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Müzakerat inkıtaa mı uğruyor? G. S. birliğinde Necati ihtilalinden bir intiba 

ı 
Dan verilen 4.,,Jık m'l1s1.1mere 

Atinadan ge en bir telgrafa göre Türk- Gl\zel San'atlar Birliği aylık ' 

Y 
•• k • • . milsamerelerinden Klnunuuııl 

( 

unan muza eratı eyı gıtmıyor ayına ait olan, dün ıaat OD yedi• 
de Birliğin G\ilbane parkı met
balindeki binasında Yerilmiı, 
Birlik azası ve da•etliler ham 
bulunmuştur. 

Venizelos Ldheye gitmeden yeni 
talimat verecek 

Ankarada yapılmakta olaon 
Türk - Yunan ml\:ıakerab hRk-
kında alınan haberler 
biri birine pek 
zıt mahiyet gös
tennektedir. 
Yakın vakit-

1 ere kadar bu 
müzakerelerin, 
gayet müsait 
bir ıekilde ile
rilediğine dair 
haberler aldı-
ğımız ve Yerdi
ğimiz halde bu
gün Atinadan 
gelen ve yakın
da bir inkıta 
olmasına ihti-
mal veren şu 
telgrafları der
cediyoruz: 

ekseriya 

muhteviyatı hakkında ketumi
yet muhafaza etmekle beraber 
salahiyettar menbalardan alınan 

maltamata göre 
Aııkaradan ge
len haberler ba
zılarınca müza
kerabn inkıtaı 
pek karip adde
dilecek derece
de gayri mtısa
lt bulunuyor • 
Maamafib ali
kadar mahafil 
bu milfknlibn 
iktiham edile-
ceğini bugün 
M. V enizelosun 
Lllıeye hareke
tinden evvel 
M. Polihroniya-

Atina, 2 ( Apo ) - Mualllk cek talimatta 
meselelerin halli için cereyan cakbr. 

due gtınderile
teıbit olana-

den mUkllemeler hakkında Athıa, 2 ( Apo ) ...:. Venizeloı 
Ankara Yunan aefirinden bari- Uhey konferanaına ifti.rak 
ciye nezaretine raporlar gelmittir. için bugUn • PaıUe hareket 
Hariciye nezareti raporlann etmiıtir. 

ee 

Şoförlerln merakını uyandıran dava 
Duble ismailin işledigi cinayet 
Şoför muavini Cemali öldürdüğünü müddei 

umumilik sabit görüyor. Pazartesiye müda
faa yapılıp karar verilecek 

htanbul ağır ceza lnahk 
sinde ·dün sabah, ekaeriaini cme-
f b. k fO• 
ör teşkil eden ır~o ••nıi bl· 
r~fın~an merakla dmlenilen )le

nı bır katil davasının ril'yetine 
başlanıuııtır. 

Katil, yedi kanunevvel cuma 
gecesi 1aat on buç\lkta Divan. 
yolunda olmuttur. Tilıkikata gö-
re, polia Hüseyin Avni Ef. niı:ı 
oğlu şoför muavini Cemal Ef. 
bisikletçi Nuri çawı ve Muıtaf ~ 
iaminde biri, bir birahaneden 
çıkmışlar. Şehudebqına gitmek 
lıtiyorlannış. 

Orada duran bir otomobile 
yaklaşmışlar. Şoför mevkünac 

oturan Emin, Muatafadan hoı• 
lanmumıı: " Seni göttlrmeml 
demi9. Mustafa, kızmıı. « Va; 
ne demek oluy:or? • diye Emin~ 
hGcum etmiı. Üç defa arkadq-
lan ayırmağa teşebbtıa etmitler. 
Bu gtlrnlttiyU ifiden Duble lımail 
Jıminde biri dııanya çıkmıf. 
~mini iltizam ed ~ rek « ıavulun 
Ben .. geliyorum! • diye ıaldırmlf. 
k ıçagını eneli Nuri Çawtun 
N ol~na, ıonra Cemale aaplaDUf. 

ebcede Cemal ölmüf. 
k ~~ahkemede Duble l.mail, 

a 1 Ar etmiş, "Ben kavgayı 
ayırdım. Evime gı·ttim Öt i . bil · • eı m 

mıyorumı. d . tir 
[ 

emıt • 
Alt tarafı 2 inci eayıfıımızdadırJ 

Dunkn müsamerede Refik 
Ahmet Bey roman iiatadı Ha
ıeyin Rahmi Beyin hayab ve 
eserleri hakkında bir mOaahabe 
yapmıı, Üstadın hususi hayab, 
itiyattan, çalııma tarzı, eserleri
nin mevzulannı ilham eden vak'a 
ve hadiseler hakkında maliimat 
ve izahat vermittir· 

Mtıteakiben DarUlbedayi san'
atkirlan Hayvan fikri yedi piye
sinin liçllncü perdesini temsil 
etmişler, daha sonra genç ıair
lerimizden Ce•at Kudret Bey 
Salame uimli manzumesini oku
muttur. 

--.....:::~~liiil-=----

Bir senede ne ka
dar içiyoruz ? 

Dnnldl sayımızda rahmetli Necatfnin meunnda bir lhtlfal ya· 
pılacatını yazmııtık. Yukandaki reaim o ihtifalden bir intibadır. 

Cesetler bulunuyur 
lsveç krovazörü imdat işaretini 

alınca ne yapmış? 
Hırlsi ve Vama vapurları müıademesinde 

Marmara faci
umm tahkikab
na el'an devam 
o 1 unlmaktadır. 
Kazazedelerden 
Oçünftn Marma· 
ra adaıı açık· 
lannda bulunan 
ceaetleri acenta 
tarafıadan dön 
ıehrlmise getiril• 

Ma,kirat umanı modtlrll A-rı B. 111iftir· Bunlann 1~ t"1ıct Oıkar ~ara 
Bir mubarririlDİl yeni mnalr.irat tlçl1Diln de g&zlerinde deniz ifadeainde kaza enıasınd• ara• 

inbiıan umum m6d11rl1 Aaım ortaıında 18atlerce çabalanmak· dan geçen meçhul bir İneç 
Beyle g8rlltm0f idarenin vaziyeti tan mllteTellit kanlar vardır. gemisinden hndat istediğini, fa· 
tasavnırlan •e içki ıarfiyab DOn acentaya yeni iki enet kat gelmediğini 16ylemlftl. Ya· 
ha'-1--nda m"bİ.111 nıalftmat almıt- ıl t hkik tt b mini lf IUU u daha bulundu,..., ihbar edilmiftir. p an a a a u ge n .. 
br. Karilerimiz buna dair yazıyı a- -• 1 

· Oak Vamayı babran Hriıi kaptanı manımıza x-en IBYeç ar 
~iç~n~~;f:a:m:n:d;a~~~l:•:a:k:~~d~ır~·~----~--~--~~~~~~~~~~~ Güzel mııbr. Dün İsveç sefareti mO.

gözler 

LAi •• 

- Mifs1.1ba .. 

lutnın birin-

tetan M. Kolmodin bir mubar-
rimize mhlmın mahalli kazaya 
gitmek için hareket ederken 

' Yunan vapuru tarafından teh
like yok İfaretini alınca dur
duğunu s6ylemit ve ıu ıayanı 
dikkat izahatı vermiıtir: 

- O gece zırhlı V amadan 
S.O.S. işareti $lmış ve tam yol
la imdada giderken Hrial fU 
telsizi vermiftir: "Varnayı batır
dım, biltiln mftrettebab kurtar
dım,, Oskar bunun herine yır 
lunu lstanbula çevirmiştir. 

Kum1.1ndan ne diyor 1 
İkinci Oıkar İsveç kruvazarll 

kumandam "V arna,, ve "Hriai,, 
vapurlan araıındaki mllsademe 
hakkındaki beyanabnda uHirUıi,, 
vapurundan aldığı bir telsizden 
kazayı haber alarak tel.sizde 
if'ar olunan kaza mahalline he
men hareket ettiğini orada mD
dekkikane taharriyatta bulun
duğunu bildirmiftir. 

Kruvaz:Hr kaza mahallinde 

Bu güzel 

resimleri 

saklayınız! Konsi1Jn5 T1.1lmaç blrşey bulamamıf ~• ancak "Hri
aia,,,ııin taharriyabm itmam ede-- Y cuuaıı 3 anca IOl!efaJa ~UJIU1lıa. -
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şbin kişinin eli 

Amerika reisicümhuru tarafından 
bir günc1e sıkıldı 

Vnşıngtiln, 2 (A. A) - Yılbaşı mllııasebetile be§ binden fazla 

kimse Reisicumhur M. Hover ile zevcesinin ellerini sıkmak 

ıeııefine nail olmuşlardır. Öğleden sonra riyaseti cümhur sarayında 
esbak reis Rozveltin zamanından beri misli görlllmemif derecede 
parlak bir kakul resmi yapılmııtır. 

Meksika reisicümhuru aleyhinde 
Detnıat, 2 (A. Al - Meksika reisicümhuru M. Ortiz Rudyo 

ailesile beraber buraya gelmittir. 300 kadar meksikalı amele 
reisicilmhur aleyhinde tezahüratta bulunmuılardır. M. Ortiz, bu 

nllmayiılere hiçbir ehemmiyet vermemiştir. Ntimayişçilerden altıaı 
tevkif edilmiıtir. 

Boks seyrederken galeyan 
Marsilya, 2 ( A.A ) - Burada 

yapılan bir boks maçında, bok-

aörlerin ıahte ve hileli bir mil· 

aabaka yapbklannı gören halk, 

ııralan, iskemleleri va parmak

lıldan kırmak suretile infialini 

izhar etmiı ve ringi tahrip ey-

lemiıtir. Seyirciler, bununla da 

iktifa etmiyerek enkaza ateş 

vermek istemişlerdir. Fakat, 

Yak' a mahalline yetişen itfaiye 

efradı bu teşebbilse mani ol

muştur. 

Agadir limanı 
Paris, 1 (A.A) - Gazeteler, 

Agadir limammn bugiln aÇJllf 
resminin yapıldığım yazmaktadır. 

Mürettıp grevı 
Liyon, 1 (A.A) - Gazete mU

rettipleri grev yapmağa karar 

vermişlerdir. Yann yalnız ild ıa· 
zete çıkaca~tır. 

Bttrlınde bir kaza 
Berlin, 1 (A.A) - Şehir ci

Yannda bir yük treni bir oto

bilse çarpmışbr. Bet kiti ölmllı 
1 O kişi de ağır surette yaralan· 
mııtır. 

••••• 
Şoförlerin meraını uyandıran dava 

[ Üıt tarah 1 inci ıayıfamızdadır J 

Maznunlardan Mustafa, Ce

mali İsmailin vurd uğıınu söyle
miş ve«Ben nereye kaçıyorsunuz? 

dedim, otomobil hareket etti ,. 
demiştir. 

Emin . cinayeti görmediğini, 

otomobile binen İsmailin kendi

•ine •Çek, şuradan sap! » dedi
fini, kendisinin de otomobili 

ıürdüğünü anlatmııtır. 

Ali, Rıza, Ahmet, Rüstem, 

rek İstanbula müteveccihen ha

reket ettiği hakkındaki ikinci 

telsizi aldıktam sonra dönmüş
tilr. 

İqeç zırhlısı gidivor 

Bir baftadanbari limanımızda 

misafir bulunan İsveçlilerin "İkin
ci Oskar,, zırhlııı bugün ltal
yaya müteveccihen limanımızdan 
hareket edecektir. 

Esat Ef. ler, Nuri çavµş, Hatice 

H. tahit olarak dinl~nilmişler, 

hmailin cinayeti işlediğini teyit 
etmiılerdir. 

Tahkikat safhuı bitmiş, müd

dei umumi Cemil B. , Ismailin 

448 inci madde mucibince ka

tilden tecriminin, Mustafanın ka

tille neticelenen kavgaya sebep 

olduğu anlatıldığından 464 iincü 
• 

maddeye göre fer'ıuı alakadar 
olmaktan mllcrimiyetinl, Eminin 

ise cürüm mahiyetinde bir ha

reketi görülmediğinden beraeti
ni lstemiftir. 

Muhakeme, müdafaa yapdmak 
üzere altı kAnunuaani aabahma 

bırakılınıı. Eminin muh~emeai• 
nin kendisi me•kuf olmıyarak 

deYamma karar verilmit, kendiai 
serbest bırakılmıştır. 

Feyizli bir teşekkül 
Ari ve kümes hayvanlan yetietirme 

cemiyeti tetkil ediJdl 
Ankara, 2 (A.A.) - Merkezi 

Ankarada olmak üzere bir an 
Ye kllmcs hayvanlan yetiftirme 
cemiyeti tetkil edilmiştir. Cemi· 
yetin aJimeti farikası tüy ve 
andır, gayesi bal, ktımeı hay
vanah ve tavıan derisi istibsa· 
lini ve bu sureUe aile bfttçeaini 
tezyit, umumi refah ve saadeti 
temindir. Cemiyet arının fennt 

kovanlarda besleniimeainin te
minine çalı~acak ve teıkil ede
ceği nllmune kümesleri ve tevzi 

merkezleri vasıtasile en çok 
yumurtlıyan ve eti en çok olan 
tavukları teksir ve mmtak.a mın
taka k6y1illerin horozlannı o 
c•nı horozlarla tebdil etmek 
emelindedir. Nümune kOmeale
rinde tavşan da üretilecektir. 

Cemıyet mümessıhmn 
b~yanat1 

Ankara, 2 - ( A.A. ) Arı ve 
kümes hayvanları yetiştirme ce· 

miyetinin teşekknlil mfinaıebeti
tile cemiyet milmessillerf nden 
Kık.lareli meb'usu ve himayeti 

T evkıf edı en ltaıyanlar 
Pariı, 1 (A.A) - istintak ha

kimi dUn tevkif edilen tlç ltal
yamn evlerinde bulunan evrakı 
tetkik etmektedir. Bir kaç kişi· 

nin daha zan albna alınarak 
teykif edilmeai muhtemeldir. 

