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-''Y t · · ann ,, gaze esının mu- Dünya güzelleri 

f 'g C057 
Bu numaranın tar 

ası 13 ıubatta çekile-
cek , ertesi 14 ıubat 
nüshamızda Oan edllecekt;r. 

hakemesi dün başladı 
MGddei umumi, Arit Oruç B. in musanna ve 

mnbeyyiç neıriyattan tecziyesini istiyor 

MGdalaa yapddı, karar verilecek 

Nasıl tarif edi
liyor? 

hakem heyeti. içinde 
hirde Türk ressam vor 

Korkunç bir fırtına geçirdik 

Eğer devam etseydi •• 
Şehir için bir felaket olacaktı 

Evler yıkıldı, ağaçlaı- söküldü 
elektrikler söndü •• •• yama ,, pseteai aleyhine mOddei umuınilikçe açılan musanna 

ve mlheJJiç Defl'İyat davaamm rG'yetine dlln 6ğleden sonra lıtan
bul ikinci ceza 
mahkemesinde 
başlanmlfbr. 

Dava, Reiai
dlmbur mua
Yinliği ihtaa o- 1 
lunacağa ve bu 
makama ismet 
Pı. Hz. nin ge
tirileceği zemi
ninde çıkan bir 
yazıdan dolayı 
ceza kanununun 
161 inci madde
IİDe g6re açd
llUfbr. 

Don 1ne1'ul 
mlldtlr Arif O-
ruç B.' mah
kemede vekili 

ı irfan Emin B.Je 
M O..• ...,_ .._.. H- Bmtrt B.lır cwa ce1-1e birlikte hazır 

buhmm..., iRic
• .... Arif B. , ,. Ba ha&erl ben ,adım. ~yle bir 

..... mevmn bahaolduh teklinde aldı.A1m habm te.bit 

•• 's• 
....... ,. a.. rl l ..._ 4rJ•m, DA-ı- Wr

.. Iİllll• w mP' nsıtw ••l>at ,....._ ~: 
Jlldclel Lami 8apld 8. dm 

'Mahya kurulacak ,,,........,.,.. 
mltal ... ...ım-., Saphi B. 

18 
iddianameyi Mrdetmlftir : 

- T qldJıtı F..uiye kanunun
da dm.t reW " lcrat lmnet 
reW olarak bir •kam menau 
bahlatir ki ba da Reialdmhar
lak m•b1mdır. Ve bu aalthiy~ 
tin bnanen tncfh eclilc:Uii zat 
da DlaaYiufa olarak Rei.lcam
harlak Yalf-.U ifa eder. Ka
mı bir h•kibt ola bu .ıy..r 
ftZiJet blWma Arif Oruç B. 
« Vllofa ahftl sevat, l.met P1-
nm ReJaicOmhur maaYinliğine 
teykiJ bayurulmua ihtimalini tah
min ediyorlar0 tarzında yaka
nda tepih edilen kanuni haki-
kat hillfında nefl'İyatta bulun
mQftur. 

T qkilAb Esaıiye kanunlan di

ier kanunlar gibi kolay deiife

bilen kanunlar zOmresinden de

ğ'ildir. Bunlar, bulunduklan he-
Minarelere mahya çekilmek yeti içtimaiyenin istikran siyasi-
ere yapalan huırhklar liitmit, ıini tedvin ederler. 
• ere ipler gerilmittir. 

Ya mftaait olduğu geceler [ Alt tara& 6 ına 1ayıfamızdadır ] 
atih, Şehzade, Beyazıt, Sultan- ~..-•ııı1111111ıı1111ııı11ııın••111tuuıııııı1ıınııınııı11111p1n11oı,..,,~ 

I ~ et camilerinde tasarruf ve 1 § 

il -=~ hakkında mahya i J 
Resmimiz mahya için hazır- ~ ~ 

tertibab göstermektedir. j İ 
,.....,ııı11......_.ınıı111111ııııııı111ııııııııı1111ıııııuıııı1111ıl§ ~ ~ 

= = l J! ~ Vakıflar 

Ye saire ... 
Ben rey yermiJeCeiim; fakat 

kanaatimce ten tera•eti itibarile 
hak Belçikahdadır· G&zlerin 
revnala noküi naıarmdan lapan
yol daha 11caktJr. RomanyaJı da
ha baygındır. AyUihuyalmın alm 
gayet güzeldir. Fakat Tllrk gll
zelinin ai.zı ceaoetteki huriferi 
andırıyor. Ciddi Jetafette Fran
llZ ve s~ clijet kard.etlerine 
faiktir. En hı~ ,Ozellik Bul· 
garda, en kumFal renk ~~idedir. 

Rusun aaf bir ,Ozellaji, F ele
mengin mahirane bir • Jetafeti 
vardu. İngiliz ve Danimark_ah 
çok zariftir. Alınan ve Lehlı iM 

atlet vilcutlanr.a ...-Jiktirler. Yu
nanlıya gelince Tanagranm talJ: 
Jolarım andınyor. ~ıal>:an ~eli 
ise modern zerJetiD timsalidir. 

H Çocuk~yıfası j 
&aıl tasfiye ve ~ l Y IJrınk; Nüshamızda ~ 

idare edilecek? \ j Ye~i b~lmeceıniz, geçen haf- ( 
t, g ~ takı bılmeceyı halledenler, f 

e111 klllSıın ı.tvıh1Jsı ~ ğ hikiyelcr, meraklı, faydalı, ~ 
fdıoc:d M1'1/11.rnıuladır ;f ı ~ şen fıkralar, karikatürle1~ 

Bu kadar letafetin ~tada 
k umdanÇabcak 1930 Ve
n::Fkimdir? Bal!u ~cak on 
dokuz artist djmaj1 bilir. " 

Jüri heyeti arasında TGrldye 
namına paç relAllllanmudaa 
Mitat Bey b_.JaamUftar. .Mitat 
Bey sanayii nefile taleb;eaindeıa: 
olup iki seneye 1.8km • b1r mld
deUen beri tahail i\,m Pariate 

..,,.. .............. 'lllılııııdllllluuı~l@1111111u1111ıııı11ın1lllllll1t1111llllllll1Ulllllll1111NıuUllllll bafan•aktaclar • 

EYelld gtlD •kfama kadar 1&· 

kin n menlıufz bir bahar Jafl
yan latanbul gece •mmn çıkan 
korkunç bir fırl11•nm altmda 
bayii •clifeli ....... clL 

Saat 21,5 ta bePyan aağnak 
.... ,..... kanpk Jmy. 
.... Wr Jocloıa ..... IObldarda 
plip seçenleri koılatmıya b..
W.. Bua ,..terde •taçlar dn
ıildi. ....... ~ Kire
mitl• acbi.. Hatta baı kimeelw 
.....,_.. 30 metre 6atle -. 
ba rl•a•• ...... 
..... ,..,.. Wr 
... oldaita· 
.. bDe ,..,, •• 
tler. ........... 
tla elektrikler 
de l&llDce ... 
..... d..m bir Jm.. 
nallk iclnde kal
da. 

. ........ 
.,.... • 1 

lmdatı Llulallr 
tenli. Derk ... 

... .......... - 1 ............ 
~ı A ;a 
,ılcll, ..... 1 .,,..., ... . Jb ......... ~ ... ,., 

Stnema- Kamda Rt 

larcla mum. ..... ...... ......., .. ... ..... ... .. ......... 
... -.. -Lir ' •• aw ... m.ne• • .,._ .. 

... d ....,.. ....... 

..... ....... .Aa(lu•-._, .... ,,.,,., IPI \Is ft - w "clcl.I: 

.. trnaftm .. ..,_ .... ' ... _ ....... 
fere• .. , _. eli. Dlıa.•q '...._ l..wt ... 

' ld il ... ,.... - ..,.... 

Bola rl'amde fldcllllll ol
-. .. ORtldar • .,...,... 
,.. ..... amı .......... 
apW.n llÇlmlf " K.... Ata. 
mette ..-wller ,... ......... ..... 
b.imda llldllm ...... . 
biri tram.a, tellerbae '-bet 
ederek tell ...,.,_., ...... 
mhıbllt ... kati oldapwla 
bllytlk bir bama lal ........._ 
Eylp " l.taabal eihetiade de 

ayrama 
Her gün bir kur'a 
Ber g11n bir luırilmlze 

~I lir•, dolrııa lr•rllmhe 
muhtelif hedt'Jleler 11ert
rorıa I 

Gazetemizi almak için her 
,on ftl'Cfipiz $ k1U'Uf ile 
11ize $ lira kazandırabilecek 
bir kar' a numaıua aldıjt-

DIZI unutmaymız. Bu numa
ralar V AKIT m ilk sayıfa-

amm yukariki ••t köteain
dedir. 
Bayrama kadar her gOn 

api yerde ve her nOaha 
içİll ayn ayrı olmak üzere 
n~lunacak olan bu nu
marayı iyi aaklaymaz Ye ge
ne her gGn gazetemizde 
~dildan ilin ohman nu
maralan tetkik ,derek ken
di n....,anıza bir ikramiye 
İlaiHtt edene VAKiT ida· 

reaine mllncaat ediniz. 

* Dan 5 Şubat gtlnb 
teni edilen namaraJar 

&zerinde kur'a çekildi; 

768 
numaraya bet Ura isabet 
etti; diier muhtelif hediye
ler kazanan numaralar flllt
Jardır: 

315 6108 2749 
2081 1SS7 4918 
6000 2704 4681 

* Y ann da 6 Şubat gflnl 
tevzi edilen numaralar 
berinde kur'a çekiJecek, 
neticeai abllr ,Onktl alaha
mızda illa olunacaktır. He-
diye kazananlar mOklhttJa
nm almak Gzere her ıGa 
saat beşten yediye kadar 
idarehanemize mllracaat e
debilirler. 



• 
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iki harap ev çökmüştür. j 

Denizdeki kaszrga VAKiT m telgraf ve telefon haberleri 1 
Fırtın t asıl denizde bütün 

şiddetile hükiim silrerek liman-

daki bütün vapurları yerinden 
oynatmış, halatları koparıp demir
leri taramıştır. 

Bu esnada Kadıköy ve Boğaz 
şeferleri çok güçlükle yapılabil

miş ve Kadıköyüne (1) postasını 

yapan 11 Halep ,. vapuru yolcu
lann çığlık ve heyecanı arasında 

Haydarpaşadan ileri gidememiş 
yolculuını buraya bırakmıştır. 
Boğaz postası da Üsküdarda 

kalmış ve yolcular geceyi va
purun içinde geçirmişler, gece
leri Boğaz teJgrafaneleri de 
kapalı olduğndan aileleri teliş 
ve merakla karakollara müraca
ata mecbur kalmıılardır. 

Beykoz önllnde bağla bulunan 
Albuya vapurunun da demir
lel'i kop!Duf ve vapur yalılann 

&ıbe drllldelllllİftir. Bu esnada 
dalgalardan Hllaeyjn kaptanın 
Hlda•erdi namındaki saman 
,akli kayığı babyordu. Denız-
dokl fırtına dön de devam et .. 
mit •e Galata nhbmında bağlı 
daran bnttııı . vapurlar barına
machtmdan pmandıralara çe-
kJlınftler, Seyriaefainin Topa
uden yapılan Bandırma seferi 
de lCGprtı 6nünden yapılmıttır. 

Batan yelkenliler de l.stinyeye 
bÇDUflardır. Ticareti Bahriye 
mUdllriyethie dOn alqama kadar 
bqka bir kaza bildirilmemİftir. . 
Rasatane ne diyor ? 

Bu ani fırtına hakkında mala
·matn:M •ınilracaat ettiğimi% Kan-

'CiiBi 0 rasat merkezi fU izahatı 
vermektedir : 

. 
. - Saat 21 den evvel rllzgi

nn vuati sürati 10 metre iken 
birdenbire 30 metreye çıkmışbr. 
30 metreye çıkan rilıgir çok 
•ayılı fırtınalardandır. Bu ıilrat 

birkaç dakika devam etmit son
ra 20 metreye inmiıtir. Eğer bu 

slirat bu tekilde deYam etseydi 
btanbul için çok btıytık bir fe
llket halini aJudı. 

