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'<~mekte, içmekte, giyinmekte, 
suslenmekte daima verli malıl Karahan 

"a ~altve veklltmfz paramızın 
tu~tett hakkında ıöylediğl nu -
tı a vatandatlarına yer)J malla· 
b .. , kullanmaları tavıiyesande 
'"''llnd a u. 

.... u nuı kun lntl~arından ıııonra 
···~nu k te e · ~tte yer yer böyle b r 
~Yan uyar. dırdığını görüyoruz 

~tr?.:~nda~ lar arasında yerli 
lçı11 ~ardan t>lb:se yapbrmak 
hı fOz verenler vardır. Lakin 
tı:f etmeli ki, bu cereyan IA · 
~Gt gelen ıürat ve heyecam he-

göstermf 1 deği!d· 
Ilı. t.. ır. 

dan, bilh•·tıta liGtaa-.. .... dstiılw. 
tında b t' •a. irfan ve tı haya · 
rayr t ~ unan gençlerden tazla 

B e ekliyoruz. 
da,a::~Yeye vaııl olmak için 
Çareyı ~~ii~Gz bir iki ameli 

ı _ erıye ıftrftyoruz: 

lerı V Memleketin bfiyftk adam· 
Ost~t ekUJer, meb'ualar, büyük 
halka ar, ıan 'atk&rlar, bu hususta 

B. nGmune olmalıdır. 
la ır lllfteıseıeye menıup olan· 

2 ... Tür ldyede çalııan, para 
kazanan bütün terziler müşterileri~ 

nin arzusunu yerıne getirecek 
kadar yerli kumaı bulundurmağa 
mecbur tutulmalıdırlar. 

3 - G·yfni§ tarzında erkekli, 
kadınlı lfüumsuz tiadıyallan ko 
runmalıyız. 

4 - Balo mevs•mlnde kibar 

oskovadan har 
et ettlJ perşembe 
ye şehrimizdedir 
. Sovyetlerin haridye komiıer
lıği Şark itleri ıubeıi müdürü 
M. Karahan dün limanımıza 
gelen • Çf çerin • vapurundan 
çıkmamııtır. 

Maamafih Sovyet mabafillne 
gelen resmi malOmata nazaran 
dün Moskovadan hareket et· 
miş olan Karahan yoldq Per-

1 ıembe günü lstanbula muva· 
aalet ederek, ertesi günü An· 
karaya hareket eyleyecektir. . - Ne llUIJ edlyormn b~ birader 1 APlfa Aabmf 

Karahan yoldaşa' mezunen Dar'dltlJnan mifderrtsf ml.tn 1 , 

Moskovaya gitmiı olan Sov· B } 
yetlerin lstanbul konsolosu ile e grat hükumeti müthiş bir ~sııs 
iki katip refakat etmektedir. 
Karahan yoldaşın bir hafta taarruzuna uğradı!. 
kadar Ankarada kalacağı ha· ' 
her verilmektedir. Ayni zaman· Hülıumetin seferberlik plAnlanm, ~ 
da Hariciye vekilimiz Tevfik hatlara ait esrarı çaJdıJar1 
Ruştü Beyin de iadei ziyarette Londra gazetelerinin Belgrattan 
bu unmak üzre bilahare Mo• aldığı malumata göre Yugoslavya 
kovaya gideceği söylenmekte- hükumeti, son derece mühim bir 
dir. Bu hususta kat'i karar casus taarruzuna uA-ramıf, kfikQ-

ve §lk ıosyeteye memup hanım Karahan yoldaşın ttmasla101· metin seferberlik zamanında takip 
lar yeril jpekliler ile giy nmek -~ n rnnra verilecektir. edeceAi plinlarile harp zamanın-
hususunda ba şkalarma nüınune IE~~~-~~S~~~~~~~~I da demir yollarının nasıl kullanı· 
olmalı ve bu yolda propaganda ı .7 1 l laca~ına aıt evrakı kimileo ça-
,,..,..... ........ ..., dUnıtam4ilrcl\l'lar. r ~e ze e tmmıfbr. 

5 '- Yemek ve içmek huıu· lxj_ bir menbadan tereşşüh eden 
ıunda da yerli mOstahzarah ter· fstanbu) evvelki gece bu haber henüz teeyyüt etmemiftir. 
dh ve har.içten gelen!erı ihmal sabaha kartn sarsıldı Bazı rivayetlere göre çalınan 
etmek mümkündür. İstanbul, 9 (A.A) _ Bu sabah vesikalar, Avrupalı bir devlete 

6 - Resmi ve hususi tesisat· 4, I 5 geçe uğultu ile karışık hafif satılmış bulunuyor. Bu devletin 
ta yerli ma'zemeyi tercıh ede bir, zelzele olmuştur. zaviat yoknır. ismi ifşa olunmıyona da onun Berattan bir maııara 
biliriz. Zelzele hakkında Rasataneden tayininde güçlük çekilmiyor. sefarethanesi bava atqesf a:rfl'8', 

Hulasa, ecnebi mamullh bf. malôm ıı t almak istedik. Fadn Bey, Bu evrakın çalınması Yoğoslav- 1 Ca b lcala 
l ~ f ı tf h .. k 1 yada deıı"n bır" heyecan tevlit ay sson u vesi n satın 

zlm en kat'i ihtiyaçlarımıza ce· s smoF>ra 8 e enuz y~rine onu - im k i ' 
d 

n- d J ı d etmiıtir. a a stemit ve pazarhA'ı ya~ 
vap yerdifl takdirde kullanılma. ma 1 f>ın an ze ze enin müddeti ~ vamı ve daJrel intişarı hakkındı Polis, muvasallt neraretln de mıfbr. 
Jı, yerli mala verilecek paranın bi k k" tibi k B" Odd t 

1
--dd mlrala.Jt izahat vermek mümkün olmadığını r aç a tev if etmiıtir. Bu ır m e muu em r· 

cepten çıkmı yacafına tnamlma söylemiştir. nezarette istihdam olunan me- Caason bir kulüpte Yogoslavyat 
.,:;1 .baılanr.da bulunan bir zabD 
bu 1 lllah giydiğini pr6rlerae 
bu' onlar için maddi ve manevi 

letvtk olur. 
lıdır. murların çotu, muhacir Ruslar- aleyhind~ ıöyledix.& ı .. 10 Sırplı 

-____ _...ee>~-------- cunlardın d d b 
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~ ., an ır. ir vatanpenerle arasında bi!J 

Aynalı tramvaylar 
1 - Tramvay1ann arlcasındaki Haber verildlJ'in6 ~re ltalya mOnazaa vuku balmu,tıı. 

~mpo~ . demirlerine çocuklarm •• • •• m 
bınmes•nı menetmek için dikenli Ka" nunevvelde bahar .... 

Kazaların önüne böyle geçilecek ve basamakJar da demirler koymak. Şirket bazı a· rı 
mütaharrik olacakmış r rabalara bu demirleri koymuştur. 

Al .• sirk etler komiserliği, tramvay lcazalannın önüne 
•'''•• ...._. ...... ••••••••... g!çilmeai için firkete ball tedbir· • 

ı l 
]er alıomuı lD.zumunu b.ildirmiı· 

ç ayıfaJanmızda ü-·r·-..... ~!!!!11!1111!' 
/'tıilkdıeler, 
Conibı 81Juetf ı Ba kan ftflAfı • 

4 Onç6de : 
l ı --· 1~/arı : 
ı~ -~ adam, ,ehfr •e mem • 

et haberleri, : 
• • :ıye J Gnclide • 

"'"Y~n bayat> ! 
• (j mcıda • 

1 

çOcıdr •Ot Gnlan : 
5 ıncıde ! 

a11c.ıye, : 

l le...,,; (Mebrure Hurolt) .=.:• 

, :r lndde 

llar(d haberler , : 
• \' 40ncfir e • 

Grını -: 

~. l\tizah sayı ası j 
····· ~ .. .................... 

Şirket bu tedbfrl~rden .bizıla· 
unı tatbike başlamıştır. Dığerlerı 
. ·n de hazırlık yapı lmaktadır. 
ıçı ~ .. rül • db. ,_ 
Alınması zaıurı ao CJ'.l .te . y:u:ır 

Fakat Emanet bütün tramvaylara 
bu d ·kenli demirlerin kısa bir 
müddet içinde lconulma.smı şırkete 
tekrar bildirimiştir. 

2 - Vatmanların bamvayların 
ar~a .ıa~anlı~lan~dan inip binen· 
lerını gorebılmeıı için ön sahanlı· 
ğa bir ayna konulmak. Bu aynalar 
da dünden itibren konulmıya 
başlanılmıştır. 

3 - Tramvaydan düıenlerln 
. ramvayların altına girip ıürük· 
lenmemeleri için de tekerlek 
dingillerinin &trafına saç livha· 
lar konulması lüzumlu göı üJ • 
müştilr. 

4 - En mühlrn tedbir olarak 
ta basamakların müteharrik ol· 
ması kararlaştırılmıştır. Bu ıuret· 
le tramvay harekete geçtikten 
sonra vatman dükmeye basıp 
basamaA't kalduacak, hareket 
halinde inip binilmiye mani olu
nacaktır. 

Baş malcalenıt. ve aon 
haberlerimiz beılnd .a
yıf1Jmızdadır • 

r·=---~----'ı ,, 

Bu sene havalar o kadar güzel gidiyor ld... Bundan bfr moddetl 
evvel Aptülleyyaz Tevfik Beyle Fatin Bey arasında bir münakaşa 
olmuş, bunda Tevfik Bey kııın ılddetJi olacatmı. Fatin Bey de ol• 
mıyacatmı söylemiılerdi. 

Havalar, ıu kıı ayında bahar gibi gider6k acaba Ftin Beyi haklı 
çıkarmak mı iıtemiştir? ,. 

. ~eı~imiz ht ayında ızeleD bahaı du balkın nasıl istifade oUilc' 
lerıoı goıtcımektedir, 
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Hikmet B. 
Tarafından "Yeni Asır,, 
al ey hine açılan da va 
yarın rü'yet edilecek 

Pir müddet evvel~ İımlr ağır 

ceza mahkemesinde muhakeme edi
len Kadriye H. la dJ~er muhakeme 
edilenlerin bernetlerl ilzerJne bmir 
ıazetelerjnden &Yeni Asır,. bu me 
ıele errafında bir baş makale neş. 

retmiş , •Cümhurlytt ndli>•e ı,, 
şerlAvhalı olan bu makalede: 
Kadıl)e H tahkikatını yapan 
ve muhakeme Juırıırmı , eren miis· 
tannk Hikmet B. den de bahsolun
mu tu 

Hikmet B ' hakkında yaıılen ı;ey· 
lerden. dolayı Ştref ve ha) sıyt:tl 
kesredıldıği nokta ından gazete 

aleyhine davı açmış, evvela karar 
hAkimince tetkıki Ye knnıra raptı 
tçln dava ikinci ceza mıı hkemesin
den a l tıncı isrıntak dairesine intl· 
kal etmiştir 

Bu dava, muhıı eme kararlle 
tekrar Jkincl ceza mahkl msine gön
deril mlştir lkmci ceza mahkemesi 
davEJnın rü'yetine } arın on dörtte 
ba§lı, acaktır. 

Hikmet B. ın vekm Nazmi Nu
ri B ile biı lı kte rnııhkemede hazır 
bulunması muhtcmcldır. 

Yeni başmuavin 
lstanbul müddei umumlll~ baş· 

muavinliğine tayin olunan Kemal B 
yeni vazife ine başlamıştır. 

Mumaileyh, evvelc.e Sam .. un mah
keme! aslıye müddei umumlli~inde, 
Sultanahmet sul hAklrpJlğinde, lstun
bul miıddei umumJlfJtl muavinJiğin
de ve \dllye müfenişllginde bulun
muştur 

Sabık başmunvln Zeki B, hukuk 
azalığır.a tayin edilmiştir. 

Zekai ve Asım B. ler 
Türk dainler vekili ZekAI Bey 

Maliye vekaletıne husust bir rnpor 

v~rmek Jçln bu akşam Ankımıya 
gıdecek avdetinde derhal Parise 
hareket edecektir. ZekAl Beyden 
inhlIM eden müskirat umum mü
dürltığüne tayin edilen Asım Bey
den dün idareye ;enl bir telgraf 
gelmiş olup bunda hey'erln yarm 
Parist~n şehrimize hen·ket edeceği 
bildirilmektedir Ası B . d · m qın av e-
dnden sonra inhisar 1dnreslnde 
bazı dcği~iklikler olacağı tahmın 
edilmektedir. 

ingiliz lirası 
Sahcı çok, al ı cı azl 

lngtllz lirası dnn boreada 1056 
kuruıta açılmıı ve akaıam 1053 
kuruıta kapanmıtbr. 

Hfikllmetln aldıfl clddl ted· 
bfrJerJe iıterlin daha düıecek
Ur. Dnn borsada eski hararet 
obnadıfı gibi satıcı çok, alıcı 
azda. 

Atinaya ka~ırılan Türk 
kızı var mı? 

Hadlı~de ısrar ediliyor, ama 
poliıtn haberi yok 

Şişlide oturan Avukat Nurullah 
beyin zevcesi Mm. Yulya ile kızı 
Meliha hanımın Makrlna ve Kalyo· 
pi isimlerinde sahte pasaport teda-

rik ~derek ve mUhıdll &ıfatını ta
kınmak surettlc Yunanlstana kaç-
tıklan yazılmıştı. 

Biz bunun üzerine hadiseyi tah 
kik etmiş ve meselenin tamamen 

herakis olduğunu, bunların dör· 

düncü ~ube tarafından hudut harf. 

clne çıkarıldıklarını yazm,cık Fa
kat dün gördiik ki dlğeT\ iki refi

kimiz de kaçırılma ve sahtek!rlık 

meselesinde ı.o;rar etmektedirler. 
Tekrar tahkikat yapak. Polis mü-

dilril Beyle, birine~ ikinci ve be

şine! şube müdiirlüklerine sorduk 

ve böyle bir muamele, tahkikat 

olmadığı cevabını aldık. Tahkikatın 

altkadar olması hasebile Fener 

merkezinde cereyan etmiş bulnn
ması thtimaltnl düşündük, oradan 

da ademi ma!Omat beyan edildL 

Dördüncü şubede mev&ıt ma
IOmac dün yazdığımız merkezdedir. 