T ayva• e kazası nası! oldu? 
Paria, 1 (A.A) - La.al ile 

arkadaılanmn rakip bulunduğu 
tayyarenin ufradığı kua hak~ 
kında tahkikat yapmata memur 
zabitin beyanaboa nazaran tay
yareciler gece yansı çıkan tid
detli bir fırbna dolayıaile ant 
surette yere diifmfitler ve der
hal ölmüşlerdir. Lasal ile ar
kadqlanndan Rebartm kafataa
lan. Falonun belkemiği kıril
mışbr . 

A vrupadak i maçlar 
Pariı, 1 (A.A.) - Fransız ve 

lskoçya takımlan arasında ya

pılan nığbi maçı netlceabade 

lskoçyalılar,3 çe kar11 7 •yı ile 
galip gelmiılerdir. 

BanlSlon, 1 (A.A.) - Mon
jtlik tadyomu takımı ile Praı· 
b Slavya takımı arumda yapılan 
futbol maçında, SlayYalılar bire 
kartı aıfırla mağl6p olmutlardU'. 

etfal cemiyeti reiai Fuat Bey lfO 
beyanatta bulunmuştur: 

Kümes havvanları 
-KOme• hayvanah Amerikada 

ve Avrupada halkın vaaaU ıer
vet derecesini yükselten en bil· 
yük Amiller meyanındadır. Bil
haua Danimarkada tavuk en 
mühim servet membaıdır. Bel
çika 924 senesinde hariçten 
memlekete yüz milyon yumurta 
ithal ederken 926 ıenesinde 
400 miiyon yumurta ihraç etme· 
meğe batlam1Şbr. Kümes bay
vanab. meyamnda yapılan mu
rafa mukabil en çok randman 
Yeren tavtandır. 
Bir t•v~an bır senede 180 

kilo et veriyor 
"Ta Vf&n, tüyü, eti ve derisi 

için besleniyor. Bir Tavtan ıe -
nede yanutarı ve yavrulanmn 
yavrulan ile beraber 180 kilo 
et vermektedir. Tnyn için beale
leııilen tavşanlar meyanında An· 
kara tav11anı birinciliği teıkil e
diyor. Bir Ankara tavıanı sade 
on beş liralık tüy veriyor. Frann 
aenede yilz on milyon tavıan 

yetiıtiriyor ve iatiblik ediyor, 
ve deris~ eti yllzünden aenede 
3, 5 milyar frank kazanıyor. 
Memleketimiz ziraat memleketi 
olmalda beraber kilmes bayva -
natına kafi derecede ehemmiyet 
verilmemiftir. Buna rağmen yal
aız Karadeniz sahillerinden ae -
nede sekiz milyonluk yumurta 
ihraç edilmektedb·. Brnkselde 
görllttüğtlm bir mütahusıs Tnr
kfye yumurtaJannın Avrupada 
çok makbul olduğunu lezzet ve 
tazeliğini 20 gün muhafaza et • 
tiğini söylemiıtir. 

lsvttç ve j, landa ife 
Ankara, 2 ( Vak.at ) - lsveç 

hftk6kmetile en ziyade mazharı 
miiaaade millet esasında ikinci 
teırinin albıından, İrlanda ile de 
ayni esasta geçen ayın yirmi 
birinden muteber olmak lb.ere 
albfar aylık modusvivendi h0k
mf1 müddetinin hitammdan ıonra 
her an feıih hakkı baki kalmak 
il.zere mllzakeresi yapılmakta 
olan ticaret muahesinin meriye-

. tine kadar caridir. 
Fransa moduaYivedial ahkl

mmdan Fransız müatemlekel~ 
rinin iatifade edemeyecekleri te
mim olunmuttur. 

rolllntı hakkile gllzel o ynadm. kadına lif al De ylz bin lira 
Şimdi Almeye ben çıkacağım. çaldı. Aman onu çal yaka edi
Bir aaniye b0ta geç!nniye gel- Diz. Çlhıkfl paranın yanımı elin

den almak niyetindeyiz.» Dene 
mez. NedimiD firanna meydan bilir mi? Biz hadiseyi zabıtaya 
•ennek bea ilaunı da beraber ihbar edince mea'ele meydana 

AKI kaçınnm. ııkarak meıruk para sa-
V Tın tefrikasıı 50 _ Onua firanna naıd mani hibiııe iade olunacak... Nedimi 

yazan: Hüseyı·n Rahmi oıabueceifz? elimizden kaçırmakla bu ıuret
ıe hareket etmek arasında hiç 

basamaklarını dörder dörder atlayıp Bunların hafif hafif reYdor ko- - Aleyhine elimizde bu ka- bir fark g6rmiyorum .. 
kendimi sokağa attım. İlk ras- kan muhte.-iyalmi tetkike ltirif· dar 't'eıikalar varken... _ Nedimi zabıtaya ihbar 
ladığım tramvaya nefes nefese tüer. Her •tıkın maıukaaına .ya- - Bu vesikalan nasıl kulla- edemezsek de edeceğimizi ı6yliye-
hopladım. İşte şimdi burada se- na, yakıla daktüğO. banal diller.. na bilecetiz? rek tehditle ı1 g6remez miyiz? 
ninle karşı karııyayım... Bu suzişli satarlann cinayete mil- - lfl bilir yavrum ••• icabı ha- Haydi yamım haydi 0 muhab-

Avnftsselab hafif bir kesiklik- taallik kısımlannı mahaW mab• le göre hareket edeceğiz. betnameleri ver cebime.. Dlif 
le: suıuna bırakıyoruz.. - Zabıtayı imdadımızaçajıra &nlime •. Bana Galatada Toroı 

- Safter çıkar bakalım zarfı - 28 - bilecekmiyiz. oğlu hanını _g8ster .. Bakalım kuş 
b d ı, • · d kafeste mi? Yoksa uçmuı mu? ce in en ... A vnüsıelah yüregv inden kaba- - uaiza e erse... H ik' . tlı emen ısı tramvaya a ya-
- Öyle kötii kötü ıoluma .. ran takdirkarbk feveranile bir - Ben buna imkln göremi- nk k6prftnfln ahtır tarahna· 

çıkaracağım... kaç defa Safderin alnından 6p- yonım.. geçtiler .. Toroı oğlu hanına koı-
Zarf meyd na kondu. İçinden tük.ten sonra: - Neden? tular. Vakit aktamlamıttı. Ne-

altı küçük ;ı;arf daha çıkb.. - Mİ&18DHD benim fM.t aeu - " Bu herif zaif akıllı bir dim Beyi 26 numaralı idare 
...._~~~-6...;'--~~~~~~~~--=--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~__:_ 

Başvekilimiz 
Başmuharrirleri köşkle
rinde kabul buyurdular 

Ankara, 2 (V akıt) - Baımu
harrirleri lımet Pqa uat befte 
k•şkünde kabul etti. Muhtelif 
meseleler, tahsiıen iktasadi mu
vazene bahisleri konuıuldu. İki 
hafta sonra gene ziyaret edile -
cektir. Şubat ortaımda burada 
ve lstanbuldaki ecnebi muhabir
lerine de bir çay daveti mllta -
savverdir. 

Osmanlı bankası 
Banka ı1e hükumet araSJnda 
bır aı ıJaşma olacağı habe

ri etrabnda 
Ankara, 2 (V akıt) - Osman

lı bankasının hükümetle yeni bir 
anlaşma zemini üzerinde olduğu 
hakkındaki şayilarm istical eseri 
olduğu anlaşılıyor. Banka direk· 
törleri burada salahiyettar olan
lardan hiç birile mlisbet bir şey 
konuımamııtır. Bunlar bir mtlta
bams ııfatile bir layiha vere
ceklerini söylemişlerdir. Mesele
ıimdilik bundan ibarettir. 

Hükumetimiz 
lktısadi progranı1n tanzimi

ne ehemmi yet veriyor 
Ankara, 2 ( Vakıt) - Hük6-

met, ikbsat vekaleti lkbıadi pro
gramını tanzime fevkalade bir 
ehemmiyetle devam ediyor. Ay 
içinde bunun kat'iyet alması mu
hakkakbr. İstihsalin artbnlması 
bunun esaslarından biridir. 

Fabrikaların imalatını birkaç 
mialine çıkarmak tedbirleri alı· t , 

nıyor. Hariçten geJen malların ıa· . 
bşında Üzerlerine ba11gi milletin 
malı alduğunu gösterir pullar, 
damgalar vurdurulacaktır. 

Meclıste görüşülecek 
Ankara, 2 ( Vakıt) - Mecllı 

cumartesi toplanacakbr . Hafta 
tonlarında İzmir tayyare piyan -
ko beyiyesiniıı tevzi ıuretile ai -
diyet cihetinin mecliste konuşul
muma fhtimal veriliyor. 

Bulgarl.sr"1 tic;aret 
mukavelesi 

Ankara, 2 ( Vakıt ) - Bul
garistanla mtin' akit ticaret mu
ka.-elenameai feshedilmiştir. Mu-
kavelename, son maddeai muci
bince mart nihayetinde meriyet-
ten kalkacaktır. 

itizar 
Milyarderlerin bayab Ye Mee

hul asker tefrikalarımız kcareti 
mllnderecat hasebile dercedile • 
medi. Karilerimizden lb:llr clileriı.. 

hanesinde bulmadilar. 
Fakat yapbklan tahkıkatta 

Beyin hiç bir tarafa ••VU§miya
rak henüz bermtıtat işite gilcile 
meığul olduğunu anladılar.. a
ma geçen dakikaların nezaketi 
bllyüktü . Sabaha ne olacağım 
kestirmek kabil değildi •. yüz 
bin lira sevduile dimağları tu- ' 
tuşan bu iki vurğuncu diken 
Oıtiinde idiler. 

Dar, kuytu bir ıokağın bof"' 
luğuna çekilerek konuşmağa 
başladılar: 

Avnilsselih - Ah ahi ıu mey
hanelerin birinde iki tek atacak 
kadar param .olsa dllnyayı ma .. 
niveli ile kaldırmağa uğraıan 
Arıimeti gölgede bırakan keıif· 
lerle bu akşam şeni mephut 
ederdim ... 

( Bıtmedi) 



Ihlamur 100 iken 150 
kuruş oldu. 

-~----Papatya 
içmeli 

T ereffüden ştkayet eder
seniz Emanet siZe bu tav

siyedf" bulunıyor 
Çay yerim _ h• aınar lçilmiye 

'3qlamldıktan aıonra ıhlamur fia
b derhal ytık-
•elmlye baıla
mış, okkası 100 
kuruşken 150 
kuruta fırla -
mqtır. 

Bu tereffne 
kartı Emane
tin bir tedbir 
alıp almadığı
nı 6ğrenmek 
için dün lktı-

E'maMI /k.bsat mddarıı 1at mUdürU 
Kemal Ômu . Kemal Ômer 

Beye müracaat ettik . Kemal 
Ömer B. dedi ki: 

11
- Ihlamur haTayici zaruri

yeden olmadığı için Emanet 
bu tereffüe kartı biç bir tedbir 
almıya Inzum g6rn emiştir. İbla
muru, çay gibi, f•tiyen içer, iıti
yen içmez. 

lblamur müsekkin olmak iti
barile yerini papatya da pek 
ili tutabilir. Yoksa ihlamur iç
mek mecburiyeti yoktur,, 

Niçin istifa ediyorlar ? -.... 
Hayvan borsasının reisleri 

Bir münakaşa : Hayvan borsasına lüzum 
var mı, yok mu ? 

• 
Hayvan borsasında reis Cafer 

Beyin istifasından sonra borsa 

~akkmda yeni dedikodular çık
:mıttır. Kasaplar cemiyeti reiıi 
Hasan Efendi borsanın lüzumsuz 

olduğunu söylemekte Te bu 
mllesseseye memleketin serve

tinden 100,000 liranın akıp 

gitmesi yazıktır, günabtırl de

mektedir. 

Dün bu iddiaya karıı ne di -
yeceğini anlamak istiyen bir mu
barririmize hayvan borsası ko -
miıeri KemaJettin B. şu beya -
natta bulunmuştur: 

- Ben ortada bir meıele ol
madatı kanaatindeyim ve müna-
kllf&Y• d · · k a gınşme istmem. yal-
nız ıu kadar .söylemek iaterim ki 
borsa thad' k d k ıye a ar kaaapların 
oyn~:ı istediği bntün oyunlara 
nıl anı rnduıtur. Ve bizden celep-
er son erece m d emnun ur. 

Borsarun ın 
ZUnısu.ı olduğunu 

iddia eden bu ad 1 arn arın evveli 
borsa ne demek ld .. 

meleri llıımdır. ilme mnstenit 
olmayan bu mllnakataya girmek 
boftur. Binaenaleyh bu adam
lara iktisat kitaptan okumalarını 
tavsiye ederim. 

Biz karıımızdakilcre her za
man hesap veririz Ye yaphğımı:ı 
İfleri de g6steririz ... 