( Oragan ) tabir edilen bu fır
bna sabahleyin ıiddetini kay
betmiıtir. 

Fırtına tamamen geçmiştir. 
yann ( bugün ) rüzgar mütehav-

1.Vlaliye konferansında 
muralzhasunzz 

Ankara , 8 (A.A) - Çek ve 
poliçeye ait ahkamı kanuniyenin 
tevhidi hakkında 15 mayısta 
Cenevrede inikat edecek olan 
konferansta hükumetimizi Bem 
sefirimiz Münür B. temsil ede
cektir. 

lran kapitüliısyondan 
kurtarılıyor 

Tahran, 8 ( A. A) - Yunanlı 

bir karı kocayı öldürmüş olmakla 
maznun bir Rus idama mahkum 

olmuştur. Ecnebi tebeasından 
birinın bir İran mahkemesinde 

muhakemesinin yapılması ve maz
nunun idama mahkum edilmesi 
ilk defa olarak göriilmüttur. 

vil, esecek hava bulutlu olacak
tır. 

Elektrikler niçin söndü? 
Fırtına esnasında elektriklerin 

sönmesi fubnanın şiddetile Si-

JAhtar ağadaki elektrik fabrika
aına lıtanbula _ rapteden telin 
kopmuı olmasından . ileri gel
mfttirJ 

Bu telin tamiri yanm saatten 
fazla devam etmit ve o esnada 
tehir karanlık içinde kalmııtır. 

Dün saat ikide cereyan tek
rar kesilmiı, tramvaylar bir saat 
kadar ifliyememiştir. 

Gündtızktı cereyamn kesilme
eine 4e fabrikada' bir makinenin 
bozulması sebep olmuştur. 
'/.h ., • .,..,. I • ~ -

Emanetin tahkikatı 
Emanet muavini Him.it Bey 

dün bu hususta tunları söylemiş-
tir: · 

" Gece ve gündflzkn inkıta 
umumidir. Sebepleri hakkında 

esaılı tahkikat yapıyoruz. Yalnız 
ıon zamanlarda yer yer cereyan
ların kesilmesine bazı abonelerin 

buşonların üzerine tel sararak 
elektrik cereyanının fazlalaştınl
ması Ye bu yüzden tellerin yan
ması sebep olmaktadır. Şiddetli 
emir verdik, Buşonlar Uzerine 
tel saranlar takip edileçek ve 
cezalandırılacaktır. 

V AKIT ın tefrika.su 87 
Yazan: Hüseyin Rahmi 

- Matbuat aleminde imzan katen faziletkir olmalıdır ve ya
tanmmağa başladı. Sana epey hut kendini başı açık bir ablak-
para getiriyor.. sız olarak ilin etmelidir .. Yılanın 

- Sus naıar değmesin.. zehirli olduğu bilinmelidir. Ah-
- Bunun böyle devam ede- 18.ksız olup ta faziletli görünmi-

ceğindcn emin misin ? ye çalışmak işte dünyanın ha-
- Pek bitmiyorum... h N 

. , ~ 

Ne zaman tatbik edilecek? 
Büyük harp gemileri hak

kındaki müsavat .. 
Londra, 7 ( A.A ) - Deyli 

Meylin istihbarına nazaran 
Amerika heyetı İngiltereye kru
vazörlerdeki 42 bin tonluk farkın 
12 ye indirilmesini, büyük gemi
ler müsavatının 1934 değil 1931 
de temin edilmesini teklif et
miştir. 

Londra, 7 (A.A) - M. Briyan 
ile Fransız heyeti M. Stimsonun 
tebliği ile İngiliz muhbrasını 
tetkik etmişlerdir. 

İtalyan heyeti M. Stimsonun 
teşribatmın İtalyan noktai naza
nna yaklaıınakta olduğunu mem
nuniyetle müşahede etmektedir. 

Londra, 7 (A.A) - İngiliz 
muhtırasında münderiç teklifler 
kabul edildiği takdirde bunun 
neticesi 18 aylık bir müddetten 
evvel 5 geminin filo kadrosun
dan harice çıkarılması ola
caktır. lngiliz mntehassıslanna 
nazaran bu, lngilterenin emnü 
selametini 'fe kuvvetlerin müva
zenesini ihlal etmeksizin yapa
bileceği izanıi fedakarlıktır. 
Salihiyetts.r mahafildeii istihbar 

edildiğine ııazaran mütehassısla
rın bugünkü içtimaında tonajla
rın tahdidi hususunda hususi 
bir usul tavsiyesi hakkında itilaf 
hasıl olmuştur. 

Bu yeni usul her d .... ı.,;_ '-u-

najı muhtelif gemi sınıfları ara
sında tevzi hususunda serbest 
olmasına dair olan ilk Fransız 
teklifi ile btitUn alakadar dev
letler tarafından kubul edilecek 
olan yeni bir usule tevfikan to
najın tevzi edilmesi maalinde · 
bulunan lngiliı teklifi arasında 
bir uzlaşma zeınini teşkil etmekte 
olduğu beyaıı edilmektedir. 

İtalya, ibtirazi kayitlerinde 
ısrar etmekte berdevamdır. Ja
pon heyeti gerek M. Stimsonun 
beyanab ve gerek İngiliz 
muhtırası hakkında her türlü 
tefsirattan imtina etmektedir. 

İtalyan heyeti şu beyanatta 
bulunmuştur: "lngiliz muhbrasııiı 

'lgelip te gümrükten kaçırılan 
rezalet fotagrafileri vardır. Mec
muamızı onlarla mı tezyin ede
ceğiz? 

- Yerli Matbuatımızda evire 
çevire her gün kadının çıplak 
bir tarafını teşhir eden neşriyat
çılarımıza bu sahada galebe 
edebilmek ıçın sahifelerimize 
dediğim fotografileri geçirmekten 
başka çaremiz yoktur ... 

- Hakiki sanat açıklığı.. Ve 
sırf edepsizlik açıklığı vardır ... 

şayanı memnuniyet telakki edi
yoruz. Çünkü, evvela bu muhtı
ra konferansın mesaisini teshil 
etmekte ve müsbet neticeler 
elde edilmesini teklif eylemek· 
tedir. Saniyen, bu muhtırada 
mUnderiç bulunan prensipler bi
zim nisbet ve teadül fikrimize 
tevafuk etmektedir. 

Müzakerat 
neticesi 

Atinada tetkikata 
başlanıldı 

Nikbinlik gösteriyorlar 
Atina, 8 (Anek.) - Ankara

daki Yunan sefareti katibi 
Türk-Yunan müzakeratınm ne
ticesi hakkında M. Fokasm ra-

porunu hariciye nezaretine ge
tirmiştir. Rapor mufassal olup 
mib:akere edilmiş olan bütün 
meseleleri teşrih ediyor. Alakadar 
mahafil ketum dananmakla be
raber netice hakkında nikbin 
görünüyorlar Yunan hariciye
sinde bugünden itibaren ra-
porun tetkikine başİanacak müte-
ak&l.ıc::u l& ... a l""l.1'"' ~--au .• oı....:ı : r': ' 

maa davet edilerek raporun 

muhteveyatı ve verilen kararlar 
tebliğ ve encümenin mütalisı 

sorula~aktır, Bu batta Türk· Yu· 
nan mesailinin tetkikine tahsis 
edileceği cihetle Yunan hariciye 
nazırının Mısıra mukarrer olan 
seyahati milzakeratın intacına 
talik olunacaktır. Yunan setirine 
hafatya talimat gönderilecektir. 

Nafıa vekilinin 
konferansı 

Ankara, 8 (Yakıt) - Nafıa 
vekili perşembe günil Hukuk 
mektebinde vatandaşlık hakkında 
bir konferans verecektir. 

- Edepsizlik cıvıdı. Bunu 
eline her kalem veya fırça alan 
yapabilivor .. Biz insanların baş
ka 2aaflarını arıyalım, 

- İnsanların en büyük zaaf
ları aşk, karı, vuslat, servet, fa
lan filan .. 

- Evet tasdik ederim. Bizde 
bu zaaflaıı istismar edelim. Fa
kat başka bir cepheden .. 

- Yamansın Safder. Bunun 
kaç cephesi vardır? 

- Düşün .. 
- Evet.. Evet .. Zihnimi gıcık-

lamıya başladın .• 

raplığına sebep olan al... e 
- Hakiki şöhret, sahte şöh- neticeye gelmek istiyorsan ça- · 

rE t vardır.. k 

- iyi amma burada geçen 
ikincisidir. Ve bunu yapmak 
için sanatkar olmağa lüzum 
yoktur ... 

- Dirayetsiz, varşsız, man
kafa muharrirler zihniyetile eli·· 
mizden kalemi bırakıp da istib
raya varır gibi yazmıyalım .. bu yürüye im ... 

- Evet hakikisi devameder. _ Gazetelere yazıyorsun baş-
Sahtc.si söner... katarına p: ra ~azandırıyorsun ... 

- Hah işte doğru düşünü- - Yazıiarımdan bir menfaat 
yorsun ... Hakiki şöhretı karak- RÖrmeden bana para verirler mi? 
tcrıze eden yeni kan:kterlendi- - Biz kendimiz bir mecmua 
ren foı.ilet~er vardır. çıkarsak ... 

- Vardır ama on'ar ne - Matbuatın bugünkü kesat-
sende vardır ne de bende.. lığında çıkaracağımız bu meşkuk 

- Aı:r:enna fakat kendimizi şöhretimizle sürüm temin edebi
Lu faziletlerin m:ıliki gibi gös- lir miyiz? .. 

- Hah işte ben diyorum 
ki biz teşebbüsümüzde biraz 
sanatkar olmağa çalışalım ... 

- Nasıl? 

- insanların zayıf taraflarını 
yoklıyacağız. Neye düşkünlükı eri 
varsa eserimizde onlara o ziya
feti vereceğiz ... 

İlahi Safder .. Edepsizliğe kar
şı sahte bir isyankarlıkla yüzle
rini ka a ı oarmak araaın. 

- Haklısın.. bir şeyin şeklini, 
rengini değiştirirsek, aslı seçil
miyecek surette yutturursun .. 
Kırmızı bibere dövillmüş tuğla, 
kara bibere toprak, şekere mer
mer tozu karıştırmak g.bi.. sen 
yuttur da yiyenin midesi ne 
olursa olsun .. zaten hep sahte
karlıklar böyle değil midir ? 

u .. 

M. Meclisinde 
Dün iki l<anun 

müzakere edildi 
B .. ii~ 

Ankara, 8 (V akıt) - u.y ., 
Mi Jet Meclisinin bugünkü 1~~ 
maında maaı kanununun . ikıllk" 
maddesine bir fıkra ilavesı ha 
kındaki kanun layihası müzakere 
edilerek kabul olunmuştur. Bun' 
nazaran ancak nakil ve tıı~· 
vil edilen memurlara harcı
rah tediye emri verilmeksiıİD 
memuriyetleri tebliğ edileıneı. 
Şu kadar ki harcirahıuz ve~• 
müstahak olduğu harcirahın bit 
kısmı ile gitmeği nzalarile ~·· 
bul edenler bu hükümden ınilY 
tesnad1rlar. 

