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Bilet parası çalan memur iare 
işten el çektirildi 

Seyrısefain acentelerinden bi
rinde 8000 liralık bir suiistimal 
yapıldığını yazmıı~- Müfettiş Et
hem Beyin ri
yasetinde yapı
lan son tahhi
kikat ta nibayet
lenmiş ve dün 
iki memura it
ten el çektiril· 
miştir. Bu ve 
muhtelif mese
leler hakkında 
kendiıi ile gil· 
rUşen bir mu-

Y alovanın sıhhi vaziyetini ve 
fenni masaj yerleri ile yapılacak 
diğer ahhi tesisatı tesbit için 

bir doktor ve 
su mutahassısı 

göndermiştim. 
Bunlar işle-

rini bitirerek 
dün geldiler 
Yalova için seri 
bir vapura ih-
tiyaç vardır . 
Fakat bütün 

A vrupada böy
le bir gemi 

aradıksa da bu
lamadık. 

harririmize Sey
risefain umum 
müdüril Sadul· 
lah bey dün ıu Gene Yalova-
izahatı vermiştir: nın vaziyetini 

- Evet mak- Sadull4h B. gösteren ve 
buzların tahrif edilererek yapıl- renkli resimlerle müzeyyen 
dığı bu suiistimal İstanbul acen· bröşlir bitmek üzeredir. Hita
talığında olmu.ı ve tetkik heyeti mında ha~a tevzi ~dılecektir. 
tarafından meydana çıkarılarak iki O 
memur muhahemeye verilmiştir. sklldar tramvaylannda bilet-

Bu gençlerin sefahat yüzünden !erimizin kolayca ıablmaıı için 
istikbaJlerini öldürdüklerine mü- b ı teessifim. aş ıyan müzakerat ta nihayete 

m"ibabaka 
kuponu 

No. 2 
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!Matbuat ~cemiyeti 

Dün Hakkı Tarık Beye ge-
çirdıği ka2 adan dolayı arka

daşlarının duyduğu 
tees8ürü bildirdi 

Gazetemizin müdiiril ve Gire
son meb'usu Hakkı Tarık B. i ya
ralıyan Bedi B. hakkındaki tah
kikata ikinci müstantiklikçe de
vam olunmaktadır. 

Bedi B. , dün kı: faletle tahli
yesi, hakkındaki tahkikabn ken
disi mevkuf olmıyarak yapılması 
için müracaatta bulun Uftur. 
Müstantik Hakkı B., bu hususta 
bir karar verecektir· 

Türkiyeumig giizbebeği· pzel ermekte olup yakında Bağlar
YaloYada her gfin faaliyet devam batında hem tramvay ve hem 
etmektedir. kaprn, vapur bileti alınabilecektir. 

Hakkı Tank beyin yarası diin 
Afiye~ yurdunda jaat on· dörtte 
operatlr Kerim Sebati ve mu
avini Kemal Beyler tarafından Balıkçı ( 1Jrkada~ırıa) - Yahıw, gemiler azaltı!ccak

mıı I Ben lulvığı varınclan tezi vok satdığa çıluırı orum; 
ne oiur, ne olmaz / G. S. Birli{>indeki müsamere 

G. S. birliğinde dftn onbeı 
g(inUlk mGsamerelere devam e
diJmiştir. Dnn· Halit ~ahri Beyin 
Luici Pirandellonun tıyatro mes
leği hakkındaki konferansından 
aonra, Matmazel Seda Vandanm 
bedii dansları mümtaz samileı e 
yeni san'at fikirleri vermiştir. 

Matmazel Seda Vanda bedii 
\'e plastik danslar hakkında kü
çük bir konferans vermiş, kon
ft:ransında plastik dansların ilk 
medeniyetler zamanındaki ehem
tnıyetinden, san'at ve bilhassa 
heykeltraşi üzerindeki tesirlerin
~en bahsetmiştir. Fransızca ve
:ılen bu izcthatı Fikret .\dil Bey 
t .. ercumc etmiştir. Matmazel Van-
d.~ ı-öz erini Şopenin bazı musiki 
cumleleri ile dans ederek tak· 

Matmazel Seda Venda 
Tiye etmtıtir. Bundan sonra 
Grcegin "Sabah,, fıimli parçası
m muhtelif ziyalar altında oyna
mlf ve alkıılanmışbr. Bedii ra
kıslarm memleketimizde yerleı
mesi hakikaten arzu edilecek 
bir ıeydir. Güzel san'atlar aka
demisinde pek yakında bedii 
danslar ıubesi tesis edilecektir. 

Dün bu danalardan sonra 
konser verilmiştir. 

Bilhassa konsevatuvar mual
limICrinden Ali Sezai beyin 
konseri dikkate şayandı. Ali 
Sezai bey Grandadons ( danı 
Eıpanyol); Detalla (Yota); Tan~ 
go (Albeniz); Aragon (Albeniz); 
Zapateado (Sarazat) gibi fen, his 
ve incelikle do u çetin İspanyol 

musikilerinde yükselmiştir. Yayında 
iktıdar, anlayış ve inceliğin bütün 
evsafı yaşıyordu. İftiharla alkışlan

mıştır.Haı&del 'in(sol minör ikikeman 
sonatı)nda Ekrem Besim beyinmahi· 
rane kemanı ile Madam Hegenin muj 
tat mükemmel refakatleri de samil 

ere ayrı bir lezzet vermiştir. 

açılmış, tabibi adli d~ bu ea
nada hazır bulunnıuştur. Yara 
temizlenmif ve Hakkı Tarık Bey 
tekrar i.ttirahate tevdi olun· 
DlUftur. 

Doktorlar sıhhi vaziyetinin 
tehlikesiz ıeyrini takip ettiğini 
ıöylemekte devam ediyorlar. 

Dün Matbuat cemiyeti idare 
heyeti, ikinci reis Ali Naçi Beyin 
riyasetinde toplanmış, reis Hakkı 
Tank Beyin geçirdiği kazadan 
dolayı cemiyet namına kendisine 
teessür beyan edilmesine karar 
venniıtir. 

İçtimadan sonra Ali Naci Bey 
Hakkı Tarık Beyi ziyaret ederek 

arka~atlannın teeasüıilnil ve 
karannı kendisine bildinnittir. 

Belediye ve vilayet 
memurları 

Yeni bir maaş talimat
namesi hazırlandı 
Şehremaneti ve muhasebei 

hususiye memurlarına Barem 
usuliiniln tatbiki için yeni bir 
maaş talimatnamesi hazırlan -
mııtır . Bu busuataki tafıilit 
2 inci sayıfamızda son haberler 
kısmımızdadır. 

On ev, iki apartıman yandı 
İtfaiye vaktile yetişmiş, fakat mus

luklarda su bulamamıştır 

l~ı yangından i~I inlfha 

Evvelki gece Beyoğlunda iki 
yangın çakmlf, Taksimde Elma
dağında lnönii mahllesindeki 
yangın 10 evi, Alyon sokağında-
ki yangın da 2 apartımanı yak
mıtbr· Yangının ~enitlemesine 
doğrudan doğruya Terkos boru-
larında su ~ulunmaması sebep 
olmuttur. ltfaıye müdürlüğü yan
guun devamı müddetince su 
bulamamıt olmaktan tik.ayet et
mektedir. 

Dnn hu iki yangın hakkında 
Emanet muavini Hamit B. bir 
mubarririmize demiştir ki: 

u y - angın raporunu henüz 
almadım. Maamaf ih benim de 
aldığım habere göre, yangın 
ıusuzluk yüzünden büyümüş. 
Geçen Kurtuluş yangınında bo
rularda su bulundurmadığı 
için şirketi mahkemeye bile ver
miştik. Fakat beraet etti. Ema
net ne yapsın.,, 

Tanıyabilir 
•. - • -1» 

mısın1:1; · Bır ayda 37 yangın 
itfaiye mUdUrJüğü her ay çıkan 

yangınlan tesbit ederek Emanete 
bildirmektedir. Kanunevvelde 37 

Bu bakış hangi sinema yıldızınındır? 

~ı1111ıııı1111111ıı111111ıııuı11111ıııııı1um1ııuı1111111111ııı111111ı ı ını111111!!1 

I Altı kisi yandı ; 
E -·- i 
~ Afyonda çok feci bir yangın i 
~ neticesinde altı kişi yanmıştır. Ş 
g Tafsilat son haber kısmımız- ~ 
~ dadır. § 
mı1111ııı 1 11m1111ın111ı11uıııııı1111111ııı11ıııı1ıııı11 1 ı11111ııı11ıı111111ııııı1~i 



[ V AKIT m son telgraf haberleleri J 
l[ıııu- ""-1111ııın1ıu1111111ııınnıınmJ111111111Uııınnıımıınıı1111urıonnıııııııııııııııııııııııııııuııııınııııuıınııııııuııııııııuı~ 

Müsclbakamız 
Karilerimizin müş -

küllerine cevap 
Belediye ve Vilayet me

murlarının aylıkları 
Yeni bir maa~ talimatnamesi 

tanzim olundu 
, Ankara, 16 (Vakıt)- Baremil). muhasebei hususiye ve beledi

yelere tatbiki talimatnamesi yann vilayetlere gönderilecektir. Be
lediye ve muhaıebei huausiye memurlan asli maaşlarına en yakın 
dereceye göre aynlarak o derce ti.zerinden maaı alacaklar, teadül 
kanunundaki muayyen miiddetler ve tartlarla terfi edebileceklerdir. 
Müktesep haklar mahfuzdur. Belediyeler için en yüksek derece 
albncıdır. lzmir belediye reisi istisnai olarak ikinci dereceden maaş 
alacakbr. Ankaradaki belediye ve muhasebei hususiye memurlan 
teadül ahkAmı dahilinde mesken parası alacaklardır. Diğer mahal
lerde bu zam kalkmaktadır. 

Muallimlerin mesken bedelleri henll.ı halledilmiş değildir. Maarif, 
bu paraların ayn bir kanuna müsteniden verilmekte olduğundan 
ve Baremde de bunu nabeder bir ıarahat olmadığı için mesken 
bedellerinin muallimlere muhakkak verilmesinin li.zım geldiği kana
atindedir. Baremin tatbikile mahalli memurlanmız da nisbeten 
terfih edilmiı olmaktadır. Talimatname tavsiye mahiyetindedir; 
muhasebei huausiyeler, belediyeler muhtardır.fAncak Barem cetvel
lerinin Vekiller Heyetinden geçmesi mukarrerdir. 

Ankara ve latanbul ıehremanetleri hakkında bir kayıt yoktur. 
Esasen mtizaker-:si yakında bqhyacak olan belediyeler layihasının 
bir maddeıi ıehremanetlerini kaldırmaktadır. 

Binlerce talebe 
Japonyada tevkif edildi, 300 ü de kızdır 

Tokyo, 15 ( A.A) - Seul mekteplerinde çıktn kargaşalıklar 
neticesinde binlerce kora'ıa mektep talebesi te'f-kif edilmiıtir. Bun
lann içinde 200 kadar kız talebe vardır. Tevkif edilen bu talebe 
geçen sonbaharda kora' da tevkif edilınit olan talebeye teveccüh 
ve muhabbetlerini göstermek için imtihanlar esnıwnda grev ilan 
etmiflerdi. 

Zelzele 
Eve/ki gece Hu~ltı sar~ıldı 

Muğla, 16 (A.A) - Dlln ge
ce saat 1,42 de tehrimizde tid-

detli bir zelzele olmuştur. Hasar 

yoktur. Zelzele Urla ve HlSyce
ğizde de hissedilmiştir. 

Sarııntı iki liç ıaniye de~am 

etmiştir. 

yangın çıkmış, bunlardan 18 i 
itfaiye yetiımeden halk tarafın
dan ıöndUrlllmDı, 15 ini itfaiye 
s6ndilrmtııtnr. ' 

Bu yangınlarda bir 6lllm, 4 de 
elektrik cereyanından dolayı 

yaralanma vak'uı olmufbır. Bir 
aparbman, 4 dtıkkin tamamen, 

8000 Çin askeri 
~ 

Ru$lar memleketlerine 
iade ettiler 

Moskova, 16 (A.A}-Habarosk 
tan bildiriliyor : 

Habarosk protokoluna tevfi-
kan ve bq)annda Jeneral Liang 
olmak tlzere Sovyet Ruıyada 

mevkuf bulunan 8000 Çin askeri 
memleketlerine iade edilmiştir. -
8 dnkkb kıamen, bir oda, bir 
baraka, S evin döteıyai yan
mışbr. 

37 yangından 2 al benzinden, 
1 i elektrik tltilıtlnden, bir ta
neıi motör konağının kızarak 
alev almasından, diğerleri de 
dikkatsizlik ytlztlnden ateıten 

ÇJkllllfbr. 

