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Barem kanunu 
Beledıyelerİe idarei hususiye .. 

lerde nasıl tatbik olunacak? 
Y.-nl la/Jmafnameyi 5 inci aayıfaJa aynen bu aca~1tnız 

--~~Yanlış bir akis ~~rı1 Hırsız güzellik kıraliçesi 
Birkaç kat elbiseçaldığı için 

hapse girmiıti 
Sui istimalin Cümhurjyet evrakı 

nakdiyesile aiakası yoktur 
Ankara 22 (A.A.) - Eski evrakı nakdiyede vukua getirilen 

IUi iatimal mODaHbetile matbuabmızda vuzuhsuz ve mtıpbem bir 
IUrette ya~,.Jan netriyatın ecnebi matbuabna COmhuriyet evrakı 
llakdiyeainin mObadeleainde ıui immal vaki olduğa ıeklinde ak-

-~ii g6rlilm6ft0r. 
yeni cumhuriyet evrakı nakcliyesinin mftbadele meselesi tam 

bir intizam ile icra edilmit olup bu mübadelede kat'iyen hiç 
bir nevi ıui istimal vaki olmamlfbt. Bu gftnlerde yapılmlf gibi 
ıa.terilen bu sai istimalin sakıt imperatorluk devrinde ve harbi 
umumide çıkanlan eski evrakı nakdiyenin o zamanlarda yapılan 
aıObadelelerinde vukua getirilmit ve Ctımhuriyet idaresince bu 
eski IUİ istimallerin failleri hakkında tahkikat icra edilmekte bu
lunmUf olduğunu ve bu evrakı nakdiyeden hiçbirinin elyevm 
tedavülde bulunmadığını tavzihe Anadolu Ajansı mezundur. 

D. Demiryolları idaresinde 

Kaç gayri Türk memur var ~ 
Şikayet inektubunu yazan tüccann 
idare memurlarından birisi olduğu 

söyleniyor ! 

1'e11let DemtryoDanna merbut liman dairesi 

Dil nkl • Politika " gazetesi~ 
ele DeYlet clenüryollanna mer
but limaD daireainden bazı tikl· 
Jetlerde bulun&I\ bir tOccar 
lllektubu çıkmıtbr. MBfteki bu 
lllektubunda D6rtyoldan getirt· 
titi portakallanmn gelip gelme
diitni anlamak için bu daireye 
Iİttili .ıaman bqmGfettiı M. 
F'ran.uyadan bath)'arak birçok 
ln;rl' Ttırk amir ve memurlarla 
~•fbğını ltildiriyo .' bu arada 
~ Guba, Mnlkiyan, Pıreveleçyo, 
~ana, Boyacıyan · ve ~alidis 
lihi bazı İlimleri itaret edıyordu. 

Dikkate çok tayan g6rdilğ0-
~ bu mesele ve ıddia hakkın
.._ d&ıı demiryollannda ve liman 
~inde tahkikatta bulunduk. 
~ la111Usta .aylenenler ve veri· 

ceYap!ar fUnlardır: . , 
l..a~~ell liman dairesinin amarı 
~ilen M. Fransuva d6rt aya 

Başmakalemiz 
illi 

11... .. •ttın 'nİllMnnı !emdit 
-vra ınu1 • 

yakın bir zamandanherl mezun 
ye memleketinde bulundufundan 
bu tiklyeti yapan ttlccarın bu 
zata pnderilmesi maddeten im
kAnsızdır. Bu dairenin itlerini 
bqmOfettiı muavini mOtebusıs 
memurlanmızdan Hayn Bey ida
re etmektedir. 

Sonra iami geçen diier gayri 
Türk memurlar filhakika heeb 
idarenin kadrosuna dahildirler. 
Fakat liman idaresinde iti olan 
bir zabn iti itibarile hemen 
hemen bu isimlerin hiç birisile 
alikua yoktur. Eauen DeYJet 
demiryolJan idaresinin kadrosu
na dahil bOtOn gayri Türk me
murlana adedı de aıatı yukan 
buodan ibarettir. BunJardan 
maada liman idareainde bir main 
geıip gelmediğini anlamak uzun 
bir küıfet mukabili dejildir. 

Bir mal gelmeden o mala ait 
evrak gelir, bunlarda usulen 
her sabah sekizde ilin edilir. 
Burada vagonun numarua, ~a
deren ve alacak zabn adrealeri 
yazılır. Şayet bu tOc~r burada 
aradığını bulam•'A ticari emtia 

mbarma QJüracpt eder ve ~· 

VAICJT ın 
mibabaka 

kup0nu 
No. 8 Son günlerde cezas1nz bitirdi 

Adtiye-k~r:~ 
Vekil &yin bir 
nutkile açıldı -KıuJa ~o m'llddel ıımuml 

lıtirak edlyot 

Ankara, 22 (V akıt) - Ağır 
ceza mllddei Wllumileri kunu 

Çalıtfıtı bir mağazadan bir 
kaç kat elbise çaldığı için Dç 
ay hapıe mabkii olan İngiltere 
gilzellerinden ve 
gtlzeUik kırali
çelerinden Mia 
Mod Hol mab
k4miyet müd
detini bitirmiı 
ve hapisaneden 
çıkmlfbr. Kızın 
kurtulması mO
nuebetile ba
buı tarafından 
yazılan bir ma
kalede fU 16zler 
s6ylenmektedir: 

ve battan çıkaran hadise 50,000 
kız içinde birinciliği kazanması 
üzerine yüzler<'e izdivaç teklifi, 

sinema müeue
ıelerinden bir 
çok it teklifleri 
kart111Dda kal-
muı,:Hmdistan 
pre Dl 1 e rin den 
ıilrll ıüril hedi· 
yeler almuıdır .. 
Bu vaziyet ODU 

itf al etmif; o ela 
daha cazip bir 
kıyafeti içinde 
g6rilamek mec
buriyetini lıia-

ıederek fena 
bir hare kette 

bu g6n merasimle küpt eclildi. 
ktipt mera.iminden e•el Adliye 
vekili Mahmut Eaat B. bir nutuk 
irat ederek cllmhuriyet idarHİDİD 
memleket hudutlan dahilinde 
adaletin tevzİl itine verdiği yOk
se k ehemmiyeti İfaret etmİftİI'· 

« Kwm çok 
iyi bir kızdı . K d' · ha t bulunmuttur • 
e~ ısı ya a Ben cemi yete 

yemden bqla- lnglllz gllze'I Madam Hol hitapfederek kıza.. 
mak azmindedir • Onu izlil eden 1 mın affım rica edıyorum.» 

Kursa 50 ağır ceza mllddei 
umumisi iıtirak etmektedir· KU18 
ıki ay devam edecektir• 

Protesto yok! 
diğini öğren;r ki ~ceii za- BoRazlar komiıyonu 

f--+1i11i111-.:.tıMl· ı...-•-...1$-tl~. Ya· n=-= --ıl 
zıfdıfl flbl bir keJ'.iillheato ...., nıu. ......-•~nm• .... 111 
amelesi de yoktur· Liman idare- dairesinde geçtltini 
sinin kullandıtı pyri Ttlrk me- bildiriyor 
murlara gelınce, birisi clalaıç Bofu1ar komisyonu diba ubah 
olmak üzere Dç kifidir ki bun- Vasıf Papn•n riyaseti albada 
lardan birili yukarda iami seçen 
M. F ranauvadır. toplanmlf, komisyomua bir sene-

Belçikalı bir .,ahendiatir, iclart lik f~aliyetiai ihtiva edecek ra
nin en eaki memurlanndan~. Di- poru ikmal etmiftir. Rapor on 
ğeri de MOJkiyaD İlmindedir • gllae kadar Cemiyeti Akvama 

O T k 
g&nderilecektir. 

curat amirı ve Or tebuıdır. 
Diier iıml geçenlerin Liman Komisyonun dllnkD içtimaıda ay-
daireaile allkaları yoktur. nca Rus remilerinin bojulardan 

BOton bunlara oazaran ba fi- geçmesi huebile badi. olan 
klyet mektubanG yazan utm mesele de 16rilflllm8ftOr. Komm
yapbiı iti bazı ilimteri kuten yon neticede fU teblijin netrine 

Şerikler 
Arasındaki ihtilaf ne
ticelüıde wkua selen 
katlin davuı görGlüyor 

bir araya getirerek aydarma karar yermiftir : 
bir vak'aclan ibaret addetmek Botazlar komisyona riyasetin- Y«tlrup Ef. mahkemede 
en tabii bir. :.tir Ye kuvvetle opzı la bul ... - d-· G-ıll!n --· _.. b ar- tan a&.· ceza mahkeme-
tahmin. edildimnfl -"re bu mek- - -Y-"- ...-- •-.~ .... d up • .. ı... K n-- ainde dtln yeni bir katil cla--
tubu yazan idare kadr09llD& an geçen an....-Ya- omlllMI,, ... 

P fin R dret 
mnın rll'yetine bql•n-••br. 

dahil ve herhangi bir aebeple ve .. ro · tern,, nam U8 • -muğber olmut bir memurdur! notile knavaz6r8a0n ,Oya bofu- Maznun mobilyeci Y akup Ef •• 
Sorduğumuz suallere muhtelif lardan ıurcti mOrurlan muahede- nin Tefl'İnevvelin 23 Gnde ICoa

menbalardan bu cevaplan aldık- ye mupyir olduiu ve alelbUIUI lmda eski ıerilderinden Mustafa 
tan sonra idarenİll aallhiyettar ıeçeceklerinl komiıyona uaulen Ef. yi tabanca ile 6ldllrdilğn 

d
bediir . kuı~ •. wıa ....,._ ettik ' ihbar etmeclilderi hakkında bazı mevzuu balıiaıir. Sebep olarak, hesaplar, alacak, verecek etra• 

- Bu mektup bizce muhayyel ajanslar ta~:=-= İf&aafıekdilen fanda~ ihtilAft.an çıkan kavga 
bir iftir. idare esasen fikj- haberlerin e muv ol- gösterilmektedir. Dün birçok p-

yetleri mucip bQttbl itler bak- ••YIP mak6r ıemilerin ahkA • hit dinlenilmiş, muhakeme tahit 
kında esaslı ıslahat yapmakta· mı mukaveleye tamamile riayet celbine kalmlfbr. Bu muhakeme 
dır. Bu idareyi elimize aJclı- etmit olduklan komisyon kara- esnasında mahkeme salonu çok 
tımız vakit lisanım da, nizam· rile beyan olunur. kalabalıktı. 
nameaini de, D1emurlanm da ı-~1:::,:-=-=ı=:ı::ı:m-==-ı~===:ı~~~~;;;;=-=====-=ı::=--=-==~ ::n,: itiiıaril• bizden bul- an11yabiUır ~isiniz? 

ld•re bugllD bOtDD manaıile 
bir Tlirk moeueseai 1ıa1iDi al
llUftır. ltaret edile• İlimlere ge
lince tufiye eclilen yftzlerce me
murdaq kalaıı bet alb isimden 
il>arettjr. Mqgal olduiumm it 
bir ihtisu İfİ olduju için tufi1• 
edilecek memur yerine ikaale 
olunacak memuru enelA yetif- ı 
tirmek &Azamdır. 

Bu bakıı hangi sinema yıldızınındır? 
No. 8 
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Balıri konferansta: Eski paralılr Ticaret odasında Yeni tarife 
Murahhaslann niyeti samimi imiı 
Londra, 21 ( A.A ) - Bahri koaferansın ktlfadı mllnasebetile 

lngtlten kıralı tarafmdaa irat e4h nadaa miteakip dominymhir 
mDmesiJlerile murabhu heyetler redleri birnni mftteakip söı 
almıflardır. Nutuklann heyeti mee111tıa1111dan hasıl olan intiba 
murahhası.na hir tuadt e9eri dada · ptisıaek i~a 1a111imi bir 
niyette bulunduktan anlqılmaktadır. M. Mak Donalt, ilk vazifenin 
herkeain ihtiyaçlanm llÇlkp telpit etaek olduğunu ehemmiyetle 
kaydetmiştir. 

M. Tardiyl. ı.u fikri ele alarak uzun usaclıya izah ve tefıir 
etmiftir. MumaDeylı , netice olarak mahdut &ir teşelJblla tetkil 
etmekte olan bahri konferansın kazanacaiı muvaffakiyetin tahdidi 
tealı1ıat aalıUlllda aarfedilecek meı•inin muvaffakiyetini mOmktin 
lalacap Leyan etmittir • 

Nutuklarda sarahat yok/ 
Lo.tra, 21 ( A. A) - Bahri konferanam açılma celMlincle 

Irat .cm. nllbddarcla muhtelif heyetlerin makutlanna ve prop'Ul

lama dair llİ~ bir .....ı.t JOktur. De.t.deria mtitekaltil •aziyeb-
1.t ..._, .ezakereler ı•ıllllda tu,,a. edecektir. 

Amerikalılar memnıml 
Vapap•, 22 ( A.A) - Lonclra haini koaferan11nua meı'ut 
~ •l&Jaaile ....._ biylk bir IHIDDUDİJel hiuedilmekte
clir. E&a.ı .. umi,. .. merkadedir ki, konferans muhitmde 
mi .a.. ıaMekabil itiıaachn bahıt tealihatm tahdidi aahaaında 
..... bir ltlllf huwllal temlD edecektir. 

Sulhperver milletler kuvvetb olmalı 
Paris, 21 ( A. A) - Dardlnel defa olarak ay1m reillijiai 

llaru edea M. Du.. bupten IODl'ald diploması faaliyetinden 
bahsetmit, Lenclra ı..feıaw lella etmif Ye cihan sulbuau teaıia 
etlllek iç.ia mlllpener milletlerin kuvvetli milletler olmw IAzua 
pJec:ejni •11lmamlf olu Fraw aümelilleri baklanda izhan 
itimat e,Je•ipir. 

M. Huver 
Natlctı ......_ ı-. ($)de 

bl1dl 
Vqiagta. 21 (A. A.) -

Rellfclmhar M. Hows bahri 
konfenmam açdma resminde 
lat11tete kınla tarafmdan irat 
ecllllp ... telefoala •ı•d 
ntlmdi .......... ... 
... t Sta blkım'fbr. 

lımir el~llrik ıir&~· 
mahlc mHye verildi 

t.lr, 2'J (A:A.)- Geçenlerde 

hlr , pa -·-.. elektrik 
cenj- .......... elek-
trik ka•e....,. , Wediye, 
hatla ...... ,.... telalilreliae 
a • ... ,_k clrlli U. -. 
.... .,. ... ..,. ....... ftl'-

mfttfr. 

Bir kömür konferansı 
Niybitel, 21 ( A.A) - Bir 

nutuk irat eden İngiliz ticaret 
odaları reisi lir Valter Rayne 
klmlr ,., •• _ ....... 
Lehiatan arwnda takaimi mak· 
aadlle lqiliz ve Lehli kömllr 
madenleri eafıabı al'Ulllda ahi
ren akdedihnit olan konferansta 
ileri lllirllen tetJiff fidcletle ,,.,,_ 
hllD .tmiftir. 