Yani Mm. Makrlna ile Kalyopl 
Muhtelit mübadelenin •926. sene-
sindeki emrl ve birkaç zaman evel

ki tekidi ile hudut haricine çıka

nl mışlardır. Bu baptaki evrak dör

dilncU şube müdUrlüğilnde mevcut 
ve mahfuz bulunmaktadır. 

Polis ellkAnından sa!Ahlyettar 
bir zat bu hususta bize demişrlr 

ki : 

- J>olts böyle bir sahtekArhk
tan malômattar değildir ve poliste 

böyle bir tahkikat yoktur. Bu sah
tekArlık eğer vaki ise Nüfus idare
sini ve adliyeyi alakadar eder. Bel
kJ oralarda böyle b!r tahkikat 

vardır. Bize bir şey sorulmamıştır.• 

V AKIT ın tefrlkasıı 27 

Yazan: Hüseyin Rahmi 
Sofrayı boş bularak karşı kar- - İşte bak dinle... senden 

ııya sahana ekmek banan çncuk- çıkan bacak kadar bir çocuk 
lar işittiklerinin ciddiyeti hakkın- derecesinde doğru düşünmek 
ela biri birinden istimzaç yollu melekesine malik dekilim. Kim 
bir müddet tuhaf tuhaf bakıştdar. b it t . ? y d'x.· · ta 

N · b"· .. k b. a e mış onu e ı5ımız v-
Nihayet ccıp uyuce ır ek- ca k dl ld x. - ı· . h y nın e o u~unu ıoy ıyen 
mek paıçasıle gene sa ana uzan- alçak 1 k' d' ? D h d-cü.. ya ancı ım 1r a a un 

tenceı ede piıerken l<1vırcık eti 
gibi kokuyor diyen.. lezzetine 
bayıla bayıla yiyen sen değil mi-

Şükriye - Ağabey gene ye
me.. tavşan değil kedimiş . 

Necip münkirane bir tebes
sümle: 

- Annemi aldatmışlar.. inan
ma be; hiç kedi bu kD.dar le2zetli 
olur ~u? 

AvnüsselAh biraderinin bu söz
lerini işıterck anasına hitaben: 

si.n .~ne? Kendi elli yıllık kadın 
hıssınm delaletıne inanmayıp da 
onun bunun sözüne niçin kanı
yorsun? 

- Bana hiç kims~ dün bugün 
yediğimiz etin kedi oldukunu söy
lemedi ••• 

Rusyada Oda dedikoduları 
··-Bir Amerika gazetesi ... Vehbt B katip olursa otuz 

.. ı ~ . h fJ . kışt istita mı eder~ 
~e gore .t..,,atlD ar eri Ticaret oduı klttbı '1mumılt-

kabul edilecek ftn• oduın eakl umumi kltlbl 
Şıkago Tribün gazetesinin Moe- Vehbi Beyin tayin edilmeatnln 

kova muhabtrt tarafından alınan doprdulu dedikodular hlll de-
mal6mata göre Ruıya maarif 
komlserlift, Ru1Ça.Dm Lltln harf. 
)erile yazılmasını temlneıı bir ilmi 
heyet intihap ve tayin etmtıtlr. 
Ayni heyet, bütün Ruıyada 

bulunan akvamın ayni harflerle 
kendi lisanlarını yazmalanm d_. 
pif edecek, btlhasaa Mugul ve 
kalmuk liaanlarma ehemmiyet 
verilecektir. 

Diler timi heyetler Ruayanın 
teleffuz ve lm1Asım ıslah tJe 
metgul olmaktadır. 

Tıp aleminde 
Muc;ze kabilinden bir tedavi 

lzmtrde aıkert hastanesinde 
iki doktorumuz aras1nda m6htm bir 

muvaff aklyet elde edtlmlı ve 61-

m<lf denilecek bir haatayı yeniden 
hayata iade etmtılerdir. Y eniAaır 

refikimizin verdfil tafıtllta g6re 
Cevat bminl taııyan bir hat
taya Operat6r Cevdet Mustafa 
Bey tarafından icap eden eme-
ltyat yapılmııtı. Aradan sekiz 
ıün gecmit ve hastanın evvell 
geçtrdtft gizli bir haatahk bat g6ı 
termlf, bunun neticesinde vahim 
bir thtillt huaule gelmlftlr ki bu· 

nu tedaviden tıp'ıtmdlye kadar 
lzhan aczetmlı ve bu haıtalıkla 
bu ihtf llt yüzGnden nice bayatlar 

mahvolmuıtu. Bu ıhttllt çıkınca 
hastanın kalbi durmUf, nabıdan 
~nm61, v6c udu aopmafa baı • 
Jamııtır. Bu esnada btr müna
sebetle hastaneye gelen Dr. Abdı 
Muhtar Bey de hastanın halin • 
den haberdar oluyor ve birkaç 
dakika aonra yeni gelen bir tıp 
mecmua11nı birlikte tetkik eden 
iki meılektaı mecmuada kendi 
hastalannın vazlyeth)de ameliyat 
g6n6ne kadar tam bir mOta • 
behet g6ateren ayni lhttlAt do • 
layı al le aynı feci akıbete gelen 
bir vak'a gCSr6yorlar ve bu mO
nasebetle Amerikalı bir doktor 
tarafından tarif ve Parlı faknlte
ılnde tetkik edilen teda91 uaulcı-

- O halde buradan pencere 
önilne gidinciye kadar sen bunu 
nasıl keşfettin? 

- Dün öA-ledenberl Şekibenin 
sincap k~disi kaybolmuı, 

- Olabilir ••• 

- Sana hediye gelen tavşanla 
bu kedinin eynı zamanda gaybu
beti çok tuhaf bir tesadüf değil 
mi? 

- Evet ben de 1tasdik ederim 
~sadüf çok tuhaf, fakat bizim 

tencerede kaynayan tavşamn 
komşunun gayip kedisi olması 

zannma düşmeni doğrusu ben 
daha tuhaf buluyorum .• 

Te1Aşlı telişh sokak kapısı 
çalımr... Necip dudaklar1m yala
ya yalaya kapıya koşarak : 

- Kimdir o? •• 

- Aç yavrum aç; ayakta dura· 
cik halim yok. •• 

Odadakilerin hepsi bu sese 
kulak kabartırlar •.• 

F cvzlye Hanım- Şekibenin ae-

vam etmektedir. Oda mecltd ile 
Vehbi bey arasında eakl bir nok
tal DA2&r thtlllfı oldufwıdan mu
maileyhtn ıehrlmtze ıelmest lle 

odanın otuz azaıının mGftereken 
lstlfa11 mevzuu babaolmaktadır. 

Dnn bu hususta kendi.ıle f6r6-
ıen bir muharrtrtmiz• 

- Ştmdtlfk b6yle latlfa için 
bir sebep yoktur. F ak•I herkeı 

kafasında herıeyl dGtGnebtllrl 
demlıttr. 

c.ı_ .. ..._.. .. 

Gazi Hazreclerlnln maiyetlerinde 
Y ılovaya gldtl'l zevattan Bolu 
meb'usu Cevat Abbıa, Ankara va 
lill Nevza'9 dahiliye vekAletı kalemi 
mıhmı mUdUrü Nazif Beyler, • ,eh

rtmlzden Jstikbala giden C R F. 

müfettişi Hakkı Şinasi. kolordu 

komandanı Şükrü Naili paşalar dun 
Y alovadan tehrlmlze gelmişlerdir. 

Ne kadar kibrit yakmışız} 
Kibrit lnblaannm yaptılı lata· 

ttstfie na'laran memleketlzde 
senede 120 mil1on kutu ktbrlt 

urfedilmektedır. Slnopta bu ıene 

yapılacak fabrlkanm ikmalinden 

SODra bu miktar daha artacaktır. 

lnzıbat mecltstnln kararlan 
Villyet lnzıbat meclJal dnn 

toptanarak bazı memurlara alt dos

yelerl g6zden geçf rmlf, bu arada 
4 polisin kaydlDln •terkinini ka
rarlqbı mııtlr. 

Dayak hadisesinin tahkika
tına başlanıldı 

Mtılklye mGfettltl lmadetttn 
Bey Polll Qçilnctl tube m6d6r 
muavini Şakir Beye Jmat olunan 

dayak atmak hadfaeel hakkında 
tahkikat yapmıya baılamıftır. 

n6 tatbtka karar veriyorlar: 
TedeYI batJıyor ve 6 aaat zar

fında 610 yeııfden hayata d6n(l. 
yor. Bu auretle vaziyete hAklnı 
olan iki doktonımuz ayni teda
viyi faıılalarla tekrar ede ede 
haatayı jyi ediyorlar. 

si .•• 
AvnOsselah öfke ileı ' 
- Hah hepsi bitti. Kendi der· 

dimizf bıralap da şimdi kaybolan 
kedinin matemini dinlemek kal
dı. Aldnmayınız. 

Fen.iye Hanım - Aldırmayı· 

nız ~e demek kapıyı açmamak 
olmaz. 

AnOaselih - Ôyle ise ben 
odadan çıkıyorum. Bu bunak ka
n ile kafa şişirmiye vaktim yok. 

F e~iye Hanım -Acıkh hatu
nu biraz dinlersek ne Jizım g~ 

lirmiı? 
Avnilssellh - Tabire de bakı

nız acıklı.. Her kesin evladı ölü
yor da kimse böyle mahalleyi 
matem vaveylbma doldurmLY~ 
Kapı: 
Çat.. çal.. çat .. : 
F evzlye Hanım haykmr ı 

- Necip aç otlum.. aç.. kadı
nı bekletme .•• 

Kapı açılır. Şekibe Hamm sar-

Ayvalıkta 
Garip bir hadise 

Mülkiye müfetttşlerl t 
kata başladılar 

Ahenk r~flkimlz yazıY~~rtl 
•Ayvalık gümrük r:nU ed 

mıntaka amiri arasında f 
ihtllAf tahaddUs etmiştir. 

MUdiir mıntaka arnlrtnl 
cık• çılıkla itham etm1$. mın udU 

Ankırı'ya müracaatla 111 
1 

(1 SO) liklere yardım etttli0 

dlrmfştlr. 

Bu hadisenin 
Midillinin burnu 
tayanı dik.kat görillmUştUr. od 

Ayvalık kaymakamı, •ııı 
takip motörllnü mıntaka • 
vermediğini, bu yüzden kaÇŞ tt 

mücadele edllemedlğin.J.. vekile 
dlrmiştlrT 

Dahiliye TakA1et1 derhal 
el atmı' meselenin tttkJk~, 
müfettiş Beyleri memur et 

Meclis reiıioıt', 
Meclis reisi KAzım Pşa ~ 

muayene etmek Uzere Neşe' 
Akıl muhtar beylerle Tevfik i 
paşa Sıhhat vekillnln dav1e 
rlne Ankaraya gitmişlerdir. 
ıelsimlzln sıhhııonda endişe 

bir dhet olmadığı memn 
haber alınmışnr. 

QQ 

Sahtekarlık mı? 
1''/Ji'ifn mi ütimall ~ 

lannın lUlı nedlP J 
DUn bir refiklmlzde Tür"11"~ 

satın alınan milyonlarca kilo tÖ:,/, 
ekserlsl ~cnebl tütünü oldu~ 
kAffesl için Türk tUtUnUdOt İ f 
menşe şahadetnamesl verildi 

zı1mıştı. /. 
Bu busosta Tiltün inhisarı / 

mt müdürü Behçet Beyden 
oıat istedi~ dedi kJ: tOI.. 

- Tilrkj ye de ecnebl ~ 
satılması memnudur. BtnaeO 1 
ecnebi tütününe TUrk tUtUnil 
menşe şabsdetnamesl veraıek 
nun için kabil değildir. So::c 
her Tütün için men~ f8h 

"' mest vermeyiz. Y almz bize 
caat vaki olarsa türUnlerl }ctJ 

mühürlemek suretlle şabadetı" 
veririz. Bu hadise asılsızdır. 

hoş gibi iki yanma sallana 
na içeri ıirer i?'irmez ah "° 
larla Fevziye Hanı mm bo.rı1 
sarılarak: 

- Duydun mu kadmıdl 11'' 
ma gelenleri?. Sıncabımı çal~ 
rahmetli kocama nüzul isa~ 'I 
tiki zaman Vallahi bu ka~ar 
der~mnediındi. Keşki evıın 
kım yana idi do kedim kıY 
maşaydı. ti 

Fevziye Hanım ..... A kAıP'" 
tıun b11kadar kendini üııne1 şu haline pmama k•d~r .k• bİ 
sın. Kedidir bu ıimdi kılll 
nereler de sürtüp duruyor:~ V 
bette gelir.. seninkinden ir 
pı mı bulacak ? JI 

Şekibe Hanım - Ah net f! 
gelecek kaybolalı otuz saat• 11_, 
ti.. su çanağı, yemek tabağı• ~ 
hğı minderi, üstünün Y0'~ 
bomboş duruyor. Gördükçe / 
fena oluyor.. Tıpkı ~vıa.~ın• 
men acıklı analara dond~ 



Paramızın istikra-
• • n ıçın 

d Ankara, 9 (Bat muharrlrimiz· 
-~n)- Devlet ve mılletçe para 
lı UCadeleaine buırlaoayoruz. Bu 
ti u~ıta hazll'hk yaparken girişti· 
•ız mücad~lenın ne otduğunu e . 

d'/ice anlamalıyız Harbı umumi· 
lr e. illtın para yerine kiğıt para 
•ım olduğu günden beri Türk 
~ il.etinin ılcbsadi bünyesini g zli 
liıh kem it en bir mali dert pey· 
da oldu Bu dert paramızın bey· 
;:milel piyasada aatlam kıymet· 
. e nazaran tiatmm ıık sık de· 

~~llleai ve tedrici surette tenez 
: • cdıp gitmesıdir. Paramızın 
'Yatanda vukua gelen değışiklıler 

tabıatile ticaret bayabnda tam bir 
emniyet teeısüsüne mani oluyor· 
~ti. P dra fiyatinln düşmesinde 
• •r lcııım, cıkmasmda dığer bir 
d:•rrı 1 •damlan zarar görüyoı· 

SON HABERLER 

M. Meclisimizde bir müzakere 
İtalya ile aramızda vaziyetleri ihtilaflı 
bazı adaların vaziyetlerinin teıbiti için 
Lihi adalet mahkemesine gideceğiZ 

