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ki it i 

Türkiye_ Lehistan münasebatı 

Ticaret muahedesinin müza-
keresi niçin tehir edildi~ 

Sefir • itilafname her halde imzalanacaktır, 
buna eminim ! " diyor 

Leh sefiri M. Osav.ski 
Lehistamn Türkiye sefiri M. 

Ctovski dün Ankaradao şehri
mize gelmiştir. 

Bir hayır sahibi 
1~000 lira sarf ederek Ana
c!olu fenerine su getirdi 
Yirııti, yirmi beş seneden beri 

bozulan su yolları sebebile Ana
dolu Feneri ahalisi suzus kalmış-
lar ve köyün yanından geçen 
dere suyunun içmeğe mecbur 
olmuşlardı. Hususile yazın de· 
renin durgun suyu halkın sıhha
tini ihlil ettiği için köylüler 
hastabktan kurtulmıyorlardı • 
Ahiren Sariyerli Ata Bey zade 
dalyancı Ahmet Bey na '.llında 
hayır sahibi bir %at Fenere altı 
kilooıetre mesafedeki membaın 
tı~fis suyunu 10000 li~adan fazla 
t•r para sarf ile demır borularla 

ÖYiin en yüksek noktasma ka· 
dllr getirerek köyü de köylüleri 
de İhya etmiştir. Ahiren Fener 
carniinde mevlüdü nebevi tilave· 
tini müteakip kurban kesilerek 
~Umhuriyet halk fırkası İstanb?l 
•diyeti mutemedi Hüsamettın 
P•ıa tarafından çeşmenin resmi 
küşadı icra edilmiştir. Hayata 
Ve sıhhate tesiri itibarile kıymeti 
pek biiyük olan bu haynndan 
dolayı o civar ahalisi Ahmet 
Beye teşekkürlerini gazetemiz 
Vasıtasile bildirmektedir. 

Yolun inşasına suyun nakil 
Ve isalesine suyolcu Aksaraylı 
Arap Mehmet pehlivan efendi 
nezaret etmiştir • 

M. meclisinde 
Ankara, 15 (Vakıt) - Millet 

IDeclisinde bugün gümrük ka
nunun 12 ve muaddel 110 ıncı 
nıaedelerini tadil eden bir ka
nun layıhası \e kforit inhisarının 
Amerikan grubuna ihalesi kanu
llq kabul edilmiştir. 

• 

Sefir cenaplan kendisi ile 
konuşan bir muharririmize şu 
beyanatta bulunmuştur: 

- Istanbula istirahat etmek 

için geldim. 
Yeni imzalanan Türk - Yunan 

itilafnamesi do~ayısile Ankarada 
umumi bir memnuniyet vardır. 

Türkiye Lehistan münasebah 
esasen uzun senelerdenberi çok 
samimane ve dostanedir. 

Yeni hazırlanan Türkiye - Le

histan tic:uet muahedesinin 
hemen bütün noktalan her iki 

hükumetçe kabul edilmiıtir. Ya· 
lınız gümrük tarifesi meselesi 

henüz halledilmemiı ve müza
keresi son bahara tehir olun
muştur. 

Maamafih dostluklan uzun 
bir maziye malik olan bu iki 
millet ve memleket arasında 
ihtilaflı bir meselenin uzun müd-

det yaşayamıyacagı kolaylıkla 
tahmin edilebilir. ltilihıame her 
halde inzalanacaktır. Buna emi-

nim. 

Ciazi 
Dan gece yarısına doğru 
Yalovadan avdet buyurdular 

Gazi Hz. evvelki gece saat 
ikide Dolmabahçe nhtımmdan 
hareketle Adalar etrafında bir 
mehtap gezitisinden sonra Yalo
vayı teırif ve dün gece yansına 
doğru avdet buyurmuşlardır. 

i d k 
Kibrit inhisarı 

• 

Kanunu mecliste 210 
reyle kabul edildi 

ılrket hGhumete 2 ay zar-· 
fında 10 milyon doları tes

vive etmiş olacaktır 
Ankara, 15 (A.A) - Maliye 

vekili Mecliste kibrit inbisan 
hakkında demittir ki: 

- Mevcut kibrit istokları şir· 
kete satılacaktır. Şirket hüku
mete beheri 875 bin liradan iba
ret altışar aylık ıki taksitle se-
nevi maktuen 750 bin lira vere
cektir. Bundan başka şirket alb 
ayda hükumete 25 bin liradan 
10 sene maktuen 50 bin lira 
daha verecektir. Bu suretle şir
ket hükumete s~nevi 1,800,000 
lira verecektir. Ayrıca senevi 
25 bin sandıktan faz a istihlak 
vuku bulursa her sandık için 
şirket hUkümete 50 lira vere• 
cektir. Şirket bir sene içinde 
lstanbul vilayeti dahilinde bir 
kibrit fabrikası vücuda getirecek 
iki sene zarfında bu fabrika iş· 
ler bir hale getirilmiş olacaktır. 

Şiket, hükumetten kibrit ima
line mahsus çopleri ve muktezi 
odunu har:çten getirmek mü
sadesini almıştır. Kibrlt satıt 
fiyatlan her kutu jçin 100 para-
dır. memlekelte dolar piyas:!sası 
ve amele yevmiyesi bu fiyat ü
zerinde miiessir olacaktır.Ancak 
bu fark 10 parayı geçem~z. 

Şirket, hiç bir komisyon, mas
raf, ve saire tammamak üzere se
neyi % 6,5 faiz, 25 senede itfa 
edilmek üzere 10 milyon Ame
rikan dolan ikraz etoıektedir. 

Şirket, mukavelenaınenin mec
lisçe tasdikini miiteakkip yarım 
milyon dolar, tasd.kindcn iki 
ay sonra 9,5 milyon dolar tesvi· 
ye edecektir. 

Hükumetle şirket arasında çı
kacak fenni ve idari ihtilf .ar 
Tilrk adliyesince ve ist k:a
za ait ahkAmda tahaddüs edecek 
ihtilafları hakem tarikile hal
ledilecektir.,, 

Badehu bu husustaki kanunun 
müzakeresine geçlmiş ve 210 
reyle kabul o!uno:ıuştur. 

BeyoOlu ,ubeıl bugün açıhyor 
ft bankasının Beyoğlu şubesi 

buglln saat 11 de parlak me· 
rasimle açılacaktır. Bu mera· 
simde Riyaseticümhur başkatibi 
Tevfik, seryaver Rüsuhi, latan-
buldaki bütün meb'uslar Şükrü 
Naili Paşa vali vekili Muhiddin 
B. ve bir çok zevat hazır buluna· 
caklardır. Bu şubenin müdürlU
ğüne Ali Hüseyin B. tayin edil
mittir. 

1 

V AKk 1 ın küçük Hanları 
Her gün neşrolunur 

I Defalık kuruş 30 ih tiyaç ka~mayıncaya 100 
2 ,. ,. 50 kad:ır ( azami 10 
3 .. .. 6Ş defa ) İl ıln edilmek 

1 4 ., ,, 75 iızere maktu 
Abonelerimizin her ııç ııylı~ı. çln bir defııs ı meccanen. 
4 ~atırı geçen llAnlıırın ra la satırı iç n Ser kuruş zammolun-ır 

ec:: •waı 

n k 1 
Polisten şikayet ediyor 

Dr. Nizamettin B. Taksim merkezi 
hakkında hükumet makamlarına 

bir ihbarname veriyor 

Necla Hanımın yaralanması meselesi 
Doktor Nizamettin bey na-

mında bir zatın nişanlısı Necla 
hanımı cerhettiği zabıta rapor
lerından alınarak yazılmıştı. Dr. 
Nizamettin B. matbaamıza gele
rek bu •mesele etrafında izahat 
verdi. Bu zat, birer suretini de 
Başveldilete, Adliye ve Dahiliye 
Vekaletlerine ve lstanbul müddei 
umumiliğine gönderdiğini söyle
diği ve idarehanemize bıraktığı 

izahnamesine "Tşksim merkezi
nin iç y:izü,, serlevhasını koymuş. 
Kendisinin Taksimde oturduğ~nu 
o civardaki bir kumarhanenin 
seddini istediği, sükütla karşıla
şmca o zamanki polis müdürü 
Şerif beye müracaat ettiği iç·n 
Taksim merkez memuru lsmail 
beyin kendisine karşı husumet 
gösterdiğini söylüyor. Eu zatın 

ifadesine nazara~ kendisi Taksim 
polis merkezinde dövülmüştür. 

Bu dayak hadisesi müddei 
umumilikçe takip olunmaktadır; 
fakat müddei umurİıilığln bu hu· 
sustaki tezkeresine ve tekidine 
] 3 mayıstnnbcri polis müdürlü
ğü ikinci şubesi henüz cevap 
vermemiştir. 

Dr. Nizamettin Bey, Taksim 
polis merkezi memurlannın ken
disini evine girmekten men' e de 
kalktıkbrını, müddei umumiliğin 
müdahalesi üstüne ev;ne girebil
diğiui söylüyor. Nıhayet bu Nec
la Hanım meselesinin de müret
t ı p olduğu iddiasındadır. 