V AKIT ın tefrika.sn 64 
Yazan: Hüseyin Rahmi 

~analar çık~ır.. göynil evinden 
barkından hariçte olan kadınlara 

-33-
Fazıla Hanım o glln Naim -

cı sokağındaki hanesine avdet 
edince gaip bir doıt imzalı kısa 
ihbarnameyi alır. 

u Hanım ihtiyatlı davranınız • 
Kocanız hiyanetinizin izi üzerin
dedir., Saf kocasının emniyetini 
ıul istimalde çok ileri val'llllf 
olan kadın zaten bu hususta 
lrutkuda bulunduğundan bu 18 • 

brlan okuyunca hali muvazene 
için dnınnmeğe baılar. Zevcinin 
son zamanlardaki tavurlannı, mu-
anıelelerini göz öniine getirir. 
Sözlerinden. bakıtlanndan, mü -
kedder, meyus düşüncelerden 

mahsus uabiliklerle ettikleri 
kavğalar esnasında bir giin ko-
casının: . 

« - Batımı alıp ta uzak diyar
lara kaçsam ... » 

Dediğini habrlar •• 
Fazıla diltündllkçe sinirlenerek 

kendi kedine s6ylenir: 
- Haniya o gihıler. Keşki 

kaÇAD. O akılsız kafa ile, o ztlğllrt· 
lnkle nereye kacabilecek miıkin 
herif.. Nalıncı sokağının bu 
karanlık kulubesinde seninle öm
rümü gtınllmtl karartacak deği
lim ya. .. 

Alevler içinde 
Afyonda çok 
feci bir ya.ngın 
Altı kişi yandı. Bir 

• 
verıyoruz 

kadın da delirdi 
Afyon, 16 (Vakıt) - Öğleden 

sonra İstasvon caddesinde ytlzba

Kur'a neticesinde dağıtaca
ğımız hediyeler nelerdir ? 

fl Yusuf Beyin evinden benzin 
iştiali neticeıinde çıkan yangın 

ani surette dört evi birden yak
mııtır. Yusuf B., refikası, kar -
deşinin çocuğu, hizmetçU.eri, bir 
misafir kadın bitişik evdeki yib:
başı Ziya Beyin çocuğu olarak 
altı nüfus yandı. Cesetleri ara • 
nıyor. Yusuf Beyin kardetl hasta- ) 
nede yaralıdır. ( 

Validesi de yanıklar içinde 
ve tedavidedir. Yangının Yusuf 
Beyin kardeşinin otomobiline 
benzin boşaltılırken çıktığı zan• 
nediliyor. 

Ziya Beyin evine dumanlar 
içinde girilerek tam o esnada 
infilik oldugundan çucugu kur
taramadılar. Yusuf beyin valid
esi aklını kaybetmiı. 

Papağanlar tehlikeli 
Vaıington, 15 (A.A) - Ame- H 

rika hükumet dairelerile beledi- ~ a 
yeleri sıhhiye idarelerine tami- j 
men ~nderdikleri emirlerde pa• ~- O/tavaculmıml6a t~tlrm ~tk«lfm/6 lıadlg~krdm. 

: Zcntt gramofonu 
pağanlar vasıtasile sirayet eden = j! 
öldürücü sıtmanın önünll almak H Glb:e1 gözler mftsabakamızda bugOn ikinci gtındOr. 15 
için miişterek tedbirler ittihaz 3\ Don bir çok karilerlmiz matbaamıza müracaat ,~ 
etmeleri lüzumunu tebliğ etmitler- ederek m&fknlüa utrachklan bazı cihetleri sordu-
dir. Bu hastalıktan timdiye ka· ~ lar ve hediyelerimizin listesini öğrenmek isteailer. == 
dar 8 kiti ölmtııtnr. On iki~i \ Bu listeyi bir kaç güne kadar neşredeceğiz. He- ~ 
Ney-y orkta olmak fizere 50 mu- f!I diyelerimiz ara1mda : & 

oap daha kaydedilmiftir. Halılar, gramofonlar, yazı makinelerı, kıy- l 
Kredi fonsiyede kazananrar J metlı ıtrıyat, sinema karneleri v. s. v11rdır. ( 

Kahire, 15 (A.A) - Yüzde ~ -
llç faizli ve ikramiyeli Mısır kre- i Müsabaka şudur: c= 
difonsiye tahvillerinin busıtinkll ~ _ 
Çekili•inde: ~ d b k B l y = Birinci 1ayıfamız a ir upon var. unu ya keserek, 

1886 senesinde çıkanlmış tah- j yahut gazetesile birlikte aaklıyacaksmız. Gene 
Yillerden 101,466 No. tahvil ; birinci sayıfada bir çift göz var, onun da kime ğ 
50,000' 1903 senesinde çıkanl- ~ ait olduğunu tanıyacaksımz. Müsabakanın sonunda l 
mıı tahvillerden 426,482 No. 1 bunları bize gönderir ve kur'aya girersiniz. Bu s 
50,000 , 1911 .1enesinde çıkanl- §' g8zleri tanımıyan okuyucularımız da sade kupon- ~ 
mıt tahvillerden 189,281 No. ! lan biriktirip ikinci tertip bir kur'aya girerler. ~ 
tahvil 100,000 frank ikramiye ~ · f 
kazanmışlardır. fı111111111ımuınııııııııı11111111 ııııımııı 11111 ıııııııınııuuıınıınımıııuıııııııııııııuırıııııııııııııııııııııııırırııııııın1111 ıııırırnnıın1111ıııııınıııii 

Bir lsveç va putu battı na çarpan Adriyatik ismindeki tarafından kurtanlmıştır. Enri-
CebelOttank, 15(A.A.)- ltal- lıveç gemiıi batmıtbr. Bu vapu- şetta vapuru Cebelütta: ıka doğ

yan bandıralı Enritetta vapuru- run bnttın tayfası İtalyan gemisi ru yoluna devam etmiftir. 

Allahm beluı sen batımdan - Nezdinize gelebilmek için 
defolursan arbk benim firanma cesarete lüzum var mi? 
lüıftm kalmaz.. balolarda, otomo- - Kocan tüpbeye düşmüf .. 
billerde, seyirlerde, seyranlarda seni takip ediyormuş. 

· d ... ·1 · ak - Kim söyledi? 
canımın ıste ıgı e yaşıyar genç· - Kendisi tehditname kılıklı 
liğimin tadını, zevkini çıkannm.. bir mektupla beni korkutmağa 
biyanetimin izi O.zerinde imiııin.. kalk Al ku lŞDllf... o ... 
pekala işte gel.. gör·· gllpegiln- Fazıla kendine gelen ihbarna· 
düz ve bili ihtiyat görtışmek meyi amanına uzatarak: 
için Cabirin yanına gidiyorum. - Alınız. Siz de bunu oku-
Arkamdan beni kolla. Hiyane- yunuz .. 
timden ıüphen kalmasın boy- Genç kadın kocasının olduğu 
nuzlarm meydana çıksın.. bana iddiasile eline tutuşturulan ga
ne yapabileceksin bakayım?.. rabetnameyi kahkahalarla katıJa 

katıla kıvranarak her sabnnda 
Fazıla bu hız ile ıoluğu doğru çığlıklar kopararak okur ve ni• 

tesisab munzamme dairelİDde alır. hayet ıöyle bağırır: 
Müdllr Beyin yanına girer. - Kocamın budalalığından 

Telaşlı telath ıöze bqlar: ıGphem yoktu. Ukin bu kadar 
- İçeriye kimse girmesin. bmarenelik olduğunu bilmiyor

Biraz halvet isterim konuşaca· dum. Y azısımn her satınnda na
ğım. mUltan bahsediyor ıonra beni 

- lstizaneıi: yanıma kim1e ıize satarak lstanbuldan savuşa
giremez.. Fa~t gilzelim . bu te- cağını söylnyor.. Şu cümle 
lişın ne ? Ne cesaretle bayle ya bakınız Efendim: 
sellemehOsselAm odama kadar · F uıla Hanım okur: 
gelebildin ? " - Kanını elimden almak, 

bana mukabilinde hiç bir teY 
vermemek vicdansızlığını alice
naplığımzla telifedemem ••. " 

Fazıla Hanım yiizünQ iki avu· 
cu ile bir m 'iddet kapadıktan 80D" 

ra: 

- Böyle bir cümleyi en ha· 
yasız insanlar bile yazmaktaıl 

çekinir... Kemşuur sözlere bakı· 
nız Efendim cinnetin, heı:eyaJllll 
bundan ötesi olur mu? 

Okur: 
« Namustur bu Efendim ,.. 

borusu değil.. Bozulursa taaıiri 
gayri kabildir. Maazallah b&.yle 
bir felaketin tahakkuku anınd• 
ben çıldmnm. Elime geçecelı 
ilk katil aletile itlafmııa koprıOS
Emin olunuz aklım kaybetmedcll 
Efendimize kıyamam ... » 

Fazda Hanım oturduğu koltd .. 
ğun arkalığına başını dayayarıl' 
bir müddet aüzğUnlük geçirdilı-
ten sonra: 

, (8 tmedl) 
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İstanbulda halk odalarının 
küşadına doğru 

'/ 

Hükfımetçe tanzim edilen tali
matnamede neler var '? 

· Vilayet meclişinden tahsisat alınır 
alınmaz odalar faaliyete geçecekler 

_/ 

Millet mekteplerinde okuyup yazmayı lSğrenenlerin ilk bil
gıleri almalan, fikrf terbiyelerini yilkseıtmeleri için halk 
okuma odaları açılması kararlqtmlm1ştı. Halk okuma 

odaları Türkiyenin bütün tehir Ye kasabalarında açılacağı gibi 
istanbulda da muhtelif semtlerde muhtelif odalar açılacaktır. Bu 
odalar mütalea salonlarına ~eoı.iyecektir. Okuma odalanna devam 
mecburi değildir. Ancak her okumıya başhyan adam bu odalara 
devam ederek fikren terakkisini temin için bir çok gUzel, istifadeli 
eserler okumak zaruretini hissedecektir. 

Manrif emini muavini Fakir B. dün bir muharrirlmize, hak 
okuma odalarının İstanbulda derhaJ açılacağını, bunun için umumi 
vilayet meclısinden tahsisat istenildiğini, para ahmr alınmaz odala
rın kürat olunacağım ıöylemiştır. 

Halk okuma odaları hakkındaki 
talimatname 

Hr1k okuma odaları hakkında 
hir ta1imntname yapılmış ve 
Maar'f dairesine bi1diriJm ·ştir. 

Talimatname şudur: 
1 - Türkiyenin bütün ~ehir, 

kasaba ve köylerinde bir veya 
llıiiteaddit okuma odalan teııs 
\re kuşat olunac 1ktır. 

2 - Okuma odaları; Mil et 
bıckteplcri idare heyetinin karar 
\re tens'bile lüzum görülen ma
hal1erde açılır. Bunlann tertip, 
t"friş ve tanzimi ile mesarifi 
taruriyeleri Miılet mektepleri 
bUtçesine ithal olunur. 

3 - Okuma odaları; her sınıf 
re cins halkın fıkir ve terbiye 
Ocağıdır. Burası Millet mektep
leri talebesinin mütalea ihtiyaç
larını temin; malumatım tevsi 
etmeyi, halkı kahve gaıioo gibi 
tn ' uur yerlerden kurtarmayı; 

1.-.;ni . za?1anda bütün vatan~~
n fıkrı ve medeneni terbiyeıının 

lekem ··ı ı mu ve inkiJafına ça ış-
nıayı gaye olarak ele almıştır. 
t .. 4 - Okuma odalannda bO
un memleket gazeteleri mecmu-
aları ve k ı· ' 
tOrlu . açı ısanla yazılmıt her 

kıtaplar berkesin mlltalea-

sına arzedilir. Buraya alınacak 
her türlü neşriyahn seçilmesi Millet 

Mektepleri idare heyetine aittir. 
5 - Okuma odalarının mü

kemmel vesaiti haiz lüks ve 
konforu yerinde binalar olması 
hiç liıtım deiildır. Temiz ve 
sıhhi olmak şartile bir- evin 
odası, boş bir dükkan da bu 
vazifeyi görebilir. Memleketin 
Ucra köşelerinde, köylerinde; 
sandalye, masa gibi levazımın 
bulunmRdığı yerlerde bile bu 
eşya yerine kaim olacak tahta 
kanepe ve masalar kullanılabilir. 
Maksat ve gayenin temini ya
nında ıekiJ daima sonradan 
gelmelidir. 

6 - Okuma odalarımn açılma 
ve kapanma zamanlan ve saat
leri mahalli ihtiyacata g8re tayin 
ve teıbit o unur. Şu kadarki hu· 
raya bütnn gençeJerin, işçilerin 
ve halkın devamını temin etmek 
için bu zamanlann herkese el
veritli olma11 ve İ§ zamanJan 
haricinde geceleri de açık bu
lunması lazımdır. 

7 - Okuma odalanna hanım
ların da devamını temin etmek 
iyi olur; bunun için lhım gelen 

Tahdidin gayesini anlamıyan ara 
icap ederse bunu.şiddetle anlatın ' • 

Dr Nıyazi İsmet Bey 
böyle söylüyor 

Ortaya yeni ve mü· 
him birmesele çıktı 

Feci bir misal 1 
Eczanelerin tahdidinden elde 

edilen neticelerin müsbet mi 
yoksa menfi mi olduğu meselesi 
etrafındaki münakata ve muba
has nin hayli hararetli olacağını 
tahmin etmiştik. OperaUSr M. 
Kemal Beyin , tahdidi doğru 
bulmadığını ihsas eden, ılSzlerile 
başlayan bu tahminimizde isabet 
ettiğimizi görüyoruz. 