Ankara, 9 (A.A) - ita ya bAkl
mıyetl alundı bukının bazı adalar 
ile Anadolu sabili aras nda k!in 
bir kıs m adacıkların Lozan mua
hedesi mucıbince Turklyeye mi 
yoksa ltalyaya mı aıt olması IAz ım 
geldiğini hakem kar rile ıayln et· 
mek keyfiyetınln Lahey beynelmilel 
daimi adalet divan na tevdimi mu· 
tazammın Türk· balya tabkimna
mesl hakk ndakt kanun IAvıha11 
MllJet Meclisinin bugünkti içtima· 
mda kabul edtımıştir. Esbabı muct-
be mazbatasına göre: 

Anadolu sahtlle inden it ba~n üç 
bahrf m 1 mesafe dahil nde bulunan 

dikkate alınarak meselenin hakeme 
havale cıhed ihtiyar olunmu~ bu 
hususta ltalya ile cereyan eden 
müzakerıt nettcesınde tanzim olu
nan tahldmname so mayıs 929 da 
Ankarada imza edilmiştir. Bu tah
kf mname ile tarafeyn adalet daim! 
divan ndan atideki mesail hakkında 
karar vermesini talep eylemektedir. 
Şan(A) Heveti umumtyeslle Türkiye
ye mi vtyahut bunların heyeti 
umumlyeslle ltalyaya mı aft olma-

ları IAzım~ldılfnln beyan olunmasa: 
Çatalada (Volo), Ovendıre 

Diter taraftan pa,amızın tedri- dacık a n hAk mi}eıJmit altında 
ti llltette kıymetin• kaybetmesi kalması Lozan muahtdesinin buna 

(Ochendra), Fümakya (Funacbla). 
Katavolo (Citto Vol) Parsudl (Pra· 
sa~di) San Giorgio (Rho) Mardi 

lbeınlelct-tte para ile ifade otunan alt ahkamı mukteza .. ından ıken lcal-
lervetleri edtiyordu. Bu itibarla ya hilkQmetinln kara sularımız da
lbeınleketimizin iktısadi sahada bilinde bulunduğu halde a\ ni mu
tide ettiti kaınnç'arın mühim bir ıhedenin 15 mcl maddesile ltalya 

Cato'atı ( Teha tu Lata ) P1gl 
(Piğn) Da,,fa (Daıya) Makrl (Mac 
rı) Psoml san GiÇ>rglo (Aya yorga) 
Polifados Psorady (P!>oradlo) lpslll 
A1lmentarya (Vltmentatiı) Karavola 
{Caravola) Ros Vucakl (Roccl Vu
mhacbı) Mavro Polnı (Mavro Po
inachı) 

lcıaını ıuf para kıymetlerinın te- ya terkolLınduğu halde ayni mua 
:eızülü ve temevvücü yüzunden bt>denin J 5 inci mıddesile lralyaya 
ueder oluyordu. rer kolundu~ tanılmış bulunan Kas-

""'-'- tellor zo adasının tevabh üzt'rinde 

d 
~ıuı:at edıline Lozan muahe-

esinrfen bugüne kadar paramız h!ktmiyet iddia etme inden ve dl-
._ ti ~er cıhetten Bodrum koyunda kAln 

B - Divan bu ıdalınn heyed 
umumiyestnl tarafe~nden birine telflz ,a: olarak her sene kıymetinin Kara ada üzerinde lscanköyiln te-

e betini kaybetmiıtir. Bır tene .• d vahimden olduğu ve bu tevabi ka-

veya bunlan hangi wzdaolmsa olsun 
iki taraf beyninde taksim eyledlKl 
takdirde bahrt ve mahalli hayat 
lcabatının sıyaned için ilet memle 
ketin m6tekabll menaffl dabılinde 

huı ıçın e tedrici olarak vuku ra sulaı 1 da~ıllnde bulunsa biJe asıl 
cll ~n bu miktara tenezzül ikt•sa· adalarla bir\lkte italyaya ttrkedU-
tette 81:

1 
•mı;da ehemmiyetli ıu- mlş bulunduğu iddiasile ayni muta 
•rn unmuyordu Bu has !ebede bulunmasınrlan do~an bir 

m e ara ız ıı o an 1 dll
fın Lozan muhadesınden müteve11lt 
yaziyed bukoldy mfZ1n çok kuv
yetH olmBI na nğmen ıkf taraf an 
anda dtp oması tarlkile hlJJIDe im 
Un görUlmemtfdr. 

r ı hük_ .. ~ilıılıliillıl..,.lllllll 
n e . 

bt-rab h •zırbklar 
ler ahnmamua Jdj> Ctdğlnfn beyan 
olnması. 

bulun cı enüz filiyata 
uyordu. 

lelt ~C:-lc bu defa hariçten mem-
' •rrııze fazla mal getirilmit 

olınaa b • d 1 u m6zmın bastalılı bır-
8~!_ bire had tekle ptirm ftlr. 
~ırqç hafta içinde logiliz .lirall 

tuıde on derecesinde yübelmiftir 
le u:_ ka11ısında hükUmet labyt 
r~· zdı. Ve kalamadL Deıhal 

•kal tedbirler aldı. 
Ancak bu tedbirler n tsmımen 

111....ıtak olm 11 iç n hallamıan 
:- kendiıine terettüp eden vu .. 
eleı; yapma11 lizamdır. Türk 

1111lleti milli mlcadele ile Lozanda 
~lıtıaı bzaam11br· Fakat düş
.._._ ikr111di cephede bızi zail 
dflt&rerek ezmek fikrındeo henüz 
d6naaemiılerdır. Binaenaleyh biz 
Para m6cadelosi ile iktı11di e ... 
ret tehJilceııne karı• gelecetiz. 
~e bu m&cadele sayesinde 
1'&r1c millntinin alın teııle ka
tandıldannı bir borsa dalaveresi
le elinden almak iatiyenleri me
laedec:etiz. Bu itibarla bütün Türk 
lllılleti para mücadelesi iç•n ha· 
llrlaaan hüldlmetin etra•ına tap
a.nınah bu mukaddes mücadele
~ iıtirak etmelidir. 

Mevcat paramız tabı1 servet '" 
~et menbalarımıza nazaren çok 
th.ınmi,etıızdir. varlgına ve ku· 
~~De ıbmat eden bir m~llet 
•ıunkü ıibi azımkir bir bukG· 

~etin idare1i altında biraz gay· 
ederee pazamız derabal bq

tebnı !el piyasada albn kadar ~ 
it bır kıymet halini alır, ve ilk 

tedbırlerin bir ikı günde verditi 
IGzet netice en küçük hir fiipbe
)e -.bal bıralcmamsktadır. 

Mehmet J.11m 

Bunun Ozerlne lld memleket 
arasında mevcut dostluk nazara 

2 - Diğer cihetten Lozın mo 
abeddf mucibince Bodrum koyunda 
k&ln K ra ıda nam adacığ n blltb 
ydUşan Tilrktyeye mi veya bu ada 
cı~n blllkaydüşarat ltaJyaya mı tef· 
flflzt )Azım pldtlfnin beylDL 

lzmirle Manisa ara• Şeker ve şekerh mevattan 

d 1 f - ahnan resimler 
sın ate e on Ankara, t (Vüat) - Anka· 

lzmir, 9 (A.A.) - Manisa ile ra1a pi• telı•cl " hel..a-
• ., ara11ada telefon tes•aab larm 1111U'ahhaalan 11m,at yek& 

içm kuvvetli bir cereyan YUdll'. letlle tema.dacl.rlar. Memlelıetl-
Tapu ta)'lnleıl m•zden ihraç edılecek pker n 

Ankara, 9 (Yakıt) - Btleclk telc•ll maddelerle belnlann 
tapa mlkltl•tl Talat Nesir Bey tahldde telblt olunacak mtkt•· 

nna a1re ıelretınclea ~lee 
ıapa mtlfetUt aaaa.tDlfllne, amam 
......... .......,,.z1er1nct. Hl- ahnm ı olan ıthnrllc ı.uhlllc .,. ........ ,.......,lbln ........... 
aamettln BeJ ADtalJ• tapa mi d..ı lçtn yeni lene bil•~ 
cllrlQGne, Ahmet Tallt Be, reddty•t fala teeltlt olanamfhll'· 
Ku .. bir tapa •tkllrlllln• Kar- Aynca ba eme anmakale 1cra11 
tefıtr mOdlrl Ma •tıa mtldGr ftdeclllmlttlr. 
ff11DDe tarta edtlmtıtenllr. T f ed · u u iye il~nler 
Başvekirmiiın notu an Ankara, 9 <Vakit) _ s.,..11 

perşembeye brmakanu Ali Vea, JCanklı 
Ankara 9 (Yakıt) - Bapek•I kaymakamı OllDan 7.e1sJ 8eJ1er 

Hı. Meclitte aöyliyecelderi nutku taıft1e edllmtılerdlr. 
per,embeye tehir etmiılerdir. l•-~•..,•.•...,-tı,•..,•cı•'Mmd•ae•:•Bu•._••_.• 

lsmtıde ban toluda il/10da. v.- •a•U. •.......,. 

l1mir, 9 (A.A) - Hava biden flllr••• 
bire bozulmut ve 10tmuttur. '81 

Tasih 
l)lnldl 11111hammla Manr e!çt 

mts MuhltUD pqanın befanabD
da bir tertip hatam •ahmfbr· 

SeftrtmblD l»eJaaatmda pı dl 

..... .. f1I tekt1cle olninacakbr. 
.. Bb kendi memlelcettmtsde 

kapttullayuiılan ilp etaUt balu .. ,...., ,. ..... -------

ço 

Yaramaz Hatçeye hay
vaolann verdiii ders 

Küçük Hatçe fena huylu bir kızdır. EPin içinde/ti 
zararru·; hayvanlara yapmadığını bırakmaz.Kedinin 

kuyruğunu çelter. Köpeği ulatır. Cıgara tablala
nnın ltülleıini papağanın ıütüne boıaltır. Bütün bu 
hayvancıklar Hatçed~~ el'dman demi1le1dir. 

Elele /Jalıçtdeki /Jiçare kaplumbala neler çebnJ, 
neler . .Ama her ıeyin bir lıatldi, AUIJJı'':' ~ 
değil mi P 

Her kim olsa bu /tadar nlgeİI iarft llfll Jdat\ 
Kedi, köpek ve papağanda da bu hal gör/Jldıl9 7bJ14 
landılar, görüıtiJler ve Aaıan Hat91yı dlr-ı flj(t!&BJI 
kararlaıtırdılar. 

~--~~t.t!l"'-M'E:~~~~49._.ca 
alnıı~tı. Bt1nwt1liı luı1/'1tllllara 8m• opn ımaeyi ak
lından geçiriyoı du. OdaytJ girdi, tahanc<ınnın teti

ğine dokundu. Fa/tat üç baıl• bir canavarla karı•-
laıtı. Korkarak kaçmaya 6fJf ladı. 

Bahçeye çıktı. Tam eıiğl mlarlen orada mahluı: 
/Jekligen kaplumbağaya, çaıptı, köıtelcltndi ve diJftiJ 
.Artık hayvanlarda/ti alayı görmeyin. Bir güldillr. 
bir güldüler ki •.• 

, 
ID 

YARIN AKŞAM 

89re1 11111111 i 
Dugl'1ı F atrbakaın 

ilk ..... fllml 

Demir maske. , ....................... .. 
llJI • ı•ıral 

HMlld .. ....... ..·at .... -................. ..,. " ................................... 
......... .... elecaldır 



Milyarderler 
Nasıl zengin oldular? 

c; Con Piyerpon Morgari: 1 

Piyasaya hükmeden adam 
FrrınBız toprağına bir adım atmasile Fronsanın 

maliuesini kat,i bir izmihlalden kurta1 mai{(I. 

muvaffak ol.muştu 

· - Bnu:ın Parlate btr haber çal. 
kanıyor; Con Plyerpon Morgan 
Fransaya geliyormUf .. Milyarderin 
bu ıeyahatı aebepıtz defjJ. Frank 
bjr kaç haftada kıymetinin Oçte 
birfne dOıtO. Her ıeyfn ffatı 
günden gilne artıyor. Yarın daha 
.mühim bir ıfikön karıııında 
kahnacaktır. 

Herkes kendi can kayguıuna 
mı dOıttl? .. HayırJ 1924 to Fran 
aa._m geçlrdtit bfiyiik buhranda 
Tttzlyet henQz bu defjldt. Fakat 
h halden kurtulmak _icap edt-
7ordu. Kurtaran kim oJuraa olsun 
l.sterse bir Amerikalı ... tek kurtar
ıın da .•• 

Fransız htlkatt gariptir.. Bu 
e'im vaziyette hA.li ıaka ediliyor, 
içinde yuvarlanılan yeis girdabı 
alaya vesile oluvor, "Morgan., ın 
re.sml matbuata, Fransa ve pa· 
rasını kurtarmak için Atlas de
nllfnl yüzerek geçen altın zırhlı 

bir "Jandark,. ıekltnde geçiyordu .. 
F hakilca. ıeklz gOn <Je tahlis 
11.mellyesl ttmam edilebildi. Bflyilk 
Amerika mali'.5'eçfıl Fransız ban· 
keıına yO.z milyon dolarlık bir 
1 redi açtı. Mam~fih mucizenin 
'·ukua gelmeıi için bu paraya 
dokunmak bile icap etmedi. 

"Morgan,. nın hfiUln cihana 
lf arıı, Fransanın eshamtm vikaye 
-ederek Frank ıatın atmak iste. 
dilini izhar eylemeıf klft geldJ. 

'°' Bu harlkul&de adam k•mdtr? 
Gazeteler reamint dercediyorlar. 
lhtimam\a glJlnmlf yakıııklı bir 
~atbr. Son derece oık bir ıtlin· 
ldtr t•Pkaıı vardll'. Kulaktan tak· 

.ma r<klak taıımaz. Amerikalılar 
r8ihl "teving guın,, çltnemlyor, 
pantolonu p ötlkare detıldtr. V el-

.. hasıl •rava,. lerde götülen Ame 
rikahlara aıla benzemiyor. 

