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aşJıca hedef imiz milJi paramızı kıy
llıetlendirerek altına bağlamaktır 
f:kOnıet müesseselerimiz bundan böyfe 
\r liranın bile harice çıkarılmamasJ1 için 

ektiler eyetinden müsaade alacaktır 
buı BaşvekHımiz lsmec Paşa Hz dün !\leclisre pek mühim beyımatta 
bu unduJar. Bu beyanat. paramızın istlkran meselesi errafındadı~'. Paşa Hz. 
llın .. beyanatile en samlrnt hislerimize ve düşüncelt:rimize tercuman ol-

-vltır. 

hUt Paşa evvelA içinde bulunduğumuz senenin muhasebesini yapını~ açık 
doı Çe b~ıasının berraraf edilclittıni söylemiş, gümtük zammı_ meselesi 
b ayısııe edilen telaşa temas ile yapılan itha!Atran şikayet etmış ve sonra 
Ilı~~ bethahane şayialara işaret buyurmuşlardır. Badehu hükOmPtln para
ı... ın istikrarı etrafında bugün yapokları ile yarın neler yapacaklarını 
"'Yan b 

uyurmuşlardır . • 
Ilı Fevkalade ehemmfyetl baJz olan bu nutkun metnı ( 6) ıncı sayıfa
lldadır. 

llıu Ankara, ı 2 (Valat)-- Bugiln Me ctls samiln locaları hincahınç d?l-
Ştu. Sefirler locasında Ankaradaki sefirler ve sefaretler erkanı, samıln 

ltasıncta Maliyecıler Bankacılar tacirler görülüyordu. Başvekilimlzin nu 
ltıkı • . . . d 
~ arı, dinil \·enler üzerınde milli mücadeJe~ler a~mınin derın imanın a-
la,f ":cdt yaşattı. Herkes bu para mücadelesın~ekı cephe kumandanının 
1-d en Vadeden beyanatını onnn büyük eserlerıne bakarak candan alkış-

ı. 

hı "11rlı~mızın her mücadelede olduğu gibi sarsılmaz bir1lğine meclisimiz 
t .... . 

.... ısaldir 
B~ŞVtkilıne bir defa daha ve muttefikan ltimadmı izhar ettl. 

ko Cıdaı karan böylece yeni bir kudre~e t~tvic edilmiş ~Iuyordu Hu 
rtıa~et bu günden itibaren ehash tedbırlermi tatbika başlamış bulun

ktadır 

------------------------------------------------

I~aı illilan 
~- I-~-

• 
ikramiye 

Kazanan la rın lslmlerlle, 
dünkd keşidede luızanan 
numaralar sıralanmıı oJa .. 

rak iç savıfamdtladır 

- c 

us & -
ıında beyan tı 

= -= :ı: :: "'= 

Büyük Gazi 
Dün teşrit etmediler. Salıya 

geleceklerdır 
Anadolu ajansı dün bize verdiği 

lıir tel~rafta necip bir hata yap-
mış ve büyük Gazimizin şehrimizi 
şereflendireceklert haberi bu suretle 
sütunlanmızda fntlşar etmişti Bu 
telgrah lstanbul halkının bir an 
evvel tahakkuk etmesini bekledik· 
!eri mes'ut bir hadiseye mukadde· 
me addediyoruz. 

Aldığımız haberlere nazaran, 
Gazi Hz. salı günü şebrimlzi teşrif 
duyuracaklardır. Reisi Cümhur Hz 
salı günü ekspresle Ankaradan av· 
det edecek olan sovyetlerin Hari
ctye komiser vekili M. Karahanı 

lslanbulda kabul buyuracaklardır. 
Bu mülAkatta, ayni günde Ankara
d an gelecek olan Hariciye vekili 
Tevfik Rüştü bey de hazır bulu
cakur. 

MülakAt gilnil benUz takarrür 
etmiş olmamakla beraber salı ve 
vJt çarşambd günü vald olacağı 
kuvvetı ... t .. h-"' ..ıdHıllek.tecılr. 

w-; 

- T'ilt'lln aleyhinde bir cemiyet yapmışlar 
- Ben de o lihirdeyim. İnsanın burnundan gelen 

kevf de kevf mi l 
==================================~-- ·-a=====-aı:m-=-• 

Halka verir talkını ••• 

Hele şu müderrise bakınız! 
Kanun emrederse "ben bile,, 
çekilirim, diye kendisine imti
yaz ayıran Hüsnü Hamit 8. 

Kendisini Ume vermek ıçın yüzde 50 zam 
alırken nerede görülüyor ? 

•Sabık bir rty~ive nuıallimi,.inuasile d'lln şu mektubu 
iJJdık 1 

Mulıtt:rem V ~ti gazetulnr 
Efendim, 
Bu ıabahki gazetenizde Darül

fünun Fen fakültesi reisi Hüsnü 
Hamit Beyin gazetecileri ne su· 
ratle tahkir ettiğfoi okudum. A
ceba bu zatın tahkir ettlki yalnız 
gazeteciler midir? (Buradan bazı 
cümleleri darülfünuna hürmeten 
çıkardık ) .••.•• ettiklerine hay
ret etmekten kendimi alamiyo-

nun müderrisi ve fakü1te reisi 
kanunun yapma dedikini yapar 

1111rrıııırıı1111111uıııııııııı111111ııııııi11111111ııırrıııın1JWJııu1ıııııııııın 

evkli 
şıka.ne 

rum. . f era.klı 

Güzel bir eser daha 

Bu mektubumfa asıl sire bah
setmek istediğim mesele büsbü
tün başkadır. Yolunuz düşer de 
(Reasürans) sigorta şirketine uğ-
rar ve müracaat odasına girerse
niz, sizi masa başında reverans
lar yaparak beşuş çehre ile kar· 
şılıyan bir zatı görürsünüz. Bu 
kimdir, bilir misiniz? Darülfünun
dald kürsüsünü ve bilhassa riya-

P ek cazip 
A çık 
R evnaklı O~küdar - Haydarpaşa tramvayının 

açılma merasimi yapıldı 
diin gece 

Güzel Üsküdar dün 
ı~nlenmişti• Yapı!Bn 
.ayıfamızdadır • 

Don/tD açılma rumil"k lıazır bulunanlar 
VPn; hir umran vasıtaırıına daha kavuşmuş ve 
mcıa.sıme ve hatta ait tafsilat ıekızıncı 

~ set mevkiini düşünmeksizin bir 
kaç para için bu şirkette memu
riyet kabu! eden Hüsnü Hamit 
Beydir. 

Dahası da var. Bu zat daimi 
müderristir. Nizamname mucibın
ce daimi müderrisler diğer bir 
ali mektepte mesle~ine ait yalnız 
alb saat ders vermiye mezundur
lar, diğer bir memuriyet kabul 
edemezler, zıra yüzde 50 nısbe-

• tinde fazla maaş alır: ar. 

A 11 
1 udretli 

engin 
1 1 

L 11 
-- Bu tefrika ;: 

Yarın hdşlıyor 
. ( B?zı ~ümleleri gene çıkardık) 

Şımdı sızden sorarım: Bir fa
külte rt>isi bir şfrkette alelade 
ınenıw olabilir mi? liu daıüUü.. 1 ııııııu11111ııııııırıı111111ıırırııııııı11111111ıııııııı1ıuıuuııııuı11'111WıdJll 

-,. 
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"VAKT •• iN ŞEHI~ VE MEMLEKET HABB~LERI 

Sanayi bankası 
müdürü 

ee 
Yerli lffal me$ele$i hakkında 

ıuıhat veriyor -· "Yatın gazetesinin dünkG ve 
bugünkü nüshalarında bahso
lunan ve Beykoz kundura fahri· 
lcasmda yerli mala kullanalmadığı
ne dair olan havadis ve bana 
atfoJunan hilafı hakikat beyanat 
halckmda betveçhi zir tavzihin 
muhtertm raıetıniıde neşrini rica 
ederim: 

1 - Beykoz fabrirkası kösele 
ve ıeraciye daireai olarak yalnız 
kendi mamulatanı kullanır. Bina

enaleyh lcunduralarımııın bilcüm
le ılcsamı ve sarac•ye eşyamızın 

bileUmle aksamı kimilen yerli 
•ımulltıdır. 

1-ICunduralann yüz kısım1arm· 
4ın fttbatt debıgatle iıtihsll o'u· 
ftll•lırt Ye kromlu yüı 'detılerlnden 
•"•11tft bir ntfuetı kadar mem· 
lebt dahflrnde kabili imli olanlar 
41 tftt lclmilen yeril malıdır. 
Fı~ıt ~I en yerli olırılc iıUmıl 
ecllln\lyen )'{llcaek nef11eltekl 
~N1nlu ince derilerin ecnebi 
mamulatı olarak istimalinde ıa-
ruıet vardır. Bankamız fabrikanın 

tevsi ve 1slahı hususunda tatbik 

etmekte olduktJ program ile 

kromlu debağat şubesinin de 

bu nefasetteki derileri isı ihsa ' 
edecdc surette tekemmülune ça· 
lışmakta ve bu gayenin istihsali 
kısa İı>ir zaman meselrsinden 
ibaret bu1 unmaktadır Efen i im 

I WL 

1111 ? 

11lrldJ'• Sana)'I ve M.adıa baakuı 
MlWırt U-at.t 

Sadettin 

Ganteci1eri talı kir ederek ( Me· 
dent olunuı) diye haykıran bu 
zata da siz sorur uz: Efendi, me· 
d•ni hareket bu mudur? 

• Fılvaki dün bir müşahedemiz 
hu mektubun iııret etti~i hadise· 
yi t~yıt etti : Daı ülfünunumuzun 
F ~n fakültesinde Riyazi yatı umu· 
mıye müderr si ve müdemsler 
mecliıi reisi o1an bir zat bu si· 
rorta şirketinde bir va.zife ılmış
br; ötleye kadar orada meş. 
gul oluyor 1.. 

Ôğleden sonra da bittabi Da
rülfünun müdeı rislerinin kanuni 
uziyetleri muhakeme etmek ve 
emsaline ceza vermekle 1 

Tevekkeli dekil , garete1erin 
neşriyatından huylanmamışl 

-

ti 

KARAHAN YOLDAŞ 
Uıt tarafı birinci aayıfamızdadır l 

Karahan yoldaıı hamil bulunan 
gemi Büyükdere önOne geldi~I za. 
man tevakkuf etmlttir. Orada bir 

motörle istikbale gelmıı olan Sov· 
yetlerln büyük elçlıl Surlç yoldaı, 
Hükilmeti cümhuriye namına iı-

ile beraber Perapaıista ihzar e
dilen dairelerine gidip, kısa bir 
müddet istirahat etmitlt>rdir. Bu 
istirahatten sonra, M. Kerahan 
VaH Beyi makamı11da ziyaret 
ederek, kolordu kumandanına 

kart bırakmııtır. BtJahare Vali 

Karahana verilen z.lvafeiten bir intiba 
llkbale memur protokol umum Beyle kolordu lcumandanı Pı Hz. 
mCldOr muavini Ba1rt Rııa Bey Perapalasta ziyareti iade eyle -
ve harlclye vekili B. namına hu • mitlerdir. 
ıust kalem mClmeyylıl Kadri Rıza Saat 14.30da Valf B. tarafından 
8. mezl<ör gemiye çıkarak mlaaft- M. Karhen, Sovyet büyük el
rf ıe!Amfamıılardır. Bilihere mt- çiıt ve mafyetlerfne Serkldor
ıafJr'er ve istikbal eden zevat yan kulübOnde huıuıt bir 6fle 
beraberce Do'mabahçe önOne yemt>fl vertlmlıttr. Aktam Oıtü 
gelerek karaya çıkmııtır. Sovyet ıaat 18 de, bahriye tarafından 
toıpltoıu Beıiktııı önünde Hamt tahılı edilen motörle mita.ftr'er 
dfyeyi ae 'aml&mıı, Hamfdfye ta· Haydarpaıaya geçerek ekıpteı1e 
rafından da mukabe1e edilm'ıttr. Ankatıaya hareket etmtılerdir. Hay· 

Karahan yoldaı ve maiyeti er- darpa§a fıtaıyonunda askerime-
kana karaya çıktık'arı uman lı re ılm yapılınamıı, ancak valt 
ıanbul va11 vekili ve ıehreminf ve Şehremini Bev milaffrlerl teevı 
Muhıddiq Bey "'vvet h..1eı.,.. etmlatir. .._ 

komf•erfne tiayanı hoıameaı et · Tevkifanede 
mittir. Bu esnada Do!mahçe mey 
danhAına getirllmtı o'an üç batar· 
yamız, mfsaffrfmizl topla ıelam· 

lam111 bahriye bandosu da Sovyet 
martını çalmııtır. Karahan yolda· 
fi Do'mabahçe rıhtımında Mubfd. 
din Beyden maada fırka le Atibi 
umumfıi Saffet Bey, pollı m6dürü 
Şerif Bey tle erki.nı baht fye ve 
askeriyemiz ıelam1amııtır. Bun
dan maada Sovyet vls· knaolosu 
M. Sautov, koaolosane baıkatlbt 
M. Şvarz. tercuma M. Mıha'ov, 

Sovyet banlcaaı mildOril ve er· 
klnı, ticareti .hariciye milmeasll· 
lifi erkanı, Neft ıendikat 

müeneaeıl erkanı, Sovtortflot 
müe111esesl müd6r ve erlclnı ile 
Sovyet ko'onJıi, Y o!daı Karaha
nı tattkbal eylemtılerdfr. 

lıttkbal meraıfmlnden ıonra 
Karahan Yoldaı, ıeflr M. Surtç 

Hasan isminde bir mevkuf 
mevkuf /ardan Saclt Ef. 
sarkıntılık etil, mahhemeJ·e 

verildi 
Kendbine muhabbetinden bAhis 

ba:1.ı mektuplar gönderen arkadaşı 

Hamdi Ef yi öldürdüğü fçin İştıın
bul ağır ceza mahkemesinde mu· 
bukeme edilen Saclt El neticede 
eshabı muhaffife ve yaşı nazan 
dikkate alınarak iki sene hapse 
mnhkôm edilm ışti 

Bu davaya alt evra~ Temyiz 
mahkemesinde, maznun da tevki· 
fanedeclır. 

Tevkifanede başka bir mesele
den dolayı mevkuf bulunan Hac:an 
isminde blıi, Sacit Ef. ye sarkın

tılık etmi~ bu teşebblisü üzerine 
zabıt tutulmuş, hakkında tahkikat 
yapılmış ve tecavüze teşebbils eden 

verdıkf iştahla dinleyen Necip 
kendınl tutamıyarak : 

- Ağabey Hüsniye bacının 
tekiri o kadar semiz ki... 

V AKIT ın tefrikasu 30 
Fevziye Hanıın baygın bir a· 

vazla: 
- Sus musibet.. ıoyumuzda 

yamyam yok amma siz kime çek
tiniz bilmem ki... Şekibe Hanım 
tutulduğu acıdan bili hasta ya
tıyor, iyi olunca bizi Adliyeye 
arzuhal edecekmiş ... 

Yazan: Hüseyin Rahmi 
Bu hakikatin ili<- allmetleri görünme· yet bir gün kat'iyetle kararını 
te başladı. Afrika vahşileri ku· şöyle bildirdi. 
tenkeleleri tutup diri diri Jatilo 
kum şekeri gibi yerler .• 

- Sus, dilin tutulsun .• 
- T esbih böceklerini leblebi 

fibi yutarlar ... 
- Sus diyorum sabahleyin be

.ai kusturacak mısın? 

Avnüsselih annesini b~le vır
.aya vırlaya kedi yeme!'! ahştırma
k• uA-raşıyordu. Biçare kadının 
isyankir üğüıtüleri üzerine nıha-

- Anne sen yemezsen yeme .. 
Madem kt nasibe imanm var. Ka
sap dükkanlarında et dolu; fakat 
onlardan bize kısmet yok. Bizim 
rızkımıza kedi eti düşüyor. Ç~ 
cuklann mideleri buna ilk taam
da alıştı. Bu etin yalnız yahnısı 
değıl pirzolası, dolması, kcftesi, 
ros osu olur. Ve kuzudan farko
lunmaz ... 

bu muhavereyi sabah açlığın 

Bu mücadelelerden badbaht 
Fevziye Hanım nihayet bimecal 
düştü. Bu bahis açılar açılmaz 
artık cevap vermiyor, hemen ora
dan savuşuyordu. 

Bu kasaplığın şüyuu üzerine 
herkes mahallede kedisine mu
kayyet olmağa başladı. Fakat 
kedi kafese konmaz. Dolaba kit
lenmeı, Bu hayvanlar ale) hindeki 

J- Karahan yoldaıın beyanatı ~ 
Karahan yolda,, dün Perapalaı otelinde kendisini ~ bl' 

ederek beyanı hoıamedi eyleyen bir muharrlrimize atide 
yanatta bulunmuıtur: dJ# 

"'İatanbula gelir gelmez T6rk gazetecllerfle karıılaıta:~ 
dolayı kendimi bahtiyar addedertın. Bu fınattan istifade urtf"' 
ıahsınızda TGrk Matbuatını ıellmlamn. Tilrklye Cümh ~ 
erkanı ile görüımezden evvel ılze ılyaıt beyanatta bu:;.,. 
vazJyette olmadıfımdan cidden müteeasirJm. Maamafih, bO' 
dan avdetimde uzun bir beyanat vermek ıuretile, ılzf her 
•uıta tatmin etmeli vadederfm. ıdl' 

Bfi}Gk komıumuz ve doatumuz olan Türkiye ve Türk~ 
tine karıı 6teden beri deıfn bir muhabbet beıliyordum. B ~ 
do'ayıdır ki uzun zamandan bert Türkiyeyi ziyaret etmek~ 
bende ciddi bir gaye olmuıtur. Hariciye komfıerlfk nıa 
~fçtf~lm bir ıuada bu arzuma natl oldulumu görmekle mnfteh keO' 

TGrktye ha~kındakı ilk lntibaatım fevkalAdedlr. Burada, 
1

;. 
~•mi kendi öz mt>mleketimde hfııediyorum. Bu akıam saat p 
Ankeraya giderek, sala ıabahı t~krar lıtanbula avdet edeci .,er 
Benimle beraber büyük e:çimlz Surfç yoldaı, Hariciye kolll.k 
lifi 1r.üme11Ut ve Türkiye itleri ıubeıl müdürü M. PalY" 
Prolokol ,eft M. Sako'ln, ve Karadeniz torplto filosu kuoı•0 

kontramfral Şentefga Ankaraya hareket edeceklerdir. 

ADLiYEDE 

' Mezbahada işlenen cinayet ' 
Dava dün neticelendi. Çoban lzzetl bıçakla öldüreO 

Acem Hüseyin on beş seneve mahkum oldu 
lstanbul ağır ceza mahkemsinde 

dün bir katil vak'asına ait muha
keme neticelenmiştir. 

Acem Hüseyin, mezb;ı hada ço
ban tzzetl bıçak saplıyarak öldür
mekle maznun bulunuyordu. Ara
larında et tartmak meselesinden 
kavga çıkmıs, bu kavga esnasında 

cinayet işlenmış. 
l\luhakeme neticesinde Hüseyin 

tehevvüı en katilden on beş seneye 
W•'·'-• -l--• • ....,.__ --1•h1llln 

varislerlne iki bin lira tazminat 
vermesi, amme hizmetl~rinden mah
rumiyeti ve kanunt mahcuriyct 
altına alınması kararlaştırılmışnr. 

Hayat pahalılığı 
• Jon Saat,, aleyhine bıı hıı
mıtald neırlyatian dolayı 

yeni bir dava açıldı 
Hayat pahahhğından ve şehre

manetlnf n halkın soyulması karşı
sında vazifesini ifa etmediğinden 

bthis bir yazıdan dolayı "Son Saatıı 
aleyhine bir müddet evvel 
flkltlerl tehytç edecek mahiyette 
hakıkate muhalif n~rlyat davas ı 
açtlmış, evrak lstanbul ikinci ceza 
mahkemesine verilmişti. Bu muha
keme kAnunuevvelln yirmi doku 

Hasan mahkemeye verilmlşcir. 
Yarın üçüncii ceza mahkeme

sinde muhakeme cdilecekttr. 

sut kastten bihaber damlar da, 
duvarlarda, gene dolaşıyor !ardı .. 

Avoüsselib elinde bıçakla ~edı 
arkasından koşmak mecburiyetin
de kalmamak için bir çare dü
şündü. Tavan arasında dura dura 
paslanmış, öı ümceklenmiı bir 
sansar kapanı vardı. Kümeste 
tavuk kalmamış olduğu için aıtık 
sansarlarla bir husumeti yoktu. 
Kapanı aşağıya ~ndır~i. S~ldi .te· 
mizledi. Babçenm hır koıesıne 
kurdu. Ve yem olarak taze bir 
fare ölüsü buldu. Bu iaşeyi kol 
ve but itibarile ikiye böldü. Ve 
bu ameliye esnasında ıöyle IÖy· 
lendi: 

- Ey Kazıma sülileslnden na 
mübarek hayvan , mahallelerde 
kedi kalmadıktan sonra ııra sana 
gelecek.. fıkaranm aebzevatı kır
larda biten ebegümeci, labada, 
kuzukulağı, ve dığ~r hüdai nabit 
otlar vaıdır. Koyunu. keçisi, ıı· 

zunda ba~lıyacaktır. 

