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K!nunıani 1930 

kuyucuıorınıızo iznıeı 
Küçük ilanlannızı 
parasız basacalız 

EJ Bir ıey almak veya kira
laıiiak mı istiyorsunuz ? 

8 Satılacak veya kiraya 
\'erilecek eviniz mi var ? 

t:J Bir it, bir işçi, bir or· 
tak, bir fikir mi anyorsunuz? 

c::J Adresinizi bilmiyen 
birine bir ıey yazmak, postadan 
daha riratli bir haber ulaştır-
•ak, birisine ilem önünde bir 
ıe1 mi söyleme~ istiyorsunuz? 

EJ Bit ıeyiniz mi kayboldu? 
Bu işinizi görmek için sızin 

taraf taraf dolaşmanıza, sual
lere cevap aramanıza lüzum 
yoktur. 

Oturduğunuz yerde bir pos-
ta karb yazarak ( lstanbul -
Vakıt ) adresine yollayınız. 

(Yakıt), bir ay sizden hiç bir 
para almıyacakhr.Bunu derhal 
( küçük ilanlar) sütununa basa
cakt r. O zaman göreceksiniz, 
istediğiniz . şey yanınıza, müş
terı sizin ayağınıza geleceği gibi 
(Vakıt} adresine gelecek diğer 
ilin arı ve ya hususi cevap ve 
muhabere er de sizi yvrgun· 
luktan kurtaracaktır. 

( Vakıt) m bu hizmetinden: 
istifade edin'z. 

Muliittiıı B. 
Dün isviçr eye hareket 

etti 
Vali vekili ve Şehremini Mu

hittin Bey dün saat üçte eks
presle İ6viçreye müteveccihen 
febrirnizden hareket etmiştir. 
Muhittin bey istasyonda Şükrü 
N u· a. ı Paıa, vah muayini fazlı, 
polıs ınildürü Şerif, Şehremini 
~ua•ini Hamıt beylerle umumi 

elediye \re vilayet meclisleri 
azaları b' 
fı d 

Ve ırçok dostlan tara-
n •n t . M h t ' 

Be ctyı edilmiştir. u ıt ın 
ve refik 

t · k ası hanım da refakat 
eme tedir. -
-liby et güzeli 

İtalya, Trab!us ile Benga
lİrıin işgaJJerindenberi bu iki 
\'İlayete ((Libye ita yana» ünva

hını vermişt ir. Buradan int hap 
olunan .. 11 .. k ı. ı · . . guze ı Hıra ıçesmın res-
nı · . . 

ına dercediyoruz. · 

İş kanunu 
f Ankara, 29 (Yakıt) - Henüz 
ktıaat veki i tarafından tetkik 

olunan ft k . anununun Meclısten 
bu ıene rıL .... 

~ "81Dl)'acaırı anlatılıyor. 

r 
Yarınld n65hamızla lunilerimize 

renle/; re$ımlerle bezenmiş, çok cazip 
münderıcaılı 16 ~ayı/alık bir ıl.§ve 
takdim edec.eğız Mavezzılerden gaıe
temızle beraber i$teyınız. 

, 
1 

Güzellik kıraliçesi dün hareket etti Her onn ~ir ~ur' o . . . ._,., ___________ _ 
Mübeccel Hanımın gideceğini haber alanlar 

istasyona dökülmüşlerdi 
Hei' gün miikafat 
kazanabilirsiniz 

w . 
Şehrimizde bir güzellik · kıraliçeıin" epey tebaa varmış Ramazan eğlencesi... Bay-

ram hediyesi ... Kilçilk tasarru
funuzun mükifatıoı görebilirsi
niz! 

Kıra/içe ı.•t1gon 

orn öğ'e !en sonra Sirkeci 

istasyununca bulunanlardan duy
duk ve ıoto~ raf muhc. birimizin 

etird iği res ımlerde gördük ki 
güzellik kıraliçesi Mübeccel 
g f . b. 
Hanımın Avrupa se erı ır me-

sele olmuş ve istanbul halkı 

VAKiT ın 
miisaba ka 

Kıraliçeyi S irkec'Je lel!lle gelenler 

penceresinde 

bir mahşer halinde gara do· 
külmüştür. 

İstanbul güıel!ik kıraliçesile 
birlikte İstanbul valisinin ayni 
trende Avrupaya hareketi, şüp
hesiz bu kalabahiın fazlalığına 
sebep olmuştur. 

İstasyonda bulunan muharri
rimiz bu haberi fU satırlarla 
anlatıyor: 
Şehrimizin güzellik kıraliçesi 

Mübeccel Hanım, Fransamn 
Kan şehrinde· yapılacak Avrupa 
güzellik karaliçeliği müsabakaJ: 
sanda bulunmak üzere dünkü 
ekspresle Parise gitmittir.' 
KıraJiçenin gideceğini öğrenen· 
birçok &<adın, erkek daha saat 

1 birden itibaren Sirkeci istasyo-
nunu doldurmıya başlamışlardı. 
Saat iki buçukta istasyon hınca 1 
lıınç dolmuştu. 

Biraz sonra kalabalık iri yarı 

\ birkaç kişi tarafından yanldı. 
Elinde bir buket olduiu halde 

Mübec:cel Hanım göriindü. Her
lce. kJrallçe f ıiddetıe alkışlıyor
du. Heyecandan titredf ği yfizftıı
:len belli olan kıraliçe, kendisini 
görmek için itiıen, kakışan halkın 
alkışlan arasında vagonuna gir
di. H .!rkes «Yaşa.. diye bağın
yor, bu arada ezilen kadınlann, 
çocuklann sesleri de zaman za
man işitiliyordu. 

Kıraliçe vagona girdikten son
ra pencereye çıkmadı. Bunun 
üzerine halk "luraliçeyi isteriz,, 
diye bağırmıya bqladı. 

MUbecce' Hanım nıhayet pence-

Yarından sonra, cumadan iti
baren (V AKIT)ımzın baş tara
fında her gün birer numa
ra basılmış bulacaksınıı. 

Bu numaralar her nüshanın 
tab'ını takiben sıra ile iler
liyecek ve her nüshadaki numa
ra bittabi biribirinden farklı 

olacak, her gazete alanın bu 
suretle ayn bir numaruı ola· 
caktır. 

( V AKIT ) bütnn ramazan 
müddetince, o gün tevzi edil
mit numaralar üzerine bir 
kur'a çekttcek ve on karüne 
muhtelif hediyeler takdim 
edecektir. 

Bu hediyelerin birisi S lira 
nakittir. 

Bu numaralan kesip sakla
mayı ihmal etmeyiniz kllçnk bir 
tasarrufunuzun da mnkifabnı 
ıarecek, otuz gOn ayn ayn 
hediyeler alarak bayrama çı
kacaksınız 1 

Türk-Y 
Mühim ihtilaflar halle

dilmekle beraber •• 
Ankara, 29 (Vakıt) - Mühim 

ibtillflarda uzlaıılmıt oJmakla 
beraber Yunanlılarla milzake
rabn bittiji, Yunan murabbuı
nın bugünlerde projeyi Atinaya 
götüreceği haberi henüz nabe
mevıimdir. Kat'ı netice daha 
almmıt değildir. Bazı tAJi ih
tiı lflann buglln Heyeti Vekilede 
ıörilşilldüğil tahmin olunmakta
dır. 

• 
Ihsan B. 

. reye geldi. Yaşa Gazi diye hay
kırdı. Bunu sürekli aıklflar takip 
etti. Birçok gençler varonun 
penceresin tırmanarak kıraliçeye 

eılerindeki fotoğraflan iibzalat· Sabık Bahrı·ye ve
brdılar. Kart imzalatmak: talebi 

çoğalınca kıraliçe imzalamaktan kili hapisaneden 
vaz geçti. Buketler, hediyeler, 
verildi. Resimler çıkanldı. Kıra- çıkıyor 
Jiçe ve kendisine refakat eden Ankara, 29 (Yakıt) - Sabık 
pederi birçok ahpaplarile ve- Bahriye vekili Ihsan Bey paz~a 
dalaştılar. Birbirini ezen balkın 'mahkumiyet müddetini doldurarak 
selam ve alkııları arasında kıra- hapisaneden çıkacaktır. Adana
liçe Şehrımizden ayrıldı. ya çiftl •ğine )deceği söyleniyor. 

.~111111111~ııııı11uıırı1t1111111ııııı11111uıını111111ılllrı1111uıııııı111111ııııııı11111ıımı11111 ııııuııı 1111ııır ıı1 1111111 ııııııuuıııııııu:.::ıııı 1111111111~ 

I Tanıyabilir mıisıinıiz? 1 
l Müsa~aka~ızı t~~kil eden GÜZEL GÖZ- İ 
§ LER resımlerı bugun tamamlanmış oluvor. ~ 
\ Buna daır tafsilat 5 inci savıfamızdadır. I 
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Bu bakış hangi sinema yıldızınındır? 
No. 15 
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1 Macar Hariciye 
nazırı . 

ıŞubat içınde buraya 

" V AKIT,, ın telgraf ve telefon haberleri Beledi11e ceza!O 
._/ -

Şümullü bir 
gelecek 

Ankara 29 ( Vakıt) - Macar 
Hariciye nazın M. Valkonun 
Şubat ortasında fehrimiıe mu
vasRlab bekleniyor. Burada me
rasimle karşılanacak Ye bir hafta 
kalacaktır. 

Ankaradaki istimlak 
işleri 

Ankara, 29 ( Vakıt) - Yeni
şehirde devlet binalarının kuru
lacağı yerlere ait iıtimJikler 
Heyeti Vekilede tasdik edilmit· 
tir. 

Kaçak içiyorlar 
Nevyork, 29 (A.A) - Ame

rikanın en büyük hayat sigorta 
kumpanya anndan birine kendi
lerini sigorta ettirmiş olanlar 
arasında alkol istimali neticesi 
olarak g8r01en vefiyat, ispirtolu 
içkiler kullanılmasının menedil
diği tarih olan 1920 senesinde
kine nazaran 6 defa daha faz
ladır. Bu fazlalığın kaçak sure
tile getirilen ispirtolu içkilerdeki 
zehirlerden ileri geldiği zanno
lunuyor. 

İngiliz gemisi parçalandı 
Biariç, 28 (A. A)- Knepvrth 

namındaki İngiliz vapuru fırtı
naya yakalanarak Biariç feneri 
yakınında kayalığa otumıuf, iki 
parça olmuitur. 20 kitiden iba-
ret olan tayfası geminin bat ta
rafına iltica ederek istimdada 
başlamışlardır. Bu iatimdatlar 
sabahın 11 ine kadar semeresiz 
kalmışhr. Nihayet o saatte tah
lisiyeciler gelerek Tapuru bai-
lıyacak ve bu suretle 4 saatte 
bir adam kurtarmak §artile tah-

lisiye ameliyabna imkin bahf e
decek surette bir kablo atmıya 
muvaffak olmuılardır. Tayfadan 
bir kişi boğulmuştur. 

İngilterede işsizler 
Londra ·, 28 (A.A) - 20 kA

nunosanide İngilteredeki i'siı
lerin miktan 1,473,400 kişiye 
baliğ oluyordu. Şu bale naza
ran geçen hafataya niıbeten 
2,881 kişi noksan ve fakat 
geçen senenin ayni tarihine niı
beten 4 7, 780 kişi fazladır. 

Deniz kuvvetleri 
Nasıl tahdit edilecek ? 

Konferansta iki noktai nazar 
müzakere ediliyor 

Londra, 28 (A.A) - Bahri konferans murahhaılan tarafından 
muvakkaten tanzim edilmiş olan mfizakere listesinin başında zırhlı
lar meselesinin bulunduğu zannedilmektedir. 

M. Tardiyöye atfedilen beyanata göre mumalleyh, İtalyamn 
bahri kuvvetler arasındaki nisbetler meselesini muvakkaten bir 
tarafa bırakmış olduğunu söylemiştir. 

Londra, 28 (A.A) - Bahri teslihatın hacmi istiabı yekünuna 
nazaran tenkisi fikri gemi sınıfları noktai nazanndan tahdidi fikrine 
galebe çalmakta ve bir itilaf zeminine doğru yaklaşmaktadır. Fransız 
heyetinin tasvibi ile mezklır heyet erkanından biri tarafından vuku 
bulan beyanatta timdiye kadar bu sahada husule gelen terakki
yatın memnuniyet bahşolduğu ifad~ edilmektedir. Ahiren teşkil 
edilmit olan bir komisyon evvela hacmi istiabiler yekununa ve bir 
gemi sınıfına ait hacmi istiabinin başka bir sınıfa nakline dair 
~lan Fransız teklifini, saniyen gemilerin tasnifine müteallik olan 
lngiliz teklifini, salisen azami bu hacmi iatiabi ve yüzdeler nisbeti 
tespitine müteallik olan İtalyan teklifini tetkik edecektir. 

