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f ayni miktar bu(Jdayı Manisadan lzmire J 
~ kadar ( 380) kuruştan aşağıya nakletmek \ 
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No. 6 ( ·mümkün değildir. l 
I lzmir ile Amerikanın arası birkaç haf- j 
1 talık, bilakis lzmir ile 1\f anisanzn arasz bir ( 
( kaç saatlik bir yol olduğu halde nakliye I ~= 
I masraflarında görülen bu makus fark şa- \:::: M-====--====-=s::-:::=:::s::=-::::::===::=:::==::::=::=s 

\ yanı hayret de(Jil midir ve böyle bir vazi- ı . En d erso n 
( yet içinde ecnebi rekabetine karşı gele- J 
J miyen Türk müstahsillerinin haline aczma- \ 
l mak kabil midir ? I 
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Hava şehitlerimizi tebcil 
Vatan havalarında ebediyete kavuşan vatan 
çocuklarını 27 kanunsanide seJamlıyacağı 
27 kanunsani 

1pazartesi günü t 
Fatih parkında 
yapılacak tay
yare şehitleri 
ihtifali progra-
mını tesbit ede
cek komisyon 
dün öğleden 
o toplan· 

mışbr. Son tes
bit edilen prog
ram mucibince 
ihtifal günü sa::ıf 1:#.11.__.. . 

12den 13 çekadc.. ava faaliyeti tatil 

edileçektir,saat 10,30da Fatih par
kında davetliler, mektepler, halk 
toplanacak, saat 11 de Fatih 
parkı, Beyarıt, Selimiye, Taksim 
ve Maçkadan toplar atılarak me

rasim bqlıyacakbr. 
Bundan sonra merkez kuman

danı merasimi açacak, borazan 
çalacak, selim durulacak, bu 
esnada bayraklar yarıya indirile
cektir. Selam esnasında bütün 

vesaiti nakliye bir dakika oldu~ 
lan yerlerde duracaklardır. 

Bundan sonra tayyare abidesi 
önlinde ordu namına hava zabit
lerinden, tayyare cemiyetinden, 
cemiyeti beJediye azasından birer 
zat tarafından üç hitabe irat edi
Jecektir. HitabeJerden sonra 
mızıka matem havası çalac a'c, 
Harbiye mektebi talebesinden 
bir manga havaya üç defa ateş 
edecel<tir. Bundan sonra geçit 
resmi yapılacaktır. 

Kar yağacak! 
Rasatane nediyor? 

Rasataneden aldığımız malu
mata göre, bugün rilzgir şimal 
istikametinden esecek, hava bu
lutlu olacaktır. Yağmur ve kar 
vaziyetine gelince, bu gün ol· 
dukça devamlı tekilde yağmur 
yağacak, bu arada solu şekilde 
kar düşecektir. 

Balkanlardaki kar fırtı-
nası hala devam ett ğinden 
dün Avrupa ekspresi yine teeh
hürle gelmiştir. Diğer taraftan 
Karade.nizde de şiddetli fırb
nalar başlamıştır. 

Tarsusfa 

Dokt rlar ve ECzacılar 
Arasındaki münaliaşa 

l 
şiddetleniyor 
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Matbuat balosu 
•• 

Onümüzdeki perşembe 
günü akşamı veriliyor 

Matbuat cemiyetinde balo hazırlığı ile meşgul olan heyet 
Matbuat cemiyetinin hususi hazirhklarmın mllkemmeliyeti 

aile balosu önümllzdeki perşembe için çalışırken ıehrimizin kibar 
günü akıamı Makıim salonların- hanımefendileri de baloy ha· 
da verilecektir. Bu husustaki zırlıklarının milkemmeliyetini te
hazırlıklar tamamen bitirilmiştir. min ile meşgul olmaktadırlar. 
Matbuat cemiyeti idare heyeti, Vali Bevi protesto 
balo hazırlıklarının son şeklini me5elesl 
tetkik için diln toplanmış, bu Dün arkadaşlarımızdan biri, 
husustaki faaliyet ve mesainin Matbuat cemiyeti idare heyeti· 
yolunda oldu~nu görmilştür. nİn . topla~arak vali vekili Mu-

M tb t b ı · ht l"f hittın Beyı protesto edeceğini a ua a osu ıçın mu e ı 
ılı. u ı l .. ·d h yazıyordu. Bu protestoya sebep m ı m essese er e guzı e anı- . . 
f d·ı t · k t" olarak da Muhıttın Beyin Beyoğ-

me en ı er gaye cazıp o ıyon- l . G l 
l l d B h d

. 1 u yangını gecesı ata ray 
ar yaptırmış ar ır. u e ıye er ,. · 1 . d k d' · d 

zarflar içine konulacak ve o su- ~o.ıs mer cezın e • en t1ın n 

t1 t 
· d.J kt' ızahat istiyen Politika gazetesi 

re e evzı e ı ece ır. h . . ., Ç k d 1 mu arrırme ı ışarı ,, 
Balo akşamı şehrimizin en cevabını verdiği yazılıyordu. 

meharetli ve muktedir iki caz- Matbuat cemiyeti idare heye-
bandının Mtıksimde bulunup sa- tinin dünkü içtimamda bu neş-
baha kadar davetlilere neşe da- riyat mevzuu bahsedilmiş, mese-
ğıtması temin olunmuştur. lede alakadar gazete mümessi-

0 gece her sene olduğu gibi ı inin bu muameleye karşı icap 
balo gazetesi de çıkanJacaktır. eden cevabın kendi gazetesin
DavetliJer için bunların haricinde de verildiğ ni ve binaenaleyh 
muhtelif sürprizler hazırlanmış- meseleyi şımdilik Matbuat <"~ .. 
tır. miyctine nakletmediklerini söy-

Matbuıit balosu kibar alemin- lemesi üzerine hadise hakkında 
de her sene olduğu gibi bu se- Matbuat cemiyetinde mfüakcre 
ne de büyük bir alaka ile karşı- de bulunulmasına lüzum ve ma
lanmıştır; Matbuat cemiyeti balo hal görülmemiştir. 

Gene mi ihtikir ! . 
Borsa mahatilınde son f!Ünlerde f1Ö· 

rülen harar~tin sebebi nedir? 

Nlaliye miisteşar1, herhangi bir ihtikar kar-
şıs1nda abnacak tedbirleri anlatıyor. 

---------' 
sadan son günlerde dovit. almış 
olan tüccarlar mübayaatmm 
birer birer korıtro'una başlan
mıştır. Ve bu gün de borsa 

salonu dahilinde komiserHkce kam· 
pana çaldırılarak uzun müddet 
sonra kendiler.ine lazım oJacak 
kambiyonun şimdiden alınmasına 
tavassut eden borsa acenteleri
nin borsadaki muamelelerine 
nihayet veriJeceği teblığ edil
miştir. 

Eğer yapılan tahkikatla bu 
sabit olursa derhal tebliğın tat
bikine geçilecektir. Ümit ede
rim ki bütün acenteler ve ban· 
kalar kamb.yo muamelatını sa
Jim ve sakın bir surett~ mevcut 
ihtiyaç listesi dahilinde ifa ede-



VAKiT ın son telgraf haberteleri ) 

Liihey koIJferans1nda: 

Şark ·ıamiratı münakaşaları 
Lihey, 19 (A.A) - Şark tamiratı meseleai hakkındaki müza

kereler büttin gfln devam etmiştir. Bu müzakerelere gece de 
devam olunmuştur. Bir taraftan Romanya ile Bulgaristan diğer 

taraftan Çekoslovakya ile Macaristan arumda çıkan son güçlük
lerin haUile iştigal edilmektedir. Romanya Bulgaristandao 320 
milyon lci istcn.-:ktedir. Bulıaristan ise yalnız 100 milyon teklif 
etmektedir. 

Fransız gazeteleri ne diyor? 
Paris, 19 (A.A) - Şark tamirabna ait mDzakerelerden bahs

~den Paris gazeteleri Franaıı diplomasisinin dostane mtinasebet
ferin aalihına' ve inkipfma mlisait bir muhit viicuda getirmeğe 

Wıfbjmı, çilnkll cihan aullıftnlbı takviyesi için prkl ve merkezi 
Avrupa devletlerinin birlikte ça11f1Dalan llzım geldiğini yazmaktadır. 

Bahri teslüınta dair görüşmeler 
Loadra, 19 (A.A)- M. Tardy6, M. Briyan ve M. Stimson bir 

buçuk saat gayet samimi aurutte g6rütmfiflerdir. Bu mülakat esna
amda teslllıabn tahdidine ve konferansın mesaisinin tanzimine ait 
meseleler hakkında umumi mahiyette noktai uazarlar teati edil
miftir. 

M. Sijmaon ile M. Grandi bir arada yemek y~mişlerdir. M. 
Stimson, Amerilmnm ftalya Ye Fransaya karp aldığı vaziyetin 
her türlü menfaat, düşüncelerinden ari ve dostane olduğunu, Ame
rikanın herkesi memnun bırakacak bir tesviye sureti bulmasından 
başka bir ıey istemediğini gazete muhabirlerine beyan etmistir. 

Bahri konferansa hazırlık 
Londra , 20 ( A. A ) - Bahri konferansa iştirak edecek olan 

btitün heyetler yann1ri küıat celsesine ait tef errftah tespit etmek 
üzere bu sabah ilk defa olarak Dovvninstrsit' te birbirlerine 
mülaki olmuşlardır. 

KıraJ, konferans murahhaslannı öğleden sonra Bückingam 
sarayında kabul edecektir. Gece hükiimet tarafından murahhaslar 
terefine bir ziyafet verilecektir. Kıralın konferansta irat edeceği 
küşat nutku telsiz telefonla bfttiln dünyaya nqredilecektir. Bu 
.. utku yüz bin kiti tarafından dinleneceği tahmin edilmetedil' . 

•••••• "' ·· S lahlı mahpusla· 
lz~ir, 

0

20 ( Vakıt) - Ankara
dan buraya gelen hapisaneler 
umum müdürü Nedim Bey bapi-
saneyi taharri elti ve bazı mah
pusların üstünde tabanca, bıçak 
gibi ailihlar bulundu. Tahkikat 
yapılmaktadır. 

· rek borsayı tazyike matuf her 
türlü tarzı hareketten çekine· 
ceklerdir. Çünkü bu tarzı hare· 
ket evveli kendilerinin düriiati
leriııden beklenir. Saniyen akıi 

tekil kendilerinin ıeref ve itibar
Janna te•ir edecek vaziyetlerin 
\ıudusuna sebebiyet verir. 

Amerikadaki ta!lynre 
" . .,#. 

kaza.H 
Londra, 20 ( A. A )- Zan

edildiğine göre tayyarenin pılotu 
karaya inerken aia dolayiıile 

mesafeyi yanlış tahmin etmiıtir. 

imdada kotanlar vak'a mahal· 
line geldikleri zaman tayyarenin 
kamarası yanmış bulunuyordu. 
Telef olanların hepsi Amerikalı 
olduldan zannedilmektedir. Bun
lar bir yanştan gelmekte ve 

aeyyahlan hamil olan diğer bir 
tayyare tarafından takip edil
mekte idiler. Bu ikinci tayyare 
salimen muvasalat etmiştir. 

V AKIT ın tefrlkcısıı 68 
· Yazan: Hüseyin Rahmi 

- inanmam.-
- Vallahi. 
- Yemin için 

•et etme •.. 

yada.. yalnız ben değilim.. Bu 
mukaddesata istinaden bu alemde 

beyhude ıab- dönen tezvirata hat, nihayet 

- Yeminden başka ıeni ne 
ile temin edebilirim?. 

- Canım, yemin saf adamla
nn arasında tedavül eden ma· 
nevi bir temindir . 

- Namus üzerine ıaylersem .• 
- Selah güldürme beni, llti-

feyi bırak .•. 
- Din, iman, itikat, namus 

bak muamele arasında bazen 
insanlara ne kadar lhım olu-
yor-. 

- Şu anda beni kandırmak 
için mi bunlara lliıum hiaaedi· 
yorsun? 

- luan kandırmak için bun
laruı maneYiyeCne aajıl'an dlln· 

mi var? 
Ali Safder hakikati kcıfet

mek için arkadaşım derin derin 
süzerek: 

-Peki befyüz liraya inandım, 
ver bakalım yansını. 

A vnüaselAh baı parmağını 
burnuna dayayıp Safderin sura
tına doğnı karışını açarak: 

- Nah sana guguk. .• 
- Ne demek? İki kiıilik bir 

tirket deiil miyiz? Ne vurur
ıak aramızda taksim edilmiye
cek mi? 

- Doiru fakat henilz vurul· 
muı bir ıey yok .•. 

- Ya beı yüı lira lafı edip 
daruyonun. .. 

M. Meclisinde 
Dün neler görüşüldü? 

Ankara, 20 (A.A) - B. M. 
Meclisi buıiln toplanarak baıı 
ıebirler araaında telefon toaisab 
vücuda getirilmesi için Erikson 
ıirketi ile imza olunan mukave· 
lenamenin tasdiki hakkındaki 
kanun Jiyihasuun iadesine dair 
Başvekalet tezkeresi okunmuı 
ve kabul edilmiştir. 

1244 numaralı kanunda tayin 
edilen itlere ait senelik aıami 
tediyat miktarının dört milyon 
liraya ve taahhüt icrasile bono 
ihracı mezuniyetlerinin de otuz 
dört milyon liraya çıkarılması 
hakkındaki kanun lAyihası ve 
küçük zabitan maaşab kanunu
nun ikinci maddesi hükmünün 
küçük zabitlikte ehliyetle beş 
sene istihdam edilerek terhis 

olunduktan sonra hizmete devamı 
talep etmeleri ve liz.ımgelen ev
safı haiz olmaları üzerine tekrar 
hizmete kabul edilenlere tefmİ· 
Hne dair tefsir kabul edilmittir. 
Meclis perıembe günü toplana
cakbr. 

