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batta kur a çekilecek, 
ertesi 28 şubat nüsha-
mlzda ilan edileı ek hediyeleri 
verilecekt r . 

ihracatımızı arttıracak mühim tedbirler alınıyor 
~-:-_:-"ım•h1r,ittiiiiffiimınııı111H"ınnnıınıımıııırmrn,""''lfllllmtıırılımıoon11Ua:-{ Son talimat 1 Hükiimet paramızı koru-

eısıcum ur azre erı c - . . . 
•. 

1 
• ,, ,, \ Bugü:eı~adan mak tetbırlerını hazırlıyor 

Bu gun erde lzm11rı1 f y!:•;e~~~=·>;...!;:1'::~ Beyoğlunun gizli borsalarıartık muzır 
te~rif buvuracaklar =! mil oJan M. Fokaa, bugtln Ati- faaliyetlerine devam edemiyecekfer 

~ J nadan hareketJe yarın ( bugiln ) 

Ankara, 22 ( Vakzt) .. Gazimizin pek ) fstanbula vasıl olacakbr. Ankara Paramızın kıymetini ·korumak .abm sabmının borsa haricinde 
için B. M. Meclisi tarafından yapıJması memnu idi. Bununla 
kabul oJunan kanun ile hükii- beraber bir takım ihracatçı ta-1 

Yunan sefirinin unanistan ta-
yakznda zmiri teşrif buyuracakları şayi- ;: rafından vazedilen 'fcuyut ve ıe-
dir. Çarşamba günü buradan hareketleri ' r~i!aı1;::~mnTGrkir~~~u·~~:~~ 
muhtemeldir Hangi yolu iltizanı buyura- \ ğunu hnkamete .a; dirdiii tayia-

" ları doğru değildir. 
caklar1 henüz belli de(Jildir, I 

Şereflendirecek/eri daireyi hazırlamak 1 ' 
= 

üzre Riyaseti ciimhur kalemi mahsus l 
müdiirii Hasan Rıza B. bugün lzmire ·I 
hareket etmiştir. Yarzn öbürgün Dahiliye \ 
Vekili B. in de hareketi mukarrerdir. Og- f 
rendiÇJimize göre Gazimiz lzmirde baz1 l 

, tetkikatta bulunacaklardır. 1 
llltııtiiıııunınııııııııııır 1111 ıı ııııımnıır 'ITirııııırııııııınınıııuııı~ııııırıruırırııııııııııırıııırınuıııııııııımrrıııımmtırımıırrıııırıııiif.. 

Mübeccel H. ~eldi 
Türkiye güzellik kıraliçesi, Av
rupa güzelleri hakkında ne diyor 
~~Ytınmr Mtstn1 'ben 11.e güzel buluyorum. Fa
kat en çok be{]endiQim Belçika güzelidir,, 

İhracatımızı artı· 
racak mühim bir 

tedbir 
Mevsuk aurette aldığımız 

haberlere göre bükiimet ihr a· 
catımızı teşvik etmek için çok 
mühim tedbirler dlifünmekte
dir. İhracat tticcarlanna prim 
vermek, yahQt ihracat1 mua
mele vergiainden müstesna 
tutmak bu tedbirler cümle
sindendir. Yakında B. M. 
Meclisine verilecek oJan istih
sal programı arasında buna 
dair bazı maddeJer bulunması 
muhtemeldir. HükQmetin bu 
tedbiri tatbik sahama geçti
ii takd"-' iı...~mırm ln
ll:ipftııa btl)ft mbette l»
dım edeceği fÜphesizdir. 

930 Türkiye gftzeıJik kıraJiçesi MübecceJ Namık H., babas, 
tı:~:~ ~~ . .' ·rıikıe dün Parwen ..,hrimize danmnştür. ı:--=p=-r-e_n_s_e_S __ İ 

1
-
8
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esi saat 15,5 
s· geJecek ti. 

•rkeci istasyo· 

~· .Yağan şid
etıı yağmura 

"'1 iınen, saat 
430 d .. ~ • an ıtı-

1.~ten dolmaya 
~laınıttı. ka-

baJak arasında 
~.lrtep talebe
~ zabit ve 
~erler, bamm
h~ Sirkeci ci
~daki dilk-

cdar, esnaf, 
~k çocuk 
"-. çarpıyor

'1Trenin mu
) lt aaati 
4~ttıkça iz
,....._ artıyor-

-:6ebccel H. u 
~ eai, kardqi 
~balan da 
"- bahk arasın
. kızlarmı bek
l'orlardı. 

M'/Jbeccel Namık 8.anım ve baba~ı 

~en 10 dakika rötarla istas
~ gelmiı ve durur durmaz 
~ tarafından sarılmıştır. Bu 
'- da Mnbeccel H.da yatakb 
~~ pencerelerinin birinde 
~~Gt ve tiddetJe alkıtlan-

~ye ıüzeUik kıraliçeıi halk 
da akrabalannı ve bil
anııesini g6riınce « anneci

• diye haykırarak meaerre-

Sırkeci garında 
tini isbar etmittir. 

Derhal vagonun kapısı açı'
mıı, MilbecceJ H. kendisini kar
tı 'ıyan halkın arasına inmiş ve 
akrabalarile öpOımOttilr. 

Bu sırada baJk Mübeccel H. 1 

görebilmek için bir dalga halin
de kaynaşıyor, gftzellık lnraliçf(
sinin bulunduğu yer gi~kçe ..- · 
klflyordu. 

( Alt ~ah 4üodl 1ayıfamızdadır ) 

Dün akıam valdesile 
ıskenderiyeye hare· 

ket etti 
Evvelki gftn ıehrimize ge'cn 

Romanya kıraJiçesi Mari Hz. ve 
kerimesi dreoses lıena dlln sabah 
T opanedeki F ort müessesesini 
ziyaret etmişler ve ağle yemeği· 
n~ lnJi~tere sefaretinde yemİf.er
dır. Oğleden sonra otomobilJe 
şehirde bir tenezzllbten sonra 
kıraJiçe ve maiyeti aaat 4 te 
Daçya vapuru ile lakenderiyeye 
hareket etmiıJerdir. Misafirleri
miz nbtımda merasimle tqyi 
ediJmiı ı erdir. 

VAKiT 
Yarın t2 sayıfadır 

Gençlik ıayıfaıı 
Çocuk ıayıfaıı -
Gençlik uyıfası en güzel 

yUJları ihtiva etmek~~d~. 

Çocuk uyıfamızda mOklfat· 
Jan çok zengin olan bilmece
miz, pçea bilmeceyi halleden
ler, hiklyeler, karikattirler., 
ıen, ejleııceli, faydah fıkralar. 

mete veriJen ~----------........ cirler ellerinde-
vui salihiyetl~; Tcr~şuh eden malOmata göre ki kambiyolan 
dairesinde itti- hükumetçe milli paramızı korumak borsa fiabndaa 

için alınacak tedbirlere ait bazı 
bu olunacak fazlay asatabil-esaslar şunlardır : 
yeni tedbirJer 1 - Borsa haricindeki nakit, esham mek için Bey• 
ve kararlar he- \'e tah\'ililtalım saumlarını menetmek. oğlunun baza 
nilz resmen alı
nmamıştır . Fa
k at bu tedbir-
ler ve karar
lann alınması 

gecik mi ye cek
tir. 

Bu itibar ile 

2 - ihracat tacirlerinin kambiyola- gazino ve kah• 
rını mutlaka bir banka marifetilL velerinde mliş

borsada satmağı mecburi kılmak. 

3 - Bors:ı muamelatını ancak 
effektif alım satımlara hasretmek. 

4 - Türkiyeden esham ve tahvilac 
ihracı ve Türkiyeye esham \"e tahvilAt 
ithalini ~laliye Vekaletinin müraka· 
besine tabi tutmak, 

teri anyordu. 
Bu suretle o 
nevi yerler ade
ta gizli bona 
ıeklini alıyordu. 

Binaen aleyla 
bükümet zahi· 

5 - Ecnebi bankal:ınna mevdu 
borsa ve piya- Türk paralbnnıo milli ftibanmız için ren birer gazino 
sa Alemi şimdi- zararlı şekillerde kullanılmasına veya kahveba· 

mani olmak. ld ki hal lik intizar va- ne o u an -
6 - Alan ihracı memnuiyetini de ~aizlı" b·ırer 

ziyatinde bu- ııa· teyit etmek. borsa gibi işli-
1 un maktadır. 7 - Borsaların kambiyoya ait yen ve bu ıu-
Bununla bera- muameleleri üzerinde i\laliye Vekt- retle meml k 

!eti tarafından tatbik edilen müraka- e .,.. 
ber evelki glln- beyi tak,·iye eylemek. tin mali itiban-
lere nazaran .\, nı tahrip eden 
bonacla kam'biyo İiab tenenü· ı spekilJiayoo ocaldanm ·bu yolda 
fe mr.tı:Ua1 ~· Ne- devam ecterlene- kapa\acalmr. 
tekim geçen perıembe gibıil Bona haricinde hiç bir kiımeye 
fngiliz Jiruı borsada 1044 muamele yapmağa miisaade ec:lil
kurut otuz parada açılmış iken miyecektlr. ihracat tticcarlan 
dfln 1039 e kadar diifmüştür. da kambiyolanm herhaı~-"ban-

Aldığımız maliimata göre bil- kalar vasıtası ile bonada sat
k6metçe alınacak yeni karar- mağa mecbur edilecekler ve 
Jann esası nakit ve esham ve bunJan hariçte kimseye devir 
tahvilit aJım sabmını ve mem- edemiyeceklerdir • Bu tedbir 
lekete ithal ve memJeketten ih- sayesinde ihracat mallanmızm 
racmı sıkı bir kontroJ aJbna al- karşılığı oJarak memlekete girea 
maktır. l:Sorsada nakit, esham kambiyoJar mftntazam aurette 
ve tahviJAt ilzertne her tilrUi tedavili mevkiine girerecek ve 
bava oyunlannı menetmek, ,. y~-
nız efektif teklinde ve kat ı ıh· paramızın kıymetini muhafazaya 
tiyaç Ozerine muamele yapbr- yardım edecektir. HOkômet pa
maldır. HuJisa borsa denilen ra milcadelesine girdikten sonra 
nakit ve kıymet pazannı açık el ve borsada hakiki ihtiyaç haricinde 
açık abn iJe it görOIOr bir alım kambiyo mubayaası ve saklan
ubm yeri haline getirmek ve ması menedilince bazı baakalarda 
burasıDı TOrk milletinin mali esham ve tabvilit alım ve aabma 
'tibanna sui kasteden borsa şeklinde bir kambiyo kaçakçılığı 
1 k . b l çetelerinden temizleme tır. . aş amışb. 

Vakıa şimdiye kadar kambıyo Binaenaley hilkGmet yeni 

Köprü yerine feribot konursa 

... 

- Havdi luılkı;·or, dolmuşa beş atkım I Bir kuruşa 
luırııya I 
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1 Me"21cket ., ~berlerl 1 r-----------------11111111
----------------.. 

Boğdu! VAKiT m telgraf ve telefon haberleri 

Tirede ıhfrasın doğur
duğu bir facia 

Tiredeki umumbanE:lerin bi
rinde feci bir hadise olmut ve 
Nazmiye ismini tafıyan bir kadın 
eski dostlanndan birisi tarafın
dan boğulmuştur. Katil Mehmet 
Ef. iamindedir ve Konyanın Sü
HiklO jandarma karakolu kuman
damdır. Bir ay mezuniyet alarak 
T1reye gelmiı ve bu işi yapmıt
hr. Sebebi, Nazmiyenin eskisi 
gibi dostu olmaaa için Mehmedin 
teklifini kabul etmemesidir. Ha
dise feci bir tekilde yapılm11tır. 

Fransız kabinesinin çehresi 
Başvekil arkadaşlannı 

reisicimhura takdim etti 

Y a11yan ölü! 
TOrks6:dl refikimizde okudu

(umuza g6re Karaiaalıda kiirt 
Omer isminde bir adam kızının 
aldDfOnO a6yliyerek mezar kaz
mıya bq'am11, fakat neticede 
ub olmadığı anlqılllllfbr. Bu 
adamm ktlçiik kızı battan çıka
nlllllfbr. Ve kızın babua da bu 
aukuttan fevkalide m8teeuir 
bulunuyordu. Fakat bu iti niçin 
yapbj'I henüz anlqıllDlf değil
dir. Ômer soranlara "elbette 
bir loametlisi olur! ,, cevab1D1 
vermektedir. 
Ekmek niçin pahalı?! 

l.tanbulda oldutu gibi Mer
sinde de ekmek fiah gilntln 
meselelerinden biriaidir. 

Yeni Mer .Iİn refikimiz, en iyi 
buğdayın fiab 11 kul'U§ken, 
birçok depolar buğdayla dolu 
iken ekmejin Diçin okkaaa 15 
kurup oldujunu allkadar ma· 
kamJardan aormaktadır. 

