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Yarın 12 sayıfa 
.kcıdınlar beiedi:ye inti.iıa.bına. iştirak edeceI~leır 

Köprü müruriyesimn lağvi 
bu husustaki kanun M.Meclisine gel
llıiı, dahiliye encümenine verilmiıtir 

Af eclisçe kanunun kabulü halinde ı hazirandan 
itibaren tatbik edilecektir 

Anlrara 29 (Vakıt) - Köprü milrüriyes•nin ilgiaına dair kanun 
~ mediae gelmif ve dahiliye encümenine Yerilmiftir. Llyiha 
9'1clur: 

Madde 1 - 1223 numaralı kanunun birinci maddesinin birinci 
~daki ( 10) para bir kurut olarak tadil edilmiftir. İkinci 
llıılddeaindeki Yergi nispetlerine iki misli zammedilmittir. ( ftbu 
~ ytlk arabalan, kamyonlar mllstesnadır ) Mezktr kanunun 
~ maddeai ilgl edilmiştir. 
~. Madde 2 - l.tanbul Gazi Mutafa Kemal Ye Karak6y kap
~ ~erinden mlr&rtye alınmaz. 

iladde 3 - Bu kanun 1 haziran 930 tarihinden muteberdir. 
lladde 4 - Bu kanunun ahklmını icraya icra vekilleri heyeti .. 

'wdar. 

; Anketiı11iz 
1 

Her erkeoe nazaran 
kadın nedir f 

Reaimli Ay r liYenlerini çı
loyorum. Kitap .. ehlizleri. M. 

Zekeriya beyin 
kadm musa
firleri var, m
ali aormumm 
81rUI iDi? Sa• 
bıba Zekeriya 
bammmorada 
ol11f11 balna ce
uret ftriyor. 

- Nede ol
aa, diyorum, 
evlidir. Cevap 

~rtucı b. yermae bile 
Sabiha hanım

la mOnakqa açılar, Ye ••• 

ı j iP ' '. 'I 11 ı 'ıl Il ı [ 
' 1 1 1 ·, 1 1 ı11 ı 1 1 ' 1 ı• 

Perşenıbeye başlıyor 

Cennet f eda.yi.leri 
Muharriri : Omer Rıza 

ıe ınart abjdesi. 
Halbuki M. Zekeriya Bey, 

biç de fllçltlk ga.termeclea yazı 
makinesine o- , 

16 mart facia-... her yıl 
.... inde lataaba!a .... eden 
'-deniyet (1) orduauııun tarihe 
~ Cİllayetiai bize ve ço

Şraanza babrlatacalc bir 

ICcıdınlarıınız 
ediye intihaplarına 
lttirak edecekler 

~~· 29 (Telefon) - Bele
~9! llyıhamun Mecliste~ 
~ m&zakereainde bazı 
~~erin mDzakereai ikmal 
~ Ye baza mllnakatalar ol· 

~~ bu llyiha mucibince 
ittir.akilli temin ~den 

• WııtaCUı liabuı edi .mıttir. 

...... ,,... 
t~ ... lllkl ııu.ıı.mızda 1 

:::::;-• hUoayder,. kari: 
• ... faydalı fıkralar 

turayor Ye bir 
kağıda ceva· 
bmıyazclıktan 
aoara: 

- Bir fart
la veririm, di· 
yor, kimaeye 
g&termiyecek-. . 
aınız •• 

meral içinde. 
Hepsinde gir- t Neant B. 
mek arzua. 
itirazlar. 

- Nuıl olla rlrecetiz, ne 
olur okuak? 

- Olı .. r. Çakınca flr&nll
nllz. 

Bu cevap f11 idi : 
«Ben~kadm difidir Ye iptidai 

bir mahlaktur. BlltGn tarakka
yata ratnıen kadm bentb ba 
iptidailikten kurtulamamıştır. ,· 
Kachn erkeklefllledikçe bu ipti
dailikt• lmrtalamıyacakbr. Ben
ce mllteklmil belan erkekleflDİI 
bclmchr.• 

• lbrahim Necmi Bey bayat ve 
abidenin ekaikliiini duyuyorL . abaecle flrdljll bdm için: 
Ayni ekaikliji hiueden bir nn-
atkAnmız bu acı habrayı tebide - Sizin •• benim ıibi bir 
çallfmlf, r_ördllğtıailz taslağı imandır. 
yapmıfbr. Eaerin aahibi Muhit- diyor. 
tin Sebati Beydir: Jla. 

Y cırın ~ece üstat Fehlın stecesldlr 
Tepeb&fl tiyatrosunda yann · 

l'ece aahnemizin en kıdemli 
artiati Ahmet Fehim Efendinin 
menfaatine bir mllaamere veri
lecektir. 

Bu mOsamerede DarBlbedayi 
san'atklrlarile Nqit Bey kum-
panyası tarahndan birer komedi 
temail edilecektir. 

Üstada kartı s&lerilen ha 
kadirıinashğa hallumızuı hara
retle iftirak edecetini umu
yoruz. 

Darillbedayi bu mlllımere ile 
bu meveaimin son temsilini Yer
mİf oluyor. 

Darillbedayi all'atklrlan aalı 
gOnO aj'le ~e Ankaraya l'elıbn IVen4J 
hareket ed.-:elCierdir • Oarada Oll t....U yerdikten sonra 

:-:---._ __ ,;._.;...._.....11 Adana ve Menine ıeçerek ~ ı...-..e deTam edeceklerdir. 

Şarkta teeaall• eden torla tOrlO glzll ve Jılnol oemlyet
lerln nıall ve neden vOout buldutunu, neler yaptllını, aır
lerının neden ibaret oldutunu anlet.n, bu flrk81aren ge9lr
dlOI tarihi maoeraları izah eden bu pek mGhlm ve merakh 
eaer 3 nlaandan itibaren gazetemizde tefrika edlleoektlr. 

Cennet fedayllerl, okuyınlırı bQyOk bir heıeo• ve 
ı&Akı u~ ıonuna kadar ıür:!S" bir •Mr411r. 

Yama.. Wnlıroa kari • elte1lllf'IM• ·1iıı1a. 
edilen Omer Rıza Bey Oatadımızın vukuf va ehllretl, ••il• 
ve temiz ualObQ eserin kıymetini g6atermek l9ln kafidir. 

3 nisan per9embe ganana bekleylnlz • 

Y alovadaki kaynak 
Yapılan tesisatla mükemmel 

ve asri bir hale getirildi 
Yalova plajı temizletilmiye başlandı 

y alovada aeyriaefain tarafın
claa yapılmakta olaa imar faaliyeti 
u.temekteclir • De rcettiğ imiz 
relÜllt bu faaliyetten bir eaeri 
sWeriyor. 

Reamimiz radyo aktiviteaile 
mutaf olan Ya'ova kaphcalannm 
kapap g&termektedir. Sene
lerdenberi metruk ve mlhmel 
bir dere halinde akan bu ucak 
au, resimde g&rüldUğtl lizre tan
zim edilen bir kanala aokulm ... 
aynca bazı teaiaat ta vDcuda 
getirilmıftir. Kayaajmtlaa pkaa 

suyun aıcakhk derecesi, 6S tir. 
Bu au kaynaktan muntazam 
borularla soğutucu bir hawza 
gitmekte, ondan sonra hararet 
derecesi indirilerek banyolara 
sevkedilmektedir • 

Gene Y aloYadaki imar faa· 
liyetinden bir eaer olmak 1bere 
sahildeki emw8i• plljm da te
mizletilmeaine bat'an1ID'ifhr • 
Pllj pyet ıenif olmakla bera
ber ,a.Jerce adam yllrllndlğ& 
halde myun irtifaı ancan 1,S 
metreyi bulmaktadır, çakıl ve 
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Bol ve bereketli 
y~mızrlar yağdı 

Halı gümrük resminin Davaları sürüncemeden 

t ·ı · k b l d "ld. ~urıartp~k iı;ip 
Konya, 29 (Yakıt) - Susuz

luktan muıtar •aziyette kalaD 

Konya ziraatine çok fayda ve
ren yap.urlar yaicla. Suauz
Juktın ,ehrin içme auyu bile 

enzı l 8 U ~ l l Ankara, 29 (Telefon) - Tem-
Aakara, 29 (A.A) - Meclis · hk · d l ·· ·· 

azalmıı, villyet ve belediyece 
bıfka menbalar bulmıya t .. eb-

yız ma emesı ava arı aurunce-
bup bala slmrtlk reammm meden kurlarmak için ağır ceza 
tenziline ait kanun liyibasını mahkemelerinde bir haftadan 
miizakerc etmİf Ye tenzil aley- •onray talik edilmiş davalar 
hinde aerddeclilea mltaleat 6ze- hakkındeki kararlaı nakzeder
rine ikbNt vekili tarafından ken bu kadar teahurun esbabı 

bns edilmittl. Y apur berkeal 
güldürdü. 

Nafi yafmurlar 
yağıyor 

A,~ara, 29 (V akıt) - ~1.1 
A"~arıy aı•\allıl '' Nfi 1at
-..lfitr 11jd•. Y ,; ... rıına Qm 
AM.t'\"18 et, tni ıeki14, 
1 i~•it ve alik'd'r ıiint• •~v;.,
tiir~iil ılınan haberJ~rdep atılt
tJhnı\ıJdJf · 

1 p~nynda daYHk 
t~q~ r, 29 (~.A) - Pri111q 

ftl iY,rt ztmı11tff~* Mı~ritt' 
~ııb-.•t ıan•ör memurluğunu 

lfı tlltit A'tft pıirıln· J.~ıteıyia 
tttdi h 04 h~r kıti tl~f hiR~J: 

bir makale yazmıı olan bir ga
zete mubaıririni sopa ile döv
mü~tür. 

Parhten kaçırılan 
ceneral 

Londra, 29 (A.A) - Deyli 
Meylin Paria ır.uhabiri bildir ıyor: 

Ceneral Kutyepofun tagayyü
bü hadisesi hakkındaki tahkikat 

bitmek üzeredir. Bu bsuataki 
raporun hilkiımet tarafmdan tet
kikinden sonra bir tebliğ net
rolunacaktar. 

taştan iridir. Metruk olan plij 
son günlere kadar bir çok yo 
sunla ve atalan lSteberile bir 

mezbele halinde idi. Şimdi bu
raıı da tanzim edilmekle beraber 
tamamen temizlenmiştır. idare, 

yakanda burada gayet muntazam 
bir gazino yapacaktır. Gazino-

nun pek yakanda inşaatına baş· 
lanacaktır. 

L§ G 

Yerilen izahattan ıonra kanun 

re'ye koaalarak kabul eclilmiftir. 
Mnteakiben belediye kanununun 
49 uncu maddesine kadar mti-

sakereıi yapalarak pazartcıi 
rtlall toplanmak tlzere içtimaa 
.-iJa.7et verilmittir. 

Ku e>n v ı hvllat 
M altyentn mqvaf,ıka ti 
olmtldan ınemlekfJtten 

İ~fllOI Y~~4k 
Ankatr•, 29 (T~\ıftıl') -Türk 

prttımq ~·ypıçJiR~ ~Pf1fffff bak
~ıncftki ~ Pl'm•r h lf•rtnııme 
th~Jfqnıı ıiir, MtOJ,Riq fl'Pva
lakati olpı~ılıq me.,lck~tten 
fflhvjlit ve ~Hfmn ihftHc• mem
RH~lir· ~iR•FJtlf'Y~ ~fdff leri 
ta~sil edilmek üzere memaliki 
ecnebiyede tediyesi metrut 
vadeıi bu ül etmit kupon1arla 
amorti edilecek tahvilitin sureti 
ihracı fU suretle olacaktır: 

Bankalarca bu kabil tahvilat 
ve kuponların cins ve miktarı 
bir beyannameye rapten mira-

kip l iğe ihraçtan evvel bildirile
cek ve beyannamede bunların 
bedeli memlekete bankaca dö
viz olarak derç ve Türk para
sma tahvil edilerek eshabma 
tediye edilecektir. 

Kezalik memaliki ecnebiyede 
satılmak üzere bankalarca tah
vıtit ihraç edilirken dahi ayni 
tekilde beyanname verilecektir. 
Bedeli tediye edi memek ksy
dile harf çten tahvillt getırilme
si caizdir. Bu son tekilde ban• 
kalarca mürakipliğe ma ümat 
itası icap eder. 

Maliye bu esasları tamim 
edccekt r. 

V AKl'I' ın tetrikasu 133 
Yazan : Hüseyin Rahmi 

HDİ pyet inaaniyetkir bir file- ... Hayatın bayle facialarile 
ıof ıantteder... araaıra yüreklerimizi yumuşat-

Ôyleyimdir. Kamım doy- mak lh'lmdır .• Sonra bir verem
duktan aonra niçin inaaniyetkir linin sli•ünü ya•taia kulağmı 
'>lmıyayım; bu ıava1Warın ne le- kor fİpi dinliyen, bir yaralanın 
rlni alıyım? uzvünü bez parçası gibi kesip bi-

Suduri gülerek: çen hisleri nasır tutmuş doktor-
- Bunun sırf insaniyet oldu- lara döneriz. .. 

ğuna inanmayanız. Bu yurdumuz Avnüuelab - Şimdi kafala-
için iyi bir reklamdır. rımızı cilalayalım. Kalemlerimizi 

Avnüsaelih - Şüphesiz bu biliyelim. Nasıh olacak o ahlak-
iaterik kadın timdi bizi her yer sız herife bir ihtarname yazalım. 
de metheder. Sudurı Peki.. Ne tekilde ? 