Diğer 10nradan görmOıf er gibi 
lüzumundan fazla "'ınob,, değildır. 
Tanı bir senyördGr; Avrupa asıl
zadelert ile rakabet edecek htl· 

katte hir para arlıtokratıdır. Oç 
neıtldtm beri adeıl milyonerdir. 
Şeceresi amertka tarthtnfn tik 
Zftmanlarma kadar malQmdur. 
Dedeıılnfn babaıı lnaihıdt, tebdili 

l'atan ett i lokantacılık ve çiftçilikle 
b·raz serve 1 uandı. Büy(ik pe· 

deri bu sen;etı o dukça ziyade 

le~ltrdt. Bül ük bir tacir ve niha· 
)el Londra ve Nevyorkta ıözii 
geçer bir b~nkEr o'du. Nihayet 
p deti Con P. 'rpon Morgan 
Lü ün cıh.Pnda ıwrr:ını hürmet 
ve hayre1fo ~a.dttt•rmeğe 
ıruvaffak olc!u. 
Şu hnlde ihtıyar Piy .. rpon ":.hr· 

gan da b·r mıra~ yt:dı ı<.'ı [. 
ğer bu adi mi yoncr h~1üz ma· 
'ıuf sanat olama ı e h ç olmaz 
sa hayata gayet :H n bir ada· 
rr.ın oğlu olaı ak giı mek mühim 
bir mes'ele idi O bir çok Ame· 
rikrı milyarderlerı gibi çocuklu· 

ğunu sokaklarda 'ürünmekle ge· 
çır mek ıztıı arında kalmadı. 

• JiinyQı $pf"nıer Möi'gan • , 

"Nevyork,, ile "Boston,. aıaımda 
11Hartfert,, te 17 nlun 1837 tarf. 

hinde tevelıfit etti. Pederi onu 
güzelce tahsil ettirebildi. "Mor
g an. noksanı olmayan blr mali· 
kanede bOyfidtı ve ktlçtlkken 
köyOnOn mektebine gitti Ebe· 
ve)llll .. Boıton • için admet 
eyledikleri zaman o iki yaıında 

tdı ye lngiltz liıeıtnfn kurlarını 
takip ediyordu. 

On altı yatında bakaloreasını 
aldı; aynca bir ehliyet göster
miyordu. Babası milyoner bir 
babamn yapabt1eceA'lni yapıyo..,. 
du. Oğlunu evvelA • Asor,, ada
larına ve daha ıonra laviçreye 
gönderdi; bu suretle dinç bir 
adam olmaaım temin eyliyordu. 
Filhakika Avrupa uzak ldJ. Fa
kat banker JünyQs Spenser Mor· 
gan Pebodi bankasmın ıerlkt 

oldufundan Londrada tanıdkları 
çoktu. O vakitlere göre Avru
paya sefer uzun o!makl beraber 
baeanlmıyacak bir ıey değildL 

Amerika nedtr7 Çıbanın bGt(in 
ıerserllertnin bulunduiu btr menı 
lekot; çUtçller orada araziyi ka· 
bili zeri bir hale sokmak f çfn bir 
çok ıahmet çekerler. Halbuki 
Av. upa servetin, kudretin, me
deniyet ve intlzamm memleketi· 
dlr. Bankerin zevcesi, dindar 
Mlıten "Julyet Ptyetpont,. oflu
nun kendinden 5000 mil meaa· 
fede "Göttnçe. dartllfanunll de 
vam ettlflnl bilmekle endtıe 

edemezdi. ·caunge., Hanovr. 
dadır. •Hanovr. Ye 

111İnatltere. 
btrlbfrlne yakındır. •aımnge. jıe 
Almanyanın en IJ'f darftlftln'OJlu· 
dur. • Gauı " Te • Veber • 
orada riya. iye ve fizik okutuyor
lar. "Götlnge., de ul(hnu tahsil 
eden •Boston,, da mflhtm bir 
ıahstyet oJur. 

•Con Piyerpon., banel pedere 
1858 de yani yirmi bir yaıında 

avdet etti. 

Pederi oğ'unun ehliyetini tec
rübe etmek iıtiyordu; kendisini 

•Nevyork,, ta açılan •Pebodf,, 
firmasının yeni ıubesfnln baıma 

koydu. Fakat genç "Morıan. m 
avı upat tahılli pederini memnun 
ed•mlyoı du. Ticarette muvaffak 
olmatıı ulQmda terakki etmekten 
güçtür. Yeni banka genç •Mor
gan,, ın idaresi albnda harekete 
gelemedi. Peder oflunu bir sigorta 
kumpanya11na yerleıtfrdl ; aade 
• iyaziyedekl ehliyetini gösterebl· 
lecekti. Fakat •Morgan., itte de 
muvaffak olamadL 

(Bitmedi) 
Yarın: Amırlka t6fele muh· 

taçken 

Kiralık konak 
Beyazıtta Parmakkapıda Mehmet 

Şevket paşa ınekteblnin çıktı~ 
merhum Hacı Sadık Bey konağı 
kiralıktır, lkametg4h hastane, idare
hane ve her nevi miie~ese için 
müsaittir. İttisalindeki kahveciye 
müracaat. 

9 K€munevvet 1929 v akıtın bulmaca~ 
Borsalar 

amblyo 

I lngfllz llruı Kr. 
• T .L mukablll Dola 
" • Frank 
• • Liret 

.. • !etga 
• • Drahmi 
" • Frank .. • Leva .. • Florin 

• Kuron .. • Slllng 
~ • Pezett 
~ • Mart .. • Zloti 
" • Pengö 

!o Ley Kanış 
1 Ttlrlı: lirası Dinar 
" Çervoneç Kuruş 

Nukut 

T fsterHn (lngflls) 
1 Dolar (Amerika) 

20 Frank [Fransıal 
O Llret [ltalyal 
O Frank fBelçfta) 

Drahmi [Yunan] 
... Frank [l.viçrej 
20 Leva Bulgar J 

ı Flortn [Felemenk] 
20 Kuroa (ÇekosloY&lı 
1 Şlltng jAvusturya] 
1 Peı:eta (ltpaaya] 
ı RaysmarklAlmanya 
1 Zlod !Lehistan] 
ı Pengö (Macaristan 

20 Lsy (Romanya] 
20 Dinar (Yugoslovya] 

ı Çevoneç ısevyet] 

Altın ( B orsa 
Mecidiye \ harici 
Bank.not 

1 

Tahvlller 

lstf.tru dablU •vadeli .. 
Dttyunu muvahade 
lkramlyeU dcmlryolu 
lstanbul tramvay şirketi 
Rıhum Dok ve A1l 
lstumaı anonlm 111 Şr. 

ttlae• aeneetırı 

iş baııtaaı 

Osmanlı tıanlı:a!!l 

Açıldı 

87 

1 
2 
3 
4 
s 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

-• 

Bq&aldl balmacurım• 
laalledllecek ,... ... 

!iJ 

Yukardan aptı Te aoldan 
aafa ı 
l - Valt (4), htldm (6) 
2 - Parmakta yılancık gibi olan 

bir hastalık (6), 
S - Verlşlnaks1(4),he~baalt(6), 
4 - Gözün Üstü (3), tualet (3), 

boş (S), 
5 - Köpeklerin ayağa kalkışı ( 5), 
6 - Şehrin tiyatro zevkini öldü-

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Wedllmtt ,_ki 

i'eıı yer ( ı ı), 

7 - Arza etmek (7), dl" 
8 - Küçük körfez ( S), Ok • 

( 4), kemik değil (2), (t) 
g - Bağışlayış (2). bey&S 

i (S), (t) 
ıo - Ermenice hayret niddl 

yS(lla ( 2), -
11 - Baş ( 4), mUslOman o}ılJl1 

(6} ~ 

~~•0,!!4J~ ftd~"7ada -bıradari&r'-,.ap 
ı.,aı~_ - _BJ a Karademı 

S . f . g eyflSe alili·:· Muntazam ve Lüks pos 

Merlcn acenteli: Galata KlSprtl b8fllld& i A rs 1 a n ı<:~::e; 
gmı----------•11 S.,.oA'a 2362 Şube 8Celltell: Mahma- 1 * 

Tıcaret ve zahire di- Ham altında Jstanbul 2740 salı @ünü a)qa i .. ____ J __ - ____ ,.... ______ .,. ____ .,.ı; Sizkeci n~ 
Ptatlar 1'lcant borsa• lı:ltl....,_11111 } 

tUtJmct.n YW11mttt1r lyY8llk SÜf81 pOStlSI tımmdan hareketle Zongu 
Okkuı ( M ER S 1 N) vapuru 10 Ki- İnebolu, Samsun, is~c)ele 

A...- ,._.... nunevvcl Salı 17 de Sirkeci azimet ve avdet edecektir. 
1
,a 

Eu~day 
Yuıupt 

~ 

Sat 
Dönıı:ıt 

K. P. K. P rıhtımından hareketle Gelibolu, Tafsilat için Sirk~ 
J! IO it ı Çanakkale, Küçükkuyu, Edre- Meı'adet hanı altında aceı'r 

- Zahtreler -
Çavdar 
Arpa 
M11ır 

FU11tya 

14 25 

19 
9 
9 

99 

Vukuat. 

.. 

Sarhoı mu y.oksa 
deli mi 7 

Poll5lere J e halka saldıran 
bir adam yakalandı 

Tophane sakinlerinden kahveci 

Apturrahman dUn gece içmiş, adam 

akıllı kafayı tüssüledlkten sonra 

Tophane caddesine çıkmış. eUndeki 

kama ne yoldan geçen herkese te
cavüze başlamıştır. 

Bu azılı sarhoşun tecavüzlerine 

nihayet vermek lstlyen zabıta me

murları da aynı tecavüze maruz 

kalmışlar, fakat nlhavet Aptur

rahmanı yakalamıya muaffak ol
muşlardır. 

Ehli keytf hnsız 
Aksaray tramvay caddesinde lo

kantacı Mitat ve Eyip Efendilerin 

lokantasından bir gramofon., plAk, 
bir şişe zeytin ya~ çalınmıştır. 

Çaldı, kaçarken yak alandı 
Beyo~lunda Tercimaft sokağında 

6 numarada oturan M. Marlkanın 

evine hırsız Aram gtrmfş, çamaşır, 

tencere çalmış, kaçarken yakalan

DıJfUr. 

mit, Burh,.niye, Ayvahğa gide- btına müracaat 
cek vo dönüşte mezkOr iskele- Telefon: Istanbul 21'4 
lerle birlikte Altunoluğa utn
ya caktır. 

Gelibolu için yalnız yolcu 
alınır yük alınmaz. 

lrabzon lktocı postası 
( REŞlTPAŞA) vapuru 12 ka
nunevvel perşembe akşamı 
Galata nhtımından hareketle 
Zonguldak , İnebolu , Sinop , 
Samsun, Ünye, Fatsa, Ordu, 
Gircson, Trabzon, Rizeye gide· 
cek ve Of, Sürmene, Trabzon, 
Polat hane, Gireıon, Ordu, F at· 
sa, Samsun, Sinop ve ineboluya 
uğrıyarak gelecektir. 

11 KAourıevvel 929: Kadınlara 
14-12 • • ı Erkeklere 

Türkiye Seyriscfain idaresi 
mütckaidin, Eytam ve Erami
linin Teşrinsani 929 maaşları 

balada muharrer giinlcrde ve-
rilecektir. 

/11arıhul kta daırralndm: 1stan~ 
Hacı köçek Camit civarında ~~ 
met paşa hanı tahtında (~) ııO ~ 

ralı mağazada İsmet koyuncO ~· 
kibar zade Abdurrahman un1•11c' 
kolektıf şerik olarak tuhafiye d~ll" 
retlle Jşğtigal eden İsmet v• 'I 

durrahman beylerin konkordstod.ı' 

lebile vuku bulan mC1racı•dc" 
üzerine icra kılınan tetkikat ne 
sinde konkordato talebinin l'I-;; 
itibara alınmasına ve l~a ve d• 
kanununun 278 ve 279 uncu ııı• 1 
deleri mudblgce borçlulara itd ~ 
mUhlet jtasına ve S üncU ,1 

riyasetinden mütekait avukat 1'1 
1 

har beyin komiser tayinine '°~d' 
bu mUhletln ilAnlle beraber Jı. 

b~"' 
ve tapu sicil memurlukların! d t 
rılmeslne karar verılmiş ol ıJ 

•ı••••••-----.. •• husulti itlıı. zımnında llftn ~ 
::,ınot meclisi t• 

Bugün toplanacak! Defterdarllk 118~ 
Fenerdeki Sınot meclisi bugOn -0- Bakokoy ,, almiıdü ıiığıirıdtfl .A 

baı papaz Fotyos Efendınin ri- te ,.. 
yasetlnde içtima ederek, bazı Kazan n Şamlar karlyesinc 
mühim meseleler hakkında müza· Bentlerinde azatlı baruthane~o 
keratta bulunacakbr. ait taş dibekh rle tahminen 13 e4' 

Aldıfımız maldmata nazaran, miktarı hordr demirin ~ü~:ı 
bug(hıktl içtimada btlhassa on kalmeslnde muharrer şeraıc ıf 
iki ada ahalisinin Fener patrik · d ı 4· 

sinde 24· l 1 ·929 tarihin en hanesinden ayrılması meselesi Je 
milzakere eddecek, ve havalii 929 tarihine kndar mlizayeı.ı ..ı 

rpıe•• 
mezkdre ahalisinin ana kiliseden konulmuş olduğundan ta 1 iı' 
ayrJlmaıı için dini imkan bu un Bakırköy ma iimdUriyctinde J11 

madıfına dair bir tebliğ ne~ro - şek kil kumu:s) oı a ınurı.~aac aıı 
luna~tırr olunur: 

Çı 

dı 

b 

~I 

' ) 

,, 



Karım 
Mfd>rure Hurşit 

Radyo 
Bugünkü ı. rogram 

( İstanbul ayartle) 

f$fanbul: 1200 m. 5 Kv 

17.30-18.30 Saz heyetı Borsa haber

lert 
18 30-20.3f Jaz-band Orlı:eatra RJ_ 

7. - V AKIT. 10 Kinunevv~l 1929J ~ 

istatistik tahsili için Avrupaya 
_ talebe gönderilecektir 

Uanrif vekaletinden : 
Vekalet hesabına istatistik tahsili için A vrupa)1:l mfiı .. 

kiye mektebi veya darülfünun hukuk riyazıyat mezuıı
ları arasından bir talelıe gönderilecektir. 

ll Nakleden : 
ı\rt1cif 1cunıın hfll.bası Miralay ıeni vuracağını ıöyliyor .. 

