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BU numaraya Ei mart· 
ta kur'a çekllecek, 

ertesi 7 marı nüsha· 
mızda ilan edileı ek hediy~leri 
v~rilece kt r . 

ParasJlz ıildvemıizıi müvezzıilerden isteyiniz 
'G~rH;.-ıi .Dün Marpuççularda dört bina yandı 
Dün akşam lzmire 
hareket buyurdular 

Ankara, 26 (Telefon) - Re
İaiclimhur Hz. bugtln 18 de 
Riyueti Cnmbur trenile An
kara istasyonundan lzmire ha
reket buyurdular. 

Gazimiz, Meclis reisi, Başve
kil ve vekiller, Bilyük erkim 
h•rbiye reisimiz, hükumet ve 
fırka erkhı taraf.odan istas
yonda teşyi o'undular. Kendi
lerinin emirleri mucibiace 
merasim yapılmadı, yalnız 
bır miifreze polis tarafından f 
resmi ıelim ifa olundu ve = 
treiı tetyie gelenlerin hllrmet- ( 
ka,. tezabOrleri arumda hare- ~ 
ket ettı. 
Khım, tımet, Fevzi Pap• 

lar ile Vekillerimiz Gazi Hs. 
Dİ Gazi iıtaıyonuna, Fll'ka mft- f 
fettiti Ali Nami ve vali Nev-1 
~t Beyler de Eikifehire kadar · 
t~ etmiılerdir. i Dön Mili 12 de Harpuç~ularda ,avanı dihlıat bir yangın olmuf• btfttJn Yemişi ve 
. Reisicflmbur Hz. Din refa- ( HahmutpaıiJ vı tehdit eden ateş etf aiyenin gavretl tle 4 bina vandıktan Jonra 
ICatlerinde Dahiliye vekili, umu- ,= s6ndiJriJlmiJpdr • Resmimiz ,,angın e3nasında alınmıştır. Bu haJuJta a111ğıda 
•I katipleri, serya.erleri ve verdiğımız tafsil.ttı okuvanaz 

baza meb'ualar bulunmaktadır. ( Ah y 
ızmiı sevtııçi çinde ,. met Rıza B. (!n csın 

timtr, 26 (V akıt} - Gail _ ~ f9 
Dün vefat ettl lfa.m tdaHDaize reJmelE lzei'e f 

Ankar•dan barelcetleri haberi 1 
lizerine halk sevinç içindedir. ( 
Botnn tehir donandı Ye ten- j 
virat baZ1rbklar1 yapıldı. Kor- \ 
dOP,da büylk bir tak kunı•du. i 
Gazimiz Naimpalaıta ikamet 

1
\ 

1-ıuyuracakbr. _ 

Sabık Ayan reisi Ahmet Rı
za Beyin dlln, tedavide bulun
duğu Şişli Etfal hutaneainde 

'''"""'"'""""""''"''"'""""""''''""'""" ......... ~ 
Izmirdeki bankalar 
lzmir, 24 ( Vakıt) - Adliye 

ve maliyenin bankalardan para-
1-r.ını çekJneleri üzerine banka· 
lar borçlulannı ııktfdırmıya baı
ladılar. 1aebi bek•lar ikrazab 
~utiler. Emllk bankuı ma)'IA • 
•edar borç para vermiyecektir. 
Diğer •illl bankalar ela ikraza
b azalttilar • Borsada muamele 

iJHJm d61eğln4e 

durrundur. 

"Şen Konak,,ta 
ne oluyordu ~ 

'1ehmet Şükrü B. 
izahat veriyor 

vefat ettiği teessürle haber aluı-... 
llllfbr. 

Ahmet Rıza Bey, bir mllddet 
evvel merdivenden diitmiif, 
aaj' bacajı kmlmqb. Merhum 
eYİDc:le iyi bakılamadığı için, 

Sıhhiye veklletinin emrile bas
tueye kaJdırilmq, itina ile te
claviaine bqlanılmıtb. 

Sabık Ayan reisi bir mftddet· 
ten beri bacağı alçıya konul-
mut olduğundan kımıldamadan 
yatağında yabyordu. 

Fakat bu tarzda uzun bir 
zaman yabf, Ahmet Rıza Beyin 
6tedenberi milpteli olduğu id
rar haatahğım tiddetlendirmiı, 
nihayet mesane ve böbrek ilti
tı.bı yaparak ölilmüQe aebep 
oliDuftur. 

/ 

Marpuççblarda 4 
bina nasıl kül 

oldu? 
Dtin saat on ikide Marpuç

çularda bir yangm olmut. 
dört dftkkln ve bir adam yan-
mışbr. 

.llteş nasıl çıhtı : 

Yangın fU suretle çıkmışbr : 
Marpuççularda Ketenciler çar
fl8ında hırdavat ve kırtaaiye 
tUccarı Bandumalı Diyonıdia 

efendi komşusu Toledo efendıdea 
bir sandık çocuk tabancalanna 
mahsus mantar ,almııbr. Saat 
yarımda sandığı dtıkkinınm ö
nilne getirmiş, eline aldığı bir 
keserle açmağa baılalDJfbr. 
Keser bir arc1ıık dikkatsizlik 
yilziinden mantarlara isabet et
miı, iştial derhal bütnn sokağın 
alev haline gelmesine sebep 
olmuştur. 

Bu sırada sıçnyan bir losım 
mantarlar Y orgiyadis birader
lerin bitişikteki d6kkAnlannda 
bulunan kiiU.yetli miktarda Setın
loit mamulitını tutuşturmuştur. 
Sellüloyit mamu Atın iştiali çok 
müthiş olmuş, bütlln o civar 
birdenbire kırmızı bjr alev ve 
duman içeris ınde kalmııtır. 

Kor hu ve dehşet: 

&omrokler mo~orı 
Dün Avrupadan geldi 

Oç aydanberi A vrupada tet
kikat yapmakta olan umum 
gOmrOkler mftdilrll Ihsan Rıfat 

lluan Rif at B. ütasvonda 
8. diinkü trenle teJuimize gel
miştir. İhsan bey fUDlan söy
lemiştir: 

., İngiltere ve Almanyada ya-
pdan gtlmriik muhafaza m~tör
lerinin teaelliim tecrfibelennde 
bulundum. Bundan maada Al· 
man, lngiliz ve Franaa gtımriik 

idarelerinde tetkibtta bulundum. 
Bu hususta ha.zırlıyacağım !.aporu 
Maliye vek&letine verecegım.• 

Milli tıısarruf cemiyeti 
Ankara, 26 (A.A.)- Devlet 

ıurası m~li iktısat.. ve tas.arruf 
cemiyetinıo meoafiı umumıyeye 
badim cemiyet olduğuna karar 
vermittir. 

Cecuk Sayıfası 

Kararname 
Paranı,Lz için 

Hiikômet ilk tedbir 
kararnamesinj 

tanzim etti 
Ankara, 26 (Telefon) - Ve

killer Heyeti bugün Hariciye 
konağında top'anarak milli pa
rayı koruma kanununa tevfikan 
1 numaralı karamarne ıi tesbit 
etmiıtir. Kararname şudur: 

Madde 1 - Kambiyo, nukut, 
esham, ve tahvilit işlerinde ıpe
k illisyon memnudur. 

2 - Kambiyo speküliıyonu 
1447 numaralı kanunun yirmi 
dokuzuncu maddesi mucibince 
Maliye vekiletince tanzim n 
ilAn olunan ihtiyaç listesine 
muvafık olmıyan, yahut borsa 
ve banka ve Maliye vekiletinden 
mezuniyet almıı banker giıelerj 
haricinde veya açıktan yapılaıı 
kambiyo aım ve sabm'andır. 

3 - Kambiyo, nukut ve tah
uilit alım ubım bankalarla 
Maliye vekiletince mezuniyet 
verilecek bankerler marifetile 
yapılır. 

Borsa acenteleri bu banka ve 
bankerlerden aldıkları alım ve 
aabm emüierini icra edebilirler. 

4 - Kambiyo itleri yapanJar 
bu ifleri kimin için yapbldarma 
kambiyo murakıplıjma bildir
mekle ve it yaphranlar da iı'erinin 
ihtiyaç listesine muvafık olduğunu 
iıpat edici evrakı listesinde gös
terilen mahallere ibraz ve tevdi 
etmiy~ ve istenilecek mal6mat 
ye izahab vermiye mecburdurlar. 
Bu evrak bir daha istimal edil
memek flzere banka veya ban
kerler veya murakıplıkça iptal 
ve icap eden eri hıfzolunur. 

5 - Bankalarla bankerlerin 
ecnebi kambiyo1UDu ve nuku
dunu k&J'fıhk tutarak Tflrk lirua 
Ozerine avans yapmalan mem
nudur . 

6 - Bankerler gitelerinde 
her giln alıp satbklan kambiyo
ların farl"nı ertesi gün alqa
mma kadar bonada kal'fılıyarak 
kapatmaya mecburdurlar. 

Ancak 500 faterlinden •talı 
olan kilsurat ertesi güne devro
lunabilir. 

7 - Borsa bulunan mahallerde 
banka ve banker gişelerindeki 
kambiyo alım ve satın fiatları 
muame1enin yapıldığı anda bor
sadaki İsterlin fiatma naıaran 
beher İsterlin veya muadili için 
n·hayet 2 kuruşu tecavilz edemeL 

8 - Banka ve bankerler Tfirk 

Abmet Raıa 8. 80 yqına ya
'L.a bulunuyordu. 

Merhumun siyasi ~yab birçok 
vatanperverane teq,hllrl,..le do-

l.dur. Hirriyetia illa ndian evvel 
Avrupaya kaçarak J6n TıOrk hare
ketine kanşmıf, önayak olmuı 

iştial üzerine herkes dükldn
lannı bırakarak kaçışmıftır. Yal
nız yangın mmtaluıına dahil 
olan Sabuncu. liamndaki .esnaf 
kaçmamışlardır. 

Ett~ive gelivor: 

1 Z43 d~ Beyazıt ky}esl itt~ 
den mnrsveilit ale:tferi ~i1n.fl; 
lıemen eif aiyenin lafaiib~ P: 
nıbunu haberdar etmiftir. 

\, Geçen haftakı bilmece• 
I~ mi~d~. takdir varakası 
~ ~~an artn iııimleri 

· Slinci sayıfada 
Hıltmeı Ş6"'6 &g 

( T a&ilat 3 1ac1 •Jıf•••ıd• ) (Alt taralı 3 üncü Nyıfamızdadır) (Alt taralı 5 inci 1&yıfamızda) 



- 2 - VAKrT 27 Şubat 1930 

parası olarak yapılan tevdiatı •-------------------·~------..-------------1• 
malivenin ihtiyaç listesi harcin- VAKiT ın telgraf ve telefon haberleri 
de hiç bir suretle ecnebi kam-
biyo ve nukuduna tahvil ede- . 
mezler. lirler. Tacirlere bu sühuletı ş k b • 

9 _ Türkiyede müesses ol- gösterebilmek için bir miktar otan a JDeSJ 
mıyan ve Türkiyede şubesi bu- açıktan döviz almak istiyen ban-

düştü 
Her ~ün 
bir kur'a 

On hediye 
l unmıyan eşhas ve müessesat kalar olur sa Maliye vekaletinin 
lehine banka ve bankerler ve tesbit eyliyeceğı bir miktar için 
sair müessese'erce Türk parası müsaade o onur. 
üzer inden kredi açılamaz. 16 - Gümrükten alınacak 

1 O - İmtiyazlı ve sermaye
sınde dev etin iştıraki olan şir
ketler mevduatını ancak serma
yesı Türk parası olan bankalar
da bulundurabilir er. 