Bu canlı İ lin gazete reklam- Avnüuelih - Moral namına 
lanndan çok tesirlidır. bir hayırhahhk altm :fa tebdidi-

Ali Safder - Biz böyle sa- mizi gizler &ibi yaparak bqb
atlerle parasız boş lAkırdı din- yalım. Beyfendi ürkerek bizimle 
rersek halimiz nice olur? muhabereye aırıtırae tuza;a 

AWllllHlih - Boş likırdı dütmüt demektir. Dişini bma
ciejil.. her kes böy!e vakaların ğını sökercesine edepsizi yolarız. 
tiyatro sahnelerindeki taklıtJeri- Bu talimat üzerine ıu sabrlar 
ni para ile dinliyorlar. dizildi. Döküldü: 

mucibesini mahkemelerden sor

mağa karar vermiş ve bu ka
rarın tatbikine başlanmışbr. 

Ruslarla ticaret mu
kavelesi 

Ankara. 29 (Telefon) - lkta
.ıat vekaleti tetkiki mukavelit 

dairesi müdür muavini Enis 
Behiç B. Ruslarla aktec:lilecek 
ticarot muahedeai mOzakerabna 

ittirak için hafta içinde Moaku
vaya gidecektir. 

Bir hayır sahibi 
Hilaliahmere 100 bin 
Urahk emlak veriyor 
Şehrimizde zengin ve ihtiyar 

olduğu söylenilen bir zat, 100,000 
lirahk emlikini teberru etmek 
6ue, Hililiahınere müracaat et
miftir. Hililiahmer reisi A ti paıa 

teberruu kabul için lazım gelen 
muameleyi yaptırmaya başlamış
br. Bir haftaya kadar bu mua-

mele bitirilecek Hililiahmerimiz 
ı.-ı he-.nz ff~ ~y 
bayırpener ıuıtt:an yüz bin lira

lık emlik alnıış olacaktır. Bu 
em i '< lstanbulda bulunmaktadır. -

Soğuk! 
Şiddetli sıcaklardan sonra 

evvelki günden itibaren hava 
birdenbire bozuldu. iki günden· 
beri şiddetli poyrazla birlikte 
yağmur yağmışbr. gün akşama 
kadar yağan yağmur 20 mili
metreyi bulmuttur. 

Dün azami hararet 6, aarai 
hararet 4 idi. bugün mutavua t 
tiddetli poyraz eliecek, bava 
ekaer;yetJe bulutlu olacaktır. 

"Beyfendı, 
"Husulü mümkün sui tefeb

hümata mahal vermemek Uzere 
cvve beevvel yurdumuzun ve 
cemiyetimiz n maksadı teessüs 
ve teşekkülünü izah mecuriye
tindeyiz. 

Harpten sonra inhidama uğra
yan eıki idare, idet ve ahllk 
kaditlerinden her tarafta ölii 
yıiJnlar peycla oldu. Ve bunların 
yer yer tefessühab cemiyetin 
uadet ve hayatim tehdit eder 
bir vehamet aldı. laatmayla, 
veremle, firenıile nasıl mucadele 

aahalan açalmlf8a biz de mem
leketin maneviyatını tehlikeye 
d&fGıen bu abllki miyazmanm 
teamimine kartı blltün vtıı'Qmilzle 
bir harp açtık. 

Az vakitte çok ahllkıızbkla
nn iallhana muvaffak olduk. 
Moralin aaf cereyanına bir çok 
taraflardan mülevves çirkef ıer 
kanııyor. Mal6munuzdur ki mü
tef euih bir zerre çarçabuk ko
ca bir kütleyi çtırütür. 

Bu haynhabane mesaimiz es
nasında türlü ga iz vak'alarla 
uğraşırken tesadüfen size ait 

9 
f ilay~tçe ~~ıırlRrlin 
rapor Dahiliye veka-

letine gönderildi 
İstanbul viliyeti ıe Emanetin 

birleştirilmesinden sonra Iatan
bulda vücude getirilecek kaza 
teıkilib hakkında villyet mec· 
lisi idare heyeti tarafından hazır-

lanıp vilayet meclisinden geçirı
len kanun projesi Dahiliye veka
letine gönderilmi,tir. Bu projeye 

göre lstanbul ıebrinde 9 kaza 
ihdas edilecektir. 

Bir arkadatımız, viliyetle 
Emanetin tevhidinden sonra vali
nin 4 muavini olacaimı yazmlfbr. 

Henüz memur kadroıu kak-

kaada tekarrilr etm:ı biç bir 
şey olmadığından bu haber 
teyit edilmemektedir. 

Yol programı 
Villyet Oç aylak yol proğra• 

mmı, tasdik edilmek Uzere, 
Nafia vek&letine g6ndermittir. 

İstanbul yollarını teftit ıçın 
şehrimize rele Şefik Bey din 
Ankaraya dönmüştilr. 

t1AbERLERİ 
n'"la.net.t..e 

Bedava ta 
~· iıt~roAG ıp. a 

getirh, a ır ••. 
Sultanahmet m~ydanmdaki Y 

tat an Emanet nihayet kald 
mıya bqlamlf bulunmıyor 

taşlar seyyahların sık sık 
tikleri bir mevkide bulunu 
ve çirkin bir manzara t 
ediyordu. Bir gazete tatlı 
bedava nakline talip v 
Emanetin bunları para ile t 
bğından bahsetmiştir. 

Dün bu nokta üzerinde 
remanı muavım Hlmit 
görüttük ve 6ğrendik ki Em 
ite yarıyacak taşları bura 
daha kuytu bir meydan 
cinci meydanına kaldınl 

Sultanahmet meydananda 
lan tatlar hurda ve ite yara 
yacak kwmlardır. Bunlan 
teaddit ilinlara raimen ki 

almak iatememittir. Bunun 
riae bu tqların arabal 
tatınarak denize atılmaauıa 
Janmıtbr. Kim arzu edene 
taşlardan istifadesine biç nı -
yoktur. Emanet bunlan nıe 
nuniyet1e kim isterse vertDif 
buardar. 

Usküdar tramvay 
şirketinde kongre 

Fırka ya kav dedllmeleri Oak&dar tramvaylan Şir 

Kadınlar ---
için müracaat ettiler tinde bu,aa aeaelik heyeti u bJ 
Kadınlara, belediye intihap- miye içtimaı 7apılacak ve hesa 

..._. -1etiPalc. baldanm Yerib;aeal tetkik edilecektir. 
mfinasebetile Kadınlar birliğinde .fi~manette lÇllmB 
faaliyet son plerde ma.._ Don Emanet maaYİD" mıol 
derecede artaufbr. leri topluarak Em.Dete aıt ~ 

Haber aldıtımaza slre birlik ifleri ......... erdir. Bu isti ..... 
idare heyeti uuı C.H. fukuma Emanetle Villyetia 
kaydedtlmek için mlracaat et• tabaml edecek ....,etla _.._,..,. 
mitlerdir. eclildıji tabalİll olmaJOI'. 

Enelce de ipret olunduja ı----------1 
veçbile farka ni .... amem ka· Farka mllfettifi Hakka 
dmlann da fırkaya dabiı olabil- Pap ela Aakaracla bul 
melerine m&aaittir. Maabza latan· tadır. 
bul merkezi bu mllracaattan Diier taraftan u~ak 
umumi merkezi haberdar etmif- reiaeai Nezihe bammm 
tir. Cevabın muvafık olacajı kayd için Be,otta 18 
,1pheaiz tellkkı edilditlndea mDracaat ettijiae dair 
kadınlann fırkaya kaydedilme- idare merkelinde bir mal 
leri bir ,on meselesi bulunuyor. yoldur. 

çok mlleuif bir maceraya mut· bu itiyat marizinin t·•~H\tııln 
tali olduk. dan kurlamayı vicdanen m 

Y qınız, içtimai mevkiiniz ve bidiz. 
haysiyetinizle ala kabili telif "Bu buauata sizin fikrinisİ 
olmayan bu meaaviden sizi kur- mak, reyinizi almak ihtiyac 
tarmağa bubelinsaniye azmet- tamamen varesteyiz.. ~ 
tik. Çünkü bayle bir kangralll ,t 

Zevceniz Letafet Hanımın miyet ortasında sirayet h• 
müddeiyatı, Tabir nam çocuk a bırakmanın vebalinden t 

1 
olan otomobil gezintileriniz, Ma- Siz bize gelmeseniz de bil 
dam Seminann hanesindeki re- bulup cerahatli uzvünDıil 
zaletler hep nezdimizde dosya tedavi demirlerile dağlamak 
halinde mevcut ve mahfuzdur. ameliyat -masuma yatmrıs. ~ 

"Donda bilkimya tabliledilen Hayırbab'.ığamıza kartı 
levıiyahn delalet ettiği ahval ve isyan beybudedır. Ma,.., 
çocuğun müthiı ıkrarile müte- ıanhğmızda nıuıir oluna ... 
vafıktır. çare o!arak ıizi adaletiD 

Mariz kanınızı bu vasıtayla air terbiyesine tevdi mee 
deştirmek değil bir intihar tinde kalacağımızı beyaol• 
bıçağıla akıtmış olaydınız. Böyle taallül ve serian cevabın•:d 
bir ıui misal görmekten cemiyeti zarda bulunduğumuzu _,, 

M"'bür ve böyle ebedi bir leviaten u 

nefsinizi kurtarmıt olurdunuz. ff ~ 
Hu~u~ "'uunlarınclan Dr. 

Maahaza bu asnn fenniyata her All Safder 
miişkftle çare bulmakla mllbabi
dir .. Bu menfur gtinahın alOdeliji 
ile ne kadar damağınız karllqmlf 
ve damarlarınız serlleşmit o'urıtll 
olsun biz sizi yeni sistem ruhi 
telakkiyat ve ah.iki temrinlerle 



Belediyeci kadının en mü
hiın vazifesi, memlekette

, ki çocukları kurtarmaktır! 
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Bir facıa karşısındayız! 
. ·····- ! 

ıs JllJlır;-:! - Yaşar 

13 YASINDA RAKI İÇEN 
MEKTEPLİ ÇOCUKLA 

....... ''Belediyeci, hakim, meb'us ... kadın 
tekamül ve tenevvürü nisbetinde 

merhale merhale bu mevkilere 
sahip olmalıdır • 

ı Türk yavrularını kasten zehirliyen kara vürekli ve 
kara niyetli bir rum ele geçti 

latanbulun kenar bir semtinde 
aenelerdenberi yerleşmiş bu

H. ın fiklrlerl lunan bir Rum bakkalın mini 
mağa mecbur kadınlann çocuk- mini Tilrk yavrularını rakıya ve 

Avukat Güzide 

. Avulcat Gff ılde H. 
'adınlarm belediye i~lerindc 

,. söz sahıbi olunca yapılma
'i•tıı dtitündükleri işler, hikım 
e llıeb'us olmak imkanı muva

teh · 
8 eıındeki intibaları ... Bu hu-
kllsta görüşmek istedi~imiz avu
ı,..it Gijz.ide H. ın yazıhanesl , ' 
l\trak·· k' oy palasın karşınaa es ı 

isrn.ile Kigork Bey. yeni smile 
~tnıye hanında Nigar, Şüküfe, 

"...:..ı •. '-d b' . ' IJ ! .. ,. , LJ-.. hlCOh,.fi 'ilt 

ltı llirmc • ya km yerler de çalı
tıyOrlar. 
Güıide H. a yazıhanesinde 

ltsadüf mümkün olmadı. Bu
il:tı erde davalarıle çok meşgul 
~duğunu öğrendik ve n.hayet 
d tanbul adliye dairesinin kori-
0t\ında bulduk. 

~ Anket mi? Fakat şimdi 
'-lıbakemeden çıktım, muhake

tye gidiyorum . 

~~ Şoyle beş, on dakika kafi, 

' Ama pek hazırlıksız o1acak. 
ti!'- Dü.şlinceleriniıi ana hatla
!) t tesbıt cdelinı. Kısa ve veciz 
t lir. Ve bu da herhalde sualle-

tı esasına cevap teşkil eder. 
G·· 'd k d uzı e H .. ço na-zik davran-

.,•. larar üzerine « Peki >> dedi 
~ baro salonuna girdik. Karşı 
c 'lıya otururken, ilk suaı ve 
t"'•b l. 
~mühim vazife 

~I-.. l<adıntarm belediye azası 
A. !baları, bu iş erle uğraşmaları 
A. ~tı.ıPada çoktan halledilmiştir. 
,1 '-'t~Pa, yarım asırdanberi buna 
d '4 Ildır. Ve bundan çok istifa-
~ td'l 

....._ 
1 ?1iştir. 

~f.? Bılhassa hangi cihetlerden 

~i.;- Belediyeci kadının en mil
~,li ••zifesi, memleketteki çocuk 

Yttinin h lt'd' ç a ı ır. 

tıllt oculdarı Avrupada altı ya-

b\alutıd kadar bakım ev. erinde 
~t. f'~·ruyorlar, memlekete mü
~İtıdc 1 

•r . ~e ruhları, vücutları 
"'tk Yetıttıriyorlar. Çocuk de
~ll~c y~?nın adamı demektir. 
llıttg l •lhassa bu mesele ile 

....... ~.1°hrtıak lazımdır. 
1 assa ......_ B .... 

