
13~ yıl • sayı 4386 

Salı 

25 
3 ünciı ay l 
M:ı f 1~30 

--
M. VaJlko dün 

Istanbul kadınları 
Belediye intihabatına 

hakkından istifade 
iştirak 

ede
mi?! miyecekler 

G. H. tn kası müfettişi Hakkı 
Şinasi Pş. dünkü trenle Anka
raya hareket etmiştir. Hakkı 

Şinasi paşa hükumet merkezinde 
iki hafta kadar kalacak ve mec
Jj, müzakerelerine iştirak ede-
tekt r · 

Hakkı ş:nasi paşa hareketin
den evvel kendisile görüşen bir 
lbubarririmizin suallerine şu ce
•apları vermişt'r: 

- Bugün Ankar aya gidiyo
~nı. Yeni belediye kanununun 
llUlıakereai münasebetıl e mecııs
te bulunacağım Fırka mütettişi 
•ıfatile de teşkilata mülkiye me
•eleaile meşgul o.acağım. 

Kadınlar ve inıihap 

Jediye intiha batma iştiraklerini 

temin etmekle beraber İstanbul 
kadınlarmın bu haktan istifade
leri şüpheli görü ıüyor. Cün· 
kü malüm o 1duğu üzere 
Şehr.mizde vilayetle Emanet 
tevhit edilmekte, belediye mec
lisi vilayet mec isine kalbedil
mektedir. Yeni kanun ise kadın· 
lara ancak belediye intihapla
rına iştirak hakkı veriyor. İstan
bulda belediye mecıisi namile 
bir meclis kalmıyacağına göre 
lstanbul k ıdınlarının ayni za
man-fa beledi işlerle mükellef 
vı!ayet mecl sine intihap edilip 
edı Jmemelerı halledi ı m?si lazım 
bir mese:e teşkil etmektedir. 

Kadınlar ne diyorlar? 
Kadınlar belediye azası ol

dukları zaman ne yapacaklar ? 
Kadın birliğinin maruf dört ha
nımının fikir ve mütalealarını 

3 üncü sayıfada okuyunuz. 

Meclıste müzakere edilen ye
ni beldiye kanunu mucebince 
kadınlara intihap etmek ve e

di nıek hakkı verilmektedir. Bu· 
nun İçin hanımlnrm fırkaya kay
dediln.eleri icap eder. Kanunun 
khbu tinn ınOteakip kad ııılar in-

tı abata itnrak edecek erdir. Grafikler lıazırlanzyor 
Umumt vıl&yet mecbaı i•e be- A k 2 J d ' n ara, 4 (Telefon) - Milli e ıye meclisi yeni intihabata 

lf tasarruf cemiyetinin açacağı 
adar vazifelerine devam ede- sergi için yapılacak grafıkler ve 

tek erdir. Ankarada 15 gün ka.. haritalar istatistik müdüriyeti 
dar kalacağımı tahmin ediyorum. umu!lliyesi tardından hazırlan· 

Haber a'dığımıza göre yeni maktadır. Bun arda çok cazip 
helediye kanunu kadmıann be- malumat vardır. 
---==============ıı=========== 

Anneler birliği toplandı 
J!akir yavrulara kundak 

hazırlanacak 

t. Dun Hinıayei Etfalin anneler birliği senelik kongreaini yapmı 
b:~ Hesap raporlan ve biltçe milzakere ve tasvip cdilmiı, intib~ 

I P•zarteai gllnll aktedilecek ikinci celseye bırakılmıtbr. 
topl ntilıap edilecek idare heyeti bu ay içinde silt damlasında 
~tı•narak mileaeaenin vaziyeti hakkında müzakereler yapa-

r. 

için ~neler birliji aıaaı tarafından yeni doğan fakir çocuklar 
lbGreLı ndak takımlan hazırlanmaktadır. Bu takımlar 22 parçadan 

qeptir. 

ca 
Yazan: Lütfü SiTnavi 

4 üncü sayıfamızda 

ara.ya ıııuv asa at etti 
Anketimiz 

Her erkeğe na
zaran kadın 

nedir? 
En yerli, en 

çok yazmış ve 
hiJi da yazan 
mizah muhar
riri ıOpheaiz 
Oıman Cemal-
dir. 

" Anber ağa" 
« Köroğlu • , 
"Su kuşu " ilh .. 
gibi bir çok 
imzalarla yazı 
yazıp. bunların 

O&man C~mal B . _.onradan baş
kaları • tarafından kopye edilme
sine de tahantmnl eden bu 
emektar yazıcı : 

- Bence kadın, dedi kadın
dır. Ya~i kadımn birkaç çeşidi 
yahut bırkaç çe,niıi olmaz. Me-
se'i benim için Avrupa güzeli 
Matmazel Dip araku ite Fenerli 
Madam Despina, KumkapıJı Ma
dam Hayganoı mllsavidir. Çiinkll: 

Ben ka'ender 
meırebim. Gü
zel çirkin ara
mam. GönlUme 
bir eğlence is .. 
terim oİaun. 

* Meşhur ıair 
Eşrefin hayrOI· 
halefi Hüseyin 
Rıfat Bey, gü
zel bir kıt'ası 

ile ankete ce· 
vap verdi : H~n Rıfat ~
Yıktdar senıom&, h~ dona.dan atlrm taclma 
Yüret mden t.,ıyor te'n• lcacltahlı: edına 

Yine blımem lı:I neden ruhu mel6 llm mohtaç 
Kucatunda sGlecelı:, •tl•Y•calı: b~ kadma 

fa. 

Çocuk bayramı 
23 nisanda neler 

yapılacak~ 
23 nisan çocuk bayramı ıçm 

Himayei etfal umumi merkezi 
tarafından bir program hazır-
lanmıttır. Bu orograma g6re. 
çocuk bayramı gUnn dUkkiplar 
ve evler milll ve Himayei etfal 
bayraklarile anılenecek, çocuklar 
Himayei etfal binalannda biri· 
birlerini tebrik edecekler, dilkkln 
cameklnlannda çocuklara ait 
qya tethir ettirilecek, bayram 
yerlerinde aalıncak, atlı kannca, 
hokkabaz, kulda, karagaz ve 
emsali eğlenceler teıtip edilecek, 
bayram gUnil ve alrpmı çocuk
lann tiyatro ve sinemalara para-
ıız g;rmeleri temin edilecek, 
bazı nakliye vasıtalan iki saat 
Himayei etfal emrine ahnacak, 
gtirbnz çocuklar arasında bir 
mftsabaka yapılacakbr. 

Çocuk bayramından sonra bir 
hafta daha çocuk haftua adde· 
dilecektir. 

Çocuk ıayıfaıı 
Yeni bilmece ve mdk~

f iJtları $ ınct MJ1ıf 11tkı 

Kadınlar belediye azası olunca .... 

Yarınki içtimadtJ ~ôvlivece6im, bu naJıl MJkak 
Mvıe, lc6~e b41larında birer avna bile vok ! 

Macar hariciye nazırı .. 

Af. Valko cenaplcırı Grızi Hz 
ta rafindan kabul edzldi 

Tevfik Rüştü B. misafirimiz şerefine resmi 
bir aktam ziyafeti verdi 

Ankara, 24 (A.A) - Macar 
hariciye nazın M. V aJko cenap· 
lan ve refikalan, refakatlerinde 
Macaristan sefiri M. Tabi oldu· 
ğu halde sabah saat 9,55 de 
phrimize muvasalat etmiıtir. 

Misafirlerimiz, istasyonda harici
ye vekili Tevfik Rüştü Beyefen· 
dl, teırifat umum miidlirü, hari
ciye vekileti ve Macar sefareti 
erklnı tarafından karşılanmışbr · 

istasyon Tiirk ve Macar bay-

CE 

Rüştü Beyefendi ve tehrimi7.de 
bulunan Macarlar tarafından 
Madam Valko cezaplarına bu
ketler takdim edilmiştir. 

Misafirlerimiz Ankarapalasta 
ikametlerine tahsis edilen daire
ye götürülmlişlerdir. 

Ankara, 24 (A.A) - Reisi
cilmhur Hz. Macar Hariciye na
zın M. Valko cenaplarını bugün 
saat on yedide Çankaya köşkün
de kabul buyurmuşlardır. Müla-

Yazan: Omer Rıza 
Nisan iptidasında tefrikasına başlıyacağımız bu tarihi roman tarih 
kitaplan~da ihmal .. ~luna~ ~e ancak uzun tetkiklerle mahiyeti 
anlaşılabıJen en muhım gızlı teşekkül ı eri derinden derine tahlil 
etmektedir· Bu tabı il ile şarkta teşekkül eden gizli cemiyetlerin 
iç yOzil, bun arın b~tün müesseselere karşı yıkıcı bir vaziyet 
~lma!annın ıebeplerı, bunların dine gösterdikleri husumetin sa
ılderı, b~nlann ıç hayab ve teşkilata, bunların kanla sergüzeştleri 
Ye mllthıt m~harebeleri, nihayd akibetleri, cazip, kuvvetli ve en 
mevıuk ıekılde anlatılmaktadır. Cennet F edayileri, bu mühim 
mevzuu muvaffakiyetle tahlil ettikten başka bu devirlerin zihni
yetlerini ibtiraslannı, aşklarını ve mefkurelerini, bilhassa Türk 
milletinin o zamanki tarihi rollerini son derece meraklı bir surette 

teşrih etmektedir. 

... .. ,_ -:-. ··-- ..... , : . . . . . ' . 



- 'l - VAKiT. 25 Mart 1930 
vam el miştir. • 

Ankara, 24 (Telefon) - M. 
Valko Hariciye vekilini. Meclis 
reisimizi ve Baıvekilimizi ziyaret 
etmif, diğer vekillere kart bı
rakmlf, ziyaretler iade edilmiı· 
tir. 

VAKiT ı·n telgraf ve te efon haberleri • u e 
1\1/ aliye vekili perşem

beye cevap verecek 

T evlik RUttü Bey aqam 8 de 
M. Valko cenapları ıerefine An
karapalasta reami bir ziyafet 
Yermif, hariciye enc&meni aza
ları Yekiıler Ye Macar ıefareti 
erkim hazlr buluamuı, nutuklar 
bati olunmuttur. 

HaricJye mllttqan da hir öğ· 
le ıiyafetJ vermiı, ıaat hqte 
Haridye •ekUimiıin nflkalan 
tarafından miaafirlere bir çay 
Yerilmiftir. 

Ankara, 24 (A.A) - Hariciye 
vekili Doktor Temk RilıtO Bey· 
fendinin Macar Hariciye nazın 
M. Valko cenapları ıerefine 
verdiği ziyafette irat buyurduk
ları nutkun tercemeıi : 

"Na1ır Hazretleri ; bugün mer
kezi hükumetimiz, dost memleket 
ve kardeş milletin .mümtaz bari· 
ciye nazırının ziyaretini kabul 
etmekle büyük bjr sevinç his
sellı. Cümhuriyet hükumeti ve 
~ ııhstın namına zatı dev etlerine 
Leyan etmekle bahtiyar olduğum 
hoşamedide bu umumi neş'enİh 
int· baını bulmak ve size burada 
ar:r.ctt ığim selamı Türk milletinin 
asi! ve ,anlı Macar milletine 

karşı duyduğu hararetli muhab .. 
betin bir ifadesi telakki etmek 
sizin için müşkül olmıyacaktır. 
Macarlar ve 1 ürkler biribirlerine 
karşı daima samimi ve kalbi bir 
cazibe hissetmişlerdir. 

Bundan dolayı aralarındaki 
münasebalın kardeşçe bir dost
luk yulonda inkişaf etmesi tabi-
idir. Peştede Macar-Türk dostlu
ğunu tarsin etmek vasıtalarını 
tayin ettiğimiz zaman zaten 
mevcut olan fili bir vaziyeti 
tespit etmiş olmaktan başka bir 
şey yapmıyordum intibaındayım, 

ve dostça yapılarak iki mil ı etin 
vekilleri tarafından müsaraatle 
kabul edilen mukavelemizin şe
raitini ifade etmekte hiç bir 
güçlük çekmemiştim. 

Ziy.uetiniz işte bu mesut vak
ayı takip ediyor. 

Nazır Hazretleri Türk roilleti 
bugün Ankarada siıi misafir 
etmekten dolayı izhar eylediği 

me11errette pek mütebariz bir 

Muhtelis 
Banka memuru muha

keme ediliyor 
Buna, 24 (Vakıt) - lı ban• 

kasının ıehrimiı tubesinde on 
dokuz bin liralık ihtiliaı tutulan 
Ihsan Vecdi Efendinin muhake
mesine büıün ağır cezada 

baılandı. Maznun suçunu itirafla 
bunu bankanın iki aenelik ihma-

line atf tti. Şahitlerin ifadelerini 
pervU1Zca tud k etti. 

Banka vekili aynca otuz bin 
lira tazminat iıtedi. Muhakeme 
nisanın yirmi dokuzuna kaldı. 

muhabbet ve teveccühle telAkki 
olunan bu vakayıa terettüp eden 

histe tezahür eylemektedir. Az.iz 
dostum Nazır hazretleri, Peşte -
deki ikametimizde ve hUkiime -

tinizin güzel merkezınde bıze 
gösterilen hararetli istikbalden 
zevcemin ve benim unutulmaz 

bir hatır aakladıiımızı söyle
meksizin aöıümU bitiremıycceğim. 

