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Dünkü keıidede kazanan 
talililer numaraların 
muntazam cetvelini 
(5) inci sayıfamızda bulurlar 

. -

Kaybolan tayyareden bir ceset 
s N s-! , . . 1 :zır 

Hakkı Tarık Bey cerhedildi 
Gazetemizin müdürü dün idarehanemizdeki 
odasında müessif bir tecavüzle karşılaftı 

Carih, sabık muallimlerden Bedi Beydit 
.' ak bey atik clavıillarak Bedi 

beyin eliDi tutup blkmlf, br
fUD)ann seyrİllİ detiftirmlye 
çahfDJP:· Bu suretle lmrpmlarm 
birbçı odanm muhtelif tarflanna 
isabet ebnif, IODIJD.,._ Halda 
Tank beyi yldnthı sol tarafm.. 
dan yaralalDlfbr. 

Sllllı ..mi itilip diier oda
lardan kOf'llU gazetemiz m.ahar
m •e memurları Hakkı Tank 
Beyi ayakta mecruh olarak 
&almUflardır. Bedi Bey de ba 
mada Hakkı Tank Beyin kar
pamda durmakta idi. 

Verilen mal6mat herine mhhiye 
" sabıta memurları yetİfİp pl
..ıtfer, Hakkı Tank Bey Afiyet 
Yardana nakledilerek tedaYi al
tma almllllf, Bedi Bey de ,elen 
polis memuru tarafmdaa alma
rak Polis mlldlriyetine g6tl
rllmlttftr .. 

~lüsabakamızın ikinci devresi 
ıe kanunusanide başlıyor 

ilk 1&7da111acla 
.., ... glrdtl-

flall llzel ~ 
tilt relimleri,yap-
mak illere olda
pmm mGhim 
bir mlllabaka -
ma ilk devre.mı 
hfldl etmekte
dir. . .... .,.., 
am ildad dewe 
11,yaniaalmlu· 
balra 16 lr.lnanului,..... 
slDl~-
br. 

Y Ozterce lira
lık hediyeler ...... - .......... -....----~-...-.111 

Piyaoko keşi.desi 'bitti 
Bu ke,idenin son talilileri de diin sevindiler 

Talili bir maı lutzandıfı serveti cebine rerleştlrirken 

Ta11are .. yankonm kefi· Ataiıdaki numaralar ona tak· 
desine din ubah Dartllftınun aim edildi. Bu suret,Je onar 
konferam ulon~d~ devam bin lira alacaklardır: 6937 28633 
edilmİf, ... t on ikide keşide ' 
qjbayet butmllfhu. Düne kalan ~2938• 42351, 8289, 39148, 
bDylk ikramiye yirmi bin lira 08l l, 50980, 51362, 3'817. 
idi. Bu jkramiye 43305 numa·· Sonu O, 2, 3, 4, S ile nibayet
r.ah bilete çıkb. Yflz bin liralık lenen numaralı biletler otuzar 
ıon mDkAfat en ıon olarak lira amorti alacaklardır. 
çekildi. Yirmi bin lira Beyoğu'unda 

Kaybolan tayyare 
Bir--ceset bulundu 
Atiqa, 13 (Apo.J- Androa 

aduı clvannda geçenlerde 
Adalar denizinde kaybolan 
ita yan Aeroekspresso ıirketi 
tayyaresine ait olduğu zanne
dilen bir tayyareciniD cesedi 
bulundu. 

ekmekeçi lstavriye, on bet bin 
lira Beyoğlunda Kalyoncu kul· 
luğunda fınncı Limboya, on bin 
lira Kadıköyilnde Safa sokağında 
26 numaralı evde Hafız ve Moda 
caddesinde Tevfik, çarpmbada 
kiremit mahallesinde 12 numa
ralı evde Mahmut beylere Fa• 
tibte Atpazannda 30 numarah 
dilkkinda sucu Bekir Ağa ve 
Y enişehirde F elliks Efendiye 
onar bin lira çıklDlfbr. 





Eczacı mektebi ta
lebeıiz mi kalıyor? 





S. VAKiT. - 14 KAnunsani 1930 -

J(azanan piyankonunıarala 
rının sıraya konnıuş cetveli 

No 

13 
35 

164 
217 
~6 

44 
47 
80 

585 
661 

83 
731 
44 
76 

805 
72 

952 
1()31 

188 
125 

71 
: 19 
481 
5l4 

31 
671 
783 
854 
912 

2178 
94 

208 
80 
82 
88 

313 
92 

509 

Türk 

23 
614 , 
7+1 
866 
!l<>ô 
85 

1 5 
67 
70 

3287 
3304 
3543 
3637 

57 
7'1 
~33 

4035 
157 
ılj 

20 
87 

303 
'162 
567 

gO 
642 
703 
78 

815 
61 
92 

5015 
56 
96 
99 

148 
66 

228 
~9 

316 
470 
536 
87 

612 
712 
59 ıo 
67 2000 

828 1 
84 
~78 
92 

6009 
3 
72 

183 
224 

112 
1\3 
tt:l 
95 

238 
290 
438 
44'.) 1 
571 4 
674 1 
6 s31 
68 50 
750 1 
752 
783 
861 
862 
876 
~lOJ 
914 
937 
958 

1 979 
l"f .... 3045 
ı 67 
, .,, 138 
1 171 
50 334 
10\ 31 * 
1 364 
1 376 
lı 455 
1 479 
1 4 •2 
15 54) 

584 
635 
657 
662 

ı~oo 676 1 i85 
1 841 
1 9 J3 

608 l\j 9·0 
21 1000. l0o591 
93 1 75 

89 
137 
245 

421 
28 

n 
~ 

< 
~ 
1 7 ...... 

