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Bu numaranın kur 
ası 11 şubatta çekile
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L nüshamızda ilan edilecekt:r. 1 
---~ 

llivemizi • z mutlaka isteyi ' • 
Istanbulun ateşe 

el açan evleri ! 
Susuzluk gibi şehrin kav haline 

gelmiş evleri de yangına 
sebep oluyor 

/stanbuıun ~ı·Jan bir mahalle!I 

Paristeki intihap 
Pariste yapılan beynelmilel 

güzellik müsabakasında bi
rinciliği Yunan gllzeli almış. 
Bu hadiseden dün bir çok-

ları adeta teessür duydular. 
Biz gazetecilik teşebbüsü da

hilinde kalmak şartı ile iyi bir 
fey olan güzellik miisabaka

sına milli bir renk verilmek
te ve lstanbulun mahdut bir 

muhiti içinde intihap edilen 
bir güzele "Türkive giizellik 

kıraliçesi,, denilm~kteki isa
betsizliği evelce yaımııtak. 

Bu isabetsizlik Paris müsa

bakasının verdiği netice ile 
filen meydana çıkmış oluyur. 

Bızce teessüre mahal yok: 

Hakikatte bir musabakayı 

kaybetmiş bir "Tiirkiye gü

ze i,, butunıniyor. Bir arka· 

daşımızın davetine icabet 

eden 24 güzel içinden bir 

Türk güzelidir ki gilzellik 

hakkındaki zevkleri eski 

sında milli servetin ziyaa uğra- cslcnrniş bir muhitte (Bi-
çıkarak büyüdüğü ve her defa- ı unan san'at eser!erile 

dığı nazarı dikkate alınarak ye- n ıı ıci) l.ği kazan ... mış olu· ı 
Diden ahpp bina "-taamın me- • yor· 
nedileceği söy'enilmektedir. F ey- 1 ı 
ziati yangını bu husustaki şayi- yerlerinde ahşap inşaat memnu-
aları tazelemiştir. dur. Yangın yerlerinden uzak 

Emanet heyeti fenniye müdil- olmak şartile ve bazı kuyut al-
rü Ziya B. bu mesele hakkında tında ahşap inşaata mUsaadr 
demiştir ki : edilmektedir. Bu da tahdit edil· 

- Esasen şimdi de yangın mektedır. 

Piyankoda kazana;• 

· Yeni zenginler -~ 
Nasıl kazandılar ve ne v aptılar ?· _ J 
Belki yiyecektiın 

Oın1yac1Jlı nrecmua bulttmı.,orum I 
1 ohaf lAkırdı; Vakıt gazeteşinin haftalık llctveşinı 

ırnutuvor mu$unuz ! 

-= ı~.30 Avrupa gfizeli 
Birinciliği Yunan kızı aldı ve 

Atinada şenlikler yapıldı 
Kırat düşmanı Venizelos kırali~e,J 

tebrik etmiştir 

Atina, 6 ( Anek ) - Paris!en ı 
gelen müstacel telgrafJara gore 

Yunan güzellik 

kıraliçesi Mile 

Aliki Oiplaraku 

2 reye karşı 40 
reyle Avrupa 

güzellik kıraliçe

liğine intihap o

lunmuştur. İnti · 
hap tafsititı şu· 

dur: 
Salı akşamı 

tetkik ve muayene edi miştir. 
Müteakıben hakem heyeti müza-

kereye çeki miı 
ve uzun bir mü-

zakereden sonra 

Yunan güzelir' 

Avrupa güzelli'• 

kıraliçeliğine in

tıhap ettiğini teb· 

Jiğ etmiştir. 

Yunan güze· 

linin bu muvaffa. 

kıyeti haberi ge

celeyin Atinaya 

vasıl o.unca bü-

Parisb Opera • 

da güzelıık kı -
raliçeleri şere -
fine bir balo ter- yük şenlik ere 

tip edilmiştir. Bu başlanmıştır. Ve-
baloda bütün A o·· q~ guzel· o an Yıır nnlı kız nızc os bugün 
Avrupa güzel ik kııaliçe leri bu- Yunan güze ine milli Yunan gü-
lunmuş ve bunlardnn bilhassa zelliğinin bu muvaffakiyetinden 
Yunanl.stan ve Belçı·ka kıralıçc- d 
teri beğenilmişti. Balo gecesin-

ol ayı tebrikatta bu!unacaktır. 

den itibaren Yunan güzelının Muhtelif güze!Jık kırahçclerine 
muvdffakıyet ümidi çoğa mıştı. intihaptan sonra mükellef bir 
Ferdası günü güzel ık mü aba- ziyafet veri!miştir. Kıraliçeler 
kası yapılmış ve muhtelıf Avrupa yarın Kan şt•hrine giderek salıya 
mtlletleri güzelleri birer birer kadar kalacaklar ve 0 gün Parise 
hakem eveti huzurun ' çıka ak 

Kur'a çekildi 
Tafsilatı 2 incide 

dönerek cuma günü memleket
lerine müteveccıhen hareket 
edeceklerdir. 

Vakıt - Yunan güzellik kı
ra içesi Atinanın kibar ailelerin-
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l\cisicii111lnıra suikast 
r leksıko , 6 ( A.A ) - Yeni 

re s'ci.ımhuı· M. Rub oya b.r 
de kanlı tarafından ah an 6 
kurşundan biri :ıtt çenesini kıra

rak s.ı~ yanağına S"'planmışhr. 

Kmr.,m çıkarı'mışlır. . Portez 
Gil rnccYULun sıh1'i vaziyetinde 
henüz end'şe edilecel birşey ol
madığını röy em ir. Dığer bir 
takıın kill's 'P: d*' mecruhun 
b ı haftaya kndar yağa kaka
bi lt-ceğini söy üyor a r. 

Reis· cüm:ıurun olomobi inde 
bulun n rd n l ndı in ne kur
~un ve re d cam ı rça!anndan 
h içb ·r tane bi • bet et mi yen 
yey,ane { lı s m arUtııl cyhin 
küçük kıııdır M t rız, kendi 
iştil adı ile h r kd ctm oldu· 
ğunu beya n tm 'ş ve fakat 
Ve kon elos d va ın müzahir 
ve m hip o duğu ıu i2lem m ştir. 
7 1 ı şi daha t c\ k ıf cdilmi tı r. 
Hukümet, her tur ü ihtimallere 
kat ı ha u bulunmaktadır. 

J(aybolan ]~us ] enerali 
P .. ris, 6 (A.A ) - Gazetelere 

nazaran Jeneral Kouticpofun 
cesedinin Sent - Kıu otmanında 
gömülU o ~duğuna dair a lmı oldu
ğu bir m ktup üzerine zabıta 
mezkur ormanda taharriyat icra 
etmiştir. Po!is mildüriyeti bu 
husu h kkında ademi malumat 
be 1an ctmi ti r. 

den bır ne men uplur. 18 ya
şındadır. Pari te tahsil ctll!itştir. 
Fransızca ıle İngilizceyi kendi 
ana li anı gibi mükemmelen bi
liyor. Şura ı tuhaftır ki Avrupa
g:iıella1c luraliçelig i unvanını 

kazanan Mile A iki Diplaraku
nun Yunan güzelliğini Pariı 
mücahal asında temsile intiha
bından dolav ı kendi vatandaşları 
m emnun kalmamışlar, bu unvana 
daha ziyade layJk Yunan dil
ber er bu'unduğu iddiasile 
k endisini, Atinada intihap edilir 
edilmez fahkir ve tazyik etmiı
lerdi. 

Hatta şunu da ilave edelim 
k i ilk intihabın gayri meşru 
olduğunu iddia eden maruf bir 
çok Yunanlılar Paı:is müsabaka
sın a göndermek için ikinci bir 
güzel.ık kıraliçesi intihabma 
tercbbüs etmişlerdi. Fakat birinci 
kn aliçc derhal tetik davranarak 
Parisc hareket etmiş olduğu 

cihetle ikinici kıraliçenin intihabı 
ak"m ka'mıştı. 

:az ı C2 

'lllflllll' 11111111111 ili 1111111111111 1t11111Hlllllt1111 llll ıı tt 

" VAKiT,, ın telgraf ve telefon haberleri 

Yeni evkaf layihası 

Hangi vakıfların tasfiye
sine lüzum gösteriliyor 

Layihanın başlıca esaslarına göre .. 
Ankarn, 6 ( Vakit ) - Va

kıf ımn tasfiye ve idaresi içın 

yapılan yeni kanun l'yihasma 
.. 4 h~ rinıevvel 1926 tarihinden 
cvv l tecısUs etmit olan valuflar 
ha ~. kmd kanun IAyıhaıı ,, ismi 
nrilmitlir. 

hakkuk etfrilen icarci mücccele 
baliğinin yirmi misline müsavi 
bir tavizle rnutasarrıfına geçen 
taviılerin 4 senede 4 taLcsıtte 
verilmesi kabildir . 

M\itevelliler kanunun neşrın

den sonra temsil salahiyetini 
kaybetmektedirler. Nihayet 1 

Moratoryom 
haberleri yalan ( 

Bu hususta venlmiş hiç ( 
bir karar yoktur ( 

Ankara, 6 ( V akıt ) - Demir / 
yollar ve düyunu umumiyeden ~ 

müteveJtit borçlar hakkında hü- -_:_~_:_= 
kiimetimizin moratoryom ilin 
edec~ği hakkında ecnebi mat
buatandaki neşriyat çok esassız
dır. 

Bu seneye ait taksıt'er henüz 
tesvıye ediJdıği için böyle bir €.

karaıın tatbikine tabiidir ki imkan 
da yoktur. 

~ 

Bayraoıa 
kadar 

' Her gün bir kur 8 

Her gün bır kardtni 
be~ lira, do kuz kariitni , 
muhtelif hediyeler verJ 
voruz ! 

Gazetemizi almak için her 
giln verdiğiniz 5 lrnruŞ ile 
size 5 lira kazandırabıJecek 
bir kur'a numarası aldığı
nızı unutmayınız. Bu nuınr 
ralar Vakıt'ın 1 inci sayıfa" 
sının yukariki sağ köşesin" 
dedir. 

Uyihanın eses'arına göre bü
tün evkaf m cıhcti taha'ılerince 

idaresi idare ınecliıinin müra

kabcsi altında evkaf umum 
müdürltiiline attır. 

İdare mccl ıi hükumetin 

senede vesikaları hesabatı, ala
cakları Evkafa vcrmiyc mecbur
durlar. Evkafa geçecek vakıfla-

rın tevliyet, kitabtt , cibayet ci
hetleri sahipleri haklarını almak-

göıterdizi 15 namzctten mcclısin ta devam ederler. Akalliyet va-

Hükümetimirin milli paraya 
tam bir istikrar vermek husu
sundaki azmini çok kat'i bulmak 
lazımdır. Bu azmin tatbiki 
hususunda da Avrupa maliyeci
lerinin tabii vtt ilmi gördükleri 
her tedbiden istifade etmek 

Bayrama kadar her gii0 

ayni yerde ve her nüsha 
için ayrı ayrı olmak üzer• 
neşrolunacak olan bu nU" 

marayı iyi saklayınız ve ge-

l ==~=-::~-~-~:---~- ne her gün g azetemizde kazandıkları ilan olunan nU" 
maralan tetkik ederek kell" 
di numaranıza bir ikramiye 

=~ isabet ederse ( Vakıt ) ida" 
resine müracaat ediniz. ıeçcccii S zattan mürekkeptir kıfları da dahil olduğu halde 

Azaların müddetleri 4 senedir. kanun 4 te~ri ıievvel 1926 tari- aykırı bir İf sayılamaz. = 
U n umi müdür tabii andır. lda- hinden C\ velki vakıflara tatbik Fak at moratoryom hususunda \. 

= 
re meclisi meı'uldür, her vakıf olunur. .hiç bir karar olmadıiı muhak- ff 

b k ı T d 1 
kakltr. \ 

ü mi tahıı sayı ır. cıçil e i - J E 

mcmit vakıfların kanunun mer· spanyada yeni f1rkalar T ftk K" - ·ı 8- 1· t ._ ev amı . ge ıvor E 
iyetinden 5 senede evkafa kaydı Madrıt, 6 (A.~~ -. Mıllt mu- Ankara, 6 ( Vakıt) - Tevfık \ 
mecburidir. M naıaalara mah- hafaukir V(: mıh hberaı f rka- KAmıl Bey posta ile hareket / 
keme bakır, vakfın hayrat ve ları namile iki yeni siyasi grup etti. =-

teıekkül etmiştir. Milli liberal - j 
i'ayri menle ullcri haciz, rehin 
d·ı k 1 d'I" fırkasının reısı M. Sanfez MEl\FA.\l roLr = e ı mcz; a ar: arı e ı ır. ~ 

* Dlin 3 Şubat Cumartesi 
günü tevzi edilen numarala! 
üzerinde kur'a çekildi;62 l 9 
numaraya beş lira isabet 
etti; diğer muhtelif hediye" 
ler kazanan numaralar şull" 
lardır: 

2593 
1882 
6064 

4699 
4413 
2256 

5144 
1874 
1225 Guerradır. M. Kambo Mortera- Mitti itcti<ıt me•elc i •iınün mı- e· i 

