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Bir doıt makalesi Akdeniz misakı 

Tür kiyenin fıtirakin
den de bahaolunuyor 

Türkün şerefli zaferinden 
sonra ... T aymia gazetdain Pariaten 

wku bulan iatibarabna g&re 
Franaa hariciye aezaretl Fnn
aa ile ltaıya ~da aktedi
Ien Babnaefit mJlllnnm ıim· 
diye kadar cereyan eden mtlkl
lemeleria bir neticeli ve iata
tokoyu mubafua mabadile 
Lokarno miaakma 1DUYafık ol
duğuna lngiltereyl iknaa çab
pyor. F ranaa TtırldJ• de dahil 
olduğa halde BabnMfit dev
letleri arasında bir ademi te
cavilz ve hakemlik mlaakmm 
aktini iıtiyor. 

Irak ve lranda garp medeniye
tini kabul cere anı u andı .. 
ütef ekkir lngiliz muharririAmoldToyenbi 
bir makalesinde bundan bahsedi or 

TOrkiye ve tark memleketleri 
hakkında müteaddit eaerler ya
san Profesör Smolt Toyenbi, 
üireD Edirneden Buraya kadar 
lmlldat eden bir aeyahab bak
.... da uzunca bir makale yu
llllfbr. Profesör Toyenbi bu 
ıeyabat esnasında, lstanbul, 
Ankara, Halep, Şam, Bağdat 
ve Kerbeli)'I ziyaret etmiftir. 
Profea6riln anlabıma göre bu 
memleketlerin hepsinde en fazla 
g6ıe çarpan nokta, bepıinin 
l>tıtlln kudretlerile garpldqmağa 
pllfbklandır. Bu hareketin baı· 
bca lıedefi mn.takil yapmak 
Ye bu ıatikllli aiyuf, ikmadl 
n ictimal aabalarda tahakkuk 
ettirmektir. 

Siyai aalıada, bu yolda kaza. 
mlması icap eden muvaffakiyet, 
lhru edilmif gibidir. Buglln 
r.ldye d., lran da, en mutlak 

~e:t'e\" .!•':!; 
enel İfgal albnda bulanduldan 
halde bugtln hem ecnebi ifga
lbıden, hem aaırdide bir esaret 
Iİlıciri olan kapitOIAayonlardan 
halla bulmuılardır. Irak bBkt
meti Akvam cemiyetine girerek 
tam istiklllini kazanmak tızere
dir. Mwr da, hemen hemen 
ayni hedefe varmaktadır. 

yayılacağı gibi, bu memleketle
ri kapittllhyonlann ilguından 
ecnebi m6stevlileriA ablmaam
dan daha fazla hakiki istiklAle 
göt örecektir. 

Türkiyede garplılaşmak hareke
ti, erkeklerden fazla kadınlar 
aruında iatek ve halıifle kar -
11lao1Dlfbr, TOrk kadınlan, ken· 
di adımlarile, mntemadiyen iler
lemektedir. 

TOrkiyede içtimai iatildlli 
temin edecek olanlar, kldınlann 
kadınlarcbr ve bu onlann yazi. 
fesidir. 

(Alt tarafı 2 tnd sayıfamızdadır] 

Atina, 7 (Anek)- M. Veni· 
zeloa Llheye ıitıDek için Pa
riaten geçerken Yunaniıtanm 
Balınaefit miuldle allkadar 

-->-

bulunduğunu Te bu miaakm 
akti lehindeki faaliyete fttirak 
edecejini taylemiftir· 

Edgar kine zırhlısı 
Gemi den hayır yok 

Zırhlı haritalarda ismi ge-..miye• bir 
kayaya çarpb 

Tllrkiyede, kaduım vaziyetinde Franm aefaretiae gelen ma-
_.rtıleıa tebeddill, .-ok millıimdir. mllrettebatm kdau uamı Oran •v T klmata DaZaran, geçenlerde il- -L...!- -~:1-:-.:_ -1 Bu halla hareketi, TOrkiyeden fC1U111e nakl~W-. A,.-. za-
Sariye Irak ve lrana cerayua ede- man•mı11 ziyaret eden Ye Am~ manda da gemmla top •• mlt
cektir. rikaya giderken bir kazaya ut- ralyozlan da wmuen .aldllerek 

Ttbidyede bir ~mri vaki olan r&IDlf olan Edgar Kine Drlılm karaya ÇJkanlmllbr. 
bu bllyttlc halis, . bOttln prka btmaDUftır. Gemideki talebe ve Zırhlmm ftliJeti ftbametini 
~Gr.r.urr:z~e~i ;;;.;....;;.;;;;.~;.;;.;..:..;.;.;........:..~;..;.;;;~;;..;;;::..::.ı muhafaza etmektedir, aira Ed-

ıar Kine Din bahuıduğu mahal 
22 metre derilllikteclir. 

göz le r Bu gemi 11aldoacla ajmla ta 
fU telgrafı veriJOr: 

............ 
• CAZiP 

•Allf 
l.ARI ••. 

Bu aGzel 

rea inıleri 

uklayınız! llor.,.. Vldor 
-~ Kr u "-- .... ,....,.._ 

Paıü, 6 (A.A.)- Edpr kine 
kruvaz6rthı&n vasiyeti iyi detll· 
clir GemİDİD kurtarılmumdua 

flphe edilmektedir· Kruvazlr, de
niz baritalannda g&terilmemif 
olan bir kayaya Ç&rpDUfbr. Ba
ruı haritalarda 22 metre derin
liğinde bir yer olarak irae olun-

m11fbır. Kruvu&', ortaamdua kaya· 
ya aaplanmıf olarak durmakta· 
dar. 

Kaza mahalline derhal g6nde
rilmİf olan ıemiler, kruvaz6riln 
içine dolan auJU bOfa}tmlflarcbr. 
Krunz6rde balUD&ll talebe ile 
mllrettebabD bOytlk bir kılma 
Oran'na ıanderilmittir. Bundu 
bqka ldlçllk çapta toplar De 
nakli mllmldln leYUUa da Ntk• 
bir yere çabnlautbr. Kanetli 
bir aalmb oldaja talcclirde ln
YUlrlll tehlikellkli hir .... 

cl .. ııl' n=n'unaıw. 

Canlarına kıyanlar 
• 
iki genç kadın ikişer defa 

kendilerini öldürmiye 
kalktdar 

MelAnkoll aençlerlmlzl ylylp bltldyor 
Aşk, şflphe, kıskançlık - Davut efen

dinin derdi neymiş 1 
Son ılDlerd• intihar Yak'alan dikkati calip bir pldlde. çojal

maja bqladı, glbı pçmiyor ki zabıta raporlarında kendini &ldtbw:i 
bir adamın ia
ml kaydedilme
IİIL Bu bayat 

beıfinlerinln ek
ıeriyetiai pnç· 
ler Ye kaduılar 

tetldl etmekte
dir. 

l>Gnde ıeh
rlmilin Ud aem
tiDde iki genç 

im derin bir 
mellnkoli için· 
de &itime yak· 

lqllllflu, ikili 
de etraftan ye
tiflp plenler 

tarafmdan mu

manaat g6rm0f
ler, butaneye 
kaldın•••ler, 
'tedaYl aba 
almmlflardır. · ltendl.mt 6ldbnı"1e lı.UU.n Rw & 

Bunlardua biri Unkapanmda Wr aehirl ele ~ lcmil, 
Şllcaettin maballeainde Ayazma mtlthit acdar lçbade ımn..u,. 
bolltaD aokağmda 13 numarah baflaımttu; fakat aelair lld&recek 
evde oturan Şakir EfendiDİD kı- derecede kunetli olmadığı içla 

11 Huriye Hammcbr. Huri,. Ha· Huriye Huma 6lmemit, llbrap 
mm, oa aekis yqmda idi, 6te- iPade bir mlclclet lavrumıt, 
den beri laayabndan memnun de- bu aırada eye plealer pDt 

iilcli, içinde yqadatı bayat Pfel- km o halde glnntlfler, Han,. 
fanam f•ahiı kenc:liUi be~'j Haaım hemen Hueld bdmler 
bale ptirmifti; ktlçtlktenben a - butan . kalcbnlllllfbr. 
dartlcl bubranlarmdua bir tllrlll Dan ~tibara kalkan° lteld 
kurtulamadıiı ur'a butahiı da m 

an zaman pnç 1mm linir- pnç hanım da oa aelda ,....-
ie:ı Jlpratmakta, tahamnllln8 dacbr. Kaymakam V alilt 8Jn km 
btmb&ttbı kırmakta idL olu Rana Hanım ,abelt ft 

Huriye Hamm ba yeis ve mllnnYer bir aileye memaptar, 
bıklmalık içinde kendWni Bldllr- Sen Jozef Fn1111& mektebinde 
miye kalkllllf, kurtanlmlfb ; tabail etmif, iyi yetifmlf, imli 
dtbı evde plım kaldıjı bir ve içli bir im olan Rana Hanım, 
IJl'8da ne oldaju anlqılmıyua babumm 8ltlmfbıden IODra ken-

JCIJdın fOfllr olarM 

H6ıaluı1Mın .,..,,. .,,.,,. bllyle """"'1M• •lr ...... 
..,,,,,••eldir 
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disini se-ven münevver bir ~e .. çle [ 

e-vlenmİf, yeni aile Ulelide yeni v AKIT ın_ son teıgraf haberlelerı· 
bir ev kurmUflar, burada kar- . 
ıılıklı bir sevgi ve saadet içinde 

] 
yaıamıya başlamışlardır. B h " k f ı 

Hisli, halyakar, vesveseli bir a fi 0Il erailS top anıyor 
genç kadm olan Rana Hanım, 

bir zaman sonragenç kocasının Murahhaslar muhtelif memleketler-
•kfamtarı eve neı'esiz, yorgun, den Londraya hareket ettiler 
meftur bir halde gelmesine, 
genç adamın diğer bazı durgun ı Vaşington, 1 ( A.A ) - Reisicilmhur M. Hover Londra Konfe-
hareketlerine gıicenmİf, güzel ransına ittirak edecek Amerikan murahhaslan bugün bareketlerin
rüyasının söndOğü, saadetinin den evvel sabah kavalhsma davet etmiştir. Murahhaslar, M. Hover 
artık bir daha geri gelmemek ile görüştfikten sonra Nev-Yorka giclecekler, perşembe günü ora
üzere elinden gittiği zannına dan vapura bineceklerdir. Murahhc slann tayyare gemilerinin inşası 
dtifmüştür. hususunun yeni bir tahdide tabi hıtulması meselesi ileri sürüldüğü 

Rana Hanım, kocasının arhk takdirde bu meseleyi müze.kereye amade olduktan istihbar kılın-

kendisini teTmemiye bqladiğını mışbr. 
Nev - Y ork Vorld gazetesine nazaran Amerikan murahhasları 

tanıdıklanna söylemiş, kendi 4 büyük Okyanus devleti arasında Kelloğ misakını itmam eden 
kendisine terkedilmit bir kadın ve mezkfır misakın esaslı hatJannı ıhtiva etmek suretile tanzim 
hulya ve haleti ruhiyesi içiııde kılınacak olan ve bir harp tehlıkesi zuhürunda Kelloğ misakını 
oturup dil.filnmiye, içlenmiye imza etmiş olan devletlerle istişare edilmesini derpiş eden bir 
bql&mlfbr. muahedenamenin aktine taraftar bulunmaktadırlar. 

Şüphe, bir defa genç kadını Londra, 1 (. A.A ) - Bahri konferansa iştirak edecek olan Ja-
ateşten kıskacı içine aldıktan pon murahhasları bl!.~n M. Henderson ile görüşeceklerdir. 
10nra Rana Hanım artık kendi- K.udüste şeka '1et ? 
sini bedbinlikten kurtaramamış, Kudlls, 6 (A. A) - Kudüsün şima\ bavalisinde son günlerde 
nihayet sevilmeden yaşamaktansa mku bulan bazı şekavet vnk'aları münasebetile askerin de yardımı 
6lmeyi tercih etmİf, bir gfin evin ile polis müfrezeleri tarafından vasi mikyasta yapılan bazı harekat 
bahçesindeki kuyuya attlıp öl- neticesinde ikı arap ele geçirilmiıtir. 
mek iltemiftir. Fakat annesi Esbak Ameı ika reisicümhuru ölüvor mu? 
kendisini görmOf, cığlıklar içinde Vaşington, 6 ( A. A) - Sabık reisicilmhur M. Taftın sıhhi 
kotup gelmİf, kwna bu kara- vaziyeti biraz endişeyi m~cip olmaktadır. Maamafih doktorlar telaş 
rmdan -vaz geçmesi için yalvanp ve korkuya mahal olmadıgını ve hastanın bir aylak bir tedaviden 
yakanmftır. sonra iş ve giicile meşgul olabileceğini söylemişlerdir. 

Bu kuyu hadisesinden sonra Tayyarecilikte bit harika 
evin içinde k U.kiln bir halde 
oturup kafasındaki sabit fikri Johannesbur, 7 (A. A) - Cenubi Afrika tayyarecilik tarihinin 
bir tilrlü bırakmıyan Rana Ha- en şa~am dikkat uçuşlarından birini, mülaziın King yapmıştır. 
nım, dün bir miktar tentürdivot mumaileyh, Angolanın şimaJinde Mafango da kuduz bir köpek ta-

rafından ısınlmış olan bir misyonerin zevcesinin hayatını kurtarmak 
alarak içmif, ikinci defa olarak için mumailey he kuduz serümü götürmek üzre 6 bin mil mesafe 
intihara kalkmqtır. Genç kadın katettikten sonra Baragvanoth tayyare karargahında karaya inmiş
tendürdiyodun tesirile mideıi tir. King yolda birçok mlişkilata tesadüf etmiş ve bilhassa benzini 
kavrularak acılar içinde kıvranır tükenip te bir akıam üstfi nehir kumlarının birikmiş olduğu or-
ve kendi.ini ölnmün karanlık man ortasında ufak bir mahalle inmek mecburiyetinde kaldığı 
uçurumuna bırakırken ailesi ef- zaman hayli zahmet çekmiştir. 

radı yetifmifler •e kendisini İngilterede kavbolan mektuplar 
derhal hutaneye nakletmitlerdir. Londra, 6 (A.A) - Posta umum müdürü son ,amanlarda posta 

Rana Hanım timdi tedavi al- çantalarından ban mektup ve paketlerin kaybolması münasebetiJe 
bnda bulunmaktadu. bazı beyanatta bulunmuştur. Bankalann takip ettikleri hattı hare-

Bir d~ erk~k ketin, bilhassa hususi efradın gönderecekleri paralan kendi adam-
F atihte Tqbanda ohıran lan vasıtaaile yollıyacak yerde teahhütlü mektuplar içine kovma-

gtlmrük memurlanndan Davut lannm bu gibi zayiata sebep olduğunu söylemiştir. Maamafih, 
geçen sene çalınan posta çantalarının 69 u geçmediği, halbuki 40 

Efendi de evvelld gfuı intihara milyon çantanın hiç bir ziyaa uğramaksızın nakledildiği anlatılmıştır. 
tqebbüı etmiştir. Davut Efen· 
dide tentilrdiyot içmit Ye midesi 
yanıp acımıya bqlayınca feryadü 
figan etmif, yetişenler kendisini 
tedavi altma almışlardır. Damt 
Efendinin derdi aon zamanlarda 
bnaı ile arasının bir az açık 
olmasıdır. Davut Efendi, refika-
81Dl1l kend1aine darğm durmama 
tah•mmtll edememif, canına 
kıymak iatemi,, fakat muvaffak 
olamamqbr. 