11Necla Hanım nişanlım .değil
dir, bir müddet benimle bera-

Neci~ H. 

her bulunmuştur, kendisini ta
nımam da gariptir, ~ndisi gelip 
beni buldu, bana iltica etti hi-

' 
maye istedi 1,, diyor. Dr. Niza-
mettin Beyin ifadesine nnzaran 
Ned.ô.. Hnnımın y:.ıralandtğı ak
şam Nizamettin Iley, NecJA Ha
nım ve Nizamettin Beyin bazı 
arkadaşları çiftlik parkına git
mişler, orada ft.zlaca içmişler, 
Nizamettin Beyle Necla Hanım 
Taksimdeki eve dönmüşler , 
Nizamettin Bey kendisini bilmez 
bir halde yatıp uyumuş, sabah
leyin kalkınca Necla Hanımın 
kolunda çürük görmüş, sorduğu 
zaman gece merdiveni çıkarken 
sarhoşlukla düştüğü, dizinden, 
kolundan ve arkasından zedelen
diği cevabım alınış. Taksiı;o po· 

• ••••• 
Kollej Sen jandark müsameresi 

Feriköy kollej Sen jandark erkek mektebi, dün senelik spor müsa
meresini verdi. Mektep her sene imtihanlardan sonra talebe velilet ine 
verdiği bu müsamereler büyük bir aleka ile karşılanır. Hu senede 
bu aJaka kuvvetini kaybetmedi. Saat üç buçukta m;ktebia büyük 
bahçesinde toplanan davetlilerden mUhim bir kısmı ayakta duru
yordu. Mektebin eski talebesile yenileri yirmi dörde yakın spor 
eğlenceleri yapmışlar, alkışlarla karşılanmışlardır. Bütün bu tezahür 
lere Şükrü Naili Pş. nın yaveri binbaşı Hüsnii Beyin riyasetindeki 
jüri heyeti numara vermiş ve kazananlara muhtelif madalyalar ve
rilmiştir. Müsamerede hazır bulunanlara mektep idaresi bira, limo· 
nata v. s. ikram etmiştir. Saat yedi buçuğa kadar devam eden bu 
eğlenceden seyredenler, memnuniyetle ayrılmrşlardır. Resmimiz bu 
spor eğlencelerinden birini göstermektedir. 
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~em•eke• haber•e~l j L YAKITın TILCaAlveTILIFO~ 1 Dayak hakkında 
Eskışehirde kuduz 1!1 H.Aa•al.ERI~ Valimuav ~· ne dı~oEri, 
Sakarya refikimizde okudu- D t 'f vfılc 

l V T k Y • 1 f d l ün ş<,för Mehme a ak 

gğ~::z~s~i::~i;;~enpecy~.ma:t.:: Ad ıye . ür - unan iti a ı olayısi e isminde birinin karak~ld• d~~te 
'I' yediği ideiasilc müddeıumulllvali 

büyük bir kuduz kÖpek, Temyiz - • - müracaat ettiğini yaımıtbk· oaiı' 
mahkemesi azasından Kazım Esbak n1iistcşar Kenan R f af .... d muavini Fazlı Beyin gar.ete iri 
beyi, bisikletli bir genci ve bir 13. e cevap veriyor oma Se İrİmİz tar eyne yaptl&I OS• gönderdiği tezkerede denıliY~ 
atı ısırmıştır. Ankara, 15 (A.A) - Haydar taııe tavassuttan dolayı M. Musoliniye " Gazetenizin 15-6-930 ~ııcl 

Bu kuduz köpek öldürülmllş Rifat Bey dava1ında mlldafaa ve 4464 No. la nilshasını_?~:aocP 
ve Kazım B. tedavi için lstan- h d teşekküre memur edildi sayıfasımn dördüncü su ela 

ıa itlerinden esbak A liye mils· ( Gene dayak ) serlivhaı.ı aJtıll • 
bula gelmiştir. te~ K B i cllmhunyet a e''" yarı enan ey n münderiç fıkra üzerine ıcr ..ı ~ 

i k İ Şeyh gazetesinde çıkan beyanatına Ankara, 15 (A.A) - Hariciye vekiletimiz. tarafından nezdinde ririlen tahkikatta 1623 •"~ 
Adananın Kadirli kazasının 

Papaklar kayüne gelerek orada 
köylüyü kandırmağa uğraşan iki 
şeyh jandarma tarafından yaka
lanmıştır. 

lis merkezi memurları Nedi Ha
nımın bu cerihalarını haber alınca 
Dr. Nizamettin Beyin yattığı 
odaya gelerek kadını isticvap 
etmişler. Necla Hanım, onlara da 
ayni cevabı vermiş, Fakat po
lisler ısrar ederek Nedi Hanımı 
karakola kötürmütler, ondan 
sonra da Necla H. Nizamettin 
beyin kendisini yaraladığını idia· 
ya başlamıı. Dr. Ni.z.amettin bey 
böyle söylüyor. 

- Bu iddia ilz.erien Nedi 
Hanımı muayene ettirmek üzere 
tabibi adli Enver Beyi alıp ka
rakola getirdim; kadını tabibi 
adliye göstermediler, nereye 
gittiğini bilmiyoruz, dediler , 
halbuki kendiıile aram öteden
beri açık olan polis tabibi Ihsan 
Beye göstermiıler , hastaneye 
göndermişler 1,, diyor. 

Dr. Nizamettin B. Kendisinin 
Takı im merkezinde yedi saf t 
alıkonulduktan sonra polis me
murlarile Beyoğlu sulh ceza 
mahkemesine sevkedildiğini hi
kimin kendisini derhal serbest 
birakarak evrakı müddei umu
miliğe gönderdiğini ilive ediyor. 

Dr. Nizamettin Bey, biltiln bu 
itlerin kendisini teıhir ve bir kini 
tatmin maksadile yapıldığını id
dıa edıyor. 

Doktorun mOddei umumiliğe 
vekaletlere, batvekalete gön
derdiğini söylediği şikayetname
aindeki iddiaları hüllsatan key
dettik, bunların hakikate n d ' 

cevaben Adliye vekili Mahmut bulundukları devletlere malumat verilmek üzere Türkiye .. Yunanis- otomobil şoförü Mehrnet T~ 
Eıat Bey bir muharriris:pize aşa• . t•n mukavelenameıinin imzaaından bilyUk ve orta elçiliklerin haber- Efendinin 12- 6-930 .. ta ,., 
iJdaki izahatta bulunmuştur: dar edildikleri, Moskova büyUk elçimizin Moskova hükumetine bu müıadif çarşamba gunii otr. 

"Eski bir mllaterann efkarı mukavelenamenin son teklini ibliğa, Peşte, Sofya elçiliklerimizin de derece sarhot olduğu h-1d\ftCİ 
umumiye muvaceheıiode reımi ayni beyanatı icraya ve Roma btiytık elçimizin mezk6r mukavele- !Dobil ile Emirginda ka "' 
muamellta ait ıuallerini cevap... namenin müz.akeratının safhalannda her iki tarafa karşı hUsnll llyasın dnkkinı önünde 11 tilf' 
aız bırakmak caiz değildir. Ke- tesir etmiş olan dostane tavauutlanndan dolayı Musolini cenap- aliye hak km da tefevvüh~atıd 

larına teıekküre memer edildiği C:Strenilmiftir. niyede bulunmasından 
nan Beyin Adliye mUsteıarlığı l k afı d k b 1 d 1 merkeze celbedilerek h . ı.ı-
13 d B dd rf d Dün Roma elçimizin talya bil ftmet reisi tar n an a u e i - P"~ 

ay ır. u mü et za m a tutulan evrakı tabkikiye ıle · JI 
kil · l b" ·1 39 d k digıw · istihbar edilmittir. Bu mülakata ehemaıiyet atfolunuyor. tefP ve etın ta e ı ı e ava na - likte Y eniköy hakimliğine 1ıtdi' 

}edilmiştir. Bu adet bq müddei kılındığı darp ve ifkence -,,V 
umumilik ve vek&let kayltlerine D Romınyı ~ıhı'nesı· sesinin gayri vaki olduğtı tıl mutebıkbr, Demek ki Kenan Üil gece U U l\UU ıılmakla neşriyatı vakıamn 
Beyin müsteıarlığının her on bibi miltemennadır efendi••:--. 

gününde bir dava nakledilmiştir. S4r11çaneb41ında bir adam Kimlerden teşekkül etti? =;:--~• =nı'ı""''9''"ııı113"'''""o""""'m~ A 
Görülüyor ki "müsteıarlığım za· bir 4damı ö'ddrdü Bükreş, 14 (A~.) - Kabine imala !!!!!1111 --

manında tek bir daYa nakledil· d sadakat yemini etmiş ve dün öğleden ~ - -
Dün gece sarhoıluk yUziln en = id 

memiıtir,. demeli hilifı hahikat... SOnra meb'usan \"e lyan meclislerinde s .Dıwı·ıo eııpı'uonı il'' 
tir. Taraçane başında bir cinayet ı5batı vücut etmiştir. Yeni kabine şu su- '=-=i UBllDakVtUilo şa,mpı"yonluRpw , _., 

olmuştur. Carih Arnavut Ham· ı kk''l · · ,,,. Kenan Bey Kadriye Hanım ret e tcşe · ·ıı etmısıır -
di, maktul Arap kadridir. Başvekil Maniu, Hariciye Mironesco, i sabakasınan icra sureti •• ...,. 