Mahsul 
Kaç dönüm arazi 

ekildi? 
Ankara, 20 (A.A.)- Bazı vi

lAyetler hariç olmak üzere 929 
senesinde ekilen hububat mik

w tan 521, 971, 921 dönijp:ı b~
day, 10, 92.Ş,:, 418 dlSntım arpa, 

' 1767·333 dönüm·'1Jlaf; 592,594 
dönfim kaplıca, 3,026, 336 dönilm 
mısır, 93,350 danum pirinç, 550, 

' 

009 dönum dan, 1,220,637 d6-
nlim çavdar, 86,070 dönüm mah
luttur. 

Göle batan tayyare 
Roma, 19 (A.A) - Şnayder 

kupasını kaı:anmak için yapılan 
musabakaya ittirak eden tayya
reci Dalmolen, rakip bulunduğu 
deniz. tayyaresi ile Gar g6lüne 
düşmOıtür. Tayyare, dibine in
miştir. Dalmolenin cesedi aran
maktadır. 

- Beı yüz liraya karar ve· 
rildi. Lakin daha para verilme
di ... 

- Utangaç adam, böyle kan
tinlerle bu gfin beni atJatamaz 
sın •• Her tilrlft ahlAki imanlardan 
soyunduk •. "Bütiln itikatlan aaf
adamlara malettik. Biribirine 
yeminle, namus, vicdan ıözlerile 
itimat ve emniyet edenlere giil
dük durduk; fakat timdi biribi
rimize de inanmaz olduk. Bq
kalanna yaptığımız dubaralan 
aramızda kuUanmamahyıı... Çok 
zaman cemiyeti muaheze ediyo-. 
ruz insanların ahliki kanaatleri
ni felsefelerini, içtimai idarele
rini beklemiyoruz; fakat insaf be 
kardeı ahlakça herkes temamile 
bize benzese bu dünyanın hali ne 
olur? 

- Coıma Safder •• BugOn para 
almadığıma inan bana kartı mua· 
bez.ekil' olduğun hallere kendin 
::. ıpıtma.. Bende ayıpladıklannı 
kendinde mllbah g&rme .• Y ann 
Cabir Beyin nez.dine gideceğim. 
Bana beş yilz liralık bir çek 
verecek bilmem bangl bankadan 
gidip paralan alacaiım.. Bana · 

Petrol muharebeleri 
Devletler arasındaki büyük rekabet ve 

mücadele gittikçe artıyor 

Devletler araaındakl mncadele 
son asırlarda bir iktısat müca
delesi haline girmiştir. lkhsadt 
menfaatler politikada hakim ol· 
maktadır. Bu noktadandır ki 
devlet, hatta millet, daha ziyade 
iktısadl alikalar ve menfaatler 
cepheıinden mOtalea olunmıya 
bqlamııbr. 

Bugün cihan poltikasının iki 
kutbu, Amerika ile İngilteredir. 

Bunlann cihan polltikasandaki fa .. 
aliyetlerini tahlil ederek, petro
ltin bllyük bir Amil teıkil ettiiini 
görürüz. • 

Bu iki devletin bfiyilk petrol 
aiyaaetleri o kadar çetin bir 
rakabetle ilerliyor ki, bu yüzden 
bir harbin vukuu bile ihtimal 
içindedir. Hatta İngiltere Ma.iye 
nazırı Snovden bu husustaki 
e~dişesini saklamıyor bile. 1929 
da Londrada ıöylediği bir nu
tukta: «Petrol kontrolfi yüzün
den mevcut rakabet, İngiltere 
ile Amerika arasında ilerde bir 
muharebenin en makul sebebi 
olacağa benziyor." Diyor. 

Petrolün devletler arasında 

bu kadar bUyOk bir rekabet 
uyandırması neden ileri geliyor? 
20-7 S ıene evvel milletlerin 
bayatlannda bOyOk bir rol oy
namıyan petrol, neden şimdi 

her millet için bir bayat mese
lesi olmuftur ve her miUetin is
tikbali malik oldujıı petrol sto
ku ile 6lç010yor? 

Bu ehemmiyet petrolden iatilı-
1al edilen çeıit ç~şit J.!lad~eler .. . 

den Tal geçelim, bilhassa, nakliye 
vasıtalannda yaptığı bUyOk in
kıllptan çıkıyor. Filhakika, 15 
gün seyahat edecek 20,000 ton
luk bir vapurda kömOr 7000 

Po1 tekiz. J.-afnnei·i 
Lizbon, 20 (A.A) - Reisictlm

hur, ceneral Okivera yı kabine .. 
nin teşkiline memur etmiftir . 

Şiddetlı bir kasJJ ga 
Madagaskar, 19 (A.A) - U

mumiyetle yerlilerle meskiin Ma
nanara ıehrinin hemen yarısı 

gayet şiddetli bir kasırga neti
cesinde harap olmuıtur. 

yalan sığmaz, istersen benimle 
beraber ıeJ. •. 

- Herifin yann sana beı yüz 
liralık bir çek vereceğine inan

. dın mı?' 
- inanmak mecburiyetinde 

kaldım. Bqka tnrln ne yapabi
lirim? •. 

- Bu para bir diğeri namına 
isteniyor •.• 

- Evet.. 
- Bu yapılan ıey adi bir 

dolandıncılıkbr ... 
- Bntnn manaıile ... 
- Ya Kadir Efendi macera-

dan ınpbelenip de seni Cabir 
Beyin odasında basbnrsa? 

- ihtara hacet yok. Tehlike
nin bOyilkltığilntı biliyordum ... 

Üzerime böyle mllhim bir rol 
alllllfkeD sen beni luafaızca 

tenkit •• hatta tahkir ediyorsun •• 
Alem için ahlak haydudu ve 
blribirimize k&l'fı maaum melek 
olmak libumundan bah•ediyor-
dun ••• 

Aralarında lıiae payetmek 
d.lvuına gelince alıllktan iıtim· 
dada kalkan bu ahlak mikrop-

M3 yer istediği halde petrol 
yallllZ 1700 M3 yer istiyor. Kö· 
mnr makinesi 10000 M.3 yer tu
tuyor, balb +; etrol 5,300 M3. 
Olimpik vapuru kömür ile iş• 
lemek için 5 günlilk bir sefer
de 500 kazancıya ve yardımcıya 
muhtaçh. Petrol olunca nöbet 
ile çahşmak Oıere 12 kiti kifi 
ge!!Yor. 

Ticareti · çok ve geniş olan 
milletler için bu beıaplann ne 
kadar hayati bir ehemmiyeti 
haiı: olduğunu takdir etmek 
güç değildir. Ticaret filoları 
büyiik müstemleke ve dominyon· 
ları tutan deniz kuvvetleri hep 
bu hesaplardan mOteessir olmak· 
tadır i ve bunun içindir ki lngil· 
tere petrol kıralı V. A. Deter-
dingin arkasında İngiltere dev
leti ve Amerika petrol kırah 
Rokfellerin arkasında Mtıttebidef 
Amerika devleti vardır. M. 
Şester, Abdillhamitten Ana· 
dolu ve Irak petrolleri imtiyazı-
nı alırken, K. d'Arcydc İran 
Şahından İran petrolleri imtiya
zını alıyordu. Biri Amerikayı, 
6teki de lngiltereyi temsil edi
yordu. 

1898 de Rus petrollan de pi
yasayı tutmıya ve istihsalit A· 
merika petrollerini ciddi endi· 
ıeye düşfirecek bir mahiyet al· 
mıştı. Petrol g:rupu, hararete 
gelerek, yeni petrol menbaları 
aramıya koyulmuıtu. Umumt 
harbin sonunda İngilizlerin ne 
bilyUk bir tehalükle Kafkas
ya petrol kuyularına el atını a 

8 11 6!> 
çah§tığı malOmdur. 

İngiltere, kendi İmperatot16ftı· 
na merbut biltün memleketlerde 
petrol iıtihaal4hm idaresi ve 
yahuı kontrolU albna almıt hu· 
lunuyor.. Petrol şirketlerinin ak .. 
aiyonlarının ecnebilere geçmesi
ni menetmlşlerdir. Ellerini cenu
bi Amerikanın da petrol aaha
larına atmıya çalışıyorlar. 

Mlittehidei Amerika da hl! 
neviden mukabil tedbirler alıyor. 
ve kanunlar çıkarıyor. Fakat 
el'an eskiden aldığı imtiyaılar 
dolayısile lngiltere kt. ndi İmpe .. 
ratorlviu haricinde de petrol 
kuyulanna malik bulunmaktadır. 

lf lf 

lan haylı çekiştiler. Avnüsselah 
iki bin liranın bin yedi yüz elli 
lirasını yutmak istiyor, öteki bu 
katakulli karşısında daima istifra 
ediyordu. 

Onlar bu emniyetsizlik didiş
mesinde iken öteyanda macera 
garip bir ıekiı alıyordu. 

O gün Fazıla bazı mahzurlara 
mebni ne olup bittiğini anlamak 
için Cabirin resmi makamına gi
dip görüşememişti. Meraktan bu
nalıyordu. Nihayet sabredemedi. 
Aktama doğru ıemtteki bir ec
zanenin telefonile Cabiri ara
dı. Buldu. Aralarında ıu mu
havere cereyanetti: 

- Alo .•• 
- Kim siniz. 1 
- Fazıla 1 
- Vay ıekerim. 
- Bey meraktan bitiyorum .• 
- Niçin efendim 1 
- Ne oldu? 
- Vekil geldi. Pazarlık bitti .. 

Seni kocandan sabo aldım .. 
- Kaça? 

(.Bitmcdı) 
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Kuduzun çoğalmasında aınil şehir halkı mı 7 
Sürü sürü sokak köpek- 9d1;1nA ve kömür ı Esnaf bankası 
1 . . ,, d ,, } • d ıhtıkan var mı, 
erını gun uz ev erın e yok mu? 

Sakılyan Ve geceleri so- ocl~v::::mo:'t.::...ı:··i:~ 
klr yapılmıya bqiamJdıjı yazıl-

k aklara salıvere nl er var s~:~~::: 
Emanetin köpek İt lafina nıenıur edi

, leıı ınemurları bu viizdeıı tecavüz . 
It~re u<>·raddar b 

den muharriri
mize Em•net 
lktısat mildllrü -· ~ 
Kemal Ômer 
Bey demiftir ki: 

500,000 liraya çıkarılan sermaye~ile 
neler yapacak ( 

Dlaldl nGsh•aızda Esnaf baa- ı Geçen seneler zarfında banlca 
kammn yeniden çıkarclıjl llİue teminab mukabilinde ehven ıe 
senetlerinden yirmi bin linlıjlam raıtle ldlçtlk esnafa, bilbaua 
Emanet tara- trikotaj, kebri-
fından ntıa a- bar, terzi, ayak-
bnmuma cemi- kabıcı esnafına 
yeti belediye sermayesi nia-
i~ti111A111da ka- betinde 500 li-
rar Yerildijini radan 2000 Ji-

Emanet birçok kimseler hakkında dava açacak 

"- Odun Ye k6m&rde ihtiklr 
yapıldığı doğru değildir. Emanet 
mahrukat meaeJeaini kemali ehem
miyetle takip ediyor. Havalann 
soğuması odun ve k6milr fiatla
nnda ihtiklr denebilecek bir 
fark husule getirmemiftir. Odu
nun çekisi 450, kömOrb okkuı 
8 kUJ'Ufa sabi.yor, bunun ihtiklr 

yaznufhk. raya kadar pa-
Bu mOnue

betle bir mu
harririmiz bo
ka mOdOrO Fa
ik Beyi ziyaret 
etmif, mumai-

ra verilmif, ma
mullt ve iatib
aalltın tezyidine 

S
on gibalerde kuduz vak'alan arttı, 6tede beride kuduz 
k6pekJerio rHgeldilderi insanları ısırdığı söyleniyor. 

Tahkikabmıza g6re lstanbulda sokak köpekleri ıayam 
hayret derecede çoğalmıtbr. Emanet temizlik İfleri müdilrlOifi bir 
aydan beri sokak k6peklerinin 6Jdürillmesine bOyDk bir faaliyetle 
çalı1maktad1r. 

5a.yJendijine g6re, bu k6pelder lstanbula açlık dola,..Ue cİftr 
Jrayıerden gelmektedirler. Şehir geceleyin bu ıibi muhacır k&pek
leria iatiJUı aJbnda kalmaktadır. Gece geç vakit caddeJenlen 
l'eçenler aOrO aOrll k6pelderle ka11ılqmaktadır. l:Su k6pekler gece 
~.ım sokaklarda buldukJan ,eyleri yemekte, tafak a6kerken alay 
alay tehir haricine çakmaktadırlar. Köpeklerin bu kuınazhtı aldü 
rlllmeJerini güçleştirmektedir. 

Bundan bqka, bazı kimselerin gOndOz kapelderi saldıyank 
ıeceleri sokaklara aalıverdilderi haber abnlDlfbr. iki ,On evvel 
~. bir yerde 17 köpek nldamldığl haber ahnmıt. temizleme 
IDGdllrlOğil memurlanndan Mehmet Ef. bu k6pekleri bulup 6ldOr-

llıek için 0 mahalle gitmit,f akat orada tiddetü bir milmaneatla karp-
lafllutbr. Mehmet Ef. vazifetini yapmakta iarar edince orada hazır 
hulunanlar tarahndan dövillmüt. batta bir eczacı tarafından elifi 
lunlauttar. 

Buna benzer bir vak'a da Bakırköyde olmq, bir bahriye zabiti 
k&pelderı 61düren memuru dövmilftilr. 

Y eni)[6yde de Ali Rıza 8. isminde bir zatla bir memur ara-
ımda bu yilzde11 kaYga olmuıtur. . 

Emanet meınurlannın yazifelerini ifa etmelerine mani oJan ve 
bunlara dayak atanlar hakkında kanuni takibat yapılacaktır. 

Emanet temizJeme itleri m8dilr0 Mehmet Ali B. bir muhamri
nıize demittir ki: 

- Halk eğer bayle k6pekleri saklar, 6ldOrOlmeJerine mani 
oluna biz ne yapalun. Sokak k6pekJerinin biiıbütilD ortadan kalk
IDaaı için halkın bize yardım etmesi Jizımdır. 

neresinde? .• 
Eğer k&müre okka bqında 

10 para, odunun çekiıine de o~ 
bq kurut zammedilmipe bu 
kadanm ihtiklr mı 1Ayaca;ız?• 

ibrahim Tali B. 
Dün Mardine hareket 

etti 
Birİllci umumi mnfettit İbrahim 

Tali B. dün aababki Konya tre
nile hareket etıniftir. İbrahim 
Tali Beyi Haydarpapda Yil!yet 
ve fırka erkim, dostları tetyi 
etmiflerdir. 

