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iqrel hususiye ve belediyelerde asga
' I ma111 yeni talimatnameye g6re 40 il· 
radan başlıyaC11ktır. Bu hu~a tatsi

l.th h•vl olan Anlulra maluıbirimizln 
telgrafı 4 anca savıf amızd•dır. 

ll2 

fdarei hususiye ve belediye maaşları 
• • 
ıçın Barem 

• 
lngiliz kıralı 

konferansı açtı 

360 gazetecinin de hazır 
bulunduğu bu ilk celsede· 

kıral demiştir ki: 
- - ~ 

Veremle mücadele 
Gemiyetln senelik kongresi ? 

şubatta toplanacmc 
Dliıı idare heyeti toplandı 

Bahri teslihatı tahdit etmek bütün 
beıeriyete devamlı bir menfaat 

temin edecektir. 

SEE58 = = =-= 
Otomatİk bİlcl 

Londra, 21 (A.A) - lngiltere mGncer olmaSJnı biç bir zeman 
kıralı ıise rağman Buckingbam konferansta temıil edilen millet
aarayı önllne toplanmış olan lerin bahriyelerinin batası olma
keaif bir halk kDtleai araaından dığmı söylemiftir. 

makinesi 
Dünden itibaren 

iıe baıladı 
Seyriıefain lclarelİ Kadık&y 

iıkeleaine otomatik bir bilet ma
kinesi koymuştur. 

Bu makine, yan)anndaki delik
leı den 10 kul'Uf 20 para atılmca 
kendiliğinden bir meYld bileti 
vermektedir. B..tan drat ft 

ınbulet g&rtılllnf ı.etBn ilble-
lerdeki gifeler 191danlank bu 
makinelerden ~~ •e memur 
,dedind9 ~"~tcektit. 

l'~çtikten ıonra lortlar kamara- Büyük harpten beri blttiln 
.... loralhk dairesine gitmiş milletletler devlet adamlannm 
.. 11,8 aeçe bahri konferaDSI maharetle faaliyetlerinin bu 
•çmlfbr. Bntnn mevkiler iıgal müthit hailenin tekerrOrihıll men 
edimİf idi • Hatta, devlet adam· için elden geleni yapmata ma- / 
lanna ve diier mDmtaz pbsi- tuf olmasa iham geldiğine karar O uman iskelelerde para boz-
yetlere tabaia edı"lmı·ı olan loca- s mak için yalDd bir memur ba-vermitledir. ulbOn hali hazarda- ı 
lar da aiazlanna kadar dolu unacaktır. iri bınaıının bqlıca eaaslanndan 
idi • konferansta 360 gazeteci biri bahri kuvvtleri tahdit etmek muhtelif plilllan Yardır. 
hazır bulunuyordu • 

1 
Fakat , Bunlardan her biri 

Kır l b lırt ve bu kuvvetleri milli emniyet 
a, a teslib•" ıabaım- f b h dd umumun menfaatine medar olmak d ~ ile kabili teli ir a e endir-

daki fay asız ve tahripkar mek hususunda itilaf etmektir. nzere bazı fedakirlaklara karar 
rakabetin tevlit etmekte olduğu vermifler ise mGzakeratum 

ti
. ı · Karal, murahaılann milli bir meı'uın ne ce en ortadan kal- yalnız temmil ettiğiniz memle-
ak 

d 0J maksatla değil belki medeni dırmak m sa 1 e toplanllllf ketlere deJ:.U bOHbı L.--.:vete 

ahr
.. d 1 t cihanın terakkisi yolundaki bu ... ~ •ı 

olan 5 b ı eve murahhas- bn...n.k ve devaınlı bir menfaat 
d

. b manii ebediyen ortadan kaldır- , .. 
lanna hotaıne ı eyan eylemit· temin edecektir. Konferaa me-

tir b br
i ;n_ t sah da mak azmi ile ınnttefikan çalıp-• Kıral, • ...,..a aam aaiainin mes'ut bir neticeve ikbraD 

kı · i ihti caklan kanaatini izhar e ..... :.tir. ı IDefnız bir ta ~ sıyu yaç- .. ....., edece.:ıl.:-e ve pek yakında ciha-

lar ılan k b 
· Kıral aözthıe deYamla demi.+:• .... dolayiıile yap re 8 etin yo.u mn blltün milletlerinin omuzla· 

d 
· t-:-ı:ı_ ki : ., Bllifbı milletlerin hUSU1J •illetler arasın a emmye 9UUlf. rına yüklenen aJ;..• tealibat vAk-LL~ • "'-blik • bir tetkike ihtiyaç g&teren 

5
.. , .. .U..U.e ve hatta harp EÇ eame lerinin tahfifiine imkin hual 

._...,~~~~------==~-~----~~~-=ı-:=--:ı--1 olacağına eminim· 

-T-r anıyabiliır nıisiniz1 Bu b- ayal zamanda Ce-
miyeti Akvamın bazarlamrkta 
olduğu ihzari tahdidi tealibat ı 
komiayonunUD mesaisini de teahil 
edecektir. Bu suretle meseleyi 
daha Yhİ ye umuıql bir tarzda 
tetkik edebilecek olan umumi 
tahdidi tellibat konferamıam 
inikadı denesine yaldqmlf 
olacap • ftte bu llmitle miza· 
keratmm pyet sakı bir dikbtle Bu bakıı hantıi sinema yıldızınmdır? 

f ,/-14JJ § lltd llll!if"""" No. 7 
takip IClecejim •• 

Y eremle mtkaJJe umlgd tçlimal 

Ce~yeti idare heyeti, ~On cemiyetleri muma geçlrilmlftir. 
Hlllliabmerde Ali pafADID nya· Cemiyetin çıkardığı ( Y •mak 
1etinde toplanarak aeaelik kong- bakla ) mecmuaıma Mldafaal 
re için baıırlıklarda bulunmut· milliye veklleti 500 aaaba ez 
bu. Kongrenin 7 tubatta Tilrk rinden abone kaydedilmif, ~ 
ocağında toplanmasına karar hutaya bakılımftır. Cemiyet n
TeriJmiftir. Dtlnkll içtimada ae- rem aleyhinde konferanılar Yer

nelik faaliyet raporu tetkik mif, propaganda yapmıfbr. 
edilmiştir. Bu rapora g&re, ve- Bu rapor kongrede olıaa-
nm&i ...... le eeaai1•ti ...,., eaktar. 

1 ' •• • •• 5 

Harbiye nazırile 
••••• 

Erk4nı harbiye reisinin arası açılmıı ! 
Atiaa, 21 ( Anek) - Yunan beyanabnda erkAm bublyei 

erkAm harbiye reisi Ceneral umumiye reİIİ tarafmdaa wku
Mazarakil E..pala mecmuumda bulan bn iddianın dotru olma
yazmıf olduğu bir makalede dıjuu, hOkOmetin her aene or
Yanan ordusunun levazım ve dunu levazımına milll mOdafaa 
teçhizab noban olduğunu, bun· aandıpdan 300 mily~n drahmi 

lann ikmal ye teJafiaine bir an enel talıaia ettiğini ve Mazarakiain 
t-bbO. edilmesi lbım geldijini bu sözleri çirkin Ye glllnnç oldu-
-- ğunu 83ylemiftir. Venizeloa av-

.aylemeai harbiye nazan Sonw. det edince harbiye nazın erkim 
ile aralarınm açalma1111& sebebi· harbiye reiainin tebdilini talep 
yet Yennİftir. Sofalia psetelere edecektir. 

- Naıl lr•ııı 
naıl bir şev 1 

- G6remlyoram 
sılmı,,or. 

gtJio,,or 
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VAKiT ın son telgraf haberleleri ] 
akdonalt b~ı .. n 
m tl!fl"ahhLlslaırı 

e et~nş 
Londra, 20 (A. A) - Bahri 

konferansa ıştirak edecek 27 
murahhas bugün öğleden sonra 
kıral tarafından Bükingam 
sarayında kabul edilmişlerdir. 
Murahhaslar, M. Makdonalt ta
rafından kırala birer birer heea 
harfleri sırasile takdim edilmif
Jerdir. Kıra], murahhaslann elini 

ıamimiyetle sıkmış ve konferansta 
cereyan edecek müzakerelerin 
muvaffakıyetle neticeleneceğini 
ümit ettiğini beyan eylemiıtir. 

Lo~dra, 20 ( A.A ) - Bahri 
konferansa iştirak edecek mu
rahhaslar şerefine bu akşam 
hUkümet tarafından bir ziyafet 
verilmiıtir. M. Makdonald'in riya
set ettiği bu r.iyafette 450 den 
fazla davetli hazır bulunmuştnr. 

M. Makdonald'in sağında M. 
Tardiyö ve solunda M. Stimson 
bulunuyorlardı. Ziyafet esnasında 
M. Makdonald evveli İngiltere 
kıralının, daha sonra konferansta 
temsil edilen hükümdarlann ve 
devlet reislerinin, nihayet murah
haslann şerefine kadehini kal
dırmıştır. 

M. Makdonald, murahhaslar
dan konferans müzakerab esna-· 
ısında sabır ve tebammül göster
melerini istemiş, bundan ıonra 
murabbaı heyetlerin reislerine 
doğru dönerek bunlardan her 
birini ayn ayn metetmiştir. 

M. Makdonald, Fransa başve
kili M. Tardiyö'nün vücude ge
tirdiği faydalı eserleri hatırlat

mış, M. Briyan " Beynelmilel 
konferansların babası ve en 
kıdemli azası ,, olarak tavsif 
eylemiştir. 

M. Makdonald, İtalya başmu
rahhası ve hariciye nazın M. 
Grandinin birçok mali ve ıiyasi 
meselelerle meıgul olduğunu 
söyledikten sonta, şu sözıerl 
ilave etmiıtir : " M. Grandinin 
elini sllrdüğU her işin muvaffa
kıyetle neticelendiğini söylemek
le hiç bir mübalağada bulunmuş 
olacağJmı zannetmiyorum. 

M. Makdonalt, M. Stimson ile 
M. Wakaçukiyi de methüsena 
etmi§tir. Amerika başmurahhası 
Ye hariciye nazın M. Stimson 

Lahey konferansı bitti 
ltilaf hasıl olmuş, konferans dağılmıştır 

Lihey, 20 (A.A) - Bulgaris
tanla bir anlaşma husule gelmit
tir. Muallak bulunan meselelerin 
sonuncusu da bu •uretle halle
dilmit bulunmaktadır. Nihai pro
tokolun Yung plinilc alakadar 
bütün devletlerce imzatına bun
dan soJJra mani olaca~ hiç bir 
hail kaJmamışbr. Saat 14, 30 da 
bUtUn murahhasların iştirakile 
hususi ve saat 16 da da umumi 
bir içtima akdolunacaktır. 

Macaristana taallük eden 
meseleler hakkında bu gece 

davetliler namına verdiği cevap
ta murahhasların nail olduklan 
nazikane misafirperverlikh n do
layı teşekkür etmiıtir. 

M. Stimson, hüsnü niyetle ha
reket zihniyet ve lüzumunu mü
dafaa etmiş, bahri konferansa 
iştirak edecek bütün murahbas
lann vükuat ve hadisab ve kar
deı milletlerin etrafını saran 
güçlnkleri takdir hususunda sarf
edecekleri namuskirane cehit 
ve gayrete güvendiğini, konfe
ransta temsil edilen bütün dev
letlerin en büyük ha yır ve 
nef'i namına haklı ve adilane 
bir netice elde etmeğe samimi 
bir surette karar vermiş olduk
larına itimadı olduğunu beyanet
miştir. M. Stimson nutkuna 
devamla demiştir ki! 

"Amerika ya gelince, onun bu 
konferansa hüsnü niyet ve sami
miyetten ilham alan bir zihni
yetle iştirak ettiğini iddia ede
bilirim." 

M. Stimson, Amerika hüku
metlerini konferansta temsil edi
len devletlere bağlayan dostluk 
rabıtalarını ehemmiyetle kaydet
miı, bütün murahhasların yakın
da başlıyacak olan müzakereleri 
muvaffakiyetle neticelendirmek 
üzre bir arada çalışmak husu
sunda elele verecklerinden emin 
bulunduğunu söylemiı, böyle ya
pıldığı takdirde beşeriyetin tam 
bir itimat ve dostluk devresi 
açıldığını göreceğini ilave etmiş
tir. 

husule gelen itilafa Macar tebauı 
ile hakkı hiyar sahibi olanlara 
ait işlerle iştigal edecek muhtelif 
mahkemelerde bundan böyle Uç 
hakim bulunacağı tasrih edil
mektedir. Lahey divanı tayinine 
lüzum görülen 1ki yeni hakimi 
intihap e ecektir. Bundan baıka 
Lahey divanı bu mahkemeJerin 
fevkinde bir istinaf mahkemesi 
teşkil edecektir. 

