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Salı 

18 
2 tncı ay l 

L ~at f 1930 

N~ 00324C 
Bu numaranın kur' 

ası 22 şubatta çekile ... 
cek, ertesi 23 şubat 
nüshamızda ilan edilecel<t;r. 

l<ambiyo ihtiyaç listesi esaslı surette tadil edildi 
• 7!CFS 

Darülfünun müderrislerinin camilerde vatedecek1eri baberı 

doğru çıksaydı ..• " Bir batında yeni bir 
millet yaratan inkılip ,, 

Bu inkıiap Türk inkılabıdır 
'levyork Taymis gazetesi inkılabımız 
·-kkında kıymetli bir makale neşrett : 

_.,<anın en bllyük gazete
olao Nevyork Taymis, 

sJni tarihli nüshasında: 

ah olmadı 
•1'öydeki saat tamir 

..:bul etmediğinden 
kaldırıldı 

Türk .. Yunan itirafı 

Hariciye 
encümeninde 

Pa.m,uk buhranı 
Bir pamukçuluk bankası 

kurulacak 
Ankara, 17 ( Vakıt) - D8a 

Adana meb'uslarının iftirakile 
Ziraat bankaımda pamuk tica• 
retimizdeki buhran hakkında 
mühim bir içtima yapılmlfbr. 

Geçen sehe bu vakitlerde 100 
kumta satılan pamuğun timdi 
65 kuruşa inmesi sebeplerinin 
başlıcası işin mutavassıt ellen 
düşmesinde görülmllf, 100 kiti· 
nin iştirakile 5 senede idenmek 
üzere bir milyon liralık bir pa· 
mukçuluk bankası tesisi, bankayı 

Ziraat bankasının himaye ve mu
a~en~tinin temini, ihracat için 
bır hmtet şırketi kuruJmaaı te
karrür etmiştir. 

Filislinde 
Kudüs, 17 (A.A) - Hcbron• 

da bir Arabın dükkanında 65 
tüfek, 5 tabanca ve bir miktar 
cephane bulunmuştur. Zabıta 
köylerde saklanmış olan silAb· 
ları aramakta devam etııacktedir. 
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ı==--~enı l eKet habcrl::_J I 
Üüğtmlerde 

ısraf yok! 
Adana b~ledi ve~ü 

kanunu şıddede tat
bike başladı 

Adana gazete lerinde okudu· 
ğumuza göre Adana belediyesi 
men'ı israfat kanununu şi ddetle 
tatbik etmiye başlamıştır. Ada
na belediyesi bundan sonra üç 
otomobil veya arabadan fazla 
çalıştıracak düğün sahiplerini 
~iddetJe tecziye edecektir. Pa
zartesi günü 2rabalarla te§bir 
edilen cihazlar belediyeye irat 
kaydedilecektir. 

Bundan sonra perşembe gün
leri de üç. otomobil ve arabadan 
fazlasının ve gelin otomobil ve 
araba arına konulan halı ve. sair 
qya arın müsadere edilmesi bi -
dırilıniftir. Şimdiye kadar men'i 
israfat kaownma itaat etmıyen
lcr hakkında tutulan zabıt vara
kaları ciheti adliyeye verilmiıtir. 

İzmirde heyecanlı 
bir saat 

Geçen coma akşamı izmirde 
bir çok kimseleri teJa~a düşü
ren bir hadise olmuş ve saat 
18,40 ta anawn bntün telefon 
muhaberatı durmuştur. Gece 
yapı lan tetkikat neticesinde işte 
bir kasıt olduğu anlaşılmış ve 
kablo meaalanndan birisinde 
kurşun kabloya saplanmış ya
rım metre uzunluğunda demir 
bir çivi bu unmuştur. Gece ya
pılan tamirat sayesinde muha
l>erat güçlükle temin edilmif ve 
polis bu kastın şirket memur· 
Jan tarafından yapıldığını tah
min ederek, fİrkette çaJJfırken 
vazifesine nihayet verilen bazı 
memurların ifadesi alınmışbr. 

Torbalıda çirkin bir 
hadise 

İmıirde Torbalıda Çapaklı 
karyesinde Hüseyin isminde bir , 
genç ağabeysinin kansı ile gay
ri meşru münasebette bulunur· 
hen ağabeysi tarafından görül
miiftlir. Hüseyin bilahare neda
met ederek intihar etmek iste
miş ve kamına bir kurşun sık

mış İse de hayab knrtarılmıştır. 

En hız ı.ndet oto
ınabıl 

Londra, 17 (A A) - O tomo
b ile Kayedon Filoridada yapıla
cak olan otomobi surat yar ış
larına iştırak etmek üzere bir 
kaç güne kad· r yofa çıkcıcaLhr. 
Mumaıleyhin rak ıp olacağ ı oto
mobihn fırenleri havadadır. 

Dakikada iki bin devir yapan 
ikişer bin beygir kuvvetinde 
silindirli iki makine ile müceh
lıezdir. Otomobil tecrübeler es
nasında saatte 275 miJ almıştır. 

Evvelki rekor 231 mi l idi. 

Komiinisller 
Paris, 16 (A.A) - Grevcilerin 

muzaheretine nail olan komü
nistler bir takım vahim vak'alar 
ihdas etmişlerdır. Komünistler, 
F orvets gazetesinin binasını 
hücumla zabtetmeğe teşebbüs 
etmişlerdir . 

Atina, 17 ( A.A ) - Komü· 
nistJerin gizli tertibatına iştit ak 
etmit olmakla zan altına alına

rak dün tevkif edilen Alman 
Kroybenin Rayiştag meclisi 
azasından olduğu söyleniyor. 
Komünistlerin Amerikan sefare
tine taarıuz etmek niyetinde 
olduktan ele geçiri!en vesikalar
dan anlaşılmışbr. 

, e a~on haberleri 1 

K-mbiyo 
İhtiyaç l· stesinde tadi

lar yaı ıldı 

Flükftmei kambiyo mii
cadelesi için 1 milyon 

!sterlin ayırdı 
Ankara, 17 (Vakıt) - Nuru:

lah Esat B. Başvekil ve Maliye 

V ckılioi ziyaretten sonra Is
ta bula hareket etti. 

Nuru! ah Beye kambiyo mü
cadelesinde kullanılmak üzere 

1 milyon f ngiliz liralık kredi 
açı imıştır. 

Hareketinden evel bana şun

ları söy edi: 

" Memleket dahilinde döviz 
borçları ogünkü piyasa üzerinden 
Türk lirası o.arak ödenecektir. 

Kanun böyle emrediyor. İhti
yaç listesı, hakiki ihtiyacı tatmin 
edecek şekilde tadil edilmiştir. 

lstanbula götürüyorum. Spe
külasyoncular şiddetle takip olu
nacaktır. Hükumetin aldığı il
mi, ciddi, ve ameli tedbirle~in 
paramızın lehine neticeler vere
ceği muhakkaktır.» 

Kambiyo mürakabe 
komisyonu 

Ankara, 17 (Vakıt) - Borsa
nızda Nurullah Esat Beyin riya

setinde tütün inhisarından Bedri, 

komiser vekili Abdülkadir bey

lerin iştirakile bir kambiyo mü
rakabe komisyomı teıkil edil
miştir. 

Fransız başvekilinin 
hastalı!]ı 

Paris, 16 (A.A) - M. Tardyö, 
iltihabı hançere ile müterafık 

gripten muztarip olduğundan 

hır kaç gün ıstirahat etmek 
mecburiyetinde bulunmaktadır. 

Mumaileyh odasından çıkma

makta ve hiç bir ziyaretçiyi 

kabul etmemektedir • 

Müddet ve mesafe 
rekoru 

Paris, 16 (A.A) - Tayyareci 
Kost ile Kodos kapalı daire 
dahilinde 1000 kiloluk yllkle 18 
saat bir dakika 22 saniyede 

3.317 kilometre katetmek su· 

retile müddet ve mesafe reko

runu kırmışıardır . 

Şehrimize seyyah akını başladı 

• . 

Kolpolonl vapura 
Seyahat mevsimi dolayısile tehrimize bugünlerde büyük bir seyyah akını başlamııtır: 
Evvelki gün Almanların en bfiynk ~apurlarındaıı Kolpoloni ile 250 seyyah gelmiı ve bunlar dün 

ıchri gezmişlerdir. 
Bundan başka dün gece dünyanın en büyük Trans Atlantiki olan Homerik de limanımıza gelmiş 

ve boğaza kadar bir tenezzüh yaphktan sonra i((ızkuleai önünde demirlemiştir. Homerikteki 500 
seyyah bugün şehri dolaşacaklardır. 

Cumartesi günü Transilavanya vapuru ile 500 seyyah daha gelecekfr. 

parmaklar yüzüklü ..• bakacağım .. 
- Ah kabil mi benim derdi

min dermanını kim bulabilir ? 
Doktor ellerini uğuşturarak : 

V AKIT ın tefrikası: 94 

Hanımın bu boyalar alhndaki 
asıl rengini keşfetmek gayri ka
bil... Lakin pometlcr çıkık .. 
Gözlerde bakanlardan merha
met dilen'r gibi bir süzgünlük 
f'ar .. 

Min gayri had bendeniz 
bulacağım .. 

- Ah mümkün mü? 

Yazarı: Hüseyin Rahmi 
Avnüsselah devamla; 

Bu sözleri müşteriye tane' 
tane anlatmak ı çin yüksek sesle 
ve adeta şiir okur gibi taktilc 
söyliyeceksin .. Hasta kadın bu 
işittilderiııi başka yerlerde tek
rarlıyarak mali vaziyet.miz"n yük· 
sckllğini etrafa ılan etmiş o'ur. 
Bu bed~va reklamdan istifade 
etmelıyiz. 

Sab;iyc Hanım - Haydı efen
dim haydi.. Tenbel, mankafa 
aktör g ib• rolünü sahneye çıka
cağın dakikada mı ezberıiyor
ıun? 

Suduri yürür. Arkasından Saf-
der: 

- Monıer bon şans .. 
- Mersi biyen .. 
Sabriye Hanım - Me ankor 

vuzet zisi, alon marşon ... 
Suduri - T u dö süit madam, 

tu dö süit ... 
Suduri muayene odasına girer. 

Sabriye ilk gelen müşteriye: 

- Har ım Efendi içeriye 
buyurunuz. Doktor sizi bekliyor. 
Kadın kırıta kınta kalkar. 

İçeriye yüı ür. Suduri onu müte
bessim bir çehreyıe odanın 
ortasında karşı-lar. Baş başa 
dokuoacak derect!de hürmetkar 
birer reverans!a biribirini seıam
larlar .. 

Hanımın koyu mnkiyaj a .kapa
tılamıyan göz uçlarında ki dedn 
kaz ayakları , o sima da lark se
kizden fazla yılların hesapsız 
saatleri çalmış olduğunu göste
riyor. Fakat yanaklar, dudaklar 
paskalya yumurta 'ariJe yarışır 
hiı er kızılhkta.. Kaş •ar boyalı, 
gözler sürmelı, saçlar oksıjenli ... 
Gerdan incili, kollar bilezikli, 

Doktor bir ko!tuk göstererek: 
- Buyrunuz efendim •. 
Hanım elinde~:i ince dantelli 

mendıli garip bir eda ile ağzına 
götürerek kmta kırıta oturur .. 

Dol.tor c z'i bir müddet göz 
muayenesinden sonra : 

- Neniz var efendim ·f 
Hanım ahenktar lığına çok iti-

na gösterdiği bir sesle: 

- Teşekkür ederim Efendim. 
- Niçin Efendim? 

- Ne hastalığım olduğunu 
benden soruyorsunuz .. 