Birinci umumi mnfettit doğruca 
Mardine a'iclec• orada ..,.k 
Yiliyetfennde teftit aeyahatleriae 
çıkacaktır. 

çalaııhDlfbr. Bu 
•en• aermaye
miz arttıiı için 
uaafa yapala-
cak yardım da-

leyh bakanın 
faaliyeti hak
kında fU mal6· 
mab vermiftir: 

bnaf IMrr~r ha fazla ola-

"- Yoz bin lira ile eaaafıa 
iktıudi iktidarlanBlll t•k•iyNI 
ve malt itiltarlarmm t .. iai p· 
yeai dahili11de tepkklll edea 
Eaaf bank•aa uaafa daha zlyacle 
yardım etmek i~11 ıeçen aeaeki 
heyeti umumiye içtimaıada aer
mayeaınin tezyidina k•rar Yer
miıti. 

Sermay• yh hia liradan 
500,000 liraya ibJAi olunmuftuı. 
Hiue ıenetlerile temia olu
nacak miktardan bildijiniz ıibi 
80,000 liruının Emanetçe alın
muı tekarrilr etmiftir. Y ui 
hiMe aeaetlerimls enaf tarafı•
clu cia ..tm ............ 

caktır. Yerli mal yapan ve ifliyen 
esnafa elimizden geldiji kadar 
muaYenet etmeyi bir memleket 

ve •ab n borca addederek her 
tOrlli teahiJltı göaterecejiz. 
Bankamız tanmaf mücadele

aine tqekküJ eder etmez b&ı-
lamıı, daha o zamanlar kumba

ralar ıetirtmif ti. EJimizde me•cut 
kumbaralar hitince hariçten 
lrumban l'etirtmiyerek memle
kette yeni lmmltaralar yapbra· 
catız. Bankamız millt bir mOca
dele ,eklini alan tasarruf ve 
ikbsat hU1U1uada kumbaralirile 
laalka ela himaete her u Amade 
m.ı-ca1mr. " 

Bu nasıl şey: Bazı doktorlar yanlış 
ilaç mı yazıyorlar ? l 

Eczacılar - Doktorlar ihtilAfı şiddetleniyor 

E
czanelerin tahdidi mlna• - Bu doktor Bey mealeld hutU1na bir lreJime ile cnap 
kqalan devam ederken h•yıiyete mu.ayir hareket et· veren ve sonra ayni hutuuun 
ortaya çıkan iyi Ulç, fe- miftir, bizim ajzmm açbrma8111- hesabma ytlbek bir tlcret iJlve 

na illç meselesi, bazı eczacılana Jar. Elimizde 11ice doktorlar eden bir doktorun aldıj1 bu Oc
çokluk Ye rekabet devrinde ol- laakkı11da nabot veaikalari bulu- ret ne olabilir? 
duğu fibi yazılan bir reçeteyi aaltilir. Biz haydi tetlda demi- Cemı.,,.-tln fikri 
kalite itibarile af&jı neyj illçtu Bu maail etrafmcla fikriai 
yaparak yOksek kdite Ocretini Eczacılar cemiyeti anlamak istediiimiz eczacılaraa 
aldıklan iddiası, bilbasaa ecza- diyor ki : Hektmler ~emiyeti namına da umumi kl
cılar muhitinde çok tiddetli bir ı·Ja" çlanna fabrika İl- tip Hüseyin Ho.no B. bir mu-
akia yapmlfbr. Bu huauata bu harririmize fU beyanatta bulun-
aOtunlarda mOtaleuuu nakletti- mi yazmakla halktan •uwtar: 
ğinıiz bir doktorun g61terdiji 20 misli fazla para - HerJwtsi bir eczaneaia 
miaal hararetli cevaplarla karp· b J blaaa yalnız o eczaneye inbiaar 
lanmaktadır. çıkmasına •e ep 0 u •ttirilmeJi, o •emete tqmil ediJ-

Bu cevapların birleftiği nokta yorlar. memelidir. Her mesJek içeninde Dansör " .. e dansözler birleştiler, 
cemiyet kuruyorlar 

bu minli g68teren doktonıa ıL..::..-----. -~----... ı Yazifeaini kanun ve vicdanın 
mealekt tesanüde riayet etme- yelim, fakat ılAç ~·~al~ yapaa emnttiji gibi yapanlar da Yar• 
d... b" ., b"I J.: nice doktorlar bllinz kı reçete- ..ı__ b -~~ d 
ıg, ır eczaclDID ,,apa ı ec,,_.. -•-·d .ıı... d . GU', u Y1UUe en inhiraf edenJer 

hatayı ileri sürerek bundan u• )erini vau u ... mm zamaa erm de bulunabilir. Yapılacak ye.Ana 
mum eczacılara bir hisse çıkar- bir hayre~e dtlfmtlf ve hastaya hareket vazifesınden inhiraf 

. d .. im dı.X.. belli etmıyerek reçeteJi yuaa edealeri kanunun ı"cabatma tevdi 
mumın kat'ıyen ornı o a •• . . . . 

kta dır Bir eczacımız. doktora f':dıce g6ndenp t .. hila etmektir. 
no aa Be k k. . . ettiraüfisclirl Bu feci hataları Talıdit m-eJ·•iae -•=-- ,• 

- Bu doktor y et e ısım dana ak aldı b ·ı .... _, •----
tasrih ebeydi, bu kadar man- mey . . vurm . ~ıza 1 e bir ıehirde halkıa illç iatilt1'kt 
bksız bir yola dotmemif olurdu. ıelmemıftir. Keaclı •fi kadar mahduttur; eczane adedi bu 
yapılacak teY hata eden veya doktora ait hatadan da mu'ul iatihlikAtm konayacajı mildar
klr kudile yanllf i iç veren olan . bir eaacmıa ne •OfkOI dan fada oluna ecualar ecza• 
eczacıyı allkadar daireye ihbar m~•~ıcle ~jmı tuaYVUr aeJeriai teka1110I ettiremez, ez. 
etmekten ibaretti. Hem ha.tul- ediniz. cOmle oksijen ga&a cihua, acil 
mn g6zilnll tahril edea ilAç ta Sonra eaacnua ihtikar yap- aerumlar Ye hunJan muhafaza 
kabahatin eczacıda oldujıı ne bjmdan bahaediliyor •. pek AlA i~a bu clepelan, mOstacel vak'
mal6m? demiftir· Diğer maruf ya doktorlar? Buaıanlaa llİçİll alarda takim için cihazlar bulua
eczacılardan biri.i de ıu mllhım bahaediJmiyor.. Perlüzini bozup duramazlar. 
a6zleri s6yle•iflir : bozmıyacap telef..ıa aoru Lotfea •a:yUa,. ~,;mm 
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Bahr"'ı konferans Şırınga kerametleri Şair gözü Amerikada onuncu 

Ü çuncu &a) ıfaıııızdan mabat 

Kendileri de birçok medeni 
ihtiyaçlardan mahrum kalmak 
şartile bile geçinmek imkanını 

bulamazlar. Bugün tahdıt dola
yısi!c taşralarda her 10 bin nü
fusa bir eczane bırakılmak a 
beraber ihtiyaç hissedilen yer
lerde vekalet ilaveten eczane 
açtırmak hakkını haizdir. İstan
bulda 5 hin nüfusa bir eczane 
bırakılmıştır. Bu sayede bükü
met her eczanede tıbbın istediği 
son vasıtaları bulundurmıya ec
zacıları mecbur etmiştir. 

Bugün bütün eczaneler bu 
vesaitle mücehhez bir hale gel· 
mişlerdir. Eczacılık sahasma ti
caretin rekabet düsturlarını sok
mıya imkan yoktur. 

Her medeni memlekette oldu
ğu gibi eczaneler nüfusa göre 
tahdit edilmişlerdir. Ticaretin 
rekabet kanunlarını eczacılık sa
hasında tatbike kalkı.ımak çok 
tehlıkeli bir iştir. Bazı kimseler 
tahdidin ilaç fıatlarmda pahalı

lığı mucip olacağını zannetmit· 
lerdi. Halbuki i.ı bunun aksi
dır. Meseli iki eczane ile idare 
edilebilen bir şehirde bir üçüncü 
eczane daba açılırsa iş üçe tak
sim edileceğinden eczacılar ilaç 
bedellerini 1-3 nisbetinde artt1r
mıya mecbur kalırlar. Büyük . 
şehirlerde de bolluktan doğa

cak rekabet meşru olmaz, hal
kın aleyhine netic-e verir. 

Laç fiatlarına gelince, Avrupa 
ecza. taksilerini tetkik ettik. 

Gerek sermaye üzerine konan 
kar gerek san'at hakkı en az 
alman memleket Türkiyedir. Al
manlar bizden dört misli fazla 
fiatJa işliyorlar. Eczacılanmız çok 
az kara kanaat ediyorlar. 

ilaç fiatlarında tehalüfe gele
lim; Vekalet bunun önüne geç
mek . için tarife yapmaktadır. 

Maamafih bu tehalüfün başlıca 
sebebi patenteli ilaçlardır. Me
sela Şerenk fabrikasının ürotro
pin ismile tevs!m ettiği ilacın 
kilosu 70 liradır. 

Halbuki Şerenk kadar yük
sek bir fabrika olan ( Bayer ) in 
yaptığı aynı Hacın kilosu (4) 
liradır. Şu misal göster r ki 

Yarım asıı evvelki : 

VAKiT 
21 KdnunsanJ 1880 ·-···-................................................ . 

Muteber gazetenizın 
bugünkü 1527 numaralı 
nıi)ha!'>ında bendenızi şah

sen tanıyan bir zatın gii
rii •mek arzusunda bulun
duğundan pen ca~enbih 
günü saat altıda Sara/im 
Efendi 1\ ıraet hanesinde 
bolunmaklığımı ıJ&n ev
Jemiş5iniz. 

Beni fanı yanların lill8.
hü.lhamt evım ve müsafır 
/iabul edecek. yPrim oldu
ğunu dahi bilecekleri der
gAr iken bu zatın hem 
kendimızi tanıdığından 
bahsetmesi ve hem de 
memle etımizde adet ol
mıvan bir usulde gazete 
ile blivle bir kıraeihane
ye davet eylemesi müna
sebet siz gôcüldfi.ğünden 

bu zat her kim ise ismi
nin gazete ıle ilan buvu
culmasını temelini ederim. 

Priştine i Zıya. 

Bugün Londrada büyük bahri 
devletler arasmda bir konferans 
aktediliyor . Malfun olduğu 
üzere bu konferansın haı ırlık

lan lngilterede amele hükumeti 
iktidar mevkiine geçtikten sonra 
hqlamıfbr. Biuat M. Makdo
nalt bunun için Amerikaya ka
dar gitti. Orada reisicümhur M. 
Huver ile uzun uzadıya görüş
tü• ve bahri tes ihatın tahdidi ' 
hakkında iki memleket arasında 
bir uzlaşma elde edildiği umu
miyetle tahmin olundu. 

Netekim son günlere, kadar 
büyük harp gemilerinin ha~imle
rini küçültmek esası üzerinde 
İngiltere, Amerika ve Japonya 
arasmda bir itilaf hasıl olacağı 
zannediliyordu. Yalnız Fransa 
ile ltalya arasında büyük bir 
noktai nazar ihtilafı farkedili
yordu. 

Halbuki son haberler hatta 
İngiltere ile Amerika arasında da 
etlifi müşkül fikir ihtilafları bu
lunduğunu göstermektedir. Bu 
takdirde belki bu defaki kon
feranstan 1922 Vaş.ngton kon
feransı kadar bile müsbet bir 
netice çıkmıyacaktır. 

Büyük bahri devletler her 
vakitkinden daha fazla olarak 
aralarında siyaset rekabetleri 
bulunduğu halde dağılacak ar
dır. 

Bu itibar ile Londra konfe
ransının birkaç gün :ıarfında 

göstereceği siyasi tezahürat me
rak ile beklenecektir. 

Jı1, hmPt A ~1n1 

hekimler Haca fabrika ismi ilave 
etmekle haktan ve memlei<etten 
(20 J misli fazla para çıkmasına 
sebebiyet veriyorlar. Bazı ecza
cılar ise, doktorlar fabrik ismi 
yazmayıp yalnız ürotropin yaz
dıkları halde hekimin "Şerenk,, 
fabrikasının malım kasdeylediği 

kanaatıle hareket ederek (20) 
misli pahalı olan bu fabrika 
malım kullanmakta ve onun 
fiabnı almaktadırlar. 

Bir çok ec,;acdar ise fabrika 
ismi yazılmadığı cihetle "Şerenk,, 
fabrikasının malınden hassa iti
barile farla olmıyan diğer fab-

rikaların 20 misli ucuz ilacı 
kullanarak ucuz fiat almak
tadırlar. Görülüyor ki reçe
telerdeki fiat tehalüfü ancak 

mecmuu 50 kalemi geçmiyen 
bu kabil patentli ilaçlan muhtevi 
reçeteierde vakidir. Y enı Türk 
kodeksi bu meseleyi halle
diyor. Patentli devalara yer 

veriyor. Evsaf zikrediyor. He
kimlerin de fabrika isimleri yaz
mamalan için gerek kongre 

gerek bbbi cemiyetlerde beya
nat ve neşriyat yapılıyor. Bu 
sayede bir lüzum ve ihtiyaç 
mukabili olmıyarak sırf bir 
lüksten baıka bir şey olmıyan 
patentli ilaçlar için gerek halkın 
gerek memleketin kesesinden 
1 O - 20 misli fazla para çıkma 
smm önüne geçiıecektir. 

Nizamettin Talip 
Beye de ne oluyor? 