'•2 
904 
4i 

l3223 
257 
4 8 
509 
530 
552 
7·5 
820 
893 
895 
876 

34012 
ıo 
130 
427 
440 
466 
6>7 
652 
662 
6i4 
684 
748 
7 ı9 
829 

)' 1 

989
1 

H~71 
5197 
244 
Jj5 
391 
40.ı 
583 
fiSI 

6023 
38 

ı 12 
227 
66 
91 9·1 

316 

~ 
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No. I ~ürk No. ı Türk 
lırası lirası 

ı-~--~5() ı 5 53~2 100 
00 1 93J 2 o 
66 1 54011 2000 

908 24 100 
l3 93 100 
95 97 50J 

t9012 110 100 
56 79 200 

153 89 201 
80 21 10) 
86 70 10JO 
85 357 100 

244 460 10() 
375 528 ıOO 
411 708 100 
52 825 ıoo 
745 80 1 )Q 

54 %4 10) 
93 55016 100 

873 65 ıOO 
78 200 

251 ıoo 
355 2(0 
8 100 

478 ]()() 
83 10J 
87 150 
99 15o 

526 150 
32 100 

693 100 
781 2)() 
815 1 o 

48 500 
94 200 

5504! 101 
121 ıoo 
130 2 )() 
131 150 
156 100 
202 ıuo 
441 1 ""0 
41· ıoo 
574 JO > 
538 100 
584 ıoo 
551 100 
565 5UO 
675 ıo >0 
1 J6 ıoo 
H40 100 
90 1 5 )() 
903 200 
~44 1 o 
• 6 > ıoo 
97ö 150 

1 5718 JO> 
200 247 10) 
ıo 353 ıoo 
t 3g() 100 
10 42:1 100 
1 431 150 

ıo 5J3 ;-o> 
lO 58'l 150 
? 5 17 IOJ 
1 6~6 100 
1 73l 150 
J ' 737 100 

1 778 100 
20 58037 1 o 
ıo ss 10> 
il 181 10) 
1 'Ol 100 
1 3{4 100 
o 27 1 o 

100 5 100 
1 407 100 

47 1( 00 
65 200 

560 150 
70 10) 

654 101 
•3 ıoo 

717 100 
885 200 

90 100 
942 10) 
39 1000 

9419 150 
4 o 150 
434 150 
5~2 100 
825 500 
883 150 

Merakh şeyler 

Avrupa güzeli 
Geçen ay eski sevgi

lisile evlendi 

Ml5 Avrupa 
Geçen ıene zarfında bnttm 

dliııya matbuatında Mis Avrupa 
diye geçen ve gtızellik millaba

kuında birinciliği kazanan Macar 
gtızeli Elizabet Simon geçenlerde 

Budapeftede evlenmiştir. Mis Si
monun vardığı genç M.Pol Bran
mer dir. Zengin ve parlak bir 

genç olan M. Branmerin Avrupa 

güzelini alması, unutulmak üzere 

olan Mis Simonun hatıra&1nı ya· 

ıalmıf ve her yerde yettiden 
menuu babsolmaslDI temin et-

miftir. 

1 VUKUAT 1 
Zorlu kadınmış/ 

Oıklldarda Meliha H. isminde 
bir reji amelesi kahveci Veli Ef. 
ile bir para meselesinden "avga 
etmiştir. Kavganın f ddetinden 
galiyana gelen Meliha H. der
hal eline geçirdiği bir demirle 
kahvenin 13 tamını kırmışbr. 

Bır amele öldü 
Diln Topanede F ort fabrika -

sında feci bir kaza olmuştur • 
ltalyan tebaasından amele Nikola 
elini elektrık teline temas ettir
mit v~ derhı1l yere düşmllftllr. 
Nikola ltalyan hastanesine nak
led ılirken yolda ölmüttür. 

T ~ ltyatrosunda hu akşam şaaJ 
21,XJ Ja vaınız mualim ve laleheye 

Hayvan ·EHREMAN~ 
Fikri .~ '~ Yedi 
J Pe,.de 

1 

G .. .. .. 
ıo;,,~~u j 1111 

Yazan 
1 11111111 Ved.d N. B. 

Kadıköy kuşdili Hilal tiyatro
sunda 21 kinunsani Cevdet B. 
temsilleri, Hicram Ebedi komedi 