Saniyen burası devletin resmi 
bir dairesidir. resmi bir makamı 
taıyife kalkıtmasınJarI ... ,. · 

Diğer taraftan dünkü akıam 
refiklerimizden biri bu ıene zar
fında borsada 4 reisin iırt:ifa et
tiğini boraıının ıslaha ihtiyacı 

olduğuna bir delil gösteriyordu. 
Bu iddaya da dün borsaca ıu 

cevap verilmiıtir: 
Bu reislerden Ahmet B. itle

rinin çokluğundan, Hamdi Bey
de işlerinin Anadoluda o)maaın
dan son rei. Cafer Bey de 
randman uaulünün vekAJatçe ka
bul edilmemeıinden iıtif a etınif • 
lerdir. Tahir Kevkep Bey de 
mesaisinin kesretinden çekilmiı
tir. Şimdiki reiı vekili RıdTan 
Beyin istifa ettiği doğru delil
dir. -= = ~ ugunu bil-

-=====:Q~==~==-=====-==== 

Güzel gözler :e· ~~· 
CAiip BAKISLARI •• 

- Hl1sab4 L - - ~ 
"'Gllın birinci devresi -

Birinci sayıfadakı· a ı· t . 1 . • ._. r ıs resım erını 
sa-uayınız' 

Sizı sinemalara bağlıyan 0 dık b k • 1 Bunu düştinerek gazetemiz: Yeni a. lf ardır. 
~u mtisabaka iki kısımdır. Bir nı~ır müsabaka açıyor. 

artıstlerin tam resimlerini aörec•k . u~det bu sütunda güzel ıöı:lü 
B • v sınız 

u •ayıları saklarsanız hem gilzel b. 
hem de nıilsabakanın ikinci devres· · . ır koJleksiyon kazanmıı, 

, İkinci devrede burada bu dilbe;l ıç~ hanrJanmıı olursunuz. 
ceksiniz. O zaman size soracağız : enıı yalnız gözlerini göre -

g.- Bu bakışları tanıyabilir miıini.ı ? 
ız, 0 gözleri tanıya bilmek için bu 

resimlerini aaklamağa bqlamalısmız t •ütuı:ıda çikan dilber 

Ancak bu sayededir ki mnsabakaııın iki . 
vaffak olabilirsiniz. Kbr'tıya dahil ol ncı devresinde mu
. · b"'tü up mUklfat kaz b"I k ıçın u n o gflzel gözleri tanımak l" ana ı me 

azım olacakbr ... 

3. - VAKIT 3 Kanunsan\ 1930 ~ 

Frengi merh 
edilebilır • 

Doktorlarımız icat olunduğu haber verıjen 
"can kurtaran,, ilacı hakkında ne diyorlar ? 

Dun bir arkadaşımız, Dr. 
Mehmet Ali B. iami~de bir sa

bn frengi teda'riıinde kullanıl· 
mak tb:ere bir merhem icat et· 

tiğini " Can kurtaran ., tesmiye 

edılen merhemin Sıhhiye veki· 

etinde takdir olunduğunu ya

zıyordu. 

Merhemle frenginin tedavisi ka-
bil olup olmadığını don birçok dok· 

torlanmızdan sorduk. Hepsi de 

bunun kabil olmayacağını 16yle-

diler. Frengi mlitebaseııı milder· 

ris HulU.i Behçet B. de bi%e 

fU malumata verdi: 

Frengi tedavisinde merhemin 

hiç bir meTki Ye kıymeti yoktur. 

Merhemle ffrengi tedavi edilemez. 

Merhem ancak firengiye yakalan

mamak için kullanılır. Buıuu için 

ilk merhemi Kalmet icat etmiı, 

Çay menedildi 
Liman tir.keti, tntnn idaresi, 

Esnaf bankası Ye ticaret mlidli-

riyetleri idarelerinde çay içmeğe 

menetmiılerdir. Çay yeri11e mu

hakkak ıhlamur alınacaktır. 

·Ecza depolan 
Evvelki giln çıkan nüshamızda 

gizli ilaç satan sabık eczaneler-

den bahsolunurken perakendeci· 
lik yaptıtı iddiaıile mahkemeye 
verilen ecı:a depolarının isimle-

ri de kaydcdiJmi§tİ. Bu yazıda 
ismi geçen Paralli ecıa deposu 

hakkında memnu illç ıattıiı 

için takibat yapıldığı, Galip de

posu hakkmda da hiç takibat 

yapılmadıtı anlaıılıD•ıtır. 

Hastalık yok! 
Şehrin sıhhatı pek 

mükemmeldir 
Her sene me••iınler detftir 

ken ıehrimiı:de birçok haatalıldar 

baş göıterlr 
bilhassa nezle 
grip, bronıit 
gibı meVlim 
hastalıkları ..ı
pı bir bal 

alır. Bu ıene 
daha kıım Uk 
gönle rinde 
hastalık çotal· 
mıı, fakat ıon 
samanlarda bu · 

fazlalık tedricen Alı Rta11 B. 

zaH olmuştur. Diin ıehrimiz aıh
hatı hakkında kendisinden ma
lumat istediğimiz Sıhhiye mildüril 

Ali Rıza B. demiıtir ki : 
-Şehrin ııbbatı pek mllkem

meldir. Bu sene grip, bronşit 
ıibi hastahklar da yoktur. 

•• e •• D 

hiızat kendi lizerfnde de tecrfi

be ederek flrengiye yakalanma

dığını ıGrmGt ve icadını oeırct-

Dr. Mehmet Rll B. 

miştir. Ondan sora muhtelif mtı

ellif Te müdekkikler bu hususta 

tecrübelerde bulunmuılar ve Ka-

Gene o 

lamel denilen merhemin hayattar 
ıpoketler iizerinde müessiriyetini 
f esbit etmitlerdir. 

Harbı umumi içerisinde ve 
ıonra, kininin de firengiye daha 
müessir bir tekilde tesir icra 
ettiği tecrübelerle tahakkuk et
miı ve bili · profıliktik olarak 
kullanılan bir çok merhemlerin 
terkibine kinin · ithal edilmekte 
bulunmuftul'. Hali hazırda Ame
rıkada bazı villvetlerde firengiye 
yakalanmak en bDyftk bir cfirftm 
teıkil eder. Zira firengiden 'fi· 
kaye için ellerinde kalomel, ki
nin gibi iki müessir madde var
dır. Bu kabil merhemler Türki
yede bir çok defalar yapılmııbr, 
tenelerce evvel malt\m olan bir 
merhemi imal etmek bittabi ke
ıif sayılmaz. 

Mevcut ilaçlaı·dan bile, lama 
ı:erkederek mtl~knlltla istifade 
edildiğini dOtfinfirsek merhemle 
firenginin tedavi edilebileceğine 
ihtimal dahi vermeyiz. ,, 

Mehmet Ali 8. Cankurtaru 
Merhemi için Sıhhiye Vekiletine ' 
milracaat etmişse de VekAtetten 
hentiz bir cevap gelmemiştir. 

Tahran hükumetinin memleketlerini 
terkeden 1ranlı1ar hakkındaki kararı 

İran 1an lstanbula gelen bır yolcu neler anlatıyor 
Tahran bttkfımetinin memle

ketlerinden ayrılan lranlılar hak
kmdaki kararını bundan bir kaç 
gtin evci yazmıttık. 

Şebriınizde bulunan İran kon
soJosu böyle bir kararın ulı 
olmadığını ıöylemif, refiklerimiz 
de haberimizi tekzibe kalkıt
mıtlardı. 

Tahrandan iki gUn ev el İltan-
bula gelen bir yolcu bakınız 
neler anlatıyor: 

Muhaceretin 6nünil almak, Ye 

kazanç. Omidi ile ecnebi mem· 
leketlere gıden iranilerin mem-
1 eketlerine avdetlerini temin et~ 
mek için Tahran hDkfımeti ciddi 
tedbirler almaktadır. Bundan 
dolayıdır ki, memleketini terk 
etmek arzusunu izhar eden 
lranlılar, bir sene sonra tekrar 
memlekete avdet edeceklerine 
dair hükilmete bir kefil glSster
meğe mecbur tutulmaktadırlar. 

Bu ıerait tahtında, badema 
hiç bir lranlı bir seneden fazla 
mGddetle hariçte kalamıyacak 
ye memleketine avdet ederek, 
TatanJDJD inkitahna yardım ede
cektir. 

Bugilnkt\ vaziyet bu dur. Ev
Yelce lranı terk edip, .senelerden 
beri ecnebi memleketlerde yaşa
makta olanlar için de bir 
karar verildiği ıayidir. Ancak 
bunun mahiyeti henUz anlaşıla
mamıştır. 

lranın umumi vaziyetine gelin-. . . 

lran ,alıı Rtr11 ' an Pehkcıı 

ce, Riza .yah Pehlevi Hz. teced
düt siyaseti ıayeıinde, lranın 
umumi vaziyeti eskisine nazaran 
n shet kabul etmc.z derecede 
kesbi ıalah etmiştir. Bilhassa 
asayiş çok iyidir. 

Hükumetin cıddi ve azimkiir 
tetbirleri neticesi olarak, bilhas
ıa hudut mantıkalarında icrai 
faaliyet eden Kürt şakileri ka· 
milen hükumete dehalet etmiş
lerdir. 

İranda bedeJi nakdi usulü 
liğvedilerek, askerlik mecburi
yeti vaz'olunmuştur. 
ıBu sahadan başka, memleket 

içtimai, iktisadi, sahalarda da, 
terakki eı.nıektedır. ,, 
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SüTLJNLAPDA 
SEYAHAT 

Bozöyükteki tren çarpıf· 
Nasıl çalıııyorlar? ması nasıl oldu ? 
Tiirk ttlttlnll, Avrupada Ttlrk 

kuvveti kadar tın almıt 
bir maldı. Rengi gtızel, kokum 
nefis tDtDDlerimiz femk diyarla· 
nnda alll'larca boydqm kal
mlflı. lakeçe, Kavala, Serez, 

Makinistler ve ate;il~r· demirlere asılarak 
canlannı kurtarabilmitlerdir 

llMlüe lutlıJandll mııMbırlınlzin g6nderdlfl t.,.ıw 

Yenice topraklannda yetifa 
ttltlhalerimiz, TDrk tattlnlerinin 
ıahretinde, ancak ytızde bir 
hissesi olan ıeylerdi. Bafra, 
SalDllUD, Bunada yetiten mah
auller, dilnyamn a lezzetli bar-
mantarmı meydana getiriyorlardı. 

Balkan muharebeaİDİD utunuz 
neticesi bile tllttlnlerimizin mah-
reçlerini tıloyamallllfb. O Bal
kan muharebeleri, ki yukarda 
uydığım toprakJann bazılanm 
ana vatandan kopU'llllf, bqka 
bayraklarm kirli, ..,.Diz gllp
leri, karanhklan altmcla buak· 
llllfb. 

O utunuz muharebeden IOD· 

ra da TOrk ttlttbıD, dilnya ~ ~ ~in mamanur 
piyualanndald birincilip muha· Oç glD enel Bozlyllde iki '· latanbul taenleri sekiz saat te-
faza etmifti. Ne vakit ki Ana- ytlk treni çarp......ıanm. Bod- abhllrle buradan hareket itmit
doludan Rumlar kovuldu, itte o ytlk muhabirimiz bu hacliaeyi lerdir. 

uman Yunan propagandau mel'un mahallinde tetkik •e fotoğrafla Toprakta aaplamp kalan bu 
bir cihaz gibi iflemiye bqladı. Tii- tesbit etmiftir • Muhabirimizin harap makinenin çıkanlmua için 

ttln mabaulD Hileden ıeneye da- g6nderdiji bu mltemmim malt- bug6n pek uğr8f1lmıı isede kabil 
ha temiz Llhfalara nail olur; ye- mat tudur: olamamlfbr. Başka vesaitle bir 
ni tedbirlerle cinsi, lezzeti ..ıab 29-12-929 pazar ptl geceai iki g6ne kadar bu makinede 
edildiii halde, bugün, Alman, aaat 21 de iatuyon ciTarmdaki buradan kaldınlacakbr. 
Amerika mahreçleri bkanmlf bir haneleri sanan Ye kahvehaneler- Demirci zade 

halde İmİf. deki mualarda bulUDaD oyun tq- A i Rıza 
Bunan ne ikbsadt, ne de liyut 

bir sebebi vardır. lanm titreten acı bir ıtırtlltn 
Yunanlılar, en kOçOk bir gay- ititildi. Hemen ftk'a mahalline 

retle « TDrk tütünü ,. firmaSIDI gittim, Ye iki tirenin yekditerile 
"Şark tDtthaD" damgası ile de- milsademe ettiğini g6rdüm. Ôi'
ğiftirdiler. Rumelinin Kavala, rendiğim maldmat ıudur: 
Dnma, Y enfce balkı ttltDn a.- O gece Eskitebirdea gelen 
tadı olduju ve bu beldeler aha- 83 numaralı martandiz tireai 
llai en 10n ferdine kadar ana Boz6yilk iatuyonuna p., tkl 

• vatana hicret ettikleri halde, makas arasında. tirenin durması 
Yunanlılar propaganda.Jannda: icap eden beyaz mesafe traven 
"TBrk tnttmlerine rakipsiz bir ( dımit ) itaretini tecavtlz ederek 
f6bret temin edenler, Anadolu durur, makiniat te imıa için ia
Rumlan idi ve bagiba bu çalış- tuyon binaama lider. 
kan ve uta ifçiler Yunanistan- O sırada lstanbuldan 1066 
dadırlar. Bizim maUanmm itli· numarab marp11diz treni geli
yorlar .1 " diye bağırmaktadırlar. yormut. Makiaiıt maku bapnda 

Hakikat tamamile aksine iken, 
biz, ajzı baib duruyor, mallan- bulunan yol lfaretinin açık ol
mızm mahreçleri tıkandıkça gay- dujımu g&rOr. Fakat yohuı diier 
retten dlflyoruz. Haber aldım Eakifehirden pleıı 83 namarah 
ki Y mwa baridye nezaretinde lokomotifin bu yolu claraltmıt 
gayet pnif btltçeli bir tatlla oldutunu biaetmez, yolmaa de
propapncla bllroau var. Bu da- vam eder ve diier katarla fid
ire, ticaret aabaamda birnevi detle çarplfll'lu. Zaten hareket 
• Entellicem ..m.. vazifesi g6- halinde bulunan bu lokomotifiD 

~~ hlcam yeni bir mlldafaa •deme neticeainde 6n 1oaau par
kalkan• ile PtWeair. Acaba çalanarak batdan dıtan flrlaımt 
bu suikuter karfmmda b;zim ve yan tekerlekleri Dzerine top-
mtlclafaamız nedir? lkt.aadi buh- rata •pl&llllllfbr. 
rulara brp yeni bir ·mllcadele Makinenin içinde bulanan Ma· 
bayrajı açbjımz IU son gbler- ll'inist Hasan ve atewçiler bu anf 
de bu mal yeniz aayılamaz. udeme esnasında makin~nin di-

Seyyah reklerine tutunarak canlarım ... ----------ı lmrtarabilmiflerdir. furgondaki 
kondoktar ve ıeftren kazadan 

VAKiT 
anzam kmtulmutlardır. Harap 

· olan loJlomotiften sonraki va-
2 Klnunlonl llJllJ gonlara bir ıey olmamıı, yalnız 

trenin orta lmmma doğru biri 
iki gtlndOr aouldarm fiddeti elma ytlklll diieri bot iki vagon 

mlnaMbetlle Boğaziçinde latin- yekdiğerinin tlzerine çakarak 
ye k6rfezİDİD içerili iacimat demlmiftir. 
eylemiftir. Çtbıktl oraya latinye Diier Eakitehirdea gelen 83 
dereli pek çok sel suyu dlSk· numarab trene gelince: ba tren 
tllitlnden oranm IUJU kabl- tevkuf halinde bulmulup için 
llllJ& yalandır. 

