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~Gazımızın yarın Yalova §§ V k·ı· . / ~ ·i e ı ımız : (dan Ankara ya avdetlerı J 
İ tahmin ediliyor İ 
l 8u takdirde büyük reisimizin İstan· ) 
~ huıu şereflendirmeleri ınaalesef baş- ~ 
~ = 1 ka bir güne kalacaktır I 
i! Mevsuk bir menbadan aldığımız habere göre, Relaicürnhur Gazi ~ 
~ li~etlerinin yann veya ertesi günü Yalovadan İzmit tıufkile Ankara· .§ 
~ 1• ll\'det buyuracaklan kuvvetli bir ihtimal olarak mütalaa edilmek- ~ l tedu-. Bu takdirde Büyük refılmWn fıtanb~u ıereflendirmelerinin ~a- ~ 
~ •leıof baıka bir güne kalaca~ ve Gazimizın Soviyet Şuralan Haricıye g 
~ 1(0 .tniser vekiU Karahan yoldqı Ankarada kabul buyuracakları anla- fI 
~ıırıf'ln:ıaktadır. · ~ 11ıı11ııuuııııııH1ııııııut1ırııınııuuuurırııııu1ııuıuıııınmıuıuuıuırıııuıııımıııırııııını1111111ıı111ıııı11111111uııııııııı1uıııııııııı ııı11ı17E 
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Şükrü Kaya Bey şehri
mize geldi, bugün 

Yalovayadönecek 
Vekil Bevin yerli mallan
mı.z hakkında kıymetli 

&6zlerl 
BJr kaç aibıdilr Gazi Hz. ile 

Yalovada bulunan Dahiliye Ve

ldlimiz Şükro. Kaya Bey evvelki 

akıam kısa btr mnddet kalmak 

• 
== 

ve çocuklarını görmek için ıeh
rimlze gelnıtıttr. Vekil Bey bu 

sabah Yalovaya avdet edecek 

ve kendfalne İatanbul vali vekili 

Muhittin Bey de refakat edecek- r 

tir. ŞüktO Kaya Bey yann, aflebl 

( ihtimal Gazı Hz. nfıi refakati~ 
i rinde Ankaraya avdet edecektir. 

Ali Cenanl Beyin yetml1 bin llrll'}'ı Surlvede depo 
yaptığının resmidir / 

Gene hezeyan illetine tutuldu ı 
AiaU sıkıntımız varmış ve bunun se
bebi rumlarla ermenileri memle-

Vekil Bey dün Modadaki evin

de istirahat etmlt ve kendisini 

-.ıyaret eden vali vekdJ ve ıehre· 

istanbul ermenileri ikiye ayrıldı 

Ermeni patriğini istemiyorlar I 
Papaslar, cemaat, gazeteler bu 

yüzden ihtilafa düştüler r 
Du patrik yuvarlanırsa yerine Dacat 

le 
Bu bayat propağandadan bıkınadılar m1l . Ef. gelecek 

ıı 

t· 

il 

1 Dey}f telgraf gazetesinin dip· 
0
klllat muhabiri, meJeketJmfzfn 
' ~ l' ~tn cemfyetfne girmek için 
d eQiden gayri resmi teıebbüsler-
d. e huıundufunu ve hangi ıeralt 

lamakla da alakadar aayıJacağını 
ilave ediyor. 

Muharrir, bu haberlert verdikten 
aoora, Türkiyenin bu 11rada ak
vam cemiyetine girmek mesele
ıile niçin meıgul olduğunu keıfe 

Bir müddet evvel Ermeni pat· ı Efendiler Çarşamba günü arala• 
riği Mesrop Naroyn Efendiyi rında toplanarak müzakeratta bu• 

İstifaya davet etmek üzer• p•t· lunan mezkur ruhaniler, metall· 
rikane nezdin- hatlarını tespit 
de teşebbüaat ederek, şahsen 
yapıldığını yaz· patrik Naroyan 
mıştık. Patrika- Efendiye taktim 
ne tarafın dan etmişlerdir. Pat· 
o zaman lcat'i riğe veriJen talı• 

I ıtfresınde Cemiyete kabul edl- r Alttran 2 inci aayfamaızdadır l 
hece~nJ tahkik etmek Jıtedijfnl !============= 
abel' •ermektedir. 

Şo.k,-o. Kaya B. 

.()iplornat muhabir bu gayri 
te1Qıl 
l letebbftı hikAyeıfne fU a8z.. 
~ett llA•e ediyor: •Tarktye, daha 

,.., \>\tel de lıtedf#f gibi, Akvam 

Zampa.w 
ra kıral 

surette tekzip rirat atideki ta• 
mini Muhittin Beyle bir müddet d·ı b h d e ı en u a İ· lcplerde bulun• 
görfiomfl§Ulr. ŞükrQ Kaya Bey se ahiren son maktadır: 
burada kendilerile görOıen bir derece ciddi bir 1- Mütevel• 
mubarririmize ıu beyanatta bu- mahiyet iktisap lillk vazifesini 
lunmuıtur ı etmiş olup, Er- liyıkile ifa ede-"' On b~şinci Luf nin sefahat ve 

b\~tnlyettne girmeden evvel, Ce- ~ehvet dolu hayabnı en canlı bir 
l l'etfn nıedJainde, hiç olmazsa ifade Ue anlatan bu tefrikaya 
ehııtan gibi yan daimi bir bugün başlıyoruz. 

~lıfa intihabım temin etmek -
teQlektedfr 
1) •• 

't JpJonıat nıuliabfr, daha eonra, 
<ll'lttye hdkQmeU kabfnesf aza~ 

'Ilı~ birinin yakında Avrupa 
:erL:ezıeı1n1 ziyaret edeceffne 

'lir •erilen haberlerin, Akvam 

c~ltafyetfne girmenin ıeraftfni an-
,•••• . '.I ...................... . 
' . ' \: ' . 
: le ayıfalanmızda ! 
: hfıir Ye memleket haberleri • : 

: "ve J iindlde : ' .... -. ! t.._ ~at ınakale, Geli,ı ,a.zel. ıa.. : 
' ""llllll'cL,. seyahat. Harid telgraflar. : ' . 
: 4iiodlde • ' .--- . ' ı . , 9rnet Paıanm nutkunun IODU, • 

' ~ alil" : : unu. • 
: 6~: 

Bu kadın Lulnfn son metresidi. 

- İatanbula çocuklarımı gör· meni gregoriyen mediğl ve Sa· 
mek için geldim. kısa bir mOd· cemaatını ikiye nasaryan ham 
det kalarak yarın Y alovaya dö· ayırma~a sebep ile Tokat1ıyan 
neceğim. Pazar gilnil oradan olmuştur. oteli meseJele-
Ankaraya hareketim kuvvetlidir. SeJabiyettar rinde tehlikeli 

MuharrJrfmlz Vekil Beybı Ermeni mabafi- bir hattı bare-
yerli mallan hakkında miltalaa.. linde icra etti- ket takip ettiA'f 
ıını öfıenmek tıteıniıtJr. ğimiz tahkikata Patrik Narovan Ef. için, patrik Na• 

Şükril Kaya Bey demlıtfr ld: naıaran, İstanbulda mevcut yfik- royan Efendi fıtifa etmelidir. 
- Yerli malJarınıız lçfn mem· sek .rütbeli piskopos ve rahipler, 2 - İstanbulda mevcut 8 bü· 

leketfn her tarafında çok büyük patrık Naroyan Efendi nezdinde yük rütbeli ruhani, ihtiyaca kafi 

bfr alAka vardır. İkbıadi mklıa· mfişterek bir teşebbüste buluna- geJmedikf nden, bu miktarın tez• 

h rak, patriği is· · ı ya davet eyle- yı·di için hiç bir tedbir ittihaz 
fımızın en mil hn amtJlerfnden ~ .-----.-!il'. mişlerdir. Aldı- edilmemiştir. olacak bu cihete en bQ-"k gay· 

p• ~ımız malumata 3-Eçmiyaz(n 
retlerfmlzi aarfedecefiz. Gnzel nazaran, bu tah- ve Suriye kato-
yerlf mallanmızdan Gazi Hz. , rm teşebbüse gi kosluklar mm 

bir çok nümuneler yapbrmııiar iştirak eden ru- münasebatı bak· 
ve çok memnun olmuılardır. I haniler atideki kında zuhur e-
Ben de elbiselerfnıJ esasen yerli zevattan mürek- den ihtilaf mü· 
lrumaılardan yaptırıyorum ve bu· keptir: Sabık nasebetile, İs· 
nun bir çok arkadaılanm ~bl evi· 1 patrik kayma- tanbulda mevcut 

1 d kamı piskopos ruhanilerin reyi· min eıya arma a teımd ediyorum. 
Kiğork Aslan· ne müracaat o-' . : ı-ef~ilcalar ı : 

Kıral kendisine ( Sultan ) ünvanı
nı vermişti. Bu kadın alaturka 
k hve meraklısı idi. Kırat bazen 
o:a kendi elile kahve pişirirdi ••• 

ı•mm:ı:nr. .. -=r11:z:ı=-ı:mm:m::r.·onp~~ yan, Feri köy va. d i lmemesinden 
' . 
: lJ~az adam • 2 mclde ! 
: Zampara. kral : 5 incide : 
' P.2.i • ' 1Yerderlenn nayr-o. • \ . 
, . 6 ıncıda • 
' l • . /, . '• .. . ............ ............ . 

f ç sayıfalarımız
da okumağa baş-
layıoız l 

BaşmakaJe'miz 

İsmet Pı, Hz. nin 
nutku 

4 ~· aayıf~u;do 

Dacat E f. izi piskopos Da· protesto edil-
cat Basmacıyan, Kumkapı vaizi mektedir. 
piskopos Sarkis Sarkısyan, Ge- 4 - Hulasa cemaatin ldarf 
dikpaşa vaizi Hamayak Bahtiyar- işleri umumiyetle mucibi memnu-
yan ( rahip ) Kadıköy vaizi rahip niyet bir surette idare edilmedi· 
Yeznik Babayan1 ve rahip Kusan ğine göre, patrik Naroyan efen~· 

hlanyan 
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Gene hezeyan illetine tutuldu 
l .. ~~~~~~~eılil!!!im~ü:::=a:=a:msa 

j Üıt tıırM l inci eayıla 1:ıll.d:l1r ) 

calııarak, bunun ecıı ehi acıma· 
yeye thleyaçtan IJerl ge?dtlfnf, 
ve akvam cemiyelln@ kal>ul edH· 
mekle beynelmilel bir iatikraz 
temfnjnl clOıilndilğilrıa, fakat Ak
vam cemiyeti tarafından verile· 
cek her borcun bu mühim ıart· 
larından birinin, borcu olan dev· 
letlft mallyealnl ıtddetll mfüaka· 
heye tabı tutmak olduğundan 
.ltuınnkü Tüt kfyenln böyle bir 
~vl kabul etmeılnln son derece 
f&jtiell oldujunu söylemektedir. 

fle1:~ telgraf gazetesinin mu· 
= ı&] '" .... 

dliii iJfiı,a etmesi ş;y;; ;t'zu-
güf ülmekteel:.r. 

f'atrilc Naroy"n elendi, bidayet
t hu müracaatı phsına hitap 
@Elilmiş adeclerek meseleden 

@ llsi lsmaniyi haberdar etmek 
lılem@mli ise de, vaki olan ikinci 

bit i teöbüs Üıerine, ruhanilerin 
müracaatından ıneclisi cismanuyi 
t!e haoet dar tylemiştır. Meclisi 
is eni <le son içtımaında bu me

ieleyi l~tlcık etlikten sonra neş
rettiği kısa ~ır ıeblig e. • Patrık 
Naroyan efendi nezdinde ruhani· 
let tat fli1aan IJir müracaat yapıl· 
tttl nı, fakat mGracaat edenlerin 
bu gibi işlere müdaha•eye hakkı 
!eJahi~~tleti o lmadığını ,, beyan 
etmiştir. 

Ermeni Gregoriyen c~maatini 
tt<i~ ayıı an bu mesd~ hnd bir 
salhaya dah\l olmuş bulurtmakla
dıt. Patrik neEdinde yapılan mÜ· 
rat!ata lslanbulcla mevcut bilu
mum yüksek ıütbeli hlhanilefin 
iş.tirak etmesil'le naz~ran, İstanbul 
Ermeni1etinin ekseriyeti bu teşeb· 
büse müzaharet etmektedır. llize 
verilen malumata göre; fılhaklka 
bil'hass~ ccmaata ait em'akin ıda
lhİ hususunda patı ık e rnecUsi 
~M'Mninin t~k'p ettiği ·hattı ha
Hket '\ıtt'ıumt hoşnutsuzluğu mu
eip olmuştut, Meseleden hararetle 
bahacden f.tmenice gazeteler t:le 
iki~ aynltfiış\ır. Bir kısmı ruha
t\iler tarafıftdan yıipı•an ffiuracaa· 
\\ ıtıuhik btılm1ıkta, diğer bir 
kıgmı İle, şiddetle muaheı;e ve 
tenkit ~yl~m~ktedir. 

.. Panik~fie ne1ditıde yapılan 
muraCAa\a müsait bir netıce ve· 
tHnıedlği takdirde, ruhanılerle 
t,ırabet tttfiaatıl\ ileri gelenleri 
tle biı letenlc, meclisi cismani ile 
}'lltrifl de~i$tirmtk Ütere meclisi 
\Jıttuttı nln fuvka\ade bir içtima 
ak~inl talep eylcyecekletdit. 

JAman:ık ,, taıetesine göre 
NaroyArı efendinin yetıne Fetikoy 
vahi. Datat Sasmacıyan efendiyi 
Patnkllk makamına getirmek lS· 

teıııilm~ktedir. 

• 

he.biri tarafından verilen bu ma 
lumat, kendi kendini nakzetmek 
tedlr. 1ür1Hye hükCımetl Akvam 
femlyeflne gtrmek hususun
daki noktaf nazarını sarih bir 
ıekflde ifade etmit bulunuyor. 

Bu haberin bütün esası o1an 
Akvam cemfyeUnden borç almak 
meselesine gelince, Deyli Telgra
fın diplomatı , bunu da bizzat 
tekzip ediyor. Çnnkn, bugilnkn 
Türkjyenln hiç bir ecnebi mO.ra• 
kabeyi kabul edemlyec ijinl 
1Uraf ediyor. 

DeyJı Te graf bu bavmaka'ede 
asıl muunerinl lloa etmekte ve 
bugün Türldyedekl ma J 111.kınb• 
nın Rumları ve Ermenileri Tür• 
ktyeden çıkarmaktan ileri gel• 
dığfnf söy emektedır. 

O halde Deyli Telgt'af •arnf• 
fınr'an verilen bu haberin, bit 
esa61 o madığı gayet valıhtır. 
Böy'e olduğu halde onun bu 
gibi haberleri vermesindeki se• 
bep nedir? 

Bunu Dayf Telgrafın bu mü• 
natıebetle yazd ğı başmakaleden 
anlıyoruz. 

EskJden beri Yunanlılaran mü 
dafıl o an Deyll Talgraf, demelt 
ki, Runt ve Ermeni propaganda 
yapmak için bu haberleiinl tasni 
etmf~th! 

Hatıra geıenıer 

Soğuk kanlılık 
lngiltere bao vekili iken 

kral beıtrıci Hönr ihiH gaı:lrına 

uğrıyarak hapsedilen ve niha
yet idamına karar veril@n 
"Tomaıs Morüı. hem meziyet· 
lerl hem de fevkalade itidali 
deml ile me~hur bir aattı. 

O tıu ada lngllterecle idam 

etli ecek büyük kimseler elleri 
bağ andıktan sonra diz çöke
relc başlarını hır hugUsi ~ahta 
tizer1ne korlardı. Ci!Hat bir 
salır vunı~ta kafalarını beden· 
terinden ay1rırdı. 

"Tomas MorUs,, l~fn de b3y
le yapıldı. Mahktım basını sa
tır tahtası üzeflne koydu. Fa· 
l<at uzun eakah da tahtanın 
üzerine yayılmıştı. "Môtlis,, cel
latla ıakah düzeltmesini söyle· 
dl. Cellat hayretle sördu ~ 

...... Ba~ın kesilecek ... ~u hal· 
de 11aka\ın kesilip kesilmeme
ıineden sana ne? •. 