Bir vıllık Japon tıcaretı T unusta bir tren kazası 
Tokyo, 7 ( A.A) - 1929 se- Tunus, 7 (A.A) - Tunustan 

nesi Japon ticareti hariciyesine Cezayire giden bir tren yoldan 
ait resmi rakamlar ihracat ile çıkmıştır. 22 kişi ölmüı, 20 kişi 
ithalat arasındaki farkta yeni yaralanmıştır. 
tenezzül vukuunu göetermektedir. - --- = 
1925 seneıinden beri mütema- yenden ıbaret bulunmaktadır. 
diyen artmakta bulunan ihracat Şu hale na1aran ithalat ile ihra
miktarı 2 milyar 148 milyon cat arasındaki gayri müsait fark 
yene baliğ olmakta, ithalat mik- ancak 67 milyon yenden ibaret 
tan ise 2 milyar 216 milyon kalmıştır. 

- Uyutmak için mi? 
- Evet ... 
- Ne demek? 
- Dolambaç yollardan düzlüğe 

V AKIT ın tefrikasu 55 

çıkalım.. Siz benim kim olduğu
mu anladınız. Ben de sizin ne 
kumaş olduğun:ıu biliyorum. Ara 
yerden tecahül perdelerini kal· 
dıralım.. Doğru yürekle, açık 
yüzle konuşalını. 

Yazan: Hüseyin Rahmi 
- Hepalni ortaya 

yhn ... 
dök göre.. Avnilsselah aynı tetiklikle ce-

- Nl~n bepılni ortaya dG
keylm.. Artık lOıum kalmadı. 
Benlaı pardeıO hırsızı olduğu
mu tınıyıımız o pardeıilniln 
sahibi biııaen aleyh cebinden 
çıkan Şe•kiye imıab mektubun 
mGnelOileybi bulunduğunuzu is
bata klfl delil midir ..• 

- Çıkar diyorum una ... 
- Aramızda cebir zorbalık 

ytırOmea •.• 
- Senin gibi bir tehir bay • 

dudu ile kuzu gibi ,tsrDınlemez ... 
- Hanğimizin daha mUthit 

hınız olduğumuzu ıimdicik 
arzettim •.. 

Nedim ani bi.r sUratJe eebin -
den çıkardığı brovniği mubata -
hının bumuna dayıyarak: 

- Çıkar diyorum •• 

binden sıymp çektiği ayni ne
viden silahı muanzının alnına 
hıtarak: 

- Ôlilm benim gibi bir sefil 
için korkunç bir ıey değıldır. 
Fakat ıızm gibi ylb: bin 
liranın maliki için çok ürkillecek 
bir hadisedir. Sirkatinizin seme
reaini doya doya yemeden bu 
dlinyanın üstUnden albna gidiıi
aize fU anda ıize karşı hasım 
yaziyetınde bulunduğum halde 
ben bile acınm ... 

Silahın soğuk nefeıini alnında 
duyan Nedim hasmının çevikli
iinden şaıırarak : 

- Buraya cinayet kastile rni 
geldin? 

- Hayır uyuşmak için geldim •. 
Çek tilihını, çekeyim silahımı ? 

Nedim revolveriai çe~arek : 

- 30-
Nedim Bey bili elinden bırak· 

madığı sili.hile odanın .,ortasını 
adımlıyarak: 

- Uyuşalım diyorsun .. 

- Evet 
- Ne hakkında uyuşacağız? 
- Meslektaş bulunmamız ve 

cinayetinizin esrarına derinden 
derine ve maalvesaik vukufum 
hasebile, Muhip Paşanın kasa
sından aşırmış olduğunuz yüz 
bin liradan hissemi ayırmanız 
hak.kında ... 

Nedim Bey bu rakamların 
kulakları okıayan taninine 
karşı boğuk boğuk gülerek : 

- Yilz bin lira mı? Ne ıöy
liyorsun ? Rüya mı görüyorsun? 

- Ben söylemiyorum.. Alem 

Gazi Hz. 
Ankaı a llukuk mektt·bı
nı zryı11 et ve tfl k(Jir ettder 

Ankara , 7 ( Vakıt ) - Reisi 
cilmhur Hz. refakatlerinde kAtibi 
umumileri Tevfık B. olduğu 
halde saat 11,45 te hukuk 
mektebini teşrif buyurmuşlar ır. 
Gazimiz modem bir tekilde ya
pı!mıt o an binayı ve tefrişab 
tetkık ile takdir etmişler, mek
tepte bir buçuk saat kalarak 
dersler ve program hakkında 
F akiilte Reis vekili Cemil B. ve 
profesörlerle hasbıhalde bulun
muşlardır. 

MuhiddinB.geliyor 
Ankara, 7 (Vakıt) - İstanbul 

valisi Muhiddin H. konvansiyo
nelle İstanbula hareket etti. 

~-----~·~----~~ 

Mecli5i umumileı in biitçe~i 
Ankara, 7 (Vakıt) - Meclısi 

umumilerin ayın on beşinde top
Janarak bütçelerini hazırlamaları 
temin olunmuştur. 

Rrkos ~irketi hakkında 
Ankara, 7 (Vakı) - Bilhassa 

Ruslarla mu melede bulunmak 
üıere müteşekkil harıci ticaret 
limtet şirketinin bu seneki mu
amelatını Rus Arkos şirketine 

devri burada da ma fımdur. Ta- ' 
cirlerimizin bu yüzden bir zarara 
uğramaları ihtimali daha evvel 
di:şünülmüş, bu noktalar Rus
lara empoze ediJmiştir. Vekalete 
henilz fİkiyet yoktur. 

Arkos, muamelatta bu seneki 
imtiyazını devraldiği ihracat şir
ketinin salahiyetlerini ve mua
mele usullerini gösterir talimat 
dahilinde hareket mecburdur. 

Ancak bu hakların hilafında 
hreket ettiği görülür ve sabit 
olursa hükumetçe icabı yapıla
cakiır. 
lı.astamonude bi r bitnka 

açıldı 
Ankara, 7 (Yakıt) - Kasta

monuda Kastamonu bankası is
mile 50 bin lira sermayeli bir 
banka kurul~uştur. Esas muka
velenamesi Ali tastikten çıkmış
tır. Banka daha fazla sınai iş -
lere yardım edecek, Hissedarları 
kimilen Türk olacaktır. 

15000 lıra ikramive 
Ankara, 7 (Vakıt) - Armis -

tronks Virkers şirketile Maliye 
aresındaki mali ihtilafın halli 
hususunda hizmeti geçen bazı 
memur ve avukatlara Vekalet 
tarafından 15 bin lira ikramiye 
verilmektedir. 

ıöyliyor .. Gazeteler yazıyor ... 
- Alemin söylediğine kulak 

vermek lizım gelseydi bütün 
efsaneler hakikat, bütün haki
katler efsane olurdu .. gaıetelere 
gelince seni bu bın bir yalan 
destanlarına inanacak hamakat
te bir adam gibi görmiyorum .. 

- Teveccühünüze teıekkür
lerle beraber beni o kadar ah-, 
mak bulmadığınıza samimiyetle 
itimadınızı göstermenizi de rica 
ederim •. 

- Anlıyamadım .. 
- Çaldığımz yüz bin lira de-

ğilmif. 
- Asla ... 
- Ya ne kadardı? .• 
Nedim Bey çarpık boyun ve 

büzük ağızla gülerek: 
- Beni boş bulundurupta 

faka bastırmak mı istiyorsun ? 
Alelgatle ağzımdan bir tasdik 
kapmağa mı uğraııyorsun .. 

- Halen kaçhğınız tasdiki 
enaen çoktan ettiniz... Ceple
rimde cürmOnüzü mUsbit bu
kadar vesikalar varken hala 
inkarda ısrannızı zekivetinize 
yaraştır amıyorum. 

Nedım Bey bu bedahetten 
tiksinir bir surat ekşitişle: 

Bir dost makalesi 
[ Ü&t tarah 1 ınci sayıfamıuladır J 
Fakat istiklalin tam olması 

için bunun yalınız siyasi ve içti· 
mai değil, iktısadi de olması 
lA:umdır. Bundan dolayıdır ki 
Türkiye iktısat noktai naza-

nndan ihyayi istihdaf etmiı, bir 
çokları gibi ziraati ihmal etmek 
hatasına düşmemiştir. Gazinin 
tesis ettiği asri çıftlik, bir devlet 
reisinin memleketine ifa edeceği 
hizmetlerin en büyüklerindendir. 

Türkiyede, Irakta ve İranda 
demir yolu faaliyeti, devrin 
en şayanı dikkat hareketlerin
den biridir. 

Irakta bir demir ağ, Bağdat .. 
tan, Gerktiğe giden hattı Musu
Ja uzatmakla ikmal olunmakta
dır. Türkıyede Gazi, garbi Ana• 
doluyu şarki AnadoJuya demir 
şebekelerle bağlıyor . Mazinin 
ihmali süratle telafi edilmekte-
dir. Rıza şahın zamanına kadar 
demiryolundan hemen hemen 
mahrum olan İranda Basrakör
fezinden Hazer denizine kadar 
uzanan bir demiryolu uzatılmak· 
tadır. Bu hat lranın istiklaline 
büyük hizmetler ifa edecektir. 

Gerek Türkiyede, gerek İranda 
temdit edilen bu hatlann, milli 
sermaye ile yapılmaaı bu mem
leketlerdeki istiklal hissinin kuv
vet ve samimiyetine deJAJet 
eder. 

Profesör Toyenbi bu mutale
alanm mufassal bir surette izah 
ettikten sonra Iraktaki bazı 
müşahadeJerini kaydediyor. T o
yenbi, Iraklı bir zabitle millaka
bnı naklediyoruz : 

"Zabit İngilizce, ben Arapça 
bilmiyordum. Türkçe konuştuk. 
Zabit Arapça söylerlten hiç bir 
milli gurur Ju1uu.a,vnl u. r h 

Türkçenin sesi onun gözlerini 
parlath. Acaba Türk onun his
sine hakim olmak için ne yap
mıştı? Türkün yaptığı, onun 
maddi vesaiti kullanmağı bilerek 
garplı bir millete gnlip gelmesi
dir. Türkün bu hareketi, ona, 
kendine itimat edebileceğini 
öğretti 1 Iraklının hissine v'e ru
huna hakim o'an bu bilgi idi. 
Bu çok büyük bir şeydir. Çünkü 
bu sayede onlar garp medeni
yetinin yüzüne bakıyor ve kar
şısında durabiliyorlar. 

U. R. 

- Peki aradığın adam benim, 
ne yapacaksın bakayım? 

- Ha şöyle can ciğer gibi 
konuşalım... Kasadan kaldırdığı· 
nız paranın miktarını doğru 
söyleyiniz ... 

- Birkoç yüz lira ... 
- Ooo kırk derecei hararette 

ki kemiyet birdenbire sıfırdan 
aşağı düştü... Bu çok muvaze
nesiz yalan beynimi dondurdu 
gitti. 

- Sözümün yalan olduğunu 
ne ile isbat edebilirsin ? 

- Bu çok kolay ... 
- Nasıl? 
Avnüsselah Şevkiye Hanımın 

mektubundan fU satırları oku
yarak: 

- "Kasada çok para oldu~-
nu tahminliyorum.. Fakat senin bu 

husustaki teklifmi kabule cesa· 
retim yok ve ila ahirihi... İşte 
Hanamın bu sözleri iddiamın su
butuna kifayet etmez mi? 

- Etmez, çünkli Hamın kasa
da şu miktarda para vardır. 
Katiyetile söylemiyor .. çok 
para olduğunu tahminliyorunı 
diyor ... Tahmininde yanılmıf 
olamaz mı? . 

r liltmcdl ) 

J 
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l\!JI ~ rrı arı ı k ücret 1 e r i de t e s b it e d ; ı i y o ır 
Bir tarife yapıldı Gümrükte-- -Y-e-ni-a-pa-rt-ım_a_n_Ia-rd-a-sı___;hh:._a_t _ 

Sehir üç mıntakaya ayrılacak ve üc
retler inıaat kıymetine göre alınacak 

Mimarlar cumaya yapacaklan kongrede 
bu tarifeyi mOzakere edecekler 

Bırl ie meruap mimari.ardan bazıları 

GOzel san'atlar birliği mimari 
ıubeai cuma gftnQ senelik kon
gresini yapacaktır. Bu toplan
mada konutulacak mühim mese
ieler vardır. Bunlardan biri milli 
iktı .. t ve taaarrilf mOcadelesi 
dolayıaile memleketimizde çalışan 
ecnebi mimar ve iıçilerle inşa
atta kullamlan ecnebi memleket· 
ler malzemesi, diğeri mimari üc
retlerin tesbitidir. 

Ehemmiyetle mütalea edilen 
bu ücret meselesi için bir esbabı 
mucibe liyıhası hazırlanmış ve 
tarife yapılmıştır. 