Galerin ikadı mlhluebetile Jokomatif yalnız battan çıkn11ı 
Bayuit meydan••n bir man· •• biraz da zedelenmittir • Bu 
zarai ruhefza ıekline ifratına arada birkaç ray yerinden kop-

yani yaya ve araba yollan ·rvrlıen vagonlarm kalcbnl-
aynhp aralanmn apç •e çi-
çeklerle tezyin eclUmeaiae dair m•wna •e m hattmc:lald ıay-
bir tetebblla mevcut idOğl lum tamiriDe b-an ° gece bq-
..... udar. lanmlf ve tamir ifi aekia mt 

,_ ________ .. llrmlltllr- Ba Jllad• ADkana-

atbuat balosu 
Hazırlıklar ilerliyor 
Matbuat cemiyeti heyeti ida

resi dllD cemiyet merkezinde 
toplanarak 2! kllnmsui parwem
be alqa• yeni Maksim aalonla
nacla .nlecek amcHl&ıW .... 
ait ihzarat ile mqgul olmut ve 
bu m~erenin fimdiye kadar 
memleketializde yapdan mGaa
merelerin hepaiaden daha g6zel 
o)abilmeai için idare m~diai ile 
tefl'İ)d meaai etmek Ozere btıynk 
bir komite tetkil edilmiftir. Ba
lo tertibatile metgal olacak 
olan bu komite İçİD intihap edi
len b•nımefe11clilerle beyefendi
lerin isimleri fQ IUl'etle teabit 
edilmiftir. 

Hikmet Behçet H. Pakize 
Muiaffer H. Rezan Emin H. 
Nadir Beyin refikalan H., Vefa 
Beyin refikalan, Sabih Zekeriya 
H. Madam Mitat B. Eczacı 
Necip Beyin refikalan H. Eczacı 
Huan Beyin refikalan H. Sezai 
Ômer beyin ref.kalan H. Zllbey
ba Sadi H. Natren Refik H.. 
Gtllaeren H. Semirami• H. Sadiye 
H. Madam Rit. F ercliye talı H. 
Madam Ahmet ŞlkrG B. Madam 
Haueı Ştlkafe Nihal H. Madam 
Braz rafub. Burhan Cahit beyin 

refikalan H. Hamit beyin refikalan 
H. Mapka Şalme H. Refi CeW 
b.,m refikalan H. Niltlfer H. 
Beyler: 

Hakla Tank B. Burhan Cahit 
B. lamail Mapak B. Klzm Şi
nui 8. Elh•mra mldlirll Şakir 
ainemaca Şakir, Sadettin Ferit. 

Abidin Da•er B. ler Haydar Rıfat 
lamail t.., Vakıt muharriri Selim 
Refİt, &na komiıer Vehbi Ha
..., Fehmi lamail, Raif Necdet, 

Akpm pzeteainde Aftli, Nurettin 
RBfttl, Nami Ctımbariyet gazete-

ainden Ekrem Retat Kadir beyzade 
Hlmit, Ticatet bonuı komiseri 
Akif, bona katibi 1llll1llDisi Ni
amettia Ali, Ahmet Emin 
Ali Nadir, Mebmmet Rıfat Mil
liyet put.iadea Teftik Necati 

Müskirat idaresinde 
bir senede 8 buçuk milyon kil 
şarap,bira ve rakı içiyoruz 

Büyük bir likör fabrıkası yapılacak 
Geçenlerde mn.kirat inhiaari 

amam mDdBrlOğflne tayin edilen 
kıymetli lmlmkculanmızdan Asım 
8. tayinine tekaddDm eden glln
lerde Avrupada bir tetkik seya
hati yapmqb. O zaman inhisann 
bakuk mOıaviri bulunan Asım 
Beyi ziyaret ederek tetkik seya
hatine ve idarenin umumi vazi· 
yetile tasanurlanna ait ban 
aualler aorduk. Aldığımız cevap
lan memnuniyetle yazıyoruz: 

idiırenin inA t,af, 
Franaada mütekimil bir halde 

bulunan mllakirat aanayiini ya
kından te~ ettim, içki una
yiimizin 11Wıa muhtaç kısunla
nm bu tetkikabmm neticeaine 
göre dllzeltmeğe çalışacağım. 
Yeni yapılacak teıiaatta son 
sistem makine, alit ve edevat 
kullamlacakbr. 

Biltçe, k&-, Nr/iJ11Jt 
ve nısbet 

Memleketimizde seneviS,315,000 
kilo 50 derecede rakı, 4 milyon 
kilo bira, 1,800,000 kilo ıarap 

ve 934,000 kilo SO derecelik 
muhtelif içkiler aarfolunmaktadır. 

Memleketimizde içki sarfiyab 
diğer memleketlere nisbetle pek 
azdır. Fransada 1919-1922 sene
leri zarfında atlfus bquıa sene
vi istihlik olunan 100 derecelik 
İlpirtonun vuati mıktan 17 ,61, 
Yunaniatancla 13, 77 lsviçrede 
11,42 dir. Finlandiyada 0,16 dır 
En az içki Finlandiyada urfo
hmmaldacLr. 

Biz de ise bu rakam 0,255den 
ibarettir. GörOyorsunm ki mem
leketimizde içki sarfiyab biç 
fazla deiilclir. ldareaiD bu aene
ye kadar olan bilinçolan nqro
lunnn11tur • Bunlarda istediiiniz 
maldmab bulabilirsiniz. 

Y •pıhın ve ya.ptınlttcak 
f 11aiiyeıler 

Memleketin lildSr ibtiyacmı 
temin için lstanbulda bir lik6r 
fabrikası yapbrmıya karar ver
dik. Bu fabrikanm makine ve 
lllb, bizzat riyuet ettiğim mO
teha1mı bir heyet tarafından 
tatkikat yapdc:hktan sonra muh 
telif mlleueselere liparİf olun
limftm'. 

Ba fabrika GnlmOzdeki yum 
nihayetine dojra faaliyete ge
çecektir. Dandan bqka Aaado
luda bir iapirto fabrikaaı yapı· 
lacaktır. Bunun da 6n0m0zdeki 
aeae içinde intum• bqlan1lma· 

muharrir Zekeriya, Nemli zade 
Mitat, ttlttln taciri Abbu, Ka
..ıab lamail Hakla Kltipzade 
Sabri, Ticaret odui, reialerindea 
Necip, Haca Bekir zade Ali Mu
hittin, Kuaplar firketi idare 
mediai reisi Ahmet, teker taci
ri Hayrettin, Safi zade Sudi, 
Doktor Fabrettin Kerim, Ha
lit Ziya, Maarif emini Muzaffer 
it bankanıı mtıdllrtl M,aammer, 
Milliyet mtıdllrtl Ahmet ŞilkrD 
SelAnik bankuı mndnrn Ganim 
Ferit, Liman ıirketi mtıdnrn 
Hamdi, Şehremini muavini Hi
mit, Sadık zade Rıza, Dniyon 
alıorta mtıdllrtl Refik Andolu 
aigorta mlldtlrtı Rebbam Kara 
011111&11 zade Suat CeW, Auigll-
raayon mOdllrtl M, Dancliriye, 
Ali Saip Beyler. 

ama gayret edeceğim. 
iyi f'Ullp 

Avnıpadan getirttitimiz ..,.. 
mGtebau111mn yapbj1 ipti 
tetkikata nazaran memleketiJ" Dil 
zin üzümlerinden iyi prap 
pdabileceği anlqılmaktadır. 

Bu f&l'aplardan da yerli 
iyi bir şampanya yapda 
Bağlara ait tetkikat lçüi 
miltehallSllmın lllzum jillt·M'dtm 

lAbontuvann yerini buıı&n 
urlatbm. Yakında bir mlt:emu .. 
sıstan istifade esaslan 111° -•ı 
edilmiı bulunacaktır. 

ıdarenin ralcıllln 

idare lstanbulda, lzmir 
Gaziayıntapta rakı imal etm 
olunduğu gibi inhiaar kallmmma• 
bahşettiği aalAhiyete mllateaid 
somalanm idareden almak 
tile h11S1Ut fabrikalarm 
tine miisaade etmektedir. Blltlll• I 
rakı mamulih idaremizin f 
memurlanmn daimi mBraka 
altındadu. Bunlarda neta11et11• 
temini · için idare kimyaban 
bllttln faaliyetini aarfec:liyor. 

bplrto ve rnıudece 
Memlekette yapılan ispirto O 

hariçten getirilen bir miktar 
pirto memleketin bllttln ihtiya 
m temin ediyor. ispirto llll!ll'Hı ... 
sı yapdmca memleketin b 
ihtiyacı dahilden temin · • 
olacakbr. Şu cihet te kayde d 
j'er ki çok yalon bir atide iap 
to ile belli bqh btltlla içkil 
aaemlebt dahiUad:. ,..ı •• 1 
caktır. idaremizi alikadar ed 
ıife ve saire hakkmda ela t 
kikatta buluaulayorm. Emelim 
aımuaa bir aa enet baaultla 
teminle harice gitmekte olan JNI 
ralanmızm memleketimiz 
linde kalmuuu ve billkia lmrı 
llbm•zın haricin takdirine mu-
bar olabilecek bir bale ifra 
muvaffak olarak hariçten 
ra celbidir. 
Bayiler ve tri&t meaeleaf 
ite baıladığım zamu 

bulda ifliyen hUIU8t fab,rt1rıaıaı.

yekdiğerile yapbklan rekabe 
6nilne geçmek tlzere m.n.tıMW• 
bir sabf tqkilib .Oc:uda cretıll'4 
diklerini haber aldım. 
mabat bllbaua bayilere veril 
fazla bey'iye hakkım 
etmekti. Bu teşkillbn rakı aat11• 
&zerinde menfi talrl an1ıqııı~• 
tetkillb dajıttık. Maabua 
fabrikalar idaremizin mlaaad 
aile çahfmakta olduklarm 
bUnlarm inhisar tekil • 
etmelerine imkin ve mahal yo 
tur. Aralanndaki birlqmeyl 
feshettikleri hakkmda i.daremill 

malOmat •ermiflerdir. 
••ı.t••••• ....... t:••······· 5 r elemeDk Dabriaeftt 
i Bankası 
• : Merkezi Amisterda • : M-- Mrma:J9111: n ~S.000 
1 T edlye eclilm ı Ml'Dlllyeei: l.ooQ 
: ~-t akçeei: 

i lstanbul şubesi 
: Galata Karakısy Palu 
5 Tel: Beyoğlu !71 J/15 

5 lstanbul taü şube 
• : İstadbal Alalemd Han 
1 Tel: latanbal S69nO 
: Her aevi Banka maam 
1 Ye kiralık kaaa•r . ....................... . 
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--~--~~----------~-çocuk sütunları J 
Borsa.da. 

lsterlin 
Ingiliz liraaı diln borsada 1020 

kuruşta açılmış 1025 kuruşta 
kapanmıştır. Maliye müsteşarının 
if tiraki ile hazırlanan yeni borsa 
talimatnamesi tetkik edilmekte 
olup yakında tesbit edilecektir. 
Bu, en müsbet ihtiyaclara müs
tenit o up Avrupada tahsil, has
talık gibi sebeplerle bulunanlar, 
ve buradan Avrupaya para gön
derecekler hakkında yeni ah
kamı muhtevidir. 

Leblebiciler 
Bir cemivet teşkil et
meğe karar verdiler 
Leblebiciler bir cemiyet teş· 

kiline karar vermişler ve vilaye
te müracaat etmişlerdir. Cemi-
yet bir mektep açarak bütün 
leblebicilere okuyup yazmayı ve 
ıan' atların" ait bilgileri öğrete
cek ve leblebi için lazım nuhu· 
du ucuz surette temine çalışa
caktır. 

Cemiyetin esaslı işlerinden 
birisi de leblebiciliğin inkişafını 
temin için çalışmak olacaktır. 
Eskin~n Bulgarıstan, Sırbistan 
ve Romanya gibi memleketlere 
aevkedilen leblebiler umumi harp· 
tenberı gönderilmemektedir. Ce 
miyet bu işle de meşgul olacak ve 
leblebiciliğin tekrar eski haline 
gelmesine gayret edecektir. 

