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Fatin Beyin 
"Güneşte lel~eler,, makalesi 

4 iincii sayıfada j 
a-....-ıılill------~w: --

1 1 
• temeyı unutmayınız ! 

Para sui istimali meselesi Türk-yunan 
Düyunu umumiyenin ma- iblifnamesi 

nevi şahsiyeti mahke- Di1n Vekiller he-
·r or yeti bu işi göri1ıt11 

meye veri ıy Pekyakındaimzalana· 
Bina mayısta hükumete intikal edecek 1 caoz söyleniliyor 

.,,,,.,._ amamlve blnıuı 
~ pua'ar değ tfüilirken 
ı.ı: qaumiyede 600000 lira,,. ..... .....-Wlmal ol....-
ba. 8- mi lmm•klen dok yı Dn
NıaQ umumiyenin pbaiyeti ma
~elİlııin mahkemeye verilme- 1 
Iİ teJran&. etmiftir. Dilyunu 
~yeye aynca fenude para-

)'akıılmamua için emir Ye
d'lllttir . . 

•11• ......tre mtt1••• 
~•eti• Dl;m umumi· 

iiatba..... .tnıals .iatemiftir. 
u . um-iye matbaayi ver

laraftar .olaıadı(Jlndan Fran--..:::er ftldli M. Deldozyeye 
edite~. · · 

~nu amaınlve binası 
~ u-iye biıuuuıın 
ta.::,"_... blk6metimize talimi 
~ relmektedir. Binamn vi.11-
~ Yerilip yerilmiyeceji bak- 1 
~ heni& kat'ı bir karar yok
~· '1.amafih Maliye veklleti 
'\ Li.aa,. YilAyete ya mlizayede 
... )Qut da Heyeti vekile kara
ııı....._ ~dan doiruya vermeyi 
~~ etmektedir. 
"'-------~----..--~~-

M azar ik 
S.İte, 19 (A.A ) - Çekoslo
~ reilictımburu M. Mazarik 
~~mak Ozere Nice'e 

Maliye Vekili 
Mlliltl ff. tqirer 111111111(· 

tıı~n iıa~at uencet 

Ankara, 19 (Telefon) - Ve
killer heyeti bugünkO içtimauı· 
da Tilrk - Yunan itillfı muele
sını mDzakere etti • imzanın 
pek yakın oldutu 16ylenmek· 
tedir. 

M. Döklozye 
Fransızda
inler vekili 
Dlln Baş vekilimizi 

ziyaret etti 
Ankara, 19 (Telefon)- Fran

sız dainler vekili Ma.yl •I>akloı· 
ye" bugün Bat•ekil lımet pap 
bazretlerint a yaret etti ... bir 
mlddet fldfll · Mutealdbea 
Maliye vekilimiz de Bapekili· 
mizi ziyaret ederek D6yunu u· 
mumiye meselesine dair izahat 
vermiştir. 

Balforöldü 
'Yahudi muhibbi 

ı diplomatın vefatı 

Saraco61u ŞakrlJ B. 
Maliye Vekili ŞlikrO Bey, ba

glin mecliste Herman spirerlerin 
veraset vergisi hakkında izahat 
Yerecektir. 

Defterdarlık bu vergi ilzerin- \ 
de cereyan eden muamelit hak
kında bir rapor hazırlıyarak Ma-
liye vekiletimize göndermiştir. 

r---lh11Qun11111llftll1nı111~ınınıı1ııı111ııııııııı1111111111ıııımııı111111111ıııııııı11ıı11111ıııııııııı 1 1uıııuıııı: ıııııı11111ııı~: Lort Blıltoı 
09 ııa ~ lngi terenin meıhur diplomat· A e t11m z \ lanndan biri ola&n ve Filiatinde 

J"-.ıı ......... ,_ ~ takip ettiği siyasetle Yahudileri 

Her erkeğe nazaran i memnun ve yerli Araplva mD-= teeuir etmiş olan Lort Balforun 

k d • ~ ~ ı 6ldüğ0 haber veriliyor. Lordun a l n ır ,, j vefatile lngiliz .dipJomatlan ara-
....,.'.JJ' il' ~ j sında bnynk bır botluk açahsut 

lıta ~ olacaktır. · 
1q 81ıaltmizi bazı kimM:ler muğ ıik bulıı_11 orlar. Bila- j · Filistind~ n~mm~ tehirler bi-
1.!· Çanha her erkt-lin kendıne g~ce bır kadın m~f- ~ na .eden sıyumstlenn de mDte
·-cııtaıı 11ardır. Biz onu sorduk, ve bırçolc cevap aldık. §§ esaır olacakları muhakkaktır. 

Cunıarteıinden itibaren neşredeceğiz f Telgraf ıudur: 
= Londra, 19 ( A . A) - Lort llll11tuııuuıınıı11111111ııııııııııu11Hlıııııııırııııuınııııııı ııııı ıııııııı ıııı ınıııııııııııııı ıı ııııııınııı ııııınııııı11111ııııııuıu1ji Balf our bu ubah ölmtltttlr. 

Taksim abidesindekı ta mu at hakkında 
ketumiyet muhafaza edildikce •• 

Senfonik konserler 
San' atkarlarımız halka mahsus sen

fonik konserler vermiye baılıyor 

DOn saat on aekiz buçukta 
Tepebaıında, Gllzel san'atlar 
birliği musiki ıube aine mensup 
altmıf san'atkinn iftirakile 
aenfonik bir konser yeri lmiftir. 
Konseri Muhittin Sadak Bey 

&elediye azaıı 
. çatırlıyor 

G. H· F. M6fettiflijinde : 22 
mart 1930 cumarteai gDnO saat 
on beşte cemiyeti umumiyei 
belediye fırka gıırupu içtima 
edecektir . Muhterem azanın 
muayyeD gün ve saatte fırka 
merkezinde hazar bulunmaları . 

idare atmiş, bir çok davetliler 
hazır bulunmuıtur. 

Güzel san'atlar birliği halla 
senfonik konsere alaşbrmak için 
bu gibi konserleri aık sık tertip 
edecektir. 

Verailer 
Ankara, 19 (1 elefon) - Ma

liye milfottifleri kongresinde 
cumartesinden it ibaren vergıler 
tetkikatma bJş!anacaktır. 

Fııhıı$ talilnatnanıesi 
Ankara, 19 ( felefon) - l u

huş talımatnamesi Dıihilıye ve
kaletinde tetkik olunm1kt11d.r. 
Henüz Vekil Beye veri me li. 

~ıııılllll'ıııııııuıııııııııııııuııııııııııııııınııı ıııııııııııııııı ıııııııııııııııııııııııııııııııııırıııııııuıııııııırıııııumııııırııııııu1WJJ1Jll!l!:1u1111uı~2 

1 Haftal1lk V akıt \ 
) Greta Garbonun ölümü? 1 
' Bugünkü ilılvemizi alanlar Opera sinema- l 
\ sına tenzilatlı bir biletle gireceklerdir 1 
- = I İlk Türkçe sesli fifm \ = = i§ Edebiyat, aan'at tenkit ilim .. bhat, mizah Ye siyuet makaleler: .• § = ' ' ' ~ 
\ Ga1eteciden mutlaka istemeyi unutmayınız! l 
lıı111ıııı11uıııınııııın1111umıllfllllınıt1WJ111111tıı.._..,.._,,.... p'PRIJtıumgıJllHlı~ 
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Yeni belediye kanunu 
Layihası mecliste müzakere ediliyor 

Yeni belediye kanunu llyiba

sı Büyük Millet meclisine tak
iim edilmiıtir. 

Önilmttzdeki perıembe ,nnn 
müzakeretine baflanacak olan 

bu llyiha dikkat ve alikaya il· 
yık mevadı ihtiva etmektedir. 

Bu liyihaya göre 1292 aenesin
denberi tatbik edilen ve yapılan 
kanunlar ve yeni kanana muha· 

lif ahklrn tamamen kalchnlmak· 
ta, yahıız 1551 numarala kanun 

ahklmı ipka edilmektedir. 
yeni kanun llyihaaı belediye· 

lere en mOtemeddin ye •lltekA· 

mil belediyeleri• hukukunu bah· 

tetmete ve en buit ihtiyaçlarla 
bile allkadar olmaktadır. 930 
eyltllOnden itibaren bOkmll baı-

lıyacak olan bu kanunun kablQ 
üıerine her tarafta belediye in
tihabatı teabit olunak, belediye 

meclia ve encümenleri bu kanuna 
göre teıekkül edecektir. 

İstanbul belediye reialiğini lı
tanbul valisi yapacaktır. lıtan
bui belediyesile viliyet mahallt 

idaresi birleştirilecek, belediye 
meclisile vilayet umumi meclisi

ne kanunlarla verilen hukuk ve 
vazifeler İstanbul belediye mec

lisi aza larile belediye hududu 
haricindeki kazalardan münte· 
hap vilayet meclisi umumisi aza-

larından mürekkep ( lstanbul u
mumi meclisi ) ne varilecektir. 
Umumi meclis azalarından aeçi

lece1< 8 l<işilik bir encümen, vi
layet v belediye encümenleri 
hukuk ve salahiyetini haiz ola
'=aktır. 

Bu kanunun rner'iyetiıe ka
dınların da belediye intihabında 
ıe~ miyc ve seçilmiye hakkı ola
caktır. 

Evvelce belediyeye aza ola
cak ların okur yazar olması 

hususu mecburi değilken yeni 
kanunda bu cihet tasrih edil
mekte ve aıalık içln rey a lan
ların kazandığı rey adedi müsavi 
olduğu takdirde yüksek tahsiJi 
o '.an tercih ed ilmektediıl . 

An l'iara belediye reisı Dahi
liye vekaletinin inti hap ve inhası 

ve Reis=cümhurun tasdikilc nas
bolunacak ve reıs ik ten c: ı ',arıla
bi!er ektir. 

icra Tekilleri Heyetince görll· 
lecek lllzum üzerine tesbit edi
len beldelerden, vilayet merkezi 

olanlann, belediye reisleri Dahi· 
liye Veklletince ve diier nıahal
lerdeki reisler de mensup olduk-

lan valiler tarafından nasbolu
nacakbr. lstiınai vaziyete tabi 

bu gibi mahallerde ve Ankara
da reislik; Dahiliye Vekaletinin 

Ye Reialcllmhurun ta1diklle vali 
•eya kaymakamların uhde1lne 
de •erilebilecektir. 

Bunlardan bqka mahallerin 
belediye reiıleri mecliıtea veya 
iatihap hakkına haiz olmak ıar· 

tile hemıeriler içinden •eya 
hariçten 4 tene için ve helediye 
mecliat tarafından aeçilecektir. 

Diğer mUhirn bir madde de 
devletçe IUrum ıiSrlllecek bel
delerde belediye zabıtaıı veza- ' 
ifinin, icra VekUleri heyetinin 
kararı •e Reisicümhurun taıdiki 

ile, devlet zabıtaaına tevdi olu
nacağı hususudur. 

Belediye verıi ve resimlerinin 
tahsilinde mDltezimlik uıulft 
kaldırılmakta, borcunu vermiyen 

mükelleften yUıde on ıammile 
ve tahsili emvıl ko11ununa tev
fikan borç alınacaktır. 

Bu kanunla bahçe ve bağlar
dan gayri mahallerde yanacak 
mevaddan bina yapdması me· 
nedilecek, Evkafa ait mezarhk
lar da bütün hukuk, vecaip ve 
varidatile belediyelere devrolu
nacaktır. 

Hülasa bu kanunJa beled~e
ler bir çok vezaif alacak veh al· 
kın sıhhat ve menfaatinin temini 
için bir çok aallhiyetler iktisap 
edecektir. 

Kanun llyihasmın en mbhim 
maddelerinde görllldüğU veçhi le 
belediyeler Uzerindekı devlet 
murakabesi, mahallin en büyUk 
mülkiye amirine verilen vezaif 
ve sa Ahiyetle, arttırılmaktadır. 

Akşam gazetesi 
Mahkeme"e ver livor 

Mali vaziyetimiz hakkında 

dayin ler vekil lerine atfen netriyat 
yapan Akşam gazetesi aleyhin.! 
efkarı umumiyeyi tehyiç madde· 
sinden dolayı takibat yapılacağı 
haber alınmıştır. 

' :1' 1\~ 1 n tetrikasJ: 124 
Yazan : Hüsevin Rahmi 

P frim zin ist ed iğiıı i diğeri d e 
istc'11ek ve i slemed iğin ı isteme
n.eli her hus usta yek ruh yek 

vucut gıbı yaşamak... Bırimizin 
roş anmad ığı ~a dın vry14 erkek 
h ~ ı hanği bir şahısla diğerı de 
asa ıhtı at etme mek.. Tatıl 

g :in erimizde mut lak beraber 
g ez 1f k, kazandığımız paradan 
b.ı l<ı s:nın ı ikt isat e tmek, ve 
h iç b ır kuru§unu da yekdiğerimiz.
den g zlememek, çocuğumuz 

olursa büyütme meşakkat ve 
mesarifinı mütesaviyen çekmek 
ve i a. 
Aramııda işte böyie bir mu· 

kave!e akti :c iki nüsha olarak 

l a~dık dot11plarımıza kılitledik .. 
Ve her hususta mutabık ka arak 
bir i b ırim i zıe evlendık ... 

Saffet Bey tıh:u l kar bir sima 
ile s 

- Mukabil lkidinizde ahlak, 
se at c ddiyct olmadıktan sonra 
bu nevı hususi muka veleler ne
ye yarar ? Bahusus met anet.ne 
itimaden bir kadın . a töyie şe
raıt dermeyanına ka' kı~manın 
acılığını ytheğim yana yana 
tecrübe ettim. 

Sahire Hanım ellerini ka dmp 
nefret le sıl kiner ek : 

- Sus kulla rd"n ut nm ıyor 
ıun barı A. ahtan kork .. 

VAKiT ın telgraf ve telefon haberleri ... ~--.......... ---...------------.......... ~----~--........ ~'' 
Bir kadın üç çocuk 
birden doğurdu 

İzmir, 19 (Vakıt) - Değirmen 
derenin Çile köyünden yetmişlik 
lsmailin karısı tiç çocuk doğur· 
du; Y•t•yorlar. 

lki tevkif 
İzmir, 19 (Vakıt)- Silik bir 

biletle lt bankasından 1500 lira 
Tayyare piyanko ikramiyesi alp 
mak istiyen kahveci Mustafa ve 
arkadaıı Rıza tevkif edildiler. 