Bundan dolayı size t.1İr defa 

daha tefekkür etmek ve Anka
rada bir kaç gün geçiı mek U
zere sizinle beraber gelmek 

Jütfunda bulunmakla bize bU
yük bir bahtiyarlık bah9eden 
Madam Vaıko'ya da ıurcti 

mahsusada teıekkUr eylemek 
isterim. Madam Vaıko larafet
klir huzurlariJe bu ziyaretteki 

samimiyeti artırarak şükranları
mıza diğer bir vesile tehi}'e et
bler. Kuvvetli ve samimi dost
luk ve derin muhabbet hisleriie 

mütehassıs olduğum halde va
tanperverane ve mümtaz mesai 
hususunda pek feyizli olan ni· 

yabetinin onuncu yıl dönümünü 
Macar milletinin abiren pek 
hürmetkar bir muhabbetle tesit 

etmiş olduğu Kıral naibi haz· 
retlerinin şereflerine kadehimi 
kaldırır, büyük bir devlet recü-

lü o an sevgili ve muhterem 
Başvekilıniz Kont Betlene hür
metkar bir se~am yollar, asil 
Macar milletinin saadet ve re
fah ma, sizin ve Madam Valko-

ı nun sı ~ ha tin ize içerım.,, 

V ~ı\.11' ın tefrikası: 129 
Yazan : Hüseyin Rahmi 

Kundak kucağımda bir müd
det öyle alındım kaldım. Hilkat 
{betbaht yavrumuzun adı) uyu· 
yordu. Dünyaya gelitile ana 
baba arasında bu fırtınayı kopa
ran minimini mahlükçuğun yüıü
ne baktım.. Henüz çehresinde 
yeni geldiği esrar aleminin me
Jekiyeti okunan dil bilmez acız 
bir masüm.. o, masüm fakat 
suçlu kim ? Ben miyim ? Anası 
mı? Bir çokları için hayat zevkı 
olan bu hadisenin bizce mucip 
olduğu dirliksiıliğin içtimai se
bepierint araştırmağa daldım ... 
kucağımda Hilkat uyandı. Süt 
mavisi gözlerini aralayıp et par
ça.sına benziyen dudaklarını bü
züştürere1< ıkınır gibi ıikayeti 
andırır bir ağlama tutturdu. 

Zevcem E.Ut vakitlerini tayin 
etmişti. Saate baktım emzik za-

manı değil.. Beşiiine yatırdım. 
Salladım.. suamaz •. Bezlerini 
yok adım, kirletmiı. Değiştirdim. 
Analığın kolay bir vazife olma· 
dığını anladım.. Sallaya sallaya 
neyse uyuttum. Çok geçmedi. 
Gene uyandı. Bu defa sallama 
ile susturamadım. Vakitli vakit-
ıiz neyse ağzına emziği dayadım. 
Emdi emdi. Gene uyudu •• Saat 
on biri geçti. 

Fakat bankada ki vazifem .. 
Apartunan komşularımızdan biri
nin telefonuna koştum. Bir mazeret 
uydurarak bugün gelmediğimi belJi 
etmemelerini arkadaşlardan rica 
ettim.. O günü öyle savdık .. 
Akıam zevcem geldı. Ertesi 
günü aynı saatte nöbet değişti
rerek sokağa fırladım. işimin 
baıına kaçtım. 

Nihayet baktım ki bu böyle 

Sanısunda ticaret 
odalarz kongresi 

· Samsun, 24 ( Vakıt ) - Mın· 
tak tic ret od ları kongresi 
açıldı. Ruznamede mühim mad· 
deler vardır. 

Bu münasebetle mıntaka yerli 
mamulatı da teşhir olunmakta
dır. 

istatistik kanunu 
Ankara, 24 (Telefan) - İsta

tistik kanun JAyihası Başvekale
te verildi. 

Evkaf kanunu 
Ankara, 24 ( T elefen ) - Şu

rayi devlet Evkaf liyihasımn 
müzak. resine devam etmekte
dir. Yakanda bitirecektir. 

Ayakları kesildi 
Ankara, 24 (T elefoo) - An

kara dan İstanbula yaya gidenler
den birisini Mekece istasyonun· 
da ekspres çiğnemiş, ayakları

ni kesmiştir. 

Maliye kongre.si 
Ankara, 24 (Telefon) - Ma

liye müf ettişlcri kongresi devam 
edıyor. Bugün hare rah kanunu 
müzakere edildi. Kazanç kanu
nu hakkındaki esaslar encümen
lerde tesbit olunuyor. Kongre 
nisanın beşin~ kadar devam 
edecektir. 

Yunan eşkiyası 
Atina, 23 (A.A) - 1929 se

nesinde 70 seyyahı Pertuli'de 
dağa kaldırmış olan meşhur 

şakilerden Tzatzas ile jandarma
lar arasında Larissa yakınında 
vukua gelen bir müsademede 
merkum ile diğer iki şaki telef 
olmuştur • M sademe esnasında 
bir başçawş ile bir jandarma 
neferi telef olmuş ve birkaç 
jandarma da yaralanmıştır. 

lzmirde at koşızsu 
İımir , 24 (A.A) - Cuma gü

nü yapılacak olan at koşuları 
istibzarah bitmişt r . Koşulara 
girecek hayvanların kayit mua
me:esine devam edilmek edir . 
Bu sene bir çok yabancı hay· 
vanların da koşulara iştirak ede
cek eri vaki müracaatlardan 
anlaşı'maktadır. 

sökmiyecek •. dişimizden hmd
ğımızdan arttırarak çocuğa bak· 
mak için bir hizmetçi kadın tut
tuk.. Ahlaksızın biri imiş.. Gün
düzleri Efendi yok, Hamm yok 
boş evde yapmadığı rezalet bı-

rakmamış. Öteberi şeylerimiz 
de kaybolmağa başladı. İyi ba-
kılamamak yüzünden çocuk ishale, 
öksilrilğe uğradı. Hizmetciyi bil
mecburiye savdık.. lakin karı 
koca timdi biribirimize karşı 
gittikçe sinirleniyorduk.. Artık 
macera çocuğun hayab mesele
ıinden ziyade bizim içtimai va
ziyet ve ma'şetimizi sarsar bir 
ıekle giriyordu. Bet on gün 
böyle münavebeyle çocuğa bak
tık. Likin hizmetlerimizi kay
betmek tehlikesi gittikçe büyü
yordu. işin şakaya gelemiyece
ğini anladık. Sahireye dedim ki: 

- Ben çocuğa bakmaktan 
yüksünmiyorum. Onun her hiz
melini yarı yarıya görmağe mu
vafakat ediyorum.. Ancak bu 
işe, bizi vazifelerimizde ki mesai 
saatlerimizden alıkoymıyacak bir 
ha sureti bulmalıyız. .. Zevcem 
bu mühim mesele üzerinde dü-

A ·ye vek· · 
1\!Tiiddei ıınn11nilcrle 

hasbıhal yaptı 
Ankara. 24 (Te cfon)- Müd

dei umumiler kursunun bitmesi 
münasebetile Hukuk mektebinde 
Adliye vekili müddei umumilerle 
bir hasbıhal yaptı ve adli inki-
libımızm safahatını ve esaslarını 
gayet cazip hatıralarını da 
ilave ederek anlattı. Mahmut 
Esat Bey kanunlarımızın A vru
pad2 n iktibas sebeplerini izah 
ederken bilhassa " bir medeni
yet, tecezzi kabul etmez bir cev
her ve bir esastır. Bir medeni
yet tamamen alınır yahut bıra
kılır. ,, dedi. 

Vekil Bey mü::ldei umumilere 
Karpiçte bir akşam ziyafeti 
verdi. Müddei umumilc: r yarın 
vaziteleri başına hareket edecek
lerdir. 

Devlet bankası 
Ankara, 24 (Telefon ) Ma iye 

Vekilinin riyasetindeki komisyon 
bugün de toplanara devlet ban
kası layihasını tetkike devam 
etti. 

Tekaüt layihası 
Ankara, 24 (T elet on) - As -

keri ve mülki ıekailt fiyibasını 
Başveka ete verildi. Layihanın 
ancak gelecek sene meclirte mü
zakeresi muhtemeldir. 

f ngiliz dainler vekili 

Ankara, 24 (T elefon) - M. 
Meclisinin bugünkü ictimaınd• 
Malıy e vekili Hcrman İsprer 
meseles i hakkındaki cevabın te· 
hir.ni talep etmiş ve demiştir ki: 
«Şimdiden ya lnız şu kadar söy· 
liyel ım kı mevzuu bahis vergi 
hen\iz tahakkuk saf hasında bu· 
lunmaktadır.,, Müteakiben b~le· 
diye kanununun 23 üncü mad
desine kadar müzakeresi yapıl· 
mıştır. 

---- ---
Oseana vapuru 

İki gün evvel Bozcaadada ka
raya oturan Oseana seyyah va· 
puru ha la kurtarılmamıştır. Ge
mide bulunan 200 seyyah dün 
Gülcemal vapurile şehrimize ge
tiril mişler ve oteHere yerleştiril
miş lerdir. 

Şoförler ve Emanet 
Taksi ücretlerinin utırilmuı 

teklifinin Emanetçe kabul edil
memesi dolayısile şoförler ce
miyetinin Devlet ıurasına mü
racaata karar verdiği söylen
mektedir. 

- --- --
Radyo açılacak/ 

İstanbul telsizi yakında faali· 
yete geçecektir. Şirkette dünden 
itibaren istıhzarata başlanmış

b r. Verilen malumata nazaran 
hü kümet yeniden ı ı rkete 15000 
lira vermiştir. Ankary, 24 ( Telefon ) -

lngiliz dainler vekili geldi ve 
beıten altıya kadar Maliye vekili 
iıe g5rUftU. 

Bir tasfiye 
Ankara, 24 ( Telefon ) -

Kırklareli mektupçusu tasfiye
ye tabi tutu' muştur. 

ı1:r.::::o~~ !~~;. r Memleketle ecnebiye 
1 aylı~ Kuru• 150 

"i 3 .. " 400 80fı 

1450 
270) 

6 .. .. 750 
12 .. 1400 l rak kabinesi 

Bağdat, 24 ( A .A ) - Yeni 
Irak kabinesi Nuri paşa tara· 
fından teşkil edilmiştir. 

V AKIT ı 5 kuruştan fa~laya 
• almamak, kendj evinize kadar 

\ 

Virjilin yil dönümü 
Parls, 23 (A. A) - Virgıle in 

2000 inci yıl dönümü şenlik eri 
münasebetıle akademi azasından 
M. Besnard, ltalya, akademisi 
murahhaslarile M. Romagnoli 1 
şerefine bir resmi kabul yap-

1

1 

mıştır. 

şünmegı kabuletti. Bir mOddet 
do:uya koyduk olmadı. Boşa 

koyduk olmadı. Nihayet föyle 

karar verdik: Her sabah bezini 
değiştirip sütünü verdikten son· 
ra çocuğu beşiğine yatıracağız. 

Üzerine apartıman kapısını kilit· 
liyerek ikimiz de işimize gıde
ceğiz 

Öğle tatilinden evvel bir nö
bet birimiz gelip çocuğa baka
rak gene vazifesine dönecek, 

öğle yemeğinde ikimiz de evde 
bulunacağız. Öğle ile akşam 
paydosu arasında gene böyle 

birer nöbet yapacağız ki bu 
suretle Hilkat her bakım nöbeti 
arasında iki iki buçuk saat ka

dar yalnaz kalacak.. Karnı tok 
sırtı pek bir çocuk ta bu ka· 
darcık yalnızlıktan ölmez ya ... 

işte bu suretle harekete baş
ladık .. Çocuğu görmeğe koş
tuğumuz nöbetler esnasında 

Apartöman kapısını açarken ba
zen komşuluımızdan şu haberi 
a'ıyorduk: 

- Yavrucuk ağlıya ağlıya 
çatladı • Bakb ki gelen giden , 

getirtmek istiyorsanız 

Abone olunuz? 
Daha ucuz ve kolay edin

miş, gazetemizin abonelerine 
olan hediyelerini de kazan
mış olursunuz 1 

::::: ::ı:::::: :::ı::: ::: :: :::: :::: ::::: :::::::: :::ı:ı: 

yok zavallı sonra sustu .. 

Hemen beşiğe koşuyordulc 
o nu bazen tekrar uyumu§ ba· 
zen de uzun faydeıız bir ağlama" 
om bakıyesi ile mırıltılı göz yaılaf. 
içinde buluyorduk • Bu çocukh1 

kocalığımızın feci hali bir :ıa" 

manda böyle geçti • 

Hilkat bu fasıllara alııtı · 
Yalmzken uyuyor biz gelece· 
ğimiz vakit uyaniyordu. Fakat 
her gün bir parça bUyüyeO 
nümüv devresinde ki bir çoculc 

bütün gilnduzleri beşiğin d~ 
hareketsizliğe m.ıhkumen n••1 

bırakılırdı ? Bu ittıratsızhklsr, 
bu ihtimamsızlıklar içinde çocuk 
hastalandı . Hekime götürdu~ • 
Verilen tıbbi vesayayı tamııntı e ..11-
tatbık edemedik . Hilkat gu 
den güne sıhhatten düşuyordıı • 

Bu noktada zevce söze atıla" 
rak: 

11"' - Efendim onu susturll 
· d' b ·· l' .... Ze"' şım ı en soy ıyecegım ·· ıı·ııe 

cimin bu facıayı kendi le 
1$~ 

tahrifen anlatışını dinlef1'1e 

tahammül ~etiimem •.. Jı 1 
( Bıtnıt 
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Kadınlar belediye azası 
olunca neler yapacaklar? 
H«: r ev kendi sokağınm temiz-

!iğinden mes'ul tutulacak 
Hamamlar haftada bir bedava iıliyecekler 

Canı sıhhi evler yıktırılacak, sokaklar temiz
lenecek, ebeler çoğalacak 

Jı.ı~•dınlaı belediye azuı olma-
\IU'lar, olacaklar, oluyoriar 

~erken iş nihayet kat'iyet kcs
Qttti, emır vaki halini aldı. 
~ııaenaleyh vaktile bayii mcş
L 1 olunan, etelenen bir mevzu 
QQgiln tekrar tazelenirse çok 
1triıade bir it olur. Umumi atika 
•e merak tatmin edilir. 