11 - 1441 numaralı kanunun 
29uncu maddesi mucibince Ma
liye veba etince tanzim ve 17 
temmuz 1929 tarihinden itıbaren 
mer'i olan ih ı iyaç l~stesi har_ici~
de döviz tedarikinm menedılmış 
0 masına binaen efrat ve mües
sesat arasında ecnebi kambiyo 
ve nukudu esası üzerinde ya
pılmış ve yapılaca~ ~ahıli alım 
ve satım ikraz ve ıstı ınaz mua-
rnelatmdan mütev~llit borçlar 
dö,·iz ol rak tediye olun.ımaz. Bu 
kabil borçlar tediye günündeki 
borsa rayıcı üzerinden Türk 
parası olarak tediye olunur. 

12 - Maliye vekaleti namına 
borsa komiserliği ve kambiyo 
murakıpıığı kambiyo ve nukut 
ve tahvi at muamelatına ait 
hususatın tetkiki için banka ve 
bankerler ve ticretaneler ve 
sair müessesattaki evrak ve 
defterleri tetk ıka s ılahiyetidir. 

Bu müesseseler komiserlik 
veya murakıplıktan istenilen ev
rak ye vesaik ve her nevi ma
lümah ibraz ve itaya mecbur
durlar. 

13 - Borsa acenteleri acente-
likten baş-ka hiç biriş yapamaz. Ken-
dı nam ve hesaplanna kambiyo ve 
nukut ve esham ve tahvilat alıp 
satamaz ve aldırıp satbramaz. 
Bunlar muamelelerini günü gü
nüne C: efterlere kaydetmeğe ve 
aynı günde bir cetvelle borsa 
komiserliğine veya murakıplı· 
ga bildirmeğe mecburdurlar. 

14 - İthalit emtiası bedelle
rinin tediyesi için bankalardan 
döviz tedariki ancak bu ithala
ta ait olup gümrük idarelerince 
verilecek o an muamele 
yegisi makbuzunun ihraz ve tes
liminde mümkündür. 

Verilecek döviz miktarı malın 
makbuzdaki muamele vergisinin 
esaslarından birini teşkil eden 
maliyet fiyatını tecavüz edemez. 
Fazla kambiyo almak maksadile 
maliyet fiyatını hakiki miktar 
ve ihtiyacattan ziyade göstermek 
memnudur. Muamele vergisinden 
müstesna olan ithalat dövızi mu
rakıplıkça vapılaçak tetlıikat 

neticesinde temin olunur. 
15 - Bankalar muamele ver· 

gisi makbuzu almmadan evvel 
mlişterHerine işin tekamül saf
ha arında döviz avansı yapabi-

muamele vergisi makbuzunun 
isti .zam eylediği döviz miktarı-

nm bir kısmı ve hepsi daha ve
ya hepsı daha evvel tedarik 
edılmiş vt>ya tediye edilmiş ise 
o mıktan bankalar tenzil ederek 
mütebakisini tediye edeceklerdir. 

17 - Maliye veki. etinin me· 
2uniyeti olmaksızın Türkiyeden 
esham ve tahvilat kuponlarının 
ve Tü.rk parasmın ihracı mem
nudur. 

18 - Açıktan veya borsa ve 
banka haricinde yapılan tahvilat 
ve kupon alım ve sahmı spekü
lasyondur. 

19 - Maliye vekaletinin me
zuniyeti olmadıkça Türkiyeye 
esham ve tahvilit kupon ithal 
olunamaz. 

20 - Coberler kendi nam ve 
hesaplarına da olsa borudan 
esham ve tahvilit ahp satamaz
lar. 

21 - Mübayaa olunacak tah
vilat kuponlarıle beraber esbabı 
namına am ak bankalarda mu
hafaza olunabilir. 

22 - Açıktan ve borda ve 
bankalar haricinde yapılan ve 
ihtiyaç listesine muvafık olmayan 
ecnebi nukudunun alım Vt: satı
mı spekülasyondur. 

23 - Efektif ecnebi nukudu-
nun alım ve satımı kambiyo 
hakkındaki ahkama ve ihtiyaç 
listesine tevfıkan bankalar ve 
bankerlerce icra edilir. 

Sarraflar yalınız ecnebi para
larını Türk parasına tahvil ede
bilirler. Tahvil ettikleri ecnebi 
paralarını banka ve bankerlere 
satmıya mecburdurlar. 

24 - Kambıyo ve nukut es
ham ve tahvilat işleri peşin ola
rak yapılır. Bunların teslim ve 
tesellümü akit gününün ertesi 
akıamına kadar ifa ve ikma 1 

olunur. 
25 - Ecnebi dövizini natık 

cek ve bonular ve poliçeler ve 
hesabı cariler Maliye vekaletinin 
muvafakati olmadıkça bankalar
dan başka kimseye ciro edilemez. 

26 - Kambiyo ve nukut ve 
esham ve tahvilatı satmıya ve 
ahnıya mezun banka ve banker
ler aldıkJarı ve sattıkları dövi-
zin ve esham ve tahvilatın nevi 
ve miktarile tarihini ve alış ve-
rişin icra edi diği saat ve daki
kayı ve fiatmı ve müşterinin isim 
ve hüviyetini ve imzasıoı göste-
rir dip koçanlı bir vesika ver
miye ve bu muamelelerini ay-

Parlamentoda şiddetli münakaşalar olmuş, 
m~b'uslar birbirlerine küfcetmişlerdir 

l ı Her giin bır karlinı~ıe 
• beş lira, dokuz kariinıııe 

ıı [ muhtelif hediyeler veti' 
voruz I Paris, 25 (A. A) - Meb'usan 

medisinde büyük günlere has 
bir ka 1abahk vardı. M. Ghau
temps içer•ye girdiği zaman sol 
cenah tarafından alkışlandı . 
Merkez ile sağ cenah da M. 
Tardieuyü alkışladı. 

Kabine beyannamesi okun
duktan sonra M. Ghautemps 

nen murakıplıkça musaddak bir 
deftere kaydetmiye ve bu def-
terleri birgün zarfmda yazılı 
olan muameleleri ertesi günü 
öğleye kadar bir bordro ile mu
rakıplığa bildirmiye mecburdur
lar. 

27 - Eşhas ve müessesatın 
bankalar nezdindeki Türk lirası 
hesabı carisinden döviz hesabı 
carisine münakale icra edilmez. 

28 - Bankalar ve bankerler 
nezdindeki döviz hesabı carisin
den bakiyei matluptan mevcut 
olan eşhas ve müessesat bu 
mevcutlarını ihtiyaç listesine te-
vafuk eden ihtiyaçlar için isti
mal edebilecekleri gibi banka 
gişelerinde veya borsalarda sat
tırabilirler. 

29 - Bu kararnamede yazıh 
ahkama muhalif harekette hu
ıunanl ... rdan 22/2/1930 tarih ve 
1567 numaralı kanun mucibicne 
hükmolunacak para cezalarının 
tahsi!ınedn yansına kadarı muh· 
birlerine verilir. 

30 - Kambiyo murakı-
bı buJunmıyan mahallerde 
bu vazifeler o mahallin en bü
yük memuru tarafından ifa olu
nur. 

31-Memleket haricine nakit ve 
kambiyo, esham ve tahvilatı doğr 
rudan doğruya veya bi ı vasıta 
ve Maliye vekaletinin müsadesi 
olmaksızın ihraç etmek ve ha
rice sermaye kaçırmak memnun 
olduğundan girdikleri iş icabı ve 
bilhassa inşaat şirketleri ve mü
teahhitlerbu işlerinin ifsı esnasın 
da hesaben hariçten getirip sar-
fetmiye mecbur oldtJkları döviz
leri Türkiyede hangi bankaya 
sattırdıkları sorulduğu takdirde 
ispat edici vasaiki hazır bulun· 
durmıya mecburdurlar. 

32 - Bu kararnamenin neş
rinden evvelki ithalattan müte
vellit kambiyo ihtiyaçlan mura
kıplıkça yapılacak tetkikat ne
ticesindeki mezuniyete bağlıdır. 
Bu gibi döviz ihtiyaçları ıçın 
kararname neşrinden itibaren 
on beş gün zarfında beyanname 
verilmek ve müracaat vesikası 
alınmak lazımdır. 

33 - lhraçı kanunen memnu 
olan m deni albn bµ kararname 
ahkimma tabi değiJdir,kanunu 
mahsnsundakı bükiimlere tabidir. 

istizah takrirlerinio hemen mü
zakere edilmesini talep etmiştir. 

Demokrat sosyal aksiyonun
dan M. Reynaud müstehziyane 
bir eda ile M. Cbautemps'ın M. 
T ardieunün programını tevdi 
etmekte oJduğuou ve sosyalist
lerin bu programı bu akşam 
tasvip etmekte bulunduklarını 
söylemiıtir • 

M. Blum sosyalistlerin hüku
met lehinde rey vereceğini, çün
kü bu hükümetin bir irtica hüku
metine halef olmakta olduğunu 
söylemiştır. 

Meclis reisi, riyaset makamı 
na tevdi edilmiş olan muhtelif 
takrirleri okumuştur. M. Cbau
temps, yalnız M. Anteriounun 
takririni kabul etmekte olduğunu 
beyan etmiştir. M. Anteriou bu 
takririnde hllkümetio beyanna
n,esini tasvip etmekte ve prog
ramım tahakkuk ettirmek için 
hUkümete itimat beyan eylemek
tedir. 

M. Franklin • Buil on sol cenah 
radikal sosyaliıtleri namına 
hllkümet lehinde rey veremiye
cekler ·ne mllleesaif oldukJanm 

' Gazetemizi almak için bet 
gün verdiğiniz 5 kuruş ile 
size 5 lira kazandırabilecek 

J ı bir kur'a numarası aldığı
nızı unutmayınız. Bu numa
ralar V AKIT m ilk sayıfa
sınm yukariki sağ köşesin

dedir. 
Her gün ayni yerde ve 

her nüsha için ayrı ayn ol
mak üzere neşrolunacak 
olan bu numarayı iyi sak· 
laymız ve gene her gün ga
zetemizde kazandıkları ilan 
olunan numaralan tetkik e
derek kendi numaranıza bir 

, J ikra~iye isabet ederse VA· 
KIT idaresine müracaat 

ı ediniz. * 
Dfin 22 Şubat günü 

tevzi edilen numaralar 
üzerinde kur'a çekildi; 

3480 
numaraya beş Jira isabet 

· elti; diğer muhtelif hediye
ler kazanan numaralar şun

mutazammın bir beyanname ! 
kıraat eylemiştir. 

lardır: 
591 

4312 
5609 

986 
1345 
4567 

3491 
2567 
1845 M. Herriot bütün cümburiyet- I ' 

çi eri M. Chautemsps'm arkaam- J 

da top:anmıya ve ona müza
haret etmiye davet etmittir. 

Yarın da 23 Şubat günü 
tevzi edilen numaralar 
üzerinde kur'a çekilecek, 
neticesi öbür günkü nüsha
mızda ilan olunacaktır. 

" Vereceğiniz reyler, M. Bri
andın tem.sil etmekte olduğu 

harici siyasetin devamım temin 
edecek ve bir cümhuriyetperver 
ekseriyetin vücut bulmasına me .. 
dar olacakhr ,, demiştir. 