"Moıüs,, tatlı bit iada ile 
ıu ee\rabı verdi : 
~ Dostum.. bıma hutıdan 

zlyan gelmez .. Fttkat sana g6· 
re mbhlmdir. V azifeslnl taın 
yaptıQını göstermlt olutsun ... 
Verilen emirde yalnız batımm 
keeltm~si · zikrediliyor, ıakal 

mevzuubahis değildir !... 
p 5 i' RPMSS 

V AKIT ın t~frH{asu 31 

Yazan: Hüseyin Rahmi 
Kıthftn on beş yhml gilnlük ya . Bir gün gelıp de benim de ki11-

ve.~ ııı, yavan pebı ızinden bitap bastımı yapacaksınız diyu korku· 
dtışen çocuklar bu :ı:iyafele can- yorum .•. 
athlar, Kedi onlar ıçın arlık kuzu Avnüsselnh ......... Korkma anne 
manasına ge'en bit şey olmu~tu.. bu kcdı bolluğunda marya yeme• 

F evıiye banılh göt yaşlarını yiz. 

elindeki mMdile hazin hetin akı- Fev~ye Hanım _ BugünkG 
tara.k !oftadekilcre oda kapıiın· kutbnnınıı acaba komşulardan 
dan şöyle söylendi : kimin kedisi? Gene akşama ba· 

-. Zehit z:akkum ol!lun diye· Şımı:ıı.;ı ne kıyaıneth·t kopncak. 
ttt!lll hepini~ evladım,ır:ıız. Saıah Filhakika o akşam sular karar· 
ikl "1~su11t lcarcleşıtıı de niluıvet ma esna lırında $etbetçıletirt Ayşe 

..lt.endln gıbi yanıvam.lı~a alışhrdın l uı.ruın ftllım ielhnı Ce) .S.u ıııı a• 

F 

Maarifte : 

Ecnebi mektepleri Tnrkçe -
muallimleri ~ ul ha osunun 

teşebbüsleri 
Memleket baroJa.rlle münasebet tesisi için 
faaliyet devam ediyor.Diğer taraftan ecnebi 
memleketler barolarile de tan1şıhnaktadır 

Nlzam1Uittıeler1 llJck $efaretlerinin delaletile getirtildi 
tetkik olıınvVot 

Ecnebi ve gayri ınOsliJD IJ1 ~ 
teplert Tilrkçe muallfJnf eri c::e 

01 
• yetinin dün yapılacak olan ,edd' 

Jtk konaı-eaf, ekseriyet olırı~ 
için baık& güne bırakılınııb'' 

fstıın bul barosllnun Türk baro~ 
lan arasında bır kongre ııktlnl 
düşUndı.iğünü, hu kongrede mes
le~in yükselme ine miite<1.llik 

h\lf<;u ar n ~örü•üle~en·ini vt Avrupa 
memlekct'etinde oldu~u gibi Tüı k. 
avukatları arasında bir federıı.syort 

tcşklllne imk:l.n olup olmadığ'ının 

da aynca tetkik edıildA'ini yazmıştık 

İstanbul barosu, memleketimiz
deki bütün barolara birer mektup 
J?;Öndeterck bu tasavvuru bildirmiş, 

harolcırdan nlzamnamelerini levha. 
latitiı, trtzibat nıecli!;ifii teşkfl eden 
ıtYukııtlor ın 1Simlemü ökrenruek 
ısuırnlştıı-. 

lstanbul baro!'unun mllnagebet 
tesisine mıttuf o an bu müracaatı 
barolarca memnunt yede kıır~ılıın

m ı ş, istenilen malftmatın ~önderll

rnesine ba~lanrnıştır. Bunlar lstan· 
! : : 

İnhlsatlardaı 

bul barosunca tetkik rılunn1ltktP.dır. 

İstanbul b1trosu, bundım bıtşka 
Avrupa barolarının re~kil:ltı, çalışma 

tarzları hakkında mı.ıltimat topla-
' ma~ı muvafık ~ötmü~. 1 ürk stla 

r@tlcı i vasıtnsllc A vn.ıpn barolarmın 
nizamnaınelerinl, lcıvhtılarını getirt
miştir. · Şimdiye kadar Bertin, Roma, 
Bel~tat,Parls, l\lac~ırlstfm, Lahl, 
Bern, Bü üksel, l\ladrit, Romanya, 
Çekoslovakya, Lehistan, Londra 
selaretlerinden cevap gelmJştir. 

Gelf:n nlzamnamelerden bir 
kısmı tercüme ettirilmektedir 

A vurupıt memleketll!rlnln ııvukatlık 
teşki!Atı, tekAmülü üzerinde yapı
lacak tetkikat netkeslnde tatbiki 
faydlilı p;örUlen esaslar. lktibas 
edilecektir. Bu teşebbüs vesileslle 
ecncbt memleketler barolarlle de 
tanışmak, irtibat temih etmek 
imkanı hasıl otmaktıı.dıt. 

Yeni sigara paketleri 
lkl hatta 1çtnde piyasaya çıkacak-

Sigara paketleri üt:erlndekl aEııler ve resfmlertn ekıerlyetl iti· 
barıle bir mana .Ye kıymeti ifade etmedl~ini evvelee tıaret etmtot•k. 

idare bunları de~iftirmeie katar verdi ve reılmlertn ifade 
kudretıle birlikte bedii bir kıyınet de taşımasını temln için bu re
ıimlerl reuarn Çallı lbrahtn'I Beye yeptards. Yeni resimleri havi 
paketlet Cıball fabrıkaıında basılmaktadır. On (J(lne kadar plya .. 

ıaya çıluuılmıı olacaktır. 
fotofraf muhabirimizin Cıball fabrık11uıda aldıtı reıtmlerlmf~ 

Stpeht ocağı Asker ııtgara paketterlnln kapaklarını gGıterlyor. 

tamıya çıkmı1tı. Hulamadt. Ka· rı tütmiyordu. Dün ôradan bu· 
dmcağız geceyi ıztıraplatfa ge· ram buram duman çıktıA'ını gör· 
çir dl. Erteei günü yin kapı kapı dilm. Hiç ıüphesiır ceylanı kesip 
taharriyo davam eıti... Nihayet yediler. Şimdi Fev:ıiy" kın pen• 
Hürmüı Hanımın kapısını çalarak: ceredcn t>Aürmlye başlar. O ev• 

- Komşucuğum ceylanımı gör• de kedi etl yetıdll'lnın bir ala• 
d.ün mü? meti do budur. 

_ Cörmedim amma kedinin Ayşe Hanım uçanı başını di· 
he oldu~unu ~ana söyliyebllirhn.: dikliyertk ç&ihklar koparır. 

- Çabuk söyli!S hafakanım tu.. Hürmüz Hanım - Sus kadın 
k sus başln ıa~ olsun. BaA-rına taş taca ••• 

- Kendine gol.. metanet r5s· bas ta artık Ceylanım arama •• 

A -22-ter yşe .•• 1 
. - Söyle öldürdüler mi kedi.. Hartada iki kedi Avnüsse ahın 
ciğımı? hancce et ihtiyacına kifayet cdi· 

- Oldürdüklerini göziimle gör· yordu. Fakat mahallede kedi a-

d. zaldı. Bu kedi cellAdının evi taş• me ım •.• 
- Görmedin de ya niçin öy.. landı. Şangır ~ungur camları a• 

le s6yll\yotsun? ıağı indirildi. Onu birka~ defa 
-- Dün Avnüss€'1ahın evinden sokakta patakladılar. Ht>r ınst 

bu tarafa bir kı7.artma koku u geldikleri yerde bu yamyamlığın• 
g-eldı. Belki >·irmi gündür bacalı~ dan dolayl ıüıür.e tükürüyoilaıdı. 

/ 

Neşet Ömer Bey eti 
DarnlfOnun Eınlnl Dr. N 1' 

Ömer Bey dün sabah Ya of• 

gitnilıtlr. 

Maarif bütçPs! ~ 
Vıllyetımızın 1930 ııı '/~ 

hütçesi tesbft olunı:.nu~tur. J 0 ııfge 
bütçeye vilayet dahilinde ye 1~ 
yapıfacalt olan ilk mektepler 

tahıiıet konmll~tut. 

.EJnat arasında : 
d lsr Berberler töplanama at 

Tıraş /iatlarını artlı1'111 

istiyorlar 
d3'1 

Şehrtmlzdekl berberler it 
öğleden sonra top1anarak tpef,, 

{iı 
ğe alt bazı tıler hakkında IJ1 

1
• 

kere yapacaklardı. Fakat ce~,t 
yelte kayıtlı buluttan 000 i(a ~ 
berberden lçtinıa atılönuna a"". 

•jllP 
150 kadan geldiğl fçln ıçtı r· 

ıt11 yapmak mihnkün olamafl.1 , 
t tıııı' Haber afdı~ıtnıza gl>1 e ou iÇ ~ 

tıraı flatlarınan tesbftl için l bU 

gôtnlmlittüt. Bttrberl~tdeıa 11 
kıımı bugfinkQ hraı ilcretle'fı'r 
keındtlerlne pek az menfaat bı~ · . ~ ._........ - ,,._ ..... _ .. . . 
ıilrmektedtrl r. 

Türl{ kızları! 
ismet Paşantn ~u $ô~letl1" 

dılckatltt okuyunuz ~ 
Mlllt taiarl1'Ufata ba~lıırlt 

enolA knJarımızın vazife}~~~. 
den bahsetmek pek tablı r 
ÇankQ bir yuvaya milli u.~ff 
ruf ve kanaatk&rlık bir d;00 
kadanm dikkati ve teka}')' ili 
ile yer!ettikten sonra er keğ 1 

, buna mukavemet edebtltı1e5 
maddeteft miim\dhı olacaktıi'· / 

1 ·Ba~vckllfn nutktı~ 
• ç 
300 ışs,z komünlst beledıi 

ye hücum elti . be' 
Bertin; 13 ( A.A) - Yenı 

3
cfJ 

ledıye meclisi, ilk celıeain~e ıııt ti 
komüni&t İf&iz beltdiyo daırts P~ 
hücum ve müzakere sslo11".ıır 
İşgal etmişlerdir. Zabıta, muh3

'
1 

1eri kapı dışarı e' miştir. 

Merkeze şikayet ettıicr. . fi' 
Lakin meselenin kanunfyetı pr 

zih olmadıA-ından bir şey ya 
lamıyorduu. . ;~e 

Avnüsselah kedi etinin ııh11 ·$~ t 

verdiği çe,,ikliklo mesclenirı pe ( b 
H 

,, 
ne takıldı. Şevklye anımın ele' 

~ilbi Nedim Beye yazdı~ı ~ıı· 
tupta ki esrarı keşfe çalışıyor ıııt f 

Bu iş için Ali Snfderle bll h 
tula.r. ı ııto ~ 

Avnüsaelah - Haydi bak0.~1r 1! 
İşe sıvanalım .. vakıt geçivor, 

1 
"' , 

e.~JJ 
yarın kasası soyulmadan "' 
el atmalıyız.. l:ı~ 

Ali Safder miileaccibııı~e 

duşünüşl• ı w 
- Bu kapalı :mesefeye nere5f., 

den elımizi sokabileceğit. Iht;ıt1ı' 
rın adını, konağın semtini bı 
} oruı. .• 

( Dıtt edl) 



ŞEHiR VE MEMLEKET HABERLERi 

w ·ı· ' ız. ,, Moda kurbanlarm 
Kadınlardan değil lstanbulun 

Doktorlarımız şifa bulmıyacak hastaların öl-
dürülmesi meselesi hakkında ne diyorlar ~ 

manıfaturacılanndan bahsediyoruz 
, eo 

ltı.ts etmemek için halkı aldatmt1nı11 esrl!rını 
araşr'ıı anlar neler yapıyorlarl 

Kadın elbfıe ve tuvaletlerinde 
ıık ıık değlıen renk modaıı, ku .. 

l>oktor Ali Şükrü Beyin Besim Ömer Paşanın, Osman Serafettin, 
M. Kemal, Neıet o~man Beylerin fikirleri 

maı tf caretanelerlnl yeni bı; 

kurnazlıfa ıevketmfttfr. Kuruaf 
tacirleri modaya tahf olarak renk 
hususunda moda olan kumaılan 
getirmek mecbutfyetfndedJtler. 

as" 
.,,ı. h. Ne şef Ô!Jman 11. Osman Şerafeitln B • Be$fm Ônı~r PtJ~B 

Netektm geç~n ıene açık renkH 
ktımaılar ınoda oldufundan ıehrfın 
t:e kOlliyetlı miktarda açık renL:IJ 
ipek •e aaır kumaıhar getlrilmlı• 
ttr. Tabll bunlardan bfr kısmı 
1ahlmı11 bfr kıımı da sarfoluna • 
mıyarak maıua Ye depolarda 
kalmııtar. 

Halbuki, • lalradarlatın ifade• 
ıfne g0re1 bu aene daha zfyad• 
koyu kahve tehgl •e koyu neftl 

e ı 11Utı ı.. Jlf (J 
1 

rıaber verdik· Çekoslovakya 
• ~l' 1 1 

. k l'rıe Uzz, rın n hazırlıyntak para-

sekil kanunt ôlsa bfte, herhangi .. 
bir hastnnın itlı\fına vesıle 

rahmı ölUmie değH, iJAç1ar1a tahfife 
çalı ıttz. l\levıuu bahsolıııı kutıun 
kabili tıırbik d~ğildtr.,, 

renkli kumaılar aranılmaktadır. 
Kumaı tacirleri bu •atiyet kar
ıııında, dOkklnlannde kalan açık 
renk kumaı lann ıarlolunabllmeıl 
jçfn yeni bir uiUl hulmuılatdır. 
Bu da renginlıi moduı g~en 
fpekll, yOnUl kum.atlan, revaçta 
bnlunan moda renklerfne boyat .. 
makıan ibarettir. bır kısım ku• 
mat tadrJeri bu uıulö tatbik 
etmektedirler. 

0cr b ıııoy. a~ıı 1 u sevkcuiği veni bir rn.y1hada 
tiııı' t41 tarından kat'~ Ürtıit edılen has

tı'' ö tn ıf 1 it(ı' 1 7.tııııp çekmemeleri için 
tJ1" il trıch ı ır ı fl {,! l etmişti. 