F asulya pahalılaşıyor 
Son günlerde şehrımizde fa. 

su.ya fiatları artmağa başlamış 

evelce 18 kuruşa satılan fasu! 
yalar 20 kuruşa çıkmıştır. 

T.as&.rrut Ct-mive• nde 
Milli tasarruf cemiyeti idare 

heyeti dün fıı ka merkezinde 

sanayı birlıği mümessillerinin 
iştirakile bir içtima yapmıştu. 

Bu içtimada sanayi birliğı 
mümessillerı memleketimizde yer
li mal yapan fabrikaların vazi
yeti umumiycleri hakkında iza
hat vermişlerdir. İçtımada bu
gtinkü jstihsalatın artırılması hak 
kında da ıörüşmüşler, bu husus
ta tetkikat yapılmasına karar 
vennitlerdir . 

B''" d .h ,p , ar ı tara rağmf"n. 
blr"~e~ tt"bligata rağmen ha· 

A • çok r... rnkaklarda 
yer ıfgal ederek sat ·' ' .... 
makta olduld E • 
n dikkatilll an m~netin nua 

d 
. . bcelbetmlf dfin yeni

l. aıreı elediye mfidtirlük-
lerıı.. .. ... ı Yapılarak bu ha-
lin onune ıur . d 
çilmesi b ldirilrn·ıtir. e ge-

"'V AKIT,. fN? AKVIM 
Cuma 

l8J 
Kanlinsani 

1930 ŞA8AIV 
,~ 

Gün~şrn ctoeuşu: 7,26 
Gune~in batışı : 16,52 
Ayın dotuıu : 9,55 
Agın batııı : 19,02 

Namu vakitleri 
:>abab Otıe lktnd 

5,31 12,18 ••.39 
ıu.,.n Yata• ma.ı. 

16,52 18,30 05,22 

BugQnkO haTa 
H .... buluıla , rllaa&• poyrudl1'. 

Adliyede: 

Neşriyat dolandırıcılığı ! 
Galatada ya-ııhane işleten Mahmut Saim Ef. 
hakkında mevkufen tahkikat yapılıyor.Ken· 

disi tahlivesini jstedi 
Yazıhane~indekl evrak, d{Jn adlfreye getirildi "Km mlldaf ~ a etmek llzım geı

diğini anlayınca üzerine çullanan 
kartala elimdeki baltayı indirdim 

Halife, veı.ir ve Selim ko
nuta konUfA küçllk rehberle
rinin evine kadar gelmişlerdL 
Selim kapının önllnde durur
ken kendilerini g6rilnce içeri 
kaçan bir genç km if&l'et 
ederek " e odur!,, dedi. 

Dolandıncılık yapbğı nokta
sından hakkında bir çok tiklyet 
vaki olan Mahmut ~aim Ef. is
minde biri hakkında tahkikat 
yapılmaktadır. 

Galatada Arapyan hamnda bir 
yazıhane tutan Mahmut Saim 
Ef. nin gazeteler, mecmualar, 
muhayyel tiyatrolar namına abone 
J.caytettiği, bilet dağıttığı, batta 
bu hareketlerinden bazılarında 
mühim bazı zevatın isimlerini 
zikre cür'et ettiği mevzuu ba
histir. Büyük Türk lfıgatini tertip 
ettiği iddiasile de müracaatlarda 
buludt1ğu ileri sürülmektedir. 

pabrdı sebebile kahveden çıka· 
nlması üzerine olmuf····· 

Nobar Ef. davaıından vaz 
geçmiı, şahitler dinlenildikten 
sonra muhakeme maznunun vekil 
tutmasına kalmıtbr. 

Seı ranın alacaklıları 
M · Serranın iflas itinde ala

caklılar yarın ikinci ticaret 
mahkemesindeki if As btlroıuna 
müracaata başlıyacaklardır. Mild· 
det, bir aydır. haczedilen eşyaya 
kıymet biçilmesine devam olun
maktadır. 

"Kaçakçılar,, 

Hayvan cansız olarak yere 
ıerildi. Kllçllk kızı yanıma 

aldım, eye getirdim. Kendime 
kaı:d a tım. 

Selimin anası lçeri girf nce cıer- Veziri bir köş~ 
babası, miaafırleri hal ocak bqma de mini mini bir 
giiler yilıle kartı- gittiler' kurunmıya çocuğun bqiğini 
ladılar. Yaö-mur sallıyan genç kıza 

e- başladılar. Halife 
dinmiıti. Fakat bakıyordu. O ka-

Selim ile milki-Harun Retit te, dar gO.zel, o kadar 
Kendisinin bir şebeke halinde 

faaliyetini epi zamandanberi de
vam ettirdiği, bu hususta iki 
kadını ve daha bazı kimseleri 
çalıştırdığı zemin nde tahkikat 
tevsi edilmektedir. Maznunun 
yazıhanesindeki bütiln evrak 

yeziri de sırsıklam- lemeaine de.-am maıum bir hali 

Z1ncirHk uyu facıasından clılar. ederken... vardı ld(P.rtası ..... ) 
sonrayanmk~anf Jim ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

1 

başlık klişeleri ve mfimasili ıey-
ler dördüncil istintak dairesine 
getirtilmiştir. Tetkik olunmakta
dır. 

Mahmut Saim Ef. nin evvelce 
ceza mahkemesine intikal etmiı 
davaların neticesinin de hakkın
daki kararnamenin tanziminden 
evvel istilam ve tesbiti muhte
meldir. 

nasıl tamam anacak ? 
Geçen1erde Zinciri kuyuda 

(Kaçakçılar) filmi çevrilirken bir · 
otomobil kazası olmUf, artistler-

den Karakaş Ef. ölmllf, başka ' , 
bir san'atkirda ax..rca yaralan- g lmBBIBiBIBddlaidBflllR ~ 

5• d MEBu hLEafta ıaK· mi bnStünİNdilJEerMde AdoJapSlnNfillimN ~ mış1 ı. Bundan sonra a filmin 

çevrilmesi durmuştu. Halbuki I·· 
kaçakçilar filminin büyük Ur irae etmekte olduğu 
kısmı çekilmiıtir. Bu itibarla siLİk ÇEHRELER dlr 
filim ikmal edilecektir. Anca Ef KLA YV BRUK tarafından temsil olunan bu şaheser 

Müstantik Salih B. , mamunun 
isticvabından sonra tevkifine 
Urum glirm6ştür. Mahmut 

Kerakaş Ef. öldüğü için filmin ıenenin en miiessir ve heyecanlı filmidir. 
henüz çeliitmemit olan kısımlann- · İJAveten:- SP.OR ~E GENÇLİK NOMERO ~ 
da Karakaş Ef.nin roliinii kimin A T K O Ş U .S U 

Saim Ef. , bu tevkif kararına 
tiraz etmiş, tah iyesini istemiştir. 

oynıyacağı tesbit edilmemiştir. lllJlllBlllBBBf.IBBBDRBB&llBllBllllflll 
Bu husustaki talebin neticesi 
yarın belıi olacaktır. 

Dfürükçülük 
1 

Karakaı Ef. nin roltine devam aa a a a a a aa aa aa aaaaaaa oaaoaoaaaa 
edecek kimseni henı aan'atkirol- g A L [ V L [ R İ Ç İ N D E § 
ması, hem de Karakaş efendiye 1 QLGA ÇEKQVA O 
ben2emesi ıuımgehnektedir.Şim- g Mümessi esi a 
diki halde bu evsafı haiz bir a a a a a a a a a a o a a o a a o o o a a o a a a a a a a a 

G zli gizli f aaı iyet te bu
unm akla maznun Ab
dürr ahman Et.ninmu 
hakemesine başlandı 
İstanbul ikinci ceza mahkeme

sinde dün Abdürrahman Efendi 
nin üfürükçülükle maznun olarak 
muhakemesine başlanmışbr. 

Abdürrahman Ef. , muska ya
zarak para almak, memnuiyete 
rai m .m bu sahada gizli gizli 
faaliyette bulunmakla maznun
dur. 

Kendisi bunu inkar etmekte, 
<c Kımseden böyle bir iş için 

1 

para almadım» demektedir. Ha- 1 

d senin Ali Rıza ve Hilmı 8. ler 
şahitleridir. Muhakeme, ele geçen 
mühürlerin, muskalann getiril- 1 

mesi için kalmıştır. 

15 l'ene hapis 
Kihtanede çeşmeden su al

mak meselesinden çıkan kavga 
"eticeainde Durmuşu öldüren 
Arnavut Mehmet, dün ağır ceza 
mahkemesinde on bet sene ağır 
hapse mahkfun edilmiştir. 

Kahveden çıkınca 
d iki teırinievvelde Şehreminin
k e ~akkal lhaan Efendiyi katil 

Easf tile cerh ve çinkoğraf Nobar 
end· · 

Vehbi ıyı to~tlamalda maznun 
.. Ef · mn muhakemeaine 

agıv ~~zada baılanmıthr. 
a. Vehbi Ef. ilin yapbiJ 

adam aranmaktadır. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Kaçakçılar filıni öeilmüzdeki • Çartamba günü alqamı • 

yaz çekilerek bitirilecek ve ge- : OPERA SiNEMASINDA : 
~~ı7r. sene göıterinıiye başran&· : fi L T 1 N E 

Akıt • Muazzam SESLİ VE .5ARKIU filmi glSıterilecektir. • 
Merhum Hasan Beyin kerimesi • Mümeuileleri DOLO ~ES DELRIYO ve : 

Nezıbe Hammfendi ile talim ve : Raif F"orbes • 
ter biye heyeti reisi Emin Beye- • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
fendinin akitleri Beyazıt bele- ~~ISSC!leeeeea~~~~~~~-~ 
diye dairesinde icra kıhnmıttır. ELHAMRA SİNEMASINDA 
iki tarafı da tebrik eder, saadet 
dileriz lrae olunan RENE ADORE nin temsili 

ÇIPLAK AŞIKLAR 
Bugünkü sinemalar 

Majik - imdat 
Etuval - EndolOs gülü 
Alkazar -Zigotonun eon günleri 
Lnksenburg - Ölüm arabası 
Melek - Silik çehreler 
Open - Son çarlar 
Şık - Kadın ve namua 
Elbamra - Çıplak lflkld 
Fransız - Kelepçe 
Asri - ~ azaınetl 
Alemdar - Ledi Hamılton 

Tiyatrolar 

Dartılbedayi - HIZIR 

Naşit Bey temsilleri 
Şehzadebqmda millet tiyatro-

sunda S klııunuaani •kpmı 
birinci defa olark ( Kadından 
korkanlar ) ve Hafız Bey uz 
heyetinin iftirakile ainema, dua. 

Sesli, sözlil ve şarkılı filiminde taganni etmekte olan 
RAMON NOVARO biltün seyircileri heyecana getirmektedir 

ilaveten: En eğlenceli ve mütenevvi aözln dfinya havadisleri 
Bugün saat 11 de tenzilatlı fıatJa matine 

~aeseeeeeeese~eQeseses&fd 

T epeha,ı tlgalr<>&un<ia : Bu gıln 

maline ıaaJ 15,30 Ja oe al(,anar ıoal 

21,JOJa. 

HIZIR 
3 Perde 

Nakleden' 

ı. aaııp 11q 

ŞEHRE MANi:. 

m~ 
1111 

11111111 

Her cumartesi akpmlan 
için flatlarda temillt yapıl

llllfbr. 

'J'""'"''"'""""'""•ıı1111ııııııı11111ııııııı11111ııııııııııııt'"" ....... 
Tahmin edildiği veçhile dün akşam ' 

ı MHJiK ~inemasın~a ; 
a Gösterilen , 

l~~~~.!!~!t.!ı 
l br. Mevzu, vuı aahııe, temail muıiki l 
~ adaptasyonu itibarile bu fılım kulunuz 
~ bir ıahesenlfr, Methur beıteklr JOSE 6 i P ADIUA alhı tufanlan aruında .,e- ! 
g ol repertuvarım temıll etmlttir. } 
~ Bugibı saat 16,5 ye 18,S f 
İ matinelerile IUV1U"ede ayni ) 
!. . uht -~ m qem program. ; 
iıllllllllıııuııtııııeu111.,ın1,.llffl11"""'"""""'"'"'"''''"ulllllllfi 
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r Kır al 
2 KAnuneanl 1930 

Borsalar 
A dclı 

Ço gar·p bır·mütalaa !.. 
Güzel bir ablo, kıymettar bir vazo, bir mü
cevher takdim etmesi a Y•P değil de, güzel 
bir mahluk takdim etmesi neden ayıp olsun?. 

Kambiyo 

1 lngiliz liruı Kr. 
" T .L aıukabtll Dol 
" . 
.. . 

Frank 
Liret 
Belrı 
Drahmi 
Frank 
Leva 
Florin 
luron 
SıtJnı 
Pueta 
Mırt 

Zloti 
Pen~ 

Tavuk hır5ııı 
Aluarayda Helvacı ıokağmda 

Hayriye Hanımın eYİlle hırsız 
girmif, 25 tavuğunu çalmlfbr. 