~le trı ilhassa ev işinden başka 
eşgul olan, hariçte çalış-

lan için bu bakım evleri o ka- cığaraya alııtırdığı anlaşılmış, bu 
mel'un faaliyeti haber alan ali-

dar faydalı olacaktır kil kadar makamlar tahkikat icrası-
Güzide H. , bir lahza durdu na başlamışlardır. Hadisenin te-

ve kat'iyetle 9unlan söyledi: ferrOabnı yazıyoruz: 
Çocukları JcurtarmiJ.lıdır: Topkaapıda Mevline tekkesi 

k M bak ci'lannda Sava isminde bir bak-Onları kurtaraca tır. u - S 
kal vardır. avanın dükkinı 22 

kak böyle f OiifünUn, an~ı iş~ inci ilk mektebe pek yakındır. 
gidiyor, evde bakacak kimsesı Sava mektep levazımı ile bera
yok, çocuk ne olacak? Evde ber müskirat satmaktadır. Mek
yalnız bırakamayan anne, komşu- tebin 300 n mütecaviz talebesi 
lanna emanet edip sokağa hıra- daima yakın olduğu için Sava
kıyorf Toz toprak içinde •- dan alıf veriş etmektedir. 
babtan akşama kadar dolatan Bir ;ki ay evvel Savanın mek
çocuk hem sıhhatinden kaybe- tep çocuklarına teker, teker 
diyor.' hem terbiyesi~den •. lyi ciğara sattığı mektep ~daresince 
mUk\!mmel insan yetışhrmek ıçın ~ 11aber alınmıı, kendisıne IAzım 
sonradan tedbir almak, yanm 
bir tedbir almak olur. 

Daha minimini iken, böyle 
anasının her an meşgul olmağa 
imkan bulamadığı çocukların 
elinden tutmalı, bakım evlerine, 
şefkat kucağına götürmelidir. 
Bu çok hayırlı bir iş olacaktır. 
Hem fert, hem cer..ıiyet hesa
bına. 

Güzide H., bir an sustu, 
sonra bu bahiı Uı:erinde söz 
söylemeğe devam etti: 

- Bazan tütün fabrikası 

önünden geçerken görüyorum. 
Çocuklar, kapanın önünde, civa
rında oynuyorlar. 

Bunlar fabrikada çalıtan ka
dınların çocuklarıdır. Analarını 
beklerler. Akşam olunca onlar- gelen tenbibat yapılmııtır. Fakat 

.)aya son zamanlarda iti uıtmış, 
' istiyen çocuklara rakı vermeğe, 

hatta bu hususta kendilerini 

r···-········· .................... '! 
i Aşa~da ıolda bakkal ~ 
i Saranın habaset oca~. i 
'. 22ınci ilk mektep t'I• j 
ı varındaki bakkal dükAnı1 
'····-·····················-·····-··-

teşvik etmeğe batlamıtbr. Niha
yet iki gün evvel bu kah yürekli 

ve kara niyetli adam ciirmO 
meıhut halinde yakalanmıtbr. 

la bir ikte eve döner, sabahle
yin gene gelirler. Halbuki ba
kım evleri olsa, ... çocuk bab· 
çeleri olsa, vaziyet ne kadar 
başka tilrlü olurdu! Mersinde gençlik faaliyeti 

Bakınız çocuk bahçeleri. Bu· 
nu da ihmal etmemeli. Şehrin 
her tarafında vecuda getirmeli· 
dir. Ve bunlar hakiki çocuk 
bahçeleri olmalıdır. 

- Hakiki, dediniz, deiil mi 
Hf.? 

- Evet, belediye, çocuk bah
çelerinde sırf çocuklaran iıtifa
desıni temin edecek tertibat 
yapmalıdır. Gülhanc parkında 
bir çocuk bahçesi var, ama ço-
cuklardan ziyade büyükler isti
fade ediyor. Çocuk bahçelerini 
çocuklara bırakmalı, başkaları

nın girmesine mOsaade etme• 
melidir. 

Ru~o nauıriyeıi 

Genç ve kıymetli hukukçu, 
bu bahiste, dütftnceıini derin
leştirdi, çocuk ruhunu ve cllrllm 
karşısındaki vaziyetini tahlil etti: 

- Çocuk, aslan iyidir. Jan 
Jak~ Ruao nazariye.ine göre, 
Al abı_n elinden mut ak eyi ola
rak dünyaya a-elnıiıtir. Her na
sılsa bir cOrOm itliyen çocuk 
alelade mücrim dejiJdir. ltaıy~ 
ve Amerikada, çocukları çocuk
lara mahsus mahkemelerde ka
dınlar muhakeme ediyor, ruhla
rının aslında olduğu fibi mu
saffa bir hale gelmeai ıçın 
kendilerini isllhhanelere tevdi 
ediyorlar. Ruhtaki beyazlık, si
yahlığa galebe ediyor, çocuk, 
tekrar eski halini alıyor. Hem 
kendi kurtuluyor, hem cemiyet 
onu kazanıyor. 

Mersin idman vurdunun t"nls şubesi tarafından !\1ersln 1930 tcnfi~ 
1
hirkincl ilı~= 
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valiııi Ali Rızu Bey 'c arkadaşları arasında gosccrmekccdır. 

Bunlardan ba~ka 

Güzide H. , hamamların ıslahı, 
muayyen günlerde fakir halka 
bedava aı..ık bulundurulması 
lllzumuna da işaret etti. 

- Hakimlik ve meb'usluk? 
- Yavaş yavaş bunlar d:ı 

olacak. Evveli biri, sonra diğerı, 
derken hepsi. Kadın tekamül, 
terakki SfÖSterdiği nisbette ba
yatta mevki alıyor. Hepsi ayrı 
ayrı bir zaman mese esidir. Biri 
bugün, öbürü yarın ...• 

Muhakemeye gidecek olan 
güzide H. ı daha fazla alıkoy
mak, nezaketine karşı nezaket· 
sizlik olacaktı. Son söz olarak 
ağzından şu sözü duyduk : 

- Merhale merhale, zaman 
zaman, münevverlikleri, terakki 
ve tekamülleri nisbetinde, bun
larla muvazi olarak kadınların 
bütün bu mevkilere sahip olma-

ları, tabiidir ve elbette mem
nun olunacak şeydir J • 

22 inci ilk mektep muallim
lerillden Fikret bey iki gün evvel 
mektepten çıkmış, giderken 
arkasından iki mektep talebesi 

yetifmif: 
- Muallim Bey. dördüncü 

sınıftan Yatar Efendi talebe 
olmıyan iki çocukla beraber 
Savanın diikkanından 35 kuruşa 
yuvarlak fİşelerden rakı ve beş 

kuruşa da sucuk aldılar. Sava 
şi~eyi açtı, Y aşarla diğer iki 
çocuk dükkanda içtiler, Sur ye-

rine doğru gittiler, demişlerdir. 
Bunun üzerine muallim Fikret 

Bey kendisine vak'ayı haber 

veren talebelerile üç çocuğun 

peşine düşmüş, Sur üzerinde 

iyice sarhoş olan çocuklardan 
ikisini yakalamıştır. Yaşar eie 
geçmemiştir. 

Mektep talebesinden olmıyan 
iki çocuk polise teslim edilmiş-

tir. Ertesi günü Yaşar ev:nden 

getirilmiş, 13 yaşında o an 
küçk Yaşar mektep müdürünün 

odasına gı r nce ağ!amıyn baş
l amış, knbahatıni şu !.urctle 
ı tıraf etmiştir : 

- Ben beş gün evvel mekte
be gelirken Potur Y nlrnp ve 

Şükrü önüme çıkhlar. Beraberce 

Savanın dükkanına girdik. onlar 
rakı aldılar. Bana da bir3z içır
diler . 

Evvelki gün gene rakı aldılar. 
Sava şişeyi açtı. Beş kur aşa 
sucuk ve balık verdi. Ben biraz 
içtim » Bunun üzerine mektep 

idaresi bakkal Sava hakkında 
polise müracaat etmiş, zebıt 

tutulmuştur. 
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SÜTUNLARDA 
SEYAHAT 
Za va b çefme ! 
Sırası düttükçe ıehremane

tine çık·ısr, belediye me-
murlanna çatarız. Bu sokak ka
l'anlık. öteki çamur, beriki göl 
oldu nive yapbrmıyorsunuz, ne 
yOzJe Jfık ve temizlik vergisi 
a ıyonunuz diye bağnttığımız 

oluyor. Sazan bak ı bazan haksız 
kopanlan bu güriilt6ler hep •a
manın dalgalan arasında boğulur, 
aider. Yapmadığımız, hatta dü
fiinmediğimiz bir teY var : Be' e
diyeye kartı kendi kuaurlanmızı 
aramak ve onlara nihayet ver
mek. 

Be ediye bir k6pr6 yapar. On 
giln sonra mermerleri koparılır, 
z ncirleri çalınır. Belediye fener 
uar mahallen n azılı piçlerine 
yeni bir tat hedefi olur. Bele
dıye yol yapar, o yolun biraz 
tenha yerlerine uğrayınız; bOtiln 
araba ann. daha keıtırme olsun 
d ye bqka yerden ıeçtiklerıni 
ve bir ay içinde tounın bozul
dapnu g6rtlnibıilz 

Sade belediye imarlarına de
iil, memleketteki bütibı bayırlı 
ıeylere dBfman taraflanmiz 
var. 

Don bir mlnaaebetle Bqiktaı 
Sinan p ta ihtiyar heyetine uğ
ramı.ştım. Orada dinlediğim bir 
mOnakatadan anladım ki gene 
bu hayrat difmanhğından birile 
kal'fl karpyayım. Sordum, an
lattllar: 

Barbarom ttırbeai yanında yı-
kık, harap bir çqme varmıf. 

Mahalle heyetinin himmetile yo -
lan. mualuldan, hameai tamir 
ecli lllİft myu akıblmlf. Herkes 
çct•eDİD ilıyumdan memnun, 
b1r mOddet ondan istifade etmiş. 
Fakat gOnlln birinde bakmışlar 
m bulamk ve pis kokulu akıyor. 

Suyu tahlik ett rmek akıllan
na gelmemit ama, yolları açbnp 
bakm11lar, hazneyi temitlem •tler. 
Birkaç gln duru, lezzetli su 
gelmif sonra gene bozulmut.Ni
hayet bu pisliğin çeımeye biti
fik bir evden d6ktıld.Oğil anıa
tıllDlft belediyeye haber salınmış, 
zabıt tatulmut- Merak ettim, o 
çqmeyi ben de gördilm. Hazne 
btilne hulaıık sulan, ve daha 
akla gelebilecek b rçok pis teY· 
ter atılmış, orası iğrenç bir ka
nalizasyon halıne ıoku rl•Uftu. 

Belediye zaptına g6re bunu 
yapanlardan tıç lira ceza alma· 
cak. 

Rica ederim bir diltünOn bu 
kabahatın zaran liç lira ık mıdır? 
Sonra bu ıade bir belediye cilr
mll mildllr? Bunda en büyük 
davacı, ıebrin sıhhatini gözeten 
11bbiye mOdOrlüğfl olmaıı lizım 

p mez mi? O sudan içenlerden 
acaba kaç kiti hastadır? Biraz 
gayrete ge memiz için oradan ko
lera çıkma11m mı bek iyeceğiz. 

iewaA 
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----~-------··-··· HizmetkArl•rı kef•f et ve 
nizam tahtına •lm•k l9in 
Şehremaneti aliyeıl hıra
f ından ekdemce tetkil olu
nan komiıyor.un Vezir ha
nındek i mahalli ge9enlerde 
Zabtiye nezareti aliyeıinden 
be11hp ızı11 hıpıolunmuttu. 
Mahpusların henüz ıebilleri 
t.hliye olunmamıttır. 

.GEL. Si .~
GOZ EL ~ 

Bir konserde ... 
Bizim Seyyahla yan yana 

omuz omuza dinlediğım 

bir konser için yazı yazmak 
bana dOtmez. Fakat içimde bir 
aes " herkes anlamadığı bahis
ler Ozerinde habire kalem çalar
ken senin bu çekingenliğin 
neye?,. diyor. Karcığar prkı 

ile Nibavendin farkını :zah et
mek gene Seyyaha kalsın; bl'n 
de konserin havasından, suyun-
dan bahsedeyim: Münir Nuret
tin n konserindeydim. 
Oturduğum kanepenin önünde 

" tanı kadim " iki ltık otur u
yordu. Şarkllann gftfteJerinde 
hicrana, visale, öpilşmiye mü
taallık bir söz geçince hemen 
biribirlerine manidar b rer na
zarla bakıyorJar ve bazı kelime
leri kazaen ben m kulağıma da 
gelen cümleler fısıldaşıyorlardı. 

Ben, farza muhal, Aşık olsam 
aevgımı bayle teşhir etmem, 
fakat bu « tarzı kadim • işıkl.t 

maşuk sahnede duyulan güfte
lerle tam bir mutabakat arzet
miyor değildi. 

Arka sırada oturan bir efen
dı de arada bir kendini tutamı 
yarak: 

- Offf !.. çekiyordu .•. Şu hal
de, ben bir (of!) la bir aman! 
- Amant - arasıoda ka mıştım • 

O gece Fransız tiyatrosunda 
ıki şey yasakta ve her iki yasak 
da ihlal edılmişti. Cıgara içmek 
yuakb. Ve bu memnuiyet, sah
nenin iki tarafına yapıfbrılmıı 
iki kaba ve nezaketsiz ilanla ih
tat o!untndftu . Bana Tağ en 
kuiis arasmda birisi fosur fosur 
cıgar2 içiyor ve dumanlan sah
neye giriyordu. 

On Yatından atağı çoculdann 
konsere kabuJ edilmiyeceğı pro-
gramda yazı ı olduğu halde bir 
gazeteci ve mizahçı arkadapmız. 
locada mıni mini kızı i e bera
berdi. 