6 Bundan sonra 7 haziran 192 
tarihli gümrük kanununa muıeY' 
yel mevat hakkmdaki kanuouO 
beşinci maddesinin tadiline dair fı 
kanun layihası kabul edilmiştit• 

İthalat beyannameleri taaU~ 
ettikleri eşyanın tabi olduğll 
teklif ve resimlerin ve muayeo' 
neticesi terettüp edecek par' 
cezalarının tediyesini icap etti: 
rir bir taahhüt Tür ki yeye itb~ 
memnu olduğu cihetle hud&I 
haricine iadesi lazım gelen ef 
yadan beyannamede gösterilısıİf 
bulunmak ıartile resim alının.,. 
Türkiyeye ithal edilmek üzer' 
gümrüğe beyannamesi verile' 
eşyanın ithalinden sahibi f/8' 
geçecek olursa bu eşya güm~ 
mi\dür veya müfettişleri da~ 
olmak üzere en az üç zatta' 
mürekkep bir heyet tarafında' 
birer birer muayene edılerJ 
para cezasını veya musadere~ 
icap ettirmediği sabit oldukta' 
sonra talebi kabul olunur. MO' 
sav"'"" n,.fi.,,.ai nıuoa r~ 
tcap ettirir bit hal görülürse ta· 
lehin kabulü eşyaya terettil1 
edecek para cezasile aair telı' 
lif ve resimlerin tesviyesine baf 
lıdır. Şukadar ki mal sahibi 17' 
kabil eşyayı gümrüğe terket' 
mek isterse kendisinden yalııı' 
para cezası alınır. Muayened' 
kaçak eşya görüldüğü takdird' 
müsadere ve kaçak hükiid' 
leri tatbik olunur. Meclis perşeı# 
be günü toplanacaktır. 

İ zmirde zeizele 
İzmir,8 (A.A) - Dün g~ 

şehrimizde 2-47 de biri b ~ 
diğeri çok şiddetli ve sab1 

8 de birbirini müteakip iki b( 
fif hareketiarz olmuştur. 

ahlaklandırmıya uğr.aşıyotf.,f 
sa~Ôım da ödüm koptu.. .. 

1
, 

işte dünyanın işi hep bof 11 
zokaları yutturmak ve yutrıııı~~ 
döner.. Karnımızı doyurtıJ , 
için ortaya ne yemleme atş~ 
ğız, bana onu anlat... Biz ıı91 f 
tan ölmiyeJim de varsın bir~~. 
kişi zehirlensin... Bu kadar ; ~ . oe 
san öldürüyorlar bu du. bıı 

caba. . ~-
- Doğacak çocuğun. 1 

ne koyacağız? . JI 
- Bu insan kütlesi içı"1 

~iı 
hangi zümreye hitap edeceg

1
,; 

- Ak en tikren en zayıf 0 

lar~ ... 
- K:mlerdir onlar? eo( 
- Sinirli kadınlur toY glJ~ 

ler .. Yutmak için zoka a1r•~ ı;iP' ı,ı 
dolaşan avare serler.. 

1
Je' 

sin gençieri de kendiıerirıe ııı'~ 
il . .. b" cı aril t' a erm~ gore ırer e,. tıJ 

veya elde ettilderıni sıl<• ysıı•P 
mak endişeleri iç'n~e .. 18dı~' 
tutuşurlar. Ve yahut kı 0.f e aıOP 
ları vefasızlıgv ın hicranları. te b~ 

ıŞ ( 
bayılırlar.. Mecmuamıza ,,e 



Han~isi evvel ı T eırbiyei bedeniye 
,. 

filli' spor mu 
~~========================================== 

Selim Sırrı Beye veri- Maarif ~iyetiı 1ı İstanbulun maruf tipleri 
l Ankarada bir talebe 

len cevap ar yurdu açıvor !Profesör Artin 
lstanbuldakı vurdun yatak 
adedi 'J.00 e ibJc!ğ edilecektir 

Ali Sami 8. 

Spor federasyo .. 
nunun sabık reisi 

Hem spor , hem terbi

yeı bedeniye, diyor 

Al Sami B. 

Uı• ç gtın e"!elki nOsba~ızda terbiyei ~ed~niye ml\fettişi umu
misi. Sebm Sım Beyın beden terbıyesı ve ıpor cereyanlan 
hakkında uzun beyanatı mllnderiçti. Selim Sırrı Bey bu 

MSzlerinde ıpordan, nefes nefeae koıarak rekor kırmaktan stad ıom 
infasmdan evvel beden terbiyesine ehemmiyet Yerilme.inden hara
retle bahsetmiı, allkadarlan it bqma çağırmaftı. 

Bu sözler hakkında ne dilfÜDdOfllnll öğrenmek Oıere bir mubar
ririmiz aabak federuyon reisi Ali Sami Beyi ziyaret etmiştir. 

Ali Suai Bey tunlan tôylemittir: : 
•-Spor itlerinin kalem mll0 akatalanaa girmemeyi tercih etmekle 

beraber fUDU aöyliyeyim ki, Selim Sırrı Beyefendinin beyanabnda 
apor aleyhinde bir feY ~öremiyorum. T erbiyei bedeniye ve ıpor 
1f1-1Di mlnakap etmiye biç lllzum yoktur. Çtınkli Avrupada bu 
~hada tereddnde mahal bırakmıyan programlar mevcuttur. Onları 

-----~etmek kifidU. Ya.bu& ~en b~alı? 
San Beyefendi terbi7ei bedeaiyeden, diyorlar. Spor taraf

tanuu iae, hem terbiyei bedeniye ve hem ıpordan iddaisındadırlar. 
Arada mlinazifbıfib nokta yalnız budur. Sporun derhal tatbiki 
taraftaram ıponm cazip olmumın daha çok alAkayı uyandırdığmı, 
ba alikayı duyanlann terbiyei bedcniycsiz spor olmıyacağmı her-

kesten evvel anlıyacak- lannı, bu suretle terbiyei bedeniye lehine 
kunetli bir hareket vücuda ıelmit ve taraftar kazanılmış olacağını 
ileri allrtlyorlar.. Ben bu iki cepheden tam bir anlqma dahilinde 
muntazam terbi- yei bedeniye aalonlan ve ııtadyomlar vilcuda ge
tirilmeaine, atadyomlarm yalnız birer menbaı varidat olarak kul
lanılm•una brf:ı tedbirler alınarak yOrOnmesine taraftarım. Bu 
111retle maksada daha çabuk vanlacaflnı tabmim ediyorum.>> 

• 

Maarif cemiyeti Darlllfünun Aptullah Tuma· 
ve yilksek mektepler talebesinin 
yemek ve yatmak hususunda 
milşkQlit çe~ t · •• lerİPİ g6rere1< 
Kadirgada bir 
talebe yurdu 
tesis etmişti . 
100 yataklı o-

lan bu yurtta 
yüksek tahsil 
talebesi cüz'i 
bir para muka
bilinde yatıyor 

ve yemek yiyor. 
Vaziyeti müsait 
olmıyan talebe
den yatak üc
reti de alınma- ceıJkı Kerim Bey 

maktadır. Yurt bUyek bir rağbet 
görmekte, 100 yatak kifi gel
memektedir . Maarif cemiyeti 
Kadirgadaki yurdu 200 yataklı 
yapmıya karar venıai.ttir . 

Maarif cemiyetioin İstanbul 
mümessili Cevdet Kerim B. 
dün bu hususta deoıiftir ki: 

- lstanbuldaki yurdu, ihtiya
cın fazlalığı dolayısile 200 ya
taklı yapmıya karar verdik. Bu 
sene Ankarada da bir talebe 
yurdu açacağız. Ankaradaki 
yurt, Maarif ceıniyetinin açaca~ı 
müstakbel kollejin esasını teşkıl 
edecektir. 

Maarif cemiyeti ,30 bütçesini 
tatizim ~tmiştir. IJUtçede 60000 
lira varidat takair ve tahmin 
edilmektedir. 

Yeni polisler 
Dün Pol s mndüriyetinde bu 

devrede polis 111ektebinden çı· 
kan polislere diploınaları veril
miı ve kendileriJıe verildikleri 
merkezler tebliğ ediJmiştir. Bu 
devreyi ikmaJ eden polisler 78 
efendidir. 

yan kimdir? 

Hindenbursıa yazı

lan kaside 
Son günlerde gazete erde sık 

sık adı geçiyor. Profesör Artm 
1 Abtullah Tumayan .•. 

Uzun, Muhtqem, iddialı bir iıim. 
ismi gibi y11pbğı itler de iddi

alı: btanbu da bir Ermeni çetesi 
var, ortabğı kasıp kavuruyor, 
mülhit teyler hazırlıyor 1 Dıye 
ihbaratta bu uodu; gazeteler ya
zıp çizdiler, aman... kim mif? 
Bu hainler, bu kilstablar, bu 
cüretkirlar bulunmalı, meydana 
çıkarılmalı, cezalan verilmelı l 

Arandı, tarandı, hiç J;imsecik
ler bulunamadı; ne çete, ne p
kavet, ne eşkf ya. 

Fakat Profesör Artin Aptu lah 
T umayan efendi meşhur olmuı-

tu; ş mdi mahkemelerde vakit 
geçiriyor. 

S)cil S)inbcn6urg ! 
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Istanbulda yamyamlar türedi: Bir deli- AptuUah Tumoyan Efendi
nin Hindenbur:'I için VllP· 

tırdığı lutıtpo~tal 
Bütan muhiti ArtinAptul!ah kanlı insan etinin lezzetıni metediyor 

Kızıltopraldı Meh- Meh mede kalırsa 
met, iki okka s1ğır 5 yaşında bir çocu· 

Tumayan efendiyi lSldOrmıye 

kastetmi~ tir. .. . 
Taksimde EJma dag. p~I~~ 

karakolu bu zatın ıerdettıgı 

etini çiğ çiğ ve ğu bir oturuşta 
seve seve Ye

mektedir 

Dlln çok garip ve tayanı 
dikkat bir hadiseden 
haberdar p'duk. Kızıt-

t akta aylar_ 1 dedikodu-

yapılan bu 
garip hadiseyi 
bjr arkadaşımız 
bize anlattı. 
l.,it tik le ri mi ze 
inanmadık ve 
hadisen n kah
ramanı ile ko
nuıtuk. E vvcli 
wneselcyi anla· 
tahm: 

Kwltoprakta 
Ihlamur çarşı

Prt '\1,.lvrıet ında Çerkeşli 
tl hnıet ismim 1J r genç iddia 
t t'n iki okka sığır etini çiğ, 

çit yemiş, nstüne bet bardak da 
cu içmiıtir. 

Bu, kendisi için fevkalide bir 
İf olmaktan ziyatle itiyat haline 
gelmiş bir barekttir. 

Mehmet bunu fU tekilde an
labyor: 

«- Ben ktıçükten beri çiğ et 
yemlye ahılrımm. Yeni kesil
mit, kanlı eti yemek iıten bile 
değil. 
Çiğ et pİfmitinden daha lez

zetlidir, buna emin oıun. 
Evvelki gjtn HU.eyinin dllk

kimnda oturuyordum. Bir adama 
benim çiğ et yiyebileceğimi aöy· 
ledilcr; bqkuı bu aöze inanmadı. 
Ben iki okka eti yiyebileceğimi 
iddia ettim. Sekiz Jiraya bahis 
tutuştuk. Hemen iki okka sığır 
eti aldırdım. 

, yemek işten 

bile değilcftr 
Soğan'a ekmektiz olarak ye

dim. Suıamıttım- Üzerine bet 
bardak da Kaylf'laiı ıuyu ıçtim. 
Sekiz lirayı kaıa~ım. Y alaız 
sığır etinin lıaJıDı bıraz güç olu
yor. Koyun, kulll eti daha iyi. 

Daha taaına bakmamakla be-

b r insan etiPin hepaınden 
ra e b . d' 
lezzetli olduğuDU ta mı~ e ıyo-

Meaeli 5 yafllldakı çocu· 
ruuı. k d' 
w ti' d:tıoıQnOD ne örpe ır. gun e ..., b' 
Böyle bir çocuğu ır oturutta 

yiyebilirim. ,, 
Mehmedin kOçDk çocuklan 

yemek arzusu Kıııltoprakta sliı'· 

ti duyulmut ve halk araamda 
a e . ti 
bey~can tevlit etıD'I r. 

