
renmiş. ~ 

Bir gün gelecek, aklımız sud~ 
1 martı kadar havaya erecek 1111 

Tuplu lBnt~ 

di. Şöyle şahıtlik etti : J 

- " Resimlı Ay ,, ın mes'w 
mi~dürü Behçet B. i yirmi sene' 
dir tanınm. Behcet B. , bütil' 
gazetecilik hayatında dürüst b~ 
at taşımıştır. -------Bir hikaye 
Açık görülerek açıl1J1' 
dava, bu !Jabah n4kzen 

tetkik olunacak 
Muharrir Osman Cemal Bot 

bir müddet evvel «Cümburiyet' 
refilumizde bir hikaye neşret' 
miş, bu, açık mahiyette görül' 
müş, dava açılDllf, İstanb11 
birinci ceza mahkemesi, bera• 
kararı vermişti. T emyfz, bu k 
rarı, ehli vukufa müracaat edil' 
mediği noktasından bozmuştııt 

Bu sabah on birde nakzen m 
hakeme ceryan edecektir. 

Ba~kAıibin raporıııA. 
Altıncı hukuk reisı •J# 

B. in imzaıını taklit etmek 5 

retile iz:nname tanzimi ile ma 
nun mahkemenin eski başkiti 
Kemal 8. in muhakemesine d 
ağır cezada devam olunmuş 
Dün ehli vukuf raporu oku 
muştur. Buna nazaran, izinnalJl 
deki imza, maznunun ehli vuk 
huzurunda attığı imzalara b • 
zememektedir. Netice olar' 
izinnamedeki sahte im.zaııı' 
maznunun imzası olmadığı ·~ 
laşılmışbr. Müddeiumumi Cedi' 
B. , evrakı tetkikten sonra tJJ, 
taleasını söyJüyecektir. 

Çocuk dü~ürmek 
Mm. Sara isminde birinin çocı: 

düşürmek için iki doktora ısJ 

racaat ettiği ve ameliyat net ~~ 
ı nde öldüğü noktasından '; 
doktor hak~_ında tahkikat ya~ 
maktadır. Olen kadının ve~ 
cuğun cesetleri morga kald 
mışbr. 

Pazar 

om 
Şubat 

1930 
,µ 

Guneşin dotu~u: 6, 55 - batı~ : 1 J, o1 
Ayın dotu~u : 21,24 - baiı~ı : 9• 

5 11 
ıtia.r . 17,4:2 imsak' / 

------
Namaz vakitleri 

!abah Üfle Udıul 
5.34 12.28 15,23 

Bugünkü hava /ıJf/ıJ 
R.azgar Poyraz , harJO hıJ 

olacakiır. 
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Son T elgrafıar 

..... 

M. Meclisin~e 
lrti~4 kanu,;u ne zaman 

.. rnauıkere edileceh ? 
Ankara, 15 ( A.A ) - Büyük 

• J.t. Meclisi bugün reis vekili Nu· 
• rettin Ali Beyin riyasetinde top· 

laııınaştır. Maaş kanununun ıkincİ 
llıaddeıine bir fıkra ilavesi ve 
atlnıriik kanununa müzeyyel me· 
tadı hakkındaki kanunun beşinci 
llıaddesinin tadiline dair kanun 
liyıbaıannın ikinci müzakereleri 
Jtpılarak kabul edilmiştir. 

İrtikap, rüşvet, zimmet, ihtilas 
re dığer cürümlerle maznun 
01-n eşhası askeriyenin muhake
llltaıne dair kanunun layihasının 
lbllıakeresi bu husus hakkında 
llıGlltiye memurları içiu hazırlan
lllakta olan kanun ile birlikte 

lbiiıakeresi takarrür ~tmiştir. 
t.feclia perşembe günü toplana· 
taktır. 
--~~~--~~~~ 

Osmanlı bankası 
-

Banha müduru niçin 
Ankarada? 

Aakara, 15 (Vakıt) - Osmanlı 
bankası müdürünün eskimiş 
Paralan tebdi i meselesi için 
ltldiği tahmin ediliyor. Tebdil 

~uamelesinin başlanacağı gün 
tnüz tesbit edılmemiştir. 

Millet mekieplerinın 
ı mi ıha rılar ı 

. Ankara, 15 ( Vakıi ) - Millet 
?'ekteplerinde bayram ertesi 
lllıtibanlara başl.ınacakhr. 

oızel ıı~er 
Cevaplarınızı 
gönderiniz 

Bugtın milsabakamıza ce
lap vermek için tayin etti
lia.ıiz müddet nihayet bul
d11. Fakat okuyuculanmız 
"'1& mektup göndermekte 
devam ettikleri için bu 
llatibleti 4 gün daha uzab
)oruz. Binaenaley 20 şuba
t. kadar gelecek cevaplan 
4- kabul edeceğiz. 

Hediyelerintiz 
arcuında 

~...._Yazı makines • 
..... zenit gramofonu. 

3-..Bilek ve cep saatleri. 

4-.cramofon pliklan. 

5-.Muaon müstahıaratından 
Podra, lavanta, braş ta
kımı, kolonya, losyon, sa
bun. .. V. S. 

6-Aitı tane fotograf çek-
7 tirmek hakkı ... 
-Sinema duhuliye karne-

1 • en •.. 

8-v AKIT ismini taşıyan 
bir halı ıeççade. 

. V • S. V. S. vardır. 
;:?ku~cularımız eksik nüs
~ ıdarehanemiıden her 
~an tedarik edebilirler -

Bir baron 
Yunan güzellik kırali
çesile izdivaca taliP 

olmuş I 
At inada şenli" ler va11ıl4c4k 

Atinadan gelen haberlere göre 
Yunan güzellik kıraliçesi mat
masel Dop1•lıM• yana vayuut 
öbür gün Atinada beklenmekte· 
dir. Yunanlılar güzellik kıraliçe
Jerini pek par ak surette istikbal 
için büyük hazırlıklarda bulunu
yorlar. Kıraliçenin muvasalatı 

günf.i Atinada büyük şenlikler 
yapılacaktır. 