Müzakeratm hitam bulmuş 
olduğu reyi işari ile kabul edil~ 
miştir. 

Pariı, 25 (A.A) - Hükümete 
beyam · itimadı mutazammın An-
teriou takriri 277 reye karşı, 
292 rey ile reddedilmiı ve bu 
esnada merkez ile aol cenah 
araaında şiddetli sözler ve kü-
fürler teati edilmittir. 

Kabine iıtifanamesini derhal 
reisicümhura takdim edecektir. 

Paris, 26 ( A.A ) - M. Tar· 
diyöt yeni kabineyi teşkil için 
kendisine yapdan teklifi kabul 
etmemiş, bu vazifeye M. 

Puankarenin intihabım tavsiye 
ve iltizam etmiştir. 

M. Poincare, Elizeye geldiği 
vakit gazeteciler tarafından ken-
disine sorulan sualıere verdiği 
cavapta yeni kabineyi teşkil 
vazifesi kendisine tek if edildiği 
takdirde bunu sıhhi febcplerden 
dolayı kabul edemiyeceğioi 
söylemiştir. 

Yunan setiri 
Atinadan yeni 

talimat aldı 
Atina, 26 1 Anek) - M. Veoi

zelos Ankara Yunan sefirindeO 
Yunanistanın cevabını müteakiP 
Türkiyenin noktai nazarı hak
kında gelen telgraf üzerine si; 
yasi fırkalar reislerini içtima• 
davet ve fıkirlerini sual etmişti!· 

Ankara Yunan sefirinden ge
len telgraf kendisine verileJI 
talimatm tadilini icap ettirdiğiıı-
den Venizelos bu hususta bit 
karar vermeden evvel fırkalııt 
rüesasile istişare lüzumunu his
setmiştir. M. V enizelos bu iç; 
timaı müteakıp hariciye nez~
retine gıderek müstacel bıt 
telgrafla Ankara Yunan sefirine 
yeni talimat göndermiştir. BıJ 
mütemmim talimat hakkındı 

büyük bir ketumiyet muhafaı' 
ediliyor. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--;z# 
tan sonra bana gelerek: ~ Getiririm... yaya nizam verecek değiliı· 
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Yazan : Hüseyin Rahmi 
muvafakat gösterir.. Çocuk mu
ayene olunur. 

Doktor oğlanda ne evvelden 
öyle bir sui ülfet nişanesi ve 
ne de sonradan uğranılmış bir 
cebir eseri bu 'unmadığı hakkında 

rapor verir .. Tahir bu muayene
den sureta yüzünün akile çıkar. 
Fakat vaziyetin muammalık şekli 
hali üzere kalır.. Ondan sonra 
anası oğlunun ceple rinde bol 
bol paralar görür. Çocuğun bi
zim beyle gaybubeUeri, evine 

sarhoş avdetleri ve kirli don 
vak'alart tekerrür edip durur. 

Nesime Hanım hirgün bize 
gelir yumar gözümü açar ağzı-

nı.. Fakat bizim Bey onu yal
nızca bir odaya çeker.. İkisi 
baş başa ne konuşurlarsa konu
şurlar ve Bey kadına kaç yüz 
lira verirse verir, sanki ağzını 
kapatır... Gizlice devameden 
bu rezalet ıahiren böylece ört 
bas edilm iş olur.. Fakat Nesime 
Hanım ko~mın yanandan çaktık-

- Ben bu kadar parayla bu - Getirirseniz biz de mu- Onun nizamsızlığmdan istifadeye 
rezalete tahammül edemem. aromayı çarçabuk hallederiz... uğraşacağız .. Hararetlerini söndUt 
Sırasını düşürüp yine Nasib Bey- - 45 - mek için hayatın ahlak olu; 
den dava edeceğim, tehdidinde Letafet Hanım gittikten sonra ğundan akacak saf ve berra~ 
bulundu. Bilmiyorum ötesi ne bu üÇ şerik maskelerini çıkar- suyu bekleyenler daima ateşle' 
olacak.. dalar. Açık gözle görüşmiye ' içinde yanıp ölürler •. Mai aıtJ; 
Hanım kocasının sui hali hak- başladılar. kattarın içinde balık yaşamaı: 

kında bu maalde izahat verir. AvnüsselAh _ Git gide an- insanlar da böyledir .. Bilmez ıııi; 
Bu vak'a da zengin bir şantaj hyorum ki hayatta uydurulan sin, bulanık pis suların midye· 
madeni keşfeden üç dolandırıcı Jeri istridyeleri ne kadar iri "' istirahat, fazilet hiisnü muaşeret 
derin derin biri birinin yüzlerine semiz olur... Tarlalar lağa gibi keJime ve terkiplerin şeni· 
bakıştıktan Sonra Avnüssela~h 1 • k H b 1 t muhteviyatı ve gilbrelerle be.S"' yet erı yo tur. ep un ar e-
muhatabma itminan verecek lenmez mi ? 

hayyUlden tasavvurdan ibarettir. AJ' S fd ş · e 
ciddı bir surat ve agw ır bir sesle: ı a er - aşıyorum sı:t ' 

Şimdi hu kan kocaya bakınız, b' f ı k d 1' 
- Hanımefendi siz, Nesime bunun hangisi ötekinden daha ır ena ığı yapma için ne e ı 

mazeret arıyorsunuz.. Bırakırı1 

Hanımı, oğlu Tabiri ve kirti do- ah aklı? Bütün bu kırmızı dam- e 
bu boş lafiar ı.. Nasib Bei 

nu buraya bize getirebilir misi- ların altındaki geçinmeler az çok ·" 
gönderiJecek oltimatomu ne sv 

niz ? bu hali andırır şeylerdir. rette kaleme alacağız, şimdi 0~~ 
Kadın biraz düşündükten son- Suduri - Şimdi işin pisikoloji- düşünelim. 

sini, felsefesini geçiniz. Biz bu dün-ra: 
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Köprü müruriyesinin ilgası bütün Istanbulluları memnun etti 

"Sen Konak ,, ta neler 
oluyordu? 

~ Mehmet Şükrü B. 
~~~~~ 

Şen konttk 

Gazetelerin neş
riyatına cevap 

• 
verıyor 

Orıada tevkif edUt n 

/dm• yolc 

Unldi gazetelerde Beşiktat sakinlerinden bir Ara
bın bir kısım gençleri evine topladığı yazılmıt 
ve alAkadarlann ifadelerine nazaran eTİD ran
devu mahalli olarak kullanıldıtından ınphelenildiği 
kaydedil mitti. 

Dün bu hususta ıu ma16mab aldık : 
Beşiktaşta Ihlamur caddesinde bakkal Şükrü 

Efendinin dükkioı üzerinde ıan boyalı bftyiık 
bir konak vardır. Bu konakta Mehmet Şiikrll Bey, 
zevcesi ve ilç kızlan ve oğullan ile birlikte otur-

1 maktadır. 
Mehmet ŞOkril Bey bir haylı miktar servete .-.------""f> maliktir. Bütün aile efradı zevk ve eğlenceye dtıı

kftndOr. Haftada birkaç gece, bilhassa pertembe geceleri ailenin 
doatlan eYde toplanmakta, gece geç vakte kadar alaturka su 
heyeti, cazbant teşkil olunmakta, eğlenflmektedir. 

Mehmet Şükrü Bey, evini kat kat kiraya vermif, kapısına da 
•Şen Konak,, diye bir llvha asmıştır. 

Geçenlerde komşulardan bazıları Şen Konak pkinlerinin eğlen
celerinin uzun sürdtiğtl iddiuile zabıtaya mllra~t etnıiıler, ra
liatiız oliluklannı söylemitlerdfr. KomfUlar · ailenin 1'ız ve erkek 
çocuklannın arkadaşları olan bir çok mektepli gençlerin de bu eve 
sık sık gittiklerini söylemitler, bu noktayı calibi dikkat glirmek 
istemıılerdır. 

Dün bir muharririmiz Şen Konakta Mehmet Ştıkriı beyle görüt· 
, mfiş ve mumaileyh şu izahah vermiştir: 

"- Dünkü neşriyatı hayretle okudum. Ben bu memleketin 
ıelimeti için Aptülhamit ile çarpıtmış bir jön TOrküm.. Geçenlerde 
bu evi satın aldım. Aile dostlarımla bazı geceler namuskirane 
ve her hür Türk evinde olduğu gibi eğlentiler yapıyorduk.. 

Fakat ne yazık, ben ne bilirdim ki bu temiz toplanmalardan 
pis dedikodular uyduranlar bu!unabilirmiı. Ben tevkif değil istic
vap bile olunmadım ve işte beni gBrUyorsunuz.. Evlitla~ım da 
burada.. Aslan gibi dört erkek, ceylin gibi dört kız babuıyım .•. 
Ve Şen Konak öyle fena bir yer değil, ıen, namuaklr bir ailenin 
yuvasıdır. Oraya girenler, girebilecekler iıe nezih ve faziletkir 
aile dostlan ve erbabı hamiyettir. ,, 

' t 

Ahmet Rıza B. vefat etti 
[ Üıt tarafı 1 mci ıayıfanıızdadır ] 

•e Aptillhamide karşı mücade
leye girişmişti. Bilahare ana 
yatana döndükten sonra mem-
lekete hizmetine devam etmiş, 
daha sonra ittihatçtlarla geçine-
mediği için Ayan reialiğinden 
çekilmiş ve Uzleti ihtiyar etmit-
tir. 

Cenazeyi Emanet kaldıracak 
Dün Cemiyeti Belediye· içti

maında muavin Hamit B. Ah
met Rıza Beyin ölümünden azayı 
'ıaberdar etmiı, teçhiz ve tek
'ioini Emanetin yapmak istedi-
ini söylemiş, masraf miktarı 
ilahare tesbit ve tasdik edilmek 
lere, para sarfına mezuniyet 
~nıiştir. 

lu teklif mllttefikan kabul 
edimiştir. 

. ':enaze bugün saat 14 te 
Şqlı Etfal hastanesinden kaldı-
nlao.ktır. 

Meılıutna mağfiret dileriz. 
Cenazeve davet 

Tüıl(c-coğırıdan: Hürriyet yolun-

da uzun seneler mücah~deai ve 
milcadelesi milletçe kafi dere
cede mal6m olan bftyfik vatan
perver Ahmet Rıza Bey vefat 
etmiıtir. Mübarek nqı buglbı 
öğleden eonra saat 14 te Şişlide 
EtfaJ hastanesinden kaldınla
cakbr • Ocaklı arkadqlan
mızın, hizmetlerine karp min
nettar olduğumuz bu mhterem 
zata son vazifelerini yapmak 
üzere muayyen saatte mahallin
de hazır bulunmalarını rica 
ederiz. 

Mekt.eplerde 

lıtanbul liıeaiode - dün ge
ce eski ve yenj muallimler kendi 
aralarında güzel bir musiki faslı 
dinledikleri gibi talebenin tertip 
ettiği bir müsamerede pek muvaffa
kıyetli ve neşeli geçmiştir. 

eeı 
Gidenler 

Artvin meb'usu Asım, Adana meb'
usu Ferit Cdtl, Diyanbekir meb'uso 
Rüştü, Anadolu Ajansı mümessili Kema
lettin KAmi Beyler dün Anbrıya git
miılerdir. 

-- -

' 
Ne cür'et! 

Cami de tefevviihatta 
bulunan bir hoca 

Mehtep,ecde ilmihal oku
tulmuyor, çocukıar mek
tebe cepleı inde rakı ~'
~elerile gıdiporlarm~ ! 
Evvelki gece «Kadir gecesı » 

olduğu için Ayasofya camisi 

/ıtanbula ha! manzaralardan l>frl : Köprüde tah!fldarlar 

geç vakte kadar açıktı; teravi 
namazından sonra muhtelif kö
ıelerinde muhtelif hocafendiler 
etraflarına toplanan ehaJiye vazü 
naıihatta bulunuyorludı. Bu 
arada minberin yanıbaşında da 
yere oturmuş, ,alını omıızur.a 

atmıt, sarıklı sakallı bir hoca 
elini önündeki rahleye vura vura 
şunJan ıöylüyordu : 

Köprü müruriyesi 
Emanet müruriyenin kaldırıla

cağı haberine ne diyor ? 
.- lımih~ kitabı yazdım. M ..._ .. 

anf vekiletme gönderdim; kita-
bı kaldırıp başıma attılar; ahali! 
Maarif vekaleti ilmih~ kitabını 
kaldırdı, başıma atb; mektepler .. 

l~tanbullular şan 20 ~ne içinde Gallıtadan EminlJ. 
ntfne ve Eminlln6nden Balataya geçmek için 

1~1000,000 lira vermişlerdir 

de arbk ilmihal okutulmuyor .• 
Çocuklar ıimdi rakı tiıelerin{ 
ceplerine koyup mektebe 6yle 
gidiyorlar •. O Unku nDshamızda köprü 

mOruriyesinin kaldınlmuı , 
için Dahiliye vekaletinde tetki
kat Yapddığını yu:mııbk. Bu 

haber halk arasında bllyük bir 
memnuniyetle karıılanmı,hr. 

Bana demir hafız derler, de. 
mir hafız Ayasofyada den Y• 
riyor; çoculdarı gönderin din &f
rensinler.. Ben liselerde yeni 
harf okutmuş adamım, ha.. Ye.. 
ni harfi de benden stir' atli oku
yan yoktur. 

Emanet köprü varidabndan 
senede 750000 lira miktarında 
ha11lat almaktadır. Bu varidat 

bir tilrlO feda edilemediği için, 
kl>prll ıniiruriyesinin ilgaıı hak-

kındaki teıebbOsler ıimdiye ka
dar hep suya düşmüıtür. Hatta 
iki ilç. sene evvel k6prll m\inı
riyeainin kalc:iınlması için Cemi
yeti Belediyede hararetli bir cere-

yan uyanmış, miiruriyeden alınan 
paraya bir kartıhk bulunmak 
için aylarca tetkikat yapılllllf, 
köprüye yanaşacak vapurlardan 

bir resim almak suretile bu va· 
ridabo temini dfifünülmüş, fakat 
bir tiirlil köprü müEUriyesioin 
kaldırılmasına muvaffakiyet ha
aıl olamamışhr. 

Dahiliye vekAleti klSprii mü
ruriyesioi kaldırmıya teşebbüs 

ederken, diğer tarattan da E
manete yeni bir varidat men
baı araomıya başlanmıştır. Da-

hiliye vekileti bir kanun layiha
sile köprü müruriyeıinin kaldı
nlması, bunun yerine tayin edi-

lecek başka b.r resim ihtas 
edilmesi için Medise müracaat 
edecektir. 

Karaköy köprtisii 1321 de ya
pılmış, 1327 ye kadar bahriye 
tarafından idare edilmiştir. Bah

riye köprüden g-eçenlerden 
onar para almıştır. Köprü 1327 
de Emanete devredıldikten sonra 

da bu müruriyenin ahnmasma 
devam edilmiı, bir müddet 
sonra 20 paraya çıkarılmıf, da

ha ıonra da 40 paraya iblağ 
olunmuf ve şimdiye kadar 40 
para olarak devam etmiştir. 

Köprü müruriyesinden, 20 ~ene 
içinde Emanet bütçesine takrıben 
15 milyon lira girmiştir. 

Dün müruriyenin ~lgası .ta~av
vuru hakkında malumat ıstıyen 
bir muharririmize Emanet mua
vini Hamit B. demiştir ki: 

_ Bizim bundan haberimiz 
yok... Şimdi köprüden 750 bin 
lira varidat alıyoruz. Krşılık bu-

20 ınıedt 15000000 lira 
1 • • 
' laoduğu takdirde mtirunyenm 
kaldınlması çok iyi olur· 

Son içtima 
Limanın ıslahı ve k8~rlilerin 

tebdili hakkında Hamdı bey 
tarafından hazırlanan raporu 
tetkik için toplanan ko~~yon 
diln Ticaret odasında son ıçtım~-

yapmıştır. Rapor oda meclı
:~de milzakere edildikten ı?n· 
ra İkbsit vekaletine gönderıle-
cektir. 

