
Yann 

:!:_opal smail Hakkı Paşa gel 
lürk-Rus dostluk misakı imzalandı Yalova inti 

.er iki milletin efkarı umumiye-,-~;: . """ 
8• bu hadi.seyi takdirle karşıhyor caA ..,,.., !'.:::;.: """ 

ki. MllleMo.fllp1ı '-"'"' 
fJÜJM 6le flcut Aoawtedlo 
~ "'4«ll ~ 6lf/b 
va a~caA ~ ~ 
oe WHeUi. obuı ~ ,,,ılld 
AauJJ, ftelulUu pMd oarilJP 
Ulu~~!& 
ıı9utda !&ilJ/lA 'l1Ulht ~ 
li&Utüı alalilta4l """du 
oe HWHtde..tuıı ıaıp eJau. 
lali11ı&ıleceqi. fda•8ılı1Jata, 
fua,athte IUCCd a/uHıılttaı 
AuJ,Ut ta&aooae ıde6illt. 

' • 

; ~ufmrn1aar lriıZretleri vematvetl erlr&tnı bir teneullhte 

•Hesap vermeğe hazır mısınız~,, decide. Ben 
•Muhasebeci deği im,, dedi 

On bir sene evvel pllr/Jz.lll ıılerln he111bı11ı 11enn~en 
.Rvrapava kaçan bu ud, bagtJn Anlulrava gidiyor 1 

ltttbatçılarm levazım relll mef" l -( Otelc:lekl 1e1 : ) BuJUfUll-·• 
bur Topal 1.mall Hakttı paf&' - lamal Hakla Pqa ile p 
tam on bir MDal1k sa1babetten rltmek 11 IJOMiuk. 

ProtokoJ 

IODr clGa btıi
deablıe W8D"' 
bala aTdet et-

miftlr· Sabık 
ı.vamncmm To-
katlıfan oteltn
cle bu lan da • 
pa haber •· 
lan btr muhar
rlrlmlz, Topal 

8o ~dtfe 1-Türktye cümhurlyedle lmıatl Halda 
l ~etiat Sosyalist cümhurtyetler paf& • de nuıl 
ttihadı arwnda 17 kAnunevvel 1925 konutbliuDu f1I 

- KfmlD ta· 
rafındoD? 

- • Valat .. 
pzetell tara

fından-
Bu c·np .. 

Zerine telefonla 
lconUf&D esra
r ......... bir
flenb ,. muha· 
~-·,. fuan•m
cay" ~·lr-
•JD•n declf ld ı 

:rıhinde Parfıte aktolunan dosduk .unde anlab
tib bltarathk muabededed in)dzall ta· yor: 

- ·on~ 
Me, ur leoazrmcı T-.J Halr.ltı paflll"" n'at pı.a ki 1!11 cı1 

inden f dbaren iki ıene müddetle 
tellıdf L- EnYer pq&• 

~ ,,._,.,,,,, mom.I.. ( Pqa 

aL t olunmnı1tur. Bununla beraUl'"r ~t ..., d nm leYUJm .. 
lll1ı taraflardan biri muahe ey• tıtnln 1.tanbuJa ıelcllflnl .,.. To-
'1 •Yet vermek arzusunda oldugunu katbyan otelJncle bulunduiunu 

&enenin hitamından sin ay haber alar almaz, derhal otele 
~el diğer tarafa bildirmezse mu- telefon ederek alcLtımız haberi 
;bede bir senelik yeni bir devr• tahkik etmek lltedım. Otel m• 
: kendiliğinden temdit edilaıif urlan Topal l.matl Hakkı pa• 

[ !~nacaknr. 111 
n• hakikaten Avrupaclan .. b-

-... "-hfı 5 inci ~1 .. ----·- ettillDI 161· ~ r1JDise mUY....-
5 edi1- B•UD QserlDe ddnd defa 
~ TOkatb,.an oteline telefon 

~~.., ddn llMalaıtan Tarıi:-RM --"9 ,..il Hakkı paf&JI aa· 
~ ~ .,,.,. J ""' _,,,,,,. v ~ çdtan zatle ara-

. . . . 

,i '- · 
5 
:. nr;-;refoo mubabfJNli 

certıY• el#' 

rada defdcltrler ) 
Ha. pndt bu 

- Ne zunan aeleceld• f 
- B lm•,oruz. 
- Pqa nereden seldi f 
- Partıten. 
- Siz ktmaln1z ? 
- "V alet ele chambN " L. 
- Bu ta&lllb lleredea blbor 

... 1 

- ·········• 
KmdlllıılD otel bad~mell oJ. 

dutunu lddta ._ adamm ara· 
clıfıam ut olduiuna arbk flp
ıı. etnil ~ orduk. 

[Alt ... iJad ~J 

• 



' 

lbcle C.Lem Akı B. ders vere
cektir. Teşrih bir kürsü, bir 
ders olarak kabul edihnıştir 

Topal ls·mail Hakkı Pş. 
Kürsfiyü M. Muşe, dersi Maz

\ar B. işgal edecektir. Ensaç 
ldirıüsü Tevfik Recep, fizyolojı 
kGrsüsOnü Kemal Cenap B. ler 
iıgal edecekler, fiziyojiden Ta ha 
B. kadro haricinde kalacakbr. 

Hıfzı ııhhatla Bakteriyoloji bir 
kürıil eddedilerek Server Kamil 
B. ipka edilmektedir. Serırlyatı 
ayniye kürsüsünde Ziya B. ipka, 
Esat Pş. kadro harici edilecektir. 
Cildiye ve Efrenciye hürsüleri tev· 
hit edilmi,tir.Ali Hüseyin B.ihraç, 
Recat 8 ipka edılec!ktir. 

Seriryatı etfali Kadri Raş t Pş. 
ie!lare edecektir. Seriryatı akliye 
ve asabiye tevhit edilmiştir. Bu 
kürsüden Rqlt Tahsin B. in 
ihraç, Mustafa Hayrullah B. in 
ipka edilmeli muhtemeldır. 

Derslere gelince: Tıbbi fizik 
Şevki, Tıbbi kimya Hadi Tevfik 
Parazitoloji lsmail Hakkı, Emraz: 
llariciye Kemal, Ronlkenoloji 
Salihattin, Püerıkültür Ihsan 
Hil~i, Seriryatı bevliye Behçet 
Sabıt Beyler tarafindan şimdi 
olduğu gibi tedris edilecektir 
Tıbbi kimyadan Rasim Ah a: 
açıkta kalacaktır. 

Hukukta ktmler açıkta 
kahyor? 

Dün bir refikimiz Hukuk mec
ellsinin divanı kararını kabul et
miyerek itirazda bulunmıyacağını 
yazmışsa da bu doğru deği dir . 
Hukuk fakültesi, divanını kararı· 
" 1 kabul etmiştir. Hukuk fakülte· 
ıi1tde iki hukuku medeniye dersi 
ilga edilmekle Apturrahman Münip, 
Hacı Adil B. ler ve dersleıi tev
hıt edilmekle Cevat Apturrahim, 
Kenan B. ler açıkta kalmaktadır· 
lar. Hukuk fakültesinde yazdığı· 
mız gibi 25değil,otuz ders varken 
son kararla bu d~rsler 14 kürsÜ 
ve 6 derse indirilmiştır. -"' 

llahıyatta kimler açıkta 
kalıyor? 

lllhiyat fakültesinde Fıkıh Ha· 
dis, ke lm Tefsir, Tasavvuf, Tari· 
lıi edyan kürsü halinde Jpka edil
mi!, lsmaı·l· Hakkı B. in okuttuğu 
lılam bed ııyatı ilga, hali hazır· 
da Jıllm mezhepleri dersi ke
lim küraüıüne ilhak edilerek 
Yüsüf Ziya ~. açıkta kalmı t 

T
-rk . ş ır. 
~ tarıhı dinisi: dıni ıılim 

dwm.hıNle_ tevhit edilmiştir. Bu 
erıı ımet B. in okutması muh

temelclir. 
lllhiyat fakültesinde elyevm 

li~ talebe vardır Bu üç ta b 
için bu kadar teşkilat yapıl;ase 
lüzuli ıörülmektedir. 

1 

2 

l:Aebıyatta da kimleı 
aç1kta kalıyor ~ 

!debiyat fahülteainde Roma 

Üıt tara& binncl aayıf amızdadır 1 

Hemen bir otomobile 
atlıyarak Tokatlıyan, gittik. 
Kepıcı vaıııtaıile haber gC>n· 
d~rtldiği takdirde bizi ka ul e~ 
mıyec<! tnden emin 0 dufumus 
için bir ıazetecf ik manevrell 
daha çe lrmek icap edtycrdu. 

Otele girdikten onra dofru 
a aneörün bul ndufu yere gittik. 
Paıanın dairesine çık cafımızı 
anlıyan kapıcı· "miisaade edın 
de haber verelim,, der demn, 

-"B z telefonla t. endılerl lle 
konuıtuk, btd bekltyor,, cev hını 
vererek, sabık )ey zım retı'Df n 
lfgal etUfi 12 numaralı oddnm 
kapısını çaldık, ve içeriye glrd k. 

Meıhur levazımcı, bir· mtıaftrl 
fle birlikte, • dan n ortaı~ndald 
masanın batında otu uyordu 
Btzf görOr g rmeı ufak ve par
lak gözlerini bt e te11ctb ederek. 

- Ne iıtlyor•unuz efendim, 
diye ıordu. 

Gazeteci oldufumuzu, ve lıtan
hula avdetlerini haber aldıfmız 
için görilı ele geldtftmtzt ıöy 
lerken, artık taml\lfteD odaya 
gf rm ı bulunuyorduk. 

lımatl Hakkı Pata zl varetfmlz. 
den memnun kalmadıfım ilade 
eden bir el hareketi ile ae 
btedi~lmizf aorunca aramızda 

ıu mu a er ceaeyan etti. 
- Evvela nereden geldifinizf 

aorabilirmivlz? 
- Doğruca Parlıten geliyorum. 
- Memleketten ayrıldıktan 

sonra nerelerde bu undunuz 
- Ekseriyetle Parla ve Niı de 

bulundum. 
-Tekrar Avrupaya avdet ed• 

cek misiniz 7 
- Hayır artık burada ka'a· 

ve Yunanı kadim, Akvam kadı
mei şarkıye dersleri kurunu 
ula namı altında toplanmış ve 
bu kürsü Avrupadan getirilecek 
bir n üderrise tevdii mukarrer 
olduğundan Fazıl Nazmı, Avram 
Ga anti, Türk tarihi asrı hazıra 
ilhak olunduğundan Zeki Velidi, 
Terbiye, Ahlak, Mantık ıçtimaiyat 

·için Avrupadan getirılecek bir 
müderrise tevdi edileeeğinden 
lsmail Hakkı ve Nimet, Maba
dettabiye Tarihi felsefeye ilhak 
edildi{!inden Ahmet Naim, Şar
mütün Türk edebiyatı tarihine ilhak 
edıldığinden Ali ekrem Beyler 
açıkta kalacaktır 

Fende kimler açıkta kalıyor 
Fen fakültesinde de Kimya 

müderrisi Nizml, Te9rıh ve fiz
yolofi müderrisi Sabrı, Tabakat 
muallimi Himıt Beyler kadro ha· 
ricinde kalmaktadırlar. 

V AKIT ın tefrikası: 34 

Yazan: Hüseyin Rahmi 
Bu esn .. ada yukardaki ?emir Deme!: orası bir kapandı. 

kapının kagır duvarlara aksınden K~ndisi tedbirsizlik ederek tu· 
ıaameti büyüyen bir gacırtile tulmuştu. Şimdi ne yapmak lhım-
'çıldıtı duyuldu Avnüsselah he- dı? Kuyuya düşmek tehlikeı•ni 
men fenerini söndürdü. göze aldırarak bu gölün içine saldı-

k,.. geliyordu acaba ? Kim!e nrsa bile fırar için ilerde bir mahreç 
Yalnız ~öyle bir itabı bdmak kabil değildi. Yukarıya 

GaYiôn hırsız nihayet kapa· 
şamba Ul mu? 
edilmiflir-:anat tekrar k21pandı. 

b orada donakaldı. 

çılcsa kendı iradesile yakasını ha· 
sım1arı ~? erine vermiı olacaktı .• 
Bulunduğu ~erde beklese yukar
dakiler aşa ya ineceklerdi.. lıte 
kapana tutu :nak buna denirdi. 

Dakıkalar detil satıiyelcrin gc~ 

caiım. Y arm (buatın) Ankara,-a 
gidecefim. 

- Memleketi teriettl~lntzden 
aonra hakkınızda yazılan yazı• 
lardan ıabtt babertnit. nrchr. 
Memlekete a'ftlet edeıkea tabft 
olarak beaap •ermek tbttmalıni 
de diııOnmOıOnGzdQr. 

- Ben mubalebecl dettitm ki 
hesap vereyim. 

- O halde temiz ye dllrtlat 
bir vatandaı olarak memlekete 
avdet etttftn zfnıt yazalım 1 

- Burada bulunduğum bunun 
en bftyftk deJUt defılmldfr 1 

- Aleylılntzdekı ltUbamat ve 
ya~ılat a ne dh f'eekılnls. 

- Bqkalan lçln de bir çok 
yazıl r yazılmııbr .. ne çıkar on
dan aon a aradan hadıaeler, 
asırlar geçmlttlr •• 

- Vaktlle L zanda bir ıaze. 
tecl arkadata beyanatta bulun
muıtunuz, o yazıya bir deyec. 
tiniz varmubr ? 

- Lozanda hakikaten bt r ar
kadqınızla konuımLıtum. Ancak 
ben kendlılne o zaman yazclıfı 
ıekilde hiç bir teY ı&ylmemlıUm. 

- Baıka bir diyecefiniz var 
mıdır. 

- Hay;.. biç bir cltyecellm 
yoktur. 

Bir ölü 
Meydanda kaldı! 
Rus mültecisi amma 

dini belli değil 

Bakalım ne olacak ~ 
Dün duydutumpı bir hadise 

bizi hayrete düıürdü. Hadisenin 
kısaca ifadesi bir ölGyü kabul 
edecek mezar bulunmaması ve 
binnetice ölünün dört gün gömül· 
memesidırl 

Hadise Bakırköyil Emrazı akli
y~ ve asabiye hastanesinde geçi· 
yor. Hikiye edelim: 

Hundan yedi aene evvel ıeh· 
rimize gelen Fedor Çeprofeskl 
ismind~ otuz beı yaşında bir R 1 

mültecisi lstanbulda iki ıene ka
dar yanında bulunan paralarla 
geçinmiştir. Bir müddet sonra 
Ruı mültecisinin parası bitmiı, pu
tahane lerde çalıımata bqlamııbr. 
F edor Çeprofeski bu sıralarda 
büyük bir hastalık geçirmiı, haa
tahk neticesinde cinnet aun gÖl
termiştir. Bunun üzerine Fedor 
Toptaşındakı bimarbaneye yab
nlmıştır. iki sene evvelai de Ba
kırköye nakledilen hastane ile 
birlıkte F edor da nakledilmiıtir. 