Atina gazetelerine göre ltalyan 
baronlanndan biri Yunan dilberi 
ile izdivaca talip olmuştur. 

Sahte esham 
balyada ftç cftretklr f&lm 

gizli bir matbaa kurarak vasi 
miktarda sahte eaham basmış

lar ve üç aydan beri bunları 

dünyanın her tarafına ıftrmeğe 
muvaffak olmuşlardır. Sahte 
eshamdan bir kısmının tehrimiz 
piyasasına da gelmış o ması muh
temel olduğundan bu hususta 
müteyakkiz bulunulması dün 
alakadarlara tebliğ olunmuştur. 

Çek kongresi 
Haber aldığımıza göre mayıe

da bütün dünya banker ve ban
kalarının iıtiraki le bir beynel
milel Çek ve poliçe kongresi 

. akttedilecektir. Ticaret A eminde 
mübadeleyi kolaylaştırmak ve 
mükemmeleıtirmek gayesinde 
bulunan bu kongrede hüldimetizi 
Bem ıefirimizin temsil etmesi 
kararlaıhrılmıştır . 
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o Bulmaca o 

Gala tasa' ay lisesiQdeki 
Fransız muallim 16Ge
celer gebedir,, eseri 
hakkında ne diyor? 

. ~u akşam arkadaılanmııd~n 
bın, Galatasaray lisesi Tarıh 1 
muallimi M. Rolanın « Les nuita 2 
sont• enceintes ,. yani «Geceler 3 
gebedir• isimli bir eser yazarak 4 
Pariste neırettiğini, bu kitapta 5 
!~rk . gençliğinin seciye ve ahi~ 6 
ıtıbarale tereddisinden bahsedil- 7 

- 1 - hallede-

diğini, bu eserin Jiıe talebeıi 8 
arasında büyilk bir iğbirar tevlit 
ettiğ ni, tahkikat yapılması için 
Maarif eminl.iğine müracaat olu
nacağını haber veriyordu. 

Meseleyi dün Galatdal'•Y li- Dünkü bulmacamızın 
sesi müdür!üğünden ve Maarif halledilmit tekli 
em ·nliğinden sorduk. Böyle bir 1 2 3 4 5 b 7 8 9 10 11 
ıayian aslı olmadığını s6ylediler. 

Mev1uu bahsolan eserin muhar- 1 ~li]l-- - - ~ - ~ 
riri M. Rolan da kendisi ile gö- 2 :ı:~~ il - - - [j] - - 11 
rüşen bir muharririmize fU iza· 3 lii.ltf İi- ~---~ 
hah vermiştir: 4 _ =!il · .-ı ti __ F-1 lil -1 

- Bahsettiğiniz bu haberden 5 __ li --P-t~-
timdiye kadar hiç ınalUmatım 6 jliı _ _ _ ı--
yoktu. Şimdi sizden öğrendim 7 11 _ _ • ~·-·~· 
Ve fevkalade hayret ettim. Ben 8 fij=- 'İilj]'.i}_ 
hiçbir zaman talebeme ne böyle 9 • - [i 111 il• 
bir şeyden ne de bu kitaptan 10 - -fii- - - -ii1 lil J 
babsetmedım. Ve talebemde de 1 ı -IJ- - - -
banr' karşı hiçbir faıla hareket 11-.!.-~~~~i;;;;;ml....:;~~.-:.w 
görmedim. siz de bilirsiniz ki, BugiinhiJ bulmactJ mız 
talebe arasında böyle bir ıey Soldan sağa ve yukardan aşağı: 
derhal belli olur. Talebe onu 1 - KlVI (5], nota [2] 
halile anlatır. 2 - V~dolunan şey [4], bir musiki 

Ben hocalık mevkiimi, mliel· aleti [3] 
3 - Kumarbaz alan [3], 999 alsa iste-

Jiflik mevkıime daima tercih mem ille .. (3] 

ederim ve Tilrk gencliği hakkın· 4 _ Kümes hav vanı [3], kapan [3] 
da böyle bir fey aöylemekliğim 5 _ Naz [9), nİşııne [4], Arapça hayır [2] 
imkinsızdır. · 6 _ Kış mcyvalarından biri [9], ,niha-

Maarif eminliibw müracaat yet (9), bacak .J3] : 
edileceğinden babaolunuyor. Şim· 7 - Beyaz [2], iyi degıl (4), çalımlı 
d' k d · vuk bir futbolcu [3] ıye a ar hiçbir ıttibam u 

8 
_ Boğuntu yeri ra], y~lık (3] 

bulmadı. » 9 _ iyi [3], şöhret [3] 
ıo- lıım [3], tarihi bir çiçek [4] Limanda: 

Sis yüzünden 
11 _ Kamer (2), mahrumu emel [5], 

peşir.de koşulan (2] 
Bu bu}macagı ol(ugucularımızclan Llci B. 

tertip elmftllr· 

Bu akşam 
Sinemaları 

Majik - Vatansızlar cehennemi 
Etuval - Kelepçe 

1 Al kazar - Tahtelbahir 44 
Lüksenburg - Esrarengiz hane 
Ekler - Buhranlı geceler 
Melek - Çılgın Dansöz 
Opera - Y ent Bakireler 
Şık - Kalp hırsızı 

ı EJhamra - Aık geceleri 
1 Milli - Çıplak lfıklar 

Ferah - Kadın kurnazlıtı 

Asri - Kalp esirleri 
Alemdar - Cambazane k1Zl 

Tiyatrolar: -
Darüİbedayi - Kör 
Fransız - Sesi) Sorcl 

Bar ve M Cızlkholler l 

Garden - Mezeyi ba:~. düeti, 
Yamato 

Maksim - T almaç ve Siril, Jülyet 

Jirarden 

Mulen Ruj- Karris trio, maymun
lar revüııü Dobo 
revüsü 

Türkuvaz - Florel, Vera Boria 
Samidof düeti 

ı--=::: 

