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Belediye ve idarei husu
siye memurları 
Barem cetveli: 

4 üncü -'av fada 

• Oivemizi müv zzile den is yiniz ! 

• * • .._..._. 

150 bayiden 
Şilt şirketi ifias hür osu. bayile1 den 20,000 
bra istiyor. Hepsi de " On para bile borcu ... 

muz yok!,. dıyor 

bu bayiler arasında 20liradan 2500 
raya kadar vereceği olan muh
telif sütçü vardır. Bunlaıın hep
sinden istenilen paranın yekfuıu 
20,000 lira tutmaktadır. 

Fakat, 150 sütçü de kendile
rinin şirkete on para bile borç
ları olmadığını iddia etmektedır
ler. Bu alacak, verecek ihtilif
ları mahkemede halledilecektir. 

Maksimin salonlarını dolduran ahenk sabaha kadar devam etti 

Büro heyeti, geçenlerde bir 
banka aleyhine şirket sermaye
sine taahhüt ettiği paradan 
lO;OOO lirasının tahsili için dava 
açmış, ikinci t icaret mahkemesi, 
bu paranın tahsiline karar ver
mişti. Banka, 10,000 lirayı depo 
ve kararı temyiz etmiştir. 

. 

Süt şirketine ait itlerin tema
mile tasfiyesi daha bir müddet 
sürecektir. 

Ar na vu tl ukta 
Yeni bir isyan mı 

çıkmış? 

Dlln geceki matbuat balo,,undan bir intiba 
önfinde 100 liralık bir varakai 
naktiye katletmiştir. Maktul ce
miyet veznesine defnedilmif, 
katil Hanımların arasında izini 
kaybetmiye muvaffak olmuştur.• 

Atina, 23 (Anek) - Muhtelif 
menabiden gelen haberlere göre 
Arnavutlukta Debre havalisinde 
hüki\met aleyhinde bir isyan 
çıkmışbr. Tirana hükUmeti bu 
isyanı bastırmağa gayri kadir 
görünüyor. 

Güzellik kıraliçesi Amerika kulübünde 
Uzun bir zaınandır sabırsızlık

la beklenilen ınatbuat balosu 
dün akıam verildi. Denilebilir 
ki hiç bir balo timdiye kadar 
bu derece seçme bir davetli mu· 
hitini tesis edememiştir. Maksi· 
min yeni ve geoit ıalonlan, ba· 
lolarda adet bDkmüne girmif 
olan kalabalığa ınilsaade etmiyor, 
dana yerlerinin müsait oluşu, 
her feyden evvel dans için gidi· 
len balonun hakiki manzarasım 
veriyordu. Gü.zel tualetlerin 
•!yah elbiseler araıına dağılması 
sıyah elbiselerin bilmukabele 
güzel tualetleri çerçivelemeaini 
intaç ediyordu. 

Güzellik müsabakasına iştirak 
eden güzellerden bazılan, baloyu 
günün hadisesi ile alakadar bir 
vaziyete sokuyordu. 

Esasen gazetecilerin balosu 
bir hadise olınamak olamazdı. 
Kotiyonlann tenevvüü sabahle
yin ilk aydınlıklarla eve. dönen-

y k r · Müb 1 tarafından tahsis edilen madalya lerin bile ellerinin boş olına· 
eni gizellik ıra ıçeaı ecce ve kupalan vermiştir. masandan belli idi. 

~•mık H. vuku bulan davet Kupa ve madalyalan kazanan Bir kdime ile, mat buat balo-
Gıerine diln Bey~ğl~nd~ Ame- takımlar birinci katagoride Ga- su çok muvaffak balo oldu. 
rikan V~yemsiey ceınıyetine gide- latasaray ikinci ve üçüncü kata * 
tek V aleybol ınaçlarınd~ derece goriode Beyoğlu spor kulübü- Balo dolayısile geçen sene 
alan t kı nculanna cemiyet dilr. olduğu üzere bu sene de (Balo) 
~;~~:a~m~o!yu===~bi~-~.~-~~~~~-~~-~=~~~~1~=-1~~~gazdeD•~I~~ -f ;n.1f'1111 ltya 1IJ11l][' mllSIDJIZ • Bu sene gazetenin naşiri Burhan 

"l&.11.1& Cahit B. dir. Gazetenin ilk sa· 
yifasındaki resıne nazaran balonun 
içkisi şampanya, mezesi çatala 
aaplanmuş kalptir. 

nu bak h aı· sinema yıldızmındır? 
iŞ aD6 No. 9 

Aşağıdaki iıkra (Balo) gaze· 
tesinden alınmıthr. Guetede 
buna mumasil bir ç.ok eğlenceli 
fıkralar vardır. 

Katil!.. 
«Üsküdar zenginlerimizden Sa

hur Sami Bey, bu gece saat 
1 raddelerinde şampanya bilfeıi 

Tramvay kapıları kapalı l 
Kazalara mani olmak için bu tedbire 

lüzum görüldü 
Tramvay ka

zalarına mana 
olmak için, 
tramvay kapı
larının yalnız 
duraklarda açıl
dığını, binaena
leyh arabalar 
hareket halin
de iken anıp 
binmenin önü
ne geçildiğini 
yazmııbk. 

Bu kapılar 
paslı oldukla-
rından açılıp 
kapanırken güç• 
Iük çekilınek
tedir. Vatma- · 

nın 6nlloe kO"' ' 
nulacak bir 
düğmeye bası· 
larak otomatik 
bir surette ka
pıların kapan
ması tekanilr 
etmiıtir. 

Bazı kimse-
lerin kapılar 
kapalı iken tran.vaylara aııldığı r6r111mektedir. Bunlar derhal polis 
ve zabıtai tediye memurları tarafından yakalanarak haklarında 
zabıt varakası tutul~aktadır. Bunlardan uakti cezaalınacaktır, 
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Hü~~:~;~~ceğl [ "VAKiT,, m t 1 raf ve telefon haberleri Adliye vekilimiz 
bir iktısaaı mecu~ te~ı,;ı S Mühim bir nutuk 

ediliyor Bahri konfer oplandı on dakika irat etti 
Londara, 22 (A.A) - Avam S B t k f Ankara, 23 (Vakıt) - D 

kamarasında M. Makdonald hü-

1 
İr e V İ açılan müddei umumiliklel 

kümetin hemen istişari bir iktı- ngİIİz be~vekİIİ rşılaşılacak kursunda Adliye vekili Mahın~ 
sadi meclis teşkiline karar ver- y Hareket gazetesi sahiplerinden Esat Bey tarafından mühim b 
miş oldugu .. nu, bu meclisin baı- mÜŞkİlaffan S0dİyOr Suat B. in tevkif edildlii haber nutuk söylenmiştir. 

alınmııtır. y ki 1 
v kilin riyaseti altında buluna- Landra, 22 ( A,A) - M. Makdonald, ·bu sabah Fransız murah- e ·ı Bey nutkuna kurs 8 

cağını ve mevcut sivil komisyo- haslarile uzun müddet görüşmüştür. Mumaileyh, bunu müteakip Yunanlılarla iki ay süreceğini söylüyerek ba 
nun da bu meclise ithal edile- M. Grandi ile M. Stimason'u kabul etmiştir. lamış, seneler geçtikçe buku 
ceğini beyan etmiıtir. M. Mak- M. Stimson, M. Grandiyi bu akşam ziyaret edecektir. ilminin ne mühim yenilikler g 
donald, bu meclise tecrübeli ik- M. Grandi ile M. Makdonald arasında vukubulan mll1lkatın Müzakeremiz son çirdiğini, bunların yakından ta 
tısat mütehassıslarının daimi umumi bir mahiyette olduğu ve mevzuon konferans itlerinin teıkil afh J kibi icap ettiğini beyan e 
mu venetlerini temi nedeceğini eylediği resmen beyan edilrııektedir. s asına ge miştir ve ezcümle demiştir ki: 
ilmit etmel tedir. İtalya, İngiliz ve Fransız heyetleri yarın toplanacaklardır. Her iki t;;;fın tasvibi "Her gün yüksek kalan Tür 

Irat edilen bir suale ce•ap M. Briand ile M. Grandi İtalya ile Fransayı alakadar eden ha- halinde itilafname An- milletinin her gün yüksek kal 
veren hariciye nazın M. Hender- rici siyasete müteallik bütün meseleler hakkında görüşmüşlerdir. ması için inkilabın yok etti 

Bu sabah, Fransızlar ile İngilizler arasında vuku bulan mü:zake- karada imzalanacak eskilikJerin yerini alan yenilikl son, üçüncü enternasyonalin ga-
zetelerde intişar etmiş olan bir relerin iki memleketin noktai nazarlarının birçok mühim meselelerde Ankara, 23 (Vakıt) - Yu- kanı damarlanmızde vuran ırkı 

yekdiğerinden mahsus bir surette uzak olmadığını tebyine müsaade nanlılarla müzakerat son safha- mızın ve her avuç toprağıncl 
tebliğinin İngiliz - Rus mUnase- bahşolduğu söylenmektedir. Bahri tehdidi teslihatın ya hacmi is- ya gelmiş görülmektedir. İtilaf- bir inkılap şehidimizin mübare 
babrun salah kesbetmeslne bir ı tiabiler yekünu ve yahut harp gemileri sınıfı noktai nazarından name projesi Tevfik Kamil B. e kanı kokan Tfirk vatanının 
mani teşkil edeceğini Sovyet aefiri- icrası için Fransa tarafından 1927 nisanında teklif edilmiş olan uz• Mösyö Foks arasınde yapılmak- calma şartlarıdır. Bütün bu mu 
ne bildirmiş olduğunu söylemiştir. laşma esasına müstenit sistE-m dahilinde esaı itibarile bir itilaf tadır. projede tam bir uyuıma- kaddesab ilk saha beklem 
Meb'uslardan birisi Sovyet hü- husulü muhtemel görünmektedir. nm bugünlerde temini beklen- gibi her kula nasip olmıyan 1 
hümetinin bu sert ihtara cevap Londra, 22 (A.A) - Fransız heyeti United Press tarafından mektedir. Müzakerat ve itilaf refli vazifeyi tarihin tecelliya 
Termit olup olmadığını sorması neşrolunan ve M. Tardiyöye saçma bir takım beyanat isnat eden takas esasına mütenittir. sizlere yüklemiş bulunuyor.,, 
üzerine M. Hendcrson fU cevabı haberi resmen tekzip etmektedir. Tarafeyn mümeasillerince ha- Badehu Vekil Bey millet ha 
vermiştir: "Hayır ben ıert bir Londra, 22 (A.A) - İngilterenin Wei-hai-Wei llısUs bahriıin- zulannacak ffilafname proJesı kına karşı koymak istiyenle . 
ihtarda bulunmadım. ,, den bir nisanda feragat edeceğine dair olan haberler tekzip edil- taraleyn hükümetlerine verile- bulunduğunu, fakat bunları 

Başka bir suale cevap veren mektedir. cektir • Bu suretle muvafakat cümhuriyet adliyesinin kudre 
İngiliz hariciye nazın alınan ha- Londra, 22 (A.A) - lngiliz ve Fransız heyetleri bu sabah husulunden sonra salahiyeti te- ve adaleti önünde nasıl baş eğ 
berlere na:zaran Çinde umumi Fransız muhbrası ile İngiliz cevabını uzun uzadıya tetkik etmifler- cavüz meselesinin tekerrürüne im- diklerini söylemiş, Türk vatanın 
vaziyetin salcln olduğunu ve Şa- dir:. Mezkür heyetler, bazı noktalarda itilaf mevcut olduğunu ve kan kalmamaktadır. hak ve kanunn saltanatının ke 

h 1 N k. d . bazı noktalann da taırihi icap ettiğini müşahede etmişlerdir. Mösy6 F okasın projeyi bizzat og ay i ~ an ın e vazıyetin ve şahıs saltanatma galebe çal 
Fransız mütehassıslan mütemmim raoorlar tanzim edeceklerdir. Atinaya g•türüp ~--L-t verce .. · tabii bulunduğunu söylemiştir. u 1U1W1 egı dığmı ve bu şahadete, yabancı 

