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· kur'asına girersiniz • Şubal 10Jo j 

Türk 6# Fransız dostluk ınuahedesıi imzalandıı 

Yeni zenginler 
e yapıyorlar? 

Tasarruf davasının asıl kazanacağız 

Tayyare plyan
koıundan kaza

nan f ali iller 
Kazandıklannı nasıl 

kullandılar? 

Yanndan 

Meclis reisimizin gazete
mize mühim beyanab 
Ha.nımlarımzzın meb'uslu(Juna gelince ... 

Evvelki gOn Viyanadan teh- nizden evvel Mi. t lldil't ye Ta
rimize avdet eden B. M. mecli- llUTVf cemiyeti rç~ kabul 
ai reisi Klzım Paıa Hz. Dolma- buyunaUfhınuz. Celf.Jetin tarzı 
bahçe sarayında kendilerine mesaisi hakkındaki IDDtaleala
tabsis edilen dairede, dnn gOn- nnıiı 11'.ltfeder miailaid 

.. _ lktısadiyat meteleai naza-lerini istirahatle geçirmitler ve d 
bazı hususi ziyaretler kabul et- riyat ve uzun ıntUaJealar ser ine itibaren " Va.kıt,, ta 

okuyacaksınız pek mOsait bir ınevıadm'· 
fi mitlerdir. Herkes bu huaUllll bir çok 
i Dlin bir muharririmiz de mec- teyler MSyleaıif ve ,aylemekte
H liaimizin deierli reisini daircle- dirler. Biz kendiınizi uıwı naza· 

· G•zetemlz Tayyare piyanko
M1Ddan kazanmıt bahtiyarlann 
bu para ile ne yapbklannı, 
bayatta muvaffak olup olma
dıldarını tiğrenerek karilerine 

azanan a m 
Karilerimiz yarından itibaren 

bu meraklı mülakatları sütun- ıi 
lanmızda okuyacaklardır. i 

.__::a::ı::::ı:::ı:r.ıu:ı::::::ar.::ı::-.:=r.:: 

Zavallı kız 
bellik kı!9aliçeıi 
lamıyan bir Leh 
kızı kendısini 

Cildürdül 

Mlk /ren J! ayizbilta 

' ·b· .. 1 kıılann-LC ·stanan en guıe . 
dnn biri kıraliçeliğe ıntıhap 
olunınam~sından dolayı int•h.~ 
etınif tir Hakem heyeti reyı~ı 
Sofya Botarokaya vermif, netı-

rinde ziyaret ederek çok yakın- riyata ve hayalita bpbrmayarak 
dan allkadar olduktan milli ameli yollardan ~ek ve 
iktıat ve tasarruf !Jareketleri kaybettiğimü: zaman sOratJe te
hakkında yüksek mnta.'ealarmı lifi etmek mecbufiJetiodeyiz. 
öğrenpıek iatemiftir. Klzım P• Mılli hm.at ve Tasarruf cemiyeti 
Hz. muharririmizin bu h...._taki hedefe drat ve m..-ffakiyetle 
suallerin~ cevap vermek latfllıı- varabilmek için eni~ iıtikamet
de buJunmuşJardır. leri bulacak ve lı8Jlamm irpt 

- Pata Hz. Avrupayı teşrifi- edecektir. Milletin laer mllbim 
=====ıı=======:::lj:Z===:ı;;:I meselede oldujıa giW bunda da 

• yekvlicut olarak ~ıpcağ nda 

1 • J • k } ''ehe yoktur. 
ngı iZ 1 r a 1 lktısadi vaziyetin JS1am için en 

mllessir çare yeni .. 1ı kullan-

Rus sefiri Qi~i EfQan , 

EfkOT' ş~fıri lnı.tliz aaTOIJınJan p~~ 

Son posta ile gelen Londra 
gazetelerinin verdiği malimata 

g6re Şah Veli Han, itimat ev

rakım takdım etmittir. Şah Veli 
Han,lngdtqe kiralı tarafından 
kabul olunmamlf, onu ilk de.fa 
olarak temail eden ikinci oğlu 
Y ork dllkn tarafmdan kabul e
dilmittir. 

• 

imzalandı 
Türk-Fransız dostluk 

muahedesi 

makbr. Bunu '119rla bir tarzda 
tatbik etmek iktita tder. Halkı
mızın ibtiyaçlarwı min edecek 

~ 
er ttırll ek ...,_.~ 

caktır. Hali baDrda birçok iliti-
yaçlanmızı hariçten tedarik et
mek mecburiyetinde kalayoruz. 

[Ah ,.,... 21DCi sayıfamdedar] 

Hayret! 
-Beyaz Rusların 

reisi Porlıte bir -
denblrc ortadan 

kayboluverdi. 

}meral Kutvepof 

Beyaz Ruıano-ukerı tefkili·• 
reıai Jeneral Kutyepof geçenler
de gGndllziln' Pariaten kaçınl
~ Ye •cama~· meçhul 
ka1mıthr. Bol .. !llderuı Jenerlala 
bir otomobile atank kaçırdık· 
lan daha eoara tayyare ne .... 
yay~ gltOrclıklefi mnolaa..U· 
tadır. . 

Mifcade ·e ile l(ki - lç/d l 1e m'flcadele . 

Güzel San' atlar Birliğinde 
Yarın yapdacak ihtifal 
En bDyOk ıairimiz AbdllJhak Himit Bey yarın seksen yqma 

giriyor. 

Ene!ce de yazdığımız gibi nıtadın yaıınm yıl danomo yarm_ 
Gnıel San'atlar 
Birliği Edebiyat 
ıubesi tarafın· 
dan tes'it ,dile
tektir. Edebiyat 
tubeai bu müna
sebet e Birliğin 
Gülhane parkı 

m e t h al in de ki 

biyat fUb•• ,.. 
isıiti fUbede ya
zıL olan ve ıeb
rimi.ı.de bulunan 
bntOn edebiyat
çılarla diter bazı 
zevata davetna-
meler gBndermit 
ve yarın saat 
on yedi buçukta 
yapılacak olan 
içtimaa gelmele· 
rİDİ rica etmiftiı' · 

Vali muavini, Abchl'halı: Himtt Bf'J { Foto K arııl•r ) 

Şehr · · muu !ıieri, DarOlflinun ve Mıııarif eminleri, kolordu 
im ti:., Edebiyat Faklttesi reiıı, M:ıtbunt cemiyeti rei11i, Ce· 

. m-:;- Belediye reisi ve irfan Ye matbuat ile- mine meıııup 
;:, mahtelif ,nat bu toplanmıya iştirak edeceklerdir. 

Jli;;-;a;·ıı~bk""k~;:;··~·pı 
) llustün ilk kur'a çekiliyor j 

Gazetemizin sağ köşes1nde bayrama ka- ! 
dar birer mumara bu acaksınız. Bu nu
maralar her gazetede ayrı avud·r. 

Her gün ic n bir ku• 'a çekerek kazanan nu
mara•arın sahiplerine birer hedıye takdım 
edt"cetiz. 
Karil~r mizin, 

etmelt-ri için bu 
rica eder iz. 

hedivelerimi2den istifade I 
numardları ıaklamalannı 

Kur'amız 
Aldıtımız melctuplarda karı

lerimia , iabet ibtimallt rinin 
fazlalqması için milvezzilerde 
kalan nliahalann anlatılmasmı 

b, gün, ikinC'=tii de cumartesi 
günü çekJJecek ve kur'alanı ' 
bu tekilde bayrama kadar 
devam olunacaktır. Her lcur'
adan aorıra kazananlaı a hediye-! 

ve kur'aya ondan sonra bat- Jenn takdimine baflanacakbr. \ 

dirler. Bunun için ilk kur'a ~tıltlayınıı. 

~nia illnı &zerine İren Vayirz· 
~ •ihyarak kotmdf, birkaç 
clakika aoara ailih sesi duyul:Uf, .. mataıazelin kanlar içinde 
~ ıarnıınn1tnr. Kız derhal 
~e nakJedilaıit iı:ae de 
leb a~ IDliınknn · olmamıf, 

IGaeU terki bayat elmiftir. 

Paris , 3 (A.A) - M. Briand 

ve Türkiye sefiri Fethi Bey 
bugün öğle llzeri TOrk - F ra1181Z 

dostluk uzlaşma ve hakem 
muahedesini imza etmifletclir. 

Ba lleben mukabil d.. se
ce Ma.lı•ldan plen bir tel· 
crafta jeaen#iD plice ~bl 
Amerikaya aifHI ~c1eclilmek-

• tedir. 

lanılmq,m işaret etmel<te- Num11ra,an hes p ' 

....... ~-~uıllflııtınnıınııııııını111111111MPllllllU111111ııııııııı111111111Ulllllllll~. 



Meclis reısım1zın 
beyanatı "VAKiT,, ın telgraf ve telefon haberleri )Gaz yolsuzl 

[Ü t tarafı 1 inci n) ıfamızdadır] 
Bunu en kısa bir zamanda mem
leketimiz dahilinden temin için 
çalışılacaktır. Büyük halk kütle
sinin ihtiyaçlarını, mevaddı ipti
daiyesi memleket dahilinde bu
lunan ve dahilde mevcut Y• 
tevsi edilecek olan müesseseler
de imal edilen eşyadan temin 
etmek en büyUk bir meseledir. 

Bu mesele için harice kartı 
herhangi bir boykotaj mevzuu 
bahis değildir. Biz memleketimiz 
dahilinde temin edilemiyen her 
hangi bir ihtiyacı, tam bir me
deni inaan olarak yaşıyabilmek 
için hariçten getirtmek zarure
tinde bulunduğumuzu unutmama
lıyız. Fakat temenni edelim ki 
az zamanda her şeyimizi mem
leket dahilinde yapalım. 

- Paşa Hz. seyahatiniz nasıl 
geçti? 

- Seyahatimden çok mem
nunum. Viyanada kısa bir müd
det, nç hafta kadar istirahat 
ettim. 

Gerek A vusturyada, gerek 
yol uğrağı geçtiğim diğer mem
leketlerde büyük bir dikkat ve 
nezaket muamelesi gördUm. 

Viynnada Meclisi Meb'usanı 
xiyaı et ettim. Meclis binası çok 
mükemmeldir. Meb'uslar bizim
kinin nısfı kndardır. Milzakere 
usulU bizim usulün aynidir. Mü
zakereyi takip ettim. Meb 'uslar 
arasında birkaç kadın da vardı. 

- Bizim kadınlarımızın meb'
usluklan hakkında ne dlltllnll
yorsunuz? 

- Meclisimize kadınların be
lediye intihabına iştirakleri için 
yeni bir layiha gelmit •e tetkik 

ed!ldiği encümende: ~i!_~'f~ e._<!}!: 
lirken nasıl bir karar verilece
ğini bilmiyorum. Fakat ben CSy
le temenni ederim ki, hanımla
rımızın tam bir hakkı siyasiye 
malik olmaları zamanı çabuk 
gelsin. 

- Ankarayı ne zaman teırif 
buyuracaksınız ? 

- Bir haftaya kadar ... ,, 

Sof yadan geçerken 
Sofya, 3 (A.A.) Viyanadan 

gelmekte olan Türkiye BUyük 
Millet Meclisi reisi Kazım Paıa 
Hazretleri istesyonda Trirkiye 
sefiri ile Bulgar hariciye nazın 
namına yüksek bir memur ta
rafından selamlanmıştır. Milşa
rünileyh gazetecilere be anatta 

Düştükten sonra -·--
Primo dö Rivera 

yapacak mış ? 
ne 

Paris, 2 ( A.A ) - Entransi
jant gazetesi Madritten istih
bar ediyor: Bir ıazete muhabi
rine be ranatta bulunan M. Pri-
mo dö Rivera, şimdiki progra
mınan ıu kelimelerde mündemiç 
olduiunu a6ylemiıtir : " Sükut 
Ye sulhu ıiikfın içinde çalıımak ,, 

Vatani birlik reiılerinin kabu
lü merasimi esna1ında yakında 

icra edilecek olan intihabata 
telmih eden M. Primo dö Rivera 
vatani birliğin bUyilk bir kuvvet 
teşkil etmekte olduğunu Ye biz
zat kendisinin de birliğin itima
dından müstağni kalamıyacağını 

beyan etmiştir. 

M. Primo dö RiYera, orduyu 
terkedcceğine dair olan ıayia

ları katiyen reddetm~ş ve kıralla 
olan mtinasebatına dair sorulan 
son bir sua e cevaben : " Hür
met ve ıadakat ,, demiştir. 