• • Ml!Jllfir mantoşu 

Geçen tefrikalar h'lllAsası bir nezahat gösterilmektedir. 
Kıra/ on be,ınci. • Lui,. daha pek. ıerıç Kıral ancak geceleri Madam dö 

. . . . 
• • 

• .. ' 

Beya:utta oturan Ha~e Ham
mın eYine misafir olarak p)en 
iki hanımın mantolan meçhul 
bir lııraız tarafından çalınmıştır. ... . . Polbe luakaret 11a~ında tarla ahltık.sızlık.lara mey/ellikten « Tumel » in yamna gitmekte, 

6onra kadınlara g6rOlmemtı bir daı~ünlult ve yalnız « Müet ,. ile « Şuvazi » 
g63ierdt. ZerJcUinden ç.a_bucak bıkan kıra/ de onunla taam etmektedir. 
eootlcı Madam il6 Mayyl llt onu mlltea
~Jkn dtJrl hemıtmlnl birer birer kendin Madam dö « Turnel ,. gayet 
melreJ tuttu. • Ne/ • aılt.stne memup mahir ve idare ve menfaatini 
olan bu beı }ctz:ın lç erinde kırala en son bilir bir kadındır. O vakte kadar 
metres olan Madam JtJ•Şafaru. nun M.J6 M. dö' La « Tremuy », Möıyö dlS 
• Rtş6l~. iM1ıintl~kf nedim tarafından ta~ « Subix » Ye M. Da)enua ile 

. . ... 
!o Ley K 11nı, 

1 Tllrt llrur Dinar 
" Çervoneç Rurus ft>SI lolJ 

Balık~ı Tahsin isminde birisi 
ArnavutldSy gazinosunda sarhoş 
olduğu halde polislere hakaret 
ettifindea dolayı yakalanmışbr. 

Nukut Yangın 

Jım edllclfAı zananı f)tll'M · • Nı16/g1J,. bu muaşakası olmuştur. 
hapta btldıklerinden ik.ı kadına yazdığı bir 

Birincisini car::ibeainden dolayı mektupla dcmi~tir kJ : 

ı fsterlln (f nKf.111) 
1 Dolar (.Amerika) 

20 FrAnk [Fransız 

!10 r.ıret r helva 
O Frınt Belçika] 

20 Drahmi [Yunan] 
20 Frank [f~vlçrel 
2fl f.e\·a Rullfarl 

lf'lt. 

il~ 

161 

Aksarayda lnehey mahalle
sinde balıkçı Şnkıtııılln evinden 
yangın ~ıkmı~, ev kısmen yan
dıktan ıonra 16ndGrülmllftür. 

ıevmişti. M. dö " Subiz ,, ile Siz de herkes gibi hata edi
menfaat uğruna sevişti. Kıralın 

yorsunuz. Efendime aşk mese- kerimesi nedimeleri meyanına 
lesinde delalet etmekten çekinecek 

l Florin [felemenkl 
20 Kuron [Çekoslovak_ 
1 Sllınr Avusturya] 

oBulmaca 0 

t girmek için onun muavenetine 
bir adam değilim. nsan bir güzel 

muhtaçtı. M. Dajenuaya gelince 
tablo, bir hoş vazo her hangi bir onunla müncuebatı ıırf M. dö 

mücevher takdim ederse ayıp olmaz 
ı "Rişölyö,,nün nasihatlarandan isti-

da dünyada en hoş nediye olan 
fade içındi. M. dö « Rişölyö >> 

bir kadın takdim ederse neye av- luralm nedimi bassı ve etvakının 
bolsun? Eğer kıra\ kendt namına teminine hiımet eden kimsedir. 
ıize mOrac t etmel< iğimi ban 

Zaten " Ritölyö " niln bu ite 
emret eydiı bu emrini bila tered- müdaha esini ispat edecek bir 
dOt ifa ederdim. Kabul veya r t 

çok mektuplar vardır. Her ıey
mes' ele i ize kalırdı. Bize emir 

den mukaddem genç kadının 
veren efendiye her suretle itaat 

kalbinden diier muqakaları 
ıarttır, ve on herhangi diğer 

silerek kırala merbutiyetini te-
hir hediye verirmiş gibi bir ka- min etmek lizımdı. Filhakıka 
dın hediye etmesi de mubahtır. 

Madam dö " Turnel ,, , " Riy alnız kendi karımı takdim 
şölyö ,, nUn yeğeni dük Daje-

etmeği kabul edemem. Şu nuaya kalben merbuttu ve ona 
halde karalın madam dö "Şato-

ihanet etmiye mütemayil gözUk-
ru ,, ile milnasebatına delalet miyordu. · 
etmeyişim bunu şayanı &acalet Fakat dük bu kadar basit 
gördüğümden değildir. bir şeyden yUksilnecek adamlar-

1 Pezeta lbpanya] 
ı Ray~mırkl.Almınva 
ı Zlotl Lehl~tııı 

ı Pengö Macaristan 
20 f.ey [Romınyı] 
20 Olnar ' YııroılovyaJ 

ı Çevoneç Sevvet 

Altın 
M ecJdJwe ' Boraı 

J bırtcı 
Banknot 

C~ahvlller 

o 
o 

1Hfkr17. dabllf •vadeli. rı~ 
Düyunu muvıbade tQı •• 
lıı:rımlyelJ demlryolo t • 

İstanbul tramvay flrketı 4 

Rıhtım Dot ve Antrep ı 7 .iu 
lstanbul anonim su Sr. 

t'tıiJ.e eene•tırı 
(~ bankası 

Osmıınlı bıntasr 128 

Tıcaret ve zahire 
c"ıatlu Ttcaret ~ kltthlumwalllt> 

tarafmdaa yertlznı,ur 

Okka.tı 

~ Aecut 
K.P. K. p 

BuQday 
Yurqu t• 10 ıs So 
Kwlca 

Ancak vesilesi dü memiş ol- dan değildi. yeğenini "Laııgö
duğundandır. Görüyorsunuz ya, dok,, a gönderdi; on• yeni bir 
kendimi paklamağa kalkışmıyo- muaıaka temin etti . Markiz dö 
rum. Size daha fazla söyliyeyim uTumel,, e yazdığı mektuplan 
mi? Kır~la hiç bir kadın tak- kadına vermeden zaptederek ~ 
dim etmedim. Onun zevki bam- Atetin bir maıukanın "Dajenua,,ya 3 Sert 14 15 ıs 

Dönme 

- Zahireler -
başkadır. Yalnız size vunu ikrar yazdığı mektubu Markize gös-

4 

Bugtı.nkn bulmacamızın 

halledilmit ıekli 
1 2 3 4 5 b 7 8 9 10 1] 

Çavdar ıı it> 
Arpll 

ederim ki gözde olan kadınlarla terdi. Markiz bundan son dere-
iyl geçinmek için ne llzımsa ce kıı:arak kırala kendini teslim ~ ıı--
yapbm. Madam dö Pompadur,,a ctmiye razi olduğunu bildirdL Mısır 

Fasulvı 19 gelince; "Şaney,, ormanında b ş- Markiz bir mektup yazmış ve 7 

lıyan bu intrlkayı d6 "Möz., ve bu mektubun yakılmasını Doke ı-------------•ı 8 

"Bine,, idare ettiler. Madam rica etmişti . Artı• st 9 

"DUbari,, nin harikulade taliinin Dilk dö uRifölyö,, bu mektubu tO 

1 

lıe yegAne müsebbibi " Lö- neden ise 1aklamııtır ve hali Pek yakında bu ilimde lıaf- 11 1:-m;;;;;;;;ı;:;;;;;;;ı;:;;;;;==---= 
bel,, dir. hazırda "Löber,, kollekaiyonun- talık bir mecmua çıkıyor. !Tiyat• Soldan saia ve yukardan aşağı: 

Madam dö 
11

Satonı,, nun dün- dadır. Bu mektupta mare--'m 1 - Dahiliye de~ (8) 
d • d · · tJ fCU ro, sinema, Yaryete ve gilzel 

ya a en zıya e eamımıye e sev- dalaverede zimethal olduğunu san'atlardan bahsedecek olan .2 - Cotrafya resmi (6), ben (3) 
eliğim kadın olduğunu ikrar ede- meydana koyuyor: 3 - Hem Amıpah hem Aayali bir . v f b d k wl d ç.. "Artiat,, az yazı Ye çok reıimle nm. e a n a ÇO ag a ım. un- Markiz d6 Turne/ tkn dü~ c/6 RiıtJ/y6 ye mıllet (3). nota (2), bir lılm (8) 
kü bir dost, ve kıralın nazannda tqriniaani 1742 en meraklı, en gllzel yazdan en 4 _ 0u)'8U (.J), kofmaktan fımJ faı.l (S) 

hoş gözükmeme hizmet eden bir "Y eğenimiıden balı.etmeyi unut- kolay ve sade bir lisanla yaza- 5 - Beygir (2). •ıray (5) 
muhibbe kaybediyordum. muıtum. "Brolyi,, ordusu ıize caktır. 6 - Çıplak qıklar ffllm1ııi oymye (11) 

O en küçlik vesilerden istifa- iltihak ediyor; binaenaleyh onun- 7 - Haber yapmak (4), birdenbire (3) 
de ederek bana faydalı olmıya la buluşacakıımz. Kendiaine en var, o Pariıe gelmeden istirdat 8 - Ka~hnler (S), rabıt eclab (2) 

alı b b l b d etmek isterdim; çllııkn M. dCS 9 - İnanıt (4). AmaD (2) 
ç şır, eni ütün o an iten en basit en kıymetsiz bir sım lo _ Rlhglr (3), bir vemtı ("'. deat (2) 
h b d d d. ş d "Moröpa,, ile valideainin bu lf. - ~ ,; a er ar e er ı. unu a onun bile ifşa etmeyiniz. Sizi affetmi- 1 _ Kaylu lı.aanı ıle kiıçilk (4) dolduruı(4) 
habrasını tebcilen ilave ederim ki yeceğini bıliyorum. Yllzümllze lere burun ıokmalar1D1 istemem. 
vefatı kıral için de mühim bir karşı mültefit davranması muh- Halbuki bu adamlar böyle bir 
ziya olmuştur ve bundan mem· temeldir; fakat kanmayınız. Bu- harekette bulunacak bynette 
leket bile zarar görmüştnr. ÇUn- nu size yazmağa mecbur oldu- kimselerdir •• 
kü r l onun kadar emniyete ğuma müteessirim. Belki yeğeniniz mektuplan me 
· yı ' bir gözde daha bulamazdı.,, Fakat ıöylediklerim inanınız; vermek istemiyecektir; fakat meaelAI 

Dük dö "Rişölyö,,uün bu kat'i sizi aldatmıya çalııacaktır. Her iz~eti nefıine dokunarak... velhuıl 

Apartman isteniyor 

beyanatına rağmen ona itimat feyi olduğu gibi kendiıine an
biraz güçtür. Muasırları umumi- latmak fikrinde oiduğumuzu his

Beyotlunda Mobilyalı llç. 
d&rt odalı bir aparbman lste
nlyer. Banyolu olan tercih edi
lir. Guetemlzde Fikret Adil 
Beye müracaat. bir çare ile mektuplan size tealim , .. ____________ , 

yetle bu meselede asil dellal o settiri. 
olduğunu iddia etmişlerdir. Marki Bunu yapmamanın istirham 
Darjanson da bu fikirde idi. ederim. Bu ifi kendinizin idare 

Markinin 27 Teırinisani 1742 etmemiş olduğunuzu ve ancak 
de yazdığına göre, kıral ile Ma- kıral size keyfiyeti anlabnca va
dam dö « T urnel » in muaıaka- kıf olduğunum söyliye bilininh:; 
lan efkan umumiy&ee sabit rica ederim fazla tafsillta airit
olmakla beraber, hariçte gayet meyiniz. Size hakikati .ayl6yo-
mahrem tutulmakta ve, biiy ' rum. Elin de bazı mektuplanm 

edene daha iyi ola.r. Eğer ıiz wı w:•mm:r-
bunlan iılt:emeği deruhte ede- Cdt, .aç, frensf butalıklan 

d K mütahUIUJ 
meueniz M. US prena 6 " onti,, DOKTOR 
bu luttıfte bulunablllr. Bu tak-
dirde onıan po•ta ile birer ikifer 1 Ahmet Hamit 
he!Dflremin adresine gandere j Galata, Vo)"TOCla caddesi. 
bilirsiniz. Ady6, yatmak zamana ~ Atlna bankuı yanmda her ıün 
geldi; mektubumu bu kadarla ! ftçten sonra. 

kesiyorum.,, :·:11==---------•-ı=-~ 
' Bitmedi J 

Bekçtve davak/ 

Galatada hamal lımall ft AU 
aarhoı olduklan halde bekçi 

Ômer ağayı döYJDfttler, kendi

lerini yakalamıya gelen polislere 

de hakaret etmiılerdir. 

Gaa:lnodainhdam 

Dnn Arnavut k6y6nde akınb 

burnunda lamailln idareaindeld 

gazinoda tamirat yapılırken bi1'
denbire tavan çökmOı, enku 

caddeyi kapamıtbr. Bu ytb:den 

tramvaylar bf r ıaat kadar aey

rtisefer edememitlerdir. Nufusça 

zayiat olmamıfbr. 

İstanbul mabkemei all!ye 
beıinci hukuk daireıinden: 1.tam 
vekili Pavlaki efendinin mllvekki
linc izafeten Taksimde SiraaelYi
ler de 53 numaralı hanede Rodolf 
ile baldw Birbavmer Keti aley
hine ikame eylediği istirdadı qya 
davaamdan dolayı gerek ewak 
suretleri ve ierek gıyap karan
nın ilinene tebliğat icrauna 
rağmen tahkikat hlkimi bumnm
da iıpatı Tflcut etmemiş olduk
larından tahkikat hitam bularak 
evrakı dava mahkemeye 1evk· 
edilmif ve ber mucibi talep 
tekrar ilinen tebllğat icraama 
karar verilerek 4 ıubat 1930 
tarihine müıadif salı g(hıil saat 
14 te icrayı muhakemesini nabk 
dayetfye varakası mahkeme 
divanhanesine talik kılıoDllf 0 : 

duğundan yevm ve Takti me.zka-;:
de mahkemede bizzat huır bulun-

malan Ye aksi takdirde baklannda 
giyaben muhakemeye devamle 
htıkilm ita edileceği tebliğ 
makamına kaim olmak üzere 
illn olunur. 