Ahırları ıslah 
' 

Mühlet son defa temdit 
edildi 

Ahır sahiplerinin beyanname 
verme müddeti ay sonunda bi· 
tecektir. Bu tarihe kadar ver
miyenler tecziye olunacaklardır. 

Diğer taraftan ahırlann Ema
netin talimah mucibince tadil 
ve ıslahı için verilen mühlet 
son defa olarak üç ay daha 
temdit c-dilm iştir. Mühlet bir 
daha temdit edi miyecek ve bu 
zamana kadar da ahırlarını sıhhi 
tekilde tadil etmiyenlerin ahır
ları kapatılacak ve bir daha 
açmalarına müsaade edilmive
cektir. 

Bir amel& --öldü, '"gömüldü, çıkarı•ıJ> 
tekrar gömüldü 

T opkapı haricinde tepebağı 
denilen yerde ku;n ocağında ça
lı an DervlJ İbrahim toprak ka
zaı ken üstllne büyük bir taş 
düşerek ölmlif, orada bulunan 
Himit ağa iaminde biri kolay
lık olsun diye adamcağızı göm-

müıtür. Vak'a sonradan öğreni miş 
ölü iÖmUldüğu yerden çıka· 

rılarak muayene ediJmif, aonra 
tekrar gömülmüştür. 

Boğazlar komisyonu 
Boğazlar komisyonu dün sa

bah T opanede mutat içtimamı 

yapmıştır. 

Dün aktamki refiklerimizden 
birisi komiıyonun aenelik rapo
runu hazırlad1ğını ve diin imza 
merasiminin yapıldığını yazmış
tır. Salahiyettar bir zat dün 
şunlan söylemittir. 

- içtima mutat haftalık içtima-

Bu ıartların en evvel haricine 
çıkan kımdir? Srn misin? Benmi
yirn? HalA o inatçı kafanla er
ke-klığin metanetini ve kadınlı
iın nafını hüccet tutarak dava
yı kazanmıya uğrqma.. Ahlik 
ve ıebatale yilkselmiı ne kadın
lar, zaafile kepaze olmuı ne f'!r
kckler vardır. 

Saffet Bey - Haydi şirret 
haydı ne kadar sureti h::ıktan 

görünmeğe uğraşsan sözlerinin 
arasından cinayetin yavrusunu 
pa r alıyan canavar d,ş leri gibi 
sırıtacaktır. 

Avnüsseliıh - Sadede gele
lim Efendim. 

Saffet Bey - Tahammül o
lunuyor mu? 

Sah.re Hanım - Yara ı gö· 
nüı .ere tese : vad eden merha
met yur dı . buu s ı değıı mı? 

Avn·! ah Burası deva-
medırıiz. 

Sohı r . nı m - Lurndarı 
a ra<lığı. • .... ; • yı bu '. acııı:ıdan 

D let bankası Tasarruf cemh~ ev Yerli ~1Jn1J11i için buJl{I 

Layiha tetkik Pclil
nııve başlandı 
Ankara, 19 (Telefon)-Buglln 

Devlet bankaıı layihasını tetkik 
etmek üzere Maliye vekilimizin 
riyasetinde Ziraat, İl bankaları 
direktör ve muavinleri ve mec
lisi idare azalanndan bazıları 
ve iktsıatçı meb 'uslar bir içtima 
yapmışl:ırdır. Bu tetkıkat bittik
ten sonra !Ayıba vekille heyetine 
verılecektir. 

Primo dö Riveranın 

vatana hizmetleri 
Madrit , 18 (A.A) - Kabine

nin içtimamı müteakip matbu
ata bir tebliğ verilmiştir. Bu 
tebliğde M. Primo de Riveranın 
vatana olan merbutiye. ve ihlası 
Ye bilhassa Fas işini iyi bir 
neticeye isal etmek auretıle 
memlekete etmif olduğu hiz .. 
metleri sitayişle yadedilmekte· 
dir. 

HOkfimet, kıraldan mumaileyh 
hakk,nda haiz olduğu askeri 
rütbenin fevkindeki rütbeye has 
askeri merasimin icrasını talep 
etm•ıtir. 

Maarif vekaleti kitap 
alacak 

bir k1Jtalolc hazır/ao 
Ankara, 19 ( Vakıt ) - ıVlıll 

'l 
l ktısat <:emiycti tarafından "' 
nitıanda Ankarada açılacak o':ı. 
milı i sanayi sergisinde yer .-: 
tahsis tahsis edilmiştir. Cem yt 
tin sergi pulları yakında mek 
tuplara yapıştınlacaktır . 

Cemiyet tarafından bir kati 
lok fıaıırlanrnaktadır. BDtOn ı 
nayi erbabının parasız olar• 
toplanan adreslerini i}Jtiva ed 
bu resimli katalok gene ın 

canen dağıtılacaktır. 

En güzel resim yapa 
taleben1iz 

Ankara, 19 (Vakıt) - Hinı• 

yei Etfal cemiyetinin memleke 
teki bütün mektep taleberi ar• 
sında açtığı ( en güzel reıi 
yapmak ) müsabakasında bi · 
ci liği Ankara kız lises nden N 
zihe Henım kazanmıştı r. Müsl 
bakanın neticesi «Çocuk Haft 
sm•da ilfin edilecektır. 

Norveç sefiı 
gönderecek 

Oslo, 19 (A.A.) - Ankaratd~ 
bir Norveç orta elçiliğ nin td1' 

s ine ait kanun layihası meb'ual11 

meclisi tarafmdan ittif akl• ki 
bul edilmiıtir. 

Ankara; 19 (Vakat) - Maarif Ka. zanımalk içi 
Vekaleti halk kiitüphaneleri teş-
kili münasebetile kitaP.cıları ala- il ilk şart ilandır 
kadar eden bir tati:ıatneme ii ildnsız kazancı tırtırmiJJ!~ 
hazırlamıştır. V ~Aiet teb it ettı- :.· •• : 

~av1J~mtık, h1Jvad1J t1JV"' 
i mevzular dahilinde telif yahut ~:.i:. ·~ ' vare~iz uçmıva ç1Jlı~~ 

tercüme ediJmiş ve basılmış e- :z mtık gibidir 
serlerin en az 500,den fazla 1000 ~i T' . . d , da 

. :: ıcaretımz e , san abnız 
hatta 1500 nushasını peşınen ve H ff k 1 k · t" ı 

E d !! muva a o ma ıs ıyorsanı 
defaten alacatır. ıerler e ara- :1 t . 1Anı h · t ye-
nacak evsaf ha k dilile halka gö- ·n: S:a~e e 1G ota e ·ıeAnımm~y1 .. e_

1 
.. 

rımz : aze e ı J au al'I" 
re olmak l>Uylllc olmamak ucuz, • k 

1 
te-

okunakla ve bol resimli olmaktır.I: e~li ~d~yı, en ucuzu, en 

1 
aır aı ır. 

zmirde Gazi heykeli :. İşte iJAn tarifemiz: 
İzmir, 19 (Yakıt)- M. Kano- S Sonuncu ıayıfada Sabn Kurut 12.' 

t' 
40 

nika, Mısırda bulunduğunu, ya- 5 inci •• ,. 

kanda Gazi heykeline ait plan- 4 .. .. .. .. 
1~ 
200 

!arla buraya geleceğini bildirdi. 2 " " .. .. 
1 . .. 

dır. Ve ra1>9r filin imza edilme
miştir. 

.. .. .. 
Reımt ılınlar, eonuncu aayıfada 10 J't· 

İlan memurumuz size far 
dalı bir ilanın ıeki 1 ve ne
re ti için hizmet etmeğe ha
zırdır. 

Raporun muhtevıyab hakkın
da yazılan yazılar tamamen asıl
sızdır. Raporu Cemiyeti akvama 
gönderdikten sonra gazeteleri de 
haberdar edeceğiz. --=anumı:mm:•m.r.:1111111111 

--' 
çıkaraam ben ölllrüm .. Bu ölü
mümle yurdunuzda şöhretini kay
beder .. 

Saffet Bey - Sende o taı 
yürek varken ölmezaio aıdürilr
aUn .. 

Avnüsselah - Bırakınız efen
dim söylesin ... 

Sahire Hamm İDce bir inilti
le: 

- İşte bakınız Allah naııl şa
şırtıyor.. Ben söylemeden cilr
mün ı o kendi itırıf ediyor .. Be
ni, cinayetteki hissemi itirafa 
davet etmek ne demektir? Bu 
cinayetteki kendi h'ssedarlığını 

i. iın ~tmek dem~k değil midir? 
Saffet harıretle: 
- l11te dikkat buyuruouı E· 

fen dim: cinayette ki hissemi di
yor. Allahın şaşırdığı hangimiz? 
Ben miyim? O mu ? 

AvniisselAh - Vak'ayı dinle
yelim Efendim. Caniyi bitarafa
ne tayin edeceğiz .. Devam ediniz 
Hanım. 

Sahire Hamm -Ah iıdfyad 
biribirine benzemiyen iki safb~ 
var ki evlenme.zden evvelki ' 
vaitli ılık, saf, lltif hava so~ 
ra ki soğQk,haşin bezdirici fı~ 
na ... Biz bal ayının tathlığınd 
pek çabuk bu fırbnanm ·~ ~ 
ğukluğuna geçtik.. Her nııd I' 
kendine mahsus istekleri adet. 
leri,illetleri, denzizlıkleri del~ 
leri, garabetleri, inatlan ••'·~ 

.. , Daima beraber yaş.ad•.,~ 
mıı bir kimse ile hoş geçııı~t~ 
isterseniz bütün kendi arzu, ~afi 
yat ve temayüllerinizi kur ,. 
ederek münhasiren ve ınOt~st' 
diyen onun huyuna, ve fil l<'' 
"gitmeniz lbım gelir,. Bu 11• ,.,. 
dar zor bir şeydir biliyor "'"JJil' 
nuz ? Bütün kendi zevk ~e 17it 
lerinizden tecerrUtle diğer ıı-~ 
adamın iradelerine esir olııJ' 
mak... "'U" 

Saffet Bey sabırsııhkl• >-
ıe liha: Jt) 

( Jjftf71t 
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Çocuk düşüren kadınlar çoğalıyor 1 Halka bedava. llııamanı1 
~ . 

Eski fikir Memleketin istikbalini 
tehdit eden tehlike tazeleniyor 

Ne yapmalı -
Halka mahsu ~ bedava 
hamamlar açmak içnı 

Emanet tahk.kat 
yapmaktadtr 

Besim Ômer Paşa 
Son zamanlarda çocuk dilıür

~enin artbğı s&ylenmektedir. 
z att. bu hususta Dr. Cemal 

elci B. bir rapor hazırlıyarak 
lllıhiye vekiletine a6ndermiıtir. 

Çoeuk dilfilrmeainin sebepleri 
•e buna nasıl mani olunabileceği 
~da. dün bir muharririmiz 
-~t Beaım Ômer Paşaya mü
racaat eimiftir. 

1 
8.ea?n Ômer P,. ıunlan s6y· 

ernıatır: 

Çocuk dii:şii:ren 
kadınları bu ci
nayete sevkeden 

aebepler 

Besim Ömer Pı. 
bunlan anlatıyor 
takım esbap kadıalan çocuk 
dflfOrmiye aevkediyor. Size çok 
garip bir mar.-.ttaa bahsede
yim : Don bir kadın, yanında 
erkeği olduju halde evime gel
di. Dart aylık gebe olduğunu, 
karnındaki çocuk eier oilan 
değilse dOtürecejini sayledi. 
Bunun daha eVYel ketfetmenin 
mOmkiln olmadığını cevaben bil
dirdim. 

- Kadınlanmız çocuk dlltllr
llliye, her yerde olduğu gibi, 

ltedenberi mlinhcmiktir. Bu, 
ltrek iktısadi ve içtimai zaru
tttten, gerekse kadının tarave
thıi kaybetmemek arzusundan 
ileri gelir.Çocuk düşürmenin son 
~larda artıp artmadığı kat'i-

Kadın ısrar etti.Dedim ki, bu 
sözünQz evveli kanuna mubahf
tir. Çoçuk karnınıza dütttikten 
sonra size değil, memlekete 
aittir. Bu hareketiniz vatana 
karıı hiyanettir. Bu sözleri ka
dına dinletemedim. Nihayet ka
dım tatmin için muayeneye razı 
oldum ve neticede ceninin da
rabani kalbiyesinin az oldujunu 
ıöyliyerek çocuğunun oğlan ol-r~e kestirilemez. Bunun için 

t""~Jt.tatistik yapmak ve ona 
fre .. Ji!'~ilm vermek liz.amdır. 
t..a~ Etkiden sakıt itiyat halinde 
~ Hatta hanedan için resmi 
~ dütürilclller vardı. Buna 

'1llcabu bugün çocuk düşür
llaelc kanunen takibe tabi bir 
~ilr, cinayettir. 

~~k diltürmek meselesi çok 
~, ldeta siyasi bir meae
~. G6r610yor ki, medeni ha
~ ilerledikçe her kes yaşamak 
runda gnçlük çekiyor ve 
~ taraftan da ref aba, lflks 
~tuıa inbimakini arttırıyor.Bu 
~I~ bir memlekette doğum 
.~, memleketimizde de 

~ aayıaının tabe:lidine doğru 
~ llltktedir. Tahdit olunan 

~· bir de çocuk dütürmesi 
~lll edince, bunun memle

"'·- ile derece muzır olduğu 
,,lır. 

) ~ dtişUrmekle memleket 
~ nıüstakbel bir vatandaş 
~bet.nez, ayni zamand~ kadı
~ hayab tehlikeye girer, malfıl 
~ 8u cinai vak'adan sonra 
'1 Giden, ztırriyetten, binaen-
~~lı annelik bininden ilelebet 

ta;u~ kalır. Bu haller t~kraı: 
~ triyor ki, sıkıt mes elesı 
d~ eıı nazarı dikkate alınmıya 
~ bir meseledir . 
~ un önüne geçmek için 
~ tecziye kAfi delil, her ne' i 
.ı_ "-i teıekklllleri, yardımları 
~n itibara almak lizımdır. 