- Etbette Eferdim vazifcm·z. 
Hanım elindeki mendili göz

lerine götürerek : 
- İşte bunu benden şimdiye 

kadar kimse sormadı .. Size karşı 
nasıl müteşekkir ve minnettar 
~atmıyayım. 

- Soracağım Efendim .. Sonra 
rahatsız ığınızm da tedavisine 

- Böyle ümitsizlik gösterıu;. 
yiniz. Şifanın başı doktora em
niyettedir. 

Harum baygınlık ~üzgünlük
lerile doktora bakarak; 

- Derdimi size açabilecek 
miyim? söylenecek şeyler var. 
Söylenmiyecek şeyler var .. 

- Siz hepsini bana söyliye
ceksiniz .. 

- Siz evvela bana niçin böyle 
oldum diye sorunu l •• 

- Peki soruyorum. Niçin 
böyle oldunuz? 

- Ben söylenmez bir keyfi
yetle rahatsızım.. Söylemeye 
söylemeye.. Her şeyi içime ata 
ata genç yaşımda işte bu hale 
geldim ..• 

- Maşallah ne var halinizde; 
tasvir gibi bir Hanımefend.siniz .. 

- Ah ah onu bana sorunuz 
doktor Beyfendi .• 
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Her gün 
bir kur'a 

On hediye 
Her gun bır kariimize 

be~ lira, dokuz kariimlıA 
muhtelif hediyeler verl"' 
voruz / 

Gazetemizi almak için her 
gün verdiğiniz 5 kuruş ile 
size 5 lira kazandırabilecek 
bir kur'a numarası aldığı
mzı unutmayınız. Bu numa· 
ralar V AKIT ın ilk sayıfa· 
sının yukariki sağ köşesin· 
dedir. 

Her gün ayni yerde ve 
her nüsha jçin ayrı ayrı ol-
mak üzere neşrolunacak 
olan bu numarayı iyi sak
layınız ve gene her giin ga· 
zet< mizde kazandıkları ilin 
olunan numaralan tetkik e
derek kendi numaranıza bir 
ikramiye isabet ederse VA
KIT idaresine müracaat 
ediniz. 

* Dün 13 Şubat gumı 

, tevzi edilen numaralar 
lizerinde kur'a çekildi : 

3584 
numaraya beş lira isabet 
etti; diğer muhtelif hediye
ler kazanan numaralar şun· 
lardır: 

1675 
4570 
1873 

39S 
187! 
870 

2410 
3215 

956 
Yann da 14 Şubat günü 

tevzi edilen · numaralar 
üzerinde kur'a çekilecek, 
neticesi öbUr günkü nUsha-
mızda ilin olunacaktır. 

Bahri kon[ eransta 
Londra, 17 ( A.A ) - Baht 

konferansa memur lngiliz, Ame
rikan ve Japon murahhas be· 
yelleri bir araya gelerek Japon: 
yanın mukabil tekliflerinin haf! 
olduğu tonilato miktarlarııJI 
tetkik edecektir. 

Adapazarı trenı 
tehhke atlattı 

Adapazarı treni evvelki gilıt 
Kartal ite Pendik arasında yo· 
luna devam ederken vagonlar
dan birinin tekerleği kırılmıfı 

tren derhal durmuş, bir müddei 
sonra tekrar hareket etmiştit• 
Nüfusça zayiat olmamıştır. J 

- Hep evham ... 
- Evham değil gözümle gör 

dilm ... 
- Neyi? 
- İşte söyliyemem ki... 
- Niçin efendim ? 
- Sonra bana ne dersiniz ..• 
- Ne icap ederse onu söyle~ 

nıı •. . 
bit - Benim çektiklerimi 

Al ah bilir.. . 
- Ben de bileyim Efendim·• 
- Ben hastayım doktor BeY··· 
- Evet görüyorum biraı r•; 

hatsızsınız. Fakat telaş edifece 
bir şey değıl.. . 

- Sıkıntılar, nöbetler, beli' 
can!ar, tıkanmalar.. Ağlaınala'• 
Fery:lt1ar.. . tJ 

- Milsaade ediniz namzıP1 

bakayım ... 
Hanım garip bir eda ile naaıJ 

zını uzatır.. ,Jı 

Doktor saatle namzmı sayar 
bir dakika sonra: b•' 

- Peki Etendim dilinize 
kayım jfe.I 

Kadın içerde kuronlu cJ d;ıi' 
parlıyan ağzını açıp paslıc• 
ni yarım uzatır. d) 

( Brtme 



l'ürk-ingiliz muhtelit ma· 
kemesi dün işe başladı 

r. 
• 

mı 

F ... z·m Isır 

• en 150{~ 
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. H' m 7Bir -~~i ep,, 
., • Dar(z,be:c!avı vt•nr bir eserin 

i • • • 1 pıoı'a~ı J/e me,g-al 
~ ı·a IS ıyor . Darüıbednyi 

Bırkaç gUne 

\pfülhamit veresesinin davası ne 
zaman görülecek? 

Mahkemede dünkü davalar 

Etıbba o ası hay§iyet divanı .dünkü 
içtimcıında şahitleFİ dinleyip 

kararını verdi 

kadar yeni bir . 
r seri sahneyt
koyacaktır. Dört 
perdelik bir fa. 
cıa olan bu 
eseri lisanımıza 
«Sacha Guitry» 
den 1. Galip B. 
nak let m i .ş ti r • 

Tnrk - İngiliz muhtelit oıahke:eai don yenir'eo ite başlamış, 

Badehu lzmirtJeki han ve de
posunun lcendisine iadesini isti-

. Karar bugün alakadarlara bildirilecek 
o 

aıt davalan 
rtl'yet etmittir. 
k· Mudanyada-

1 evinin ve 
i~asının ken· 
~sıne iadesi

llJ • 1•tiyen Ke-:•n polo viçin 
l\'asına de· 

•a11ı d'l · \ki e ı mıf, 

h. hıUddei ı•· 
•di dtnlenil-

lrlit k .. ' arar ıçın 
~~alceme taJik Mahkeme rel•I 

1hnittir. M. H4merlh 

lurk-Japon sergi
sinin küşadına 

doğru 
1'ıracat e,;;;;n-:::Zın nffmu

neJeri dün gönderı idi 
Tokyoda açılacak olan Türk

}:Pon sergis:nde teşhir edilecek 
p Urk mallan dün limanımııdan 
n're:e giden J"'pon bandıralı 
. arınan Maro v:-pnruna yükle

tıf l'lliştir. Mall:ır Pıreden Toyoko 
lvTara vapuruna oAkledilecek ve 
tı;san iptidasmdn J okyoya var
trıış bu unar.akhr. Sergi nisan 
'lttliayemıc co!ftu açuar.aKtır. 

Şehrimiz Ticaret odası tnrann
dftn gönderilen emtaanın bq
hcası şunlardır: 
k Mamul bakır, cıgara, ipek, 
0ıa, fındık, valeks, gülyağı, 

~anıuk, kendir, deri, tütün, 
ıncir, çöven, meyankökü, pa!a:ut,. ceviz, badem, kitre, yapağı, 
~hrı, mazı, afyon, tiftik nümu

b .. le · rı. 

3 tahsildar 
f.tenıuriyetten çıluırılddar 
~ f)~ toplanan viliyet inzibat 
! lnıayonu Bakırköy kaza.sıaıdan 
l ~\'ari tahsildarının, sui istimal
~ tebeyyün ettiğınden, memu
.... Yetten ihradanna karar ver-
"'I ltir. "" 

yen Voski Şakir Canın ikame 
ettiği davanın rtı'yetine başlan

mıştır. 

Bundan maada 912 de mlllga 
Harbiye nezaretine verdiği le
vazıoıatı harbiyeye mukabil 
1,115,000 küsur altın kuruş is
tiyen bir İngiliz şirketinin ika-

me ettiği dava da rü'yet ebilm:ştir. 
Aptülhamit veresesinin ikame 

ettiği dava henüz mahkemeye 
gelmemiştir. Buna sebep İngiliz 
ajanının istimhal etmesidir. 

Fitre 
Tayyare cemiyeti nasıl 
toplanacağını karar

laştırdı 

içtimadan bir lniiba 

Tayyare cemiyetinin kaza ve 
nahiye reisleri dün fırka mer-

kezinde bir içtima yapmışlardır. 

Bu içtimada sadakai fıtrm ne 

suretle toplanacağı ve hesababn 
ne suretle tutulacağı hakkında 

bazı kararlar ittihaz edilmiştir. 

Her sene olduğu gibi bu sene 
de sadakai fıbr zarflarla topla
nacaktır. 

Bir tütün miişterisi 
Bu hafta içinde büyük bir 

Holandalı 'grup memleketimize 
gelerek mühim miktarda tü .. ün 

sabn alacaktır. 

Bayram hazırlıkları 

Etıbba odası haysiyet divanı 
dün de toplanarak sab.:aHı bıyıklı 
çocuk hakkında bir eser yazan 
Dr. Kazım İsmail Beyle, böyle 
bir eser yazmak hakkının yalnız 
kendisine ait olouğunu jddia 
eden Dr. İhsan Hilmi B. arasın
daki ihtilafı tetkike devam et
mjştir. 

Dün sakallı Mebmedin teda
visinde, hastaneye naklinde, ölü
münde ve otopsisinde hazır bu
lunan ve bu işlerle alakadar 
olan doktorları dinliyecekti. 

Saat 16 da Şişli Etfal hasta
nesi sertabibi Rıfat Hamdi, Dr. 
Ali Şükrü, röntken mütehassısı 
Ekrem, niıaiye mütehassısı Raif 
Fehmi Bey er davet edilerek 
maliimatJarına müracaat edil
miştir. 

Bundan sonra haysiyet diva· 
nında uzun bir müddet, saat 
19 buçuğa kadar çok hararetli 
müzakeratcereyan etnıiş, Dr. Ki
zım lsmail Beyin otopsisini yap
t1ğı bu çocuk hakkında bir eser 
yazmaya hakkı olup olmadığı 
usun uzadıya tetkik ve nıünaka
şa edilmiş, neticede haysiyet 
divanı kararını verrniştir. Karar 
mektum. tutulmaktadır. Bugün 
KA:ıım lJUDail ve ihsan -Hilmi 
Beylere tebliğ edi ecektir. 

Bununla beraber, tereşşiih 
eden habere göre, haysiyet di
vanının kararı İhsan Hilmi Be· 
yin iddiasının varit olmadığı 
merkezindedir. Katarın bak\ki 
mahıyeti bugün anlaşılacaktır. 

Dava aç•ldı 
Dlinkü nüshamızda Dr. Ki-

Telsiz şirketinde 
• son vazıyet 

Hissedaran hey' eti umumiye.Iİ 
içtimamda bulunnıak üıere An· 
karaya giden te siıtelefon şirketi 
fen müdürü Hayr ettin bev dün 
şehrimize avdet etmiştir. · 

Verilen uıalüınata naıaran 
ekseriyet olmadığı için içtima 
yapılamamıf, Mart ayının ilk 
haftasına talik edilmiştir. Hay-
rettin bey Ankara istasyonu 
makinelerini tetkik ve islah et
miştir. Bu arneliyeden sonra 
Ankara telsiz istasyonunun neş
riyatı daha iyi işidilmiye bq-
laınıştır. 

Bakırköy ınal müdürü 
Bakırköy mal . müdürü Sur~ri 

Beye aui istimalınden dolayı ış-
ten el çektiriJmiştir. 