Belediyeci kadınlar neler ya
Pac.klar? 
Kadın birliğinin bu hususta 

:ttr.ettiği bir risaleyi beraberce 
ttluk edelim 1 

Yıkılacak evler 
lier yerde yapılar çoğalıyor, 

'Partnnanıar yükseliyor, bununla 
bir bina buh

,_....,.._ __ ...,. ram mevcuttur. 

Çünkü bu yeni 
-""''--"" yapdann kira

ları çok yük
sektir. Beledi
yeci kadının 
vazifesi b~1e -
diye bütçes;nın 
tahammülü n:a
betinde sıhhi, 

ucuz ve taks,t
lc ödenmesi 

hıiinılcnn ev er yaptır mağa gayret 
ettQektir. 

bü;ski . bitı.ıtlara gelince, yine 
111 Çe nısl>etinde, ıskana l<abil 
~l~ıy•nları gayri eıhbi ve tehli
aıı:c ı o malarına bınaen ortadan 
lcaldlrıf mağa gayret edilecektir. 

Sute de bakaca.ar 
Kadınlar belediyeci olduktan 

~~~a, çocuk'arımızın hayatını göz 
~unde tutarak, sütlerimtzin te
Qııdiji ve kuvveti için son de-

rece çalışacak
lardır. 

Ebeler 
Belediyeci ka

dın memleketi-
mizdeki hasta 
bakıcıların ve 

ebeJerin adedi
nı artırmak ve 
fenni malumat
larını inkişaf et
tirrnek için gay-

--..._--.. -11 ret sarfederek 
aynı zamanda 

llıemleket hastanelerinden ma· 

adasıhhat yurtlannda da bir 
kaç yatağan fakirlere mecca

nen verilmesi için teşebbüste 

bulunacaktır. 

Alkol, sari hastalıklar mem

leketimizde tahribat yap1111fbr. 
Bunun için, belediyeci kadın, 

Maarif VekAletinin müsaade ve 

muavenetini talep ederek umu

ma mahsus sıhhat dersleri ver
direcektir. 

Sokaklar ve hamamlar 
Sokaklanmı

------.,. zın temizliği 
belediyeci ka
danan en çok 
gözeteceği ıey-/, r~ .iir. Her ev 
sokağıma te
mizliğinden 
mes'ul tutula
caktır. 

açık bulunması 

cektir. 

Hamamların 

haftada bir 
gün meccanen 

temin edile-

(,ocuklar için 
' .... .. Belediyeci 

kadın çocuk
larımızın mek
tep haricin
deki hayatla
rile alakadar 
olacaktır. Sine
malar kontrol 
edi ecek, bar 
ve kahve gibi 
yerlere çocuk
ların girmesi 
men olunacak-

tır. Genç kızlar barlarda~ gazi
nolarda, ~tahvelerdc çalışbnl

mıyacaklardır. 

Kız mektepleri 
Kız mekteplerinin kadın mil

dürler tarafından idare edilmesi 

temin olunacaktır. 

ltadınlarıınız diyorlar ki 
Nüzhet Hamit hanım diyor ki 

~ " - !3elediye a~ası ob~adan, kapatılırken yamn yumru bıra
llıınetın bUtçesinı tetkık et- kılır, niçin?., Sonra sokaklardan 

-~den bir şey söylenemez. Me- <> ı 
•el& b k ki b k ç P er kaldırılmıyor. İşittiğime en so a aran ozu ve ö 
k.ir(i halinden cidden müıteki- ~ re.' nezafet amelesi, temizlik 
yı- B ıılerınde d w ·ı t . . l . . -· unun sebebi ne? Emane- egı' amırat •t ennde 
tin P• E · kullamhyorınuı . d w • 1 rası mı yok.. ğer parası . ? , ne ganp egı 
Yoka. . . . l mı " 

nıçm boyuna yem yo 
hpınalc için istimlaklar yapıla-
r~~.' Bana kahua, kadmıar be· 
h ıye aıaaa olunca sokak arın 
d~.?1 de yalnız büyük caddelerin 
aaf e~- ikinci üçüncü derecedeki 

•aıı:lann d t · · · · lttti . a, amıranı, temız-
tılaı . . 

llıaa eaını, hatta yıkanma-
teınin etmelidirler.• 

L Evvel& vollar i . 
ınıa Refik Hanım şunlan 

" •öyliyor: 

._d - ~en de yollann ibma
~on ':ı tıktyetçiyim. Kanalizaa

ii1111Jarı açılar, fakat çukur 

Her ~ey bo.zuk 

Nai le Tevfik Salim Ha d 
fik. d nım a fU ır e: 

11
- Şehrin her tarafı acınak 

halde.. Y oJlar bozuk, seyrüsefer 
işleri bozuk, tenvirat itleri bo-

zuk.. Meseli Sirkeciden sonraki 
şehir istasyonlarında hili petrol 
!imhası yakıhyor. Emanet niçin 
tirkete müracaat ederek istas
yonlara elektrik getirtmiyor.,, 

Olmalı mı, olmam1Jlı mı? 

Fıtnet Mümtaz Hanam ise 
kadınların belediye aza-

Istanbulun havatı 

Tramvay pencerelt-

İstanbulda tramvay pencereleri 

de bir yaı mtıjdecisidir. Bunlar 

her sene olduğu gibi bu sene de 
yeni bir milnakaşa zuhuruna ve 

Emanetin yeni bir kararma ta

likan timdilik Sağlı sollu, geliti 
güzel açılmaktadırlar. 

Çiçek pazarında 

Çiçek _paıanndakl alıı ver.ş 
son gtlnlerde hayli artmış ve 
hararetlenmiştir. Pazann kurul

duğu sokak binlerce çeşit çiçek 

bir araya gelmeıile çok cazip 
bir manzara almaktadır. 

Sokaklar sula
nıyor 

Emanet sokakları sulatmıy;ı 

~Jamışbr. Henilz katranlanma

mış cadde ve meydanlar tercihan 
ıulanmaktadar. 

lığına bilı bütün aleyhtar, diyor 
ki: 

"- Adam akıllı bir anne ol
mak, fÖyle böyle bir aza olmak
tan çok iyidir. Bir annenin aza 
lıkla uğraşmıya vakti olmamalı
dır. 

Emanetten istediğime gelince, 
çocuklarımıza bir bahce yapsın-

lar. Koca lstanbulda bir çocuk 
bahçesi yok!.,, 

Şoförler usianmıyoriar 

Yalnız 3 ayda 7 
kiş~ cezalandırıl ı 

Ceza gören şoförlerin nisbeti 
bu sene geçen seneden fazla 
Dahiliye vekaletinin şiddetli 

emrine ve seyrüsefer me-
murlari le zabıtai belediye me-

murJarınm ııkı kontrollerine 
rağmen ıoförler otomobilleri 

gene 20 kilometreden fazla silr
atle sürüyorlar. Bilhassa bu 
ıürat geceleyin haddi azamisini 
buluyor. 

Enelki gece Emanet mllfettiti 
umumisi Tevfik Bey biz.zat bir 
otomobille ıehrin bazı yerlerinde 
otomobillerin silratleriai kontrol 
etmiıtir. Ayni gece seyrüsefer 
bq memuru Hayri B. de oto
mobilleri teftiıe çıkmışbr. 

Geceleri caddelerde k6şebq
Jarmı tutan motosikletli ' ıeyril
ıef er memurları önlerinden 

ıüratle geçen otomobilleri ayn 
ayn takibe imkan bulamamakta, 

muayyen silratten Oç d6rt mfıli 
hızla giden otomobillerin ancak 

numaralannı alabilmektedirler. 
Y almz bir gece zarfında teczi1e 

edilen şoförler kırka baliğ ol· 
muştur. 

Seyrüıefer merkezinin tuttuğu 
bir iıtatiatiğe nazaran bu sene 
bidayetinden bugüne kadar ge
çen Uç aylık bir zaman zarfın-

da 1978 ıoföre ceza kesilmiıttr. 
Bu ceza mıktannm yansını 

ıilratten mütevellit cezalar teı-

kil etmektedir. Geçen bir sene 
zarfında tecıiye edilen şoförler 

6000 olduğuna göre bu miktar 
bu senenin ilk Uç ayı ile mu

kayese ediline bu sene şoförler 
daha fazla ceza görmektedirler. 
Emanet ıoförlerin kontrolü için 

seyrO..efer memurlannı çoğalt
maya karar vermiftir. 

Karanlıkta kalmıyacağız 

Elektr.ik şirketi inkıtaların önünü 
almak için yeni tesisat yaptı 

Elektrik tirketi tebirde sık, 
ıık vuku bulan ve dolayı-

ıile 9ebrin zaman zaman karan
lıkta kaJmaıına sebep olan cere
yan inkıtalannan tamamen önü
ne geçmek için Silihtardaki fab
rikasında yeniden bazı teıiıat 
vücude getirmeğe karar vermiş-
tir. Yeniden getirilmit ve geti
rilmekte olan makineler saye
sinde, şebekenin teveull ve 
inkitafına gayret edilecek , 
fabrikanın istihsal kudreti mn
bim bir derecede artacakbr. 
Yeni tesisata baılanmışbr. Tadi
lat bilhassa kazan dairesindedir. 
Buraya yeniden dört kazan ko-
nacaktır. 

Bu kazanlann her birinin sat
hı 600 metre murabbaındadır. 
Kazanlar 450 ıantigratta ve 40 
kilogram tazyikte buhar hasıl 
edebilecek kudrettedirler. Bu 

yeni kazanlar, fabrikadaki 16 
kilogram tazyik ile çalışan eski 
kazanlara nazaran bilyllk ve mü
him bir değişikliğı ihliva e meic
tedirJer. D6rt yeni kazandan her 
biri saatte 25000 kilogram buhar 
haaıl etmiye muktedir bulunmak
tadır. Eski sekiz kazan dahi 
bu kudrete muadil bir kudret 
gösterdiklerinden Silihtar sant . 
ralınm kudreti mezkür dört ka
zaoın ilivesile iki misline baliğ 
olmUfbır. 

Tllrbin cihetinden de fabrika 
takviye edilmiştir. 3000 kilovat
lık mukabil tazyikli bir türbin 
pnıpu yeniden vazedilmiştir. 

Bundan maada 12000 kilovat
lık bir kuvvet veren diğer yeni 
bir türbin daha getirilmiştir. Bu 
yeni tesisat için bir buçuk mil
yon lira aarfedilmiıtir. 

Portakal hastalığı 

Dörtyolun servet menbaı 
sür'atle mahvoluyor 

Senede 90 milyon portakal ve
ren ağaçlardan eser kalmıyacak 

D
örtyoldan gelenlerin .anl~t
tığma göre, oradakı bın-

lerce portakal ağacına sari bir 
hastalık arız olmuştur. Bu has
talık sUratJe tevesıü etmekte 
olup ıimdiden Ocakla ve· Üze
yirli köylerindeki portakal bah
çelerini hemen kAmilen mahvet. 
miştir . Bu vaziyet karıısında 
Dörtyoldaki bütün portakal ağaç
larının az zamanda kuruyacağı
na hükmedilmektedir. 

Portakal ağaçlannın köklerin
de başlayan bu hastalık kısa bir 
mllddet içinde koca bir ağacı 
ve ondan sonra da bahçeleri, 
köyleri mahvetmektedir. Hasta
lığın ilk yürUdüğü günlerde Dört 
yola bir mütahassıs göndf!ril~• .. , 

hiç bir netice ahnamamışbr. Bu 
yakınlarda da Adana ııraat 
mektebi mUdürü portakal bah

çelerinde tetkikat yapmış, gene 

müsbet bir netice elde edile
memittir. Dörtyoldaki bahçeler 
ıenede 90 milyona yakın por-

takal vermektedir. Bu ağaçlar 
memleketin mühim bir servetini 
teıkil etmekte ve ihracat eşya
mız arasında değerli bir mevki 
işgal eylemektedir. Fenni bir 
tedbir alınmadığı takdirde Dört 
yol portakalhklarının mahvola
cağı söylenmekte ve hükumeti
mizin hastalıkla mücadele etme
ıi temenni edilmektedir. 
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M. Valk onun teşrifi münasebetı e 

Macarların menşevetarihi 
Yazan: Lütfi Simavi 

Viyanadan Belgrada kadar Tu: ve ayn~ zam~nda . Bohemya 
na nehrinin iki cihetine uzanan hükümdah olan ( ikinci Lui ) 
ve eski zamanda (Pannoni) de~ müzakeutı sulhiyeye memuren 
nilen ovalar lslavlarla bin sene • nezdine · ' gönderilen Osmanlı 
evvel Asyadan gelip kendileri- · elçilerine sui muamele ettiğinden 
ne (Macar) namını veren ve gö- müşarünileyh padişah Macaris
çebe halinde yaşayan ırk tara- tana hücum etti. 29 agustos 
fından meıkundu. Macarların 1529 senesinde ( Mohaç ) ıehri 
reisinin adı (Arpat) ta. [ 1 ] civarında bir kaç saat devam 

Müruru zamanla Macarlar 
eden muharebede Macar ordusu (Pannoni) nin ahalii asliyesi olan 

1 k münhezim o'arak yirmi dört bin slavları hükümleri altına a ara 
Beıgrattan Karpat daglannın şi- maktu • vermiş ve genç kıral da 
