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Kazanç vergileri nası ta 
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"lec s 

Kazanç vergisinin tahsilinde yeni 
tarzlar bulunacak 

tstanbul ve izmirde tetk1kata başlandı 
Dün akşam piyasada, bütün JarJa meşgul o duklan gibi ayrıca 

esnafı alakadar eden kazanç kazanç vergisi hakkmda da tah· 
vergisinde uıühim tebeddüJJer kikat yapmaktadırlar. Kendile-
yapılarak bu rinden bu tet· 
bapta aMkadar kikatın şubatın 

tüccarlann uıüta- ilk haftasına 
lea 

51 
sorulduğu kadar ikmali 

fayi oldu. Gece rica edilmiştir. 
bu hususta en Ümit ediyor-
salabiyettar o- um ki gelecek 
lan maliye mUs- ayın ortalarm-
teşarı Ali Rıza da müfettiıler 
Bey ~ görüıen aldı.klar~ ne~i· 
bir muharriri· ceyı bıze bıl-
mi2, şu dikkate direcek ve An· 
şayan izahatı karada alaka· 
almıştır: dar ve selihi-

- Maliye mü- yettar zevatın 
fettişleri İstan- iştiraki ile bü-
bul ve İ2mirde yük bir kon-
bazı tahkikat· Ali Rıza Bev gre aktedilerek 

Dün intihap yapıldı 

Huduı laı ım,z ıa olrnadığı 
anloşdıyor 

.Ankara, 9 (A.A) - lngiliz 
mıralayı Lavrensin Türkiye hu
dutları civarında Irak veya İran 
da bulunduğu hakkındaki ba ber· 
Jetin asla o1madığı mevsuk men· 
hadan ahnan malumattan anla· • 
şılmıştır. 

4 seneden beri tatbik edil
mekte olan bu kanunun tat
bikatından alman tecrübeler 
neticesinde vaziyete ve ihtiyacab 
hazıraya daha muvafık bir şekil· 
de tadil ve ıslahı için yeni mu· 
addel veya müzeyyel bir layiha· 
yı kanuniye ihzar edilecektir. 
Bunun B. M. M. inin bu seneki 
içtiu;ıaında kanuniyet iktisap et
mesı muhtemeldir. Kazanç ver
gisinin bazı noktalarına ara sıra 
yapılan itirazlar sebebile hemen 
bütün erbabı ticaret ve senayii 
alakadar eden bu kanunun 
tadili sırasında alakadarların 
tifabi veya tahriri mütaleaları 
ile esbabı mucibeli muhtıraları 
m maliye müfettişlerine veya 
doğrudan doğruya vekalet~ bil· 
dirmeleri memnuniyetle kabul 
edilecektir. 

';::------'~şa __ re_ı_,_e~r._ •• ______ ....11 

Kaçtıktan sonra! 
Devlete 2 ınilyon 700 bin 55 

lira 22 kuruş borçlunun biri için 
bir icra dairesi bir ilan neşret· 
miş : ikametgahında bulunamıyan 
bu muazzauı borcun sahibini 
bir ay içinde borcu ödemiye 
çağll"ıyorlar r.. 

Çocuk - Dı:-deciğ "'' uyukluvor~un, vok5a DiJvunu 
Umumivede .,,ara çalınu ken otada sen mi memurdunl 

Bir Çin aliıİıi ·şehrimizde 
M. Yen Sen Çen, Şaiıga·y darülfünunundan 

dar ülfünu~um·uza hediyeler getirdi 

Darülfünunumuz·da bunlara m_ukabele edecek 
Bugünlerde Çin Hariciye ve· - DarUlflinuiıun küşadında her 

kaletinin Asya devletleri nezdi· memleket için ayrıca bir kürsll 
ne izam ettiği murahhas MZSsyö tahsis eefılerek o memleketten 
Yen Sen Çen ;>rofesörJer cel· 
şehrimize gel- bedilecektir. 
uıittir. Bu zat Mösyö Yen 
Tilrkiyeden son· Sen Çen bu 
ra İran, Ef ga· maksatla bizim 
nistan gibi bü· Darillfünunumu-
yiik Şark dev· zu ziyaret ede-
Jetlerini ziyaret rek DarUlfünun 
edecek ve bu emini Neıet Ö-

Dün bor~oJa yapılan fçtımaJan bir intiba Bu borçlu Ali Cenani Beydir, 
Dnn akşauı 16,5 ta ıehrimizdeki biitfin banka mtlmessill • ve bir ay evvel Mısıra kaçbğım 

hükiimetlerin si- mer ve Edebi-
yul , iktisadi yat fakültesi 

ve bankerler borsa salonunda komiser Hasan Beyin nezareti alhn~~ biliyol112. 
toplanarak yeni sene için borsa tetkiki itiraz heyetini seçmişlerdir. Merak edilecek şey: 
B r 

5
, at süren reylerin tasnifinde yeni heyete müttefiken 1,, Osmanlı Bu alacağı takip için kaçması 

Ziraat bankaları ile aabık borsa meclisi reisi Sadi, acente Refik mı bekleniyordu ? Yoksa Ali 
Tevfik ve Zahit Beylerin intihap edildiği anlqılmışbr. Cenani Bey işin icraya vardığını 
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Müsabak ... 
İkinci devre t6 kanunusanide 

başlıyor · 

Gaıetemizin ilk sayıfasında her gün gördüğü
nüz güzel Artist resimleri, yapmak üzere oJdu

ğnmuz mühim bir müsabakanın ilk devresini 

teıkil etmektedir. 
Bu müsabakanın ikinci devresi, yani asıl müsabaka 

16kanunusani 

Perşembe 
Günü başlıyacaktzr. 

yüzlerce liralık 
hediyeler 

vaziyetleri hak- reiıi Köprülü· 
kında tetkikat · zade Fuat Bey 
ve tahkikatta ve diğer mil-
bu)unacakbr. derriı le rimiz le 

Bu zat Çin· görfişnıüş ve 
den doğruca tesis olunacak 

Siyama azimet- Darülfünun hak-

' 

le oradaki va- Çinli H. Yen Sen Çen kandaki fikirle-
zifelerini kemali muvaffakiyetle rin• söylemiş ve ayni zamanda 

J ifa etmiş ve bil'ahare Paris ta- bizim müderrislerimizin de fikir
l rikile memleketimizi teşrif bu· lerini öğrenmiştir. 
ı yurmuşlardır. Şehrimizde bir gün Çinli murahhas, Asya Darül-
! k H . k· . fün . kalara arıcıye er ammızı zı- · unu heyeti ınilessesesi tara-
j yarec etmek üzere Ankaraya fından Darülfünunumuza takdim 
i gidip hüsnü kabul görmüş, tek- edilen ( 300 ) ciltten ziyade Çin 
f rar şehrim;ze avdet etmiştir. edip ve şairlerinin mühim ve 

Mösyö ( Yen Sen Çen ) ayni kıymettar eserlerini getirmittir. 
zamanda Çin ulema heyeti ta · Bu. meyanda Çin edebiyatı, ta
rafından diğer bir vazifeyi der· r1hı, şiirleir ve felsefelerinden 
uhte etmektedir ki bugünkü mada Çin ressam, hattat ve 
~ya alim ve şairJ erile alaka- edipleri tarafından vücuda geti
dardır. Çinin Şangay şehri alim· rilmiş güzel yazı 'ar ve klasik 
leri, Şangayda beynelmilel bir resimler ve Çin sarayına ait 
Asya Darülfünunu tesis etmek muhteşem ve muhtelif resimler 
fikrindedir' er· Bu büyük ilim mevcuttur ki bir kitap teklinde 
müessesesinin tesis ndeki gaye mü celi et ve ınecmudurlar. Bu 
ve maksat Şark medeniyetinin luymettar hediyeler b'r Jiıte ile 
inkişafına hizmet ve Asya dev- birlikte İstanbul Darülfünunu 
!etlerini yekdiğerine daha iyi ve Türkiyat enstitüsüne hediye e
yakmdan tanıtmak, tarıh, ede· dilmiştir. Bu hediyelere mukabil 
biyat ve sanayii , hakkında lstanbul Darülfünunu tarafından 
malumata mütekabilede buluna- da birçok kıymettar asar Şangay 
rak bu suret'e kuvvetli ve sar- Asya Darülfilnununa hediye edi· Kazandıracak olan bu uıilıabakanın tafaillbnı . ' (2\ inci sayıfada okuyunuz· 

j sılmaz bir Asya muhadeneti vii- lecektir. 
1 çuda ~etirmektir. Bu murahhas şehrimizde bir Lily1J11 611 
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Edgar kine sulara 
gömülüyor 

Y almz bacalarla direkler 
meydanda 

Oran, 9 (A.A) - Edgar kine 
kruvazörü gittikçe suya batmak
ta<hr. Saat 10 da sular arka 
g8gerteyi kaplamı§ bulunuyordu. 
Denizin salıntılı olması kurtarma 
ameliyabna mani olmaktadır. 
Hava raporlan bu gece bir fır
bna olacağını bildirmektedir • 
Kruvazöre mahvolmuş nazarile 
bakılmaktadır . 

Bıriyana bir hedıye 
Lahey, 8 - ( A.A ) - Birkaç 

Fe~menkli bugijn saat 19 da M. 
Briyana F elemenği ziyaretinin 
bir hatırası olmak üzero gi)zel 
bir hediye vermiılerdir. 

M. Briyan, heyete teıekk · r 
etmiı 'H bütün mQşkilAta rağ
men nikbinliğinin ve muvaffa
kıyet hakkındaki jmanın zerre 
kadar aarsılmamış olduğunu 

beyan etmiştir. 

Almanlar müteessir mi? 
Lahey,~ (A.A)- Bazı Alman 

gzeteleri atamirat komisyonunun 
içfünaında T ardiyönün söylediği 
iddia edilen bazı sözler mü
naaebetile azçok heyecan ve 
teesür asan göstermetedir. 

4 anarşist 
Nis, 8 ( A.A ) - Nis havali

sine dehşet salmak maksadile 
yapılan suikastların failleri olduk
lan zannedilen 4 ltalyan anar
iİıt tevkif edilmiştir. 

Rusvada bir muhakeme 
Moskova, 8 ( A.A ) - Muha

keme Sovyetler ittihadı hüküme
tini Paris sefaretinden 360 bin 
frank ihtilas etmiş olmakla maz
nun M. Bessedovsky'nin muha
kemesine başJamıştır. Mumaileyh 
10 sene hapse mahklim olmuş
tur. 

Bır cami çökmüş 
Kahire, 8 (A.A) - Çok eski 

. küçük bir cami birdenbire yıkıl
mış, enkaz albnda kalanlardan 
fiç kişi ölmüş, diğer altı kişi de 
yaralanmıştır. 

Kahirede bir tayyare kazası 
Kahire, 8 (A.A) - Ebusuayİ'r 

tayyare mektebine ait iki tayya
renin uçuş esnasında çarpışma

ları neticesi olarak iki tayyare 
:zabiti ile iki ihtiyat zabiti telef 

E 

olmuşlardır. 

müddet kalarak Türk asanın ve 
şehrimizin muhtelif mahallerini 
temaşadan sonra üzerine aldığı 

bu beynelmilel vazifeleri ifa 
ve itmam için Surye, Flistin, Mı
ıır, İran ve Efg~nistam ziyaret 
edecektir. 

[ 
~ , ; ] / Güzellık ba~osu v AK~T m w son o teı~af haberleleri Dün gece Turkuvazda verilen 

L" h k f ı 3 1 c BL gUıelJik balosunda toplanan 

a ey on er ansı ça ışıyor enani · ~;.ıe;u::;ıı::a~:k~:n~:;-u!: 
Kanunusaninin 16 sına doğru işini bitirecek! 

Lihey, 8 (A.A.) - Bugijnkü mesai murahhaslar arasında hususi 
mükalemelere inhisar etmiftir. Bu esnada miltahaDıslar da mual
lak bulunan fenni meselelere mllteallık metinleri tetkik etmişlerdir. 
Fransız murahhas heyeti Alman murahhaslarına bir nota vermiştir. 
Bu notada murahhas heyetin Almanya ile alacakblarının bundan 
böyle tabi olacağı hukuki vaziyet hakkındaki umumi fikirleri hu
tisatan beyan edilmiıtir. 

Alman tamiratı komisyonu yarın sabah müeyyideler meselesine 
temas edecektir. Bundan sonra komisyon Alman borçlarının ilk 
kısmının menkul haline ib'ağına ait şartları tetkik edecek, cuma 
günli Yung plAnının tatbikına müteallik nihai protokolün ikinci 
kır.aatini yapacaktır. lk.i'!ci kAnunu~ 12 sinde toplanmıya davet 
edılen hususi komite ıçın beynelmılel tediyat bankasının nizamna-
mesini ikmal etmekten başka yapacak bir iş kalmıyacaktır. Bu 
hususi komitede Almanyayı M. Şaht temsil edecektir. Bu sıra
da §ark tamiratı komisyonu Macaristanın tamirat borçları meselesini 
halletmekle uğraşacak ve bu meselenin müzakeresine cumartesi 
gi).nü başlıyacaktır. 

Umumiyetle zannedildiğine göre konferans mesaisini ikinci ka
nunun 16 sına doğru bitirecektir. 

Lahey, 9 (A.A) - M. Tardiyö ile M. Briyanüs M. Fon Kürtiy 
ile Yung planının icra edilmemesi halinde Almanya ile alacaklı 
~~vl~~Jer a_rasıqda t~haddüsU muhtemel hukuki vaıiyete dair gö
ruşmuşlerdır. M. Brıyan, yann Parise dönecek ve oradan Cenev-
reye gidecektir. 