Vakıf mallar devlet mallarJ • * 
nın ı iyasetinde bulunan mı ili lc-idir. haisıdiyıtımız ancak yerli ma· __ -_-__ =!-

imtiyaımı h. aizdir. Hayrat ha ı~ k ıı "I d.. ı '- · ı~' Yarın da 4 Şuı.:- at Pazar muhafazaluir fırkasının proğramı mu .. anı u anma.. a. uıe eceıı:tır. -ıu· o 
rimindeldlerden baıka tehir da- iktısadi sahada diktatörlük tesi- ktımc l !erli .anııyii ıeş\ ik ediyor. Ta· f günü tevzi edilen numaralar 
hil Ye haricinde halen cenaze s ni istihdaf etmektedir. sarruf ceıniyeti memleketin ancak )erli =---_E üzerinde kur'a çekilecek, 

defnedi 'mekte olan meıarlıklar 
malı kullanmalda ik ıi~aden kunulabik· neticesi öbür günkü nüsha· 
cetini halka ınlacmak j ti , or. Huıılır % mızda ilin olunacaktır. Hc-

bclcdiyclcre aittir. Kullanılma- o >'ldt r bariı ha \.1~, .tle ı dır ki i~pat için 
Tür ki yenin harici borçlara ize seylcmcte hacet , oktur. : diye kazananlar mtikafatla· 

dıklarmdan vakıfta kalan eski kar~ı moratoryom ilin ede- --=~ unı almak üzere her gün 
,. Türl:İ)'e hcntiz y iık. el.: ı;anayie uzak 

mczarhklarm aatıı bedellerinin w • h kk d ı,· t b t d ' k d et gı a an a ecne ı mem- htr uhdıdır. O tomobil ~lıi clı: . ana) i- ~ saa eş en ye ıye a ar 
yarı!ı belediyelere verilecektir. leketlerde bir şayia çıkmıf. in mıhsülöd tir. Bununla lıcr.ıbcr Turki- ~=-== idarehanemize müracaat e-
Zllrri Yakıf.arın akarJan evkafça Hükumetçe henü:ı bir karar yel!le bir otonıubil fıhrika 1 rardır. Mil- debilirler. 
idare Ye hasılatlarından masraf derpif edilmediii için tekzip ) Unlıı cı dolar aı·fcderd.: Top:ınedc ?,11ııııı111ııı•ııııı111111ıııııı11ıı11ıııııı11 111 ıııııııı ıı 11 11 1 111ıııııııu 11ı 

b ir fıbri\>ı cec;i eden f ord, Tt'.irklyc 
· tt• k 1 olunan bu cayia böyle bir Ye muayyen ıra an a an para Y m:ıınulitı ocomobil yıpma~a daşJ:ım ı~tır. 

hak sahiplerine Yerilir. tedbir a 'ınmadıkca paramı- llem mlll!, heın ~ah:ıi i ı.ci(a t Ford oto-

Süknaya mahıus gayri men- zm istikrarını temin etmek Jflobıli ni ıı 'e Ftırd ı amrnııuııuıı kulln· 
mümklin olamıyacağmı dtt- nılm•·ını i tiLcam eder. C,' iiıı k ü en elıl 

kuller sahiplerinindir. Mukataalı şünenlerin tahminlerini göı- hu l'l tmnobıl tıı ~ığlam en da) anıklı, 
toprağın mülkiyeti son sene için termektedir. Bu itibar ile en e\.:onomik bir ocomohildir sonr:ı Tiır-
tahakkuk ettirilen baliğinin yir- k b . I kh cde T!irk- amele~i ta ral ından kur.ul-

meı iir şayia izim ıçia 
mi misline müsavi hır taviz mu· .. akladır. 

d 
manalı bir işaret olarak te- \erilen F•mmın kı:sını k iılli. i memle· 

kabilin e bina sahibine aerer ı·kk. d·ı b·ı· • • a ı e ı e ı ır. kccce kalır. Bu i tıbırl• l'ord kamyon ve 
icarcteynli ~ayri menkullerin otoınolıilınin laıllan ılm :ı ı ta\ iye' e şa-
mülkiyet i de son sene için ta- •:....--------------'! unriı r. 

sanede kendi vücudüne çektirmi- · 
ye mahkum bir masumdu. 

marı kanahncıya kadar kurca
lıyorıunuz. 

Millet Meclisind• 
An kara, 6 ( Vakıt) - MillJ 

meclisinin bugünkü içtimaın~ 
tıbbi müstahzarat hakkındJ 
kanuna bir madde ilavesine d 
kanun kabul olunmuştur. 

Telgraf haberlerimi~ 
mail adı 1 inci sayıl ar1'1 

dadır~ 

d ir.. T ekliffettiğiniz şekiJde_~ 
yazılar nezaketlerine mebni r'"" 
yorğunluktudur .. 

- Efendim ücretleri de 0"' 

göre dolğun olacaktır .• 
- Ne kadar? 

V AK11· mn tefrikası: 85 

Yeni dünyanın mes'ul fak.at 
masum müduril başka arının 
günah'arına kcf ar eten mahbeste 
yata dursun ( karanlıkta neler 
oluyor ) hikayesinın kazandığı 
büyük rağbet ve sürümün fev
kalade yükselişi bazı gaıeteci
lerin tamah damarlamıı depreş· 
tirdi .. 

Beıtim, mttbarrirlerin mizaç, 
kudret, zaaf. idilikleri Ye yazı

ların kıymet ve hiçlikleri hakkın
da çok tecrnbelerim vardır. Böy
le tecrübedide bir gazeteci o up 
ta sizi takdir etmemek mümkün 
midUr? 

- Şimdilik mekale bat•~ 
Yazan: Hüseyin Rahmi 

fs~k taba - U 'an b enim ik- Ecnebi sinemacılarından çok la-
lidaı sı z.' ığı mı nereden bıliyorsun? !ip zuhuretti. Türkün bu sanat 

~~ mandıra - Sen:n bacı bu eseri Avrupaya göndcrıldi. Hep 
ha s'z. iğ'ni mahalleye çoktan oralardan buraya rezalet ~ön-
ilan t.:lli.. dcri lmez ya b iraz da buradan 

ı~ ak Baba - A rzu ed enlere oralara gitsin. 
karımın ya <- mm ispaia her za
m "''l haı ııım .. 

~ arnand ı ra - iddia nı müsbit 
biı vcs ka a abilirsen bu meşhur 
fil mi seyre sende gidersin .. 

İ zzet Sa bri Bey - Çok na
mmaf k b r l,aıar .. Böyle hissi
yatı ta hı ık edicı t emoşalarm 
ah1aki zaratlarmı tahdit ıçın 
oralara awıl amelden sakit ihti
yar.arla ga'r r ı mürahik çocuk
ları g öndermelidir .. 

Fı m bır k aç defa ha lka scy· 
reltiriJd". H ücumun fevka lad eli
~i çabuk menını muç p oldu. 

Yeni dünya mC"1
1ul müdürü 

aleyhine d~va açı. da. Enver Sü
l..uti Ef. b ir ay bılrncm kaç gün 

hapse nı.-hkiim o!du. Zavallı 

bu tthlikc1i vaziftdcn ayda otuz 

lira nlırdı. Fal<at bir satırını 
okumak iç n gazetryi hiç eline 
al mazdı. Zaıen neşredı ecek ya-

:z.ılar hakkında ondan bir tey 
sorulmazdı ki.. Sorulsa da asla 
anlamazdı ki.. siyasetten, sanat
tan, edebiyattan hemen katiyen 
haberi yoktu. O, otuz lira ay ık 
muka bilinde. baş~ alarmın işle
dıkleı i glinahların ceusım ha pi-

Gatetelerden birinin müdUrü 
Avnüsselahı matbaasına çağır-

tarak oda kapısını içerden kilit
ledikten sonra onur la ŞÖ}'le hu
susi hasbihalc girişti : 

- Birader kalcminizde kuv
vet mi diyeyim ? Şans mı diye

yim iıte öyle bir efsun var .. 
Çok açık mevzular üıerinde 
pupasına yelken açan, affeder-

sı nız edcl-sizlikte cdtp arıyan 
siıden başka muharrirler yok 

değildir. Fakat ifade banal, gö· 
rüş sathi, psikoloji mrfkut... 
Bunlar yaıılarile cahil adamları 
toy gençleri çocukları anlaya
bılır ler ... 

L~kin siz dokunduğunuz da-

Bana yaz& yazar mısınız. 
Avnlisselih geniş bir tebrs

ılmden kendini a lamıyarak: 
-Mes'ul müdürünüıü hapisa

neye ıöndermck niyetinde misi
niz? 

Hayır efendim.. O ciheti 
de ayrıca konuşacağım.. Kadın 
vilcudünü ıöğüsten topuklara 
kadar açamazsınız.. Çok cas 
cavlak dekoltelerde bir lezzet 
yoktur .. : Rüyeti memnu uzuvları 
incir ve salatalık yapraklarile 
örtersiniz.. Bütün tiddctiniz e iç
timai ahliksı:ılık ara hücum eder
sını:z ... 

- Ala fakat içtimai ahlak
sıılıkların h imaye görenleri 
vardır. Onlara dokunmak Havva 
anamm cennetten çıkardığı gibi 
tasvırretmektcn daha şeamet.i-

on lira takdim edeceğim· · bd 
umduğum gibi zuhur ederse ta' 
ücret iki, üç, dört misli ve da 
ziyade yüksele bilir. ,, 

AvnUsseıah ilk kalem 01"e~ 
tışta amele gündeliğinden . ~ı• 
farklı olmayarak çalışan pıY Jıi 
muharriı · e ini mes1eğin te~fl' 
sinde bırakmış binaealeyb_ ~(,ı' 
tazamen yazabilip te gör ffl~ 
rağbeti muhafazaya mutJ~ oel 
olursa aç kalmak fe1Aketıl1 
kurtulmuş olacaktı. ·riftiı 

Bu karar mucibince işe gı 17,( 
ilk karaladığı makale şöyle 
lıyordu : J ,ıı' 

bıslol t 
" Kadın vücutlarını e b ıt 

r na kadar açan Moda :ure•• 
Ierinin bu sovguncu'uk • ..itf 

J .. ·rıı ,,-
ne raddeye varabilecegı ~ 
diden tahmin müşkU!dür~ı .,,ı 
asırda her istipdada ka Jı) 

(Bıım 



Ba.ytarlar konS!resi dün T urkoca~ında topland11 
Etibbayı Baytariye mu

hadenet cemiyeti 
•Türkiye Baytarları cemiyeti,, oldu 

Yeni se,ilen idare he.,,eıl memleket dahll~ndelıi bilt6n 
h4lvtarlan ~ıyele ithal için te,e,,Wste balan11caf 

Dcmlto içttmaılan '1lr in ıha 

Baytarlar konpui düa saat 15 te Ttırkocağında toplanmış
br~ Kongreyi Mudin mebusu Nuri B. açmıf, fakat ekseri
yet olup ohrıadığı, milzakereye devam edilip edilemiyece-

ji bir hayli uzun müzakere ve miinakqalan mucip olmUf, naticede 
31 aza ile müzakereye edilmesi kararlafbrılmıftır. 

Buaan üzerine ko~e reisliP!• a.- Hklayet B. intihap 
~dilaıiftir. 

~k önce idare he faaliyet raporu okunarak tamp edil-
IQ.İftir. Sonra ile verilen bir takrir okanmuıtur. 

Bu Etibltayı ltaytariye muhadenet cemiyeti isminin 
T e cemiyetine tebdili için nizamnamede tadHAt ya-
~.. telllif ecliJllliftir. 

Bu takdirde cemiyetin yalnıı lıtanbuldaki baytarları değil, 
TOrkiyedeki bilumum baytarJarı ihtiva edeceği aöylenilmiı, bunu 

...,...,_.~..,.. .... ~,.._._,.......,~· ._,~~· .. ·~·lai~ôewt ~inde 
ete e •n•111 arlat k l~ Jle)'eti ılfuhibına 

pçiJmittir, Neticede Nuri B. reialiie, l.mail Hakkı 8. kltibi 
umumiliğe, Rıfkı 8. vemedarlığa, Sabri, Hikmet, Nevzat, Servet 
Beyler idare azalığına intihap edilerek içtimaa nihayet verilmiftir. 

Ada çamlarının hastahkları ile 
mQcadele başladı 

Acla pmlanna tarbl lt&tmtit
ttlr. Emanet muavini Himit B. 
IMt laU1111ta de· 
.... ldı 9". 

Ada pm .. ' ..... ..,_ 
tan ldrat.c1ı11-
mıı itin ltrblc 
haıtahlclanaa 
da biz bakı,._ 
Nt. lir •,.tan 
Mlt~mlardald 
haltahldarta ide 
cadele baf)adı. 
Hatta bunu ı 
çin Avrupu 
ııs geürtt k. 

de ınlltebaa
lalıkla mGca-

cleleden tahH iyı neticeler •'••-
caktır.» -

Bu, derebeylrktir! 
l>fverelr memura talıhtc 

eden, mahkum · oldu 
PtfaUye meınur'arından Salih 

Ef. yi bir icra muamelesini ifa 

•ıraıında tahkir ettiği noktasın
dan l.tanbul ik:r.::ı ceza mahke-

hleaiade muhakeme edilen Ariati 
Ef · ilin muhak~mtsi bitmiştir. 

Ebe yok! 
Bir kadu"l;doOzirma san

czlnrz içinde kıvranB 
kıvrana öldü 

lstrancada Adem Haaanın ka
rısı gebe imit •e geçenJerde 
doğu•ma alimetleri g6atermit-
tir. Sancılar içinde çocuğun kol
ları çıkmış, mntebaki aksamı 
içerde kalmıf, çıkm11mı1hr. 

Derhal Çatalca hükilmet 
dolrtonına telefonla haber vertl-
DIİf, fakat doktor plemiyeceğini 
gelae bile ebe olmadıtı için btr 
ıey yapamayacağını bi dirmittir. 

Bunun Uzerine zavallı kadm· 
ca;w Hadımköy haıtanffine 
nakletmek İ(in arabafa bindi,.. 
mitler, zavallı arabada sancılar 
İçinde kıvranarak öJmiiftür. 