On bet gün evel F edor baıta· 
lanmış, iyıleşmcmit , ölm6ıtür. 

mesi Avnüsselib için pek mÜ· 
himdi. Gelen her an, geçenden 
büyük bir tehlike doğuruyordu. 

Yukardakiler lçerde midiler? 
dııarda mı ? bunu anlamak için 
Avnüuelib elektrik fenerini her· 
çibad&bad yukarıya çevirdi. Git
tikçe bayılarak zayıflayan 19ık sG
tunu en üstüne kadar taı merdi· 
veni aydınlattı. Demir kapı kapa
lidi. Ve içerde kimse yoktu. 

Yüzde bir halis ıanıı bulabil
mek ihtimalile bütün vücudunu 
sarsan bir helecan içinde Avnüı· 
sdib merdivenden yukan 1Aldır
dı. lçerde kimse yok, fakat de
mir kapıya atıldı. Aaıldı Kanadı 
sım sıkı kapah buldu .• 

Oh, I mnda müthiı bir tuhaflık 
var. O paslanmıı kilit nasıl işle
di ? ve bunun koca anahtarı 

kimdeydi?.. Kapanı§ın ıekli ne 

C Şehir haberleri J 
Emanette: 

Belediye azası dün toplandı 
Emanete 50 bin liralık tah

si sat verildl ....• ~ 

Umumt Belediye meccllsi Halk ancak ticarf eşya göturen otO \# 
fırkası gurupu dün öğleden sonra bUlerln kamyon tarlfes tatbik ol ıtı' 
fırka sa onunda toplanarak Terkos duguno söylenmiştir. Diğer rak 
meselesini görüşmüş ve Şehremı- cevap veren şehremini Muhl 
netfnfn bir tahsisat talebini milza- Bey, cereyan kesllmelerJnin 
kere etmiştir. Haber 11ldığımıza mühim ve dalml olmadığını. 1 
göre, içtf mada bulunan Şehremini tesisann esasında görtilccek balf' 
Muhittin Bey Emanet bütçesinin tar hakkında · teşebbüs yaPılac&~ 
gayri melhuz masraflar faslında söylemiştir. s6' 
tahsisat kalmadıRını ve bazı müv Bundan sonra Emin Ali Bey ~ 
tacel tf}er için 50 bin liraya alararak Ankarada Terkos şirke; 
lüzum olduğunu söylemiştir. Nafia vekAleti arasındaki muzak!'P' 

Belediye azalan bu lçdmadan ve tesviye sureti kakkındı nA 

b 
netten izahat JstemJo, Mubıtd ~' 

1 raz sonra Emanet binasına geçe- d b h dil k ı. ...... rtı~ 
k -··1 e u ususta ştm l wu-re mecltı salonunda toplan"""ar, cL b . dd JAJld 

T k 
. ı.-1 olma ğnıı, lr mil t sonra 

er os meseleslle Emanetın tau.ı- len izahın verebtleceğlnl ,Oflr 
sat talebini ve diler bazı şehlr :ıştir 
işlerini görUşUp karar vermişlerdir. DilkU içtimada en mühim ol~ 

Meclts tçdmaında evveli azadan E ti t kllfl k t 9g11dl mane n e o unmu' ur. ·-._...A 
Raşit Beyin iki takrlıl okunmuştur. bilt i rl lh f fd!Y 1 

çen n gay me uz masra 
Bunlardan birinde, lçersinde eşya klfi para kalmadığı blldirlllyor ff 
bulunan otomobillerden 50 kuruş 50 bln lira verilmesi talep edilJO'° 
köpru parUJ ıbndıgı halbuki ayni du Teklif okunduktan sonra )10' 
eoa hamallarla nakled111rken daha bittin Be u izahatı vermtşdr: 
az köprü parası fstentldlgt tlerl ıürül- • Gy yrlf Ih ~ ~~Mil - a me uz masf'P""~ 
mekte. diğerinde ile, son günlerde faslında tabsisat kalmamı,nr. ~ 
elektrik cereyanının sık sık kesildiği müşkü1Ann izaletl için 50 bin ılt' 
bildirilmekte, her iki meaele için de zam istiyoruz. Bunun karşılığıtll 6t t 

Emanetten izahat latenllmektedlr. bulduk Bütçemlzde Gazi Hz ti 
Birlnd takrire varidat müdürü şehrimizde mJsafir edilmesi .,, 

tanfından izahat verllmi'- zad eşya ı 00 bin Ura vardır. Halbukl p,.;I 
tlf!Jln otolardan tarife mucibince cümhur Hz. bu paranın k-,J 
1 O· 15 kuruş köprü parası alındığı, şahıslarına sarfını muvafık bfO' 

Haıtane bu ölünfln alcLnlması madılar. bUAkls şebJr işlerine s~ 
emrettiler. Biz de bu paranın 

için hahamhaneye müracaat et- b n ltraSJnt annı 'Olarak lstiyoı'• 
miştlr. Hahambaneden baıtaneye Bu izahattan sonra derhal rJ11 
giden bir baham ölüniln hOviyc- lanan bütçe encümeni Emancd' 
tini tetlcik etmif, Fedoı un sün· bu talebtnın muvafık olduğuna dl 
netli olmaıına rağmen Rus mu- mazbatasını hazırladı ve m~ 
seviıi oldutuna dair teabiti htı- mazbatayı aynen kabul etti 
viyete medar olacak bir vesikaya AlelAcele kabul edılen bu par~ 
malik olmadıtı için bu ölnyil nereye sarfolunacağını allkadarl' 
yahudl mezarlığına gömemiyccek- dan sorduk ve bnzı imar işlerll' 
lerini söylemiş, çekilip gitmiştir. tahstı edileceği cevabını aldık· 

Bunun &zerine hastane Katolik, 
Protestan, Ortodoks cemaatleri· B 1 h t.ı m da 
ne de ayrı ayrı müracaat etmiı Tutuşan kükürt er 
bunlar da ıünnetli olan bu ölfiyü Dnn aabab Galara n~bDll~ 
kabul etmemiılerdir. lımi Fedor bulunan G6 cemal Yapuruıat., 
Çeprofeski olan ve hiç Türkçe ktlldlrt çuvalla ı vinçle , ka Jlr. 
bilmiyen bu Ruaun Türk mezar· ken tazyık neticeıl kOkur ~ 
lıtJna gömülmesi biç bir imama biı de. bire tutuımllflA da d er 
teklif edilmemlf tir. aön_d_ü_rü_lm_n,_ı_ar_. ______ _ 

Ba ıuretle ÖIÜ d6rt günden beri Hala o dert ! 
meydanda kalmıf, gömülememiı· 
tir. Keyfiyet zabıtaya bildirilmiı, 
ölüniin nereye gömülmesinin ta
yın edilmeıi hakkında bir karar 
verilmeli iıtenmiıtir. Ceaet, timdi 
hakkında verilecek kararı belcle
mektedir. 

oluna olıun asıl keyfiyet ~rada 
mabpaı kalmıt olmakta idi. Bir 
kaç defa daha kanadı bütün 
kuvvetile sarıtı. Mümkün detfl 
yerinden oynatamadı. Tekmil vü
cudunu soAuk bir ter kapladı. 
Zihni bulandı. Artık düşGnemi
yordu. 

Bu çaresiz bale d6şünmek n& 
para ederdi ki.. dünyanın bGtün 
dahileri bir araya toplansalar 
netcslerile bu demir kapıyı erite
mezterdi ya? 

Delikanlı, bu taştan mahfazanın 
kapalı demir kapısı 6nünde kıv· 
rım kıvnm kıvranmakta iken dı

tarda demir kapının balkalan oy· 
nar gibi bir bkırb oldu. Ve mü
teakıben ıu MI duyuldu: 

- Selih.. 
- Sen misin Saf der •. 
- Benim, benim kotkma 

Ticaret m6d6riyett ecnebi tfr 
ketlerden lıtthdam ettikleri _,
murl~ nn mufaıaal hOvtyetltrl fi 
adetleri ile bir ltatelerlnl ht~ 
br. Ştrketlere bu • ıtelerf nilıaJ.,.. 
bir ay zarfında mGdGrtyete yet' 
mel •rl btldirl miıttr. 

- Orada ne yapıyorsun? 
- Kapıyı açmağa utr~·~ 

rum ... 
- Anahtar var mı ? 
- Anahtara lüzum yoıc. 
- Ya nasıl açacaksın ? 
- Çakı ile ••. 
- Tuhaf şey •.• 
- Hani o dcm•nden gördiJI" 

müz poturlu herif •• 
- Ey? •• 
- Kapının iki demır haııcalr 

rını biri bir ine iple ıım 5!~ 
ba~layarak seni böyle hapsetti~ 
ten ıonra kofA koıa gitti. 

- Nereye acaba ? 
- Polis karakoluna gitti zan.,;-

derim. Seni yakalatacak.. ~ 
- Aman Safder elini çab 

' tut ..• 
- Şimdi.. şimdi.. korkma.· 

~ 'Bitmı::dl) 
Ci 
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Taksi ücretleri artacak mı? 
f ~~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!11!~~~~~~~~!!!!!!!1 

Yerli kunıaş giyelinı 
f(tıOıaşı ayni cinsten olmak üzere elbise ve Paltola.rıınızı 
.. yerli kumaştan daha ucuz yaptırablllyoniz 
lkbı t • 

lft il ve yerli mal ı ferb"r· ECNEB 1 y E ~ L• 
fp•klı hllineıebetile geçen glln J 
h ~k kumaıtarımız ve moda 
t, •oda btr dik 1 yurdu müdl· 
'nı f 8uııd n lkirlerinl neıretnıfttfk. 

lll n •onra yünlü kumatlan-
A..tf'ı., bun arın clnılerl, fi tları ve 
h .~upa kumaıları ile mukayeseıl 
~ıı:kınd dfk bir tetkik y •pmak iste-

d" · ICaram<ır· el fabrikalan rr Ü· 

t~ıl Mehmet Alı Beyle göriit· 
lll ' 1ll ıı lCJm~t fıldık. Yerli "u
k f arıınızın fiatça da ecnebi 
l1:-q,. l -' atında ucuzlux..• u l ~ r lz 

l'tkıca !S .. 

bıı hltıl"Ja gösttren bu izahab 
~l·~· 

\'(!ı 
1 

it bir memnunl etle derç 
" •~ret e diyoruz : 

Ctt - Memleketimizdeki mensu 
ku fa riJ..al ı her türlü yün 
t~t~e. t çıl-ıaıtabilectk en kud-

'tıt hai1. ler 

l'tl Fab lkala ımıı: bugün piyasaya 
ttre • 8 k 

1 
81 00 g ram gelen en a · 

tel ay kt n, me esı 350 g •am 
\>

11 
en. 'ne .. elbis l k kumatl~ ra 

~ık~n cıya k. dar sırf yii rı ku 1 at 
~ tab\ mekte dtr. Bundan baıka 
kllett 8 i 1 kıf o gelen pa toluk yün 
~Ilı tlar da dok omokta ır. Şu· 
llı~halc '" k ki Türk kum -ı ılan eo 

t 
Uoku Pesen ve si r!i ki1111 le· 

'b b ile g , trıme z ıa k erin tat-

o 
o Q 

61 

mfn ed cek d recede mf k • m· 

meldir. 
Bilhassa fantazi panta\onluk 

Türk kurı af arı çok beğeni mek· 
t dir Her sene en son sıstem 

1118 
kineleri getirtiyoruz. Kullanı· 

lan boyalar en birinci mallar· 

dır ve hiç tıolmAz. 
Fiat husmundcı size bir muka 

yese yapayım; 
Yerli • lbiselık kutNışlar: Met 

resi (35 450) gram ge'en elbise-

lik kumaılarm metresi 6 ile 8 
lira ar<' sın dadır. lV e 1 resi 1 b ilo 
gelen tiftik palto uk kumaıları· 
mız 10 dan 14 liraya kadar sa· 

•• • • • ... 1 

~ücadele safhasinda ilk tedbir 
l>oHs, meyhanelerde kadın garson 

kullanılmasını menetü 

K-/lçflk birahanelerden biri .. 
DünkM .. h d f huşla dolduruyordu. Şehzadehaşının ku-

f.ı u nus am12 a u 1'1.1detle .. d ka veril· çük dükkanlarından başlıyarak 
~· . muca eleye rar k d 

b%nı z b h nüz en sakin sokaklara a ar mantar 
yazmıştık. a ıta e b h · · ı \l tnücad 

1 
. • ld ğı esaslı gibi yayılan u mey. anel~r ıçın 

~Cltcır] e e ıçın a 1 b I alınacak bundan musıp bır ted· 
ltıa arı ta tbika başlamış u u~- b" bulunamazdi. Bu bahis üze-
let,ttı·akla beraber, bazı tali tedbır- · ri~de meşgul olurken hatırımıza 

t, •cra sah~sma koymuştu~. . gelen ve şiddetle menedılmesi 
1llab~aslı mücadeleye ihz_arı b1r icap eıtiğini tahmin etttiğimiz 
bitıs~Yet~e ~olan bu tedbırlerdeo diğer iki nok!a ~z~rine de ala-
lt d dukkan bozması meyhane· kadarların dıkkatını cetbetmek 
~: ~ kadın garson kullanılması istiyoruz. Bunla1dan birisi gene 
ttı·~ 1 Jnüo kaldırılmasıdır. Polis mahalle aralarına kadar sokuJan 
k 'lldiirlüğü bu hususta verdiği randevu evleri 

1 dıgeri de Beyoğ'· 
arat

1 
d h . . a- tunun bazı sokaklarındakı oteller-

h l er al tatbık etmış 01 l · k b. 
11 le a 

1 
k 

1 
bu dir ki bunların ole mı, yo sa ırer 

ta aı ına kadar so u an ld ·d ~ıb 1 hlaksızlık yuvası mı o uğu cı -
lstihdrn ~yhanelerde . kadın garso~ den tetkjke değer .. Bunların ~~-
ll~j arnını menetmıştır. Eu mem "aaliyetlerine nıhayet verdırıl· 

Yet k h d · ıd· :zır ıı . d. D a velere e şamı ır. esini ternennı e ıyoruz. 
b erhaı 1at b ı kınde cıdclen isa- m Polis müdürü Şerif Bey zabı· 
t clt edi en bu karar a lakadar ma· t 0 ald ıg" ı bu tedbirler hakkın-
Qıl) 

1 
.. anı .. . .. 1 . f . 

k" et çok memnun etmişt ir. Çun· da şu sozierı soy emış ır • . • 

1 
u bu ·b· k d • Umumi tedbırler ıttıhaz 

ıcı.ıı gı ı yerlede ·a ın garsO!l - b d k "' an k l k .1. · kadar oş urmama 
\ ına sayılamıyacak fena 1 • cdı mcıye 1 - ıd· lltı • • • b idaJi karar ar verı ı ve 
'c;ıla tnucıp oluyordu. Bur~lar~a ıçın. ~zı e ildi. Kahvelerde ve 
kun ° ve maalesef ekseriyetı .. d.~ş- tatbıkınel gd~ kadın garson kulla-
ci' olan meçhul kadm!ar yuzun· meyhane eı ı ·1 bu karnrlar 
en . 1 ~ ma!>J ı~cse es 

Cih ~erek ahlak ve geı ek asayış n~. rn~ . d d 
Ctınden k h ı l "·ııtler cumlesm en r. 