Mehmet , ~ltopr~darca 
yamyam diye teVllm edilmekte-

dir. 

tikiyetlerin yükaeldiği kendi 
boyunu af&n dosyeJerJe dolu-
d Profes6r artık bu karak:f cia sözilne maruf tabirile - ha
vaici sem'i itibar- edilmediği 
için daha bOyllk a:-akama müra
caata başladı, bır !D~ddet te 
Taksim po11s merkezının mer
diyenlerint aıındıracak 1 

lstanbulun tetkike tayan ti~ 
!erinden olan Tumayan Efendi 
kısa boylu, beyaz sakkalh, melon 
t~pkalı, .v~pur ~umanı g~zJU~l~, 
mini minı bırzattır. Muharrırımızın 
ilk ıuaJine fU cevabı verdi: 

- Bendeniz elsinei atika ve 
cedide profesörüyllm ... Uzun 
mOddet tedrisatım vardır ve 
balen de ... Bu itibar ile ismimin 
evelinde profesör unvanını taşı
rım , efendim . 

Efendim; validemden do -
layı Aptullab ismini taııyorum l 

- Yani anneniz mUslilman 
mıydı? 

- Hayır... Validemde Erme
nidir . Ve ikin ismi Agami 
Aptullah idi . 

- Babanız müslüman mı idi? 

P ol~• Arım Tamaf1G11 

- Hayu. 
- O halde Aptullalalıjı D~ 

den geliyor? 
- Ona da badaamdan ıeliyor. 
-Yal.. 
Mub arririmiz bu kanaat verici 

cevabı almca bqka auallere 
ıeçmek istemif, lakat ailailece 
11 Abdullah ,, olan profelir: 

- Efendim, e .. ı maeleye 
gelelim! 

Diyerek Ermenilerin kendi
aine yaptıkları fenabklan .. JIP 
dökmiye batlamıfbr: 

- Efendim, 1922 HDcaİ '°"" 
nunda Surp Agop fakirhaneaia-
de üç gün üç ıece ihmal edi
len bir fakir vefat etti; Ben 
bilkQmetc müracaatla bunu ha
ber vermek istedim. Ermeniler 
11 Hükumete müracaat etme f ,, 
diye beni tehdit ettiler •.• O 
zaman bir Tilrk gazetesinde 
bunu ilan ettim; Ermeniler be
nim cezaen alb ~y )'_#l.iaaİ 
kestilt>r. Sonraları keyfiyeti 11-
bıyye veklleti celiJeaiDe bildir
dim, mnlettifi muhterem Enver 
Bey geldi, hastaneyi bazik bir 
tabibe testim etti; ilkin Erme
niler beni 11 Türklere mllracaat 
etme !.. diye tekrar tehdit ettiler. 
Bunlar beni mahvedecekler, 
beni yiyecekler, beni bitirecek
ler... Bunlar •.. 

- Ne oldu, efendim, ne yap
blar siıe ? .. 

- Efendim, bizim Elmada
ğmda ikamet etmekte bulllll8D 
Bogoı lıkenderiyan, bir tarihte 
bana demişti ki "Adaoada kadın 
kız ve ihtiyar TUrkler ke.tim 1 • 
O zaman böyle şeyler .ayleme 
diye ihtar ettim, dmlemedi, aoa 
zamanlarda bendeniz de hllkO-
mete bildirdim, bu yüzden tch
d tler artb. ... 

Pröfesör Arliu AptulJah Tu
mayan efendinin edebiyat ile de 
il feti varmış ... 

Umumt harp senelerinde Al· 
manyada kıımen TGrkçe kumea 
Almanca olmak ilzere " Hilil ,, 
ismile bir mecmua da neşretmif. 
Artin Aptullah T uma yan efendi
nin " Etekçiler ,, ismindeki kıt-
asını bu mecmuadan iktibu edi
yoruz: 

Acemlerin eşekleri 
H:ırap eder sokaklnn. 
J:şekçıler bir Sİ) akta 
l•'cr) at ederler B) akta !.. 
......... 

Artin Aptullah Tumayan 
Efcodı 1916 ıeneainde Ham
burgta VıJhelm ve Hindenburg 
için kart postallar baabrmlf, 
satmış; yukarya resmini koydu
ğumuz Hindenburg kartmın 

üstünde profesörlln fU manzu
mesi var: 

Şukretmeliylz hakka hczaran 
Ki eder her dem bi şumar ihsan 
l Jep kAınao hallı:cdcn Huda 
Vcrmlştır bize bir zan bl hcmta 
&ha Hınden burg sen bir tam paşa 
Zckhctlnlc sen binler }iŞi 
Ômru ikbalini hak eu;in fü7.un 
l lcp l.'.udurıttan e) lesun masun t 





[ ( VAK I T ) iN Ş EH l R HA BE R L E R l ) 
Ticaret hayatı Adliyede 

Oda kongresi "Resimli Ay " davası 
Bugün son içt imaını 

yapıyor 

Ticaret odası kongresi bugOn 
14,S ta son içtimamı aktedecek
tir. Bu içtimada odamn temen-
1lilerine Ankaradan gelen ceva~
l r okunacak ve ihr•cat emh
amwn ambaJAj edilmeai ba~
lwıd zobtn B. tarafından ven
•en ~r mOzakere edilecektir. 

Dünkü muhakemede, müdafaa tahitlerinin 
celbi 1sten idi. Mahkeme, talebi kabul ~tti, 

muhakeme haftaya kaldı 

Madenciler 
Büyük bir birlik 

yapıyorlar 
Haber aldığımıza nazaran 

tehrimb madencileri bOtün Tür
kiJ• madencilerinin dahil ola
calı b1J1k bir birlik tetkiline 
bnr ftl'llliflerdir. 

Bumm için bazı madencilerin 
tftiraldle ncaret oduında bir 
içtima yapılllllf ve bir nizamna
me bamlanmlfbr. 

Bu hafta içinde yapılacak 
ikinci toplanıtta da gaye ve 
ltler teabit edilecektir. 
lladeaciler birliğine Balya Kara· 

aydan. Kilimli, Amura, Ereğli 
kamllr, cenubi Anadolu, Bulgar 
...... Fedaiye mupnea firket
leri JlawA eclllmiftir. 

Afyon ucuzluyor 
Su plerde afyon piyasasın

da Wr b•trılH bq ghtermif 
~den 35 liraya satılan san-.. . . 

'ıllRl!fıllllldl 

Adapuarmda, Kanhiaarda çok 
fazla olduğunu Ye hl bir kana 
bltb mahsul& yakacağım aöy
leaaekteclirler. 

Evkaf nasıl tasfiye ve 
idare edilecek~ 

«Resimli Ay» aleyhindeki üç 
davanın rü'yetine dün sabah Is· 
tanbul agır ceza mahkemesinde 
devam olunmuştur. 

Dünkü ceisede, dava edilen
lerin vekil erinden avukat irfan 
Emin Bey, müdafaa şahitleri cel
bini istemiı, "Dava edi.enler, 
naıal insanlardır, kendilerinden 
ne gibi yazılar sudur edebilir? 
Blltiln bunlann mahkemece tes
bıti, adaletin temini için lazım

dır,, demiştir. 

Milddeiumumi Cemil B. bu 
talebe karşı şu mütaleada bu
lunmuştur: 

- Geçen celsede söylemiştim. 
Kendilerine son tabkıkatın açıl
masına ait karar tebliğ olunmuş 
ve beı gün zarfında buna itiraz 
etmemiılerdir. Kanundaki, bir 

delilin geç ortaya konulması, 
tetkikine mani teşkil etmiyeceği 

zeminindeki kayt, sonradan mut
tali olunan dellil hakkındadır. 

Şimdiki talep ise, bu mahiyette 
bir hususa ait değildir. Binaen
aleyh, reddini isterim. 

irfan Emin B., "Kayt, bakim 
mfinasip görilrse, vaktinde irat 
edilmemit delilleni de tetkike 
saWıiyettardır, demektir. Bu , 

hem maznuna kendisin Jayıkile 

-~ ~ !erir, lıem ~eifdlcbie ... ~ nzf1eti a~ 
yazah, dah~ berrak bir tekilde 
arzeder. Mildafaa tahidini mah
keme bu vaziyette de dinliye
bilir. Kanundaki abkim, buna 
mani değildir. Ve bilakis imkin 
bırakDlJfbr. » 

Heyeti hlkimeyi tqkil eden 
Nuarat, Asım Ye Tabir B. ler 
mDzakereye çekildiler. Y anm 
... t 80nra, maznunun ablik ve 
etvan hakkında mOdafaa phi-

VllAyet t.e : 

( O.ı ıarU 4 üncü sayılamızd&du] 
llDe kadar uhdelerinde kalan va
laflana mlte•elli bymakamlan
- mlteYelliler ıibi Ye derhal 
.. aplan ılrtllerek yakıfla ali-

blan Wlir Ye bu muamelenin Vilayet bütçesi 
............. kanunun neş-
rllldekl • • ..... tlarmm bir ıe
.... ...,.._ .. ikramiye ola· 
........... Yerilir. 

Ce..ı.,. 
Madde 32 - 8a .__ h• ldbnleri daireaiad aaaaaun u-

• • • Yalallan tes-
cil etttirmiy~ •• Umum Mn-
dlrllkçe ta~ eclileee)c mOddet 
sufmcla dem yapauyq •eya 
hllafı ftld beJU•me •eren 
mite.elliler ye vakıftan ellerinde 
lnahmclara11 kimseler baklanda 
Tlrk Ceza Kanununun 526 nca 
•eldem abklmı tatbik olunur. 

Madde 33 - S ve 12 nd 
maddeler hilAfma olarak .faizsiz 
baraJa1u paralann boşta lcaldık
lan mtlddet zarfında getirecek

4,424,641 lira olarak 
tesbit edildi 

Vıliyette idarei hususiye me

murlarının Barem kanununa göre 

maq dereceleri tesbit edilmif 

ye vilayetin 930 bütçesi ihzar 
edilmiıtir. Biltçe varidat ve mas

raf mGtevazin olmak üzere 
4,424,641 lirayı bulmuştur. Bütçe 

mllzakere edilmek here umumi 
Yillyet meclisine havale edilmit
tir. VilAyet meclisi yann topla

narak bOtçe mD:ıakereaine bat
hyacaktır. 

Vilayet bu sene klSylerde ilk 

leri faiz ıki kat olarak mea'ul kında tatbık o wıur. 
llaemarlardan alınır. Madde 36 - Bu kanunwı nq-

Madde 34 - Umumi MildOr· rinden itibaren 341 senesi Evkaf 
1'ltbı idare meclisinin teıkitit bütçe kanununun dardonc& mad
Ye YUaifine 11 ili 15 inci mad- des"le aulara mfttaallik 28 mayıs 
delerin sureti tatbikına dair 1926 tarihli kanunun 2 inci mad· 
&Jraca bir nizamname yapılacak- desi müstesna olmak ilzere eıki 
br. vakıflara ait sair bilcOmle ka-

lladde 35 _ Akalliyet vakıf- nun ar ve hOküm er mülgadır. 
'- da dalıiJ olduğu halde Ma.d~a 37 - Bu k_anun neşri 
b.a kanun ancak d" t teşrini- tarıhınden muteberdır. 
-.el 1926 tarihı:~en e.vvel Maade 38 - Bu kanunun ic-

bulmut olan vakıflar hak- ' rasına Baıvek'I memwdw. 

di ikamesi, yeniden deliil ika
mesı mahiyetinde 0 ıoadığı kay
dile, müdafaa tabitlerinin cel
bine karar verildiği bildirildi. 

Bu şah t erin ısimlerİ kaleme 
verilecektir. ŞubataD on beıinci 
günü on buçukta şahitler dinle
nilecek, Edirneye ıiftiğinden 
dünkü celseye geJe111iyen vekil
leıden Sami B. de hazır bulu
nacaktır. 