~~~----~~~~ 

Bir Sarraf 
Ortadan kayboldu 
Bahçekapıda Hamidiye soka

ğında 54 numaralı diikkinda 
sarraf Şebat Benbasat efendi 
Uç gUndenberi ortada yoktur. 
Son zaman!arda bir hayli zarara 
uğrıyan sarrafın Avnıpaya kaç
tığı anlaşılmaktadır. 

Bundan maada Mahmut Paşada 
Kefeli han a tında Mevf ut Şem 'i 
ticaretanesi ve diğer bir ticare
tane tatih tediyat etmek mec
buriyetinde kalmışlardır. 

Levazunc1 Pasa . 

Lisan nerden çıkmıı ?.. Nuh 
aleyhisselam1n oğulları yok mu 
idi ya ? .. Sam, Yafes... Oradan 
çıkb... Çocuklar mektebe gi
derken g6rdilm dedim de hab• 
nma geldi.. Sokak dedifin de 
g1rtlağa kadar çamurdur, ha. •• 
Şehremaneti bakmaı: ki ... 
Hocanın laklakıyat. bu min

val Gzere devam edecekti, fa
kat biribirini tutmıyan bu e6z
lerin dinle aıikası olmadıktan 

bqka uydurma, m11%W', halkı 
idlil ve fikirleri tahif edici 
mahiyette olduAunu pren eha
liden biri ; 

- Hoca, dinden bahset, ema
neti, veki!eti karqtırmaf.. 

Diye ıeslenmİftir. Bu iku 
üzerine taşıran demir ha&z: 

- işte bu din .•• 
Diye kekelemiş, fakat aklını 

başına toplıyaralc 
- Efendiler vh bittif 
Deyip kesmiş ve ellerini kal~ 

dırıp duaya başlamışbr. 
Senelerce maarif mekteple

rinde muallim diye maaş alan 
bu adam, öğrendik ki bili da 
milli müdafaa vekaletine mer• 
but bir liseden tahsisat ıabib• 
imiş! 

Devlet mekteplerinin aley
hinde bulunmak balkı mektep
lerden soğutmak, gençliğe dfit
man etmek için çahşan bu bet
lıabm camilerde söz söylemek 
müsaadesi alabilmesi hayret edi
lecek bir şeydir. Demir hafızın 
ve D emir hafız gibılerin mazar
ratla rım tahdit etmek diyanet 

Levazımcl İsmail Hakkı P~şa 
d b işl et inin vazıfesidir. 

şehrimiz e u unu yor. Evvelkı _ - ---
gün gelip Bristol ote.ine i11m •ştir. Borsa.da 
Maamafih kendisi ya!nız hususi --. 
dostlarmı görmekt e ve her 1 1 sterlzn 
arıyana. kendisini yok dedirt- tn iliz lira sı dün 1042 kuruşta 
mektedır. g 

açılmış, 1043 kuruşa çıkmış. 

Boğaztar komisyonundal 1041 kuruşta kapanmışbr. 

ZEKAT VE FİTREYİ TAY
y ARE CE~IYETİNE 

VERlNİZ 

Uün boğazlar komisiyonu bir 
içtima akdetmiş ve Cemiyeti 
Akvama gönderi leeck olan rapo
run üzerinde son bir tetkıkatta 1 

bulunmuştur . ı ım.-----------.J 
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L.Y ~.! iN ŞEHİR HABERLERl] 

5 lira verildi 
Beynelmilel Turing klup kongresi için iste-
nilen bu para Cemiyeti belediyede hararetle 

münakaşa edildi 
Cemiyeti belediye dün toplan

llllfbr. Geçen cclse)erd~ şehir 
bandosu çocuklanna elbise alın
mak üzere 4000 lira tahsisat 
kabul ediJmiıti. Bu paranın di
ğer masraflara teşmili teklif 
edilmif, bu teklif, tetkik edil
ırıek üzere bütçe encfimenine 
havale edilmiştir. 

Geçen içtimada azadan bazı
lan elektrik cereyanının sık sık 
keıilmesinden şikayet etmişlerdi. 
Heyeti fenniye bu hususta tah
kikat yapmış, dünkO. celsede 
tahkikattan alınan netice azalara 
bildirilmiştir. 

Tahkikata göre, tc~ri~evvel 
içinde 135, teşrinsanide 76, kl-
nunevvelde 1 S dakika elektrik 
cereyanı kesilmiştir. Bunun sebe-
bi elektrik fabrikasında te,kill
tuı tevıi edilmesidir. 

Elektrik şirketi tevsi dolayısi
le yapılmakta olan tecrübeleri 
daha itinalı yapmıya karar ver
miştir. Şirketin iddiasına göre, 
inkıtalar daha ziyado mahalli 
olmaktadır. Bnnun aebebi de si
gortalara tel ıanlmasıdır. 

ED\anet muavini Hamit B. za-
ten bunun memnu olduğunu, si· 
gortalanna tel saranların tecziye 
edileceğini söylemiştir. 

Darülacezeye memur btşıyan 
kamyon eskidiğinden memurlara 
yol parası verilmesi isteniyordu.; 
Bu tek.lif reddedilmiıtir. 

· Bundan sonra, bazıranda şeb· 
rimizde toplanacak olan beynel
milel Turing klup kongre•i için 
5000 lira tahsisat talebi okun
muştur. 

Bu tahıisat için bütçe encll
meni mazbatasında, bUtçede 
yardım faslı ilga edilmif, oldu
ğundan 5000 liranın ziyafet 
faslından verilmesini teklif edi
yordu. 

Mevcudu kırkı bulan aza bu 

teklifi kabule mntcmayil görü .. 
ntlyorlardı. TekJifin reddini isti· 
yen yalnu: bir zat zuhur etmıı
tir : Rqit Bey. 

Raıit B., kongre haziranda 
toplanacağı için bu teklifin tim· 
diden mD.zakereaine ltimm olma
dığını aöylemiftir. 

Raşit Beye btıtçe enclimeni 
mazbata muharriri N~~ti B. 
cevap vennjı, bu para ile kon
gre azaıına htiviyet varakası 
bashralacağmı ve diğer bazı 
ha%U'lıklar yapalacatını, binaena
leyh şimdiden kabul edilmesi 
llzım geldiğini söylemittir. 

Raıit B. - Ziyafet faslından 
alınacak para ite ancak ziyafet 
verilir, h6yıyet varakası basbrıl
maz. Hem, şehrimizde kongre 
toplanacak diye bu parayı ver
mek doğru dejiJdir. 5000 lira 
ile bilbesap 230 metroiuk yol 
yapılır. 