•son Saatıı aleyhine hay•~ ~t 
halılığına dair başka bir 1 I ~ 
dolayı tktncl bir dava ikarne .ı.t ~af 
miştlr. • !Ia) at ucuzladı mı?,, st1" l 

hasını taşıyan bu yazıda bayat ~it 
halılığı altında halkın ezildiğini >Qt. 

tert'n temsili bir resim vardıf. le. \1 
mtiheyyiç ve musanna neşrlY-' 
hiyetinde görülmüş, gazete, ~'I: 

\. 
deye göre dava edilmişdr. ~ 

l 'ı.t~ 
Ecnebi mektepleri mıJ dud 

lerinin kongreJi t!. ~~>: 
Ecnebi ve gayri müslim pıl~ f ~ 

ler Türk mualliııı.ler .ce.~iye~ 
yasl!tinden: Ceınıyetımızın , ~ o 
lik kongresi kinunevvelin 13~ >ıı, 
cü cuma gilnil saat on d / [) 
cümhurlyet Halk ~ırk~sı. BeJ,ı' ~ dı 
merkezindeki ctmıyetımız ""tlt 
sinde aktedilece~inden ar~ tJ 
Bey ve Hanımlaı m teşriflerı ,, 

olunur. ~\h 
't 

Akıt "'" 
. .,, "' ' Eyüpte Doktor Faık Be~. 1 

zı Ayşe Mediha HanımefeP .~ ı.ı 
mual im Refik Nur Beyin 111 

• 'ı 
ları mümtaz zevatın huzurile t ıt. '• 
kılmmııştır. Gençlere saade 
menni ederiz. 
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Terziler diyorlar ki 1 

ı 
Hastalar öldürülecek 

1 

• , 

erli kumaşlarımız üzerinde modanın' 

• •••• 
Ç~o~ovakyadayenib~ 

kanun hazırlanıyor 

bütün incelikleri tatbik edilebilir 
"~erli mal 
~ ~Ullanmalı 
dt 

, lıenı ucuz 
; ltenı . güzel 

"i et)J 
~Gıı llla11an kullanmanın bu 

Hur~ide H. 

Yerli mal 
kullanmalı 

hem borç 
hem ·zevk 

Ya bir şırınga ile 

mustarip ve hastalıkları gayri 
kabili tedavi ölüm mabktimlal'l· 
m ö 'dürtmektlr. 

Kanun )Ayihasına nazaran yqa~ 
maımdan kat't ümit edilen her han· 
Bi bfr haeta maruf 2 doktorun vere
cekleri rapor ile öldO.rülebllecek
tir. 

Rapor haetan1n bulundufu 
memleketin en bOyftk mO.lklye 
memuruna verilecek ve öldürmııt 

a)d~ en miihım vatan borcu 
~htı u btr dakika bile olıa 
~' llttllJ:halıyız. Dütilnmelfylz ki 
~11) ••adt zaferimizi hazırhyan 
a~c._~rfn en ıniihimleıinden birisi 
~ tır. 
''rlt 

ma,tann yüzde 95 i yerli malıdır. 
Hatta bu giinlerde de bir Alman 
madama Bursa Kırep Btrmamn· 
dan bir rop dikiyoruz. 

Yeril kumaılar sağla mlığma 
ve giizeJliğfne rağmen Avrupa 
kuma§lanndan yan yarıya 

ucuzdur. Avruııa krep Birmanmın 
metresi 7. 8 lira halbuki yerU 
malı 3-3,5 lira.. Avrupa kumnıı 
kuJlanmak için hiç bir sebep 
yoktur. Hanımlat ıını-z emin o:sun
lar yerli kumaşlar' a daha güzel, 
daha zarif oJacaldardır. ,, 

Çekoslovakya heyetf nuzzan 
yeni bir kanun layiha11 hazırla
mıtı ve parlamentoya sevketmlı· 
Bu kanuna nuaran tap !lemi 
çok ıayanı dikkat btr vazife da· 
ha deruhte etmektedir. Bu vazife 

~e d Dıalı L:uflanmak ııe güç 
b~~ lllhınetli bir iıtfr. Hatta 
~lt~tının dedJğ; gibi bir feda· 

~ ~tı... bUe değUdır. Yerli mamu· 
L -.qıı 
~d-.. Ye kumaşlanmız ılmdiye 
lııGt haratetlJ bir rağbet gör

Yalova ne halde? 
• 
imar faaliyetinin son neticeleri 

Yahut ta başka bir şekilde..; 
ameliyesi en bilyQk memurun 
huzuru Jle fkf doktor tarafından 
yapılacaktır. 

(' bıı~Gn hulu1Unamaaına ratmen 

'ltt'U] bir çok cihetlerde ecnebi 
~it te.k,ltı ve kumaılarma kuvvetli 
>ol'. 1

1> haline geJmjı bulunu-

l \> 'tlı 
hfl ~lbı 

1
1llatnulftbn suvare ve ha· 

~)'-~,:;, erJne müsait olamıyaca~ı 

Yeni tasavvurlar, yeni teşebbüsler, 
yeni ·yapılar ve yeni başlanan işler 

Öldürme ameliyesini mOtealdp 
bir zabıt varakaaı tutulacak. 
ölilm tevsik edtlecektfr. Bu ame
liye içfn hayatından kat'ı ünift 
edilen hastanın ölüme muvafa· 

katı tarttır. ~a bl., \111"1r1........... •--_,_ -
hı'ed, aaıaya gelince, Jlk 

~fdaıqb ~iki bir tereddarle 
'ltıd, it llecek bu dnıhnce Oze· 
d1Jdı~i ~aa btr duruı, onun zanne· 
~~Ydlltıa adar kuvvetli olmadıfını 
I '~Ucatı çıkarıveriyor. Bu güzel 
,~ilden' bu Jıte sal ahi yet ıahip-
ofacaı dinlemenin daha iyi bfr 

>ı.ı,du11 •tıı düıünerek bir dfkit 
{)il'e e.. llliiracaat etlik. 

~ dikt rı Yo!unda Teıvfki sana· 
ı a .. ,.d: 'V'e biçki tnektebi mildürü 

-........ "' li
1 

· ıunları söyledi: 
~ 1 etı '-'•'a.. &Qltna~lar Avrupa ku· d t • 1rıda . 
~ 'Qe.. n daha mukavemetlı, 
~t~ ı::tif 'V'e daha güzeldfr. 

~11\ L .. lllaılar üstünde moda· 
~•.. outGıı 

f -qıeL lncelikleı ini tatbjk 
1( lhii k 

1)) ~tı. Hct Ilı <in olıyor. 
~ 't1ar d •ene fçtnde yerlı ku 
I tı'-ta ofruau çok terakki etti. 
~ı f)~ fab1Jkala11mııın bu eıer· 
~~•il Ytılc: bir muvaffakıyet! 
t ~i .. ediyor. Hatta ıfze garl· Yalovada Jlapılan içme yerlerinden biri ve Peni menbaların sularını tahlil ed 

Darülfünun milderrisleri en Q •oy]j ' 
\ı k-u Yeyiı:n, ilk zamanlar 

dı.ı~ lllaıf aı ın yerli kumq ol
~ı\. rıa hı 
1 'CQ~Q r tiitlü tnanmamııtım. 
~~ ltJ 0 kadar mfikemmel fdf· 
'Pı"' Avrupa kumaılarında 

"'il ( k 
1 li,ıe kr aı edHeıniyordu. 
~tt h ep Birnıe nın açrk renk· 

~l.ıt)fl~:k~IAde güzel.. Krep da· 
1 '''"I' oyle.. Koyu renkli ku· 
~~tin•: boyaları fyf amma, ülü-
~\t'tııu e~u .. Bunda fabrlkafaıın 
~ 'b1t L Yok, lfçiler kabahatli .• 
a~tl Utıl!lr d1t ıslah edilecek ve 

b'tle..k~:lc)j kuınaılardaki ütü 

'~ \''"il le da ka1mıyacak. 
~t, ~iJ tep dötfn den gecelik· 
- 'Uc,~alar,çamaıır falan pek 
.ı!1ct~ el oluyor. 1 uvalet için 
11

1J •ett E )' tltıı,tfıı ·· sasen Avrupa krep 
ı... ~ll& den depek tuvalet 
'Qu 'Ot~, h 

'l~" ' u itJbarla 1'wıun hfç 
ı:ı. 'ltu 
Qı~~ Yoktur. 

bUt ada diktığfmfz ku-

Büyiik Gazinin fıaretleri üzerine 
hummalı bir faaliyetle imarına 
baılanan Yolovada çalııma devam 
etmektedir. Hava1arın müsait 
gitmesi fmar ftfnl ko1aylaıhrmak-

tadır. 
G~zf Hz. nfn bu defald teı • 

rfflerfnde " Ne güzel olmuı ,, 
cümleaile tavsif buyurdukları 
Ya'ova kaplıcaları eskisine naza
ran adeta baıtan baıa denecek 
kadar deffıtJrdmfı, harap bir 
iki parça enka:zın yerine güzel 
kötık'er kaplıcalar, büyük oteller 

yapılm>ıkr. 
İmar proğram1nın tik hamlede 

d'-'" neticeleri görenler bu jf 
ver Jısa 

. l canları takdir etmenin 
fçın ça '~ 

J d n borcu o~dufunu anf a
bfr v c a 
mak~dır:ar. 

Evvelki gün Yafovıııva gfden 
bir muharr irimi% bu eıerleri 

yakınden görmüıtür. 
Şunları anlatıyor: 

"60 odalı büyük otelin tefrfıatı 
tamamen ikmal edUttıjıtir. Bu 
otelin yanındaki binada bir oyun 
salonu, bir dans sa 'onu, büyük 
bir büfe yapılmıfhr. Otelden 
hamamlara muntazam bir yoJ 
inııa edilmf§Ur. 

Hamamlar asri bir fekı!de ta
mir ve tadil edilmif, aileler için 
ayı ı localar yapı 'mııtır. 

HamamJar iki kısnıa ayralmıı· 
br. Bir kısmı sari hastalara, di
ğer kısmı hasta olnuyanfara 
tahsis olunmu~tur. 

Hamamlara girecek ofanlar 
evvela doktor tarafından muaye
ne edilecektir. Hastalıklı kimseler 
umumi banyolara soku'nnyacak
lar, hastaların eJbiıelerı ütüden 
geçirilecektir. 

• I 

Ser tababete tayin edJlmtı 
of an Şer af ettin beyden maada 
hamamlar için iki doktor, dört 
sıhluye memuru daha memur 
edıJeceklerdfr. Ayrıca ikf masajçı 
getirilecektir. Hamamlarda ıttvisl 
temamen kadınlar yapacaktır. 
CıvarınclakJ otel hastalara tahsis 
edilmfıtir. Oteff n önündekj dans 
yeri hastaların aükOnet fçtnde 
rahat etıııeleri Jçin kaldırılmııı· 
tar. 
Hamamların ve GazJ Hz nfn 

köşklerınin gerisindeki orman 
otelinin de tefrfııata bftiriJmfıttr. 
Bunun biraz iletisinde dans ve 
tenis yeri yaptlmıştır. Yeniden 
üç makine Ye dinamo getiril
mjştir. 

KuvvetlJ olan hu makinelerle 
h

1
er tarafı aydınlatacak kadar 

e ektrlk istihsal edilmektedir. 
Menbadan çıkan 60-65 derece· 

Aci bır ölüm 
Gaz.etemizin bat mürettip mua• 

vinlerinden Şahin Hayri Bey, mini 
mlnl yavrusu Bölendi ebediyen 
kaybetmek felaketine uğradadı. 
Arkadatımızm ac111oa fttJrak ve 
allestni taziyet ederiz. 

deki sıcak ıuyu biraz soğutmak 
fçin bir so~tma ve tevzJ mer
kezi vücuda getlrilmftıtir. 

Mtde rahatsızlıklarına musap 
olanların ııcak ıu Jçmeleri için 
bfr kArgfr kulube yapılmıttır. 

Burada suyun barda~ı yedi 
buçuk kuru~a ıattlacaktır. Hamam 
ve otellerin arkaundakt tepeler
de herkesin oturarak istirahat 
etmeıJ lçfn rengirenk elektrik 
ampullerile siiılenmiı zarif ka4 

meriyeler yapılnııı tepelere ka-
dar kiiçük,muntazam yollar J.nıa 
edflmı,ur. 

ilkbaharda bu tepelerden 
birinde 200 odalı büyük bir otel 
yapılacaktır. Bu otele "FJ.nükiiler,, 
yani yukarılara çıkmak için 
kayııh tren tesisat. yapılacaktır. 
Baıka bfr tepede de büyiik ka
meriyeler ve büfe teıis edilecektir. 

Y enlden bir büyük menba, 
bulunmuıtur. Bu menba evvelki 
menba.a 200 nıetre mesafede ve 
daha çok suya maliktir. 

Yeni menbam etrafındakJ 
otlar ve pislik temiz!enmitllr. Bu 
menbaın suyunu tahlil için da. 
ı ülfünun müderrislerinden cevat 
Mazhar, İlhami, Şerafettfn, Lfgoı 
Beyler bir haftadan beri rneı· 
gul olmaktadırlar. Tetkikat daha 
on beı gün kadar sürecektir. 
Verilen malfunata nazaran bu 
menbadald suyun radyo Alctt
vil~afnfn daha kuvvetli oldup 
anlaıalmııtır. , 
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w~~nvrr 
1'edhirdc isabet 
Paramızın kıymetini tf'sbtte 

lüzum hasıl olduğu günden 
beri malbuat sahasında bir çok 
fikir er ileriye ı;ürDlmü~lür. Ftlha· 
kika para mese1eslni halleımek 

için mü acaat t!dllehflecek yollar 
muh elittir. 

Bununla beraber İsmet Pa§a 
hükômeti paramızı ıslah mevıuu 
bahso 'unca her ıeyden enel 
men- ',.kctlnıizin ithalAt ve ihra· 
catını tevazün ettirmek tedbirini 
tercih etmiş. bu tevuünü temin 
için ne )Azımsa onu yapınağa 

karar verml~tlr. 

Efer hnkumet isteseydi harici 
bir ist !(, a ztedbfrine de müraca
at edebilirdi, mesela (7), (8) mll· 
yon ahın lirahk bir fstikraz ak· 
tetmek suretlıe paramlzı ıslah 
ec!ebilfı di. O haf de acaba hükii· 
met nasıl bir mü aha7 a ile itha
lat ve thr<:catın tevazfinO çş resi
ni lercjh elli? 

Bunun sebebi açıktır: Bu se· 
bc-p de ithalat ve ihracatın tevazü
nünün en f'Besh bir tedbir olma
ııdır. D jer te•b rler bunun ya 
nında hep arızi ve muvakkat 
tesir yapan "}Açlardan ibarettir. 

Mabfl.dım•zı bah etmek lçfn 
bu IH>ktayı biraz teıl<ık edelfm: 
far:ıedelinı ki hükômet herhangi 
bir suretle (7), ( 8 ) milyon altın 
lira tedarik ederek bugllnkii 
ıhagıt narem•ı.a kartılık koymuf, 
hu suret'e penmızın kıymdlni 
tesbit etmif olsun. 'Qer ithal.At 
ve fh.rac11bm z bir birbirine 
mü ·,av; o'ursa .bu tam enu ~dl· 
Jen nf'tfr.t>:yi ver. r. Fıııkat ithelit 
Ue ihracat arasmda tavaıün 
-yoksa p ammn ktymetinde istik
rar husulü anrak muvakkat bir 
zarran devam edebilir. 

Zira itha1at ihracattan fazla 

o'clukça ha•lçten memlekete giren 
malların kaqılıksız Jcalan ·kısmı· 
nı ödemek için hükumetin tstik· 
ra.z suretıle aldığı ve paramızın 

kıymetini tesbit için kutlandığı 
altınların her sene bir kısmi el
den çıkar gıCler; bunun neticesi 
olarak gene her sene karıılığm1 
biraz kaybeden param12 o nis 
bette kıymetten dü~er. 

Bu vaziyetin akilietı ise bir 7a· 

man 110nra paramızın tıpkı ıim . 
diki gibi tamamen·karıılılcsız kal· 
ması demektır. 

Halbuki memleketin lthalatı 
tle ihracatı arasında kıymetçe 
tevazün temın edilirse panunızın -

~ anı:r aınr evve!lcı : 
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Iavmis gazetesi E4,a
rııstanın derhal İngüiz 
..askerı tahliye olunmasıle 
beraber Gandaman mu.
a.hedenamesi ahk&mını,j 
muhat.a.za~ını ÜJV$iye eder 
ve bu bapta " Şimdi. Et
qanistand.an namus ııe 
e"miyet ile çeki1ebilfr.i21_. 
ft4knt sonıa bu ha' milm
kunsiiz olabior.,. demi.ştir. .. 

1'1.lisvô Valovivef naza
n iltifatı imperatoriden 
sakıt otmııştur. Çar haz
retlt::ri kendusına takdim 
olıınan islahıd ıliı1iha.sını 
ateşe atarak " Nl'ı:uı.ri,,at 
nila.mr deijıl, ancak ış 

adamı lazımdır ,,demiştir. 

• 

kıymetini kat't ve devamlı bJr 
sur•tte tesbit etmekten kolay 
llirıey yoktur. 

Binaenaleyh görO.lüyorkl para 
meıelestnin can damarı mhayayet 
ithalat ve thrac.atın tevazünü 
mese!eılne dayanır. Fakat haddi 
2'atında itin tahakkuku en zor 
o1an cihetf de budur. 

Jıte bunun için ismet pa~a 
htık<imett pa1 a meselesini ele 
aldıktan sonra ftha •at ve ihra
catın teva:ıünü tetbtri ilzerinde 
tevılkkuf etmtıtir ve bu nokta 
üzrinde israr edecektir. 

A1elnnet Aszm 

Giiniin $ivaseti 

Kunduryotisin istif ası 

Amlr~l Kunduryotisjn cümhur 
r~isli~lnden birdenbire is-

tif ası tark siyaset Alemjnde ol . 
dukça miihlm ve hayret uyandı
ran bir hadise oldu. 

Kunduryotlı Yunanfstanın tam 
bu hercümerç içerisinde olduğu 

bir sırada makamı riyaıete getl· 
rHml~tl. ihtiyar bahriye zabiti 
muhtelif fırkalar arasında bita -
nıf lığını muhafazaya çahıarak 

iıg~l etmis bulunduğu nazik mev· 
kii uzun müddet maharetle mu· 
haf aıa etti. M. Venizelosun ek • 
ıerJyeti kendine celbederek baı • 
vekAleU Jıgal etmesi üzerine A · 
miral Kunduryotlı dahili ve hart 
ci Si)uetl Gjritli siyaset kurdunun 
eline bnakarak. onun dımağının 
doğurduğu kararları imzalamakla 
fklifa vaziyetinde kalmııtı. 

Maamafih Kunduryotis, mevkii 
riyaseti .terkettifi takdirde, mey
dan alabilecek müşkülatı nazarı 
dikkatte bulunduruyor, ve fıgal 
ettiği fııhrt makamı muhafazaya 
Jüıwn görüyordu. 

Reisi cftmhurun hu kanaatine 
ratmen birdenbire ahy::ali ııhhive· 
sınt vesile ederek Jf bnııodan 

çekilmesi birçok suretle tefsir 
edflebilE>cek bir keyfiyettir. 

Bu bapta bir çok tahminler 
serdediliyor ki bunlar arasında 
en mantı kisi kanaatimlz-:e ~udur: 

Amiral Kunduryotiı bir recülü 
siyasi olmaktan evvel bir bahriye 
:kumandanıdır. Yunan fifosumm 
takviyesi son zamanda mevzuu 
bahsolurken Kunduryotidn bun· 
da mühim bir tesir icra ettiği 
rivayetlıeri de yol almırtı. 

Ancak M. Veni:zeloı Yunan 
filosundaki ·btıyiik kemmiyetlertn 
tezy;dine taraftar değildir. Baı· 
vekil Yunan filosu Jçin çiztlen 
proğramı altüst etti ve ezcümle 
"Salimin,, zırhlısının ıatın alın· 

masına muhalefet etti. 

Kunduryotia böyle bir vaziyet 
karıısında ne yapabilirdi? Muarızı 
olan baı..-ekil kendisinden çok 
nafiz 01d~ndan yükseltece_ği 

itlra~ aedası pek kolay susturu· 
lacaktı. Rehfcümhur te~irsiz ve 
menafii umumlyeye muzJr bir 
muhalefette bulunmak istemediğJ 
gibi, tasvip etmediği bir siyasete 
de alet olmak istemediğinden 
istif ayı tercfh etti. 

Amiral Kunduryotisln sebebi 
istifası tahminimiz veçhi le bahri 
mesai) olsun. olmasın bugün Yu
nan efkarı umumiyesfni l~gal e
den fCY yeni J'eislcfimhurun kim 
olacağı meselesidir. 

M. "'Venizelos., un faaliyet sa
hasını terketmek için bu şeretli 
fakat salahiyeti mahdut maka
mı kabul etmiyecE>ğl derkardır. 

Giritli siyasinin imtinaı karşı· 
smda münhal mevkie iki nam
zet görmekteytz kt, bun)arın biri 
ayan reisi Zaymls ve diğeri Sa· 
bık baovekll Kafandarlstir. 
Hakkına bak.ilacak olursa Kun-

J_ 

duryotuıten münhal ka an riya
set makamının zaymise tevdi 
olunması kap eder. "Zaymfs,,, 
•Trikupis,. ve emsaU, Yunan rl· 

cali zamanında kalma görgüln 
ve çok kıymetli bir siyasidir. 
Ancak, "Zaymls,, in riyaseti cüm· 
hur makamına getirllmeestne Y 11-

nan ef kan umumtyesinin rıza 
gÖ$termiyeceği ihtimali vardır. 

Şu halde bu nıevkie, M. Venh:elosunl 
tavsiyesi veçhile M. ffKafandarts,,ln ı 
getirilmesine daha kavi bir in kan 
görmekteyiz. Balkan ittihadı le· · 
hine propaganda yapan ve Yu· 
nanlılara has magalomanyadan 
kendini uzak tutmu§ olan M. Ka-
f andarisin kom u cümhuriyetin 
baıına geçmesi, gerek bizi, gerekse 
sulhperver Balkan muhitlerini 
memnun edecek bir keyfiyettir. 