-~ 

Zirai kooperatifler 
Ziraat bankası İstanbul civa

rında zir at kooperatif !erin teşki
libna devaın etmektedir. Şımdi
ye kadar Maltepe ve Kartalda 
iki kooperatif teşki edilerek 
Maltepedekinin nizamnamesi l~
tisat vekaleti tarafından tasdık 
edilmiştir. Bu kooperatifin bir 

· kaç güne kadar umumi hey'eti 
. . toplanarak faaliyete geçecektir. 

Ş Yeni c4mi pazannda alıı verış I · Kartal kooperatifinin nizamna-
~ eker bayramı yaklaşıyor. Bayram yaklaşınca çarııda, pazarda 1 mesi de dün vekalete gönderil· 
~ntll~lış veriş faaliyeti başlar. Ge~e bu faaliyeti. yer y~r görme~ aıiitir. Bunhı~dan sonra !Jakırkö
'-t Un oluyor. Dercettiğimiz resım bu alış verışten bır sahneyı yünde de hır kooperahf açıla· 
~·~ u~ 

Dr. Kdzım lmıail B. 

zım İsmail Beyin Dr. İhsan 
Hilmi B. hakkında bir hakaret 
davası açacağından bahseder
ken, sehven, hakareti yapanın 

Kizım lsmail B. olduğu yazıl
oıışbr. Halbuki hakaretin hay
siyet divanı huzurunda İhsan 
Hilmi B. tarafından vaki olduğu 
söylenilmektedir. 
Kazım Ismail B. dün Qçllncü 

ceza mahkemesine müracaat 
ederek İhsan Hilmi B. hakkında 
15 000 lirahk bir zaran maneri 
davası açmıştır. Bu davanın 

yakında rll'yetine başlanacaktır. 

Ekmek ucuzlamalı 

qalip B. '1 Bir •Btr /{liııp., ta 
Kitap,, ile sah- Ertutrul Muhsin B, 

nemize 24 Uncu eserini hediye 
etmiştir. Piyeste Ertuğrul Muhsin, 
l. Galip, Emin Beliğ, Talat 
Beylerle Ne. Neyir ve Bedia 
H. lar rol almışlardır. 

Asım Bey 
Tetkik seyahetinden 

döndü 
Muharrlrimize intlb4l4nnı 

4n/4tıyor 

On bet günden beri tıztlm 
mmtakasında tetkikatta bulunan 
mliskirat inhisarı umum mUdllrll 
Asım B. Clnn Glllcemal vapuru 
ile İzmirden şehrimize dönmDş
tt1r. Mumaileyh dnn kendi ile 
görUten bir mubarririmize fU 
izahab vermtttin 

- Buradan doğru Ankaraya 
gittim. İdareye ait bazı mes'ele
lerle bütçeyi intaç edip oradan 
İzmir ve Manisada bağlar ve 
9zümlerimizin vaziyetini tetkikle 
idaremiz için üı.üm mübayaa 

ettim. 
Haber aldığımıza ğöre Asım 

Bey bu seyahatinde bilhassa bu 
sene Manisa ha~alisiode tuis 
edilecek prap imalathaneleri
nin yerini de tayin etmiı ve va
ziyeti çok memnuniyetbahf bul
muştur. 

Bundan başka mumaileyh bir 
Buğday fijıtlan bir aydan k11ç gtlne kadar Trakya hava

beri iki kuruş düştüğii halde lisine bir teftiş ve tetkik seya
ekmek ancak yirmi para ucuz- hatine çıkacak bu meyanda yine 
lanıışbr • Alakadar ikb.sadi bu ıene Tekirdağında yapıla
ınahafil bunu tabii görmemekte cak ve içine bir milyon kilo p
ve ekmeğin 60 para daha ine- rap alabilecek olan büyük aarm-
bileceğini iddia etmektedir. cm mahallini de tesbit edecektir. 

' ..... . 
Yerli malları için 

Cemiyet idare heyeti dünkü içtima
ında yeni kararlar verdi 

Yerli mall:ır Cemiyeti idare lıe11eil tçi{ma lıalınde 

Milli. tas.a~ruf ve ı~ti~at ce- konferanslar verilecek, sinema· 
mıyeti ıdarc hey eti dün nın il t k t 1 d 1. 1 s a sa onun a yer ı ma -

toplanmış, cuma günli Kadıkö- lar teşhir olunacaktır. 
yiinde yapılacak toplanma hak- Dünkü içtıuıada, gelecek cu• 
kında ittihazı mukarrerat etmiştir. martesi gfinü saat ikide lstan
Cuma günil sabah saat onda bulda bulunan yerli ~al yapan 
Kadıköyünde Süreyya sinema- fabrikatörlerle san'atkArlann fır
sında toplanılacak, sinemada k~ merke~i~e çağrılmaları takar-

. rür etmıştır. Bu topla d 
tasarrufa aıt bir filim gösterile- yerli m-llar h l k d nma a . .. a c m a umumi 
cek, yerh mallara rağbet, milli bir hasbıhal yapılac k "b' 
tasarruf ve iktisat hakkında kararlar verilecekt' a ' mu ım ır. 
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Yeni bir mecmua 

Darülbedayi san'atkarlan, 
" Darülbedayi " ünvanlı 

bir mecmua neşrine başlamrş'ar. 
Dün bir . tamdığımın elinde gör
dOm. Bu san'at müessesesinin 
işareti eskiden bir tambur şek
linde gösterilirdi. Bu mecmuayı 
görünce onu hatırlıyarak bir 
Arap darbı meselinin tercilme
sini mınldandım: 

- Tamburda bir nağme da~a! 
Bu ocak, feyizli bir ocaktır 

Yesıelaml Aktör oradan, müellif 
oradan, münekkit oradan, tiyatro 
patronu oradan, lokanta sahibi 
oradan, Aka dadayist şair ora
dan, hanende oradan, hayali 
oradan çıkar. Niyayet bir de 
gazete oradan çıkmıya başladı. 

Bizim tiyatro münekkidi Refik 
Ahmedin arası •Kalii bela• dan 
beri Darülb.edayi veya namı 
diğer Ertuğrul Muhsinle iyidir. 
Onun için biz perva etmeyiz. 
Fakat Muhsine sık sık çatan 
m~ekkitler düşünsünler... Şim
diden sonra artık « varıtına 
gelişine l • olacak!. 

Darülbedayi mecmuasmda 
manzumeler de var... Geçen 
sene bir münasebet getirip de 
onlara •manzum yazı okuyamı
yorlar»diye bühtan edenler utan• 
ımJar. Bakın manzum okumak 
şöyle dursün, yazıyorlar bile ..• 

• 
Ziyafet ve iftar! 

Gazeteler yazdı: Tasarrufa ri
ayet etmek maksadile el-

bisesini boyatıp boyatıp giyen 
Ma~ İzzet Melih geçen gün 
ıebPl\lft~utunan Madam Sesil 
So~tr--ziyafet vermiş. 

Gene gazeteler haber verdi: 
Ziyafet veren Hanım efendi, zi
yafet esnasında filizi bir tuvalet 
giymiş. 

Bu haberi duyan tanıdığımız 
bir Hanımefendi dedi ki: 

- Benim bildiğim bir şey var 
ki o da hiç bir kumaşın filizi 
renge boyanamıyacağıdır. 

Bizim ayrıca aldığımız bir ha
bere göre Bcdıa Muvahhit H. 
Efendi de Madam Sesil Sorele 
bir iftar verecekmiş. 

Biz iftara çağırılmak için mils
lüman olmak lazım gelir, sanır
dık. Meğerse Fransız san'atkin 
olmak lizım imişi 

T'oplfl İilnı• 

Yarım asır ecoelkt : 

VAKiT 
17 Şubat 18/K• - ... -······--····························· .. Beyoğlunda basılan Levan-

tino nam gazetenin ve on
dan naklen Manzumei efka
rın rivayetine nazaran Bü
yükdcrede familya sahibesi 
ve altmış kadar sinnüsalin 
muammeresı bir hatun bir 
nevcivan ile rabıtai muva -
neset ve muhabbet peyda 
ederek akrabasının zülfü 
piçapiçi ülfete şanezeni mu
man~at ve muhalefet olma
ları üzerine nevcivan ile 
beraber Beyoğluna hicret 
ıhtiyar etmit ve şimdi Be
yoğlunda aramsaz olmakta 
bulunmuştur. 
Biraz vakıt evvel diğer mü-

sinne bir hatunun bu yolda 
bir hareketi işidilmiş idisede 
onun hareketindeki aybı 
perdei nıkih örtmüşidi. Ba
kalım bunların içtimaı ne 
renk kesbederl 

Adliyede: 

Gazetelerin davası 
• 

Bursa ceza mahkemesine naklolundu Bu sene ~sulün çok 
1 emvlz il4!mında, İ5ltınbuldald yüksek makamların 

davacı mevkiinde bulunmiUı nahle sebep 
olarak tesbit edilmi~tir 

irtişa tahkikatına ait neşri
yattan ve diğer muhtelif yazı
lardan dolayı gazeteler aleyhine 
açılıp İstanbul ikinci ceza mah
kemesinde birlettirilerek rü'yet 
olunan davaların muhakemesine 
dün öğleden sonra devam olu
nacakb. 

Mahkemede •Son Saab mes'ul 
miidürü Selim Ragıp, "Akşam" 
mes'ul müdürü Enis Tahsin, 
«Milliyeb mes'ul müdürü Bur
hanettin Beyler, gazetemiz na· 
mma vekaleten avukat irfan 
Emin B. hazır bulunuyorlardL 

Celse açılınca, Temyizden ge
len bir ilim okundu. " Davalar
da cümhuriyet müddei umumili
ği ile Şehremaneti, Polis mndn
riyeti, Kolordu kumandanlığı 
davacı mevkiinde olup lstanbul
daki yllksek makamabn davacı 
bulundukları davalarda mahke
me heyetinin hissiyatına mağlup 
olarak bitaraflıktan inhiraf ede
cekleri mütalea kılınmakta ve 
bu hal tüpheyi dai bulunmakta 
oldupndan mezkôr davaların 
bqka yere nakli • zemininde 
lstanbul müddei umumiliğince 

vaki müracaat üzerine, bqmüd
dei umumiliğin nakil talebinde 
bulunduğu ve neticede Temyizce 
davamn Bursa ya nakline ·karar 
verildiği bildiriliyordu. ..... ~ 
sustaki karar sureti şudur: lrliıa 
meselesine dair hilih hakikat 
neşriyat ve ceza mühakemeleri 

usulü kanununun mevkii mer'iyete 
vaz'ı münasebetile Cümhuriyet 
müddei umumiliğine cehalet at-

federek tahkir ve poHı mndn
riyelinin hırsızlar hakkındaki 
beyanabna atfen hilafı hakikat 
neşriyat ve efkin ammeyi teh
yiç edecek surette hilafı haki
kat olarak Şehremaneti aleyhine 

neşriyat ve İzmitte askeri tay
yarenin sukutu' haberini kolordu 
kumandanlığının müsaadesini 
istihsal etmeksizin neşir ve polis 
müdlirü ire bazı erklnı 
askeriyenin tekrar ordu' hizmeti
ne alınacağına dair merciinden 
müsal?de istihsal edilmenizin 
hilafı hakikat nqrıyattan maz
nun olup mahkemel aslıye ikin-

cı ceza dairesinde tevhiden mu
hakemelerinin icrasına batlanmış 
olan « Akşam » gazetesi mes'ul 

müdüril Enis Tahsin, « Vakıt " 
gazetesi mes'ul müdürii Refik 
Ahmet, « Son Saat " gazetesi 
mes'ul miidürü Selim Ragıp ve 
« İkdam " gazetesi mes'ul mü
dürü Esat Mahmut ve''MiJliyet" 