Sıhhiye müd6rü Ali Rıza B. 
dDn bu memele bakkanda de
mittir ki: 

« Ben bu meaeleyi biliyorum. 
Kaza lcay_makamı da ıeldi. p
r~ıtnm. Hakikaten lairanca ve 
cıvar k6y er kaza merkezine 
uzaktır. Yol iyi deji dir. Bu ha
valinln ihtiyacını temin etmek 

Ekmek pahalı mı ? 
..------~ 

Emanet iktısat müdürü, kendi hak-
kında yazılanlara cevap veriyor· 

----·----
Ekmek meselesi bu son glln· 1 bir ekmektir. Bu kabil fınncılan 

Jerde yeniden t ~zelendi: Ekmek mütemadiyen tecziye ediyoruz. 
UCll&lamalıdır. "ınek ucuzhya- Geçen sene buğday pahalı 
bilir , geçen ekmek ucuıdu, bu sene buğday 
1tne buiday ucuz, ekmek pahalı deniliyor. 
pabah, ekmek Ben geçen seneki istatistikleri 
ucuzdu, bu ıe- çıkarttım. Geçen aene tam bu 
ne ise bil_ aylarda buj'dayın okkHı 16,60 
Akis, buğday kuruf, ekmek 16,75 kurUfhJ. 

Bu sene bu aylarda buiday 
ucuz, ekmek 15,18 kurut ekmek 15,25 ku-
pabah, niçin?. 

ruştur. Demek ki aradaki nia-
Dnn bir ar- bet mOtevaıindir, vaziyette gayn 

kadaşımız E- tabii bir bal yoktur.» 
maoet iktıaat İzmirde ikinci nevi, yani fu-
miidilrü Kemal kara ekmeği için tecriibeltt ya· 
Ömer Beye Knnal Ömer B. pıldığı yazılmlfb. ikinci nevi ek· 
sorulan beı Slla i ve cevaplarını mejin lıtanbulda yapılıp yapal
neırederek Kcnıel ô111er Beyin, mıyacatı hakkındaki suale Ke
ucuz ekmek fena ekJDektir, hatta mal Ömer B. ıu cevabı ve~ 

' '.>öyle ekmek satanlar tecziye miftir. 
ediliyor, dediiini naklediyor. - ikinci nevi ekmeği latan· 

Bir muharririmiz Kemal Ômer bulda tecrübe etmiıtik. Her fı
Beyi ziyaret ederek bu beyanat nnın mutlaka ikinci nevi ekmek 
iyakkmda kendisinden izahat çıkarmasını mecburi yapmlfbk. 
istemiştir. ilk gtınlerde 5000 ekmek çıka• 

Kemal Ömer Bey demiştir ki: rdıyordu. Fakat aatılmadı, 4 bine 
- S6zlerimde neyi kastettiğim nihayet 1600 e düttil. Halh ye

anlaşılmamıştar. Narhtan ucuz gine gıdası olan ekm:r ea 
sahlan ekmek mutlaka fena güzel nevinden abp yeme i.ti
d w ·ıd ç k fı yor. Bu ikinci neYİ ekmek ni· 
egı ir. 0 itliyea, az masra betaizlikten dolayı kaldırıldı • 

nakliye veren fırınlar ucuz ve 
temiz ekmek •atabilirler. Binaenaleyh yeniden tecrübeye 

Esasen narh haddi azami IUıum ıörmUyurum. " 

demek olduğuna ıöre, idare ç·tt ·ye petrol 
ettiren daha ucuz satabilir.Yani 1 ÇI 

Daruşşafaka 

Maarife devredi
leceği doğru değil 

..Alakadarlar n~ 
diyorlar? 

Halı/ B. 

En eski irfan mOe~erimllden 
biri olan DartıHafakanın dojnı
dan dotru:ta maarif idaresine 

raptoJunacatana, mekteple bera-
ber emlikin de marife devredile-
ceğine dair akpm refiklerimizden 
biri dGn bir haber veriyordu. 

Bu m6aıaeae, "cemiyeti tedri
aiyei iallmiye,, tarafmdan idare 
olunmaktadır. Mnzeler mildllril 
Halil Etem B., idare eden heye
tin reliidir. 

fırmın kirası az. nakliye ücreti Bazı şı'rketler makine 
muwdU, sat• el& çok Oluna u L' 

Bir muharriri miz, dUn Anka· 
radan dönün Halil B. i ziyaret 
ederek. ba hua...ta malGinat rf. 
ca etmiftir. Halil B., fil izahab 
vermiıtir: 

bittabi ucuz ekmek satmak kullanan köylüye ucuz 
o fmnın menfaati icabındandır. petrol vermiyor/ar mrf 

F alcat her fırın hep aynı mu· 
f k B Ziraatle uğrapnların petrol, 

va ı feraiti carni o maz. iz benzin, kolza gibi ihtiyaçlarmm 
bir vasati heıap Yaparak narhı mevaddı mftftalle mOesaeselerln· 
ona göre tesbit ediyoruz. Bu den msıf fiatJa temini için pet
vasati hesap her fınnın pnde rol inhisar idaresince birer vesika 
13,5 çuval un iılediğJne göa edir. teni edilmiftl. Baıı ıfrketıertn 
Eter bir fınn bundan faz a iş- bu veıikalan tanJmıyarak ka,18-
lerse masraftan İstifade ederek ye mUıkOJAt çıkardıktan Anado· 
ucuz ekmek çıkarabilir. Fena Junun muhtelif firketJerıncMD 
ekmeğe gelince, az iş yapan ve inhisar idanaiae bildirUmiftir. 
ve maerafı çok olen bir fınn idare bu ıiklyetleri tetkik ede
eğer utuz ekıoek satıyorsa mu- rek lizımgelen tedbirlerin cler
hakkak bu ekln~k bizim tesbit bal alınmaama aJlkadarlan teb
ettiğimiı şartlardan aşajı, fena Jii etmiftir. 

Otoınobiller süratlerini 
aıaltamazlar mı? 

Emanet fen h;y:eti ıoförlerin 
iddialarını k ~bul etmiyor . . 

ür'atlerinin aıaıblmasını bıldı~ 
ınişti. Bunun lizerine Emanet 
şoförlere ıehrin müsa t olmayan 
yoUannda ıaatte 10 kilometre
den fazla sOratJe gidilmemesini 
tebffi etmitti. Şof6~'tr bubun 
momkiln olmıdı,ını Amerika 
otomobılleri mOsteana olmak 

Gıere diğer arabalann saatta 
10 kilometre gitmek için lizım

gelen şekilde vitea'ere malik 
bulunmadıklarını ai5ylemektedir· 
ler. 

Buna mukab ·ı Etnanet fen he
yeti, bu usulun Avr. pada rla tat· 

- Buau kat'i ıurette tebip 
edebilirsiniz. Beyle bir ıey me.
mu bahfa dejildlr. Mektep, fim
dikl ıeklile faaliyetine devam 
edecektir. Maarif vekAleti, mek· 

tebin terakki ve tekemmoln için 
aıami aurette muavenet ve mu• 
zaherette bulunmaktadır. 

Maarif vekilimizin 
kıymetli bir alAkası 

F eyziati lisesinin yanması ha
disesi Ankarada Maarif vekileti 
muhitinde de akiıler peyda et· 

mit ve pek ziyade teeuOr hu· 
sule ıetırmiıtir. Bu mesele et
rafında aldıjımız ıon haberlere 
göre Maarif vekilimiz maarif 

emanetine telırafla, vaki olan 
hadıaeden müteeuir bulunduk
larını ve .ekiz yüz çocuğun bu 

fe!Aket aebebile açıkta kaldığın· 
dan pek ziyade acı duyduklanm, 
pek yakında Feyziatinin yeni ltir 
binada tekı ar canlanacağını ümit 
ettiklerini bi dirmişlcrdir. 

Bu allkaJarının memleket için 
n~ kadar be~aretıver bir haber 
olduğunu i lveye hacet yoktur. 
B&yle b r mUe11eaenin yeniden 
ihya ed lınesi tabii menıleket 
ir anma bır hizmet olacıktar. 

Mahkeme, maznunun memura 

ifa ettiği vazif~den dolayı "Bu 

Y•ptığinız, derbeyliktir.,, demek 
IUretile hakaret ettiğini sabit 

.flnniit, bir ay bapaini, otuz lira 

"'- -.... ••••Hini kararlq· 
br11uıtır. 

için geçen sene latrancada bir 
dispans~r inşasmı tekJ.f etmit
tim. Kabu! edilmeml9tl. Bu ae. 
ne dispanser için blitçeye tah· 
ıisat kondu; yapıldıfı takditcle 

içinde bir de e~esi bulunacaktır. DabiJiye vekl eti Emanete bir 
Meselede Çata el doktotunun ı . ır.ndererek kaulara 

bik edildiği içln ş klyete mahal 

:nadığ1nı bildirmektedir, Bu 

1 

cevap şoförlere de teb ığ edi.
miıtir. 

Mıa11f ve"i dinin bu mesele 
etrafında ~ster~ceji allkayı 
Fek haklı o arak duyan ~ bu 
husu•ta teıebbbste bu!untn 
nıektep erkAnı Vekil beyin bu 
ltitufkir a14ka'arından pek Omit
var ve mütefekkir bu'unmakta
dırlar. 

' · · · · · tamım gu meı uhyetım ıcap eltiretek bir . , k için otomobillerin 
ıey yoklur.,, manı o.unma 



lstanbul meselesi 
-1-

son zamanlarda çıkan bir 
asma köprü meselesi fi-

kirleri işgal etmekte devam 
ediyor. Zahirde bir liman mese· 
lesi olan bu münakaşa hakikatte 
bir İstanbul meselesidir. Biıhassa 
umumi harptenberi İstaobulun 
her gün biraz daha artan ikb· 
sadi ıstırabına çare ararken ba
zıları bunu asma köprüde gör
düler. 

Bu zevatın noktai nazarlarına 
göre İstanbulun içine düştüğü 
iktısadi buhran sarf limansızlık
tandır; İstanbu un en tabii lıma
nı Haliç olduğu halde köprüler 
burasını büyük gemilerin kolay
lıkla girip çıkmasına mani ola
cak surette kapatmıştır. Binaen
aleyh bugün dubalar üzerinde 
kurulmuş olan köprüler kal
dırılır ve bunların yerine as
ma köprü yapılırsa Haliç dün
yanın en mükemmel bir limanı 
haline gelir; ondan sonra lstan-

bul limanı da birdenbıre canlanır. 
İstanbul limanının canlanması da 
bütün şehrin yüzünü güldürür. 

Mademki İstanbulun derdine 
yegane çare asma köprüdür, o 
halde Gazi köprüsünü asma 
olarak yapmak daha doğrudur. 
Asma köprünün duba köprüden 
fazla paraya mal olması bizi 
korkutmamalıdır. 

Aca ha hakikaten asma köprü 
lstanbulun bütün dertlerine deva 
olacak bir ilaç mahiyetinde mi
dir? 

Bizim fikrimizce asma köprü 
meselesi lstanbul için bugünlük 
bir hayalden baıka bir şey de
ğildir. Asma köprü lstanb'.11 
için bir istikbal, fakat uzak bır 
istikbal meselesi olarak düşünü
lebilir. Bugün ise asma köprü 
yapmıya şehrin takati olmadığı 
gibi faidesi de yoktur; çünkü 
lstanbulun bugünkü iktısadi 
buhranı limanın kifayetsizliğin
den ziyade son (15), (20) sene 
zarfında vuku bulan büyük siya
si hadiselerden müteve Jittir. 

Bir kere fstanbuJun i~tısadi 
hinterlandı Osmanlı imperator
luğunun inhilalinden sonra çok 
daralmıştır. Vaktile fstarı buldan 
iş yapan bir çok yerler ile ara
mızda ecnebi gümrükleri girdik-

Yarım asır eoı,•elJ:.i : 

VAKiT 
7 Şubat 1880 

-----········--······························· 
Men'i esaret ahidna

mesi mucıbince süıeni 

harbiyeden maada Os
manlı sularında sevrii 
sevahat eden ve iç nde 
üsera bulunduğuna şüp
he edılen lngılız ve O ,
manlı sefaıni ingiiiz Vtt 

05manlı karakol sefaini 
tara ından muayene edı
ıeı;ektir. 

1utuiacak üserayı zen
ci'1e en vahın bulunan 
Osmanlı hühômetıne tes
linı olunaı11.k orada azat 
ile azaınameleri ita kılı
nacaktır. 

H(~zkur ıiseranın mem
leketle11ne iade edılmesı 
için tedabfri lazimeve 
ıe~ebbüs olunacak ve ü
serl1 tuccarı tecııp oluna
cahlardır. 

B ır serlavha 

I• kdam refikimiz F eyziati yan
gınından bahseden yazısına 

şöyle bir serlavha koymuş : " ls
tanbul yeni bir afetten kurtul -
du. ,, 

Ümit ederim ki refikimiz bu
nu o mektebin bir afet olduğunu 
kasdederek yazmış değildir. Öy
leyse bir lisan hatasıdır. Nerde
sin Orhan Seyfi Bey ! 

* Cennetten çıkmış 

Güzellik kıraliçesi Mübeccel 
Hanım hakkında hakem 

heyeti reisi M. Va lef: "Mübeccel 
H. ağız ve yüz itibarile cennet
ten çıkmış hurıdir " demiş 1 Ah, 
keşki yer yüzü güzellerinden 
deseydi de Yunan güzeline ver
diği reyi bizimkine verseydi 1 

1~ıplu 1~1w 

ten sonra alakalarını kesmişler
dir. Sonra Rusyada idare tebed
dülü üzerine bu memleketin ha
riç ile ticari münasebatı durmuş, 
bunun neticesi olar k lstanbulun 
transit faaliyeti azalmıştır. N:
hayet İstanbul Osmanlı impera
torluğunun merkezi iken Türki
ye merkezinin Ankaraya intika· 
linden sonra bu sıfatı da zail 
olmuştur. Bu itibar ıle de İstan-
bulun iktısadi vaz yeti müteessir 
olmuştur. Şimdi şayanı dikkat 
olan bir nokta daha vardır : 
Samsun, Trabzon gibi Karade
nizdeki mühim limanlarımız 

şimdiye kadar hariç ile olan 
ticari münasebetlerini İstanbul 
vasıtası ile yapar arken bunlar 
da kendi baş arına Avrupa ile 
iş yapmıya meyil göstermekte
dir. Tabii bu limanlar İatanbul 
ile alakalannı ICestilCçe lforaaaki 
faaliyetin derecesi üzerine tesir 
yapmaktadır. Eğer bir gün ~am· 
sunda asri vesait ile mücehhez 
bir liman yapılırsa bunun İstan
bul limanına mühim bir rakip 
olacağını unutmamalıdır. 