Gür Seı 
-----·:·f1t111• _._ ... a " Gir Ses ,, mmli 

Pariı, 21 (A.A) - Sol cenah 
ctlmburiyetçileri grupu M. Pietri, 
M. Filandin ve M. Riccolfi nin 
yeni kabineye iftirak etmelerine 
muvafakat etmediğinden M. 
Chautempa iatiprelerine devam 
etmiı ve kabineaini kat'i suret
te atideki tekilde Ylcuda geti
miftir: 

M. Cbautcnpa: Baıvekil ve 
dahiliye nazın, M. Steeg: Adli
ye nazın ve bqvekil muavini, 
M. Briand: Hariciye, M. Cbarlea 
Dumont: Maliye, M. Palmade: 
Botçe, M. Rene Beanard: Har
biye, M. Albert Sarraut: Bahri
ye, M. Jean Durad: Maarif, 
M. Georgea Bonnet: Ticaret, 
M. Oueille: Ziraat, M. Loucbeur: 
Mesai, M. P. Daladier: Nafıa, 
M. Lamoureuka: MO.temliklt, 
M. Eynac: Hava itleri, M. Gallet: 
Tekallt, julien Durand: P. T.T. 
M. Danielou: Ticareti bahriye, 

M&ateprlıklara tayin ~dilen 
zevat fUnlardar : 

M. Berthod Bqvekllet mOa
tepn, M. Marchandeau Bahriye, 
M. Lambert Harbiye, M. Bel
langer tiabriye, M. Archimbaud 
MtıstemlikAt, M. de Cbappede
laine Ziraat, M. Cbarlot Naha, 
M. Aeo BouyMOu Gtizet san'at· 
Jar, M. Henri Pote Bede lİ ter
bi e, M. Cbabrua T elmik tecl-

~m gazetesi çıkanJmıya ı-o-la1111n-m•llr-a•k•ab•e9111111;1as;:;:u;::ıı;lü;ı;;:;;;b;;;ıi;;::;r ;:::k=a=t 

bqlanlDJfbr. Yeni refildmizi daha takviye edilecek, kezalik 
tebrik, kendisine uzun 6m0r ve albn ihracı memnuiyeti hilafında 
muvaffakiyct temenni ederiz. hareket vuku bulmamasına azami 
alataiJ tetb.rler araaıDda bu derecede dikkat edilecektir. 
meseleye liyık olduğu ehemmi- Zannediyoruz ki nazarı dikka
yeti ftl'ecektir. Heyeti ve\dlece te alınacak noktalardan biri de 
verilecek bir karar mucibince ecnebi bankalanna Tllrk parua 
TOrkiyeden esham ve tahvilit olarak yapılan mevduabn mem
ihracı ve Türkiyeye esham ve leket harıcine nak edilmesini, 
tabvillt itbili maliye vekil !tinin yahut ecnebi d6vizine tahvil 
mOrakabeaine tAbi tutulacaktlr . edilmek auretile milli paramızın 

Bu tetbirlerden maada bor- kıymetine halel verilmesini me
aalar1n kambiyoya müı eaılık mil· netmek için bazı tedbirler al
amelita ilzerinde zaten mevcut makhr. 

VAK T ın tetrlkasn 99 
Yazan : Hüsevin Rahmi 

Safder - Mutlaka ve illi ki 
ha? 

Suduri - Kimin b6yle kansı. 
annesa, kaynanası, büytlk anneıı 
vana Allah imdat ey leain ... 

Avnhaellh - Bayle bir ko
ca kan bir ailenin hayabm 
ıehirl1ye bi ir. 

Suduri - Şimdi bunlardan 
hir taneai bizim ~limize ıeçti •• 
Bunu iki memesinden utmak 
içın llzım gelen pilanı kuraca
tız ... 

Sır~ der - Bu kocak:myı mem-

Safder - Ya naaıl onu mem
nun ~dip te parasile beraber 
duaaım da alacağız? 

Suduri - Koca kanyı blfka 
gençlerin koyunlanna koyacatız, 
parayı biz alacajız ... 

Safder - Bu naaıl olacak? 
Suduri - Size evve'.i fUDU 

haber vereyim ki Hanam tekin 
deiil •.• 

AmOuellh - Ne demek o? 
Su~uri - Kocakannın g6z0-

ne genç erkekler 16r0n0yor •.. 
Cıa Safder - Na11I? bayallt mı? 

ldkat mi? 

Pariı, 21 (A.A.) - Yeni ka
binede on biri mliıteşar olmak 
iizre 21 meb'ua ve 7 iyan aza
sı vardır. Bunlardan 12 si radi
kal sosyalist grupuna, bqi aol 
cenah radikallerine mensup bu
lunmakta olup bir tane aol ce
nah mOatakillerinden bir tane 
F raıwz aoayaliati bir tane dlm
buriyetçi aoayaliat ve bir tane 
de hiç b · fırkaya mukayyet 
o mıyan zat vardır. Yedi 
Ayan azuupa cttmleai sol cenah 
demokra radikal 11a9ya
liatlerden m ekkeptir. Bunlar
dan biriai mOateprdır. 

M. Chautempa arkadaşlanm 
M. Doumeıyue'e takdim etmit
tir. Yeni bqvekil Elize sara-
yından çıkarken matbuat m8-
meuillerine gerek Londradaki 
ve gerek Cenevredeki Fransız 
heyetlerinin mesaisinin devamını 
temin için h6ktimetin icap eden 
tedbirleri ittihaz edeceğıni be-
yan etmiftir. Nazarlar pazartesi 
pıın bir içtima aktettiktan aon
ra Elize sarayına giderek reiai
cllmbutun riyaseti altında top
lanacaklardır. 

Moskova sefirimiz 
Moakova, 20 ( A.A ) - T6r

kiye sefiri Hnseyin Ragıp bey, 
mezunen harice gitmiştir. 

lki Arap kıralı 
Bajdat, 22 ( A.A ) - Kıral 

Feysal ref•~e lag\ltere fev• 
kalide komiaeri buJundJJğu hal
de H:caz kuala lbn ssuut ile 
g6• üşmek ilzere Bura körfazine 
gıtmiıtir. 
Sıhhıve m'IJıt f . rı A"dınr a 

Aydm, 22 (Vakit) - Sıbhıye 
müstqan MOıamettin B. merkez 
ve mllhakata teftit etmek lsere 
buraya gelmiftir. 
iktıMt Vekili AdanaJ1• 

9idlJ1or 
Ankara, 22 ~akıt) - lktısat 

Vekdi B. ir bayramdan evvel 
Adanaya gideceli s&ylenmekte
dir. Vekil B. orada bazı tetkik-
er yapacakbr. 

Safder Atk kuduzu.. 
Avnü•ellh - Ellisinden son-

ra ••. 
Safder - Hayabn çok aça 

illetleri var .• 
Suduri - Glya&ne genç er

kekler do'uyor .• 
AmOUe'lh - Kan,. teskin 

edem yorlar mı? 
SuJuri - Bilalda daha ziya

de ateşlendiriyo.rlar. . Bunlann 
içinde Şof6r •ar Yorfana kal
fası var.. Dalia tDrlll çeptler 
var.. Hanım bUlan •ka•ta 
ııariiyor. içini çekiyor. Gece ya· 
t alına davet ediyor .• 

Avnliuelllı - Bis. hakiki ya· 
but hayali bu delikanhlarla Ha
nımın araııoda meyancahk mı 
yapacağız. •. 

Suduri - Na .. ı icabedene 
öyle yapacaiJz ••• 

Avnilssellh - Ôyleyae proğ
ramı çizelim ... nu. ctıaek Lu1U1unu biz ilç g~nç 

hep bir~eL mi aeruhte' edece· 

i;~? .. 
Sqduı ı - - i.:ınreo~tim ki bi

ze h&y'e bir orıı}·111e.. duımiye
ccl:·:r ... 

Suduri - Hanım seviştii" bu 
delikanlıların içinde en ziy•de 
yoıjanca ka fası Y usufa dOfkOn ••• 

nöbt>ti tutuyor .. Eline ne geçer- Onu kulanparalıkla ittibam etti
se atıp karıyor. insanlara aaıd.ı- ı ği koca1mdan bo~a'tap bu apkı
rıyoc. na ftl'eceiiz.. İfte bu Yaitle 

Sadari - Kestirmesi zor ... 
Ben anlata,... da aiz ne olduğu
nu keşfecllais. Hammm aruara 

Efganistana mı 
dönecek? 

Lonclra, 21 ( A.A ) - Efgan 
mahafiliadm bura7a plen ba
bwlere auaran Amanullah ba
am ahval icap ettiği takdirde 
Afplllatua ••det ecleceti zan
nedilmektedir. 

iki vapur 
Karaya oturdu 
Ankarada ve K,rk'ar• 
~linde kar yatıyor 
Oç pden beri eaen rtl&glr 

evvelki rece yansından ıonra 
pek ziyade fiddetlenmif Ye bir 
farboa halini alllllfbr. RDzglr 
ıehircle ufak tefek bazı huafat 1 

yapmlfbr. 
Karadenizde ye Marmarada 

yeniden fiddetli futma ar bq
lamlf Ye vapurlar limanlara 
•ğmmlflardır. llaaclarma vapuru 
Karabtgada, Meı Iİn vapuru Ça
nakkalede kalmlfbr 

Don srece fartJna yldnden 
Şarkly ve Gelibalada iki Yapar 
karaya oturmQflur. 

Şark&ydeki Yuaan bandıralı· 
...... ftli f8Dd~ . 
lerle kurtarılmtfhr. Dığeri Yama 
vapurudur . Bundan yeni bir 
haber gelmemiftir. 

1 KQ4Ç0k haberler J 
Oskudar - Kadık6y su firketi 

harpten enel çakardafı mtikraa 
tahvillerinin hamillerine bunları 

albıa frankla 6demefi taahbllt 
ettiji halde katıt para ile lcl• 
meğe kalkıtmHIDlft=MmiHıerin ti
kiyetlerini mucip olmaaı &lzerine 
tirkete taabbudlne riayet et
meıi ihtar edümiıtir. 

Jf- Tıcaret Odua brafından 
ntıtndilen bir raaer ae~_p, 
_,.. :':f': ..-,?';, ... 1illdal 

ihracat maddelerinden biri ol
dutu zikredilmektedir. 

Jf- Berlin Ttlrk İıc:aret oda. 
tarafından · bildirilclitine tire 
Almaayada aon ıtmlercle Terk 
tiftik Ye ytinJeriain kıJmeti COk 
dlfmlftlr. Binaeaaleyli At...., 
yaya tift k ve ,On ilan~ edilme-

· kadma editimia ıibi 10yaca-
p.. 

- Ham••• koca• aıe,lünde 
ki ittiba•ı dotru ma? 

- 8eDI defil bu keyfiyet 
tablrikle meyclm çıkae11k. .. 

- Yortanca Ymaf MDİD be
nim tlbi madclt bir delik••h •? 
Yoba ba bpk ..... ra,... 
ıanacla ,...,.. bir ha1al •°? 

- ............ ,..p.. 
-N...ı? 
- Hum Ud iç stme kadar 

buraya kollllt_,_ ıelecek.. 
iatedijiais sibi llyletir.. Bitin 
bu meçhulleri hallederiz.. 

- Bu meçhullerin hallinden 
ıonra ne olacak? 

- Koca olacak adaman m1ha
li tebeyyGD ledene onu abllk· 
landırmak marumda bir lltima
tomla korktatarak zeveiyet va
zife1ini ifaya davet ederiz. •• 

AvnOuellh - Şmw tlaha 
dojruaa llyl..-ıe ki.-

Suduri - Daha dotrmu u
clir? 

Avnlllellla - Sa·ala'lbn 1-
leme ilb tebdidile falltu 7apa
ca;ımw alalatmak. •• 

Her ~üo 
bir kur'a 

On hediye 
Her olll bır luıriim 

bef lua, dolca. karii 
muhtelif hediveler v 
VOnı& I 

Gazetemizi almak için b 
sOn verdiğiniz ~ kurut 
lize ~ lira kaıancbrabıl 
bir kur'a numarası aldı 
am unutmayınız. Bu 
nlar VAKiT ın ilk u 
811UD yukariJti ut k6f 
dedir. 
Her gibi ayni yerde 

her nOaba için ayn ayn 
mak 8zere nepohma 
olan bu nnmarayı iyi 
layuuz ve gene her glln 
zetemizde kazandıldan ı 
olwum numaralan tetkik 
derek kendi numaranıza b · 
ikramiye iubet edene V 
KIT idaresine milrac 
ecl •• •nız. 

* Din 18 Şubat 
tevzi edilen numar 

llzerinde kur'a çekildi ; 

5983 
numaraya bet lira iaa 
etti; cliier muhtelif hediy 
ler kazanan numaralar ı 
l.rdır: 

- 2156 5908 
1314 435 895 
1637 2156 1303 

Yana ela 19 Şubat ,On 
tevzi edilen numar 
Ozerinde kur'a çekilece 
neticeli Oblr ,onkO nOıha
mızda ilin olunacaktır. 

fit tavwlye ~dilmelrt~dir. 

.f 'nıcaret ıarayının i:naalaJll 
bqlanmak Ozere Ticaret o 
ve zabıze bonua bütçel 
bu sene tahsilat kon...,. 

lf Ba;lkadada bulunan 
Dl devrine ait olduju 

plan altualar bugtln Mtlze i 
IİDCe teaelllm edilecektir. 
paralar yalanda mllzenin 
ktklt laammda teflıir o 
c:akbr. 

Jf Enelki ,on tehrimize 
len Franm Hfıri dtln ADJıran 
sitmiftir. 

Suduri - Bunun 
kapaya çakar .. 
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• Yaralı 16nOllere t 
yurdunun flbreti gtln g 
mahalleden mahalleye bir 
pa pi Af110rdu. Orua 
bitin bbbl bir tedavi evi 
jildi. Onda bakıa, fala, ti 
el, bly&dl, lfak kaıvuat• 
gibi manevi kuvvetler ae 
clu. Halk bl1le ampirik ı 
fısla d&t,wtık g&aterir,. 
flrecek ~tu o anlar, ,. 
1~ kaYQfmak iatiyenler, 
te bekafltle kazlıklanm 
mek kaydında bulunanlar, 
bklan kccalaQodan b 
daftllna kallntanlar, arıu 
l~ri kim.se'ere varmak iC,İO 
lenmefe utratanlar hep ~ 
da akan ediyor' ardı. 