ç.ı an ac ıse er, • 

• • 
• o 

tıfmak adar. E~er rağbet artarsa 
·stihsa de çoğalacak ve dahili 

rekabet daha genff btr surette 
teessüs t decek ve neticede bu 

fia tlar bir miktar daha ucuzlu-

yacaktır. 

Yerli a rikelarım11m tezgah
ları, yapıht'arı ;k iza11 pamuk 

itliyemezler, yalnız yün dokur· 

far kt bu da Türk kumatlanna 
hıle karıımadıAtna delildir. 

lıtth~aı miktarına gellnce, bu 
giin Tiiı k fabrikaları lıtentldlii 

kadar kumaı dok yabflfrler. 

ÇOnkü talep ve ralbet arttıkça 
tezglh ededi de çoğaltılabilir. 

Avropa kuınaş1aı ına gelince, 

bunların ctnaJert de btzlm kumaı· 
IBrım•z gibidir. Yalnız arada 

mühim btr fark vardır. B zlm· 
kiler saf y(hidGr. 

Ecnebi ı umsılau fır bir Juı· 

mı ııaf yflo, d 1f t b r kısmı a 

yüz-le 20 d"ıı 80 e kadar ı:amuk
la karıııktır. Tabi pamuklu ku· 

ma ),.r 1o.f y nlerden daha az 

da anır. 
S f y lin ecnebi kumeıla ının 

m reıi 1 ki o g le p ) · luk a ı 

14 d*' n 20 l rayll &iad r ıatıl· 
mak•adı. 

M etreıl 350 450 g am ık ku· 

m •f c rın metre l >ae 8ıe15 ıt a 

ara ıodad r. 
El 1~t eJ .. rfn ffatl · ...... da 'ayde

del m: 350 gr,sml i< yerJı k mat· 

ı ann 3 mf treıf \'as U 21 Ura ya 

alı abllir. Buna 22 fra da ter 

zlıtk 43 U a 1 a g..iıe bir yerlJ e1· 

biıe yaptırabilt . 

Pat : Va.ati 30 ltra lcunıef, 

20 lira d t r:ıi paraıı v rhıek 
50 traya o ükfnnnel bir yeri 

palto ,_ . pabilf iz. 

Ec" ' bi kuma~ ar: 350 gr.-m 

I U n l ir k t • lb aehk kuma 

28 liradır. 22 li a d.. er' ye ve

rirsek 50 lı aya bl kot ecn bl 
t btseı yadabl ir ·.1 

Palto: Sır pa to uk , ne bt ku 
maıı vaıatt 41 liradır, 20 teni 

~ arası koyarı"k 61 tra ed ·r. 

Borsada.: 

lngiliz lirası 
İngiliz it as don sabah 1029, 

75 kuı u~ta açı'mıı, 1033,5 kuru· 

ıa çıkm fı 1026 kuru~ta kapcın· 
rrı ur. Dlln hara et'l muıtmele 

0 muı, ba:ıı bankalar fazla mik-

tarda İogtltz lirası tıattıklarmdan 

fiyat düımttür. 

Otomobilciler Emanete müracaat ettiler 
Piyasaya yeniden lüks otomo il 

çıkaranlar kimlermiş ? 
Cemıyet reisi ne düşündüklertnl an latıyor 

Otomobilciler cemiyeti Emanet 
müracaat ederek taksi ücretlerinin 
tezyidi icap edip etmediği hak
kında tahkıkat yapdmasını rica 
etmişti. Söylenildiğine göre Ema
net bu tetkikatı yapmış taksi 
ücreı lerinin tezyidi icap etmediği 
neticesine vasıl olmuştur. 

Tetkikatı yapanların kanaatine 
nazaran taksilude antre ücret· 
leri tezyit edilse bile kilometre 
Ücretlerinde tenkisat yapılması 
ıcap elmektedir. Zira bugün tatbik 
edilmekte olan taksı tarifesi 
otomobilcileri tatmin edecek 
karı bırakmaktadır. 

Bu kanaatın otomobilcilik mu
hitinde nasıl tesir yaptığım ög
renmek istedık ve otomobilciler 
cemiyeti reisi Nihat Beye müra· 
caatla fıkrini sorduk, dedi ki: 

- Emanet henüz bize ctva 
hım vermemiştir. Biz tetkikat 
yapılmasını rica etmiştik. hiç 
ümit etmiyorum ki yapılan tetki 
kat neticesinde böyle bir hüküm 
verilmiş olsun. Tetkikat riyazi 
olacak ve en ince teferrüaata 
kadar papılacak hesapların neti
cesi hükmü teşkil edecektir. Bu 
riyazi tetkikat yapılınca görüle· 
cektir ki bugünkü tarife otomo
bilcilerı tatmin etmekten çok 

uzaktır. 
Otomobilcif eri tatmin ettiği 

söylenert k bu günkü tarıfenin 
ipkası ve yahut antre ücretleri 
tt)ıyit edılerek kilometre ücretle· 
rin•n indirilmesi çok haksız bir 
muamele olacaktır. Ben böyle bir 
hükme ihtimal ver mi yorum. Taksi - -----

Adliyede: 

Baro meclisi 
Avukatlar hakk ndaki 
68 şikayetten 31 inin 

tetkikini bitirdi 
Yako Şaul Ef. meselesi 
henuz tetkik edilmektedır 

(starıhul barosu inzıbat meclisi· 
ne muhtelif tarihlerde şikayet e· 
den bazı avu~· atlar hak kında ka· 
rarlar verilmiştir. 

Bu husustaki müracaatlardan 
altmış sl"kizi tahkike muhtaç gö· 

ücretleri indirildikten sonra O!hre 
bir çok lfiks otomobil ithal edil· 
diği ~öyleniyor. Tetkik edilirse 

görülecektir ki bu otomobilleri 
alanlar ve işl etenler ya tayyare 
piyankosu kazanmış ve yahut 
otomobllcilikte kar oldu~u zannı· 
na kapılarak anasının babasının 
malını satıp evini rehine koyup 
otomobil almış insanlardır. Tabii 
biz zavallıların mucibi felaketi 
olmakta, işe başladıktan sonra 
kar olmadığı görülünce otomobil-

lerini ya yarı fiatla elden çıkarılmak
ta, yahut ta borç ödenemediği için 
icra vasıtasile mezada çıkarımak
tadır. Eğer taksi ücretleri otomo• 

bilcileri tatmin etse ve kar 
bıraksa bu netice hasıl olur .mu? 
Eğer Emanet söylendiği gıbi bir 
hüküm vermiş ise - ki biz heniiz 
bundan haberdar değilil • bize 
tebliğ edilir edilmez düçarı ibraz 

olaca~ına şüphe edilmemelidir. 
Biz o zaman daha yüksE>k ma· 

kamları\ müracaat ederek huku· 
kumuzu müdafaa edeceğiz . ,, 

rülmüş, tahkikat neticesınde bun· 
lardan beşi hak~ında tahriri ı htar 
cezası tayin ve tatbik olunmuştur. 
on ikisı hakkında muamele tayi-
nine, dokuzu hak:<ında karar itti
hazına mahal olmadığı kararlaş· 
tırılmıştır. Beş avukata bazı ten· 
bihat icrasıle ıktifa ed ı lmi~tir. 

Diğer şikayetler teıkık olun· 
maktadır. Bu aradn Avundukıa· 
delerin ıf lası mescidinde vekalet 
vazıfesi haricine çıktığı noktasın· 
dan şikayet edilen Y ako Şauı Ef. 
de vardır. 
Şaul Ef. hakkındaki tetkikatın 

yakında biteceği tahmin olunmak
tadır. 

= 

Evvela tramvaya, sonıra duvaıral 
fbretfe görülecek bir otomobil kazası daha oldu 

Evvelki gece Beyoğlunda Şehit Muhtar Bey caddesinde ibretle 
görülecek bir otomobıl kazası dah olmuştur: Şoför Diranın idaresin-

deki 2044 nu-

• 

maralı otomobil 
saat yiı mi dört
te Harbiyeden 
sür'atle gelirken 
Şehit Muhtar B. 
caddesinde an
sızın başka bir 
otomoball,. kar
şılaşmıştır. Şo
för Diran çar
pışmamak için 
otomobilini dur
durmak istemiş, 
fakat fren tuttu
ramam1şt ve 
Taksimden ge
len 289 numa
ralı vatman Ha· 
liı Ef. nin İdaresindeki 91 numaralı tramvay arabası ile müsademe 
etmiştir. Müsademad"n sonra otomobil 13 numaralı Hanrı Ef. nin 
dükkanına da çarprrış, dükkanın camekam tamamen parça lanmıştır 
Otomobilin ön kısn1ı hasara uğramıştır. Şoför Diran yakalanm ştır. 

• 
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Müstahsillerin vazifesi 

LPlk ve hükumet, iktısadi 
n müvazenemizl bulmak ı -

çin yerli mah kullanmak kararını 
vermişt ir. Bu karar behemehal 
tatbik edilecektir. Halkın ve hü
kumetin böyle bir karar nrıp 
1atbik etmesi memleketimizin u • 
mumi ve milli ihtiyacı noktai na
zarından bir zaruret olmakla be
raber dahildeki yerli malı fabri· 
hatörleri için de bulunmaz bir 
nimettir. 

Çünkü bu sayede şimdiye ka
dar her sene memleket haricine 
çıkan (40) milyon lira kadar Türk 
parası dahildeki Türk fabrikatör 
ve müstahsillerinin eline geçecek
tir. Bu suretle yerli malı yapan 
ve aatanların umumiyetle kazanç
ları birkaç misli artacaktır. 

Ancak böyle bir vaziyett~ yerli 
fabrikatörlerinin uhdesine düşen 
mühim bir vazife vardır; bu va· 
ıife de sarfiyahnın artması nis
bet inde satışlarından alacakları 
kar nisbetlerini azaltmaktır. 

İ lave edelim ki satışlardan 
alınacak kar nisbetini azaltmak 
demek umumi kazanç miktarm
dan fedakarlık yapmak demek 
değildir. Her hangi bir müessese 
mesela günde 200 liralık mal 
satarken yüzde 1 O dan 20 lira 
kar alırsa gündelik satış miktan 
400 liraya çıktığı halde kir niı 
betini yüzde altıya, yediye İn· 
dircbilir. 

Bununla beraber bu müessesinin 
kazancı gene eksilmiyecketir; 
çünkü o vakıt bu kazanç yüzde 
altıdan günde 24 lirayı, yüzde ye· 
d iden 28 lirayı bulacaktır. Bina· 
enaleyh hakik. iş adamlarından 
ancak bu tarzda bir hareket bek
lenebilir. 

Fakat yerli mal yapan ve sa
tanlar arasında bu tarzda hare
ket etmiyenler de bulunabilir. 
Müşterilerinin arttığını gören ba-
zı kimselerin şidiye kadar yüzde 
on kar ile mal satarken bu kinn 
nisbetini meseli yüzde on beşe, 
yahut yirmiye çıkarmak iıtiyenler 
bulunabilir. 

Eğer yerli mal yapan ve satan
lar içinde fazla kazanç veya ih
tikar meyline kapılanlar olursa, 
timdiden haber verelim ki, kir 
yerine zarar edeceklerdir. 

Netelcim Baıvelcil ismet Paşa 
Hz. nin tarihi nutuklarmda bu 
hususa dair şayanı dikkat bir 
işaret vardır : Bqvelcil pap 
lcıymetll sözleri arasında : • milli 
lktısat muvazenemizin samimi ar
zularından ihtikirları ve dahilde 
fiat muvazenesinın lehlerine ihllli 
için ümit çıkarmak istlyenleri um. 
duklarından mahrum etmiye ça. 
lışmak mühim bir meıgalemiz 
o lacaktır. • demiıtir. 

Türk milleti vatani bir mficade-

VAKiT 
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lngi tere devleti 1tJ:rtJ 
sene sinde Hındis tanda 
ahalinin sıl.thlarının top
lanmtuına dair olan ni
zamın tamamlle icrtuını 
emreylem~~tir • Serbesti 
taraftarı bulunan gaze~ 
teler tedbırı mezh'il.ru 
ahali aleJ'hınde btıırlik 
bir enmiyet5izlik maka
mında muahaze ve takbih 
edi'J'orlar. 

leye girerken ve bu mücadeleden 
doA'rudan doA'ruya istifade ede
cek olanlar sadece yerli mal ya· 
pan ve satanlar oldutu meydanda 
iken bunlar içinde tabii karlan 
ile iktifa etmiyerek ihtikar heveı· 
lerıne kapılanlar çıkarsa şüphe 
yoktur ki milli gazabı kendı aleyh
lerine davet etmiş olurlar. Bunun 
neticesi olarak tamakirlıklannm 
d•rhil zararını görürl'1. 

Meltm('t Asım 

Ganan sivasetı 

Fransada mali sene 
Fransız baş vekili M. Tardiyö 

mali senenin tebdili gibi mühim 
bir teklıfi meclislere tevdi etti. 
Alınan haberlere göre baş veki
lin bu teklifi gerek ayanda gerek
se meb'u41anda hüsnü kabule 
mazhar olacaktır. 

Mö•yö Tardiyonün telcllfinin 
esbi\bı şudur. Şimdi~ kadar Fran
sız senei malıyesi senevi resmi· 
yenın birinci günü o'an bir ki· 
nunusanide başlıyordu. Meclisler 
bütçe müzakeresine ancak son 
bahar içtimaında başladıklarından 
sene iptıdasına kadar, bütçenin 
muhtelif fasıllarının müzakeresini 
bitirmek imkanı hasıl olmıyordu 

Böylece mecliı kanunusani ip· 
tidasında bir aylık bir muvakkat 
bütçe imzalıyor, bunu bazen şu
bat ve maı tta da tekrara mecbur 
kalıyordu. 