·v an miiahacirlerine 
yardım edilecek 

Ankara, l (Va~ıt) - Umumi 
bupte V andan dahile doğru hicret 
eden Tllrk ailelerinin müraca
atları Ozerine tekrar Vana av
detleri iç.in kendilerine yol pa-
rası Yerilmek suretile muaYeoet 
yapılması tekarriir etmittir. 

Devlet bankası için 
Ankara, 3 IVak t) - Bas•ej .,., •• u.ııc meılye v~kın J)evlet 

bankası hakkında görüttüler. 

bulunarak Sofyada bir müddet 
kalamadıtından dolayı beyanı 
teeuof etmit ve 'l nrk-Bulgar 
mGnuebabndaki fevkaJide sa
mimiyete itaret eylemittir. iki 
memleket menafii icabından 
olarak ba mftnasebatın bir kat 
deha reeanet peyda etme.i ar
ıuıunu izhar eyliyerek yeni 
TUrk-Bulgar ticaret muahedeıi
n in akti için kariben Ankarada 
da müzakerata girifileceğini 
aöylemiş ve bu hususta bir itill
fa vasıl olunacaj'lDı zannettire
cek birçok emareler •e sebep
ler mevcut oldutunu illve ey
Jemittir. 

V AKIT ın tefrikasu 82 
Yazan: Hüseyin Rahmi 

her bahiste aciı:lerini örtmek 
için hemencecik ihtiyarlık civan
lik davasını ortaya atarlar Ye 
bu şarlatanlıkla kendilerini, bah
si kazanmış sayarlar. Karanlıkta 
neler oluyor rezaletinin parasız 
avukatı rakı buharile işte ancak 
bd kadar hezeyan edebilir ... 
Sizden soruyorum. Edep, utan
ma, ar, hicap, haya varmı? yok-
sa bunlar eski zamana ait ma
naları unutulmuş antika htık

müne girmiş ve lüğat kıt ablann
dan silinmelerine karar ·erilmit 
kelimeler midir? 

Gülşen Bey koltuk meyhane-

de çokça kaçırdığı meıelerin 
midesinden ağzına doğru kay
nıyan ekşiliğini bir kaç yutgun · 
ma ile yatı§brmıya uğrqarak : 

- Efendi evveli dilini dü
zelt, mef~um makammda hAll 
metruk mana kelime.ini kulla-
nıyorsun .. 

- Benim dilim eskidenberi 
düzgündür.. Günden filne ahla
kı gibi dili de bozulan sensin ... 
Mefhum tabirini effelden bu 
makamda Ermeniler kullanırlardı. 

Biz itittikçe gülerdik. Yenilik 
mecnunu edibimizin biri ahbann 
aizından bu lüiab ortaya attı.. 

Büyük endişe Teşviki sanayi 
-·- -·-Silahların tahdidi Primlerin tesbitine 

görüşülürken ... 

En iyi manevrayı F ran
sa mı çevirdi ? 

Paria, 2 (A.A)- M. Tardiy6, 
reiscllmhur M. Dumerge Lon-
dra konferansı mllzakerab hak
kında maU~mat ve izahat ver-
miştir . M. T ardiy6 bir çok na
zır arla ve aralarında M. BJflnı 

da bulunan bir takım parllmen
to Azasile görüşmOttllr. 

M. Briyan, Londraya salı 
gtınll, M. Tardiy6 de çar .. mba 
gllnn d~necektir . 

M. Tardiyö, içtmai sigortalar 
hakkındaki iıtizahlarda hazır 

bulunmak üzere cuma pnü 
tekrar Pariae gelecektir. 

Parla, 2 ( A.A) - Deba ga
zetesi M. Tardiyönün Londrada 
güıel bir manevra ç.evirmif 
olduiunu yazıyor. Franıanın 
vaziyeti İngilterenin teslibatı 

baılanıldı 
Ankara, 3 (V akıt) - T etYiki 

ıanayi kanununa pre mlleue-
Nta •eailecek muamele vergisi 
priminin nisbeti kat'i henllz 
olarak teıbit edilmemi9tir. Mart
ta mazbataların tevzii muhte
meldir. Niıbetin yüzde 1 buçuk 
iki arasında olacağı anlaşılmak 
tadır. 

Hakimlerin sicili 
Adliye vekaletinde 

tetkik ediliyor 
Ankara, 3 (Vakıt) - Dün 

•elen Temyiz heyetile Adıiyede 
toplanu terfi heyeti hlkimleri
mizin ıiciflerini tetkike bqla-
ınlfbr. . 

Almanlarla muvakkat 
ticaret mukavelesi . 
Ankan, 3 (Yakıt) - Afman-

ltarla me•cat ticaret muka•elele
rinin mftddeti yann bitiyor. Yeni 
mukavele için bir aydanberi 
mftzakere olunmaktadır. MOuke-

ciddi surette tenkis etmek tek
lifi ile teadill talep eden ltalya
nın teklifi arasında pek mü9kül 
ve sıkışık idi. Franaanın intikal 
tezinin kabul edilmesi milnakqa re bitmediiinde~ nisan iptidaıı
götUmıez. bir muvaffakiyettir. na kadar en ziyade mazharı 

Londra, 2 ( A. A ) - Bir çok mtisaade millet esasına iÖr• 
gazete muhabirleri teslihat muvakkat bir muka•ele imzalan-
masarifiiıin İngiliz bükCimet mattır. 
adamlarını hakiki surette meıiul Yükaek tedrisat müdürü 
etmekte olduiunu beyan etmek- . Ankara, 5 (V akıt) - Maarif 
tedirler. Dün bir nutuk a6yle- ~•ek tedrlaat ..ad~e 
HJJf 0 a M. ~novu ...... , •·- ,, V'-•&& tayin edllCA ~Daıı .ıade UktJJ 
lı bir formül kullanmııtır. Mu- B. ııe bafladı. 
maileyh, demiştir ki : 

" Ben bu aalona gireliden beri 
teslihatımız. için 28 bin lira aarf
ettik ,, M. Snovden bundan 
sonra İngilterenin borçlarından 
bahsetmişttr. Memleketin malt 
ahvali hakkındaki bu endife 
bahriye birinci lordunun Surrey 
ve Nortbumberland zırhlılanndan 
başka diğer iki zırhlının inta
ıından logiltereıain ıarfınazar 
etmiş olduğunu beyan etmesini 
izah etmektedir· Mtıtehauıılar, 
bundan lngilterenin diğer dev
letlerin de ayni •eçhile tabdidat
ta bulunmalarını elde etmek 
istediii neticeaini çıkarmak
tadırlar. 

Şimdi manarfıiz edipler ara1m
da bir mefhum tubaflatıdır ai
diyo'°. 

İsmail Efendi - San'atte ha
ya olma~ nazariyeli de yeni çıktı. 

San'at, un'ıt deniy~r. Fakat 
utanmayı bertaraf eden ıan'at bu 
na11l ıeydir. aıılıyalım .. 

Gnlıen Bey - Babalık ıeç 
kalmıtıın .• (Ar) çok derin ıeydir. 
Senin altmışlık kafana sığmaz .•• 

- Ar mı? 
- Evet •. 
- Ne demek o? 
- Fransızca ıan'at demektir. 
- Firenkçe de san'atan ma-

naıı ( Ar ) mııta Ttirkce de 
niçin bu kelime biar ıekline 

sokuluyur? 
- Fikrimce bir kelimenin 

llfıl tekline Türkce mana ver
meğe kalk1Jırs&n böyle bunakça 
neticelere doğru aideriz.. Genç-

Küçük llAnlar 
-Paraaız-

Bir çok ihtiyaçlan-
nız vardır • Bunlan 
iıtedltiniz yere veya 
kimaeye duyuramaz-
ıınız. Bundan dolayı 
meyus olmayınız. 

VAK.iT ın kü \.tik 
illnlan her tilrlil milt
kGtilnflze çare ola
cakbr. 

Bu ktiçtlk itlnlan 
araıız baıaca ız ! 

lijia dyadetile ibtiyarhtın ma
tuhluk f arldannı ıimdi anlıyor 
musunuz Hacıefendi? 

Burada bahla evveli ihtiyarlık 
· rençlik daYasına ve sonra tid
detli bir phslyata döldllmekte 
iken · lnet Sabri Bey Hacı ls
mallia imdadına yeti~rek: 

- Bahai çıjınndan çıkarmı

yabm.. Atızlan rakı kokularla 
ahllkıyata dair konutmak çok 
gillünç bi,.ey oluna da bu ra
rip iddialann kartısında insanın 

sabrtl meeali kalmıyor ... 
Gütıen Bey lnsık bir kahka

ha ile aarsılarak: 

- Yalnız bu bahiste değil 
her ıeyde mecalinizin tükenmiş 
oldupnu itirafa hacet yok •• 
evet.. evet ne diyorduk? 
Köıede oturan kopuklardan 

birf haykırdı: 

- Apuatol Gülten Beye bir 

ıTraktö~ tecrOb 
den çıkan ned 

nedir? 
Ankara, 3 (Vakıt) -

ve tasarruf programıDJll 

cephe:sinde traktörler ha 
da tetkikat yapılmaktadlf· 
leketimiıde çalışan 

hemen kAmilen petrollı 
harriktirler . Hükflmet 
yardım için inhisar id 
Ost tarafını prim maıba 
ödiyerek kilosu 15 kur 
petrol vermektedir. 

Çiftçinin petrol ihtiyacı 
memurlarının keşfe mllst 
porlarile teabit olunm 
Bu suretle uzun muamel 
verilen petrolün ehem 
görülmiyecek ı ~i istimallert 
açtığı bazı mahallerdeki 
idarelerinin halka gayet al 
rol satabilmeıinden anlaşıl 
ve bu yftıden hazinenin 
2 milyona yakın görülme 

Son günlerde Gazi çiftli 

İkbsat vekilinin huzurunda 
atçı meb 'uslann ve milte 
ların da iştirakile mazotla 
harrik bazı traktörlerin te 
leri yapılmıf, bu traktö 
basitliği kullanııbğı ve az 
raf yapmalan nazarı dikkati 
lip iC>rlllmüştOr. 

Mazotun İstanbulda vap 
teslimi kilosu 2 kuruştur.Pi 
dan mllbayaa suretile · 
müdUrlükç.e ıetirilen m 
kilosu 9 kuruşa mal olm 
Külliyetli mübayaa halinde 
ha aıağı maledileceği tab· 
Bu traktörler madeni •e 
ti .yatlarla itlemektedir. 
uaın.~ Gı:. ı.;cu u "'• _ , _ \. 

zinenin zararı 6ntlne ge 
için diğerleri gibi ayni iti 
trakt6rlerin kabulli ve çi 
re tavıiyeıi, hnkOmetçe y 
cak mübayaatın bunlardan 
sı kuvvetle muhtemel görill 
tedir. 

Ahmet Beyin n 
liği gat'ileıti 

Ankara, 3 (A.A) - M 
Mustafa beyden inhilil 
Elizizi meb'usluğuna CO 
yet Halk Fırkaıı riyaıet di 
ca Bahr;ye erkim harbiye 
Jiiinden mütekait miralay 
met Beyefendi COmburiyet 
Fırka1ı namzedi olarak 
olunmUfhır. 

kadeh ıilme gel.. llfını ka1 
Akh bqına gelsin .. 

Gnlıen timdi g&zleri 
bakan baımı köıedeki k 
çevirerek: 

- Ulan yankeıici 

dün akıam pqime 
meyhane kapısından teol ,it 
duğum için mi şimdi .. ıy 
atıyonun? 

Kopuk - Vay Beyi~ . 
sici senden ne alır? EhOI 

ceplerine sok"uğu vaJııl 
parmağı 6teye geç.er ... 

İzzet Sabri Bey - .dO 

tutuıtular. Gnltea Ser. 
mehareti işte bu V" 

Bakalım hangisi ağı• ~ 
ğunda tam numara al• 

Kopuk - Bana 

diyor. Yankesicinin 
ödü kopar ••• 
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__ aırıruf Cemi.yeti Istanbulda neler yapıyor7 
Cemiyet azası pek yakın-' Istanbul halkı seneden seneye daha 
da yüz binlere varacak fazla unutkan mı oluyor? 

H.~ $lrwnl P,. 