aleyhinde tahadette bulunmadım Ef · Dahiliye Yalda Voevod, Ziraat I\Jihalachc :z_: zaman yapılacagıw bu mosaro 
K H d Saraçancbaıında Aziz • nın ...,. 

bu yalandır adriy e anım a • I'\afıa ve münıkallt M. Maouilesco, Ma- \= kayı idare ile ittiıal edeD r-
'-d f ·1 d" ı meyahanesinde kafalarının eyi- · ~ 1_, va~hn a şahit sı atı e ın enen nilesho, Maliye Popovlci, Maarif ve me· f yet tarafından kararlath~ 

Kenan Beyin ifadeleri arasında ce tUtıülUyen bu iki adam ara- zahip Cataskeszo, Harbiye Ceneral Jan- i tır. Kararlqbnlan eaaaat r 
ıu b~yanatı vardır. «Bu kadın sında hiçtea bir nıllmaua çık- desco, Sanayi ve ticaret Madjca, Adliye ğ }ardır: 
dejenerdir. Akla gelen haltı ir- mış derhal, bllyümDı, mllnazaa Junlaı1, Mesai Halippa. l 1 - Şampiyonluk -~ 
tikip edebilir. İzmir ağır ceza bir mUıatenre halini almış ake- Paris, 14 (A.A) - Journal gazeteıinin ( bakuı Ticaret mektebi il 

binde ... bırJlgw a dökülm"· ve Bijkreşten aldığı bir habere göre aun ak- : de icra edilecektir. ~ 
mahkemeıinde okunan bu ifade r- .., şam Cotrocenl şatosunda veriltn bir zi- f 2 - Mnaabaka temmp:r: 
doıyaaında mahfuz ve mez.but· nihayet Hamdi bıçağm kadrinin yaf cue yeni kınıl ile eski zevcesi prense '! ılk baftumda yapılacakhr: .Jı 
tur. Ben bu reami hakikatleri söy- yucUduna daldırmııtır. Mecruh Helene kırallçc Marfenin tavassutu üze- { 3 - Mllaabakaya ittiSJ 
lemekle değil, Kenan B. bunlan evveli eczaneye nakledilmifse rine banfınıştır. ~ edenlerin hangi makine 
telifla inkir etmekle yalan a3y· de yaruınan vehameti baıebile ç;:.-;:::;:::·=.,,.:::;:::~===.=ge=ı=d=ı=, =:=:_~~==-·"'i.~.:azmıvA_alıatıldarını en_e 
}emiştir. Görtilüyor ki Adliye hastaneye nakli icap etmit , Bu iki ay nispetine göre mart § kayde tirm«:_leri lizımdır • ~ 

ef t ld :r.1 n-tü ayına nazaran nı· •• ... da hayat ol· E 4 - Muaabaka ~~Q vekilinin kafasıaa gı"ren her ha... v u yo • v m.., r. .... : t• b.lih · ti k ed 
dukça ucuzlamıtbr. Ucuzluk bil- E saa ı ı are lf ra 

kikat olduğu gibi asıl rengi ile ~ bildirilecektir. ..M 
çıkar. Hakikatin rengini Kenan Nisanda hayat hassa yiyecek ve içecek, yakma, ~ S - .MUsabakaya erkd"' 

l b ı k ___ temizleme, aydınlatma, madde- E de 1• •tı"rak edebı"lir. ~ Bey tatsız bu uyorıa ve u aca - ~-h ıı ... 
Marta nauron ..-. a lerinde görillmektedir. Giyecek \ Her memlekette dl( 

•a biz ne diyelim." l ki d luk l = 
recede yakın olduiunu bilmiyo 
ruz. Bu iddilann dağruluğu de-
receeini hilkumetin tahkikatı 

neticesi g6sterecektir. 
Diln aldığımız malumata na· 

zaran Nedi Hanım da hasta· 
neden çıkmıştı ... 

ucuz amıpır Cfya, ev rum a ucuz o ma- i ıampıyonu müaabaka ile 
Ticaret odası Mart ve Niaan IQlfbr. e şılmıştır Memleketimizde ~ 

aylanna mahıuı geçinme indek· Ana, bal>. ile biri bir buçuk ! nun teıbiti için ilk tqe~ 
ıini oda m4tCmuuıle n'fretmiftir. diğeri yedi, ilçilncnsn on bq ~ eden " V AKIT ,, şampı~ 
1914 senesinin ilk alb ay vaaa· yaıında llç çocuklan bulunan ~ luğu kazanacak olana •• ı.d 

bq kifillk bir aile mart ayında ~ ğer muyaffakıyet göıter~ 
tisi 100 itibar edimait olduğuna 154 lira 4 kurut ile geçinirken bu ,- birer kıymettar batıra ~· 
göre bu aeıaenin Mart •Ji ..,.. aile nisanda 148 lira 37 kuruş cektir. ..-& 
fında geçinme niıbeti 1327, Ni- ile geçinebibniftir. ..ıııı111111ııııııı11111ıı••""'""''"'"''"''''ııı""'"''" 

\ AKi i 111 etrlka.sı : il lığı bir siyah toz halinde sinme- lannın &nilnde zaman uman -~:zanıyor ve ıayanı ~ 
ğe bqladıktan, gtındilztın gtlrill· d\ll'arak kaldırmlanna sopasının bir geniılikle yayılıyordu. J, 
ttisil ve velvelesi yerini setaizli- demirli ucunun vurduğu evler- Bütün bununla beraber / 
ie terkettikten sonra sokaklan den birinin içinde kansı ve ço- hakkındaki bilgisi balJ ..-~u·. • -~ .. ~ .A~!!!l-~ -

MUHARRIRİ: SfLA MATTİN ENİS ~ ... 

Mektubu alan merkez memuru 
işteki tezviri farketmekte zah
met çekmedi : 

MeYki memuna Hayri Efendi, 
aklı batında, erbabı namustan 
bir adamdı. Memur Bey, komi
serin ağzına rakı değil cigara 
bile koymadığına kanidi. Bittabi 
bu ibpar karş181Dda yapılacak 
İf, mektubu büldıp bir sepete 
atmaktı. 

Numan Ye Yunus ağalar, 
mektuplannın bir tesiri doku
nup dokunmıyacağını bot yere 
günlere bekledil,.r; fakat hiç 
bir şey çıkmadığını gl>rtlnce me
yus oldular. Yeni bekçi ile eyi 
eçinmek lüz.ttmunu bir kere daha 
tastik ettiler. 
Rnşn Efendi, iki bekçinin 

kendi aleyhinde çevirdiği dolap
lardan bihaberdi. 

Esasen bu işi se•ki talile üze
rine almıfb. Hatta her ıey ola
cağını hatnna getirmlf, yaşamak
ta olduğu mtlreffeh hayattan ~ir 
gOn bir kaza darbesile zarurete 
düıeceğini, sokakta giderken bir 
otomobil altmcla kalarak alebile-

cegını, yahut ayağı albndaki 
toprak tabakasının yanlabilece-

ğini kökteki yıldızlann bir yağmar 
halinde yere d6ktıleceğini, her 
pyi, her şeyi mUmktln g6rm&f, 
fakat içinde dojup bilytldlljil 
şehrin kendisi için meçhul bir 
semtinde bir gUn bir mahalle 
bekçisi olacatını, eline kalın bir 
sopa alarak gecenin karanlık 
saatlerinde sopumm demirli 
ucunu kaldırımaların tepesine 
vura vura ıokaklan devredece
ğini asla hatnna getirmemifti. 

Evinin yanması. zevce· ve ço ... 
cuğunun hayat ve mematların· 
dan habersiz k•lmaaı suretile 
uğradığı muazzam 'facia, onda 
sadece bir hzimet değil, beyninde 
bir nevi durğunluk haııl etmiıti. 
Tıpkı bir sairi filmenam halinde 
yaşıyordu. 