Hülasa bugünkü harici ahval 
ve şerait hep İstanbul limanının 
aleyhindedir. Halici kapıyan 

duba köprülerin kaldırılarak ye
rine asma köprü yapılması - mu
cip olacağı büyük masrafıarı 

karşılamak mümkün olsa bile -
bahsettiğimiz ahval ve şeraiti 

değiştiremez. Binaenaleyh İstan
bulda asma köprü yapılması 
da maksadı temin edemez. 

Esasen yalnız asma köprü yap
makla iş bitmiyecektir. Sonra 
Halici taramak, derinleştirmek 
de lazım gelecektir. Bundan son
ra Halicin ikı tarafma rıhtımlar 
ve büyük liman tesisatlan yap
mak icap edecektir. Bütün bu 
işler öyle (25), (30) milyon lira
ya olabilecek şeyler değildir. 
Belki birkaç yüz milyon lira 
sarfana lüzum gösterecektir. 

İstanbulun bugünkü haline 
göre bu kadar ağır masrafları 
göze almak nasıl kabil olabilir? 

Kaldı ki İstanbu da asma köprü 
yapmak için bugünkü Galata 
köprüsünün kaldırılması, bütün 
Seyrisefain ve Şirketı Hayriye 
iskelelerinin başka taraflara 
nakledilmesi hemen bütün lstan
bulun iktısadi ve içtimai vaziye-
tini altüst eder. Bu hal ise belki 
yni buh ranlara kadar gider. 

Bununla beraber lstanbulun 
iktısadi derdine deva bulmak 
gene kabildir. Bu cihet hakkın
daki fikrimizi yarınki makalede 
teşrih edeceğiz. 

ıUelınu.:t A~un 

4. - VAKiT 

[ (V AKll)IN ŞEHİR HABERLERİ] 
Ticaret hayatı 

• • Muamele vergısı 
Kazım Pş. Hz Hi '' ~anavi 

birliği murahha5 arile 
honuştu 

Şehrimiz Sanayi birliğine ait 
bazı temennilerde bulunmak 
üzere İstanbul meb'usu Süreyya 
Paşanın riyasetinde Nazmi Nuri 
ve Haydar Beylerden mürekkep 
bir heyet dün sabah 10,5 ta 
Dolmabahçe sarayına giderek 
B.M.M. reisi Kazım Pş. Hz.ni 
ziyaret etmiştir. Bir buçuk 
saat süren bu ziyaret esnasında 
bilhassa muamele vergisi hak
kında izahat verilmiş ve bu 
vergının sanayi müesseseleri 
üzerinde ağır bir yük olduğu 
ve her ne sul'ette olursa olsun 

alınmakta devam edildıkçe sanayiin 
terakki edemiyerek neticede 
yerli malların inkişafı gayesine 
vasıl olunmıyacağı arzedılmiş

tir. Pş. Hz. bu mesele ve 
diğer meseleler hakkında verilen 
izahatı büyilk bir dikkat ve 
a1a a i e d'.nliyerek yakında 
Ankaraya avdetlerinde bu hu
susta lazım gelen tedbirlerin 
alınması için teşebbüsatta bulu
nacaklarını söylemişlerdir. 

Belgrat sefirimiz 
Şehrimize geldi ve 

Ankaraya gitti 
Evvelki gün mezunen lstan -

bula gelen Belgrat sefırimiz 
Haydar Bey dün akşam Anka
raya gitmişti. 

Ha eket nden evvel kendisini 
ziyaret eden bir mubarririmize 
Haydar Bey demiştir ki: 

"İstanbulda bulunan oğlumu 
görmek için mezunen geldim. 
Bu akşam Ankaraya gidiyorum. 
10-12 gün sonra avdet edeceğim. 
Şimdilik başka bir söy iyeceğım 
yoktur. 

( M. T adiç ) in yerine sabık 
sefir M. Popoviç Sırbistanın An
kara sefaretine tayin edilmiştir, 
yakında memleketimize gele
cektir. ,, 

Pamuk fiatlarz düşüyor 
Son günlerde piyasada pamuk 

fiatlarında bir tenezzül başla
mıştır. Bundan bir ay evvel ok
kası 90· 95 kuruşa satılan pamuk 
fiab 81-82 kuruşa inmiştir. 

Paralarını almadılar 
Bu sene Yugos avyaya mühim 

miktarda ihracat yapan tuz ta
cirleri el'an paralarını alamadık
lanndan hükumete müracaat 
etmişlerdir. Hariciye vekaleti 
keyfiyeti Triyeste şehbenderliği
ne yazarak paraların temini 
ıçın tavassutta bulunulmasım 
bildirmiştir. 

Ticaret odasında 
Geçen Cumartesi günü top

lanan ticaret ve sanayi oda 
kongresi mukarreratı dün tel
grafla İktisat vekaletine arzedil
miştir. Kongre pazar gUnü sun 
defa tekrar toplanarak ticacateti 
bahriye ile diğer ihtiyaçları mü· 
zakere edecektir. 

Leh $•(iri 

Mezunen bulunduğu memle
ketinden evvelki gün şehrimize 
avdet eden Lehistan setiri M. 
Olszovsld dün akşam Ankaraya 
hareket eylemiştir. 

Borsada : 

İngiliz 1037,75 
İngiliz lirası dün borsada 1035 

kuruşta açılarak 1037,75 kuruşta 
kapanmıştır. Bu fiat !sterlinin 
bir aydanberi en yüi<sek vaziye
tidir. 

Altın fiatları artıyor 
Son günlerde borsada Altın 

lehinde başlıyan hararet i mua
mele devam etmekte ve fiatlar 
yükselmektedir. Bir hafta evvel 
900 kuruş olan altın dün 928 
kuruşta kapanmıştır. 

!sterlin alıcıları 
!sterlin ihtiyaç listelerinin tet

kikine dün de devam edilmiştir. 
Petrol inhisarı umum müdür mu
avini Abdülkadir ve Nurullah 
Beyler borsada büyük bir kala-
balık arzeden bu müracaatlarla 
meşgul olmuşlardır. 

Yunan sefiri 
Dün Ankaradan geldi 
itilafa kat'i nazarile 

bakılmaktadır 
Yunan sefiri M. Polihronyadis 

dün sabah Ankaradan şehrimize 
muvasalat etmiştir. M. Po!ihron-
yadis dün Yunan konsolosane
ı ·ne giderek, evelki gün 
Ankaradan şehrimize gelmiş olan 
'' übadele komisyonu Yunan baş
murahbası M. F o kas ile bir 
müddet görüşmütür. 

Ankara müzakerata hakkında 
Yunan mahafilınden aldığımız 
malümata nazaran, esas itibarile 
bir itilaf zemini bulmuf, hatta 
bu münasebetle bir de metin 
ihzar edilmiştir. Yunan mahafi
linde hükümferma olan kanaate 
nazaran, müzakerat filen hitam 
bulmuş olup, bundan sonra me
sele yalnız Türk ve Yunan hü
kumetlerinin tasdikine kalmıştır. 

Bize verilen malumata naza-
ran, Ankarada hazırlanan proje
yi hamil bulunan Yunan baş 
murahhası M. F okas, yarın Ati
n aya hareket ederek, itilafname
nin bir gün evvel tasdikini te
min için Yunan hükumetine şi
fahi malii nat verecektir. 

Sefir M. Polihronyadise ge
lince, M. F okasın avdetine ka
dar İstanbulda kalacaktır. 

M. F okas dün mübadele ko-
misyonuna giderek Nebil Beyi 
ziyaret etmiştir. 

Başmurahhasımız Tevfik Ka
mi I Beye gelince, bugün Ankara
dan hareket ederek yarın 
şehrimize muvasalat eyliyecektir. 

Hülisa Beyo~ lu mabafilinde 
bu defali itilafın kat'i olduğu 
ve tasdik edileceği ümidi umu
midir. 

Mübadele komisyonunun lağvı 
hakkındaki şayialara gelince, bun
lar henüz nabemevsin eddedil
mektedir. Buna sebep olarak da, 
Ankara itilafnamesinin mübadele 
komisyonu marifetiıe tatbik 
edileceği gösterilmektedir. 

Sefir M.Polihronyadis şerefine 
Yunan dün konsolosu tarafından 
bir öğle ziyafeti verilmiştir. 

G. mübadillere tevziat 
Gayri mübadiller cemiyeti 

dün de tevziaata devam ede
rek akşama kadar otuz bin 
küsur lira tevzi etmiştir. Tevziat 
listeleri cumartesi günü tekrar 
gözden geçirilerek mütebaki 
matluhat eshabına da tevziat 
yapılacaktır. 

Zincirin manası! " 
5 on günlerde salo~del 

canlı dedikodmu • ~ 
zinciri,, isimli bir mevzu etr ~ 
dönüp dolaşıyor. Saadet llliflİ"' 
nedir? diye sonıp öğren .,,,. 
Ob!an dinledikten sonra,~ 
dım ki bu zincir, mektup deJ' 
lerinden örlllmfiş bir pk•_ -..ı .. 
boyunlarımızı çökertecek ııaa""'" 
ve ağır bir zincirdir. _.a,. 

ÔyJe sanıyorum ki bu ter-' 
büse ablan adam, dokt~rlar: 
« Deliler artıyor! » feryadıl.e d" 
talığı velveleye vermelil' 
cesaret almııbr. İtin iç ~ 
bakılınca, bundan başka bir 
hep bulmak gijçleşiyor. 

Saadet zinciri denilen bu 1'I' 
linın mevzuu şu: 

Bir gün size bir mektup ~ 
yor. Dokuz tanıdığınıza b..
mektup yazarak zincirin. ~-: 
mma çalışınız. Eter bu zıncil' 
zin elinizde kopana, b~ 
fe laket gelecektir. Diyorlar, ı;! 
ta bu günahı ifledikleri için • 
likete uğramıt talisizlerin ' 
lerile akibetlerini bildiriyorl~:.a.ı 

F etiket ve saadeti bOJ".'.'~ 
manasızlıklar içinde arıya~ 
olanların, dünyada en bllyilk -
en kara bir feliket sayı~ 
ahmaklık içinde yuvarlandıkl~ 
şilphe yoktur. Bana kalsa ~ 
onlar için korkacak hiç ~ 
felaket ve tali tehlikesi kalall' 
mıştır. 

Yalnız hu mektubun tavs;yt 
sindeki bir rakam ı>enl derW 
derin düşOndürdil.DokUzla haf 
lıyordu. Bu sayı daha ikinci ' 
de seksen bire ylikseliyordu. Y J 
tarihin mqhur ilzamlanndan 
lan ıatranç hikiyesini de ~ 
gede bırakıyordu. 
Üşenmedim, onuncu ele vat( 

şındaki rakamı buldum. Bu rt
kam tanı on rakamlı~ 
4,022,632,350... Onuncu elde t 
rilyonlara fırlıyan bu adedin tJ 
birinci eldeki kıymetini raka.o' 
ifade etmenin imkAnı yoktd
Meğer ki ulu denizlerin •~ 
damla haline getiri.lain. 

işin oyuncaklı tarah bu. A~ 
bir de iç yll:di var ki in..-' 
acılıkların en kötnatinü, ~· ~ 
birliıini tatbnyor. Kim bilfr ,~ 
kağıt fabrikasının boyunı-'~ 
doladığı bu zincir her m~ 
kette onar kadar yiikıelse ;ti 
yonlarca lira heder olup i!d_'! 

İkbsat mücadelesinde p~~ 
lık devlerile boğazlqb~ 
bir devr için bu gaflet ne 
yük ayıp, ne ağır giinahbr 1 ı. 

Seyyar• 

"VAKiT ,,INTAK.V. 
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Fazilet 
N

efriyat hayatma ·batırım· 
da yanlış kalmamışsa-

" Niçin beni aldattın? " i.simli 
terceme bir roman' a g rm ş 
olan genç kadın muharririmiz 
Mebrure Hurşit Hanım, ilk 
telif - eserini gene bir roman 
olarak vücude getirmişti. . 

Gündelik bir gazetede tefrika 
olunan bu romanından sonra 
M b Hurşit Hanımın gazete 

e rure t·f h·kA 
mualarda muhte ı ı a-ve mec . A 

ı . . okuduk· roman ve hıkaye ye erını , ~ 

h . 1• olarak tanıdıgımız mu arrır 

Mebrure Hurşit Hanım, Darül-
bedayide evelki akşam sa~n.ey~ 
konulan fazilet k~klası, ısımlı 
piyesten anlıyoruz kı san at yo· 
)unda yeni bir s1haya giriyor: 
Tiyatro muharrirliği. 

Fazilet kuklası, ne telif, ne 
terceme, ne de adapte bir pi
yestir; büsbütün başka bir şey ... 

Mebrure Hurşıt Hanım, Fran· 
sız muharrirlerinden Moris dö 
Kobranın bir romanını tiyatro 
haline sokmuş. 

Fransız apaşlarınm hayatını 
tasvir eden bu roman, bu bayat 
içinden kurtanlıp kibar alemine 
mtnsup bır eve götürülen bir 
kadının yaratılıştaki yüksekliğini 
ve ru'· temizıığini gösterir. 

Bu C1taa<- Fransız kibar alemi
ne mcnsu ·. ev.erm iç yüzlerindeki 
hoppalık . ve çirkinlik de işaret 
edi. ir. 