!gazetesi mes'ul müdürü Burha
nettin ve ccCümhuriyeb gazete
ai mes'ul müdürü Agih 8. lerin 
aleyhlerindeki davalarda Cüm
huriyet müddei umumıliği ile 
şehremaneti, Polis müdüriyeti, 
Kolordu kumandanlığı davacı 
mevkiinde olup İstanbuldaki 
ytikaek makamatın davacı bu
lundukları davalarda mahkeme 
heyetinin hissiyatma mağlup o
larak bitaraflıktan inhiraf ede
cekleri mütalea kılınmakta ve 
bu hal şüpheyi dai bulunmakta 
olduğundan mezkfır davaların 

baıka 1ere nakli hakkında İs-

tanbul cümhuriyet milddei umu
miliğinden çekilen 1.2. 930 . ta
rih ve 2442 numaralı tifre tel
gra!name mahlulü Cümhuriyet 
dqmilddei umumiliği makamı 
aliıınin nakil talebini nabk 3.2. 
930 tarihli derkenarile daireye 
tevdi kılınmakla Jedelmütalea 
mevzuu bahis davalann lıtanbul 
aslıye mahkemesi ikinci ceza da
iresinde derdesti rtı'yet bulun
duğu anlaşılmakta, kendisinden 
yüksek vazife 'i olan lstanbul 

ağır ceza dairesinin hududu ka
zası da İstanbul ve Oskndar 
mahkemelerinin hududile mah
dut olmasına ve Temyizden ma
ada yüksek vazifelı mehakimin 
nakli dava aallhiyeti kendı hu
dudu kazasile mukayyet bulun
masına rnebni bu bapta karar 
itası Temyiz mahkemesine ait 
bulunduğu ekseriyetle kararlq
tınldıktan sonra icabı müzake-
ı e olundukta sureti iş' ara göre 
bu baptaki davanın ceza mu
hakemeleri usiıln kanununun 14 
ftncü maddesine tevfikan Buna 
aıliye ceza mahkemeıine nakli
ne 4- 2- 930 da ittifakla karar 
verildi.» 

Riyasette bulunan Hayrettin 
8., milddei umumi Ahmet Muh

~ Jf.,., 
MuhJis 8., emyiz illmı mucibin· 
ce evrakm Bursaya gönderilme
ıini iıtemiştir. 

Bundan sonra avukat irfan 
Emin 8., nakil hakkında töyle 
demiftir: 

- Biz, ltlkimlerinıizin seciye
lerine kartı tam bir itimat bes-
liyoruz. Hiç bir zaman böyle bir 
tiiphe aklımızdan geçmemlıtir. 

Biz kaniiz ki Ttlrk hlkimleri 

nerede ve kimin kartısında o
lursa olsun, tanı bir bitaraflıkla 

.. dalet vazifesini ifada tereddnt 
etmezler. Mahkemeniz hakkında 

böyle dütUnd6ğtlmllz gibi Bursa 
mahkemesi hakkmda da ayni 
kanaatimiz vardır. 

Miiteakiben, mahkeme evrakın 
Borsaya g6nderilmeaini kararlat
brdı. 

Hikmet B. in davası 
Bursa ağır ceza mahkemesine 

nakli kararlqtmlan mliatantik 
Hikmet B. in davasına ait dosya, 
İstanbul ağır ceza mahkemeı·n

den Bursaya gönderilmiştir. 

NevyorKta 
Her 40 dakikada 
bir adam telef 

oluyor! 
Bir Amerikan gazetesinin ya:ı:· 

dığına göre zabıta vak,alan Şi
mali Amerikada fevkalade ço
ğalmışbr. Yapılan bir istatistik, 
serbest ıilih taşınması yüzünden 
her kırk dakikada bir adam te
lef olduğunu göstermittir. Bu 
milnasebetle silih taşıma hak
kının yalnız polise hasredilmesi 

l ekt di 

bereketli olacağı 
ümit ed1 liyor 

Hu.,ud Göıde' Muhahınmiz yazı
yor: 

Manisa villyetinin bu küçük 
l 

ve güzel kazasında birkaç gün· 
denberi sürekli yağmurlar yağ
maktadır. Etraftaki bazı küçlik 
dağlara zaman zaman kar yağı
yorsa da uzun müddet kalmıya
rak gene eriyor. Şehir dabıline 

henüz kar düt memiştir, ekseriya 
çok kırağı ve soğuk oluyor, 

yalnız odun, kömür çok ve ayni 
zamanda pahalı olmadığı için 
ha& okadar müşkülat çekme
mektedir. 

Havanın müsaadesi, bilhassa 
ıon zamanlarda yağan yağmur
lar çiftçinin yüzünü güldürmüı
tür. Tütün fidanları yetiştirilmı

ye ve afyonlar çapalanmıya 

baılanmıttır. Bu sene mahsulün 
çok bereketli ve iyi olacağı ümit 
ediliyor. 

Gördesin en mühim san'atı 

olan halıcılık iki üç ay evveline 
nisbetle biraz durgundur ve balı 

yevmiyeleri on beş kuruşa ka

dar tene:ızW etmiştir. Gördes de 
T 'rkiye hudutları dahilinde bu
lunan diğer yerler gibi Cümhu
riyetin 1tıklan altında terakki 
yoluna ginnif ve ilerlemiye baş
lamlftir. ' "· ~ ~ 

Halk okuiiianın zevkini anla
mlfbr. Millet mekteplerine de
vam ile yeni Türk harflerini ko

laylıkla 6ğrenmektedir. Kazaya 
tabi köylerin muallım kadrosu 
noksan olmakla beraber tamam
lanmıya ça 1tılmaktadır. Bundan 

bqka ilk tahsil ve terbiye ça
ğında bulunan çocuklarm tama-

men mektebe devam edebilme

leri için kazanm merkezi de bir 
mektebe daha ihtiyaç göster
mektedir. 

Diğer tarafan kaymakam 
beyin faaliyet ve delile ti ile 
doğrudan doğruya kasabanın 

içine giren yeni bir yol açılmlf 
ve Salihli ile Gördes arasında 

itliyen otomob!lleri ıehrin bir 
ucundaki bozuk yolları geçebil-

mek mfişkOlitından kurtarmıştır. 
İçtimai teşekküllerin de faali
yet ve yardımı sayesinde Gördes 
medeniyet ve irfan yolunda 
gilnden güne terakkı etmektedir. 

Salih huhıttın 

ne:::~ VAK~T ~·:r.:urm 
Abone şartları ı 

Memlekette ccneoiye 
1 aylı~ Kuru• 150 
3 .. .. 400 801 
6 .. .. 750 1450 

12 .. .. 1400 2700 

V AKIT ı 5 kuruştan fazlaya 
atmamak, kendi evinize kadar 
getirtmek istiyorsanız 

Abone olunuzl 
Daha ucuz ve kolay edin

miş, gazetemizin abonelerine 
olan hediyelerini de kazan
mıı olursunuz l 

• mese esı 
F itrenin tayyare cemiyeti 

verilmesi hakkında dl 

tülüğün bir hükmünü gördillll 
Bu yeni fetvanın iki taraflı 
zeiliği vardır . O iki nokta 
tünde biraz duracağım : 
1- Yeni fetva güzeldir, çü 

dinin • bu mes' eledeki h 
muradını görmüş ve hükmü 
hem hayrın en yüksek dere 
sini, hem sevabın son merte 
sini temin etmiştir. Fitre, Ze 
kurban gibı dini mevzular, O. 
met zıhniyetinin islim cemaa 
deki fukaralık ıstırabım hafifi 
mek için bulduğu çarelerdir. 

Yeni başlıyan , aza yek . 
birike birike kabaran bir d' 
i k devrelerinde pek iyi, Ç 
fayda ı netice er veren bu ç 
Jer millet mefhumunda eriy 
genıf tabakalara yayılmış ı 

gibi incelerek kuvvP.tini ka 
edıyordu . D,n hissinin fera 
ti beslıyemiyecek kadar zay 
ması da buna zammolunca, b 
ka tedbirlere baş wrmak li 
geldiği an laşıldı. Zaman için 
kalabalık la beraber sefalet 
büyüyor, cemiyetın bünyesind 
ki yaralar derinleşiyordu. 
zanç,nası l ferdi sayin kuvvtind 
\,ıkarak ti• ket , tröstlerin ef 
geçtiyse, yoksul uğa, çwe 
cemiyetlerin yardımına müh 
oldu. 

Hayat, insanı her yerind 
birden zedeliyor . Şefkat yu 
tarını, yardım müesseselerini d 
ğuran amil itte bu hırpalanış 
doğmuştur. Eskiden din rehb 
leri, akıldan ziyade nakle uyd 
tan için, tahsısi muhake 
ederken kaabn fardı .. oldu~ 
düşünmezler, teşmilden kaçı 
lardı. Yeni fetva, dinde de 
kimülün tabii olduğunu gös 
ren geniş bir düşünce mahs 
olduğu için güzeldir. 

2 - Yeni fetvanın ikinci 
zel iği, fitreyi tayyare cemiye · 
tahsis ederek, vatan müdaff 
na kanat geren bir mfiessese 
hizmet etmesidir. Memleket 
runda çarpışana gazi rütbe 
veren, ölenlere ıehitlik gibi 
kaddes bir mertebeyi bağışlı 
din, elbette bu hükümden b 
nut ve atlab razıdır. 

Vatan hudutlarını, vatan u 
lannı dDşman çizme ve pe 
nelerine açık bulundurursak, r• 
bin kitabı da çiğnenir, içleri 
hakkın divanına durduğu~ 
mabetler ahır otur. Bir fakir ~ 
ne kadar meziyetli olursa olv 
vatanla ölçülemez ve memlelı 
dururken yardımcı eller fertl 
uzanamaz. Uğrunda can veril 
bir varlıktan mal esirgenir IJIİ 
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Borsada Vilayette: 

Eski işler Hayat mektepleri 
Miirakabe heyeti bun .. Heyeti hamiyeden 

Zara da bakacak Necmettin Sahir 
N iktisat meclisi umum katibi 8. j stif a etti 

111 k Urullah Esat Beyin iştirakile 
lıııbiyo borsanının mürakabesine 

~enıur edilen hey'et sekiz aylık 
orsa muamelibnın da tetkik edil-

~tsine lüzum görmfiştür. Bu 
d ey.etin çalışması için komiserlik 
aıresinde hususi bir oda tanzim 

edil-· t''t'' . h' ault ve ayrıca u un ın ısa-

rından bir genç daktilo hanım 
f etirilmiştir. Dünden itibaren 
urada yapılan tetkikat neticc

&ınde bazı büyük bankaların 27 
~ayıs 929 tarıhli borsa kanununa 
liayet etmedikleri tesbit edil
di~· b Rlnden haklarında tahkikata 
atlanacaktır. 

İngiliz 105l 
~ k İngiliz lirası dün borsada ı 044 
t. k Uruşta açılmış ve 1051 kuruşa 
t kadar yükseldikten sonra 1043te 
'- apanmıştır. Altın 940 kuruştur. 

t:ıübadelede 

Gayrı mübadı Jere 
ti. , tt~vziat 
~ t ~ayn mübadi lere bir kısım 

edıyatta bulunulduğunu yaz-
tnıştak. Tabkikahmıza nazaran 

~ Şİtııdiye kadar seksen bin lirayı 

hlüt~cariz bir mıktarda para 
~liıt.lauşhr. 