maline ve Viyanadan Erdil tabir telef edilmiş olduğundan Maca
ettiğimiz ( Transilvanya ) ya ka- ristan istiklilini kaybeyledi. 
dar bütün memleketleri ellerine Payitaht olan (Budin) tehr"nde 
geçirdıler. Böylece kespi kuvvet Osmanlıların eline geçerek yüz 
eden Macar•ar 899 tarihinden elli üç sene paşa ık merkezi 
Almanya, Fransa ve ltalyaya olarak kaldı. Bundan başka Os
akınlar yapıp kasaba ve köyleri manlı hükumeti muhtelif tarih
yagma ve tahrip ederler ve terde Macaristan işlerine müda
etrafa dehfet !açarlardı. 907 de hale ile daima fırsat beklıyen 
( Arpat) in vefatı üzerine oğlu Avusturyalılarla harbederek Ma-
( Zoltan ) yerine geçt;. . 

Mumaıleyhin torunu ( lştvan ) carları himaye etmiş senelerce 
Erdıl kıt'asmda fermanterma miladın birinci senesinde kıral 

sıfatile Macar tahtına çıkınca olmuştu. 1699da Avusturya, Po-
putperestliği terkle hristiyan di- lonya, Rusya ve Venedik ile ak
nine girdiğini ilin etti. Bu ha- tedilen (Karlofça·Car ovit) mu
berden son derece memnun olan ahedenamesile Osmanlı devleti
Papa ( ikinci SiJvestr ) İştvana nin fütuhat devri nihayet bul
bir taç hedıye etmiş ve onu duğuıida~ Maca,ristan Habsburg 
azizler defterine .geçirmişti. Bi- hanedanının idarei mutlakasina 
naenaleyb (sen lştvan) ünvanını geçti. 
ihraz eden ' bu hükümdar Macar 
sa .tanatının hakiki müessisi o0l
makla beraber milletinin de en 
büyük simasıdır. Arpat haneda
nının avahiri hükumetine doğru 

(1240) Cengizban Macaristanı 
istila ve tamamile tahrip ey· 
1 :di. Birçok zaman sonra inti
hapta ve sıhriyet alAkasile kıral 
tayıni usu.Ü l<abul olunduğundan 
memleket Fransız siUalesinden 
(Anju) ve bilahare (Avusturya) 
(Polonya) ve (JajeJlon) aileleri
ne intikal ed1p rakip harı edanla 
nn ifsadat ve entrikalari e Ma
caı istanda dahili harpler ve bit
mez tükenmez gaileler tahaddüs 
ey:edi. 1394 senesinde Papanın 
teşvik ve iğvasile Macar kıralı 

(Sigismond)un dahil olduğu mu· 
azzam bir ehlisalip ordusu yıl

dırım Bayezit tarafından (Niye
bo!u) muharebesinde külliyen 
mağ up edildi. Macar asakiri bir 
panik neticesinde firar ettiğin

den onlarla harbe iştirak eden 
Fransız şuvalye'erinin hemen 
cümlesi katlolundu. (Sig·s·nond) 
bir bahkcı kayığına binerek 
güçbell canını kurtardı. 

1521 tarihinde de cülusunu~ 
te brikine müsaraat edi mediği 
bahanes.le Kanuni Sultan Sü
leyman Macar kırahna ilanı harp 
ederek pek mühkem o an 
( Şabaç ) ve ( Belgrat ) kalelerini 
fethetti. ( Jajellon ) hanedanına 
mensup olup kıra) intihap edilen 

} arımaaır tt'Vd\i : 
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* Tarihi mezburdan itibaren Ma
caristan adi bir eya et muame
lesi gördü. Yalnız Avusturya 

imperatoriçesi ve Macaristan kı
rahçeıı (Marı Terez) Macarlara 
karşı hayirhahane bir siyaset ta-

ı~ kip etti. Fakat müşarünileyhanın 
halefleri Macarların medeni mil
letlerle temasım ve hatta Avru-
pa erbabı kaleminin asarının 

memlekete girmesıni menettiler. 
1838 e kadar Viyana hükümeti-
nin naşiri efkarı olan (Avgusbur
ger Zaytung)un gayri bir ecnebi 
gazetesinin Macarıstana dühulü 
yasaktı. 

Harice seyahat için Macarlara 
pasaport bıle verilmezdi. Vel
hasıl bu betbaht mi let demirden 
bır çenber içine konulmuştu. 

Bu kadar zulm ve tazyikatın ne

ticesi olarak çoşkun bir hale 
gelen Macarlar Avusturyadan 

fevkalade nefret ettiler. Zade: 
gandan kont (Zeçini İştvan) (2) 
ve münevver sınıfına mensup 

arkadaş'arı kalem1erile ve nu
tuklarile vatandaşlarım ikaza ve 
onlara milliyet fikrini vermeye 
çalıştılar. f eri gelen vatanper· 
verıerden (Koşut Layoş) 1841 
tarihinde (Peşıi Hirlap) isminde 

tesis ettiği ilk siyaai gazetede 
parlak ve miıheyyiç bentler 

neşrederek avamı nuı tahrike 
muvaffak oldu. 

1848 de Pariste r31 ve Viya
nada (4) vukuhu1an harekatı 

ihtilaliye Peştede efkarı gale
yana ğetirdiğinden Avusturya 

İzmit mutasarrıfı atufethl imperatoru ( Ferdinan) Mııca-
Feyzi Beyefendi Haıretlerl- rislana bir kanunu esasi baht 
nin Şurayı Devlette muha- edip müntahap bir millet mec-
kemesi hitam bulmut ve lııinin tesisine ve konı ( Batya-
miri müf&rünileyh Hazret- ni) nin riyaseti altında (Koşüt), 
lerl tebriyei ı immet eyle- ( Zeçini ) ve ( Deak ) gibi ta-

11' nınmış ricalin dahil olduk an 
mit olmakla kariben msha 1 mesut bir heyeti vlike inın teş-
memuriyetlerine gidecek- kiline çar naçar muvafakat etti. 

_ıe•r•i •h•ı•b•e•r•a•l•ın•rr.•.ı•'•tı•r•. __ _. .. Lakin bir müddet sonra ( Fer-

' . 

Vazifeye davet! 
Bir mütekait vatandaş 

16 aydır beş para 
alam1\lor 

Gazetemize gönderilen oku
yucu mektupları arasında bir 
tanesi çıktı ki okuduğumuz 

zaman bizt hem hayrete, hem de 
teessüre düşiirdü. 

Bu mektubu «Meninde 
mukim Ayıntap tahrirat mü
dürlüğünden mütekait lbrabim 
Etem Bey• gönderiyor. Bir 
buçuk ~nedir, maaş alamıyan 
bu vatanda,, perişan halini 
fU satırlarla anlabyor: 

"Bendeniz on aekiz yqımdan 
e li dört yatıma kadar otuz 
altı sene hizmetten sonra 19 
teşrinsani 928 tarihinde Gazi
a ymtap viliyeti tahrirat mil
dUrlüğünden tekaüt oldum 
şimdiye kadar resmi Te hu
susi bir çok istirhamlarda bu
lunduğum halde bili ne maaı 
senedi ve ne de Ayıntap-Mer
sin barcerabı emir ve hava
lesi geldi. B't ahi bir para 
almak da müyesser olamadı. 
Esasen vazife başında iken 
aldığı maatla müşkülatla ge· 
çinen bir memur, tekaüt olur 
ve on alb ay bir para alamazsa 
ne hale gireceğinin takdirini 
erbabı insaf ve merhamete 
terk ediyorum. 

Cümhuriyet idaresi memleke
te, memleketin hidemab bayır
bahanesine gDzel gözlerinden 
malul oluncıya kadar hasn ha
yat ecen alil bir ferdine hakkı 
meşruunu on altı aydanberi 
vermemeyi muvafık görmeme
lidir. Hatırımda kaldığına göre-

berhangi bir evrakm,her\aallgi bi~ 
dairede, bir masada yirmi dört 
saatten fazla kalmaması hakkın
da heyeti vekilenin bir karan 
var idi. Acaba bu karar mn
tekaitlere şamil degil midir? 
. Bu bayat babslılığında ma
lul bir emektann on alb ay 
maaf almamasının nasıl bir 
feliket ve musibet olduğu 
düşünülmiyor ve hiç de insaf 
edilmiyor. Geçen bayramda 
yavrucuğunun bayram harçlı
ğını tedarik edemiyen bir mn
tekait zavallısının intihar etti
ğini gazetelerde g6ren arka
daflar söylediler. Bunu itilen 
erbabı vezaifin ibret almama
ları taaccnbe pyan olaa ae
rektir. 

Elimizde bulunanları sattık. 
Artık satılacak bir ıeyimiz 
kalmadı. Binaenaleyh fU za
ruret hayatından kurtulmak 
için intihar etmeyi bendeniz 
de dütünmüyorum değil amma 
ilkmektebin beşinci senesinde 
bulunan ve her akşam eve 
geldiğinde - yevmi maişetin 
nasıl temin edildiğınden ha
berdar olmayıp - baba mekte
bimi muvaffakiyetle ikmal 
edeceğim, beni İstanbul lisesine 
gönderecek misin-diyerek boy
numa sarılan on iki· yatındaki 
biricik yavrumun hali ma
suman~si o husustaki kararımı 
vermekten beni menediyor.,, 

Hakkını iıtiyen bu vatan· 
datt zarurette bırakmamak 
maka Ti aidinin borcudur. 
Onu bu vazifeye davet ediyo
ruz. 

dinan ) terki saltanat eylediğin

on sekiz yaşında bu!unan yeğe

ni ( F ransuajosef ) tahta çıktı. 
Genç hükümdar, vükelisınm 

\ . 

Adliyede: 

Kavnananın ölümü 
J 

Damadı Ahmet Ef. bu sebepte 
muhakeme ediliyor 

İstanbul birinci ceıa mahke
mesinde diin yeni bir tetb rsiz· 
Jikle ölüme sebebiyet davasının 
rü'yetine başlanmıştır. 

Dava polis müdOrlUğO kltip
lerinden Ahmet Hamdi Efendi 
aleyhindedir. Ölen, kaynanası 
Fatma H. dır. Vak'a şöyle ol
a.üt: Bir gün Hamdi Ef. her 
zamanki gibi işine gitmek üzere 
Ramidekı evinden çıkmış. Va-
pura bindiği sırada, cebini 
yoklamlf, tabancasını evde 
unuttuğunu anlamış. 

Fakat vazifesine vaktinde 
yetişmemek endişesile eve dö
nüp tabancayı almaktan vazgeç
mİf. " Evde büyük çocuk yok, 
küçiiklerde duvarda asılı bulun· 
duğu yere yetişemezler. Hem 
üstüne de havlu örttüm. Orada 
tabanca bulunduğunu kimse 
farketmez ,, müıahazasında bu
lunmuş. Fakat, kendisi iş bqın
da iken, evde bu yüzden bir 
facia olmuş. Kaynanası Fatma 
H., çamaşır yıkamıı, yıkama 
İfini bitirmiş, leğen altındaki 
atetı odaya götürmÜf, mangala 
botaltmlf. Sonra ikindi namazını 
kılmak üzere aptest almış ve 
kollarını, yüzünü kurulamak için 
duvardaki havluyu çekmiş. 

Havlu, arkasındaki tabancaya 
takılmış, ıillh yere dOtmOf, pat
lamış ve çıkan kurşun, Fatma 
H.ın hırkasının kolunu de erek 
pka{ıına isabet etmiı, kadınca
ğız kanlar içincJe yere yuvar-

lanmış, etraftan koşuşmuılar, 
feryat, istimdat. Doktor, polis, 
jandarma gelmiş, müddei umu
milik tahkikata vaziyet etmit 
Fatma H. neticede ölmllf, ak· 
şam üzeri evine di>nen Hamdi 
Ef ., feci manzara ile karşılaşm•t· 

Dün mahkemeye gelmişti . 
Riyaset mevkiinde bulunan KA
zım B., kendisini isticvap etti. 

Hamdi Ef., vak'ayı böyle an
latb, kaynanası ile aralan iyi 
olduğundan, bu neticeden müte
essir bulunduğundan bahsetti. 

- Tabancanın emniyet tetiği 
kapalı değil mi idi ? 

- Kat'i bir tey diyemem. 
Fakat ben kapadım, Anıyorum. 
Çünkü her zaman kapalı bulun
dururum. 

- Vak'a Ozerine odaya gi
renler, kılıfı ve tabancayı ayn 
ayn yerlerde buımuşlar. 

telkinatile, amcasının verdiii 
Kanunu esasiyi geri aldı. 

( /j(tmtJl) 

[IJ i\Jacarlann nesebi ba.lckında iki 
rıvayet \ardır Birincisi onlann Finualarla 
hemcins olup (ura! • altayik ) ve diğeri 
de Türklerle ayn ırktan neşet edip 
(ugro - Tilrk) olduklarıdır. Bu ikinci 
farazivenin başında meşhur müstf'Şnk 
(Vamberi) bulunuyordu. Filhakil.a ı\Jacar 
lisanı Türkçeye benzediği gibi iki mil
letin tabayiinde de çolt müşabehet vardır. 

[2] Büyük Macar unvauı verilen bu 
zatın oğlu Kont ( Zeçeni Pata ) memle
ketimize senelerce etfaiye kumandanlı