Bu yolda mOracaatlar• 
veren bır tetvirat evinill 
rileri alelide hutaJaklara 
ha• muayene ha~ 
kabul ebiaiyecek d 
tar. 



Osınanlı Bankası 
Düyunu umumiyeye 
nıoratoryomhakkında
ki suali kinı sordurdu? 

o...,.,. &ınb.n 

Ankarada yapılan 
teşebbüsler 

Banka bunlara ze
min olsun diyeDü-

• • yunu umumıyeyı 
tahrik mi etti? 

Qamanlı Bankuı umma mtlcl&-1 M. Sorbiye dlln Ankaradan 
tebrimize ıelmiftir. Bankanm hllktmetimize yapbğı tek

liflere verilen ceTabı telpaflar mubtuar bir pkilde bilclirmiflerdi. 
Bunu mlteakip Bapeldl ı..et pf. Hz. ain nutku, bllk6metba malt 
ıiyueti hakk•acla maimi ye kat'ı bir ceYap olarak tellkki edil
llaiftir. 

O.manb BankUllUll teldifabnm ... , llylendipe nazaran, 
bitmek flzere olan mDddetin;n temdididir. 

Bıı te~ebbdıte bulanma4'ın eweı. IJanlutnın. Dtlyana 
lln.amı,,e J1ıuıt11sı ile MMq,e Vekdletlne moratorlJJıım 
laalclıındald m11ldm .. ,.,, M>rdurdu~u, b6vı elıkle te~ebbtf
·"lnr bır sem n ılızan için çal11tıflı maJI mahatılde 
kııvvetll bır f'l11la oltırak dePeran etmektedir. 

Paramızın kıymeti 
-----

Tecziyesine karar verilen mü
esseseler yakında ilAn edilecek 

, _ _..,,<-=-- --------__ ........ -..:.....:_.._ı_ 

umrtah Esat beyin' beyanat? 
B. M. m'"cliainde kabul edilen 

.,_,•ınızm kıymetini kuruma ka
lltllau dün Ankaradan ıebrimize 
itlen hona mOrakabe heyeti 
'ıaıından Nurullah Ea'at Bey 
._afından ıehrimize ptirilmİftİr. 
&.. kanun ve muhtelif mes'eleler 

lıakkmda don kendisi ile giSrllt- bir muharririmizin suallerine 
'1rullah Eaat 8. fU cevaplan 

"traaif tir: 
L-~ kanun paraauun luymetini 
.....,........ için bllldkmete her 
~ete gere tedbirler abuk 

"laiuyetini •ermektedir. Hlldl
~ yllkaek pyeai, Bapekil 
"'lllllllet Pap Hazretlerinin de bu 
~ mecliate mllzakerui 

~betile bir defa daha 
~... ve itar•t ettikleri tibi 
~ laymetiai menfi mtl
"-'rlercten konımak Ye bu m-

' nıuamellt, emniyet Ye İl· 
'-r Ye ntandqlarm hukuk 
•t llaenafiinin malUD kalma11m 

........ etmektir. 

lhı ıya r /aı ın tı nıinı" 
~•diye kadar maliye Yeklle-

tanlim ediJen ib iyaç U.
~e g6ıe mllrakebe h~yetine 
...-:•n edilen ihtiyaçlar 
L.t • dan aonra yeni kanunwa 

~ci maddeaine mn.teaidea 
yalanda meftii meriyete 

ek Heyeti YekUe karama· 
~i dehilinde ve ıene .Ohu-

•-leminde deYam edilecektir. 
~ m&eııeae.lerin tecziyesi 

babaolup olmadıjuu ao
nuz. EYet mllrakabe hey
faali1ette buluaduiu 10D 

ta.ita zarfmdaki teftiptmda 

pyri niumi kambiyo muame i

una teaadlf eclilmiftir. Bunlann 

failleri hakkındaki tahkikat ik
mal edilerek llzım gelen mua

meleye teveutU edilmittir. Ya

landa bunlan efkln umumiye 
bilecek Ye anbyacaktır. 

Piya•nm bu sOnkO vaziyeti 
tamamen normal Ye •kindir. 
Bunun manuı ıudar ki piyua 
htıkümetin bu mea'eleye atfettiği 

ciddiyeti idrak etmiş ve hllkG

metin büyiik azmine inanmıştır.• 

A.,ılsız bır haııer 

Denk& akpm refikimizden 
birili bir bankanm hona men-

suplarından bir zata 80000 lira
hk kredi açbfmdan bahsediyor 
Ye bunun fllpheli ıGrllldlljibıll 

7azıyordu. 

Dan bu bunala mal6mabna 
mlracaat ettijimiz alAkaclar 
&eYat blyle bir teJin a11l11z 
oldujunu llylemitlerdir • 

fı;teılin 
· laaüiz lirua dan bonada 1039 
kurupa açalm.f Ye 1040 kurup 
kadar yllbeldikteaa IODl'a açal
dıta tekilde kapenm•p. Altm 
930 lmnıttur. 

MGzeler cuma aGnleri 
de açık bulunacaklar 

S.,,ablarm cama gflnleri 
mtlzeleri raebilmMi, tatil do
layaaile mllmkOn ola1111Jordu. 
Ankaradu ıel• haberlere ,an 
bu mahzuru kaldumak i~ mtl
zelerin cuma gln)eri de açık 
bu111nmua karar a1tma almacakbt. 
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hdkkında bazı şayialar 

Muhtelis bir Yahudi genci kokain ile 

Milli maç 
Bu akıam K. Kemal 
Romanya ıampiyonu
na kartı ilk milli maçı-

mızı yapıyor 
Kllçllk Kamalle d6vtişecek 

olan Romen ıampiyonu Karpen 
nihayet evvelki g0n şehrimize 
geldi. Bu .aktaın ıaat 19 da 
Galatasaray kuUlbilnde bu en 
luymetli boka6riimiizle çarpışa
cak. 

Bu kart•1atma boksta ilk milli 
maçımızdır. 

Herkes haklı olarak helecana 
düşüyor ve boksla yakından 
uzaktan alakadar olanlar bu çe· 
tio imtihaadan ,lmll.üz ak ola
ıak ~mızı btildfyor. 

Romanyalının antrenörü olan 
F ranıız boks&rll F ranki Marten 
talebesi için fevkalide sitayİf· 
kirdır ve evvelki akşam Gala
tasaray ringinde bir maç idare 
eden rakibimiz müsabakanın ce
reyamna yumruklann seyrini an· 
hyarak takip ed~i ile bize bu 
hus:ısta klfi derecede fikir ver· 
di. 

Blitiln bunlar gösteriyor ki 
kllçUk Kemal bu akşam çok 
sert bir hasımla dövüıecektir. 
Tiir boksunu temsilen bu akşam 
alb onsluk eldivenleri &iyecek 
olan Kemal her halde spor şe
refimizi sonuna kadar müdafaa 
edecek ve kuvvetinin cesaretin: 

Kıgrnd) lotA,.,... ~ ~Kemal 
... o IOD hadcliai bize ,a.tercek
tir. Şampiyonummmı b8yl~ ~ 
refli bir maçta parlak mazı11De 
bir de milli zafer illYe etmek 
ve y&zllmllzl ,etdOnnek için her 
f4!Yİ yapacaj1na fOpbe ~tmiyoı:uz· 

Muvaffakiyet temenm ederız. 

23 Nisanda Ankarada bir 
sanayi kongresi yapılacak 

Dün fırka merkezinde toplanıldı 

Donlca fçllmaa ~ .... 
'erli mal yapan 1aDayl erbabı flcretlerincle ytlzde elll, mal 1a 

v., fabrikacılar d&n fırka mer- bipleri haldanda da Jlzd• obu: 

k . d t 1 lar yerli mal· ae1ahat llcretlerinde teazilat J•· 
ezın e op anmış • pılacaktır. Ankaracla kalcbklan 

lann •bfma ait mllzakeratta mllddet zarfmda da mal ablp
bulunmuflardır. Bund~ bqka lerine teabillt ghterilecektir. 
Ankarada açdacak ıerııı hakkın- Tllrkiye mamulib clahlli,. 
da da g6r8fOlmllftllr. rehberi nama altmcla bir rehber 

Ankarada açılacak sergi iki huırlanacak, aerıiJerde teni 
luaamdao mllrekkep ofacakbr. olunacaktır. O. pe kadar bl
Birinci kısım nlbnune sergisidir. t8n yerli mal yapanlar bu reb
Bu kısma pnderilecek mal nl- ber için T uarruf cemiyetine ma-

e eri Azami mart nihayetine lumat g6nderecelderedir. 
~':;' r Tasarruf cemiyetinin latan- 20 nisanda açılacak sergiden 
b~ ~ubeıine verilmit olacakbr. mada 23 nisanda Ankarada bir 
Diğer yerli mal aabf ıergiıinde sanayi kongresi akt~ilecektir. 

iatiyenlere meccanen yer. v.erilecek ~u. kongreye ~er san at erbabı 
pnderecelderi qya ıçın tr~n ıştirak edecektar. 

Türk-Yunan muhtelit mahke
mesinde dünkü kararlar 

Tllrk ·Yunan mahkemesinde 
dOn 7 dava hakkında ka-

rar verilmiştir. Verılen kararlar 
fUDlardır: 

1 - Jorj Grigorakis, Sam
IUDda Selinik bankasına merbun 
olup hllkümetimizce istimval 
olunan 30 bin kilo tütünün ay
nen veya bedelen iadesini iatı
yordu. 

HOldimetimiz namına ajammaz 
miiddeinin Tiirk tabiiyetini ih 
raz etmiş olup telsiki için ifası 
lizım gelen kanuni merasimin 

yapıldığını ve bunu ispat edebi
.eceğı mizi söylemiş, muhakeme 
27 marta kalmıştır. 

2 - Homer Aregerinoa bO· 
kumetimiz aleyhine bir claYa 
açarak 1918 de Türk ifgal kuv· 
vetJerince Batumda uptedilen 
mağnezyumların bedeli o arak 
120000 bramn faisile birlikte 
tahsilini iatemifti. Bu dava red
dedilmiftir. 

3 - Jan Kollaro tarafından 
hükumetimiz aleyhine açılan 
.... LOtfe sahif C) i çeviriniz --
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W~IKÇlJ"jJ Ruhi Beyin deftej·inden : 4 

Ecnebi bankala- Ruhlar telef onla konuşurlar mı? 
rındaki tevdiat 
Milli paramızı korumak için 

hükumetçe bazı mühim 
tedbirler ahnmaktadır.. Bu ted
birler arasında nazarı dikkate 
almak lazım gelen mühim bir 
mesele Türkiyedeki ecnebi ban
kalanna Türk parası olarak w
ku bulan tevdiatın milli itibarı
mıza zarar vermiyecek şekillerde 
kullanılmasını temin e ~ebilmektir. 

Vakıa hali hazırda Zıraat ban
kası, iş bankası gibi dahilde ve 
hariçte kıymet ve itibar kazan
mış mali müesseselerimiz vardır; 
bunlara Türkler tarafından vuku 
bulan tevdiatın yekfınu mucibi 

. memnuniyet bir derecededir. 
Bununla beraber bazı ecnebi 
bankalarına yapılan tevdiabn en 
·aşağı 70, 80 milyon lirayı bul
duğu da şüphesizdir. Onun için 
bu suretle ecnebi bankaların ka
salarında bulunan Türk tevdiab
nın ne suretle ve nerelerde kul
lamldığını anlamak mali işlerimi
zin umumiyetle tanzim edildiği 
şu sırada unutulmamak icap 
eden bir meseledir. 

Evet Türkiyedeki ecnebi ban
kalarına tevdi edilen paralar 
acaba nasıl ve nerelerde kulla
mlıyor? Zannedilirki bu banka
lar Türklerden aldıklan paraları 
gene Türkiyedeki iş adamlanna 
ikraz ederek kredi sahipleri ile 
krediye muhtaç olan kimseler 
arasında mütevassıl rolünü ya
pı yor. 

Hakikat asla hiç te böyle de
ğildir. Birkaç sene evvel Istan
bulda bulunan bir ecnebi ban
kası hariçteki merkezinin müşkül 
l>ır mali vaziyete düşmesi üze-

1 rine tediyatını tatil etmek mec
buriyetinde kalmıştı. O vakıt bu 
bankanın müamelatı tetkik edi
lirken Türkiyeden topladığı mil
yonlarca Türk parasını ecnebi 
parasına tebdil ederek asıl mer
kezine göndermiş olduğu anla
şılmıştı. Binnetice mezkfır ban
kaya tevdiatta bulunan Türklerin 
hukuku tehlikeye düşmüştür. 

Eğer memleketimizde mevcut 
olan ecnebi bankalarının hesap
larına bakılırsa ekserisinin ka-

d~vada Y eniköyde zaptedilen 
3 evin eşyasının bedeli olarak 
25800 liranın tahtı hükme alın-

. ması isteniyordu. Dava redde
dilmiştir. 

4 - Güsep Salaha Bfiyükde
rede bıraktığı eşyasının mukabili 
olarak hükiimetimizden 281 in
giliz lirası istiyordu. Bu dava da 
reddedilmiştir. 

5 - Menelas Leontidesin Boz
öyük istasyonunda bıraktığı ev 
eşyasının aynen iadesi, yahut 
22906 lira 90 kuruş tazminat 
veı-ilmesi hakkında hükumetimiz 
aleyhinde açılan dava reddedil
miştir. 