MakdonaJd neticeden nikbin! 
İngiltere donanmasından fedakarlık yapacakm1ş 
Londra, 8 (A.A) Losimatta bir gazete muhabirine va-

ki olan beyanabnda M. Makdonald bazı memleh:etlerde hakim 
olan hususi şeraitin ortaya çıkardığı bir iki meselenin milşktilita 
sebep olması ihtimaline rağmen bahri konferansın neticesi hakkın-
da. n!kbin olduğu~u sö~lemiştir. İngiltere hühunıeti bahriye neza
retının muvafakatıle ve ımperatorluğun emnü selametini ihlil etmek· 
sizin harp filolarında ehemmiyetli tahdidat yapmıya hazır bulun
maktadır. Fakat, tahdidat miUetler arasında bit itilaf husulüne 
bağlıdır. 

Amerikalılara nazaran iş: 
Baş döndürücü ınşaatı durdurmak, lngi\tere ve 

Amerika donanması arasında müsavat 
Vaşington, 8 (A.A) - Amerikan gazeteleri Londraya gitmek 

üzere yarın Nevyorkta vapura binecek olan Amerika murahbas 
heyetinin hareketi münasebetile neşrettikleri makalelerde, girişilen 
teşebbüsün gayet büyük bir ehemmiyet ve şümulü olduğunu 
tamamile müdrik bulunan bütün Amerikan miUetinin vazife ve 
gayeleri zırhlı, kruvazör ve tahte bahirlerin miktarının tahdidi, 
bahri teslihat sahasında görülen baş döndürücü yanfa nihayet 
verilmesi, her sınıf gemilerde Amerika ile Ingiltere arasında hakiki 
bir müsavat temini için sarfedilecek mesaiye iştirak etmekten 
ibaret bulunan Amerikan murahhaslanna muvaffakiyet temenni 
ettiğini muttefikan beyan eylemektedir. 

Amerikan milJeti ve matbuab bir çok müşklilit zilhur edebile
ceğini ve bunlann bugün beslenen ümitleri kolaylıkla imha edebi
leceğini takdir eylemktedir. Amerikamn çok kuvvetli bir bahriyeye 
malik olmasına taraftar bulunanlann bazı dedikoduları istisna edi
lecek olur~a hangi fırkaya meneup Q}uraa olsun bütün gazeteler 
murahhas heyet azası ve bu heyetin temsil ettiği siyaset hakkında 
hararetli ve takdirkar bir lisan kullanmaktadır. 

M. Mihalakopolus 
Türk - Yunan müzakerabnı 
takip ıçin Atinada kalacak! 

Atina, 9 (A.A) - M. Miha
lakopu os, Türk - Yunan müza· 
keratını yakından takip etmek 

için Atinada bırakılmasını M. Ve

nizelostan talep etmiştir. Akvam 

cemiyeti nezdindeki Yunan mu

rahhas heyeti reisliğinin M. Po
litis tarafından deruhte edile

ceği zannolunuyor. 

dönecektir .. 
A vnüsselih dışan fırlamak 

için kapıya abbr. Likin Nedim 
bütün kuvvetile onun bu uvle
tine mani olarak : 

- Gidemezsiniz. 

Berutta dolaşıyormuş ce müsabakaya iştirak eden 
Ankara, 9 ( Yakıt ) - Ali yirmi güzelden birisi birinci 

Cenani Beyin Berut civarında ilan olunacaktır. 
dol•Jtağı tesbit edilmi,tir. Mü!tabaka clün gece en çqk 

Aylıklar İÇİD rey toplayanlar arasmda geçen 
sene birinci çıkarılan Feriha 

Yeni bir talımafname Tevfik Hanımla altmış bir, elli 
yapıldı sekiz, yirmi iki, otuz iki, kırk, 

Ankara, 9 ( Yakıt ) - Maaş yirmi yedi, on üç numarah 
kanununun on beşinci maddesi- hanımlar olduğu tahmin olunu
nin tatbiki için bir talimatname yordu. 
yapılmışbr. 

Esaslarma göre müvazenei u
mumiyeye dahil olanlarla muha
sebei hususiye, belediye ve ma
halli müessesat memurlanna ma
aşlanndan başka hakkı huzur, 
makam tahsisatı komisyon üce
reti vesaire namı alhnda para 
verilemez. Kanunun ikinci fıkrasına 
göre İcra Vekilleri kararile ve
rilebilecek paraların itası da me
murun esas vazifesi haricinde 
bir itle tavzifine ve bu işin 
asıl vazifesinin mesai saatleri 
haricinde yapılmasına bağlı ola
cakbr. 

Yunanistanla 
Muvakkat iictu et muahedesi 

imzaladık 

Ankara, 9 (A.A) - Türkiye 
ile Yunanistan arasında ticari 
bir modia inıza edildiği ve tica
ret muahedesi müzakerelerine 
yakında baılanacağı haber alın· 
mıştır. 

Yırtık paralar 
Yalunda deği1tirilecek 
Ankara, 9 ( Yakıt ) - Yırtık 

paralar Ziraat . ve Osmanlı 
bankalan tarafından ayın 15 
şinden itibaren değiştirilecektir. 

-·-İki yaramaz 
Ankarada ıeci bır kazaya 

sebep oldu 
Ankara, 9 ( Vakıt ) - Bu ak

şam, otomobil kullanmasına 

uzun müddeUenberi merak sar
dırmış Ali isminde on beş yaı
larında iki adaş çocuk Leblebici 
mahallesinde şoförü başından 
aynlmış bu'unan bir kamyonu 
işletirlerken kendilerini seyret
mekte bulunan iki küçük kızı 
çiğnemişlerdir. Kızlardan birisi 
ölmüştür. Aliler yakalanmışlar
dır. 

~e 

Par\s gazeteleri ne diyor} 
Paris, 8 (A.A) - Paris gaze

teleri dün Liheyde cereyan 
eden münakaşalardan uzun uza
dıya bahsetmektedir. Bu gaze
teler, M. Tardiyönün mukabeJe
sını tasvip etmektedir. M. 
Tardiyö, ezcümle şu sözleri 
ıHSylemiıtir : 

.. Alman nazırlann giriştikleri 

resmi taahhüde hepimiz itimat 
eaiyoruz. Mcuuncıfilı, cerc;.y« • 

eden müzalı ereler insanı hayrete 
düşürecek bazı müşahedelere 
mahal vern1 ektedir. 

GÖZEL GÖZLER .MÜSABAKASI 
VE PİYANiflO 

ikinci devresi, yani asıl müsabaka 
gelecek perşembeye başlıyor 

Gazetemizin tertip ettiği glizel gözler müsabakası bu ayın 
(16) ncı perıembe giinü baılıyacaktır. Bugünden itibaren şimdiye 
kadar resimlerini basbğımız sinema artif!ıtlerinin yalnız gözleri neş
rolunacakbr ve bu gözlerin basılan resimlere bakılarak kimlere 
ait olduğu her (VAKiT) kariine sorulacaktır. Bu suallere doğru 
cevc.p verenler arasında kur'a çekilerek kıymetli hediyeler dağı-
tılacaktır • 

Bundan baıka müsabakamız ayni zamanda bir piyanko olacak-
br. Yani (16) perşembeden itibaren gazetemizin her nüshasına 
bir de kupon konulacaktır. Bu kuponları muntazaman toplıyanlar 
arasında aynca bir kur'a ~ekilecek, i1irçok kJymetli eşya he.diye 
edilecektir-. Kur'a ile takdim edilecek hediyelerin başlıcası şunlar
dan mürekkep olacaktır: Yazı makinesi, gramofon, fotograf maki
nesi, ıinema bileti kamesi, krem Muson, muhtelif kokular, kolon
yalar, kırem ve nefis tuvalet sabunları ... 

tarik budur. 
Amüsselih yumruğunu mua-

nzınm çenesine dayıyarak: 

geçer.. Fakat tarrakesi binayı 
gümletir... Odacı Raşit hemen 
içeriye koşar. Arkasından Ali 
Safder gözükür ... Bir iki dakika 
ıonra ilri polis yetişir ... 

V Al(IT ın tefrikası: 57 - Giderim. 

- Beni buğazlanacak bir kuzu 
zannettiğine pişman olacaksın .. 

- Sen kuzu değil, kuduz kö
peksin ... 

- Köpek senin yananda me~ 
iek gibi kalır .. 

Biraz evvel boğuşanlar şimdi, 
bu dört şahidin müvacehesinde 
ne vaziyet alacaklarını şaşırırlar. 
Münazianın sebebini doğruca 
itiraf, iki tarafın hesabına da 
~apratık gelir ... 

Yazan: Hüseyin Rahmi 
ölmek üzeredir. Ben tutulurum 
birkaç. günlük sirkat cezası gö· 
rür kurtulurum. Fakat adalet 
sizi yakanızdan bir kerre pençe
lerse mahvolursunuz.. İşte ben 
gidiyorum... Bu kapıdan şer 
çıkınca, yerine adalet gireceğin .. 
den emi;ı olunuz. 

Avnüs3elih kapıya doğru yü-
rüdü. 

Nedim Bey yolunu ke!lerek: 
- Dur gitme ... 
- Siz davayı müzminleştirmek 

istiyorsunuz. Yüz bin lira üzerin
den hesap görüp bana hissemi 
teslim etmedikçe sulha yabcrlar-
dan ve binaenaleyh burada 
duruculardan değilim ... 

- Ne kadar hisse istiyorsun ? 
- Yüz bin liranın nısfını ... 
- Ne eder ? Söyle ... 
- Elli bin lira ... 
- Kah kah kah kah, divane ... 
- Siz de bu akhnızla pek 

öğünmeyiniz.. Bu kahkahalarınız 

yakında ağlama h~!'~~! tülerine 

Soluk soluğa, göğtis göğüse 
itiımeğe başlarlar. Avnilsselih 
hasminin kollan arasından sıy
nlmağa uğraşarak: 

- Bırak. 
Nedim tehditkarını iki omuzun

dan şiddetle sarsarak: 
- Bırakmam.. Bırakamam .•• 

Aleyhimdeki vesaik celbinde ol
dukça sen buradan sağ çıkamaz-
sın .. 

- Öldürecek misin? 
- Üzerindeki kağıtları hüsnü 

rızanla vermezsen öldürilpte 
;lfoc~:::..,m •. Benim i in en ehven 

- Mazisi çok kirli, çok şeni 
bir: hayduta benziyorsun. Kim 
bilir bu menhus ellerinde )ıaç 
cinayetin kanı vardır ... 

- HenOz kasa kırmadım .. 
Kimseyi .zehirlemedim.. Hiç bir 
masumu cinayete teşvik etmedim. 

Avnüsselih kendine nisbetle 
çelimsiz gördüğü haamini şid
detle odanın ortasına iter.. Eli 
tetikte olan Nedimin yere süku
tu esnasında revoJver bo~ anır ... 
Kur un' e 

Demindenberi sözile itiaf ede-
medikleri bu müşkül meselede 

imalı nazarlarla şimdi gözden gö
ze uyuşmak tavurlarını ahrlar. 
Aaralarında biç bir şey geçmemiş 
gibi, mülayimetle yanyana dur
dular .. 

Birinci polis - Şimdi burada 
bir silah patladı. 

f 

Nedim Bey - Evet. 
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alkı tasarrufa davet ettiRimiz günlerde onların rli~l~tinden 
ırnaklannda~ arttırdıkları paralarla kurulan şirketler nerede? 

Milyonlarca lirayı yok eden 
meçhul şirketler 

Troçki demiş ki 
Rusyada irtica olabilir 
ve yeni bir çar gelebilir? 

Geçenlerde şehrimizi ziyaret eden 
Alman müverrihi M. Emi Ludvig 
Troçki ile mflllkatta bulunmuş
tur . 

. S,etlerin sabık harbiye ko
mısen Rusyada bir irtica hare
keUnin ıühurunu sop derece 
muht~!D~l ~ddederek yenibir _ça!1n 
mevkıı ıkbdara geJmesi de ıhtı
mal dahilinde bulundupnu söy
lemiştir. T roçki, yalnız kiylülere 
verilen arazının bir daha geriye 
alınamıyacağım il ive etlll.İ1tir. 

Matbuat balosu 
Matbuat balosu 23 kinunu

ıani perşembe akşamı Maksim 
~ar salonlarında tertip edilecek
tir. Balo mevsiminin en kibar ve 
mutena balosu olması için hazır
lık! ara başlanmıştır. 

Y alovan·ı_n_p_olis 
teşklJatı 

Geçen sene 3 gün evel 
ilk kar yağmışb 

Halbuki dün ılık bir güneş altında yazdctn kalma 
btr gün geçirdık - ... 