Londra, 22 (A.A.) _ .Başve- Londıa, 22 (A.A) - M. Makdonalt şu beyanatta bu'unmuştur: aöylenmektedir. Tarafeynin tas- lardanda iştirak edeceklerin 
" Bir itilif huıule geleceğine kat'iyen kani olmakla beraber vibi halinde itilafname burada 

kilin riyaseti altında teşkil edi- bir çok müşkülat olduğunu da biliyorum.. Mesele, hangi noktaya imzalanacakhr. olmadığını ifade etmiştir. 
lecek olan istişari iktısat mecli- kadar cümlemizin beraberce ilerliyebileceğimizi bitmektir. BazıJan Badehu vekil Bey dimiştir • 
sinde eski maliye nazırlarından bazı istikamette diğerlerinden daha ileri gitıniye mütemayildirler, Bir vapur kazası Bence mesleğinizin iti:a şartlan 
ve yüksek bankacılardan M. Re- di~er bir takım noktalarda da o kadar ileri gitmek istemiyorlar. Buenoa - Ayres, 23 (A.A.) _ dan birisini de kanaatkarlıkta 
ginald Mac Kenna bulunacakbr. Bazıİlii, digeitetinin iıine gelmiycn bir takım tahdidat teklif edi- 13,913 c:-W• ô1iıia ve ~alUi'nıkta fakat llJeiüeritıisd 
Mumaileyh, teşkil edilecek mec- yorlar. 400 seyyahı , ulliil anan sonsuz dilek ·peri O.lmllıktal 
lisin ticaretin tevsii maksadile Bizim teminine gayret edeceğimiz cihet bahri teslihat ya1Ifına Monte SerYantes namındaki aramalıdır. Dilerim ki, sizle · 
kredilerden ilmi surette ne de- bir nihayet verm.ek ve bahri programlan mümkün olduğu kadar Alman gemisi Macellan boğazı liyakatini:r: le ' bilğinizle doğaıt 
receye kadar istifade edilebile- tahdit etmek için bütün programlan en aşağı müşterek bir sevi- civannda bir resife ~arpmışhr. imaneden bu vatanda yaşiyaw 
ceğini tetkik edeceğini söylemiş- yeye getirm~ktir. Nufusça telefat yoktur. Bütün lar kim olursa olsun, hatta hak
tir. M. Mac Donald, geçen sene Bu suretle beş alb sene sonra yeni tahdidat icrasına imkin yolcular aalimen karaya çıkarıl- lannı ozaklardan bu vatand• 
intihabat esnasında bu mesele hasıl o acak ve bu suretle sulbü temin edecek olan tahdidi tesli- mııtlr. arayanlar kim olursa olsun, Türk 
hakkında şu sözleri söylemiş idi: hat gayesine varılacaktır. izmirde tarilıt eşya cümhuriyeünde müddei umumi 

" Biz memlekette daha iyi bir M. Makdold, İngilterenin şimdiye kadar yapmış olduğu askri var, hakim var, kimsesiz değiliıll 
va:r:iyet vficuda getirecek bir ve bahri tahdidatı ehemmiyetle kaydettikten sonra ıu suretle sö- bulundu vecizesini kendilerine aman edin" 
program tanı.im etmek arzu edi- züne devam etmiştir. <<Bir itlif husule getirmekten başka çare (Vakıt), 23 - lzmir Nazıllide sinler. 
yoruz. Ve işsizlik meselesini mu· yoktur. İtilaf husule geldiği takdirde sulh tahakkuk edecektir. kanal haferiyabnda mezarlar bu- Muvaffalriyetler temenni edet" 
vaffakiyetle tetkik ve hallcdece- Teslihat sahasındaki rekabetin devamına müsaade edildiii tak- lundu. Mnfettit Aziz B. bulu- ken bu mektebi açan inkılabııı 
ğiz, Biz san'abn ve ticaretin dirde ise harp muhakkatır. nan toprak kandillerle bin albn gazi şefini cümburiyet müddei 
menfaati namına düşünücek ve Londra 23 ( A.A ) - Bahri konferans ilk umumi içtimaını kupanın müzeye nakledildiğini umumileri arasında derin bit 
hareket edecek bir dimağ vftcu- Saine-James sarayında saat l0,10 geçe aktetmiştir. Murahhas tarihi kiymetleri olduğunu aCSy- vicdan hazzı içinde sevgi ve sayt 
da getirmek tasavvurundayız. heyetlerin hepsi bu içtimada hazır bulunmuştur. !emektedir. ile selamlarım.» 

· V AKIT ın tefrikası: 71 
Yazan: Hüseyin Rahmi 

· - Kimin satabileceği bugün 
kat'iyen anlaşılacaktır. 

- Masum bir adama kartı 
taarruza gidiyorsun. 
-Aranızda benden başka ma

sum mazur yoktur. Şimdiye kadar 
kocalık hakkımı muhafazada 
ihmal etmiş olduğumun ce.zHını 
çekiyorum. Seni satan ben de
ğilim .. Kimdir? Haydi bunu tim
dilik meçhul tutalım. Fakat seni 
pazarlıkla aabn almak istiyen 
meydanda ya... İşte bu miifte
riden bayii gidip soracağım .•• 
Bu ıuale ancak o cevap vere
bilir. 

Kadir Efendi soluğu duğru 
Cabir Beyin Firuzadaki kona
ğında aldı. Bet beniı uçmuş, 
el ayak titrer lisani kekeler bir 
halde uşaktan sordu: 

- Beyfendi burada mı? 

Hizmetkir Fatin idareli bir 
çocuktu. Zairin o asabi mUte
heyyıç halinden bnınü niyetle 
gelmemiş olduğunu anlıyarak: 

- Ben bir iş için dışarı çık
mııtım. Şimdi sokaktan geldim. 
Beyf endi burada mı gitti mi bil
miyorum. Durunuz. Sorayım da 
size haber getireyim. 

Dedi. Savuştu. Beyfendiyi 
gördü. Kadırin tehevvürünü 
anlattı. 

Cabir kansından çok korkar
dı. Konakta bir gürültü çıkma
ıına meydan vermemek için 
uşağa şu tenbihte bulundu. 

- Benim için so'kağa çıkmış 
de. Herifı defet. .. 

Hizmetkar bu emir mucibin
ce hareketti. Bu cevabı alan 
Kadir konağı terketmek mec
buriyetinde kaldı. Daire zamanı 

değildi. Vakit erkendi. Haya
tının bu elim saatlerini öldür
mek için orada, burada, dolq
mağa başladı. 

Gezindikçe yakıcı fikirler 
beyninde :r:ehir kazanı gibi kay
nıyor, sükünet bulacak yerde, 
ymi artiyordu. 

Bin üzüntü içinde nihayet 
daire zamanı geldi. Kadir Efen
di gitti. Cabir Beyin oda kapısı 
önilne nöbetci gibi dikildi • 
Beyefendi henilz makamlannı 
teşrif etmemişlerdi. 

Memurlar beşer onar sökUn 
ettiler.. Cabir Bey gecikti. Aca
ba bu gün gehniyecek midi? 

Bu teehUrün sebebi ne idi? 
Kadirden mi korkuyordu? Fazı
layı ayartan bu herifin mücrimi
yeti muhakkaktı. Bu ırz düşma
ni e kozunu şimdi nasıl pay 
edecekti? o amir kendisi küçük 
bir memurdu. Onunla yüz yüze 
g "nce bir mazlum bir mağdur 
rn ti değil, şiddetle, tahkir
le dnvMını yilrfitmek lazımdı. 
O •· yliyeceklerini ezberler gi
bi :ı:: inde hazırlıyor ve alacağı 
cev pla.ruı cevaplarını tertibe 

uğraııyordu. 
Kadri b6yle kendi kendine 

zihnen dolup boşanırken Cabir 
geldi.. O da asık çehreli asabi 
bir halde idi. Göz göze geldiler. 
Bu baklflarile, hiç ağız açmadan 
biri birine çok ıey aöylemif 
oldular. 

Müdllr Bey odasına girer 
girmez Kadir de bili istizan 
hemen arkasından içeriye daldı. 
Cabir haıin bir bakışla bu 
küstahı yukandaıı aşağıya sil
zerek: 

- Yanıma müsaadesiz nasıl 
giriyorsun? 

Kadir gırtlağını dUğümliyen 
gıcığını bir ökıllrükle defetmeğe 
uğraşbktan ıonra : 

-Bugün öyle merasime riayet 
edebilecek bir halde değılim ... 

- Bu zaruri adap senin gibi
lerinin keyiflerine bırakılmamış 
olduğunu bir imir sıfatile ihtara 
mecburum .... 

- Bugtın buraya bir mafev
kın huzuruna çıkan bir madun 
bacaletetile gelmiyorum. Seyyan 
hukukla yOzleşmek için yanimı:r:a 
giriyorum ... 

- Bolşevikleşmek istiyorsa" 
be ki e imde kendimi Gana sar 
dutacak kuvvet vardır .• 

- Ben de haiz olduğum hı.J" 
kuku size tanıttırmak kudretiJJ1 

malikim .. 
- Şimdi burada ..• 
- Evet şimdi burada icabe' 

derse bir mahkeme huzurund•·· 
- Davanı anladım o iddia il" 

bir mahkeme huzuruna çıkacslc 
kocanın suratı meşin de olınsh··' 

- Hayır Efendim ben rnefır .,_ 
de~ maske kullanmam.. Be~~ 
yüzüm daima işte bu tabii , .. 

zümdür.. Siz evdeki zevcertİ: 
başka surat metresinize b~ t 

Çehre, "leme de büsbütün dıge 
bir sima kullamrsını:r:. bit 

Cabir Bey derin istihzalı 
bakışla: 

- Metresiniz buyurdunsd ... 
- Evet .•. 
- Kim miş o metresidl? _.M 
Kadir gözleri elektrik adlP"'" 

gibi yanarak haykırdı: 
- Karım Fazıla... d'iıf' 

Ş b k :ıııte 11• - u ana satına 1'6' 

niz zevceniz ... 
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Eczacılar Doktorlarld ihtildfımız yokl dıiy rl_~ 
Cemiyet doktorla~ın m~ğber Seyyah akını Niçin? 

olmarından muteessır Bu sene limanımıza 45 trans
atlantik gelecek 

Posta mühürlerinin 
Avrupada yapbrlma

sında mana e? 

-

--------

Bıitün eczacıla~ 

gelecek cılnı~J' a 
toplan~)iOrlar 

Kongrenin çok 
hararetli olacağı 

tahmin ediliyor 

E
czacılar cemiyeti kongresi celecek cuma günü Beyoğlunda 
C. H. fırkası salonunda toplanacaktır. Bu kongreye Türki
ye dahiJindeki bfitün eczacılar davet edildiğinden bu top-

lantı çok hararetli olacak ve yhlerce eczacı iştirak edecektir. 
Kongreye eczanesi iki ve daha ziyade olan tehirlerden de birer 

ınurahhas gelecektir. 
Yerli Jliçlar dolayısile, eczacılarla doktorlar arasındaki ıon müna-

kaşa ve iddiaların kongrede hararetli mllnakqalara sebebiyet vere

ceği muhakkak addediliyor. 
Bazı depoJano memnuniyet hilafına halka ecza aatbklan ve hatta 

reçetelerle ilaç bile yapmakta olduktan hakkmda baı:ı iddialarda 
bulunulduğundan Kongrede bu cihet te ehemmiyetle miitalea edi-

lecektir. 

Cemiyet reisinin beyanatı 
Dün eczacılar - Doktorlar işaret edilen beyanat dolayı-

aruındaki ibtHl.fa dair eczacılar sile eczacılara mugber olduklarını 

Yakmda şehrimize seyyah a- j ki bu Yapurla 300 Amerikah 
kını baıhyacaktır. Şimdiden ıe- ıeleoektir. Şubatın ilk baftasın-
yahat acente- da en büyük ıeyyah vapur-
lerine ve sey- ' lanndan olan Homerik gelccek-
yahin cemiye- tir. Bu sene nisana kadar 45 
tine gelecek seyyah npurunun vürudu bek-
vapurlar bak- lenmektedir. 
kında maili- Bazı teşekküller bilhassa Hi-
mat verilmi - lali ahmer San'at evi vapurlarda 
tir. ilk seyyah yerli mallarını t~şhir için scrgi-

vapunı önü- ler açacaktır. Seyyahin cemiyeti 

~?z~eki. salı Emanete mtlracaat ederek ıey-
gunu lımanı- yah1arıo seyyar satıcılar tarafın

140 bin numara 
- ----Emanet evlere takıla-

cak yeni numaraları 
tesellüm etti 

dan taciz olunmasına mumaneat 
edilmesini iıtemiotir. 