Profesör Doktor 

M. Lutfl 
Dahili n lutaal luuılalaruu Cama " Puu
daıı .. ada ber ... llddea toCr• Dtnayoh 
Ş.wd Solralı N. 7 ele bbaJ .tmelıtedtr. 

lıtanbul Asliye mahkemeıi 
birinci ticaret dairesindenr Macar 
ziraat makineleri firketi vekili 
Kadri B. tarafından Niksarlı 
Cemalettin B. aleyhine ikame 
olunan alacak davasının emayı 
rftyetinde ittihaz edilen muame
lei gıyap karan mumaileyh Ce
mal Beye liecelnttebliğ gönde -
rilmiş ise de elyevm lkametgl -
hımn meçhul bulunduğundan 
bahiıle iade kıluı11ıa11na binaen 
blttalep karan mezkürun hukuk 
usull\ mahakemeıen: kanununun 
1411nci maddeıi mucibince ilAnen 
tebliğine karar verilmiı 9e emri 
muhakeme 2 tubat 930 tarihine 
milaadif pazar gftnil 14 te icra 
kılınacağım mnbeyyin yeniden 
gıyap kararnamesi kanun mez -
ktirun 142 inci maddesinin bi -
rinci fıkraıma tevfikan muhake
me divanhaneıine talik kılınmlf 
olduğundan mumaileyhin bir ay 
zarfında tarifab kanuniye daire
ainde mephuann anh karara itiru 
etmediği takdirde kanunu me:ı;
karun 405 Ye 408 inci maddele
ri mucibince vak'alan ikrar ve 
kabul etmiş addolunacağı gibi 
bir daha muhakemeye kabul e
dilmiyecefi evrakı havadisle ilin 
oluam. 
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-----------..... ~Mektep inşaatı
Şeref ve Burhan Beyler 

nclsıl barıştılar? 
Türk Sporun 14 üncü sayısında. 

bu enteresan yazile 

Seİlhattin Eniı Beyin «Sporu ıevmiyorum •, Ahmet Beyin 
«Kulllpler» mmll makaleleri, bnıirde bir tekme ile 6len futbolcu 
hakkında yazı ve re.tim, ıporcularımız hayatta ne yapıyorlar? Ttırk 
gibi kunetli. Sinema, biklye. Zekinin karikatilrll, Spor ıinema1mda 
RejiDalt Denni V. S. 

Vilayet daimi encümeninden: 
Yakacıkta kiin Ayazma mahallinin bq sene ~üddetle icara 

.f.erilmesi hakkında icra kılınan milzayede neticesinde aenevi alb 
yb doksan lira bedel ile talibi uhdesinde takarrUr etmif iaede 
b~ell mez~r haddi liyık görfilemediğinden milzayede müddeti 
12 klnunaanı 930 pazar gilnti saat on bire kadar temdit edilmiıtir. 
Taliplerin enctımeni viliyete müracaatları. 

Kütahya vilayetinden: 
~titabya vi liyeti ziraat alitJarı fabrikasına muktazi asgari yir

mi hın aıami 30 bin okka lama ve silme demirlerle kulaklık saç 
Te 120 o~a boya vakum ve ı&ire mlibayaa edileceğinden talip 
olanlann 300 lira dipozit akçeıile hirJikte 11-1-930 cumartesi günü 
aaat 15 te viliyet daimi encümenine ve ıeraitl saire hakkında malu
mat almak üzere fabrika ıefliğine müracaatlan. 

İstanbul gümrükler baş mü
dürlüğünden: 

1929 teşrinievvel, teşrinisani, klinunenel aylık iatatistik 
mecmuaları pazarlıkla bastınlacakbr. 

Talipler şartnameıile nümuuelerini görebilirler 9 - 1- 930 per
ımbe günü münakasa11 yapalacağmdan o glln saat 14 te teminat 
evrakile birlikte bq mlldürlilkte komaiyona milracaatlan. 

Müsabaka ile memur alınacak 
Emniyet sandığı müdürlüğünden: 
Emniyet Sandığına bilmftıabaka bir kaç memur alınacaktır. 

Müsabakaya dahil olmak için : 

1 - Sinni yirmiden aşağı otuzbetlen yukara olmaması. 
2 - Askerlikle filhal alik&11 bulunmaması. 
3 - Llakal tali tabailinl ikmal etmiş olması • 

ves!k:. Evvelce bir himıett~ bnlun~uı ise hüınn hal Ye beraet 
.b ve tamllseıbha olduguna daır muıaddak tabip raponmnun 
ı razı lllltl ·ı · 

•mi 1 an e musabakaya dahil olmak lltiyenler imtihalllll 
yebadet cnrası kendilerine ı6yfenmek özere : nftfua tezkeresi mektep 
ıe •tneai b t h hal ' adet küçtık ' ' erae Te .. ftsni1 evrakı, 11hhat raporu ve ftç 

n adif ça kıt ada fotografı hamilen 8 kAnunaanı 1930 tarihine 
:~acaat ~?~ınf a .g~nüne kadar emniyet •andığı muhasebe amirliğine 
_ ~n ılin olunur. 

fnılik ve fvtanı ~Hkısı isı11~uı sı~esio~İn: 
Eıu 

Taksitle satış 
Mevki ve ne'f'i 

166 Heybeliadada yalı &ok." 
169 Şişli Bnyükdere c.. Ha!ında 8 No. lu dllkk~n 

d ·~·temil 14 da Osman bayın Gazıno Ye 

Kıymeti 

Ura 
450 

4940 
0 ayı m'"9 nUnı dutluk 

171 Eyüp . Topçular mahalle ve sokağı cedit 2 No hane 2520 
172 ,. . » » . 

dllkkln ~ cedit 23 ve 25 No.lu 300 

173 Kandilli Vanik8y caddesi 12 N 1 k k 
• o. u ayı ane 1300 

Peşınen satılık 
198 Btıyükdere Hacı Osman ba)'lrı 8 No Bti Gkd ka 

4000 rakolu Ye mfiıtemilitı arsa · Y ere -

Satılık ankaz 
Kandillide V anlk6y caddesinde 12 N 

1 
._ 

nin ankuı 0
• u .:ayıkbane- 140 

Ballda enafı muJ,arrer emllk bilınö 
taliplerin ihaleye müıadif 11-1-930 cum t :ıa!ede aablacaimdan 
ıubemize milracaatlan ilAn olunur. ar eıı iÜDÜ aaat 16 da 

nın münakasa ı 

Mnırif ıe~lletin~en : 
Balıkeairde inıa edilecek olan 

erkek muallim mektebi §eraiti 
atiye dairesinde kapalı zarf usu· 
Jile 12 ki. ı. 930 tarihine kadar 
mftnakaaaya Tazolunmuştur. 

1 - Mnzayede ve ınlloaka1a 
kanununa tevfikan tanzim oluna
cak teklif mektupları 12-1-930 
pazar gUnfi 1aat 15 te Ankara
da Maarif vekllcti inşaat komis
yonunda açılacak ti ~la aı 
fi.at teklif eden ıniiesseseye 
Yekiletin tasdikine talikan ihale 
olunacakbr. 

2 - Tekliflerde mukabil ıe " 
rait dermeyan edilemel· 

3 - Talip olali.ların fazla taf
ıillt Te izahat ile pilin ve tart
namesi fennilerı ile ınilnakasa 
ıartnamesini almak üzere ehli
yeti fenniyelerini müt'ir müıad
dak veafüalarile beraber her gün 
Maarif vekileti inşaat dairesine 
müracaatları ilin olunur. 

Kartpostal ve rozet 
yaptarılacak 

Türk Maarif cemiyeti İstanbul 
mümcsıilliğinden: 1 - Cemiyeti-

mizce Türkiye mam:aralatındıtn •• 

büyük adamların resimleribden 
kartpostal 1 ar bastırılacaktır. Şe

raiti ögrenmek istiyenler Anka
rada umumi merkeze 111ilracaat 
edebilirler. 

2 - Cemiyetimiz hakimiyeti 
milliye bayramı gftnU dağıtacağı 
klgıt rozetlerden bir ınilyon a -
det baataracakbr. Yapmak is -
tiyen matbaa şeklini ve şe1 aitini 
6ğrenmek tizere kanunsaninin 
on beıinc kadar Kadirgada mü
messilliğe müracaat edebilir • 
Telefon: İstanbul 264 7 

Befiktat ıulh birinci hukuk 
mahkemeıinden : Müddei Zehra 
Arif H. tarafından müddei aleyh
ler Selim Beyle, Behiye Abdül
kadir, Supbfye, Mehme~ İllet, 
Hayrı, Hayriye, Tevfik B. ve 
Hanımlar aleyhlerine ikame olu· 
nan i2alei fuyu davasının cere -
yan eden muhakeınesinde mild· 
dei aleyhlerin namlarına yazılan 
davetiyeler zahrına mübaşir ve 
heyeti ihtiyariye tarafından Ye· 
rilen meıruhatta ikametglhlan 
meç.bul olduğu anlqılmıf Te 
Dinen tebligat icrasına karar 
Yerilmiı ve bir ay mtıddet tayin 
edilmiş Ye muhakeme 3 tubat 
1930 pazartesi jiinü saat 10 a 
talik edilmiı olduğundan yevmi 
mezldlrda mahkemede ispatı vD
eut etmeleri iüzutDU tebliğ ma -
kamına kaim olmak tizere illıı 
olunur. 

Bahriyuna ilan: 
Karadenizde · Ereğli limanının 

timalindeki Bababumu fenerinin 
bulunduğu mevkide bir kampana 
tesis edilmiştir. 

El ile milteharrik bu kampa
nanın 4 kinunsani 930 tarihinden 
itibaren ıiıli ve putulu ve tipili 
havalarda her iki dakikada bir 
yekdiğerini müteakip kısa fasıla 
Ye sedalarla beı defa çalınacağı 
bahriyuna ilin olunur. 

ZA Yl - Ankara harita halft
ğftnden aldığım terhis tezkeremi 
kaybettim. Yenisini alacağımdan 
eskisinin htikmü yoktur. 
Haıköy ıubesinden 320 dojıımlu 

Abdullah otlu Necati 

7. VAKIT. - 3 Kc'inunsani 1930 -

Doktor ' ' e ebe aranıyor 
Maraş vilflyeti dahilinde Pazarcık - Göksun - Elbistan 

kazaları btiktimel ve belediye vnzifelerini görmek üzere 
fü; doktor ve üç kabileye ihtiyaç vardı r. Doktorlartn 
maa~ı aslisi 80 lira -ve kabileleı·e de uyda mak.tuen 60 şer 
lira verilecektir. 

Mütekait ~tibba kabul olunur. 

Talip olanların A ııkarada sıJthiye vekaletine ve fst.an
hulda sılıh iye müdiriyetine rn iiracaatla izalıat almalar1 
tavsiye olunur. 

Haydarpaşa dem·ryol
lar ma~aza ,,, "rlü -
ğünden: 

Aıağıda yazılı malzeme pazarhkla ıahn alınacağından taliplerin 
6 kAnunsani pazartesi günü scı at 9 dan 12 ye kadar ıspatı vücut 
etmeleri ve fiat vermeleri ilan olunur. 

40 2 m. Yün keçe ( yerli malı ) 10 m-m 

67 adet Muşamba caket 1 yerli olacak 
50 " n pantalon 
24 ,, Vantm ( hacemat şişesi ) yerli 
16 ,, Kurtun pensi hakkiyesi 

19 ,. Yün battaniye ı 
15 ,, Kilçük yastık ymil yerli 
3 ,, Telgraf çavuş çantHı 

120 ,, Ahıap "ar küreği (yerli) 
20 ,, Yerli malı sicim ( lm-m ) İngiliz sicimi ~;steminde 

58 " 
300 kilo 

1 adet 
1 ,, 

112 1-2 kilo 
100 metre 
100 metre 

3 adet 
2 " 

( ııümune getirilmeıi ) 
Su fıçısı yerli 
Arap sabunu ( yerli mamulatından ) 
Lastik tarih damgası 
Liltik damga 
İspermeçet mumu ( yerli ) 
Amerikan bezi ( ince ) yerli 

11 gömleği kumatı (yerli kumaştan) 
Muşamba pardösU (balıkçı muşambalan) yerli 
Deriden muharebe çantası ( yerli ) 

50 metre Amerikan bezi ( kalın ) yerli 
Saat on ikiden sonra fiat kabul edilemez. İzahat almak istiyen

lerin cumartesi pazar günleri mübayaa kısmına müracaat etmelidir
ler. Pazarlığa arzoJunan malzeme tamamen yerli malı o!acağınclan 
taliplerin ittirak edecekleri her hangi bir mal için numunelerini 

birlikte getirmeleri. 

Büyük Tayyare piyankosu 
Yedinci tertip 6 ıncı keşide 

11 Kanunusani 1930 

BÜYÜK IK RA;\J 1 YE 200, 000 LİRA OIR 
Ayrıc-t• . oO.uOl' 40,ooc, au.ooo 20,000 15,000 

10,000 liralık ıkra1111yeler· ve 100.000 
hrahk hı r rnırkftfat 

lstanbul Emvali eytam 
idaresinden: 

Hatice ve Seher hanı mlarla Mustafa Rıfal Beyin istik
raz ettikleri ıuebaliğ rn ukalıilindP idaremiz uhdesinde ve
füeu mefruğ bulunan Aksaray Taşkasapla Selçuk sultan 
ııtalıalJe~inin lmanı · efeııdi sokağmda 6,8 rıumar~lı maa 
bahce bir bap hane satıhktır.Tr .. unvay lıattıua pek yakın 

• olan ınezk('ır eve bahçe tarıki ile HiriJir. Bıriuci katında 
maUa dö~eli bir taşlık, iki oda biı· hala; ikirı~i, üçüncü 
kttllarmda ise birer sofa, üzerirıde iieer oda birer hnlA • 
ki cem'an sekiz oda iki sofö, lıalı\·esiııdc nwlta düşeli a~rı 
bir mutfak, iki kuyu ve duvarla böJiinmiiş üç kısım balt
ePSİ vardır. Hane ve bahçeler 235 zıradır. Kıymeti mu-
• 
hamnıenesi 2336 l i radır. 