L d aılıır arasında. evlenmek ıneaeleal Şakası hiç yoktur, bunu da iyi 
~ıı.~ 11 ~onu,ulurkeu içlerinden Saim B. bil. Şimdi bak, fyice düoOnOp 
~'eıın gc eni anlatıyor. il-- eene evvel, 

maky Kouııkof. 
Zar Sulter Sutt Origo. 
Vala Albenız. Screnade) 
Saıo - aolo. ) Tango or
kestra Grtcg. Haldikug -
mıırııch) 

Bu efendi gnnderilecek nıemlrketler"n maarif istatis
tik hiirolarında ~alışmakla beraber huhmduğu şelnrler n 

tıneAe lı: U<>t taıuıahm. Ya ıen bu kızi iğfal 
lııı ş B· attyen wnetmit olan bir genç 
Of nun ~ ınayıa syı luııtrde aıncaımm ettin yahut ta dediğin gibi sar· 
tı d O~nfine davet edilmı,. Akşam hoılukla kapıyı ıaıırdın. Bu iki 
.ı n 'n ıofr h 1- b h 1 f "o~,u k dı aya otumıutlar; ııııat on iktve el ette de gene ııa a at fs n ve 
Nıha:y a n nıisafırler odalanna Çtktlm•ş ce%asım çekecekıin. Zavallı kızın 
le ikin: kaabaha lı:llrJI Saim B. in zalımet- namuııu bfr paralık oldu. Hiç 

d
od•da ınu~tıı ~ıır~~- birb odaya glrmlt O kfmıe böyle sarhoı'uk. ıa~kınhk 
Uııno ya mııWlll fr kanepe üzerine 7 B 

btr er~ Te uyumuş. Sabahleyin bir icadın.la maaaJlanna kanar mı urada 
1'.. ~ kon ı s en fena vaziyet gene kızça ""zın kt. J•fO l"("rd,ı u •muı l e uyanm•t· oora ıs• 

"" erf ıır- -'- B k d"' Ü tr~~k k .mu için pencere~'e yıııklaıen bir a fyf uf n ... 

(t) 
llıı. ıırenlıl:ııı Satm Beye çarpınca yaka- Ben gene boyunaı · 
ıııı,,:a~tnııt l1d adam d~~Opne-ae başla· - Ne derıenfz deyiniz, kat'yen 
k<1tn.~ adın aeaftıln yııyji!arasmıı herke• evlenmt m.- diye ıöyJenırken 

(i) ~,,ın U Paııcurlan açmıılıır. Meğer Saim 
J• d~.ıu. amcam dı,an çıktı. 

llıtralay )'('~~ıtU~U adam güzel bir .bzı olan 1\1 ·~ Beymt,ı Bir ıaat yalnız kaldım. 
Ilı efer kızının odumda uyu- Bu de a yengem geldi. Ağla· 

u§urnr dı, sızlandı, Neler söy emedi 

r,}' Nıhayet bizi btrtbfrlmlzden neler. .• Klmıe benim odaya 
t 1 rdıkJ8 h yanlı§hkia gfrmfı olmamı l<abul 
lltıd rı zaman, ayretten 
lct ala!aıınış bir halde odama edemiyormu~... hiç böyle ka aba 
J~ Hım. Kapımı kilitledim, konç- lık btr düA'On ev nde kızm kapıyı 
...... 1 düoük çoraplı ayak arımı kilitlemcğl unutmuı oJmaıına 
et. ı::: ayakkablarım kızın odaım- inanılır mı imft'·· mtralay kızını 
~ lrnıotı _ bir iskemleye uzat- tokatlamış. .. Sabahtan bert kız 
l(:.~-~düıünmefe koyuldum. gözy&§l dökmt-kten bıtiyormut 

tfdt "'t1mn içinde bir gQrOl«ld<lr bu mütbif bir rezaletmiı ... falan· 

)or Yordu. Kapılar açılıp kapanı· mıı. filan •. -
, •cele d V k d b d •ılt ı 8 ını sesleri. ıinıtf h- e f 1 e tr e: 

'(ar geliyordu. 
'tun saat 

't-uı tdd geçnılıtt ki kapım 
uı 

lır'd;ni~ o? Ne va.r? .n,r--- ._. 
t>\lvelkt Ü 111C.ındı . Btr akpm 
1\ erj ıııng d VeYtıı babaaı 1 Açbm • 

&•f i. 
Bır l.a I 

-ernııtırnı' adı çıkıımafa, ne ser-
tı, 8hın ' ne abmakhRJmı bırak· 
afkesı 8 geleni söyledi. Biraz 

_ 
8
Yabpr gibi olunca da: 

- Canım· ıen btr kere kJzı 

lıte de sonra bir kulpunu bulur 
itin içinden sıynhrsın .. "Koştuğu
nuz ıartl.u...~J>ü•pıecllm. cliye 

"Lır ıey uyaw:ur.uD ... Demet• unut· 
mı yordu. 

Buna aklım yatb. 

Mlra'aydan kızım fstf'dlğfme 
dair mektup yazdım, ve bır ıaat 
sonra İzmlrden hareket ettim. 

2'0.1rı.22 ~O Saz heyeti Anadolu ajaı.aı 

haberleri 
Belg~ 429 m. K•. 
1 I 30 Gramafon 
22 Bir perdeltk dram. 

Dariilfüuuularmdaki istatistik mmlleriui de takip ve ik
male mükellef tutulacak ve avdetinde maarif YckMcti 
istatistik dairesinde çalışacaktır. 

Taliplerin muhtasar tel'cünıei hallerini h:ldirir fotoğ· 
· tarı merbut b ·rer istida ile 20 kanunt~vvel ı 929 tarilıuıe 

kadar vekalete miiracaatları lazımdır. 22.40 Akıam konseri 
Ber lin ( lflJnig~u$ferhaıuen) ı•----rııım~-~~-ucı:11•m:1ııaım11e!::::.-mmm:0:a" _____ C1&I 

1635 m 30 KY. İstanbul şehremaneti ılanatl 
r 5 . 
17.30 

21.30 

Gramaton 
l aypsiltten naklen gllndOz 
konseri 
Yom Leben operatilDID 
temsili 

Bııdapeşfe: 550 m. 20 Kv. 
19 Salon orkutraaı tıırahndıın 

koıuu 
21 .30 

Biikre~: 
17 
17. ı 5, 
17 30 
21 

lt.~5 

Kon'eram müteakiben 
Hı ngarya ot .. lind.en naklen 
ligıın hnalan 

94 m. 12 Kw 

Cıızbarıd 

Kon'eranı 
'Cııı.baııd 
V a~ner Te Petho.erıden 

lı:onser 
Ça} kof ıki « Caaae nol • 

sette > kemer 
Davenhy; 479 ııı. H K•. 

Kafe Restınıı au dan nak· 
len kODI« 

2 J. 30 Dana hıınlan 
22 30 Salon orlı:e&tı ut 

24. 1 ~ Gece konaeri 

Bre.slav-01.,,,nçı ff8 m. ' 1e .... 
21.30 GlArıçten nakJea k.oaı. -

)12.10 

23 

Kaf~vlç: 
13 30 

17 20 
18,15 
20.20 

ranı 

Keman lı:onıPrt ( Heari 
Mıırko tarafından ) 
Berlinde-n naden kamer ) 

408a.t. IOK • 
Gramafon 

.. 
Konferanı 
Operadan nallen (Madam 
Baterıly) 

~hr~maneı nd•n: Tercümanlık lçtn evvelce yapı an tmtıhanda 

limazeretln bulunamayanlarla muvaffak oYamayanlann ve bir de 
rehberlerıo lrl.nunuevveltn on yedinci ıalı g(lnO ŞehremaneU 

cemfyetf umuınfyel belediye ıalonunda tahriri ve tlfahl imtihan
ları icra olunacaktır. Zevali ıaat bir buçukta iıbatı vOcut etmeleri 
llAn olunur. 

S·hrı morıetındtn: Galata da Arap camii mahalleıfnln Yanıkkapı 
caddeatr de 10,30 metre murabbaı uıha11ndakt araanın metre 
murahbatna 15 Ura ktymet takdir olunarak satılmak Jç n açık 
mQzayedeye konmuıtur. Taliplerin ıartnameyt görmek için her 
gOn, 1110Hyedeye ghmek için ihale gOnO olan 31 kAnunuııanf 930 
aalı gilnG levazım mOdQrlOA"One gelmeleri . 

----------~--·~--------------· ~it ımantffno~n : Üıkadarda Samanala ınahal esinde Karaca&· 
ahmet caddesinde 79. 81 numaralı dükkAn ldr"ya verilmek için 
açık mOsayedeye konmuıtur. Taltplerfn ıartname,t 18nnek iç n 
ihale ,cıno olan il/ klunuevv.ı / 929 1aL ~o 1"•suıı ınOdOrJQ. 
fane plmelert. 

K 
Ekmek ve hancıfa battan ı 

ŞehmrıaMttntltn: Ba ıym onuncu 
sah g(!nfinden itibaren Francdanın 

1 
kilosu yirmi iki bu90t ve Ekrneğtn ı 
kilosu on bet ku~ oo paradır. 

&yo~lu su/ haktmbllndm:Müddet
ye Zehra hanımın müddeaaleyh 

N3rastenf; 
saf1yet ..,. 

Chlorose 

smoP DESCHIENS, PARIS 

Yalnız bir nevi 
Gillette bıçakla

n mevcuttur 

• ..... \19 herbfr bıçat hstla 
ağızlı ve en llı çelikten m,a. 

md.ldar. Trat bsçaklan atıD 
a1ırkcD GiDCUI caJep cd.IDJa. . 

.. · 

'tll"tı! .:Yle ıenemltk olur mu 
htt iç aaaUn onuna kadar 
ltt Up da uyunulur mu? Bir halt 
~ık edtttn, hart hem~n odadan 

İki gün sonra taJebimlm ka· 
bul ediJdtflnf öğrendim ve yen· 
gemin ded•ğı "kulpu,, dOıünilp te 
buluncıya kadar, Oç haftanın 

içinde davetiyeler gönderildi, 
gazetelere tlAnle.r verildi, nlkAb 
kıyıldı, ıerl>etler içildi ••. ben de 

Noravska-Ostravaı 263 m. ıo K 

(Katına) hanım altyhine ikame et

tiği bedeli icar davuından cereyan 

.eden 4/KAnunuevvel 920 tarihinde 
mOddeaaleyhaya UAnen yapılan teb
Uğata rağmen mahkemeye geJJMdl
~den hakkında mOtreha.1 gıyap 

~Y ın! Dedi. 
s~n ı 

~t: d V alJahf amca, hiç bfr halt 
~ e fın ... Yalnız sarhot ukla 
aı>ı:rı ... faıırmııım! diye bağın -

TOtdu ~k ı Ilı, o da omuzlarını atlke • 

df - Saçmalamanın 11rası defli! 
Yordu. 

~ - Namusum i17eıfne yemin 
etftn diye haykırdım.Bu seferde: 

ti - Giiul . Böyle ıöylemek va-
endir! dedi. 

kolumda, ağladı4ınt sakhmaya 
çalııan gelin hanımla beraber 
senem ıersem t~ brikleri. saadet 
temennflerinl dtnledtm, durdum. 

O mObarek günden beri onu 
görmemtıtfm. Ara sıra törle u· 
ıulca, göıiim6n ucuyla bakıyor· 

dum. 
Ama, hiç mi, hiç te çfrkln 

de~ldl. İçimden: "Kıza yazık 
oldu . Elimden çekecefi var ar· 
tık ... ,, Diyordum. 

12 30 Gramafon 
17.30 Gündüz konaeri 
20 Pragdan naklen koafennl 
22 30 Brondıın naHen lı:onaer 
23 Pragdıın naklen dana be 

Talan 

Torlnoı 
12.i' 
20 
21.30 

Viyana: 
16 
16.30 
20.30 

278 m. 7 g.,, 
Cramafon 
Kınıet kon~ 

Aktlllll konaeri 

sıo m. ıs Kv. 
Reatm cqrlyab 
Gundtız konaerf 
.Tıyatrolan naklen (Otello) 
oper UUUn temailJ Netrl • 
hıtamuıdaıı realm 

kararının bir mah mOddede llAnen 
tebliği brarglr olma' ve yemıt 

muhakeme J S KAnunsanJ/080 çar
~amba aaat (14) de tayin kılınmış 

olduğundan yevm ve vaktı mez.
ktırda mahkemede ilbatı vflcut et-

mediği takdırde mOddeiyenln bO
cUn mtiddelyatını kabul ve ikrar et

miş addolunacagı Hiz:umu nan oh>· 
nur. 

,~ıre 

Gillette 

.... Arttk kızmak ııraın bana gel· 
•r t· K 
()ld ı. endislne batımdan geçeni 
•~ Uğu gibi anlattım. O da 
)' f•ttnıt, bönbön yüziime bakı· 

O iıe ne yüzüme bakıyor, ne 
de bir tek lakırdı ııöy fiyordu. 

Varşovaı 
13.05 

141 t m. l~K.,. 
Gramafoo Kazanç vergisi nıilkellefierine 

latanhu' D.fı.tdarlığıntltn 

Dmaadet orobU. " omnJbDf 
Osmanlı flrkednln hey'ed uma. 
miyet fevkalAdesl içtimaı O kanuno
evvel 920 tarihine mukarrer oldo
gu haJde ekseriyet hasıJ olmadığın
dan lldnd lçdma, 2 kAnunusanl 
930 tarthine mUsadJf perşembe 
günU sııat on bire talik edilmiştir. 
Galatada Ömer Ablt hanında ikinci 
kat No. 22 de Haydar Rıfat Beyhı 
yazıhanesinde aktolunaC4ktır. 

Ott 
et N hayet mfralayla mdzakere 
~ek Gzere dı,arı çıktı. 

ti . tr sa.at sonra gt'ldl, hA.ldm 
1 lleçtt karııma oturdu 

t ,- Sen ne istersen ıöyle. Mf· 
~arın kızını almaktan baıka 
~ kalrnadı, dedi. 

elt gibi yerimden •ıçradım ı 
tfı - Allah etmesın ! diye baRJr

rn. 
Ctddi bir se5'e ı 

•ltı~; Peki, ne yapmak fikrtnde
d•ye sordu. 

h~ Kunduralarımı versinler, 
4_ en 'fefolup gıdecef;.!M, cedim. 
nıca rrı tekrar haşladı: 
._ Kulım, alayı buak ıtmdi. 