Ruslann aldığı 
portakallar 

Ruslar Dç gfin evvel piyasa
dan 45000 paket portakal almq 
lar bu yüzden portakal fiatlan 

yükselmittir. EvvelA 200 kiırtıfa 
sablan sandıklar timdi 400 ku
ruta çıkmııhr. 

Posta ve telgraf mildüriyeti· 
nin Avnıpada pbrdığı mühiiı-
Jer umn dedi kodulardan sonra 
tehrimlze gelmiş, idarece tesellilm 
edilmlfti. Bu milhürle.rin i tim -
line baılanmıştıl'.. Burada Türk 
İfçilerinin pek mDkemmel suret
te imal edebilmeleri mümknnken 
nıçın Avrupaya ısmarlandığını 
ınhyamadığımız bu alelad~ mfi
htirlerden birinin kılite ini dere .. 
ediyoruı. 

•••••• 
Ramazan yaklaşırken 

cemiyeti ikinci reisi eczacı Ha· 

san Nafiz B. bir muharririmize 
ıu beyanatta bulunmuştur : 

duyuyoruz. 

Buna çok milteesairiz. Y ukar
da s5yledıfim gibi Nizamettin 
Beyin beyanab yalnız kendi 
ıahsına milnbuır olup bundan 
ne cemiyet ne de arkadaşlanm 
mes'uldUrlel'. Doktor! J amız· 
da hiç bir ihtilaf olmadıiı gibi 
olmak ihtimali de yoktur. 

Emanet vesaiti nakliye gece seferle
rinin temdidini isted.i mi,istemedi mi? 

- Cemiyetin umumi kltihi 
11amile Nizamettin B. tarafından 

bazı gazetelere beyanatta bulu
Halk ihtısot ve ta1arrufa davet edillr:ken bu mOra

caotın doOrn olmadı~ı s6ylenivor 
du--pnu ~yorua. Ha.ll>uld 

Nizam ettin Talip B. umumi ka
tip olmadığı gibi cemiyet namı-

na da beyanatta bulumnağa ıa
l!hiyettar değildir. Bu olsa olsa 

kendi fikri ve mntaleası ola· 
bilir. 

Aramızda mesleki bir anlaıa
mamulık ve bir münakaşa 
mevzuu çıkabiline bunun ko
nutulmua ancak ilmi ve tıbbi 
içtimalarda olabilir ve esasen de 
böyle olmaktadır.» 

Yeni harfıerin ve rakamların 
kabulünden sonra caddelerin ve 
sokakların levhaları sökülmüş, 
numaralar da birer ikiter kopa
nlmıştı. 

Ramazanın yaldqması dolayı
sile Emanet vesaiti nakliye tir
ketlerine mOracaat ederek nma-

-Emanetin firketlerden böyle 
bir talepte bulunduğunu bilmi
yorum. Her sene olduğu gibi 
bu sene de vesaiti nakliye şir
ketleri seferlerini temdit edebilir· 
ler. Bu daha ziyade, ticari ma
hiyette bir harekettir. Şirketler 

ne zaman taşıyacak yoJcu bul
salar, yeni seferler ihdas edebilir
ler. Bu da o kabildendir.,, 

zan 
leri 

pce
tramvay 

Bazı doktorlanmızm yukarda 

Emanet yeni harflerle sokak
lara levha takınak için Cemiyeti 
belediyeden tahsisat almış ve 
levhaların imalini de ihale etmişti. 
İki buçuk aya kadar levhalar 
ikmal edilecektir. 

ve Tapur se
ferlerinin gece 
yansından ıon· 
ra aaat 3 e 
kadar temdi-.. italyan bankası 

Türk memur kullanıyor 
. . ' 1nu ımış r 

Bir gazete Komerçiale İtalyan 
Bankasında mllstahdem TOrk 

memurlarının vazifelerine nihayet 
verildiğini Yaznıışb. Bu mes' ele 

hakkında mal6mat almak Bzere 
Banka Komerçiale ltalyanaya 
mfiracaat eden bir muharririmize 
t.aildOr M. Toledo atideki beya
ııatta bulunmuıtur : 

- Bu havadisi yazan gaı:eteyi 
görmediğim için verecek bir 
cevabim yoktur. Ancak fUDU 

beyan edebilirim ki, memurlan
llıııın ve bankamı%1D bu dürilst 

hattı hareketi aleyhimizdeki 
iddialann ne dereceye kadar 
çUrnk olduğunu tamamile mey

aaııa çıkarmaktadır. 
Mıktarı her sene ticaret mn

dUriyetine liste halinde gönder
bıekteyiz. Memurlanmız, kanunun 

t~yin ettiği mıktardadır. Bu sö· 
t~rnUzü kolayca ticaret ın~d~· 
liyetinden tahkik edebilirsmıı. 

b, Bankamız şimdiye kadar h~ç 
~r tiklyete mahal bırakmadııı 

~•bi, TOrklerden bankacı yetiı· 
~nıek için, kendi m11rah ile 

\'rupaya Bankacılık tıftsili için 
lııU 

teaddit Tiirk a-ençleri Avnı· 
S>l" 1 

• g&ndcrm· tir 1§ • 

Feysal ~ lbnissuuı 
mülakatı 

Taymis guetesi Hicaz ve 

Necil kıralı Abdülbiz lbnissuut 

ile Irak kıralı F eysahn bitaraf 
bir mmtakada vuku bulacak 
içtimalarını mevzuu bahseden 
bir bqmakalede ıu mütalealan 
dermeyan ediyor : 

« Şayet iki lural memleketleri 
arasında daha ııkı mOnasebet 

teıis ederlerse pek bOytlk hiz
met ifa etmiı olurlar. Fakat, 

bu mnJAkatın neticesi ne olursa 
olıUDt kıral F eysalın kendi hane
dam De kıral İbnissuut Hane
danı arasındaki eski cidalleri 
unutarak bu mülakatı kabul 
etmesi, onun doıtlan tarafından 
şükranla batırlanacakbr. » 

Muhittin B. ne zaman 
gidiyor 

Şehremini ve Vali vekili Mu
hittin B. Avrupaya gitmek için 
pasaportunu yaptırmış, vizaJarını 
ikmal ettirmiıtir. Muhittin B. 
bu ayın sonlarına doğru hareket 
edecektir. 

/h/,amur 

Evlerin numaraları tamamen 
yaptınlmıı, Emanet 140 000 nu
marayı tesellüm etmiştir. 

Bu numaralar 2,5 ay sonra 
levhalarla birliJde takılacaktır. ---- -
Efganistanda ı1aziyet 

Kabilden gelen «Islah,, gaze
tesinin son nüshasına göre Şi
mal vil!yetinde eşkıyalık yapan 
ve asayiti haleldar eden asi çe
tesi Efgan askeri ve ehaliıi ta
rafından tenkil edilmiş ve 30 
kişi kadar bayyen derdest olun
m~tur. 

G ene ayni gazeteden, Efgan 
kıralı, Nadir Şahın kamilen ha
li sıhhtte bulunduğu, ve Beçe · 
Saka isyanını bastırmakta ibra
zı hızmet edenlerı mükafatla 
taltif ettiği anlaşı ı yor. 

--0-... - - -

M. Rivas 
Mezuniyetini ikmal ederek 

evvelki gün Meksikadan tehri
mize avdet eden muhtelit müba
dele komisyonu nzasından M. 
Rivas Vekuna, diln komısyona 
giderek yeni reis M. Heı,dersonla 
bir müddet görüşmüştür. 

Elyevm Ankarada bulunan 

dini istemiıtir. 
Bu mDnatebet-

Ie bnı kimse
ler ramazan 
diğer aylardan EmaMt muotılnl 
farklı olmadı- H6mtl B. 
ğına göre Emanetin fevkalide 
tedbir almıya neden lüzum glSr
düğOnü ıormakta, halkın iktısat 
ve tasarrufa davet edildiii giln-

leıde bu hareketi doğru bulma· 
dığıru saylemektedirler. 

Bi:ı de bu meseleyi Emanetten 
sorduk. Muavin Hamit Bey de-

di ki: 

Heybelide su yok 
Heybeli adasında iU yoktur. 

Geçen yaz evlere su tevzi edi· 
lirken bu da kesilmi tir. 3800 
ki~inin bayatı için bir damla su 
bulmal· kabil olamamıştır. Bu 

iş iJe kim alakadardır? Şimdiye 
kadar dairei belediveye yapılan 

bir çok müracaatlerden hiçbir 
netice çıkmamıştır! 

Ihlamura olan rağbet yüzün
den dün Anadıludan ıehrimize 
fazla ıhlamur gelmiştir. Eskiden 
130 kuruş olan ıhlamur bq yüz

den 100 kuruıa düımüştü:-. 

Türk ve Yunan heyetleri reisle
rinin avdetinden sonra, komis
yon yeni reisin riyasetinde ola· 
rak umumi bir içtima aktedece
tir. 

7 arife konus;,.onunrla 
Tarife komisyonu dün akşam 
16,5 ta liman dairesinde topla
narak liman şirketinin tarifesini 

müzakere etmiştir. Pazartesi ya· 
pılacak olan 4 üncü ictimada 

Şirketi Hayriye hakkında nihai 
karar verilecektir. 

Mektupçu Osman Bey de şun
lın ı6ylemiştir: 

- Ramazan bir eğlence ayı .. 
~~r.Halk. bu .aY. içinde. ~ğlenmeyi 
ıtiyat edınmı trr. V esaıti nakliye 
ıeferlerinin temdidi halkın eğ
lenceainiteshil edecektir.,, 

Ramazan hazırlığı 
Evkaf idaresi ramazan dola

yııiJe camilere levazım g8nder
mektedlr. Bu seneki mahyalarda 
tasarrufa ait cOmleler bulunaca
ğı yazılmıştı. Bu cümleler tesbit 
edilmel<tedir. Camilerde vaizler 
de taaarrufa dair söz söyJiye
cekJerdf r. 

Esnaf bankas11 
Tevsii için bir proje 

hazır lanı yor 
.. Ce~iydi belediye bütçe en
cumenı toplanarak Esnaf ba- -
k~ıı sermayesınin tezyidi için 
muzakeratta bulunmuş, bu içti
maa bankanın müdürü Faik B. 
iştirak esmiştir. E naf bankası
nın daha müfit bir hale kalbi 
ve tevsii için bir proje hazırlan
maktadır. Bu proje çarşamba 
günü Cemiyeti belediye içtima
ında giSrUtülecektir. 

QQ; 

Gı•lı cek sı•tı'!la ı,/ar 
Bu sene şehrimizi geçen 

senekinden fazla seyyah ziyar t 
edecektir. Yalmz bu yın 29 
ıunda Adriyatik vapuru ile 900 
Amerikalı ıeyyah gelecektir. 
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W~OCll'ir 
iktısat ve ahlak 
Bir memlekette umumi refah 

seviyesi ne kadar yllkse
line orada yaııyan fertler ara
•mda o kadar fazilet ve tesanüt 
hisleri kuvvetli olur. Maiıet me
salltDde 111üt külih ol mı yan ekser 
insanlar ibtiyaç içinde bir kim
seye teaadüf ettfkleri zaman 
on- ellerinden relen yardımı yap
m•ktan buıuıi bir zevk bulurlar. 
lıtisna teıkil edecek misaller bir 
t ... ,fa bırakılırsa ablak ve fazi
!et hisleri daha ziyade refah 
içinde yqıyan fe~er arumda 
gtrüliir. 

t:ge:- muhtelif milletlerin tarihi 
bu noktki nazardan tetkik edi
lirse bu iddıamızın tam bir ha

· kikat o'duğu derhal teslim edil
memek mümkün değildir. 

N~tckim bugün memleketimi
zin hemen her tarafında ahlik 
ve faziletlerinin, fertler. aruında 
te1anllt rabıtalannm çok ıayanı 
dikkat bir inhitd asan g6ster
mekte olduğuna dair ıikayetler 
vardır Ye bu tikiyetler umumi 

.Jktasadt buhran art'ıkça kuvve
tini arttırmaktadır. Hatta deni
lebilir ki Avrupa makine aani 
yiinin Türk pazarlannı istiJl et
m,ofinden sonra memleketimizde 
başlıyan iktıaadl ınuvazerıesizl:k 
ayn.i zamımda Türkiyede y"şıyan 
fertlerin ahliki temaylllleri üze
rinde fena tesirini g6stermİf, 
müt'Uru zamanla mem•eketin ik
tisadi muvazenesindeki bozıik
luk arttıkça fertler arasmdaki 
abJAk buhranı da artmıttar. 

