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Çarşamba 

26 
2 ıııcı ay } 
~at 1~30 

Bu numarava !i nıaıt· 
ta kur'a çekilecek, 

ertesi 6 m art nüsha- . 
m•zda itan edileı ek hediyeleri 
verilec~ kt r . 

Müjde -• köprü nıürµriyesi kalkıyor 
Köprü müruriyesinin ya- Gazi Hz• 

kında kalkması Bu akşam Ankaradan 

l>ohiliycce esas itibarile tckarrür etti lzmire harek
1
et buyu

ruyor ar 
Ankara 25 (Yakıt) - istanbulda köprü parasının kaldırılması Ankara, 25 (Val{ıt)-Gazimiz 

dahiliyece esas itibarile takarrür etmiştir. Köprü parasının temin yarın akşam Riyaseb cümhur 
ettiği seneJik varidata karşılıklar bulunıpuştur. Ancak bu hususta trenile lzmire müteveccihen şeh-
ketumiyet vardır. Karşılığın vesaiti nakliyeye yapılacak zamlarla rimizden mufarakat buyuracak-
temin edileceği tahmin olunuyor. lardır. Kendilerine Dahiliye ve

Fransız kabinesi 
Mecliste itimat kazanabile

cek mi? 
Mösyö Şotain beyannamesini okudu 

rinden üçte ikisinin kabine aley
hinde rey vermesi muhtemeldir. 

Yent Fransız ~kitJ 

H. Şoiatn 
d 'Paris, 24 ( A.A ) - Y ann 
-" tile ı· v c ıste cereyan edecek müca-

~ele dolayısile koridorlarda 
6YUk bir heyecana hilküm sür~ 

ll:ı~ktedir. Sol cenah radikalle-

Tardieu kabinesine mensup 
olan ve bugün Chautemps ka
binesine dabıl bulunmıyan bütün 
meb'uslann hükumet aleyhinde 
rey vermeleri muhakkaktır. Bu 
itibarla hükumet birçok rey 

kaybedeceğinden yarınki celsenin 
neticesi hakkmda Mçbir tahmin
de bulunmak kabil değildir 

Paris, 24 (A.A) - M. T ardi· 
eunün mensup bulunduğu sol 
eenoh cllmhuriyetçi~upu sol 
cenah ittihadı kabinesine itimat 
etmemiye müttefikan karar 
vermiştir. 

Paris, 24 (A.A) - Kabinenin 
beyannamesi bütçenin tetkiki 
hususunun süratle ikmali lüzu
munda ısrar etmekte ve bu 
hususta maliye encümeninin tek
liflerinin ekserisini kabul eyle· 

mektedir. Beyanname, meccani 
( Alt tarah 2 ıncı aayıfamızdadır) 

Ruhi Beyin defterini takip edinizl 

... 
• 

kili Şükrüa Kaya, katibi umumi
leri Tevfik, seryaverleri Rusuhi 
Beyler.e meb'uslardan bazıları 
refakat edeceklerdir. Gazimiz · 
İzmirde Çeşme kaplıçalarındaki 
imar faaliyetini tetkik buyuracak
lardır. Seyahat ve İzmirdcki 

ikamet müddetlerinin kısa ola· 
cağı söyleniyor. 

Bankalar 
Döviz ikraza tı 

yapab lecekler 
Bugünkü gazeteler Ankara· 

dan alman malumata atfen ban
ka lann hiç kimseye döviz ikraza
tında bu!unamıyacakları hakkın-

da döviz kararnamesine bir madde 
vazedileceğini yazıyordu. Bu hu
susta malumat almak için ken
disine müracaat eden bir mu· 
harririmize kambiyo mürakabe 
komisyo!!u n:za ....... ndan Nurullah 
Esat Bey nemiştir ki: 

- Bu haber asılsız ve hilafı 
hakikattir. Hükumet döviz alım 
ve satımını sureti umumiyede 
tanzim ve mürakabe ederken 
bir takım kambiyo muamelatını 
istilzam eden döviz ikrazat sis
temini de emin ve mazbut bir 
şekle raptedecektir. 

Yeni nizamı maJimiz heyeti 
mecmuasile Ümumi ve hususi 
menfaatlan en geniş mıkyasta· 
sıyanet eder mahiyettedır. 

Hicnzla Irak arasında . 
Londra, (A.A) - Irak Kıı alı 

Faysal ile Ha icaz kıralı İbni suut 
arasında geçen pazar günft Bas
ra Körfezinde kain F av limanin
da bir İngiliz harp gemisinde 
bir mülakat vuku bulmuştur. ln
gilterenin Irak fevkalade komise· 
rinin hazır bulunduğu bu kon
feransta iki memleketi ayıran 
ihtilafları bal ve dostane müna
sebatı tesis eyliyen bir muahede 
aktedilmiştir. 

Ankara,25 (A.A)- Reisiciim
hur Hz. kısa bir müddet için 
yarın akşam lzmire müteveccihen 
hareket buyuracaklardır. Bu se
yahatl arı hususi mahiyettedir. 

Güzel gözler mü• 
sabakasına bin• 
!erce okuyucu• 
muz iştirak etti 

Ceua~ıarın tetkiki 
~itnıd ozerlilir 

JL,._:.:~-----· 

KIJpı:uya kaldırıvorlarmış ! 

- Canım kulak asma ; bu kadar 5ôplediler, sövledf
ler de koocu parasını bile kaldnamadılar. 

• 
1 dama mahki'ım oldular 

Efganistanda kurulan bir mahkeme 
Veli Hanla Mahmut Samiyi hiyaneti 

vataniye ile mahkum etti 

Bu resimde orlııda oturan zar sabık kıral Amanullah Hn, $ağındaki yen( krral 
Nadir Han, solundakf de idama mahkılm Mahmul Sami B. 

Taymisin Efgan sefarethane
sinden aldığı malumata göre 
:A,ıııanallah hanın Avrupa seya
hab esnasında naibi saltanat ta· 
yin olunan Mehmet Veli Han 
ile Ceneral Mahmut Sami Paşa 
70 kişilik bir udul heyeti tara
findan, Amanullah Han aleyhin
de hiyaneti vataniye cürmünden 

muhakeme edilmişler ve netice 
de idama mahkum olunmuşlar
dır. Mahkeme heyeti nazırJardan 
kabile reislerinden ve mahkeme 
reislerinden müteşekkil bulunu
yordu. 

Hüküm, tastik edilmek üzere 
Nadir şaha ta~dım edilmiştir. 

Yakıt - idama mahkum 
olanlardan Ceneral Mahmut Sa-
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tahsilin tedrici surett~ tevsi ve Venı·zelos cevap verı·yor ı, bankası leşmi in iltizam etmekte ve iç-
i k •• tımai sigorta ar anununun bir H 

temmuz tarihinden it baren tat- eyeti umumiye içti- 1 

bık Dl deıpıf eylemektedir. Hü- Muhacir rumlann pro- maını aktettı 
kGmet, eski kabinenın milli 

!~:~. t programını teni ede- testostOSU manasız Ankara, 25 (A.A) - it baa-
kaaı lıeyeti .umumiyeai içtima 

HükOmet, sulh siyasetini tak- ve hu·· ku·· msuz·· du·· r etmıftir. ·~timada hOkdmet D 
viye etmek azmile Londra ve hıuelerini temailea Maliye Yekili 
Cenevredeki mühım mllzakerata Sançojlu Şlkrt Bey ft Milb 

devam edecek, Ubey ıtılifname- Lozan muahedesı· aktedı·ıı·rken Ve- mlt:ıafaa •ekili Abclil&halik B. 
lerınia tasdikini talep eylivecek hazır bulmumııftar. Temettillll 

~::··~~~:~as e~:::~bi~e e:~::ı Dizef OS İÇİn neler demişlerdi ? 1 marttan ibDen temi " 
pdbıhal idare mec:fi8i uabima 

tahkim misakını i•tiyecekt r. Jzmir meb'... Mmtafa Rahmi 
Pan·ı 24 (AA) - Londra Atina, 25 (Apo) - Venizelos tazminat verilecegıw"ni, firari 1erin 

' • -i Beyin intihabı t•ınrin eclllm'-"r. konferanaına gidecek olan Fran- mubacirlerib mitingı heyeti terti- em'iki için ae m. kbul bir taz- -··r •vu 
.iz heyeti. M. Chautemps, M. b" .. k b 1 d k · ta . 1 w • 1.. MDteaklhen feoa'lde heyeti ıyesını a u e ere hariciye . mınat yan o uoacagını ı ave . ..ı-. -~---L 
Brı.and, M. Sa-aut, M. Lamou- tm ti umumiye '""'"- .:ııawrwa leı'lll•ye-

Y' enctımeni kanr verdikten ıonra e f r. nin bet milyona flkuıtm .. 
reu ve M. de Fleuriaudan her hangi protestonun manaıı Muhacir murahhaslar mGbadil haklanclaki karar Bnldbiace p-
mLrekkep olacakbf. kalmadığını ve allkadar muba- emllk meıeleainin bitaratlarca kanlocak hı.e .-.tlerine ~air 

Pari•, 25 (A.A) - Cbautemp• cı·r.'er -aktile kendı·aı·m· menfaat f · d · b" al · t izahat veriJ-'-6: ... Ni•••meniD ... tas ıyesı eanaıan avası ır enıye --w ... · 
kabinesi bugtıo 6g· leden 80nra b--inci maddMi tadil eclilerek ve baklannı satmakla itham usuln muhafaza edilmesini ide- _. 
mecli•l• beyannamesini okuya- ederlerken fimdi Lozan muahe- mitlerdir. içtimaa nihayet Yerilmiftir. 
caktsr. 170' 'y bii"~ferf nasıl desinin •evaıdini i eri ıllrmeleri M. Venizeloa heyetin bu tek- .nJ r.~ 

lnailteredeki yeni fırka bir tezat tqkil ettijini; timdi lifinı kabul etmiı, milbadil em- hazırlanacak 
Londra, 25 ( A.A ) - Lort 

l!eaverberook "Mllttehit impe
ratorluk fırkası" namıle vilcude 
getirilen yeni aiyui tetekkWnn 
programını Deyli Ekspres gaze-

de muvafık ve mllııaııp g6rdtıjil likin tastik usullerıni bizzat Ankara, 25 (Vakit) - Kay 
tekilde hareket edecetıni a6y· kendilerinin irae etmelerini ve kanununan tJtbıki için Dahiliye 
leDUftir. f&yanı itimat vekillerıni de ta- veklleti bir izahname bazırla-

teaınde izah etmiftir. Bu proıra
mın baılıca maddelerinden biri 
lngillt re ile mO.temlikltı ara-

M. Venizelo. beyanabna de- yin etmelerini söylemiıtir. Bu- maktaclır. lzalmıme. talimatname 
vamla mnbaclil em•lk meselesi- nun Ozerine heyet Yunan bq mahiyetini de lap1acakbr. 

Buna nazaran lıer k&ytm mat
DİD halli bitaraf mllbade!e aza- murahhas ığı için M. Poıitia, bu nllmuneaine uygun olarak 

ıında ve lngihz dominyonlarile 
mahdut bır alikası olan müstem-

llllln bakemlijine edıljinı,tevdi es- Streyıt ve Sefenıjadıaten birinin mubakilak berer Hne.lk biltçe-
habı istihkaka dahilt kanunlara g&re tayinini tekhf etmiftir. leri ve çalqma propamlan 

leke er ve dominyonlar arasında M v 1 d k 
tam bir serbestii mübadele uau· • enize os iyor ı· : 
iane aittir. Dığer bir madde de 
ecaehi emtıadan munzaır. gümrük 

=~lad;~anma•mdan bahsolun- ''Memleketine acıvan hiç bir siyasi 
fngiliz-Mıszritilali recül Türkiye ile Yunanistan arasın· 
J.,QRjra. 24 (A.A.) - Mmr ...-:ı.-~ L---~ Ik• d 

Bapekıll Nabhas Pqanın riyase- Dtl.TU1 e ID e em.ez. ,, 
ti albnda bulunan Mısır heyeti ' 
İngiliz - Mısır itilAfını mOzakere Atina 25 (Aaek)- Dtln mec-
etmek llzere martın 80n hafta- l"si meb'manda bahri proıramm 
sanda Londraya gelecektır. mOnakqaıına devam edilmiftir. 