• Ec:ı.acılorımızdan bazıları 

O tamamen ilmi, vicdani ve 
ticaretin ince ve hasis hesapla
rından azade bir meslektir. Ec-
zaneler ihtiyaçtan fazla olmaDa 
eczacı rekabette esas olan ucuı 

satmağa, ve bunu temin için 
ayni ilacın, kalite itibarile daha 

ucuz ve aşağı olanını kullanma
ya meyletmez, iyi ilAç kullanır. 

Bazan ayni reçeteye muht-eJif 
fiatlar istendiği görlllilr. Bu ilAcı 
yapbranın hayretini celbeder 
ve ekseriyet bılın z ki ayni ila
cın muhtelif nev;leri vardır. 

Lntfen ta},fayı çeviriniz ....... 
Hatta meıelc daha mühim ve 

daha hayati bir tekil ahnağa da 
istidat göstermektedir. Bakınız 
göz doktorlarımızdan Niyazi İs
met Bey bu mevzu etrafında 
fikrini soran arkadaşımıza ne 

mühim bir noktayı işaret ediyor: Eskı· gu" zellı .. k kıralı·çesı· 
- Eczanelerin tahdidi bence 

çok doğru bir şeydir. Zaten 

Sıhhiye vekiileti butabdidiecza- yenı•sı•nı• beyenmı•yor mu?. 
cıhk meslekini yükseltnıek için 
ittihaz etmiıtir. Eczacılık bak· 

=k=:::alı==k :::=de==ğil=dir=. ==~====ıF eriha Tevfik H. gazetelerde kendisi
tedbirleri alınak idare heyetine ne atfedı·ıen beyanat için ne ·yo • ? 
ait bir vaıif edir. İcap ederse 
ıimdilik kadınlar için haftanın 
muayyen birkaç gtinfl de tahsiı 

.olunabilir. 
8 - Her okuma odasımn bir 

dahili talimatnameıi vardır. Bun
da meseli: Odanın açılma, ka· 
panma saatleri, kitap ve mec
mualann kirlctflmiyeceği, yilkaek 
sesle konuımak; ıohbet etmek 
memnuiyeti, cigara, kahve ve 
çay içme memnuiyeti gibi ah· 
kim yazılır. 

9 - Okuma odalannda bu
lunan kit&pların atlan bir cetvel 
halinde duvara asılır. Aynca 
Odanın demirbq qya defterine 
ıırasile kaydolunur. 

1 O - Odalann her gllnkti it· 
lerini görmek, kitaplan Te eı
yayı muhafaza etmek ilzere bir 
memur bulundurulacağı gibi 
bütçesi müsait olmıyan yer erde 
ve köylerde bu vazifeyi gençler
den, münevverlerden münaıip 
zevat da ifa edebilir· 

11 - Okuma odalarında mu
ayyen zamanlarda halkın faydası 
için konferanslar, musahabeler 
tertip olunabilir . Bu hususata 
idare heyeti, bilhassa umumi 
katib\ sıfatile Maarif müdür ve 
memurları sarfı gayret ederler. 
Köylerde köy muallimi, nahtye 
müdürü bu vazifeyi yaparlar. 

12 - Okuma odalarındaki 
kitapların ci tli olması şayanı 
temennidir. Kitap ve mecmua 
gazeteler)e oda eşyası hiç bir 
suretle barice irae olunamaz 
ve bu odalarda hiç bir suretle 
eski Arap barflerilc yazılmlJ 
kitap bulunamaz. 

13 - Okuma odalarmda lü
zum görUldilğü takdirde faydalı 
garp neşri o1at ve mevkuteleri de 
bulundurulabilir. 

14 - Okuma odaları halkın 
tenvir ve istifadesi için idare 
heyetleri kararile yapılan teJebbU. 
)erden mada her hangi bir hu-

1930 jilzellik kıraliçeıi F ~riba 
Tevfik hanıma atfen gazetelerin 
birinde bir mOIAkat intişar et-

19]<) gilzellıl{ /eıraliçui Fdtlıa Tecfik I '· 

miftir· . Bu mlllikatta Feriha 

Tevfik Hanım: 

" - Şeytan, kaldır da kendini 
denize at diyor. Yapılan hak-

ıuı için kullanılanıaz. Köy Oku
ma adalan 16 ıncı madde abkA

oıma tabidir. 
15 - Mıllet mekteplerini tef

tiş ve mUrakabeye galahıyettar 

olanlar Okuma oadalarım da tef
tiş edebilirle. Bu odaların blitçe 
ve masraflarının ~tkiki idare 

heyeti reisi ve katibi umumisi 
tarafından yapılır. 

16 - Bilhassa köy okuma 

odalarJm, Türk demokraıisinde 
temel taşı olan köylülerimizi ye
tiştirmek için en müsait bir yurt sa

yJyoruz. Buraları; köylünün umu
mi işlerinin müzakere ve mlina
kqa edildiği, ihtiyar heyetlerinin 

toplandığı köylünün memleket ve 
dünya işlerinden haberdar edildı· 
ği, kendilerine salim ve doğru 
kanaatlerin aşılandığı yerler ola
caktır. Muayyen zamanlarda bu 
odalarda köylü her türlü mev-

ıızlığı dUıilnfin bir ke_rre.. Zaten 
ıarklı erkekler etten, buttan an
lıyorlar. GUzellik, zerafet, ince-
lik onlar için bir ~ey ifade et
miyor.. Tuttular koskocaman, 
ıiıman bir km kıraliçe yapblar. 
Yeni kiraliçeyi tamalar 90 kilo 
ıelir. 
Keıke bu seferki müsabakaya 

girmeseydim.. Mc.sele halka 
davetlilere kalsa ter ddOtsllz 
beni intihap ederlerdi. Hep 
bakıızlık hakem heyetinde.. 
Maamafih hakem heyetine hitabeıı 
öyle bir mektup yazdım ki .. ,, 
demfaktedir. 

Halbuki haber aldığımıza g6· 
re Feriha Tevfik H. 1930 sene
si gllzellik kıralıçesi intihabı 
hakkında baz{ ahbaplarile gö
rfitmllş ise de gneteJerde inti· 
tar eden mülakab pek müball
ğalı bulmakta ve kendisinin 
aöylernediği s6tlerin ve fikirlerin 
kendisine atfedilmesinden dolayı 
pek müteessir olmaktadır. 

zular ( mesela : vergiler, asker
lik, köy kanunu, kooperatifler 
gibi) hakkında tenvir edilir i O 
da duvarJanna faydalı görülen 
büyük resimJer, afişler asılır ve 
anlatılır. Köy Okuma odaları 
hakkında daha fazla izahat al
mak veya kitap lemin etmek 
için her köy, en yakın Maarif 
idaresine müracaat etmeiidir. 

17 - En büyük arzumu:ı 
ı~emleketin her köşesinde bu 
odalarm bir an evvel teşekkülü
nU görmektır. Te.şekkül ve tees· 
süsü haber alman her odaya 
Vekalet muhtelif neşriyab gl>n
dermek suretile yardıma hazır
dır. 

Bütçeleri müsait olmıyan yer 
ler, köy sandıkları vasıtasile 
halkı iştirak ettirerek bu Oku
ma odalarını yapmalıdırlar. Köy
lerde muallimler bu işe ön ayak 
olmalıdırhır. 
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İşte Eczanelerin tahdidi ecza

cıların çokluk dolayısile fena 
ilaç kullanmamalannı temin 
içindi.Bunun içindir ki doğrudur, 
fakat eczacıların, bu tahditle 
istihdaf edilen gayeyi, maksadı 
anlamaları lazımdır.Bu oluyor mu? 
maalesef buna derhal evet ceva-
bını veremiyeceğim. HenÜ% bu 
maksadı eczacıların·zın bir kısmı 
anlamamış görUnilyorlar. Bakınız 
demin karşılaştığımız hutam, 
verdiğim ilicın cildini tahriş 
ettiğini söyledi. 

Verdiğim ilacın cildi tahriş 
~tmeaine imkan yoktu. Çünkü 
merhemini kendim vermiştim. 
Bu vazelin ile karııtınlacakb. 

Derhal anladım ki reçetey ya
pan eczacı vazelini adi haliteden 
vermiftir. yani 300 kuruşluk 
vazelinden • vermesi icap eder-
ken 80 kuruşluk vazelinden 
vermeyi bir kir iti telAkki et
miştir! Bundan kazandıpıa ge
lince, alınaeak (10) gram oldu
ğuna göre 20,30para gibi çok az 
bir paradan ibarettir 1 

Hayret ve esefle karıılanacak 
• bir iş değil mi ? 

Evet eczanelerin tahdidi doğ
rudur,F akat bundan maksadın ne 
olduğunu anlamak istemiyenlere 
bunu ıözle, ihtarla ve hatta icap 
ederse dayakla anlatmak ta bir 
borçtur. 

10 sen elikler 
meselesi 

Beykoz mal müdürü Şim· 
dinana tahvil ed· idi 

ı 1 O seneliklerin verildiği hak
kındaki iddia Uzerine Beykoz 
mal müdürü Süruri Beyin mua
melatı tahkık edilmiı, 1 O sene
Jikl erin verildiği anlaşıldığından 

Süruri B. Şimdinan kazasına 
tahvil edilmiştir. 

Y aruıı asıı evvelki : 
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Mahı halin dorduncu 
cumartesi gecesi Mat on 
buçuk kararlarında Sal
tan Bevazit civarın da 
T avşantaşında kAın Emin 
bey Jnahallesinde sabık 

dPvlet,O. sivadetld Şerif 
Abddlmuttaıip hazretle
rinin mutasarrıf olduğu 
konağın kil.tr dıvarı ara
sından her nasılsa ateş 
zuhur ederek aMJkiri şa
hane ve memurini saire 
veti~ap M,J'~ gavret olu
narak bir tarafa slravet 
etmeluizin valnız mezkiir 
divar muhterek olduğu 
halele bastırılmı~tır. 

• 
Rusva memaliklnde 

vaki Tıflute bir harild 
kebir zuhurlle Atanof 
hanı namında bir hanın 
muhterek olduğu ve bir 
milvon ruble hadar zora
ri.f ztvan vukubulduğu ve 
Kfftaylste dahi hulffp ce
mlJ1 elgAhile hayli diik
kAnlar muhterık o 'doğu 
Petersburgtan Devli Nivıız 
gazetesine telgraflıı ifar 
olunmuştur. 

Kü~ük şeyler 

Dikkatimizden kaçacak kadar 
küçük bazı ıeyler vardır. 

Onlara kal'fl ya görmediğimizden 
yahut görsek bile ehemmiyet ver
mediğimizden her gün ayrı ayn 
zararlara uğrarız. Bu zararlar, 
gerçi ufak tefek şeylerdir. Fakat 
birike birike göl olan damlalar 
gibi nihayet bizi boğacak bir 
bale gelir. 

Büyük servet hayalleri pe
tinde koşanlar çok defa küçük 
yekfınlar vadeden rakamlara 
iltifat göstermezler. Binleri, mil
yonları hep birlerin doğurdu
ğuna inanmazlar ve böyle 
böyle milyonu bulamadıkları gibi 
birlerden de mahrum kalırlar. 

Kocaman davalar peşinde koı
mak, insanı lezzetli heyecanlar 
tatlı ümıtler içinde sersemletir. 
Ama büyilk ümitlerin inkisarları 
da büyük ve kuvvetli olur. 

Yükselmek, kusurlardan kur
tulma"' ihtiyacını bir aık gibi 
derin çarpıntılar halinde duy
mak güzeldir. Fakat bu asil ve 
ıerefli hiılere ıuur yoldaşlık 
etmezse iıtenilen neticelere var
manın imkAnı yoktur. Kalın 
kaJın ciltleri çıkan "adabı mu
aıeret,, kitaplarını. okurken kaç 
kerre acı acı gülmüşllmdllr. Had-
deden geçmit bir nezaket ve 
terbiyenin çapraıık kaidelerini, 
ince hareketlerini ıayıp döken 
bu kitapta bütün basit ıeyler 
hep atlanm11tır. Bize lüks bir 
salonda kadın ellerini vilcudu
muzu kaç derecelik za'riyelerle 
bükerek öpeceğimizi öğreten 

;> bu kitaplar Cieğil çok Clalia ba
sit' eri lazım. Bunlar terbiyenin 
edebiyah sayılabilir. 