ğında bulundu. 
[3J Fransa kıralı ( Luvi Filip) 25 

şubat 1848 de terki saltanata mecbur 
oldıı 

[4] Uzun senelerden beri Arnsturya
nın siyaseti dahiliye ve hariciyesini idare 

eden Şansöliye meşhur Prens döMetternib 
Viy11na ihtil:\li esnasında bir çamaşırcı 
arabasile firar ederek lngiltereye iltica 
etti. 

Kılıf, ı:Jahtan nasıl aynlnn 
- Ben, ıillhı kılıflı olar 

asmıştım. Likin kılıf, yıpranmlf 
On senelik kılıf, tabanca. Be 
havluyu çekerken sıynlmıt, k 
muştur. 

Müddei umumi Ragıp 8., 
ıunun nasıl isabet ve seyretti 
anlaşılmak üzere adliye dokto 
Hikmet B. in davetini, kendiı' 
den izahat alınmasını, ayni 
manda maznunun evinde bulu 
tabancanın da getirilmesini · 
tedi. Talebi muvafık g6rilıcl 
Muhakeme, niaana bırakıldı. 

AvukailtJrın içtimaı lud 

lstanbul barosunda awka 
dün toplanacaklar, teaiıi te 
rür eden tearin sandığı tal 
matnamesinin, mecmua meHI 
sinin mllzakereaine devam ed 
ceklerdi. Fakat, eberiyet 
mamlf, içtima kalmışbr. U 
len içtima on bet gt1n 
yapılacaktır. 

lçtimaa davet illnl•nıllda 
marbn 24 llncn ,Onfl pazart 
olduğu halde, yanlıthkla 
olarak yazılmlf, bu, aJlkadar 
rm tereddüdünO mucip olm 
dün baroya pek az avuka 
gelmittir. 

GELiSi , 
GOZEL 

Kazalar çoğalacak! 
--ıraamın l>m oıcuyop 6itırai' 
- "'gazeteyi katlayıp cebiot 

yerleştirdikten ıonra arkadqıal 

döndü: 
- Azizim, dedi, lstanbuld• 

kazalar çoğalacakDUf 1 
Beriki ; mq'um bir babet 

duyan imanlara malısua bir tr 
Jqla: 

- Aman birader, ağzını bar 
ra aç, dedi, zaten her gOO 
tramvaya, otomobile bu kadat 
kurban veriyoruz. Bu yetifmi)'O". 
mu ki daha fazluını temeDJIİ 
eder gibi s6z 16ylilyoraun. 

- Canım, Villyet ve Emaa•t 
birleşince kazaların adedi artr 
cak 1 diyorum. 

Bu söz de anlaYlfı kıt m.m.
tabından fU cevabı alda : 

- Hakkın Yar. Evelce bit 
taraftan Emanet, bir tarafta' 
Viliyet uğrqır da 6n0ne refi" 
mezlerdi. Şimdi birlqiyorl-'' 
Kazalar da artar mı artar, akld' 
erdi .•• 

Salı 

mm 
Mart 

1930 ş.o"" 
1UI 

Santlr gortmu ( Kaı. ) J6 
Gtme.,ln Joillfu: 5,56 - balı,, : 1& fJ 
Ayın dolllfu: 4,28 - bab11 : 1~ 

Namaz vakitleri 
'!labah Otla lldodı 
4.32 12.20 15,4t 

BugftnkO baYa 
Bugan RılzNdr matehatd • 1"""' 

açı~. 
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(VAK iT ) iN ŞEHlR H ABERLERi ] 
Vilayette: 

930 bütçesi 
Varidat 4G473U 
lirayı buluyor 

Muallimlerin müktesep 
hakları tanıldı 

Vilayet mecıisi dün toplanmış· 
lır. lstanbul Şehremaneti hudu
du dahilinde teşkill tuavvur 
edilen kaza ve nahiyeler hak-

kında idare heyetinin mazbatası 
Mülkiye encümenine havale edil-

llıiştir. Millet mektepleri maao 
\'e masraftan için 929 bütçesin
de tahsisat aynlması kabul e
dilmiştir. 
Yoı mükellefiyeti hakkında 

biltçe encümeni mazbatası okun-

1lluş, yol bedeli naktisi 10 lira 
olarak tesbit edı lmiş, bu para-

nın haıktan haziran ve teşrin
t\'\'elde, memurlardan kanun 
lhGcibince mart ve ağustosta 

•1nması kabul edilmiştir. 

Yol mükellefiyetini nakten ifa 
~tnıiyenler ey ul, teşrinisani, ni-
'an, ve mayısta çalışbrı mak 
azcre yola sevkedilecek1erdir. 

Bundan sonra, 930 bütçesinin 
\'aridat kısmı hakkındaki Bütçe 

encümeninin mazbatası okunmuş
tur. Bu münasebetle encümen 
reisi Necmettin Sahir B. izahat 
\Permi§, Bütçenin mütevazin 

bir bütçe olduğunu söylemiştir. 

Sıs yüzünden 
Gülcemal vapuru haylı 

heyecan ge~irdi 
İzmir refiklerimizin yazdığına 

göre Seyrisefain idaresinin Gül
cemal vapuru İzmire yaptığı 
son seferinde Çanakkale boğa· 
zında müthiş bir sise tutulmuş, 
ve lzmire 8 saat teehhürle gi
debilmiştir. Diğer taraftan va
purun zamanında gelmemesi 
İzmirde haylı telaş ve heyecanı 
mucip olmuş, vapurda yolcuları 
bulunanlar acante önünde topla
narak malümet istemiş erdir. 
Nihayet vapurun Çanakkaled.e 
demirlediği, sis yüzünden gecı
keceği haberi ahnmıştır. 

Saatlerce sonra sis açılmış ve 
vapur yoluna devam etmiştir. 
Bohazğa bir Alman seyyah va
purunun kayaya oturmasına se· 
bep bu sistir. 

Askerlik 
Müddeti a 1 altılmamıştır 

Geçenlerde askerlik müdde
tinde değışiklik olacağına dair 
bir haber intişar etmişH. Y apb-
ğımız tahkikata nazara~ askerh~ 
mükellefiyeti kanunu ıle takyıt 
edilen muvazzaf hizmet müddet· 
}erinden hiç bir suret.e tenzi it 
yapı '.mamıştır; bu hizmetler ka
nun mucebince tam olarak ya
pılacaktır. Yalnız şimdiye kadar 
senede iki defada askere alınan 
sınıfların bundan sonra senede 
bir defada alınması tekarrür etti
rilmiştir. 

borsada: 

lngiliz lirf:ISl 
lngiliz lirası dün 1028 kuruşta 

açılmış, 1030 kuruş 10 paraya 
kadar çıkmış, 1029,5 kuruşta 
kapanmıştır. 

Alış ve satış borsada normal 
bir şekildedir. İki gün zarfında 
Banka kommerçiyale tıOOOO İn
giliz lirası satmıştır. 

1 Çocuk Sayıtas ı 

Yeni bilmece ve 
mükafatları 

Dünkü çocuk savıfamızın v'ni bilme • 
ceye ait kısmında bazı haral~r olduğun· 
dan bugün tashih ederek tekrarlamakta,·ıı.. 

Gördüğünüz murabbalar içine Öyle 
harfler koyacaksınız ki soldan sağa ve 
yukardan aşağı dij!;er harflerle birlikte 
okunduklan zaman bizim istediğimiz 
manalarda kelimeler meydana çıksın, 
keli!Delerin mukabilleri şun!ardır : 
1 - (Yukandan aş::ğı) ~temlekerimizin 

ccnuhunda bulunan bir kıt'a (9 harf) 
2 - (Soldan sağa) Asmak filınden emir 

( 2 harf ) :Viliyetin . hazırladığı bütçede 
ban tadilat yapılmış, veremliler 

İçin 10 bin lira 20 bine, rüı- Terkostaki arzza tamir 
tafakaya yardım tabı satı 15 

3 - (Yukarıdan aşağı) Meşhur hir neh· 
rimiz ( 7 harf l 

4 - - (Soldaı\ sağa)Esklden arkaya alınan 
bır rop od şambr (3 ı;arf) 
(yukardan aşağı) hükQmet mcrke· 
zimiz (ö harf) 

biıi liradan 20 bine ibliğ edil- edildi 
nıiştir. 

Bütçe er cümeni bilhaassa 
lnuallimlerim müktesep hakları· 

tun muhafazası hususunda son 
derece hassas davranmış, mual
li111lerin evvelce aldıklarından az 
P•ra almamalarını temin etmiş· 
tir. 

Yardım edilecek cemiyetlerin 
\'friki hususunda encümen bir 
J>l'ensip kabul etmiştir • . 

Buna göre, halka doğrudan 
doğruya hizmet eden cemiyet 
\'e müesseselere yardım edilecek-
tir, Hilaliahmer, Himayei etfal, 
Kadınları çalıştırma Yurdu gibi. 

Varidat bütçesi fasıl ve mad
dt:Ieri birer birer okunarak ka
bul edilmiştir. Varidat yekunu 
4647324 lira olarak tahmin 
tdihııiştir. 

Viliyet meclisi bugün de top
lanarak bütçenin masraf kıs
lbını tetkik edecektir. 

Oda m~clisi 

Yarzn toplanacak 
'ricaret odası meclisi yarın . 

"hir içtima yapacak, bazı mühim 
~tseleleri müzakere edecektir. 
k Tieareti bahriyemizdeki gayri 

•nuni rakabetin izalesi için ha· 
lı~laııan rapor, mahsullerin te
~ızlenerek ıhracı hakkında diğer 
~r rapor okunacakhr. Odanın 
t ~habere ve ticaret vesikalanna 
\1 eııler olmadığı zaman kitibi 
h 1bu111inin tam imza atabilmesi 
11~~kında salibiyet verilmesine 
..... , .d 
ttk ı •re heyeti karan okuna-
tıın:'· Vapurlann İntanbul lima-.na; tamiri hakkındaki raporlar 

kere edilecektir. · 

On gündenberi İstanbul cihe
tinde ha k terkos çeşmelerinde 
su bulamıyordu. Susuzluk evvelce 
yazdığımız gıbi çukur çeşme ve 
Edirnekapıdaki terkos borula
rının patlamasından ileri gelmiş
tir • Dün her iki yerdeki pat ak
lık tamir edilmiş, çeşmelere ve 
evlere su gelmiıtir . 

Gazi köprüsü projesi 
Gazi köprüsü projesini tetkik 

için Emanette üç kişilik bir 
komisyon teşkil "edilmiştir. Ko
misyon fen .heyeti ve köprüler 
müdürleri dahildir. 

5 - (Soldan sal.';a) Acemce iyi (3 harf) 
6 - (Yukarıdan aşağı) Söz dinlememek 

manasına kelime (4 harf) 
7 - (Soldan sağa) Giyinmek manas;na 

kelime (4 harf) 
8 - (Yukandan ~ağı) Kulp manasına 

kelmc, (3 harf) 
(Soldan sağa) bilyük konak (5 harf) 

9 - (Yukandan aşağı) Rabıt edatı 
(3 harf) 

(Soldan saAa) lrt at (6 harf ) 
10- (Soldan sağa) lp (2 harf) 

Bilnıecemlıi haJledenler arasında kur'a 
çekilerek birinciye bir şişe kolonya, ikin· 
ciden onuncuya birer albom on birinci. 
den yirminciye birer kitap ve diğerlerine 
birer takdir varakuı verilecektir. 

L·T·PIVER 
PARIS 

KOLONYA 
SUYU 

N° 11 

EAU DE 
COLOGNE 

N° 11 

Porfümöri l. T · P 1 V E R A. f: , lıtanbul Şube.i 
Şl,li Ahmet Bey sokak No. 5CS ! Tef. Beyo!jlu 30U 

Devlet demiryolları ·Ve liman
ları umum idaresinden: 

31-3-930 tarihinde münakasası yapılacak olan Kayseri - Sivas hat
tındaki mebani inşaatı münakasasınm 14 nisan 930 pazartesi günü 
aaat 16,30 a tehir edildiği ilin olunur. 
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Yar;nki 26 Mart Çarşamba akşamı ~'.l 

st!u ~ı!rn ~.~· ·Ves~r! ~~~k~iı ~i~n sözlü mat!e ~~ 
tesisatının resmi küşadı münasebetile Opera komik tıyatro · ~ 

1 SAADEi01

E Yö u ~:~ 
• • Baştan nihayete kadar Fransızca sözlü ve şarkılı fılm '~ 

uıJU gösterilecektir. . rlı 
lı\~ ilaveten: MUZIK - HOL ae BiR GECE Metro Go'dvyn ,

1 
UIJIJ Mayer mamu!itmdan güzel varyete numara a r.; v e ezcüm.e •;n 
uıJU meşhur İspanyol Dansöz ve muganniyesi ARMIDA ııı n hıbi- W,~ 

1 
yatını havi şarkılı sözlü ve renkli bir film. Aynca fevka ade ~· 
bir yenilik. . •• 

11 

lLK TÜRKÇE SOZLU ve ŞARKiL F LM :. 
Deniz kız1 EFT ALIA HANIM ve refik .er :·:~ 

;. : ;,;a; ; fS!!i§8§$;~~ ~~::ş,;..-s:~:p~~ 

7 epe~ tiyalrruunda bu akşam 
saaJ21.30 da. Yalnız mualılm tıe talebeye. 

Şahin 

Komedi 
S peıde 

N1Jkleden: 
A. Muhtar 

ŞEHKEM"'~t. 

m~~ 
1111 l 

11111111 

Si nema lar : 

Majik - Sivam kapt"'nı 
Etuval - Ka•il güneş 
Lüksenburg - por ve gençlik 
Ekler - Diana 
Melek - Bir an için 
Alkazar - Kan gemi i 
Opera - Uçurum 
Şık - Anaforcu 

Elhamra - Caz mugannisi 
! Milli - Altın 
' Asri - Zehirli kadın 