Londra, 28 ( A.A ) - Bir tebliğde deniliyor ki : « Fransız 
murahhaslarile İngiliz ve Dominyon murahhasları bahri teslihabn 
tahdidi usulüne dair olan meseleler hakkındaki mUtahassıslar 
raporunu tetkik etmek üzere toplanmışlardır. Bu içtimada işlerin 
diğer devletlerle ayni noktai nazar üzerinde faydalı müzakerata 
girifilebilmesinı mümkün kılacak derecede ileri bir safhaya dahil 
olduğu kabul edilmiştir. » 

Bu akşam Fransız ve lngiliz murahhaslan arasında cereyan 
etmiş olan müzakeratın, teslıhabn hacmi istiabi yekununa ve gemi 
sınıflanna nazaran tahdit edilmesine dair olan muhtelif teklifler 
etrafında cereyan etmiı olduğu zannedilmektedir. Bir itilif harp 
gemilerinin her sımfı için bir hacmi istiabi tesbit edecek, fakat 
evvelce alakadarlara haber verilmek şartile hacmi istiabinin daha 
aşağı bir sınıfa nakledilmesine müsaade bahşolacaktır. Bu mOşkOI 
va karışık meselede husule gelen terakkiyat müstakbel müzakerabn 
kolaylaşmasına fevkalade medar olacaktır. 

Londra, 29 (A.A) - Beşler konferansının dünkO içtimaında 
M. Stimson tahdidi teslihat sahasında Müttehidei Amerikanın takip 
ettiği maksadı ıöylece hülua .eyıemiştlr: "E~l&, kuııferan~ta tem· 
sil olunan 8evletJer 'ile torpito ve muhrjp ve kruvazör inşaatında
ki rekabete nihayet verecek bu itilaf aktetmek, saniyen tahtelba
hirleri büsbütün ortadan kaldırmak ve bu mümkün değilse hiç 
olmazsa adetlerini tenzil etmek, salisen son harpte oldufu gibi 
tahtelbahirlerin vahşiyane bir surette tüccar gemilerine karşı isti
mali erini menedecek bir itilafa vasıl oJmnk, rabian Vaıington mu
ahedesile tayin olunan hattı harp gemileri programını bir kat da
ha tahdit etmek. Programı küçültmezsek önümüzdeki on sene 
zarfında bu gibi ıef ain için 600 milyon doJnr sarfetmiye mecbur 
olacağız .,, 

Londra, 29 ( A.A. ) Bahri konferan a memur murahhas heyetler 
araıında bugün için bir içtima akti derpiş edilmemiştir. Bugüne 
ait program M. Stimıon ile M. Makdonaldin öğle yemeğini bir 
arada yemelerinden ibarettir. 

Londra, 29 (A.A.)- Bahri konferansın yarın aktedeceği aleni 
ve umumi içtimada deniz teılihatının tahdidi hakkında Fransa, 

bana karilerin zevklerini, merak
lannı anlat, ençok neden, neler• 
den hoşlanıyorlar? Seniu gaze
teler de hizmetin var .. Halka ab
lan en tatlı oltalar hanğileridir 
bilirmisin ... 

V AKIT ın tefrikasıı 77 -a. En tatlısı çıplak kadın vü
cudini musavvir açık yazılar ..• 
Resimli gazeteleri görmiyor mu
sun.. Hep kadın baldın, kadın 
budile... Sahife ıüsJiyorlar •• 

Yazan: Hüseyin Rahmi 
Gösterişli kıravat, baston, eldi
ven. bu hayat komedyasında 
olur ki milyoner, miras yedi rol
lerine çıkmak icabeder. Ben de 
paralar suyunu çekti. Söyle 
bakalım hangi mellnet derya
ıına olta salacağız. 

- 38-
İki fes atçı karıı karşıya birer 

cıgara yakıp düşünürlerken Av
nüsselah birdenbire: 

- Biz vurgunla karnımı71 do
yurmak için fırsat bekliyoruz. 
Halbuki dalaveremize müsait 
vak'alar bazen gecikiyor, sefalet 
perhizimiz uzıyor, zayıflayıp ta
zıya dönüyoruz .. 

- Ne yapalım? 
-Vurgunluğumuzun arası uza-

dığı zamanlarda bizi yaşatabile
cek elimizde daimi bir İf bulun
duralım.. 

- Komisyonculuk, simsarlık 
gibi ıeyler mi? 

- Geç Balaban ağa.. 
- Ya nasıl? 
- Haydi derdemez avucu-

muzun ortasına dört beş lira 
konduracak bu san'at.. 

- Herkes böyle bir şeyin pe
ılnde amma bu kimyayı keşfe
debilen yok. 

- O kadar da zora çekme 
canım .. 

- Kolayını biliyorsan s8yle. 
- Gazetelere ücretle yazı 

göndereme! miyiz? 
- Gazetelerin şimdi bir az 

buhranlı zamanı.. Her yazı g&n
derenin avucuna '1P diye para 
kondurmazlar .. 

Ben halka kapııa kapışa o
kutturacak ıeyler yuanm... Sen 

- Kadin budile evet lokan
ta listelerinde bile ..• 

- Dilber dudağı •.• 
- Sinemalarda iki genç ağız 

dudak dudağa biri birine ke
netlendi mi karanlıkta ki seyir
cilerin kimi geviş getiriyor.. ki
mi lahavle çekiyor ... 

- Biliyorsunya çekilen ıeyler 
sadece lahavleden ibaret değil .•. 

- Kimi ayıplıyacak ne halin 
var.. İki fıkırdak genç kızm a
rasında bu gunahı kaç daf a ben 
de iş\edim. iliklerimin titrediği
ni duydum .. 

- Yazalım. Olmaz mı? 
- Hikayenin adını koy ... 
- Karanlıkta neler oluyor. 
- Eşhas isimleri? 

Ç k·ıd· layiha yapılıyot e ı ı Ankara, 29 (Yakıt) - B~ 
J ye cezaları hakkındaki tcP 
eneral Primo dö Ri- encUmende mUzakere ed~ 
veranın istifasındaki Dahiliyenin daha tümull~,~ 

sebep ne İffiİŞ ? lAyiha hazırlaması knbul edlP""" 
tu. ~ 

~adrit. 28 (A.A) - Kıral M. Teklif belediye <:ezalaP""" 
Pnmo dö Rivera ile dahiliye bir itiraz üzerinde sulh Dl~ 
ve maliye nazırlannı kabul et- melerince karara raphnı ist!~ 
miştir. .,....-

M. Primo dö Rivera sabahle- etmektedir. Dahiliye 
yin dahiliye, harbiye ve adliye kabul etmekle beraber Dl~ 
nazırlarile jeneral San Jurjoyu mede zabıt varakasının aksi~ 
kabul etmittir. pat olunduğu takdirde 

Madrit, 28 ( A.A ) - M. Be- imzalıyan memurun ceza gö~ 
renger refakatinde biraderi je- sini icap ettiğinden bunu me~ -
neral Berenger olduğu halde nn vazifelerini yapmaktan i~~ 
saat 19,30 ta kıralın sarayına kadar sürüklemesi endıtc:. 
gelmiştir. doğru görmemektedir. 5.,..... 

Saat 19,45 te nazırlar meclisi bir çare aranmaktadır. 
müzakerabna devam etmekte · il' 
idi. Saat 21 de M. Primo dö ikinci cihet de pek hafif o 

cezalann tesbitidir. Bazı ceza~ 
Rivera istifa etmit ve yeni ka- cürümlerin mahiyetine göre ç~ 
bineyi teıkile jeneral Berenger az görUlmektedir. Baıka meoıl" 
memur edilmiştir. ketlerin bu husustaki kanuni,;'! 

Milli meclisin yarın için mu- tetkik ve ihtiyaçlarımıza i"'~ 
savver olan içtimaı bili mDddet tadil edilmek üzere hazırlana~ 
tehir edilmiıtir. layihanın ancak iki ay ıo~ 

Katalanya valü aıkerisi jene- Meclise gelebileceği tabJSIİ' 
ral Barera Madrite gelmiştir. olunmaktadır. T ekJif timdi~ 
Mumaileyh, M. Primo d6 Rivera kalacaktır. 
ve harbiye nazırile göriişmüştür. ,J 

Kartajenden bildirildiğine gö- hükumetlere mensup unsurlar' 
re valii askeri jeneral River dan bir kısmının teşriki ınes" 
Madrite hareket etmiştir. isini temin etmiştir • 

Madrit, 28 (A.A) - Nazırlar Dük D' Albo maarif nazırhid" 
meclisi saat 18,50 de M. Pri- kabul etmiştir. Kabinenın talr 
mo da Riveranın riyaseti albnda lifi öğleden sonra icr:a edilec~ 
toplanmııbr. tir. Jeneral Berengr hemen tel 

Madrit, 28 (A.A) - M. Pri- rii intihabata başlamak niyeti" 
mo dö Rivera saat 12 de sara- dedir. 
yı kıraliyi terketmiştır. Muma- Mumaileyh mllstafa nazırlar' 
ileyh gazetecilere kırahn, istifa- karşı vuku bulacak hiç bir tecl' 
_,sını ı, .. ı....ı ·•...ü. ıırro .-..:J.- • v:hr.P- ~........ ... :mi11ec.eaid 
yi teşkile jener.al Ber~ngçri bevan etmiıtir. Memlekette tf; 
memur eylemiş olduğunu beyan detli bir sansür devam etın~ 
eylemittir. M. Primo dö Rivera tedir. 
bu akıam kendisile uzun uzadı- Madrit, 29 (A.A) - AndalO' 
ya görlifeceği yeni başvekili zi valisi Enfan Karlos ile 1'1' 
methüsena etmiştir. diks askeri valisi jeneral Godl' 

Madrit, 28 (A. A) - jeneral din azilleri hakkındaki karam" 
Berenger sabahleyin istişarele- meleri kıralm imza etmek isti' 
rine bqlıyacakbr. Yeni hfikô· mediği ve M. Primo dö Rivetl 
met açıktan açığa sivil olacakbr. nın bundan dolayı iatifa etti
Jeneral Berenger ıimdiden eski söyleniyor. ~ 

İngiltere ve ltaıya tarafından teklik edilen muhtelif sistemleri t~ 
kik etmek üzre 10 azadan mürekkep bir komite t~kil edilece~ 

Paris, 29 (A.A.) - M. Briyan, 4 veya 5 gün Pariste kalıP 
(izre cuma günfi Londradan aynlacakbr. M. Briyan, Londr•1' 
döner dönmez M. Tardiyö bet alb 2ün kalmak üzere Parise g~ 
cektir. 

- Süheyla Hanım, Kühey
lan Bey •. 

Küheylan Bey SUheyla 
Hanımı görOnce ayğır gibi kit· 
ıiiyecek.. Hikiye Sfirnantilrali· 
zimin de iki kat fevkinde olacak, 
tasvir büve hfivesine tabiattan 
alınacak ... 

- Önfimüzde böyle bir mo-
del var mı? 

- ônnmnıde yok fakat ha
fızamda var .. 

- Mahfuzabnı söyle de bir 
fotoğrafi gibi kiğıda geçirelim ..• 

- Çınl çıplak. .. 
-Pek te öyle cas cavlak ol-

maz ... 
- Niçin gözOm? 
- Ahlak mutaassıbı namus-

klr adamlan sonra aleyhimize 
fıtkırtmıı oluruz. 

- Abdülbamide isnaden bir 
•ak'a anlabrlar •• 

- Nedir? 
- Halifei zaman meıhur 

sanatkar (Hener) in çıplak bir 
kadın tablosu ~nftnde fena hal
de cezbelenerek föyle haykır 
ınış: 

Bu çiplak avrata bir don giy-

dirmesi hakkında hariciye neıl' 
retinden ressama tebliğat ifa ,
irade ettim... ti 

- Ey sonra iradei kerafl!e. 
ide sanatkara tebliğ edil.oif 

mi? B .. ·1· v ·1 t bel-- u muraı ıge ı ave en 
k~ b~ kepazelik de yapıl.~lf~ 
Bılmıyorum.. Halife kendısı b ti" 
sapsız çerkes kızlarının doıı1•1,.. nı çıkartırken cansız bir ~ab,; 
nun setri avrete icbar edillll bif 
gülünçlüğün de öbür tarafınd• 
tuhaflık değil midir? ,r 

- Bazı hotbin insanlar " 
dır ki kendilerinin doya do~ 
görmek arzusunda oldukla~ del 
ıeyi başkalarının gözlerı0 

1
,. 

ablak ve edep namına kı~k•11 df 
lar... Bu bm a Pisikolojiyı ~ 

rıı> .. yazacağımız hıkayeye gele 1 ~,. 
- Y~zacağımız hika1c d•ı;..

natürdi"r. Ben sana anlat•İleıs 
eğer sen de ehli imandan itil' 
gözünle görmilş, kulağınl• 
miş gibi inan.. . d• 

- Amenna sen söyierııP 
ben hıç inanmaz mıynn? ,oJı 

- Vak'a sinemanın ka' 
ğında cereyan ediyor. cBıtf11eJ 



• 

Kibrit fabrikası iz mir Bursada mı yapılacak ? 
Mütehassıslar tetkikat için 
garbi Anadoluya gidiyorlar 

T opkapı müzesinde yeni bir kısım: 
Harem dairesinin hazırlıklar bitti 

Kibrit 1ir/f.e1t fen maclaro lbra!ıtm B. 