O gün iddia ve mGdafaanm 
yapılması muhternelP'· 

7inci milSlantik 
Üçundi c~ıradan 

Rıfat B. ol"-a 
lstanbul adliyeaincle yeni bazı 

tayinler yapılmıştır. (JçüncO ceza 
mahkemesi azasınd,.. Rıfat B. 
mOf ettit olan Nlzı1ı B. in yerine 
yedinci müıtantildijt. Eyip sulh 
bikımi Mevlut Zip B. Bolu 
sulh hlkimliğine, Eılanİ mOddeı 
umumisi Cemal 8. Eyip sulh 
hikimliğine tayin a(unmuşlardır. 

llaptanların 111,,,.akemesi 
11 Hrisiı ,. Yunan yapuru kap

tanlan aleyhindeki gark davaaı 
ağır cezaca mazndalana zorla 
getirilmeleri için 1>9 aababa bı
rakılmıftı. BugOn dazar m6ıek
kerelerine zabıt·~- gelen ce
v~e· o uaaca~ . -~-~un en icap 
ecte1a War v~r. 

2:r $etli! lutpi$ 
Galatada talllfbiı Mm. Vik

toryayı yaralıyan ve anaaile, 
büyOk &DUIDI lldftrea Nazif 
Süruri, ağır cesada 27 sene 
ağır hapse mabktm olmUf, Tem
yiz mahkemeai, bu hUkmO maz
nun lehine bozmuttu. 

Ağır ceza aıahkenıeai, dna 
davayı nakzen tetkik ederek 
eski kararında war ebniftir. 

mektep infuma bi hasaa ehem
miyet vermİftİr. Geçen sene in
psma bqlanabp d~ bitirilemiy~ 
mekteplerin ikaiaaline çahfalacagı 
gibı yeniden 30 mektep •Dfa 
ed lecektir. Bu .-kteplerin mu
allimleri için bOIÇeye tahaı1at 
konmuttur. 

Vi1'yet dahitilldeki bil6mam 
ilk mektep muaJaiılaleri~in derece
leri, sükna bedellen, makam 
tahsisatı hakkı 110ktesep olarak 
Barem formOIGOe g6re ihzar 
edıl miştir. 

Bar talimatnamesi 
Har ve meybaDeler. talim_ t

nameai vi lyetteD po~a mildur
lilğfine, oradan tlı po~ı• meıkez. 
lerine tebliğ celi ID•ttir • 

Sebebİ e? ----Sterlin 
Dün - birdenbire 

"iik1eldı 
8" mOddetteD beri 1020-1030 

aras•;nda tahavvOdl edeboirdlngiliı 
r dlln bor.. a enblre 
·~~lmit ve 1035 te açılarak 

{04t,S kurutla . ~apanmııtır. 
Allkadarlar yaoyet'!I aor~al 
ol uğunu a6ylemektedirler. ~ııer 
taraftan faterliDİD bu tereffuOne 
mllvazi o arak a bn fiatlan da 
artmaktadır. A bD 930 kuıutta 
açılarak 1033 te kapaD1DJ1tar. 
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Taevdhı Dlln ve cweltl ıtıntll guete· 

21,XJ da. 

Fazilet 
Kuklası 

3 Perde 

Mebrure 
Hurşit 

!erinde neşrolunın lltnıııuzdı nimin ismi :: ! .. ____________ ... 

"Vıtansızlann cehen emı. oldutunu yuı· ı 
!acık iken sehven ''Vatandaşlann cc:hen· 
nemi.. şeklinde yuılmışrır. Ta\'zlh ve t•~· 
hlhl keyfiyet olunur. 

m:.-mmım:a:m::ııııııa"*I 11ı•a 1Hı:ı:ııa 

Ecnebi mektep-
lerinde 

Muallımlih eden Türklerin 
lcongres• 

Ecnebi ve gayri müslim mek
tepler Türkçe muallimleri cemi
yeti ıenelik l<onıresini Ci.imbu
riyet Halle fırk .. Be,...,,..., 
kul dahil adeld cemiyet merke
zinde aktetmiftir • 

Kongrenın k~d~ mllte•!oP 
riyasete Musevi liaeai muaJlım
Jerindea Abidin Darer ve ki· 
tip ıklere de Alman mektebi 
muallimJerinden Zelu CemaJ ve 
Kuzpncuk mektebi muallimle
rinden l.met Beyler ~tihap 
edilmitlerdir. Badehu ReısıcOm· 
bur Hazretlerine, BOyOk Mıllet 
Meclisi reiıi ve Bapekil Paıalar 
Hazretlerile Maarif vekili Cemal 
HllsoO ve Maarıf Emini Muzaffer 
Beylere kongrenin, ecnebı ve 
rayri mo.lim mektep er TDrkç~, 
t "h ve c.J.rafya mua!l mlen-an va· • 1 • aJ'ZI 

· h.n.-et ve tazım eıın•n -
nın ~- riJ t na mnttefikan karar ve ~ ır. 

MtHeakiben idare heyetm. n 
raporu okunmllf, heubat tetkık 
oiuamut ve mottefakan . kabul 
edilmittir. Raporun kıraati ema-

d , e,.en ıene Maarif vekdi 
81D a "' b' 
Cemal HOanD beyin ecne ı ve 

FERAH SlNEMASINDA 
Bu akşam Mezl\ a.. \' ellers, Komoo a 

heyetlerin ~eni numar:daıL A)nca: 
Klarton aınbaz mı~ munl r. • incm:tdı 
Romınoflann son ferdı. 

Darülfünunda: 

Tatil bitti 

Der11lere bugen 
baş anıyor 

Darlllf Ununda 2Q kiııı.u,ı,wrıW.e 
bqlıyan .ameatr tatili bitmittfr. 
FaktllteJerde bu 1abahtan itiba· 
ren denlere bq mcaktır. Tıp 

faldlltui tameatr tatiline 23 ki· 
nunusanide baı adıiı için deralere 
yana baılıyacakbr. 

Hokalc med !.I 
Hukuk fakllJteai mOder hler 

mecJııi bu,On saat 1 O da top
lanacaktır. Bugüokll içt mada 
fakülteye aıt baza meaeleler ko
nuıu acakbr. ---
Emanette: 

Oktruva tadil.Btı 
Emanette oktruva tadilAtı ile 

mfgul olan komisyon meHi91ni 
bitirmek &zeredir. Tadilib ha.; 
rapor yakında ikmal edilerek 
vekil ete g6ndeı ilecektir. 

Muhıi• B. 
Emanet umuru hukukiye ıuft. 

dt;ril Muhlis B. don Anka•aya 
gitmiıtir. Mubliı B. Emanetten 
ıatenen musakkafat vergisi hak· 
kında Şwayi Devletle temu 
edecektır. 

gayri mOalim mektepler T~r~çe~ 
tarih ve cotrafya mualbm era 
baklandaki takdiram ı ~yanıt 
vadine dair 0 an kııım alkıılarla 
kartılanm1ttar. Kongrede maaı
lar hakkmda da 16rllfOlmDş ve 
1udemlere nazaran tezyidi husu-
sunda yeni idare heyetinin all- Rad y O 
kadar makamlar nezdinde ıı-
samıelen teıebbOaatta bulunana- V aziyettO 1 esbitJ kon .. 
81na mDttefakan karar verilmiı-

gre ye bırakıldı 
til'Anupada olduğu gibi ecnebi Dün vaz yetin halli için Rad· 
mekteplerinin Tllrklerden b rer voda bir içtima yapalm~tlır. lda
mea'al mDdOr g6stermelerı us:ı· 
IODllD biıde de tatbiki huıuıun- re heyeti vaziyetm yalanda An-
da Maarıf vekaleti nezd;nae te- &caracla yapılacak koog•ede 16-
ıebbDaatta buJunu muı istemi- rfltülmesinı tensip ettığinden dlbı 
miftir. muza~ere yap11mam11br. Şirke-

Badebu idare heye i intıba- tin fen heyeti mBdOrll Ankaıaya 
babn• geçilm f ve Cümburiyet gitmiftir. 
Halk fırkaaı namzetleri olan ı ..:;.........-. .... _.m:----..;a;;;;;;;;;mıs.-.--.=r-..a' 
Aliye Eaat ve Lltife Bek r jti2ar 
Hanımlarla Abidin Daver, Azi"ı. •MtÇhul ester. tefrilıınız münJere-
lamet, Zeki, Cemal, ve ruat caumı ın çoklutun• mebnı buıun 
Beyler ıntihap edı erek kongreye Jercedıl medi. Karilerımızdcn uzur 
nihayet veralmİfbr. dıl«:r.ı. 



~- 6- VAKiT 9 Şubat 1930 ~----~~""""";!--~-----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!j~ 

._[ __ M_E_M_L_E_K_E_T __ H_A_B_E_R_L_E_R_i _ _.I 1 VUKUAT 

Zampara Kıral Hazin bir aile faciası Bir genç kız 
Diin zehir içerek t .,... =- ~1 __ _, 

Gözdenin oğlu ne oldu , ___ ...... -- -
İhtilal erkanı arasına karışan delikanlı anne 
sinin muğfil ı "Lui,,nin torunu idam olunurken 
idama nazaret eden müfreze kumandanı idi 

Hulasa 
[Kırkını geçtiği halde uslan mı yan on 

beşinci " Lul O Morfi ,, atlı bir küçük 
kızı istifraş ederek üç sene gözde tut
tuktan sonra mühim bir drahoma ile bir 
asılzadeye çırak etmişti .. Omorfi ,, nln 
sarayda yaşadığı müddetçe \'e saraydan 
çıktıktan sonraki hayatı hakJ.and:ı bir çok 
taharrlyat yapılmıştır. Bu bapta kızı ilk 
meydana atan ı<aıano"a ile harbiye na
zın Darjanson arasında büyilk ihtilAflar 

Tardır.) 

•Darjanaon» a bakılırsa «Luiı» 
18 kAnunuevvel 1753 te dört 
aylık ~ebe idi. 1754 senesi mar
bnm 21 rinde pek yakında 
clotur•catım ifaret ediyor. 
G6sde 21 m&JISta doğurmuş. 
KOçlk laı ~k zeki idi ve 
tamaıue lmalın çok boıuna 

sfdiyordu. K.ıral ona Parkoserde 
stbel bir eY, bir klhya kadın, 
f»lr oda hizmetçisi, bir aşçı 
ft iki 1lfÜ Yel'IDİftİ. 1754 
,....ı tetrineVYel 24 te « Dar
Jamon • rakkamlan biribirine 
bnftırarak Uç seneden beri 
Jmalm metreai olan matmazel 
« Morfi • nin iki ay evvel orta
dan kaybolduğunu kaydetmek
tedir. « Darjanson • diyor ki: 
« Kıral ondan bıkarak saraydan 
uzaklatbrmlf olacak. Kendisi 
gllll'1şler yapmağa bayıldığın
dan, keyfini yerine getirmek 

ıçm böyle dolambaçlı yollar 
tutuyorJar. 

Bir kıral bir şey yapmağa 
azmetti mi mutlaka muvaffak 
olur. Binaenaleyh kıralm harem 
dairesi hakkında doğru dilrüst 
malumat sahibi olan yoktur. Baş 
mabeyinci Löbel efendinin ada
lan bu esrarlı ıeylerin mcdfeni-

dir. Orda giıli gizli şehvete 
kurban verilir. Bu mabede uğ-

ramıyan Parisli güzel nadirdir. ,, 
Kırahn bu genç kızla macerasını 

fevkalida ıaklamağa gayret et
tiği muhakkakbr. "Darjanson" 
un ifadelerinin yanlış olması 
buna delildir. Filhakika "Luizon 

Morfi" 1754 senesi nisan veya 
mayısında doğurmadı ve «Dar
janson • ile «Kazanova» nm zan
nettikleri gibi doğurduğu çocuk 

erkek değildi. « Dilsyö » niln 
"Burbanlar" ın feceresi hakkın
da yazdığı esere göre 12 tem
muz 1754 te bir kız doğurdu. 
Bu kız bilahare Prezantasyon 
manastırına Yerilerek matmazel 
Sentantuan dö Sentandre namı 
albnda bfiyütnldü. 29 kanunev
vel 1773 te Marki dö Latur dü 
Penle evlendi, ve 9 eylül 1774 
te bentlz yirmi yapnda olduğu 
halde öldü. 