§ Halkm tekrar allaşlidıj1 
eserler, dıkkat ettim, hep Ana
dolunun bakir havalan, yani bi
zim hakiki Türk muıikiai idi. 

Münir Nurettin Beyin tebrike 
muhtaç olmayacak kadar gtlzel 
bir aui var. 

Dönecek mi? 
Amanu lah Han mem-
1 etine dönebilmt.k 
çın 5 mrlyon lira 

ödemeli imit ! 
Amerika gazetelerinden biri 

KibUden fU mal6mab almitbr: 
« Amanulıab Hanın Efgan a

tana avdeti meselesi yenı bir 
safhaya gi mittir. Etganistanın 
ıimdiki bükumdarı Nadir Şah, 
tahtı Amanullah hana terke 
amade bulunmakla beraber 
yalnız Amanul ah Hanın, se
bebıyet verdiği isyanı bertaraf 
etmek için sarf o unan S miJyon 
Türk liraauu tedıye etmesi icap 
etmektedir • 

Nadir Şah , bu masrafJarı 
ihtiyar etmiı ve bunlara tediye
ye a6z vermiftir • 

Amanu lah Han bu masrafJan 
tediye «;ttiii dakikada tahtına 

• avdet edebılecektir. 

Nasıl kaçmış~ Ruhi Beyin def terinden: 35 -
Gözet dil Fran madara Ma

aam Han !Jerbe!Jt bırakı 
Jacak mı? 

Olümle netice~enen rüy 
Madam Hanonun hastaneden 

hapısaneye kaçtığını telgraf 
haberi olarak bildirmıf ik. Son 
gelen Fransız gazeteleri bu tde-

l-Iaşarı kardaş, hiç bir nasihat dinlemiyor 
bir sözden müteessir olmuyor, haylazlı 

devam ediyordu .. 
sele hakkında ıu malômab ver· 
mektedirler: 

Hiç bir ıey yemediğinden 
dolayı cebren gıdalandınlmak 
için hastaneye g6tilrülen Madam 
Hano b r kolayını bularak haa

taneden kaçmııbr. Vak'a f6yle 
oJmuıtur: 

Açlıktan fevkallde zaif dftten 
Madam Hanoya kuvvetinin 
iadesi için sonda ile iki defa 
muntazam ıırangalar yapılıyordu. 

N... Bey heyecanla yerin
den kalktı, çocuğun önü
ne geldi istirhamkir bir vazi
yet aldı: 

- Söyle, Allah aıluna söyle, 
karıcığım benim sebep olduğum 
bu bata ile naaıl bir azap çeki
yor? Hııtamı nasal tamir ede
yim? 

- NHıl mı ? lıte böyle, her 
gece çocuğunun vilcuduna girip 
o mukaddes hatıraları ziyarete 
gitmekle. 

- Nee... Sen, bu vOcutta bu
lunan sen misin ? Bir daha, bir 
daha a6yle. 

- Evet N .• Bey ben, senin 
çok sevdiğin karın. .• 

Artık arkadaşım bir ıey dt,ay
muyordu; çocuğunun ayaklar1 
ucuna yılnlmıtb. 

Kadınmıo ruhunu incitmiye
rek hafiften pavJamak istedim. 

- Gördilnliz mn yapbğınızı? 
- Mrrak etmeyiniz, bu onun 

için pek tatlı bir heyecan ola -
caktır. Kendisine söyleyinız ki 
bundan sonra yaln1z ayda bir 
defa geleceğim, oğ um artık ra
hat edecektir, doktorlara milra
caa~e lilzum yoktur. Yalnız ayda 

Madam Han' bir defa ayni saatte bu hali te
kerrür edecek, o da bir şey söy-

Cebren beslenmeııne tabam- Jemeden ağaçlığa kadar beni 
mili edemiyen Madam Hano takip etsin. 
eski oda biımetçiainia kendisine l'arın d'IJnyava veda 
ge iraiğı ya a"K çarşafıarı ile :oıt..,'t_.""~,-_..__eaC'l(;ıt; '"" 
kaçmıtbr. Acem sefaretanesi arkasındaki 

42 yaf annda bu unan bu sokaktan Babıali caddesme ını· 
eski hizmetçi Madam Hanoya yordum; biri kolumdan tuttu. 
bakmak için hastane dırektöriln- Dönünce eski arkadqlardan S ••. 
den izin almıştı. Beyi g6rdüm. 

- Yahu, nere'erdesin? Seni 
Hizmetçı Madam Hanonun 

bulmak için Vakıt gazeteı nin 
kocasına yardım ettiğini inklr 
etmektedir. sahifelerini mi karıttırmalı? 

- Sorma, azizım, o kadar Ancak çarşaf lan keneli getir-
diğini ikrar ediyor. meşgulüm kil Han bir adama 

Cenabıhak .. ynrO ya kulum• 
Sabık gazet dli Fran mBdOre- derıe meliikei kiram onu kamçı 

aini hutanede nezaret albnda ile kovalarlarmıf; yürüailn diye. 
bu1undurmak için tayin edilen Bana da galiba &yle bir emri 
iki polis mtıfettifı vak'a aldbin- ilihi sadır 0 muş ki beni de 
de açığa çıkanlmıtlardır. manevi bir kuvvet sevk edip 

Mllstantiklik tarafından yapı- duruyor; sokaklarda kopyam di
lan tahkikattan biç bir netice ye; refaha dotru falan zannetme. 
elde eClilmemiftir. -Meıgul olduğun ruh ar bunu 

firari kadının bapisaneden yapmasın? 
tevkifaneye gidinciye kadar kim- _ Yok camm, onlar mukad
lerle göriiştllğil de an'atı amamıt· derata taalluk eden itlerde etliye 
br. Bundan bqka Haoo doaye- sütlilye karıtmaz'ar. 
sinden malıim evrak çalanın kim - Yazdığın hadiseler arum-
olduğu da anlqdamamıttıt'. da benimkini unuttun galiba! 

Madam Hano açhta bıbammOl - Ne idi o? 
edebilmek.. için gllnde llç bardak - Hani sana vakti e anlatmıt· 
su içmiye bqlallllfbr. bm, 6llimle neticelenen bir ba-

Paris, 29 ( A.A ) - Madam diae. 
Hano hali hazırda muvakkaten - Azizim, notlanm o kadar 
serbest bırakılacağını Omit et- çok ki, ben de pfırdım; hangi
mekte olduğundan 29 ,On de- sini daha evvel yazayım? Hele 
vam etmit olan açlık grevine dur bakalım, bu alcıam notlan 
nihayet vermiştir. bir tetkik edeyim de, aenınk•ni 

Tahrt.tnda zelzele 
Tahrandan Amerika gazete

lerine verilen mal6mata g6re 
Hazer denizi ilzerindeki Bender
gezde binlerce kişiyi evsiz yurt-

suz bırakan bir yangın zub6r 
etmiştir. Yangın esnasında zel
zele de olmuş, ahali ellerine ge

çirebildikler1 eıya ile sokaia 
fırlamıılardır. 

de yazanın. 
- O uzun olur; turaya, kah

veye gidelim, hem aen biraz is
tirahat edenin, hem de ben ye
niden anlabnm. 

Kabul ettim. Kahvede birer 
cıgara yaktık, S •. Bey anlatmıya 
bqladı. 

- Bilıyorsun, ki benim pek 
ele avuca ıığmaz bir kudqim 
vardı; söz d1nlemez, nasihatten 
anlamazdı; gln ıeçtikçe bav•---

lığı arbyor ah 1iksız o'u 
Validem bu halin kar-tısınd 
n ilteeuirdı; o.1u iılib 

için roilracaat etmediği 
ka1mamışb. Fakat seninki 
bir feyden yılmıyor bar 
harman savuruyordu. 

Annem bu bale 
edemedi, yataklara 
nihayet 61dü gitti. 

Birader bundan sonra 
danı daha mOsaiı buldu. 
ne kadar o sa annes·ne 
clizi bir hürmeti vardı; ı 
için hareketlerini mOmkllD 
iu liadar gizlemeğe 
Halbuki onun vefatından 
aakınacak bir fey kalmach-

Kardetim beni biJe hıçe 
yordu; artık öyle bir bal• 
eli ki me•cudiyeti aile i · 
!inmez bir leke olmut u. 

Bir gece yeaimden ağhy 
uyumuı kalmıtım ; rüyam 
nemi gördüm, boynunu b 
mahzun ma zun bak yordu. 
ra ku lağıma eğildi: 

- Oğlum, dedi, k 
pek fena bır dütüncededir # 
m~netmek için yalnız bir 
var: bura a almak; bunll 
mıya mecbur olacağım. 

Helecanla uyandım, 
ki kar etim ölecek, on11 

ve pek feci teıebbasie 
alıkoymak ıçin annem b..q 
L.UIU ıt0ı IUUiolf.. .. J -·-- U, ~ 

onun hakkında teaıenni 

cek en ıefi deva da bu ol 
di. -~1 

O gün kardeıime teudll. 
tim; gülerek yanıma 
dedi ki: 

- Nası aın birader? 
dır görütmüyoruz • 

- Eh hamdolaun aen 
- Ben mi ? hah.. bab.0 

valdeyi g6rdilm, hah.. ha 
ni yanma alacakmıt. bab •• 
hah. 

- Ben de g6rd6m, 
ayle a6yledi. 

- Etme canım 1 
- Cıddi a6yliyorum. 
- Vay canına, demek 

edeceğiz ha 1 Dünyada 
fena değil amma, made 
Ude hanım 6y.e arzu 
yorlarmıt,biz de alerreai 
diyerek itaat etmeliyiz. 
den itibaren işlerimi tacil 
taafıye eylemeli. 

Pazar 

mm 
Mart 
1930 



Kumbarası olanlar MJ{,YuKu~T! 
Ölmek. istiyenler 
Dün de bir demirci 

intihara kalkıştı 

, 
ın SEVİNİNİZ ········••R••••a• ~~GDEn 

: Heyecanlı bir sürpriz : 1 ~lart tarihine kc.ul.ır 

kumbara almı~ ol(wJarrn 

kuuıbara ınmrnrtıları 
Üzeı·indcn A11kara mer

kezimi7.dc ı nisan saJı 
8Ünü kur'a cekilecektir. 

• 
Nunıaralarına kur'a dii-
Şenlere ( 100 ,· ) lira 

tevzi Pdilet"ekt;r. 

N 1 SAN 
SALI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

KUR'A GÜNÜ 

Dün Frıköyünde oturan de
mirci Salih Sait Ef. büyü bir 
kama ile kendini öldürmek iste
miştir. İntihar arzusunu neden 
neşet ettiği anlaşılamamıştır. 

>f. Dün kendini bilmiyecek 
derecede sarhoş olan bir adam 
Aksarayda bir tramvaya atl~
mak istemiş bittabi muvaffak 
olamayarak dUşmüs, bir elini 
tramvay teker.eğine kaptırmış
tır . 

Hüviydti henüz tesbit edile
miyen bu adam şimdi hastane
dedir. 

• Sabarsızhkla beklenilen büyün artist ekranın en muzaffer yıldızı • 

i MARi BEL : 
: Önümüzdeki 3 l mart pazartesi akşamı : 

• ELHAMRA sinemasında : • • i AŞK GJECEJLJEE12i 5 
• ( La nuit est a nous ) • 
• filminde tekrar arzı endam edecektir. B 

2 inci kw·'a b·rinci ıe~rande cckilect·kıir. 
~ 1f Nesim isminde 55 yaşında 

bir adam dün Arapcami cadde
sinde ani olarak düş ip ölmüştür. 

••••••••••••••••••••••••••m•• 
ac::--:::ıc--::ıc--:::n::--:::ı ~ c--:::ıc:--::ıc:--::::1c::--::c::--==~ 

~ LoRAd. LA .0 PLANTE ~J lur'adan i~ti(cıde icin siz de kumbara al111ız. 
~ 

TUR KiYE 

l' Rakı fabrıkası 
tııo 0~at tüccarlarından bazıları 
ect •kırat idaresıne müracaat 
~tek Tokatta bir rakı fabri
b·ı tesis etmek istediklerini 
lddırrn işlerdir. 

il» •re bu müracaata cevap ver
t 'lh•ttir. idare Gazi aymtap 
f eb _Konya Ereğlisinde birer l tıka tesis edecektir. 

Orbat.da bir cinayet 
Yii l'orbalı kazasmm Fetrek kö
lb ilde bir cinayet ika edi miştir. 
'lcatabını oğ u Mehmet isminde 
iı Y •haliıinden bir tahıs, aldı
~fa lturf\ln yaralarınm tesirile 
ı.. t etıniı oJduğu hcılde bu-
•·'rall~uttur. 

~ P.fehmBdin intihar ettiği zan- · 
edılıniş ise de yaranın ve silahın 

~lıİYetine nazaran hadisenin 
~tifıar olmadığı ve Mehmedin 
~ cinayete kurban gittiği an-

lıııııtır. Katil aranmaktadır. 
~ l' orbalıda Sadık oğlu isminde 
~ tahıs; terzi oğlu Osmanı, 
ll"lc~a ağır surette yaralamııtır. 
~ını derdest edilmiştir. 
~ orbalının Arabacı köyünde 
\ ~et usta, ayni köyde topal 
~~•hını zevcesi Ayşe kadını 
,._ •nca kul'fUniJe ağır surette 
·~tamıftır. 