T tpeba~ iıyairruunda bu akıam ıool 

21~da. 
ŞEHREMANET 

ROR 

3 Perde 

Yazan : \ 

Vedat NedimB. 

m~ 
l ıııı l 
\\\\\l\l 

ZA t'İ 
Sırkat edilen Eşya ve <eDz· 

danım içinde nOfus tezkerem de 
vardı. Yenisini alacağımdan es 

kisinin hükmü olmadığı ilAn 
olunur. 
G6t'de.4, cuma malıalksinden Sulıan 

olullarından 318 i~Lıellütlü Halil ollu &Jel 

Her yerdeki ı«ntalar hakiki 
Gıllene bıçaklanna mllıkıır. Bu 
lkmşum\ıl rra' bıçakları 114 
defa muayeneye tabı tutuldukla• 
rından munıazam ve musıC'f"ıb 
olarak rrq olabilmcnaHc'mio 
cdilmışıır. 

~ 
~ 

Qillette 

Sıtnıu nı~cn~elesi 
Sıhhiye mÜt!teşan Ban

dırmaya gitti 
Sıhhiye müsteşan Hüsamettin 

Bey şehrimize gelmif, Haydar
paşa ve Kadık6yde yapılan sıt· 

ma mllcadelesini tetkik ettikten 

sonra Bandırmaya gitmiştir. Hil
samettin Bey, Bandırma ye ci
vannda da sıtma mücadelesini 
teftiş edecek, oradan lzmire 
geçecek, lzmirde teftişlerini yap
bktan sonra Ankaraya dönecek

tir. 
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~ Zampara Kır al Borsalar 
1 

'• 

Kırallar arabulucusu bir italyan 
Kazanova on beşincı Luiye· güzel kızlar te
tlarik eylediği gibi Avusturya jmperatoru· 

na da bir peri peyker bulmuştu ... 
Matmazel dö " Romans ,, m tedarikine memur diğer bir 

ailesi kızlarının akıbetini anhya- kimseyi tanımıı olması kaviyen 
bilmek için "Kazanova,, yı araş- memula\ır. Mı1tmezel dö "Ro-
tınyorlardL Venedikli . kendini mans,, meselesinde, Pariste ki 
teıhire lürurn ıörmiyerek hemen madam "Vamiye,, nin evine 
t>arise gitti. Orada hadıseyi müdavim olduğu ise kaviyen 
öğrendi. On beşinci Lui matma- mcrouklür. 
ıel dö " Romans ,, a ı esadüf 

"Kazanova,, gibi bir zevk 
etmit onun fevkalade güzelliğine 
meftun olmuştu. Genç kadın düşkününün kumar ve kadın 
hali hazırda kırabn gözdesi idi. olan böyle bir salona devam 
Kehanet sanki galebe çalmış etmemesi mümkün değildi. Bel-
hiç beklenilmiyen ve harikulade ki de zayçasmın doğru çıkması 
addine şayeate olan bir muaşa- için, artık karıdan gına getirmiş 

kayi meydana getirmişti. Filha- olan kıralı cezbedecek bu gü-
kika az sonra gözde bir erkek zcl "Dofıne,, mahsulünü, "Löbel,,e 
evlat doiurdu ve bu piç çocuğa tavsiye etmiştir. Maamafih «Güs
lnralın emrile " Lui Eme dö 

tav Gugiç» ın "Kazanovanın 
8urbon,, ismi verildi. Pek parlak 
bir atisi olması muhtemeldi. hayatı serserıyanesi,, eserının 

koca bir babında yaptığı veçhile 
Böylece Kazanova yolunda 

onu "Kıralın pezevengi,, diye 
ikinci defa olarak "Sevgili Lui,, 
nİD bUKlerine mazhar olacak tavsif etmek bizce hatalıdır. Söz-

K mbyo 

1 lngili& lirası Kr. 
• TL. mutablll Oo\a 

hınk 

Llrcı 

Htlı:ıı 

Drahmi 
Is. Fran\ 

" . .. .. . 
l.e\' I 

FJorlD 
Kuron 
Slllng 
Ptzeta 
Mark 
Zloti 

" " Pcuı:O 
2o l.ev K nruş 

ı Türt lirası Dinar 
' Çervoucç Kuruş 

Nukut 

l lsrerttn (ln~ll1z) 
ı Dolar ( Amerika) 

20 Frıınk [ ~·ransız 
:ro Liret [lrnlyı 

O Frank Bclçfta] 
W Urahml {~'unanJ 
20 Frank [ lsı•ıçrcJ 
2U Leva Bulgar J 

ı l'l(ırto [Felemenk] 
20 Kuron [Çe.ı.:oslovık 

ı Sl!Jn ı: A \'usturyıı] 
1 P. .. zcta t 15pauya) 
ı RayşmırqAlmanyı 

ı Zloti Lehlsun 
ı Pcogö Mıu:arlstao 

20 1.cy [ Ronıooyıı l 
20 rJtnar YagoslOV\'lll 
1 ~·oncç Sevyet 

Altın 

~lecfdlye 
ttanlrnot 

Borsa 
bırıcı 

bir kızla karşılaşmış demekti. de "Kazanova Avusturya çasan 
Bir çok müverrihler bu tesadüfü ikinci Jozefe de bir metres te-

1 
u•lVlllc• 

ls.t:Jtraz dahili •udell 
naıhı dikkate alarak Venedik- darik etmiş. Her halde bu ta- Oiiyunu nıuvahade 
linin bu cima intrikalanna giz- hakkuk etse bile o zamanın ltrnııılye!I demlrynlu 

btanhııl tramva)' şlrketl 
liee delalet edip etmediğini icabatmı nazarı dikkate alarak Rıhtım Dok\e Antrepo 

anıştınmşlardır. "Kazanova,, nın çok ileri varılmaması efdaldir. ı,;ıınbul anonfm .5u Şr. j 

Açıldı 

' ,., 
tt9 

1 
o 

J5(J 
14lhrı 

o 

YENİ FORDSON TRAKTÖRÜ 
için mümessil arıyoruz. 