Elifbası öğrenilmemiı bir dilin 
edebiyatına girile bilir mi? Her 
ıeyde aşağı yukan böyleyiz . 
Tramvaylarda girip çıkarken 
kapıları kapamak zahmetine 
katlananlar parmakla gösterile
cek kadar azdır. Söz verdiği 
saatte dakikalara sadık kalan
ların ise bilmem ankadan kalır 
yerleri var mı? itim gibi bir tek 
çıkar yollu ıeylerde de gene 
böyleyiz. Çok yakın vakitlere 
kadar maarif sistemlerimiz "Tu
ba,, ağacından ilham alan zavallı 
bir halde idi. 
. Çocuklarımız mahaJle mektep
lerinde fıstık, keçi boynuzu sa
tan hocalardan ders okur, ter
biye alırken, biz Sorbon kadrolu 
bir Darülfnnun rüyası görüyor
duk. O Tuba ağacı bizi ilim 
cennetinden koğduran meyvalar 
verdi. Yanıldığımızı anlayıp dön
dük. Fakat her dönüt kaybedil
mif bir meıafe ile hedefin yo
lunu uzabyordu. Şimdi ikbsat 
mücadelesinde de ayni kocaman 
gayelerin göz~eri kamaştırmıya 
başladığını ,,österen alametler 
var. Dökme yerli sobalanmız 
yokken kalorifer davasına giri
ıiyoruz ve henüz pencere camı 
yapamazken billur avize ve am
pullerle uğraşmaya yelteniyoruz. 

Bizim en büyük kusurumuz 
ifte budur. Küçük varhldann 
kıymetini tartan terazimiz yok. 
İte buradan başhyacağımız güne 
kadar akıntıya kürek çekmiı 
olacağız. 

Kabiliyetimizin usaresini kısır 
çlU kumları üstünde heder etmek 
giinalı değil mi ? 

-- - -·· ···-· -- · Seyyah 

Zeytiİıyağı fiatlan düşük 

İstihsali tımızı sarf ede
cek yer aranıYor 

Ord .. 1da sadeyağ yerine zeytinyağı 
kulJanılması istenilecek 

Son günlerde zeytin yağ sa
bun ve zeytin piyasaıında bü
yftk ve ciddi bir durgunluk bat 
göstermiş. Tüccarın elinde bu
nun neticesi olarak 20 milyon 
kilo yağ boş bir halde kalmıştır. 
Zeytin yağ tüccarları bunun Uze
rine Uç gün evvel Ankaraya bir 
heyet göndererek kendilerinin 
ve Ayvalıkta 25000 kitinin işsiz 
kaJmasmı intaç edecek bu dur
ğunluğa bir çare istirham etmiı
lerdir. Basmacı zade İzzet Ferit, 
Necati ve Ayvalık belediye reisi 
Muhip Beyle~den mürekkep olan 
bu heyet hükumete başlıca şu 

teklifleri yapmaktadır. 
1 - Zeytin yağ istihlakinin te

mini için memleketimizde ikinci 
nevi sade yağlar yerine zeytin 
yağ hullamlması. 

2 - Ordu ve devlet dairele
ri mUnakasaJarında da bunun 
tatbiki. 

3 - Sabunun d~ araşitten 
yapılmıyarak zeytin yağından 
imal ettirilmesi. 

Spor 
Hakem aranıyor!.. 
Bugünkü F enerbahçe 
Beşiktaş maçı ıç1n .. 

Bugün mevsimin en mllhim 
lik maçı olan F enrbabçe-Beşiktaş 
oymyacak. Bunu dUn yazmıtbk. 

iki takım da bu karşılaşma 
için iyi bir maç yapabilecek 
vaziyettedir. Fakat henüz ortada 
hakem yok. 

iki takımın alakadar erkAnı 
bir araya gelerek maçın idaresi 
için llç hakem üzerinde muta l; ık 
kalmışlar, yani Yusut Ziya, Ham
di Emin, Kemal Halim Beyler
den ricada bulunuyorlar, her 
üçn de muhtelif sebeplerle ma
çın idaresini fizerlerine almamış
lardır. 

Bundan ıonra Abdullah Bey
den rica edilmit ve Abdullah B. 
bilvasıta yapılan ricaları bilvasıta 
kabul etmiıtir. 

Fakat Fener· Beıiktq maçı 
hakemlerini gene bu lmuş değildir. 
Çünkü Abdullah Bey birdenb re 
Ankaraya gitmek mecburiyetin
de kalmışbr. 

Bu vaziyete nazaran dün akşam 
geç vakit henüz hakem buluna
mamıştı. 

Hakem aranıyordu .. Her halde 
bu arasbrmanın mUsbct bir netice 
verec~k ve bugün maçı idare 
edecek bir hakem her halde 
bulunacaktır. 

Almanyada komünıstler 

4 - Rusyaya hiç olmazsa bu 
sene de 2 milyon kilo yağ ihraç 
edilebilmesi. 

Diğer taraftan dün bu husus-
ta tetkikat yapan bir muharriri
mize şehrimizdeki zeytin yağ 
tüccarları bu rağbetsizliğin Av
rupada umumi olduğunu söylü
yerek şu izahatı vermişlerdir. 

- Bu sene yeni gümrük ta
rifesine binaen birçok tüccar 
Avnıpadan isiok getirdi. Bunlar 
iıtihlik edılmediği ve bu sene 
mahsul az olduğu halde elde 
20 milyon yağ vardır. Cezaırde 
fiatlar dütük olduğundan zey· 
tinler b.le toplanmamıştır. Bu 
hal böyle devam ederse gelecek 
sene bizde de ayni hal olacak
tır. Geçen seneye nazaran fiat
lar yüzde 25 düşmüş, evvelce 
60 kuruşa satılan zeytinler l 5 
kuruşa inmiıtir. Rusya geçen sene 
bizden kilosu 120 kuruşa kadar 
olarak 2 milyon kilo yağ almıştı. 
Bu sene bu mubayaanın yapıl
maması da fiatların düşüklüğün
de büyük bir am 1. olmuştur. 

Nargile tiryakileri 
1 ombeki //atlarının artma
sından şik&yet ediyorlar 

Tütün inhisar idaresi evvelki 
günden beri tömbeki fiatlarına 
5 kuruş zam 
yaparak evvel·l"W•~~~-· 
ce 12,5 kruşa 
sahlan paket
leri 17,5 ku-
ruşa çıkırmış· 
br. Bir çok 
kimseler piya
sadaki töm - , 
bekinin fena
lığından bah- :.--..~ 

ıedip dururke ~=~~~::::::ııa 
bir=de fiatlara 
yapılan bu zam nargile tiryaki
lerini hiç de memnun etmemiş 
yeniden bir çok şikayetleri mu· 
cip olmuştur. Bundan başka 

tiryakiler inhisar vaz'ından 

evvel asude kahve köşelerinde 

yorgunluklarını dinlend~ren n.ar: 
gilelerinde şimdi aynı lezzeti 
bulamadıklarını, bunun fena 
tömbekilerden ileri geldiğini de 
yana yakıla söylemektedirler. 

Tayyal9ecilerimize 
heykel 

Güzel San 1atJar akademi
sinde vapılan heykel 
Şama gotüriilecek 

Fındıkllda Güzel San'atlar 
akademisinde talebenin senelik 
mesaisini teşhir için bir sergi 
açılacaktır. Serginın hazırlıklan 
bitiriJmiş olup bu ayın 20 sinde 
haJka küşat edilecehtir. 

Haber aldığımıza göre, aka
deminin heykeltraşı şubesi tara
fından şehit Türk tayyarecileri 
Fethi, Sadık, Nuri Beyler için bi
rer heykel yapılmaktadır. Bu hey-
keller ikmal edildikten sonra 
Şama naklolınacak ve orada 
şehit tayyarecilerimizin mezar
larına dikilecektir. Heykeller 
Tayyare cemiyeti tarafından 
yapbrılmak'"adır. 

Güzel San'atlar akademisin
den tahsillerini bitirmek için Av
nıpaya göneerilecek talebenin 
müsabakaları neticelenmiştir. Bu 

-
Son T elgıeaflar 

Halk için 
Her yerde oku1113 

odası açılacak .
1 Ankara, 16 (Yakıt}- Masrı, 

vekaleti halk okuma od~ları;0 çok ehemmiyet vermektedır. 2 
yerde okuma odası açılınıştıt• 
Muallimi olan her köyde oku~ 
odası açılması tamim olunmuş 

QQ ' 

8. Vekilimizin ziyafe~ 
Ankara, (Yakıt) - Baş vekili' 

miz gazete başmuharrirJeriııt 
köşklerinde mutat ihlamur ziy•~ 
fetlerini vermişler, uzun mildde 
kendilerile hasbıhalde bulunuıuf 
lardır. 

Nazif B. geliyor 
Ankara, (V akıt) - Dahilife 

mahalli işler umum müdürü Ns' 
zif B.İstanbula hareket etmiştil' 

Milli istihsal 
Bu hmmstakı program ya' 
kı nda M eclise ver iliyo 
Ankara, (Yakıt)- Milli istibf 

programı on güne kadar meclise 
sevkolunacaktır. Program e~e' 

la neşrolunacak,bu suretle meb ' 

usların tetkikatta bulunmaların' 

zaman verilmiş olacaktır. Prof 
ram meclisten kanun olarak Çl~ 
cak, her sene 15 milyon li~ 
tahsisatla 5 senede tatbik o r 
nacaktır. Yeni sene bütçede Y' 
pılacak tasarrufla 10 milyd 
tahsis edilecektir. 

Program ihtiyaçlarımızı temi' 
ihracatımızı tezyit edecek eıaf 
lan hav.dir. 

Bu meyanda mecliste mevc' 
layiha ile hükumete intikal edt 
cek orman anınızın l hu-ku"uı' 
tarafından işletilmesi, d ığt 

memleket mahsullerine nazar• 
5 kere daha az mahsul vere 
zeytin ağaçlarımızın, el~ 
it ibarile ince iplik imaline sali' 
ohmyan pamuklarımızın fel 
ni şekilde ısl ah ve tezyidi, salJlı 
]erimizin genişliğile ihraç kabi~ 
yeti fazla olan memleketimizdel
yumurta istihsaliıtının arttınlnı• 

vardır. 

Siitlü hayvanatın, hayvan ci'1 
!erinin ıslahı da başlıca esaslBf 
dandır. 

1 k t ·J1Ji( iptidai mevadı mem e e ı 
de bulunduğu halde mı lyoofııf'I' 

·yt mızın harice gitmesine sebebi f 
veren kağıt, pamuk gibi sanD 
teesssüsü de mukarrerdir. 

"VAKiT ,,!NTAKV~ 
==-===.;~====~:';'" .. 

Cuma 
~u gcceJ<1 

06 
K.anunsani 

1930 
Güneşın do~u~u: 7,24 

Guneşin Laıışı : 17,06 
Ayın do~~u : 19,38 
Ayın batışı : 10,23 __..,< 

Namaz vakitleri ~ 
"•bah Ô41• lktnd 4kt nm Yau• "ti 
s .56 ı2.24 t4,52 11.06 ıs.42 

Berlin, 15 (A.A) - Komünist
ler, büyllk bir nümayiş yapmıya 
karar vermişlerd;r. Bunun üze
rine polis müdürü açık yerlerde 
toplanılmasını menetmiıtir. İşsiz
ler, bazı mağazaların camekan
lannı taı atarak kırmışlardır ve 
birkaç polisi taşa tutmuşlardır. 
14 yaralı vardır. 40 kadar kimse 
tevkif edilmiftir. ·' · · ·· -~ ·~ neticeler yakında ilin edilecektir. l.a1_E11 ____ :m __ ...,.. 

-·------... -- ----
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(VAKinIN şEHiR HABERLERi] MERAKLI sEvLER 

- Emanette: Adliyede' - " Allah ve Mesih içki içenlerın tarafındadır! " 

İkramiye! 
Hem de mutat vcı?ttelerim 

ifa ettıkl,...rı çın 
Geçenlerde oktnıva suiistima

li tahkikatuu yapan Emanet mü
fettiş erine 500.Jl750 ter lira ikra
miye verilmesi kararlqtınlmıştır. 

Cemiyeti beled ye 
toplanıyor 

Cemiyeti beJediye pazar gfinil 
toplanarak Esnaf bankasının ser
mayesinin tezyidi, sokak ismi, 
ıebre takılacak yeni 500 IAmba 
meseleleri mOzakere edilecektir. 

Borsada: 

İngiliz lirası 
lngiliz lirası dün bonada 

1030,ıS kun•tta açılınıf ve 1028 
kurufta kapanmıfbt· Muamele 
hararetli cereyan etmiş ve qa
ğıdaki bankalar muamelita iş-
tirak etmiftir: 
Osmanlı bankası 4500, it 

bankası 8500, Soviyet bankası 
1000 lngiliz lirası satmıtlar ve 
Jeneral, Felemenk Koınmersiyal 
bankalan 2000 er Osmanlı ban
kuı 4500, Doyçe Dı Roroa ban
blanda 2500 er lsterlin almıt
larclır. 