Ancak riyaseti cümhur maka
mına ister M. Zaymis, ister M. 
Kafandarts gelsin, M. Venizelos 
baıvekaleU i§ga1 ett"kçe asıl ida
renin onun elinde bu unacağı ve 
reisi cür~ıhurun baş vekil tarafın· 
dan tasv p edilen hattı harels~ti 

tasdikten başka bir§ey yapmıya· 
cağı atikardır. Bu vaziyet kar§· 
sında Yunan riyaseti cümhur ma· 
kamında tebeddül vµkua geln,.esl, 
lüzumundan fazla umumi alakayı 
uyandırmJyacak bir keyfiyettır 

deısek t ata etmemiş oluruz. 

Al. Govur 

Karahan 
Bazı isimler vardır ki müsem

ma arınm vaziyetlerile ta· 
ban tabana zıt olurlar. 

Mesela bir Saadet Hanım gö
rürsünüz ki tam manasile felaket 
içindedir. 

""'" h;r p)..i JY.t".C rast ge
lirsin iz ki gabi midir gabi ... 

Bu isimle müsemma arasında

ki tezadı bir de bugün şehrimi

ze gelecek o 1an misafırimiz "Ka

rahan" da da görüyoruz. ismi 
Karahan olan bu zat hakikatte, 
şüphsiz, kızılhandır. 

Tü üne karş\ 

Tütün şirketlerinin şurada bu
rada kurdukları muazzam 

binaları gördükçe taşarım: 
Ağzımızdan, burnumuzdan kur

şuni bir duman getıreceğiz diye 
ne liralar saıfedı) or, kimleri zen· 
gin ediyoruz? 

Şehrimizdeki mektep1erden bi-
rinde tütiin içmek aleyhinde uğ
raşmak üzere bir cemiyet teşkil 
edıldiğini duyunca ayni şeyi ha
tırladım. 

Allah vere de genç1er muvaffak 
olsalar! , 

Şimdiye kadar bizim halimiz 
dumandı. Şımdiden sonra ağzı
mızdan. burnumuzdan Çıkan du
manl.ır yüzünden zengin olanların 
hali dumaman olur, fena mı? 

* Daver Beyin fa$ası 

Abidin Dıı.ver Bey dostumun 
bır fıkrasını okudum. Yerli 

malına lazlaca rağbet edildiği şu 
hengamede, maalesef. bu fıkra 
yerlı mevattan değil de ltalyan 
haberlerınden yapılmıştı. Vatikan
da bir kadın bır papaza Si ah 
çekmiş. 

Şimdi hu kadın mahkum ola. 

cak diye bızim Daver Bey tasa 
edıyor. · 

Aziz dostum, Tfükiyedeki gü 
zel kadın ara karşı gös erdıği 
zarafet ve sahabcti, artık onların 
Avrupalı hemcinslerine de ibzal 
ediyor demekl 

1 oplu lf;·ne 

ihtiyar reisicümhu
run istif ası ihtiya~

lığından değil ! 

dahri inşaat me~elesinden 
dolayı istifa eden 

Konduruyoiis 
• 
istifanın sebebi 

Amiral Kunduriyotis 
bahri İnjaatmeselesinde 

kabine ile bozuşmuş 
Atina, 12 ( Apo) - M. Kun

duryotisin bahri in~aat progra
mında kabine ile arasında nasıl 
o'an ihtilaftan istifa ettiği şayi
aları salahiyetrar mahafilde tek
zıp olunuyor. 

Bir istifa daha 
Atina, 12 (Apo) - Münakalat 

nazırı Gooatos Kıraliyet taraftarı 
ahali fırkası meb'uslarmm parla
mento müzakeratına jştirak etme
lerini teshil için istifa etmiştir. 

Ahali fırkası mcb'usları kırali
yet taraftarı Gunaris ile rufeka· 
sını idama mahkum etmiş olan 
ihtilal divanı harbine riyaset 
etmiş olan Gonatasın nezarete 
tayinindenberi parlamento müza
keı:atma iştirak etmiyorlardı. Go
natas Makedonya valii umumi
liğine leyin edi ecektir. 

K afandarist namzet ! 
Yunan tukaları topıanauar, 

Zaymjs kabul etmezse 
Kafandaris gelecek 

Yerli ınalı 
d il bl~ 

Attllar ıözlerlnılı e ıh11tı 
musibeti bin na• 

bill 
del tutar. Kfm biUr kaç b' .. ı ı _ .. bll 
rubenin mahau ü oı,o.u bil 
son günlerde yeni bir fa 

kazandı. .. ,e)ııı" 
Borsada faterlfn yuk 

güzel •eyle karıılaıtık· 
ıı " ıye 

hem güzel, hem o~nııı 
c:ınhhk eıerleridir. 5' 

Paramızın dünya pfYB~ 
değtımez, ıunun, bunuıı Jı~ 
gare inip 5ıkm~ bir vıırys 
ması için canC:lan çalıt1111 
Ja11dı. Gene ıµ borsa h•Y= 
ki bJıfm pyµ§an ainf rlt'r 
millt bir heyecan dalga

1
11
\ ı 

rek yeril malı meseles 11 

ortaya attı. Yerli uıalı ~I 
bir bakıma göre bizl11l es 

dıt• 
maceralı bir davauııı ss~ 
cereyanla beraber başlat• b~ 
haylı derin temeller atall~ ~ 
cip duygu, tktısaıta, ylllhtıY 
yık oldu~ hürmet "le 
görmedi. ~ 

Eh ne ~are, her ,e1 
vaktini bekler. Dernek 1 
döğüıüoün fadaları )ıa 
lazım olduğu kadar llcı 1i 
mamıı. Hem niçin ~çı~ 
bütün dü§ünebilenlerce ~o 
hakikatUrW biz, taııP 0eb 
ve bu taşkın demleriı:ııit 
bentlerimizl söker, eJıll 
yaratırız. Fakat J11 ıUt 
mukavemete dayanır~ e 
her gün davanın üsti.IO 
balta gjbi düıer. 

Siperde o ka.dar 1ııstç!~ f 
karı !nnda o kadar yılıtlJe' 
bu millet, devamİı işJeı 
kudretl gösteremez. 'J 
nfçin, belki pek zorlu f 
başka hamleleri, kendi!~ 
liNJk~v~uL~i_~~n kiJ 

JıO~ Mademki bu teıhls 
tur1ohald~ .!lzmı kanunlrl. 
lem~ten baıka çare kıt. e9 f 

· Evvela devlet bütçestrıd 1ı/ alanlar , yerli malı lcıJ 

Namzetliği kuvvetle 
muhtemel olan 

K1.ıfandari5 
Atina, 12 ( Apo) - Dün si· 

yasi fırkalar reisleri reisicümhur 
namzedini irae için Venizelosun 
riyasetinde ,toplanmışlardır. M. 
Venizelos bu ıçtimada Zaymisin 
namzetliğine itiraz vaki oJduğu 
ve yahut namzetliğini ademi ka
bulde ısrar ettiği takdirde M. 
Kaf andarisin namzet gösterilme· 
sini teklif etmiştir. Muhtelif fı rka 
reısleri söz aldıktan sonra libe
ral fırkası, riyaseti cümhur mese· 
leşini istediği şekil ve surette 
hallü fos! için M. Venlze1osa sa
lahiyeti tamme vermeğe karar 
veımiştir. 

M. Zaymis reisi cümhur intiJlap 
edildiği takdirde ayatf riyasetıne 
harbiye nazırı Sofulis intıhap 
o 1 unacaktır. 

Busmanis ve Metaksas 
ta var 

Aı ina 11 (A A) - Yeni reisi
cümhur ıntihabatı için teşrii he-

mecbur tutulmalı. fJ 
Ama biç bir ietisnast:Z:• 0~1 ~ten en küç~ne Jctı ~f 

keı yerli malı giymeli· erli 
maaıın y~de bir kısın•ı 1 
maı fal:irikalarında par~de~ 
geçecek kupanlarla 0 ııd~ 
Memur ve elit kısım araE• b 
lıyan bu cereyan, heJtle~; 
vatandaılar arasına yaY1ıt1~cf 

Yalnız, bu mübarek 0J 
lede fabrikalar da ~e:ııs 
düıen hisseyi biJmeh ffef' 
elle sarıJmahdır. Vatan JJ 
birlifile, görülür vattt 
omuz birliğile taımır. ı 

Sel' 

Cıinc,fn dosuşa:t,1.V 
~~- ---

N n m ıu vakitleri 
f•t'' 

Sabı<h ô4ıe lkfndl Akt•".,., f/.") 
5,47 12.«8 ~~/ 

Bugünka b11. ,.ıt 
1
, 

... p• 
BuaOn rnz~Aı- ı•oıwaz, hcv• 
ya~mur mulıte.me'dır. 

~ 9~ 
yetin içtimaa davetını : i~t 
rarnameler resmı cerıde e 111ı 
etmiştir. Derpış edi ı eo ~i~ ııe 1 
arasında ceneral DusıtHl rJ· 
neral Metaksas ta vardıt· ,,ııf 

de -~ 
ffl'1 

etıııe 
nizelos, kendisinin 
gösterilmesini kabul 
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Af ganistanda yeni bir isyan mı ? 
I<abilde birçok adamlar asılmış, kurşuna s [ çocuk sütunları 

dizilmiştir p O r K ,, l'"l . h·ı . lt!e:::~er, 11 (A. A) - KAbilden ge!en bazı haberlere nazaran oy u erın 1 esı 
hl lcettn ıimali garbfsfnde Kobidaman mıntakasında az çok 

huıera.n hGkibn silrmektedfr. Nadir Han bu ha valide faaliyette Buou'"n~o m .. h ~ 1 
~~:an a·• _unsurlardan lcurtulmak içfn ~ezkQr mıntakaya tenkil n USBuDnD ar 
Jcı.._ tlerı gondermfotfr. Kabilden alınan dığer btr haberde 20 kadar 
sUn;enın Kabile ıetfrllerek orada idam edi 'dtklert bıldırilmektedır. 
lçfıı 7dan bıka 9 ktıtnfn daha Nadir Han h0k6metinl devirmek 
dıtı'd~aat tertibatında bulunduklarından dolayı ayın betinde kurıuna 

ılderi haber verilmektedir. 

loı trar kamarasında Mısır mese!esi mü-
nakaşa edildi 

•I)' londra, 11 (AA) - Lortlar kamarasıoda lord Saffsburi Mıur 
tf aıetı hakkında mühim bir müzakere açmııtır. Lord Salisbu
a. anıeJe fırkası hü'4Qmetınfn iktıdar mevklfne geldikten hemen bir 1: lonra. hu siyasette cezri bir değfıiklik yapdığım ıöylemfı ve hü· 
J ınetııı herhangi bir devlet tarafından Mımra ait itlere vuku bu· 
-~k d al llıOdahalenin gayri do.tane b11 hareket addeddeceğfne air 
bı an 1922 tarihli beyannameyf ı kabul ve iltizam edip etmediğini ıor-

llf ur. 

lı Mıııt fevka1ade komi~erliğfnden geçen•erde fıtifa fltmft olan lort 
ehOJd, lngiltere-Mmr muahede projeıfnfn bir takım tehlikeli ve 
L enıllıfyetli degiıfkliklere mahal vermeıinden endlte ettiflnf, çilnkü 

0~ ProJenfn .lngiliz menafiini kAfil ofan JhUraıt kayitleri ifga etmekte 
11hııu ıöylnıtıtir. 

'-aı lott L'oyd, Mmrda bulunan İngiliz kıtaahnın Süveyt lcanalı 
'>tak k h asından geri çekilmesi hakkmdaki taıavvuru ten ıt ve mua aze et111• dahıı, bu tasavvur tatbik mevklfne konuduğu takdirde memleket 

tı 4 tlinde lcaı gaıalıklar vuku bulmak tehlikeıinin baı göıterecefioi 
~Ve t e lllittir. 

lçtıı l~rt Ll~yd, fngilfz'er le ecnebilere aft o1an menfastlerfn hfmayeıf 
t ._ ngıtiz kıtaatınm Kahire ıehri dıtarmnda bulundurulmaııni 
e"lıf 

etnıfştir. 

ili iloıd Parmur, verdiği cevapta hüktimetln Sudan hakkındaki 
J>. fı değittirmemeğe karar verdiiini, yukarda zikri geçen muahede 

lltıo~E'•fnfn M11111 lılarca ağ!ebl ihtimale göre kabul ·edileceği mütalea· 
" bulunduğunu ıöy lemlftlr. 
loıd Parmur, bu muahtdenfn tanziminde takip edilen makıat• 

'"'-' 
1 

,. • • • • • 0 · · - ••• • - ... . . . .. u 1'anaı na • .u~cuuıauıa. doğru geri 
ev~~l '-lın ıu ve mHken fflctanmdan dola11 4 yahut 5 seneden 
lıu)culc llıGnıkün oramıyacağını beyan ettikten 11onra ecnebtlere ait 

ıı ~ 1ı... llo müdafaesı itinin M ııra alt olduğunu söy;üyerek ıözlerioe 
~l'et . f\J \ter mııUr. 

efer maaşlan yülünden Fı ansız pariemantosunda 

Kro~konlri, Futbol ve Ga· 
lata sarayda boks 

müsabakaları 
Bug\ln İstanbul kırkoıuau ile, 

boksu ile, futbolü ile gene 
müstesna bir ıpor gfinil yaııya· 
cak. · 

Sabahleyin İstanbul atletizm 
heyeti tarafından propaganda 
maksadile tertip edilen kırkoıu
lan yapılıyor. Mevsimin bu ilk 
kroıkontri için muhtelif kul6.p
lere mensup ıdmancıPanmiz 
muntazam bir proifam tabbnda 
çalııı yorlardL 

Ga'ataearayhlano her hafta 
yaptıkları tdnıan koıularmdan 
bu sütunlarda bahsetmfıtlk. 
Büliin bu faaliyet, bu çahımalar 
bugün müsabaka sahasında bfr. 
birlle çarpııa çarpıp aemereıinl 
verecektir. 

Ôğleden sonra Stadyumda tllt 
mfisabakalannın ikinci baftaıı 
yapılıyor. Bu nı.Q.nasebetle Vefa
yı Altınordu Hflll, Beılktllfl da 
Kasımpaıa EyQp karıısında göre
ceğiz. Bu da güntııı futbol kı• 
mını- teıkil edtyor. 

Bütfin bu spor heyecanı 
akıam Galatasaray kulGbüniin 
kendi binasında tertip eltili bokı 
maçlarmm etrafında toplanacak. 

İki 6ç gün evvel yaıdıfımız gtbt 
Oal~\· ~aray; kltıbl umurnlol v~ 
bolre Jie)'etf l'eQli ıiiW Şefik B lliı 
ıayretll çahmıaıile memleketlmfz. 
de ilk olaıak bir bokı ıuvaıeıl 
veriyor. 

••••• 
Vaktile lngiltere köy

lerinden birinde fakir hir 
papaı vardı. Bu adam
cağız köylülerin verdik
leri Öteheı i ile geçinip gi
diyordu. 

Bir gün papas sırtında 
hir fıçı, gene kapı kapı 
dolaşmağa haşladı. Bu 
fıçıy·a her kes bir parça 
şarap koyuyordu. 

Aynı köyde gayet llası·s 
hir adam vardı. Sıra ona 
gelince hu ihtiyar pinti 
"Adam· sen de papasın fı
çısına ne diye şarap ko
yacakmışım. Su koyarım. 
Her kes şarap J-·oyacağı 
için heni1nki onların ara
sına karışır. Belli bile ol
maz/ ,, diye düşıindü. 

Hasis köylü 
yaptı. 

dedi,'rinı" o 

},/ esele kapandı gitti. 
Daha doğrusu nıurakkat 
bir znman için bir şey 
anlaşılnıadı. 

Papas birgıin ahbapla
rını çağırnu ş, ziyafet ve
riyordu. Dostlarına şarap 
ikram etnıek istedi. FıçıJrı 
açtı hir de ne görsün tek· 
mili su değil mi? 

Ne olmuştur tahmin 
ede1 sini~? Meğer bütün 
köylüler hasis ihtiyar 
gibi düşünüp de " Şarap 
yerine su !.·oyarım. Her 
kes şarap koyacağı için 
!Jelli olmaz/,, denıenıişler 
mil · 

Afrika çöllerinde 

şiddetli münakaşafar 
p 

r, , 4l'ra, 11 (A.A.) Harbiye bütçeıinfn efrat maaşları hakkındaki 
'•ının k )ol ıneb'usan meclfıfnde mOza eresf ıtddetli bir milnakapya 

T esbf t edf len progranı ddden 
alAka ile takip edilecek maçJan 
bir araya l"eUrm.Jıttr. 

Bu itibarla bu bokı mGıam• 
renin spor tarafı çok kuvvetli ve 
caziptir. Bundan b&fka Galata • 
1a1ayın bokı maçlan intizam ve 
ihtiva ettfff husualyetler ltJbar:lle 
unutuJmaz bir spor harekett ola
caktır. 

Afrtkada Franım mtlatemlekelerinden birinde yerle,en Avrupalı 

l"&rlp bir adam vardL Bunun merakı bilikletle çöllerde doJ&flllaktan 

ibaretti. 

llı1t llçınııtır. Sosyalistler, bu maaşlara bir mfsb zam yapı'maaını ve 
"'lale 

~ ere edilen faslın encümene fadeıfnl lıtemfı!erdır. M. Cheron 
"'talık b 1 h ).._ u unmadan yeni masraflar 1 tlyarına fmkAn o'madığını be-

Chtı eylenıiıtir. Sosyalistler tekliflerinde ıarar göıtermiıler~e de M. 
eron ka ' ~aıiyetlnf defiıUrmemft ve aeıinf çı rmamıftır. 

tG P.1. T ardiıu müzakeıeye mOdahale ederek demlttlr ki: Hüldmet 
Q tQ 
~ I n azası mütesanft olarak heyeti umwnlyesfle kartınıza çıkmıt 
~~ Bh tf Yor ve ftfmat meıeJes nl ileri sürQyor. u adiae zuhQr etmlı-
~ ~ . R h nu büyük bir gürtıltO takip etmfıtfr. eis celseyi tatf)e mec-
Ut J k 

Ilı~ k 0 ınu~1 ur. Bir müddet sonra celse te rar açılmıı ve m«lia 
t. 1h taalın enc6mene ıadeıi teklifınf reddetmfıUr. 

Musolini Bulgar nazırHe konuştu 
'ttı.lJ~orrıa, 11 ( A. A. ) _ Bqvekil M. Muıolfnf, Bulgar harfcly• v• 

.te llazırJarını kabul etmfıtlr. 

Belçika meb'usanmda gürültü 

Yeni bır arkada~ 
•polftika,, adile evelkt günden 

beri yeni bir akşam gazetesi neş
rine başlanmıştır. Güzel bir şekil 
ve tertipte çıkan arkadaşımızı teb
rik, devam ve muvafrakiyetler te
menni ederiz ---Bkbadiı 

Akbaba gazetesi sekiz yışıbı 
girmiştir. Tebrik ederiz. 

Emniyet sandığı 
müdürlüğ·ünden : 

ba.k BrGkseJ, 11 (AA) _ Meb'usan meclfal, hnlulmetfn heyannameıl 
' kında müzakeratta bulunmuıtur. SoıyalistJer ile Frontiıler 
.... t~1nda. bir hadise olmuf, bunu müteakip mecliste büyük bjr gilrültil 
••"il im Aliye Hanımın .16564 ikraz nu-

•ıtır. Refs, ce'ıeyf tatile mecbur 0 uıtur. ralı d""yn senedı" 
.. ma • rnucfblnce Em-

lspanya kanunu esasiyi tadil edivor niver sandı~ndan istikraz eylediği 
ttı Pttadrtt, il ( A. A.) _ Gazeteler, yakında toplanacak olan teşrii mcblAğ mukabUfnde sandık namına 
1. eclııe hGLQ kUf edilecek kanunu esaıl tadilltının ana merbun bulunan Sanıatyada San-
~tl metçe te 1 K.. fd cakrarhavrettin maha11esı·nde San-
ı....ıe::•n. ı tetktk etmek üzere mlU1 mec isin anunusan e f('l.im• _ 
'"" ""'fi caktar camii sokağında eski 7 ve 

nı Yazmaktadır. yeni ?·9 numaralı ve üçyüz elli 

Alman kabinesinin tanzım ettiği program arşın arsa üzerine mebni üç kattan 
• , .. 8erltn, 11 ( A.A ) _ Al.rn•n kabined hilk6mk~kte tarnftkar fırka- ibaret on iki oda üç sofa, bir mut· 

koaı · _ JI 1 i tekliflerini tet ı etme Ozere fak, üç kuyu. dört yüz altı .. rşın la)>l ısyounu mume11f er 11 n .. 
e.nrnııtır . bahçe ve müştemeJAJı safreyi havi 
l(llbfh • JC.t n prograrnf biran evvel tetklka davet hanenin tamamı vadesi hitamında 

~lellıe~ e, tanzim ettff'• ma f tı·r Berllnr Tageblat. gazeteıine b · ı d 
t) •e müttefıka.nı brar venn f • . d orcun verı memesın en dolayı sa-
6~&ra h·k . kadderatını tekUt ,. ecefi malı nlığa çıkarılarak ikibin Ura bedel 

J)I' n u umet kabfnenın mu . k · · 
Ogra.111.. .. l ·ı k k bul ıuretıne raptetmege arw veıml§tir. ile müşterisi namın11 kıııt'f karan ... gos erı ece a 

Bfqln pne böyle bir tenezzah emaJ1Dda azam bir file rugeldl. 
.. ,, bir bat darbeli de bttddeU havaya kaldarda. 