Amenkado işsizle1 
Vqinpn, 21 ( A. A. ) -

ReiaicOmbm il. Hovu ticaret 
nazareti tarafmdu kmdiliae 
bildiıil.. •ta• iatikleria seçealer
de Nevyork bor..amda lilhur 
eden bGyllk bularandan beri ilk 
defa olarak ipizler adedinin a -

zaldığım l&termekte oldujunu 
beyan ebnİftir. 

V AKIT m tefrlkasaı 70 
Yazan: Hüseyin Rahmı 

- Sea uhyonan o allyor. muammanın etrafında kan koca 
Hanginiz daha ~? hinôirile dalqa dalata aahalu 

- Bu, laakimlll' &.iade izak ettiler .. 
ft bilMMmı•k Wr dnacbr. 

- B&,le ltir c1a..,. laaldmler 
lawm .,_,. •kıl•ıyor 
_.1 

- Sılolacak, malıktm olacak 
hen deiillm·· Ona bu teni ha • 
diHaia m&rettipleri dllıjlıwtln .. 

- Senin kannı senden bqka 
kim utabilir? •• 

- Sabi .. kan ,.ldw .. Hep 
b..ı.rakll•lmazyepk ..... 
etklrme iftinlarcLr. S... ..uk 
olmak lpa Cabirla teud ettlil 
çok c:lr' etkir bu aclilikler bua 

, nefretle kaneak bir laa,...t ftl'İ
JOr. Y ann olaua hel'fey anlqıla
eakbr. fJbette bu n.letia lra· 
rulıjı llzerine gtinq doğacaktır. 

Vod'fil maceruuaa beuiyen ba 

-56-
Uylnıtaz hemberaz hir ıece 

~il•. lki•i• de IÜlirleri 
IOD mukaYe•ete kadar ferilmif
ti. Sabahleyin Fuala ıene tlt
mek hamhldarile megalken 
kocuı oda kap ....... &anne çar
mıha ımhlUUDlf laa gibi bir 
bir mazlumiyetle aerilerek f6yle 
slrlecli: 

- Çis paketlerini, ......... 
- Gicleapa... 
- Bir ,.. plemeııillı .. 
- Giclecetim-
- a. ., ... 
- Gidecetim 

Kadir Efwli pabllcı.w .b 
cebinden bir revolYer çıkararak, 
namh11 kU'lllDID kalbine doi-

e zamandeğiş
tirilecek? 

Ankara, 22 {Vakıt) - Yutak 
paraların değiftirilmesi lfbün Zi-
raat ve OsllNllh bakalan tara• 
fmdan yapılmaıı tekarrtır •tmif· 
ti. Son g&nlerde Oamanlı ban
kamnın kendi ıuLeleri bulUD&ll 
yerlerde bu İfİn y.&uz tarafm. 
dan yapılmuam İltemeal Jldn· 
den iki banka araamd4 bir ih
tilaf 11k•11br. .. ,a.da ta~ 
dil muameleıi gecikmektedir. 

Maliye veklleti tebdilin her 
iki ı..m... pbelerbace yapdaaa.
m doğru görmektedir. 

Paramız • • 
ıçın 

-
Hazır }anan talimatna-

mede neler var 
Aalrara, 2'J (V akıt)-HOkim it 

doviz ve paıuuzıa ini1uan itine 
çok ehemmi1et Yermektedir. Bu 
husuata hazırlanan talimatname 
Maliyeden heyeU vekileye vertt
miıtir. Talimatname spelrllh· 
yonu .,., tedni, etfentl, gezinti 
içfn memJeketiarizfn harfdnde hr 
~ Wr yen pdecelderia mem
leketi•ulen cloYiz .ı..a.n. 
menetmektedir. 

11.mirde bir otomobil 
. facıaai 

lımir, 22 (Yakıt) -Kilizmaa
dan lzDaire ıelmekte olan bir oto
mobil devrildi, _t0för HÜllıi ile 
yolcalarclıaa Zllmrlt, RelNa, 
Vasfiye Ayıe Halaamlar ı.aralan
dılar. 

Hırsız banka memu
ru yakalandı 

Buna, 22 ( V'akıt) - Buna 
11 bankasında ihtillsı tutulan 
llısan Vecdi baglln •Çaaldrale• 
vapuru ile "Mudanya,,ya çak..
"- yakalanmlf Ye buraya ı.ti
rilmiftir. 1fade19inde 19 bin lira
yı iii aenedir Dmıı, ettiiüü 
aöylemiıtL 

Tayyare kaza• 
Londra, 21 ( A. A.) - Bir 

Mkeri bomb.rda...· tayYWi 
Suclburi ciYaneda Iİa doJafllÜa 
,_., clDf•lf, iki rakibi teW 
olmat•· 

ı ruttu: 
- Gidecekmisln? 

·. F uı1a timdi biraz kekellyerü: 
- Evel •• 
- Bu alet seni qdanm koJ"' 

nundan·daha temiz hir yere ,en
derir. Ve mea'ele hallolunur. 
Sana olu ılddetli qkım heal 
eamuauzlujwı en ifrenç dereke
lerine kadar indirdi. Suatwa.. 
Bir çok bedahatler, rezaleder 
Bnlnde gk yumdum. Bu taham· 
m&llerimden siz mamep olecalr 
yerde btlabtltln ytln C~• 
Rezaleti uıttnm. 

Bu taılmdıldarl• da iktifa ecle
mfyerek benim seni iki hin 1inJa 
1atmq oldajum hakkında bir 
mual aydarmafa bclar clr'eti
nizi ileri göttırdiljilnllz. 1-nlık
tu, namulltaa, hayada ba ka
dar ayrıbmf mahl61dula aramda 
akil ve mutıfa irca De hal.lohma· 
cak bir mesele blmmqtır. 
itte gidiyorum. Eneli o herifi 
lenin yeni m&fterlni rehertece
lfm.. Sonra 1enl,1ama kendimi •• 
Şimdi İlter otur ister git.. Fakat 
ipe delllfne glzlellleD leDi ba
lacajımı bil. 

Dün luıraretll lnr içtima 
oldu 

Ticaret ocluı mecltal dan at· 
leden toma reia vekiDerfndea 
Habip .ı. Ziya leJla riJMeti 
albnda toplammfbr. 

Geçen i~am ıapb olmn
.lukta IOIU'a, Amerik•dılcl tlca· 
nt odalan ittihadından tondu 
Wr ..W tezbreei Ye ba mala 
oda rapertklBlderiadea bazırla
aan cevap okunmuttur. 

"iacarl terıiler. Uktmet mll
nkabetl altında ..., JMaa tllcca
rm mllrak•bui altuıda ma olma· 
hchr. aaline oda mlldenenat 
raport&llğl leflilerüa hllldimet 
mtırakabati altında balmmuı 
tezini ileri MirmOf Ye mlclafaa 
9bDİflİr. fıtimada ba meHle 
llararetB hir aurette ı&GtOI-
.... -- tirketi .adllra Ham
di Bey bu hususta tecrilbeler 

yap.I..... lflel kati bir fikir 
dermeyan edilmiyeceğiul Ye bu 
mretle cevap verllmeıini ileri 
dnnlt. mlaalratalv oı.u., ae
ticede serıDeria tth:ear tqek· 
knlleriııin umumi ...Uabem 
alt.da bÜID•Nna clalaa İJi 
olacajma karar yerifmfttir. 

M8 pe,alırdlli ... tlrtlaıl· 
atın tareti temini t.kkıncla 
hazırlanan raporun mtlzakereti 
bqka bir pe bırakıllDJfbr. 

Banda IOlll'll ttlccana b~ 
v...... leeldmecla .......... 

Bo.ıraziçl yolcu/an iki 
rı tarif B!le tabi olacaAlat 

Şirketi Hayriye tdareıi tarifr 
lerini tebdile karar vermiftİI• 
Haml8DllD yeal tarife tetkik içİll 
Tarife komisyonda ıönderil
mfttir. Şirketi Hayriye idaresiDİJI 
lwarladıjı tarifem dildıell er 
Bp han lıamsiyetleri Y11rdır. Y• 
Dl tarifeye nazaran yolcUI• 
daimi, zuhurat ve tenezztıh yol

culan diye iki kısma ayrılmak• 
tadar. 

Daimi 1olcular ucuz bir tr 
rifeye, zuhurat ve tenezdh yol• 

culan daba pahab bir tarifep 
tabi alacaklarcbr. 

Daimi yolcalarclan, atmm+
ta olan 21 karat yeriu 20 
26 buçuk kmut yerine 25 51 
kurut yerine 30 kurut, 37 ku-
1111 yerine 56 lnnt •lın•c•kbr. 
Bu arada biletlere mwıam 

nakliye ve Gazi köpıilsll ve..,ı• 

leri aynca aham11acak b. nr
,Uer biletlerin esu lçretlerine 
ilive edilecektir. 

T eaezdh Ye mharat )'Qlı

culan yllbek bir tarife1e tabi 
olacaklardır. Tenezztıh Ye zahu· 
nat yolculan için yapılacak zam 
bilet baflU İkifer k.Ul'Ufbu'. 

Ba )'elli brife lraW ediline 
.. mrette tatbik edilecektir: 

. Jrap-...... ~ 
t1~····~·a-·~!fl.,..W:~~"'~&ı;;fiiadec1Beceldeii1ir. 
pandaa ft tim Ddiıat -- ..... halel•• plip gelme alan 
çelıdltden, ....... .........,.. ,... ~ bir ilkel .. 

blaN, er:.:: = ... tek Wlet .... JOlealar .. 
,-..... ........ 1tmat w tme11lllyolcma add .. 

clllecelderdir. Bilet paralan ba............ lwhı•hıbe· 
• .. ... almacakbr. 

dir. 

• ....... talep ·-.,., 
•• • ... d ""'.... Wldiril· 
................ &.im 
llhW .... ,. .. - ...... ticaret 

mDcllri)etl n tela••metl tmwfm. 
da .. _. ...... t.:tftl• .. 
ima ......... tarafmda 
yapılmaktadır. 

DOnldl lcttmada ı. hir kmm 

Mlltebevvir koca aıerdivu 
baaamaldarumı ikWni lçGall 
birda atlı1arak tokaja &rlacla. 
Şimdi .-.Jaabk Dl&eti Fuda1a 
ıeldi. lzclinçlan middetWa-
beıl koeubu b61la ......... . 
yalan bir tebenlr ..... ,. hiç 
flrmemifti. 

Siyle ulanla kwJlnl .. p.. 
bia kaptarw .-.. ıtmı bi
ı. Fada hemm ae.dnia ..a
-dan kopnk laaJlmdı: 

- Dur Kadir dar. Heyecan-
claa una tamamil• alatama
dlm. CaWrla kabahati yoktw_ 

KotM' b..- claaclaılp aef
retle ....., yftj: 

- HllA ona 11111 mtldafaa edl-
ymlD? . 

- Mtklafaa etmfyoram dof
ra l&yliyorum.. Sen Cabire yaz
dıjm mektuba mmttun ma? 

- Hangi mektuba?. 
- Beni ona •lm•JI teldifen 

JUChtın mektuba. 
- Ben hlyle açma cHnle-

mem. •• 
- Senin afzmdan, lenfa im

anla decllfim malcleld mektu
ba Cabire .... •tb .... 

yaMbilir? Bir ctipriaia 
bir • kanttır••ktee .. meaflMI 
ati olabilir? 

- Bua aGrGlea bir la~•aftll 

temİllellİJe gidiJonDD. 
- T emizliyemeuia, daha rM 

yacle llVqbnnm. Ortada ilı'f 
wala ,. ••• , bir mektup ...., 
0..u MDdea bqka birinin ~ 
maada ne mlnaıebet. ae g,,,ı;, 
faat t.anur olunabilr? 

- Beaim JUlllll tam••Z 
ma? 

- Mektup Daktiloma~ ,. ..... , -
- Altına benim imzam .,; 

........ Alpic ahteklrlar. !'..'! 
bir ahtekArbktan HBİllle UI"""_; 

den bafb kim menfaattat ~ 
bilir ? Ya dlnDDnBzll itiraf ~ 
cebiniz ya llecekainiz. Pir~ 
tqan ayıldamağa gi~ 
,. __ : i ·1r· . • bari • ..J'-'111111 L••• anu. 
beyhudedir. • __. 

- Calli, puarbkla ~ 
bin liraya utandır. Senill 
senden hqka kim tata 
işte bu malimi tekrar 
cevap Yer. 
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Şehre oı an eti Terkos işinde kabahatli nıi 7 
Şirketler komiseri iddia- " Palto giymek gayrı sıhhidir ! ,,, 

lara cevap veriyor 
Şehrin ihtiyacı gilnde 35000 ton, 

halbuki tesisat 28000tonluk 
Emanet bo _ _pürüzlü iti eıaımdan halletmek 

için belli batlı iki çare görmektedir 

• 
Her 11angmJon '°""' ~ 6f/Jt ... 

Her yangmdaa IODn Ter- ı Sa muelwial hal için iki yol 
koı bo~armda ıu bu- Yar: 1 - Tealub ihtiyaca lcMi 
lumn~ıgı yazılar, .ra-- abette pniıletmek; 2 .. Terkos 

ıuun bllyllmesme Terkoa prke- ..u..-a.1- •- b • 
tinin sebep olduju iddia edllir, ""acuae çea ara ~yı deyrp bu 
aradan bet on p reçer, me- ifleri ..... Mr firkete devret
•ele kapanır ve bahsi tazelemek melı. 
i~in yeni bir yanım çıkmam Buncfn bir mlddet ev.el bfr 
beklenir. proje hazırladık. Buprojeye 

Bayotlu yanpmc:la da bayle ılre tWat bir milyon 

--------------"'-• * * ....,. ____ -- ------

1 dakika ve 1 saniye 
lstanbul berberleri arasında trraı 

rekoru gene kırıldı 

Tecrübede hazır bulunanlar •bir el bundan 
daha aüratli olamaz!,, diyorlar 

Bundan beı alb ay kadar 
e•eldi. lzmir gazeteleri 
berberler arasında ya-

cep beyin kalfUJ Hakkı efendi· 
dir. 

T ecrObede hazır bulunanlar 
bir sakalın bundu daha kısa 
zamanda braf edilemiyeceğini 

ıöyJemektedirJer. 
ee 

Ha~~ EJ~nJt 
> 

oldu. Bu husustaki nqriyat d-: leldz yh bin Hra aıfile iki mis
lraaa edip duruyor. D~ ~U: line çıkanlacakbr. Proje Nafia
arkad•ıunız Terkoa ıırketini da tetkik ediliyor. Kabul edilirse 
•8!'~•be edip etmemek mae- derhal infaata baılanabilir O 

Jleaını ort.ya abyor, allkadar- takdirde ••et murafm • 
ardan bazıJanna atfen Emanet . . ,... . amor. 

pılan bir mtısabakanın neticesi
ni uzun uzun yazdılar. Vnrilen 
haberlere g3re ıenç bir berber 
bir mtişteriyi 47 saniyede braı 
ederek yeni bir rekor tesis et· 
mifti. 