Duhuliye 30 kwut 

Bu aktun Ferah tiyatrosunda 

Sahir opereti 
Çardq FantiD 

~· 
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Zampara Kırat 
~~~--........................................ ~ 

26---~ 

Detyol kıralı nasıl teshir etti? 

~---------·-- 1 13 Kanunsanı 930 

Borsalar 
r--~------------------1 ' 

Kambyo 

1 lnıf lf z llruı Kr. 
.. T .L mukabili Dolar .. .. 

Addı 

1028 00 
0,41 40 

ı s ıo~ 

Kuıuıclı 

102E 50 o,,, 48 
ııtoi' -
Miıya -

rderler 
Nasıl zensıın oldular? 

"Krup.,,lar: 12 
.... 

Kıral Lui genç kadının yere düşürdüğü men- 1 
.. • 

Frank 
Liret 
Belga 
Drahmi 
Frank 
r..eva 
Florin 
Jı::uron 

Slllng 
Pezetı 

Mark 
Zlod 
Pengl! 

ç o~ 
~ 39~o 

906,Sn 
~ 4-0 Bismarktan koparılan para 

dili alarak uzaktan kendisine fırlattı 

On bqinci "Lui» mendili yer
den kaptı ve kadının olduğu 
yere irişemediğinden kendisine 
uzaktan fırlatb. Bu, madam Det
yolfin ilk zaferi oldu. Bntnn 
salonda bir mınlb yükseldi: 
"Mendil abldıl,, ve bütün raki
beler yese dilftiiJer. K.ıral bu 
genç kadının, av emasmda birçok 
defalar gCSrdüğü güzel kadın 
o!dujuna kanaat getirince ona 
tamamen laaffnk etti. Bu ~ap
teki hissini ukhyamadı veya 
•aklamak istemedi. Bir alqam 
yatağa yatarken "Bine,,ye yeni 
yllxle.r görmekten bezdiğini 
ve kendisini meşgul edecek bir 
kimse aradığını söyledi. Böyle 
bir mahlUk tanıyıp tanımadığını 

ıordu. "Bine,, kıralnı kendisine 
gösterdiği emniyetten fevkalade 
memnun oldu ve hoşuna gide
cek kadını tanıdığını söyledi. 

Bu kadın kendi aknbası idi 

ve knala aşık olmuıtu. Zabşa

haneye karşı kalbinde hatsız 

bir irtibat vardı. Bu cevap kıra
lın merakını mucip oldu ve bu 
kimsenin ismini ıordu. « Bine » 

kadını " Senar " ormamnda gör
müt olduğunu ve kim olduğunu 
anlamağa haYeı gösterdiğini 

söyledi. Kıral kadını habrladı; 
ve madam dö "Şatoru,, ya 

olan alikasına rağmen özlemiş 
olduğunu söyledi. Bu kadınla 

,gizlice görüşmek istediğini ve 
bunu temine " Bine ,, yi memur 

ettiğini söyledi. " Bine ,, bu ta
limatı aldıktan .Onra erteai gün 
madam "Detyol,, un evine gitti 
•e olan biteni anlattı. 

Kadın ihtirasım tatmin eden 
hu teklifi hemen kabul etti ve 
her ıey kadının kocası haber 
alamadan idare olundu. Muayyen 
saatte Madam "Detyol,, randevu

da bulundu. Kıral ıeceyi kadın
la geçirdıkt en sonra ertesi gilnll 

oldukça bürudetle gönderdi. 
Hatta "Bin,, ye kadından bah
setmedi. Madam Detyol içinde
ki arzuyu maharetle . aklıyama
mıı asıl vazifesinin aşkından 

yanan bir kadın gibi gözükmek 
olduğunu unutmuştu. Bir ay ka
dar bu llkayitlikle geçti. Niha
yet bir akpm kır al '• Bine ,, ye 
gülerek akrabasınm ne halde 
bulunduğunu sordu. "Bine,, Ma
dam Detyolun durmadan ağla

dığını ve zatı phaneden başka 
dnıUnccai olmadıiını kıralm ca
zip yüzünün her an hatırasını 

işgal ettiğini söyledi. 
On bttinci "Lui ,, sordu: 
• lılediği günahtan dolayı mı 

ağlıyor ? » ve ilive etti : " Doğ
nıSUDu söylemek lazım gelirse 

ben onu diğerleri aibi ıanB ıeref 
ve mevki dllfkihıü sandım. Bu 
ihtiras kendini aeYdirmek l'htira
emda• çok fen•dır. Zaten hoıu
ma _ıittiiini söyliyebilirim. Ku-

diıine rağbet göstermiyecek 
olursam ne yapacağını da an a

mak istiyordum. ,, 
"Bine,, iyi bir mUdahin idi. 

Menfaati ıahsiyeainin mevzuu 
bahsolduğu bu intrika kendince 
gay~t mühim olduğundan kralın 

1Uphelerini izale edecek ve ih
tirasını uyandıracak teminat ver
m ekten hali kalmıyordu. 

(Bıtmedı) 

lınnivet sun~mı ıno~~r\OüDn~en : 
Şaziment H. nın 15653 ikraz 

numaralı deyn ıenedi mucibice 
Eml"!iyet sandığından istikraz ey-
lediği meblağ mukabilinde san
dık namına µıerhun bulunan 

Galatada Emekyemeı mahalle
smd Tenha sokağında eski 16 

yeni 22 numaralı ve doksan 
arşın arsa üzerine mebni ahşap 
iki kattan ibaret üç oda, bir 
sofa, bir mutfak, altmış arşın 

bahçe ve mUştemelib saireyi 
havi bir hanenin tamamı vadesi 
hitamında borcun verilmemesin
den dolayı satılığa çıkanlarak 

yedi yüz lira , bedel ile müş
terisi namına kat'i karan 
çekilmit ikeu bu kere ynzde on 

zam ile başka bir müşteri çaka
rak müzayede bedelini yedi yüz 
yetmiı liraya iblağ eylemit 
olması cihetiJe mezkur hanenin 
18-1- 930 tarihine müsadif önü-
müzdeki cumarte•İ günü tekrar 
aon müzayedesinin icrası ve 
muamelesinin ikmali mukarrer 
bulund~ğundan talip olanların 
mezkür günde nihayet saat on 
beşe kadar Sandık idareside 
hazır bulunmaları lüzumu ilin 
olunur. 

Bey oğlunda Kazancı mahalle-