Hakkı Şinasi Pı. 
Ankaraya gitti 

Alınacak taahhütname

lerin şekli tereddüdü 

mucip oluyor 

Arluı m'll.fettlfl lıİJk4met 

rnerlıeunde bıı me1eleyl 

lualledecelc 

Milli ikti .. t Ye tuunaf cemiyetinin ıebrimizdeki ıubeai 
bllytlk. bir. hararetle fa~yeline ~evam etmektedir. Cemi
yete pmdıye kadar bmlerc:e kıti aza olarak kaydolun-

_..ıarcbr. A11ıca rami dairelere, tirketlere, ve birçok m&eiHae
ı.. tamim ,anderilwek memur Ye mtlatahdemlerinia MfUt iktisat 
n tuamaf cemiyetine ua bydolumnalan bildirilmlftlr. Pek ya
... ceml1etlD Jalmz tehrimizde 11• binlerce uuı olacağı 
)lanetle t81mia ecWmekteclir. 

Cemiyet• ua kaydolanaatardan bir taahhttt eenedi almmakta
dlt. Ba MDette IU dlmleler Yardır: "llllJt ikti .. t ft tuamaf cemiye
tlala muttali oldutum nizamaameai ahklmana temamile riayet ede
celiml ft daima tercihen yerli mallan lrullanacajımı ve h8kmbm 
~enlere de kullandıracağımı taıhhttt ederim. " 

Bu ıatırlann albna aza olan zat imzaaanı atmakta ve .adreıdni 
<hr 

t.eddndtl mucip olmufbu'. Bua ldmaeler taahhtltname ol111ak 
=~~tlara pul yaplfbn)muı ilzam releceji mlltil&aauıda 

MfJll iktısat ft tuanuf cemiyetinba l1taabul tefkillbnı yapan 
W. mtiettifi Halda Şinui P ... db Aalwaya gitmiftir. Mllfettif 
Pqa ADbradald ikameti mlddetinde llali,e vekili S.,le gtirlp
rek tuarruf cemiyeti taalahtltaameJerinio puldan maaf tutulmuı 
ltlll tefebbtlllne l.alnaealdw. 

Or'atli tıraş müsabakasında 
allnan yeni neticeler 

Rekor 51 BBniyeye düştü, daha fazla 
indirene mük4f at verilecek • 

Gıc• - a. ..... L_.__._ 
•ırı ... bir llrdil ıııvnıwıar .... .... ..... .. ___ . ,..,.. .. 
JD11,blr~ 
47 uniye ile 
, .. bir rekor 
telll etmfttl. 

O 11m•nl.r 
...... ı •• lz. 

herberleri 
~bir 
.. ,.. allka ....... .,....._ -

raklhi ile IDrat mllAltalraNDa 
· gfrifebileceğini ve 51 lalliyellk 
rekoru ela laracapu .a,lemiftir. 
Bu iddiaya muhatap olu te 
laer iki kalfaya da 1akaluu brq 
ettiren meraklı bir komisyoncu 
ortaya hlr de hediye koymUf
tar. Bu hecllJe, traı reko
,_ 51 llUlyeclen daha qağı 
dı11a .. verilecektir. Allkadar
::ı lna mtlal,akaya merakla bek-

ekteclirler. 
Vill--eeee--. 

Hilili Ahmer kadınlar 
san' at evinde yerli mallar 
Müessese mamulatının daha fazla 

tanınınası ve satılması için 

Fakir çocuklara 
yemek 

Tevziat bu ıene nasal 
yapılıyor? 

, ___ _,,_~~~~~eduub~ir~~~~~~~~--:r-t~ 
Sabf ~i A • yap 

gibi çarp içinde de bir .,.,, te-
mia edilmif, burada da •bfa 
bqJuılmaftu'. 

Bu aene seyyah vapurlaruıa 
bu zarif el iflemeleriain ba~ 
)ar içınde götOriilere-k orada 
tethlr edilmesi ve 1e~a~ara 
ıab ı a ı için mU.aade ııtilısal 
edilmiştı r. Bu ıuretle sabpn ar-
tacaiı tahmin edilqıekte~: • 

San'at evinin iılemelen cıddea Hı/d/ı Alımtrretsı Alı Pı 
pek zariftir. Eliti modelleri yllk· Hilili Abmer,ilk mekteplerdeki 

HIM/l Ahmer 1t111'ıt el.1fnJe 61r ~ ıek zevkli Hanımlanmız tara- yemek.iz çocuklara birkaç ıe-
Hiltli Ahmer kadın san'at evi fından seçilmekte, bazen mllze- neden beri ötle yemeli veriyor. 

faaliyetine df'vam ~tmektedir. deki nadir efYalardaa kopyeler Geçen aene 3000 çocuta mun-
Mn d eli'-• h ld ıoo r•kanrarak bunlar ipe~, kuAhmmq-

ueueae e fİlll ııu a e r kt d Hitau er tauman yemek verilmicti. Bu ıene 
d 1 Jara iflenme e ır. . h ..,. 

genç kız ve ka 111 ça ışmaktadır. kadm ıırı'at evinin pye11 em yardım tevsi edilmif ve 4000 
San'at evine Hifili Ahmer bina- nefia Tllrk eliflerini himaye çocuğa yemek •erilmlye başlan· 
llD n üat kab tah•ia edilmiştir. etmek ve ıakfıaflanna çallfmak, mıfbr. Verilen yemekler ekmek, 
BUl'UJ müsait olınadıjı için hem de fakir TDrk ailelerine it ve· peynir, zeytin, helva cribi aojuk 
ıau'at evinde Çflıtan kadınlar rerek maiıetlerlne yır .. ım etmektir. •· 
lmmaılan alar-k evlerine g6t8r- yemeklerdir. Yalnaa KaclaldSy ve 
mek te ve orada iş emektedir. Cayri mitbadillere para Oıklldarda •cak yemekler de 

Ekseriya iıleneıt feyler (ay ta• verilmil.~ baş/andı dıjıhlıbffmektedlr. Fakat ba, la-
lamJarı, artnler, ıöınlekler,, men- Din iltib sahibi pyri tanbul ve Beyoj'lunda mtlmkDn 
diller ve dijer bir takım ı.arif mllbadillerden 100 kiıiye para olamamaktadır. 

.......... bir ~g. 
tlaldclet ""1 ~de de 
~ Halda Efeacli 
t. ' de bir bJfa aDcak 61 .... 
..ı,ec1. aka! brqı yapmaft bu 

Fna ~ mecliai 
din farka mefk9!a.:'f:.,Q 
prup idare heyeti mtlhabab 
Jal*aldarcb. Halbuki ebert,et 
temin edilememft olclutu IPn 
intihabat f~palamımaı, yalmı 

qyadır. Elifleri itliyen kadıaJar dajltalnııya b~laıı~ıtbr. Dlin Yemeklerin tevzii için Hıllli 
bu itlerine muk.ahili bir miktar 50 kiıiye 49 bın hraya yakın Abmerde aynca teıkillt yapıla
pua almaktacfıtlar· Sonra Hili- bir para verılmittir. Perıembe rak masrafa girilmemiftir. Mi· 
li Ahmer bu ett•lan san'at eYi ,onu d ter 50 kitiye tevziat ya- hallelerdeki HllAJi Ahmer t~ 
ıergiıinde tefbir etmekte ve pı acakbr. Bu tertibin umum bu iti muvaffakiyetle yapmakta-
1atmaldadır. tevıı yek6nu 66 bin liradır. dır. Senede çocuk1ann 6fle ye-

l€ ovcaat~a E!dQ!lilatfŞE~f c@CD Ac:@D~· mekleri için 40,000 lira sarfedil· 
mektedir. Bu pua d~ 
doğruya yemek ahnma11na tahlis 
edilmiştir. Yokıa memur ID8fl 

? şubat /930 CUffl8 günii saat on dörtte 1 namile biç kimseye OD para VO-,......Wrtols ~ 
...,. .... eellNıtmjpi. 

llaacli .... W,oı al ld Cavit 
.._.. .. kele llqka Wr pnç 
t.lfa lecrlbeler Y•PIDll• Halda 
.,_.lnla 61 8alalyecle tirat etti· 
il latl keaclltı de brq etm;f, 

L - 51 laai7eye lnclirmiftir· 
...._ lzerine Hakkı elendi 

azalana YDifeleriae taall6k eden 
meaall laaldanda ılr8tlhntlfttlr . 

Yeni tefrlkenuz 

Montekarlo 
rezaletleri 

Pek yalanda (VU.t) llltalarmcla 

Galııf8S8C8Y lisesi konferans salonunda • 
1 
.. _ra_m-em_e_kt_ec1_ir_. ____ ..,. 

yapılacak büyük içtimaa sen de gel. Bu 
içtimada kadın, erkek her vatandaş bu
lunscakftt. Mlllf lldıut ve T1U1Jrful 

cemiveıi 

D~-OBEEEe.ar;-.:A 

Yeni tefrlkcamız 

Montekarlo 
rezaletleri 

ek yakmda (V akıt) ıOtunlannda 



Geri alınan bütçe 
Hükumet 1930 senesi büt

çesini B. M. meclisinden 
geri aldı. Bunun sebebi muhtelif 
vekaletlerin bütçelerinde yeni
den tasarruflar temin etmektir. 

Malum olduğu üzere hükume
tin teşrinisani iptidasında mec
lise verdiği bütçe layihası haıır
lanırken bu,.ün bütün devlet o 

teşkilatını meşgul eden tasarruf. 
istihsal mücadelesi henüz mevzuu 
bahis değildi.Tabii bütçenin esası 
da ona göre tanzım edilmiş idi. 

işte bu suretle hazırlanmış 
olan bütçe Mecliı bütçe encü
menince tetkik edilmekte iken 
acil ve zaruri bir şekilde tasar
.ruf ve istıhsal mücadelesi açmak 
lazımgelmiş, bu mücadelenin 
muvaftakiyetle yürütülmesi için 
de 1930 bütçesine 15 milyon 
liralık bir faz la tahsisat ilavesi 
icap etmiştir. 

Binaenaleyh tabii olarak şim
di hükumet bir taraftan istihsal 
programının teferruatını tesbit 
etmekle beraber diğer taraftan 
bu pr06famın tatbiki iç·n icap 
eden 15 milyon liralık tahsisatı 
tedarik etmekle meşguldür. 

Fakat mevcut bütçe liyihasının 
ihzanndan sonra birdenbire . oı -
taya cıkan bu fevkalade ihtiyaç 
İçin başka bir varidat bulmak 
mümkün olmadığından 15 milyon 
lirayı eldeki bütçenin içinden 
bazı masrafları kaldırmak sureti le 
temin etmek zarureti vardır. 

Onun içindir ki hükumet sene 
başında meclise verdiği bütçeyi 
geri almıştır. Şimdi muhtelif 
vekaletlerin bütçelerinden ne 
g ibi masrafları kısmak kabil ola
bileceğini araştırmaktadır. 

Bu itibar ile esasen B. M. 
Meclisinin bütçe üzerinde yapa
cağı fas r tf vazifesini. tasarruf 
ve istihsal programının tahakku
kunu temin için bizzat hükumet 
deruhte etm:ş demektir. 

Binaenaleyh hükumet ne yapıp 
yapıp mevcut bütçedeki masraf
lann bazılannı bir tarafa bıra
kacak, bunlara mukabil olan 
varidattan 15 milyon lira kadar 
para toplıyacak. bunları kamilen 
yeni sene içinde tatbik ediJecc:k 
olan istihsal programının tabak-

Yarım asır eıJt•e/J~.i : 

VAKiT 
4 Şubat 1lWJ 

-·-···············,·································· 
Rusvada hürriyeti vic

danın fıkdanına nümune 
olmak üzere Gerson 
eyaletinde proteJtanlığa 

karip bir mezhepte bu
lunanlar ale vhine icı ayı 
mezalim olunduğu Pe
ter:ıburgtan yazılan bir 
mektupta bevan olun
mu~tur. 

Rükiimet, ptLpaslaı ın 
muavenetile merkumJarı 
cebren oriot;foks etmeğe 
hu·am evlemiştir. Orıo
doks olmak üzere imza 
vermiyenlerin alenen 

darp ve badehu dahi idam 
olunacakları bildirilmı ş 
ve bin kişi kadar hazır 
oldukları halde octodoks 
olmıvanlar hakkında iş
kence icra kılınmı~iır. 
Bır kadın ~açınddn tutu, 
lup darbediımişiir. 