Gene yarısına dotr u ona ka· 
rarlarımı bil~frmek 6zeı e "yatak 
odamıza,, girdım. 

Sırtında gOndOzkil elbtıesl ile, 
bir ko'tuğa b07ülm6ı, oturuyordu. 
Gözleri ağlamaktan kızarmıı, 
y{izQ solmuştu. Ben içeri girer 
girmez ayağa kalkh ve ciddiyetle 
yanıma yaklaı uak : 

- Beyfendi, ne t-mrederfıenlz 
yapmağa bazınm. İıtersenlz ken
dimi öldilreyfm... dedL 

Mtralayın kızı, bu kahraman 
rolünde öyle de güze di ki... Onu 
öpüverdim .• Artık bu benim hak
kımdı.. Ve çok geçmeden B n!a
dım kf Allahın talili kullarından
mııım. Evleneli de beş sene oldu. 
Bu güne kadar bir defa bile 

16 45 
17.IS 
18.45 
20.:w 

Tayyareler baliında kon~ 
Graınıı'on 
Halk ıarhlan 
Kato'riç opera11ndan nak
len. 

piımanlık duymadım. 

Saim ıuıtu. Arkadaılan gdlG
yorlardı. 

içlerinden blrf ı 

- Dofruıu izdJvaç bir pfyanko 
tıl... insan numarayı seçmemeli, 
teıadOfOnkiler gene en Jyllert ... 
dedi. Bir baıkası da llA.ve etti ı 

- İyi ama, unutrnaym ki Safm 
" ' içfn numar ayJ Saı hoılQr periıf • 

~çm~til • 

Kazanç vergilerini dUkkAn ve 
ticarethanelerinin kirası üzerinden 
veren mHkellefierı mahsm (kira 
beyannameJert) Maliye fUbelerlnde 
hazırlanmıştır. Bu kıaım mükellef
lerin beyannamelerini hazırlamak 

f çin bu ay zarfında ktndiJerlne en 
kolay gelen şubelere müracaatla 
almalan 11An olunur. 

Beyannameler parasız dağıtılacak 
ve alt olduklan şubelere verilirken 
on beş kuruşluk pul yapışunla

. caktır. 

Vaktinde beyannamesini vermf
yenlerin vergisine 27. şubat . 928 
tarihli ve J 209 numar111ı ktınun 
mucibince. yü~dc on beş zam olu-
nuz. . 

O gün hisse adedine bak.ıl11tabı-
zın mtizakcre icra ~lmacağından 
hissedarların tçtıma gOnlerlnden 
Ih.kal on gUn evvel hisselerini millt 
bir bankaya yatırıp m11kbuz almalaı ı 
veya şırket veınestne keza mak
buz mukabflinde tevdflerl lazımd r. 

Ruzname şudur. Meclis raporu
nun kıra art. evvelki tevzi atın vo 
hlsabatın rastfkt, Şamlı Mehmer 
Efendinin ve Haydar Rıfat Deyin 
azıılıkJonnın tasdkl, mUddetlerl hi
tam bulan azaların yerine intihap 
terası. kasıı mevcudu hakkında tek
lifler. meclis azalıklıırına beher fç
tlma için verilecek Ucretfn 'e mil· 
rakıp Cemşlt Beyin gelecek devre 
ilcr ednln bıv~ • 



IAbun~ şartları 
TGrldyede Hartçte 

Gaz.etemızde çıkan yaz.ı ve resim
lerin bütün haklan mahfuzdur 

= SAYISI HER YERDE 5 K.URU5 = Türk mekteplerile faydalı eserlerin 
Ulnlannda yii%de 20 tenzillt vardır 

- -ıetl 
11An şa• ·ı.ıt! 

saurı 1 

Koru~ Kuruş 

l Ayııtı 150 000 
3 • 400 800 
6 750 1450 

Gazeteye ,öoderllecek mettuplınn 11.urtoe 
idare içinse ( idare J, yazıyı alt.tt [ yuı J 

işareti konulmalıdır 

Bısılmıyu mettuplano iadesinden. kıymeti 
mukaddereslı mektzplara konulmuş paralano 
k'aypolmasmdao ve lllnlano münderecaıından 

iT ~k nya bir taç dala lçln "'11"' ftlnlarla 
bıuu1 mahiyetteki lltıılanıı lcred . 

idare llı tararlaştınbr 

Gaıetemlr.e busosl llln kabul eden yer ı 

H. S. H. llAnat acentesi 

6-8 lnd ,.yıla -
5 • • • 
4 • " ıOO 
2 • • fllJ 
1 • • ı. o 

1-8ind aayrtao- 1 
resmi iJAnlal 

• 
12 1400 ı100 

ld.re mesul del!tldlr 

Saçları dökOlenler ve baımda 
ve döl< Q en erın çıJc maıını ~:ek :.:::::;Fuat SAÇ SUYU kullanınız 

d ,.tdıt• 
Jaıanbul Bahçekapıda Zaman ceza deposun a ütl 
posu Ş•ılide AU Fuat eczaneılndir. Muhte:::ıOI eel• 
kolayhk olmak (lzre fiab 150 kuruta ' 

.. 

ASRİ MOBiL YE 
Maiuamızda her keaeye uygun yatak, aalon 

yemek ve yazıhane tak.mılarile karyolalanmıs 
rekabet kabul etmez derecede ehHndir. Bir 
ziyaret lddiamız1 iapata kilidir. latanbulda Fln
cancıJar rokutunda No. rr. Telefon: latanbul 7. 340 

Ar.. edeni• aataaam- ..-.... ........... r 

AHMET FEVZİ 
m-..mmd&§AEMWÇm3BB!'fAG 

y aamurlu zamanlarda -
Ve hatta fırtına.la haTalarda, pa-

tajlar veya be.lkonlarm altına 

•ılınmn~a l<izum yoktur.. Zira: 

En birinci malzeme ile 
imal olunmuı ve Muf
lon astarile emperme· 
abljze bir hale getiril
miı gavet modem ve 

kusursuz biçimde 

Ekselsior 
Pnr~eUSIU 

giydiğiniz takdirde blla 
perva yürüvebUirainiz. 

Ucuz-1111~-Şık 
BllOmum levuımab lkeatyenlzi 

yalnız Galatada Karak6yde Pola· 

çaca fınm lttiaalindeld mahall~ 
blctnlİt QıtGnde: 

EKSELSİOR 

Son ıamaniarde mahaUi töecarlardan Dıyakoaof, Istavridis 
Efe.diler \l'C satre terafınclan 

BATUM GAZI 
lb~reain ı havi ve fakat hakikatte BATUM GAZiNi ihtiva cıtmiyen muhtelif ma,kalı bir takım 

1 ga~ er~n mevkii furuhta vaıo'unduğuna ve bu gibi markaları havı g&ılet in Mebkemei Asliye 
Bn_ır cı Tıcaret dairesınce icra ettirilen tahlıli netice9indc hiç bir 1t1rctle ( BATUM GAZI) evsafını 

M h~~z 0•1m~yıp Romanya ve saire mahl6t gezlerden ibaret buluoduklan tebeyyün ettiğinı petrol 
W mu~terı lerıle bakkalların nazarı dıkkatine arz ve bu münasebetle ba1ada isimleri muharrer tiiccarlar 

~ 
aıeyhinde NE_FT ~END KA r Türkiye mümessilliği tarafından ikamei daya edilmit olmakla 
beraber mum~ıley~ım Diyakonof ve Jıtavridis Efendi'ere ( BATUM GAZI ) nı ıatmadığımızdan 
muh erem muşterılerlc bakkaları haberdar etmeğı lüzumlu addeder 

Ec::---=2ı:~::1r:::--::;c~::;c-ı:ar::~::,c~::ı~C8.:tceca·FX1suc ... ::ı~c-;;a 

Satılık eşya 
Tahlisiye umum müdürlii-

güp.den: 
Gemi pusulası, çnrmıh tt>l h:ıl11tlını, hakır lamba taclı'"• el "inçt 

hava ka:ı-anı, zincır, yaıt NlTillCı, yag lıımbası ~ışt:lerL vardeveıA demirleri 

ve :;aıre ıo Hnunuevvel 929 .;alı günü c;aat 13 te Galatada Kürkçü

Jrnpısı iskelesjnde kaptan Mustaıı Efendirun udiyesinde bllmüuyede 

satılacağı ilin olunur. 

ADEMl lKTLDAR 

ve Bel Gevşekliğine 

En mttesstr deva Seroln haplan

dır. Depoau İstanbul Sirkecide ls
kenderlye otelt lttt111tnde Ali Rıza 

ea..anesidlr. Ta,raya J 50 kuru' pos

ta ile p:önderllır. lzmlrde ecza de

polannda ve Irgat pazarındaki ecza

nede bulunur. 

Hacı 

Ali Muhittin 
Mftca sel 

PANGA 
esi 

Rçıldı 
i 

Erzak ve saire münakasası ~
1 

~f 
Yıik.w~ orman trw-ktebi r~l(#6rM1iJnden: Mekteblmldn aefltl ~ ~t 

mayıs ı!ayesine kadar lhtfyaa olduğu ekme~ erzak ve lenzıtnl -';.ı ~ti 
mekölaatı hayvıınlyesi kapalı zarf usulfle münakasaya konuln;ıu.fnı' f' ~g~ 
lerin şartnamelerini görmek üzere her gün mftnakasaya fftlrat _Jt/ 

yevmi ihale olan 25-12-29 çarşamba gUnli saat on dört buçukta IJI'' le,1 

chlrlık blna~ında mUessesetı zıraiye mübayaac komisyonuna gel~ td .. 
•r.;nsn&:U.!fiili..ıl§im~===m;ın·-•w· tt~ El° .. ::, .. : .... .İİ~ik:i. Hon;~~:~: g~;~;laru:uı . ~ı 
1 Al~meti Farikası 
·ıc= ·; . ....... _. 

:· .. ~.:,. •, \ \ 

~ , .. .. . ·\ 
\ BOMUNTfı . . /. 
~-- . A . .. ··- -mı Guoz tfteleri Gaaos fltel..t tbe.wdl r 

1 
(lzerlndekl kap10lumuz etlketlmta ~ 4\a 
Oaı:oı kapsül vt ettke&lerfmlzfn takllt edlldtği görtltdlflrtdn ~I 

Bomonti gazozunu içnıtek anu. edenler kapsol ye eUlretlerimiM OJlll""' 

~t etmelidirler. 

miıa::tlfti=ifiilP-ımm~"iii·· .. rm;mmmruan:mP.a'Mı·== ·· ~\t 

~1ana vğat köprüsüne ait ilan vara~9 ••k 

lstaubul nafia ha, mühendisliğinden: ~ 

~~tı 
Antalya - AIAiye yolu gUzerglhında ve Manev~at l'l!Mba~ cJili l\t 

tn~ası mukarrer köprünün 60 mt:lro açıklığındaki ,demir loimile 
si kııpalı zaf usulıle münaka!-aya konulmuş ve 7 kAnunevv~ ~29 d• 
n11kasası tl~n edilmişti. Bu k~re görülen lüzum üzerıne ınunak•9' 
kAnunevvel 929 pazartt-sı glinü saat 15 e talik edllml4 ok1uğundı11 

)erin ihale kanunile şarınıımeler .tarifatı dairesinde hazırlıyacaklerl 
mektupl11rını makbuz mukabiltnde vekA et Müsteşarlığına tevdi eyi 
ve tarııiıt görmek üzre lstan bul da nalla baş mühendisliğine ve 
Yollar umum müdürlüğüne mUracut erme eri IAzımdır. 

Proje ve şartnamt>ler Ankaıada Yollar Umum mUdlirlU~Unden ~ 
mvkabtlinck alınabilir. 

ODDDDODDDODDDDDODOOOODODOOCPOt 
g lıt Daıma makbul htdıveler takdim edanıl· ~lld 
0 Müddeti hayatında . 
o Mes'ut ve memnun kalmak için bit o 
o~ KOD AK o . 
O fotoğraf makfnestni 

g hediye ediniz. 0 oooooooooooooooooooooooooaoO 

Devlet demiryolları ve Liman18' 

umum idaresinden: ,,, 
Nohap şirketinin inşa etme,kte olduğıı hatlar üz~rinde fnsast tul' ~a 

lcarrer beı adet demir köprü kapalı zarfla münakasaya konıııt,,~ ~ d 
Münakasa 23-12-929 pazartesi giinfi saat 16 da Ankarada ~ad 

demiryollan idaresinde yapılacaktır. ~ trc 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve ~~ ~Uş 
teminatlarını ayni günde saat 15,30 m kadar umumt miidlrlik d,: 1 

vermeleri lizımdar.di rJ" ~~! 
Talipler münakasa f&rtnamelerini elli lira mukabilinde Ank~ la d 

Malzeme dairesinden, İstanbualda Haydarpaşa ma.ğazasmdaıı t ~'" 
edebilirler. 

Ma'al mücldt ı Refllc Jlhnttll 



~ 
3. - VAKiT. 10 Kanunevvt-1 1929 ~ 

AKT ,,iN EHIR VE MEMLEKET HABERLE~ 

ı 5 
e 
u 

irahk mücevheratı 
s a kaçan zevce 
bi ecek mi? 

Cıgaralar fena mı ? 
Tütün inhisarı um-....... 

Ankara ya 

Behçet Beyin gazetemize beyanatı 

Tütün inhisa11 müdürü Behçet 
B. dün Ankara ya gitmiştir. Behçet 
B. kendısi ile görüşen bir mu
hanirimize hareketinden evvel 
demiştir ki ı 

da ba ufak tefek hatalar göz· 
rr'!:"E~....,.rm .. 311 den kaçabılir. E

ece 
.E:"Velki ge ı· .. b i -

ı an garip müracaat - Anl<araya yeni tOtnn inhi
sarı kanunu meselesi için gidi
yorum , bir müddet alacağım • 
Cıgaraların eyi olmadı~ ve pa -
ketlerin içerisinden baı:ı münase
betsiı: şeyler çıkb~ hakkındakki 
şikayetleri ehemmiyetle telakki 
ediyoruı:. Şunu söylemek isterim 
ki Cibali tütün fabrikasında gün
de 20 milyon cıgara yapılır. Bu 
kadar çok işçisi olan bir fabrika-

~er şikayet eden
ler biı:e şi!Cayete 

sebep olan tütün 
paketını nereden, 
hangi tfitüncüden 

Uıun ce po ıs no etç mu· 
ııan e gayet lemiı giyinmiş bu .. 
dukı Ve Aııkaradan gelmekte 
Gr aı ını ifade eden iki zat 

acaat t . b 1 d b .. ~e b e mış, un ar an ın 
....._ nşlıyarak. 