Bu rapora g&re, Ye müben -
dialik kanununun netrinden ve 
IDemleket dahihnde it yapmak 
hakkı yalnız yüksek m;marlık 

İbret! 

tabaiJi görmllf olanlara verildik
ten sonra mimarın aarfettiii ça
lıtma kudretini takdir etmek ve 
bu kıymeti de muayyen bir üc
retle ölçmek btıyilk bir zaruret 
haline girmittir. Her türlü niza
lann önüne geçmek te tarife ile 
kabil olacaktır. Tesbit edilen 
tarife &1gari ücret tarifesidir. 

Bu tarifeye nazaran mimarlık 
lkreti üç mıntaka üzerine alına
caktır. Birinci mıntaka Beyoğlu, 
Galata, Şişli, İstanbul, Bebek, 
ikinci mıntaka Bopziçf, ÜakD
dar, Kadıköy, Haydarpaşa, Mo
da, üçüncü mmtaka Çamlıca , 
Pendik, Adalar, tur harici Ye
tilköye kadardır. 

Mimarlık ücreti inşaat kıymeti 
ve mıntakalar nazarı dikkate 
alınarak ve Avrupadaki emsali 

l eııi te~kilat 
Haydarpaşa gUmrüğü lzmile 

mı nakledılecek? 
Aldığımız malumata nazarau 

lstanbul gümrüklerinde yeniden 
bazı teıkilit yapılacağı anlaşıl
maktadır. Gümrük muanıelitmm 
daha basit ve kolay bir tekilde 
yapılmasını temin edecek olan 
yeni te~kilat için tetkıkat hayli 
ilerlemiıtir. Yeni teşkilat meya
nında Haydarpaıa gü111rüğünün 
de lzmite nakledileceği ıayidir. 
Bu takdirde Ankaraya gidecek 
mallar Ankarada, d ğer şehirlere 

gidecek olanlar lzmitte muayene 
edileceklerdir. 

tarifeler tetkik edilerek yapıl
mıştır. 

Kıymeti 2000 liradan 100,000 
liraya kadar 0 an yeni in9aat 
için birinci mıntakada kıyınetiniıı 
yüzde beşten yüzde ona kadarı, 
ikinci mmtakada yUıde altıdan 
yüzde on bire kadarı tiçüncli 
mmtakada yUzde yediden yüzde 
on ıkiye kadau, tamiratta yüzde 
sekizden yüzde on oçe kadan 
mimarlara ücret olarak verite
cektir. 

Tehlikeli ve fevkalide itlerde 
yüzde yarım zam yapılacaktır. 

Mimar Samih ve Vedat bey· 
fer tarafından hazırlanan bu ta
nfe müukere ve kabul ediline 
Şehremanetine, ticaret odasına 
verilecek ve tatbikine bqlana
caktır. 

l>IJend deöil heıni banker.. s . t . 1 ' 1 h 11 d ~ r ? ~..:::.':~.:!~;_ ül ış en nası a e uır . 
~ caddelerinde Viyanalılar bir değil dört türlü , 

el erini gazle- süt içiyorl~r 
gelip geçenleri Avusturya çocuklarının sıhhatlerini temin eden sır 

1 rahatsız eden ş h . . d 
J 14 dı"lencı· da- e nmız e sftt meseleli bir tlrltı halled"l biz . il k 

bir .nevi ailt bulamazken bir çok medeni ıehır" ılmezb veilk ıç ekuc~-
ba yakalanmış, Yeth gıda itini · er u ve 
Emanetin di- harikullde mtı
lencilere mab- kemmel bir ba
aua kamyonu le getirmit bulu
ile Darüliceze- nuyorlar. Bu 

Je g6tilr61mfttlerdir. Bunlar bu- tehirler araaın
rada iakAn edilecekleri için ev- da Viyana bi
ye": haınama ıokulmutlar ve bu rinci safta ~el
temızlenme iti hayli ıarip man- mektedir. 
zaralan •e hakikatleri meydana Bakuıız Vi
çıkarmıftır. MeselA bunlardan yana muhabfri
y eni postane önllnde .. ğlam 
kolunu yokaıut gibi sararak di- miz bu buu
lenen Kumkapıda oturan 35 ya- ta ne yuayor: 
tmda Obane1 hanıama girerken Dolar dot
~yağı~d.aki çoraptan çıkarmamak 
~em~ftir. ~~~aına çorapla gi
rilemıyeceği ıçın Obaneain ço· 
raplan zorla ~ı~anlaıııbr. Her 
iki çorabın ıçınde Osmanlı 

1b&Jıkauna ait 80 banknot Ye 40 
•ailis lirası bulUDJDUfbar 1. Oba
•ea bu paralan A•erikadaki 
oğlunun gönderdiğini s6ylemiftir 
Darilllcezede bu gibi l>Val; 
•damlarm yabnlmuına imkan 
olmadığı için Ohanea paralarile 
birlikte poU. "6nci tubeaine 
tealim edilmiftir.' 

Bundan batka köprü üzerinde 
dilenirken yakalanan gözleri 
ermez bir dilencinin de methur 

F 
marbazlardan Hacı İbrahim 

erhat olduğu anlaşılmıştır. 
. ÜçOnctı tayanı dikkat dilen

cı de Çankırılı Mustafadır. Bu 
adamın elindeki pi• eldivenler 
çıkarılınc:a Uç altın y6zilk, boy
nunda hır albn madalyon ve bir 
gtimüş muska mahtazuı bulun
muştur. Mustafa !tunlan faizl
r "lra •rcrdiği kimSPlUdf'D rehin 
olar.,k a dığı"'.lı, k~ndiaini-a ~P.çen 
•ene mem kete, t~t•nbu'da di
l\;.rıcu.ide para kazanc:l.L-tan aor. 'a 

maz inaama 
ilk gıdaaım tet· 
kil eden ıllt, 
Viyanada çok 
ince bir dikkat 
Ye alaka ile 
muamele 16ren 

bir maddedir. Bu gtlzel gıdadan 
berkesin ve bilhaua çocuklann 
en sıhhi ve en azami derecede 
istifadelerini te!min için bir çok 
fabrikalar •e usuller Yardır. Pas
tCSr uaulll ile takim, ıun'i ail· 
neıten geçirerek gıda kuvvetini 
teabit ve muhafaza bu hususta 
en batta geliyor. 

Stitün gıda kuvvetinden ta
nıamile istifade edebilme'' için 
onu çiy olarak içmek ıizımdır. 
~albuki temiz olmadığı takdirde 
ınsana verem bile geçiren bu 
gıda bu mllDaaebetle en ince bir 
!~~a ~uhtaç bulunuyor. Bunun 
ıçı~~ır ki ViyaıııJılar baJkın iç~
cegı sfttn eneli Past&r usulfi-
ne tiibi tutmutlardır. 1 
d~llen arkadqlannın teş\; k! üı.;:-'j 
rllie lıtanbula r~ldijini .!5ylcmiftir •• 

Put&r uaulll Ue takim edilmit 
bu ı6tler temiz Ye kapalı tifeler 
iç.inde ve mllkemmel bir tevzi 
teıkilitı ile iatiyenlerin kapıla
nna kadar g&nderiJir. Bu sDttl 
çiy olarak içmekte artık zerre 
kadar tereddnde mahal kalma· 
mıtbr. Viyanada açık olarak da 
stit satılır ki bunları mutlaka 
kaynatarak içmek IAzamdır. 

Sun'i gtın~f ziy .. ına tutulan 
stıtlere ~elince bunlar ınavj 9i-
9eJer içinde aatabr. Bu ~üt diğer 
sütlerin en milkemmelı Ye ea 
mikroptan azade olanıdır. 

Sot cinai bununla da bitmiş 
değildir "Çocuk ıiltü,, denilea 
dördü11c6 bir aüt daha vardır ki 
bu~ yanm litresi bir buçuk 
litrelik bir gıda kuVYeti taıır. 

Hepsi leziz ve ucuz olan bu 
ıütlcrden zengin, fakir bütün 

Tehlikeye mi düşüyor? 
Avuç içi kadar bir arsaya 
apartıman yapılamaz! 
Dikkata değer bazı iddialar var 

Makul olmıyan bir nisbet da
iresinde miitemadiyen artan ev 
kiralarımn birçok aileleri batlı 
başana bir evde 
oturmaktan me
nediıi, diğer ta• 
raftan itten ta
sarruf ve ko
laybk dOfiln
celeri balkın 
apartıman ha
yatını tercih et
mesini giin ıeç
tikçe çok kuv
vetli bir cereyan 
haline aokmak
tadır. Bu cere
yan klll'fıauıda 
Akıaray ve Fa
tih civarlannda 
konak bozması 
apartıman lardc..n 
başlayarak her tarafta ytlkseli
veren bazı yeni binalann &ze
rinde biraz durmak lhlmdır. 
Çünktı kunetli bir iddiaya ı&re 
yeni yapılan apartımanlardan 
m6bim bir kıamı aıhbat berinde 
tamamen muıır tesirler bıraka
cak bir şekilde bulunmakta •e 
umumi sıhhati tehdit etmektedir. 

Jarın kapılanndan bile limbasız 
girilemiyecck olanlan vardır. 

İtte bu şekil ıehrin sıhhati üze

çal19anlar 
olabilirler. 

rinde tedrici bir 
teair yapmakta
dır ve tebria 
umumi sabhati 
namuaa allka
dar daireler 
bu h...ta ba· 
nkete ı•tenk 
berkeain ide
dlti tekilde bi
na yapta ,, • .., 
menetmeli J•
bat ba ........ 
taki nlumna
mmln tatbllıin
de ihmal p 
termemellc:liller. 
Ba hunata .... 
pat iflerlnd• 

n mlmular da amil 

Bu h..ta fikriai aorduiumm 
Dr. Ali P ... yakanda bahtet
tltimiz iddiayı çok dotru bul
muıtar. Diyor ki : 

- E•et.. bu çok mtıhim bir 
meseledir. Birçok aparbmanlar 
ve binalar ıayri ıihht yapı:o 
byor. 

iki, llç metre murabbaı bir 
semin llzerine tuvalet Ye mutfak 
lnıımlarile binilrte ..ıa,tınJan 
baYUIZ, dyaaız dairelerde y ... -
mıya mecbur kalanlar yeya bı
ıakılanlar •hhatlerinden çok 
çabuk kaybetmektedirler. Fazla 
kazanmak için mendil kadar 
arsaya aparbman yapbranlann 
&mitlerinin tahakkuk edecejinl 
biç zannetmem. Bu me1ele Gze
rinde mqpl olmak llzımdır. 

Söylenilenlere ar6re Nhipleri 
tarafından fazla para kazanmak 
için bir avuç ana üzerine alel
icele çıkarılıveren 8, 10 katlı 
20, 30 daireli apartımanlara aık 
sık teaadOf etmek ailç de
ğildir. Bu apartımanlann ekae
riainin daireleri bir karyola ala· 
cak kadar odalar, bir kiti ge
çecek kadar dar koridorlardan 
terekldlp ediyor. Ne siya Ye 
hatta ne bava ihtiyaçları bile 
dlifünülmeden yapılan bu bina· 

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

Vereme karşı 
Bir zafer art(eı1nde miyiz ? 

t\ 

Amerikalı bir doktor mühim 
bir madde keşfetmiş 

Amerika gazetelerinin yerdiği 
mal6mata g6re Amerikanın e• 
methur verem mütabauıaı Dr. 
Vilyam Çarlea Vayit, Amerika 
fen cemiyetine hitaben irat etti· 
ti bir nutukta verem mikrobu· 
nun vtıcuda gtirdiği aükkeri 
bir maddenin keıfolunduğunu 
ye bunun beıert hücre ile basil 
arHında irtibat vasıtası teıkil 
ettij'ioi ıöylemiştir. 

Doktor Vay it bu madenin, 
veremin inkitahnda asli bir ae
bep tetkil ettiğini illve etmit, 
buna kartı ıekerin kimyt Yi te
siratı teıevvüıe uğrablıraa vere
min tedavi edileceğini iddia et
mittir. 

AVUlhlry• çocukları bol bol 
içerler. 

Viyanada fabrikadan geçme-
mit slUlerin satılmuı kat'iyen 
memqudur. Blltün sllt sahipleri 

sütlerini fabrikalarda takim mu-

ameleai ıördllkten aonra .. tıp 
çıkarabilirler. 

Vefiyat miktan pek az olan 
Avusturya çocuklan muhak
kak ki bayat ve sıhhati "ni bu 
allte medyun bulunuyorlar. 
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W;~~ll'l! 
.. Şu ka~ar var ~ _mevcut iti· 

" lafnamenın bu günku ahval ve 
________ .....;-;;._:.:::.._ ___ şerait çinde ne kadar ağır bir 

Düyunu umumiye 
meselesi 

· Devletçe ve milletçe giriştiği· 
miz iktısadi müvazene mücade· 
lesi ister istemez bir gün karşı· 
mıza gene bir düyunu mmumiye 
meselesi çıkaracaktır. Zira şim
dıki düyunu umumıye itilafı her 
ıene bükümet için tabii ihtiyaç
lar haricinde olarak 2 milyon 
İngiliz lirasına yakın kambiyo 
mübayaası demektir. 

Umumi ihtiyaçlar için beı, on 
liralık kambiyo mübayaası türlil 
türlü takyidata tabi tutulurken 
her ıene muntazamen ikişer 
milyon İngiliz lirası mübayaasım 
icap eden bir meseleyi düşün· 
memek elbette mümkün olamaz. 
Vakıa mevcut düyunu umumi

ye itiıifı mucebince hiiki'imetin 
borç taksitlerini mutlaka İngiliz 
lirası veya albn olarak tediye 
etmesi kat'i bir zaruret değildir. 
Paramızın kıymeti düşmek teh
likesine karşı İngiliz lirası veya 
altın mukabilinde Osmanlı Ban· 
kasına milli para da verilebilir 
ve bu paranın İngiliz lirasına 
tebdil edilmemesi hükumetçe 
talep olunabilir. 

Ancak bu tedbirin de diğer 
bir mahzuru vardır. Hük ümetin 
düyunu umumiye taksitlerine 
mahsup edilmek üzere her sene 
vereceği 18, 20 milyon Türk 
lirası bankanın kasalarında top
lanacakbr. Yani İngiliz lirasına 
tebdil edilerek hamillere tevziat 
yapılmadıkça verilen paralar te· 
davül sahasından kalkacak, ban
kanın elinde mahpus kalacakbr. 

