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Pazartesi , . 
1 ı ncı av } 
K~ani 1930 

Yeni fabrikalar I· 
Hük6met, f abrikalanmızın e.J . .ıı 

surette genişletilmesi için 2 ,5 milyon 
lira taluis edecektir. 

[ Y azm 6 met sayıfamızdatlır} 

MEMLEKETTE NEŞRİYATI TEMİN İÇİN TEDBİR ALINIYO 
Tabiler dün toplandı 

Şirket teşkili esası muvafık görüldü 
Şimdi şekil tesbit edilecek, bu hususta bir 

proje hazırlanacak 
Kitap, gazete ve mecmua tabileri, dUn sabah Maarif dairesinde 

Talim ve Terbiye heyeti reisi Mehmet Emin B. in riyaseti al
bnda toplana -
rak neşriyatın 

memleketin her 
tarafına, kaza
lara, batta en 
ufak köylere 
kadar tevziini 
temin itile meş· 
gul olmak üzere 
bir şirket teşkili 
mvzuu etrafın

da görüşmüş
lerdir. İçtimada 
hazır bulunan
lar, mütaleala
rmı bildirmiş-

. ler, "Sühulet,, 
kitapbanesi sa-

Kiiapçılar içtimadan çıkarken bibi Semih Lutfi 
B. , tabilere nakti muavenet suretile ayni neticenin elde ed;lmesi 
mümkün olduğunu ileri sürmüş, muhtelif tabiler söz söyl~dikten 
sonra, neticede ıirket teıkili esası muvafık görülmüştür. 

Talim ve terbiye heyeti reisi Emin B., bu hususta bir proje 
hazırlıyarak tabilere gönderecek, herkes şekil hakkında düşüncesi
ni tesbit edecektir. Bu haıırhklar yapıldıktan sonra ikinci bir içti
ma aktedilecektir. 

'Türkiye 
an ası 

Layihahazırlandı 
Ankara, 5 (Yakıt) - Devlet 

bankası layihası yakında Heyeti 
Vekilede görfişülecektir. İsmi 
"Türkiye Bankası,, oiara~ tes
bit edilmiştir ve merkezi tedavül 
bankası mahiye~ini taşıyacaktır. 

MaJiye müsteşar ı 
Ankara, 5 (Vakıt) - Maliye 

müsteşarı yarın İstaobula gide
cektir. 

Tensikatl 
Yunanlılar da müoadele me
murlarından bır kısmını 

aç ğa çıkaracak' 
Atina, 5 (Apo.)- Yunan hü

kumeti muhtelit müba<. ele ko
misyonundan açığa çıkarılan 

Türk memurları nisbetinde Yu
nan memurlannı açığa çıkara

caktır. Komisyon masarifinde 
ehemmiyetli bir tasarruf temin 
edileceği ümit olunuyor. 

Fen fakültesi talebesi 
Dün Türk ocağznda topl.anzp nizamname-

Zerinde tadilat yaptılar 

Fen faKalierinin dilnk/f lçilrnaından bir intiba 
Fen fakültesi talebe cemiyeti, lerinin tadili meyzuu bahsolmuf, 

dün on dörtte Türkocağında bir !>unlar tetkik edilerek tadilAt 
. . k . . · . ıcra edilmiıtir. Bundan sonra 
ıçtima a detmıştir. lçtımada mev- idare b t• . t'h b im . eye ı ın ı a ı yapı 1f ve 
cut nızamnamenin bazı madde- içtima bitmiftir. 

~tı1rıııtlllt11111Ulllllllll1tı1111ıfllllluııırtllNINıtllflllllllııtllllllU111tl~ 

( M. V enizelos J 
g ~ 

) Viyanada günün bi- l 
i rinde Ankaraya ge- J 
( leceğini söylemiş ) 
€ Atinadan alınan bir tel- ~ 
~ grafta deniliyor ki : ~ 
~ " Romada intiıar eden Me- ~ 
~ sacero gazetesinin Viyanadan G 
~ vuku bulan istihbaratına göre ~ 
~ Yunan bafVekılf Venizelos ~ 
~ oradan geçerken Tiirk -Yunan ~ 
§ müzakeresinin neticesi hakkın- ~ 
~ da nikbin görünmüf, Yuna g 
~ nistanın hüsnü niyetini izhar 1 
~ için teslihatı bahrıyesini tah- i 
~ dit etmeği vadetmittir; hatta ~ 
~ iki hükumet arasında siyasi ~ 
~ bir teşriki mesaiye zemin ~ 
ff hazırlamak için Ankaraya git- ~ 
~ mek ve bazı mali fedakdrlık- ~ 
~ Jarda bulunmak niyetinde ~ 
- • • ı:: 
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Gazi Hz. ve 
M.Kalenin 

Dostluk telgrafları 
teati ettiler 

Ankara, 5 ( A.A ) - Sovyet 
hariciye komiser "Vekili M. Ka
rahanın Moskovara avdeti mn
nasebetiJe ReiıicUmhur Hazret
leri le M. Kalenin arasında atide
ki telgraflar teati edilmiştir: 

Ankarada Tarl{lge. Rt!faicllmhuru Gazı 
Mu:Jtafa Kemal , •· ~ 

Türkiyeye seyahati Sovyet
Türk protokolunun imzaıile te
mayüz eden hariciye komiser 
vekili M. Karahanın derin bir 
dostluk ve samimiyetle kabu
lünden dolayı en bir teşekkilr
lerimin kabulünil zatı riyasetpe
nahilerinden rica ederim. 

Türk-Sovyet milnaaebabnın in
kişafını daima en hararetli bir 
alaka ile takip etmiş olduğumdan 
bu vesikanın ınenıleketlerimizi 
bağlıyan ve bugünkü velut iktı
sadi faaliyetlerine çok lüzumlu 
sulhün teminatı meaabeıinde bu· 

lunan dostane milnaıebetl erin tak-
viyesi yolunda bir adım daha teş

kil ettiğini mfişahede etmekle hah· 
tiyanm. Türk - Sovyet mUnase
batının devamlı bir ıurette inki
şafı ayni zamanda dost ve kom
fU milJetlerimiz arasında müte
kabil anlaşmanın ve müşterek 
mesainin genişleme=sine ve tar
ıinine müncer olacağı hakkında
ki kanaatimi zatı riyasetpenahi
lerine arzederim. 

MoJeo0a 31-12-929 
Sovyet $0Syallst şuralar ittihadı merkez 

icra komitesi Reisi Kalenin 
Mo:J'/eoOada aoı'yt!list sD'vali~ı şuralar itlihadı 
mukez iı;ra komitesi Rel.si M. Kalenin Hz. ne 

Şoför olmak isti yen kız 
Muammer H. " Beni erkeklere 

tercih edecekler ! ,, diyor 
ErkPkler gibi haşin değilmış; kaia yapmıydcakmiş ! 
Bir genç kız alacağı otomo

bille müşteri taşımak için sey
rilsefer merkezine müracaat 

di bir otom~bil alacağım ve bu 
otomobille müşteri taııyarak para 
kazanacağım. 

... 

etmiş ve toför
lUk vesikası ve
rilmesini iste-
miştir. 

Se y r li sefer 
merkezi bu mn
racaat kaJ'fııın
da bir cevap 
verememİf, key
fiyeti Emanetten 
sor muştur. Ka-

SeyrOsefer mer ... 
kezine müracaat 
ederek şoförlük 

yapabiı'meldiğimı 
müsaade ve 
ehliyet veaikası 
istedim.Mahalle 
ihtiyar heyetin
den bOsnn hal 
eshabından ol
duğuma dair bir nunlar ve bele

diye talimatna-
me.9İ tetkik edil- mazbata iste-
miş, erkek ıo- diler. Bu maz-
förlerin tAbi oJ,.. / hatayı ya~ 
duklan ıarait dım. Şimdi sa-
daire sin de bu bıkam olup ol-
Hanımın da §O- ma dı ğ ı po 1is 
förlük yapma-
sına mliaaade parmak izi fU-
edilebileceği bil- !>esince tetkik 
dirilmiştir. Şof6r Muammu H. edilip parmak 

Takside çalışmak istiyen bu izim alınacak, sonra Cerrahpq 
Hanım Kasımpaşada Büytikmer- hastanesinde muayene edileceğim. 
kez sokağında oturan mütaahhit Bunlardan sonra bir heyet tara
Mustafa Beyin kızı Muammer Ha- fından şoförlilk ehliyetim tahkik 
nımdır. Dün bir maharririmiz edildikten sonra ehliyetnameyl 
Muammer Hanımla g6riifmUştür. alacağım. 

Muammer Hanım şunlan an· Tahminime nazaran mfltten1er 
latmıfbr: her halde erkeklerden ziyade 

«On sekiz yaşındayım. Sen beni tercih ~deceklerdir. Çiinldl 
Jozef kollejinde okudum. erkek şoförler haşin, g8zü kork-
KüçUkJUğümdenberi spora he- maz tabiatlidirler ve rakı da içer

vesim fazladır. Koşu yaparım, lcr. Bu yüı.den de görüyorsu
bisikJete, motosiklete binerim nuz ki daima kaza olmaktadır. 
mektepliJer arasında yapılan bir Ben rakı içmediğim gibi er-

kekler kadar da haıin hiç bir 
bisiklet yanşıoda birinciliği ka- ıeyden gözü yılmaz olmdığım 
zanadım. Altı ay evvel Taksim- için kazaya meydan vermiyece
de ıoför ve makinist mektebine ğim. Müşterilere hlisnü muame
girdim iki ay evveJisi de birin- le göstereceğim. Takside bile 
cilikle şehadetname aldım. Şim- yapmıyacağım. Bu yaziyet kar-

Güzel 

gözler 

CAZiP 
Ki , 

lARI •• 
Ziyareti bizde çok iyi bir 

hatıra bırakan M. Karahanın 
Moskovava avdeti münasebetile 
göndermis oldu~uz naziklne 
ve dostane telgrafnameye hara· 
retle teşekkür ederim. Ankara 
Türk - Sovyet protokolunun 
imzası memleketlerimiz arasında 

-Ml1$4ba

/uJnın blrin

d devred-

milşkül zamanlarda teessüs eden 
ve iki tarafın kartılıklı anlBfma
lan ve aulb gayesine bidim ol
mak hususundaki samimi anu
lan sayesinde inkişaf eyliyen 
dostane münasebetler için pek 
ziyade memnuniyeti mucip bir 
hadisedir. 

[AJt tarafı 2 iDcl ~.dır] 

Bu güzel 

resimleri 

saklayınız! 
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·-~~ e:rli mal mücadelesinde muvaffaki-
yete doğ u ilk esa lı adımlar atl.!ıyor 
Hereke, Beykoz, Bakırköy fabrikala- Unkapanı köprüsü iki 
nnda 2,5 mily~~- liralık yeni tesisat parça edilecek 

* 

: 

Hükumet,l(ağıt, derj, yünlii ve pamuklu kumaşlar ,,ap
mak için ayrı ayn fabrikalar kurmayı kararlaştırilı 

••••• 

S
ana~ ve Maa_din .ban~Dınm Hereke .k~maş, Beykoz deri, Bakırköy pamuk fabrikalarındaki 
tesısatın geoışletıJmesı tekarrnr etmıştır. Herekede yeniden bir ipekli dok nıa kısmı 
açılacaktır. B _ykoz v~ Bakrıkö~ fabrikalarında da. üç misli istihsaiat yapılabilmesi~çio tedabir 

alın~caht~. Bu s~retle .Sanay~ ve Maadın. bankasını~. fabrıkf!ları yenid~n .tesis ediliyormuş gibi birçok 
nıakinel~rıe techız edılecektır. Bu makıneler tabu Avrupadan getırtılecektir. Banka Avrupadan 
celbedilecek alat ve edevatı tesbit etmiştir. Herekede bir ipekli kısmı açmak, Beykoz ve Bakırköyde 
iatihsaı!atı üç misline iblağ etmek için Jbımr,eJen tesisatm iki buçuk milyon lira ile kabil olacağı 
hesap edilmiştir. Sanayi ve Maadin bankası bu miktar kambiyo satın alınmasına müsaade edilmesi için 
Maliye Vekaletine müracaat etmiştir. Maliye Vekaletinden müsaade alınır alınmaz k biyo salın 
alınacak ve fabrika makineleri ısmarlanacaktır. Bunun için mütehassıs bir heyet Av am gı'decek .. ... ... rupaya 
•e m·;bayaatı dogrudan dogruya yapacaktır. Fabrikalardaki yeni tesisatın birkaç ay i ·nde ikmal 
edileceği ümit edilmektedir. çı 

Yeni den açılacak f abri
kalar için tetkikat 

Diğer taraftan bOkümetimiz 
de yeniden fabrikalar açmak 
için mühim bir proje hazırla
maktadır. Bunun için her sene 
hariçten ıelen emtia miktarları 
tetkik edilmif, memleketimizP. 