1 A. ~lendim, demiştir, ben şim
eı..ce~· aradan geliyorum. Evde 
1 ~ 1 bulamadım ve öğ'rendim 
ttt: 

1 ~ 50 bin liraya vakın kıy· 
~ı ıt 0tn mücevheıatımı çalarak 

.ıı~ ş· a ırar et mı~tir "' , ırnd· y • 

fi IJerası 1 sizden rıca ediyorum, 
ti ~tirı tarafımdan verilmek üzere 
1ılf tc•I) a Zabıtasına ve Mısıra birer 
. ı.JJ ~raf k ıçıır ttg ıı! çe ıniz, zevcemi derdest 

"' er Ve . .. 'd . l 
I rolis .. bgenye gorı ersbm er:. 
tıı d· no etçı müdürü u soz

tde •nledikten sonra müracaat 
rı ıat haf a rnaa'esef isteııilen tel· 
ın k 

bııı, b~t ılmesine imkan olmadt-
ij!a_Yeroyle bir tt şebbüsün ancak 
~tka ın levassutu ile ve hariciye 
b" eu rn . f 1 b 1 . ı <ıtı) arı eti e yap.la i eceğı· 
~dılnı a.tınış, vi 1 ayete mürscaat 

es, . b"I rıı ı dırıniştir. 

Müracaat edenler bu tavsiyeyi 
mil'eakip cekilmiş, gitmişlerdir. 

Bu zatlar kimdir ? kaçan ka· 

dın kimin ıevcesidırt ismi nedir? 

Bunları ökrenmelc kabil olama
mıotır. Bu noktalar ancak tekrar 
müracaat vaki olduğu zaman 
anlaşılacaktır. 

Sui istimal {)aha neler göreceğiz ? 
~dınlar hırs zlıkta da erkeklere taş çıkarlmıya başladılar Defterdarlığa ge· 

len mektupta 
neler var 

Cerrah paşada 
Btr k 

4,1 Clı,ıatınd aç gün t'vel Cerrahpsşa 
'' t•k·<ı~ a çok tuhaf bir hıtsızlık 

1 olnıu~tur 
Anıa 1 fa c: t. dıgma n:ı7.aran Cerrahpa-

~.N ıvarı d t . IW ıarın 11 ·ı hsıın hey isminde bır 
~r k evı vardır Bu eve bir gtin 

il' h h~dın gelrnl~, cebınden vkıırdı· 
l ır h Cttı aı a tarlarla kapıyı açıp 

.. ı ~l!' 1. R rrnış alt katta kolııylıkJıı 
P' L it 1 k· b e* '41rı a ıl nekndar eşya varsa top-
f ~ ~~ ış, iki denk yupmış. tam çıka· 

esnada tist katta orurıın lh.-:nn 
\e 11 Zevcesı gilrti'tü} U duymuş 

1111 ~ 1l:ıutfn11;a kedi girc,li zannı ile 
JI' "iıy . 

u ınrne~e başlamıştır. 
hı s A:nıtıct<!ld ka !ın da rnmlrıca~ı 

O ıı-ı, ~ ınce hemen od:ılardan birisine 
l'ılı Ilı" 

tfııd 1~ )'eı e bir bez yayarak tize-
~ e namaz kılmıya ha~lı.ırnı~tır 

jf eli~?\ ~eyin zevcesi tımınıadıJtı bu 
l)ı18 but(in mi"afirl ırönintc şaşır· 
b~ı.· narnazmı bitirinciye kadıır 

"'1l: rtıl ş, sonra : 
~t ..._Sız kim::,fnlz f dıye sormuş· 

O Nnınnz1nı bitiren kadın: 
~~l;ttı Bt ~ lh:.an Beyin ikinci. ~a· 

(J ~~ıı , sızın ortaıt nızıın Bursııdan 
Yo 1:1 ~lır 't rn. 8 sene evvel lhSHn Bey 
sava J le tı,.lt • g\?!dıp;i .zaman ben nı 

, ~trıiştl Ct>vabını vermiştir. 
ı'1 illa 1'11lenin bitmesine mc} dan kal
'jel ~ d!Qış, İhsan Beyin zevce:ıl bun lan 
' ~a./1 ce hiddetlenmiş baıı-ıra çagıra 

~~I d ' ~ 
litre 

1
. ışurı atmıık istemiş, kadın 

garip bir vak'a 

Ev $ahfhe$l hu dınt hüti1n mı.,aflrf 

g6•Ünce •• 

çagrılan bir hamala Burı:adan' ge 
tlrdigini söyledıği iki denk eşya~ı 
yiik etllmiş ve ovden çıkorılmı~tır 
Neden sonra mesele anlaşılmış.. fakat 
t~ iş.ten geçmlşıir. Zabıta bu kadını 
aramaktadır. 

Emanet memurları 

Tebeddlillit yapılaca!'}ı 
hakkındaki haber 

duğra değıl 

Sehrenınneci memurları arasında 
bıı;ı de~i~ikllkler yapılaccığı ya
zılmaktadır ~:mıın<"tln rnlAhlyet ~a
l~ibi c>rkanından b rl dun bir. mu
lıııı r!rlmize şu izahatı 'ermlşrır: 

_ "Şehremanecl mcınnrlan ara-
nda değı~lkllk yupıluca~ haberi 

~oğru değildir. Yalnız lüzum gö
rüldükçe ufak tefek bazı tt bed· 
d. il r htr zaman ppılmaktadır. 

u l\; .. fettlşler aıasında da deği"iklik 
kt u Sadece mülkiye kaymakam

yo dur. HnIOk Bey isminde hlr 
]arın an . 

Haber aldılımıza göre, Mu • 

zaffer ve T evf fk Jamtnde ıkf zat 

De•terdarlı4a bir mektup gande

ıerek bfr memurun vergl ıul lı· 
timaltnden bahsetmJ.fl•dir. Fakat 

mektup pek mQ\>hem oldufu için 
ııul t&Uma}jn mahiyeti tamamen 

anlqılamamııbr. Bunun 6zertne 

Defterdarlık ihban yapanları 

davet etmtye Hlzurn görmOıtiir. 

Bu ihbar hadisesini hakkında 

dün kendlıfne sordufumuz Def· 
dar Şefik Bey bize ıu Jzahatı 
vermlttlrı 

• - Muzaffer ve T evftk imza· 

lnnnı ta~ıyan iki satırhk bir 

mektup aldık. Bunda bir memu· 

rumuzun vergiler üzerinde suf 

iıtfmal yaptı~ndan hahıedJJmek· 

tedir Fakat madde tasrih edilme
mektedir. Ben de bunlan izahat 

vermiye davet ettfın. HenOz mil

racaat etmediler. 

Tramvayda öldü 
Dolapderede manay Afrovot 

dün saac 14 de Kaköyde bindiği 

tramvay içinde dU~mHş, oJmiişcilr. 
Belediye dot0ru Afrovotin kalp 
durınıısından öldilğünU söylemişıir. 

Zabıtaya hakaret 

tıklanm söylı-

..>illrlerse o %8· 

man bu paketi 
dolduran işçi) bu 
lup tecziye ~t

..-iiiiiiiiiil~liiıic~bl mck kabildir. Bu 
ı Belı~1 Reo 
tefek teylerin 
olur.• 

suretle bu ufak 
do 6nilne geçilmiş 

----~----~+-------------

6azi köprüsü 
P1 oje ve planlar hazırlandı 

Yeni yapılacak Gazt köprQsQ 
için Ankaraya tetkikata giden 

m6hendlı Galip Bey hafta sonun
da ıehrimtze gelecektir. 10 g(ln 

sonra da plAnlan yapan M, Pfju 

gelecek ve beraberinde plAnlan 

getirecektir. KöprO.nnn peıln para 
tle tki buçuk milyon liraya çıka· 

ca~ anlaıılmııtır. lnıaat 0.ç senede 

bltecektlr. 
Tramvay bilet,ertnden alınan 

meteliklerden ıtmdiye kadar 
J mtlyon IJra toplanmıthr. 

Polısler arasında 
Arnavutköy polis merkezi ser

komiserl KAşlf bey Fener merkezi 
serkomhıerliğine, Fl ner merkezi ser· 
komiseri Muhsln Bey de Arnavut 
köy merkezi serkomlserllğfne tayin 

edilmişlerd.J r. 

Maliye müsteşarı 
Toton inhisarı ecnebilere 
devredifmlyecek dememış 

DnnkQ refikimtzden biri tOttın 
lnhtsarımn ecnebi btr firkete 
devredllece#lnl yazıyor ve Malıye 
mOsteıan AIJ Rıza beyin bu 
haberi katfyetle tekdp ettf~nt 
ll&ve ediyordu. Dan bu hususta 
kendlat ile görOıen bir mnharrl
rlmfze Ali Rıza bey kendisinden 
bu haberin telefonla sorduğunu 
ve yanhı anlaııldı~ını ıöyleyerela 

- Ben bu haberi tebfp et
medim. Bunun do~sunu Malfyo 
vekili beyden sormak l!zım g~ 
Ur cevabım verdim. demlıtlr. 

~ 

Evkaf matbaası n 
dllv ır t 

hmt, Edebi, cOmleler:I havf 
gayetle u.rJf kartonlu ve namaz 
vakftlerinl gösterir dıvar takvimi 
çıkmııtır. Her kitapçıdan arayı• 
ma. 

Balık kıtlığı 
Mevsimi olduğu halde ortada ne uacumru 

ne de diğer balıldar vear. 

Fakat balıkçılar Omitstz değiller 

T~k fflk g~r{J/m halıl(çrlann tahlatarı da yarı ~ tiurmaktadrr 

Bu ayiar balık mevsimi oldu 1 tesadOf edilen balık aardalyedfr. 
A'u halde Babkaneye çok mal Dün bu balık 40 ile 50 ku
gelmemektedfr. Bununla beraber ruı arasında aatılmı§tır. A lika· 
bir hafta t veline nisbetle ue- darlann ı8yledik erine göre ha· 
kumru ffatlarında hissedilecek valar mOeatt gtttf~I takdirde bu 
kadar bir tenezzQI vardu, 

°iİ ~Oş.t ;~e başlamış, gi.irültü büyü
Ra~111 :rn, ular yt>tfşmlş. fakat kav

Jlı clır ~ evamına m~ınl olamamışlar-
·~ ~~lctım inayet güç be!A Bur:-:adan 

1
Qr11) rıı iddia eden kadın kom~u
~ltctar e ~leıile mesele halledilincıve 

Otelde kalmıya rnzı olnıuı, 

··f trı ... ıiıte tayinıne karar 
zatın mu e "' "' D L 

d k B hu~u--caki kararı aııı· ver l . u ~ · 
. kAI ıine arzettık Mm·nfık 

Kadıköyünde Mühitrdar cadde
sJnde oturan Hüseyin Hüsnü efen
di dün gece sarhoş olduP;u halde 
memurini zabıtaya hakaret etmiş
tir. i\luamaileyh sulh hakiminin 
karaıilc derde:ıt edilmı~tlr. 

gOnlerde ıehrfmfzc küJlıyetll us• 

kumru balı~ gelmesi muhtemel· 
Diin ıabah uakumnı balıAt 70 

kuruıa ıatımıya baılanmıı, ak-
cama do~ru 60 kuruta fnmlıtfr. dır. Bu suretle ucuz balık ye· Jıye ve "e 1 ··r . 

rörlildiiJ!Ü rııkdirı:le yen. mu cttış f ıaıuk Hey i)C ba~lıyacııkur. _ ~ 
"' 

Uskumıudan sonra en çok memlz mdmkOn o 1abılecektir. 
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Günün sivasef i 

Balkan itHafı 

Sabık Yunan baıvektlt ve te 
rakki ..fırkası reiıi M. •Kafan 
daris,, Balkan itilAfı lüzumunu 
müdafaa eden ricaldendir. Daha 
aeçen eylülde Berlinde ticaret 
b,-yne milel parlamento konfe. 
ransı mütakeratmda bulunan bu 
Yunan recülü Balkan bükOmet
lerinfn parlamentolara azasından 
n:ürekkep bir konferan11n her 
ıene tn'ikad na teklif etmı1u. M 
Kafandartastn fikrince bu konf e
r anu Türkiye, Yunanistan, Yu 
roılavya, Romanyadan. Bulgartıtan 
ve Arnavutluk parlamentoların· 
ayrılacak aza ittlrak etmelidir. 
Bu fikir Ber in konferansında hns 
oü kabule mazhar olmadı. 

Bugi}n "Kafandarfı. tekUffnfn 
tekli aharde ifade edilerek tek
rar ortaya atmasına pbit olu
yoruz. Filhakika Atina ıulh 
kongresi Balkan devletleri ara 
ımda huausl konferanslar a" te
dilmeainl teklif etmektedir. 

T eklJflertn her tkfıi ayni yola 
çıkar: her lktıinden maksat 
aabık baıvekllln dedifi veçhUe 
bu husua hem hudut olan Balkan 
devletlerinin teıtsl mGnaıebatı 
muhaderetklranede bulunması 
ve arada mevcut ibttlU esbabını 
refetmesfdlr. 

Aktolunacak konferanslar zıt 
olan menafJfn telifine çahıacak 
lan g•bl, menafii müıtereke 
tenmlye olunacak, ve komıu 
devletleri yekdiğerfne yaklrıtıran 
an'analar ve itlyaç ardan iaUfade 
edilecekı fr. 