Üç kişilik 
heyet 

Raporunu verince 
fabrikanın yeri 
kararlaıtırılacak 

lzmir veya Bur1t1nın tercihi 
kadar telcrar 51nopta harar 
kılınmıuı da muhtemel 

Sinopta yeniden inp edilen kibrit fabrikasının malôm akıbeti 
tızerine fabrikanın daha metin arazide ve kibrit imaline 
daha ziyade elveriıli olan kavak aiaçlannın çok olduğu 

bir yerde yapılmuı için tetkikat icrasına karar veriJmiıtir. Ama· 
nejman miltehaaıualanndan doktor Mazhar ve kibrit ıirketi heyeti 
fenniye mDdürü İbrahim Beyler ıubat ortuıhd Bursaya gidecek
lerdir. Buraada bu heyete Bursa mmtakaıı orman mUdllrü de da
hil olacak, bu la ıvalideki ormanlarda ve kavak yetiftirilebilecek 
sahalarda tetkikatta bulunulacaktır. Heyet buradan sonra lzmire 
geçecek, İzmir, Aydm, Kittabya civarmda da ayni maksat için tet
kikat yapacaktır. Bu tetkik seyahati bir ay kadar devam edecek
tir. Heyet döndükten sonra bir rapor hazırlıyacak ve bu raporu 
Maliye Vekaletine gönderecektir. . 

Dün kibrit şirketi mlldiiril Tahir KevkepfBey bir mubarririmize 
ıunları söylemiştir: 

T
opkapı sarayının mibe 
,eklinde ziyaretçiJere 
açılan muhtelif k111mla· 

nndan .sonra, sıra harem daire
sinin açılmasına gelınitlir. MUze 
mlldDrlilğünce bu hususta yapı
lan hazırlıklar esas itibarile 
bitmiıtir. Gezdirecek memurla
rın tayininden ve diğer bazı 

teferruatın hallinden sonr harem 
daireıi de açıJacaktır. Bu kısmın 
martta açılabileceği kuvvetle 
tahmin olunuyor. 

Harem dairesi, Topkapı sara
yınm en fazla hususiyeti haiz 
kısmıdır. Devir devir muh· 
telif tarihi vak' atar burada geç
miş, romanlara mevzu teşkil 
edecek meraklı hadiseler burada 
olmuştur. 

Açılacak olan harem dairesin
de büyük, küçük on oda, birkaç 
dehliz, bir hamam vardır. Bu 
arada valce sultanların oturma-

sına mahsus valde daireside bulun
maktadır ki Sultan Azizin, hal'in
den sonra bir müddet hapsolun
duğu oda da bu dairededir. 
Diğer odalar arasında Selimi 
Salisin, Muradı Salisin odalan 
mevcuttur. Sultan Selimin öldü· 
rüldüğü oda, açılacak olan kı
sımdan görülebilecektir. 

Ramazan 
ec:>a-

« Ormanlarda tetkikat yapmak lizere tqekkiil eden heyet 
tubat ortalarında lstanbuldan aynlacaktır. Bu heyet evvelce 
Anadoluda dolap.o ve ormanlan tetkik eden profesör M. Bemhar
dın tavsiye ettiği yerleri bilhaua ehemmiyetle tetkik edecektir. 
Heyet Bunada Nilüfer vadiai, Sapanca, küçük ve büyük Menderes 
vadilerile bu civardaki ormanları gezecektir. Seyahatin gayesi Sinop 
- ... ~ .. lrıu•-..1- .. 6 .... - .l-1. ... ••l. 1.~-.a, kav.le ağaeı mcbnıl ol 
ve kavak ağaçlannın çok yetiftirilmeai ihtimali fazla buJ an 
·-L _ • .......__ H . onan 
..uayı ar&mlllml". eyetila •ereceif rapor herine fabrikama 

Emanet sevrüSefer mer
kezi de te<ı ir ahyor 

Japılacaj'ı yer kat'i olarak tayin eclllecek, derhal ia,.aına bqJ _ 
nacakbr. Fakat buna rağmen fabrikama 1'911• Sinopta inta editmC:i 
ihtimali kuvve~ k~ybetme~tir. ~ilim makinelerin Sinopta 
bulunması bu ıbtimalın kunetilli tezyıt etmektedir.-. 

Topkapı m4u:sl 

Muhtelif devirlerde yapılan 
bu on oda ve dehlizler, aft ol
duklan devirlere mahıua kumao
lar kaplı ıedirler, mllmuili qya 
ile d6tenmiştir. Buna g6re, aıa
ğı yukan o devirlere ait vaziyeti 
ifade etmekte, intibaı Yermek
tedir. Bu kııım, iyice tamir edil
miftir. 

Harem dairesinin mütebaki 
kısımları, bu kısımdan sonra ha
zırlanacak, gezılecektir. Sultan 
İbrahimin hapsedildiği Ye bojıd
duğu kafesli h6cre sonradan 

açılacak kısımdadır. Sonradan 
açılacak kısmın ne zaman küşat 
edileceği bennı belli değildir. 

Harem dairesinin açılmasile 
T opkaı>ı müzesinin kıymeti bir 
kat daha artacaktır. Bu müze, 
ecnebi seyyahların bilhassa ala
ka g6ıterdikleri en bnynk mü
zemizdir. 

lıtanbula gelen seyyahlann 
hemen hepsi, burasını gezmekte, 
alınan duhuliyeden müzenin mü

kemmelleştirilmesine yarıyacak 
Yaridat temin edilmektedir. 
Harem dairesicio de Rçılmasile 
ziyaretçilerin daha ziyade merak 
ve alika gösterecekleri ıtıphe
li.zdir. 

Sarayın timdiye kadar açılmış 
olan kısımlan, hazine dairesi, 
çini mnzeıi, an odası, Mecidiye, 
Bağdat, Sofa k6tklcri, kWar 
ağası dairesi ve diğer bazı 
mnıtemillttır. 

MUıenin Avrupa mlıeleri 
gibi mükemmel bir ~elde geti
rilmesi için mllzeler mildürfl 
Halil Etem B. le birlikte muavi
ni ve ıaray mOzesi müdllrtı 

Talnia B. , itina ile çalıımıtlar, 
mftzeye muntazam bir tekil 
vermiye muvaffak olmuşlardır. 

Mahmut .Muhtar Pş.nın 
emllki yok mu ? 

Avukat "Var ama 45 parça değil, üç 
dört parçacık ! ,, diyor 

" Paşa Djvanı Ali kararını temyiz etmemiş, 
kararına itirazda bulunmuştur 

icra 

Emanet tünel arabalarını teftiş ettiriyor 
&.JIUkerrer ihtarlara raten tonel tirketinfn 160-170 kit'lik 
iYi arabalara 300-400 • i bindirmekte oldufu Ye evamire ı. _ 

25 kanunusani tarihli nllıha-

mızda Mahmut Muhtar Pı. hak· 
kında bir haber mUnderiçti. Bunda 
Paıanın Divanı Ali karanna 

itiraz ettiği ıayialan hakkında 
Seyriaefain idaresinin noktai na
zarı bildiriJiyor, karann icrası 

itinin ne gibi safhalara girdiği 

anl•tıhyordu. Diln bu huauıta 

Yet etınediii anlafllmıtbr. Bu izdihama mani olmak için tflnelin ~ 
c hetııae birer ıe-n•efer memuru ikamesine karar verflmi..+:r M 
~rl r~ TU· ~ 

.... tClnelde seyrilseferi tanzim ve kalababjuı fazlalaşmum 
manı olacaktır. a 

Jaıarruı moca~eıemü •.• Üsküdarda Seyrüsefe;-h::~::i, ramazan 

Ta'"""'· -- • "' -..ıa gaz t tak y geceleri halkın sokaklarda ra· 
dirJ b•L e e~l • eDİ tramvay hat- batca gezebilmesi içi bazı ted· 

e Qllaedıyor I J Taymiıin fataııbuı h b". arı yapı acak birler almak Juzumunu hisset-
me Iek ti · mu a arı miıtir. Her ramazanda kalabalık 

. m e ?1ızde ba,lıyan tuamıl Ouodır tramYayları mecliıi olan Şebzadebaşı, F atib, Sulta· 
mücadeleıı mlbıaaebetile yazdıiı idar•İ dOn toplanllllf, tirketin nahmet mıntakasında otomobil· 
bir mektupta tas·~ faal. imtiyaza dahilinde bulanan bütilıı 1 -...... ıye- erin yavaş gitmesi temin ediJe-
tinin müsbet şekild... d hatlarm İDf811DI kat'i ıurette G . h l .... eYam ve _ _. ....... _.m• 1 f d cektir. Daha kalabalık olan Şeh-
azı azret erinin bu harekete kar..-.., ... _...-. ç una • Yeni· zadebqından tramvaylardan baş-

rebberlik ettiğini ve yerli mal· den 8 motria. ~a~ getirilme9i ka vesaiti nakliye geçmiyecek, 
1~dan elbiseler gömlekle k de kabul edilmittır. Münakasa buradan geçmesi icap eden ve-
kab 1 , r, aya ile yapbnlacak olan bu intaatın . 
dık/ ar, Ye ~qka ıeyler yaptır· ıartnameai tirket tarafından saıt Veznecilere saparak arka 
G ~nnı; ycnı ıene mUnuebetile akında 1apılacaktır. yoldan Şehzade caıniı yanındaki 
azı Hazretlerinin temamile Y k caddeye çıkacakJardır. Sinema 

Y~li mallardan yapılmif elbiaeler Y ırb p~ralar ve tiyatroların kontro!una da 
rYdiklerini kaydettikt• aoma, Bir haftadanben tehrimlzde ehemmiyet verilecektir. 

-.kalanmn da ayni batb hare- bu'unaD Maliye vekileti ınuame- -
~eti takip etmekte olduklarım Jlb naktiye mDdürO Sırrı Bey Yeni şirketler 
IZab etmektedir. dOn a~ Ankaraya gitmif ve Dört ay içinde ıebrimizde 

l aymis muhabiri daha sonra harekettnd~n evvel kendisi ile altı limtet şirketi teşkil edil
ta,arruf için hllkiimet tarafından ~örOfen bır. ~uharririmize fU miştir. Bu tirketlerden bir tane
ahnan tedbir.eride anlatmaktadır. ıubab Yermiıtır: Iİ asfalt ve li.sbk şirketidir. 

_ _ - iatanbulda Ziraat Ye Oa- · Tesis sermayesi 100 bin liradır. 
~a.arffte manlı bankalan ile yırtık para- Diğer bir Jimtet tirketinin serma· 
flk lar meselesini müzakere ettim. yesi t 70 bin liradır ve mensu-

IJ mekteplerde Vekil Beye neticeyi anedece- cat itlerile mefgul olacaktır. 
L k. ~ekteplerin besabatınm iim. Paraların tebdiline pek Bundan bqka 150 bin lira ıer
b..ua~sı ıdare tarafındu tetkikine yakında bqlanacaiım ümit ede- mayeli bir eczayı tıbbiye tirketi 

1 ınmıftu. rim. de tetkil edihııiflir. 

Mahmut Muhtar Pqanın vekili 

Alieddin Beyden bir mektup 

aldık. Vekil B. diyor ki: 

"Gazetenizdeki nqriyatta ve 
sair evrakı havadiste bu huıusta 
bazı gfına zübuJe tesadüf ediJdi

ğinden berveçhi ati tashihi key· 

fiyet olunur : 
t - Mahmut Muhtar Paıa ce

zaen mahkum olmamı~tır. Ken
disinden talep edılen cezayı nak

di olmayıp hukuku adiyedir. 
Mahmut Mulııor Pı. nın Vtkflt 

Aldetan B. 

2 - Müşarünileyhin emlaki ,-------------
muhtelif gazetelerde yawJdığı 1 SPOR 1 

b 

________________________ .....,._ 

uzere kırk eı parça ve müıta- Lik maçları 
kil değildir. Bütün emlAki irsen 

Futbol hegelınden; 31 / Kanunusani 
milntakil üç dört parça büyük /1930 cuma günü yapılacak lik 
binanın ve Sirkeci, Çarşı ve Şeh- matları aıağıda yazılıdır. 
zadebaşındaki dUkkanlann nısıf FENERBAHÇE STADINDA: 
alllilı, rubu hisselerile ikametin~ Sfileymaniye - Üsküdar saat 

10,30 Hakem Refik B.ikinci takım 
mahsus müstakil bir köıkten Siileymaniye - Üskildar 13,JS 
ibarettir. Hakem Refik B. biainci takım 

3 - Temyiz edilen Divanı TAKSIM STADYUMUNDA: 
Ali karan olmayıp icra dairesi- Vr,1•-İstanbu'apor saat 10,30 
nin karandır. Müddeti de muha- Hakem NOzbet Bey ikinci takım 

Vefa-lstanbulspor saat 13,15 
faza edilmiştir. Tenviri hakikat Hakem Yusuf Ziya 8. birinci 
zımnında arzı keyfiyet olW.ur.,. ' ~-



Mühim haberler 

• 

iz mirde 
Bir kadın yandı! 