Avrupalı prfp adam botlıkta taklak atarak yere dOflDOf ve 
bfılklet ffle g(lzel bir gözlGk olmuttu • 

çekilmiş fkm bukere yUzde on zam 
ile başka bir müşteri çıkarak mü· 
zayede bedelini tki btn Hd yüz hra
ya iblAğ eylemiş olması cihetllo 
mezkOr hanenin 16- ı 2·929 tarihine 
müsadif önümüzdeki pazanesı günü 

tekrar son müzayedesinin icrası ve 
muamelesinin ikmali mukarrer bu
lunduğundan talip olanların mez
kOr günde nihayet saat on beşe 
kadar Sandık idaresinde hazır bu· 
lunmaları lüzumu il4n olunur. 
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Başvekil İsmet Paşa hazretlerinin 
nutkunun metnini neşrediyoruz: . 

Ayintap meb'usu Ali 

. fı.,ı.:ıra, 12 ( A.A) - Büyük Millet 
·ııe .. ııs. bugün reis Kazım paşa Haı
retlerirıirı riyasetlerindc toplanmıştır. 

Celseııin ~ üşadını müteakip Başnkil 
ismet paşa · Hz. söz alarak atideki 
ııutku irat lıu)'urmuşlardır ı 

{ 

ırMilletın çok s:t\~l lrğcr veldlleri, 
Mill_i ~ralar ~erme düşrtndı1kkrimi

zı mılldın 1 üvuk meclisine söykmck 
· içiıı müsaade isterim. Çı:..tı~ın 'enberi 
: milli para her sene ıılıayctindc: bir 
! mi" tar teuı 1ziıl ~ u detıniştir. SC'ln beş 

altı s ı . elık tenezz üilüıı sebepler, şun- ı 
1 Jardır: 
1 Birçok ~f"!'eler kapalı, m:lhrumiyet 

fc:ir.Je ~almış memleket sulh ile ne:es 
aldıktan sonra birçok ihtiyaçlerını ha
rıçten tedarik etmek mccl uriyetin:i 
kalr~ııştır. tlazır yiyen, l,!ec;miş asırlar 1: 

kotu mırası olarak açı6 bütr .1 
1 1 

. ,.e ı e 
mem c et ıdare etmeğe çalı mak 1 şı lmış bir ha~talıktı. S' nıa üst.at .. 
b. k 1 . v • us e 

ır ·aç yı verımsiz ve k t. 
r.ı ısır ge< ı. 
vu ı. Jarın hepsinde ı mü'ı m 1 1 • oma , uzere, 
daha doğruı;rı bunların h 1 ers.ne ası 

s~bl!p olarak mrnılekett,. milli i ıc tısaJın 
kıfayeti 'b · b" gı ı ır düşünce vatandaşın 
ve ceıniuetı·n f k · d 

' 1 rı e )er tutmamıştı. 
~e~en sene le, in Seüepleriııı bu suretle 
hulasa edebilirim. 

lçınde bulunduğumuz smenin mu
ha~ebesi ise şudur: 

Bizim içiıı çok ağır ve 1a'·m tli sa
yı lacak didinınelt>rden sn ra de\let 
iclares iı de açık 1 ütçe belası bertaraf 
c~ılmiştir. Güç kazanılan bu iyiliği 
zı rederken bilhassa ~aydetmeliyiın ki 
açık bütçe tel.likesı artık iyi dohtor
ların tekayyüt \.e ııez:ın ti altında 
nüksetrııiyerek bir 1 astalık dei?il, her 
idare adamıııın, her vatandaşın öııfıne 
~orünerek gelir tir mi .. rop olmuştur. 
Atide hiç bır zaman bu mil\ rop bürr 
)'enıize müessir olmıyaca lır. 

lktısat Vt' isti'!s:ılimize r5:ıslı ol:ırak 
iyi tesir eJen Lir müessir de şimdiye 
hdar vatanda l ütün teş ılatı ve kı
nunlarile en son il.m esaslarına nıüs

tenıt bir devletin ve içtımal varlığın 

ı..urulmu? olmasıtlır. Dahili ve harici 
poletikada istıkrar \'e mniyet havası, 

iktısadi m~ işafa temel olacak amil:er
dır. Bu müessirlerın St'm relerirıi her 
sene istihlimizin gösterdiği artma ile 
hissetmiş bulunuyoruz. lktısaıJi endişe
ıi bütün zılıinlerde belirmiştir. tienüz 
d .ı halinde bnlunan lu e:ıdişenin 
umumi hayatta yapacağı, yapması U.
zım olan tesirler. henüz tatbik etmiye 
başlamış değiliz. Şimdi bu aene için 
toplanan Vt' milli paramn te,.ezzülüne 
ıebep olan yenı amill t rden ba sede
ceğim: 

Bunun blrlndsf tıarid borçl:ırın 
tediyesine başlanmasıJır Bu seneki 
tediyeler için daha ev;lden ihtiyatlı 
v.e. hazı_rhkh bulunmak s:ıyesinde ha
rıcı tedıye menfi tesirini maddedten 
f~la hisscttiroi, denılemez. fakat bu 
bı~ a~ildir ki her srne mevcut ve 
'!1uessır olacaktır ve bunun ttsiri di· 
Rer tctbirlerle mll\azcneye getirilmek 
!Azım glecektir • Dığcr taraftan borcu 
taııı?ıak bir mukavelei mCstakimane 
tatbık ·t· etmeğe çalışmak, emniyet 
ve ı ıhare müspet t . 1 . csır et er 
avamılden addoluıımaktadır y 1• _ • en 
gumruk tarifesinin tatbiki vesilesile 
b~zı . tüccarın isabetsiz telaşından bu 
kursıde daha evvel bahsetmiştim B 
t laş vı zürıden az umanda meml~k tu 

• 1 1 'e yag ı mıı o an malların tesiri son haf-
talarda menfi olarak pe .. zıyadc aöze 
ça ı,m ıştır. 

Menlt trs·ra tın hrpııfnc'tn müh:m 
olnı.ak t zere para tenezzülünün ruh
lan.a U} anJırdığı endi,e} ı, bnhranı 
z, .relmeliy.m. Mas mı ruhlar kendi ıo 
lırasını telıll kt'den ~urtttnıak için dovıs 
te larıkine kalkm:~lar ve herkesin ayni 
teliôşt ıle kendi 10 lirıtsını cıeğll, evini, 
dük lnı, lsrlası ııı, ııtikbalini tehlıke

yc atacağını f11rkedernez olmn,ıardır. 
K tO niyetli vt imansız olanlar ıçin 
rn ydan zrlıır saçacaı< tam oır hraat 
g• str:riyordu. 

(Devletin mQbayaa ihttyacı ileride 
t1aı.a f.ltlAdır, devlet pararm kı} metini 
t hı.bil nıek ı .;in biıtün servetini sarf el·· 
ır. ~tır, ııükCımet mılli parayı düşüre 

CL.jÜn. sıfıra ıa\claşhracık,sonra az bir 

L nani B. çiftliğine giderk 
t-edel ile parayı piyasadan toplayıp 
devlet bankası açacak ve yeni para 
çıkaracak) gibi şayialar herkesi para
yı atmağa • tqvik edıyordu. Şüphe 
yoktur ki: 

Miııt paranın kıymeti fiıcrinde' en 
kutü ttsir yapan amil ruhlarda husule 
gelen emniyetsizlik ve bul.randır. Şim
di size vaziyetin ciddi olarak mi'ıtalea
sını ve tedbirlerini arzedeceğim: 

Milli lktısat. maliye, millt para için 
bildiklerimizi, kaııatimizi yılardır bn 
memleketin pek çok işlerLde ve tec
rübe mektebinde edindik. fakat, size 
cesaretle söyliyebiliriz ki bildiklerimize 
itimadımız, tedMr addettiklerimlzi tat
bik etmekte sebatımız sarsılmaz de
recede sa~lamdır. Bir insanın da bir 
devletin de maişet ve siyaset yolu 
kendi taKatiııi doiru tartmakla tayin 
olunabilir. 

Muktedir. ol !uğundan feda etme
mek, muktedir olmadığına girişmemek 
doğru tartının ilk mizanıdır. Bu mikyas 
ha' atta kazandığı ile ~eçincn, kanaat· 
ı.~r ve ve alnının terile mütemadiyen 
kazancını arttırınağa çalahyan çalı~ 
kam \C terakki edeni yaratır. Milli 
para ın altııa nazaran sabit hir kıy· 
met almas bütün kuv\'etimızle varma
ğa caliştığımız hedeftir. 

Milli paranın düşürülerek ortadan 
kaldırılması değil, milli paranın daha 
~irade kıymetlendirerek altına bağlan· 
ması bizim l üti1n gayret ve kuvveti
mizi sarfettlğimiz t'.aşhca hedeftir. 

bedava ~azançları için hunun ak,atni 
oalanda s6yliJyenlere ve yapanlara Tarif. mil
letinin batan k.uvoellle btrhirlnden mOuatr 
iki can yak_ra ceza tatbtJc edeceltz. 

Cezanın birili milli parayı k_rymdlendıre
re}e pel( aevdik.lm bedava /eazançlannı le· 

min temelinden malıveylemek,tJr. /lf.lnd ce
za lıer clJrmiJ g6rdiJleçe mlJaiml l(anuna 
kafim elmtk.lir. 

Bir tahaın emniyetine ve eerve'lne 
kaııedenin cezuı diifünülürae bütün 
•atandatlarm ce.,ı..mdeklne. 7119ala.. 
nndakine lruteclenln cezuı ensette 
tasavvur olunın yacak kadar aAır 
olacaktır. 

Milli parayı 1m·metlendirmek ve 
tutmak için turlü feda i Arlıkta hesapsız 
dovis tedarik edip satmak düşündüğü-

müz tedbırlerden değildir. Birçok memle
ketlerde birkaç kere lecrübe edilmiş 
olan bu usulün sakatlı~ı tereJdüt eö
türmez bir bedalıattır. 

Bizim düşündüğümüz başlıca ttd' ir 
bütçe muvazenesi &ibi bütün mem
leketin tediye muvazenesiı de 
açıktan kurtulmaktır. Bu memleket 
devlet mübayaatı, vatındıı sarfiyatı 
ve memleketin inkişah için harice 
çıkarına:a metbur olduğu paralar 
kadar lbkel o kadar, harice mal ve 
sb satmak yani istihsal etmek IAzım
dır. Size nazariyatta ifadesi en kolay 
bilf ıil tıhakk uk ettirilmesi bu asrın 
insanlarının ve cemiyetlerinin başlıca 
meşgalesı olan bir mevzudan bahsettim. 

Bu mevzu hemen bütün dünyanın 
başlıca müşterek derdidir. Vaktile hfl
kumetlerde bütçe muvazenesi de bu 
zaviyeden görülürdü, yani devletin 
bütün ihtiyaçları evvell tcsbit olunur. 
sonra bu ihtiyaçları kaf$ılıyacak men
balar aranılır. Ver yüzün~e olan bu 

ıı sulü takip edebilen hükfımet kaldı mı? 
tunu bilmiyorum. Bizim iyi bildiğimiz 
şev bütçe muvazenesi için evvel! dev
letin menbalarını, gelirini hesap etmek 
ve ihtiyaçlarını bu gelirin hesabı için
de kısıp çerçevelemeUir. 

Umumi servetin artma11 ile imkln 
bulduktan sonradır ki yeni ihtiyaçlar 
için masraf açabiliyoruz. Bütçe açığı· 
nın bütün kqme~ eşlerinden ve dertle-

. rinden bu usulle kurtulduk. fakat, 
asıl hayrete şayan olan netice bugün
kü ahval ve şerait içinde devletin ihti
yaçlerıııın en iyi, en çok bu usul u
yesinde temin olunahilmesfdlr. O ha~ 
de lktıaadi açı~ı kapamak için, iktisadi 
inkişah .temın etmek için c'e bu usuUl 
tatbik edeceğiz. 

harice tediye ettifl, bfitün vata1dı~ 

!arın harice Attığı mal ve a!yin be
delini qmıyacaktır. Memleketin rcsmt 
ve husnst bütün ihtiyaçları ve bütlln 
inkişaf arzulan kendi lstihsalAt ile çer
çivelendirilecektir. Hariçten daha çok 
c!alıa pahalı vesait tedariki, ondan 
dvvel daha fazla kazanıp elde satıla· 
cak daha çok kıymet bulundurma&'a 
bağlı tutulacaktır. 

Bu esaslara göre siz' bugfin yaptık
larımızı ve yarw yapaca .. larımızı ar
zedeyim: 

Büı<ln veklletlerfn bfttçelert 
dahilinde hariçten tedarik eımt
ye mecbur olduklan benilz aar-

folunmamıt ihtiyaçlarını derhal 
tevkif ettik, bütiln memlekette 

huıuıl idarelerde va beledly~ler
de tasavvur edilip henilz bir mu

kaveleye baflanmamıı olan ha
rici masraftan lılmllen dwdur-

duk, yani bir liramn barice çı
karılması için icra vekdlerl he-

yetinden müıaade almak llzım 
gelecekıır. 
Eğer mfil!huatımız ve tedbfrfer:mfz 

tasvibinize mazhar olursa bu aldığı
mız tedbirler devletin bütnn resmi 
memurları için yeniden kuvvetlenmiş 

t-ir emirdir. Bu emrin şuurla ve 
samimiyetle tatbikine yardım ve dikkat 
etmelerini huzurunuzda bir daha dev
letin bütün teşkilAtının ~ütün memur
larından talep ederim. tlenıen yarısı 

sarfolıınmuş bir bütçenin ikinci dev
rtsi için aldığımız bu tedbirlerin tesiri 

mühim olacağını ümit ediyoruz. Bu hu· 
sus kf harici tediyenin hazır bulunan 
son talısitinden başka bir tediye borcu 
bu sene için kalmamış aibidir. fakat, 
bu tedbirin asıl tesiri, gelecek sene 
daha zb'ade görülecektir. 

Büyük l\111ıcL u.~-.11:1111111 yeni bütçesini 
tatbik etmek bize nasip olursa 
senebaşı Uk işimiz bütün vekllctlere 
ve bütün tcşkilAtlara dovis bütçesi teb
liğ etmek olacaktır. Bu senelerden mu
kavelelerle devredilecek tediyeler, başta 
tediye ettiğimizden daha fazla gelir tc· 
min edecek işler, onun arkasında ola
caktır, Bunların baricında herhanği bir 
harici tediye heyed vekilede evvelA tct· 
kik edilmek icap edecektir. Semereli 
işlerin dovisleri de tabit heyeti vekile
nin karaile tatbik olunabilecektir. Gelecek 
$Cne için bu tedbirlerin tesiri ne kadar 
mlihim olacağını t&S&vur euuek müşkW 
değildir. 

{mabadı yarına) 

' Dartllfif nanda 

Divan toplandı 
Y enlden bazı dersler 

il~a, tevhit, ilhak 
edilecek 

DarUlfünun divanı dün ı:aat 

16 dan 20 ye kadar Neşet Ömer 
Beyin riyasetinde uzun bir içtima 
yapmış ve fa~ülte meclislerinde 
teşbit edilen ders ve kürsü listesini 
tetkik etmiştir. Bu husustaki müza
kertler pek hararetli olmuş, müder
risler arasında şiddetli münakaşalar 

cereyan etmiştir. 

içtimadan sonra Neşet Ömer 
B aynen şu bt:yanatta bulunmuş

tur: 

Bu memleket bQtQı. vııtandaşlann 
her vasıta ile kaza111p harice mal ve 
sly olarak eônderdifi ktymetten daha 
fazla nariçten kıymet almıyacaktır. 
Devlet ve milletıu bütün uzuvlarınm 

- Divanda fakülte meclislerin
den gelen liste!eri tetkik ettik. Ne
ticede Fen, Tı~ Hukuk, 11Ahlyat 
fakültelerfnde daha bazı derslerin 
Ilga. tevhit ve ilhakı taydlle liste
leri faktilte mecll!ılerine iade ettik. 
Edebiyat fakültesi llsteslDde buna 
lüzum görmedik. Dön fakültenin 
müderrisler meclisi pazartesiye ka
dar toplanarak kararlannı veıe~k-

Trablusşama kadat' 
·yolunu uzatmış 

Eğer memleketimize avdet etıneı.s' 
vaziyeti ne olacak? 

Ankara.. 12 (Vakıt)- AH Cena
nt B hakkında hükOmet tahkikat 
yaı;maktıdır. Dahliye mevcut ma
ltımaıını BaşvekAlete bildirmiştir. 

Ali Cenani B. in son giinlerde Ha
ıtciyeden pasaport aldığı anlaşıl

mışnr. Viyanada tedavi edilmek 
üzere Meclisten mezuniyet talebin 
de bulunmuş olduğu da söylenmek
tedir. Ancak bu mezuniyet verilmi, 
değildir. Mevcut resml malCımaca 

Jı:Öre Cenani B. Eskişehir, Adana, 
Aylntap tarlklle çlftli~ine yaptığı 

seyahat neticesinde tega yyüp etmiş. 
dün Trablusşamda oldüğuna daır 

haber gelmiştir. 
Giderken Eskişehirde tnmfs Os

manlı Bankasmın şubesinden kendi 
imza:.ile 6 bin lira almıştır, 

Cenanl B in ojtlu Keı im B. bu 
gün fstanbuldan buraya gelmiştır. 

CenaniB.in ortakları ishak Refet. Cevdet 
lzrap Ahmet dai Beyler bugü top 
lanarak va71yetl konuşmuşlardır. 

lçtimaa Keıim B. de iştirak ttrniş· 

tir. 
Hadise !ki cepheden tah111 edil

mektedir. Birisi Ali Cenan! B in 
avdetine ve yahut gelmemesine gö
re. a vdetl takdirinde ortakların mliş
lciil vaziyeti düzelmiş slacakur 

A vdtt eum:uı~ı ııuıae aıacaKıua· 

rın. ortakların ve nıhayet hükOmet
le mecllsm muhtelif el!kaları bazı 

kanuni hadıselere sebep olacaktır. 

evvel! Cenanl Bey Gaziaylntap 
meb'usudur. Meb'usluk sıfatı mev· 
cut oldukça Cenani Bevin hukukt 
olan bu iddialarla, hatta istic-.·ap 
imkAnı bile yoktur. 

Fransa lle aramızda tadell mlic
rimln mukavelesi mevcuttur Bu 
mukavele Fransız idaresindeki mc
malıke, şu surcette Suriye de şamil 

dir. 
Meb'uslulhJnun zevali veya suku

tu balidde Cenani Beyin bu esbap 
ile memleketimize iade ettirl
mest kabildir. Alacaklıların iddiası, 

hUkômetin soracajtı her hangi bir 
lıesap bu muameleyi icap ettirebilir. 

Meb'usluğu refedecek sebepler 
muayyendlr. TeşkilAtı esasiye kanu
nunun 28 inci maddesinde bilA me
zuniyet ve mazeret 2 ay meclise 
devam etmemekllğin mebusluğu su 

kut ettirdiıtf yazılıdır. 

Şu halde Cenani B iki ay zar· 
fında avdet etmez, yahut meclisten 
mezuniyet alma1.sa meb'usluk hakkı 
sukut edecektir. yahut bu müddet
ten evnl Cenan! B. hakkında her 
hangi bir takip talebi üzerine 
masuniyeti refolunarak müteakiben 

lerdir. Divan pazımesı gi.ınu top
lanucakur.,, 

Neşet Ömer Beyin beyanatından 
anlışıldıJtma gör~ Fen, Tıp, Hukuk, 
11Ahiyat fakülteleri, meclisleri Jlste
lerl Darülfünundaki tenkihat kararı 
na uygun bir tarzda hazırlıyama· 

mışlardır. Divanın karanna göre, 
ders ve kürsü kadrosu daha zl yıde 
darlaştınlacak ve netice ftibarlle 
müderrislerden bir kısmı daha açık
ta kalaca~ veya vaziyeti tebeddül 
edecektir. / - · - - - - - - - - - · -

kendisi 27 ve 12 ncl ~adıl 
göre mahkôm edilırse ını:b usl 

vale ermektedır. 