MaMm oTduiu tire geçen sene 
B. M. Meclisi tarafından kabul 
e~len bir afiv kanunu mucibince 
bapisanedeki mahpuılar tabliye 
edilmişti. Bu suretle tabliye edi
ı~nı r içinde meaell bir furundan 
güpegündüz berkesin g6:dl 
6niıinde ekmek çalmak gibi aleni 
cürüm iıliyenler g6rü)mllf ve ken
. dileri tutularak aoruldup zaman: 
'•Ne yapayım, geçinemiyorum, biç 
olmaz• bapiaanede bir yatacak 
yer ve bir parça ekmek bulu
rum. " teklinde cevap Yarenler 
olmUfbır. 

Bu gibi hadiseler de noktai 
nazanmazı 

delUdir. 
teyit eden birer 

Eğer etrafımıza dikkatle ba
kacak olursak g6z0mDze çarpacak 
alıllki nokMnlann hepsi değilse 
bile ytlzc:le sekseni, belki yüzde 
dobanı iktaaadt ihtiyaÇ ve zaru
rete mtlstenit sebeplerden müte
Yellittir; Ye eter memlekette bir 
ahlik mDcadeleai IAzımgeliyona, 
bana sebepleri izaleye çalışmak 
nfttile bqlamak ikbza edeceği 
de tlipheaizclir. 

Binaenaleyh l.met Paıa hn-

Y.,.. uu eneJh : 

VAKiT 

--------·---···-··-· 
Bir fOk 1u1,a1c çocuk

lar kor ve .soukra so" ak 
ortasına oıucdulup Uec
littese'lll ~art za• ı ağla
dılıvor. 

Su hal insan olanları 
hakikaten cığcrhun evle .. 
mekle bıınıarın men'inl 
zaptiye ne2 areti ve ıeh
remaneti a.live.stnden rica 
eyleriz. 

GELISl , 
,_·-~ G_OZEL e.!d!u!.!ut!L~.re .. b!l!ye 8!'!,~ n~ !!k '!.ecP!L.ı. 

talimata dlba dercetmiftik. BugOn de tamam bir cedvel ni basıyoruz: 
2 NUMARALI CEDVEL Bir mücadef e tarzı 

Ben mektepte talebe V aritlatı bir b~ milyontltın gu~an olan Vildget/er Varidatı bir bu,uk milyona 
/eaJar olan Vildyetler 

Varidalı ( 750,000 ) ..,,_ 
leaJar olan VtldgeiW 

11 ! Hl~ ~ 1 il ı ~ :! ıl ~ ! ı ı ~ :~ 
~ - ::e ~ =ı _ _,!__~.;I= ::e=L-ı::=:ı =1-oı--ı.=-. .- J 

iken bir gün bir arkadat 
du•arm bir tarafına muayyen ~ 1 - "ft' ..c 
bir muallimimizi kasdederek Memuriyet unvanı :( ! J -i 

1 
~ 

"Şalgam Hoca " yaımlfb. ı1----------ı---=-= 
. İdare . bunu görmnı ve, kimin 
yazdığını anhyabilmek için hepi-
mize birer tane "Şalgam Hoca,, 
yazdırmışlr rdı. 

Bunu ben tohaf bulmut ve 
sonradan arkadaşlara demiştım 
ki: 

;- Madem ki Şalgam Hoca 
yazmak fena bir ıeymiı , ne diyf' 
hepimize ayn ayn yazdırdılar? 

Bu hiklyenin hatırıma gelmuine 
sebep, bir rcf.kioiizin mütema· 
diyen açık saçık resimleri istin
sah edip, birinci tabilerine çat
masıdır. 

Refikimiz, bu tarzda mDcade
leyi bazı Fransız gazetelerine de 
teşmil edecek o'uraa o zaman 
açık saçık resim basmak r6ko-
runu kıracaktır. 

Muhasebei hususiye 
M&dllrD 
Muhaaebei hususiye 

1 

Mlld&r Muavini 11 
Muha1eb~i hususiye 
ve encfimen batkitibi 1 
veya mümeyyizi 
Muhaaebei husuaiye 
birinci 11nıf memur 
Mubaıebei lıuıusiye 
ikinci aımf memur 
Mubaaebei hususiye 
ü<"Uncn 11nıf memur 
Muhasebei hususiye 
bırinci sınıf kAtip 
Muhasebei hususiye 
ikinci ıımf kAtip 
Muha1ebei huıusiye 
Dc;Oncn sınıf kitip 
Muhaıebei hususiye 
kaza memurlan 
Muhasebei hususiye 

6 1 70 210 

8 1 45 126 
. ~ 

i 
9 1 1 40 108 

1 1 1 
12 1 2S 75 

13 1 22 66 

14 1 20 60 

15 1 17,50 S6 

16 1 16 52 

17 1 14 49 

14 1 20 60 

7 2 55 165 8 3 45 126 

9 ı 40 108 10 3 35 98 

10121 35 98 1113 30 84 
ı 1 

1 
13 2 22 66 14 3 20 60 

14 2 20 160 1 
ıs 3 11,so S6 

~+ 17,5111 S6 
1 

16 3 16 52 

1713 16 2 16 52 14 49 

17 2 14 49 18 3 12 45 

18 2 ' 12 45 19 3 10 40 

115 1 
2 16 3 16 52 

lf. kaza kAtibi 17 1 14 49 118 

17,501 S6 

2 19
1
3 10 12 45 40 

116 3 1 16 Hocanın f lcra•arı Tahsildar birinci smıf 14 1 20 60 15 2 17,50 S6 52 

Nasrettin Hoca miZc1bi fıkra · • ikirıci • 
yazar, bir gazetede n~- 1 » DçlhıcD » 

15 1 17,50 56 
16 1 j 16 52 

16 2 16 S2 ,11 3 14 49 
17 2 14 49 18 3 12 45 

redermq. _._ __ ...,.Y~e~~d~n--------.:...---------------------- ______ ...___,.._,_,;,_. ____ .-.: __ ...:. __ ~.-...ı... 
Bir gün kendis'ne sormutlar: 1 ___ _. _____________ , 

- Nasıl, fıkralann bota gidı- 1 
:i j\ M ..._ 

( Jj 11u~u·I ldarr./~,.ıe $f!hr'6f"'•nf! eri ve.: l:J .:u : ll 11r.1er..ıe me11cur M~murını j.hhivenıri 
, .. ~vanı memurlvf!ll~ri •'e 1111 "'"'<•n 1ktıuı eden nuıaşla drrecrı~rinı gil5tertr ceıve' yor mu? demişler. 

Şu cevabı vermiş: 

- Kendi beğendiklerimi ell
lem beğenmiyor. Elllemin bayı\
daklaranı ise ben giizel bulmu-

ldimetinin büyük bir isabetle 

itaılamıt olduğu tasarruf Ye 
istihsal mücadelesi a rni zamanda 
bir fazilet ve ahlik mOcadeleai
dir. ÇOnkO tasarruf ve istilıaa.I 

milcadelesi ile istihdaf edilen 
umumi refah gayesi hasıl olduğu 
tin inaanbp tabiatinde mevcut 
olan iyilik, faz•let, tcaannt ve 

ablAk hisleri fU' ada burada sık 
sık teaadllf edilen ahlaki nok
sanlara gene gaıebe edecektir. 

• ™ ffrmurıget;n Uncıanı ~rece MaOfl Tutarı M~muriy~tınUnoanı Dereceal Maafl lulart 

Şehremaneti •hhat iflerı :nodürlqo 1 Tabip 5S 
.. .. .. mDclOr ........ Cmum miltahassıs mua\·inler 30 Belediye 1er tab 131 

20 « Asistanlar 

.. .. tt 

Emraıı ıühreviye Jqkilitı .ser tabibi 
.. .. ,. ,. mufettiıt 

Pduıyenehane. tabibi 

Tephtr'haneler edbbı• 
Seyyar rabtpler 
f\ U1 haıtaoelert tabipleri 
Operatörler 
Dıılıtlıve mUtaha .. 11lan 
Bakıertyo~ 
Rontken miltahaaaulan 
Göz .. 
Kulak .. 
Cilt ve zühreYiye aıütah.11111an 
Ntuiye 
Vıladiye 

' 

~~aİ!.ye Ye akliye 
T uruku bnliye 
T qrlbt maruf 

,. 
.. 
" 
" .. 
•• 

MM._,.,,. 

1 
175 -2: O Gcret 

40 
55 

c Hastaneler baş tabibi 

c Dispanserler c 
ldarei hususiye ve belediye eczacılan 
Kim yahane müdürleri 
Mütehııssıs kimyagerler 
Kimyager muavineleri 
f\eledlye Kimyagerleri 
Umumi idarei husuSfye ve belediye Ebeleri 

55 
~5 

3LI 
as 
16 .. " ,, .. müessesat1 .. 6 

• .. 
" .. 
•• .. .. .. 
.. " 

" 

.. .. Belediye sıhhat meaıurlan l 4 
,, .. SC\")'ar ,, .. 60-70Ccret 
•• ve dispahserler ,, 10 
.................................... 16 
• ve .. ,. hemşireleri 14 
,, " mils~esatı sairesi ,, l 4 ........... ..,. ... .. .. " ............ •• 14 

12 ,\lakioist ve Etüv mcmur!an 

w 4 NUM" J? ATJ vr.ı 
iktisadi ihtiyaçlar Ye zaruretler ı .. --------~-----~-.;...:.;;~-..;.;.~-·---------.,--~--... -...., .. 
ortadan kalt<tağı nisbetıe umumi Memuriyet !'61 fi Maaıı ita Memuriyet 'ti .B Maafı ita ~ Memuriyet l, .. ·ı ı~&afl 
fazilet ve teaanOt hiıleri de unvana ,~ li Lira maktarı u Jnvanı ~ t Lira makta Unvanı !] as Lira 
kuvvet ve inkişaf bulacaktır. o O 
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"V AKIT ,,iN T AKVIM 

Cuma 

EJJD 
Kanunsani· 

1930 

Günqrn cto,uşu: 7, 19 

Guneıin batıl' . 11, 1-4 

AJl(ıı doğu,u : 3.18 
Ayın balıfl : 12.33 · 

Namaı vakitleri 
:ıabatı Otı• llıtnd 

1.53 \UI H51 
""...,, "•l•• 
17.14 18 ... 

Bug(iııka bava 

t.n ••• 
ıuı 

VilAyct i ıimleri 1 VilAyet iıimleri VılAvet iıiml ri 

Ankara Afyon Kastamonu 
lstanbuJ Antalya Kayserı 
İzmir Aydm Kocaeli 
Bahkeıir Bolu Kütahya 

'. ~.::• ~:::kale 1 ı ::n~::a 
Denizlf Muğla 
Enurum 1 Samsun 

Bedeni yel millı:elltfi maktan yehaJt 
bin ve daha fala olu vdiyeder 1 iac' 
111Uf addolunur. 

Kan Sıvaı 
Trabzua Tokat 
Yozpt Zonguldak 

Becleıd yol mOkellıeft •ktan yetmit 
hme kadar ola. Vtlay.tler 2 iac:t uıf 
addolunur. 

Vilayet ilimleri 

Adana 

ı 
Aksaray 
Amasya 
Artvin 
Gazi antep 
Baya zıt 
Bilecik 
Burdur 
Cebelibereket 
lçel 
Kırklareli 
Mardin 

Vil•yet t.unleri 

Çan kın 
Dıyaribekir 
Edirne 
Erzincan 
El Aziz 
Eskifehir 
Gllmfltue 
Giresun 
HakkAri 
Isparta 
Kırtehir 
Mar'q 
Mut 
Ordu 
Siirt 
S. karabilat 
Orfa 

Menin 
Niide 
Rize 
Sinop 
Tekirdai 
Van 

Bedeai yel mükeUefi mıktan -~ 
kadar olan ril!yeder 3 fin<:ü susıf 
dolunur. 



HABERLERi (VAKiT) 1N ŞEtifR [ 
Bf;ıyazıt avlusu 

Yerli mallar sergisi açılıyor 
Ramazan yalı --~------...-~lllllİmll--~-~t;I 

!atıJor. Eskiden 
Ra.İıuanda Be
yazıt camisi av
luaunda sergiler 
•çdır, çeıit çeşit 
•allar satılırdı 
Bu sene de aynı 
İtiyattan istifade 
edilmek ayni 
yerde bir yerli 
mallar ıergİIİ 
açılacaktır. 