Tefviz işleri -. -
Yısa kadarintaç 

edilecek 
t\t! e.fviz itleri, kanunun tayin 
ha •ii. nıllddet içinde, yani nıa
tit- llıhayetir e kadar bitirilece"
ltı · .Binaenaleyh ıimdiye kadar 
~tini takip etmemit olanların 
~ hafta içinde müracaat etme
~ •e itlerini intaç ettirmeleri 

8.. telnıektedir. 
lplE. lldaıı ıonra iıkin idare~~~i~ . 
~eya llğvı mı icap ettıgını 
'-Gt et kararlattıracaktır. Bazı 
lbtt~trrilc nıuamelitın halli için 
'Çil ez tehirlerde iıkin büroları 
,Ca.iı tahmin edilmektedir. 
~ •darelerinden açıkta kala-
_.1 ~~ınurtar münasip yerlere 
b ~rılecektir. 
~eada: 

La • • lsterlin 
:ı liraıı dnn 1030 kunıtta 

1033 k 1033,5 kuruta çıkmış, 
'· ~ on parada kapan-

BANKASI 

H. Rahmi B. 
.Dfin şahit ~ıfatile dinlenlldı 

Şair Halit Fahri B. tarafından 
«Darülbedayi» mecmuası aleyhi
ne açılan davadan dolayı dün 
altıncı müstantik Süreyya B., 
üstat romancımız Hüseyin Rah
mi Beyi şahit sıfati e dinlemiştir. 

1f Taksimde yedi numaralı 
evde oturan Dr. Nizamettin B. 
evvelki gece pencereden iki el 
silah attığı için hakkında tahki
"ata başlanmıştır. 

* Macar tebaasından Koviç 
isminde birisi Odesa otetelinde 
LiJi isminde bir kadmın ( 235) 
lirasını çaldığını iddia ederek 
polise müracaat etmiş, tahkika
ta baş'anmıştır. 

* Alkazar sineması sahibi 
polise müracaatla artistlerden 
Macar Molongerin ücretinden 
kazanç vergisi kesildıği için kav
ga çıkarıp barda Türklüğü de 
tahkir ettiğini beyan etmiştir. 
tahkikata başlanmıştır . 

Kendisine dava açılmasını 

mucip olan yazı ile bundan ev
vel Halit Fahri B. tarafından 
neşredilen yazı gösterilmiş, bu 
yazıları okuyunca kendisinde ha
sıl o an intiba tesbit edilmiştir. 

Tahkikat devam ediyor. Tüccar sergiye mal 
Casusluk tahkikatı göndermiye başlııdı 

Casusluk maznunlarının istic- 20 nisaf!da açıJacak senayi 
vabına dün dördüncü istintak sergisi için hamhklara ehemmi-

~dırireslnd~ aabahtan akıama ka- yet e devam edimektedir. Dün
dar devam olunmuş, muvacehe den itibaren sergiye gidecek 
yapalmıştır. mallar bütün nakliye vesaitinde 

firar hadisesi tenzilata tabi tutulacakları için 
Tevkifanedeki firar hadisesi bir kısım tficcarlar sergiye mal 

tahkikatı bitmiştir. Müddei umu- göndermiye başlamışlardır. Sey
milik, mütaleasım biJdirmiştir. risefain, Anadolu demiryolları 
Müstantiklik kararnameyi yazı- kumpanyası yüıde elli, şark de
lıyor. miryoliarı yüzde otuz tenzilat 

Basri B. in muhahemesinde yapmıılardır. 
dün celse hafi oldu --u--s-kü_dar __ l/e-ln_ci_s_ul_'h _h_uk_u_/e_m_a_h_/ee_m_e __ 

Bir müddet evvel Adnan B. sinden: Üsküdarda Ümraniye karyesinde 
isminde bir genci öldürmekle mutasarnf olduğu 20 No. 1ı köşkünde 
maznun tüccardan Basri B. in sakine sabık elbise müteahhitlerinden 
muhakemesine dün ağır cezada Abdülgaffar F:fendi atei şuhuye müpte!A. 
devam olunmuştur. olması hasebile muhtacı hacn vesayet 

Basri B. in zevcesi Nevzat H., bulunduğu bilmuayene anlaşılmış ve 
olveçhile mumailevh hacrine karar veri

Nevzat H. ın hemşiresi Nüzhet !erek büyük oğlu Galatada ithalAt güm . 
H., babuı 89ha B. şahit sıfa- rüğü muayene memurlarından Yakup 
tile dinlenilmişler, katlın sebe- Bey mumaileyh Abdülgaffar Efendive 
bine dair mahkeme izahat aJır- vası nasp ve tayin kılınmış olmakla bu 
ken celse bir aralık hafi yapıl- bapta bir gOna itirazı olanlann on gün 
mııtır. Muhakeme, devam ede- zarfında mahkemeye müracaatla derme· 

yan eylemeleri lüzumu alA.kadaranca 
cektir. malılm olmak üzere ilAn olunur. 

~ Şimdi~e kadar vücuda getirilen sesli filmlerin en ınuazzamı olan ~ 

~ 1m~e ~ ~e ~n~ak ~ ~n~d!e~r. 1 ~ 
c-Jc--:::ıc::-.:::ıc::-.~c::--::ı ~ c::--:::ıc:::-.::ıc:--::ır:::--::::ac::--::::=c-J 

000000000000000000000000000000 
o Sınemamn hakiki bir milcevheri o 
g BAHA~ Ç~PKINI g 
0 

Mumessıllen : 
0 

o MONA MARiS o 
g DiNA GRALLA g 
o ve VERNER FUTERER 0 

g Pek yakında MAJıK SiNEMASINDA g 
000000000000000000000000000000 

H:lbmızın p; ~yad~ • 

ŞARL ~OVE~irı 
temsiıi müessir bir dramı musavver" 

BABADAN EVLADA 
muazzam sesli filimini gormek üzere herkeı 

ELHAMRA SiNEMASINA 
etmelı:tedir. İlaveten : FOX SESLİ DÜNYA. HV ADl~'~l AktA-..&. r .ıüouw ııcı c c il SOJ1U ilii lcıaımlık çok etlencdi tarhh ve tazlD rF~· 

•""""""~""""~""'"""• n:·-~~~~!ml---· ~ Bugün MAJIK SİNEMASINDA : : MELEK Sinemasında 

ı L Q N Ş A N Ey ı Saadet Yolu 
# 1 Fransızca tamamen SÖZLÜ 

~ ve LUPE VELEZ in ~ ve ŞARKILI filmi müthiş mu
~ ff b" il ~ zafferiyetleri ihraz etmektedir. 
"' muza erane . ır s~ette tema ~ I . MUZIK _ HOL'DE 1 ettıklen "' liveten • 
# SiY AM KAPLANI 1 Bir GECE renkli ve tukıh 
# 1 barikuJAde bir film ile Tllrkçe 
1 muhteşem film ' "lk prkılı filmi DENiZ KIZI 
•"""'"""""""""'"""'""'"'• 

1 

FTALIA HANI ' Alda f E M ın repertu-
nmayznzz. van. Matineler saat 215 4 30 

Himayeietfal cemiyetinden : ve 6,45 de. ' ' ' 
Cemiyetimiz namına bir ç~k :a::m =:a.iP 
hastanesi yapılacağından bahisle 
iki tahsın iane topladığı haber 
alınmıştır. Merkezimizin b6yle 
bir teşebbüsten malümab o:ma· 
dığı için bu sah tek irlık hakkın
da muhterem lstanbul halkı~ı~ 
ehemmiyetle nazarı dikkatin• 
celbederiz. 

1 ~ 1J11atrosunJa bu aJuam .aat 
21$1 Ja. 

Şahin 

Komedi 
J perde 

Eşyası satılıyor 
Bir buçuk ay evvel piyasadan 

80000 lira dolandırarak Avru
paya kaçan sarraf Şababn eıya
sının satılmasına dünden itibaren 
mahkeme kararile başlanmıfbr. 

--~ KBDIKIY i8Kf l( ~Zf RiftDf Ki --
Nakleden 
R. MuhtiJr 
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Matbaamıza gelen eserler 

Gazi Mustafa Kemal 
Kanaat kütüphanesi tarafın

dan Büyük Gazinin yüksek na
mına izafeten kıymetli bir eser 
neşredilmiştir. Güzel bir kap 
içinde, tarihi kıymeti haiz gfizel 
resimlerle nefis bir tekilde ba
sılmış olan eser Burhan Cahit 
Bey tarafından yazılmıştır. 

Reisicümhurumuzun tercemei 
hali, büyük şahsiyeti, yfiksek 
eseri tasvir ve tahlil edilmekte

dir. 

1 
t 

aababa kadar devam etmek üzre bir balo tertıp edd- 1 
miştir. Mevaimin son ve en tik boloau olacak olan b~Jo~uz 
için mlidilriyet ziyadesile çalıımakta ve milfterilenne 
layık oldukları neıeli bir gece geçireceklerini vad etmek
tedir. Balo için duhuliye yoktur; 
salon umum için serbesttir • 

Sair günler de salonda dans 18 den 24 de ve Cuma 
glhıleri 13 den 24 de kadar devam eder· 

Muzik fevkalide milkemmel olup' Garp ve 
• 

Sark musikisini nefsinde cemetmiye çalış-
makta ve miltterilerinin taktirine mazhar olmaktadır, 
tqekkllrler ederiz. 