İzmirde üç gün evvel Dolaplı 
kuyuda çıkan biryangın feci bir 
netice Vtrmiş ve bir kadın yan
mıştır. İsmi Fatma olan bu ka
dın zevcivdat etmiş olup ve 
kendi halinde yaşıyan 90 yaşın
da bir ihtiyardır. 

Gece yat~ğımn yanına koy
duğu mangalı devirmiş ve esa
sen hasta olduğu için kaçama
mıştır. Etraftan yetişenler ken
dis"ni kurtarmışlarsa da haya
tından ümit yoktur. 

Metresini ve kend1ni 
vurdu 

Bayındırda Çirci köyünde kırli 
Mustafa oğ u Halit isminde 30 
yaşında bir genç adam Şerife 
ismindek• metresini bir k~vgayı 
müteakip tabanca ile vurmuş 

bundan sonra da kendisini öldür
tür. Şerife ağır yaralıdır. 

Ziyaretçi hemşireler 
İzmirde veremle mücadele 

cemiyeti bir çok memleketlerde 
tatbik edilen bir usulü İzmirde 
de tatbika karar vermiştir .· 
Bu usul " ziyaretçi hemşireler• 
ihdasıdır. Bunların deruhte 
edecekleri iş mıntakaları dahilin
deki evleri dolaşmak hastası 
bulunan evlere yardım etmek 
kap edenler~ de mücadele ve 
tahaffuz usullerini oğretmektir . 

Bu hayırlı iş için bir kurs 
açılmış ve bir çok kibar hanım
lar kursa yazılmıılardır. 

ııı ·• Radyo 
Vaziyet cumartesi günü 

tesbit edilecek 
Radyo şirketinin muamelat ve 

hesapları Ankaradan gelen bir 
emir üzerine posta başmüdüri
yetine devrolunmuştur. Müflis 
şirket cumartesi günü içtima 
ederek son vaziyetini görüşecek
tir. 

Şirkete her gün Anadoludan 
ve Avrupa memleketlerinden 
müteaddit telgraflarla almakta 
ve ne vakit neşriyata başlaya

cağı sualile karşılaşmaktadır. 
Cuma günkü içtimadan sonra 

şirket ğazetelere göndereceği 
bir tebliğle bu müracaatlara 
kat'i cevap verecektir. 

Y anm •:5ır evvelki : 

VAKiT 
:ı<J Kdnunu5ani 1880 -.. -.•..••.......................................... 

Drrse4det emlak ver
gi5ine yırmi bın kuı u~il 

kadar kıymeti bulunan 
emlak mü5it!5na olar4k 
nufı radde$ nd · zamme
dileceği me$mudur. 

>f-
Haaşlar dan • üzde on 

tenkilı vukubulduğu gibi 
esham ve mukateatıan 
dahı yüzde on ı en kılı edı
le"eği rivayet o.unuyor. 

• 
Demır köprünün tami-

ratı bir ava ka , ac nıüıe .. 
ahhidi ıaraj ndan ikmal 
edıleceği münasebetle ıhi 
başına ınşil olunacak kar-
gir rıh ımların i>-ı~iJatınil I 
ba~lanmak üze e olduğu 
haber: al nmr~tır. 

4. - VAKiT 30 Kanunum 1930 

[ ] 

inhisa.rla.rdaı 
(VAKiT) iN ŞEHİR HABERLERi Yerli içkilerimiz ı 

-..--------------------..r::-=ıc::=!-----------,--~--~--rrı--a __ n_e_t•t•e __ :____ propaganda 
" Ko·· pr u·· lerı· kaldıralım .• " Müskirat idarem yeni Belediye meclisinde rimizin Avrupada tamimi 

Dün Ticaret odası gizli ve hararetli Dünk Ü m üza- :~. "::!:ı:=~' ~':~ 
bir içtima yaptı rupa şehirlerine nllmuueler · k k ı dermiştir. Halicin aşık'ar~ndan, Gani Bey Hamdi Beyi ere ve arar ar Bu nümuneleria gittiji 
gölgede bırakmışbr den s iparişler bql•m•fbr. 

Ticaret odası dün 10 da oda fikri ortaya atan Gani beyle 
,reislerinden Necip beyİn riyase- görüşen bir muharririmize mu
tinde fevkalade bir içtima ak- maileyh içerde serdettiği müta
tetmiştir. Ruznamede yalnız İs- leasını aynen naklederek fU 
tanbul limanının müstakbel ıek- izahatı vermiştir: 
li hakkındal.i mü:ıakere vardı. - Halicin cihanda bir eşi 
Bu umumi mesele hususi görü- olmayan liman kabiliyetini kav
tü!müş ve müzakerat hafi ceryan rıyan herkes onun atalete terki 
etmiştir. Akşam geç vakte kadar ile bugünkü perişanlığma taham
devam eden bu g:z'i içtimada mül ede111ez. İşte meclisimiz de 
< vveli Liman şirketi müdürü bugün büyük bir Haliç meselesi 
Hamdi beyin evvelki gün der- karşısmda olduğunu görerek 
cettiğimiz raporu okunarak mü- bunu ehemmiyetle tetkik etmit· 
nakaşa edilmiştir. tir. 

Ben İstanbulun, ticari ve ıınai Münakaşalar çok harardli 
faaliyetile yedi yüz bin değil cereyan etmiş ve bu aralık 

d t ··t·· t•· G · B yedi milyon nüfusu b' sliyecek aza an u un uccan anı ey 
olan yaratıcı kabiliyetine iki tarafından yepyeni ve mühim 

bir mütalea ortaya atılmıştır. köprünün de engel olduğu ve 
iki~inin de kökünden kaldırılması Gani B. Hamdi Beyin raporunu 
taraftarıyım. 

eksik görerek yalnız Galata 
lstanbulun Avrupa ile Asyayı değil, Unkapar ı köprüsünün de 

muhakkak kaldmlması lazım birleştirmesi bu şehre kıymet 
verir derler. Sorarım, acaba ne

geldiğini söylemiş ve yeniden 
den Kavaklar ve Çaoakkalede de 

bir takım aza da bu fikre işti- bir İstanbul teessüs edememiştir? 
rak etmişlerdir. Uz.un münaka-

Buna verilecek cevap çok ba
ıaJardan sonra Hamdi Beyin 
raporu fıe Gani Beyin mütalea- sittir. Çünkü orada bir · Haliç 

yoktur ve hakiki İstanbul limanı 
sını tetkik için bir encümen 

ters gören bazı gözlerin unnet· 
teşkiline karar veriJerek intihap tıği gibi hafif bir lodosun kar-
yapılmış ve oda reislerinden şıbklı sahillerde muvasalayı bıle 
Hamdi B. Furtun zade Murat, kestiği Saraybumu değil, bU
tüccardan Şerif zade Süreyya, tün cihanın altın boynuz dediği 
ticareti bahriye müdürü Zeki, pislikten kurtulmıyan güz.oıim 
Sandık :zade Rıza, Gani, Satiri, Ha içtir. 
oda katibi umumisi Vehpi B. ler Hayret ~tmeyiniz, bunun için 
azalığa seçilm ;~lerdir. ben İstanbul limanı denince 

Bu encümen az bir zamanda batta Ali bey köyünü hatırlanın, 
tetkikatını bitirerek ikinci oda iki köprü derhal kaldırılarak 
içtimaına neticeyi bildırecektir. Topaneden buraya kadar asri 

İçtimadan sonra bu yepyenı ve geniş bir rıhtım yapılmalıdır. 
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. A~liyede: 
• 

inekçi, idama mahkum oldu 
Fakat, cezayı azaltacak vicdani se
bepler görüldü, idama bedel 24sene 

ağır hapis kararı verildi 
· İstanbul ağır ceza mahkemesi, 
dün taammüt suretile cinayet 
işlemekle maznun inekçi İbrahi
min muhakemesini bitirmiştir. 

Müddei umumilikçe asılması 

istenilen maznunun , tanıştığı 

Saadet H. ı taammütle boğarak 
öldürdüğü sabit görülmüş, 450· 
inci maddenin dördüncü fıkrası 

mucıbince idamına · karar veril
miştir. 

Ancak, Saadet H. ın iki karı
sı olan İbrahime "Büyü yapaca
ğım, seni karılarından ayıraca-

''Hareket,, hadisesi 
l'1.1Jst1Jntik, şahıt t• rı dinliyor 

"Hareket,, badısesi tabk ka
tına devam eden altıncı müstan-
tiklik, gazete sahiplerinden son
ra diğer alakadarları cıinıemiye 
başlamışbr. Bu arada Herınan 
Spirer tütün şirketi mensupları 
vardır. Bazı zabıta memurlarının 
da şahit sıfatiıe dinlenilmesi 
muhtemeldir. 

"Hareket,, sahiplerinin "Cüm
huriyet,, ve "Politika,, refıkleri
mız aleyhine açtıkları hakaı et 
mahiyetinde neşriyat davaıarının 
tahkikatı da istmtak daırcıinde 
yapılmaktadır. . 

ğım,, demesi ve bu şekilde de
vamlı surette tehdit etmesi gibi 
hususat " esbabı muhaffifei vic
daniye,, mahiyetinde görülmüş, 
idam cezası 24 sene hapse tah
vil edilmiştir. Kendisinden bin 
lira da tazminat ahnacak, mak
tul ·Saadet H . ın varislerine 
verilecektir. 

İnekçi İbrahim, karan sük6netle 
dinlemiş, jandarmalar tarafından 
tevkifaneye götürülmüştür. 

Kararın tebliği esnasında 

mahkeme çok kalabalıktı. 

intihar değil 
1 ıbbuıdli, Miirüvvet H. uı 

6Lümü hakkında b6ple 
karar veroi 

Hürriyet tepesinde bir gazino
da masa bcşında oturdukları 

sırada Mürüvvet H. ı öldürmek
le maznun kunduracı Necibin 
Muhakemesi, dün ağır cezada 
son safhasına gelmiştir. 

Bu hususta Tıbbı adlinin verdi
ği raporda yaranın vaziyetine 
göre intihar iddiasının varit ol
madığı yazılıyordu. 

Müddei umumi Cemil B., bu-

Umumi belediye meclisi dün Rakılanmıza en ziyade 
Sadett n Ferit Beyin riyasetinde ve Fransa talip 0 ,._ .... _. 

toplanmıştır. Müskirat inhisan ba meml 
İnşa edilecek asrt tiyatro, lerde birer sabf f'lbelİ 

konservatuvar ve hal projele- caktır. 
rinde yeniden yapılan tadilatın Bundan batka ltalyac:lu 
tetkiki kavanin encümenine ha- !arımızı satmak içiD 
vale olunmuştur. Bundan sonra vaki olmaktadır. Ba 
verilen kararlar şunlardır: tetkik ediliyor. 

Karaağaca nakledilecek do
muz mezbahası için 4750 liranın 
verilmesi, kesılmiş olarak mez
bahaya gelecek domuzlardan hay
van başına 4 lira, mezba
hada kesilecek o 'anlardan kilo 
batına 1 O kuruş alınması, 
Esnaf bankasının hisse senet
lerinden 80 bin liralığınm alın
ması hakkında encümenin ka
ran, inkılap müzesi için yeniden 
on bin lira, tevsiine karar 
verilen buz fabrikasının ha• 
zirandan evvel işletılmesinin 
temini için bu sene bütçesinden 
30 bin lira verilmesi, gelecek 
sene bütçesine de bu husus için 
150 bin lira konması. 

Gümrük tarifeleri 
Yeni gümrük tarifeleri müna

sebetile Rüsumat idar,sile tüc
car arasında çıkan ihtilaflar 
eksperler tarafından halledile
cektir. 

Ticaret odası muhtelif eşya 
ıçın :>U ekaper ınnnap etmııtır. 

Bundan başka bir de daimi 
hakem heyeti teşkil edılmit•ir. 

na işaret ederek maznunun 
telefi nefse sebebiyetten 452-
inci maddeye göre ceıalandınl
masmı istemiı, müdafaa yapıl
mıştır. 

Müdafaada Tıbbı adli rapo
runda adeta kehanet izhar olun
duğu, nasıl vukua geldiği görül
miyen bir hadise hakkında kat'i 
bir büküm tesbit edildiği söyle
nilmiştir. Mahkeme kararını ya
kında verecektir. 

Jf..e~if yapılacak 

Kasap Ahmet Ef.yi öldür
mekle maznun kunduracı Ahmet 
Şükrü Ef. nin muhakemes nde 
dün ağır ceza mahkemesi mü
dafaa ıahidi dinlemiş, Kasımpa
ıada vak'a yerinde gece keşif 
yapılması kararlaştırılmıştır. 