Burada balkın 
fazla miktarda 
alit verit ya· 
ı>acağı tahmin 
edilmektedir. 

Adlfyeç:le: 

Beya%11 camlM avlum 

[ Memleket haberleri 1 

. .J 

. Belediye cezalan Jzmude 1 
Şehremaneti tarafından bele- . 

diye cezaları etrafındaki ba~ı Karısını vurdu' . ...__O_t-el_d_e_Y __ an ___ g--ın __ • 
Jazılardan dolayı dava açı lacagı 

Dün Beyoğlunda V eoedik ıo-
JazıEmlmalfnbet. namına avukat Rami 20 senelik evli kağında Britanya otelinden yan-

d gın çıkmış ve söndürlllmilttil.r. 
B., müddei umumiliğ~ m=~y:a~ bulunuyorlar 1 Müsademe oldu 
atla emanetin manevı ıa Menduhip mahallesinde Ali Saraçane başınd.a cami önlln· 
tahkir eclild•ği noktasın;an baba sokağında elli beş yaşında de 251 numaralı Fatih - Harbiye 
"COmburiyet refıkımiz aley ıne bakkal Recep oğ u Akif Efendi tranvayile 1534 numaralı otomo-" o "Böyle bir dava açmıştır. ava, . . karısı Hatiçe hanı"'• tabanca ile bil mü.ademe etmifler, ~to~o-
adalet olur mu?" ft klındeld vurmuştur. Kadının yarası ağır bil ve tramva1 zedeJenmlf, kim· 
bir yazıdan dolayıdır. Emanet, ve alnından başından o' mak seye bir şey olmamıştır· 
10,000 lira manevi zarar t~e~ üzere dört yerindedir. Bot yere silah atanlar 
etmlf. tir. Albncı ı"stintak. daıresı Ak f Ef d" · "f d · - B d d k i en ının ı a esıne gore alipaşa aki meyhane e e-
davayı tetkik etmektedır. cerhin sebebi kt'ndisinin karısını bapçı Ômerle, Bakırköyde bez 

Uf uı üJ. çülük daı ası bir erkekle beraber buluşu, bu fabrikasında bakkal Atıf sebep-
0f0rflk\.610k ettiği iddia olunan erkeğin tabanca çekişi ve Hatice siz silah attıklarındiiP yakalan-

tA.bdilrrahman Ef. nin muhake- Hanımın iki ate araSTiida kalı· mış'ardır. 
---·--·~· ··-· ,....-~~~~ ... ~~~v~e~ıf:lerı n fa esin~e~,,~ • ..-- ~ fet~ araldı 

olunmUf, bir ıahit dinlenilmiıtir. göre her gece eve sarhot gelen Mısır çarıısında sabun tOccan 
elde edilen mnhOr ve mu~~ar Akif Efendinin hadise gecesi olup Tarlabaımda Hasan Zeynel 
·-anet daı"r••inden netııtile- apartım d o .. -an Velı" Beyle -- _,,. • bu sebeple zevccai 1arafından anın • ~ ... 
cektir. "dd · eve alınmamak isteoişidir. metresi SOheylA H. arasında 

Bir ıla~a~ l lflSI kavga çıkmıı, Sllheyll H. Veli 
Taka" polis merkezi tele- Daı· ma yangın Beyi jiletle ynınnden yarala-

foa me::1uru İzzet Ef. nin oğlu mıttır. 
ı....u hakkı Ef. taleb.esi~den hl k I Çocupnu düıürdü 
bulunduğu Kabataf lısesınde te 1 eSİ Var• Unkapanında bekçi Ramaza· 
muallim muavini Şükril. B. tara· mn zevcesi Huibe H. komtusu 
fından d&ğtıldil;tl ıdıasıle. ~iki· Anadolu gazetesinde okudu- Zeynep H. la kavga etmiı, bu 
)'ette bulunmuttur. Eöevıym J~- ğumuza glSre lzmir etfaiye ku- yüzden alb aylık cenini dilfOr
rahndan zabıtaya müracaat e u- mandam Belediyeye mühim bir mOttOr. 
lllİf, zabıta doktoru. ls?'ait hakkı rapor vermiştir. Buna nazaran ___ ___. _ __ _ 
Ef. Jİ muayene etmıttir· • ıehir dahilndeki elektrik telleri Ticaret. odasında 

l>iier taraftan maarif idaresı ıimdiki vaziyette havai oluak 1hracat 
de h&cli8enin mahiyeti hakkında b rakıhrsa İzmir her an yangın 
tahlrikat yapmaktadır. Maamafi~ tehlikesi albndadır. lıcaret od... iatatialderine 
bu ıikayetin ciddi bir mabiyeü Bu havai teller tamamen ~lak nazaran yeni IClleDİD ilk bafta-
L-!- lmad .ıc.. --• •• ı br amda tehrimizclill Avrupa mem· ~ 0 

•• ..aa.-IDlf • tellerden ibaretmif. Kumandan 1 
A 

' 

leketleketJeria~ fUD ar ihraç a 'ye uıu-ıeşnrı bu tellerin derhal yer albndan edilmittir: Badem 7 ton, ceviz 
Adliye mllat:epn Ferit 8., geçirilmesi lizım geldiğini ifaret 119 ton, fmclak içi ve fınclılr 18 

diba, adliye dairesinde tetkikatla etmektedir! ton, un 166 ton. 
•qgul olmutlur. Alqam üatil 
icra reisi Ahmet Suat 8. yi zi
Jaretle g6rOfmGfttlr. 

Ferit B., bundan aonra ağır 
eeza mahkemdi aalonuna gir
llaİf, bu eıoada rf!yet ol~n 
katil maznun inekçı lbrabimıa 
•ahakemeaiDİ dinlemiftir. 

Agır cezada 
latanbul aj'ır c~za ~abkeme

IİDde don birkaç katil davası 

rllyet edilmiftir. Vefik B. yi 
Htıseyin Pı. zade 

Para köşkleri 
Köprünün iki başına yeni köşkler yapılıyor 
KöprOnliD heı-.-... 1111!191!111!11!111!1!111!1!1 

5 - VAKIT . 24 Kinunsani 1930 _ , 
ın 

7 rpeba,r ttgalroaunda Bu gan 

maline aaaJ 15,30 da ve ~i aaal 

21,30 da 

BUGÜN 

Bugünkü 
Slnemaıar 

Majik - Hülyalar limanı 
Etuval - Ruı atkı 

y ahudi ~EHREMANETI 
3 Perde 1 ~ \ 

Alkazar - Çarın ıon günleri 
Lüksenburg - Volga don Juanı 
Ekler - Seher vaktinde 

7 Tablo 111 ili 
Yazan: jobn 
Galsvorthy 

T ercOme eden· 
er: Bedia, Vasfı 
Rıza 

1111 1 

11111111 
Cumartesi akşamlan için 

Melek - Kadın 
Opera - Beyaz gölgeler 
Şak - Babaların günahı 
Elbamra - Moskovalı kadın 
Milli - Son çarlar 
Ferah - Çareviç 
Hilll - Manolcsku 
Asri - Oeımonya 
Alemdar- Maonlesku 

Tiyatrolar 

fi atlarda tenz.ilit yapılmıştır· Dariilbedayi- Yahudi J ill•••••---••-111111\ __!!ansız tiyatrosu - Si1ah kuşli\r J 
~1111-ın11ıNtıuı•••11q1u111111nııııııı1111111ıııııııııııı111111ıııııııııııııı11ıııııııııııııııuuı~ıııııııııııuuıııııınııl&UUJıı"' ıtı''"-'W 

J Müsabakamız 
ı Kur'a neticesinde dağıtaca· 
l d ? 

'

il ğımız hediyeler neler ir • 
Tal(dı.n edealtmla W aec cat:I. 

J 
J 

Gtlze gazler mOsabakamızm buglln bqinci gl1nll
da ıJlln birçok karilerimiz matbaamıza milracaat 
eaerek mOfktlllta uğradıklan bazı cihetleri Hrdu
lar ve hediyelerimizi ltrenmek istediler. Hedi
yelerimiz arasında : 

ı _ Muaon mOatahzarahndan podrrl laYanta, 
brq takımı, kolonya, losyon, aaboa. .. v. a. 

2 _ Zenit gramofonu. 
5 _ Bilek ye cep saatleri. 

4 - Gramofan plildan. 
5 _ yaza makines • 
6 - Alb tane fotograf çektirmek balda ••• 
7 - Sinema duhuliye karnelari •.. 
8 - V AKIT ismini tapyan bir halı aeccade • 

v ... v ... 

vardır. 

Müsabaka ıudur: 
Birinci sayıfamızda bir kupon var. Bunu ya keserek, 
yahut gazetesile birlikte aakbyacakımız. Gene 
birinci aayıfada bir çift göz var, onun da kime 
ait olduğunu tamyacaksınız. Müsabakanın ıonunda 
bunlan bize gönderir ve kur'aya gireniniz. Bu 
,azleri tanımıyan okuyuculanmız da sade kupon
ları birıktirip ikinci tertip bir kur'aya girerler. 

Kuponlar ve sualımlzln cw•6ı her gtln 
fd11rehanemize g6nderilmlvecelc, blrılctir1-

e 

1 = 
§ 

~akla mamun komiser m~ 
l.UU Ahmet B. in muhakemeıı, 
4-vaa vekilleri tarafından ev· 
•elce ilca ettiği iddia olunan 
l.aw hadiaeaine dair iıtilima 
Cevap relmedijindeo kalmııbr. 

Saadet H. ı teammütle aidtu: 
._ide maznun olup mftddeı 
~kçe idamı isteıülen inek
~rahilDin muhakemesinde 
~ aa YBpalmq, dava, karar 

iki b&f'nda pr 
ra bozrrak için 
yapdaut olan 
muvakkat ab
f8P kulllbeler 
cidden çirkin 
bir manzara 
teşkil ediyordu. 
Bunlann yerine 
esas köıkler 
yapbnlmak t •
dır. Bu köıkle
ri esbak Şeh
remini Haydar 
Bey taaahbOdO ) 

fecek, mdsabakanın şanancf. voılanacMtır. 

-Okuyuculanmız eksik no,balan idarehauemizden 1 
ı tedarik edebtlirler - r 

J ~_,,.....,,111111111ııauıı1111ııı11_,ın1111t1111ıllfll""''"111111ııımnıım11111llfllllllın1mıııınnntttnu-ıııqm 

altına aı~r. Yeni ltulJfbeeıer ~·pıllJ'Or 
B k .. klerrn ~!._.__ eli 

u oş ı kö riinOn mı~rumı bozmam•••• uwt e 
zarif olmBllDA ve P 

~· ıGne baraJglmJftır. lecektir. 



~ampara . Kır~~....., 
Harbiye nazırının en büyük derdi 
Harbiye nazırı uşağı ve diğer iki kişi ile 
odasına kapanmış kıralın gözde ile yattığı 

haberini heyecanla bekliyordu 
Madam dö uşuazöl,, kendi 

takip ettiği gayeye göz atanlar· 
dan daha akıllı davranarak kı
ralı teşvik ile iktifa ediyor ve 
kendisi için bir çok şeyler iste
mekle beraber hiç bir iey baht 
etmiyordu. Böylece "Şuazöl,, ıe .. 
rin vaktile hanedanı kıraliye kız 
verdikleri dolayısile hanedan 
arasına girmelerini temin etti. 
Kocasını müfettif tayin ettirdi. 
On beşinci Lui Şuazölün Flandr 
alayım elli bin liraya aabn aldı. 
Nihayet kont Darjanson ve ma
dam Destrad kontes dö "Şua
zöl,,fin kırala teslimi nefsetmesi 
ıırasının geldiğine hnkmettiler. 
Zaten kıra! karanlıkta genç ka· 
dının dairesine gidip boş yere 
tazarru ve niyazdan bıkabilirdi. 