Eıref B. - Bu parayı istiksar 
ettikleri için beyani teeanr ede
rim. Halbuki turing klObe 5 bin 
değil, 50 bin lira yardım edi1-
melidfr. 

Hikmet Pt. - Seyyah celbi 
memleketimiz için çok faydalı
dır. Verilecek paraya acımamak 
linmdar. 

Daha bir haylı mnnakqa olmuş 
Raıit B. birkaç defa a6z almış, 
Necati B. cevap vermif, netice
de 5000 liranın verilmesi kabül 
edilmiıtir. 

Adalann alektrikle tenTiri için 
927 senesinde 28000 lira tah-
ııaat verilmiı, fakat bu iş he· 
nnz bqanlmamıt olduğundan 
bu paranın 18000 lirası inşaata 
5000 lirası mebani tamirabna 
5000 lirası Ada çamlarına tah
sis edilmiştir. 

. Tarla başında iki evin f ıtim
JAki için 70 bin liralık tahsisat 
kabül edilmiıtir. 

Mısırla ticaretimiz 
bir mukabele bilmisil mi var? 
Tarife müdürlü(Jü muvakkat itilafnamenin 

devam ettiğini söylüyor 
Son gilnler içinde dikkate 

değer bir iddia ile karşılqhk. 
Mııar bOkQmetinin tlitnnlerimiz-
den aldığı gtlmrü k resmini art
tırdığı, bunun ye , gümrük ta
rif emlzde ekseriyetle Mısırdan 
gelen muz ve yaş sebze O.ze
rinden alınan resmin teeyidine 
karşı mukabele bilmisil olduğu 
söyleniyor ve tlltUnlerimizi Mısı
ra ıevkeden biiytik bir Ameri
kan tütün tirketinin hu variyet 
karşısında memleketimizde faa
liyetini tatile karar verdiği iddia 
ediliyordu. 

Dün bu iddia llzerine tahki-
katta bulunduk. Mııır konsolo
sanesinin kanaatine nazaran bir 
zam veya mukabele bilmisil yok-
tur. Yalnız evveJce de yazıldığı 
Ozere Türkiye - Mııır muvakkat 
ticaret ahitnamesi 17 tubat 
trihine kac!ar cari idi 17 şubat-
tan itibaren Mısırda yeni tari
fenirr tatbiki icap ediyordu. 

İki taraf arasında yeni bir 
ltillfaame yapılmadığına göre 
bugtlnle• de azami tarifenin tat-
bik "'diJmekte oıması A • 

Yeni Mısır tarifesi hariçten 
gelen bütün tntilnlere ayni resmi 
tatbik etmekte ve her kilo tütün 
&zerinden 120 Mııır kuruşu al
maktadır. Eski tarifede bu resim 
bir Mısır lirası alduğuna nazaran 
arada 20 Mııır kuruşluk bir 
fazlalık var ki bu fazlalık bizinı 
paramızla 200 kuruşa yakın bir 
para tutuyor. 

Diğer taraftan gDmrük tarife 
müdfu'Hiğü ile görliştük. Buradan 
aldığımız malümata göre iki ta
rafın ticari 111llnasebatında bir 
gerginlik yoktur ve yeni bir an
laşma Ozeı ine bir aralık nihayet 
bulan muvakkat itilifnamenin 
devamına karar verilmittir. 

Binaenaleyh Mısır hükömeti
nin Tnrkiyeden gönderilen ticari 
mev~dda eski tarifeyi tatbik et· 
mesı lazımdır. 

Mısır konıolo1anesine ı· . b" . . gemce 
yem ır ıtillftan haberd11r bu· 
lunmadıiJnı, e•aaen bu işi 1 
Ankaradaki sefaretane meı~ 
bulunduğu cihetle yeni bir itilaf 
aktl de mümkün olabileceği mti
taleasındadır. 

'' 
Ruhi Beyin deftej·inden : 8 

orkma ba.tır iğneyi ,, 
Bu sefer iğneyi bir santimetre 

kadar batırınca ... 
Hayretle yüzüne baktım; ka

palı duran gözlerinin beni görme· 
diği muhakkak . Fakat bana 
yabancı gelen ses; 

Bankalar 
Kambiyo ihtiyacı 
için aralarında bir 
teşekkül vücude 

getiriyorlar 
Ankaradan gelen haberlere 

göre bazı bankalar kambiyo 
ihtiyacının tatmini hususunun 
temini gayesile bir teıekkül vü
cude getirmek teşebbüsünde 
bulunmuşlardır. 

Bu mesele hakkında Nurullah 
Esat bey dün şunlan söylemiştir: 

"Biliyorsunuz ki hiikfımet kam
biyo işine devamlı bir tekayyüt 
ve alaka göstermektedir. Baş
vekil Pı. Hz. ve Maliye vekili 
Beyfendi şimdiye kadar bu saha
da alınan tedbırlerin mahiyetini 
müteaddit defalar izah etm~ler
dir. 

Bu tedbirierin heyeti mecmu
ası memlekette yeni bir nizamı 
mali tesis ediyor. Bugiin için ol
duğu kadar yarın için de mute
ber olacak bir nizam. Memleket
te müesseı bulunan bundan do
layı da hususi menfaatleri mem
leketin umumi menfaatleri ile 
el ele giden bankaların bu ge
nlt mikyastakl ıslah ve tan%im 
işine yabancı kalmaları kabil 
olmazdı. Piyasada müşterek 
prensiplerle müttehit harekete 
geçmek ve bu suretle piyasarun 
her temoyOlUne göre !Azım ge
len hattı hareketi tayin ederek 
çalışmak etası dahilinde bazı te
mayüller hissettim. 

Hattı zatında şayanı kaydolan 
bu temayUlü Maliye vekili Bf. 
de hüsnü tellkki etti. Bu teş
riki mesainin sureti tanzinıi 
hakkında müzakerelerimize de
vam ediyoruz. Yakında işin ni· 
hai safhasını da intaç edeceği
mizi Umit ediyorum. 

Asıl~ı.z bir haber 
Dün bir refikimiz borsanın 

Ankaraya nakledileceğini raz
m~sa da bu haber kat'i surette 
tekzip edi l nıiştir. 

Y CJ1'lmaıır ~elk.I : 

VAKiT 
27 Şubat 1880 ---..-..·----··· ............................. _ 

İrlandada vaki Dublin ıeh
rinde memleket valisi Mada~ 
masının tahlı himayesmde 
olmak tiz~re fukaraya ianeten 
icrayı lübiyat için tedarikit 
görüldllğü halde müşarüniley
banın locasının perdesi kaza
en ateş alarak tiyatro muh
terik olmuş ve tiyatronun 
direktörü Mösyö Ecerton nam 
zat ile diğer beş kişi ki cem'an 
alb ntlfuı dahi yanmıştır. 

Yananlar içinde benilz sinni 
ıebabette iki nıevcivan oyuncu 
dahi bulunup bunlar esnayı 
liibiyatta eıek taklidini icra 
edecklerinden ikisine birden 
bir eşek derisi dahi dikilmit 
olmakla biçar"ler firar ede
meyip muhterik olmuşlardı. 
Zikrolunan tiyatro 1820 sene· 
sinde beş yliz amele ile altmış 
beş gün zarfında inşa olun
muş ve binaenaleyh altmış 
senelik olduğu halde kraliçe
nin nanıile yadolunur imiş. 

- Ne o, hayret mi ediyor
sun ? Beni bu çocukla bir mi 
zannettin? 

Demesin mi ? Etraftaki ıöz
ler hep birden bana çevrildi ; 
utancımdan büsbütün şaşırdım; 
bir ıey fÖyliyecekttm. söyliye
medim ; lakin o, tüpheleriıni 
izale etmek lıtedi : 

- Sen bu çocuğu bilinin, 
malômabnı da takdir edersin • 
İptida ıunu •öyle, beoim sesim 
onunkine benziyor mu 1 

- Hayır 1 
- Pek Ali, timdi söyle baka-

yım, kurandan hangi ıureyi ıs
terıin? 

- Ne olacak? 
- Okuyacağım ! 
- Okuyacak mısın? Sen mi? 

Peki sen kimsin? 

- Neyine )Azım, ben okuya
cağım, bu uyuyan çocuk değil. 

- Uyuyor mu, o 1 
- Uyuyor, istersen tecrftbe 

et! 
Şunun koluna bir ipe babr

aam mı diye dtişllndiim. Ses ce
vap verdi: 

- Hiç tereddlit etme dilfüu
dOğllntl yap. 

Ceketimin yakallllda bir toplu 
iğne vardı. Onu aldım, gencin 
koluna yavaşça batırdım; aea 
beni teıvik etti : 

- Korkma, daha çok bahr. 
- Girmiyor ki .•• 
- Fazla tazyik et. 
- Girmiyor. 

- Pekal! elinden tut ta ko-
lunu kaldır bakalım. 

- Kalkmıyor, kaskab bir 
şey o!muş. 

- Öyle mi ? Sizin frenkler 
buna • katalep•İ,. derler. Şimdi 
ifıneyi tekrar babr. 

Bu defa yavaı yavaş babrdım; 
bir ıantimetre kadar girdi; fa-
kat uyuyan vOcutte hiç bir ba
rek~t yoktu, iğneyi çıkardım. 

- Nasıl, emin oldun mu? 
- Oldum. 
- Uyuyan adam böyle ko-

nuşmaz, tabii. · Şimdi sureye 
gelelim hangisini istiyorsun? 

- Canım bu ıureden de ne 
olacak? Sen hafız ruhu musun? 

-Öyle farzet; maksadım seni 
ikna etmektir. 

- Sureyle mi? 

- Evet; bu uyuyan çocuğun 
ağzından bütün kaidelerile bir 
sure okunduğunu işidirsen ne 
dersin? 

- Ne diyeciğim ? Hayreti 
ederim. 

- Öyle ise intihap et. 
Dudaklarım arasından gayri 

ihtiyari olarak : 

- Taba. 
Kelimesi çıkıverdi. Uyuyan 

gencin ağzı, tam bir hafız ma-~ 
haretile, tecvide riayet ederek 
bize bir "Taha,, suresi okudu. 
Biz onu huşu ile dinledik. 

Artık emin idim ki uyuyan 
genç başka, benimle konuşan, 
başka birer şahsiyetti, Bunun 

nasıl olduğunu anlamak istiyordum; 
soracaktım. Halbuki o bana lü
zum bırakmadı. 

--- t Bıtmed ı 

Cemiyetli bir resim! 

Cumhuriyet refikimizin fo
tograt muhabiri çok cemi-

yetli bir resim çekmiş. Bu res
min altında da şöyle bir yaza 
vardı: 

"Amanullalı Han Hazrctlerl Perapa:
lmta#el da/minele: ( K4,ede ~fir Guldm 
Ceyldnl Hz. dıter tarq/ta gazeiecilu ) . 

Bana kalıtı t, reaimdeki müf
redata gire ou resim alb kafi 
değildir. Şunlan da illYe etmeli 
idi: ( sol köşede el ve yllz yı
kamağa mahsua ı brik, masanın 
üzerinde fotoğraf muhabirimizin 
alet kutuau ! sefir hazretlerinin 
arkaıında maiyyetten bir zat 
g&rOnmektedir. 