Binaenaleyh bu hal bir kaç 
ıene devam ettiği takdirde zaten 
miktıarı çok mahdut olan milli 
paramızın mühim bir kısmının 
meydandan kalkması gibi bir 
netice hasıl olacaktır. Böyle bir 
netıcenin memleket için büyük bir 
buhran amili olacağını söyle
meye hacet var mıdır? 

Bu seneye ait düyunu umu
miye taksitlerini tediye ıçın 

hükumetin elinde kafi miktarda 
lngiliz lirası vardır; bu itibar 
ile ortada acil bir mesele yoktur. 
Binaen aleyh dilşünülecek şey 

düyunu umumiye itilafı ile mev
cut olan teabhOdatımızın gele
cek seneden itıbaren tediye 
mllvazenemizi bozmamasına itina 
etmektir. 

Türk milleti geçmiş nesillerin 
israfı neticesi de olsa memle
kete ait harici borçlan her 
vakit tanır. Bunu ta Lozandan 
başlıyarak son itilafa müncer 
olan uzun müzakerelerin her 
safhasında göstermiştir. Tabii 
bu müzakeratın mahsulü bulu
nan itiıafın harfi harfine tatbi
kini temin etmek için de elinden 
gelen her gayreti sarfedecektir. 

Y anm asır evvelki : 

VAKiT 
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-ı;·;;;;j;;;··;-;;;;;;,··b;·i;;;;:·· 
ve ıia Jle Leh lısanının 
mecliste kabul olunacağı 
geçende beyan olunmuş 
ısede bu kere hühdmet 
mektepterinG e Leh lisa
nının tekellümü meno. 
J unduğu gibi hükumet 
dairı Jerinde aahi J;,eh ıı-
Janının Aabul olLJnm.adığı 
.Berlınden vazılmıştır~ 

yük teşkil ettiğini de inkar et· 
meğe imkan yoktur. 

İlave etmek lizımdır kf hrice 
karşı mühim mali teahhütlerimiz 
düyunu umumiyeye inhisar et· 
miyor. Anadolu hatb ile Mersin 
Adana hattının millileştirilme· 

sinden mütevellit teahhüdat ta 
gelecek seneden itibaren hüku
metin mali vazifelerini ağırlaş· 

tıracaktır. 

Acaba hükumet bu hsusta 
ne düşünüyor? Bunu bilmiyoruz. 
Yalnız hnkiimetin bu noktai na· 
zardan çok müşkül bir vazife 
kaqısında bulunduğunu pek eyi 
takdir ederiz. 

A:lehnıet A~1m 

WBI 
Acımak yeter mi? 

Dünkü gazetelerden birinde 
okudum. Matbuat balosu 

tertip heyeti, davetlilere dağıtı
lacak hediyelerin yerlisini bul-
maktan ilmit kesmiş. lktısat mü· 
cadelesinin ilk safında yer alan 
gazeteciler "kotiyon» dedikleri 
oyuncaklann, Türk markalısını 

bulmıya çalışmışlar. Bu gayret
leri pek tab idir. Yorulmuşlar, 

ta «İyip,,e kadar gitmişler. Bu 
semtın Un almış oyuncakları vardı. 
Heyet de buna aldanarak ora· 
ya gitmişler ve vaktile saraçlar, 
dokumacılar, ıimkeşler gibi ayn 
bir çarşısı olan oyuncakçalan ara· 
mışlar. Ne yazık ki bir zaman
lar koca bir çartı olan oyuncak
çılar, azala azala nihayet bir tek 
dükkandan ibaret kalmıf. 

O dükkinda da ancak bir 
kaç kaynana zırıltısı asılı duru-
yormuş. Heyet azası, kendileri
ne lizım olan şeyleri bulama
dıklarından ziyade, memlekette 
bir yerli zanaatın sönüp gitme
sine üzillerek dönmüşler. 

Bu haberi veren gazete, yerli 
zanaatlardan birinin harap me-
zan önllnde duyduğu acıyı giz
lemiyor. 

Ben de neticenin yalçın ze· 
biri karşısında ayni ıstırabı duy-
dum. Fakat sade acımak, bil
mem ki neye yarar? Evet 
oyuncakçılık bizde, bizim mis· 
kinliğimizin elinde can verdi. 
Bu bir hakikattir. Oturup diz
lerimizi dövmektense, niçin öl
düğünll anlamak lazım değil 
midir? Otopsi, yalnız insan ce-
nazeleri üstnnde yapılmaz a , 
biraz da manevi cesetler, içti-
mai vakıalar üzerinde tatbik 
edilsin • Oyuncakçılık neden 
ölmüştür? 

Evvela bu teşhis edilmelidir. 
Bu oyuncak itine dair Ruten 
Eşref Beyin «Oyuncakçı Affan 
dede» atlı bir yazısı vardır. 
İslimi akidelerin yanlıt tefsirle-
rine kapılmıı Türkün ticaret 
zihniyetine ıavrulmuş kuvvetli bir 
hiciv olan bu yazı, bütün mek· 
tep kitaplarına girmiye liyık 

bir kıymettedir. Zamanın telik· 
kilerini, bu telikkilerin zevk 
üzerindeki izlerini yakından mu-
rakabe etmiyen inatçı bir tica
ret zihniyetinin nasıl duyulmaz 
çabrdılarla yıkıldığım o eser 
pek güzel gösterir. 

Biıim lyip oyuncakları, iki 

"O,, nu seven yalnız biz miyiz ? 
hayzr ! ... "O,, nda.n uzak memleketlerin insan
landatakdir, hayret ve heyecanla bahsediyorl.ar 
Meşhur bir danimarkalı Profesör, Gazi hak

kındaki ihtisaslarını dün gece telsizle 
bütün dünvaya neşretti 

Danimarkada ( Kalunbarg ) 
Radyo istasyonu dün alqam ıaat 
20 • 30 da Profesör ( Herman 
Nie!.en ) in sevgili Gazimizden 
bahis bir konferansım neşretti. 
Profesör Nie)senin bu kıymetli 
konferansının Tilrk telsiz telefon 
tirketinden aldığımız bir hulisa· 
ıım neşrediyoruz. İstanbul Rad
yosu bu bulisayı dün akşam 
konferansın nihayetinde aami'le-
rine neşretmittir. Konferansın 
hulisası ıudur : 

Gazi Mustafa Kemal 
Türkiye, harbı umumıden çok 

zaif olarak çıktı ve bütün bu 
harp ve ıavaUı memleketi top· 
lamak için bu işin başına bilyiilc 
ve kudretli bir zat geçti ve bn
tün vatanın işini eline aldı • 