Hatta bir gün bu yolda dizi
ni çarparak yaralanmışb. Vel
hasıl kırala teslim olması karar
laştırıldı. "Marmontel,, bu vak
ayı "Darjan~on,, nun uşağı "Dü· 
bua0 nın ifadesine atfen anlatı· 
yor. Randevu verilmiş ve genç 
kadın mahalli mülikate gitmişti. 
Aynisırada M, Darjanson, Ma
dam Destrad, Kese ve Dübua 
nazırın odasında toplanmışlardı. 
M. Darjanson YC Madam Deıt
rad ne olacağına endişe ile in
tizar ediyorlardı. Uzun bir inti
zardan sonra madam dö Şuazol 
saçları karma karışık helecanlı 
ve muzaffer bir tavırla girdi ve 
sorulan suallere: 11Evet, oldu. 
Beni seviyor mes'uttur. Onu 
göndereceğine söz verdL,, lkeli• 
melerile mukabelede bulundu. 

Vaktinde haber alan markiz 
bu intrikayi bozmağa muvaffak 
oldu. Markızin fam dö şambn 
Madam dü " Hoıe ,, Madam 
Destradın kendi hesabına olan 
teşebbüslerini anlatmıştır. Ma· 
dam Destrad Markizin dairesinde 
M. " Darjanson,, nun casusu idi. 

Bir şey keşfedemediği zaman 
icat eder aşıkının yanında ken
dine paye verirdi. Madam 
Destrad madamın lutfü inayetile 
bu mevkii bulmuştu. öyle olmak· 
in beraber çirkinliğine bakmıya
zak kıralı elde etmeğe çalışmışbr. 

por 
Bugiin Be~ikıaşla Gala

ta!l·aray /i ar~ ıluşıyor 

Bugün lik maçlarının gene 
geçen haftaki gibi sayılı bir gü
nüdür. Galatasarayla Beşiktaş 
karşılaşıyor. Geçnen hafta Be

~iktaşın F enerbahçe karşısında 
aldığı netice bugünkl\ maçın et
ıcıfmdald hararet ve alakayı 

azaltmıı değildir. Çünkü o gün 
Beşiktaşın uğradığı büyük sayılı 
mağlübiyet gayri tabii bir netice 
olarak görülmektedir. Bu itibarla 

Beşiktaşın bugün göstereceği 
oyun ve alacağı netic.e alaka 
'1e beklenmektedir. 

Bu maçtan evvel F enerbahçe 
delstanbulsporla oynıyacakbr 

Bir gfin kıral Şuazide fnlaca 
sarhoş oldu. 

Büyük bir sandala bindi; Ma· 
dam mide bozukluğundan muz
tarip olduğundan kırala refakat 

edemiyordu.Madam Destrad böy· 
le bir vesile gözlüyordu. Sanda-

la bindi ve avd~tte ortalık ka

rarmış olduğundan kıralı bir 
mahrem kabineye kadar takip 

ederek orada bir yatakta din
eldiği zannedilen kırala teklifatta 
bulundu. Gece Markizi bularak 
işi için bu kabineye girdiğini 

ve kıralın kendisini takip ederek 

taaruzda bulunduğunu söyledi • 
Zaten ne söylese tutturabilirdi; 

çünkü kıral ne dediğini ve ne· 
yapdığım bilemiyecek kadar sar
hoştu. 

(Bıtmedf} 

23 Kanunsanl 930 

Borsalar 
Kapendı 

Kambyo 

llnıUtz lirası K.r. 10 25 
"T.L. mukıblll Dol .. . 
.. . 
• • . . 
• • 
., . ... 
• • 

•• • 
• • 
• • 
• • 
• • 

Frank 
Liret 
Bclga 
Drahmi 
Frank 
Leva 
Florin 
Jtnroo 
$lllng 
Pueta 
•tart 
Zloti 
PtngO 

2o Ley Kuruş 
ı TtirJc lirası Dinar 
" Çervoneç Kuruş 

Nukut 

ı fsterlln (lnglllı) 
ı Dolar (Amerika) 

20 Frank (Fransız( 
20 Liret [ltalya! 
O Frant Belçika) 
o Drahmi [Yunan) 

iO Frank [lsvlçrej 
201.eva !Bulgar] 

ı Florin {FelementJ 
O Kuron (Çekoslonk 
l ,Şllıng t.Avnscnryı] 
l Peıeta f ispanya] 
ı RıyşmatllAlmanyı 
ı Zloti ,Lehistan , 
ı Pengö ,Macaristan 1 

ro Ley (RomınyıJ 
ıo Dinar ı Yugoslovya) 

ı Çevoneç ı sevyctr 

Altın / 
Mecidiye Bonı 6; $0 

l bırlcl .... o 50 
Banknot J '4~ 

Tahvlllor 

lstltru dahili •vadeli. 97 
Dliyunu muvıbıde 
lkrımlyell dcmlryolu 
lstınbul tramvay şıra.eti 
l{ıbtım Dok ve Antrepo 
lstanbul anonim ıu Şr. 

Hisse ••neetırı 

'~ bankası 1 o 
o~manh bankası 12b 

T ıcaret ve zahıre 
flatlu Ticaret bor•u• kltıblam~mWff 

tarahndan .erllmlıttr 

Bu~day 
Yumuşak 

K11.ılca 
Sen 
Dönme 

- Zahireler -
Çıvdu 

.Arpa 
Mısır 

Fısulya 

Okb.1 

J..uiıl Aaaart 
K. P. K. p 

ıs ıo J6 ıo 

ti 80 
•• t5 15 35 

il 
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Bir tavzih 

Sureyya Ali B. 5özlerinln 
yanlı1 1Jnl~ıldığını $/Jyluyor 

Dünkü ntlshamızda, Tıp faldil
tesi reisi Dr. Silreya Ali Beyin 
palı o ve pardessü aleyhinde 
bazı mütalealar beyan ettiğini 

ve b~ sözleri bir muharririmizin 

Haydarpaıa vapurunda dinliye• 
rek tesbit ettiğini yazmqbk. 1 r=~';!!!!!~~~~===~ 

Diln silreyya Ali B. aö:ılerinin 2 
yanlış anlaşıldığını ıöylüyerek 3 
demiştir ki : 4 

« - Bu sözler arasmda bil- S 
hassa " Soğuk, imana bir şey 6 

Seyrisefain ~ 
Mcrlcu ııunteal: Galata KöprO bııtıocla
Beyoğla 2362. Şubo ııccnteıi: Mahı:nlJ" 

diye Ham ahında laıanbut 2740 

ı ozcaaaa ~ostası 
(GELİBOLU) vapuru 25 KA· 

nunusani cumartesi 17de idare 
nhtımından hareketle Gelibolu 
Lapseki, Çanakkale, lmroz ı 
Bozcaadaya gidecek ve Ça· 
nakkale, Lapseki, Geliboluya 
ağrıyarak gelecektir. 

yapamaz " şeklinde bir ifade 7 ıaıv 1 osrası 
Seriıyah dahiliye Müderri.tl aıfa· ( K O N Y A ) vapuru 26 
tile benden sadır olmaz, o su- Kanunusani Pazar 1 O da Galata 
retle H sebepleri meyanındi nhhmından hareketle lzmir 1 

bifhas a soğuğun mUhim rol oy- Kfillfik, Bodrum, Rados, F et .. 
nadıgı hastalıklan tedris ederken biye, Finike, Antalyaya gide"' 
"Sci' k insana bir şey yapmaz,, cek ve dönüşte me2kiir iske· 
diye tezada dtışecek kadar ga• lelerle birlikte Andifli, Kal"' 
rib er st değilim, keza " Palto ı kan, Sakız, Çanakkale, Ge-
giyme r gayri sıhhidir,, diye bil- 2 liboluya uğnyarak gelecektir. 

t n bir cihanın kabul ve tellk· 3 lranzon oırrncı pa.)ıası 
kisine karşı çıkacak hafifmeırep- 4 ( REŞİTP AŞA ) vapuru 27 
lerden de değilim. S Kanunusani Pazartesi 12 de 

Ben genç arkadaılar ~ .. Çok 6 Galata nhtımından hareketle 
giymek ve bu suretle yolda gi- 7 İnebolu, Samsun , Gireson , 
derken terlemek 11hhate muzır- 8 Trabzon, Rize, Hopa ya gide-
dır, bahusus gençler mümkiln 9 cek ve donüşte Pazar iskele· 
olduğu kadar soğuğa alıtmalı- 10 , - sile Rize, Sürmene, Trabzon, 
dırlar, vücudun hararetini mil- 11 - Görele, Gireson, Ordu, Ünye, 
vazeneye koymakta cümlei asa- Soldan ıağa ve yukardan aşağı: Samsun, lnebolu , Zonguldağa 
biyenin rolün(i fazla sınai ted- ı - Dahil (2). hudut geçmeye yarar uğnyarak gelecektir. 
birlerle azaltmamalıdır ,, dedim, mü (8). Hareket günü yük kabul 

b d t il dir 
l - Baba bs kardeşi (4) olunmDz. 

u söz e amamen · mi · • 3 _ Gür (3), hfr nebat (6) --~----------'""' 
Çok soğuk havalar mnstesna 4 - En bymetlt şey (4) inttkam (3) Hurda denıil' tüccarlarına 

olmak üzre ben ceketle geze- 5 - Renk <2)• aptal hır hayvan C3> S ttlık 
6 - Btr mahalle cı1) a vapur 

bilirim, bu benim bllnye Ye itiya- 7 _ Gnç (3), Yermek (3) · 
dıma ait bir keyfiyettir. Bunu 8 - Hdal (2) İdareye ait olup Haliçte 
bir prensip şeklinde tamimen 9 - Yanan yer (4) fabrika önünde demirli bulu-

~\ <4): Akd herkes böyle gezsin ve "Palto TO _ Bir. P._eygamber (5) erlie\: ~~,,_.....,.".!... eniz va · ha-
gayri sıhhidir,, demedim. 11 - Yemek ( 4), etekle at arası (5) ırile bulunduğu mahalde sa-
11~~@~@@M@~@M@,@~-~@· blacaktır. Vapuru görmek için 

• @ her gün fabrika müdüriyetine 
Türkiye ı, Bankası alelade hey- 1 müracaat edilebilir. T ip olan• 

eti umumlyeslne davet lar levazım müdüriyetinde bu
lunan şartnamesini gördükten 

Türkiye lş Bankası meclisi idaresinden: : sonra °'°10 teminab ite 1.>era-
Nizamnamei esasimizin kırk bqinci maddesine tefikan Q:t her teklif mektuplannı Şubabn 

hissedaran heyeti umumiyesi 25 pbat 1930 ıalı g6nll saat @ 27 İnci günü akşamına kadar 
on alb da Ankarada Bankanın merkezi idaresinde lctima @ idareye göndermiş bulunmalan 
edeceğinden hissedaranı kiramın muayyen giln ve saatte bu lazımdır. 
ictimada hazır buJunmalan rica olunur. 

Nizamnamei esasinin 49 uncu maddesi mucibince gerek :ım:-..ı::::m::m::-···············-· .. ······uı 
asaleten gerek vekaleten elli biueye malik olan hissedaran • ~adık zade .. bİr·a·Ôer.ıer ... vaiiü.iıan 
heyyetl umumiyeye iftirak edebilir. ~ Karadeniz 

Ancak vekillerin de ıahsan hiuedar ve aahibl rey olma- ~ 
8 lan lizımdır. Hilsedaran hamil olduklan lıiue senetlerinin Si Muntazam ve Lüks postası 1 mikdar ve numaralarını mllbeyyin bir cetveli ve mezkfir ~ ıi saka ry a v~puru 2~ 
-:i> nizamnamenin ellinci maddesi hükml1ne tebaan hiuedarandan ! Kanunsanı 
~ birini tevkil suretile heyeti umumiyeye iştirak eyleyecek PAZAR g~nü ?kşamı 
9 olanlur dahi mevzuu bahia cetvelden baıka merkezi idare ve Sır kecı rıh· 

! şubelerimizden alabilecekleri vekiletnameyi yevmi ictimadan @ 1 bmından hareketle Zonguldak, 
bir hafta evvel şubelerimize tevdi eyliyecelderdir. @ 1 lnebolu, Sinop, Samsun, Ordu, 

~ 1 Ünye,Giresun, Trabzon ve Rize 
~ Ruznamei mGzakerat ilAn edilecektir. ~ ı k 

1 1 
d t 

;~.a.ı..G:&>.ro~@~.t»~~ ~@ t:Y-1 
1 is e e erine azimet ve av e 

~-&~~ ~~ ~· edecektir. 