O, artık gilndllz.ftn adamı de· 
ğil, gecenin, zifiri karanlığın 
adamı idi. Gecenin nemini 
teneffüs eden zifiri karanlıtın 
zulmetini içen bir baykuf, bir 
yarasa gibi o da gllnet babp 
toprağın herine gecenin karan-

devre çıkıyordu • cuju y~ktur. basit ve iptidai idi • .1' 
Bu sokıkları d~ncderken Binlerce aileye ait biqlerce Rüttü efendi , gece •O~ 

zaman zamao itittiti ses; uzak f.cia veyahut müthikeyi 6rten devrettikten ıonra k~ 
mahallerden uuk mahall~re ak- damlara Ye kiremitlere karşı alışkın g6z.lerile mescidin ~ 
seden sokak köpeklerinin seı9 ruhnda derin bir kin Ye infial daki sokaktan geçerek ku~ 
leri •• ·Zaman zaman duyulaa sır· dqJ\IJOrdu. geliyor, kapıyı açıyor, ~ 
hotlann naralan.. Evine geç D.-arlana ıu kırmızı tuğlalı kime devredecekse • '-;,I 
kalmıt adamlann kaldınmlar sekaflan ve evlerin şu tahta ağaya mı, yoksa Yunut 
üzerinde bıraktıktan acul ve kaplamaları idi ki iç'..ndeki es- mı. Kapıyı vuruyordu. . . i 
mlltelqı ayak sesleri.. Ve yahut ran harice tam bir vuzuh içinde Senelerden beri bekçılik /., 
çocuklanna ninni ı6ylllyen anne- g6ıtermemek ıçın karşısında yatına alatan bu adasıllf• .,;I.. 
terin titrek, sıcak ıedaI.n idi. ısrar ve taann&t ediyorlardı. baniki bir hareketle dabf. ~ 

Ah, bu ninni sesi •• Dinlerken Filhakika bu mahalle, bugün rel111eden uyanmıı olduk~ 
kendisinden geçtiği bu ·~·· Bu kendisi için dlnkü meçhul ilem onlan uyandırmak gıac ~ ~ 
ıeai dinlemek hayabQUI IOD ve değildi. du. Birbirlerine nöbeti JI. 
yegine teselliai idi. Kaç kereler Mucidin ittiaalindeki ıu pem- ederken nöbetleri e1naSlll~ 
bu seti dinlerken ağarmış saç· be boyab konakta kim oturu- bitenden yekdiğirini h 
lanna rağmen bir çocuk gibi yor, onun yanmdaki klgir eyde ediyorlardı. ~ 
ağlamııtı. kim bı.'u ıyor, bakkahn bitiıi- Ondan somu RilttO ~ 

80 ıes ki kendisini maziye ğindek bodur evin kiracııı kimdir? geçiyor, cıgaraıını ywakıY0~ 
çekiyor, kenclisini .lıayabnm fa· Bunlan biliyordu. Fakat mu- ~n vücudunu yataıının , I 
eialanndan evelki zamanlara, bakk olan bir teY. vana o da, abyor, kendisini kede(:.,, l' 
evi91e kansının ve ç~ğuQun biltiabPn, 1emtine inhiaar ettiği ıUncelerinin derin, hudP 
bulunduju aaadet gl\nlerine ıD- idi. manlanna bırakıyordu. ~ 
rOklOyordu. ' Fakat içindeki esrarı, kendi- Ne diltünüyordu? Ç ~ 

Bugün o evin yerinde kalan sinden saklayan tuğlalı sakıflar, mu, karıslm mı? Hayır .• ,,';IJ, 
bir yangın enkazı, kansı ve tahta kaplamalar, kigir duvarlar, kafasının içinde ai!r ~e --~~J 
çocuiu namına ort.de bubınan, ıt;mtlnde pihayet bulmuyor, yek... bir tazyik vardı. Bu t•J1~ •• 
bu geceler kadar muazztQı Ye diteri Dıtlqe yıjılmıı bir taı bntla gözleri sabit bir.,.'!~ 
hudutsuz. bir karanlıkh. yığını halinde blitiln ıehrin bo- dalıy<v", kendinden ieçı,-

Neclen malumdu ki, fU kapı· yunca göz dindllrllcn bir imtidat ' 
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Türk- Yunan itilcifı 

Türk· Yunan itilafı imza edil
di. Scnelerdenberi devam 

edip gelen ve hemen her kese 
hiç bir zaman bitmiyece~ gibi 
görünen müzakereler nihayet 
buldu. Yalnız itilafo:ımenin bir 
maddesi mucibince n~übadil em
val ve emlake ait takas ve mah-

aup meselesi hakkında bitaraf 
aza tarafından hakem sıfatile ve
rilen karann Yunan hükumetin
ce wtiki muamelesi kaldı. Fa
kat ihtimal ki bu makalenin ga· 
sete s&tunlannda intiıar ettiği 
811'ade ba muamele de ikmal edil-, 
mit olacakbr. Bu suretle Türki
Je ile Yunanistan arasındaki bil
umum muallak mea.eleler kat'i 
bir W tekli almış bulunacakhr. 

Mallmdur ki ( Lozan ) muahe
~ beri Türkiye ile Yunanis
tu arasuıda itilifname akdi ilk 
defa vaki olu bir İf değildir. 
Bundan evvel tarafeynin salihi
Jeltar marahhulan aramda bir 
kaç defa muallak meseleler 
m&zakere edilmiş, muayyen 

itilifna.melv teklinde tesbit ve 
imza ohmmufhır. Bununla bera· 
ber bu itilifnamelerin hiç birisi 
Y unanhlar tarafmdan tatbik edil
mecfiii için amelt hir faide basıl 
olmaqtır. Bunun için belki 
bım kimseler yeni itilifnamenin 
alrt ve imzası haberini duyduk· 
lan vakit evvelki itilifnameleri 
laabrlıyacaklardır ve kendi ken
dilerine « itilAfname yapıllDJf, 
Ali.: Hele bakahJD, bunlann tat
bikab ne olacak'? • diyecekler
dir Ye bu aözlerile bugünkn 
itilifnamenin neticesi hakkında 
bedbin glrlneceklerdir. 

Fakat bugtiokü itilifname ile 
handan evvelki itilifuamelerin 
ıekil Ye mahiyetleri birbirleri ile 
epic:ıe mukayese edilir ise bu 
tan4a bir betbinliğe mahal ol-

madaiı derlaal anlatılır. Filha
kika b.glnkü itiMfname ile 
handan enelkiler arasında çok 
esulı bir fark vardır. Bu fark 
da bilhusa fa noktadadır: 

BnNan evvel Yunanhlar ile 
aktettijimiz itillfnamelere gire 
mllba4ele itleri her iki memle
ket için harici mesail mahiye
Unde idi; ~ldl bu itilifname
ler mucibince ortada Yunaııis-

tanda hak i9tiyen birçok 
Tork telt1111 vardı ve bu Tfirk 
tebaU. Yunaniatandan istedik
leri haklan almak için hükume
timizin veaatatine miiracaat et
mek zaruretinde idL 

Diier taraftan Tftrkiyeden 
Yunaaiıstana gitmiş olan romlar 
ile bir ~ok Yunan tabaası vardı 
ki bunlar da Yunan b&k&netinin 
teYumla11a milracaat ederek 
Tlrkiyeden bir takım haklar 
iddia ediyorlardı. Bu meseleler
de pranı dikkat olan olan diğer 
bir nokta daha vardı; Bu nok
tacla Yunanistandan hak talep 
eden Türklerin orada bıraktık
lan emYBI ve emlakin Türkiyede 
kalmıt olan rum ve Yunan em
Yel ve emlakinden fazla oldu
p., buna mukabil Türkiyeden 
bak istiyen rumlar ve yunanlılar 
İM Tiirkiyede kalmıt olan rum 

ft yanan emval ve emllkinin 
YWIMi"-daki Tftrk emval ve 

emlakinden daha faıla bulundu
ğunu ileri sürüyorlardı. Bu su
retle mesele ebedi bir ihtilaf 
şekl~ni alıyordu. 

işte bu defa aktedilen itilaf· 
namenin en esaslı vasfı -- istisnai 
bazı ahkam bertaraf edilirse -
şimdiye kadar gerek TürkJer, 
gerek Yunanlılar için harici bir 
mesele olan mübadele işlerini 

dahili birer mesele haline getir
miş olmaktır. Bundan 

1 
sonra 

Türkiyedeki Türkler mevcut iti
Iafname esasları dairesinde ta· 
nınmış olan haklanm kendi hil
kumetlerinden istiyecekler, Yu
nanistandaki Rumlar ve Yunan
lılar da kezalik şimdiye kadar 
Türkiyeden isbdikleri şe)'leri 

Yunan hükiimetinden anyacak
lardır. 

(Lozan) da aktedilen müba· 
badele mukavelesinin tatbika· 
tına taallük eden en müşkül ci
heti mübadıJlerin gerek Türki
yede, gerek Yunanistanda bı
rakmış oldukları emval ve em
lakin kıymetini takdir etmek 
meselesi idi. Bu husustaki müş-

•külibn derecesi tamamen im
kinsızlıkle ifade edilecek kadar 
büyük idi. Bu itibar ile müha· 
dele meselelerinden mütevellit , 
ihtilaflar o şarait dairesinde 
daha asırlarca Türkiye ile Yu
nanistan arasında münak:ışa ve 
müzakerelere zemin olabilirdi. 