Bazı rivayeti ere göre tt' 
dönmek üzere gicrniştır. fa 

h·ıı 
radakt vaziyetle mumalleY 1 

hareketi birleşt• riJince bu ri\1'9 

çürliğe çıkmaktadır. Hük 
yakında işin safahatını MecliSC 
direcel';i tabildir. 

~~~~---~------
Bir tekzio 

Ankara, 12 ( AA ) - var:.. 
fesinin b ı günkü nushasında "-' 
limızin Riyaseticümhur ın~• )1l 

intihap tdileteği hakkında bit 1 inti ar ettıği görülmüstür. (15'1' 
esasıye kanunumuz buna 111 ff 
madığ"ı gibi, böyle bir intih•P 
intihabın tcş: ı!Atı esasiye k. 
istilzam aylediğı tarzda bif 
mevzuu bahsolmadıR-ıuı en kat'i 
bir dafa daha tekzibe A'1adolll 
sal~hiyettar bulurım~~ 

Amasrada-. 
Türk mühendisler

1
, 

bir liman yapb• ... ..1. 
Bartın, 11 (Vakıt) - ~ 

limanının lnpab bitU. l}~ 
harpten evvel 73 metresi ~ 
mıı. 1925 eylülünde yentde' 
la.nan mendirek 285 
bulmuıtur. ı amı~ n:ueıı 

bu da hüktimete blldirllın~'/ 
büyilk harp gemimizi, 3uu" ~ 
luk 25 ticaret gemiıinl, 1~ birçok gemileri barındırab J 
tir. Türk mühendis ve taılı 
terin eseridir. 

ee " 
Yakılacak kitap1'1 

Rusyada böy'e bire~ 
venldi ti_ 

Rigadan Deyli Mey1 gaıe . 1 
veri :en malumata göre sıY'~f. 
biye müdürü Mm. KruP. 1 
bütün Sovyet hükumetler~ 
bir çok kitapların yakıl 
emretmiştir. 

Leninin karısı olan rn• 
tamı minde yakılması istenileJI 
taplar arasında kitabı rnuk8 

Kur'an, Telmut, Eflatunu~ 
leri, Kantın, Şop n Havtrıf1• 
çenin ve Herbeıt lspenserıP 
len vardır. 

İzmir borsası 
lıtanbulla İzmir boraalatl 

ıında daimi bir fark nıevcıst~ 
il nazan qikkatl celbet11ıit 
nun telgraflann geçiklll 
miltevelllt oldulu anla 
Buna meydan yermenıe1' 
telgrafların taclli temin edfl 

V ,J.... • •• 
••• • •• • atanuı:ış, • 

•• h'' 1~'· : AJ edr.ni ve ur ti 
: vntan11ıda okur yaz tıl' 
i olmıyanlar yakış 111,,a" 

: · Unun için oku fi 
i yaz1na hibniyerıl~ı 
i millet mekteplef1 " 
: götürmek herkesin °1 
• • ~ rı ayrı borcudur· ,.' . •' ··•y··-·············· 
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Sade bir 
1 fili111 

Bir aşk 
rüyası 

Mojlk'fe · Elhamrada 
- Hayatta 

sizden başka ta· 

Dokuz kuım· 
lık bu filmin 
son fld k11mı 

heyecan denilen 
ve bir eserden 
aran•lan hiHI 
ancak veriyor. 

· nıdığım ve sev 

. diğim kimsem 

yok. 
Harbe gl· 

diyorum • Hiç 

olmazsa bana 

müdafaa edile· 

lecek kimsem 

olpuğu hayalini 

- Ohl Bir 

d ·öpek nasıl sa-
akatini verebilecek bir kjmse ararsa, işte ben de s ,ze karşı öyıeyim. 
... ~u sözler hangi kadın kaJbini yumuşatamaz? Harbe, ö üme giden 
~~ıuden ayrılmış birisi çıksa da, Hanım efendi~ sizden .. ~unu yalnız 

kadarını istese bu saadet hayalini ondan esırger mısınız? 
den işte, sizin kadar kadın o'~n ~~nsi K~rol ~a- bunu .Gar; Kuper· 
hı · es rgemiyor, ve tıpkı sızın gıbı, ona ıstedığınden bır parça iaz

sını, bütün zevk alemini, hayatını feda ediyor. 
.. Meıhum Kel Hasanın a elusul çıfte düğün'e biten oyunları gibi 

~lJlemadi "happy end,. leıle kapanan ameıikan fllim ler •nden bıkmrş 
bır adam sı fati e r lhamranın "Günahkar Me!eği" her akşam gidip 

lJ fi rn gö mf'ğe ben mrcbur edecek. teferrüalta drğil de mev-
~Uda sad~liğe temayül eden " Günahk.lı Me'ek,. , şüphe yok ki bu 
afı , ,, . f'I 'd . •n en ıyı ı mı ır. 

fjt ~· s_ı ilik ve eksanhikliğin hücumundan bun · lmış olan ruhlar, bu 
fı\I rnı giirmeklt, artık eski mc• da te akki edi len " s ntimanta lizm " e 
l deı edip tem ı2 ve müsterih bir banyo al: ca 1dardır. Yevmi hayatın 
~tıtaılaı ı kaı ~ısında pek nadir ele geçen bir fır sat 1 
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(; Küçük haberler 1 
Yt '" •fa Svanson Londrada 1 maktadır. Göıüıi.ıyor kı Sovyet 
liı tıı. fi ' nıi olan .. f he Trespasser,, Rus>a filimleıi mahaıli adet eri 
ti ·llııoi, ha1ka biızat takdim etmiş· ıstihdaf ediyor. 

fj r. ilk defa gi' steriJ~ cek olan bu [!) Jorj Bankı oft, Almanya da 
g"e~c. 5 bin kiş den fazla seyircı bulunmaktadır. Bedinin en süfli 
to llııştir. Halk arasında meşhur y;rlerini 1iyaret eden artist, Şi· 
ka llıarıcı Arno!d Bennet Dan imar- kago gençlerinde kendi yarattığı 
~il . Pı en si Ak sel, A. Aspuit, Bre- tirlerdeo hiç birisine be01er ve 
ş ~a sefiri ve sair çcık mührm o kadar kuvvetli nümune bula-
tcıa 8

.1Yetler bulunmuştur. P. otıram mamışlır. 
Ucı t)ı· G f t · ~ G t G b b · s nce lorya Svanson ı mın L!J re a ar o, u senenın 

f ~.0Unda sahneye çıkacaktı Fakat ilk... sessiz Hlmini yapmı · lır. 
1 1m ba ı b k d ·d Filmin ismi " Puse ,, dir ve, Jak d ş ar aşlamaz o a ar s • 
G~tli hır alkış başlamıştır ki, Feyder isimJi Fıansız bir re)sör 

' Mevzu itibarile 
harpten evvelki 
fflimlerin muvaf
faklyetinl temin 
eden vaka, bu 
günkü sinema 
tel& k kf le r imiz 
için çok eskidir. 

Fakat Con K.raf
fort ile Nilı Aııte. gibi iki artist, ıahneyf, mevzu ne olursa olıun, 
doldurmıya ve dikkati çekmfye kafidir. Filhakika, bu filmde hakiki 
ıahıfyetfne uymamakla beraber, Con Kraffort almıı olduğu rolu 
çok htıle oynamııtır. 

FiJmJn fyf tarafJanndao bfrf de, artistlerin hep aynı ıevlyede 
bırakılmıı olmasıdır. Yani, filanca, filmin yıldızıdır diye miitema· 
diyen birfncl yalanlarla halk tazyik edllmemlıtir. Çok ince hisler 
fizerine istinat eden bu baıtt mevzu için bundan doiru bir hareket 
yapılamazdı. Yalnız dokuz kısımlık fflmt, " makuçı ,, yedi kısma 
fnd1rm 11 olsa idi, filim daha ziyade k"zanmıı olwdu, zannederiz. 

• SRS•SESZC e 3 2 5 5 3 3 ~ ~ • 
BugUn 

Nan~i Karol ye Gari Koperln temsili . 
G u Bü~ st~ ~~Ü ıY'ş&trr1--Fı& K 

Alkışlamak üzere herkes 
ELHAMRA sinemasına 

C:!dccektir. Au1ı"Un sabah saat 11 de tenzil ,\tlı flatlarla halka mah~us matine ~ 
ı • 3.-..@=3!23E§E3X91E!G•SZS!E3EXS• 

B. !vay r .... ' Ji de r eui Lov ~ o o il> ~..,. tcl).9:QA.f:'11 fQ}ıeı9ABlıSı9Blı9ı 19ı9ıSıBı/SııB~~ 
un ;anında •arıtın kız rolunu f) ~ - - ::.. ~ ..:oı~~~~~lı:Ol~~~~~~~®~\;ıf\i:il~~~~ 
ıuh bir muva'fakfye'ıe oynıyarı 

1 
MIEllLfifl sinemasında @ 

Anıla Page " Sürat ı i · tn. . . . yo "o " ımn Gösterilmekte olan '9' 

lf hır fılmı bftfrmfı ve Bahrlyelı MONTE Kn•sTo @ 
çılgınlar 9 f -;fmlt bir yeni filim çe ~· @ 
vJrm ye baolamı~tır. Bu ördüğü (O 

- . , tkıı g ~ Fılminin gayet uzun olmasına binaen bilılhare tekmili bir defnda ~ 
nuz re.9 m, sana arın muvaffakf . · 

t
f - h b 1_ ·? lratsıne 1mk:ln oJm;ıdıV;ından bu şaheserin birinci devresini görme-

ye ne şup e ırat(mıyor dt>ğil mı i mlş olanlar önümüzdeki pazar gününe kadar (matineler dahil) ira· 
Tepeba,ı tiyatroıunda : Bugün matine ~sine devam edilecek olan bu birinci dl vrcyl görrneğe şitap etme-

~ııat IS)Oda ve akıamı ıaat 21/30 da. lıdirler. ]kinci ve son devre p:ızar akşamı suvarede bıışlıyacaktır. 

rıımu·cıı~ ŞEHREMANt. ® Her akşam ROZITA BORIOS ve KASTROLARTN yeni reperruları 
u ı n , ~eeeeeeseeeeeeeeeeeeseesesese~ 

3 perde 
l}ı Otya Svanson sahneye çıkmak taıafından yapılmıştır. 

ecbu · . • f'J r:ı Alman artistleı inden Henrik d ııyetınde ka'mış ve ı ım 1.;..1 

~alcledenler M. Ke· 
mııl,Nııhi Zeki B.leL 

O'"'"""'ll''ııı"""'''ııı"'"ıı''"'"''""''"ıı'"ı"'"ıı'''''"'"""''ıı••"""''ı"""'""ıı•'"uı'''ıı"""'"'ıı"""""""'"'' '""'"O -""""''' •ıı11111ıııııı11111ııı ıı111111ııııııı11111ııııı11111ııı•ııı11111ıı• ııı111111tıı111111ııı ıı11111ıı• •ııııı111ı ıı11111ıııllııı11111ıl1Uıı ıııll 
.:: l\luzıkholiın lç yüzü, lrnlıalerde olup bi ı en teci ze bulanık ıeyler, lamba ıöad~~- &~ 
~~ ten ıöara artistlerin çetin hayatı, işte önümilzdeld 19 Uuunuevnelden itibaren ~§ 

Uıdu ı d Jorı', "Istanbul maMumu,, isimli 
d 

u muştur. Fılim sonun a 
a tek 

1 
t. t bir ıilim vapmıştır. Bu filim için 

hal rar sahneye çag~ rı an ar ıs • k k b d k sakalını esme mec uriyetin c 
1 .. 

10 tezahürat ndan ancak po· k" lk d f J k ısın h· . kalan' sanat ar, i e a o ara 
l ımayes ınde kurtulabilm i ştır. büyük rolünü oynadığı bu fılim de, 

d?ndıa mı:ıtf-,uatı böyle bir ha· 
ı kendısine gösterilen itimada Jiya 

Her cumar· 
tesf ·ak ıam· 
lan iç in fi. 
atlaula ten· 

ii FRANSIZ tiyatro ve sinemasinda ~~ 
:: gösterilecek olan • ~~ 

RBROADWAY YILDJZJ~ 
~ğ Filminin menuu f!Averen zengin varyete proırrnmı ~ff 

•••••••"'••••_. O""""'"ıı""
111

'•'ı"'""""ı"''""''""'"'"'"'ı'""'"'""'"""''l ı'ı"ııı'"ı"'''"''"ıı"'"'"" ''"'"' '"'"'' '"'" """ O ~- ııııu11ııııııı1111ııııı11111ııtıı111111ıııııı11111ıııııııı11111ıııııı11u11ııı1111111t1ll11ıııııııı1111111 ıılHı11111 ııllllı11111ııllll:111111 :ıııı: 111111::ı 
ı. 'en' n ilk d fa vukua geldiğini l{ayd d l·atı olduğunu göstermi~lır. 

e }Or. 

5Q GJ F' oks fi'm kumranyıısınır 
s d;ı n s öz'eriod e o en büyüğü bu 
k ne 17 yaşına basacaktır. Bu 
s

1
:
1 

çabuk ihtıyarlad ığına mütees 
oluyoı muş. 

F). l;!J Ru -yada o-enç hir vazısahne 
lrı 1 !'> • 

lili Ye gaı ip b r mev:zu üıerıne 
;ıı rn Yapma ktadır Bu kıskançlık 
ıeyı · ~ l .11 ne cereyan uyandırmaktır. 
ı rnıh . k d d H· ısnı ı "Yabancı a rn" ır. 
lr il .. ld da ıu .. eı umurni, aynı zaman 

la. Zevç, İı s ı n his 'eri ile vazife 
akk· d J Cd ı erı arasında müca e e 
er. 

a f:J Gürel bir rej;sör " Büyü~ 
v nı-ıern., isimlı bır filim yapmış, 
c1: ~ıtıasiyrc 1 k a c . hınde hicıv· 
sa , ulunmuştur. Bundan başka, 
tıı~kat noktai nazarından da bir ye: 
ına~· Yapmış ır. Bu, bl tiin d · kkatı 
tcı ırn toi yapan artist üze• ın çek· 

<.:Jc d' ~ b k • •ger artistleri flu ıra • 

~-- • 

Rozi•a Baryot ve arkadaıları Melek ıinema11 ve Gardenbarda her ak,am çott muvaffak· .. k 1 _ _ 
· alk J ı y · k ı b ıye~,e far ı ar ıoylu 

rlar V'e haklı bır 1f top uyor ar. ırtıcı bır ap ana enziyen Rozita pek az bahtiyara na i ı · -yo ki · b' . di " P o an temız, yukıek 
ile hülyalı ufu ar açıyor ve ın,an ,arkısını ıtir kten aonıa bile tesiri bir müddet devaın d b ih' 

ses b 1 ak ~ e eu u ı ırden 
co~kun tezahuratta u unm uzere uyanıyur • 

1 
Melek'te 
Montekrfıto devam ediyor. Bu 

l 
lflmim bir defftda gösterilip iki 

ha 1ta devam etmesı makul olurdu. · 
Opera' da 
Duı}las Fairbanks,Emil Yannin· 

gs kadar ıhtiyar fakat ondan zın· 
de bir artist, Opera sinemasında 
ilk sesli filmini veriyor. Her za· 
manki Dugla!I, eskiden n" f,,:ıla 
ne eksiktir. Ses, tôhıel ınt: bir teY 
ilave etmiyor. 

Asri' de 
Umu mi bir mevzu içindP, kü

çük teknik bulu~ arı o an " Son 
Kale" Is mli fiJf m, ötedenberf le
vanten olan mü§lerl muhıtıne 
uygundur. 

Lüksemburg'da 
BiJU Dov'un Sarı zambak fil

mfnf görmüş olan'ar, tekrar bu 
tettan kızı seyredebilirler . Kr8 • 

yv Brok, çok erkek tavurlarfle 
Bllli Dova he.> ccanlı dakikalar 
geçirtıyor. 
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1 Şehir haberleri j 

Güzel bir umran eseri 

_.. 
,f//111 .... llllİI .................. .. 

t2 Kanunevveı 1929 

Borsalar 
Ambar inşaai ı .. 

Tütürı ınhisarı umum mudürlü 
Üsküdar-Haydaıpaşa tramvayı düngece merasimle açıldı 
Hattın ilerlemesi devam edecek 

K~mblyo 

1 lngiliz liruı Kr. l02 
0,47l1.87 

1210,ISO 
10 

ğündne: ~rer 
Kuruçe~mede miiceddederı incıı edilı>rPJ· nt .. ,.. :ım' .... k'n ,-erlfecl' 

liflerin tevdii için gösteril en ı tıfo.ıı.E Y~Y Larıııı ~ ;Ka.~/930 cuma 
fn~aatı iki hafta evvel biten Üs

f.:Uuaı Ha} darpaşa tram\'ay hattı

""' dün akşam geç vakıt küşe,t 
re!mi yapılmışur. 

Üsküdar halk tramvaylan şlı ke
tinıı lnrıcına muv;.ıffak olduğu bu 
ymı ve uzun hat, hiç şüphesiz 

~brin Anadolu yakasını yeni ve 
zinde bir hayata kavuştuı ac.:ak çok 
ıuzeı bir eserdir. 

Dün. Üsküdar çabuk başlıyan 
gecesi içinde kapılarının ve dükkAn
lamın ~nUnden ~eçen bu seri mu 
vasala Ya!ltasını pencereler ve ke
pdannın önünde güler yüzle ve 
sevinçle karşılayan Üsküdarlılar bu 
&üzei eserin faydasını ne hararetli 
bir !eıdetJe kilrşıl:ıchklarını hareket 
ve lfadelerile pek güzel anlatıyor
lardı. 

Kaprfide bir hed se 
Hattın açılma resnıı 4,30 da va

pılacaktı Fakat 4, I :5 de Köpı üden 
Üsküdarı gideet:k vapurun fazl 
dolmuş olm:ı~ dof,,lı ..;ı 1e kalkama
ması açı ima resmim pek ~eçe bı
ra kt rdı. 

Af!ka<iar memurlar pek fazla 
do?a olan bu vapuruı ı hart:ktcine 
mii~adr etmediler. 

Bu münasebetle köprüde nndl ı 
görülen bir hadise oldu ve vapu
run ka ı ~ m:ı~ınt bekli yen yolcular 
daha hii) tile bir vapura ektarma 
edıldiler. Bu hadise yliztintlen da
veılılerln ve Eman1;c erk~nının 

· gtı.cil<işi ) enı hatt n ancak beş bu 
çuktıt açllm ·ısını mucip oldu. 

Da \'e liler isi\ eh den t amva dara 
binerek Kısıklı l.:tlkametinde gittiler 
ve bu har Uzerinde Bağ 'arbaşı 

r.ıe \. k iiııde indı ler. Ha ydarpaşaya 
~'inen yrni haıcın bir ucu buradan 
ba~lıyor Şelımfye istlkametınde Ka
raca Ahmet mezarlığının başladığı 

üç yol ağz nda, Haydarpa~ayö Çar
ş.ı boyı nu takiben gelen ikinci 
hatla bırlqly~r ve devam ediyordu. 
Pıo~rıım mucıbince B.lğlarba~ından 
Selimfye ve Haydarpaşaya gidilecek 
oradan Selfmtye. Tunu -hı~ı. Çarşi· 
boyu tarlkite Üsküdar ıskelesine 
dönülecektir. 

Bağlarba~ında 
Bağlar başında yeni hat ı ın baş

l~nğrç yeri bayraklarla slisleıımJş, 
hır de ,kurdele gerilmişti. l\1eıasim 
yapılırken gece çoktan başlamı~ 
bulunuyordu. Davetli halkasının 
lSnünde Şthttmfnl Muhittin Bey 
kıııa bJr nutuk söyledi. Mevcuda 
rtlsbetle yenl yapılan hattın mühim 
bir merhale olduğunu, az zamanda 
vukua gelen bu tekamülü mesaiyi 
dalma himaye eden kıymetli Ba . 
vtki''ni7.e mtdyun olduğumuşz 
kadar şirket idare meclisinın yo
rulmak bilmez çalı· m~lıırına da 
:.>urçlu buhı ııdugumuzu ışaıet ve 
teşekkür eıtl 

B :ı ılı n sonra l\tuhlttln Bey ta
raf.ndan söz k ndisine teıkedil n 
~irketln .dare mlcllsi reisi Emin Ali 
Bey de biı nutuk SÖyledi ve dedi ki: 

- Bu hayırlı 1ş·l"I asit amili olan 
Muhittin Bı::y bu ınki~alt• n bahse
derken ~ıymdli l311~veklli ı iz ismet 
Paşanın himap:slni i~aret bu) ormuş
lardır. 

Büyük adıımııı miizııherct ve 
himayesile ba~lıyaı bu işin me':.11t 

,netic:eyi vermesi ıabil idL Muhltıin 

Bt yin ha~ kın:.ı.zdak1 iltifatını ati 
için mesaimizi teksif lşareti olarak 
te!!kkt erffyurum. Tt~C'Hiir ederim. 
l\hıhittin Be) ı ardım tmıemlş ol-

saydı işimiz bukadar çabuk bit
mezdi. 

Bliyük rejimin, Cümhurlyet 
devrinin me.s'ut bir semeresi olan 
bu hattın l~ile u~raşırken daima 
hüyiık reis"mizin irşatlarında.n istifa
de ettik. Biz birer icra aletlylz. Bu 
ha•tın halka daha mes'uc neticeler 
mübe~şirı olmasını temenni ederim. 

Yolda 
l311ndan sonra l\Juhftttn Bey 

kuı ddeyi kesmiş, tramvaylara bi
nilmtş. 1 Jaydarra~aya gidilmiştir. 

Doğancılar tariki tutulmuş, Cümhu
riyet Halk Fır kası Üsküdar merke
zinde hazırlanan büfeye fr<"linmi~tir. 

Bunu mi"rrakip merasime nıhayet 

veı ilmi~ıır. 

Yeni hat 
Yeni ba t lı teşkikden Üski.ıdaı -

1 la) darp:ışa, Bag;ıarbaşı · !laydarpaşa 
har arı 6,50 kilometredir. Üsklidar -
Kısıklı h:?tr1 4 :;o kilometre olduğu 
na göre mevcut h:ıt J r kilometreyi 
dolduı makrnd r C'sküdıır - Haydar
paş arasında 4 klt'a vardır. 

Bı r• nci mevki I 5 buçuk, lklncı 

mevki I 2 kuruştur. Yeni hııcan 

çok rağbet görecej:!i rahmin edıliyor. 
Hat temdit edl1ecek 

I lactın Kadıkö 1 ü istıkamttlnl 

remd dı dt' am edecektir. 
Yalnız bir asma köprü yapıla

ı ak hatıın $İmendıfer rayları üze
rinden ve rıtımdan geçirıltrek mi, 
yahut ibra hı mpaşa çayırı tar ikile 
mi il eril me . .;i işi halledilml _. değil-

"T.L. mukahlll Dola .. • Frank . • Liret . • Belga 
• • Orahmı . • franlı . • l.eva .. • Florin 

• Kuron .. • Şlllng .. • Pezetı 
~ .. Mark .. .. Zloti 
" • PenıtO 

!o r CT Kuruş 

ı Tllrk llrıı•ı ntnır 
.. Çervoneç Kuruş 

Nukut 

ı fsterlln (lnft"lll&) 
1 Dolar (Amerika) 

20 Frant (P'rınm;j 
20 Liret [ltalyı 1 
O Frank. 1 Belçika] 

ılO Drahmi [Yunan] 
20 Frank [lsvlçref 
20 l.eva BulRar) 

ı FlorJn (FelemenlıJ 
20 Kuron f(ekoslova• 1 