•m•i-=ea=ıık•i==oa==m=a=nJ=ı=-za=b•t•tl-=enn=.•d•en==I Ceneral Koudilia hllkfkmetin ta
iken Efgan· atana kaçan Ye ora· kip ettiii hafif Hfaini harbiye 
ela uzun mDddet harbiye mil- aiyuetiDİ tanip etmit Ye bun
dlrliljil ve kumandanlık etmiı ların memleketin mOdafauuıa 
olan bir Bağdaılıdır. Sui ahvali ldfi ıeldiiini a6ylemiftir. 
doJ.ygile bir çok defalar biz· Ahali fırka11 reisi ÇaJduia do
metinden azledilmif, fakat gene nanmenm aiJr aefainle teçhizi 
Amanul alı Hanın emrile hizmete noktai nazarını mndafaa ederek 
abDDUf, Cenerallige terfi olun- hafif aefainin ber ihtimale kartı 
mUfbır. G6rdllğ11 bu himayeye ldfi 
rağmen fimdi isyan hareketle- selmediiini Ye blktmetin 
rine iftiıaki byneti hakkında bahri Proır•m, terki tealihat 
bir fikir verebilir. demek oldatunu l&ylemfftir. 

Öteki adam da Amanullah V enizeloe bu iddiaya cevap 
Han ilk Avrupa Hyahatine çı <- vererek ahali hrkam reisinin 
bjl zaman Kabilde naip olarak teklif ettiii babr 1 programm 
barakıhmfb. harp ihtimaline matuf olduğunu, 

VAK T ın tetrlkasn 102 
Yazan : Hüseyin Rahmi 

- N .. t yoktur ? 5ayletmeyi· * beni .. 8-tblarma karp fid· 
cletle vardır ela bana kU'fl yok· 
tur •• 

- Çoluk çocuk sahibi «tlmut· 
aunuz.. 

- Oldum amma ben ba he
rifin kocalığınclan hiç bir teY 
anlamadım... Koca detil paçav
ndır. Paçavra. 

- Size kartı duymadığı bir 
feyİ batkalan için duyduğunu 
neden bıliyol'IWIZ? 

- Kaç tane.. Kaç tane.. is
patlı, phit1i.. Her gtın gözleri
min önllııde neler oluyor.. En 
IOD rezaleti anlatayım mı? 

- Anlabnaz. .. 
- Haydi anlatayım.. Bu he-

rif eauen kadın ıevmez. •• 
- Ya ne HYer? 
- Kendi cinsini ... En sonunda 

zaftl •ı Tabire de yapmadıtuu 
bırakmam1f ..• 

- Tabir kim? 
- Sutçllnllıı otlu.. on bq 

on alb yllflDda bir yumurcak .. 
- Bu vak'a nasal oldu? 
- Efendim bu otlancağız 

bize her Abalı giljilmle ıOt 
ıetirir.. EYde hizmetçilerimiz 
var.. Fakat çoc:uiun geleceği 
saatte bizim BeJEendi paralanır
casına bir kOfDtla kendini mer
divenlerden qap atar. 

fakat kendince b6yle bir ihti
mal mevcut olmadığını, ıuılınn 
uzun bir müddet içın mllemmen 
bulunduğunu dermeyan etmiı 
ve demiftir ki: 

"Memtekebne acıyan biç bir 
reculll aiyaai Tlrkiye ile Yuna
nistan arumda harbı telkin ede
mez. BayJe bir harp fellket 
amız bir delilik o:ur. Gençliğin 
mefküreai harp olmama ıdır. 
Bilikiı gençlik ıulb mefküreıile 
tenqıiye edilmelidir. 

Tapu milfettişleri 
Kalecik, 2S (Yakıt) - Tapu 

iflerint teftit etmek Ozere mil· 
fettit Niyazi ve Fuat Beyler 
buraya geldiler. 

Genç ıDtçOnOn elinden dtl 
kaplara keadı botalbr. CilYe
lqmeğe bqlar. Oğlana ydlfbk~ 
yabfar. Eline para lllatbnr ... Ka~ 
defa Bperken g6r8ld8. otlan 
alcça pakçadır amma latll bqı 
ahır kokar. Piıtir. Yilztl g6zl 
katmer katmer kir içindedir. 
O da yanatına bizim Beyin 
dudağına, elini de paraya uzat
mağa alıfmlfbr· Bu puaeleri p 
realer var amma kim ne diye· 
bilir? Bllyllk baba torununu Ale-
min içinde öpemez mi? lı böyle 
aleni öpllcilklere kalmıt olaydı 
neyıe ne, kocamın bu bailerine 
tabammlll ederdim •. 

Llldn herif ifi ıon kerteye ka
dar azıtb. Oğlanın anaaı Nesime 
Hanam bir gtln ağlıya ağlaya 
bana geldi. Anlattıklarını kulak· 
1ar hiç duymaaın... Bızim Bey 
nUJlsa bir fırsat dOfürerek 
Tabiri bir otomobile atmlf ... 
nereye götilrdllyıe g6tilrmüf .•• 

olacaktır. 

Yunan komünistleri 
Atina, 25 ( A.A) - Mevkuf 

20 komlhıl.t, hapiaaneye 16tl1· 
r01ilrıcen 100 kadar komlbult 
arkaclqlanm kurtarmrk latemif· 
lerdir. Zabıta mOtecaYlderi da
tıtmqtır. Bunlanl~n bir kaça 
te•ldf olU111D .. tur. Mevkuf&ar, 
açhk 11e•i•e ......,.ardır. 

lran parBBmınkzymetlni 

• 

artırmak için 
Tahran, 25 ( A.A ) - Millt 

pannm loymetten dDfmesinden 
ikbaach vasiyetin Yabametinden 
dolayı meb'uaan meeDai tarafın
dan kabul eclilea Wr kanun 
mucibince Poliçe Ye ecnebi 
esham. abm UblDI mtlrakabeye 
tlbi tutulacaktır. lu kanun ayni 
zamaeda ithalat. tallclfdine ve 
bir ikt ut nezareti tefkihe dair 
bua lftaddeleri hawltHr. 
iki Arap kıralı uyuştu 

S.;clat, 25 ( A.A ) - Bura 
klrfutacl• MlclirDdttln• sin 
Irak " Neelt lora im iatl.wle
rilli mlteabbi•• twlik ecl• bir 
itilaf akdebalftlr • 

Btr il& ~ ....... iırrmif.. 
Tahir niBe ,.. yaraya lıeadiDi 

hllma Mr haldı denml!ıf... Kua
map blı ... -... AaUI ..... .., 
detlltirmek l~a otfanu IOJIDUf.• 
Birde • tlllla ... kaclaa 
f&fl'Uak çocutuna haJlmmai• 
bq••·•= 

- Ulu IO)'au,edepeis iN ne? 

Çocuk hay1111e& bir ı&IOfle 
cmap ..,..it: 

- Ne olacak? Bir ıey yok. .. 
- Nual bir .., ,-... Bu 

ne? 
Sarbot otlan ....... mra

bna mlu Hpken b.taranJı : 
- Ey kocakan ~enen parb 

aua be... Bllmi1orum itte. .. 
- Şimdi bir yumrukta paeai 

dapbrun aeaia... Slyllyecebba.. 

- BihaiJ9nU11 dedik ••• 
Kaclua otluua 11er1De lalleum 

eder. Fakat Tahir lil mru ur
bot olmakla benw yqından 

Amanullah H 
Anl,d rdda b r- ık 

qtin kdldcdk 
Ankara, 25 ( Valut) - Sa 

Efgan k ı ah Amanullah han bu 
hah ekspresle buraya geldi. 
Af meb'uau Mıtat B.in k6tk 
m:safir oldu. Ôjleyio otomo 
tehri gezdi. Amanullah H 
burada bir iki 90n k,. ,.cak 

Her gün 
bir kur'a 

On hedıye 
Her gBn bir kariimi 

beş lira, dolnu; hartim 
muhtelif hed.ive,er ve 
voruz I 

Gazetemizi almak için h 
fOn verdiğiniz ~ kurut il 
ıize ~ lira kazandırabılec 
bir kur'a numaraaı aldı 
DiZi unutmayınız. Bu numr 
ralar V AKIT m ilk sayda' 
SUUD yukariki sat köıesill"" 
dedir. 
Her gl1n ayni yerde 

laer nllaba için ayn ayrı ol 
mak llzere nqroluna 
olan bu numarayı iyi .. k 
Jayınaz ve gene her gOn 
zetemizde kazanc:lildan i 
olunan numualan tetkik .
derek keneli numaramza b • 
ikramiye iaabet edene VA~ 
KIT iclareaine milracaa 
ediniz. 

* Diba 21 Şubat al 
teni ...tilen numaral 

Dnrinde kur'a çekileli ; 

13•1 
numaraya bet lira İN 
etti; diter muhtelif hediy 
ler kazanan numaralar -•ı 
lardır: 

870 2367 4Sts 
1980 3167 912 
580 1460 3150 

Y ann da 22 Şubat gü11 
tevzi edilen numar 
üzerinde kur'a çeki.ecek 
neticesi 6bilr günldl nüs 
amda illa olunacakbr. 

Müessif bir irtiha 
lapirto Ye ispirtolu içkiler 

hisan teftit heyeti reisı 
Beyefendinin ağabeyleri ve 
MCidafaa vekili Mutafa A 
halik Beyefendinin am_pıad 
lzmir tlccarlarmdu Omer. 
dlllkadir bey kasa bir raha 
tı mOteakip İzmirde irtihali 
nbaka eylemittir . 

Cenabıhak ailei kederdid 
sabra cemil ih1an buyursun. 

bOyilk ı&.teren gilrbüz bir 
cuk, ADUIDI albaa alır ••. Pa 
lamata bqlar. 

Biçare kadın flSyle hay 
- Edepsiz, Şimdi de an 

lldllrllp cani olacaksın ... 

- Llfını ıeri aı be kan..-
- Nual lilurdı onlar? 

MDin anamm... Bilmek iıte 
- Ôffff .•• söylemeye 1 

etmemit olaydım sana d 
IUllu anlabrdım ... 

Çok llkattınlır, ilkin 
bir teY itini etmez.. 

Ana otuJ arasında bu k 
her ana b6yle tekerr&r 

Nihayet kadın merakt•• 
tulmak için çocuj-u batk' 
betten tazyika başlar : 

- Gel aeni bir doktora 
reyim. 

Tahir hu teklife karşı • 
1Unt ekfitir iaede aııasıod' 
darmclan kurtulmak • 
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u i bayram ~asıl hazır lanı 

OnümU:r:deki pazar günü 
teker bayramının birinci 

IGniidUr. Halk arasında iki 
lılfiadan beri bayram hazırlığı 
de9•m ediyor. 
Yapılan hazırlık bilhassa çar

ldarda göz:e çarpmaktadır. Halk 
~ılara döklllerek bayramlık 
tfya ile mqgul oluyor. 

bu bayram giyecekten ziyade yiyecek 
bayramına benziyor 

En çok satılan şey ; Şeker ! 
Kapalıçarşı alış verişin adeta elbiıe koparmıya çalışmaktadır· 

merkezi sıkleti halindedir. lar. 
Bununla beraber, geçen se

nelere nisbetle bu ıene iktısa
di sebeplerden dolayı, alış ve
rişin pek azaldığı söylenilmek
tedir .Baştan baıa bayramlık eşya 
alanlar hakikaten azalmııtır. 
Eşya alanlar meıeli bir iskar· 

pin, bir gömlek, bir ıapka veya 
buna mllmasil bir eşya ile iktifa 

etmektedir. Yalnız çocuklar ba
balarını sıkışbrarak yeni baştan 

Bu gönlerde en çok ziyaret 
edilen yerlerden biri de ıekerci 

dllkklnlarıdır. Şekerciler bayram 

için mOıterilerine sn.in kutular 
içinide bonbonlar, fondanlar, lo
kumlar hazırlamışlardır. Bu şeker
lemeler, bayram günü bir çok 
misafirleri ağırlıyacak, bir çok 
çocukları da sevindirecektir. 