Ra.f;aff'lneye nazaran bu"a ne demeli P 

Dnnkll nilsbamızda Rıyo dö şimdi temmuzdur. Klnununl 
Janeyro şehrinde şiddetli eski dflnyada karlar, fırbnaJu 

sıcaklar hüküm sürdüğüoii, yaparken ~Dİ diinya yu meY-
hararet derece- ıitlDİDİ ıeçirir. 
sinin gölgede Onun içiadir ki 
36 yı bulduğu Cenubi Ameri-
nu haber ver- kadaki •aldan 
miştik. Bu ha- ıayri tabii bal· 
beri don tabah muyon11n. Hatta 
okuyan karite- 36 derece delil, 
rimiz, pencereA daha fazla •· 
den dışarıya caklar clabi :ra· 
baktrklan za- pahilfr. 
man, pırıl pırıl Fatin Beye 
yanan bir güue· IOrchık : 
ıin her tarafa - Geçen ..-
ışık saçhtım ne bUDdan iç 
g6rerek, klf için- }ştanhulun JünltıJ manzarası gllD enel kar 
de yazm avd4't ettiğine uhip yatmıftı. Halbuki bu Mile ne 
olmuşlar, Riyo dö Janeyro kadar kar Yar, ne de ii7le fiddetli so
değılse bile latanbulun da bir juklar.. Acaba L'4ndan bu sene 
parça hararete kavuştuğunu his- klflQ hafif ıe~eifne hDkmecle-

HokOmet, son zamanlarda ortadan 
kaybolanları peyderpey mahke-

alovanlll kaza 
halinde l.stanbula 
raptından sonra, 
polis 1110dilrlüjil 
vilayetimizin ye
ni kazası için 
bir polil teıkiJib 
vücude getırmiş
tir. Bu teşkilat 
bir ko111iser ida
resinde 1 O po • 
listen 1barettir. 

seder ek memnun olmuşlardır. bilir miyiz? 
Filhakika bu sene kıt. ıeçen - Hayır. Ba hlkilml• ilticlW 

senelerden çok milliyim geçiyor. ile, yahut mukayue ile verile
Geçen ıene ilk kar bundan tıç mez:. 
gilıı evvel yağmıftı. Dnn lltif Geçen 1ene, veya enelld 
bir gUnet altında bir ilkbahar sene, kış fiddetli, yahut da l,.a· 
rin8 yapyan ı.tubul, bundan fif pçebilir. Bundu ~ ~ 
taJn bir ...- eYYel bembeya~ zaman bu ıe'ıae latm ....ı p 
karlar altıoda ptlmllf, kaJ. Çecetyii tahmin eclemeyis. FiJ. 
mlflı. vaki kıt bu ıene fimdiye bclar 

Şimdiye kad"4r tashy- fAdifen. ı aklannda takr'8t yapılan, 
hesapları tetk ık oluııan şı. keıler hangilerid1r } 

Masal arda dini ediğim iz Anka kuıu gibi ortada iami Yal', 
cismi yok bir t~kım. şirketler bulunuyo~. Bunlar nerededir, 
ne İf yaparlar, ışlen ne safhadadır, kimler allkacludır? 

Malim değildir. 
lkbsat vekileti, bu gibi firketlerio vaziyetini tetkik ve faaliyette 

bu!unmıyanlann vuiyetini tayin için mahkemeye müracaat etmekte, 
•uiyetleri teşekkW maksatlanna uymıyanlar, muavyen mOddetler 
ıufmda heyeti umumiyelerin toplamayanlar hakkında tufiye 
karan almaktadır. 

Ticaret kanununun 13 iblcil maddesi mucibince bunlum •niyet
leri efrattaki meseleler gibi hallolunmaktadır. Bunıarua tufiy~ 
leri de ticaret kanununun 442 inci maddesi ahkimma tevafuk 
etmektedir. 

T qekkül edip de dağıla!1. ıirketlerin _ d~~!masındm. ea blı,ak 
•mil olank idare meclialeJ'!nın ~~~· go~e~te~ ••• 

Son zamanlarda on bir prketin vazayeti te~İ}'. edıl~, ~D'! ~
landa mahkemeden fesih karan alı~~lf, ikısının. tufı~eauu ıcap 
et;tireeek bir ıw g6rlllmemiftir. Sekızı hakkındakı tetkikat devam 

•tmektedir. 
Mahkemeye mlracaatlar llzerine ekseriya çok ~arip bir hal 

~ıında kaJmmakwlır. Bu bal, 9udur: Dava edilecek plua 
btdamamak! .. . 

Meaell şirketin idare meclisinden oldu~ muıarrah bar zata 
tebligat yapılıyor. Kendisi mahkeme>:e ~palıyor. _Fakat bu 
zat, hasım mevkiini kabul et· mek ıstemıyor. Tasfıye karan 
aLnak • • kanunen muhatap olacak zatm teayyDnft IAzım. 
~' t coctifeyc dilf~yor, meı'uliyetin kendi.tne yGklenme
li Q.tiınall 1~ tellıl• ''Aman, Efendim,, diyor, benim bir 
"1tkam k. Filhakika, bir zaman flSyle bir allka~ar olmuttum ama 
bu yo . . Benden sonra idare mecl181De falan zat geç
ti çok aki bır şeyiab·lir. Benim bu tirket doJayıaile bir aıfat 

· Muhatabınız 0 0 utı d~ır B un üzerine it çıkmaz. f.". ·yor 
•e ıal · · mevc ~a· " un • ı_- . lhiriJyetim t ..... yor bulunamıyor, yahut bulunuyor, o a mu-
~ı ve en za ar- ' . b" -•.l!.k ki d" L.ta 1 kah 1 etıniyor, .. Benım ır ... am yo " ıyor. 

ip 0 ma~ u ellb ilk merhalede böyle mDfktlllta uğramak-
t.dı ıte tasfiye mualll 

& d haklarında mahkemeye m&racaat edildijiaf 
laıdı n zamanl~ ~ etten Tllrk alıpp maden •e malzeme aaonim 

1_ imuz on bll' ıırk all d"I · ~=- o.·-da· muhatap olacak firketini • . b s h e ı emellllf~. uuu 
kİllla n vazıyeti en Alit ve edevatı ziraiye Türk, Orman 
itle e bul~mam•~·d~r. Be nelmilel petrql ve pamuk, ~ykoz 
p tn.c, ittihat seynı~n, . ~ealiz hallolumaa1DJ1_br. Peymrcilik 

'ı~tit!rketlerinin vazıyetlerı ıo· tikal safhasındadır.Buz firketi, vazi-
•e nnı •azi f lıkemeye 1_ .. __ 

1•tini aalah '!,.~ 1
• ~ _c • de11 vazgeçilmiftir. 1H11Abul emllk Ye 

ilet ettigı ıçın taUJfesıD as çilen ikinci tirkettir. A.ya 
~~z:!1 tirketi. de ta~y~i~den .:ın.:: bu banka aleyhindeki davada 
'"az. . • heyeti umumıye.11nı topril • tir Gelecek cevap &zerine 
• ~Yelınbı İltilimına karar ve 111'1 · 
~Yeti haUe.1:1 k . . 

M&Lk . ."'!"ece tir • • k tinin taafıyeaine karar veril-
- • aad11u ukeriye uODilD P' e 

.Polislerin bugün Y aloYaya hare· 
ilf'ıitliı-. 

. ~ a~at Jıazırhklar bitirilemedi
ji ıçın Yalova polisleri öailmüz· 
deki hafta hareket edeceklerdir. 
P~lerimiz için Yalovada b r 
dawre tahsis edilmiftir. Buraya 
yatak levazımı g6Ulrlilecek poo
lialerimiz burada yatıp kalka• 
caldardır. 

Dua Ceaubl Amerikadaki mll&yim reçtl. Fuat DaeHll 
sıcaklar ye pbrimbdeki ıhel ktmmsaainin ikinci on betini• 
hava etrafında Ralataae mUdOrti ve tubabn hep b&yle ~ecejinf 
Fatin Beyle ılrlftilk. Fatin B. ktm iddia edebilir? ,, 

Simdi vUcude getll'ilen polis 
tetkillb ileride genitletilecektir. 
Y alovaya poliılerle beraber par
mak izi için de bir btıro pttlı
rOlecektir. 

bize dedi ki : Her ne hal i1e.. lata hiç do-
- Cenubi Amerikacla, Riyo kuamıyalam, Yutul kum, motak· 

dl Janevrodaki 11caklv ıayri 111Z, ge~ia. Buadua her halde 
tabii cleiildir· ÇIDkl orada mlkedder oLuyaz I 

Arnavutlukta ısyanlar, karışık· 
)ıklar mı var~ 

Konsolos ezir Bt>y telgraf h1:1herleri
ni tekzip ediyor 

Amaout /tıralı Alımtt Zoıo 

Diba BeJgrettaD gelen bir 
teltraf AnJawtlukta yeni ver• 
giler 'içtimai ve dini ıslahat 
aLeyh;nde, Dcbre taraflarındaki 
cahil ve mutausıp bazı kabi e 
reillerİDİQ ~yana hazırlandılda
nnı bildiriyordu. 

Meseleyi don ıehrimiz Ama-

mittir. Tasfiye memuru tayin edilıniftir. Yakında milteakip muame 

le baıhyacaktır. . 
Mubteli.f tirketlerin ismi var, cislQi yok vaziyete dOımelen, da-

ğılmaları neticeainde hissedarlar çok mutazarrır olmiflardır. Bunlar 
verdiklerini olmaya imkan bulamaaıaktadular. ÇOnktl ortada bir 
isimden başka bir fey kalmamıştır. 

Şirketlerin tasfiyesi sıraaında hissedarlar dava edilmediklerinden 
buulann uğr adaklan ıararm miktarını tayin ve bu vaziyetlerin top
tan ne kadar zaran mucip olduğu baklanda kat'i bir şey s6ylenil
mesl mlimküu değildir. Fakat, heyeti WDUmiyesi itibarile yOz bin· 
lerce liralık bir zarara uğranıldığı tah111in edilebilir. 

Halkı ikbsat ve tasamda davet ettiiimiz bu aftnlerde onlann 
ditleriuden, tınıaklarından artbrdıldarı paracıklarla vOcut bulan ve 
rene bu paralarla bırlikte ortadan kaybolan ıirketlere kartı yapdan 
takibat teVJİ ve tesri edUmeH, bilhaaa bu takibat muhatap bahı
mm•mw albl farlp iiafhaJara giriqce durdarulmamahchr. 

•• 
vutluk ko111ole• Nelilr Beyden 
sorduk. 

Nezir Bey, bayle isyan n Jo
yam hareketlerinden ko.uoloa-

nenia haberdar olmadığ1111, bana 
ihtimal de ve.onediiiai 81Jlire
rek dedi ki: 

- ArnaYUt okta et. tabiatile 
bazı ıılabat yapı ıyor, fakat 
bunlar halkın ademi memnum· 
yetini mucip olmamıfbr. 

Şimdiki halde kaylGye arazi 
tevzi meselesi vardır ki, bu 
henüz halledi memit ıalahat cim

lesinden oJup hali hazarda meb'• 
usan meclisindedir. Arnavuthlkfa 
her hanJi bir iayan hareketi 
yoktur. Bwıu tekzip edebJlir
Iİniz. 

Otomobillerbı ınuayeneat 
Din telürd• ..... otome

biUer tekrar ehliyetname maa· 
)'DHiM tam IMlltl.a.laıcbr. 



Dünya dalgada! 

D nkU ajansların dediklerine 
bakı ırsa, ''Riyo dö Janey

> o,, da korkunç h ır sıcak dal
gası tozu dumana katıyor, a emi 
kan ter içinde bırakıyormuş. 

Bu haberi okuyunca, beu de 
s"zin yapacağınız gibi, bir te·
gr._flara, bir de o telgrafların 
baş taraflarındaki tarihlere bak
tım. Bunlar kAnunusaninin seki-
zinci gününü gösteriyorlardı ve 
o günkü hadise ve vak'alardan 
bahsediyorlardı. Gölgede 36 de
rece sıcak varJ diye barbar ba-
ğıran bu telgraf, başk a bir dün
yadan çekılmiş hissini veriyor. 

Bazı zamanlarda insan, bütün 
coğrafya ve ıklim bilgılerir.i inkar 

edf'n sinirli bir kararsızlığa düşüyor. 
Meseli, işte biz, burada her 

günkü. rasat tebliğlerini endişeli 
gözlerle takip eder ve kara kı-
şın tam manasile içinde bulu
nurken, orada ortalığın yanıp 
kavrulduğunu işitmekle benliği-

mizde tuhaf bir sarsıntı duyuyoruz. 
Zaten bilmem dikkat ediyor 

musunuz, son aenelerde her şeye 
bir dalgalanmadır arız oldu. Ev
velce yalmz denizlere mahsus 
o an dalga ve dalgalanma, ara~ 
dan yıllar geçtikçe birçok ıey -
)erin daha sıfatı oldu. 
· Şimdi dütünfiyorum, biz yaka-
ları kaldmlmış kalın, ağır palto
lar altında, kaygan çamurlara 
bulanarak, titriye titriye evimize 
giderken, "Riyo dö Janeyro,, !u
lar, keten pantolon, sadakor 
göm eklerle dolaşıyorlar. Bizim 
oda arımızda ocaklar çıbrdar ve 
sobafar gürülderken, onlann aa-
lonlarmda vantilatörler dönüyor, 

~ palmiye~er ürperiyordur. Gene, 
biz burada çay içer ve sıcaklık 

.:. verici içTiiler ararken, onlar don-
durma yiyor, buzlu limonata 
iç' orlar . 

Hu satırlan yazarken, açılan 
k~ ıdan iişütücü bir soğuk dal
gası üstümüze boşandı. Riyo dö 
Janeyrolu!arı bir llere daha kıs
ka~dım. Mangaldaki ateşin külfi 
gittık .. e dahi\ ka ınlaşıyor, par -
maklarımda hafif bir sızı duyu-
yoru 'll. Aca ip bir his e o sıcak 
mem ıekette bulunmak hevesine 
düşüyorum. 

Ah, şu komşunun tavuğu me
selesi ... Şu imrendığim ıeye bak ... 
Hı sretle bahsettiğim nedir ? O 
uzak memle ketin temmuzu mu? 
Camm 36 derecelik kızgın sı -
caklıktan daha dün az mı şikl
yet etm ış, az mı of çekmiıtik? •. 

Seyyah 

• .vııı.ı asıı .. vvelki : 

VAKiT 
····-···· .. ···································•········ lf.üçck Langada tı6m

V t'i y ıstas.yonunda 163 nu
maralı konağın sel.§m lık 

aıre~inın va sekiz odası 
d e rt v vahııt valnız alt 
haıının dört odası bir bu
çuk urava müştemilatı 
Ui:z imesııe ıcarcı veril -
c:egınaen talıp olanları 

çındeldlerin gez dıreceğı 
ı an OJUnLr. 