1 Şllıng 1 Avusturya J 
ı P.zeta (ispanya] 
1 Rayşmar~IAlmanya 
ı Zloti Lehlıtao 

ı Pengö l l\1 acarlstan 
20 Ley { RomAnya] 
'0 Dinar Yu~oslovva 

ı Çevoneç Sevyet 

Altın 

Merldlye 
Aınlı:not 

Rorsıı 

~ ha.rıcl 

Tehvlller 

f•tlltraz dahlll •vadeli 
Dil) unu muvahade 
lkramlyell demtryola 
lstınbul tramvay şlrlı.etı 
ltıhtım Dot ve Antrep 
lstanbul IDODlm su Şr. 

Hl1111e eeneetlrı 

iş hanlı.ası 

O•nıanlı hıınkıı~ı 

ıı~ ~o 

19. 
t 3~ 
4 315 
ıno 

2i 

3 4o,2t5 
86.34 
2 5 

2425ı 

dir. lk.nci yolun halk iç n danıı ., .... _ .. _____ ıiiııl_ .... _
1 

mufit oıaca~ bhuı ednaıg-ı içt ı T1caret ve zahire 
bu yolun ltrdb edıJeceği anlaşılı Ftatlu Tlear•t bor•aaı kltlblumwnlllt> 

\'Or tar•fmdan nrllmlıtlr 

J --~~...-~-..--------------

Bu keşidenin ta 
1 lilileri kimlerdh· 

Tayyare piyankosunun 5 ine• 
keşidesine dün sabah da devam 
edilmiş ve evvelki günküne ila 

Pıı~day 
Yumuşak 

Kızılca 

Sen 
Donme 

- 7 ahJreler -
Çavdar 

Okkuı 

A11amı 

K. P. 

(5 5 

14 u 15 lo 

12 12 10 

~ünü saar I I e remdlr edilmiştir ___./' 

Palto imali .. 
Tütün inhsar umum müdürlü-

ğünden: ,d 
Kuma~ı idare rarafınd;ırı verff mek şarrlle müsral11f,.nıin fcln M . 

1 

palto pazarlıkla ımal emrılectkcır 1 aliplt:rin malzeme ni.ımuneıerı o.~ 
°lo 7,5 teminaa muvakkattJı::rile 18 /12/ 929 çar~umba gün ii ·' 
da GaJatada mübay:ıar komısyonunda bulunmalan 

idarehane ve ambar inşaatı :. 
Tütün inhisarı umum müdürlü' 

ğünden: 
n rrırır• 

Öd.:mlşte Jnşa edilecek olan iJarc'h ıne ve an b ır kapalı zar a r 
kasaya konu muştur. Mezktlr inşaata ait pro1e ve şartname f 5 lıı a 
kabilinde verilece~indcn taliplerin idareyi merkeziye mimarı ş~ıb' 1.~ 
müracaatla almaları ve J 8/ KA S./930 cumartesi ırün ii zarılarını '• 
teminatı muvakkatekrıle birlılm: Gala tada mübıı) aac koru ısı onuna ce' 
etmelerL 

İstanbul defterdarlığı ilanatı 
. .. cib' 

DaaüHünun Tıp fakültesi için ffümmu olan rontken ıle rııdyunı .. ,,ı 
• J(Z''' 

ayrı ayrı olarak aleni münakasaya vıızedi l mi..:tır. Kıl Sanlnin se \,rı 
çarşamba günü saat on dörtte ihale~i icra ed 1 lcceıtinden nılip olatl dı'e 
şeraiti anlamak üzt:re her gün levazım idaresınt: vı:: ıbale günı.i de 1 

encilmenlne mürııca.ııdarL _A 
K h k k h:\k . . r · d ır ~i ::::::::::::==:::::::..-::::::=:::::::::::::::::::::::::: e~an u u .. , ırı ıgın e : ~od 

Felemenk Babı ise öt Iİ dei Keşan ın Yapıldak karJ e. 0 

Bankası :: muvpkkaten \ nnan t~bııM11\r 

il etmanh şöhretli i\lehmer o!!'Jı.1 
1{&11 

Merkezi: A!\1STERDAl\1 İE suf ağa miiddei aleyh • fll't 

Sermayesi: 1,125,000,000 J ':ukın k" Uac.ı Lflalil op;luı:.· ~~-
lhtiyat akçesi: 3,000.000 ıı· &ı;a ~~:ız ·u 7. 1 ra mat uuu rıi' 
İstanbul merkezi: Galata Kara. • da koyunlar na haciz vaz etti \ 

köy palasta. ıı ise de muamelei vakıa yolsııZ cı 
İstanbul şubesi Veni posta· ı= mu~ayJri kanun 01 duğundan hB eıı 

hane ittlsaftnde Alalemcı han ! fesh ı ne ve netice! muhake~rı 
Si Her tiirlÜ Banka muııme!Arı icra 1 karlar muamefel lcrahenın cehl 

1 

il ve kasalar fcar olunur. .: dair aleyhinde ikame eyl~ditı;l ~3 
ii=::::::::::::::::lL~::::=:=ı:::::::a::: üzerine icra kılınan muhakeme~!~ 

veten 700 numara daha çekile
rek ke,ideye nihayet veı ilmi~tir. · 
Dünkü keşidede 50 bin liralık 
büyük ikramiye 39314 numaraya 
jsabet etmiştir. Sonlarında (94), 
(67), (20), (14) rakamlan bulunan 
biletler de onda bir besabile 
3 er lira amorti kazanmışlardır. 

Arpa 
Mısır 

f<·asulra 

8 25 
7 30 

9 
!i 15 1 

Hiiseyin Avni Beyin kansı Rene 
Hnım aleyhine boşanmalarına dair 

ır.s~ıım1----------.. ~ı istihsal eylediği 28 J J-929 tarıh 
Tahkik ediliyor ve 792 numaralı ııAmın mezbure-

mllddef ale\·h I\1ehmet A~anııı % 
del zimmetinde sekiz ~ üz lira ıt 

lubu oldu~u mübrez Norerl!~ d~ 
nedılt: sabıt olduğundan rnud al 
blv sekiı yüz lıran ın Yusuf M!~ 
ta ısilile mumnile) h Mehmet İ>-f1 şa.k demir yollar idaresi mat ıin tkamet~ı\hı meçhul olma;;ına 

baaıında biletlerin talil edilditfn .nebni il Ant n reblı~.ne karar veı H-.. 
50 bin liraJı k'mler 

kazandı 

yum11tık. Tahkikatımıza nua. mlş ve bu baptaki iJAm sureti mu
ran firkete (18,000) lira kadar saddaksı mahkeme divanhrınesine 
bfr zararı mucip olan bu ifte talik edilmış olmakla tchliJt maka 
fıim1erl llerJ ıüriılenler araıında mına kaim olmak üz.:re il~n olunur. 50 bin ?ira isabet eden 49 .314 

n umarah bile tin sahipleri §UD -

lardır: 

Viktorya De Berlin sigorta şir
keti. müfettişlerinden: Hamit Bey, 
Kalpakçılarbaşında Cevdet Senai 
Bey •4s,, kişilik bir grup namına. 

Borsa tellalı Yani Karidis efen· 
di • ıo,, kişilik bir grup namına. 

Yenişehirde Dolapdercde Ce-

'

blcet matbaas.nda müstahdem 
ımail ve Bakırköy kiıe me

memur 1atından Ömer Ef. lertn 
isimleri geçmektedir. Polis bu 
bu~uı hakkında ademi ma.JQ. 
mat beyan eımekte, Şirkette 

Bakırköy kişesfnde tahkikat 
yaphfım ıöylüyerek tahkikatın 
iıkal edf'memeıl fçtn tafıllit 
vermemektedir. 

lep Tanas Ruskos Efendi. Japonya Türk maUarı 
* Japonya (Ozaka) tehrfne mem-

25 b,n lira leketfml.zce gönde• llmesl karar· 
25 bin lira kitzanan ( 20, 120) laıtınlan nümuneler bazırlana-

numarah bi!etin ıahipleri : rak ıandıklara konmuıtur. 
Eminönünde Küçükpazarda bak- ~~~~~~~~~~~~~ 

kal Kamil Efendi, Çarşambada nında tütüncü Mirza Etendi, Kur-
T evkil Ca'er mahalJesinde araba tuluş, Sinemköyü Fatin Efendi 
tamircisi Iıtavri efendi ve zevcesi soka~ 179 numarada Haik Eft-n· 
Madam Foti, Amavutköyünde 8 • di, Borsada Salamon efendı. 
yazma başında A. Bedis Ef. , * 
Galatada Mahmudiye caddesinde 12 bin lira 
7-9 numarada silahçı Alı Rıza 12 bin lira kazanan 30094 nu-
Efendi. maralı bıletin sahipleri: Batıkpa

• 15 bın lira 
15 bin ııra kazanan 35967 nu

marah biletin sahiplen Unkapa· 

zarında sarraf Aziz Bey, Beyoğ
lunda istiklal caddesinde o~man 
kapancı hanında Terzi Pavli Eff"n 
dı keıimesı Aleksandı a Hanım. 

::nın::::m:m:m::::u:L-:::::::-.ı:::::~···::::::i! n Cilt, ıaç, frengi hastab&uan l~ 

~ 
mütabau .. ı ii 

:: 
5S .. DOKTOR ;; 

= ~ = r B Ahmet Hamit ğ 
1 \ ii 

1 
Galata, Voyvoda eaddesi. ~~ 

Attna bankası yanında heı gün ii 
üçten 10nra.. :: 

g n 
b::::::rm=rmıw:mm:::::::::::=:::::::::!:::::i 

llSELANiK.8ANK~Asi
1

I) 
188~ d., tesıs edılrnışl•r ~ i~ 

SERMA YESl 30 000,000 f RANKH 
Merkezı umumL latenbuı U 

Türkiye şubeleri~ 
ft Galat~ lstanbul, lzmır, Samaun, f: 
~ = H Adana, mersin. :: 
li Yunanütan ~beleri: f: 
!İ Sel~nik, Atine, Kavala İi 
~ ~ 
d Her türlü b.ıınka muame!Atı. I 
~ . i: itibar mektuplan, her nevi akçe : 
il Uzerlnden hesabatı cariye, çek !: .. " 

1
:: munmehltı i! rr •. '······-·-:-........... _______ .......... . ··········-·--...................................... ... 

ita~ına ,.e haczi menuun rasdi!rr 
daır mumsıle,·h 1\lehmet Ağa 

• 11'\ 
fından istihsal olu ı an 2 k:ln.t 

rrısr evvel 929 tarih ve 170 mı 
11 

verilen brar mtiddel Yusuf i\~11 ~1 
·cı t8 Yun-ın tebaasından ve gezı e 

mından bulundıı~undan sarih adli 
olmadı~u11 mliddtinın beyan et\ 
gibi gönderilen da veri yenin de ·ri 
bila ıebl lll- iade kılınd ı ğı müb3;

1 
e 

b b·oıı 
meşruhntındnn anlaşılm ·ısına 1 ·ı.ı ı 
tebli~ati kanuniyenın hukuk ~~ \e 
mahkemeleri k:ınununun 14 -ı 
ı 4 ı inci maddcsı ahkılm ı nıı ıe ~ 

. o 
kan ilAntn icıası karargır Jf." 
kararı mezkôı ale) h·ne ilanın fer .dr 

•. f,.. 
giintinden itibBren on h~ çun ~· 
fında rrıalıkümu aleyhin hakkı ~4 

. 8 
nunl.;inl ls • iıııal eylemesı ~1ır 

k ı... k . edeCCr taktırde esuı ·atıytc ~ıt' 

den olveçhile teblı~ ma.ka ını113 ~~ 
1 k .. h k .. nıeı im o ma u1cre u mu W 

divı.ı nhancre talık eJilmiş olrrııı 
keyfiyet ih\n olunur .f1J1ft 
Duydunuz nıu1 

Ev satın alınacak ,, 
o'O",ı1 

Sahilden Ru~ıihieannı, Fenerf •"·" 
Boııancıya lcadııı ve k.urtulut ıaf ~ti 
nıhayet lSOO ııra hatla aanlık e''\jr";:I 
no DarUlbedayıde ~em11 !>eye 111 

etmeleri rica nlunur ~ 
ı • 

~ \ .,' ' . ·< ~· 1 , ···lfıll"" 



tiO 

ilyarderler 
ı Nasıl zengin oldular 'l 

iiiiiii:Con Piyerpon Morgan:3 

"~rvest,, sııeı~ıf eri 11111 eı~e e~il~i 1 
k~~ıt. , « Nergork • /ıdlıimlerine para ytdirerek 

.'ne hii.kümler almasına rağmen« Morgan"un 
•nada karşısında bogun iğmeğe mecbur oldu 

"--~bblı ldmaeler için bun· bale sokmUfhı. Gu!dun bir tek· 
~ı.ıı •-• olamasd>· bfl Morsan için .-cldl bir za· 
~le • AYıupada olduiu ferdL MOetMM tekrar muntaza· 
"'6, bir nevi hum- hllkOm men ça ......... "8tladı n borç 
... Otclu. Mecnunane bir halk aenet'erlnt •Gult .. tan sabn al· 
'-t e.t drllOyordu. Ştmendifer- mak lmkAa• haul oldu. 
'4, ::oeıı alta.t eı-lde idiler. O vakit Mo•pD hallı, kenılı.1 
'end6fer ••eden 6nOnde de esatM aJlkaa o'an eliler bir 
'lla h ıelmez lktlladl ımk&nla· ılrlıet klraJacb. Bu mOcadeleler 
Pllrat \llulGne phlt olayoı du. emanncla bıç bahuma eabn 
""- bir takım dotancbncalar, alllllf olclalu • .Albanl • D...ka
llolıı ::" • opelıtll&tllr'er prek ta-. pımend6fer eohamı fırla· 
>.ct. Jada ıeıekae Yeni clGn dıiJadan •Morpn.da Boreada 
..._,:..ı mtleueaeleıln ve mi- mtlhlm mebal•I kazanmala mu 

)QrJ 1•lertn eb afana toplam· vaffak oldu. 
(Bitmedi) 

Yarını Morıan Tı 6ıt0ı0n yeni 
karar,ahı. 

•rdı. 

iLAN 

~.::eı lirada, her hol 6meUn 
1.. 1 kanunu oldufu ıtbl adtt ..:etta ahtlk ıevlfetl pek dit
~ otdufundan qler Amapadaa ~ '- ıtdıyordıı. N-z. Oıı.köyde o;...,yolu cadde-
1-.ı •11&, 1ıor1nı- adaaı'ar ıı11- sinde atok 52 ve mükeı"'r 52 
l~ -.nı ıeçtruek milyonlar numaralı Sinagon ile bunun müş-

9 ~-::. V AKIT. 13 Kliiuamel 1929 -

Radyo V akıtın ~ulmacası 
Dünkü bulmacamm balledemedinizll bugünldl hallidllmlt pide 

bakarak yeni bulmacamazın mnnı meydana -·L·-bilir · • 
0
--Bugünkü program . • ~· llDIL uuuUD 

ı~m ~pjıdald tarifeyi tatbik ederek üç bet dakika me,pl olmıa11 
kifidirı 

1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 11 

( l.tanbul ayarde) 

Jştanbalı 1200 m. 5 K.• 

17.30-1 S.30 Su heyeti Bona haber· 
•~rt. 1 

18,30 cı0,30 jaz - Bant, orkestra: 
2 

l\laaliene~ StoneJ, Bi-
3 

tnresque ( Porel V al- ~ 
se. Chopln. Prelude. 
Piano solo (Robino-

6 

tdn Feramors) Tın- ~ 

ı.ı .-- 1 

- ---

go or kc:strası. 9 
Bclgr•tf. .a29 m. 2,5 Kv. 10 
18. Kare Moskovadan nak- 11 

len kon~ a:-~.iii5i;;;;;;;lS5lili.=-
2 ı. Millt tiyatrodan nak 

len (Faust) operası 

Beılln ( K611lgswıuterhauşen) 

13. 
15. 

17,30 

l 635 m 30 ı< •· 
Gramofon 
Gramofon 
Laypstkten nakltn 
konser 

2 l. Palyaço operası 
Badapeıte: 550 m. 20 K•. 

1O,1 5 Gramofon 
16 45 Resim neşriyatı 

18 30 Stgan havalan 
23 10 Sigan havaları 
B'/llueıı -'94 m. 12 Kw 

17. Konser 
21.45 Konser 
17 .30 MUU milstkl 
Bresl1JV·GIAyvtçı !53 m. 5 Kv. 

17.30 Breslavdan naklen 
konser 

2005 

Basln)dl balm..-ısa 
1aaa•11:• ,_. .ua 

Soldan sağa ve yukardan aşağı 
1 - Ay (S), kemer (3) 
2 - Dint merasim (4), yunak (4) 
3 - İngiliz kızı (3), alçalış, yüz 

••••• 'ı .... 7 - Şfmf (5), telefonda ilk rlJz(~ 
8 - Cereyan eden (4). su akim 

diye yapılan (4) 
9 - Tq ( 4), kırmmya ça1ao 

cami çan renk (8) 
ıo - Yeni tatavla (8) 

silzüş (6) 
4 - Genişlik (2), 

yeri (6) 
5 - Silmüş (3) 
6 - ŞlmendUfer (9) 

J 1 - Tudlk niduı (2), yay mı. 
'1JDU (!), art delil {!) 

~ 

Devlet demiryolları ve liman
ları umumi idaresinden: 

Ankara • bmtr • Ankara aramda " haftada bir p ..,....,_ 
etmekte olan yatakh npn 412-929 tarthtnden bllattbar haftaM 
iki ı0n seyr(llefer edecektir. 

. Bundan maada HaJdarpap • Ankara • Ha,.darpap arumda ..,. 
rllefer etmekte olan 10/142 •e 143/9 No. katarlara da 2/J2/929 
tarihinden ıubaren haftada dd alla bbw ,.takla ftaaaUD dl"N 
edtlecetı muhterem aballye ilan olunur, 

~ Ankara • lmur • Ankara arumda yatalrh ftlOlllarm NJrlMf• 
ıa...~"•1orlard1. En kaba en adi temilitmdan 8 bap düklcinan ta· 
e.ıı."'" mllracaat mtıbah ldL sarıuf kayıtları mevcut olmaclı-
'•L. ____ htUdbnetlertnde Far Vest tından senetsiz tasanufata kıya· 
ıt' hGkGm IGaOyordu. sen mahallen tahkikat icrası sure- 2135 

04.ır"' latafıa eohoaı 
891 

c1e- tile tasarrufun teıbitl için tarihi Kalovfç. 
L.

11
.;r• lıt\ımter 11- ......,_, iliodan ltiı..ren bir hafta sonra 13.05 

Gramofon 
Tiyatro 

408119 
Gramofon 
Gramofon \ 

ettlli ıOnler: AZiMET 
Ankara Hareket Çarpmba Puar aaat: U.31 
Aakitthlr · • Çanamba Pazaı 
Af 

•• • 2.0.40 
IOKv 

..,. A" ı .. a ecllllJOI', ....... dlfer mahallei mnkGra ium tdilece- 17•20 

h•t tlt.'an tertip olunuyor, rakip tinden mahalli meıküra iddia A&•S 
ç,lrerafa inde mahirane b Mtık.-Ore•ıarfı••ndlılllıılallv .. e111A1M0ki•.•tuamaıMIM•fiNıye-lııö1":.';'tr.t 5 

3 on Perıembe Puart~ • ..J 
~~·M~. 17-.IS 

A 

~Gbala r~:u; velhasıl her PY lerini müstacilen Beyotlu tapo 
!ıı · idaı esine müracaatları lüzmu ilin 

Cuıt llll"tm mGteıebblı1er Cay olunur. 
bı., t ile Cim Fllk ıdl. Bunlar 
~e, •trıaa ftrketlert ve bunlar 
11a~,~1nda • Erye • ttmendlfer 
• .\ıh nt elde ettikten IODra. 
, . 'nt • Suıkebanna hathDI 

Ef/GP 1111/a ırı~dın: Mukad· 
dem• Fener de vapur ilkele cad· 
desinde 4 numuah dükkinda 

''•le A • lıı,,llıı ınertlranın •Rar. 1 lll&· 

bı lıta.:• bulunan •Panıllv&nJ&• 
~·tt 11nın naklfyat na eahtp 
lıı. •le •rıueunda ıdıler. lyt bir 
''•le '11u'ı bulmıqlarcb. ETYell 
'~t~llertn dlyun eenec1a11tu eatm 
telclJk' onların nafiz dayiDI haliD• 
'tıı ten ıonre, mllhlet nnnek· 
'-e ld.1dhıklf ederek, medJanlan 

8.. t1Dt terke icbar eJl•lerdL 
'-a de ırıetodu Alboml·Sua Keha· 
tttı• llllr rol flrk~tmd• tatbik 
... , er. Şirketin ıelll • r...- .. 
~' etınek lzere ıclL O vakıt 
•ttt.°"r•n. bankanna aaeracaat 
l\lı c~ne Morıan dk defa ola· 
't't: lllukayemetl bizzat tclareJ9 
'1-ı •ıta. MGhtm miktarda esham 
~ ltletme mtkllrlptl ~ 
"-aba •tlh11unu ~ı,..k ball 
'de etU. •GaJt. buD1I .... 
\'.,:-dt; mesele da•J& lraJda. 
c_,7 bir daya açb; hlldbnı.I 
~ emrine tabi o'an NeY 
-~ hlktmlerı yerebkl..md• 
~- 1'1JPU h• oıetelee8 

) llJlyorda. 
·~Irat •Morsan. ..,., etti; 
t~ • Jant yayq mGhlm bir 
" bt olcluiunu .. raldblD taal._,olduta atbı baballDID ,., .. 
~ele çok teatr ıcra ede bl
.._ 1 a&lnce mle..-k 7ola-
1att ~ etti Y• hatta bitaraf 
~-·tkomt...ı tayin edtl
--. teklif etti. Elalal .ıte

Mmk ..... , halb atll bir 

mulcim iken balen ikametkablan 
meçhul bulundutu gönderilen i · 
lim ııyabi teblit ilmubaberi zah· 
nna verilen meşrubattan anlatıl· 
mat olan Madam, Musa ve Eleni 
ve Parqkevo ve Aoutuya, ve 
Sultana ve Vasil Ef. ve Blogoy 
Ef. ve Pandell haklarında ilinen 
tebligat icrasına karar verilmiı 
o'makla teb!it melcamına kaim 
o'mak 6zere ilin varakalanndan 
bir n6ıhaaı dflire divanhanesine 
talik lalındıtı fibi evrak bava
diı'e dahi ilin olunur. 

Fatih şalla blrind lmkıılc 
lutldmllflnden ı Kazlıçetmede 
Demirhane caddesinde 77 numa· 
rab dükklnda helvaca ustaların· 
dan Tafköpr ülü lımail efendi 
aleyhin• iki kıta senetle a1acatı 
olan meb1ltın tahsili hakkında 
Şülaü ~n ikame eylediti da
vanın icra kılınan muhakeme ne
ticesinde 160 laranın mu mua· 
riti muhakeme ve ücreti vekalet 
tahlili ve bacıi mevzuun üç ay 
için devamına 10.7-929 tarihinde 
karar verilmit olmakla itba bük· 
mfln neticesini mübeyyin mahke
me başkitibi tarafından yazılan 
ihbarnamenin mumaileyh lsmail 
efendinin balibaHr ikametgilıının 
mttçbul olaıa11 buebile ilinen 
teblipt icraıı tekarrür etmekle 
tarihi ilinden itib#in bir ay zar• 
hnda hükmü mezk Gr temyiz edıJ._ 

edili taktir de kat yet kesp ede
~ teblili makamına kaim ol
oaak üzete ilin olunur. 

Mllanoı 
12.25 
18. 
Vly.,.., 
16 
1'1. 15 

Var,ov•ı 
1805 
J'l.15 

'u naklen büyük 1 
._ Ha--'-mmr nıaet Cuma Sala eaatı &OS 