Geç ..kit dllnkll vaziyet 
hakkmda kendisi ile prüfen 
bir maharririmize Maliye mla
tepn Ali Rıza Bey bankalann 
bu faaliyetine İf!ret edere'<: 

- Bu vaziyet gösteriyor ki 
~dı8tiia alıcalana ihtiyaca temin 

edilmelrtecbr •• ....... ta
mamen normal cereyan e~kte
dir. Yalnız bugOn konuştuğum 
bir banka direkt6ril Avrupaya 
yanlıt işarlar vuku bulduğunu 
16yledi. Binaenaleyh arzu edilir 
ki memlekette bulunan bankalar 
kambiyo hakkında Avrupa ban
kalanaa doira olarak vaziyeti 
haber versinler. 

e"' 
Matbuat balosu 
Matbuat cemiyeti tarafından 

ayın 23 nnde Maksimbar saloo
lannda verilecek bilyiik kışlık 
balo hazarlıklan devam ediyor. 
Bir taraftan hanımlar heyeti he
diyelerin ve kotiyonlarm en ne
fislerini yerli mamulibndan te
darike çalıtıyor ve ba oya ifti
rak edeceklere çok hotlanna 
gidecek •Brprizler hazırlıyor. 
D ğer taraftan btitlin kibar ma
hafılde, her sene olduğu gibi bu 
ıene de Matbuat balosuna karşı 
btfıyGk bir alllca g&teriliyo;. Mat
buat cemiyeti idare heyeb top
bmmıt ve balonun her seneki 
itıb.re nail olmuı için yeni ka
rarlar alnııtbı. dolonun yalmz 
davetlilere tahsis edilmesi bil
husa tekarrür etmış ir. Daveti-

yeler Matbuat cemıyetinin def
terinde esami11i bulunan hamm 
~ beyefend erle teşki edilen 
muhtelif heyetler v sıtasile tak
dim edilecektir. Bu kararı al
maktaki esas fazla lıalabahğa 
m.ahal bıra~mamak ve balonun 
davetliler içın hakikaten nezih 
ve eğlenceli olmasına çalışmak
br. 

Muhitt n B. ın zıyareti 
V al ve Şehremini Muhittin B., 

• •b.ıı latanbal mDddei amu
.W Ke- B. i ziyaret etmiftir• 

• 
idam 

Dün ağır cezada bir nıaz
nunun asılması 1stenrl1 
Oskildarda tanışbğı Saadet 

H. isminde bir kadım 6ld8r
melde maznun inekçi lbrahimın 
muhakemesi, diln 1stanbul ağır 
ceza mahkemesinde mühim bir 
safhaya girmittir. 
MOddeı umumi Cemil B., 

maznunun dhmilnO ceza kanu
nunun 450 inci maddesine mu 
Talık g6rmilttfir. Bu madde, 
idam cezaımı tesbit etmektedir. 

MOdafaa yapaJacak, karar 
verilecektir. 

Bokstan sonra 
Bir JeyiıciJ'i 61 ifımekle 
maznun Rahmi Et. on be~ 

JeneJ1e malılcdm oidu 
Betiktatta bir gece Nobar Ef. 

ismQıde bir genci, kendisinin 
boks oynamasile aliy ettiği için, 
mllsabakadan sonra öldürmekle 
maznun Rahmi Ef. nin muhake
mesi, dihı l.tanbul ağır ceza 

mahkemesinde bitmiftir. 
Mahkeme, Rahmi Ef. Din on 

bet sene hapsini, maktulihı va
rislerine bin lira tazminat ver
mesini kararlaıbrmıştar. 

Uskudarda icra daiı es1nin 
ŞtJbesi açııdı 

lstanbul icra dairesinin Oskü

.... ~lff'W'"kıJ>lllDdaki adliye 
dailw:, w....--.,; 
.......... 8a fUbe alacakb• 
Oaldlclar lren• muataka• clabilia
de bulanan iflere bakacaktır. 1.
tanbul icra dairuincle takip edil· 
mekte olan bu tekildeki it dos
yelen muktr tubeye aakleclil -
miftir. Bu kabil eababı mlrac:a
abll klDDDMDiniD 18 inci camar
tesi gllnlbadea itibarea orada 
bul11Dacak olu icra mem.,,.,... 
mllracaat eylemeleri bildirilmek
tedir. 

lcra muhası-besinsfe 
Hesabı carileria doe,eleriae 

nakilleri için l.taıabul icra ma • 
huebesi 18-1-950 camutem 11-
nilndea itibaren 25 ikiac:i irim 
930 cumartesi pQne kadar te
diyat yapamıyacakbr. 

Yakalanan kaçakçılar 
Milskirat idaruinin, kaçak 

içki imallthaneleri haber veren
lere derhal 50 lira vermesi bu 
gilnlerde muhbirliği kirh bir 
san' at haline eetirmiftir. idare 
ayni zamanda bu pqin 50 li
radan batka bir de mahkemede 
tayan edillen ceZ&QID % 25 ini 
mvhbire barakbğından aon g&n
leı de ihbarlar çoğalmıttır. Ba 
cilaueden olarak dlin de liç kaçak 
rakı fabrıkaaa kqfedilmİftir. 

1 - Şebreminınde T arlıkuyu
da BeJkiı H. m eviaıde bir ka
zan yakalanmııtar. 

2 - Tarabyada Savamn evin
de 100 kiloluk bir kazanla 2000 
kilo cıbre tutulmuştur. 

3 - Arnavut köyünde Alek
sinin mandırasında 500 kiloluk 
bir kazan ve 500 ki o cibre yaka
lanlDlfbr• 

MILLET'11YATROSUNDA 
ıa.t-1930 ..... "'kMlp tipt· 

ro111 (Apa w bq be••'I) 

Amerika kongresinde bir meb'us bir insanın hem 
Hristiyan, hem içki aleyhtarı olamıyacağını iddia etti 

Ayniştayz'n nazariyesini Şikago Tribnn gazetesinin Va-
ıington muhabiri Amerika ko~ 

filme çekti.Zer gresinin bir celsesinde vuku bu-

Amerika gazeteleiriDin verdiği lan müzakere esnasında meb 'us-
mal6nıata göre Amerikanm lardan Con Çafer içki yasağı 
tabii tarih müzesi Ayinftayin aleyb,nde beyanatta bulunarak 
nazariyesini izah eden bir fU sözleri al y emİfbr: 
filimle huırlalDlf, halkın b&yle .. lçkı yuağı ile Hriatiyanhtı 
fenol bir filimle allkaclar oh'1ıya- telif etmek mllmkihı değildir. 
cağını nazan dikkate alaıak Ban ar birbirine dlitmandır. 
yalnız fen adamlarun davet et- İkisinin arasında bir uçurum 
mif, halbuki ebali timdiye kac4ar vardır. içki tarafında Allah ve 
hiç bir filme bu kadar allkadar- Mesih, 6bllr tarafta da kurular 
lık glSıtermlyerek sinemaya kot- bulunmaktadır. ,. 
mUf, ve bilet sablmadığa için l-:=ıillti~.-,eaı~e·n:=.n•sa_yıs_ı~4500~:=-d=;=e=n-=f;=az--~=m=:U:=ze=ı~i,=fi~. =m~i =m=ii6~te•m=a=d=iyı=ıen--g=&l--
zorla içeri girmek istemiftir. la olduğu için polis çağırmağa tererek halkı memnun etmek 

Bu ıekilde sinemaya girmek lOmm biısedi mif, ve Amerika mecburiyetmde kaim fbr. 

Çok çirkini 
Kızlna tecavüz etmek 

isteyen bir baba 
Dnn F eriköyOnde çok taY&DI 

dikkat bir intihar bam.esi ol
mUf, baba11 tarafaadan D&IDU· 

suna tecavtlz oluDIDak istenilen 
bir kız intihar etmiftir. 
. ~ğreodiğimize g6re, Aleksandr 
ıımmde bir adam, km Fiyoninin 

ırzına tecavllz eblek iatemif, 
••• u. im -.. prkin ban
ketten m&teeair olarak tentllr
cliyot içerek kemlisini aldltrmiye 

tefebb&a etmil, nkti.de yetifi· 
lerek tedaYi altma aluumtbr· 
M&tecam ..... tevkif o1......
tar. 

Radyo firtc ebnin kazanlı 
yok mu~ 

Bir eotör karısını 
. öldürdü 

Diba gece Bebekte çok feci bir 
aile facauı olmut ve bir tof6r 
Oç senedenberi evli buluaduju 
lw uım bir ıOphe yilzOnden 
6ldürmüttilr. 

Hadime pdur: 
KDçtlk Bebekte dere boyunda 

oturan ~in sabun fabrikası 
ıof6r0 Rıza otomobilini garaja 
çekerek alqam evine d6nlince 
~-.nama. ıOndib nereye g:ıttiğiiıi 
IOl'IDtlfbar· Kansı S.U1• H. .... 
bi11etle: 

«-Ba ..... seaia defi), benim 
haklnmclır, diye .,.,..,...., fakat 
birden ba iDİ i8yau lmaD Raa, 
lnçalt pkerek Saniye ffa•nm 
lldllidflllr. 

Vapur ücretleri 
Tarife komilJona diba lıeareti 

N1ariJe mldlriyetinde topı.nm• 
ft Şirketi HaJriye marahha••n 
flatlar ukkmclald nporu.mtbla
.... eclilmlitlr· KOIDİIJOll salı 
~ içtim•-'• &aflan tesbit ...-tir. 

Serseri btr torpil var 
Karadem bofaZllaD 47 dere

ce fima iade bir Rl'Mrİ torpile 
tesacltlf eclilmif ve bitin kap
tMlara ...... verilmiftir· 
F~n rle· asııleştu ıh yor 
Feneri• W..- fenerlerin 

Danktl alrp• refiklerimllden wl vuıtalarla teçhizine karar 

biri Radyo firketinin kazanç ver- ...-, " idareDİD bir m&fettifi 
gibi saklachiJDdaa dolayı def- ~~ -=~ için din Kara-
terdarhkçA ..,.ıana. hac:zedll- , ________ _ 

clitiai yazıyorcla- 1.... ~ .,,.,,. ntaUne 

Bu hUIU9ta ıı.oı'itinclea mlaat ... 14,,xJJa ........ *"" 20,xJ Jo. 
iatiyea bir malaarririmİle firket 
•ıa•ından ~t Raftu B. ...... 
86ylemqtir: 

.. - Hacis konalme•nı icap 
eder birteJ .ımadıtı sibi ba 
haber doj'IU delildir. ıc.ı-Utt' ı 
yok ki kuaaç verıiU venıli& " ,._.. 
Bugün toplanıyor 

Darültünunda yerli mal· 

ydutlar .. 

5 Perde 
12 Tablo 
Yasan: Şiiler ( 

erdlme eden:1 

Cemil 8. 

larımız teımr ed lecektir1.omaııtea1 aktamı için Uatlarda 
BugGD Dariilfnnun konferam tellllllt yapll1111şbr. 

salonunda kadm erkek bir içtima jillll!J!~~'!!~~~[ll!lml-..1 yapı acak, yerli malanuuz erkek FERAH rfy A TR OSUNDA 
modeller Oseriade tefbir edile- Puar ıGaD ak.fama 
c:ektir. Afftca iç tom.- SAHiR OPERETi 
YeriJecektir. Kw.luı 

lçtiiDaı ... 1ktlat c:wl7etl 
...... edıc:elstir· 

.,.,.. : 
Sinema - v..,... 

Avrupa eczalar• 
Müfettiı er tetk katta 

bulunuyorlar 
Bqta Bayer fabrikuı oJmak 

Ozere bazı ecnebi ecza fabrika
lannm yüzde 2S nisbetinde fiat
lara zam yapması basebile, aalı
hiye m&fettiıleri tahkikata bat
lamlflardır. Mlfettifler dlhı ecza 
ticareti ile iftigal eden mleue
selcm ziyaret ederek mesele 
hakkında iahat ..t:emiflerdir. 

lstihbarabmıza nazaran baza 
depocaJar, bilbaua ecnebi fabri
kalannm yaptığı buı yolsuz 
muameleden tiklyet ederek, 
müfettiılerin nazan dikkatini 
celbetmiflerdir • 

Eczaalar cemiyeti 'l:-iAbi ~mu• 
mW Nbamettin Bey, btl mesele 
bald.mcla bir maharririmize ....
lan .aylemiftir: 

-Ecza fiatlanna zam yapmak 
içiD ortada ciddt hiç bir sebep 
yoktur. Her M"ne, lngiıız lirası 
yft!meldijl mralarda fabrikalar -ecza fiatlarma zam yapmajl 
kendilerine adet edinmitJerdir. 

lngf liz lirua billhare dDttllfll 
halde, yapdan zamlar ibka edi
lir. Fabrika mOmeuWeri ciro 
&zerinden komisyon aldıklara 
için, fiatlara zam yapelmallDI 
kendi menfaatlanna muvafık 
addediyorlar. 

8" vaziyet kal'fllında eczaa
lar ehemmiyetle hükimetİll r
ıan dikkatini celbetmiflerdir. 

Bu glhılerde eczacılar ara~ 
tekrar toplanarak yerli i1Aç kal· 
lanmak meselesi hakkmda mD-
zakeratta bulunacaklar. Esasen 
ecnt bi eczaların ytizde yetmif 
bt-tini memleketimizde imal et· 
mek kabildir. 