•I~ dnınrmeye nasıl mani 
,. llleselesine gelince : bu 
"-a ta yalnız tecziyenin kafi 
,,,::•tını söylemiştim . Sıkıt 
'ilt . •hlAki bir sebep dolayı
~~ıc~a . olun,uyor. Bundan 

ıçtımai, liayati, idari bir 

duğuna dair kadını iknaa ça
htbm. , 
Aruıra bu gibi 

makJa beraber asıl 
sıkıtlar fakırdan 
ileri geliyor. 

vak'alar ol
elıemmiyetJi 

zaruretten 

Amele s1111fuıdan bir kadın 
için çocuk bUyllk bir yüktllr. 
EvveJi gebelik, sonra lohusalık, 
daha sonra emziklilik, bu gibi 

kadınlann hayatlarını kazanmıya 
mani oluyor. Binaenaleyh gebe 
kadın tahtı himayeye alınmaJıdır. 
işte bu sebeplerdir ki, hllkfameti 
cümhuriyemiz, Sıhhiye veklle-
timiz gebe, lobusa ve emzikli 

kadınlan himaye için meclisi 
millimize bir kanun projesi 
vermiştir. 

Kadının ve çocujun himayesi 
ıu suretle olur: 

1 - Çocuğun vaz'ı içtimaisini 
nazan itibara almamak. Memle· 
ket her çocuia ayni nazarla 
bakmalıdır. 

2 - Kadın dojum müesse
selerinde fenni ve her tllrlli mu
avenete mazhar olarak dojur
malıdır. Çocuju kadından ayır
mamak için emzildiliii kolaylq
brmak ve bunun için de kaduıa 
_içtimai muavenette bulunmak. 

3 - Çallf&ll kadınlar için 
gOndDz çocuklarını bırakmıya 
mahsuı kreıler tesis etmek. 

Orta halli ve zen,U.lere re
lince : Orta halli aileler çocuk
lannı lüks hayabnda yaptmak 

ve billhare kendilerine oldukça 
mühim bir se"et bırakmak iı
tiyorlar.Çok zenfin olanlarca da 
çacuk monden hayata mani olu
yor diye geberik, lohusalık, em
ziklilik çirkin bir vazife addedi
liyor.Bu ise bllıbiltün kabih bir 
zihniyettir. » 

Harbı umumi senelerinde ti· 
füs ve koleranın müstevli b·r 
tekil alması üzerine halkın be
dava yıkanmasını teminen hü
kumet tarafından Balat ve Ka
sımpaşada iki hamam satın alın
mıf, bunların kazanları ve da
hili tertibatı tamir ve ikmal 
edilmişti. 

Baharı karşılıyan şehirliler Fakat sonra bu hamamlar İf
letilememİf, öylece kalmışbr. 

•• - • 1 Bu iki hamam elyevm metruk 
bir haldedir. Harap olmuı, ka· 
zanlan çilrilmOftllr. 

Son gilnlerde hanlann giizel ve gtlnetli gitmesi bfltOn bir kıt 
evlerinde kapalı kalan balkı ıehir dahilinde parklara, tehir hari
cinde kırlara uiratmııtır. 

S6ylcmclitfııe g6re Emanet bu 
hamamları yeniden tamir etmek 
ve halka ucuz bir ilcretJe açmak 
tuanwımdadır. Banan için tet
kikat yapmafa baılamlfbr. 

Resmimiz bir akşam flatU Beyazıt havuzu etrahndaki kanape- • 

lerde giineılenrek baban kartılıyanları gösteriyor • 

34 kişi işsiz 
kaldı 

Devlet matbaasın
da tasfiye mi ? 

Faik Sabri B. izahat 
• ven yor 

Devlet matbaasında alb ay
danberi ~lıf!Dakta olaı1 

40 kadar mli
rettip,musabbih 
ve makinecinin 
evelki gün va
zifelerine niha
yet verilmiştir. 

Bundan bq
ka bir kısım 
mtlatalıde minin 
dahi itlerinden 
çıkarılacakı.,. 
söylenmektedü, t 
Don bu mesele 
hakkında Dev- Faıl( Sabrı B. 

let matbaaaı müCtürü Faik Sabri 

B. 1Unlan ı&ylemiıtir : 
"Mnıtabdemlerden bir kısmı

nı çıkardıj'ımız doğrudur. Yal
mz bunlar kırkı mütecaviz de

jil, 34 kitidir. Bir gazetenin 
yazdıj'ı gibi çıkanlanlar memur 

değildir. Matbaada yapacaklan 

it kalmadığı için çıkardmıılar
dır. Şikiyete hakları yoktur. iş 
olmayınca para veremeyiz. Baş
ka çıkanlacak müstahdem yok-

tur. Mevcut on beş memuru
muzdan kimse çıkanlmamıştır. ,, 

Bir iflas 

iki ticaretane de kon
kordato aktetti 

Beyoğlunda lstiklil caddesin
de alltı musikiye taciri Ferman 
Komandingerin ikinci ticaret 
mahkemesi tarafından iflAsına 
karar verilmiştir. 

Bolulu llyas zade biraderlerle 
Keçeci zade izzet ve şürekası 
ticaretanesi alacaklılarile kon
kordato aktetmiftir. 

fmBDetiı tııliJeti 
Yakında Gazi cadde
sinin ü...,üncü kısmına 

batlanıyor 
Taksim meydanının toprak 

tesviyesi Oç giln sonra bitecek 
Ye meydan teıellllm edilecektir. 
Burada gündnz 85, rece 40 
amele çalıımaktadır. Bu amele 
bu iti bitirdikten ıonra diğer 
faaliyet sahalarına ıevkoluna-

1
1 caklard r. Bu faaliyet sahaları 
1 
aırasile funlardır : 

Akaarayda karakolla V aJde 
çqmesi arasında toprak tesvi
yesi, Gazi caddesinde yeni ya

, pılacak mektep için istimlak 
ve tesviye işi, Beyazıtta Sabun
cu hanı ile karşısındaki dilhkan
Jann yıkıJması ve buradaki top
rak ile Fen fakültesi etrafının 
geniş surette tanzim ve tesviyeıi. 

Bu İfaret edilen itler bitince 
Gazi caddesinin 3ilncü kısmı
nın tesviye ve tanzimine baıla-
nacakbr. · 

Bize kalına Emanetin bu ha
mam.lan bir an enel açmaaı 
halka btıyllk bir hizmet olacak-

tır.Maamafib dlln bir mubarri
rimize aıhhiye mlldDril Neşet 
Osman Bey tunları aöylemiftir: 

"86yle bir tasanardan haber
dar değilim. Şimdiki mevcut 
hamamlar halkın lhtiyacmı tat
min etmektedir. 

Bekle
yiniz MONTEKARLO ----
M 
o 
N 
T 
E 
K 
A 
R 
L 
o 

Yeni tefrikamız ~ 
Montekarlo 

Rezaletleri 
Yakında okuyuculanmıza fev

kalade meraklı yeni bir tefrika 
takdim edeceğiz. 

· Bu yeni tefrika "Montekarlo,, ya kumarbaz 
kıyafetinde giden bir muharririn uzun tetkikler 
ile elde edebildiği feci hakikatleri tasvir 
etmektedir. Bu muharrir 11 Montekarlo da 
intihar ettikten sonra kurtarılmıı ola~' bir 
adamın yardımı ile bu yüksek Avrupa 
aef alethanesinin en gizli rezaletlerini ortaya 
çıkarmıya muvaffak olmuş ve bunları olduğu 
gibi • de yazmıştır. 11 Montekarlo ,, nun ne 
dem.ek olduğunu anlamak istiyenler mutlaka 
bu tefrikamızı okumalıdır. 

Cemiyeti beledıye toplanıyor 
Şehremanetinden . Cemiyeti Umumiyei Belediye 23 mart 

930 tarihine müsadif pazar günü saat 14 te toplanacaktır. Azayı 
kiramın teşrifleri rica olunur. 
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eş·e i lekeier 
ugüıı iyi olan lıava yarın 

niçin bozuluyor'? 
-

Bunun bu lekelerle alakası 
var mı , yok mu ? 

Yazan : Fatin B. 

Şemste arasıra küçük küçük 
lekeler müşahede edildiği 

ve takriben 11,5 senede bu le
kelerin adedi veya satıhları mec
muu bir azamiden ve bir -asga
riden geçtiği her kesçe bilinen 
veya işi.dilen bir hadisedir. Bu 
fek el erin sureti husulü tamamen 
izah edilemediği gibi 11,S sen&
de devresi esbabıda 1t\YBnı ka
bul bir surette izalı edilmiş de
ğildir. Şemste bu l 1 en~1k ta
havvül yalnız 1e1celerde görülmez 
lekelerle beraber Falocculı, Facul 
\er, indifaat ve ekillii -şemsin ser
guç ve tiyfı!anda ,ayni devreye 
tabi olarak tahavvül gösterirler. 
'8unJ.arın heyeti umuı:n.iyesinc Jaa
liyeti şemsiy.e namı ~ilir. Bu 
tabavvülatın ınakaniunası tıpkı 
Jekelerde olduğu Mibi tamamile 
izah edilmiş değildir. Hatta han
gisi Jınngisine sebep teşkil edi
yor. Bu bile malum değildir. 
Yalnız bu tahavvüllerden anlaşı
lıY,ork'i şems miltchavvil bir kev
keptir. Neşıettiği bütün kudreti 
mün_şialar Energts rayonnarııe 11 
ıenelik bir devreye tabiöir. 

Şimdi meselemız şudur : 
Arzın şemse nazaran aldığı 

tyni \'aIİye'tler<le yani ~enin 
ıyni günlerinde veya .ayni mev
simlerinde a'b.avvülatı cevıye 

biribirine benzemiyor. Daima 
aı: çok mugayir düşüyor. Hal
buki crkdnı cevviycnin müessir
leri mı"ktarca ve vaıiyetçe sabit 
kaldıkça senenin ayni günlerin
de havaların da ayni olması 

icap eder. Şu halde müessirler 
değişiyordu. Değişen bu mües
sirleri arzda bulmıyınca harice 
çıkıyoruz. Kamer ve y.ıldızlann ise 
tesirini kabul etmiyoruz. Binne
tice işi şemse irca etmek zaru
retine düşüyoruz. Mademki ıem
ein kudreti münşialanmn on bir 
senelik bir tahavvUle tabi oldu
ğunu görüyoruz, artık hersenenin 
ayni gününün veya ayni mevsi
minin değişikliğini bu tehavvül
de aramak lazımgeldiğine hük
mediyoruz. Fakat bunu aramak 
hususuna girince iş değişiyor. 
Havamııdaki tahavvülat hadise
leri yukardaki hükmtimüze hiç 
iltifat göstermiyorlar. Sathı ar
zın hiç bir yerinin havası böyle 
11,5 senelik tehavvülatı takip 
etmiyor. 

Bizim de İstanbul ıçın tetki
kimiz böyledir. 

Lakin böyle diye ilim mese-
lenin yakasını bırakıvermez; 

demki bu hadiseler arasında 
bir mnnasebet bulunması lazım
geldiğ.inc kuvvetlice bir hüküm 
vermiştir. Onu müsbct veya, 

olmadığı takdirde menfi bir 
neticeye varıncaya kadar evire,, 
s:evire halletmiye uğr,aşacaktır. 
ilim düşünüyorki havadaki inti-
zamsızhklar gerçi 11,S senelik 
devreyi 'takip etmiyor isede 
olabilirki henüz bilemediğimiz 
diğer bir kaç devre vardır da 
bu 11~ senelik devre ile 
birleşerek arzımız ··terine baş-

l<a haşka teakiible veya da
ha uzun muntau.m bir devreye 
tabj -olar ak icrayi tesir eder. 

İş bu şekil alınca ilim, i<Jta
tistikcilere emretti. Hava ta
havvülatile ve aı,s senelik dev
re ile rnutevafik hadiseleri tet
kik ve zabtediniz dedi. Bir ta
raftan bunlar işe koyuldu diğer 
taraftan ilim kendi tetkikabna 
başladı. Sırf şemsi tetkik için 
teessüs eden rasathaneler güne
§İn hadiselerini bu nuktai ıınazar
dan .tetkike dalla ziyade ehem-
miyet vermeğe başladılar. .Me
darfar arasındaki hey'i ve 
cevvi rasatanelcr.e şemsin lnıbın 
inşiaatuıı öl~mek vazifesi verildi 
30 seııedcnberi bathyan hu 
mesaiden alman netice -şudur: 

Bu tetkikat neticesinde gerçi 
arzın ıbir senedeki vasati derecei 
harareti lekelerin yani faaliyeti 
şemsiyenin azamiden geçtiği 
sene ile esgariden geçtiği sene-
lerde (0,7) santıgrat der.ecesi 
kadar tahavvül ettiği bulunmuş
tur. Fakat senevt vasati dececei 
hararette bulunan bu tahavvül 
ıekeJerin .izamiSıne mi tesadüf 
ediyor. Yoksa asgarisine mi ha a 
şüpheli kalmıştır. Bazı istatis
itilder hararet ifazlalıgım tekelerin 
azami zamanında bu:uyor. Ba
zıları da ve bilhassa yeni ista-
tistikler asgari zamanında bulu
yor. Görülüyor ki bulunan pek 
küçük bir hararet tahavvülfinlln 
ciheti bile şüphelidir. Böyle ol
masa bile bu kadar kliçük bir 
hararetin yani lekelerin azami-
den asgariye geçmesi müddeti 
olan bet altl sene zarfındaki 
0,7 santigrat mikdarı bir ta
havvillün-ki bir sene için 0,1 
santigrat tahavvül düşüyor 
demektir ·dünya tahavvülah cev-
viyesi üzerinde hatta hissolunur 
derecede bir degişiklik göster-
mesi kuvvetlerin istihale kanun
larını bilmiyenlerin zehinlerine 
sığmıyacak bir meseledir. 

Diğer taraftan 30, 40 sene
den beri edilen inşiaı hıruri ra
sadatı ( Ob!Je!Cafion aclfnometngne ) 

şemsden gelen hararette bir 
tahavvül göstermemiştir. Bir 
santimetre murabbaı üzerine bir 
dakikada düşen hanır miktarını 
gösteren ve sabitei şems namile 
yad olunan 2,88 mikdarı hiç bir 
zaman degişmemektedir. Ve 
hatta yukardaki istatistik neti-

Tulumbalar 
e!edire zabıtası gürü'tü 
çıkararak ç:ıi:şan santrJfüj-

lü ve motörlü tufumbaların gece 
12 den sonra işlemesini men
edecekmiş .. 