6 - Kostantin Boyacisin Ba
kırköyde bir evin kira bedeli 
olarak 850 lira, ve zaptedilen 
esya bedeli olarak da aynca 
500 tiranın tediyesi için açılan 
davada tabiiyet meselesi halle· 
dilmiş, esasa ait müdafaa yapıl
mak üzere muhakeme 27 marta 
bırakılmıştır. 

7 - Mikeli Salahanın Bü
yükderedeki mağazasında bırakb
ğı eşya ve emvali menkulenin 
iadesi için açılan dava redde
dilmiştir. 

• 

Piyano çalarlar, kapıları açıp kapar
lar, gürültü ederler de telefonla 

konuşamazlar mı ? 
iki telefon 

Bir arkadaşım var. O da be
nim gibi... İspirtizme meraklısı 
ama benden biraz fazla, çünkü 
o ara sıra iyi saatte olsunlarla 
konuşur. Bakın işte ona istedi
ğiniz gibi sual sorabilirsiniz. 
Fakat mübarek kin se ile görüş
mek istemez. Son yazdığı roma
nındaki doktor gibi değilse de 
biraz onu andırır derecede mün
zevidir. Onun için, ne ismini ne 
mesleğini ne de adresini yaz 
mıya müsaade ediyor. 

Her ne ise, bu arkadaşımın 
başından garip bir hadise geçti. 
Geçen temmuzun iptidasında 
idi, o gün sabah biraz yağmur 

vardı. 

Artık mektepler tatil edilmit 
olduğu için arkadaşım (eyvah, 
dikkatsizlikle mesleğini ağzım
dan kaçırıverdim) evden çıkma
mıştı. Saat on ikiye yakındı. 

Evinin yanındaki bakkal dükka
nından çırak geldi: 

- Beyefendi, sizi telefondan 
istiyorlar: 

Dedi. 
Bizimki, üstüne ceketini giyip 

salarına attıkları milyonlarca 
Türk tevdiatının harice nakledil
miş olduğu hayretle görülür. Bı
naenaleyh Türkiyedeki ecnebi 
bankaları memleketimize hariçten 
sermaye getirmek değil, bura
dan para toplayarak harice 
sevketmekle meşguldurlar. Hal
buki Avrupa ve Amerikanın 
hiç bir yerinde ecnebi bankala
rının bu derece serbesti ile ha
reket etmesine müsaade edile
mez. 

Bu vaziyetleri itibarile ecnebi 
bankalarının milli iktisadiyab
mıza büyük zararları bulunmakla 
beraber milli bankalarımızın inki
şafına da manı oldukları muhak
kaktır. 

Filhakika her hangi bir Türk 
bankası tevdiat şeklinde ahaliden 
aldığı paraların yalnız bir kısmını 
ikraz suretile kulanabilir. 

Bir kısmını tevdiatın geri ıs
tenmesi ihtimaline karşı daima 
kasasında muhafaza ederek 
emre amade bulundurur. Türki
yedeki ecnebi bankaları ise 
esasen merkezi her hanği bir 
ecnebi memlekette buıunan 
diğer büyük bir bankanın şu
besi olduğu için Türkiyede 
ecnebi parası ile sermaye bu 
lundurmağa ihtiyac görmediği 
gibi kendisine burada vuku bu
lan tevdiatı da son santimine 
kadar asıl merkezine gönder
mekten korkmaz. Çünkü tevdiat 
sahipleri tarafından her ne va
kit fazla bir talep olursa derhal 
merkezinden para getirebilir. 

Binaenaleyh ecnebi bankala
rına yapılan Türk tevdiatmın 

gerek .memleketimizin umumi 
ve milli menafii, gerek tevdiat 
sahiplerinin hususi menfaatlan 
noktasından ne gibi şeraite tabi 
tutulması icap ederse başka 
memleketlerde tatbik edrlen 
usullerden istifade edilmek su
retile tayin edilmesi lazımdır. 

illrlunct Asan 

gidinciye kadar telefonu kapat
mışlar. 

Bakkal dedi ki: 
- Efendim, arkadaşlarınızdan 

( .... ) Efendi buraya gelirse 
İstanbula gitmesini söyleyin 
diyorlar. 

- Ne münasebet? kim tele
fon etmiş, ismini söylemedi mi? 

- Söylemedi, ben sorunca 
telefonu kapattı. 

Ne kadar manasız bir ifade! 
Esasen bizimkinin bu isimde bir 
arkadaşı da yok. Daha tahafma 
bakın ki, muallim beyin evi 
yanındaki bakkal dükkanında 

telefon olduğunu ve bunun nu
marasım bilen bir tanıdığı da 
yok ki ona bu azizliği yapmış 
olsun. 

Maamafih şüphe ettiği yerler·· 
den, kurnazlıkıa tahkikatta bu-
lundu; kimse telefon etmemiş . 

Bir hafta kadar sabretti, ni
hayet, daima konuştuğu iyi sa
atte olsunlardan birine sordu: 

- Kuzum doğru söyle, ge-
çende bana kim telefon etti? 

- Kaah kah kah 1 
- Ne gülüyorsun ? 
- Kaah kah kah 1 
- Allah, Allah! söylesen e ! 
- Ben seni pek zeki biliyor-

dum; bu kadar bir şeyi de an
lıyamadın mı? 

- Nesini anlayım yahu? 
- Sana ne demişler? 
- Arkadaşlarımdan C... E-

fendi .•. 
- Tamam, yalnız 

çük bir liata V'ar; 
anlamadı. (N) harfi 
koy. 

isimde kü
bakkal iyi 
yerme (V) 

- Neee? ne söylüyorsun, sen 
mi ~elefon ettin? 

- Ha şunu bileydin! 
- Peki amma ruhlar telefon 

edebilirler mi? 
- Piyano çalarlar, kapıları 

açarlar, kaparlar, gürültü pa
brdı ederler de telefonla konu
şamazlar mı ? 

- Hiç inanacağım gelmiyor. 
- Sen zaten bana inanmaz-

sın ki. 
- Tabii! Çok yalan söylersin. 
- Benim şeytan olduğumu 

unuttun mu. 
- Demek bu marifeti sen 

yapbn ha? 
- Emin ol ciddi söylüyorum, 

sana küçük bir Iatife yapmak 
istedim. 
Arkadaşımın ruh ile olan bu 

muhaveresi, benim önümde ce-
reyan ettiği için aynen zaptet· 
miştim. Yalnız kendi ismile ru-
hun ismini yazmağa müsaade 
etmedi. Eğer onu tanıyanlar 
varsa, gidip sorabilirler. ,, 

[ B1tmed1] 

TEŞEKKÜR 
Fcyziııtinin düçar olduğu büyük 

yangın fclAkcti karşısmda muhterem hal
lcımızın ve matbuatımızın göstermiş oldu
ğu samimi hassasiyf't ve teessüre karşı 

on yedi günlük bir teehhürden sonra tedris 
vazifemize başlamak suretile minnet ve 
şükran borcumuzu ödemeğe çalışıyoruz. 

Mektebimizin bir an evvel açtlması 
hususunda başta muhterm Maarif Veki· 
Jimiz olduğu halde bütün Maarif erk<lnı
nın göstermiş olduğu hakiki müzaheretten 
dolayı minnetdarlığımızı ve derin acımızı 
teselli etmek suretile bizi çok mütehassıs 
eden muhterem halk ve meslekdaşlan
mızla matbuaurnıza teşekkürlerimizi 

alenen arz eyleriz. 
Müdire : TurkAn 
Müdür : Hıfzı Tevfik 
Müessis: kudret Azmi 

Mübeccel H. geldi 
................. ımı ........ 

( t'st tarafı birinci sayıfamızdadır ) 

Nıhayet çıkmak zamanı gel
miş, fakat orada bulunan polis· 
]er Mübecce Hanıma bir türlü 
yol açamamışlar, bir aralık ka
labalık arasında omuz omuza 
çıkdmak istenilmiş, bu da müm
kün olamamışbr. 

Bunun üzerine Mübeccel H. 
tekrar yataklı vagona dönmüş, 

pencereden halka görünmüştür. 

Kalabalık arasından bir ses: 
- Mübeccel H. azıcık daha 

dur, seni daha iyi görelim diye 
bağırmıştır. 

Güzellik kıraliçesi pencerede 
bir iki dakika daha durmuş ve 
sonra polisin delaletile vagondan 
vagona geçerek arka taraftan 
istasyon kapısına inmiş, oradan 
da, adeta kaçırı arak, soluğu, 
kendisini bekııyen otomabilde 
almış ve Sirkeciden uzaklaşmış
br. 

Dünkü kalabalık yüzünden bir 
kadın bayılmış, birçok kimseler 
de sıkışıp kalmaktan bunalmış
lardır. 

Mübeccel H. ne diyor 
Dün bir muharririmiz güzellik 

kıraliçesile görüşerek Avrupada
ki intibaları hakkında kendisin
den izahat istemiştir. Mübeccel 
Namık H. demiştir ki : 

- Tlirk güzelliğini Avrupada 
temsil ettiğim için çok bahtiya-
rım. 

Mis Avrupa intihap edilme
dimse de Türkiye güzellik kıra
liçesi olmak benim için kafi bir 
ıereftir. 

lstanbuldan ayrıldıktan sonra 
uğradığımız birçok şehirlerde 

tezahüratla karşılandım. bilhassa 

Folklor meselesi 
Selim Sırrı Beyın 

mektubu 
Maarif vekaleti umumi müfet

tişlerinden Selim Sarn Beyden bir 
mektup aldık, yirmi senedir fol
klora meşgul olan üstadın mek
tubunu aynen dercediyoruz: 

Efendim, 
21 şubat 1930 cuma günkü 

nüshanızda bendenize atfen İn· 
tişar eden yazının (telefonda 
yanlış anlaşılmış olacak) birkaç 
noktasının düzeltilmesi için h'.it-

fen bu mektubumu gazetenize 
basınız. 

1 - Her ay muallim mekte
tebinde, içtimai ve terbiyevi 
mevzular üzerine vermekte ol· 
duğum konferanslardan folklor 
hakkındaki müsahabemii martın 

birinci pazartesi günü yapacağı
mı söyledim. Bu kimseye cevap 
vermek için değildir. Oaada he
nüz bu mevzu hakkında konfe
rans virmediğimi söylemek için
dir. 

2-Güzel san'arlar birliğinde 
Halk bilgisi hakkında verdiğim 
konferansı bir ayda hazırladım, 
dedim. Bu cüm 1 e gazetede bir 
arkadaş hazırlığını yaptı, ondan 
sonra konferansı verdim şeklin

de çıkmıştır. 
3 - Yirmı senedir milli ve 

içtimi mev'zular hakkında kon
feranslar veririm ve iJk eserim 
olan " Bizce meçhul hayatlar ,, 
da ve Terbiye mecmuasında 
Folklora ait yazılarım vardır. 
Dedim. 

Hürmetlerimin kabulünü rica 
ederim. 

Selım S, rrı 

Lozanda tahsilde bulunan genç
lerimiz tarafından hararetle is
tikbal edildim. Bu gençler bana 
bir de buket verdi1er. 

Pariste Türk talebesi ve Türk 
kolonisi tarafından karşılandıl11· 
Pariste otel D, Orseye indik. 

Operada verilen balo da bil' 
tün misler, gümüş köprü östüne 
çıktık. Birer kere gezindik. Bil 
baloda, yani daha müsabakll 
yapılmadan evvel, Mis YunanıJJ 

Avrupa güzeli intihap ediJeceğ+ 
ni anlamıştık. Çünkü mütemadi· 
yen alkışlanıyordu. Yunan gi1' 
zelinin üstünde tül bir elbise 
vardı. 

Jurnal gazetesi idarehanesiı:ı: 
de yapılan müsabakada jilfl 
heyetinin huzuruna birer birel 
girdık. Benim müsabakaya girrne' 
diğimi bir lngiliz mecmuasını' 
yazdığını söylüyorsunuz. Bu ha' 
her yalandır. Müsabakaya g f 
dim. 

Yunan misi Jüri heyetin~ 
huzuruna ikinci defa çağırııdı. 
İçeride beş saat münakaşa ol• 
du. Sonra Yunan güzelinin A", 
rupa kıraliçesi intihap edildiği 
ilim olundu. Yunan misini beO 
de güzel buldum. Fakat en ço~ 
Belçika güze ini beğendim. Oı:ı' 

dan sonra da Mis Rusu... Frall' 
sıi güzelinin -boyu pek uzundutr 
bence güzel değildir. ,, 

Mis Baklava/ 
Yunan gazeteleri Türkiye kıra' 

Hçesi hakkında bir hayli dedİ' 
kodu yapıyorlar. Hatta MübeC' 
cel Hanıma Mis Baklava ismi~ 
takmışlar!. 

Mübeccel H. bu tesniyef 
hiç ie nazikane buimamışbr. 

Defterdarlıkta.. J 

Fresko biraderi 
580 bin lira vergi 

verecekler 
Defterdarlık F resko bira de 

ler ve şeriklerine, cezayi na~ 
ile birlikte tarhedilen 5800~ 
lıra vergiye, sahipleri i"iraz et' 
mişlerdı. Bu itiraz tetkik komi• 
yonunda tetkik edilerek redde' 
dilmiş ve eski karar tastik edil' 
miştir. Binaenaleyh verginin tab' 
sili tehakkuk etmiştır. Freslc~ 
biraderlerin mahcuz olan emlaJıl 
satılacaktır. 