~ tıdu gııtıı) "c \ cpycnl fikir' hak 
llıı,ı, 1~6 tnııınm ' lrnr.ı dcı'aorhıı rnıızın 

O alııtını cıld k 

r~ Şe;ajefiln B. 
r m --- .... 
O 

11 
tın ~ımıfeılın bey ,unları 

ıır. h • . 
lhtcılık' "< •• • 

\f k ları \~ırd ı kı, bur arın ccd·ı 
~ı~\t~ı bıı de~ı:dır ve bu gll t ha tııl:ır 
~~erd rrı,ıJıko 1ıdutl11r McstlA Kıırıı
~e aı tı htıstıle g~ıetı hlt lwıı~trln 

',lt'1 t,s, tı~ıı, ıı hı ve ııe de R1Jntkımle 
h \ 1Ylııı t;t .. I , ııö l bi 'htuı Hlln (iıı ltir. ı ) e r 

llıatiz 1 ~~Q~c~klil cnt~i z:ımnn bi~."~,e 
llıe ır çok ıztırı:ıplar içinde olu· 
Uerıe }'~\rurlanır, KaraciAcr kanscrı 
llııd tlıış ve ihcildt hu~ule ~t'lirır. 
t... ~ k· 
"lUth' cın'cıi p;ayet vccanak ve 
~tı ış ızcırabatı mucıp olur 
•· n!!vl h ~S\fr ast !arın çel\tiıderi alılm 

Ce t!diltHcz. 
"a\'cı ç f11erde Pnri!lte ncıklı bir 
~l.t,~iol rnuşrur. Bır kadın zevcinin 
bıç ıztırııba da'-'<ınarrnımış ve 
"' lltevi ''J J d 
"'"künı O d(irmü~tur. lüri ka ını 

ıf' dıı etrnışrır. Jşte Çckoslurııha-
6ls11 nıcv/.uubahsolan rt1esele bu 

1" ger ektir. 
be' ~(j ,"kat tutbllrnana crclınce bu iş 
IJ~ "'ç eşir r-
~ "'ıthk · J lungi h<ısraıar ölüme 
sille dır ki ôın o ı cak?. Bazı ahval var~ 
ıııı~ tı];tak hı~stnnın bir harı ki .. ese~ı 
ci' ~Q~ .. şılayap oldux-.• ıröıUlur Bır 

A guh F.'-' ı-- 1 . 
11e11 .""evvel Almım profesörıerın 

b~~i bıri~i tazyiki şiryıınisi yirmi 
Bııtıı ğ"eçrrıi$ ve o:ıidd ·tli hünnakt 
q t 1 ' a~tQtı 7.tırab ııındah kıvnnan hlr 
dQtı .ın lkH b t mll!Ukbip tarafın-
1di Şıfııyap edildığitıi kaydctnıckte 

'"' Uı... 11 rtrı k .. h' fırtlar Ü t filldrr fe\•k:ıJAde m~tt I~ 
,t hır öı· husule getırir ve ht:r nobecı 
e'f 8u Uırıe bedeldir, 
"' s00rbı vakayfde ne yap11cagızf: 
·•t teıı.ı a bazı hastalıklar vıırdır kı 
., ~ Ye d;ıv1 nı llılçlar sayesinde bunlar 

h& k edılrnekre ve ha-calar mu 

olmaları, tababet mesleği ile gnyn 
kabllf teUftir. Bu kanun kabul 
olunsa bile böyle bir vazife yapacak 
doktor bulunmıyacakrır. 
Ne~' et Osman B. 
Neş'et Osman Bev şunları söyledi: 
•ooktorlımn vazifesi beşerin tsd-

rahaıını ölümle değil, suverl saire 
ile tahfif etmek, onlurı ölümden 
kurtarmakur, Bir ha~rnnın ızcırap 
'r 1\. ıt":.ın aıye l\am nf durdurmak" 
Bt n huna hıç raı afrnt de~IHrn it 

illi Ş(fkrfı .8. 

Be!im Ôtner P.tıa 
tiesıın Ömer Paşa diyor ki: 
"Haberi okudum, U.ıun ~öylemi· 

yeceğ!m: Böy'e bir kunun nt ka .. 
bili rathikclr ve ne de tatbik 
edilirse bu işi yapacak doktot 
vardır. Sonra hastaların muvatakatı ... 
Bu belki en mtihım meseledir." 

M- Kenıal 13 
Operatör M. Kemal B, diyorkf: 
" Brr hm;ranm J7tırabını dindir· 

mek için tabibe öldürmek hakkı 
Alı Şü\rii bey şurılan söylüyor: verlkb:lir mi ? 
"Ölııme m:ıhkOın bir hıt"ltfiyı Bil' çC>.k. c<:phcden şayanı mütalAa 

ızurnp Çlknlcsln di) e ö'dtirmek ve: tetkik olan bu meselenin nd 
dokcorlukla kabilı ıclif dq~iltl r. Biz ubbı adlt ~e d~ ıııhlılk noktayı naza• 
öleceğini bild ~imiz hastaların ızn, rından hallıne ırr.kan yoktur. =-. ' ~-:...,....:,.~ :t: 1

1

l t •"#:lCl(ılıt• ...... ···~ıw· : ::: 1 : 

Bu kurnulık ilk bakııta 71• 
yanılz gibi g<bftnmektedtr. Fakat 
ıonradah boya kazanlarına glrfp 
te rangini değfotben fpeklt ku· 

Beşeriyeti muztarlbentn biltün 
ı•ttrahAtınR i~tirııl< eden doktorlar 
btfrt 191n ptk rablf bJr aıki6ec celekkJ 
edilen mevta bakarken bruıralannl 
oha mümkün mertebe müsterih•ne 
sevketmeğ-e çalışırlar. Tabibin vazl• 
fesi, hııyntı temdit edemezse bile 
imha etmt'ktl r. Tabip bastas nt 

ruht telkJnatla teşci ttmek vazife~ 
sJJe tle rntikfllt-ftlt. 

Ö.üm de doğma kadar tabıtdlr 
:ı 

maılar hfç dayanmamakta ve 
kısa zamanda çfirümektedir'er. 
Bu yüzden birçok saf mGıterfle

rtn paraları, heder olup gitmek· 

tec:İJr. 

ve insan ihtimal do~arken öldilğü 
zamandan fazla ıztırap çıker. 

Sakonun ~ski olan bu sözil 
bir .zemanlar gayrfkabl11 tedavi 
olan hııstıtlardA çok tatbik edıHyordtL 
Htndlıttanda gayrik ablU te~ff yc has· 
talar aileleri He birlikte. Ganj nebd 
sahiline götürUlür, agız ve burnuna 
okunmuş limon doldurulur, nehre 

Gece yarısı tramvaylarda oynanan komedi 

atılırdı; tedavi edilemeyen hastalar 
ıztırarı tahammülfersa olul'lca 
intihar ederlerdi. 

Hu fptıdat mil1etlerf n orronajlyl 
bu tayda tatbik ttmeleri hiçte 

Bir yankcs!cı bir sarho~un saatini aıırdı ve sonra 
ko a aşağı indiler, Qüle oynuya uzaklaştılar 

• - Şıktır .. Şıktır. Şıktır. Şık, "........ Şıktır •• 
Zı hnim karmııkıırı~ık !. ,, ~ıktır .. $1k tır şık, 

Gece yarı~ından sonra BeyoAlun- Zihnim karma 
dı:ın lscanbula geçen lsplı to kokulu karışık!, • 
edam, cramvllun arka sahıınlı~ında Anıdan blt za-
pes perdedrn tekrar ediyordu: man geçtikıen 

" Zihnim karmıı karışı ki • sonra sarhoş bır
dcn sllkih<11 "'e 

Zıı vııllının zihni pıık bilinmez 
ama kı vaferi1 bit paıarındah daha 
karışıku. fçtiıti rakının dumanı, 
uykulu gözlerinden buıam buram 
tütüyordu. Tıamvay Şlşanedert kıv· 
rılırkı::n ap11ş kıl klı bit adııın cop 
dı ye atladı ve efkılrlı sarbo:;-un 
yanı baş•na dıklldf. Gözleri fırıl 

fml dönüyoıdu. İspirto kokulu 
adam, bu gece ziyaretçisin n far. 
kında bile olmadL l\JalOm şorkının 
satırlarını durmadan geveliyordu; 

" ... Zıhnim karna karışı~! .• 

Apa~ kılıklı adamın alışkın eli 
havada ufak blr kavJs çizdi ve 

bu~un '-'elek cebindeki saate sar • ı 

apaş kılıklı yan
kesicınln gırtla
ğına sarılıverdi. 

Palabıyıklı sar• 
hoşun 2lhni yc-
tlno gelınrş ola· 
cak kı şıı.rkıyı 

bıtakmı,, yıınkt

slciye ıl0}1lcnmi· 
ye başl.ımıştı ı 

- Yay habis 
vayL Sen benim 
saatimi aşırmağa 

cesaret edersın 
haL 

kol 

l 
f 
i 

doğru değildir. Bu gün asrı bir 
oconajı hırsı bir şekildl" cereyan 
etmelldlr. Bu da hımanın isttrahııtini 
btntflraf etmekten tbartttlr. Bundan 
yirmi &«ms evvel Almanyada SQkson-
ya meclisi meb'usanında hastalıgı 
gayrikabili tedavi olan hastalardan 
tyl ölüm temenni edenler olursa 
ölümU için tabibe mUtacaat edllmtsl 
hakkında bir kanun projeil veril· 
mlş, fakat reddedilmiştir. 

On sene sonra R:ıyıştag da gavrl-
kabill tetla\'1 oltırı haualara 
otonujl hakkının verilmesi 
hakkında bir teklifte bulunmuş, 

yaşamağa layık olmıyanların imhası 
bfle mevzuubahsolarak abdalların 
ortadan kaldırılmn'ı hııkkınm bahş
edilmesi teklif ıdllmfştlr : 

Bu teliflerin takip ettiği gııye 
nekadar hüsnil nlyyete makrun olursa 
olsun trısanf olmad•ğı kanatıtında.yım. 
fstlrabatınrn ~iddeti alrırıda " beni 
öldürün! " dıye fer yat eden bir 
ha~tada bile bJzlm vazJfemiz 
onu teskin ve teşcl etmektir Iznra
batını teskin Jçın onu öldürmek 
ne bltirtı vazifemi~ ve ne de nıes

leklmiP.dir, 

? ~~sef; bir Öllimdcn kurtulmaktııdır 
ır 1t ~ Şeker hastalıP;ıntlun mütevel 
.ı1 ~ Uırı 
r Ued 1 nıukaddema mucibi mevt 

crıkılıveı df. Surhoş hiç lscıflnt 

b 
adıın ~aatlnl yanke!!fcfnin ozm 

l. d n alarak tekrar cebine 

Fakir yanke
sici, sı.ıhaıılığın 

köşoine büzüldü, 
kaldL Sarhoşun 
hlddetl geçer gibi 
oldu, dayağı ha-

Eğer tababene gayrlkabılf tedavi 
addedilen hastalıklarla malôllcrln 
imhası yani bunlııra ölümün tesln 
hıtkkı verilıtıfş olsııydı edcbtran 
tıbbiyatımıtda bunun yanlış teşhis· 
lcre kurban edılmlş masumların, 

mesleği şalbedar eden kara llsteslnı 
okuykcakJlülllsa, kudsl mesle~mlzln 
bize tahmil ettiği vazifenin istlrahatı 
beşerlyenin nihayetine 1 adar t:ıhfl
fine hnclim olmnk, trşfflne knbll 
olmıyıınlsrda ürındi temadi ettıre
btlmektlr .• 

~ 1rı 11 
1 dı ~ halde el yevm "insolin 21 

~llı/~a lar lle hasta şifııyap edilmek-

8ll 
ttk ifı sı:bcpt n böyle bJr knnunun 
~ ~( gayrı kabil denecek der~rede 

i• ~ ~; 1 
dür rnlnız bclkl kon~cr 

,, bj,, 1. • 1 1 ~ 1 \1 vıık 8\i<l ıMıi :.ır He· 

bı, eeu n h·ıc; ·ı c!rık·or ır n 

e ın e 
yerk<dirdi • 

l J
' t L y nnke~lcilcrln recn \·ü-ayre 

.. .. u rayı!) se'çıkarmıyan adnm• 
zun'"' t-ı t 

lıır da var ha 1 
Gene hayreti.. Fornsı mevdana 

çıht gı Jıaldt istifini }ııç bo:ı:mıyan 

k ,' ler de tııılLJmnrnrlı.ır ha: . } ., esı cı 

Saıho~ hAla ötü} orJu:t-

fifletti ve ıJtız peşrevJne glrlştJ : 
- Vay gidi şe} tanın gözU... Bu 

enayi bollugunda bent ttıi buldun? .. 
Ne ise bllet~lnf n rncıdahalesl 

yankesiciye söz söyerrıek fırsacını 
, crn1i1tı: 

- 4man babacığımı hovardalık 

böyle mi o1ur? G~ce ırım11 Jeşlmi 
&erecekh~ Dıba ıiftıb etmeden 
bı~ımı 1' çıkardın .. 

İşte <.lçUncU hıyrett.. Tramvay 
Sultanahmerre durdu ve bu iki 
geco yolcuıu kol kola girip 
uzaklaştılar. 



ismet Paşa Hz. nin 
nutku 

Baıvekil İsmet Pı. Hz. birkaç 
gQndenberl meb'uilarla 

.oeraher bütün memleket ve mil· 

let tarafından tehamkle beklenen 
nutkunu B. M Meclisinde söyledi. 

Diyebiliriz ki bu nutuk Türk mil. 
letinln hayatmda yeni baılıyan 

bir iktısadi inkılabın ilk be§are 
tidir. 

filhakika İsmet P.ı Hz )'' . son 
nut ukları de yalnız B. M. Mec • 

laterfz; "Vakt,, ın muht--;,:::ı:==I 
yuculanna hitap ederek: " Ne 
kadar zorlu ve çetin olursa olsun 
hiçbir nıilli meselenin halli milb / 

fuuruo ihatası haricine çıkacak ka· 
dar ıarp değildir. Her ıeyden evvel 

fertce ve devletce btrbirfmfze 
güvenecek ve birbirimize yardım 
ederek ve dayanarak bu yeni 
mücadeleyi, mll11 para, milli 
iktuıat, millt tasarruf mücade'e -
sini behemehal baıaracaiımıza 

itimat etmeliyiz, Kat'i netic~ye 
varmcıya kadar milli paranın 

ileri geri gösterece~t dalgalaıdan 
asla ürkmemeliyiz, asla Orkme -
yeceğiz, asla yılmıyacağız,, deriz. 

Mekrnet Asım 
lisindeki nıeb'uslara hitap etme· :-:. ============= 
miıler: aynı zamanda devlet ··t,ı:·· -GE·L i ~· · r ·~ · 
te~kilatına dahil olan küçük ve 

büyiik biitün memurfan, vatan 
huduttan içinde yafıyan eıkek 
ve kadın bütün vatanda~ları ay· 
fi ayrı milli bir vazifeye davet 
etmtılerdir. 

Bu itibar f le Baş vekilim 'zin 

•on nutukları şimdiye kadar irat 

ettiği ıiyaıi nutukJardan farklı· 
dır. 

"Yakıt,, bir hafta evvel para 

mücadelesinin açıldığını karileri· 
ne tepıir ederken muhterem 

başvekilin bu hususta ne kadar 

azim.kar olduğunu da bilhassa 

kayt ve ifaret etnıifti. Para mü· 

cadelesfni sarsılmaz bir azim ve 
iman ile ilan eden bu nutuk 
neşr1yatımızın bir nevi teyidi 

mahiyetinde olduğu f çın büyük 
bir sevinç ve iftihaı hissediyoruz. 

İsmet Pş. Hz. nln pek haklı 
olarak nutkunda tıaret ettiği gi· 

bi gerek ferdi, gerek milli tı

lerde baıhca muvatfaktyet amili 
alakadar ve vazifedar olanların 

kuvetlerl fevkinde teıebbüslere 
giritmemeleri ve girittfklerl İf 

lerde kendi kuvvetlerine tam bir 

•ur ette emnf yet ve itimat etmit 
bulunmalarıdır. 

Baıvekil Pı. Hz , para mücade 

lesinde baıladığımız itin mahi· 

yetini çok vakıfane bir ıekilde 
tahlil etmtı, bu itin zorluldannı 

kat'iyen gizlememekle beraber Dev 

let ve Millet el ele verdiği halde 

muvaffakıyet neticesinin muhak 

kak bulunduAunu da pek güzel 
göıtermiıtir. 

Bu noktal nazardan her kes 
İsmet P. H:ı.. Din nutuk aranı bu 

gün baıladı4Jmız yeni mücadele

de son zafer hedefine varıncaya 

kadar mill\ bir düatur halinde 
saklamalıdır. Aile baballlrl bu 

nutku fosat buldukça efradı af. 

lesine onlann anhyabilecekleri 

bir hsan ile an~atmatı, mektep 
mua'! imleri bu nutkun ihtiva 

ettiği fıkra 1an birer hayat um· 
desi o· mak üzre genç dimağlara 

te l<in etmelidir. 

"Vakıt,, neıriyat vazlf ealni 

yaparken muvaffakıyetli hükQ
met reisimizin nutkundaki tav 

SJ)e'er üzerinde ayrı ayn tevakkuf 

ederek bu tavıiyelerl eUnden 
geldiği kadar teırih etmeye ça -

li~B<"&fıg, 

YalnH': bugün burada P:s. Hz. 

.. , . ~ , •'.' 
·. '...-·'<' · ' ' ... · ·:ı .· 
~ . -. G ,, , L ,· ~ :. ·. ... o z~ j~ · ··, 
~ . . ,. . ' ~ 

Rast gele! 

Bir müddet yevmi nüktelerini 
okuyamadığım · Hoı, ken 

disinl de göremiyorum ya - Yusuf 
Ziya, bir jki gündür, yeni çıkan 
Politika refikimizde, bizim siltu
nun adına hısım, akraba sayı a
cak bir batlık altında maunun 
avcılığına baıladı. 