slnde mezarlık sokağında 43 numa
ralı Vahrat oğlu Aparlımanınm 

9 ncu dairesinde madam Eleni 
Atanasiyadisın ikametgahının 

meçhuliyeti. 
Bey oğlu ıulh icrasından: 

Bey oğlu sulh mahkemesinden 
udır olan 1 kıta ilim mücibince 
187 (yüz ıekıen yedi) lira 50 
kurutun tahsiUne dair ilim Bey
oğlu icra dairesine tevdi cdilimı· 

tir. Ve ödeme emn mez
kur mabale tebliğat için gön
derilmiş lsede bili teblii 
iade edildiğinden bermucibi 
karar ilinen tebliğat ifasına ka
rar verilmiş olmağla ödeme em
ri makamına kaim olmak üzere 
tarihi ilandan bilitibar yedi gün 
zarfında hakkı itiraz ve cem'an 
yirmi giin zarfında da deynin 
tasfiye edilmesi yahut mal iraesi 
lhım geleceğinden işbu deyne 
k&rfl bir itiraz Ye sureti tesviye 
iraeai için müddeti kanuniyesi 
zarfında 929-10322 doeye numa
ruile Beyoğlu icra dairesi ka-

ı ' .... mine mliracaat eylemeai ilin 
olunur. 

... .. . ... 
.. 

.. . .. . ... .. . 
!o Ley Kuruş 

ı Tilrt lirası Dinar 
· Cervoneç Kuruş 

Nukut 

ı lsterllo (lnıclllı) 
ı Dolar (Amerika ) 

20 Fr1nlr {Fransız 
20 Liret fttalyı 
O Frant Relçlka] 

20 Drahmi [Yunan} 
~o frank f lsvfçrel 
20 Leva Rulı:arl 

ı Florin (Felemenk J 
20 Kuron j(,'ctoslovak 

ı Şllın~ A \•astarya ) 
1 Peıeta flspınyıl 
ı RırşmırkfAlmaoya 
ı Zloti l.ehlsun 
ı Peoıö Macarl5tan 

20 f~y f Rom;oya] 
\?O Olnar Yugoslovyal 

ı (,'evoneç Sevvet 

Altın 

Me<'ldlye Rorsı 

Banl:noı 
harici 

ı·fthvlller 

ı~ıtk.raı. dahıtı •vadeli. 
Dilyuııo mu\ ahıde 
h:ramıreıı demlryolu 
lstanbul tramvay ştrı.:cu 
Rıhtım Dok ve Aotrepc 
Utanbol anonim ıu Sr. 

nlaae aeneetırı 

1: hıınlrıısı 
<l!mınlı bankası ~ 

ll'34 8f J4 
244 S 1#.So 

6510 ()~ ~o 

117,SO 1 17,75 
ı~ ıs ı: 97 .ılı] 
i 16,25 836,75 
Ui2 362.~8 

'Q8.25 1 8,!S 
4 20.25 4!m,75 
'!l ?o!~ s 10,75 , 

!S 12" !: '15 
2( :o 2t ·s 

1•>8-4 108~ 

re~ 
1 

ıo!f ~o 

!O'l 1.'50 209 50 
iM 16ti 

"' t9.(J 

ıte il~ 

s~ 5~ 

sı:ı 81~ 

31 31 

84 &4 

llt~ ıı.ı:· 

Sn :;o . 3o o 
21J 2E 
.~o ıs ~l 2.~ 

9~ 2:ı 

3i 37 
2~ 25 
7<4 7<4 

9tıll c.;o.• 
6i 6: 

24~ !'iO i>4ll 5o 

Q ~ 

ı<>• ı o,ı, !S 

' - '80 
4 3o 

17 tO 

12 
128 

Tıcaret ve zahıre 
rtatlaı Ticaret bor ... , kltfbıumllJlllllft> 

teraftndan Yerılmlttlt 

oııq., 

BuQday 
Yumuşat 
Kıı;ılca 

Sert 
Dönmı 

- Zahireler -
Çavdar 
Arpıı 
Mısır 

Fasulya 

.... ..., 
it. P. 

ıs 

• ro 

A.prı 
K. p 
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İstanbul Tramvay şirketinden : 

Mahilini askeriyeye 

İstanbul Tramvay tirketi, hali 
huırda Askeri MalOllerin Tram

vaya arabalanııda tenzilltlı 
tarif eden iıtifadelerfne imkan 
bahşolmak maksadı ile ken
dilerine veriJmiı olan gri renkte 
kaplı tenzilat paaolannın , 1 
ıubat 1930 tarihinden itibaren 
mer'i olmıyacaklanru, mal'Olini 
Askeriyenin nazarı ıttılaama 

arz ile kespi ıeref eyler. 

Hali hanrda mer'i olan Ye mev• 

ıuu bahsolan tenzilat pasolarının, 
istirdadı mukabilinde, 1930 ve 
1931 sel)eleri zarfında muteber 
olmak üzere , yeni san kaplı 
pasolar tevzi olunacaktır. 

Binaenaleyh, askeri Malül Bey 
ve efendilerin, yetlerindeki pa
ıolan yeni san kapli pasolar 
mul<abilinde tecdit ettirmek 
nıere' salı çarşamba ve pertem
be gilnleri , saat 13,30 ile 17 

arasında, Metro Hanında, ıir

ketin beşinci kattaki dairei 

mabıuaaıına mtıracaat etmeleri .. wzumu kendüerıne ilin olumu. 

Krup Fransanın arzu ettiği kadar para verece
ği tehdidi ile Bismarktan para koparmağa 

muvaffak oldu 

Filhakika bu çelik' hediyenin 
kıymetini herkes anlamıyordu. 

Türkiye sultanı aldığı hediye
ye kartılık sipariş yapacağına 

bir kaç xikıymet tq göndermek
le mukabelede bulundu. 

• Krup her müşteriyi memnu
niyetle karşılıyordu . Yalnız en 
mühim milşteri olan Prusya bir 
türlü aipari,e yanqmıyordu. 

İlk siparif i «Krup» un Omidi 
vechile diğer aipariıler takip 

etmedi. Acaba buna kartı ne 
yapabilirdi? Berline giderek ha· 
reketi biraz tesri mi etıin? Za-
ten Rusyadan gelen milyonlar 
inşaatta ve bir çok kömür ma
deninin iıletiJmesinde kaynamıştı. 

yakında ısmarlanacak toplar he
sabına kraldan bir buçlık milyon 
tale rlik bir avans istihsal etti. 
Bununla beraber "Krup,, bir 
Fransız bankasından da dört bu
çuk milyon franklık bir istikraz 
akdetti. 

Bıbn Jı 

0 Bulmacao 
Dünkü bulmacamızı hallede -

medinıue bugünkü halledilmiş 
tekle bakarak yeni bulmacamı -
zın sırnnı meydana çıkarabilini· 
niz. Bunun için aşağıdaki tarife