Kongreye Davet 
lstanbul Ticaret ve Sanayi Odasından: 
İstanbul Ticaret ve Sanayi odaamm 1930 kongreıi 30 Kanunu

sani perşembe gUnU saat 13 te D6rdünc6 vakıf hanında üçüncü 
katta oda meclisi salonunda akdedilecektir. 

1 - Kongre ruznamei mnukerab tunlardır ~ 
1 - 192'} &ene.si kongre zahıt Jıaldlalt: 
2 - 92'} k,ongreJfnde 0ertkn /tararlar ~/(ınJa oJoca Ytlf>tlmı fqe/Jbasler oe fcraa/. 
3 - Muamele ousl$i oe te,ciJ(i Mmayt prtmlul. 
4 - Ba~bca ılıracat mall.anmızm amba/dj oe WantlarJiz<Uyonu. 
2 - Kongrede mllıakere edilmek Ozere erbabı ticaret ve 

sanayi ve şirketler ve m0esaeseler1 iktisadi cemiyetler tarafından 
raporu ihzar edilip 30 - 1 ... 930 aaat on ikiye kadar oda umumi 
katipliğine tevdi olunacak meaelelerde kongre ruznamesine ithal 
edilir. 

3 - Kongrede nımameve dahil olan mevattaıı batka hususat 
hakkında müzakere cereyan edemez. 

4 - Konğrenin müddeti deaavı on SflhıdOr. 
5 - Odaya mukayyet ve mliıeccel erbabı ticaret ve sanayi 

ve şirketler ve müesseseler ve iktisadi cemiyetler itbu kongreye 
i~tirak edebilecekleri ilin Ye teşrifleri rica olunur. 

Tafsilat fçin Sirkecide 
Mes'adet hanı altmda acents
hğına müracaat. 

Telefon: İstanbul 2134 :! .•. _ ................................................ . ........ -....... --... - ...................... . 
iLAN 

lstanbu\ asliye mabkellle,I 

ikinci ticaret dairesinden: MnfÜI 

Nufusi Efendiye ait olup Gaı.ı
nl.bm antreposu muayene ~ 
barında bu!unan iki balya "' 
ketlik kumaşı ikinci kftnurı •~ 
nın yirmi albncı gününe rnflS~ 
Pazar günü saat 11 de Ol ol .. 
yede ile sablması mukarret f 
duğundan talip olanların iP~,. 
yen gün ve saatte mezkOt .,;' 
barda hazır bulunmaları ıaı 
ilan olunur. 
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Nakliye masrafında şimdiye kadar 
görülmemiş bir tasarruf 

11ir buçuk tonluk yeni F ord kamyonv 
kullanan tüccarlara temin edilen 

hayati bir ehemmiyeti 

.. 

htiiz istifadeler. 

1. ALIM n.tt ucu. " kull•"• muı-afua. (37,5 kllometrnda 

Mr 41ıoa). 

2. iDARE masrıfr •~•' •• JM•k aksamı her fttenllen ande 

(edtflk ecfffet>rlfr\ 

3. AZAMI tu"• (40 8•$ " mot8t0a fenni surette dakik 

harekeli~ 

4. KAM YONUN "°' ofarat avdetinde nkll ı.iarna meydan 

, .• rmeyen bol bir st!r'at. 

5. KUDRETiNDE "• maıumesinde kat"f f>ir emnıYer. 

6. SAHİBiNiN EMRiNE AMADE kılınan hususı suret-
te alıttrrılmı• motahassrs makinistler sayesinde temJn 
edilen llemşOmul bir tetkil1t. 

Satılık. et makinesi 

'1. - V AKIT. 24 Kimm!anl 1930 .. ~ 

TRAMVAY ŞİRKETİ 
IST ANBUL T13AMVAY ŞiRKETi EVK/\T T AR.lfESl 

1930 şecaı Ktnunusanfnfn 81 mci e-0 Qnd Jtib 
RAMAZAN SERVJSf en aten 

No ttutur H k Birincı Soo arr ~ l"asrra Hareket Hareket 

Q Harbhe· irkecıf Ha.rbiycdtsJ.Sirkcciye 7 ~~ Sırkccickn-Harblyc- 7,14 7·00 1 

r• ,31 I9,3i 
tO Şişlı ~ Hineı ı Şişliden - TOnclc 3,6 6,30 24, 14 

- TüncJdcn - Şi§li.rc 9 7 2 

1 
K 

.o 24,38 
ı J Kurtul~· fıi0tl urtuluıtan - TOnclc 21,10 23,30 
-----~ TüneJJcn- Kurtuluşa 3

0 21,30 24100 

12 Harbı)e-fatih ı Harbiyc<kn - fatihe 5 13 6,09 1 0 
• fatı"hteo - Harbiyeye ' 0,21 •

3 
1,30 

15 Taksim-Sırkeci ' Taltlimlien-Sirkeciyc ~.8 7,lo 20,0o 
• Sırltccidcn - Taksime 10 7 3 20 

f 
,O ,~ 

lô .Maçha-Beyıızıt I ~ actadan-Beyazıda 7,09 7,00 l,30 
· Beyazıtt~ı-Maçkaya 14,31 ô,53 ı,33 

18 TıkSim-Fatt , ı TUaimdeo-f .atiht l S 7,40 18,46 
fatihten - Tak~mt 30 8,32 19,32 

l9 Kurtulu~Beywtf Kurtultıştan-~da 6 'l,00 21,()4 
BcyazrttaD-Kurlul~ 13 7,5() 21,54 

------
~kt~·&bc~c 6,0I -
Bqiktaştan-f..minônünc 8 6,22 
Bcbdten-fnrin6nünc 16 6,30 21,47 

'22 Bet:ıek-Eminônii EnmôniiıdCIJ. Bcbtle 50 6,41 22,lı 
Bebcktc~Karıköyt 22,20 :24,45 
Kartköyde~Bcbe~t 23,04 J,25 
Bebekten· B. Taıa 2,05 

t3 Ortak~y·Atmıy t 
Orta~ ö~Akaarı ya 10 6,00 20,42 
Aksaravdaırürta.kôye 17-20 6,35 21,33 

21 Ortaköy· Fatih r Ortakoyden • Fanhe 5.? 21,0 3 24, '21 
Fatihten • Ortaköye 21,5.5 r, s 

S4 Beşlktış-Fıtlh ı Bc$iktaştan-f atihc 9,15 7,oo 24, 
fa tihten-Bcşiktaşa 20.31 1,46 1,10 1 

1 " Toptop,.~tr>•d Aksaraydır>-Topkıpıya 
T opkapıdan-Sfrkeciyc 
SirtC\~ıden-Top apıya 

Topkapıdaıı-Akraraya 

6 6,!2 
9 ô,33 24,24 

24 7,09 J,00 

l,36 

A sarardan-Yedi'hulcye 6 6,10 -
YedPkulec!en-Sır k •cıye 10 6,33 24, lO 
::>rrkecıden-Vedi~ureve 20 7,13 J,00 
Yedlkulcden-Ak"urı)• 27 J,40 

Aksaraydan-Edirnekapıya 7 6,01 
37 !:dlnıt\:ıpı·"lrtm Edirneı.:apıdar>-Sirktcıye l J 6.31 24,29 

irıredacn-Edirnekapıval5 21 7,04 ı,Oı 

fdiracupıdan·Aksarayıı 33 - ı .3:> 

EYİ BİR VALİDE 
Evlidı;ın .. ihhatini aajonen, her 

lstanbul ticareti dahiliye ve ihracat gümrüğü 
müdüriyetinden: 

ı ta b ı ihracat &l1mrilg6 mndOrllğl •tıf komisyonunca me•
Cut :ı.: :t nıakinelerinia 25-1-930 taribiDde bilmDıayede Ablacağı 

fstanbut aJ//ye mofıkem;; ı'/rfnd ,,-;;;;;/ 
tlatrulnam: Eskişehir çifçi bankası 
vesemiı zade Aplurrahman Efen
diler tarafından Galatada Ka-
mando hanında 225 numarada 
Habip Şabanof Efendi hakkında 
1928-1553 nuınara ı doaya ile 
ikame olunan senedatın iptali Ye 
aktin feshi davasının 26 lcanu
nuaani 1930 tarihine müsadif 
perşembe günkü celsesinde 
ilanen vaki tebliğe rağmen 
isbatı vtkut etmemiş ve vekil 

· han,P bir l'11h•t~ızlık sebebile zait 
dü~dıiğün<l ıoren, bu mOnasebel· 
le kamsız kalan. i~tibasaa bulunan 
çocuklaran.a IAtif le~etli ve mQ_: i 
l_\~ınnıcl hır kunet ıltcı oran . 1 

enoferratôs 1 

illıı olunur. 'ermelidir· Htr cuanrdc :ttotunar. ı 

dahi göndermemis olduğundan kanuni milddet zarfında vaki •ekil de gUnde.rmezse hadiseleri 
evrakı dava okunduğu haklond• muamelelere itiraz etmez ve ikrar etmif addolunarak hakkın-Lastikçi Hüseyin Hüsnü 

Ve firketi ticarethanalerindeki ayakkaplar taauımile yer· 
J°d· • e ı:arif olup fiatlar elıY•D Ye maktudur. 
1 ır. Mallar 111etiJ1 Y 

sadrr olan gıyap karannın ilanen yevmü tahkik olarak tayin edi· daki tahkikatın gıyaben ikmal 
tebliği karar~r olrnaila muma- le~ ~S ıubat 1.930 tarihine Ye bir daha mahkemeye kabul 
~leyh . Habip ~abanof . ~endi aıu.adıf ah günü saat 14 te ohınmayacağı tebliğ makamına 
ışbu ılan tar1h ndcn ıtibarcn mahkemede hazır bulunmaz ve kaim olmak üzere itfu1 olunur ------··-·--······················· . 

basan zeytin yağı fiatında Müthiş t~~~ii~t-· 
Kiloluk şişeleri 80, teneke ile safi okkası 100 kuruş- Hasan ecza deposunda 

'i erli ppkalar da yardır. 



.A"' u ne ••rtlarl 
f111d7"e Har1tte 

K al'QJ l 11111~ 

ı A~blt 150 000 

" 400 800 
f) • 750 1450 

( ~ ı 400 2700 

Guet-wsde caba , ........... 
t..m bitin haldan mahta.lw 

Gaeteye ı&tdertlecelt metnıplınn ızertar 
ldıre içinse l idare J. vazıyı ıtue 1 yuı 1 

ı~aretl lıonulmıhdır 

Aısılmıyıa 111elıtupların ııdalndea. ~ıyeeıı 
mahddereslı ıt: :ııuplıra koaulma• rıarılırın 
~•vpolma•ındın ve ııanlırın münderecatındın 

idare me$U I detlldh ST ANBUL. Bebılll. Anlı•• ceddeeanı:le • \1 MrJ VlJRUU ,• 
Tt ,. r• trıARF t~r.F.RI. 11)71 YAZI ısr.ERI • telpaf . VAKiT posta Ko. 4!11 

f6rk mektepiert .. fa,.W. .......... 
· •llnlMncla ,..... ao tepstllt ._. 

Btıytllı .. eyı bir ıı:aç dalı tçla Hrtlc lllalarlı 
llosası ınıblymett lllnlerın llcred 

• idare ne IL'irarli'ştınhr 
r.ueıemlze basası nan taba! ede. '9' 

K. S H lllaıt . ıceotaı 

ıı&n .-rtı• 
Saan 1 

8-8 lDCi eaytfe • 
1 • • 
4 • • 40 
z • • ıoo 
1. • -ı-11ac1 .. ,.,._ıo 
~ tllblar 

Devlet demiryolları ve liman
ları umumi idaresinden: 

o:y=.:m~::;tı"" ehaclfııiD Haydarpaşa demiyoltan maQaz 
Hacı Ahmet Şnkrll efen~i ıim· . 

284 tane demir k6prll için mete traven kapah ~a mlinaka· 
uya koDIDUfbır. MOnakua 9 tubat 930 paı.ar günü aaat 15 te 
Ankarada Dev!et demiryollan idaresinde yapılacaktır: 

Mllnakuaya iftirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat 
teminatlanm ayni ginde aaat 14, 30 a kadar umumi mlldlrllk 
ka'emine vermeJeri lhımdır. 