Elinde kalem gibi bedeffnt 
tam vurur bir silah bulunan bu 
nükte a vcıaına: 

- Rastgele r derim .. 
"Akıam ,, da yakası açılma. 

mıı • orıjlnale buldu -
ğum mukabtldir - yazılar yazan 
Hikmet Feridun B. kendi a~tığı 
edebiyat müzeısine benim vüı -
aüğü postumu, bir de yüzümdeki 
benf koymUf. T eıekkür ederim 
Bu müzeye ben de onun meıhur 
dostunu ve benlJğlnt hediye edi· 
yoı um. Lütfen kabul etsin 1 

* Açık muhabere 
Rnlfaıada hihmei Şevki 

BeJ'e 
Ali Cenani Beye senin «Hoı· 

kadem kalfa,. lakabını takmıt 

olduğunu mii~terek blr dostu
muz haber verdi. O halde batın 
sağ olsun a:zfzim! Çünkü senin 
Hoıkadem kalfa sırra kadem 
basb. 

1 oplu İline 

1 aruı. ıısu evve.lkı : 

VAKiT 
14 K!nunevvel 7879 

E.,velkl akşam Evli.be 
gitmek fi.zere höprüden 
harehet eden aUı numa,.. 
ralı vapur Yemiş iske/e,.. 
s. ne tekarrfip ettiği vakii 
orada toplanmış olan 
halk vapura binmek için 
hacum eimış olduğundan 
altı kişi denize düşmi.iş 
ve volnız ikisi kurtanJa,.. 
rak dördü garkolmuş 
olduğu Nevoloğos gaze,.. 
tesinde muharrerdir. 

• 
Zati hazreti hıdiviye 

Habeş kralindan varut 
eden bir namede kra'ı 
müşaranilevhtn Rvrupa 
devletleri tarafından tas
dik kılınmak şariile bir 
muahedei suJhlve akdine 
amade bulunduğu beyan 
oıunuvor. 

Din aon cümlelE" .. inı tekııu etmek ı .. ------------..rı 

s 
Londra telgraf lan ı 

Atganistanda vaziyet tedricen tabiileşmekte, 
faaliyet artmaktadır 

Halk yeni hükumetten memnundur 
LondFa, 12 ( A.A ) - Afgan sefar~thanesinin Kabi den almış 

olduğu telgraflara nazaran, tamamile hali sıhhatte bulunmakta olan 
Kral Nadir Han, kemali faaliyetle dahıli ıslahat ile meşgul bulun
maktadır. A ganistanda vaziyet, ttdrici surette tabiileşmekte ve 
halkın t!kseriyeti yeni hükumetin mevkii iktidara gelmesinden ve 
sarfetmekte oldu~u faydalı faaliyetten memnun bulunmaktadır. 

Loit Corç maden amelesi meselesinde 
muhalefet ediyor 

Londra, 12 (A.A) - Liberal fırkasının avam kamarasına mensup 
azasının bir içtimamın hitamında M. Loyit Corç, önümüzdeki hafta 
zarfında kömür madenleri hakkındaki hükumet layihasının ikinci defa 
olarak müzakeresi esnasında bu layıhanın reddi için bir takrir vermek 
niyetinde bulunduğunu hükumete ihbar eylemiş olduğunu beyan 

etmiştir. Liberal fırkasının karar sureti, maden amelesinin mesai 
saatlarmm tenıilinl ve ücretlerinin tesbiti için bir milli meclis ihda
sını kabul etmekte ve fak at, sanayi tensik ve istihsal fiyatını tenkis 
etmiyecek olan bir kanun ı layıhasını tasvip edemiyeceğini beyan 

eylemekte ve hükumet tarafından yapılan nakdi muavenetin rakip 
ecnebi san'atlara .veriJen kömürleri miıstefıt ve fakat, lngiliz sanayiine 
tahsis ediltn kömürlerin fiyatını tezyit etmekte bulunduğunu ilave 
eylemektedir. Diğer taraftan hükumetin kömür madenleri hakkındaki 

kanun layihasına uıuaraz bulunan muhafazakar fırka da bir tadil 
teklifi tevdi etmek niyetinde bulunmaktadır. Muhafazakarlar, resmi 
muhalif fuka olduğundan parlamento kavaidi mucibince yalnız onların 

teklif edecekleri tadil teklifinin mevzuu müzakere edilmesi ve bu 
takdirde liberallerin ya bu tadil teklifı lehinde rey vermek veyahut 
istinkaf etmek mecburiyetinde kalmaları mümkündür. 

1 

Elektrik sanayHni milhleştirecekler I 
Londra, 12 (AA) - Avam karna• asında münakalat na?1n :ımele 

ırkası hükumetinin elektrik sanayiini mıllileştirmek niyetinde bulun
duğunu işrap eylemiştir. 

İngilterede iskonto fıatı indiriliyor 
Londra. 12 (A.A) - logiltere bankası, iskonto tiatını % beşe 

ınd irmıy• ~raı Vf'r.aniıtir 

Sıokholmda da tndiriliyor 
Stokholm, 12 (AA) - Milli banka, iskonto nisbetini . % bes ola 

rak tesbit etmiştir. 

Rus sefiıi Londraya vardı f 
Londra, 12 (A.A) - Yeni Rus sefiri M. Soklonikof ıefakatinde 

zevcesi bulunduğu halde bu akşam Londraya gelmiştır. 

Fransız - lngiliz dostluğu hakkında bır nutuk 
Londra, 13 (AA) - Fransa - İngiltere cemiyetinin bir ziyafetinde 

bir nutuk söylemiş olan M. henderson, Fransız· İngiliz muhadeneti
ni sena etmiş ve Avrupanın ahval ve şeraitini ıslah edecek olan ve 
M. Puankare tarafından 1924 senesinde iltizam edilmiş bulunan müş· 
terek faaltyete tamamıle taraftar olduğunu beyan etmiştir. lngiliz ha
riciye nazırı, bahri ~onf eransın gayesi hakkında izahatta bulunduktan 
sonra M. Briyan m başlıca rolünün milletleı arasmda itilaf vücude 
getirmiye matuf olduğunu söy emiştir. 

Berlin ielgr11f ları ------------------
193 J Alman bütçesinde 300 m:Iyon mark açıl olacak! 

Bertin, 12 (AA) - Rayhştag meclisinde hükumetin mali siyaseti 
hakkmda izahatta bu'unan M. Müıler, bilhaı;sa Alman tasarrufunu 
Yung pilanının tahmil etmekte olduğu taahhüı lere iştirak ettirmeği 
istihdaf eden siyasi malı ve iktısadi ıslahatın mezkur pil anın kabulü 
içın lazım gelen şartlardan birini teşkil etmesi lazım geldiği hu ~u
sunda hükumetin M. Scbaht ile mutabık kalmış olduğunu beyan 
etmi~tir Mumaileyh, islahat proğramı hakkında yeniden izahat ver
miş ve 1930 bütçesinde 300 milyon mark açık olacağını söylemi ş tir. 
Başvekil şu sözleri ilave etmiştir: Maamafih, Yung pilanı kabul e
dildiği takdırde 1928 ve 1929 açıkları kapanmış olacaktır. Muma· 
ileyh, Almanyanın 1930 da Yung p lam taı afından ver ilmış o lan 
350 milyon marka güvenebileceğini söylemiş ve hazinenin maruz 
bulunduğu müşkülattan babsey!emiştir. Maamafih, işsizliğe karşı si
gortaya iştırak h ı sscleıinin tezayüdü ve bütün vergisinin arttınlrnası 
sayesinde acığın kapatılması memuldür. Başvekıl, bundan sonra Ra
yhştag meclisinin büyük bir ekseriyetle h.ükumetin programını tasvip 
etmediği ve sarih bır timat reyi verılmediği takdirde ikinci Lahi kon
feransının daveti hususunun ciddi surette mevzuu münakaşa olacaQ'ı
nı söylemiştir. Mumaileyh, izahatına itımat meselesini ıleri süı mek 
suretile hitam vermıştir. Müzakerata yarın devam edilecektir. 

Beı liner T agebJat ne dtvor? 
Berlin, 12 (A.A) - Berliner Tageklat gazetesi, hükumetin h{İ~rük 

bir ekscrıyet kazanacağı ve çünkü M.Müller in Rayhiştag meclisınden 
yalnız mali programın esasını kabul etmesinı talep etmekte ve tef erru
at hususunda fırkalara serbesti bahşeylemek te olmasını yazmaktarlır. 
Başlıca müşkülat, halk fırkası yüzündendir. Çünkü, mezkur fırka mu
ahharen icra edilecek ıslahat hakkında teminat almazdan evvel halen 
ıttiha:z.· edilecek tedbirleri kabul etmek istememektedir~ 

adıt 
JJıl,. 'A 

? 
kızı mı va·, 

Son haftanm güriilti114 t 
ıelerinden biri de JJI 

nlstana kaçınldığı f ddia e 
Türk kızı meselesidir. Be~ 
haberJ hasta yatağımda Y 
bır ateı içinde okumuıtuııı · 

n ı 
Evvela ilk ıeklile fnsal11 

htrU bit burkan, yüreklere ze ~ 
tu gibi çöken bu haber gf:b,. 
mahiyetini değiıtlrdi ve 0 

Yunan ülkesine kaçırıldıfl d 
)Jllll 

nedilen kızın Tiirk k1%1 ° Otr 
anlatıldı. Bu vesile tle Abd p 
man atlı hırfstlyanlar oldll 
du öğrendik. 

Hac!Jse zararsızca k3P
1111 

neticesinde millJ gururu:ef 
incinmesinden do~an b 
sancılara uğramadık. BuP;Of 
taraftan sevinirken, kendi , 
celerimlzi söylemek için ~ai' j 
istifadeye çalııacağız. İlk gôl'iı b 
heber: "Abdürrahman isfıJ\ı~ 
avukatın kızı kaçırıldı ! ,, f' 
deyçli. f,tlJ 

Oku~uk, f çfmlz sızladı· ~ti 
sabah " kaçmlan kızın MI . (_,, 
Rum fmif ! " dediler. O ~ 
duyduğumuz acının ne~'i de J; 

11' t Kendi kendimize bir -1~ 
mahkemesi kurduk ve: 'f 
kızı mı ya ? ... ,. dedik. Eğer b• f 
bu türlü bitseydi, acaba ~- / 

yahut kaçırılan kızı, Türk yş~~ 
sayabilir miydik 7 Bir Türk h~ 
ile bir Rum. bir Frant1ı-l 
ltalyan hulasa, dili, dini, nı.J ~ 

ile J 
terbiyesi, seciyesi tamaa:ıJ 1., 
bir anadan hasıl olan ço V 

,ıı, 

bu memleketin halis ya'Vf\J ~ 
oğlu,öz kızı denilebilir aıt 1 ~ 
yolojtnin çoktan hallett.i~1 ( 
şeyi burada telo ar münalı.ş 
ne lüzum var ? 1 

Bir mütf enin yaratmads1'11~ 
yalnız, çocuğun doğmasınll 
dar sürer. Bu zene, kadıJ' 
nilen btnbtr arizalı tarladşbıl 
bir istihaleye uğrayıp r'll f 
şeklini, hüviyetini değiştiril'· 
biat kanun1arının bu karıt11 ~ 
tesir }erinden sonra ananın ç; 
üzerindeki ıuurlu ve pek 
tesiri ba,tar. 

Baba, istediği kadar heYee; 
bir milletçi olsun. Çocuk şft~ 
çizdjği yolda yürüyecek, 811ğ1 
telkini altında manevt varlı 
teneff Cissiinü duyacaktır. ~ 

En ıuurlu baba1ar bile, 
rularmı bu toprakJarda Yş l 
cıhktan kurtaramazlar. SoJJf~ 
mz çocuk işinde değil, katl ıl'' 
lık hayatında da, kan, 
seciye aynhklarımn uılşf 
yabancıhğı, bu birbirine eıı 

il' kın iki insan arasında b ~ 
revan gibi gerilir. Ters e-gl ~ 
elr kendi fahsi 111briraplarıt1 ~ 
ba§ka memlekete de bir eleJ11 
sesi ayumış olurlar. ıı1 

Bu acı belki bir çok t 8 
1 

lar gblt bir illet halinde ~ 
belki kendileri sebep oldıl ~ 
felaketi görmeden ölürler. f' / 
netice değiımez. Ters e-gJell ~ 
lerden doğan çocuklan vatsPl 
nimsfyemez. Atalaramı:ııı> / 
ve posttan bahseden vet:lf./. 
güzel bir görüt ve hfç bif ~ 
yizin nelr7edemiyeceği bü~ 
hükümdür. j 

SeyJ'0 
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Denizde bir ceset 
bulundu 

Şehvet aleminde ilk adım 
kadınJardan hoşlanmıyan ve kendi yaşındaki 
ntdinılerle ülfete mevyal o'an on altı yaşındaki 

Diin ~abah Sirkeci sahlllerinde 
teles:,uh ermiş bir ceset buJunmuş
tur. Y ııpıl<m tahkikat neticesinde 
bunı,n 5 gün evvel Kınalı Ada 
vapurund<ın atı'arak intihar eden 
muallim Bahaettin Beyin cesedi 
oldujı;u anlaşılmıştır. 

t ... ,.ih he.kese layık olduğu il· çare olan sayden Lendlsinf moh· Hem suçlu hem güçlü 
bir genci yola getirmek için ...• 

er ır. On sek iz inci asrın bü· rum etmiılerdl. Tütlin amelesinden l\luhitıin sar-
}t;ı · k h Ac .. ba kadın1ara karııı lakayıt- ho" olmuş K k · k 
1 

11r ·ıımında Fransa tıı. tını .... "' ~ uzguncu vapur ıs e-
~ga ' · · · "L • lıg"'ı mahcubiye ind~n mi ıdı 1 le ·n le bax.ır k d. · b b e rnıo o 'an on beııncı u•,, sı l "' ıp çağırmış, en ısme 
~ edabatten kur u'amadı. Onun Sarayı erkanır. dan birinin ifade- lhtaratte bulunan polislert! tıakııret 
3hrni " Zampara Kral ,, olaıak since kadın'ardan "vebadan ka· ermiş, yakalanmıştır. 