1926 da M. Puankare baş 
vekaletle beraber maltye nazare· 
tini deruhte ettiği zaman meclisi 
şiddetle tazyik etti, ve meb'usa
nm hissiyab vatanperveranesini 
tahrik ederek bütçeyi senei res
mıye sonundan mukaddem imza
latmağa muvaffak oldu. 1927 de 
do ihtıyar recülü hük6metin bq 
vekaletten çekilme tehdidi jle 
aynı muvaffakıyeti elde etmesine 
şahit olduk. Geçen 1928 sene
sinde Puankare baş vekil olmak
la beraber maliye nezaretinde 
şımdiki nazır M. • Şeron • bu
lunuyordu. Ancak meclis iki se
nelik bir itiyadın tesiri ile geçen 
sene de bütçeyi matlup miatta 
lmzalıyabildi. 

M. Puankare çekildikten sonra 
baıvekilet makamını her kim 
işgal ederse etsin aynı muv.aff~
kıyeti gösttremlyeceği bedihı idı. 
M. • Tardiyö • bu sene meb'us
lan tazyik etmek iıtediA'i zaman 
teklifatı umumi bir bürudetle 
karıılandı. 

Meb'usların yükselttiği itiraz 
sedası pek boş . ~etıldir. B~tçe 
müzakeresi meclısın esas vazıfe-
sini teşkil eder. Muhtelif fasıllar 
mevzuu babsoldukça, bir takım 
istizahlara girişilmesi icap eder. 
Bu istizahların bazı defalar bir· 
kaç celseyi işgal eyledıA'i görülür. 

Fransız meclisi, •Puankare. nin 
kavi bileA'i altında, üç sene büt
çeyi körü körüne imzalamak mec
buriyetinde kalmıştır. Sol cenah 
bu hale itiraz edecek ol• • Pu· 
ankare. hemen itimat reyi talep 
eder ve elindeki ekseriyet saye
sinde yükselen itiraz aayhalannı 
sustururdu. 

Henüz ihtiyar recülii siyasetin 
nüfuzuna malik olmıyan M. Tar· 
dıyönün aynı tecrübeye giriımesi 
imklnıızdı. 

Yeni başvekil düşündü; ve hem 
muvakkat bütçe imzalamak mec
buriyet inden meclisi kurtarmak, 
hem de bütçe mü:ıakeratına lüzu
mu mıktarı müddet bahıetmek 
için senei maliyenin nisanın bi· 
rinci gününden baılamuını mec
lise teklif etti. 

Bu teklif kabul oJundutu tak-

• 

ltalyamn bütün şaheserleri 
Londrada açılacak ltalyan sergisine 
14 milyon isterlin kıymetinde 365 

levha gönderildi 
Merak ve heyecan veren bir seyahat 

lngilterede açılacak İtalyan 
san' at sergisine ltalyada ki başlıca 
tablolarm gönderılmeıl lngilt~re 
tarafından rica olunmuş, bu rıca 
sinyor Musolioinin yardımile is'af 
edilmiştir. , 

Fakat ltalyanın bütün bu san at 
defineleıini lngıltereye göndermek, 
son derece mühim bir mesele 
te kil ediyordu. Bu lavhaları top
ıa:nak, sonra bunları gemilere 
yüklemek, bunların hiç bir arıza· 
ya uA-ramasına meydan verm:de"n 
lngiltereye götürmek çok muş~ul 
çok yorucu ve son der~~e mes u: 
liyetli bir İşti Bunun ıçın evv~la 
Romadan, Horlıindadan Venedık
ten, Tur in ve Ver ona ve sair yer

lerden intihap olunan tablolar 
Milin şehıine gönderilmiı, burada 
toplanan 350 lavha ayrı ayrı mah
fazalara yerleştirildikten ıonra 

bütün livhalar 11 arabaya konul
muş ve Londrada açılmak şartile 
mühürlenmiştir. 

Her biri bir şaheser olan bu 
levhalar, Leonarada Vinçi na· 
mında bir gemiye yüklenmiş ve 
4 mılyon lngıliz lirasına sigorta 
edilmiştir. 

Uvhalar içinde sigortasına en 
çok tekayyüt gösterılen biri Gi 
orgionenin • fırtına • unvanlı 
livbasıdır. Bu lavba için 500,000 
lngiliz lirası verilmiş, fakat liv?a· 
nm sahibi bu oüyük meblağa 

Hatıra gelenler 

Betbjnlik 
Yedi sene harbinin mebadi· 

sinde idı. Prusya kıralı Frede
rikin nezdinde lngiltere namına 
sefir olan zat zeki ve hoş mü
kalemesi ile kıralı memnun et· 
miye muvaffak olmuıtu. Bu 
sefir bir gün .. Frederik. in ya
nına girerek, Mareşal dö .. Riş
liyö. idaresindeki Franıız kuv
vetlerinin .. Minorka. adasıle 
•Sen Pi)'er • kales ıni zaptettik
lerini haber verdi ve dedi ki : 

tama ~tmiyerek onu satmamıştır. 
f talyadan ilk defa çıkan bu 

şaheserleri, ltalyada tile bir arada 
görmek mümkü deği ldir. . . 

Bütün bu güzide ve bmazır 
eserleri taşıyan Leonardo da Vin· 
çi namındaki gemi yo'a çıktıktan 
sonra müthiş bir fırtına esmış . 

geminin bu fırtınaya tutu lması 

yüzünden, her tarafta derin en
dişeler dokumuştu. Bilhassa ge 
minin iki gün, telsizle bi e bir 
haber verememesi her tarafta de· 
rin bir merak ve korku hasıl et
mişti . Gerçi, Leonaıdo da Vinçi 
büyüklüğünde olan bir gt'minın 
batması gayrı varıt ise de lırtına
nın şiddeti ve gemideki t-serler•n 
her hangi bir hasara uğramasının 

telifi edilmez bir ziyan teşkıl et
mesi, ister ıstcmez bar halecan 
tevlit ediyordu. " 

Bunun çin geminin birkaç gun 
evvel lngiltereye muvasalatı der ın 

bir sevinçle karşılanan bir ha
adise olmuştur. 

Fuhuşla mücadele 

AhlAki 2abıta fuhuıla a ,ilmi 
mika 1ele e mek t in kat'i 

b r karar verdi. 
Şükrana fi.yandır ki rra bu

at da bu mOcadeleye tıttrak edt· 
yor. Neteklm Politika reflkım•z 
dünkü nüahaıında ceza ve ibreti 
mileuire o ıun diye bir fah • ıeyi 

çırıl çıplak ıoyup bu ıoğukt.a o 
hal ile lstarıbul sokaklarına çıka-

• Perhiı: ve lahana 
alla laraftan alıkoymak, H taearrufa abıtırmak ıçln el 

b rltfıle çalıııyoruz. Pek ali La
kin bazı neırtyatımız perhiı.in 
yanında ilhana turtuau ı bl olu
yor. Bazı ret h ler tmız, meıeli 
birinci sayıfada taaarrut nasihatı 
verdikleri halde içeride yeni mo· 
da, pahah lskarpmlerl tavıiye 
ecliyorlar. 

Suretle mahreç biri birini tut 
malı deftl mt? 

SÜTUNLAR~ 
SEYAHAı 

Yeni cephe *'-
ynı bir kavganın YH~ ~ 

lerlne giriyoruz. ~ 
pııııta baıka bir harikayı , 
larma peı dedirten bir ~ ll 
için, yeni bir kavga, Y~ 
pn ve teref ufKunun a 
dem kur. 

Fakat ne çare ki bug{lD 
bir ~ararla ataldığımız Dl~ 

barıt dumanlannan mor 'g 
kaplı hır yer değild r. 
kılıç ıtmoeklerlnfn yanıp 

ğü, iri çaplı güllelerin par
0 dığı ö üm meydanlarında 

dar sert o kadar yani flZ' 

adımlar atan bizler, bu 
kavgada bQsbOUln yabancı 
manlarJa karıılaııyoruz. ~ 

Bu düımanlarm t üyilk bir 
mı bizi m içimizde, bizim k 

mi dedi ·. 
tı çı lan dö~ı bsyrafınıll 

dağlarında v~ karla da gala 
fç n e ., veli kendi ben il 

' fi , n ı ze k mlzl yenmedi .,alı 
zımdır. Göz mil yıldaraD 

da ' ıte budur. 
yerli malı kullanmak, :,_ 

zumlulardan batlıa e•yavı /1 
maz bir inatla almamak, ~ 
bir eke kadar fena gözleb,.., 
mak .. Bu günkil yeni cep.; 
umdelerini bunlar a çerçeve: ' ! 
ksı btldir. tJI". 

Dava, ne haıfıUtfn, ne t 
liğin, ne de her hangi b~ 
ve mal hırsının eseıidlr. İl. 
kavga t- ayrafı. bütün bu -~ 
ve fe rdi hislerin çok yuk~ 
bir vatan vazifesi, bir 
mef kürestdfr. ~ 

Onun için itleri abhrk~ 
aat duygularının belki 1 ;;. 
akat a aaletsb lhtlraslle > 

., Ey gaziler,, havaıım dinle~ 
h ududa kopn 8laylann m;I, 
deı ve esrarlı vecdlle keo ' 
<fen aıtıçmellylz. Bu "~J 
evvel ,ahıılarımızın fantez 
fadaya hazırlanmalıyız. ti_ 

_ Haımetmeapl Bu bavadiı 
şayanı teeaaüftür, fakat yci~
ver değildir. Tcılihatımızı zı
yadeleşiyor ve ümit ediyoruz 

Her baloda yeni bir tu••~..; 

göz kamaıtırmak sevdası,~ 
lerde yer buldukça, ilme ~ 
ları aıle aaadettnln kıyme f.. 
Oıt göriildOkçe, parlak tat ~,.J 
çaları, boncuk dizileri ka~ 
kendinden geçenler ar ~ 
kalabalık yekQıılar tefkil f' ~ 
hamlelerimizin yilzQ d6~ 
delici kılıçlar tesiri yapa I 

1 I 1- inanmak güçleıtr. Son mOcl .ıJ 
n p u !l ne )ede kadımn hi11eı{ erkellkfılV ki Allahın yardımı ile ıerien 

muvaffakiyetler elde ederek bu 
maA'lubiyeti telifi eyleriz. 

Frederik müstehzi bir tavırla 
sordu: 

- Allabın yardımı ile mi 
dediniz? Onun müttefiklerimız 
arasında bulunduğunu bilmiyor
dum .•• 

Sefir bu ıöıe lçerlemiıti • 
Cevap verdi ı 

- Halbuki, bize bedavaya 
mal olan yegane muin odur .•• 

Bu sözlerle lngilterenin F re
derike para verdiğine işaret 
etmek istiyordu. O vakit F re. 
derik ayni müıtehzi tavırla de
di ki: 

- Bedava yardımdan ne 
kadar hayır geldiğini siz de 
irÖrÜyorsunuz ya 1... 

dırde Fransız meclısleri 1930 büt· 
çesini 1931 nisanının birine ka
dar ıeçen on üç ay için imzalı
yacak ve bu suretle senei mali
yenin tebdili imkanı basıl ola· 
caktır. 

M. Qıyur 

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

Deliliğin esbabı nedir? 
Kinunevvelin yirmi ikinci pa

zar günü akşamı saat dokuzda 
Cığaloğlunda Cumhuriyet Hak 
Fırkası salonlarında doktor Maz· 
har Osman Bey tarafından .. deli
liğin esbabına daır. mevıulu bir 
konferans verilecektir. H erkes 
girebil ı r. 

Tepeba., tiyatroauoda: Bu aqam 
ıaat 21/30 da. 

ŞEHREMANE 

Hayunn. fitri ~~ ~ .......... .. 
yedi 3 perde ............ 111 

K1~ 1 0, polis lifi 

lursı.1 perde 
11111111 

Yll%lln: Vedat Nedim bey 
Cuma gOnlerl matine saat 

15/30 da. Her cumartesi akpm· 
lan lçtn ftatlarda tenzilAt 
yapılmııhr. 

çok e bQyüktfir. / 
Y u, ayı df ti kut •ar yaptı'1 ı 

' bl vat n r enlle mu87zalll ~· 
v nan çat t ını da or lar 6 1 
n ar ıaf amlıyacaktır • 1" fi 
yardımı olına an e kekler il •' 

rl' bay alı ~ af er tepelerine e 
me1 ne ım An ) Oktur. j 

Seyya 

Çarşamba 

om 
Kanun evvel 

1929 

Namaz vakitleri ~ 
Sahalı Ôfle İldodı Aktam y atM ~ 

5.50 12,11 14,30 16,41 18,21 

Bugihıka hava ..,.,J' 
RUsırlr anıtehantl ha- lnemeo 

olacaktır. 