1 

Sanayi oe maadin hanka~ı 

en çok hangi efya giriyorsa o 
enayı imal edecek fabrikalar 

tesisi kararlaştırılml.ftır. Bu ka
rar mucibince kağıt, deri, yünlü 
ve pamuklu eşya, kumaş fabri
kaları açılacakbr. 

Sanayi ve Maadin bankasının 
Hereke ve Fesane fabrıkalarmda 
senede bir milyon metre kumaş 
dokur.ulmaktadır. Diğer fal:-rıka-

imali..tı da hesaba dahil 
couecek olursa memleket•mizde 
dokunulan kumaşların mPcmuu 
5 milyon metreyi Lulmaktadır. 
Bu miktar ihtivaca telabül ede
wcmektedi.r. Punc":ı ba.~ı\a do-

konulan kumaşların çoğu ~ayak 
nevinden kalın kumaş'ardı:. Bu
nun sehf bi yerli yünlerin k os

tümlük ince kumaş dokumıya 
elverişli o!mn:nasıdır. 

Avrupada C3 bu nevi kumı.c;
lar Morinos denilen Avusturya 

koyunlarının yüıılcrile imrıl edil
mektedir. Bununla beraber Sa
nayi ve Maadin b:rnkası kostüm
lilk kumaşları da yerli mevaddı 
iptidaiye ile dokumıya çalıta.caktır. 

Çorap, kravat, gömleklık ve 

saire gibi tuhafiye eşya.:;ı mem

leketimizde kısmen imal edil

mektedir. Bu eşyaların büyiik 

miktarda imali için de tedbirler 
alınmakta dır. 

Pek yakın bir zamanda başlı
yarak yavaş yavaş bütün ihtiyaç-

larımızın · memleket dahilinde 

temini muvaffakiyeti elde edil
miş ola caktır. 

Evvellik münakaşa ~ı 
Amerika reisicümhuru Mister 

Hoveı ve zevcesi bir müddctten
beri Vaythavz spikeri Mister 
Longvortun zevcesile reisicüm-
hur muavini M!ster Kürtyüsün 
hemşiresi arasında hüküm sürr n 
bir ihtilafı nihayet halletm:şler-
c!ir. Bu kadınların her ikisi me -
rashnde önde bulunmak istiyor
lardı son verilen karar mucibince 
1930 merasiminde her iki ha -
mm bulunmamışlar ve bundan 
sonraki resmi kabullerde müna
vebe ile ispatı vücut etmeleri 
ve hiçbir vakit ikisinin birden 
davet ed!:memesi için lazım ge
len tebligat yapılmı~tır. 

İddia yanlış 
Taksi otomobilleri ek

silmivor, artıyor 
Emanet tek taksi için tetkika

tına devam etmektedir. Tek 
taksi kabul edildiği takdirde 
lüks otomobil· 
lerin tak side 

' çaJıjması mE>-
nedilece k t i r . 
Otomobil acen
teleri bu n un 
doğru olmadı
ğı mütaleas n
da bulunmak
bdırlar Acen
telerin iddia -
larma göre, 
taksideki otomobiller seneden 
seneye azalmaktadır. 928 sene
sine 11a2aran 929 senesinde 600 
otomobil taksiden çekilmiştir. 
~u iddianın doğru olup olma

dıgım dün Seyt üsefer başmemur-
luğundan soı·duk. Bize verilen 
malumata g.'.ire, takside çalışun 
otomobiller cksihnerniş, hatta' 
artmıştır. BuvUn takside 1800 -
2000 kadar ~tomobıl çalışmak-
tadır. Halbuki eskiden takside 
bu kadar otomobil yoktu. -l{ar yat)madı ! 

-
Rasatane bunun se
bebini izah ediyor 
Kandil!i rasat merkezinin ver

diği malümata göre hava bugün 
kapalı ve yağmurlu olacuk rüz
gar poyraz olacaktır. Raaatane 
dün için de kar tahmin ediyor
du. Fakat yağmur ihtimali tek
zip etti. Rasataneye bunu sor
duk şu cevabı aldık : 

- Rüzgar denizden geliyordu 
ondan kar yağn::Ul'a çevirdi. 
Maamafih EyfeJ kulesinde bile 
böyle 1 atalar olur. 

Bu parçalarla Haliçte yeni i~.ci köprü 
yapılması düşünülüyor 

Gazi köprüsünün projelerini 
yapan Fransız mühendisi M. Piju 

pek yakında şehrimize gelecek-

tir. Bundan son
ra köprünün in
ıası için lazım 
gelen faaliyet
lere başlanacak
tır. Gazi köp
rüsünün inşası

na başlanırken 

Uukapanı köp
rüsü Sütlüceye 
nakledilecektir. 
Bu suretle bu
rada da bir 
köprü kurulmuş 

olacakbr. Fakat Sütlücede iki 
sahilin açıklığı ancak 200 melre 
kadardır. Halbuki Uukapanı 
köprüsü 482 metre uzunluğun-

dadır. Bu itibarla lAıkapanı köp
rüsll ikrye bölünecefttir. 200 met
resi Sütlüceye ncaklediJecek. 

geri~ kalan 280 
köswr metreıile 
Husköyle Balat 
arasında bir bq.o 
ka köprü Yileu
~a getirilmeai 
diişünilJmektedt.. 
Ru hlkdirde Ha
liç üstünde dött 
köprü kurulmut 
ı>lacaktır. 

Köprll. 11aıid.ı
tı asaldı 
Kış dolayııile 

Karaköy k6prüsünden geçenlerin 
adedi azalmıttır. Bu suretle köp
rü varidatında iki aydanberi 20-
25 bin lira eksiklik görülmektedi"° 

Sokaklardaki parke taşları 
çalınıyor .. 

Şehremaneti, bu sirkat vak'alarının 
önüne geçmek üzere ciddi 

tedbirler. aldı 

Şehremaneti tarafından ıokak
lara döşenen parke tatlannm 
çalındığı tesbit eclilmiştir. Bu 
sirkat vak'alarından ıonuncusu 

şöyle olmuştur: · 
Vefada Zeyrek yokufunda ta

mir edilmekte olan sokaklara 

döşenecek t~şlar bir gece yarısı 
aşırılmışbr. işin tarzı cereyanı da 

şu şekildedir: 
Parke döşenecek bir sokak 

ölçülmüş, bu rnesahaya göre 
arke tafı' hazırJanarak tqıttı-

~lmış, birı yere istif cdilmi~tir. 
Birkaç gün' sonra tatlar döten
rniye başlam.nış, neticede ölçül-

müş olan siıokak için getiri~en 
taşların azzldığı ve sokagın 
kısmen açık \,kaldığı görtılmU•
t!ir. Bunun t.'zerine yeniden 
noksan kalan \kısım için taş 
nakledilmiştir. 

Bu vak'a üzerin~,Yeniden parke 
taşı döşenen sokak'brdaki taş'ar 
muayene edilmiş, sayılmış, noksan 
olduğu anlaşı1mıştır. Emanet, 
tevali eden bu hırsızlık vak'aları 
karşısında, tamir olun~cak veya 
yeniden taş döşenecek · sokak
lara badema parti pa~ ti taş 
göndermi ye karar vermişth ... 

Bundan sonra bütün J>ıaı ke 
taşları Şehzadebaşında r'-"!lİm 
paşada Emanet ahırlarının ya.u· ın

daki boş arsaya isHf edilec tı'k, 
buradan gönderilecektir. Y e\lİ 
dö'}enen sokcı.klardan çıkacak 
eski taşlar da gene buradtı de-' 
po edilecektir. ~~ 

Emanet taflan ~Janların bun
lan bahçelerine yol yap. ııak 
üıere dıSıedilderini tesbit et. ti~ 

'*- çalanlar hakkında tahkikata 
başlanmışbr. 

60000 franga bir sandalye 
Nevyorktan alınan haberlere 

nazaren reisicümhur Abraham 

Linkolnun 14 nisan 1865 te ü

zerinde suikaste uğradığı san -

dalye müzayedeye çıkarılmış ve 
bir kolleksiyoncu tarafından alt

mış bin franga satın alınmıştır. 
Vnkolnun 20 kanunsani 1863 

tarihinde esaret hakkında bir 
gazete müdürüne yazdığı mek
tup 195,000 franga sabn alın
mıştır. 

Ekmek ve Francala fiatları: 
Şehremanetinden: Şehri halin 

yedinci salı gününden itibaren 
Ekmek on beş kuruş on para 
ve Francala yirmi iki kuruştur, 

, 
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Bir resmin manası 
Kim bilir şimdiye kad<t r kaç 

kere önünden geçt;ğim 

halde dikkat etmeaijim bir re
sim, saatlerdir ıhila hayalimde 
yaşıyor. Bu, yüksek bir fırçanın 

eseri fa an zannetmeyiniz. Hayır 
san'at 1ıeyecanhı rite alakası o

lan bir şey değil Sade, basit 
bir şey, bir .ı:ektam tablosu. E
minim ki sizler de hep ayrı ay
rı btlmı görmtig, fakat dalgın 

olduğunuz i,in üstünde z ıhin 

sarfetmiye va'kit bulamamışsınız
dır. 

Babsettjğim resim, tayyare 
piyanko bileti satan bir mağa

&amn reklamıdır. Şayet tabir 
caizse tabJonun iki cephesi 
dır. Şimdiki tavsifi ile: 

1 - Vurmadan eV'f'ell 
2 - Vurduktan soma! 

var-

Ba, gerçi kelime i e değil 

çizgi, renk \'e gölge ile anlatılmak· 
tadır. 

Ama daha llk bakqt.a manam 
anlaşılıyor. Tablonun mevzuu 
ıudur: 

Bir sahneyi bir perde ile ikiye 

b6lünh. Bir tarafı çilehane öte
lıd yam saadet yuYa.Bı olawı. 

Vmmadau enel paçawalar için· 
de sanlı bir adam boı manga

im yamnda dizme aldığı kedi
nin s cakhğından hararet dilene
cek kadar sefil bir vaziyette 
resmedilmiştir. 

İkbal perdesile ayrılan sah
m;de ..... işe, ayqi adam, arkamda 
pe • şı bir kostüm, ağzında 
nefis bir havana ve gözünde 

kordonlu bir moDO'ld, altm ve 
kağıt paralarm hisarlan mağrur 
ve küstah bir eda ile kurulur gö
rünüyör. 

Bu resim,. ilk bakışta gib; a1ıcı 

bir şekilde görünmez; fakat bi· 
raz dikkatle gene ayni tabloda 
memleketin servet telakkis ni, 

paradan ne anladığını görmek 
miimktindiir. Sefaletin en kanm

hk zmdanmdan. paraya kavu
fUDCa tekrar o mefaletiıı uçuru
mım.a çıkan bir sefahet yolu
na mı girilir, resmin böyle söy

lemesi hakikati ifadede belki bir 
kıymettir. Fakat bir millet için 
manası çok acı görünüyor. 

; Se,,·yafl 
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Sali cedit münasebettle Eü
sede vukua gelen resmi ka
bul münasebdile Almanya 
sefiri prens HohenJohe, Al
manya devletinin hissiyatı mü
saiemetçuyanesini ve Fransa
mn heyeti vülc ela reisi cedidi 
hakkında olan teveccühabm 
Mösyö F rcsineye beyaR eyle· 
miş ve reisi vükela Mösyö 
f, esine bu bapta beyana mem
nUDiyct ve şükran edüp selefi 
tarafından Fransa ve Almanya 
devletleri meyanesinde müte-

esses olan münasebatı dosta
nenin bekası emrinde elinden 
geldiğıni sarfeyliyeceğini der
meyan etm ıştir. 