· ·····················:·• A lemdar Gu" h ' ~ ........... ..-.... :: •·········-·-...UllDllllllllll···•••••••••••••••••• •• 

1 

- na so:<a0 , 

Si SELANiK BANKASI ii Hilal - Nuhun gemisi 

ii j l . l i! Beşiktaş Hıli. l - Vatansızlar ce il 1888 dt- lesı~ e• 1 1111~ r ii hennemi. 

!:SERMA YESI 30 000,000 FRANKg ' 
., . •• 1 i: Merkezı umumi. latanbul :: Tiyatrola r: 
~ ~ 

!;Türkiye şubelerig Darülbedayi - Şahin 
n Galata, lstanbul, lzmir, Samsun, g Bar ve M üzi kho l ler: .. .. 
ii Adana, mersin. . f: 1 Garden - Ellı Lis, İ rena, Nandı 
· Yunanstan ıu6eleri :: Balet Talmaç ve Siril r. 

Sellnik, Atina, Kavala. fi Maksim - Jülyet Jirarden. Duo 
Her rürlü banka muamelAcı !S Kleo iris, Lukas Trio 

itibar mekrupları, her nevı akç fi 
1 

Mulen Ruj - Arizona revfüü 
.. üzerinden hesabaa cariye, çek ?. ' Dobo revü 

l ).\ H Türkuvaz - Duo Sarandi • muame cıtı . :: r 

ı ::n:=:::.-::=mmn:mıa111m:::ıımn•:::::::: 1 - - -

, 

Samsun Sahil Demiryolu 
Türk Anonim şiı·ketiuden: 
S S bil D · lları Türk Anonim şirketinin hissedaran 
amıun a emıryo .. . .. .. 

h ' t• · · 27 · 930 tarihine musadıf pazar gunu saat ey e ı umumıyesı nısan . . . 
10 da lstanbulda Bahçe Kapıda birincı vakıf hanında şı.rk~tın 

k · ·d • 1 27 28 numerolu odada alelade olarak ıçbma mer ezı ı aresı o an -

edecektir. 24 u dd · ·b· 
Şirket nizamnamei dahilisinin . finc ~a esı "kmucı ınce 

• b • · · k ti Ji kal elli adet bısse senedıne malı bulunan ış u ıçtıma şır e n a 
hissedarlardan mürekkep olacaktır· . .. . .. 

1 b · · d k bizzat ve gerek bılvekale ıspatı vucut 
ı u ıçtıma il gere . l · · · · · 

d k h. d l hamil oldukları hısse senet erını yevmı ıçtımaa 
e ece ısse ar arın . b ld . k . h b . . 

k dd(j d Ün zarfında Istan u a şır etın mu ase ecısı-ta a m e en on g . 
d. d k mukabilinde dübul verakası almaları ve yevmı 

ne tev ı e ere b d .. b l k 1 h · ı . 
kü n vakitte iş u u u vara a arını amı en şır-mez r ve muayye . . 

k . k . . daresinde hazır bulunmaları rıca olunur • 
etin mer eu 

1 
MÜZAKERE RUZNAMESİ 

l _ Meclisi idare raporunun okunması . 

2 _ Murakıp raporunun okunması . . 

3 _ 31 Kanunu evvel 929 tarihine aıt bi ançonun tetkik ve 

d.k bu bapta müzakere icrasile meclisi idare azalarının tas ı ve 

ibrası. 1 ·d · ·h 1 
4 _ Meclisi idare aza annın yem en ıntı ap ve tayinleri e 

h kkı huz:urlannın tayini . 
a 5 _ Murakıp intihabile tahsisatının tesbiti . 

6 _ Ticaret kanununun 323-324 üncü maddeleri mucibince 
meclisi idare azalannın şirketle muamelatta bulunabilmeleri için 
mezuniyet itası • 

Her türlü spor hıHadialer n, cumartesi sabahla • ı 

R E K Q R da okuyunuz!.. 

KANSIZLIK~~:~ 
>enizsu.lılt ıcin yeg1ne deva kani ıhya ~':° SIROP DESCHIENS PARIS ?u muntahit> etibba tarafından tertip edelmi$tir. f 

. . 
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Zampara Kıral 
Mera 

Habis ruh! ~.-..................................... ._._ .......... ~J ..... ,,, 

Mari Antuanetle "Dü Barri,, arasında Ruhlar dolandır:cı
lıAa mı başladı 7 
Prag şehrinde bir kadın ruh

Cann çağınldığına ve onlarla ko· 
nUfulduğuna kanarak kocasının 

ruhunu çağırmıı ve onun ahret
te ıstırap içinde olduğunu anla
mış! .. 

Dü Barri ,, der ki: ·'Benim sizinle olan müşa
behetim tabiabnızda bir kaltak, hilkatınızda 
bir orosbu o lup, sizin gibi milletin hazinesini 

so vmuş olmaklığımdadır. ,, 

Bu taarruzlar gözdenin süku
tundan çok sonraya kadar de
vam etti. Dü 11 Barri,, ismi uzun 
müddet redaet ve namussuzluk 
manasına geldi. «Pidansa dö 
Merober,, ismindeki muharrir bir 
eserinde, Pariı orospulannm iğ
fal kuvvetinden bahseden bir 
İngiliz lorduna şu sözleri söyle-
tiyor: 

" Sizi Paris oroıpulanna kartı 
boyun "ğer vaziyete sokan kim
se madam dil "Barri,, dir. Mat
mazel "Lanj,, pervasızca ker
haneden hükümdar tahtına, 
uşakların kolları arasından hü
kümdarın kolları arasına yüksel
mittir. En nafiz ve en mukte
dir başvekili yerinden dOtür
müş, hükumetin tcıkilitını zirü 
zeber etmiş, ailei hükümdariyi 
tahkire kadar varmış, bu haka
reti veliaht ile imperator keri · 
mesi olan zevcesine kadar tef 
mil eylem it f evkallde ıüıü, 

açlıktan kıvranan millete kartı 
tahkir ve tezyifleri ile ifi son 
dereceye vardırmıştır. Onun 
önünde deği l yalnız. memlekc
tinı en yüksek ricali, ecnebi se
firler bile secde ediyor. Kiliae 
onun ahlaksızlıklanm tasvibe 

kadar vanyor. İşte fe.tadı ahla
kın ıon derecesi buna derler. 
Çünkü rezalet yalnız bir ıahsa 
münhasır kalmıyor, herkes al
çaklık ve redaete iştiı ak ediyor.,, 

İhtilali kebir esnasında kıraliçe 
"Mari Antuanet" ir:ı idamından 
ıonra hatıraıını terzil için yazı
lan bir piyeste maktul kıraliçe 
ile «Dü Barri» bir:eştirilmekte ve 
cehennemde ıörüttürülmektedir. 
Bu piyeain bir parçaıım aynen 
terceme ediyoruz. 

Antuanet-(Dil Barriye) Aman 
bu nasıl oluyor! Ne ? Kafasını 

koltuğuna almlf olarak ıuraya 
gelen ıen miıin? Yoku sen de 
Fransa kıraliçeıi mi olmuştun? 

DU Barri - Hayır Madam . 
Zatı haımetanelerine olan müta· 
behetim bu noktadan değildir. 

Fakat Efendimiz kadar kaltak 
bir oroıpu idim. Sizin yaptıtı
mz gibi ben de hayaaııcasına 

milletin hazinesini yağma ett•m; 
o ıebepten buraya gönderildim. 

«Dü Barri», Kose Brisak,, ve 
«Monaabre,, ismindeki iki eski 
aşığının nerede o duklannı ıo
ruyor. İkisinin de cehenneme 
girdiklerini haber alınca bağrı
yor: 

- Oh! şimdi keyfim yerin
de ... cehennemde olduğuma aı
la pm yemem, Burada ittiha 
mı ve hırsımı tatmin edemiyece
gimi sanıyordum.. bu dertten 
'<urtuldum. 

Antuanet- Neler söylüyoraun 
rtızelim... ej'er atıklann gelme
miı o'saydı ben yok mu idim? 

Benim her iki cinse ka11ı te· 
veccühkir olduğumu unuttun 
mu? Benim iki aevfi im vartlı. 
gliıel ıenç kadınlardı. Onların 

yerini tut.Gel beni CSp bakayım ..•• 
Dü Barri - T eveccühilnüzün 

minnettanyım madam.. Maama
fih tabiat beni yaratırken mu
hayyelemi biraz mahdut yapmış. 
Gayri tabii sevgilere karşı içim· 
de meyil yok.. Saf bir kadın 
değilsem de kendimi o kadar 
aldatmıyorum. Bir de ıunu arı· 
edeyim ki tabii mukarenetten 
hiç mahrum kalmadım ; artık 

sun'i keyifJere lüzum gör
medimse ayıplamazsanız değil 
mi ? Herhalde hakkımdaki ilti
fatınızın minnettarıyım. 

11Antuanet,,, 11Dü Barri,, ye 
senli benli konuımasını rica edi
yor. O 't'akit •ı>oBarri,, diyor ki: 

- Doğrusu ondan asla çekin
mem; doğup bUyüyüfllm itiba
rile pek nazlı deği·dim. Senin 

çomarlamış kain pederine ne 
kumaştan yapdmıı olduğumu a
dam akıllı göstermiştim. Korkma. 
Ben de çok kabahat vardır; 

yalnız nezaket taalamak aptallıit 
yoktur. 

( Btımedl) 

24 Mart 930 

Borsalar 

Kadın bunu haber alıp e
vine döndükten sonra geceleyin 
kapısının çalındığını duyarak 
kalkmıı, kapıyı açınca tepesin
den tırnağına kadar ıiyahlar 
içinde olan birı)e karşılaşmış, bu 
simsiyah şekil, kadının kulağı
na kadar eğilerek ona: 

- Ben şeytanım l şayet bana 
bin kron verirseniz kocanızın 

azabım hafifletirim! demiş. 
Ertesi gün kadın, bankaya 

giderek bin kron almıt ve ban· 
ka katibine kocaaımn bundan 
sonra ahret azabmdan kurtula
cağını anlatmış! 

Banka katibi, ıeıini çıkarma
dan vaziyeti li.zım gelenlere ha
ber vermiş, zabıta icap eden 
tertibatı alarak ıeytanı ve arka
daşlar1m yakalamıth•rdır. 

o Bulmaca o 
DOnkn bulmacalDlZI hallede

medinizae bugilnldı balledilmit 
tekle bakarak yeni bulmacamı -
zın sırnnı meydana çıkarabilini
niı. Bunun için qağıdaki tarife
yi tatbik ederek Oç bet dakika 
meşgu 1 olmanız kilidir: 

ı 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 l 
~---------------A-çı-ldı---K-.-P.-n-dı4 1 1 rH ATYDA R P 'A • 

&ı--iı......,._,_--,.-. 2 A_ !il A iiJ,·p-A lilllil _• _ ti] K 
Kftmb :yo 

3 L A T A i(ij K i R A C 1 
1 lnıiliz llruı Kr. 
• TJ . mukabili Oolar . 

- . 
frrınt 

Liret 
Belgı 

Dralıml - . fs . Frank 

• 

Levı 

Florin 
Karon 
Slllnı 

" • Peıeu 
• • Mart 
M • ZlotJ 
" • Pengö 

to J..ey Kuruş 

ı Tilrt lirası Dinar 
• Çervoneç Koru$ 

Nukut 

ı !sterlin (lnıillz) 
ı Dolar (Amerfta ) 
Franlı (FraııSJı 
Liret [halyı 

o Frank Belçika] 
Orıhml [Yunan] 
Frank [bvtçref 

O Lna J 8uJıar] 
ı Florin [Fe1emeat] 
ICannı [Çetoslovık 

ı Ştbı fAnstwrya) 
ı Pezetı llspuya) 
ı RayşmırlılAlmaıyı 

ı Zlotl Lehistan 
ı Penıö • Macaristan 

Ley [ Romanya] 
o Dtaar ! Yo~oslovyı/ 
ı Çevoneç Sevyet 

Altın 
Mıctdlyı 

Raokno 

1 Borsa 
hırteı 

gş 

f41 

4 TIN A l'fc ı r -r K !il N 
S TAKA liHiJ T-li] -f!i).• 
6 F!liJiJLli] M ij N N E T 
7 A 1 VDETiiMETRO 
8 Hl[i] AT TL Aı[i] f W' P 
9 ıi il v lifRilLiJ'.9 lil H ü 

!!o 10 T LELı·E 8 E !_[i],llJ K 
11 •XYX•• T o KI.\.. 

BuglJnhd bulmacamız 
Soldan sağa: 
1 - Martln yaktırdığı [10] ! -

Arzu [4]. 3 - Yıllık (7], göz rengi [3]. 
4 - Tir [2]. 5 1 Öldürmek (5]. 6 -
Tayyare can kurtaranı (7], çizgi [3]. 
7 - İskambilde bey [2], paça [4]. 8 -
Avcı bir kuş [5]. yaşayış (5]. O -

Tıcaret ve zahırt. Balıkçı kayı ğı [7). ıo - Şehir düzelt-
rl.a.lw Tıcar.ı bor ... , katıbıua"amııtt- mesi ! Azım olan müessese [6]. J 1 -

tarahodan •ertı..tfth iplik (4]. valde [4ı 

Oldsuı Yukardan aıağı: 
A-1 ........ , 
K. P. K. ı• 1 - Tersanenin yeri [9]. 2 - Ki-

BuQday barlık (6]. 3 - Demir bağ f6], himayeci 
!::~ 12 ıı il [4]. 4 - Nota [2], yapmak (4). 5 -

Sen 12 •• Yemek [2]. kokulu şeker L 4]. 6 - Gece 
- il 2~ 

- Zahireler - [3], istifham [2]. 7 - Uhım (2]. kusur 
ç.riar ı ıo [4]. 8 - Nota [2), ayak [2). 9 - Zah 1 
ArpA ı 10 1 met (4J, dört ayaklı (6). IO - Saçıız 
~~~~~yı 1 baş f~:. yenen :ıyak (4ı 11 - Boş ş().ı ji _________ _, [3], paydos [5]. . 