Mali meselelere gelince, bu 
itiJaf mucıbince bir ziraat serma
yeıııi teşkil edilecektir. 240 mil
yon kurondan ibaret olan bu 
sermaye 1933 senesinden itiba-

ren yüzde 4 faiz getirecek ve 
1943 - 1966 seneleri arasında 
itfa edilecek senelik taksitlerden 
mürekkep olacaktır. Ay11ca bir 
idare meclisi teşkil olunacaktır. 
İngiltere, Fransa ve İtalya bir 
senelik miktarı 2,5 ile 3 milyon 
altın kuron arasında tahalüf 
edecek tediyat ile bu sermayeye 
iştirak edeceklerdir. Bundan 
başk~ 100 bin altın kuronluk 
bir nevi sigorta sermayesi de 
vücuda getırılmiştir. 

Bu sermaye Macaristanın 12 
sene müddetle ödeyeceği taksit
lerden ve büyük devletlerin iş
tirak hisselerinden mürekkeptir. 

Bu para küçük itilaf 
hü ı. fımetleri tarafından b\itün 
diValann btıtl tc:niyc;oiııo lalr--

sis edilecektir. Macaristan tara
fından küçük itilaf hükumetleri
ne 1944 senesinden llj66 sene
sine kadar vaki olacak tediyat 
yekunu 13,5 milyon altın kuran
dan ibarettir. 

Labey, 20 (A.A.~ İtilaf im
%8 edilmiştir. 

Lahey, 20 (A. A) - M. Jas
par, Uhey konferansının nihayet 
bulduğunu tebliğ ettiği sırada 
büyük bir hüsnü niyet ile kabul 
edilen itilafların hakikat şeklini 
almasına şahit olacak olan atiye 
itimat ile baktığını beyan etmit 
ve sözlerine şu suretle nihayet 
vermiştir: 

Biribirimizden aynlacağımız ıu 

- Kadın ağzından çıkanı ku
laklann İ§İtsin.. Karşmdakini 
odun kıyas etme.. Ben de ada
mım hem de kocanım ... 

V AKIT ın tefrlkasu 69 

Fazıla hanım hemen ayağa fırlayıp 
gazebe gelmiş bir d~i kaplan 
örpertisile: 

Yazan: Hüseyin Rahmi 
- iki bin liraya ... 
- Vay rezil herif.. Ben bu 

kadar değersiz bir halayık mıyım? 
- Benim nazarımda ıenin 

değerin bUtiln dünya nukudunun 
fevkindedir. 

- Kocam ne kadar kadir 
naşinasmış.. iki bin lirayı bana 
tercih etmiş. Bu değersizliğim
den dolayı, sizden ve kendimden 
utanıyorum. Vallahi ... 
-Bu para senin kıymetinin yt1z· 

binde bir muadili değildir di
yorum sana. Bizce matlup olan 
şey aramızdaki bu koca unvanlı 
bellinin defolup gitmesidir. Bu 

netice de hasıl oldu.. Başını 
Alıp dünyanın öbilr uc•1na kaça
cakmış. Cehenneme kadar yolu 
var .. 

Paralan aldı mı? 

F azila Hanım bu son sualine 
cevap alamadı. Telefona bir 
hınltı geldi. Mangal da kestane 
patlar gibi bir ıcyler oldu. Mu
havere kesildi .• 

Kocasının kendini o kadar 
ucuz satbğına pürhiddet genç 
kadın evine döndü. Hemen san-
dığını, dolabını açb. Lazım ola
cakları ayırıp paket yapmak için 
blltUn eşyasını ortaya döktu. 

O bu itle meıgulken akşam 
kocası geldi. Adamcağız hay
retle ıordu: 

- Ne o Fazıla bu evden baş
ka bir yere mi taşınıyoruz? 

Zevcesi yUzUnü tahkirin en 
son ifadesile bul'Ufturarak: 

- Edepsizi 

- Ooo ... 
- Rezili 

- Kocam mısın? Hll! bu 
tabire kendini müstahak görme
ğe cesaret edebilir misin? 

Kadir Efendi fevkalide ıaıı -
rarak: 

- Ne var ? Kocan değil mi
yim? 

- Beni bir pula ellere sat -
tıktan sonra üzerimde zevciyet 
iddiasında· bulunmağa utanmıyor 

musun? 
- Seni bir pula ellere satmak 

bu nasıl söz Fazıla ? 
On bin yirmi bin, otuz bin 

istiyecek yerde iki bin liraya 
kannı satmak bu ne adilik, ne 
dilencilik, ne küfrandır Allahım .• 
Bir hamal karısı olmut olaydım 
yine bu kadar kıymetten dilf -
mezdim. 

- Fazıla bu akıam ya benım 
kulaklarımda bir hırafe var ve 
yahut senin sözlerin de müthif 

Ankaraaa sonayt /, un~re~i 
Ankara, 21 ( A. A ) - Milli 

iktısat ve tassarruf cemiyetinin 
umumi merkezi Ankarada Ttırk 
ocağında bir sanayi ıergisi aç-

mağa bir sanayi kengreıi davet 
etmeğe, karar vermiıtir. Sergi 
ve kongrenin açılma günü aynca 
ilin olunacaktır. 

iki memur mahkemeye 
verıldı 

lzmir, 21 (Yakıt) - iskan iş
lerinden dolayı haklarında tah
kikat yapı'an sabık müdür Talat 

ve Salim Beylerle vali Kazım 
Paşaya ait neticeler Devlet Şu· 
rasından bildirilmiştir. Vali Paşa 
hakkında men•i muhakeme diğer 

ikisi hakkında da lüzumu muha
keme kararı verilmiştir. 

lıa 1 ertonyah 111/l• alıa~st"' 
Cenevre, 20 (A.A) - Make

donyanın Yugosldvyaya tabi 
kısmında oturan Bulgarlar na
mına Cenevreye b•r heyeti meb
use gelmiştir. 

Bu heyet ekalliyetlerin hima
yesine müteaallik muamelelerin 

dürüst ve tam bir surette tat
biki için akvam cemiyetine bir 
ist da verecektir. 

Kaybolan tayyare 
Havr, '.20 ( A. A ) - Fransa 

kupasını kazanmak f çin yapıla

cak futbol maçJannda bulunacak 
5 yolcu ile Amiensden hareket 
eden taksımetreıı Dır tayyareaen 

şimdiye kadar hiçbir haber alı
namamıttır. 

Akvar11 cı'mı yf·ti .ı;oınıu'i I 
Lahey, 21 ( A. A ) - Akvam 

cemiyeti, Bulgar ve Yunan ce
maatleri ve bunlann muhaceret
leri hakkındaki Bulgar - Yunan 
mukavelenamesinin bazı muay

yen ahkamının tefsiri için Lahey 
adalet divanının istişarı reyini 
ıormuıtur. 

sırada mezarlardan çıkarak be
şıkleri aydınlatan ışığın sönme
sine biç bir vechile mahal bırak
mamağa söz veriyoruz. 

şuursuzluk.. peyda olmut··· 
- Ne senin kulakların yanlış 

işidiyor ·ne de benim söz~erim de 
zerrece bir şuursuzluk var... Re
zaletini bastırmak için böyle 
söyliyonun. Nihayet nedamet 
Jddiasma mı kalkııacaksın.. Ha
yır inanmam. Satılmış bir kadı
nım, r artık bu evde duruculardan 
değilim... Kocamın beni iki bin 
liraya aattığı adamın koynuna 
gideceğim... Sen de aldığın pa
ralarla ne cehenneme savuşacak
san defol.. Artık bana ve kim
seye gözükme. İzdivaç tarihinde 
karısım ve namusunu ıatan ilk 
Türk sensin ... 

Kadir Efendi tafkın ıaıkın : 
- Fazıla ben seni severim .. 
- Ne yapayım ki ben seni 

sevmem. Se•emem ... 
- Benden aynlmak için bir 

dubara kurmuısun fakat enine 
boyuna uzar bir hile değil •• 
Ben ıeni nuıl satanm ? Kime 
satanm ? ve sana iki bin lira 
baha biçen kimdir ? 

- Bu re:ıaleti pişirip kotaran 
sensin. Bir de benden ne oldu
pnu ıormaia utıuımiyor muaun •• 

H. V ekaletimiz 
Yeni Müfettişlikler içill 
bir talimatname yapb 

Ankara, 21 (Yakıt) - Harici· 
yede yeniden ihdas olunan 
mllfettişlikler için mOhim bir 
talimatname yapıl&Dlf, tutiktea 
çıkmıştır. Talimatnamenin eaaa· 
ları şunlardır : 

Müfettiıler konıoloelarla elçi-
lik kançilaryalannm ve merkez fU' 

helerinin teftişi ile mllkelleftirler. 
T eftit emrini vekalet verecektir. 
Bu teftişler maliye müfettif leri
nin konsolosluk teftişlerine mani 
Değildir. Daire amirinin teklifi 
ve vekaletin tasvibile Yekllet 
daıreleri de teftiş olunabilir. 

ElçiJerin maslahatgtizarlann ta
lebi vekaletin muvafak ati suretilt 
elçilik kançiJaryanmn hareket 
ve muamelatına da bakılacakbr. 

Talimatname bilhassa konso -
losluklara ehemmiyet vermekte
dir. Müfettişler bir konsolosluğun 
teftişi emrini alır almaz sllratle 
o mahalle giderek derhal kon -
solosluğa salahiyetnamesini ibraz, 
kasayı, evrakı temhir edecektir. 
Müteakiben para tadat. hesaplar 
tetkik, netice imza olunacaktır. 
Son muameleye bütün memurlar 
iştirak edecektir. 

Teftişat bilcümle muamellt 
ve kuyudat, ve eşyaya ve binaya 
ıami1dir. Talimatname bunlan 
mufassalan zikretmektedir. 

Muamelatı teftiş olunan me
murlar,a amirlerle biltnn vesaikı 
müfettişe vermiye, sorulan aual
ı.... rAV.An v ... .--ı- ..ıl-61.ı.,..:-: 

imzalamağa mecburdurlar. 

Mahrem muhaberat ve veaaik 
müstesnadır. Vekllet icabmda bu 
hususta da mUfettife mezuniyet 
verebilir. Müfettİf tetkikatta bu
lunduğu kuyudata ıerh verecek
tir. İkinci bir mOfettıı tekrar 
teftişatta bulunabilecektir. MO
fettişler teftiş esnasında konso
losluk memurlan •~ muaİAb 
hakkında bir ihbar ve şikiyet 
olursa resen tahkikat yapabilir
ler. Müfettişlere icabında aynca 
talimat verilir. 

Teftiş neticelerinin 15 gihıde 
vekalete bidirilmesi puttır. 

1"olg af ha~rl~rlm zlfl mahadı 
ti iıYıcü :sayıfamıuladrr. 

Tecahülden geliyorsun ayle mi ? 
Peki.. dinle.. s6yliyeyim... Ne 
kıratta bir koca olduğunu bir 
defa da benim ağzımdan ifit.. 
Beni satan sensin. Nasd attığı
nı vicdanından sor •• Beni teıisa· 
tı munzamme mOdflrtl Cabir 
beye sabyorsun.. Bana iki bin 
lira kıymet koyan da bu rezillne 
pazarlığı kesişmek için tarafın
dan bittevkil g&nderdiğİll 
heriftir •.. 

Kadir Efendi derin derba 
inliyerek: 

- Ben seni aabyor mUfUlll-' 
Tarafımdan Cabir Beye bit 
vekil göndermişim. iki bin liraya 
uyuşmuıuz. Hep bu ı&ylediklerİll 
ıenaatle dolu dolu bir masaL
Bu caniyane iftiralarm mahteıil 
kim olduğunu timdi ulaclm. 

- Kim? 

- O Cabir olacak herif-
- Fakat ıenin amirin. •• 
- Böyle namusa mllt, 

aile meselerinde amir ..... WIJI.,. 

olmaz.. Adalet huzuranda 
kukan ikimizde mO..viyiz. •• 

( 



Otomobil amatörleri 
• 

iade edilecek 
Göz muayenesine tabi 
tutulmıyacaklar mı? 

Maaşlardan kesilen 
vergileri memurlar 

geri alacklar 

Doktorlar eczacı~arın iddialar.n.~ 
cevap vtriyoyıfar 

Ayni malzeme ile pişirzlen iki ayni yeıne(Jin 

arasında bazan daOlar kadar fark vardır! 