Etnografya mıiz~ .~ı müdürluğundefl' 
Etnografiya müzesi için yaptırı; 
lacak muhtelif eb'adda on ade 
camlı dolap a bir adet merdiv~ 
başı camekanının imaline tabf 
olanlar şeraiti öğrenmek üıf 
müze müdürlüğüne ve ihs a 
için de 13 mart perşembe güıJ 
saat on beşte bedeli keşfol~ 
2231 liranın yüzde yedi buç~~ 
nisbetinde teminat akçesile iV 

kara vilayeti mübayaa kooıif 
yonuna müracaatları. 

"VAKiT "INTAKVi~ 
Pazar 

i:Su geceki ı•Y 

mm 
Şubat 

1930 
17. ~j Güneşfn doğuşu: 6,45 - batışı : ' O 

Ayın doğuşu : 4,34 - batışı : 12,Z 

ıfta.r . 1:Z,52 imsak; 5,o6 

Namaz vakitleri 
S•b•h Üfle lktnd ıt.k,..m 

5.24 12,28 ı5.29 17,52 

Bugünkü 
RüzMdr Poyraz • 

olacaktır. 
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- YAKITIN ŞEHiR HABERLERi - m BAYRAJlf /-IFDİYl' i m 

mahkemede m l~ d Bankamız Kumbara alan- r~ 
Suat Tahsin B. hakkında Herman Spirer şir · 
ketinden tehdit suretile para istediği nokta

sından muhakeme kararı verildi 

~ lara senede iki defa. kura ile ,
1 

~ nakdt mükafat vermıye karar ~ 
im verınittir. Birinci kura ı nisan [m 

" Hareket " gazetesi sahiple
rinden Suat Tahsin B. in Her
illan Spirer tütün şirketinden, 
•leyhte netriyat yapmakla tehdit 
ederek para istediği ve alırken 
COrmü meşhut halinde yakalan
dığı noktasından yapılan tahki
)(at n bittiğini yazmıştık. 

Müstantiklik, evrakı mabake
me kararile İstanbul ikinci ceza 
mahkemesine göndermiştir. Ya-
kında muhakemeye baş anacak
br. 

Suat Tahsin B. tarafından bu 
hadise etrafında yazd kları ha
kareti mutezammın görülerek 
'' Cümhuriyet ,, ve " Politika ,, 
gazeteleri aleyhine açılan dava 
lar da ikinci ceza mahkemesin
de rü'yet olunacaktır. 

Emniyet sandığı 
1'-leselesi maz.nunl rından 

Ziyaettiu Eı. de dü 
Adlıveve verildı 

Emniyet sandığından sahte 
bono tanzimi suretile ahnan pa
radan dolayı yapılan tahkikat 
neticesinde Ayetullah Ef. ile di
ğer iki maznunun Adliyeye ve
rildiklerini yazmıştık. 

Dün de maznunlardan Ziya
ettin Ef ., zabıtadan Adliyeye 
~trilmiştir. Moatantiklik, mf9-
terelc:en çalıştıktan anlaşılan 
hıaznunlar hakkındaki tahkikatı 
laınik ve hadisedeki alakalarının 
derecesini ayrı ayri tesbit ede
Ccktir. 

Ziyaettin Ef. ticaretle meşgul 
Olduğunu, geçen ay kendisine 
~asırdan her ay gönderilen 300 
tranın gelmediğini ve ele geçir-

Şaraplarımız 
llir Pcnebi n1iil1i m 

bir teklif )raptı 
1(. bnıirden gelen haberlere göre 

rl Goldeştayn isminde bir 

~ebi sermayedar ve mütebas
~ fznıire gelerek üzümlerimiz 

kında tetkikat yapmış ve 
~~p imali için inhisar idaresile 
~tıki mesai teklifinde bulun-

'-"ttur. Bu zat, teklifi kabul 
~l~iği takdirde be~ sene harice 
~ llıılyon lngilız lıralık ıarap 
ttk"~tı yapmayı taahhüt ede-

lır. 

• licaret odası, kendisinin tah
~ Yapacağı teklifi alınca ve
it:ı,.e!e gönderecek ve kendisile 
~ cdildiğı takdirde. mukave-
~c tanzim edılcektır. 

Buf!,ıİ" kiı :..ıyaf et 
h t.!iibadele komisyonu Türk 
~~Yeti reisi T evf ık Kamil Bey 
~iiin komisyon bitaraf reisle
~~ t Scrkal doryanda bir ziyafet 

l'tcekt· 
~ ır. 

l\ ~ ziyafetten sonra da Tevfik 
~ llıd Bey Çaşamba giinü takdiri 
~ Yllıet heyetlerine de bir •ivafet 
'-'ecckt" ır. 

dıği 700 liradan 300 lirasını bu 
sebeple !·ediğini mütebakisini 
idade ettiğini söylemektedir. 
ifadesine nazaran, kendisinin 

a tarihinde Ankara merkezi- ~~ 
~ mizde çekilecek ve kazanan l~ 

bir aylik masrafı 300 lira tu
tarmış! 

ıtml bet numaraya 1000 lı ra mü- Mart itil m k&fat verecektir. Bu koraya Bu tarihten evvel kumbara Lm m iştirak edebilmek için ı ırıart ahmz. d 
Ağ r t.ezada dün venı biı R tarihine kada! KUMBARA l9 

ee 

Vagın davası 

davanın rii'vetine başlanaı r~:r almış olmak lazımdj r. ti 
İstanbul ağır ceza mahke- ~J 

mesinde dün yeni bir davanın ~.BJ Cocug\J unuza hem faydah bir Bayram hediyesi hem de fH 
rü'yetine başlanın ştır. 11 [~~ 

Dava kasten yangın ikaı da- L~J bu kura dan istıf ade imkanını vermek için +. 
vasıdır. Ticaretle müştegil Sa- '.g+:41 [~l 
dettın kardeşi Şeref ve ortağı l' ~ 11 o ~j 

NaciB.lerden dava edilmektedir. ~l AC~ 1l ~ '©'[}Il!NIITPJ! rm~ 
Itriyat ticaretile meşgul olan ~~~ .a:, J'.k? ~ }.!4 l:W JJ. \J & . I~ 

bu üç zatın Mahmutpaşadaki ~ ~j 
ticarethaneleri 30,000 liraya si- Derhal bugün çocuğunuza bir kumbara ahnız r~ı 
gortalı imiş. Yangın çıkmış ve gı l~ 
bu yangının kasten yapıldığı fın§l ım 

::~:=~ h:ı:~~=~!~ n~~~~~: iij TÜRKİYE İŞ BA~KASI ' -- r;~ı 
~7hiı~~ro~da~~~k~~rıe:~~~~ıl~~şfr~ t+~: ğ+:J.g+~,[B'.t:•:(g+~:ı~l t+il{:4 [t{~ g+~ g+~ ~ g+~ g+~ ~ g+~ ~~ g.~ ~~ ~ ~J 
Üçü de yangın ika ettiklerini .,. Kadın Ruhu ~ · t ·- • ALEMuAR ~ :ımı-11 
inkar etmişler, iktisada riayetle BUGÜN ÇIKTI Sineı-rlasında 
sermaye sahibi olduklarını an- Yazan: Sa/ive Mıthat V11tansnla.r cehennı•mi 
!atmışlardır. Kend;sini seven herkes bu G ın 'mıyt dı ger hir Hiper 1 ılm 

Mahkeme, şahitlerin celbi içtimai eseri. okuyarak haya-
kararile muhakemeyi başka gü- tını tanzim etmelidir. Hayati 
ne bırakmıttır. ve faydalı ~evzu(ar üzerine 

Mühevvıç neşriyat olmas•na rağmen tanesi 25 
İstanbul ikinci ceza mahkeme- kuruştur. Muallim Halit 

_. --WA_...,.• ---- - - -· 

il Bu akşam 
Sinemalar: 

sinde dün " Yarın ,, gazetesi •--• Kitaphanesinde --••I 
aleyhindeki müheyyiç neşriyat 
davasının muhakemesine devam 
olunmuştur. 

Tra~ Bıçakları
nın 114 adet 

tastiknamesi 
11 Majik - Bcnlı Kadın 
ıı Etuval - Kelepçe 

Muhakeme, mah1temenin iki 
istilamına cevap gelmediğinden, 
on beş marta bırakılmıştır. 

Cami 8. meselesi 
huddei umumilık tahkikat 

y1Jpmı vacak mı ? 
Aka Gündüz B. in ntırettiği 

bir yazısında eski Roma mümes-
sili Cami B. in Malta sürğün
lerine vaktile B. M. Meclisinin 
gönderdiği parayı zimmetine 
geçirdiğini yazdığmdan ve Cami 
B. in de eğer ortada böyle bir 
cürüm varsa, hakkında tahkika
tın meydana çıkarılması için 
müddei umumiliğe açık mektup 
neşrettiğinden bahsetmiştik. 

Müddei umumiliğe bu hususta 
resmi bir müracaat yapılmamıı
tır. Bu ıtibarla her han~i bir 
kanuni muamele ifasına başla
nılmış değildir. Maamafih, böyle 
bır iddia ortaya atan Aka Gün-

.düz B. den keyfiyetin istizah 
edilmesi, esbabı sübutiyesi olup 
olmadığının sorulması muhte
meldir. 

Kar yaÇJacak mz? 
Kırklareli ve Ankarada dün 

şiddetli bir kar başlamıştır. Kan
dilli rasat istasyonu şehrimizde 
bu gün karı muhtemel görme
mekte ve havanın kapalı ve 
yağmurlu olacağını söylemek
tedir. 

Ankara muhabirimiz kann 
öğleden sonra yağmura tahavvül 
ettiğini bildirmektedir. 

Konya OOO$l Su!JJma idare$t i~letme 

müdürlüğı.nden : 

Çumra kazası birinci mıntaka 
dahilinde yeni ve eski lsmil ka
nalları üzerinde yeniden inşa 
edilecek ıki adet mchezin inıa
sı 930 senesi marbnın onuncu 
pazartesi günü saat 15 de ihale 
edilmek üzere vahit fıatla aleni 
surette milnakasaya vazedilmiş-
tir. Talip olanların mezkiir iki 
adet mehezin kıymeti muhammi
nesi olan 3484 liranın n 11 7,5 
yüzde yedi buçuğu olan 261 li
rayı veya hükümetce makbul ve 
muteber bir bankanın kefalet 
mektubunu vaktı ihaleden mu
kaddem idare veznesine teslimi 
ve şeraiti fenniye hakkında ma· 
lumat almak ıstiyenlerin her gün 
vaktı muayyende Sulama idare
sine müracaatları iJin olunur. 

Bayram 
Pazar günüdür 
İ$lanbul müftülütünden : Ramazanı 

.şerifin yirmi yedinci gecesine müsadif 
26 şubn 19.10 salı günü akşamı ( Çar· 
samba gecesi ) Lcylei kadir 2 mart 930 
pazar günü de Bayram oldgu iU.n olunur. 

Fitre 
Atd Orta Edna - -1\ş. Kş. Kş. 

Bu~daydan 29 23 20 

Arpadan 32 26 21 

Hurmadan 260 130 78 

1\ uru üzümden 180 130 78 

ZEKAT VE FiTREYi TAY
y ARE CEMiYETiNE 

VERiNiZ 

Traş oldı.~unuz Gillette bıçatı 
J 14 muayeneden geçirılmişıır -
bu sebepdm buıon bıç:ıklar ıle 
mU'llerıh olarak ıraş olmaktan 
emın olabilir51ıuz. 

Qillette 
HALI TASFİYEDE 

Anadolu 
Ticareti Umum ye Türk Anonim 

Şirketinden : 
4~3 \e 2.'3C) uncu 

Tıc:ıret kanununun " 
f k mU\ ııkkatcn maddelerine tt'\ 1 an \e . 

Aıkazar - T hıelbahir 44 i 

Lüksenburg - faTarcngiz hane 1 

Ekler - Kızıl saçlar 
Melek - flk Macera 

'/ Opera - Kartiye laten 

1 

Şık - Ankara postası 

Elhamra - Nuhun gemisa 
Milli - Çıplak aşıklar 

Asri - Zoraki korsan 

Alemdar - Ate~ıen kalp 
I! 
Beşiktaş Hilal - Cehennemden , 

firar. Sevmek hallı. 
Tlyatroıar: 

f I, -

Darülbedayi - Bir kitap 

Bar ve Müzikholler f 
. ,. 9 - < bat ı 930 tarı· ikinci tcdı,·at olara11. _,"I 'u :· 

.. 1 scrmn\ enın d:ıh:ı ) UT.de Garden - Mezeyi ba;cti , Yamato 
hinden ıtı l~rlcn ·,. alık hcher hi sc ~enedı 11 

kırkı . vanı 1cş ır Maksim - T almaç ve Siril, Jülyet 
· .. k ş redı\·e olıınac:ıkrır. , . · ·kı •uz uru · · ıçın 1 

1) (~ıılatııda Nazlı hanının birınci 1, Hissedar arın • 
Jirarden 

· d . k tin casfi} e memurlarına 1
' 

kaan a şır e ,, 1
' Mulen Ruj- Maymunlar 

müracaatları ilı\ıı olunur. revüıi.ı 

Dobo 

Tu .. rkiye mil- '' revüsü 
1 Türkuvaz - Florel, Vera Boris 

li bankasından: 
20 şubat ı 9.10 tarihinde fülch C'~m
Bcvin tahtı riya'ctındc 'e komıser 

coz . · ı k . 
Z

•
1 

Saka Bcvın huzurı e a ·ıı. ıçtıma Rem · · eden hisscdaran senelık hcycrı urnumı· 
· 31 k~nuncvvcl 19~9 tıınlıırıde 

yesı 

kat'edilen hnnkanın hc:-ahat YC tııl:1nço 
sunu k:ıbul \'e ta~dık cdl:fek 
mecliıi idare güzeran eden iıbu ~ene) c 
ait idaresi hakkında ihr:ı ctmi_.tir 

Bundan maada heycu umumiye müd· 
deci memuriyeti hıtam bulan • ır Adam 
Block. 1\1. Brounlie Sir do Bun:-cn, !\!. 
Oikıon, 1\1. :\1acaulay, l\J. Pears, :\1. Per 

kins ve l\1. Roe Efendilerı tekrar mecli ·i 
idare azalığına intihap etmiştir. \ elhao;ı) 
Reşit Saffet Beri J 9. O ~ene i için dahi 
mı.irakip tayin etmiştir. 

lı -~ Sc:midof düeti I 
ll!m~~~-~--~-~~~~~~~11 

1 epcba11 fyatrosunda bu akFT" aaat 

21,30 da. 