Ayol, 12 den sonra Tcrkos 
su veriyor mu ki tulumbalar Ç&

lışsın? 
~ 

Doğum 

Matbaamızda mukim ve 
muhaniilerim!zden Meh

met Selım Beyin himayesi altın
da bulunan gümüşü kedi evelki 
gün saat dörtte dört adet yavru 
dünyaya getirmiştir . 

Her dört nevzadın sıhhati de 
yolunda olup cümlesine de mü
rettiphanede bakılmakta anne
lerinin iaşesı ıise eskiden o!du· 
ğu gibi Sehm Bey arkadaşımız 
tarahndan temin edilmektedir . 

1.opln 1~ 
cesı 0,02 raddesinde olması 
laz;ımge1en tahavvül dahi mey
dana çıkanlamamııtır. 

Artık daha ziyade izaha ha-
cet yoktur. Hava tahavvülatınm 
müessirı muttası:ı hararet oldu· 
ğundan enevvel aranacak cihet, 
faaliyeti şemsiyenin arzdaki ha
raret tahavvülatına tesiri olup 
olmadığını tetkik etmek olmuş
tur. Hararet tahavvülatı bu yol-
da müsbet lbir neticeye ulaşma
yınca bittabi şemsin diğer kud
ret miinşıalarınm tahavvü!atile 
alakadar badisnt tahar:risıne gi
rişilmişti r. 

lnsiaatı şemsin srnmız fuerin
de vazihan icrayı tesir ettiği 
hadiseler fecri simaU hadise.sile 
miknatisi arzı v; cereyanı sahiri 
( Courant tellur gue) namını verdi
ğimiz tahtclarz cereyanı e'ektri-
ki hadisele.ridir.. Bu hııdiselerin 
faaliyetı şemsiye ile müterafık 
bulunduğu ve 11,S senede bir 
tahavvül devresi gösterdiği ta
mamile taayün etmiştir. Mıkna
lisi arzi ve c:ereyauı sahiride.'d 
tahavvül lekelerin husule getir
diği sahai miknatisiyeye tabi bu
lunduğu gibi fecri şima i hadi
se!eri de şemisten gönderilen 
katodik ıtüa1ardnn husnle geldiği 
ikabul olunmaktadır. Bu hadise-

. lerin gösterdikleri 11 ,5 :senelik 
tabavvülden ve baz.an faaliyeti 
şemsiyenin pek mütezayit oldu
ğu anJarda bu hadiselerin bü-
yük bir ihtilale tabi olmaların· 
dan anlaşılıyor ki .şemsin ne_şret
tiği diğer miknatisi ve bütün 
silsilesile elektriki kudretler bu 
11 sendik devdyete tabi oluyor. 
Fal<al hadiselerin tevafuku aşi
kar ı ~.de sureti izahta bir fev
kaladelik husule geliyor. Çünkü 
ternistel<i sahai miknatiıiye ve 
4:ahu·vülit arz.da.ki bu mikııatisi 
ve sahiri anasırdaki tefsirat ve 
ihtilalatı tevlit edebilecek kud
rette değildir. 

Tayfi vasıta ile ( Zceman ' 
hadisesi ölçülen ıtemin . mikna-
tis mıktarı üç yüz defa daha 
büyük o!rnası lazım geliyorki 
arzdaki miknatisi ve sahiri 
tahavvülah husule getirebilsin. 
Buna karşı deniliyor i arz 
üzerinde { Rele ) vazifesini 
ifa eden makaruzması v.an:hr. 
Şemsten gelen sahhai miknatisi
ye bu makaoizmayı tahrik eder; 
releyi kapatır. Arzın büyük 
ıahai miknatisiyesi ise harekete 
gelerek tahavvülatım gösterir. 
Şu izah şimdilik ıudan bir :izah 
ise de böyle bir rele keşfedildiği 
surette zulmet arkasında bulu
nan bir çok hadisatın hemen hal 
ve izah edilebileceğini söylemeğe 
hacet yoktur. 

Bu onbir buçuk senelik devre 
ile mütevafık olarak tahavvül eyli-
yin cevi olsun olmasın vazih o-

Ruh( Beyin defte}~inden: 28 
a:::::cıa:w t ' -- m:l:Sl!.I 

Büyük bir endışe ile mektubu aldı 
- Ne soracaksın ? 
- Bana bir kahve falı açtı-

lar, bir mektup alacakmışım! 

Lakin daha kapalı imiş, neye 
dair olduğu o!acağı belli değil
miş i seninki bunu bilır mi der
sin? 

- Belki de bilir, ama doğru 
söyliyeceğine emniyetim yok. 

- Olsun. 
- Peki. 
Bizimki basit bir usulle hud

damını davet etti ve .sordn-: 
- Bizim mel"C'klı arkadaş 

senden bir §ey onnak istiyor. 
- Biliyorum. 
- Ne biliyorsun 1 
- Soracağı şeyi. 
- Ne iıuil o? . 
- Falda çıkan mektup. 
- Bu doğru mu? 
- Evet! 
- ~ekala, ne zaman gelecek 
- Üç ay sonra. 
- Nereden? 
- lzmirden. 
- Mektupta iyi bir haber mi 

var? 
- Hayır! 
- Va? 
- C.n gıkıc:ı 
- Neye dair. 
- Söyiiyemem. 
Bt"n müdahale ettim: 
- Eğer sen her şeyi biliyor· 

aan, be.nim tabiatimi .de bilmen 
laum ~elir. 

- Evet! 
- Ben mukadderatı itidalle 

karşılarım; bir fe·iket bile olsa 
kazaya rızadan başka bir şey 
diyemem. 

- Öyle! 
- Şimdi söyle bakalım. 
- Jyi bir haber değil. 
- Anladım, bir teliket i? 
- Evet! 
- Ne eibi? 
- Ölüm. 
- Y aaa ! Kim ölecek ? 
- İşte onu söylıyemem. 

--

larak baıka hiç bır hadisei tabi-
iye bu güne kadar teabit editc
memiştir. Yalmz !esbit idilmişe 

benzi1en bir hadise vardır ki 
o da do1u yağmasının bu dev
reye tabi olmasıdır. Filhakika 
düşen dolunun miktarı ve öıl· 
hassa lika ettiği ôasa.rat ve bu 
haı:,aratın ıigorta kompanyaların· 
dan tazmini miktarları, .bazı 
memleketlerde oldukça vazih 
olarak az bir ra\s dahilinde ol
mak üzere 1 l buçuk senede bir 
devre göstermektedir. Bunun da 
izahı memkündür. Çünkü dolu, 
havanın elektirikiyctile .aJikadar 
oldoğu cihetle şemsin tahavvülatı 

elektirikiyesi havanın e 'ektirjkiye
tK!c B:Şağ,ı yukarı bir az amil 
olabilir. lşte halihazırdaki ilmin 
hükmü ... l 

Ey ne olacak l?... Bu mühim 
mesele ba11edilemiyecek mi? .. 
F.aa:liyeti şemsiyeden istifade 
olunamıyacak mı ; böyle üç dört 
günden BO'IU'W hava .halinin 
anlqılmaması uzayıp gidecek 
mil.. 

Bunlara müsbct veya menfi 
cevap vermek vaziyetinde deği-
liz. Fakat şurası var ki ilim bu 
ve bunu mütekaddim yüzluce 
meseleyi önüne katmışbr ; tabi-
atın yüzünden bu kalın kalın 
esrar peçelerini yırtmağa çalış· 
maktadır. Olabilir ki . şemsten 

gelen inııaah etektrikiyedeki 
tebavvtilit, diğer yıldızlardan 
( sevabit ) geldiği kabul edilen 
gayet kısa talil meYCli inşiaat 
ile birleşerek henüz kanunu 
malum ohruyan bir tehavvtıl al
tında miknatiste söylediğimiz 
gibi esrarengiz bir istihalei kud-

Ben srar ett iğim halde l 
bir cevap a!amadun ; bu d 
adamakıllı sarsılmıştım. İzrn r 
akrabamdan, hem pek ya 
akrabamdan olanlar vardı; 
feci piyanko kime QÜ§ecek 
düşlinüvordı.ım. 
Mu~!I m arkadaşım gülüy 
- lnandtn mı ? 
Dedi. 
- Gibi! 
- Sakm ha, bizim bu 

bu sıralarda müthiş bir ya!• 
olmuıtur, bak .sana ispat edeyi 

Biliyorsun ıki geçen &ene, 
aatanemize inat, bize daima 
r.er aylık hav.a bülteni ve 
ve her söylediği doğru çJkı111 

tı. Halbuki bu sene, kanuııoe 

velden itibaren ne demişse ) 
lan; çarpıldı mı ne? 

- Biliyorum, hani şubatJıı 
çünde, on gün devam etJO 
ıuretile, müthiş bir kar yağac> 
tı? 

- Gördüm mü? Şimdiki .<! 

terine ne diye inanıyorsun? 
- Azizim, öyle değil, bu 

çüneü oluyor. 
- Ne gibi? 
-Evdekilerin gördükleri r.il. 

matmazelin söz1eri, bir de set> 
huddammki ! Sinek değil, aıO 
mide bulandırır. 

- Adam sen del 
Tabii biz m muallim bey .b 

teıelıi :vermek için böyle söj 
yecekti. 

Aradan Qç ay geçti; bir '" 
şam geç ıvakit eve gelince. 

- İşte mektup. 
Dediler ; telaşla .sordum : 
- Ne yauyor? 
- Oldu olacaklar, oku c1J 

bak! 
Büyük bir endişe iler mekto 

aldım i etlerim titriyordu. 
yerden haber verilen meşv.uı lı 
kikati üğrertdim ~ 

En ya.km -a.kr.abalarımdan 
gencin zevcesi vefat etmemiş ııı1 

B ımeaı 

ret mekanizmerini '.tahrik - ........... • 
ve harareti nesimiyede teha ,111 
lit .husule getirerek ıtebeddüır 
havaiyeyi mucip oluyor. 

Veyahut olabilir ki ıhenür: ~( 
lunmıyan ve evsafı bilinıniY~ 
ve her halde şemsin neşretıPe 
te olduğuna şüphe edilmiye~ 
aatı haruriyeye mütbık N 

1 
Teor ~alan [SO miJyardan l. 
rilyona kadar levarütlü) btl 
mühim bir rol oyniyor da biS 
miyoruz.Olabilir ki hiç ha 
za gelmiyen mutavassıt bir 
bepıe bütün bu hadiseler ııa1t 
hanediliverir. J 

Her halde epeyce bir ~~ 
ilmin son zamanlarda g'ır et 
seyrüseferin .avakıbına intUa~ 
mek ve evvel emirde fiı bı 
geçirmekte olduğu ıhtilalatııı' 
sükunet aevresıne atıtına ~ 
beklemek Jiumdır. Öy'Je ı'. 
muharebei ilmiye ki yatnıı :;,ı 
tek meçhuliyct karpsmd• cJıİ'. 
tutan zekaların adedi ve te ~ 
zabn vüa' ati bizlecde bit~!• 
mütemadi baş dönmesi hu5a 
getiriyor.Bu muharebe kurn•11 J; 
l31'ından birmin hususi kaJ11~ 
hını yani §ahsi darülrne5• fbİ 
{ Darülfünun ve l'nata~e Jei' 
müessesatı umumiye degıl ~ 
aten tesis için bfr hnkO bi~ 
sarfettiği paranın miktarı J1'a' 
paramızla iki milyon li,..yı -" 
tecaviz olduğunu .tôylerse?' {f 

cadelenin nekadar aıü~.J 
nakadar vaai o'dnğu ~ 
bir f!kir elde edebilirslııitdeff) 

(Üçüncü makalemizde giı· 
ler hakkında izahat verecetitl 

f 8 
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(VAK 1 T ) IN SEHs .. HABERLERi , 

Adliyede: Borsa.da: 

k res· v Si 
lsterlin 

-------~-----

İngiliz lirası dün 1033 kuruşta 
açılmış, 1034 kurUJ on paraya 
çıkuu~, 1032,5 kuruşa düımüş 
akşam 1033 kuruşta kapanmı~tır. 

• n 
"Akbaba,, mizah gazetesinde 

neşrolunan bir kadın :resmi, 
açı ;r im mahiyetinde görül
llliiş üddei umumilikçe gazete 
akyhine dava çılm1ştı. Diğer 
~raftan lboyJe apk r~imler 
~ri ayıp olduğu kaydile :resmi 
iktibas eden "V.ann,, gazetesi 
:le, açık görülen bu resmi neş
rettiği ~ .ayııi noktadan da
va edilmişti. lki gazete aleyhin
deki dava dün sabah lstanbul 

ikinci ceza mahkeme.;inde tetkik 
olunmuştur. Mahkemede yalnız 
"A'k'baba,, nın mes"u1 mudürü 

ef aret.fercte: 

• 

Iran sefiri 
Dün lllemJ:ketine ,giti 

İran sefiri f ruği Han, Tahran
dan vaki ofan ıdavel üzerine, 
dünkü if oros cbp~ Bağ
data bare'k t etmiştir. Fruği 
Han IBağöattan ifahnına gıde
cc'ktir. 

[ '!Küçük haberler 

* Ziraat ban ı ıtarafuıdan 
an u1 ciwnnd bazı !kredi 

lıou OOperatifleri kunılaca'ktı. Şimdiye 
" w dar yalnız Kart lda bir koope-

~ti t.• ;ıimı.ş, Bakır'köfllndc 
•Çı}acak olan kooperalifm m
lattınamesi vekaletçe uvafık 
2Öı'illmemiştir • 
* Tüccarın boz urabbe 

cyctine verdikleri beyanname
ler tetkik edilmi ~e ıneticede 
tüccarımızın harke ödcyecği 
ipara miktarı l milyon İngiliz 
)larak tesbit edilmiştir . 
* Kambiyo borsasının tevsi 

~d:Imesi .tekarrür .etmiıtir . 
* Gazi köprüsünün projesi 

41ıaliim olduğu veçhile kayb
~lnıu~ur . Emanet mühendise 
bir me'ktup göndererek ikinci 
hir nlisba ıstemiştir . 
* Gürültü yaparak çalışan 

tlılumbalann gece yansından 
sonra işlemesi zabıtai belediye
~ menedilec.ektir .. 
* Şehremaneti sokaklarda 

a 
ol 

kew 
ndu 

Yusuf Ziya B. hazır bulunmuş, 

"Yarm ın mes'ul müdürii Arif 1 
Oruç B. gelmediğinden, kendi
sinin de celbi .için muhakeme 
ibaşka güne bırakılmışbr. 
.,Alev yağmuru,, davıuı 

· na1{zen geldi 
..._"Hareket,, gazetesinde çıkan 

"'Alev yağmuru,, isimli bir m~n
zumeden dolayı gazete aleyhme 
ve htanbul üçüncü_ ceza ma~
:kemcsinde mahlrumıy.etie onctl-
celenen davanın kararı. Tem}riz
ce bozulmuştur. Yakında yeni
den muhakeme cereyan ede-
cektir. 