Ganün ~ıvaseti 

Li.hev konferansında 
Üç gtindenberi Laheyden, harbi 

umuminin hesababnı tasfiye ile 
mükeUef konferansın müzakera· 
tına mfiteallik telgraflar alın

maktadır. Müzakerat henU.ı ipti-
dai bir devrede olduğundan ne gibi 
neticeler elde edilebileceğ · meş-

külc tur. Maamafih konferansta 
aaıl amil olan bet büyftk devlet 
murahhaslarının ayın yirmi bi
rinde inikat edecek olan Londra 
konferansına yetişe bilmek için 

Ha vvan bor sası 

M ahim ya, günün meselesi r 
Hayvan borsasma lüzum 

var mı, yok mu? 
B~ suale herk~s bir türlü 

cevap veriyor. Ben de ayni me
seleyi tanıdıklarımdan birisine 
sordum. O: 

- Lüzum yoktur, dedi, bu 
kadar insan sarrafı olduğu hal
de mademki bir insan borsası 
yok; hayvan borsası da olma
malıdır. 

~~-i!!ii!ii!i ... Güzel gözler ~~~"91 
il 

CAZiP IAKISILArll •• .. 
- Mlisabakanın birınci devresi -

Bir; nci &a yıfadaki artist resimler ni 
saklayınız! 

Sizı sinemalara bağlıyan o ılık bakışlardır. 
Bunu düşünerek gazetemiz yeni bir müsabaka açıyor. 

Bu müsabaka ıki kısımdır. Bir mllddet bu alltunda güzel gCSzlü 
artistlerin tam resimlerini göreceksiniz. 

Bu sayılan saklarsanız henı güzel bir kollekaiyon kazanmış, 
hem de müsabakanın ikinc:~ devresi için hazırlanmıt olursunuz. 

İkinci devrede burada bu dilberlerin yd.lnız gözlerini iÖre • 
ceksiniz. O zaman size soracağız: elden geldiği kadar ıür' atle bir 

çarei tesviye bulmağa çalışa

cakları Ye "Londra" da o acak 
olan mühim karşdaşmağa hazır 
bir halde girişebilmek için hiç 
bir pfirüz hırakmamağa sarfı 
gayret edecekleri tahmin oluna 
bilir. 

~ - Bu bakıtları tanıyabilir misiniz ? 
Yüzde elli! Siz, o gözleri tanıya bilmek için bu ıntunda çikan dilber 