'- 'ar rar gı· bi karaımıı: Kardinal dö S • e vadigar ka'dı. .. .. arhoşluklar 
lui h " , ı. b"' "k Flo"ri nJn nasiha• Jarının tesir,le T l 

hab 
" enuz çoı ı• ,;en uvu " opanct e Ahımt ile Arap tkdrl 

ı. d 1 rı bııer rezalet 

1 1 
ası on döı clüı cü ... Lui., yeıme büıün "a ın a sarho~lukla kavga etmişltr, Bedri 

a •ta ge . . aleti zanneder mit· ı k ·1 çm•etı. susra ı ça ·ı ı e Ahmldi kasığ ııdan 
k Aın<'ası "Flllp Doı'un., çt>ruk Şüphesiz ki yeni ye iten hu yaralam ştır. 
l '~'a vatd o'muşıu. "fı ıp Dor· dimağda ıehvet hiH•yah ;le, gü· Yanmn 
tan "P R . ·h n"h 1'o ı lıusu mühim bir cıdale ~· 

" a 'e -.uayal da se ı " T k d ~ 'te5i " g·rı",m'• bulunuyordu; m~amafıh "·sim e Panorumc.ı b ıhçe:;i için-
.... ne yacamakla berabt r genç \' "''en

11 
d k delikanlı hiç bir kadına kartı de Frankoya ait on bin lıraya 

t ' sefahat alemin en uza d slgortalah otomobil tamiranesinde 
t:tnıuş ve "K ıırdına l dö F öıi,, m f'yil gösl eı m!yo u. llıı, t b "Rambuy .. " saı ayında bazı sob:ıdun s çı ı yan kıvılcım yüzün-

eı f)esı al111"1a buakm ıtı. "' t\. h b den nın~ın çıkmıs, sira)et etmeden 
ardir.a) çocuk krııh tıoıucast· dela!ar ~e veti uyanmış gı ı sönlİLinilmüştlir. ~ 

tıa Yeti t· k d" b t b ' ye tavırlar takmnsa da harebel erini ll .. ;u~ t ıtme iste •; u er .. ' iki hanımal arasında 
'4• i ı b · ceoine ef'al takip e !m• zdi. Y ı,. netıC'e vere 6 F.ıte Ta l:lt Bey hı.ınında oturan 

~etıç lı;ra : ın kalpsiz ve vicdann:ı Kendi yaşındaki geııç asiller, hamıı.l l\lehmct ile kııyınbira-
)'eı,·~rn ı · · • 1 D ha b · k ' "L t ~ es o c u a u va1ıye·1. arı::ısıo a, uı,, n n d n1 mucıp · Y eri Süle)·man ellevl bir mesdeden 
Çocuk 'k ' h d . ' ı en onu şeytan a, ce en ~ehvet amar arını ~a eyana kııvga etmişler, Süle\ rnan su bardağı 

l\tıernıe, ölüm'e koıkulmlış'ardı getJrmek için diğer usullere mü· ile l\Jehmcdi bıışından yaralamışcır 
'n~~:ına · "F~öıı. tu ye ilim o1aı:ık ıacaata karar verd ler. Bır 5ahtekariık 
. l &f ılık, san'at namına cla nakış Tf'hmin o 'un clu?una görıe de Kli..;ük Pa;.ıar sakinlerinden Arap ' 
•tlerne• " . i ~·· . t' d l< oğıettirmlf' ; oy e ye 1 likanlı ken isine öğleti en ~akım i\lalımut, Niya:d. İbrahim manav 

b
len bir çorulYnn dimag"'u da ten- d 1

- t 
1 

~- çığıra o UKÇa sapı. Abdülkııdirln dükkanına ~emişler, 

k
e ltk, kasvet ve 2ulmetten ba• k d d k' k k J a b· "' Hat'a erı i ) Pşır a 1 eı e atın suyuna batırılmış bir gümü~ 

hr H ~P.V bu'unmamasına ,aşı· C"oculdar ı cııÇıp'ak soyarak lor çen~gi all.n diye 780 kuruşa sat-
~ tnı ? O çocuğun kJallıl< hak baçlttma~'a lıeyiflenırmj,. En mışlardır. Bunlardan lbrabim yaka-
ır dakı mefhumu da. h ç tdi. .. sam mi bir nedimi t 'e mü1ekabtl lanmıştır Diğerleri aramaktadır. 

Darjanson,, der ki: d h • d "' b'l 
1 

. /\ ı k d .. oynaşma'ar a umn uJZU ı e.- 7"'\"t&<-8 vü2ün err 
On becincf,, Luf,, dö t beş J ttı Y ıahmin ediliyor. Fındıklıda dere jçinde kahved 

e1'e.ede anut ıdi; n<' d m'eıiue, 'd h dd •e Acaba bu yo a ne a e Alı ıle orıağı Recep n ts alacak 
Yahatlerine, ziyat~t erine, met· d 7 te
8 

e . kl k. . nekadara varıyor u yiiziindt n ~ ııvga ecmlşlt r. Ali bıçakla 
, t :ne ve uşa arına ımsenın "'V 1 h R b 4'<\tı ~l d d · Mareşal dö ı yar,,ın ah· ectp rcısl ııcagında varalamıştır. 
h çrnaııına tahammu e eme7 1

• ş d o ratında buna dair oldukça maili- imen iıerde olum 
t lln ara "Kardinal dö F~öri,, yi b ı b Qfl mat varmit ; ancak un ar san A-:kt!ri erıb adan 1 l;ılil bey dün 

·~ kan•tırma-ıdı . ,, d ( " sör tarafından tayye ılmittir. zmHkn gclml~ llaydarpaşade tren-
b Böy'e yetişen bir hükümdarın Ye lnıı euraın muhakkaktır kt, den inerken sekrei kalpt~·n ölmti~cür. 

1 
it gün, mem~eketin alisini muz· d ü " " Ç ld l ı eğer "Lui,, selet lerin en çuncu a ı ar ve Vi'Jkalandılar 
b~ görenlere kat §1 gayet tab•i Hanrl gibi gayrı tabii münaseba Futlhte Jskender Paşa mahalle-
ıt tavurla : "Pen ö dükten son· h k d d k t ta büyük bJr in ;ma uymuşsa, sin e cııml so a~ında posta memur· 
& isterse tufan o1sun !,, dediğ nı "dd t ür 1 d 1\1 f b d bu inh•maki uzun mu e ıı · :mn an n usta a eyin evıne hırsız 
e tarih ayr·ca kaydetmiotir. ı · b' k S ik z memittir. g .rmış ırço e~va çalm,ştır ıır 

aten on be•ı·ncı· "Lui ,, henüı K d· l "f o" f hu ld x 1 1 'l.,. y Za•en ar rna r - o Uı-;ll an aşı nn ~anlı l\lebmet ve 
~ocukken fçinde maddi zevk'ere meye'anım habeı alı nca "Lui,,yi l\lustafıı yakahınmışlardır. 
,,~'fı büyük bir meyil rnevcu tu v - tevb h etti. 

Ucudunun yapısı tam ve mükem Hatta avnı cinsten fortler ara Tepeb11t1 üyaıroıunda: Bu akıaw ıaat 
ltıeldi On yedi ya•ında iken Fran k 1 21/30 da. s Y d aıııdaki münasebaon çir ın iğini ŞEHREMANE. 
~hın en güzel gt'nci addolunu~ u. hala göstermek 1'aydı'e böyle Jf, nıu· cıı~ 
.. aha on dört ya·mda iken bu u- • ı ll u~ ~I~ ~ ~ R ., harE'~ata tefebbüs ec.en uı ara j 
a e, ınıı ve kerıdisf11 de fe vet ıarsk tdam ettirdi. Me~hur bir 3 perde 

~isleri kemal bu muotu: e,r.cak bu k k f o. d ressam idamdan urtu ma ç•n Jakledenler M. Ke-
tl!\iYab batka yoılaıda tıarle i - intihara mel bur olıiu. Zabıta ınal,Nabı Zekı B.ler ........... .. 

>'ordu. vukua ge'tn gayrı tabii müna· 

Çok genç iken amcıuıD'11 nüfu sebatı iliin t'mıfni aldı. 
turıdan kurıu mıya çahtlı· Zanıa· Bunun üz:eııne münadilttr reh· 
Ilının erbabt kalemi onu. narin rin her kö~esine en muh1eıem 
enda.rnı., güzel yapılı, toın"'ul ve konak arın av ıs na kadar giıe-
'tf:\, ıt bacaklı, iri cazip gözlü u7un rek faillt'r n ısim'erıni, thllerinf 

Bu ak· 1111 

ıem i~ln fi. ıı 11111111 atlaı da ten· 

zılat yapılmııtır. 

c ______ ç;:_o_c_u_k __ s_u_··_t_u_n--=-l_a_r_ı __ , 
Btlmeceler: 

Bu adam 
Lokantada kaç para verecek? 

Sami B· birinci defa 
ola1·ak girdi{{i bir lokarı· 
tada kar nznı do yurdu. 
Garsonu, çağırdı ve bor
cunu sordu. 

- Koç para verecr.iim? 
- llesap 11usulasına 

baknıadınız mı? 
- Baktım, fakat bir 

Şf'Y gör nıedun. 
- Yediğiniz yemeklerin 

ilk lwı / leı ine dikkat eder
seniz borcunuz.u öğrene· 
bilu siniz. Bizim adetinuz 
böyledir. 
Sanıi B. pusulnyı fek1~ar 

gözden geçirdi. l'edıği 
yemeklerin ilk harfler itti 
bir aı~a!la getirdi ve bor
cunu öğrenerek ödedi. A
caba ~·aç kuruş veıdi der
sinfr? lşte )'ediği ye-
11ıekler: 

Hesap pusulası 

Yumurta 

Üzüm 

Zeytinli salata 

Bal 

Sizin Jntf nrağl!11zdan 
enıiniz ama biz gene söy
liyelim I 

HıkAve 

Şaşkınlık 
Ahmet B. çok mahcup 

ve şaşkın bir adamdu. Bu 
yüzden başına bu çok şey· 
ler gelmiştir. 

iştP bir tanesi : 

Ahmet B. bir giln ak
rabasından bir hanımı zt .. 
yarete gitmtştl. Btr müddet 
oturduktan sonra veda etti. 
Ev sahibesinin elini sıkar
ken aynı zamanda aı ka· 
smdaki tskemle Uzennde 
dur an şapkasını aJmıya 
"ahşıyoıdu. 

Fakat bu esnada yanlış.. 
Jık yaptı . Şapkası dıye 
içinde balık dolu bir kava
nozu yakaladı. Başına ge· 
çirdi. Bu suretle husule ge· 
len manzara ne gülünç 

_ _ değıl mi ? 

Vak tıO buıllıactısii 
l'z'iz bPş kuruş! 

Dünkü bulmacamızı halledemedinizse bugünkü halledilmiş şekle 
bakarak yeni bulmacamızın sırrını meydana çıkarabilirsiniz. Bunun 

ıçin aşağıdaki Larifeyı tatbik ederek 

kafidir: 

1 2 3 4 5 fı 7 8 9 10 11 . 
ı ı' - ıjt -ırı~~ 
2 [i: ~ 
3 ~ f.§! ~ 
4 1 @j -, [il 
5 ti:·~ 1 -- ~[! 
6 -, 1 

7 lil fi) 1 l:g ~ 
8 1 ~. 1l 
9~ ~-[!! ~ 

~~il_ [il ~I /rool fii' 
Buııünkü bulmııramııuı 

h•lledllrC"elc yen• orkit 

üç beş dakika mesgul olmanız 

Dlinkll bulmarıımıuo 

h•llrıdllmlt ıeklt 

kitpilch, taUı bafoşlı, en guıeı kız· açık açık l!Öyıiyeıek, bildirmeğe 
la d ·· ül ra taş çıkartac ' k derece egon baı'adı ar. Hatta bır gün pren· 
llıcı bir civan dıye tasvir ederler. dö "Konde,, nın ~ocukları 

Maamatih b ünyesinde b raz ~~: mfnııd nin bağırdığı bövle 
"VAKIT.INTAKVIMll 1 

C t • Hu ırr"ek• ay 1 

Soldan saga ve yukıırl1an 1 { Yem (2), öli.imun ak"i ( 5 \ 
noı.ı (2) a~:t!t°I 

lkrıız ( 2 ): musikde hir 

nıak.ım (5), Fransızca hayır 

('2) 

Y:ıllııw~lepleı ı u.ül.ta)etal 
koıııisyonıınd:ın: taaı vardı Bu st-be-pten do'ayı b r haberi din'emi~'er ve ar ne-

f'enslerde pek çabuk uyap~ırı· leriııe: "Bu ne demek?,. diye 
an ıehev i hı~siyat onda binnı.spe sorrnu~'ar. Prensu te cevaben: 
&'ç can Elndı. "Kalp akçe basan aciamiaıı ce 

tik 7aman Hda kadınlarB ku andıracaklar!,, Demtf. 
trı,. Jakayıt 28 k ı " '4ta ve yemeğe ~at\lı Bu takibat genç ra ın u1e· 
dur · • vki avdı. ·· l d ? uyordu. Yegarıe 2e . , büınü 1e.ır gos er ımı. a ti rmoe 

unu ya sıhhatini kuvvetle~ re Bunun talımıni güçtür. 
t.:ek bir hıs,;~ tf\b iye kapılarak, Zalen "Lui,. yi baştan çıkar 
Yahutta, devrinin en pa• lak za· ;;raıtanlar yalnı:ı ahlaksız 

k 
meğa u.. v 

ltıanlarında içini duı ınadan e• d ıer değildi. Kadınlar da 
lllir d •-uı tul· 8111178 e k ~ fi en can sıkınhl'U1 ıın l\ -ıel çocuğu "" t tara a 
Ilı Mu bu gu ·· k .. "~ özlıvert>k \fa'>ıvordu. cP'h'çın ne mum unse 

-lhrnteri ı.endı'si~I yt:ırrrıak iste· rına J ıı; yapıyor aıaa. 
llledtklerinden çahşbrıtmamnıt•: 
\ı e can a11kmtjsını detiÇ1D ~n ıyı 

~ Bumedı j 

un1ar esz ~;;-

OEJ ~(,2 ~ 
Kanunevvel \J 

1929 

- ------ -
Namaz vakitleri 

"•hııh Ôil• lldodl Alttam Yaı91 lmaak 
,,47 12.ı·9 14.29 lb,41 18,20 05.:lil 

Bugünkü hava 

2 P;ır-ı s:ık\ın:ın yer ( 4 ), z:ıhit 

( .J.) 

3 - Gızli ~ev (3). lndllz kızı(!'l) 

4 - Dost ( 3 ). a} al\, kök ( 3 ), 

yol (3) 
;:; - Balta ( 5)' 1 

6 - Tıık"imle ı ünC'I anıs· r r r' 
7 - Parça (5) 

8 - Olmamış (3), boyun eğ·~ (3), 
lezzet ( 3) 

8uırfln rlhıtlr poyra&, h••• k•pıdr h.flf 1) Tek (::4), Rir (31 
y•tmur muhtemetdtr. 

'liiilıııilı...................... ıu - K:ıdınlat ı.. 4) l>u~ta olan ( 4) 

ı,ran 1 ·ul y;ıtı rnt'ktl'plerlnın ilı ti· 
}acı ol: ıı Aım r k·ın bı:zı \t! urpa, 

k:tpalı znrf usu'ilc nılinaka.;ııyıı 
kı ınul.nu·tur. 5 J,:\nıınııs~ın ı perşembe 
giıni.ı A ıncı il. ıııı bczı sııııt 16 dıı 
urp:ı ı 7 de Ortııköyde Gıı7.i pn~a 
, arı mekrehlnde toplı1nnn komı
S\ oııça llı:ıle edilecekcir. Talıp 
oİanl:ırın 11/07,5 nıspetinde depozi
tolnrını Fındı 1.lıda yüksek mektep
ler nıuh:ısebc~ine tn dl ederek 
al·ıc·ık 1 .ırı mnkhnılıırı kııpalı zııı f 
içine koymaları kap eder. Şartn:ı.
meler ~omlsyon kitabetine müra
ı.:aııc edilerek. gôrülebılir. 



' 
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Spor taaliyeti 
.lJünk'/J Maraton lf..roskonfri 
tut bol ve boks ne netice-er 

verdı? 

Dün ~hrlmtzin muhtelif spoı sa
halımnda mütaaddıt spor müsabaka· 
ları yapıldı Bunları sıras le yıızcyo 
ruz . 

!daralan varışı 
~ 

Ev\'elA sabahleyln sekiz bu,:ukta 
bir Maraton yarıŞl yapıldı Yarış 

taksim st~dyomundan haşlıvor 42 
ldlomeıre l 95 metre üzerınde Bü 

-.ükdcreyc kadar u7..an p gene 't:ıdvom. 
dıt dokuz tur yapılarak bith ordu 

Bu yanşa muhtelif koiüplerdcn ı 2 
kişi iştirak etti ve netice: Beşiktaş 
kulübünden İbrahim 3 saat 3 cLıkıka 
37 saniye mütemadiyen koşarak ve 

Rumlarda olan eski rekoru kırarak 
birinci oıdu. lkinciliği 24 dakıka 
srınra Lipyatos kazandı. 

Kır koşusu 
fstanbul atletizm heyeri tarJfindan 

tertip edVen kır koşusu dün :-ubah 

Şişfi ile Huriyeti Ebediye tepesı cı
~annd'a ynpıldr. 

KoŞtl va kıı"canı fazla ko~um işti • 

rak etti. Bunlurın ı .mde hirçok da 

Rum k' şucu vardı. NeCicede Panaki 
o rincıHği aldı. Beşıkcaştan Mecdi 

tkıncı ge dı. Ve onu da liçimcü ola 
rak Moıtof rakfp ettL 

Fuı hol r11açları 
Talccim sradyomunda dün de ~ilr 

m t.,.f na ve kliçukler nr:cısındaki 
k oa müsabakal ctrına devam tuildı 

:rk maç oTıın ~ÜhTmanrye Afrınor
dı f lil~I Hiı,:liklcıl oyunuMJa Slılcy-

mqı irr [ snyı ıle neticevi kazandı 

fsranbu l Sr,or ffasınıpaŞ"a • E} ip ma
çında İstanbul Spoc 4 2 galip geldi. 