Bir kitap şEHREMANE-1 
Farıa 4 pera: 

onlardan 
b • ·Ko ne<JI 
lfl 3 p~rae 

Nakil ve ter
cüme eden: 
t. Galip B. 

m~ 
1111 1 

111111 il 
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Bir kitap, Onlardan biri ... 
Sahnemize yıllardanberi kafa

sile,kalemile, vücudıle cansiparane 
hizmet etmekte olan İ. Galip Bey, 

tiyatromuza iki yeni eser daha 
verdi. Perşembe akşamındanbe
ri Darülbedayide temsil edilen 
bu ikı piyesin biri adapte, biri 
tercemedir. Biri facia, biri muz-

r hikedir. Biri iyi, biri fenadır. 
İkisi de Fransızcadan alınmış

tır. Tanınmış temaşacı Saşa 
Gitrinin eseri olan bir kitap, 
dört perdelik bir piyestir ki 
içinde biz merak, heyecan, tak
dir ve hayraniyetle takip ettiği
miz büyük san'atkarların insan
hk taraflarını goruyoruz. Bize 
heyecan ve saadet veren meşhur 
san'atkarlar, bütün arzularına 
erişmiş sandığımız, kendilerine 
gıpte ettiğimiz büyük san'atkar
lar zannederiz ki birer ilahi var-

, hkbr; bunların da bizim gibi 
ilmitleri, yeisleri, inkisarları, 
hüsranları, ıztırapları olabilece
ğini hiç ummayız. Bize heyecan 

' ve hulya sarsıntıları uzatan, bize 
mesti ve inşirah ufukları açan, 
bizi an.ularımızın cennetine ulaş-

' tıran yaratıcı san'atkarlar sanı
nz ki kendilerine de ayni mane
vi huzur ve imkanları temine 
muktedirler. Böyle zannederiz. 

Saşa Gitri bir kitap piyesile 
. bu müthiş gafletimizi yüzümüze 
' vuruyor, san'atkarın hayabndaki 

büyük faciayı kalın kara kalem 
çizgilerile, sarsıcı ve düşündü
rücü bir şekilde gözlerimizin 
onune koyuyor. Görüyoruz ki 
san 'atkar bize heyecan vermek 
için çok defa faciasına kendisini 
nrevm olarak almıştır. 

Bu piyeste iki şey var. Biri 
· kendilerini halka vakfedenlerin 

keder ve ıztırapları, öteki de 
yirmi sene bir yastığa baş koy-
muş iki insanın birbirine gök
lerdeki yıldızlar kadar uzak ola-
bileceği. Bunların her biri öte
kisinden daha acıdır. 

Saşa Gitri bize bir yaŞiı mu
harrir gösteri yor ki beş seneden
beri hiç bır eıer neşretmemiştir. 
Karısı muharriri mütemadiyen 
yeni bir eser yazmıya teşvik 
ediyor, fakat maksadı kocasının 
yaratıcı kabiliyetini bilemek de
ğildir; yeni eseri bastırıp para 
almak endişesindedir. Fakat mu
harrir artık sağmal bir inek 
gibi yirmi senedir bu kadın he
aa bına çalışmaktan bıkmıştır. 
Muharrir bu kadım yirmi sene 
evel güzel olduğu için almıştı, 
kadın muharrire şöhretinden bü
yük şeyler umduğu, büyük mev-
kilere geçeceğini tahmin ettiği, 
zengin olacağını zannettiği için 
varmıştı. Halbuki yirmi sene 
sonra muharrir bütün maddi 
nimetleri tepmiş, yalnız şerefile 
iktifa etmiş bir san'atkir ve 
ka~ın, fazilet ve merbutiyetine 
ragmen umduklarının hiç birisini 
bulmamış bir ihtiyar .. 

Bu kadın kocasının eserlerini 
okumuyor, onu duygularının, 
düşüncelerinin uametile mane
vi büyüklüğü ile tanımı;or, mu-
harrirliği sadec~ para getirecek 
bir iş olarak telakki ediyordu. 
Kansının bu zalim düşüncesin
den haberdar olan muharrir 
son eserini neşretmekten vaz 
geçiyor. Son kitabını da bu ka
dının kaprislerine uşak yapmıya 
razı değildir. Bunları karısına 
açıkça söylüyor. Aldığı cevap 
şudur: 

- S nden nefret ediyorum. 
Kene! sini anlamıyan kadınla 

yaşam ..: ktan usapan koca; ken-
disine kıymet vermiyen kocaya 

karşı nefret duyan kadın. Bu 
cehennem hayatı içinde muhar
rir bir sinir buhranı geçiriyor, 
bir müddet iradesini, şuurunu 
kaybediyor. Karısının iş başına 
geçmiş olduğunu görüyoruz. Mu
harririn çekmeceleri karıştırı!ı
yor, müsveddeleri çıkarılıyor, 
bu dağınık satırların, perişan 
kağıtların birbirine eklenip bir 
roman haline getirilmesi genç 
bir yazıcıya havale ediliyor. Bu 
saçma sapan kitap üstadın eseri 
diye neşredilecektir. Üstada da
mat olmak istiyen bir genç var-
dır ki samımi bir san'at merak
lısıdır. Bunu haber alıyor, mani 
olmıya çalışıyor. 

İş başındaki kadın bize bütün 
redaetile görünüyor. Artık orta
lıkta bir hayalet gibi dolaşan 
muharrirden mazi sigasile bah-
sedilmiye başlanılmıştır. Kadın 
onun namına mukaveleler ımza
lıyor, kocasının denildiği gibi 
mütevazı bir adam olmadığını 
söylüyor, kocası namına bilir 
biJmez bir çok yanlış, fena hü
kümler, kanaatler uyandırıyor. 

Bu sırada sinirleri düzelmiye, 
hastalığı geçmiye başlayan mu
harririn etrafında olup bitenleri 
anJamıya başlaması facianın bü
yüklüğünü artırıyor; zannediyo
ruz ki bu adam kendisine bu 
kadar f enahk eden, san' atkirlık 
şöhretine, san'at gururuna sui
kasteden bu kadını öldürecektir. 
Bu kitabı artık bitirmek lazım. 

Saşa Gitri bize söylüyor ki 
roman biterken okuyanın üzerin
de tatlı ve devamlı bir tesir bı
rakmalıdır. İyilik, her şeyin üs
tündedir, her şeyden yüksektir, 
iyiliğin insanlar üzerinde bıra
kacağı tesir tatlı ve devamlıdır; 
bunun içindir ki muharrir karı
sını öldürmüyor. Kocasının çek
mecesini karıştıran kadın orada 
bir çok mektuplar da bulmuş
tur, bunlar kadın erkek yüzler· 
ce karii ve perestişkin tarafın
dan büyük muharrire gönderilen 
mektuplardır. Kadın bunları o
kuyor ve yirmi yıllık kocasını 
başkalarından, yabancılardan öğ
reniyor, pişman oluyor, kocasın
dan af istiyor, affediliyor. 

Eserin adaptasyonu güzel, 
adaptasyondaki lisan güzel, de
kor güzel, mizansen fevkalade 
güzel, temsil ahenkli idi. ihtiyar 
muharrir rolünde Ertuğrul Muh-
sin Bey yaratıcı, müessir, yük
sekti. San'atın ruhlara sarsmb 
veren büyük çağlıyanım sahne
mize bu adam getirdi ve çar
pıntılı kanat ıakırblaril~ sah
neden seyircilerin üzerine boşa
lan heyecan, bu adamın sihirli 
varlığından taşıyor. 

Muharririn karısı rolünde Ney
yire Neyyir Hanım bilhassa ikin
ci ve üçüncü perdelerde, kocası-
nı iptal eden, evde iş bafına 
geçen, icraata koyulan, fena ve 
zalim ruhu temsil ederken pek 
muvaffaktı. Fakat ah o hail evi 
ses.. O yırtıcı feryat bir çok 
meclislerde bana hiç de tabii 
gelmiyor; ne biz Neyyire Neyyir 
Hanımın sesine sonradan verdi
ği bu müthişliğe alışabiliyoruz, 
ne de san'atkar bundan vaz 
geçebiliyor. Biz bu sese ahşma
makla bir şey kaybetmiş olmu
yoruz, fakat Neyyire Neyyir Ha
nım ondan vaz geçerse çok ka
zanacak. 

Muharririn kızı rolünde Bedia 
Hanım, damadı rolünde Hüseyin 
Kemal, "!"ibi rolünde Emin Beliğ, 
Hızmetçı r~. ünde Talat Beyler 
iyi idiler. Ustadın imzasile uy-

0 
Bulmaca 

0 
Karamürsel mensucat ve ticaret 

Dünkü bulmacamızı hallede- Anonim şirketinden: 

Dünkü bulmacamızın 

halledilmiş şekli 

1 '2 3 4 .) o 7 8 9 10 11 

·ı ~~- '-l~:ıc_~Lij 
~ -e•ı =,[j) ~ [iiJP!J = =-
5 li, r. ı•n-~ı=ı= [!11 li] ~ 
~ 1i [iJ fi]~,= =t-~ ~ı[i]ı~ 
B - 1 • 1 1 

9 =ı_ı~=~ ~=[iiJı=-
10 b lil_ ~-~--ılilı 
11 L li! __ il 

Bugünkü bulmacamız. 
Soldan sağa ve yukardan aşağı: 
l - Tarihi bir şehir l\artacena civarında 

[3], baş [3] 
2 - istifham 2], utanç [2] 
3 - Ayı evi [2], istiOıam [2] 
4 - 4\rkadaş [5], sandal [5J 
5 - Bakır parlatan (5] 
6 - Aslan [3], cemi edatı [3], bir vilA-

yet [3] 
'l - Def ter (5) 
8 - Büyük konak [.5), ),kılmış şeyler [5] 
9 - Erkek (2], nola [2] 
ı O- lstiilıaro [2]. be~ [2) 
I 1- zarif ~3], alt Sj . 

Ni~an 
Doktor Mazhar Hüanil Beyin 

kı,ı Nebile Hanımla Harp aka
demisi "Tarihi harp" müderrisi 
genç ve güzide kaymakamları-
mızdan Yümnü Beyin nişanlan
ma merasımı icra edilmiştir. 
Yeni çifte uzun, sonsuz saadet

Şirketimiz hi~sedaran he) eti uınumiye:ıi 1930 ~en esi martının 24 üncü pazarte!l 

günü ~a:ıt unda "itle)maniycdcki fabrikamı 1. salon unda sureti adirede içtimaa dı~ 
olunur. 

RUZNAMEİ MÜZAKERAT 

Madde: - ldarc meclisı ve ınüı akipler raporlarının okunma:'ı, 
ı\1adllc : 2 - 1929 'enc~i hila.nçosu ile kAr ve zarar hesabı nın rctkik 

idare mec:li~iııin ibrası, 

Madde : 3 - idare rneclisincc tevzii tcldif edilen kArın kabul ve tasdiki, 

ı\ladde: 4 - idare meclisi azasından müddetleri hitam bulan iki zatın 
aza intihabı. 

A saleten veya vekaleten on hisseye malik olan hissedırlann içtima günün 
C\ vcl on gün zarfında şirket mcrk.ezine müracaatla duhuliye \'arakası alın 

rica olunur. 

• 

Istanbul vilAyetinden: 
Meclisi umumii vi ayetçe 929 ıeneai için mükellefiyeti bede.*. 

iş zamanlarının havaların müsaadesiz gittiği zamanlar istisna J 
mif olmak üze• e martın on beşinci gününden aenei ha iye mı 
gayesine kadar temdidi kararlqtınlmıt olduğundan müddeti m 
kure nihayetine kadar bedenen ifayi mükellefiyet etmiı olan) 
şöse ve köpriller kanunu mucibince yüzde elli zammiyle na 
edayı mükellefiyet etmeleri llzım geldiği tebliğ ve beyan olunulı 

:mn:::ıı .. •••• 11111* AilllAW''" !' .... -----------1111 
adı~ ıa~e ııır aoerıe 1 •aounarı 

Karadeniz 
Muntazam ve Lii~s post«tsı 

İNÖNÜ vapuru 24 
Şubat 

,- t · günü akpmı pazar eSl Sirkeci rıh· 
tamından harekette Zonguldak, 
lnebolu, Sinop, Samsun, Ordu, 
Ünye,Gıresun, Trabzon ve Rize 
iskelelerine azimet ve avdet 
edecektir. 

Tatsilit IQID Sirkecide 
Mes' adet hanı altında acenta· 
lığına müracaat. 