GELi Si ._. ,·. 
GO,ZEL :, 

Bir kedinin seyahatı 
Biz bu sütunda fllcra çıka

rabilmek için bazı hadise-
lerin gülünç tarafını aranı. 

Bazan da öyle hadiseler olu
yor ki üzerine hiç bir kelime 
ilave etmeksizin nakledilebilecek 
kadar tohaftır. Mesela: 

Yeni postabaneden Kütahyaya 
gönderilmek üzere hazırlanan 
bir posta çantasının içine bir 
kedi girmiş ve orayı sıcak bu
larak güzel bir uyku kestirmeğe 
koyulmuş. 

Çantada böyle bir misafir bu
lunduğundan haberi olmayan 
memur, çantayı kapamış. mühür
lemiş. 

Çantanın içindeki yolcu açlık
tan imanı gevriye gevriye Kü
tahyaya kadar gitmiş ve o za 
mandan beri oralı olmuştur. 

Bereket versin, oradaki memur 
bu canlı koliyi adressiz ve pulsuz 
diye iadeye kalkışmamış! 

Top/11 l !.! W! 

kukuna tahsis edecektir. 
O halde acaba hükumet 

evelce bütçeye ithal edilmiş 

o•an ne gibi işlerin icrasmı tehir 
edecektir? Ne gibi yeni tasar
ruflar temin edebilecektir? 

Bu hususta muayyen bir for
mül tesbiti şüphesiz doğru ola
maz. Yalnız diyebiliriz ki geçen 
sene bütçesinde mevcut olan ve 
tabii ahval ve şerait içinde de-
vam etmesi icap eden bir takım 
masraflar kaldırılacaktır. Mesela 
resmi müesseselerin verdıkleri 
kira para ları bu cümledendir. 

Daha 10, 12 sene evel İstan· 
bul Osmanh lmearatorlu~nun 
merkezi idi. İmparatorluğun lie-
- • ~ .... , "' .~ .. , ,. • oı:~ın"t ..... .,." mern. outun merKezı teşKı a ı res· 

mi binalarda bulunuyordu. Şimdi 
yeni Türkiyenin merkezi Anka
radır ve bütün merkezi daireler 
oraya gitmiştir. İstanbulda mah
dut istisnalardan maada yalnız İs· 
tanbul vilayetine ve Şehremane-

tine tabi olan müesseseler kalmıştır. 
Böyle iken bu teşkilitlara impa
ratorluktan ka'mış olan resmi 
binalar kafi gelemiyor! Hariçten 
hususi binalar kiralanıyor! Her 
sene Dev.et bütçesinden asgari 
400000 lira kira parası veriliyor! 

Elbette hükumet böyle bir 
vaziyetin devamına müsaade et
miyecektir. Har.çte kira ile tu-
tulmuş olan binalardaki resmi 
müesseseleri mevcut devlet bi· 
naları dahiline tophyacaktır. Ay
ni tedbir Ankarada da tatbik 
edilecek, batta diğer villyetle
re de teşmil olunacaktır. 

Binaenaleyh hUkumet 1930 
bütçesini azami tasarruf prensi-
pi üzerinden yürüyerek bir ke
re daha gözden geçirecek, müm
kün olan tenkihab yaptıktan ve 
bu suretle elde edeceği 15 mil
yon liralık tasarrufu istihsal prog
ramının tatbikine tahsis ettik
ten sonra Meclise tekrar gönde· 
recektir. 

Onun için 1930 bütçesi yeni
den meclise geldiği zaman bu
nun üzerinde artık tasarruf 
noktai nazarından yapılacak 

fazla bir iş kalmıyacaktır. 
Bu itibar ile her sene Meclis 

bütçe encümenini aylarca işgal 
eden uzun tasarruf tetkikatını 

bu sene kısa bir zamanda bitir
mek mümkün olacaktır. Gene 
bu noktai nazardan bütçenin 
Meclis heyeti umumiyesinde tet
kiki de kolaylaşmış bulunacaktır. 

i~Jt.:hıuct A~11n 

V enizelos sulhperver 
olmuştur! 

Yunan başvekilini ziyaret eden Emil Lôdvig, 
V enizelosun İsmet 9aşadan tam bir takdir 

ile bahsettiğini söylüyor. 

Meşhur Alman muharriri Emil 
Ludvig Yunanistan başvekili i 'e 
mülakatının intibalarını neşret-

miştir. Emil ludvig, Venizelosun 
en çok, hiç olmazsa yaş itibarıle 
Bernar Şova benzediğini, ve 
onun bir az da mizahçı olduğu
nu söyliyerek eski ve yeni Yu
nanlılar arasındaki mUşabehet

lerden bahsolunurken şu müla
hazayı serdettiğini anlabyor: 

"- Muhakkak ki biz eski 
Yunanlılann fena taraflarına 
teva:-üs ettik. iyi taraflarına ge
lınce, onları alabildik mi ? İşte 
mesele budur . ., 

Venizeloı maziden bahseder
ken. bilhassa sulhperverliğini 

müdafaa etmiş. Balkan barbınin 
fena bir niyet eseri değil, fakat 
bir sürpriz olarak geldiğini söy
liyerek fU sözü söylemiştir: 

«- Balkan harplerine ben 
başlamadım, ben yalnız onları 
kazandım!» 

Ludvig, daha sonra kıral Kos
tantinle V enizelos arasında ge
çen maceralan izah ederken 
kıral Kostantinin, iş başında 

iken söylediği şu sözü hatırlat· 
maktadır: « Venizelosun lzmiri 
istila emeli bir rüyadır. İngiliz
lerin yarım yamalak bir sözü ile 
Yunan sürülerinin Anadolunun 
altan meralarında otladıklarına 

zahip oluy'?r ve iKtiham oluna
cak müşkülatı onutuyor.» 

Spor 
Atinadaki maçlar 
Yunan milli takımı 
Yugoslavyayı (21) 

yendi -

Buna mukabil Venizelos şu 
mukabelede bulunmuştur: "Kos
tantin, bir parti reisi idi. Bir 
kıral öyle olmamalıdır. ıKostantin 
Almanların muvaffakiyetine ta-
raftardı. Çünkü onların galebesile 
kıralcılık. kuvvet kazanırdı. Ken
disi ise otokratlık taraftan idi. 
Bunun neticesi olarak bana: 
"Dahili işlerde halkın sesini 
dinJeriz, fakat milletin bayati 
işlerinde, ben Allah ile istişare 
ederim., demiştir. 

Bunun üzerine Venizeloz umu
mi harp esnasındaki hattı ha
reketini uzun uzadıya izah etmiş, 
daha sonra İzmir macerasından 
bahsetmiş, ve Anadolu harbinin 

• 
gayri müsait bir şekil alması 

üzerine onu durdurmak istediği
ni, batta kıralın gelişi üzerine 
felaketi haber verdiğini anlat
mıştır. 

Venizelos, büyük bir Yunanis
tan fikrinden vaz geçmiş midir? 

Emil Lüdvigin bu sualine kar
şı Venizelos şu cevabı vermiştir: 

«Siyasi bir adam kendini 
şeraite intibak ettirendir. Fakat 
memleketim, bugün işe başla

dığım güne nisbetle daha zen
gindir. Bugün bütün Yunanlılar, 
Yunanistandadırlar, denebilir.• 

Demekki Venizelos, tecrübe 
neticesinde, sulhperver olmuştur. 
Venizelos sabık muliaaimi -tsmet 
pa,şadaıı lam .. bir takdirle bahs
etmektedir. 

telitleri arasında yapılmışbr. 

Sırplar bu maçta ilk mağlubiye
tin acısını çıkarmış ar ve 1 e 

karşı 3 sayı ile galip gelmiş
lerdir. 

Yunanlılann Yugoslav futbol

culan karşısında elde ettikleri 

galebe onlar · hesabına şayanı 

takdir bir neticedir. Bu netice 
iJe mütemadiyen çalışan Yunan 

futbolunun Balkan fut bol unda 
esaslı bir mevkie sahip olduğu 

tahakkuk etmiş oluyor. 
Alınan malumata göre. Yunan Futbol Heyetinden: 

ve Yugoslavya milli takımları 7-11-930 İstanbul Mubtelitleri 
Atinada karşıJaşmıılar ve Yu- maçları : 
nan takımı neticeyi 2-1 kazana- · ı _ Esamisi aşağıda yazılı 
rak beynelmilel futbol aleminde 

idmancılann spor levazımatını 
ilk galebesini kayda muvaffak 

hamilen gösterilen saatlerde 
olmuştur. 

Müsabaka geçen pazar Atina- Taksim Stadyumunda hazır bu-
da yapılmıştır. Oyun mütevazin lunmaları tebliğ olunur. 
hücumlarla geçmiş, ve ikinci 2 - Gelmiyen idmancılar iki 
haftaymın ortalarına kadar ta- resmi müsabakadan menoluoa
rafeyin sayı kaydedememişlerdir. caklardır. 
Fakat bundan sonra Sırplar bir Saat 12,30 da: Şevket; Zeki; 

sayı yapmışlar, buna karşı Yu- Şevki (Altunordu - Hilal); Bahri, 
nan takımı arka arkaya iki sayı 
kaydına muvaffak olmuş ve oyun Lutfü, Kamil (Kumkapı - Topka-
bu netice ile kalmıştır. pı); Sabri. Müeyyet. Murat, 

Salı günü ikinci bir beynelmi- Davut ( Süleymaniye ) Mahmut, 
lel temas Belgrat ve Atina muh Neşet, Ferit (Kasımpaşa - Eyip); 

...-------------;- Enver, Şadi (Beylerbeyi). 

Yeni tefrikamız 

Montekarlo 
rezaletleri 

Pek yakında (Vakıt) sütunlarmda 

Saat 14,30 da : Rıza, Kadri. 

Fikret. Alaettin ( F enerbahçe ) ; 
Rasim, Suphi, Burhan. Nihat, 
Mehmet Salim, Kemal, Şefik 

(Galatasaray ) ; Nafi. Hilsnü, 

Havati (Beşiktaş); Refik, Hayrı 

Ragıp (Vefa). 

K. h . 'I 
ım va şı • 

Vahşilik ve medenilik. 
mem niçin şu son 

larda bir renk meseleıi 
telikki ediliyor. Derisi 
olan insana kudret kal 
değil. bugünkü medeni dilO 
vurduğu bir damga 
Vahşilik 1 

Esirciliği beyazlar ya 
gene bu melun ticarette~ 
gın ve en kızıl cinayetlefl 
yazlar işlemişlerdi. Soğuk 
tarih sayıfalannda bunları. 
görmüş. derimizin reD 
utanmışbk. , 

Acı bir gönül kınklığı ı 
görüyorduk, ki bütün da\' 
rağmen medeniler, her 
vahşilerden bin kere daha 
daha merhametsiz birer ' 
taşıdıklarını ispat etmektell~ 
kinmiyorlardı. Onlann yap 
nna bakbkça «Bengal» ka 
Iarım kuzular kadar ııı 
görmek lizım geliyordu. 
· Eski devirlerden şahit 

mi ye ne liizum var? DnnkO 
zetemizde Amerikanın « O 
şehrinin ıabne olduğu cil 
cinayeti. hüküm vermek içİJI 
fidir. 

Bir siyah insanı. beyaı 
kızı öldürdğü :ıannı ile sok 
parçalamışlar, bu kanlı ve b 
feci seyirmelerle titri yen p 
lar üstüne gaz dökerek y 
lar. Asıl felakete bRkınız, ki 
kaplanJığı seyreden polis 
vetleri yerlerinden kımılda 
bile lüzum görmemişler. 