Cemiyeterde: 

1'iir:k Oci!gınila konser 
21 mart '93'0 cuma günü saat 

16 da sabık :Budapeşte konser

vatuvan profesörlerinden mösyö 

Andre Unghavari tarafından bir 
kon!er \<erİlecektir . Bu konsere 

bütiin ocaklıların teşrifleri rica 

olunur . Salonun ikapusu saat 
16 da kapanaciktir • 

Saiı'lık ıiç c:eviz 
E.şya\I cürmı'\ den olup lstanbul 

Ticaret &leminde: 

Konsorsiyom 
Bayiin son içlim4lnı 

Vtıpıvor 

Konsorsiyom bugün ıon iÇti
maını yapacak, mukavelename 
teati edilecek, nizamaamei da
hiii lcabw edildikten sonra mu
amelat ıicrai "omiteye devredile
cektir. 4crai komite cumartesin
den itibaren "şe başlıyac&ktır. 

l\rediyr kesenler 
Aidığmnz nıalümala nazaran 

bazı bankalar tüccara krcdiyj 
kesmişlerdir. Bu hal kambiyo 

işlerile "Uğraşan zevatın nazan 
dık.katini chenınüyetle celbetmiş, 
dünden itibaren tahlökata baş· 
lanmışbr. 

Ticaret odası biitçesi 
.. Ticaret <>dasının bütçesi iktı
sat veka:eti tarafından tasdik 

-edilmiş, odaya gönderilmiştir. 
Y e~i büt,ede geçen sene .büt

çesme nazaran yirmi beş bin 

lira faı:la \laridat tahmin edil

miştir. Bu para yeniden inşa 
eiıilece'k ticaret sarayına .gar'fe
clüecektir. adli~ e emanet dairesinde mev:cut bulu

nan ahı buçuk çuval ıç ceviz, m~ğkeme 
knnırı mucibince 20 - 2 - 930 tarihine ~ııooı~~ı,. mn 

ıllull 
müs:ıô.il' pcrfembc ~ünü :s:ıııt 1-t te 'IIlÜ· 

za .ei!t i'le satı1aci~mçl:rn ~mak istiycn-

f,.rin o gün emanet dnircsindeki t:;ş,rayı V J\. K J T 10 
cürmiye tasfiye komİS\'OllUrta müracaat Ku·. çu·· k ila"" nları 
esleme! ri bildiriliyor. 

Jsianbul 8 'incı i~ mcmurltılundan : llltaDB• tler f'ln n•trolı.ı.nut 
Mahcuz ve füruht olunacak olan •••••••••Tarife ........... . • • 
sandıılya ve saire 22 mart 930 ! 1 'Def alı'k kuruş !JO : 

• 2 • 
cumartesi gilnü saat 9, 30 da : " • 50 : 
Bcşı'"kta11. merkez kıraa'thanesi : J • • .65 : 

y • ~ :rs • 
önünde satılacağından talip olan- • ' • : 
ların hazır bulunmaları ılan olu- : ihtiv11ç fkalmavrn-~ ! 

• en.va kadar '( lttamr : 
nur. : 1 O Befa' ilAn edil- lOO : 

'fıEŞEKıl<:ÜR : mek ilzere rrı1t1tfa : 
• • • Ze\•cim ve pederimiz mülga Nam : Abonelerimlzın her üç aylı~ için • 

.nezareti kıtlemi mahsa müdürü hzet : bir d,.Taaı meccanen 1 : 
beyin vefatı müna•ehcdk ziyarer. mek- : 4 satırı ge,eıı llAnların laıJ;ı ~;ıtırı : 
cup a telgrafla ta?.iy-et 'e cenazeye iş- : lçin ~ er l:uruş ..zutımolonur. : 
tirak ımretile elenıimize jşfirak eden • • • • • • .... • • • • • • • • .. • • • • • e I 
merhumun dostlarına, %iraat hanı.ası ı, arıvanlar: 
.müdür ve .:memurlarına, akraha ve ctıib-
bamıza en derin k!ı.lhl eşe.kkürlcrimizin 
arzına muhterem gazetenizin dclAletini 
ı:ica edcri7" 

Ort-a taUilimi - bitirdim. Hesap 
biliyorum. Her lti.lrlü işi yaparım. Vakıt 
M.D. 
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sm OPERA sinemasının t~: ~ 
sm e:lyevm irae etmekte olduğu fü~ 
:m U Ç :::: .... . ... 
•••• it•• ..... . ... 
:::: ,::c .... . ... •••• r••• 
füi mil fllmlnde muı:arJer olma'ktadır. l Avctea her alı;~nm MiS ARlZOl\'A ile dı ıher \°il - fü~ 
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o SA ET YOLU o 
O Fransızca tamamen sözll ü ve şarkılı O 
oaooooaoooooaooaoooooooooooooo 

26 mart çarşamba 
akşamı tarihini 

İYİCE 
Haf1zanzzda tutunuz 

T epeba~ //yalrosunda 'bu al{~m saat 
21,30 ela. 

Evdeki şEHREMANETl 
pazar ... 

Komedi 
4 perde 

Nakleden
ler: Bedia 
Nuvahlıi.t, 
~V~i Rıza. 

ı m~~ 
1 

1 

1111 1 

mm. ı 
Fer ah sinem da 

Ru akşam senenin ilk galası, sineme, 
tiyatr.o, varyete, komik Cevdet Bey tem
silleri, kolomblya p1ı1klanom meşhur 

Türk mugann1yesi Sabriye Hanım tara· 
tından sololar. ~ilim: dfinynnın en güzel 
erkeği m!ltevcffa Rodolf Valantinonun 
şah eseri ~pukıılipsin üç süvarisi. 

Fatih $u/h iiçüncCt huku~ 'Jıdkım/itindcn: 

Karyola, kanape, andalya · 
yatak, yorgan ve saire 

Terekeye müteallik olup tu· 
ruhtu takarrl\r eden berveçhi 
bal! eşyanın şehri carinin yirmi 
yedinci perşembe gün(j saat on 
üçte çarşuyi kebirde sandal 
bed~tanında bilmüzayede .fu
ruht olunacağı ilin olunur · 

Fdlih ~ulh OçOca ~ukuk hcıkim~detı: 
Lalelide balaban mahnUesinin 

Majik - Kamerde !kadın 

Etuval - Paris kokotlaıı 

Liiksenburg - ~por ve gençlı~ 

Ekler - Talebe prens 
Melek - Bir an için 

Alkazar - Odesa casusu 

Opera - Uçurum 
Şık - Anaforcu 

Elhamra - 'Caz mugannbi 

Milli - Altın 
Asri - Zehirli kad1r 
F ramız - Şarlatan 
Alemdar - Nuhun g~mlsl 
Hilal - Nuhun ıgemtsi 
Beşiktaş Hilal - Mel' un tlll 

T.lyat:roları ------Dariilbedayi -Evdeki pazar ... 
Bar ve Müzikholler: 

Garden - Elli Lts, irena, Nandi 

• Balet T ~!maç ve Siril 
Makıum - Jülyet Jtrarden, Duo 

\ \ • Kleo İris, Luka., Trio 

1 
Mulen RUJ - Arizona revn ü 

l Dobo revil 
l ı Tnrkuvaz - Florel, Duo Sarandi 

Fatih sulh mahlr,eme.slnd~n : lluknpa
nında Timorhon mahallesinde Fil rokıı
şunda 29M.numaralı kesedar Ahmet nttt 
veresesine ait bir bap hAne derununda 
kA.in dört oda bir ofa ve bir helft , e 
b:ıbçe ile mutpııkttın mCiŞterekcn ı .. tifacte 
eder kısım hali htzırda J8 ı.lirn kira.yn 
mUtehaınmil hanenin orta kısmında kı\ln 

Jtd odn man. sofa ve hel! ve rnü;terek 
b:ıhçe ve ınatpakcan istifade côer .. 1tışar 
liradan l 2 lirı. kiraya mütebamrnil kısım 
\"C alt kutta hclA ıve taşlıktan tamamen 
bahçe ve mu~ktan milştercken istifade j 
eder yine altı lira ıkiraya mtitebammJl 
kısım k~ gerek mecmuan ve .gerek ııyn 
ayn ihale suretile kiraya vcrllete~nden 
kıymeti hauresından fllzlasına ıt:ı.lip olan
lann yüzde on pey ıakçeslni müstaShibcn 
martın 29 uncu cumartesi günü vasati 
eaat 4 te Fatih ulh m.tıh'lrcrne~i ilçüntQ 
hukuk dairesinde iha'Jei kattyesi icra 
kılınmak üzere hazır ulunmal rı 'lln 
olunur. 

' . ZAVILE~ dilenen dilencileri toplamaia 
btt 'defa daha karar vermiştir. 

Kocfıeli oili~}1·etiızrleı1~: 
yani caddesinde N~ .'3 hanede 

On yedi yaşı~dayım - A~'1'ıkat mutaıarrıfan ısakin iken mart930 
ncıdln~e '-eyıı bir tıtatetırne8e iş rrıyo- tarihinde vefatedenAfyon mebusu 

-
Pasaportumu zayi ettim yenisini 

al:ıc:ığnndan eskistnin hüımfü yoktur. 
Bcyot?lo Derviş sokak i\'rapoğtu ~ısn 

No. 2 Abtr Ali. 