yi tatbik ederek üç beş dakika 
meşgu olmanız kafidir : 

... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
l 1 SEtAM~RAHTATT 
2 ı E ıM E L fi] fiHil T A 1K A 

Krupun serveti oldukça mü- 3 L E Z i l Z liJ L A y i 1 K 
himdi. Yalnız dökme çelik fab· 4 

1

1'' Al L i 1jj E N 'A [i] A M A 
rikasının kıymeti on ili on beş 5 M !!ii Z E R A F E T [il !J 
milyon taler tahmin ediliyordu. 6 ~ r!iJ iJ N A D A N fil fil~ 
Fakat mneuesenin cesameti 8

7 
R ~I L 1 A l F r.A ı z Al N lil; H

1 

A T A j[j} E N A fil A S A 
dolaywile fasla sermayeye ibti-~ .. 9 H AlY:A T ~ N IA Z i~K 
yaç vardı. Zaten 

11 

Alfred 10 AK I ıM 1ijı[iji]1 si i N i 
Krup " un naıannda her gün 11 _T ~ Jf_ A T /[ji] H A K j M 
bir parça teYesstl etmiyen bir Bu;k-ü~b;:;:,umoilm;.,a•ca~m;:;;;ı...,zı;:;o;n;;m;;;i;;;~f 
iıletme inhitata mahkumdu. halledilmiş ıekli 

Mesele gene lazım olan mil- ~1 2 3 4 5 o 7 8 9 ] O 1 ı 
yonlann nerede bulunacağmı 1 liJ liJr [Jı 
araştırmağa gelmiıti. Hali ha- 2 (j1 - iJ 
zırda « Krup » un bankalarla 3 _ 1 [il !iJ 
mOnasebah iyileşmişti. işlerinin ~ 1 fil fil ı iJ ~ 
böyle doğru gittiği bir sırada, lilı fil 1~1 
ve çelik meselesinin enzan dik· 

6 IJ ı- ~ - iil 
kati celbetti;i bir hengAmede ~ liJ [i] ıliJ _ fil liJ 
her hangi bir Alman bankasın· 9 

1 

liJ fi] ~ 

dan bir kaç milyon avans almak 10 1 !il iJ 
ve bntnn ıipariıleri karşıla- ı1 1t ......... IL.._ ... J ..... ~ ...... ;;;;~;;;i;;;;;;-=-;;ı 
mak mümktlndü. Fakat Krup Soldan •ağa ve yukakdan atağı 
her hangı". bir bankaya ka-ı 1 - .. . den batka (4), zeki değil (5) 

•y 2 - Balkon (6), nota (2) 
taahhnde giriıirae hürriyetini kay- 3 - Bir vilA)elli (7), yemek (2) 
betmekten çekiniyordu. Hllkii- 4 - Bir hayvan yavrusu (4), yama (2) 

5 - Orta 13), kılıf ( ~). tatlı de@ (3) 
metten muavenet görmeği tercih 6 - Bir futbol kulübü (9) 

ediyordu. " Berlln " de tatlılıkla 7 - Acl (3) kısa yazı (3), fakat (3) 

hi.- bir ıey elde edemiyeceg" ini 8 - Ayak (2) . uysallık dc~il (4) 
7 9 - Büyük beygir (6) 

16rUnce biraz kabaca bir harp 10 - Denizde toprak (~). tatil günü (4), 

hild'asına müracaat etti. 10 (2) 
11 - Az karanlık ( 3), bir Balkan hü· 

Evveli kendisi ile htısnn mü- kOmctl payıtahh (5) 

nasebatta bulunduğu bir Fransız 
bankasına müracaat etti, ve 
yirmi milyonluk bir kredi elde 
etmek teşebbüsünde bulundu. 

Buna muvaffak olamadı. 
O vakit "Biımark,, ı buldu ve 

F ransada "her ne istene,, verdik
lerini, fakat bu takdirde fahri· 
kanın mühim bir kıamının fransız 
malı olacağını, her• halde sırf 
Prusya mali olmaktan çıkacağım 
söyledi. Meyer ki, diyordu,Prusya 
hilkümeti lizım gelen muavenet-
te bulunsun... EbPdi bahar ha vah 

Çevirdiği dolap tnirini 1aa- ~ Krem Pertev 
terdi. Harbiye nazın "Roon,.un r. 
muhalefetine raiuıen Bizmark ı ..... 1 

- temin eder. 



7. VAKiT 14 ft~mmnt 1990 

Kudreti Hesaba Katmalı 
Salonumaı BeJOiluncla bulunan uloalann fevkindedir. 

Bu, malaterem mllfterilerillin taktirlerile ulatılllUfbr. 
Caz heyeti meşhur Ru artistlerinden m&y6 T 1 • 

tern tarzam tehir HOseyln Kay 
m of Beyler riyaeti albnda femllde kluik ve 
kafku ba•alan çalıamakta •e her •eçlaile m&ste.na bir 
vakit ıeçirmekte olduju tibi servis .on derece mUkem
mel ve ehnacfir. l(ajlrihrler heran faaiiyettedir. 

Her gOn saat 18 den 
24 ve cuma günleri 
de 13 den 24 de kadar 
Dans vardır. Yamaçlarda, 

• b. ., 
ıe ~ e ve ıenıt 

yollarda yeni Ford'a dikkat ecliniL 
KJRALIK EV 

kum kapıda Çıfte gelinler 
caddeainde ve iıtasyon kurbun
cla .ki Poliı merkesi olaa 3,5, 7 
11uaaara1ı hanenin tamirab bu 
kene icra edilmiflir • Bir 
kaç hane halkım iltiap edecek 

J.tanbul 4 Bncl icra claire-
8inden: Ali Vafi Efendi mala
du -r.lannm Dalyan oj'Ju lbr.W. 
Ethem Efendi .zimmetindeki ala· 
cajmm temini iltifua 11mmmda 
mahcu bulunu 12 de bir laimeU 
Anadolu biprmcla Gabu mn 
küade bir tarafı Oıman Bey ba
remi Hw H. ve bir tarafa 
G6bu dere.; Ye bir tarafı ba
rutlwae ,..addui Ye bir tarafı 
deiirmen barkı ile mahdut ber
mucibi tapu dlrt buçuk adetten 
ibaret bahmaia a)'Di 7 Ne. melire 
mahallİDİll tamamı bin Bç y6z 
elli liradır; yine ayal mahalde •e 
ayni yedi mlkerrer numaralı tar
lum Mr tarafı ffekiınbata çift
litl ara isi •e bir t rafı Pqa 
çiftliji itti111inden klpt olunup 
Nilanbti caddealııe IDDrur ecleQ ............ Iİİllı,.. ...... 

Hakikaten yük•ek bir araba 

an bu iade kıraye Yerilecetl• 
< en glrmelr için karflllllClaki 