Bu haber lstanbul berberleri 
arasında bir baylı dedikoduyu 
mucip oldu. Bunun milmklln ol
mıyacağl. yOzbde aakal namına 
ayva tlyleri bulunan bir çocu
jım bile ba kadar zamanda 
bl'af edilemiyeceği söylendi. 

Anadolu oyunları 
Çekilen film pazar 
gilnü göıterUecek 

K"ouervatuvar heyeti tarafın-

Muhtelit mahkemelerde 

t
·rketler ko ı_ ı·x.; • n.-aka· tismam ıçin ya tarifeye 40 para m .. er 15 .mn m~ d -1. t . . e vazifesini v. d .x..... wan.. zamme er, ,, ... u amtiyu mild-

yordu. J •pma 1
•"- ı- detini temdit ettirir. 

Meseleyi dan Emanet ıirket• Tarifeye yapılacak 40 para 
ler komiseri Muzaffer Beyden zam çok 16rlllmemelidir. Şimdi 
sorduk. Muzaffer B. ba neşriyata her yanıın çakbkça yOı binJer
cevap vererek dedi ki: ce liramız klll oluyor, yazık dejil 

- Emanet kendi uhdesine mf? 
dilfen kontrolu tam.mile yap- Şirket ıehre gOnde 28000 
Jor. Bizim k"!1trolwaaz idaridir. metre ım"klbı IU veriyor, halbu
Meseli bize bır zat ıeJip de tir- ki tehrfn ihtiyacı 35000 metro 
ket benden ıu kadar para isti- miklbmdan qajı değildir. 
Jor, halbuki ben bu kadar m Şimdiki tailabn kifayetaizli
aarfetmedim, . d.erse m~yl p.1 ba rakamlardan gayet vazıh 
tetkik etmek bııım vazifemızdır. bir .mette anlanz. 
Gider, su saatine ~· fazla Şimdiki teaiaat 45 sene evvel 
... yazıyor yahut su ır yere mi hrin ki . ti 
kaçwyor .:nıar, ona göre firket ~AL- ko--~~an vazıydi~kk ve 
n d. d' bbu·· .da bahınarak nun.uı aan:u nazan ate 

ez ın e teıe •"' •- ıl .... B"lfarz llıesel . hali deriz. ahnaraa yap mıy...... ı o 

S eyı 
1 

e tercih havuzla- zaman Fatih, Edimekapı gibi 
onra su ar ·,. • tından geçiyor mu, geçınıyor mu, memtler pyet kalabalık yerler-

bunu tetkik ederiz • • mif, oralardan kaim borular 
T erkos ıirketi ıenelerdenden reçirilmİf, ıehrin timdi kalaba

"Bende ıehre yetecek kadar !u Jık olan yerleri o zaman tenha 
Joktur,, diye bağır bağır b~&:1- olcluiu için oralarda ince boru
l'lyor. 86Jle diyen firkete m~ın lar kAfi 16rillm0f. Halbuki bu 
f.ı..a Jangına ıu yennedin, ~ıye p vuiyet ba.biltila akai~edir. 
IOrulur nıu? Klfi 811 veremıyor, yeni ihtiyaçlan yeai teaıutla 
Ç6Jıktı. tesisat kifi dejil •• ... . . tatmin etmek llzımdır. BiliyoruJ. 
lca~uh Lf~e tirketle komiJer)~Dlll bal1c susuzluktan aıkmb çekiyor, 
rf. h •

1 
atı ne?. Şirketler komıse- f k t bu""nkll tesisatla bir ıey 

r tulumbaya basıp ince bo· a • • .. -•..n.- d jildir 

Maahaza bu iddiada bulunan
lar bir yandan da tec:rilbeler 
yapmaktan geri kalmıyorlar, 
acele İfİ olan 1Diltteri yakaladdar 
mı kronometreleri meydana çı
karank ife koyuluyorlardı. 

Fakat J>ntüaı bu gayretlere 
rağmen iyi bir netice elde edi
lemiyor, tlJ'&f mllddeti l,S-2 da
kikadan qağı indirilemiyordu. 

Biz bu meaele kapandı, um> 
tuldu, gitti zannediyorduk. Fakat 
dlln öğrendik ki bundan beş altı 
ay evel baıhyan tecrübeJer el' an 
bitmemiıtir. Berberler bAIA fırsat 
buldukça sOrat yanıına giriş
mekte, aralarında mliaabakalar 
tertip etmektedirler. 

Bu cllmteden olmak Ozere son 
ıünlercle yeni bir tecrtıbe yapıl
mq ve yeni bir rekor tesis edil
mif tir. Bu rekor 61 saniyetir. 
Rekoru yapan Berberler cemi-

yeti heyeti idare azasından Re-

dan filme alman Anadolu oyun· 
lan pazar gOnO .aat on birde 
Melek sinemasında birçok davet
liler huzurunda ilk defa olarak 
irae edilecektir. 

Film gösterilirken gene seya
hat esnasında pllğa alınan oyun 
havaları ~nacaktır. Film muh
telif sinemalarda halka da irae 
edilecektir. 

Eaki rejtnin eıki me-
murları dava a..,ttlar 
Eski rejiden çıkanJan Yunanlı 

memurJann Yunaniıtanda şirket 
aleyhine 500 bin lirabk bir taz
aıinat davası açtıkları yazılmif, 
inhisar idaresi eski şirketin bu-
ton hukuki işlerini de devren 
deruhte ettihi cihetle Yunanis
tanda açılan bu dava ile fütUn 
inhisar idaresinin alikadar bu
lunduğu ilive edilmişti. 

Bu mesele hakkında tnton 
inhisar idaresi umumi mildürO 
Behçet bey tunlan söyJemittir : 

- Böyle bir davadan haberim 
yok. Eğer varsa bu dava eski 
ti.rket aleyhindedir. B zimle böyle 
bır davanın alikası mevzuubahis 
olamaz. Eskiden çakanlan me
murların bizimle alıp verecekleri 
yoktur.,, 