Bugünkü sinemalar 
Majik - Şeytanı maskeler 
Etuval - Bukuı 
Alkazar - Macar Rapendill 
Lliksenburg - Billi Dov 
Ekler - F ııtınaduı IODl'8 

Melek - Perestif 
Opera - Ebedi ı u lDIDll 

Şık - Hot g&-

Elbamra - Ateı evladm 
Milli - Son çarlar 

Ferah-~ 
Hilll - Krislo 
Asri - n1n yaveri 
Alemdar - Monte kriltO 

Tıyatroıar 

Dartılbedayi- Ha,datllr 
Franm - AW.Ddr. Rola 

- - -_ -~- - - -
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Zampara Kırat 
~ ~, ............................................. 29----~ 

Alçak yaratılışlı bir baba 
M. Puason yolunu kesen uşağa bağırdı: "Ulan 
kerata! kualın orospusunun babası oldu. 

ğumu belle !.. ,, 

Anne.sinden ve muallimlerinden 
aldığı dersler sayesinde kıymet
tar bir komedyacı olmuıtu. Bu 
şeytan kadın kızım yetiştirmek 
ve tabirince bir kıral parçası 

haline sokmak için her tnrlü ça
reye tevessül etmeyi unutmamış· 
b. 
Komedyacı kadınlar gibi ağla

masını bilirdi. istediğine göre 
mütaazzım, mütehakkim, ıakin, 
çapkın, hassas, dikkatli, mllteces
ıis olurdu. Nazarlanna verdıği 

hale, dudaklannm, alnının, hare
ketinde gösterdiği maharete 
·her kea hayran olurdu. Maal
esef dudaktan ıolgundu. Du-
daklarını ısırmağı itiyat edin
diğinden damarlarını koparmıştı. 
Onun için dudaklarım ısırmadı
ğı zaman pis bir renkte gözU
kürlerdi. Bedenine gelince, vasat 
cesamette ve hatasız idi. Kendisi 
hususi bir tekilde elbiseler icat 
etmişti. 

Bu elbiseler moda oldu Te 
bunlara Pompadur tarzında el-

mıyan ve iistllnftn biçimsizliğin

den ınphelenen yeni bir uşak 
yolunu kesmek istedi. 

M. " Puason " herifin yUzüne 
bağırdı: " Ulan kerata l kıratın 
orospusunun babası olduğumu 
öğren!" Bir gün zengin ıarafJarla 
yemek yiyen " Puason ,, güzelce 
karnını doyurarak ıarapla kafasını 
tütsüledikten sonra kahkaha ile 
güldü ve dedi ki: 11 Neye güldüm 
bilir misiniz efendileri Şu deh -
dehe ve daral içinde olmamız 
tuhafıma gitti de ondan gü düm. 

Şuraya bir yabancı gelse bizi 
bir takım prensler samr! Halbuki 
siz M. "Marmontel,, bir' meyha
necinin oğlusunuz. Siz Mösyö dö 
Savalet bir bozacının ferzendi 
milkerremiıiniz... Sen "Basi,, bir 
utağın mahdumusun .. 

Bana gelince zamanın en bü
yllk pezevengi olduğumu herkes 
tanır t ,, 

BlSylece sofrada olanlann ka
fesini prez.anta etti . İçlerinde 
bir dane burjuva bile yoktu ve 
hepiıi ıervetlerini en rezil mes
lekleri yaparak kazanmıılardı. 

16 Kanunsanl 930 

Borsalar 
K.amb yo 

1 Jn~liz liruı Kr. 
" T.L mnlı:ablll Dolaı .. .. 

Frarık 
" ~ Liret .. .. 

Belgı .. . Drahmi .. .. Frant 
• • Leva 
• • Flor!rı .. lturon .. • Sıtıng . • Pezetı .. • Mark .. • Zloti .. . 

Pen~O 
to Le• Kornş 

ı Türk ·ııruı Dinar 
· Çervoneç Kuruş 

Nukut 

1 lsterllo (Joglllı) 
ı Dolar ( Amerika) 

20 Frank [Fransız 
i!O Uret [ltalya 
O Fraok Belçika) 

20 Orahnıl [YuaanJ • 
20 Frıok [ lsvlçrel 
20 l.eva B11l1?ar l 

1 Plorln (Felemenk] 
20 Kuron [Çekoslovak 

1 Sllını Avosturyal 
ı Paıeta flspanya ) 
ı RıyşmartlAlmaoya, 

ı Zloti Lehistan 
ı Penp> l\lacartstan 

20 Le • (Romanyı 1 
ııı Olnar Yugoslovyal 

ı (evooeç Sevycc 

Altın 

Mecidiye 
Banknot 

Borsa 
harici 

rfthvllle• 

lstlkrı7. dahlll •vadeJJ. 
Düyuna mo\•11hade 
ikramiyeli dcmlryolu 
lstanbul tramvay şirketi 
Rıhtım Dolr ve .Aorrepo 
lstanbul a..ooo!nı Sll Sr. 

Ulese eenoerlrt 

Açlldı 

103( 
0,47 3o 

l\ı "!\ 
~ k>!,SO 
~ 139 

~t 34 
SftS,75 

tı!- l't,SO 
117,iS 

ff li.~ 

!'3S,5o 
~~ 
ı!Q7.5o 

~ \!IJIO 

2169,7!i 
2!'37,!IO 

!G ~~ 
f 1)8t 

ıcsı 

2ır 1s 
ıte 

22~ 5o 
111 

:-,: 
81~ 

3150 
s.ı ' 

11!~ 

3 r· 50 

2~ 

!IQ?.~ 

!?~ 

37 
2~ 12.Sn 

7t 

~ ( .5n 
t<W7,; 

7 fı<> 
~ 130 

l f .50 

h bankası 12-;o 
Osmanlı bankası 12~ 

Ka ,andı 
. 

10~ so 
0,4i 117,So 

15 04,"!0 
çM 
~ 130,25 
~ 34 

S 14+,iS 
(>!i 25 

117,SO 
m>Ho 
!136 
~ ~4,!S 

1 18 
'4 ı0,711 

~70 

t~ ~7,50 

2t ~<ı 
lo8! 

150 
ı~11So 
2 11 25 
16« ;o 
~I 

81.~ 

31 ~o 

~ 

11!~ 

3C' o 
~e 

~ 'O 

'lB 
Si 
2!112.~o 

7ti 

19712S 
7140 

' bise ismi verildi. Entarileri eski 
alaturka biniş tarzında yakası 
yüksek ve bilekten dOğmeli idi. 
Kalça hizasında sıkışarak bede
nin olanca letafetini gösteriyor
du. Gerek kıralın gerekıe M. 
" Lönorman " ın dediğine göre 
hususiyetinde emsali nadir bulu
nur bir tarzda muamele edermiş. 
Ta wma gelince bunu hiç hir 
zaman asilleıtiremedi. Gördüğü 
tahsile rağmen t~rbiycden mah
rumdu. Dnk dö"Şoln,, u "domu
zum !,, rahip "Bemis,, i " güver
cinim J ,, Madam "Damblimon,, u 
"T ozbezim !,, diye çağıracak ka
dar nezaketsizlik ederdi. 

Bu muhitte bOyUyen madam 
.cDetyol» un sarayda bir leke 
tctkil edeceği aıikirdı. Battan 
talimii terbiyesi icap ediyordu. Tıcaret ve zahıre 

Papaa olan bir akrabasını ya
mna getirtmiı ve kendi if lerinde 
kullanmak istemişti. Fakat herif 
o kadar aptal bir şeydi ki, onu 
ıu sözlerle savdı: "Amcazadem 
hoş bir alet t Böyle bir makine 
ne işe yarar!,, Bu ıözleri duyan 
dedikoducular gözdenin"alet ,,ve 
"makinası,, ile bol bot alay et • 
tiler. 

"Detyol,, un ailesi başına beli 
idi. Valdesi uzun mOddet yaşa -
madı. Kızının resmen g6zde illn 
edildiğini haber alınca emeline 
nail olduğunu tekrarlıyarak öldfi. 

Fakat terbiyesiz, ahlaksız ve 
hayasız bir ada~ olan M. Pua
ıon markiz için ebedi bir utan
ma sebebi idi. Yola gelir ta
kımdan olmadığı için genç kadın 
onu saraya sokmıyordu. Uzak
laştırmak için zındana atbrmak 
lazımdı. Ona da vicdanı kail 
olmıyordu. Zaten herif ağzı ko
lay kapatılacaklaıcdan değildi. 
Tevkifine teşebbüs edilse birçok 
ğiiriiltii yapacağı ve her tarafa 
çirkef sıçratacağı muhakkakh. 

Kız, herifin tızarine saçtığı 
rezaleti yutmağa k:abalıklanna 
kartı lakayt durmağa mecbur 
oluyordu. Her ne isterse yapıyor, 
ona kabil olduğu kadar iyi mu· 
amele '"ediyordu. Sarayın kapı
sında g~ztıktn mG bütün kapılar 
•cıhrdı. Bir sıfın kendiıini tanı· 

Kıral bunu deruhte ederek rıatı... nc.ı.t bcınaa• ı.atıbı. ..... , .. ,.. 
tarafmdaa .ertlmlıttr 

vaktini geçirmek iddiasında idi. 11---------~-----t11 
· Okkuı 

ilk işi madam " Detyol " u Asa.mi Aep11 

markiz dö "Pompadur,, yapmak K. P. K. P 

oldu. Kadın zevcinin armasını 
braktı onun yerine üç kuleli bir 
arma yaptırdı ve uşaklarına 
muhteşem formalar giydirdi. 
Bu yeni ııfatın ilk verildiği 
sırada viliyette pek garip bir 

hadise oldu. Paristen nefyedilmiı 
olan M. Detyol, bir müddet 
hasta yatmııtı. Biraz iyileşince 

tebdili hava etmek ve kasvetini 
gidermek için ıeyahate çıkb. 

(BitmeJi) 

1 Küçük haberler ı 

Şimendif erciler 
Evvelki gün ıehrimiz.de bulu -

nan hfitün ıimendifer reiıleri 
Haydarpaşada Devlet demiryol
lan idareıinde Vasfi Beyin riya
seti altında toplanarak yeni tat
bik edilecek Tarifeyi göriitmüı
lerdir. 

İdari c0 zalar 
Bir milddettenberi gazete ın

tunlannda bir meıelenin mUna -
kqa yapı'makta idi. Bu mfina· 
kaşası Belediye memurlan ile 
ıa bıtanın bazı idari cezalar alıp 
alamıyacağı hakkmda vuku bu
luyordu. 

Dahiliye vekili Şfikrü Kaya B. 
bu mesele hakkında beyanatta 
bulunarak bu cezalann bayle 
yapılmaamda menfaat olduğunu 
ve haksız muameleler hakkında 
daima tikAyet etmek imkin da
hilinde bulunduğunu s6ylemiştir. 

Boğazüır komisyonu 
Boğazlar komisyonu Cemiyeti 

Akvama göndereceii raporu ha~ 

Butday 
Yumu$ak ıs 16 17 
Kızılcı 

Sen ıs ı:ı il 
Oonme 

- Zahireler -
Çavdar H lo 
Arpa 8 ıo 

Mısır 8 '° • Fısulyı 

' 

( ÖLÜM · ) 
Merhum Şeyhillislim Ziyaettin 

B. in damadı ve Hareket gue
teai sahibi Sual Tahain B. in 
teyzezadesi Nail Bey irtihal 
etmiıtir. Merhuma mağfiret 
diler, ailesine taziyet beyan 
ederiz. 

Miıya rderler 
Nasd zengin oldulaır1 

- "Krup,,lar: 15 

Hem tehdit hem teklif siyaseti 
Krup bir taraftan Berline yeni çelik toplar 
teklif ediyor diğer taraftan başka memle
kete toplannı vermek tehdidini savuruyordu 

de yani Fransa-Almanya har
binden iki sene evvel yazılmışbr. 

Üçüncü Napoleun nazikane ce"' 
vap verdi. 11 Krup ,, a teşekkDr 

etmekle beraber ona, beşeriyete ell 

mühim hizmetleri yapacak olan 
bir sanayi şubesinin muvaffaki· 
yetle inkişafı temennisinde bu· 
lunduğunu söyletti. 

(Bttmedi) 

tf Şafranç 4l 
eğlencemiz: 21 

"JatapanoY.,tıD tertibi 

0 Bumacao 
Dünkü bulmacamızı hallede -

medinizse bugünkü halledilmif 
şekle bakarak yeni bulmacamı -
zın sırrını meydana çıkarabilirsi· 
niz. Bunun için aşağıdaki tarife- . 
yi tatbik ederek üç beş dakika 
meşgu ' olmanız kafidir: 

ı 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ı .. rDAYAK~PAIR~~I 
2 IA H~1 s A K IA IR l(i] AL 
3 Y[i]KUTU[i]SEDA 
4 A s U 1

R ~I R [jj}tA [i E K 
5 K A T[i]K U ıM~ E -MIA 
6 ti"JKURUÇ EŞME• 
7 1 P ' A [@~M EIT i N[i](i 
8 AR S A i] ş t i R i N f9 
9 R ~ E iJ E MI N i y E T 
lO SADEME~NEM[i 
11 ::A L A K A ljl~[!il T !iıi 



Cemiyet.terde: 

C. H Fırkasında konferans 
ikinci klnunun on dokmunCU 

Pazar gilnll aqamı aaat sekiz 
buçukta C. H. Fırkaııma Cai•· 
loğJundaki merkez binuı aalon· 
lannda mualllm izzet Beyefendi 
tarafından ~Hayat ve medeniye· 
tin eaulan• mevzulu bir koafe
rana verilecektir. Hamm •• er
kek herkeı girebilir. 