fu ıaııcuya tutmak için Oıktldar
da TophaaeH ojluncla Abdal
kerim pap kafldlade Raa Beye 

lllllracaat addm•. 
ı.taabul asliye mahkemeai bi

rinci hukuk claiıuiDd"n: fatubul 
Çiçek puannda kiin iplik fab
rik.wada icrayi ticaret eden 
D. N. Kohen linv a ;le mü
... ıkkiJ koüektif ıirketi tarafla. 
do lc:ra &aire81 ................ 
pa..,.Q8tb alacakhlarlyle .._, 
clllen •e komiıer tarafmclu 
teniti kanuniyeye muvafık ve 
binaenaleyh tudilu da mucip 
oldap bilclirilen konkordato 
enala kamı.er raporiJle birlikte 
...ııkemeye teYcli ve ifbu koa
lıordato Mklrında mahkemece 
karar ltall 22-1-19'° çaqamba 
- uat 14 de taltk ..,... 
ol•alda al•kaduama ve '-
lıordatoya itiruda bahmaalana 
J8ftll " -ti mezktrda s.ltaa 
Ahmette kAiD latanbul •bke
IDei uH1e birlnei lmlmk .wr.
llnde fabab deat eyle•eleri icra 
'- iflla Jıaaaamnm 287 iaci 
•a~dealn; teYflkaa ilb olaaur • 

~delile , .... t 
tapa alb dinim cfoldan alta 
k..... ...... ibaret tmfnm 
tamamı Od Jlz kuk liraclu- • 
Gene aJllİ yedi •maredald 
(mllrewer) nmaradidd ve ayni 
•hlllde c11rt kuıt.11.- ftlatlla· 
daa kipi olmap ~ ...... cadt. 
d..me mOrur eden tarik •e bir 
tarafı Gabu karakolhaaai aah
rinddli ocla)'I on iç llufta • • 
maraıile murakbm ltlfeb&fl ba
lunaa Muatafa Efendi ile Haca 
Ha.eyin Ef. arazili llllDd• K, 
iat .. _, Heki·~· tlftHti 
aruWne mlbdehi tarik ,.. Wr 
taraftan tUld _.lr'9 N 
tqı caddemae mlrar tCl• tarik 
Ye tarafı rabü ~ cadde
.ne maJadattur; bermacibi tapa, 

Bey oj'lu Bçlncl nlll halmk oa iç d6118m iki ylz aJtm19 zi-
llaabkea..mdea: mi.cldei Nuri raclaa ibaret tadaaıiıı tamam Mt 

Ef yk yirmi bet linichr; •ene a,.. 
8e,in mDddeale7h Maltafa • mbalde ayn yedi 11umarab GIUU 
... , f • !1---e evl.-l:JG. 95 lira• !-~ L!- ft d»....& l._ lliDe ....... .,._.. meıldiau• ... tara an vn .. rc1 ... 
Wt alaak daftllnda ftki olu l••a•baclaa klpt olmaup cleiit
lllDeD teblipta rapa. mlldde- .- 1a bukı mDntebi tarik •• bir 
.ı.,1a mahkemeye phnecllllad• taraftan yetmİf bet Jaartt. nu -
a.., ay .addetle maamelei "1aP maruile murakkam 11.ıam.t Ef. 
_.._ lllnea teblijia• brar bin Mebmeclin lnada«hı oto atUI 
•..u-.:.. - mocldei mtlclclu11aı anlblclea Nif11111811 eaclcl•e ...,. 
--. ... ecl• lllrik .. w.ı. •bü .. .., 

ltıaetle labat ftlhindeki fmnnm tala Efendi uui8i &alod• 
ialcan llalincle iatiJdaben ubit Hekhnbafı pftllilae •lrllr eden 
....... yemin teklif ettijinden tarik ile -hchat ft '*muc6i 
•1cWeea1ey1a tarihi wblil~ iti· tapu elli bet dlalm altiJla m
...._ btıt ... urf1ac1a itini etme radaa iberet tarlanm tamamı 
dltt -.e Jftliü muhakeme olan 15 ildhin iki yls on bet tiradu; 
111'-t 14 de ,... atik .ekener ~ ---.b 

'930 eamarteai uat " ayal mevkide Gabu me•-
.. ,.._ecle .._. buluamacllı ....... ltir tarafı Hekimbap Pft-
lak6.fe .add..._ mlclcleı•• Jlli .-. ittialindea ldltat 
0cr-. etmlt aclJolunacaiı sibl olap Hekimbqı çiftlıtine mlln._.._,e kabul 8dilmiyeceii telli tarik .,. lnr tara .-
teWıt -lr•ma kaim olmak Hekimbafı • çlftlipe mDntebi 
... • ....... tarlı .. ... taraNaa ,... ~ 

ıd - •• k •• o uguııu gorece !. : • 

Al~lr " urlf lhlt•th•. aozeı r•lderl il•. ııklılı 

ile. YelbMıl bitti• l1111uaiyetlert ile yeni Ford'u 

81rdltlala za.- ll•JfU kalHakauua. •• ara· 

baaıe aarllitiae •••J•• &•tirecekaialz. 

Dlnk•iJOau eltnlı• alanca. ,,. nlaat dftemelerJ 

lıerlode 111& laarek•d ıemtn ettMl•ia zamaa bat-, 

lla bir ae "" d1ıy-"•••••· 
O aamaa bu a....,..ıa kuclreıine lb••anl ye Jeal 

l'ord'u ldaredeld t11emnuniyetl laiuedecekaini&. 

Yeni Jord'un kıtt•klıtıaı u ... ıyeUal •nl te• 

teldı:uf kalMHıecl il• bilbHH Ul•bah~ yoll•rda 

rik. ft tariki m-"6rdan lfitan· 
...._ •lrv eclea tarik ~tarafı 
rabit Nlpntqı caddeaiyle mah-
dut benaucibi tapu kırk di-
nim bin imli clfrt idi.ur Jlita• 
daa, ibaredir. Tamaınıa ldymeti 
bin alb y111 Otılz Urinbr • 
Geae 111111 ........ GIUa 

.. 
Önua l•th •• -il a&lr'aUal .. ...-..... " 

büytlk yollarda kola7hkl• 111 llll•llKIH repcı• .. 
Aına t•lllt olK•kaınıa 

Fakat ller F•el Ford aalalbial m•m•v• -.nkacalı 

iç la•ual1e11 ..... wardu' . .....,_,,..._ ....... 
~ . 

imar. 
I 

Yeat Porcl JOllu at llad•,r ...... .-una o .... 

uau• mlddec ....... •tlllft lçla. •mal .. H•lttlr .............. , .. .,.,, ........... . 
\'eel Pord .. &örmeli " bllbHaa reerı .. etmtlt 

illaal • ecmeyiDiı. 

Ondu •••I oe kadar araba bll .. llllt teeeh • 

..,... ,... , ........ .....,.,..,._, raMtr 1,.11~ ............ ..,.... .... ... 