~- Balo için elbise: .Ko5tlfm 5-/Jvaredir. 

~~~~1§ M6d6rivet~~ 

11111111 
DarülbedEyide 3 f mart 

pazartesi aktamı saat : 
21,30 da 

Üstat Fehim 
• 

gecesı 

Naşit 8. ve 
ve Darülbedayi 
ları tarafından 

delik komedi . 

arkedatlerı 
San'atkAr

birer per-

--------------~!--------23 NiSAN 
OCUK HAFT ASlnın 

i'k günOdür 



-·6 V AKIT 30 Mart 

1 San'at hayatı=ı 
Münürün iki11ci konseri 

29 Mart 930 

Borsalar 
Genç san'atkarımız Münür, 

dün gece ikinci konst:..rini 
verdi. A 'aturkaya, bu millefü1 
rubundaki ihtiyaçlara cevap ve
ren musikiye yeni bir engin açan 
konserlerden birini dinledik. 
Fransı z tiyatrosu, belki yapıldığı 
tarihtenberi görmediği bir kala
ba ıkla dolmuf, yedek sandalya
lerlele geçitler ve kenarlar dol 
muştu. Gene dışarda ayakta 
dinlemive razı kümeler gişe 
memur ~rma çıkışıyor, «ille billetf• 
diyorlardı. 

Yerime geçtıklen sonra etrafa 
4öyle bir göz gezdirdim. Şehrin 
en yüksek tabakasını temsil 
edenlerin hepsi oradaydı. Halkı 
bu fena, bu yağ1şlı ve soğuk 
gecede rahat salonlarından çe
kip çıkaran hız, her halde buit 
bir tecessüs hissine verilemez. 
Bu şitabm yüksek bir manası 
vardır. Halkın ruhu, jÜze i sezi
yor ve kendi ruhunun duyma
dığı şeylerden sevgisini kıska
nıyor. Bu pek kıymetıi rüşt ala
metini derin bir sevinçle kayde
diyorum. 

~ 

Perde tam zamanında açıldı. 
Program «suzidil semai» ile baı
Jıyordu. 'Kazaskcrin bu muhte
şem eseri güzel olduğu kadar 
güçtür de. Hem ses, hem saz 
o san' at şahikasına çıkamaz. Za
ten o makamın seyrindeki dar 
ve tehlike dolu ince yollardan 
kolaycacık geçmek herkese na
sip o lmamıştır. 

Tambur ve kemençe, sesle
rmı mümkün olduğu kadar 
kısıp süzerek musaffa bir hale 
getirmiş erdi. Münür, her mıs

rama sesten bedi vücutlar vere
rek okudu. Bu hançere belagati 
onun en büyük varlıklanndan 

biridir. Sese mana vermek ve 
manayı en canlı bir kudretle 
sesin akıcı zarfına dökmek. işte 
genç üstadın yepyeni ve kıymetli 
san'at hüviyeti budur. 

Semai, gene Münür menşurun
dan geçirilmiş, şahsiyetin mar
kasile süslemişti. 

Rahmi Beyin " etme beyhude 
figan ... 11 diye başlıyan Isfahan 
şarkısını , zevkle dinled ık. Lem'i 
Beyin « severim her güzeli » 

hicaz şarkısı, güftedeki kalen
der ikten uzak bir titizlikle 
bestelcnmiı bir eserdi. Hısar 
puselik le böyle. Rahmetli Ziya 
paşanın Neıaburek semaisinde 
biraz hafızamız örselenir gibi 

oldu. Semainin kendine mahsus 
bir akışı vardır. Bize öyle geli
yor ki bıraz yörlikçe çalınıp 
söylendi. Bir gramofon plakı 
dolduru!urkcn belki Lak verece
ğin. iz bu sürat n sırrına ere
medik. 

Konserin ik net kısmı Mustafa 
İzzet efendin n segah "doldur 
getir,, i ile başlıyordu. Bu kısım
da saz c!a zengindı. Artakinin 
karcığ.ı. "bülbül sesi,, çok al
kışlam. ı; tekrar ettirildi. Mahmut 
paşa~ a a tfediJen karcığar şar
kıda eski san'atm bütün dilber 
çizgileri vardı. Bir esmere gön
lünü kaptıran saba şarkı, ancak 
Münürün meyanından kıymet al
dığı için zikre değer. 

Kücük bir istirahat devresin
den sonra yalnız ttlmburla ~çün
cü kısım başladı . Mes'ut, viyo
lonseli bırakmış tamburunu be-

yaz yelekli gog'Sune basmıştı. 

Genç san'atkinn cidden kıymet
li, fa\.at ne yazık ili süreksiz bir 
nihav~·nt takıdmini dinle<:lik. 

Sonı·a " bin gnl çıkarırdım ,, 
eserınırı\ ahengin.de lezetli bir 
gönül sarhoıluğu ile sallandık. 
Fakat Mnhmut pa.fanın "değildi 
böyle evv~l,, le başlıyan hüuamı 
bütün göğüsleri ahlarl• doldurdu. 

Dördüncü ve son kısım Bimen 
elendinin ~gabile başlıyordu. 
Ra~m vakar Ye azamet dolu 
aheu~, bu c11erde ne güzel 
scçiliy~. Refik beyin Mahur 
zeybeği, Aydın dağlarından kop
muı bir rüzgar gibi kalbimizden 
geçti. 

Daği " naz!ı nazlı ,, ya sıra 

gelince, bütün tiyatro kendinden 
geçti. BaD m.:kam arın ruhlarda 
yarattığı b'irlik bunda son mer-
tebeyi bulu)vor. . 

O mümtaz• halk ihtiyarsız bir 
cezbeyle usul t'1Jrmağa, musiki
nin abengiJe y alpalamıya baş

lamıştı. Ses bilip saz durunca 
koca salon az~n bir deniz gibi 
köpürüp coştu. Alkışın da me
hip olduğu yerler varmış meğer. 
Salon öyle çarpmıyordu ki bu 
alkış olduğu kadar kendinden 
geçmiş insanların tehdidine de 
benziyordu. 

"Memo,, dan sonra "Yeme
ni,, yi de söyliyerek balkı okta· 
dılar ve musiki tarihimizde ayrı 

şerefli bir yer alacak olan bu 
konser de böylece bitti. 

Münür, elbette haHcın kendi
sine, san'atına karşı gösterdiği 

öu meftun heyecanı cevapsıs 

K l.'lmb yo 

1 lngillz llrıuı Kr. 
M T.L. mcl.:ablll Dolar 

hanlı 

f.lret 
Belı.:a 

M • O rahmi 
M • l~. Frank 

Leva .. • fJorl q 

' 
. Kuron 

Sili n~ .. • Pczetı .. • Mart .. .. Zloti 
l'engö 

2o T.ev Kuru, 
1 Türk lirası Oloar 
· Çen·oncç Kuruş 

N ulc ut 

1 htcrlin Oııtllh:) 
ı Dolar (Amerik:ı ) 

20 Frılnlc [ l<'ransı:ı: 

20 l.lret [lıaly:ı 
O Frıınlc Belçika J 
O Drahmi [Yunan) 
O Frank fls\'lçref 

·o l.eı a Bulgar ) 
ı l' lorlo fi clemenk 

W Kuron (Çelwslo\•ak , 
ı Şilın~ 1 Aı u~turrıı' 
ı l'ezcta ( l span~·a , 
ı Hı\·şmır~JA lıııanva 

1 .Zloti l.e hlstıın 
ı l'cngo l\lacarlstan 
Of.ey Romanya] 
o l>ln:ır Yugoslon-a 1 
ı (c\oncç !-C\' \ Cl 

ı\ '"" 
,\fectdlye 
1 ankno 

llor;a 
hıırıcı 

l ı caret 

Açıldı Kııpandı 

3tl 

2: 
:;ım 

~ 

~ ;., 
~ 

9:l; \13 

:;, fi,< 
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ve zahırt. 

1 rı eıı,., Tlceret bor•••• k ltlblun•umlltt· 
!eratından Yerllmtıttr 

U kk••I 
ı\ıtamı ı\oıarl 

K. P. K. p 

Bu~dııy 
'ı UITIU$ak ıs ı s ıs 
Sun ter 
~C rt ı ~ J.4 07 
- Zahireler -

(a\ daı 8 8 s 
.A.rp.1 
1\1 mı f) b 15 
1 ' uh. . t 2<l 

bıralCmıyacalC ve konser)eri bedii B ı 
ibadetlerimiz sırasm:t girerek o u m ac a o 
tekrarlanacaktır. 

Htıkkı Süha ·----------- - -
Fatth iera memurluğundan : 11 ulO ~i, 

.Nahit Tahsin, l lamit Tahsin, Sadık, 

fühacttin, Etem, J falit, lbrahim. Arif, 

1 Iakl.:ı, Ahmet. Sedat Beylerle N:ıkiye, 

Zehra, Hatçe, Feride. AY"ŞC. Fncma, 8ur
me1Ahat I l anımlnrın şıy ıan ımite arnf 

oldukhın Be) al".ıttıı Emin Bey mahallesin-
de okçulurbaşı cuddcaind1: ~·aıal hanı de- l 

rununda ö5 - 6 5 mlikerrer ve lı7 . 67 2 
mlikcrrer \C (CUit 25 - o5 - 67 - 24-~6 3 
numara ilıı ınurakkam ve fevkinde oda. 4 
!arı h:ıvi dört bap dükkı\n ıl a~i hissei 5 
şayianın iz:ıle:.i zımnında f uruhtu k:ırnrgir 6 
olup icra kılınan müzayede indı· 41 50 7 
lira mukabilinde hi-.,cdar ..,.e ınti~ teri 

Zehra J 1. ııhde~inde ihal~ . i icra kılın mı~ 

ise de bedeli müza~·edc tc ,·di edil medi. 
ğiııdcn <lolnyı müzayede feshedilerek 
29 nı~:ın 930 -: alı giinli saat 15 tc ) cni-

den birinci artırması icra kılınacağından 

calip olan l arı n kıymeti muh ammcnesi 
olan 6000 liranın yüzde 10 nishetinde 

pey akçesi ve 456 - 28 numaraya mü
racaat eylemeleri il:ln olu nur. 

Fatih sulh 3 üncü hu~u}r lıd~imlftinden : 

1 
2 
3 

!\ l üteveffa 1 lacı Salih Efendinin varisle- 4 
rine inti kal etlen Küçükpazardı Sarıdemir S 
mahalle inin l\ıhle çeşmesi sokağında 

6 I 5 - 17 numaralı dörc kar üzerine mebni 

on br.ş odalı altında bir dülı:kdnı ha\' İ 7 
ve altı bin lira kıymeti muhanımincli 

kı'lgir otelin nı ıf hissci şayin~ ı 'e lscan
bu l !\alı k pazarında ve caddesinde 5 J ntı 

mnralı iki oda ve bir taraca \'e hır helayı 
miiştr. mil kı'lrgi r maQazanın 1 ~O selımin-

8 

Bugünkü bulmacamız 

Yukardan aşağı : 
1 1 Hikümdar [9]. 2 - Hiııek 

ıle 75 ~chmi ve Küçükpazanla Avazına 
iskele i okağında l 4 numaralı kereste 
depo u 3 nisan 930 perşembe gfinii .:.aat 
on beşte ihalesi icra kılınaca~ndan talip 
olanların 'e fa zla m:ılt\m :ıt almak ist~\·en 
lerin mahkemeye ' e mahııll erııı ctalik ~dil -
miş o.an ı't nlarına müracııaı lan ve kı\'· 
metlerinin ° o 10 ni~heıind" müza)l'de 

gününde pe) getirmeleri ilAıı olun ur. 

hayunı (2), ) emin 15]. 3 - Düşünce 

[8]. 4 - Bedav:ı [6]. :; - Anne [2], 
bir renk : 4]. G - - Modern [ 4 .. , kemer 
[3]. 7 Hnlli müşkül me ele (6]. 8 -

Uranç [2 , ı\ lısınn t:ıri ht bir mahedl [6]. 
9 - Alaturka bir kah\'e oyunu J5J. 

lzmirde Türkiye pa ... 
lamutçuları anonimşit
ketinden: 

Zirdeki ruznamede muharrer hususat ıçın 1930 senesi 
nisanın 28 inci pazartesi günü aaat on dört buçukta tirketi-· 
mizin Y emit çarıısı civarında 54 numaradaki idarehanesinde 
akdedilecek fevkalade heyeti umumiye içtimaında bulunaıak 
üzere esaleten veya vekaleten bir hisseye sahip olan hisse"' 
daranın dahi ha zır bulunmaları rica ve ilan olunur . 

Fevkalade heyeti umumiye 
içtimaı ruznameıi 

1 - Heyeti idare raporunun kıraati • 
2 - Şirkdimizin 21 nisan 1929 tarihindeki fevkalade he

yeti umumiye içtimaında temettüe ilavesine karar verilen rnO
terakim ihtiyat akçesi hakkında İktısat vekaletince vukubulaıı 
itiraz üzerine karar ittihazı. 

3 - Nizamnamemizin 42 Uncu maddesindeki "Şirketin te
mettüatı safıyei seneviyesinden bili istisna evveli hiaselerill 
cümles·ne faiz olarak bedeli tesviye edilmiş sermayeye % 5 
itasına kifayet edecek meblağ ve sanıyen ihtiyat akçesini tef" 
kil etmek üzere temüttüatı mezkurenin % 10 ifraz olunduk" 
tan sonra bili .. 11 ibaresinin: "Şirketin temettü atı ıafiyei sene
vi yesin den evvela ihtiyat akçesini teşkil etmek üzere temel" 
tüatı mezkfırenin % 10 u tefrik saniyen bedeli tesviye oluJI" 
muş sermayeye % 5 faiz ifraz olunduktan sonra ili .• ,, şek" 
tinde tadiJini. 

4 - Şirkete müdür tayini ve kendisile mukavele akdı 
ve ücretinin tayini, hususunda mediei idareye g}ihiyet 
itası ve yahut iktisat vekaleti celileıinin teklifi veçhile nızadl" 
namenin 42 inci maddesinin hissedaran ikinci temettü olaO 
% 82 ni5petinin % 62 ye tadili ile mezkur maddenin .oll 

fıkrasına : « 0 
o 5 ten ° n 20 ye kadar şirket meclisi idaretİ 

şirket müdür veya müdüranına bir miktar aidat verebilir, 
verilecek aidat 0 

o 20 den dun olduğu takdirde fazla kalaO 
miktar hissedarlara tevzi edilmek üzere ikinci hissei temettil' 
zam olunur. ,. ibaresinin ilavesi. 

İzmirde: Türkiye Palamut
çuları Anonim şirketinden: 
• Şirketimiı.in 1930 senesi alel'ade İçtimaı umumisi 28 nis 

1930 pazartesi günü saat on dört buçukta lzmirde Yeaıiİ 
çarşıaı civarında tirketin 54 numaralı dairesinde akdedilect" 

• ğinden nizamname mucebince esaleten ve ya vekileten bir 
hisseye sahip olan hissedarların ellerindeki muvakkat makbul 
ilmühaberini yevmi içtimadan fiakAl on gün evvel tirkel 
idaresine müracaatla duhuliye varakası almaları rıca '' 
ilin olunur. 