Radyo fJilti~·0~fl-

Yunan tütünleri 
Kanunsuz şekOde menşe 
1i1hadet111JmeJile Tdrk ttJ ... 

tiJntJ dtve Ş11tılmı1 
Bundan bir müddet evvel 

Çekoslovakyanm Tiirk tnt:Onle
rine boykot yapbfı ve buna 
ıebep te bu giiya TOrk tfrkethı 
geçen sene zarfında sahte bir 
nıellfe 1ehadetnameaile TOrk 
tUtünleri yerine ecnebi ttıtnnle
rinin Çek09loYaklara sabnıt ol
duğu iddia edllmiftir. Bu meaele 
baklanda aldıfımız bir mektupta 
IU izahat verilmekteclir: 

"Tiryestede TDrk tatOnlerinin 
ecnebi ttUünlerile tahlit ve tai
tiı edildfji tlltOn ihracatile 
lftigal eden zeyabn malamu 
olduğu gibi Tiryeste konıoloı
luğundan Hariciye Yekiletine 

g6nderilen ve elyevm lımaat 
veklleti, Tütün İnhisar İdaresi 
latanbul Ticaret ve Sanayi Oda
sı doıyalannda kopyalan buJIJ9l 
nan 929-4-22 tarih •e 2407-188 
numaralı Yeaika ile de mOey
yettir. 

Tiryestede mağşuı bir bale geti-
rilen tiltnnlere Türk tUtünft deye 

•-.e ,.hadetnameai verilip abnda
jı Tiryede kouoloslupdan Hari

ciye veklletine g6nderiıen ın /9'l9 
tarih ve 6 numaralı raporla 

tevsik olunmtlfbır. Bu raporun 
kopyaları da keza lkbsat vekl-

Bugünkü program 
( İatanbul aJarile) 

Anlutıa 1515 m. 
18-18.30 Konferans veya 

18.30-19.15 
19.15-20.30 
20.30-20.45 
20.30-22.SO 

l#anbul: 
17.30-J 8.30 
18.30-20.30 

den 
Bando muzika 
Solo veya taganni 
lıtirahat 
Ajanı haberlerleri 
ve raporu. 
1~ m. 5 K. .. 
Saz heyeti 
Cazbant . Orkeı -
tra 

20.30-22.30 Saz heyeti, Anado

Belgrai 
19 
2I 

lu ajanaı haberleri: 
429 m. 2.S Kv. 

Mandolin konseri 
Opera: (Şehir ope
ra11ndan) 

Buda~şte: 550 m .. 20 Kv 

18.30 Kafe Ostenda or -

20.30 
23.30 
24 
Katovi~ 

18.45 
21.15 
24 

Roma 
18.30 
21.15 
22.02 

kestrası 

Piyano konseri 
Gramofon konseri 
Tzigaa orkestruı. 

408 m. 10 kv. 
Konaer 
Senfonik konser 
Mektup kutusu 
( Fransızca ) 

441 m. 50 Kv. 
Konser 
Radyo gazetesi. 
Operet. 

Viyana: 516 m. ıs Kv 
17.20 Piyano, prkı ve 

21 
keman konaeri 
Schubert Strau ge
cesi (Bliyük konser 
uJonundan) . 
Bllllıare Kerngolıt 
orkeatruı. T elaizle 

____ reaı_:m nqriyab. 

Yeni neşriyat: 

seyrisefain 
Merkez ıcenteıt: Galata KöprO baımd&. 
Beyol!fu 2362. Şube ıcenteıl Mahmu· 

diye Ham altında lıtanbul 27 40 

An\alya ~ustası 
( ANAFARTA) vapuru 19 

Kinunusani Pazar 10 da Galata 
nhbmından hareketle İzmir, 
Küllük, Bodnım ' Rados' F et
hiye, Finike, Antalyaya gide
cek ve d6nflıte meık6r iske
lelerle birlikte Dalyan, Mar
~aris, Sakız,' Çanakkale, Ge
liholuya uğrıyarak gelecektir. 

lr aozon ı" on 1.0 ıas1 

( CÜMHURIYET) vapunı 20 
Kinunusant Pazartesi 12 de 
9aJata nhbmından hareketle 
lnebolu , Samsun , Gireson , 
Trabzon, Rize, Hopaya gide
cek ve doniişte Pazar iıkele
a~e Rize, Sürmene, Trabzon, 
Tırebolu, Gireson, Ordu, Ünye, 
Samsun, Inebolu Zonguldağa 
uğnyarak geleceİctir. 

r=a~~:i~:J;i:'ıl
1 

Muntazam ve Lii~ ı•ostası 
I N Ö N u·· v~puru ı ~ 1 Kanun sanı 
PAZAR günü akşamı • 

Sirkeci rıh· 1 
bmmdan hareketle Zonguldak, 
lncbolu, Samsun, Ordu, Ünye, 
Giresun, Trabzon ve Riıe iskele· 
lerine azimet ve avdet edecektir. 

Tafsilat için Sirkecide 
Mes' adet hanı altında acenta· 
lıfına müracaat. 

Telefon: İstanbul 2134 

leti, Tnttin inhisar idaresi, latan
buJ Ticaret ve Sanayi oduı 
dosyalannd~ mevcuttur. 

Bir gayri TOrk firketin ıen.
de 3 milyon kilo TOrk tOtlhıD 
nıubayaaıını ticaret mukavele
namesi - yani hOkdmetJmizfn 
bimmetile . taahbtıt eden Çe
koslovakya tiitiln inbiaar idare
sine hul61 ve tesir ederek T&rk 
ttlccarlannı ızrar Ye Ttırk mena· 
8i milliyesini ihlll eylediji Praı 
Dıaalahatgüzar'ıtmdan Hariciye 
Yekiletine yazılan 2-17- 929 ta
rih ve 59134-154 numaralı ve
sika ile de teeyyGt eylemiftır. 

J\tk güneıi 
Gen~ ve kıymetli edibimiz 

Etem izzet Beyin Aık günefi , 
ilimli btıytık romanı muallim 
Ahmet Halit kütGpbaneai tara
fından tabedilmiftir, bir ild gine 
kadar intifar. aahuma konacak
br. Etem luet Bey, eserleri 
allka ile okunan gllzide bir 
mubarririmizdir. Aşk glbıqini 
karilerimize taniye ederi&.. 

• DEA( 
llONSERVALARIDIR 

Akrep 
Gençlerimizden Şinasi GUndoğ

du Beyin bu iaimle bir tiir mec
muuı çıkmııtır. Tavıiye ederiz. 

Tamirat 
Fırkanın balosu parlak oldu OıkOdarda Sultan tepesinde 

Dnıı gece Fırka bimmda mil- Mirza zade Mehmet Sait Efendi 

fettif Hakkı Şina.11 Pı. tarafm- camil ıerifl hademe mepata 
dan bir balo verilmiıtir. Baloda hanelerini icarile mahaup etmek 
bir çok kibar aileler daYetli tızere mtıceddeden İnfa veya 
01.rak bulunmuflardır. Fırkanın tamire talip olanlann •aklı mez-
batoau çok parlalc olmUftur. ktr mOtevellisi Galatada Bere 

Sırp sefiri ket hanmda bir numaralı yazı-
1.tnıbarabmıza nazaran Sarp iıanede Mahmut Mazhar Beye 

hGkimeti Ankara aefaretiDe M. 15 tubat 930 tarihine kadar 
Popoviçi tayin etmiıtir. M. Po- mtıracaatlan ilin olunur. 
Poviç M. Tadiçten evvel hllk4· ------------
illetimiz nezdinde Sırbiatam tem· latanbul befiaci icra memur-
ıiJ ebnifti. lapndan: Mahcuz linger mar

kala bir adet otomobil İfbu ayın 
BiR NASIHT 

• Bedelini 12 ayda 6demek pr
tile bir elektrik fınıu almak 
fıraabnı kaÇJnnayuuz. 

SATİE 
\fETRo HAN BEYOÖLU 

ELEKTRiK EVi ISTANBUL 
• 

yirmi ikinci Çarpmba ,Untl aa
bahleyin uat ondan on bire 
kadar satılacağından mtlfteri
lerhı mahallinde hazır bulunacak 
aaeaıunma mDracaatlan ilan 
olunur • 

latanbul bqinci icra memur
luğundan: Mahcuz bulunan iki 
inek Fatih pazannda müzayede 
ettirilmipe de kıymetini bulama
mıı olduğundan mezkGr inekJe
rin ikinci artırması itbu ayın 
yirmi ikinci çarıamba giinü saat 

on birden itibaren Fatihte Hayvan 
~BD:rmda satılacağından mfiıte
rilenn mahallinde hazır buluna
cak memuruna mOracaatlan ilin 
olunur. 

ADEMt IKTıDAR 
ve Bel Gevşekliğine 

En mtleuir deva Seroin hap
larıdır. Depoıu fatanbul Sirke
cide lıkenderiye oteli ittiaalinde 
Ali Rıza eczaneafdir. Taşraya 
150 kuruş poata ile gönderilir. 
İmıirde ecza depolannda ve Ir-
gat pazarındaki eczanede bulu
nur 

1 Defterdarllk llA.nata 1 
Bir maliye şubesindeki işi 

hakkında defterdarhğa ibbaratta 
bulunan Sait beyin madde turih 
etmek auretile bu ihbarmı biç 
olmazsa bir mektupla tavzih et
mesi rica olunur. 

7. - VAKlT. 17 Kamıns:rn( 1930 -

DANTOS 
Diş macunu 

Dişleri 100 sene yaşatır, çürll -
mekten •İkaye eder. Ditleri inci 
gibi beyazlatır . Diş etlerini kuv -
vetlendirir ve kanamaktan mene -
der ve diılerin arasında kalan 
tefeuUhab ve ufuneti izale eder . 
Dit ağnlanna , nezlelerine mani 
olur . Ağızda gayet litif bir serin -
lik Ye rayiha bırakır . Mikropları 

imha ve ağlı.dan gelecek her türlü 
butahklarm ıirayetine mani olur . 

Avnıpada daima birincilfği alır ve birinciliği diplomalarla müsad -
daktır. En büyük milkifab ihraz eder. Altan madalya ve nişanlar 
almıthr. (20) kuruta Hasan ecza depOlu. Dantos diş macunu ye. 
rine başka bir marka verirlerse almayınız. Çllnkil Dantos dilnyamn 
en enfes ve mükemmel dit mllıtah.zandır. 

TiirJ{i·ve l\1"ilJ1 ithalat ve ihr:-c•t . anonim .Y ıırketınden : 
Sermayei mevzuasınm kısmı azamı bidayeti teşekkülünden ::..;. 

haren ııirişmiş olduğu muamelitı tUccariye sebebile efhası muhte
life nezdinde matlubat olarak kalması ve bir kısmının ise de •on 
zamanlarda yapmlf olduğu inşaat itlerinden ziraı dolayısile mak

sadı tqekkülli dairesinde şirketin devamı faaliyetine imkan görtı
lemediğinden ticaret kanununun 441 inci madde'iir.fn 2, 3 üncü 
fıkraları ye şirket nizamnamesinin 38, 39 uncu maddeleri mucibince 
tirket vaziyeti umumiyeainin tetkik ve mlizakereıi içı11 hiaseclaran 
bey' eti umumiyesinin sureti fevkalidede 31 kAnunsani 930 cuma 
günü içtimaa davetine meclisi idarece karar verilmfttir. lçtimR, 
yevmi mezkiirda saat 14 te Ankarada ıirket merkezi umumisi 
binasında yapdacakbr • 

Pevkal~de içtima rUU1amttsl 

1 - Şirketin vaziyeti umumiyesi hakkında meclisi idare rorapu. 
2 - Rapora göre şirketin devamı faaliyeti veya taıfiyesi şılda

nndan birisinin tercihi. 
8 - Tasfiye kararı verild iği takdirde tasfiye memurlannın inti· 

bap ve tayini ve ücretlerinin teabiti. 

Çocukların neşesi 1 
Ebeveynin saadeti! 
Kaıuaz.lık, aafiy.tl umumıy• ve 
ılnlr nluıtsıalıldanna ka111 blD· 

r tere• doktorlar tarahadu Cavıl· 

' ye edilen ._ :?t İ 

"'eiiôfirratö · 
lıaYYd" dlcıat dOayanın iter , ... 
rahnda 'f'alİdeler •• tonldar 
blJÔ bir •can11111)c0 .. 1naUaa .. 