Birinci ı halesi 1000 lira tali bine 1, 1,30 tarihinde i r 
kılındı Kat'i ihalesi de 16,1 ,30 perşembe günü icra edı 
leceğinderı fazlasına talip o lan lurın pey akçesılc beraber 
o gün saat on beşe kadar idaremize nıüracaatlaı·ı. 



Ahune şartları 
f Orktyede ~ 

Kuruş Kuru~ 

ı Avııtı 130 000 
j 400 800 

750 1450 

Gazetemizde çıkan yazı ve reaim· 
\erin biitün haklan mahfuzdur 

Gazeteye gOndert lecek metnıplann 11zertnc 
tdare ~inse [ idare J , yazıyı aitse [ y1%1 ) 

ı,aretl konulmalıdır 

Baıılmıyu mettnplıno t ıdeslnden, kıymeti 

mutaddereslı mekuplara konulmuş paralıno 

Türk mekteplerile faydalı eaerlerin 
Ulnlannda yüzde 20 tenzilA.ı vardır 

86y1lt nyı oır taç dalı için verilen llAolarlı 

hnsnsl mahiyetteki lliıllınn tlcreU 

laAn ~artları 
Satın Karaş 

6-Sinci aayıfa 12~ 
5 • • 25, 
4 • • 4o 
2 • • 100 
ı • . 200 

kıypolmasıodan ve llAnlınn mllndereatından ISfANBUL. Babıali, Ankara caddesinde c VAKJT YURDU > 
idare mesai ddlldlr 

J t 1400 2700 

idare tle karırlıştınhr 

Guetemtıe hususi llAn kabul eden yer 
H. S. R lllnıt acentesi 

1-8lnd ıayıfada 10 
reami llA.nlar 

·---------------------·Tel 1970 tDARF. fSU;Rl, 1971 YAZ! iSLERi ;•.:t:el::ıı:ra:;r.:.• .:V~A:.:~~IT~po:s:tı~(.~ıı:~· 4:5~======================:: 
• " ' • •• •• ~ •• • • • • ". J... • • 

1919-1929 
TOrklyenln ticaret ve sanayi 

hayatında bir dev~ 
Memleketimizin en eıki ve en maruf konserve fabrikasının ittihadile teşekktU eden 

'~ Em1is - Emniy~t - Kartal,, 
Ttırk anonim ıfrketi bugOn onuncu ıenei devriyesini ikmal etmiştir. 
Şu son sene zarfında memleketimizde yeniden neıvtinema bulan san'atlar 

arasında tirketimiz mucibi fahrü ıeref olacak derecede terakki etmiıtir. 
F abrika11ndaki aırf techizab Ye umumiyetle A vrupadakl mnmaailleri Teçhile 

hakiki ıurette konıerve imalinde lazımı gayri mftfarik olan ve f.tanbulda iıe 
ancak kendi fabrikalarında bulunan buhar tertibatını haiz makineleri ve fennt 
tatbıkat sayesinde imal ettiği yOz yirmiyi mütecaviz konserve Çetitlerile tirke-

'timiz, her ıahsın zaikasını ve her ailenin ihtiyacını tatmin ettiğine emin olarak 
sessiz ve sadaıızca çalışıp gürllltUlü reklamlara lüzum görnlme~izin elyevm 
senevi '?.i!f.b~k Jllibron kut~~ yakın konserve yaeıp satmaktadır. 

Eim.., EMNIVET KART AL tirketi &ugb paya.uda Oır.ı: etnılı olda§Q 
•e•ldiai lıtilmratram Mfaıetlle hua&er hl~ fftphe.ls, lttımll intihap Alaibi l>u
IUIMUl • uileriaia aym sa•anda da takdiratma nail bulunmUf oldupna m d
,...... Bu vesile il•, firkatimb, hUaa muhterem •6fterllerine hGrmet ve 
t~ıldclrı.mi an O. lı..&1 ıeref eri•· 
İstdnbul Emınönü köprü karşısı No. 12 Telefon: İstanbul 1980 

Türkiye Milli itha at ve ihracat ano
nim şirketinden: 

Sermayei mevzuasının kıamı azamı bidayeti tqekküliinden iti· 
baren girişmiş olduğu muamelib tUccariye ıebebile etbuı muhte· 
life nezdinde matluba~ olarak kalması ve bir kısmının be de son 
zamanlarda yapmış olduğu inşaat işlerinden ziyaı dolayısile mak
aadı teıekkülü dairesinde şirketin devamı faaliyetine imkln görü
lemediğinden ticaret kanununun 441 inci maddesinin 2, 3 tıncn 
fıkralan ve şirket nizamnamesinin 38, 39 uncu maddeleri mucibince 
şirket vaziyeti umumiyesinin tetkik ve müzakereıi için hi11edaran 
hey'eti iımumiyesinin sureti fevkaladede 31 kinunsani 930 cuma 
gilnil içtimaa davetine meclisi idarece karar verilmiştir. İçtima, 
yevmi mezkftrda saat 14 te Ankarada tirket merkezi umumisi 
bina11nda yapılacaktır . 

Fevkal.tde içtima ruznamesi 
1 - Şirketin vaziyeti umumiyesi hakkında meclisi idare raporu. 
2 - Rapora göre ıirketin devamı faaliyeti Yeya tasfiyesi tıkla~ 

nndan birisinin tercifü. 
8 - Tasfiye karan verildiği takdirde tasfiye memurlarının inti

hap Ye tayini ve ücretlerinin tesbiti. 

Manisa vilayetindeiı: 
Sart - Ôdemit yolunun 5 ile 7 inci kilometrelen arasında 2 ki

lometrelik taaviyei türabiye ve jmalitı aıoaiye 48133 lira 
89 kurut bedeli keşfi üzerinden 11-1-930 cumarteıi günii mllddet
le mtina1'asaya çıkarılmıştır. Fazla tafsilat almak istiyenlerin vilAyet 
nafıa baımUhendisliğine milracaatlan. 

Güınrükler umurrı müdürlüğünden: 
1 - Umum müdDrlük binasının cümle kapısında mevcut pillna 

tevfikan inşa ettirilecek listiklik bedeli keıfi olan 400 lira ftzerin
den 20 gün müddetle ve mlinakasai aJeıiiye ile münakasaya 
konulmuıtur. 

2 - Şartnameler giimrükler umum mlldilrlüğii levazım müdllr
lUğlinden alınabilir. 

3 - Talipler ~, de yedi buçuk teminat akçesi bulunan 30 
lirayı hamilen 11 kanunsani 930 tarihine milaadit cumartesi günü 
ıaat 14 de umum mildürlükte mUtetekkil mllbayaa komİliyonuna 
mllracaatları . 

İLAN 
Bir deyni mahkümü bihten 

dolayı füruhtu mukarrer mah· 
cuz gömlek ve pijama gibi eş
yanın 5-1-930 tarinine mnsadif 
pazar günil saat 11 de Yeni 
Camide Boncukçu hanında bil-
·" 

' müzayede aablacağından talip 
olanlann mahalli mezkiirda me
muru mahsusuna müracaat et
meleri ilin olunur. 

Merke& ıcenteal: Galata Köprü batında 
l3eyoğlu 2361. Şubo aceot~ Mahmu 

diye Ham akında l1tanbul 27 40 

.. udanya postası 
Cuma, Paıar, Salı, Çarşam

ba günleri idare rıhtımından 
9 da kalkar. 

Amaıya rostası 
( ANAF ARTA) vapuru 5 

Kiııunsani Pazar 10 da Galata 
nhtımından hareketle İı:mir, 
KtiUiik, Bodrum , Rados , F et
hiye, Finike, Antalyaya gide
cek ve dönüıte mezkW- iske
lelerle birlikte Dalyan, Mar
maris, Sakız, Çanakkale, Ge
Iiboluya uğnyarak gelecektir. 

1 r abzon ı ııe f' O .;ı a s ı 
ı CÜMHURİYET ) vapuru 6 

Kinunsani Pazartesi 12 de 
Galata rıhtımından hareketle 
lnebolu , Samsun , Giresun , 
Trabzon, Rize, Hopa ya gide
cek ve dönüşte Pazar iskelesıle 
Rize, Sürmene, Trabzon, . Tire. 
bolu, Giresun , Ordu , Ünye . 
Samsun, lnebolu, Zonguldağa 
uğr1yarak gelecektir. 

:::1:::::::::::::::::.::::::::::: :::::::ı:a1111:1111111nırı 
oaan tn f'akilteelDden dlpl-ah 1 

DR.. 
HUseyin Naşit 
Do~m ve kadın ba.stalıkları mlltehaası.Jı 

Türbe, Esti Hllillahmer binası No. ı ı 1 
..... rGn atleden .onra ·-· 14-18 

Tolefenı lst. 2622 
anumm ımwwwaai 

Zayi - Askerlik vesikamı 
zayettim. Y eniıini çıkaraca

ğımdan eskisinin hilkınü yoktur. 
Eıki Salı pazar Silbeyil bey 
mahallesi No. 18, 312 tevel

lütlü Hasan oğlu lımail 

~ 
Şeklen taklit edllmit~ 

Yalnız her taklit edilen ,eyde olduğu gibi KREM PERTEV 111 
de pek mühim olan havassanı taklit edemediler. Binaenaleyh 1 ka
nunusani 930 dan itibaren KL;Tl.J derunundaki KRE~I PERTEV 
şekilde görilldüğü gibi yeni Tnrk yanıı ve alimlnyumdan mamul 
pek zarif kutular derunqnda olarak sablmaktadır. Fimabalt teneke 
kutular derununda ve KREM PERTEV e az çok mllşabih amba• 

lajlar ile KRE~I PERTEV namı altında herhangi bir kremi tek

lif ederlerse kabul etmeyiniz . Kutu halinde bakikt KREM 
P ERTE V yalnız aliminyum kutular derununda imal edilegelmek· 

tedir. MUHTEREM AHALiNİN pek çok mncerrebl olan KREM 
PFRTEV yerine her HANGi BİH KHEJllN oahoı tesirabna ma
ruz kalmaıpak için bu noktaya bilhassa atfı ehemmiyet eylemeleri 
rica olunur. 

EYİ BİR VALİDE 
EvlAdının .::ihha•inrdoıonen. her 

- hangi bir rahatsızlık sebebile zair 
düşdüğünO gören, bu mllnesebet
le kansıı kalan, iştihasız bulunan 
çocuklarına 14\if leuetli ve m!!:· 
k~ınnıel bir kuvve.t il4CJ olan 

enoferratos 
\'ermelidir . Her ccıancde bulunur. 

Sultan Ahmet icra memurlu- İLAN 
ğundan: Ahırkapıda seyit Hasan Burdur Ağır reza mahkemesin"' 
namı diğer cankurtaran mahalle- den: Burdurun Hecin mahallesin-

den Veyis oğlu Şevket ustanın 
sinde kuyulu sokağında ı,4 nu- Burdurun Hecin mahallesinde vaki 
maralarla murakkam iki bap ha- sağı Kocuman oğlu hanesi solu 
ne ile 6 numaralı bir bap arsa- Veyis oğlu Hüseyin önll tarik 
dan 2 numaralı hane bir kat ile mahdut bir bap hanenin 
olup birinci katta iki oda bir 315 ıeneıindenberi biliniza 
taşlık ve bir heladan 4 numa- tasarrufunda olup teıçilini talep 
rahsı iki kat olup birinci katta ve dava eylemit olduğundan 

mezkfır hanenin bir milıtehakla 
iki oda bir mutpak ve bir hela 
ile mıktan kafi bahre üst katta varsa tarihi ilandan bir ay zar-

,. fmda Burdur Su h mahkemesine 
Uç oda bir ıofa ve bir helA ile müı acaat eylemeleri aksi tak
daracadan ibarettir. 6 numaralı dirde bir güna itiraz kabul 
arsa 170 metre terbiinde olup edilmiyeceği ilan olunur. 
iki tarafı kuyulu sokak ve so- :~::::::11111u:m:11:111111~: 

kağı diğer tarafı 44 numaralı !i SELANiK BANKASI 
Emin efendi hanesi. ve bir tarafı § 1 88t' ı lt· tesis edilmişt ır : 
muhterık hane arsasıle mahduttur. F. I 

341 lira arsanın kıymeti iiSERMA YES 30,000,000 FRAN 
300 » 2 N.anenin kıymeti !i Merkezı umumi. İıtanbul 

1500 » 4 N. " ,, pTU rkfye şubelerl 
mt !~ Galata, lstanbul, lzmlr, Samıun, 

:! Adana, mersin. 
Balide cins evsafı hududu ve •• 

k t . h . h ·==·== Yunanstan şubeleri: 
ıyme ı mu ammeneten mu ar-

1.., L! 1 •1 b d :.· •• : SelAnik, Ati.na, Kavala. rer em aıcin iza ei şuyuı e e e-
len taksimi karar muhakeme ik- :: Her türlü banka muamel!o, H itibar mektupla°' her nevi akçe 
bzasından olmakla taliplerin 5/ H üzerinden besabatı cariye, çek 
ıubat/ 930 çarşamba gllnü saat .. U muamclAtı . 
13,30 a kadar dairemize mtira· a:::::m::ı:::rı:nu11111-ın::ıı11r.m:ıınn111111m1--~ 
caatlan ilin olunur. rvı~·uı ml:ıdür : Refik .llhmel 