'~""o.J 
Bu husu~ta Gayrı mübadiller 

tenıiyeti baş katibi Salih bey 
IUnları söylemektedir : 

k• ~ Ş.i~diye kadar yüz altmış 
lfı ıçın tahakkuk muamelesi 

Ylpılmııtı • Bu mıktardan kısmı 
~rnına tediyatta bulunduk. 
t erifen para seksen bin lirayı 
tçnıektedir. Bir kısım gayn 

Vilayet meclisinde 
dünkü içtima 

Umumi vilayet meclisi dün 
toplanmışbr. Maarif bütçesinin 
levazımı dersiye maddesinden 
2500 liranın mektepler mcsarifi 
daimisi maddesine nakli hakkın
da Maarif müdürlüğünün teklifi 
Bütçe encümenine havale edil
miştir. 

Beyoğlunda Çatmalı mesçit 
mahallesinin yeniden ihyası hak 
kındaki istida, Paşabahçede Re-
şadiye mahallesi isminin değiş
tirilmesi hakkındaki Beykoz 

kaymakamhğının tahrirab Mü1-
kiye encümenine havale olun
muştur. 

Bundan sonra Ameli Hayat 
mektepleri heyeti hamiyesi 
azasından Necmettin Sahir Be
yin istifanamesi okunmuştur. 

Necmettin Sahir B. istifaname
sinde bir prensip meselesinden 
dolayı heyeti hamiyede ahşmıya
cağmı bildiriyordu. 

İstifa esbabı mucibesi kafi 
görülmemiş, Necmettin Sahir 

Beyden izahat istenmiş, Necmet
tin S~bırt# l\,: ~tifum<la /1 musır 

olduğunu, prensip meselesi hal
ledilmiş olsa bile artık heyeti 
hamiyede çalışamıyacağını söy

lemiş, Ameli Hayat mektepleri· 

nin lilzum ve ehemmiyetinden 
bahsetmiştir. 

5. - VAKIT . 18 Şubat 

En güzel 

BaVram hediyesi 

Kumbara 
çocuou 

ucuz, hem Faydah, hem de 
allştıran bir hediyedir 

hem 
tasarrufa 

Tüırkeye iş Bankasll 
ialObadiller , henüz mfircaat 

~lırıenıişlerdir • B\lnlar on beş 
~dardır. Önümüzdeki perşembe 
le ntı gene tediyatta bulunacağız 
Ql henüz hisselerini almamış 

Reis Hacı Adil Bey istifamn 
kabul edilip edilmiyeceğini sor-
muş, bir karar verilmemit, 
nihayet gelecek celsede Amelt 
hayat mektepleri hakkında hi
maye heyietnın vereceği raporun 
tetkikine karar verilmiştir . lf!!!!!!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!İ!l!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!~!!!!!!!!l!!!!!!•·r 

~lar~ vereceğiz • 
1>.ı •hkıkatımıza nazaran verilen 
dalaralar yüzde bir nisbetin
~•r. 

~rnfyetlerde: 
rı· Ocak kongre~i 

der:'~aAından: Geçen hafta 
'tt egioıiz ckıeriyet olmaması 
Qtb·ı . ~ ı e 21 inci cuma günü 

'tk t 14 de talik edilmişti. Bütün 
'!•tlann teşrifleri rica . 
~ FERAH SL~EMASINDA 

~ts~ akşam yeni program: Mezaya 
'ılliı l\onıcnya Komedisi. IOarton may-

~Ob ctnbızlar. Aynca Kozarof heyetinin 
'tkcı. •t numaralan. Sinemada : Kız mı, 

il llli ? 

Vatandaş! 

Yol mükellefiyeti bedeniyesi 
mliddetinin 15 marttan hazira
na kadar devam ettirilmesi 
karar.aştınlarak perşembe gOnü 
toplanılmak üzere içtimaa niha
yet verilmiştir • 

Ema.netteı 

Lüna park 
Büyük ıermaye\i bir gurrıp 

emanete müracaat etmiş, Gül
hane parkında alay köşkünün 
yanında, tepebaşı ve taksim bah
çelerinde, yıldızda Lfina park 
tesisi için anlaşmak teklif et· 
miştir. Bu tesisattan hem çocuk
lar ve hem bnyükler istifade 
edebileceklerdir • 

21 şubat 1930 cuma günü saat onda 
kadzköyde Süreyya sineması salonunda 
~apzlacak büyük içtimaa sen de gel. Bu 
lÇtimada kadın, erkek her vatandaş bu
lıınacaktzr. Mil'i iktuat ve tasarruf 

cemiyeti • 

Cevaplarınızı 
gönderiniz --Bu mOddet 20· Şabata ka· 

dar uzatılmııbr.Soara kur'a 
~ekecefizl 

Hediyelerimiz 
arasında 

1-Yazı maki11es:. 
2-Zenit graınofonu. 
3-Bilek' ve cep saatleri. 
4-Gramofon pllklan. 
5-M119on mOıtahzarabndan 

podra, IAvanta, braı ta
kamı, kolonya, Joayon, sa• 
bun .•• V. S. 

6-Alb tane fotograf çek-
tirmek hakkı .•• 

7-Slnema duhuliye karne-
leri... ' 

8-V AKIT ilmini tqıyaa 
bir halı seççade. 
V. S. V. S. vardır. 

T ~ ttgoJrO&Unda bu ~ saat 

21~"4. 

Aynaroz ŞE.;HREMANEı:ı 

Kadısı ~ ~ 
6 Tablo ı ı 

Yazan: 1111 
Müsahip zade 

Celil B. 11lll lll 

Garden - Mezeyi ba:~ti , Y eıato 

Makaim - T almaç ve Siril, Jülyet 
Jirarden 

Mulen Ruj- Maymunla. re'rillü 
Dobo 

revüsü 
Türkuvaz - Florel, Vera Boris llL Samıdof docli 

Şehzadebaşmda Türk sinemada 
bu akıam 

Türkiye baş pehlivanlık mtı-· ' 
-OkuyueuJarımız ebik nOs· 
halan idarelsaaemizden her 
zaman tedarik edebilirler - Cuma matine saal 14,30da. sabakalara. Aynca sinemada • 

'--1!!!!1!!!-!!!!!!!!!B!l!l!!!!!!!!!8'ı-.-------...11 KIZ MI ERKEK Ml • 



~Z_a_m_p_a_r_a_K_ı_r~41 » 
Gözde kıralı nasıl kabul ederdi 

17 Şubat. 930 

Borsalar 
j 

Açıldı K9pandı 

Knmb yo 

1 lngiliz lira11 Kr. 1044 1073 
M TJ.. .,kablll Dola 0.4( ~fı.2~ 0,46 62.50 

Tefrika 

113 

Meçhul 
asker Yazan 

Ziya 
Sakir 

~ ............................................... ~ 
• Frank 1189 11 ·:IO 

Tafta kumaıından bir kanapeye yasfanır, uzun 
saçlarını manto gibi omuzlanna atar ve 

melek gibi halile kıralı teshir ederdi ••. 

" Liret 8 89,50 t' >o,50 
•· • Belga s 33,75 3134:25 
" .. Drahmi ~~'71 S~PU 
• • s. Franlı: SHl 2fH 25 
M • Leva 64 25 <ı4 l!i 

.. • ~1orln ı 16. ı 16 

Zavallı kahramanın son sözü 
Düşmanın kaleye gırip girmediğini aord 
" Hayır ,, cevabını alınca : " Elhamdülillah! "An Kupye,, şu aaret'e 20 

haziran 1737 de doğmuştu ve 
l 760 da yirmi üç Yllflnda idi. 
fakat bu veladet kaydı pek "es
nafçasına ,, idi. Bu kaydı tahrif 
etmekten kolay bir şey yoktu. 
.,Jan Jozef Roman Kupye ,, nin 
ismine bir sinyör ıözü ilave edil
di. Kopye iami "Kupye,, ye 
tahvil olunda. 

Bu vaziyette matmazel dö Ro
man, o zamana kadar markiz dö 
ıcPompadur» un elinde olan göz-
delik sıfabna talip olabilirdi. Za
ten emsalsiz güzeldi. 1761 de 
F ransua Druenin yapllllf olduğu 
resim bunu ispat için kafidir. 
Bu tablo 1913 te Kramer ga
lerisine yiiz yirmi beş bin fran
ga ıahldı. 

Edmon dö Gonkurun neşretti
ji "Portre ansiyen,, de matmazel 
dö Romana hakkında" Sofi Arnu» 
mn fU mlltalaası nrdır. 

11 Bu harilmlide kadında ta
biat, her vakitki zevki selimi 
bil' tarafa barakarak kesretle 
ibzal yolunu tatmuıtu. Matma
zel d6 Roman• a nazar edilince 
o kadar lltif bir beden, o ka
dar mlt4l_klmil hir b&nyeye ma
lik idi ki bir meclise girdiği za
man emsali görülemezdi. 

Gayet güzel bir adam olu 
1aral bile onan yanında bir mek
tepli pbi kall)'ordu.• 

On hefİllci Lui, terbiye itiba
rile, her gOn kendisine tedarik 
eclilen metretlerden çok ,abek 
olan matmazel d& -ıtom-0-. ı 
mkallde MYİyordu. Ona kartı 
•
1P.U..,1 ele keyfine alet 
1llii klllardu bambıtkı mua
•ılıcle ....... Zatea paç 
...... o 1111 clerecıeye dltmiJe
cek bdar Yakarma aubafaza 
etmifti. Klilll -- ipa bir otel 
taUu. Ba otel 1890 da lıedme-

clilmiftir. B6yGk bir a... Ye 
pyet t1ze1 hUçeleri ..da. Bu 
ot.a. ........... ''Delilik oteli,, 
iami verildi. Z- g6re bu 
binabin JeriDde 1680 de Pui 
Iİny&rll "Lafoli., ,e ait bir bina 
ftl'IDlf. Fı.-da "Lafoli,, nhı 
duet tlemek olmuma W.en 
blylec:e tamip ohmmQf. Mat-
mazel c9 '1tcnnam,, bu konatı 
çok ant,onla. 1764 te aatm 
abuk ........ pteldi. Ba bi
num ud lahlW olan reia 
"Buleam11e.. elen bina için ne 
latecliiini aordurdu. Fakat pazar
'ik aymaclt. 

Buaa alb beypli bir araba 
kona;ıı. 6nlhıe ıelir Te narin 
glzdeyi "Yenay" a giStllrGrdll. 
Sazan da zamanının bir kısmım 
.. Muet,, te geçiren kıral "kDçllk 
evi ,, ne gelirdi. 0 Markiz d6 
Riföly6 ,, der ki : " T aftadao bir 
kanape Ozerine uzamr ; uzun 
aaçlarmı manto &ibi omuzlan 
beriDc atar .e karalı bu vazi
yette kabul ederdi. Lui ona 
:ia..ıl Maclleaim elerdi. VDcudunun 
kemaljnj meyreder atvanm tak
dirle ._.._ Oadaa artık vaz 

· • Kuron wıo ıs 12.~o 
geçmiyordu. Madam dö Pompa· 
dur, bu kadının kıral Dzerindeki 

·• • Slllng ~ Jo,25 P~O :'5 
.. • Pczctı :: 6S,75 ~ 58 
" • l\T ark ı 194.15 ı ~s 

diyerek gözlerini bu dünyaya kapadı. 
nüfuzunu nedimelerinden haber 
aldıkça fevkalide korkuyordu. 
Fakat gözdenin en iyi naaihat
çilerinden biri olan Madam dö 
"Miröpua,, derdi ki: "Sizi ondan 
fazla sevmediği muhakkaktır ; 
eğer her hangi bir efsunla 
.. Romans ,, buraya gelse, ve 
burada akşam taamı etse, haki
katen korkmanız icap ederdi. 
Fakat prensler her şeyden mu
kaddem itiyadına düşküü 
kimselerdir. Kıralm size olan 
muhabbeti aparbman1mz ve mu
hitinize olan a111ıklığı ile kahtı

dir. Siz onun itiyatlarına, konuş
masına mukabele edebiliyorsu
nuz. Sizin yanınızda çekinmiyor; 
sizi sıkmaktan ictinap etmiyor. 
Nasıl istersiniz ki bir günde bü
tün bu itiyatlardan vaz geçsin 
yeni bir bayat ıekline girsin 
ve etrafına değiıtinnekle her 

kesin yeniden dedikodusunu mucip 
olsun?" Maamafih m.atmazel dö 
"Romans" kıral üzerindeki nü
fuzundan istifade ederek, gebe 
kalacak olursa çocoğmıun tanıl-

~~ ba.k,km.da .az aldı. Bundan 
baıka baronluk riitbesi ile "Mil-
li Kulonj,, malikanesi kendisine 
tevcih olunuyordu. 