. . nmak ıntlmaUll e • " 
~~~~~~~~~~~~~~~~~----------------------

Türk - Yunan mahkemesinde 
perıembc günleri mllrafaalara 
devam edilmektedir. Şimdiye 
kadar hiç bir karar tefhim e
dflmemiftir. Kararlann bugthı 

veya gelecek perıembe tefhim 
edılmesi muhtemeldir. 

Parfümört L T. PJVER A. Ş. ıı1n 

bütun danylda fÖhret bulan 'Ye alameti 
farika• Türkiye Comhuri~etf hat6metl 
nezdinde de ınOtecctl bulunan mamullt 
\ e mibtahıallitım taklit eden ve bu ma

kallet mallan aatın tehrimiz tüccanndan 
bqi aleyhine lıtanbul üçüncü ceza IUft. 
lceme ınde cereyan eden mohakemo bu 

tacırlerln mıhkOmıyetlle ncdc:elenmit ve 

bu bapta sadır olan mahkOmiyat IJAmı 

ahiren temyiz mahlcemeat üçüncü Cf'Za da

irc!l tarafından da taıdık blmarak kafiye• 

l:eıbe) lemlıtir • 

Parfumöri L. T. PJVER A. Ş. bu 

ıatırlan, her turlil reklamdan milatatni olan 

muıtahsallt ve mamulitı için yenı bir 

reklim teklinde degil. bdkı, bu miltıalua

llt ve mamul"1 yeruden &ak.Ut etmek ,,. 

ya mııkıllederini ııtm.ak cür etiDde bulu

n.c:aklann kanunun MI.Jet pençesinden kur

tulanuyacaklınm ıcmın etmek için n~ıret· 
tırmiıtir. 



Tütün inhisannın 
temdidi doğru mu? 

M uv~kkaten bllldimet tara· 
fından idare edilmekte 

bulunan totnn inbİlaruılD bill 
mllddet temdidi hakkında bir 
llyiba bazarlandıia mal6mdur. 
Bu liyiha llzerine B. M. Meclili 
ikblat encllQıeni tarafından ve
rilen karara latanbul meb'uau 
HOaeyin Bey ile Afyon meb'UIU 
izzet Bey tarafından bir mlltalea 
illve edilmif ve bu mlltaleada 
neden dolayı kendilerinin ban
drol uaulll lehinde bulundukları 
izah olunmUftur. 

Hakikati halde buıtın memle
kette mevcut iktuadi ,.rait 
içinde ttltlln llzerindeki devlet 
iDb;aanmn bili mtlddet temdidi 
çok dO,&nllecek bir meaeledir. 

Malimdur ki tlltlba rejiıi ilga 
oluadutu uman elMell B. M. 
Meclisinde bandrol uaulllntbı 
tatbikine karar Yerilmifti. Yalnız 
bandrol umJ&nllD tatbiki bir ha· 
•hk Ye istihale devreaİDID ~ 
muini icap ettiji için bu mtld
det zarfında htlldimetin mllbim 
bir varidab zarar g6rebWrdi. 
Bunun içindir ki baadrol uulll
aGa tatbikine kadar mevcut in
hiunn bllktlmet idarem albnda 
devamına lbım g6rGlmllftG Bu 
itibar ile inbiur uaullniln firket 
uhdesinden htlldimet uhduine 
naldeclilmeai keyfiyeti tecrilbe 
mahiyetinde bile d~cli. Ancak 
ttltün inlıiun hllkiimete geçtik
ten aonra daha ilk ıene içinde 
alman varidat miktarı hakikaten 
tahminlerden daha iyi o·du; 1a
fai bu MMaliı vaıic1ab eeld reji 
idarelİllhl hazineye verdiği pa-
radan birkaç miali fazla z6bur 
etti. Bundan dolayıdır ki büki-
met inlıian rene muvakka
ten temdit eclilcli ft her aene 
ttltiha inlıiArmclan alınan vari
datın miktan biraz daha artb. 

Binaenaleyh tlttbı llzerine 
konulan blktmet IDhiaarınm va
ridat noktuuMlan eakiaine nia
betle verdiji iJi neticeye baka
rak bu -.lln ebedt ıurette 
ldameline temaytll ptuilmek· 
teclir. Fakat fikrimizce bu me
Hle birdenbire karar •erilmeden 
eYTel çok dllflhınlecek bir ıeydir. 
lnhiur umll btlktmet ubdaine 
pçtiktea IODI'& vakıa fazla va
ridat ptirmiye bqluuftu; f'I 
kadar •ar ki bu llmllba memleket 
abwli ildlladiyesi 8zerine IUi 
tellri oldutmm ela iddia edenler c:-· Netekim Hllaeyin ve 

beylerin mltalealan da bu 
merkezdedir. 

Binaenaleyh bu g6nldl inhllar 
amil ebedi bir ıekle konmaz
clan enel fimcliye kadar yapı
lan tecrtlbelerin gerek mali, ıe
rek lkbuclt uJaada vercHği fal. 
deleri ve ararlan pyet dikkatli 
bir aurette mlvueae etmek 1'
Z1JDdır. Bu mhazene ise ancak 
.alllıiyettar bir heyet tarifmdan 
ya~cak derin ve ciddi bir aa
ket ile temin olunabilir. 

Eier aadece hlldmet inbiaa
nmn firket inbiaarına niabetle 
fazla varidat getirmelİ evvelce 
verilen bandrol kararının yok 
fanedilerek inhian ebeclileftir
miye klfi bir aebep addediline 
helld yakın bir umanda bu ka
rardan dolayı pipnan olabiliriz; 
bilfan tlttbı iatibiaallbmızm 
telalikeye dlfmai kafiaamda 
altm yumartlıyan tavutu ildir
... ol•k YUiyetine d&pbiliriz. 

M.tl•met Asım 

= fi 

(VAKIT) IN $EHJR HABERLERi 1 VUKUAT 

Adliyede: Emanette: 

11 Resimli Ay,, mahkemede 
Çarpıştılar 

Hizmetçıler 
-

Tramvayın ön kııdll 

•Savulun, ben geliyorum!. ve• Köyümde ne 
göı düm?. yazılarından dolayı açılan dava 
Jar, muhakeme kararile atır cezaya verildi 

Belediye daireleri tara· 
tından kontrol edilecek 

koptu, kamyona birfet 
olmadı 

Diba Nal 14,30 ta ı 161 Dil"' 
maralı vatman Nazifiıı idarelir 
deki Betiktaı • Fatih hatbDcla 
ifliyen tramvay arabuile 388' 
numaralı tof&rtbı idare eltili 
kamyon Galatada Toppalar cacl
delİDde mlilademe ebDifl.dir• 
Mlludeme neticesinde tramn
yın an loımı tamamen kopup 
parçalanmlf, vatman yere fuılr 
llllfbr. Tramvaydaki halk bir 
bayh korku geçirmiftir. Kua 
netice.inde ilen olmam11, kam· 
yon laiç buara utramallllfbr. 

Beh,et ve Bmtn 1ilrlı beJ1lerln muluıllemealne yalıındlı 
başlanacak 

" Resimli Ay ,, mecmaumda emir ve kaidelere riayetsizlik 
çıkan iki yazıdan dolayı mlddei netice.i olarak bir yangına ve1a 
umumilik• açalan da•alara ait inıillka veya batmaya Ye deniz 
tahkikatın bitf ijini, ikinci mBs- kau11na •eya umumi bir tehli
tantikli;tn kararnamelinl yazdı- keyi mutuammın tahribata ve 
pu kaydetmift:ik. muıibetlere aebebiyet •erine, 

Kararname yazdlDlf ve din otuz aya kadar hapae ve ytlz 
evrak muhakeme kararile inan- liraya kadar at11 cezayı nakttye 
bul ağır ceza mahkemaine ah- 1 mabkim olur.. 
deriJaıiftir. Eter bu fiilden bir ıahun 

« Savulun, ben geliyorum 1 • hayatınca tehlike hami oluna, 
yU111Ddan dolayı mahkemeye altı aydan bet aeneye kadar 
intikal eden dava, Reiaicilmhur hapse ve elli liradan ylz el i 
Hz. Ye Tlrldlk aleyhinde netft- liraya kadar cezayı aaktiye ve 
yat davuıdır. Bu mevzulara bundan 61ilm vukua geline, bet 
temaı eden maddeler, ceza ka- seneden fazla olmamak llzere 
nunmnm 158 ve 159 uncu madde- ağır ba1>9e ve yllz liradan bet 
lericlir. Bu maddelerden birinciai yllz liraya kadar ap cezayı 
fU mealdedir: « Reiıidmbura nakdiye mahktm olar. • 

Adliye Müsteşarı 
lral'fl mlvacebainde hakaret 
edenler veya ReisicOmbur aley
hine tecavllzklrane nqriyatta 
bulunanlar, llç aeneden qaiı 
olmamak &zere ajv hapse ko- T eftiı ve tetkiklerini 
aulur. Reillcümhur aleyb·ne gıya- bitirmek üzeredir, ya-
bında liaanen tecavlzatı a bulu- kında Ankaraya 
nanlar, bir aeneden &ç MDeye dönecektir 
kaclar bapaolunur. • 

İkinci madde de pdur: "80- Adliye mlltqan Ferit B. , 
ytık Millet Mecliıini veya bllk6- ldanbul adf'yes;n '· ki teftitleri
metin pim maneflıini V8Ja or- ne devam ebaekteclir. Muhtelif 
dM v11a .şlODM ~lltdl Nbalarda t~ ve t ~ ı•~ 
Tirkı•ttl tahkir •e te;-,we tn- • lıf 1«. -~
ler baklanda dahi !;undan ev- bilbaua İ~ ftleri hfkil etmek· 
velki madde ahkamı tatbik olu- tedir. Bunun bir neticeai olarak 
nur. Türkiye dmburiyeti kanun Oakadarda icra tubeai açıbmştır. 
lanna 16venler, alb ayı geçme- Beyotlancla teailİ i~n de bazar
mek &zere baplOlunur •• otuz laklar bitmek osereclir. Ferit B., 
liradan ytlz liraya lcadar ap birkaç P aonra teftitlertni 

Lı....1t..-· 1 bitirecek, Ankaraya danecektir. cezayı naktiye maoaum o ur.,, 

"Kay&mde ne pdlaa ?,, ya- Bedi 8.in tabancası 
Z11ından dolayı mecmuanın mea'-
al mlldllr& Behçet Beyle birlikte 
yumm muharriri Emin TOrk B. 
aleyhine açılan diğer elan, 312 
inci maddeye g6redir. 

Bu maddede f3yle deniliyor : 
" Kanunun cOrGm addettiği bir 
fili alenen meclilı ve iatibaan 
eden ve balkı kanuna ademi 
itaate tahrik yahut cemiyetin 
muhtelif llDlflanm um1111111D em
niyeti için teblkeli bir tarzcla 
kin ve ada•ete tabria eyliym 
kimle, bir ıeneye kadar bapee 
•e ylz liraya kadar ajlr cezayı 
aaktiye malık6m olar.,, 

Belaçet ve Emin Tlrk B. ler, 
mevkuf bulunmaktachlar. Muha
kemeye yalanda bqlaaıcakbr. 

M111n~ırı km 
Dava, aQır ceza mah

kemesine veriliyor 
Geçenlerde Marmaracla bir 

çarplflD& aetic:eainde Bulıar 
lmmp.-yuuaa ait « Varna• va
purunun batmaıma aebep olan 
Yanan kumpan1a11nm •Hriu• 
npuru kaptana Kaantia Ef.bak
laaclaki dava l.tanbul ap ceza 
mahkemeaine verilmiftir. 

Ceza lwammmm bu hacliaeye 
tema eden maddeai, 383 tbıctl 
maddecllr. Aynea, fU pkildeclir: 
•Bir kimae, teclblnizlik •ey• dik
katsizlik veya 1an'at ve mealek
te bıQ'llbesi~ a qiıa11 .. 

lstintalc dalre•ıne getırllllı. 
tetlıılı ~ıll.,or 

Gazetemizin nılldlrl •e Gire
aon meb'ma Hakla Tank B. l 
yarahyan Bedi B. bakkmdaki 
tahkikata ikinci mlatantikhkçe 
devaqı olunmaktadır. 

Tank B. in yaruma ait kat'ı 
rapor, beklenilmektedir. Bundan 
aonra tahkibt bnant leJl'Üli 
iaktp ederek neticelenecektir. 

Diğer taraftan Bedi B. in ta
bancua i8tiatak clairelİDcle tet
kik edilecektir. Tabanca, ema
net elaire9inden getirtilmiftir. 
Hakkı Tank .BeJiD yOllncleki 

iki kur.- y~-- biri cu
marteai gtball açıbp dikit yer-
leri llklllecektir; 6teki yaraya 
birinciainin açılmuıaclan birkaç 
,an aonra balalacaktir. 

in hisarlarda ı 

99000 lira 
Petrol inhisarı Emanet

ten bu kadarpara 
iıtiyor? 

Petrol blhwri iclara teai1 
eclildiği uman Çabuklu d~ 
larıncla ne kadar benzin ve pet
rol vana Emanetten •bn alaut
b. lnbiNr iclareli fire farkmdan 
dolayı Emanetten 99000 lira 
tazminat iateımektedir. Petrol 
iahiun mabkeme1e mtlracaat . . 

• 

Hizmetçiler hakkında hazır
lanan talimatname Emanet en
cllmenine verilmiftir. Enetlmende 
taadik edildikten IODl'a tatbik 
eddecektir. Bu talim•tnameye 
göre, hizmetçilerin ahvali umu
miyeleri her alb ayda bir polimçe 
tetkik edilecek ve netice bele
diye dairelenne biJdirilecektir. 

SOtnineler her llç yada bir 
be ediye doktorlan tarafından 
muayene edileceklerdir. 

Hizmetçilere bir bOviyet cllzclanı, 
bir milllıazat cetveli verilecek· 
tir. Mll•Ahazat cetvelinde biz
mdçinin vaziyeti, vukuab yazıla· 
cakta. 

H.zmetçiler, yerlerinden çak· 
bklan zaman belediye dairele
rine haber vereceklerdir. 

Eczaneler 
Depo sahibinin fıkrini 

kabul etmiyorlar 
Doktorlarla eczacılar ara1111-

dald mllnakqa devam etmekte 
•• mtttaleuı aorulan birçok 
doktorlar fabrikaların çıkardığı 
ayni terkipteki iJAçlar aruuıcla 
dallar kadar fark oldupou ve 
bana takdir etmek IMklnnm 

01-W.•i int ..... ekı.d&Wf 
Dtbıktl nlahanmc:la illç fiatla· • nnm, depoların halka ve dok-

torlara üAç aatmaktan meneclil· 
meleri dolaJlaile artbp hakkın
daki bir depo aabibinin iclcliua 
ecıaalarm fiddetJi itirallDI 
celbetmiftir. Eczaeılar depolann 
evvelce halka ve eczacılara 
ayni fiatla ecza Ntbklarını ken
dilerine biç bir klr hakkı bll'Bk
maclıldarım :ıuet ederek depo 
aahibinin ıa.terdiii ıebebi •arit 
ı&memektedirler. 

Borsada: 

Yeni liste 

Kimlerin ingiliz alma· 
sına ihtiyaç vardır 
Maİiye veklletı borsadan alı

nacak lngiliz lirumın hakiki lh· 
tiyaca milltenit olma11 için bfr 
liste yapmıt ve bu liltede ayni 
zamanda kimlerin lnpz liraaa 
alabilecekleri teabit edilmiıtir. 

Son gllnlerde yapılan tetki
katta bu liatenin tevzi ve ti· 
mullendirilmeaine ihtiyacı kat'ı 
oldup anlqıl1D1fur. Yeni liate
DİD eaulanmn haıırlanmuana 
bqlanm'f,dllıı boruda ba11 ttlc· 
carlarua mlltalealan almmlfbr. 
Dlln akpm Gltll Maliye mllate
pn Ali Rna Beyle komiler •e
kili Haaan bey liltenin t4nzimi 
ile ıeç vakte kadar mqgul ol· 
mUflardır. 

Gramofon çaldılar 1 
Şevketiye maballuinde oturan 

lagiliı tebaumdan Ftarbor de 
Şerin eYinclen bir pmofon, 12 
pllk, bir ıeççade, iki palto ça
lınmafbr. 

Fulur1111nenin lıalısını 

çald,Jar 
Panplbda Beynelmilel faldr

baneye bir fakiri kabul ettirmek 
llzere gelen iki meçhul pluı 
kıymetli bir laahyı alarak 
aavutmuflarcbr. 

/<. azazedt! ~mi 
Çaııakkalede Nara bannmda 

kayalara çarparak iki penanell 
de huara uinJala Teofil Gotye 
vapunmun Clb bir heJei tara
fuidu muayenesi yapalauf. a• 
punm penaneleriniD tamir eclil-