Alelade heyeti umumiye İçtimaı 
• 

ruznamesı 
1 - Heyeti idare ve mürakip raporlanmn kıraab. 
2 - Bilinçonun taadiki ite meclisi idarenin ibruı. 
3 - T emettüün ıureti tevzii hakkında karar ittihazı. 
4 - İnhilil eden azalığa heyeti idarece tayin kıluud 

olan azanın taadiki ve yahut diğer bir zatın ve kezalik mzad" 
name mucibince müddetleri hitam bulan iki azamn yeriıt' 
kendilerinin ve yahut diğer zevatın intihabı. 

5 - MUraki intihabı ve tahsisabnın tayini. 

Devlet demiryolları ve limaıt1 

ları umumi idaresinden: 
İdare namına Mersin limanına gelecek efyanın tahmil ye rl 

liyeai kapalı zarfıa münakasaya konmuştur. .J 
Münakasa 7 nisan 930 pazarteıi günil ıaat 15 te Ankstr' 

Devlet demiryolları İdaresinde yapılacaktır. ~ 
~Unakaaaya ~ıti~ak edeceklerin teklif mektuplarını ve mu."'-.J 

temınatlarını aynı günde saat 14,30 a kadar münakasa komllr"" 
na vermeleri lizımdır. . _Jtl 

Talipler mllnakaaa şartnamelerini beş lira mukabilinde ~ 
rada, maliye ve muhasebe işleri reisliğinden, İatanbulda ti•~· 
p8.f8 veznesinden, Konyada, Konya veznes nden tedarik edebil' 

10 - Geç kalmak [7]. l 1 - Zahmet [4]. 

soldan sağa : 
I - Hürmetler [9]. 2 - Yüz [5]. 

3 - Hir nevi i~kambil oyunu (7], teşbih 
edatı [3} 4 - Cet (31 meylettirmek [5J. 
5 - Gözleri çok güzel tarif eden bir 
sıfat [3]. 6 - Kavimler [5], beyaz [2]. 
7 - Belı\ (4 ), Beykoz (3). 8 - Bir 

ampul markası (5], nota [2]. 9 - Nota 
[2], rasatane müdürü [5). 10 Dağın 
aksi [3]. 11 Ekşims• bir ytmiş [4], 
Ali ba1,anın haramilerinin Sa)ı~ı (4]. 

Kiralık tarlo J 
KAğıthanede Çağhyaa 1'-jl 

karşısında münbedit,n ~ 
ve ahırla cıvannda 15 ~ 
tarla üç sene müddetle ~ 
verilecektir. Senelik ki~/ 
liradır. Kiralamak 1DU J~ 
aleni müzayede ile 3 N~11 o-!; 
Perşembe günü saat 15 te 1'J 
tardarhkta yapılacaktır. (ti' 



DÜŞKÜNLER: 3 
Oğul 
Yazan : Sadn Etem 

Bizim mektep te yandı. 
Yangınlar benim Sacitle daha 

sıkı fıkı dostluk etmeme mani 
oldu. Çilnkü artık ne e•lerimiz 
birbirine yakındı, ne de bizi 
birleştiren mektep kalmlfb. 

[ Dnnkn kısmın hOlisası: 
hk: ~acit Rüsteme ynptığı muziplikten 
'trıı cınnundu. Fakat zavallı adunın 
lİiatt fena halde yanmıştı. Onun için 
&.t1d~ ~•mazı bitirip hiddetle döndü, 
"dı b gorünce derhal yumuşadı ve pek 

ir lesle · .. . 
8 - Yapma ya\Tum, dedi. Mektep yanınca benim aklıma 

gelen en eyi mektep kuleli as
keri idadisi oldu. 

Annem: 

~~# ---# - - ---....:.-
- - #' ,.. -

7 - V AKIT 30 Mart 1930 -

Gazi Antep Nafia Baş 
m Ü hendi s 1 iğin den: 

Her fiçünü bir talibe veya her kısmını ayrı ayn taliplere ihale etmek uzere uaziantep - Nizip yo
lunun imalatı sınaiyesi silsilei fiat ve bedeli muhammeneJeri üzerinde berveçhi zir 20 mart 930 dan 
10 niıan 930 tarihine kadar kapalı zarf usulile milnakasaya vazedilmiştir. Talip olanların müzayede 
mOnakasa ve ihalit kanunu mucibince teminat ve teklif zarfının Encümeni yiliyete itası ve ehliyeti 
fenniye vesikalarının bir hafta evvel Baş mühendiıliğe ibrazı ve şeraiti anlamak üzere Nafia dairesine 
müracaat eylemeleri ilan olunur. 

- -Ayintap - Arı --ı-r-
TurJu - Ni~ Nev'i ameliyat Ar. - urlu 

Kuru Kuru Kuruş 

1; M Temel hafriyab 63.00 63.00 63.00 
3 

1. M Moloz kirgir inşaat 1020.00 1190.00 1143.00 
3 

1. M_ Kaba yonma kargir inşaat 2376.00 2587.00 2670.00 
3 

1. M İnce yonma kirgi inşaat 2626.00 2828.00 2904.00 
2 

1. M Kapak taıı ve mahalline vaz'ı 474.00 505.00 509.00 

lıkı u Söz Sacidi kızdırdı, ve adııma 
tııe:•a.~ başladı, sövdü saydı kdfi gel
ltllliy 'Rustemi yumruklamıya ve tekme· 
tt b'c başladı. Rüstemin gözleri yaşardı 
lldı. ır Şeyler söylemek ister gibi vaziyet 
le~dı,S<>llra hırsla ve hınçla çenelerini 
'da... dişleri garç etti. Belli idi ki bu 
b· ...,da · 

- Oğlum doktor olsun. Diyor- 2 
1; M Çimento harcile 127.00 

~ d gızlenen bir sır vardı ] 
"t efa nasılsa boş bulundu, 
~ruhunun karanlık izbelerinde 
~~Yan ve mütemadiyen içinde 
~ Rıtan, çağıran bir şey vardı. 
ttıaı ç.lunıyan ses ona zaman, 

d"- ' 11 
.. ~.aş döngünlüğü veriyor

~ Goıu bozuk olmadığı halde 
diti de duran şeyi göreme
LO, oluyordu. Bir defa demin 
di}' bir menfez buldu. Ve pat 
"~· 1iıından düşüverdi. Düşü
h.JQk aına.. Bu maveradan gelen 
biı kt sesi karşısındaki çocukta 

Şi 0~kunç bir akis yaptı. 
iç111dllıdı gene o meçhul serseri 
().. en dışarı fırlamak istiyordu. 

.. un • · 8 •çın ağzını kapadı. 
dt,: hal belki bir dakika 
lbıld hl etti; sonra ağız kı
~ adı. Dudakların kımılda -
~11~Yerde acı bir alaya benzi-

•".:ıldanışlar oldu .. ve Rüstem: 
t._ nr.. Beyim .. vur .. Ra~acı

l) ~r •. 
'-a erken Anber elinde iki mum
~ kocaman paşa fenerile kapı-

11 Ö11Unde : 

atçı -Küçfik bey .. Sinema vakti 
Yor diye seslendi. 

Siııe. . . 'k ~ -aya gıttı • 
'\t)eriınize döndüğUmOz zaman 
~lal ınahalle baştan başa kızıl 
~~algası içinde idi. Kıpkızıl 
~en, coşan, göklere doğru 
~t •n, zıplayan bir deniz git-

Q t fenitliyordu. 

' akşama kadar ben, yangı
, .. , olduğunu pek bilmiyor-
~t ~Ut.aktan görülürse, yangının 
~ Uı. rengi vardır. Hele bu 
dttlt llıınarelere ve denize akse-

1-t-ı ne i'fizeldir. S buki bu akşam gördüm 

du, babam:j 
- Mülkiye mektebine gitsin •• 
Kaymakam olsun .. 
Amcam: 
- Kadı olmak için medreseye 

devam etsin! 

Benim o zaman en çok hoıu· 
ma giden şey, kuleli mek
tebi talebesinin elbisesi idi. He
le harbiyeye geçtin mi dokunma 
keyfine, takarsın beline kıımcı ... 
içine de, bir çil kuruıu bırak· 
tın mı, geçtiğin yerde flkırda, 

tıkır... Şıkırdar... Ben o zaman 
askerliği mareşal olmak için 
değil, harbiye talebesi olup, kılınç 
şıkırdatmak, sübyeli pantolon 
giymek için istiyordum. 

Benim dediğim oldu mektebe 
girdim. 

Sacitle artık adam akıllı uzak
laşmış bulunuyorduk •. 

Bir gün, ne oldu bilmiyorum. 
Galiba çengel köyünden kalkan 
vapuru ~rdak.. Alala yelken 
edip dedik ki: 

- Haydin çocuklar, bir san
dala binelim.. Arnavut k6yftne 
geçeriz oradan tramvayla ev· 
leri boylanz. Biz yarım saat 
sonra Arnavutköy koyunda idik. 

Tramvay bizi hafta iznine 
uçuruyordu ... 

Dan, dan.. takırdı .. Zınk. İnen 
binen, yine dan, dan takırdı. 
yine zınk inen binen.. kalabalık, 
müthiş kalabakık. Bu kalabalık 
içinde, bir el omuzuma dokundu. 

Döndüm bakbm bizim Sacit, 
daha genitlemiı, daha pkl•n-

mış, daha eli yüztl düzgün bir 
hale gelmiş. 

Birbirimize birden •• 
- Nereden diye ıorkuk ... 
Ben: 
« - Mektepten dedim ve 

fazla tafsilita libum yoktu, kıh
ğım, kıyafetim her ıeyı anlab
yordu. 

O anlattı: 

dit srı kıpkı%11 ağızlı bir zahife
ı_;· ltı.01udukça, kıpkırmızı dalga
)ot ktıarelerin üstünden hoplı
l\ıy~ lillddandıkça, bir çatı yu-
1-., ~ tahta evler, ahşap konak
~°"<! Un sipsivri dili üstünde bir 
~or.u~. ağızda nasıl erirse,öyle 
~I~ l~hife kagir binalara geldimi 
bi; k~ ~iliyor, ve dişinibinanın 

Sa '••ne takbmı kanatıyor. 
~~"' bir çabrdı .• Bir ho-

" - Ben, dedi frerlere t.di
yorum . Şimdi bebekte oturu
yoruz; iskeleden biru ileri 
gittinmi •·· lık rast geleceğın 

. kırmızı yalı ... lıte 0 bizim ... 
Günler ne güzel geçiyor. 

~ ... 
~~tk •ktaın bu zahife doymadı. 
~da \~uliibeler dişinin kovu
'\Jd1 t ır ekmek kınntısı gibi 
~ ~çtıahta evler onun iştaha
~ Yed·k· Konakları, maballe
t~"iı 1 

.ten sonra sustu... Ve 
~ 8'b:~tirıneğe başladı. 
. t " k' Yakındı yangın bizim 

titı ,,., ın b· 
~ tr)11 k ır Yerde söndü. Sa-
) ltJ,ti onakları ve kiraya ver· 
'di t• 'J;:

1 
ile birbirine bitişik 
olmuştu. 

Sandalımız da var... Kotramız 
da.. boyuna denizde geziyorum .• 
Muhakkak bize gel f 

" - Hay, hay dedim... Ko
nuşa, konuta Eminannne kadar 
geldik. 

Sacit bizi salıvermedi. 
Dört arkadaşa dondurma ıs

marladı. 
Biz evlerimize çabuk yetiş

mek için ilk gelen Fatih tram
vayına atladık. 

[BttmeJI} 

derz 125.00 104.00 
2 

1. M Şap 400.00 426.00 443.00 
2 ---

1. M Kuru perre 311.00 341.00 311.00 
Bedeli mubammeneleri 7000 Lira 6500 6500 

1m1~n1ı11nı~111~1~mm1moo111@1nım~m1111nı1~mm~mımın · K ii ta h ya vilayeti dairni encume-
ninden: 

VA K 1 T ın 1 4294 lira 60 kurtıı bedeli keşifli u,ak-Çivra yolunun oxooo 
Küçük ilanları 1 ile 6x OO ncı kilometresi arasında ve 0,60 açıklığında biri üç gözlü, 

• l sekizi bir gözlü dokuz adet ve kezalik bir metre açıklığında ve 
-~ Hn •

110 "•ırolunur •:m-• üçer gözlü iki adet ki ceman 11 adet çimento betonundan ve 
•••••••••Tarife•••••••• of 1 1 U G • D • beton arme tabiyeli me ez er i e şak- ediz yolunun O X 000 ile : 1 ef alık kuruş 30 : 
: 2 ,. 50 : O X 080 arasında 2734 lira 95 kurut bedeli keşifli 80 metre tulün-
• 3 • • de iki metre irtifaında maa temel harçlı istinat dıvan 20-3-930 
: 4 • " 

65 i tarihinden itibaren 20 gün müddetle ve kapalı zarf usulile müna-
i · " • 75 

: kasaya vazedilmiıtir. Talip olanlann 9.4.930 çarşamba günü 
• lhtiViJÇ kalmavın- ! saat 15 te ihale kanununa tevfikan tanzim edecekleri teklif zarfla
: caya kadar ( azamf 100 :. 
•: 10 defa) ilan edil- • rile vilayet daimi encümenine müracaatlan lüzumu ilan olunur. 
•. mek 'ilzere maktu : ~~~~~~~~~~~ !)~~~~~~~~~. . ~~~~~~&Qitfififi~~~~~~~-
: Abonelerimizin her üç aylı~ için : ~ı K AA R L e s L E R ~ ! bir defası meccanen 1 • ~ ı 1 ~ 
! içi! ~at~; k!;~ z:~m~;~::;:'• ~mrı i ~ • : ~ ........................... ~ 1 

Kiralık • Sat,}ık ~ ŞERlT MAKINELERl Hercins ipe~ ve Jastik teritler g 
t~ mal eder, basıt ve ucuz. • 

Sablık Muşamba Tente _ Me. p. ÇORAp ,, Düz ve çiçekli el ile ve otomatik. .~ 
ere 8 X 9 = 72 metre murabbaı bir d Son sistem Kappel marka tekem· ~ 
parça, adres Beyoğlunda lstiklftl caddesi ~ KOTON ,, mü) etmiş çorap maki~eleri, büyilk 
N. 195 Şirin gazinosunda müsteciri Mi· ~ miktıtrda Avrupa usulu. 
ço Efendiye sual oluna. a RAŞEL ,, Son teke~mOlitla mücehhez. 

K . ı k h ~~. BRODE ,, Enlı· tamam.ile otomatik brode. işler. ıra ı ane - Fındıklıda Molla ~\ 
b d klf. 9'1i ~ DIKIŞ ,, Tn·kotaJ·, kürk, Overlok ve saıre. ayınn a tramvay mev ıne pek yakın ~\ 
fcvkalftde nezaretli terkos ,.e elektrik M A Çuval Bayrak ve sair her cins mal 
tesisıtlle on bir oda ve müştemilıltı sa- ~ TEZG HLAR dokur el ve motör ile müteharrik. 
ireyi havi on bir numaralı hane kiralık- ~ . ipekli ve yünlU kumaşlar üzerine 
tır. lsriyenlerin derunund:ıkilerc müra- M BASMA MAKiNELERi her cins çiç~kler basılır.. • 
caatlan. la, . . . ve sair sanayie ait her cins makineler. Türkıye umumı 