Bayramın birinci gilnil, her 
sene olduğu gibi ayni zamanda 

\ıliliahmer günnc; Bayraı 
sa babı sokağa çıkar çıkmaz, 
karşınızda Hililiahmer rozeti 
dağıtan küçük, sevimli çocuklar 
göreceksiniz ve zevkiniz, onun 
himaye ettiği zavallılanda gül
dürmüş, sevindirmİ§ olmaltla 
artacak, şereflenecek ... 

Vakıt küresi hazırlandı 

Saatler düzeliyor ! 
intmorıo nıüto~eıe 

Dr. Kemal Cenap 8. 
lhsan Sükrü 8. yin ya
zısı hakkında ne diyor? 

"Şehir opereti,, ne doğru 

·Güzel bir tasavvur 
Meşhur kürenin yerine konması için 

beklenen yegane şey iyi havadır 

GiJla la kule:tl ile 

\>a~e~ritnizde, birçok kimselerin 
'tı ur annı kaçırmağa , işlerine 
!ar~ kalmalarına ve hatta bun
~ltı a.n da mfihim zararlara uğ
'tl a!a~na sebep olan saat me
\>'k•ının halli için artık çok az: 
tct •bt· .kaldığını işaret ve tepşir 
P· ıhr izl 

}tjk ılhakika dün yaptığımız tah
d k~ta nazaran Galata kulesin
ti~ 1 inşaat ve tesisat bitmiş-

\'e k" · · k i.-· urenın yerme onması 
~•ıı . . e 1Yl hava beklenmektedir. 
)t U k üre bir kaç gün içinde 
'-tınc takılacak ve her gün 
t~t on ikiden üç dakika 
ç kel kulenin direği üzerine 
'~l ll;~ek, bunu g~renler sa· 
ttl erını t am on ikıye ayar et-
S ek üzere hnzır'ıyacaklardır. 
ililt tam on ikide küre çekildi
do Yerden dfişecektir. Kürenin 
i~i fnıesi on ikiyi işaret edeceği 
t~ııı arzu edenler saatlerini dü-
t~~;ceklerdir. Kulede kiirenin 
dud1.~~.~sile birlikte bir canavar 
~d llgunün de öteceği yazılmış
~G ' doğru değildir. Yalnız 
~ıJe?in dUşeceği zemin madeni 
~kutgu için orta bir ses çıkara-

ır. 

titı;ttık bu meşhur kürenin ye
konmasmı müteakıp şimdi-

hltzırlan1Jn kifre 

ye kadar birbirini bir ttlrlü tut
mıyan saatlerin saniye olmasa 
bile dakikalarda olsun ahenk 
ve birlik göstermeleri mümkün 
olacaktır. Bu meyanda belki 
Beyazıtta her nedense mutlaka 
birbirlerini dörder beşer dakika
lık bir fasıla ile takip eden 
komşu saatlerin de artık bera
berce yürümeleri milmkün ola
caktır! 

Elektrik ücretleri 
artacak mı? 

Komisyon zammı muvafık 
bu/m4ktadır 

Üç ayda bir toplanan elek
trik t arife komisyonu dün top
lanmıştır. 

Elektrik şirketi kambiyo farkı 
dolayısile elektrik ücretlerine 
kilovat başına 30 para zam ya
pı imasını istemiı, yapılan hesap 
neticesinde kilovat başına 20 
para zam muvfık görülmilştür. 

Komisyonun karan Şehremaneti 
tarafından Nafıa vekiletine gön
derilecektir. 

Bundan sonra tarife komsi
yonu Dolmabahçe ve Y edikule 
hava gazi tarifesini tesbit ede
cektir. 

intiharla mllcadele ve akıl ko
ruma cemiyetleri teşkili fikri 
bir çok hararetli taraftarlar 
kazanmaktadır. 

intiharla mü-

cadele fikrini 
ilk defa ileri 

ıllren Dr. Ke
mal Cenap Bey-

den ıu mek
tubu aldık: 

Muhterem E
fendim, 

Geçenlerde vu
kua ~elen bir 

katil ve intilıar 

--~ -, .. 
. . . ff'. 
. . . 

~- · 

hadisesinın son .ur. Kemal Cenap J:J. 

safhasını bizzat görerek miltessir 
olmuş ve Akşam gazetesinde 

neırettiğim bir yazıda memle
ketin ruhiyat ve emrazı akliye 
ulemasile mütefekkirlerinin ve 
Tabii-marazı rubiyatçılann bir 
«intiharla mücadele cemiyetin 

teşkili fikrini tasvip ederek işe 
batlarlarsa böyle bir teşekkill
den çok müfit \'C müsmir neti· 
celer elde edilebileceği teklifini 
ortaya atmıştım. 

Gazeteniz ertesi giint\ bu fikir 
ilzerine bir anket açarak üç zata 
bu bapta diişUndUklerini yazdı. 

Daha sonra "Vakıt., te dok
tor İhsan Şükrü Beyfendioin 
buna dair bir yazısını gördüm. 
Muhterem mütehassısımız ayni 
teklifi dermeyan ediyor, bu hu
suslarda 1909 senesinde Proz 
Beersin evveli Amerikada te· 
şebbüste bulunduğunu ve daha 
birçok memleketlerde bu gibi 
teşeküllerin faaliyete geçmiş 
olduğunu söylüyor. Biz bu te
şekküllerden haberdar değildik. 

Bir facianın müşahedesi bizde 
bu fikri doğurmuştu. Muhterem 
mütehassıs bu teşekkülün "Akıl 
kuruma cemi~·eti.. namı altında 
teessüslinü ileri sürüyor. 

G örülüyor ki esas fikre bir 
mütahassısımız, daha şümullü 
ve başka memleketle~den misal 
vererek, iştirak edıyor. Çok 
kaniim ki ne nam altında olur-

' 

' bövle bir tefekkül sa o sun, ~ . . 
b ir çok biçare mütereddı l_erın 
ve ruhi hastaların hem nefısle
rine, hem de cemiyere daha 
az muzur olmalarını temin 

edebilir. 
Tıp lalııü 'tul müd..rrlalcrind•n 

Dr. Kemal Cenap 

Konservatuvar temaşa hayatının mü
him bir şubesi üzerinde meşgul oluyor 

Memnuniyetle haber aldığımıza göre koose"atuvar, temaşa 
hayabmızda çok bot kalan bir sahayı dolduracak güzel bir tasav-

vurda bulun· 
maktadır. Bu 
tasavvur bir 
"Şehir opereti,, 

teıkiline ait bu

lunuyor. Esasen 

ana batlan mu

ıiki olan bu 
milbim 1&11'at 

ıubeıini kon• 
ınvatuvar ida
resinden 1>qka 

daha muYaffa· 

kiyetle bqara

bilecek tqek
kOl u bulunur. 
Bunun içindir 

ki bu tasavvur 
tatbikat saha-

sına geçtiği za
man " Operet,. 
hayatımız: için 

ilmitvar olmak 

mümklln ola· 
bilecektir. 

Konıcnoatuvarln t~annt lrocaJt M. 1 almıko 
hır talabesile birlikte 

Duy doğumuza 
göre bu heyeti, 
müessesenin te· 
ganni hoca11 M. 

T 1 
'k organize edecek idareyi de keman hocası Seyfettin 

• erı 0 l b 'l b • · t"d d 
f B ı caktır. Heyete konservatuvar ta e esı e arıçten ıs ı a ı 

Asa · a a · k "b k " h kk k 
1 1 caktır Bu heyetin ço rag et azanacagı mu a a 

olan ar a ına · 
addediliyor. 

Randevucu Arap 
Şüpheli bi; adam tev

kit ediJdi 
Zabıta Beyoğlunda gizli. bir 

ev işleten bir Arabı tevkıf et-

miştir. 
Randevuculuktan maada genç 

kızlar ve mektep talebeleri ile 
de temas eden . b~ a_damın s~y~si 
vaziyetı de cahbı şüphe gorul-
müttür. Randevuculuk cürmile 
mabkemey verilen bu adamın 
siyasi vaziyeti ve mazisi hak
kında tahkikat tamik edilmek-

tedir. 

!sterlin 
İngiliz lirası dün borsada 1041 

kuruşta açılmış ve 1044,25 ku
ruşa kadar yükseldıkten sonra 
1042 kuruıta kapanmıştır. 

Altın 929 kuruıtur. 

Verilen karar 
Dr. ihsan l-lilmi Beyin 

lehinde imiş 
Dr. Kazım Beyle Dr. Ihsan 

B. arasında sakallı çocuk hak
kında eser yazmak yüzünden 
bir ıl.ti af çık mış, mesele Ehbba 
odasına intikal etmişti . Bu mes
ele hakkında ihsan Hiımi B. den 
şu mektubu aldık : 
Efendim, 

Mes' e ei malfıme hakkında 
şimdiye kadar sükutu muhafaza 
etmemin sebebi bu işin Etıbba 
odası divanı haysiyetince tetkik 
edilmesinden mütevelJit idi. Di· 
vanı haysiyet salahiyeti kamile
si dairesinde bulunan bu mes'· 
eleyi tetkik etmiş ve vakıfane 
o:an kararım vermiştir . 

Bu karar t amamen lehımde-
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Badnkab.ar hadk~ın- ·Belgrat ;efirimiz muharri- s·:rden bire gencin sağ eli 
a ır te bır .. ',./ •• Jd• 

oüv:t.u~ı~~~!e~ı;~:bli:~~= rimıze beyanatta bulundu gogsune ge 1 
redildi. Bu tebliğe göre resmi 
ve nim resmi müesseseler ban-
kalarda bulunan mevduabm is
tirdat ederek kal!lalarmda muha
faza edeceklerdir. 

Bu tedbirin ittihazına saik 
olan sebebi gene mezkur tebliğ 
izah ediyor: Spekülasyona mani 
olmak. 

İki gün evvel bu sütunlarda 
yazdığımız bir mekale ile bazı 
h<lnkalann Türk parası olarak 
kendilerine vuku bulan tevdiatı 
ecnebi parasına tebdil etmek 
suretile milli kredimiz üzerinde 
nasıl meşum bir tesir yaptıkla-
rını kayt ve işaret etmiştik. 

İşte o makalede dermeyan 
ettiğimiz mülahazaları derhatır 
eden ( Vakıt ) okuyucuları Ma
liye vekaletinin aldığı tedbirm 
mahiyetini pek iyi takdir ederler. 

Hakikati halde bankalardaki 
Türk tevdiatının spekülasyon 
vasıtası olarak kullanılması yll
züııden gördüğümüz zarar çok 
büyüktür. Mesela, bankaya 1000 
lira bırakan bir adamı düşüne
lim. Bu adamın tevdiab vadesiz 
ise senede alacağı faiz ancak 
otuz, kırk liradan ibarettir. 

Halbuki bunların spekülasyo
nu yüzünden paramız bu sene 
içinde yüzde beş, altı nisbetinde 
kıymetini kaybederse tevdiat 
yapan kimse hakikatte faiz al
masına rağmen karlı değil, za
rarlı çıkar, çünkü aldığı faizden 
daha fazla bir kıymeti kaybet
miş olur. Yani bankaya para 
yatırmış olan kimse otuz, kırk 
lira faiz almasına mukabil spe
külasyon zararı olarak yüz ııra 

kadar para vermiş bulunur. 
Türk milli iktısadiyatını esa

sından baltahyan bu vaziyetin 
önüne geçmek için şüphesiz 
resmi ve nim resmi ve onlara 
imtisalen gayri resmi müessese-
lerin baukalardaki mevduatlarını 
geri almaları hayırlı bir tesir 
yapacaktır. 

Maamafih serdettiğimiz bu 
mütaleat ile bütün ecnebi ban
kaların spekülasyon yapbklarını 
iddia ertmek istemediğimizi tas
rih edelim. Ancak hükumet 
bahsettiğimiz şekilde bir karar 
verirken herhangi bir bankayı 
yahut bankaları istisna edemez
di. Çünkü o vakit resmen spe-
külasyon cürmü ile mahkum 
edilmemiş bazı müesseseleri 
idareten cezalandırmış olurdu. 