bık - Karamürsel yolu inşaatı mevcut 21318 Urahk tahsisatı 
~~~esinde olbaptaki ~artnamesi \re vahidi kiyasi fiat ~etvdi muci-
ınce 2-4-930 çarşamba -günli saat 15 te ihale edilmek 'üzere ka

Pah tarf 1t1su1ıle münakasaya vazedildiğinden talip "Olanların yüzde 
l'C\ii buçuk nisbetinde teminat makbuzile tektif mcktuplannı mez

kur tarihe kadar vjlayet daimi encümenine vermeleri ve tafsılat 
~~k ve ,şartnamesini görmek :istiyenlerin Kocaeli başmühendis-
Xıne rnüracaalları. 

1f lf .,.. 

Kocaeli ''tla ·}/'eliı 1,cf eıı: 
v 

. ı\dapazı kazasına merbut Akyazı - Dokurcun yolu in,aatı ve 
:ıtı~latı siuaiyesi mevcut ıotuzbin 1iralık tahsısatı dairesinde olbap-
lkı 'Şartnamesi ve vahidi kiyasi fiat cedveli üzerinden 2-4·930 

Ça'lanba günu sıuılif 15 te ibate edilmek üzere kapa1ı 2arf usulile 
ltıünnka ya vaz edildiğinden ta1ip olanların '2250 liralık teminat 

Z_~k~uzile teklif mektuplaT"mı mezkur tarihe kadar Kocaeli vilayeti 
_tını encüınen"ne venneleri ve tafsilat a!mak ve şartnamesini 

Rorırııck ıstiyeni rin Kıoc eli başmühendıslığine mürac..aatfarı. 

rom. \akıttı (1t) ırurnnıunt müracaat b i1a S dık B.e iddiayi veraset 
•••••••• •••••••••••••••••••••• sa ı a d f t1 

l • ....a 1 .. edenlerin üçay zarfın n sı a arını 
1san aers en: 1 k ve borç'u olan-beyan ve a aca 

7. 7.amanda mül\emmel orette Fran- Jarın dahi bir mah ~rfmdn 
sızca 'Öğı'enmek istlyenlerlc tel"Ct1ne alacak ve borcunu kaydet-
rnırecek yıızm olanlıır •• Vakıt ,, \•asıtıısile tirmeleri ve aksi halde ka-
Cayur Reye muracaat etainler; ~eraft nunu medeninin ~arifatı veçhile 
muterlildir. muamele olunııcagı Iakad ranı- ı 

• • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • nın mafümu olmak iizere HAn 
Aıanan eşya: 

2\lman mıırka1ı iyi bir piyan(') aranıyor. 
Piyanosu olanlar Vakııta S. C. rumuzu
na müracaat etsinler. 

•••••••••••••••••••••••••••••• 
Liseliler orta mek-

tepliler: 
imtihanlara haz.ırlnnmak lstiyorsanız 

Vakit sazetesindc M. G3yur adresine 
mürncaat ('diniz. Şernit mutedildir. 

• ııı ··ır~:-:ıiF''ITTl"l'l!•Rrmıı ır.ı:mımırnıaıırr11ıımrır.;rıırırımirmn·nr.lijuıınıııırı1ı wıı!l~l:ıfnJıı mlulı ı ımluı ıt ııilımlır.ııılııılı~ ılı u ıl~JıllıııunJl~ıııııı ıuınli uııu 

olunur. 

/jfanbul 5 inci icra m~murluğundan : 

Bir deyiııden dolayı mahcuz ve 
satılması mukarrer muhtelifülcins 
hane eıynsı Bakırköyünde Taş
han caddesinde 8 numaralı hane
de açık artırma suretile 26 mart 
930 tarihıne müsaaif çarşamba 
günli saat 10 da satılacağından 
talip olan1ann mahallinde hazır 
b tunan emunına müracaaHan. 

Persembe 
' m 

Mart 
1930 

Gône~fn dô~§u: 6,()5 - bahşı : 18,21 

Ayın doRuşu: 24,23 batı~ı : '9, 14 

Namaz vakitleri 
Ötl• tımıırı 
12,21 15,47 

Akpm Yar.ı IM•lıilc: 
18,22 .ıo,52 4.24 

Bugünkil hava 
Bugdn RüzglJr mtlfehavvil , 'hrıi)a 

açıktır. . 
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z o Bulmaca o 

79-:::=~ 
Fuhşun saraydan içeri girmesi 

Dünkü bulmacamızı hallede
medin·zse bugünkü halledilmiş 
şekle bakarak yeni bulmacamı -
zın sırrını meydana çıkarabilirsi
niz. Bunun için aşağıdaki tarife
yi tatbik ederek Uç beş dakika 
meşgu! olmanız kafidir: Dü "Barri,, kıralın şehvetini tahrik için türlü 

ilaçlar kullanıyor, sarayın tiyatrosunda 
en rezilane piyes eri oynatarak 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 i s A Llırs A'"L ıiJıllJJ D [i) 
2 SA K !i]T T A !i]li] Eltl 
l ~ Kl~-Sl!J _iJj 5-ı_!:. M W 
4 j)[ii1S 11 ~li)ı T .EJ~lill 
5 S i 

11

1i]K1 A Ş [il R fi] M lij 

keyif getiriyordu ... 

Süril sepet bunlann kaffesi 
birer parça ganimete konmak 
istiyorlardı. Sözde zevç Gilyom 
dü "Barri,, ye evvela beş bin 
"livr,, irat verildi. Kont "]an 
dü Barri,, de baldızından yekiı
nu bir milyonu bulan bir servet 
koparmıya muvaffak oldu. Oğlu 
kont "Dartua,, nın nezdinde mu
hafız alay yUzbaş1S1 tayin edildi. 
Böyle bir çapulculuk Fransaya 
çok pahalıya mal oluyordu. Bu 
bapta "J. A. Lörua,, tarafından 
yapılan takribi hesap pusulasını 
zire naklediyoruz ; bu pusula 
gözdenin kaça mal olduğu hak
kında oldukça bir fikir peyda
una hizmet edebilir : 

30,000 Kırat tarahndun Madnm dli 
Ilarriye İzdi, ncı dolayı'!İle 
Yerilen eşya 

6,:rrs,559 1769 dan 1774 de kadar 
Madam dü Bnrri hesalıınn 
"Bojon,, un te viyc ettiği 

224,000 24 te~rinev'\•cl 1775ıe kıra
Jın biraderi tarafından ko
nak bedeli olarak verilen 

ı.2ı50,000 1784 niaan kararile 50,0110 
livrlik irad hayat bedeli 
olarn verilen 

ı,i00,000 1769 dan 1784 de kaJar 
Fenevl 50,000 livr 
iradı 

900,000 1784 den 1793 çe 
8enevt lC0,000 lıvr 

ıradı 

hayat 

kndar 
hayat 

1,250,000 Luvsiyen şatosunun bedeli 
tamir ve tezyini ve ":ıireıı.i 

12,429,559 Umum yeHn 

Beher " Livr ,, Uç frank hesa
bile 37,250,500 frank yani şim
diki akçe ile 3, 13 t ,000 Tilrk 
lirası. Madam dö Pompadurun · 
esasen soyduğu hazinei milletin 
dibine dan ekmek için beş 
sene gözdelik eden dil " Barrl ,, 
nin bu kadar alması bile kafi 
idi. Halbuki mllverrihler dil 
• Barri » nin bu paradan çok 
fazla olmut olduğunu tasdikte 
mnttefiktirler. 

tık metresine karşı gayet 
cimri davranan kıralın bu kadına 
b6yle fedakirlık ve sahavet 
göı1termesi kendisin ona ne 
derece ;meclup olduğunu gös
terir. Hnknmdar adeta lcenasine 
malik değildi. "Gazatye Küversi-

ye,,nin neıriyatına bakılırsa kıralın 
bu inciıabt kadının kullandığı bir 
iliçla muanakayi zevklendirme
ainden idi. Bundan baıkn bir 
çok blhi iliclar yapmasına vakıf 
imiı. Kırahn vllcudil gibi arbk 
atalete mahkfim olan bir vücut 
için kantarit sineği hapı, diya
bolino, kzaranfil esansı, akamber 
tesir gösteremezdi. Fakat gözde 
buna mukabil şehveti zorla 
tahrik edecek usullere müracaat 

memeleri için her davetnamenin 
altına şu sözleri yazardı: «Kural 
hazretleri kudumilc ceaıiyeti şen
lendirecektir.,, 

Büyük ailelere mensup kadın
lar arasında ısrar edenler oldu. 
Fakat kontes dö "Lopital» ma
dam dö "Valantinua,,, mareşal 
dö «Mirpua,, daveti kabul ettiler. 
Kont dö "La Marş»ta dü "Bar
ri» nin meftunları arasına karış
h. Prens dö "Konde»kıralı «Şan
tiyi» de ki şatosuna davet et
mişti. Kıral bu daveti kabul et
ti. Prenste minnettarlığını göster
mek için kontes dü«Barrİ» ye bir 
davetiye gönderdi. 

(Bilmeaf) 
ee 

/::JeyoRlu ikinci icra memurluğundan : 
i\1adam !\1anka B.la1ının !\!adam ı:tpida 

binti Yorgi zimmetinde 340 - 5842 nu
maralı dosya ile olan alacağından dolayı 
hnczettirdiği Be: oğlunda Alyoıı soknğın· 
da 14 numaralı hane üzerinde haczi 
alacaklı Madam ~1nrika [ekkettireceğin

den gerek mumailc~hanın matlubu üze
rine haktı taallOk eden ve gerek esas 
borç Madam Elpida üzerinde alacağı 
olup ta mezkOr haneye haciz vazettirmiı 
olanlar mevcut ise yedi gün zarfında 

dairey" milracaııtları lüzumu ilAn olunur. 

19 Mart 930 

orsalar 
l<anlb yo 

J IngiJtz lirıuı Kr. 
.. TJ. multablll Dolar 

.. .. 
n .. .. . .. . .. • . . ... ... ... 
.. .. ... 

Frank 
Liret 
Bclga 
Drahmi 

fs. frank 
Lcu 
Florin 
Karon 
Slllng 
Peıetı 

Mark 
Zloti 
Pengö 

2o Ley Koru$ 
ı TUrt llnuı r>t.nar 
" Çer\'oneç Kanı$ 

Açıldı 

l03 

6 A TT[jl!Ş AIN riJ[Q A fJ 
7 T AıtmJ 'f fiili i 1 S iJjJ L i] 
8 !i]!j]_ş_ı~'~ fi]1~!_ıM fili 
9 lil l..ı E ı_~.ıf•I D [1)1 M E ,~ ~ 
10 ~ E iM liJ ~ A !- !il!. A l!.1 
11 i)J L ~fji,] L !i]~fii~ F ı i ı 

Dünkü bulmacamızm 

halledilmiş ıekli 

t 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

; ~ -=U= = lii ~ r=ı=ıu, 
3 ı-ı~1i1!jl'~ l=ü 
4 --[ij,------,-,8 
5 F-lilı------!11 

6 ~~~l==lj=-ı= 
9 ı_ -1-- • [i]:!i] !iJ [i] -

~~ ~-t-.-1~-ı----. 
Bugünkü bulmacamız 

Soldan sağa ve yukardan aıağı: 
l - Güzel m:ınısına bir kadın ismi 

(6], çalgı (3J. 2 - Patırdı [6J, basit [4]. 
3 - fakek [2], baba [f>]. 4 - Nota[~]. 
Sanki iş {7]. 5 - lı (2], abattan sonra [6]. 
6 - Kaba e\·et [2], nota [2], R [2], 
nota [2). 7 - Fransa. hudutlarından 
birinde bir dağ (6], renk [2]. 8 - Se
firlik (7], hayır [2]. 9 - Sade (4), bey
gir 12}. 10 - Satır (4], sopa cezası (6). 
11 - Altın [3], yeşillık (6). 

Ko1ahı1a ııtldyeH claiml encamenl ~ale
minden: 8570 lira 20 kuruş bedeli k:Cfİfli 
Uşak-Clvril yolunun ... kilometresile altıncı 
kilometre aruında 60 metro açıklığında 
9 adet \·e beher gözü birer metre açık
lığında ild adet menfez ki cem'&n 11 
adet çimento betonundan ve betonarme 
tabiycll menfezler ve 7 adet kilometro 
milşireleri ve 2734 lira 95 kuruş bedeli 
keşifli Uşak-Gediz yolunun ... X . ile 
80 X . arasında \'e 80 metre tulilnde 
ve 2 metro irtifaında harçlı istinat duvarı 
kapalı zarf, 2080 lira bedeli keşifli Tav· 
şanlı istasyon yolunun 300 X. metro· 
suna müsadif mecra üzerine çimento 
betonundan \'e betonarme kapaklı olarak 
18 metro rolünde ve bir buçuk metro 
açıkhRında köprü inşası 1 • 2 - 930 

Nukut tarihinden itibaren 20 gün müddetle 
ı 1sterHn (fnı;lllz) ıosı alenen münakasaya konulmuştur. Talip· 
ı Dolu (Amerika) 1c 

20 Fr1.uk (Fransız !erin münakua ve ihale an ununa tevfi-
o Liret [ltalya kan °/0 yedi buçuk dipoıito akçesile 
o Frank IBelçtka] 20 mart perşembe günü taat 15 te encü-

'W Drahmi [Yunan] m~n daimiye müracaatları. 
i!O Frank [ls\•lçreJ 
so I.eva 'Bulgar] H Fafih aullı tcra dairuinden: Hacer 

1 Florin [1''elemeak] J O S! 'iO Hanım ile İstanbul e\·kaf idaresi Emin 
20 Koron [Çekoslovıık. 15!(, 

ı Şllıng (Avusturya] 3c· Bey i\lelek l larum lcl41 1 !anım Mahmut 
ı Per.eta f lspanya] 2? Hakkı Bey Mehmet Reşat Paşa Cevat 
ı Rayşmark(Almanya M Bey Nihat Beylerin şayıan mutasarrıf 
ı Zloti tehlstaol 2 oldukları f<'ethlye Hoca Hayrettin mahal-
! Pengö Macaristan 1 ~ leı;İnde J<:mirler sokağında klin \'e etrafı 

20 Ley [Romanya] duvarla mahdut Karaman hamamı namlle 
20 Dinar IYugwlovya) 

ı Çcvoncç Sevyet , maruf yanmış hamam ve müştemilAtının 
izalci şuyuu zımmında nıczkôr hamam 

1 Altın I Borsa arsa \'e enkaz ,.e malzemesinin füruhtu-
tl ~~,n~:~e 1 harici 24 24c· na karar 'erilmiş \'e ha1ihazır çapa na-

"'<b~-.---------------,1 zaran mczl.:fır hamamın 1'93 metre 

95 

eder ve hatta gayrı tabii fiilleri Tıcaret ve zahirE. 
murabbaı mesahasında olan ır~asının be-
her metre murabbaına dört lira ve en
kazına beş lıin lir l \'e bir masura mai 
leziz ile iiç masura miktarlı mailezizin 
beher masurasına )iİZ ilA yüz elli lira 
kıvmeti muhammineli mezkOr hamam 
m~hallinin maa mü~temilat i7.alei şuyu 
zımmında icra kılınan artırmasında 
umumuna üç bin lira mukabilinde talip 
zuhur etmiş ve nisanın on üçiincü pazar 
günü saat on beşte artırması icrn kılına· 
cağından talip olanların kıymeti mı1ham

minelerinin yüzde onu ile ve 9~0 · 433 
dosya nıımarasile birlikte müracaat eyle
meleri ilin olunur. 

hile icra eylerdi. ı-ıatlıı.r Ticaret borıaaı katıbtumumlll~ 
tarafındlln •erllmlft!r 

"Sultan hanım,, hakimi mut- 11--------·-----
0kkaaı 

lak idi. Kıralı ondan bezdirmek f.ıı:amı A•ırarı 
için sarfolunan mesai hep boşa Bu~day K. P. K. P 

gitti. Yeni gö?de az zamanda Yumu$ak 
Sön ter 

kendi etrafında bir nedimler ve Serı 
dalkavuklar kafilesi toplandı.On - Zahlrele,. -
beşinci " Lui ,, her aktam yeni Çavdar 

Arpa 
metresinin yanında yemek yerdi. !\!ısır 
Gözde davetiyeler gönderir ve FasulvR 
ricali bükü.metin davetini redde-

;2 lf> ıs ıs 

13 02 13 20 

il 30 9 
6 
tı 20 
17 20 

fı 30 
6 20 

MerakM1l şeyler 

Bir Türkmen köyünde 
Kulübelerde oturan çocuklar 

muntazam beden terbiyesinden 
geri durmuyorlar 

Zaman geçtikçe spor dünyanın her tarafına yayılmaktadır, Aı

yamn en hncra köıelerinde bile en mütemeddin memleketlerdeki 

uıuller dairesinde beden terbiyesi Ye apor yapılmıya baılandığı 
görülmektedir. 

Resmimiz bir TOrkmen köyOndeki ıençlerin beden terbiyesi 
mualliminin nezareti altında cimnastik yapmasım göstermektedir. 

Havada 
Veni irtifa 

rekoru 

Bu resimde gördüğünüz tay 
yareci, Ba"ey Zimmerleydir. 

Bu adam, Amerikada " St. 
Lovis,, de ki.in Forest Park 
üzerinde 27,250 kadem irtifaa 
kadar yükselerek irtifa rekorunu 
kırmışbr. 

Bu resim, bu müthiş uçuştan 
sonra alınmııtır. 

Şahinle av 
Şahin alıştırılır ve 

şikar üzerine 
saldırılır 

Şark avlannda bir takım kuı
Jarı avlamak için bu işe alııtı· 
rılmış Şahinler kullanılır. 

EI'an Arabistanın birçok yer
lerinde bu tarzda avcılık yapılır • 

Resimde gördllğüntiz adam. 
ava giden maverayı Erdenli bir 
şeyhtir. Şahinini elinde tutmak
tadır ... 

ımmm11ıımım~mıı~ıı~~ıııll~~1ı~nıımmımıiııımıoooom~ ~ı~ . 0011ın~ıooı~ 
Devlet Demiryolları ve 
Limanları umumi ida ... 
resinden= 

Bir adet sabit buhar kazanı kapalı zarfla münakasaya konmut· 
tur. Münakasa 14 nisan 930 pazartesi günü saat 15 de Ankarad• 
Uevlet Demiryolları idaresinde yapılacaktır. 