Romatizmadan 
aMlltarlp bDtiiA hıltılı• iı;iD ......... ~, 

~. Wr tarafı Heki•· 
.,... çitfJiji ye bir tar.& 
defiraaea ıu llarla t;r tarafı 
dld kard., pJl'.İ menkul mez
kir otuz gla _.allcletle mira· 
yedeye konularak mezkar mama

mı tarlalar bea-l elhter Hndu 
talibi •hd..W. .tap lbalei b
tiyeleri icra lah•ak •• ,...._ bet 
umla Oli Mt,,.. m8cldetle..,. 
fa1edexe 11....,-. 929-2020 
doaya ile talip olan~ kaJlll~ 
mubammenalaia hiueye masip 
mıkdaruilri ,u.lle on aiafNdiide 
pey .kçeai •111t..Wa.. 
!0-1-9!0 tarilliDc1e ... 14 tela. 

'' Spirosa1 '' mahlQIQ 

on altıya kadar ve doaJUlndM 
,.. -1111Mt ifJ ~ 
bile..ıe ..,, bilveklle mlracaat 
....... t#llb .. ıı •• 

• 

ispirto ve ispırtolu içkiler inhı 
umumi müdürl .. ğ.. d n: 

Alb kalem nralr ve defatiria ta ı •lnaka1a7a "011111llflw. Yev• 
.U Jlaale 28- 1- 930 _.. ......... 1'eldif .._...., metklr tl8de 
uat 15 e kadar Mlbayaat komiayoau rİJuetİlle verilmelidir. Şut
.-ııae Kom.,a. kitalte~. 



bune .. rtıarı .... .., ... ~ 
ita,.. ltllnf 

1~150 000 
3 • 400 800 
o • 7!0 1450 

Guet..-•nle çmW , .............. 
....... bltlD haldan .......... 

Gaauye pclertlecek mekt11p1ana batlı• 
idare "'ue { idare J. yaıya ahle (,.. ] 

1şarett toaahuhdtr 

... 

Tlrk mektepı..ile fa1clab ...t.m 
llblarmda ,We 2IO tenıdl&t vucLr 

B1JD nya biJ\nç dala içi• nrııea naaı.rıa 
.... .., mahiyetteki naatana lc:nd 

ll&n r.-:,.rtı 
6-8 had ..,.,. 
5. • 
4 • • 
2 • • 
1 • • 

l • 1400 2700 

BISIJmıyu mettaplann ladesladen. tıped 
malıadderatz melıtzplara toaalmaş paralaml 
lı•TI>Olmumdalı Ye 11lDlamı mladerecauadu 

idare mesai detlldlr lSTANBUL. IWıdll. A11K.a c:Mkieli.de c V AKIT YURDU • 
Tel Hm» iDARE ISUllL 1971 TAZI iŞLERi • relıraf ı VAUf posta ltaı 45 

idare ile tararlqnnbr 
Cuetemlze buut nan tabut eden yer 

H. S. H. lllaat ıceetest 

l-81Dd .. ,.,... 1 
remni dAnlar 

Ç ki f h t 1 ki • Mutlaka Huaıı kuvyet ıurubu içirilliz. ocu arınız zayı veya as a ı 1 ıse ademi iktidar, aİDİr, Terem, damar, beJıe 
zaafı umumi, romatizma, aıraca, kemik ~e ıljla llutabldarula naflclir. HASAN ECZA DEPOSU fİfaİ (60) bUyllk (100) kuruştur. Toptancılara tenzillt. 

Pazarlıkla camekan ve dolap imali 
A 

Ali ticaret mektebi müba~aat komis-
yonundan: 

Mektep için llzumu olan camekln Ye dolaplar puarhk mretile 
yapbnlacağmdan talip ol lldllriye'9 mllncaatlan. 

Büyük Tayyare piyankosu 
Sekizinci tertip ı inci keşide 

11 Şubat 1930 
Keş deler; Vilayet, Şehren1aneti , Defterdarlık, iş, 

Ziraat ve Osn1anlı bankaları murakipleri ve halk 
huzurunda yapıhr. 

uOVOK iKRAMiYE · 30,000 LIRAOIB 
Her keşidede çıkan nuınaralar ıelrar dolaba 

konmaz. 
200,000 lid ilabet eden 17515 aumarah Yet: lmahal, 

Bi.tlia, lzmlr, Hendekte 1ablautbr. 
S0,000 lira iaabet edea 31222 nıımaralı bllet : t.t..bal, 

Ankara, Enanım, lzmir, 8erpma, Saimancla Mbllmfbr. 
40,000 lira laabet eden 58,629 IRllllarala bilet : ı.t..w 

Adm, Gaziaymtap, bmir, AJYabkta uhl•p. 
30,000 lira iabet eden 16437 numaralı bilet : l.tabal 

Bana, Ka,.n, lzmir, lmroma aablllllfbr. 
20,000 lira iabet eden 43305 ~ .b~et : ,...._.,_ 
A~ Za•ıaWak, lamia-, S.lft.'ü, S.aı Dda lablr ..... 

ıs,ooo lira ı.abet ec1. 4594 mmara11 Mtet • latan~ 
Adan&, lapir, lzmir, Kemalpq.da sablDllfbr. 

10,000 Ura mbet eden 10737 ......... bilet: ı.t..bal. 
Adana, F eaike. lzmir Urlada u • 

Kôcaeli encümeni daimisinden: 
1zmıt - Derince JOlanaa mahtelif kilometreleri ........ .... 

edilecek iç IMtonarme klprl oıbaptald prbıulem we(7052)Jedi bla 
elli iki Hrahk ketif ...abiace 2'l iri. aaai 930 ba .-mt 

15 te ihale eclihaek &zere kapab zarf usuWe man.C;: ftMclilmiftir. 
Talip olanlann teldifuaelerini mlubıa lraaanmaclald fel1Iİl d.__.. 
y&zde yedi buçuk niabetinde teminat makbazile makir tarihe -ka-
dar Kocaeli daimi enc:Omeai riyasetine ve tartaamuiai ,..._ q 
tafaillt almak ittiyenlepa Kocaeli nafıa '-tmllıeadillipe .... -
caatleri : 

' 

Devlet Oemiryolları ve Limanları 
Umumi idaresinden : 

Ka,.eri Pos laaitlllnla alb a,ı.k et Ye ekmeji kapalı zarfla 
.... 1r ... ,. koamuttar. 

MINbM S • Şubat - 930 puarteli pil uat 15,30 ta Anka· 
rada l>eYlet Demiryollan idare8İDcle yapalacaktır. 

M&n•buya iftirak edeceklerin teklif mektaplarmı Ye munkkat 
temlmtlanm apl ıtmde mt 15 e kadar Umumi Mildllrlllk kale
mine •ermeleri lbnnchr. 

Talipler mtlnalrau prtnamelerini iki Jin mukabllinde Ankarada 