Zampara Kır al 
~ 

Bu adam Fransayı batıracak f 
Atari Lehçinka kıralın diğer kadınlarla ülfeti 
tiradeleştirdiğinigördükçe:"Bu adamfranıa· 
11111 baıına tilrlü felaketler getirecek!,, diyordu 

Türk-Rus 
misakı 

r 01t tarafı 1 iDd uyıfamııdedwr J 
Madde 2 - Akitlerden lier biri 

kendJslle diğer tarafın kara veya 
denlZden doğrudan dotrura kom
tuluğunda bulunan sair devletler 

~. - YAKIT. 18 Kanunevvel ı929 ~ 

Asker kıy af etine girerek .• 
Mekteplerden palto çalan bir 

hırsız teşkilatı var .. 
Ştikrn Naili Paıadan mektup getirdiğini ıöyli
yen sahte bir nefer Mülkiye muallimlerinden 

birinin paltosunu -..aldı 

GeÇen tefrıkalar hulllalı 
/:, 

"4ıııı. ,..._~.on 6qfnct "Lal., ~ 14rJ11' 

kral zevceılnl açıktan a~ ve 
tıkandal yapacak bir tarzda aJ. 

arasında neşredtlmq vesitalar hart· 
cinde hiçbir teahbUt mevcut olma· 
dığ_ını beyan eder. Son günlerde lstanbulda garip aklmdan geçirmiyen kapıcı, neferin 

Akitlerden her biri diğer tarafa bir hınız çetesi tfiremiftfr. Ha- içeri girip, odada müdür beyi 
lblAğ etmeksizin l~bu tarafın kıra vaların sotumuı ve yatmurların beklemesini münasip buluyor. C. llltı fer6t,,. nellcaf ol.,... JıoJınlarJt111 nef rd .Mrt/I. "ita lıo/tnJen oou ~rllm#I lçln6C,.. md~ 

.. ~"Fü.rt .. De~ .. ,.,, ~la~ 
~ JlaPf/Jı. /)olta on 1-f JlqNla 4-
~ f L.Jı ~ralD'tın ~ "Marf., ıh ~. 

dabyordu. 
Maamaftb bu aldablan kadır m ve ya denizden doğrudan doğruya baılamaııyla türeyen bu laırıızlar, Soba başında' 

komşuluğunda bulunan devletlerle mektep ve matbaa aibi yerlere bir lıyan harekeli yapbtı asli 
liyast mukaveleler aedne matuf •· Odada odacı var; soba yan 

• ...:;:' ._,. lılrtkw 6lr ldrl• ---- "/Al .. ._ ~ ~ _e...,.. ~ ,..,,,,,.,_, 
~ tlo.tian ıle ,,.,_., N,taJı. "LllJ,. nlıı lıu 
....,_,, ~ -ı-, aoco1 "Mart .. lil: • -
' ile ... fU/ı JaorrmJılı ltoJJc .-... 6druJ.t 
..._._ L~~ OUl/Jer 1caı ~ 11t11tınJ. ualtloP
._.,. -.. -...... ·Lal • ...,_ ---"'*'ti-.. 

p"""" ..,,.~ ,,. .,,JJ.I ~ "'-"" : 

'e •kat "Mart., zevctnjn gölufG· 
) , alacatma ve onu tathhlda 
~ a l'etirecttfinde aofuk dav· 
"1 llılıaınafa devam ediyor, Ye 
s:•tehzi bir tavır takınıyordu• 
...:de bu suretle ona galebe çal-

k lıtıy rdu; bazı kereler de 
'-ıı lr 'Jaıc 11 ıcı mevzuler ortara atıyor, 
dıa_ ••uıı uyandırmafa çalıııyor· 

8u hareketler kal'flıında kral 
te• ki ~•inden tabiattle uH afb. 
da leı ini eYve•l erkeklerle Ye 
t 1hıt •onralan Matmazel dö Şa to e g bı hop;>• .Kadınlar veya 
be lltea dö Tc.!uz ile geçlrmele 
L tlacL. Çok mahcup oldufunu 
~•di; tercihan ııkılmıyacağı 

. ..a.._ lerle bulunmağa ıayret e • 

.,,..,.ordu. 

~ • ı ıeınıl muamf' il tında göı-
lfl Teçhile kolayca ltiyadma 
~ bar zevç olabtlirdi. Faka' .... _.l-_ 
~ '""6'e onu keqdlıindeQ teb'it et· 

fit t.._ adeta '1ottaaiJ'Cldli. 
it tta bir giln kral fazlaca 
-."P lçttfi vf! mfuıaaebtta bulun· 
._.fa pek de kudreU olmadıiı 

et. Zeftealnln ' atalına P 
~L • Mart • duydufu ı.ukra lu 
~ça g&terclt ve yeiı verid 
t....ı elcetlerie onun deraiufUDU 
"'8Qdetu. 
'bf, ~tal o derece mufber o 'd 1.1 k 
dt )le btr harekete bir kere 
.._ lıa tahammGI etmlyecefine 
• "'llllıa etU ve .azcınde cfurclu. 
k; DarJanaon. bu badıaeyt tuba 
.._•ıır ı onun tddfasmca kırabça 
Gtıl btr hlzmetçlıt 161le tıfr ıe:r 
~ lltlllJf: Kırabça ıeYClmt Ma· 
\ lll da Mayy1 ıle manuba ta 

gör6lmendf U~ • 
Marepl d6 •RJılyö. hatıratın 

da derki: 
• Mnte.eff'lye kraliçe hılkaten 

ajlamal .. meyyal bir kadındı. Fa
kat onun tnttkam kaıtlle kullan· 
dıtı y~lne aJllh da bu aaz J•f-

ları tdt. 
Fılhakllra yedinci çocufµn teYeJ. 

IGdGnden sonra kıralıçe tama· 
men jbmal edildi. Bir kaç defa 
uz.laıaıa te,ebbGılerlnde bulunul· 
C.u. Maksat Fransız tabtma bir 
erkek eYllt daha temin etmekti. 
Faka b6tiln teıebb6ıler boıa 
trfttl. 1737 kln nuevveUnde A .1u 
kat •Berye. hatırat detterme 
fU aahrları yazmııtır: 

• Karal Noel yortularına vakın 
laralıça ıle yattL MGmkı nse !>tr 
veliaht erkek evllt olaıaaı için 
ban~o bazırlıklan yapı'mıftL Bu 
bad11e uzun mClddetten bert 
göıGlmedtğl cilıe le herkes farlo
nıt. vardı, 

(Bitmedi) 

Mübadele 
Ankar ada siyasite
~aalar batladı 
ADurL 11 a1'ıt} - Yunan 

mübadele başmurahhuı burada· 
dır. Haricıye vekili ile Yunan se· 
firi arasında başlıyan temaslar 
siyaıi mahiyettedir. Müzakeratın 
yakında başlayacağı tahmin olu· 
nuyor_. ____ ..._ ___ _ 

AliCenaniB 
Mıııra glffiil tah

min olunuyor 
Haber aldıfımıza lf6r• mem· 

leketten babentsce ayrılan Alt 
Cenant Beyin muıra trfttlft kuY· 
vetle tahmin olunmaktadır. Ce· 
nant Bey Mııırla ticari mana .. 
batta bulu11makta idi. 

~clu~unu bat-er alınca bfr 
a lık kapmaktan korkmUf· 
l)elaıaenaleyh madam d6 •Mayyt. 

tık 1ık yatan kıral de yat· JJolııın 
-._lrtan latfnklf etmlf. Beykos eer komjı •rl Ş vket 
......_ lf a ta btr gece kıral ı:@vcetl· • eyin bir rrkek çoc"tu dClnyaya 
-... )'a tafında d&t saat kalarak 1 .. ım ,tir. Sıbhw t em .. n f eder & 

~.:·:!:: '::!~.!~( :.~ ~nııt u~ır ıı ı dlWI 
" 1Dca •on derece kımut ve 8cşiktaıta Akaretlerde 41 nu· 

müzakerelere girişmemeyi ve bu ufnyarak, oradan ele geçirdilderi yanar bir halde. Derhal bu aalcer 
kabil mukaveleleri ancak mezuu paltoları, mupmbalm çalmakta- kıyafetli adam odacı ile yarenli~ 
bahis tarafın muvaf akatı He aktet· dırlar. Mekteplere hangi günler bqJıyor. Kömürden babsediyor-
meyt teahhUt eder. Şurası mukarrer girilebilccetini, ne ıuretle müra- lar. Soruyor : 
olmak Uzere ki bu devletlerle tabit caat etmenin muvafık oleca,...,•ı 
mil b tı td si ıs• - Siz kömürü nerden ahyor-nase a n tesisi veya ame evvelden kararlaıbran bu u~·r-
maksadma matuf olan ve neşredl e· 5 .. sunuz, burada kömürlük var mı ? 
cek bulunan vesikalar yukarıdaki ıuzlar' maksatlarına nail olmakta- Odacı bu suallere aafderunane 
teahhüdün haricinde bulunmaktadır. dırlar. Bundan bir lıafta kadar cevaplar veriyor. Evet, diyor. 

Madde 3 - Türkiye-Sovyet dost- evvel Feyziati liseıi Fransızca Çok diyor. Bunun üzerine sahte 
luk ve bitaraflık muahedesine rap- muallimi M. Friyanın yeni paho- nrfer: 
tedilerek mezkOr muahedenin ceza- ıu bu mel'un ıebekenın kurbanı - Öyleyse şuna biraz kömftr 
yi mütemmimesinden olacak olan olmuştur. 1 
işbu protokol yukardaki birinci B atıver de ııınalım be!Dfe1İDl 
medde bükümleri mudblnce temdit u hadiıelerden bir tanesi de diyor. 
edılen muahedenamenlD mer'lyeti evvel~i gün Mülkiye mektebinde Odacı çıkıyor. Elinde k&ntlrle 
müddednce muteber olacaknr. işbu olmuştur. Vak'a ıudur: geri geldıti zaman ne askeri, 
protokol Akit tarafların yekdlğerlne Yaf1marlu bir gflnde ne de zarfı bulamıyor. 
tebliğ edecekleri tasdik muamelesl 
akabinde mer'iyete girecektir. Yatmur ys~rken elrnde i>üyük Bundan batka ortada bulanmı• 

İşbu protokol Ankarada fkl ntlsha bir zarf ve ıırbnda asker elbiıcıi yan şeylerden birisi de mektebin 
olarak 17 klnunevel J 92~ da tan· bulunan bir adam mülkiye mek· Fransızca muallimi Salih Arif B.ln 
zim edılmiştir. tebinin kapıcısına gelip soruyor : bir gün evvel aldığı yepyeni par-

Ankara, ı7 rr!ıe on)- SoYJet - Müdür bey burada mı? ve desüsüdür. 
Hariciye koınıseri M. Karahan olmadığı cevabını aldıtJ halde Bu şebeke, türlü türlil hilelerle 
cenap anna bu,On Marmara gitmiyor. Aldıtı emrı yerine ge- faaliyetine devam ediyor. 
koıldlnde RlyaıeU cGbur k&tibl tirmek için yatmur altında bile lıln en feci taralı bu küıtahla· 
umumltl Te.ftk Bey tarafından be~Jeyen bir adam tavrı takın1- nn ıerefli aıker elbiscıint giy• 
26 kltiU < bir 6fle ziyafeU veril- yor. Kapıcı, bunun üzeı ine soru- mtleri ve muhterem zevatın adını 
di,Hrtciye ve Dahtltye vekilleri yor. da alet gibi kullanmalarıdır. 
bazı bulvndu. - Bu 7atfı kim gönderdi? ve Bu kabil müesseselerde daha 

Bundan l<>ftra eaat 14,15 de b l d ikkatli davranılmasını ihtar bir 
Türk- • S TJ'tıt dostluk ve şu ceva ı a ıyor : 
~ tiiD- - Şükrü Naili Pata h~tleri.. vazifedir. 

t •• t8ik11iie tanzim 8ü ma'hterem ismi ijlden Ye Ayni zamanda meıeleyfe ala· 
olunan protokol har lclye vekl· adamın üstündeki asker elbiıeal· kadar makamların da nazan dik· 
letlnde Hartd1e •ekili Tevfik Rcı,t6 nin sahte oldupnu bir an bile katıni celbederiz. 
B. efendinin odamnda imza edtlmlt -========================= 
tir. Bu esnada Hariciye Vek&letf, 
Sovtyet sefareti erkl.- ı da bamr 
bulunmUftur• 

Bu protolrolun lmza11, eNleD 

muhkem ve mCleyyet bir halde 
bulunan Tlrk·Sov, et doatlufu uf 
kunda yeni bır fecir te akkl 
olunabtllr. 

Pek samimi l 'llza meraılmtnden 
sonra Karabafl Ctonap'an BatY• 
kilimi. e bir ve a zJ are J yapauf 
•e nez inde btr buçup saat kal
mııtır. Bunu nıQ eaklk M. Kara 
han Harf 11'~ •ektltmbe nda 
ebntt ve aktam •knr .. ale ,ebrt
mtzden •JI' lmıfbr. Kar ha 11 c• • 
ııapları ayak ıneraa mi• • .,,.. 
edllmlttir. 

M. ~ar ahan bar k t ttnclen evel 
bana ıu beyanatta bu unmuttur: 

• - Meml ke fnlzc:le bakkmld& 
ı&terden lllllllnıl kabul bende 
ok laymeılı lnttbal. r yar•tml9br· 

Ankarada kaldıfun d6rt ıb 
u mnda kendtmt uzun aenel• 
Yaf8al•flm afbi \Ok munll bir 
muhit lçirde zaenetttm. Bu kısa 
tkametlmln çok kıymetli tamt
ma ara "esile Yermetl de beni 
ayrıca t• ref endırdl • 

Muahedeye aeltnce . TGrlrty• de 
' 

Bu akpm 

fl~amrı SİDBIBSID~I 
Gala ıuvareal 

TAÇLI canavar 
MOm~atll 

Emil Y anings 
Ffatlarda zammlyat yoktur. 
ll&veten: Sazın diiııya ban· 
d ı1erl No 3 Paramont ftlm
lerln en bO,.Ok aeall a6zltl ye 

~ıarkıh ftlmtdlr. • MIMlillDilll 

Monte Kristo nun 
ikinci •• son devresi 

Melek sinemasının 
hlnca hlnç dolu salonunda lraeılne bat anmııtır. lllveten: 
SPOR ve GENÇLİK ser ı• No. 3 B•r FUTBOL MAÇL Her 
akpm ROZIT A BARIOS Ye KASTROLARIN yeni repertuan 

ll!llJ(IJ[i)~ 

~~bın GçOnde zevcesinin ran n- maralı hane ile (1,3) 20, 29, 32 
ı..'ll •vrda ken: .. B, son ncll de- numaralı dükkanlar bllmüıayede 
LQ.1"· Bır <1aha baıle bt tefeb- ıcar edıleceğinden tehrihalin 
IG le bulunma a al mf. demif, 17 inci salı günündeın itibaren 

16nde de durmuttur. aleni müzayedeye vazedilmiştir. 
it.• aha bangtıtnde oluna ol- Talip olanlann kinun1&ninin 8 

~ il ze•cG zevce aru nda f lif "nci çarşamba günü saat on üçe 

1:
1llr 1737 de bqlam f olm k kadar mahalli mezldlrda 54 nu

""ll11ı aettyo ... arada Mütevelli kaymakam· 

mftnasebetlm z da mi bir J11lrltaf 
ve emln olarak ı ı im. Ankara
dan aynhrken ziyaretim dolaytılle 
Sovyet ittihadına kaJ'fı g6ıterllen 
çok ta nimi ve doatane bıılerden 
fevkallde mGtehaalılm TOrkıye 
halkına teıekldır Ye bGrmetle
rlmt ibllt etmek isterim .• 

Sov et efk&rı umumlyeainl me
serretini mucip olmaktadır. Efkln 

r' 
~ırala vedtncf .. '"'"',»-... un dol- hp ve yevmi mezkilrun saat on 
~ ~-B,.... .. flndeD 00 beşine kadar latan• 
~ u haber verdi leı 1 zaman buç I Evkaf müdüriyetinde idare 
IG •ben~ • Sonunc ! • a6ılerınl u tm ı · 
"" tec11. Bu ' 6zlt rtnden ar ık k • encümeni ne müracaat e e erı. 
) ·Çe~· ihmal e eceli anlaplı· ·- tş lSTIYORUM 
o~• . Yeni harflerle o~uyup y~bi-

ı. nuıı u dofan, nahif • Lufs 
1
. . Arzu edenlenn adresını ve 

• ._.ti d ped ınm. d b"ld' "'- " 1 1; o ıonral • 1 erin n ücretini atideki. a rese ı ırme-
lr·- '-'•YID a hll sız ı t ya ları · · ·ca edenm 
._, ••oda yese kap la "'k •Kar· lerın~ • ...-. Aabra aıdde9I 111 Net. 