Ö~ledtn sonra ştlc mü.ahakalarının 
fkıncı haftası yapıldı. Jlk olarak Al-

cınordu - l lılal, \7efa ile kar.şılııştı. 

Yl'fa çok faik bir oyunla O - 4 _galip 

~eldı. Bu Reşikt~ ( Kasımpaşa-Eyip) 
oyurıu yapLldı. Beşikraş bakım ol -

makla beraber çok cansız bir oyun 

~österdi ve neticeyi O. 5 olarak ka 
zandı. 

Boks m1isabnkalan 
Galatasaray tarafından tertip edilen 

'boks müsabakaları dünün en şayanı 
dikkat spor hareketlni teşkil ediyordu. 

Ve boks alAkadarları dün lstanblda 
Uk olarak iyi tatbik edilen bir pro _ 

gyamı, muntazam bir rtngl ve etra _ 

hnda smokinli davetltleri bulunan 
bir boks maçı seyrettiler. 

Hepsi Jyi idi, yalnız karakuşt hil
kümler veren bir hakem heyetinin 

meveudfyetl bn intizam ve mükem
meliyetin verdiği tesiri Jekeled.1. Ev
vell Galatıısarayh Melih (Vayemse) 

den Kapo!'la yaptııtı maçı pek faik 
bir döğüşle bitirdiği halde berabere 
addedfldi! Bunu Menaşe ile Yorgos 
uasıııdakı müsabakanın daha bariz 

olan hakksızlığı takip ettL Yorgostan 
mükemmelen dayıık yfyen Menaşeye 
sayı hesablle galiptir dendU. 

Galatasaray maçları misafirperver

lik ve eenıilmenlik ederek ekserJsi 
karşı yakalı olan hııkemlere emanet 
etmekle hata etmiştir. 

Diğer maçlarda en mühimmi olan 
Sıtkı - Kemal karşılaşması beraberlik

le netleelendl . Necmi, Sahbanl 11ayı 

hesabHe yendi Fakat bu Necminin 
lehi?!e kaydedilecek bir galebe de-

~ldlr. Galatasarayın rln'C üzerindeki 
bu kıymetli ümidinden - daha parlak 

ve daba farklı bJr falkiyet beklerdik. 

SON HABERLER 

M. Karahan Ankarada · Nasd zenfıln oldular 1 

M .A 
ı=====-:: Con Piyerpon organ· l\iuhterim rnusat irimiz Hariciye vekili· -

mizıe saminıi mülakatta bulundu Yeni banka sarayı . 
Dün gece verilen ziyafette Tevfik Rüştü B. · [1ı d · P ols' 

ve Kara Han nutuk söylediler «Piyerpon Morgun» me(Jkiini t~ l.~m e ınce ;keıı 
Ankara, 12 (AA) - Sovyet 

ha kiye komiser vekili M. Kara
han, bu sabah 9 da ,ehrimize 
muvasalat etmif ve hariciye ve
kili Tevfik Rüotü, sabık Mosko· 
va sefirleri Yusuf Kemal (Sinop) 
ve Vasıf ( lzmir ) beyefendilerle 
harıcive vekaleti erkanı tarafın· 
dan ~arşılanmıotır. Aslceri bir 
müfreze se am resmini ita etmif 
ve muz ka enternasyonal martını 
çatmııtır. M Karahan ve maiyeti, 
Ankarapalaf. oteline fnmitlerdir. 
Hariciı- e vekil mizi zivaret 

Ankara. 13 (AA) - Karahan 
cenapları bugün öğ:eden evvel 
kö~k terinde hariciye vekil ırnizi 

ziyaret etmi~tir. Karahan cenap 
la ile harıci}e vekilimiz arasın 
daki bu mulakat bir saat kadar 
devam etmiştir. Hariciye vekili 
miz sa.ıtt yar»mda Ankara
pEılas otel ınde muhterem musa· 
firimizi iadei ziyaı et eylemit ve 
uzun müddet görü§müılerdir. İs· 
tihbaratımıza nazaran iki dost 
memleketin hariciye vek ilJeri 
•arasında ba~lıyan bu temas çok 
samimi ve hararetli bir hava 
içinde cereyan etmJştir. 

Ankara, 13 (A.A) - Karnhan 
cenap an ıeretıne bu ak tam 
Ankarapalas a hariciye vekili 
Tevhk Rüştü bey tarahndan bir 
aic am ziyafeti verilmiıtir. Ziya
tet e heveti ve)<i e azalarile, ha-
rfcıye encümeni azalan, Rus 
seftri ve aelaret erkanı, hariciye 
vekalet 1 müdiranı hazır bulun
muşlardır. 

1 evfık Riiştıi Bevin nutku 
Ziyafette. hariciye vekili Tev 

fik Rü~tü bey bir nu uk irat 
ederek Kare han cenaplarına 
Cümhuriyet hükumeU namına 

beyam ho~amedı etmiı, ve 
Türk · Soviyet Rusya dostluğun· 
dan bahsederek dem ılerdir ki: 

Dostlarına sadakat ve ciddi· 
yete merbut olan ve gördüğü 
dostluklarını kalbinde daima ya
~atan Tüıkiye, komousu büyük 
ittihat devletini ilk zamanlardan 
beri bu hislerle tanıyıp görmeğe 
ahımıı olduğundan bugün zatı a· 
itlerine ziyaretlerinden duyduğu. 
muz memnuniyeti ve hükumeti· 
nize kartı mütehassis o duğumuz 
çok samimi dostluğu iblağ ve 
teyit ederken muhterem ·mfisa
ftrlerimizin ve onun temsil ettiği 
ulu devlet ve hükiimetln de bize 
karıı aynı hissiyat ile meıbu 
olduklarını biliyor ve bu dostlu· 
ğun bizim fç1n çok kıymetli oldu
ğunu tekrar etmekten bilhaHa 
zevkiyap oluyorum. 

Dost komıularımızın, o bily(ik 
memleketin inkişatını tahakkuk 
ettirmek için sarfetukleri mesaiyi 

lrtt,te kı, bankası, Mo1ga11 .ı. rostuttLln ıne hakiki bır sf'mp~tf f)e takip edl-
yo~uz Ankarayı teırtfinizden halini aldı 
dolayı tekı ar izharı memnuniyet 1 

• Alh f • Sil' 
Y b k vardı. "Morgan,,, 811 .,.ı• eyliyerek Sovyet sosyalist fUra· eni an a sarayı k ınu .... 

far ittihadının ve ittihat milletle- Fakat bundan hüıule gelen kahanna,, meselesinde i tef' 
fakıyetinden beri ıömendöfer ı.• rinin terakki ve taalisine ve itti· manevi muvaffakıyet daha mil· bıtJlD"' 

ha• t devletinin muhterem reiıi p M kili.ta ile meoguldu ve himdi. •con '' iyerpon organ,, 
Kalenin hazretlerinin saadet ve mllyonlar kazanıyordu. ·" 

henüz otuz lkf yaoında olduğu aıııv 
muvaffakiyetine, zatıalilerinin ıe- halde .. Voletrtt,,te tanı,mıt bir .. Con Piyerpon,, keza f de# 
ret ve 11hhatine içerim. b adamdı, Nev y ork borsa maha- döfer maliyesi He iştig~~:bıı' 

M. 1!.arahanın ceva ı ftlinde mühim bir mevki tıgal diğer btr müe91eseye, aet•' 
Ankara, 13 ( A.. A ) - Karahan eder, şömendöfer kumpanyalan· Morgan ve kumpanyası ,, 111 sııef 

cenahları hariciye vekilimizın nut- nm sıkıntıya girdikleri zaman sesine iotirak etti. Az soor&~ 
kuna cevaben bir numk irat eyle- onlan kurtaran bir miitahassH hur İngili• • Amerikan D ~J 

d · ki ı 11 Drt mis ve <' mf~tır : addedilirdi. En müthtı iki spe· bankasile bir eotf. 111JrO~ 
Sovyet şuralat ittihadının mürnes- külatör olan '"Gult., ve "Fisk., e Morgan., firması 1871 de 

1 
etıt 

sili stfatile hakkımda gösterılen mukavemet edebtlmiott. vay. ve" Volstrit,, in teıld fi'" 
cidden samimt hUsnü kabulden O f.. t dıl "'I koN •ede. "Nevyor k,, bot'"''' , ıere u ve aanuz e emez a v • "' 

dolayı Türkiye hüktımetinhe ve odnu bir kurtarıcıdır. Bir milyonerin kar~ııında bfr banka 11ara~tOl'jlı' 
ternsil eden zatı alinlıe erşey en di Am -•'- d etti., orası Morgan tro oğludur; ~er erma sonra an 
evvel derın minnettarhp;ımı arzede- görmelerinin itiyadı oJan küçük· umumi karargahı oldu. ,. 
dm Memleketlerimiz arasındaJd "M b ka•• Jll 

lüklere düıecek mevkide değildir. Yeni organ,. an ıı•' 
münasebatta ötedenberi mevcut o- Zaten bOkatinde de bu yoktur.. baret ve muvaffakiyetle ıetl b~ 
Jup bill tahavvül devam eden bu " Morgan ,, ın, sonradan elinden akdediyor, maamafih biiyli~ ~; 
harareti lstanbulda ve bil bassa bu- çelik tröstünü aldığ» "Andrev Kar- eh\iyeti elden brakmıyordU·d011r 
rada yeni Türkiyenln kalpgAlıında neci,, 1873 senesinde "Morgan,, defasında bır iki milyon~~ 
kuvvetle hissetim. ile aralarında vukua gelen bir komisyon kazanıyol'du. 8 ol 

Mcmleketlerimiz ıırasmda mev- h d h d kıı. ba•ka ııJ.ıı. a halı'nde 0 1an "',,.l a iaeyi atırahn a tiz ar et· y a, ,/ 
cut olan samimi nıünıtsebatın çok nıektedJr. Zaten Amerika milyar· sesata muavenetten de hall o'rl 
kuvvetli esaslara malik oldu~u derlert, hatta •Hanri Fort,, bile mıyordu. lhtiyatsıua tesis b~tr 
hakkındaki fıkrl alinize temam en kendi lerjni ve it arkadaılarını biter nan ıtrketler büyük 1873 
lştıı ak ediyorum Zaten başka türHi melek gibi telakki ederler! ~An· ranmda inkiraz buluyorla.~,(J~ 
olabilir mı ? Bir Rus darbimesell 10 ııı• 

drev Karneci 111 ve genç "Morgan,, Sermaye yekunu t_ 
vard r: bir taviz mese'esinde bozu§mu~- bulan 423 ıömendöter kufl.1 it# 
"Dostlar fel~ket içinde ö~enilir ,, lar; her biri mevzuu bahsolan yası bir kaç senede iflas etl 1 

Biz yekdiğcrimizl . memleketle- 10,000 doların diğerine aft olduğu· Şömendöter eshamı ve tab~:-
rimız üzeılne en vahim fdaketler N k ph-

nu iddia etmlf. latı Londra ve evyor 
c;öktüıı;ü bir zamanda tanıdık. Biz Bereket versin •Morgan,, ın Jarma doldurufmuıtu. Jtl 
fedakarlık ve kahramıınlıkla dolu bu utdvv(l vicdanının hudutları (Bi~ 
ve fevk al beşer müşkil m ticadele ==============================================::;::::::;--;::::?' 
içinde Türk mllleti ve Sovyet itd-
hadı mllletlerlnin iştikH\Uerİnl ve 
kendi aı zulün vecihle hayatlarını 

kurmak hususundaki itiraz kabul 
etmez haklarını müdafaa ettikleri 
zaman tanıştık. 

1\1. Karahan bundan sonra Türk 
Rus lktlsadt ve fikri münasebatm
dan bahsetmiş ve Türk milletinin 
saadeti temennisile içmiştir. 

Başvekilim~i ve Mec
lis reisimizi zivaret 
Ankara, 13 (A A) - Karahan 

cenaptan refakatinde hariciye ve
kil Tevfik Rüştü bey ve Sovyet 
sefiri M. Suriç oJduku halde 
Ba~vekil İsmet paşa hazretlerinin 
köşklerinde ziyaret etmiştir: lsmet 
paşa hazretleri Karahan cenapla. 
rma Ankarapalasta iadei ziyarette 
bulunmuştur. 

Karahan cenapları, müteakiben 
Büyük Millet Meclısi reisi Kazım 
paşa Hz ni de zıyeret etmiş, mü
şarünileyh tarafından kendilerine 
iadei ziyarette bulunulmuştur. 

' 
Millet tasarruf cemiyeti 

•.•.• o 

Cemiyetin esaslarını tesbit içiJ1 
Mecliste bir içtima yapıldı 

!(~ 
tarafından millt tas11m1f cerrı .:! Ankara, J 3 ( Vakıt ) - ihzari 

mahiyeıte baz1 hazırlıklar yapıl -
makta oldup;unu evvelce bıldirdiğim 
lkcısadt cemiyet meclis reisi KAzım 

Paşa Hz. nin riyasetinde Hasan 
(Trabzon) Rahmi ve Ce!AI (İzmir) 

Fuar ( KırklareU ) , Yusuf Kem~] 

( Sınop ), Saffet (Erzmcan). Re ... im 
Atalay (Aksaray). Reşıt Saffet (Ko
caeli ) , Zıraat bımkası umum 
müdüril Şükrti , emlAk bankası 

umum müdürü Hakkı Saffet beyler 

namlle kurulacak cemiyettn e.; 
Iarı nı tesbit etmek üzere btl~ ~ 

e# 
mecliste roplanılm ıştır. Bu ~ 

• arrıe lar tesbit olunmuş nızumn ~ 

k 
.. '{iP 

projesini hazırlama uzere ~ 

Kemal, Celal, Reşit Saffet . [lıı:~& 
Besim Atalay beylerden mure ~ . ,ı 
bir komisyon te kil e<lilmiştıı ' 

' ktıJ 
teşehbls heyet pazuı resine 

içtıma edecektir. ......... ,.. ==· o' 
Traver-sler için tesisat Almanyada 1şsızlık ar tıV 

51d Ankara, 13 - Milli iktisat Berlin, 12 ( A.A ) - T I 
prensiplerimiz mucibınce Demır· f d A' oYS 

ayının 2 inc ı nıs ın a ma . .J 
yollarında kullanılan traverslerin sv· 

işsizlerin m ktarı 185 bın 01 f 
ahşap ve memleket miıde yapıl· d 1 .sı 
ması tekarrür etmişti. Haber al- tinde artmıştır Hali hazır~ b'~' 

Ali Cenani 8. meselesi 
dığıma göre bu hususta tesisata l•in adedı 1 milyon 2 
yakında başlanacaktır. baliğ bulunmakta-:lır J. 

-==========-=-- - ---~ ıl ........ 
Şayialar hakkında ortaklarından 

lhsan Refet B. ne diyor? 
Ankara • 13 ( Vakıt ) -
Ali Cenani B.in ortaklarından 

ishak Refet Bey ile görüştüm, 
dedi ki : Filhakika Cenani bey 
burada değildir. Trabluı Şamda 
olduğuna dair bazı fayialar 

vardır. Pasaport diplomatik alın· 
mıı, mezuniyet için meclise mü· 

racaat etmit ·ve o suretle gittiği 
tezahür etmtektedir. 