Esasen: Tarafeyn tabaasına 
ait hususi ve mali işlerden mü· 
tevellit ol~n bu ihtilafların iki 
memleket arasında mütemadi-

yen siyasi ihtilaflara meydan 
vermesi muhakkak birgün sulh 
ve sükiıt için de tehlike olabi
lirdi. Onun için yeni itilifname
ile gerek mübadiller, g.erek gay
ri mübadiller için Türkiyenin 
Yunanjstandan, Yunanistanın da 
Türkiyeden şimdiye kadar mik
tan meçhul olan alacaklarını 

tayin ve tahdit ederek kat'.i 
bir hesaba bağlanması ve bunun 
haricinde kalan şeylerin mah
sup olunması, ayni zamanda 
Türk tabaanın alacaklannı Türk 
hilk(imetinin, Yunan tabaasmm 
alacaklarını da Yunan hükume
tinin deruhte etmesi sulh ve 
slikAnetin muhafazası namına bü
yük bir kazanç teşkil eder. 

Mubadeleden mütevellit ala
cak, verecek iddiaları hU; suretle 
kat'i olarak tasfiye edilince 
Türkiye ile Yunanistan arasında 
iyi komşuluk ve dostluk münase
balmm tesisine artık hiç bir 
mani kalmaz. Türkiye bu günkil 
hudutları harıcmda her hangi 
bir siyasi emel beslemediği için 
ne adalarda, nede garbi trakya
da Yunanistanın bir endişesine 
mahal ve mana yoktur. Fakat 
buna mukabil Yunanistanın da 
vaktile İstanbul hakkında bes
lediği beyhude hayallerden ta
mamile tecerrüt etmiş olması 
lazımdır. Venizelosun muhtelif 
beyanatı ve tar ıı hareketi Yuna· 
nistanın artık böyle makul bir 
siyaset yoluna girmiş olduğuna 
delilet ettiği için TUrk - Yunan 
dostluğunun bir gUn hakikat 
halını almasına kuvvelle ihtimal 
verilebilir. 

Vücudu gaza meydanlarında 
delik deşik olmt•ş bir freok 

paşası, son günlerde Çanakkale
deki Fransız mezarlığmı ziyaret 
etmi .ti. Guro, kendi bayrağı 

altında çarpışarak can veren
lerle beraber Türk şehitliğine 
de bir çelenk koydu. Dağlardan 
denizlerden aşarak, ta Fransadan 
kalkıp kurbanlarının mezarına 
koşan ceneral, yalnız değildi. 

Bu ziyarette ona yoldaşlık eden
ler diyorlar ki yüzden fazla ailede 
beraberdi. 
Şark topraklarında yatan ya- · 

hancıların taşlan temiz, tarhları 
nefismiş. Hisarlık tepelerinden 
kıyıla;a doğru bakanlar bahar 
güneşi altında parıldıyan bir 
mermer dünyası görürlermiş. Bu 
mermer putlardan sonra bir de 
abide gelirmiş. Sütunlarında Vik
tor Ügonun uğultulu bir şiirlni 
taşıyan bu abide, ne bir zafer, 
ne bir kahramanhf!m timsalidir. 
Hayır., o güzel tarhlar, o beyaz 
mermerler, yalnız kendisi, tari
hinin şerefi için ölenlere Fransa
nın minnet ve sevgisini bild:rir. 

O meydanlarda genç damarlar 
' boşaldı, canlı baharlar göğüsie· 
rinde son kanlı kancalar ile ora· 
larda yerlere serildi. Bunlar ha
tıraların süsüdür. Bunları yapan 
milletler hem ölen çocuklarına 
karşt vazifelerini yapmış olurlar, 
hem sağ kalanlarına vatan uğ
runda ölmek zevkini verirler. 

O yerlerde bizim de şehitleri
miz var. Öyle şehitler ki yalnız 
ölmemişler, nankör payıtahtın 

kapılarında kendi kemiklerinden 
aıılmaz hisarlar da 1'.uriiidflarc:lar. 
Çanakkale meydanı, Türkün bü
tün diinyaya kar~ı durduğu, bü-
tün dünyayi yendiği yerdir. 

Bizim için iki kere büyük, kat 
kat mckaddes olan bu şanlı yer-
de bizim toprak olmuş şeh.tleri
mizden başka ne var. 

Görenler söylüyorlar, oradan 
geçerken her kesin üstü ha,ı 
parçalanmış. De~ek funda ve 
dikenlerin gölgesi de olmasa, 
o gaza ve ıan meydanına göm
düğümüz kardeşler, yaz güneş· 
leri altında yanıp kavrulacaklar. 

Orada can verenlerin yarat
bklan destanı bilen, gören Ce-
neral ne dtifünmiiftür. Yanında
kiler ne demişlerdir? Diye sor
mıyacağım. 

Fak at biz n·asıl onlann yetim
lerinin, dullarının yüzlerine ba
kabiliyoruz? Diye sormamak da 
elimden gelmiyecek. 

Dünkü gazetelerde okudum 
ve sevindim. Bir heyet oraya 
liyık olduğu abideyi kurmağa 
çalışacakmış. 

Allah sizden razi olsun efendi
ler. Ama çabuk olunuz. Çünkü 
bugün o kahraman şehitlerimizin 
baş uçlarında sevgi ve ayrılık 
ateşile yanan kalplerimizin kan· 
dillerinden başka hiç bir ıeyleri 
yok! Korkanm ki bu titrek ışık
lar da söndOkten ıonra, tarihi
mizi aydınlatan nur kalmıyacak 
ve koskoca bir dasıtan okunmaz 
olacak! .•• 

Ney.zene! 

G Ule gUle Neyzeni Herkesin 
biraz nefes alayım diye 

daha serin memleketlere kaçtığı 
bir sırada sen hattı üatilvaya 
kartı beslediğin tahassOrO da-

n':uharrfri : Ömer Rt~8 

Selahattinin elçisi ne diyordu ? 

Sultan ~aJahattinin size karşı açttğı hatP 
cesetler köpekle ı e yedirilmiye kadar 

devam edecektir 
-62-

bİ' 
Ertesi sabah iki kardeş Meli- ı retlerinin yakın akraballlld~o 

keyi görebilmek ümidile etrafı r:ni ta~ıyan gemi b"r takıdl b. ,r 
kolladılar. Fakat ne M~likeyi, l ihaneti yüzünden size tesl:; 
.ne de Mesrureyi görmemişlerdi . muş, bunun netıcesi olar~ j 
·Nihayet Şeyhin zabitlerinden biri tanın yiyeni prenses Melik' 
gelerek onlara kendis:ni takip zin elin1ze düşmüştür. . ~ 
etmelerini söylemiş, zabit onle!rı · Emin J:Iaydar hazretletl bUcli' 
Şeyhul Cebeli ilk g3düklcri senin tafsilatim sultan• ·-~' 
taraçaya götürmüştü. Şeyh gene miştir. Sultan sizden J>"Ckıf" 
siyah sarığını ve s:yah abtsını hürmetle iadesini ve haiıl "' 
giymişti. Melike gene muhteş~m tanın idamını istiyor. Ce•• 
başından ayağına kadar mücev- bildiriniz.. 
herler içinde icli ve Şeyhin yanın- Sinan cevap verdi: ;.ti! 
da oturuyordu. Zeydun ile Hal- - Hainin kellesi iki ~~ 
dun ona yaklaşarak onunla im- becle,indcn cilda edil~ 
nuşmak istemişler fakat muha- Fakat prenses burada k~ıJ 
fızlar aralarına girerek ilci kar· . tar. Buna karşı bir diy~ 
dcşi da'1a ötede' bir yere götür- var mı?. ~ 

müşler ve oniara orada yer - O halde size SultaO. j 
göstermişİerdi. iki kardeş bura· hatt:n namına şunu teb~ 
da ~urdular. yoruz: Sultan hazretleri ;!__ 

Bunu müte<Akip perdeler açıl- karşı harp ilan etmiştir. IJ!11 
mış, da;i~rden biri içeri g~rcrek Cebelde taş üstünde tat ~ 
şeyhin kulağına ~ir şeyi.~r fısıl- yıncaya kadar devam ~d~ 
damı~tı. Şeyh daı s ne bırşeyler Bu harp bütün katillerı~ / 
söylemiş, o da tekrar diiarı çık- edilinceye ve s~nin cesedill f 
mış ve birkaç dakika 'sonra içe- yiyen hayvanlara ablıocı1' 
riye birkaç kişi getirm 'şti. Ge- dar uzayacaktır. ~ 
lenler yeşil sarıklı, asil simalı Sinan ayağa kalkmış, 
adamlardı. Bunlar taraçaya lrnv- eline almış ve cevap verdi 
vetli adımlarla ilerlemişler. yal- O hal d t d' · . - eı· av e e 
mz Haldun ile Zeytlunua yüz- it d d'- · · k"" CJ.a. 
ı . , 1 • -" " ,.1 • su an e ı~mz o ope • ..,... 
erın• oa:.Hnı~, 15'0ttTa~•~.,.- ;:;-.~.v--

vermız ı en ona ı 
dikkat etmişier, onu hürmetle bil .. · - · bı"r e goremıyecegı 

selamlamışlar, fakat şeyhe selam b , - E'cebel 
uıumıcagım. , 

bile vermemişlerdi. f~ t etmiş o!duğundall 
Sinan bunlara bakarak söze ve .. "d , c h t b l bu 01-• mu ceLı ı am u ur ..., 

başladı : ses l\ıle'ike onun makamıllJ 
- Kimsiniz ne isti} orsunuz?. edecektir. • 

Ben bu havalinin mutlak hakimi 
Şeyhul Cebelim. Bunlar benim 
vezirlerimdir. Eu da benim ri· 
yaset ve -emarctimin şiarıdır, ce
di, ve evvela da ilerini . sonra 
kıpkızıl hançerini gcsterdi. 