'Jf 

Pencü~enbıh akş mı 
Şehzade başında bir bü
' iık cfs zdan gaip oldu
ğundan her kim bulup 
Şehzaderaşındaki Meh
met tfenainin hıraatha
nesıne g6t'/Jrup teslim 
eder ıse ıki altın verile
cektir. 

1 

-------•MERAKLI ŞEYLER·-------• 

Bazı insan kulaklarJ telsiz ahizesi gibidir 
Adam, havadan musiki duyduğunu söylemiş· ; 

deH diye tımarhaneye tıkmışlar 
I1 albuki yapılan tecrübelerle anlaşılmıştır ki iddiası dogrudur 

DeyH Ekspres gazetesi, bazı 
fnsanlann dimağ teşekkülü itiba
rile diğer insanlardan farklı ol· 
malarına mebni, adeta tabii bir 
radyo ahizesi vazifesini ifa ettik
lerini göateren bir yazıyı ehem
miyetle neıretmektedir. 

Doktor Leonard Averibu müna
sebetle diyor ki: "Bazı insanların 
dimağlarının tabii bir radyo ahi
zesi vazifesini ifa edecekleri fik-

rini ıu noktadan anladım: Bir 
müddet mukaddem, bir tımarha-
nede tedavi edilmekte olan bir 
hastayı ziyaret etmiş, onunla 
uzun uzadıya görüşmüştüm. 

Ziyaret neticesinde, hastayı 

tedavi eden doktora; bu adam 
hakkında bir hataya düşfilmilş 

olacak, çünkü kendisini tama
mile akıllı görüyorum, dedim. 

Buna mukabil doktor: evet, 
dedi, onun yalnız bir hali var ki 

bizi şüpheye düşürüyor. İsterse
niz, siz de sorunuz. Havadan 
musiki duyuyor mu? 

S:..-. dum. Hasta: 

"- Evet, dedi, havadan kula
ğıma musiki nağmeleri geliyo
rum. Bu, bazen bir opera, bazen 

bir solo, bazen prki oluyor. 
işittiğim farkdar, muhtelif Jisan
lardadır. Yabancı lisanlarla olan 
ıarkıları anlamamaktayım n 

Hasta, şarkılan duyduğu za
man, onları ağzile tekrar ede
bilmektedir. Bu nağmeleri du-

yanlar şarkıların ne olduğunu 

anlıyabiliyor ve onlan tayin edi
yorlar. 

Bu hastayı tedavi ile meşgul 
olan doktor diyor ki: 

"Bir çok delıler, her noktai 
nazardan akıllı oldukları halde 
yalnız bir noktada deıi oluyor
lar. Bu musiki delisi ise, yatnu: 
bu cihetten deli sayılabilir. 

Bununla beraber onun duydu
ğu musiki hakkındaki sözleri 
de gayet makul ve gayet hoş· 
tur. İhtimal ki bu adamın dima
ğında kendıne mahsus bir te
şekkül vardır ve bu teşekkül 
sayesinde radyo mevcelerini ala
biJmektedir. Belki buna milmasil 
daha bir çok vakalar vardır." 

ihtimal ki kafatasımn kesafetin-
de, yahut kafatası ile beyin ara
sındaki boşlukta bunu yapan 
bir şey vardır. Her halde bu 
vakalar tetkike ıayandır. 

-----------~-----------"-· ....... ____________________ ___ 
ltalyadaki düğün 
Par is şeh i namına ne 

hedıye veridi 

ltalya kıralının oğlu prens 
"Umberto,, ile Belçika kıralı
nın kerimesi prenses Mari Joze
nin evlenmeleri dolayısile Paris 
teh~i prensese gayet kıymetli 
bir hediye vermiştir. Bu hediye 
zinciri pırlnntadan mamul bir 
pandantif tir. Pandantif gayet gü-
zel mavi renkli bir s ofirdir. Pli
tin plaka üzerine yerleştirilmiş 

olup Paris şehrinin armasile nak
şedılmiştir. Pandantifın alt kıs
mı pandantifin renginde bir safir 
ile bir platin plakadan mürek
keptir. Paris şehrinin bu hedi
yesi Prensesin nezdinde fevka
lide makbul geçmiıtır. 

Günün sıvaseti 

Bu gar dıplomatlığı 
" Lahey ,, konferansında "Sof

ya,, hükumetinin teklifatı Bulgar 
mümessilleri tarafından bugün 
serdedılecektir. 

Bulgaristan, Macaı istan gibi, 
düveli muazzama arasında sami
mi hamilere malik bir devlet 
olmadığından, Sof yayı temsil 
eden zevabn Kont Betlen kadar 
kat'i ve hatta dik bir eda ile 
konuşamıyacakları aşikardır. Bu
nu hakkile ihata ve idrak eden 
«Cuna» ricali siyasilerini tak
viye için Avrupaya karşı başka 
bir cepheden vaziyet almıya 

Fransada şoförler kay.boluyor 
Bulunamıyan şoförlerden biri çapkın 

bir adamdı 
Birisi de ağır baılı olmakla şöhret kazanmıttı 

Son gelen Franaız pzeteleri ili kat'iye elde edilemediğinden 

, efkln umumiyeJİ Jtgale baflıyan hennz tevkif edilememiştir. 

mühim l>azı hadiseler hakkında Bu suretle serbest bırakılma- . 
malOmat ver• - lan son zaman-
mektedir. Bir- r · !arda keyfi mu-
kaç giln zarfında amele icra et-
Pariı civannda mekle itham 
iki 9otör kay- edilen Fransız 
bolmuı ve ııkı zabıtasının kat'-
bir taharriye iyen emin ol-
rağmen bulun- madığı bir işe 
malan mOmkOn girişecek kılü-
olmamııtır .Kay.. kale yol vermek 

bolan ıoförler- istenmemesin -
den birisi gayet dendir. Kaybo-
ıen ve kadın- lan diğer şoföre 
lara dOşkiln bir " geline , gayet 
adamdı. Zabıta ciddi bir deli-
birçok taharri- kanlı olarak 
yatta bulunduk- tanılıyordu. Bu 

ı · . 

tan sonra niha- adamcağız oto-
yet ıoföriin ıon Kaybolan ıof6rlertlen biri mobili ile bera-
taııdığı tahmin edilen müşterileri ber kaybolmuştur. Son zaman-

bulmuştur. Bunlar müteaddit lard·a tevali eden cinayetlere 

defalar hapse girmiş olan bir 

sabıkalı ile metresidir. Gerek 

sabıkalı gerek metresi zabıtaca 

sıkı bir iabcvaba tabi tutulmuş-

larsa da ikisininde aleyhinde deli-

lüzum görmüşlerdir. Bu cepheyi 
meydana koymak için Bulgar 
matbuatının şu son günlerdeki 
neşriyabnı gözden geçirmek 
ki.fidir. 

Alınan vaziyet tudur: Bulga
riatan bahren Rus Sovyet ıura
lan ittihadı ile hem hudut 
sayılır. Rusyada hüküm •Üren 
boJşeviklik her türlü aile hissini, 
bütiln ablak naslannı mahveden 
milleti, temayülatı ulviyei beşeri
yeden mahrum bırakan bir 
afettir. Bu afet Rusyayı dahilen 
kasıp kavurduğu gibi memaliki 
aaireye propaganda auretile neı
redilmekte ve bu propagandamn 
elim neticeleri görülmektedir. 

inzimamen kaybolanların da ço
ğalması llzerine cinayet mahke-

melerinde adulün müsamahaka
rane hareketlerine nihayet ver

mek lazımgeldiği kanaati kuv· 
vetlenmektedir L 

işte klnunevvel sonlarında Ber· 
linde görülen elim hadıseler 
meydanda ... 

Şimdi, Bulgaristanın Rusyaya 
yakın olması dolayısıle bolfe
vik propagandasının Bulgarista
na da tetmil edileceği aşikardır. 
Bereket versin Bulgar milleti 
böyle nazariyata tamayül isti
dadında değildir ve bolıevik 
propagandasının «Tuna» boyun
da tesir göstermesine imkan 
yoktur. 

Ancak, Bulgar milleti harbi 
umumiden iktısaden zebun bir 
halde çıkmııtır. Aç ve mühtaç 
olan ve menabii servetini işlet
mekten iciz kalan bu milletin 

Beyinsiz! 
Müruru ubur 

Şu tarzı kadim kl şe pek ~ 
nirime dokunur. Öyle ol-

masına rağmen fıkramın b11JJll 
onu koydum. 

Dün vapurdan çıkmışhm. Mat
baaya geliyordum, Y enicami sebi 

linin l :öş ~sini döndüm, ayakkabı b' 
yacıları, otomobillerin yanıo' 
sı J ı ımış arabalar arasından epe'I 
sıkıntı çekerek geçtim. Orozdr 
bak köşesinde işporta içindi 
kelepir! çorap satan bir sabCI" 
nın başın belki on kişi toplall" 
mıştı. Geçebilmek için, milbalA
ğasız, dört, beş dakika bekledidla 

Ondan sonra postanenin önilO
den geçmek devamlı bir ıurette 
müşküJ! Çünkü orası daima ıelr 
rin bir Bitpazarı olmak istidadıd 
muhafaza ediyor. Daha ilerd• 
kanalizasyon faaliyetinin arlzı ... 

Bütün bu hailleri aşıp matba• 
aya varmak hatırı sayılır bir s«Y 
yahat oluyor. 

Onun için bu can sıkıcı sefere 
ben can sıkıcı bir isim verdim: 
Müruru obur! 

T oplu İd nı' 

omuzlarına kaldıramıyacağı bit 
yükün tahmil edılmesi, esaseO 
meyus olan bu milleti pek yan
lış yollara sevkedebilir. 

Binaenaleyh, eğer Uhef 
konferansında Bulgar teklifatı 
nazarı dikkate alınarak tamirat 
tazminat. Bulgar milletinin tes"' 
viye edebileceği bir miktara ten .. 
zil edilirse Bulgar milleti farkta ' 
bo şevizm cereyanına karşı Av
rupayı müdafaa eden • piştat 
kuvveti vazifesini go.recej( :v,e:.J)Ul"' 
garistanın bu fedakarane hare"' 
ketinden bütün garp alemi isti
fad e e ecektir. 

Fakat, eğer iş berakiş o ıur ve 
Bulgar müddeiyatı nazarı itiba
ra alınmıyacak olursa o vakit 
gerek Bulgarıstan ve gerek garp 
alemi için tehlikeli bir vaziyetio 
meydan alması ihtimali vard ır. 

İşte Bu gar matbuatının müda
faa ettik ı eri tez budur. Sofyayı 

temsil eden zevatın «Uhey•de"' 
ki hususi temas'arda ayui naza"' 
riyeyi ortaya sürmeleri kaviyeJI 
muhtemeldir. 

Bu tezin garp alemi ilzerİD"' 

de ne dereceye kadar tesit 
gösterebileceği meşküktur. «Ne
ticeye vüsul i~·in her usul mu"' 
bahtır » düsturunu habrlatan blJ 
tarzı siyasetin Bulgar dostla"' 
rımızı emellerine nail edecek 
bir gaye göstermesi pek te muh"' 
temel olmamakla beraber, temen
ni olunur. 

ll. Gay11r 

Cuma 

om 
Kanunsani 

1930 ŞABAN 
1348 

in önü zafe• tn ın yıl dönümu 

Güneşın do~uşu: 7,26 
Goneşfn batı~t : 16,59 

Aym do~uşu : 71,53 
Ayın balı~ : 3, 18 

Namaz vakitleri 
">abah 0fl• lktnd 4.ktam Yat•• ı .... ıı 
5,58 12 22 14.46 16.59 18.Je 05.#J 

Bugünkü hava 
H... balutlu , rllarlr poyruchr. 
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Tasarruf içtimai arı 

Bugün hanımla.rıınız Darülfü
nun salonunda toplanacaklar 

Adliyede: 

Bokstan sonra 
....-··--

Kendisıle alav eden se-
yirci vi öf dürmekle maz-1 

nun Rahmi E•. nin be· 
raeti istenildi 

Bir müddet evvel Beşiktaşta 
gece yansı bir cinayet olm\11. 
Uzuncaova denilen yerde kar
deşile birlikte tiyatrodan dönen 
Nobar Ef. isminde bir genç, 
6ldürülmüştli. Bu cinayeti işle· 
mekle maznun olarak Rahmi Ef. 
isminde bir genç hakkmda tah
kikat yapılmış, neticede kendi
sinin İstanbul ağır ceza mahke
meainde muhakemesine başlan-
mıştı. 

Katle sebep olarak da Rahmi 
Ef. bir boks müsabası icra ettiği 
sırada seyırciler arasında bulu
nan Nobar Ef. nin alay etmesi, 
aeyircinin kendisine gülmesi gös
teri.iyor, katıl bundan husule 
gelen iğbirarın neticesi olarak 
mevzuu bahso:uyordu. 

Muhakeme, epeyi zamandanberi 

devam ediyordu. 
Dünkü celsede tabkıkat safha· 

•• bitmif, müddei umumilik, esa
sa dair mütaleasım serdederek 
maznunun bu cinayeti ışlediği 
hususunda kanaatbahş deiler 
mevcut olm dığı noktasından 
beraetini istemiştir. 

Mahkeme, yakında kararını 

bildirecektir. 

Koç davası bı1tı 
Ja İstanbolda Dr. Voronofun bu
un:ıl-ite, tarafmdan bir koça tat

bik edilen gençlik aşısmm tut

madığına dair bir yazıdan dolayı 

Dr. Behçet Sabit B. tarafından 
" Akşam ,, refıkimiz aleyhine 
açı an 20,000 liralık davanın 

rü'yeti İstanbul birinci ticaret 
mahkemesinde bitmiştir. Mah
keme, bu ı arar ve ziyan davasını 
reddetmi9tir. 