Burada tasvir edilen apaş ha
,.alıtihmamen Fransızdır, düş
liı8ılf kaduı'arı kurtarmak iatıyen 

iyilikçi genç kadın, ne yaptığını 
bi miyen; kimsesiz çocurlarla 
kimses'z köpekleri ayni his fan
tezisile himayeye kalkan, koca
sının en sakin arkadaşiJe umu
mi bir evde buluşup yatmayı 
kabul eden genç kadın Fransız
dır. Bu genç kadının her rast 
geldiği kadına saldıran kart züp
pe babası Fransızdır. 

Mebrure Hurşit Hanım bu 
romanı dilimize ve tiyatroya 
çevirirken eserdeki tipleri aynen 
almıt; hayatımızda olmıyan bu 
tipler Türk sahnesi üstünde, 
~ürk isimleri altında aykırı gö
runüyor. 

Bu Fransız tiplerinin konuş
tuJdan lehçe ise aşağılık ala
turka kUJhanbeyi lisa dır b 
d b 

Dl , U 
a qka bir aykırılık. 
Eserde izah edilmeden .1 geçıen 

bazı noktalar da var Me h 
• y ane-

den alınıp eve. götuı:nıen apaş 
kadın, ancak .bır _ay ıçindc pek 
terbiyeli, fazlleth bir hanım 
oluveriyor, o kadar ki kendisini 
bataklıktan kurtaran yüksek 
ımıf kadının, kocasının arkadaş
larile münasebette bulunmasına 
mani oluyor. 

Bu kadın bu kadar· kıs~ bir 
zaınanda b~ngi müessirl~~i~ te
ıirile bu kadar degıfıyor? 
I<arşııındaki örnek ilk fırsatta 
kocaıma hizmet eden kadm ol-
dugu"' .. na gore ••• 

Bu kabil sakatlıklar eserde 
tek değildir. 

Fazilet kuklasının umr mi yet 
İtibarile bıraktığı tesiri maalesef 
nakilinin pek lehine saymak 
IDiimkün olamıyacaktır. 

Mebrure Hurşit Hanım roman
~ılıktan tiyatro muharrirliğine 
leçınek istiyorsa ya doğrudan 

kuklası 
doğruya telif bir eser vilcude 
getirmeli, yahut da yüksek ec
nebi temaşa eserlerinden birini 
alıp aynen terceme etmeliydi 
diye düşünüyorum. Telif etmiş 
olsaydı kendi hayatımızdan bir 
mevzu alacak, edebiyatımıza bir 
eser vermiş olacaktı ; terceme 
etseydi ecnebi temaşa eserlerin
den birini daha bize tanıtmış 
olurdu. İkisi de bir himmet sa
yılırdı . 

Fazilet kuklası, Mebrure Hur~ 
şit Hanımın tiyatro sahasında 
ilk kalem tecrübesidir; gerçi 
bu tecrübeden alınan netice 
memnuniyet verici bir şekilde 

değildir, fakat genç mubarrire
nin önünde uzun seneler vardır , 
kendisinden daha başka, iyi, 
muvaffak eserler bekliyebi iriz. 

Fazilet kuklasının temsili için 
de pek dikkatli itinalı bir çalış
manın eseridir denilemez. 

Refi c Alımet 

Kadın birliği -
Nebahat Hanım .kıy
metli bir konferans 

verdi 

Nehahat H. 

Kız mualli rn meYteh.i müdürü 
Nebahat Hamit Harı."ll d~n saat 
dörtte kadınlar birliğinde milli 
tasarruf hakkanda bir konferans 
vermiştir. 

Nebahat Hamit hanım mem'e· 
ketimizin beş on sene içinde 
geçirdiği mücadelelerden bah
settikten sonra konferansına şu 
suretle devam etmiştir : 

«İsraftan sakmmak, az para 
ile ihtiyaçlarımızı tatmin etmek· 
le olur. Az vasıta ile çok iş 
yapmak, mevcudu iyi muhafaza 
etmek bir kadmın en bi
rinci vasıflarındandır. Tasar· 
ruf mücadelesinde kuru nasihat 
vermekten ziyade bizzat nümune 
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[ (V A~n·; ŞEHİR HABERLERİ] ı 18~ a,tc.~~~aıar. 
ı Ma1ık - Memnu . saadet 

Tayyare cemiyetinin balosu i !~~::~r--~::~:~ 
• 

1 Lüksenburg - furarengiz hane 

Tayyare cemi eti fstanbul şubesi tarafından tertip o1unan halt 
dün gece Maksin!' salonlarında verilmiştir. Balo, şehrimizin pekçok_ 

kibar ve nezih ailelerinin huzurile tam bir neşe ve eğlence. içinfte 
gc ç:niş, sabaha kadar danı edilmiştir. Resmimiz dün geceki balo
dan bir köşeyi göstermektedir. 

Emanette: 

Otomobillerin sürati 
Otomobillerin şehir dahilinde 

yirmi kilometreden fazla süratle 
gitmemeleri hakkında Dahi iye 

vekaletinin tamimi Emanete teb
liğ edilmiştir. Yakında bir he· 
yet müvacehesinde tecrübe ya· 
pılacaktır. 

Radyoterapt 
mütehassısı 

Cerrahpafa hastanesi için ge 
tirilecek olan radyoterapi mtite
hassısının mukavelesi Sıhhiye 
vekaleti tarafından tasdik ec il
miştir. Mütehassıs yakında şeh· 
rimize gelecektir. 

jur, masa örtiisü yapan kadın 
nekadar caziptir. 

İhtiyar nınelerinıiz bu hususta 
bize en iyi bir nümune olabilir
ler. Aile iktısadı, mıUi iktısadın 
ilk istinat noktasıdır. Bu cephe
de kadın hakimdir. Erkek ka
zanır, kadın muhafaza eder. 

Milli tasarruf ve iktısat mfica
delesinde bize düşen vazifeler 
pek büyüktür. Bu sa~ada erke~
lerden evvel bize vazıfeler tevcıh 
edilmektedir. Bu tevcihten hepi· 
miz memnun ve müftehiriz. is
raftan sakınmak yerli mallarına 

w b t t ek hususunda erkek-rag e em .. 
lerle birlıkte çahşacagız. " 

Nebahat Hamit hanım yerli 

11 k ılannıaktan ve hayat , 
ma arı u d 

h 
.1 'haz sigortalanndan a 

ta sı, cı ı nf 
bahsettikten sonra iCO eraosını 

bitirmiştir. 

Sadullah B. Ankaraya 
gitti 

İdare bütçesini tasdik ettir
mek ve Avrupaya vapur ışletmek 
tasavvırları hakkında izahat ver
mek için Seyrisefain umum mO
dilril SaduJJah 8. dün akşam 
Ankaraya gitmiştir. 

Adliye müsteşarı dün 
Ankaraya gitti 

lstanbuldaki teftiş ve tetkik
lerini b tiren Adıiye müsteıan 
Ferit B. , dün öğle trenile An-
kara ya gitmiştir. . . 

Teşyide müddei umu~!hk baş· 
muavıni Kemal 8. ve dıger Ad
liye erkim hazır bu.lunmuşJar~ır. 

Ferit B. in tetkı~atı netıce: 
sinde tesis olunan Üsküd~rdakı 
icra tubesi, faaliyete geçmış bu: 
lunmaktadır. Beyoğlu ıcra şubesı 
teşkilatı da ikmal olunmuştur. 

Halil B. dün Ankara 
dan geldi 

Müzeler müdürü Halil Etem 
8. dün Ankaradan dönmüştür. 

Mumaileyh, kendisile gö~şen 
mubarririmize Ankar~da muze
nin dahili işlerine aıt hususat 
etrafında aJakadarlarla temas 
ettiğini söy lemişti~ 

Evlenme 
Ark!ldaşımız Haluk Beyle kayma 

kam Faik B. kerimesi Rana Hanı
mın bu akşam akitleri güzide 
bir kalabalık huzurunda Türku
vu salonunda icra olunmuştur. __ ._. __ 

İtızar 
cc Meçhul asker » tefri kamız 

mtindericatımızın çokluğuoa meb-' 
ni bugün dercedilemedi. KarileA 
rimizden özür diler z. 

Ekler - lstibdat 
Melek - Meş'um fahişe 
Opera - İntikam 
Şık - Zifaf marşı 
Elhamra - Aşk geceleıi 
Milli - Bir a§k rüyası 
Ferah - Atk perisi 

Asri - Apaş 
Alemdar - Silik çehrelet 
Fransız - Altın kalp 

Tiyatroları ------
Darülbedayi - Fazilet kuklası 

Bar ve Müzikholler l 

Garden - Mezeyi baleti, medgi
\ esi düeti, Y amato 

Maksim - Miya Pol. Reks Bastı 
düetleri, T almaç ve Siril 
Jülyet Jirarden 

Mulen Ruj- Karris trio, Kaloris 
düeti, maymunlar revü•ü 

Dobo revüsü 
Türkuvaz - Florel, Vera Boris 

Samidof dileti 

FERAH SiNEMADA 
Bugün ve bu akşam Mezaya 

revusu, V eller şayanı hayret 
numara, san' atkir Kemenyanın 
yeni numaraları. Güldaoe Hanı
mın memleket havaları. Film 
Aşk perisi Kelenmer. 

T ~lxqı llyalr0$unda hugan matine 

wal 14,JOda Ve akıamı ıaal 21,JO da. 

Fazilet 
Kuklasz 
3 Perde 

Nakili : 

Mebrure 
Hurşit 

ŞEHREMANETi 

m~ 
1111 

111111111 

Şehzadebaşı 

TÜRK SINEi\lA TİYATROSUNDA 
Her akşam komik Cevdet Bey tem· 

silleri sinema tiyatro 

Duhulıyc 20 kuruştur 

Küçük ilanlaır 
( Hu sutuna girecek llAnlar Şubat sonuna 

kadar p.vııs ız ıı lın ıp basılacaktı r. J 

Almanca ve fıran~ızca: 
Lisanlarına mükemmelen vakı f, 

tah~ili ali giırmiiş ,·e on senedf'n 
beri muhalıeratı tir:ıriyc ilı.: işti · 

gal etmiş bir dendi kcndi•ine bir 
mcşgu liyet aramaktadır: TckliOerin 
ı\. D. rumııı:u altı a "' Yakıc ., ın 
kuçlık il:lıılnr mtmurıına tahriren 
göndcrilınt,i. 

D ,ktilo istivenleıe 

İyi bir dak til <J hanım btiycnler 
gazCll~m z idare rmidüriyctinc mü
racaat cdclıil irlcr. 

olmıya çalışmalıyız. Zannedilme
sin ki israftan sakınmak, her şe
yin iyisini ve ucuzunu temine 
çalışmak, zenginliğe ve kibarlığa 
muhalif bir harekettir. Avrupa
nm en kibar kadınları bile sa
bahlan ellerine zarif çantalarını 
file torbalannı alarak evlerine 
ait alış verişleri bizzat yaparlar. 

----8-i-lô_nı_uın taşra gazete bayilerine 
. . idaresinde intişara başl ayan yeni tertip 1 Ta yat mecmuasının 

Z.\ Y J E\11L\ K 
Edirnekapı, Ma tepe, Yed ku'e, 

Galata civarında maaştahs;si hak
kındakı muameleli evrak kayboJ· 
du. Bulup Galata'da Şevket Paşa Eskiyen veya modası geçen 

elbisesinden çocuklarıaa esvap 
diken, ka'an ipekli, yünlü ku· 
maş parçalarmcan mendil, aba· 

C idi Nurı beyın 
e .. k üzeredir. SimJilik az miktarda sipariş \'trilmek ş:ırcile der-

. , .. hası tukenıne ., . 
ılk nus A kara caddesinde 78 numarada tcvıı memuru lia~:ın efı:ndi -
bal lsc:ın bul da n . . . 

f ·e,·ıı mektupla ıstcyınız. 
den tclgra ' . 

f dr ,51•• Jstanbul Bogu 
Tı:lgra a c · 

Hanı odabaşısına teslim edene 
11 5 ,, lira verilecektir. 
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:Y"ti ' CA & -

Güzel kız;n k ırahn yanına ne v~kit ve nasıl 
yerleşti ği hakkındaki. l ivayetler pek çoktur 

H ülasa 

Kır. 1 ~ I .ti ~ kıı ı.. l' 'a ır1.ld oldu· 
ttu halde on uç ) a, ıııda ı;ur.el - Luizon,, 
n111 re minı gucrerek bcgenmı~ 'e onu 
P:ır o er ~:ırın ın:ı hııpaımı,tı ~Luizon ,, 
ç k ~uzd b r l'um k ı zı ıdi - gu,e ., 
t:ır .. ındJn 'apı ar tabh)Sll 1 Q23 te, 
900000 frnng ı ~atılmı ştır. 

Arkasında etekleri yere kadar 

düşen geniş biı· manto vardı. 
En mühim münekkitlerden biri 
bu tasvirin hakikata muvafık 
olduğunu lastik etmiştir. Tablo 
dört yüz kırk beş bin franga 

ihale edilmiştir. Münekkidin id
diasınca bu tablonun birçok 
kopyaları, pastelleri ve hatta. bir 
minyatürü vardı. 

Bu kopyalardan ikisi Auupa 
müzelerindedir. Biri Münib 
Pinakotekindedir. Diğeri ise 
Luvr müzesindedir. Bu ikincide 
küçük Morfin"n yalnız belinden 
yukaıısı çıplaktır; sol kolu i e ar
kasının bir kısm bir tülle örtül 
müştür. 

Polis müfettişi Mönyc bu tab
lodan bahsedildif, ini işitm şti. 