Bunun üzerine gelen heyetin 
reisi söze başladı: 

- Sizin şiarınızı tanıyoruz ve 
haramiler reisi olduğunuzu biliyo-

ruz. 
.Biz ise müminlerin emri ve 

Şarkın sultanı Salahattinin elçi
leriyi:r:. 

- Salihattin benden ne is
tiyor? 

- Mes'ele şudur. Sultan haz-

ğıtmak ıçin Mısıra gidiyorsun. 
Kırk senedir, damacanalar 

dolusu içkinin bir iğne ucu ka
dar bile yıprandframadığı ci~er
lerini Niiin buğ·ulandırdığı MlSlr 
havasile dolduracak ve o n~fe
si kanı sıcak nağmeler. halinde 
Ehramlara karşı üfliyeceksin. 

Bu seyahat, senin için bir 
ziyaret o!acak, fakat, torbanın 

içinde taşıdığın «ney» ler için 
ise bir sıb ..• Çünkü malum ya 
onların çoğu oralıdır. Hatca ben 
son Mmr seyahatimde Hakkı 

Sühaya orapan bir Nısfiye ka
mışı getirmiştim de Fransız yol 
arkadaşlarımdan birisi bu sarı 
kamıştan nasıl nağme çıkacağı

nı hayretle sormuitu. 
Bakalım, Ankaramn Etlik bağ

ları gibi, Mısırın Nil sahilleri de 
sana ilham verip yeni yeni öğüt 
yazdıracak mı? 

Demindenberi geçen 
sükfınetie c!inliyen MelikO 
hin son beyanata üzerine 
la sokulmuş gibi yerind 
ramış, iki elile yüzünü 
ve hıçkırmıştı. 

Bu hareketi kaçırmıyall' 
hem~n Melikeye 

sergerde sinin 
bize bir diyeceğiniz var 

Melike tereddüt etmcd 
vap veraı: . 

- Ben burada iciz bİ( 
rim. Dayıma d·ey;niz ili 
kurtarmakta gecıkme5İO. 
nimle birlikte iki karde 
dun ile Zeydunu da bir,. 
buradan çıkarsın. el, 

[ Bitlll 

Pazartesi 

om 
Haziran 
1930 

Güneıin doğu,u; 4,28 - bafı1' : ~ 
Ayın dosu~u : 24.:..2 - /J0/11': 
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o Bulmaca o 

DdnU bulmacamızın 

.Bııgilnh'li balmacamız 

Soldan sata ve yukardan aıağı: 

1 - ltk hlristiyan şairlerin ÇJlldığı 
saz (3), Bir romancının ismi (3) 

2 - Dış değil (2), mağara (2) 

3 - Aynen (5) 
4 - Haydarpaşa lzmit arasında bir 

istasyon (5), Fransı1.ca un'ıt (2) 
5 - Yaz eden adam (4). Sinirli ve 

gözü kızgın (4) 
6 - Efl:ınıni aşk (3) 
7 - Akıl (4 , kemik içinde bulanan 

bir mndde (4) 
8 - Birdenbire (S), beygir (2) 
9 - Meşhur Türk hukümdarı (5) 

10 - Rnbıt edatı (2 , durgun (5) 
t 1 - Anne (3), Bir cins pe~ nir (S) 
/ Bu bulmacayı Ere11klJy lisesinden 

Oüzide H. gönderdi. Maalmemnuniye 
ve müsaadeluine istinadcll biraz tas
hih edere~ derc:diyoruz. J 

ıcaret ve zahıre 
Ftatlw nc-.t bor .. 11 kltlW-wallltı 

tarafmdaa •erilml r 
Oldluı 

A--a ~ 
K. P. K. P 

Butday 
Yumuşat t ıo 35 
Stlater 
Sert 9 2o 11 20 
- Zahıreı. -

\udar 6 22 6 5 
Arpı 5 28 
Muır 
Fırul\·ı 

Emniyet sandığı 

miidürlüğünden: 
Beıim Beyin 10029 ikraz nu

maralı deyn ıenedi mucibince 
emniyet ıandığından iıtikraz 

eylediği mebl,_ğ mukabilinde 
sandık namına merbun bulunan 
Ercnköyünde lçerenklSy mahalle
ıinde Hamam sokağında eski 
'16 ve yeni 27 numarala ve yüz 
011 arşın arsa üzerine mebni iki 
kattan ibaret dört oda, bir sofa 
bir mutfaiı havi harap bir ha-
nenin tamamı vadesi hitamında 

borcun verilmemeainden dolayı 
sablığa çıkanlarak yUz otuz lira 
bedel ile mllfteriai namına kat'i 
karan çekilmit iken bukere 
ytlzde on zam ile mlitteri çıka
rak milzayede bedelini yüz kırk 
iç liraya ibliğ eylemİf olmuı 
cihetile mezkur hanenin 18-6-930 
tarihine milaadıf Cinllmilzdeki 
ÇUtamba gDnll tekrar son mll
zayedesinin icrası ve muamele
sinin ikmali mukarrer bulundu
gundan talip olanlann mezkOr 
ğOnde nihayet nat on beşe 
kadar sandık idarerinde hazar 
bulwunalan lllzumu illıı olunur. 

Emniyet sandığı em
lak müzayedesi 

Kat'i karar ilant 
Muhammen 
kıymeti L. 

~tilxa~ed& lkrıı Merhunatın cinı ve nev'i ile Borçlunun lımi 
bedeli L. No 

1000 17132 

mevki ve mllftemilitı 

Haydarpqada Hiydarpaıa mahallesinrl• 
Kurbalıdere birinci İokağında eski 
25,6m0kerrer ve yeni74numaralı yllı 
artın arsa üzerinde ahfap Oç katta 
yedi oda Gç sofa 1 mutfak 1 kuyu 
1 ıu haznesini ve iki yllz doksan 
arpn bahçeyi bari bir hanenin ta-

' 

mamı. Mehmet Allattln B. 

317 17733 Y enibahçede Ôrdekkuap mahal
lesinde Y enibahçe caddesinde 39 
eıki Ye yeni 61, 63-1 numaralı dok
san arşın ana üzerinde kirgir 1 
katta iki oda taı antre 1 mutfak 
1 hamam \re bahçede elli bet arşın 
arsa Ozerinde ahıap 1 katta harap 
1 oda 1 sofa ve rubu nıasura tatlı 
suyu ve bin iki yüz beş arım bah
çeyi havi müfrez 1 hanenin tama-
mı Mehmet Halit Ef. Mün'ime ve Ayte 

Muazzez Hanımlar 

1230 2865 18754 SOleymaniyede Taşodalar sokaiın
da eski 11,11 mükerrer ve yeni 19,-
21, 23 numaralı Uç yüz arşın arsa 
üzerinde biri # '1şap iki katta üç oda 
bir sofa bir mutfak diğeri dört o
da bir sofa bir mutfak ve üçOncÜ· 
ın Uç katta beı oda bir sofa bir • 

mutfak ve müşterek bir kuyuyu ve 
yüz on arşın bahçeyi havi mukad
dema iki elyevm Uç hanenin tama-
mı. Halil irfan Ef. 

5159 10030 19181 Beyoğlunda Alacameaçit mahalle
sinde Buğluca sokaiında eski 12 
ve yeni 8 numaralı iki yüz altmıt ar
şın arsa Uzerinde istihmam mahallini 
ve iki yüz elli arşın üzerinde soğukluk 
kıımını (camekan) mahallini ve yllz 
yetmif arım llzerinde kiilban ma
hallini ve ytlz on bq arpn tızerin-
de odunluk mahallini haYİ (Buj'lu
ca hamam) naraile maruf bir ha-
mamın tamamı V ufiye H. 

655 6301 20473 Yenik3yde Gllzelce Alipqa mahal-
lesinde Köybaşı caddeıindc eski 
350 ve yeni 336,236-1 numaralı yQz 
sekaen yedi arım arsa üzerinde 
kirFr bir katta iki oda bir mutfak , 
ve bahçede ku vuyu ve on bin bet 
yfür: artin bahçeyi ve derunünde cari 
bir masura mailezizi havi eskice 
bir hanenin tamamı. Hayriye 'F eleksu H· 

1077 2635 20492 Üsküdarda Bulgurluda İmraniye 
mahallesinde Y alnızservi ıokağanda 
eski 10 ve yeni 6, 8 numaralı yüz 
sekıen artın ana Uzerinde bir kata 
kirgir bir kah ahtap olmak Oıere 
iki katta sekiz oda iki salon b.ir 
mutfak ve iki yüz yetmit üç a11ın 

arsa Uıerinde aJn ayn birer katta 
duvar taıından mutfak ahır ve yir. 
mi bir danllm bin yüz kırk yedi 
artın araziyi havi bir kötkUn ta-
mama Mehmet Hakkı B. Hatiçe Fitv 1:1. 