Dünkü refiklerimizin birisine 
meşgul olduğumuz bu mesele 
etrafında fikrini söyliyen eczacı 
Nizamettin Talip Beyin ez cümle 
şu fikrini hayretle okuduk: 

«Eczanelerin tahdidini bir ga-

Tevekkeli «geceler gebedir!». Hayat mecmuasında İffet yıl dönümü 
dememişler, ışte dün de yenı Halim Hanımın"T.uta·n· k.ame· 

Deyli Ekspres gazetesinin bir ilim yavrusu doğdu. Bu ye..ıi nin mezarında,,ünvanlı bır flll'l var. Nevyorktan aldığı haberlere 
doğan ço .:uğa «şırınga kerameti» Tekrir ~an'atma yep yenı ve tap göre Amerikada içki yasağının 
adım verebiliriz. Keramet keli- taze mısaller veren bu marızu- onuncu yıl dönümüne er· 
mesini pek yerinde kullandığima meyi okuduktan sonra edebiyat miı olmasına rağmen yasağın 
inamyorum. Çünkü eğer fen, bu. hoca.?1ın . ba~~ va~tile söylem~ tatbiki hususunda, bır muvaffa
davasını ispat ederse, dünya oldugu hır cumleyı hatırladım. kıyet kazanılmamıştır. 

H · - ü he keste fa k Amer1kada içki yasağı 1920 baştan başa değişecek ve bizden ocam:"pır goz. r n ·-·r · • senesinin 16 kanunnevvelinden 
sonraki nesiller tarih okurken h görür, herkesın görmedıgını itibaren tatbik edilmiştir. içki 
hayretten hayrete düşeceklerdir. görür,. d~mişti · . I yasağının tatbiki neticesinde 

Bu şmnga, insanların fena Bu hakıkata manmıyanlar f- Amenkada cinayetlerin azalmas1 
huylarını değıştirecek, cihandan fet. hanımı.~ şiirini okus~nlar : bekfenilmişti. Halbuki bu netice 
ahlaksızlığı kaldıracak, dünya Şaır, bu şnrde Tep şehnndekt tahakkuk etmemiş, nihayet Rei
cennete dönecekmiş. En meşhur Tutankamen mezarından C ze- sicümhur Huver Anıerikada irti
enstitülerden birine mal edilen deki Ehramları görüyor. Bende: kap olunan cinayt!tlerin tahkıld 
bu teşebbüs, bir teşhisten doğ- niz geçen sene bu mesafeyı için bir encümen tayin ettir-

ö b · d tr 1 d k saatte katet- miştir. muşmuş. teden en sa ece ene 0 uz, 00 Hali hazırda Amerika hapis. 
manevi zannedilen seciye basta- mişt.m. haneleri dolu bulunmaktadır. 
hklan, meğer bütün öteki hasta- Jf- İçki yünziiden vuku bulan cina-
lıklar gibi intan mahsum imiş. Rufailer yet1er artmış, aarhotluk doıayısile 

K...-ı.fedilen serom, huysuzluk- tevkifat, kanuna itaatsizlik, ku-
-~ h Evvelki gece geç vakit $it- ıular ile yaşla:- arasındaki mü· 

lan peydahlıyan mikroplara ü- ıiden bamvaya bindim, cadeleler tehlikeli bir tekil al· 
cum edecek ve fena ahlak diye arabanın sahanlığında orta yaşb m1Şbr. 
andığımız, bütün iç ve ruh kır- kalender gör!inütlü bir adam Geçen on sene zarfında Ame
lerini temizliyecek. Fen adamları duruyor, soğuktan yftzthıti bu- rika btikumeti iç.ki yasağını tat-
bunu inanmış insanlarda görülen d bik için 53 milyon iste1lin sarfet-

ruşturduğu halde ağzm a cıgara hald A "k h kuvvetle söylüvorlar. du tiği e men anın er ye-
o!duğu için içeriye gıremiyor • rinde içilmit, yalnız içilen içki

Bugünün ümidi, yarın ıçın Biletçi kendisine IAObali bir ta- lfre daha muzır maddeler ilave 
hakikat olursa, artık ömrün ne vırla: edilmimiştir. 
nefis manalı bir varlık haline _ İçeri gir canım, dedi E d ~ 
gıreceğini düşünün. Ben şimdi, bu saatten sonra bu işe n m 9 0 n 1 
şu bulanık, kan ve cinayet dolu, Rufailer karışır. Orada içersin! m İ 11eti9 r 
leş kokan dünyaya gözlerimi 

Adam içeri girdi. Ben de gil"' E · ı· ık te kapayıp, gönlümle o aleme n ıy y anan ve -
d miştım. Cıgarasım içmiye bq- • I 1 d· geçip bir lahze düşündüm e mız enen er ır 

zevkimden bayılır gibi oldum. ladı. Taksime geldiğ miz zaman İngiJterenin en meşhur dok-
Bir dünya ki, insantarmda aynı biletçi içeri gelip şu ihtar- torlarından ser Tomas Oliver, 

d da bulundu: trikoJojistler, yani trikoloji muta-çatık kaş, önük göz yoktur; L---ıs•atı cemiyetine reis intıhabı 
t ki · · - Efendi yasaktır, burada WLN ihtirasın ateş ıma 1 p1tuçesımn dolayısile irat ettiği nutukta 

acısını tatmamıştır, kalbi kin cıgara İçilmez! genç kadınlarm sokaklarda yüzl~ 
pasıY,le kızarın ınış, elleri kanla Adamcağız buna hayret et- rini potlraladıkJarmı, allılc kullan-
kınalanmamışbr. medi: dıklarım ve saçlarını taıadıkla~ını 
· Bir dünya ki gayızdan nefret - Oğlum, bana "önceden Ru- ıöyliyerek şu tarzda beyanatta 
eder, küçüklüklerden iğrenir, fai olduğunu niye söylemedin? bulunmuştur~ 

" Genç kadınların, bu şekilde ya'ansız, dolansız' riyasızdır ··· * hareket etmelerinde sıhhi bir 
Ah bundan güzel, bundan yük- mabıur olmıyabi ir: Onlar bu 
sek, bundan ilahi bir insanlık İstanbul kimin? şekilde ba·eket etmekle belki 
olabilir mi? İnsanlar tektek gü- Bir ahpap evinde zekasile tabiab tadil edebiHyor, yahut 
nahıardan sıyırılınca, cemaat ve nazarı dikkatini celbeden sun'i bir güzellik vücude getiri-
cemiyetlerde tarihlerdeki kanlı bir küçük hizmetçi çocuğuna yorlar. 
kinlere benzer sayıfaları atacak- Fakat muhakkak olan bir şey 

k rast geldim. Göze çarpan alın varsa o da , suni bir gf zelliğın, 
lar, yeni, aydınlı • temiz bir tabı·~1 bir guz·· elligw e tefevvuk ede-

d d · Ll d" ve zeki aöı.leri olan bu çocuğun 
devrin bu u una gıreceK er ır. • miyeceğidir. lıu günkü kızlar, 
Zulüm ve zıncirin manası anla- bir hazır cevaphğından ba~ açık havada çok gezdikleri ı çin 
şılmıyacak, zırh ve toplara sarf- settiler. sıhhat itibarile daha iyidir er. 
edılen çelikler hayra sarfedıle· Evin hanımı kendisine zeki- Fakat, asri modaJara ra · men 
cek, barut ancak şenlik erde bir uzun saç, cazibesini muhafaza 
parılh vasıtası olacak. sınıtecrübe için sormuş: kadınlığın tacı tanmm&kta de-

Böyle bir d~~ya.da . ~e~ece~ -Ali, demiş, İstanbul kimin 7 vam etmektedir. Gerçi. kısa 
ömrün her günu şımdıkının bır Mini mini Anadolu yavrusu şu saç, hazan kadının güzelJiğini 
O··mru··ne bedel sayılmaz mı? Ah b · artırıyor, fakat kısa saç her cev ı vermış : k şu aşı ben doğmadan keşfedit- kadına ya ışmıyor. 

l d ? - Ev sahiplerinin 1 Eski Mıs11 lı ar bugün kulla -miş o say ı ... 

S e y~ra /ı - Ali, Nasıl olur bu 'ı' mlan kozmetikleri kullanmıyor-
zete hiç yoktan mesele yaptı. 

Kanun işi halletmiştir. Bu işi 

lrurcalamalctaki hususi sebepleri 
anhyamadığımızı ıtiraf ederız.» 

Evvela gazetemiz bu işi hiç 
yoktan mesele ~apma~ışt_ır: 
Vaki iddiaları tesbıt tmış, ıkı 
tarafın da fikirlerini sormuş ve 
hakıkatin meydana çıkarılmasını 
daima olduğu gibi kendine esas 
gaye bilmiştir. Ayni meseleye 
dair bu sütunlarda mütalea ser
dettığini genç eczacı nasıl unu
tuyor ? Kendisine bu hususta 
fikrini sorduğumuz zaman böyle 
bir hüküm vermemiş, bunu iyi 
bulmuş, ancak, ismının neşre· 
dilmemesini rica etmişti. 

Hususi maksat atfına gelince 
" Yakıt ,, gibi kendısıne hakikati 
iyiyi ve doğruyu rehber ittihaz 
eden bir gazete ıçin böyle dü
şünmenin karşılığı ancak bir te
bessüm olabilir. Bu tebessümde 
(Yakıt) ı tanıyanların da ayrı 
ayrı hisseleri vardır 

- A, kü~ hanımcığım, elbet dı. Romada kadınlar , podra, 
ruj ve sair şeyleri ı.st mal ederdi: 

ev sahiplerinin l Biz m olsa, hiç Fakat dünyanın en medenı 
kira Vt:rir miyiz? milletleri en iyi yıkanan ve te.. 

İkinci mektup 

Bir okuyucum ge~enlerd.e ~
zellik kıraJıçesıne daır bir 

mektup göndermişti. Bu mektu
bu sütunlarda neşrettikten sonra 

ayni okuyucumuzdan bir mektup 

alclım. 

Beni tanıdığından bahseden 

ve " Toplu İğne " yi iğneliyen 
bu okuyucumu ben hlli tanımı-
yorum. 

Yalnız sabık kıraliçe Feriha 
Tevfik Hanım bu ikinci mek-

tupta öyle orijinal bir ıekilde 
çekiştirilmiş ki bayıldım. Yalnız 

bayılmakla kalmadıro; bundan 
anladım ki bu okuyucum bir 
hammclır. 

Tuplu 14tıe 

mizlenen milletlerdir. 

MVAKIT,,INTAKV M 
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mo · 

Kanunsani 
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K~a-dı-n--bi-rl~iğ-i ~a:-:J,~~;--;i:~a~ura-sz-~-K-am.:..b-iy_o___. ) Müsabakamız ) 
Bir çayıı dans Ne kadar muamel~ v 1l, Kur'~ neticesinde dağıtaca~ ~ 

veriyor yapıldı? i iheıe tebliğ edılen j ğımız hediyeler nelerdir? i 
·· - ı ·ı· 1 d b •• izahname ~- '= Üçüncü güzel Nezahet ngı ız irası Un orsada 1030 M 9 Takdı 11 edecrğtmız halı se cade kuruşta açılarak 10:t8 kuruşta uzayede ve münakasa ,- ff! 
H. yerJı· kumaşları k D" d t Gn ı a 1 " b ı ~ apanmıştır. un e muamele şar namesinde esas - d" !eD~ !be_r musa a camızın bug ün beşinci günn- E: 

teşhir edecek çok hararetli olmuş ve aşağıda- l ld = ur. ün ırçok karilerimiz matbaamıza m" t 
3 

Dlin kadııılu birliğinde Ne- ki bankalar alım ve satımda yeı i ma ır g ederek müşküliita uğradıkları bazı cib ti .ura~a ii 
babat H. tarafuadan verli mal- bulunmUflardır: Villyete kambiyo bakkmdaki \ lar ve hediyelerimizi Öğrenmek iste;ileerrı sHor eli~- ~ 

J karara taall·"''- eden talimatna- 5 I · • e - s 
Jar ve miJli tuarnıf hakkında Osmanlı bankası 15000, Ziraat UK j ye erimız arasında : 
h k f bankası 1000, Bankodl

. Roma me.nin tatbiki suretin~ ait bir 5 ~ 
anımlarımıza bir on erans ve -= rilecekti. Faka! Nebahat H. 1500, Felemenk 1000, Soviyet •mır gelmiştir • Bunun eoas nok- il t - Muson müsta hzaratından podra, lannta, !'j lıutalanDllf olduğundan konfe- 3000, ft bankası 9000 lngiliz talan şunlardır: fil tıraş takımı, kolonya, losyon, sabon. •• v. L ğ 

tana pe"embe gllnüne kalmıştır. liraaı satmışlar, buna mukabil "Resmi daireler ve devletle i 2 - Zenit gramofonu. ~ ICadın birliği pazar gllnil Tür- Bank jenerol 1500, Kredi Liyone allkadar bnttın mil .. seıeler j 3 - Bilek ve cep saatleri. 1IJ 
kuvazda bir çaylı dans verecek· 3000, Doyçe bank 3500, Fele- yerli mamulit ve mü.ttahsalit !!; 4 - Gramofan pl!klan. ~ lır. Çaylı dansta banıınlanom menk 1500, memaliki şarkiye ~ullanacalılardır. Ecnebi m•,,.U· l! 5 _ Yazı makines. J 
yerJi kumaıtan elbiseler giye- Fransız 2500, Doyçe oı yent labnın mübayaa ve istihJAJd j 6 j 
ceklcrdir. Güzellik müsabaka· bank 2000, Ziraat bankası azaltılacaktır !il - Altı tane fotograf çektirmek bakin ••• 
auıda OçüncüJüğil kazanan Neza- 1500, Hirisi 500, Amerıkan cks- . Mese a h~rhangi bir bina i 7 - Sinema duhuliye kamelari ... 
het H. da yerli kumaşlardan pres 2500, Bank Komersiyal mşıısında kuJianı acak çimento = 8 - V AKIT ismini taşıyan bir halı seccade • 

maruf terzilerin diktiği elbiseleri 4000~ milli tüccarlar da 8000 ~ir_emit ve tuğla gibiıipa.rif'erd~ \ v. s. v. a. 
g iyip tejbir edecı.;ktir. Nezahet İster.in a mışlardır. Bu suretle aıma yerli malı nazarı dikkate 6 
H. çayda birkaç elbise değiş- dünkü borsa muame eiioin mü- alına~ktır. YapılıDJŞ ihalelerde ~ 
tirecektir. t · aJ t k de b == evazm ış ve sa ış ye U.nu . unun temini cihetine gidile- § 