-
Göz mütahaaıııı Hayri Hakkı B. raporunu 

Emanete verdi 
Memur maaılarmdan kazanç 

ma_arif v~. saire gibi vergi
lenn kesılıp kesilmemesi hak
kmda Defterdarlıkla idrrei hu
ıuaiye müdürü Cemal Bey ara
&JDda bir noktai nazar ihtilafı 
çıkmış, Cemal B. bu vergilerin 
tevhidi küsurat kanununa göre 
kesilmemesini müdafaa etmiı,me
ıeJe Maliye vekaletine bildiril
mişti. 

Taksi şof örlerl ne olacak? 

Darülfünunda: 

'Neıet Ömer B. geldi 
Q Dat iilfiınun emini Neıet Ömer 

1; Ankaradaıı avdet etmiJtir. 
''l\JQı • 
il •ıleyh Darülfnnun ktdrosu-
llıı v-•..!ıı h tetkik .....uer eyetinde 

. . 

Emanette: 

Beyoğlu yangını nasıl 
oldu! 

Şehremaneti İtfaiye mildOrlil
ğB Beyoğlu yangını hakkındaki 
raporunu henüz Emanete verme
miftir. Rapor esaslı tetkikat 
için birkaç ,nn daha techbDr 

tir. 

Maliye vekAleti Cemal beyin 
noktai nazarının doğru olduğu
nu bildirmiştir. Şimdi maaılar
dan kesilen bu paralar memur
lara iade edilecektir. 

Cemal B. Defterdarlığa bir 
tezkere yazarak paralan iste
miştir. Paralar alınınca memur
lara dağıtılacaktır. Keıilen para 
kazanç için yüzde 5, mektep 
vergisi için yiizde 1, maktu ver
gis için de kazancın yOzde 
3 üdUr. 

-Ordulu Hnıeyin Avni Beyin 
Pariıte tahsilde buluııan oğlu 
Ahmet Avni B. ~ 
kısa bir hasta -
lığı mfiteakıp 
gözlerini yum -
muştur. 

Ahmet Avni 
B. tayyare mtl -
knclialiği tahsil 
etmekte idi. 
Memlekete kıy

metli bll' irfu 
bamuleaile dön-
mesi beklenilen 
bu gencin gurbet ·de ölümü 
acı ve htızlln veı '" '. Merhuma 
magfiret dileriz, aıJeaine taziyet 
beyan eyleriz. 

Borsa.da: 

İngiliz liras1 

-İngiliz lirası dün borsada 
1028,25 kuruşta açılmış ve 
1029,5 e kadar yükseldikten son
ra 1028,75 kuruşta kapanmıştır. 
Akşam son borse tahkikatı ve 
vaziyet hakkında kendisi ile gö

rüıen bir muharririmize borsa 
komiseri Hasan ö. fu izahatı 
vermiştir: 

- Vaziyet iyidir · Şehrimizde 
bütün banka ve bankerlerin 19 

lla ... fiatlannın yüksekliği hakkında yeni bir iddia 

Eczanelerin tahdidi etrafındaki 

münakaşa mevzuu giln geçtikçe 
genişlemiş ve ortaya iliç fiatlan 

malzemeyi taııdığı 
birbirine müsavi 

ederdi değil mi? 

için bunların 
olması icap 

doktor ve ecza- ~ı11111ıııııı1111111ıııııuıı11111ıııııı111111ıııı•ıırnuııııı111""'""111tıuııı~ Halbuki değil
cılann hatalan,g c Ecza depotflT ıtıuı \dir ve olamaz. 

patentli ilaç ~ul-} alıaliye "'e hatta dok- f Pişiriş fa~k1 var
lanıı, ecza fıat - ! . ~dır, san at Ye 

Jarmda tebalüf ~torlara ılaç satmalarınınf malzemeler arn-

ve ibtiklr gibii "ıen :inden. sonra il.aç ıında hususiyet 
bir çok meıele -1 . .. farkı vardır. Bu 
Jer çıkarmııtı. ı fıatlannı" yuzde 10 dan değiımez. Bunun 

DUnkü nlis - _ 1 ı'izd~ yiize kadar içindir ki doktor 
bamızda baZI ec-~ ' ı. l l b b tesirine kanaat 

d kt ~ paua ı aşmasının se e ı tti"I 'IA k 1 zacıların o or- : . 5 e g ı cı u -
ların bir kıımı _, aşı A ardır. D jlanmıya mecbur 
nıo ilaçlarda ha-lımıı"'"'11 ,ııııııııt1ıırınıı11111ırıııııı.ıu11ıuııı1111ıı11•11111'""ıınuıl Ye mo.ztcrdır. 
ta ettikleri ve bazılannın da Eczacdanmız onun te&irlcrf 
kimyevi hu itibarile biri - cihetini bize bırak.unlar, çünkn 
birine müıavi olduklan halde bunu onlardan ziyade biz biHnz. 
bunlardan fiat itibarile fazla Eaaen bu gibi bahislerin de 
olanlannı tercih ettikleri teldin- b8yle değil ancak bir ilmi ma-
deki iddialarını ipret etmiftik. hfilde mBnakqaaı fikrindeyim. 

Dfln bu huauataki ~ketimize Yeni bir iddia 
devam ederek bu duşilnceler 

hakkında doktorlarımızın bir kıa
ııu ile görilıtlik ve kendilerini 
eczacıların bu iddialan kar111ın
da hayli müteessir bulduk. Bir 
doktor bir kısım eczacılar hak
kındaki iddianın varit olduğunu 
nisbeten sapa yerlerde bulunan 
eczanelerin ihtikü yaptıklanm, 
baulannm da hatta "Jimonat ro
je ,, gibi bHit iJAçlar da bile 
matlüba munhk it yapmadıkla
nnı söyledi ve dedi ki: 

- Her meslekte hata eden 
insanlar bulunabilir. Fakat kirli 
çamaş1rlann alAmeJeinnaa tethiri 
doğru olmaz. Herkes bu gibi va-
ziyetler karşısında icap e~en ka
nuni tedbirlere mllracaat edebilir. 

Gülhane hastanesi mara.zı tet
rih ho cası Dr. M. Lutfi B. de 
meslekdaşının bir kııım fikirleri
ne iştirak ederek ıunları söyledi: 

- Her hangi bir meslek er
babı arasında olurıa olsun, ya-
pılan hataların böyle berkesin 
huzurunda mUnakaıaamı doğru 
bulmayorum. BiJhassa eczacılık 

ve doktorluk gibi birbirine çok 
yakm ve merbut ikı meslek 

müntesiplerinin böyle münakaşa
lar yapmaları çok hataJı bir it

tir. Y apdOllf bir bata varsa 
bun ar bu i~i kendi aralarında 
hallederler. 

Dnn maruf bir eczıt deposu 
sahibi de ecza fiatları üzerinde
ki pahabhk hakkında ıu dikka
te tayan iddiayı ileri sürdü: 

- Eczanelerin tahdidinden 
ve ecza depolannm ahaliye ve 
hatta doktorlara ilAç satmaJannın 
men'inden sonra ilaç fiatlarının 
aledderecat yüzde ondan yüzde 
yüze kadar pahalılqmaımın se
bep ve hikmeti llfİkirdır. Tıbbi 
mO.tah.zarJann ve hatta balık 
yağlarının ve bntnn dllnyada 
1tktarlann bile aatmasına cevaz 
verilen upirin, kinin gibi kom
primelerio ve hatta karbonabn, 
foıfatin gibi çocuk gıdalanm 
ahaliye ve hatta doktkrlara bile 
ıablmuının men'i, ilaç fiatlan
nın ihtikinnda büyül bir Amil 
olmuttur. Piyasa mahallindeki 
eczanelerden bile 30 .kUJ'Ufa 
tedariki kabil olan Aapirin Bayer 
komprimelerinin bazı eczanelerde 
40 - 50 kuruta aatılmaaı ve bu .. 
na mumasil pahalılık makul d~ 
;ildir. 

Mademki ecza deposu mes'ul 
bir eczacı tarafından tedvir 
edilir, şuhalde bu depolann ser
beatçe reçeteli, reçetesiz mils
tahzar ıatamamalarma ne sbep 
vardır?. 

Bazı eczane sahipleri daima 
depoların ilaç satmaları yüzünden 
maitetlerini kazanamadıklarını 
iddia ederler. Bu rekabet iddia-

kanunusani çarşamba gilnü yap
mış oldukları kambiyo satışları 

hakkında mutat kontroldan baş
ka yapılan umumi kontralu şim
di ikmal ettim. Netice Maliye 
müste9ar1 beye bildirilmittir. » 

Bu iflerin bilhassa böyle umu
mi surette kıretikine vaziyetin 

sile biçare vaziyette kaldıklarını 
söyliyen eczane sahipleri bilme-
lidirler ki eczacılığın terakkisi 
ecza depoları ile rekabetten 
değil, aboratuvar imalatane, fab
rikalar tesis etme erinden, Av
rupanmkine muadil, müstahzerat 
ihzarına' başlamalarından doğar 1 

Hinı'ı.11ei etinle tehen·11 
Himayei etfaJ İstanbul merke

zi anneler birliğinden: İsveç 

sefiri cenaplarının refikası Ma
dam Valenberg anneJer birliğine 
fakir ve kimsesiz çocuklara tevzi 
olunmak üzere çorap, gömlek, 
entari ve iç fanilası gibi çocuk 

çamaşın hediye etmit ve taab
bildab ıeneviyesi olan otuz Jira-
yıda tevdi etmiştir. Madam Va
lenb~rge tqekkllrabmızı takdim 
ed~ 

hiç tahammU ü yoktur. Sonra 
mutabipJik devrine rücuu mucip 
olur. 

Bazı doktorların pahalı ilaç 

kullandıkları iddiasına gelince, 

bazı fabrıkalar vardır ki ilaçları 
daha müessirdir. Diğer bazıları 
da vardır ki tesirleri o kadar 
görülmüyor. Bunun için doktor
lar tesirlerine kanaat ettikleri 
ilacı kuUanırlar. 

Bu asla lllks değildir. Ayni 
malzeme ile yapılan bir yemeği 
düşünUnllz. Bunlardan biriaini 
ağzınıza alamaz diğerini lezzet 
ve tesir itibarile harikalAde bu
uJurıunuz, Hatbuki ikili de ayni 

00 

Mısır sef ıri 
Tekaüde se vkediliyor 

Son posta ile gelen Mısır 
gazetelerinin verdiği malumata 
göre, Mısır hükumeti Türkiye 
elçisi İbrahim Ratip Beyi teka
üde sevketmek üzeredir. 

17 kanunusani tarihli Essiyase 
gazetesi, Mısır elçileriıai bu çe
kilde itlerinden çekmenin doğru 
olmadıimı yazmaktadır. 
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Usküdarda bir macera? [ (V AKl'DIN Telgraf HABERLERi ] 

patladı.. Belediye veidareihususi 
-

Türk çobanı Bı• 
Alman beıtekArı Kurt Ştring· [~f;:=~~f;l.._..ı:u~•*ı 

ler, yeni bir eaer beste· · 
Jemiş. Dreaten operasmm yükıek 
kraklrlannın çaldıkları bu eser· 
de, bir TUrk çobanı yaıatılıyor· 
muş. 

Bir İstanbul gazetesıne mek
tup yazarak hadiseyi bildiren 
genç farklı, çoban kavalının b \
tün hengini duyduğunu, ~•erin 
çok muvaffak olduğunu anlatı
yor. 

Gurbette, insanın en ya.km 
dostu memleket hasretidir. Bu 
dausaılanın gamlı çerçeve1i lçfn
de, yabancı topraklarda, ocnebf 
ahenklerden TUrk nağmılutaio 
dalga dalga köpOrdOğann duy• 
mak elbette ki insanı en tatklD 
heyecanlarla ıaraar. O gence 
imrendim, çünkil kendisi Dresteo 
operasının, muntazam akiıll 
aalonunda, mahrun bir kaval 
sesi, bir çoban nağmeıile aaa 
vatanın sıcak kucağına girmiş 
ve başka şey düşünmek lüzumu
nu duymamıştı. 

Dreıtende Tilrk ufuklarının 
hllıUnlii yalnızlığım, ıair ruhlu 
çobanlann kuvvetli kalp vuruşla
rını anlatan bu eser karşısında 
o gençle ben ne kadar zıt his-
ler içindeyiz!. .• 

A k k tı k . ye memurlarının maa~ı 
şı aç , ayın Y. 

valde korkusun- Dahiliye vekaleti bu hususta yeni b. 
talimatname yaptı dan kendini pen

cereden aşağıya 
attı! 