Md5te~ilr gidiyor 
Adliye müsteşarı Ferit B., 

İstanbuldaki teftişlerini bitirmiş
tir. Bugün Ankaraya gidecektir. 

Ya~ nokta5ından 

Aksarayda Hacı Ahmedi öl
dürmekle maznun olarak ağır 
cezada muhakeme edilip on beş 
seneye mahkum olan Hüseyin 
hakkındaki karar, Temyizden 
nakzen gelmiştir. Temyiz, Hü
seynin yaşının tahkik v ! tamik 
edilmeden :l3 olarak tashih edil
diği noktasından k.ırarı bozmuş
tur. 

Maznun, vekilini getirmek 
üzere muhakeme kalmıştır . 

Şerlh ini ô'düren 
Eski şeriki Mustafa Ef. yi 

öldürmekle maznun mobilyeci 
Yakup Ef. nin muhakemesinde 
dün şahit dinlenilmiş, muhake
me ıahit celbine kalmıştır. 

Borsa.d4S' ------
isterlin. 

Dün Borsada muam 
hararetli idi 

İngiliz lirası diba Borada 1 
kuruşta açılmış Ye ıosı,s 
ruşta kapanmışlar. Din de 
amele hararetli cereyaa 
ve 20 000 i mOtecam 
muamele g8rmliftilr. 8ıa llltl'lfllll'i 

da baıta İş bankuı olmak 
Osmanlı ve Ooyçe oryeat, 
nik bankalan mtıbim mü' rtal'll 
!sterlin satmıflardır. En 
alıcı bulunan banka Am • 
ekspres ve Krediliyoae 
landır. Satışlann hakiki ıuı ........ ,_, 

lara istinat edip etmedill 
gün Borsa komiaerfitiace 
edilmektedir. 

Fazla İngiliz alanl 
Borsa komiserlljince J 

teftiılerde evvelki p 
Lıyuu.... .ç KOıiA:tı~ 

bankalarının nisbetea faa.'
giliı: lirası aldıkJan f6r0lm 
Borsa komiserliii llaiau 11 ...... 

bu bankalardan gelea eatYM• 

de isimleri yazı•ı m111tmt~ 
davet ederek elleriacleki • 
ları ihtiyaca muYafık bulmUI 
damgalamıştır . 

Bankalara tamf m 
Borsa komiserHji d8n 

lara yeni bir tamim KODClellll! 
tir. Bu tamim mucibiace b 
lar yalnız ithalltça tlCcan' 
konşimento ve fabıralar • 
bilınde kambiyo utaaıl&br. 

Bor sa meclisinde 
Borsa mecliai din alrpm 

Fehmi Beyin riya.eti 
toplanarak geçen ceı.edea 
lan evrakı tetkik etmiftlr. 
meyanda mabkemei aliye • 
dairesinden bir benka iti 
kında istenilen maltmata 
yazılmıştır. Media 
günkü içtimada Roma Ye 

sız bankalan bakkmcla 
vet ecektir. 

"V AKIT ,,INTAKV 

Perşembe 

m 
Kanunsani 

1930 
Gune~in doğu~u: 7, 14 - WI' : ı 
Aym tfoğu~u : 8,08· - ~ : ı 

iftar: 12,UJ 

!abah 

5.48 



l>iye ddtOn&yorsunuı; eve~ 
Wyle olae,aktı, ejer eserin 
meVZUUDda Şİtıliiberg hı, dtt• 
tlhlilf ve ... yab d,ıtt tadmcla 
1'1rancıello nan, konuşmada 
Ş~ fn btytik temleri. ap
açık meydanda ohna• ... 

Cetrdet Kuclrel' Beyin eterini 
.,,..... ~lıennem i ı.
tml'8ftlZ, Hamlet ten .azlet 
itilir 41ibi o'uyoruz. 

Cnclet Kaclret Bey eserlerinde 
pbatıttl temin eıtttr ı;ib! kty
matJi. bir Jatro ~ıimiı 
olacakbr. B. iatiJd>alı. 6mitle 
bek) JQl'UZ. 

7e,.Aıae •k•n pelıir piye
.IİDİ DarWbtdayi ihtilD:&IJlla, dik· 
bdo. iıtn. ile aahneye .koydu. 
Nedim ~ GnU Tal&t Bey o"adi. 
~ .mubaftirp eteripi ,..,_, 
ken lstat mUlıarrirleria eaerle
riai 6rn$ tulamf, .bUaWdü 
iatif&de etmit. Clemipim; geaç 
ektir eh l"OlthJI t,e...-ı ett.ı
Erluğrul Mubaiqia k0»1~ 
71ptb. Seste,. -~k~~. ~ 
ela hocaamı ıtaldit ecli~ 
gtızelcli, fakat ıabst değ,ldi. 
-#llt.Ba,ıa,intci..,_ ı..,-n. 

1- · ecı..... &Uınetaiıde 
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Zampara Kırat 
~============40 _ _, 

Gözde çirkinleştikten sonra 
·Küçük kızları toplar ,onlara zendost kıralın zevk· 

!erini öt.-etir ve sonra aguıu visaline atardı 
Bunların hepsine rağmen mar- kıtında ne dehşet var! Fena bir 

kiz kıralı fevkal&de kıskanıyor- kadm ,azOkmek için 1Azım olan 
do; kendi halini asla nazarı dik- batln enafı kendinde toplamıt
kate almıyordu. Kıra! bir 1f6& br. Son derece zafı, teninin 
abşile, bir nazarla, en kllçtk bir mosmor, yath, parlak ve cansa 
hareketle bir kadmm hOfQDa hali vllcadunda tefeuah vukua 
gittiğini ima etae markiz hemen ıeldiiini ghteriyor. Bu hale 
endişeye dlfer Ye kederini .alda- ıeJc11 geleli daha hain, cemiyet 
mıya çahfmakla beraber ifmizu içinde daha muhteriz. ifte ve 
izharından kendini aakmamazcb. gardllfO hllrmetlere' karşı daha 

Madam da "Briyon,. ilk defa baflll oldu. Arbk Pariıe gelml· 
olarak aaraya geldiği uman kı· yor, Sarayda eakiıi gibi perva· 
rah kendine cezbetmek için gel- amca g6z6kmiyor. Yllzthıll allık, 
eliği iddia edildL Kıral da bu boya ve rutıkla 3rti1yor. Çehre-
1eni ve geaç letafettea DUlll'la· ıu.f tanzim etmesi, tuvaleti, tar
nnı ayıramaz oldu. Bir akpm, b telebbtlatl her gllç daha gllç 
1emek yerken bu litif mahlAku daha muğlak bir ıekil ahyor. 
farketti ve markiz da "Pompa· 
dur,, UD yamda bayie 1tuel bir Hutalığuı kendini kapladığl
mabJ6ku 6mrtbıde g6nnemif ol- na vakıftı. Fakat ne dimağı ne 

muhakemeai en ziyade muhtaç dutunu 16ylecli. 
Bu sazler nedimeyi beylik bir bulunduğu riza faziletini bahte-

endiıeye dütllrdll. demedi.,, 
Korktuğu akibetten yakayı Bu enditell hayat markizin 

ayırmak için el albndan prens 6mrDnl kemiriyordu. "Şuazi,,ye 
•'Şarl dö Loren,,e mllracaat et- yapbfı bir zevkti ıefa seyahabn
ti, ve yeğeninin zevcesinin teh- de yatağa dOftO Ye IS nisan 
likede bulundutumı haber Ter- 1764 de kırk bir yqmda oldu
cli. Namus meseleainde pkası iu halde öldü. Markiz mezara 
olmıyan prens M. dö Briyonu girer girmez aleyhinde her taraf. 

Borsalar 
Kambyo 

t .lnılbz llrau Kr. 
• T .L mukablll Dol 
" • Frank 
• • Liret 
• • Belga 
• • Dralımt 
• • Frank 
• • t.evı 

• • Florfa 
' • ICuron 
~ 1 Şlllııı 
• • Peseta 
• • Mart 
• • Zloti 
• • P111_glS 

to Ley ltunış 
l Ttlrt llıuı Dinar 
" Çe"o•eç Kuruş 1 

Nukut 

1 laterUıı (lafllla) 10 
ı Dolar (Amerika) 

Frank [Fransız 1 
20 Liret (ltalya , 
O Fraııt f BelçfhJ 

Drahmi [Y1UW1] 
Frant [İsviçre) 

20 Leva f BuJrarJ 
ı Florin [Felemenk] 

Kuron (ÇetoslOTü 
1 Şllıag f Avunurya] 
1 Peıeta (ispanya] 
ı Ranmar•IAlmanya 
1 Zloti Lehbtan 1 

ı Pengö 1 Macaristan J 
20 Ley [Romanya] 
O Dinar fYugoslovya) 
ı Çevoneç !Sev) et 

Alan I 
Mecidiye Borsa 
Banknot \ harici 

Tahvlller 

fstttru datılll "ndell. 
Düyunu muvahade 
ikramiyeli demlryolu 
İstanbul tramvay şirket! 
Rıhtım Dot ve Antr 
lstanbu! anonlm su Şr. 

o derece tazyik etti ki, bu zat tan hicviyeler yağdmldı. 
zeycesioi saraya götürmemiye Bu bicviyeden bir taneainde iş bauuı 

Dün gece -·-Bir hırsız kumpanyası 
Galatada üç dükkan 

soydu 
Da. rece Galatada Mahmu· 

diye caddeaiııde gizli bir hırsız 
kumpanyuı iç muhtelif dllkkl
na girerek baldupu çalmlfbr. 

Bunlar en~l Mehmet Ali 
yeRıza Efendilerin ma;azasından 
muhtelif tabancalar almıtlar, 
IOlll'8 yanındaki firkete de gi-
rerek 40 lira Afll'IDltlardır. Bu
nunla da iktifa etmlyen sarikler 
Zelliç biraderler mlleueaeaini de 
ziyaret eblôflerdir. 

Bu c&retklr hınızlarm bir 
kumpanya olduğu yapdan talıld
kattan anlaplnufbr. Hımzlann 
izi bulunmuı olup bup J&• 
kalanmalan llmit edilmektedir. 

Tütün ka~çılan 
yakalanıyor 

Tllttn kaçakçılıtı gene irt
mlfbr. Tlltlln muhafaza mlldll
rlyeti en uıb kaçakçılardan 
latepan isminde bir aabıkilıyı 
yakalamlfbr. latepamn Beyoğ
lundaki evinde taharriyat yapıl
llllf, evde 128 deste kaçak 
lıkambll klfıdı, 29 tane puro 
sigarası bulunmUfbU'. Bundan 
bqka 12 tane de ma•zer fiteif 
elde edllmiftlr. 
Kumkapıda kaçakçı Fatmamn 

evinde de 36 paket kaçak t6tthı 
bulunmUfhu'. 

mecbur kaldL Markiz daimi bir deniyordu ki: ı~:O:•m:•n:lı:b:an:t111=======~ 
helecan içinde yapyor; kendin· akın fı ilminde 
d\\f ~ğumuı oları bir phaı hi- ~u mezarın aakini b na- Tıcaref.. • zabire . 1h~~e=a;P,ii:~li 

ak x.. rdu Bir M ,,... Adlar ncaret bor•UI kltihlamamdlft - "811 ~ .. • 
li al oymıya Ua•&flYO • On Ur sene bakire, yirmi ıe· Bulaar ıigarası yakalanmııhr. gGn .Madam d6 "Hose,, markize 7 tanfmdaa .. r11mı1ttr • 

dedi ki: De S~:p:~ne pezevenklik ede ~ldru~ 24 Saatte 6 hırsızlık 
.. Her kes size 11Pt• eder, ben ede tim aldı. , K. P. K. P 1 - Şlflide oturan Madam :e v~:W := :'111m~ Latince J&pdmq diğer birinde :~ı:: ıa as J6 ıo Baldırcıyan dtm Babçekapıdan 

hayabna daima bir c:icW Ue ge- de deniJor ki: ~:1ca u 11 :ı> geçerken kol çantuı çalmmıftır. 
tfyor. Kıral deiifiklikten laot- "Burada bariaçesine lmilbk Döamı 2 - Meçlml bir pllll Bahk-

Merka ac:eatoe Gala Kllprd 
Beyoala 2362. Şulte -=-teli: 

diye Hma altında l1tanbul 27 

Trabzon ikinci postal 
(IZMIR) vapura 

Kinunusani Perşembe 
Galata nhbmmdan 
Zonguldak, İnebolu, 
Samaun, Ünye, F aba, 
Gireaon, Trabzon, Rlzeye 
decek ve dönüşte Of, Tr 
Polathane, Gireson, 
Fatsa. Samsun, ine 
uğnyarak gelecektir. 

lzmlr surat postası 
( GOi.CEMAL) vapuru 

Kinunusani Cuma 14,30 
Galata nhbmmdan harek 
Cumartesi sabahı lzmire · 
cek ve Pazar 14,30 da 
den hareketle Pazartesi 
hı ıelecektir. Vapurda 
kemmel bir orkestra ve 
bant mevcuttur. 