~llt lı dL &'-• kırtU'Y9 ....,_ • ......._ • ra ıbeaı elblaea nf gl ... -- ,ı111: ,,enn1n 
ltra(fÇe arbk yalnız lrabyordu; 

bal ndedtr.Pertı, Odesa te nihayet 
Ankara t maıları bunun bir dellcUr 
Buı •ı> imza etttftmlz protokol da 
bunu teyit etfl'ektedtr Bu monaae
bat,ikl memleketin mukadderat· 
larını lltediklerl ıtbı tayin et· 
tikleri zamanlarda oldufu kadar 
beynelmilel sabada da men a· 
atlertmlzl eJDI noktalarda te
m.ldlz etttrmektedlr. 

Ayn ayn YllflY&D bu dd 
memleketin her btrı t atlı batına 
btrer kunettlr; fala\t bu lld kuv· 
vetln böyle bir dOltluk rabıtulle 
btrlefmeli on kun te muadildir. 
Burada bulmıdu~uın zammı bu 
hakikati bir defa daha yakından 

• DGn intaç edilen mGzake-
rat hakkında Ruı efklrı umu
mlyelfnln Ye lzveıttya gazeteıinln 
tel•kktıerlnf aGıteren ıu lelpaf 
pyana d kkattlr : 

Moakova, 16 (A. A) - SoYJet 
mlmeulb tle TGrklye rlcall ara· 
11nda Ankarada lru bulan 11&-

mlml ve doıt teatll efklr 

umumiye bu mOzakerab TGrk • 
Sovyet doatlufunun mOltakbel 
lnk•taf Ye terakkttf için bir mu
vaf faklyet olarak tellldd etmek· 

tedir. 
İzveatfya aazet•I diyor ki : 

111 Sovyet mOmeaılfnt bu kadar 
samimi bir surette kabul eden 
Tor k doıtlanmı:aa se lmlar ve 
TGrk $oyYet dottlufuna Ankara 
ela yeriJe ı kıymete Sovyet efkAn 
umamlyetfntn de temamen •e 
,arefeden iftlrak e tJfinl temin 
eyler& .• 
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dar mevkıini . çalmadım '' '~ !!I! Pa.ris t.elgra.fla.rı : 

f ardiyö, mecliste kendini müdafaa ederken 
bunu söyledi 

Ayandaki nutkundan dolayı ~osyalıstlerhücum ettiler. 
Parlı, 16 (A.A) - Meb'usan ..... mecllılnde cel1eı sonunda reis M. 

Buhıe,on ııosyalistler ·ile radikal ıoeyaliıtlerin baıvekll M. Tardiyö 
tarahndan ayan meclis nde lrat edilen nutuk hakkında bazı istizah 
takrirleri vermf.t olduklarını hatır atmııtır. M. Tardtyö, bu takrirlere 
alt mO.Zakerentn talik edilmesini lıtemlotir. Soıyalfıt ve radikal sosya
list fırkalarına mensup bir çok hatipler M. Tardtyö nun muhalifleri 
kastetmekle timdi ki idare tanını ihJAI tehlikesine dOıtüğftnQ bf rblri 
ardı ııra beyan etmtı1er. meb'uıan mecltııinde muhatlf er tarafından 
bir kaç gün evvel ıerdedllen tenkftlerf ayan meclJııtnde mevzuu bah· 
ıetlif1nden dı..layı M. Tardlyoyu muahaze etmtılerdir. 

M. Tardifo verdifi cevapta, ayan mtclJıtnde pek mutedıl dav• 
ra.nmq oldüıunu ıöylemfı, iktidar mevkllnde bulunduiu 3 ıeneden 
b.eıl cümhurlyelçilerin ittihadına ve liberaliı;fm esasına miiıtenlt 
bir politıka takip etmıı olduğunu lıpata çalıımııtır. M. Tardtya, 
ıoıyalistler ile radikallerin idareye ittire.ki kabul etmediklerini ha· 
brlattıktan ıonra demfıtfr ki: ben, iktidar mevklinl çalmıı bir adam 
değilim. Bundan ıonra M. Tardıyo hatiplerden takrirlerini geri al
m.alarım iııtemiıUr. Takr r sahiple ri buna razı olmuılardır. 

Fransanın bütün deniz kuvvetleri kaç tondur! 
Pariı, 17 (A.A.) - "Maten,, gazetesi yazıyor: Devafrl atdeılnde 

beyan edildi4lne göre. Franıanın elyevm 525 bfn tonilato hacmtnde 
harp gemileri bulunmaktadır. Bunun 391 bin tonllatodan ibaret bir 
lasmı 1922 ıeneıinden evel yapılmıtbr. 156 bin tonilatoluk ikinci 
bamın da intası mecburi bulunmaktadır. Ayni zamanda Franıanın 
eaki gemiler yerine yenilerini koymak çare ve vasıtalarını tetkik 
etmesi IAzımgelmektedir. Harpten evel 974 bin tonilatoluk gemiye 
salüp olan Fransanm bugün de ayni hacimde gemilere ihtiyacı 
varclır. Mamafih Fransa teılthatın lenkiıtnl kolayJaıbrmak için mü· 
ilim fedaklirhklara razı olacaktır. 

Fransanın havadan ve karodan müdafaası için 
Partı, 16 (A.A) - Hükt\met, hududun mQc:lafaası için 2 milyar 

900 milyen ve haYa müdafaaıı fçln de 400 milyon franklık tahıl· 
Ht itan taleblnt mutazammın bir llyth ıt tevdi etmlıtlr. Bu tahılsat 
1930 34 sfl nelerfne aft bütçelere takıim edilecektir. 

Berlin telgra.fla.rl 

Alman Halk fırkası azası ayrılıyor mu ? 
Beılin, 16 (A.A.)- Hal< fırkasma menıup mebuslardan 14 ü 

kahineye itimat reyi vermemişler, b ıı ıuretle ıağ cenaha doğru gö
rtıten temayüle daha bariz bir ıektl aldırm11lardır. Mal6m olduiu 
ilzere M. S reııeman, bu temayüle karıı mücadele mecburiyetinde 
kalmııb. Halk hrkas nın ıtmdikt reisi de ı ğ cenaha yaklaımağl 
ıtcldetle muarız bulunmaktadır. Mtllfyetçller arasında zOhur eden 
te&tkadan ııonra halkçılar arasında da böyle bir aynlma vukuu dik
kati eelbetmtıttr. Hükumet L hey konferansının toplanmaııJDa az 
bir zaman kalmıı olduğundan dolayı mevkffnl m uhafaza edebilmit· 
ıe de konferanstan 6onra ıtddetU hücumlara maruz kalma11 ihtimal 
dahilinde addedilmektedir. 

Gümrük resım'ert tezyit edtlmtyecek) 
Retlfn, 16 (A. A) - Rayhlştag meclfıfnde gümrük tarifeleri 

hakkında cereyan eden müzakere esnasında M. Htlfer:l ng, hubu
battan alınan gümrük re imlerin n artınlmaınnı teklif etmiı ve 
nıaınu mevattan fıUfa olunan gümriik resimlerini çarçabuk tezyidi 
hakk n .fakl talebi reddetmtıUr. 

Bira Ye t6tftn reıimlerinin artınlmaııı hakkında M. Şaht 
l.arafından teklit olunan llyiha guruplar araıımdaki uzlqması 
tehtlkeye döıiirmiiıtilr. 

Ber in, 16 - (A. A) Reisicumhur Hindenburg, M. ŞahU 
kahu etmltUr. 

Londra telgrafları 

R .. 100 muvaffakiyetli bir uçuş yaptı 
Londra, 16 ( A.A ) - R - 100 tıaretll kabili ıevk balon ilk defa 

olarak 6 ıaatlik bir uçuı yaptıktan ııon a saat 13.40 ta Kardington 
1'uaral llındaki bailama direğine raptedilmlotlr. 

lngiltereden Kapa doğru uçtular 
Lo1tdra, 17 ( A.A) - Tayyareci Wtlltam Joneı ile Jenkanlı, lng ıl

NPe tle Kap arasında bir seyahat yapmak üzere bu t!abah ıaat 8 de 
Kranvel tayyare karargAhından havalanmıılardır. Tayyareciler yel'l 
bir dhan meıafe rekoru kıracaklarını ümit ediyorlar. 

Amerika. t.elgra.fla.rı 

Atlas okyanusunda uçan Fransız tayyarecileri 
Nevyork, 16 (A. A)- t- ranıız tayyrecllerden Şalleı ile Larrebor

geeln atlaıı okyanoıunun cenup kısmında yapmakta olduklan 
•eyahat gayet iyi §erait dahilinde devam etm~ktedtr. Tayyareciler, 
cenubi Amerikadakt telsiz lstasyonlan ile daimi ıurette muhabere 
e •mektedlr. 

Tayyarecllerln bu sabah ıaat 2.50 de Yeıtl burun adalan ftzertnde 
u~tuklan ve 6 ıaat ıonra da mezkur adaların 600 rr il cenubu ıarkialn· 
ele saatte 160 kilometreye yakın bir süra tle uçmakta olduklarının bir 
İspan)ol gemisi tarafınclı.an görüldüğü bildirilmiıtlr. Tayyarecile"ln bu 
ak,am Cenubi Amerika sahiline ve yarm Montevideoya gelmeleri 
ieap etmektedir. 

.. 
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Borsalar 
Kambiyo 

1 lngiliz liruı Kr. 
• T .L mutabJli Dola 
• • Frank 
• • Liret 
• • Bet~a 
• • Drahmi 
• • Frank 
• • !AT& 
• • Flori.o 
' • ıturon 

" • Şll!ng 
• • Pezett 
• • Mart 
• • Zloti 
" • Penga 

2o Ley Ku114 
1 Türk llruı Dinar 
" Çervoneç Kunış 

Nukut 

ı lsterlln (lngillıı) 
1 Dolar (.Am ertka) 

iO Frank [FranuzJ 
iO Llret [İtalya] 
O Frank [Belçika] 

20 DrahmJ [Yunan] 
20 Frank [fsv~re] 
20 Leva (Bulgar] 

J Flortıı [Felemenk) 
20 Kuron [Çekoslovak 
ı Şlltng (Avusturya] 
ı P.ı:eta [Üpanya] 
ı Rayşmark!Almanya 
1 Zloti ILebtstanl 
ı Pengö 1 Maurlstan J 

20 Ley [Romanya] 
iO Dinar [YugoslovyaJ 
ı Çevoneç fSevyetl 

' Altın I B orsa 
Mecidiye ( harici 
Ba.aknot ) 

Tahvll1er 

1stitru dahllJ •vadeli. 
Dllyunu muvahade 
İkramiyeli demlryohı 
lstanbul tramvay flrketl 
Rıhtım Dok ve Antrepo 
İstanbul anonim ıra Ş r. 

Hl•ee ••neetlrl 

iş bankası 

Osmanlı bankası 

Açıldı 

J7 so 

o 
1 17.651 

ı 7,llo 
r.so 
1,15 

1 S,50 
1,25 

Ut~ !So 

Ticaret ve zahire 
f'latlar nc..-.t bonhı kltlblaaıanallllt 

tarafmdau nrtlaılttlr 

·---------------~:-:---------Okkaaı 

BnAdaJ 
Yumuşak 
Kıule& 
Sert 
Dönme 

- Zahireler -
Çavdar 
Arpı 

Mısır 
Fasulya 

,,.._, A..cu1 
L P. L P 

ı• ro ır ıa 

15 ıo 

il ,, 
o • O ıo 

18 30 

ilyardertet 
Nasd zengin oldular'? 

1 _ Con Piyerpon Morgan: 

Şömendöf erden sonra çelik 1 
· "Piyerpon Morgan,, Cemahiri miittefikanııt 
120000 kilometrelik demir yolunu eli altın~ 
aldıktan sonra. "Karneci. den çelik tröstünU 

447 milyon dolara satın aldı 
ee trO' 

Bu 11rada faz1asatın almadan Grıt Nortenı Rıtyvay.m koıı ul 
fayda olmıyacafı tahakkuk et· lunu deruhte etti. Fakat bu ~, 
mfı bulunuyoı-du. •ffarrtman. laıma bır defa daha ~erle' 
ftten el çekmtıtt. •fft1, ve "Mor- kanunu ile ~ Ufılaıtı Kanun r ıt 
l an. kahir bir ekseriyet elde mi her hangi bir t öıt veya lı 

tıe' etmlılerdL Netice olarak cidali tel n tetekkft üne muerızdı. ,e'J 
alevlandlrenler kaçtılar, ve ııpe- men bir cfeva ıkome edile ~ f 
kGIAt6rler bir tenezzüle fntbar •Norteıu Seküritl Kumkaniıı g 

ettiklerinden ve daha ucuza aa· ri kant ni ve mefauh addedtldl · 
tın alacakı8.lma kani o duk arı n- Bunun Gzer ne .. Morgan" fe 
dan vadeli muamellta razı ol· b bt kefe' 

"Harrlman., u u•I r mu tıl-' 
dular, yani e•hamı uzak bir ta- le •centilman clgrfmont,. yaP 
rlbte verme yl taahhüt edindiler. et• 

Fakat vade hClldl edince, Bu mukave'e sayesinde hük6~jJI' 
tenenOl Gzerfne oyun oynamıı lıtediklerl gibi oyun oynuya 

olanlar •Nortem Paalflk eıhamı ceklerdl. 
bulamadılar Ye Nev-York pfya Eler •con Pfyerpon Morl~1; 
aaaı miithlt surette kanıtı. böylece Amerikadıı haki.ki de' 

Meseleden vaktınde çekilme- ıömendiifer tnhfıan teıkfl t Jıl' 
mff olan ıpekO.latörler taahhüt- medl ise V!lllatt IUJette 50o0 ~ 
lerfnl lfa edemedıklerlnden ıı lometreltk bir ıebekenln hllı1

1~ kııblar ve m taaddtt fflldar, olduğu gibi 70 000 ktlometrt 
tedlyat ınkıtalan haııl oldu. battm da dtAer ılrketler del~; 
Velhaııl pfyaaada bftyftk bir tile miiralıa eıint elde etti \ 
herdimerç g&Gldn. böylece harpten evel Cemab~e 

Bu fellkettn baıbca ıebebt Mütteftkada mevcut hatlann aç 
tkı bGyiik kftlenfn garazını teıktn birini mürakabaıl altına aldı· 
edememfı olmaeı ve en gali fi. ,,.. 
atları vererek ne bulmuılarsa eO' 
top'amıt olmalan idi. Nihayet Con Ptyerpon Morgan ,aııı ~ 
bir heyeti umumiye aktedilince döfer ıebekesl ile maden kôıtı Je 
iki rakip oyunlannı meydana lerl ftzerindekl hnkml1nfl teıfl ~ 
koydular; o vakit iki tarafta da muvaffak olduAu sırada, ısı• 
hemen hemen müsavat oldufu noktai nazardan diğer mne•~ 
ı<>rnldtı. ıabn fnklıafına da lttlrak e~,r 