~onser Afyoa • Camartell Ça-... -L. • • ...... 

500 .. 7 Kv. 11:."-•-•--L•· ......... ..... ~..--.. • Cumartell ÇarpmbA • 7 
Gnmofon Ankara Muvasalat Camartell Çuwunba • 15 33 
Konser • Haydarp•f& • Ankara - Hayclarpap araanda 10/143 " · 431!1 No. 
S16 m. ıs K~. katarlara lll•e eclılecek Yataldı Vapn)arm --llef• .-.u. -" r, 
lleslm nqrlyaa. AZiMET -·· - •w 

1 

•· 

Konser Haydarpap Hareke Puartell Cama aaat: 2JO 

1411 m. 12K, üldtehlr • Sah Cmnart..a 7 
Gramofon Ankara Mu•ualat Sah Cumarlell • il. 
Gramofon AVDET • ll3 

Ankara Harm t ~ n 
Siberyala Koro heyeti 1:.1.ı ..... hfl' • uar ............. eaat ı D.31 
Gramofon ........,... " Puar Penembe • 21.11 
Varşovıdan naklen 1-H_•_Yc1arpap _ _ __ M_u_Y•_•_'•_t__,._~_ ... _rt_ee1 __ O- • & 

ı.unbul u11r::::~:: .. d Emlak ve E yta_m __ B_a_n..:._k_a_s_ı_. 
dcaret dairesinden: Turldye iş 1 b 1 b d 

18 25 
20.25 
21.15 

bankası ile müddet aleybltr bbzı- stan u şu esin en~ 
maı Rıza zade Hakkı ve 1zmtrde s-4...hk E 
Ömtr Aga hanında tuıfandaa Ah- 11&1 mlAk Esas Mevkii ve nevi LI 

dullah Efrndller meyanelerinde H meemaa uymed k ı 66 eybeliadada Yahsokak 8 numaralı dUkkln 450 L. 
müte evvln alacak ve iUls davı· 169 Şişli Büyükdere caddesi Hacı Osman Beyin gulno ve oda 

11 
.. 

andan dolayı mflıldel ıleyblerdcD ıemll 14 dönüm duduk mabolll. :rı m..,. 
Abdullab Eftndlye illnen vukubulım 171 Eyfpte Topçular malıollesl n sokalı: ...ıtı t No Hın ::: • ı ?2 Eytpce Topçular mahalle ve IOblUJda cedit 28 ve cıs --~"' 
tebllKat• rağmen tahkikat için mu- dukkln aaumnu ıyycn günde mumaileyh hazır bu- 17S KımdUll Vıııılköy cadde ıt numenlı bJ1klıımo 

800 

• iunııwlıJtıııdan blıtoltp hukuk usulü 73 800 • 

muhakemeleri kanununun 898 in~ 7 
4 '16 KandiJH V ımtk5y cadde!f f f 111 19 numaralı altı ba dOlckl 

maddesi mucibince hakkında gıyap 'li arkalarınua 16 metne arazi. P ~ ~ 
koron lttlhas tdllmfş ve evrab 174 2210 ..... 

dava, senedat okunarak yevmi tab· 1'15 1'16 
kik S I • l 2-929 tarihine mUsadif salı günü saat on dörde talik edllml<tlr. BalAde muharrer emlAk peşin panı de ve bllmllzayede lldlıcalmdım 

.. taliplerin 21·12-929 cumartesi saat 16 da b 1 .-1 
Abdullah Bey müııehaz gıf•P fU em ze mllnCUI .,.eıııelerf. 

kararın• 11&nın neştlnden 11ıbarcn Deniz satın alma komisyonundan.· 
be' gün zarhnda alelusul idraz ve 
tayin kdlDID günde mıbkemtdt 63 •kalem <eza ve malzemei bbbiye münabMi .ıeıür ile ilıaleal 

14 ~anun«:_vvel 929 cumartesi saat 14 te. 
lsban vücut ctmedlgt takdirde va· Mıllt mudafaa vekileti deniz kuvvetleri __ ı bbL.a- __ .ıı.__ wn 
kıalan ve mübrez senedat milnde- lilıumu la 63 kal ~ "'7v lllGlllllln ~ k b ı k hb 0 n. em ecza ve malzemei tıbbiyenin hizında ma-
recaanı a u ve ı rar etmf4 ad mu arrer ıun ve aaatte ihaleleri icra eclilecektiı c .......... --: .. ; -

::-:.:: ::!:~•111 bim ol· mek lstiyenlorln her gün ve ..mek iatiJenlerln,...;.; ~...::. 
rer aatte Kasımpa1&da deniz tabn alma komİl)'oauna miiracaatlln. 



Çocuğunuza nasııl 
ba malısınız 1 , 

#Wf&Ei 

f\iııı"'rı ·mı : Dr. fili Slikr.ü 
•>&&W&fiWa+ • -ıu-

Faidt ';i nıanıalar 
lrpanaklı muhalleoi - Anne 

~iııün~e çelik az o'duRundan al
tıncı aydan ittb&ten çocul<ların 

muhalfebiı;ioe ıspanak ezmesi 
koymak faideltdir. 

Bir avuç liı:ıdar ı•ranak ;vao • 
re !<'arın ın küçük'erf seç,iUr. Bun
la11n cst kısmı kesilir. Pek az 

ınıda liaclenır. Sonra tel süzkeçte 
eiiziılür. Yıaprak.arı eziluek ge -

çJrilir. Bundan çocuğun muhalle 
biırne günde bir çay katığı ko . 
yarak yedirılir. 

Jrmikli et suyu - Ellf dirhem 
dana veya mek eti ( yağsız ve 

kemiks z ), yüz d irhem su, iki 
patates, iki havuç, bir saat hafif 

ateşte Pftitilir. Ne kadar su uç • 

muı fse ilave olurur. Sonra bu 

et suyuna iki çay ka~ığı irmilt, 
iki tutam tuz konarak yirmi da

kHuı plıirllir. Bundan çocuğa ilk 

günü bir yemek ka~ığı, fkJnci 

günü iki YE'mek kaşığ,, üçüncü 
günü üç, döı düncü günü ise bir 

defaki gıc'a~ı tamam" n bundan 
v..-rilir. Bu gıda Y,edin~i aydan 
Jtibaıen veı i'me'idir. 

Kara c•ğer- ezmesi - r ara ci -

ğ •ı in kan zahyet·ne ~ar~ı en 
• 

U rincı bu deva o1tttığu biltecrü· 
be sabittir. 

Taze kara cığer yılcanır. Zarı 
soyu ·ur haşlanır et makir.esinden 

Çt kil ir. Sonta tel süzgeçten ezi · 

lcı ek geçinlir ve yedinci avd~n 

it1l--ar<'n çocuklara iki çay kaşığ,ı 

m• alıebı ve} a et suyu derunun
da vcııilir. 

Tırit ve yumurtalı tirit - Y·u

k rcak1 irmıJ< et SUVU&U l{ibi et 

suyu hazn 2.n r. • .Sonıa lrancı)a i'e 

tıdt yapılır ve atqte,btr. defa kay• 

natılır. lnditi!ir. Bu z~ımmda üze· 
rJne bir yun urta sarısı çnlka'a;yup 

konarak karıştınhr. Bir daha pi· 
ıtrmek istemez. Bu gıcia ohunc.u 
aı-dan itıbaren veril;r. 

Mahal1e'>i. - Ink1baz1 o'an ço 
cuklara vulaf otile, ishale meyli 
0 anlar da pirinç oble yapılma· 
lıdır. 

Bebek: çoı:baaı yapmak.- Bir 
çs Y kaşığı tereyo ğı altın sarıs> 
rengıne kadar erıdilip üzerıne 

bir buçuk çay kaşığı halis ince 
e''eıımi~ buğday unu lioy.arak hatif 
p~mbe renk oluncaya kadar 

l<avrulur. Badehu üzerine lSO gram 

ıu konarak ateşte beo dakika 

bal natılır '1'e bu esoada üzerine 
on adet ke·me veker komır ve 

l u, ya doğı udan veyahut yarı 
l anya Pitmlt &Ü'tle karıştırıterıtk 

,,•ı. aylıktan itibaren ~oculdara 
vnilir. İshalli çocuklaıa verfü»e-

mehdir, 2atf çocuklar ıçin f aide
hdir. 

Yağsız süt - Sütiin yağı (ıka
rı'dılctan sonra yoğurtla maya. 
lar. ır ve bu kokan yoğurta üçte 
lıir su karı~tırı u ve höytece 
hazıırlanmıt sulu yoğurt yarı 
}anya pir•nç ııu~1u ile karı~tınla

r ak zait ve ishalli çocuklara 
veri lir. 

Pirinç suyu yapmak - Yanm 
kıvP. suya bir çorba kaıığı piriç 

ve bir tutam hız konarak Pitiri· 

lir . Tanelerı tülbentten sıkılarak 

geçirilir. Suyu tehehhur etmiş 
ise ilave olunarak gene yarım 
kiloya iblai olunur. Üç aylıktan 
J~ibaren hilalli çocuklara verilir. 
Uç aylaktan küçük çocuklara 
pirinç yarım çorba kaıığı kona· 
rak yapılmalıdır. 

Meyva ezmesi - Yanm elma 
az euda p~irillr. Sonra üzerine 
toz ıekerl konarak eı:iltr. Diğer 

bir kapta bir çay ka~ığı tereyağı 
eritilir. OzerJne bır yemek kaıı· 
ğı kurutulmuı ekmek unu ve 
ılık su ilave edilerek tirit yapılır. 

Sonra elma ezmesi Ue l<arışhnlır. 
Sekiz aylıktan itibaren inkıbazı 

olan çocuk'ara verilir. 

Son 
Tashıh - Bu kıymetli serin;n 

birkaç gün evvelki sayımızda 
intışar etmış olan sütün takimine 
ait kısm.nda iki tertip yanlışı 

kalmıştır. Sütün takim edilm ş 
hale getmesi iç•n 63 derece ha· 
rsret e yarım saat kaynaması la· 
zımdır denilecek yerde başka 
şekilde çıkmıştır. Başka bir yerde 
de üç aylak çocuğa verilecek 
sütün içıne su yerine pirinç suyu 
konu!malıdır ve pırincin nisbeti 
yiiL ~ramda üç gram olmalıdır 
denilecek iken otuz gram ya21l
mıştır. Tashih ve itizar ederiz. 

~ 

ısıanbuı Dördüncü lcıa memur

ıu~uı, an: l\lekmet Snlahettln Beyin 
~ladmn Nemzurdan

1 
borç ald ıt;ı, üç 

~ i.iz seksen Beş lıraya mukabil blrinci 
dere<:edc birinci sır~ numarasile iporek 

irae q lt:diği Boi!;nziçinde Kırnlıcnda 

His: r cadddesinde eski 123, 125, 

yeni 123, f 25, 27 numaralı eski 
1 ~3 ve ı 25 maklup numnralı ha
nelerden ancak 125 numara ile 

murakkam kuyulu bostan dlmekle 
maruf b )Stnn ve derununda vaki 

ely~vm ho:-tan kulübr•sınin altı hısse 

itibarile iki his:>LSi borcun verilme

mesindl·n dolayı kırk beş giin 
müddetle mlizayedcsi zarfında iki 
yüz elli liradan talibı uhte:ıiııdc 

kalıp tekrar karna alınması lazım 

görüldüğünden bır ay müddetle 
temdiden mi.izayede~e vaz olun-
muştur. Seneden hududu: Rir tarafı 

dere ve bir tarafı Rukıye Hanım 
bajt ve bir tarafı dağ tarafı rabil 
tariki !m el ye" m bir tarafı göne· 
mez deresi Ye Fahri ileyin mün-
htdim hane arı.ası ve bıucn l\lah

mut paşa bo:-tıını arkası kezıt i\Jah
rnut paşa koı usu sol tarulı prenses 
rukıye hanımın korusu ile mah
dut tahminen on !ki döniım mik
tarında arazıdan alrı dönlim bo~tan 
dolaplı kuyu müzerra bmtan ze
mini toprak taş duvarlı ve çatısı 

alılşap tahminen kır:k arşın murab
baında ahır iki ceviz bir asmıı bır-
kaç şeftali fid'lnı ve tahminen altı 

döniim miktarinda kısmen fondalık 

ve çalile kismen taşlık gayri mez
ru bir arazı olup senevi yliz otuz 
lira icarla Recep Tahir Efendinin 
tahtı işgalindedir ve iki bin lira 
kıymeti muhamminelidir me7.k()r 
hiss<.:nin iştır asına talJp ol anlar ve 
daha ziyade anlamak isteyenler 
hi=-sey~ musip kt1 meti muhammıne
sinın yüzde onu nısbt:'tinde pey 
ak~esini vezneye teslim etmeleri 
ve 929 - 3330 dosye numarasile 
lstanbul dördüncü ic.rıı memur) uı:tu· 
na müraca1;ıt etmeleri ve 15 - 1 - 930 
tarıhıntle saat on dörtten on altıya 
kadar birınci ıhalesı yapılacağı ilan 
oıunur. 

Halkın dileği 

Sesli filimler ve bir 
şi ayet 

B rçok imza taş1yan hlr mek
tup aldık. Karilerimiz huoda şu 

satırları yazıyor ve soruyorlar : 
"Ccçen hafta sinemalardan bi

rinde gösterjlen "'Venüs,, filmi 
sl·sll dlye ilan edildi ve ~österildi. 
Gene diP;t r bir sinemada "üç ip
tilft,, filmi de evvelki sene yapıl

mış oldu~undan ses-.izdi Film ere 
b;rer müzik ;..e vapur düdükleri 
il!veslle sc l! filım namı altında 

pöstcriliyor. Ilu niçin ? Halkın he
men hemen yegane eJtlencesini teş

kil eden sinamndır. Hunun da bu 
suretle fiatlarlnı yükseltmt k bılmem 

ne derece doJ'.trndnr. 

Bır rica 
Ali isminde bır km'ıimı7. : Kır

caalıde l O uncu alay zahıtletinden 
iken Balkan harbinde lstanbula gi
den miilftzı m 1\ lünir efendi ve aile
sinın hayat ve mematından haber
dar olanların kendbine haber ver
mesinı insııniyet nam na rica elli· 
yor Adresi şudur . Hayraboluda 
Cnnh.dırdı Kırcaali kaza ının sul
m: n ccma<llinden korucu l\1ümın 
oglu Ali. 

l•tanbul aö1döncrı ıcra oaf estncırn: 

Mehmet Sdahattin Be) in Nemzur 
hanımdan borç aldığı (I.500) lira

ya mukabil hirinci derece birincl 
sıra nun erosil iporek ir:ıe ey ed ,ıtl 

Be~ikıaş Sinan pışıp atik maha·ıc
sl Beşiktaş ve köy içi caddesinde 
eski yüz on ~ekiz ild J 44-2-4 6-
üç defa alıı mi.ikerıer numaralı Be
şiktaş caddesinde yeni bır ila 25 

numeralarla mum kam iratlı arsa
yı miiş•emil kayden ahş:ıp 12 hap 
dlikkan ve orta bahçe caddtsiı de 

eski 124 yeni 8 numerolu ah~ap 

bir bııp konak ve denınur a c:ırı bır 

mıı!'ura mnileziz ve orta hahçe cad

desinde y< ni 2-4 6· I 2- l O numera
l:ırla murakkam altı bap dük,kftnla
rın ve Bc~iktuş c:ıdde~lnde eski 
I 18 120- 122 ve veni 27 29 3r 
nuıneralı maa odnlar üç diikkanlar
dan anc:ı k l 18 fül 122 numeralı 
üç bap diikl finımızdnn mad:ısının 

dokuz hısse itıl;wrıle blrer hisseleri 
borcun vedlmemec;indcn dolayı iha
lei ev,·eliytsinin icrası için 30 gün 
mliddttle m[izayedcye konulnrnk 
ı 500 im dan raııbi uhteslnde ka
lup ihalei katıyesl icra kılınmak 
üzere ve yiizcle beş zam I 5 p;iın 

mliddetle nıe\ Jdi mii1nyedeye vaz 
olunanık hııddı l:lyık.ında gOrulc 
medlp,in(h·n bir ay miiddctJe tem
diden mevkii miizuyt deye vaz 
olunmuştur. 

llı:ıdudu bir tarııfı Sinan p~a 

cemlşerifi kabrist< nı bir cuı afı cınla 

kl mılliyeden konak Y~ bahçe bazen 
Şayeste han·m n hanec.i ve b r ta
rnrı köy içi caddesi 'e bir tarafı 

Halil l~ftndi ı. vıatları dükkanları ve 
bnzan mutevefa o ... munı evladı \ e 
sahiresini dükkArıları börekci fınnı 

bnzan ve fie-ilrntş cadde:::ile mııh

dut beş bin iiç yiiz arşın mımıba

ında ankazı kiraciya aıt boyacı 

dlikk:lnı ve kebir ocak harabesi ve 
temel enkazı ve galvanls örtülü ta~ 

mahal ve şa)ile alt şalaş kulübe ve 
tahta rcrdc il"i çınar bir ıhlamur 

dört çam bir at ktsraresi lıir <.kas 
ya bir erik U..i incir ag;ıcı ve dol
durulmuş g-a) ri nıcşgul kuyu) u ha
vi arsa yirmi altı Qin liı a kı) met\ 
muhamineliclir mezkur urc;anın tah
ta perc.it::sl kısmmda ~khmct Ali 
Eftndi kiracıdır me.7.kOr hi~seyi al
mak ve daha zjyade öğrenmek iste

yenler hisseye musip kıymeti mu-
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Ameli hayat 
Ay,aklara nasıl bakmalı 

Ayaklar gAyet temiz tutulm~lı yı ayak köprüsftnün ç~ ,; 
ve her gün akalli bir defa soğuk den hasıl olur. Glyilece e 

k kil f 
su ile yıkanmalıdır. Her uzun kabma 

1
_verllece ıe adeıııl 

seferden t1onra ayaklaun temizce aletin uzum veya ksl 
y.ıkanması icap eder. Ayak tır- mu dokter tarafından 
nak arı muntazarnen kesilmelidir. tır lacak bir keyflyettJr. 
El tırnakları müdevver kesll&~t 7 - Ayak tabanının 

o Bu 
halde ayak tırnaklarının düz madar yaralanması ı ~ 
olarak kesilmesi lazımdır. az elemUdlr. Dertden kt~ 
~yak ta gÖJ ülebil~çek baılıca do~ nüfµz eder. Topu lıJ'' 

avarız ~unlardır: mak (istünde nadiren ° 9 

1 - Nasır. Ayakkabı tazyikile ve küçük parmaklar t 
hasıl olur. Hemen ayakk(lbı de- kesretle tesadüf edilir• 
ğiotirl meli ve nasır olan yer bir sertlik hasıl olur ı bıJ 
cehennem taşı ile yak1lmalıdır. kabuk nalini aldıktan ·~ 

D k tında Pli koku\u diz'l tr 
2 - Fazla ter: o torun reyi 

alındıktan sonra "formol,, losyo· bu irin eti yavaf ya'Vll~ 
nu kullanılmalıdır. meslne kemirir. Bu ına 

3 - Siyi!: Bu da cehennem lizmden, ıeker hastalı~Ô 
taşı veya "t errnokoter,. le yakıla- ya " tabes • ten olur. ~ 
rak tedavi olunur. Maamafih yaktırıp panıöman yaplfl ~ 
nasır veya styil olan mahal Ü2:e- 8 _ Parmaklardan bl 
rine bir parça Umon ve ya do- f eder 

sahn üzerine inhira b' 
mates bağlanarak on iki saat mafsal diğeri üıerfr>e 

11 
bırakılacak oluua nasır ve ya ıı 
siyH kendi kendine düıer. Bu maraz tkinci -vef~, 

4 - Tatalajt: Topuk ağrısıdır. parmakta görftlür. td 
Ayak iskel~tinin z.a,Yıflamasından arkasındaki zaviyede 

1 

ve frna biçimde ayakkabı giyil· lın üst üste geldikleri tı,, 
mesinden o ur. Bu!lu geçirmek kalın bir kabuk görütiltı 
için istirahat etmek lazımdır; bir çiban veya bit 

bit 
bazen ameliyata da lüzum görü- vücuda getirebilecek O-
lür. hHıl olur. Bu hastalık ~ 

5 - Piyeho: Ayağın ta.hli ka- ve Ç\>k kısa ayakkabılşrcl 
41

,. 

ide üzerine istinat etmemesi. da olur. Bir hekinıe ~" 
Bazıları aya<"m yalnız ucuna, ba- I d k 1 nelv 

~ etme i; o tor azını &-
zı an topuğa ba'Zılan ayağın dıı a1' 
yanma veya iç yanına basar • 

vi ve ameliyatı yapar 

Bu gibi ay~k hastalığı babadan ~1 düzeltir. ~I 
çocuğa geçer ve geçtiği kimsede 9 - Baı parmağın ç IJI 

felç ve "rnaldöpot't gıbi maraz- ikinci parmak üzerJne b r 
lar hasıl eder. Bu nevi ayak ma· Bu takdtrde hat parlflı ı ' 
sazım tedavi içın uzun müddet rinde bir &ertiilc hasıl 0 JıP 
geçirmek ve cerrahi ameliye yap- bebi ayakkabının aya~j.ıl. 
mak tcap eder. rafını 111kma•1dır. Ev~ 

0
,. 

6 - Düztabanlık: Ayağın al- zm tedavi tarzı bunda 
tındaki edalelerln zafından dola- olunur. _./ 

Devlet demir yolları ve liıtl~ 
ları umumi idaresinden: 1 

Konya ve Akşehir civarındaki göllerden saydedilen taze İl' 
15 birinci ktinun 19':29 tarihinden tılsan 1930 gayesine kadar E·fılle 
ve Aıılrnra istikametlerine birinci sınıf ücretle nakilleri takarri.if 

Fa7.la tafsilılt için istnsyonlarımıza müracaat edilmelidir. 

SıhJıat ve letimai muavenet vekMetinden : 
J ~ 

Etibbamn hızmeti mf'cburesi hakkındaki kanuna tevftkan ba kıJJ 
kılınd ğ meırurıyeti mahalline gilo ekten istinkaf eylemesi üzer ne J1I 

nunun 4 üncü maddesi mucib·nce be§ sene miiddeıle icravi san 'attaıı 1~ 
nan Tıp fakiilteslnln 339 senesi mezumlanndan Ahmet Raşlt efendi ~ 
tor Ahmt>t Supht beyln mezko.r mnddeti ikmal eylemış olmasııı;I 
hakkındaki kararın refolunmuş ve icrayı san'abna müsade edılmi~ ol 

olunur. ~ 

Devlet deıniryolları ve 1i1118 
ları uınumi idaresinden: 

100,00) adt>t kayın traversi kapalı zarfla münakasaya konmuııtur. 

28-12-29 cumartesi günü saat 15 te Ankara Devlet demtryo Jan 