Rahatsız olduğunu. Viyanaya 
gitmek istediğini biliyorduk. Ya
nında para götürmesı tabii bir 
oeydir. Btz Cenani beyın kaçt· 
ğını hiç zannetmiyorz. Dün oğlu 
Ekrem 8. geldi. Kendisi noterden 

musaddak bir vekaleıname ile j1İ1111u• NQ {Q T •' ı 
babasının alacaklarına, borç•a ~ Lokanta v Bırahrıne"''e'ı 
rına vekildir. Bunun ü1erine dün ~81 I ın~ıucJ[,"'" ı ı1 lltılcıı: FRA~K u_ ıı ' toplandık. Hesap görnlecektf. : .. i.irtk:l!-iı ı 
Fakat Ali Cenani beyin defte· : Prnföc::ör v STER NA n idare~irıl': 
ri de beraberinde götilrdü~ü an· : i\Hikemınel -=:ı 

011 
orke ... crıı~ı l 

taşıldığı için yeniden defter tan· : Tıılebi umunıı üzcr ıne : 

ztmile u~ra§ıyoruz. Biz bunu şim- > B 1 1 I~ 1 

dilik hesaplarımızı bilelim diye : o m ezene r l 
yapıyoruz. vokga tekrar f'eterim : · B ra v [)u7iko ı 
Cenani bey kaçmamı~ıu ve ge : " F aı ıırda rt>nzılftl ,.._,/ 
lecektir. • ••"•••••a1a••19
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1 met Paşa Hz~ nıin nutku 
il 7. = VAKiT. 14 Kanun~vv~l 1929 ~~ 

L·T·PIVERr 
( Dflnk6 sayımızdan mabat) 

.ftJ,,, B~~tlfmfzm nutkunun ı!k Jeımıını duklanndan mahrum etmeğe ten tehlikeden, tedbirden fcabında 
ııe toru rıO:ıhamıza ducetmitli/e. Bu mühim çahomak mühim bir meşga1emiz fedak&rhktan, gö~ dJktJğimfz he-

PARIS 
17744• te"-1& ed11m9'ttr • -4 r_;"' nu~un mabadine deıJam ediyoruz.] olacakbr. Milli fkbsadı kifayetsiz def karıısında bir çok ileri geri 

n: tir ft endfler, ıfmdı iktisadi açığın olarak hayat sO.rfikllyen millet dalgalanmaktan, fakat sönmez 
Jc

18

1 
olan, güç olan asıl mtllt cfğerlerlnl, mtitemadfyen kendini tükenmez azmü himmetten ve 

POO~A·ESANS 
\ KO" -.v A SUYU 

tı :•na geliyorum. Devlet haya- yiyen bir vilcut halindedir. Ya· behemhal kazanılacak kat'i ınu 
~ 8 oldu~ gibi millet hayatın- ıamak kudreti, her 61çilyil AfA· zafferlyetten bahsolunabtlir 
''tfhda kendJ menbaına, yani cak kadar saflam ve temelli Bflyük millt mücadelelerde za· 

~aline kifayet etmek endlfesi, olan Tnrk milleti kendi kendini fere giden yolun batında ruhla-
~e asıl biiyük tedbir budur. yemek vaziyetine asi~ _dütmlye- nn emniyetl ve biı.zat kendi 

illet le cekttr Bu uğurda Bilyuk Millet 
ittf ' endı fatihsallnden fazla • l ğt t dbt 1 mevcudiyetinin sağlamfığına iti· 

0/s~ 

Yat etnııyerek kanaatkar bir ha· Meclisinin alabf ece de rfetrie knt edilmesi vardır. Osmanlı fm· 
Sıll a nı ve memleketten icap e erse s • 

• Sı~ &•trnek mecburiyetindedir. b·f ğ f d karlıklara fera· paratorlu~unun inhitat devre•eri 
t' e Yak d l d h ye ı ece 1 e a ' d . 

u\'• lııc ın a ınil i tasarrufu a a I k ahmaklar hudut nl ve son emterlnl mühiirliyen 
tef e 9'e f b 1 gat ara anca ki 

fer hcak sa et 1 mütalaaya yara- tasavvur edebilir. ıey a ı erer ve münevver geçi· 
uııd,ıı Pak bazı rakamlar getireceğiz. 1 te efendiler, mtllt parada nenlerin ve nıeauliyette bulunan· 

0 ı.n:~ k ehemnııvetsfz bir misal iktı!adi ·kifayet amili üzerjnde Jarm her it baoında( bfz bu itin 
liı:n k llzere timdi haber vere- dftıiindülderfmfz ve kararlarımız hakkından ge'enıeyiz) vehminde 
mı t bu memlekette senede bet bundan ibarettir. Bu seneki buh· olmalarıdır. Bu kanaat onların 
)'o fon llralık kahve ve ikf mil- rana geçfcl bir amil olan fazla ıahıi kudret ve faaUyetlerJnl ilk 
Ce:ı lıtahk çay içilmektedir. eıya ithali ıimdiden tesirini andan kemfrbdt. İlk mGıkn1lt ile 
h .. n f orman lan fle mPıhur, kaybetrneğe baıladı. Son iki ay· her mücadelen• t bf t d lan 

... rı ... ı d h r . •n a a ın an o 
hit ~mfryolu uğrağı olmıyan dakl it a at geçen senenın aynı devir devir akıt tecelliyat derhal 
ı ıehrımtıde e'ektirfk teıfsatı aylarına nbbetle hemen yaraya . 

0
çfn l&zırn olan direkleri demir yakın deıecesinde düımüotür. mağlObıyetf nefislerinde iman 
larak ha 1 1 

...ı , d Devlet bankasının tesisine ve haline getirirdi. Her millt mika 
r;-.., r ce ısmar amıf ar ır. l d ı d h 

l:tı "'ier fstlhsal&bmız kifayet et· mahiyetine dafr bau ma dmatı e e t> azır olan en bQyük cev-
~ki)'orı;a ve çalııkan va tandaı da 1tmdfden vermeği faydalı her, yani millettn kenditt ise tik 
b llıekle kah da muhay- göriiyorum. Bu bankanın serma· anda onlara itimadını kaybeder, 
,,~,. '- ve arasın d'I k 111 - in 
t "alacaksa onun kahveyi ter yesl efm 1 1 • mı . para uzer e yardımını eıltgerdl. Bundan da· 
•h edi _ . vücuda getirılecektır. b b 

için p dermansız duşmemesı Bu bankanın bütün vatandaı- a ta it ne ola.bilirdi. 
la... R'Üciiınüz yetfJğf kadar ku . B k M il Şimdi btz s!ze miUt mficadele-~'tta b x " G ~ 1 l" t ıarm emn ıyetine, iiyil t et 
~Gtlirınına!!llıracalS z. ~ze avanda Meclisinden çıkacak hususi bir cilerin, ilk halk idaresi adamları· 
t ılrk k f ince lpekhrer için e kanuna istinat etmeıf, sermaye - nın kanaati Jle ıöyliyecefiz. Ne 
,.n .. ızfaunın, cılız ve ciğeri k 
l' ... tuh\ü sine milletin ihtiyari olarak iftira i kadar zorlu ve çetin olursa olaun 
\tllf: k ' bir hale gelmesine mu için aksfyonJarm arzedflmeef biç bir mUJi nıesf'IPnln hallı mJlll 
d~~~ llt etmtyeceğiz. Anadolu muammemdir Bankanın vazifele
~k O.tının arı çiçeklerini haoma ri bununta tayin ve ilan oluna. 
t.01~tak gürbüz vücut1a cephane t'aklır . Fakat. anhyanlar tabH 
'-ı:;ı an an ları gibi kızlarımızır 

'!o &trı ,öra6n, hayal~ kapılanlar hayret 
•ııe d 'Vücuttu ve yerli ipekle ~tsin, tlmdiden söylıyeyim ki 
lllllq ağ çiçeğı kokusunu dalga· 

ıuurun ihatası haricine çıkacak 
kadar sarp de~Udfr. Her oeyden 
evvel fertçe ve devletçe bfrbbi· 

mlze güvenerek ve birbirimize 
yardım ederek ve dayanarak ~ .... ~rarak her •eyden evvel bankanm ilan olunan ilk vaz fe 

... y y J v ı bu yenl m6~c:leleyi, mtJlt para, 
•'"~. et erJ, kansa tkarlıkları, ta· feri eraerndo mlllt paranın a bn 
..... d ftf k d b fu mı milli Jktııat, mfl 1 tasarruf mOca· ~ 1'f1arile kendi yuvalarını yıl· üzeı in en tesp ay 1 u n • 
il( k 1 yacaktır. Alt.n üzerinde milli 

lar1 a eler gibi sağ 'amlaıtırma· d d 1 
k~ı fstiyeceğiz. paranın tespıti bütçe e, ev et 
~YI il mübayaatında milli iktısadfyatta 

\>e];l ~ tasarruf ata başlaı ken ev· ve bütün vatandaıların tasarru· 
bah ızlarımızın vazif eJerfnden f atında döıünftlmüı tedbirlerin ne. 
hır ııettneın pek tabiidir. Çünkü ticesi olarak yapılacaktır. Bunu 
tıa Yuıraya milli taıarruf ve ka· hükumet, Biiyük Mıllet Meclisi ve 
k ~tk&rlık bir defa kadının dik· bütfin ınillet hazırlıyacakbr. Bu 

&b ~ - . 
t~n e tekayyudü ile yerle,.tık· hazırhklar, milli paranın kıyme· 
ll'ı •orıra. erke~fn buna mukave- · tinin tecrübelerle yerinden oyna-
1.t(i~ edebilmesi maddeten müm· ınaz bir hale geldiğini gösterecek-
ka olacaktır. Bin belaya karıı tir. Fıli istikrar denilen bu netice 
fle:t'an, bııt nıusfbeU ezfp yenmek hasıl olduktan sonradır ki kAğıt 

deleılnl behemehal ba,aracafımı
za itimat t-tınelfyfz.Kat't neticeye 
varıncaya kadar milli paranın 

tJerl geri gl>ıtereceğl daJgalardan 
asla Orkmemelfyfz, asla ürkmiye· 
ceğiz. asla yılmıyacat'ız. 

Bu kürsiden millet vekdlerlnfn 
huzurunda kat'i kanaatla beyan 
ve ilan ederiz kt mllll parayı 
muhafaza edenler asla kaybet
miyecekler behemehal kazana· 
caklardır. 

-LOSYON• --Pompeya 
Floram• 
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şı~n Ahmet Bey sokak No. 50 • Tel. Beyo~tu 3044 

Evkaf umum müdürlüğünden: 
Dıı.rülEUnun Tıp fakültesi için lüzumu olan Rontken He radyüm cihazı 

ayrı ayrı olarak aleni münakasaya vazedllmi~tır. Ka. Saninin sekizinci 
çarşamba günü saat on dörtte ihalesi fcra edıleceğinden talip olanların 
şeraiti anlamak üzere her gün levazım idaresine ve ihale günil de idare 
encUmenlne müracaatları. 

İstanbul ithalat gümrüğünden: 
M. Kilo maa dara 

5 sandı~ J B 825 Kapı topa 
( ti ~l c 87) 
l H B 44 
l : R. s 70) 
5 Adet 95 
8 mndık J H 900 
ı :il c c 7-ı. 
2 • J B E ı 19 
1 ,, H S 81 
s s~g s1 
17 l Çuval • 76:i4 
Bilömum snbaı farda mevcut defter bobin 

Vulispit aksam! 

Yaş sı~ır derisi 
Demir toka gem ve Ozen!r. 
KAğıt tapa 

ti • sepetl 
lpl kH pamukla mensucat 
Çalı süpürgesi 
Ağaç takunya (Transit) 

yaprak halinde siğorta kA-
ğıtlannın transit suretlle satıl:ıcaktır. 

2 adet 280 gram kadife yastık. 
BalAda muharrer ı 3 kalem eşya 14/ t 2/929 tarihinden f tlbaren fstan

bul lthalAt gümrU~ü satış anbarmda bilmlızayide satılacap;ı ilAn olunur. 

•••••••••••• :::::::::::::=:::::::::::::::::::::-::::: •••-•••m•mı:m-•a 

·;==oo·ı:çE'LEVA;rı::::;~"ilil s eyris e f ain 
il Hamburg, Brem, Anvers, İstanbul mi 1--------~-~--·ı 
iı:• ve Bahrlsfyah arasında azimet ve ifü Merkeı ıcenıeıi: Galata Koprü batında. 
! avdet muntazıım postaları; im B.y~lu 236.l Şube acenteli: Malımu· 
fj flamburg, Brem, Stetin, Anvers l!ji n ___ dı.;.yo_H•a•ru-alt•m•d•a .. ıı.•a.n.bu.ı_ı_1_40_-Lt 
~ ~u 

ıı· vasaldtı beklenen vapurlar: Siı· ( GEL İ 8 OLU ) vapuru 14 
f. GALATA vupuru 18 Unun J Kanunevvel Cumartesi 17 de 

c:11,:eyda.na çıkan milli mevcu· paramııa karşıhk vaz'ı gibi bin-
~ itle.haza millf matıetf tan· nf sbe çok kolay bir tedbire 111ra 
~: edememek yildioden tehlf· gelecektir. 

İıte efendiler, bQy(lk btr mfl11 
meseleyi izaha çalııtık. Bu me
seleyi kat'i muvaff akiyetle neti 

ce endirmell muhakkak glSrOyo
ruz. Eter bu milcadelevt bize 

emanet edecek iseniz bunu iti· 
madınızla göıtermenJzf rfca ede-

=eı ve Rotcrdamdan limanımıza mu-ı=ıı Bozcaada postası 

.s l d x. ==ı ·:: evve e 06ru il idare rıhtımından hareketle 
•• 1.f.I 1MBROS vapuru 13 kAnunev- 0!

1 · e· Gelibolu, Lapseki, Çanakkale, 
~ düoüriifmfyecektfr. Devlet bankasının tesfslle kat 

~ h eren bntün valandaıfann edeceği mesafeler hakkında her 
d,1.t~ uyandırmak ve bu utur- ıeyl ıöylemft oluyorum. Milli 
h - ~~in bütGn kuvvetlerini paradan bahsederkf'n biltün mil· 
'1'ı 'rekeıe getirmek kat'i kararı· letln el birlf ~I tle çalıımasmı ın. 
~d t. Nutk bir mevzuun b6· zumlu gösteren mevzulara temas 
t~ın taraflarını anlatmıı olmak etUk. Hakikatte ıade bir fıe 
~t tunu ılAvo etınelfyfm de~~ zorlu bir ite gırmit oldu. 
ltt' sözlerlmde mukave- ~ınuzu biliriz. Fakat, zor netice 
\t ıtı itibarını sarıacak ve va· elde etmekten zevkalan aport• 
~~da~la.ra harici mallara kartı men gibi bu milletin birikip kal-
~ ti ~e telkini boykot ılham mıı zorlu tılerinl ba§Armaktan 

,yd . ttı:b~ bır mana yoktur. Bayle zevk duyan mılli mücadeleciler 
du,1t. 6alere ıfmdiye kadar ol· ruhunu bütün fa7elfğile muha. 

esq bfb da ı faza ediyoruz. Eler bu itler her 
... 1t t5 l, bundan sonra as a 

\(11la.d t gelenin derhal yapa· 
8. e etmlyecefiz. raa 1 ı d b 

tl• ıltnrne)fdfr kf mflletlerfn mil· bilece~i ıey er o ay ı aıara· 
"'eh tt h bilınek fçln Büyük millet mt>c 

tleı e erini tanzim eden ınua e- Jtsl ıdareıinl beklemeye hacet 
ı-11 et ltıllletler arasında alıt ve- kafmıyacaktı. 
dil tenıın etti~ fçin milli kazanç Beyanatıında zayıf idrakli veya 
~" ttınım edecek olan baılıca f fmanlı olanın göz(i. 
~,~ erdır. Devletin ıttfhaz ede- :~ykestlruıiyeceğf yahut bedbln-
letı tedbtrıert medeni bfr dev· 

1 
ki gaz önftne alabilece~i ıey

t~d~ hukulm dahilfnde bulunan l~r e bulunabilir. Böyle kendini 
.,ı ı "tıf lrlerden alıyoruz.... Millf tasar· ldatmak fstlyen zayıf yaradıhı· 
,e ! b l >'erit mal fsUhlAki gibi ted· ~ra bi1yük devlet ve millet me· 

l h: .. eri ıuurlu ya~aınak tstlyen 1 1 ini ıır olarak tutmak ve 
rıJ' 1 .- rrı.n. d k se e kter tedbir yerine tılısımdan 

rlz ,, 

ismet Paoa Hazretleıfnln beya· 
natları mfiteaddtt de'alar 1ıddetlf 
ve 11ürekli alkı,larla karıılamııtır. 
Baıvekil Hazretlerfnfn nutukla· 
rını mnteakfp Eskf§ehır meb'usu 
Emin, Kntahya meb'usu Besim 
Atalay Beyler saz ahı rak hOkO· 
metin büyük bir f11abet ve tak· 
dır fle girifti~ bu mücadeleye 
bütün mi1letin müzahir olaca
ğını söylemtılerdfr. 