meai icap eltili kararlqbnl...-

ce~lyetlerdet 

C. H fırkııMntl,ıı ku11 -er 
ikinci klaunun yirmi altmc:a 

pazar abamı aaat dokuma Ca
talotlundı C. H. Farba mer
kez biDuı alonlannda konaer
vatuvar muallimleri triyo heyeti 
tarafından bir kouer verile
cektir. ıc.clm ve erkek herk• 
geıebilir. 

( 

1 

OLÜM j 
PEK MOF.SSIF BiR iRTiHAL 

Ordulu HUaeyin Avni 8eyia 
Avrupada tahsilde iken yefat 
eden otlu Ahmet Avni Beıı. 
cenaze11 kln11auninia 24 lbacl 
cuma glinD Modadaki hanelerinde 
aaat on birde kaldırılarak iti• 
namaza Kaclak6y camiiade Jolmı
dıktan aoara Maçka bbrilta•• 
daki makbereaine defnedilecektir 

Kederdide aileaine bqam tr 
ziyet eyleriz. 

·v AKIT ,,INTAKV 

Perşembe 

•• Klnunaani 
1930 

Gcinqm dofufrı: 1,211 

Gcinqln """' : 11, 7J 
A.,,,. "°""" : 2.()(, 

.......,... balqı : 12,08 

lnglliz lirası 
L .... m Nema• ..ldtlerl .... ;... llrua dllıı .. bab bor-

.. da 1028kmufta açdllllf 1029,5 ~ ı:: = ~ ~:; 
kurup kaclarytlkaelmif, 10'28cle ıa-~-----~~. 
kapanmlfbr. Don İn,Uiz Hra11 
tzeriade laararetD muamele 

' • 
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İdarei hususiye ve belediyememur-
1 

ları aylıklarını nasıl alacaklar ? 
Maaştan artan ve eksilen memurlar 

- • - -· "' ~ J .. • 

Yeni flÜzellik kıraliçemiz nasıl 
spor yapıyor ? 

Türk Spor · hangileridir ? 
Bu hususta hazırlanan talimatnameyi aynen neşrediyoruz 

memurlar vardır. ki vazıf:t.erinin tabdem bulunan ve tekaüt aidab 
ehemmiyetine bınaen degıl şa- v4:~mekte olan memurların hakkı 
hıslan itibarile yüksek maaş al- ~_ukteseplerini halelden vikaye 
maktadırlar. Mahalli icabet ve ıçı~f bu~lan!1 birinci maddedeki 
medisi umumiJerce vaktile gö- t?rı .daır~s.ınde teadül cetveile-

Son çıkan 17 inci sayısında Mübeccel Namık Hanımın spor 
hayatını resmile beraber bildiriyor. Bundan batka Ömer Rıza Beyin 
Spor ve diJ. Jomasi, Dempseyin Boksta hile, isimli makaleleri, Koca 
Yusuf un menakibi. Haftanın spor hareketleri, Spor ve Müzik, 
Sizin için, milsabaka, roman, karikatür v. s. Baremin idarei hususiye ve 

belediyel~rde tatbiki bu seneden 
itil>areiı mulcarrer olduğundan 
Dahiliye vekili Şükrü Kaya Bey 
vilayetlere bir tamimle bu hu
susta hazırlanan talimatnameyi 
göndermiştir. Tamimde, denili
Yor ki: 

T ev bit ve teadül kanununun 
17 inci maddesi mahalli idareler 
nıeınurlan maaşatının teadülüne 
ait cetvellerin tanzimini mahalle
rine terketmekte ise de mezkfır 
kanunun kabul ve neşri m .. a~
ıatlanndao birincisi ve en muhi-
lbi devlet teşekkülüne dahil bılu
llıum devair ve mUessesat. me
llıurlarmın deruhte ettıklerı va-
zifenin ehemmiyet ve şümulü nis
hetinde tasnif ve derecata tef
rik ederek bunların maa~lan 
arasında teadül temininden Jba-
ret bulunduüundnn mahalli ida-

o 
relerce meclisleri tarafından ya-
pılacak bu maaf cetvellerinin 
tanzim ve kabuıünden devlet 
teşkilatına dahil dairelerdeki 
mümasil ve muadil vazife ve 
makamlara muhassas maaş ve 
derecabn göz önünde bnlundu
'rulması ve bütçelerin maaşata 
ait fasıl yeklinlarmın bu esasla-
ra göre tesbiti ve bilhassa ma
-,Ubft tea«ılWllı li~, sti•i·~ 

llıurlarm terfihi maksatlarile ka
tıştmlmaması Jizımdır. 

Bunda başka vilayet ve be-
lediyelerimizin varidatı beş y~z 
liradan beş milyon .. ve y~tmış 
beş bin liradan dort mılyon 
liraya kadar tehalüf etmekte 
bulunduğunden mezkur kanunun 
belediye ve idarei hususiyeler~ 
tatbikinde varidat esasının da na· 
tan dikkate alınması zaruri bulun
ınakla esasen haddi kifayede 
olan idarei hususiye ve belediye 
maqabna bu vesile ile zam 
kabul edilmemesi de icap et
mektedir. 

Teadül cetveUeri talimatname
nin umumi hatları ve hükümleri 
dairesinde tertip edılecektir. 

Talimatname fudur: 
1 - İdarci hususiye ve bele-

diyelerde memurlar halen 1929 
hlitçesile almakta oldukları maa· 
ıı uli mıktarlarına göre dere-
celere tefrik olunur. Bütçeler 
teadül kanununa merbut cetvel
de yazılı olduğu üzere 19 dan 
fazla ve her derecenin maaşı 
kanunla muayyen olan miktardan 
'1 Yeya çok olmaz. 

Halen almakta olduğu maqı 
•alinin teadül kanun~nda tama
lllen muadil derecesi olan . me-
llıuriyetler, ayni dereceye ıthal 
Qlunur. Teadül kanununda maaşı 
•ıliaine tamamen muadil dere
cesi olmıyan memuriyetler en 
Yakın dereceye tefrik olunur. f 

Binaenaleyh küsuratın ~ıdsı 
te · · lehın e 

ııyadesi memurın 

f:ı~evk dereceye ibliğ ve dıs
d an azı tayyedilerek ma un 
._ereceye tenzil edilir. Mesel_i 
.._ 88•1 aslisi 1900 kuruş olan hır 
ı_ eınurun 1930 senesi için yapı· 
l"cak teadül cetvelinde derecesi 
,..20 r ı· · 42 ~ ıra Y• maaı:ıı a~ ısı 
•n b' y • d t9~40 1~ memurun derecesı e 
b. hra olarak tesbit olunur. 
Qlt 

rülen lüzum üzerine ihtas edilmiş rınV ı~ah ı2c5ap ~der. bu'unan bu kabil gayri tabıi arı . ~~· bın liradan yukan 
i etleri ıslah için bu gibi Q)an büt~n belediyelerle şehr: 

:::.!urlar maaşının haddi layıka man1etlerdı Yh~~andaki maddelerm 
• • • • v • kd · d esas an a ılınde birer cetvel 

tenzılı N•~.ap ettıf)1 ta .. 
1 

A ~ e t c~~- tanzim edeceklerdir 
velin ( umune m~ a l~z~ hsu- 6 - Umumi v~ müşterek 
tununa esbabı mucıbe 1 ı~a ~t esaslar yukanki maddelerde 
yazılması ve keza herhangı bır gösterilmiştir. B-t lerin ayn 

. t . h u çe 

ispirto ve ispirtolu içkiler inhi
sarı umumi müdürlüğünden: 

Alb kalem evrak ve defa tirin tab'ı münakasaya konmuştur. 
yevmi ihale 28 - 1 - 930 salı günüdür. Teklif mektupları mezkur 
günde saat 15 e kadar Mübayaat komisyonu riyasetine verilmelidir. 
Şartname Komisyon kitabetindedir. 

sebeple maaşı memurıye ın~n a!rı er kısmına _ idarei husu-
ebemmiyetile gayrı mütenasıp sıre, Maarif, Naf a, Sıhhiye ve 

/ bir şekilde dun derecede kalmış Zıraat , Baytar kısımlarına -
olan memurlara bir veya iki gelince: 

, 
derece yüksek maaş tahs1si za- A: Vilayet bütçelerinin birinci 
rureti halinde de cetvelde ayni kısmına dahil idarei huıusiye ı 
surette izahat verilmesi. maaşl~r!nda varidatıanna naza· -

2 - Kanunun 4 üncü mad- r~~ vılayetler arasında ve her 
desi mucıbince iki sene için vıla~etle vekaletlerin merkez 
hakkı müktesep er mahfuz bu· teıkıl~tl.arı arasında teadülü te
lunduğundan maaşları teadül ~ıın . ıçın azami hadleri göste
temini ma '<sadile tenzile ağrıyan rır ~ırer cetvel tanzim ve rap
memurlara maaş farklara ilaveten ten ırsal olunmuştur. (Nilmune 2) 

ID 

verilir. Binaenaleyh bu kabil Bu. cetv~lde de. gösterildiği iize
memurların cetvelleı e ithalinde re ıd~re~ ~u~usıyelerde maaş .d~-
h kk 

.. kt t d l l recesı bırıncı sınıf viliyetler ıçın a 1 mu esep en o ayı a a- 6 "k' ·ı . . · · 
caklan miktar maaş değıl yeni s' dl ıncı er ıçın. z~- üçünciller ıçlın. 

. "k .. erece en yüqek maaş o a-
tay!n ol~n iD maaş mı t~.n gos· rak tayin ve tahdit edilmıştir. 
terılmesı ve hakkı muktesep (929 senesi adi varidab750,000 
farkının cetvelin. mülahazat sü- li~aya kadar olan viliyetler üçün
~ununda ayrıca . ışaı~t ol:unmas~ cu 1,500,000 liraya kadar olan
lazımdır. Maaşın ıta mıktarıle yem lar ikinci ve bir b uk milyon -. . f .ı __ u~ 
~Mlt:Ji~~~:at~ _,-JJ.4. elan fazla varidatii {nalili olan -
uza ve. paha rl~ zamları lar da bJl-M:ci siiJJE vİIAyet addll 
~akam tahsısatı dahıl _bulundu- itıbar olunur.) Binaenaleyh birinci 
gundan bu hususta Mahye veki- ve müteakip maddelerdeki tari
letinden göııderilen ve 15 - Eylül fata esas itibariJe riayet olunmak 

1929 tarih ve ı 203 ve 1294 numaralı şartile bütçelerin birinci kısmına 
resmi gazetelerde neşrolunan dahil memur maat derecelerinin 
Devlet memurları maaşatmın iki numaralı cetvelde gösterilen 

tevhit ve teadülüne dair kanununun hadler daliilinde tesbiti tavsiye 
izahnamesi mucibince muamele oluQur. 
ifası, 

3 - Teadül kanununun 10 
dan az maaş kabul etmediği 
cihetle maaşı aslisi 10 liradan 
aşağı olan memurJar kamilen 19 
uncu dereceye kaydolunur. 

4 - Teadül kanununun ida
rei hususiye ve belediyelerde 
tatbiki hiç bir veçhile bütçele
rin maaş ve masraf tertipleri 
arasındaki tevaziln esasını ihlal 
etmemelidir. Yani mücerret tea
dül kanununun tatb ki münase-
betile müsmir veya kanunen ifası 
mecburi vazife ve hızmetlere 
ait tahsısatlardan tenzilat ve 
maaş tertiplerine zammiyat icrası 
kabul olunmaz. 

Esasen yukarda yazılan mad
delerde mevzuu bahis zam ve 
tenziller, yani en yakıo derecele
re indirilip çıkarılacak maaşlar, 
bütçenin fazlai varidatı ile bmin 
edileceğinden bunun haricinde 
maaş ve ücretl~e·r . yek~unun 
tezyidi caiz degıldı~. M.ıkt~rı 
tezayüdün bütçe varıd~t nm ın
kişafı tabiiıile mütenasıp olması 
lazımdır. Her 'ne veçhiJe olursa 
olsun kısımlar dahilinde böyle 
bir fazlaıık vukuunda keyfiyet 
vekalete rakamlı ve esbabı mu
cibeli mazbata ile bildirilmelidir. 

5 _ 929 senesi varidatı adi-
esi 2500 lıradan fazla olmayan 

y - t belediyelerde maaşların ucre e 
t hvili ve binaenaley memurların 
~ dılik derecata tefrik edilme-
~m . 
mesi zaruri ve şayanı tavsıye 

.. .. lmüştür Fakat varidab her 
goru . b l d" 

J Sa olsun bütün e e ıye-
ne o ur il 

d 
-ıedenberı ınaa§la m ş

ler e 0 

B : Bütçenin ikinci Nafıa kıs-
mına dahil Nafıa memurları bi
rinci maddedeki tarıfat dairesin
de tasnif edilecektir. 
Şu kadar ki bu memurJann a

dedi ve miktarı maaşı viliyetler 
amelei mükellefe yeklinile müte
nasip ve viliyetin Maarif, Sıhh ye 
ve idarei hususiye gibi diğer 
şuabatı memurlan ile milteadil 
bulunması maaşabn teadülü ka
nununun istihdaf ettiği makasıt
tan bulunmakla bu hususta vi -
layetJerin amelei mükelJefe mik· 
tarını ve vilayetlerde tatbiki 
muvafık görülen azami kadroyu 
göstermek iizere Nafıa vekile • 
tince tanzim Ôlunan bir cetvel 
leffen irsal kıhnmıştır. (Nümune 
4) Nafıa kadrosunun tanziminde 
bu cetvel esasatının göz önünde 
bulundurulması tavsiye olunur . 

C : MuaUimler, Maarıf memur
Jarı da birinci maddedeki tarifat 
dahilinde tasnif olunmakla be
raber bu kısma ınüvazenei umu
miyetle olduğu gibi teadül kanu
nunun 10 uncu maddesine 
tevfikan vilayetlerin ma i siası 
ve kadro vüsati nisbetinde ihti· 
yat mualJim tahsisatı konacaktır. 

( Bu tahsisat vilayet kadro
sunda ayni derecede mfinhal 
olmıyan yani muadil derecesi 
bulunmıyan muallimlere verile
cek farkı maaş mukabilidir. ) 

D: Sıhhiye Vekaletine men• 
sup ve bütçelerin beşinci kısmı· 
na dahil memurların müvazenei 
umumiyedeki teadül derecelerini 
gösterir cetvel aıerbuttur. 
(Numune: 3) Hakkı miiktesep· 
!er mahfuz kalmak tartile bu 
cetvelde yazılı derec~l.erin mü~: 
kün olan vilayetler ıç~ tatbıkı 

FERAH SiNEMADA 
Bu gece 

ÇADEViÇ 
10 kısım IVAN PETROVIÇ, 

ANAST AS bale ve Güldane 

1 
Hanım tarafından halk şar-
kalan. 

tavsiye o unur. 
Ser tabip makam Ucreti mak-

tualannm miktarı ve nisbeti 
ayrıca tebJiğ edjlt;cektir. , , 

E : BütçeJerin 4 Oncll kısmına 
dahil Ziraat ve Baytar iıleri 
memurlannın dereceleri keza 
almakta oldukları maqa göre 
birinci madde veçhile tayin ve 
tesbit olunacakbr. 

7 - BüyOk belediyelerde en 
yllksek maaı birinci sınıf vila
yetlerde meclisi umumilerce ida
rei hususiyeye mensup memur
lar için tayin olunan hadleri 
tecavtız etmemelidir. Alellimum 
belediyelerde belediye kanunu· 
nun 16ıncı maddesile muayyen 
olan beşte bir nisbeti kemakin 
muhafaza olunacaktır. İzmir be
Jediye reisliği birinci dereceye 
ithal olunabilir. 

8 _ İşbu talimatnamenin vü-
rudunda vali ve belediye reis
leri tarafından daire reis erinin 
miltaleaları alınarak kadrolarına 
dahil memuriyet Onvan ve ma
aşları yukarıki maddeler. muci-
"bince tasnif olunarak b11' def

:;, halinde hemen vili!~tJerde 
cliıi umumiye - meclısı umu

me d .. 
minin ilk iç.tiaıam a - ve cemıyetı 
belediyeye tevdi olunur. 

Mecıisi umumi ve cemiyeti 
b lediyelerde tadilen veya ay
r :n kabul ve tasdik olunan def
tere merbut (1 Numaralı) nümu
ne veçbile tanzim olunacak mu