Lu'zon Morfinin ressam Buşeye 
mode.lik ett iğini ve ressamın 

onu çıplak tersim ederek tablo
yu Markiz dö Pompadurun bira
deri M. dö Vandiyere verdiğini 
veya sattığını raporuna kaydet
miştir. M. dö "Vnndiycr» bu 
tabloyu kırala göstermiş o da 
modeli görmek hevesine düş
müş. Mönye bunun şayanı kabul 
olmıyan bir iddia olduğunu çün-

peder ve valdcainc ikişer yUı: 
altın verildiiini iıarct ediyor. 
" Barbye ,, ve " Darjanson ,, 
hadisenin tarihi vukuu hakkında 
ayrı fikirdedirler. Fakat marki 
" Darjanson ,, iptidasında kıra· 
im küçük kızlarla adeta caniya
ne miinasebetleri hakkında ne 
işitmif ise hakikat addetmiştir. 

Kurulan intirikayı dikkatle takip 
ediyor, bunlar sayesinde en bü 
yük dlifmam addeylcdiği Markiz 
dö " Pompadur ,, un atlatılabi

leceğini zannediyordu. Nedimler 
her ne derlcr•e bıla mürakabe 
kabul Ye defteri hatıratına kay
dediyordu. 

1753 senesi ınulmm otuzunda 
"kıralın rcasam Buıenin modelle
rinden on dört yatında bir kızı ' 
istifraş ettiğini ,, kaydediyor. 1 
nisan tarihinde kıı:ın on dört 
buçuk yaşında olduiunu ve Mat
mazel < Morfi» tesmiye edildiğini 
yazıyor. Fak at bu kızın kıralın 

yanında yalnız on beş gün kal
dığını söylüyor. Eğer bu intrika 
geçen kıttanberi devam ebe ve 

kız karalın yanında on bef giin 
kalsa DarjanJOn kızın « elhaleti 
hazihi kıralın metresi olduğunu» 
yazmazdı. 30 mart ve 1 nisanda 

menuu bahsolan küçük kız 
aynı Matmazel "Morfi,, dir. Bu
nun bir ressam modeli olduiunu 
herkes tastlk ediyor. 

8 nisanda " Darjanson ,, eski 
kayıtlarının hilafına olarak Mat-

1 
2 
3 
4 
5 
6 

1 

Bugilnk'fl bulm4Ci!Jmı:ı 
Soldan sağa ve yukardan aıağı: 
l - Biletsiz ~ e,ahıt ,·esik:\ 1 (4) cakacı 

(5 
2 - Koy be) i (3 , mı llt çay (7) 

3 - J larcamak (4) , Nota (2), ,eıecek 

zaman (3) 
-4 - Pıra~ızlık (4 ), ıenişlik (! ) 
5 - Av (5) 
(J - Hürmeı eden ( 4) 
7 - Üst detil {~ >1 1 hm ( !), mektep 

(4 
8 - ~ota (2), kadının ık l (5) "el 

nidası (2) 
9 - inanı ('4 , ~ emek (2), ptri (~ ) 

c.- 200,000 L i RAY i -. 
Tayyare biletimi Karaköyde 'Bursa Hanı kapısındaki 
( U G U R L U M. G A Z 1 G i Ş E S t N O E N ) 

GAZİ ) kahvesinin tecrübesi he 
yeten verildiğini haber aldım. ZAFER ~ 

Devlet demiryolları Ha 
darpaşa mağazasından 

Maiuamızda mevcut muhtelif melbusat ve levazım iJe se 
karyola, rözltik, kadife, egcr takımı, takım ve para çantaları , sahti 
eski kibcle, halıkçı muşambası, muhtelif klmgrit ve rondela 
müzayede ile 13 - 2 - 30 tarihine müsadif perşembe gUnü saat 
dört e satılacaktır. Taliplerin mağazaya müracaatları ilan olun 

lstlııı!Jııl fJ<JSllı ve 
B<ısıızt'irlı 'irlt'iu;t'iı ırle11: 

J ~ 

Mübayaa edilecek dirckJer için verilen fiat haddi layıkanı 
madıimdan m\inakasa müddetinin 13-2-930 perşembe g ünü 
on b~§e talik cdıJcceii ilan ölunur. 

l "T.\XBI .L SEllHEll.\NETj IL.A.\\'.\Tf • 
DE RMENCiİ1R. KIRMACILAR VE UNCl.ıLARIN 

NAZARI l)IKKA TlNE 
Şehremanetinden : Zahire borsasınca altı nev' e 

olan un ların evsafına göre değirmenler, Kırmacı' ve 
u11 çuvalluı üzerine 1 - ekistra ckistra 2 - ekistra ·3 - bn1nci se 
4 • biriaci yumuşak 5 - ikinci nevi 6 - hayvanata mahsus Mar 
ibareleri muharrer ve matbu etiketler ilsakına mecburd 
G~rek çuvalların üıcrine etiket ilsak etmeyenler gerek enva 
evsafına mugayir etiket yapıştıranlar ceza göreceklerdir. 

Aydın demiryolu müdüriyeti um 
miyesinden: 

İzmir-Aydın demiryolu hissedaran a1elade altı ayda 144 il 
içtimaı umumiycsinin martın 25 ine mlisadif salı günii tam va 
zevalde Londra da Old Broad Streette 100 numarada kaiıı Vi 
bcstcr House te in ikat edeceği ilin olunur. 

Ruznaaıei müzakerat bcrveçhi atidir: 
1- Heyeti idare raporu, 2 - 1929 senesi kanunuevvel gaye 

kadar olan hesabahn tetkiki, 3 - Şirket niı:amnamesi mucibi 
istifa edip tekrar intihapları için namzetliklerini vazeden hey' 
idare azasından L. E. Smith ve Lord Hovard of Glossop un in 
haıtı, 5 - Şirket muamelatı umumiycsinin tezekkürU. 

kü M. dö Vandiyerin bunu yap
ması için pek muhakemesiz ol
ması icap ettiğin i » söyler. Fil-

IO - Bir peygamber ( 3 ), satılmı!ın 
fakat mukabilinde para alının (5) 

- Uf ııkh drğil (5) dem (3) 

mazel Morfinin on altı ya,ında 

olduğunu yazıyor. Bu son tashih 11 

İtbu içtimaa iıtirak etmek arzu eden h issedaran tarihi içti 
daa llak•l ondört ıün aktem hisse senedatını Londra da 
Broad Ştreettc te 100 numarada Vinchester Housete katibi ul1l 

ll'liliğe, İzmir de tirket idaresine, İıtanbul da Osmanlı Baknas 
tevdi etmelidirler. Tevdi edilecek hisse senedatı için alınacek rn; 
puıJar hini içtimada ıbra:ı edilecekti. hakika mark zin biraderinin hem

şiresine bir rakibe. tedarik etmesi 
akıl alacak keyfiyet değildir. 

Maamafih Madam dö Pompa· 
durun 1750 den beri nev'ama 
felatuni muhabbetle sevilen bir 
gözde olduğunu ve bu halin nü• 
fuzuna asla halel getirmediğini 

bi iyoruz. 

Diğer cihetten eğer "Kazano

va,, nın dediği veçhile tablonun on 
beşinci Luiye kıralın mabeyinci-

si Senkanten tarafından göste
rildıği doğru ise "Mönye,. nin 

muhakemesi hükümden sakıt 
olur. Kırala verilen minyatfirün 

hakiki ressamı hakkında küçtik 

:ir esrar kalıyor. "Kazanova,, 

bunu bir Alman ressamına atfe
diyor. V cnedikli serg üzestçunun 

tanıması lazım ge en Buşenin 

ismini neye söylemek istemcd ği 
mcçhu'dur. Her ne hal ise he-

nüz mevcut olan minyatür " Ka
zanova ,, nın 1754 te Fransanın 

Venedik sefiri ka rdinal "Bernis 
" e gösterdiği kopya ile mukayese 

edi lemez mı? İtalyan , ''Omorfi ,, 
hadisesini o tar hte "Bernis,, c 
uzunca ta fsil etmişllr. 

~ 

1753 martında g üzel Rum 

kızı ilk defa o 'arak kıralın agu

şu visaline girdi. " Kazanova ,,

nın kavlince bu gözdelık "Mor
fı ,, ailesine b in altınlık bir 
" drahoma ., temin etmişti. Hal

buki " Mönyc ,, , " O Morfi ,,nin 

en doğruaudur. " Luiz.on ,. fil
hakika on altı yaıında bulunu
yordu. T evcllüdü kuyudatı bunu 

ispat ediyor. 25 te~rinisani 
1755 te Matmazel Morfi noter 
huzurunda M. Daya ile evlenir-

ken on ıekiı yaşında. olduğunu 
söylemiştir. Bu kayıtta sinninin 

tesbiti iç.in kifidir. Kırk üç ya
tında olan '' Sevgili Lui ,, nin 
on altı Yatında bir metres tut-

ması ne tıynette adam olduğunu 
iÖsterir. Maamatih bu on altı 

yaşındaki kıı muasırlarının iddi
asınca vaktinden evvel olmuıtu. 

" Buıe ,, nin yaptığı resimler 
bize gazct cazip olduğunu ve 
eşkali bedeniyesinde tekamül 
iÖrüldtiifinü ispat ediyor. 

Hıtmetlt 

Solfarahrııeı be~ ncı •u. h lıulrulc 
mahkeme~ndw: T erekeıinin tasfi
yesine karar verilen, müteveffa 
Rahmi B. uhdei tasarrufunda 
bulunan Cihangirde Ebülfazlı 

Mehmet efendi mahallesinde 
İmam çıkmazı sokağında harik 
mahalli haritasın bir adet ve 
otuz dokuz harita numaralı 27, 
37 metre murabbaında olup açık 
artırma uaulilc 10/3/930 tarihine 
müsadif pazartesi günü saat on 
dörtte adliye 1arayınm üst ka
tında dairei mahsusasında Sul
tanahmet beşinci su h hukuk 
mahkemesine, kıymeti muham
minesi olan, beher metreye altı 
lira itibarile yüıde on nisbetinde 
pey akçesile müracaat eyleme
leri ilin olunur. 

. 

ZA YI C'luburlu ııhzı uker übe inden 

almış olduğum a•kcri ' e ~i L.:amı zı) i et· 

tim hükmü olmadığı İ lin olunur. 

Club urunun tahtı pıı zar mıhıllc.sinde 
1 lü eyin o~lu Kadri 

1 e~ehktlr 
F~yziali lisesı müdıirlıJtaııden: 

Mektebimiz yangını dolayte~e 

teessürümüıe i~tirak lOtfünde 

bu unan muhterem meılekda9-

la.rımıza, mektep ınüdllrleriae, 
çocuk velilerine ve bütün a~lka 

duyan dostlara medyun ve mü
teşekkir olduğumuzun muhterem 

gazeteniz v~sıtasile iblliını rica 
ederiz efendim. 

Hıfzı TcvfiJr., Tôr/r.ıfn 

Heyeti idare emrile katibi umumi : H ovard of Glo~ 

1 ltıtıi•l ~r.lünci ter• mtmurlvlurıdon: 

'im n Er. otlu Leon ıı:r. Minccıvanın 

hırahiet Ef. otlu 1 Ju,e10 in efendideki 
ıl.ıcatmın tenıini i tifa.ı 7.İmn ında birin
ci eeı ecede \ e h irinci 11.l ile ipotek 

irııc eyledil i Sanyarda l>osıan oka!ın 

Jı atik 17 cedit 6 ını maralı Lir hap 
haneyi etuı ' iin mud<letle ihalci e\' C· 

l i~ e lfl lİZI yedesine ' az olunarak dört 
YU7. liratlı talibi uhdesinde olup yiiz-
" 
de be, zam la te\ı;r:ı r on he~ r;iın miicl
detlc ihalei kali\'c i anı zaycdt~in c \ a:.: 
ohmmuştur: 

üştcmil lu e aı. hina nıedhalindc ze· 
uıini ıııalta Jü~clı iki kı mdan miireU:ep 
taşlıta ıiıilir t•}lı&ın mıntalı:a·ınd:ı. 7.e· 

olmak tir.ere üç oda bir hela m1.. ,. • 
bu kısım boşdur. h.anc ahşap olup ıtıll 
tacı tam\rdır. Hah~·cde hır kuyu be: 
k:ıdar cscnn mu~ınirc 'ardır. umunıı•1 

mcsahası \uz d lk-.an altı metre ol 
hundan .;eksen ıki metrec;i bina ms 
lidir kı} mcti muhammcnesi temamı tı 
bcşyüz liradır t:ılip olanlar kı\ metı ~ 
lıammcne-.iııin ~ uzdc onu nı.pcttnde Y"" 

:ık~elerini alnr:ık 929- 5!141 do ' a 
11 lif 

maraslle ~4·2 30 tarihinde sa t cııt"' 
lıuçuktıın on be~ buçuj!;a kndar {.tırı <' 
dördüncü icra memurluğuna bizııt ~~ 
bih ckAlc mur:ıc:ıac C) lcmt>leri iJlıı o 
nur. / - -------

mini malta do~cli alaturh m:aklı bir :•:m:::::::: ..,. VA Ki r 
mudak R1C\CUC ol up ıınnf;ııııı arka ta-

VA KIT rafındaki bıhçn e bir mcdht1li rne\ cut 2$ ı ~,..__•• •• Size sorar ki bu gün '. ,_ vldutı:ı ıibi l tı ~lin ı.le ufa~ bir oc..la vardır. ~ d 
ılunda mcrc.lİ\ en ıltt komiirluğu bu· :: kazanıyor, yahut kaybe , .. 