* 

.. • Zloti 4 14 4 14.25 
" • Pengö s ltı6,2S ~ 166,50 

2o r.cy Ktıruş ~t 2~ 
ı Türle lirası Dinar 2t ~2,Srı 2t 137,50 
' Çcrvoneç Kuruş f4lOO to9Ç 

Nukut 

ı !sterlin (lnglllz) 
ı Dolar ( Amerika) 

20 Frank [Fransız 
~o IJret fttalya 
O Frant Belçika] 

120 Drahmi [Yunan] 
lıO Frank [lsvlçrel 
20 Leva ' Bulgar) 

ı Florin [Felemenk) 
~Kuron [Çekoslovak 
1 Slllng Avusturya] 
1 Peıeta f lspaoya] 
1 Rıyşmarlı!Almanya 

ı 7.lotJ Lehistan , 
ı l'enıı;o ı\lacarlstan 

20 Ley [Romanya] 
20 Dinar Yugoslovyal 

1 Çevoneç Sevyet ' 

Altın 
Borsa 

Mecidiye harici 
Banknot , ı 

rahvtııer 

lstlkraz dahili •vadeli., 
Otiyunn mu\•ahade 
lkramlyell dcmlryolo 
lstanbul tram\'ay ~lrketl 
Rıhtım Dok \"e Antrepo 
lsıanbul anonim su Sr. 

ı -

Hl••• aen••tlrl 

I~ bankası 
O~•rıınlı hıınlc'fsı 

IC49 
21tı 

17'4 
22~ 

12( 
5f 

827 
s: 
~~ 

12f 
sı 

2E ~,, 

~1 25 

9:. 
3i 5•} 
9!- 75 

77 

93i 
sı 50 

24~ 75 

Q~ 

·~ { 2·) 
4 122.~o 

Ui15 

I~ 40 
1(15 

it)~ 

21(ı 

174 
29.~ 

120 
5( 125 

f<27 
s: 
8~ 

19.f> 
31 
2850 
51i5 
2~ 

37 ~o 
2~ 75 
77 

94( 

5~ 15·· 
24~ rs 

14i ~ 

f 12o 

Tıcaret ve zahırc 
l°latlar Ticaret bort&H kltlblumumlllt• 

tarahndaa •erllmlıtlr 

Maraş köytine gelinciye ka
dar mermi tufanından kendimizi 
giiç kurtarabildik. Üç adımda 
bir, yere yabp yuYarlanıyoruz . 
İntiıar eden mermi parçalanndan 
ve şarapnellerden tahaffuz için 
kendimizi o çukura, bu çukura 
atmaktan berbat bir haldeyiz. 

Yollar, yaralılarla dolu. Yüril
yebilen yaraldar, kendilerini kur
tarabiliyor. Ağır ve yürümeğe 
muktedir olamayan yarahlar, 
inim inim inliyerek, kemali sahur 
ve tevekkillle son dakikalarını 
bekliyor. 

Bunlarm bazdanna yardım 
etmek istedik. Mümkün değil. 
Arda köprüsüne yakın bir yer
de, aürline sürüne oraya kadar 
gelmiş olan bir topçu onbaşısı 
yolun kenarında kalmııb. Ağzın
dan kan sızıyordu. Yanına diz 
çöktilm. Bunu hisseder etmez 
gözlerini açb. Dalğın bir nazarla 
baktı. 

- Çavuşum .. ·su ... 
Dedi. Nanm, derhal matrasım 

ağzına uzattı. Elimle batım kal
dırdım. Oç yudum ıu içti. Du

, ~ daklarında hafif liir tebessümle 
sordu: 

- Düıman kaleye girdi mi? 
~pr1 - Hayır evlidım. .. 

1761 aenesi emasmda "Kaza: K. P. l'- P - Oh.. Elhamdülillah ... 
&ld-1 Zavallı yavrunun son a6zll bu nova ,, Pariate bulunuyordu. Yumuşak 12 32 ıs 2o olda. 

" Şamberi ,, den geçerken ma- ~;:ıca u 85 Karaapç mahpr gibi kaym-
dam " Moren " den, eski sevgili- _ Zalain&er - yor. Herk• .akta, herkes 
IİlliD yeni ftli.yeti haklmtc:la Çndlr 

1~ 9 35 birbiriDe ...ı IOnlyor. EweJA 
mal6mat alnuıb. Onu tekrar !ı~: ı ao haatahueye uğramak istedik. 
ılrmek iRediğindea, Pariae gel- Fuıılya Fakat, oraya giclen akın akın 
Ml:.x.:-: bildirdi ve madam ..ııı LLa_ fikirci -.- uu Te_,e,.,..... yaralılar bizi bu • en vazge-
u v...-,. ,. nia eYiDde oaaa.la Tehlikeli bir ftliJette balDaD çirdi. Bayle mllhim bir vazife 
görllftll. Gözdenin semizlenmif •nfibmnr hayatım gece yansm- zamanında onlan bir aaniye bile 
Ye kanmmı kabanDlf olma&1 dan sonra hastanede mavaffaki- itgal etmeği muvafık görmedik. 
ııazan dikkatini celbetti. Htlh- yetle yaptaiı --~ ıaeticeain- Telgrafaneye 11ğradık ; kapalı. 
ratında der ki : " Feyiz halinde de kurtuu Haaekl l.Utanesi Nuri ile N"ıyuiden eaer yok. 
bir sultan hanniıa karp hDrmet operatörl laymetli dold:orlan- Karupç caddeainde, aOr'atle 
g6ıterilmesi mecburiyeti ona mızdma Alamet EJip Ye mu- gidip ıelenlerin çehrelerinde 
kart• hi•iyatnm istediiim gibi avini Huan beyl*le basta bala- buia bir endite n &mitsizlik. 
pıtennekliiime mai old11o Fa- cı hammlata aleaea beyanı te- Caddede ilerledikçe, prk cep-
kat, Granobl' daki fakir ve bakir ıekkllr eylerim. hesinin vaziyetintleki vebameti 

~ıy Diifus memarn 
zamanmdan ziyade h&rmet talep Osmun Muza/ıu daha iyi WJOl'UL 
etmiyecek derecede mahviyet- Karargllıtakller de hayret ve 
klrbk g6steriyordu. Beni sami- ı Davetle~ ı endife içinde. .. 
mane derağuf ettikten sonra • Siiratle toplayabitdiğimis ma-
ciedi ki: "Herkes beni mes'ut Ohanqfr Mtrltk ıo'csincttn: Şu- &amab derhal laımand••-a 
um-. Herkes Bana b11et edi- bede kayıtlı belüm Muhlis 337- ..a...1--1:L Vakı · t alüm. 1 

- 30 ve levazım zabiti Ali CaYat •-crsua. a. yazaye v yor. Bir de içime aonlllllar. in- Hatta çok vahim. Fakat llmitaiz 
un keneli kendine karşı besle- Efendi adresinden aranılmıt iae ~• Kal h 

vaziyeti hakkında malümat 
buyurmanızı rica ve hünn 
ellerinizden öperim efendim.) 

Cepheler n son vaz'tyet' 
Cenup cephesi l 1-12 g 

Bulgarlar, mühim bir kuvv 
(Ahırköy) mevkilerine bil 
ettiler. Taarruz, oka dar ini 
okadar şedit oldu ki bizim · 
birdenbire kendilerini top 
yamıyarak tel örgiilerine ka 
çekildiler. Bu mevkilerin 
(Pamukdere) nin sukutu de 
tir. Buna binaen üç taburla 
mitralyöz bölüğü, düşman 
geçen mevkilerin iıtirda 
memur idildi. Bu kuvvet, bO 
bölüklerin bir ande nısıf Dl 

cutlarmı kaybetmelerine ra w 

1 
düımanın ilerlemesine mani • 
dular. 
Düşman, birdenbire karı1 

dikilen bu maniayı devİrJll 
için (hora) sedalarile siperle~ 
den fırlıyarak tekrar taar..J 
geçmek iatedi. Fak at, ıedit ~ 
ateşle berbadü periıan ol"1 
Sabah olduğu zaman, harp ı'I 
hası, Bulgar maktullerile ~. 
mu9tu. Bu harpte, Sultan~, 
taburunun kumandanı binb 
Salih Beyle gene bu tabu 
küçük zabitlerinden bir ha 
efendinin g6sterdiği kahr 
hk 've fedakirhğa dyliye 
li1e bitiremiyorlar. 

Ya, mabut Gümllcine 
nm e&adı... Bu, aoa 
kadar biiyllk bir fedakirhk 
termitler ki .•• Bu IOD 

girel'ken, geri d6neni 6ldnl'll
kendi aralannda abtil pe 
etmifler. 

Eh.. nebdar olu ma 
Tlrkliik cevheri Yar. Son 
manlarda bwıiarm bqma 
len nizamiye zabitleri, bet 
K8nllik bir gayretle, nı11ıU1P• 
ve vicdanlarına yapbklan 
kinatla işte buglin kaleDİll 
milbtaç bir zamanında b 
nafi bir kunet yapb. B" 
aleyh, Giimiilcineli efrad 
kmdaki biuiyabmı teptil 
yorum ve eski glbıiblanal 
harpte kularile ydayan 
arkadqlan, fUJ'&da h&rmet 
minnetle yadediyorum. 

Hlllisa: Cen6p cephesi 
lamdar. Sukut ihtimiti yoktu'• 

. ( 

• 
l.t.nbuJ ll(ind ticarel rna·IJMJ_,.111"" 

Emin Ef. ile 8odima kariyesi at 
Mustafa Çavuş arasındaki davadan 

88f11Dıza aju bir darba indi- Beşiktaşta Nuri ve Mehmet ve Ka 1/1 

.. ele bulunamamıfbr. Şubeye mil- ~;.. e, eniz yqayor, 'ftl 
..ı:.x.: tevecclhll kaybedene ••' - ah bar' --1-- ...:L: ... ""ımvor 
'"15• racaallan llln olunur. yar ....uı •- ..--r rı • ut olabilir mi ? 

Kiralık 

(811mec1r) 

doircler 

... 
Nikah 

Eski ıaİrlerimizden Osldıdan 
Haynıllah Tacettin Beyin keri
mesi Fatma HediyetuDah Ha
nımla Fatsa manifatura tllcca
ranmclan T opalzade SiJreya Be
yin nikibı evvelki gQn Oıküdar
daki evlerinde icra edilmittir. 

• 
ren mühim bir handia... Usandi Rosdragopolos ve Cibalide 

Babıali, Aukara cadde
sinde Orhan B. hanı, Ana-
dolu ajansunu terkeUiği 
daireler l rrahktır. 

ül~nuuel bir olel de 
olabılir. ayn .\yrı Ye hepsı 

birden kiralıkt.1r. lstıyenle-

ri 11 (VAKiT yurdu)na nıii

racaalları. 