Hiç b r va ıta ve hiç bir ht- yordu. Bu suretle ıınat ikll ~ 
leyi kaçarmamıı olan rakipler, ve kudretine fiçlbıcG bir detteş' 
mGftereken yeni bir ıtrket •Nor· temin ediyordu Altmıı dört 1 • 
teru SekiirJU Kumpanı. ı•rkettnı tında kudret ve servetin akıasıO., 
tedı eylediler. Bu lıumpanyanın varmııtı. • Andreo

9 
Karnecl,., de 

aermayeal 400 milyon dolar ldt; u<S' 
muazzam Amerikan çelik .. tkl grupal! eahamını toJ. ladı ve h ow 
t6nfl ıatın aldı. Bu tröst et a • N orteın Putfik Ra}'Yay • ile _ d •M a~' 
en bQy(lk. troıUi l t. oro 

Ekspres 80 koyun ezdt tarafından yapılan dı~er teıeır 
b t6' Strazburg, 16 ( A. A.) - Strazburg - Meç ekspresi yol üzerinden büalerin hllAfma olarak 11 ,.. 

geçmekte olan bir koyun ı'1rlıaüne çarpmıınr. 80 koyun telef ıebbüı mücade eıiz ve hatta 

olm ıtur. mlmane teıvtye edildi. ~ 
Yedi genç kız diri diri yandı filhakika 1901 de bu bü~ 

Baltimor, 16 (A. A) - Bir paçavra fabrlkaıında yangın çıkmıı teıkilat ı e kGçnk bir mncade; 
ve 7 genç kız diri diri yannuıtır. oldu. Köprü ve kanalizatY0 

---------- k bit Bir Çin kumandanı inti· mecltıat, Franıanın Amertkaya tröıUlnde •Morgan,.ın bilyil ttlı 
har mı etti ~ olan borcunun teıv yeılne müte- hieaeıt vardı. Bu tröst bazı çeb1' 

allik tttllfın taıdikf hakkındaki mevat tnıaıı tasavvurunda 
Nanken, 16 (A. A.) - Kanton kanun ltyihuını 21 reyi muhalife fundu. Bu maddeler mukadde~: 

dan resmen bildlrlldiıtne göre, kartı 53 reyle kabul etmtıtfr LA yalnız "Karnecl,, miieasesatııı 
aıi kunetlere kumanda eden ve ytha M. Hoverin imzasına arze· imal edilirdi. •Karnecl,, nıu1'ş' 
cenubi Çindekt merkezi hilkdme- dt!ecekUr. belede teahhur etmedi. Mile••: 
Un baıını· büy(ik dertlere ıokmuı Mısır kredi f onsiye eabnı köprn trfütünnn ıah~, 
olan Çang-F ah • Wei, Kantonu tahvila" tı 1 - ıercı,. dahilinde tevıl eme ınt goı " 
hükO.met lntaabnın elinden al- Kahire, 16 (A.A) - Yüzde üç: F ı d lf deı:ıw 

ff. k 1 kuvv t faizli ve ikramiyeli Mısır kredi ''Morgan,, ' " 1 a e ya,, ..it 
mata muva a o amıyan e • yolu üzerinde tarifeleri tetr 
lerin ~radıLları mağldbiyetler fonılye talıvilltının bu günkü ed rek mukabtlt de bulundu. l 

b 2 d inü çektlitinde . ı 
üzerine irinci k.ın 1 ıin e • c Kamecl , çeliğini bu ha' 

f tir B b b 1 d0.ıc-. 1886 ıeneılnd~ çıkarılan tsh· hiıı' har etm f • u a er n ıs-u• naklettı'ğinden oldukça ınu . 
bit ld kdl d ıl vtHerden 351 758 numaralı tahvit tt' lu~ ıa o uğu ta r e a bir zarar gördü O vakit Pı • 

kunetlerfn diler kumandanla• S0.000 · ııt .. 
1903 ıeneılrıde çıkarılan tah- burgdaH müe11eıatı ile ıar _ .. 

nnın manevi kuvvetleri tlze- vtllerden 441 028 numaralı tahvil d " GrlV' 
rinde de büyQk bir tesir yap· Atlas entzine ve garpta ı t 

k 1-'• 50.000 Lak ,, a kadar ara arında hat 1 , 
maıı mQm On ve muhteme wr. k "'M 'frs.11 

A bo 1911 seneıinde çıkarılan tah- ı eııiı ettlrere organ,,ı :ı ıe 
F ransan n meıikaya rç- vıııerden 384.10& numaralı tah- siıvanya .. hatlarına zıyan veroıe 

lan ve Amerika avanı vıı so.ooo ısalkb. • 
Vaıington. 16 (A. A.) - Ayan Frank tkram .yekazanmıılardır. (Bitınedi) 
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V akı tlln bulmaca ın 
•••• 1 r ------·-~ lllctrruf Qüniidür 

t 
~ 0bunkasında çay ziyafeti 
~lı.a11 İstanbul ıubeal, halkı 
'-!'tul fa ahttırmak için bir ta· 
tıu.t1r rünQ thdaıma karar ver· 

Ankara 
lügünden: 

deftardıırlzğı milli emlBk müdür-

mev kil cinsi dönilmU metro muhammen 
bedell 

umum 
No. 

rakam ebvap 

!lak 

1 ~I &lı1n İıtanbul ıubesfnlıı 
: ~.:1 hta tarihi olan 25 kanunu-

~ll tasarruf g ünil olarak teshil 

' 

tfj ~fıttr. Dün tı bankaaı müdil· 
, llllte Uanımer bey bir muharriri· 

...._ IU hahatı vermtıtfr: 
tllıın lier memlekette tasarruf 
~lı hatta Ameıikada tasarruf 

a 8 aq \>ardır. 
il ~u Riinlerde halk ihtiyacın· 

~er \tp farafatından tasarruf 
b,ık' Konferanslarla, neıriyatla 
~dflf taıaıru hakkında ikraz 

ptrO' ltıbe'· Biz de b nkanm İıtanbal 
.,- ka

11 
•lntn tesisi tarthl olan 25 

tGtl:nel'\>e} günfinü tasarruf 
b,tık olara k kabul ettik. O g(ln 

k&I' fett •da hanımlara bir çay ziya· 
fll' tllf h\terifecekt ır. Ben de tasar· 
re'# ~hıt akkında izahat verereğim. 

e tı,,.. 8'6n taaarruf kumbarala· 
'<tlı d 

t~thı ll'ıa~aza camekanlar1n a 
A1 r eduecektfr. 

fi tllec:~~eplere el f!Anlan gönde-- ~ 8Y" ~ ----··-----tıl-' n::::::a Bir kaıe n=- -=:::::: 
NEo KALMlNA 

~~lŞ \rE DfŞ AGRILARINA 
NIR HASTALIKLARINA 

ROMATlZMAYA 

lira 
Akköprli tarla 68 10289 J0-11 9 

Yukarda yazıh tarlanın takarrür eden bedeli sekiz sene sekiz taksitte 
istifa edJlmek ve 5. 1-980 pazar günü saat on beşte ihale olunmak üzere 
mülkiyeti 14-12-920 tarihinden itibaren kapalı .?.fllf usulile müzayedeye 
vaz edilmiştir. TaHp olanların yevmi mezkOrdan evvel mektuplarını 
•10 7,5 pey akçalarJle birlikte Ankara milll emlAk miidürlügUnde ınUteşek
kil satış komisyonuna lta etmeleleri. 

Üsküdar malmüdürlüğünden: 
Mevkil mahallesi sokağı Cinsi No kiymeti M. milştemll!n 

lira 
Kadı Köy Caferağa Sakızağacı hane 51 4500 Bodrumda kömürlük ve 

odunluk birine! katta bir 
oda ve mutbak ikincl 
kana iki oda bir salon 
OçüncU katta iki oda bir 
sofa. 

Ibale bedellnln nısfı peşin nısrı dJ~erl blr sene sonra tesviye edilmek 
şartile balAda evsafı muharrer bJr bap hane satılmak: üzere mfJzayedeyo 
yaz edilmiştir. Tallplerln kıymeti muhammenenin ' /, 7 buçuk nisbetinde 
pey akçalar ile 6- 1-930 tarihine milsaclif pazartssi günü saat ı 3 den ı 6 tıya 
kadar Üsküdar Malmi.idtirlüğünde müteşekkil satış komisyonuna mUra
caacları JlAn olunur. 

Mevkii Mahallesi Soka~ Cinsi Zira! No. Klymeti M 
Kadıköy ZühtUpaşa Maltız Arsa 707 6 l 517 Ura 

Bedeli defaten tesviye edilmek şartile balAda evsah muharrer arsa 
satılmak Uzere mlJzayedeye yaz edilmiştir. Tal!plerin kıymeti mubemine 
nin 010 7 buçuk nispetinde pey akça1ariyle 2-1-980 tarihine mussdif 
perşembe günil saat 15 ten 16 tıya kadar Üsküdar Mal MüdilrlüğCinde 
milteşckkil satış komslyonuna muracaatlan ilAn olunur. 

• • Mevkii MahalJesf Sokağı Cinsi Zirai No. Kiymetl M. 
Kadıköy Rasimpaşa Tepe Arsa 200 77 300 lira 

• 1.kbaliye lkballye 9 I 92 6 80 , 
Bedeli defaten tesviye edilmek şartile ba!Ada Evsafı muharrer iki 

ldt'a •rsa saÇJ.l~k ~e mUzaycdeye vaz ectı.fmfşdr. Talfpledn Jdymetl 
muhemmenenln yüzde 7 buçuk nJsbednde pey akçalarJle 2· 1-930 tari
hine mi.isadif perşembe günü saat 13 den ı 6 ya kadar Üsküdar mal 
müdürlüğünde mfüeşekkil satış komıiyonuna mUracaatlan llAn olunur.• 

Bq6n.ldi bıılmaeamıoa 
balledllac•k rent pldı 

SOidan safa ve yukardan aıafı: 
t - Su (2), iki yoktan biri!!lt (2) 
2 - Akçe (4), tükrilk (4) 
3 - Kııım (5) 
4 - Kfiçük kazma ( 4 ), haber 

vermek, kuşkulandırmak (4) 
S - Birinci (3) 
6 - Bir nevi ılgara (11) 

mmaaa:a cm::m ;ı•wm-=mır: 

yelkenci \ APURLARI s~ 
Karadelllz IUb ve ıOrat poıtam 

DilokO bı.ıimac&mı:<U' 

ball•dllmlt ıelr.ll 

7 - Bf r vOcut azası (3) 

8 - Bir ahlak vaziinin ismi (4), 

sorgu (4) 

9 - Keder (5) 

10 - Ev borusu (4), beyazın aksi 
(4) 

11 - Kalın sicim (2), ayak (2) 

Se isefain 
Merkn ıceoteıl: Galata Köprü lıııtında. 

Vatan : S.yoğlu 2362 Şubo acenteli: Mahmu· 
1 diye Ham altında lıtanbul 27 40 

vapuru 18 Ç b ı m----------i 
kanunevvel arşam a ,. lıabzon lkıncı postası 
günü akşamı Sirkeci nhtımın- ( 1 Z M i R) vapuru 19 ka-
dan hareketle doğru ( Zongul- ; nunevvel perşembe akşamı 
dak, İnebolu, Samsun. Ordu, • Galata rıhtımmdan hareketle 

• Giresun, Trabzon, Sürmene ve Zonguldak, İnebolu, Sinop, 
Rize) ye gidecektir. Samsun, Ünye, Fatsa, Ordu, 

Tafıilit için Sirkecide Yel- Gire.son, Trabzon, Rizeye gide-

• • Maha1Jesl Sokağı Cinsi Zlraı No Kiymeti lira N. 

kenci hanında kain acentasma l cek ve Of, Trabzon, Polathane, 
1 müracaat. Tel. fstanbul: 1515 Gireson, Ordu, Fatsa, Samsun, ed' KIRIKLIGA 1 or NEZLE VE GRlPE 

·dl k enmfiesşfr devadır • 

,~ -, N E O K A L MI N A • 
ti' ~er eczanede bulunur. aı:mm: .. 

~ Cltt arc;f!lilf'1i 
~ 

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

senesi 
Pedlngton 

beynelmilel 
müsabakasında 

'~ 0ME6:A 
~~r ~ronometrosu birinciliği ve di· 
~ş ir Omeğa ikincilığ:I ihraz et· 
Ola tJı.. Omeğa saati herkese elzem 

rı saattir: 
~~n•- . d" • 1 • .. t - ve ıpozıter erı : 
~hlllda Çllrfuyukebirdıe 

~Boğos. Jf • .Rropvan 

tı·· İJAn • 
~~h Uscytn Efendinin karısı ikamet· 

Kandilli Kandilli Arsa 2000 54 2000 
Bedeli defaten tesviye edilmek şartlle balAda evsafı muharrer arsa 

satılmak üzere müzayedeye vaz edilmiştir. Taliplerin kiyrnetl mubammc
nenin yüzde 7 buçuk nisbetlde pey akçalariyle 2 1-930 tarihine milsadif 
perşembe günü saat 18 den 16 tıya kadar Üsküdar mal mUdürlUğilnde 
müteşekkil satış komisyonuna milracaadan ll4n olunur 

• o 
Mevkii mahallesi sokağı cinsi No kiymeti M m'lfştemUAa 

lira 
Kadıköy Cafera Papazoğlu kAgirhano J 2 5000 Bodrumda bir oda ve 

bir mutbah birinci kat-
. ta iki oda bir taşlık ikin
ci katta iki oda bir sofa 
üst katta b.ir daracayı 
müştemJldir. Zahrında 
bir mıktar bahçe ve bir 
kuyu ve sahnncı ,ardır. 

Bedelinin nısf peşin ve nısfı dlğerl btr sene sonra tesViye edilmek 
artile balAda cin ve evsafı muharrer emlAk satılmak Uzere müzayedeye 

ş .. d 7 
vaz edılmişdr. Taliplerin kiymetl muhemmenenln yuz e buçuk nJııbe· 
tinde pey akçelerile 26-12 929 tarihine mfüaclif Per~embe günü saat 13 
den 16 ya kadar Üsküdar mal müdürlügündı müteşekkil satış komis
slyonuna mUracaatlan ilAn olunur. 