Ankara, 21 \V akıt) - Idarei 
hususiye ve belediyeler için ya
pılan maaş talimatnamesine göre 
idarei hususiye ve belediye me
murlannın halen almakta olduk
lan maaşlar esastır. 

Muktesep haklar mahfuzdur. 
Asli maaşlan on liradan az olan 
memurlar kamilen on dokuzuncu 
dereceye girecektir. Bu suretle 
en fazla bunlar terfih edilmiı 
olacaktır. Çünkü hepsi de kırkar 
lira alacaklardır. Her vilayet 
idarei hususiye maaşlarında tev· 
bit ve taaddüıü temin için azami 
maaş hadleri bir cedvelJe gös
terilmektedir. 

Bu cedvldtY vilayetler 928 büt
çelerine göre varidatı 750 - bin 
liraya kadar olanlar üçüncü, hır 
buçuk milyona kadar olanlar 
1kinci, daha fazla olanlar birinci 
sınıf olarak aynlmışlardır. 

sınıf tahsildarlar 20, 17,5 16;ikin 
17,5 16,-14,üçOncüler 16,-14-1 
liradır. 

Şehremanetleri Ye belediye! 
de s ıhhiye müdllrJeri 75, mua 
vinleri 55, belediye ser tabipl 
45, 40, 35, diapanıer ıer tabib 
40 ve 35, emrazı znlırevi 
teşkiJab ser tabibi Ye mDfe · 
55, muayenehane tabibi 55 te 
hirhane tabipleri 40, kaza' 
tan~l~ri tabipleri 40 operet6rl~ 
dahılıye mlitehassıslan, bakt 
yoloklar, rontkenciler umumiy 
tle mutahassıslar 55, mO 
bassıs muavinleri 30, · 
tanlar 20, hastaneler baı tabi 
30! "e.cz~cılan 25, kimyahan 
müdurlen, mütabauıa kimyak 
ler 55, kimyaker muaYinlerf 
belediye kimyakerleri 35, um 
ebeler 16, belediye sıhhat m 
murJan 15, bq helllfİreler 1 
hemşireler 14 liradır. 

Tabii bunlar tespit edilen 

"Türk İzmir" marşının sahi
bine Türk çobanında zegin bir 
ilham kaynağı bulduğu için, çok 
sevgi ve sayğı duyuyorum. Bu 
noktada mektubun sahibile gö
nUI ortağıyım. 

Evvelki gün Üsküdarda bir-'---------._.._.. _ __,lıll 
l adiıe olmuş,bir bekçi kansını 

Muhasebei hususiye müdürle
rinin maaşı birinci smıf villyeUer 
de 70, ikinci vilayetlerde 55 -

li maaşlardır. AJıllacak para~ 
bulmak için emaallerile darP 
etmek lazımdır. 

Fakat gene bu eserdir, ki be
nım en ince damarlanmı koparıp 
kanabyor. 

Yıldız dilğmeleri birer birer 
çözülen u1uklarda sabahın beyaz 
göğsUnün açılışını seyr ede ede 
ıairleşen çobanlarımızın ruhu, 
niçin bize kapalıdır, meçhuldür? 
Niçin bu kadar gurur ve dava 
karşısında bir tek eser görmü
yoruz ? Halbuki memlekette 
buyday başağından çok aan'at
kir yetişiyor, diyorlar. 

San'atkir şöyle dursun, şu 
daracık Babıali caddesinde beş 
on ustat dolaşıyor. Hani bun· 
ların eserleri? Nerde bizim bes
tekarlarımız? Yoksa onlar Türk 
nağmelerindeki ruha Kurt Ştrin· 
gerden de mi daha yabancıdırlar? 

Türk zaferini bir Alman te
rennüm etmitti. Türk çobanının 
ruhundaki engin kaynaktan da 
gene bir Alman renk ve ahenk 
dolu bir fıakiye yarattı. Bunlar 
bizim aan' at tarihimiz için ne 
hazin aalıifelerdir 1 .. 

Seyyah 

Y anm U1J' enelkl : 

VAKiT 
22 Kdnunşant 18fKJ 

w..... ···--·········· .. ······-
Bir kaç gilndenberi 

mt: mleketimizde şiddetle 
me~hut olan ~ita, bu 
sene her taraf ta hari
kul&de olarak h"/Jkm'/Ind 
icra evlemektedir. Hatta 
Rados ceziresi şitada 
itidal ile meşhur ve 36 
arzında btr mevkii haiz 
iken bu 5ene cezirei 
mezkuıeye dahi kar nd
zul eylemi~iir. Bu sebeple 
ı imon ve portakal a!}aç
ları donarak havlıca ha
.sarı mucip olduğu ve 30 
5enedenberi cezirei mez
kilrede ne bertin ve ne 
de bu derecede ıtddetl 
~itanın emsali görfllme
mi~ olduğu maluılJinden 
yazılıyor. 

saz&J&l&EE 

lfıkı ile birlikt<ı yakalıyarak iki 
el ıilih atmış, bir ihtiyar kadın 
da bu arada yaralanmıttır. 

Hem feci, hem gülünç safha· 
lan olan bu hadisenin saylen
diğine göre tafsillb şudur: 

Üsküdarda Debbazlar mahal-
"' lesinde Hacı Selim caddesinde 

21 numaralı evde oturan 24 ya .. 
tında Aliye Hanım evinde sev -
gilisi Hüseyin ile otururken içe
riye ansızın kocası Refahiyeli 
Fehmi girmit, ve iki el ıillh 
atarak Hüseyini vurmak iste -
mittir. Fakat Hüseyin pencere
den atlıyarak kaçmıya muvaffak 
olmuş tabanca sesinden korkan 
Hüseyinin kayin valdesi de kor
kusundan kendisini olduğu gibi 
üst kat penceresinden ıokağa 
atmııtır 1 

Hadiseden malümatı olan ma
hallenin bekçisi Pehlivan Mua
tafa dün ıunlan anlatmıfbr: 

"Benim bekçilik yapbğım ma
hallede 21 numaralı evde Murat 
reiı mahallesi bekçi Fehmi ve 
kansı oturmaktadır. F ehminin 
kansı Aliye iki çocuğu olmasına 
rağmen kocasına hiyanet et· 
mektedir. Ben geceleri eve bazı 
ıtıpheli adamların girip çıktıkla
nna görüyordum. F ebmiyi çağır
dım: 

- Azizim ıenin eve bfr ta· 
kım adamlar girip çıkıyor. Bun
lardan haberin var mı? dedim. 

- Pehlivan benim haberim 
yok. lçerde adam olduğunu an
layınca bana biriıini gönderiver. 
Dedi. 

Bir gece dolaııyordum. Eve 
ııra ile ftç kişi girdi. Hemen 
merkeze telefon ettim. Fehmi· 
nin evinin kapısını çaldım. Ali
yeye "Kocan vuifesinin batına 
gitmemiı, evde ise merkezden 
çağınyorlar,, dedim. 

Bu suretle Aliyeye kocaıının 
evinin yakınında dolqtığını ihsas 
etmek, evdeki misafirleri{!) çıkar· 
masım temin etmek maksadın

daydım. Kocasına da telefonla ha
ber Yerdim." Kann hasta, ça
buk gel• dedim. Fehmi gelince
ye kadar eYden Mehmet, Şiikrn, 
o.mu iamİDdo n, kifi '1-ktı. 

Ortada tikayetçi ve cilrmil met· 
but olmadığı için polis bu adam
ları bıraka. Fehmi hadise nze
rine iki çocuğunu alarak evden 
ayrıldı. On &ür.dür evine uğra
mıyordu. Dün öğle üzeri evine 
ansızın gitmif, kapıyı kırmlf, içer
de hulunan Hüseyin srtirültü 
üzerine pencereden atlıyarak 
kaçmııtır. F ebmi Hüseynin ar
kasından iki el silah atmıı, fa
kat isabet ettirememiştir. 

Hüseyin geçen sene bu evde 
oturuordu. Kansı ölünce kay
nanası Aliyenin evinde kiracı 
kaldı : Hüseyin de üç ay evvel 
evlendi. Evden aynldı. 

Bu hadiseden anlatıldığına 
göre Hüseyin evlendiği halde 
Aliye ile rabıtasını kesmemiştir. 

Tabandca sesleri Hüseyinin 
eski kaynanası Fatma hanımı 
korkutmuş ve bu arada Fatma 
hanımın evin üst katından ken
disini sokağa attığı görillmüştiir, 
koluudan ve bqından ehemmi· 
yetli surette yaralanan kadıncağız 
hastaneye nakledildi. 

Hadise hakkında bildiklerim 
bundan ibarettir. Fatma hanım 
tedavi altına alınmıı, Hüseyin ve 
Aliye yakalanmışbr. Tahkikata 
deYam ·edilmektedir. 

ee 
Limanda: 

Vapur ücretleri 
Tarife komisyonunda 

tetkit ediliyor 
Tarife komisyonu diln deniz 

ticareti mftdilriyetinde toplana
rak Şirketi Hayriye tarifesini 
tetkik etmiştir. Ücretler hakkın
da pazartesi gftnli bir karar 
verilecek ve Perşembe gilnkn 
Oçilncn içtimada da Liman tir· 
ketinin tarifesi g&rlişillecektir. 

Bir vapurun pervanesi 
kınldı 

Marsilyadan dnn limanımıza 
gelen Fransız Teofil Gotye Ya· 
puru bir kaza geçirmiftir. 

Vapurun Marmara adası annn
de pervanesi kınlmıf, yolcular 
oldukça bir heyecan geçirmiı
lerdir. Vapur limanımıza Oç bu
çuk saat teehhürle ıelebilmİftir. 

üçüncü sınıf Villyetlerde 
45; müdür muavinlerinin 
yukanda yazdığım vilayet sını-
fına göre birincide 45, ikincide 
40, üçüncüde 35; muhasebei hu
susiye yahut encümen bat katip 
ve mümeyizleri kırk, otuz beş, 

otuz, muhasebei hususiye birinci 
..... ı -·-·••·11 ?1:\-!>?. ?O :t •• _.,.; 
sınıf memurlan 22, 28 onyedi 
buçuk, üçüncü sınıf memuru 20, 
17,5, 16, birinci sınıf katip 17,5 
16,-14; ikinci sımf katip 16,-14,-
üçüncüsınıf katip 14,1212;10;birinci 

Mevkuf topçular 
Handey, 20 (A.A) - Aake 

ayaklandırmağa matuf bazı ha 
rekat ve tertibabd ortaya çıka 
rılması neticesi olarak bir top 
kaymakamı ile iki topçu ytızba 
şısı ve bunlann akrabalannd 
iki sivil, dün aksam Mad,ritte 
aıger uır şenre naK1eaumı91e1'Gır 

Bunlar gittikleri şehirde asker 
makamlann emrine tabi olar 
kalacaklardır. latasyanda ha 
bulunan birçok zabit kendileri 
selilamıştır. 

MERAKLI ŞEYLER 
Aman Yarabbi, ne facia! 

Atinada 40 çocuk kör old 
Bu zavallılar sari hastalıklı adamlan 

yanında bırakılmışlardı 
Viyanadaİı DeyJi Meyi gaze· 

tesine verilen malumata göre 
Atina civarında olan Kesaryonda 
çocukların gözleri muayene edi
lirken 40 çocuğun gözleri kör 
edilmiştir. 

Bu kadar çocuğun kör olması· 
na sebep, bunların, rr uhtelif sari 
hastalıklar yüzünden tedavi edil
mekte olan hastaların yanlarına 
bırakılmalandır. Fena hastalık-

Vilayette: 

Müsveddeler Arap 
harflerile yazılmıyacak 

Resmi dairelerde, bilumum 
memurlann yazacağı müsvedde
leri ıubat ayından itibaren Arap 
harflerile yapmayıp doğrudan 
do&ruya Türk harflerile, tanzim 
etmeleri Dahiliye vekaletinden 
VilAyet bildirilmiştir. 

Posta idaresi Nafıaya mı 
raptedilecek ? 

Posta idaresinin Nafıa vekile· 
tine taptı için Alman mütehas· 
sısların verdiği rapor tetkik 
edilmekte ve bu fikrin çok ma· 
kul görüldüğü bildirilmektedir. 

Bu esas kabul edilince posta 
ıuhesi demiryollar idaresi gibi 
mii'hak biltçe ile idare edilen 

larla maJiil olanlan 
mekte olan memurlar, coc:ukları'll 
gözlerine yanlıı Ulçlar 
lar ve neticede blltlhı 
kör olmuşlardır. 

Hadise Atinada bGylk 
heyecan tevlit etmit. aball 
kadar tehdidamiz bir ft~~ 
mışlardır ki llhlıiye a 
derhal, alakadar mem........., 
muhakemelerini emretmlftlr. 