, ralr · pelı •a,eıs falda ~naclrt• 
dirl~t'. He ..... cıaaede baımıur. 

ing. J.-HEROK 
lstanbul, ikinci Vakıf han No 15 - 17 

Her nevi demir inşaatı, çatı, 
hangar, köprü, kapı, pence-

• re ve saıre. 

Balatta müesses olan fabrika
mızda deruhte ve imal olunur. 

IU\n 
Kütahya huleuJe hal{tmlıltnden : 

Hamidiye M : kel İzzet zevcesi 
Hava ile zevci merk:Um İzz"et 
aralannda mütekevvin boıanma 
davasının cereyan eden muhake
mesinde: merkum izzet mahalli 
ikameti mecbul olmasına mebni 

illnen tebligat icrası mukarrer 
olduğundan muhakemenin mu· 
alllk olduğu 27-1-930 pazartesi 
gün6 aaat onda Ktıtahya hukuk 
mahkeme.iııe gel..:Sesi veya ka
nuni bir vekil giJndermesi aksi 
taktirde giyaben muhakemenin 
icra kılınacağı tebhğ makamına 
kaim olmak üzeı·e ilan olunur. 



Abunc şartları 
Ttlrırtyed. ~ 

Kanış Kanış 

ı Aylıtı 150 000 
.; • 400 800 
6 • 750 1450 

Gazetemizde çık,.n yazı ve resim· 
lerin bütün haklan mabfmdm 

Gazeteye röoderllecek mettaplanD ti.zeri.De 
1 dıre içinse ( idare J, yazıyı aitse [yazı ) 

işareti konolmılıdır 

Türk mekteplerile taydalı eserlerin 
il&nlannda yüzde 20 tenzilat vard.u 

Bllyl1k veya bir taç dala ıçtn veri len tlln la.r lı 

husml mahiyetteki llAolıno ücred 

ııan şartı~ 
Sauı:ı ı.-~ 

6-8 inCJ sayıf• ~ 
5 • • 40 
4 • • ,, 
2. • ~ 
1 .. • 

j l t 400 27()( 

Bısılmıyu mektoplarıo ııdcstnden. kıymeti 
mutaddere~ız. mektzplıra kooulmus parılano 
'lc aypolmasıadao \'t lllolınn miınderecıtındıo 

ıd.rc mesul detlldtr 
IST ANBUL, BabıAli, Ankara caddeııode c V AKJl YURDU > 

ret. 1970 iDARE lŞLERl, 1971 YAZl lŞLERl • telrrıf , V Alt.IT posta Ko: 45 

idare ile ıtararlaştınlır 

G11.ctemlze hususi llAo kabul eden ver 
H. S H. ll!nat aceııtesı • 

l-8inci aayıfada 10 
'esmi ilinlar 

Semti Mahalleai Sokağ1 

Küçilkpaı:ar Rüstempqa Uzunhafız 

" ,, Uzunçarşi 
,, Demirtaı Kantarcılar 

Mercan Y avaıca şahin Sultanodalan 
Bur gazada Çarşımeydanı 

,, Hiristos 
Heybeliada Yalı 
Büyükada Bağlar . 
Fener T evkficafer Meınevibane 
Edirnekapı Atikalipaşa Lökilncüler 
Kumkapı Çadırcı Ahmet Arayıcı 

Çelebi 

lcan 
L K. 

24-393 Dfikkin 20 

No. Nev'i 

123-280 ,, 15 ş. 
22 ,, 10 ,, 
6 ,, 12 

20 Maaoda 4 25 ,; 
dükkan 

1 
24 
9 

13 
18-21 
14-18 

ev 7 ,, 
Gazino 16 ,, 

Kagir ev 3 75 ,, 
ev 18 ,, 

Dükkan 12 50,, 
Kulübe 3 " 

· Kadıköy Rasimpaıa Aynhk çeşme 24-40 e~ 4 ,, 
. Tophane Firuzağa Tülbentçi 5-16 ev 16 

~ Burgazada Çartı 19 ev 8 " 
Boğaziçi Tarabya ve caddesi 100 Dükkan 12 " 
Galata Y enicami ,, 55 10 " 

• Zmdankapı Ahiçelebi Abacılar 22 " 15 " 
B d " " urgaza a Hiristoı mezarlık 5-16 ev 12 50 

~alada evsafı muharrer emlikin bir sene müddet ve bükfımet~e 
talep vukuunda tahliye edilmek şartile 5-2-930 ta;ihine ~lisadif 
ç~rtamba glinü saat 14 te müzayedeleri mukarrerdir. Taliplerin 
yuzde 7,50 h"sabile teminat makbuılarile Milli Em!ik müdüriyeti 
ıcar komisyonuna müracaat eylemeleri. 

B.ovok Tayyare piyankosu 
Sekizinci tertip ı inci keşide 

1 l Şubat 1930 
.Keş deler; Vilayet, Şehremaneti, Defterdarlık, iş, 

Zıraat ve Osmaulı bankaları nıurakipleri ye lıalk 

lıuzuruuda yapılır. 

Bl'YÜK IK RA~lf YE 30,000 LiRA nrR 
Her keşidede çıkan numaralar tekrar dolaba 

korımaz. 

Levazım ve kırtasiye mübayaası 
Tüti~n inhisarı umum müdürlü

ğünden: 
13-1-930 tarihinde kapalı zarfla mnnakasaya kenulan 69 kalem 

levazımı kırtasiye için verilen fiatlar haddı layıkta görillmediğinden 
2:-2-1-938. Çarıamba günü pazarhkla mübayaa ediıecektir: Taliple
nn yevmı mezkiirda ıaat 10,30 da Galatada mübayaat komisyonun
da bulunmaları. 

P~z~rlıkla carrıekan ''e dolap imali: 
Alı Tı~a.ret .mektebi ıiıübayaat komisyonundan: . 

. Mekt~~ ıçı~ _lüzumu olan camekan ve dolaplar pazarlık suretile 
ımal ettınlecegınden talip olanlann 18 ki. ıani 930 cumarteai gtinll 
u.r.t iki de komisyona mOracaatlan. 

Erzak ve saire münakasası 
Ynkıek baytar mektebi rektörltığnnden: 
Mektebimizin ihaleden bakiye kalan erzak ve leva11mı aairesl 5 

ıubat 930 çarpmba günü kapalı zarf usulile ihale olunacakbr. Ta
liplerin prlnamelerini r<Srmek Ozere her gtill mlhiakuaya iftirak 
için de yevmi mezkU..de defterdarlık binumda mlleueaab ziraiye 
uıilbayaat komiıyonuna gelmeleri. 

Istanbul Ziraat Bankasından: 
Kariyesi Cinsi No Sokağı 

Pendik Hane 93 Arabacı 
Gayri mllbadillere ait balida kariyesi, sokağı ve numarası muharrer hane 3 şuh t 930 a 

.. n t .k.d ih l . l ak a paz gun saa ı ı e a esı yapı m üzere müzayedeye çıkarılmıştır. Taliplerin pey ak alarile banka 
m~a~~ ç 

CXXX:~ôCCOC::OOC>OCC:OOC::X:OCOC'<X.COOC:X:XXXlO~o~ 

~~L 

f ERTEV ŞURUBU 'g 
Nf ftlf Kf~İtfiZfN EN ftltRUf DDKTORllfRİNİN ~ 

-TflKDIRllT/Nfl 11/iZlfflR Olf'/UjTİR @ 
CJ~ 

~=.~~~o.., 

Haydarpaşa demiryollar ma· 
ğaza müdürlüğünden : 

Aşağıd yazılı malzeme pazarlıkla satın alınacağından taliplerin 
20 kanunsani pazartesi gUnU saat 9 dan 12 ye kadar isbatı vücut 
etmeleri ve fiat vermeleri iJAn olunur: 

1 adet Çanta ( Beykoz fabrikası mamulib ) 
400 metre Yelken bezi (yerli malından) · 
12 adet İş gömleği (yerli beyaz ketenden ) 
4 3 m Çam dilme 6,00 X • 0,08 X 0,08 

30 demet Bağdadılik çıta 
4 3 m Çam dilme 6,00 X 0,09 X 0,05 

150 top Gaz idrofil (yerlil 12 1-2 yardalık 
1500 pallet ,, ,, ,, 45 X 90 

30 adet Yün battaniye (yerli ) 
61 ,, Ahtap su fıçısı ( ye.rli ) 
17 ,, Muhtelif cilt kitap 
10 2 m Ytin keçe 5 m·m yerli 

2500 kutu Kibrit 
600 kg Adi alçı ( yerli ) 

8 adet Mahruti çadır ( yerli ) ı 
1 ,, Kağıt sepeti ,, 
1 ,, Dosya dolabı kroki vardır ( yerli ) 
2 ,, Kurşun pensi hikkiyesi 
3 ,, Avukat çantası ( adi ) ( yerli ) 
4 ,, Camlı dolap ( kroki gibi ) yerli mamulat 
1 ,, Cer ah aleti dolabı ( kroki gibi ) yerli mamulat 

,, Kurşun pensi lokması 
5 takım Keten pirde (yerli bezden) 1,20 x 1,70 
3 adet Portatif şezlong ( yerli mamulatı ) bez yerlı 

Saat 12 den sonra fiat kabul edilmez. izahat almak istiyenler 
cumartesi pazar günleri mübayaa kısmına müracaat etmelidirler. Pa
zarlığa arzolunan malzeme tamamen yerli malı olacağından taliple
rin ittirak edecekleri her hangi bir mal için nümunelerini birlikte 
getirmelidirler. 

i • _,.' :: ,"F. •• ~~·, J,.. ' . . ... 
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Yeni güzellik kıraliçesi sporcu Mü
beccel Namık Hanımın beyanatı 

ve en güzel resmi · 

1Urk Spor 
Son çıkan 16 ncı sayısında bundan başka spor aleyhtarı Sela

hattin Enis Beye cevap, Koca Yusufun mtnakıbı, sporcularımız 
hayatta ne iş görllyorlar? Holivuttaki boks yıldızları, Turizm ser
lliYhalannı taşıyan tayam dikkat yazıları ihtiva etmektedir. 

İstanbul banka si 
Tarihi tesisi 191 

Mabmutpaşada tarakçılarda 

Abubefendi hanmdadır 

BllAmum banka muamelatı yapar 

Vadesiz tevdiata senevi yüzde 6, altı ay 

vadesile 8, bir sene vadesile 9, faiz 
vermektedir 

TAYYAHE BALOSU 

6 tubat 930 perşembe akşamı 
(Maksim) de verilecek Tayyare 
balosu biletleri Tayyare cemi
yeti şubelerinde ve Maksim gı

feıinde ıablmaktadır. 

lstanbul dördüncü icra d ' 
sinden: 
Eminönünde Karakaş hanı 
1 ve 2 numaralı yazıhanede 

car iken halen ikametg 
mechul ve kanunen müm 

sili bulunamayan Mustafa 
Mecdi Beye 

Alacaklı Mösyö Hanri Pirı 
14 nisan 929 tarih ve 2 ili 

• sıra numara ve 116 ili 1 
muamele numaralı Beyoğlu 
müdayene senedile borç aldı 
nız yetmiş yedi bin kırk alb J 
yetmiş sekiz kuruıa muka 
ubtenizde bulunup birinci 
cede ipotek gösterilen Bey 
lunda mukaddema Suyolu 
yevm Kemerburgaz kariyesiıa 
Cebecide Çavuşbaşı çiftiliği p 

mahalde vaki kırk dört p 
erazi ve çiftlik ebniyesini m 
temil çiftliklerin sahlmasını 
caklı vekilleri talep etmişi 
dir 

Meblağı mezburu 14 kinu 
sani 930 tarihine kadar f 
nizamisi olan 5200 lira 59 
ve resmi tahsil olarak yüı 

beş hesabile 3612 lira 31 
ve ondan sonra işleyecek f 
ile beraber tediyesi hakkı.O 
tebliğ muktazi ödeme emri ika 
gahmızm meçhuliyeti hase 
teblığ edilememiş olduğundall 
rihi ilandan itibaren on üç 
içinde 929-241 dosya numaral. 
lstanbul dördüncü icra daire · 
müracaatla borcun tamaJJJ 
veya bir kısmına veya ala 
lınm takip icrası hakkına iti 
zınız varsa bildirmeniz veya 
rihi ilandan itibaren doksan 
zarfında borcu vermeniz 
taktirde merhunun satıla 
ödeme emri makamına kaiıP 
mak üzere ilan olunur. 

Profe ör Doktor 

M. Lutfl 
Dahlll .,,.. intani b .. taluını Cuma •• P;::, 
dan mada her ııUn ikiden aonra 1)1•• 
Ş :k ercl Sokak N. 7 de kabul •tmekt-' 

.. stanbul beşinci icra pıell' 
luğundan : Mahcuz ve satıl 
mukarer Eseks markalı lı• · 
bir adet otomobil işbu ayı.O ~ 
mi ikinci çarşamba gnnll .~ 
ondan on bire kadar T a1'S1 ~ 

otomobil mahallinde hlllr b~ 
cak memuruna müracaatlatl 
olunur. 

MeJ 'u/ müdür ! Refik fi 

• 