Telefon: lstanbul 2134 

BARTIN h:~~p~~s Poıtaıı 
Bu kerre tamir ve telvinab ik
mal olunan 14 mil sür' ate malik 

Seyrisef ain 
Merku acenteli: Galata KöprlJ b 
Beyotlu 2362. Şube acentesi· Mah 

diye Hanı altındı lıtanbul 27 40 

AyYahk sürat postası 
( M E R S 1 N ) vapuru 

Şubat Salı 17 de Sirk 
rıhtımından hareketle G 
bolu, Çanakkale, KOçükku 
Edremit, Burhaniye, Ayvalı 
gidecek ve dönüşte mezk 
ı.kelelerle birlikte Albnolu 
u.ğ.oyarak gelecektir. 

Azimetle Gelibolu 
yOk alınmaz. 

24 ıubat pazartesi T rabz 
birinci postası yapılmıyacaktd 

A YDIN2;·~~r~•tPazartesi 71careı işlui umum mridür/iJI 
Esas nizamnamesi mahalli 

ler dileriz. Sir1' eciden hareketle Ereğli , 
=================I Zonguldak, Barbn, Amasra, Ku- nunlarına göre tamim edil 

durma eser yazmıya kalkan usulen teacil kılınmış olan 
uydurma muharrir rolünde İ. rucaşile ve Ciddeye azimet 30- ikinciteşrin-330 tarihli k 
Galip Bey, rolünün küçüklüğüne ve avdet edecektir. htikmlerine göre tescili isten· 
rağmen pek muvaffakiyetJi bir T afailit için: latanbulda yağ İtalya devleti tabiiyetini hail 
tip yaratmıştı. Biz, Babıili cad- iskelesi Kantar ocak aokağı No. bir milyon liret serm• 
desinin adamları, bilhassa, bu 16 Bartm anbanna milracaat. ( lmprese _ Elektrike İtalo _ 
tipleri iyi tanırız. Telefon: İstanbul 2115 

"O ı d b'ri ism' M" ·· Marelli ) tirketinin vekalete n ar an 1 ... " ı, osyo 111:11c:::ı:1A11•m11uaanı 
Darda mel atb komediye İ. Galip H ALEMDAR ·~ad~·-.. ·ı len evrakı tetkik edilerek 
beyin bulduğu pek zarif ve ne· n V A p U R LA R 1 vafık görillmüştiir. Bu e 
zih bir unvandır. isminin bu ka- Ü arasındaki umumi vekiletna 
dar gu··zel ve kibar olmasına lı: :5crı ve liiks Karadeniz po~cası • k göre ıır et· namına yapa 
rağmen piye• maalesef herşey- u Mi 11 et . vapuru 23 itlerden doğacak davalarda 
den evvel bayağı ve soğuktur. i! Şubat tün mahkeınelerde iddia 
Kansı tarafından aldatılan bir ı=ı· Pazar· günü akşam saat 
adam "-Ben deyyusum .. ,, diye 1 18 de Sirkeci ve edilen ve uçuncü 
bağırıp çağırarak, ortalığı vel- 1 rıhtımından hareketle ( Zongul· aıfatlarile hazır bulunmak 
veleye vererek, karısını teşhir 1 dak, lnebolu, Samsun, Ordu, kendisine verilen vekalet il' 
ederek ona itkence ediyor. Bu ı deti 31 kanunuevvel 932 
eser gerçi insanı ve hakikati gös- Gi.reson, Trabzon. ve_ Rize) ye 

1 k 1 l hinde hitam bulmak üzere 
termek iddiasında olan acı bir ko- • aıımet ve aynı ıs e e erle olunan umumi vekil ( s· 

medi sayılabilirdi, eğer deyyusluğunu 1 ( Görele, Vakfıkebir, Ünye ) ye 
ilin eden adam ince, zeki, yüksek uğrıyarak avdet edecektir_ Arturo Ridelli ) dir. 
bir ins~n olsaydı •. ._. 9 zama~, • Müracaat mahalli: lstanbul Keyfiyet mezkur 
eser hır ruh tahlıhnı ve hır li . yedinci maddesine tevfikall 
zekanın taşkın şulelerini göste- D Meymenet Hanı altındakı ya· t9 P. h T 1 f l b ı 1154 olunur. 10 tubat .... _JI riyor diye telakki edilecekti. :i zı ane. e e on stan u ... ..... 
O zaman cemiyetin vasat zeki- a..-:umm ~ 
sının üstünde olan, hakikatten Fatilı Sullı 3 ılncCt Hulı:_ul( lıa/ı:.imli- ı------------.,... 

ğinden : T h (, 
korkmayan ve onu olduğu gibi Topkapı haricinde Maltepe ıcaret ve za ır ıır 
k b 1 d dam cemiyetle c "'•tlıu Tltareı boraaaı klttblunt'°"'

1 

m~y~tine ~;a~ar adetlerile ~ğl:: caddesindeki hanede vefat eden taralınden •erllmlıttr 
niyor diyecektik; fakat piyeste Nayap kalfanın terekeıi yazıl- o~~ 
bize gösterilen tip sadece bir mış ve yatak çamaıır ve kazan tP.' K. f' 

salaktan başka bir şey değildir. sahan, Tencere ve saireden iba- 13u~day ,~ 
l. Galip Beyi "Bir kitap,, piye- ret olan eşyasının açık arttırma ~:;ı~!ak 13 15 
sinin intihap ve adaptasyonun- suretile satılmasına karar veril- ~erı 14 3~ ı.t 15 

daki muvaffakiyetinden dolayı miştir. Talip olanların 26-2-930 - Zahireler -
tebrik ederim, «Onlardan biri ... » tarihine milsadif Çarıamba günü (,'a,·dır 
piyesini terceme için katlandığı saat dokuz buçukta Maltepe ~17:~r 
zahmet ve yorğunluğa acıdım. caddesinde mezkur hane önünde t asuı~a 

g ıs 

Refik Ahmet hazır bulunmaları ilAn olunur. 



Beyoğlunda Karlman mağazalarında 
Biiyiik reklam satışı 

MUHTELiF EŞYA YERU MALI ERKEK Levaz1mab 
ROPLAR Kuruş YAKALAR Kuruş -KORK MANTOLAR kunıt 

-- Beyaz pikeden 3 adedi 40 Hanımlara gGzel cim ipek 
aatarb, 140 lir iken 9500 

KOSTÜMLER 
Hanımlara ynnltı janeden 

ipekli krep jorjetten en 
son moda biçimlerde 3800 ROP Dô ŞAMBR 

Deve tüyünden 2700 

aon moda biçimlerde 2200 

BURSA IPE~I 
MOatabap ve muhtelif 
çqit ve renklerde 250 

ROP Dô ŞAMBR 
Fantazi ipekten içi 

PULLOVER tamamen pamuklu 3800 BALO ROPLARI 
Siyah taftadan tOl ile 
mUzeyyen, en aon moda 4200 

KREP DÔŞIN 

Safi ytln, yeglne fırsat 295 
JİLELER 

PiJAMALAR 
Safi yünlü fanili 

Emprime, en son moda 
Hanımlara trikote, safi 

deaenlerde metroıu 490 
jlbı Rus biçimi ıon moda 625 

JAKETLER 
Dairenin ilgası haaeb~e hakiki 
İngiliı. M A N D L 8 E R l.J 

muıambalan yalnıı 900 
kuruşa ıatılmaktadır. 

iPEKLi ÇORAPLAR 
Bemberı marka dayanıklı 
cim, mGatabap renklerde 240 

Hamm 'ara mabıus trikote 
gayet gllzel desenlerde 1050 

ERKEK ÇORAPLARI PiJAMALAR 
Çizgili faniladan iyi cins 

HANIMLARA iÇ TAKIMI 
Eyi cins perkalden el 
ile İf)emeli Ç&maıır 290 

GECELiKLER 
Perkalden el ile İf)emeli 260 
· ÇAMAŞIR TAKIMI 
( 3 parça ) beyaz Ye ya 
renkli batiatten ttll ye 785 
''a dantel& ile mUzeyyen 

YAT AK ÖRTÜLERi 
YünlO gayet iyi cim 750 

YATAK ÖRTÜLERi 
Jakar pamuğundan 315 

MASA ÖRTÜLERi 
Gobelin taklidi 360 

TUAL PERDELER 
( 3 parça ) saçaklı fantui 
İf)emeli 495 

ŞEMSiYELER 
Hanımlara, nim ipekli pyet 
glizel aapb 490 

Jakar deseni, nim ipekli 50 
Sun'i ipek ve ipHkıi 75 

KADIN ÇORAPLARI 
Sun'i ipekli, mlintabap 
renklerde 75 
KOSTÜMLER (Eıquimau x) 

KDçDk çocuklar için, 
bikote yOnden, bone 
Ye kqkol ile 850 

MUŞAMBALAR 
Hanımlara, deri taklidi 1500 

KAŞKOLLER 

Erkeklere, yekrenk veya 
çizgili ipekli 95 

ERKEK ÇORAPLARI 
Safi yOn, fantazi 
desenlerde 85 

ŞAPKALAR 

Erkeklere, Merinoı fötrö
ıllnden gri ve bej 
renklerde 275 

------------------------

GÖMLEKLER 
Çizgili perkaldan, zengin 
ve mllntahap desenlerde 210 

MENDiLLER 
Beyaz batistten 112 dllıine 85 

KRAVATLAR 
En son moda desenlerde 115 

KAŞKOLLAR 
Safi yün gayet güzel 
renklerde 

ELDiVENLER 
Trikodan içi faniJaJı 

ELDiVENLER 
Safi yün trikodan grate, 
bej renginde 

PORTFÖYLER 
Deri taklidi 125 kunıt 
ve 

.------------------- ·----------------.... Hanımlara malıaus aafi yDn f6tr 
ppkalar 750 Ye 1001) !jlU[\IJ lQym~

tinde iken ~ MO kul'Uf 

Ekserisi tamamen astarlı. ve kürkle 
m~eyyep hammlara mabs~ qıan

tolar, yalnız 1400 kuruş 

lbıonhul bııincı lıuku~ malı~maı 
~et ~smı ıt1Jaı.et ntkn: 17 tubat 
:730 tarihinde aaat 21,57 de Bo
~çinde tahminen Ortaköy ile 
-qiktq açıklanndan ltaiya aan
Cliuu tqıyan Ye Fuymana lima· 
~ bağlı ve FOymede (Soçieta 
~· NaYiguyoni fiumana) vapur 
titketine mensup Fiumana npu-
tıaaa İngiliz bandırab ( Tbe An
JeJo - S.kaon LT d) ln,Uiz vapur 
~panyuma ait 13ultmutb va
.... 'OCQDUD çarpmaaı neticesinde 
~:_zldu. Fiumana vapurunun ba
~ede olmasına dair F Umana 
~_P11r kaptanı Corrado Sebinko 
;:!~ndan tamim edilen rapor 
~memize verilmiftir. 
• Deniz ticaret kanununun 1065 
~ci maddesi mucibince bu bap
g~}etkikat icrası için 25 tubat 
ı...~ salı gGnfı aat t 4 te karar
.,..lbıfbr. 

-._ 8.ı itle allkadar olan her keı 
a.!°r iaterken yani mezldu- va
"'ltte mahkemede bizzat bulun
ltaaia veya vekilini g6ndermiye 
~yettar oldup ilin olunur. 

tL.._ '•lanbu/ mah/r:emei tnliye birinci llcaret 
~den: Tüccardan !\asip. Zihni, 
lllt ~ecip biraderlerin hamil bulunduğu 