Abone ıeraiti : 

Memlekette ecnebi 

1 
3 
6 

12 

aylı At 
il 

.. .. 

yerlere 
~unıı Kurut 

150 
~00 MJ 
750 1'450 

1400 2700 

V a.lut'ı 5 kuruştan fazlaya 
almamak, kendi evinize kadar 
getirtmek istiyorsanıı: 

Aboııe olunuzl 
Daha ucuz ve 
'c Yakıtın mıy, 

olan hediyeleri 
mış olursunuz! 

kolay edin
abonelerine 
de kazan-

hının ıh .. p mcrdiven<len birinci \:ara r. yorsanız 
çılı:1lır ki bu kat tahtap~rde ile lıulüııe· 

rek i•ter knıt:.ı ' eritmiştir. Keza ıner· 
ei\'enle U't hta çıL:ılır lJir Sofa uzerihde 
birLi . andık edı~ı olmak Ü7.ere dört oda 
fllupt odı lırın hirİ inde ~oL:atıı. na zı r bir • 
şah n işi \ardır. 11.: i inin derununda ) iık n 
mevcut 'e bir de hcl oı. \lı dır. ı: 

Derununda ı e rine' \'el 929 c :ı rilıindra 
itibaren bir ene oıııratl ıı. mahi} e d. i1. 
lira ıle Dl\ u l ı-:r. kiı a cıdı r ıııerdh en 
bııınd;&ki bir ~ılıımlık iizerindc hır oda 
hır arılık ,·ardı r "0ka~cnn dlğa kısma 

. .. 

Niçin reklam yap
mıyorsunuz 1 
İşte ilan 

6-8 ınci &ay1f 1 

5 ,, u 

4 .. .. 
2 .. 

tarifemiz: 
J(urııf 

Satın ' ıı, 

~'· " 40 
" ıOO 
.. ıoO 

1 " 
1 8 inci sa}ıf ada l O rcııni 

llAnlar 
· f•Y" İ IAn memurumuz sııe ne-

dah bir ilanın şeki l ~e b•" 
reti için hizmet etmege 

zırdır. 

t: •m:ı•••••U•••:•••:•••••••••••••••••••••••••• .. •••••• .a. . ............................................... . 

ıil lftedh1lden zemini beton dö, eli taşlığ11 
ıirilir mct~Ar taşlık: d i ~er kı mından 
tıhr.perdc ile tdriL: edilmi~ ve zemini 
ırıılta ~f!~eli tı, lı~ \;ı mile bir medhal 
'uıra i ile birleşir, iç ta~lı ğın diğrr kıs

mına ait mutfağa medhali \' a rdır, 11 hşap 

merdh enli bir.nci lata çıkıldı L.: ta hır 50· 

fa uzerinie tirısın in ccl''hc i came ~nlı •····ı:··············· ··········· ··=······ 1 
;: ······:::J . ................................ . 



[. ~~AKIT ) ın T~lgrar HABf RLERi 

40 memleketin kadınları 
73 
2 
1 

7. - VAKiT. 7 Şubat 1930 

Istanbul ithalat gümrüğünden: 
Sandık 

" 
" 

Marka No. Kilo Vapur 

O O 2958 Çekumuviç 

T Y C 1 . 2 443 Patris 
C A 1 640 Sardunya 

Mamuli şeker 

Pamuk mensucat 
Demir kasa 

D niz teslihatının tahdi .. 
dini ısrarla istiyorlar 

l 
2 

19 
1 

" 
" 
" 
" 

1 K H C 82 Niıea 

M B 46 " 
f B 690 Simeraıuis 

C M 567 140 Albanya 

Adi pencere camı 
Demir çivi 
Aiaç kürek sapı 
Kıl ve ot f1rça 

Londra, 5 (A.A) - Pariaten 
avdet eden M. Tardiyö buraya 
vasıl olmuştur. İngi~iz imperat~
luğu ıttihadı heyetıle M. Tudı-
yö ve M. Stimson arasındaki / 
mülakattan maksat dünkü içti
mada FranSJxların mtıkal teklif
lerinin müzakeresi esPASında 
ileri sürü'mUş olan bazı nokta
ları tetkik ve bu bapta teatii 
d<ar ·tm ktr. istihbar edil
dığir; (Ture İngıliz noktai naza-
rı iıe 1- ransız noktai nazar1 
arasmdaki başlıca ihtilaf toolij 
miktannrn muhtehf sınıflara teY· 
zii meselesidır. 

tonaj kabul ettirmek ve hafif 
kruvazörler sımfmdan tahtelba
hirler ımıfma tonaj naklini me
netmek ve bilikis tahtelbahirler 
a1nıfmdan kruvazörler sınıfına 
tonaj nakline milsaade eylemek 
istiyeceği ş\ipheden azadedir. 

Umumi intiba herhalde şayanı 
kabul bir uzlaşma zemini bulu
nacağı merkezindedir. 

Bu esnada birinci komite 
hami teslihabn tonaj veya sınıf 
itibarile tahdidi hakkmdnki Fran-

Br'tanya heyetiui~ nakili ke
limı ve F ~ansı:r. matbuat. tara
fından neşrolunan v~ İnıiliz ve 
Amerikan heyetlerinin bahri in
ıaatı 1939 senesine kadar tatil 
etmek hususunda iti!af eyledik
lerine Ye bu it afı japonyaya 
teblığ et'iklerine dair bulunan 
haberi tekzip etmektedir. 

Bilm k bele, mUıakeratın çık
meıa 'rmi' o!duğu haberi de 
yanı nu'itır. 

Heyetler reisleri bugün saat 
18 de toplanmışlardır. 

Birinci kom te saat 15 te 
toplanacaktır. Sa abiyettaf bir 
menbadan istihbar edildiğine 
göre İngiliz imperatorluğu he-
yetlerin 'n içtimaında bahri kon
ferans mesaisinin betaati hak
kında açıktan açığa bir takım 
t_e .. it er yapılmıı ve bu tenkitler 
~ heyetler rileaasının içtima-
ında da teyit edilmittir. 

Bütün heyetler, tahtelbahirler 
meıelesi hakkındaki noktai na
zarlarını 11 şubetta aktcdilecek 
olası heyeti umumiye içtimi\ıııda 
serdedeceklerdir. lnıiltercn n tah
telbah rlerin tarnaaııle ilgaıı 
halckmdakı ~rxusunu tekrar ede
ceği ve bu cihet kabil olmadığı 
takdirde wucıyycn azami b1r 

ıaz ve İngıliz noktai nazarlarını 
telif edecek bir itilaf zemini 
aramıya çalışacaktır. 

Lundra, 6 ( A.A.) - Beynelmi
lel sulh ve hürriyet kadın ar 
birliği tarafından gönderilen bir 
heyeti meb'use bugün M. Mak~ 
~onalt tarafmdan kabul edilmiı
tır. 40 kadar memleketi temsil 
etmekte olan bu heyet, deniz 
teshhatının her nevtinde ehem-
miyetli tahdidat yapılmasını ıs
rarJa istemiıtir. -Rusyada 
Ukrayna kilisesi 
tasfiye ediliyor 
Moskova, 6 (A.A) - Kiycfte 

toplanan bir heyeti tahkıkiye 
Ukrayna ki isesi başpeskopoıu 
ve bi~çok .peskoposların Sovycl 
aleyhındekı m\lk\lbil ihtilal ce-
miyet wU. t•tri"i mf't1•i ~ttikle
rl.ıı.i e~elıc m~tahedc c y emiı ve 
kdiae~ın tasfıyesine ~ a ·~r v~r-
miştir. K liı~ f ·işi Groseviski 
istifaşı haki ı \da nrtrcylediği 
Lir beyannamede on sene evvel 
kilise teşkilat\na Sovyet aleyh ·n
dcki mücadeleye devam için 
iştirak ettiQini ve kilise müdıra
mnın ekseriyetle Sovyetlera 
al~y~tar bulunduğunu teyit eyle
mıtbr. 

)'eni zenginler 
[ Ost tarafı birinci ı:mfarrm:dadır Daha i k c1a c kıda kuvvetim-

ykc;ağ•30 Çünkü elimdeki bilete den kaybetmek tehlikeaıni geçı-
çı an bin lira benim elime ren alikam bu cevapla derhal 
geçmiş değildır ! canlanıvermitti. 

- Bu nasıl oluyor? Susuşumun biraz da hayretle 
- Verilmlı b' .. 

betile... Bunun i;[n soı1d ~ünase- karıtık olduj'unu i•liba Galip 
d h · a ıgım pa- bey de anladı: 

dr~. at.? Bıssemde ancak 5 bın lı'ra B d 1 k b' - un a şaşı aca ır ıey 

uş. ud. u~u a dedikodulu bir k d d' 8' h .J şekıl e ttulJanmak ist d' yo , e ı. ıraz ayret e"4iyor-
dağıttım ve bazı hayır e~f ~m, sunuı? Gerçi bir iktısat ve tica-
verdım. f ~rıne ret tirkctini idare ediyorum, öy-

Anlıyordum ki Galip Beyin 
bileti bir maceranın kabr•maaı 
olmuı ve diğer bir ciiml• ile 
t•li bu sahada Galip Beye bi; 
oyun oynamıştır! Kendisi de bu 
düşüncemi hissetmiş . gibi gü

lerek· 
- ·Görüyorsunuz ya bu be-

nim için bir tali oyunu oldu! 
decI· 1. 

Sordum: 
. - Ya l u para tamamile eli· 

nıze geçseydi nasıl sarfederdı-
ni2? ' 

le bir şirket ki o, uzun senelerin 
emeğile ve birer mecidiyelık his
selerin sabırlı terakümü ile te
esılls etmiş, 100 bin liraya çı
kan ıermayesile kuvvetli bir 
muvaffakiyet k zanmıı bulunu
yor. 

Fakat ekseriya bu başka, o 
ba9ka iki meseledir. Şahıs ve 
vazife çok dafa birbirinden ay
~labiJiyorlar. Bunun Jçındir ı. 1 

ıdare etti(im tirketin noktai 1 _ 

2-nna muhalif telikki edilebile
cek tahaf hislerimi dilfünüyor ve 
ubu para elime ıeç•eydi belki 
yiyecektim,, diyorum. 

7 Kap 
1 Qalya 
1 Sandık 

p H c o 362 ,, 
A S 58 137 Adırya 
H B 3 1 ;600 Anduhuıa 

Ağaç billrdo ve aksamı 
Müstamel elbise 
Asbestos mamulAtı 

1 
" 1 
" 1 
" 

C R 2568 11 " 
EH C H 3 570 ,. 
Adres i 120 ,, 

Demir ve pirinç mamulatı 

Alektirik ampulu 
MUstameJ marangoz alatı 

1 
" 1 ,, 

2 
" 4 
" 3 
" 6 
" 

3 
" 1 
" 1 
" 

D 332 51 limartin 
B A 764 20 Andırya 
HM 54 100 Polak 

s s F 213 -16 351 Andırus 

Sebze konservesi 
Maden kömilril 
Mllıtamel çadır 

Pamuk mensucat 
oLV 
TM F 2228-30 451 Seofoliı ,, " 

L M D 3219·24 903 ,, .. 
J M C 48841 351 O Suni ipek ipliği 
A F C Y 96 O Demir çekiç 
o 1; 970 O Gllmtlf tepal 

o l; 870 o " çatal 
3 ., Adres 65 20 O Fotoğraf camı 
1 ,, T 628 36 O Rugan deri 
1 ,, A S K M 5937 93 O Vidalı demir ç\vi 
1 ,, c f 1973 22 LAvanta Demir çivi 
1 ,, n a O 22 Simirami• " ., 
1 Çuval A C H F O 69 Teodora Kına 

Balada muharrer 28 kalem eşya 9 - 2 - 930 tarihinden itibaren lıtanbul ithallt glmrGH ••• 
anbannda bilrnüzayede sablacaiı ilin olunur. 

1\ l'rxcı ı rnteu. l.a ata "(lprü lıatında. 
l eyo~lu l 6l ~ube actnlc&ı Mahmu· 

dıve 1 iıın elıında ı,ıanbu l740 

Türkiye Seyriı(dain idaresi 
Mütekaidin Eytam ve Erami
l'nin Kanuns!1ni 1930 maaşlan 
balada muharrer günlerde 
veri ecekfr. 

Trabıon b ıınci ostası 
( REŞiTPAŞA) v~puru 9 

Şubat Pazaıtesi 12 de 
l' a t\l rıhtınundan hareketle 
lnebo!u, Sa01ıun , Gireson, 
Trabzon, Rize, Hopaya gide
cek ve dönüfte Pazar iskele
s le Riıc, surıııene, Trab.~o· 
Görele, Gireson, Ordu, Unye, 
Samsun, İnebolu• Zonguldağa 
uğrıyarak gelecektir. 

Hareket gnııü yük kabul 
o unmız. 

Bo caıda postası 
( G E L 1 B O L U ) vapuru 

8 Şubat cumartesi idare 
rdıhmından Jıareketle Gelıbo u 
Lapıeki , Ça11~l<~ale, İmroz, 
Bozcaadaya ~u!ecek ve Ça
nakkale Lapseki, Gelıboluya 
ugr1yar~k gelecektir. 

An aıya ~ostası 
( K O N Y A ) vapuru 9 

Şubat Pazar 10 da 9alata 
rıhtımından bereketle lzmir, 
Küllük, Bodnıın, Rados, F et
hiye, Fmike Antalyaya gıd~
cek ve dönüşt~ me2kür iske
lelerle birlikte Andifıi, Kal· 
kan, Sakız, Çanakkale, Ge
libohıya u;rıv,.r· le gelecckt r. 

'd bupu l. I • ogr n.nı~ cle-
mı ı 'tt k' d v 
;:.old' Fakal şı m ı - ogru 
~u ım. b' b 

Sultanahn~t sulh hu~~ mah~~meJinden: 

Terekesinin tasfiyesine karar ve
rilen müteveffa Rahmi B.in ubtei 
tasarrufunda olan Feri köyünde 
Arpasuyu sokağında kiin 17 No 
mürakkam kiğir üç kat üzerine 
mebni bir bap hane, önünde 
1500 ve arka tarafında 145 met
re murabbaı mesahasinde bah
çeyi havi, ve arka bahçede ı\Y
rıca odunluk ve kömür!Uk mev
çultur. Binanm zemin katında, 
aıutfak, baayo, ç~~ık. he'-, 
yemek odası, birinci kahnda, 
iki o<i-.. heli, ikinci k•tta, üç 
oda mevcut olup kıymeti mubam
nıenesi, altı bin beş yüz liradır. 
Mezkur hane açık artırma usu
Jile sablacağmdan talip olanlann 
kıymeti muhammenenin yüzde 
onu nisbetinde pey akçesile 10/ 
31930 t ... r hine müs~dıf pazartesi 
günli saAt on qQJ1te Adliye aa
rayının üst katmda Sultanahmet 
beşinci sulh hukuk mahkemesine 
müracaattan ilin olunur. 