klı şeyler ] 

Koııan Doyel 
.Şarlok Iiolmes mübdii 
ruhiyat cemiyetinden 

çekildi 
Sebebi nedir? 

Şarlok Holmeain mefhur müb-

Konan Dovel 
dil Konan Doyel lngilterenin 

en meıhur ruhiyatçtlanndandır. 
Onun için kendisi İngilterenitl 
Ruhiyat tetkikleriJe maruf er 
miyetinin en ileri gelen aıaııır 
dan biri idi. Fakat Konan 00'" 
yel geçen hafta zarfında birden
bire cemiyetten i8tifa etmift 
80D istifuı yalnız İngiJterede 
değil, her taraftaki ruhiyat
çılar araıında derin bir merak 
uyandırmlfbr. 

Mesele tahkik olurmuş, ve 
Konan Doyelin cemiyetin mr 
aaisinden memnun olmadığım ye 
birtey yapmadığını nazarı dik
kate alarak cemiyetten çekil
diği anlaşılmıftır. 

Ona göre cemiyet, maksadı 
hilafına tenkidi tetkiklerde bu
lunmaktadır . Meıela cemiyet 
medyomlar kullamlarak ruhlan 
çağırmak aleyhinde •e bu itia 
gayri ilmi o'duğu kanaatindedir. 
Konan Doyel iıe buna muhaliftir. 

Devlet Demiryolları ve limanları 
umum1 idaresinden.~._,....------~~ 

Filyoa - Irmak hatb 120 -142,5 Km. ileri arası demir yol ir 
patı kapalı zarfla mnnakasaya konmuştur. 

MOnakua 14 Nisan pazartesi günll saat 16 da Ankarada Dev
let Demiryollan idareıinde yapılacaktır. 

Mllnakuaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarım Ye muvak• 
kat teminatlarını ayni günde saat 15,3o a kadar mUnakua komd"' 
yonuna vermeleri lizımdır. 

Talipler münakasa ıartnamelerini 40 lira mukabilinde Ankarada 
Maliye ve muhasebe işleri reialiğinden tedarik edebilirler. 

lstanbul Av vergileri müdürlü
ğünden: 

Tamirat milnakasası, Balıkhane nhtımırun keıifnameal mucibi•'" 
ce 10121 liralık teminab şartnamesi dairesinde milnakaayl 
konulmuştur. Ketifnamesini görmek istiyenler her gün defterda~ 
heyeti fenniyesine müracaat edebilir . Münakasaya ittirak eyleye" 
ceklerin ehliyeti fenniyelerini isbat eylemesi llzımdır . Mllnak.., 
pazarlık suretile 26 mart 930 çarşamba günü saat 15 te lstanbol 
dafterdarhğındaki münakasa ve ihale komisyonunda yapılacak"' 
br. (M-56) 

Devlet demiryolları ve 
Limanları umumi ida ... 
resinden: 

SOO ton yerli çimento kapalı zarfla mllnakasaya konmuıtur. 
Münakasa 14 nisan 930 pazartesi günü saat 14,30 da Ankart" 

da Devlet demiryolları idar'!sinde yapılacakti. 
Milnakaıaya iftirak edeceklerin teklif mektuplarını ve mu.-J: 

kat teminatlannı ayni günde saat 14 de kadar komisyon kitipliii"' 
ne vermeleri lazımdır. b 

Talipler münakasa şartnamelerini 2 lira mukabilinde Ankara dl 
umumi idare maliye ve muhaaebe itleri dairesinden ls1anb11l 
Haydarpafa vemesinden tedarik edebiıirler. ~ 

DarlllfOnun Hukuk fakültesi müderrislerinden 

Mlşon Ventura Efendi 
Yazıhanesini Galata KarakCSy Palasta OçUncü katta 7,8 

numaralı odalara nakletmiştir. Tel B.0.4488 
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• 
FLIDA 

DÜŞKÜNLER: 3 
Ogul 

Merkea ıcoteıl: Galata KöprO batında. 

Beyot(u 2362. Şube acenteıt. Mahmu
diye Hanı altında lıtanbul 27 40 

Trabzon birinci postası 
( REŞlTP AŞA ) vapuru 27 

{~~mhlllsası 
Yazan ı Sadrı Etem Mart Perşembe aktamt Galata FLİOA 

( leneaı, rneşruriyetten bir sene 
R. T. ) mektebine b.şlatıldım

Qu. en .. yanı dikkat tipi Cingöz 
Ben· isuıı gibi cingöz bir mubas
"-

1 
kolumdan tutarak sınıfa am. 

"' b• . IW.. ır _Çocuk çıkartmalarla meş-
-"1terine kırmızı güller, karanfiller 

.... ~ Str.tarı siper alarak : 
ık.rtın.ıannız ne güzel efendim. 

hı,~ o zaman her sözün nihaye
~ndim,, dememi sık sık ten-

' 8eıı .Araclqam : 
~. de daha ne ciciler var.. Ceva
~"l.ı •hbap olduk.. O büyüdü mil 
~celinden, büyük adam o]aca

lediyordu. Yeni dostum bana 
gelen paşa amcasından bahse-

~llıde " fap ! ,, diye bir kızılcık 
lioca bana sertlendikten sonra 

..... •: 
=~ Şln.ver Beyefendinin veledi 
~ da... Diye arkadqıma da 

. ~ çabşacak oldu. itkin bu 
t ıonra uzun bir aferin ile 

bir ltbeddüt etti.. Ben arkadaşım 
be.at Qealj necipten olmadııım için 
~bir daha hqladı : 

ct.b. . diye ensemin köküne bir 
k~ ikram etti : ] 
.a~e döndll. Akpma 
~ arkadqımla 6teden beri
t,~· boru çaldı oza-
iılaı ( R. T ) mektebinde 

~'; __ _.'>onı ile girilir, boru 
uaraa) • Ben çantam elimde 
ara katddım... Kocaman 
re çılctım , aakallı elleri 

dlb........... etekleri 
&ılDde kOflU)daa sil 

ltrıldı mubauarlar, ıenç, 
'&lcer gibi giyinmit ve ya-

111_ • (dahiliye memuru) ya
-.ı lazııcık değnekli acl.m
~' ~ dolqıp bizleri 

cllrt klfemde tabur 

Tekrar boru çalındı. nhbmmdan hareketle Zon-
Mildi1r bağırdı: guldak, İnebolu, Sinop, Sam-
- Posta maf'flf.. sun, Ünye, Fatsa, Ordu, Gire-
Hcr kes harekete ıeldi ve bi- aon, Trabzon, Rizcyc gidecek 

zim Sacit uıak tarafından midil- ve Of, Trabzon, Poıathane, 
liye bindirildi.. Utak midilliyi Gireson, Ordu, Fatsa, Samsun, 
yediyor. Sinop, lneboluya uğrayarak 

MidiUinin arkamdan beş gelecektir. 
adım geridede bir arap çocutu z ıl 
elinde sefer tası ile ilerliyor ----• ı 
kafileyi takip ediyordu. Cem fyeterde: 

FIM/f IWUKAJllll 
l/LMl'tllll ffAJA .fA r I 
lfAHV rı ırı Al EJR 
IA Tftlt UKI [lf"IN 
"611JV CATlfo)A 

1/111111 /Jfl'(JSIJ 

MGr•ı 
MW' EClAOIPO 

Bizde tin, tin ve bplf, bplf ResMmltır çağırılıpor 
ayaklanmw ıllriye sllriye ev- Gllzel san'atlar birllm kitibı" rü ek btıtn 
lerimi.ze yollandık.. &" Sinek, aivriainek, tahta kurusu pire, güve, ö mc ve n 

Ertesi gün, ben de mektebe umumiliiinden: Ankara resim bqarab kat'iyen helik ve ifna eder. Kokusu hafif ve sıhhi olup 
fiderken keatiiim ve kaiıda çek- sergisi kabul jllrisi intihabı ge- imanlara ve hayvanlara zaran olmaz. Yerli malıdır. Ttlrk sermayesi, 
tiğim kara 16zlll, bacayvach, çen hafta icra edilemediğinden Tllrk akıl ve irfam, Ttlrk dimağı, Türk amelesi ile imal edilmiştir. 
incili hanımı, tuauz deli Beldri resim ıubeıine mukayYet azanın . Avrupa ve Amerika mamallbna karı• milthiş bir rakip olup yan 

t ı_.ı .. d• yarıya daha acuzchar. Ticaret •e san' at sahasında kazandıtı muvaf-çan ama yer~ ... ım... 25-3-930 aalı günü saat 15 te 
Onu garllr prmez kara . . fakiyet buebile rakiplerini f&IU'bnlfbr. Pompua gayet sağlam ve 

g6zleri p.terdim. birhkde hazır bulunnıalan rica aynen yan yanya ac:mdar. Şiıeai SO teneke ve pompası 75 kbruştur. 
Btlm«ll olunur. Hasan Ecza depomdur. Toptancılara tenzillt. 

-ıı•ooı-ııımıııooı~111111~111~~nıııı~ıııııı~ıı~ıımıımıınıııııı~ooıı~ııımıı~•ııı~ · ooı mııı~~~ 

Adapazarı Türk Ticaret bankası Anonim şirketi 
hissedaran umumi heyeti mukarreratı 

1930 aeneai martuun on ikinci Ç&11&mba g(lnll saat on d6rt buçukta Adapuannda Banka merkezinde toplanan Adapazan Türk 
Ticaret bankuı Anonim firketi hiaaedaran umumi heyeti, idare medisi ye murakıplar raporlarile apğıda yazılı 929 senesi bilinço ve 
k&nuarar beaaplannı kabal ve tasdik ederek ytızde on beş hesabile on bir numarah çift kupon mukabilinde beher hisseye yetmiı beş 
temetttı tevziine ve Hacı Numan, lımaU Hakkı ve Şevket Beylerin llç tene mllddetle tekrar meclisi idare aulıklarma lntihaplarına 
ve merhıım Nu.ıettin Beyin ferine Mustafa Osman Beyin ikinci murakıp olarak bir sene mnddetle tayinine ve . ıeçen seneki hesa~a~~ 
eolüı --ecUti ieliie, ~urikıp Ye mlldilrlerin ibrasına karar vermit olmakla hisledarlann BankjD\P merkezile lıtanbul, İzmit, Eskiıehir 
ooi~ Kntahya, btlzc:e, Hendek, Geyve, Boztlytlli:, Gerede, Mudurnu tubelerine mllracaatla temettlllerini almalan. 

Adapazan Türk Ticaret bankası Anonim şirketi 
1929 senesi bilinçosu 

~, ••: ----ı 
Ptt6c111r Bey ıeliyor, mil- ermaye ve üyunat ~ 

ıeliyorl diye a6yleni- llr"";';'"---~--:--:~-:---:--:~---"'"'T_.~Li~ra~a-ı ~Kr~··ı~! _______ l...;;Z;.,.:.A~H~A-T _______ l-:'T';;:. ;:Li~·r:i;;aaı~Kr~·I 
Veme mevcudu ve bankalarda mevduat 1 43037 6 49 J Sermaye 1000000 00 
Hiuedaran 41215 00 Şirketler mUdenerab 13665 55 
İftiraklt ısoooo oo Hesabı cariler 970041 50 
Eabam Ye tahYillt 75379 08 Vadeli mevduat 639485 33 
Gayri menkul emnl 38952 09 Bankalar ve muhabirler 45312 69 
Hesabı cariler 784229 71 Ödenecek çek Ye unleler 33164 97 
Senet, çek ye poliçalar 1397668 99 Muhtelif alacaklılar 828975 93 
Demirbq eşya ve teıi1at 48414 17 Muvakkat hesaplar 265790 88 
Muhtelif borçlular 828975 93 Muhtelif hesaplar •• ıeçen 1eneler temetttlab 102706 49 
Muvakkat hesaplar 115861 38 ihtiyat akçeai 40641 00 
Muhtelif hesaplar 176675 83 Nazım heaaplar 1143271 42 
Nazım hesa lar 1143271 42 1929 senesi nfl temettlll 150964 33 
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· Adapazarı Türk Ticaret bankası Anonim şirketi 
1929 senesi kiruzaran 

T 
Merkez ve tubelerin idare maarafı 
Merkeı ve ıubelerin icar bedelleri 
Merkez ve ıubelerin versileri 
Kırtasiye, posta, telgraf ve telefon masrafları 
Tenvir, teshin, mOteferrika ve tamirat muraflan 
lıinat, vekilet ve sair masraflar 
F evkallde masraflar 
Demirbaş, tesisat ve emlik imbuı 
Tevdi at ve kredi faizleri 
Merkez ve pababn safi klrları 

Yekun 

T. Lirası K. 

111310 22 1 

8493 30 
596 81 

11198 06 
7715 19 

10287 11 
1760 72 
3878 97 

96492 82 
150964 33 

Senedat faiz ye komisyonları 
Hesabı cari faiı ve komisyonları 
Çek aciy08U 
Havale Ocretleri 
Tabvillt faiz •e temetUHi 
Ardiye Ye emtaa temettiileri 
Taahhı!dat ve sir.orta komisyonlan 

Yek(in 
1 

ı•11111~1~1111mıııaıı~~ıııııı~~ı~~ırı~ımıııı~Jı~ı~ı~ıı~ 11~1111 ımııınııııııımmıeımmıı~ını~n.11111rııııııııııı ıııııııı~ııııı~~ıı~ııı~ııı1111111111 

T. Lirası K. 1 

236822 02 
120890 96 
18924 44 
3735 96 
224 40 

1128 93 
20970 82 



Caa«emlııde çıkan pa Ye nılnılerln bGtlln lıaı.Jan 111ahfud11r J 
Gueteye gönderilecek mektupların üzerine idare içinse ( İdare) yazıyı 

alt se (Yazı) işareti konulmalıdır. 