"V AKIT ,,iNTAK 

Çarşamba 

mm 
Kanunsani 

1930 

Güne~tn dofupr. 1,21 
Ganeıtn batı,t. : 17, 11 
Ayın dolufu : 1,01 
AJ1ın babfı : 11,48 

Namaz yaJdtlat 
Sabah Ôtle İktzıdı 
5,54 12,24 14,58 

bir daire olacaktır. ·İİll--~.-.. ••I 
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Defterdarlıkta 

Süruri B. meseıesl 

Defterdar Şefik B. 
ne diyor? 

Bir arkadaşımı::: 10 senelikle
rin Yerilmesinden dolayı Bey
lcoz mal müdürlüğünden Şimdi
nan kazası malmüdürlüğüne tah
ril edilen Süruri Beyin Anka
raya giderek Deftrdar Şefi~ 
Beyin kendisine gayn kanuru 
bazı tekıifatta bulunduğundan 
dolayı tikayette bulunacağını 
Yazmaktadır. 

Defterdar Şefik B. bu hususta 
bir muharririmize demiştir ki: 

« _ Ben Süruri Beye ne gibi 
gayn kanuni bir teklifte bulu-

nabilirim. 
Bunu yazan gazeteden gayrı 

kanuni teklifin her ne ise mad
de tasrih ederek neşretmesini 
istiyorum. » 

Diğer taraftan ayni meseleden 
dolayı bir maJmüdürü hakkında 
defterdarlıkça yapılan tahkikat 
ueticelenmif ve yolsuzluk tehak
kuk etmiştir • Bu malmüdürü 
hakkında maliye müfettişleri 
yeniden tahkikata başlamışlar
dır. 

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

~usu matta 

İstatistik kalemi An
karaya taşınıyor 

Ruıumat müdürJüğünün şehri
nıizde bulunan ıstatistık kalemi 

• Ankaraya naklolunacaktır. Bunun 
ı ın istatıstik şubesi müdürü 
Mustafa Nuri B. Ankaraya 
gitmiştir. 

Yeni alınan gumruk 
motôrleri 

Rusumat idaresinin Avrupaya 
ıipariı ettiği üç müsellah motör 
dün ıehrimize gelecekti. Fakat 
idareye dün ge en bir telgrafta 
bunların havanın muhalefetınden 
dolayı ,. Midilli ,, de beklediği 
bildirilmiştir. 

Ticaret haberleri: 

Ecnebi şirketler 
Defterlerini Tiir kçe 

tutmuyorlar 
ficaret ınüdürlüğü ecnebi şir

ketlerin teftişine devam etmek
tedir. DUn 12 şirket teftiş edil
mit ye bunlardan ekseriiinİn 
defterlerini Türkçe tutmadıkları 
anlaşılarak haklaında takibata 
bqlanmııtır · 

ipek ticaretimiz 
Koza istihsalatı bu sene şeyam 

ıncmnuniyet bir derecede artmış, 
fakat ipek ihracatı azalmıştır. 
Avnıpadan Türk ipeğine mühim 
talepler olduğu halde yerli mal
lar cereyanından istifade eden 
tacirler ihracat y~pmıyarak ipeği 
•aklamakta dırlar. 

Adliyede: 

Maryo Serra meselesi 
gene karıştı .. 

Emanetle yapılan sulhname bir 
türlü bulunamıyor 

İstanbul ikinci ticaret mahke
mesince geçen ay iflasına karar 
verilen " '(Ildız ,, müsteciri M. 
Maryo Serranın iflas muamelesi 
yeni ve mühim bir safhaya gir
miştir. 

Son safhada kaydedilecek iki 
cihet bulunmaktadır. Bıri, ifıas 
muamelesinin tedviri için lazım 
gelen paranın tükenmiş olması
dır. Bu husus için masrafa te
kabül edecek para, usulen ala
caklılardan alınmaktddır. Ala
caklılardan kuyumcu Babayan 
Ef., bir miktar para vermiş, 
fakat bu para şimdiye kadar 
cereyan eden muamele masrafı 
olarak sarfedilmiştir. 

Şimdi alacaklı sıfatile büroya 
müracaat eden bir banka para 
vereceğini söylemiştir. Alacak
lıların vereceği para kafi gel
mezse, iflas muameleai esnasın

daki sarfiyata karŞılık olmak 
üzere M. Serranın mahcuz eşya
sından bir kısmı satılacaktır. 

Fakat, asıl mühim olan cihet 
bu değildir. Alacaklıları, M. 

Serranın Şehremaneti aleyhinde
ki eski davasının takibi için 
büroya müracaatları i zerine 
temas edilen ikinci cihettir. 

Alacaklılar, M. Serramn Seh
remaneti ile geçenlerde aktet
tiği sulhnamenin iflasından evvel 

yapıldığını ileri sürerek, muteber 
sayılmamasını, M. Serraya veril

diği kaydedilen 30 küsur bin 

Diyarıbekirde müddei umumi 
muavini vazifesini ifa sırasında, 
alındığı mevzuubahiı bir rüşvet 
itile alakadar olduğu noktasın-
dan orada tabkıkat yapılmakta
dır. Kendisinin bir rnevkufa ait 
tahliye varakasına imza atbğı 

görülmüş ve vaki rüşvet iddiası 
Uzerine diğer bazı kimselerle 

birlikte kendisi hakkında da tah· 
kikat yapılmıştır. 

Adem Vasfı Bey, tahkikata 
tekaddüm eden günlerde Diyarı
bekirdeki vazıfesinden infikak 
etmış ve İstanbulda bulunduğu 
anlaşılarak mevkufen Diyarıbe
kire celbine karar verilmiştir. 

Ticaret odasında 

Peynirlerimiz 
Ticaret Odası bir rapor 

haz•rladı 
Ticaret odası meclisi bugün 

saat 15 de toplanarak bazı mü
him meseleleri müzakere ede-

cektir. Bunların haşlıca11nı pey
nirlerimizin ıslahı ve her sene 
binlerce liramızın harice gitme
sine sebep olan Avrupa peynir
lerinin memleketimize ithal edil
memesi hakkında hazırlanan 

rapor teşkil etmektedir. Bundan 
başka ruznamede şu maddeler 
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Gilzel gözler müsabakamızın bugiln beşinci giinO
dür. Dün birçok karilerimiz matbaamıza müracaat 
ederek mOşkfilata uğradıklan bazı cihetleri sordu
lar ve hediyelerimizi öğrenmek istediler. Hedi
yelerimiz arasında : 

1 - Muson mllstahzaratından podra, la·nnta, 

tıraş takımı, kolonya, losyon, sabon... v. ı. 
2 - Zenit gramofonu. 

3 - Bilek ve cep saatleri. 
4 - Gramofan pli.klan. 

5 - Yazı makines • 

6 - Altı tane fotograf çektirmek hakkı ••• 
7 - Sinema duhuliye karneJari .•. 

8 - V AKIT ismini taşıyan bir halı seccade • 

v. ı. v .•• 

vardır. 

Müsabaka şudur: 

Birinci 1ayıfamızda bir kupon var. Bunu ya keserek, 
yahut gazetesile birlikte ıaklıyacaksmız. Gene 
birinci sayıfada bir çift göz var, onun da kime 
ait olduğunu tanıyacaksınız. Müsabakanın sonunda 
bunlan bize gönderir ve kur' aya girersiniz. Bu 
gözleri tanımıyan okuyucularımız da sade kupon
\an biriktirip ikinci tertip bir kur'aya girerler. 

Kuponlar ve sualimizin cevabı her g{Jn 
fdarehanemize gönderilmivecek, biriktir!· 
lecek, musabakanın .sonunda voılanacaktır. 

-Okuyuculanmız eksik nüshal~n idarehanemizden 
tedarik edebtlirler -

liranın büroya intikalini ve bü- • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
t .. · kl J b d h. Kazanç vergisinin tatbikatı un a aca ı arın un an ısse • Bu akşam • 

bulunmaktadır : 

hakkında odanın temennileri. 
almasını istemektedirler. Ken- • MELEK Sll\'E,\11\SINDA • 
d ·ı · b ıh · M S 30 kanunusanide yapılacak olan • • ı en, u su namenm · erra- Yıldızların en cazibi, en aahharı ı 
nın ifıas kararı aldığı kanunev- 1930 oda kongresi talimatname- : FLOllA.NS VIDOH : 
vel ayında yapıldığmı, bir müf- sı • • Pariıin büyük alüftelerini taıvir eden • 
lisin ifıasmdan altı ay evveline Umumi sergilerde hükumetle- • K A D J N • 
kadar yaptığı bu gibi muame- rin mürakabesinin lazım gelip • İ • 

gelmediği hakkında Amerika • Filminde parlıyicaktır. liv~ten: ~obi ve Gori.l iki kısımlık • 
lelerin muteber sayılmıyacağına • kemedı" ve Doryan Baletosu ıle 3 Sırsters Grea ın mü. bncereti· • ticaret odalarından gelen mek - _. 
göre, bunun da muteber sayıl- • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • tupl .ıra cevap. 
maması lüzumunu ileri sürmek- O o o O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 
tedirler. FERAH SİNEMADA o Seyirciyi rikkat ve teessüre garkeden, heyecana getiren, 0 

Büro, bu müracaatlar üıerine O göz yaşlan döktilren bir eser, gayet hoş bir ıurette nihayet O 
Bu akşam lvan Petroviç tara- o b k · t d"Jb f 0 f O muka velenameyi tetkik etmek bulan ir aş romanı ; ış e ı er ve a ı 

üzere getirtmek için Şehremaneti fından temsıl edilen (ÇAREVİÇ) g MEB f FİL f B l N g 
nezdinde teşebbüste bulunduğu ve varyete o nio büyük bir mahareti san'atkarane ile temsil ettiği D 

gibi M. Serra ya da bu~u~ b.ür~- =.ıı.======:\;=U===ı=;=1=
1J==1=\=:'

1

0;~~r;::jc87
111=~"·; o 'H C L YA L .A H G E ~J] S l o 

ya ibrazı lüzumunu bıldırmıştır. O Filminin m~hiyeti yaı ın akşamdau itıbaren O 
Fakat, henüz mukavelename fi Rejisörü: MfKAEL KERTEZ : g ıllAJJK .,/1\ T/!,;' IJA,)}1\TDA g 
veya suretleri elde edilmemiştir. :::ı:: Temasa~arın en muazzamıdır I! O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 

Ne Şehremaneti göndermiş, ne 

M. Serra getirmiştir. H 1------------· Bugu·· nku.. ~ :: :: 7 ~hop tiyatrosunda Bu a~am 11/ 
Bu itibarla vaziyet mühim ve :.·:.· :ili Sinemalar ı 1 

B ıoal 2/,30da yalnız muallım t.ıe talebeye. M 1 
karışık bir saf ha dadı~. ugünlerde H Ü ajik - Şeytanı maskeler I 

Diğer taraftan Sanayi ve 
"1aadin bankası da istihsal~t~n 
daha ziyade arttırılması ıçın 
Av d .k. 'pek mütehassısı rupa an ı ı ı . . 
R'etirmeğe karar vermıştır. 

. kişaf edeceği tahmm olunmak- g =-- ff Etuval - Kızıl !üvari 
ın :: EK Yahudi ~EHREMANl Alkazar - Macar Rapsodisf ı 
tadır. g Yakında MEL sinemasında ~ ~ Lük b m:n:ı:ıı::ım:::::::muıu::::::::ı::::::::::::::::::: 3 F rde ~ c sen urg - Volga don Juanı 1 

11 c e Ekler - Seher vaktinde 

81. r tevkif iı11111ııı111ııı1111ııııııı111111B':ıı11;~:1111ıııııı1111ııııtııııııı1111ıır 7 Tablo Melek - Pcrcstiı 

~ ELHAMRA SiNEMASINDA ~ , Opera - Ebedi muamma 

Haıı taı an:-.ıtı ıçın yapılan 
teşebbüs 

h Amerika ile muamele yapan 
alı ticaretine merkez olan 

febrimizde transitin artbrılması 
işin İran halı tacirleri namına 
~~liye vekAletile tema" etmek 
~ırı Ankaraya giden heyet müs-
et bir netice elde edemeden 

leh · · " rırnıze donmüştür. 