Bu zavallı memleket, hayatı· 
mn ve tarihinin en tehlikeli bir 
zamanında kendisini kurtarmak 
için Muıtafa Kemali buldu. Ken
disi elli yaşında bile değildir. 

~~~~ Güzel 
• CAZI 

Mustafa Kemal askeri mektebe 
girdiği gündenberi mesleği bti
tnn hayatını doldurdu. Gençli
kinde memleket ve siyaset işle
rile alAkadar olduğundan Yatanın 
hilcra bir köşesine nefyedildi. 
Mustafa Kemal aon sultam da 
memleketten attıktan sema "An· 
kara,, merkez olmak üzere bir 
hükumet kurdu. Y unanlılan A
nadoludan koğdu. 

Yeni bir cümhuriyet tetkil etti 
ve biltiln memleket kendisini reis 
olarak intihap etti ve bugün 
Reisicümhurdur. Mustafa Kemal 
yalnız: bununla da kalmadı. Türk
lere uzak ve geniş ufuklu, yeni 
bir zihniyet verdi , Bakınız bu 
büyük insan ne diyor : 

« Bir insan için din ve ırk 
farkı yoktur. Türkiye bütün ev
latlan için kollannı açmışbr. 
Müslümanlar , Hıristiyanlar, ya
hudiler herkes artık bu vatanın 
bir evladıdır !» 

gözler ... ~~~ 
1 1A • 

' - Müsabakanın birinci devre$l 

Birinci sayıfadaki artist resimlerini 
saklayınız! 

Sizi •iııemalara bağhyan o ılık bakıılardır. 
Bunu dn,noerek gazetemiz yeni bir müsabaka açıyor. 

Bu mQsal>aka iki kısımdır. Bir müddet bu sütuııda ~c;l göı&lü 
artistlerin taı:ıı resimlerini göreceksiniz. 

Bu aayılan saklarsanız hem gilıel bir kolleksiyon kazanmış, 
hem de müsabakanın ikinci devresi için hazırlanmış olursunuz. 

İkinci devrede burada bu dilberlerin yalnız gözlerini göre -
ceksiniz. O zaman ıize soracağız: 

- Bu bakıılan tanıyabilır misiniz ? 
Siz, o gözleri tanıya bilmek için bu . ıütunda çikan dilber 

resimlerini ıaklamağa başlamalısınız J 
Ancak bu sayededir ki müaabakamn ikinci devresinde mu

vaffak olabilirıiniz. Kur'aya dahil olup mükafat kazanabilmek 
için bütüno gfizel gözleri tanımak lazım olacaktır ... 

Bursa idnıan ıtıijakı 
ve bir yazı 

Bursa idman mıntakası imzasile 
aldığımız bit telgrafta (Köroğlu) 
gazetesi tarafından maskeli balo 
halkında vaki netriyahn Buraa 
gençliğinin kalbini kırdığı beyan 
edilmektedir· 

asır evvelki ihtiyaçların doğur
duğu şeylerdi. Çocuklar kaynana 
zınltılariyle eğlenirlerken, bü
yükler orta oyunlanndan zevk 
alıyorlardı. 

Aradan seneler yilıer yilzer 
geçtiği halde bu zamanın onlar 
üzerinde hiç bir tesiri olmadı. 
Dünyanın değişmez kaidelerin· 
den biri de ıudur: Bir varlık, 
ya zamana uyar, onun iıtediği 

iıtihaleleri geçirip terakki eder 
yahut öliir. Oyuncakçılık da böy· 

le. Zeplin, tayyare,otomobil ve ıi
mendiferlerin minyatiirlerile oy· 
nıyan, camekinlarda onlann ha· 
reketlerini gören çocuk çatlak 
sesli bir düdükle avutulmaz.lyip 
oyuncakçılığı asnn icatlarına uy
madığı için öldü. Bari bu öteki 
şubelere ibret olsun .• 

Seyyah 

1 K.OCOK haberler 1 
lı.mır ticareı ıalebe$İ 

lznıir ticaret mektebi talebe
leri yılbaşı tatili münasebetilc 
ıehrimize gelmişler, şehrin muh
telif yerlerini gezmişlerdir. 

Durak yerleri 
Şehrimizdeki otomobiller gün

den güne çoğaldığı için seyril 
aefer merkezi yeni durak yerle
ri tayin edecektir. 

Yıldı:za otobüs/ 
Bir çok mekteplerin mevcu

diyeti dolayısile Yıldıza otobüs 
ıeferi yapılması için Emanet ıir
kete müracaat etmişti. Şirket 
arabaların şimdi tamirde oldu
ğunu, tamir biter bitmez sefer· 
lerin bqlıyacağını söylemiştir. 

T asarrut cemıvett 
Tasarruf cemiyeti henüz aza 

kaydına başlamamıştır. Sebebi 
henüz kayıt vesikalarının basıl
mamıt olmasıdır. Y esikalar per
ıembe aksamına kadar basılacak 
ve cuma günü darülfünunda ya
pılacak içtimada aza kaydına 
baılanacakbr. iş bankasının 234 
amir ve memuru şimdiden aza 
olmak üzere müracaat etmişler
dır. Ziraat ba kası da dün 500 
lira vermiştir. 

Milli tasarruf ve ikbsat ce
miyetlerinin İzmir, Elaziz ve 
lzmitte birer şubeleri tqkil 
edilmif olduğu habar alınmıştır. 

,::·.' GEL i Si :-, ;,.,
~ · GOZEl ~>, 

Asma köprü 
Ticaret odası dün öğleden 

sonra toplanmıı ve aıma 

köpril meselesini görüşmtlf. Ha· 
yat pahalılığı, paramwn istikra• 
n, yerli malların kullanılmuı gibi 
mühim bahisler dururken uma 
köprU likırdısı etmek.. doğrusu 
ya, bana biraz, lakırdı kıtlığın-

da asmalar budamak gibi gel
di. 

Affedersiniz, unuttum. Bizim 
ticaret odasmca hayat pahaWıjı 
mevcut değildi! 

• 
Müsamerei aleniye! 
Bir ilin gö~düm; ~şağı ~-

n şu ıekildeydı:«....... B.m 
talebeleri olan hanımlar tarafın-

dan bir müıamerei aleniye veri• 
lecektir.» 

Müsamerenin hafiai olur mu? 

1 oplu l~ne 

Hint istiklali 
Amerikada bir ayan aza .. 
sı bunun tanınmasını 

istemiş 

Ajan$, m'11talea ilAve ederek 
bu teklifi ~aka buluyor 

Vaşıngton, 6 (A. A) - Ame
rika ayan meclisinde Viscoııain 
ayal.etini temsil eden azadan M. 
Blaıne tevdi ettiği bir karar 
suretinde Hindistanın istik· 
UUinin Amerika hllkQmetince 
kısa müddet zarfında taninma .. 
smı tavsivr. etmistir. 1'u "-r~ 
suretinde ayan meclisinin reW.. 
cümhura Hindistanın iatikl&! Ye 
hakimiyetini tanımayı muvafık 
ve münasip gördüğü zaman mil· 
zaheret etmesi lazım geldiji 
beyan edilmiştir. 

M. Blainenin bu teklifinin mec
liste taraftarlan olmadığını ve 
karar suretinin az çok bir taka 

ı mabiyetinde telakki edildiğini 
kaydeylemek icap eder. 

M. Ser11 
Yıldız kumarhanesini tutan M. 

Maryo Seranın Halici temizle
mek için Şehremanetine milra• 
caat edenler arasında olduğu 

söylenmektedir. 
ee 
itizar 

Münderlcatımııın çokluQuna mebni•Zam. 
para Kıral ,. , " Milyarderlerin hayatı • 
tefrikalanınız bizzarure dercedilemcdl Kad
lerimızden öıilr dileriz. 

Çarşamba 

m 
Kanunsani 

1930 ŞABAN 
1348 

Zemheılr /ırtrnaR 

Günqtn do~u"1: 7,26 
Gonqtn babp : 16.57 
Ayın dotu~u : 11, 14 
Ayın bab~ı : 24,48 

Namaz vakitleri 
.,abah Ôtl• İldndı A.kıam Yat•• ı...aı. 
5.58 ız.20 H.4't 16,57 18.35 Ol,40 

Bugünka hava 
Han bulutlu • rllaılr poJl'udllr· 



( "VAKiT H iN ŞEHiR 

Defterdarlıkta Adliyede 

Bir mal memuru Üçüncü kaptan ve tayfalar 
ıo seneflkleri vermiş «Tr vanunmun mürettebatı dün /stnnbul 
Ş fi•- B hkik t ., ama. r ' 

e ~ · ta a birinci ticaret mahkemesinde dinlenüdi yaptırıyor 

Ankarada maıru gazflerden Tazminat da vıuının tahkikab eınasmda " Hri
Lfit B.in Başvekllete bir istida aia. vapuruna haciz konulması muhtemeldir 
Yererek zat maqları idaresinde 
harp malalleri mntekaibnİf gibi Geçenlerde Marmarada vukua 
g6aterilerek kendilerine 10 sene- gelen ve Bulgar kumpanyumm 
lik mUf verilditi hakkındaki Varna yapanmun Yunan kum
idiumdan bah•etmiftik. panyuuun Hrisis vapuru tarafm-

Raıit B. iatiduında bu hileli du babnlmuile neticelenen 
itle alAkadar bazı iıimler zikr- mOsademe tahkikabna albncı 
etmektedir. Bu memurlana ara- mO.tantiklikçe devam olunmak
amda ıehrimizdeki iki mal- tadır. Tahkikat, heniz tahitlerin 
memurile defterdarlıkta birkaç dinlenilmesi safhuındadır. 
memurun ismi geçmektedir. Diğer taraftu kazayı m&tea-

Bu meıeleyi Defterdar Şefik kip V anıa ve Hriıia kumpanya-
Beyden sorduk. Bize dedi ki: larmm biribirlerini protesto 

kadar ağır hapia cezalllla mah
irim olur • ., 

Tatbik eclilea 452 iDd madde
nin birinci fıkrası da tudml: 
" Katil kutile olmıyan darp Ye 
cerh veya bir fili mlleuirden 
telefi Deh h111UJe felmit İle 
fail 448 inci maddede beyan 
oJwwı ahvalde bet senedea ve 
449 uncu maddede yuıh ahvalde 
yedi ıenedea Ye 450 İDd madde 
de muharrer ahvalde on Hile
den qağl olmamak llzere mu
vakkat agır hapte JD&hktm olur.,, 

-~ M. Serranın if
lasında yeni 

safha 

- Mal memurlanndan birinin ettikleri, birinin garktan, diğerinin 
10 ıeneliklerin verUmemesi hak- çarpıpna esnumdaki hasardan 
kmclaki mnteaddit emirlerimize dolayı tazminat istediği yazıl
rapea m&tekaitlere ait olan 10 mlfb. Bu husustaki davaların 
HDelilderi yermekte olduğunu latanbul birinci ticaret malıkme
teabit etfirclim. Şimdi bu mal- sinde tetkikine bqlanmıı, dGn 
memuru hakkmda tahkikat de- sabahtan aktama kadar V arna 
Yam ediyor • Diğer taraftan •apurunda bulunanlardan boğul
Defterdarlik memurlanndan da maktan kurtulanlar dinlenmifler-
bahaediyomuıuz. Bunlar hakkın- dir. Müflisin talıakkiık ede-
cla da derhal tahkikata başla- Bunlar GçihıcG kaptan Nay-
'-orum donaL d&menci Yorgi Di- cek bütün alacaQı, bü--ı S6yle.illen tekilde, IUİ istimal mitriy:,, lostromo Panayot, ku- 'fıOl1° zn' tfk l decek 
wapılmııaa bu, zat maqJannda JU a e 
ı- manyacı Angel, ikinci kamarot t_ .. -bul ı•-!- __ L_ •apdm.._ cedYeller Defterdarlık- IH&D &Üıci ticaret ......-
1 ....., Todor Ef. lerdir. k · d .,. .. __ ·ı 

DarUlfUnunda: 

Yeni bütçe 
Ciillil 

Fakülte reisleri dün 
toplandı 

Din DartUftlnanda Netet 
Ômer BeyiD riyasetinde faldllte 
reialeri bir içtima yapllllflarcbr. 
Bu toplubda DarlllfOnunun 930 
btttçesi h•kkmda mllzakereJer 
yapılmlfbr. 

Darlllftbnmda mllderrisler kad
rom iaim Dzerinde teabit edil
medikçe btltçenin tertibine ~
kb g&rtllmemektedir. 

Dinn ilimlerin teabitini mtl
sakere etmİfle de kendinde 
saWıiyet g6rmediği için karan
m vermemif, mesele faknlte 
meclislerine havale edilmek İl
tenilmif, bu da m&mktiıı olma
llllfbr. Şimdiki halde Darlllftl
nuncla kalaca mllderrisler rea
mea tesbit edilmemlftir. Bu iti
barla b&tçeçeyi tanzim etmk te 
mllmkihı olamamaktadll'. 

Dlnkl içtimada· blltçeyi tet
kil edecek rakam ve takribi 
1a ..... p1ar lzeriııde konUflllmu.
tar. Y eal bltçenin bir milyon 
olarak teabiti muhtemeldir. 

taıı g .... ;..:ı-;., mal memurlan da emeaın e ı • ....._ karar Yen en 
~--... Bunlar reis Şemsettin B. ta- Ytld n..a. • • M S paravı vermitlerdir. Demin yol- ız mu.1.ecın M. aryo er- • 1
• rafından isticvap edil-:-•er, is- "fla- • malupndan bahsettiğim mal uur ranm ı .. mua111ellbmD ıcruma 

memuru bir glhı bizden teka&t ticvap geç vakte kadar ıilrmüı- iflh bllro•unca devam olunmak
maqı vereceğim, diye on bin tllr. Butıar vapurunun tlçflnc(l tadır. İfll.s btlroau, bir taraftan 
lira iatedi. Tahkik ettim. Tekalit ıllvariıi Naydonak Ef · ' Yunan M. Serranın h.czeclilen qyumı 

w. •--dar vapurunun kaptan ve mtırette- t b•t ehli __ ._...ı tarafmd maqlan d6rt bin lira .. · es ı Ye ..... 111" u ... ,f:;.:1..,_:ı;:.,.:aa:~~~~~~~~=!-f..._m...,._. ... 'WNıılııı---lliıl~fiifiiiİara kıymet takdiri itile 11191-
kalaa u lerini, denize dllfenleri kurtar-

Mej'er priye para e mak teaebbO.Bnde bulunmadık- gul olmakta,diğer taratan alacak· 
de 10 ıenelikler Yerillyormuf.. hlamı mllracaabm bydetmete-
Me.ele bundan nq'et etmif larmı alylemiftir. dir. 
Olacaktır. Tahkikat yapbracagı" m. Buı&n liman enapektartı VA

hit B. mahkeme azasuıdu Suat 
Zat maqlarmda da teftitler Hayri B. ler l.tinyeye giderek 

bqluulmak llz-:r~dir. Rafit B. in dokta taaıır edilen Hriıia Yapu
iddiua teklinde bir IUİ iatimal runclaki ralmeyi tetkik edecek

) 
Nimeti Huda batb 
Şileli Mustafa reise ait k6mtlr 

y6)il& Nimeti Huda gemlal 
Marmarada babmf, tayfalan 
kurtanlllllfbr. 

--~eee---

İatanbul tramvay firketindea ı 
Malôlini Askeriyeye ilfln 
İstanbul tramny firketi, hali 

hazırda Aakeri Maltllerin Tram
vay arabalannda temil&tb tari
feden iatifadelerine ikmAn bab-
tolmak m•badile kendilerine 
verilmif olan ırf renkte kaph 
temilit puolannuı, 1 Şubat 930 
tarihinden itibaren mer'i olmıJB· 
caklarmı, Ma16lini Aakeri . 
nazan ıtbl•ma arz ile keçi ::J 
eyler. 

Hali lıuırda mer'i olan mey. 
IUU balı.olan temilAt puolannm, 
latirdadı mukabilinde, 19SO Ye 
1931 ıeneleri zarfmda muteber 
olmak llzeie, yeni an kaplı pa• · 
solar tevzi olunacaktır. 