Bu noktai nazardan spekülas
yon yapan bankaların hareketleri 
yapmıyan bankaları da müteessir 
edebilecek umumi bir karar 
ittihazını zaruri kılmıştır. Böyle 
bir zaruri netice karşısında mü
teessir olmamak kabil değildir. 

Ancak ilave edelim ki Maliye 
Vekaletince alman karar çok 
uzun sürmiyecektir. Memlekette 
ihracat ve ithalat faaliyetleri 
başlıyarak spekülasyon ihtimal
leri zail olunca tabii vaziyete 
avdet edileceği şüphesizdir. 

A1ehmeı Asırn 

dir, yani vak'anm gerek ~topsi 
ve gerek neşir hakkı tamamen 
bana ait olduğu şeklindedir. 

Binaenaleyh hak ve hakika-
tın tezahürü ve 10-15 günden 
beri devam eden tek cepheH 
ve gayri varit beyanata a~ık 
bir hatime vermek arzusu ıle 
yazılan bu tezkeremin gazeteniz
de yer bulmasını rica ve takdimi 
ihtiramat eylerim efendim. 

Belgrat sefirimiz Haydar B. 
dün gazetecilere, Yugoslavya
daki emlak hakkında beyanatta 

laşma husule gelmiştir; ve 
arazi miktannı ve kıymetlerini 
tayin için alakadarlara gönde
rilmek üzre lazım gelen beyan
nameler hazırlanmıştır. 

Hiç tanımadığım bir ses duyduk : 
Merhaba. l 

bulun~uştur. Haydar B. yarın 
vazıfesı başına dönecek ve bu 
meseleye muteallik işleri halle
decektir. Haydar B. muharriri
mize şunları söylemiştir : 

- Türklere ait emlak mese-
' lesi uzun müzakerattan sonra 

maddi bir neticeye vasıl olmak 
üzeredir. Muharebe esnasında 
Yugoslavyadaki Türk tebaasının 
emlakine haciz vazedilmişti. Bu 
haciz hükumetimizin teşebbüs
leri üzerine fekkedilmiştir. 

Yalnaz bu fek muamelesinden 
sadece şehirlerdeki emlak sa
sabipleri istifade edebilmektedir. 
Şehir haricinde bulunan arazinin 
ıslahatı zıraiyeye tabi olması 
dolayısile hacizlerin fekkedilme
sine rağmen sahipleri emlak ve 
araazilerine tesahüp edeme
mekte idiler. 

Bura azinin tazmini hususunda 
Yugoslavya hükiimetile bir an-

lsHhkak sahipleri bu beyan
namelerdeki cevaplarını ma
yıs iptidasına kadar bize gönde
recektir. Eylüle kadar alakadar
lara istihkakları olan para arın 
tevziine başlanması muhtemeldir. 

Yugoslavya ile aramızda hiç 
bir itilaf yoktur. Bu emlak me
selesi de intaç. edildikten sonra 
iki hükumet arasında bir ticaret 
muahedesi aktedilecektir . Bu 
suretle münasebatımız daha şu
mullü bir hale gelece.ktir. 

Kadir gecesi 
Bu gece Kadir gecesi idi. 

Büyük camilerde Müslümanlar 
ibadet etmişler, teravihten sonra 
vaz verilmiştir. 

Dün gece minarelere ZEKAT 
Fi TR E TAYYARENİNDİR. 
Mahyası çekilmiştir. 

Jıı1111ıııı111~ (Yakıt )ın yeni tefrikaları ~1111111111111! 

l Montekarlo rezaletlerı· J l Yakında okuyucularımıza fevkalade İ 
j meraklı yeni bir tefrika takdim edeceğiz. ( 
E B~ yeni te~ka "Montekarlo,, ya kumarbaz kıyafetinde giden ~· 

---=

-_-_§ hır mubarrırın uzun tetkikler ile elde edebildiği feci hakikat- ==_-_-_=_-= 

leri tasvir etmektedir. Bu muharrir " Montekarlo da intihar 
"k k ,, ettı ten sonra urtarılmış olan bir adamın yardımı ile bu 

-=-==-=-=-=§== yüksek Avrupa sefaletbanesinin en gizli rezaletlerini ortara _==--~-=---==--==_çıkarmıya muvaffak olmuş ve bunları olduğu gibi de 
yazmışbr. 

§ (Montekarlo) nun ne dea ~ 
\ ınek olduğunu anlamak isa J 

ıııııı!!E!!:n:~~::~~~!:,:11,11,::::::111,11 
..-Unutma beni eL0::~:1 Faruki 

- Bu da tamam mı C •.. Bey? 
- Tamam, tamam. 
- (masaya) Ne hastalığından 

öldün? 
- Veremden. 
- (C ... Beye) Dorğu mu? 
- Doğru, anam, doğru. 
- (Masaya) Sen C... Beyin 

küçüklüğünü bilirsin tabii? 
- Bilirim. 
- Nasıl haşarı mı idi? 
- T ekl bir defa ağaçtan 

düştii de başını yardı idi. 
C... Bey başındaki topçu kal

pağını, çıkardı, saçlarını ayırarak: 
- işte bakımz yeri hala 

kaybolmadı. 
Diye bağırdı. 

Bundan sonra C ... Bey dadı
sından, vefat etmiş ailesi efra
dına dair bir takım sualler 
sordu. Hepsine cevap aldıkça 
sevincinden çıldıracak gibidir. 

- Kuzum, ne olur, dadım 
bir görünse. Deye bağırdı. 

1... Bey, kaşlarını çatarak : 
- Ne oluyorsun, yahu ? Hiç 

öyle şey mi olur ? Ben medyom 
muyum? 

Dedi. 
- Kızma, iki gözüm; ne ya

payım ? Dadım burada olsun da, 
ben onu görmeyim; nasıl olur, 
nuru aynim, nasıl olur kardeşim? 

Ve sonra ellerini masanın al
tına uzatarak : 

- Ah ! Canım dadıcığım. 
Diye bağırdı ve mendilini 

cıkarıp gözlerini kuruladı. 

Sen otur da ben 
haber verirjm 

Balkan harbinden bir sene 
evveldi; tanıdıklarımdan bir gen
cin geceleri müthiş ihtilaç geçir
diğini ve sükunet bulduktan 

Rusyada casuslar Yeni moda uzun saçlar 
KaPitalistlerin Rusya-

daki casusları 
kimlerdir? 

Deyli Ekispres gazetesinin 
Moskavadan aldığı malumata 
göre mühendiö ve fen amelesi
nin Moskovada vuku bulan iç
timamda reis Raykof bir nutuk 
irat ederek kapitalistlerin, bil
hassa İngilizlerin Rusyada kul
landıkları casuslar dolavısile 
mühim ithamlarda bulunmuştur. 

Raykof, beynelmilel kapitalist
lerin Rusyadaki tahripkar teşki
latından bahsederek, hali hazır
da ecnebi matbuatında Rusya 
aleyhinde başlayan hücumlerin 
bu teşkilatı keşfetmekten ileri 
geldiğini, bu tahripkar teşkilat 
reislerinden olan Krenikov, Pal
çinski, Lessig, Tagyonsov ve di
ğerleri tarafından verilen ifade
lerin bu hakikatı meydana çıka
rarak İngiltere sefarethanesinin 
de Ser Rober Hoçson devrinde 
bu işlerle iştigal ettiğini söyle
miştir. 

Bu senenin modası 
ler, birisi de saçlardır. 

iki ıeyi uzatmak niyetindedir : birisi etek-

Şu itibarla 
1930 senesin
deki tık kadın 
hem uzun etek-
li, hem uzun 
saçlı olacak. 

Uzun etek 
modası her hal
de papasların 
ilhamile, yahut 
da ipekli ku
maş fabrikala-
nnın propagan
dasile alıp yü· 
rüyor. Maama
fih bu yeni 
moda eskilerin 
aynen tekrarı 

değildir. 
Uzun etek başka 

biisbü tün farklıdır. 
türlü uzuyor. Uzun saç da eski halinden 

Koyduğumuz resim yeni moda 
nasıl düzeltildığini göstermektedir. 

uzun saçların en son şekilde 

Raykof, tahripkar teşkilat 

mensup arının ecnebi sefaretha
nelerden maaş aldıklarını, Tag
yonosovun 88,000 İngiliz lirası 

alduğunu ilave etmiş, Diğer 

casusların İngiltere sefarethane
sinden aldı~ları para: arın mik
tarını bildirdiklerini söylemiştir . 

sonra derin bir uyku içinde o~ 
duğu halde, kendi sesinden baf 
ka bir sesle konuştuğunu habe! 
aldım. 

- Hımmm, dedim, galibi 
« otosujestion » denilen kell 
kendini uyutmak hassasına ııı' 
lik bir medyom l Şunu bir gor 
sem! 

Bir akşam evine gittim ~ 
maazallah !.. Bu genç yatağ~ 
uzanmış; hayır, öyle değil, n~ 
anlatayım? Yalnız başı ve aysV 
larının tabanı yatakta, vücud~ 
nün diğer kısımları havada! Tııl
Liman şirketi ile Ticaret sdası' 
mn istedikleri gibi bir as1' 
l<öprü 1 İri yan bir iki adam ~ 
kollarını sımsıkı tutmuşlar, t< 
pinmesine mani olmıya çalıf 
yorlar. 

Yüzüne baktım, o, 
tanıdığım çehre değil; 
acayip bir hal almış. 

beni 
ıişo:ıİi 

- Allah, Ali ah!. Ne olnı~ 
bu çocuğa böyle? 

Dedim. 
- Biraz sabredin, şimdi 8' 

larsmızl 
Dediler; ve pek fazla b' 

hürmet göstererek, yatağın bsf 
ucunda yer gösterdiler; owt' 
dum, köprü halinde gördüğii~ 
vücut, muhtelif korkunç vaP 
yetler aldıktan sonra va"'Vatn:Y1 

vaf. sükfınet bulmıy:a bqi•O 
Kollarım bıraktılar; artık yatl 
ğmda uzanmış uyuyordu. 

Birdenbire bu uyanan gen~ 
sağ eli, göğsü üzerine gelJ 
ağzından, tanımadığım bir se~ 

- Merhaba! 
Sözü işitildi; etrafındakiler ~ 

ellerini göğüsleri üzerine kof 
rak: 

- Ya merhaba ! 
Diye mukabele ittiler. fçııl 

rinden biri, bir sual sordu; uf 
yan gencin ağzı, ona ce~ 

verdi ve bir (ayet) de söyledi· 
Ben bu genci pek iyi ta 

dım; bütün malumatı, bit' 
kıraat okumak, yanlışlarla d; 
bir imla yazmaktan ibaretti. ~~ 
raclimlesi de fena değildi. Fa~' 
Kuran, ayet, hadis kiiiioJı 

kim? 

Çarşamba 

mm 
Şuoat 

1930 
J ~f. 

Güneşin doğuşu: 6,40 b, b ;• : 1 ';ı 
Ayın doAuşu : 5,23 - baiı;ı : f-İ, ' 

l ııtar . 1'I,56 imsak : 5,oJ 
--/ 

Namaz vakitleri 
Sabah Utı.o lkınd Akt••" fat•• 

__ s_.2_o_ı2_.2_1_ıs_.J_ı _ı_1_ss_~ 
Bugünkü hava 1 [/ıJ 

hııııJ 
Rüzgar Poyraz , hava 

o/acak 1ır. 
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• [ V AKIT iN ŞEHİR HABERIERl ] 
~dliyedeı Vilayette: 

Hrisisteki haciz 
Yunan kumJJanyası 

vapurun bedelini 
depo edecek 

Ada çamları 
Gezilecek yerler 
tahdit edilecek 

Fen fakültesi müdderislerin
den bir Fransız profesörün Ada 
çamlannın bir seneye kadar 
mehvu münkariz olacağı hak
kındaki beyanab üzerine Vali 
ve Şehremini vekili Fazlı B. 
ç~mlann ıslahı için tetkikat 
yaptırmıya başlamış, bu işe 

orman mutahassıslarından Şefik 
Beyi memur etmjştir. 