Doğum ve Kadın hastalıktan 
mlltehassısı 
Doktor 

Hüseyin Naıit 
Tllrb-, uki Hililialllner binası 

No. 10 Telefon: lst. 2622 

Mahrem Ye mfiatacel kaydile Unkapanmda Ayazmada Yuvatilll 
Muhittin Beye ıu mektubu Yenikapıda lbrahim .Beylerin odun 

Yolladım: Jannda mevcut cem'an 971 çeki R 
kuru bahar odunlannuı ihtiyad 

«Muhterem kumandanım. olarak saulmasına karar verilmiş 
Şimdi ·aldığım mevsuk bir mezktır odunlardan Beşikc.aş ve -r~--· 

habere nazaran blttOil alay takller Şubatın 22 nd cumartesi ~ 
aancaldan me•kii JQüatahkem ve Unkapanındakiler dahi şubaaıı 
kumandanbğı tarafından toplat- pazartesi ve Yenikapıdakller şubad9 
tınl1Dakta im" Bizim ancak çarşamba günleri sabah saat ıo 
hakkında bö lf-1 b' tal k halterinde ve şayet mezkCr 

Y e 11' ep vu u satılma muamelesi biıam bulma&ı-. 
bulduju tak.dini~. .• 111retle 1 dirde ertesi günler saaşa devam 
hareket edilecepm derhal ğinden talip olanlann mahall 