Beyoğlunda bir lokantada resimlerini saklamağa başlamahsımz ! 
yemek yiyordum. Vakıt öğleyi Ancak bu sayededir ki mllsabakanın ikinci devresinde mu· 
geçmişti ve ben hata gazete vaffak oJabiHrsiniz. Kur'aya dahil olup rnükifat kazanabilmek 

~~~b~fu~~~~ım:ıc~~i~~~n~b~üffi~n~o~~~z~e~l~g~b~·z~~~n~·~b~n~ı~m~a~k~~~z~ım~~o~~~c~~~~~·~"~~~~ei 
- Oğıunı, d t-d im, bana bir ı · 

gazete a l Konferans azasını.o te.şkil ettik
leri iki komisyondan en muaddal 
ifleri halledecek olan M. Luşörün 
siyaseti albndaki ikinci komis-
yondllJ'. Bu komisyon galip veya 
mağlup küçük devletlerin arala· 
rmdaki haıp ihtiliflarım hallile 
mükelleftir. 

Harpten, zebun ve dört milyon· 
luk bir memleketçik halinde 
çıkan Avusturya, komşu•annm 
muahede şeraitine ademı riaye
tinden şikayet eden Macaristan, 
Ye iktindi lflAaını ayJarcadır 
abana bağıran Bulgaristan bu 
komisyona heaap veriyorlar, 

Dayin kilç6k devletlerin mü
talebatı tetkık edilirıe ınsafsızca 

şeraiti ihtiva eylediği görülür. 
Mese a Sırbistan §İmdiden Avus
turya, Macaristan ve Bulgarista
•m düyun tesviyesi meselesinde 
ayni oıAil• tabi tutuJmasanı .teklif 
etmektedir. Buna mukabil Avu°"i· 
turynın dijer daiuleri olan 
Lehistan ve Çekoslovakya, Vi
J11Da climhuriyetiııe karşı daha 
IDWamahakir davranmak tara· 
fını iltizam eylemektedirler. 

Bizce, Lahey konferansının 
ittihaz etmesi lazımgelen mukar
rerat, icabı hal dolayısile medyun 
olan her bir devletin vaziyeti ikti
sadiyesi nazarı dikkate alınarak 
muhtelif nispetlere istinat ettiril
melidir. Küçük devletlerin mil
rahhaslan tarafından yapı1acak 

yaygaralar neticesinde veri.ecek 
kararlar, mahkOm milletlerin 
kudceti malıyeai hancında olacak 
olursa bu kararlann mahiyeti 
icraiyesi kalmaz, ve neticede bir 
çok ihtilaflar, ıikayetler, Cenevre 
cemiyetine müracaatlar vukua 

Gazete geldi ; hem okudum, 
hem de yemeğimi yedim. 

Soııra liste geldi. Bir de bak · 
bm orada şö~rle bir yazı da var: 

" Gazete - 7,5 kuru~ ! ., Ses:· 
mi çıkarmadım. Fakat gazetenin 
son sayfasına baktım, şu yazı 
vardı : "Her yerde beş kuruş r,, 

Parayı verdim . Fakat bu 
ehemmiyetsiz; meseleden ben bir 
fikir edindim; 

Bir lokantada yapılan kar la
akal yüzde elliClir. 

1 upl11 I ~ n ·· 
- - - ---

İRTİHAL 
Mülga Nafıa nezareti memurin 

müdürü Reşit Galip Bey bu gün 
irtihali darübaka eylemiştir. 

Na'şi magfiretnakşı 6 kanun
~ni pazartesi giinü öğ]e vakti 
ÜslCtiaarda Şeyh camii karşısın· 
aaki hanesinden kaldmlarak 
mekanı ebedisine terkedilecektir. 

U~küdar dt"niz ~ ulübünde 
Üsküdar deniz kulübü heyeti 

idaresinin istifasına mebni kanu· 
nusaninin onuncu cuma günü 
saat on dörtte yeni heyeti idare 
intihabı için umumi içtima 
aktedileceğinden azanın kulüp 
merkezinde buıuomaıarı bildiril 
mektedir. 

Gallltattarav J.. ongresı 

Galatasaray kulübü riyasetin
den: 

Kufübümiizün senelik kongresi 
10 kanunusani 930 cuma günü 
saat 10,30 da Galatasaray lisesi~ 
nin konferans salonunda içtıma 
edeceğinden azanın teşrifleri 
rica olunur. 

gelir ki, bunların hiçbirisi ne <JQ. 

harp yaralarını kapatır ne de Pr ag St- r~1s1 
Avrupa ahengi düvelisine hizmet «Prag» şehrinde martın 16 sın-
eaer. dan 23 üne kadar devam etmek 

Libey mtiza'keratında, maz- üzere açılacak beynelmilel bir 
harı himaye gelip Ye mağlftp dev- sergiye hükumetimizin de iştiraki 
Jetlerin bu bimayelerden istifa- şehrimiz Ticaret odasından rica 

deye çalıımasınada şahit olacağımız edilmiştir. 
8'ikirdw. ıfransanın himaye ve !============== 
sababetine gUvenen Sırbistan ve fazla bir mütatebe 1istesi ile 
R11maya ile ltalyanın himaye- koşmuşlar ve m ğluplar ise ka
iinden istifade eden Macaristan bil olduğu " kadar az vermeğe 
arasında böyle bir siyasi cidalin azmetmişlerdir. 
baflaDUf bile olduğunu son tel· Konferansın on güne kadar 
gıafiardan anlıyoruz. Diğer ci- her ne bahasına olursa olsun 
betten, ne Fransaya ne de İtal- her işi bir neticeye raptederek 
yaya istinat etmiyen küçük Bul- dağılması ise kaviyen memuldür. 
garistanın alacağı vaziyet şa- Çiinkü Liheyde kat'i kararı ka
yanı dikkattir. bul ettirecek büyük devletlerin 

La.hey dönü'ü memleketine en mühim dfişfincesi Avrupa me
hayırb ve Umitli haberler geti- sailındeki pürüzleri mahva imkan 
recek mürabhaalann pek te bu- emin bularak birsurette Londra
lıuıamıyaca it timdiden tahmin ya g tmek ve İngiliz Amerikan 
oluoabilir. tektifı ile karşılaşmaktır. 

Çünkü ialipler konferansa ill. Gayur 

•• 
Ufürükçülük 

Kasımpaşalı Ali Rıza Efendi 
isminde bir üfürükçü derdest 
edilmiıtir. 

Ali Rıza Efendi Üsküdarda 
Uncular cad esinde 38 numaralı 
haneye girerek Hayriye Hanımın 
hasta çocuğunu okuyup ÜfürmUf, 
ayrıca bir de muska vermiştir. 

Polis, Ali Rıza Efendi hakkında 

takibatta bulunmakta, diğer nfii
rükçhlük vak'alan olup olmadığını 
tetkik etmektedir. 

Hu sızhklar 
Meçhul bir hırsız Y eniköyde 

berber Ligorun evinden 2 ıem

siye, 1 palto çalmışbr. 
Kasımpaıada Ziran mahalle

sinde madam Trakyamn hane
sine hırsız girmiı, bazı eşya 

çalıp savuşmuştur. 

Ayvansarayda Karabaı ma· 

hallesinde Cemil hanımın evine 

Arif isminde bir hırsız girmif, 

35 lira çalıp yakalanmışbr. 
Beyoğ)unda Jurnal sokağında 

15 numaralı eve hırsız girm.İf, 

bazı eşyayı çalmıtbr. 

Pangaltıda bir otomobilden 
100 lirahk eşya çalınmışbr. 

Osmanbeyde 68 numaralı ev
den bazı eşya çalınmııtır. Hırsız 
meçhuldilr. 
Başka meçhul bir hırsız Ci

balide terzi Hasan efendinin 

dükkanından öteberi •tırmlfbr. 

Hem düştü, hem 
çiğnendi 

Osküdarda Muhacir köytınden 
arabacı Cevadın hayvanı llrkmftt, 
arabacıyı yfre düşOrmOş, bu ara· 
hk gelen bir tarmvay da Cevada 

• 
çarpıp yaralamışhr. 

Yangınlar 
Y eşilköyde Cami sokağında em-

vali metrüke memurlarından Osman, 
Pacgaltıda doktor Cemal, Kut
dilinde Hulusi Beylerin evleri, 
istiklal caddesinde ltaJyan lo
kantasının mutfak bacası tutuı· 
muş, itfaiye tarafından ıöndO
rülmüştür. 

Bunlardan bqka Taksim de 
E ıektrik ıirketi müdürü M. Han
sensin evinin bahçesindeki bir 
barakadan yangın çıkmışbr. 
Yangın Beyoğlu jandarma daire
sinden görtilmüı, itfaiye gelme
den evel söndürtilmüıtilr. 

Gelinlerini dövdüler 
Eyipte Hatiçe H. dargın bu

lunduğu kocasının evine git
mif, fakat orada kayınpederi 
kaynanası ve Nedime ilminde 
bir kadJ,11 tarafından dövnlmüı· 
tür. 

Borsa.da: 

lngıhz hrası 
Diln pazar olmak münasebetile 

borsada 6ğleye kadar muamele 
olmuı ve çok tabii bir seyirle 
lngiliz lirası 1025 kuruıta açılıp 
1024,75 kuruıta kapanm11br. 
Albn 894 kunıttur. 

Maliye müste an 
Dünkü akıam refiklerimizden 

biri Maliye mfiatetan Ali Rıza 
beyin ıehrimize geldiğini yazı
yordu. Dnıı yaptığımız tahkikata 
nazaran mumail~yh halen Ao• 
kar ada olup yeni bona talimat
name.ini iki gfine kadar ıehri· 
mıze ıretirecektir. 

Borsa komiserliği 
Dünkü akşam refiklerimizden 

biri bona komiserliğine teker 
inhisan umunı müdilr muavini 
Aptülkadir beyin tiyin edilece
ğini yazıyordu. Dün k~ndisi ile 
görüıen bir muharririmize Ap
tüı kadir B. bu haberin doğru 
olmadığını &aylemiştir. 
Diğer taraftan borsa komiseri 

Hasan B. dün makamına gel-
memiftir. Hasta olduğu aöy· 
Jenmektedir. 

Safa adası 
Pavli aduının ismi Safa ada

ıma tahvil edilmiştir. 

Pazartesi 

m 
Kanunsani 

1930 ŞABAN 
1U8 

Epltant 110• lusu "Kat. • 

Güneşın ao'u1Cl: 7.26 
Gonqfn bab11 : 16,55 
Ayın doAlllu : 10, 45 
Ayın balt~ı : Zl,28 

Namaz vakitleri 
:Stıı.h ötıe lldncl 
ll.87 12,18 14.40 

Aktaaı Y ataı la.al' 
16.53 18.30 05 39 

Bugilııkü ha va 
H.,,.. bıalutlu , l'lbrlt poyrudll'. 
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( (VAKiT) iN ŞEtİİR HABERLERi ) 
Adliyede 

Müf ettişJe memur arasında 
••••• 

Halipe taruil ıubesi memuru Ali B. in, SelAhaitin B.l 
yumrukladığı, bu,ndan btJşka 'kendmne dilini 

çıJuırdığ,ı MldiiJ olunuyor I 

latanbul ikinci ce.ıa nıabk.e- Ali B., bunlan inkar etmiş, 
L!- d --..n rfi'.. vekili davacının evvelce bir aıeainde yeni uu .-r--

yetine bqlaaımfbr· yumruktan bahsettiği halde 
Danca tetkik ...-uru Seli- şimdi yumnıjıl ik leı~iae 

hattin 8. , KulekaP' ıuliye üb.- işaret etmi,tir. SelAhattin 8. , 
IÜ tub-1 meıoarlanndan Ali bunun üzerine " Ha bir, ha iki. 
B. iıı kendisine hı.kare~ ~i'i Bu, mesele değil. Keyfiyet itiba
•e yüzüne iki yuımıılt indirdiği n1e ikisi de bir,, demiştir. 
lddiuıııdadır. · Birkaç memur, şahit sıiatile 

Daw-aya ıöre, Se'öattin B., dinlenilmişler, yumruk vuruldu-
teftif yuifeaiııi ifa aırumda 
imza defterinde Ali B. in imza- ğunu görmeyip sonradan işittik-
81Dl iki güne ait yer~ ebik terini, Ali B. in "Gel, ifademi 
görmftş. BU yerleri çi.maiş. Erte- aU,, diye ağzıDt açtığını, fakat 
si gün çizgilerin kazındığını ve dilini çıkarmadığını söylemi.fler-
0 yerlere imza abldığııu gö- dir. 
rQnce, istizahta bulunmuş. Ali Muhakeme~ başka şahitlerin 
B., kızmış, Selihattin B. in yüzü- celbine kalmıştır. Ayın yirmi
nü yumruklam11 •e kendisine sinde muhakemeye devam olu-
dilini çıkarınq. nacaktır. 

Postada 

Yem muhürler 
Posta idaresinin yeni sene 

mühürlerini gümrükte bulan mü
teahhit Halil Salih 8. dün 14te 
idareye teslim edeceğini vadet
mifti. Fakat dün alqama kadar 
mühürler bili polt:aya gönde.il
mediğinden 1930 un 5 inci gü
nünde bile 1929 senesi diye 
kişelerde tamga vurulmaktadır. 

Postada veni mesa1 
Posta idaresi yeniden 35 mer

ksin faaliyetlerini tahdit etmiş
tir. Buralarda 8 saatlik bir mesai 
usulO tatbik ediJece1r .-e Jtt!Celeri 
merkezler kapanac.ktu. Beyoğla 
kiıeıinde ıaat 20 ye Galatada 
21 e kadar mektup kabul edile· 
cektir. 

Ramazan ydklaş rken 
Ramazan yaklaıması müna

sef>etile camılerde hazır.ıldar 
başlamıftır. Hava müsait olduğu 
takdirde milJi tasarruf ve iktısat 
hakkında vecizeleri havi mah
yalir kurulacaktır. Bu vecizeler 
teabit edilmektedir. Bundan ma-

•7 ada müftilikJere yeniden bazı 
tebligatta bulunulmuş, dini, va· 
tani bir mesele olan iktisat ve 
tasarrufa ait vazlar verilmesi 
biJdırilmiftir. İstanbul müftiliği 
vaz mevzularını hazırlamaktadır. 