Binaenaleyh, Aakerl Mal8' 
Bey Ye efendilerin, yetlerlndeld 
puolan yeni ..,. kaph puolar 
mukabilinde tecdit ettirmek ate .. 
re, salı, çaqamba Ye perwembe 
gtınlerl, saat 13,30 Ue l 7 ....,. 
ımda, Metro Hanmda, firketLı 
bqiııd kattaki dairei m•h•ı..., 
tma mtlracaat etmeleri Hlmln 
kendilerine ilin olanur. 

yapıJmlfl& bu tahkikat netice- ler, rapor •ereceklerdir. 
ude •nla11lacaktır. Varna vapuru kumpanyumm 

Boğazlar ~ omisyonu 
Botular komiayonu bugGn 

Amiral Vamf pqanm riyaseti 
albnda toplanacaktır. 

alacağından dolaya icap ettiji 
takdirde Hrisiae haciz ko._ulmuı 
muhtemeldir. Bu, tarafeynin ta
leplerini tetldktea sonra, huıl 

BGroya mGracaat eden alacak
hlar arumda M. Serra aleyhine 
iflh daYUım açan kuyumcu 
Babayan Ef. den bqka bir 
banka da nrdJr ld, bu bankanı• 
mGfliaten matl4bu birkaç ylb • • • • • F ah · d 
bin lira raddetindedir. Bllroya ı· ! :••••• er sınema a •••••: 
m&racaat mllddeti, Şubatıa dar- JBUf 1 ! Bu ak.pmdan ~barea mi- ! 

l.tihbarabauza g6re, komisyon 
ba,anka içtimamdan itibaren se
nelik raponmu hamlamaya bq
hyacakbr. 

T okatbyamn vakıfnamesi 
Emvali metruke m&dflriyetinin 

bir mlmeuili evvelki gOn Be· 
1oihı Ermeni kiliaesi heyeti 
mlttevelliyetine mtlracaat ederek 
Tokattıyu otelinin İnfaat ve 
ftlufmmeaine ait Yea•ilrin ıekiz 
ıOD zarfında emvali metruke 
m&d&rllljihıe ibrazuu talep 
ebaifdir. 

Beşiktaşta yangın 
Dtbı gece bqik~ta tramny 

caddeainde bu ıene ikinci defa 
olarak fotojrafcı Ramazan efen
cliDia dllkklnmdan yangın çık· 
... ve iki dnkkin yandığı halde 
alndlrillmiiftür. 

Bu yGzdea cereyan kesildiğin
den tramvoylar bir saat ifleme-
miftir. 

Yit nhş bir haber 
Yum ıueteai Sabahat ismin

de bir daktilonun tagayyilp 
ettiğini yazarken bu kazın lf 
bank•111acla mO.tahdem olduj'u
mı zikretmitti. it banka11 mlldDr
llil bu haberi tekzip etmekte
dir. 

olacak vaziyete hatlıdır. 

Cemali öldüren 
Duble lsmaQ luılckınddld 
ce.sayı az g6rerek, mtlddei 
amamıllk, karan temyiz etti 

Divuyolunda tof6r Cemali 
aldlren Duble l.mailin atar 
ceı:a mahkemesinde muhakemesi 
bitttiğİllİ, mahkemenin clbilmde 
katil kuta g6rmiyerek maznunu 
ekseriyetle bet sene hapse mah
ktm etüğİllİ yaZllllfbk. Bu karar, 
m&ddei umumilikçe temyiz edil-
111;ftir. Evrak, Temyize g6nde
rilmek llzeredir. 

Mnddi umumilik, cllrOmde 
katti kaıtınm sabit olduju mll
talialmda bulunmUf ve evvelki 
,on mahkem~de bu ~anaa~ 
teyitle 448 İDCI ~ddenm tatbı· 
kinde israr etmiftir· 

Mahkeme mahkOmiyet kararma 
425 inei maddenin birinci fıkra
..... ılre vermiftir. 448 inci 
madde de tatbik olUDNydı, ceza 
mtledeti epi artacakb. 

Ceza kanaaunun 448 inci 
maddesi flyledir : " Her kim 
bir kimseyi kasten 6ld6r0rae 
OD bef MDeClu OD sekiz HDqe 

dbe kadardır. Bu tarihten * kemmel Yaryete ile • 
tonra borçlarm bhkilri muame- ........ : 1 M D A T ! f 
lesi yapılacak, borcun miktan r!ı.ffAMRA"~iMAslNDA I : •••• FiLMiNi GôRONOZ •••J 
lrat'lretıe beDi olacaktır. ı irae edilmekte olu j Bugünkü sinem~ar 

Diter taraftaD haber alclıiı- ' T AHTELBAtfiR 44 1 
.nuza ıare, alacaldalar iflAa bl- 1 Seali, t6zl& ve ,arialı mllt- 1 Majik - ManoleRu 
roaundan emuet aleylaiae. M. 1 Lı. filminin girmekte olduju ! Etuval - 2 brmm gG( 
Sernuun vaktile •~jı t.mmat i : mafferiretler fimdiye , Alkaar - F...areng1z hane 
daYunun bllroca ıauan dikbte I azım m. lleminde misli ! Lnbenburır - Ölam arabıaa 
alınma11nı, tetkik •e takibiDi de • kabclark ~~.. : Melek - Silik çehreler 
. t . ferdir • le ............... • • Op Y-L-
11 ellllf • 1 blveteu: en yenı en mate- • era - mıa 

M. Serranm tahakkuk edecek 1 m ve • merakaver FOX ! Ş.k - Kadın ve nam• 
b&tb alacağı, borçlulardu alı- 1 ;ÔZLO oONY A havadisleri. : Elhamra -T ahtelbabır 44 
narak btıroya iatikal eclcek Ye !............................ MWI - Şehvet diyan 
kendilİDden alacaklı olanlarm Tebr#lc Auf - Şehir uyurken 
borçlan mabet daireainde lele- Alb JaflD& Fen lmürli Hiz- Alemdar - Monte ht.to 
Dirkea, bunlar da hesaba clabil t refildmizle dlrt 1&flD& ba-. Tiyatrolar 

olacakbr. e& : Teldrclat refikimizi tebrik Darlllbedayi - Haydutlar 

Yeni bir dava ~ec1==eds.====='====== 
• Yarın. g1J11eteat alqldne 
mtJheyytç neF6'•t tI.v.

"'ıldı . 
Riyueticlbnlwr maaYinliji ilıdu 

eclilecefi zemİllİDde DefNttiif 
bir yazıdan dolayı " y aım " ,.. 
zeteai aleyhine hakikate tnafuk 
etmiyen mllheyyiç nepiptta 
bulmadup -~c:laa ... 
açalımtbr. 

Mlddei amamllik, claYaJI al
tına istintak dalreaine .-bt
miftir. T•hkikat, dnam etmek· 
tedir. 

Cenani beyin 
alacaklı lan 

Ortadu bybolu eski ticaret 
yeJdli Ali Cenani B. den alacak
la ol•nlar arumda, merhum lef
rifat mldllrtı l.maU Cenani be
,m otla ve Ali Cea•ni beyin 
amaadeal Kadri Cen•al bey de 
nrdır. Kadri B., Adımadaki em
Wd dola,..Ue ecii misil olarak 
Ali C-.nl beyden 20,000 llra
DID taMiJi için mahkemeJe mil• 

T epe&qı llJla6'munciız: Ba ..._.. 
aaal ~,..tlrla. 

aydutlar l.EJll,EMAME:.T. 

s Perde m ~ ~ 
12 tablo m 

r ....... .-.. 
tan C-1 8. 

l 1111 I 
ff 111111 

ra8Mt eclwktir. ·--------' 
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Tefrtka 

8" 

Mecçhul 
asker Yazan 

Ziya 
Şakir 

' 

Artık sır ası gelmişti ... 
Ortalığı altüst eden ve askerin maneviyatını 
kıran bir kaç hödüğü ne pahastna olursa 

olsun susturmak jcap ediyoıdu 
Arblı, çok ciddi bir · vaziyet 

alan ahvali, çok yakından takip 
ve mürakabe etmek lazımgcll
yor. Bugünden itibaren de en 
esash va.ıifemi.ıin cephe geri
sinde olduğu anlaşılıyor. 

Koridorda doktor Kemal Ce
nap beye rut geldim. Kara 

· ağaca beraber indik. İlk itim, 
telgrafanede olduğu için doğru 
oraya gittik. Nazım aabınl%bkla 
bekliyordu. Nazımla dokturu 
hiraz bat başa bırakarak ben 
N~ri ve Niyaziyi aldım, dışan 
çıktım. Tenha bir köteye çeki
lerek görilştük. Evvel emirde, 
telsiz telgraftan şayanı itimat 
bir arkadaş elde etmek lizımge
liyordu. Bu meıeleyi görüştük. 
Bu iti Niyazi deruht' etti. Ya
nn oraya gidecek. 

T elgrafaneye döndiik. Dok
tor beyle Nazımı aldım. Gazi
noya gittik. Bir saat kadar 
orada hasbıhal ettik. Her şey
den fazla, tam bir ilim adamı 
olan ve insanın maddi ve manevi 
kıymetine en çok ıa ihiyetle 
•akıf olan bu, rahim ve ,efik 
doktor bile, kalenin şeref ve 
namUJUDu muhafaza için icap 
ederse ıon nefere değil, son 
ferde kadar hepimizin feda 
edilmesine taraf dar. . . Ah 
ıAllahım ..• İtte, bu azım ve ima
m, tamamile ve herkese aşıla

. mnğa muvaffak olabilsin .•. 
Serian karargiha avdet etmek 

·ve Edimeye gitmek · lizım geli
. yordu. Doktordan aynldıktan 

aonra, Bahaettin Şakir Beyle 
' olan mülakatı merak eden Na• 
sıma, kısaca görüştüklerimizi 
ıuılattım. 

Sabahleyin, hafifçe serpmeğe 
bqhyan kar ve rüzgar yavaş 
yaTq şiddetini arttırıyordu. 

Edirnede, göreceklerimizi gör
dllk Te görUıecekJerimizle gö
rüıdnk: Kahve kahve dolaşan 
ve maneviyatı alt Uat iden belH 
batlı bir kaç hödük var ki 
artık bunlan, burunlannı her 
ıeye sokmıyacak bir hale getir
mek llllm geliyor. 

Tavsiye .. ihtar.. tehdit.. eğer 
bunlarlada uslanmazlarsa, günahü 

dakarhğı bekliye bilirdik. Gice
ki mülakatımız, aldanmadığımızı 
iıbat etti. ı 

Kar ve sovuk, o kadar art
mışti ki, çadmmıza gfiçlilkle 

döne bildik. Bugün, çok yorul
muştuk. İstirahate çok faıla 
ihtiyacımız vardı. Fakat, aksi gi

bi bu akşam da, her şey aley
himize yürüyordu. 

(bitmedi) 

7 Kanunsani t930 

Borsalar 
1, Açddı 

H.amblyo 

l lngiliz lirası K.r. 102E 
"T.l. mukabili nolaı 0,47 56,25 

" I' rank 1l1kJ7,50 
.. " Liret c.~s 

" • Relga 3 :1Q,7.'> 

u • Drahmi ~t LIS 
.. • Frank 2144.~0 

.. • Leva M' ~o 
" • Florin ı 17,75 
' • Kuron H 

•• • SIUng :- J7,2'fı 
.. • Pezctı :! .59,2~ 
" • Mart ı!QB,75 

" • Zloti 421 
•· • PeaJO S! 71 

2o Ley Kuruş 25 12.so 
t Türk llraSt Dinar 26 75 
· Çervoneç Kuruş fQS~ 

1 Ksı:nmch 

1024 
0,4: Mı 

15 lo 
cıocı,'io 

:M,25 
:l( l4 

5145 
6~ 162,'io 

117,87 
it 11'Vlo 
3137.7 5 
~ 60 
1 9 .12 
4 fi 1,7 5 
j 71.~•) 

25 ~5 
2t 80 

• to8tı 

Tehali kendi buyunlarma olsun... ~iiiiiiiiiiiiiiiııııiiıiiiiııiıiii•l)llİlııııiıiii._ ___ _, 

Geç vakit avdet ederken, kar, 
gene hafif hafif yağıyordu. Fa
kat, soğuk pek fena artmıştı. 
Yolda, mekkare kafile&ine rast 

Tıcaret ve zahire 
r'latlv ncaret bor•••• klttblomumlllt 

tarafmdan Yerllmlttir 

geldik. Fırka baytanna muaye- ıı---------O-k-kaaı------1 
neye gitmifler ve dönilyorlar mu.::. AumJ A•prt 

-Y K. P. K. p 
Tabunımuzun binek ve hizme-
tine yirmi yedi hayvan tefrik 
edilmİf. Diğerleri kamHen itlaf 
edilecekmif. 

HaYanın gittikçe fenalaşma-
mıa rağmen gece Sabri Beyin 
k&ıgilne gitdik. Bir kaç gün 
zarfında, Sabri Beyin Edime
deki meYki ve nüfuzunu anlamış
dık. Eaaıen çok hamiyetli bir 
sat olan Sihri B. ayni zamanda 
kendi gibi bir çok arkadat ve 
ahbaplara malikti. lbti;'a.Jlığına 
rağmen vateni işlerden hiç geri 
kalm11an Sabd Derci- her fe-

Yumuşak 13 35 J5 3o 
Kızılca 

Sert 14 2n 14 20 
Dönme 

- Zahireler -
Çavdar 
Arpa 
Mısır 

fasulya 
8 30 9 

lngıliz lirası 
İngiliz lirası · dün borsada 

1026,75 knifta açılarak 1027,Sa 

kadar yftkseldıkten sonra 1024 ı 
:.-uruşta kapanmqbr. · 

( (VAKiT) iN ŞEHİR HABERLERi ) 
Ema.net.t.e: 

Bebek bahçesi 
Emanet daha fazla para 

verecek 

Tıraş 

Cemiyeti belediyenin karan 
mucibince eytam idar11inin mi- -
zayedeye çıkardığı Beb~k bah
çeıini Şehramanetiiıin alması 
icap ediyordu. 

Ôcretleri tesbit edildi 
Liste bug{Jn Emanete 

verüipor 

Fakat mllzayede neticesinde 
kapalı zarflar açılııca Bebek bah
çesinin Emanetin verdiği fiyabn 
daha frzlasile bqka bir mütea
hitte kaldığı anlaşılmııb. 

Bu vaziyet merine Emanet 
bahçeyi almağa cemiyeti beledi· 
ye knan mucibince mecbur oldu
ğu için eytam idaresiae mftracaat 
etmif, bahçeye daha fazla fiyat 
vereceğini söylemiş, müzayedeyi 
feshettirmiştir. Bebek bahçesi 
şimdi yeniden müzayedeye ko· 
nacaktır. 

Nezaf~t işleri garajı 
Emanet fatihte Nezafeti fen

niye vesaiti için bir garaj yap
tırmak tasa"VVurundadır. Projesi 
yapılan bu garaj 35000 liraya 
mal olacakbr. Garaj 50 otomo
bil ve kamyon alacpk büyüklük· 
te olacaktır. 

Kaazede toyvore 
-

O kadar ar andığı halde 
bulunamadı 

İstanbul ile Brendizi arasında 
işlemekte olan İtalyan tayyare
lerinden birinin geçenlerde Yu
naniıtan ile İtalya arasında bir 
kazaya uğradığını yazmıştık. 

"Aero Ekspresso,, şirketi nez
dinde yapbğımız tahkikata na
zaran, iki haftadan beri yapılan 
taharriyata rağınen, tayyare bu· 
lunamamışbr . 

Şirket mahafilinde, tayyarenin 
kaza neticesinde denize düıerek 
battığı kanaati htikümfermadır. 

Yeni Japon sefiri 
Mezunen meuıleketine giden 

Japon ıefiri fd. Obata ıiyui 
hayattan çekiluıiye karar ver· 
diğinden, Japon htikumeti mu
maileyhin yerine Bem sefirini 
Ankaraya göndermiye karar 
vermiştir. 

Yeni sefir mem1eketimize 
mOteveccihen Yokohama lima• 
nından hareket etmiş olup ki
nunsani nihayetinde İstanbula 
muvasalet edecektir. 

Sefire, ahiren Japonyaya da
vet edilen başkatip M. Atida 
ile müstetar M. Minimurayi is
tiblif edecek olan iki memur 
refakat eylemektedir. 

İstihbaratımıza nazaran, yeni 
sefirin muvasaletinden sonra 
Türkiye ile Japonya arasında 
tesis edilecek olan bahri hat 
projesi tatbik edilecektir. 

Bize verilen malumata naza
ran, Japon parlamentosu bu 
proje için lazım gelen tahıisah 
tesbit ve kabul etmiştir. 

ee 
Asma köprü 