emri iferile eeph ... .. manı mabauluna llllncudm 
~~~~~~~~~~~~~~~~~...L--~~~~~......:....~~~~~~~~~~~~~ 



........ --

Enıniyet sandığı 
Sui istimali zabıtada 

Emniyet aandığında yapılan 
IUi istimal tahkikabna zabıta 
tlıcınmiyetJe devam etmektedir. 
SQi İstimali yapbklan zannile 
don Ayetullah, Zıya, Fuat, Ap
tuuab iaminde dart kifi isticvap 
edilnıiıtir. Sui istimalin mahiyeti 
henüz kat'i surette anlaşılma
llıqtır. 

Arkad8şznı yarakıdz 
B~yoğlunda Bostan başında 

lıanıaı Mehmet ile Ihsan kavga 
tbnişler, neticede İhsan eline 
ltçirdiği testi ile Mehmedi 
~'tından tehlikeli surette yara-
1411hıştır. Testi darbesile kafası 
Plrçalanan Mehmet tedavi edil
llltk üzere Beyoğlu hastaneıine 
~mııhr. 

Bir ölüm 

Mübarek bir kadın 
Eairgeme derneği reisi Hami

Yct Hulusi Hanımın irtihalini 
Ytznılftık 
._!8 senedenberi Türk Kadın
da Esirgeme Demeğinin başın
. •naaız, babasız kızlan yetİf'" 
tirınek için cansiparane mesai 
llrfeden Hamiyet HulUsi Hanım 
49 Yaşında idi. 

Memleketimizde cemiyet ha
Yabnın ne kadar m(lşklilit1a do
lu olduğunu bilenler ve Meşru
tiyetten beri yedi yüzü müteca
'tiı cemiyetin teşekkülü akibin

.\1~~ " .....ı dağıldıjuu derlıabr 
tdenler on senelik bir müddet 
larfında yüzlerce yetim Türk 

Duvara çarpmış 
Şoför Mehmedin idaresindeki 

1753 numara' ı otomobil dün 
Ankara caddesinden · geçerken 
bir duvara çarpmış ve müşterisi 
bulunan İbrahim Bey de alnın
dan hafifçe yaralanmıştır. 

Mehmet yakalanarak hak-
kında tahkikata başlanmıştır. 

Pencereden düştü 
Beyoğlunda Papas köprüsünde 

Şirket sokağında oturan Agop 
ağanın dört yaşındaki oğlu 
Ohanes dün pencereden sokağa 
düşmüş, başından ehemmiyetli 
surette yaralanmıştır. Çocuk 
hastaneye yatırılmışttr. 

. lt zrszz girmiş 
Üsküdarda icadiyede makas-

tar sokağında Ropen efendinin 
evine hırsız girmİ§, halı, seçça- 1 
de, yatak, yorgan, iki tavuk 2 
iki çuval odun çalınmıştır. Hır- 3 
sız aranmaktadır. 4 

Çocuk düşürme s 
Kadıköyünde Kurbağalıderede 6 

oturan Azize Hanım dört ya· 
şmdaki çocuğunu tekdir ederken 
ayni evde oturan Na,miye Ha
nım bu tekdirin kendisine \ .... 1d 
olduğunu zannederek zevci Şev
ket ve kayin biraderi Nuri 
Efendilerle birlikte Azize Ha
nımın üzerine hücum etmiş 1er, 

Azize Hanım da korkarak ba
yılmış ve hamile bulunduğu 
yedi aylık çocuğu da düşürmüş
tür. Buna sebep olanlar yaka
lanmışlardır. 

M antarczlar 
Geyveli Eşref efendi isminde 

bir tacir Bahçekapıdan geçerken 
meçhul iki şahıs tarafından 
mantarcılık suretile 450 lirası 
aşınlmıştır. Polis meçhul man
tarcılan aramaktadır. 

Bugiinhü bui.macamız 
Soldan sağa ve yukardan aşağı: 
I - Bir kaza ismi [9] 
2 - Küçük salon [3], beraber [3) 
3 - Nota [2], nakliye y:ıs ıtası [5], 

dahi [2] 
4 - Gölün aksi [3], orta [3], evin 

üzeri [3] · 
5 - Jlerhse Jdzım [4), JCap vezni [4] 
6 - Bal ynpan 3, arapça el [3] 
7 - Elbise [4], ~ıirek [4] 
8 - iyi [3], hile [3], ziya [3] 
9 - Nota [2], accmce kardeş [5], fiil (2] 
10- Bolun aksi (8). fransızça i~im [3] 
11 - Bir kaza isıni [9] 

kızını her sene kendi merke
tinde toplıyarak terbiye ve 
t~ria eden, onlara eski milli 
••ııatları öğreten ve bu zavallı 
çOcuklan dalilet yollarına sap-
lrıaktan kurtaran Esirgeme der- Profesör Doktor r Trepa rsol il 

:tğini muhabbet ve htlrmctle M. Lutfl _Tablet halinde - 1 
tllkki ederler. Dahlh .. intani haıtalarınt Cuına ve Pazar- 1 F . T d 
Lıamı'yet Hul.:ı.sı· Hamm ömrü- d rengı 1 acı ır ~ ~ u an ınada her .,Un llddeD •-ra Dlvenyolu 1 

'-G b b Şekerci Sokak N. 7 de kabul ebnektedir. İstanbul Bahçet\:apıda 
u kimsesiz çocukların ter iye d 

~ ta 1~~~~~!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!~!~1!!~~-~~~~~H~a~s~an~e~c~za~=epEo~s~u~::::: •·• . limine hasretmişti ; birbirini 1 • 

""Op eden muharebelerin sem Emvalimetruke müdüriyetinden: 
•t aç olarak sokağa attığı ço-

~aruı bir kısmı Esirgeme Sat J k b h k.. k ~eğinin mOşfik ellerinden } J maa a çe oş 
' ve ıan'at aldı, ve ev kadını- Üsküdarda Altunizadede Osmaniye mahallesinde cedit Fuat Bey 
ttı nıuhtaç olduğu her nevi sokağında atik 19 cedit 4-6 numaralı 13 oda, 2 sofa. hala, sarnıç, 
~ ıtltinıatla mücehhez birer hayırlı kuyuyu müftemil maa bahçe köşkün bedt>li sekiz taksitte ödenmek 
tı_~ olarak yetişti. Cemiyetin nzre 4400 lira bedeli muhammen ile 9-3-930 tarihine müsadif 
h. kı kendisine geçmesin diye pazar günü saat 14 te pazarlık suretile icrayı müzayedesi mukar
Jt. tt. çantasının içinde içeceği rerdir. Taliplerin % 7,50 hasebile teminat makbuzlarile İstanbul 
ı.ı_ h•esini bile beraber taşıyan Milli emlak müdtlriyeti satış komisyonuna müracaat eylemeleri. 

7. - VAKiT 18 Şubat 1930 -

BEDA R LA.M! 
20 Nisan 1930 
Ankara 

" Milli Sanayi Numune Sergisi ,, 
Münasebeti le 

Milli iktisat ve Tasarruf Cem1yet: tarafından: 

" Milli Sanayi Kataloğu,, 
ww ffriMMM!AW'.kllllmft 

basılacaktır. 

Bu katalog halka MECCANEN dağıtılacaktır. 

Adresler de meccanen basılacaktır. 
Onun için : 

Yerli malı yapanlar, bu hrsattan istifade ediniz; isim, 

adres ve mamulatınızı; 

20 şubara kadar 

Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti Şubelerine bildiriniz 1 

Türkiye milli ithalat ~~ ihracat ,1r'Cı':ı~~: 
s ı J{Anunusani 930 tarihinde fevkal~de~en ıçtımaa davet olu?4? şirkedmız 

d he"·eo' umumi'-'esinde rusabı eksemtet hasıl olmadığından ıçtıma 9 Mart 
hisse aran ı 1 • • • • • _ _ ı · ı 

0 
·· üne talik edilmıstır. IJısscdaranın sahip oldukları hlsı.e ı.enet erı e 

193 b pazar m~ı n mezkOrda saat 14 te An karada Anafartalar caddesinde şirket merkezi 
bera er ye\' 

. i binasında hazır bulunmaları ilan olunur. 
umumıs k 1 d . . . Fev :ı :1 c ıçtıma ruznamcsı 

_ ş· ketin vaziyeti umumiyesi hakkında mcclbi idare raporu. 

b· lbiyet Hnlüsi Hanım müfrit 
n it Yorgunluk neticesi olmak 
~tr: kendisinde başlıyan kan 
b ~kinin tesirile hastalanmıştı, 

! _ Rır ora göre şirketin de' amı faaliyeti 'cya tasfi) c~i şıklarından birisinin tercihi. 
; _ T:;fiye karan \'C~ldiği takdirde tasfiye memurlarının intihao ve tayin ve 

ücredcrinin tesbltı . 

Erkek muallim mektebi • . • 
müdürlüğünden: Ma.cıt Mehmet Karakaş b tkiınler ona mfiteaddit defalar 

.. •)•tının tehlikede olduğunu 
~-'dernek i§lerinden bir milddct · 
~~masanı tavsiye ettiler. 
b J:•kat yetiştirdiği çoculdann 
ı..'kunsız kalması korkusile 
'lam· 'f ,. tyet Hulfısi Hanım vazı e-
~tıi terketmedi. Böyle uzun 
"-ileler zarfında ifa ettiği hiz-
t~~ arkadaşlarının yetiştirdiği 
~l "Qlclann hürmet ye mubabbe
~: muhat olarak yapyan bu 
-.~ Hanımı vazifesi ba.şın~a 
~ eaıne kurban olarak gıtmış
~ liakiki bir misyoner ruhunun 
~~11 evsafını haiz olan bu 
' ttlcır kadın esbak Maarif 

1
t't nıerhum Abdüllitif Suphi 
~llın kızı ve Hamdullah Suphi 
ltı hemtiresidir. 

Balıkesir Orta mektep muallimlerinden Kemal bey .. 3 g~n zar: ~laııifatm·a ve tnlıafiye ticarethanesi 
fında vazifesi bajzına gitmedigvi veyahut Tıp f_akultesı sıh.~ı. T t D(·1 ı' refn.rı'ıı1' 11 r· . .. b ·ı 7 h d - " ta p.· e sı munasP etı e 
heyetinden muayene neticesinde verilmiş bir rapor ı raz etme ıgı op an ·1 

takdirde müstafi addedilecektir. ve bayrama nıahsus o ımuk üzere 

De~lelÖemiryolları ve Liman-
ları Umumi idaresinden: 

1300 M1 çam tomruk kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 
Münakasa 10 mart 930 pazar günü saat 16 da Ankarada Devlet 

Demiryolları İdaresinde yapılacaktır. 
Münakasaya jştirak edeceklerin teklif me~tuplannı ve muvakkat 

temi~atlarım ayni günde saat 15, 30 a kadar Umumi Müdürlük 
kaleınine vermeJeri llzımdır. . . 

Talipler münakasa prtnamelerini Beı lira mukabılın~e Ankara-
da Malzeme dairesinden, Istanbulda Haydarpaşa magazasmdan 
K~nyada Konya mağazasından tedarik edebilirler. 

Hakiki ucuzluk sergisi 
ni ziyaretle fırsattan istifade etmelerini muhterem 

Mü~tcrilerine tavsiye eder. . ~ . 
ispirto ve ispirtolu içkiler inhişarı 

umum mijdürlüğünden: 
icmal ve hülasalar münakasaya konmuştur. Yevmi ihale olan 

25 şubat 930 uncu salı günü saat on beşe kada r teklif zarfları 
mübayaat komisyonunca kabul edilecektir. Tabiplerin komisyon ki
tabetine müracaatları. 



C".aut-ıule çıkan Fa&! Te redmlerta bQtiia lı.alilan "'alı r.udar 

Gazeteye gönderilecek mektaplano iııerlne idare içinse (idare) yuıya 
alt se (Yazı) işareti konulmalıdır. 

e...ı.n.,... meı.t.ıılana ı..dedndftl. lanaetf mulradder•ols mektuplara lı 911lwıQf paraıa
lı.ayboım.-daıa Ye ll&nlarıa mimderlut:ndaıı ldatt me•'ul delildir. 

Har suretle matluba muvaffık 
(Rotbart Luxuosa) 

Tıraş bıça~ simalarınızı 25 yaşında 
bir genç sınıası gil>i taze saklamak ıster
seniz yalnız ROTBART LUX~OSA 
tıraş bıçakları kullanınız. 

fiatı : 1 adedi 20 kuruş, 10 

• 
DiKKAT! 

Liıtfen baladeki klişeye dikkat 
etmek menfaatiniz icabatındaudll'. 

• 
"RADIUM,,tıraş bıçağı fiafı:l 
adedi 7,t-2 kuruş 10 adedi 

= SAYISI HE~ VE~OE !!> KU~UŞ = 
MATBAA VE İDAREHANE: 

JSTANRUL, Babıali. Ankara caddesinde • V ,\KIT YlJRDU. 

Tel. 1970 ( IL'ARE f~URf) 1971 (YAZI i~LERİ) Tels>-afı VAJCTT, posta htm~ 

( Rot hart ) ve ( Mond Extra) 
Tıraş bıçakları yüzü daima taze 

olarak muhafaza eder Pivasada bu
lunan diğer bıçakların fevkindedir. 
Yalnız b·r defa tecrübe bunu ispata 
kafidir. 
fiatı ı adedi 7,1-2 kuruş 

adedi 175 kuruştur. 70 kuruştur. 10 adedi 70 kuruştur. 
Berlinde Tempelhofta Rot Buhner Anonim Şirketinin Türkiye vekili umumisi 
Piyer Pirimyan Galatada Kürkçü başı hanında, 4 . numarada . 

Devlet demirvolları ve limanları 
umumi idaresinden: 

lstanbul ithalat gümrüğünden: iLAN 
Kız ve Erkek Ameli Hayİ 

mepteplerinde ihtiyaçtan fasJI 
olan muhtelit markalı Türkç' 

Muhtelif eh'atta 679 adet çam azman kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur. Münakasa 8 Mart 930 cumartesi günli saat 14 buçukta 
Ankarada Devlet demiryoUari idaresinde yapılacaktır. Münakasaya 
iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat teminatlarını 
aynı günde saat 14 de kadar münakasa komisyonuna vermeleri 
lazımdır. Talipler münakasa ıartnamelerini 2 liira mukabilinde 
Ankarada Malzeme dairesinden, lıtanbulda Haydarpaıa mağazan-
dan tedarik edebilirler. - -

~C:::--::J~C..-:::t~C--:Jc.eJC:--:J~C:--:JC,...:::tC: .... :::tC--:J~ 

~ .KAPPEL - ,~ ~ 
~ tamamile tekemmül etmiş · ~ 

~ F.anı~ ~a!Ltin;::;!ı.~A!l ,..eih ~ 

~ 
ettiği makina KAPPELdir Hafif, metin ve zıırit C9) 
Her ciheti teahhüt olunur, ve takıltle aablır. ~ 

Türkiye yeırine umuml acentesi 1 
Y. Şinorkyan. latanbul. Sadıkiye • han 31-33. Tel S 2256 

~c:--:::1c--~~c--:::1c--:::1~~c ... :t~~ c .... :::1r:,:---~a-~ 
Belediye reisleri çifçi ve 

bahçe sahiplerine 
Glrişti~imiz iktısadi seferberlikte muvaffak olmak için tasarrufa 

riayet ediyor, kendi yağımızla kavrulmağa çalışıyoruz. O halde 
niçin birçok servetlerin mahvolmasına tahammül ediyoruz? Hergün 

atbğımız süprüntüler artıklardan büyük istifadeler temi etmek kabildir. 

K b l ı 
kitabı size bunun yolunu ay Ü an servet ergösterecektir, Satı;ı yer!: 
Istanbul, Ankara Ca ıdesı, 

Muallimler kütüpanesidir. Fiatı 25 posta ücreti!~ beraber 35 kuruşhır. 
• 

ihmal etmeyiniz! 

Kilo Marka . No. Cinsi eşya 
250 Sandık 12300 c c Konserve balık J s 

1 
" 

227 LMDF 4451 Pamı:k mensucat 
2 " 115 CK 228 Mantarlı gece kandili 
4 

" 
315 FB Mürekkep 

2 .. 176 HK 4.S Akimilotur 
1 " 42 " 6 Tel 
1 " 42 " 3 Porselen eşya 
1 

" 
160 IMFF 1 Pamuk mensuca, 

5 Torba 35 . . Kahve 
\ Sandık 227 RW 4700 A1ltı z:tıralyyc 
1 ,, 59 MY 381~ Pamuk mensucllt 

25 Parça 945 Piyik dökme demir 
2 Sandık 127 EL • Boya 
J " 

161 LS • Otomobil aksamı 

1 " 
20 BB • Mamul şeker 

1 Çuval 30 Kabak çekirdeği 
2 

" 
70 • Amerikan fıstığı 

1 " 
50 Ceviz . 

1 Sandık 60 Kakao 
Balada muharrer 19 kalem eşya 22 - 2-930 tarihinden itibaren 

İstanbul ithalat gümrüğü satış ambarında bilmüzayede satılacağı 

ilan olunur. 

BİNCİ sOy;OK 

T avvare pıyankosu 
2 indi keşide: 11 Marttadır 

BÜYÜI\ IKHAMİYE 3 5, O O O LiltADIH 
AYRICA: 15,000, 10,000 LİRALIK İKRAMİYELER VE 

10,000 LıRALIK BİR MÜKAFAT 
Bu tertıpte kazıınan numaralar cekıar dolah:ı konulmaz 

İstanbul posta ve telgraf baş 
müdüriyetinden: 

Bir hafta miiddetıe talik edilen milnakasada da direkler bedeli 
haddi liyıkmı bulmadığından pazarlık s':1r~tile mubayaası kar; rgır 
olmuştur. Talıp olanların 13 mart 930 tarıhıne kadar başmüdüriyette 

19 adet yazı makinesi ka~ 
zarf usuli ile satılacağından ta1if 
olanların şubabn 26 ıncı çarfaıt 
ba gününe kadar Saraçane bl 
şında Kız Ameli Hayat mekt~ 
bine müracaatları 

Seyrisefain 
Merko ıceoteai: Lalata Köprü bqınb 
Beyoğlu l"-162. Şube acentesi Mahınır 

dtye Hanı altındıı laıanbul 2740 

Ayvatık sürat postası 
( M E R S l N ) vapuru 18 

Şubat Salı 17 de Sirkeci 
rıhtımından hareketle Geli' 
bolu, Çanakkale, Küçilkkuyuı 
Edremit, Burhanive, Ayvalıi' 
gidecek ve dönüşte mezkoı' 
iskelelerle birlikte ·Albnolui' 
u~rıyarak gelecektir. 

Azim ette Gelibolu 
yük alınmaz. 

Tr eıbzon ik nci postası 
( A N K A R A ) vapuru 20 

Şubat Perşembe akpıO' 
GaJata rıhtımından hareketi' 
Zonguldak, İnebolu, Sinop• 
Samsun, Ünye, Fatsa, Ordllı 
Gireson, Trabzon, Rizeye tja· 
decek ve döniişte Of, Trabzollı 
Polatbane, Gireson, Ordllı 
Fatsa, Samsun, lneboluY' 
uğrıyarak gelecektir. 

Müzayede ile· satış 
Devlet Demiryolları Haydarpa

şa mağazasından: ·------------~~ -m_b~·t_~_e_k_~_·ı_k_o_m_is_y_o_~~m-~_·,_~_a_a_t_e_d_il_m_e_si_i_~_n~o_ı~_u_r_.~~~~-~~~•====~ın~~~m~w~ .. 
İdaremizde tip harici ve müstamel olmaları hesabile satılığa 

aynlmış olan adi !Ye dalgıç tulumbaları, hela taşı, su kovası, barık 
itfa aleti ve eczası, kablo pensi, muhtelif hortum, oksifen tübü, 
glop, damacan, lastik boru, muhtelif hortum, kağıt kayış, garvens 
sistemi, çeşme, kavuçuklu ıalmastra, muhtelif sap, klengrit, çalı 
süpürgesi, bekçi kontrol saati, susta için çelik şerit ve saire 22-2-930 
tarihine mUsadif cumartesi gilnü saat on dörtte aleni müzayede 
ile sablacaktır. T~liplerin Haydarpaşada mağaza müdilrlüğilne 
müracaatları ilan olunur. 

Karaağaç Müessesatından: 
Mezbahada kesilecek hayvanat esbabı tarafından zebıh ücreti

ne mahsuben bilihtiyar müesseseye terkedilecek barsakl arın 15mart 
930 dan 15 mart 931 tarihine kadar bir senc1ik satışı şartnamesine 
tevfikan mevkii milzayedeye konulmuştur. Teklıf edilen fiyetler-
ıayanı kabul görüldüğü •aktirde 27 ıubat 930 perşembe günü 

1 
saat on bir buçukta ıbalesi icra edilecektir. TaJiplerin şartname için 
katibi umumiliğe müracaatları lüzumu ilan olunur. 

P••ı ıG:rip,nczlc,öksürük G•• "' •• b u mo . ve brontitlerı ogus şuru 
~EDAVi EDEN 

:! Cilt. ıaç, treng ı h.utalıklar'I .. 
:i mütaha11111 .. y DOKTOR 

B Ahmet Hamit 
~ Galata, Voyvoda cadcl-" 

İ Attna bankası yanında her ılJP 
ii üçten sonra. 

·•······ı······················--·····-·m-•• •••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••• ...... t 
Mes'ul mücıür Refik Abo>e 

HER ECZANED~ 
BULUNUR 

aksimECZANESl Libor•A 