ıaddak cetvellere naklolunarak 
yedişer nüsha olarak vekalete 
gönderılecektir. 

9 - Matlup adetten noksan 
gelen ve gönderilen nümuneye 
uymayan cetveller bili tetkik 
mahallerine iade olunacağından 
cetveller şekil, adet ve muhte-
viyat itibarile talimatnamedeki 
izahat ve tarıfata mutabık ola
caktır. 

1 O - Cetveller icra vekilleri 
he)'etinc;~ taıdik olununcıya ka-

········~··········· .. ········ : Pek yakında : 

! MAJİK Sinemasında ! 
i KALIYOSTRO i 
: KIRALİÇENtN GERDANLIGI: • ş • : ayanı hayret ve fevkalade • 

b. • 
: ır eser. • 
........ ~············ .. ·· .. ··= 

Bugünkü 
Sinemalar 

Majik - Hülyalar limanı 

Etuval - Kızıl süvari 

Alkazar - Çann son günlerı 
Lüksenburg - Volgf. dQo, Ju~ 
Ekler - Seher vaktinde 
Melek - Kadın 
Opera - Beyaz gölgeler 
Şık - BabaJann günahı 
Elhamra - Moskovalı kadın 

Milli - Son çarlar 
Ferah - Çareviç 
Hilil - Manolesku 
Asri - Desmonya 
Alemdar- Maonlesku 

Tiyatrolar 

DarOlbedayi- Yahudi 
Fransız tiyatrosu- Siyah ktqlar 

T~e~ iiyatr~unda Bu ~ 

saal 21,30da 

y ahudi ŞEHREMANE 
3 Perde m ~ 
? Tablo 111 

1 1111 1 

Yazan: John 
Galsvorthy 

Tercüme eden
ler: Bedia, Vasfi 
Rıza ırıııııı 

l ı 

Cuma günleri matine saat 
15,30da. Her cumartesi ak
şamları için fiatlarda tenz.ilat 
yapılmıştır. 

dar maaş tediyatında 929 kad
rosu muteberdir. 

Bu sebeple cetveller nisan 
929 iptidasında vekalette bulun
durulmalıdır. 

11 - Teşkilat ve vaziyeti 
itibarile hususiyeti haiz olan 
Ankara ve İstanbul tehremanet
leri için ayrıca tebligat yapıla-
caktır. 

Dahiliya, Maarif, Nafıa, lktısat 
ve Sıhhat ve içtimai Muavenet 
Vekaletlerince tanzim olunan 
aslına mutabıktır. 

[ Bu talimatnameye merbut 
cetveli yarınki nüshamızda ay-
nen neşredeceğiz.] 

, , 
ı 



Zampara Kır al 

Rakibeler karşısında tezvir 
Gözde elde ettiği ahlaksız posta müdürü 
sayesinde sahte mektuplar uydurarak kıralı 

baıka kadınlardan soğutuyordu. 

Mantoswm -.e maDfODUDU fır
latb sür'atle soyundu, sonra eli· 
ier kadm ·an dııan çıkartarak 
madam dü " Hose " ye dedi ki : 
"Şu madam " Kualen,. kadar 
hayuıs kadın garmedim. Ba 
akşam onunla bir masada is· 
kambil oynıyordum; ne kadar 
azap çektiğimi dünyada ıi:ıe an
latamam. Erkek ve kadınlar nö
betlqe bizi aeyrediyorlardı. Ma· 
dam dö Kualen iki üç defa 
bana bakarak tahkiramiz bir 
tavırla ı " Hepsi benim 1 " dedL 
Bir aıra galibane bir tavırla : 

• Bütün kozlar bende ,, diye 
bağırdı. Benden aynlırken yap
bğı reveransı bir görseydiniz! " 
Madam dü « Hose » sordu : 
« Kıral ne yapıyordu. Muamelesi 
nasıldı? » Madam da « Pom
padur» meyus bir tavırla şunlan 
söyledi: « Ah 1 azizem siz kıralı 
tanımıyorsunuz. Eğer ha kanyı 
bu gece aparbmanma alacak 
olaa bile herkesin müvacehesin· 
de ona baıidane muamele eder 
ve bana kartı büyük bir alaka 
gösterirdi. Böyle tubiye görmüş; 
yoksa hakkına bakarsanız iyi 
ve açık kalpli bir adamdır. 

Madam dö " Pompadur ,. bu 
rakipteD kurtulur kurtulmaz 
diğer birine ç&ttı. Bu sefer 
rakibi yaman bir ıeydi; ııkalam 
markizi atlabyordu. Markiz akra· 
buından matmazel dö "Romane" 
yi kont dö " Şuazöl ,, e vermişti. 
Çok güzel, genç Ye terDtaıe 
olan bu kontes kırahn dimağı 
Ourinde miihim tesir gösterdi. 
Kıralıu bu inhimakini kontes 
Destrat hemen keşfetmişti. 
Kontes mevkiini markiz dö "Pom
padur ,. a medyun olduğu halde 
ona karıı büyük bir husumet 
belirdi. O sırada madam Destra
d~~ madam dö " Pompadur ,, un 
dıger bir düımeni olan kont 
"D · d ar1anıon,, un ostu olduğu 

rivayet ediliyordu. GOzel kontesin 
en btiyük emeli bayle parlak 
bir mevki işgal edebilmekti. 
Kocuı ise sarayın en hayvan 
kafah mahlWaı olduğundan bir 
mania teşkil etmezdi. 

22 Kanunsanı 930 

Borsalar 
Kambyo 

J lngi)Jz liruı Kr. 1 
"T.L mukabili Dol 
~ • Frank 
• • Lfret 
• • Belgı 
• • DrahmJ 
• • Frank 
• • [.na 

• • 
• • ... 

• • 
• • 
• • .. . 

Florin 
Karca 
$lltq 
Ptteta 
Mart 
Zloti 
Penga 

2o Ley Kanış 
1 Ttlrt IJnm Dinar 
~ Çervone~ Kuruş 

Nukut 

1 lıterttıı (İngiliz) 
ı Dolar (Amerika) 

20 Frank [Fransız 1 
20 Um [ltalya 
O P'ranl'. · Belçlb J 
~Drahmi [YDJJu] 

Fraııt (lnıçreJ 
20 Leva 1 Bulıar] 

ı FJoriıı (Felemaıt) 
20 Kuron [Çekoslovak 
1 ŞIJJnı jAvustorya] 
1 Pezeta ffspanya] 
ı Ranmar•fAlm&ay1 
ı Zloti . Lelllstaıt ı 
ı Penıö fMacarbtan ı 

20 l:ey [Romanya] 
20 Dinar (Yuıoslovya] 

ı Çevoneç ı sevret/ 

Altın I 
Mecidiye l ::nrı: 
Banhoc J 

T&hvtıler 

isti.haz dahfU •-vadeU,. 
Dtiyuııu m11vabade 
ikramiyeli demlryotu 
lstanbol tranıvay tlrL:etf 
Rıhtını Do.t ve Aııtrep 
4taJıbul anonim ıu Şr. 

iş bu.t&SI 
Osmanlı baJtkası «Bereket versin Markiz madam 

dö "Kualen,, in planlarım boz
mıya muvaffak oldu. Ethuı hu
susiyenin yekdiğerine yazdıklan 
mektuplan kopya ederek kırala 
takdim eden pom müdürii "Ya
nel,, ona o kadar sadık idi ki, 
böylece elde ettiği esran kırala 
bildirmeden markiz da «Pompa
dur» a uğrar ve aldığı malfımab 
ona bildirirdi. 

Sabırsızlıkla beklenen bir ne
ticeye varmak için ne mümkün 
se yapıldı. Akrabasından şüp
helenmiyen markizin delaletile 
Kontes bütiin eğlencelere bntnn 
seyahatlere sarayın bütün ziya
fetlerine iştirak etü. Madam 
"Destradn den ders alan genç 
lfontes vaktile madam "Detyol" l!!"'...iıiiiıııllııiiTiiilıcaiiliiiiiiiirl.elıiitııliviiıiıe._.zaıliııiıiiiihirliiii. iiiieiilİllıı•ml 
un yapbğını tekrar ediyor: "Ko- flatla.r Ticaret bor ... ı lcltlbfmn..ıJitt 

casma ihanet edemiyeceğiııi, tarafmdan •tt11mıtttr 
bütün gençlerden nefret ettiğini ll·---------0-.k_k_"_' _ _., 
fakat yalnız kırala mukavemet Anmı A...,t K. P. L P 
edemiyeceğini." herkese söylü-
yordu. BöyJe sözler on beşinci 
Luinin hoşuna gidiyor ve have
siııi ziyadeleştiriyordu. 

Bu sefil için «Keane»: «Bir da- (Bitmedi) 
ha onunla yemek yemiveceğim!,, ı=z===========~ 
demiıtir. İşte bu adamın deWeti 1 KOçilk haberler ( 

ile imala gönderilen mektuplar 
arasına, saraya merbut olduğu Asma köprü 
bnuhın bir eski müşavir ağzın· Ticaret odası bundan bir 
dan şu mektup uydurularak ko- mllddet evvel lstanbulda bir 
nuldu: «Zab şahanenin bir dostu uma k6pr6 yapılması lüzumunu 
olması icap eder; vaziyc- Şehremanetine bildirmiı ve bu 
timiz mllsait olursa biz de bir hususta milza.kue etmek üzere 

!dost tutmuyor muyuz? Mamafih bir komisyon teşkillni talep et
elindekiıai ala koyması pyam mişti. Emanet bu teklife ceva• 

~ temennidir. Babsolunan kadm ben lstanbulda asma köpı 11 ku~ 
yüksek bir tabakaya mensup ol· mıya fenni ve mali imkan ol-

. duğundan bol bol caka yapa• madığından bir komisyon teıkili 
caktır. Ona senede hiç olmazsa lüzumsuz olduğunu bildirmiıtir. 
bir milyon vermek icap edecek; Simitçileri tefti~ 
çünkü cok müsrif olduğu söy· 
}eniyor. Sonra tekmil akrabastnı Şehramaneti seyyar simitçileri 
vali, mareşal bilmem ne yapma• teftiş edebilmek için bazı ted
lı; bunlar sarayı işgal ederek birler almışbr. 
nazırları titretecekler.» Anadolu buğdavı 

Bu mektubun on bqinci "Lui,, Son gUnlerde Anadoludan 
nin üzerinde hasıl ettiği tesir . ıehrimize gelmekte olan buğday 
pek büyDk oldu. A7. sonra mar- miktarı artmışbr. Bu hal, yeni 
kiz madam dü " Hoıe ,, ye de- yapılan demiryollarından ileri 
di ki : gelmektedir. 

" Bu muhteşem madam dö PlAk f abrik1Uı 
,. Kualen" istediğine muvaffak Feriköyde 500 bin lira sarfile 
olamadı. Kıralı yilksek tavırlari yapılmakta olan plak fabrikası 
ile korkuttu. bu ayın sonuna doğnı bitecektir. 

Ondan boyuna para istedi; Burada imal edilen pl4klar 
kıralın tabiab malum; kesesinden Mısıra ve Balkanlara da gön-

d derilecektir. 
ı yüz lira vermeği bile üşünür." 
· Zaten madam dö " Kualen ,, H4staneler ve y4ralılar 
mağlup olmamanın t.aresını Polis müdfirü merkezlere gön-

Bu Aday 
Yumuşat ıa 10 16 15 
Kızılca 

Sert 14 20 16 2Q 
Wnmt 

- Zahireler -1 Çudu 
11 

Arpa 7 M 8 
Mısır 8 ıo 8 35 

Fasulya !8 8!1 

1 Defterdarlık llAnatı 1 
SATILIK BOSTAN: Arnavut· 

köyünde Yağhane sokağında 
19-21 No. 4840 zıradan ibaret 
bostanın nısfının 3 hisse itibarile 
bir hissesi sahibinin vergi bor
cundan dolayı 6-11-929 tarihin
den itibaren 21 glin mtiddetle 
müzay~deye vazedilmit isede 
talip zuhur etmediğinden 1liJı 
tarihinden itibaren on gün daha 
temdit edilmiftir. Talip olanlann 

' İstanbul idare heyetine mllra
caatlan. (T) 

Mevlidi Nebevi 

Kanunusaninin yfrmi dördündl 
cuma günü öğle namazını mO-

teakip Aksarayda Valde camii 
terifinde Tütün inbisan müdü
riyeti umumiye fen mUşaviri 
Yusuf Ziya Bey tarafından Hafız 

Burhan Beye mevlidi nebevi kıraat 
ettirileceğinden yevmi mezkOrda 
arıu buyuran zevatı mubteremenin 
icabetleri rica olunur. 

dan muhakkak kabul edilme.i 
lllzumunu bildirmiştir. 

Cezalandırılan birahaneler 

ıt 

Milyarderle; 
Nasıl zengin oldular? 

11 Krup »lar: 20 

Sosyalizmin büyük düşmanı 
Krupun yegane gayesi sosyalizmin kendi 

amelesi arasında yer edememesi, ve 
nüfuzuna halel gelmemesi idi 

Knıp liberalizmi inkAr ediyor
du. Kendisindeki ıosyopatriyar
kal mesuliyet hissiyab buna ma
ili idi• ve bundan latuhaa bir 
kaunma derdini ifadesini görli
yordu. So.,alilt htıldimet hak -
kında •' ••I» in fikirlerini kabul 
etmiyordu; bunun tqebbüaünü 
i.tildll için bir tehlike görtiyordu. 
Cemiyeti hazıranın kendine en· 
gel olan kayıtlamu da şiddetle 
reddediyordu • 

y ealııe tanıdıiı kuvvet kendi 
kuvveti idi. Doinuu söylenmek 
icap ederse aiyuetle gayet az 
iıtiğal ediyor ve yalmz kendiıi
ne taallfık eden Dikab alika ile 
takip eyliyordu. 

Mesela birinci Vilhelme yapı
lan sui kasttan sonra Krup so1-
yalfzm aleyhine hncum etmeyi 
d6fGndi1. Fakat Rayhştağ sos
yalizm aleyhinde ki kanunu 
imzalayuaca Knıp bunu kafi 
görerek 1Ustu. Bu ıuıJarda yani 
1880 de Rayıtağ meclisi nam
zetleri meyanına ismi geçti • 
Fakat kendini pek te alakadar 
etmemif olan bu intıhabatta ym 
rey fazla alan llMl'kez namzedi 
tarafından mağ' up ed p 
Katolikler Proteıtüılar arasın
da znhur eden dini cidale kanı
madı. Bu cidal iıletmenin ın
k<iıı ve ••yine halel getirecek bir 
hadi.le idi. Daha ıonralan dini 

dimağa malik olan bu dahi, hel 
şeyi yüksekten gören, yllkselı 
sosyetelerde yaşamıya alışık olaJI 
bu adam, evinde, dört duvat 
aruında oldu mu, somurtkan -v• 
asabi bir şey olurdu. Aile ha• 

yabnın muhiti ona lllzumundaJI 
az geliyordu. Uzun seyahatleri 
esnasında yalnız evini dilşünilr, 

halbuki ocağına avdet edince 
saçma şeyler için kendisinin ve 
etrafındakilerinin ve etrafındaki .. 

lerin hayatlannı zehirlerdi. Zev
ceai kilçük bir aileye mensuptu. 
Ebeveyni Ren mmtakasında adi 
memurlardı. Alfret K.rup onu 
aldığı zaman şöhret bwmağ• 
baılamışb. Kadın az zamanda 
ikinci dereceye abldığını gördO. 
Halbuki gayet ıen tabiatlı bit 
mahluk idi. Zevcinin servetindeıa 

istifade ederek tatlı vakit geçir'" 
mek istiyordu. Zevci ise onu 
HOgel sayfiyesinde resmi zevatın 
kabulüne tahsiı ediyordu. Bu 
iki mahluk arasında mütemadi 
bir anlaşmamazlık vardı. Bu an'" 
lqmamazlık bir müddet aaklı 

kaldıktan aonra nihayet patlak 
erdi. Kadın bir gOn • :L;ayipzik,, 

kaçb ve zevci vefat edinciye 
kadar "Esen,,e avdet etmedi. 
Alfret Krup Dilsseldorfta tanı" 
dıklannın evinde genç kadınlar 
la zönül eğlendirmiye çalışıyor 
du. 

(Bıtmtdf) 
;; ::d 

ihtilif tekrar bq g&sterince 
Krup ıiyasi akide noktai 
nazardan kendine fUpheli gö
riinen ameleyi savdı, ve ame-
le beldelerinde intirikaaı ile ,_ .. _________ ..;ııııı 

tanmllllf bazı dini gazete •e Halkın dileği 
mecmuayı yasak etti. Vefatından 
az evvel yani 1887 de bir defa 
daha aiyaıete karlfb.Oğlu lehine 
propağanda yaptı. Filhakika 
genç Krup sağcenah namzedi 
idi. İhtiyar Knıp s&ylediği nu
tuklarda hayret verici bir per
vasızlıkla "oğlunun Esende nam
zetliği kabul etmesi sırf intihap 
edilirse hükumetin askeri proje
aiııİ müdafaa için olduğunu., 