Kadın birliği reisi Utife Be- 30500 İngiıiz lirasıdır. cektır. imkan olmadığı takdirde ~ 
kir H. diln bir muharririmize, · -

b
. l ı· il h kk d Vila." yet te .· ınşaat ve sair siparitat gelecek ~ 

seneye bu·akılacakbr. B1rinci § ır iğin yer ı ma ar a m a = 

propagandaya devam edileceği- Halk ok uma oda arı kanununun ikisinden itibaren 1 
ni, konferans ar, içtimalar tertip , 

1 
Halk okuma odalarının açıl- resmı müesaesat , kambiyo ~ 

olunacağmı söy emiştir. alımım icap edecek hiç bir ta- _§ 

.. "}et/ı i.'ie ainııe barım 
Seyrisefain idaresinde evvelki 

gün bütün daire amirlerinin 
iştıraki ile 3 saat süren bir içti
ma yapıldığını yazmıştık. Dün 
haber aldığımıza nazaran bu 
içt ımada idarenin yeni sene faa
liyet programı tesbit ve yeni 
bütçe müzakere edilmiştir. 

ması için Umumi vilayet mec-
lisinden tahsisat is tenilmiştır. Bu ahütte bu unmıyacaktır • ğ 
tahsisat 1 şubat içtimaında mü- Resmi dairelerin ye müessese- ~ 
zakere olunarak istenilen para lerin bütün ibtiyaçlannın yerli ~ 
veri ecek, okuma odalarının bir malından ternıni esasbr. Yerli- ~ 
an evvel açılması temin oluna- den maksat memleketimizde ~ 
cakı ır imai edilen ve içinde biç bir ~ 

ecnebi İ işi ~ i buıuomıyan men· ~ 
T icaret odasında. sucat ve mamuiittır· Pek cüz'i ~ 

J:ıcaı ut odasında - teferruatı yer.ı olırııyan eşya da ~ 

vardır. 

Müsabaka şudur. 

Birinci ıayıfamızda bir kupon var. Bunu ya keserek, 
yahut gazetesile birlikte aaklıyacaksınız. G 
birinci sayıfada bir çift göz var, ontm da idene 

"t ld .. me aı o u~nu ta~ıyacaksınız. Müsabakanın sonunda 
bunları bıze gonderir ve kur'aya gı'r • • B • 

1 
. ersm1z. a 

goz erı tanımıyan okuyucularımız da nade k _ 
ı b. "kti" • ·ki · upon an ırı rıp ı ncı tertip bir kur'aya girerler. 

Kuponlar Ve sualim izin cevabı 'her gfln 
idarehanemi.ze gönderılmivecek, birıkiirf. 
lecek, müsabakanın sonunda vodanacaktır. 

-Okuyucularımız eksik nüshaları idarehanemizde11 

tedarik edebtlirler -

~ 

l 
E 
E g 

idarenin bu bütçesi geçen 
nekinin ayni olup takrıbcn 5 

m yon liradır. Bu sene idarei 
hu ua ye.er ve mWhak bütçe ile 

D 1n n t ieı 9öıu~ü dıi? 
Tıcaret odası idare heyeti 

d~n top an~ış ve tıcareti bahriye 
muesseseterı arasın ... aki rekabetin 
ha1.ı ıçin Rıfat Kamil ve Seyri-

yerl ı malından sayı'ır. Yerli kö- ~ 
seleden yapılmtf kunduranın çi- t,lrrımııııou11rırnnmııı111111Jllnlrntııı1111t1ıllflllln1111111ııııııııııııır1 11ıııııtııı1 11 ıı nıır: ıııııııııınıııııııırnıı111111uıımrmıru1ııırf1JIJltıaı~ 

\ are e i en mücssesata da •Ba
rem» teşmil edileceğ.ioden yeni 

v'.si veya yerli kumaşJardan di
kılm Ş elbisenin düğmesi gibi. 

Deva!rin tefrişinde de buna 
çok itina edilecektir. Muşamba 
yerine hah, kilim kullanılacaktır. 
Makine, cam gıbi eşya ihtiyaç

larının bedeli beş bin lirayı tu· 
tarsa Maliye Vekiletinden, daha 
fazla ise Heyeti Vekileden mü

saade alınarak kambiyo miiba
yaa edilecektir. Elli liraya kadar 
o lan Herdeki mübayaat muhasibi 
mes'ul vizesiJe yapılacaktır. 

kadroda Seyrisetain memurları 
haremden istifade etmektedirler. 
Perşmbe günü tekrar Sadullah 

l- f' in riyas-et inde toplanacak 
o a mechs ayni zamandil Ya!o 
v .. ya 1,5 saatte gidecek 1000 
kışilik b r vapur imal veya ifti
rasına karar verecektir. 

A iktısat me ' u n ar ı 
Aıi iktısat mektepleri mezun

ları <:cmıyeti dün gece ticaret 
okdasın~a senelik kongresini 
8 tetmıftir. Bu içtimada bir 

n. s ene 1 faaliyet programı ve 
hesap raporlan okunarak hesap 
mü~ett iş!ığine Kadri ve Sadettin 
EeJ ler ayın cdifmiş ve pazar 
~nil tekrar toplanılmak üzere 
ıçt maa n hayet verilmiıtir. 

()al "' müı/(Jflil lt'r 
Gayri mUbadiUc.r- cemiyeti 

t evz at için istıbzaratını ikmal 
et miştir. Maamafih, henüz emir 
gelmediği içın tevziata başlam- . 
lanıamıştır. 

Jlu .,) ·a•fl ıhıac ıl 
Sovyet erin ticareti hariciye 

Dıürncssili M. Hatatofski dün 

Ankaraya gitmiştir. 
Dığer t arafatan doğrudan 

doğruya müstahsıllerdeu müba· 
Yaatta bulunmak üzere dün Dart
~ola bır heyet gZnderilmiş
tı~. Bu heyet Dörtyo!dan .. ıoo 
bın sandık kadar portakal aıuba-
Yaa edecektir. 

Be ed "e meclisi 
.. Cem yeti be.cdiye bütçe en-

cuı:ne · d E af t nı ün toplanmılf, sn 
~:ıık~11.1n aermeyeain1 tezyit 
da ~~tle yapacağı işJcr hakkın· 

ilzakcratta bulunmUflur• 

sefa n işletme müdürü Burhanet· 
tın Hey e rle vapurlar bir iğinden 
ild za ttan mürekkep bır komis

yon teşkıhne karar vermiştir. 
Buuda n son a oda kongres ınin 
30 kauunu .. an;de akted lmesi 
kararlaştuı mıştır. -Bu fevlia ade 
kongrede haş ıca şu mühim 
maddeler göri.ışülecektir: 

1 - ma .ı ele vergisi 
2 - Tc .. v ki s:.ınayi pidm-

Jeri. 
3 - İhracat enıtiamızın ambalaj 

meselesi. 

Müba)aa ve münakasa şart

namesinde esas , malzemenin 
yerli olmasıdır. DemiryoUarı 

hav ersi eri de yerli ofacab br • 
Muhaberat, ya mektupla yahut 
radyo ile yapıJacakbr. Ecnebi POiiste: 

Bır met kezi te' tiş 
Polis müdürü ~erif b . dün 

gece Ayasofya ve Beyazıt mer
kezlerini teftiş etmiştir. 

Merkez ere tamim 
Polis müd uriyeti merkezlere 

gönderdıği bir tamımde gecelen 
müdüriyette bulunan hakımlerin 
kaldırıldığını bildirmiştir. Bundan 
sonra her merkez gece maznun
Jarını alıkoyarak sabahleyın 
adliyeye teslim edecekt ir. 

~:'."> 

Hileli taksiler 
Son günlerde olomc bi taksi

lerinde hile yapılmakta olduğu 
seyrüsefer merkezine vaki olan 
şikayetlerden anla.şı mıştır. Sey
rüsefer bu tikayetJerin esaslı 
suretle önüne geçmek için şeh
rın üç muhte it yerinde birer 
taksi muayene mevkii ihdasına 
karar vermiştır. Bu mevkiler 
her zaman otomobilleri sık sık 
muayene edecek erdir. 

memleketlerdeki münhal memu· 
riyet ere yeni tayinler yapılmıya
caktır. Hariçteki bir me-

murla Türkiyedeki bir memurun 
veya hariçteki iki memurun ya 

becayişi erinde beis yoktur. Veka
letler barice ınemur gönderemi· 
yecek erdi. 

Bu hüküm vilayet ve beledi
yelere de şaıDildir. Sermayele
r inde devletio iştirak ve imtiyau 
bu unan veya devlet belediye 
ve idarei husuaiyeıere ait emval 
ve tesisat işleten ıirketler de 
ayni ahkama tabidirJer. Bu ka
bil müesseselerde yeknasak el· 
bise ve ayakkabı giydiri en me
mur ve miistahdiminin ihtiyaçla
rı yerli malından temin edile

cektir. " 

Radyo şirketi 
Şehrı miz radyosu dün akşam 

da neşriyatına devam etmemİf 
ve Şubat ortdl&a kadar faali-

Yazan: Jobn 
Galsvor hy 

r ercüme eden
.er: Bedia, Vasfı 
Rıza 

Cuma günleri matine saat 
t5,30da. Her cumartesi ak
tamlara ıçin fıaUarda tenı.ılat 
yapılmıfbr. 

yette bu unmıyacağı n 
br. 6 şubatta A o arnda op a 
nacak olan Türk tels ı telefon 1 nun bu v z yetı m .inakaşa edi-