Kiralık hane - Aksarayda So. lf acentesi Y. Şınorkyan, İstanbul Sadıkiye Han 31 - 33 
fularda Ortaçeşme sokağında on odalı d Tel lst · .~256•• 111 
bir hane kiralı~tır. Talip olınLı~n bekçi ~ Tenıinat ve l)U\TUk suhulet 
Yusuf ağaya muracaııt eylemelerı. ~~ J ~ta ~ -

Acele satılık kagir hane ~ ~gf{Q~D»BrJp!fJ~~~--~m 
Mercanda. Uzunçarşı başında Kilit hanı A d Nafıa Baş mu 
karşısında çıkmaz sokakta caddeye nazır Y 10 • 
beş oda, teraça, mutpak, tcrko!', kuyu, h d. ı· (!. den • 
elektiriği havi üç katlı kdgir hane, acele en ıs ı ın . 
sanlıktır. b d ı· kn 'fl' 1 K cak 

1'ali la 1 s· 'd ı . 1 - 10894 lirw 30 kuruş e e ı fi ı o an ve uyu .. Ka-
p o n ann ... ırkccı e hsanıye an· 9 044 ·· Ü k'l t l · • 

bannı müracaatları. racasu yolunun 5+320-:- 7 .. ~~ 1 ome re en aruında ıma· 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 Ab . inuıatı yırmı guıı muddetle ve kapalı zarf uıulile M•• t f •k •J" l a .smaıyye r-

U e errı 1 an ar münakasaya vazedilmiıtir. . . . 
Gaip aranıyor - (Beşiktaş Sinan 2 - Taliplerin 661 numaralı kanun mucıbınce ıbzarına mec-

atik mahallesi Salih Efendi soka~nda bur oldukları vesaiki lizime ile % 7,5 teminat akçesini havi tek-
2 numaralı hııne sahibi Zehra H. ) Sh·as lifnamelerini yevmi ihale olan 1 nisan 930 pazartesi gUnü saat 
kazasında çamurcu karyesinde Mehmet on beşe kadar vilayet daimi ."~cümen.ine müracaatları. 
Ağa zıdelerden lsmail Efendi kerimesi 3 _ Fazla izahat almak ıstıyenlenn Aydın Nafia başmühen• 
Ar Gül Hanımı arıyor. insaniyet namına ti 
haber verilmesi. disliğine müracaa arı. 

-=-=-~---::----:----~-:------------~-----------
İş aranıyor - Fransızçadan Türk

çeye ve mukahilen tercümı·ye hilıakkin 
vakıf genç bir mütercim akşamları 

çalışmak üzere bir ticarethane ve yahut 
gazetede iş arıyor. Arzu edenlerin V.\KIT 
gazetesinde ı:\I. Gayur Beye müracaatları. 

DOrbUn almak - lstıyorum. U
akal beş defa büyütmesi ve iyi cinsten 
olması şarttır. ( VAh1T Dürbün) adresine 
müracaat 

/ s t l l l l b ı ıl nıin,ta/(asi nıaadin 
rrlıtl1~eııdisliğin,deıı,: 

B~~ikesir. Vilayetinin .s? Sığırlık kazasının demir kapı karyesin
de kam antımon madenının yüzde 80 hissesinin 88 sehim itibarilyle 
hükümete ait olan 42 sehim hissesi en yüksek bedel veren talibine 
ihale edileceğinden taliplerin hini ihalede onbeş gün zarfında % 15 
on beşe iblağ edilmek üzere tekliflerinin % 7,5 yedi buçuk nisbe
tinde milli Bankalardan birinin teminat mektubile ve kapalı zarfla 
1-5-930 perşembe günü saat üçe kadar maadin umum müdürlü
ğüne müracat eylemeleri • 



~ ~~ 
( Gaze~eml:ı:d11 <•kan yan .,. r~ıı,,. l•rtn Htün hlı.lan tı0ahfuzdur l 

(';aııeteye gönderilecet mekt rpların üze rine ldıırc içinse ( İdare ) yazıya 
alt se (Yazı) işareti kon imalıdır ı 

r aufw17aa rf'ltwr'•-"""" ,,,~,, trirr. l ı•r r tl r \,) f (f t'f' ~ffz ,...,J,1r'•ra f rt'"'n""Uf .,.,.,.nn J 
~. ,- 1 (' wauı;cfan "~ f'ff\fann D i: ı d~rıc• hrc!an fCarf" rrf"••t.iJ cft"fifdir. 
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MA TBAA V E İDAREHANE : 
t::T,\:'.'\RlI. Babıa i, An kam . cac'c'csinde "Y: KIT "ıTRDU • 
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HASAN KUVVET b 
A,-rupada lıirııı · 

Uru U cil ği d ı plonıa ar· 
la musadJaktıı'. 

Zaafı umumi, kansızlık, romatızma, sıraca kemik, damar, gogus. ademi iktıdar, verem, sinir hastalıklarına gayet nafidir. Solgun genç kızlar ve delikanlılar, hastalıklı 
çocuklar, ihtiyarlar, büyükler her mevsımde istimal edebil r .er. 60 kuruştur. Hasan Ecza deposu. 

-------------------------------------------------------------------------·· 
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8ir memleketin serveti 
SENAYİ İMALATI dır 
Bu ise uncak 
ASRI ve MÜ~EMMEL 
MAKİNELERLE .mumkundır. . 
lmalatıriızı UCUZ'-ATMAK 
VE ÇOGALTMA K i.ster s e ni 

maKi~elerini zi ' 

- O LA 
B ı ~aderlerve Ş~i 

- IS-r-ANE3UL -

muessesesinden ıedarik ediniz 

YENi KATALOGUMUZU 
. . . ' DERHAL iSTEYiNiZ ••.• 

Bunun ıçinde size lazım olan 
mzıkineleri behemhal bulacaksını z 

~ ... 
,.. 1f; • • .. '-+ '" : : . ·., . . ' ' lıj\ 

··Maarif Vekil etinden: 
) 

'Orta makteplerde Türkçe. Tarih • Coğrafya, Tabiiye ( Fizik 
kiın•Jc.:, dahil ) Riyaziye, Fransızca, A manca, lngi ıizce, muallimi 
ol~~k isteyen.ler için 3 mayıs 930 tarıhinde ' İstanbuıda darülfü· 
nanda bir imtıhan yapılacaktır. Bu imt hana g irmek ıstiyen erin: 

1 - Türk olmaları, · 
2 - Yaşları yırmaden aşağı ve 45 den yukarı o!maması, 
3 - Bir cinayet ve ya cünha ile muhkum o mamış bu unmaları, 
4 -:- Muai imlik etmiye m .ni uzvi ve ruhi arizalar.a malUl 

olırtamal~rı, 
5 - Tam devrelı resmi ve hususi lise, yedi sene ik idadi, 

död ve ya beş senelik muai im mektebi şehadetnamesiJli haız 

o lmaları · lazımdır. 

MuaHim mektebi mezunlarının en az iki sene ilk mektep 
mua liinliğı etmiş olması şarttır. 

Eu suretle talip olan ların, bir istida ile 25 nisan 9 O ta rihine 
kadar maarif vekaletine müracaat etme eri ve istidalarına aşağıda 
yazılan vesikaların ası l ve ya tasdiklı suretlerinin rapta l azım :.J ır. 

· A ) Nufus 'tt-skereleri, 
B ) Mua limlik için sıhhi bir manii olmadığına dair Maarıf idare

lerinden alınacak nümuneye göre tanzim edilmiş bir sıhhat raporu, 
· -C' ) HCsnüha1 şehadetnamesı, ( halen memur ve mua iim o an-

lar hundan müstesnadır ) 
0 " > Haız o~duğu mektep şehadetnameleri ve ya tasdikli suretleri, 
E ) Üç adet 4,5, 6 ebadında kartonsus fotoğrafi, 
F ) Mahalli Maarif idaresinden tasdıkıı fotoğraflı fiş, 
6 - imtihanı kaunan ar her hangı bir dereceli mekteplerde 

muıallimlik etmemişlerse bir sene müddetle herhangi bır orta 
det eceli mekteple muallim muavini olarak 20 lira maaşla istihdam 
edilecekfer ve o ders s nesi nihayetinde talimatına nazaran 
muvaffak oldukla11 leayyün eden.er muallım olacaklardır. 
. 
Harita umum madarlağOnden: 

Ankarada: Harita umum Mü

dürlüğü Kartoğrafya şubesinde 

münhal olan ayda (70) ila (90) 
lira üçretl i harita yazıcılığına ya-

pılacak müsabaka ile birisi alı

nacaktır. 12 nisan-930 cumartesi 

günü saat (15) te müsabaka 
· yapılacağından taJiplerin o gün 

mezkur şube müdürlüğüne llizu-
mu milracaat.an ilin olunur. 
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Filips 
fabrikası, cihanşümul 
biı şöhret kazanmışt•r . 

RADYO 
~m levazimati ite de :::: 
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Seyrisefain 
rr'~e7 ı crnh:ıı. Calati\ Koprıl ba~ııı ı .. 

t-yo~lu l hl :; ub ,, e(.~'lte•I Mahmu 

diy• Han• eJtıııd;ı uııııbu l.74 

A~\ a ·K ~ ürat ·pastJ31 
( M E R S İ N ) vapuru 1 

Nisan Sa'ı 17 de Sirkeci 
rıhtımından hareketle Gelıbotu, 

Çanakkale, Küçü ı<kuyu Edremit 
BurP.et.nin, Ayvahğa gidecek 
ve a. nüşte mezkur iskelelerle 
birlikt~ Altmoluğa uğrıyarak 
gelecektir. 

Azimette Ge ibo'u için ya'· 
nız yolcu a 'ımr, yük a •ınmaz. 

31 Mart pazartesi Trabzon 
postası yapı ! mıyacaktır. 

30 Mart Pazar Karabiga 
nost .. sı yapı 1mıvac :cktır. ·----- ~~l%llliısAı 111" 

1 ~~~pr~~, Postası 

AYDIN 3~aı~~~~ Paz ır ı es ı 
Sirkeciden hareket,e Ereğli, 
Zoııgu.da.~ , Bartın . Amasra, Ku
ıucaşile v e Cideye azimet 
ve avdet edecektir. 

Tafsilat için : Sirkeci sat onu 
karşısında Nizam oğlu Han No. 2 
Telefon : İst. 354 B. O : 573 

ZAYİ 

Galata Gümrüğüne ait 19687 
numaralı ve 26 -9 -.929 tarihli 
280 lira ık depozıto makbuzu 

zayi olmuştur. Yenisini çıkara
cağımdan eskısının hükmü yoktur. 

Şark d~mir makine ~!rketi 

UNUTMA YINJZ Ki 1 
Erkek ve çocuklara malisus 

Elbiseleri 
ve salon, yemek odası, mobil
ye erile bronz karyolaları 
devrı ticaret münasebetile ma
liyet fiabndan nısfına 

BAZAR 

tlK~8l~UHK 
ta sa tın alabilirsiniz. Beyoğlu 

istiklal caadesi nu'inara 148 

Oksurentere Katranı Hakkı Ekrem -
Devlet demiryolları 'V 
Limanları umumi ida' 
resinden: 

500 ton yerli çimento kapa'ı zarfla münakasaya konmuştur· 
Münakasa 14 nisan 930 pazartesi günü saat 14,30 da An 

da Devlet demiryolları idarP.sinde yapı1acakti. 
Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve nıu ·' 

kat teminatlarmı ayni günde saat 14 de kadar komisyon katip~ 
ne. vermeleri llzımdm ,_,, ""'ı.* 

r alipler münakasa şartnamelerini 2 lira mukabilinde Ankar' 
umumi idare maJive ve muhasebe işleri daı reıinden lslanbll 

_H_a_y_d_a_r_p_aş_a_v_e_z_n_e_si_n_d_e_n_te_d_a_r_•k_e_d_e_b_i_i_rı_e_r_. _______ ../ 

Zoriguldak V1layetinden: 
Zonguldak vilayeti dahilinde Bartın boğazı ve deresi • 

atiyede tathir ve tanzim edilmek üzere münakasaya konulmutl11' 
1 ) Y ~ pı lacak iş dört kısı mdır : 

1 - F enni şartna nesi veçlule Boğazda 'denizin bet 
derin liği nden Hacıdavut iskelesine kadar ameliyat. 

2 - Hacıdavut iskele.iinden Gürgen pmanna kadar 
ameliyat. · ,:/ 

3 - Gürgen pmarmdan Barhn iskelesine kadar olan alll~ 
4 - A meliyab icra edıien kısımlarda açılacak oJan umulı' 

haritası mucibince on sene müddetJe muhafazası. 

2 ) ~irinci ~ısım ame:iyat mukave e tarihinden itibaren iJıİ ~ 
ikinci " . " " " " o' 

çuk ay zarfında ikmal edilecektir. • , 
ÜçüncU kısım ameliyat esbabı maliyeden dolayı ıdarect: 

se~esine ta ik edılmediği takdirde mukavele tarihinden iti 
(180) gün zarfında ikmal edilecektır. Talik tebliğ edilirf' 
ameliyab 931 senesinde (100) gün zarfında yapmağa 
mecbur olacaktır. 

3 ) Her kısım ameliyat için talipler ayrı ayn 
edecekleri gibi dördüncü kısım ameliyat için de 
bir ücret teklif ederler. 

4 ) Münakasa 29 - 3 • 9 JO tarihinden itibaren 2~930 
hine müsadif pazartesi günü saat (15) te ihale edilmek nzere 
zarf usulile (31) gündür. 

5 ) Talipler ehliyeti fenniye vesaikile teminata mu 
olarak ( 3375 ) liralık nakit veya Banka mektubunu b• 
mezkfır günde ZONGULDAK vilayeti daimi encümeninde 

1 

vücut etmelidir. Jı 
6 ) Şartnameyi görmek istiyenler Ankarada Nafia ~eııı~I 

İstanbulda vilayet daimi encümen kalemine ve Zonguldak 
daimi encümenine müracaat etmelidir. ilanı keyfıyet oluout• ~ 

Jandarma imalathane madüriyetinderı: ÜÜmrÜk bfitOf/ 
7000 Takım kumaşlık elbise imaliycsi b ktJ1' 

Sabık gümrükler u 
1 7000 Adet serpuş " ~aviri Mahmut Sait BeY Y JI 

7000 Çift dolak ,. .,. ~I'' 
nesini İstanbul Balak paı• 

Yukarda yazılı melbusat kumaşı ima· u 
Jathaneye ait olarak kapalı münakasa ile ıudiye Hanında ( 65) o 

aiktirilecektir. Şartname imalAthaneden ~:~~- ~ 
verilir. Teklifnamenin tarzı imlası şarcna- J/'1'' 
mede vazılıdr. Mes'ul müdür: Refik 