Karar temyjze verildi 
" Sesini kaybeden şehir ,, 

manzumesinden dolayı " Resimli 

A mecmuası aleyhindeki 
y " 

mahkumiyet kararını nakzen 

tetkik eden üçüncü ceza mah
kemesinin eski kararında israr 
ettiğini yazmıştık. . 

Mes'ul müdür Behçet B. ın 
Tekili İrfan Emin B., kararı 
temyiz etmiştir. Davayı bu sefer 
temyiz heyeti umumiyesi tetkik 
ederek, bir karar verecektir. 

Bayere karşı boykot 
Bazı doktorlar lli.ın Et1bba oda~ına böyle bir teklifte 

t>u 1unmıva kar ar veı dıft'r 

Ecza deposu sahiplerinin, fiatlara ansızın zam yapan 
fabrika hakkında hüktlmete çekı ikıeri telgraf 

Milli tasarruf ve yerli malla
rımız için Tn1anuf cemiyeti tara
fından tertip edilen içtimalann 

Dünka içtima 
Tasarruf cemiyetinin idare he

yeti dün toplanmış ve bugün 
yapılacak hanımlar içtimaı hak-

Bilyük bir Alman ecza fabri
kasının yalnız Türkiyeye mah
sus olma'< üzere müstahzarat 
fiatlarına birden yüzde 25 1am 
yaptığını dün yazmııtık. 

Bu hususta icra ettiğimiz tah· 
kikata nazaran, mevzuu bahis 
fabrika Bayer fabrikasıdır. Bu 
fabrikanın 350 400 e baliğ olan 
mUstabzaratı meyaiıında en mü
himleri (Asprin) ile (Neosalvar
san) dır k;, yalmz bu ıki ilaç 
yüzünden Bayer fabrikası sene
vi 350 bin Tilrk lirası almaktadır. 

Bu işlerle dakadar < la .ı mahafil 
nezdinde dün yaptığımız tahki
kata nazaran, Alman fabrikası 
geçenlerde yerli E-cza istimali 
lehinde dcıktor' nrımız tarafından 
yapılan teşebbüsü suya düşürmek 
için bu tedbiri almıştır Bunun 
en büyük delili de, memleketi
mizde muadili mükemmel sur~ tte 
yapılan asprin fiallarına zam 
yapılmamış olmasıdır. Filhakika, 
30 kuruşa satı an Alman asp
rin erine mukabil Türkiyede ya
pılan asprinler 10 kuruşa veril
meJctedir. 
Kı ediJıi ı esr;/er 

Türk ceza depocu.an geçen
lerde top ı anarak , ecneoi fabrı
kaıanndan aldıkıarı mallara mu
kabil Türk parasl vermeyi ~a
rarlaşlırmışlardı Bu karar üze
rine, Bayer fabrıkasının mümes
sili, derhal Tiirk ecza depocu a-
rının kredilerinı kesmiı, peşin 
para i e mal satmıya başıamıştır. 
Bu kadarla da ı ktifa et:niyer-..k, 
Türk parası yerine [sviçre frangı 
istemiştir. Bir hafla sonra da 
fıatlarına zam yapmak suretile, 
milli tasarruf cereyaııı aleyhine 
cephe almıştır. 

Söylenenlere bakılırsa bu hare
ket Bayerin İstr nbul mümesst
linin teşviki üz~rine Merk fabıika 
sı milmess Ji 1\1. Patuka ite 
Fransız fabrikaları rnumessili M. 
J. Bert de ayni yo u takibe 
başlamış ar, evvelce 6 av kredi 
yapan J. Bert kredi müddetıni 
iki aya indirmiştir. M. Paluka 
ise, kredi muame esini kamiten 
kesmiştir. 

Bor3adtıki ıesir 

R1yer fabrikasının bu hattı 
hareketi borsada da tesir yap
mıştır. 

Depomuzdan fabrika hesabına 
sattığımız mallara gelince biz 
fabr kanın memurları mahiye
tinde olduğumu , için, fabrika 
hesabına satıyor ve müşteriye 
de fabrikadan gelen faturayı 
veriyoruz. 
. Ecnebi par,.51 bahsine gelince, 
fıatlanmız hep Jsviçre fra~gı 
üzerine tesbit edildiği için lıı· 
viçre frangı ile hesap görüyoruz. 
Maamaf lı, müşteri isterse o 
günkü piyasa mucibince Türk 
parası da kabul ederiz. 

Gelelim kredi 01eselesine. Bu 
kararım ız umumi d.;ğildir. Sağ
lam müşterilerimize kredi yap
makta devam etmekteyiz.,, 

B ııerP dt~ı 8ov"ot 
Bayer fabr;lcasının bu hattı 

hareketi üzerine, bazı doktorlar 
dün oplanarak Bayer müstah
zaratına karşı bir ay müddetle 
boykot ilan edilmesi hususunda 
Etıbba odasına milracaata karar 
vermişlerdır. 

Diğer taraftan Türk ecza de
pocuları da, dün toplanarak 
Bayer fabrikasının son kararını 
prote~to etmek üzere Sıhhiye 
vekaletine bir te!graf çekmişler
di, . Bu telgrafta müstabzaratı 
tıbbiye kanunu d,ucibince, fıat-
lara zam yapılcnazdan evvel 
Sıhhiye J vekaletine müracaat 
etmek mecl.ıuriy~ti varken, Bayer 
fabrikasının kanun hilafına ha-
reket ettiği yazılmakta, bu kara
rın men'i rica o unmaktadır. 

Borsada: 

birincisi bugün Darülfünun kon
ferans salonunda yapılacaktır. 

Bu içtima hanımlar içindir ve bu 
top-antıya bütün hanımlar davet
lidirler. 

Toplanb saat 2 de olacak, 
Tasarrf cemiyeti reisi Hakkı 
Şinasi paşanın bir nutkilc 
açılacak tur. 

Bunu müteakip cemiyetin ilk 
kadın azası Nakiye H , hanım
larla bir hasbühal yapacaktır. 

Bunu yerli mallara ait model ve 
nümunelerin teşhiri takip ede
cek; kumaşa taalluk eden ma
mulat a?nlı modeller tarafından 
halka takdim eGilecektir. 

İçtimaın çok kalabalık ve ca· 
zip ola ağı muhakkaktır . Bu· 
günden itibaren umumi surette 
cemiyete aza kaydına da baş
lanacaktır. 

kında görüşülmüştür. , 
Gelecek cuma da umumi içti- : 

ma erkeklere tekrar oluncaktır. 
Ertesi haftaya da ayni salonda 
çocuk elbiseleri teşhir edilecek- 1 

tir • 

Sanayi bankasının me~heri . 
Sanayi ve Maadin bankası : 

fabrikalarına ait meşher ve satıı : 
mağazası hazırlığı bitmek üzere- ' 
dir. Meşher pazartesi günü sa - l 
bık Malul gaziler patan binasında ' 
açı lacaktır. 

' 
M R; ıkt aı ~ ta am j cem•ye· : 

t rıden : Milli iktısat ve tasarruf . 
cemiyeti bugün öğleden so r ı 
saat on dörtte Darülfünun 1 o ı
feranı salonunda büyük bir içti- · 
ma tertip etmiştir. Yerli malları- : 
nın tethiri maksadile tertip edi- ' 
len bu intimaa biilün l.tanbul 1 

Hanımları davetlidir. 

mammm~mınm~~E~mm~mmm·Emmmmımmmm 
~ Bugün O P E R A S 1 N E ~I A S l N D A ~ 

m A L. T 1 N ·m 
~ filmi SESJJ ve ŞAHKILI ti 
ın lliimrs~ill.-ri UOLOHES DEL RIO ve HALF RORBES W 
~ )Jatiıwler s:ıat 13 . ten itibaren İl 
~m~mm~mmmm~mm~.· ·~m~~~mmrnm~am~~ 

Yeni talimatname .••••• , •• sÜGüN··········: if~=~~=~=~~:=;:~~~~=~~~:~==;~~~:~~~~~i 
· . : lh . ~ rn M 1 k il 

Yeni bors.1~!!!ınamesi için ! f ııanıra ~ınenıu~ın a i ~ göst~!kıe s~:~M~::: ıı 
bankalara yazılan mektuplara : Bütün ıeh1r ~!1!llısının tak · ~ f: mukaddes] ten naldfn vilcuda J 
cevaplar aelmektedir. Bunların : dirlerle bahsetlıgı ~ İi . . . ~. 

& h 44 ı getırı. mı ~ hitamından sonra naıan dikkate :r h t l b . " il :: alınacak mütalealar varsa tesbit : a e a 1 r a J udit ve H, Jofern ~ 
edilecek, hatta icap ederse ala- ! Sesli sözlü ve şarkılı filmi. : H vekayii atika ve a~rıyeyi mu- Si 
kadar ve salahiyettar zeyat ile : İlaveten: sesli ve sözlü FO- ~ ~! savver muazzam filimdir. if 
şifahi müzakerelere girişilecektir. • KS DÜNYA HA'( ~DIS~ERİ : fi ilaveten: MARRİONS BOBBY Ü 

ı l : 11 d tenzılatJı fiatla • :; . :· ster ın' t alt • saat e ., H >kı kısımlık kahkahalı komedi. 5! 
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1027,5 kuruşta açılmış 102 ,75e "C•·••••••••••••••••• •••••••• ,, 
kadar çıktıktan sonra 1025.s :. Bu a kQa m :. 7 epehaşı tıg;ıfroouncla : Bu glJn 

V maline saal 7 5,30 da : 
kuruşta kapanmıştır. Ali Rıza : 

~.~y bir muharririmize bu hu·u·- i Mojit sin~nıasın~o ~ 
- 15 giindenberi borsada İs- : Müthiq muvaffakıyetler kazanan : 

Süt .ŞEHREMAın. 

Kardeşler, 1 

Etibba odasında Baverin mümessili ne diyoı? 
terlin 1024 ve 1028 arasında : T ÇEKQVA• ·oLGA • Ve akşumı saat 
temevviiç etmektedir. Aradaki : : 21,30 daı 
4 kuruş fark en tabii zamanlar- : nın temsili : 

Bir günde 1000 kayıt 
muamelesi yapıldı 

Kaydedifm1yenler hak kında 
oda heyt~ tı kar ar verecr k 

Etibba odaıına kayıt müdde
tinin son olması rnünasebetile 
dün oda fevkalade bir taaliyete 
aabne olmuş ve bine yakın dok
tor kaydetmişt r. Odaya kayde
dilen doktorların adedi dünkü 
rakamla üç bıne baliğ olınu,tur. 
Bu yekun kaydı icap eden do~
torlann adedinden dörtte bır 
kadar noksandır. Kaydedihniye~ 
dolr.t.ı:r-Jar hakkında o'4a heyeti 
karar verecek ve kendilerinden 
alınacak nakti cezayı tesbit 
edecktir. 

Bütün bu meseleler hakkında 
malumat almak üzere dün ken-
disini ziyaret eden bir muharri
rimize, Bayer fabrikasının Istan· 
bul mümessili M. Vidman şunlarJ 
söylemiştir: 

_ "fabrikamız Türkiyede 120 

~B:~:;~:·s::::~ıa:ii Alevler f 
Teyze 
I-i.anzm 

Majik - Alevler içinde ili 11111 

1 ,. 

1 :.:• içinde :.:· Etuval - 2 kırmızı gül 
Alkazar - Esrarengiz hane • b J • •-•--mı---=zı:n_._ .. ~ 

- '• Ga-ıel a~lr. drummı ugı n giaı,., gôr - ı ~hılıaci1•h)ri111 . ziıı nazarı 
Lüksenburg - Olüm arabııs1 ı ; mekte ~usur etmeyiniz. : 

' Melek - Yüdith ve Holofem De•••••••••••••H••••••••••••• dikkatine: 
Opera - Alım 1

1 
Tekirdağına bir buçuk saat 

kadar müstahzarat üzerinde iş 
yapmaktadır. Bunlar meyanında 
baş ıcaları asp• jn ve N eosalvar· 
sandır. Birıncısinden senevi 70 
kilo ( kilosu 900 lıradır ) ikinci- 1 

sinden ise seoevi 4500 kilo 
( kilosu 27 kuruş ) sarfediyoıuz. 

Fiatlara zam yapmazdan evel 
fabrika bizim reyimizi sormadı. 
lzm"r mümessili M. Marks Unz 
Almanyada bulunuyordu, bu it 
orada tekarrür etmıştir. Biz iti
raz ettik, fakat fabrika kabul 

etmedi. 

Şık - Kadın ve namus Edirnenin nelıs mesafede Çitme namında 28000 
Elhamra _ T ahte!bahir 44 ı dönüm tarla ve merayi havi çifük 

Konser Veleri• satılıktır. Çifikte 25haneyi istiap 
Milli - Son çarlar _ edecek ebniye, kuris ve üç çeş-
F crah - imdat 1 S k d H -ir eci e Hocapaşa amam me vardır. Taliplerin Tekirda-
Hilal - Monte Kristo aokak No 9 Tel. İst. 2789 ğında Çorlulu Ahmet B. zade 
Asri - Draga kraliçesi _______ .. ~Hikmet Beye müracaatları. 
Alemdar - Monte kristo __ _ 

Tly&troıor m~T~rıı~~ic· · 
fil Ta.!!P olanlann evrak ve vesaiki ile Şchzadcbaşında Kon-

1.lli.ııiıie~~~~~~~!i!!miiiii!!!!i~l[!J•UiEFJ ıervatuvar müdürlilpne müracaat eylemeleri. o • • o 

Darülbedayi - Süt kardeşler 



Darülfünun ıs ahatı 
Maarif vekaleti ret mi ett• ? 