. er k k t'ı karar verildikten 
anomm tirketinin heyeti umum - so 

1 
/ a 'I r etin akibetin de tavaz-

ye içtimaında &stanbul radyosu- zulı edecektir. 
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Zampara Kırat 
~~~======================JJ 
Kıralı memnun etmek çareleri 

Gözde, tab'ındaki sotuklutu izale ederek kı
ı alın ihtirasını memnun etmek için Ulç 

kullanmıya lüzum göriiyordu 

Madam dö .. Pompadur,, kı· 
ralın hoşuna gitmek ve keyfini 
yerine getirmek için bir zaman
lar sabah kahvealbaında anberli 
ve vanilyalı çokolata kullandı. 
Bundan baıka kesretle kereviz 
yiyordu. Bu tertip onu çok ateı
lendirmişti. Madam dil " Hose ,, 
bazı ihtarlarda bulundu iaede 
Markiz aldırıt etmedi. 

Madam dii ·~ Hose " meseleyi 
düşes dö "Brankat"a açtı. Dtıtes 
markize sihhatinin tehlikeye dOf
mesinden korktuğunu söyledi. 
Markiz dö "Pompadur" dedi ki: 
«Azizem karalın zevkini yerine ıe
tiremezsem muhabbetini kaybet
mekten korkuyorum. Siz de 
bilirsiniz ki erkekler bazı 19ylere 
fazla kıymet verirler. Maalesef 
ben pek donuk bir kana malikim. 
Kanımı biraz kızdıracak ve 

bu hatayı tamir edecek bir illç 
almağa kar..- verdim. iki giln
denberi bu devayı kullanıyorum. 
Oldukça istifade ettiğim kanaa
tindeyim". «Dilşes dö Brankea • 

· tualet masası üzerindeki ilica 
aldı ve kokladıktan sonra: .. Ne 
piı ıey ! " diyerek ıöminenin 
içine fırlatb. Madam dö .. Pom
padur " fevkalide hiddetlenmişti: 

"Bana ç9Cuk imitim gibi mu
amıle, edilir mi?,, Dıye bağırdı 
ve ağlamağa başhyarak dedi ki: 
.. Sekiz ğiin evvel bqıma ne 
geldiğini bilmiyonunuz. Kırat 
hava sıcak olduğunu vesile ede
rek kanapenin llzerine yatta ve 
gecenin bir msfmı orada geçirdi. 
Benden bezecek ve baıka bir 
kadın alacak .. " 

DOıea ıu ce•abı verdi: • Sis 
böyle yapmakla bundan yakayı 
aıyırmıt olmıyacabımz; balbald 
bu rejim •izi lldlrllr. Siz tatlı 
hareketlerinizle kırah cezbe ça
lıtınız. Y anmıza reldili vakitte 
reddetmeyiniz; İfİ umana bara· 
kımz. İtiyat zencirleri ona ml-
ebbeden a;ze baibyacaktır." Ba 
bammlar bu alz tlzerine öp&f
tiller. Markiz madam da "8ru
k09 " a bu aırn uklamuım 
tavaiye etti ve rejimden vu 
ıeçti. 

Az zaman aonra oda bizmet
ciaine diyordu ki: "Salıip ben
den daha ziyade memnundur. 
Buda "Keae-,e her ıeyi a6yle
memekle beraber bazı ifadede 
buluadujum pda beridir. Ar
zu ettiiime nail olmak içıa iyi 
hazmetmete, hali aahbatte kal· 
mata ve idman yapmaj'a mec
bur oldapmu alyledi. Doktorun 
haklı oldujımu zannediyonun. 
Hali ha11rda vtlcudumda bir 
b•tkalık var. Fakat heyhat! 

Zaman olu1or ki kanım yılan 
balıja kam gibi donuyor. Onun 
botuna fitmek için hayabmı 
fedaya huarım." F"albakika kıra· 
lın etrafmda çeYrilea intrikalan 
bilmiyor detildi. Birçok rakipler 
onun yerini au~~orlarda. 
Bunlann araamda~ am da 
"Pompadur: u en fazla enditeye 
dOfOrenlerden biri Madam dl 
"Kualen" oldu."Kualen" markize 
kartı galibin mailCibe kUfl yap-
bia hakaretleri yapayonla. Bir 
akşam "Marli" de markiz btlytlk 
bir yeae kapıllDlf olduiu halde 
ap•rt6manına avdet etti. 

CBılmeJI 

•••••• 
Adliyede: 

Marmaradaki gark 
Tahkikat bitti. Müddei umumılık, tal~pnamesini ha

zırladı. Kararname yazılmak üzeredir · 

İrtişacılar 
( ŞEHI~ HABE~LE~I) 

Miıy -
ar derler 

Nasd zen~ln oldular? Yahudiler 400,000 lira 
kazançcezaaıvereceklerli:i;;;;;;;;;;;;;;;;;::::: 

lrtitacı Y ahactileria kazanç 
•errilerine ait temyiz karan Yi
llJete ltilclirilmiftir. Bu kanır 
dolayaaile Y ahaclilerden 400,000 
lira ceu tarheclilecektir. Enelce 
ba parama taUili için Fresko 
biraderlerin eml&kine laaciz kon
•111t fakat enak temyize pa· 

• Krup.lar: 19 

Krupun garip düşünceleri vardı 
Krup müeaseae sahiplerini bir baba addeder 
ameJenin o babaya karşı sadık ve minnettar 

birer bende olmasını dilerdi 
derildildu 80lll'8 •m refedil- • • • • • 
miftir. Tem,ma tudildaclea...: "Krup,, bu prensipi esas itti· Biz kendilerine ekmek verdi· 
ra bu emllk• yeniden .. ciz hu ederek, yeni meydana ablan ğimızden dolayı bize minnettar 
konacakbr. 808"alizmin en biiyük düşmanla- olacak aadık amelelerden hat• 

Bir arkadap••ı, irtifa lfinin nndan biri olmuştu. Amele kasını iıtemeyiz. Bunlara klU'fl 
kazanç YeflİSİDe alt heaababD teşebbOslerinin verdiği mahsul ile kabil olduğu kadar insaniyetper
tetkiki eaaa .. ncla meydana çık· mütenasip bir nefi zati elde verane hareket etmek isteriz, 
tıtım yaımıı1a ela Defterdar Ş9°' etmeli idiler. Muhtaç oldukları ve gerek kendilerini gerek aile
fik Bey bir muUnirimize kazanç ve hastalandıkları zaman kendile- lerini korumak isteriz. Bizdeki 

tetkiki itiraı komiqonunun mlhıha- rine yardım etmek icap ediyor- sınaatın kendilerine bahfedebi· 
uran •erghıİD tarluna ait mua- du. Krup gençliğinde fabrika- leceğinin azamisini kazanımlar; 
mellt ile iftiıal etmekte oldu- 81nda bir muavenet sandığı tesis eğer yetiştiremezsek eğer ameleyi 
tan, lrtip maeleaile allkaclar etmitti .. Daha o vakitler umumi yaıatamıyorsak müessesemizi ka-
olmachjmı llylemiftir. te•rin sandıklan mevcut bile patalım . Buna mukabil hiç 

hakkı Şinasi Pş. deiildi. Bir çok masraflar ihti- kimse lüttifkir bir rejıme kartı · 
Farka mafe~ Hakin Şinasi yar ederek i•kina müsait amele isyan etmemelidir. 

pqa din 1Ut &çte ekiapreale evleri inşa ettirdi. Sizi grevle tehdit eden amele 
Edirneye pmlftir. Pqa Edir- On iki saatlik bir gündelik nin mütalebabna boyun eğmek
nede fırka Yiliyet koagreainde için verdiği ücret diğer fabrika- tense her ıeyi altüst etmek 
L.....t --L K -'-'- li larm verdikleri ücretten yük- fd ld' DWUD&gaa, IOma ınuare Ye e a ır. ,. 
Teklrdajmada fiderek kongre- sekti. Tesis ettiği büyllk bir ko- Amele müessesenin geliri ile 
lerin reialijiai ,.pacaktır. operatif ameleye ucuz yi ıecek mütenasip bir maddi menfaata 

Hakkı ŞiDali p&. .. nın Hyahati aatayor; bir melbusat müessesesi malik olmalıdırlar. Fakat "Evin· 
OD bet ,O. kadar deqm ede- elbise havatcini temin ediyordu. de hakim ,, olan mal sahibine ~ 
cektir. Krupun amele köylerinde mek- bili itiraz itaat eylemeliclirler. 

Ş/kfJ.yetci köyler tepler ve kiliseler vardı. Krup "Bizde hiç kimse mtltalebeye 
Alibey ye İCAbtane klylerl bunlara para verirdi. Amelenin serfliru etmemelidir. ,. 

haDnnın Dahiliye Yeklletine mi- haauai adetlerine fazla müdahe
racaat ederek ŞehremanetiDiD leye cesaret edemiyordu. 
k i el .............. ~-
yeyi tamamen ma~ rağmen - Eğer dakmecllert bir ka-

(Ettmedl) 

oBu rnacao· hiç kendi k&,lerile mqpl ol· deh yuvarlamaktan tİıenedersek 
madıjmdan fikjyet ettiklerini doğru döküm yapam1yorlar. Dünkü bulmacamızı hallede• 
telıraf haberi alarak dllnldı Fakat intizama halel gelme- medinizse bugOnkil halledilmit 
nllabam11cla yamufbk. meaini isterdi. Amelesinin sefil tekle bakarak yeni bulmacamı -

Emanet mahafiliacle yapbğmm hallerinden kurtularak küçük zın sırnnı meydana çıkarabilini
tahkikata nazaran Emanet elin- burjuvalar gibi yaşayabilme- niz. Bunun için aşağıdaki tarife
den reldifi kadar &u kaylerle leri için elinden geleni babaca- yi tatbik ederek llç bet dakika 

ıma yapardı. Bu daha sade bir 
de diierlerl aibl alllcaclu ol· tarzda, ve nispeten mahdut bir meşgul olmanız kafidir : 
maktadır Kllıtaae kayOnden ki b b ı 2 3 4 5 6 7 8 9 1 o ıı 300 lira kadar rlnmu belediye muhitte yapılma a era er, 
ahndıja halde Emanet Klhtue «Krup» bankerlere karşı olan l Ç ö'ılI ATN • 
klprDaDnGn muhafuaaı için 1500 bOtunetinde olduğu veçhile bunda 2 O 1li] E T liJ H O R A liJ A 
lira aarfetmektec:lir. Şehir bari- da"Hanri Fort,,u andırır. Krup da 3 B E R E !il U Ç U R U M 
cindeki yollann İDfUI lH ele+ " Hnri Fora,. gibi amelesinin 4 1 A j T E H !il S liJ Z 1iJ 1iJ E 
raclan d~p Nafaaya ait bu- yanlıt yollara sapmamasına dik- 5 N liJ [l lil K U Ş !il B !il R 

ıc:lir. kat eder. 16 iiJ H U S U S i Y E T 
1U:knd~ b amvayı Kendi mOessesesinde müdürJnk 7 K O Ç [i) Ş i N !il R E 11: 

' Ôaldldar tramn)'llllll Haydar- nOfumna halel getirecek hiç bir 8 A R U Z li; Y liJ S E N E 
Geçenlerde Marmarada Var- 1 ütıin me.ftltıi pqaya kadar temdidi SeyriH- harekette bulunmamalanna na- 9 y A R li1 B E IR E K E T 

ba vapurunun batmasile netice- Tattln inbiaan Haydarp111& fain idareaİDİD Kachkly .eferle- zaret ederdi. Daha amele sen- 1 O 1 liJ l.i' liJ !il T E N E K E 
lenen çarpqma tahkikab bit- 11evk memurhıjuncla yapdchja ri yolculanm ~ artbnmfbr. dikalan siyasi ve iktisadi surette 11 K A M E ~ • E T E R 
mittir. iddia olunu 4,000 6rabk ihtilll Şirketi Ha,,.,_. ba mmtaka ber yerde teeasiis etmeden ken- Dünkü bulmacamwn 

Evrakı mütaleaya alan mtlddei meaeleaine ait claftlllll rl'yetine lcreti l3,75 Seyrilafainba iH di mlleueaeıinde amelenin grup halledilmiş tekli 
umumilik, talepnamesile birlikte dtln alır cezada devam olanmaf, lO S kanıt. Ye npurlan daha teşkil etmesine şiddetle müma-

1 2 3 4 5 0 7 8 9 10 11 istintak dairesine g&ndermiftir. Necmettin B. iaminde bir .. bit raİaat oldutunclaa halk bu ft• naat ederdi. 1870 muharebesin-
1 
l':""'!I~~~!!!!!!!!!!!=~~~~~ 

Talepname, bir itirazı olup ol- dinlenilmiftir. Muhakeme bqka purlara daha fazla ratbet ı&- den aonra sosyalizm tahrikatı 
madığı antqdmak &zere Hriaia tabit clinlenilmaine blmlfbr. termekteclir. ria'at peyda etmiye bqlayınca 2 

vapurunun kaptanına teblit oıun- (Resimli Av) Gı·rıthlerin emlaki "Kızıl,, ıara karşı en şiddetli 3 
muştur. R A tahkilrı bit hücumlarda bulunanlardan biri 4 

1 .. nimli 1 " i ab • Gam mllbadıller --'-eti Girit de Krup oldu. 1871 son baba- 5 ljj1 tiraz mllddeti bitmek ilzere- ·_.; M&dd · umilik ita- J•· --7 l!!l 

B d 1D19~r. eı um ' ~ • pJl'İ mlbadilleriDİD emllk ve nnda lngı·liz plaı·ıanndan birinde 6 • 
dir. un an sonra müstantiklik lewm hamhyarak ewala illin- maaakkafabma tesbıti için Giri- 7 lj11iJ il 
kararnamesini yazacaktır. Mt"ae- tak d · · e iade _._,.,.;. Ka ... _L iken yazdığı bir mektupta 

•ıreaın .. ~-· • de &ir Ttlrk uaadiri kıymet ıiyuiyab içtimaiye hakkındaki 8 ~ 111 riJ lenin hafta sonuna kadar karara rarname yazılmaktadtt derilm--= -L 
• kOIDİ8)'0DU fln -, , ... at imnım IU suretle teşrih etmek- 9 bağlanmaSI muhtemeldir. a• • L• t k 1 • d L- 10 ., 

1 VUKUAT ı ınt lerama aemm e iN tedir: ~ 
Bu şekilde davaların ril'yet bmuata tetkikat yapılmua için "Almanya bila şllphe lngil- 11 ]i lii rm1 

edileceği mahkeme ağır ceza Bir çocuk yandı Maliye Yel&Aletine mOracaat terenin tuttuğu yolu tutmaktadır. ii;;;;;;;:;;;...:ii~~~~i;;;;;;;;;;~ 
mahk~meaidir. Şilenin Atya nahiyeainde Ha- dmiftir. Binaenaleyh gerek amelenin 

Aliıhµyyiç 11eş11 y11t cılh kaythulen Rma otla Mela· Ticaret saıayı gerek iıbaııJann nazaret altında 
Riyaseticümbur muaYİDliii meclin 3 yqmdaki pcap Mela- Dtbıldl akpm relilderiaaisc:leD bulundurulmasında fevkalide ih-