Bu fehlif $ zl tıl~luıdar eder mit 

Yeni F ordson traktörünün satış sistemi, zürai 
makine'erinde iyi münasebeti bulunan bayilerle kuvvei 
muharrike tevlit eden zürai makinelerinin inkişafile 

alikadar olanlar için tekemmül etmiş yeni F ordson 
tnktörferinin satışım doğrudan doğruya mümessillere 

tevdi edilmediği mmtakalarda çok karlı bir sahayı 
faaliyet arzetmektedir. 

Fazla tafsi11t için zirdeki adrese yazınız : 

FORD FREEPORT IST ANBUL 

Türkiye Tıp encümeni 
içtimaı 

Buglin saat 13 buçukta Tıp Fakültesi konferans salonunda ~ 
defa toplanacak encümenimiz umumi içtimaına arzu eden doktotl 
lar da teşrif edebilirler. Müderris Neıet Ömer Bey tarafınd~ 
(Şiryam iklili trombozu) ve Müderris Hamdi Süat Bey tarafınd 
(Lenfa~ranülomatoz) mevzulan üzerine tebligat yapılacaktır . 

.. L6be~, İ veya kırala körpe kız ( B1tmed1
) 111.ssıe scneeur ı]I - h } d , tankas• ft!;ilJJJı- Kadıköy iskele üzerindeki ~ 

lstanbul it a at gümrüğün en: r=' ·~mıırı •ı •"ıırlı: ~==========:ı lokanta ÜIZİUO ue büyük Hile ~ons solonu 
Kilo Marka No. Cinsi eşya 

'250 Sandık 1~300 c c Konserve balık J s 
1 il 227 LMDF 4451 Pamt k mensucat 
2 

" 
115 CK 228 Mantarlı gece kandili 

4 " 
315 FB Mürekkep 

2 176 HK 4.5 Akimilotur 
1 42 " 6 Tel 
1 " 42 " 3 Porselen eşya 
1 

" 
160 IMFF 1 Pamuk mensucat 

5 Torba 35 Kahve 
1 Sandık 227 RW 4700 Alah züıaiyye 
1 ,. 59 MY 3816 Pamuk mensucat 

25 Parça 945 Piyik dökme demİl 
2 Sandık 127 EL Boya 
3 il 161 LS • Otomobil aksamı 
1 " 

20 BB • Mamul şeker 
1 Çuval 30 • Kabak çekirdeği 
2 " 

70 • • Amerikan fıstığı 
1 

" 
50 • • Ceviz 

1 Sandık 60 Kakao 
BalAda muharrer 19 kalem eşya 22 - 2-930 tarihinden itibaren 

İstanbul ithalat gümrüğü satış ambarında bilmüzayede satılacağı 
ilin olunur. 

§rterdarhk ilanatı 1 
KiRALIK ARSA - No. 27, 

29 taı iskele, Bomonti deposu 
yam, Beşik taş, senelik kirası 11 O 
lira, kiralamak muamelesi aleni 
müzayede He 23 fubat 930 pa
zar gtln6 saat 14,30 da Def
terdarbkta yapılacaktır. (M-1036) 

&uollu lapwun<lan: 

Beyoğlu ikinci katibi adlinden 
12 mart 339 tarihli muhavvel 
mUddei umumilik tarafından 
talep edilen 200 liraya mukabil 
kendi nefsine ciheti kefaletinden 
SaJih Safyettin Beyin yaucı ma
halle ve caddesinde 69-71 No Jı 
maa dilkk4n hanedeki hissesine 
mevzu haczin muameleli istidada 
m · ddei umumilik makamından 
ve mülga katibi adilliğinden bir 
gOna kayıt bulunmadığı derke
nar edilmekle mezkiır tarihle 
hangi müddei umumilık maka· 
mına kefalet verildiğinin ilin 
oluuur. 

lstan"ul ıcra daı e~fndeı: Mustafa 
efendınin Mürteza efendidekı 
alacağı için haciz olunan Rami
de kış a arkasında 8 numaralı 
kaydcn bağ ve halen maa eşçar 
tarlanın yüz allmıştta yirmi his
sesi birinci ihalesi yapılmak üze
re otuz gün müddetle müzaye
deye konulmuştur. Mezkfır ma-
hal tahminen 20 dönüm mesa
hasmda olup bir kuyu ve bir 
taşmekan yeri ve muhtelif nevi
Jerde yemiş ağaçlarını havidir. 
Hududu üç tarafı tarik bir ta
rafı Hüseyin ağa ve saire tarlası 
ile mahdut içinde kiracı yoktur. 
Kıymeti muhammeneai tamamı 
2000 liradır. işbu hisseye talip 
olanlann hisseye musip kıyme
tin yüzde on nisbetinde pey ak-
çesi ve 8828--928 No. dosya 
numarasını alarak icraya gelme
leri ve 17-3-30 tarihinde saat 
on dörtten on altıya kadar mü· 
zayedeve devam olunarak birin
ci ihalesinin yapılacajı ilaa olu
nur. 

rı at lıu Ticaret bot "" 
taraiıoda" 20 Şul>at 1930 Perşembe günü 'akşamı Büyük kırmızı 

Pu~dı) 
Yumuşak 

Kızılca 

~ert 

Oldu.el 
Azamı Aeprl 
K. P. K. p 

12 30 ıs 30 

13 30 14 Jo 

- Zahireler -
<. avdar ıo 

Arpa 
~mır 8 

l'asulya 

NiKAH 
Sait Pş. kerimesi Naciye H. la 

F eyziati lisesi muallimlerinden 
İhsan Adil Beyin nikihlan Ka
dıköy Belediye dairesinde kıyıl
mıştır. Bahtiyar olsunlar. 