Yeni bir ıslahat pırojesi hazırlanıyor 

Neşet Ömer B. Ankaı aya gidiyor 
Bir arkadaşımız Darülfünunda 

tesbit edilerek Ankaray gönde
rilen ıslahat programının Maarif 
vekaletince kabul edilmediğini 
yazmaktadır. Bu mesele hakkı.o
da Darülfünun Emini Neşet Ö
mer B. dün demiştir ki: 

"- Bu haber doğru değildir. 
Çünkü tanzim ettiğimiz projeleri 
listeleri henüz Maarif vekaletine 
arzetmedik ki reddedilmiş olsun. 
Bu listeleri cumartesi, yahut pa
zar günü bızzat ben Ankaraya 
götürerek vekil Beye arzede
ceğim.,, 

Bizim hususi surette aldığımız 
malumata göre, Darülfünun ıs
lahatı namı verilen, haddi zatın
da müderrisleri Bareme göre 
tefrikten ibaret olan ve birçok 
kıymetli milderrialerin açıkta 

kalmasını istihdaf eden Darlllfil
nun Divanmın ittihaz ettiği ka
rarlar Ankarada büyUk bir sui 
tesi~ uyandırmıştır. 

Darülfiinunda yeni şubeler 

açılmış, yeni enstitüler tes1s ve 
yeni dersler küşat edilmesi bek
lenirken müderrislerin şahsi va
ziyetlerinin müzakere olunması 

hatta bazı derslerin ilga edilerek 
kendilerinden bir hayli istifade
ler beklenilen birçok müderrisin 
açıkta bırakılmak istenilmesi 
keyfiyetleri ıslahat mefhumile 
asla alakadar gürülememektedir. 

Veden habere göre, Maanf 
vekaleti Darülfünunun hakiki su-
rette ısJahı için bazı projeler 
hazırlamaktadır. Bu projelerin 
tatbiki için Darülfünun bütçesi 
kap ettiği kadar tezyit edile
cektir. 

Fakat bunların bu sene yapıl-
masına, bUtçe haziranda çıkaca
ğı için, imkan görülmemektedir. 

Bu takdirde DarüJfüounda şim
diki vaziyet bir sene daha de -
ğiştirilmeden devam edecektir. 

Açıkta kalacakları kaydedilen 
bazı nıüderrisler A11karaya mü
racaat ederek ıikayette bulun -
muşlardır. 

Bağlar başında bir cinayet 
Aslan isminde bir gar son bakkal 

T u f~nı vurup öldürdü! 
Evvelki gece Üsküdarda Bağ

larbaşında bir cinayet olmuş ve 
bir bakkal öldürülmüştür. Öldü
rfilenini iımi Tufandır. Gece 
ıaat 1 O da evine girerken üze
rine tabanca ile ateş edilmiş ve 
üç yerinden vurulmuştur. 

Hadise mahalline derhal yeti
şen memurlar kendisin. Fakülteye 
naklederken ölmfi4lür. 

Maktul bir aralık kendisini 
vuranın o civarda ıarsonluk 
eden Aslan isminde bir adam 
tlduğunu söyliyebildiğindden zabıta 
takibahnı tesbit etmiş ve katili 
ararken Aslan kendi teslim 
olmuştur. Tahkikata müddei 
umumi muav'ni Şükrü B. vazı

yet etmiştir. 

İki cerh 
Dün iki cerh vak'ası ol· 

muştur. Vak'anın birisi Beyazıtta 
olmuş, Sabri isminde bir manav 
bacanağı Hamdi tarafından sus
talı bıçakla bacağında cerhedil
miştir. 

ikinci vak'a Posbme önünde 
olmu,, Feyzi isimde bir şahıs 
ıs evvelce boşadığı Hüsniye ha
ıumı bıçakla yaralamışbr. 

10 hırsızhk 
Son 24 saat zarfında şehirde 

ufak tefek 10 hırsızlık vak'ası 
ve şikayeti olmuştur. 

T ramvav altında e11ld1 
Dün Saraçanebaşında da 

feci bir tramvay kazası olmuş 
ve Mehmet isminde bir hamal 
Haydar isminde bir vatman ta
rafından idare edilen tramvay 
arabasının altında kalarak ağır 
ıurette ezilmiş, ifadeye mukte
dir olmıyacak surette hastaneye 
kaldırılmıştır. Vatman Haydar 
tevkif edilmiotir. 

Bir çarpışma daha 
Çapa t ütün deposuna ait bır 

kamyonla 68 numaralı Topkapı 
tr~mvay arabası dün Şehremi
ninde çarpışmışlar, halk heye
can geçirmiş, iki araba hayli 
zarar ve hasara uğramışlardır. 

Bir şenaat! 
Kadıköyü nahiyesinde imra

hor köyünde Süleyman oğlu 
Osman, Ahmet oğlu Alinin evine 
girmiş ve evde yalnız bulunan 
Alinin zevcesi Lütfiye Hanıma 
tecavüz etmiştir. Kadıncağızın 

feryadmı işiten Ali iJe babası 
yetişmiye muvaffak olabilmiş

ler ve mütecavizi yakalıyarak 
köy muhtarına teslim etmiş
lerdir. 

200 lira 
Postaneden nasıl ve kimin 

taı afından alındı ? 

Dün akşam refiklerimizden 
biri postadan 2000 liralık bir 
havalenin sahtekarlıkla başka 
bir ıahıs tarafından alındığını 

yazıyordu. Bu hususta posta iş
leri mUdUrü bize şu izahatı ver
miştir: 

.. _ Bu havale 200 iiralıktır. 
Mercanda oturan tüccar Ham

di Bey namına gelmiı, fakat ib .. 
barnameyi götüren memur Ham-
di efendiyi bulamadığından Ali 
isminde bir kahveciye bırak-

mıştır. İki gün sonra bizce maruf 
Sirkecide Ferah oteli sahibi Sıt· 
kı Beyin Hamdi imzasını tasdik 
ettiği makbuzla bu para alınmış .. 
tır. Sonradan bu zat bize gele
rek kendisinin memlekette bu· 
lunduğu sırada sahte imzası ile 
parasının alındığını iddia etmiı
tir. FaKat Sıtkı Bey, bizzat müş
teki Hamdi beyin imzasını tasdik 
ettiğini söylemektedir. Şu halde 
bunda bizim taksirimiz olamaz." 

Dünkü bulmacamızı hallede -
medinizse bugünkü halledilmiş 
şekle bakarak yeni bulmacamı -
zın sırrını meydana çıkarabilirsi
niz. Bunun için aşağıdaki tarife
yi tatbik ederek üç beş dakika 
meşgu 1 olmanız kafıdir: 

ı 2 3 4 5 b 7 8 9 10 11 

1 ~'[Ş A M A i A~- ~ Ol 
2 1 Ş rA L [ili P A T R ıT K • 
3 AL 1 Kl~fH!iJA Şii]• 
4 M ~ K ifil T A'H TA• 
S iA P fm!HJ Ş E NıllJ A S 0 1

1 

6 T AH T E LI BIA H i R, 
7 A T [ili A N B A R ~ L A 1 

8 j]R AH~A! R jKA~K 
9 iJ i 1 Ş T A,H·[!I} A O A ~ 
10 O K~!Aj Si ; ııL liJı A ğ Al 
11 N ElTI11!fil O_RjA_K

1 · ı A~ 

l 

10 
11 

Soldan sağa ve yukardan aşağı 
E.km~k yapılan madde (2), eıki 

EC!"J uv(S), bulunmaşt müşkül yer{4) 
2 - ı\1nktu (5), kil ıe sesi (3) 
3 - Garez (3), temiz (3) 
4 - tlım (3), •ucu (4) 
S - Muııkiye alt tabir (2), yemek ka-

bı (.5) beyaz (2) 
6 - Yokey kulüp (tl) 
7 - Kahve gibi bir madde(5), zCkA(4 ' 
8 - Ucu ıfrl demir t5), utanç (2) 
9 - T olt değil (2), akaretler (4) 

JO - Ayak (2), itilmez (S), nota (2) 
11 - Valde c:n. tüp (3), mi.isabaka (3) 

I' ... Şatranç '.& 1 
ef lencemiz: 20 

"Pit.bUrf., nln tertibi 

1 Jamle beyazlarda: 
4 hamlede beyazlar mııteder. 

Yeni neşriyat: 

"Fuzuli,, hakkında er .. 
menice bir tetkik 

Sabık ermeni l<atolik başpa-
pası Kevork Terzibaşyan Efen
dinin Fuzuli hakktnda yazdığı 
eserin ikinci cildi intişar etmiıtir. 
Müteveffa T erzibaşyan efendinin 
vereselere, yakında bu muazzam 
ve kıymetli eserin üçüncU ve 
dördüncü cildlerini de neşrede
ceklerdir. 

Nahit 
Edebi manzum piyes, Muhittin 

Mekki Beyin bu eıeri çıkmıttır. 
Fiatı 50 kuruştur. Karilerimiıe 
tavsiye ederiz. 

Teşekkür 
Bir tek çocuğumun ağır has

talığına rağmen hazak~t ve li
yakab tıb1b iyesi sayesı?de m!f
hur mesaisile muvaffakıyet gos-

9.- YAKIT . 10 Kanunsani 1930 ___. 

Zampara a 
....._ _______ _,._ım::!!Dm ___ ........ 22 cmm--r 

Hasta kıralın töbekarlığı 
Kıral fazla hastalanınca bütün günahlarına 
töbe etti ve başrahibinin tazyikına daya
namıyar ak güzel gözdeyi uzaklaştırdı 

Geçen tefrikalar hüllbası 
Krral •Lut. lıarp ~plıesine gider/ten 

yanına g6rdtııi da~ dö Şaıoruyu almıı 
idi. Bfr ço~ Fhirlerdt kalındı~lan 11onra 

nihayei Meç ıtlrrine varıldı ve gözde 
Sentarno manastırına yerleştirildi. 

"Marsilya,, piskoposu burasını 
baş hakime kiralamış o da Ma
dam dö " Şatoru ,, ya bırakml§· 
tı. Ancak madam dö " Şatoru,, 
nun oJduğu yer kıralınkinden 
çok uzak olduğundan nedimler 
tahtadan bir galeri yapmağa 
kalkıştdar, bu hareket " Meç ,, 
ehalisini çok asabileştirdi. Her 
nekadar Manastır baş rahibi bu 
yolun, kırahn apartömanından ki .. 
liseye gidebilmesi için yapıldığını 
temin etti ise de, aldatıldığından 
asabileşen halk, sarayda ve Pa
riste gösterilen tebasbuıu yap
mağa liizlim görmiyerek, bu yolun 
kiliseye gitmek için değil,madam 
dö «Şatoru» ile yatmıya gitmek 
için yapıldığını bağıra çağıra 
söy.üyordu. Muvaseleyi temin için 
dört cadde kapatılmıştı. Halk 
bundan bütün bütüne sinirlendi 
ve hem prensi hem gözdeyi 
tahkire başladı. Kralın eyalet 
kadınlanna fena bir misal ver -
mek için "Meç,,e kadar gelme -
sinin abes olduğu söyleniyordu. 

Delikanlılar akşamları madam 
dö "Şatoru,, nun pencereleri al
tına toplanıyor ve uydurdukları 
şu ıarkıyı söylüyorlardı: 

Güzel Şatoru 
Seninle yatmak 
Hep derdimiz bu ... 

Halkın bu asabiyet ve sui 
tefe'ülünü haklı çıkarmak ıçın 
imiş gibi, kıral 1744 ağustosun
da « Meç»te mühim surette has
talandı. Düşes hastanın başı 
ucundan aynlmıyordu. Fakat 
kırahn baş papası olan «Suason,. 
piskoposu, yanında dük dö 
" Şartr ,, olduğu halde gelince, 
gözde artık hükmilnün nihayet 
bulduğunu hissetti. Kırahn 
yanından çekildı. Rahip vazife
sini olanca ciddiyetle ifa etti. 
Kıralım günahlarını affetmeden 
mukaddem, sevgilisini uzaklaı
bmıasını. talep etti. 

Bundan başka prensler, ne
dimler ve halk huzurunda res
men töbe etmesini tart ıürüyor
du. Korkak hilhatte olan kıral, 
geçirdiği mühim hastalığın ze
bunluğu ile kendini bütün bütü
ne hane kaptırarak ne talep 
edildi iıe bila itiraz yapb. Sırf 
siyaset dolayııile gözdeye iltifat 
eden ve aslında kadın hakkında 
nefret besliyen "Darjanıon,, bu 
emri gözdeye tebliğe memur 
edildi. Ve artık korkusu kalma
dığından verilen vazifeyi dürüş
tane yaptı. 
Şu mühim ande aşıkından faz

la illüvvli vicdan gösteren düşes 
uğradığı nekbeti büyük bir 
souk kanlılıkla karsıladı. Yolda 
nelere düçar olacağını bilmiyor-

«Lui» halkın nazannda "sevği
li Lui,, idi. Böyle sevilen bir 
adamın hastalığına sebep adde
diJen düşesin her türlü hakarete 
maruz kalacağı tabii idi. Her 
taraftan mfithiş tehditler en acı 
küfürler yağdınlıyordu. 

Köylüler kırlarda onu tahkir
Jerile urun müddet takip edi
yorlar ve yuhalama vazıfesini 
adeta köyden köye devrediyor
lardı. Bedbaht kadın belki yüz 
defa parçalanmak tehdidine ma
ruz kaldı. Hatsı~ ihtiyat tedbir· 
leri aJmağa mecbur oluyordu. 
Araba bir köye yaklaşbğı za .. 
man düşes yarım fersah mesafe
de tevekkufa mecbur olu} or; ma
iyyetinden birini göndererek yan 
yolları soruşturuyor ve köylülerin 
gazebinden yakasım kurtarmağa 
çalışıyordu. 