Besim Atalay bey, mfllett za
ferden zafere g8türenlerfn bu 
yeni milcadelede de muraffer 
olacaklanna kaydederek sözlerine 
(yft.rü patı, halkta. hakta gönül· 
ler de ılzfnle beraberdir) diyeni· 
hayet vermit ve tlddetle alkıt· 
lenmııtır. 

fü! ve! e doğru ·=1; ıuJ ı ı lmroz, Bozcaadaya gidecek ve İii: ODERLAND vapuru 16 ka f 
JUi nunevvele doğru liı Çanakkale, Lapseki, Geliboluya 

mmö YÇLAND vapuru 23 kanun !iii ._u_k_r_ıy_ar_a_k_g_e_le_c_e_kt_ir_. ____ " .... ır• • üii evvele doftru ffii Antalya Posrnsı 
flif Burgaz, Vsrna., Köstence, Kalas Hl ( f NE BOLU) vapuru 15 
ı:.ı tb · ı ı;:: 

j~~~ ve r::;r f~~e~:a~::;~:ı::: ha- ~·:~i ~:~:~~~:: P~~;e~~tl~a ~:::: 
i·i=ı ::ı h' .ı1= IMBROS vapuru 13· I 7 kAnu· fü Küllük, Bodrum, Rados, Fet J· 

ıl ld h ·ıd .::t F' ·ı A t 1 ·decek ::. nuevve e ta mı e ı:·: ye, mı ,e, n a yaya ~ı 

m AKAYA vapuru 23·26 kAnu- iÜI ve dönüşte mezkur iskelelerle 
i'1 !"· K lk S k ı!i nevvelde tshmilde :!g birlikte Andiflı, a ·an, a ız, 

m Hamburg, Brem, Anvers, Ro fiif Çanakkale ve Geliboluya uğrı· 
ı:· . . li!i k 1 kt' ::i terdam ve Dançıg limanlarına :::: yara Re ece ır . 
'i .... li-----------ası l:f dojtru yakında limanımızdan ha- r:u ıraozon oırın~ı oosta3ı 

l
·nı reket edecek vapurlar: mi 
·ı ( KARADENI:C) vapuru 16 i·ı ODERLAND vapuru J 6 - 19 :m 
:f kanunevvelde tahmilde fü~ Kanunevveı Pa1artesı 12 de 
::. ö a::ı G 1 d h k tle m D YÇLAND vapuru 23-26 :::: a~ata rıhtımın an are e ... ı=·• c· ;m kiınunevvtlde tahmllde :m lnebolu. Samsun, ıresun 

ı::: :::: Trabzon, Rize, Hopa ya gide· :m Fazla rnf:'ılılt içın G:ılııtAclıı m~ı 
p:: o k. h d . :::: cek ve dönü~te Paznr iskelesılc :::; va ımyan anın a umumı a- :::: 
•·I· 1••• Ri1.e, Trabzoıı Göıele, Gire-1:.3 centulıp;ına münıcaut. !m 
l:~h Teleton: Beyo~ltı 641 _674 sfü sun. Siııop, Ordu. Ünye. 
·==·········-·---.. ················-················!::: Samsun, lnebolu, Zonguldağa ::::: :::::: ::::::::::::: :::::::::i: ::::::::: :: :::::: :::: :::: 
·······-····-··· .. ._ ................................... _ uS?rıyarak ~elr.cektir. 

len baıvekH ismet Paoa hazretleri 1~·-------,------u , l~,.1 ~stakil milletin dOtün O • haki d 
ı ı ttden d ·yo k daha ziya e yara~ır. 

l I'~~ 1( ' Yaphklann an seçı - bahsektıneetitkin hür milletlere millt 
ı ~~· elalfk milli iktısat müva· Anca ,y ılli tr.dbfrler hay· 
: iltı;• .. itıfn samimi arzufarınd~n tehlikeler ve ın h bfr ... ı.k 

Bundan sonra Araya müraca· 
at edilmiştir. Reylerin tasnltt 
neticesinde rels K&zım pata 
haıretlerl mevcut 243 reyin itti· 
fakla hükumete beyanı itimat 
edildiğini bHdind§tir. 

"Kat'i muvaaftaktyet için 7erre 

kadar ıOphe etmiyıniz,, buyur-

, uaanya posr ası 
Cuma, Pazar, Salı, Çarşam· 

ba günlen idare rıhtımından 
9 det bılknr .. 

ı 4l il - b·t· Yetl~kin, ür, 7u l \>"?tJ:ları ve dahfMe fiat mfnu· kırıla .;,~·in idaresinde mesulıyet 
,ı ti.... t!stntn lehlerıne ıhlAlt iç bir ını 

1 
vatanda~ gibi vaziyet-

, ·•ııt k sahlbı o an 
_·-----~-ç~ı ~a...,r~.,..k fst ceklerJ, um-

mus!ardır. 

Mecus cumart~~f too18mu~akhr. Alkıılar arasında kürsiye ge- , .. 4 



Abune şartları 
ftlrlrıyeda ~ 

Knruş Knr~ 

. Aytıi'J 150 000 
1 • 400 800 
6 • 750 1450 

Gazetemızde çıkan yaz.ı ve reaım
terin bütün haklan mahfuzduı 

Gazeteye rönderilecek mektuplann tl.:ertne 
idare içinse [idare ) , yazıya alue [ yazı J 

lşaretl konulmalıdır 

--~-----.-..----~~--~~....,------~.-.~ Türk mekteplerile faydalı eserlerin ı ıön ta--',~ 
ilinlannda yüzde 20 tenzil!t vardır 6-8 incl ,:;:fa ~ 
Büy11t veya bir taç dafa için verilen llAnlarla 

hu.susl mahiyetteki 11Anlann ücreti 

5 • • 1 
4 • • ı~ 
2. • ~ 
1 • • c1a10 

12 • 1400 2700 

Basılmıyu mektupların lade.slnaeıı,. tıynıetl 
oıutadderestz mektzplara konulmuş paralann 
taypolmasından ve llAnlann mlinderecatınd 

idare mesul dejtlldlr an 
... ____________________ __ 

tsr ANBUL. Babı!b. Ankara cadde.inde c V AKIT YURDU > 
Tel. 1970 iDARE fŞLERl 1971 YAZI İSLERi • telJYal ı VAKiT posta Knı 4S 

idare Ue tararlaştınlır 

Gazetemize busnst llAn kabul eden yerı 
fi S. fi ll!nat aceııtest 

1-Sind ıayıf•1,, reımi uın 

ASRİ MOBiL YE 
Mafazanuzda her ke.eye uygun yatak, ıalon 

yemek ve yazıhane takımlarile karyolalanmıa 
r~kabet kabul ebnez derecede ehvendJr. Bir 
zıyarte iddiamızı fıpata k&fidir. lıtanbulda Fin-

cancılar yok\lfunda No. 7:7. Telefon: lıtanbul 7. 34 
Anaedealu maiaaaaa- .ube.tce teaebtlllu 

AHMET FEVZİ 
ı' .· ' : . . . ' ,.. . '. ' ~ Kiralık büyük konak 

5000 artın bahçe içinde ve dört tarafı yol olup mektep, fabrika ve klJnlk ittihazına mfikem
melen elveriılı olan Duyunu umumiye karıııındaki aokakta çifte ıaraylar namtle maruf ve iki 
kısımdan mfiı ekkep o'an KONAK khahktJr. Her tarafa yakın olan ve denize nazareti bulunan 
konağın yirmi odası ve ayrıca büyük nlonlan vardır. Halen fanila ve çorap fabrikaıı olarak 
istimal edildiği gibi ayrıca derununda dört aile de ikamet etmektedir. 
Ô 15 kanunusani 930 dan itibaren icara verilecektir. T ahplerln Sirkecide OımanJye oteli sahibi 

mer Lütfi beye müracaatleri. 

Aydın nafia baş miihendisliğinden: 
1 - (25516) Ura ( 16) kuruş bedeli keşifli bulunan Koçarlı-Karapı

nar yolunun 6X650X9X870 inci kilometreleri arasında yeni şose ve iki 

menfez ve kaldırım inşaatı (20) gün müddetle ve kapalı zarf usuJlle mü
nakasaya konulmuştur. 

2 - Tallplerfo (66 l) Numaralı kanun mucibince ihzarına mecbur 

oldukları vesaik ile 0/ 0 7 ,5 teminat akçesini havi teklifnamelerıni yevmi 

ihale olan 22 J 2/ 929/ cümartesi günü saat onbeşe kadar vilAyet daimi 
encümenine tevdi etmeleri 

3 - Fazla izahat almak isteyenlerin vllAyet nafıa baş mühendisliğine 

Büyük Tayyare piyankosu 
YEDİNCi Tertip 6 ıncı keşide 

11 Kanunusani 1930 

Bf'YOK IKRA~IİYE 200,000 LİRAOIR 
Ay,.ıca. ôO.OOu 40,00U 30.000 20,0UO lb,000 

10,000 liralık ikraııııyeler ve 100,000 
liralık bır mükafat. 

P.T.T. •• mu-Levazım 
dürlüğünden: 

1 - Posta ve aiti nakliyesinde kullanılmak Uzere 6000· 10000 kilo 
benzin kapalı zarf usulile münakasaya vazedilmiştir 

2 - Maddel mezkOrentn J 9. ı 2.929 tarihinde ihalesi icra kılınaca
~~dan taliplerin şatmame almak üzere şimdide~ teklifnamelerlnl tevdi 
ıçın de mezkfir tarihe müsadtf perşembe günü saat 14 te lstanbulda yeni 
postahanede mübayaat komisyonuna müracatlan. 

~-® ®•®@@ <f) @@ @ ®• •@ 

® Kiralık daireler 
llabıAlı, Ankara caddesinde Orhan B. hanı ..• Ana- ® 

• dolu ajansının terkettiği daıreler k.ıralıktır. 
Mükeı~ımel bir otel de olabilir. Ayn ayry hepsi 

kıralıktır. İsL·yeulerın ( V AKIT yurdu ) na 
ıuüracaatlan. 

j) <f) (f) (1) 

Mot~rcu aranıyor 
Devlet demıryolları ve limanları 
unıum] idaresinden: 

Jstanhul uatı mel(teplot muba11aa 
lromtsyonu ıeWlltndtnr Gaztpaf8, 
Dumlupınar, Haktmtyetlmtlhye yatı 
mekteplerın n 31 - 5 • 930 terihtne 
kadar thUyaçlan olan ekmek lle katar 
peyniri, terevaAJ, mercimek., kuru 
bezelye, battaniye, Gazlplf&, Haki· 
mlyetlmtlltye yatı mt kteplert talebesine 
paı deıülilk kumaı kapalı zari uıuhle 
rcıOnakuaya konulmuıtur. lhaltler 
19 • 12 • 929 da Orıaköyde Gaztpap 
yah mektebtnde müt~kkil mubayaa 
ko:nlıyonunda yapılacaktır. T aliplerln 
0/0 7 /5 ntsbettnde muvakkat temtoaıla· 
nm yobek mektepler met' ul muha. 
ttplıAlne vererek alacakları makbuı.lan 
teklU zarfları içine koymalan JAzımdır. 
Şartnameler, kumq, battaniye, bezelye 
mercOmek nQmunelerl komisyon 
kltıplığtnde gOrOlecektlr. 

senesi 
Pedlngton 

beynelmllel 
~._ilf' müsabakasında 

OMEG:A 
Kronometrosu birinciliği ve di· 

ğer bir Omeğa tkincilığl ihraz et 
miştir. Omeğa saati herkese elzem 
olan saattir. 

Acenla ve dipoziterlerl t 
latanbulda Cartayukebirde 

Boğos. iL Rrapvan 

ADEMi lKTtDAR 
ve Bel Gevşeklığine 

En müessir deva Seıoin hapları- : 
dır. Deposu lstanbul Sirkecide ls
kenderiye oteB ittisalinde Ali Rıza 

eczanesldlr. Taşraya ı 50 kuruş pos
ta ile gönderihr. lzmirde ecza de
polarında ve Irgat pazarındaki ecza-

nede bulunur. 

an anlıyan: akı i-'mesini bi en 

BAKÜSiçet 
Anlamayan propagandaya kapılır, getlrlJen rakıyı iyi diye içtf

llalbukl o rakıyı dikkatle içse 

BAKOS 
kadar lyl olmadığını kolaylıkla anlar 

BAK ÜS 
en nerts, en kibar ve en az zararlı bir rakıdır. Çilnkil fıçılardte~ 
lendirilmeden şişlere konulmaz. Beyoğlundaki birahaneler "eıtutıl 
bakkallar musirren talep etmedikçe size Baküs vermezler . .. Jder 
Rumları, Ermeniler Ermenileri zengin etmiye çalışırlar. Biz 'fiil' 
bilmlyerek kör körüne arkalarından koşarız. .. ıtOS 

Teessiif, teesüf. mllvonlarca teesstifl CEMAL B~ 

DOKSA ~ 
Tanınmış markala saatlerin en müker11111 

ve en ucuzudur. 

Herkes tarafından tercihen aranmaktadıt• 

tt1Kl~ô
1

ç~~r:ea~;~DFJ 
Saat ve mücevherat deposu ~ 

İstanbul, Mahmutpaşa, Havuzlu Han 9-14 ıı 

İnıdat!. lnıdai1 
Geçen Cuma Kadıköyündekl ~ 
maçında neler oldu biliyor musuıı 

T'llrk Sporun bugfin çıkan 11 inci n'llshasrnda bu ~ıf 
ese/ havadisle beraber ı 

Eşref Şefiğin Son çare, Abidin Daverin futbol . tarihidl1~ 
hakkında kıymetli makaleleri ve Tayyarccilerimızin son mır' 
vatfakiyetleri, Fener bahçenin An karada yaptığı maçları resiııı' 
lerile beraber Holivutta Spor hayatı, motörle sür'at rekorlat' 
lngilizlerde müsabaka, Türk gibi kuvvetli, sizin için roııı"" 
haftanın spor haberleri .•• 

• ..,,, . , ... ,... •• .a f. • ""' ,,..._ .... ...-~ 1 ,_.., 

Sermayesi: 10,000,000 lngiliz lirası 
İstanbul acenteliğı - Telefon: 1. tanbul 1948 

Beyotlu dairesi - Telefon Beyotlu 1303 
Senedat ve poliça mukabilinde muayyen ve vadeli veya he' 

saı cari suretile avanslar, poUça ve iskontosu. 
Türkiye cümhuriyetlnin başlıca şehirlerine ve memallld ecf'lt' 

btyeye senedat, çek.itlbbar mekcuplan ve telgraf emirnameleri 
~irsAlao. 

. ....... ::::: ............... =-··············· ······························-····-···· ····-······ ·························::•i;················································-················-······· i-. .. -· 1 ----·-- -····-······.....,------------·-

li: Mabkemel Temyiz azatından Arunet Refik B. in 

mıveni icra ve iflas kanunu şer~ 

W. 2 nci Cilt ... 
iij lm-'- ho·.nı. hukuk Alimlerinin eserleri ve bUtün kanunlanmtz ~ !i: .... "'..... ,.... ...... 
m abnarak oaz.ar1 ve amelt hükümlere ve lüzumlu nUmuneleri havi olan bu eter1I' l\lerslnde jeneratör vagonunda mevcut Dizel motorunu fdare edecek 

bir motorcuya ihtiyaç vardır. Yevmiyesi gösterecegt liyakate göre tayin 
ve tesbit edilecektir. Talip olanlann imtihanları icra edilmek üzere An
karadakllerin lstaı:ıyon otelinde Zat işleri Müdiirlüğüne, lstanbuldakUerın 
dt> Haydarpaşa i~lttme Müfettişliğine ( nihayet 20 12· 929 t.auhınc tadar) 
müracaatları. 

•iu!· dldi latanbulda Vakıı Cihan ve ikbal kotophanelclimde (150) kuruta aa~ 
~ .... DEAI:" . ~. 
KOISERYAlAf.•DIR ili. JÜnCÜ Cilt neşrolundu 

================= mi Haciz ve satış hakkında en lüzumlu malômao ve numuneleri ha"tdl' 
lt'ıa w muauı ı Refik /lhmet ::::r.r.:r.:nnnaauınn:ı ••••• :::am::.-•• ::1.a ••• =:::::::::::::.-•••••• ::..-•• -11:::1 •• :: 
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