Münakasaye iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat 
teminatlarını ayni günde saat 14,30 a kadar komisyon katipliğine 
vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini on lira mukabilinde Ankarad• 
Devlet DemiryoUarı, Maliye ve Muhasebe işlerinden, İstanbulcl• 
Haydarpaşa veznesinden tedarik edebilirler. 

Maarif Vekaletinden: 
Ankarada inşa edilmekte olan Ticaret Mektebinin Kalörifetı 

hava tecdidi ve su içme çeşmeleri tesisatı 6 Mart 1930 tarihindell 
itibaren 20 gün müddetle kapalı zarf usulile münakasaya konrnUf 
ve 26 mart 1930 Çarşamba günü saat 15 te Maarif Vekileti inf6'" 
at komisyonu tarafından icra edilecektir. 

Taliplerin, şartname ve pilanları almak için ehliyeti fenniye •fr 

ıikalarile beraber Maarif Vekaleti inşaat ıubesine müracaatları ilil' 
olunur. 



DÜŞKÜNLER :2 
Ana 
Yazan : Sadrı Etem 

İ)ij La 
( Se • nq &namın hlllbaın 
\'crt's 8~kere gittikten sonra Şemsa 
U. Ş5evık \'C faal bir erkek halinde 
"'. 111•ver baldız hanımla rck o;ıkı 
ktınısebeue bulunuyordu. Şcm a 
••kandı, bu \•üzden lı:ocasile ve 

tsı u k • e ·a\'galar \'aptı· Fakat harp 
ll'I\ • • • 
. 'derken kocuından ayrı\mak ışıne 
1YOrd11 B . 
•d · ıldız. l lanım da bıı~ka yen 

1tı 1 • iller Çın )'anlanndan aynlamadı. 
lı Ctçtlkçc hayar pahalılanıyordu. 

k0c,. tın kazınmak hem de kuıındığt 
Plc 

51~~ .hlkim olmak istiyordu. Bu 
•no d ı~nç palas sahibinin kııına 
a.hlbıersı vcrmiye başladı. Pirinç pa· 
t, b nln oğlu dıı Şcmsndan ders al • 
() •şlıdı. u:1l t~in ıenç talebesinin 

b \ llık ve tilte gibi yumu-
0 • 'th bir ıey oluyordu. 

llc bakış! d O k r yatak . . ar ı... ne açı 
tı. gıbı insanı boylu bo-

ya UZatınaya ve sere serpe 
unm -dt. 8ia teşvik eden bakış-

~}t.lfı böylece bir hafta kadar 
u •.• 

Q· 
dır ~afta sonra... Genç, iri 
~h, kalın, kalın dudak~ı ve 

tı Yanaklı talebesinin yanlı.ş
ilt düze!tiyordu ; 

t"' -.. Aferin ... Ha ışte ... 
'•o 171" · ' b' d h • ~1.1ı. ••• ı:. ıı.ızı ıraz a a ıaga .. 
\Qt" u11 ••• 

••. inadı... Bakımı, dıkkat 
l~ iten air.in elinir.i ( tuşa ) 
' baıtmyorsam siz de öyle 

'lllıı 

btlik~nlının ~lini sağ avcu 
i llıttu ve piyanonun tuşuna 
· . '1 birden indi siz diyecek.

ki uki zamanda mahalle 
bl hocaları dili peltek ço

d ra. meseli " elife, eyif,, 
t\ Uıne, göydüm derlerse he

Çocuğun dilini tutar burar 

~ 'tocalar böyJe bir dili bu
l~ çocuğqn dili düzelirdi. 
~~ hanım da peJtek aea t.' eli tuttu, Şemaanın ho· 
~ a. .. _ •Ji mi idi fena mı idi 
~ ama. Şunu çok eyi bi
~lll, yemin etsem baıım bile 

t. Oğlanın elini öyle bir 
ı lllctı ki.. Bu ııkıştan hem 
'- tangır,zangır titredi, hem 
'-' ltlubterem hoca!.. 

~1-btn ıinirleri 3yle zangır-
~ 1 ki bundan sonra bir tilrlil 
t'-tto tuılarına parmak dokun
~ '~•da. Belki de mahsus ya
i ~du. Hoca hanım gelsin eli
~~ tsun da tuşa dokundursun 
· ·~· .. Allah bilir ? Piyano ders

"Oylc devam ederken bir 

gün delikanlı çat kapı Şemsanın 
evine geldi... Hem ne gelif, he
diyeler, bedhiyelerle. Pirinç Pa
las şehzadesi için n~ yapmak 
müm~ün değtldi ... 

Çukulatalar, pastalar, şekerler 
ganice idi .•. 
Şemsa talebesine gizli bir ,ey 

söylemek istiyormut fakat uta
nıyormuş gibi karşıladı. 

Gözlerinin bakışı bunu ifade 
ediyordu. Gözlerin dillerden da
ha çok şeyler söylediğine inan
mazsınız size ne diyeyim ? .. 

Delikanlının da gözleri velfecri 
okuyordu. Goz göze baktı; göz 
gözden kuvvet aldı... sinirler 
gözlerle bılendi. Fakat ıes yok .. 

Yürüdüler misafir odasına 

geç.tiler ... ve söze başladılar ... 

- Sizi ziyaret etmek istedim 
hocanım ... 

- Teşekkür ederim ... 
Göı.ler yine biribirine dikildi.. 
İkisi de yutkundu.. İkisinin de 

içinde ani bir can sıkıntısı vardı. 
İkisi de oturduğu yerde ra-

hatsı: l ndı Şemsa eline bir 
yastık geçirdi ... 

- Rahatsız oldunuz... Bunu 
arkanıza koyunuz sırtınızı dayar
sın•z ... 

Aptal, aptal bakıştılar... Ka
dimn elindeki yastık oğlanm 

ayak arı yanına düttü.. Kadın 
iğildi, delikanlı iğildi !"astığı ka
dın almak istedi. Delikanlı al
mak istedi. Delikanlı yastığı 

alırken eli kadının çenesine do
kunu verdi. 

Öyle kadınlar vardır ki, çene
lerinin burunlarının ucuna ve 

kulaklarının memesine dokun
dunuz mu, hazdan çatlıyacak bir 
hale gelirler.. Hafif bir çene 

okşama, kulak memesinden bir 
öpÜfÜ onları çıldırtır ve başlan 
göğsünüze düşer. işte bizim 
Şemsa Hanım da böyle idi.. De
likanlı eli çenesine dokununca 
aynı hali geçirdi.. Fakat toy 
delikan ı hala utanıyordu. FazJa 
bir ,ey yapmadı. 

Kadın bu halden rahatsız, 
hiç bir şey yapamıyan, her ta-
rafından bağlanmış gagası ke
sik kanadı kopuk, pençelerinden 
yere zincirlenmiş bir kartal gibi 
idi. 

Bıtm~Jı 

İstanbul Limaİı Sahili Sıhhi
~e merkezi ser tababetinden : 
~ ltterkozimiıe ait Kavak iıtimpotunun mUceddeden imal ettirile
,~~kneıi ile kazanı ve makinesinin tamiratı kapalı zarf usulile 
tih·'' 1D6nakHaya vazedilmit ve yevmi münakasa 27 mart 930 
'1i 111

' nıUıadif perıembe giinü saat 14 olarak tespit edilmiştir. 
Pltri.. LA • • •t k til dd le .. rnez1rur ıqaat ve tamırata aı ararname sure e mu-

dd l ~lanıu almak iiıere her gün Galatada Kara Mustafa Paşa 
•,k tsıııde klin m'erkezimiz levazım şubesine ve münakasaya iş
llb tdebilmek ilzere olbaptaki kanuna tevfikan ve kararnamede 
•~tt~rrer olduğu veçhile tanzim ve imli edecekleri teklik mektup
~!~ kUnakasa vaktinden evel mezkiir merkezde müteşekkil 
iıb onııı!onuna tevdi eylemeleri ve Ticaret odası vesikalarını 

u tekhfuanıe derununa vazeylemeleri ilan olunur. 

Satıhk hane 
Bqiktaşta Serencebey yoku

şunda Tekservı sokağında Ali 
Rıza Paşanın henesi. 

Harem kısmı on selamlık 
kısmı yedi odadan mürelLkep 
ayrı ayrı bahçeleri havi ve 
elektrik, terkoz, kuyu, sarnıç 
ve ayrı mutfaklarla mezkür ha
ne aceJe satılıktır. Talip olan ar 
harem kısmına müracaat etsin
ler. 

Dskudar n1al mü-
dürliiÇJiinden: 

SATILIK ARSA : Numarası 
16 Hüsamettin Bey sokağı Cafer 
ağa mahallesi Kadıköy Arka 
ciheti açık ve tarafeyninde 
haneler mevcut olup ikametgah 
inıasına elverişlidir. Ve Müliürdar 
caddesi; kurbindedir. Mıktarı 
ziraı (256) dır. Tahmin olunan 
(512) lira kiymet defaten verı-

lecektir. Müzayedeye iştirak 
edeceklerden % 7 buçuk pey 
akçesı alınacaktır. Satış mua
melesi 3-:t-930 perşembe günü 

saat 15 te Üsküdar mal müdür
lüğünde aleni müı.ayede usulile 
yapıla cakbr . ( R. ) 

Jf SATILIK EV MAA GA
ZiNO : Numarası 50- 52 Fener 
sokağı Zuhtüpaşa Mahallesi Ka-
lamış fevkinde 4 oda ve bir sa
lon ve bilfe gazino bahçesi ta
libi tarafından verilen bedel 
muvafık görillmediğinden tem
diden müzayedeye konmuştur. 
Tahmin olunan 6000 lira kıymet, 
dört senede dört taksitte veril-
mek şartile birinci taksit İha
leyi müteakip verilecektir. Mü
zayedeye iştir~k · edeceklerden 
% 7 buçuk peyakçası ahnacak
br. Satış muamelesi 24-3-930 

pazartesi günü saat 15 te Üs
küdar Malmüdürlüğünde aleni 
müzayede usulile yapılacakbr.(R.) 

Jf SATILIK ARSA : Numa
rası 14 Hüsamettin B. sokağında 
Cağferağa mahal esi Kadıköy 

Mühürdar caddesi kurbinde olup 
arka tarafı Murat Ali sokağı ve 

tarafeyninde haneler mevcut o
lup bina inşasına elverişlidir ve 
252 ziramdadır. Tahmin olunan 
504 lira kıymet defaten verile
cektir. Müzayedeye iştirak ede-

ceklerden % 7 buçuk pey akçası 
alınacaktır. Satış muamelesi 
3 - 4 - 930 perşembe günfi aaat 
15 te Üsküdar malmüdUrlüğün-
de aleni müzayede usulile yapı
lacaktır. (R.) 

lf SATILIK ARSA VE KIS
MEN BAHÇE VE AHlR: Nu
marası 6-10 Arayıcı Başı so
kaiı Caferağa mahallesi Kadı

köy mevkiinin şerefli ve fiç ta
rafı yol olup denizde nezareti 

olduğundan bina inşasına müsa
ittir. Ve 3400 ziraı miktarmda
dır. Tahmin olunan 3600 lira 
kıymet iki senede iki taksitte 
verilmek şartile birinci taksit 

ihaleyi müteakip alınacaktır. 
Müzayec" eye iştirak edeceklerden 
% 7 buçuk pey akçesi alına
caktır. Satış muamelesi 3-4-930 

perşembe günü saatlS te Üsküdar 
malmüdürlüğÜnde aleni müzaye
de usulile yapılacaktır. (R.) 

Fatih sulh ıiçllncü hukuk lıa/rclmlilinden: 

Çarşamba Fetiye caddesinde 26 No. Jı 
hanede mukime Sıdıka hanımın (Tenbc 
maniş) hastalığına müptelA olduğundan 
hacrile hemşiresi l latice l fanımın vasi 
ta) in edildiği ıılAkadaranın mal Omu ol· 
rnak tizere i!An olunur. 
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Salonumuzda 20Ma.rt 930 Perşe1T1be 
günü akşamı fevkalade olmak üzre bir balo tertip 
edilmiş olup gece sabaha kadar devam ve muhtelif 
cğ'ence ve varyete numaralan gösterilerek güzel vakit 
geçirileceği ve şimdiye kadar tertip edilen balo
) arı n fevkinde olacağı şüphesizdir. 

Elbise: K.osutm suva.redlr. 
Damla gelmek mecburidir. 
Muhterem müşterilerimden beş yatından aşağı 

getirmemelerini rica ederim. a• Mudarivet 

Font dökümü mübayaası 

a 

Tüti.in inhisarı umum müdürlügünden: 
Gayet yumuşak ve moLe ine göre olmak şartile bin kilo Font 

dökümü pazarlıkla mfibayaa edileceğinden taliplerin Cibali fabri
kasında nÜmuneyi görmeleri Ye 24-3-930 pazartesi günü % 7 ,5 
teminatı muvakkatelerile beraber ıaat 10,30 da Galatada mübayaat 
komisyonunda bulunmaları. 

.. .. .. 

Muhtelif cins çelik 
mübayaası 

Tütün inhisarı umum müdürlü(Jünden: 
İdaremiz için muhtelif cinı çelik pazarlıkla mübayaa edilece

ğinden taliplerin her glln müracaatla eb'at ve kiloıunu Galatada 
mübayaat komisyonunda görmeleri ve 24-3-930 pazarteıi gilnU 
saat 10,30 da % 7,5 teminab muvakkatelerile bulunmalan. 

* * * 
Tahta kapak parçaları 

satılması 
iTFiitiin inlisarz umum müdürlüaünden: 
Cıbali fabrikasında teraküm etmit olan 30000 kilo tahta kapak 

parçaları pazarlıkla satılacağından taliplerin 22-3-930 cumartesi 
günü yüzde yedi buçuk teminab muvakkatelerile ber!lber saat 
10,30 Galatada mübayaat komieyonunda bulunmaları. 

/~'vkaf u murn mıldürhiğünden: 
Hüzavedeye vazolunitn Em/Ak 

1 - Çarııda yorgancılar Haci memiı sokağı 17-9 No dükkan 
2 - " " " " 22 " " 
3 - " " " " 70 " u 

4 - " " Kuyulu " 8 " " 
5 - " F eracecilerde 4 " " 
9 - " F eracecilerde 15 " " 
7 - " Püskülcülerde 4 " " 

8 - " Püskülcülerde 13 " 
9 - " Püskülcülerde 17-19 " 

10 - " Gelincik sokağında 
11- " " " 
12 11 Hazırcılar " 
13 " Kavukçular " 
14 " Kilrkçfilcr " 
15 - " Sahaflar " 
16 - 11 SahafJar " 
17 - " Sahaflar " 
1 ~ - " z ·ı " o ennecıer 

19 - " Kesiciler " 
20 - " Fcıciler 

il 

21 - " Yağlıkçılar " 
22 _ " S pahiler " 
23 _ " Perdahcıhanı " 
24 _ " Perdahcıhanı " 
25 _ ,. Kahve hane '' 
26 _ " Kaza:ılar orta 41 

27 _ " Ağa oğlu " 
28 - •• Cevahir bedesteninde solda 

28-24iki" 
30 
52,6 
13 
31 

7 
59-57 
95 
36 
5 

,, 
" 
" 
" 
il 

il .. 
" 1-3 

97-129 " 
22 
20 
52 
12 
34 
51-53 

" 
" .. 
" 

" 

" 
u 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
•• 

it 

" 
" 

.. 
" 

ikinci adada ] 3 " dolap 
Müddeti müzayede 20 mart 930 dan 12 nisan 930 cumartesi 

günü. 
Balada mu?arr~r emlak kiraye verileceğinden miizaycdeye vazo

lunmuştur. Talıplenn yevmi ihale olan son glinün saat on dört 
buçuğuna kadar ıartnameyi okumak ve teminatı mnvakkate ita 
ederek milzayedeye ittitak etmek üzere lıtanbul Evkaf müdürlü
ğünde vakıf akarlar mtldürıüğüne müracaatları ilin olunur. 

Evsaf ve müştemilatı hakkında malOmat almak istiyenler bu 
müddet zarfında müzayede odasına müracaat ederek ecri misil ra
porlarını görebilirler. 

I 
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= S.ı'\VISI HER. VER.DE & KUR.UŞ :::::: 
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l 
MATBAA VE. İDAREHANE: 

ISTA ·Rt:I., Rabıall, Ankara caddesinde •VA KIT YURJ>tl 

T'''. J!:'O ( fr> PE İ!trRI) 1971 ('AZI l~LERI) T•'-'' VAKiT, ....... 

Haşarat canlandı, sinek, tahtakurusu ve bütün haşaratı 
murtalarile kat'iyen imha eden yalnız FlidaHasandır. :~;..; 
-------------·--------------------------------------------------·-------· l•Ai@lygtaı.19 (PEROD!N)?lbürülc-lo§n hHt•lflrl•rend•. VELUT A SABUNU ' . KEFALJJN • Hıt .eli,,,.,..,. tarıa· •frıTer• "•'"••· 1 

VERClfLİLEllE. $/RACALILARA, UZVi. 
~E KE/111( ZAY:ruıu.ARINA. HAN/LE 
VE WT ViREN llADINl.ARA.ÇOClllUA-
11/N 61JYİJ/lfE5/NE K~"H/K JflRIKLlltl.A 
RiNA, HASTALIKDAM KALICANl'4RA .• 

--~ 

T./R l.H~ L S iN 
... M U K ·~ U U I :-r ... ' · 

DOKTORLARA SORUNUZ 
. iAFTNikXLSI A • 

MOM~RiME,KA.11.TOZ YI GRANULr 
6ütrd• 3 •d•I v•hol 3 kefı"'lt 

oculcl•r• "'''~ 

Gtllhaoc ve Ccrrahpaşa bastı 
Marut tşertb muallimi 

Dablll •• intani bu&aluuu c..a .. 
clao m..ta her .... llddea ...,. 
Ş.kard Sokak N. 7 de külli 

Telefon ı 15'-
~~~~~~~~~---~~~~~~~~·~~~~~--~~~---,-~~~-- ~ - ~~~~~~~~~--~.....__ . _ _:_~~~~~_!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!~!!!!!!!!!!!!!~ 