Anra~ı postaSJ 
( ANAF ARTA) vapunl 

Şubat Pazar 10 da 
nhbmmdan hareketle 
Kllllnk, Bodrum , Radoı , 'tı 
biye, Finike, Antalyaya 
cek ve dönlifte mezknr 
lelerle birlı1d:e Dalyan, 
maria, Sakız, Çanakkale, 
liboluya uğnyarak gelec 

Fa111ı mllı J cindi h~ lı 

finJm: Müteveffa Uzun 
Efendinin Çarşuyikebirde 
dahçılar ıokaF.da 26 No, 

qıfi:ldeti ie&reai 
bulduğuadan açık artırma 

fazla bedelle talibine icar 
mek tlzere 3 ıubat 930 
rihine musaclif pazarteai 
dokuda talip oluJarm 
mezkGrcla ham bulUDmalan 
olunur. lanır fakllt itiyat onu .ıaıco,u.. balaçeainl aoran Puuon kadm - Zahtrel• - puan hamallanndan Haaanın 

JOr. Dedi kocludan çekiniyor, in- J&bJor. O çiçekleri ıora aora Çavdar :o :' 11 4 liramı çalm•ı, yakalanırken , _________ _ 
trikacdan da asla seYmez. Ki- nihayet çiçek mevsiminde 61dn. " t': r 90 Hasamn burnuna birkaç JllDU'Uk 
çlk marepl cl6 °Mirlpua,, IUll Madam da "Pompadtlr,, deli- Fuuıva vurarak firar etmiftir. 
kansı bir giin bana ıu sözleri cesine kibri, ve tezyif edici ih- R d 3 - KadıkayGnde olman 
alyledi: "Kıral aizin merdiveni· tirasile yalnız sarayı rencide et- a ~o Yusuf Efendi ŞitJiden tramvayla 
111zi seviyor. memişbr. Efkln umumiyede gelirken S lirasım çalcbrmlfbr. 

Oau inip çıkmafa abfmıt, E- aleylıincle idi. 4 - Samatyada inekçi Ali 
ter iflerindea, avdan Ye Mire- ( Bitmetll) Bugünkü Erogram EfencliDID emden baD .. ,a 

::. ~_::~.!.~cim Pidelere narh kondu Berlln ç••5m:ttırRum. elilıisarmd• balıkçı 
lı • ~ 17.30 Konaer Sonat op. 4f9 cAntoıa 

Madam dl "Pompadar,, baki- Emanet umaat• mGdOriyeti Rub aşıayn» Murat atanın evinden 50 lira 

Güzel kürkler gôr 
isterseniz Beyoğlunda 3 

numarada 

EPRE katen endifeye diiferek, vllcadu ramazan pidelerine narh koy- ı9.50 Alman ha1l: tubJan . çalan çapçe Şaban yablanmlfbr. 
artık kıralm ıehvetini teskin ede- muflur. 250 ıramhk pideler 6, UJ'P•ig 6 _ BakırldSyde Aziı. beyin Kllrk mağazasınm 
sniyecek hale geldiji andan iti- 500 gramlık pideler 12 kurqa 11.30 Konser· Üpera '" operet bir kUZUIU çalmm•fbr • etmekte oldup gftzel 
haren .kadm kıralın "ezvakmm ıablacaktır. Yumurtalı pideler parçalan. muhtdıf havalar temata ediniz. Mevıim 
•ekllharca., llfabnı aldı. Gidice hu narh dalıiliııde dehildir. Budapeıte KiRALIK KARGIR HANE ıebetile ehven fiatla sa 
1dlçl1k kazlar bGyllttlr, temizler, Şehremandlnden: Ekstra undan 10 15 ~"; z.e:-ı VE DOKKAN tadır. 
terbiye eder ve kıraluı ağufu Japılacak mlldener Ye tulAlll ~·, KOD1Ct Betiktatta Akaretlerde (mil- ı•----==---1111' 
.Slaliae atardı. Kıralm ne cini ıekillerde 250 gramlık pideler t 7. Macar ~ • lan kerrer 10) 5-9, 14, 23, 41, 71, 
gllzelllkten boflandıtau bilirdi. hk b ı 8.40 Aakerl maa ka 20 
ltızcatızıara bu ihtiyar zen doatun 6 ve 500 gram : pideler 20.80 Vıperin Lohenartn opema. 109 numaralı hanelerle 1, 3, ' 
ııuıl hareketlerle zevldendiğini 12 kuruta ıablaca • Yumar- Mllnih 29, 32 numaralı dtlkklnlar bil-
talim ec:lerc:IL Mir . .ciz ela "Pompa- tah olduğu bahanesile fiat:Jaruı. ı. o Dam aıu•iklll mllayede icar ecllleceiinden 
dar,, 1ID bu mtllaiai neticemade dan fazlaya pide satmak mem- t7.30 Kon_.. TOlb operııından ıebri halin yirmi dokuzuncu 
"Parkoaer,, ellki fal'k hllldlmdar- nudur • Arzu edenlerin JWDUr- !:: ~· ~ i:!.:e çarpmba gtlntbıden itibaren 
lanmn uharem., leri halini aldL tayı fırmcıya vererek pide de y ocelin l•mindekt eteri. yirmi gt1n mtlddetle alent mtl-

1758 de madam da "Pompa· yapbra bileceii, hilifı harekette 21.45 Yeıısonda, Ludvig Sporun Uç zayedeye vaz edilmiştir. Talip 
dur,, henilz otuz alb Yllfmda bulunan fırıncılar tecziye edile- perdelik opera11 olanlann Ye daha ziyade mal6-
idi. «Sular»i 16zdenin o zamanki ceği ilin olunur• 1-==Su1111111an====A~hm=eı=-~P.~=.uJA==-1ırı.,.ıı:-u~~~lıı--a-•I mat almak istlyenlerin tubatm 
halini atideki ıurelte tawifeder. Evlenme l(tmliltnden : Sultl!D Ahmet Cua kurtar• yirmi ikinci cumartesi gllntl saat 

"Ne harabiyetl V&cudqn et- mahallesi Can kurtaran caddesinde 12 No on içe kadar mahalli mezldlrda 
kalinde ne kadar dejenvelikl Sl1eyımm Faik Pf. 1nzı· Leman hscde mukim iken vefat eden Mnb.pr S4 numarada mllteYelli kayma-

b kumm dDz- Hammla lzmirin tan"'ın•• muhar- Ömer Ef. terekeeme vazl yet edilndp. -•-A--
YuztlD.ll eyaz ve •--y Milteveffayt mumalleyhin alacakhlartle borç- kamlıjma ve yemıi me~n 

Ciddi ve tecrübeli bir 
allim hUIUll Fr&1WZca 
vermektedir. 

Ankara caddesi m 
kitapaneaine miiracaat. 

slDle tam•men örtüyor. Şuhlll"! rirleriDden ba,tar Sıtla Şllkrll lanni tanh1 lllndan itibaren nihayet bir saat on tıçllnden on betine ka-
p ltir 11ftbaa, bir nevi ıeJtanl Bey •••mitler ve bu mllnase- Ay zarfında ve mirasçilanrun dahi Oç dar latanbul evkaf mlldiiriyetin- Atlna bankan Ya11llllO~ 

..... -L eti ı L • b•ta hk betle İzmlrde harir palas aalon· ..:..t...ı ___ e be -ı. 
•• 1 .. rımaT ıe Dır 1 p larında bır· l"ll''f ,.L;o_,t_ti --=•-=-- Ay adında euaumwı yan can~ ele idare eaclmmine mllracaat Hr-Gçt •• eD_IO_nr ______ "! laa1lnl ahmttır. iri ve ıGze1 ıöz- ~ .. 7uc •OR.u&lllf Utere Sulan Aflmet Beşinci Sulh hukuk ..a--•erL 

. leri nrl Fakat bu s&zleria ba· tir. Yeni evlilere aaadet dileriz. Mahkemesine mUracaatlarl nan olunur. •uu• 



Tefrika 

100 

Meçhul 
asker Yazan 

Zt,. 
Şakir 

l . lstdnbul d6rdüncü tcra memurlutundan: 
lsmall Hakkı beyin Armenak 
Efendiden borç aldığı beş bin 
liraya mukabil birinci derece ve 
birinci ıırada ipotek g61terilen 
Hocapaşa Hubyar mahallesinin 
atik Atır Ef. cedit f UJdıkcı so-._ ___________ ~----------•ı kağmm atik 5 ve 4 ve defa 

S b h 1 h " d mlkerrer 5 cedit 2, 38, 36, 40 a a ın pus u avası ıçın e =~:i:.u:~~;m :::,: 
Nöbetçinin durutundan ıllphelenerek yanına 
gittim. Omzuna dokundum. Meğer bedbaht 

donmuı kalmıı •.• 

suyu •e altında cedit 4 No. ma
ğazamn hava&1nı müıtemii hamn 
4 hiue itibarile bir hiaseDİD 
mtllki1etinin rubu ile intifaıma 
sGmiln hiueai ve yine. istikraz 

il 1-Mt ...- bir vuiyette idi. Ditlulm birbi- eylediği aekiz -ıız liraya mukabil 
Ancak bir k(lrllk npur kama· rlne r•rp--'- d ru 

,.. r- UiU( onun yanm an mezkur derecede ve sırada ke· 

'
••• c···-e...ı-de olan zeminlikte ıererk·- Lir tt b • b - _... uu w ..... u aaa en en ura• zallk ipotek göıterildiği mahalli " 
ıekiz lrifi yatmak mecburiyetinde da beldiyen bu zanllmm, bu mezkiirda kain atik S mükerrer 

Romatizma mOzmfn bir hn.Je 
girebiir . 8\naena1eyl) atnYan prleri 

' ' Spirosal ,, : i'nahıoıo 

idik. Onun için yatarken heaaph 6ldGrtlcll sopkta neler çektiiinl cedit 4 No. bilahava mai" azamu ~ .. ,... ·"'·' 
bir surette uz•0 m•k ve sabalıa dGtlbldlm. Bir 16z, ona bir te- -==========================:-::::t 
kadar kımıldamamak llzımclı. lf ıelll olacaktı. Sofujun ıiddetini mnlkiyetinin rubu hisaesi ile in- 150,000 kilo birinci Esfahan 

tömbekisi mübayaası 
bununl• bitse... Meı 'ele bir ıabır ona daha u lıiMettirmek için tifaının sümün hissesi 330 tarib
ye tahammDlden ibaret olsa, ne ıeaJmin titremesine mOmldhı li icra kanununa tevfikan birinci 
lae... Ya o mel'un knçiik cana- oldup kadar mani olarak 10..., olarak yapılmak üzere 30 gün 
yarlar ... Vflcutlar ıımaıkı birbir.ine dom : mllddetle müzayedeye konul-
yaplfıpta hararet artmağa bqlar - Kaçı beldlyonn arkadq 1.. muştur. 
baflamaı, derhal harekete ıeli· N&betçl • cevap veremedL Hanın hissesi dört bin lira Tütün inhisarı umum müdürlüOünden: 
yorlar ve insanın en bauaı yer- Şu halde UJUm8f olacaktı. Ba bodrum hissesi bin lira bedeJile 
)erinde kqınchncı bir yftrllyiifle haftda uyumak iıe felakettir. Wibi uhdesinde olup ibalei kat-

ezinmiye baıhyorlar. Ab, o tatlı Daha dik bir aesle ıualimi tek· iyeıi icra kılınmak üzere •e 
1 rar ettim : d 
tatlı kqınmak ihtiyacı, o zaman _ N&betçi I.. kaçı bekliyo.... yllz e bet zamla ıs glin mlld-
öyle dayanılmaz bir hal alıyor ki... ? detle mllzayedeye kondu. . 

idare için alınacak olan 150,000 kilo birinci Eafahan HSmbeklal 

kapalı zarfla mllbayaa edilecektir. Taliplerin her gtln gelip ıart
nameyi g&rmeleri ve lS/2/930 cum~rteai flhıll •at 10,30 a kadar 

zarflannı Galatada mObayaat komİlyonuna tevdi etmeleri. 

IUD •• . 
Fakat ne mümkilD; bayılırcuuıa Yin k Za Hanin hududu.· t.' .. x. tarafı S 1 1 e cevap yo • ~ 7anu · ~ Davetler 
hissedilen bu ihtiyacı tatmin içia muhakkak ayumupu. Yolum~ panek numaralı eaılak ıol ta· ._ __________ ..-

kımıldamak değil, kıpırdamak çe-rirdim. Ona yaklaıbm. y amna rafı Fındık sokağı arkasının bir /stanbul mildeki umumlltjtntkn: 1.-
bile imkim yoktu. geldiğimi biuetmedi. Elimle tarafı kismen 1-6 ve kismen 7 tanbulda bulunan ve adresi 

Bu, sım sıla ve bir kahp için• ommuna vurdum. parsek numaralı emJak, ön tara- meçhul olan Ankara Adliye 
de gibi yabp, ( kqık istifi) k - Uyuma oğlum.. &fliraGn.. fı Atır Ef. Kütüpane sokağı ile Meslek mektebi mildilrü Sezai 
diyorlar. aJk.. Bi,,az gez... mahduttur, altuıdaki bili hava d · ü t 

O b 
Beyin hemen airemıze m racaa 

İşte bu azap içinde ; değil • u dzlerimi de ititmedi. mezkôr mağaza banın zemininin etmesi . 
uyumıya, gözlerimi bile yumma· Artık omuzundan tuttum ve meaajıei aatbiyesini ıbtiva . edip 
ia imlli bulamadan. Geçirdijim aaramiğa mecbur oldum. Fakat tahminen 672 arşın terbiindedir. 