Talipler mOnakasa prbıamelerini iki lira mukabilinc;le Ankaracla, 
malzeme dairainden, latanbulcla Haydarpafa maiazaamdan teda
rik ederler • 

Büyük Tayyare piyankosu 
Sekizinci tertip ı inci keşide 

11 Şubat 1930 
Keş ideler; VilAyet, Şehremane'i , DefLerdarhk, iŞ, 

Ziraat ve Osmanlı bankaları muralupleri ve halk 
huzurunda yapılır. 

BÜYÜK iKRAMiYE 80,000 l~IRAlllR 
Her keşidede çıkan numaralar tekrar dolaba 

konmaz. 

Afyon Karahisar ~afia baş mü
hendisliğinden: 

Afyon· Sanclıkh JolUDUD (2923 lira becleb k8fİf)i 48+350-58+ 
000 KL aruı tamırab eauiyeai 30-1-930 taribınde ıa l 15 to ihale 
edilmek üzere kapalı zarf usulile mGukatay• konuımuttur. Şaraiti 
anlamak ve kqifnameyi girmek imyenleriia sekiz rGn evvel daimi =•= ~!:.~an ~gıi91t ~eriai hamilen eadl· 
meni vi1-yete mtlracaatlan ilin olunur. 

metindeki alacağıma temini iati· mu·· d u·· rl u .. n u" n den·. 
faıı zımmnda mahcuz bulunup ~ ~ ı 

ve ahara yetrnft dokuz bin iki • Aşağıda yazılı ma zeme pazarlıkla .. tın almacağınd~n taliplerlll 
vAz k....... vefaen mefrui bulu· 9 d 12 .__dar ıan.ab Yldl '.. - ...,.. 27 klnunusani pazartesi gOntı aat an ye - -r-
nan Beylerbeyinde KDp,nce ao- etmeleri ve fıat vermeleri illn olunur. • 
kapda klin atik 2-2 mtlkeıTer 4 · adet Yoriaft ç-.fı ()'erli) t.7SX2.SO 
ceclt 54-56 No, maa bahçe iki 4 " Yatak " . " lRS X2.SO 
bap hane ve zemini 30 g0n 4 " Y,asbk ,oın büyil~ ~ Jedi )"1.00)<0.45 
mGddetle ihalei eneli) esi •tl· 1 ,. San kumq kanepe ( Yer.ti ) krokwı gibi 
zayedesine YUOlunarak ıekia Jllz 1 ,. Kumq masa artnsn (yerli) 1.7SX1.7S 
lira bedel talibi uhdesinde olup 4 " HaVla adi ( yerli > 
kat'ı ibalMi icra kalın.ak O.ere 1 ,, Sofra örtO.ü (yerli) 2.25 il& 2.SOxt.20 ill 1-'0 
ve ytlzde bet samla on bet tlhı 6 • Peçete ( yerli· ) 
mlddetle mtlzayedeye vazolU 50 ,, Mutam~& ~dean ( balıkca matambuı ) 
mezkor mahallin amam meubai 3 ,, Muhabere çantası ( bezden ) 
.. tbiyeai tahminen 371 U'flDI 6 · ,. KUl'fUn pensi lokmuanm hakki 
cadde tarafındaki abpp baDe 14 ,, Huaraa andaliye (yerli) 
35 U'flDI bir kat ·ÜfaP lmlllbe 50 ıc,. Donya;ı ( yerli ) 
31 U'flDI bir kat ahpp kalüe Saat 08 ikiden aonra ~ kabul edilmez. izahat almak latlyer 
31 UflDI harap kArıir mapza ler cu~artÜİ, pa~r gGnleri mnbayaa bmana mlracaat etmelidir-
200 &rflDI arkadaki Üfap hane- ler. Pazarhia anolunan malzeme tamamen yeril mah olacapdaa 
dir. Cadde tarafındaki banenia talipler iftirak edecekleri her hangi bir , mal için a&maneleriai 
zem·n kabDcla bir aralık harap birlikte getirmelidirler. 
2 oda semini çiçekli çini antre n::: ... 
berinde 2 oda çiçekli çini tat· t _ ~ · 
ıık llzerinde ı bala ı merdiven kiye 11 Bankası ıevkalide •'b dolap ıı.rap bir oda zemini Heyeti umumiyesine ·davet 
çimento mutfak birinci katta 1 
ıofa ve ı ao1a Bı.erine 2 oda ı Türkiye iş Bankası meclisi idaresinden: 
ballyı havi ohJp kapa •• ta•an· 2 baziraD ı 929 tarihinde illikat eci._ feftallde he1etl 
lan yatla boyadır. Nuri l;»ey ••- umumiyeainde Banlwmız lel'lllayeliain hir ·muyoa lira teayicli 
l&inclir arka bı~claki hanenin ile bet milyon liraya iblqma karar veribiüf icll. Karan mez• 
hoclrumunda ~r fOillald. el· k6r ipka edilerek tezyidea ihraç edllea bir milyon Jirahk Mr- · 

mento kArtir mdfen kapan mayeainin tamamı teahhtıt v~ tecl,e edilmif · olclujmadu bu 
onD camekAnla meatıtr olup ze- lwwete muktui wmelei taatildyeilillin ifall için hiueclaraa 

at1•er · aaat1~1DI••• 
katta .. 9'iJlc p. ~'"n ~ kal&M .&arak ifti .... tıı.1rsiil1 •itıü..Hrı•d.rlarim fet=-
oda t ..ıoa 1 bala 1 andık mi muk6nla Baaka111111n ~ lftıei merkuiye biaa-

Tabip aranıyoı 
Tahlisiye U. M. lii

Q'iind~n: 

odua .. ıoaun -llncle zemi~ mida llbab dcat nlemeleri ltizamu ilin olunur. 
glh ve meskeni meçhul balam çinko halkon ..ıooUQ . tavanlan _ .......... . 
mezb6re Mamaik hanıma iılnea karton pier zemini J•ih boya- '-""' ,._. ıow .,,..,,,,,.,,.Jan: bnaaf Hrt ve ityıa eylen e:li-

Talıliaiye MlldOriyeti Umumi· 
yeti Anadolu mantakua tababeti 
mOnhalclir. Talip olularm iati
daname ile Galata nbhmmcfa 

tebliii tena p edilmit ofdutan- dır bodrum semini ~mento tq· İcacbkayllnde Z&btlpafa mahal· jiniz ve mlcldeti aezkara m 
dan illmm bir sureti mahkeme lık zemini ye~ ka~"' havi oca· ltalDde Baidat caclcleiillcle 2 No.lı aldp Hlds fiil Urfmcla --
divanhanesine talik olwıduğu ilin ;. muhtevi olmaJIP mutfak M- lioataada mukim iken elyevm lltlkmtl fDeak6riı &irriza ifa 
olunur. mini çimento kiler bir klm&rlllk nerede buhmcluldan ...... •ediiia'- taktirde hlkmtba 

/lltlllhuJ 4-1a1ı~me1 a ,~ ""JfCt ve bir hlll 1 Jemek ocluı ve 1 Nikola •elet Taaaı ve V1811 yabducla ;n&sma teveulll kala
,._., dcı,,.,·ncNn: T&ccardan N..m, merdiven albm •ahtevl olup Tel l Ziao Ye TaUI vel« Nikola llaCaii ....... balamuk " 

-r ..... -erel•• pancurhadur. ~-: • Ef--..ı:ı-ı E'--1..mL lcle.ıie emdnia tehliii makamme Zilmi, Faik Necip biraclerl.-in r-- - ve uaaııtrı aKU._ • •r.....- •--t..:.. .;...L:...._L L ..a 
hamil buluDCluju Ye Mehmet Denmbde Saim be, ulciacHr. ya kadma. .. :=., ...... ilen &e., .. yet 
Emia Beye ciro edlmlf olan S Bahçede mnteaddit etc:ar ve 1 Haniye ve Kemal beylerle ·-"'"!--·--------..-il._ 

Maritim hamaıcla Tabliaiye Mil- Eylll 9'ı9 taribincle Trhesteden kuyu mevmt ola, baclada 1 ta· laemf1releri Zehra .e Behice M· 
d&riyeti Umamiyeaine mlracaat hareket eclen ltaı•u bayrakla nfı Ahmet eteudi Vere8Uİ ha- mmlana aleyhinize lat.-.U ikiaci 
etmeleri ve 7 KlnunUADi 930 1 D--- L- L-- L--· Tevere vapurum 36 mca aefer neli bir tarafa w ucy 111111• Jaukuk mahkem11ıad• iati_. 
Pazartesi g&nl mt dokuz ba- nwr..U. FnMlb Pariıi ve bahçeai cepheli l(.lplece cacl- ve berayi iDfu dairemiae ıe.cll 
paktan OD bir haçaia kadar --'---- 5 9'l(; tarih ts 
ftlaiki llzimeyi 111111tuhibea Ef..U ta afmdan ınaJ edi miı deai ve arkua •--- Hacı eyledikleri 29 • • 

olan N.F. me· k h 9078 No hi Zilmi efeacU ...... iane ve 1070 - 1536 No. ve lem~ lıllldtıriyeti Umamiye biauında 1--.-e .,. _..1.La -..a- '7....._ J1a memacab havi tıs kilo bahçeeile dlabdat - 7 ... i aaa- maudclak ve l'MIUl&V,_.,... 
llpab ttlcut qlemeleri l&mmu Iİkletinde hir taadıiaa GaJatada hammeaeai 11430 liraclar. Talip tUpqa mahallesinde Bajdal 
llb olunur. Loyit Triyeatino .. acenteliğin- olanlwnn kıymeti mabammeneaia caddeaiDcle 2 No. il• murallk4I• 

°'1Jrd ~ .......,.: Mtıddei d• verilmit 199 No lu konoti- ,azde onu niabetiDcle pey akçe- maa harap bat bostall mahallin
Serlda Korpaa veledi Karebet meatoya alt brdinoya •ıyi edil· liDi mlltaMibea 27121930 tul- dea 23 dOntıqı 123 ~mahal· 
.ı.di taralaidan Ortak6ycle dijind~ b.hiıle iptaline karar binde aaat 2 den 4 de kadar liDba. bittabliye mut~ aley
Portakal IObtmda 37 1111111arah ltua taJebDe mumafleylain vuku- latanbal icra daireli •lıayede- bimaya teshmıne milteclair hOk
huecle laldne ike.a elyevm pip balan mlracaab tberiae mezkar liDe 27.-10019 dc.,a DUllWMI mil ilima tevıüwa tarafınıza 
balam Mannilc lıaDna aleyhine ordinonun kimin yedinde ise kırk ile bimt ve bU...O. mllracaat- teblii kılm••k il&6re ı&adetdea 
piplitbae ve aralarmclaki nikl- het g&n ıarfında mahkemeye tan ilb olunur. l ldeme emri ikametglluma ~ .. 
lun f..au.e '---- =-- da··--- lb ibr edilmediJl.: t '- • hal buJundup prlıı!e ıade kılm-

....,. _ ,,__ raza ve az ıs• a" lı.J'IP , ... •e teb•:..lr.~ vakıanm 1..:1..__ı_ 
du dola11 mabkemedea .. dir dirde iptaline karar ver.lece ii ..eo Ali ismladeki uL --.. .... ...... ~..-
olan ve mubarenln piplijine l&mmmnm gueteler ile İljlllJ1" - r ua; ekaİi mdl- mal muhakemeleri kanununun 
Ye aralannclald nilrthın feshine mahkemece karar verilmİf oldu- rthnle •Uflllllll • diz a- maddei mablPıllUID& mllatenıdea 
Ye muarifi enh~kemeain mtld- jmidu bermucibi karan malı· mnı kaybettim, hOktımlen,~~· ft ber mucibi ~u ülnen ICl'a· 
dealeyhaya mdiyetİne dair mil· keme keyfiyet kanuna ticaret n • t...._, etmf olmakla tarild 
teJair bahmu 7/9b'JA) tarih maddei mabausası mucıbiace aepl ilbcla itibarea bir ay 
~e 21 numaralı illnua ikamet• ilAn olunur. urfmda pyanı kabul bir itirazı Mrs'ül midir ı "6!fllc ılllflll! -----.. -. --------------------. --. --.. --.. ---. -----.. - -~..,. •.. . . ---- .. -.-... 

Hızır yan söndürme maki ele 
Tamamen memleket yapısıdır. Resn1en kabul edilmiştir. Menılek.e&imizde r:çen sene kurtardıgı serve& iki milyon lirayı 

Galata, Eski Gilmrük ~desi, Halil SeWıattQı T olefcıu. . 8. O. 14,. 