M. Kafandarfıfn mntalea11n· 
ca bu konferanılar her sene bat· 

ka bir Balkan dev'eitnln paytab

tında inikat eylemeltdfr. Konfe
ransa 1 tfrak edttek :reYat Bal· 

. VAKiT 
10 KAnunenoel 1879 , .... 

kanlar hak.kında deı in malOmata 
malik olmalıdırlar. Mühim ve 
nazik meaatl husuat m6zakerat 

ile bir tekle baflandıktan sonra 
bu konferan•a aevkolunmalıdır. 

Balkan milletleri arasında te
aanüdQ temin fçfn sabık baıve
kilin llzım gördüAG ıeyler ar asın· 
da gOmrük nizamnamelertnfn, 
akçenin, hukuku tfcareUn tevhidi 
ve hututu hadtdiyenfn tltiaakı ile 
veaaitl mfuıakalanm tezyididlr. 

Bu ıuretle Balkan milletleri 
ıiyaaeten yekdlfertle k aynaımak

la berabe, lktiaadt Te manevi blı 
lrtrbat peyda edeceklerd•r. 

M "Kafandarfı,, in "Petarhtya,. 
mecmuaamda munca taf•ll ettJfj 
mQtaleah geçivertlmiyecek kadar 
mühtmdtr. Maamafih bunlaı ın 
tatbik aahasına geçebılmeal için 
Balkan milletleri araa nda henüz 

pek derin huf reler açan mühacerd 
mübadelert. düyun gıbt meaalUn 
evvelce teav ye edJmeııne ihtt· 
yaç vardı. 

Fi baklka Yunaulstan mfibade'e 
meaatlinde mOıkülit çıkar maya 
devam ederken, Sırbıstan 
Bulgar hududunda haaımana 
tedartklt Ue meııul olurken, 
Makedonya çeteleri Sofya hO· 
kQm~Unin idart kuvvetini kHer 
ken, ve Arnavutluk hudutlarında 
enJfıe hOkfim aOrerek " Kafan· 
darlı ,, in temenniyatı veçhtle 
lı lkat edecek bir konferans 
ancak afaki temennfyat ile lktl· 
faya mecbur kabr Afaki temen· 
ntyehn ıiyaıetl akvam 6zerinde 
pek az teılr göıterdiflnln l•e Ci
nevre cemlyetintn bGtOn meaai -
sine ratmen tam bir netke e'de 
edememt:,~~deo aOıel delil ola· 
ma.z. 

A1 Gayur 

Çinde Nankin hükumeti va 
vahim addediyor 

Şangay, 9 (A A) - lçank şehri civarında hükumet kıtaatı ile 
asiler arasında vuku bulan müsademeler üzerine vaziyetin vahim bir hal 
almasından dolayı ecrıebi tt baanm mezkur şehri terkettikleri söyleni
yor. Asıler, Şangay, Nankin demiryolunu yeniden kesmişler, Şan· 
gaydan 25 mil uzakta bulunan bir köprünün üstündeki raylan sök
müşler ve Şarıgaya gelmekte olan bir yük treninin yoldan çıkmasına 
sebep olmuşlardır. 

lt•mada şayan bazı menalardan alınan haberlere nazaran Nnn\dn 
hükumeti vaziyeti pek vahim addetmekte, asilere karşı taar:ruzi bir 
harekete geçmiye imkin göıemediğinden Nankin ve Şangay şehirle· 
rini şiddetle müdafaaya azmetmiş bulunmaktadır. Mezk6r hükumetin 
bu esnada Wang - Ching • Waei ve asilere kumanda eden dığer 
birkaç ceneral ile müzakereye girişmesine ihtimal verilmektedir. Nan
kin hükumetinin şimdiki kabine azasından bazılarım feda ederek bu 
ce~~ıa.1aıa bııkaç mevki vermeyi teklif edeceği söyleni}Or. 

Pariste şiddetli fırtınalar 

Şehrin h avahsinde telgraf ve telefon muhabereleri karıştı 
Paris, 8 ( A.A ) - Paris havalisinde ıiddetli bir hrhna zuhur 

etm•ştir. 

Paris, 8 ( A A ) - Fırtına devam etmektedir. Par:s havalisinde 
telgraf ve telefon muhaberelerine arız olan teşevvüşün arttığı haber 
verilmektedir. 

Bulonyı · sür . Mer , 8 ( A. A ) Fırtınanın şiddeti sabaha karşı 
azalmıı oldukundan Manı denizinde vapurların muntazam seferler 
yapmaları imkan dahi line girmiıtir. Fakat öğleden sonra rüzgar 
şiddetini artıı:mışhr. lngiltereye gitmekte olan bir vapur Kale 
limanına dönmüştür. 

Tan gazetesi kuvvetli bir Lehistan istiyor 
Paris, 8 ( A.A ) - Tan gazetesi Lchistandaki vaziyete tahsis 

ettiği mühim bir makalede diyor ki: Sulhün devam ve muhafazası ve 

Avrupada kuvvetli bir muvazene teessüsü için kuvvetli bir Lehistana 

lüzum vardır. Fakat, Lehistan bu kuvveti ancak bütün Lehlılerin 
ittihadı ıle temin edebilir. 

Romanya Harici ve naz1rı Paristen Prağa gidiyor 
Paris, 9 (AA) - Pöti Parizyen ga.,etesine nazaran; elyevm Pı\

riste bulunmakta olan Romanya hariciye nazın Şarka ait tamirat 

meselesi hakkında müşterek bir harekette bulunmak imkanım M. 
Beneı ile birlikte tetkik etmek üzere bu~ün Pra~a gidecektir. Bu 

meselenin halli hususunun La hey konferansının muvaff akiyetini ve 

Yung planının tatbikini temin edeceği, şimdilık buna yalnız Maca

ristanın itilifgirizliğı mani olduğu söyleniyor. B:nlerce köylü _ Felemenk futbol takımı Belçika takımına galip 
Ellerinde si'ahlarla Yunan Amsterdam, 8 (AA) - Felemenk ve Belçika takımları arasında 
hükumetinden hak istiyorlar yapılan futbol maçında Felemenkliler sıfıra karşı bir sayı ile gaııp 

gelmiıleıdir • 
Son g(lnlerde Yunanl•tandan 

.reıen telaratıar bu memlekette M. Luıörün nutku: içtimai sigorta •• 
tekavettn artbfını, aaaylıtn yo- Doua ~ 8 (A A) - M. Loucheur, burada söyledıği bir nutukta 

Çar faralmdan Rusya funda olmadıfına g6ıteriyor. Dün içt!mai sıgorta hakkındaki kanunu müdafaa etmıı ve memleketın ha-

ah4Usine bir lutnuna esa- alınan blr telgraf ta bu haberlere yati kuvvetini teıkil eden ziraat lehinde çalıştığından do ayı memnun 
f h bir yentıfnt tlAve ettt: üf ld x... b l M Lo b d k F s ı .tarı olunatllğı rlva- ve m" tehir o u5 .. nu eyan ey emiştir. . uc eur, şim i i ran-

' 
P Attna, 9 ( A. A. ) - Herekle 

yet etresbuıgta tekz,l,ı 18nm, muvazenesini bulmuı ve refaha erişmiı olduğunu beyan etmiş l .,.. ctvarindakl k6ylere mensup bin· 0 unmuı'ıır. lerce köylG mQselllh oldukları ve sözlerine şu suretle nihayet vermiştir: 
Rııqa imparatoru Mo!J- halde tehre girip orada nOmaylf Artık içtimai islihattan bahsetmiveceği onlar tatbike çalışaca~z. 

kovada vuku bulan veni yapmafa ve Ozfun mahıullerlnln Sulha gelince, onu bütün kuvvetimizle istediğımizi bütün dünyaya 
sol luut O~erıne Sen Jorj mahvolmaıından mOtebauıl zt· ispat edecetiz. 
nl14nı dairesinde beledi- yanlarmı kapatmak Qzere baka- T ) k 
ye memu·l-rı t-r-fınd-n 1 k ardiyö mec iste avgaya mı ba•ladı? • - .. .. .. metin mua venettnl ta ep etme Y 

kendisine takdim olunan lefebbGıOnde bulunmuılar ise de Paris, 8 ( A.A ) - Meb'usan meclisinde M. Tarditu ile nafıa 
ekıtıek ve fıızu kabul et- aıkerl kuVYetler ,ebre atrmelerine bütçesi mazbata muharriri arasında oldukça oiddetli bir hadıse 
mesi mdnasebetile "dtln- mani olmuılardır. zuhur etmiştir. Mazbata muharriri yolların tamirine başlanmak için 
'fü sul kastı l~ ıtmişsiniz- ilk taksit olarak 100 fuilyon tahıisat verılmesi lüzumunu müdafaa 

ir. Cenabıhak gerek beni Amerıka Lahey saı ayına ettıği sarada M. Tardıeu söze karışarak: .. Siz 100 mı iyon istiyor-

ve gerek benim'e beraber g riyor sunuz. Halbuki ben bütçeye 300 milyon koyuyorum. Bütçeyi düşün-
\ bulunanları mu haf aza Clnevre 9 (AA) - Amerika mekten ziyade siyasi maksatlar peşinde koşulmadıkça 100 mılyonun 

evledi. Ben Rusvanın se- maslahaıgüzaıı, Amerikanın Lahi 300 milyona tercihi najıl mümkün olabilir: • demiştir. 
lctmetlle mukavvet oldu- b 1 . M 

ğ d L • eyne milel adalet dıvanına gtımen• Bu sözler ü1erıne mazbata mubarrıri evrakını toplamış, rJ:lntasım 
um an "amil en Cenabı r-

hahka tevekkaı ettim. kabul ectiğlnl milbeyyln üç proto- k.-pamış, encümen ansına mahsus olan sırayı terkederek alelade 
Fakat efk'1rı ihtllctUyenin kol imza etmiştir. bir meb'us sıfatile iıgal ett ği yere dönmüştür. M. Tardieunun hatır 
lmhast l&zimedendlr . .Esas- •••• •• • • vatandaş, •••• •••• kıracak birıey söylemediğini beyan etmesi üzerine mazbata mu(ar-
llfnmı~ olan tenalılın • • riri eski yerine avdete razı olmuştur. Meclis, hükumetin fikrini kabul 
in htuı içın gerek sizin ~ A1edenf ve hür Türk ederek bu hadiseye sebep olan faslın müzakeresiru sonraya 
ye gerek sa tr zevttıtın mu- vatanında okur yazar bırakmııtır. 
avenetlerine emnı,,ettm olmıyanlar yakış ma~. R sosyalıst yerine R. sosyal19' 
beıkemaldlr. KAtfei ebe- Ş t d- 8 (AA ) G ı d f d Onun ıçın okuma a o on, - ecen er e ve at e en raa:ka• "o~alist 
VeJ•nin evlAtlarını tariki • meb'uslardan M. Penyı nm yerıne gene aynı fırka azasındau 1\'ı. Mıt-
h1Uenatt11 terbiye ile Ru!J- yaz.11ıa bil11ıiyenleri : ton ıntihap edilmiıtir. 
yanın teb'ai sadıluuı ,,e • millet mekteplerine :. Avrupablar Nankenden kaçıvorlar 
sadık ~ehirlilerl haline • ·· .. k 
geıirecelclerinl memul : golurme herknun ay- : Şanghay, 9 (A.A) - Nankendcn iki vapura bindirllmış olan fnı?fliz 
ederım ... demı,ttr. ~. rı ayrı borcudur. ;i ve Amerikalı 75 kadın ve çocuk ö~leden sonra Şanghaya geJmı~ler-

._ __________ _._..- • •• ••••• .. •••• •••••··---··· dir. Yarın Nankenden başka bir grup daha gelecektir. 

--

rlat 
• 

üyük bir sükiı~ 1• 

geçen belediye ın 
Varşova, 8 (AA) - Y 

Jezyanın 258 nahiyesinde 1ı' 
belediye lntlhaban büyük 
kOn Jçınde cereyan eunişdr· rt 
kadar mal Om olan nedcele 
J 14 nahiyede bükOmete ,p_ 
blok 9 ı 6 azalık JcazınıD 
azalardan yedisi Almandır• 
lcfet hrkaları 173 azalık~ 
mlştir. Bunlardan sekiıl 
Uyetlne mensup naoızeder 
dan kazanılmışor. .. 

Lehistan Reisi cu I• 
istişarelerine bat 

\ Varşova, 8 ( AA. ) ~r 
riyaseti kalemi mahsus aı rtsıl 
sf cilmburun hükOmet bUb re 
kında yarın kcndilerlle ısd$4 
ceğinl Ayan ve meb'usan 
rlne blldlrmıştlr. oJı 

Almanyada ·da• 
içinde ••• 

Berlln, 8 (A.A) - pb ıııtf 
ve Bavyerada belediye fdt 
sükOn ıçinde yapılmıştır. 

sosyalistlerin kuvvetli bit 
kazandığı zannolunuyor 

Maı sıl_tada boyun• 
yıkılıyor tı 

MarslJya, 9 (A.A.)
yıkılmak tehlıkeslne ma~A 
beş binayı tahliye ettlrt1Jır'. 

diye, yüzlerce kişiyi mtssflt 

50,000 kişi Nankent 
faa ediyor 

Nıınken, 9 (AA.) -
kuvvetlerine mensup ikl ;J, 
raya geımtşttr. Hükömc:ır' 

50,000 kişıllk bir kuvvcC 
müdafaa etmektedir. ıJ 

lngıliz sefıri Mo5' 
yolunda 

Londra, 9 (AA) - ~ 
nezdlndekt yeni lngiliZ 
çisi M. üvey, Moskovay• 
cihen hareket etmiştir. 

Kutupta yeni bir 
paı çası bulund~ 

Nevyork, 9 (A.A) -. ~ 
,cowııfya cemiyecl müdiiril r? 
man a nazaran, Blrd Jn l ~ 
olduğu son bavat seyah•' 
kayı ~imdiye kadar meçhul ııe" 
nan bir sahil boyunca takfi 
mil tulUnde 3500 mil dl 
bir arazi üzerinde mülklf" 
kmı talep etmek vaziyedrıe 
mekcedir. Cenup kutbun~ 
olan bu arazi Ross mınta 
cındedir. 

Zıyan aruyor f'f' 
Nevyork, 9 (AA) -

Amerika aleyhine ,'tlkU~ rf. 

ısyan tevessü etmiştir. Va-r;Y 
hlm telakki edilmektedir. 

Salı om , 
Kanun evvel 

1929 

Namaz 
S'abü Ôll• tkladı 
5,45 lt,OG 14,18 
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