0 ıztıraph geceden IODl'a, istif.. o, bir Jdllçe gibi ıallandı Ye sağ Mottemillb: 36 No. dUkkimn 
._ -el L-'-van ben tanfma demldl. Ç6meldı"m. ~.:::D en ~.... nnı,,.-, G I tıst kabnda asma parmaklık 
olmuştum. ocuğunun yakasını açbm. ıte olup hamn birinci kahndaki 8, 
Lı· Gece, sabaha kadar ujultulu ~ o ıamın, b6ltllk bir facıa ile.. 9. 10, No. odalan'' beraber Ka· 
u r rllzgir esmifti. Zeminlip karplqbm : 08 mor bir çelıre.. talaa Ef. kiracıdır, 38No. banın met· 
pencere kadar olan kapasa, bir Bu cebede. gizler l&nmGf .• 

Derileri Ei:"l-1• Birbirine ki- halidir. 40 No. ••i•zada Arme-
çuval perde ile 6rtlllmDtttL Per- lltl-•· ....... k Ef k B ~ er mnbyordu. na • iracıdır. ili numara 
deyi kaldırmak istedim. Doam8f O k 
Ye t' emir keailmifti. G&pnlde b All•hnn 1 Bu fada11 ga..., &fedeki bodrum dükkimnda is-

eaile •ek lçba mi ha kadar .rken mail Ef. kiracıdır. Fındık soka· 
•çbın. Fakat, bir kar kiti • k•lk-ut Ye buradan feçmete ğında 2 No. maiaza ziraat ban-
~ Gece mntemadiyen mecbar kalmıttım. Haykırmak, kaaınm tsticarındadır; dükkanlar 
Jaian kar ye tipi, bpmm inil- adam çaiumak.. Bu da dnöru ki k 
a& deJUld( Bir tehPke • .,. ---=-~!ıe smen tahta ve ismen çini 

' l:aaaamen doJdurmut Ye ka· ... ıııııw " ' ...wau d~ l"d· 
P&bıuttı. Kapumm ,.._daki bGtthı aaker zeminlilderden fır- ufe 

1 
11' • k 

bot lıyacak •• IODl'a da ba faca ile Hanua zemia atında came· 
tatif ~%. yanında duran por- karfdatacaklarcb. Filhakika bu, kinb kahve ocağl merdiven 
etm -~• uzandım. Dikkat hepimiz için muhtemel ve mukad- üıtilnde ıu borusu 1. ci, 2 ci, 
rindelDİfba, l&pmclaa değil. demi der olan bir akibettL Fakat 0 3. cü katların berbirinde ayd1D-

e11 bıtmuan-. p-~-ı.ı--m kal ate, tu -..- U'llllUU•n akıbete maru mcıya kadar lıiı havi çimento koridor ve 9 
baut ıfbl yandı. olsun bayle feci Ye dGf&ndllrilcll No. oda 2. ci ve 3. cü katlarda 

te ~P111ran lnttne 11fllan karlan vak'alan blHOD ukerin nazarla- 3 heli, 4. cü katın zemini çi
li;izlenıek kolay olmadı. Zemin· nadan .. ldamak lhım geliyordu. çekli çini ca111ekin aydınhğı 

dolduran llcak, pil ye kok- S&r'atle zeminllie d8ndOm. lıavi tarasa -ve 3 oda zemini 
:': :n, 1•clen tlddetle çık.- Yavat yaftf arkadlf)an ayan- kırmızı çini oıtü açık tarasa 
.,._1_ puımn 6nGndeki L-n.. clırdım- MeHleyi anlattım. Hep var. 1 ve 2 No. odalarda Kara 
llU..-... ledi .. • için 

1111 
.,,.. beralMr oraya plclik. Manani, ş••-- M ,._,;ı;.... d gı ' '*'den bire SO- _..1 __ ..1 ... ı ... da pek .-~k -nt-•- wuu Bey, 3 No. ustafa Bey, 

Fısuakgull erecesinl hlua&-emı.a.ım. ~- rr ..u -- 4 N Abdn. ahman B 5 
k ""'·IU 19u ea.-:..a. Halil. ç..... ....ır.:lclio 0, url ey' Ve at, arlan bir ..__L.. a ... __ ._ um...- ·-r ,..... 6 N b 7 No Y f 11 

ı ........ llll1I& eY9'eJi oau •ilihıaı almak iate- o. oştur, · Usu , 
yo açıp ta dlfUI çıktıjlnı aman, •-La- p ve 12 No. Süreyya Paşa kiracı-
teneffüa ttiğf di. Fakat ae m ....... ua... armak- d 1 

e m IOğuk hava. lan, bu silahı 0 kadar kanam•• ır, 13 No. bottur, 4 No. Pe-
•deta nefesimi kelli. au-n- ,__ b ki V-'-t . --ır ıua Ef. 15 No. Ahmet CeJil Ef. 
den .,.-- ve 11ııuu•t ••• illlı ıeçınne-

Üsküdar mal müdürlulüııckn: 

SATILIK AHŞAP KÖŞK 
HİSSESİ: Numarası 5, 7,9 Sellm-
sız T opaneli oğlu caddeıi Altu
nizade mahallesi Osk&dar 64 
laiue itibarile 39 aebmi utılık-
br. Birinci katta mermer mefrut 
bir avlu liç oda bir mutbah bir 
çamaıırlık hanedir. ikinci kat 

d6rt oda bir salon bir kilerdir· 
Cçilncn kat 4 oda bir saloiı bir 

kilerdir. D6rdOncfi kat çatı ara· 
11ndan ibaret olup Babçeıinde 
6 hayvan istiabında iki ahır ve 
bir samanlık ye arabalık ayn-

ca bir oda vardır. Tahmin edi· 
len (6000) lira kıymet d6rt sene-

de dört takaite verilmek prtile 
(1 SOO) lira birinci taksit ihaleyi 
müteakip alınacaktır. Mtızayede
ye iştirak edecekl~rden % 7 
buçuk teminat akçeaı alınacak· 
br. Satış muameleıi 3/21930 Pa
sarteai fiinü aaat 14 de Oakn
dar malmildlirlGiünde aleni mli
zayede uıuli e yapı'acaktır. 

bir ve ciğerlerimd• kulda mek içi• onu sfllldle beraber 16 No. Kabil 17, 18 No. Kirkor 
kalıcın ğeçtijiai ADnettim. kaldırdık· Kukab keeilen bu Ef. 19 No. LOtfik Ef. 20 No. maa mtlştemilAt Dilsiz zade haru 

d:eıınz alaça karanlıktı. Kar, meuzez Tleudu, en m6barek boıtur, 71 No. Tahsin Ef. 22, namile maruf mezkur banın tama
lllQftu. Sema ve ufuklar; bir ,., tqır gibi, seuiz ve hBr- 23 No. Nazik ve T eodor Ef. mı ynz yirmi dört bin aJtı yüz 

~ulc, koyu, siyaha yalan bir metklr bir hUfU ile bizim zemin- 24, 25, 26 No. Rodenberg Ef. lira muhamemen kıymetlirdir, 
renfinde idi. ntremekten lijiD yanma naklettik. Askerler kiracıdır, 28, 29 ve diğer odaJar mezkür biuelere talip olanlann 

Pek gllç yilrDdllm. BatJaium kalkmadan ft bu facıa ile kar- boftur, tam kigir merdivt-nler mOzayede müddeti içinde biseye 

iLAN 
Ramazan miinasebetile 31 

kinunusaru 1 ıubat 1930 gece
sinden itibaren Bayramın 3 llcnu 
gtınilne kadar ( dahil) , muaddel 
37 ve 36 numaralı katarlar her 
gftn seyrü sefer edeceklerdir . 

37 katan apdald tarifeyi 
takip edecektir : 
Yeşilk&y Hareket 20.15 
Bakırköy " 20.24 
Zeytin barnu " 20.30 
Yedi kule ~ 20.35 
Samatya " 20.38 
Y enf lkapı " 20:47 
Kumkapı " 20.4S 
latubul Muvaaalat 20.SO 
GtındOzDn sahlan azimet ve 

aTdet biletlerile abonman kartlan 
lstlmaen 36 katarına muteberdir. 

İstanbul 27 K. san! 193o 

MüJmget 

l.tanbuJda Kabrcıoğlu hanın
da 22 numaralı Majazada mani
fatura ticareti ile iştigal eden 
Edmon hyas Ceha etendinin 
icra ve iflAı kanununun 276 ıncı 
maddesi mucibince konkordato 
talebi itiraz merciince mezk6r 
kanunun 278 inci maddesine 
tevfikan nazari itibare alınmıt 
olmakla kanunu mezkünua 283 
ilncil maddesinin 2 inci hkrasına 
tevfikan konkordato teklifini 
müzakere etmek üzere bilumum 
alacaklıların 6 Mart 1930 tari
hine mfiıadif perfembe güntl 
saat 14 te Galata Abit hanında 
2 inci katta 41 numaralı yazı-
banemizde ispatı vücut etmeleri 
ve yevmi davete tekaddUm eden 
1 O giln İçinde alacaldılann ve
aaikleri tetkik edebilecekleri 
mezkur maddei kanuniy eye tev
fikan ilAn olunur. 

Ednıon llyas C"ehıı efendinin KonL;odate> 
Komiseri Galatada Ablt hanında 

No 41 Avokat 

M azhar ~ •da yflzllme sardım. Ellerimi 111 .. madan ae ya1.alacaba ,.pıl- mermer olup elektrik ve terkoz kı . . 
11:01n.-_ !-• --•- il B .d. d"•en ymetının ,Uzde 10 niı· ı------------....... 'lllla soktum. Biıııerce ..aer mak llzımıe yor u. u mukiad- suyu tertibatı havı ır, altındaki ..., 
~~ıy._ bu vasi sahada, delil d• 1111.Un aillhı, daha hl.il bili bava mab• bodrum olup betinde pey akçesi ve 29 • 288 ..-M. Gazi kahvesi .... 
Ze-~·· Nefeı bile ifidllmiyorda. umpkı Pf.Onfln Uıtllnde duru- methali Fındıkçı sokağındadır, evrak numarasını alarak daireye Emsalinin imperatorudur. Ak· 

-lllliklerfn ilerisine doj'ı:u 7orclu. Kenetlenmif parmakları hanm meaahasının ve ayni tam gelmeleri 20-2-lO tarihinden saat •ini iıpat edene 1000 lirL YOz 
~dG111. Son zemlnlikten biraz bir tllrlll açılmıyor •e silahı bı- kigirdir. Hanri Ef. kiracı olup 14 den 16 ya kadar müzayede- eJli kul1lfluk eşya milbayaa ede-
erıde bir n6betçi g~ rakmıyordu. elektrik tertibab vardır, mağa- ye devam olunarak ihaleyi kat· ne tccrilbeai hediyeten verWr. 

~~ •• J.ere ç6melmif ıabl (Bttmedd zanm tamam kıymeti on bin ve iyesi Y•nn icraıı ilin olunur. KarakOy Bona Han. 

&asankOiöny··asmaatenziiit·~·§fe·~-~=id~:[~~ 
depoau, toptucılara aynca temilit. 



A o u ne ::ı;tt rtları 

1 lhlı:tyede tfarfçl• 

Gazetemızde çıkan yazı ve reaım 
lenn bütün haklan mahfuzdw 

= SA YlSI HEk YERDE 5 KURUŞ = fürk mekteplerile faydalı eserlerin 
ilanlarında yüzde 20 tenzilat vardır 

ilan •artl•,.
::.aurı Ko 

ı.. uruş 1:\ uru: 

1 4.yıagı 150 000 

<:azetcvc rnndcrilccd nıetıuplann Uzetlrıe 

ıdarc ıçın~c ıdarc J ,ıızı\ a aitse ~ yaıı) 
ı~arı:tl t.:onıılmnlıdır • 

j 400 800 
750 145'1 

' ( 1 4()(1 270(1 

llasılmı\'an mektupların ııde<tnden .tl\'mcıı 

makaddcresl1 rr.,.ktrplara ~ortulm~ ruırılann 
~a,•nnlma•ından ı c ııanlhrın 'lntindcrecatmdah 

' ı ıı.t..ı~ •ıc(o{ delildir 

~Kadıköy iskele üzerindeki~• 

lo~untu ~uzino ve Hile. ~ons solonu 
Salonumuzda kemafissabık her gün saat 18 den 

ve Cuma günleri de 14 den 24 de kadar caz 
etmektedir. 