Düşesin geçirdiği bu felaket 
anlarında yegane melcei, ihtiyar 
dostu ve sadık amcası dük dö 
" Rişölyö ,, idi. Kıral hakkında 
« Rişölyö » den her gün matn-
mat alır; esrarı kalbiyesini de 
ondan ba ka kimseye dökmezdi. 
Gözdenin o ısırada dük dö 
« Rişölyö )) ye yazdığı mektup
lardan ikisini dercediyonız. 
Bunlar düşes dö (( Şatoru » nun 
o sıradaki ruhi hal'ni göcterir. 

(Bıtmcdı 

İt zar 
Kesreti münderecat hasebile 

(Milyarderin hayatı) atlı tefrika
mız dercedilememiştir. Karile
rimizden özUr dileriz. 

r 
Bugün fut bol s hasın 1a 

göre t-ğimiı maçlar 
Bugün Taksim stadyomunda 

İstanbul futbol heyetinin tertip 
ettiği program mucibince futbol 
maçlarına devam edilecelL Pro
gramın bu haftaki numarası şilt 
maçları ve küçükler ~ampiyona
sıdır. Şilt maçlarının bu üçüncü 
tekerrüründe Fener bahçe ile İs
tanbul Sporu, Galatasarayla da 
Üsklldan göreceğiz. 

Fener kendi kümesjnde bulu
nan İstanbul Sporla henüz lik 
maçlarında karşılaşmamışbr. 

Kümenin en genç takımı İstan
bul Sporunj Galatasarayın galibi 
karşısında göstereceği oyun ken
di hesabına çok şayanı ehemmi
yettir. 

ikinci maç Galatasarayla Üs
küdar arasında .. 

İkinci kümenin en muvaffak 
uzvu Üsküdann birinci sıoıf bir 
takımla oynaması da a.ı şayan! 
dikkat değildir. 

teren Kilis memleket hastanesi • 

du. Hemşiresi dilşes dö «Lora
ge• ile arabaya binerek uzak
laştı . Daha şehrin dışansına 

Kadıköy sahasında futbol seyirı 
cilerinden uzak kalan bu ikinci 
sm1f takımların ve içindeki ka .. 
biliyetlerin oyununu yakından" 
göstermek her halde futbolümüı 
hesabına faydalı bir harekettir. 

.sertabibi operatör Emin Beye 
alenen teşekkürü vecibe bilirim. 

Kilis Cümhuriyet kitapanesi 
Oıman Vehbi 

çıkar çıkmaz, nekbete uğradı
j ğım haber alanlar kendini yu

halarla karııladılar • O vakit 

Kadıköydeki sahada İstanbul 
Sporla Albnordu-Hilal, Be ik,taş .. 
Kasımpaşa kiıçükleri karıılaıa ,. 
caktır. 



Tütün 
İnşaat tehiri 

inhisarı U muın müdürlü· 
ğünden: 

Kuruçefmede inpsı mevkii mOnakasaya konulan yaprak ttıtnn 
anbannın bazı esbaba mebni ihaleai gayri muayyen bir zamana 

talik olunduğu allkadarane ilin olunur. -

~ 

SPOR 
Hayattan ı.....ı.ü ·n daima 11e-

11M,e~ı ••MI "'-••lıı Aıabı ... .,...._...,.rme•• .. • •thakea· 
dtr . Silallatiala ••laafua , aiair
~erinizl takviye r .. ııyrti· 
abi tesyit ~ia kOçlkler 
ve blyO•ler tarafta,_ 
mlk..-ı•l bir h~d 
IJlcı tla,.ıı taaıM-

Arseno rratos 
-- - lııuJlaaıaıı. 

İstanbul Emvali eytam 

9 K&nunsani 1930 

Borsalar 
Kambiyo 

1 lngiliz lira11 K.r. 102 
" T l. mukabili Dola 

Frank 
Liret 
Belga . • Drthmı . .. 
FJ•nk 
l.eva 

M • 
• Fl~rlı 

lılf>ll 
Şlllıııı 
Pczctı .. • Mark 
Zloti 
Pen~t'\ 

!o Ley lunı, 
1 Türk lirası Diaar 

Çervoncç Kuru, 

Nukut 

1 lsterlln (f Dl(ilh: ı 
1 Dolar ( Amerika 

20 Frııot [Fransız 
O Liret [ ltalva 
O Frank Belçika 

Drahmi [Yunao 
o Frank [lsvlçrel 

Leva Bul.-arl 
ı t'lorln [l''clement 

ıt ı Kuron [Çıkoslovak 
ı 1:ııınK Avusturra l 
ı Peseta f lıpanya] · 
1 HayşmarklAlmanyı 
ı 7.lotl Leh Is tan 
ı l'eıııö Macaristan 

20 Ley f Romanya) 
20 Dlaar Yugoılovya) 

1 c; cvoncç Scvvct 

Arcın / 
Mecidiye Borsa 
Ranknot 1 harlct 

2t 7,So 
1 08~ 

7. - VAKl L 10 Kia.unsui 1930 !!!!!!!!!9 

İstanbul mıntakası maadin mü
hendisliğinden: 

. Bahkesir vifAyetinin Susığırlık kazasının demir kapı karyesinde 
kam olup hilkumct malı bulunan antimon madminin: 

.T ealim tarihinden itibaren bir sene zarfı&ıda teşkil edilecek 
100,000 lira sermayeli Türk şirketine devf~bDM ft tulim tari
hinden itibaren bir sene zarfında biitija Nbı•'• l·JOOO Atikyasmda 
muntazam bir topoğrafik haritası ya,.ı-k ve tlt.m .. eliyab 
neticesine göre mümkün olduğu kacf•r ••IİY•tl ~19,ı ine 
edecek taharri netayicini bir rapor'9 INJclirıaek v• •J"91 i..-Ilt 
projeleri tanzim edilmek, ikinci sene.I" ttibar'8 ...... 1000 ton 
cevher ihraç ve ıevkedılmek ve ihraç v• RVk edt•M l>ile 
kıymeti üzerioden % 5 resmi nisbi Ü• ...... .....ta ~ " 8 aW>e
tinde teçlıizab 'ftrilmek ve iıbu ,.,ltlMltlıb t..... llllllJ '-nka
lardan birinin 5000 lirahk teminat •eWubu v.,.ok twtife mez
kur maden ihale edileceğinden tlliplviq lrap1h arfla " kbunu
ıani 1930 tarihine müsadif ç...-ba ,U..1 1Mt 15 te kadar 
iktısat vekaleti maadin ifl-ri u111um ıald6rl8i6ne müracaat 
eylemeleri . 

Büyük Tayyare piyankosu 
Yedinci tertip 6ıncı keşide 

11 Ki.nunuaani 1930 

RfYOK IKRAlllYE 200,000 LIRADIR 
Ayrwa. 60.00 · 40,000 30.000 20,000 lö,000 

10,000 lirtdı" ılrarnıyeler ve 100,000 
lıralık b1r miıkAfaı . 

idaresinden: ı ..... ~·.~:.::·::.,." 
ilacı Ali Rize Efendi ile Adviye hanımın Emvali ey- ~~:.~;.~~::ı~:ı. ",;: Devlet demiryolları ve liman-

tamdan istikraz ettikleri mebaliğ mukabilinde idaremiz ~:~:,:'~:~ı::al!!:!;~ ları umumi idaresinden: . 
uhtAsinde vefaen mefrug bulunan Eren köyünde Suadi- lmrıbuı aııonım ıu sr. jl 
yede tnnuslu sokağında 1 numaralı ve 112 ı lira kıy- Hlase seneetlrl 1 Anadolu - Bıtdat hattına mahıuı 34 - 334 numaralı •cık arazi 

ı~ bankası tarifeti ikinci klnun 1930 bidayetinden itibaren Adana - Merala 
meti nn1hamme11eli 5 oda, 2 sofa, 1 kuyu, 2 hala, 12 hattında da a-n tatbik edilecektir. Osmanlı bankası 1 ıt 1 ··-

& noo bir DJUafak ve etrafı duvarla mahdut ve her IUU• İıtasyon ve ambarlarımıı:dan bu hususta fazla maHimat alınabilir. 
cı ta r ~um -1i~lr;-:-4eeıy,1e~,~111'111Md'lrt·"'.Wtidd11'•~~--.-...ıiı•i-.--•1 1 d d 
ibaret olan bir k6tk 800 lira bedelle ıa. Tıcaret ve ı.ahıre Kocae i encümeni aimisin en: 
8-1-~30 tarihinde birinci ihalesi icra kıh ştı. Kat'i "'aıı.. ~=~~~~...,.,_'"" lzmit. Derince yolunun muhtelif kilometreleri Dzeriade ;..,. 

ihalesi de 23-1-930 per~embe günü icra edileceğinden Oldıuı edilecek tlç betoaarm• klprl •baptaki tartnamcli ve(7052)Jedi bin 
,,_.., Aat-t eJli ıld liralık kefil mucibince 22 kl. ...U 930 ~....-l»a sini Aat 

fazlasına talip olanların O giin saat On beşe kadar· idare- BuAday '- P. "- P 15 te ihale eclllmek illere kapalı zarf usuWe mOaaiıuaya va:c.1·•n.:._tir. 

mize müracaatları ilan olunur. Y"m••u ıs .,. ,6 ,~ Talip olanlann teldifnamelerioi m&~b· kuuaudaklteQlt ~elind• 
Kwlca yüzde 

1
edi buçuk nül>etlnde temıaat makbU1lle aıukiir tarihe ifa .. 

H d D il 
Strt ı• ao ıs ao dar l(~caeli daimi encümeni rlyuetiue ve ,.rtaamuiıai görmek ve 

ay arpaşa emiryo ar Dönme tafsillt almak i.ltiyenlerin Kocaeli aafıa bqmtıhePClilliğine mlira .. 
- Zahireler - caat!eri : · 

d 
Çavdar 1r 1r 

mağaza müdürlüğün e!l: . 
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... ·~Kocaeli encümeni daimisinden: 
Afağıda yaııh malzeme pazarlıkla sahn almacagından taliplerin ad 

13 
kjıuuıulaDİ pazarteai p~ ~t 9 daıı 12 ye kadar iapab ..ıı- Adapuan - Karua .,. Ko ıra • l{efkea yollaruıa ait iotikpf 

eut etmelen ..., fiat vermelen iliD oJuur.. . !"==- KIRALIK -. ve fenni evrakm taMimİ olbıaptaki falbıamHİ ıııııdbince 22 lrA.'"" 

400 
ıufet Kar kilreii (difbudalı: lırokw yardır) • • r~ 0 !130 c-•ba J1n1i aut DD bqte ihale edilaıek &zere kapalı 

1376 
! •etre Aaıerikaıı bezi (kaim) 1ertı Adana bezı Bu 1 Ut\. KONAK zarf .....We mtıııakao•J• vazedildiifııdea talip olaııluııı ~ta-
~ ) 5000 arşın bahçe irinde ve ribe kadar teklifnamelerinİ mtinakua kuuiıundakı terait daireahıde 

575 metre kanaviçe (yerli . d ... · 55 adet lıaaır sllplirge \b~~) . lrt tarafı yol olup aıektep, Kocaeli daimi ....ıı-m• •• .,.-oaial girmek ve tafoilAt 

235 
kg. ince oaıbalai. 11~. (yerli! fabrika 'l'e klialk iWhuma a mak iatiyaolerin Koeaell nafıa bllflllDboadiollğiııe mlracaatları. 

270 
kı. kalın ambalaJ sıcımı (yerli~ nülkem-..eJen e!Yeritl iolan d• d • ll } ~o kg. lngiliz ııicimi 1 mim (yerlı). YllllU uıwniye karş-.laki Devlet emıryo arı ve iman-

200 kg. lnsiliz sicimi ı,S JIJ/JJJ (yeri~) koukta çifte waylar qam;&e d ıo kg. lngiliz sicimi 2,5 m/• (y~rlı) ııwuf •e ·ki ı.-cı ... miirek- ları umumi i aresinden: 
100 kg. lalJiliz sicimi 3 mim (yer~I kep olaa kouak kiralıkbr. Her 

1 
Aaadolu-Baidat hattında mevkii tatbikte bulunaıı 12-312 nuıııa• 

200 kı. lıı,W sicimi 4 mim (y~li) tarafa yakuı ol.,. ve deaize rab vİDÇ t•rifeşiniıı ikinci klnun 19SO bidayetinden itibaren Mer-
200 kı. kenevir ip 20 mim (yerli) neıareti bulunan konağuı yir- ıin _ ACian• hattında da aynen tatbiki takarrlir etmiftir. 
366 adet ifaı:et livhumın yazılması mi oclaaı Ye aynca büyOk aa- 8Q hQIUlta faıla mahioaat istiyenler istasiyoa Ye a•barlanauza 

ı adet tarihli madeni damp loolan v•rdır. Halea fanila Ye mOraca,Jt etmelidirler. 
2 adet Jbtik damga çorap fabrikası olarak istimal 

25 m 
3 

ambalaj kerestesi edildiği gibi aynca deruniinde yQbck orman mektebi rektörlOtündeD ı 
1 d t kalam•ÇO kabı 0,38x0,50 (yerli) dört aile de ıkaınet et- Erzak ve saı· re mu .. nakasası 

SOooo kıe rimento (Yerli) • • melıtedir. 
S t

•
12 

d T nra fiat kabul edilmez izahat almak 11tiyenler lS kinwauuai 930 dan jti-aa en so Ur t t elidi 
1 

haren icara verilecektir. Ta- Mekteblmlzln d&rt aylık erzak ve levazımı sairesi kapalı zarf 
cum rt · nlinleri mübayaa kısmına m acaa e m r er. tiplerin Sirkecide Oamanive G k k T P••~l ~ıı, paz

1
ar »-:.__

1
zell1C tamauıeıı yerli mala olae11j'nıdan ta.. -~ usulile m na aaaya onmuttur. aliplerln ıartnameleriDi girJDek 

-. ıgı arzo unaD JIJ"' • b" al • . il el · • oteli sahibi ôMER LOTFi fisere her gün ınOaakasaya ittirak içi• de ye~I ihale olan 
llpler ittirak edecekleri her bangı 11 m açın D mwı ennı ge· Beye mllrac••tlan • ~-t-930 çartambi günü saa t14te Defterdarhk biwıada mtleue-

..!!"nelidirler. _ . . .ı:=:::::::::::a:::::=-======--=====- tab ziraiye oıilbayaat koıoİlyoauna gelmeleri. 