Adqpaıcm cra mtmurluiun an : 

6 Şubat930 

Borsalar 
Kan1b :yo 

l lngillz lirası K:r. 
"T.I.. mukabili Dolar 
" " hank 

.. . ... 
.. . 
~ . ... . . .. . 

"' . ... ... 
.. . 

Urct 
Bel a 
Drahmi 
Frank 
Leva 
Florla 
Kuron 
ŞIUq 

Pcucı 
Marlı: 

:t.lotJ 
~ngO 

!o Ley it araş 
ı Türt il ,,, Dinar 

('cnoocç Kuruş 

ı ... 

"'··· " ı. 

lf ' 

aıırı 

" I' 

- Elime geçmemit bir para
nın sarfı cihetini iıaret etmek 
biraz manasız olur. Maahaza 
ıht mal sarfedecek ve yiyecektım. 

Bu, cidden itaretc değen 
allka uyaııdaracı cevaptan soara 
Galip Beye veriJrniı bir söz 
Uıerine biletıiı ıervel icaıaoan 
bahbyarın k m olduğunu sordum. 
İsrarıma rağmen söylemedı. 

mu deği nıi, bıtt ı meçhul- u 
bil tJ 1 talih l carctle meşgul 
bire erkekm 1. fakat, taliin işine 
akıl erer mı? lıtıfade edememış 

Adapazarının Tığcılar mahalle
si halkından Berkofçah Musbtffl 
efendinin, Adapazarı islim-Türk 
- Ticaret ban~ısına olan boı cun
dan doln•ı h~cıedilen bir adet 
demir kasa ve ve bir adet ya· 
zıhanc ve bir ad•t ba.külil v~ 
Se· ivan köyünitP emırltt ,ıtı 
mevkiinde iki ve köy içerisinde 
bir ve KJradC!red• bet ve Çört
len düıündc birki Eem'an dp~uz 
parça tar aları ve bir bap hane 

1 e maa ahır aamanhaneden ıba
ret çift ik bina'trı ve Yahyalar 
maha lfsinde ki. n bır bap han
daki hissei şayiasının, müza
yedrye vaıan satışlarına baş'a

nacağı hakkmdakı ihbar vara· 
kasının, muma eyh Mustafa 
efendinin ıon zamitnlard~ i~a
me• iahını lcrkC' t mesı yüıündr,n 
tcb iği kabıl olamayınca gazete 
ile ilanat ıcrası kijr arkır olmuş· 
tur. Bınaenaleyh tarıhten bilit -
bar bir ay zarfından borç gene 
ödenmedığı takd rde emva 1 

mahcuze mezkiiren n s bşına 
başlanacağı lüzumu, teblığ ma· 
luımına ka'm ışbu ıljnname ile 
ihbaı ve ih ar o ı.mur. 

' 
o 14 IJ 

ço enteresan bir cevap de
iil llU? Bir kadın midi, bir er1'ek 

batırmıf .... 
her ahlı 



C..zet-lzdo çıkan ,.aza •• realmlerlıı blitlln haklan mahfuzdur ~ 

Gazeteye gonderilccek mcktuplann Uzerine idare içinse ( İdare ) yazıya 
alt sc ( Yazı) işareti kon ılmalıdır. 

Baıı!m.,.u melıt.plann iade.inden, ı..,......11 makaddereıb meldap!.ıra kon11lmut par,.Jana 
b,.bolmumclan .., lll.,lann münderlc•hndan idare ınea'ul detıldlr. 

•m. Piyangodan zengin 
çare 

.. 

• 

olmak için 
Her keşidede tali rekorunu kıran Fatihteki İtimadı milli 

ve Esnaf bankası tayyare piyango şubelerinden bir bilet 
almak ıarttır. Büyük ikramiye kazananlara lütfen sorunuz. 

Dikkat: 

.fldces: 
Fatihte tramvay caddesi 14 No. ve 4 No. lard r. 
Telefon İstanbul 4002 

Sabık müdüriyet bayii İbrahim Naci Beyin bu şubelerle 
hiç bir alakası yoktur. 

Müdüriyet ve esnaf hanlcası ha) ii 
Bürlıanetlin 

• lstanbul vilaveti defterdarlığından: 
336 senesinden 92., mali senesi nihayetine kadar milli bükümet 

bütçelerinden matlubu olanlarla gerek milli hükumet ve gerek 
sakıt hükumetin adi emanat ve milli hükumetin bütçe emanah 
hesaplarında mukayyet olanlar ve gerek 927 senesi gayesine kadar 
ifa edilen hidemattan mütevellit alacaklar 928;929 senelerinde 
bütçe emanatına alınmış olanlarla eytam sandıkları tasf ye komis 
yonundan 927 senesinde hazineye devredilip haz nece 92~ de 
senesinde ait olduğu malsandıklarma naklolunan mebaliğ tasfiyeye 
tabi bulunduğundan bu gibi alacağı bu:unanlar şubat 930 nihaye
tine kadar arzuhal ile bulundukları mahal'in en büyük malmemu-
nıoa müracaat eyleyip yetlerindeki matlubat vesi kaların ı vererek 
mukabilinde müracaat vesikası almaları lazımdır. Bu müddet 
ıarfında müracaat etmemiş ve vesika almamış olanlarm iddia ettikleri 
alacak 1513 No 1ı kanun mucibince katıyen hazine lehine sakıt 
olacaktır. Şubat 930 nihayetinden sonra hiç bir mazeret kabul 
edilmiyeceğinden alacak iddiasında bulunanların 930 senesi martın
dan evvel bulundukları mahallin en büyük malmemuruna müracaat 
etmeleri iJan olunur. 

Büyük Tayyare piyankosu 
Sekizinci tertip 1 inci keşide 

1 l Şubat 1930 
Keş deler; Vilayet, ~elıremaneti, llcftenlarlık, iş, 

Ziraat Ye Osmaıılı bankaları nıurakıplcri ve lıalk 

huzurunda ya,pılır. 

Bf Yf K 1 K HA~lf YE 
Her krJdede cıkan 

~ . 
ao,ooo tin Anın 

numaralar tekrar dolaha 

Devlet demiryolları ve limanları 
umumi idaresinden: 

5000 m 3 oksijen itası kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 
münakasa 23 şubat 930 pazar günü saat 15 Ankarada devlet 
demir yolları idaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edecekler in teklif mektuplarım ve muvak
kat teminatlarını ayni günde saat 14,30 a kadar umumi müdürlük 
kalemine vermeleri lizımdır. 

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

Tzlrlci)ie iş bcL11.lcasından: 
Bankamızın 25 şubat 930 tarihinde sureti adiyede içtima ede

cek olan hissedaran heyyeti umumiyesine ait ruzııamei müzakerat 
berveçhi zir ilan olunur: 

1 - Meclisi idare ve mürakıplar raporunun kıraati. 

2 - 1929 bılançosunun tetk1k ve tastiki ve meclisi idarenin 
ibrası. 

3 - Münhal meclisi idare azalığına meclisi idarece intihap 

edilen bir azanın nizamnamei esasimiz mucibince tastiki memuriyetı. 
4 - Mürakipların tay'ni ve ücretlerinin tesbiti. 

İstanbul Verem uıiica<lele cemiyetinden: 
7 şubat cuma günü saat 10 da Türk ocağında senelik kongre 

aktedıJeceğinden bil'umum azanın lutfen teşrifleri rica olunur. 

SIHHA TiNİZi 
iHMAL 

,~::::~~~lz0 
usulle vilcuda ,,. 
tinlcıı Ll?'IA h- ı 
men umlıliğfiulr ! _ 
eder vr .-ı.ıcuJun ; -~ 
hutulunu ıncrllır, ~ 
Elastıkl vr dao· 
nıklı bır trık9J,n 
mamul olan LINfA 
hem ıporculann _ • 
hem amclıyal g6rrnlcnn lırmcrı olııp 
fenni ve cczcrl tuyikı •aycsınde lılı· 

kın ıuhuruna nıanı olur 
lstanhul 'da yalnt7 Be yoğlunda 
Tünel meydananda 12 numatada 
"e İsti ki il caddesinde :aı5 No.d11 

J.RouHel 
mağazalarında satılır . 

Huıuıl mağaıasında onu lccrU be rdınıı 
vtyahul balnın lcutru •c tam boyunuıu 
bildırmek •nreti.lc ıııdrc•lnııc göodHmc· 

nıızı utcyını~ 

Fi atı J 7 Tii rk lıra .. ı 
Poıla ile göndtrılen kemerler muverık ol
madıQ'ı lakdirdc tebdil veya brdclı ıad~ 

• cJı\ır. 

Karamü• ı.-l asl y~ mah~emesindm: 

Karamürselin Mahmudiye ka
rapınar kariyesinden Salih karısı 
Kadriye hanım111 kariyei mezkfı· 
reden kuleli oğlu Salıh aleyhine 
ikame eylediği boşanma davasın
da müddei aleyh namına çıka
rılan davetiye mumaileybin on 
beş sene evvel kariyeden müfa
rikat ederek elyevm bayat ve 
memat ve mahalli ikameti 

meçhul bulunduğu jandarma ve 
kariyesi bey'eti ihtiyariyesi 
tarafından şerh verslerek bili 
tebliğ iade kıhnmıt ve Ulden 

tebliğatifasına karar verildiğinden 
yevmi muhakeme olarak tayin 
kılınan 26 şubat 930 çarşamba 

hazır günü saat onda mahkemede 
bulunması ve kanunu medeninin 

132 inci maddesi mucibince 
müddei aleyh Salibin bir ay 
zarfında hanesine avdetle evli
liğin kendisine tahmil eylediği 
vazifeleri ifa etmesi aksi takdir· 
de hakkında muamelei kanuniye 
icra kıhnac, ğt tebliğ makamına 
k•m o'm ık üzere ilan o:unur. 

Edu nenin nefis 

KOnURUlURi 
Sirkeci Hocapaşa ha

mam sokak No. 9 
T eL lst. 2789 .. ....................... . 

ıstanbul Bankası 
Tarihi tesisi 1911 

Mahmutpaşada Tarakçılarda 
Abut efendi Hamndadır. 

Bll<ımum banka mnamel!tı yapar 

Vadem tevdiata senevt yüzde 6, altı ay 
vadıoyle 8, bir ıene vadeliye 9 faiz ver
mekcedr. 

( SAVOSO UE" VEf<DI' • KUf<UŞ == 
MATBAA VE iDAREHANE: 

fSTA:'\RUL, Babıali, Ankara caddc~tnde • V AKIT Yl.TF.DU • 

Tel • 1970 ( IDARE lşLERI ) 1971 ( Y AZ1 lşLERI ) T.ı.raf ı VAKiT, potta lnı~ 1 :., 

Çocukların neşesi l 
Ebeveynin saadeti! 
Kansıılık, zafıych unıumıyc •c 
unır rahatıulıll.larıoa kartı bin· 
lcru doktorlar taralındaD lavaı· 

1e cdilcD • • • ' • ~ 

enomrrato 
kuvvet ilAcıoı d<lnyaaın ller t .. 
rafınd.r. •nlidelcr Ye çocuklar 
buyük bir Rlemnuniyetle kullan .. 
rak · pek b6yük faide glırmektt· 
dirler. Her eczanede bulunur • 

, 

Haydarpaşa demiryoll 
mağaza müdürlüğünden 
Aşağıda yazılı malzeme pazarlıkla satın alınacağından taliple 

10 şubat pazartesi günü saat 9 dan 12 ye kadar isbab vilcut 
meleri ve fiat vermeleri ilan olunur. 

3 adet balar tencere (orta) 
2 ,, ayak kabı fırçası (krokisi gibi) 
4 ,, havlu (adi) 

1000 Kg. kaba üstübeç 
691 adet kazma sapı (beyzi) 
750 ,, kürek sapı düz 
800 Kg. arap sabunu 

18 adet yün battaniye 
700 ,, cilalı çini beyaz (Kütahya mamuJib) t 

1035 metre Amerikan bezi (ince) 
90 ,, kanaviçe o 
55 adet ahşap su fıçısı 

3000 metre Amerikan bezi (kalın) 
2 adet halı 2.30 X 4.84 mavi renkte 
2 " yol halısı 0.65 X 4.80 mavi ve desensia 
2 " yol halısı yahut seccade 1.lOX 1.90 

(yerli Uşak manıuıatından olacak, tarifab mağa· 
zadan veri ecek ) 

14 kg. donya~ı 
200 ,, Çimtohumu 

1 adet mavi iş el b;sesi 
12 " Türk bayrağı 1.40 0.90 
36 ,, Donanma bayrağt 1 40 0.90 
20 ,, Yastık yüzü 0.90XL.50 sim 
10 ton Benz n 

2 ,, Motör yağı 
50 kilo Nişadır 

100 ,, Tuz ruhu 
500 ,, . Göztaşı 

1900 ,, Karpit 
600 ,, Gres yağı 
300 ,, San potas 
150 ,, Boraks 
400 ,, Antimuan 
200 ,, Çınko 12 No o1acak. 

Saat onikiden sonra fıat kabul edilmez. izahat almak Jıtİ1~ 
ler cumarte~i, pazar günleri mübayaat kısmana müracaat etnıeli~f. 
ler. Pazarlıga arzolunan malzemenin yerli olacak aksamı IY 

iştirak edecek talipler numunelerini beraber getirmelidirler. 

Mes'ul mücııir: ~ 