Toplu li,ne 
Rakılar ne ktJdarlık 
ıiıelere konulacak 1 

Milskirat inhisan idaresinin 
rakı şişeleri için yeni bir karar 
ittihaz ettiği yazılmışb. İcra etti
ğimiz tahkikata g6re bundan 
bet alb ay evvel müskirat inhi
sarı idaresi müstehlik.terin men
faatini gözeterek ittihaz ettiti 
bir kararla lstanbuldaki rakı 
amillerinin 150, 250, 500 ve 1000 
gramlık şişeler kullanmaJannı 
muvafık görmü, Ye bu karann 
alb ay sonra tatbiki için amillere 
tebligat yapmışh. Bu alb aylık 
mtıddet mart iptidasında hitam 
bulacak ve o tarihten sonra bu 
nevi şişeler haricinde kalan ha
cimlerdeki ıitelerle rakı sablmı
yacaktı. 

İnhisar idaresi ahiren ortada 
kambiyo meseleminin husule 
getirdiği iktııadi vaziyeti nazan 
dikkate almıı ve müdUrler ea
cü meninin geçen pazartesi ~n
kU içtimaında bu kaTarın timdi
Uk tehiri tatbikini tensip etmit 
ve keyfiyeti alakadarlara tebliğ 
eylemiftir. İdarenin bu karan 
amillerin ve alikadarlann mem
nuniyetini mucip olmuttur. 

Matbaamıza gelen eserler 

Muhit 
Bu aylık aile mecmuasının 

mart sayısı çıkmıştır. Ahmet 
Cevat Beyin ikbsad1 hir yazısile 
F ahrettin Kerim Beyin «zihin 
yorgunluğu,, , Refik Ahmet Be
yin "İlk Tlirkçe piyes nasıl temsil 
edildi 1 ,, , Selim Sırn Beyin 
•Güzel ve güzellik« , Kemalettin 
Şükrü Beyin " Latin edebiyab » 
isimli makaleleri, Reşat Nuri 
Beyin, Mebrure Hurşit Hanı.mm 
hikAyeleri, Emin Recep ve Kizım 
Sevinç Beylerin şiirleri, modaya, 
ev tezyinatına, çiçekçiliğe ait 
eğlenceli yazılar ve resimler bu 
sayının mündericatı arasındadır. 

Tavsiye ederiz. 

"V AKIT ,,INTAKViMi 

Çarşamba 

mn 
Su bat 
1930 IVuvJriLAN 

1$48 

/etnct cemrenin tıuga diişrne~ 

Garıqin dotu#u: 6 • .39 - bah~ı : 17.58 
A11m dotlllu : 6,46 - balı~ı : 14,42 

iftar • 1:1,5~ imsak ~ 5,0;;ı 

Namaz vakitleri 
Sabah Oite İldodı Alqa.m y a.uı 

1,19 ız.27 115,33 17.SS 19,29 

Bugünkü hava 
Rüzgdr hafif Poyraz , hava bulutlu 

olaca~tır. 
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3 Perde 1 
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Na6ı %elci 
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Fransız dainler vekill 
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EDiNiZ 
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ihtiyar kıralla küçük kız ... 
Masum kızcağız sarayda kendini hapseden 
ve ha vesini teskine çalışan "Lui,. ye : " İhtiyar 

bunak! senden nefret ediyorum! Sen hay
vanlardan çirkinsin ! ,, diyordu •.. 

vı 

Matmazel Tiyersölen 
1779 senesi temmuzunun 

5 inde • Başomon ,, gizli hab
rabna ıu noktalan kaydetmiş· 
tir: 

«Ün beşinci Luinin keyfine 
tahs;s olunan kızlardan biri, Mat
mazel Tiyersölen vefat etti. Bu 
kız bir süvari jandarmasının evlidı 
idi. Babası kızın taşıdığı ismi tem
sil eden büyük aileden bir kimse
nin piçi imiş. Sinyor "Löbel,, mm 
fevkalAde güzelliğini haber ala
rak daha on bir yaşında iken 

kaçırmıt ve on dört yaşına ka
dar talim ve terbiye ettikten son
ra efendisi kırahn ağuşuna ver
ınişti.Kızın bu suretle daha pek 
kiiçük iken cebren kaçırılması 
hali hazırda kıral olan On albn· 
cı Luıye fevkalade tesir ettiğin
den K.ıral dedesinin yerine ge
çince diğerleri gibi bu kızı da 
Paristen uzaklaştırmamıştır. 

Matmazel Tiyersölenin otuz 
bin livr iradı vardı. Fakat her 
sene hiç olmazsa yüz bin "Jivr,, 
ıarfederdi, ve her sene kıra! 
borçlarının tesviyesini emretmiş

tir. Bu kadının takriben on beş 
yaşında bir oğlu vardır. Ken
disine M. lö Dilk derler. Mat
mazel dö Tiyersölenin vefatında 
pederi ve biraderi kıymetti bir 
çekmece bularak saraya teslim 
ettiler ; bu hare~etlerine muka
bil büyük bir mtikafat beklıyor-

lar. tt 

Zamanın hahra yazanlan Mat
mazel dö Tiyersölendcn pekaz 
bahsetmiştir. Başomonun yuka
nda naklettiğimiz birkaç satır 
yazısı, ele geçirilebilen en va
zıh malumatı havidir. 

Matmazel dö Tiyersö)en k11a
Jın hticrei zifafına girdiği zaman 
hakikaten on dört yaşında körpe 
bir ana kuzusu mu idi? Bu bap
ta ihtilaf mevcu tur. ''Turjon 

Morfi,, ve matmazel dö "Romans,, 
m da on bet yaşında "Lui,, nin 
dairei visaline ahodıklan hak
kındaki rivayet erin hatalı oldu
ğunu mukaddema söyledik. Her 

halde ıurası muhakkaktır ki, 
zevke, bir türlü doyamıyan kıral 
Luı körpe bakirelerin amansız 
diişkilnü idi. Elden geçirdiği hat
siz hesapsız kızlar ve kadınlar 
arasında matmazel dö "Tiyersö
len,, den çok genç olanlarının bu
lunduğu muhakkaktır. 

Rivayete bakılırsa on beşinci 
Lui artık a tmışına yaklaştığı 
bir sinde, günün birinde "Tüi
löri bahçesinde dolaşıyormuş ; 
yolda henüz on bir yaşında olan 
gayet güzel ve masum bir yav
ru görmüş. Bu kız kendi yaşın
da diğer kızlarla beraber ve 
dadısı yanında olduğu halde 
dolaşıyormuş ; kıral geçerken 
kımı zarafetini, duruşundaki ha
laveti, gözlerindeki zeka ve sa
fiyeti görmüş ve hemen ona 
işık olmuş. Çocuğun yaşı henüz 
kü.çük olmakla beraber, prbib 

yapılı olduğundan, endamı ya
pılı, göğsü o gun, duruşu "Lui,, 
gibi bir ihtiyan bile heyecana 
getirecek kadar cazip imiş. 

Kıral bu güzel mahlükun visali 
ile begam olmaktan başka bir 
şey düşünmemiye başlamış. O 
akşam uşağı u Löbel" i çağınp 
her ne suretle olursa olsun bu 
dilber yavrunun elde edilıne
sini emretmiş u Löbel ,, esasen 
efendisinin ihtiraslarını tatmin

den başka birşey dilşilnmezdi. 
Bu yeni şehevi hevesin de yerine 
gelmesi için teşebbüsata giriş

miş. 

o da uşağı hemen polis mn
diirü «Berye» ye müracaat etti. 
Sebebi polis müdürüne söylen
memjş olmasına rağmen "Berye,, 
u Löbel ,, in mliracaatındaki se
bebi anlamışb. Ne bahaSJna 
olursa olsun gtizel çocuğu bul
mak icap ediyordu. 

( Bıtmedı) 

o Bulmaca o 
Dnnkil bulmacamızı hallede

medinızse bugtınkii halledilmiş 

ıekle bakarak yeni bulmacamı· 

zın sırrını meydana çıkarabilirsi

niz. Bunun için aşağıdaki tarife

yi tatbik ederek llç beş dakika 
meşgul olmamz kifıdir: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 ~ A M Ai A N ı.JIT AIM 2 ARA ST R A 1iJ A T T 
3 MASAL iH~DliJD 
4 ASAR•[i] i RADE 
5 ZTLli]DTYE T!i]~ 
6 ~ R i [il i S E !illi! AS 
7 NAH i YE[ili ADE 
8 !ij[j]fi] RE liJTF TAR 
9 T A 15 A T[il A TTL!ii 
10 1A T [iJ D ı.l A D AT E -T 
11 M i DEii S ERfiiıT n 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Dünkü bulmacamızın 

halledilmiş ıekli 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

~· - ~[i]-----~ -
-----lil-filil --__ [il ___ -r-r--ıı 

---liJ[j.J-1.IJili!li~ . ------ --
7 - [iJ fi-lil- [iJ !il liJ 8 ___ liJ ____ _ 
9 • _llJ_[i)_ [jJ --
10 -!il-lil fi)--
11 ----mı--ı-

Bugünkü buımacamız 
Soldan sağa ve yukardan aşağı: 
1 - Bir balık [6], binek hayvanı [.GJ 
2 - IlükUm [5], Ta.rtı [4] 
8 - Aşiret [6] 
4 - Tarlle haceti olmıyan [4], Gönfil 

alıcı [6] 
5 - Bir renk [S], 
6 - Şehrimizde bulunan bir ecnebi 

banka (11] 

8 - Senebaşı yortusu [4], Anadoluda 
bir kasaba [6] 

9 - Bir cins Arnavut [ 4] 

ı o- Bir renk (2J, irat [ 4] 
ı ı- Üslôp [ 4], bir nevi elbise [6] 

Tertip eden t Hana cad. Nuri B. 

26 Şubat930 ' Borsalar 
Açtldı Kapandı 

f<l\mbyo 

J lngiliz ltruı Kr. 
"TL. motabUI Dola .. . 
.. • 

• • 
• • 
" • 
• • .. .. . -. - . 
• • .. . 

hank 
Liret 
Belga 
Drahmi 

ts. Frank 
Leva 
Florin 
Kuron 
Slllog 
Peıcta 

Mark 
Zloti 
Pengö 

2o Ley Kuruş 
1 Ttlrk llrut Dinar 
" Çervoneç Ku~ 

Nukut 

1 lsterlln (tnl('lllı) 
ı Dolar (Amerika) 

20 Frank [Fransız! 
20 Liret [ ltalya 
O Frant Belçika] 

20 Drahmi [Yunan) 
20 fran.k (lsvıçref 
20 Leva Bulıı;ar) 

ı Florin [f'elemenk) 
20 Kuron [Çekoslovak] 

t ŞUıng Avusturya) 
1 Pezeta 11.spanya] 
1 Rıyşmar~l.Alma.nya, 
ı ZlotJ Lehistan 
ı Pengö Macaristan 

20 Ley (Romanya] 
20 Dinar Yugosloryal 

ı Çevoneç Sevyct 

Altın 
Mecidiye ( Borsa 
Bank.not ~ harici 

Tehvlller 

istikraz dabtll "vadell . 
Düyunu mnvahade 
lkramlycU demfryoln 
lsta.nbul tramvay şirketi 
Rıbum Dok ve Aııtrep 
lıtanbul anonim ıu Sr. 