Amerika, ihtiyar kürenİll 
son çocuğu, keşifleri, med 
yete hizmetlerile mağrur 
Fende en yüksek künüye 
ir ... - : ___ .... ,.&..... 'l;""'l.r..• '-•li 
nasıl oluyor da cümhur cin• 
lerine "linç,, adını verir ve 
zadan affeder. 1 

Şimdi insaf ile düıilneli~ J 
zenci. bütün beşerde e~ MI 
mıyan azgın öfkelerden ~ 
tutulabilir. Bu öfke delıliği ı)ı 
de kan dökebilir. Fakat b~ ~ 
tün bir şehir halkının ceUitlJJ:~. 
nasıl ve niçin haklı göstereb 

Bir de utanmadan bu ci~~ 
ajanslar bir marifelmit gibi ~ 

cihana yayıyorlar. Bu cinayet~ 
rinden çıkan bir netice r~ 4 
o da hakiki vahşinin kara ~ 
lerden değil. beyaz ve ~ 
niliği hiç kimseye vermiyeO,.J 
sanlar olduğudur. Med~ 
insanların derilerile değil ~ 
lerinde çarpan kalplerin ~ 
ile ölçülür. Bu basit ~ ~ 
anlamıyanlar, bilmem kı t,)f 
kendilerine medeni sıfatıDI 
nabilirler. a/J 

SeyY 

iftar . 1:I,29 

Namaz 



[ (VAKIT)IN ŞEHI HABERLER• ] 

Kaptanlar mahkemeye gelmediler 

Bir posta memuru -Zimmetine 469 lira geçir
mek e maznun olarak 

muhaheme ediliyor 
lstanbul ağır ceza mahkeme

sinde dün öğleden sonra yeni 
bir ihtilas davasının ril'yetine 

baılanmıştar. 
Dava, 1928 senesinde Orta

lc&y postanesi havale memurlu
iunda bulunan posta mcmur
lr r ndan Bahattin Ef. aleyhin
dedir. Kendisınin muvakkaten 
Orta'köyde bulunduğu iki buçuk 
ay zarfında havale miktannı 
dip koçanlarına ve mersule def
terine yanlış kaydetmek su~et~~~ 
469 lira zimmet ne geçırdıgı 
ınevzuu bahistir. 

Bu mcıclcden dolayı nezaret 
Vazifesini ifada ihmal gösterdiği 
noktasından, Ortaköy postanesi 

:~d?rU Reşat B. hakkında da 

Ş kıkat yapılmış fakat Devlet 
urası müd.. .. ' 

but d .. urun o esnada hasta 
un ugu kaydilc hakkında 

Borsada bir içtima 
Nurullah Esat B .. . mühim beyanatta bulundu 

Dün şehrimizdeki borsa ve 
banka mUmesıillerinin iştiraki 
ile borsada bilyilk bir içtima 
yapılmıştır. Nurullah Esat Beyin 
riyaset ettiğı bu içtimada vadesi 
hulül etmit bono sahiplerinin 
ne şekilde kambiyo alacaklan 
görjişillmüştllr. 
Akşam geç vakit kendisi ile 

görüşen bir mubarririmize Nu· 
rullah Esat 8. fU tayanı dikkat 
b~yanatta bulua111uştur: 

- Yeni ihtiyaç listesinin mev
kii meriyete "az"ından evvel 
ithalat emtia11n<fan mütevellit 
Öankalara verilmiş deyin se· 

vaplar üçüncü içtimada izaya 
bildirilecektir. . 
Mühim mfktard,a tütün 

8Zacaklar· 
Bu hafta içinde büyük bir 

Amerika gurupu memleketimiz
den vasi miktarda tiltün ala-
caktır. 

Bu teklifin müzakeresine işti
rak için tütOn inhisarı umum 
müdürü Behçet B. dün akıam 
Ankanya gitmiştir. 

netlerini ödemek üzere vade
sinde müracaat eden tüccardan 
baokalaıca kambiyo satabi mek 
için bazı evrak istenmcktedır. 
Mallar evvelce gelmiş oldugun-
dan ve evrak ta ait olduğu ma
kamlara verilmiş olduğundan 
tüccarlar bunları derhal banka-
lara gösterememektedirler. 

Bu yüz.den tücca~l~ra müş
külat çıkanhna~ası ıçın alınan 
mukarrerat bugün banka müdür· 
lerine t~bliğ edilmiştir. 

Haber aldığımıza nazaran bu 
mu~arrerat şunlardan ibarettir: 

Tüccar mal müfredabnı havi 
faturayı vapur acentelerine ve 
bankaya tetkik ve tasdık ettir· 
dikten sanra borsa komserliğ n
de. bir mllrakabe heyetine getire 
rek viz~ aldıktan sonra banka
dan deyne tekabül eden kambi
yo ahnabilecektir. 

Borsadan çıkarılanlar 
Usulsüz hareket ettikleri için 

Sergis, Salomon, Leon, Iökliyan 
isminda dört kişi borsadan çı
karılmıtbr. 

5. - VAKrl ! 4 Şubat 1930 ~ 

. 

1~/Jap l{JlatrosunJa bu ~Fm aaat 
21,30 da. 

Fazilet ŞEH*E~ABE r' 

Kzık lası , Hl 111 11 1 

3 JJerde j j 
Nakili : 1111 

f Mebrure 
Hurşit 11111111 

Cuma matine saat l'i,30da. 

Cemiyetlerde: 

~· H. Fırkasında konferan:J. 

. Şubatın dokuzuncu pazar günü 
akşam saat dokuzda Çağaloğlun
da C. H. Fırkası merkez binası 

s lonlannda doktor Ihsan Sami 
bey tarafından "veremi herkes 
bılmelidir ,, mevzulu bir konfe
rans verilecektir. Kadın ve erkek 
~erkes gireb lir. 

lngiliz lirası 
İngiliz lırası dün borsada 

1036 kuruşta açılmış ve 1034,5 
kuruşta kapanmııtır. 

::::::::::1::::::::::::::::::::::::::::::::::::0:::::1:::1 
'E Lo:ıao Tıp faklllteıtnden dlplomalı !! . ~ : DR.. :: 
: Hüseyin Naşit :: . r 
i ooııum ve kadın hR~talıklar1 mOtebas ısı :i 
: fllrbe, F.skl HllAllahmcr binası No 11 :: : .. 
: ~., s[lo llfleden onra taaı 14-18 :: 
:i Tolefco lsL 26'tt fi 
:::::::::::: n=ı:ı::::smıa:::::::::r.:.-: ı::ı:ıı:ııu:::: 



- 6 - VAKiT. 4 Şubat 1930 

Selim Sırrı B. MEMLEKET 

Zampara Kır al Yemekler hakkında 
bir konferans verdi iskan tarihinde bir rekor ... 

~========================44--~ 
6üzel " O Morti ,, nasıl karşılandı 

Kıral küçük kızı dizi üzerine alarak okıaddrtan 
sonra bütün vücudunu tahane elile yokladı 

Beden terblyeıl umum milfet• 
tişi Selim Sım Bey dOn Erkek 
Muallim mektebinde muallim ve 

talebelere «Nasıl yemeli Y• ne 
yemeli?» ibıvanlı taYam dikkat 
bir konferana vermiftir. 

24 saat içinde 21 tapusu çıkartı 
bir çiftliğin hikayesi ! 

Bu latif vücudu tasvir halinde «Omam» efendisine mlltebes- Selim Sam Bey Anupa millet· 
yanımda bulundurmak iıtedinı. ıimane bakıyordu. Kıral aordu: lerinin yedikleri gulalan ve na• 

lzmir vali muavini ile iskan 
müdüriinü atlatmzşlar ... 

Bir Alman ressam altı lira ma- - Neye gGJOyomın? aıl yediklerini 16ylemekle 16ıe 
kabilinde güzel kızın taa'firini - Tıpla altı franklık bir afk. bqlamlf, ıu IW'etle denm et- lımırde çaba «Hizmet• refi- rapb llüumu" emrolunuY°' 
yapb. Ona aldırdığı vaziyet ıa- kenln berindeki reame benzi· mfttir: kimiz yaZJ}'OI'; rin albnda gariptir ki .,ali 

« Htık6met ., • .: ıahlbi -ı-• Sal B __ ... 
yet hoşhı. Karnı ilz:erine yatımt yonunm da oua ıtıltıyorum. - Almanya ve Framada ,en- - Yıw P eyin de i111a-
kollannı ve göğsünü bir yubğa Bu addWik kıralı kahkaha ile de dart. lnailterede alb defa ofmıyan k8y1Dye toprak temi dır. Emir derhal alınıyor, 
dayamıştı. Batı arkasına doğru gilldnrdll. "Veraay" da kalmak yemek yeııdiiini a6ylemlftlm. pbi metldlr bir karar •ermif ve gamaya yetiftiriliyor, ka 
yatarmış gibi duruyordu. Mahir i.teyfp istemediiini ktlçnk kıza Bizde umumi olarak Jrilnde iki tat1'1kata da 1~· Seneler-- hktaıı tapuya havale cer 
san'atkAr kızın kısmı ıllflhım sordu. O da cevaben:• Orutn1 defa yemek yenir. Ekaeri ..te- denbert bir kant toprata malik arazinin 21 adet tapusu 24 
o kadar güzel tasvir etmişti ki ablam bilir!,, dedi. rimizde kabvalb yoktur. Ôfle olmıyan n fUtlD, hunun keyfi içinde mllbadile verili1or. 
bundan cazip ve iştiha Yerid Hemtfro hemen ı6ze ka• O.ti erkek dqarda, kadın eınle . fpa aç.,. bllllç plıpn k&ylti ba fiyeti haber alan halk 
bir hal tasavvur olunamazdı. Da- rlf&l'ak b6yle bir teyin kendi- ne buluna yer. yalım akf&ID kuv kupnda blhakkm .... makamına mllracaat ediy 
ha sonraları Londrada bir hiln- lerl için pek bnytlk bir nimet yemeji çok yeair. Ekaeri evler- Wmıft Ye hllkamete minnet Ye P&fll hayret içindedir. 
sanın bu tarzda yapılmıt bir olaaağmı söyledi. Kıral ikiıini de yemek kadın Ye çocuk ipa fGkrUUDı teyicll tekrar etmiftlr. - Böyle feY yok, n-1 
resmini gördfim. Tablo "Korre- tekrar kapatarak ıftti. Bir çey· Halka daflblacak çiftlikler Diyor ve Yali muaYinl 
clyo" nun olacak. rek saat ıonra Senkanten relip dejil, efendiyi memnun etmek arumda Berpmadaki Pette- iakin mOdllrtl Mllntır Beyi 

Güzel kızın resmi beni fevka· onlan aldı. KA .. Q.iWT. bir aparb· için pi9irilir. Yemek yemek biz- nyor. Ke..Uyetteo ne ...U 
""" 5... d ı,· k d .x.:ı b. ~-- malcıyan Pftliji de vardı. Mez· , .. 

iade cezbetmişti; adeta canlı mana ı&ttırerek bir kadına tevdi e ır ıe• eau, ır upryaWI'. vini Saip Beyin, ne de ilki' 
denebilirdi. Altına "Omorfi" ke· etti. Bnynk bemıire ile Almau Y qamak için yemek yemeyiz. kar ~1tllkte pbpD ft arazi dllrll Mllnllr Beyin haberi 
limelerini yazdım. 110morfi" ef· reuamımn yanına fitti. Orada midemizi doldurmak için yeris. aahlbl olm17an alıall rerek vlll- Her ikisi birden: 
sanevi bir isim değilse de Rumca reuama tablo için elli lira verdL Gilndllz aç ıuer gece yemek yete Ye ıerek biuat Maliye - Bizden b6yle ıey 
"ey güzel,, demektir. Fakat Morfiye bir ıey vermedL yeriz. Yemejin gıda hauasma Yekillmia Saracotla ŞllkıG Be- mittir. 