Te~ekkür 
Yedi senedenberi cilt hasta

lığından muztarip olan ailemin 
hayatını kurtaran ye_gane cilt 
mütahassısı Sirkeci Ralli han 
üst kat Dı. Şahnazar Beye 
teşekkilr ederim. 

Umum gazeteler bayü vekili 
Se.çu}( ---

Bt ı. oAlu .~vlh rnah/eemeaınden : 
Beyoğlunda Yazıcı mahallesinde 
Lfılecihendek sokağında 118 
numara ı handa Manulaki 

Hondros Efend ye; 
Avukat Şevket Beyin aleyhi

nizde ıkame eylediği izalei fUyu 
davasının neticesinde müşai mez
kurun bilmUzayede furuhtile ee
manınm hissedaran arasında 
hisseleri nispetinde tak.im ve 
tevzii hususuna ve meaarifi mu
hakemenin tarafeyne aidiyetine 
kabi i temyiz olmak üzere 
3 şubat 930 tarihinde karar 
verildiği ihbar olunur. 

Bqınd . H. htıkJmlığinden: Rumeli
hisnrında l\aptanpaşa yalısında müsteci
rcn mukim Mehmet Ziya Bey akıl 
hastalığına müpteltı olduğu Tebabeti 
adliyece icra edilen muayene neticesinde 
verilen rapordan anlaşılmış olmakla 
mahkemece hacrine karar verilerek 
en yakın kan hısımı Ce!Al Bey kendisine 
vasi tayin edildiği cihetle kanunu mede
ninin 355 • S60 ıncı maddesi mucıbınce 
ke)iiyet ilAn olunur. 

maskeli aile balosu saat 9 dan gece sabaha kadar devam 
edecektir. 

Bu defa yapılacak balo yapılan bütiln balolann fevkinde 
gayet muhteşem ve eğlenceli olacaktır. Balo hiç bir duhuli
yeye tabi değildir. Yalnız baloya girecekler Pazar irtesi gü
nünden itibaren hususi davetiyeleri müdüriyette mUracatla 
almalıdırlar. 

Davetsiz ve maskesiz olanlar katiyen giremezler. Cazbant 
M. Nesim riyaseti alboda fevkalade olarak devam 

fi edeceğini muhterem müşterilerimize tebşir ederiz. Balo için 
l'ıM elbise: Kostüm suvarcdir. 
l~'.:::ıı d ~ )Mü urivet ======::=S- .;, 

istanbul av vergileri müdüriyetinde 
Tan1 rat münakasası, Halıklaane rıhtı mımn kesifnanı 

mucıbirıcc ou biıı yüz yirnıi bir liralık tamiratı şartı• 
mesi dairesinde kapalı zarf usulile ınü11akasaya .koııt• 
muşlur. Keşifııamesini görmek isl\)'mıler lwrğün Defl 
darlık heyeti fcnniyesine mür.ıcaat edebilirler. ftlüna~ 
saya iştirak ey iyt>cP.kJerin elılıyeti feruıiyelerini isb 
eylemesi lazımdır. Taliplerin 760 lirtllık temiuat p3' 
veya uıektuplarıle leklifnanıelerirıi ·6-nıart-930 perşen1l 
günü saat 14ıe İstanbul defterdarhğııulaki münakasa 1 

ilıale kouıisyouuua v~rmeleri ilfüı oluııur. 

Müzayede ile Satış 
Devlet Demiryolları Haydarp8' 

şa mağazasından: 
1
, 

idaremizde tip harici ve müstamel olmaları hesabile saU:,i~ 
ayrılmış olan adi ve dalgıç tulumbaları, hela taşı, su kovası, bil1111ı 
itfa aleti ve eczası, kablo pensi, mubteıif hortum, oksifen '~ 
glop, damacan, lastik boru, muhtelif hortum, kağıt kayış, ~· ,,~ 
sistemi, çeşme, kavuçuklu salmastra, muhtelif sap, klengrıt, ,.9,0 
süpürgesi, bekçi kontrol saati, su~ta için çelik şerit ve saire 22-Z J' 
tarihine müsadif cumartesi günü saat on dörtte aleni rnfiıB~ 
ile satılacaktır. Taliplerin Haydarpaşada mağaza müdürl 
müracaatlan ilin olunur. 
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Emniyet sandığı emlak 

müzayedesi 
Kat'i karar ilanı 

ikraz Merhunabn clnı ve nevile Borçlunun 

numara11 mevki Ye müıtemiJltı iımi 

6222 Silivrikapı'd!l Hacıkaragöz mahallesinde 
Hisardibi sokağında eski 2,2 yeni 2, 4, 6 
numaralı 189 a11m arsada iki dükkan bir 
mataıaaın tamamı Fatma ve Atiye H. lar 

6717 EreııköyUnde lçerenk6y mahallesinde Koz· 
yatağı caddesinde eski 97,98,2,97,98,2 ve 
yeni 7, 7 numarab 227 arşın arsada mebni 
ve duvar taşından ve kaimen mevcut olup 
seneden 3209 arşın bahçeyi havi ahır 
mutfak ve esas ebniyenin tamamı. Ali Rıza B. 

9963 Üsküdar' da lcadiye mahallesinde eski 
Yazmacı Avadis ve yeni Salkım sokağında 
eski 14 ve yeni 18 numaralı ve seneden 
597 arşından ibaret mubterik bir hane 
arsasının tamamı. Madam Aleksandra 

8998 Y enikapıda Kitipkasım mahallesinde San· 
dıkburnu sokağında eski 38 ve yeni 40 nu· 
maralı 68 arşın arsa üzerinde yıkılma~ temel-
leri mevcut bir dükkan mahallinin tamamı. Firdes H. 

10029 Erenköyilnde İçerenköy mahallesinde Ha
mam sokağında eaki 16 yeni 27 numaralı 

110 arşm arsa üzerinde ahşap iki kattan 
ibaret dört oda bir sofa bir mutfağı havi 
bir hanenin tamamı. Besim B. 