söylüyordu. Fakat bu defa da 
merkez namzedi kazandı. 

lf 
"Knıp,,UD bayatmın ıon sene

lerinde bir çok alleYI sıkıntılar 
etrafını sardı. Hepsi kendinden 
genç olan birader ve hemıirele
ri vefat etmiılerdJ. Zaten Krup 
onlarla mühim milnuebat per
Terde etmezdi. Dostlarının •e 
ıeriki mesailerinin halkaıı git
tikçe ıeyrekleşiyordu. Nihayet 
yetmişlik ihtiyar son bir darbe 
yedi; kendinden yirmi yaş genç 
olan zevceai kaçb. Bu zamanı 
gezmit adamlar aramdaki aile 
iftirakınm esbabı pek manasız 
gözükmekle beraber, inkıtaı mü
aasebab tevlit içiD az bir ıey 
klfi geldi. ''Alfred Krup,, ve 
kırk yqmda iken almıt olduğu 
genç Ye güzel kadın uzun müd
detten beri yekdiğeri ile hiç bir 
münasebette bulunmadan sırf bas· 
tabklı çocuklanna bakmak için 

sküdarlılar gece vaparıJ 
i~iiyorlar 

Üsküdar sakinlerinden kayına 
kam Rauf imzasile aldığunıl 
mektuptan: 

Üsküdar ve Anadolu sahilind• 
oturan Boğaziçi halkının Şirketi 
Hayriyeden iıtedikleri medeni 
bir haklan vardır: Gece vapurOo 

Nnfus itibarile Kadıköy "' 
civarına muadil olan Üsküdatı 
Beykoza kadar olan köyler haller 
m da bu meselede kendi yanıır' 
da görüyor. Şirketçe yalnız pe~ 
ıembe akşamlarına inhisar etti" 
rilen 1 vapuru bu uzun klf S'~ 
celerinde her akşam hareke 
ettirilse acaba şirket ziyan ~ 
eder? Saat 21 den sonra Rulll 
sahilinden çekip ayırdıkları ~ 
ğazın Anadolu kısmı halkı (5'~ 
riıefainiD her akşam Ka~k .,&! 
hatbnda olduğu gibi) Ş•.'~..ı 
Hayriyeden bu medeni baP""" 
istiyor. or 

Bir ikinci şikAyetimiz de 'fll~ 
lann hareketi esnasında rJJC ,re' 
efendilerin balkın lehine b t/I/ 
ket etmeyişleridir. Mesela: .,
purun hareket dakikasın• 1ıe ~ 
birkaç saniye varken qaJ'ıJ pi'_ 
kalktığı çok görülüyor. A~ ~f 
da bu gibi müesseseler ~~ 
saniyeyi daima balkın 

araştırmamıtb• Ovakit dedikleri derdiği bir tamimde herhangi 
gibi bir " umumane km n gibi bir cerh vakası neticesinde ya
••• ı;m oldu u iiYleco tcrkedildi. ralananlarm hastaneler tarafın· 

Polis müdüriyeti Beyoğlu ve 
İstanbul tarafında bulunan bira· 
hanelerden bir kunum cezalan
dırmışbr • yan yau. yqıyorlarch. F evkalide bir terkederler. 
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basan zeytin yağı fiatında Müthiş tenzilat 
Kiloluk şişeleri 80, teneke ile sak okkası 100 kuruş- Hasan ecza deposunda -- ······---·-·····-··--·-·---------------------------·---------···· ----····· 
Beyoalu mal müdü l=llUlfHı•ŞHI Bakırköyde ~•D!kı]ili o Bulmaca Amıpada tahsilde bulunmuş -.ı. ıı ==---- O riyetinden: 
Furubt edi1eceği mukaddema l.ıanbul Dçuncf ıua Jatrutnden: 

razetclerle ilin olunan Qhanıirde Mahcm Te fünıbtu mukarrer 

bir muallim F ranıızca huıusi 
ders veriyor. T afsilit: Bakırköy Seyrisefain 

Firuzağa mahallesinin Ata ha- Uç yfiz OD üç lira kıymetinde 
tıımı ıokağıuda kAia 58/64 nu• ve alb kalem mahtelifUlclns 
llaraJı hanenin icra kılınan parmak ve ispit tabtalarlle ke
nıUzayedesinde talibi tarafındaa resteJer ıehri baliıı yhmi yedinci 
Verilen bedel haddi Jiyık paart•i fbO aaat ondan iti-

ÇU§ı No. 9 Hasan Ef. de. 

Sultarıaltrnet Sut}, N,m;i h~~ lıo~fm· 
lllinilen: Pireveıe meb'usu esbakı 
mOteveffa Hamdi Beyfn muta
ıarnf olduğu pttl hahor nahiye· 
sinde vaki tarla, mer• a, konıdt 
mevcut Ye bl11t itibarile ehli 
vu1rufça bin lira kıj!Dtt takdir 

Merku attıılub GaJ.tı KbprU b8'ıoda. 
B11•tl11 2362. Şube acenıa.ı: Mahmu· 

dtyı Hun altında ltıınb11t 2740 

rt.udanya postası 
glSrUlmediğinden mftıayedenfn baren Unkapanında ıeyrek yo-

25112/929 tarilıbıden itibaren bir bfudı 1S9 auaaarah arziyenin 
ay zarfında pazarlık suretile 6nDnd• açık arttirma ile ıablaca• 
icrası tekarrllr eylemiı oldupn- tından taJlpleiin yevm ve vakti 
dan taliplerin 23/11930 tarihine meıkOrda orada ham bulunacak 

Cuma, Pazar, Sah, Çarıam
ba gönleri İdare rıhtımından 
9 da kalkar. 

edilen hiSle!i açık ~rtbrma usu- ızmır surat ~ostası 
10 ile Ye delliliyo ve ihale pulu ( GÜLCEMAL) vapuru 24 

b t memuruna milracaatlan ilin 
nıOsadif perşem ~ ıonn saa on 

mOıterisine ait olmak llıere 
KAnunusanl Cuma 14,30 da 

Şubabn 16 ıncı paıar günO sah• GaJata rıhtımından hareketle 
d olunur. 

beşe kadar Beyoğlu MalmU lir- ı------------ lacakttr. Tallp olanların pey ek- Cumıttesl sabahı fmıire ği(le .. 
IOğUne milracaat eylt>uıe!eri ilan Suluınahm~ı Mıınct sulh hukul( ha- çclcrinl alarak meıkOr gUnde cek Ye Pazar 14,30 da lzmir-

Jclmltllntkn: Pireveze meb'uıa es· Ayuofyada lelin Adliye Sara- den hareketle Pazartesi saha· olunur. 

6 mcı huku/c.tan : Ayıe Rukiye 
Hanımın kocası Defterdarda 

bakı mllteveffa Ahmet Hamdl ymda 'faki Sult~nıhıoet beşinci 
hı gelecektir. Vapurba mn-

beyin muta..mf olduğu Peykane sulh hukuk hakimliiioe naOracaat kemmel bir orkestra ve caı-
tı·-mada Diıdariye mahallesin- etmeleri lUzumu ilin olunur. •• çatıl me'fcuttur. 

Takkeci mahalleıinde Otakçılar 
caddesinde 71 numaralı hanede 

mukim Mehmet Şükrfi Efendiye: 

da Diııdariye çqmesi caddesin- s Hı ı...ı. 
ultan Ahmet hqıncl Sullı Ul(UI( Tr8bzon ıklncı· nostasJ de 33 numara ile mü.rakkam ve Hak,im/Jlfnclen : f J' 

iki kattan ibaret maa müıtemi- Pire•eıe meb'tum esbakı mDte- (ANKARA) vapuru 23 
Jat ve teferriiat bir bap hane Yeffa Hamdi beyin mtJtaurrıf oldu- KAnanusani Perşembe akıamı 

1 

Dbnkn bulmacamızın 
halledilmit ıekli 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Ayıe Rukiye H. tarafıado 

aleyhinize ikame oluna• bopmna 
davası hakkında Yerdiği bir kıt'a 
istidanamenin sureti ikametgi • 
hınızın meçhul olmasından dolayı 
tebliğ edilemediği Takkeci ma· 
hailesi heyeti ihtlyariyetlle teb
liğ memuru mtibaıiriolD tahıiye· 

ve muttasıl arsa satılıktır. Ehli iu lstanbulda Parmakkapıda Çarşı Galata rıhtımından hareketle 2 vukufra haneye 7000 ve arnya k d d ( y 1 Zonguldak, lnebolu, Sinop• 
y apısın a bat paunn a o Ü 3 

1600 lira kiymet takdir edilmiş- Geçen) namile maruf han dahilin· Samsun, nye, Fatsa. Ordu, 4 
tir. MezkOr hane Ye ana tuba· de on bap harı odası açık art- Glreson, Trabzon, Rizeye gi- .S 
bn 13 llııcll perıembe gllnü saat tırma usulile satılacaktır. Ehli decek ve dödüşte Of, Trabzon, 6 1 
14 te delllliyMile ihale pulu vukuf tarafından 2800 lira kiy- Polatbane, Gireson, Ordu, 1 - - -lil- - - - - - ~ 

O't _J_•n .... :t ol k .. k Fatsa, Samsun, Sinop, fnebo-m erusı e w ma uzere açı met takdir edilmJşUt. Dellillye 8 - riJ - il il - - fil - -
arttınöa unlile ıatilıcakbr. Talip ve ihale pulu müfleriıine ait ll--ıu_y_• __ u_ğ_r_•y-ar_a_k_g_e_ıe_c ..... e ... kt_ir ..... _,... 9 - _ (1 _:-_:fi=~ 

sinden anlaıılmıf Ye illnen teb
ligat icrasına karar verilmit ve 

olanlann yeTmi ıneıkOrda pey olmak nzere şubatın 23 Dncn Bozcaada postası 10 •'il li 1 ~ 
akçelerini alarak Ayaıofyıda ki· ü 4 d A f lii11- - r-ıl 

pazar gün saat l e yasa • (GEL\BOLU) vapuru 25 Ki· 11 ıl!ı • ıl; 

930 saat 14 te tahkikat hakimi 
huzurunda ispah Vftcut etmedJ .. 
ğiniz veyahut bir vekil g~nder .. 

nıediğiniz takdirde haklwuzda 

hukuk usul muhakemeleri kanu· 

Dunun maddei mahauauı muci • 
bince muamelei kanuniye ifa 
edileceği ilin olunur. 

Burdur maJıkemd aJ111utnden : 

Burdurun Şeluinan maballe
ıinden Sıvaazade Rıza efendi
nia Yoğurtçu mahalJeaiaden Fay
dalıoğlu Mehmet zeycesi Şefika 
ve rüfekaaı aleyhlerinde ikame 
eylediği izalei ıuyu davasının 
emayı muhakemesinde verese
Jerden Kozakpehlivan oğlu Hak
la efendi hakkındaki muhake
eenin gıyaben icraama Ye hu-

kuk usul muhakemeleri kanu• 
mmun 398 inci maddesine tev· 

fikan gıyap kanr111111 lltn IUJ'eti· 
le ifa edilmesine nıalıkemece 
karar veriJDIİf olmak.la muha· 
kemenin muallak olduj'u 1-2-930 
cumartesi gnoü uat 11 de Bur
dur ıulh hukuk mahkemesinde 
hazır bulunması, . aksi takdirde 

ırıuhakemenin gıyaben tByet e

dileceği ilin olunur. 

iLAN 
Dört yüz sağmal koyunun 

sütleri nıüzayedeye konu
lacağından talip olanların 
heş yüz lira teminat akçe· 
Sile beraber yevmi ihale 
olan şubatın beşinci çarşam
ba günü Halkalı ziraaınıek
:~binde çifLfik heyeti idare-
ıne müracaatları. 

"""'~~.-::=•-._ .. ..,,. .... ~d ... ~....,•ı.....-,_ı yaaa aC:fliye sarayınCfa Sultan 17d ·d 
t b ..a..d ı Ilı -..:. •~''- h k" nununni cumartesi e ı are Soldan taüa ve yukardan 8uıı'J:..: 

:;ne :;acaa~ ~= in~=~ Ahmet beşinci Sülh Hukuk rıhlımındaıı hareltetJe Gelibolu ı - Not; 2, hUkooıct mctlr;ez1 t••• 
Hin ohmar. mahkemesinde satılacağından Lapseki, Çanakkale, İmroz, 2 - Yoz eene 4, 10 (2) 

istiyenlerin pey akçelerini alarak Boıcaadaya gidecek •e Ça- 3 - Para mlinalaıaıı 8 
Sulianalımel Sulh beflTlci huku~ 

hd/timliltnJen : 

PireYeze meb 'uau ubakı mü
teYeffa Hamdi Beyin mutuarrif 
olduiu Osklldarda Bülbllldere
ainde Hacı Hunahatun mabal
leainde Kiriıçi Ye B6lb61 dereal 
90kajuada yakf atik 177, 179 
Ye cedit 3, 185, 187 numara
larla murakkam bir kıt'a arsa 
ıatılıktar. Mıktan tetbian 870 
zıradır yedi yüz lira kıymeti 
muhammeneei vardır deJliJiye 
ve ihale puJu bedelJ mllıterisine 
ait olmak ve açık arttırma 
uullle pbatm 9 anca pazar 
gtınll aut 14 te satılacaktır. 
f ltfyenlerin pey akçelerini ala
rak yemd mezkOtde Ayasofyada 
adliye ıarayında vaki Sultanah
met befiacl lallı babk hıkim· 
lijine müracaatları lllzumu ilin 
ohanar. 

Sufı.,.Ahmd &ıınct Sullı Hul,.ulr. 
Ha/ctmlıjrnJm: Preveze meb'usu 
eıbakı mnteveffa Hamdi Beyin 
mutaumf oldujıı Pendikte 
( Badat • Ankara) caddesinde 

yevmi mezkürda mahkemeye nakkale, Lapseki, Geliboluya 4 - Bır yem 4 
miiracaatlan JDıumu flAn olunur. ug" rıyarak gelecektir. 5 - Blr nevf yılaa 3, çok d~ıl 2 

6 - TabÜıb a~ iltnı lf 
&llotı Ah ntl Sulh btıtncı Hukuk Antalya ~ostası 7 - Valde 3, orta 6 

hd~fmltllfıtknı Beyoğluada Altın· ( K O N y A ) vapunı 26 8 - Renk 2, cıld papye biJvard a 
bakkalda Torna sokağında kAin Kanunuaanl Paıar 10 da Galata 9 - .~:i ~k h z kardeı 4, dönen teyfn 

ve 37 numara ile murakk•m rıhtımından hareketJe İımir, 10 Uygun d~l 6 
dört oda bir mutfak ve mDıt~ Külllik, Bodttnn' Rados, Fet· 11- Sııcm 6 
milatı lAzimeyi havi elektrik, biye Finike, Antalyaya gide· ırı111111ıı""""''"'""'"ın"'"""mıınıı ıı11111ııımnıı111 11f 
havagazı, terkos, tertibatile mü- cek 've dönüşte mezkt1r iske- jE 
cehhez bir bap ahıap hane açık lelerle birlikte Andifli, Kal· GLAKSQ 
arttırma usulile ve ihale pulu kan, Saltı%, Çanakkale, Ge· ı 
Ye dellaliyesi nıOfterisine ait ol• Jiöoluya uğrıyarak gelecektir. Kaymağı yavrunun inkiba- = 
nıak ftzere sablacağından iati· • 'L , l ~ :una Karşı en mUes~ar devadır. 
ytalerih kiymeti mubammeneıl j 
olan 2500 liranın yft!de onu nis• ff E p S 1 N O f N iı•"""•ıımuıııııııu111ııııırıı111uııııııır111rırmııu1ıııırturıııu n111111 
betfnde pey akçes1ni alarak 930 ' Sultanahmd sulh bcıttıct hıt~lt mahlte-
senesi fUbatanırt 27 inci perşembe OSTON mafn~en: , 
gtm& ıaat 14 de Ayasofyada Pıreveıe meb usu esbakı mü-
kAfn Adliye ;arayında Sulta&ı teveffa Hamdi Beyin .mutasarnf 
ahmet beşinci sulh hukuk hl- olduğu Hask6yde Kiremitçi 
kimliğine gelmeleri lüzumu ilin AhrnetçeJebi mahalJealnde Haa-
olunur. klJy cadetinde 200 ve 212 nu

maralarla murakkam iki katlı 
kirıir bir bap hane ile haneye 
muttasıl sinema binası açık ar• 
brma usulile satılıktır ehli vu-) 
kufça hey'eti umumiyesine yedi 

Sulıanahmet heptıd Sulh lıu~u,t lıa
/r.imlitint!en: 

Milteveffa Pireveze meb'usu 
eıbakı Hamdi beyin mutasarr1f 
olduğu Sultanabmette Firuz ağa 
mahallesinde babı hUınayun cad
desinde atik 54, 56 cedit 62, 
64 ve dört odadan ibaret kagir 
natamam bir hane satılacaktır 
mezku.r haneye tekli ba.zırile 
ebü vukuf tarafından 4000 lira 
kıymet takdir edilmiıtir. 

I 

,..1. DEAt ~ 
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bin ve binaya muttasıl ar!ayada 
600 lira kiymet takdir edilmiştir 
mezkur hane te sinema ve arsası 