iktısat ve tasarrufa ait olan bu 
mevzular bGttin camilerdeki va
izlere verilecek, halk irşat ve 
teşvik edilecektir. 

' Sanaynn .. t~~ışaf1 için 
T6rk 18D&JUIU• bir an enel 

inkiıafını t~ Ye tqrik için 
İktıaat Vekaleti Yakında sanayi 
erbabına mu~~ele • vergisinin 
takriben "/o 2 sı rıısbetınde Saaa . 
ve Maadin bankuınıu his:: 
aenetlerinden yermiye karar 
.,.ermiştir. 

Bunlara artık pirim tevzi edil-
miyecek ve isteyenler bu senet
leri başkasına satabileceklerdir. 
Sanayi ve Maadin bankaaııııh 
ıennayesi bunun için bir milyon 
lira •rtbrılacaktır. 

Ecnebı müşavirle( 
' Ge.%etemizin donkn nüıhumda 
Adliye müsteıan Ferit Beyin 
beyanabnda adli müıavirleriu 
bir sene daha hususi surette 
tavzif edildiklerine da{r miiddet 
tayini suretile olan kııım yan
lıı kaydedilmiıtir, tubih ederiz. 

İktısadi haberler: -Yem ida· e hey .. tleıi 
Yeni sene münasebeti.le c-emi· 

yetler heyeti idarelerini tecclic:k 
başlamı~ardır. Ba .ımiinasebetle 
yazmacılar cemiyetinde ele bu 
hafta iç.iIJ.de in~ yapıl~br .. 

14ca1 et kongı esi 
Piyasa iieminde 10 kamıma -

nide Pariste umumi 00- lİıcal'et 
kongresi yapılacağı ve ıbana 
hükUmetimizlıı de iştirak edeceği 
söylenmektedir. Maamafih dün 
roalômaboa müracaat etti~iz 
ticaret odası erk.a:m bwıdaıı he-
nüz ıbaberclu oJmad.kfarl.bl aöy-
lemi§leı-dir. ( 

Tıcaret müdüriy<:>hnde 
Ticaret müdüriyeti mürakip

leri bu giinlerde muhtelif cemi-

yetlerin muamelahm tetkı1de 
meşguldurlar: Garsonlar cemiyeti 
meselesi bitmek üzeredir. Süt
çüler cemiyetinin ikiye ayrıla
caklannı mürakipl ğe bıldirildi-

ğinden hak1armda tetkike baş· 
lanmıştır. 

Mecliste müzakere t""dHmekte 
olan cemiyetler kanununun kabu
lünü müteakip şehrimizdeki bü
tün esnaf bir cemiyete kaydoJ
mağa mecbur tutulacaktır. 

Şimdi Şehrimizde 80000 esnaf 
olup bunların ancak 50000 i ce
miyetlere girmiştir. 

Tıcaret ı dösında neler 
görii{;ülecek .• 

Ticaret odası hey~ti idaresi 
bugün son içtimaıoı yapacak 
çarşamba günü yeni idare he
yeti seçilecektir. 
Çaışamba günü Ticaret oda

sı UD11lmi bir içtima aktedecek 
tir. Çok mühim ve münakaşalı 
olacağı tahmin edilen bu içtima
da başlıca şu meseleler göriifü-

lecektir: 
1 - Borsa, oda bütçeleri. 
2 - Oda idare ve riyaset 

heyetinin tecdiden intihabı, 
3 - Resmi dairelerdeki ko

nıiıyonlara odaca gönderilecekl 
zevahn tayini. 

4 - Ticareti bahriyede gayri 
meşru ticaret hak:kmda rapor. 

5 - Tramvaylarla eşya nakli 
raporu. 

6 - Asma köprü meselesinde 
Necip Beyin izahab. 

Ema.netıte: 

120~000 lira 
Masraf .bü.tçesiııde .her 
ay bu kadar tasarruf 
yapılması isteniyor 
O-un ıEmaetıı m__..lerle ma

dürlerinin iştirakile cemiyeti be
lediye salonunda bir içtima ,a
pılıu-ak milmn mneleler vöri· 
şülmüştür. Bu meselelerin en mtl
lıİRH&i, haber akl.pnu:a wöre 
ıudur . Emanet 930 bOl'çe.IİDi 
yapmıı, tetkik edilıne'k lb:ere 
Memurin müdiirii Samih Beyle 
birlikte Dahili~ vakilelin gön
dermişti. Dahiriye vekildi Ema
netin masraf bütçesinde her :.:y 
içiıa 120000 1ira 'bdamtt ,.a;m
madıkça bütçeyi t e&ik elmİ)'e
ımiyeoeği.i bildinniflir. 

Bnmin üzerine Şebf'elllillİ Mu
hittin 8e_y vekiktle tıtna. et
.mek ~e Ankaray• git.ittir .. 

Dün MuAittin Berdeo gdm 
emir üzerine miiderlet toplu.a

rak kendi t ube!eri11c' e ne dereceye 
kadar tasarrut yapılabilecejini 
görüşmüşlerdir. 

Bu meseleden başka Emanet
çe alınacak kambiyo miktarının 
taC:lilen tesbiti müzakere edii
miştir. 

Samih Bey dün Ankaradan 
avdet etmiştir. 

- <~t")t 

Sokak isirnleri 
Tesbit ed idi 

Cemiyeti Belediye idare en
climeni dün 5okak mimlerl üze
riftdeld tctkikatnn bifumişlir. 
Solcak iSimJeri 6200 kaihlrdrr. 

Mektupçu Osman Beyin teshil 
ettiği jsimlerden 200 kadarı 
değiştirilmiştir. Yeni kollB11 İllim-
1er aruında harp kalıraman
larııun, tayYare şdıitlerimn isim
ieri de varchr. Bun<lan ba~ 
bazı isimlerin yerleri ~tiri• 
miştir. Meseli .Beşildqta Şenlik 
deae, Azirlye eok&iı, Nedimin 
orada aturduğ'a tahıni11 ediktk, o 
sokağın ismi Şair Nedim \oesmiye 
edil naiftir. 

930 tahriri 
930 t&hri aiifua bazırWdan 

na başlanmıştu. Zabıtai Belediye 
mektebinin d: btmda harit.lar 
yapılmakla defteder tam.ia edil-
mektedir. 

Fort otomobilleri 
Şehrimizde JlllP•lan •raba

lar te~hir ediljyor 
Şehrimizdeki Fort fabrikasında 

yapılan F ort otomobilleri dlln 
Beyoğlundaki meşherinde teşhir 

edilmiştir. Bu münasebetle bir de 
çay ziyafeti verilınittir • 

Ziyafette vali muavini Fazlı, 
polis müdürli Şerif, Şehremaneti 
muavini Hamit Beylerle bir çok 

.. zevat ba%ır balmnmıf!ardır. 
Dnn şehrimizde yapılan muh

telif otomobil ve 'kamyonlann 
ilk nümuneleri da•ettilere ayn, 
ayn gösteıitmiştir. 

Fabrika pek yakında faaliye
te baılıyacak, guDde S0-80 oto
mobil yapacakbr. İnıal edilecek 
otomobil ve kamyonlar Rusyaya, 
aksayi şarka, Romanyaya, Bal
kanlara sevkedilecektir. 

·· -
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( Çocuk sütunları j 

Setimin Hazines· 

Biçarenin dlişmanlan bir gün 
aralarında toplantlılar ve yeni 

bir oyun oynamıya karar ver
diler. Ve'ZİJ' Cater bu vazifefi 
&zerine aldı. 

masal: 8 

Gnn geçmezdi ki 
aleyhinde Halifeye 
bir jurnal .,.erilme
miş olsun. Bereket 

versin Harun Re
şit bunlara ktllak 
vermı, 'SlJylenma9 
alchrmazm. OSeliııii 
iyi tanıymüu. 

(Arkası nr) 

msımrnmmmam1mımm1aatmm11BH1m · 
il öuümüzdeki çarşauıba akşamı MELEK SiNEMASI 

1 meşhur Rus daı sözü JİA .RUSSKAİA nın ıeınsili 

1 JÜfiİT ve ~OLOFffiN 
1 

Nam tarihi ve asri vekayıı nıusavver. muJıteşeoı lıl
n•ini ıakd ;m edecektir. Bu sene Judıt ve Holofem ~ 

m nevind~n başka biç bir film göl'ülmiyecektir. 

BBSH!IJdEWBmmSm&m · emm!-!B!B!B~!f!!!!!! 
l iukJap konser hey~ti 1 . [ 1 B ugüıikü sinemalar 

inkılap tiyatrosu temsıllen / M "ik - Manoleslt 
da 6 ·k' . k"' aJ u 

Ferab tiyatrosun 1 mcı a- Etuval - 2 kırmm gül 
artesl. günü alcşamı . 

ııun ~az . . .. . Alkazar -Zigotonun MD gQaleri 
[Kayserı asrılen] vodovıl 3 pe.rde Lüksenburı - Ölüm araba.u 

Kahtan zade Ali Rıza Beym Melek - Silik çehreler 

Limanda .. 
Liman istatistiklerine göre bir 

kaç aydanberi Türk vapurlann· 
dan fazla İtalyan vapurları limanı
mıı)a muamele yapmaktadır. A
ğustostan teşrinisaniye kadar 
limanımıza 450 milli vapur girip 

çıktığı halde 593 İtalyan gemisi 
gelmiştir. 

--e~eı>-:---

T ramvaylar yük 
taşıvacak mı? 

Şehir dahilinde eşya nakliya
t.da traınnylardan istifade için 
Emanet., Ticaret odasının fıkrini 
llOl'muıtu. Haber aldığımıza na
zaran oda bunu çok muvafık 
görmüş ve bir rapor hazırlamış
br. Bu rapor çarşamba günkü 
oda meclisinin içtima.mda oku· 
nacakbr. -------

Rets ve reıs vek1h 
İstanbul ağır ceza mahkemesi 

reıs vekili Nusrat B. , ansızın 
rahatsızlandığından, birkaç gün
denberi makamına gelememek
tedir. Heyete azadan Asım B. 
riyaset etmektedir. 

Daha evvel rahatsızlanan reis 
Hasan Liitfi B. de henüz tedavi 
altmdadır. 

1 Opera - Yıkıcı 
ŞJk - Kaduı ve aamua 
Elbamra - Çıplak Agıklu 

Milli - .Şehvet diyarı 

Asri - Şehir uyurken 

Alemdar - Ôlüm arabası 
Tiyatrolar 

Darülbedayi - Haydutlar 
Fransız - Esküdero 

Beşiktaş Park tiyatrosunda 

Cevdet B. temsilleri: " Namu 
hırsızı ,, 3 perde 

Tepeba~ tlyalrosutıda:Salı günıı at.-. 
Mal 20,30 ela. 

.Haydutlar4$'EHREMANE 

4 Perde ~~"'~ 
12 tablo 
Yazan: Şille lif 
Tercü~ eden: 

JJllfın Ha an Cmıd B. 

Cuma günleri matine saat 

l 15,30da; her cumartesi alqam
ları için Hatlarda tenzilat ya
pılmıştır. 
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• 
iş bankasının tasarruf günü o Bulmaca" 

Dilnkn bulmaeamızı hallede"' 
medfnf:ae bugthıldl halledibllif 

Dün Ankara merkezinde büyük bir alaka 
hassasiyetle tes'it olundu 

ve 
ıekle bakarak yeni bmmacamı" 
zm ıımnı meydana çıkarabiHrtİ" 
niz. Bunun için aşağıdaki tarife" 

yi tatbik ederek Oç bet dakikJ 
mqgul olmanız kifidir : 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 

Merasimde 500 den fazla Hanım hazır bulunmuştur 
2 
3 
4 
5 

Ankar, S (Yakıt) - it ban
kasının tasarruf gilnll bufiln 
(dün) bankanın buradaki mer
kezinde çok bUylik bir allka ve 
heyecanla tes'it olundu. 500 den 
fazla Hamm, merasimde hazır 
buJunmufhır. 

Merasim esnasında idare mec
lisi reiıi Mahmut Bey fU nutku 
ıöylemiıtir : 

«Dillerimizde, gazetelerimizin 
ı6tunlannda her giin ıu hakikat 
dolqıyor : Tnrklyede ithalit ile 
ihracat arasında milthiı bir fark 
müthiş bir açık var. Her sene 
ahn terlle kazandığımız, difimiz
den ve brnağımızdan artbrdığı
mız paranın en az 50 milyon 
liruını yabancıların keselerine 
akıhyoruz. 

Eğer Türkiye senelerden. beri 
bu açığa, bu mllvazenesizliğe 
tahammül edebiJmiı ve buna 
rağmen bugtın yaşıyabiliyorsa 
bu mevcudiyetini, yalnız Türk 
miJletindeki hayatiyete, yaşayıt 

kudretine medyundur. Fakat 
Hanımefendiler, fU hakikati de 
bilmeliyiz ki, ne fertlerin ne de 
içtimai heyetlerin mukavemet 
kudretleri hiçbir zaman hudutsuz 
namütenahi olamaz . 

Son hadiseler, milli paramızın 
son zamanlarda geçirdiği sar
sıntı, bize mukavemetin son 
haddine gelmiş bulunduğumuzu 
apaçık olarak ihtar etti. T eh
like kapılarımızı çaldı. Milli var
lığımızı tehdide başladı. Bu va
ziyet karşısında ne Türk vatan
daşları, ne de vücudünün hikmeti 
halka ve vabına faideli olmak
tan başka bir şey olmıyan Cüm
huriyet idaresi asırlardanberi ol
duğu gibi, eski politikada israr 
edemezdi. 

, işte bizi yeni bir mücadeleye, 
iktısat ve tasarruf faaliyetine 
ıevkeden hayati zaruret, bura
dan doğuyor. 

Şu kısa zamanda alman ted
birler tes:rini şimdiden göster
miye başladı. Meseleyi bir mü
cadeleci ruhiJe takip eden Hü
klımet, bu azim ve kararında 

muvaffak olmak için bundan 
böyle de her imkandan, her va
sıtadan istifadeye çalışacak. Bu 
muhakkak. Fakat muhakkak o
lan bir fey daha var ki, kaza
nılmak istenen muvaffakiyetin 
tam olması için, vanlmak iste
nen neticenin seri olabiJmesi 
için bütün milletin, kadın, erkek 
bütün vatandaşların bu mücade
leye iştiraki şarttır, elzemdir. 

Hanımefendiler: Arzetmeliyim 
ki, istiklal mücadelesinden az 