10241 Hasköyde Süt'üce mahallesinde Demirci 
ohania sokağında eski 4, 6 yeni 41, 43 . 
numaralı 180 arşından ibaret temelleri mev-

5125 

710 

835 

205 

ircsi 332 ar~ın arsa üzerine mebni ahşap 
iki buçuk kattan ibaret sekiz oda bir sofa 
bir taşlık bir hamam bir kuyuyu ve selfimlık 
dairesi kezalik 332 arşin arsa üzerinde 
ahşap iki buçuk kattan ibaret 8 oda 1 
sofa bir taşlık bir hamamı ve diğer köşk 
113 arşın arsa Uzerinde yarım katı kAğir iki 
katı ahşap olmak üzere iki buçuk kattan 
ibaret üc oda bir mutfağı ve 51975 arşın 
bahçeyi havi iki köşkUn tatamamı. 

Emine Radiye ve Fatma Ümmüssuade H.lar 

16702 GaJatada Kemankeş Karamustafapaşa ma
halle ve caddesinde eski 73, 73 mükerrer 
ve yeni 85 ila 97, 99 numaralı mezkfir iki 
dükkan 220 arşın arsa üzerinde kargir üç 
katta üstünde on odayı ve elli arşın müş
terek geçit mahallini havi iki dükkanın 
tamamı. Emine H. 

16984 Sarıyerde Yenimahalle caddesinde eski 130, 
130 mükerrer 132 ve yeni 1,3,8,10 numaralı 
132 arşın arsa üzerinde kargir üç dükkanın 
tamamı. Cemil B. Rukiye, Safiye, Halide H. lar. 

17893 Galatada Arapcamii maha lesinde eski 
Avlu ve camiişerif derunü sokağında eski 
25 ve yeni 29, 29-1 numaralı mezkur iki 

hane ı 00 arşın arsa üzerinde birinin yalnız 
cephesi ahşap diğer tarafları kamilen kir· 
ğır ve diğeri keza kargir olup iki katta 
birer oda ve birer oc.ak ve 51 arşın bahçeyi 
havi iki hanenin tamamı. Hafız Ahmet Şerafettin Ef. 

17913 Topanede Karabaşmustafaağa ve Beyazıt 
mahallesinde eski Lüleciarkası ve yeni Lü
leci arkası ve Kale sokağında eski 40, 40 
mükerrer ve yeni 15, 36numaraJı otuz ar
şın arsa üzerinde kargir üç katta ve Os

tünde iki odayı ve arka cihetindeki soka
ga müsadif bir ahın havi bir dUkkanın liç 

eut aazino ve hane arsasının tamamı. Madam l 102 
Serpohi Dikran ve Herant Efendiler 

hisse itibarile iki hissesi. Mehmet Efendi 

17932 Kuınkapıda Tavaşısüleymanağa mahallesin-

10341 Üsküdarda Bulgurluda Alemdağı caddesin• 
de 41-1, 46-2, 46-3 numaralı 80 arşın üze· 

rinde iki katta üç odayı ve 430 arşın arsa 
&aerinde iki katta üç odaya ve 450 &l'flll 

arsa üzerinde kirgir iki ahır ile bir oda 
h • b" fı yı 
avı ır nmn tamamı 1 ·ı Av · · smaı ga 

11458 Yenikapı'da Çakırağa mahallesinde Langa 

caddesinde eski 40 ve yeni 62 numaralı 

46 arşın arsa Gzerinde kirgir bir kattan 

ibaret O.tünde aharın malı bir odayı ve bir 
kuyuyu havi bHlbava bir dükkanın tamamı. 

Hacı Şükrü B. 
12096 Eğrikapı'da Hacıilyas mahallesinde eski ve 

yeni Ebe sokağında Harita 1 ve 2 mev
kiinde eski 9, 11 ve yeni 11, 9 numaralı 

138 arım araa üzerinde kargir bir kattan 
ibaret sıvalan noksan bir ahırın tamamı. Osman Ef. 

15204 Üakildarda Arakıyecihacıcafer mahalleainde 
Odalariçi aokağmda 52 arşın arsl\ üzerinde 
ahpp iki buçuk katta iki oda iki küçük 
sofa bir kuyu ve 28 arım arsada bir mut· 
fak ve 61 artm bahçeyi havi bir hanenin 
tamamı. Miıbah, Nezihe, Fatma, Behice H. Jar. 

13449 Beylerbeyinde kflplüce sokaiında eski 
20, 20 mükerrer yeni 54, 56 numaralı 
mezkiir iki haneden biri iki yüz on arşın 
arsa üzerinde ahşap iki katta dört oda bir 
taılık bir sofa bir mutfak bir ta,lık ve 
diieri 300 arım arsa üzerinde ahfap iki 
buçuk katta 6 oda bir taşlık bir sofa bir 
mutfak ve 28 artın üzerinde iki mutfak iki 
taşlık bir kuyuyu ve 1817 artın bahçeyi 
havi iki hanenin tamamı. Ahmet Ef. 

14117 Yeniköy'de GüzelceaJipqa mahallesinde 
Bağlar ve llç yol ağzı mevkiinde eski 55, 
54, 14 ve yeni 11, 11 • 1, 11 mükerrer 
numaralı 216 arım arsa üzerinde kagir iki 
katta bq oda bir sofa bir mutfak ve 130 
arşın arsada kigir bir katta bir ahır ve 
100 8J1ıD arsada ahıap bir katta diğer bir 
ahır ve 47 d6nl1m 354 arım tarlayı havi 
bir hanenin tamamı · Oıman Ağa 

14572 Üakftdarda Altunizade mahallesinde elyevm 
MecicUye Niıantaşı caddesinde eski 4, 4, 4 
mükerrer ve yeni 12, 12 - 1, 12-1 numarala 
mezkiir köşklerden büyük köşklln harem da-

6440 

160 

215 

1840 

358 

de T elliodalar sokağında eski ve yeni 5 

numaralı 136 arım arsa üzerinde kargir iki 

.katta Ustnnde salonu havi bir · gazinonun 
ta mı. Şükrü B. Emine Naciye H. 