ibdas edileceği zem:nindeki met bir kaza neticaiDcle yan- &iriai Ticaret arayı inp8I bu- tiyat ve basiret tavsiye ederim. 
bir yazıdan dolayı « Y ann • 1D1f Ye almOfftlr. aamncla ~ ile Ticaret bona- Sermayenin ve amele kullanan-
gazetesi aleyhine açılan mllhey· H•r kaç11krı f,, bı ika aa arumda ilatillf çaklJiuu yaı- larm aleyhindeki sendikalara 
yiç neşriyat davasına ait tabki- Dolapclerede Bedronn iane- mlfb. Oda mahafilinde bu me- intiup edenler bili insaf kapı 
kat bitmiştir. Müstantiklik, eY• ainde kaçak rakı yapddıtı haber aeleyi tahkik eda bir muharriri· d ... n edilmelidir. Bundanbaşka 
rakı muhakeme kararile latanbul alınarak d&n eYia taharriaincle mile realerclen biri blyle birfey din aleyhinde bulunanların kif
ikinci ceza mahkemesine ıön- SO kiloluk bir kazma •• 100 olmada...... ,apdan Dff'İJab fesini de kapı dıpn edilmesıni 
dermiştil'. kilo rakı elde eclilmiftir. Jllllnç buWujaaa 11,temip. ia~erim. 

l - Tosun 5, mezar 5 
2 - (30) 4, öttürülen teY • 
3 - Su tltesl 6, etklya 3 
4 - Yabn değil 4 
5 - Küçilk ıalon 3, daAtn abf 1 
6 H indistan ile Çin arasında bir Jfll 
7 - Kapalı de~il 4 
8 - Kalın kumaş J, (2) 3, nota 2 
9 - Amcrikada bir tehir 6, otel J 

10 - Büyuk 3, yürek 6 
11 - Yüz 2, rusça evet 2, .

rallamı 2 



Tefrtlra 

Od 

Meçhul 
asker 

Yaıu 
1Jya 
ŞakJr 

Bedbaht ya~runun ayaOı kesilmişti 
·ziyanı yok I dedim : ayaJı kesilirse de hi\

olmazsa Türklük bir kadın hayatını 
kaybetmemiştir ya! .. ,, 

14 ıubat 928 
Dün geceyi uykutuJ ıeçirdim. 

Saban olur obııaz lıutaaeye 
koıtum. Evveli, kızcağız ne 
01oıuıtu? .. Ve sonra, doktorla 
IÖrtlf ülec~k epeyce ıeyler vardı. 

.MerdJveni çıkar çıkmaz, Kemal 
Cenap Beyle karıılaıtım. Cenap 
Bey, daimi tebeullmile ellerimi 
tutarak: 

- Zaonederıem tam yaktin· 
de geldiniz. Diln akşam gönder
dijinjz kıı ameliyat oluyor. 
liaydi ameliyataneye gidelim .. 

rek uker yererek ehali arasın
da, vaziyetin vehametini daha 
hafif ı<»tırecek • emnf yet Ye 
itimadı daha ıiyade arttıracak 
bir ıeyJer yapmağa çallfıDız ... 

- Y apbjnıuz ıibi .. 
- Şüpbui.ı.. Fakat, daha 

ılimuflü . .. temas ettiğiniz her 
askerin rubu ftzerinde iıJeyiniz .. 
Bir ukeri ikna etmek. bize on 
uker kaundınr .•• 

Doktor, çok haklı idi. En 
bqta, kendi taburumuıun ıabi
tan ve efradı olduğu halde, 
temas ettitimiz kıt' alann mert, 
namuskAr, vakar ve haysiyeti 
askeriyesini tanıyan ıabitlerile 
nıban ve fikren temamen bera-

2 ° KAnunsani 930 

Borsalar 
Kftmb yo 

1 lnafllz lirUt Kr. 
M T.L. mukabili Dola 
.. .. rr.tıı1ı 

.. . 

. . 
M .. 

... 

. .. . . 

.... 

Um .. ,~. 
OraJıml 
P'ran1ı 

l.na 
Plorln 
X'tıron 

Slllnı 
Puetı 

Mark 
ZloU. 
Penro 

!n r n Karıı, 
1 Tllrt llraıı Dinar 
Cırvoıı~ Kanı 

Nukut 

ı ltmlfıı (fnı:fllz) 
ı Onlu (Amenh) 
Frınt {Frııısıı 

IOUm f lulyı 
O Frınt Relçl' a] 

20 Orııhmı [Yonın 
iO Frınt [ fsvlçrel 
tOf.evı RulJ"•rl 

ı Florlıı [ f'ılcmenk 
!O teurno (Çelı:nslovı~ 
1 Slhnı Avusturyı l 
1 Pezetıı 1 hpınyı) 
ı Ra, şmar• liılrnııııv• 
ı Zloti l.ehl tan 
ı Pınıo Mıcuıaun 

to f.ey f Romınyı J 
o Olur Vuıoslov\••I 
1 ~·tvoneç ~ C\'Vet 

.ti : 
l.'~ 128 ., 
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Küçük 
Akuaray dupan!leri 

HilAliahmer Cemiyeti Aksaray 

fUbesi Aksarayda bir dıspanaer 

açılmasını merkezden rica etmiı 

ve bu rica esas itibarile kabul 

olunmuıtur. 

J(uJuçktt m.skineleı I 

İktısat vekAlcti hayvan ıslah 
iıtasyonlarma" kuluç a makineleri 

aJıp ıröndermiye karar vermiıtir. 

Sp or 
Bu haftaki likmaç
ları ve hakemler 

Futbol heyetinden: 

24-1°930 tarihinde yapılacak 
likmaçları:Atağıda yazılıdır: 

Fenerbahçe sahasında: İkinci 
takımlar: 

Hilll • Altınordu , Topkapı -
Kumkapı 

Galip B. 
saat 10,30 Hakem 

Beylcrbey - Süleymaniye saat 
11,45 Hakem Galip B. 

Birinci takımlar 

haberler 
f/aıvf"' ışleri 

Şehremaneti bir ecnebi müte· 

hassıs getirmek ıuretile yapaca· 

ğı itfaiye 11lahata için 100 bin 

lira tahsisat ayırmıştı. Ve bu 

mütehassısı getirmek, ne de ih

tisa• elde etmek üzere Viyanaya 
adam göqdermek kabil olmadı

ğından bu paranın 50 bin lirası 

ile itfaiye leYazımı tecdit oluna· 

cak, 50 bin lira fle de Kadıkö

yünde bir yeni garaj, tehrin muh

telif yerlerinde de su depoları ya· 
pıtacaktır. 

Bogaza agaç 
Şehremaneti Boğaziçinin 

Anadolu kıyısmdaki çıplak ara· 

ziye ağaç diktirmeyi doşllnilyor· 
du. Bu İf pek masraflı olduğun

dan ıimdi.ik imkin bnlunama• 
m1fhr. 

MÜKEMMEL BİR 
KASIK BAtil 

j. ROUSSEL Y..uık 
batı bQtoa bp ale
mince aı.im t.aktirlcre 
111ubar olmaıtu?. Zirn 
acak bıa Hl U. em· 
oi)ol wo rwb la"llm 

Ameliyatane ketkin bir kloro
form kokuıu ile meıbu ve bir 
llıabet gibi ıessizdi. Btıtün dok· 
torlar ve şüvestcrler ameliyat 
llıaaaıının bqında idi. Bir de, 
heyaz bir kOvetin içinde kesil· 
ibiş bir ayak vardı. Baldırdan 
l>iraı: aıağıdan keıitmit olan bu 
•Yak, balmwnuden y•pılmıt ffbi 
lapsarı idi. Ayaklanmızın ucuna 
basarak, sessizce bir k8ıede 
Urduk. Bahaettin Şakir Bey, ke
lll.Ji ihtimamla zayaJlı kızın ke
•ik bacağını sanyordu. Doktor, 
itini hitirip de dııan çıkarken: 

berdlk.Hepai de, &Jnmn zelilane bir 
Harete tercih ediyorlar ,. 
hepsi de ıiperJerde yaratılacak 
namus ve ıeref abidesini, o 
ıiyah topraklan al kanlarile yu
ğurarak vtkude getf rmek iati
yorlardı. 

Altın 

Mecldlyt 
IJanlnoı 

Horsa 
hart et 

1 fthvlll•ı 

istik rııı dahili 'vadeli. 
Oli)tıııa mu,·~hade, 
lı:rınıl) e 1 demlryolu 
htanbn1 tranı\ıv ~lr\:ett 
Rıhtım l>oL \ e <\.ııttep 
ı~ıınbu l anonim su Sr. 

Q( 

tOl' 
'ıo 

Hilal Altınordu, Topkapı-Kum
kapı saat 13,15 Hakem: Refik 
Osman B. 

Beylerbeyi • Söleymaniye aaat 
15 Hakem Refik Osman B. 

Taksinı Stadyomunda: ikinci 

takımlar: 

lıtanbulspor - F enerbahçe Hat 
10,30 Hakem Sedat Rıza B. 

elde edilir. Bap ,am. 
ıunı olarak tatbikiDl Jtm1D lçia 

Yalnız Parıatekl 

~ · 
ŞubaS. Beyoilunda nınel mer 
damada Ulia mata1111Dda ubJ. 
ınaktacbr. · 

~ Zavallı kızı tam vaktinde 
r lldennitılniz. Biraz daha kal· 
~Ydı emorajiden giderdi .. Neyse 
it.Yatı kurtu du. Fakat topal 

lacak .. 
-topal mı do~torum? .. Varsın 

0laun.. tek bir Tftrk kızının 
hayatı kurtulsun da.. varıın to
l>al kalaın .•. 

>f 
Geniş masanın başında, kartı 

kartıya kahvelerimizi içerken 
don handa cereyan eden ıııOkA
lenıcyi, içim yana yana doktora 
•nlabyordum : 

-Kumandanlıiın muhafaza bu 
tiğt anudane sUkQt, çok fena, g6-
riiyo11unuz ya .•. ıohbet ve namuı• 
lanndan en çok emin olduğumuz 
'1'kada9lar bite yeıe dOşilyor ... 

Bir taraftan bu garazklrane 
•tlktıt devam ederken &bür ta· 
t'tftan da en teni propagan· 
dalar itliyor. Maneviyat gUnden 
ıthıe sarsılıyor. Korkuyorum ki 
~~ hal, irgeç en çok gOvendi
Rloıiz nizamiye taburların• da ıi· 
t'Yet edecek... Acaba mevkii 
ltıUatahkemin üzerinde tesır yap· 
'-nıı ... Ümit verecek, maneviyab 
'1\telJendirecek beyannameler ner
~lıe te,vik eueJıiJ naad olur? 

Dok tar, epice dilfOndtiktea 
'°sıra nefretle yüzünil bul'Uftu
"'ttk: 
L ...... Bu b" · · ·n bı'r teneuUI, 
Qİt • ızım ıçı 

1 "'U •ciıdir. Bırakalım... On arı 
-. rnkun oldutu kadar yalnız.. 
h ._ kendi namuuuıluklarile bat 
\~ bırakalım.. Biz, bOıbütflD 
~t . Ç•lııalun.. Bizim yapacağı· 
~ lf, hal ve mevkiiDIİZ ne ka· '°' llalipbcnı olursa olıuıı, ce· 

ile çalıl _1 ..... ......._ Ş ın-.ur. 
......._ u halde ... 

~Gt ~e~cn gOn dcı rf rOtclüğü· 
'111bı siz, bir heyeti faale 

etnıekte acele ediniz. Ge-

- Pek ili aziz doktonım, 
hir mesele daha Yar. Cereyan 
eden vekayie nazaren bundan 
sonra Çatalcadan gelecek ordu
ya heklemelr ,OIUaç bir hayal 
pe"erlllctfr cletfl mi ? 

- Maaleeef, bana yakın bir 

tef··· 
- Şu hale naurea, kala en 

son vazf fesini yapsa bile nihayet 
ıOkuta mahk6mdur ... Bo esnada 
3lenler, çok bahtiyardır. Fakat .. 
sağ kalanlar ne yapacak ? ... 

Doktonın katları çatıldı. 
Gazleri, donuklattı. Derin bir 
iç çekmHlnden ıonra : 

1: lıankuı 

r ıaıı.., "ftcareı bor .. aı ~tttlttııam._ıftt 
tualuııf.a ,.,....,ı,ıtt 

Oklıaaı 

AaaıD1 "'••arl 
K. 1'. K. "' 

Beşiktaı .. Galatasaray saat 

11,45 Hakem Saim Turiut B. 

B.mncl ,takımhlr: 
fstaııbu lıopr-.. Fcnerbah,e Hat 

13,15 Hakem Adil Geray 8. 
Betiktat - GaJataı•ray saat 15 

Hakem Saim Turgut B. 

Mapıamm ztyeret .,. yahut 
kutrunuıu bildirmek mretiyle 
aiparitlniıl posta •uıtasile icra 
ediniz. F\atlar: Adl ba~ t n.. 
çS~ bat 7 TL Lllka kunetll bai 
8 TL çift bat 12 TL Lllb 
...... kuvv.tll 10 11.. Pft baj 

"' "ıs TL 

Aleni elbise ve ayakkabı 
münakasası 

- Ne yapılabilir? ... 
-Dtıımana teslim ve esir olmak ._ ____________ _. 

Mektebimiz talebe.si içiıı yaptırılacak olan 32 talam elbise ile 32 
çift ayakkabı aleni münakasaya konmuıtur. Taliplerin ıeraiti öğ· 
renmrk üzere her gOn milnakasaya iıtirak için de yevmi ihale bu
lunan 22. Ki. S - 930 çartamba ıünil saat 14 te defterdarlık 
binasında müeasesah ıiraiye mUbayaat komisyonuna ıelmeleri. zaruridir delil mi? .. Ha .. Bakı

nız.. Bu zilleti ihtiyar etmemek 
için aklıma bir ıey ıetiyor. -Bu
nu belki biro hayali bulacaksı
nız. Fakat hiç olmazsa bir kere 
olıun. dinleyiniz .. Ben diyorum ki: 
Mıazallah, kale ıOkut edip te 
arbk cephelerde yapılacak hiç 
bir İf Jıalmadıtı zaman, fikren 
bizimle beraber olan arkadaılar-
la bir noktada toplanalım. Za
ferle aermut olan dllfmanı bir 
anda yarmak Ye nıuhuara hath· 
w q~ak, çok kolay ol~caktır. 
Binaenaleyh. dOımam bır nok
tadan yarahm ve timale.. B~l
priıtana doj'ru çıkalım.. Bfttün 

8 lgariıtaa içine yayılahm.. Bul
g:ristan dahlllnde; dejil asker, 

dejil judarma, batta klSy bek
çiıi bile obııadıtına benim ka~~r 
sizde emiuiniz.. BOtlln geçtıği
miz yerleri yakıp yıkarak Tuna 
salıiline kadar çıkalım ve Ro
manyalılara teslim olalım .. 

Doktor, aık ıık iki nefes cı· 
rara çektikten ıonra ıabırsızlık-
la ıordu: 

_ Bu fikre arkadqlarınız ne 

diyor?. 
_ Bu fikir, bana bu rece 

ıeldi. y alıuı Nazımla garüıtnm. 
. dide ıiıe söylOyorum. 
ıım (Bttmdi) 

İstanbul mıntakası 
müheddisliğinden: 

maadin 
Profesör Doktor 

M. Lutfl 
DalıılH •• intani :haıt.tar•• C•m• •• r ... ,.. 
da• mada her ... lldd•• ıcınra oı ..... ,.oıu 
Ş.k•r~I Sol.ak N. 7 de kabul etmektedir. 

Eski ,enir yiJiyetinin Sepetçi karyesinde Tat tepe mevkilnde 
kain metrük Jcrom madeninden çıkanlar~k maden mahallinde 
mevcut bulunan tahminen 800 ton krom cevheri teklif edilecek 

. Fatih Sulh ÜçUqcU ~ukuk lıi- fıat beher tonu dokuı lira~dan qağı olmamak ve ka~tar rilıum11 
kimJiiinden : Müteveffa Ali miifteriye ait olmak ve te~ınat a~çesı olar9:k 540 hr~Iık ~an~ 
ağa terekesine ait olup tahrir mektubu yerilmek Uzer e muza yede ıle satılacagından talıplerın 15 
olunan KaragUmrek Hadice Su1· ubat 1930 tarihıne müsadif cumartesi günü saat on bqe kadar 