K 
laruı ifbu klnuauun•aın yirmi SA ".flLIK ARSA 

iralık kArgir hane betmci cuaıarteai gtıaü aaat on 
Beşilclaf vakıf akarlar idare- üçe kadar mabllli mezldirda 

liııden: Betiktaşta Akaretlerde (54) ~rada m~olli kayma-
22 ve 5 numaralı haneler bil- kamhgına ve yevmı ~eddlnıP 
1aiza ed · . C!.I. ... t OD OpmdlD OD bwuae kadar 
ri ~:O~ eclilecek~r: ır"'; lstanbul Evkaf müdüriyetinde 
"'11ıi g6 ca ,natınden ıtibart idare encömeniae müracaat et-
.ltde n ınUddetle aleni müza· el · 

)'• ~br. Talip olan· 111 en. 

Lilelide türbe karıısında tram

vay caddeai11cle 320 utmkk ikin· 
ci arsa sablddır· Taliplerin Ad

liye ticaret aaabkemetiude za
bıt kitibi HiiuJDettin beye mll-

racaatlan. 

Manisa vilayetinden: 
Sart - Ôdemİf yolunun 5 ile 7 inci ldlometrelen ........ 2 ki· 

lometrelik tuviyei türabiy,e ve i111alita llDaİJ• 4813S lira 
89 kuruş bedeli kqfi llıerindea 11-t .. 930 c:umartelİ tisi mldclet .. 
le mtinaklasaya çıkanlQUfbr. Fala tafsilit almak iatiyenleriıı Yillyet 
aafıa bqmWa•dialijiae miiracaatJan. 



A r:ı u ne: ŞH rtlarl 
IUrklyed" Hart~ 

Kuru~ 1\ uru~ 

ı\ylıAı 150 000 
40< 800 
75() 145( 

1400 2700 

Gazetemızde çıkan yazı ve resim· 
lerin bütün baklan mahfuzdw 

c:aıeteye ~önderilecek mcktoplann üzerine 
tdare içinse [ idare yazıya aitse ( yazı ) 

ısareri konulmalıdır 

ııastlmıyan mektupların ıadeslndeo, kıymeti 
mukaddereslz mektzpla rn lr.onulmoş paralano 

k aypnlmasından ve ilanların münderecatından lSTANBUL. BabıAlı, Ankara caddcıınde c VAKiT YURDU , 
ld"re mesut deftldlr 
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f ür1' mekteplerile faydalı eserlerin 
ilAnlannda yijzde 20 tenzilat vardır 

Hüyük veya bir kaç dafa tçto verilen 11Aolarla 

hususi mahiyetteki llAnlann ücreti 

idare ile kararlaştırılır 

Gazetemize hU3usl tlAo kabul eden yer 
H. S. H. llAnıt aceacesı 

llan şartlar• 
Satın Kufi» 

6-8 incı aa11f e 125 
5 • • 25. 
4 • • 40 
2 • • 100 
1 • " 200 

l-8inci aa)'lfada 10 
resmi ilanlar 

~· ~ • t. ~ ' • • : J ••• · f 1 • • ' ) ~ • ,j 'V. ~ .J". 'i ~· ! ~. ~' 

birinci mamulatından 

Makine• 
sidir. ,.,..,. 

lt(f> -- ~ 

Türkiye K H K R o u 8HlK1 ft n Galata Bilfır sokağı No. 1 
umum acentesi: • Telefon: Beyoğlu 1561 

Dal·on ve Moroe ve Odhrıer hesap makinelen dünyanın en 
meşhur, en mükemmel ve en metın hesap makinelerıdır. 
Vlltyatta müsait seraltle acentalık isteyenlerin 1stanbulda umuml acentalı~a müracaat eylemeleri 

HASAN zeytin yağı 
Dünyamn en leziz ve en saf ve halis yağıdır. 

Paris, Londra, Roma'da en büyük mükafat ve a~tın 
m1dalyalarile musaddak birinciliği ve şe'l adetnameyi 
ihraz etmiştir. 

Mayonezde, salatada, yemeklerde, pilavda tatlılarda 
Hasan zeytin yağı istimal ediniz. Bilhassa mide ve 
bağır.sak hastabklarmdan muztarip olan kimselerle 
şikemperverler behemehal Hasan zaytin yağını isti· 
mal etmelidirler. 

Çünkü saftır, kum, taş, böbrek, safra, sarılık ve 
karaciğer hastalıklarile zafı umumiyede Hasan zeytin 
yağını içiniz. 

Kiloluk şişe 100, yarım kilo 60, safi beş okkalık ve daha büyük tenekelerde okkası 110 kuruşa 
Hasan Ecza deposunda toptancıJara tenzilat, markasına dik.kat ediniz. 

Fatih sulh mahkemesinden: 
Süleyman Rliştü beyin Galatasa
ray Jisesi leyli talesinden 490 
numarada mukayyet Bahri Reşit 
bey aleyhine alacağı ol•n yüz 
liranın maa faizi nizami ve ma-

sı:a:m:111m---------• r.-nnmnuı•ıı:ıı: •:::::nmnum:ıag sarifi muhakeuıe tahailine dair ıl adı~ 
0

l ôiiR-t:jraderıet····amvıarİ İi lahik olan 5-10-929 tarihli hfik· 
Seyrisefai~ jİ Karadeniz ·

11

• miln neticesini mnbeyyin mah--------------11 keme baş katibi tarafından ya· 
!\ erkez acentesi: Galata Köprü bııtıoda.. 

1
1 Muntazam ve Liik.s post~Sl zılan ihbarnamenin hali hazır 

eyoğlu ı:~ı. Şube acenteıl Mahmu· ı s k 12 ikametgihının meçhul olDtıilSl 
dtye Hanı altında lıtanbul 2740 1 8 arya K~':ı:ani ı huebile tebliği kabil olmadığın· 

-----, z-r.-. -a-na--o-~ı·a·i---·· ii PAZ ~R g~nu ~kşamı n dan ilanen tebliğat icrası tekar-
ü L Sırkecı rıh· i rür etmekle tarihi ilandan itiba-

( GELİBOLU) vapuru l l !i tımından hareketle Zonguldak, E
1 

ren bir ay zarfında kanun yolla-
Kanunusani 17 de idare nh- o O ı

0
:· lnebolu, Samsun, rdu, nyc, rında müracaat edilmediği tak-

tımından hareketle Gelibolu li Giresun, Trabzon ve Rize iskele! dire hiikmün katileıeceği teb-
Lapseki , Çanakkale, İmroz, ı d d k 

1 
erine azimet ve av et e ece tir. liğ makamına kaim olmak tizere 

Bozcaadaya gidecek ve Ça- Tafsilat için Sirkecide 

1 
ilAıı olunur. 

nakkale, Lapseki, Geliboluya Mes' adet hanı altında accnta-
1 

-
uğrıyarak gelecektir. s! lığına müracaat. j .... _._ .. 

----i.-,-,~-,Y-~-t -o~-··a-;-,---• Lmm:.!=~=~!.~:~~~=;~~m 1: fiJ ;(ı >1•U1~Fil -- --
( K O N Y A ) vapuru 12 

Kanunusani Pazar 10 da Galata Türkiye Milli ithalat ye ihracat ano-
rıhbmmdan hareketle İzmir, 
KülJük, Bodrum, Rados, Fet- nim şirketinden: 
biye, Finike, AntalY.aya gide- Sermayei mevzuasıom kısmı azamı bidayeti teşekkülünden iti-
cek ve dönüşte mezkur iske- baren girişmiş olduğu muamelah tüccariye sebebile eıhası muhte-
lelerle birlikte Andifli, Kal- Jife nezdinde mat'.ubat olarak kalması ve bir kısmınm ise de ro:ı 
kan, Sakız, Çanakkale, Ge- zamanlarda yapmış olduğu inşaat işlerinden ziyaı dolayısile mak-
liboJuya uğrıyarak gelecektır. ıadı teşekkülü dairesinde şirketin devamı faaliyetine imkan görü-

d , lemediğinden ticaret kanununun 441 inci maddesinin 2, 3 üncü 
( REŞtTPAŞA) vapuru 13 fıkraları ve şirket nizamnamesinin 38, 39 uncu maddeleri mucibince 

Kanunusani Pazartesi 12 de şirket vaziyeti umumiyesinin tetkik ve müzakereıi için h11sedaran 
Ga ata rıhtımından hareketle hey' eti umumiyesinin sureti fevkaladede 31 kanunsani 930 cuma 
lnebolu, Samsun , Gireson, günü içtimaa davetine meclisi idarece karar verilmiştir. İçtima, 
Trabzon, Rize, Hopaya gide- yevmi mezkurda saat 14 te Ankarada tirket merkezi umumisi 
cek ve donüşte Pazar iskele- binasında yapılacaktır . 
s le Rize, Sürmene, Trabzon, Fevıuıldde içtima ruzname~i 
Görele, Gireson, Ordu, Ünye, t - Şirkef:in vaziyeti umumiyesi hakkında meclisi idare rornpu. 
Samsun, lnebolu ' Zonguldağa 2 _ Rapora göre şirkeUn devamı faaliyeti veya tasfiyesi şıkla-
uğrıyarak gelecektir. · 

ADEIV.t. ıK·I .DAR 
ve Bt>l Gevşµk iğme 

En müessir deva Seroin hap
landır. Deposu fstanbul Sirke
cide İskenderiye oteli ittisa inde 

Ali Rıza eczanesidir. Taşraya 
150 kuruş posta ile gönderilır. 

lzmirde ecza depolarınl\a ve Ir
gat pazarındaki eczanede bulu
nur. 

rından birisinin tercihi. 
8 - Tasfiye kararı vcrild ı ği takdırde tasfiye memurlarının inti

hap ve tayini ve ücretlerinin tesbiti. 

İstanbul ithalat gümrüğünden: 
1 Sandık B L Pamuk mensucat 274 Kilo 
6 ,, R W Vernikli boya 210 ,, 
13 Kafes + Sandalya arkası 374 " 
1 Sandık COGO Pamuk mensucat 262 " 

Balada muharrer 4 kalem eıya 11/1/930 tarihinden itibaren 
İstanbul ithalat gümrüiü sabş ambarında bilmüzayede satılacağı 
ilin olunur. 

ZJIROKO TJI 
RAKI VE MAS TİKASINI 

Her yerde arayınız 

İstanbul Emvali eytam 
idaresinden: 

Hiuetullah Hanımın Emvali eytamdan i~tikraz eylediği 
melJalig nuıkabiliude idaremiz uhtesiHde vefaen mefru 
bulunan . Şehzade başında Kalenderhane mahallesinde 
Şehzade caddtısinde kain bir tarafında merhunı Ali paşa 
zevce~i Habibe Neyyire Hanım dükkt..111, bir tarafında 

Avakim · Ağa dükkanı bulunan 64 numarah bir -4 bap 
kagir dükkan satılıktır. Kıymeti nuıhanınıenesi 1300 
liradır. Birinci ihalesi 450 lira bedelle talıbiue 8-1-930 
tarihinde icra edildı. Kat'i ihalesi de 23-1-930perşe ı ııbe 
günü yapılac .. ktır. Fazlasına talip olanların o gün saat 
on beşe kHdar ıdaremize nıiiracaatlnrı ilan olunur. 

i "'TANBUL ŞEllRElUANETI ILANATI 

Eşyayi zatiye hamal tarifesi 
Şehremanetinden : 

El eşyası çanta Bağaj ve anbar 
ve bavullar eşyası 

Beheri Kuruş Beheri Kuruş 

10 30 

15 

10 

10 

10 

10 

40 

300 
25 

25 

25 

20 

Rıhtıma yanaşmış sandaldan salon 
kapısındaki arabaya veya arabadan 
sandala 
Rıhtıma yanaşmış vapurdan salon ka· 
pısındaki arabaya veya arabadan vapu
ra eşya meyanında naklolunacak. 
Piyano için ayrıca üç yüz kuruş ahmr. 
Sirkec de trenden istasyor.. kapısı önön• 
deki veseiti nakliyeye ve b apı önünden 
trenlere. 
Haycfarpaşada benden .vapura veya 
vapurdan trene. 
Köprüye yanaşan vapurlardan köpril 
üzerindeki. vesaiti nakliyeye ve ~öprli 
üzerinden köprüye yanaşan vapurlara. 
Sandaldan güml{ük muayene mahalline 
ve muayene maha1linden tekrar sandala. 

1 - Bu cetvelde münderiç olmıyan mevkı için hamaJlann 
umumi tarifesine müracaat edilmeJidır. 

2 - Hariçten bağaj mahalline getirilen ve şömendöfer 
idaresince bilvezin ücret alman eşya için bağaj mahallinden 
trene nakledilmek üzere ücret verilm yecektir. 

3 - Bu ücreti kabul etnıiyen hamalların hamallara mahsus 
talimatnamenin on dördüncü maddesi mucibince kayıtlarının 
terkini ve markalarının istirdadı için en yakın polis veya zabıtai 
belediye merkezine müracaat olunması mercudur. 

Şchremanetmden : Mübayaasına lüzum görülen 500 kilo 
Üstübü açık münakasaya konmuştur. TalipJerin şartnameyi ve 
nümunesini görmek için her gün münakasaya girmek için ihale 
günü olan 30 Ki. sa. 930 perşembe günü levazım müdürlüğüne 
gelmeleri. 

Me.s ut müdür ; Retih .llhmet 