mühim olmıyan bu yeni müca
delede vaıif enin en büyüğü 
Türk annelerine, Türk zevceleri
ne, Türk kıı.lanna, sizlere düşü
yor. 

Hanımefendiler : en medeni 
bir heyeti içtimaiye haline gelmek 
istiyoruz. Yaşayışımızı, çahıma-

mızı, klilttlrOmlizll garp me
deniyetinin usullerine uyduruyo
ruz. Bu mesaimizde ıuna dikkat 
edeceğiz ki, garP medeniyeti bir 
knldOr, bir mecmuadır. Onu 
heyeti umumlyesile almak lizım
dır. Y oba arzulanmıza, tema
yülitımıza, uyrun gelen taraf
larını almak, bayabmıı:da bize 
bazı klllf etler ve zahmetler tah-
mil eden kııımlannı ihmal 
etmek doğru olmaz. 

Bugün blltün ilem tasdik eder 
ki, Türk kadını, muaıeret haya
tında, medeni ve içtimai kabi
liyette, giyinme ve kuşanmada, 
zevki selim, zarafet •e kibarlık
ta, meıe'A bir Fransız kadmile 
omuz omuza yürüye bilir ..• Bunu 
milli bir mefharet sayanı. Fakat 
acı bile olsa, fU hakikati itiraf 
etmeliyiz ki blitlin kadınlarımız, 
meseli ıu tasarruf, milli ikbsat, 
aile bütçesi meselelerinda Av
rupa kadınları kadar dikkatli 
ve titiz değildirler. 

Maatteessüf Hanınefendiler, 

bizim zihniyetlerimizde aile btıt
cesi, ailelerimizde tasarruf endi
çesi hiç yer tutmuyor. 

Kazandığımız paradan bir 
miktarmı arttırmak değil, hatta 
aldığımızdan fazlasını harcama
nın feci akıbetlerini bile düşün
müyoruz. 

Küçük tasarrufJann yalnız 
şahsi hayatımızda deiil, milli 
servetin inkiıafında ne mDhim 
bir amil olduğunu hepimiz bil
miyoruz . Bu bizim içtimai 11 · 
kusurumuzdur. Halbuki medeni 
memleketler küçük tasarruflara, 
aile ekonomisine çok ehemmi

yet veriyorlar • Orada ferdin 
küçük bir serveti vardır. 

Bugün yaşıyan hakikat şudur : 
Dünya üzerinde en hakim, en 
kudretli milletler parası çok ve 
kuvvetli olanlardır. Para dünya
sımn tahakkümll altında ezilme
mek için mutlaka kendi paramı
za hakim olmak mecburiyetin
deyiz. Bu hAkimiyef her feyden 
evvel tasarrufa riayet ile baılar. 

Memleketimizde kurulan, bu
rada kazanan ve yaııyan bunca 
ecnebi bankalar var. Bunlar 
vatanın ıstırap demlerinde niçin 
harekete geçmiyorlar ? 

Hanımefendiler: Bizim hata
mız onlardan böyle bir vardım 

beklemekle baılıyor.Düşünmilyo
ruz ki ne tetkilabnda, ne gaye
sinde milli ruh hakiın olmiyan 
çalııhkları muhite, milli vicdan 
ile bağlı olmıyan yabancı mn
esseselerden ne akılla ayni has
sasiyeti bekJiyebiliriz? 

Bizde biraz tasarrufa imkan 
bulan, az çok tasarrufu itiyat 
edinen bazı vatandaşlar, bilmi
yoruz, nasıl bir tesir ve sebep 
atında artbrdıklan parayı ecne-

bi bankalarına yabrıyorlar. 
Takdir buyurursunuz ki o pa

ra ecnebi bankamn kasalarına 
girdikten sonra artık miHt ser· 
velin bir cOzli olmaktan çıkar. 

Hatta dar zamanlarımızda milli 
mevcudiyetinıfı aleyhinde bir 
tahakknm aleti, bir tedhit ıillhı 
yerine geçer. 

Bendeniz bunu, memlekette 
çallf&n ecnebi müeue.elerine 
kartı herhangi hissi bir huau-

metin le.irile M5ylemiyorum. Sa

dece yaııyan bir hakikati ifade 
ediyorum. 

Hanımefendiler : Tasarrufu az 
bir zaman içinde hirdenbire 
çok para biriktirmek manasına 

almayınız. Bu tellkkide bulunan
lar mutJaka ıukutu hayale ui
rarlar. 

BaılarkeD çok ehemmiyebi.ı 
görtinen kUçtık taıarruflar mec-
muunun birkaç ıene içinde baJii 
olacağı yekWıun 6niinde siz de 
ıaıacaksımı. 

Fıtratan mUırif olanlar, hayat-
ta biraz zahmete ve mabrumi· 

yete katlanmamak istiyenler derler 
ki: " Efe11dim, tasarruf iyi ıey .• 

llzım ıey .. fakat bugünkll ka -
zanç ile, bu,nnktı maaıla tasar
rufa imkln var mı? Hayatımızda 
hiç olmazsa ., asgari refah,, ı te
min edelim. Ondan sonra tasar
rufu do,onnrnz." 

Bu tarzda dtıtünenler yalnız 
kendi kendilerini aldatıyorlar • 
«Hayatta urari refah• mefhumu 
çok allstiki bir ıeydir. Eğer 

tasarrufa baılamak için her gtin 
biraz daha fazla refah bulmayı 

bekliyorsak, tasarruf gayesi, bir 
serap gibi, ona ya"latdıkça biz
den kaçar ve onu bir tftrlti bul
mak mtımkiln olamaz ..• 

Medeni memleketlerde tasar
rufun bir çok medeni usullerini 
bulmuılardır. Millt bankalarda 
küçlik tasarruf hesapları gibi .• 
Kumbara usulleri gibi. Ameri-

kada bir bank~ kendi mıntakası 
dahilinde 13,000 mektebe kum· 
bara dağıtmıf.. bu mekteplerde 
takriben 4,600,000 talebe var

mlf.. bunlardan 3.900,000 çocuk 
kumbara almıf .. bu çocukların 
bir ıenede biriktirdikleri para 
26 milyon dolan bulmUf.. Bun-
ların haricinde banka qbasa da 
56,000 kumbara tevzi etmit··· 

1929 senesi iptidasında Ame
rikada taaarruf sandıldanndaki 
mevduatın yekünu 28,418,000,000 
dolar imif. 

Berlin t11arruf sandıjında iı
liye• heaaplann mecmuu sekiz 
yh bini reçmittir. Bu hesaplar
da mevduabn yek6nu 800,000,000 
marktır. 

Avusturya tasarruf ıandıkla
rındaki mevduabn yek6nu iki ay 
evvel l, 120,363,556 tilin, bizim 

6 G 8 M n Ş -S U Y U 
para ile 400 milyon liraya yakın 7 K lll i L S; K t 
bir ıey. 8 O T N U K E -

Acaba kadın, erkek bütün Türk 9 . F. E __ N A. 11J Y E M E K 
vatandaıları samimi olarak bu 10. K _AR P ·u Z E ·ı E 
rayenin etrafında toplanır ve 11 ıK E S E - ·: K -E L 
çalışırsa biz de ayni neticeyi ala- Bugünkil bulma 
bilirmiyiz? halledilmft c:umızm 

Hanımefe~diler bu noktada 1 2 3 4 S 6 j 8 9 10 11 aıla ıüphenız olmaaın. Banka
mızın yapbğı ktiçtık bir tecriibe 1 
tasarruf vaziyetinin iıtikbaJi hak- 2 
kında yüreklere emniyet veriyor. 3 

İt bankası geçen ıene her 4 

memleketin milli servetinin inkip- 5 

fma badim olan tasarruf itleri- 6 
7 ne bir cereyan vermek, halkı ve 
8 

çocuklarımızı kliçük tuarrufla- 9 
ra alııtırmak için kumbara mu- 10 
lünli tatbike karar verdi. Ancak 11 
niçin itiraf etmemeli? Halkın bu 
tetebbnın nasıl karşılıyacağını 

iyice kestirmif değildir. Onun 
için ilk defa yalmz bin kumbara 
ısmarladı ve bu bin kumbara 
geldi ve üç f(inde bitti. 

Betbin baba ısmarladı, ' o da 
l'eldi ve birkaç 1'6n fçJnde 
bitti. Ondan ıonra ısmarlanan 

hinler ve oabinler birbirin takip 
etmifti. Ondan sonra bqka bir 
defa daha söylemiıtim, tasarruf 
kumbaraları, adeta aileler it ara-
sında bankasının ktiçükbir ıubeıi 
vazifesini görmiye batladı. 

lı bankasının tasarruf kum
baraları yalnız çocuklara mahsus 
değildir. Kumdara btsaplarımıı: 
arasında hemen yarı yanya 
denecek derecede büyüklerin de 
tasarruf hesaplan mevcuttur. Bu 
tabiidir, çUnkO eğer milJi ikbsat 
ve tasarruf vatandaılar için bir 
vazife iıe bunu yalnız çoculardan 
beklemek doğru birtey olamaz
dı. 

Bir memlekette iktısadi hare
ketlerin en mnhimi her ferdin 

tek batına yapacağı küçük eko
nomilerdir.,, 

Hatip burada lı bankasınan 
mesaisinden bahsederek izahat 

vermfı ve sonra s~zilne devam· 
la demiştir ki: 

"Aziz Türk anneleri, Türk ho
caları, Türk kızları ... 

Sizi bu zemin üzerinde uzun 
sözlerle daha fazla yormak 
benim tarafımdan bnynk bir say
gısızlık olacak.. Esasen milli 
Yarhğa, milli ferefe kartı çok 
kıskanç elan Türk hanımlarına 
bu meYzu dahilinde ne söylene
bilir ki, onlar daha evvel ince 
ve basıas ruhlannda bunu taıı
mıt ve duymuş olmasınlar? 

Tnrk annesi kadar hangi an
ne var ki, milli varlığı korumak 
saati çaldıtı zaman, yuvasındaki 
rahabnı, zevkini, neı'esini, elha
sıl bntun mevcudiyetini unuta
rak en derin bir samimiyet ve 
imanla vazifesine koısun ve ona 
aan'ıın? 

Kara günlerin acısını, yoksul-

Soldan ıafa ve yukardan qafı 
1 - Eter (5), ibadet vuıtau (5) 
2 - Zahmet (4), kut kolu (5) 
3 - Ermenice bir (2). aile lımi (3), • 1 

hiç (3) . 

4 - Yamı (2), iıtifade(3), rabıt edab(2) 
5 - Anıdoluda m~hur bir nelıir (7) 
6 - Bahn.ıyah (9) 
7 - Ekmek (3) nota (2), vatt (4) 
8 - Zaman (2), mlrıt (-4) Y•P'ft&k (3) 
9 - Ay (3), taallok (7) 

10 - Eıki (4), galibiyet (7) 
11 - Aıyada bir hükOmet (3], tıbaka{S) 

:············ ................ , 
i GLAKSO j 
! Güzel ve gürbüz yav- ! 
! rular yetiştirir İ : ............................ : 

· Tıcaret ve zahire 
f\atlu ncant bcıırıa11 k&tlbl-11111.lhfı 

tarafulclaa ........... ttr 

Boiday .... 
Yumuşak 

ti Kızılcı 

Sert 
Dönme 

- Zahireler -
Çudaı 

Arpa 
Mısır 

Fuulyı 

Oklıuı 

Aaaml Aapıt 
K. P, ({. p 

13 10 16 

14 35 15 15 
14 15 14 t5 

ıo 3o ıı 10 
a to 
9 
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P SELANiK BANKASI 
İ 1888 d~ tesıs eelilrniştır : 
lsERMA YESI 30,000,000 FRANK 

Merkezi umumf. İıtanbul 
Türkiye şubelerf 

: 
i Galat~ İstanbul, Izmir, Samıun, 
: Adana, mersin. 

Yunctn$tan pıbeleri: 

SeIAnik, Atina, Kavala 
Her türlü banka muamclt~ 

itibar mektuplan. hu nevi akçe 
ıı üzerinden hesıbatı cariye, çek 
c muamelitı . 
!mm:ncı=~==a:.1:1:www~11111 _____ _ 
luğun ıstırabım yüretizıin içinde 
duymuı olan Tnrk kadını, milli 
varlık namına açılan mtıcadel• 
için vatanın davetine, bpkı o 
karanlık ve kara g6nlerde oldu· 
iu gibi, ayni heveale, ayni ıevk 
ile, ince ruhuna has ayni atk ve 
heyecanla koşacaj'lndan killl 
tereddüt eder?» 

t 
e 
ç 
ta 
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mam iki hela mermer musluklu 
alafranga tulumbalı bir mutpak 

iki ıofa merdiven altı bir odun
luk bahçeye müstakil kapısı 

bulumı.n diğer bir mutpak ve sa-

ireyi havi olup derununda ma

hiye on beş lira icarJa Emin 
Bey mllıtecirdir. 

Yukarda beyan olunan maa 
bahçe üç bap han~nin üzeri saç-

la mestur ve yirmi üç numaralı 
hanenin üzeri kiremit e mestur

dur. Haneler haricen kargir da
hilen ahşaptır. Dört hane ayni 
hudut dahilinde bahçe içerisin-

de olup bahçenin ön ve sağ ve 
arkası dıvar sol tarafı tel ile 
muhattır. · 

Aleni inşaat 
münakasası 
Pendikte bakteryolojihanei 

baytari müdüriyetinden görülen 
lüzuma mebni 1-1·930da ihalesi 
talik ve münakasası teındit olu
ı:an müessesemizde yapılacak 
ameliyathane ve kovun ağılı 8 -
1-930 çarşamba gü~ü aleni su -
rette biimünakasa,ıbale edilecek
tir. Taliplerin şerait ve keşifna
mesini görmek üzere her gün; 
münakasaya iştirak için de yevmi 
mezkiirda saat 14 te Defterdar
lık binasında müessesatı ziraiye 
mubayaaf komisyonuna gelmeleri.' 

DE\1LET ~1ATBAASI 

YENi NEŞRiYAT 
A) Lise KIT APLARINDAN : 

Hayvani Teşrih ve Fiz ıyoloji (Lise 1) [Siracettin Bey] 