tan mahalleai Acı Çeımc cad- J ~apalı zarfla lktısat vekileti maaden işleri umummUdGrlilğnne 
desinde 82 No. dükkanda mev- müracaat eylemeleri • 
cut 45000 kıyye mangal ve 1950 =--_..:--------------------
t~y26-~~J3J'6';'."rl~in:len~u:~J KAN s 1 z LI K N6rutenı; 

pazar günll saat 9 raddesinde 
zafiyet •• 
Chloroıe 

ıatılacaiından talip olanların 
vaktinde hazır bulunmaları ilin :ıe~ı.uk .•0D 1Jt!~ue,.,!~:n =P !I!ım~; SIROP DESCHlENS PARJS 
Qlunur, ' ;'11 muntııbıp et 'i • • 

Zengin münderecatla çıktı 
Sinema ve tiyatro hareketlerini yakından takip etmek, sa: 'at cervanlarile alakadar olmak, gftıel 

yazılar okumak, resimler rirmek isterseniz A rtlat 1 ahnı.1. 



Abu ne şartları 
Tıırtrtyede ~ 

Gazetemizde çıkan yazı ve reıim· 
lerin bütün haklan mahfuzdur 

= SA YISJ HER YERDE 5 KURUŞ = Türk mekteplerile fay dalı eaerlerin 
illıılannda yüzde 20 tenzillt •ardır 

ııAn •artıatt 
Sıun K 

Kuruş KuruJ 

l Aylıtı 150 oocı 

3 • 400 800 
6 • 750 1450 

Gueteyc ~llodrrllecck mektaplıno tızerlne 
tdare içinse ( ldue J, yu:ıyı alue ( yuı ] 

1$artıl knnulmıhdır 

Basılrnıyu metıuplarıo ıadestnden. klymetl 
mokıddereslz mekupl.arı kooulmu~ paralano __ .................. JJ1r Bilytllı ~eya bir kaç dırı lçlo verilen ilanlarla 

husost mahiyetteki lllnlann llcreıl 

6-8 inci ıayıfa ~ 
5 • • 40 
4 • • 00 
2 • • ı 

ı . " -
ıı:aypolmasından ve tllnların münderecatından lSTANBUL. Babılli, Ankara caddeıtnde « VAK11 YURDU > 

tdart nıf\a! ddlldlr 
12 • 1400 2700 

idare ile tararlaştınhr 

Gazetemize hususi ilin kıbnl eden yerı 

H. S. H. tlloat ıcentesl 

1-Sinci aayıfacla 10 
reami illıılar 

.._ ______ ... _______ , _______ .Tel. 1970 iDARE iSLERİ. 1971 YAZJ (ŞLERl • telrralı VAKiT posu Koı 45 

Danfos Hasan; dişlere ebedi haya 
• ' Dantoı dit macunu dişleri 100 ıene yafabr. Çürllmekten vikaye eder. Ditleri inci gibi beyazlabr. Diş etlerini kuvvetlendirir ve kanam 

Ve pl p meneder ve diş erin arasında kalan tefeuühab ve ufuneti izale eder. Dit ağrılarına, nezlelerine mani olur. Ağızda gayet Jitif bir seri~ . 
._ 

1 
._ • rayiha bırakır. mikropları imha ve ağızdan gelecek her türlü hastalıkların airayetine mani olur. Avrupada daima birinciliği ahr ve birincili 

diplomalarla musaddakbr. En büyiik milkafab ibraz eder. Albn madalya ve nifanlar almışbr. 20 kuruşa Ha.san Ecza deposunda Danto• 

macunu.< erine başka bir macun verirlerse almayınız. ÇnnkU Dantos dünyanın en enfes ve mükemmel dit müstahzandır. 

--------------------------------------------------------------------------· Karacabey harası müdüriye-
tinden: ., 

Hara bayvanatından ( 350) baş koç müzayede surettile satılaca
ğından talip olanlann yevmi ihale olan 26 Ki. ani 930 pazartesi 
günü saat 14 te Hara merkezinde hazır bulunmalan ilin olunur. 

Büyük Tayyare piyankosu 
Sekizinci tertip 1 inci keşide 

11 Şubat 1930 
Keş:deler; Vih\yet, Şehremaneti, Defterdarlık, fş, 

Ziraat ve Osmanlı bankaları ıuurakipleri ve halk 
huzurunda yapıhr. 

Hl!YUK IKRA~JfYE · 30,000 LIRAflfR 
Her keşidede çıkan numaralar tekrar dolaba 

İstanbul Posta ve Telgraf 
baş müdürlüğünden: 

Muh\elif eb'atta 1182 adet tela\'if' ' direği mOnakasai ateniye 
suretile müzayedeye vazedilmiştir. Münakasa 5-2-930 tarihinde ıaat 
on beıte yapılacaktır. Talipler teklifnamelerile yiizde yedi buçuk 
nisbetindeki teminab baş müdUriyette müteşekkil komisyöna tevdi 
etmeleri ve şartnameyi görmek istiyenlerin her gün baş müdllriyet 
kalemine müracaat edebilecekleri ilin olunur. 

Müsabaka ile memur alınacak 
Errınİ)ret sandığı ~1üdürlüğündeı1: 

Emniyet sandığınca alınacak memurlar için ahiren goriilen 
lüzum ilzerine 26 - 1 • 930 Pazar gtlnfl yeniden hesap ve ticaret, 
defter usulile yazıdan müsabaka imtihanı yapılacağından evelki 
ilinamızde muharrer şerait dahilinde imtihana dahil olmak istiyen
lerin 25-1-930 Cumartesi günü akşamına kadar Sandık muhasebe 
amirliğine müracaat etmeleri ilin olunur. 

Emvali metruke müdürlüğünden: 
Satılık nısıf hane hissesi 

Kadıl<öyünde Caferağa mahallesinde Moda caddesinde kiin nim 
kirgir 8 oda, 3 ıofa, taşlık, mutbah, hail ve çab araatle bir mik
tar bahçeyi havi cedit 192 numaralı hanenin Hazineye ait nısıf 
biasesinin 6500 lira bedeli muhammen ile ve kapalı zarf usutile 
912/930 tar.hine mfisadif pazar günn saat 14 te icrayı milzayedesi 
mukarrerdir. Taliplerin yevmi mezkfı~da saati muayyenden evvel 
teklif mektuplann İıtanbul Milli emlik müdilriyeti Sabt komis
oynuna tevdi eylemeleri. 

Kiralık kargir hane 
Beıiktaf vakıf akarlar idare

sinden: Beıiktatta Akaretlerde 
22 ve S numaralı haneler bil-
müzayed e icar edilecektir. Şeh
ri halin ikinci gününden itibaren 
yirmi gUıı müddetle aleni müza
yedeye çıkarılmııhr. Talip olan
ların iıbu kinunusaninin yirmi 
beıinci cumartesi gilnil saat on 
üçe kadar mahalli mez.kürda 
(54) numarada mütevelli kayma· 
kamlığına ve yevmi mezkürun 
ıaat on üçünden on beşine kadar 
İstanbul Evkaf müdftriyetinde 
idare encllmenine müracaat et
meı.L 

i~ıanbul Sulıan Ahmrt auıh 
ıcraş ndan: Bir deynin temini istifası 
için mahcuz ve fnrubtu mukar
rer fanila , kazak , kravat ve 
uirenin 27-1-930 tarihinde saat 
on birde Sultan Hamamında 

47 numaralı dükkan önünde 
bilmilzayede satılması mukarrer 
olmakla talip olanlann yevm 
ve vak h mezkurda hazır bulun
malan ilin olunur • 

Bakırköyde 
Anupada tahsilde bulunmuı 

bir muallim F ranaızca hususi 
den veriyor. T afailltı Bakırköy 
çarıı No. 9 Huan Ef. de. 

Istanbul Ziraat Bankasından: 
Kariyesi Cinsi No Sokağı 

Pendik Hane 93 Arabacı 
Gayri mübadillere ait ballda kariyesi, aokağı ve numarası muharrer hane 3 şubat 930 pazart 

günü saat ikide ihalesi yapılmak üzere müzayedeye çıkanlmışbr. Taliplerin pey akçalarile bankam 
müracaatlan. 

5050 defter tab'ı münakasası 
ispirto ve ispirtolu içkiler inhisarı umu 

müdürlüğünden : 

Seyrisef ain 
Merltu ıceoteat.: Galata Köprü b .. ıoda. 
Beyoflu 2'362. Şube aceııtal: Mahmu· 

dly• Hanı altında lıtanbul 27 40 

( 5050 ) adet defterin tab'ı münakasaya konmuıtur. Yevmi i 
le olan 11 şubat 930 saJı günü aaat on beşe kadar teklif z 
mübayaat komisyonunca kabul edilecektir. Taliplerin komisy 
kitabetine müracaattan. 

Ayvalık surat postası 
( M E R S I N ) vapuru 21 

Kanunusani Salı 17 de Sirkeci 
rıhbmından hareketle Geli
bolu, Çanakkale, Küçükkuyu, 
Edremit, Burhanive, Ayvalığa 
gidecek ve dönüşte mezktir 

I~ Kazmirci Ali Rıza 
MÜESSESATI 

iSlflUBUlDfl ö!:de flUKflftflOfl Aİ.~-:a 
pardesüler, muıambalar, koıtUmler, çocuk elbiaeleri 

iskelelerle birlikte Altunoluğa 
uğnyarak gelecektir. 

Gayet ucuz hatla satılmaktadır 

Gelibolu için yalnız yolcu /ştanbul d6rdü.nc0 icra memurlutıJndan: 

alınır alı Hatice hanuıadan Mustafa 
Mahir Beyin almıt olduhu meba-

' 1 ra~liR lkHlii postuı liğa mukabil birinci derecede 
( ANKARA ) vapuru 23 birinci numarasile teminat irae 

Kanunusani Perıembe akıamı ettiği Aksarayda Çakır ağa 
Galata rıhbmmdan hareketle mahallesinde Davut paşa iskelesi 
Zonguldak, Inebolu, Sinop' eokağmda atik 30 cedit 38 numa-
Samsun, Ünye, Fatsa, Ordu, ralı ahıap hanenin nısıf hissesi 
Gireson, Trabzon, Rizeye gi· 
decek ve Of, Trabzon, Polat- otuz gün müddetle eslahayı 

evir müzayidesine vaz edilmiş
hane, Gireson, Ordu, Fatsa, . 1 ... tir. Mezkur hanenin müştemilih 
Samsun, Smop, neboluya ug- kür h k d · "ld'kt 
nyarak gelecektir • mez aneye apı an gıra ı e .. ____ l•••----~•ıı kırmızı çini döteli bir methal olup 

İstanbul bankası 
Tarihi tesisi 191 

Mahmutpapda tarakçılarda 
Abubefendi hanındadır 

Blhlmum banka muamelatı yapar 

methalde bir kat ayak merdi-
venden çıkıldıkta ufak bir sofa 
üzerinde bir oda yerli ocakla 
kırmızı Çini döşeli ve emme 
basma tulumbayi havi bir mutfak 
ve mutfaktan bir kapu ile 

Vadesiz tevdJata senevi yüzde 6,altı ay bodrum katma inilir mezkôr 
vaMsile 8, bir sene vadesile 9, faiz 

vermektedir 

Gerede a ,lige mahJtemeJlndaı : 
Geredenin Demirciler mahal

lesinden peynirci oğlu Seyit Ali 
Ağa mahtumu Sadık Efendi 
vekili umumisi Tahsin beyle 
İatanbulda galatada kara Mus
tafa patada Feridun beyin 81 
numaralı mağazasında MöıyQ 

Pol Azdipardi meyanelerinde 
cari tazminat davasımn yevmi 
müayyeninde mahkemeye icabet 
etmiyen müddeaaleyh hakkında 
g1yap karan tebliği karargir 
olmuf ve mahkeme 2-2-930 tari
hine talik edilmiştir. Yevmi 
mezkurda mahkemeye icabet 
etmediği ve bir vekili musaddak 
dahi göndermediği surette ğıya
ben icrayı muhakeme edileceği 
ve milddeinin esbabı sllbutiyesi 
mukavelename ve proteato ve 
evrak aaireye müstenit bulun
duğundan olvechile ıliD keyfiyet 
olunur. 

zemin kah evvelden kömürlük 
olarak istimal edilmektedir. 
Hali ve sofadan bahçeye de met
hal· vardır. Merdivenden yukan 
çıkıldıkta bir sofa üzerinde yerli 
camekanlı ve dolaplı iki oda 
bir hali mevcut en üst katta 
bir sofa üzerinde bir oda bir 
hali vardır. Hududu sağ tarafı 
belediye çarıı Ömer Efendi 
hane ve bahçesi arka ve sol 
taraflan tarik mahal cebhesi 
Davutpaşa caddesile mahduttur. 
Mesahası umum arazi mahalli 
tahminen yüz on yedi metre 
murabbaı olup kırk yedi metre 
murabbaı bina · mlltebakisi bah
çedir. Derununda medyun sakin
dir. Mezkur hanenin tamamımn 
kıymeti muhammenesi üç bin 
beş yüz lira olup talip olanlar 
kıymeti muhammenin yüzde 
onu nisbetinde pey akçelerini 
alarak 929-5975 do~ya numara
sile saat on liçten on dörde kadar 
24-2-30 tarihinde lstanbu1 dör
düncü icra memurluğuna bizzat 
bilvekile müracaat eylemeleri 
ilin olunur. 

JOrtiye Dlillf ~BDHSI 
TOrldye Milli banka•,_, ...... , 

daran heyeti umumiyesi 20 ıu 
1930 tarihine mUsadif perşem 
günü saat 11,30 da Galata 
Mertebani sokağında Yakut 
nanda 10 numaralı M. Pin ya 
hanesinde alelade olarak içti 
edeceği allkad~rana illn olun 

RUZNAMEIMOZAKERAT 
1 - Meclisi idare raporu 

31-12-1929 tarihinde hitam bul 
seneye ait hesabab ve mllr 
raporunun tetkik ve tasdiki. 

2 - Meclisi idare 
intihabı. 

3 - 1930 senesi için mllr 
lar tayini. 

Banka hisse senedab de 
firag muamelesi 10 ıubat 19 
tarihinden itibaren yapılJDJ~ 
cağından işbu heyeti umumiyJ 
hazır bulunmak arzusunda ~ 
hissedar anan hisselerini 1 O .~~ 
1930 tarihinden mukaddem ~i 
ta perşembe pazannda Ti~J 
hanında 21 numarada Tür 
Milli bankasına veyahut Lon 
da " Lombard Street 24-28 
adresine " Anglo - lntenıa • 
Bank, Ltd ,, bankasına te 
etmeleri İcab eder. 

Fatih sulh üçllncll hukuk 
kimliğinden: Yatak ve yo 
kilim, balı, seccade, konsol, 
kır ve saire terekeye milt 
olup furuhtu tekarrur ecleO 
kfır eşyamn ıehri carinin 2-' 
en perşembe gilnll kables' ' 
aaat onda Edimekapıda fi• 1 
sultan mahallesinin Helva;, 
kağında 27-29 numaralı b 
rununda bilmüzayede ,. 
ğından talip olanların 
mezkurde hazır buJunınalat' 