1) a 1 l l 'l z 'l rı da. ~~len :ıen~in olan programl~rır~ız~ 
l u _. (_ · ıJaveten ınce saz ve envaı turlu 

varyete; 1 Ramazandan itibaren salon 20 den gece 2 ye ve 
Cuma gl~nleri de 14 den 2 ye kadar muhtelif eğlencelerle 

Dans devam eedecektir. 

Raınazanda n1utlaka sal6nun1uza 
ramanzzz tavsiye ederiz. 

Mudiirivet 

uğ-

Istanbul Posta ve Tel
graf Baş müdürlüğünden: 

28 - 1 - 930 tarihinden itibare~ gerek hariçten gel~cek ve gerek 
dahilden imal olunacak telsiz telefon makine ve alatı sairenin 
damga ~uamelatı abone nıhsatnameleri doğrudan doğruya idare-

. mizce ifa olunacaktır. Gerek ticarethaneler gerek yeniden abone 
olacaklar ile şirkete evvelki muamelat ve aboneleri dolayısile borçlu 
I:' 
·olan tücca an ve halkm muamele ve hesaplarını yaptırmak üzere 
"lstanbul telgraf merkezine müracaat1arı ve badema yeni ve eski 
hesaplar ~çin İstanbul telsiz telefon şiketine hiç bir suretle tediyatta 
.l,ulunmamalan ehemmiyetle ilAn olunur. 

· Vilayet daim~ encümeninden: 
Beyoğlunda Tarla başı caddesinde kırk beş numarah hane 35 

lira icarı şehri ile talibi uhdesindedir. · 9 şubat 930 pazar günü 
saat on birde ihale olunacaktır. Taliplerin encümeni vilayete mü
racaatları. 

Büyük Tayyare piyankosu 
Sekizinci tertip 1 inci keşide 

11 Şubat 1930 . 
Keş rleler; Yih\yet, ~.-lıremaueti, 1 )efttıı ·<larlık, l~, 

Ziraat VH Osnımth bankaları uıuı·akıpleri ,.e ·11alk 
huz11ru11da yapılır. 

urYL"h 11\HA~llYE 30,000 LİHAIHH 
llcr kesidede cıkan uumaralar lt>krnr dolaba . .. 

Maliye vekaletinden: 
336 se11rsi11deıı 1927 mali seııesi rıilıayeıine k ;ıdar 

n1illi hüktimel bütceleı·iııden.· IH!lllt'ıhu olarılal'la uf>rek ;o., 

nıilli hükt'ımet ve ı.reı·ek ~akıt hiikıinıetiıı hiil<•t• eıu:ıuatı, 
c.. " 

ve adi emanat lıesaphu·ııtda mukayyet alacağı buluııaıılar 
~uhat 930 nihayetine kadar arzuhal ile hulu11Juklan 
mahallin en büyük nıal memuruna miiraeaaı t'~· lp~· ip 

,·cı lt>riıulekı mathlhat \'P~ikalarım \'t'l't'l't'k ıııuka\ı nele 
• 
ıuiiraeaat vesikası alıualan h1zmıdır. Bu ıııiicldet zar.ııı da 

İni"ırncaaı t!lııH'ınis ve vesika alıuanıı~ olaııl:ıı·ırı iddi • t•lf ik. • • 
]f'l'İ alaeak 15 13ııunı .ı ralı kauuu ıııuu . uiıH·e kat'i~·eıı . lı .-
'ziı.e IPlıirn~ sakil nlae.tkıır. ~tıhat 9:30 rıilıa~·e t i nderı son

ra lıit; biı· ıııazerrı kabul t•diluıiyt•etığıııdmı • laeakidd .
a. ında l ı ultııwıtl.trııa U30 st•11esi u:aı· . ıııd.uı e\' \ 'PI huhuı

duk ları ıııalıalliıı Pli hi'ıyü~ lllal uıcmw·u11a müracaat tıl· 

. Maarif ue~Dletin~en: 
Balakesirde inŞa edilecek olan 

Muallim Mektebi pazarlık ·usu· 
Jile 1 O/şubat/930 tarihine müsll· 
dif pazartesi günü saat 15 de.Ve-
kalet inİaat komisyo~~nda icra 
edilecektir. Talip olanlar pilin 
ve tartnamei fenniyeleri ile mil· 
nakasa şartnamelerini almak 
üzere ehliyeti fenniyelerini müş'ir 
musaddak vesikalarile beraber 
her gün vekalet İnşaat dairesine 
müatları ilracain olunur. 

Buyuk \'Cya bir ı.:aç dala içle verlleıı fl tıılarla 

bu~usl rnahlyettekl lllclırıc ucred 

tdare ile li.ararla$tırıltr 

Gazeremlzc basc~ı ilin kabol eden yer 
H. S H llirıar accorcsf 

6..S incı aayıt• ~ 
5 • • 40 
4 • • ~ 
~ . . ~ 

l-81nd ~y~fad• ıo 
remıi ılinlaı 

l..1----------------------------~ w 

Defterdarlık ilanatı 

Biiviik 
.J 

çarşıda satılık dükkatı 
ve odalar: 

hmi • Cinsi Rakkamıcbvıbı ~taballe ve ~obf1 

Hacı ismail do·ap 16 Şerif ağa 
Yani Hristo Dükkan 113 
Ayşe hanım İsmail Ef. ,, 7 
İsmail Hakkı Ef. ,, 3 
Dilber hanım ,, 7 
Hüseyin" Kamil B. veresesi ,, 10 
Halit B. Mükerrem H. ,, 21 

" Kaukçular 
Hasırcılar 

" 
" 

Hacıhasaı. 
-------------· Mekki B. ve Adviye H. ,, 9 

iLAN Zehra hanım ,. 10 
Hatipemin han kat 1 

Maliye ııe/edletmderı: 1 • Kağıt 
üzerine yazı dıktan ve tamponla 
kurutulduktan sonra azaini dört 
saatte koyu ve par ak siyah bir 
renk alacak. 2 - Ele ve kağıda 
yapışmıyacak ve parmak sürü.-
düğü zaman bozulup ail nmiye
cek. 3 - Yazılırken ve yazıldıktan 
so~ra kağıt üz~rine yayılmıya· 
cak. 4 - yazıldıktan sonra mü
rurü zamanla kuvvetini zayi et
miyecek ve ilAnihaye ayni ren
gini daimi surette muhafaza 
edecek. 5 - Hokkalarda teresü
bat bırakmıyacak ve bozulup 
pıhtılaşmıyacaktır. 6 - Kalem 
uçlarını paslatıp çürfitmüyecektir. 

Evsafı balada zikrolunaif yazı 
mürekkepelri bak~ında teklifatta 
bulunmak isteyenlerin memleket 
dahilinde imalathaneleri bulun
du1tlann• -dcitr beleCliyc en 

musaddak vesika ve teklifname-

lerile birlikte iki yüz ellişer 

gramhk milhürlü dart şişe mfi
rekkep nümunelerini 1-2- 930 
tarihinde levazım müdürfyetine 
tevdi eylemeleri. 

JLA~ 
Maliqe ııekdl,.tınden: · Devaire 

satılmak üzere Avrupadan celp 
edilmekte bulunan levazımı kır-

tasiyenin aynı evsafında muadil
leri bu'unduğu takd rde badema 
memleketimizden ve doğrudan 

do§"ruva amillerinden ·alınacaktır. 
Levazımı mezkureden her 

hangi birinin imal ve itasına 

talip olanların amili bulundukıa
rına dair belediyeden musaddak 
vesikalarla teklifname ve m~m
hur nümunelerini bir ay zar
fında Levazım müdüriyetine 
göndermeleri ilan olunur 

" ",,1 
Şefik Pş. Zehra hanım ,, 11 " " .. 1 
Salih bey ,, 12 ,. " .. . ı 
Mehmet Şükrll efendi ,, 14-15 

" " " 2 
Emine hanım ,, 2 
Andirya veresesi ,, 26 

Yanm Taşban kat 2 
Takkeciler · 

Hıristo arsa 23 Bodrum han kat 1 
Mina ,, 27 ., " .. 1 
Con dükkan 21 Püsk.ülcil 1 er 
"Ali Osman Ef. ıevcesi depo 23 Basmacılar 
Veledi Niko dilkkin 41 
Mehmet ağa · ,, 43 

" Burhan B. Hatice H. ,, 40 ., 
H. Kizım ve M. Rasim Ef. ,, 11 Kazazlar orta 
Şevket bey ve saire ,, 41 Divrik 
Fethi bey ,, 77 Kazazla.- orta 
Sadık Ef. . ,, 9 ,, ,. 
Zeynep · hanım ,, 6 Hakkiklar 
Şevki bey ,, 12 ,, 
Vircin banam ,, 26 Uncu oğlu 

Batida cinsi muharrer emlAk mutasarrıflanİun vergi borcund" 
~olayı satılması tekarrür etmekle 22-1-930 tarihinden itibaren '21 '
müdd_etle müzayedeye konulmuştur. Talip olanların İstanbul vilayeti 
W... Myetiae mlb-.aeaallua. · ./. 

. Emvali metruke müdüriyetinden: 
Satılık iki harıe bir dükkan 

. Boğazjçinde Yenimahalede Pazarbaşı caddesinde IWn tahbad'
bir bap dükkanı müştemil 102-1 numaralı hane ile ittisalinde kılil' 
sokağında ki.in 102-1-1 numarala kirgir hanenin bedeli sekiz ~ 
sitte ödenmek üzere 4000 lira bedeli muhammen ile 18 - 2 • 9,0 
tarihin~ müsadif salı günü saat 14 te müzayedei aleniye~ m~ 
rerdir. Taliplerin % 7,50 hesabile · teminat inakbuxlarile ı.tanbll 
Milli emllk müdUriyeti satış komisyonuna müracaat ey)~ 

Dsküdar mal müdürlü- Usküdar mal mii' 
(}ünden: dürlügünden: 

SATILIK FAZLA BAHÇE SATILIK DÜKKAN 
HİSSESi No. 5, 7, 9 Selamsız Nu~arası 3 Selimaız 
T opanelioğ u caddesi A tunizade T opaneli oğlu AltunJıade -' 
Mabatlesi Üsküdar 64 hisse iti- hailesi Üsküdar 46 hisse itib' 
barile 39 sebimi satılaktır. Ta- rile 39 sehmi satılıkbr. Trarıı-!' 
mamı 26954 Ziraında olup mey· güzergihındadır. Arkasında ~ 
ve ağaçları mevcuttur. Tahmin miktar; bahçesi vardır. TabJllİ" 

edilen 5000 lira kıymet iki senede ~dilen (1000) lira kıymet def,. 
iki taksitte veri mek ıartile birinci ten verilecektir. Sabı mu•~ 
taksidi (2500) lira ihaleyi mütc. lesi 3/2/930 pazartesi ~nO " 
akip veri .ecektir. Müzayedeye at 14 de Üsküdar Mal mOclt" 
ittirak edeceklerden on 7 buçuk li'ğünde aleni mrzayede u111·il' 
teminat akçesi alınacaktır. Sa- yapılac~-= . >~ 
tış muamelesi 3-2-930 pazartesi - · · ~ 
günü saat 14te Üsküdar Mal daireler ~ . rahktır. 
müdürlüğünde aleni müzayede Mük~mmel b~ r otel dl 
usulile yapılacaktır. h ....i 

lstanhul<la 1\1ahmurpaş:ıda ı\fehmetpa· 

\il hanı altında l l numaralı mağazada 

tuhafiye ticarctile ınüştegil ı~mct Ko
yuncu 'e .l\ihar zade ,\ bdurrahmam 
Kollcktif Şirketinin teklif edeceği k~n
kordato ~eraitinin miizakcre ·i zımnında 
5 şubat 1930 çar~amba günü ~aat 2,.'> 
da Galatada Ahit hanında 41 numaralı 
vaııhanede içtima edileceğinden ) C\ m 

~e vakti mexkurda aıacaktııarın bil asaıc Kiralık daireler 
,. e bilvckAlc isp:ırt .ıücut eylemeleri lü· 1 

olab1lir. ayrı Ayrı ve eF 
birden kiralıktır. fstiyeflle' 

wmu ilin olunur. 1 
hmet Ko,·uncu \e Kibar ı:ıde 
Ahdurrahman Knlleli.tH ~irli.etl sinde o..ııau B. h~ım, Ana- racantlan. r 1 f • ~ 

a, 
Hctbıali, Ankara ca<Me- rin (VAKiT yurdu) na oı 

komiseri a' ulat !\1azhar • ~ · 
llH'lt'l'I il:\ı ı olu ııur. Maılıar dolu ajansı nm terkrtt i~i Mes'ut müuür: Refik. AbJIS, ı 

··-···-----·--··-··-···-------·----·--·-------·--·------------·------~--·· 

Galata, Eski Gümrük caddesi, Halis Sefahattin T elefon.8. O. 1446 
j 