155 810 9159 Btiyükadada Nizam mahalle ve so
kağında eski 17 ve yeni 10 numa
ralı yüz yirmi Bl'llD arsa iizerinde 
kirgir iki buçuk katta alta oda bir 
ufak ıofa bir mutfak Ye doksan ar
ıın bahçeyi havi bir hanenin tamamı 

Mm. ArJadibl 

249 498 16195 Samatyada Beyuatcedit mahallesin-
de Samatya cad~esinde eski 165 
milkerrer yeni 209 numaralı •eksen 
dört arpn ana Dıerinde kArgir iki 
buçuk katta Uç oda bir tqlık bir 
ıof a bir mutfak Ye yirmi dart artın 
bahçeyi haYi bir hanenin tamamı BodOA~i Ef. 

1070 2250 16636 Lilelide Mimarkemalettin maballe
aiDCle Laleli tramYay caddeaiade 
ealri 84, 50, 52 •e yem 56, 58, 60 
62 numaralı yetmiı U'flD ana Dze-

1815 6994 12289 

1820 i300 1203 

65 1100 1748 

3005 8222 1825 

430 1808 917 

rinde kagir üç buçuk katta biri 
dört oda biri ufak olmak üzere iki 
sofa bir mutfak bir taşlık diğer 
biri aandık odası olmak üzere bet 
oda bir sofa bir kiler bir taılığı 
Ye iki dUkkim havi iki hanenin 

11
_ • .w 

tamamı Nahit ve Bedtettin ~,,,... 

KadıköyUnde Tuğlacıbaşı mahalle-
ıinde Y averağa sokağında eski 
1, 1, 1, 1, 1, 1 ve yeni 58, 58-1, 52, 
54, 56, 60 numaralı iki yüz altmit 
altı arşın arsa .üzerinde bir katı 
kArp iki buçuk kab ahtap olmak 
üzere üç bucuk katta on iki oda 
iki ıofa bir kuyu ve iki yllz yedi 
artin ana üzerinde kagir dört dük-
kanı ve iki yilz altmıt dört al'fılP 
dan ibaret ahıap bir dükklnı ve 
arkadan harap müftemilita ve iki 
bin iki yüz doksan dokuz artın ~ 

bahçeyi havi bir hanenin tamam~elek il 

Beyoğlun' da Kamerbatun mahal-
lesinde Şerbethane sokağında e•kf 
38, 38 mükerrer ve yeni 36, 38 nu-
maralı yOz doksan artın arıa Uze-
rind• Oıt kattan daraçaya çıkan 
merdivenler ahpp diğer merdiYen-
ler klrgir olmak üzere bina klrgir 
olup kapıdan Pince bir mozayik 
antre bir kapıcı odası ve bu katta 
bir numaralı dairesile bir dDkkln 
ve kaba albndaki katta sahanhk 
llzerinde iki daire vardır, bu daire-
lerden 9 numarasının ıokağa pence-
resi olup bodrum teklinde kullanıl
maktadır, karşısındaki 8 'Dumarab 
dairenin üç oda11 bir mutfatı • 
alt katta sabit kazanlı mermer ya-
laklı zemini çimento çamqırhane 
ve yedi kömürlük ve arahğa çakacak 
kapısı vardır. 1 numarah daire iki 
oda bir ba'A bir mutfak bu kaba 
6st0ndeki Uç ka tt ı evveli birer iken 
bilahare aradan tahtaP,erde ile aynl
mlf ikişer daire ve arkaya uar 
olanlar lkiter oda birer koridor 
birer hali birer mutfağı ve a. 
tarafa naıır olanlar ikiter oda birer 
koridor ve sofanın mezkür tahtaper
de ile b6lünmesinden bbıl olan ve 
oda halini iktisap edecek birer 
mahal ve birer hali birer mutfağı 
ve ftstthlde zemini çini bir antre 
duvarla muhat bir daraça ve da· 
raçaya çıkacak kirgir mahal ve on 
artın aydınlığı havi bir aparbmanın ..,, 
nısıf hiuesi. Ali T' 

Büyükdcrede Camliterif sokağında 
es~ 7 ve yeni 13 numaralı yGz otuz 
artın arsa Cizerinde ahıap 2 katta 
birinci kah zemini çini d6femell 
taılık ve küçllk sofa llzerinde iki 
oda bir hali bir mutfak ikinci katta 
iki oda bir sofa bir balA bodnım 
katı odun Ye kamOrlOk ve elli artın 

'bahçeyi havi yeni bir hanenin -~ f 
tamamı • ErmeJdlP' 

Şehzade batında Fevziye mahalle 
caddesinde eaki 2 ve dokuz defa iki 
mükerrer ve yeni 107,107-1,109,1,1·1, 
3,5,7,9,11,13,15 numaralı iki yüz 
yetmit iki arpn arsa Ozerinde tnm
vay caddesine DUll' iki dllkkln el-
7eYm maldGp bir dnkkin Dzerinde 
tlç odayı havi olup iki katlıdır, oda• 
lann methali Ç&l'fl içindeki dDlckl• 
lardan birinin tahta ile kapahlmak 
auretile 7apılma1hr. Ça111 denmDııd• 
elyeYm yedi dGkklnı Ye diier d~ 
kinlar odalar kalp Ye mutfak met
hal halinde kullamlmaktadar, meU6r 
dOlcklnlar birer katlı zeminleri çi
mento 6nleri cameklnchr caddedeki 
dOk"lmn ut6r kepengi Yardır •e 
ytlz elli bir artın kadar ÇaJ'fl içinde 
gezinti mahallini haYi emllld• _ ~ 
tamamı. Bedri c-1"' 

Uakapamnda Hmbeyr mahall.mde 
lcadiye Ye Hacakadm ıokağmda elkl 
67, 69 ye yeni 48, 50, 75 numarah 
ytlz arpa ana Dzerinde kısmen ah· 

( Devamı 1 inci sayif anın ı ıncı sucüJI 
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Nafia Vekaletinden: 
tS-S-930 tarihlade mtlaalcwma icra eclıleoeil illa kılmmlf olan 

NaJatya·Elhiz yohinda, Fırat nehri 8uriacle Japllacak betonarme 
k&pribıb m&nakua mtkJdeti, enlce ~ edilmit olan terait daire
linde ye ,enılen llllWD tlzerine yirmi tla temdit edilmiflir. 

Ehliyeti feDDiye •elikam alabilaaek içla prtaamede yuah vesaik 
ve evralan 28 hadraD 1930 tanm.du e••el miaakua komiaJ.a 
tlyuetine ve teklif mektuplanmn da 5· 7.930 tarihine mlladif 
cumarteai ptı aat 15 den enci Nafia Vekileti •Dlteprhk 
makamma tevdi olunması ilAn olunur 

Dahiliye vekaleti levazım me
murluğundan: 

( .. Pi -• ~ tl!8P: ....., .,._.. t.Wlrde 
~:~· ::;:ı., ~.... l:l'tllıfıl ~ ............ 

Veklletçe lıer ay neşrettirilmekte .._ ..,_ .._u•111a 27 inci 
alllbadaD itibaren bir aeaeliji malH•1'1 ...... ait olmak llll'e 
kapah zarfla mlnakaaaya yazoclDmiJflr. Tallpleria % 7,S teminat 
akçesi veya b&kametçe muteber ltlr •• teminat mektubu ile 
ynai ihale Olan 21-buina-930 ....-ı ...... kadar vekllet 
-.ı1ebe m~Qr~ •&t0tekldl aaQba,..t komisyonuna ve 

._......_..,. fUbw=ı.W ~ .~~ h• sla ~da Oahiliye Leva· 
, .......... ıtt. -~ ... ~ ....... ,.. •lraeutlan. 
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Emniy~t Sandı~ı Emliık 
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Kat'i karar ilanı 
Merlaanatm dıaa " ••"" 

Ue mnlı:I" mlıtemill•ı 

~umelikavak hisar mahallesinde hamam 
aokağında eski 4 ve yeni 2 numaralı yilz 
altımı lll'flDdan ibaret münbedim hane ar-
araaunın tamam Hatice Makbule H. 

Anadoluhisannda lbrabim bey sokağında 
eski ve yeni 4 numaralı yilz arşın araa n-
ıerinde ahfap iki bu~uk katta d6rodaiki 
ıofa bir mutfak bir kuyu ve yüz seksen 
aqın bahçeyi baYi bir hanenin tamamı 

Mustafa Sener B. 