şubatın 16 ıncı pazar gttnü saat 
14 te Ayasofyada kiin adliye 
sarayında vaki Sultanahmet 

klİll 40 numara ile marakkam 
ve ı~ kattan ibaret kAgir mil• 
ceddet Y• ayda elli lira kiraya 
mDtebammil ve. 7500 lira kıymet 
takdir edilen bir adet furun 
delliliye ve ihale pulu bedeli 
mtl,terisine ait olmak ltzere 
açık artbrma usullle Şubatın 
9 UDC11 pazar pi N&t 14;te 
1&blacakbt. l.tiyeoleria o gtbı 
pey akçelerini alarak Ayas of ya
da klin adliye sarayında vaki 
SultanAhmet Beşinci Sulh Hu• 
kuk Mahkemesine gelmeleri 

lüzumu ilin olunur. 

Şubabn 23 UncU pazar günü 
saat 14 de açık arttırma uaulü 
ve delllliyeeile ihale pulu mftş
terisine ait olmak lizere satıla
cağından iatiyenlcrin pey akçe
lerini alarak Ayaaofyada Adliye 
sarayında vaki Sultanahmet be
şinci Sulh hukuk hakimliğine 
müracaatları ilin olunur. 

1927 Senesinde Üsküdar 30 .. 

uncu ilk mekepten aldığım 
phadetnameyi kaybettim . Ye
nısini çıkaracağım. Eskisinin 
bfikmil yoktür. 

Mehmet Omcr 

ZA YI - Tatbilc: milhrDmü ıa
yettim. Bu ınObriımle hiç bir 
kimse ile bir gfina muamelem 

olmadığım Ye yeniaini yaptıraca• 
iımı ilan ederim. Atiye 

beşinci sulh hukuk mahkeme
sinde satılacaktır. lstiyenlerin 
pey akçelcrinf afatak ogthı mah• 
kemeye gelm~leri IUziımu iliıt 
olunur. 

Doğum ve kadın bıstelıkları mlltchassısı 
T ürbe. Eski Hllillıbmer bla• No. J 1 
...................... 1 .. 18 

Tolefeo laı. 26H ..... ·-----•1ma:ı11111 



Abu ne şartları 
TOrklyede ~ 

Gazetemizde çıkan yazı ve reıim· 
lerin bütün haklan mahfuzdur 

= SAYISI HER YERDE 5 KURUŞ = Türk mekteplerile faydalı eıerlerin 
illnlannda yÜzde 20 tenzillt vardır 

ı ıan şarttan 
Satırı RonıŞ 

Konış Kanış 

l Aylığı 150 000 
j • 400 800 
6 • 750 1450 

l2 • 1400 2700 

Gazeteye ,önderllecek mekrnplırın üzcrtne 
ldarc içinse [ idare J, yazıya aitse [ yazı) 

l,saretl kouotmalrdır 

Rasılmıyao mektupların ıadeslnden, kıymeti 

mukadderesıı. m~ktzplara lı:onulmu~ paraların 
kaypolmasıcdan ve l!Aolınc müoderecatrndac 

idare me ul delildir 

Maliye vekaletinden: 
336 senesinden 1927 mali senesi nihayet.ine kadar 

n1illi hiikumet bütcelerinden matlubu olanlarla gerek 
nıilli hiiktlnıet Ye gerek sakıt hükumetin bütçe emanatı, 
Ye adi emanat hes:lplarında mukayyet alaca~rı bulunanlar 
şubat 930 nihayetine kadar arzuhal ile bulundukları .. 
ınahallin en büyük mal nıemuruna müracaat eyleyip 
yetlerindeki mathibat vesikalarım vererek mukabilinde 
nıüracaat vesikası alınaları lazımdır. Bu uıiiildet zarfrnda 
müracaat etmemiş ve vesika almamı~ olanların iddia ettik
leri alacak 15 T 3numarah kanun mucibiıwe kat'iyen ha-
zine lehine sakıt olacaktır. Şubat 930 nihayetinden son
ra hiç bir oıazeret kabul edilıuiyeceğiııil~n ctlacakiddi-
asında bulunanların 930 senesi n1artmdan evvel bulun
dukları nıahallin en büyük mal memuruna müracaat et
nıeleri ilan olunur. 

Müsabaka ile memur alınacak 
Errınİ)ret sandığı Müdürliiğündeıı: 
Emniyet sandığınca alınacak memurlar için ahiren gorülen 

lüzum üzerine 26 - 1 • 930 Pazar günü yeniden hesap ve ticaret, 
defter usulile yazıdan mUsabaka imtiham yapılacağından evelki 
ilinımızde muharrer terait dahilinde imtihana dahil . olmak istiyen-
lerin 25-1-930 Cumartesi günü aktamına kadar Sandık muhasebe 
amirliğine müracaat etmeleri ilin olunur. 

~ıııııınııınııııııı11111ııııııııııııı111111ıııııııııııu11111ııııııınııumııııııııııııı11111ııııııııııı111ıııııııt1tıııııı11111111ıııııııııııu11111ıııııınıııı1111ııııı~ 

( 2J KHnumni il~ P ermı~e ~onu atıamı j 
( m~~zz~~ b~o i l Kadıko;: ıskele u~enndı la lokan-\ 
J ta gazzno oe azle dans salonu ; 
~ 23Künunsani 930 Perıembe güntl akşamı saat 20 den sabaha ~ 
§ kadar devam etmek üzere bir balo tertip edilmiştir. Evelki ba- ~ 
~ lolarımızda mUıterilerimizden gördüğümüz rağbet ve teveccühlere~ 
~ teşekkürler e~erken bu seferki balomurun hepsinden daha mil- ~ 
~ kemmel bir surette olması hususunda çalışbğ mızı da ayrıca § 
la ilaveyi bir borç biliriz: Salonumuz mefruşat, mevki, cazbant ve ~ 
\ sair her cihetle bütün salonlann fevkindedir. Viyolonist M. ~ 
~ Titer refakatile Caz Tarzan icrayı ahenk etmekte ve çok ~ 
1 rağbet görmektedir. ~ 
~ P rog ra. m ı m ız ı: Varyete numaralan, klasik mor- ~ 
t ıolar, muhtelif eğlenceler, danı, gene dans teşkil etmektedir. ~ 
~ Duhuliye serbest olup bütün aileler ~lebilir. Alb yaşından ~ 
\ aıağı çocuklar getirilmemesi rica olunur. ~ 
Hı~ıımıı11111111uııııııııınnıuııııııınıııu111mıınmııuııımııınımııımımıınıııııımırıııırıııııı11nınıııııının111ııuıııırııııııuuııııııııu11111~ 

Kocaeli ''ilayet daimi encümeninden: 
Kandıra - Kefken yolunda on iki parçadan ibaret imalatı 

aınaiye il1J8ab olbaptaki prtnamesi ve on bin dokuz yilz altmış 
yedi lira il kuruşluk keşfi mucibince 5 fUbat 930 çarpnba günü 
aaat on bette ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile milnakasaya 
vcz edildiğinden talip olanlann münakasa kanunundaki terait 
dairesinde teklif mektuplannı yüzde yedi buçuk niabetinde teminab 
muvakkate makbuzile birlikte mezkfır tarihe kadar Kocaeli villyeti 
daimi encumenine vermeleri ve ıartnamesini görmek ve tafsilit 
almak isteyen•erin Kocaeli baş mühendisliğine müracaatlan. 

Büyük Tayyare piyankosu 
Sekizinci tertip 1 inci keşide 

11 Şubat 1930 
Keş · deler; Vilayet, Şehremaneti, D~fterdarlık, İŞ, 

Ziraat ve Osnıanlı bankaları nıurakipleri ve halk 
huzurunda yapılır. 

BÜYÜK iKRAMiYE: 30,000 LİRAOIR 
Her keşidede çıkan numaralar tekrar dolaba 

Satılık ev 
Adalar mal müdürlü-

ğünden: . 
N. 15 Muradiye sokağı (BüyUk 

ada Niıam caddesinin yakınında) 
Meırutiyet mabaJJesi. Alt kat : 
mermer döşemeli tatlık 4 oda -
2 inci kat : 6 oda 1 koridor, 
heli ayn sakaf altında tabtani 
2 oda visi bahçe dıvan evm ön 
tarafı §İmale nazırdır arka ta
rafı çamlıktır ahşap olarak 30 
sene evvel yapılmıştır. 1878 
metre murabbaı yerdir. Tahm;n 
edilen kıymeti dört senede dört 
taksitte verilmek tartiıe 1975 
lira: Birinci taksit ihaleyi mütea
kip alınacakbr. Satış mu~melesi 
9- 2 • 930 pazar günü saat 14 te 
Adalar Malmüdürlüğünde kapalı 
zarfla yapılacaktır. 

U sküdar malmü
dürlüğünden: . 

Satılık · arsa numarası 16 Tür
be sokağı Hasanpaşa mahallesi 
Kadıköy Kutdiliçayırı karşısın· 
dadır. Tarafeyninde apartöman 
ve bir tarafında . hane mevcut 
olup ebniye yapılmasına elve
ritlidir. Ve 167 zıraındadır. Tah
min edilen 200 lira kıymet de
faten verilecektir. Satıf muame
lesi; 30-1-~30 perşembe günü 
saat 13 te Üsküdar malmüdür
liiğünde aleni müzayede u.sulile 
yapılacaktır. 

Satılık arsa numarası 8 Tilrbe 
sokağı Hasanpaşa mahallesi Ka
dıköy Kuşdili çayın karıısmda -
dır. Tarafeyninde apartöman 
mevcut olup bina inşasına elve
rişlidir. Tahmin edilen (250) lira 
kıymet defaten verilecektir. 

Satış muamelesi 30-1-930 per
şembe iUntl saat 13 te ÜskUdar 
mal müdürlüğünde aleni mUza -
yede usulile yapılacaktır. 

* Satılık arsa numarası 348 56-
ğütlilçeıme sokağı Hasanpaşa 
mahallesi Kadıköy Kutdili ça· 
yın kurbündedir. Ebniye inşası
na elveritlidır. Ve 126 zıraında
dır, tahmin edilen 100 lira kıy
met defaten verilecektir. Satış 
muamelesi 30/l/930perıembe gii
nll saat 13 te Üsküdar Malmü
dilrlüğilnde aleni müzayede u.su
lile yapılacaktır. 

* Satılık Arsa Numarası 4 Arif 
Bey sokağı Haaan paşa mahal
lesi Kadıköy Kuşdili caddesi 
kurbindedir. Tarafiyninde Apar
töman ve hane mevcut olup 
ikametgih iqasına elverişlidir. 
Ve 232 zıraındadır. Tahmin 
edilen 120 lira kiymet defaten 
verilecektir. Sabt muamelesi 
30-1-930 perşembe günil saat 
13 te Üsküdar Malmildllrlüğiin. 
de aleni müzayede uaulile yapı
lacaktır. 

lstan bul bankası 
Tarihi te~lsl 191 

Mahmutpqada tarakçılarda 
Abubefendi hamndadır 

Bi!Cmum banka muamelatı yapar 

Vadesiz tevdiata senevi yüzde 6.alu ay 

vadtsile 8, bir sene vadesile 9, faiz 

vermektedir 

Büyük veya bir kaç dalı için verilen t!Anlarla 
hususi mahiyetteki llAnların ücred 

idare ile kararlaştırılır 

Gazetemize hususi il.ta kabul eden yer ı 
H. S. H. 11.tnat acentesi 

6-8 inci aayıf• ızs 
5 • • 25. 
.. • • 40 
2 • • 100 
1 • • 200 

1-8incl ıa11fada lO 
remıi illnlar 
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~fMid;;~f;f"b;;;~~d;.; H;~bi u~~mi- ~ 
j!!i den evvelki lezzetle halis şeker- ~ 
Jil den imal edilen 
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1 
Tahin helvası 

ı:l 
!if Yemek isterseniz 
!:ı. 

un Ha.cı Bekir zade il:~·· I!: 
m ... ... 
·~· .. !ıil 

Ticarethanelerinden alınız 
Merkezi: lstanbul Bahçekapı. Şubeleri: · :::: 

jfü Ankara, Beyoğlu, Pangaltz, . 
mi G l v dk.. ı nn a ata, .l.\.B z oy 1 
, ....... ms:::a::::::..-.ı:::m:-· ..... ············----::::·-···:ı::::ıw•:•!!•·::::ı:---:ı··:ı ~--=:naaaiii!ii=.a:i:::.::m::::m:::::::::iiHiiı::::w:wii!:rJ:!:1=.=:::::::::::::::::::::m:1 <1 

· Devlet demiryolları ve limanları 
umumi idaresinden: 

25 kanunusani tarihinde münakasası icra edilecek olan Konya 
Yenice hattı üzerinde Hacı kırı istasyonu· civanndaki ocaktan 
çıkanlacak 8000 M3 balastın mukavele ve tartnamesindeki ıon 
teslimat muddetinin Haziran 1930 nihayeti Ye teahhurlerin de son 
tarihi Temmuz 1930 gayesi olarak tashih edildiği alikadarana 
tebliğ olunur. 

Eınniyet sandığı emlak müzayedesi 

Kat'ı karar ilanı 
Sandığın uhdei tasarrufunda bulunan Göztepe ( elyevm Fener

yolundR ) atik Göztepe ve cedit Merdiven tariki sokağında atik 1, 
3 ve cedit 35, 35 numaralı . ve bin dört yüz yirmi beş arşın arsa 
Ozcrine mebni otuz sekiz oda ve alh sal v ca dok n lll'fln 
üzerinde iki &r:atta yemek o<lasını ve yftz elli arım üzerinde zemini 
kirgir fevki ahşap iki katta çamaşırlığı havi büyük bir köşkün 
bımamile iki yüz otuz arşın üzerinde on odayı ve bef yüz elli ar
tın üzerinde harap bir ahır ve arabalığı ve üç yüz arşın üzerinde 
iki depoyu ve yedi yüz yirmi bet arşın Ozerinde kirgir bir katta 
bir hane ve oda!arı ve yllz elli artın llzerinde ahşap kapıcı odasım · 
ve yllz yetmiş arşın üzerinde kirgir bir katta maa müıtemellt (ki· 
remitleri gayn mevcut) bir mutbağı ve otuz üç dönüm yüz doksan 
d6rt arşın araziyi havi diğer bir köşkün tamamının 1 ıubat 930 
tarihine müsadif cumartesi günü kat'i karannın çekilmesi mukarrer 
bulunduğundan talip olanların yevmi mezklhda saat on beıe kadar 
Sandık idaresine müracaat eylemeleri lüzumu ilin olunur. 

1
-~~~~~w~~~~~~ 
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OSMANLI BANKASI 

1 
Sermayesi: 10,000,000 lngiliz lirası 

~ lstaulnıl acentelığı - Telefon: lstanlıul ı 948 
Beyotlu daireıi - Teleton Beyotlu 1303 

i 
Senedat . ve poliça mukabilinde muayyen ve vadeli veya he-

saı cari surecile avanslar, poliça ve iskonrosu. 
· Türkiye cümhuriyetinin başlıca şehirlerine ve memaltkJ ecne-

,~ blye )'t senedat, çek,itibbar mektuplan ve telgraf miemamelerl 
~ ırsalao. aaaaomaun:a:aDmmma 
istanbul emvali eytam idaresinden: 

~lahmut çavuşun Kartal Eytam idaresinden istikraz 
ettiği mebaliğ nuıkahiliude vefaeıı ıııefruğ bulunan Kar
tal "azasına tabi Yakacık karyesi Çotra mevkıinde 11 
dönüm mezru bağ satılık tu. Hududu : Şark an Ba~·ranı 
oğlu Emin ,·eresesinin tarlası. garbcn Dolay obalı Hacı 
Ahmet veresesinin tarlası, şimaleıı ) ol, cenuben de Ha
fız Ahmet efendi tarlasıdır. Dahilinde bir kuvu mevcut
tur .. Dolay ohaya giden yolun sol tarafında olup d~Z 
arazi üzerindedır. Dört taralı hendekle tahdit ediliuiştır· 
Kıymeti muhammenesi 1650 Hr·adır. 

1500 lıra bedelle talibine b rinci ihalesi 19 -1- 93'> 
tarihinde icra kılındı. Kat'i ihalesi de 3-2- 930 pazartesi 
günü icra edilecektir Yüzde beş zam ile talip olanları~ 
pey akçalarile birlıkte o giin saat on beşe kadar lstaubtl 
Emvali eytam idaresine müracaatları il:in olunur. ~ 

Meş'ul mıidıir : Refik Ahr"61 