Ticaret odası bu gün sene 
sonu içtimaını aktedecektir. Bu 
içtimada reis Necip beyle altı 
arkadaşı tarafından hazırlanan 
Asma köprü takriri 4e milnakaşe 
edilecektir. Bu takrirde lima
nın selameti noktai nazarından 
KarakCSy ve Unkapanı köprüle
rinin kaldırılarak yerine Asma 
bir köprü inıaıı iıtenmektedir. 

D6nltü fçllmadan htr intiha 
Dftn berberler cemiyeti idare 

heyeti içtima ederek bir kaç gün
denberi mevzuu babsolan braı 
tarifesini kat'i ıekilde tesbit 
etmiştir. Buglin Emanete verile
cek olan bu listenin tekli ıudur: 

Erkek içın 
Tırat ve podra 10, kompres 5, 

saç kesme 30, krem, masaj 5, 
saç etrafı düzeltmek S, friksiyon 
25, ıampuvan 20, purlaj 10, ma
nikür 501 elektrik masajı 501 

kaş kür 25, pedigfir 100 kuruş 
Kadınlar için 

Saç 30, manikllr 50, pedikür 
100, yOz masajı 100, yllz masajı 
ve banyo 150, kaş boyamak 50, 
kaşkür 25, ıampuvan 50, firksi
yon 50, birlaj 50, altı aylık 
ondülasyon 1500, maşa ile on
dülusyon 50, su ile ondülasyon 
100 kuruş. 

Cemiyet brat ve tuvalet mas· 
raflarının eskisine nisbetle ve bu 
tarife ile ucuzladığını, bu ucuz· 
luğun erkek traşında o/o 20, 
kadın tu..-aletinde % 40 niıbetin
de olduğunu söylemektedir. On
dülisyon işlerinde bu tenezzülün 
çok mahsus olduğu da iddia 
ediliyor. Yukarda yazdığımız 
gibi liste bugün Emanete veri
lecektir. 

M. Papa 
On günden beri T okathyan 

otelinde bulunan sabık Yunan 
sefiri M. Papa bugün Atinaya 
avdet edecektir. 

M. Papanın Bem sefaretine 
tayin edileceği beyan olunmak
tadır. Malum olduğu veçbile, 
Y unaniıtamn Bern sefiri M. 
Rafael, '4· Diyamandopuloıun 
yerins mübadele komisyonunda
ki Yunan heyeti riyasetine tayin 
edilecektir. 

Sanayi müdürü 
Geçen hafta iktısat vekiletinin 

yaki olan daveti üzerina Anka
raya giden sanayi müdörli Kazım 
bey dün gelmiştir. 
Kazım bey şunları söylemiştir: 
"Ankarada ıene başı olmak 

dolayısile müessisatı smaiyenin 
geçen seneki vaziyet ve faaliyet
leri hakkında vekalete izahat 
verdim. Yeni iktısat ve tasarruf 
ve yerli mal kullanmak müca
delesi dolayısile vekalete Istan
buldaki sınai müeasesatın inkişaf 
tekil ve çareleri hakkında da 
ayrıca bir rapor verdim. 

BentlJ"·rin tamiri 
Belgrat ormanındaki büyük 

su bendinin tamiri bitmiştir. 
yağmur yağsa bile tehlike bat 
göstermiyeceği anlaşılmıştır. 

Diğer bentlerin tamiri srelecek 
seneye kalmıştır. 

W .. 

Maliye müsteşarı 
Ali Rıza B. dün geldi, 
beyanatta bulunuyor 

Dün Ankaradan gelen Maliye 
müsteşarı Ali Rıza Bey gendisi 
ile görü~Pn bir muharririmize şu 
şayanı dikkat beyanatta bulun
muştur: 

- Ankarada Maliye vekili 
Beyefendi ile yeni borsa tali
matnamesi hakkında görüştUm. 
Vekil Bey iktısadi bir mesele 
olan kambiyo hakkında tatbik 
edilecek tedbirJerin bir lüzumu 
kat'i olm~dıkca idari değil ik
tısadi mahiyette kalma111m ten
sip ebnitlerdir. 

Hazırladığımız talimatnamede 
Avrupada tahsilde bulunanlar 
memuriyetle yahut ticaret içi~ 
gitmiı olanlarla burada kazanıp 
ailelerine para gönderecekler ve 

Avrupadan gazete kitap ve di
ğer ıiparişler celbedenlerin 
ihtiyacları düşünülmüştür. Ancak 
ihtiyaç listesinde bankalann da 
fikrini iıtediğimizden bugün şeh
rimizdeki bütün bankalara ikinci 
bir mektup yazarak 2 gün içinde 
cevap Yermelerini rica ettim. 

BunJann tetkikinden sonra yeni 
talimatname tatbik olunacakbr. 
Bugünlerde vasi tütnn aabılan 
memJeketimize yü:zbinJerce İngi
liz lirası soktuğu gibi devlet 
daireleri de ecnebi para ihtiyaç
larına girişilmemesi ve yerli 

malların iimimi paramızın lehine 
mütemadi bir inkişaf temin et
mektedir. lsterlin bugün 4 kanun
evveldeki 111 1 kruıtan 1024 
ı~ruşa düştüğünden bu da b; • 

ay iki günde paramız f ehine 
0

/ 08 bir inkişaf olduğunu gösterir. 
Yeni borsa komiseri hakkında 
heıiUz bir şey söylüyemem. 

Selanik bankası için de milte
akip günlerde izahat vereceğim. 

• 

Yeni mektepler 
Maarif vekaleti yeniden mek· 

tep açılmak lazım gelen yerleri 
tesbit etmiye başlamıştır. 

Önümüzdeki sene yeniden 
açılacak yeni mektepler ihtiyaca 
kafi ge · e ·ektir. 

fı, ka kongresi 
C. H. Fırkası ' lstanbul vilayet 

kongresinin gelecek pazar günü 
öğleden sonra toplanması karar· 
laımışbr. 

Bır deniz kazası 
Karadenizde gene şiddetli fır

tınalar başlamıştır. Dün bu yüz
den Kefken açıklarında iki yel
kenli batmıı, mürettebab kurta
rılmıtbr. 

Cemiyetlerde: 

Mimarların kongresi 
Güzel san'atlar birliği mimari 

ıuhesinden: 10 ikinci kanun 930 
cuma günü saat on beşte idare 
heyeti intihabatı yapılacağından 
azanın teşrifleri. • 
Türk Ocağında konferan~ 

Kanunusaninin dokuzuncu per
şembe günü akşamı ıaat yirmi 
birde Darüşşefaka Müdürü Ali 
Kami beyefendi tarafından (Ha
yatın mebdei) mevzulu bir kon
ferans verilecektir. 

Bu konferansı müteakip ŞO
PEN gibi kıymetli musikişinas
ların eserleri çalınacaktır. Bu 
konferans ve konserden he~kes 
istifade edebilir. 

4 

1 
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Mahlftlat müdürüyetinden: 0 Bulmacao Bidayeti ilAn 8.. 1 - 980 hafta 1 
Nihaye&i ilAn 5-2-930 çarşamba t: ...... K._.......... O.,. No. 

4851 55 Cajalojhmcla Cari 1m .. mebell..We Ttlrk 

Trabzon belediyesi 
Riyasetinden: 

Ma tah.iaat ıehri 220 Un maath Trabzoa befediye dairesi 
mlbendialiji mllabalclr. Y&bek 1118henclia mektebinden mezun 
9&J>lw enala mtlıllitelerile Trabzon beledi7e riyue.tiae mOr..,:aat 
e,lemeleri ilan oı.mır. 

1000 

ocaja babçe8ine mattMll " Cajalojla cadde-
IİDcle idin 322 aqm 77 ..mim terbiiacle ml-
taa bena emiai camii.,.... 519 111 
Oaldklarcla ieac1iJe •helleainde 11Yaa Marat 
.-....- 5 oda 1 .. 1 kuyu .. uireJI ..... 
temll 1-4 No.la llaDeaia Dlllf lr'rs•I 50 ile 

21 50 llelamnt papda Daye habm .. t.11..mde lrahp-
plar bam alt bbncla 12 Uf111 teıbiincl• 37No.b 
odum yedide bir hiaell 47S8 C 

57 15 Malmat ,_..da O.,e t.tm me .. Detlllde Ça-
baca bam alt kabnda 30 aqm terbiiacle 30No.h 
bir bap odanın 1-7 lliMMi 4799 C 
Ka,..,.ıkikte Y aTU& eniDea mebeD..We Tekir 696 
dai ilkefe3incle 5 No.h DİID kaıir harap ban ve 1168 
tdbafla 7 No.b ••taz- 16 bimede iç lli•eli 5153 C 

80 Kamm pqada Hacı abmet ••llelİDde uzun 
yol dere boya cacld..We 86, 90, 9'l No.b iç 
.., baraka ııklincle lume ile 90 No.h bir bap 
-tza ......,.. 7-12 himai 129 A 

~ 
Llia Kr. 

Mevlevibeae kapmDcla Simk.. mehallelinde 
,... bakkal 80lrajaDda 6 No. h mea bahçe 
tabteni abpp odum temam• 3052 C 

Bidaye&i i16n 1 - 1 - 930 hafta (1) 
Nibayeıi illn 29 - 1 - 930 çarşamha 

200 Topbpa Takkeci mabaD.mde Ca..nterif 10b
lqıda 20 - 16 No. halle. 

80 Cerrahpqada Cubuiye mahallesi Koca Mutafa 
pap cacldaiılde 37 - 39 No. anamn 48-120 biueai 

4() 80 Çarpcla HacibalU .okajmcla 19 No. dlkkAnın ............. 
J0o Kandilli Anlak .okajmcla 4 No. 3 oclah bir bap 

Ura K. 
400 Şehreminhade Erefli maW..U.de 0111111 ..... n 

namı dijer CumatekkeaİDİD lçJlz arpa terbilacle 
Qç oda bir IOfa11 IDlftemil MIAmhk lmm•• 
anka11. 

106 32 Kocamaatafapap malaallellacle a.hq. Haa Ki-
~ ::!:*.;:.~o. 5! • ..... mildarmcla bir 

800 Fatihte Majniah Mehmetı-fa maballuiade puan 
cadduinde 26 Uldl miktarmda 93 No. ile ml
nkk•• kAP dllddnm ...... 

250 Çarçı,.kebirde Parçaalarda 16 UflD mlktarmcla 
8 No. h ... ,.,u bir bap klP cl8kkbm tamım 

800 Mercaada ...._ AUMn• fedaniliade Jirmi b...
d• elli upn terbiincle 9-10 No. ile mlrekkam 
birbirine ımıttalll taldabop mllftemil oclaJarm 
bmal!llh 

400 Çup,.bbirde Kolanaler cadcleliDcle 8 aqua 
terbiincle 10 No. ile mtlrakbm dlWnm tamun. ...... 

Bidayeti iltn (18· 12-929 hafta (8) 
Nihayeti ilh (15-1-930) çarşamba 

~---ICah;etf muha•••Ml D 
JJia- lmrat 091aN~ 
40c4 Be,ofhmda ~ ve Kolaot oteli arlrumcla 

13 harita D1llDUah 351 Uf1D .uktanada bir kıt'a 
anama trnı• 

4142 Beyojlanda Amerika Hfaret " Kolaot oteli .,.. 
kumda 14. harita No. 538 aqm mikclarmda bir 
kıt'a anaDID u••~ 

767 Çemberlibfta TaYalıpuan cadd..mde cedit 7-9 
No. ile marakk•m a.tlbacle iç ocla11 .a,temil 1 
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Kachkly dairei belecliJeaiaden : Kayden KadddSy Tuflaca bafl 
Mutafa efendi mahallelinin Fener tarikinde 15,15 mlkerrer auma· 
nh bir tarafı aama lclanlıp v.: bir tara& trea yolu Ye bir tanlı 1 
Sellbattm efeacli tarl .. ve bir tarafı eabak bq kitip T ahain pafa 2 
zevcem Fatma Muhibe •n•m ( Emniyet sandıjuıda merhua) katk 3 
ve balaçeai olup 288 w.e itibarile on ikiprclea 48 hiueai Ekai- 4 
aefoa •e EYlambiye • Al._.dra Ye T eofane ve 48 biueai Yorıi S 
efendi veledi Lefter Ajnidia ve mlltebaki 42 hiue Sellbattin 6 
eleadinia Reitancfil ~~·&--. hammlardan mada biuedarlanna 7 
iatibl etmek laere ·· :Jel'M ... ln efendi uhdesinde mukayyet, 30 8 
hi111e9i Nimet hM11111 20 hlaleai Raffe hanım 30, hissai lam.il 
Hakkı bey ve 30, hisdi Hilmi bey Ye 12 hillflli Reftandil ve 18 
hiueai IJberiatan ha....,.n ve 10 b;uesı Meliha benDD ve ıaire 
ubdei tasarruflaruıd.ı bulunan 12 dinim iki evlek 46, " al'flD 
••hallin ildi.at YekaUtiae" tabi asma fidanlıjl aruiline ilhakı mn
nmda me11afii umumiyt namma iltimllkine karar verilerek mahalli 
mezk6ra bin yedi -jJJ on alb lira on iki kurut lnymet takdir 
olunclu~daa iatimlik kararnamesinin 8 nci maddesi mucibince 8 1 

gln zarfında kıymeti 11CZk6reye itiraz edenler ifbu mOcldeti maay- 2 
yenesi zarfında Şe~eti Kaclakiy tubei idariyui mldOriyetine 3 
mtlracaatlan İlin olu•· 4 

• - • 5 
Kayde1ı Kadıkay Tuğlacı Mustafa efeacli mahalleaiade F aer 6 

Bugtlnldl bulmaca•ı• 
luılledilmit tekll 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 il 

tarikinde bir tarafı Gaıtepe F eaer tarikiade 15 makerrer _..,. 7 
bir ~ Hilmi, Hakkı Beyler Ye SeJ•haddha .E!-di ~eıea bajı 8 
ve bll' taraf. tren yolu ye bir tarafa Fener briki ye bır tarafı T ah· 9 
••• p&fa ( Emniyet ..aclıfı) k6fk ve hahçeai olup SeWıaddin efen- 10 
eli •ereaeai : Nihat Fuat ye Behiye Ye Rukiye, Adilo Atiye sultan- 11 
lann ubdei ı-n~ııann• bulunan 33 dönflm iki e•lek 147, 50 ~liiiiiiiiiii1illalıı 
U'flD mahallin iktaaat yekıJetiae tabi asma fidanlıj'I arui.me ilba· Soldu ala ve JUkarclaa apja 
la lllDDmc:la menafii _.umiye aamıaa istimllkine karar verilerek ı - f,...... ha,..- <t), et... (3). 
mahalli mezkOra dört bin aekiz ytız yetmiı lira seksen altı kurut aoca (2) 
kıymet takdir olundujuDd&D Utimlik kararnamesinin 8 inci mad- 2 - Dert (S) • plf.f ıudcle (8) 
desi mucibince 8 ..n. zarfında kıymeti mezkareye itiraz edenler 8 - JacdJs huıma (3), r.hta (ıf) 
. b d 6

- K dik b . 4 s.de (3), Nbah olut {i) aş u mü deti 111uayyeneai zarfında Şehremaneti a ly fU ea •S _ FBI (i), Jll1la hı (S) 
idariyeai mlldliriyetine mllracaatlan illa oluaur • 6 _ Halicin IODu (1 ı) 

• * • 7 - 8 r ftkllet (5) Kadıköy Tuğlacı.-.• Mustafa efendi mahalleainde Göztepe 8 _ Allah (5), ilim (3) 
Merdiwenldly Wi~= asma ficlaıılıklan Ye luameıı Selihaddiıa 9 _ Aıet ,_ ,.. !Al 'l'l.ll (2) 

. ~.. tanlı s.ı~ c ::' = ~ :ı;: .. (4} 
zevci Tahaın Pap ve FalariJe Hamm ( ~!-!!' ADcf+) ubdei ..a-~ .._..,lllılr 
taarruflannda bullman 5 dana. mahallira 1JR1A1 VelriletfDe tabi -w- _.r-" ·--
uma fidanlaiı ar ... e ilhaka zamnmda menafii umu~e namına Geçea hJta hadakl ... it 
iltimlJfciae karar .Uerelc mahalJi mezklra 600 lira kıymet takdir .. allk loba oluU lmllliJI ... 
olanchifundan 1at1•ık kararnamesinin 8 inci maclde9İ •aciblace laeclaya kanftp Soı Y~.wtala 