Galatada ~t Mehmetpaıa mahallesinde 
Ustupçular aokağında eski ·ve yeni 17 nu
marah elli alb ar~ılı arsa üzerinde kirgir 
bir katta bir dükklnm 181f biaaesi. Bebir Et. . 
Ayvanaarayda Toklu lbrahimdede mahalle
sinde lbrahimdede aokağında eıtki 20 ve 
yeni 28 numaralı yilz Bl'flD arsa üzerinde 
ahpp iki buçuk katta beş oda üç sofa 
bir antre ve yirmi beı ar;ın arsa üzerinde 
barapça bir mutlağı ve seki.% yüz yirmi arşın 
bahçeyi havi bir hanenin tamamL Fa·ma Ôlker, 

Dftrnev Samiha H. lu. 
Pendikte Catra sokağında 15 numarala iki 
yüz yirmi dört arım arsa üzerinde iki bu
çuk katta on oda iki sofa bir mutfak bir 
kuyu ve, seksen arıın mll1te111ilih ve bin 
iki ylz yetmis alb a111n bahçeyi havi bir -t.. 
baneniıı tamamL · Ali V ufi IS. 

Gaztepede ~ki Ali Bey ve yeni Rıdvan 
pqa sokağında eski 20, 21, 22 ve ;enı 14, 
14 numaralı alb yilz on beş arşın arsa 
llzerinde bir katı kiıgir diğerlerı ahşap ol-
mak llzere llç buçuk katta yirmi dokuz 
oda Dç salon iki mutfak bir bostan kuyu-
ıu ve iki ytiz altmlf BlllD arsa üzerinde 
kirgir arabalık ve uşak odalan ve yüz on 
arşın arta Ozerinde ahşap birer katta kü-
91esler ve beı döollm bin Oç yllz on altı 
aqm bah~yi havi bir k6fkiin tamamı. Reıit pqa 

Kumkapd.iı Tavqiaüleyman ııj'a mahal· 
lesinde Çqme -sokağında eski 22 ve ye-
ni 28 numaralı yDz altı arşm arsa üze 
rinde• kigir t1ç lmatta yedi oda iki sofa bir 
mutfak bir kuyu bir taı kqridor ve on 

·dokuz &rflll bahçeyi havi bir hanenin ta, 
manp Rifat ve Mehmet Efendilerle vasiyesi Fatma H. 

Beyoğlunda Hiiseyinağa mahallesinde eski 
BOlbülderesi ve yeni Vişne sokağında eski 
6 mOkerrer ve yeni 2~,26 numara?ı yOz bir 

· arpı arsa üzerinde kAglr bir katta üç oda 
ve albnda bir diikkAnı haYi harap bir ha· 
":ICDin tamamı Mehmet ve Veysel Ağalar 

Çubukluda Ca~ir sokağında eski 31 ve 
yeni 36, 36-2 nuqıarah elli iki arşın arsı 
lizerinde ahfap üç katta yalnız "iki odası 
utamam olmak üzere dör oda bır mutfak 
diğeri elli bq artın arsa üzerinde abıap 
iki katta, iki oda bir sofa bir mutfak ve 
otuz aqın kadar bahçeyi havi iki ha-
nenin tamamı. Mehmet Necip B. 

F~erde Tevekfü.afer mahallesinde Frenk .. 
Oğla sokafmda paki 3 ve yeni S numaralı 
doksan dfrt ~rşm arsa lizerin~ kiargir 
&ç katta biri çab odası olmak ilzere bq 
oda biri ufak olmak iizere iki sofa bir 
mutfak Ye yedi arpn bahçeyi havi bir 
hanenin tamamı. Dimitri Ef. 

Emirginda eski fı,rın ve mekt~bi ff1ttiye 
yeni Albncı sokağında eski 39 ve yeni 
28, 30 numaralı yüz seksen •rtın arsa 
tlzermde ahfap iki katta on iki oda d&rt 
ıofa bir mutfak bir ıu haznesini ve iki 
ım,..,.. ve yedi yllz altm11 d6rt arpn balı-

= SAVISI HBI( vın~.08 a KUf( 

'' F O R T,, 
Mükemmel imaliyesı ltibanle kı 

yas kabul etmez otomobil lı\sıik 

tekerleğidir . Kn anz3Jı yollarda 
bile dayanıklığı basebile sair llstik
lere müraccahbr. Bir defa tecrübe 
ediniz. Daima kulJanacaksınu. Mar· 
kasına dikkat ediniz.. 
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BilyU:~ rQyycıre Plyan1'.osu 
6 inci keılde 11 T emm 1930 dadır 

Bfiyfıi ilmımiye 200,000 liradır. 
Aynca 100.000 liralık &ir .aı&kifat ile 50.000, 40.000, 
. 25.000, 10.000, liralık bllyik ikramiyelu vardır. 

Hiç kaıanmamış Nun1aralara 3. 1 zar lira 
teselli mükafatı verilecektir. 

Biletler: Bayilerden Temmuzun yedinci günll akş~mma 
kadar talep edilmelidir. 

çeyi havi bir haııenin tamamı. H~ia B. 

425 20346 OSküda. da Maratreis mahallesin '!e Köpril-

ili 

lilkonak sokağında eski 10, iO, 10 mü ... er
rer ve yeni 22, 24, ,6 numarala yilz otuz 

Uô arşın arsa &~rinde ahşap bir ka~ 
biri. k&çlk olmali there 6ç oda bir sofa 

bir mtıtfak diieri yüz diitt arım :usa ü

zerinc!e ahpp ikl katta ilç oda bir sof 
.f>i? mutfak ve albndl bir dükklnı ve se-
kiz yüz kırk dört arşın 'bahçeyi havi iki 
hanenin tamama E~oe, Bedriye ve Necmiye H.lar 

500 20385 Ramidce Boşpak. mahallesinde lmam soka

tıada ~ki l ve yeni 9, 9.1 numa.rah ~ilı: 
eo ar,. ara llzerinde ahpp bir katta iiç 

oda 1 aY:u 1 mutfak ve diğeri iki yiiz 
81'flD arsa izerinde kl8mea kirgb- ve has .. 

mep ahfap 1 ahın Ye yedi ytız on dört 
aqıa bahçeyi havi bir '1anenin tamamı. Kemal B.. 

Yukarda ciu ve nevile mevkü ve ~ m&ıtemilAtı yr zılı emllk ~ 
zalannda gösterilen bedellerle talipleri tlzerinde olup 23 haziran 
930 t..,ihine mDaadif pazarteai g6n8 saat ikiden itibaren mOzaye
deye m6baferot ol•aratk saat OD altıda kat'i kararlanmn çekilmesi 
muk.,..er b'uhıliduğunduı tilip olanlarin me.ıkOr glbıde aut on 
altıya kadar aaadlk idareaiae mlra~t eylemeleri ve aaat on altı .. 
dan IOOl'a YUlaı balaeak ntllraeaatlf1111 bbul edilmiyeceği Ye pez
k6r emlake e~veke talip oJıwnlarm )cat't karar een•mda haar bul.......,. ı• .... ~~-lediiitakdirdeen-'1kitalip~ 
~ çekilDJif atrd0-..W8'l, 111ii11111 lllJa ötuDar. 

Kirahk - Sirkecide 
mil kaqısmda 29 No, Tütiıiıd. 
dışariye azimetim dolayısile 
lıkbr. 

Kiralık Hane - Beşi 
bahçe, Mısırhoğfo Soka.it ikind 
da. Taliplerin Mezk1lr mah 
:\1ehmet Efendiye mi!racaad~ 

Satı~ 
Ucuz F ord otomobili 

nılmış açı'< bir For4 otomobitl 
fiatla ac·le sauh'...tır. görmek ~ 
etmek arzu edenlerin Gatatadı 
ni sokağında Yakut hanında l 

Remlngton .markalı Türkçe, 
idılvveli . idarede J t numarava 

ı, arıyorum- Şirk~tle 
liklerde klby~lık ve sair ot 

letia~ •litwldil eksersl~ 
yazar tecrübeli bir zat 1f 
iş verecek zevıun add 
mlitacaatlan. 

Galata Topçular caddesi 
deposu No. 99 M -----

1, anyonım - Börek 
tat'ılardan anlar ve yaparım. 
müessesder \i e muhtelif f · 
:tim vardır. l lali hazır~ boşta: 
umdan iş anyorum. Arzu 

deki adrese müracaattan. 
Kumkçı niş:ınca&1nda Si 

~ıln sah.bine müracaat. 

M,atmaze1 Aajel -
enjeksi von mUtebassl& T 
Fı ın ıokalt No. 10 

-Ga p araaayor- Asle 
va Berut kilçtlk 7,ı1bit .... ,,. 
olup barbı umumiden ewel 
mahallesinde sakin mütekait 
Mehmet Efendi oğla Beldr N 
dinin Gazze muharebesın• 
ve mematı meçhul kahnıttır. 
aşağıdaki adrese bildinnclcd 
namına ri"' o'unor. 

Meraşta h'ükQmet civarı 
sokağında No 14 te S 

Niimunesi mevcut 
eb,dında 24 kiloluk 
ikinci hamur LAtıt 
leceğsnden itaya talip 
nn pey akçeleri De 
6-930 paurtai aut 
yango mldtirl811Dde 
mö~aat komiqon.-."'1 

·~ 