Fakat kaderin neler temip (BitmeJı) deiil, mideyi dolc:lurmuma ba- yefeadlye mlracaat ederek ha 
edeceği hiç belli olur mu? Doı- kanz. yemek yedijimi.ı odalat "çlftllifn takdtr olmaac:ak bedel Diyorlar. Fakat tellfla 

tum "Patü,, bu resmin bir kop- Memur ve zabitler en pis, penceresi olmıvu yer- mukablllnde kendilerine te•ztinl aeyt tahkik ediyorlar ki Dl 

Yasına malik olmak istedi. Bu ' atlablmıılardır. lerdir. Yemek yerken kavp lllemif Ye muftfUat cevabı da v li 8 
dosta böyle bir hizmet redde- Şirketi. Hayriye tarife... a muavini ey atla 
dilir mi? Ayni reHam bir tablo ederiz, aile babaı çocujwau..,... aluak ite airifmifti. Bu çiftliğin tan fena halde mliteeasir 
daha yapmağa davet edildi • sindeki tadillıta göre... lar, d6ver. bir mcıhadll de talibi bulundu- kızıyor, bu defa da: 
Ressam •'Versay,, a çağnlmıı; Deniz ticareti mtıdllriyetinde- Botun bu eeki ve fena itiyat- tandan kendisi yeklJetçe bqka - Bu çiftligin halka te 
yanındaki diğer tablolar arasın· ki tarife komisyonu dUn meıa- lan bırakmak, iyi ve muntuam auntle tatmia edilecekti. den benim haberim yoktut• 
da bu tablo da •armış. M. d6 isini tamamtamıfhr. Neticede sıhht, bealeyici bir ıurette ye- KIJIO bu karar ll:nriDe pa- Diyor. Halbuki Berg 
Sen Kanten resmi o kadar gii· Uman firketi terife.ınde ktıçnk mek zamanı gelmiftir. Milatak- ralan toplamıf, ite sririfmit Ye Pcttemalcıyan çiftliğinin 
ı:el bulmuş ki, hemen k0tup bir tadil yaptlmıtbr, Haliç tir- bel pnçliği, kadmlıtı bu auretle ~tin ~orak kıammdan yedi tevzi edileceğini müteaddit 
kırala göstermiş. Kadm mesel~ keti bilet tlcretleri eakisl sibi yeıiftirmelid.ir. bba elana. ..._.,. • tlerlaal falar aueteler yazmıtbr. 
sinde fevkalade malOmat sahibi bırakılml§br. Bu arada Şirketi Ne yemeli? lflemlftlr. ihayet iş anlqiliy.or. 
olan kıral hazretleri reasamın Hayriye tarifesinde e11ulı tadi- İftiha açsın diye turp suyu Diter t:lhettea metriık mallar Bergamaya yazılan emir 
abloyu güzel yapıp yapmadığını llt yapklmıştır. Ôtrendiğimize içmek zehir içmek demektir.Kahve, mGd'1rlDj1l maballiae birkaç bir makineden geçirilmit 

anlamak için modeli ~rmek göre ıir etin yeni tarifesinde çay içmeyiniz. Leblebi, ıimit ne memur a&Dduerek arazinin ka- Peftemalcıyan çiftliği is · 
bavesine dnştu. bnttııı zabit •e memurların ya· bulunamx midenize umanııs •1 hiç bahsedilmiyerek ., falaO 

Eğer asıl resme mutabık çı· nm Ocretle ıeyahatleri kat't ola- doldurmayınız. Biraı daha yal· claatroya 16re tenı auretinl maralı doıye ,, diye Yali m 
karsa onu neyapmak lizım gel- nak tesbit olunmuıtur. ıız yemekler yiyiniz. Öile yo- ıe.1'1te bqlaDUf Ye llıım gelen beye imza ettirilmiftir. 
diğini mükaddes Luinin hafidi meklerini ku"etli, aktam v.mk- baritalan almakla m .. ruı ol· izmtnfı ,,.ut ı $ - yetten iıkiıı mfidüril be ' 
ercümendi her kesten eyi bilirdi. e ı-•.1• ç memnun Ierinl hafif yeyiniz. Mntenem ve ımqtar. :Yani çiftliiin bDttln 

K ı b b 
İzmir, J (A.A) - Bir hafta- da~·• k haberi yoktur, muameleyi 

ıra ın u gi i husustan hiz- dan b . f 
1 

çok deJC.:ı, kuvvetli ve ancak iki muamelesi bltmlf ft gu.uara M-'---t Alı· Beydir. . . ki h en ası a ile yajan yag... au h _,_ ~ metını görme c şö ret kazan· kap yemek yeyinlz. Turp, çii ha- et 11 aamma ta.,~ra rapta 
mıı olan M. dır. Scnkantcn ı"ci mur ve arada açan gthıqten ....:L..aıı •--'m-h· Binlerce mllbadilln iti 

u v· ·A-· ok d wç, kabuğunu soymadan elma, 'll:'ın"u a.ı ., ..... 
idareye me_mur oldu. çıu.,.ı ç memnun ur. Millha- M __ , b k ed iL h !erce ıUrer ve bir tnrln 

kattan alınan haberlere nazaran armut yemeyiniz •e çok meyva t11C1e u ert • 111.en er bilmezken bu katakulli ifiJI 
Bu vazifeler onun sdA'lriyetl zeriyat miktarı aeçen aeneve yeyiniz. Nihayet yemek yerken nuıla bir rhglr eıiyor. Bura· 21 dahilinde ı'dı·. aslın "Versay., a • ,, -"l . ed b d .. •ftllJ.ı.. "'badll f-•--- mi d6rt saatte biterek . nlsbetle bir buçuk misli fazla x ... nn, tıyatro ıeyr er ti ı au çı ..... mu auuaa 

celbi mllmkfin olup olmadığını tahmin Olunmaktadır. neı'elenin.,, teffiıt icra eclilditlnden tapuya tapu çıkması hayrete pyaO 
ressama sordu. San'atk4r bunun 1QU11111111tıııııııııunırnıııın1nı111ıttıı~11ttmı-l11llı1J11111l11"111n~ın111uııım11aınııuı gerektir. Mesele tamik 
mümkün olduğu kanaatile IAzım F K6yl0nün hakkı elbette 

gelen malumab almak Yadinde ra n s 1 z ca Gu"" zel ııözler bulacak ve haksız muamele 
bulundu. Ciddi ye tecrübeli bir mu- 6 olunacaktır. 

Binaenaleyh mes'eleyi gelip Bu ıaheser muamele ~I 
bana açtı . Ben teklifi gayet hoı verm~edir. C V 1 Ö der·n· allkadarları Ye diğer siy.,t 
bularak büyük hemşireye haber Ankara caddesi muallimler e ap arınızı g n 1 iZ kamatı tiddet ve ebelll 

verdim; 0 da sevincinden titredi. kitapuesine mOracaat ı d iıgal etmektedir. "'"".._....."'""'""""""'e MGaabaka kuponlannı 11 gChı mUd etle kabul Çiftliği tefevvilz edeııl". 
Hemen kUçük kardaşını temiz:· d .. • B ıo ...n •• ·'-d th n bak !I 

1 Kiralık daireler 
e ecegıı. u ~ a- ·~ e ma aamıza m sa • terin mllbadilleriııden l\lP 

edi ve muntazamca aiydirdik- ku - 1--'1 b" llkt 1 -'- lan t .a.L!L ed • poDUU"ue ır e ı• ece& cevap eUUK e- zade Aml ve Ekrem be 
ten sonda ressamla beraber v • d ... '--.....t•ertmiz d BabıMi, Ankara cadde- cegıı •e ogru ceYap .. eren IUUU arallll a Muakkipleri de Osman B· 
Versaya koıtular. kur'a çekerek kendilerbıe ~k cazip hediyeler d 

Kıralın ezvak nazırımn u•agv ı sinde Orhan B. hanı, Ana- kd' ed :ı;.; • bir zattır." ,,. 
v ta UD ecegaL ... ••ı•••--•••••~• •' 

efendisinden emir almış olduğu u d • F nk 8 
cihetle iki diıiyi kabul etti ve dolu ajansının terkettiği ne iyelerimiz arasır:ıda : e eme 
parkın bir paviyonuna kapattı. daireler kiralıktır. ı - Muaoa mDıtahıaratından podra, laYuta, i Bankası d _.d 
Ressam civardaki lokantada takı k ı ı t.. • M k Am• ter ~ Mlikr.mnıel bir otel de tırq mı, o onya, oayon, aauoL •• •· 1. · •• • er ez ıı -~O': 
neticeye intizar ediyordu. Y anm z 2~ 2 - elllt gramofOllu. • Mezun sermayeli: f1. 5~" 
sad sonra kıral yalnız: olarak olabilir. ayrı Ayrı ve hepsi 3 - Bilek Ye cep saatleri. e Tediye eclilmit MnD•Y-~ 
paviyona girdi. Cenç «Omorfi,. birden kiralıktır. İstiyenle- 4 - Gramofan pllklan. : ihtıyat akçesi: ' 
ye Rum olup olmadığını sordu. • 1 beSl 
Resmi cebinden çıkararak dik- rin (V AKIT yurdu) na mü- ( 5 - Yazı makinesi. : stanbul ŞU .._, 
katle muayeneden sonra bağırdı: racaatlan. 6 - Alb tane fotogt'af çektirmek llalda... İ Galata Karaköy P f1S 
«Milddeti ömrümde bu kadar ------------ 7 - Sinema duhuliye karnelari... İ Tel: Beyoğlu ~711 be~ 
benzerlik görmedim. » Sonra :-!!!!!!!!iiiiiiô> T E R z İ ( 8 - VAKiT iımini tafı1u bir ilah ıeccade • 

1 
E. Jstanbul talı f1d,_ 

oturdu, küçüğü dizleri üstüne v. .. Y. ı. Yardır. ı. 1 1 -cı P 

h O N . : tanbul A a e.... (10 
aldı. Biraz okşadı ve şa ane sınan urz ( -Okuyuculanmız eksik n.lilhalan .i.darehımemiıden ı •: Tel: iıtanbul 569_.td,)11 
elile meyvei bekaretin henüz En ucuz. en •ık. en temtı, en 'aııam h t darik d bilirl ..,.....-

elbise dlktlrmclı: lstcrsealı: 'Oslı:üdu lslı:clcsl er zaman e e • er - • • Her nevi Banka __ ıar 
koparılmamış olduğunu tetkikten lttisallndekt terzi o. Nurlye mtlracut ediniz. ğ ': ve kiralık kasa;,•' 
sonı-a gii%el kızı öptü. 8)ııtn11Quı11u111Ullllll11111111Uttllıttn1111 1nııtlllllllt"u11llHllllllf11ı 1M111ttlllllUU1111u1ıtlllllllU1UU1llıttnlUU1111nUIOlllll111111uUnın1111 : • • • • • • •-• •• • • • •• • •' 



Tefrtlt1!. 
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Meçhul 
asker Ya.zan 

Ziya 
Şakir 

aolaır 
lf..iralık veya $Btılık 

berber diikkônı 
Divanyolunda, Atik Allpaşa ca· 

mli karşısında 43 numaralı dtikkAn 
mobllyaslle kiralık veya devren 
satılıktır. Gedikpaşadn kadın ve 
erkek perukAn Artin Efendiye 
müracaat 

şubesinden aldığım 
'e iknmı zn} i ettim yenisini alacağımdan 
htikmü )Oktur. 

Huanpaşa deresinde ·o. 43 hanede 
317 tevellfttlD .Mehmet le ı 

Top düellosu tekrar başlamıştı 
l 

Fatih aulh üçancü hukuk hal(ımlt· 

ltnaen: lıtanbulda Vefada Emir 
Hoca sokağında 3 N. hnnede 
mukim iken vefat eden diş dok
toru lbr him F cvzi Beyin tere
kesi yazılmış ve varislerin ba
zıları kaybolduğundan hukuk
lannı muhafa:mten kayyim tayin 
kılman avukat Halil Hilmi Bey 
vefat etmiştir. Terekede alacak 
Ye borçlular olmasına ve talepte 
vukubulmasına nazaren tasviye
sine karar verilmiş ve tasfiye 
memurluğuna Sirkeci Kır zade 
han 14 No. Avukat Süleyman 
Tevfik Bey memur tayin kılın
mıştır. 

Fakat topçularımızın muhtelif istihkamlarda 
batarya ile atete batlamaıı Bulgarlann 

zebuncasına susmasını mucip oldu 
3 Şubat930 

Borsalar Maamaffh, bOtDn bu takayyil
data rağmen icap eden her fe
dakarlığı yapmıya hanr olduğu
nu Ahmet efendi temin etti. 
Şimdilik yapılacak bir ıey olma
dıjı için icabedene fedakirlı
pıdaD istifade edeceğimizi Ah· 
met efendiye söyledim ve bu 
zahmete tqekkürle mukabele 

ettim. 
Jf 

Karaağaca kadar gelmişken 
biraz da hastaneye uğradım. Dok· 
torla glSrüştüm. Ahmet efendi
ain söylediklerini söyledim. Haa
tanede her şey olduğu gibi .• 
Onlarda, dUımaaın hiç bir cep· 
hede ateş etmemesini, çok ma
nidar görüyorlar. Aceba bakl
bten mUzakeratı sulbiye bq
ladı ve devam mı ediyor?. 

* Akpm geç vakit Nazımla 
kötkte birlcttik. Evde epice it· 
ler gönnU • GörlltUlecek bUtUn 
arkadaşlarla görlltmllf .• 

Bu günümliz, ı kin, tabii ve 
~ok istifadeli geçti. 
Düım mn pek ulh pe"erane 

hareket ettiğine hemen hemen 
biz de in nmı a b 1 ıbkt. 

t. • artaltepe o surlfyen 
gır topun mermisi, Karaaiaca 

dilıüp infilak ederek, gilr6ltn.o 
bize kadar gelen bllyilk bir ça .. 
tırdı ile bir yerin yıkıldığım 
ifittiğimiz zaman ; ilmltlere ve 
ümitlerimize kahkahalarla gGl
dllk. 