Devlet Demıryollaı ı ve ·---S-~-y-ri_s_e-fa-in_ ..... 
limanları muumi dare
sinden: 

15 ıer metre serbest açıklığrnda dört köprü kapah zarfla mü
nakaıaya konmuttur. Milnakasa 12 nisan 30 cumartesi günil saat 
16 da Ankarada Devlet demıryolları ı daresinde yapılacakbr. 

MOpakasaya İftirak edecekleriu tekhf mektup anna ve muvakkat 
teminatlannı ayni günde saat 15,30 a kadar münabasa komisyonu 
kıtipli~ioe vermeleri lazımdır. 

Talipler mtlnakasa şartnamelerini. 15 lira mukabilinde Ankarada 
malzeme dairesioden, lstanbulda Haydarpaşa mağazasından tedarik 
edebilirler. 

Emvali metruke müdürlüğünden: 

Satılık maa djjkkan hane 
Sdtaziçinde Büy<lkderede Bilyükdere caddesinde ~ iin üç kattan 

lb~t 7 oda iki sofa, mutfai(, ha!a ve bir miktar bahçeyi havi 
atı!< 322, 324 cedit 312 numara ı hanen'n bede i sekis taksitte 
6denmek üzere 4500 lira bedeli muhammen ile 8 - 4 · 930 tarihine 
m6sadif Salı gilnU saat 14 te pazar ık suretiıe ıcrayı müzayedesi 
mukarrerdir. Taliplerin % 7,50 hesabile temınat makbuzıariie 
latanbul Emva ı metruke satış komısyonuna müracaat eyıeme eri. - --------------

Ti;,rkı;yc Ziraat blıı1.kasırıdan: 
1 nisan 1930 da açılacağı ilan edılen müfettiş namzetliği 

mOsabakasına iştırak için aranı' acak evsaf şun arar 

A) Türk, 20-28 yatı arasında, Sıhhatte hüıniibal sahibi olmak, 
8) Liseden baıka yiiksek tahsil görmiif olmak (Yüksek mek· 

ıepleriıa son sınıfında bulunanlar iatisnaen iştirak edebilirler) 
reya lise derecesinde tahsil gördi:kten sonra en az iki ıene mali 
mOeueıelerde çalıfllllf, yahut Türkiye Z•raat bankasının Anksra-
daki Ame i bankacılık mektebinden çok iyi ve iyi derecede çık
bktaıı sonra bu bankada en az iki sene ça 1ışmıt bulunmak IAzım
dar. Tavziban ilin o!unur. 

Kaloiif er an kazı satışı . 
Tütürı. inh,isarl 11ffltı1rı rniidür

lüğünden 
Cibali Fafrikasmda mevcut tahminen 3 ton sıkletinde kalorifer 

ankaza pazarlıkla satılacaktır. Talip erin her gün mez <Ur malzeme
yi Cibalide görmeleri ve 26 3-93J çarıamba günü saat 10,30 da 
Jilzde yedi buçuk teminatı mnvakkatelerile Galatada mubayaat 
komiayoauncla buhınmalan • 

Devlet demiryolları 
H.P. ma~azasından: 
Mağazamızda iiç yiiz adet kadar mlldevver bizar desteresi 

mevcut olup bunlar 27 - 3 - 930 tarihine mOsadif Perıembe gllnü 
.at 14 de aleni mllzayede ile 1ablacağından taliplerin mağazadaki 

hf heyetine mlracaatlan ilAn olunur. 

Kemerle· 
rln Şaheseri 

Mdin ve hususi bir trikodan ma
mul gıtyet Jık Rouuel kemeri hali 
hazıl' modası mucibince ıiıe mal· 
lııp tcnasiibu,kalçanıza lelaftt ve 
ı:araftt. vil cudunuza yumu,aklık 
ve C'evvaliytl vrrdıği gibi doı:tru 

durmanıı.ı da lrmın eder. Magaza· 
lanmıı.ı ziyaret ve musavvtr ka-

taloğur.ıuııı talc~·ediniz 

Yegane snhş mahalli: 
,.aristeki 

~ 
htanbul ıubeluı: 

Beyn&lunda : 
Tane! meydanında No " 

ve lstiklU caddcılnde No ~ 
Fıah 6 lıradan ıtıbtarea 

Sulıanahmd Oçlinccl ıullı hukuk lıd
ltfmlıfinden: 

Kadıköy Pazar yolunda kereste mağaza

sında mukim iken dye,·m ikametgAhı 

meçhul lhrahim ~ccip Bey tarafına 
Müddei .Muammer A vnl Bey tnrafın

dan alevhinize ikame olunan ba senet 
200 lira· alocak davasından dolayı ika-
metgılhınızın meçhuliyetı hasebile ilAnen 
tebligat itasına karar verilmiş ve yevmi 
muayyende tekrar hızır bulunmadığınız
dan hakkınızda hukuk usulü muhakeme
leri kanununun 40) inci maddesine tev
fikan muameleli gıyap karan verilerek 
müddei Muammer Bey bir kıta senet 
ibraz etmiş ve medarı lstiktap bir vesika 
bulunmadığı takdirde size yemin teklif 
edeceğinden i$bU vakıalara karşı bir 
itirazınız varsa tarihi iltnclan itibaren 
15 gün zarfında mahkemeye kal'fı der
meyan etmeniz akai takdirde vakıalan 
kabul ve İkrar eylemiş aılciolunarak bir 
daha mahkemeye ka1m1 • miyeceğİniz 
ve yevmi muhakemenm '7. - 4 . 930 
perşembe günü saat 1 1 de olduğundan 
kanunu mezkOrun . . . inci maddesi 
mucibince illnen teblia olunur. 

BAKüSRAKisı 

Dr. A. KUTIEL 
Giı.li ve cilt hastalıklan müteha99111 

Karaköy börekçi Fınm sıramnda No 34 

Katahga oi/,jgell datmi encOmenl ~le
tmntlen : 22500 lira bedeli keşfile "Cüm
huriyet,, oteli mobilesile beraber satıla

cağından 25 - 2 930 tarihinden itibaren 
kapalı zarf usullle 20 gün müddetle 
münakasaya konulmuştur. Talip olanların 
müzayede ve lhale kanununa tevfikan 
yüzde yedi buçuk dipoaito akçeıile 20 
mart 930 tarihine müsadif perşembe 
günü c • 15 te Kürahya encDmeni dai
ml5im .ıracutlan. 

Merkez acentesı : GaJata Köprü bqında. Heyoğı.u 
Şube acentesi : Mahroudiye Han albnda ~bul 2740 

l r obzon ikıOCi postası 
( 1 Z M l R ) vapuru 20 

Mart Perşembe aktalDI 
GaJata nhbmından hareketle 
Zonguldak, lnebolu, Sinop, 
Samsu~ Ünye, Fatsa, Ordu, 
Gireson, Trabzon, Rize, Ho
paya gidecek ve Pazar iskeJe
ıiJe Rize Of, Sürmene, Trabzon, 
Po:atbane, Tirebo u, Gireson, 
Ordu, Fatsa, Samsun, Sinop1 

lneboluya uğnyarak gelecektir. 

lzmir sürat postası 
( GÜLCEMAL ) vapuru 21 

Mart Cuma 14,30 da Galata 
nbtımından hareketle Cumar
tesi sabahı lzmire gidecek ve 
Pazar 14,30 da lzmirden 
hareket!e Pazartesi sabahı 
gelecektir. Vapurda mükemmel 
bir orkestra ve cazbant 
mevcuttur. 

Boya müteahhit.er 
Yalova kaphcalanncf'e 

riben 5000 metre mora 
telvinat işi vardır. Bntün 
zemesi idare tarahnda 
mek here ~fba ifçillk m 
mllnakaaaya konmuftıaır. 

Yevmi mlaakaaa 2S 
9!0 palal' glnll uat 1 
olduğubdo talip 
firtD&IDerj gGrmek 
g6n mOnakUaya i' 
de y~vaıi mezkelrda % 10 
minat akÇeaiai hamilen 1 
zam m6dtırllğ0ne mDracaatl 

Raıp münakasa•• 
Ttırkiye Seyrıaefaia id 

vapurlannın kazan ve ___ ,__ 
saıre raspa ve boya İf 

f&rlnameai mucibince bir • 
mDddetle ve bilmUnakua 
lıbine ihale edilecektir. 

Kat'ı ihalesi 23 mart 

An aıya postası tvibinde icra kıbnacaim 
( ANAF R ta iplerin o gOn saat 16 

A TA ) vapuru 23 teminat akçelerile le•aıl. 
Mart Pazar 10 da Galata mDdDrllliflne gelmeleri• 
nbtımıpdan hareketle lzmir, 
Küllük, Bodrum, Rados, F et- Seyriaefain idareainclea 
biye, Finike, Antalyaya gide· af alan mütekait, yetim 
cek ve dönüşte mezkur iske- dullarm mart 930 y 
lelerle birlikte Dalyan, Mar- muamelesi aşağıda yazal 
maris, Sakız, Çanakkale, Geli- gibi yapılacaktır. 
boluya uğnyarak gelecektir. 1 - Elhabı lllUf id .--------------1 a1acaklan matbua yo 

llltaat müteahhitlerine ilmiibaberlerini oturduk!_. 
Yaluvada: Biri kablıcalarda balden yazchracaklardırJ 

ahşap, diğeri sahilde ~ lrgir 2 - Bu ilmo&aberlere 
o'mak üzere iki bina inp o- af ubiplerinio birer reli 
lanacaktır. Bu binalann tek· yapışbnlacak Ye ı.u 
mil malzemesi idare tarafın- mubtann resmi mlllaGrile 

dik olunacaktır. 
dan verılmek sureıile yalnız 3 _ .Mut sahipleri 
ameliyesi mevkii milnakaAya lama ilmihaberleril~ 
konmut ur. Yevmi münakasa clizdanlanm ve nOfua tak 
23 mart pazar gllnU saat 13 

)erini idare ut itleri fU 
te o'up talip olanların tart- kendileri getireceklerdir. 
name ve projeleri g8rmek limlerini ewelce idareye 
üzere her giln ve münakasa- mem;t o anlar birlikte r 
ya ittirak için de % 10 temi- getirmelidirler. Yoklama 
nat akçesini hamilen yevmi deti bu aym on yedinci 
mezktlrda levazım miidtıriye- nunden otuz birinci ıırftialll~ 
tine müracaatJan. kadardır. 

Devlet Demiryollan ve 
manian umumi idaresinde 

Alb tane on metrelik demir k6pril malzemesi.le bet jdet 
on metrelik demir k6pr6 malzemesinin kapah zarfta ayn a/d 
nakasalan S mayıs 30 pazartesi giinll saat 16 da Amapoa6ıi' 
let Demiryollan idaresinde yakalacakbr. 

Mtloakaaaya iftirak edenlerden ayn ayn ihzar edecekleri' 
mektuplannı ve muvakkat teminatlanm ayai glnde .. t l 
kadar koıqiayon kAtipliğine vermeleri llzlmdar. ti 

Talipler beş ve altı k6prllye ait münakasa prtnamel~jffl 
1 berini on beşer lira mukabilinde Ankaracla, umumi ıdare ...-.,, 

Ye Muhasebe tıleri reisliğinden lıtanbuJda H. P. vezaaiadrlll' 
darik edebilirler. _ A 

Mea'ul mlld6r ; Re/ılı ~ 