Bayram 
Ku111bara alınız 

lt1tahkeme, gemtye kıymet 
takdir ettirllmeşine 

k 4 r 4 r verdi 
Marmarada Vama vapurunun 

batmasına sebep olan Hrisis 
vapuru, haczedilmişti. Hrisisin 
hıensup olduğu Yunan kumpan
Yasının vekilleri, kumpanya ta
rafından geminin bedeli depo 
edilmek ıartile haczin kaldml
maaı talebile mahkemeye müra
caat etmiılerdir. V ama vapuru
nun mensup olduğu Bulgar va
purunun kumpanyası, buna im
kan olmadığını ileri sürmektedir. 
İstanbul birinci ticaret mahke
mesi, dün bu meseleyi tetkik 
etmiş, ehli vukufun geminin 
kıymetini tayin etmesine karar 
Vermiştir. 

Ceviz içindeki esrar 
Mecmuu 408 lira kıymetinde 

45 kilo esrarı harice kaçırmakla 
nıaznun Neşet Ef. nin mubake
hıesi ağır cezada bitmiş, ceviz
leri kırmak suretile içlerine esrar 
konulduğu ve bu suretle bun
ların kaçınlmasına teşebbüs 
olunduğu sabit görülmüş, kendi
sinin ağustos 1930 tarihli ka
çakçılığın men ve takibi kanunu
na göre esrarın iki misli nisbe-
tiııde 816 lira para cezası alın
lllasına ve üç ay hapsine karar 

'"•~imiştir. Bu parayı ödomezse, 
bunun için de bir seneyi geçme
hıek üzere hapsedilecektir. 

Terfi edenler 
Hakimlerin terfi listesini ha-

21~lıyan komisyon, işini bitir
~ıştir. Hazırlanan listeye göre, 
u arada aslıye hukuk işleri 

tntıdOrü Sabri Şakir, ceza işleri 
:ii~ürü Aziz, tefüı heyeti reisi 
la eltaı Nafiz, başmüfettiş Cevdet, 

Mutahassıların ifadesine göre, 
Ada çamlarına her ne kadar 
tırtıl üşüfmüşse de, bu hiç te 
denildiği gibi çamları bir sene 
içinde mahvedecek detecede 
değildir. 

Bu sene çamlıkta gezilecek 
yeler tahdit edilecek, bunun 
haricinde gezilmesi menedile- · 
cektir. Çünkü ayak basılan yer
lerde dikilen çamlar yetişme

mektdir. Halbuki hususi bir 
çam fidanlığı vilcuda getirilerek 
burada yetişecek fidanların 
hastalanan ve yahut ihtiyarhyan 

çamların yerine dikilmesi düşü
nülmemktedir. Bu suretle bir 
müddet sonra ihtiyar ve hasta 
çamlar tamamen sökülmüş ola
caktır. Yeniden çam yetişti'rile

ceği gibi çamların hastalığı da 
tedavi edilecektir. 

Ticaret aleminde 

Şirketlerin hseaPlarz 
tetkik ediliyor 

Haber aldığımıza göre Ticaret 
müdüriyeti mürakipleri tarafın
dan şehrimizdeki bazı cemiyet
lerin muamelatı hakkında tahki
kata başlanmıştır. 
Söylendiğine göre bu meyanda 

bilhassa kahveciler, kunduracı
lar, sefaini tüccariye, bakkallar, 
tahmil ve tahliye cemiyetleri 
hakkında hazırlanan raporlar 
dün müdürlüğe gönderi miştir. 

1000 Lira 
MÜKAFAT 

1 Marta kadar kumbara alanlann 
numaralan üz~rinden 1 Nisanda birinci 
kur'a çekilecek kazananlara şu müka-
fatı ar verilecektir: · 

ı Kişiye 500 Lira 
ı " 200 " 
ı '' 108 " 
2 " 15 şer'' 
1 " 50 ~· 

ACELE EDiNiZ 

tanbul müddei umumiliği baş
:ua\'ini Kemal , İstanbul dör
I iincij hukuk reisi Şerefettin, 
s•tanbul sulh hikimlerinden 
P.f lbri, lstanbul ceza azasından 
b eh~t Kazım B. Ier ve daha 
~Akimler vardır. 
"l' • 
-re.ret. Aleminde: 

Bunlardan hesaplarında açık
lan ve uyğunıuzluklan göıülen
ler derhal mahkemeye verile
cektir. 

Yeni şirketler 
Bolu vilayetine tabi Mudur

nuda 14000 lira sermayeli bir 
debağ şirketi teşkil olunmuştur. 

JB~u ~a:.~~~a~•ar =~J : OPERA ~ ·ı nsfuMaftk~almn O ft 
' 1 Majik - Benli Kadın 1 ~ U U 

Etuval - Peresti~ ~ IVAN PETROVIÇ ve KARMEN BONİ nın 

Urnurta bolluğu! 
L )' unıurtanın bir müddetten Qt. 
ı_dıı .. boUaşbğı ve haylı da ucuz-

111 malumdur. 

Seyyahlara sigara 
Tütün inhisar idaresi seyyah 

vapurJanna sigara göndermek 
üzere hususi bir motör yaptır
mışbr. 

Kilçllk bir seyyar tütün ser
gisi haline konan bu motörde 
bulunan memurlar seyyahlara 
satıı yapacaktır. 

~ "-Yni bal Ankara piyasasında 
~ IÖrülmiiştür. Yapılan tahki
~ göre bu bolluk ve ucuzlu
~ .. •ebebi şudur: Her sene ol
~Rlı gibi bu sene de Avrupaya 
~ç edilmek ilzere külliyetli 
f barda yumurta iıtok edilmiş, 
b~t ıon zamanlarda Marsilya-
""tl T ~ba,t IJ/alroaurıda bu ale§llm aaai s· . Yumurta almaktan vaz ge-
~ı, llıevsim mUnaıebetile taze 21•30 Ja. 

... ~~rta zamanının da yakla- Bir kitap ŞEHREMANETi 
't ıatok yumurtanın piyasaya Faaa 4 perde ~ 
~kini mucip olmuştur. 

D. eniz müsteşarı onlardan 
'1 b • • Komedi ~ıı •ili Müdafaa vekAleti deniz zrz 3 1'erde 

i [ Alkazar - I• ~ Temsil eyledikleri 
J Lüksenburg - Esrarengiz hane ~ KARTiV.E LA TEN 

Ekler - Kızıl saçlar ~ FİLMİ DEVAM ETMEKTEUİR 
Melek -Günah sokağı,Ahlkalbim ı ~ lıaveten; Sesli iskelet dansları 
Opera - Kartiye laten v.. 

Şık - Ankara postası 
Elhamra - Hayal ve hakikat 
Milli - Kadın ''e kumar 
Asri - Zoraki korsan 
Fransız _ Verdun,tarihi hayaller 
Alemdar- Vatansızlar cehennemi 
Beşiktaş Hilal - Cehennemden 

firar. Sevmek hallı. 
Tiyatrolar_; 

Darülbedayi - Bir kitap 
IL9 ü.zlkholler r Bar ve ı"'• 

Gard en - Mezeyi ba:cti ' y amato 
Maksim - T almaç ve Siril, Jülyet 

Jirarden 

L·T·PIVER 
PARIS 

Jbve'ı'1-
~&.iiı 

ESANS 
LOSYON 

ve 

'PUDRASI 

~~ltşarı Mahmet Ali Beyin Nakil ve ter-

~b etiğe glmek üzere olduğu cüme eden: JIJ 111 il revüsü 
'llt tr ahnmıştır. Bu ıeyahantin 1. Galip B. Türkuvaz - Florel, Mezeyi 

1 ~~~ tecrübelerile alakadar Cuma maline MJai 1~30 da ll~~~~~~~Ba~let!!!l!!!!!!!~!!!!i!!~!!!!!!!!· !!'!!lu 

1
. ; Mulen Ruj- Maymunlar revfüü 

Dobo 1111 PorfUmOrt l. T. P 1 v E R A. ş. , fstanbur Şubesi 

Şişli Ahmet Bey sokak No. 56 ~ Tel. Beyoölu 3044 

h i.:ahmin edilmektedir. .. _____ mli!ll ______ IJ! 
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Tombul gözdenin sonu ... 
Marki dö Ka vanak isminde müflis bir asıl
zadeye vararak parasını kısmen yedikten 
sonra hayatını sefahat alemlerinde geçirdi 

Ayni sene paskalyasında genç
liğine rağmen Sen Mag uvarda 
ilk vazını verdi. Rühban mesle
ğinde fevkalade ilerliyeceği mu
hakkaktı. Ancak 28 şubat 1787 
de balyaya yaptığı bir seya~at
te çiçeğe tutularak Napo ıde 
öldü. 

Matmazel dö Romans gözde
likten çıkarıldıktan yedi sene 
sonra izdivaca rıza gösterdi 
her nekadar inziva göşesine çe
kilmiş idise de, kıratın eski göz
desinin evleneceği haber alınınca 
sarayda ve halk arasında oldukça 
dedikodu oldu. Evvela bazı müze
vvirler genç kadının askeri mek
tep müdürü marki döuKruamar,, 
ile evleneceği şayiasmı çıkar
dılar. "Kruamar,, vazifei zevci
yeyi ifa içın yanına yardımcı ola
rak alta yaver alacak l diyorlardı. 
Halbuki marki dö "Kruamar,, 
evli idi ve matmazel dö "Ro-

alamazdı. Müstakbel mans,, ı 
zevcıom dostu olarak kendi 
karısı ile nikah mukavelesini 
imzaladı. Matmazel dö "Romans,, 

0 vakte kadar tanılmış bir kim
se olmıyan marki dö "Kavanak., 
ile evlendi. 

Diğer ismi Gabriyel dö Si
ran otan marki dö Kavanak 
kıralın iç oğlanları arasında bil
yümüş ve terbiye görmüş, sıra

sile Tiyanj alayı yUzbaşısı ve 
kıral maiyeti jandarma kuman
danı olmuştu. 1770 ten beri 
dragon alayı livaların~andı. ~a
basının bütün servetı kendıne 
kalmış olmakla beraber, ku
marbu: ve sefih olduğundan 
günün birinde parasız katdı. 
Matmazel dö " Romans ,, ı ne
reden tanıdığı bilinmiyor. Ma
amafih eski kumarbazın Pariste 
bulunduğu sırada " Vamiye " 
lerin evine devam etmiş olması 
ve izdivaç planının onlar tara· 
fından hazırlanmış olması muh
temeldi. 

Eskı gözdenin evleneceği kı
rala haber verilince, yerinin 
böyle bir adam tarafından itgal 
edileceğinden dolayı biraz küs
tü. Fakat hemen kendini top
lıyarak, işi lakaytlığa vurdu • 
Bir vakitler delicesine aşık olduğu 
bu kadımn nikih mukavelesini 
imzahyarak şereflendırdi. Böy
lece burjuva "Roman Kupye,,nin 
kızı "Kazanova,,nın zayçasında 
haber verilen büyük darata 
mazhar olmamakla beraber ni
kah kontratosunun Fransa kıralı, 
Bavyera dilkası, mareşal dö 
Kose, dük dö Ritö yö, polis 
müdürü umumisi M. dö Sarlin, 
harbiye mektebi müdllrü marki 
dö Kramar ve zevcesi Luiz-Şar
lot-Bayan gibi şahsiyetler tara
fından imzalanması ile taltif 
edildi. 

Marki dö Kavanak parasız 
pulsuz olduğundan kendisine 
daha müsait olan teşriki emval 
usulü ile evlenmeyi istemişti. 
160,000 livr kıymetinde hesap 
ettiği malikanesi ile Lehistan 
kıralından kalma 3000 franklık 

bir maaş mukabilinde Matmazel 
dö "Romans" ın getirdiği dra
homa fU idi: 

1 --- 24 kinunevvel 1770 te 
Pariste mukavelat ile kendine 
tahsis edilen ve 5000 livr irat 
getiren 125000 ıivrlik tuz inhi
san hissesi. 

2 - Gene hnkflmetin tuz in
hisarı üzerinden 22500 livrlik 
senevi hayat iradı. 

3 - Rahip dö "Burbon" un 
tevellildünden dört ay sonra kı
raJın kendine bahşeylediği 14000 
livrlik ağnam hissesi. 

4 - « Pas\ » de 50,000 livr 
kıymetinde bir sayfiye. 

5 - 80,000 livr kıymetinde 
eşya ve mücevherat. 