(Btımtdı) 

Y ann gazetesinin muhakemesi dün başladı 
ı Oac tarafı blrind aayıf amıwadır ı 

Ehemmiyeti derklr olan fU 
yaziyetin hakikat ve kanun hili
fma olarak bapa türlü olduğu
na yazmak, efk~ umumiyeyi 
tehytç etmek maksadından baş
ka bir maksada kabili atıf de
pdir. 

Bu itibarla bu havadisin ıu 
ftJ• hu menbadan alınarak 
tahminlere istinat ettirildiği mü
daf-. tebaru eden şu suç 
kart.Na gayri nrlttir. Suçlu 
Arif B. in hareketine uyan ceza 
lwnmaaun 161 inci maddesi 
mnaclbince tayini cezasına karar 
ltumı illerim. 

Bundan ıonra mlldafaa başla
llllf, avukat irfan Emin B., teş
rihatta bulunmuş, bu arada şun
lan 16ylemiştir : 

- Yuıda kanun dahilinde 
yapılması ihtimali kaydedilen 
bir vaziyetten bahsolunuyor. 
Cemahiri müttchidenin teşkilatı 
esasiyesinden istifade edilerek 
bazı tadilat yapılacağı söylenil
diği sırada bu haber yazılmıştır. 
Bir kanunun tabii şekilde tadili 
ihtimali düşünülerek hareket e
dilmiş ve bu yazı dercolun
muştur. 

Yaııda ve yazılışta menfi he-
yecan doğuracak bir şey yoktur. 

Meseli, kanunda Rciscümhur 
seyahate çıkarsa, avdetine kadar 
Meclis reisinin vekalet edece
ğine dair sarahat vardır Yazı-
lan şey de bu şel<ilden forks•z
dır vr !:öyle bir ihtimal n kayde
dilmes• ne musanna ne de mü-
heyyiçtir. Müekkil m hakikate 
muhalif olduğunu bilerek neş
riy JU ı l u un·"'u' , ortalığı ve!ve
\eye vermek maksadını velev 

bir an için olsun, beslemiş de
ğildir. Beraetini isterim. 

Mahkeme, esas hakkında 
karar sonradan verilmek llzerc, 
Arif B. in eski ve yeni iki da-
vası hakkında istilAmda bulun· 
~ak için, muhakemeyi şubabn 
yırmi ikinci iÜJıÜ on dörde 
bıraktı. 

------~---------Şerif B. in dav4 n 
Polis mildllrü Şerif B. tara-

fından aparbman meselesine dair 
neşriyatından dolayı « Po itika ,, 
gazetesi aleyhine açılan davası, 
dftn Oçtıncll cezada tetkik olun
muş, mes'ul müdür Burhan B. in 
ikinci cezadaki davasile birleş
tirilmek üzere evrak oraya 
gönderilmiştir . 

Spor 

Ankaradaki koşu 
Ankara, 7 ( A.A ) - Bugün

kü tehir koıusu 4500 metre 
dahilinde yapılmış, liseden Mu
zaffer ve 4500 metrelik bisiklet 
yanşında da Muhafız gücünden 
Halit BeyJer birinci gelmişlerdir. 

12500 kişilik grev! 
Bombay, 7 (A.A) - Demiryolu 

atelyesindeki 12,500 yerli amele 
grev ilin etmiştir. Hareket 
şubesine mensup 6,000 amele de 
keza grev halindedir. Bombay 
şubesi müstesna olmak üzere 
gerek yolcu ve gerek marşandiz 
servislerinde ınkıta yoktur. 

Efganistanda tevkifler 
Petaver, 7 ( A. A ) - "Röy

ter ,, Sabık kıral Amanullah 
hanın kayın biraderi AmanuUah 
han ile ticari memuru Abdül-
hakim han ve Amanullahın ak
rabasından diğer b'r zat tevkif 
edilerek meçhul bır semte gö
türülmüşlerdir. 

İzmirde genç bir kadın kendini 
sokağa atarak öldürdü 

intihara kalktı 
Kızıltoprakta Zühtü Pat•; 

halleainde Reşit Paşa soka -
oturan doktor Cemal Bey.ia il 
nevi kızı 18 yaşında Nıbal 
dün zehirli bir madde İ 
ifadeye gayri muktedir bir 

İzmirde hazin bir aile faciası 

olmuş ve genç bir ai!e kadını 

kendini 10 metre yüksekten 

yere atarak ve parçalanmak 

suretile ölmüştür. Bu bedbaht 

kadını~ ismi Lemandır; müftü 

zadeler ailesine mensuptur; ço

lak zadeler müessesesi muhasibi 
Nuri Beyin kızı ve İzmir tüccar

larından kadı zade Ahmet Beyin 

gelinidir. 
Facianın sebebi ihmaldir. 

İzmirin birinci derecede gilzel 

hanuıilanndan olan Leman H. 
çok hassas, nazik bir gençti 

Hizmet refikımızın kaydına göre 

ve rivayete göre kocası Asım B. 

tarafından ihmal ediliyor ve ha

yabnı sefahate veren Asım B. 

gecelerini eğ ence yerlerinde 
geçiriyor \fe zevcesinin elemle

rine biğane kalıyordu. 

Geçenlerde Asım Beyin bir 

çocuğu da dünyaya gelmiş, fa
kat bu çocuk bu hayatta bir 

değişik ik \fÜcuda getirmemiştir. 

İntihar hadisesinin vukua geldiği 
gece Asım B. eve içki ile mah-

oBulm~cao 
Dünkü bulmacamızı 1 a1lede -

Dünkü bulmacamızın 
halledilmiş şekli 

1234567891011 

1 - ~~-- _ııwı_ 
2 ._[llJ __ L_ı-~~ 
3 ı lj ___ , 'mı _ _._~ 
4 ~ _ !il __ Ii.liJLi!iJ_~ 
~ 1 li.1_1 __ ,_1=ı•l1_ 
7 1-=li!l~~==- ~ 
8 fil ıli; !il 

ıo 1ı= ____ liHil~ _ _J 
11 1 ~~ 1 1 1 

Bugünkü bulma.camız 
Soldan sağa ve yukardan aşağı: 
1 - Ap (2), küçük bardak (5), bu (2J 
2 - Kn) an (:i), lezzet (3) 
3 - Dem (3), serbest (3) 
4 Bıçak kılıfı (3), Derviş c:el4mı (2) 
5 - Ç ok değil (2), yuvarlak (5), arka 

değil (2) 
6 - Şehir sahnesi ( 1 1) 
7 - Yama (2), Se\·dalı anane\ t bir 

şahsiyet (5) 
8 - Adcleye ait (5) 
9 - Fransızça sen (2), sebep (4) 
IÜ Bir kaza ( 6), nota (2) 

11- Bir :ılaturl..a çalgı (2) , son (7) 

mul ve geç gelmiı bulunuyordu. 

Bu esnada geçen hadise malüm 

değildir. Maldm olan ıey genç 

kadının evin terasasına çıkarak 
kendini kaldırıp sokağa fırlattı· 

ğıdır. Arkasında 21 gilnlilk bir 
yavru bırakarak dünyaya gözle-

rini yuman genç kadının cenazesi 

göz yaıları içinde kaldınlmışbr. 

Adanada noterlik 
dairesi de soyuldu 
Adanada bir mOddet evvel 

adliye dairesi hırsızlar tarafından 
soyulmuştu. 

Adanadan gelen haberlere gö· 

re bu vakadan sonra hayli ter

tibat alınmasına rağmen hırsızlar 

adliye dairesine gene girmiıler 

ve oradan dıvarı delerek noter
lik dairesine geçmişler ve ora

sını soymuılardır 1 

8 Şubat930 

Borsalar 
K"mb yo 

1 fnıfliz liruı Kr. 
• T.L. matablll Dolar 
~ . 

Ka andı 

de hastaneye kaldınlmıştır. 
bebi intihan anlaşılamamıtbf • 
Şopka kanunun11 mıı 

h4reket " denler 
Beşiktaşta mahaUebici 

aziz, hava gazı kumpanya 
İzzet, Mehmet Kuruçeflll 
hamal Snleyman şapka k 
nuna muhalif hareket e·..,·· ı:.. 
için haklarında tahkikata 
lanmıştır. 

J yangın 
Hasköyde koltukçu lsak 

fandan yanık bırakılan 
mum erimiı, tahtayı y-·-
bqlamıştır. Bu sirada ye · 
ya!lgını söndürmüşlerdir. 
Unkapanında Rizeli RdlPll 

hanımın evine ait bacanın 
lan tutuşmuş, halkın yardı 
ıöndilrülmiiftür. 

Bakırköyünde Kartalte 
Zeki Beyin mutfak bacası 
rumlan ateş almıı, sönd 
mnştlir. 

Seyrisefain 
Merkea ıunteat Galata KöprO ba 
Beyoelu 2362. Şube acenteli: rvm~ 

dtye Halll aknacfa lttanbul 27 40 

Trabzon biı inci postası 
( REŞITP AŞA) vapuru 

-~-.;;.;-~~ ~~~~,~tu.~~i ... ıuı&..-=ı.1o1o-- -ı.1>.-...a ] 2 
w • .. . ... 
" . 
" . . . 

i'"rant 
Leva 
Flortn 
Kuron 
Slllnıı 
Pezeta 
Mart 
Zloti 
PeagO 

!o f.ev Kuruş 

ı Tiirt llruı Dinar 
Ccrvooeç Kuruş 

Nukut 

ı lsterlln ( lnglllzl 
ı Dolar ( Amerika) 
Frııok [~·ransız 

o l.lreı i lulya 
O Frank Belçtta) 

Drahmi [Yunaa) 
O frank [lnlçrel 

20 f.e\'a Bul~ar J 
1 f'Jortn r•·eıemenk 1 

2U Kuron [Çekoslovak 
1 ŞllınR Avuıtury3J 
ı Pe7.eta l l•panyı 1 

ı Ray~mart !Almanya 
ı Zloti Lehistan 
ı Pea(Ö Mac.,ııuo 

20 1.ey [Romıoya] 
O Dinar YugöslovyaJ 
ı ~·evoneç Scvver 

Altıa 

Mecidiye 
8antoot 

Rorn 
bar Jet 

ı ahvllleı 

htlkrız dahili "ndeU. 
Duyunu muvıhıde 
ikramiyeli demlryolu 
btaobal tramvay şirketi 
Rıhtım Dolr ve Antrepo 
lltınhul 1non!m sa Şr. 

3i 
'l~ ·o 
7t 

37 

6<• 

191 

Galata rıhbmından hare 
İnebolu, Samsun , Gireso 
Trabzon, Rize, Hopaya gid 
cek ve dönüşte Pazar iskel 
sile Rize, Sürmene, Trabz 
Görele, Gireson, Ordu, Oo 
Samsun, İnebolu , Zonguldş 
uğnyarak gelecektir. 

Hareket gilnll ynk 
olunmaz. 

Antalya postası 
( K O N Y A ) vapuru 

Şubat Pazar 10 da Gala 
rıhtımından hareketle 1 ' 
Küllük, Bodrum , Rados, F 
hiye, Finike, Antalyaya gi 
cek ve dönüşte mezkfır 
lelerle birlikte AndifJi, 
kan, Sakız, Çanakkale, 
liboluya uğnyarak gelecekti'• 

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

Şu bat Salı 17 de Sirk . 
rıhtımından hareketle GeJi" 
bolu, Çan!-kkale, Küçük~~ 
Edremit, Burhaniye, A~a~ 
gidecek ve dönüşte uıellJ .... 
iskelelerle birlikte Altıoo~ 
uğrıyarak gelecektir. ,.,. 

Azimetle Gelibolu IY 

yük alınmaz. 