ıı...ı...- ••""1>'•- ı • .ı .. ı.ı.ı .. , lı.JTll'etl mulı.a.ı.ı..,..... r•ktuplara ı. ealmnıt pualann \ 
hılolm.-clan •• lllnla- mllııd•ricatmclan idare mu'ul dqudır. 

BOURLA ,,,,, " . 
BiRADE.RLER. VE ŞUREKASI-

GALATA 

~ 
• 

fANAYI 
MAKİNELER 

YENİ KATALOGUMUZU İSTEYİNİZ. 

- IJevlet Demir yolları ve Li
manları umumi idaresinden: 

Altı tane on metrelik demir köprü ma!zemesile beş adet keza 
on metrelik demir köprü malzemesinin kapalı zarfla ayrı ayn mü
nakasaları 5 mayıı 30 pazartesi günü saat 16 da AnkaraC:a Dev
let Demiryolları idaresinde yakılacaktır. 

Münakasaya iştirak edenlerden ayrı ayrı ihzar edecekleri teklif 
mektuplannı ve muvakkat teminatlarını ayni günde seıat15,30 a 
kadar komisyon kitipliğine vermeleri lazımdır. 

Tali~!er beş ve altı köprüye ait münakasa şartnamelerinin be· 
b~rini on b~şer lira mukabilinde Ankarada, umumi ida~e Maliye 
ve Muhasebe işleri reisliğinden İstanbulda H. P. veznesınJ~n te
d~rik edebilirler. 

ı•1i~i~ 
Tayyare Piyankosu 

Sinci tertip 3 üncü keşide 

1930 11 • 
nısan 

K~iideler; Vilayet, Şehremaneti, Defterdarlık, iş, 

Ziraat Ye Osmanlı bankaları mUraloplan ve halk 

huzurunda yapılır 

llüyiik ikramiye 40,000 liradır. ~ 
--~ 

===- Her keşidede çıkan numaralar tekrar dolaba konmaz. L-iiJ 

·l il • 1111~1111''' 
Emvali nıPt rılkc ıniid_iirliiğiinden: 

Satılık Mağaza hissesi 
Babı Caferide Hacı Mustafa mahallesinde Çoban çeşmesi so· 

kağın~~ ~iin atik 2 cedit 4 numarala fevkani odaları müştemil 
kagir mağa1amn 48 hissede 31 hisse tam ve bir hissenin üç rubu hisse· 
sinin bedeli sekiz taksitte ödenmek üzere 4200 lira bedeli mukar
rerle 29-3-930 tarihine mlisadıf cumartesi günü saat on dörtte 
pazarlıkla müzayedesi icra edılecektir. Taliplerin % 7,50 hesabile 
teminat makbuzlaril\! htanbul emvali metruke satış komisyonuna 
mür:tcat eylemeleri. 

--
MATBAA VE. İDAREHANE: 

fSTA'\"R il.. Babıali, Ankara caddesinde •VA KIT yrıoll 
T•I . 1570 ( frARE f~ LERI) lf71 ( YAif l~LLRI) r.ırrar ı VAıcrT ....... kll 

Istanhul l.Jimanı 
sertebabetinden, : 

sah, il 

500 teneke benzin münaka1ai aleniye suretile mübayaa edilecektir. Taliplerin ıartnameıioİ 
üzere her gün Galatada Kara Mustafa paşa sokağında kain meı kezimiz levazım şubesine 11e 

kasaya iştirak etmek için de yevmi münakasa olarak tesbit edilen 6 nisan 930 tarihine 
pazar günü saat 14 te merkezi meıkiırda müteşekkil ihale kom•syonuna müracaatları ilin ol 

Kadıkôy auUı faa memurluğundan : 
Şükrü Paşanın Faiz Bey zimmetindeki 
bedelAtı icarenin temini için iera ve iflls 
kanununun 266 ıncı maddesince haps 
olunarak septi defler olunan muhtelifül
cins ev eşyasının paraya çevrilmesi 
tekarrür etmekle 30 mart 930 tarihine 
müsadif pazar günü saat 9 da Kadıköyün· 
de pazar mahallinde satılacağından 
iştirasına talip olanlann yevmi mezkQrda 
satış mahalllnde hazır bulunmaları illn 
olunur. 

j,fanbul ikinci icra memurluğundan : 
Bir borçtan dolayı mahcuz ve satılması 
mukarrer Eseks marka ve hurda birhalde 
binek otomobili 30 • 3- 930 tarihine 
müsadif pazar günü saaat 11 de Taksimde 
Gran garajda açık artırma suretile satıla
cağından talip olanların mahallinde hazır 
bulunacak memuruna 9293 · 134 dosya 
numarasile müracaatları ilAn olunur. 

&,;k~ kra Jafre3inden: Emine Re· 
fia hanım ve Mehmet Fethi Bey ve 
Cemile Hanımla şayıan miitasamf ve 
şüyuun izalesi için füruhtu mukarrer 
bulunan Amavutköyünde Sucu bağçesi 

5okağında cedit No. 3 ile mürakkam 
zemin katile beraber üç katta 8 oda ve 
her katta sofa ve iki helA bir muıpağı 

mtiştemil maa bağçe bir bap hane ile 
hanei mezkOra muttasıl 5 numara ile 
mürakkam zemin kacile üç kattan ibaret 
sekiz oda ve iki sofa ye iki helayı havi 
kAgir ve kısmen mııhtacı tamir diğer 

bir baphane bimüzayede 30100 lirada 
talipleri uh estnde wmur .ttİıi\i '" -
bedeli mezkôrun noksan görülmesine 
mebni artırma müddetinin temdidine 
karar verilmit ve yeniden tarihi ilAndan 
itibaren bir ay müddetle müzayedeye 
çıkanlıp 26 - 4 • 930 tarihine müsadif 
cumartesi günü saat 15 te lhalei kat'iye
lcrinin icrası mukarrer bulunmuş oldu
~ndan talip olanlann kıymeti muham-

meneleri olan 6000 liranın yüzde onu nis
hetinde pey akçesini müstashiben Beşik
taş sulh m:ıhkemcsi icrasına müracaat\an 
i!An olunur. 

Sultan Ahmet sul Mahkemesi ' tf&ıci hu· 
kuk dairesinden: Madam Viktorya tara
fından İstanbul Balık pazarından 24 nu· 
maralı dükkAnda sarraf Barlanbos Ef., 
aleyhine ikame olunan fekki haciz da-
va~mda müddeialeyhin ikametgAhının 
~eçhul bulunduğu anlaşıldığından l lukuk 
usulu muhakemelerinin 121inci maddasi 

mucibince ilAnen tebliğat icrasına karar 
verilerek muhakeme 30- nisan 930- çar· 

şamba günü ııaat 14 de talik kılınmış 
olmakla yevmi mezkOrda bil ihale vc
klletname hazır bulunmadığı takdirde 

gıyabında muhakemeye mübaşeret edile
ceği davetiye makamına kaim olmak 
üzere ilıln olunur. 

8eyoflu ikind icra dalruinclen; 

lstanbulda Fincancılarda Yusufyan ha
nında l lacı Ahmet zade Ahmet Hamdi 
Efendinin ikametgAhı hAzırasının mcç

huliyeti. 

Çelebi Bahar salomon Efendiye med· 
yun bulunan 1 lacı Ahmet zade Ahmet 
Hamdi Efendinin ikamctgAhının meçhu
liyeti hasebile ilAnen tebliğine karar ve· 
rilmlş olduğundan 5 nisan 1930 tarihi
ne müsadıf cumartesi günü t1aaı on iki· 
den on üçe kadar deyne un eşyanıza 
haciz vazedileceği ve haciz ihbar vara
kası ma~amına kaim ölmak üzere ilAn 
olunur. 
~~~~~~~~~~~ 

Fatıh salh icra dairesinden: Bir deynin 
temini isrifast zımnında mahcuz \'c satıl

ması karar verilen bir adet !lalon gra
mofonu ve 50 adet pillk martın 29.3.930 
uncu cumartesi günü saat 10 da Beyoğ
lunda Taksim de Sıraservilerde kehyA 
oğlu apartmanında N.3 dairede sanlacağı 
ilAn olunur. 

Devlet demiryolları H. 
mağazasından: 

Mağazamızda mevcut külliyetli miktarda ıaç, demir .e 
yağ fıçı ve bidonları aleni müzayede iJe 29·3.930 tarihine 
cumartesi günü saat 14 te satılacağı ilin olunur. 

r:··································· •··•••••••••••••·• •••••••••••.••••• :n:···:nr.·····-... ·--~amı-····· •:::• ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::·.=·.·.::~!ı::::::::: • ••• ..eı•ı •• •• 
ı··· • ~---·-· ·-- • 

ıir Likör Fabrikası 
~!l. İnşaat münakasası 
1iil lspirt.o ve ispirtolu ıçkiler ınhisarı umum O 

diirliiüünden:' . o 
i• Şişlide inşa olunacak Likör fabrikası mtınakasaya k 
lh muşt~r'. l~~l~ gUnü 12. nisan 930 cumartesidir. Şartn•. 

ve sılsıleı fıat cetvelı mubasebece on lira mukab 
ııı· verilecektir. izahat almak iıfyenler'n İdare fen hef 
:i müracaat etmderi ilan olunur. 
.:.:nımruı:mnı::::r::::::::::::: -.JF:il!lllDlll 

1 ·····- ···--·-·········-··· :::ı • -

Aydın Nafia Baş 
hendisliğinden: 

1 - 1089:f lira 30 kuruş bedeli knıifli olan ve Kuyu~· 
racasu yolunun 5+320-9+044 ünca kilometreleri araaıad• 
lib ıınaiyye inşaatı yirmi ıün müddetle ve kapalı zarf 
münakasaya vazedilmiştir. 

2 - Tali~Mi., 061 numara ı ka1111n mucibince. ib~ 
bur oldukJan vesaiki JA.ıime ile % 1,5 teminat akçeaini ~~ 
lifnamelerini yevmi ihale olan 7 nisan 930 pazarteai .,-a 
on beıe kadar vilayet daimi ~ncümenine müracaatları. 

3 - Fazla izahat almak istiyenlerin Aydın Nafia b 
diıliğine milracaatları. 

Devlet Demirvolları 
Limanları umumi id 
resinden 

Bir adet sabit buhar kuanı kapalı zarfla mtııiakasaya 
tur. Münakasa 14 nisan 930 pazartesi günü saat 15 de 
Uevlet Demiryollan idat esınde yapılacakbr. 

Münakasaye iştirak edeceklerin teklif mektuplannı ve Ol. 

teminatlarını ayni günde saat 14,30 a kadar komisyon ki 
vermeleri lizımdır. 

Tal ipler münakasa şartnamelerini on lira mukabilinde 
Devlet Demiryolları, Maliye ve Muhasebe işlerinden, 1 
Haydarpaşa veznesinden tedarık edebilirler. _./ 

Devlet Deniiryolları ·ve Lil 

oı~?~~ ~.~~~~.ıi ~:!"~!~~.~.e~~ 
konmUftur. Münakasa 13 nisan 30 pazar günil saat 16 d•. 
rada Devlet demir yollar idar~sinde yapılacaktır. ~ 

~nnakasaya i!tir~k edeceklerin teklif mektuplarını .ve Ol • 

temınatlarmı aym günde saat 15,30 a kadar Münakasa kA 
kitıphğine vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini 15 lira mukabilinde t~ 
Malzeme· dairesinden, lstanbulda Haydarpaşa mağazasındaO 
edebilirler. 

Ekmek ve sebze münakasa~ 
jj -~ Baytar mektebinin ikı aylık ekmek ve sebzesi oıe~Jdl ~ 

kasada olup 2-mayıs -930da ihalesi icra kı ınacağından taliP •oJI 
defterdarlıkda müeuesab tüccariye ve ziraiye muhasibi oıef 
müracaatları. ~ 

Mes'ul mUdür: Refilt IJ' 