~~~ 1 
Münal as.ıya iştirak edeckl<-rin tekhf ml"ktuplannı ve muvakkat teı1l 

ayni gl' nÇe sş,at ) 4 ,30 a kadar Umqmt müdürlük kalemine veı mel eri l!ZI~ 
f alipler wünaka_sa şartnamt-lerlnt 1 O lıra mukahl!ınde Ankaı ada 

dıır,.sinden, lstanbulda: Haydarpaşa mağazasından tedarik edebılırler. 

etibba od' 
•• 

Uçüncü mı11taka 
riyasetinden: 

L)ı;üncü mıııtaka etibba odac;ı Az:ısı kavıt muamelelerinf lfıı :~ı~ 
ve dişçı beylerin nı hayet KAnunu evvelin yırmı~ıne kadar ilk dt1h b· 

aıdat taksıtlcrıni tcdıye etmek üzere sıhhiye müdüriyetinde od' 
idııresıne müracaat ecmelerı ilan olunur 
------------,.,.--=-=:------------ ~st'' 
hamo1~nesinin yüzde onu nispetin- de saat 14 ren 16 ya kP.dıır 11oı 
de pey :ıkçesi ve 929 bın sekJz si yapılaca)tı ve mezkur z::ı~~şrl 
yüz otuz altı numara ile İstanbul zır bulunmayan on ıJJLI dl ı· 
dördüncii icra memurluğuna rnüra- gayrisinin keffiyet etmiş adC 
caat etnıelerı ve I 5- 1-930 tarihin- ilan olunur. 



İstanbul şehremaneti lanatı===== 
~===~~~~=======-==~ 
k Şt-hremanetlncicn : Adalar dairesi için celbedilip istimalfne Jü_zumu 
ıılrnıyan . t"rü ile müteharrik 120 volt ve 50 kılovat 

lkt gazo1en mo o .. grup elektrik mil vellidl satılmak için kapalı zarfla mu na kasaya 
konrnuc;tur T 

1
. 

1 
. artna.me almak için her gün levazım müdürlti-

ıı.:: • • a ıp erın ş / ı:.une gelrnelerL Teklif mtktuplarını da ihale günü olan 4 KA. S 930 
CUınartesl .. .. be~e kadar mezkCır müdürlüğe vermelerL 
~a~-"- . 
Y: Sehremnnetinden : Fatih yangın yerinde Saraçoğlu '."abalksının 
enı,eşme k ğ d 8 numaralı karglr hane kimya veıılmek uzere 

4/KA. S /93;o t:r:~inade müzayedeye konmuştur T~lip olanlann şart· 
tıarneyı .. k . . h Un, müzayedeye gtreceklerın de yevmi mez· 
k gorme ıçın er~ . 
~ım müdürlü~ne gelmelerı. 

A H' . . d Bedeli ke~fl 434 lira 7 5 kuruştan ibaret 
• ıser daıresm en : ~ C>lan A. H' f ddeslnde Asım Beyin yalısının na temam 

ısarında Kör ez ca . buluna . . d inşası münakasaya vaıedılmiş olduğundan 
t ı· n ıstınat uvarının .. 14 t encümene müraca-
a ıpJerln KA S./4 üncü cumartesi glinu saat e 

~ F~a-ti h-b-el-ed_l_e_m_U_diı-. r-Hi-ğlı-. n-:d-en_:_U~n:-;k:a:pa:n:ın~d-;a FE1ıı v;:a;n -;z;;addte~m:ailih;:iaıJeıe:-. 
slnd Y 

1 12 
No iki kat ahşap hane enkazı kaimen 

alen~ Çe.~me sok~ğında 1 O· kor Talip olanların Kanunusaninin 6 ıncı 
muzayede ıle satı aca • 

Pazartesi günü saat 14 te encümene müracaatları 

Büyük Tayyare piyankosu 
YEolr'Ci Tertip 6 1ncı keşide 

11 Kanunusani 1930 

llÜYÜK IKRA~llYE: 200,000 LIRAOlll o 30 ooo 20,000 15,000 
Aynca~ 50,000 40,00 ' ıoo ooo 

10 000 u,.abk ikramıyeler ve ' 
' lırahk bır mflkftfat. 

6V4 
28 

748 
932 

41 
41013 

Çoculd~rın neşesi l 
Ebeveynin saadeti! 
Kaıuıpık, ~afiytti umumıye vr 
ıiaJr rabahızhltlann• kmrşı bin -
lerc• doktorlar tarahndau tavw 

Siiioferrato·. · 
kuvvet UAcıoı dünyanın her ta
rahnda .alidtler ve çoculdat 
biiyilk btr memnuniyetle knll•a• 
rıık • pek bOyük faide grırmtkte. 
dlrler. •· Herecıanede bulunur. .. 

:: •.• =··· ..... : ...• ::::::= •••••• :::: ~ ....... ::::r::::~:ı:::::::::=::::::"• ..... " ................ . :::::.:::::::::.:::.::::::::::::::::.:.::::::::i::::=mES:::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::m::::::::::::::::::::::: ~r: - ..... _. un:::: 

··=ı ... = m Mahkeınel T enı-' .. uuından Ahmet Refik B. in fü: 
.... Y~ r .. 

m!Yeni icra ve ifl8s kanunu şerhi~1!i 
il 2 nci Cilt il~ 
fü lıvfçretıhı hnyllk hukuk allm.lerfnfn eeerleri ve bOtOn kanunl11nmt7 naısra !m 
... ı --~·.... 1 zuml .... am l marak. wu.ao• ve amell hükümlere ve u u numuneleri havi olan bu eı;enn her i:n 
:m cildi lıtanbulda Ve.kıt Cihan .e lkbal kütüphanelerinde (150) kuruşa aahlmaktadır. m: 
mı '%. 11 11 11" oıı 11 t mi m. .::1 URCU Cl11 neşrolundu mı 
m~ Haciz ve satış hakkında en lüzumlu malôman ve nümunelerl havidir !Hi 
·:::.~· ...... ••:::::::::::::::::::::::-·····-·__.,·-· il ·-·---·--- :::! ······::::: ..... ············ ...... ::······················•i"i"i••ii••············· ......•. :m::::::::·::··-······ .. ···· :::::: ............................... ::::::::::.:::=:::=:::ı::;;::::;:::::::::::::::::::::::::::::!:i!::::::::::::::: 

Seyrisef ain 
M•rkH acenteıl: Galata KöprU batında. 
Beyoğlu 2362 Şube acenteli: Mahmu· 

diye Hıını alımdıı lııanbul 2740 

bozcaada postası 
(GELiBOLU) vapuru 14 

Kanun evvel Cumartesi 17 de 
idare rıhtımından hareketle 
Gelibolu, Lapseki, Çanakkale, 
İmroz, Bozcaadaya gidecek ve 
Çanakkale, Lapseki, Geliboluya 
uğnyarak gelecektir. 

Antalya Postası 
(1 NE BOLU) vapuru 15 

Kanunevvel Pazar 10 da Galata 
rıhtlmmdan hareketle lzmir, 
Küllük, Bodrum, Rados, Fethi
ye, Finike, Antalyaya gidecek 
ve dönüşte mezkur iskelelerle 
birlikte Andifli, Kalkan, Sakız, 
Çanakkale ve Geliboluya ukn· 
yarak gelecektir. 

Trabzon blrınci postası 
(KARADENİZ) vapuru 16 

Kanunevvel Pazartesi 12 de 
Galata rıhtımından hareketle 
İnebolu, Samsun , Giresun, 
Trabzon, Rize, Hopaya gide· 
cek ve dönüote Pazar iskelesile 
Rize, Trabzon, Görele, Gire· 
sun , Sinop, Ordu, Ünye, 
Samsun, İnebolu, Zonguldağa 
uğrıyarak gelecektir. Hareket 
günü yük kabul olunmaz. 

·-------ISl:l'3 1:1:::::::::::::::::::::::::::::::::::::-.:::::. ••• .::::::::: 

Sadık zade biraderler vapurlan 
Karadeniz · 

Muntazam ve Lüks postası 

1 •• •• vapuru 15 n 0 n U Kanunevvel 

Pa Zar günü akşamı 
Sizkeci rıh· 

tamından hareketle Zonguldak, 

İnebolu, Samsun, Ordu, Gire
sun, Trabzon ve Rize iskele· 
lerine azimet ve avdet edecektir. 

Tafsilat ıçın Sirkecide 
Mes' adet hanı altında acenta· 

lığına müracaat. 
Telefon: Istanbul 2134 

İstanbul lkınci icra mtmurluğun· 

dan: 
Pangalttda Süleyman Nazif soka· 
~mda 7 5 No. lu hanede mukim 
iken elyevm lkametğAhı meçhul 
şölör Mustafa Remzi Efendiye 
Beyker şirketinin Beyoğlu blrincl 

Noterinden musnddek 3- 12·928 ta· 
rih ve 19738-1065 No lı bir kıt'a 

senetle zimmetinizde matlubu ol ın 
2 { 8 lnglliz lirıısı on beş ~ilin bört 
penanın Türk parası tutan olan 
ıki bin iki yüz otuz üç llıa· 

nın tahsili zımmındn tanzim kılı
nun ödeme emrinin ikameq~ahınızın 

mcçhullyetl hascb•le tı bliğ kılına· 
madıp;ı mubaşirln meşruharınd ın 
nnlaşılmış ve tc.hU~aan H. U. l\1. 
kanunun un maddei mahsusası mu
c bince ilfınen icrasına karar verıl· 
mi~tir. Tanlı! il:\ndnn itıb ren bir 
ay zarfında 929- ı 3 ı dosya No ..,, 
müsta~.hiben da r~ye ıniırncaatla iti· 
raıat kamınıyeniı:i dermeyan ve 
müddetin hıtam ndu 8 ~iin sonıa 
borcu tesviye ve ya eda ına em\ al 
iı ae eylcmcdilt•nız cak<lirde icra \'e 
flAs kıınununa tcvfikıın gıyabınınia 
mu· mclfttı ic.ıriylye devam oluna· 
cağı ma!Omunuz olrrı:ık ve e liğ 
makamına 1 :ıiın ht unm k re 
ıtftnı kc) fi) et olunur. 



Abuncı şartları 

Ttlntyed• Hart<;_!! 

Kuruş Kuruş 

l A.,.lıtı 150 000 
3 • 400 800 
6 • 750 1450 

12 • 1400 2700 

Wzetemızde çıkan yazı ve resim
lerin bütün haklan mahfuzdur 

Gazeteye rönderilece.ıı: mettuplana llzertne 
idare içinse ( idare], yazıya aitse l yw J 

işareti konulmalıdır 

Rasılmıvu mektupların ıade~lnden, tıvmet1 
mutadderesl.ı mett.ıplara tonnlmuş paralann 
taypolmuından ve lllolann milnderecatıııdaıı 

idare mesuı de,ıldlr 

,.ı;sgo;l#GIJ•19 (P!M>D!N) °"9Gri•-lotaa lla.talılrl .. ınd•. 

VERElfLİLEll~, SIRACALILA/fA, il 
Vl KClllK lAY1'l./l(lA/llNA, HA/llll.6 
VE SfiT f//11111 lfA.01/ILAllA, ÇOt:UlflA• 
RIN BİİYÜllESİNE, ICElllK lfllllKUK~ 
RiNA, HASTALIKDAll KALltAlll.ARA. 

.... 
= SAYISI HER YERDE S KURUŞ = Türk mekteplerile faydalı eaerlerin 

illnlannda yüzde 20 tenzillt vardır 
t••" ilan şaf" i. 

saorı 1 

AKIT 
. 

Btıy9\' veva bir taç dafı için verilen 112nlarla 
tııuusJ mahiyetteki llAnlaruı ücreti 

idare ile tararlaştınhr 

Ga.ıeteml.ıe hususi llAn kabul eden verı 
H. S. H. Ulııat acentesi 

6-8 inci .. yıt. 'I 
. 5 • • • 

4 • • 108 
2. • -
1 • • ---t-8inci .. r! . ., 

resmi U...-IST ANEUL. Babtali. Ankara caddesinde c V AKIT YURDU » 
Tel. 1970 iDARE lŞLERL 1971 YAZI iŞLERi • tel.rafı VAUT posta K.11: 4S 

VE: UiA SABUNU KEFALJIN 

-

Geçen Cuma Kadıköyündekl 
maçında neler oldu biliyor musun 
Taı h Sporun bugan çıkan 11 inci n65hannda bu ~ 

e5ef havadl5le beı aber' 
• • it 

Eşref Şdiğin Son çare . Abidin Daveri? ~uıb~1 tarıh•:O' 
hakkında kıymetli makalelerı ve Tayyarecıleı ımızın son .,,. 
vaffakiyetleri, Fener bahçenin An karada yaptığı maçları rellı~"' 

S h " ı - • ko• ... lerile beraber Holivutta por ayatı, motor e sur at re 
İngilizlerde müsabaka, Türk gibi kuvvetli, S}Zİn için ıo~ 
haftanın spor haberleri·-

Hilaliahmer kışlık balosu 
Emvali metruke müdüriyetinden: 

Kıymeti muhammenenin • 
2500 Ura 8 taksitte 

Dahıhytı vekth muhteremi Şokru Kava Beyfendl hazretlerinin rty _.... 
19 klounevvel 929 perşembe günü akıamı Türkuaz salonunda verı.leCP

Eıletler merktt ve Bevoğlu tubestnden alınacaktır 
Semti 
Bt:hek 

Sokağı 

Bebek caddesi 

" 

No. 
A. 78 mükerrer C 124-1 
A. 78 mükerrer C r 24-2 

Ada Harita 
3 23 
3 24 

Zıraı 

i35 
235 

~nınııımı1111111111111nıııımmın ••n•ıaıı•111111ıııııınıı111D11nııiıııni1111löiııımııımı•ıun••• • 
2500 • 8 • Kadıköy iskele üzerindeki 

lokı-ı Hnzino ve Hile Dnns snloll ~ 
A 80 mükerrer C. 128·4 4 3b 435 2600 • 8 • • • 

• ,, • A.. 80 mükerrer C. 184-4' 5 44 43~ !SOO • 8 • 
Balada evsaf ve ~ıymet; ınuhammenelerı muharrer arsaJum bedelleri 8 taksine cediy~ edilmtk- üzere 

14- 12-929 tarihine miı-:adif cumartesı g-ünü sııat 14 de pazarlıkla mfö:ayedeleri °"1karıerdir . . Taliplertn "J• 7,5 Salonumuz gerek mefruşat ve gerekse tezyinat it~b•~ 
bütün salonların fevkindedir. Teşrif edece~ ~uhter:~ mu~coi' 
lerimizın havadan müteessır olmama1arı ıçın kalonferlerı ,
yanmaktadır. Vesait nakliye gerek berren ve gerek bab bd 
her an müşterilerimizin emrine amade bulunmaktadır. lstan ,O 
ve Beyoğlundan ge'en müşterilerımiz her an salon~muıd el' 
memnun olmakta bu hususu müdürıyete her zaman ızbar 

hc~abile remınat makbuzlarile Emvali metruke sauş komısyonuna müracaat eylemelerL 

1930 senesi için 
Banl<a, avukat ve tilccarlara mahıuı 16 çqtt 

Tüccari muhtara defterleri ·Emnıyet sandığı 
müdürlüğünden : 

Nazmiye Hanımın 145.!; 1 ikru 
numaralı deyn sentdi mucibince 
Emniyet Sandığından istıkraz eyle
di~ meblAJ? mukabılinde Sandık na
mına meıhun bulunan Ayasofyada 
Yerebatan mshalJesinde 9 No. ha
nenin tamamı vadesi hitamında 

borcun verilmemesi hastbile lstık 
ıaz esnasında ıayin eylediği ikamet 
gAhma teblllgıt ifaq için. gönderilen 
doksan bir günlük ihbarname zah-

mektedırler; teıekkürler ederiz. 

Perşenıbc gunu akşaını 
sabaha kadar çaylı aile tedan'ıaf11 

verilecektir. Cazbandımız fevkalade mükemmel olup arasır' 
var~te numaıa'an gösterilecektir. 

11 

F · J J tedan5' 
ıat arımız ucuz ve e ı ven, ıçin .d~ 

hutiye ser~sttir. Perşembe günü akıamı çaylı tedansan ıçl 
elbise; Lacivert veya siyah olmalı. 

Altı yaımdan aşağı çocukların getirilmemesi rica olunur. 

ı•llllDU 11111111mınnıomıııınıııı ıı 11111111 m ı nan n 

rını mahallesi heyeti ihtiyariyeslnce ı~FA~~if~'-"=-"=''-=---.'1!2il~~~~~~!:!.ı::~~~~.ası~~ 
ynzılan meşnıhaıtan borçlu mumal- K• l k d • l 
leyha Nazmiye Hanımın vefat ey- ıra l aıre er 
ledlgt, zevcesi Mehmet Şakir, oıuı 
lan sadulla~ Münir Beyler ile kız.. n .. bı:\lı, Ankara caddesinde Orhan il. hanı ..• An~ 
lan Firdevs. Heybeti, Nefise, Melek dolu ajansının terkettiğı daır eler k rahk tır. 
Hammlırdan ba~k• mirasçısı olma- M .. k 1 t 1 d 1 •. ı· A 1 eına' ti eıı ille lir Ol~ f> O :lu lr • \'rl 3VM 1 t'"" 
dı~ ve bunlardan Nefise ve Melek • a' 
l-lammlann Mısırda Bentsattte dok- birden kiralıktır. lsı \"'ıalerıu t VAKiT vurdu ) ' 
ıor Nuri beyin nezdinde ikamet ey
ledik Jeri ani aşı 1 mış olduıundan llAn ı;!(j~:wxır='lr=Y:T:~~::-r.;:::y:ı~~~~::ı;;:r,;:"r,;::'l~;;::y;:~~;:JQ;ra\lriiifiilPJ! 
tarihJnden ltıbıren doban bir gün 
zarfında borç verilmediği veya ye
nlltnmediği takdirde mezktlr hanenin 
bılmüzayede satılaca~ tıAn olunur. 

~ '• Faktlte.taôle ıtıpl •il 
DR· 

HUaeyln NEu,ıt 
Dotuı ve tadın huta1ıtl1r1 mtıtehus•ı 

Ttlrbt, !atı Hlllltahmer bl•u No. 11 
~.,.......-..... 1~11 

Telefonı lst. Mtt 
1111 LA 

~'° w muaur • Retill llhmeı 

Satılık arsu - rl 
Ro~az fçlnde litbekte Rebck caddesinde atik 76 miikerre I_ 

12~-9, ada·6 ve 31 il! <ı7 harıta numaralı 281 zıra 10 parmak~ 
nın 450 lirr nakit ve peşin bedelle 16 12-929 tar lhlne mUsadif 

11
; 

test günü saııc 14 te pazarlıkla müzayedesi mukarrerdir: Taıiple:;/ 
liralık ttmlnat makbuzlariıt: l<:mvah metrukt: san~ komls)onuna oıU 
.:ylemelerı. 

ı 
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