I~ 1'ıntası ı:-···-·n:::.-u-.. ··--······-·· A(4 

•»m•~ :=~~I ve zahır~ ~':~!~~~~·~ .. ~A~~; 
r lat ... rıc:ant bor .... klttblumuın•llt I ~ Samsun 

tarafından •~rllınlıtlr P 12 ""'t b9 
Okkaaı - :1 V B J?UTU Çarsa111 

eu~ay 
Yumaıak 
Kızılca 

Sert 
- Zahireler -

Çavdar 
Arpıı 
Mısır 

,....... ....,.,, 
1
.1 Şubat s -.-: 

K. P. K. .- günü akşamı Sirkeci rıhtı t' 
12 20 u 12 dan lı~reketle doğru ( Zo~.., 

1 dak, lnebolu, Samsun, • " . s.. ıeJI"' ! Giresun, Trabzon, urn 
1 
: Rize ) ye gidecektir. . y; 

Tafsilat için Sirkecıde ,JI 

it 30 13 ~ 

9 

s s "° k . , d k"'" aceıı~' 
ı uulya 19 25 V! cncı nanın a aın 1 
ı•------------•ı ~: müracaat. Tel. lstanbul: .. 

iiam:gs=m:::ı::llUIUIUllll 
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Dantos Hasan; dişlere ebedi hayat 
• Dantoı dit macun~ dişleri 100 sene yafabr. Çilrilmekten vikaye eder. Diıleri inci gibi beyazlatır. Dit etlerini kuvvetlendirir Ye lwıamaktan 

Verlr meneder Ye difle!'1n arasın~a kalan ~efesıühatı ve ufuneti izale eder. Diş ağrılarına, nezlelerine mani olur. Ağızda gayet latif b r serinlik ve 
rayiha barakır. Mikroplan ımha ve agızdan gelecek her türlü bastalıklano sirayetine mani olur. Avrupada daima birinciliği ahr ve birinciliği 

diplomalarla musaddaktır. En bilyilk mükifab ibraz eder. Altın madalya ve niıanlar almıştır. 20 kuruşa Hasan Ecza deposunda. Da,. toı Dif 

nıacunu yerine bqka bir marka verirlene almayınız. Çünkü Dantos dünyanın en enfes ve milkemmel dit müshhzarıdar. 

·-----------------------------------~---·····-·-----------------------·-----
~ Kadıköy iskele üzerindeki ..ılll 

lokBD~ fi11ino ve Bile Dons 3alonu 
Salonumuzda kemafiuabık her g8n uat 18 den 24 de 

ve Cama gOnleri de 14 ten 24 de kadar caz devam 

etmektedir • 

R d . ule11 zenp olan programlanmıza 
ftffiftZ8fl 8. iliveten ince AZ ve envai türlü 

varyete; 1 Ramazandan itibaren ulon 20 den gece 2ye kadar 
aça1dır. Cuma glnleri de l4de11 2ye kadar muhtelif eğlencelerle 
Dans devam edecektir • 

Ramazanda mutlaka salonumuza u(J
ramanızı t.avsiye ederiz. 

Mifdifriyet 

Istanbul ithalat gümrüRünden: 
73 Sandık 
2 
1 
1 
2 

19 
1 

,, 
" ,, 
,, 
,, 

" 7 Kap 
1 Balya 
1 Sandık 
1 ,, 

Marka No. Kilo Vapur 
9 O 2958 Çekumuviç Mamuli şeker 

T Y C 1 . 2 443 Patris Pamuk mensucat 
C A 1 640 Sardunya Demir kua 
I K H C 82 Nisea Adi pencere camı 
M B 46 ,, Demir çivi 

F 8 690 Simeramfa Apç kiirek aap 
C M S67 140 Albanya Kıl ve ot fırça 
p H C O 362 ,, Ağaç bilirdo ve akumı 
A S 58 137 Adırya Müstamel elbise 
ff B 3 1;600 Anduluzaa Asbeatos mamu.IAb 
C R 2568 11 ,, Demir ve pirinç mamallb 

1 ,, E ff C H 3 570 ,, Alektirik ampulu 
1 ,, Adres 7 120 ,, Mtıstamel maranıoz allb 
1 J) 332 51 IAmartin Sebze komeneli 

" 1 ,, S A 764 20 Andırya Maden k&mtlrl 

Aydın demiryolu müdüriyeti umu- ! " s ~,M213 _~ ~~ ~'.!,. :.=~=ı • d n oı.V miyeSID en: 3 ,, T M F 2228-30 451 Seofolis ,, " 
t..lr-Aydm demiryolu hiuedaran alelAde alb ayda 144 ilncü 6 ,, L M D 3219-24 903 ,, ,, " 
~ amumiyetİDİD marbn 25 ine miisadif salı gl\nll tam vakti 3 ,, J M C 48841 351 O Sunl ipek ip\iil 
sevalcle Londra ela Old Broad Streette 100 numarada kAin Vinc- 1 ,, Af C Y 96 O Demir çekiç 
il.ter Houe te in ilrat ecleceti ilin olunur. 1 ,, O 1; 970 O Gtımtlt tepsi 

Rumemei miizakerat be"eçb.i atidir: O 1; 870 O ,, çatal 
1-Heyeti idare raporu, 2- 1929 ıenesi kinunuevvel gayesine 3 ,, Adres 65 20 O Fototraf camı 

bdar olan heaababa tetkiki, 3 - Şirket nizamnamesi mucibince 1 ,, T 628 36 O Rugan deri 
1 ', AS K M 5937 93 O Vidalı demir lltifa edip tekrar intihaptan için namzetliklerini vazeden hey' eti 

idare uumdan L E. Smith ve Lord Hovard of Glossop un inti- 1 ,, C f 1973 22 1.Avanta Demir çivi 
laabı, S .. Şirket maamellb amamiyesinin tezekküril. 1 ,, n 8 O 22 Simiramis ,, ,, 

ftha içtimaa iftirak etmek arzu eden bisıedaran tarihi içtima- 1 Çuval A C H F O 69 Teodora Kına 
elan 1laka1 ond&rt gl\n aktem hisse aenedatam Londra da Old Balida muharrer 28 kalem eşya 9 - 2 - 930 tarihinden itibaren İstanbul ithallt gtlmrUğO aabf 

bad ~ı:.c:tte te 100 numarada Vinchester Housete kitibi umu- anll!lrında bilmüzayede satılacağı ilan olunur. 
ele fb'k.t ~ l.tanbel da Oamanh 8aknMınaıt "~~~==___;;;.=~----=--~-------:-:-r.:--"'l:m;ı"'7:--------~--:-~"'T'i'f'7~ 

taYdi etmelidlrler. Tevdi eclilecek hisse eeaeclab için ahnacek mak- lstanbut i~inci li;;et dairesinden: 5ef makı•nı•~t ~ranıyor 
pa.zlar bini içtimada. ibraz edilecekti. Galatada Mumhane caddesinde Kuto 

hanında 6 numaralı odada AnastaS Efendi 
Heyeti idare emrile kitibi umumi: Hovard of Glossop nezdinde merhun bulunan beş sandık • Zonguldak Beledıyesınden: 

Gramofon altbrun 111ahkeQJece turuhtunı 

İSTANBUL ŞEHREMANETİ lLANArfl karar verilmiş olduğttndan ve emri mü- 1 _ Zonguldak Belediyesine ait Elektrik aantralmda Şef 
zayede 12 Şubat 930 tarihinde mahalli makinistlik açıktır. 200 liraya kadar pbri llcret verilebilecektir. 

~hrtmanetlnden: Emanetin Ayasofyada kiin deposunda mevcut mezkllrde icra edileceğinden talip olan- ( R) Voli f brikuı FJ ktrik k" 1 
lann tarih ve mahalli mezkOrda hazır İfletme makinalan a . • . e ma~•DaLan Ye 

mGstamel otomobil i,. ve d•• llltikleri, Döme sobalar ceket ve ulibnd d iki k na ı.ı mektedır '-• tm 
Y ..,, bulunmaları için i!Anl keyfiyete iptidar Simens fabrikası mam an ır. ma ı ~e • lf'e e 

pantolon, pirinç, demir ve bakır yatak yorgan Ye sair 150 ka- kılınmıştır. makinalannın listemi buharla mtıtaharrik Lokomobil maldnaııdır. 
lem qya satılmak here mahallinde mllzayedeye konmuş olmakla 2 _ Talip olan zevabn diplomalı olması ve ilkin bq sene bu 
talip olanlar 6 pbat pertembe, 10 tubat pazartesi, 12 ıubat SARK MALET HOLASASI gibi makinalarda tecrObe garmot olması ve T&rkiye Ctımhuriyeti 
çarşamba ~eri depoda bulunacak heyete mllracaatlan ilin tabaasından bulunması ıartbr • 
olunur. 3 _ Taliplerin bilctımle vesaik IUl'etlerini, fotojraf, •hhat 

Fo11h da•rıai mdtdJrtg11tnJm: Ktıçnk Muatafapaıa mahalJesinin raporlanm ve muvuzah aclreel~rini taabOtlll mektupla Zonplclak 
SaitçaYUf Tekke sokağında emanet malı mutfak mahallinin Belediye riyasetine g8ndermelerı lizımdır. 
marbD 26 ucı pel'fembe glbıil saat 14 te daire encümenine 4 - Mnracaatlar 15 mart 930 tarilıüıe kadar kabul edil~ 
mlracaatlan ilin olunur. 

Antal~~ht~Eı~~~aatı •n ~~~~0;::.~u~~:! = 
2ı}ımt::~~~~~.{aPt•cak lpekçil!k mektebinin intası keyfiyeti zanelerde bulunur. Umumi de
d k ah zarf rru atın 23 fuıcu pazar gUnil saat on beşe ka· posu Bomonti fabrikası telefon: 

ar ap usu 1 ~ m&nakueya çıkanlmqtar. Beyoğlu 583, ve lstanbulda Ek-
• 2 - Milnakasaya lftİrak edeceklerin bedeli kqif olan 11261 rem Necip ecza deposu. Telefon 
lıranın % 7 buçukğudnun ~Dktmetçe muteber bir bankaya teminata lstanbul 78. 
muvakkate olara epozı~o edilditine dair makbuzun Ye yahut bu - -----------
tekilde dir bankanın temınat mektubunun teklifname ile beraber 
inali llzımdır. 

3 - Teklif mektubun~ IUl'eti tanzim ve irsali 661 numaralı 
ihalit kanununun on~n~u maddesi tarifabna temki Jizımdır. 

4 - Münakasaya. ışt~ak edeceklerin inşaatın devamı mOddetin
ce ehliyeti Nafıa daıresı?ce muaaddak bir fen memunı i•tihdammı 
teahhüt etmeleri ve teklif mektubuna bu teabhlitnamenin leffi li
tı111dır. 

S - Müracaat mektupları Antalya valiliğine gönderilir. 
6 - Evrakı kqflye sur~tl!~ l.tanbul v~ An~ara Ziraat mınta

ka müdüriyetlerine göndenl~ıgındeu m~u! da11elerde tetkik olu
babilır. Antalyadaki taliplenn encilmenı vılayet kalemine mUraca-
•tlan lazımdır. 

Makamı vilayetten: 
idare mecmuumın pbat 930 dan mayıs 930 tarihine kadar 

4 aylık tabiyesi mfuıakasadadır. 
Şartname vilayettedir. Taliplerin nibaye! 10 !ubat 930 tarihine 

Daha ıivade ve 
daha iyi erat eder ..••• 

Qillette 

Büyük Tayyare piyankosu 
Sekizinci tertip 1 inci keşide 

11 Şubat 1930 
Keş deler; Vilayet, ~~lıreuıaueti, Defterdarlık, iş, 

Ziraat ve Osımmh bankaları muı·akipleri ve halk 
1ıuzur11uda yupılır. 

Hl 'l[t\ f K BA~I YE 30,000 t..IRA DIR 
fler ke~idedtl <:ıkan numaralar tekrar dolaba 

Devlet DemiryoHarı ve Li
manları umumi idaresinden: 

225 adet masa, dolap ve yazıhane kapalı zarfla 
münakasaya konmUflur. 