- - Yazan: John ş 

l

ff Mevzuu çok dramatık ve ~ Galsvorıhy ık - Babaların günahı 
Divanllf'kİr 1111"iflde1 'llllllllllİ ~ kuvvetli bir eser olan ! Tercüme eden- 1111 Elhamra - MO!!kovalı kadın 

· j'J ·k ğ MOSKOVALI KADIN § Milli - Son çarlar 
muaı11n1 Ad m J., nıe< u- E. • k 1 fJ . . E !er: Bedia,Vasfi 11111111 Ferah - Sibirya . .l k ğ Sesh ve şar ı 1 1 mın müme•- ~ Rıza Hilal - Manolcslcu 

l t'11 0 1 t111a u;on<Jeli e ~ silesi dehakfır Pola Negri yi € Asri - Knılıçenin yavcı1 
- - Cuma günleri matine saat 

Aadem Sabri B. isminde bir ff gidip görmelisiniz. ~ lS,30da. Her cumartesi ak- Alemda- Maonlesku 
t İstanbulda tevkif edilmiştir, ~ İıaveten: S ozlü Foks dünya f şamları için fiatlarda tenzilat Tiyatrolar 

~ug' ünlerde Oiyarıbekire gön- { ~avadisleri ve ~U:H ETİNG J yapılmıftır. Darülbedayi- Yahudi 
. . k . : ın şarkılı melodılerı. E Fransız tiyatrosu - Komer 

c.:. e~~~: tırSabri B. hakkında ~ııııı1111111111 ıımııuuıııuııuıııııııııııuııııııııııııııııııııııııuıııı•ıııııf.i 1111------------1111~~~~~~~~~~~~~ 
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{ VUKUAT 1 

Bir motör par
çalandı 

Başka motör de dalga
lar arasında kayboldu 

Beyoğlunda berber Todorinin 
mutasarrıf olduğu !C Rıza Hayri 
kaptanın idaresinde bulunan 
"Sabah yıldm~ ismindeki mo
tör dün saat on beşte Heybeli 
Ada ile Burgaz arasında maki
nesine arız olan bir sakatlık 
yUzünden suların cereyanına ka
pılmı, Burgaz adasına dütmÜf, 
sahildeki kayalara çarparak par
çalanmıştır. Motörde bulunanlar 
kurtarılmıştır. 

Şark değirmenlerine ait un 
yüklü bir motör de dün Kadıköy 
8nlerinde dalgaların akıntısile 
uzaklara sürüklenmiş ve nereye 
gittiği anlaıılamamışbr. Motörde 
fiç tayfa bulunmaktadır. Deniz 
ticareti mfidürlüğü yakın liman
lara telgraf çekerek motör 
hakkında malumat istemiştir. 

Tramvay altında kaldı 
Küçük Ayasofyada küçük 

Fmn caddesinde 2 numaralı 
evde oturan mütekait Osman 
efendinin kızı 13 yaıında Fatma 
hanım dün sabah mektebe gider
ken şehremaneti önünde 111 
numaralı vatmanın idaresindeki 
145 numaralı tramvayın altında 
lcalmış, yaralanmııtır. Fatma H. 
Haseki hastanesine kaldınlmıştır. 

5CO kilo pamuk yandı 
Eyipte Votk fabrikasında fınn 

dairesinde kurumakta olan pa· 
muklar, sobadan sıçrıyan kıvıl

cımlardan tutuşmuş 500 kadar 
votk pamuğu yanmıı, sirayet 
etmeden söndürlllmUıtUr. 

Çalınanlar! 
Ama-Yutköyfinde Cevdetpafa 

caddesinde Nemli zade Sıtllı 

Beyle Arap Değirmenciyanın 
evlerine evelki gece hırsız gir-
miş, kadın ve erkek elbisesi 
çalarak kaçmışbr. 

lf Dün gece Taksimde Stadyum 
binası önUnde bir karmanyolacı
lık vak'ası olmuıtur. Hadise fU· 
dur: 

Pangaltıda ohıran mühendis 
Yakup B. evine gitmekte iken 
iki meçhul şahıs bıçaklarla önllne 
çıkmış ve bir gümllf saati ile 
30 lirasını alıp savuşmUflardır. 
Polis tahkikat yapmaktadır. 

lf. KöprU altında madam Sul
tananın dükkinından bir gramo
fon çalınmı§bfbr. 

1 abanca şakası 
Kasımpaşada oturan Erzin

canlı, mektep talebesi 17 yaşında 
Salih oğlu Ihsan ile Hakkı 
ismindeki çocuklar bir tabanca ile 
oynamaktalar iken tabanca ateş 
almış ve çıkan kurşun ihsanı 
yaralamıştır . Polis, Hakkıyı 
yakalamıştır. 

Bir Yunan vapuru 
tehlike atlattı 

Dolmabahçe açıklarında de
mirli bulunan Yunan bandıralı 
kereste yüklü Marya vapuru dlin 
sabah saat dokuzda kömllr 
alırken birdenbire mllvazeneaini 
kaybetmiş, bir tarafına yatarak 
kerestelerin bir kısmı denize 
dökülmfittür. 

Bunun il.zerine vapurdaki tah· 
talar karaya nakledilmif, vapur 
batmak tehliiıu-: !!lindeu kurtanl· 

IDlfbr· 

Cemiyetlerde: 

Tüı k oc11aında kon ı t•r, , ns 

Kinunusaninin 23üncü perşem
be giinD akşamı saat2lde Türk oca
ğında Darillflinun mUderrislerin-

den Mustafa Zühtü B. •tarafından 

yerli mallar hakkında bir kon
ferans verilecektir. Bu konferan
sı müteakip garp musikisinin 
müntehap parçalan çalınacakbr. 

Bu konferans ve konsere herkes 
gelebilir. 

ı~akir çocuklar 
giydil ilecek 

Himayeietfal Fatih şubesinden: 
Himayeietfal cemiyeti Fatih 

ıubesi geçen sene olduğu gibi 
bu sene de kış ve bayram se
bebile fakir, bikes ve yetim 

çocukları giydirecektir. 
Muhtaç çocuklarımız çoktur. 

Erbabı mürüvvet ve hamiyetin 

muaveneti acılelerini bekleriz. 
Bµ maksatla çocukları ilbasa 
yarayacak eşyayı aynıye veya 
nakit itası suretile vaki olacak 
muavenetler makbuz mukabilinde 

Fatih belediye daıresindeki ma

halli mahsusunda kabUI olunur. 

Basrada veba var 
Hudut ve Sahiller Sıhhat 

umum mlldürlllğilnden: Basrada 
4 kanunusani 930 tarihinde bir 

veba vak'ası görüldüğünden 
mezkur Hman müvaredatına mua-

yeni bbbiye tedbiri konulmuş
tur. 

21Kanunsanl930 

Borsalar 
Kamb :yo 

1 lngiliz liruı Kr. 10 
"T.L. mukabili Dola . . 
.. . 
.. . 
... . . ... 
" .. 

Frank 
Ltret 
Belı:-a 
Drahmi 
Frank 
Leva 
Florin 
Jt:uron 
Slllng 
Pezeu 
Mart 
Zloti 
Peo~ll 

2o T.n Kuruş 
1 TIJrt llruı Dinar 
" C'ervoneç Kuruş 

Nukut 

ı lsterlln (Jnxilhı) 
ı Dolar (.Amerika) 

20 Frıınk [Fransız: ' 
20 l.lrct [halyaf 
O Frank RclçlkaJ 

20 Drahmi [Yunan] 
2•ı t"rank [ls\•lçrel 
201.cı·a Rull?lr J 

ı Florin [Felemenk) 
20 Kuron [Çekoslovak 

1 Şllın~ A ı·usturya] 
ı Peıetı flspınya] 
ı Kaysmar~ !Almanya 
r Zloti Lehistan 
ı Pengö Macaristan 

A ıldı K11pandı 

20 Ley rRomaoya] 2:- 12.:50 
20 Dlnıır YuıoslovyıJ 7f> 

ı C:evooeç Sevyet 

Altın 

Mecidiye 
HanlLoot 

Borsa 
barfct 

lahvllle• 

lstflı:raz dıhlll •yadcll. 
Düyunu munbade 
ikramiyeli demtryolu 
lstanbul tramvay şirketi 
Rıhtım Dok ,.e Antrep 
luanbul anoulm su Sr. 

Hlaee B•neetlrl 

a 1 1: bankıısı 
o Llll ffift(ft O ı...-o~mn-nıı -tııını-a .. _.2,.--.. 

Dünkfi bulmacamızı hallede -
medinizae bugiinkü halledilmiş 

ıekle bakarak yeni bulmacamı -
zın ıımnı meydana çıkarabilirsi

niz. Bunun için aşağıdaki tarife
yi tatbik ederek üç beı dakika 

mqgu\ olmanız kifidir: 

ı 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 ı 

1 iT-0~-:VNliJj R' A-BlBı~ 1 
2 O Tı u~ Z;ljJ1H j[jJ!B O R U 
3 S ı U 1 R I A 1 H ! i ltiJl A S i [i]' 
4 U. Z 1 U, N ı:i]; N ~ ii] T ,ıiJ~ 
s Nil, Hl~ o DA li]101V A 
6 ~ H , i 1 N , O i hÇ i N 1 i • 
7 K LiHiJ lif A I Ç 1 ( K !i1 C iri! 
B A lf1A ~Jlil i lK i li1 Dlo 
9 Bffi S T 10 Nlii]liJ HAN 10 i RI i iJ·v1 

i jcıD ANI~ 
t1 R U~'A 1~·!i}O N •[il 

Dünkü bulmacamızın 
halledilmiş tekli 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

i ~~ J:lllil11ilr 
~ ı- !il _ tli] lil 
7 jlil !ili-= ri1 ~L 
8 [i · ı~li]li]. -9 (iJ li] • 
10 !il [il - • --~ 

11 ! • - fil 

Soldan soğa ve yukardan apğı: 

1 - Sicim (2), •lnlre mensup (7) 

2 - Havlu (6) 

3 - Y~urtlu au (5) 
4 - Bir ne\i av ltö~ (4) 

5 - Ecdat (3), !tirli (3) 

6 - Bir vapur tirketi (11) 

7 - Zehir (3) 

8 - İtaat (4), •U (2) 

9 - ibadet (5), eaasın müfredi (2J 

10 - Yeme! Din aksi (2), eıu (4) 

11 - İp (6), nokta (.2) 

Tıcaret ve zahire 
t-latlar Tıca,..t bona•ı klttblıunumUltı 

tarafuıda• ..nlmlttlr 

Bu~ay 
Yumuşak 

Kızılcı 

Sen 
Dönme 

- Zahireler -
Çavdar 
Arpıı 

!\!ısır 

Fasulyı 

Okka.ı 

Aıı..ı A.ıart 
K. P. K. p 

13 25 f6 ı· 

14 21) 17 3 

il 

' IO 

Memleket haberleri 

64 kişi 
Mahkemeye verildi 
Geçenlerde Konya civannda 

vuku bulan bir hadise netice
sinde 64 kitinin maznun olarak 
mahkemeye sevkedilmeıi karar
laştırılmış ·ve bunların muhake
melerine Konya ağır ceza mah
kemesinde başlanmışbr. 

Giresunda hndık ticareti 
Son gi"n'erde Avrupadan ya

pılan talepler üzerine Giresunda 
fındık sabşı hararetlenmiı ve 
fiatlar artmıştır. 

1 O bin lıra teberru 
Eıki Konya meb'usu HaC! 

Bekir Beyin kardeıi Hacı Meh
met Efendi Akşehir su itlerinin 
tanzimi için on bin lira teberru 
etmiştir. 

Evlenme 
Merhum Reşat Paıanın toru

"u ve Bnkref elçiliği baıkitibi 
r;ilseyin Hakkı Beyin kızı Re
şadet Hanımla lstanbul nafia 
başmUhendisliği ressamı tbrahim 
Rifat Beyin düğünleri Tokatli
yan da yapılm~ır • Saadetler 
dileriz. 

Yeni ne~rlvat Hatbaamıza qelen e$erler 

Demüyollar 11ıecmua ·i o rtist tnecmuası 

Bu isimle haftalık yeni bir 
mecmua intitara başlamııtır. 
San'atkiraııe bir kapak içinde 

Devlet demiryollan ve limon· 
lar umumi idareai tarafından 
aydan aya neg;redilen " Demir 
yollan ,, mecmuasının kinunu· 
sani ıayııı intişar etmiştir. temiz bir tekilde basılmış olan 

mecmuanın muhteviyab cazip ve 
dikkate f&yandır . Haftanın 
sinama ve tiyatro haberleri, gU
zelik mllsabakaıı etrafında inti
balar, sinema aan'atkin Greta 
Garbonun bir makalesi, deko
rasyon ve resim hakkında birer 
makale, bir hikiye, ressam Mil· 
nifin morgta ceset isimli gtlzel 
bir tablosu, Hayri Muhittin Beyin 
bu isimde gtlzel bir şiri, Osman 
Cemal Beyin yllrek yangını isimli 
bir mensuresi, Refik Ahmet 
Beyin "DarDlbedayii ne yap· 
malı?,, unvanvanlı bir makalesi 
ve Ertuğrul Mubsinin gtbel bir 
karikatOrll bu sayının muhtevi
yatı arasındadır. 