:İ Mehmet Emin Beye ciro edilmiş 
lı.~. 5 eylQl 929 tarihinde Trlyesteden 
-..retet eden ltalyan bayraklı Tevere 
"~Pu ·ı F •lll:n runun 36 ıncı serer numarası e ran-
ltı 0 Parisi Efendi tarafından irsal edll-
}'U ~ olan N. F. markalı 9078 Numaralı 
hır" mensucatı hı, i ı ı 5 ki~o ~ıkleti~de 
't Slndığm Gal:ıtada Loyıt 1 ~yestıno 
~ t acenteliğindcn , erilmiş l 99 Numaralı 
~"0rnentoya ait ordinoyu uyi edildiğin
ttı~ h~hlsle iptaline karar itan ~~ebile 
~ llıaıle) hin , ukubulan müracaatı u~eri
ıae llıezktır ordinonun kimin yedinde 
ibr kırk beş giın 7.arfında mahkemeye 
t._,lıl Ve ibraz edilmedi«i takdirde iptaline 
ıJa"lt Verileceği lüzumunu gazeteler ile 
tıı llıa mahkemece karar verilmiş oldu-
~~~dtrı bermuclbi karan mahkeme key· 

11111 kanuna ticaretin mıddei mıhsuSUJ 
Cıbtrıce iltn olunur. 

Emlak ve Eytarn Bankası lJıı1unı 
Müdürlüğünd~n: 

1 - fatanbulda Galatada kalafat mahallinde Knrkçülerkapısın
da Bankamıza müdevver emlikten olup timdiye kadar Neft Sindi
kat ıirketi tarafından iıticar olunan (gaz deposu) pazarlıkla sab
hkbr. 

2 - ihale ıubabn yirmi dördilncll pazartesi günü saat on al
bda l.tanbul tubemizde icra edilecektir. 

3 - ihale ıeraiti: İhale bedeli ya tamamen peşin olarak ve ya
hut azami d6rt ıenevi taksitle ve birinci taksit peşin ve diğerleri 

mnteakip ıenelerde bili faiz olmak auretile ödenir. Her iki teklif 
ayn ayn mezat kaimeleri üzerinden cereyan eder. 

4 - Teminat akçeıi 3750 ( liç bin yedi yüz eUi liradır) 
5 - Sabn almak arzusunda bulunup ta fazla izahat almak 

iatiyealer lstanbulda Babçekapıda kiin Emıik ve Eytam Bankası 
l.tanbul ıubesine mOracaat buyururlar. 

lSTANl~UL LlMAN iŞLER! lNHISARI 
TÜRK .-\NONIM ~İHKETi IB.\HE ~IECIJSİ.\l>E~: 

Dahili nizamnamemizin 23 üncü maddesi mucibince hissedarlar 
umumi heyetinin zirdeki ruznaruede yazılı maddelerin müzakeresi 
için 23 mart 930 pazar günü saat 15 te şirketin İstanbulda Sirke
cice klin liman hanında idare merkezinde alelade toplanmıya ça
ğlnlmaemaıı kararlaşt mlmışbr. 

Nizamnamemizin 24 üncü maddesi mucibince alelade toplanmı
ya gerek asaleten ve gerek vekaleten laakal 50 hisseye sahip olan 
zevatın 26 ncı maddeye göre toplanma gününden evvelki on gfin 
içinde hine senetlerini şirket idaresi merkezine veya Türkiye İŞ 
Bankasının merkezile şubelerine tevdi ile nn l·abilinde alacakları 
makbuzu idare mecliıine irae ederek dühuliye verakasi almaları 
iktu:a eder. 

Hiuedarlar umumi heyetinin alelade toplanması: Pazar 23 mart 
1930 .. at ıs 

1 - idare meclisi ve murakıp raporlarımn okunması ve tasdiki. 
2 - 1929 ıenaai billnçosunun ve klr ve zarar h~s~~ım_n ve 

temettli tevzii hakkındaki teklifin tasdiki ile idare mechsmm ıbrası. 
3 - 1930 aeneai billnç01unun tanzim ve umumi he~e~t~n 

tudiki tarihine kadar devam etmek üzere şirket murakıplerınınm 
intihabile tabaiat mikdarlarının tayıni. 

7 . - V ft. KIT 23 Şubat 193(; -

Istanbul ithaf at güm-
rüğü müdürlüğünden: 
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5 
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Kilo 
69,720 
14,250 
4 

14,530 
9 
4,650 

13,650 
40,550 
2,200 

31,870 
6 

Marka No. 

• 

Cinsi eşya 
ipek pamuklu harç 
Pirinç ve kaplama lordun 
Pirinç küpe 
İpekli yünlü lastik şerit 
Üstüpü 
Lastik yasbk 
Lavanta 
Selüloit cep aynası 
Lastik balon 
Pamuk ipliği 
Bakır fırın 

28,200 Dişçi macunu 
33,650 İpek kurdela 

4,250 Keçe şapka 
26, 760 Pamuk şerit ve seccade 
3,100 İpek ve yün ipliği 
5,600 Pamuk korsa 

850 Yağlı boya resim 

5,520 Galalit iğne 
7,820 • Pirinç şişe kapağı 

5,250 Müzeyyen kutu 

,, ı 20,970 • Podra 
13,270 • • Suni ipek boyun atkısı 

2 
2 
1 
1 
3 

" 
" 
" ,, 

" 
" 

6 Çuval 
4 Sandık 
1 Paket 
1 Sandık 

7, 150 • Lastik is~tarpin 

11,200 • Suni ip~k 
3,800 • İpek ve pamuk yasbk örtii 

2,20 Düğme 
224 T F C 8904 - 6 Liatik ve toka 

133 1198 O Ağaç kabuğu 
336 W F B O Demir çakı 
14 8 C 1 402 Kart postal 
77 P E A O Elektririk motörü 
29 H P O Vernikli boya 

1 
1 " 104 R Z C C O O Pamuk harç 

" Balida muha~er 34 kalem eşya 24 - 2 - ?30 tarihinden itibar~• 
İstanbul ithalat gümrüğü satış anbannda bıl milzayede satıJacaıı 
ilan olunur. 

i"TANBUL SEHREMA ETi JLANATI 
.Emaı et miitekaıtlerine 

Şehremanetine menıup mürekaidin ve eytamı eramilin mart 930 yoklama 
muamelesine batlanmııtır. . .. . . . 

1 • . Eshabı maaş tevzi edilen yoklama ılm~haberlenn~. ıkamer ey!cdlklerl 

il rcl ·m1
1
· olarak tanzim ettirerek senedı resmt, nufus teskeresı, maaş 

maha e en resı . .. ı ı · 
~ d . b' foto'"'af ile birlikte bızzat muracaat ey eme en. 

cuz anı 'e ır E>' 1 ·· il d · 'b · · ·· 
9 

_ Yoklama müddeti şubatın 25 inci sa ı gun n en ıtı aren yınnı gun 

devam edecektir. 1 'd"' 1··11.·· . ·ı kal i d k b 1 
3 

_ Yoklama ilmühaberkri Zıt iş eri mu ur u11u sıcı em n e a u 

edilecektir. 

Kumkapıda 34 No dükkan • 
Sultanahmette Dizdariye medresesı 
EbQssuut caddesinde 15 No matbaa binası 
Snleymaniyede devoğlu yokuşunda Siyavi~ paşa medresesi 

Arnavutköyünde 55/27 No hane 
64137 » » 
69/28 ,. .. 
15110 » » 

» 49124 » » 

,, 45/14 » » 

Vi13.yet daimi encümenin len. 
Balada muharrer emlaki hususiye icare verilmek tizerc 16-3-93( 

-ıi n saat on bire kadar müzayedeye konulmuştur. T aliplc 
Pazar ~~n 
. Encllıneni vilayete müracaattan. 

nn Kapahçarşıda Divrik sokan 27 No dükkan 

Arnavutköyünde 917 No dükkan 

" 51/25 " " 

" 
1119 " n 

" 
43116 " " 

" 
33120 

" " 

" 
47123 " " 

,, 61/32 " " 
" 

3114 " " 
" 67129 " " 

Vilayet daimi encü~eninden: 
Balada muharrer emlaki hususiye icara ven imek llzere 19-3-930 

tarihine müsadif Çarşamda günü saat on bire kadar müzayed91e 
konulmuştur taliplerin Encümeni vilayete müracaatları. 



• 

Cuetemlxde çıkan :razı ·.e •••imlerin bllt<lıı hakları mahfuzdur 

Gazeteye gönderilecek mektupların üzerine idare içinse ( ldare ) yazıya 
alt se (Yazı) işareti kon ılmalıdır. 

Butlm,,,_ melr.tuplarm iede•lnden, lay.r.eU .,. olcaclcler .. ıs melctuplara le 11ulm111 parala"n 
u,.bolmumdaıı •• llJnlanıı aıüııclerfcatınduı idare me•'ul deilldlr. 

Bir memleketin serveti 
SENAYİ lMALATI dr, 
Bu ise ancak 
ASRI ve MÜKEMMEL. 
MAKİNELERLE mumkundır. 

İmalatınızı UCUZLATMAK 
VE ÇOGALTMAK isterseniz 

makinelerinizi 

BOURLA 
Biraderler ve Ş~İ 
-~S:!RNSUL -

müessesesinden cedar-ik ediniz 
YENİ ~ATALOGUMUZU 
DERHAL. İSTEYİNİZ ! ... 
Bunun içinde size lazım olan 
maKineleri behemh-al bulacaksınız 

!>•t•ı·ı r 
\.. ,.,, t ... ...;>l ... ,• •' " . . .~ 

' f \.'- - 1 

Müz'iç öksürükler; en 
çabuk ifı eden ilaç 

Krezival 
<lir· Tesiri' binlerce defa teo

rübe edilmiş olan bu ilao ko· 

la.yhkla ve kat'i bir surette 

tekmil balgamları 8<5ktürür ve 

4"'itir 

.. ~ap.t.., hususi ambalajına 
dikkat. 

BAYRAMLIK ~... ·=.. ı.'.' " ~ 
' . 

Kostüm, çocuk elbiseleri, paltolar, muşambalar ve 
pardesülerinizi 

Eminönünde KAZJ\1İRCİ ALİ HIZA 
Müessesatmda gayet ehven fiatla satın alabilirs:n iz. 

Devlet Demir yolları ve Li
manları Umumi idaresinden: 

1200 meşe travers kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 
Münakasa 15 mart 1930 cumartesi günü saat 15 te Ankarada 

Devlet Demiryolları idaresinde yapılacaktır. 
Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakk.tt 

teminatlarını ayni günde saat 14,30 a kadar münakasa komisyo
nuna vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini üç lira mukabilinde Ankarada 
malzeme dairesinden, İstanbulda Haydarpaşa mağazasından tedarık 
edebilirler. 

• 

= 8AVISI HER. YER.DE 6 KUR.,UŞ = 
MATBAA VE İDAREHA. 1E: 

fSTA~Rl:L, Babıali, Ankara cadde~inde • V ı\KIT YURDU. 

Tel • 1910 ( lr ARE i~LERI ) 197"1 ( Y ı&ZI İ~ LfRI ) Trlrraf : V AKJT, poıta lcutuıu: 4' 

Istanbul ithalat gümrüğünden: 

75 sandık 3750 kilo mfımul şeker 
Balada muharrer bir kalem eşya 

24-2-930 tarihinden itibaren Istan .. 
bul ithalat gümrüRü satış anbarında 
bilmüzavede sahlacağı ilan olunur. 
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Elektrik lambaıarı 

Filips 
fabrikası, cihanşümul · 

bir şöhret kazanmıştır . 

RADYO 
levazımatı da 

Dünyada birinci mevkii işgal 
T:;:."..~ü.':1 Helios Müessesatı, 

ediyor . 
Galata ···· ............................... -............................................................................................................................................ . 
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lstanbul vilayeti defterdarlığından: 
336 sesinden 927 mali senesi nihayetine kadar milli hükümet 

bütçelerinden matlubu olanlarla gerek miıJI hükumet ve gerek 
sakıt hükumetin adi emanat ve milli hükfın etin bütçe emanat 
hesap 'armda mukayyet olanlar ve gettk 927 senesi gayes!ne kada ı 
ifa edilen hidemattan mütc.vellit al2cak ı ar 928,929 senelerinde 
bütçe emanatına a mmış olanlarla eytam sandık arı tasf.ye komis
yonundan 927 senesinde hazineye devredilip hazınece 92ı 
senesmde ait olduğu malsandık < r .na nak.o:unan mebaliğ t asf ey .! 
tabi bulunduğundan bu gibı alacağı tu unanlar şubat 930 nıhaye-
tine kadar arzuhal ile bulunduklan mahallin en büyük malmemu
runa müracaat eyleyip yetJerindeki matlubat vesik<."hrını vererek 
mukabilinde müracaat vesikası almaıarı lazımd r • Bu müddet 
zarfında müracaat etmemiş ve vesika almamış olanların H.luıa ettikleri 
alacak 1 513 No lı kanun mucıbince kat yen hazine lehine sakıt 
o lacaktır. Şubat 930 nihayetinden sonra hiç bir . mazeret kabul 
edilmiyeceğinden al~cak iddiasında Lutunan!arın 930 senesi martın
dan evvel bulundukları mahaUin en büyük malmemuruna müracaat 
etmeleri ilan olunur • 

Öksürenlere Katranı Hakkı Ekrem 
~----------..... -----=-~;;;;:.;,~._._..... = d 

Devlet demiryolları ve liman~ 

ları umumi idaresinden: 
Irmak - Filyos hattının 25 - 133 Km. arası ferşiyat ve balastaj 

ameliyatı kapalı zarfla münakasaya konmu~!ur. 

Akıus(.11' Tütüncüler baıı 
kasuıt.hrn: 

Bankamızın h ssedaran beye 
umumiyesi 18 Mart 1930 
unu sureti adiyede olar 

Akhısarda toplanacaktır. 
Esas Nizamnamemizin 24 iiJJ 

TT'addesi mucıbince esaleten ve 
vekaleten laakaI on hisse 
... ~.ık olan hissedarlar içtiı:O 

iştirak edecektir. 
26 ıncı maddeye tevfikan ' 

sedarlarımızın 8 Mart 1930 t 
hine kadar bankamıza müra 
atla duhuliye varakası a)malarJ 
içtımaa teşrifleri rica olunur. 

Ruznamei müzakerat: 
1 - Meclisi idare ve mora 

raporlarının okunması ve kabıı1 

2 - Bilançonun tastiki 
hissei temettüün sureti tevzii. 

3 - Meclisi idaı enin ibrası. 
4 - Münhal bulunan ve isİ 

lerine kur'a düşen meclisi id8 

azasının yeniden intihap .;e 

tebdilleri. 
5 - Sermayenin esas pııJ~ 

vele mucibince bir misli teı~ 
dine karar itası. {j 

6 - Mı·ral ır intihabı ve 
retinin tayini. 

Münakasa 5-4~30 cumartesi günü saat 15 de Ankarada Devlet rr f' ( ~ p a rS O 1 
demiryolları idaresinde yapılacaktır. ·ı 

- Tablet halinde -
Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat 1 Frengi ilacıdır 

teminatların ayni günde saat 14,5 e kadar Umumi müdürlük kale- İstanbul Bahçekapıda 
---•Hasan ecza deposu mine vermeleri lizımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini 40 lira mukabilinde Ankarada 

Maliye ve muhasebe işleri reisliğinden tedarik edebilirler . 

Abıııe 
Mes'ul müaür : Refik 

t 