Şu ha de Matmazel dö "Ro
mans" mi.yonerdi. 8 ağustos 
1780 de madam dö «Kavanak» 
m serveti hakkında tanzim edi
len bir cetvele göre bu servet 
1,099,000 livre baliğ oluyor ve 
45,000 frank irat getiriyordu. 

Tarafeynin de bir takım hesap
lara kapılarak kabul ettikleri bu 
izdivaç mes'ut olmadı. Birkaç 
sene suri bir sOkfın ile geçti. 
Bu müddette markiz iki çocuk 
doğurdu. Fakat zevcinin israfa 
blltün işlerini altllst etmişti. Bir 
19D M. da l(~ıwaiıak• zevcesini 
rahip dö "Buajölen,,Je muhab
bet ederken yakaladı, bnyiik bir 
skandal yaptı. Zevç ve zevce ka
nunen aynldılar. Kavanak hamisi 
Bavyera kualının yanma gitti ve 
1784 te orada öldn. 

Markize gelince ya Paristeki 
tiç otelinden birinde, yahut "Sil
ren ,, de milyonlar ıarfederek 
yaptırdığı sayfiyede vakit geçi
riyordu. " İtalya ,, ve " Opera ,, 
tiyatrolanndaki localannda bir 
debdebe hayatı sürüyordu. Ser
vetini medyun olduğu "Vami
ye ,, lerle de samimi mllnasebatı 
vardı. Mektuplannda kendisine 
" sevgili ve güzel dostum ,, di
yen ve gözlerinden öpen .. La 
Pupölinyer ,, in zevcesi ile de 
sık sık görilşllrdit Etrafındaki
lere pek çok iyiliği dokunuyor
du. Bir çok kimseler ona : 
" Madam ve aziz kıraliçe ,, diye 
hitap ederler ve mektup yaza~ 
lardı. 

ihtilali kebirin zübunında on 
beşinci Luinin tombul gözdesi 
İspanyaya hicret etti. Fakat 
tehlike geçer geçmez Fransaya 
avdet etti ve 1808 kinunuevve
linin 27 sinde " Versay ,, daki 
sayfiyesinde vefat etti. 

(BtımMı) 

Te~ekkiJr 

Tedavi edildiğim Cerrahpaşa 
hatanesinde bütün hastalar gibi 
bana da gösteriJen ihtimam ve 
tefkatten dolayı Cerrahpaşa 
hastanesi bq hekimi doktor 
Rüştü Beyfendile bütün etıbba 
ve müstahtiminine ve bilhassa 
ameliyatı muvaffakiyetle yapan 
operatör Burhanettin Beyfendiye 
muhterem gazeteniz vasıtasiie 
alenen teıekkürü bir borç bilirim. 

Dartilbeda,.ıdea Bebaat H&k1 

25 .Şubat930 

Borsalar 
'oBulmacao 

POiiste: 

Polis bankas: 

K!\nlb yn 

1 lnırfliz lirası Kr. 1041 
- T.L. mulı:abtll Dolar 0.4f 0 

Ü • 

hani: i l 3 
l.lreı ı.so 
Belgıı ~5 
O rahmi 

ls. Frank 
Leva 
Florln 
Kuron 
Sillng 
Pezcu 
Mark 
Zloti 
Pengli 

2o l.ey Kuruş 

ı Türk lirası Dinar 
' Çervoneç ~uru~ 

Nukuı 

ı bterlln (1 nı,rillı) 
ı Oolar (Amerlk:ı 

W F'rıınk [fransıı 
20 Liret [ltılya 
O Frını.: Belçika] 
O Drahmi (Yunan] 
O Frank [ls\•lçrcl 

20 Le\'a Bulgar 
ı fl'lorln (Felemenk 1 

20 Kuron (Çekoslovak 
1 Sllınıı A vu~turyıı 
1 Pezctıı j lspanyıı] 
ı RıyşmarJ:.IAlmanvı 

ı Zloti Lehistan 
ı Pengö ı\lacarıstan 

!O Ley ( Romın)'ll 

O Dinar Yugoslovyıl 
ı Çevoneı; ~c\'Vet 

Altın 

Mecidiye 
Rauı.:noı 

Borsa 
1 harici 

1 ahvllleı 

l~tltru dahili "vadelt. 
Oilyunu muvahade 
ikramiyeli deınlryolu 
lstanhul tramvay şi rket• 
Rıhtım Dol.: ve Anırep 
ı~ıan~ul aııon!m su Şr. 

rtı••• ••rl•eıır ı ı 
1: bankıısı 

()•mantı rarık 1sı 

K,.pa.,dı 

T ıcaret ve ı.ahırt. 
r ıeıw Tkareı bor•••• k&t1blumumtllt 

tarafından •erllmlııtr 

tfo~day 
Yumuşak 
Kızılca 

Sen 

Okkeoı 
A&aml A.Sarı 
K. P. K. P 

ıs 5 14 ıo 

ıs ıs ıs 

- Zahıreler -
Çavdar 
ArpA 
r.t ısır 
Fasulyı 

Veni neşriyat 

Resimlt ay 
Son sayısı intişar etmiştir. 

Resimb ay bu nüshasında "Sa

vulun geliyorum,, ve "Köyllmde 

neler gördüm,, adh yazılardan 

dolayı açılan davanın bilUln 

tatsilatı ve müdafaalar aynen 

neşredilmişbr. Bu sayıda 1930 

güzellik kıraliçası Mübeccel H. 
Türk güzelliğini temsil eder 

mi? Atlı bir meka e, ve 

maraklı bir çok ya%ılar, 
Suat devriş Hanımın, Emine, 

Sadrı Etem Beyin sen benim 
ablamsın, Celllettin Ekrem Be

yin helvacı Yasin atlı hiklyeleri 
vardır. Okuyucu!• rımıza tavsiye 
ederiz. 

Resim'ı hık.tytı: 
Resimli bikiye mecmuasının 

3 çüncü sayısı çıkmıştır. Bu 
sayıda Mahmut Yesari, Sadn 
Etem, Vanu, Server Bedi Bey· 
ve Süat Devriş Hanımın hikl
yeleri vardır. -·-

iLAN 
Osmanlı Bankasmın Galata, 

Yeni cami ve Beyoğlu daıreleri, 
bayram münasebetile Martın 
2 inci pazar, 3 üncü pazarteai 
ve 4 üncü sa l ı 2"Unleri kapalı 
b11ltınaca kt?r 

Dünkl ttulmacamıao 

baltedilmif tekli 

2 3 4 5 t> I ~ 9 10 11 

~ r-= : ~-= 
6 
7 
1 
9 
10 
11 u.--·ı-

BuganldJ bulmacamız 
Soldan sağa ve yukardan qağı: 
ı - içinde bulunduğvmuz ay [7] nok-

san delil ı 3] 
2 - Bazen (7 J musıakbel [3] 
3 - Maslahatlar [7] 
4 - F,şerler [4) isteyi$ kuvveti [5) 
5 - Çan [3] ~el [5] 
6 - Böcek [3) edat tut [3] en büyük 

koz [2] 
7 - Köy (6] geri vermek (4] 
e - Nota [2) oruç bozmak [5) 
9 - Saymak [5] ftsb: [4] 
10- Binek hayvan [2] doğruluk (6] 
ı 1- Bir uzuv f 4) baş [S) fran11zca sen 

[2] 
Tertip eden: Hancı ıade N..n B. 

Konfer•ns 
Türlt ncoltndfllt: 27 ,abat 930 

perıemhe gt1lll akpmı saat 
21, '° da DarDlfthnm mOderria
lerinden Mustafa ZtıhtD Beyfendi 
tarafından (Yerli MaU.n) mev
zulu bir koaferus Yerilecektir. 
Konfena mtınakaatafıdır. Bunu 
mftteakip tamnmıt un'atklrlann 
kı metli eserlerinden baa pa~ 
ç;lar çalınacaktır. Ba konferans 
ve konsere herkes ıelebilir. 

Ft1tth •crtMrndtın : Bir deynin te
mini zımnında mahcuz duvar 
aynalarile kaaapeler martın 

18 inci ıGnü saat 10 da Sal· 
kıms6illtteki Btıytık Trakya 
otelinde furuh edilece;i ilin 
olunur. 

Sablak ankaz 

Kertsı Mel mütlôrtufırnden: Kar· 
talda BGyftk hakka! köyünde 
kıs111en hanp Ye kısmen mUn-
bedim kırk bir adet hane an
kazı tahmin edilen bedeli 1249 
liradır. Müzayede 15 Mart 930 
tarihine aUsadif cumartni tünü 
saat on üçte mahallinde 111ilte-
şekkil komisyonca satalacakbr. 

ı __ z_"_v_i_L_E_R __ J 
lran paNportumla ikamet ki

tıdı ve iki adet senet zayettim 
yenileriai çıkaracafımdan eski
lerinin hllkmtl yoktur. 
Gedllcpışıdı 10 No. kahveci Sıdık ofla HalU 

§ Kılıç Ali askerlik ıubesinden 
almlf oluduğum asker tezkerem
le nüfus tezkeremi zayi ettim 
yenilerini alacağım. zayi o anla
rın kükmü yoktur. 

7asarruf sandığındtı~ 
Para 200 bin liraY' 

bulunca açılacak J 
Polis taavün sandığı heY 

umumiyesi bayramdan sonra t 
lanacak, sandığın bır sene 
fındaki faaliyetini müzakere e 
cektir. Heyeti umumiye içtını• 
polis şube müdürJeri, met 
memUl'ları ve her merkeıd 
bir polis iştirak edecektir. 

Verılen malümata göre, 
sene evvel 8000 liradan ib 
olan sandığm sermayesi bu/: 
126000 Jiraya baliğ olmuşı' 
Bir çok kimseler polis müd~ 
Şerif beye müracaat edet'I 
bankada bulunan bu para 
bir kooperatif teşkilini ve 

müdüriyeti hesabına iş yapıl 
sını teklif etmişlerdir. 

Şerif bey bütün bu müra 
ları kabul etmemiştir. Bu 
200000 l irayı bulduğu tak ' 
bir polis bankası teşkil ol.J. 
caktır. Polis mildürü Şerif 
,. Bankayı tesis edince kap~ 
daki lavbayı altınla yazdıaıv 
ğım" demiştir. 

Halkın 

Havuzbaşı köprüsil 
Altından çıkan molo 
Faaliyetinden pek az bahse 

lmkAnı bulunan bir belediye 
Anadolu hisarı belediyesi bugiiıl 
Çengelköyle Beylerbeyi arasında bu 
Ha\."UZbaşı mevkiinde bir küçük 
üzerine bir köprü kurdurmaktadır. J' 

Bu köprü basit bir şeydir. ~: 
akıntısı için küçük bır faydası ~ 
Fakat bu köprü inşasından bir baş1'• 
çıktı : oradan çıkan ne kadar mola' 
toprak var.sa hepııi bir çok halkın 
mek mecburiyetinde bulunduğu ) 
döküyorlar. 

Köprüyü yapan müteahhit bu cop 
kaldırmanın kendisine ait olmadır,ıJll 
lüyor. Belediye müdürü ise: J 

- Ya. demek bu iş yanlış oıııııır 
ye •beyanı telehhüf,. etti. 

Yann öbürgün yağmur başlarsa 1" 
var halkı camurlara mı batsın? 

Bantlmno Sullı lıuleuk lıd}eim~ 

Çmarlı mahallesinden ti 
kızı Mürvet Hanım ile 
mahalleden Tevfik çavuş a 
daki Sulh teşebbüsü dav , 
icra kılman mubakem 
müddei aleyhim ikametg 
meçhul olduğu anlaşıl 
müddei boşanma davası j 

etmit olduğundan her iki 
hakkında iJinen tebliğat i 
talep eylemiş ve o veçbile 
verilmiş olmağla yevmi Ol 

keme olan 19-3 - 930 tari 
Bandırma sulh hukuk mab1' 
sinde hazır bulunması 11e 
takdirde teşebbüsün akiuı 
cağı ve hukuk usulü muhak 
leri kanununun 409 uncu oıa 
mucıbince boşanmaya da 
olacağı ilan olunur. 