Hl••• eeneetlrl 

iş bankası 
cı~manh l>an'k1sı 

10 

Q650 
t5o SO 

s 
4 7 .. 'ıo 

1 75 

l041 

Tlcaret ve zahırc 
Fladıar ncaret boreaıı kltlblwnamllllt 

tar•flndan •erllmltU.r 

11-------------------------
Bu~day 

0k.lta·ı 
Azamı A•pı1 
K. P. K. I' 

Yumuşak 12 20 15 ıo 

K.ı.ıılca 

Sert 12 80 13 to 
- Zahireler -

Çavdar 
Arpa 
M111r 
rasulyı 

iLAN. 
Sanayyii zeytiye ve Kimyeviye 

Anonim ıirketi hissedaranma : 
Tjcaret kanununun 361 inci 

maddesi ve şirket nizamname
sinin 24 nncn maddesi ahk!mına 
tevfıkan bissedaran heyeti umu
miyesi mevadı atiyenio müza
keresi zımnında 1930 marbnın 
30 uncu pazar giinl\ saat 11 de 
ıirketin Galatada Çinilinhtım ha
nında, dördiincii katta 14 numa
rada klin merkezi idaresinde 
sureti adiyede akdi içtimaa 
davet olunur. 

Laakal 20 hisse senedine ma
lik olup işbu içtimada bilesale 
ve ya bilvekale hazır bulunmağı 
arzu eden hissedaran ticaret 
kanununun 371 inci maddesi 
mucibince senetlerini yevmi 
içtimadan laakal bir hafta evvel 
şirketin İstanbulda merkezi ida
resine tevdi eylemeleri lizımgelir. 

Hisse senedabnın tevdi edil
miş olduğunu mübeyyin mil
essesatı maliye tarafından muta 
vesikalar hisse senedi makamında 
kabul olunur . 

Müzakerat ruznamesi: 
1 - Meclisi idare raporu ile 

murakıp raporunun kıraata • 
2 - 1929 senesi hesahatının 

tastiki ve meclisi idarenin teb
riyei zimmeti . 

3 - Murakıp tayini ve ücre
tinin tesbiti • 

Satiş ilanı 
Dev et Demiryolları Haydar

paşa mağazasından: 
Mağazamızda muhtelif miktar ve cinste marangoz, dUYara \19 

tesviyeci al!t ve edevab ile muhtelif kilit, ınentqe gibi hurdavU.. 
cıhk malzemesi mevcuttur. Bunlann müzayede ile 6--3-30 tarihine 
müsadif perşembe güııO. saat (14) te Haydarpaşada aatılınua mu
karrer bulunduğundan alikadaranm mllracaatlan il4n olunur • 

Emvali metruke müdüriyetinden: 

Pazarlıkla iki bap hane ve 
bir dükkan sabşı 

Beden sekiz taksıtte ödenmek Qzere bilmtızayede 5050 lirada 
talibi uhtesinde takanür eden Boğaziçinde Y enimaballede Pazar
başı caddesinde 59 numaralı dükkAnı mfiştemil 102-1 numaralı 
ahtap hane ile Kilise sokağında 102-1-1 numaralı k4rgir hanenin 
müzayede bedeli yüzde yirmi beş zammile 6312 buçuk liraya iblAi 
edilmiş olduğundan milıayedenin 6-3-930 tarihine mllaadif perşem
be günü saat 14 te pazarlıkla intacı mukarrerdir. Taliplerin 91 .. 7,50 
hesabile teminat makbuzlarile İstanbul Milli Emllk mtidtıriyetl S.
tış komisyonuna müracaat eylemeleri. 

Kadıköy iskele üzerindeki 

lo~anta 1nzino ve ~üJü~ aile ~ons salonu 
Salonumuz tezyinat, mefruşat, mevki itibarile lıtanbulda 

bulunan salonJarın fevkinde olduğu gibi mllzik ve sair eğlence 
cihetile de programımıı gayet eğlenceli ve neşelidir. Mi1zik 
meşhur M. Nesim riyasetinde fevkalade numaralarla 
devam etmektedir. Salonda her gün aaat 18 den 24 de ve 
Cuma günleri de 1 den 24 de kadar Dans muhtelif eğlence
lerle devam etmektedir . 

Bayram için; 

Muhtelif eğlencelerle program bir kat daha tezyin ve gtl
zelleştirilmiştir. Üç gün bayramda salon 1 den 24 de kadar 
açıktır. Fiatlanmız fevkaldade ucuzdur. Salonumuza gelerek 
neşeli. vakitler geçirmenizi temenni ve tavsiye ederiz. 

Müduriyet 

Kadın tualetlerinin lazımı gayn mnfarıkı cildin teravetinin 

hamisidir. Fantazi nevilerini en yüksek muhitin tercihen 

istimal eylemesi nefasetinin en bilyük delilidir. 