18249 Erenköyünde Sahrayıcedit mahallesinde mu-
kaddema Yalıboyu elyevm Caddebostanı 

iskelesi sokağında eski 44 ve yeni 27, 29 
numaralı 1098 arşın arsa üzerinde motör 
mahalli ve imalathane ve yüz elli altı arşın 
arsa üzerinde marangoıhane ve demirhane 
ve bin yüz elJi arşın arsa üzerinde etrafı 
kapalı ardiyeler ve 208 arşın arsa üzerinde 
açık salaş ardiye 40 arşın arsa llzerinde 
yazıhane ve 32 arşın üzerinde haJa ve 65 
arşın üzerinde araba imalithanesi ve iki 
dönüm 256 arşın at aziyi havi motör mahalli 

l B kir Kimi B. ve iına athanenin tamamı. e 

18409 Erenköyünde lçerenköy İğri sokakta eski 
13,14 yeni 6'8 numaralı 154 arşın arsa 
üzerinde ahşap üç kattan ibaret altı oda 
iki sofa ve 163 arşın arsada bir mutfak ve 
bir odayı ve 483 arşın bahçeyi havi bir ha-

. ta Osman Ef. 
nenın mamı. 

18603 Üsküdarda Tabaklar mahaJlesinde Malçacı
tekke sokağında eski 3 ve 3,3-~ numaralı 
190 arşın arsa üzerinde iki katta b~ oda 
iki sofa bir mutfak ve bahçede bir kuyuyu 
ve 240 arşın bahçeyi havi bir h~nenin 
taınsını . Hüscyın Ef. Servet H. 

19256 Eyipte Kızılmesçit mahallesinde Ba1cıyokuşu 
sokağında eski ve yeni 12 numaralı 160 
arşın arsa üzerinde ahşap dört katta on 
iki oda dört sofa bir mutfak dört kuyu 
2351 arşın bahçeyi havi bir hanenin ta-
nısını. Mehmet Cemil B. Saniye H. 

19661 Erenköyü'nde mukaddema Tuğlacıbaşı Mus
tafaefendi elyevm Göztepe mahalle ve so
kağında eski 3 mükerrer numaralı 49 arşın 
arsa üzerinde kargır maa zemin iki katta· 
ikınal edilmiş bir odayı ve temelleri mev
cut diğer bir odayı ve 3 evlek 251 arşın 
bahçeyi havi derdesti inşa bir hanenin 
tamamı. Faika H. 

Yukarıda cins ve nev'iJe mevki ve müştemilatı yazılı emlak 
hızalarmda gösterilen bedellerle talipleri üzerinde olup 24 şubat 

Seyrisefain 
Merl:ez 11ctntcıl: Galıııa KöprO baıındıı. 
UeyoQlu 236l. Şube acentesi· Mahmu

diye Hanı ııltında lıtanbul 2740 

lzmir - r.~ersin sürat postası 
( MAHMUTŞEVKETP AŞA) 

vapuru 18 Şubat Salı 12 de 
Galata rıhbmından hareket
Je Çarşamba sabahı İzmire gi
decek ve akşamı İzmirden 
harcket]e Antalya , Alaiye , 
Mersine gidecek ve dönüşte 
Taşucu, Anamor, AJiiye, An
talya, Kuşadası, lzmire uğn
yarak gelecektir. 

Trabzon birinci postası 
(CÜMHURIYET) vapuru 17 

Şubat Pazartesi 12 de 
Galata nbbmından hareketle 
İnebolu, Samsun , Gireson, 
Trabzon, Rize, Hopaya gide
cek ve dönUşte Pazar iskele-
sile Rize, Sürmene, Trabzon, 
Tirebolu, Glreson, Ordu, Ünye, 
Samsun, İnebolu, Zonguldağa 
uğnyarak gelecektir. 

Hareket· gnnn ytik kabul 
olunmaz. 

Ayvalık sürat postası 
( M E R S 1 N ) vapuru 18 

Şubat Salı 17 de Sirkeci 
nhtımından hareketle Geli
bolu, Çanakkale, Küçükkuyu, 
Edremit, Burhaniye, Ayvalığa 

wdecek ve dönüşte mezkür 
iskelelerle birlikte Altmoluğa 
uğnyarak gelecektir. 

Azimetle Gelibolu için 
ynk alınmaz • 

KİRALIK l<ARGIR HANE 
VE DÜKKAN 

Beşiktaşta akaretlerde ( mü
kerrer 10 ) 5-9,14,23,41,71,109 
numaralı hanelerle 1,3,20,29,32 
nümaralı dükkanlar bi1milzayede 
icar edileceğinden ıehri halin 
yirmi dokuzuncu çarşamba gil
nOnden itibaren yirmi şün müd
detle aleni milzayedeye Taı: 
edilmiştir talip olanların ve daha 
ı:iyade malumat almak istlyen· 

lerin şubatın yir'ri ikinci cumartesi 
gOnü saat on üçe kadar mahalli 
mezkür da 54 numarada Müte
velli kaymakamlığına ve yevmi 
mezkfirun saat on üçUnden on 
beşine kadar İstanbul evkaf 
müdüriyetinde idare encfimenine 
müracaat etmeleri • 

f Doğum ve Kadın hastalıkJan 
mütehassısı 
Doktor 

Hüseyin Naşit 
Türbe, eski Hilaliahmer binası 

No. 10 Telefon: İst. 2622 

930 tarihine mtisadif pazartesi 
günü saat on buçuktan itibaren 
müzayedeye mlibaşeret olunarak 
saat on beşte kat'i kararlarının 

çekilmesi mukarrer buJunduğun-
1 dan taıip olanların mezkur gün· 

de saat onbeşe kadar sandık 

idaresine müracaat eylemeleri 
ve saat on beşten sonra vuku 
bulacak müracaatların kabul 
edilmiyeceği ve mezkur emlake 
evvelce talip olanların kat'i 
karar esnasında hatır bulunma
dıkları ve baıka talip zuhur 
eylediği takdirde evvelki talih
lerin müzayededen çekilmiş ad

oJunacağı lüzumu ilan oıunur. 