• • ' ttr~ meçhul Seniha H. aleyhine 
ı 'aıı Sebeblle ikame eylediği bo· Mevkii Mahallesi Sokağı Cinsi No. Klmed M. MUştemUAa 

Ura 

AA • Sinop ve İneboluya uğrıyarak 
Sek!zlncl icra memurluğundan: 

Blr deyni mahkOmu bibln temini 

tstifa51 zımmmda mahcuz ve fu-
ruhtu mnkarrer olan andka saat 

ve Acam halısı vefruşat saire 23 

kAnunuevvel 929 tarihine musadif 

pazartesi glinil saat ı O raddelerinde 

Beylerbeyinde Yalılar caddesinde 

Abdürrauf Beyin köşkünde bHnıU-

zayede 
olunur 

furuht olunacağı UAn 

gelecektir. 

lzlmir sürat postası 
(GÜLCEMAL) vapuru 20 

Kanunevvel Cuma 14,30 da 
Galata rıhtımından hareketle 
Cumartesi sabahı lımire gide· 
cek ve Pazar 14,30 da lzmir
den hareketle Pazartesi sabahı 
gelecektir. Vapurda mükemm 1 
bir orkestra ve cazbant mev
cuttur. 

Devlet demiryolları Haydar 
paşa mağazasından: 

İdareye alt bir adet Adler marka müstamel otomobil aleni milzrıve
de ile 21/12/929 cumartesi günü saat 14 30 da saulacağından talıpledn 
yemi mezkOrda mağazaya müracaatları JIAn olunr. 

9~9ına davsının ı 7 kAnunuevve1 
kel tarihli celsesine tahkikatta 
~~t~ernış oldu~undan giyap kararı 
~e ~lerek dııva arzuhalı okunmuş 
lile rııı haber ibraz edilmek sure· 
~~ıı muamele icra ve tahkikat 16 
l s i 110sani 930 pazar günü saat 
iş buo a talik kılınm1ş olmakla 
~tıh muameleli gıyap kararının 
lıııd UAndan itibaren beş gün zar
dan: İtiraz etmedijti takdirde bir 
~ll ttıahkemeye kabtU edllmlye· 
~: \>e bir ay zarfında hanei zev-

Kalamış ZühtUpsşa Fener hane maa gazino 50-52 6000 Fevkinde 4 oda ve -
bir salon ve büfe 
gazino bahçesi 

oda bir salon üçüncü 
kat tnvıın srnsındnn 

ibarettir. Bnhçesınde ıki 
satıhlı bir çamşırlık bir 
hıımam bir oda ve sah-
nncı mu hrevf<lir. 

Haydarpaşa lkballye ahşap hane 9 No lira 250 Bir kar Uıerfne iki oda 
bir aralıkıım ibarettir. 

1ete 
lht ft'Vdet etmesi lilzurnunun 

ıı~n k d tııodde a. arar verllmiş olduğun an 
~eve· tı mezk!'ıre zarfında heneı 
ll1ua 1Ycte e vdet etmedi(i taktirde 
~ile l'lleJAti kıınunlyeye tevessül olu-
llıaı~~. tt-blig makamına kaim ol

. Uıere ilAn olunur. 

th le btdeHnın nısfı peşin n nısfı dlgerl birsene sonra tesviye 

dil 
~ şarcile balAda evsafı muherrer emU.lc satılmak üzere müzaye-

e me k" h ni .. d k de e vaz edilmiştir. Taliplerin 1ymetl mu amme n yuz e 1 buçu 
yb 1 d pey akçeleriyle 6-1-930 tarihine musadlf pazartesi gUnil saat 

nls eı n e ü kk 
d 16 tı·ya kadar Üsküdar malmüdilrJ{iğilndo m teşe 11 satış kom· 

13 en -·J 
ınuracaatlan ilA.n olunur. 

styonuna + O 

hallesl ısokağı Cinsi No 
Mevkii o:ıa 

. d lkbaliye Ulusuluk karghhane 32 Hay arpaşa 

IOymetl Ura M. 'müşteml1Acı 
5200 

Zemfnkatta bir oda bir 
mutbah bir kömürlük 
birinci katta 4 oda bir 
salon )kinci katta 3 

Hayda1paşa lkballye UinsuluğBostan No 32 lira 3600 Bir bahçıvan odası iki 
sakız dolabı bir limunluk 
l O hııyvım .Jsrlnbınch uhır 
blr ve iki odalı hune \'e 
u~ak odalnrı ve 37 ağaç 
vardır. 

9 numaralı hanenin bedeli dafaten df ger bedelinin nısfı peşin ve nısfı 
dtğerl bir sene sonra tssvfye edilmek şcırtıle hamda cms ve c\ safı mu 
harrer emlakk satılmak üzeremüzaycdeye \'az edılmf,tır. Talıplerinki) nıeci 

muhammenenin yüzde 7 buçuk nlslıetinde pey ııkçıılarl) Jc 30- 12 929 
tarihine müsadlf pz~rtest günü saat 13 den I 9 tıya k:ıdnr Üsklidıır mnl
wüdilrlüğünde müteşekkil saoş komisyonuna murncııatları Jlıln olunur . 



Abuno şartları 
Tllrldyede ~ 

Gazetemizde çıkan yazı ve realm
lerin bütün haklan mahfuzdur 

= SAYISI HER YERDE 5 KURUŞ = Türk mekteplerile faydalı eıerlerin 

ilinlannda yüzde 20 tenzilat vardır 

,.r• 
iı&n şartku~ 

Ku~ Kunış 

l AyhAı 150 000 
3 400 800 
6 • 750 1450 

Gazeteye gönderilecek mektap1aruı t\.ıertne 
\darı l.çiııse [idare J, yazıyı aitse [ yuı] 

1$aretı tonıılmalıdrr 
8flyQk veya bir kaç dafı için verilen llAnlarla 

hususl mahiyetteld llAnlanıı Ucred .1 

saun 12 
6-8 incl 14yıfa 2Sr 

5 • • 40 
4 • • .~ 
2,, ,, -

12 • 1400 2700 

Basılmıyu mektupların iadesinden, lr.tymıtl 
mukadderesiı mektzplara konulmuş paraJann 

uypolmuın,~ v~~~l~ıcll:-Oderecatından İST ANBUL. Bal:dli, Ankara caddeatode « V AKlT YURDU > 

~~~~~~~~~~~~~~~~----·Tel 1970 iDARE iŞLERİ, f9il YAZI iŞLERi • telgrafı VAKiT posta Kn: 4S 

idare ile kararla~tınlır l " " ela JO 
Guetemlı.e hususl 11An kabnl eden yer 1-8ind ıayıfa 

H. S. H. llAnat aceoml / remıl ilAnlaJ' 

..------~~ a Kışlık balo a 
KD~ıtıy is~eıe ızerin~etı ıotonto. OHZioo ve 

Aile dans salonu 
19 KA. evvel 1929 Perıembe günO akıamı 
ıaat 20 den sabaha kadar devam etmek 
6zere salonumuzun ikinci ve daha muazzam 
( H ) lıimli balosunu vereceğini muhterem 
milıterflerimlze müjdeleriz. 
Caz; viyohlonsit Mısırlıyan Efendi riyase
tinde her gilnkiinden daha muhte,em bir 
ıur~tte programlarına devam edecektir. Mn,. 
terılerlnden gördüğü teveccühe binaen 
müdüriyet hfç bir fedakirlıktan çekinmiyerek 
memleketimizin tanınmıı ve y(lkaek artıatle
rlnl intihap etmlıtir. Dansla beraber muh
teltf varyete K d k •• d 
numaraları... a 1 oy ans sa-
l~nunda verilen balo hiç 
hır duhuliyeye tabi de-

a • liiii1 m m 
&J] 
m na 
la m 
liiiJ • a g"" İldir Teırlf edecek muhterem milıte

• rllerlmfzin 6 yaıından aıafı ço- • aa 
cukları getfrmemeleri rica olunur 

D Muazzam balo 
Öksürenlere Katranı Hakkı Ekrem 

ıstanbul Ziraat OanKasından 
Karlyesi Mevkii Na Cfnst ve miktarı 

Kemeı burgaz Turşudere 2.4.40 tkt parçada 78 dönüm bostan 
1 oı dönüm tarla, kuyu, mesken 
ahır, fınn, kuyudolabL 

'1,13 

Gayri mübadillere ait baJ!da yazılı emvalin ihalesl f 8- f 2-929 çar
şamba günü saat ikide yapılmak üzere müzayedesi bir hafta temdit 
edHmiştir. Taliplerin pey okçalarile bankamıza mUrac:aatlan. 

•• J • . .. .... 
::····=··;······· ..............•. -............................................. ···-.. ······ıın .... : • .. ::::::::;::.::············•l!!!~!!!!!·········································a=············ .•.. ... _ •••••::!.•Utt .. •ır · ~:::;;:::::.::::::::::::::::::::.::=::=~ a;a:m::::=:::• .. • 

=::: 
:m 2ôo:c>cro,otro Liier-··sermaye1l · anonln:i şiİkeo 
i~~i İhtiyat alcçealı 50,000,000 liret 

1
. 

ım ... ~erkezl Roma-ltalyada ve ecneb! memleketlerde ~beled ve İ 
efü buntn şehirlerde muhabirleri vardır. Banka şubeleri: Fransada Banko fi. 
ii!! eli Rom~-l~panyada Banko di Roma eli İtalya - Banko ltalo Eigizyano. !H 
:m T~~sil ıdatehaneleri:. Bertin, Londra, Ncvyork. iil 
im Turk!ye şubeleri: Istanbul-İzmir Türkiyenln ve memallki ecnebiyenin 1·55; 
f;if başlıca. ;ıllyatı için bono, çek ve itibar mektupları ita-Esham veya çek tevdi.atı ~i~ 
1::: mukabilınde hesabı cari küşat. borsa emirleri infaz • Turkiye ve memaliki cm 

l
em ecnebiye için koponlar ve çekler tahsil muamelesini icra-Demir kasalar icar fü: .•• n=ı 55: ve tasarruf sandığı hesabı carisi küşat edilir. l!i 
iiİ istanbul. şubeleri: Müdüriyeti umum.iyesi lstanbul Sultan hamamı Kulluk I!:: 
••• Z d H lin m a e an. teL 1501-1502-816 - 817. r:: 

55:5 Galatada Nordstern Han, Beyoğlu Sent Antuvan binası. TeL BeyoğtJl!I 
390-391-8141. 

:::::mnr:::::m::m : .•• ••• • • • • • •• ••• • •• • ~ ........................ ...::::::•••il!=•·······- ·······-···-· ••••••••••• !!:iiil!!!!!!tı:ı: .!! •• !i--9 ~_iM -···-..... - ... --............ _ ...... :;;::aıilıii;;;;;;;;om:I 

Devlet demiryolları H. Paşa 
mağazası müdürlüğünden: 

İdaremizin Haydarpaşadaki mağazasında mevcut olup müstamel ve 
tip harict olmaları itibarile kullanılamıyan muhtelif miktarda fener ve 
şamdan lle lamba şişe, makine ve fitiller! ile 5 - 12 - 29 da satılmıyan 
muhtelif lambalar 19 - 12 - 29 tarihine mUsadlf perşembe günü saat 14 te 
aten! müzayede ile satılacağı il!n olunur. 

Yüksek. bayta1 mek.tebt rek,tôrLüRündan: Mektebfmfzln ihaleden bakiyye 
kalan erzak ve sairesi kapalı zarf usulile miinakasayı konulmuştur. 
Taliplerin şartnamelerin! görmek Uzere her gün, münakasaya iştirak içinde 
yevmi ihale olan 1 • 1 - 930 çarşamba günü saat 15 te deftardarhk 
binasında müessesatıziraiye mubayaat komisyonuna gelmeled 

!®Hl\~bk~® ~j~~l~r 
: Babu\.lı, Ankarcı caddesinde Orhan B. hanı .•• Ana-
@ dolu ajansınnı terkettiğı daireler luralıktır. ® 

: Mükeııınıel bir otel de olabılir. Ayn ayrı hepsı ® 

@ bircten kıralıktır. lstıyenJerin ( VAKiT yurdu ) na ı 
® rnüracaatları. 
@ • 

@@8• • ®• 

------------~----------------... 

Bütün damlar üzerinde dolaşan piyero 
Bronşıt, romatima, zatülcenp, lumbago, boyun ağası, nevralji 

ve uir haıtalıklardan müztarip olanlara ümtbahş teıelli!er get riyor. Ve onlara 
vakit gaip ebneden 

TERMOJEN -Thermogene 
. . kollanmalarmı tavsiye ~diyor . 

SURETİ iSTiMALi - Pamuğu yalnız ağrıyan yer üzerine vaz'etmek 
kafidir. Ancak pamuğun cilde eyice yapışmasına itina olunmalıdır. Tesirin 
daha aerih ve kati olması arzu ediliyorsa TERMO JEN üzerıne biraz kolonya 
veya tuzlu ılık su serpmek icap eder. 

• 

Her eczanede sahlır. "Ateş saçan piyero., markası her kutuda bulunmalıdır . 

· Konya kız muallim mektebi mü
dürlüğünden: 

Konya kız muallim mektebinde yeniden 
inşa edilecek pavyon 29-11-929 tarihinden 
19/12/929 tarihine kadar yirmi gün müd
detle ve kaoalı zarf usulile münakasaya kon># 
muştur. 

ı-Münakasaya iştirak ed~cek mü .. 
teahhltler bizzat mimar ve yahut 
mühendis veya mimar ve mühendis· 
le te,rikl mesai eylediklerine ve bu 
kahil inşaah yapmış olduklarını ve-
ıaikle iıbat ederek şartnamei fenni 
tarif eneme ve proje suretlerini mın-
taka maarif mimarındnn alacaklarin 
ve mukavele suretini Qöreceklerdir. 

2-Yukarıdaki şeraiti haiz ve mez
kur evrakı almış olan müteahhitler 
yapacakları hesaba Qöre teklif ede
cekleri fiahn yüzde yedi buçueu nis
betinde teminat ve teklif mektupla.~ 
rını h8.vi zarflarını yevmi ihale olan 
19 kAnunevvel 929 tarihine müsadit 
perşembe Qünü saat 15 te defter
darhkta müteıekkil ihale komisvo
nuna mflracaatları. 

.3 - Mezktir şeraiti haız olamıyan
lar münakasaya iştirak edemiyecek
leri Qıbi mukobil teklifattada bulu
namazlnr. 

• cıf' 
lstanbul dördüncü icra ıııe~oı• 

lıığundan: Madam Tereza ye 1'" 
ve Robenkanın lstavri Efendide~ ı.ıl 

~ıv· 
tikrıız eyledikJeri m ba1J~e tJl ~ • 

ipotek ir~e t dilt:n Beyoğlurıd8 ~'( 
çük pan aln Meşrutiyet tıı8be\~ 
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