Fizik (Lise 111) !Kemal Zaim Bey] 
Mantık lLise 111) [Ağaoğlu Tezer] 

B MUALLİM MEKTEBi KIT APLARI: 
H)fzıssıhha [Harun Bey] 

C) MUHTELiF: 
Kitabeler ~smail Hakkı Bey] 
Tedriıatta Toplulaştarma usulü [Kazım Nami Bey] 
Saraylarda mecnunlar (Fazh Necipj 
Annemin Yeni Masallara [Mutia Sabri] 

MÜRCAAT MAHLLİ 

DEVLET MATBAASI Satıı yeri 

135 K. 
175 K. 
50 K. 

90 K. 

330 K. 
17,5 K. 
80 K. 
20 K. 

[Zifjf!mmIEJI Bu pazartesi akşamı Veznecilerde Bf!llJD!I 

m Darüttalim salonunda 

lstanbul dördilncü icra me· 
.tnurlu~ndan: Naciye Hanımın, 
İttihadı milli Osmanlı sigorta 
şirketinden borç aldığı beş bin 
llraya mukabil vefaen ferağ ey
lediği Boğaziçinde Çengelkö
}'tınde HaVU%başı ıokağmda kay
den eski 195 mükerrer yeni 23-1, 
23 • 2 numaralarla murakkam 
tasarruf kanununun neşrinden 
evvel m~hdes mukaddema bah
çe elyevm bir bap hane ve na
tamam selambk dairesi ile zemini 
halen bir arazi dahilinde yeni 
23-2, 23-3 22 ve 23-4 numara 
ile murakkam maa arazi dört 
bap hane, borcun verilmemesin
den dolayı kırk beş gün müd
detle müzavedeye konarak iiç 
bin lira bedelle talibi uhdesinde 
olup bedeJi müznyede haddi la
yıkmda görilfmediğinden müza
yedenin bır ay müddetle temdit 
ve müzayedeye vaz olunmuştur. 

Bah,;e bir set vasıt;;ı sile iki kıs

ma tefrik edilerek 23/3 ve 2312 
numaralı hane~er yukarı sette 
ve 22,23/4 numaralı aşağı sette-

dir. Bahçede müteaddit meyve 
ağacları ve yabanı aği.'\çlarla mü-

.--.... s-ij ~ Muallim 

m&3~U!mınm 

Fahri beyin talebeleri hanımlar tarafından 

Müsamere1 musikiye 

zeyyen den ze neza retı fevkala 

desi, maa b.ıhçe dört bap han~- · 
nin lamamr 14350 lira kıymeti 

muhammenelid r. 

Satın atmak ve daha ziyade 
öğrenmek isti enler kıyme ti mu
hammenesjnin yüzde onu nisbe-

tinde pey akçesini ve 1416 928 
dosya numaı asile 1slanbul dör
düncü icra memurluğuna mür.;. 

caat etmeleri ve 13-2-930 tari
hinde saat ön dörtten on altıya 

kadar son ihalesi yapılacağı i an 
olunur. 

Hududu: Havuzba~n caddesi, 
Sı:it B. veresesi ve Ahmet Muh
tar B. hane ve bahçes , arlca 
tarafı İbrahim Ata B. veresderi 
Şevkiye ve Şükriye Hanım! arın 

bahçe ve haneleri 'e mahdut iiç 
bin sekiz yüz tı'k bir arşı:ı 
murabbaı arazı dahi1inde 23-2 
numaralı hane yetmiş dokuz ar
şın ve21 arşın haneye multasıl 
mutpaktır, ve 23-3 nume.r.alı ha· 
ne seksen bir arşın tcı biindedir. 
22 numaralı hane yüz Uç arşın 
teı biinde oiup yiımi arşm hane 
arH asında muttasıl ve müstakil 
rnatpalctJr, ve '.13-4 numaralı ha
ne yüz beş arşın terbiinde olup 
yirmi bir arşmı hanenin arka Üsküdar hukuk hakimliğin-
t;u-afında müstakil mutpaktır. den: ÜıkUdarda Ayazma ma· 

.Evsaf ve Müştemi!at1arı: 2312 ha!Jesinde Tulumba so~ ağında 

l\.er nı tCMıtcsı L'lb to hopr '• b&\tn•l a 

' ~yo~lu 2. hl. ':-uhı: d('C"ııtı.'91 .\ lahıın• 
cıy• ! Jıını tıtıııda , ,110 ,ı.ı L7·l1 

uuanya ~o~ıası 
Cuma, P[1zar, Salı, Çarşam

ba g ünleri idare rılitımından 
9 rlA kall<ar. 

\zm.r · f: ersin . sür'at postası 
(M.:\HMUT ŞE.VKET(Pş.)vapmu 
7 Kanun~ani salı (12) de Galata . 
rıhtımından lıareket!e çarşamba 
.sabah~ .lzmıre gıd t> cek v~ akşamt 
rzmirden hareketle Antalya, Ala. 
iye, Mersine gidecek ve dönü~tf' 

T aşucu,Anamor Alaiye, Antalya, 
KuŞadası, lzmire uğ'rıyarak ge· 
lecektir. 

numaralı bodrum katından ma- 8 No. hanede sakin Lutfiye ha· · 
ada üç katlı müceddet üzeri be· nımın zevci Edirnede F mdık J. ~~ö' lk Sura ı ıı osta~ ı 
şik artfüü ba!konJu şahnitli ha- ·fakih ut@ball~si_~qe --~kin ike.ıı ·, >.;.( .ME &SlN) vapuru-... 7. Ka-
ricen kargir kU1Dpanya auyu harhı umu mide ••kea-e almarak . mJnsarif Sah .17 de Sirkeci 

Kreziv_al 
Kullanması kol~y ve tesiri 

kaL'lyen şaşmü.Z. Pek mDz'iç 

olan öksOrü!ü keser . 

Hava borulannda biriken 

batgamlari sö:·:türür. 

Dikkat 1 .. ~opl" f abrikasi ~ 

müstahuıratı, ,,&,. • · a&libini 

havidir. 

lvi bir başmürettip aranıyor 
J'alip 01,a~lann HiW matbaasına müracaatları. . ' · ı ,. 

tertibatlı hanede bir ev altı iki ı h hl d ı:. k. 1 G J'b 1 ö üm te likeıi içinde gaip oJdu- rı ıının an nare et ~ e ı o u, DANTO ~ 
hela bir mutpak ve bir kiler bir ğundan vusul haberinden beş se· Çanakkale, Ktiçükkuyu, Edre- J 

Sa.hnnç bir harr a n tarafeyinda l1 a- d f · b' mit, Burhaniı;e, Ayva!lır,.a gid~ ne en az ıa ıı zaman geçmiş ' 6 

pıları o
1
an tavan arası bir kısmı olduğunda gaipliğine karar cek ve döniişte nıezkOt iskele- Diş macunu 

balkon:u beş oda iki sofa bod- h lerle birliktt· Altunolu~a u~rı· 
itası akkındaki davasının mu· x 100 ' 

rumda iki kömürlük ve müsta· yarak geleceklir. Dişleri sene yaşatır, çüril • 
kil ôdunluk ve hanenin arka hakemesinde kanunu medeninin Gelibolu ıçrn yalnız yolcu mekten vikaye eder. Diıleri inci 
tarafına müsadif bir katlı iki 32 inci maddesi mucibince mu· alınır' yük al ınmaz. gibi beyazlatır . Dit etlerini kuv. 
parçadan ibt:!ret bir mutpak bııh- maileyhin gaipliği hakkında il vetlendirir ve kanamaktan mene -

Çesl.nde mermer fıskıye kaseli ma!C.matlaı ı o anların bir "'ene :::::::=::· •• ••••• .. •·······-·-····· •• ••·•• .. ·····-······.•.•:mm der ve diıJerİD araıında kalan ~ :: ............. lfW••······ ....... _ .... " ı1 

etrafJ mermer taşlı havuzlu olup zar mda ma ümatiarını mahke- ~i y eU<enci \ APLlRLARJ ı·.ı tefessühatı ve ufuneti izale eder. 
ve medyun sakindir. meye bildlrme erine karar veril- :! :: Dit ağrılarına , nezlelerine mani 

23-3 Numaralı hanenin evsaf miş ve bu baplaki tebüğ vara- !İ Karadeniz ıuk& ve ~iiraı postası li olur . Ağızda ıayet lltif bir aerin • 
!.·,; V.d.f AQ 1i.i lik ve rayiha bırakır . Mikroplan ve müitemilatı: Bir ev altı iki kası mahkeme divananeıine u u. 

hela bir kısmı küçük yedi oda talik edilmiş ve keyfiyet ga- ; 8 (, I U imha ve ağızdan gelecek her tilrlü 
b. . ·.:.·, Kv:npuunruu•"'nı· ~<a r~a m )(1 "ı··.~. hastalıkların ıirayetİDe mani olur. ır gez,nti mahalıi bir sofa et- zetelerle de ilan olunur. i a ~c s " 
rafı demir parrnzkııklı bit bal- - ~i günü akşariıı Sirkeci rıhtımın- U Avrupa da daima birinciJl~i alır ve birinciliği diplomalarla mDead • 

Tıcaret ışleri umum müdürlü- f d J kon zemini çini döşelı koridor ?i dan hareketle doğru ( Zongul- !~ daktır. En büyük mükafatı ihraz eder. Altın ma a ya ve aifanlar 
b r sahrinç, bahçeye methali ğünden: Esas nizamnamesi ma - ff dak, lnebolu, Sarrısun, Ordu, n almıştır. (20) kuruşa Hasan ecza deposu. Dantos dit macunu ye • 
jfu'unan alafranga bır mutpak hallı kanuularına göre tanzim :i Giresun, - Trabzon, Si.irmerte 'ile İ~ rine başka bir marka verirlerse almayınız. ÇUnkü Dantoı dlinyanın 
oıerdıven a.tı bir 1 ömür ük ve edılerek usulen tesçil kı 'ınmış !I Rize) ye g!deccktir. H en enfes ve mükemmel dit mUıtahzarıdır. 
kumpanya suyu tertibatlı· hane- olan ve30 ikinci teşrin 330 ta - ~ Tafsilat için Sirkecide Yel- ii j - dükk::. .. ., I 

d h' ' :i . . A · :: L~c.lr·t•nıit icra uıeıııul'lu- ve e1n ve yag magaza an 
ne e ma ıye on yedi lira karJa r ihli kanun hükumlerine göre ,

1
• kı· ncı nanm<la kaın acentasına ·:: r4 b'l k d" rt k d ki 

T b · B • · .. l :: ı a ay u ta ve ıu a ar 
doktor a sın ey sakindir. tesçıli istenilen Alman tabiiyetli ! muracaat. Tel. stanbul: 1515 :: ıruııdan: b d 1. • d" 

l h · :: .... -•·-~-·-..•ı•• •••• • 1 .... ••••··-·•••••ı"•··-:: r" I l h, . artırma e e 1 J>eflD te ıye 22 nuınara ı anenin evsaf ve ve on bı'r milyon yedi yu·· z ellı· ................... ı .... 1.:1 ..... .............. ............ Ed .d. A tıno uk na ıyesı . • . . B" ZA YI ı enıı ın h h edılmek ve rusumu tellibyesıyle 
nıilştemilih '. ~r. ev altı bir ge- bin mark sermayeli (Algernayne ahalcsiude'l ın~ um Abdul~a harcı resmi ve sairesi mllıteri-
zinti mahailı bm balkonlu ikisi 20-12-929 cuma günü Aksa- Etendi vereselerı arasında şayıan sine ait olmak ib:ere 9-2-930 
tavan arasında altı oda bı'r l •a- Bav Gezelşaft " Lenz " unt ko ray civarında cüzdanımı zayi et- f d"l , '-t ken tasarru e 1 e ge meK e ' tarihinde Edremit icra dairesin-

h 1,. · kolonya) Gezelşaft) şirketinin ve t'm ı· i · d sekiı ira evrakı lh h k ı hk · · mam iki e a maa ınerrner: · 1 
• çer 5?.1 e Edremit su u Ut~ ma esının de saat 4 te katiyen satılacağı 

musluk tulumbalı kuyuJu ka~ete verilen evrakı tetkik edi- nakdiyem ve oC!un senedatı, 319 ı · h"k ·· l bı" l o!bapta" u muy e şuyuun - ilan olunur. 
alafranga ocaklı mutpak lerek muvafık görülmüştiir. Bu tevellütlü Aksaray askerlik şu- mütayede sahlması suretile iza-
merdiven altı bir kömü.lük biri- . evrak arasındaki umumi veka _ besine ait askeri vesikam, nufus lesi karargir olan Altınoluk 
_sinin bahçeye methaii bulu .. an letnameye göre tirket namına tezkerem vardı. Askeri vesikam- merkez nahiyesile iskeles ı ndc 
iki sofa ve hanenin arkasında müştereken imza koymak ve ia nufus tezkeremin · Yenisini çı- vaki ve dairede mevcut artırma 

! ~'lUI ITEHEM 
miista~i) kapısı bulunan diğer yapacakları itlerden ·ve muame- kartacağnndan eskisinin hükmü şartnamesinde ve tzmirde mün- :ı 

1DOKTORLARA 
bir mutpak bahçe demir kapısı lelerden doğacak davalarda bü- olmadığı ilan oiunur. teşir Yeni Asır gazetesinin 9 
bulun b .. .. de b' t Bahkpazar Kanaat han .:'\ o. :- l 929 t 'hl' h an su men aı onun ır ün mahkemelerde müddeı, müd· M. Rakım kanunevve arı ı nus a-
havuz olup bu havuzdan tulum- deialeyh ve Uçil'ncü şahıs sıfat _ '""'"°'-"-"'-.ıı..."'...,.°""-""""'• ::.iyle lstanbulda münteşir 8-12-929 

1 

balar vasıtasile diğer hanelere larHe hazır bulunmak üzere tayin ~ Han 1 m 1 ar '· ~ tarihli Vakıt gazetesinde cins ve 1 

de su isale edilir. Derununda olunan umumi vekil GaJatada ~ "' mevkiile hudut ve miktarı mu-
mahiye on sekiz lira icarla mös- Müradiye hanında mukim Meh _ P On Kanunusani Cuma günü ,I fassalan yazıh olup ilan edilen j 

yö BartamboJ kiracıdır. met Emin Beyle M. Regortngs·· yerli mallarını teşhir günüdür. ~ ve ceman 19 parçadan ibaret 
23-4 numaralı hanenin evsaf ve bauıneiter A. D. Kar) Lehman ! O gtln saat ileide Darülfünun 1 bulunan zeytin taşirine mahsus 