Emni11et SandıAı miıdürliı 

Şehremini Caf erağa M. 
sokak No. 11 Mehmet Bet 
rafından 28 temmuz 28 tari 
aandığımıza bırakılan par• 
verilen 2350 numaralı b 
kaybettij'ini söylemiıtir. y 
verileceğinden eski boll 
hükmll olmıyacağı ilin olU11 

FABRiKALAR tÇJ 
Makine - Boya - Ecz• 

levazım acentası 

Rcynııu lluscyın ala mahalle~i Mac.ır cıd-; 
ddesl No. 25·3 Ahmet •!111 Mustafa 

H tLMİ NAİ~ 
İstanbul Sirkeci Nur Hall 
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1 Yer açmak için ecnebi mallan mızı satıyoruz. · 1 i~~~ .==l:~.ı HA c I B E k. 

1 

....•.... R--··-···--·--····~:I ili! 

1 Renldi ve asri bi imde 975 Gayet saglam ve son 1575 ~ ii:: ı gg 
ç derecede sıcak tutar • ••• :.:. :::: 

• Sdpor biçimi, şık ve son1500 "THE~CH COAT J:.tr ~ sfü -.~ .. i z A D E :.= ~m 

~ 
erec ·r ·ı ı " '1!4 .::: •••• 

e ı ına ı e yapı mış 1 Empermeabilize ~ m: ;; • • ı= m: 
Genç beylere 800 gabardin~~n 2090 f ~m :i.=-•• :i jJ L ı M u H ı D D ı• N :j ~~~j 
Ç 460 

Krem, Jacıvert 2
275 

m: :::: M ocuklara ve bej renkli ~ im :::~ w Stireyya Paşa mensuc~t fabrikası kumaşlarından mamul 1 mı !! T j c AR ET HANELER i ıı ~m 
M OSMANaFE:RRüıı~~;a~~N~i'~AzMiRCi f 111/ ~~==::~:, ~::::::çeka~ı kad:-=HACi"BEKiR:=:::~::ı:=~.J 1111 
W (SABIK IŞT AYIN) Beyoglu istiklal caddesı numara 303 rJ :m Şu bel · A k Beyogy lu Pangalb Gal ta K dıkö f k d · K h" mı ~--=----=- ...,, :::: en: n ara, , , a , a y, s en erıye, a ıre :::. 

lııııı.!I _,.::;1;;! ~ ;;..-.._;;:; c:r-:;:; ;;; ..... :::; C:: ,_ ı::;: ~ a..ı•~C::::-t:I~ ifü AcentaJarı: İzınirde EskiyoJ Bedestanı Hasan T absin Bey - Erzurum, Nemli Zade Halı"s Be fü,. 
.... d Y ·1 O ti th . t gil d W R y ••• 

Maki
. na mu·· naK' asası ~m Mersin e, eşı va care anesı - n tere e . . D. Krokes 109 Kingsvay m 

V. C. 2 London m ............... " , ............... --···············;··-:-: .. ····-:·--·:··· .. ·---·.---··--:-·---··--·-·-·-········-··-···--·····-ı mmmmmm Bavram şekerı ı~ın şımdıden sıparış vermenız rica oluntu. smmmmmm 
Bursa J/ alili~·indeız: 
ViJayet maıbaasıoa 5 7 x82 eb'adm<la bir adet Tipo, 

32X42 eb'adıuda Pedal, 0'71 santimlik Kai1ıL keski 
49x56 eb'adında Kitap haskı=Pers, 18x26 °eh,adınd; 
Yaldız= Istampa, 41X60 eb'adırıda Prova tezgah urnki
naları alınmak üzere KAPALI ZARF ile nıünnki:isaya 
çıkarılmıştır. 

Münakasa müddeti 6 mart 930 perşembe günü saat 
on altıya kadardır. ~Jünakasa ve fenni şartnameleri ile 
sair evrak llatbaa ~lüdliriyeıindcdir. 

Tali.pler~~ .ihale g~n~ m~.vakk?t teminat akça ve ya 
evrak ıle ' 1 ıl:ıyet damn eucumemne miiracnatları il:)ıı 
olunur. 

_J • ;·················· .. -·--·- .-..-·--·---·-·-····· .. ····-······· .. ···············-··· 
..,. MECBUR! SATIŞ~ 

Beyoğlunda mühim bir likidasyon 

Beyoğlunda İstiklal caddesinde Merkez postanesi karşısında No. 148 ...., 

ÇEKOSLOV AK MAGAZASI 
Bütün mallarını satıyor 

Mağaza binasının iı bankasına icarı münasebetile 
Eerkek ve çocuk elbiselerinden ve pek nefis mobilyelerden mürekkep olan eşya 

Az zamanda ve çok ehven fiatla elden çıkanlacakbr 

Bayram için · 
Bundan büyük fırsat olamaz 

· :•~Bayram şekerlerinizi b hemehal ~·• 

?: BEREKET : 

Çok mutedil fiatlarla çok güzel ve dayanıklı mefruıat ve en ala cinsten erkek ve çocuk el
biseleri elde etmek istiyenler (Çekoslovak) pazarının bu sabtından istifadeye koşmalıdırlar. 

Mağaza binası az zamanda İş bankasına teslim edileceğinden fırsat günlerinin mahdut ol
duğunu muhterem halka arzederiz. 

ıl : Şekerleme fabrikasından alınız. Zira: : 

~ • Hakiki ve yerli TÜ~K malıdır • 

Istt.1nbul dtJrdtlnco icra memurlutzmdarı: 
Kasımpaşada Canıiikebir mahalleıinin 

Dörtkuyu sokağında kAin atik 28·30 ce
dit ' 6·28 numaralı Berber gediğinden 
münkalip bir bap kA.rgir fınnla atik 30 
numara ile murakkaın blr adet Ahçı ge-

Kaol, kalay, sabun, mum, tutkal 
ve zımpara kağıdı mübayaası: ~ • • • • ·~ Eminönü Köşebaşı 75-13 ~· • • • • •: 

Satılık dana ve ko;~~ , . 
J 27-2-930 perşembe günü saat 10 da pazarlık suretile satıl _ 

iından talip olanlann seJimiyede yüksek baytar mektebine ~ca. 
caaij ınura 

Tütün inhisarı umum müdiiı lü-
ğünden: 

J~"· 
:;:-~~~-==---------------------

' Devlet Demiryolları ve 

diğınden ınünkalip tiir !Qt'a arsanın ta
mamları ve yene mahalli mezkllrde Dört 
kuyu meydanı caddesinde atik 31-31 
mükerrer ve cedit 47,49 numaralarla 
murakkam çifre hamamın müştemilaonın 
ve hamam derununda cari suyun berveç
hi vakfiyet mahallinin nısıf hıseeslnin ve 
berveçhi mülkiyet mahaHinin nısfırun 
otuz iki hiss'"de yirmi dört hiısesinin 
medyunlan Abdulkadir Efendi Fıtnet ve 
Ayşe hanımlara intikal edeceğinden do-

İdaremiz için 15 kilo kaoJ, 250 kilo kalay, 600 kilo sabun, 40 
kilo mum, 500 kilo tutkal ile 4000 adet zımpara kağıdı pazarlıkla 
mübayaa edilecektir. Taliplerin her glln gelip nümuneleri görme
leri ve 8-3-930 cumartesi gilnü saat 10,30 ta Ga!atada mubayaat 
komiayonunda bulunmaları. 

linıanları umumi idare
sinden: 
11 

k 15 ıer metre serbest açıklığında dört köprü kapalı zarfla mfi
ı: asaya konmuştur. Münakasa 12 nisan 30 . cumartesi günü saat 

da Ankarada Devlet demiryolları idaresinde yapdacakbr. 
te ~ilnakasaya iştirak edecekleriu teklif mektuplarını ve muvakkat 
kt~ınatlarını ayni günde saat 15,30 a kadar münakasa komisyonu 

lıpliğine vermeleri lazımdır. 
r ~ l Talipler münakasa şartnamelerini 15 lira mukabilinde Ankarada 
1'İl ~dil ~~~e dairesicden, fstanbulda Haydarpaşa mağazasından tedarik 

~~er. 
b1 Eın_v_a_l_i nı-e-t-ru_k_e_m_ü_d_ii_r_iy_t_\t-İn_d_e_n_: 

~Uç ~~t!~~~ll~~~~!:~k~~~k~n~~da 
~ d%0~a bır hala ve .. oca~ ma~alh ıle. taraçayı havi 9 numaralı 

~k ~anın 96 hisse ıtibarıle ~a~ıneye aıt 14 hissesinin bedeli dört 
~ ~ti •ı~te ödenmek üzere ~ 46~. l~~a bedeli muhammen ile 17. 3. 930 
~ d' hıne müsadif pazatesı gunu saat 14 de müzayedesi mukarrer

~ it. Taliplerin 01071
50 hesabile teminat makbuzlarile İstanbu milli 

~ti sat~ komisyonuna müracaat eylemeleri. 

: l{öhne malzeme satışı 
~' 

1 
.. 'rütün inhisarı umumi müdür-

1 llgiinden: 
~S l' opta Ç Bahariyye anbarlarında mevcut 2626 kilo çul 

32 şı, apa ve 17 2 930 ·h· d ' ~ kilo i ile 1600 kilo kınnap - : tarı m e verilen fiat· 

layı ihalei evveliye müzayedesine vaz- kapı yerleri hariç dört tarafı 10yunacak 1 f·tanhul d6rdüncü icra dalmıtnden 1 

olunarak bunlardan maa arsa fırın 4000 kerevet mahalli ve bk aralık ve soğuk· Ayıe Hanımın müteveffa Osman 
ve hamam ve müştemila.tı 6000 Ura lukta iki bel! ve bir halvet daha fçer~de efendideki alacağından dolayı 
bedellerle talipleri uhtesinde olup ihalei göbek t.a~lı bir sofa ikişer kurnası ıki haczolunan Aydın Kethüda ma
kat'iyesi icra kılınmak iizre ve yüzde halvet ve sofa ettafında on ~~ b~in- hallesininin mimar caddesinde kam 
beş zamla on beş gün müddetle müza- ci katta ortası boş koridor sofa uze:ınde 39.51 numaralı hane otuz gün 
yedeye konmuştur· 26·28 numaralı fınn soyunacak: kerevetler. ikinci kat bırlnd müddetle ihalei evvcliye müza
ve iratlı arsanın uınum mesahai sathiye- .katın ıı.ynı olup yalruz fazla olarak bir yedesine vazolunarak dört yüz 
si yüz on iki arşın terbiinde olup bun- oda mevcuttur. Erkekler cihednin kapısı lirada talibi uhdesinde olup bu 
dan seksen arşını maa zemin üç kattan Dörtkuyu caddesinde olup demir mer- kerre tekrer on beş gün mfid .. 
ibaret olup tam kArgir döşeme merdi- mer antfre mermer merdiven camlı ka- detle ve yüzde beş zamla ihalei 
ven ve nısfı ahşap döşeli fırın ebniyesinin pıdan sofaya girild!kte bir kahve ocağı kat'iye müzayedesine vazolun-
ve mütebakisi arsadır. Zemin katı fırın bir çeşme iki wafı camek!n ile bölün· muştur. Mezkiir hane bin yüz 
ve tahta döşeli tezgah birinci kat hamur . cak ve camlı iki oda sofa- altmış üç metre eraziden tahmi-
mahalli bir un deposu bir helA ikinci müş ş0yu~a . . . . • nen altmış iki metre üzerine 

dın girildikte bır ıki kurna yen hır kur· ahşap b. . d"J . h 
katta bir sofa üzerinde iki oda bir anha- nahk diğer bir kurna ve bir banyosu üç Zemin k:tı:a: e ~g!'f~ş taşal:kp~rr· 
n muhtevi olup derununda Ismail efen- halvet üç bel! bir usturalık asıl hamam k'" .. lük b' f " . d 
di müstccirdir. omur ır so a uzerın e bir 

h 1. 1\. kısmı göbek taşını havi ikişer kumayı merdiven alb asmakatta yu··k 
Hududu: bir tarafı sa iui lvlehmet e-

fendi versesi diğer tarafı bakkal Vasi! havi dört halvet va aynca sekiz kumayı ve dolabı havi bir oda bir heli 
arkası Zehra Hanıın hane ve bahçesile havi olup birinci katında ortası boş dört ve üst katta yük ve dolabı h · 