Mecmua ciddi bir tetkik mah· 
sulüdur. Tabı çok güzel ve te-
mizdir, mfindericatı meyanında 
çok rnllh'm makaleler vardır. 
Mecmua mesleki malumatı ihtiva 
etmekle beraber cihan iktısa· 
diyatile alakadar olanlar içinde 
faydalı bilgiler vardır. 

--------
Mevludu Nebevi 

Kinunusaninin yirmi dördllncO 
cumartesi günü öğle namazını 

müteakip Aksarayda Valde ca
mii 9erifinde Tütiln İnhisan mü· 
dUriyeti umumiye fen müşaviri 
Yusuf Zıya bey tarafından hafız 
Burhan beye mevludu nebevi 
kıraat ettirileceğinden yevmi 
mezkürda arzu buyuran zevab 
mubteremenin icabetleri rica 
olunur. 

Yeni arkadatımızı tebrik ve 
devamını temenni ederiz. 

, 
~ 

. . 
TRAMVAY ŞIRKE'"fl 

ıST ANBUl fRAM VA V ŞİRKETi fVKAT T ARiFESi 

No 

1930 sencsı K!nunusaninın 31 ınrı güııünden itibaren 
RAMAZAN SERViSi 

Hu tut 

l.J Harbiye- Sir~ t ( •f 
10 Şışlı fOneı ı 

t2 Harbı"Y~fatıtı 

Birincı Son 
Hareke\ fasıla Hareket H· re et 

t·far. ıye . erı-Sırkecıye 7 14 7.0Q 19,00 
Sırkecidcn-Harblyeye ' 7,3J 19,31 

'$ışliclcn · Tünele 3,6 6,36 24, 14 

fünelden - Şişlıye Q 7,02 24,38 
Kurtuluştan - Tünele 21, IO 23,30 

30 
fürıcltlcrı - Kurtuluşa 

tiarbiyeden • fatihe 
Fatihten - Harbiveye 

~1.30 24,00 

5,] s 66,029 1 ,300 
• ] 1,3 

1 
fal<sfmdc::UJStrı<edye 5,6 

15 Taksım-Sırkecı Sirkeciden - faksime 10 
1,10 20,00 

7,30 20,30 

1 
Madadan-Bevazıda 7,09 

lO Maçna-Be~ azıt 
7,00 1,30 

Reyazıttan-Maçkaya 14,Sl 6,53 1,33 

1 
Taksimden-Fati tıe ı 5 

18 Ta11sım-fati ı. 
7,46 18,46 

• fatihten - Tusıme 30 

~ 
Kurtuluştan-Beyazıda 6 

l9 Kurtuluş-Beyazı 
13 

8,32 19,32 
7,00 21,()4 

- Beyazıttao-Kurtuluşa 7,50 21,54 

Beşiktaştan ·Bebe~e 6,01 
Beşiktaştan-Emirıö·ıünc 8 6,22 
Bebckten-Eminoııüne 16 6,30 

22 Bebek -Eminonii Eminorıilrıdeıı- Bebeğe 50 6,41 ------1 Bebektet•·Karakoyt- 22,20 

i3 Ortaköy-Aksaray 

2 ~ Ortaköy - Fatih 

Karakoyden-Beheğt '23,04 
Bebekten - B. Taşa 

Ortakoyde,ı-Aı.saraya 10 6,00 
Aksaravc.ları-Ort:ı.kove 17-20 6,35 

1 
Ortaköyden - Fatihe 52 21,03 
Fatihten • Ortaköye 21 .55 

21,47 
22,31 
l4,45 

1,25 
2,05 

20,42 
21,33 

24,H 
1.13 

1 
Beşıktaştaıı-fatihe 9, 15 7,oo 
fatihten-Beşiktaşa 20,Sl 7,46 

1 34 Beşiktaş-Fatih 

-------
24,20 

1,10 

il Topkapı·Slrkecı 

Aksaray.ian-Topkapıya ô 6,12 
Topkapıdan-Sirkecive 9 6,33 24.24 

SirKeciden-TupKapıya 24 7,09 1,00 

Topkapıdan-Akuraya ı,36 

A saraydarı-Yedikuleye o 6,10 
JO 

Tedltole-Strtecl 
Vedikuleuen-Sirk ·cıye 6,33 24,20 

33 
Sırkedaen-Ye ıı~ uleve 7,13 20 1.00 
Yedikuledeıı-Aksaraya 27 1,40 

Aksarayuan-Edirnekapıya 7 6,0l 
87 Edlrnetapı-Slrkccı Edirnehar ı.ıan-Sirkecıy e 1 l 6,31 24,29 

irı<eciden-Edime~pıva 15 2J 7,04 ı.oı 
Edlrnekapıdan· Aksara yı 33 1.35 

5600 defter tab"ı münakasası 
ispirto ve ispirtolu içkiler inhisar idaresi umur11 

müdürlüğiinden: 
5600 adet defterin tab'ı mllnnkaaaya konmuştur. Yevmi ibal' 

olan 4 fUbat 930 aalı gllnll ue'c on heıe kadar teklif zarfl,.... 
r übayaat komisyonunca kabul edilecektir. Taliplerin komiıyoO 
l< ıt.:-b ctila• mtracaatlan. 



--- - - --------· 

....., 

4351 

625 

235 

15()() 

Bidayetı ıiaıı l 15- ı - ~ 30) haıt(l \ ~) nıhayeu ılan 
( 12-2-930) çarşaıuh&• 

Dosya 
No 

1'. 1 m ti 
ttuhammeneıi 
Lira K. 

Ayvanıarayda Korucu Mehmet çelebi mahalle- 10646 A 
sinde Ayvansaray caddesinde 42,44,46 maklup 

65 9 

No.lı dekikin araasınm liçte bir hissesi. 

150 Ayvanaarayda Korucu Mehmet çelebi mahelle- 10645 A 
ıinde 50·30 No-lı 43 arım terbiinde bir bap 
dükkanın 1-3 hissesi 

333 34 Ayvanıarayda Korucu Mehmet çelebi mahalle- 10643 A 
ıinde Ayvansaray caddesindinde 32-52 No-Jı 
51 arflD mikdarında bir bap dükklmnm 

1-3 hissesi. 
233 33 Ayvanıaryda Korucu Mehmet çel~~i mahalle- 10644 A 

ıinde ve caddesinde 64 artın terbıınde 48-28 
No.lı bir bap dükkin·n 1-3 hiueai. 

84 82 Eyipte Şahıultan mahallesinde Bahariye cadde- 2438 C 
ıinde 1357 arflD terbünde 35 No,lı arsanın 
sekizde bir hi11esi. 

137 50 Beykozda BüyU.k çeşmeler kurblinde İskele so- 545 A 
kağanda 75 Bl'flD terbiinde 1 No. Jı ananın24 
hissede 22 hissesi. · 

36 30 Arnavut köyünde Haremeyn sokağında 60 1138 A 
......__ arşın terbiinde 9 No.h arsanın tamamı. 

Biuayeti ilan (8-1-930) hafta (3) nihaveti ıl~n (5-2-930) 
çarşamba 

l<ıYmeti muhammcnesi 
lira K. 
.48St 55 Cağaloğlunda Ceırikasım mahallesinde Türk-

ıo00 

ocağı bahçesine muttasıl ve Cağaloğlu ca.~de· 
sinde kain 322 arıın 77 ıantim terbnnde 
lt n bena emini camii anası 

Dusk;darda lcadiye mahallesinde Sıvacım.urat 
k ~ d 5 oda 1 sofa 1 kuyu ve ıaıreyi 

50

6 
agın .,a

1 4 "''oh hanenin nısıf bi19eıi 
m ştemı • 1

" • K J 2 ı 
50 

M h da Oayahatun mahallesinde a ıp-
a mutpaşa 2 b" d 37 

çılar hanı alt katında 1 d~~şlDb~erh.ıın ~ 
No. h bir bap odanın ye ı ehalır . ısdseıçı. h -

57 ıs M d D yehatuD ma tesın e u a 
ahmutpaşa a da 30 arıın terbiinde 30 No. 

çı han alt katın ı . 
b. b d t-7 hiııesı. Kr ap 0 • anıy z ersinan mahallesinde Te-
apandakıkte avu h . kagir harap 

kirdağ iskelesinde SN No1• :l:anıD 16 hia • 
han ve tahbnda 1 o. 1 ID aı 

240 sede ilç bisseıi. ilesinde uzun 
80 Kasımpaşada Hacı Abaıet maha 

Dosya No. 
519 Mü 

50 Mo 

4738 c 

4799 c 
1168 
5153 c 

129 A 

Her çeşit 
Gaz mo örü 

otomobıl, traktör 
alatı ziraiye dersi 
verilir ve tal;mi 

• 
yapt rıur 

Mektep garajında Tamircilik tatbikab gösterilir. 

ı Şubat pazor Qünü 
Yeni devre başlıyacaktır. Tahsil müddeti dört aydıı.. 

Ders zamanları işi olanlara da uyğun gehr. Ücret 10 t· 
limle 50 lira, 20 talimle 60 liradır. Taksit ile alınır. 
Taşral ılar için çamaşır yıkanması ile yatak ayda 8 liradır. 

* Lastikçi Hüseyin Hüsnü 
M ahlülat müdüriye-

tinden: 
Ve şirketi ticarcthanalerindcki ayakkaplar tamamile yer· 

lidir. MaHar metin ve zarif olup fiatlar ehven ve maktudur. 

Yerli şapkalar da vardır. Kıymeti muhammcnesJ 

Lira Zıraı 
58 8 941-3if 
İ<abataşta Öm~r Avni mahal

lesinde tramvay güzergahında 
kain ı harita No. balade kıy
meti muhammene ve miktarı zı
raı muherrer nanıazg!h arsası 
28 gün müddetle ve kapalı ~arf 
usulile müzayedeye konmu~tur. 
Talip olanlar kıyın eti muhamme-

nin yüzde yedi buçuğti nisbetin
de pep akçelerile teklif mektup-
larını yevmU müzayede olan 
19-2-930 çarıamba gtintı saat 
on dörde kadar İstanbul evkaf 
müdüriyeti binasında müteşekkil 
idare encilmenine tevdi eyleme
leri ilin olunur. 

205 

yol Dereboyu caddesinde 86, 90, 92 No. lı bir 
bap baraka ıeklinde hane ile 90 No. h bir 
bap mağaza arsasmın 7-12 hisseıi. 
Mevlevihane kapısında Simkeş mahallesinde 
paşa bakkal sokağında 6 No. lı maa bahçe 
tahtani ahşep odanın tamam. 

.3052 c 

n d 

Bidayeti iltm [1-1-930] hafta (4) Nihayeti ilan 
[ 29-1-930 l çarşruıba 

Kıymeti 
Lira Kr. 
200 Topkapı Takkeci mahallesinde Camii şerif ıoka-

ğında 20-19 No. hane. 
80 Cerrabpaşada Canbuiye mahallesi Koca Mus

tafapaşa caddesinde 37-39 No. arsanm 48-120 
hissesi. 

40 80 Çarşıda Hacıhasan sokağında 19 No. dUkkAnm 
nısıf hissesi. 

Kandilli Aralık sokağında 4 No. 3 odalı bir 300 
bap hanenin tamamı. 
Çartı bedesten içinde Şerifağa ıokaiında 124 30 
No. dolabın sülüa hisseıi. 

4869 96 Binbirdirektek Fuatpaşa türbesi karşısında 
Peykbane caddesinde 608 arıın 37 parmak mik-

tarında bulunan uzun Şilcaattin camii arsası. 

50 - Vanıköyünde Mehmet reisin kayıkanesinde bulunan 

pazar kayığı 
10 - Kanlıcada vapur iskelesi civarında meydanlıkta bu-

lunan iki adet kebir direk. 
15 - Çarşambada Koğacı dede camii şerifinden bakiye 

kalan 300 çeki miktanndaki tatlar mahallinde saat 

Doıya No. 

1 

2 

10 da 3 
Baladaki emlaki mahliile dört hafta müddetle aleni olarak 

müzayedeye konulmuftur. Müzayedeye iştirak edecekler kıymetin 
yUı.de yedi buçuk nisbetinde teminat olarak dördüncü haftanın 
ihale gilnü saat on dörde kadar Çemberlitaşta İstanbul Evkaf 
müdüriyeti binasında mahliilat kalemine müracaatları. 