ilctJIJ&l~EiltfJ~~OOIJIJlllll~8111HILIJtRlttllll!llr11E•M 

1 Konn ele~tiri~ lürk ononinı ~irKeUn~en: 1 
MR • •• k IJ 

• 

i ) ~~~;~~~!ra~!!!~ kır~tat İ 
~ 2 - Sene1ik bilançonun tasdiki. • • 
~ 3 - Heyeti idare ve murakibin imzası . = 4 - Yeniden bir mu~a~ibin intiha~ile ücretinin tayini • • 
~ 5 - Nizamname mucıbınce ha kur a çıkan azadan Nun , 
~J Hacı Mustafa ve Mehmet beylerin yerine yeniden aza intihabı 
m şirketin 929 senei hesabiyesinin tetkik ve tasdiki zımnında 
"'icJ, alel'ade olarak bisserlaran heyeti umumiyesi 20 mart 930 
M tarihine müsadif perşembe gfinü saat onda şirket binaamda 
~ akdı içtima edeceğinden hissedaranın hey'eti umumiyeye iştirak 
~ edebilmeleri için yevmi içtimadan on gün evveline kadar 
E!J hamil oldukları hisse senedatmı şirkete makbuz mukabilinde 
1'.ii~ ita eylemeleri lüzumu il~n olunur. 

~~~~~g~~~~$~-~~~g~m~•••••• .. • 
Va.At« ~ Hil&lıahmer gazetelerine 

Süleyınan Sırrı Şeker bayra~!~:' çıkacak oıan 
1stanlıul A.leın<lar sıhhat yurdu HiWiahmer gazetelerine ilAn vermek 

lwkimi. Cıımaclan maada her zunıan itiyenlerin Ankara caddesinde Hofer Ub 
müessesesine müracaatlan. Son sayıfad• 

yurtta lmlnnur. Dahili hastalıklım santimi 30, sondan bir evvelki sayıfatk 
te<lavi cdl·r. 40 kuruştur. 

l:..lrıograjıya nıuzeı;ı mıic..ürtügw.uı:n: 

Etnografiya müzesi için yapurılacıık ı 
muhtelif eb'adda on adet camlı cıulapla 1 
bir adet ~erdıven başı . ~a~ekanının 1 
imaline calıp ulanlar ş ram o~enmek 
üzere Müze mududürlligüne ve ihale 
için de 13 mart perşembe günü saat on 
beşte bedeli ke:;ıf olunan 22J l liranın 
yilzde ) edi buçugu ni~bctinde teıninut 
akçe:;ile Ankara \il:ljeti nıubayaakomis~ 
yoııuna müracaauarL 

Kadın Terzisi 
H. Margrit Atanasopulo 

Aznavur Han şon kat No. S 

Yerli mallarla ucuz giyia· 
mek istiyen hanımlar derhal 
müracaat etsinler. 



Defterdarlık ilinatı 
Defterdarlık ve korordu mubaıebec Jitmde mliDhiJ lu;uoq 

memuriyetler için kayt o unan taliplerın ımtibam Şubabn 28 inci 
cama ,a.ı Vemecilerdeld DarOlfllnan konfeıua 1a ommda yap.-

Mwt.. •rı'ı ı <..ial.ta ~ ._..,. lacaldar. lmtabana uat tam onda batlanacakbr. Ondan IOIU'a 
Heyotiu J. ibl. Şube ~ Mahmu imtihan uJonuna hiç bir f alip almmıyacaktır. İmtihan evrak.im ___ .,._H.a __ .... __ ı;; .. •-.•-2-74'_•_

11 
ikmal etmeden her ne ıebep o u1ıa olsun aalonu terketmek 

f.lldlnya Plllll iltiyenler tekrar imtihana giremezler. 

Cuma, Pazar, Sala. Çartam- Bakırköy mal müdürlügiinden: 
ba gtlnleri idare nlabmmclan Bakırk6yde Barut fabrikalan hududu memnu .. dahilinde balu-
9 ela kalkar. nan lıpirto fabrikumm mevcut demir bat qyUJyle birlikte icar 

TrobZH ikınci ,ashSI tali1natnameaine tevfikan Oç 1e11e mdddetle kiraya verilmek 11zere 
(REŞiT p AŞA) ....,.. 27 ...... wf mile 18 .... t 930 btrihinden 19 mart 930 tarihine 

ş.bat p~ ık..- bdar- mllaJedeye vuolalMlflar. lcanna tüp olaalana Jffllli 
Galata .._•da. ...... meıklade komisyona ve terdi anlamak Ye mahallea ı&rmek 
7-Ll-L ":7' ana M.it• mal mlldlriptiae mttracaatlan. 
- ........ , Llebolll, Slaop, " dii ....... o..,., F.., Orcla, us/didar mal mü ·rlüQiinden: 
Gll'elOll, Trabzon, Rise ve SA TIUK DOKKAN - Nmf hiueli numara11 3 Y ojurtçuçet-
Hopaya gidecek ve cl&aotte meai mkatı Caferata maballeai Kadıkay fevkinde bir oda bir 
Puar iakeleaite itile, Of, haıldar. Tahmin olunan 1150 lira k~met deraten verilecektir. MG-
Sürmene, Trabzon PoJathaae. zayecleye iltirak edeceklerden % yedi buçuk pey akçesi alınacak• 
Garele, Gireaoa, circl., Faba, br. Sabt maameJeai 6-3-930 perpmbe pil aut 15 te Oakllclar 
Sam.un• Sinop, lnebohıya Mal mldllrllljlade aleal all&yede awıhle J&palacakbr. (il) 
ainJarak ıelecektir. * SA TDJK DOKKAN- Nmf lthıeai: namar.. 99 Moda 

Al l~I - caddeli Caferaj'a mah•Deai Kachkly Fevkinde bir oda bir ha .. chr. 
(ANAFARTA) wıparu 2 Taltmin olmwa 0000) lira kaymet defaten verilecektir. Mlzaycleye 

Mart Pazar 10 da o.lata İftirak edeeekJerdea % 7 buçuk pey akçası almacakbr. Sabf maa-
nhtunmclan L---•etıe lzmir, meleli 6-S-930 Pertembe glntl aaat 15 te Üaldldar malmllcltlrll-
K ....._ j'IDcle aleai mlllayede umlile yapılacakbr. (R) 

Wlllk, Bodruaa, Raci•, Fet- *. SATll.IK QOKKAN - Nmf biueai. numaıuı 101 Moda 
biye, Finike, Antalyaya Jide- caddeai Cafe-• Kachlray: FeYldıade bir oda bir mutfaktır. Tahmfa 
cek ve dlnOfte mezldr iake- ·-.-
lel~e birlikte Dalyan, Mar- olallla (1250) lira kı,met clefatea ftl'llecektir. Mlzayed.,e iftlnık 
muw, Çaneklrale, Gelibolaya edeceklerden •ı,7 buçuk peJ aı.u alınataktar. Sabf mua•elell 
....,.._ plıaılctir. 6-S-930 ....... - mt 15 te Oelrlcl• _,.....,. ....... 

Aleni mlbayecle -'ile yapdacakbr. (R) 
iZii llrlt Jlllll ,,, SATILIK DOICKAN - Nlllf hilllli - tOS Moda 

( GOLC!MAL) ..,..,. 28 cAtL1e1i Cafer ata maballeli Kacbkly feYkWe bir oda bir •lf•ld*. 
Şubat Cama 14,30 da Tumi• olanan 1250 lira lapaet defatea verilecektir. lllay.-,a 
Galata nhb9nadan hareketle 1ftirak ecleeelderdea " 7 baçak peyakçuı alma~aldlr. Sabf aa-
Cuwteli abalu lzmire aWe-- amellli 6-S-930 peqembe tini uat 15 te Olktklar mlmldllrll-
cek ve Pazar 14,30 da bmir- ı.- .ı.ı m1D7ecle uaallle yapılacaktır. 
den hareketle >aıarteai laba· SATILIK p AS TACI FIRINI - Nlllf hiuesi Numar111 
hı gelecektir. Vapurda mtl· pma ~- Caferata mıbılleli Kadık&y fevkinde b • 

• ~ 'fe ... ljlılitr.,: '.ttı ... ~·~--·-]~~g·~ ..,_ .... 

JLAN 
Bo/p .. mıilrirl T.. ...... 

~ • ...-..: 'nc:ant kanununun 361 • 
wt tAıtlt nlMm•mesinla u Unca ..ttr 

abkamuaa tevflbn, !Wedaran heyed 
umuml'f911. meftddı ...... ....._. 

zımnuada,I 930 IDlfllllllt --.. p.ar gUDfl 
1111: J J de firkedn Galatac1a, Çinili 

nida banmda ' ..... 14 ....... 
kiln merkezi ıdireilDcJe ata lfdaia 
daYet olanm. 

Mnsak .. t·-·--1 - Mecbst idare ıÇOtU Be mbrdlp 
nporanun kanllÔ, 

2 - 1929 aenlli bdilı&tamn tUdflı ve 
meclW idarenin f!?j191 ••etl 

3 - M'tlrüfp tajlnl " Ucrednhi cabl.d. 
-------....;....------~..-.,.--p~j---

/*""ul ~ .. ··-, 1 •: ---lt*!t~ 
Bir borçtan ... ,. ımabcuz w ,...,... lt;W-~ 

manlyecle MGes ...... ~ 1";9 .. "' 
" 8 modeli a,..tt.*'b•ıı'1•• ., 
lira olan bir adet Flar otOIDObiUDlb ,... t:•IOla 
l4ilk _..... ~ 4 • 3 • 19 ........ L:llllPl"JI•• 

~oıu:::::.:::: .. :.-:::a~~-~~I:~J~~~~~l~I~~~~~~~~~ 
cudtn • oıun.. _"_ .. ,......... emiryo ar ve Lim--""9" 
1 lar umum idaresiilclen 



G-etemlade çıluuı .,._ Te nıt1lmlertn biitün haklan mahfuzdur 

Gueteye göAderlleccX: mektoplann 1lze!1ee idare i~lnse ~ İdare) ı'az1ya \ 
alt se ( Yazı) işareti konulmalıdır. 

Feuln-ıyuo lr<~luplana ledeohıd•n, •rysı.U m11hdclereıl& m.ı.tııı>lara k •almat paralann 
_ _ ioobolmumclan Te llblenn mllnclaricatınclan idare ., .. 'ul d~lcllr. _J} 

= SAVISI HE~ YE~DE 5 KU~UŞ = 
MATBAA YE İDAREHANE: 

İSTANBl:L, Babıall, Ankara caddesinde •VA KIT YURDU. 

Tel. 1970 ( iDARE. i~LERI) J971 (YAZI iŞLERi) Telrnft VAKiT, poata lratuf11 1 .. 

Türkiye Sanay! ve Maadin Bankasına ait fabrikalar 

• 

V AN AS! Vatan bokrl~u.dur,hfl~ ucuz, en iybi, en
1
g
1 
~Lizcl, en sa

1 
ğlam ~1s1karpinını, ayaKk·a ın1,)rtinlü ve ipe ıyı, tu atıye eş)rasıı1ı., .. avu arı., çanta art, mı et ve 

memleket fabrikalarının mamul~tı_m Bahçekapıda f VE i M LLAR PAZARI) 
. ndan al.. l\1eınleketının ve şahsının men aatı nunanılir_ 

.. - ~· . ' . 

~ ·~~ 
:U,.. 
4l-1""" 

······················································· .. ·············································-· .. ········ .. ··························· 
Mamulitının nefasetile Avrupada Amerikada pek büyük bir şöhret kazanan Garpta ve Şarkta iştira~ 

336 sesinden 927 mali senesi nihayetine kadar milli hükümet ;S;
1 

ettiği sanayi sergilerinde daima fevkalade takdir edilen en büyük madalyeleri hakkile ihraz eden 
bütçelerinden matlubu olanlarla gerek milli hükumet ve gerek ·ıf:s 
sakıt hilkUmetin adi emanat ve milli hükumetin bütçe emanatı ,UI 
hesaplannda mukayyet olanlar ve gerek 927 senesi gayesine kadar iii! 
ifa edilen hidemattan mütevellit alacaklar 928;929 senelerinde ül; 
hütçe emanatma ibnmıı ' c)i;nıarıa~ılm sandıklan tasfiye komis- nu 
yonundan 927 senesinde hazineye devredilip hazinece 928 ::H 
senesinde ait olduğu malsandıklarına naklolunan mebaliğ tasfiyeye His 
tabi bulunduğundan bu gibi alacağı bulunanlar şubat 930 nihaye- dH .... 
tine kadar arzuhal ile bulunduktan mahallin en büyük malmemu· ff ii 
nıoa müracaat eyleyip yetlerindeki matlubat vesikalannı vererek ~m 
mukabilinde müracaat vesikası almaları lazımdır. Bu müddet 5iii 
ıarfmda müracaat etmemiş ve vesika almamış olanlann iddia ettikleri füi .... 
alacak 1 513 No Iı kanun mucibince katıyen hazine lehine sakıt mi 

1 ....... - .... _. ......... _._..._. .... _ ........ _._••--••••:ı•-•-• .... ı••••••••• .......... -•--•..._.w ---;.-:-;=•--=--========~ 
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Merkezi: İstanbul Bahçekapı kadim HAC 1 8 EKİ R mağazası olacaktır. Şubat 930 nihayetinden sonra biç bir mazeret kabul im 
edilmiyeceğinden alacak iddiasında bulunanların 930 senesi martın- füi Şubeleri: Ankara, Beyoğlu, Pangaltı, Galata, Kadıköy, İskenderiye, Kahire 
dan evvel bulunduklan mahallin en büyük malmemuruna müracaat füi Acentaları: lzmirde Eskiyol Bedestanı Hasan rahsin Bey - Erzurum, Nemli Zade Halis Be~ 
t 1 . iJ• l :m Mersinde, Yeşil Ova ticarethanesi - lngilterede W. R. D. Krokes 109 Kingsva 

e me en an o unur. L·::! V. C. 2 London 
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şE~!N~Rt~:Jl~d:~i~t?u~k~ııerl Devletd~mir yolla.-ı v~ liman- "ü;:E~;~:~~~! 
ÇORAP ,, Dliz ve çiçekli el ite ve otomatik. g ları Ü ffi ll ffi 1 J dar e S Jil de Il • .ı ' ~;ı·:,';!:'• '?'.!~~~::; 

Son sistem Kappel marka tekem- g 1 Elli ton rezidü yağı kapalı zarfla münakasaya konmuştur. maıhar olmuıtur.Zir• 
KOTON ,, mül etmiş çorap makineleri, büyük g Münakasa 6-3-930 perşembe günü saat 15 te Ankarada devlet an

1
c•

1
" bu bhağt ilte enı; 

"kt d A 1- d • 11 'd • d k n ye ve ra • ı amı:u mı ar a, vrupa usu u. emıryo arı ı aresm e yapı aca tır . elde edilir. Bağm ku' 
RAŞEL 
BRODE 
DiKİŞ 

" 
" 
" 

TEZGAHLAR 

Son tekemmülatla mücehhez. Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarım ve muvakkat ıursnı olarak tatbikini temin ·ıçill 
Enli tamamile otomatik brode işler. ~ teminatlarını ayni günde saat 14,30 a kadar münakasa komisyonu Yalnız· Parist · 

Trikotaj, kürk, Overlok ve saire. ~ katibine vermeleri lazımdır. "l. 
Çuval Bayrak ve sair her dns mal ~ Talipler münakasa şartnamelerini üç lira mukabilinde Ankarada, J. - .. ~ ... -.....,, 
dokur el ve motör ile müteharrik. g Malzeme dairesjnden, lstanbulda Haydarpaşa mağazasından ··lstanbul §ubelcri: 

b BASMA MAKİNELERİ İpekli_ ve _yünlü kumaşlar üzerine n tedarik edebilirler. Bcyoğlunda Tünel meydanınd' 

I
! ·" her cıns çıçekler basılır. M . No 12 ve lstiklıil caddesinde ?J~ 

. •t h . ak" J T .. k• n K ı k 1 b k l 385. mağazalarımııı ziyaret v~-· •o, Ve &aJr 88nayıe al er CJDS m IDe er. Uf ıye UmUmİ IJliı un t t hut kutruttUTU bildirmek suretJJI 

acentesi Y. Şınorkyan, İstanbul Sadıkiye Han 31- 33 ao ' a ay' sa ' mum, u a siparlşıniıi posta vasıtasile İC:~ 

1 
Tel İst. 2256 R k d b ediniz. Fiallar: Adi bat 4- TL. 9 

T • h •• ·· ı h ı M " V •• bağ 7 TL. Lük• kuvvdli bağ 
enı!.n~at ve uyu { SU ~~~t~ ~m ve zımpara agı ı mu ayaası: :;v~\fı~ b;0ğ;;_T~ft~~~s.:k~~ 

BftrGl!Daaaaa~ElllGm&aa Tütiin ırıhisarı uınum müdüı lii-
• •s=> B tyram şekerle~inizi behemehal <=B• • İsıaubul i"cra dairesinden: Bir •:· B E R E. K E T •: g"' Ünden: hmahkamudblibten dolayı mahcu~ asır san a ya, s~at, nargile, 

İdaremiz için 75 kilo kaol, 250 kilo kalay, 600 kilo sabun, 40 kanape işbu 6 mart 930 perşembe 

Ş k ı f kilo mum, 500 kilo tutkal ile 4000 adet zımpara kag~ ıdı pazarlıkla saat onda Küçükpazarda Küçi.i~ • e er eme abrikasmdan alınız. Zira: • " 
mübayaa edilecektir. Taliplerin her giin gelip nümuneleri görme- caddesinde 56 numaralı kahveı• 

: Hakiki Ye yerli TÜ~K malıdır : leri ve 8-3-930 cumartesi günü saat 10,30 ta Galatada mubayaat saat onda furuht edileceği ilAn °~ 
• • • • • • ·~ Eminönü Köşebaşı 75-13 ~· • • • •• • komisyonunda bulunmaları. Mes'ul müdür: Refik Ah~ 

·ı:IJiSA·N-KüVV.ET···urubu·t~t:~t~~ 
sıraca kemık, da 

ö" ademi ikbdar, verem, sinir hastalıkJanna gayet nafidir. Çocukfar, büyükler her mevsimde istimal edebilirler. 