Gaıll)ı pderllecet mettuplann herine idare içime ( ıcw.) .,... 
alt H (Yuı) işareti koaulaahdır. 

• t ı• H , a >f t• ..,_.. , ffa .................. ......... 
lııqt h ................... , b, ..... _ ... ....,._ 

Galatada Kara· 
köyde boğaçacı 
fınnı itıisalinde 

büyük nıahalle
bicinin üstünde 

YaOmurlu zamanlarda 
e hatta fırtınalı havalarda 

Pasajlar veya balkonların altına sığmmağa 
lüzun• yoktur. Z ra: En b:rinci nıalzenıe 

ile inıal olunmuş ve Müflon • star 
ile empermeablize bir hale 
getirilmiş gayet modern ve 

lusursuz bicimde • 

Ekselsior 
Pardesüsünü 

Giydiğiniz takdirde billpena 
ytlrilyebilirlinil. 

Ucuz - Pratik - Şık 
Beylere: 27 ! lira 

Hanımlara: 24 ! lira 

= SAVISI HE~ VE~DE A KU~U· = 
MATBAA VE iDAREHANE: 

JST ANBUL. Babıali. AD tara caddeslııde • VA ltlT TIJRDU • 

T ... 1179 ( iDAM leUJd) 1171 (YAZI llLDtJ) T.....,ı VAKii' • ..- ...._,. 

Büyük 
elbise . 
maoa-
%aları 

BAYRRH 
~lünasebetile müstesna satış 

lngil z k.umaşlanndan asri biçimde 

Spor kostümleri 121
'2 ~:: 

Veni cins fantazi kunıaşlardan 

Kostümler 161
'2 ::.:!:: 

Hanımhlra asri biçimde 
ve her Ueulte 

M.antolar 1411
2 

lng liz kumaşlanndan urt 
biçinıde ve şık 

paltolar 13112 ~.,;:: 

30 Liradan itibaren 
ısmarlama kostümle 

Bilt\mum levazınıati iksaiyenizi nıezlt\r ma~zadan ıedarik. etmeniz menfaatiniz iktizasındandır. Kadın, erk.ek ve çoeullara mahsoa 
kostüm, palp, pardesü ve muşanıbal~rın en müntehap çeşi&leri mevcuttur. 

eti ya 1 

-------------------------------------·----------------------------·-------: : \. . ' BAYRAMLIK 
Kmtlm, çocuk elbiaeleri, paltolar, mupmbalar Ye 

pardedlerinizi 

• Mütefekkirlerevemusiki 
Em1aan11nd. KA·ZMİRCİ ALİ RIZA 

Müesteıabnda gayet ebYea &atla ubn aJabilininiz. 

Emniyet Sandığı emlak müzayidesi 
Kat'i karar ilanı 

17465 ikraz nuır.arah Kadık6ytlnde O.maaağa mabaUeainde Ara· 
Jlcıbqı elyevm PiıiçaVUf sokapda eaki 17 ve yeni 52 uumaralı 
Nuip Hanıma ait ve ytlz yirmi 1ekiz artın ana llzerinde ahşap llç 
katta yedi oda, iki sofa, bir mutfak, bir kuyu ve otuz ikı •'fiil 
bahçeyi baYi barapça bir hanenin tamamı Oç yllz otuz lira bedel 
Be talibi &zerinde olup 22 tubat 930 tarihine m6udif cumarteıai 
gUntl kat'i karannın çekilmesi mukarrer baJanduğundan talip olan· 
laun mezktr glbıde -t on bep kadar sandık idare8İae mOracaat 
eylemeleri l8zumu ilin olunur. 

BİNCİ BOYOK 

Tayyare piyankosu 
2 indi keıide: 11 Marttadır 

BCYCK IKRAAJIYE 3 5, O O O LiRADIR 
AYRICA: 15,000, 10,000 LİRALIK iKRAMiYELER VE. 

109000 LtRALIK BiR MÜKAFAT 
Bu tertipte kv.anan numaralar tekıar dolahıı konulmaz 

meraklılarına 

EYİDllde bir Radyo cihan yalnız musikiyi deiO ayni zamanda 
dllnyanuı edebi, bbbi Ye aiyui havacüaierini temin eder. 

Bunlari daha iyi din•emek için bırt 

Filips Radyosu na 

ihtiyacınız vardır. 
Tllrkiye amumt Tekilleri 

HELIOS 
MÜESSESATI 

GALATA 

lıltln/Jul 8 lnd low 
Mtmir Ziya Beye borçla Baba 
Maadra ...,_.,ele mukim 
.... lbnlüm Efendiaia 
ot preue m•kiaeamm u 
talep edilmif iwle borçl 
ikametglbı meçhul oldatmlCI 
•bf ihbamamai teblit 
mİf olmatla mumaieJhhı S 
zarfinda borcunu teaYiye e 
eliti takdirde malciaeaia 
1ablacej'I illa olunur. 

r-· Treparsol 
- Tablet halinde -

Freaıi illcıcLr 
latanbul Babçebp1da 

, .. _Hasan ~depom 

, 
·······-----------------------------------------------------------------·· 
matbaamız ''Hızır,, la mücehhezdir 
Tamamen memleket yapısıdır. Resmen kabul edilmiş&ir. Memleketimizde geçen sene kurıardığı servet iki milyon lırayı müLecavi · 

Galata, Eski Gümrük caddesi, Halis Selihattin Telefon. 8.0. 1447 