• 
Tabip aranıyor 

Tahlisiye U. M. lii
ğünden: 

Tahlisiye Müdtiriyrti U"t·ımi· 
yesi Anadolu mıntakası tababeti 
münhaldir. Talip olanlarm isti
daname ile Galata nhbmmda 
Maritim hamnda Tahlisiye Mü

düriyeti Umumiyesine müracaat 
etmeleri ve 7 Kanunusani 930 
Pazartesi günü saat dokuz bu
çuktan on bir buçuğa kadar 
vesaiki lazimeyi mustashib en 

Müdüriyeti Umumiye binasında 
iıpab vilcut eylemeleri lüzumu 
ilin olunur. 

Parfümöri L. T. Piver A. Ş.nin 
Bütun dünyada şöhret bulan 

ve alameti farikası Türkiye Cilm
buriyeti hUkftmeti nezdinde de 
milıecceJ bulunan mamulat ve 

mUıtabsalAtinı taklit eden bu 
mukallet mallan satn şehrimiı 
tüccarından beşi alcy' "ne İstnn· 
bul ü~üncU ceza m ahkesinde cc· 
reyan eden mahkeme bu tacir
lerin mahkumiyetile neticelcn
mif ve bu bapta sadır olan 
mahkümi vet ilamı ahiren temyiz 
mahkemesi üçüncü ceza dairesi 
tarafından da lastik kılınarak 
kat'iyet kesbeylemiıtir. 

Parfiimöri L. T. PIVER A. Ş. 
hu satırları, her türlü raklamdan 
müstagni olan müstahsalat ve 
mamulatı için yeni bir reklam 
teklinde değil, belki, bu müs
tabsalat ve mamulib yeniden 
taklit etmek veya mukalJetlerini 
satmak cüretinde bulunacaklann 
kanunun adalet pençesinden kur
tulamıyacaklarını temin etmek 
için oeırcttirmiştir, 



Abune şartları 
Tlrkt1ede ~ 

Gazetemizde çıkan yazı ve resim· 
lerin bütün haklan mabfuzdw 

= SAYISI HER YERDE 5 KURUS = Türk mekteplerile faydalı eserlerin 
ilinlannda yüzde 20 tenzilat vardır 

l IAn şartlar"• 
Sıun ıurııJ 

Kuruş Karo~ 

l Ayhiı 150 000 
3 • 400 800 
l) • 750 1450 

Gueteye gOndertıecek mettuptırın llıertne 
idare içime [ idare), yazıya aıue l yaı.ı ) 

işareti tonolmalıdır _.__. ____ Ilır Bliytıt veyı bir taç dıfı lçlo vertleo lllıılarlı 

hıuusı mıhlycttckt HAııluıo llcred 

6-8 lnci aayıfa ~ 
5 • • 
4. • ~ 
2 • • 100 
1 • • 20() 

12 1400 2700 

Basılmıyu mektupların t ıdeslnden, kıymeti 
muhddereslt m:ktzplara konulmuş paralınn 

lılypolmasıadu ve llAo lıno müoderecatındın lSr °ANBUL. Bıb;!li , Ankara - cadde•lnde · c V AKIT YURDD 
idare mesul de!lldlr 

idare ile kararlaştırılır 

Gazetemize hususi fi l o tıbal eden yer: 
H. S. H. llAnıt acentesi 

1-8inci sayıfada 10 
reami illnlar 

._ _____________________ ... Tel. 1970 lDARE lSLERI. ı9rı YAZI lSLERI •telgraf : VAICIT postı Ku: 45 

Devlet demiryolları ve liman
ları umumi idaresinden: 

284 tane demir köprü için meşe travers kapalı zarfla mnnaka
saya konmuştur. Münakasa 9 şubat 930 pazar gilnil ıaat 15 te 
Ankarada Dev.et demiryolları idaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplannı ve muYakkat 
teminatlarmı ayni günde saat 14, 30 a kadar umumi mUdilrlnk 
kalemine vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa fartnamelerini iki lira mukabilinde Ankarada, 
malzeme dairesinden, lıtanbulda Haydarpaıa mağazasından teda
rik ederler. 

Müsabaka ile memur alınacak 
Errıni)ret sandığı l\1üdürlüğündeı1: 

Emniyet sandığınca alınacak memurlar için ahiren gorillen 
lüzum üzerine 26 - 1 • 930 Pazar günü yeniden hesap ve ticaret, 
defter usuliJe yazıdan müsabaka imtihana yapılacağmdan evelki 
ilanamızde muharrer şerait dahilinde imtihana dahil olmak istiyen
lerin 25· 1-930 Cumartesi günü akşamma kadar Sandık muhasebe 
amirliğine müracaat etmeleri ilin olunur. 

Devlet Demiryoları Ve Limanları 
Umum idaresinden: 

Kayseri Poz bölüğüniln altı aylak et ve elsmeği kapalı zarfla 
münakasaya konmuştur. 

Münakasa 3 - şubat - 930 pazartesi günü saat 15,30 da Anka
rada Devlet Demiryolları idaresinde yapalacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplanna ve muvakkat 
teminatlarını aynı günde saat 15 e kadar Umumi Müdürlük kale
mine vermeleri lizımdır. 

Talipler münakasa ıartnamelerini iki lira mukabilinde Ankara
da Malzeme dairesinden, İstanbulda Haydarpaşa mağazaıındaa ve 
Kayseride Kayseri inşaat milfettisliğinden tedarik edebilirler. 

Büyük Tayyare piyankosu 
Sekizinci tertip 1 inci keşide 

11 Şubat 1930 
Keş deler; Vilayet, ~ehremaneti , Defterdarlık., İŞ, 

Ziraat ve Osmanlı bankaları nıurakipleri ve halk 
huzurunda yapılır. 

urvtK iKRAMiYE 30,000 LIR.\DIR 
Her kesidede cıkan numaralar tekrar dolaba . .. 

Kayseri ile 
şimendöfer 

şarkışla arasında 
işlemiye başlıyor 

Devlet demir yolları ve limanları umum 
müdürlüğünden: 

Kayseri - Sivas hattının Kayseri- Şarkışla arasındaki 130 kilomet
roluk bir kısmı 1 ıubat 1930 tarihinden yolcu itibaren ve eşya mnna· 
kılatına açılacaktır. Bu kısım üzerinde şimdilik cumartesi, pazartesi 
çarşamba günleri olmak üzere haftada üç muhtelit tren islıvecektir. 

Kayseriden hareket 7,30 
Şarkışlaya muvasalat 13,QO 
Şarkışladan hareket 14,00 
Kayseriye muvasalat 19,30 

Fazla izahat için istasyonlara müracat edilmesi lüzumu flan 
olunur. 

Zengin münderecatla çıktı 
Sinema Te tiyatro hareketlerini yakından takip etmek, san'at ceryanlarile alikadar olmak, gtızel 

yazılar okumak, resimler görmek isterseniz A rtfst f alınız. 

Maliye vekaletinden: 
31-5-930 tarihine kadar tabı 

ettirilecek evrakı matbua kapalı 
zarf ile münakasaya konulmut
tur. 

Münakasa 3 - 2 - 930 tarihine 
mtisadif pazartesi ıaat on beşte 
Levazım dairesinde miltetekkil 
mübayaat kom.dryonunda yapıla
caktır. 

Münakasaya iştirak edecek
lerin teklif mektuplanm ve 
muvakkat teminatlarını aynı 

günde s< a: on dörde kadar 
levazım müdüriyetine vermeleri 
lazımdır. 

Münakasa ıartnamesi levazım 
mildüriyetindcn ve lstanbulda Dol
ma bahçede evrakı matbua 
anbarı mümeyizlfginden her gün 
alınabilir. 

-~~·u~~Jil 
Seyrisefain 

M•rkeıı acenteli: Galata Köprü baımdL 
S.yofu 2362. Şube kent.at: Mahmu

diye Ham altında latanbul 27 40 

izmir sürat postası 
( GÜLCEMAL) Yapuru 24 

Kanunusani . Cuma 14,30 da 
Galata nhbmından hareketle 
Cumartesi sabahı İzmire gide
cek Ye Pazar 14,30 da İzmir
den hareketle Pazartesi ıaba
hı gelecektir. Vapurba mn
kemmel bir orkestra ve caz
çant mevcuttur. 

1 rabzon lklnci postası 
( ANKARA ) vapuru 23 

Kanunusani Perşembe akıamı 
Galata nhtımından hareketle 
Zonguldak, İnebolu, Sinop, 
Samıun, Ünye, F ataa, Ordu, 
Gireson, Trabzon, Rizeye gi· 
decek ve dödiiıte Of, Trabzon, 
Polathane, Gireson, Ordu, 
Fatsa, Samsun, Sinop, İnebo
luya uğnyarak gelecektir. 

lstanbul ik,inci icra daıre$ınden: Ali 
Bey köyü civannda Taı köprüde 
Bektq Efendinin bahçesindeki 
turp, maydanoz ve lahnanan bu 
ayın 27 inci pazartesi gtlnü 
mezkur mahalde bılmüzayede 
aatalacağı ilin olunur. 

Devlet demiryolları ve limanları 
umumi idaresinden: 

25 kanunusani tarihinde milnakasası icra edilecek olan Konya 
Yenice batta üzerinde Hacı km istasyonu civarındaki ocaktaı 
çıkarılacak 8000 M3 balasbn mukaYele ve fartnamesindeki ıoO 
teslimat muddetinin Haziran 1930 nihayeti Ye teahburlerin de soo 
tarihi Temmuı: 1930 gayesi olarak tashih edildiği allkadaraııt 
tebliğ olunur. 

İ~TANBUL ŞEllHE1JANETI JLANATI 
Htyazıt dairesinden : Küçük pazarda Kantarcılar caddesinde 87 

numarada kahvecilik eden Mehmet Efendinin 424 kurut bor
cunun istifası için haczedilen üç mermer masa 23-1-930 peqenbe 
giinll saat 12 de mahallinde bilmüzayede sablacağından almak 

istiyenlerin yevmi ve vakti mezkurda hazır bulunmalan ilin olunur. 

Karacabey harası müdüriye
tinden: 

Hara hayvanatından 350 baı koç mOzayede ıuretile aablaca• 
ğından talip o]anlann yevmi ihale olan 26 kinunsani 930 pazartesi 
günü saat 14 te Hara merkezinde hazır bulunmalrı ilin olunur. 

Gnzelligin lAı:ımı gayn mnfankı ve cildin adeta gıdasıdır. 

1: f !) \ttJ;1il!l~F11 
r1=1J.-;~~ 
İ Ciddi ve tecrübeli bir mu- ' 
~ allim hususi Fransızca dersleri ~ 
# vermektedir. ; 

Ankara caddesi muallimler ' 
kitapanesine müracaat. ; 

"""'"'~~"""'"'""' .. 
/ştanbul 2 lnd icra memurluğundan : 

Bir borçtan dolayı mahcuz ve 
furuhtu mukarrer buğday, kal
bur ve bulgur makineleri ve 
kantar 25-1 - 930 tarihine müsa
dif cumartesi günü saat onda 
Edime kapı haricinde Suphi B. 
değirmeninde bilmüzayede satı
lacaktır. Talip olanlann mahal-
linde hazır bulunmalanna memu-
runa müracaatları ilan olunur. 

Jjıanbul taa rlya,et ndtn: İstanbul 
da Katırcı oğlu hananda 22 No 
mağazada manifatura ticaretiJ• 
meşgul Edmon İJyaı: Ceka efen' 
dinin konkordato talebile latan" 
bul icra itiraz ve tikiyet merci' 
ine vukubulan müracaatı llıerin• 
icra kılınan tetkikat neticesind• 
konkordato talebi bilkabul icr• 
ve iflas kanununun ( 278) •• 
(2 79) uncu maddeleri mucibince 
borçluya iki ay mühlet iW'°' 
ve İstanbul üçüncü ceza mab' 
kemesi riyasetinden mütakait 
Mazhar beyin komiıer tayinio• 
ve işbu mühletin iliaile barabel' 
icra ve tapu ıicil memurluklarıo• 
bildirilmesine karar verilmi.t ol• 
duğu husulü ittill zımmnda ilııt 
olunur. 

:;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;:;::;::;;;;;;:::;~~ 
Mu'ul müdür Refik Ahlflel 

Tanıanıen memleket yapısıdır. Resmen kabul edilmiştir. ~lemleketirnizde geçen sene kurtardığı servet iki mil,von lirayı mütecavizdıt• 

Calata, Eski Gümrük caddesi, Halis Selahattin Telefon. B. O. 1446 