8 sin zufmda laJ!!leti me~ye itiraz edenler itbla mlklcleti kara topnlrLui ............ 
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Gaz.etemızde çıkan yazı ve resim· 
lerin hütün haklan mahfuzdur 

Gazeteye r:öaderllccek meiı:taplarıa Ozerlae 
idare içinse l idare yazıya atıse [ yazı ] 

işareti konulmalıdır 

= SAYISI HER YERDE 5 -- f ür" mekteplerile faydalı eserlerin 
ılanlannde yiizdc 20 tenzilat vardu 

Büyük ''eva bir kaç dafa için verilen 11.lnlarla 
hususi mahiyetteki llA.aların ücreti 

ı ıan şartlar• 
Satın Kuru, 

6-8 ıocı ıayıfa t 25 
5 • • 25, 
4 • • 40 
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Hası lmıyao meiı:tı.plarıa adcst:ıden tıymetı 

mukaddereslı melı: tıplara korıılmuş paraların 
ıravpolmasından ve ll!nlano mUnderecıtıodan 

td .. re mesul dıoıildlr 
*W 

ıSI AN BUL. BabıAlı, Ankara caddeıınde- • v AKJl YURDU > 
fe l 1970 IOARF: ISLERl, 19:" ı YAZI ISU:RI • telıral \'AKIT posu Ku 4 o; 

idare ile ararlaştınlır 

Gazetemize hususi 11.tn kabul eden ver 
H " H llA.aat acentesi 

l-8inci ta)'1fada 10 
resmi ilanlar 

Ç kl f h t l kl • Mutlaka Hasan kuvvet şurubu içiriniz. Kanıızhk, ocu A arınız zayı veya as• a l 1 ıse ademi iktidar, sinir, verem, damar, belgevıekliği, 
zaafı umumı, romatızma, sıraca, kemık ve göğüs hastalıklanna nafidir. HASAN ECZA DEPOSU fİşesi (60) büyük (100) kuruştur. Toptancılara tenzilat. 
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VERCHLİL~RE, SIRACALILA.lfA. ur~ıı 
Efendiden borç aldığı bin beşyüı. VE KClllK ZAYIFJ.IKl.AlflNA. HA /itil.. 6 
liraya mukabıt birinci sıra numa VE SÜT l'IR~N ICADINtARA. ÇOCUlflA• 
rasile ıpotek irae eylediği Has- RIN 8İİYÜltESİNE, KE/1111< lftRIKtlK'-'! 

HINA , HASTAllKDAN lfALl<ANlARA. 
köyde Sütlice mahallesinin Kara-
ağaç caddesinde kain atik 53, 
61, 63, 65, cedit 83, 83 - 1 
95, 97 -1, 97-2, 97- 397 -4,97 -5 
numaralarla murakkam elyevm 
maabahçe üç bap hane ve iki 
bap dükkan ve bir bap gazino
nun dört hisse itıbarile bir his
sesi tekrar sekiz hissede iki 
hissesi mumaileyhanın uhdesinde 

tlup borcun verilmemesinden dolayı 
kırk beş gün müddetle müzaye
deye konularak bin lirada talibi 
uhdesinde olup bedeli müzayede
si haddi layıkı bulunmadı -
ğından mUzayedenin bir ay 
müddetle temdidine karar veril
miştir. 

Hududu: Şehremaneti buz 
fabrikası, lebiderya, iskele ma
udani ve değ"rmen ve furun 
ve münhedim bakkal dükkanı 
arsalan elyevm Halil Efendi ve 
aairenin kahve, ciğerci ve aşçı 
dükkanları ve Karaağaç cadde
sile mahdut elli bin yirmi alb 
metre ter biinde arazi dahilinde 
gayri menkulun yeni numarala
rında tebeddül olup berveçi zir 
yazılmıştır. 

}Çaraağaç caddesinde 101,103 
numaralı haneler yüz doksan alb 
metre terbiinde ve 95 numaralı 
lokanta elli metre ve doksan üç 
numaralı bakkal dükkanı elli 
dokuz metre büyük köşk iki 
yüz elli yedi metre selamlık 
doksan sekiz metre 81 numaralı 
gazino 

1 
ve müştemilatı yüz elli 

dört metre harap mutbah ve 
hamam dairesi yetmiş dokuz 
metre bahçe kısın\ dört bin yüz 
otuz üç murabbamdadır. 

Evsaf ve müştemilat: 101, 103 
numaralı haneler biribirinin ayni 
olup herbirinin önünde yarım 
dıvar üzerine demir parmaklık 
ve ön bahçede çakıl taşlı geçit 
birinci kat çimento somaki mer
diven vardır. Zemin katlan ve 
bir tarafı kagir aynca bahçeye 
kapısı vardır. Bu kat da zemin
leri karataş ve mermer birer 
koridor ve bir musluklu taşlık 
üzerinde iki oda bir beli mer
diven altı kömürliik zemini elvan 
çini bahçeye kapısı bulunan bir 
mutbah, üst kat merdiven altına 
m:!sadif kömürlük birinci katta 
mermer an tire bir sof n üzerinde 
üç oda bir hela merdiven altın
da zemini çinko hamamlık ve 
diğer haneye geçit merdiven 
üzerınde musandıra, ikinci katta 
bir sofa üzerinde dört · oda bir 
hela çinko döşelı gusulhane 
merdiven üzerinde musandıra 

daha üst katta çatı arası olup 
bir sofadır. 

işbu taksimat her İKİ hanede 
vardır. 101 numaracia terkos, 
alen.trik teçhizatı ve havuz ve 
taş tavuk kömesi olup zemin 
birincı katta Eşref efendi mahi
ye on beş lira kira vermektedir. 
103 numarada iki k\.\yıt olup 
hissedllr Melek Hanım sakindir. 
95 numarada bitifik iki tuğla 

yan dıvan ve önünün kaplaması 
birinci kata kadar mevcut ha
rabedir. 

83, 83 - 1 numarada bahçede 
üç ahşap hela bir kuyu tama
men harap zemini çimento ve 
ıkisi çiçekli çini koridor üzerinde 
zemini çiçekli çini vakti e hamam 
ve muıpak dairesi olarak kulla
nılan iki göz mahal bir hali 
zemini tahta harap oda zemini 
çimento diğer mutpak mahalli 
vardır. Harem kısmında albnda 
yekpare bodrum iki taraflı ıofa 
üzerinde iki oda diğer sofada 
mermer musluk ve bir aralık 
üzerinde jki büyük ve bir küçük 
oda ve diğer aralık üzerinde 
bir oda ve bir sandık odası bu 
katta iki hala ve iki ıofadan 
yukarıya iki merdiven vardır. 
Üst katta bir sofadan camekanla 
bölünmüş bir oda, biri ufak 
dört oda bir hala diğer ıofada 
iki oda bir küçük oda ve bir 
hala vardır . Dahilen yağlı 
boyalı ahşap hane harap olup 
içinde elektirik ve terkos suyu 
tertibatı vardır. Üst katta bir 
aralık: Kısmen yanmıştır. Hanenin 
etrafında bahçe, üç kuyu, üst 
katta beş 9ahniş bahçede büyük 
bir havuz deniz tarafında rıhtım 
olup mahiye kırk lira icarla 
Aptullah Efendi kiracıdır. Sa
h1lde selamlık kısmında etrafında 
deniz tarafından tirası rıhtım 

üzerindedir. Üç tarafı üzeri 
saçağı ile mestur zemini beyaz 
çini teraıı olup içinde bir çini 
taşlık üzerinde iki oda bir kori
dor ve bir kahve ocağı mahalli 
bir hali ve bir aralık eğri 

merdivenle çıkılır. Uşak 
odasını muhtevi harapça 
ise de tamir edilmektedir ve bu 
da ahşaptır. 

95 numaralı mahal abfap lo
kantanın ve yemek pişırilecek 

mahallin zemini çimento olup 
bahçede bir ahşap he i tulum-

Seyrisef ain 
Merkei ııcenteaL Galata Köprü batında 
Heyoğlu Bol !;iube aceoteıı Mahmu 

dıye Hanı 8ltıııda •tanbu l741l 

11-12-2 ncl K!nun 930 : Kadınlara 
13 » c c : Erkeklere 

Türkiye Seyrisefain idaresi 
miltekaidin, eytam ve erami
linin birinci Kanun 929 ma
aşları balida muharrer gün
lerde verilecektir. 

1 rabzon ikinci postuı 
( ANKARA ) vapuru 9 ka

nunsani perşembo akıamı 
Galata rıhtımından hareketle 
Zonguldak, İnebolu, Sinop, 
Samsun , Ünye , Fatsa, Ordu, 
Gireson, Trabzon, Rizeye gide· 
cek ve Of, Trabzon, Polathane, 
Gireson, Ordu, Fatsa, Samsun, 
Sinop ve İncboluya uğ'rıyarak 
gelecektir. 

izmir sürat osta ı 
( GÜLCEMAL) vapuru 10 

Kanunusani Cuma 14,30 da 
Galata rıhtımından hareketle 
Gumartesi ıababı lzmire 3İ
decek ve Paıar 14,30 da iz
mirden hareketle Pazarteıi 
sabahı gelecektir. Vapurda 
mük~mmel bir orkestra ve 
Cazbant mevcuttur. 

~la<len dökümü rnünakasası 
Tnrkiye Seyrisefain idare

sinin maden dökilmü müteah
hitliği bir sene müddetle bil
münakasa talibine ihale edile
cektir. Kat'i ihalesi 25 Ka.ıani 
930 tarihinde icra kdmaca
ğından taliplerin tarihi mez
kurda saat 15 te levazım mü
dürlüğüne nıüracaatları. 

balı kuyu ve elektrik vardır. -----~1!1111~--
Mahiye yirmi lira kira ile Bekir 1 S.AUlK 1'AIJE U~LA 
efendinin tahtı işgalindedir. KAPTAN VAPURLARI 

93 numaralı kagir bakkal 
nükkanının zemini çimento ve Izrnir - l\!lersiıı 
bir aralığı ve alektrik tertibabnı 
muhtevi mahiye yirmi beş lira 
kira ile Hiristonun işgalinde dir. 

81 nutnaralı gazino iskeleye 
muttasıl ve lehideryadadır. İki 
kisımdan mürekkep olup birinin 
zemini çimento diğerinin kırık 

kırmızılçınidir. Yan tarafta bir oda ve 
bir kömürlük deniz cihetinde ve 
deniz üstünde kahvehanesi var
dır. Haricen ve d:ahılen yağlı 
boyalı mahiye otuz lira kira ile 
Hasan efendinin tahtı işgalinde
dir. Oda ve he!a kiracıya aittir. 
Otuz iki bin lira kıymeti mu
hammineli olup iştirasına talip 
olanlar ve daha ziyade malumat 
almak iıteyenler hisseye musip 
kıymeti muhamminesinin °!o 10 
niabetinde pey akçeaini ve 929 

Sürat postası 
Muntazam ve lüks kamaraları 

havi elektrikle mücehhez 

K[MHl 9 rtn~~!~i P rs nı~e 
Akşamı Sirkeci nhbmından 
hareketle Çanakkale, lımir, 
Antalya, Mersine azimet ve 

avdet edecektir. 
Mahalli müracaat : Sirkeci Li
man hanı Sadık zade birader-
er vapur acentehanesine 
müracaat. Telefon: İs. 2134 

111 
2688 dosya numarasını müsf • 

hiben Istanbul icra dairesi mü
zayede şubesine müracaat etme
leri 10-2 930 tarihınde saat 14 ten 
16 ya kadar ihalei evveliyesi 
iua kılınacağı ilin olunur. 

DOKTORLARA SORUNVl 
sAF T Ri KAL.Si N 

HOHPRİME, KAŞ•.roz vı GAANÜ&.I 
Günde 3 sdel yaho f 3 lcef'lı 

ocuH.lars nısı!. ---Muktedir başmürettip ve makınist aranıyor 
Talip olanların Hilal matbaasına müracaatları. 

İstanbnl posta ve Telgraf ve 
T. Baş Müdüriyetinden: 

Ahmet 8e1 

------·· MahlJe ----·····-··--Sokak 

----·Numarada 
Beşiktaı 1 

Posta ile gönderilecek mektup, kart ve sairenin yukarıdaki 
nümune veçhile - pullann zarfın üst köşesine yapıştınlmuı ve 
gideceği yer isminin behemehal aıağı tarafa ve okunaklı yazı.lmuı 
silrati temin eder ve yanlışlığa mahal bırakmaz Ef. 

ZJIROKOST fi 
RAKI VE MAS TIKASINI 

Her yerde arayınız 

Mahlulat ınüdü
riyetinden: 

Kıymeti mubammenesl 
Lira Zırat 
6130 4(8,90 

Cığa o"ğlunda terzi kasım ma
hallesinde Türk ocağı bahçesine 
muttasıl ve CığaJoğlu caddesin
de kiin valide Sultan bena emini 
elhaç lbrahim efendinin kabris
tan arsası [ 8,1,930 ) tarihinden 
itibaren 28 gün müddetle ve 
kapalı zarf usulile müzayedeye 
konulmuştur. talip olanlar bali
deki kıymeti muhammenin yüz
de yedi buçuğu nisbetinde pey 
akçesi veya banka kefaletname
sile teklif mektuplannı yevmü 
ihale olan lS,2.930] çarşamba gü· 
nü saat on dörde kadar İstanbul 
evkaf müdüriyeti binasında mü
teşekkil idare encümenıne tevdi 
eylemeri ilin olunur. 

lLAN 
Maff ye ~kdletınden: 1 · Kağıt 

üzerine yazı dıktan ve tamponla 
kurutulduktan sonra azami dört 
saatte koyu ve par ak siyah bir 
renk alacak. 2 - Ele ve kağıda 
yapışmıyacak ve parmak sürü -
düğü zaman bozulup sil nmiye
cek. 3 - Yazılırken ve yazıldıktan 
sonra kağıt üz\!rine yayılmıya
cak. 4 - yazı ldıktan sonra mü· 
rurü zamanla kuvvetini zayi et
miyecek ve ilanihaye ayni ren
gini daimi surette muhafaza 
edecek. 5 - Hokkalarda teresü
bat bırakmayacak ve bozu1up 
pıhblaşmıyacaktır. 6 - Kalem 
uçlarını paslatıp çürütmüyecektir. 

Evsafı balada zikrolunan yazı 

mürekkepleri hakkında teklifatta 
bulunmak iıteyenlerin memleket 
dahilinde imalathaneleri bulun· 
duklanna dair belediye'den 
musaddak vesika ve teklifname-
lerile birlikte iki yliz elliıer 
gramlık mühürlü dört fİfe mtı· 
rekkep nümunelerini 1 - 2- 930 
tarihinde levazım müdUrJyetine 
tevdi eylemeleri. 

iLAN 
Malfye rJekdlctınden: Devaire 

satılmak ilzere Avrupadan celp 
edilmekte bulunan levazımı kır

tasiyenin aynı evsafında muadil· 
leri bulunduğu takdırde badema 
memleketimizden ve doğrudan 
doğruya amillerinden alınacakbr. 

Levazımı mezküreden her 
hangi birinin imal ve itasına 
talip olanların amili bulundukla-
rına dair belediyeden musaddak 
vesikalarla teklifname ve mem· 
hur nümunelerini bir ay zar 
fında Levazım müdüriyetine 
göndermeleri ilin olunur. 

umurrı 

n1 iicliirlüğünden: 
Darülfünun tıp fakültesine lll-' 

zumu olan alih hariciye mün•" 
kasaya vaz edilerek kanurisanİ" 
on birinci cumartesi günti saat 
on dörtte ihalesi icra edileceğiO" 
den talip olanlann şeraiti anla" 
mak üzere her gün levazıdt 
idaresine ve ihale günQ de ida,. 
encümenine müracaat eyleme~ 

Mu ul müdüı ı Refik Jlhmel 