Malzeme dairesinden, l.tanbulda Hayclarpqa mapn•ndan Ye 
KaJHl'İde Kayaeri lnpat mlfet~en tedarik edebilirler. 

-

J Ç . I LE Ç EK R AK 1 

Emvali metruke müdürlüiünden: 
Satılık iki hane 

BeJOthmcla HtlteJiaala m•ballabule Kllçllk DıYara aokajmda 
l namarah law ile mah•IH maktnm Araawt pkmaa aokatmda 
11 aamardı ........... hll-"' hedeUal ..m tabitte lclemnek 
......21 ................. - .... ,. 1iıııllhı .. . 

puar aW Mat 14 de lcraJI m&zayedeleri mukarrerdir. Tdplerin 
% 7,50 belıbile t-riut makbmtarile Milb EmJAk mlcltlriyeti aabf 
komiaJMI• mlracaat eylemeleri. 

.. .,.,,.,, IJllro.anddnı 

28 K. evvel 929 tarihli heyeti umumiye içıimaının 
deYamı 14ı K. llDİ 93g ıarihine müsadif sah gününe 
mukarrer 1tıulun111uş olduğundan saat ıô ıe avukat bey
lerin teşrifleri rica olunur. 

Rumamei müzakera& 
Taavün sandıAt işleri 
lleemua hakkuıda müzakerat 

M.rka ac:ealelt G.&.t.. Köpril ---
Beyoelu 2362. Şube Kımlell: M.ım-. 

dty. Ham allmda letmbal 2740 

lıabzon ikici postaJt 
(IZMIR) Yapura 1 

Klnunuaani Perwembe akllllll9 
Galata nbbmmclan hareke 
Zonguldak, İnebolu, Sinop 
Samsun, Ünye, F aba, 
Gireaon, Trabzon, Rfzeye ~ 
decek ye Of, Trabzon, Po 
hane, Gireson, Ordu, Fa• 
Sammn, Sinop, lneboluya 
nyarak ıelecektir • 

Sultanahmet Sulh icr'UUl.dalll 
Mahcuz •e aablmata karar 
nlan 17 tura metin 14 
vaketa Ye 24 okka kWe 

~ uunuanlnin an d6rdllnctl 
uat onda latanbulda t!Al'llftfm 

kebirde perdahçılarda açık 
brma ile ublacaiı illn olunur. 

iLAN 
~-- H11ltult, ~1m1,,,,.-.: 
Aı.-~ 'aspz g1 G 

.ura. Ata bqı 
Bakkal aoka;mda 28 aum 
banflle taldn İbrahim 
aleybinde ikame eylediii 
ma dawa11nıa yeYlllİ mabake 
tinde ilAaen teblipta raim 
ıelmiyen mtlddei aleyh hükmı 
llY•P karan ittihaz Ye m&dd 
Din bOfallma ıebeplerİllİD • 
bna karar verilerek 13 - 2 • 
tarihine milaadif perpmbe 
aaat t• Yakti muhakeme ta 
eclilmif oldUİ'Jllclan nim mes 

K 1. .. * *. d . . . d . Istanbul Emvali eytam ·ida -
ocae ı encumenı aımısın en: . ·.:ı 

da allddei lbrahim ataı ı ı malı ... 
meye plmediji Ye on 10 
urfuıda itiraz etmediii tak:diftl• 
bir daha mahkemeye aıuaam1• 
yaca{p haklundaki gıyap k•rai

namesiain bir nntba• m 
me cliYanhaneaine talik kilin 
cihetle teblii makamma 
olmak llzere keyfiyet ıazete 

Adapazan - Karua " Kandıra - Ke6ea ,.u.r.. ait Wtikpf resı naen: 
Ye fenni evrakm tamimi olbaptalri prtumeli -c1w.c. 22 ld. a-

de ilin olunur. 

ni 930 çarpmba - mt cm bette 11..ıe eclllmek ._. kapalı 
wf umlile mh•kauJ& .....,... ...... t.llp alaw.._ ...-.. ta-
rihe kadar ..._••l•W r'Nhıx ••-..l•lrt .... clairemacle 
Koeaeli dalat eac:llmenine " prtnamemu ı&mek ... ta&illt 
almak ittiymlerin Kocaeli ufıa b.pDllaeadWiiiae mlnCutlan. 

Devlet demiryollan ve liman
ları umumi idaresinden: 

t 1·1-9!0 tariWacle mftmbum icq lnlmrak ........,_ 
malzemesinden • deponmm semine bclar _..ali bora Ye Ym
lan mOfredM litt..me ithal edilmif oıdaladaa ta hazineleri içia 
teklif edilecek ..... ,..... ....... ..na• .. pi iclıolik
lerin taidiJe kohma pllk ~ta ümll matlap Waacl--..ja illa 
ohmar. 

Haıi•·e levhıbe ve Ayşe FaUı h9n1mların istik- Acele satlık hane 
raz eUikh'i 11 ebali~ mukabilinde idarem ız uhdesinde Oakndarda hı.aniye m.ablll..: 

vefaen melruA bulunan Ze yrek.ıe Kasap Denıirlıau mahal- •inde orta sokakta 85 nam~ 
hane 1ablıkbr. Girmek iat....,.,. 

lesinin Pi? Mehmet Paşa sokagtnda atik 14 cediı 24 lerin derunundaldlse " P 

numara1arla mürakkam bir tarafı ifrazan alıE-re ferağ Jık. etmek isteyenler abibi 
oluaun oıabal bir ıarafı Demithan camii şerifi ile nıahdut zurum ntımune · h•ttan · 

ve 1024 Bra kıymeti muhammeııeli 128 ' z1ra arsa sa- doktor Yatuf izzettin Beyle 
habere etmelidir. ıalık.&lr. 12-1-930 tarihinde yapılan nıüzayede ·neticesinde .-----... --~ 

60'1 lirada umışıır . Mezktlr nıiltar haddi layıkında gö- ı-.. T• ,....._...._ ... ,, •• ,, 
Dl\. 

HQaeyln Na••• 
Dopm ve lı:adın hutabklln mtlle.._.... 

Ttırbe, Esti HllAllahmer blua No. JI ........................... 
Tolefeaı f& ...-: 

rölmiyerek müzayede bir ay daha tenıdit edilm ştir. 
Faıla11na &alip olanların ilAn tarihinden itibaren bir "Y 
urfında her gün saaı on beşe kadar !daremize müra-
eaaılan ilin olunur. ,._ _______ ~ 

_yangın son 
TllD8Dl8D memlebt yapımdır. Resmen kabul edilmişıir. llemlek-eıimizde geçen sene kurıardığı serveı iki milyon lirayı 

d61ata, Eski Gümrük caddesi, Halis Sel&battin Telefon. B. O. 1447 