Kaç gündür ıOkrıt eden bizim 
bataryalar da, sanki ateşe susa
mıı gibi, o infılAkı mDteakıp 
ateıe bqladılar. ilk defa, ( Ç8 .. 
r
8
ekköy) bataryası atqe ba9ladı. 
ütün batarya atq ediyordu. 

So~a da öteki bataryatanmız 
galıba ateıe imrendi... Haydi 
bakalım ·· Sinekli Demlrlat 
Boınak~y bataryaİan ... artık 
hepıi bırden atka gelmiflerdi. 

KapuUanmw om&umuza alarak 
dışarı çıktık. gece zifiri karan-
lıktı. Sir nısıf daire ki' d 

ıe ın e 
ol n cenu~ cephesini bataryala· 
nmızın; agır obus, seri atqli ve 
hatta mantenll toplan bep birden 
ateş ediyor.. y alımlan ınlitema
diyen ıimşekler gibi çakıyor.. ve 
bu muhtelif topların muhtelif 
t.rakaları, çok g rip ve çok 
t.Uı bir ahenkle biribirine ka
l'lf•rak ufuklarda iniltiler ve mU.. 
kerrer akisler yapıyordu... Aiır 
obualann, tannan bir ~ule .P•~· 
layışını mllteakip, ıpeklı hır 
kunıaıın yırtilııını andıran bi_r 
hııırtı ile havayı yırtan g6lgelerı, 
dtiırnan siperlerine doiru uçar· 
ken, Nazım diyordı ki: 

•. - Naaıl Ağabey... bu da bir 
ınr detu nıi? 
.. - Evet ya.~m... Buda bir 

tıır, ölüm ve intikam şiiri ... Fa· 
at bu tiiriıı teraneleri, kin ve 

gayzı terennnnı d' Bu ıiir-
de d b' e ıyor. 
ı . c ır ulviyet bulabilmek 
çan, bu at b • 
içiııde b' . q ve CSlüm çen en 

ızım 2ibi bain yanmıı 

zayaJhJar olmalı. Her giin, akıl 
ve hayale gelmiyen ölüm tehtit
Jeri albnda bulunmalı. Kaypada •• 
Kumlar tepede.. Hel·.acı dere
ıinde.. Kartal tepede.. Maraşta, 
en sevaili arkadqlarım kanlarla 
yutnılan topraklara g6mmliş ol
malı. Mideai ıUpilrge tohumu 
ile kanpk toprakla dolmalı .. 
Ve sonra... Bu cefalara ve bu 
acılara niçin katlandığını anla
malı. lıte o zaman ... Ôtnm saçan 
bu tamkalar, Euailin s6ylcdiği 
bir ılir olur... Beli§' ve ilAbi bir 
şiir •. 

Bataryalanmı:ıın bir aaat ka
dar ıllren bu kesif ve kudretli 
mukabelesi \berine dtııman top
çusu, miskin ve makhur bir 
halde auıtu. Fakat buna muka
bil, ıark cephesi tarahndan u
run fasılalarla ıehri bombardı
mana bqladı. 

K6ıke girdijimiz r.aman ma
hacırlar henilıı: yatmamıılardı . 
l>ıtarda ne kadar Uıüdüğüı:nüzU 
ancak aobanın yanma geldiği
mlı zaman atlladık.I Arbk, soba 
da ıönllyordu. Biraz evvelki vel
veleden azade kalan kul kları-

z;. D d rin çın ıyordu. 
Zeytin yağı kandilinin hafif 

Ye &lgtın ziyuı, muhacırlann 
burma sanklannı mtiheyyip me
zar taşlan gibi duvara aksetti~ 
riyor ve timdi burasım karanlık 
bir torbeye benzetiyordu. 

K mb ;yo 

l lngiliz lira 1 K.r. ıo 
• T J.. mukabili Dolar 
" • Frank 

. . . . . . . . . . .. 

.. . .. . 

Liret 
Belga 
Drahmi 
Frank 
Leva 
tıortıı 
Kuron 
Sıtıng 
Peıeta 
Mark 
Zloti 
Pen-'o 

2o Ley Kuruş 
1 TUrk lirası Dinar 
h Çervoocç Kuruş 

Nukut 

1 lsttrlln (lngtllı) 
1 Oolar (Amerika) 

20 Frank (Frınsıt 

ıo Liret [ltılya 
o F'rınt Belrllrıı] 
ıo Drahmi {Yunan] 
W f mut [hvlçrej 
20Leu 'Hulı:arl 

1 Florin [Felemenk) 
WSKu

1 
rou [Çekoslovak. ııt 

1 l ıog !Avusturya] 
1 P.ıcta llspıo:ya] 
ı RayşmarklAlmanya 
ı Zloti Lehistan 
ı Pengö 1 l\lacnrlstan 

20 Ley (Romanya] 
O Oınar ı Yugoslovyal 
ı Çevooeç St\)'et 

Altın 

Mecidiye Borsa 
Banknot \ hırtd 

l'cıhvlllor 

istibat dahııı "vadeli. 
Düyunu muvahadc 
ikramiyeli demir) olu 
utan bul tramvay şirketi 
Rıhum Dok ve Autrepo 
lstanbul anoulm su r. 

Hl s e nectlrl 

I~ hantası 

Kapandı 

87 
2:- 18.75 

(ı 

Müteveffanın vefat ettiği me.z
kOr hane Uç kat ve ıekiz oda
dan ve bir miktar avlu ve 
albnda kuyusundan ve iki cihette 
ufak bahçe ve tulumba ve her 

katta helA ve bir taraçadan 
ibaret olup ehli vukufça 1500 
lira kıymet konulmuştur. işbu 
hane tarihi iliindan itibaren bir 
ay zarfında yani 930 martının 
6 ıncı perıenbe günü saat 9 dan 
itibaren mahaUi mezkilrda açık 
arttırma suretile satılacağından 
talip olanların mahkemeye ve 
meık<ir gün ve aatte mahalline 
gidecek olan memuruna mür -
caatlan ilan olunur. 

Bu gölgeler, hayalimde bir
denbire canlandı ve bana, bir 
zamanlar Viyana ve Mabaç sur
lan altında muanam, mUheyyip 
ve burma aanklı kavuklarile do
lapn muhterem ecdadımı hatır
lattı. Şimdi, gitli bir el, çelik 
fibl sert ve kab parmağını kal
bimin bir noktasına basıyor ve 
oradaki derin yarayı hain bir 
fnaafsıı:hkla kanabyordu. 

Faıih Suıh 3 uncu ı ukuk halt,ım-
T ıcaret ve zahırt.. /iğmdtn : Karagümrük Haticesul-

l"latlu n~u•• bor••" ı.aubıumumnıtı tan mahallesi Acıçe.şme cadde-

n Şut.at • c-. 
Bntan cephelerde, derin Ye 

manidar bir ıüknn. 

Berrak ve tatlı bir ha.-a .. 
Betbalıt Edirnenin ıon günlerini 
yaldızlıyan neı'eli bir. gilnef ... 

Mubacırlar sobayı yakıyor ; 
Nazım kahvalbmızl hazırlıyor. 

Kah•albmıı, zabarinli bir çay 
ile yumurta kadar ekmek par
~·. Botun nq' emiıe rağmen 
alSnlümntde yenilnıiyen bir hil
ztın Y&I'. 

* Sabahleyin Karaağaçta bazı 
arkadqlarla buluşup, görUşUle
cek feyleri göriiftllkten aonra 
&ile vaktı telğraf aneye uğra
mıfbk, Tam o anda Kemal Ce
nap beyle karplaıtık. Meier 
o da, dertlcımck için bizi arı
yormUf. Bu teaadUf hepimizi 
memnun etti . 

Bu açık ve gilzel havayı dam 
albnda geçirmek istemedik. 
Karaaiaç içinde konllfa konu
şa bir cevlana karar verdik. 

Her tarafta karlar eriyor.. ve 
parça parça ıörünmeie ba§lı· 

taranndan .-erthnııtır 
ı--------------11 sinde 78 numarala hanede vefat 

Okk .. ı 
Aaunı Aasari eden Ali ağanın mirası açılmlf 
K. I' 1\. I' T ve vaki olan talep üzerine as- rJ ayyar J alosu BuAday 

Yumu~alt 12 lo 16 
K11.ılca 
~rt 14 14 20 
Dönme 

- Zahireler -
Çavdar 9 :l{) 10 
Arp:ı 9 30 
Mısır 8 ~ 8 12 

Fasulyı 19 20 20 

yan topraklar, beyaz harların 
üzerinde siyah birer liğen gibi 
görünüyordu. Bütün kırlarda, 

ilkbaharın ilk günlerini andıran 
hüzünlü bir gösterış var. Demir 

taş ovasındaki hastane, paviyon 
ve cebhanelikler, ince ve melul 
bir sis içinde ... 

Epeyce gezdik, epeyce do
laşbk. (Kırkkil·se) nın gazino· 

sunda Talat B. isminde yeni bir 
arkadaıla tanışacaktık. Talat B. 
evvelce kanun zabiti iken şimdi 
nizamiye alaylarına verilmişti. 

(Bılmedı) 

•••••••••••••••••••••••••••••• 
: 23 ( ı . \ 1 . : 

• • ! "çocrK UAFT.\ r.,nrn ! 
! ilk gOniidür. : 
• • .............................. 

fiyesine karar verilmif olduğun
dan alacakla ve borçtulann alacak 
ve borçlarını kadettirmelcri ve 
varislerinin de mirasçilık sıfatla
nnı kanunu medeninin 534 ve 
572 inci maddelerine tevfikan 

beyan ve ispat etmeleri ilin olunur. 

Önümuzdeki pe~ embe akşamı 
(Maksim) de verilecek tayyare 
balosu biletleri tnyyare cemiyeti 
şubeleri ile piyanko kişelcrinde 
ve mnksim kişesindc satılmak· 

tadır. 

5050 defter münakasası 
ispirto ve ispirtolu içkiler inhisarı umum 

müdürlüğünden: 
5050 adet defterin tab'ı mtın3kasaya konmuştur. Yevmi ihale 

olan 11 şubat 930 salı gfinü saat on beşe kadar teklif zarftan 
mUbayant komisyonunca kabiil edilecektir. Taliplerin komi yon 
kitabetine muracaatları. 

N6rastcnlJ 
z flyet ve 

Chloro e 

.... n RIS 

ispirto ve ispirtolu içkiler inhisarı 
umum müdürlügündcn: 

115000 cilt koçanın tab'ı münakasaya konulmuştur. Yevmi ihale 
olan 18 fUbat 930 salı günü saat 15 e kadar teklif zarftan mUb -
yaat komisyonunca kabul edilecektir. Taliplerin komisyon kitabc
tine müracaalları. 



Cuetemttdcı çıkan J'UI n r..tmıertn biitlbi lı.alJan mahfuzdur "] Guctcye gönderilecek melı:tapların üzerine idare içinse (idare) yaıı)M 
alt sc (Yazı) işareti konulmalıdır. 

Buılımu7ao mektaplana lade.ı..d-. "'7metı muadd~-.ob m•lduplara konalau•t paralarua 'l 
lr.aybolmaamdU •e ılMlann miladerl~nclaıı lclar<ı mea'ul deillclir. _J llır 

r = SAYOSO HE'< YE«DE 6 KU"<UŞ = 
MATBAA VE iDAREHANE: 

1 

lSTANBUT., Babıall, Ankara caddesinde •vAKITYURDU. 

........ _ ... _.. ...... Tel .1970 ( WARE lşLERI) mı (YAZI İŞLERİ) Telerafı VAKiT. ~ lnot ... 1 '5 

b -

M~hlôt ·zeytin yağlarından sakınııiı 
Hasan zeytin yağı safi okkası 100 vr. kiloluk maa şi~e 8 J Rtırnştnr. il.ASAN. ~CZ.\ DEPO 'PND.\ 

-------------------------------------------------------------------------~-

~ ı·· Nevra JI 

A 5 pir i.n 
koınpriınclcn 

N • 1 tcdovi olunur. 
sayesinde sur =~~ırollu haldld .,.,,,,... .. 