mü~temilatı: Zemini çini döşeli dır. Keyfiyet m·ezkur kanunun ~ konferans salonuna gelmeyi ~ 3 baskılı maa teferrüat ve mliş-
bir ev altı ikisi tavan arasında yedinci maddesine tevfikan itan ihmal et~eyiniı!T. # temilat 20000 Iiıa kiymetli fab-
biri balkonlu yedi oda bir ha- olunur. ! Milli lktısal ve asarruf cemiyeli İ rika ile müteaddit hane ve arıa 

~ •"""""'"~ ........................ "'""'"'""""• 

Avrupa müıtabzeratına mu
adil HASAN KUVVET ŞU
RUBUNUN tertip •e iatihza-
rındaki muvaff akiyet ve mü
kemmeliyetine binaen, iyot ile 
gliıero foıfatlara ihtiyacı olan 
haıtalarınıza bu kıymettar fU• 
rubu tavsiyeniı:le vatani ~azi-
f enizi ifa ve hastalarınıza tifa j 
temin edersiniz efendim. 

1 



Abu nt şartları 
fOrkıyede Hartçt 

Gazetemizde çıkan .Yazı ve reıim· 
lerin bütün haklan mahfuzdur 

Türk mekteplerile faydalı eserlerin 
U&nlannda yüzde 20 tenzilat vardu 

ı ıan şartlar• 
Saun Ko~ 

6-8 inci ıayıf a 1 
Koru~ Kuru~ 

1 Aylı~ \50 ()()( ı 

Gazeteye gönderilecek metnıplınn ti.zerine 
idare içinse [ idare ), yazıya aitse [ yuı ) 

işareti konulmılıdır 

Bllyüt veya bir taç dafa lçtn vertlen lltınlarla 
basa.si mahiyetteki lltınlann licred 

5 • • 25. 
4 • • 40 
2 • • ıoo j 400 8()(1 

t- 750 145{ 

J ' 1400 2700 

Hasılmıyan mektupların iadesinden, kıymeti 

mataddereslz mektzplara konulmuş paraların 

~avı>olmuından ve llAnların mtlnderecatından ıSf ANBUL, Babıali, Ankara caddeıtnde c V AKIT YURDU > 
idare mesul deWdlr 

idare ile kararla~unlır 
Gazetemize hususi ilan kabul eden yer 

H. S. H. 114nar aceotesı 

1 " " 200 
l-8inci •ayıfadalO 
resmi ilinlar 

-.ı----------------------- Tel IQ70 lnARP: tsu:Rt. f9T1 YAZI iSLERi. tel~raf ı VAKIT posta Ko: 45 

·Devlet demiryolları ve liman- ••a Ka~ıtlY istele üzermdeti a• 
lan umumi idaresinden: •Lokanta Gazino ve 

Mersin - Yenice hatb üzerinde Hacikiri istasyonu civanndaki • 

ocaktan çı~anlacak s~kiz bin ~e Eskişehir - Ankara hattı üzerinde 1 Lu·· yu·· k aı· Ie dans salonu 
Çubukova ıstasyonu cıvanndakı ocaktan ç1kanlacak 7000 m3 balast [) 
ayn, ayrı ve kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 

Münakasa 25 - 1 - 930 cumartesi günü saat 15 te Ankarada • 
Devlet Demiryollan idaresinde yapılacakbr. a 9 Ki. sani 1929 Perşembe günü akşamı saat 

yirmiden sabaha kadar devam etmek l. zere • a Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat 
teminatlarını ayni günde saat 14,30 a kadar Umumi müdürlük • 
kalemine vermeleri lazımdır. 

(1 l.-C) isimli bir ça1rlı tg-
<l. . tertip edilmiştir. Müessesemiz 

el Tl -,3 n verilmiş olan senelik balo v~ çaylı Talipler münakasa şartnamelerini beter lira mukabilinde An•,a- ı 
rada Maliye ve muhasebe iıleri Reisliğinden ve Mersin hattına ait 
olanları Konya veznesinden de tedarik edebilirl"r. 

terlansanlarında müşterilerinden görmüş olduğu 

ragbete teş ~kk'irler eder; bu tedansan için de 
müdürı yet imiz azim fedakarlıklar ihtiyari'e mu
a7.Zam ve n~ş' eli bir ge. e için fevkalade ça
lışmaktadır. Anbar tamiratı 

Gümriikler uınum ıniidiirliiğiiııdcn : 
1 - lstanbulda bulunan merkez anbarına ilave edilen anbarda 

yapılacak tamirat bedeli keşfolan 2709 lira. 41 kuruş dah:linde 20 
gün müddetle ve mUnakasai aleniye ile Istanbulda münakasaya 
konulmuttur. 

2 - Şartnamelerin musaddak suretleri Ankarada Gümrükler 
levazım müdürlüğünden ve fstanbulda Gümrükler umum müdürlüğü 
levazım mü.dürlüğünden almacakbr. 

3 - Her talip bedeli keşfin yüzde yedi buçuğu olan 203 lira 
21 kuruşluk hükô.metç.e muteber Milli Banka teminat mektul' u 
vermeğe veyahut bunun yerine yevmi mUnakasadan evvel İstanbul 
Gümrük baş mtldllrlOğü veznesini! nakit olarak para itasına mec
burdur. 

4 - Münakasa günü 13 kfinunusani 930 tarihine mü11c if 
pazartesi günü saat 14 dedir. · 

5 - Taliplerin yevmi münakasada lstanbul Gümrük baş müdür
lfiğünde müteşekkil Gümrükler umum müdür!üğü mübayaa komisyo
INna müracaatlara. 

~o,ok T ayyarn piy,ankosa 
Yedinci tertip 6 ıncı keşide 

11 Kanunusani 1930 

BÜYÜK IKRA~ilYE 200,000 LiRA OIR 
Ayrıca 50,QO, 40,000 30,000 20,0UO ı b,00< 

10,000 liralık ikran ııyeler ve 100.000 
lıralık hı r miik:Hat . 

F ort kamyoneti satılması 
Tütün inhisarı uınum müdürlii

ğiinden: 
idarenin Azapkapı anbannda mevcut bir adet müstamel F ort 

kamyoneti pazarlıkla 13/1/930 pazartesi günü sablacağından talip
lerin her gün anbarda kamyoneti görmeleri ve tarihi mezkiirda 
saat 11 de % 7,5 teminatı muvakkatelerile Galatada mübayaat 
komisyonunda bulunmalan. 

* 

• a 
• 

() ge~e sabaha kadar: 
1 - Mi.ızik ... Caz T arzan · Viyolonist Mı

sır ıyan Ef. \.e Tan.an Hüseyin Beyin refakatile. 
2 - Dans sabaha kadar. 
3 - Varyele numaraları ... Istanbulun meşhur 

ari:isifori. 
4 - Scı 'r envai türlii eğlenceler. 

1.,< ·da n~aı1 ıçiı1 duhu 1 ive 
s ( 'r 1 } ( 's { 1 r. umum aileler gelebilir. 

Sa oımmu:ı. ber gün saat 18 den 24 ve Cuma 
gi;n erı ~c 14 den '.l4 de kadar aç1k; muhtelif 
eg.encell r e dans vardır. 

J\1Iiidii rivet 

•a•a a a 
Nafia veka eti yollar 

umum müdürlüğünden: 
30 birinci kanun 929 da ihale edilmek üzere münakasaya çı a• 

rılmıt olan Antalya vilayeti dahilindeki Manavgat köprüsünün mü
nakasası görülen lüzuma binaen 30 ikinci kanun 930 perşembe 
günü saat 15 e kadar temdit edilmiştir. 

Taliplerin ihale kanunu ile şartnameler tarifah dairesinde ha -
zırlıyacakları teklif mektuplarını makbuz mukabilinde vekalet müs
teşarlığına tevdi eylemeleri ve ıeraiti görmek üzere İstanbulda na
fia başmühendisliğine ve Ankarada yollar umum müdürlüğüne mll
racaat etmeleri lazımdır. 

Proje ve şartnameler Ankarada yollar umum müdürlüğünden 
( 10 ) lira mukabilinde alınabilir. 

Kocaeli encümeni daimisinden: 
İzmit - Derince yolunun muhtelif kilometreleri üzerinde inşa 

edilecek üç betonarme köprü o.baptaki şartnamesi ve(7052)yedi bin 
elli ıki liralık keşif mucibince 22 ki. sani 930 çarşamba günü saat 

15 te ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile münakasaya vazedilmiştir. 
Talip olanların teklifnamelerini münakasa kanunundaki şerait dairesinde 
yüzde yedi buçuk nisbetinde teminat makbuzile mezkur tarihe ka
dar Kocaeli daimi encümeni riyaseti.ne ve şartnamesini görmek ve 
tafsilat almak istiyenlerin Kocaeli nafıa başmühendisliğine müra -
caatleri : 

* * 
Kocaeli encümeni daimisinden: 

Levazımı kırtasiye mübayaası Adapazarı. Karaau ve Kandıra. l(efken yollarına ait istikşaf 
Tu .. tu·· n •. n h •. sarı .. d . . ve fenni evrakın tanzimi ol baptaki şartnamesi mucibince 22 ka. sa-u mum mu ur.. D l 930 çarşamba günü Saat on beşte ihale edilmek Üzere kapah 

, .. ğ • • d zarf usulile münakasaya vazedildiğinden talip olanlann mezkur ta-U Un en : rihe kadar teklifnamelerini münakasa kanunundaki şerait dairesinde 
idare için alınacak 69 kalem levaz m1 kırtasiye için kapalı Kocaeli daimi encümenine ve şartnamesini görmek ve tafsilat 

zarfla 30/12/929 tarihinde verilen fiatlar haddı liyıkte göriilmedi- almak istiyenlerin Kocaeli nafıa başmübendisli ·ine müracaatları. 
ğinden tenzilatlı tekliflerin kapalı zarfta olarak 13/1/930 pazartesi 
günü saat 10,30 a kadar Galatada mübayaat komisyonuna tevdi 
edilmesi. 

Evkaf umum müdürlüğünden 
Evkaf matbaası için lüzumu olan kağıt ve sair levazımı tecli

diyenin icra edilen münakasasmda talip zuhur etmediginden 
kinunsaninın on birinci cumartesi günü saat on dörtte puar:ıkla 

ihalesi icra edileceğinden talip olanlann ıeraiti anlamak üzere her 
gün levazım idaresine vr. ihale ğünü de idare encümenine müra-
caatlar~ · 

ZJIROKOSTA 
RAKI VE MAS TİKASINI 

Her yerde arayınız 

1:1!11m;1.ı!1~uı 
Mekitibi aliye mübayaat kO' 

misyonundan: Mülkiye mekt~ 
talebesi için mübayaa edilec' 
olan 125 adet Hereke mamult 
tından battaniye mektepte met 
cut nümunesine muvafık olm' 
üzere aleni münakasaya koni 
muştur. Talip olanlann nümuot' 
sini görmek ve şeraiti anlamaıt 
üzere Yıldızda Mülkiye melr.:~ 
müdürlüğüne ve ihale günll 01' 
16-1-930 tarihinde Fındıklıdl 
Güzel sanatlar akademisini 
~?ksek me~t.~pler muhasebeciİ 
gmde mekatıbi aliye mübaya~ 
komisyonuna müracaat eyleme 
leri ve münakasanın saat ~ 
üçten on beşe kadar deva4 
edeceği ilan olunur. 

İSANBUL Y ATIMEKTEif 
LERI MUBAYAA K()MİSYO 
NUNDAN : Gazipaşa yabmell 
tebi içıu 350 çift ıskarpin kap.» 
zarf usulile münakasaya koO' 
muştur. ihale 21/1/930 da Ord 
köyde Gazipaşa yabmektebindl 
yapılacaktır. Talipler teminatlarıi 
Yüksek mektepler mes'ul muhl' 
sipJiğine tevdi ile alacakl8' 
makbuzu teklif zarfına koym• 
ır. ............................ -

: Felemenk Bahrisefit 
S Bankası 
i Merkezi Amisterdanı • 
: Mezun sermayesi: Fi. ~ 5,000 000 
: '"f edlye eC:lı rn ı sermayesi: 5,000,000 
: ihtiyat akçeıı : 3,000,000 

! lstıınbul şubesi 
: Galata Karaköy Palas 
i Tel: Beyoğlu 3711115 

5 f stanbul tali şubesi 
• • • İstanbul Alalemci Han 
: Tel: İstanbul 569nO 
: Her nevi Banka muamelib i ve kiralık kasalar 
, ..... ~·····················' 
Eınni ye sandığı 
ıııiidürlüğiinden: 

Yusuf İzzet ve Mehmet lhs8' 
Beylerin 15877 ikraz numarala 
deyn senedi mucibince Emniyel 
Sandığından istikraz eyledik.Jeti 
meblağ mukabilinde Sandık na" 
mma merhun bulunan Kadirg' 
limanında Şehsüvarbey mahalle" 
sinde çıkmaz Şehsüvar ıokağıO
da eski 14 ve yeni 7 numaralı 
yüz sekız arşın mıktannda mOO
hedim hane arsasının tamaJlll 
vadesi hitamında borcun veril" 
memesi hasebile müzayedeye çJ" 
karılarak yüz iki lira bedel md" 
kabilinde talibi namına ihalei e.,
veliyesi icra edilmiş ve 8/1/930 
tarihine müsadif çarşamba günO 
kat'i karannın çeki mesi mukd' 
rer bulunmuş olduğundan talip 6' 

Janlarui yevmi mezkfırda sa•t 
on beşe kadar sandık idaresini 
müracaat eylemeleri lüzumu iliO 
olunur. 
~~~~~=:::-~~~~~--_./ 

Tashıh 
28 Teşrinisani 928 de neşrf" 

dilen İstanbul mahkemei asli1' 
birinci hukuk dairesinden set" 
livhalı yazılan ilan yanlışbr. ~ 
tanbul mahkemei asliye üçilP 
hukuk olarak tashih olunur:_/ 

Me.s 'ul müdw : Re tik flJ;;,,el 