·k· d b" avı mahdut olup derununda elektrik techlza- taraflı bir koridor üzerinde üç tarafı so· ı ı o a ır ~el~ ve bahçede 
u vardır. Derunu ınuhtaci tamirdir. yunuladak kerevet iki oda ve tahta ile otuz kadar . ıncır dut erik ve 
Mahalli mezktlrdaki 47,49 numaralı maa bölünmüş dört oda daha üst kar ah~ap akasya vesaır eşya ve bir kuyu 
dek4kin hamaın tamamen dokuzyüz on aydınlıktır. istepan efendi müscecirdir. ve etrafında dıvar vardır. Hu-
sekiz ıırşm cerbiinde araziden yedi Hududu: bir tattfı Hacı Hüseyin efen- dudu : kömürcü Mehmet efendi 

.. . . dokuz arşını üç kat k!rgir hanesı M b b yuz yırmı . .. di dükkAnı ve bahçesi ve arsası diğer ta· d'V ve az ar ey sokağı 
tahtında dekAkini muhten hamam ve yuz: rafı debağhane sokağı ve hacı Hüse~·in ıger tarafı Hacı efendi hanesi 

k d k Z ar~ını ahşap ve muhtaci J ve Petr b t k O 
sc sen ° u' ' ""fendı· kı·reçhanesi o .. nu·· oo··rtkuvu cadde- 0 os am ar ası sman . .k. cirvan ve hamam oduotuguna c. J M hi 
tamır ı ·ı v . d' di •ı"Je mahduttur. Hunlardan 26-1.8 numa· ve u "ttin efendi vereseleri medhali havi ahşap eb~ıye ır. 47 ce t ., 

1 1 
"kkı\n derunınde Ali Haydar ralı fınn ile iratlı arsanın tamamına beş erazisilc mahduttur. .Hane ve 

nfumda:a 1 k'. ud·r 4g cedit mahal hamam bin ve mu dektki.n ve milştemillo 47 .49 h~bçe. b. oştur. Klymetı muham-
c en ı sa ın ı · .. Ali ta d k ·· 

dh l
.d. 

51 
cedit numaralı dukkAnda numaralı hamamın tamınıı yirmi bin lira mınesının mamı o uz yuz 

me a ı ır. C .1 f h ı· 1 llavdar rfendi 53 neıııarada .eı:nı .e en- kıymeti mu ımmenelidir Talip olanlar ıra o up talip olanların kıymeti 

d
. - k" 

1 
cümlesinin zemını çımen- kıymeti muhammenelerinin biıscyc mu- mubamminesinin yüzde onu nis-

ı sa ·ın o up . · _ d 
to döşeli \'e demir kepenklıdır. Dıbağ si~ yüı. e onu nisbetlnde pey akçesini betinde pey akçelerini alarak 929 
hane sokağında .58 cedit numaralı ma- mustashıben ve 15-mart-193 1 tarih ve 8209 dosya numarasile 15·3-30 

h ı k d )ar kısmı ye 56 cedit numaralı 340-366 dosya numarasını müscashiben tarihinde saat on üç buçuktan 
a a ın • d "h · d d 1 mahal ahşap mahaldir. h.a ınla: cı etın e saat on ömen on albya kadar ve fazla on altıya kadar slanbul Dür-

ıı ~· bcıdd' l~ "kt .. -ımedigvinden yemden 4-3-930 çarşamba günü 
: ~ ı ayı e goru • . kA d " 8.thkı t l v d taliplenn yevmı mez ur a saat 10,30 da 

1.4 '-l\I a sa ı acagnı an 1 1 

knpısı demir olup mermer ~nt'.re mermer mal~met d~syasından ita edilir. Bizzat düncü icra memurluğuna bizzat 
mcrdhen ile 7.emin katına gırıldıkte mermer 'e yahut bılvekA.le müracaat eylt:meleri veya bHvekale müracaat eyle-
zeminli ~oğuldukta kahve ocatı çeşme ilA n olunur. meleri ilan olunur. 

"J' "lada muba komisyonunda bu unma ara. 



( Cuetrmlzde çıS.an :razı ~ .. •H .., ..... blitlla a..ı.Jan ..tıhodıu 

Gazeteye gonderllccck mekt pların lızerine idare iç nse ( ldare ; yazıya 
alt sc ( )azı işareti kon imalıdır. 

e ...... _ melshıplann ı.c!nbıden, • .,.,...ıı rr uı addereılz aıelotaplara " nutnı., paralann 
b:rlıolnıuındaıı •• n&nlann mllr <'• catınc!an lı!are rneı'ul detlldı.r. 

HASAN KUVVET 

( -- SAVISI HER. VER.DE !!> KUR,UŞ = 
MATBAA VE İDAREHANE: 

ANBUL. Babıa:ı, Ankara caddesinde • VAKiT YURDU . 

O ( iDARE l ~LERI) 1971 ( YAZl l~LE.Rl) Telrraf : VAKiT, poota kutaıu • 48 ~ 

b 
Avrupada birinciliği 
diplomolarla musa~"' 
daktır. Zafı umunu, uru u kansızlık romatızm•· 
sıraca kemik, daınar, 

göğüs, ademi iktıdar, verem, sinir hastalıkları • a gayet nafidir. Çocuklar, büyükler her mevsimde istimal edebilır ler. 

-------···-·----------····-·------------·--·-------·---------------------··· 
k 1 K A RAM Ü R S E L Avrupa şapkalarından daha ŞJIK ve daha ap a arlnızl Fabrıkası mamulabndan alınız daha 

Satış mahalli: İst. Sulla11 Hamam ikinci Saö 11dffi 
vak ı f llarn alııııda .§11 1 

.. 

Istanbul vilayetinden: 
Meclisi umumii vilayetçe 929 senesi için mükellefiyeti bedeniye 

iş zamanlarının havaların müsaadesiz gittiği zamanlar istisna e:lil 
mı~ ol ıak üzere martın on beşinci gününden senei ha iye m. y ıs 
gayes. ıe kadar temdidi kararJaştınlmış olduğundan müddeti mez· 
kure nihayetine kadar bedenen ifayi mükellefiyet etmiş olanların 
~öse ve köprüler kanunu mucibince yüzde elli zammiyle nakten 
edayı mükellefiyet etmeleri lazım geldiği tebliğ ve beyan olunur. 

8İNCİ BÜYÜK 

Tayyare piyankosu 
2 indi keşide: 11 Marttadır 

IlCYÜI\ IKB \MİYE 3 5, O O O LİIL\DIR 
AYRICA: 15,000, 10,000 LİRALIK iKRAMiYELER VE 

10,000 LtRALIK BİR MÜKAFAT 
Bu tertipte lrnzanan numarala r tekrar dolaba konulmııı 

Devlet Demir yolları ve Li
manları Umumi idaresinden: 

Muhtelif eb'atta ceman 200 M' çam, meşe, gürgen ve dişbudak 
kereste kapalı zarfla münakasaya konmuıtur. 

Münakasa 12 mart 930 çarşamba g!inü aaat 16 da Ankarada 
Devlet Demir yolları idaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplannı ve muvakkat 

teminatlannı ayni günde saat 15,30 a kadar Umumi müdürlük 
kalemine vermeleri l azımdır. 

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

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 mektuplarım ve muvakkat 

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

Tarpler münakasa şartnamelerini üç lira mukabilinde Ankarada 
malzeme dairesinden, lstanbulda Haydarpaşa mağazasından tedarjk 
edebilirler. 

Devlet demiryolları ve liman

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

ameliyatı kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 

Münakasa 5-4-30 cumartesi günü saat 15 de Ankarada Devlet 
demiryollan idaresinde yapılacaktır. 

Ekmek vesebze münak.asası 
Baytar mektebi dli ·i rektöı/üğündr n: Yüksek Baytar mektebinin üç 

aylık ekmek ve sebzesi mevkii münakasada olup bayramın dör
düncü günü ihalesi icra kılınacağından talip olanlann yevmi 
mezkürda defterdarlıkta müessesab tüccariye ve ziraiye mübayaat 

komisyonuna müracaatları ilin olu mr' 

Ti,'aret işleri 111ııuın ıııiidiirliiğiindPıı 
30 ikinci teşrin 330 tarihli kanun mucibince verilmesi muktaıı 

vesaiki ibraz eeemiyet ek uzun zamandan beri gayri faal bir halde 
bulunan Bank Ruıı pur lö Komers Etranj · nam ban , a bu kere 
müracaatla Türkiyedeki muamelatmın tasfiyesine karar verdiğini 
bildirmiş olmakla rnezkiir banka ile alakadar oıan ann ş i rkete ve 
icabında İstanbu l mıntakası ticaret müaür.üğüne müracaat eyleme
leri itin olunur. 
-.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Devlet deiryolları ve Liman-
ları Umumi idaresinden: 

1300 M3 çam tomruk kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 
Münakasa 10 mart 930 pazar günü saat 16 d:ı A ı 'cır.ı.hD !/~e~ 

Demiryollan İdaresinde yapılacaktır. 
Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat 

teminatlarını ayni günde saat 15, 30 a kadar Umumi Müdürlük 
kalemine vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartna.melerini Beş lira mukabilinde Ankara
da, Malzeme dairesinden, Istanbulda Haydarpaşa mağazasından 
Konyada Konya mağazasından tedarik edebilirler. 

i:-ıTANBrL ŞEllHEMANl~Tİ iLANATI 

Mcrkeı accntcıl: Galata KöprU batında. 
Bey~lu 236l. Şube acenteal: Mahmu• 

diye Hanı altında lıtanbul 2740 

Trabzon ikinci postası 
(REŞİT PAŞA) vapuru 27 

Şubat Perşembe akıamı 
Galata rıhtımından hareketle 
Zonguldak, İnebolu, Sinop, 
Samsun, Ünye, Fatsa, Ordu, 
Gireson, Trabzon, Rize ve 
Hopaya gidecek ve dönOıte 
Pazar iskelesi le Rize, Of, 
Sürmene, Trabzon, Polathane, 
Görele, Gireson, Ordu, Fatsa, 
Samsun, Sinop, lneboluya 
uğrıyarak gelecektir. 

İzmir sürat postası 
( GÜLCEMAL) vapuru 28 

Şubat Cuma 14,30 da 
Galata rıhtımından hareketle 
Cumartesi sabahı lzmire gide
cek ve Pazar 14,30 da lzmir-
den hareketle Pazartesi uba· 
hı gelecektir. Vapurda 'idi· 
kemmel bir orkestra ve CM"' 

bant mevcuttur. 

28 Şubattan itibaren Adalar 
ve anadolu hattı tarifeleri de· 
ğişmiştir. İskelelerdeki tarife· 
lere müracaat. 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::====::n11 

H Y elkenCİ VAPURLARI 
!! 
!i Karadeniz Jükı ve ıürat postua 

~i 

l! vapuru ~Ç6!~:a mba 
:: ~ubat ) 
~-~· günü akşamı Sirkeci rıhtımın-
;=:.·:.:.::::. dan hareketle doğru ( Zonguldak, lnebolu, Samsun, Ordu, 

Giresun, Trabzon, Sürmene ve 
i! Rize ) ye gidecektir. 
U Tafsilat için Sirkecide Yel
.. kcnci hanında kain acentasıns .. 
H müracaat. Tel. İstanbul: 1515 
::::::::::::s::::::::ı:::::::::ııı::::::aııı:unııall~ 

Hual.ahmer gazetelerine 
ilan 

Şeker b:ıyrnmınd:ı çıkacak ol~ 
llilalınhmer gazetelerine ilAn ver~ jll 
itiycnlerin Ankara caddesinde Hofcr ıld• 
mül!ssesesine müraca:ıtları. Son sayııffa dl 
santimi 30. sondan b ir evvelki say • 
40 kuruştur. 

matbaaıııız ''Hızır,, la mücehhezdi~ 
Tmuaıuen nıemleket yapısıdır. Resmen kabul edilmiştir. ~lemleketiıniz<le geçen sene kurtardığı servet iki mil~· on l ı rayı mütecavizdıt• 

Galata, Eski Gümrük caddesi, Halis Selaliattin Telefon. B.O. 144 7 