Y olnlZ \nnruzı b bu ınarkaya aıus..-ren 
aınbolôjıno dlkk«li ve 
talep ediniz. 

Büyük Tayyare piyankosu 
Sekizinci tertip 1 inci ke.şide 

11 Şubat 1930 
Keş deler; Vilayet, Şr.hremaneti, Deften)arhk, iş, 

Ziraat ve Osmanlı bankaları mur<ıkıpleri ve halk 
huzıırnuda yapılır. 

• BtıYfl\ 11\ p A~llYE fl'<ao'tooa Ll.U l.llH .... ~· 
Her keşiilede ~ıkan nunıarruar .. tek.ı~r .. dolalıa 

Mektep inşaatı 
A nta])ra vilayetinden: 

1 - Antalyada yapılacak ipekçilik mektebin'n inşası keyfiyeti 
2111/930 tarininden şubatın 23 üncü pazar günü saat on beşe ka-

· dar kapa'ı z rf usulile münakasaya çıkarılmışbr. 
2 - M :inakasaya iştirak edeceklerin bedeli keşif olan 11261 

liranın % 7 buçuğunun hükumetçe muteber bir bankaya teminatı 
mu'vakkate o!arak depozito edildiğine dair makbuzun ve yahut bu 
şekilde d "r bankanın teminat mektubunun teklifname ile beraber 

irsa\i lazımdır. 
3 - Tek.lif mektubunun sureti tanzim ve irsali 661 numaralı 

ihalat kanununun onuncu maddesi tarifatına tevfıki lazımdır. 
4 - Münakasaya iştirak edeceklerin inşaatı ı devamı müddetin

ce ehliyeti Nafıa dairesince musaddak bir fen memuru istihda.ı ırtı 
teahhüt etmeleri ve teklif mektubuna bu tealıhütnamenio leffi li
zımdır. 

5 - Müracaat mektupları Antalya valiliğine gönderilir. 
6 - Evrakı keşfiye suretleri İstanbul ve Ankara Ziraat m:nta

ka müdilriyetlerine gönderildiğinden mezkur dairelerd~ tetkik olu
nabilir. Antalyadaki taliplerin encümeni vilayet kalemme müraca
atları lazımdır. 

Makamı vilayetten: · 
idare mecmuasının şubat 930 dan mayıs 930 tarihine kadar 

4 aylık tabiyesi münakasadadır. 
Şartname vilayettedir. Taliplerin nihayet 10 şubat 930 tarihine 

kadar teklif varakalarını Dahiliye vekaletine göndermeleri. 

Burdur asliye mahkemesinden : Burdurun 
Y c:nice mahallesinden dülger Emin usta 
keri ı e~i Esmanın kocası Ş<'hsinan mahal
lesinden. Kocazor ojtlu Ali aleyhine 
ikame eylediği nafaka ve boşanma dava
sının cerevan eden muhakemesinde 
müddei ale\;h Alinin bir mah zarfında 
hanesine a.,:detle kocalık vazif esinl bihak
kın ifa eylemesi lüzumunun ihtarına 
karar verilmiş ve merkumun da ikametgA· 
hının meçhul olmasından tebligat ifa 
edilememiş olmakla tarihi tebliğden 
itibaren bir mah zarfında ~arısının hane-
sine a\·detle birlik vazifesini ifa eyle~esi 
lüzumu i!An olunur. 

iıtanbul uçunca icra da.resinden : Bir 
borcun temini istifası için mahcuz Ye 
füruhtu mukarrer mangal ve telefon \·e 
baskül Hasır iskelesinde 7 numaralı 
m:-ğazada 9 - 2 - 30 pazar günü saat 
onda saulacalmr, Taliplerin orada bulu
nacak memuruna müracaatları i!An olunur. 

l:stanbul altıncı kra memurluğundan : 
Bir deynln temini zımnında mahcuz bir 
adet keman ve bir adet ut 8 - 2 - 930 

tarihine müsadif cumartesi günü saat 
birde Sandalbedcsteninde satılacağı ilAn 
olunur. 

~~·u~ ,I~ Kff DIK~r i8Kf lf ~Zf~iftOf Ki 

- . . · . lo~onto üozino ue Hile Oons ~olunu 
Seyrısefaın 1 . 6 Şubat 1930 Perşembe günü akşam• mevsimin en güzel 

Merlr.eı. •centcıı: Galatı Kopril ba,ında. 1 bir müsameresi olmak üzere salonumuzda bir Maskeli 
Heyoğlu 2362. Şube ıcenteıl Mahmu- ba I O verilecektir. 

dıye Ham altındı lııanbuı l740 Balo için: 
10 - 1 I Şubat 1930: Kadınlara 1 - . Duhuliye yoktur. 
12 • 13 .. " : Erkeklere 2 - D-ıvetiye er meccanidir. 

Türkiye Seyrisefain idaresi 3 - Maskeli olmıyan giremez. Tanınmıyan maskeler ka-
Mütekaidin Eytam ve Erami- pıda açılacakbr. 
rnin Yinunsani 1930 maaşları 4 - Davetiyeler şahsa mahsus ve hususidir. 
balada muharrer gilnlerde 5 - Dühuliye varakaları hergünmüdüriyet tarafından tevzi 
verilec~ktir. olunur. 

Ayvalık sürat postası 
( M E R S İ N ) vapuru 4 

Şubat Salı 17 de Sirkeci 
rıhtımından hareketle Geli
bolu, Çanakkale, Küçükkuyu, 
Edremit, Burhanive, Ayvalığa 
gidecek ve dönüşte mezk(ir 
iskelelerle birlikte Altmoluğa 
uğnyarak gelecektir. 

Azimette Gelibolu için 
yük alınmaz. 

• 

Aslen zengin o•an müzik bu akşam için bir kat daha 
takviye edılmiştir. Ayrıca varyete numaraları sair eğlenceler. 
Balomuz sabaha kadar neşe içinde geçecektir. Gelmenizi 
tavsiye eder;z. 

Balo için elbise: Kostüm 

Şef . makinist aranıyor 
Zonguldak 13elecliyesiı1den: 
1 - Zonguldak Belediyesine ait Elektrik santralında Şef 

Tr obzon ikinci postası makinistlik açıktır. 200 liraya kadar şehri ücret verilebilecelKir. 
( A N KARA) vapuru 6 işletme makinaları ( R) Volf fabrikası, Elektrik makinaları ve 

Şubat Perşembe akşamı Simens fabrikası mamulatmdandır. iki makina işlemektedir. işletme 
Galata nhtınundan hareketle makinalarının sistemi buharla mütaharrik Lokomobil makinasıdır, 
Zonguldak, Inebolu, Sinop, 2 - Talip olan zevabn diplomalı olması ve lakin beş sene bô 
Samsun, Ünye, Fatsa, Ordu, gibi makinalarda tecrübe görmüş olması ve Türkiye Cümhuriyeti 
Gireson, Tra~on, Rize)'$ sıi· tabaasından bulunması şarthr . 
decek ve döniişte Of, Trabzon, - 3 ·- 1'allplenıi--1ificlimfe v aik ıurctlerini, fotog...ı .,ı,tuıft 
Polathane, Gireson, <:>rdu, raporlarım Ye muvaızah atireslerini taah.ütlü mektupla ZonguldaK 
Fatsa, Samsun, lneboluya Belediye riyasetine göndermeleri lazımdır. 
uğrıyarak gelecektir. . 4 - Müracaatlar 15 mart 930 tarihine kadar kabul edilecektir. 

a • · 
KIRALIK KARGİR HANE Ernmyet sandığı 

VE DÜKKAN 
emlak müza· 

Beşiktaşta Akaretlerde (mü
kerrer 10) 5-9, 14, 23, 41, 71, 
109 numaralı hane erle 1, 3, 20, 
29, 32 numaralı dükl an'ar bil
müzayede icar edileceğinden 

şehri halin yirmi dokuzuncu 
çarşamba gürıünden itibaren 
yirmi gün müddet' e aleni mü· 
zayedeye vaz edilmiştir. T a1İp 

olanların ve daha ziyade ma'u 
mat almak istıyenlerin şubatın 
yirmi ıkinci cun>artesi günü saat 

n üçe kadar mahalli mezkurda 
54 numarada mütevelli kayma
kamlığına ve yevmi mezkfırun 

saat on üçünden· on beşine ka· 
dar lstanbul evkaf müdüriyetin-

de idare encümenine müracaat 

etmeleri. 

İstan•ul 3ürıcıı cra ml'mv luğun
dan: Davit Kohenka Efendinin 
borcundan dolayı Pangalb da 
Bekçı sokağıoda Ttilbentciyan 
apartımanının 2inci katında ki ha
nesinde mevcut ve tahtı hacze 
alınan kanape, oda takımı ve 
sairenin 9/3/930 tarihine müsadif 
pazar günü saat on birden on 
ikiye kadar açık arttırma sure
tile füruht olunacağından talip
lerin yevmi ve saatı mezkfırda 
hazır bulunmaları ilin olunur. 

Süt ilanı ' 
Halk.alı ziraat mektebi dfi$inden : Halkalı 

zıraat mektebi çütlik koyunlarının Süt 
müzayedesi bazı sebepten dolayı Şubatın 
on beşinci cumartesi gününe talik 
edilmiştir. 

yedesl kat'ı karar ilanı 
Sandığın uhdei tasarrufunda bulunan C öztepe ( elyevmFenet 

yo'uoda) atik Göztep ve cedit Merdiven tariki sokağında atik 1,3 
ve cedit 35,35 numardlı ve bin dört yüz yirmi beı arşın arsa 
üzerinde mebni otuz sekiz oda ve a1h salonu ve ayrıca doksaJI 

arşın üzerinde iki katta yemek odasını ve yü:ı elli arşın üzerinde 

emmi l<argir fevki ahşap iki katta büyük yemek salonu ve hamaıll 

odasını ve yüz elli arşın üzerine kargir bir katta çamaşırlığı hafi 
büyük bir köşkün tamamı ile iki yüz otuz 

0

arşın üzerinde on oda)'f 
beş yüz e li arşın üzerinde harap bir ahır ve arabalığı ve liç yOI 
arşın üzerinde ikı depoyu ve yedi yüz yirmi beş arşın üıerind.t 
kargir bir katta bir hane ve odaları ve yüz elli arşın üzerinde 
ahşap kapıcı odasını ve yüz yetm·ş arşın üzerinde kirgir bir ka~ 

m~~ müştemilat ( kiremitleri gayri mevcut) bir mutfağı ve oto' 
üç dönüm yüz doksan dört arşın ara ,iyi havi diğer bir köşkllıı 

tamamı 1 şubat 930 tarihinde icra kılman aleni müzayede netice':' 
sinde yirmi bin lira bedel i'e müşterisi üzerinde takarrür eta.İf. 
isede kıymdi muhammenesi otan otuz alb bin elli beş liraya naJ8" 
ran haddi layikında görülmediğınden kat'i kararınmn çekillll_.I 

on beş gün müddetle tehir edilmiş ve 19 şubat 930 taribiol 

müsadif çarş~mba günü kat'i kararının çekilmesi mukarrer bul:; 
doğundan talıp olanlarm mezkur günde saat on beşe kadar San 
idaresine müracat eylemeleri lüzumu i in olunur. ~ 
~----..,..,.-~~~~~~----~....,.-~~~~--~~----~ 

Türkiye milli ithalit ve ihracat ,ır~~ 
31 Kdnunusani 9:10 tarihinde fevkalı'ldeden içtimaa davet olunan şirketl ,re 

hissedaran heyeti umuıııiyesinde rıısabı ekseriyet hasıl olmadığından içtim• 9 ~e 
1930 pazar gününe talik edilmistir. Hissedaranın sahip olduktan hisse sen~eıl 
beraber yevmi mezkılrda saat 14 te An karada Anafartalar caddeşlride şirket Pl 

umumisi binasında hazır bulunmaları i!An olunur. 
Fcvkal~de içtima ruznaQ'lesi 

1
1 - Şirketin vaziyeti umumiyesi haklqnda meclfsi idare raporu. reıııı-
2 - Rapora göre şirketin devamı faaliyeti veya tasfiyesi şıklanndan birisinin te "' 
3 - Tasfiye kararı verildiği takdirde tasfiye memurlarının intihap ve ıayiP 

Ü tl . . b'd / ere erının tes ı . ___....-:t 
iLi , l Refik Abdi' JYlCS u müaür : 