Münakasa 22 - 2 - 930 cumartesi günü saat 15 te Ankarac:la 
Devlet Demiryollan idaresinde yapılacakbr. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplannı ve muvakkat 
teminatlarını ayni günde saat 14,30 a kadar Umumi Müdilrlilk 
kalemine vermeleri lbımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini beş lira mukabilinde Anka· 
rada, malzeme dairesinden, letanbulda Haydarpaşa mağazasından 
tedarik edebilirler. 



Ca%etemlzde Qkan FUi .. ., rulmlertn blltlln halı.ton malırmdur 

Gazeteye gönderilecek rnektcıplann uzerlne idare içinse ( İdare) yuıra l 
alt se ( Yazı ) işareti kon ;ı lrnalıdır. 

llaa...,17U -ı.taplarm ı.d..ı.cl- laYW>otl ftlukadd.,...ı. .,el<tuplara k 1111hn8f para!.,.,. 
1..,.bolaıaamclaa ... dlıılana mllndulcehndao W.re -·,.ı .ı.tıJdh, 

..... t .: ' • ' ·~. 

Türkiye Sanayi ve Maadin Bankasına ait fabrikalar : 

Yerli mallar pazarı 
İstanbul: Bahçekapı: Birinci Vakıf Han " .. 

avram Münasebetile Büyük Sahş 

1 Hereke Mamulatı 11 FESHANE MAMULA Ti 11 Beyk:z Mamu atı 1 
Mendil, boyun atkilan, tafta, 
mobilyalık kumaşlar, zarif 

yönlti koıtOmlükler, paltolar. 

Fiatlar mutedildir 

Şapkaların envaı 
Erkekler için son moda ve 

en gllı:el ve mGntabap 
renklerde 

3,1/2, 5-8 lira 

Jaketler, kazaklar 
Yün, 6rme ve gayet 

tık biçimde 

3-4, 4,1/2, 5-6-7 lira 

Safi yun şayaklar 3, 1/2 liradan 
Zarif kostümlük kumaşlar 3,1/2,5 

liradan 
Zarif paltoluk kumaılar 7 liradan 

Battaniyeler: Mevsim sonu mllnasebe
tile ve halkın istifadesini temin için 

bilyGk boylar 67 5 - 700- 750 - 1000-
1200 kul'Uf. 

Bakırköy mamulatı 
Çadırlık, tentelik, perdelık bezler 
aağlam Amerikan bezler M. 34-35,112 

kş. Çarıaflıklar, yatak kılıfları, 
yelken beı:Jeri ve örtlllerin envaı. 

Hanımlara mahsus 
Sureti hususiyede imal ettirdiğimiz 

ıayet zarif metin yerli iakaı piD 
ve ayakkaplan 

Siyah ve Sarı 

Dayanıklı zarif ayakkaplar 
ıiyah ve ' aarı 

Erkeklere: 4,1/'i, 4,75, S, 
5,25, 6, 112, 7 lira 

Çocuklara (No. 30-34) 4 liradan 

F evkalide ehven milhendiı 
mektep ve avukat çantalan 
Bavullar, eğer takımlan ve 
seyahat levazımatının envaı. 

İpekli kadın 
çora plan 

105 · 110 - 120 kurut 

Çocuk şapkalar 
180 kuruı 

Dayanıklı Zarif Ayakkaplar 
450, 475, 500, 525, 600, 650, 675, 725 Kuruş 

. 

Devlet Demiryolları ve li-
Ja1anbul icra r/yaselınden: lstanhulda 

Hacı köçek camii cİ\'arında Mahmutpa~a 

,,.,=-===---==-====---------- :==--=--=======-------([ = SAVISI HE~ VE~DE 6 KU~UŞı == 
MATBAA VE İDAREHANE: 

JST A:'l.1\UT.., Babıali, Ankara caddesinde •VA KIT YCJRDU • 

~·' Tel, 1!170 ( iDARE iŞLERi) 1971 (YAZI 1$LERI) Telsrah VAKJT, ...... .---

----:ı 

Mütefekkirlere ve musi 
meraklılarına 

Evinizde bir Radyo cihazı yalnız musikiyi değil ayni za ... 1111"'!11 

dünyanın edebi, tıbbi ve siyasi havadislerini temin eder. 

Bunları daha iyi dinlemek için bir 

Filips Radyosu na 

ihtiyacınız vardır. 
Türkiye umumi vekilleri 

HELİOS 

MÜESSESATI 

GALATA 
~c~!1...- 200,000 L i RAYI 

~ 
Tayyare biJetimı Karaköyde Bursa Ham kapıamdaki 
( U G U R L U M. G A Z 1 G t Ş E S t N p E N ) 

....._ alarak kazandım. Ve ( M. G AZ 1 ) kabveaintn tecrübesi hedi-
•::49:::1~ yeten verildiğin\ haber aldım. ZAFER ~ 

~ango 

olmak 
zengın 

çare 
Her keşidede tali rekorunu kıran Fatihteki İtimadı milli 

Ye Esnaf bankası tayyare piyango ıubelerinden bir bilet 
almak fllribr. Bllytlk ikramiye kazananlara lütfen sorunuz. 

Di/..kat: 

fidre~ ı 
Fatihte tramvay caddesi 14 No. ve 4 No. tard ır. 
Telefon Jstanbul 4002 

Sabık müdürıyet bayii lbrabim Naci Beyin bu tubelerle 
hiç bir alakası yoktur. 

manlan umumi idaresinden: 
Bet ton Banka marka kalay kapalı zarfla milnaka.saya konul

fil*lhii'· Mluakaa 11 mart 1930 salı günll ıaat tS te Ankarada 
ı>-ıet Demlryollan idaremde yapdacaktır. 

hanı tahtında 11 numaralı mağazada 

lsmet Koyuncu ve Kibarzade Abdurrah· 
man üm·anilc kolektif şerik olarak ruhariyc1 
ticarerile meşgul ismet ve Abdurrahman • 
Beyleri konkordato taleplerinin icra , e 

l\lUdliriyct ve esnaf banllası oı• 
Bürhancllın 

Tütün İnhısar İdaresi lstanbul Baş Müdilriyetinden: 

Manalr.uya ltfuak edeceklerin teklif mektuplannı ve muvak

t-1 temlnatlanm ayni gtbıde saat 14,30 a kadar Umumi Müdürlük 
,l..ıemiue •ermeleri lhımdır. 

Talipler mftnakua tarlnamelerinl 2 lira mukabilinde Ankarada 
L1zeme daireainden, l.tanbulda Haydarpaıa mağazasından tedarik 
fdebilirler. 

Vnayet daimi encümeninden: 
San'atlar mektebine mfibayaa ve imal ettirilecek altmış ilç 

takım elbise ve altmıt Gç takım kundura münakasaya konuiduğu 
halde talip zuhur etmemesine binaen münakasa müddetinin 16-2-930 
pazar günli saat on bire kadar temdit edi diğinden taliplerin en
dlmene mfiracaatlan. 

Kongreye davet 
lstanbul Ticaret ve Sanayi odası kon gresi 
Üçüncü içtimaını bügtın saat 14,30 da aktedt:cektir. Bil'umum 

erbabı ticaret ve sanayiin t~şrifleri rica olunur. 

iflAs kanununun 277 inci maddesi mu· 
cibince nazan ıtibare alınarak borçlulara 
iki ay mühlet itaaına 7 J\Anunuevvel 9 9 
tarihinde karar verilmişti. Komiser Maz
har B tarahndao ~erilen raporda işbu 
müddet zarfında konkordato aktine im
ktn olmadığı ul aktuk eylediğinden 
müddetin iki ay daha temdidi bildiril· 
mesine ve işbu talep zam kanununa 
uygun görülmesine mebni icra ve iflls 
kanununun 278 inci maddesinin son 
fıkrası mucibince mühletin nihayet iki 
ay daha uutılmasına \'e keyfiyetin ilA
nına ve 279 uncu maddede bevan olu
nan dairelere bıldirilmesine karar veril
miş olduğu ilAn 'Olunur 

lsianbul asi ge J&-donco lıu~~ malı. 
/eemeaintlen: lstanbol Ticaret ve Sanavl 
odasına izafeten a\'Ukat Methi Sait Beyin 
müddei aleyh Hulki Bey aleyhine ikame 
eylediği abone ve ilin ve saireden mü
tevellit ve alacak davasının yevmi mu
hakemesi olan 29 • J • 930 tarihinde 
vaki ilinata rağırıen müddei aleyh Hulki 
Bey gelmedifinden hakkında muhakeme
sinin gıyaben icrasına karar verilerek 
müddei tarafından ispatı davı zımnında 
45 kıt'a defter ibraz edilmiş ve muma-• BA YllA}\tJ LIK 

Kostüm, çocuk elbiseleri, paltoluklar mutambalar ve 
pard esüleriniz.i 

EmlniSnünde KAZJ\IİRCİ ALİ RIZA 

• iteyhln gıyabında cart muhakemede 
karan gıyabinin muamelesi olarak tebli
ğine ve muhakemenin 19 mart 930 
çarşamba günü saa\ 13 buçuğa talik 
ve beş gün zarfında itiraz ederek yevm 

a et ehven fiatla satın alabilirsiniz. 

lvel:vakt! mezkOrdc ya :kendisi veya 
vekili gelmed•ği takdirde vakıalan kabul 
ve ikrar etmiş ıddolunacagının malQm 

Tliıiın lnhısar idaresi tarafından Be~ aım camii şerifi ha\hısunda 
açılmıştır .... url'ti mah·usada ihzar olunan nefis \'C mütenevvi mamul4t teşhir 

füruht ettirilmektedir. Nefais pen·eranın scrgM zh·aret etmelerini tl\•sh'e e\ le~ . . . 
l tan uı ".ahl(err. ı cJ ./ 1.Je t l-ıı .ci lstanbuL i}&ıd kra mcmurlulu 

tC"arcı daıcs·nacn: Tüccaı dan Nas p, Bir Borçtan dolayı mahcuz ve f tA 
Zihni, Faık Necip birarl erlerin mukarrer buğday kalbur \'e bulgur 

kineleri ve kantar J 6 • 2 • 930 caJİ 
ha uil bulunduğu ve Mehmet müsadif pAzar günü saat ıo. y.1 
Emin Beye ciro edilmiş olan 5 EdirnekapıJ haricinde Suphi Bey 
eylü 929 tarihinde Triyesteden meninde bllmüzayede satılacaktır. 
hareket eden İtalyan bayrakli olanlann mahallinde hazır bulunao 
Tevere vapurunun 36 ınci sefer muruna müracaatlan ilin olunur. 

numaraaile F ransisko Parisi 
efendi tarafından ırsal edilmiş 
olan N. F. markali 9078 No h 
yün menıucati haYi 115 ki o 
aıkletinde bir sandiğin Galatada 
Loylt Triycstino ser acentcliğin-

M. Lutfi 1 Profesör Doktor 

1 
Dahili •• intani hul•lanaı Cama ~ 
dan mada her ,Un llddea ı-ra 1)1•• 
Ş.kerd Sobk N. 7 de kaba1 .em•._.... 

den verilmit 199 No lu konoş- rr l 
mentoya ait Ordinosu zayi f C pa fSO 
edildiAinden bahisle iptaline - Tablet halinde -
karar itasi talebile mumaileyhin Frengi ilacıdır 
vukubulan muracaati fizerine lstanbul Babçekapıd• 
mezknr ordinonun kimin y~din- I••• Hasan ecza depoıu 
de ise kırk beş giln zarfında 
mahkemeye ibrazı ve ibraz edil
mediği takdirde iptaline karar 
verileceği lnzumunun gazetelerle 
ilanına mahkemece karar verilmiş 
olduğundan bermucibi kararı 
mahkeme keyfiyet kanunu tica
retin maddei mahsusası muci-
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